
10th Science Questions                                                                                 Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 1 of 54 

10th Physics Questions in Tamil – [New Book] 
[Book Back + Important Questions] 

பத்தாம் வகுப்பு - இயற்பியல் 

1. இயக்க விதிகள் 
1. சரியான விடைடயத் ததர்வு சசய்க 

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் நிலைமம் எதலைச் சார்ந்தது? 

அ) ப ாருளின் எலட   ஆ) ககாளின் ஈர்ப்பு முடுக்கம் 

இ) சபாருளின் நிடை   ஈ) அ மற்றும் ஆ 

2. கணத்தாக்கு கீழ்க்கண்டவற்றுள் எதற்குச் சமமாைது? 

அ) உந்த மாற்றும் வீதம்   ஆ) விலச மற்றும் காைமாற்ற வீதம் 

இ) உந்த மாற்ைம்    ஈ) நிலற வீத மாற்றம் 

3. கீழ்கண்டவற்றுள் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி எங்கு  யன் டுகிறது? 

அ) ஓய்வுநிலையிலுள்ள ப ாருளில் ஆ) இயக்க நிலையில் ப ாருளில் 

இ) அ மற்றும் ஆ    ஈ) சமநிலையுள்ள ப ாருட்களில் மட்டும் 

4. உந்த மதிப்ல  y அச்சிலும் காைத்திலை c அச்சிலும் பகாண்டு ஒரு வலை டம் வலையப் டுகிறது. 

இவ்வலை ட சாய்வின் மதிப்பு 

அ) கணத்தாக்குவிலச   ஆ) முடுக்கம் 

இ) விடச     ஈ) விலச மாற்ற வீதம் 

5. வீலசயின் சழற்சி விலளவு கீழ்காணும் எந்த விலளயாட்டில்  யன் டுகிறது? 

அ) நீச்சல் க ாட்டி    ஆ) படன்னி* 

இ) டசக்கிள் பந்தயம்   ஈ) ஹாக்கி 

6. புவிஈர்ப்பு முடுக்கம் g-ன் அைகு ms-2 ஆகும். இது கீழ்காண் அைகுகளில் எதற்கு சமமாகும்? 

அ) cm-1     ஆ) Nkg-1 

இ) Nm2kg-1     ஈ) cm2s-2 

7. ஒரு கிகைா கிைாம் எலட என் து ……………… க்கு சமமாகும். 

அ) 9.8 லடன்    ஆ) 9.8 x 104 N 

இ) 98 x 104 டைன்    ஈ) 980 லடன் 

8. புவியில் M நிலற பகாண்ட ப ாருள் ஒன்று புவியின் ஆைத்தில்  ாதி அளவு ஆைம் பகாண்ட ககாள் 

ஒன்றிற்கு எடுத்துச் பசல்ைப் டுகிறது. அங்கு அதன் நிலற மதிப்பு 

அ) 4M  ஆ) 2M   இ) M/4   ஈ) M 

9. நிலற மதிப்பு மாறாமல் புவியாைது தைது ஆைத்தில் 50% சுருங்கிைால்புவியில் ப ாருட்களின் 

எலடயாைது? 

அ) 50% குலறயும்    ஆ) 50% அதிகரிக்கும் 

இ) 25% குலறயும்    ஈ) 300% அதிகரிக்கும் 

10. ைாக்பகட் ஏவுதலில் ……………… விதிகள்  யன் டுத்தப் டுகிறது 

அ) நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி  ஆ) நியூட்டனின் ப ாது ஈர்ப்பு விதி 
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இ) கேர் ககாட்டு உந்த மாறாக் ககாட் ாடு ஈ) அ மற்றும் இ 

11. விலசயின் பசயல் ாட்டால் ப ாருள் மீது ஏற் டும் விலளவுகலளப்  ற்றிய அறிவியல்  ாடம் …………. 

அ) இயங்கியல்    ஆ) நிலையியல் 

இ) இயக்கவிலசயியல்   ஈ) இயந்திரவியல் 

12. விலசயின் பசயல் ாட்டால் ஒய்வு நிலையிலுள்ள ப ாருள்மீது ஏற் டும் விலளவுகலளப்  ற்றிய 

அறிவியல் 

அ) நிடையியல்    ஆ) இயக்கவியல் 

இ) இயக்கவிலசயியல்   ஈ) இயந்திைவியல் 

13. விலசயின் பசயல் ாட்டால் இயக்க நிலையிலுள்ள ப ாருள் மீது ஏற் டும் விலளவுகலளப்  ற்றிய 

அறிவியல்  

அ) இயந்திைவியல்    ஆ) நிலையியல் 

இ) இயங்கியல்    ஈ) ஏதுமில்லை 

14. நிலையாக உள்ள ஒவ்பவாரு ப ாருளும் தமது ஓய்வு நிலை மாற்றத்லத எதிர்க்கும்  ண்பு 

அ) இயக்கத்தில் நிலைமம்   ஆ) திலசயில் நிலைமம் 

இ) விலசயில் நிலைமம்   ஈ) ஓய்வில் நிடைமம் 

15. இயக்க நிலையில் உள்ள ப ாருள் தமது இயக்க நிலைமாற்றத்லத எதிர்க்கும்  ண்பு 

அ) திலசயில் நிலைமம்   ஆ) இயக்கத்தில் நிடைமம் 

இ) ஓய்வில் நிலைமம்   ஈ) ஏதுமில்லை 

16. இயக்க நிலையில் உள்ள ப ாருள் இயங்கும் திலசயிலிருந்து மாறாமல், திலச மாற்றத்திலை எதிர்க்கும் 

 ண்பு 

அ) விலச     ஆ) உந்தம் 

இ) திடசயில் நிடைமம்   ஈ) நியூட்டனின் விதி 

17. ஒரு டம்ளர்  ாலில் சர்க்கலைலய கைக்குவது 

அ) விலச     ஆ) உந்தம்  

இ) திலசயில் நிலைமம்   ஈ) இயக்கத்தில் நிடைமம் 

18. தலை விரிப்விலை ஒரு கம்பிைால் தட்டி சுத்தம் பசய்வது எவ்வலக நிலைமத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு? 

அ) இயக்க     ஆ) ஓய்வு 

இ) திலசயில்    ஈ) உந்தம் 

19. நிலைமம் என் து  

அ) சபாருளின் தன்டம   ஆ) விலசயின் வலக 

இ) ஒரு ப ாருளின் கவகம்   ஈ) ஏதுமில்லை 

20. ஓய்வு நிலையிலுள்ள ஒரு கைப் ப ாருளின் உந்தம் 

அ) மிக அதிகம்    ஆ) முடிவிலி 

இ) சுழி     ஈ) சிறியது 

21. க ருந்தின் மீது கயிறால் கட்டப் ட்ட  ளுவாைது இதற்கு எடுத்துக்காட்டு? 

அ) இயக்கத்தில் நிடைமம்  ஆ) திலசயில் நிலைமம் 
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இ) ஓய்வில் நிலைமம்   ஈ) உந்தம் 

22. A மற்றும் B என் ை இரு ப ாருள்கள், அவற்றின் நிலற 100kg மற்றும் 75kg எனில் 

அ) இைண்டும் சமமாை நிலைமத்லதக் பகாண்டிருக்கும். 

ஆ) B க்கு அதிக நிலைமம் 

இ) A அதிக நிடைமம் உடையது 

ஈ) இைண்டிற்கும் நிலைமம் குலறவு 

23. நிலைமத்திற்காை இயற்வியல் அளவு 

அ) அடர்த்தி     ஆ) எலட 

இ) விலச     ஈ) நிடை 

24. ஒரு கத்திலய கூர் பசய்யும் க ாது சாலண பிடிக்கும் கருவியின் சக்கைத்தின் விளிம்பிற்கு பதாடு 

புள்ளியில் உண்டாகும் ப ாறிகள் இதற்கு எடுத்துக்காட்டு 

அ) ஓய்வில் நிலைமம்   ஆ) இயக்கத்தில் நிலைமம் 

இ) திடசயில் நிடைமம்   ஈ) பசலுத்தப் ட்ட விலச 

25. விலசயிலை வலையறுக்கும் விதி 

அ) நியூட்ைனின் முதல்விதி  ஆ) நியூட்டனின் இைண்டாம் விதி 

இ) நியூட்டனின் மூன்றாம்விதி  ஈ) ஈர்ப்பியல் விதி 

26. விலசயின் SI அைகு 

அ) ஆற்றல்     ஆ) ஜீல் 

இ) நியூட்ைன்    ஈ) லடன் 

27. ஒரு ப ாருள்களுக்கிலடகயயாை கேைடி பதாடுதைால் பசலுத்தப் டும் விலச 

அ) சதாடு விடச    ஆ) பதாடா விலச 

இ) சமன் பசய்யப் ட்ட விலச  ஈ) சமன் பசய்யப் டாத விலச 

28. ஈர்ப்பு, காந்த மற்றும் மின் காந்த விலசகள் இவ்விலசக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் 

அ) பதாடு விலச    ஆ) சதாைா விடச 

இ) சமன் பசய்யப் ட்ட விலச  ஈ) சீைற்ற விலச 

29. ஒரு கதவிலை திறத்தல் இதற்காை எடுத்துக்காட்டு  

அ) ஒரு பதாடர் விலச   ஆ) சதாடு விடச 

இ) சமன் பசய்யப் ட்ட விலச  ஈ) சமன் பசய்யப் டாத விலச 

30. ஒரு ப ாருளின் முடுக்கம் இதைால் ஏற் டுகிறது 

அ) சமன் பசய்யப் ட்ட விலச  ஆ) சமன் சசய்யப்பைாத விடச 

இ) சமநிலை    ஈ) இைட்லட 

31. ஒரு விலசயின் சுழற்சி அல்ைது திருப்புதல் விலளவு 

அ) உந்தம்     ஆ) திருப்பு விடச 

இ) இைட்லட     ஈ) ஏதுமில்லை 

32. சமமாை அல்ைது சமமற்ற விலசகள் ஒகை திலசயில் ஒரு ப ாருள் மீது இலணயாகச் பசயல் ட்டால் 

அலவ 
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அ) ஒத்த இடைவிடசகள்  ஆ) பதாகு யன் விலச 

இ) மாறு ட்ட இலணவிலசகள்  ஈ) எதிர்சமன் 

33. சமமாை அல்ைது சமமற்ற விலசகள் எதிர் எதிர் திலசயில் ஒரு ப ாருள் மீது இலணயாகச் 

பசயல் ட்டால் அலவ? 

அ) பதாகு யன் விலச   ஆ) ஒத்த இலணவிலசகள் 

இ) மாறுபட்ை இடைவிடசகள்  ஈ) ஏதுமில்லை 

34. இயக்கத்திற்காை நியூட்டனின் இைண்டாம் விதிக்காை வாய் ாடு 

அ) விடச = நிடை x முடுக்கம்  ஆ) திலசகவகம் = முடுக்கம் x காைம் 

இ) உந்தம் = நிலற x திலசகவகம்  ஈ) கவகம் = பதாலைவு x கேைம் 

35. ஒரு ப ாருளின் முடுக்கம் அதிகரிக்கும் க ாது அதன் நிகை விலசயும் அதிகரிப் து இலதச் சார்ந்தது. 

அ)  ருமன்     ஆ) நிடை 

இ) வடிவம்     ஈ) அடர்த்தி 

36. ஒரு  னி சறுக்கு விலளயாட்டு வீைர் தைது கால் தலசகளால் கடிைமாக உந்தித்தள்ளி கவகமாக ேகைத் 

பதாடங்குகிறார். இது  

அ) நியூட்டனின் முதல்விதி   ஆ) நியூட்ைனின் இரண்ைாம் விதி 

இ) நியூட்டனின் மூன்றாம்விதி  ஈ) அழிவின்லம விதி 

37. ஒரு இருசக்கை வாகைத்தில் பசல்லும் க ாது திடீபைை ஒரு ப ரிய  ாலற மீது கமாதுகிறது. வண்டியின் 

இயக்கம் நிறுத்தப் ட்டு ஓட்டு வர் தூக்கி எறியப் டுவார். இது 

அ) நியூட்ைனின் முதல்விதி  ஆ) நியூட்டனின் இைண்டாம் விதி 

இ) நியூட்டனின் மூன்றாம்விதி  ஈ) உந்தமாறா விதி 

38. ஒரு  டலக துடுப்பின் மூைம் பசலுத்தும் க ாது  டகு முன்கை பசல்வது 

அ) நியூட்டனின் முதல் விதி  ஆ) நியூட்டனின் இைண்டாம் விதி 

இ) நியூட்ைனின் மூன்ைாம் விதி  ஈ) உந்தமாறா விதி 

39. ப ாருள் சமநிலையில் உள்ளபதனில் பதாகு யன் விலசயின் மதிப்பு 

அ) முடிவிலி    ஆ) ஒன்று 

இ) சுழி     ஈ) ஏதுமில்லை 

40. இது ஒரு பவக்டர் அளவு 

அ) கவகம்     ஆ) உந்தம் 

இ) பதாலைவு    ஈ) நீளம் 

41. கணத்தாக்கின் SI அைகு 

அ) Ns  M) Ns2   இ) kgms-2   ஈ) kgm2s-2 

42. ஒரு கிகி நிலறயுள்ள ஒரு ப ாருள் மீது பசயல் டும் புவியின் ஈர்ப்பு விலச 

அ) 8.9N     ஆ) 9.8 N 

இ) 980N     ஈ) 1N 

43. பசயல் அல்ைது எதிர்பசால் விலசகளின் பதாகு யன்  

அ) சுழிலயவிட அதிகம்   ஆ) சுழிலயவிட குலறவு 
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இ) சுழி     ஈ) ஒன்று 

44. உந்த மாறு ாட்டிற்கு சமமாை இயற்வியல் அளவு 

அ) திலசகவகம்    ஆ) முடுக்கம் 

இ) விலச     ஈ) கைத்தாக்கு 

45. ஒரு ப ாருள் முடுக்கமலடகிறது எனில்  

அ) அதன் கவகம் எப்க ாதும் அதிகரிக்கும்  

ஆ) ஒரு விடச எப்தபாதும் அதன் மீது சசயல்படும் 

இ) அதன் திலசகவகம் எப்க ாதும் அதிகரிக்கும்  

ஈ) திலசகவகம் எப்க ாதும் குலறயும் 

46. 10kg நிலறயுள்ள ஒரு ப ாருள் மீது பசயல் டும் விலச 20N எனில் அதைால் உண்டாகும் முடுக்கம் 

அ) 1ms-2  ஆ) 2ms-2  இ) 20ms-2  ஈ) 10ms-2 

47. கணத்தாக்கு = 

அ) ma  ஆ) Ft   இ) mv   ஈ) 𝑣−𝑢
𝑡

  

 48. உந்த மாறு ாட்டு வீதத்திற்கு சமமாை இயற்பியல் அளவு 

அ) இடப்ப யர்ச்சி    ஆ) முடுக்கம் 

இ) விடச     ஈ) கணத்தாக்கு 

49. புவியீர்ப்பு முடுக்கம் ‘g’ ன் மதிப்பு 

அ) புவியின்  ைப்பிற்கு கமகை பசல்ைச் பசல்ை உயரும் 

ஆ) புவியின்அடி ஆழத்திற்கு பசல்ைச் பசல்ை அதிகமாகும். 

இ) புவியின் டமயத்தில் சுழியாகும் 

ஈ) துருவப் குதியில் குலறவு நிைேடுக் ககாட்டுப்  குதியில் ஆதிகம். 

50. ைாக்பகம் கவலை பசய்யும் தத்துவம் 

அ) நிலறமாறா பகாள்லக    ஆ) ஆற்றல்மாறாக் பகாள்லக 

இ) உந்தமாைாக் சகாள்டக  ஈ) திலசமாறாக் ககாட் ாடு 

51. 1கிகி நிலறயுள்ள ஒரு ப ாருள் புவியால் கவைப் டும் விலச 

அ) 9.8 N  ஆ) 6.67 x 1011   இ) 1N   ஈ) 9.8 ms-1 

52. நியூட்டனின் மூன்றாம் இயக்க விதிப் டி விலையும், எதிர்விலையும் 

அ) ஒகை ப ாருளின் மீது எப்க ாதும் பசயல் டும் 

ஆ) ஒத்த அளவும், திலசயும் உலடயது 

இ) எப்தபாதும் எதிர் திடசகளில் சசயல்படும்  

ஈ) இருப ாருள்களின் மீது ஒன்றுக்பகான்று பசங்குத்தாக பசயல் டும் 

53. நீர் நிைம்பிய ஒரு ைாரியில் 2
3
 அளவு உயைத்திற்கு தண்ணீர் நிைம்பியுள்ளது. அது ஒரு சீைாை கவகத்துடன் 

பசல்லும் க ாது திடீபைை தலட (break) பசலுத்தப் டுகிறது எனில் தண்ணீர் 

அ) பின்கைாக்கி ேகரும்                                 ஆ)  ாதிப்பு ஏதும் இருக்காது 

இ) சுழல் ஏற் டும்    ஈ) முன்தனாக்கி நகரும் 
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54. ஒரு முடுக்குவிக்கப் ட்ட இயக்கத்தில் கேர்க்ககாட்டு  ாலதயில் இயங்கும் ஒரு ப ாருளுக்கு பின்வரும் 

கூற்றில் எது ப ாருந்தாது? 

அ) அதன் கவகம் மாறிக்பகாண்கட இருக்கும் 

ஆ) அதன் திலசகவகம் எப்க ாதும் மாறும் 

இ) எப்தபாதும் புவியிலிருந்து சவளிதய சசல்லும் 

ஈ) ஒரு விலச எப்க ாதும் அதன் மீது பசயல் டும் 

55.  ந்து உயகை எறியப் டும் க ாது ‘g’ – ன் மதிப்பு 

அ) சுழி     ஆ) கேர் (+) 

இ) எதிர் (-)     ஈ) புறக்கணிக்கத்தக்கது 

56. இரு ப ாருட்களுக்கிலடகயயாை பதாலைவு வழக்கமாை பதாலைலவவிட மடங்கு அதிகமாைால், 

விலசயாைது ……………… ஆகும். 

அ) 36 மடங்கு    ஆ) 6 மடங்கு 

இ) 12 மடங்கு    ஈ) 𝟏
𝟑𝟔
மைங்கு 

57. இரு ப ாருட்களின் நிலறகளும்  ாதியாக குலறக்கப் டும் க ாது அவற்றின் இலடயிலுள்ள தூைத்தில் 

எந்த மாற்றமும் இல்லை எனில், அதற்கிலடகயயாை ஈர்ப்பு விலச 

அ) 𝒇
𝟒
                                 ஆ) 𝑓

2
                       இ) f   ஈ) 2f 

58. நியூட்டனின்  ஈர்ப்பியல் விதி இதற்குப் ப ாருந்தும்  

அ) சிறிய ப ாருட்களுக்கு மட்டும் 

ஆ) தாவைங்களுக்கு மட்டும் 

இ) வடிவத்டதப் சபாருத்து அல்ைாமல் அடனத்துப் சபாருட்களுக்கும் 

ஈ) சூரிய குடும் த்திற்கு மட்டும் 

59. உயர் விலைமதிப்புலடய ப ாருட்களின் நிலற ‘w’ உலடய ஒரு ப ட்டிலய ஒரு திருடன் திருடிக்பகாண்டு 

h என்ற உயைம் உலடய சுவரிலிருந்து கீகழ குதிக்கிறான். தலைலய அலடவதற்கு முன் அவன் உணரும் 

 ளு 

அ) 𝑤
2

                                 ஆ) சுழி                         இ) w                ஈ) 2w 

60. புவியின் நிலறயில் மாற்றம் இல்ைாமல் அதன் ஆைம் 1 விழுக்காடு சுருங்கும்க ாது புவியின்  ைப்பின் 

மீதாை ஈர்ப்பு முடுக்கம் 

அ) குலறயும்    ஆ) மாற்றம் அலடவதில்லை  

இ) அதிகரிக்கும்    ஈ) ஏதுமில்லை 

61. பின்வரும் எந்த அளவு புவியின் லமயத்தில் சுழி 

அ) நிலற     ஆ) எடை 

இ) இைண்டும்    ஈ) ஏதுமில்லை 

62. ப ாது ஈர்ப்பு மாறிலியின் மதிப்பு  

அ) 6.743 x 10-11 Nm2kg-1   ஆ) 6.743 x 10-11Nm2kg-1 

இ) 6.743 x 10-11 Nm2kg-1   ஈ) 6.743 x 10-11 Nm2kg-1 

63. எலடயின் அளவு குறிப்பிடப் டும் அைகு 
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அ) இடப்ப யர்ச்சி    ஆ) நிலற (கிகி) 

இ) விடச (நியூட்ைன்)   ஈ) ஏதுமில்லை 

64. புவிலயச் சுற்றி வரும் ஒரு துலணக்ககாளில் ஒரு ப ாருளின் எலட 

அ) சுழி     ஆ) உண்லம எலட 

இ) உண்லம எலடலய விட குலறவு ஈ) உண்லம எலடலய விட அதிகம் 

65. புவிலய கோக்கிப் ப ாருள்கள் விழும் இயக்கம் 

அ) புவிஈர்ப்பு சுழற்சி   ஆ) எலடயற்ற நிலற 

இ) புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம்   ஈ) புவி ஈர்ப்பு விடச 

66. அண்டத்தில் இரு ப ாட்களுக்கிலடகயயாை ஈர்ப்பு விலச இதலை சார்ந்து இருக்காது 

அ) அவற்றிக்கிலடகயயாை பதாலைவு 

ஆ) அவற்றின் நிலறகளின் ப ருக்கற் ைன் 

இ) அவற்றின் நிடைகளின் கூடுதல் 

ஈ) ஈர்ப்பு மாறிலி 

67. ஒரு ப ாருள் புவியின்  ைப்பிலிருந்து தலடயின்றி கீகழ விழும் க ாது அதன் முடுக்கம் 

அ) 9.4 ms-2     ஆ) 9.1 ms-2 

இ) 9.8 ms-2     ஈ) 9.6 ms-2 

68. புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் புவியில் பின்வருவைவற்றுள் எதனுடன் மாறும்? 

அ) பதாலைவு    ஆ) உயைம் 

இ) ஒரு ப ாருளின் நிலற   ஈ) அடனத்தும் 

69. நிலற 1000kg உலடய ஒரு மின்தூக்கி 1ms-2 முடுக்கத்துடன் கமல் கோக்கிய திலசயில் இயங்குகிறது. 

அதனுடன் இலணக்கப் ட்ட கம்பியில் உருவாகும் நீட்சி  

அ) 10,000N     ஆ) 10,800N 

இ) 9,800N     ஈ) 11,000N 

70. ஒரு மின்தூக்கி கமல் கோக்கிய திலசயில் முடுக்கப் டும்க ாது ஒரு ப ாருளின் கதாற்ற எலட 

அ) உண்டம எடைடய விை அதிகம் ஆ) உண்லம எலடக்கு சமம் 

இ) உண்லம எலடலய விட குலறவு ஈ) உண்லம எலடக்கு சமமல்ை 

71. பவட்டும் கருவிகள் கூரிய முலை உலடயலவ ஏபைனில் 

அ) பதாடும்  ைப்பு அதிகம்    ஆ) அழுத்தம் குலறயும் 

இ) பரப்பு குடையும் அழுத்தம் அதிகரிக்கும் ஈ)  ைப்பு அதிகரித்து அழுத்தம் அதிகரிக்கும் 

72. புவியிலிருந்து திடீபைை ஈர்ப்புவிலச மலறயுமாைால் நிகழ்வது 

அ) எல்ைாப் ப ாருட்களும் ஒரு விலைவு இறக்லகச் சுழற்சியில் இயங்கம். 

ஆ) எல்ைாப் ப ாருட்களும் மிதக்கும் 

இ) சாத்தியமல்ை 

ஈ) கூற இயைாது 

2. தகாடிட்ை இைத்டத நிரப்புக 

1. இடப்ப யர்ச்சி நிகழ்வதற்கு விடச கதலவ 
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2. ேகர்ந்து பகாண்டு உள்ள ஊர்தியில் திடீர் தலட ஏற் ட்டால்,  யணியர் முன் கோக்கி சாய்கின்றைர். 

இந்நிகழ்வு இயக்கத்தில் நிடைமம் மூைம் விளக்கப் டுகிறது. 

3. மைபுரீதியாக வைஞ்சுழி திருப்புத்திறன் எதிர் குறியிலும் இடஞ்சுழித் திருப்புத்திறன் தநர் குறியிலும் 

குறிக்கப் டுகிறது. 

4. மகிழுந்தின் கவகத்திலை மாற்ற பற்சக்கரம்  யன் டுகிறது. 

5. 100 கி.கி நிலறயுலடய மனிதனின் எலட புவிப் ைப்பில் 980N அளவாக இருக்கும். 

6. உந்தம் ஒரு சவக்ைர் அளவு 

7. ஒரு ப ாருளின் முடுக்கம் ஏற் டுவது சமன் சசய்யப்பைாத விடசயினால் 

8. இயக்கவியல் என் து இயக்கத்லத ஏற் டுத்தும் விலசயிலைக் கருத்தில் பகாள்ளாமல் இயக்கத்திலை 

மட்டுகம விளக்குவது. 

9. ப ாருளின் இயக்கத்லதயும், அதற்கு காைணமாை விடச  ற்றியும் விளக்குவது இயக்கவிலசயியல் 

ஆகும். 

10. அரிஸ்டாட்டில் கூற்றுப் டி, இயக்குகின்ற ப ாருள்கள் யாவற்லறயும், ஓய்வு நிலைக்குக் பகாண்டுவை 

புறவிலச எதுவும் கதலவயில்லை. இது இயற்டகயான இயக்கம் எைப் டும். 

11. இயங்கும் ப ாருட்கலள ஓய்வு நிலைக்குக் பகாண்டுவை புறவிலச கதலவப் டும் எனில் அவ்வலக 

இயக்கம் இயற்டகக்கு மாைான இயக்கம் எைப் டும். 

12. பவவ்பவறு நிலறயுலடய இரு ப ாருட்கள் கீகழ க ாடப் டும்க ாது, முதலில் கனமானது கவகமாக கீகழ 

விழும். 

13. ஒரு ப ாருள் தைது நிலைலய மாற்றும் எனில் அது இயக்கத்தில் உள்ளது எைப் டும். 

14. தைது இயக்கநிலைலய எதிர்க்கும் தன்லம நிடைமம் 

15. ஒரு இயங்கும் ப ாருளின் நிலறலயயும், திலசகசத்லதயும் ப ருக்கக் கிலடப் து உந்தம் 

16. ஓடும் மகிழுந்து வலள  ாலதயில் பசல்லும்க ாது  யணியர் ஒரு  க்கமாக சாயக் காைணம் திடசக்கான 

நிடைமம் 

17. பவவ்கவறு அளவு, அலமப்பு மற்றும் நிலறயுலடய ப ாருள்கள் ஒரு உயைத்திலிருந்து விழும்க ாது 

சவற்றிைத்தில் தலைலய ஒகை சமயத்தில் வந்தலடயும். 

18. 1N விலசயாைது 1கிகி நிலறயின் மீது பசயல் டும் க ாது அது ேகருமாைால் அதன் முடுக்கம் 1ms-1 

19. தடகள வீைர் நீளம் தாண்டுதலில் திடீபைை குதிப் லதவிட ஒரு பதாலைவிலிருந்து ஓடிவரும் 

நிலைமத்தின் வலக இயக்கத்தில் நிடைமம் 

20. ஒரு குறிப்பிட்ட காை அளவில் ப ாருள் தைது நிலைலய மாற்றா தன்லம ஓய்வு 

21. ஒரு ப ாருள் முடுக்கமலடந்துள்ளது எனில் ஒரு விடச எப்தபாதும் அதன் மீது சசயல்படும் 

22. பதாடா விலச என் து புை விடச 

23. ஒரு  ந்திலை உலதத்தல் சதாடு விலச 

24. சமன் ட்ட விலசயில் பதாகு யன் விலச சுழி 

25. ஒரு ப ாருள் மீது  ல்கவறு விலசகள் பசயல் டும் க ாது அவற்றின் பமாத்த விலளலவ ஏற் டுத்தும் 

ஒரு தனித்த விலச சதாகுபயன் விடச 

26. பதாகு யன் விலசக்கு சமமாை ஆைால் எதிர் திலசயில் பசயல் டும் ஒரு விலச எதிர் சமனி 
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27. இரு இலணவிலசகள் ஒகை திலசயில் பசயல் ட்டால் அலவ ஒத்த இடைவிடசகள் 

28. திருப்பு விலச ஒரு சவக்ைர் அளவு. 

29. திருப்பு விலசயின் அைகு Nm 

30. இரு சமமாை இலணவிலசகள் ஒகை கேைத்தில் ஒரு ப ாருளின் இரு கவறு புள்ளிகளின் மீது எதிர் எதிர் 

திலசயில் பசயல் ட்டால், அலவ இரட்டை விலசகள் எைப் டும். 

31. திருப்புத்திறனின் திலச ப ாருட்களின் சுழற்சி வைஞ்சுழியாக இருப்பின் எதிர்க்குறி 

32. திருகின் சுழற்சி இரட்டைக்கு எடுத்துக்காட்டு 

33. இைட்லடயின் திருப்புத்திறன் என் து விடசயின் எண் மதிப்புக்கும், இலணவிலசகளுக்கு 

இலடகயயாை பசங்குத்துத் பதாலைவு. 

34. திருப்புக் சக்கைம் என் து விடசயின் திருப்புத்திைன்  யன் ாடு 

35. பற் சக்கரங்கள் மூைம் வாகை சக்கைங்களின் சுழற்சி கவகத்லத மாற்றைாம். 

36. ஒரு ப ாருளின் மீது பசயல் டும் பமாத்த வைஞ்சுழிதிருப்புத் திறனும், பமாத்த இடஞ்சுழி திருப்புத் 

திறனும் சமம் 
37. 1kgf = 9.8N 
38. 1N = 1kg ms-2 
39. நிலற மற்றும் திலசகவகத்தின் ப ருக்கற் ைன் உந்தம் எைப் டும். 

40. ஒரு ப ாருளின் நிலற 50kg, 100N விலசயுடன் ஓடுகிறது எனில் அதன் முடுக்கம் 2ms-2 

[குறிப்பு: F=ma, a=𝐹
𝑚

=100
50

=2ms2]  

41. ஓய்வு நிலையிலுள்ள ப ரும் ப ாருளின் உந்தம் சுழி 

42. நிலற என் து பருப் சபாருளின் அளவு 

43. எலட என் து ஒரு ப ாருளின் மீதாை புவி ஈர்ப்பு விடச 

44. எலடயின் அைகு நியூட்ைன் 

45. நிலறயின் அைகு கிதைாகிராம் 

46. விலசக்கும், நிலைமத்திற்குமாை பதாடர்புலடய நிலற நிடை நிடைமம் 

47. ஈர்ப்பு  விலச எதிர்தகவில் நிடைகளுக்கிடைதயயான சதாடைவின் இருமடிக்கு பதாடர்புலடயது. 

48. ஈர்ப்பு விலசயிைால் ப ாருளின் எலட அலடவது ததாற்ை எடை 

49. புவி ஈர்ப்பிைால் ஒரு ே ர் தலடயின்றி விழும் க ாது அவருலடய எலட சுழி 

50. ஒரு மின் தூக்கியில் கமல் கோக்கி பசல்லும் க ாது ஒரு ப ாருளின் கதாற்ற எலட உயரும் 

51. தலடயின்றி விழும் அலைத்தும் எடையின்டம ஆகத் கதான்றும்  

52. மின்தூக்கியில் திலசகவகம் மாறும்க ாது உண்லம எலடயிலிருந்து கதாற்ற எலட மாறுபடும் 

53. புவியில் 1kg நிலறயுள்ள ஒரு ப ாருளின் எலட 9.8 N 

54. நிலறயாைது ஈர்ப்பு விலசயுடன் பதாடர்புலடயது எனில் அது ஈர்ப்பு நிடை 

55. விண்பவளி வீைர்கள் மிதப் தில்லை, ஆைால் தலடயின்றி விழுவதன் காைணம் சுற்றுப்பாடதயின் 

திடசதசகம் 

56. பசயற்லகக் ககாளாைது அதன் சுற்றுப்  ாலதயில் அலமயக் காைணமாை விலச புவி ஈர்ப்பு விடச 

57. வானியல் ப ாருட்களின்  ரிைமாணங்கலளக் கண்டறிய உதவும் விதி ஈர்ப்பு விதி 

3. சரியான தவைா? 
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1. துகள் அலமப்பில் ஏற் டும் கேர்க்ககாட்டு வந்தம் எப்க ாதும் மாறிலியாகும். 

விடை: தவறு, புறவிலச பசயல் டாத க ாது ஒரு அலமப்பின் கேர்க்ககாட்டு உந்தம் மாறிலியாக இருக்கும். 

2. ப ாருபளான்றின் கதாற்ற எலட எப்க ாதும் அதன் உண்லமயாை எலடக்கு சமமாக இருக்கும். 

விடை: தவறு, ப ாருபளான்றின் ேகர்விற்ககற்  கதாற்ற எலடயும், உண்லமயாை கதாற்ற எலடயும் 

அதிகமாககவா, குலறவாககவா இருக்கும். 

3. ப ாருட்களின் எலட நிை ேடுக்ககாட்டுப் குதியில் ப ருமமாகவும், துருவப் குதியில் குலறவாகவும் 

இருக்கும் 

விடை: தவறு, ப ாருட்களின் எலட நிை ேடுக்ககாட்டுப்  குதியில் குலறவாகவும், துருவப்  குதியில் 

ப ருமமாகவும் இருக்கும். 

4. திருகுமலற (Screw) ஒன்றிலை நீளமாை லகப்பிடி உள்ள திருகுக் குறடு (Spanner) லவத்து திருகுதல், 

நீளமாை லகப்பிடி பகாண்ட திருகுக்குறடிலை லவத்துத் திருகுதலை விட எளிதாைதாகும். 

விடை: தவறு, திருகுமலற (Screw) ஒன்றிலை நீளமாை லகப்பிடி உள்ள திருகுக் குறடு (Spanner) லவத்து 

திருகுதல், குலறந்த லகப்பிடி பகாண்ட திருகுக் குறடிலை லவத்துக்  திருகுதலை விட எளிதாைதாகும். 

5. புவியிலை சுற்றி வரும் விண்பவளி லமயத்தில் உள்ள விண்பவளி வீைர் புவிஈர்ப்பு விலச இல்ைாததால் 

எலடயிழப்ல  உணர்கிறார். 

விடை: தவறு, புவியிலை சுற்றி வரும் விண்பவளி லமயத்தில் உள்ள விண்பவளி வீைரின் புவி ஈர்ப்பு 

முடுக்கம், விண்கை முடுக்கத்திற்கு சமமாக இருப் தால் எலடயிழப்ல  உணர்கிறார். 

6. துப் ாக்கி சுடுதலில் பின்கைாக்கி ேகர்வில் கேர்க்ககாட்டு உந்தமும், இயக்க ஆற்றலும் மாறாதது. 

விடை: தவறு, கேர்க்ககாட்டு உந்தம் மாறாது. ஆைால் இயக்க ஆற்றல் அதிகரிக்கும். 

7. அதிகமாை விலச நீண்ட காைத்திற்கு பசலுத்தப் டும் க ாது கேர்க்ககாட்டு உந்தமாறு ாடு ஏற் டுகிறது. 

விடை: தவறு, அதிகமாை விலச நீண்ட காைத்திற்கு பசலுத்தப் டும்க ாது கேர்க்ககாட்டு உந்தமாறு ாடு 

ஏற் டுகிறது. 

8. புவி ஈர்ப்பில் தலடயின்றி கீகழ விழும் ஒரு ப ாருள் எலடயில்ைாததாக கதான்றும். 

விடை: சரி 

9. MKS மற்றும் CGS-க்காை பதாடர்பில் விலசயின் தனிநிலை அைகு 1N = 105 லடன் 

விடை: சரி 

10. நியூட்டனின் முதல் விதி விலச மற்றும் நிலைமத்லத வலையறுக்கிறது. 

விடை: சரி 

11. கலிலிகயாவின் கூற்றுப் டி “ஒரு ப ாருலள சீைாை இயக்கத்தில் லவக்க ஒரு புற விலச கதலவ”. 

விடை: தவறு, இது அரிஸ்டாட்டில் கூற்று 

12. விலையும், எதிர்விலையும் பவவ்கவற ப ாருள்களில் பசயல் டும்க ாது ஒன்லறபயான்று 

அழிப் தில்லை. 

விடை: சரி 

13. புவியின் லமயத்தில் ‘g’ ன் மதிப்பு சுழி 

விடை: சரி 

14. 1kgf = 980 லடன் 
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விடை: தவறு, 1kgf = 9.8N 

15. புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்திலை g=𝐺𝑚
𝑅2

 எைவும் எழுதைாம் 

விடை: சரி 

16. நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதி புதிய ேட்சத்திைங்கலளயும், ககாள்கலளயும் கண்டறிய உதவுகிறது. 

விடை: சரி 

17. பவவ்கவறு நிலறகளுலடய இரு ப ாருள்கள் ஒகை உயைத்தில் இருந்து தலடயின்றி கீகழ விழும்க ாது 

இைண்டும் கசர்ந்து புவிலய அலடகின்றை. 

விடை: தவறு, ஒவ்பவாரு ப ாருளுக்காை காற்றின் தலட சமமாக இருந்தால், இைண்டும் கசர்ந்து புவிலய 

அலடகின்றை. 

18. விலச மற்றும் கணத்தாக்கின் அைகும் சமம் 

விடை: தவறு, விலசயின் அைகு N மற்றும் கணத்தாக்கின் அைகு Ns 

19. மின்தூக்கியாைது கமல் கோக்கி முடுக்கப் டும்க ாது உள்ள இருக்கும் ே ரின் கதாற்ற எலட அதிகரிக்கும். 

விடை: சரி 

20. புவியின் ஈர்ப்பு விலசயிலிருந்து விடு டத் கதலவயாை திலசகவகம், மாறு டு திலசகவகம் எைப் டும். 

விடை: தவறு, புவியின் ஈர்ப்பு விலசயிலிருந்து விடு ட்டுச் பசல்ை கதலவயாை திலசகவகம், விடு டு 

திலசகவகம் எைப் டும். 

4. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 

பகுதி – I      பகுதி – II 

1. நியூட்டனின் முதல் விதி   -  அ. ைாக்பகட் ஏவுதலில்  யன் டுகிறது 

2. நியூட்டனின் இைண்டாம் விதி  - ஆ) ப ாருட்களின் சமநிலை 

3. நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி  - இ) விலசயின் விதி 

4. கேர்க்ககாட்டு உந்த அழிவின்லம விதி - ஈ)  றலவ  றத்தலில்  யன் டுகிறது 

விடை: 1 – ஆ, 2 – இ, 3 – ஈ, 4 - அ 

2. சபாருத்துக 

1. நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி - அ) GM 𝑚
𝑅2

 

2. திருப்பு விலச   - ஆ) FB = -FA 

3. ஈர்ப்பு விலச   - இ) வைஞ்சுழி திருப்புத்திறன் = இடஞ்சுழி திருப்புத்திறன் 

4. திருப்புத்திறன்களின் தத்துவம் - ஈ) சுழற்சி விலச 

விடை: 1 – ஆ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – இ 

3. சபாருத்துக 

1. நிலையியல்  - அ) இயக்க நிலையிலுள்ள ப ாருள் மீது ஏற் டும் விலளவு 

2. இயங்கியல்  - ஆ) ஓய்வு நிலையிலுள்ள ப ாருள் மீது ஏற் டும் விலளவு 

3. இயக்க விலசயியல் - இ) இயக்கத்திலை ஏற் டுத்தும் விலச கருத்தில் பகாள்ளப் டாது 

4. இயக்கவியல்  - ஈ) இயக்கத்திற்கு காைணமாக விலச  ற்றி விளக்குவது. 

விடை: 1 – ஆ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 - இ 
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4. சபாருத்துக 

1. இயற்லகயாை இயக்கம்  - அ) இழுத்தல் அல்ைது தள்ளுதல் 

2. இயற்லகக்கு மாறாை இயக்கம் - ஆ) விலச சார் ற்ற இயக்கம் 

3. நிலைமம்    - இ) விலச சார் ற்ற இயக்கம் 

4. விலச    - ஈ) நிலைலய மாற்றுவலத எதிர்க்கும் தன்லம 

விடை: 1 – இ, 2 – ஆ, 3 – ஈ, 4 - அ 

5. சபாருத்துக 

1. கயிறு இழுத்தல்   - அ) விலசயின் சுழல் விலளவு 

2. கதவுகளின் லகப்பிடி  - ஆ) விலச சார் ற்ற இயக்கம் 

3. பேம்பு ககாலில் பசயல் டும் விலச - இ) சமமற்ற இலண விலசகள் 

4. பதாகு யன் விலச சுழி  - ஈ) சமன் பசய்யப் டாத விலசகள் 

விடை: 1 – இ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 - ஆ 

6. சபாருத்துக 

1. திருப்பு விலச   - அ) விலசயின் திருப்புத்திறன் 

2. இைட்லட    - ஆ) 980 லடன் 

3. 1 கி விலச    - இ) திருப்புத்திறனின் தத்துவம் 

4. F1 x d1 = F2 x D2   - ஈ) இரு சமமாை மாறு ட்ட இலண விலசகள் 

விடை: 1 – அ, 2 – ஈ, 3 – ஆ, 4 - இ 

7. சபாருத்துக 

அளவு     அைகு 

1. புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம்  - அ) Nm2kg-2 

2. நிலற    - ஆ) N 

3. ப ாது ஈர்ப்பு மாறிலி  - இ) N kg-1 

4. எலட    - ஈ) kg 

விடை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – ஆ 

8. சபாருத்துக 

1. a=g என்ற மதிப்புடன் ப ாருள் கீகழ விழும்க ாது - அ) கதாற்ற எலட அதிகரிப்பு 

2. a=0 என்ற மதிப்பில் ப ாருள் கீழ்கோக்கி இயங்கம்க ாது – ஆ) கதாற்ற எலடயின் மதிப்பு சுழி 

3. a≠g என்ற மதிப்பு டன் கீழ் கோக்கி இயங்கிைால்  

- இ) கதாற்ற எலடயில் ஏற்றமுமில்லை, இறக்கமுமில்லை 

4. a≠g என்ற மதிப்புடன் கமல் கோக்கி ேகரும்க ாது – ஈ) கதாற்ற எலட இழப்பு 

விடை: 1 – ஆ, 2 – இ, 3 – ஈ, 4 – அ  

9. சபாருத்துக 

1. m x a  - அ) உந்த விலச 

2. m x v  - ஆ) புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் 

3. f x t  - இ) விலச 
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4. W/m  -  ஈ) இயக்கத்தின் அளவு 

விடை: 1 – இ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – ஆ 

10. சபாருத்துக 

1. ஐன்ஸ்டீன்  - அ) இயக்க விதிகள் 

2. நியூட்டன்   - ஆ) விலச – நிலைமம் இயக்கம் இவற்றின் விளக்கம் 

3. அரிஸ்டாட்டில்  - இ) இயங்கும் ப ாருளின் இயல் ாை ஓய்வு நிலை 

4. கலிைகயா  - ஈ) புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் சமம் 

விடை: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – இ, 4 – ஆ 

5. சரியான கூற்றிடனத் ததர்வு சசய்க 

அ) கூற்றும் காைணமும் சரியாக ப ாருந்துகிறது கமலும் காைணம் கூற்லற சரியாக விளக்குகிறது 

ஆ) கூற்றும் காைணமும் சரி, ஆைால் காைணம் கூற்றிலை சரியாக விளக்கவில்லை 

இ) கூற்று சரியாைது ஆைால் காைணம் தவறு 

ஈ) கூற்று தவறாைது. எனினும் காைணம் சரி 

1. கூற்று: வைஞ்சுழி திருப்புத்திறன்களின் பமாத்த மதிப்பு, இடஞ்சுழி திருப்புத்திறன்களின் பமாத்த 

மதிப்பிற்கு சமமாைதாக இருக்கும். 

காைணம்: உந்த அழிவின்லம விதி என் து புறவிலச மதிப்பு சுழியாக உள்ளக ாது மட்டுகம சரியாைதாக 

இருக்கும். 

விடை: ஆ) கூற்றும் காைணமும் சரி, ஆைால் காைணம் கூற்றிலை சரியாக விளக்கவில்லை 

2. கூற்று: ‘g’ ன் மதிப்பு புவிப் ைப்பில் இருந்து உயை பசல்ைவும் புவிப் ைப்பிற்கு கீகழ பசல்ைவும் குலறயும். 

காைணம்:  ‘g’ மதிப் ாைது புவிப் ைப்பில் ப ாருளின் நிலறயிலைச் சார்ந்து அலமகிறது. 

விடை: இ) கூற்று சரியாைது ஆைால் காைணம் தவறு 

3. கூற்று: சுற்றியுள்ள காற்லற பின்கைாக்கித் தள்ளி ஒரு ைாக்பகட் முன்கைறிச் பசல்கிறது. 

காைணம்: ைாக்பகட்டின் வால்  குதியில் இருந்து பவளிகயறும் பவப்  வாயுக்கள் மிக அதிக உந்தத்லத 

உருவாக்குகின்றை. இலத சமன்பசய்ய, அதற்கு சமமாை எதிர் உந்துவிலச எரிகூடத்தில் உருவாகி, 

ைாக்பகட் மிகுந்த கவகத்துடன் முன்கைாக்கி  ாய்கிறது. 

விடை: ஈ) கூற்று தவறாைது. எனினும் காைணம் சரி 

4. கூற்று: சீைாை திலசகவகத்தில் ேகரும் ப ாருளிலை பதாடர்ந்து ேகர்த்த புறவிலச ஏதும் கதலவயில்லை 

காைணம்: ஏபைனில் F=ma=m(0)=0 

விடை: அ) கூற்றும் காைணமும் சரியாக ப ாருந்துகிறது கமலும் காைணம் கூற்லற சரியாக விளக்குகிறது 

5. கூற்று: 1கிகி நிலறயுள்ள ப ாருபளான்லற 1 மீவி-2 அளவிற்கு முடுக்குவிக்க கதலவப் டும் விலசயின் 

அளவு ஒரு நியூட்டன் 1N  

காைணம்: a = 𝐹
𝑚

 

விடை: அ) கூற்றும் காைணமும் சரியாக ப ாருந்துகிறது கமலும் காைணம் கூற்லற சரியாக விளக்குகிறது 

6. கூற்று: ஒரு ப ாருளின் மீதாை பதாகு யன் விலச சுழி 

காைணம்: ப ாருளாைது சீைற்ற இயக்கத்தில் கேர்க்ககாட்டில் இயங்கும். 

விடை: இ) கூற்று சரியாைது ஆைால் காைணம் தவறு 
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7. கூற்று: பசயல் மற்றும் எதிர் பசயல் விலசகள் ஒன்லறபயான்று சமன் பசய்யும் 

காைணம்: இருவிலசகளும் எப்ப ாழுதும் பவவ்கவறு ப ாருள்களில் பசயல் டும். 

விடை: இ) கூற்று சரியாைது ஆைால் காைணம் தவறு 

8. கூற்று: ஈர்ப்பியல் மாறிலி (G), புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு (g) சமம் 

காைணம்: கமற்கண்டலவ இைண்டும் பவவ்கவறு அைகுகள் பகாண்டலவ. 

விடை: ஈ) கூற்று தவறாைது. எனினும் காைணம் சரி 

9. கூற்று: புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு ஒரு நிலறயுள்ள ப ாருளின் மீது பசலுத்தப் டும் விலசலய 

சார்ந்ததல்ை. 

காைணம்: புவியின் அடி ஆழத்திற்கு பசல்ை பசல்ை ‘g’ ன் மதிப்பு குலறகிறது. 

விடை: ஆ) கூற்றும் காைணமும் சரி, ஆைால் காைணம் கூற்றிலை சரியாக விளக்கவில்லை 

10. கூற்று: மின்தூக்கியில் ஒரு ஊசல் பதாங்கவிடப் ட்டால் காைம் முடிவிலியாகும். 

காைணம்: ஏபைனில், தலடயின்றி விழும் ப ாருளுக்காை முடுக்கம், புவிஈர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு சமம். 

விடை: அ) கூற்றும் காைணமும் சரியாக ப ாருந்துகிறது கமலும் காைணம் கூற்லற சரியாக விளக்குகிறது 

11. கூற்று: புவி சுற்றுவது திடீபைை நின்றுவிடுமாைால் ‘g’ ன் மதிப்பு எல்ைா இடங்களிலும் சமமாக இருக்கும். 

காைணம்: ‘g’ இரு ப ாருள்களுக்கிலடகயயாை பதாலைவிலைப் ப ாருத்தது 

விடை: ஆ) கூற்றும் காைணமும் சரி, ஆைால் காைணம் கூற்றிலை சரியாக விளக்கவில்லை 

12. கூற்று: ப ாருளின் நிலறக்கும், ஈர்ப்பு விலசக்குமாை விகிதம் ஒன்று 

காைணம்: ஏபைனில் ப ாருளின் முடுக்கம், புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு சமம். 

விடை: அ) கூற்றும் காைணமும் சரியாக ப ாருந்துகிறது கமலும் காைணம் கூற்லற சரியாக விளக்குகிறது 

13. கூற்று: ஒத்த அளவுலடய இலணவிலசகள் அலவ ஒரு ப ாருளின் மீது ஒகை மாதிரியாக பசயல் டும் 

க ாது இடம் ப யர்வு அல்ைது சுழற்சி இயக்கத்லத ஏற் டுத்தும். 

காைணம்: ப ாருளின் மீது ஒகை திலசயில் பசயல் டும் விலசயால் இடம் ப யர்வும் ப ாருளின் பதாடு 

ககாட்டில் பசயல் டும் விலசயிைால் சுழற்சி இயக்கமும் ஏற் டும். 

விடை: அ) கூற்றும் காைணமும் சரியாக ப ாருந்துகிறது கமலும் காைணம் கூற்லற சரியாக விளக்குகிறது 

2. ஒளியியல் 
1. A, B, C, D என்ற ோன்கு ப ாருள்கள் ஒளி விைகல் எண்கள் முலறகய 1.31, 1.43, 1.33, 2.4 எனில், இவற்றில் 

ஒளியின் திலசகவகம் ப ருமமாக உள்ள ப ாருள் எது? 

அ) A   ஆ) B    இ) C   ஈ) D 

2. ப ாருளின் அளவிற்கு சமமாை, தலைகீழாை பமய்ப் பிம் ம் கிலடக்க ப ாருள் லவக்கப் ட கவண்டிய 

பதாலைவு 

அ) f      ஆ) ஈறிைாத் பதாலைவு 

இ) 2f      ஈ) f க்கும் 2f க்கும் இலடயில் 

3. மின் விளக்கு ஒன்று குவிபைன்சு ஒன்றின் முதன்லமக் குவியத்தில் லவக்கப் ட்டுள்ளது. மின் விளக்கு 

ஒளியூட்டப் டும் க ாது, குவி பைன்சாைது 

அ) விரிக்கும் கற்லறகலள உருவாக்கும்  ஆ) குவிக்கும் கற்லறகலள உருவாக்கும் 

இ) இடைக் கற்டைகடள உருவாக்கும்  ஈ) நிறக் கற்லறகலள உருவாக்கும் 
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4. குவி பைன்சின் உருப்ப ருக்கமாைது எப்க ாதும் ………………….. மதிப்புலடயது 

அ) கேர்க்குறி     ஆ) எதிர்க்குறி 

இ) தநர்க்குறி (அ) எதிர்க்குறி   ஈ) சுழி 

5. ஒரு குவி பைன்சாைது, மிகச்சிறிய பமய் பிம் த்லத முதன்லமக் குவியத்தில் உருவாக்கிைால், ப ாருள் 

லவக்கப் ட்ட இடம் ……………………. 

அ) முதன்லமக் குவியம்    ஆ) ஈறிைாத் சதாடைவு 

இ) 2f       ஈ) f க்கும் 2f க்கும் இலடயில் 

6. ஒரு பைன்சின் திறன் 4D எனில் அதன் குவியத் பதாலைவு 

அ) 4 மீ  ஆ) -40மீ   இ) -0.25மீ  ஈ) – 2.5மீ 

7. கிட்டப் ார்லவ குலற ாடு உலடய கண்ணில், ப ாருளின் பிம் மாைது …………………… 

கதாற்றுவிக்கப் டுகிறது. 

அ) விழித்திலைக்குப் பின்புறம்   ஆ) விழித்திலையின் மீது 

இ) விழித்திடரக்கு முன்பாக   ஈ) குருட்டுத் தாைத்தில் 

8. விழி ஏற் லமத் திறன் குலற ாட்லடச் சரி பசய்ய உதவுவது 

அ) குவி பைன்சு     ஆ) குழி பைன்சு 

இ) குவி ஆடி      ஈ) இரு குவிய சைன்சு 

9. பசால் அகைாதியில் உள்ள சிறிய எழுத்துகலளப்  டிப் தற்கு உகந்த பைன்சு எது? 

அ) 5 சச.மீ குவிய தூரம் சகாண்ை குவி சைன்சு 

ஆ) 5 பச.மீ குவிய தூைம் பகாண்ட குழி பைன்சு 

இ) 10 பச.மீ குவிய தூைம் பகாண்ட குவி பைன்சு 

ஈ) 10 பச.மீ குவிய தூைம் பகாண்ட குழி பைன்சு 

10. ஒரு முப் ட்டகத்தின் வழிகய பசல்லும், நீைம்,  ச்லச மற்றும் சிவப்பு நிறங்களின் அலை நீளங்கள் VB, 

VG, VR எனில் பின்வருவைவற்றுள் எச்சமன் ாடு சரியாைது? 

அ) VB = VG = VR     ஆ) VB > VG > VR 

இ) VB < VG < VR     ஈ) VB < VG > VR 

11. ஒளியின்  ாலத ………….. 

அ) கதிர்கள்     ஆ) புள்ளி 

இ) வரிகள்      ஈ) கற்லற 

12. கதிர்களின் பதாகுப்பு …………………. 

அ) வரிகள்      ஆ) புள்ளிகள் 

இ) கற்டை      ஈ) ஏதுமில்லை 

13. ஒளியின் திலசகவகம் 

அ) 3 x 10-8 ms-1     ஆ) 3 x 108 ms-1  

இ) 3 x 108 kms-1     ஈ) 3 x 10-8 kms-1  

14. ஒளியின் திலசகவகம் 

அ) g = cλ      ஆ) v=𝑐
λ
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இ) c = vλ      ஈ) ஆ மற்றும் இ இரண்டும் 

15. ஊதா மற்றும் சிவப்பு ஒளியின் அலைநீளங்கள் முலறகய …………………… 

அ) குடைந்தது, உயர்ந்தது    ஆ) உயர்ந்தது, குலறந்தது 

இ) ஒகை அளவு     ஈ) ஏதுமில்லை 

16. ோம் ப ாருட்கலள காண் து ………………… நிகழ்விைால் ஆகும். 

அ) எதிசராளிப்பு     ஆ) ஒளிவிைகல் 

இ) ஊடுருவல்     ஈ) ஒளிச்சிதறல் 

17. ஊடகத்தில் ஒளியின் கவகத்லத நிர்ணயிப் து ………………….. 

அ) அடர்த்தி      ஆ) அலைநீளம் 

இ) ஒளிவிைகல்     ஈ) ஆ மற்றும் இ 

18. ஒளியாைது அடர்வுகுலற ஊடகத்திலிருந்து அடர்மிகு ஊடகத்திற்கு பசல்லும்க ாது விைகைலடந்த 

கதிர் ……………….. கோக்கி விைகிச் பசல்லும். 

அ) விைகைலடயும்     ஆ) வழிகய 

இ) சசங்குத்துக்தகாட்டை    ஈ) இலடமுகப்ல த் பதாட்டு 

19. காற்றில் ஒளிவிைகல் எண் …………………… 

அ) 1       ஆ) முடிவிலி 

இ) 0       ஈ) ஏதுமில்லை 

20. ஒளிக்கதிர் ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்பறாரு ஊடகத்திற்கு பசல்லும்க ாது அது வலளகிறது. இந்நிகழ்வு 
………………….. 
அ) எதிபைாளிப்பு     ஆ) நிறப்பிரிலக 

அ) ஒளிவிைகல்     ஈ) குறுக்கீடு 

21. மலழக் காைங்களின் க ாது நீரின் மீது பமல்லிய எண்பணய்ப்  டைத்தில்  ை வண்ணங்கள் கதான்றும். 

ஏபைனில் 

அ) சிதறல்      ஆ) நிைப்பிரிடக 

இ) எதிபைாளிப்பு     ஈ) ஒளிவிைகல் 

22. வாைவில் கதாற்றம் நீர்த்துளிகளின் …………………. ஆல் ஏற் டுகிறது. 

அ) அயனியாக்கம்     

ஆ) சூரியஒளி உட்புகுதல் 

இ) சூரியஒளியின் ஒளி எதிசராளித்தல் மற்றும் ஒளிவிைகல் 

ஈ) ஏதுமில்லை 

23. க ாக்குவைத்து லசலக விளக்குகள் சிவப்பு வண்ணத்தில் உள்ளது. ஏபைனில் …………….. 

அ) உயர் அலைநீளம் உலடயது   ஆ) குலறந்த பிரிலகயுலடயது 

இ) அ ாயத்தின் குறியீடு    ஈ) அ மற்றும் ஆ இரண்டும் 

24. வாைத்தில் ஒரு விண்மீன் க ால் கதான்றுவது வளிமண்டைத்தால் உண்டாகும் ……………….. 

அ) ஒளிசிதறல்     ஆ) ஒளி எதிபைாளித்தைால் 

இ) ஒளி விைகைால்    ஈ) அ மற்றும் ஆ 
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25. ஒரு ஒளிக்கற்லறயாைது ஒரு கூழ்மக் கலைசலில் பசல்லும்க ாது ஒளியாைது ………………….. 

அ) சிதைைடையும்     ஆ) எதிபைாளிக்கப் டும் 

இ) உட்கிைகிக்கப் டும்    ஈ) மாற்றமலடயாது 

26. சிதறல் அலடயும் ஒளிக்கற்லறயின் பதாடக்க மற்றும் இறுதி ஆற்றல்கள் சமமாக இருப்பின் அச்சிதறல் 
………………… 
அ) ஒளிக்கதிர்     ஆ) மீட்சியற்றது 

இ) மீ-ஒளிச்சிதறல்     ஈ) மீட்சி சிதைல் 

27. ஒரு கூழ்மக் கலைசலில் உள்ள கூழ்மத்துகள்களால் ஒளிக்கதிர்கள் சிதறைடிக்கப் டுகின்ற நிகழ்வு ……… 

அ) மீ – ஒளிச்சிதறல்    ஆ) ைாமன் விலளவு 

இ) ஒளிக்கதிர்     ஈ) டிண்ைால் விடளவு 

28. ஒளிக்கதிரின் அலைநீளம் மற்றும் அதிர்பவண்ணில் மாற்றங்கள் ஏற் டும் நிகழ்வு ………………… 

அ) இராமன் ஒளிச்சிதைல்    ஆ) ைாகை 

இ) டிண்டால் விலளவு    ஈ) மீ-ஒளிச்சிதறல் 

29.  டுகதிரின் அதிர்பவண்ணுக்குச் சமமாை அதிர்பவண்லணக் பகாண்ட நிறமாலை வரிகள் ………….. 

அ) இைாமன் வரிகள்    ஆ) ராதை வரிகள் 

இ) ஸ்கடாக்ஸ் வரிகள்    ஈ) ஆண்டிஸ்கடாக்ஸ் வரிகள் 

30. இரு  ைப்புகளுக்கு இலடப் ட்ட ஒளிபுகும் தன்லம பகாண்ட ஊடகம் …………….. 

அ) சைன்சு      ஆ) குவிபைன்சு 

இ) குழிபைன்சு     ஈ) சமதள ஆடி 

31. குவி பைன்சு என் லவ ஒளிக்கற்லறகலள ஒரு புள்ளியில் குவிப் தால் இலவ ………………….. 

அ) விரிக்கும் பைன்சு    ஆ) குவிக்கும் சைன்சு 

இ) தட்டக் குவிபைன்சு    ஈ) தட்டக்குழிபைன்சு 

32. குழி பைன்சு என் து 

அ) குவிக்கும் பைன்சு    ஆ) விரிக்கும் சைன்சு 

இ) இருபுறக் குவிபைன்சு    ஈ) ஏதுமில்லை 

33. ககாளாக பைன்சுகளில் இதிலிருந்து பதாலைவுகள் அளவிடப் டுகின்றை. 

அ) ஒளிடமயம்     ஆ) முக்கியகுவியம் 

இ) முக்கிய அைசு     ஈ) வலளவு லமயம் 

34. பைன்சின் ஒரு  குதியின் வழிகய எந்த விைகலும் அலடயாமல் ஒளி கடந்து பசல்லும் புள்ளி 

அ) குவியம்      ஆ) வலளவு ஆைம் 

இ) துருவங்கள்     ஈ) ஒளிடமயம் 

35. குவிபைன்சில் மாய பிம் ம் உருவாக்கப் டுவது ப ாருள் எந்நிலையில் லவக்கப் டும்க ாது 

அ) Fல்      ஆ) ஈறிைாத்பதாலகயில் 

இ) F மற்றும் 2Fக்கும் இலடயில்   ஈ) Fக்கும் சைன்சிற்கும் இடைதய 

36. ககாளக பைன்சுகளால் பிம் ம் உருவாக்கப் டுவது இந்நிகழ்விைால் 

அ) எதிபைாளிப்பு     ஆ) ஒளிவிைகல் 
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இ) குறுக்கீடு     ஈ) நிறப்பிரிலக 

37. ஸ்பேல் விதி =  

அ) m = 𝐬𝐢𝐧 𝒊
𝐬𝐢𝐧 𝒓

                                                      ஆ) m == 𝑐𝑎
𝑐𝑚

 

இ) m = sin 𝑟
sin 𝑖

      ஆ) m == 𝑐𝑚
𝑐𝑎

 

38. தலைகீழ், பமய், ப ாருளின் அகத அளவுலடய பிம் ம் ப ற ப ாருளாைது குவிபைன்சின் 

இந்நிலையில் லவக்கப் ட கவண்டும். 

அ) Fல்      ஆ) 2Fல் 

இ) Oக்கும் Fக்கும் இலடகய    ஈ) ஈறிைாத் பதாலைவில் 

39. ஒரு ஒளிக்கதிர் நீரிலிருந்து கண்ணாடிக்குள் நுலழயும்க ாது 

அ) ஒளியின் தவகம் குடைவதால் சசங்குத்துக் தகாட்டை தநாக்கி வடளயும் 

ஆ) ஒளியின் கவகம் அதிகரிப் தால் பசங்குத்துக்ககாட்லட கோக்கி வலளயும் 

இ) ஒளியின் கவகம் அதிகரிப் தால் பசங்குத்துக்ககாட்டிலிருந்து விைகிச் பசல்லும்  

ஈ) ஒளியின் கவகம் குலறவதால் பசங்குத்துக் ககாட்டிலிருந்து விைகிச் பசல்லும் 

40. குழி பைன்சு  யன் டுத்தப் டுவது 

அ) ககமைா      ஆ) உருப்ப ருக்கம் பைன்சு 

இ) லமக்கைாஸ்ககாப் (நுண்கணாக்கி)  ஈ) தமற்கண்ை அடனத்தும் 

41. பைன்சு வாய்ப் ாடு 

அ) ℎ
1

ℎ
       ஆ) 𝟏

𝒇
 = 𝟏
𝒗
 - 𝟏
𝒖
  

இ)  𝑣
𝑢
      ஈ) (µ-1)[ 1

𝑅1
− 

1

𝑅2
] 

42. பைன்சிைால் உருவாக்கப் டும் உருப்ப ருக்கம் 

அ) பிம்பத்தின் உயரம்
பபொருளின் உயரம்                                           ஆ) பிம்த்தின் பதொலைவு

பபொருளின்  பதொலைவு 

இ) அ மற்றும் ஆ                                               ஈ) 
𝟏

𝒗
 = 𝟏
𝒗
 - 𝟏
𝒇
  

43. குவி பைன்சிைால் உருவாக்கப் டும் பமய் பிம் ங்கள் எப்ப ாழுதும் 

அ) தடைகீழானடவ    ஆ) கேைாைலவ 

இ) ப ாருளின் அருகில் இருக்கும்   ஈ) ஏதுமில்லை 

44. ஒரு குவிபைன்சு மிகச்சிறிய, தலைகீழாை, பமய் பிம் த்லத உருவாக்குகிறது எனில் ஒரு ப ாருள் 

லவக்கப் டும் நிலை 

அ) ஈறிைாத் சதாடைவில்    ஆ) Fல் 

இ) Fக்கும் Cக்கும் இலடகய    ஈ) 2Fக்கு அப் ால் 

45. ப ாருளாைது Fல் லவக்கப் டும்க ாது குவிபைன்சால் உருவாக்கப் டும் பிம் த்தின் தன்லம  

அ) ஈறிைாத் பதாலைவில்    ஆ) Fல் 

இ) Fக்கும் Cக்கும் இலடகய    ஈ) மிக சபரிதாக்கப்பட்ைது 

46. பைன்சிற்கும் குவியத்திற்கும் இலடகயயாை பதாலைவு  

அ) குவிய சதாடைவு    ஆ) முக்கிய அச்சு 

இ) வலளவு ஆைம்     ஈ) லமயம் 
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47. ஒரு ே ர் ஒரு குழிபைன்லச சாதாைண உருப்ப ருக்க பைன்சாக  யப்டுத்துகிறார் எனில் ப ாருள் 

லவக்கப் ட்ட கவண்டிய பதாலைவு 

அ) குவியதூரம் ஒன்டைவிை குடைவு  ஆ) குவியதூைம் ஒன்லறவிட அதிகம் 

இ) குவியதூைம் இருமடங்கு குலறவு  ஈ) குவியதூைம் இருமடங்கு அதிகம் 

48. முக்கிய அச்சு பைன்சின்  ைப்பிலை சந்திக்கும் புள்ளி 

அ) வலளவு ஆைம்     ஆ) வலளவு லமயம் 

இ) குவிய தூைம்     ஈ) துருவம் 

49. குழிபைன்சிைால் உருவாக்கப் டும் பிம் ம் 

அ) எப்க ாதும் மாயபிம் ம் மற்றும் ப ரியதாக்கப் ட்ட பிம் ம் 

ஆ) எப்தபாதும் மாயபிம்பம் மற்றும் சிறிதாக்கப்பட்ை பிம்பம் 

இ) எப்க ாதும் பமய்பிம் ம் 

ஈ) சிைகேைங்களில் பமய், சிை கேைங்களில் மாய பிம் ம் 

50. ஒரு ப ாருள் 25பச.மீ பதாலைவில் ஒரு குவி பைன்சின் முன் லவக்கப் டுகிறது. அதன் குவியதூைம் 10 

பச.மீ எனில் பிம் த்தின் பதாலைவு ………………… பச.மீ ஆகும் 

அ) 50      ஆ) 16.66 

இ) 6.66      ஈ) 10 

51. ஒரு குவிபைன்சிலிருந்து ஒரு ப ாருள் 12 பச.மீ பதாலைவில் லவக்கப் ட்டுள்ளது. அதன் குவிய 

பதாலைவு 10 பச.மீ பிம் மாைது 

அ) ப ரிதாக்கப் ட்ட மாயபிம் ம்   ஆ) அளவில் குலறந்த பமய்பிம் ம் 

இ) அளவு குலறந்த மாயபிம் ம்   ஈ) சபரிதாக்கப்பட்ை சமய்பிம்பம் 

52. பைன்சு உருவாக்குகவார் சமன் ாடு என் து 

அ) ℎ
1

ℎ
       ஆ) 1

𝑓
 = 1
𝑣
 - 1
𝑢
  

இ)  𝑣
𝑢
      ஈ) 𝟏

𝒇
= (µ-1)[ 𝟏

𝑹𝟏
− 

𝟏

𝑹𝟐
] 

53. ஒரு குவிபைன்சில் ஒரு ப ாருள் ஒளிலமயம் மற்றும் ஈறிைாத் பதாலைவிற்குமிலடகய 

லவக்கப் டும்க ாது, பிம் ங்கள் உருவாகும் நிலை 

அ) Fல்      ஆ) 2Fல்  

இ) Oக்கும் Fக்கும் இலடகய    ஈ) 2Fக்கு அப் ால் 

54. பைன்சுன் குவியபதாலைவின் தலழகீழ் மதிப்பு  

அ) உருப்ப ருக்கம்     ஆ) திைன் 

இ) முக்கிய குவியம்     ஈ) ஏதுமில்லை 

55. மனிதர்களின் கண்ணில் (பைட்டிைாவில்) ஏற் டும் பிம் ம் 

அ) கேைாை மாயபிம் ம்    ஆ) தடைகீழான சமய்பிம்பம் 

இ) தலைகீழாை மாயபிம் ம்   ஈ) கேைாை பமய்பிம் ம் 

56. பதளிவுறுக்காட்டியின் மீச்சிறு பதாலைவு 

அ) 25மீ  ஆ) 20 பச.மீ   இ) 20 மீ   ஈ) 25 சச.மீ 

57. விழிபைன்சு தன் குவிய தூைத்லத மாற்றிக் பகாள்ள இத்தலசகள் உதவுகின்றை. 
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அ)  ாலவ      ஆ) சிலியரி தடசகள் 

இ) கார்னியா     ஈ) ஐரிஸ் 

58. கண்ணில்  டும் ஒளியின் நிகழ்வு  

அ) எதிபைாளிப்பு     ஆ) ஒளிவிைகல் 

இ) திறன்      ஈ) விழி ஏற் லமவுத்திறன் 

59. ப ாருளிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் இதன் வழியாககவ விழித்திலைலய அலடகின்றை. 

அ) சிலியரி தலசகள்    ஆ) பாடவ 

இ) கார்னியா     ஈ) ஐரிஸ் 

60. கண்விழியின் விட்டம் 

அ) 2.3 சச.மீ     ஆ) 23 பச.மீ 

இ) 2.3 மி.மீ      ஈ) 23 மி.மீ 

61. இதலை அலடயும் ஒளிக்கதிர்கள் ஒளிவிைகல் அலடயச் பசய்யப் ட்டு விழிபைன்சின் திறன்மீது 

குவிக்கப் டுகிறது. 

அ) பைன்சு      ஆ) கார்னியா 

இ) ஐரிஸ்      ஈ)  ாலவ 

62. கண்ணில் ப ாருளின் பிம் ம் உருவாகும்  குதி 

அ) கார்னியா     ஆ) ஐரிஸ் 

இ)  ாலவ      ஈ) சரட்டினா (அ) (விழித்திடர) 

63. ஒரு ே ர் 50 பச.மீக்கு அப் ால் பதளிவாக ப ாருள்கலள காண முடிவதில்லை.  ார்லவலய சரிபசய்யத் 

கதலவயாை பைன்சின் திறன். 

அ) +5D   ஆ) -0.5D  இ) -2D   ஈ) +2D 

64. ஒரு ே ர் கிட்டப் ார்லவ குலற ாடு உலடயவர் எனில் அவைால்  

அ) அருகில் உள்ள சபாருள்கடள மட்டும் காை முடியும் 

ஆ) அருகில் மற்றும் தூைப்ப ாருட்கலள காண முடியும்  

இ) பதாலைவிலுள்ள ப ாருட்கலள காண முடியும் 

ஈ) ஏதுமில்லை 

65. கிட்டப் ார்லவலய சரிபசய்ய 

அ) குழிசைன்சு     ஆ) குவிபைன்சு 

இ) பைன்சின் கூட்டலமப்பு    ஈ) ஏதுமில்லை 

66. ஒரு குவி பைன்சு கண்ணின் எக்குலற ாட்லட சரி பசய்ய உதவுகிறது? 

அ)  ார்லவச்சிதறல்    ஆ) கிட்டப் ார்லவ 

இ) தூரப்பார்டவ     ஈ) விழி ஏற் லமவுத் திறன் 

67. விழி ஏற் லமத்திறன் குலற ாடு ஏற் டுவது ஏபைனில்  

அ) வயது முதிர்வு     ஆ) விழிக்ககாளம் நீண்டு விடுதல் 

இ) விழிக்ககாளம் சுருங்குதல்   ஈ) கண்ணில் புண்கள் 

68. விழி ஏற் லமவுத் திறன் குலற ாடு [‘பிபைஷ்லமகயாபியா’] இதைால் சரி பசய்யப் டுகிறது 
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அ) குழிபைன்சு     ஆ) குவிபைன்சு 

இ) இருகுவிய சைன்சுகள்    ஈ) உருலள பைன்சுகள் 

69.  ார்லவச் சிதறல் குலற ாடு [‘அஸ்டிக்மாடிஷம்’] உலடய கண்களால் இதலை பதளிவாகக் காண 

இயைாது  

அ) இலணயாை ககாடுகள்    ஆ) கிலடமட்டக்ககாடுகள் 

இ) அ மற்றும் ஆ     ஈ) ஏதுமில்லை 

70.  ார்லவ சிதறல் குலற ாட்டிலை சரி பசய்ய 

அ) உருடள சைன்சுகள்    ஆ) வட்டவடிவ பைன்சுகள் 

இ) தட்லட பைன்சுகள்    ஈ) ஏதுமில்லை 

71. புவிப் ைப்பில் உள்ள ப ாருள்கலள காண் தற்கு ஏற்றலவ 

அ) வானியல் பதாலவ கோக்கிகள்  ஆ) நிைப்பரப்பு சதாடை தநாக்கிகள் 

இ) கூட்டு நுண்கணாக்கிகள்   ஈ) எளிய நுண்கணாக்கிகள் 

72. கூட்டு நுண்கணாக்கியில் இரு குவிபைன்சுகள்  யன் டுத்தப் டுவதன் காைணம் 

அ) உருப்ப ருக்கத்லத அதிகரிக்க   ஆ) குவிய பதாலைவு அதிகரிக்க 

இ) குவிய பதாலைவிலைக் குலறக்க  ஈ) அ மற்றும் இ 

73. குறியீட்டு மைபின் டி குவி பைன்சின் திறன் மற்றும் குழி பைன்சின் திறன் 

அ) தநர்க்குறி, எதிர்க்குறி    ஆ) எதிர்க்குறி, கேர்க்குறி 

இ) கேர்க்குறி, கேர்க்குறி    ஈ) எதிர்க்குறி, எதிர்க்குறி 

74. ஒரு எளிய நுண்கணாக்கியில் உள்ளலவ 

அ) குடைந்த குவிய தூரம் சகாண்ை குவிசைன்சு 

ஆ) அதிக குவியதூைம் பகாண்ட குழிபைன்சு 

இ) குலறந்த குவியதூைம் பகாண்ட குழிபைன்சு 

ஈ) அதிக குவிய தூைம் பகாண்ட குவிபைன்சு 

75. எளிய நுண்கணாக்கியின்  யன் ாடு 

அ) கடிகாைம்  ழுது ார்க்க 

ஆ) பூக்களின்  ாகங்கலள உற்று கோக்க 

இ) தடய அறிவியல் துலறயில் 

ஈ) இடவ அடனத்தும் 

76. ஒரு கூட்டு நுண்கணாக்கியின் உருப்ப ருக்கம் 

அ) M = 1 + 𝐷
𝑓
                                                            ஆ) m = 𝑣

𝑢
 

இ) m = 𝒗
𝒖
 ( 1 + 𝑫

𝒇𝒆
 )                                     ஈ) m= 𝑣

𝑢
 (1- 𝐷

𝑓𝑒
) 

77. நுண்கணாக்கியின் உருப்ப ருக்குத்திறன் அதிகமாக இருப் தற்குக் காைணம் 

அ) அதிக குவிய தூரம் சகாண்ை கண்ைருகு சைன்சு 

ஆ) ப ாருளகு பைன்சின் குவியதூைம் 

இ) குலறந்த குவிய தூைம் பகாண்ட கண்ணருகு பைன்சு 
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ஈ) அதிக குவிய தூைம் பகாண்ட ப ாருளருகு பைன்சு 

78. விண்மீன்கள் க ான்ற வானியல் ப ாருட்கலளக் காணப் யன் டுவது 

அ) எளிய நுண்கணாக்கி     ஆ) கூட்டு நுண்கணாக்கி 

இ) நிைப் ைப்பு பதாலைகோக்கி   ஈ) வானியல் சதாடைதநாக்கி 

2. தகாடிட்ை இைத்டத நிரப்புக 

1. ஒளிக்கதிரின்  ாலத ஒளிக்கதிர் என்று அலழக்கப் டுகிறது. 

2. ஒரு ஒளிபுகும் ஊடகத்தின் ஒளி விைகல் எண் எப்க ாதும் ஒன்லற விட அதிகம் 

3.  டுகின்ற ஒளிக்கற்லறயின் ஆற்றலும் சிதறைலடந்த கற்லறயின் ஆற்றலும் சமமாக இருந்தால் அது 

மீட்சிச் சிதறல் எைப் டும் 

4. ைாகை சிதறல் விதிப் டி, சிதறல் அளவாைது,  டுகின்ற ஒளிக்கதிரின் அடை நீளத்தின் ோன்மடிக்கு 

எதிர்தகவில் இருக்கும். 

5. ஐரிஸ் (Iris) கண்ணிற்குள் நுலழயும் ஒளியின் அளலவக் கட்டுப் டுத்துகிறது. 

6. நீை மற்றும்  ச்லச ஒளி பவவ்கவறு அடைநீளம் மற்றும் அதிர்சவண் உலடயலவ. 

7. ஒளிவிைகல் என் து ஒளி பவவ்கவறு ஊடகத்தில் பவவ்கவறு திடசதவகம் உடன் பசல்வதால் 

உண்டாகிறது. 

8. ஒளிவிைகல் ககாணம் சிகப்பு நிறத்திற்கு குடைவாகவும் ஊதா நிறத்துக்கு அதிகமாகவும் இருக்கும். 

9. ஊடகத்தின் ஒளிவிைகல் எண் ஒளியின் அடைநீளத்டதச் சார்ந்தது 

10. ஒளிக்கற்லறகள் ஊடகத்தில் உள்ள துகள்களுடன் ஆற்றும் இலடவிலை ஒளிச்சிதைல் 

11. ஒளிச்சிதறல் துகளின் அளவு மற்றும் தன்டமலயப் ப ாருத்தது. 

12. கமகக் கூட்டங்கள் பவண்லம நிறமாகக் காட்சியளிக்கக் காைணம் மீ-சிதைல் 

13. கலிலிகயா பதாலைகோக்கியில் கண்ணருகு பைன்சாகப்  யன் டுவது குவிசைன்சு 

14. உருப்ப ருக்கத்தின் மதிப்பு 1ஐ விட அதிகமாக இருந்தால் சபாருடளவிை சபரிய பிம் ம் கிலடக்கும். 

15. ப ாருள் எப்க ாதும் பைன்சிற்கு இைப்  க்கம் லவக்கப் ட கவண்டும். 

16. பைன்சின் திறனின் அைகு டையாப்ைர்  

17. பைன்லச உருவாக்கு வர் பைன்சின் வடளவு ஆரம் மற்றும் ஒளிவிைகல் எண் அறிநிதிருக்க 

கவண்டும் 

18. நுட் மாை உணர் உறுப்பு கண் 
19. 1D = 1m-1 
20. கண்ணின் ஐரிஸ் ஒளிப் டக் கருவியின் முகப்ல ப் க ான்றது 

21. ஸ்கிளிரால் என்னும் வலிலமயாை சவ்விைால் கண்ணின் உள்ளுறுப்புகள்  ாதுகாக்கப் டுகின்றை. 

22. இயற்லகயில் அலமந்த குவி பைன்சு விழிசைன்சு 

23. ஐரிஸ் கண்ணின் நிறமுலடய  குதி 

24. அருகில் உள்ள ப ாருட்கலள காணும்க ாது சிலியரித்தலசகள் சுருங்குவதால் விழிசைன்சின் தடிமன் 

அதிகரிக்கிறது. 

25. இரு அடுத்தடுத்த ஒளி துடிப்புகளுக்கு இலட ட்ட காை இலடபவளி 1/16 ஐ விடக்குலறவு 

26. கசய்லமப் புள்ளி என் து ஈறிைாத்சதாடைவில் அலமந்திருக்கும்  
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27. விழி பைன்சில் ஏற் டும் கண்புலை பார்டவ சிதைல் குடைப்பாட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டு  

28. ப ாருளின் பிம் ம் சரட்டினாவின் மீது உருவாகிறது 

29. லமகயாபியா என் து கிட்ைப்பார்டவயின் மறுப யர் 

30. வாைவில் பதாலைகோக்கியில் உருவாகும் பிம் ம் தடைகீழானது 

31. ஒளி எதிபைாளிப்பு பதாலைகோக்கிகளில் தகாளக ஆடிகள்  யன் டுத்தப் டுகின்றை. 

32. ேகரும் நுண்கணாக்கி சவர்னியர் தத்துவத்தின் அடிப் லடயில் பசயல் டுகிறது 

33. நகரும் நுண்தைாக்கி மிகச்சிறய பதாலைவுகலள மிகத்துல்லியமாக அளந்தறியக்கூடிய மிகச்சிறந்த 

கருவிகளில் ஒன்றாகும். 

34. ககஸ்கிலைன் பதாலைகோக்கிகள் க ான்றலவ ஒளி எதிசராளிப்பு சதாடைதநாக்கிக்கு 

எடுத்துக்காட்டுகள்  

35. ேகரும் நுண்கணாக்கியின் மீச்சிற்றளவு 0.01மி.மீ 

3. சரியா (அ) தவைா? 

1. அடர்வு மிகு ஊடகத்தில் ஒளியின் திலசகவகமாைது, அடர்வு குலற ஊடகத்தில் இருப் லத விட அதிகமாக 

இருக்கும். 

விடை: தவறு, அடர்வு மிகு ஊடகத்தில் ஒளியின் திலசகவகமாைது, அடர்வு குலற ஊடகத்தில் 

இருப் லதவிட குலறவாக இருக்கும். 

2. பைன்சின் திறைாைது பைன்சின் குவிய பதாலைலவச் சார்ந்தது. 

விடை: சரி 

3. விழி பைன்சின் குவிக்கும் திறன் அதிகரிப் தால் தூைப் ார்லவ ஏற் டுகிறது. 

விடை: சரி 

4. குவிபைன்சாைது, எப்க ாதும் சிறிய மாய பிம் த்லதகய உருவாக்கும். 

விடை: தவறு, குழிபைன்சாைது எப்க ாதும் சிறிய மாயபிம் த்லத தரும். 

5. சூரியன் உள்ளிட்ட அலைத்து விண்மீன்களும் ஒளிைாத ப ாருள்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். 

விடை: தவறு, சூரியன் உள்ளிட்ட அலைத்து விண்மீன்களும் தங்களுலடய சுய ஒளிலய 

பவளியிடுவதால் அலவ ஒளிரும் ப ாருள்கள் எைப் டும். 

6. ஒளி  ைவுவதற்கு ஊடகம் கதலவயில்லை 

விடை: சரி 

7. ஒளி எப்க ாதும் வலளககாட்டில் பசல்கிறது 

விடை: தவறு, ஒளி எப்க ாதும் கேர்க்ககாட்டில் பசல்கிறது. 

8. ஒளி  ைவுவதற்கு ஒரு உகைாக ஊடகம் கதலவ 

விடை: தவறு, ஒளி  ைவுவதற்கு ஊடகம் கதலவயில்லை. பவற்றிடங்கள் வழியாகக்கூட ஒளிக்கதிர் 

பசல்லும். 

9. ஒளிவிைகைாைது இருஒளிவிைகல் விதிகளுக்கு உட் ட்டு அலமகிறது. 

விடை: சரி 

10. ஒளியின் பவவ்கவறு நிறங்கள் ஒகை அலை நீளத்லதயும் அதிர்பவண்லணயும் ப ற்றிருக்கும். 

http://www.winmeen.com/


10th Science Questions                                                                                 Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 24 of 54 

விடை: தவறு, ஒளியின் பவவ்கவறு நிறங்கள் பவவ்கவறு அலை நீளங்கலளயும் அதிர்பவண்கலளயும் 

ப ற்றிருக்கும். 

11.  டுகதிரும், விைகுகதிரும் பவவ்கவறு தளங்களில் அலமயும் 

விடை: தவறு,  டுகதிரும் விைகு கதிரும் ஒகை தளத்தில் அலமயும். 

12. ஊடகத்தின் ஒளிவிைகல் எண் குலறவாக இருப் தால் ஒளியின் கவகம் குலறவாக இருக்கும். 

விடை: தவறு, ஒளிவிைகல் எண் அதிகம் உள்ள ஊடகத்தில் ஒளியின் திலசகவகம் குலறவாக இருக்கும். 

13. அடர்வுமிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர்வுகுலற ஊடகத்திற்கு ஓர் ஒளிக்கதிர் பசல்லும்க ாது 

பசங்கத்துக்ககாட்லட விட்டு விைகிச் பசல்லும். 

விடை: சரி 

14. பவள்பளாளி என் து  ல்கவறு நிறங்கலள உள்ளடக்கியது 

விடை: சரி 

15. பவள்பளாளியாைது ஒளிபுகும் ஊடகத்தில் நுலழவதால் மட்டுகம நிறமாலை கதான்றும். 

விடை: தவறு, பவள்பளாளி ஒளிபுகும் ஊடகத்தில் பசல்லும்க ாது பவவ்கவறு நிறங்கள் பவவ்கவறு 

ககாண அளவுகளில் அலடவதால் நிறப்பிரிலக ஏற் ட்டு நிறமாலை கதான்றும். 

16. ஸ்பேல் விதிப் டி விைகுககாணமாைது ஊடகத்தின் ஒளிவிைகல் எண்லணச் சார்ந்து அலமயும். 

விடை: சரி 

17. ஒரு ஊடகத்தின் ஒளிவிைகல் எண் ஒளிக்கதிரின் அலை நீளத்லதச் சார்ந்தது. 

விடை: சரி 

18. சூரிய உதயம் மற்றும் மலறவின் க ாது சூரியன் சிவப் ாகக் காட்சியளிப் து ஒளிச்சிதறைால் ஆகும். 

விடை: சரி 

19. ஒளிக்கற்லறயின்  ாலத புைைாவது ஒளிவிைகலுக்கு எடுத்துக்காட்டு 

விடை: தவறு, தாதுகளால் ஒளிக்கற்லறயாைது சிதறைடிக்கப் டுவதால், ஒளிக்கற்லறயின்  ாலத 

புைைாகிறது 

20. இருபுறமும் உள்கோக்கிக் குழிந்த  ைப்புகலளக் பகாண்டது குழிபைன்சு அல்ைது இருபுறக்குழிபைன்சு  

விடை: சரி 

21.  டுகதிரின் அதிர்பவண்ணுக்குச் சமமாை அதிர்பவண்லணக் பகாண்ட நிறமாலை வரிகள் ‘ைாகை 

வரிகள்’ 

விடை: சரி 

22. ப ாருள் ஈறிைாத் பதாலைவில் லவக்கப் டும் க ாது பிம் த்தின் அளவு மாறாது. 

விடை: தவறு, ப ாருள் ஈறிைாத் பதாலைவில் லவக்கப் டும் க ாது பிம் த்தின் அளவு ப ாருளின் 

அளலவவிடப்  ைமடங்கு சிறியதாக இருக்கும். 

23. பவளியாட்கலளத் பதரிந்து பகாள்ள வீட்டின் கதவுகளில் ஏற் டுத்தப் டும் உளவுத்துலளகளில் 

குவிபைன்சுகள் ப ாருத்தப் டுகின்றை. 

விடை: தவறு, பவளியாட்கலளத் பதரிந்து பகாள்ள வீட்டின் கதவுகளில் ஏற் டுத்தப் டும் உளவுத் 

துலளகளில் குழிபைன்சுகள் ப ாருத்தப் டுகின்றை. 
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24. முதன்லம அச்சுக்குச் பசங்குத்தாக கீழ்கோக்கி அளக்கப் டும் அளவுகலள எதிர்க்குறியாகக் பகாள்ள 

கவண்டும். 

விடை: சரி 

25. விழித்திலையில் தலைகீழாை பமய்ப்பிம் ம் கதாற்றுவிக்கப் டுகிறது. 

விடை: சரி 

26. சிலியரித்தலசகள் சுருங்கி விரிவலடயும்க ாது கண்ணில் மாற்றம் ஏதும் ஏற் டுவதில்லை. 

விடை: தவறு, சிலியரித்தலசகள் சுருங்கி விரிவலடயும்க ாது பைன்சின் வலளவும் குவியத் 

பதாலைவும் மாற்றியலமக்கப் டுகிறது. 

27. வயது முதிர்வு தூைப் ார்லவ விழி ஏற் லமத்திறன் குலற ாட்டிைால் ஏற் டுகிறது. 

விடை: சரி 

28. சிறிய எழுத்துக்கலள  டிக்க உதவுவது பதாலைகோக்கி  

விடை: தவறு, எளிய நுண்கணாக்கி மூைம் எழுத்துக்கலளப்  டிக்கைாம். 

29. கூட்டு நுண்கணாக்கியின் உருப்ப ருக்கத் திறன் எளிய நுண்கணாக்கியின் உருப் ப ருக்குத்திறலை 

விட அதிகம். 

விடை: சரி 

4. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 

1. பைட்டிைா    - அ) கண்ணில் ஒளிக்கதிர் பசல்லும்  ாலத 

2. கண் ார்லவ   - ஆ) கசய்லமப் புள்ளி விழிலய கோக்கி ேகர்தல் 

3. சிலியரித் தலசகள்  - இ) அண்லமப் புள்ளி விழிலய விட்டு விைகிச் பசல்லுதல் 

4. கிட்டப் ார்லவ (லமகயாபியா)  –  ஈ) விழித்திலை 

5. தூைப் ார்லவ   - உ) விழி ஏற் லமவுத் திறன் 

விடை: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – உ, 4 – ஆ, 5 – இ 

2. சபாருத்துக 

1. ஒளிலய பவளியிடும் ப ாருள்கள் - அ) உயர் அதிர்பவண் 

2. சுய ஒளிலய பவளியிடு லவ  - ஆ) உயர் அலைநீளம் 

3. ஊதா ஒளி     - இ) ஒளிமூைங்கள் 

4. சிகப்பு ஒளி    - ஈ) ஒளிரும்ப ாருட்கள் 

விடை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – ஆ 

3. சபாருத்துக 

1. நிறங்கள் தனித்தனியாக பிரிவது  - அ) ஒளிவிைகல் 

2. ப ாருள்கலளக் காண இயலுவது - ஆ) ஒளி எதிபைாளித்தல் 

3. ஒளிக்கதிரின் விைகல்   - இ) நிறப்பிரிலக 

4. கடலின் நீைநிறம்    - ஒளிச்சிதறல் 

விடை: 1 – இ, 2 – ஆ, 3 – அ, 4 – ஈ 

4. சபாருத்துக 
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1. உருப்ப ருக்கம்    - அ) உயைம்/பதாலைவு 

2. பைன்சு உருவாக்குகவார் சமன் ாடு - ஆ) ஒளி எதிபைாளித்தல் 

3. ஒரு பைன்சின் திறன்   - இ) பிம்பத்தின் உயரம்
பபொருளின் உயரம் 

4. காட்சிககாணம்    - ஈ) (µ-1).[ 1
𝑅1
− 

1

𝑅2
] 

விடை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – ஆ, 4 – அ 

5. சபாருத்துக 

1. கண்ணிண் உள் உறுப்பிகலள  ாதுகாக்கும்  - அ) ஐரிஸ் 

2. ஒளிலய விைகைலடயச் பசய்யும்  - ஆ) ஸ்கிளிைா 

3. ஒளி பசல்லும் அளலவக் கட்டுப் டுத்தும் - இ)  ாலவ 

4. ஒளியின்  ாலத     - ஈ) கார்னியா 

விடை: 1 – ஆ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – இ 

6. சபாருத்துக 

1. விழிக்ககாளத்தின் விட்டம்   - அ) 0.01 மி.மீ 

2. ேகரும் நுண்கணாக்கி   - ஆ) 2.3 பச.மீ 

3. பதளிவுறுக்காட்சியின் கசய்லமப்புள்ளி - இ) 1.437 

4. கண்பைன்சின் ஒளிவிைகல்  - ஈறிைாத் பதாலைவு 

விடை: 1 – ஆ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – இ 

7. சபாருத்துக 

1. லமகயாபியா    - அ) தூைப் ார்லவ 

2. லஹப் ர் பமட்கைாபியா   - ஆ) இருபுறக்குவி பைன்சுகள் 

3. பிபைஷ்லமகயாபியா   - இ) உருலளவடிவ பைன்சுகள் 

4. அஸ்டிக்மாடிஸம்    - ஈ) கிட்டப் ார்லவ 

விடை: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – இ 

8. சபாருத்துக 

1. ஈறிைாத் பதாலைவில்    - அ) Fக்கும் 2Fக்குமிலடகய 

2. 2Fக்கு அப் ால்    -  ஆ) 2Fல் 

3. 2Fல்     - இ) 2Fக்கு அப் ால் 

4. Fக்கும் 2Fக்கும் இலடகய   - ஈ) F2 

விடை: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – இ 

9. சபாருத்துக 

கருவிகள்    பயன்படுத்தப்படும் சைன்சுகள் 

1. எளிய நுண்கணாக்கி  - அ) ஒரு குழிபைன்சு மற்றும் ஒரு குவிபைன்சு 

2. கூட்டு நுண்கணாக்கி  - ஆ) ஒரு குவிபைன்சு 

3. வானியல் பதாலைகோக்கிகள் - இ) மூன்று குவிபைன்சுகள் 

4. நிைப் ைப்பு பதாலைகோக்கிகள் - ஈ) இரு குவிபைன்சுகள் 

விடை: 1 – ஆ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – இ 
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5. சரியான கூற்டைத் ததர்வு சசய்க 

அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி கமலும், காைணம் கூற்றுக்குச் சரியாை விளக்கம் 

ஆ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி, ஆைால், காைணம் கூற்றுக்குச் சரியாை விளக்கமன்று 

இ) கூற்று சரியாைது. ஆைால் காைணம் சரியன்று 

ஈ) கூற்று தவறாைது. ஆைால், காைணம் சரியாைது 

1. கூற்று: ஊடகத்தின் ஒளிவிைகல் எண் அதிகமாக இருந்தால் (அடர்விகு ஊடகம்), அந்த ஊடகத்தில் 

ஒளியின் திலசகவகம் குலறவாக இருக்கும். 

காைணம் : ஊடகத்தின் ஒளிவிைகல் எண், ஒளியின் திலசகவகத்திற்கு எதிர்த்தகவில் இருக்கும். 

விடை: அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி கமலும், காைணம் கூற்றுக்குச் சரியாை விளக்கம் 

2. கூற்று: விழி பைன்சின் குவிக்கும் திறன் அதிகரிப் தால், கிட்டப் ார்லவ என்னும்  ார்லவக் குலற ாடு 

கதான்றுகிறது. 

காைணம்: குழிபைன்லசப்  யன் டுத்தி கிட்டப் ார்லவக் குலறப் ாட்லடச் சரிபசய்யைாம். 

விடை: ஆ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி, ஆைால், காைணம் கூற்றுக்குச் சரியாை 

விளக்கமன்று 

3. கூற்று: காற்றுக்குமிழிகள் நீரில் பிைகாசிக்கும். 

காைணம்: நீரில் காற்றுக் குமிழிகள் பிைகாசிப் து ஒளிவிைகலிைால் ேலடப றுகிறது. 

விடை: இ) கூற்று சரியாைது. ஆைால் காைணம் சரியன்று 

4. கூற்று: வாைம் நீைநிறமாகத் கதான்றுவது நீைநிற ஒளிச்சிதறைால் ஏற் டுகிறது. 

காைணம்: கண்ணுக்குப் புைைாகும் ஒளியில் நீைநிறம் குலறந்த அலைநீளமுலடயது. 

விடை: அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி கமலும், காைணம் கூற்றுக்குச் சரியாை விளக்கம் 

5. கூற்று: சூரியன் மலறயும்க ாது அது சிகப் ாகத் கதான்றுகிறது.  

காைணம்: ஒளிச்சிதறல் அலைநீளத்திற்கு கேர் விகிதத்தில் இருக்கும். 

விடை: இ) கூற்று சரியாைது. ஆைால் காைணம் சரியன்று 

6. கூற்று: 10பச.மீ குவியதூைமுலடய ஒரு குவிபைன்சு (m=1) நீரில் மூழ்கி இருக்கும்க ாது µ= 4
3
 அதன் 

குவியபதாலைவு 40 பச.மீ 

காைணம்:  µ1− µ𝑚
µ𝑚

  [ 1
𝑅1
− 

1

𝑅2
] 

விடை: அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி கமலும், காைணம் கூற்றுக்குச் சரியாை விளக்கம் 

7. கூற்று: ஒளியின் அலைநீளம் ஊடகத்தின் ஒளிவிைகல் எண்லணச் சார்ந்ததல்ை. 

காைணம்: பவவ்கவறு நிறங்கள் பவற்றிடத்தில் பவவ்கவறு கவகத்துடன் பசல்கின்றை. 

விடை: இ) கூற்று சரியாைது. ஆைால் காைணம் சரியன்று 

8. கூற்று: விண்மீன்கள் மின்னுகின்றை. ஆைால், ககாள்கள் மின்னுவதில்லை. 

காைணம்: விண்மீன்கள் ககாள்கலளவிட அளவில் மிகப்ப ரியலவ. 

விடை: ஆ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி, ஆைால், காைணம் கூற்றுக்குச் சரியாை 

விளக்கமன்று 

9. கூற்று: கமகங்கள் ப ாதுவாக பவண்லம நிறமுலடயலவ. 

காைணம்: ஒளியாைது நீர்த்துளிகளால் சிதறைலடகிறது. 
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விடை: இ) கூற்று சரியாைது. ஆைால் காைணம் சரியன்று 

10. கூற்று: லவைம் ப ாலிக்கின்றை 

காைணம்: லவைம் சூரிய ஒளிலய உட்கிைப் தில்லை 

விடை: அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி கமலும், காைணம் கூற்றுக்குச் சரியாை விளக்கம் 

11. கூற்று: ஒரு பதாலைகோக்கியின் ப ாருளருகு பைன்சின் விட்டம் அதிகமாக இருக்குமாைால் அதன் 

பிரிதிறன் அதிகமாக இருக்கும். 

காைணம்: ப ாருளருகு பைன்சின் அதிகவிட்டமாைது அதிக ஒளிலய உட்கிைகிக்கும். 

விடை: அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி கமலும், காைணம் கூற்றுக்குச் சரியாை விளக்கம் 

12. கூற்று: ஒளிக்கதிைாைது குவிக்கப் டும் அல்ைது விரிக்கப் டும் ஒளியின் தன்லம சுற்றியுள்ள 

ஊடகத்லதச் சார்ந்தல்ை. 

காைணம்: ஒரு குவிபைன்சின் குவிக்கும் தன்லம அலைத்து ஊடகங்களுக்கும் சமமல்ை. 

விடை: இ) கூற்று சரியாைது. ஆைால் காைணம் சரியன்று 

3. சவப்ப இயற்பியல் 
1. சரியான விடைடயத் ததர்வு சசய்க 

1. ப ாது வாயு மாறிலியின் மதிப்பு 

அ) 3.81 J கமால்-1 K-1    ஆ) 8.03 J கமால்-1 K-1 

இ) 1.38 J கமால்-1 K-1    ஈ) 8.31 J தமால்-1 K-1 

2. ஒரு ப ாருலள பவப் ப் டுத்திைாகைா அல்ைது குளிர்வித்தாகைா அப்ப ாருளின் நிலறயில் ஏற் டும் 

மாற்றம் 

அ) கேர்க்குறி    ஆ) எதிர்க்குறி 

இ) சுழி     ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை 

3. ஒரு ப ாருலள பவப் ப் டுத்தும்க ாது அல்ைது குளிர்விக்கும்க ாது ஏற் டும் நீள்பவப்  விரிவு எந்த 

அச்சு வழியாக ேலடப றும்? 

அ) X அல்ைது – X    ஆ) Y அல்ைது – Y 

இ) (அ) மற்றும் (ஆ)     ஈ) (அ) அல்ைது (ஆ) 

4. மூைக்கூறுகளின் சைாசரி ………………….. பவப் நிலை ஆகும். 

அ) இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிலை ஆற்றலுக் கிலடகய உள்ள கவறு ாடு 

ஆ) இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிலை ஆற்றலின் கூடுதல் 

இ) சமாத்த ஆற்ைல் மற்றும் நிடை ஆற்ைலுக் கிடைதயயான தவறுபாடு 

ஈ) இயக்க ஆற்றல் மற்றும் பமாத்த ஆற்றலுக்கிலடகயயாை கவறு ாடு 

5. பகாடுக்கப் ட்டுள்ள  டத்தில் பவப்  ஆற்றல்  ைவும் திலசகள் 

 
 
 

 
அ) A B, AC, BC    ஆ) AB, AC, BC  
இ) AB, AC, BC    ஈ) AB, AC, BC 

303 K 

A 
304 K 

B 

 

305 K 

C 
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6. பின்வருவைவற்றில் பவப் ம்  ரிமாற்றப் டுவதற்காை துரித முலற 

அ) பவப் க்கடத்தல்     ஆ) பவப் ச்சைைம் 

இ) சவப்பக்கதிர் வீசல்    ஈ) கமற்கண்ட அலைத்தும் 

7. எந்த பவப் நிலையில் பசல்சியஸ் பவப் நிலையும் ஃ ாைன்ஹீட் பவப் நிலையும் சமம்? 

அ) 40°  ஆ) - 40°   இ) 0°   ஈ) 100° 

8. பவப் மாைது ஒரு மூைக்கூறிலிருந்து மற்பறாரு மூைக்கூறுக்கு கேைடியாக எம்முலறயில் 

கடத்தப் டுகிறது? 

அ) பவப் க்கடத்தல்     ஆ) பவப் ச்சைைம் 

இ) பவப் க்கதிர்வீசல்    ஈ) தமற்கண்ை அடனத்தும் 

9. பவப் நிலையின் SI அைகு 

அ) பசல்சியஸ்     ஆ) ஃ ாைன்ஹீட் 

இ) சகல்வின்     ஈ) ஏதுமில்லை 

10. பவப் த்தின் SI அைகு 

அ) ககைாரி      ஆ) ஜீல் 

இ) கிகைாககைாரி     ஈ) பகல்வின் 

11. பவப் நிலை என் து ……………. என் லத குறிப்பிடும்  ண்பு ஆகும். 

அ) ஒரு சபாருளின் சவப்பம் எத்திடசயில் பரவுகிைது 

ஆ) பமாத்த ஆற்றல் 

இ) பவப்  ஆற்றல் 

ஈ) ஏதுமில்லை 

12. ஒரு ப ாருளாைது பவப் ப் டுத்தப் டும் க ாது நிகழ்வது  

அ) பவப் நிலை உயர்வு    ஆ) ப ாருளின் விரிவு 

இ) நிலையில் மாற்றம்    ஈ) தமற்கண்ை அடனத்தும் 

13. சிை குறிப்பிட்ட பவப் நிலையில் பவப்  விரிவு இதில் குலறவாைது 

அ) திைப் சபாருள்     ஆ) திைவப் ப ாருள் 

இ) வாயு      ஈ) கமற்கண்ட அலைத்தும் 

14. பவப் ப் டுத்துதலின் விலளவாக  ைப்பு அதிகரித்தால் அது 

அ) நீள் பவப்  விரிவு    ஆ) பரப்பு சவப்ப விரிவு 

இ)  ரும பவப்  விரிவு    ஈ) கதாற்ற பவப்  விரிவு 

15. பவப் ப் டுத்துதலின் விலளவாக திடப்ப ாருளின்  ருமன் அதிகரித்தால்  

அ) உண்லம பவப்  விரிவு    ஆ)  ைப்பு பவப்  விரிவு 

இ) பரும சவப்ப விரிவு    ஈ) உண்லம பவப்  விரிவு 

16. ப ாருளாைது பவப் ப் டுத்தும்க ாது அல்ைது குளிர்விக்கப் டும் க ாது ஏற் டும் நீள் விரிவு ……………….. 

ல் 

ஏற் டும் மாற்றம் 

அ) நீளம்      ஆ)  ைப்பு 
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இ)  ருமன்      ஈ) அடர்த்தி 

17. வாயுக்களின் அடிப் லட விதிகள்   

அ)  ாயில் விதி     ஆ) சார்ைஸ் விதி 

இ) அவககட்கைா விதி    ஈ) தமற்கண்ை அடனத்தும் 

18. சார்ைஸ் விதிப் டி 

அ) P α 𝐼
𝑉
      ஆ) V α T   

இ) V α n      ஈ) கமற்கண்ட அலைத்தும் 

19. பவப்  ஆற்றல் உட்கவர்தல் அல்ைது பவளியிடதலின் SI அைகு …………….. 

அ) ஜீல்      ஆ) பசல்சியஸ் 

இ) பகல்வின்     ஈ) ஏதுமில்லை 

20. αL என் து 

அ)  ைப்பு பவப்  விரிவு    ஆ) நீள் சவப்ப விரிவு குைகம் 

இ) சுடற் காற்று     ஈ) ஏதுமில்லை 

21. சார்ைஸ் விதியின் மறுப யர்  

அ) பரும விதி     ஆ)  ாயில் விதி 

இ) அவககட்கைா விதி    ஈ) ஏதுமில்லை 

22. அலைத்து விதமாை ப ாருட்களும் இதைால் விரிவலடயும். 

அ) சவப்பத்தினால்    ஆ)  ைப்பிைால் 

இ)  ருமைால்     ஈ) கமற்கண்ட அலைத்தும் 

23. ஒரு ப ாருளின் பவப் நிலை உயர்வு இவற்லறப் ப ாருத்து மாறு டும் 

அ) நீளத்லத     ஆ) பவப் நிலைமானி 

இ) சபாருளின் தன்டம மற்றும் நிடை  ஈ) அ) மற்றும் ஆ 

24. நீரின்  ருவ பவப்  விரிவின் குணகத்தின் மதிப்பு 

அ) 18.2 x 10-5     ஆ) 20.7 x 10-5 

இ) 20 x 104      ஈ) 2.07 x 10-5 

25. ப ாது வாயு மாறிலியின் மதிப்பு 

அ) 83.1 J mol-2 K-2     ஆ) 8.31 

இ) 8.31 J mol k     ஈ) 8.31 J mol-1 k-1 

2. தகாடிட்ை இைத்டத நிரப்புக 

1. அவககட்கைா எண்ணின் மதிப்பு 6.023 x 1023/தமால் 

2. பவப் ம் மற்றம் பவப் நிலை என் து ஸ்தகைர் அளவுகள் 

3. ஒரு கிராம் நிலறயுள்ள நீரின் பவப் நிலைலய 1°C உயர்த்த கதலவயாை பவப்  ஆற்றலின் அளவு ஒரு 

ககைாரி எை வலையறுக்கப் டுகிறது. 

4.  ாயில் விதியின் டி, மாறா பவப் நிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலறயுலடய வாயுவின் அழுத்தம் 

அவ்வாயுவின் பருமனுக்கு எதிர்த்தகவில் அலமயும்  

5. பவப்  ஆற்றல் என் து காரணி மற்றும் பவப் நிலை விடளவு 
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6. பவப் நிலையின் SI அைகு சகல்வின் 

7. மூைக்கூறுகளின் சைாசரி இயக்க ஆற்றல் சவப்பநிடை ஆகும் 

8. பவப்  ஆற்றல் என் து ஒரு வலகயாை ஆற்ைல் 

9. பவப்  இயக்கவியலின் பவப் நிலையின் ஓர் அைகு என் து நீரின் மும்லமப் புள்ளியில் 𝟏

𝟐𝟕𝟑.𝟏𝟔
   ங்கு 

ஆகும். 

10. ஒரு ப ாருளிலிருந்து மற்பறாரு ப ாருளிற்கு பவப்  ஆற்றல்  ரிமாற்றம் அலடயும் க ாது இைண்டு 

ப ாருள்களில் ஒன்றில் பவப் நிலை குடையதவா அல்ைது அதிகரிக்கதவா பசய்கிறது. 

11. திட, திைவ மற்றும் வாயு சவப்பத்தினால் விரிவலடயும் 

12. நீர் மூைங்கள் சூரிய பவப்  ஆற்றைால் பவப் ப் டுத்தப் டுவது உண்டம சவப்ப விரிவு எைப் டும். 

3. சரியா (அ) தவைா? 

1. திைவத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பவப்  ஆற்றல் அளிக்கும்க ாது ஏற் டும் கதாற்ற விரிவு என் து இயல்பு 

விரிலவ விட அதிகம் 

விடை: தவறு, திைவத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பவப்  ஆற்றல் அளிக்கும்க ாது ஏற் டும் இயல்பு விரிவு 

என் து கதாற்ற விரிலவவிட அதிகம் 

2. ஒரு ப ாருளில் பவப்  ஆற்றைாைது எப்ப ாழுதும் உயர் பவப் நிலை  குதியிலிருந்து குலறந்த 

பவப் நிலை  குதிக்குப்  ைவும் 

விடை: சரி 

3. சார்ைஸ் விதியின் டி, மாறா அழுத்ததித்தில் உள்ள வாயுவில் பவப் நிலை  ருமனுக்கு எதிர் தகவில் 

அலமயும். 

விடை: தவறு, சார்ைஸ் விதியின் டி, மாறா அழுத்ததித்தில் உள்ள வாயுவில் பவப் நிலை  ருமனுக்கு கேர் 

தகவில் அலமயும். 

4. ேல்லியல்பு வாயுக்கள் அவககட்கைா விதிக்கு உட் டுவதில்லை. 

விடை: தவறு, ேல்லியல்பு வாயுக்கள் அவககட்கைா விதிக்கு உட் டும் 

5. அவககட்கைா எண்ணின் அைகு/கமால் 

விடை: சரி 

6. எந்த ஒரு பவப் ப்  ரிமாற்றத்திலும் ஏற்கப் ட்ட பவப் ம், இழக்கப் ட்ட பவப் த்திற்குச் சமம். 

விடை: சரி 

7. பவப்  விரிவு திைவ மற்றும் வாயுப் ப ாருட்கலள ஒப்பிடும் க ாது திடப்ப ாருளில் குலறவு. 

விடை: தவறு, பவப்  விரிவு திைவ மற்றும் வாயுப் ப ாருட்கலள ஒப்பிடும் க ாது திடப்ப ாருளில் அதிகம் 

8.  ரும பவப்  விரிவு குணகத்தின் மதிப்பு திைவத்தில் பவப் நிலைலய சார்ந்தது. 

விடை: தவறு,  ரும பவப்  விரிவு குணகத்தின் மதிப்பு திைவத்தில் பவப் நிலைலய சார்ந்ததல்ை. 

9. வாயுக்களின் அடிப் லட விதிகள் அதன் பவப் நிலைலய மட்டும் விளக்குகின்றை. 

விடை: தவறு, வாயுக்களின் அடிப் லட விதிகள் அதன் அழுத்தம், கை அளவு மற்றும் பவப் நிலை 

ஆகியவற்லற விளக்குகின்றை. 

10. ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் உள்ள ேல்லியல்பு வாயுவில் அலைத்து காைணிகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட 

மதிப்ல க் பகாண்டிருக்கும். 
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விடை: சரி 

11. ேல்லியல்பு வாயுக்களில் அணுக்கள் அல்ைது மூைக்கூறுகளுக்கிலடகயயாை கவர்ச்சி விலசயின் 

வலிலம அதிகம். 

விடை: தவறு, ேல்லியல்பு வாயுக்களில் அணுக்கள் அல்ைது மூைக்கூறுகளுக்கிலடகயயாை கவர்ச்சி 

விலசயின் வலிலம குலறவு 

12. குளிர்வித்தல் என் து உயர் பவப் நிலையிலுள்ள ஒரு ப ாருளிலிருந்து குலறந்த 

பவப் நிலையிலுள்ள ப ாருளுக்கு  ரிமாற்றம் அலடகிறது. 

விடை: சரி 

13. மாறு ட்ட பவப் நிலையில் உள்ள இைண்டு ப ாருள்கள் ஒன்கறாபடான்று பதாடுமாறு லவக்கப் ட்டால் 

பவப் க் கதிர்வீசல் ேலடப றும். 

விடை: தவறு, மாறு ட்ட பவப் நிலையில் உள்ள இைண்டு ப ாருள்கள் ஒன்கறாபடான்று பதாடுமாறு 

லவக்கப் ட்டால் பவப்  சமநிலைலய ஏற் டுத்தும். 

4. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 

1. நீள் பவப் விரிவு  - அ)  ருமனில் மாற்றம் 

2.  ைப்பு பவப்  விரிவு - ஆ) சூடாை ப ாருளிலிருந்து 

3.  ரும பவப்  விரிவு - இ) 1.381 x 10-23 JK-1 

4. பவப்  ஆற்றல்  ைவல் - ஈ) நீளத்தில் மாற்றம் 

5. க ால்ட்ஸ்கமன் மாறிலி - உ)  ைப்பில் மாற்றம் 

விடை: 1 – ஈ, 2 – உ, 3 – அ, 4 – ஆ, 5 – இ 

2. சபாருத்துக 

1. ப ாருளிலிருந்து பவப் த்லத பவளிகயற்றல் - அ) கேர்விலை 

2. ஒரு ப ாருளுக்கு பவப் ம் அளித்தல்  - ஆ) ஜீல் 

3. பவப்  ஆற்றல்     - இ) ப ாருளின் தன்லம மற்றும் நிலற 

4. பவப்  நிலை உயர்வு    - ஈ) எதிர் விலை 

விடை: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – இ 

3. சபாருத்துக 

1.  ாயில் விதி   - அ) PV =RT 

2. சார்ைஸ் விதி   - ஆ) PV = மாறிலி 

3. அவககட்கைா விதி   - இ) 𝑉
𝑇
 = மாறிலி 

4. ேல்லியல்பு வாயு சமன் ாடு - ஈ) V α n 

விடை: 1 – ஆ, 2 – இ, 3 – ஈ, 4 - அ 

3. சபாருத்துக 

1. பவப் நிலை  - அ) ஒகை பவப்  நிலையிலுள்ள ப ாருள்களும் 

2. பவப் ம்   - ஆ) பவப் சைைம் 

3. பவப் சமநிலை  - இ) ஆற்றல் 
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4. பவப் ப்  ரிமாற்றம் - ஈ) பவப்  விலளவு 

விடை: 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – அ, 4 – ஆ 

4. சபாருத்துக 

1. பவப் நிலையின் SI அைகு  - அ) கமால் 

2. பவப்  ஆற்றலின் SI அைகு  - ஆ) பகல்வின் 

3. பவப்  விரிவு குணகம்   - இ) ஜீல் 

4. ப ாருளின் நிலற   - K-1 

விடை: 1 – ஆ, 2 – இ, 3 – ஈ, 4 – அ 

5. சரியான கூற்டைத் ததர்வு சசய்க 

அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி. கமலும், காைணம் கூற்றுக்குச் சரியாை விளக்கம் 

ஆ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி ஆைால், காைணம் கூற்றுக்குச் சரியாை விளக்கமல்ை 

இ) கூற்று சரியாைது, ஆைால் காைணம் சரியல்ை. 

ஈ) கூற்று தவறாைது. ஆைால் காைணம் சரியாைது. 

1. கூற்று: ஒரு உகைாகத்தின் ஒரு முலையில் பவப் ப் டுத்தும் க ாது மற்பறாரு முலையும் பவப் ம் 

அலடயும். 

காைணம்: பவப்  ஆற்றைாைது பவப் நிலை குலறவாக உள்ள  குதியிலிருந்து பவப் நிலை அதிகமாக 

உள்ள  குதிக்கு  ைவும். 

விடை: அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி. கமலும், காைணம் கூற்றுக்குச் சரியாை விளக்கம் 

2. கூற்று: திட மற்றும் திைவ ப ாருள்கலள விட வாயு ப ாருட்கள் அதிக அமுக்கத்திற்கு உட் டும் 

காைணம்: அணுக்கள் அல்ைது மூைக்கூறுகளுக்கு இலடகய உள்ள பதாலைவு ஒப்பிடத் தகுந்த வலகயில் 

அதிகம். 

காைணம்: அணுக்கள் அல்ைது மூைக்கூறுகளுக்கு இலடகய உள்ள பதாலைவு ஒப்பிடத் தகுந்த வலகயில் 

அதிகம். 

விடை: இ) கூற்று சரியாைது, ஆைால் காைணம் சரியல்ை. 

3. கூற்று: ஒரு ப ாருளுக்கு குறிப்பிட்ட அளவு பவப்  ஆற்றலை அளிக்கும் க ாது அந்தப் ப ாருளின் 

 ரிமாணம் அதிகரிக்கும். 

காைணம்: பவப் நிலை உயர்வால் ப ாருளின் நீளம்,  ைப்பு அல்ைது  ருமன் இவற்றில் ஏற் டும் மாற்றகம 

பவப் விரிவு. 

விடை: அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி. கமலும், காைணம் கூற்றுக்குச் சரியாை விளக்கம் 

4. கூற்று: பவப் நிலையின் SI அைகு பகல்வின் 

காைணம்: கமலும் பசல்சியஸ் (0°C) மற்றும்  ாைன்ஹீட் (°F) ஆகிய அைகுகளும் பவப் நிலைலய அளக்கப் 

 யன் டுத்தப் டுகிறது. 

விடை: அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி. கமலும், காைணம் கூற்றுக்குச் சரியாை விளக்கம் 

5. கூற்று: பவப் க்கடத்தல், பவப் ச்சைைம், கதிர்வீசல் க ான்றலவ திைவங்களுக்கு மட்டுகம ப ாருந்தும். 

காைணம்: P α T 

விடை: ஈ) கூற்று தவறாைது. ஆைால் காைணம் சரியாைது. 
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6. கூற்று: ேல்லியல்பு வாயுக்களில் அணுக்களுக்கிலடகயயாை கவர்ச்சிவிலசயின் வலிலம குலறவு. 

காைணம்: இயல்பு வாயுலவ குலறவாை அழுத்தம் மற்றும் உயர் பவப் நிலையில் ேல்லியல்பு வாயு எைக் 

குறிப்பிடைாம். 

விடை: அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி. கமலும், காைணம் கூற்றுக்குச் சரியாை விளக்கம் 

4. மின்தனாட்ைவியல் 
1. சரியான விடைடயத் ததர்வு சசய்க 

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சரியாைது? 

அ) மின்னூட்டம்  ாயும் வீதம் மின் திறன்  ஆ) மின்னூட்ைம் பாயும் வீதம் மின்தனாட்ைம் 

இ)மின்ைாற்றல் மாறும் வீதம் மின்கைாட்டம் ஈ) மின்கைாட்டம் மாறும் வீதம் மின்னூட்டம் 

2. மின்தலடயின் SI அைகு 

அ) கமா     ஆ) ஜீல்    

இ) ஓம்     ஈ) ஓம் மீட்டர் 

3. ஒரு எளிய மின்சுற்றில் சாவிலய மூடியவுடன் மின்விளக்கு ஒளிர்வது ஏன்? 

அ) சாவி மின்சாைத்லத தயாரிக்கிறது 

ஆ) சாவி மூடியிருக்கும் தபாது மின்சுற்றின் சுற்றுப்பாடதடய மூடி விடுகிைது. 

இ) சாவி மூடியிருக்கும் க ாது மின்சுற்றின் சுற்றுப் ாலத திறக்கிறது. 

ஈ) மின்விளக்கு மின்கைற்றமலடயும் 

4. கிகைா வாட் மணி என் து எதனுலடய அைகு? 

அ) மின்தலட எண்    ஆ) மின் கடத்துதிறன் 

இ) மின் ஆற்ைல்    ஈ) மின் திறன் 

5. ஒரு பதாடர் இலணப்புச் சுற்றில் உள்ள மூன்று மின்தலடகளின் மதிப்பு 140, 250 மற்றும் 220. பமாத்த 

மின்தலட …………….. 

அ) 330  ஆ) 610   இ) 720   ஈ) ஏதுமில்லை 

6. ஒரு மின்சுற்றில் எப்ப ாழுது மின்கைாட்டம்  ாயும்? 

அ) ஒரு சுவிட்சு மூைப்படும்தபாது   ஆ) ஒரு சுவிட்சு திறந்திருக்கும்க ாது 

இ) சுவிட்சு மூடியும், திறந்தும் இருக்கும்க ாது  ஈ) ஏதுமில்லை 

7. மின்திறனின் SI அைகு 

அ) ஜீல்     ஆ) ஆம்பியர் 

இ) வாட்     ஈ) ஓம் 

8. ஒரு சுற்றிலுள்ள மூன்று மின்தலடகளில் ஒன்று நீக்கப் ட்டு மீண்டும் மின்சுற்று இலணக்கப் டுவதால் 

மின்கைாட்டம் 

அ)  ாதியாக உயரும்   ஆ) உயரும் 

இ)  ாதியாக குலறயும்   ஈ) ஏதுமில்லை 

9. ஒரு  க்க இலணப்பில் 430, 210, 100 மதிப்புள்ள மூன்று மின்தலடகள் இலணக்கப் ட்டுள்ளை. பமாத்த 

மின்தலட  

அ) 0.017 ஓம்     ஆ) 58.82 ஓம் 
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இ) 58.82 கிஓம்    ஈ) ஏதுமில்லை 

10. ஓம் விதிப் டி மின்ைழுத்தம் உயைம் மின்தலட மாறாமலும் இருக்கும் க ாது  

அ) மின்தலட குலறகிறது   ஆ) மின்தனாட்ைம் உயர்கிைது 

இ) மின்கைாட்டம் மாறாது   ஈ) மின்கைாட்டம் குலறகிறது 

11. மின்ைழுத்த கவறு ாட்டிற்கும், 1 மின்கைாட்டத்திற்குமாை பதாடர்பு 

அ)  V α I     ஆ) V α I2   
இ) V α 𝐼

𝐼
     ஈ) ஏதுமில்டை   

12. ஒரு கடத்தியின் மின்தலட இதற்கு கேர்விகிதத்தில் இருக்கும் 

அ) நீளம்     ஆ)  ைப்பு 

இ) கவால்ட்     ஈ) மின்கைாட்டம் 

13. ப ாருளின் மின்தலட எலதப் ப ாருத்தது? 

அ) பவப் நிலை    ஆ) மின்கடத்தியின் நீளம் 

இ) குறுக்குபவட்டு  ைப்பு   ஈ) தமற்கண்ை அடனத்தும் 

14. ஓம் விதிலய சரி ார்க்கும் கசாதலையில்  யன் டுத்தப் டும் சாதைங்கள் 

அ) கவால்ட்மீட்டர்    ஆ) அம்மீட்டர் 

இ) ரிகயாஸ்டாட் (மின்தலட மாற்றி) ஈ) இடவயடனத்தும் 

15. கிகைாவாட் மணி எதன் அைகு 

அ) மின்திறன்    ஆ) மின்ைழுத்த கவறு ாடு 

இ) விலச     ஈ) மின்ஆற்ைல் 

16. ஒரு கடத்தியின் மின்தலட இதற்கு எதிர்விகிதத்தில் இருக்கும்  

அ) கவால்ட்     ஆ) நீளம் 

இ) பரப்பு     ஈ) ஏதுமில்லை 

17. 1 ஆம்பியர் என் து 

அ) 1 கூலும் x 1 விோடி   ஆ) 1 கூலும் / 1 விநாடி 

இ) 1 விைாடி /1 கூலும்   ஈ) ஏதுமில்லை 

18. ஒரு கம்பியின் மின்தலட r ஓம் எனில் கம்பியின் நீளம் இைட்டிப் ாக்கப் டும்க ாது அதன் மின்தலட 

என்ை? 

அ) r   ஆ) 2r   இ) 4r   ஈ) r/2 

19. ஒரு பதாடர் சுற்றில் இருக்கும் மின்தலடகள் இைட்டிப் ாகும்க ாது பமாத்த மின்கைாட்டம் 

அ) இைட்டிப் ாகும்    ஆ) பாதியாகும் 

இ) சமம்     ஈ) உயரும் 

20. மின்ைழுத்தம் இைட்டிப் ாகும் க ாது மின்கைாட்டம் மற்றும் மின்தலட என்ைவாகும்? 

அ) மின்கைாட்டமும், மின்தலடயும் இைப்டிப் ாகும். 

ஆ) மின்கைாட்டம் இைட்டிப் ாகும். ஆைால் மின்தலட  ாதியாகும். 

இ) மின்கைாட்டம் மாறாது. ஆைால் மின்தலட இைட்டிப் ாகும். 

ஈ) மின்தனாட்ைம் இரட்டிப்பாகும் மற்றும் மின்தடை மாைாது 
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21. மின்சைலவப்ப ட்டி மற்றும் மின்சூகடற்றி இவற்றில் பவப் கமற்றும் சாதைமாக  யன் டுவது …………… 

அ) டங்ஸ்டன்     ஆ) நிக்தராம் 

இ) காரீயம்      ஈ) கமற்கண்ட அலைத்தும் 

22. மின் உருகு இலழ 

அ) குலறந்த உருகுநிலை பகாண்டது  ஆ) உயர் மின்தலடயுலடயது 

இ) தாழ் மின்தலடயுலடயது   ஈ) அ மற்றும் ஆ 

23. ஒரு 110w, 220v  ல்பு அளிக்கும் மின்கைாட்டம் 

அ) 2A   ஆ) 440A   இ) 0.5A   ஈ) 5.5A 

24. மின்காப்பு பசய்யப் டாத கம்பி ஒன்றின்மீமு ஒரு  றலவ அமர்ந்து இருக்கும்க ாது  றலவக்கு  ாதிப்பு 

ஏற் டுவதில்லை, ஏபைனில், 

அ)  றலவ மின்கைாட்டத்லத கடத்தாப் ப ாருள்  

ஆ)  றலவயின் மின்தலட உயர்வு 

இ)  றலவக்கும் கம்பிக்கும் இலடகய அதிக மின்ைழுத்த கவறு ாடு உள்ளது 

ஈ) பைடவக்கும் கம்பிக்கும் இடைதய மின்னழுத்த தவறுபாடு இல்டை 

2. தகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக 

1. ஒரு மின்சுற்று திறந்திருக்கும் க ாது அச்சுற்றின் வழியாக மின்தனாட்ைம்  ாய்ந்து பசல்ைாது. 

2. மின்ைழுத்த கவறு ாட்டிற்கும் மின்கைாட்டத்திற்கும் இலடகய உள்ள விகிதம் மின்தடை 

3. வீடுகளில் பக்க இடைப்பு மின்சுற்று  யன் டுத்தப் டுகிறது 

4. மின்னழுத்த தவறுபாடு மற்றும் மின்தனாட்ைம் ஆகியலவகளின் ப ருக்கல்  ைன் மின்திறன் ஆகும். 

5. LED என் தன் விரிவாக்கம் Light Emitting Diode 

6. V மற்றும் I க்கும் இலடகயயாை வலை டம் ஒரு தநர்க்தகாடு 

7. சவவ்தவறு உகைாகங்களுக்கு பவவ்கவறு மின்தலட இருக்கும். 

8. மின்தனாட்ைம் உயர் அழுத்தப்  குதியிலிருந்து குலறந்த அழுத்தப் குதிலய கோக்கி பசல்லும். 

9. ஒரு மின்சுற்றில் சாவி மூடியிருக்கும் தபாது மின்விளக்கு ஒளிரும் 

10. மின்சுற்று என் து  ை மின் கூறுகளில் வலையலமப்பு பகாண்டு உருவாக்கப் ட்ட  ாலத  

11. மின்கைாட்டத்தின் திலசயாைது ஒரு மின்சுற்றில் கேர்மின் முலையிலிருந்து எதிர்மின்முடனடய 

கோக்கி இருக்கும். 

12. மின்ைழுத்தம் மற்றும் மின்னழுத்த தவறுபாடு அைகு கவால்ட் V. 

13. ஒரு குறிப்பிட்ட ப ாருளுக்கு குறிப்பிட்ட பவப் நிலையில் மின்தடை ஒரு மாறிலி 

14. ஒரு கடத்தியின் மின்தடை எண் என் து அதன் வழிகய  ாயும் மின்கைாட்டத்திலை எதிர்க்கும் திறலை 

குறிக்கும் அளவு. 

15. ஒரு குறிப்பிட்ட கடத்தி ப ாருளுக்கு மின்கைத்து எண் ஒரு மாறிலி 

16. ஒன்றுக்கு கமற் ட்ட மின்தலடகளின் பதாகுப்புகள் மின் சுற்றிககளாடு இலணக்கப்  ட்டிருந்தால் இதற்கு 

மின்தடையின் குழுமம் எை ப யர் 

17. ேமது வீடுகளில் உள்ள மின்கம்பியிடல் பக்க இடைப்பில் இலணக்கப் ட்டுள்ளது 

18. கமாட்டார் சூடாவதற்கு காைணம் மின்கைாட்டத்திைால் ஏற் டும் சவப்பவிடளவு 
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19. மின்கைாட்டத்திைால் ஒரு விைாடியில் பசய்யப் டும் கவலையின் அளவு மின்திைன் எைப் டும் 

20. மின்னளவிப்சபட்டி எவ்வளவு மின்ைாற்றல்  யன் டுத்தப் டுகிறது என் தலை அளவிடுகிறது. 

21. மின்சுற்லற முறித்து விடும் நிலை குறுக்குத்தை சுற்று 

22. 1 குதிலைதிறன் = 746 வாட் 

23. டிஜிட்டல் கடிகாைங்களில் LED  யன் டுத்தப் டுகிறது. 

24. AC: மாறுதிலச: DC ஒதரதிடச 

25. பதாடரிலணப்பு உயர்மின்தலட:  க்கஇலணப்பு குடைவான தடை 

26. பவப் த்லத தாங்கும் உகைாகம்: நிக்கைாம்: உருகுஇலழ: ைங்ஸ்ைன் 

27. ஆம்பியர்: மின்கைாட்டம்: தவால்ட் : மின்ைழுத்தம் 

28. ஓம்விதி: மின்தலட: ஜீல்விதி: சவப்பப்படுத்துதல் 

29. மின்சுலம: கூலூம்: மின்கைாட்டம்: ஆம்பியர் 
30. H : I2Rt : P : VI 

3. சரியா (அ) தவைா? 

1. திறன் மற்றும் மின்ைழுத்தம் ஆகியவற்றிற்கு இலடகயயாை பதாடர்ல  ஓம் விதி விளக்குகிறது. 

விடை: தவறு, மின்கைாட்டம் மற்றும் மின்ைழுத்தம் ஆகியவற்றிற்கு இலடகயயாை பதாடர்ல  ஓம் விதி 

விளக்குகிறது. 

2. வீட்டு உ கயாக மின் சாதைங்களில் குறுக்குதடச்சுற்று ஏற் டும் க ாது அதிகப் டியாக வரும் 

மின்கைாட்டத்திலிருந்து  ாதுகாக்க  யன் டுத்துவது மின் சுற்று உலடப்பி. 

விடை: சரி 

3. மின்கைாட்டத்தின் SI அைகு கூலூம் ஆகும். 

விடை: தவறு 

4. ஒரு யூனிட் மின்ைாற்றல் என் து 1000 கிகைாவாட் மணிக்கு சமமாக இருக்கும். 

விடை: தவறு, ஒரு யூனிட் மின்ைாற்றல் என் து 1 கிகைா வாட் மணிக்கு சமமாக இருக்கும். 

5. மூன்று மின்தலடகள் பதாடரிலணப்பில் இலணக்கப் டும் க ாது அலவகளின் பதாகு யன் மின் 

தலடயாைது தனித்தனியாக உள்ள மின்தலடகளின் குலறந்த மதிப்ல விட குலறவாக இருக்கும். 

விடை: தவறு, மின்தலடகள் பதாடரிலணப்பில் இலணக்கப் டும்க ாது பதாகு யன் மின்தலடயாைது 

தனித்தனியாக உள்ள மின்தலடகளின் உயர் மதிப்ல விட அதிகமாக இருக்கும். 

6. மின்கைாட்டம்  ாய்வதற்கு கதலவயாை மின்ைழுத்த கவறு ாட்டிலை மின்கைம் வழங்குகிறது. 

விடை: சரி 

7. மின்கூறுகளுக்காை குறியீடுகலள  யன் டுத்தி ஒரு மின்சுற்றிலை அலமப் து சிக்கைாைதாகும். 

விடை: தவறு, குறியீடுகலள  யன் டுத்தி ஒரு மின்சுற்றிலை அலமப் து எளிது 

8. ஒரு ப ாருளின் மின்தலட என் து ஒரு ப ாருளின் வழிகய மின்னூட்டம்  ாய்வலத ஆதரிக்கும்  ண்பு 

விடை: தவறு, ஒரு ப ாருளின் மின்தலட என் து ஒரு ப ாருளின் வழிகய மின்னூட்டம்  ாய்வலத 

எதிர்க்கும்  ண்பு. 

9. மின்தலட எண்ணாைது காப் ான்கலள விட கடத்திகளுக்கு அதிகம். 

விடை: தவறு, மின்தலட எண்ணாைது காப் ான்கலளவிட கடத்திகளுக்கு குலறவு  
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10. வீடுகளுக்கு வரும் மின்கைாட்டமாைது இைண்டு விதமாை மின் காப்பிடப் ட்ட கம்பிகள் மூைமாக 

பகாண்டு வைப் டுகின்றை. 

விடை: சரி 

11. அதிக  ளுவாதல் ஏற் ட்டால் மின் உருகு இலழ மட்டுகம மின்சுற்லற முறித்துவிடும். 

விடை: தவறு, சிறிய மின்சுற்று உலடப்பியும் மின்சுற்லற முறித்துவிடும்.  

12. LCD என் து Liquid conduction Display 

விடை: தவறு, Liquid Crystal Display  

13.  ை நிறங்களில் பவளியீட்டிலை ப ற்றுக்பகாள்ள சாத்தியமாக்கும் அலமப்பு LED மின்விளக்கு 

விடை: சரி 

14. ஏழு துண்டு காட்சிப்  ைலக என் து எழுத்து அல்ைது எண்கலள டிஜிட்டல் வடிவில் பவளியீடு பசய்யும் 

ஒரு காட்சி கருவி. 

விடை: சரி 

4. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 

கைம் 1    கைம் 2 

1. மின்கைாட்டம்  - அ) கவால்ட் 

2. மின்ைழுத்த கவறு ாடு - ஆ) ஓம் மீட்டர் 

3. மின்தலட எண்  - இ) வாட் 

4. மின்திறன்   - ஈ) ஜீல் 

5. மின்ைாற்றல்  - உ) ஆம்பியர் 

விடை: 1 – உ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – இ, 5 – ஈ 

2. சபாருத்துக 

1. மின்ைழுத்த கவறு ாடு, V - அ) 
1

𝑝
 

2. மின்கைாட்டம், I  - ஆ) 𝑉
𝐼
 

3. மின் கடத்து எண்,   - இ) W
Q

 

4. மின்தலட, R  - ஈ) Q
t
 

5. மின்திறன், P  - உ) VI 

விடை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – ஆ, 5 – உ 

3. சபாருத்துக 

1. LED  ல்பு   - அ) டங்ஸ்டன் 

2. புவிபதாடுப்பு  - ஆ) பவப்  சூகடற்றும் கருவி 

3. MCB   - இ)  மூன்றாம் கம்பி 

4. மின் இலழ  - ஈ) மின்உருகு இலழ 

5. மின்சூகடற்றி (Geyser) - உ) குலறகடத்தி 

விடை: 1 – உ, 2 – இ, 3 – ஈ, 4 – அ, 5 – ஆ 

4. சபாருத்துக 
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1. மின்கைாட்டம், I    - அ) மின்கடத்து எண் 

2. மின்ைழுத்த கவறு ாடு மற்றும் மின்கைாட்டத்திற்காை பதாடர்பு 

     - ஆ) I2Rt 

3. மின்தலட எண்ணின் தலைகீழி - இ) 746 வாட் 

4. ஜீல் விதி    - ஈ) Q
t
 

5. குதிலைத்திறன்   - உ) ஓம் விதி 

விடை: 1 – ஈ, 2- உ, 3 – அ, 4 – ஆ, 5 – இ 

5. சரியான கூற்டைத் ததர்வு சசய்க 

அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி. கமலும் காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை விளக்கம் 

ஆ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி. ஆைால் காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை விளக்கமல்ை 

இ) கூற்று சரியாைது. ஆைால் காைணம் சரியல்ை. 

ஈ) கூற்று தவறாைது. ஆைால், காைணம் சரியாைது 

1. கூற்று: உகைாகப் ைப்புலடய மின்கருவிகளில் மூன்று காப்புலற ப ற்ற கம்பிகள் 

 யன் டுத்தப் ட்டிருக்கும். 

காைணம்: இந்த இலணப்பிைால் அதகைாடு இலணக்கப் டும் கம்பிகள் சூடாவது தடுக்கப் டும். 

விடை: இ) கூற்று சரியாைது. ஆைால் காைணம் சரியல்ை. 

2. கூற்று: மின்கைத்கதாடு இருக்கும் ஒரு சிறிய மின்சுற்றில் மிக்ைத்தின் கேர் மின்வாய் ப ரும 

மின்ைழுத்தத்தில் இருக்கும். 

காைணம்: உயர் மின்ைழுத்தப் புள்ளிலய கோக்கி மின்கைாட்டம்  ாய்ந்து பசல்லும். 

விடை: இ) கூற்று சரியாைது. ஆைால் காைணம் சரியல்ை. 

3. கூற்று: LED விளக்குகள் ஒளிரும் மின்னிலழ விளக்குகலள விட சிறந்தது. 

காைணம்: LED விளக்குகள் ஒளிரும் மின்னிலழ விளக்குகலள விட குலறவாை மின் திறலை நுகரும் 

விடை: அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி. கமலும் காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை விளக்கம் 

4. கூற்று: மின்கைாட்டம் ஒரு ஸ்ககைர் அளவு  

காைணம்: மின்கைாட்டம் கேர்மின் முலையில் இருந்து எதிர்முலை கோக்கி மட்டுகம எப்ப ாழுதும் 

பசல்லும். 

விடை: அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி. கமலும் காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை விளக்கம் 

5. கூற்று: வீடுகளுக்காை மின்சுற்றில் மூன்றாவது கம்பியாக புவி பதாடுப்பு இலணக்கப் ட்டிருக்கும். 

காைணம்: ஆ த்தாை மின்கைாட்டம் புவித் பதாடுப்பு கம்பி வழியாக புவிக்கு பசல்கிறது. 

விடை: அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி. கமலும் காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை விளக்கம் 

6. கூற்று: LED-இல் மின்விளக்குகளில் பவப்  ஆற்றல் இழப்பு ஏற் டுவதில்லை 

காைணம்: LED-இல் மின் இலழ இல்லை 

விடை: அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி. கமலும் காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை விளக்கம் 

7. ஒரு அம்மீட்டர் எப்ப ாழுதும் பதாடர் இலணப் ாலும் கவால்ட் மீட்டர்  க்க இலணப்பிலும் இலணக்கப் ட 

கவண்டும். 

காைணம்: அம்மீட்டர், கவால்ட் மீட்டர் இைண்டும் குலறந்த மின்தலட பகாண்டலவ. 
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விடை: இ) கூற்று சரியாைது. ஆைால் காைணம் சரியல்ை. 

8. கூற்று: ஒரு  க்க இலணப்பில் இலணக்கப் ட்டுள்ள மின் சாதைங்களின் பமாத்த திறன்  யனீடு 

தனித்தனி திறன்களின் கூடுதலுக்கு சமம். 

காைணம்: எைக்ட்ைான்கள் உயர் அழுத்தத்திலிருந்து தாழ் அழுத்தத்திற்கு பசல்லும். 

விடை: ஆ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி. ஆைால் காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை 

விளக்கமல்ை 

5. ஒலியியல் 
1. சரியான விடைடயத் ததர்வு சசய்க 

1. ஒலி அலைகள் காற்றில்  ைவும் க ாது அதன் துகள்கள்  

அ) அடையின் திடசயில் அதிர்வுறும் 

ஆ) அதிர்வுறும், ஆைால் குறிப்பிட்டத் திலச இல்லை 

இ) அலையின் திலசக்கு பசங்குத்தாக அதிர்வுறும் 

ஈ) அதிர்வுறுவதில்லை 

2. வாயு ஊடகத்தில் ஒலியின் திலசகவகம் 330மீவி-1. பவப் நிலை மாறிலியாக இருக்கும் க ாது, அதன் 

அழுத்தம் 4 மடங்கு உயர்த்தப் ட்டால், ஒலியின் திலசகவகம் 

அ) 330மீவி-1     ஆ) 660மீவி-1 

இ) 156மீவி-1     ஆ) 990மீவி-1 

3. மனிதைால் உணைக்கூடிய பசவியுணர் ஒலியின் அதிர்பவண் 

அ) 50khz     ஆ) 20 kHz 

இ) 15000 kHz     ஈ) 1000 kHz 

4. காற்றில் ஒலியின் திலசகவகம் 330மீவி-1 அதன் பவப்  நிலை இைட்டிப் ாக்கப் ட்டு, அழுத்தம்  ாதியாகக் 

குலறக்கப் ட்டால் ஒலியின் திலசகவகம் காண்க 

அ) 330 மீவி-1     ஆ) 165 மீவி-1 

இ) 330 x √2 மீவி-1    ஈ) 320 x √2 மீவி-1 

5. 1.25 x 104 Hz அதிர்பவண் உலடய ஒலியாைது 344மீவி-1 கவகத்தில்  ைவுகிறது எனில், அதன் அலை 

நீளம்? 

அ) 27.52மீ     ஆ) 275.2மீ 

இ) 0.02752மீ     ஈ) 2.752மீ 

6. ஒரு ஒலி அலையாைது எதிபைாலிக்கப் ட்டு மீண்டும் அகத ஊடகத்தில்  ைவும் க ாது, கீழ்கண்டவற்றுள் 

எது மாற்றமலடயும்? 

அ) கவகம்     ஆ) அதிர்பவண் 

இ) அலைநீளம்    ஈ) எதுவுமில்டை 

7. ஒரு ககாளின் வளிமண்டைத்த்ல் ஒலியின் திலசகவகம் 500மீவி-1 எனில் எதிபைாலி ககட்க ஒலி 

மூைத்திற்கும், எதிபைாலிக்கும்  ைப்பிற்கும் இலடகய கதலவயாை குலறந்த ட்சத் பதாலைவு என்ை? 

அ) 17 மீ  ஆ) 20 மீ  இ) 20மீ   ஈ) 50 மீ 

சரியாை விலட: 25மீ 
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8. இலசக்கருவிகலள உருவாக்குவது மற்றும் இலச அைங்குகலள வடிவலமப் து 

அ) எந்திைவியல்    ஆ) காந்தவியல் 

இ) ஒலியியல்    ஈ) இலசயியல் 

9. ஒலிக்கும் மணி அல்ைது டிைம் இலசக்கருவி  

அ) மின்சாைத்லத உருவாக்குகின்றை 

ஆ) எதிபைாலிலய உருவாக்குகின்றை 

இ) அதிர்வுகளால் ஒலிடய உருவாக்குகின்ைன 

ஈ) ஏதுமில்லை 

10. வாயுக்கலள ப ாறுத்தவலை ஒலியின் திலசகவத்லத  ாதிக்கும் காைணிகள் 

அ) பவப் நிலை    ஆ) அடர்த்தி 

இ) ஒப்புலம ஈைப் தம்   ஈ) இடவயடனத்தும் 

11. ஒலி அலைகள் தங்கக் கம்பிலய கடந்து சுற்றியுள்ள காற்றுக்கு வருகிறது. ஆைம்  அலைநீளம் (λ), மற்றும் 

புதிய அலைநீளம் (λ) ஆகியவற்றுக்கு இலடகயயாை பதாடர்பு யாது? 

அ)  λ = λ`     ஆ) λ > λ`   
இ) λ< λ`     ஈ) ஏதுமில்லை 

12. ஒலி அலைகள்  

அ) சநட்ைடைகள்    ஆ) குறுக்கலைகள் 

இ) அ மற்றும் ஆ    ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை 

13. ஊடகத்தின் வழிகய பேட்டலைகள்  ைவும்க ாது உருவாவது 

அ) அகடு, முகடு    ஆ) இலச 

இ) இறுக்கங்களும் தளர்ச்சிகளும்  ஈ) காற்று 

14. இறுக்கங்கள் என் லவ 

அ) துகள்கள்     ஆ) அதிர்வுகள் 

இ) பவற்றிடம்    ஈ) அதிக அழுத்தம் 

15. குலறவாை அதிர்பவண் உலடய ஒலி அலைகள் 

அ) குற்சைாலி அடைகள்   ஆ) மீபயாலி அலைகள் 

இ) பசவியுணர் அலைகள்   ஈ) ஏதுமில்லை 

16. பவௌவால் ககட்கக் கூடிய ஒலியின் திறன் 

அ) < 20,000Hz    ஆ) =20,000ழண 

இ) 2000Hz     ஈ) > 20,000Hz 

17. ஒளி அலைகள் 

அ) குறுக்கடைகள்   ஆ)  ைவ ஊடகம் கதலவ 

இ) அ மற்றும் ஆ    ஈ) 340 மீவி-1 திலசகவகம் 

18. ஒலி அலைகளின் திலசகசத்தின் அடிப் லடயில் வரிலசப் டுத்து 

அ) Vவாயு < Vதிட < Vதிைவ   ஆ) Vதிை > Vதிரவ > Vவாயு 

இ) Vவாயு > Vதிட > Vதிைவ   ஈ) Vதிைவ > Vதிட > Vவாயு 
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19. இரும்பில் ஒலியின் திலசகவகம் 

அ) 5950மீவி-1    ஆ) 1950மீவி-1 

இ) 9540மீவி-1    ஈ) 595மீவி-1 

20. மலழக்காைத்தில் ஒலிலயக் பதளிவாகக் ககட்க முடிவதற்காை காைணம் 

அ) பவற்றிடம்    ஆ) அலைநீளம் 

இ) பதாலைவு    ஈ) ஒப்புடம ஈரப்பதம் 

21. அடர்மிகு ஊடகத்தின் விளிம்பில் ஒலி அலைகளின் எதிபைாலிப்பு நிகழ்வில் 

அ) இறுக்கங்கள், இறுக்கங்களாகதவ ஏதிசராலிக்கும் 

ஆ) தளர்ச்சிகள், இறுக்கங்களாக மாறும் 

இ) இறுக்கங்களின் திலச மாறாது 

ஈ) இலவயலைத்தும் 

22. இறுக்கங்கள் தளர்ச்சிகளாக மாறுவது 

அ) அடர்மிக் ஊடகத்தின் விளிம்பில் ஒலி அலைகளின் எதிபைாலிப்பு 

ஆ) அைர்குடை ஊைகத்தின் விளிம்பில் ஒலி அடைகளின் எதிசராலிப்பு 

இ) பேட்டலையின் திலச மாற்றம் 

ஈ) ஏதுமில்லை 

2. தகாடிட்ை இைத்டத நிரப்புக 

1. ஒரு துகளாைது ஒரு லமயப்புள்ளியிலிருந்து முன்னும், பின்னும் பதாடர்ச்சியாக இயங்குவது 

சநட்ைடைகள் ஆகும். 

2. ஒரு பேட்டலையின் ஆற்றைாைது சதற்கிலிருந்து வைக்காகப்  ைவுகிறது எனில், ஊடகத்தின் துகள்கள் 

பதற்குலிருந்து வடக்கு கோக்கி அதிர்வலடகிறது. 

3. 450Hz அதிர்பவண் உலடய ஊதல் ஒலியாைது 33மீவி-1 கவகத்தில் ஓய்வு நிலையிலுள்ள ககட்குேலை 

அலடகிறது. ககட்குேைால் ககட்கப் டும் ஒலியின் அதிர்பவண் 500Hz (ஒலியின் திலசகவகம்=330மீவி-1) 

4. ஒரு ஒலி மூைமாைது 40கிமீ/மணி கவகத்தில், 2000Hz அதிர்பவண்ணுடன் ககட்குேலை கோக்கி 

ேகர்கிறது. ஒலியின் திலசகவகம் 1220கிமீ/மணி எனில் ககட்குேைாை ககட்கப் டும் கதாற்ற அதிர்பவண் 
2068Hz 

5. ஒலியின் கவகம் திைவத்லதவிட திண்மப்சபாருள்களில் அதிகமாக இருக்கும். 

6. பமதுவாகப் க சும் கூட்டத்தில் ஏற் டும் நிகழ்வு பல்முடன எதிசராலிப்பு 

7. பசங்குத்துக் ககாட்டுடன் எதிபைாலி த்த கதிர் உருவாக்கும் ககாணம் எதிசராலிப்புக் தகாைம் 

8. ஒலியின் தைத்லத அதிகரிக்கப்  யன் டுவது ஒலி எதிசராலிப்பு அட்டை 

9. டாப்ளர் விலளவு என் து தகட்குநருக்கும், ஒலி மூைத்திற்கும் இடைதய சார்பியக்கம் 

10. ஒரு ஊடகத்தில்  ைவும் அலையின் திலசகவகம் அடைத்திடசதவகம் 

11. ஒலியாைது பிைதி லித்து மீண்டும் மீண்டும் ககட்கப் டுவது எதிசராலி 

12. ததாற்ை அதிர்சவண் என் து ககட்குேைால் ககட்கப் டும் ஒலியின் அதிர்பவண் 

13. ஒலிமூைம் மற்றும் ககட்குேர் ஒன்றுக்பகான்று பசங்குத்தாக ேகரும்க ாது  ைாப்ளர் விடளவு 

ேலடப றுவதில்லை. 
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14. அடர்த்தி அதிகரிக்கும் க ாது ஒலியின் தவகம் குலறகிறது. 

3. சரியா (அ) தவைா? 

1. ஒலியாைது திட, திைவ, வாயு மற்றும் பவற்றிடத்தில்  ைவும். 

விடை: தவறு, ஒலி அலைகள் பவற்றிடத்தில்  ைவாது 

2. நிை அதிர்வின் க ாது உருவாகும் அலைகள் குற்பறாலி அலைகள் ஆகும். 

விடை: சரி 

3. ஒலியின் திலசகவகம் பவப்  நிலைலயச் சார்ந்தது அல்ை. 

விடை: தவறு, ஒலியின் திலசகவகம் பவப் நிலைலயச் சார்ந்தது. 

4. ஒலியின் திலசகவகம் திைவங்கலள விட வாயுக்களில் அதிகமம் 

விடை: தவறு 

5. அலைநீளத்தின் SI அைகு பச.மீ 

விடை: தவறு, அலைநீளத்தின் SI அைகு மீ 

6. அலையின் அதிர்பவண்ணில் மாற்றத்லதப்  யன் டுத்தி அதிகவக வாகைங்கலள கண்கானிக்க 

இயலும். 

விடை: சரி 

7. எதிபைாளிப்பு விதிகள், எதிபைாலிப்பு விதிகளுக்கு சமமல்ை. 

விடை: தவறு, எதிபைாளிப்பு விதிகள், எதிபைாலிப்பு விதிகளுக்குச் சமம் 

8. எதிபைாலி ககட் தற்காை குலறந்த  ட்ச பதாலைவு 1.72மீ 

விடை: தவறு, எதிபைாலி ககட் தற்காை குலறந்த ட்ச பதாலைவு 17.2மீ 

9. குறுகைாை  குதியில் க சும் ஒலியாைது  ன்முக எதிபைாலிப்பு அலடகிறது. 

விடை: சரி 

10. ஊடகங்களில் ஒலியின் அடர்த்திலயக் கண்டறிய எதிபைாலி  யன் டுகிறது. 

விடை: தவறு, ஊடகங்களில் ஒலியின் திலச கவகத்லதக் கண்டறிய எதிபைாலி  யன் டுகிறது. 

11. காற்றுடன் ஒப்பிடும் க ாது நீைாைது ஒலிக்கு அடர்குலற ஊடகம் 

விடை: சரி 

12. ஒலி அலைகள் வலளவுப்  ைப்புகளில்  ட்டு கமாதி எதிபைாலிக்கும் க ாது பசறிவு மாறுகிறது. 

விடை: சரி 

13. திமிங்கைங்கள் ஏற் டுத்தும் ஒலி அலைகள் பசவிஉணர் அலைகள் 

விடை: தவறு, திமிங்கைங்கள் ஏற் டுத்தும் அலைகள் மீபயாலி அலைகள் 

14. அதிர்வுறும் ப ாருட்கள் உருவாக்கும் ஒலி  ைவிட ஊடகங்கள் கதலவயில்லை 

விடை: தவறு, அதிர்வுறும் ப ாருட்கள் உருவாக்கும் ஒலி  ைவிட  ருப் ப ாருள் (திட, திைவ, வாயு) 

ஊடகங்கள் கதலவ. 

4. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 

1. குற்பறாலி   - அ) இறுக்கங்கள் 

2. எதிபைாலி   - ஆ) 22kHz 
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3. மீபயாலி   - இ) 10Hz 

4. அழுத்தம் மிகுந்த  குதி - ஈ) அல்ட்ைாகசாகைா கிைாபி 

விடை:1 – இ, 2 – ஈ, 3 – ஆ, 4 - அ 

2. சபாருத்துக 

1. அடர்த்தியின் விலளவு   - அ)  n = 1
𝑇
 

2. பவப் நிலையின் விலளவு - ஆ) V = λ
𝑇
 

3. அலையின் அதிர்பவண்   - இ) V α √1
𝑑
 

4. அலைத் திலசகவகம்  - ஈ) V α √T 

விடை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – ஆ 

3. சபாருத்துக 

1. காற்று (0°c)  - அ) 331 மீவி-1 

2. நீர்    - ஆ) 1324 மீவி-1 

3. மண்பணண்பணய் - இ) 1533 மீவி-1 

4. கடல் நீர்   - ஈ) 1493 மீவி-1 

விடை: 1 – அ, 2 – ஈ, 3 – ஆ, 4 – இ 

4. சபாருத்துக 

1. பசவியுணர் அலைகள் - அ) நிை ேடுக்க அதிர்வலைகள் 

2. குற்பறாலி அலைகள் - ஆ) குைல் ோண்கள் 

3. மீபயாலி அலைகள் - இ) ஒலி திலசமாற்றம் 

4. எதிபைாலி   - ஈ) பவௌவால் 

விடை: 1 – ஆ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – இ 

5. சபாருத்துக 

1. கசாைார்   - அ) ஆகாய விமாைம் 

2. கைாடார்   - ஆ) துலணக் ககாள் 

3. மின் காந்த அலை  - இ) கடல் வாழ் உயிரிைங்கள் 

4. கைடிகயா அலை  - ஈ) வாகை கவகம் 

விடை: 1 – இ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – ஆ 

5. சரியான கூற்றிடனத் ததர்வு சசய்க 

அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி, கமலும், காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை விளக்கம். 

ஆ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி, ஆைால் காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை விளக்கமல்ை. 

இ) கூற்று சரியாைது, ஆைால் காைணம் சரியல்ை. 

ஈ) கூற்று தவறாைது. ஆைால் காைணம் சரியாைது. 

1. கூற்று: காற்றின் அழுத்த மாறு ாடு ஒலியின் திலசகவகத்லதப்  ாதிக்கும். 

காைணம்: ஏபைனில், ஒலியின் திலசகவகம், அழுத்தத்தின் இருமடிக்கு கேர்தகவில் இருக்கும். 

விடை: இ) கூற்று சரியாைது, ஆைால் காைணம் சரியல்ை. 

2. கூற்று: ஒலி வாயுக்கலள விட திடப் ப ாருளில் கவகமாகச் பசல்லும். 
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காைணம்: திடப் ப ாருளின் அடர்த்தி, வாயுக்கலள விட அதிகம். 

விடை: ஆ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி, ஆைால் காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை 

விளக்கமல்ை. 

3. கூற்று: ஒவ்பவாரு மூைக்கூறும் அதன் லமயப்  குதியிலிருந்து நீளவாக்கில் இடப்ப யர்ச்சி அலடவதால் 

பேட்டலைகள் உருவாகிறது. 

காைணம்: ஊடகத்தின் வழிகய பேட்டலைகள்  ைவும்க ாது இறுக்கங்களும், தளர்ச்சிகளும் 

உருவாகின்றை. 

விடை: ஆ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி, ஆைால் காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை 

விளக்கமல்ை. 

4. கூற்று: ஒரு ஊடகத்தின் வழிகய அலை  ைவும் திலசகவகம் அலைத் திலசகவகம் எைப் டும். 

காைணம்: ஓைைகு காைத்தில் ஒலி அலை  ைவும் ஊடகம் என்றும் குறிப்பிடைாம். 

விடை: இ) கூற்று சரியாைது, ஆைால் காைணம் சரியல்ை. 

5. கூற்று: வாயுக்களின் அடர்த்தி அதிகரிக்கும் க ாது திலசகவகம் குலறகிறது 

காைணம்: வாயுக்களில் ஒலியின் திலசகவகம் அதன் அடர்த்தியின் இருமடி மூைத்திற்கு எதிர்த்தகவில் 

அலமயும். 

விடை: அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி, கமலும், காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை விளக்கம். 

6. கூற்று: V0 என் து 0c பவப் நிலையில் வாயுக்களில் ஒலியின் அடர்த்தி ஆகும். 

காைணம்: ஒவ்பவாரு டிகிரி பசல்சியஸ் பவப் நிலை அதிகரிப்பிற்கும் திலசகவகமாைது 0.61 மீவி-1 

அதிகரிக்கும். 

விடை: ஈ) கூற்று தவறாைது. ஆைால் காைணம் சரியாைது. 

7. கூற்று: கவகமாக இயங்கும் இையில் வண்டியாைது ஓய்வு நிலையிலுள்ள ககட்குேலை பேருங்கும் க ாது 

அதன் ஊதல் ஒலியின் சுருதி அதிகரிப் து க ான்றும் விட்டு விைகிச் பசல்லும்க ாது சுருதி குலறவது 

க ான்றும் கதான்றும். 

காைணம்: ஒலியின் அதிர்பவண்ணிற்கும். ஒலிமூைத்தின் அதிர்பவண்ணிற்குமாை கவறு ாடு டாப்ளர் 

விலளவு ஆகும். 

விடை: அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி, கமலும், காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை விளக்கம். 

6. அணுக்கரு இயற்பியல் 
1. சரியான விடைடயத் ததர்வு சசய்க 

1. மனிதைால் உருவாக்கப் ட்ட கதிரியக்கம் ……………….. எைக் கருதப் டுகிறது. 

அ) தூண்டப் ட்ட கதிரியக்கம்   ஆ) தன்னிச்லசயாை கதிரியக்கம் 

இ) பசயற்லகக் கதிரியக்கம்    ஈ) அ மற்றும் இ 

2. கதிரியக்கத்தின் அைகு 

அ) ைாண்ட் ன்     ஆ) கியூரி 

இ) ப க்பகாைல்      ஈ) இடவ அடனத்தும் 

3. பசயற்லகக் கதியக்கத்திலைக் கண்டறிந்தவர் 

அ) ப க்பகாைல்     ஆ) ஐரின் கியூரி 
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இ) ைாண்ட் ன்     ஈ) நீல்ஸ் க ார் 

4. கீழ்க்கண்ட எந்த விலையில் கசய் உட்கருவின் நிலற எண் மாறாமல் இருக்கும்? 

(i) α– சிலதவு (ii) β– சிலதவு (iii) γ - சிலதவு    (iv) நியூட்ைான் சிலதவு 

அ) (i) மட்டும் சரி     ஆ) (ii) மற்றும் (iii) சரி 

இ) (i) மற்றும் (iv) சரி     ஈ) (ii) மற்றும் (iv) சரி 

5. புற்றுகோய் சிகிச்லசயால்  யன் டும் கதிரியக்க ஐகசாகடாப்பு 

அ) கைடிகயா அகயாடின்    ஆ) கைடிகயா கார் ன் 

இ) தரடிதயா தகாபால்ட்    ஈ) கைடிகயா நிக்கல் 

6. காமாக் கதிர்கள் அ ாயகைமாைது காைணம் அலவ 

அ) கண்கள் மற்றும் எலும்புகலளப்  ாதிக்கும் ஆ) திசுகலளப்  ாதிக்கும் 

இ) மரபியல் குடைபாடுகடள உண்ைாக்கும் ஈ) அதிகமாை பவப் த்லத உருவாக்கும் 

7. காமாக் கதிரியக்கத்திலிருந்து ேம்லமப்  ாதுகாக்க ……………….. உலறகள்  யன் டுகின்றை. 

அ) காரீய ஆக்லசடு     ஆ) இரும்பு 

இ) காரீயம்      ஈ) அலுமினியம் 

8. கீழ்கண்ட எந்தக் கூற்று/கூற்றுகள் சரியாைலவ? 

(i) α துகள்கள் என் லவ ஃக ாட்டான்கள்  

(ii) காமாக் கதிரியக்கத்தின் ஊடுருவுத் திறன் குலறவு 

(iii) α துகள்களின் அயனியாக்கும் திறன் அதிகம் 

(iv) காமாக் கதிர்களின் ஊடுருவுத்திறன் அதிகம் 

அ) (i) மற்றும் (ii) சரி     ஆ) (ii) மற்றும் (iii) சரி 

இ) (iv) மட்டும் சரி     ஈ) (iii) மற்றும் (iv) சரி 

9. புகைாட்டான் – புகைாட்டான் பதாடர் விலைக்கு எடுத்துக்காட்டு 

அ) அணுக்கரு பிளவு    ஆ) ஆல் ாச் சிலதவு 

இ) அணுக்கரு இடைவு    ஈ) பீட்டாச் சிலதவு 

10. அணுக்கரு சிலதவு விலையில் 6X12 
𝛼 சிலதவு
→        z zYA எனில் A மற்றும் Z ன் மதிப்பு 

அ) 8, 6   ஆ) 8,4   இ) 4,8 

ஈ) பகாடுப் ட்ட தைவுகளிலிருந்து காண இயைாது 

11. காமினி அணுக்கரு உலை அலமந்துள்ள இடம் 

அ) கல்பாக்கம்     ஆ) கூடங்குளம் 

இ) மும்ல       ஈ) இைா ஸ்தான் 

12. கீழ்கண்ட எந்தக் கூற்று/கூற்றுகள் சரியாைலவ? 

(i) அணுக்கரு உலை மற்றும் அணுகுண்டு ஆகியவற்றில் பதாடர்விலை நிகழும் 

(ii) அணுக்கரு உலையில் கட்டுப் டுத்தப் ட்ட பதாடர்விலை நிகழும் 

(iii) அணுக்கரு உலையில் கட்டுப் டுத்தப் டாத பதாடர்விலை நிகழும் 

(iv) அணுகுண்டு பவடித்தலில் பதாடர்விலை நிகழாது 

அ) (i) மட்டும் சரி     ஆ) (i) மற்றும் (ii) சரி 
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இ) (iv) மட்டும் சரி     ஈ) (iii) மற்றும் (iv) 

13. பிளவு டக்கூடிய தனிமம் எது? 

அ) U238   ஆ) Th232  இ) Pu240  ஈ) U235 

14. அணு உலையில் கட்டுப் ாட்டு கழி இதைால் பசய்யப் ட்டது 

அ) கிைால ட்     ஆ) காட்மியம் 

இ) யுகைனியம்     ஈ) புளூட்கடானியம் 

15. அணுகுண்டு பவடிப் தன் தத்துவம் 

அ) நியூக்ளியர் பிளவு    ஆ) அணுக்கரு இலணவு 

இ) சிதறல்      ஈ) பவப் ப் டுத்தல் 

16. விண்மீன்களில் ஆற்றல் ஏற் டுவது 

அ) கவதிவிலை     ஆ) பிளவு 

இ) இதைாசன அணுகருவினால் இடைப்பு ஈ) கைமாை அணுக்கரு இலணப்பு 

17. நியூக்ளியான்கள் என் லவ 

அ) அணுக்கள்     ஆ) எைக்ட்ைான் மற்றும் புகைாட்டான்கள் 

இ) எைக்ட்ைான் மற்றும் நியூட்ைான்கள்  ஈ) புதராட்ைான் மற்றும் நியூட்ரான்கள் 
18. 4Be9 +2He4  6C12 + ………………. 
அ) எைக்ட்ைான்     ஆ) புகைாட்டான் 

இ) நியூட்ரான்     ஈ) லஹட்ை ன் 

19. …………………ஓர் அைகு எதிர் மின் சுலம உலடய கதிர்கள் 

அ) ஆல் ா      ஆ) பீட்ைா 
இ) காமா      ஈ) லஹட்ை ன் 

20. …………………………… என் கத ஓர் ஆண்டிற்காை கதிரியக்கப்  ாதிப்பின்  ாதுகாப் ாை அளவு 

அ) 10 மில்லி சிவர்ட்    ஆ) 1000 மில்லி சிவர்ட் 

இ) 20 மில்லி சிவர்ட்    ஈ) ஏதுமில்லை 

21. கட்டுப் ாடற்ற பதாடர்விலை நிகழ்வது 

அ) அணுகுண்டு சவடித்தல்   ஆ) அணுக்கரு உலை 

இ) ஆல் ா சிலதவு     ஈ) இலவயலைத்தும் 

22. முழுவதும் நிலை நிறுத்தப் ட்ட கட்டுப் டுத்தப் ட்ட ஆற்றலை உருவாக்க கட்டுப் ாடாை பதாடர்விலை 

 யன் டுத்தப் டுவது 

அ) β– சிலதவு     ஆ) γ - சிலதவு     

இ) அணுக்கரு உடை    ஈ) ஏதுமில்லை 

23. மீ மாறுநிலை நிலற (Super Critical mass) என் து  

அ) மாறுநிடை நிடை < பிளவுப் சபாருட்களின் நிடை 

ஆ) பிளவுப் ப ாருட்களின் நிலற = மாறுநிலை நிலற 

இ) அ மற்றும் ஆ 

ஈ) பிளவுப்ப ாருட்களின் நிலற > மாறுநிலை நிலற 
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24. உட்கருவின் ஆற்றல் மட்டுகம மாற்றம் அலடயும் சிலதவு 

அ) பீட்டா சிலதவு    ஆ) α – சிலதவு 

இ) γ சிடதவு    ஈ) மூன்றும் 

25. 107 முதல் 109 K என்ற மிக உயர்ந்த பவப் நிலையிலும் உயர் அழுத்தத்திலும் மட்டுகம ேலடப றுவது 

அ) அணுக்கரு பிளவு   ஆ) அணுக்கரு இடைவு 

இ) அ மற்றும் ஆ    ஈ) பவடித்தல் 

26. கதிரியக்கப் ப ாருட்கள் லவக்கும் இடம் 

அ) ப ட்டி      ஆ) பகாள்கைன் 

இ) தடிமனான காரீயச் சுவர்களால் ஆன சகாள்கைன் 

ஈ) ஏதுமில்லை 

27. கதிரியக்கப் ப ாருட்கலள இதைால் லகயாள கவண்டும் 

அ) பதாலை கட்டுப் ாட்டு கருவி  ஆ) இடுக்கிகள் 

இ) அ மற்றும் ஆ    ஈ) நீர் 
28. 12Mg24 + 0n1  11Na24+……………………… 
அ) 0n1     ஆ) 1H1 

இ) -1e0     ஈ) 15P30 

29. பிளவுக்கு உட் டாத ப ாருட்கலளப் பிளவுக்கு உட் டும் ப ாருள்களாக மாற்றுவதற்கு …………………. 

 யன் டுகின்றை. 

அ) கட்டுப் ாடு கழிகள்   ஆ) தடுப்புச்சுவர் 

இ) குளிர்விப் ான்    ஈ) உற்பத்தி உடைகள் 

2. தகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக 

1. ஒரு ைாண்ட் ன் என் து ஒரு விைாடியில் நிகழும் 3.7 x 1010 சிலதவுக்கு சமமாகும் 

2.  ாசிட்ைான் என் து ஓர் எைக்ரான் எதிர்ப்சபாருள் 

3. இைத்தகசாலகலயக் குணப் டுத்தும் ஐகசாகடாப்பு இரும்பு-59 

4. ICRP என் தன் விரிவாக்கம் International Commission on Radiological Protection  

5. மனித உடலின் கமம் டுகின்ற கதிரியக்கத்தின் அளவிலைக் கண்டறிய உதவுவது தைாசி மீட்ைர் 
6. காமா கதிர்கள் அதிக ஊடுறுவு திறன் பகாண்டலவ. 

7. ZYA  Z+1YA + X; எனில், X என் து பீட்ைா துகள் 

8. ZXA  ZYA இந்த விலை காமா சிலதவிற்கு வாய்ப் ாக அலமந்துள்ளது. 

9. ஒவ்பவாரு அணுக்கரு இலணவு விலையிலும் பவளியாகும் சைாசரி ஆற்றல் 3.84 x 10-12 

10. அணுக்கரு இலணவு விலை ேலடப றும் உயர் பவப் நிலையாைது 107 முதல் 109 K என்ற அளவில் 

இருக்கும். 

11. கவளாண்ப ாருட்களின் உற் த்தித் திறலை அதிகரிக்க உதவும் கதிரியக்க ஐகசாகடாப்பு பாஸ்பரஸ் (P-

32) 

12. கதிரியக்கப்  ாதிப்பின் அளவாைது 100R என்ற அளவில் உள்ள க ாது, அது ரத்தப் புற்றுதநாய் ஐ 

உண்டாக்கும். 
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13. தமிழ் ோட்டில் இரண்டு இடங்களில் அணுமின் நிலையங்கள் உள்ளை 

14. காரீயத்தாைான சுவர் அணுக்கரு உலைலயச் சுற்றி கட்டப் டுகிறது. 

15. கதிரியக்கக் கார்பன் வயது கணிப்பு நுட் த்லத  யன் டுத்தி பூமியின் வயது கண்டறியப் டுகிறது. 

16. இைண்டாவது உைகப் க ாரின் க ாது வீசப் ட்ட குண்டுகள் Little boy மற்றும் Fatman 

17. 1H2 + 1H2  2He3 + 0n1 + ஆற்ைல் 

18. 1eV = 1.602 x 1019J 

19. அணுக்கரு பிளவின் மூைம் பவளிகயற்றப் டும் சைாசரி ஆற்றல் 200MeV 

20. U-235 நியூட்ைான் பகாண்டு தாக்கும் க ாது பிளவுக்குட் ட்டு 3 நியூட்ரான்கள் பவளிகயற்றப் டுகின்றை. 

21. 4Be9 + 2He4  6C13 

22. அடிப் லடத் துகளுக்கு ஓர் உதாைணம் ஃதபாட்ைான்கள் 

23. கதிரியக்க நிகழ்வு சவப்பநிடை ஆல்  ாதிப் லடவதில்லை 

24. அணுக்கரு உலையில் எரிப ாருள் U235 

3. சரியா (அ) தவைா ? 

1. புளுட்கடானியம் 239 பிளவுக்கு உட் டும் ப ாருளாகும். 

விடை: சரி 

2. அணு எண் 83க்கு கமல் ப ற்றுள்ள தனிமங்கள் அணுக்கரு பிளவிற்கு உட் டும் 

விடை: தவறு, அணு எண் 83க்கு கமல் ப ற்றுள்ள தனிமங்கள் தன்னிச்லசயாக கதிரியக்கங்கலள 

பவளியிடும் திறன் ப ற்றலவ. 

3. அணுக்கரு இலணவு என் து அணுக்கரு பிளவிலை விட அ ாயகைமாைது ஆகும். 

விடை: சரி 

4. அணுக்கரு உலையில் எரிப ாருளாக இயற்லகயில் கிலடக்கும் யுகைனியம்-238 எரிப ாருளாகப் 

 யன் டுகிறது. 

விடை: தவறு, அணுக்கரு உலையில் எரிப ாருளாக இயற்லகயில் கிலடக்கும் யுகைனியம்-235 

எரிப ாருளாகப்  யன் டுகிறது. 

5. அணுக்கரு உலையில் தணிப் ான்கள் இல்லை எனில் அது அணுகுண்டாகச் பசயல் டும் 

விடை: தவறு, அணுக்கரு உலையில் தணிப் ான்கள் இல்லை எனில், அது அணுகுண்டாகச் 

பசயல் டாது. 

6. அணுக்கரு பிளவின்க ாது, ஒரு பிளவில் சைாசரியாக இைண்டு அல்ைது மூன்று நியூட்ைான்கள் 

உற் த்தியாககும். 

விடை: சரி 

7. ஐன்ஸ்டீன் நிலற ஆற்றல் சமன் ாடு அணுக்கரு பிளவு மற்றும் அணுக்கரு இலணவு ஆகியவற்றில் 

 யன் டுகிறது. 
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விடை: சரி 

8. நியூக்ளியலசக் கண்டறிந்தவர் j.j தாம்சன் 

விடை: தவறு, J.J தாம்சன் எைக்ட்ைாலைக் கண்டறிந்தார் 

9. ஓர் அணுவின் நிலற லமயப்  குதியில் இருக்கிறது எை ரூதர்க ார்டு விளக்கிைார். 

விடை: சரி  

10. ககால்ட்ஸ்டீன் கககதாடு கதிர்கலள கண்டறிந்தார் 

விடை: தவறு, ககால்ட்ஸ்டீன் கேர்மின்சுலமக் கதிர்கலளக் கண்டறிந்தார். 

11. அணுக்கருபிளவு ஒரு பவப்  அணுக்கரு விலை 

விடை: தவறு, அணுக்கரு இலணவு ஒரு பவப்  அணுக்கருவிலை 

12. சிலதவில் தாய் அணுக்கருவின் அணு எண் 1 உயரும். 

விடை: தவறு – சிலதவில் தாய் அணுக்கருவின் அணு எண் 1 உயரும் 

13. கதிர்கள் ஒலியின் கவகத்தில் பசல்லும். 

விடை: தவறு, காமா கதிர்கள் ஒலியின் கவகத்தில் பசல்லும் 

3. சபாருத்துக 

1. சபாருத்துக 

1. BARC      - அ) கல் ாக்கம் 

2. இந்தியாவின் முதல் அணுமின் நிலையம் - ஆ) அப்சைா 

3. IGCAR      - இ) மும்ல  

4. இந்தியாவின் முதல் அணுக்கரு உலை  - ஈ) தாைாப்பூர் 

விடை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – ஆ 

2. சபாருத்துக 

1. எரிப ாருள்  - அ) காரீயம் 

2. தணிப் ான்  - ஆ) கைநீர் 

3. குளிர்விப் ான்  - இ) காட்மியம் கழிகள் 

4. தடுப்புலற   - ஈ) யுகைனியம் 

விடை: 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – ஆ, 4 – அ 

3. சபாருத்துக 

1. சாடி ஃ  ன்   - அ) இயற்லகக் கதிரியக்கம் 

2. ஐரின் கியூரி   - ஆ) இடப்ப யர்ச்சி விதி 

3. பஹன்றி ப க்பகாைல்  - இ) நிலற ஆற்றல் சமன் ாடு 

4. ஆல் ர்ட் ஐன்ஸ்டீன்  - ஈ) பசயற்லகக் கதிரியக்கம் 
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விடை: 1 – ஆ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – இ 

4. சபாருத்துக 

1. கட்டுப் ாடற்ற பதாடர் விலை - அ) லஹட்ை ன் குண்டு 

2. வளலமப் ப ாருள்கள்   - ஆ) அணுக்கரு உலை 

3. கட்டுப் ாடாை பதாடர்  - இ) உற் த்தி உலை 

4. இலண விலை   - ஈ) அணுகுண்டு 

விடை: 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – ஆ, 4 – அ 

5. சபாருத்துக 

1. Co – 60  - அ)  டிமங்களின் வயது 

2. I – 131  - ஆ) இதயத்தின் பசயல் ாடு 

3. Na – 24  - இ) ைச்ச கசாலக 

4. C – 14  - ஈ) லதைாய்டு கோய் 

விடை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – ஆ, 4 – அ 

6. சபாருத்துக 

1. இரும்பு-59   - அ) காய்ட்டர் 

2. கதிரியக்க  ாஸ் ைஸ்-32 - ஆ) கதால்புற்று கோய் 

3. கதிரியக்க கசாடியம்-24 - இ) கவளாண்லம 

4. ககா ால்ட்   - ஈ) இதயத்லத சீைாக பசயல் ட லவக்க 

5. கதிரியக்க அகயாடின் - உ) ைத்த கசாலக 

விடை: 1 – உ, 2 – இ, 3 – ஈ, 4 – ஆ, 5 – அ 

7. சபாருத்துக 

1. Cf252    - அ) கதால் புற்று கோய் 

2. Am241    - ஆ)  டிமப் ப ாருட்கள் 

3. Au198    -  இ) வானூர்தி சுலமகளில் பவடிப ாருள்கள் கண்காணிப்பு 

4. கார் ன்    - ஈ) புலக கண்டுணர்வி 

விடை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 - ஆ 

8. சபாருத்துக 

1. எரிப ாருள்   - அ) காட்மியம் 

2. தணிப் ான்   - ஆ) ஹீலியம் 

3. கட்டுப் டுத்தும் கழி  - இ) கைநீர் 

4. குளிர்விப் ான்   - ஈ) யுகைனியம் 
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விடை: 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – அ, 4 – ஆ 

9. சபாருத்துக 

1. கல் ாக்கம்   - அ) மும்ல  

2. BARC   - ஆ) பசயல் டும் அணுக்கரு உலை 

3. பூர்ணிமா   - இ) காமினி 

4. முதல் அணுமின் நிலையம் - ஈ) தாைாப்பூர் 

விடை: 1 – இ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – ஈ 

4. சரியான கூற்டைத் ததர்வு சசய்க 

அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி. கமலும், காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை விளக்கம். 

ஆ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி. ஆைால், காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை விளக்கமன்று 

இ) கூற்று சரியாைது. ஆைால் காைணம் தவறாைது 

ஈ) கூற்று தவறாைது. ஆைால் காைணம் சரியாைது. 

1. கூற்று: ஒரு நியூட்ைான் U235 மீது கமாதி க ரியம் மற்றும் கிரிப்டான் எை இைண்டுத் துகள்கலள 

உருவாக்குகிறது. 

காைணம்: U235 பிளவுக்குட் டும் ப ாருளாகும். 

விடை: ஆ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி. ஆைால், காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை 

விளக்கமன்று 

2. கூற்று: சிலதவின் க ாது நியூட்ைான் எண்ணிக்லகயில் ஒன்று குலறகிறது. 

காைணம்: சிலதவின் க ாது, அணு எண் ஒன்று அதிகரிக்கிறது. 

விடை: ஈ) கூற்று தவறாைது. ஆைால் காைணம் சரியாைது. 

3. கூற்று: அணுக்கரு இலணவிற்கு உயர் பவப் நிலை கதலவ 

காைணம்: அணுக்கரு இலணவில் அணுக்கருக்கள் இலணயும் க ாது ஆற்றலை உமிழ்கிறது. 

விடை: இ) கூற்று சரியாைது. ஆைால் காைணம் சரியன்று 

4. கூற்று: கட்டுப் டுத்தும் கழிகள் என் லவ நியூட்ைான்கலள உட்கவரும் கழிகள் ஆகும். 

காைணம்: அணுக்கருபிளவு விலையிலை நிலை நிறுத்துவதற்காகக் கட்டுப் டுத்தும் கழிகள் 

 யன் டுகின்றை. 

விடை: ஈ) கூற்று தவறாைது. ஆைால் காைணம் சரியாைது. 

5. β துகளின் அயனியாக்கும் திறன் α – துகலள விட குலறவு. ஆைால் அதன் ஊடுருவும் திறன் அதிகம். 

காைணம்: துகளின் நிலற, β- துகளின் நிலறலய விட குலறவு 

விடை: ஆ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி. ஆைால், காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை 

விளக்கமன்று 
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6. கூற்று: கதிரியக்க உமிழ்வு ஒரு இயற்லகயாை நிகழ்வு 

காைணம்: அணு கதிர்வீச்சு ப ாருளின் தன்லமலய சார்ந்தது. 

விடை: இ) கூற்று சரியாைது. ஆைால் காைணம் தவறாைது 

7. 2XA ஆைது 2 α - சிலதவுகலள கமற்பகாள்கிறது. தாய் அணு Z -4 

காைணம்: α - சிலதவில் நிலற எண் 4 குலறந்து அணு எண் 2ம் குலறயும் 

விடை: அ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி. கமலும், காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை விளக்கம். 

8. கூற்று: C-14 என்ற கார் னின் ஐகசாகடாப்பு, கார் னின் வயதுக்கணிப்பு, புலத ப ாருள்கலளக் கண்டறிய 

 யன் டுகிறது. 

காைணம்: கதிரியக்கக் கார் ன் β - கதிலை உமிழ்ந்து சிலதவலடகிறது. 

விடை: ஆ) கூற்று மற்றும் காைணம் ஆகிய இைண்டும் சரி. ஆைால், காைணம் கூற்றுக்கு சரியாை 

விளக்கமன்று 

5. குறிப்பிடன பயன்படுத்தி நிரப்புக 

1. P32: கதால் கோய் குணமாக்கும் : Fe59 இரத்ததசாடக 

2. β – கதிர்கள் : எதிர்சுலமத்துகள்கள் : γ கதிர்கள் : ேடுநிலை 

3. α– கதிர்கள் : ஹீலியம் துகள்கள் : β கதிர்கள் எைக்ட்ரான்கள் 

4. லஹட்ை ன் குண்டு : அணுக்கரு இலணவு : அணுகுண்டு அணுக்கரு பிளவு 

6. வரிடசப்படுத்துக 

1. β – கதிர்கள், γ கதிர்கள், α கதிர்கள், IR கதிர்கள் 

விடை: α கதிர்கள், β – கதிர்கள், γ கதிர்கள், IR கதிர்கள் 

2. அணு எண்களுக்கு ஏற்றவாறு ஏறுவரிலசயில் வரிலசப் டுத்து NP, Pu, U, Pa 

விடை: Pa, U, NP, Pu 

7. ஒரிரு வரிகளில் விடையளி 

1. கதிரியக்கத்தின்  ன்ைாட்டு அைகு யாது? 

விடை: 1ப க்பகாைல் 

2. ஃக ாட்டான்கலளக் பகாண்ட மின்காந்த அலைகள் யாலவ? 

விடை: காமாத் துகள்கள் 

3. சூரியனில் ேலடப றும் விலை யாது? 

விடை: பவப்  அணுக்கரு இலணவு அல்ைது அணுக்கரு இலணவு 

4.  ாதுகாப் ாை கதிர்வீச்சின் அளவு ஒரு வாைத்திற்கு யாது? 

விடை: 100 மில்லி ைாண்ட் ன் 

5. இந்தியாவில் பசயல் டும் அணுக்கரு உலைகள் யாலவ? 
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விடை: லசைஸ், துருவா, பூர்ணிமா 

6. அடிப் லடத்துகள்கலளக் கூறுக 

விடை: ஃக ாட்டான்கள், மீசான்கள்,  ாசிட்ைான்கள் மற்றும் நியூட்ரிகைா துகள்கள் 

7. பசயற்லக கதிரியக்கத்லதத் தூண்டப்  யன் டும் துகளுக்கு என்ை ப யர்? 

விடை: எறி துகள் 

………. 
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