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11th New Physics Book Back Questions With Answer 
இயற்பியல் 

1. இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. அடிப்படை மாறிலிகளில் இருந்து hc/G என்ற ஒரு சமன்பாடு பபறப்படுகிறது. இந்த சமன்பாட்டில் 

அலகு 

அ. Kg2   ஆ. m3   இ. s-1   ஈ. m 

2. ஒரு ககாளத்தின் ஆரத்டத அளவிடுதலில் பிடை 2% எனில், அதன் கனஅளடைக் கணக்கிடுதலின் 

பிடையானது 

அ. 8%   ஆ. 2%   இ. 4%   ஈ. 6% 

3. அடலவுறும் ஊசலின் நீளம் மற்றும் அடலவு கேரம் பபற்றுள்ள பிடைகள் முடறகய 1% மற்றும் 3% 

எனில் ஈர்ப்பு முடுக்கம் அளவிடுதலில் ஏற்படும் பிடை 

அ. 4%   ஆ. 5%   இ. 6%   ஈ. 7% 

4. பபாருபளான்றின் நீளம் 3.51 m என அளவிைப்பட்டுள்ளது. துல்லியத்தன்டம 0.01m எனில், 

அளவீட்டின் விழுக்காட்டுப் பிடை 

அ. 351%  ஆ. 1%   இ. 0.28%  ஈ. 0.035% 

5. கீழ்க்கண்ைைற்றுள் அதிக முக்கிய எண்ணுருக்கடளக் பகாண்ைது எது? 

அ. 0.007 m2  ஆ. 2.64 x 1024 kg  இ. 0.0006032 m2 ஈ. 6.3200J 

6. π இன் மதிப்பு 3.14 எனில் π2 இன் மதிப்பு 

அ. 9.8596  ஆ. 9.860  இ. 9.86  ஈ. 9.9 

7. கீழ்க்கண்ை இடணகளில் ஒத்த பரிமாணத்டத பபற்றுள்ள இயற்பியல் அளவுகள் 

அ. விடச மற்றும் திறன்   ஆ. திருப்புவிமச ைற்றும் ஆற்றல் 

இ. திருப்புவிடச மற்றும் திறன்  ஈ. விடச மற்றும் திருப்பு விடச 

8. பிளாங்க் மாறிலியின் (Planck’s constant) பரிமாண ைாய்ப்பாடு [AMU, Main JEE, NEET] 

அ. [ML2L-1]  ஆ. [ML2T-3]  இ. [MLT-1]  ஈ. [ML3T-3] 

9. T என்ற கணத்தில் ஒரு துகளின் திடசகைகம் v = at +  bt2 எனில் b-இன் பரிமாணம் 

அ. [L]   ஆ. [LT-1]  இ. [LT -2]  ஈ. [LT -3] 

10. ஈர்ப்பியல் மாறிலி Gயின் பரிமாண ைாய்ப்பாடு  

அ. [ML3T -2]  அ. [M-1L3T -2]  இ. [M-1L-3T -2]  ஈ. [ML-3T 2] 
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11. CGS முடறயில் ஒரு பபாருளின் அைர்த்தி 4g cm-3 ஆகும். நீளம் 10 cm, நிடற 100 g 

பகாண்டிருக்கும் ஓர் அலகு முடறயில் அப்பபாருளின் அைர்த்தி 

அ. 0.04  ஆ. 0.4  இ. 40  ஈ. 400 

12. விடசயானது திடசகைகத்தின் இருமடிக்கு கேர்விகிதப் பபாருத்தமுடையது எனில் விகித 

மாறிலியின் பரிமாண ைாய்ப்பாடு 

அ. [MLT0]  ஆ. [MLT -1]  இ. [ML-2T]  ஈ. [ML-1T0] 

13. (μ0ε0)−1/2 ன் பரிமாணத்டதக் கீழ்க்கண்ைைற்றுள் எது பபற்றிருக்கும்? 

அ. நீளம்    ஆ. காலம் 

இ. திமசதேகம்   ஈ. விடச 

14. பிளாங் மாறிலி (h) பைற்றிைத்தின் ஒளியின் திடசகைகம்© மற்றும் நியூட்ைனின் ஈர்ப்பு மாறிலி (G) 

ஆகிய மூன்று அடிப்படை மாரிலிகள் பகாண்டு பபறப்படும் கீழ்க்காணும் எந்த பதாைர்பு நீளத்தின் 

பரிமாணத்டதப் பபற்றிருக்கும். 

அ. √𝐡𝐆

𝟑/𝟐
   ஆ. √hG

5/2
   இ. √hc

G
   ஈ. √

Gc

h
3
2

 

15. ஓர் அளவின் நீளம் (l) மின்காப்பு பபாருளின் விடுதிறன் (ε) கபால்ட்ஸ்கமன் மாறிலி (kB) தனிச்சுழி 

பைப்பநிடல (T) ஓரலகு பருமனுக்கான மின்னூட்ை துகள்களின் எண்ணிக்டக, (n) ஒவ்பைாரு 

துகளின் முன்னூட்ைம் (q) ஆகியைற்றிடன பபாருத்தது எனில் கீழ்க்கண்ைைற்றுள் நீளத்திற்கான 

எந்த சமன்பாடு பரிமாணமுடறயில் சரி? 

அ. l = √ nq2

εkBT
  ஆ. l = √εkBT

nq2   இ. l = √
q2

εn
2
3kBT

   ஈ l = √ 𝐪𝟐

𝛆𝐧𝐤𝐁𝐓
  

 

2. இயக்கவியல் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. பின்ைரும் எந்த கார்டீசியன் ஆய அச்சுத்பதாகுப்பு இயற்பியலில் பயன்படுத்தப்படுைதில்டல. 

அ.  ஆ. இ,  ஈ.  

2. பின்ைருைனைற்றுள் எது ஓரலகு பைக்ைர்? 
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அ. î+ĵ   ஆ. î

√2
   இ. k̂ −

ĵ

√2
  ஈ. �̂�+𝐣̂

√𝟐
 

3. பின்ைருைனைற்றுள் எந்த இயற்பியல் அளவு ஸ்ககலரால் குறிப்பிை இயலாது? 

அ. நிடற    ஆ. நீளம்   

இ. உந்தம்    ஈ. முடுக்கத்தின் எண்மதிப்பு 

4.  M1 மற்றும் m2 நிடற பகாண்ை இரண்டு பபாருட்கள் h1 மற்றும் h2 உயரத்திலிருந்து விழுகின்றன. 

அடை தடரடய அடையும்கபாது அைற்றின் உந்தங்களின் எண்மதிப்புகளின் விகிதம் என்ன? 

அ. √h1

h2
   ஆ. √m1h1

m2h2
  இ. 𝐦𝟏

𝐦𝟐
√

𝐡𝟏

𝐡𝟐
  ஈ. m1

m2
 

5. துகபளான்று எதிர்குறி திடசகைகத்டதயும், எதிர்குறி முடுக்கத்டதயும் பபற்றுள்ளது எனில் 

அத்துகளின் கைகம் 

அ. அதிகரிக்கும்    ஆ. குடறயும் 

இ. மாறாது     ஈ. சுழி 

6. துகபளான்றின் திடசகைகம் v̂ = 2î + t2 ĵ − 9k̂ எனில், t = 0.5 வினாடியில் அத்துகளின் முடுக்கத்தின் 

எண்மதிப்பு யாது? 

அ. 1 m s-2  ஆ. 2 m s-2  இ. சுழி  ஈ. -1 m s-2 

7. பபாருபளான்று கட்டிைத்தின் உச்சியிலிருந்து கீகை விழுகிறது, அப்பபாருள் 4 வினாடியில் தடரடய 

அடைந்தால் கட்டிைத்தின் உயரபமன்ன? (காற்றுத்தடைடயப் புறக்கணிக்க) 

அ. 77.3 m  ஆ. 78.4 m  இ. 80.5 m  ஈ. 79.2 m 

8. V என்ற திடசகைகத்துைன் பந்து ஒன்று பசங்குத்தாக கமல்கோக்கி எறியப்படுகிறது. அது t 

கேரத்தில் தடரடய அடைகிறது. பின்ைரும் எந்த v-t ைடரபைம் இவ்வியக்கத்திடன சரியக 

விளங்குகிறது. 

அ.   ஆ.  இ.  ஈ.  

9. சமஉயரத்தில் உள்ள இரு பபாருட்களில் ஒன்று தானாக கீழ்கோக்கி  விழுகிறது. மற்பறான்று 

கிடைத்தளத்தில் எறியப்படுகிறது. ‘t’ வினாடியில் அடை கைந்த பசங்குத்து பதாடலவுகளின் 

விகிதம் என்ன? 

அ. 1   ஆ. 2   இ. 4   ஈ. 0.5 
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10. குறிப்பிட்ை உயரத்திலிருந்து பந்து ஒன்று கீகை விழுகிறது. பின்ைருைனைற்றுள் எப்பைம் பந்தின் 

இயக்கத்திடனச் சரியாக விளக்குகிறது? 

அ. ஆ. இ.  ஈ.  

11. xy  தளம் ஒன்றில் துகபளான்று கடிகாரமுள் சுைலும் திடசயில் சீரான ைட்ை இயக்கத்டத 

கமற்பகாள்கிறது. அத்துகளின் ககாணத் திடசகைகத்தின் திடச 

அ. +y திடசயில்   ஆ. +z திடசயில் 

இ. –z திமசயில்   ஈ. –x திடசயில் 

12. துகபளான்று சீரான ைட்ை இயக்கத்டத கமற்பகாள்கிறது. இதற்கான சரியான கூற்டற கதர்வு பசய்க. 

அ. துகளின் திடசகைகம் மற்றும் கைகம் மாறிலி 

ஆ. துகளின் முடுக்கம் மற்றும் கைகம் மாறிலி 

இ. துகளின் திடசகைகம் மற்றும் முடுக்கம் மாறிலி 

ஈ. துகளின் தேகம் ைற்றும் முடுக்கத்தின் எண்ைதிப்பு ைாறிலி 

13. பபாருபளான்று u ஆரம்பத்திடச கைகத்துைன் தடரயிலிருந்து பசங்குத்தாக கமல்கோக்கி 

எறியப்படுகிறது. அப்பபாருள் மீண்டும் தடரடய அடைய எடுத்துக்பகாள்ளும் கேரம் 

அ. u
2

2g
   ஆ. u

2

g
   இ. u

2g
   ஈ. 𝟐𝐮

𝐠
 

14. கிடைத்தளத்டதப் பபாருத்து 300 மற்றும் 600ககாணத்தில் இரண்டு பபாருட்கள் எறியப்படுகின்றன. 

அைற்றின் கிடைத்தள பேடுக்கம் முடறகய R300 மற்றும் R600 எனக் கருதினால், 

பின்ைருைனைற்றுள் பபாருத்தமான இடணடயத் கதர்வு பசய்க. 

அ. 𝐑𝟑𝟎𝟎 = 𝐑𝟔𝟎𝟎    ஆ. R300 = 4R600 

இ. R300 =
R600

2
     ஈ. R300 = 2R600  

15. ககாள் ஒன்றில், 50மீ உயரத்திலிருந்து பபாருபளான்று கீகை விழுகிறது. அது தடரடய அடைய 

எடுத்துக்பகாள்ளும் கேரம் 2 வினாடி எனில், ககாளின் ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு என்ன? 

அ. g = 20 ms-2 ஆ. g = 25 ms-1 இ. g = 15 ms-1 ஈ. g = 30 ms-2 

 
3. இயக்க விதிகள் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 
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1. ைடளவுச் சாடல ஒன்றின் கார் ஒன்று திடீபரன்று இைது புறமாகத் திரும்புகபாது அக்காரிலுள்ள 

பயணிகள் ைலது புறமாகத் தள்ளப்படுைதற்கு, பின்ைருைனைற்றுள் எது காரணமாக அடமயும்? 

அ. திமசயில் நிமலைம்   ஆ. இயக்கதில் நிடலமம் 

இ. ஓய்வில் நிடலமம்    ஈ. நிடலமமற்ற தன்டம 

2. பின்ைரும் பைத்தில் காட்ைப்பட்டுள்ளைாறு, m என்ற நிடற பசங்குத்துச் சுைபரான்று ேழுைாமல் 

நிற்பதற்காக F என்ற கிடைத்தள விடச அந்நிடறயின் மீது பசலுத்தப்படுகிறது.இந்நிடலயில் 

கிடைத்தள விடச F ன் சிறும மதிப்பு என்ன? 

 
அ. mg ஐ விைக் குடறவு   ஆ. mg க்குச் சமம் 

இ. mg ஐ விை அதிகம்    ஈ. கண்ைறிய முடியாது 

3. கேர்க்குறி x அச்சுத்திடசயில் பசன்று பகாண்டிருக்கும் ைாகனத்தின் தடைடய (brake) திடீபரன்று 

பசலுத்தும்கபாது ேடைபபறுைது எது? 

அ. எதிர்க்குறி x அச்சுத்திமசயில் ோகனத்தின்மீது உராய்வுவிமச தசயல்படும் 

ஆ. கேர்க்குறி x அச்சுத்திடசயில் ைாகனத்தின் மீது உராய்வுவிடச பசயல்படும் 

இ. ைாகனத்தின் மீது எவ்வித உராய்வு விடசயும் பசயல்பைாது 

ஈ. கீழ்கோக்கிய திடசயில் உராய்வுவிடச பசயல்படும் 

4. கமடசமீது டைக்கப்பட்டிருக்கும் புத்தகத்தின் மீது கமடச பசலுத்தும் பசங்குத்து விடசடய, 

எதிர்ச்பசயல் விடச என்று கருதினால், நியூட்ைனின் மூன்றாம் விதிப்படி இங்கு பசயல் விடசயாக 

(action force) எவ்விடசடயக் கருத கைண்டும்? 

அ. புவி, புத்தகத்தின் மீது பசலுத்தும் ஈர்ப்புவிடச 

ஆ. புத்தகம், புவியின் மீது பசலுத்தும் ஈர்ப்புவிடச 

இ. புவி, தைமசயின் மீது தசலுத்தும் தசங்குத்துவிமச 

ஈ. கமற்கண்ை எதுவுமில்டல 

5. m 1 < m2 என்ற நிபந்தடனயில் இரு நிடறகளும் ஒகர விடசயிடன உணர்ந்தால், அைற்றின் 

முடுக்கங்களின் தகவு. 

அ. 1     ஆ. 1 ஐ விைக் குடறவு 

இ. 1 ஐ விை அதிகம்   ஈ. கமற்கண்ை அடனத்தும் 
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6. எதிர்க்குறி y அச்சு திடசயில் முடுக்கமடையும் துகளின் “தனித்த பபாருள் விடச பைத்டத” 

கதர்ந்பதடு. (ஒவ்பைாரு அம்புக் குறியும் துகளின் மீதான விடசடயக் காட்டுகிறது) 

அ.  ஆ. இ. ஈ.  

7. m என்ற நிடற பைத்தில் காட்ைப்பட்டுள்ளைாறு, ைழு ைழுப்பான இரட்டைச் சாய்தளத்தில் ேழுவிச் 

பசல்லும்கபாது. அந்நிடற உணர்ைது 

 
அ. பாடத AB பாடதயில் அதிக முடுக்கத்டதப் பபறும் 

ஆ. பாமத AC பாமதயில் அதிக முடுக்கத்மதப் தபறும் 

இ. இருபாடதயிலும் சம முடுக்கத்டதப் பபறும் 

ஈ. இருபாடதகளிலும் முடுக்கத்டதயும் இல்டல 

8. பைத்தில் காட்டியைாறு ைழுைழுப்பான கிடைத்தள பரப்பில் m, 2m நிடறகள் டைக்கப்பட்டுள்ளன. 

முதல் நிடலயில் F1 விடச இைப்புறமிருந்து பசயல்படுத்தப்படுகிறது. பிறகு F2 விடச மட்டும் 

ைலப்புறமிருந்து பசயல்படுத்தப்படுகிறது. பபாருள்கள் ஒன்டறபயான்று பதாடும் பரப்பில், இரு 

நிடலகளிலும் சமவிடசகள் பசயல்படுகின்றன எனில் F1: F2 

 
அ. 1 : 1  ஆ. 1 : 2  இ. 2 : 1  ஈ.  1 : 3 

9. மாறாத் திடசகைகத்தில் பசல்லும் துகளின் மீது பசயல்படும் விடசயின் மதிப்பு என்ன? 

அ. எப்பபாழுதும் சுழி  

ஆ. சுழியாக இருக்க தேண்டிய அேசியமில்மல 

இ. எப்பபாழுதும் சுழியற்ற மதிப்பு 

ஈ. முடிவு பசய்ய இயலாது 
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10. ஓய்வுநிடல உராய்வுக் குணகம் μs பகாண்ை கிடைத்தளப் பரப்புைன் θ ககாணம் சாய்துள்ள 

சாய்தளபமான்றில் m என்ற நிடறைழுக்கிச் பசல்லத் பதாைங்குகிறது எனில் அந்தப் பபாருள் 

உணரும் பபரும ஓய்வுநிடல உராய்வு விடசயின் அளவு 

அ. mg  ஆ. μs mg  இ. μs mg sinθ  ஈ. 𝛍𝐬 mg cos𝛉 

11. பபாருபளான்று மாறாத் திடசகைகத்தில் பசார பசாரப்பான பரப்பில் பசல்லும்கபாது 

கீழ்க்கண்ைைற்றுள் எது சாத்தியம்? 

அ.  தபாருளின் மீதான ததாகுபயன் விமசசுழி 

ஆ. பபாருளின்மீது விடச ஏதும் பசயல்பைவில்டல 

இ. பபாருளின் மீது புறவிடச மட்டும் பசயல்படுகிறது 

ஈ. இயக்க உராய்வு மட்டும் பசயல்படுகிறது 

12. பபாருபளான்று பசார பசாரப்பான சாய்தளப்பரப்பில் ஓய்வுநிடலயில் உள்ளது எனில் 

கீழ்க்கண்ைைற்றுள் எது சாத்தியம்? 

அ. பபாருளின் மீது பசயல்படும் ஓய்வுநிடல உராய்வு மற்றும் இயக்க உராய்வு சுழி 

ஆ. ஓய்வுநிடல உராய்வு சுழி ஆனால் இயக்க உராய்வு சுழியல்ல 

இ. ஓய்வுநிமல உராய்வு சுழியல்ல, இயக்க உராய்வு சுழி 

ஈ. ஓய்வுநிடல உராய்வு, இயக்க உராய்வு இரண்டும் சுழியல்ல 

13. டமயவிலக்கு விடச எங்கு ஏற்படும்? 

அ. நிடலமக் குறிப்பாயங்களில் மட்டும் 

ஆ. சுழல் இயக்க குறிப்பாயங்களில் ைட்டும் 

இ. எந்த ஒரு முடுக்கமடையும் குறிப்பாயத்திலும் 

ஈ. நிடலம, நிடலமமற்ற குறிப்பாயம் 

14. பின்ைருைனைற்றுள் சரியான கூற்டறத் கதர்வு பசய்க. 

அ. டமயவிலக்கு மற்றும் டமயகோக்கு விடசகள் பசயல், எதிர்பசயல் இடணகள் 

ஆ. டமயகோக்கு விடச இயற்டக விடசயாகும் 

இ. டமயவிலக்கு விடச, ஈர்ப்பு விடசயிலிருந்து உருைாகிறது 

ஈ. ேட்ை இயக்கத்தில் மையத ாக்கு விமச மையத்மத த ாக்கியும், மையவிலக்கு விமச 

ேட்ைமையத்திலிருந்து தேளி த ாக்கியும் தசயல்படுகிறது 

15. மனிதபராருைர் புவியின் துருைத்திலிருந்து, ேடுைடரக் ககாட்டுப் பகுதிடய கோக்கி ைருகிறார். 
அைரின்மீது பசயல்படும் டமயவிலக்கு விடச 

அ. அதிகரிக்கும்   ஆ. குடறயும் 

இ. மாறாது    ஈ. முதலில் அதிகரிக்கும். பின்பு குடறயும் 
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4. தேமல, ஆற்றல் ைற்றும் திறன் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. (2î + ĵ) N என்ற சீரான விடச 1 kg நிடறயுள்ள ஒரு பபாருளின்மீது பசயல்படுகிறது. பபாருளானது 

(3ĵ + k̂) என்ற நிடல முதல் (5î + 3ĵ) என்ற நிடல ைடர இைம்பபயருகிறது. பபாருளின்மீது 

விடசயினால் பசய்யப்பட்ை கைடல 

அ. 9J   ஆ. 6 J   இ. 10 J  ஈ. 12 J 

2. 80 m உயரமுள்ள ஒரு கட்டிைத்தின் கமலிருந்து 1 kg மற்றும் 2 kg நிடறயுள்ள பந்துகள் 

கபாைப்படுகிறது. புவிடய கோக்கி ஒவ்பைான்றும் 40 m விழுந்த பிறகு அைற்றின் இயக்க 

ஆற்றல்களின் விகிதம் 

அ. √2: 1  ஆ. 1 : √2  இ. 2 : 1  ஈ. 1 : 2 

3. 1 kg நிடறயுள்ள ஒரு பபாருள் 20 ms-1 திடசகைகத்துைன் கமல்கோக்கி எறியப்படுகிறது. அது 10 மீ 

உயரத்டத அடைந்தவுைன் கணகேர ஓய்வு நிடலக்கு ைருகிறது. உராய்வு விடசயால் இைக்கப்பட்ை 

ஆற்றல் எவ்ைளது? 

(g = 10 ms-2 எனக்பகாள்க) 

அ. 20 J  ஆ. 30 J  இ. 40 J  ஈ. 10 J 

4. ஒரு இயந்திரம் நீடர பதாைர்ச்சியாக ஒரு குைாயின் ைழிகய இடறக்கிறது. நீரானது v என்ற 

திடசகைகத்துைன் குைாடய விட்டுச் பசல்கிறது மற்றும் இடறக்கப்படும் நீரில் ஓரலகு நீளத்தின் 

நிடற m என்க. நீருக்கு இயக்க ஆற்றல் அளிக்கப்பட்ை வீதம் யாது? 

அ. ½ mv2  ஆ. mv3  இ. mv2   ஈ. 3
2
mv2 

5. 4m நிடறயுள்ள ஒரு பபாருள்-தளத்தில் ஓய்வு நிடலயில் உள்ளது. அது திகைபரன மூன்று 

துண்டுகளாக பைடித்துச் சிதறுகிறது. m நிடறயுள்ள இரு துண்டுகள் v என்ற சம கைகத்தில் 

ஒன்றுக்பகான்று பசங்குத்தாக இயங்குகிறது. பைடிப்பினால் உருைாக்கப்பட்ை பமாத்த இயக்க 

ஆற்றல் 

அ. mv2   ஆ. 𝟑
𝟐
mv2  இ. 2 mv2   ஈ. 4mv2 

6. ஒரு அடமப்பின் நிடல ஆற்றல் உயருகிறது எனில் 

அ. ஆற்றல் ைாற்றா விமசக்தகதிராக அமைப்பினால் தேமல தசய்யப்படுகிறது 

ஆ. ஆற்றல் மாற்றும் விடசக்பகதிராக அடமப்பினால் கைடல பசய்யப்படுகிறது 

இ. ஆற்றல் மாற்றா விடசயினால் அடமப்பின் மீது கைடல பசய்யப்படுகிறது 

ஈ. ஆற்றல் மாற்றும் விடசயினால் அடமப்பின் மீது கைடல பசய்யப்படுகிறது 

http://www.winmeen.com/


General Science                                                                           Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 9 of 27 

7. R ஆரமுள்ள ஒரு பசங்குத்து ைட்ைத்டத நிடறவு பசய்ய m நிடறயுள்ள பபாருள் கீழ்முடனயில் 

எந்த சிறும திடசகைகத்துைன் ைட்ைப்பாடதயில் நுடைய கைண்டும்? 

அ. √2gR  ஆ. √3gR  இ. √𝟓𝐠𝐑  ஈ. √gR 

8. ஒரு மூடிய பாடதக்கு ஆற்றல் மாற்றா விடசயினால் பசய்யப்பட்ை கைடல? 

அ. எப்கபாது எதிர் குறியுடையது 

ஆ. சுழி 

இ. எப்கபாதும் கேர்குறியுடையது 

ஈ. ைடரயறுக்கப்பைாதது 

9. ஒரு பபாருளின் கேர்க்ககாட்டு உந்தம் 0.1% உயர்ந்தால் அதன் இயக்க ஆற்றல் உயரும் அளவு 

அ. 0.1%  ஆ. 0.2%  இ. 0.4%  ஈ. 0.01% 

10. ஒரு பபாருளின் நிடல ஆற்றல் α −
β

2
x2 எனில் பபாருளினால் உணரப்பட்ை விடச 

அ. F = β

2
x2  ஆ. F = βx  இ. F = 𝛃𝐱  ஈ. F = - β

2
x2 

11. காற்றால் இயங்கும் ஒரு மின்னியற்றி காற்று ஆற்றடல மின் ஆற்றலாக மாற்றுகிறது. 

மின்னியற்றியானது அதன் இறக்டககளில் படும் காற்று ஆற்றலில் ஒரு குறிப்பிட்ை பகுதிடய 

மட்டும் மின் ஆற்றலாக மாற்றுைதாகக் கருதுக. V என்பது காற்றின் கைகம் எனில், பைளியீடு 

மின்திறன் எதற்கு கேர்விகிதத்தில் இருக்கும்? 

அ. v   ஆ. v2   இ. v3  ஈ. v4 

12.  சம நிடறயுள்ள இரு பபாருள்கள் m1 மற்றும் m2 ஒகர கேர்க்ககாட்டில் முடறகய 5 ms-1 மற்றும் -9 

ms-1 என்ற திடசகைகங்களில் இயங்குகின்றன. கமாதலானது மீட்சி கமாதல் எனில் 

கமாதலுக்குப்பின் m1 மற்றும் m2 பபாருள்களின் திடசகைகங்கள், முடறகய 

அ. -4 ms-1 மற்றும் 10 ms-1   ஆ. 10 ms-1 மற்றும் 0 ms-1  

இ. -9 ms-1 ைற்றும் 5 ms-1   ஈ. 5 ms-1 மற்றும் 1 ms-1  

13. ஒரு பபாருள் பதாைக்கப் புள்ளியில் டைக்கப்பட்டு F = kx என்ற விடச அதன் மீது பசயல்படுகிறது 

(k என்பது கேர்குறி மதிப்புள்ள மாறிலி) U(O) = O எனில் U(x) மற்றும் x இடைகய உள்ள 

ைடரபைமானது (இங்கு U என்பது நிடல ஆற்றலின் சார்பு) 

அ.  ஆ.  இ.  ஈ.  
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14. x அச்சின் ைழிகய இயங்குமாறு கட்டுப்படுத்தப்பட்ை ஒரு பபாருள் அகத திடசயில் ஒரு விடசக்கு 

உட்படுத்தப்படுகிறது. அவ்விடசயானது பதாைக்கப்புள்ளியில் இருந்து பபாருளின் பதாடலவு xஐப் 

பபாறுத்து F(x) = -kx + ax3 என மாறுகிறது. இங்கு k மற்றும் a என்படை கேர்குறி மதிப்புள்ள 

மாறிலிகள். x ≥ 0 என்பதற்கு பபாருளின் நிடல ஆற்றலுக்கான சார்பு ைடிைம் 

அ.  ஆ. இ. ஈ.  

15. k என்ற விடச மாறிலி பகாண்ை ஒரு சுருள்வில் ஒரு துண்டு மற்பறான்டற விை இரு மைங்கு நீளம் 

உள்ளைாறு இரு துண்டுகளாக பைட்ைப்படுகிறது. நீளமான துண்டு பபற்றுள்ள விடச மாறிலியானது 

அ. 2
3
 k   ஆ. 𝟑

𝟐
 k  இ. 3k   ஈ. 6k 

 

5. துகள்களாலான அமைப்பு ைற்றும் திண்ைப்தபாருட்களின் இயக்கம் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. துகள்களால் ஆன அடமப்பின் நிடற டமயம் சாராதிருப்பது 

அ. துகள்களின் நிடல  ஆ. துகள்களுக்கிடைகய உள்ள பதாடலவு 

இ. துகள்களின் நிடற   ஈ. துகளின் மீது தசயல்படும் விமச 

2. இரட்டை உருைாக்குைது 

அ. சுழற்சி இயக்கம்   ஆ. இைப்பபயர்ச்சி இயக்கம் 

இ. சுைற்சி மற்றும் இைப்பபயர்ச்சி ஈ. இயக்கமின்டம 

3. துகள் ஒன்று மாறாத திடசகைகத்துைன் X அச்சுக்கு இடணயான கேர்ககாட்டின் ைழிகய இயங்கி 

பகாண்டிருக்கிறது. ஆதிடயப் பபாருத்து எண்ணளவில் அதன் ககாண உந்தம் 

அ. சுழி     ஆ. x ஐப் பபாருத்து அதிகரிக்கிறது 

இ. x ஐப் பபாருத்து குடறகிறது ஈ. ைாறாதது 

4. 3 kg நிடறயும் 40 cm ஆரமும் பகாண்ை உள்ளீைற்ற உருடளயின் மீது கயிறு ஒன்று 

சுற்றப்பட்டுள்ளது. கயிற்டற 30 N விடசடய பகாண்டு இழுக்கப்படும் கபாது உருடளயின் ககான 

முடுக்கத்டத காண்க. 

அ. 0.25 rad s-2  ஆ. 25 rad s-2  இ. 5 m s-2 ஈ. 25 ms-1 
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5. உருடள ைடிைக் கலனில் பகுதியாக நீர் நிரப்பப்பட்டு மூடி டைக்கப்பட்டுள்ளது. கலனிற்கு 

பசங்குத்து இரு சம பைட்டியின் ைழிச்பசல்லும் அச்டசப்பற்றி கிடைத்தளத்தில் சுைலும் கபாது 

அதன் நிடலமத் திருப்புத்திறன் 

அ. அதிகரிக்கும்   ஆ. குடறயும் 

இ. மாறாது    ஈ. சுைலும் திடசடயச் சார்ந்தது 

6. திண்பபாருள் ஒன்று ககாண உந்தம் L உைன் சுைல்கிறது இதன் இயக்க ஆற்றல் பாதியானால் 

ககாண உந்தமானது 

அ. L  ஆ. L/2   இ. 2L   ஈ. L/√𝟐 

7. துகள் ஒன்று சீரான ைட்ை இயக்கத்திற்கு உட்படுகிறது. ககாண உந்தம் எடதப் பபாருத்து மாறாது 

அ. ேட்ைத்தின் மையத்மத 

ஆ. ைட்ைப்பரிதியில் ஏகதனும் ஒரு புள்ளிடய 

இ. ைட்ைத்தின் உள்கள ஏகதனும் ஒரு புள்ளிடய  

ஈ. ைட்ைத்தின் பைளிகய ஏகதனும் ஒரு புள்ளிடய 

8. ஒரு நிடறயானது நிடலயான புள்ளிடயப் பபாருத்து ஒரு தளத்தில் சுைலும்கபாது, அதன் ககாண 

உந்தத்தின் திடசயானது 

அ. சுழலும் தளத்திற்கு தசங்குத்துத் திமசயில் தசல்லும் தகாட்டின் ேழியாக இருக்கும் 

ஆ. சுைலும் தளத்திற்கு 450 ககாணத்தில் பசல்லும் ககாட்டின் ைழியாக இருக்கும் 

இ. ஆரத்தின் ைழியாக இருக்கும் 

ஈ. பாடதயின் பதாடுககாட்டு  திடசயின் ைழியாக இருக்கும் 

9. சமமான நிடலமத் திருப்புத்திறன் பகாண்ை ைட்ைத்தட்டுகள், டமயம் ைழிகய ைட்ைத்தட்டுகளின் 

தளத்திற்கு பசங்குத்தாக பசல்லும். அச்டசப் பற்றி ω1 மற்றும் ω2 என்ற ககாண 

திடசகைகங்களுைன் சுைல்கின்றன. இவ்விரு ைட்ைத்தட்டுகளின் அச்சுகடள ஒன்றிடணக்குமாறு 

அடை ஒன்றுைன் ஒன்று பபாருத்தப்படுகின்றன எனில், இந்நிகழ்வின்கபாது ஆற்றல் இைப்பிற்கான 

ககாடையானது 

அ. 𝟏
𝟒

 𝐈(𝛚𝟏 − 𝛚𝟐)𝟐 ஆ. I(ω1 − ω2)2 இ. 1
8

 I(ω1 − ω2)2 ஈ. 1
2

 I(ω1 − ω2)2 

10. Ia நிடலமத் திருப்புத்திறன் பகாண்ை ைட்ைத்தட்டு மாறாத ககாண திடசகைகம் ω வுைன் 

கிடைத்தளத்தில் சமச்சீரான அச்டசப் பற்றி சுைல்கிறது. ஓய்வு நிடலயிலுள்ள மற்பறாரு 

ைட்ைத்தட்டின் Ib என்ற நிடலமத்திருப்புத்திறனுைன் சுைலும் ைட்ைத்தட்டின் மீது அச்சுைலும் 

அச்சிகலகய விைப்படுகிறது. இதனால் இரு ைட்ைத்தட்டுகளும் மாறா ககாண கைகத்தில் சுைல்கிறது. 

இந்நிகழ்வில் உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இைப்பு 

அ. 1
2

Ib
2

(Ia+Ib)
 ω2  ஆ. Ib

2

(Ia+Ib)
 ω2  இ. (Ib−Ia)2

(Ia+Ib)
 ω2  ஈ. 𝟏

𝟐

𝐈𝐛𝐈𝐛

(𝐈𝐚+𝐈𝐛)
 𝛚𝟐 
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11. M நிடறயும் R ஆரமும் பகாண்ை திண்மக் ககாணமானது θ ககாணம் உள்ள சாய்தலத்தில் 

கீழ்கோக்கி ேழுைாமல் உருளுதலின் கபாதும் உருளாமல் சறுக்குதலின் கபாதும் பபற்றிருக்கும் 

முடுக்கங்களின் விகிதம் 

அ. 5 : 7  ஆ. 2: 3  இ. 2 : 5  ஈ. 7 : 5 

12. டமயத்டத பதாட்டுச் பசல்லும் R விட்ைமுடைய ைட்ைத்தட்டு பைட்டி எடுக்கப்படுகிறது. மீதமுள்ள 

பகுதியின் தளத்திற்கு பசங்குத்தான அச்டசப் பபாருத்து நிடமமத்திருப்புத் திறனானது 

அ. 15MR2/32  ஆ. 13MR2/32  இ. 11MR2/32  ஈ. 9MR2/32 

13. திண்மக்ககாளம் ஒன்று சறுக்காமல் உச்சியிலிருந்து கீழ்போக்கி அடமதி நிடலயிலிருந்து h 

குத்துயரம் பகாண்ை சாய்தளத்டத கைக்கும்கபாது அதன் கைகம் 

அ. √𝟒

𝟑
𝐠𝐡  ஆ. √10

7
gh  இ. √2gh  ஈ. √1

2
gh 

14. கிடைத்தளத்தில் உருளும் சக்கரம் ஒன்றின் டமயத்தின் கைகம் v0 சக்கரத்தின் பரியில் 

டமயப்புள்ளிக்கு இடணயான உயரத்தில் உள்ள புள்ளி இயக்கத்தின் கபாது பபற்றிருக்கும் கைகம். 

அ. சுழி  ஆ. v0  இ. √𝟐𝐯𝟎  ஈ. 2v0 

15. சாய்தளத்தில் M நிடறயும் R ஆரமும் பகாண்ை உருடள ைடிைப்பபாருள் ேழுைாமல் கீழ்கோக்கி 

உருள்கிறது. அது உருளும் உராய்வு விடசயானது 

அ. இயக்க ஆற்றடல பைப்ப ஆற்றலாக மாறும் 

ஆ. சுைற்சி இயக்கத்டத குடறக்கும் 

இ. சுைற்சி மற்றும் இைப்பபயர்ச்சி இயக்கங்கடள குடறக்கும் 

ஈ. இைப்தபயர்ச்சி ஆற்றமல சுழற்சி ஆற்றலாக ைாற்றும் 

 
 

6. ஈர்ப்பியல் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. ககாளின் நிடல பைக்ைரும் ககாண உந்தமும் ஒன்றுக்பகான்று பசங்குத்தாக அடமைது 

அ. அண்மை நிமல ைற்றும் தசய்மை நிமலயிலும் 

ஆ. அடனத்து புள்ளிகளிலும் 

இ. அண்டம நிடலயில் மட்டும் 

ஈ. எப்புள்ளியிலும் அல்ல 

2. திடீபரன புவி மற்றும் சூரியனின் நிடறகள் இருமைங்காக மாறினால், அடைகளுக்கிடைகயயான 

ஈர்ப்பியல் விடச 

http://www.winmeen.com/


General Science                                                                           Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 13 of 27 

அ. மாறாது    ஆ. 2 மைங்கு அதிகரிக்கும் 

இ. 4 ைைங்கு அதிகரிக்கும்  ஈ. 2 மைங்கு குடறயும் 

3. சூரியடன ஒரு ககாள் நீள்ைட்ைப்பாடதயில் சுற்றி ைருகிறது. ககாளின் அண்டம பதாடலவு (r1) 

மற்றும் கசய்டமத்பதாடலவு (r2) களில் திடசகைகங்கள் முடறகய v1 மற்றும் v2 எனில் v1

v2
= 

அ. 𝐫𝟐

𝐫𝟏
   ஆ. (r2

r1
)2  இ. r1

r2
   ஈ. . (r1

r2
)2 

4. புவிவிடன ைட்ைப்பாடதயில் சுற்றிைரும் துடணக்ககாளின் சுற்றுக்காலம் எதடன சார்ந்தது அல்ல? 

அ. சுற்றுப்பாடதயின் ஆரம் 

ஆ. துமைக்தகாளின் நிமற 

இ. சுற்றுப்பாடதயின் ஆரம் மற்றும் துடணக்ககாளின் நிடற ஆகிய இரண்டையும் 

ஈ. சுற்றுப்பாடதயின் ஆரம் மற்றும் துடணக்ககாளின் நிடற ஆகிய இரண்டையும் அல்ல 

5. புவிக்கும் சூரியனுக்கும் இடைகய உள்ள பதாடலவு இருமைங்கானால், ஓராண்டு என்பது எத்தடன 

ோட்கள் 

அ. 64.5  ஆ. 1032  இ. 1825  ஈ. 730 

6. பகப்ளரின் இரண்ைாம் விதிப்படி சூரியடனயும் ககாடளயும் இடணக்கும் ஆர பைக்ைர் சமகால 

அளவில் சமபரப்புகடள ஏற்படுத்துகின்றன. இவ்விதியானது _________ மாறா விதிப்படி 

அடமந்துள்ளது. 

அ. கேர்க்ககாட்டு உந்தம் (Linear momentum) ஆ. தகாை உந்தம் (Angular momentum) 

இ. ஆற்றல்      ஈ. இயக்க ஆற்றல் 

7. புவியிடனப் பபாறுத்து நிலவின் ஈர்ப்புநிடல ஆற்றல் 

அ. எப்பபாழுது கேர்க்குறி உடையது   

ஆ. எப்தபாழுதும் எதிர்க்குறி உமையது 

இ. கேர்க்குறியாககைா அல்லது எதிர்க்குறியாககைா அடமயும் 

ஈ. எப்பபாழுதும் சுழி 

8. சூரியடன நீள்ைட்ைப்பாடதயில் சுற்றி ைரும் ககாள் ஒன்று A, B மற்றும் C ஆகிய நிடலகளில் 

பபற்றுள்ள இயக்க ஆற்றல்கள் முடறகய KA , KB  மற்றும் KC ஆகும். இங்கு பேட்ைச்சு AC மற்றும் SB 

யானது சூரியனின் நிடல S-ல் ைடரயப்படும் பசங்குத்து எனில், 

 
அ. KA > KB > KC ஆ. KB < KA < KC இ. KA < KB < KC ஈ. AB > KA > KC 

9. புவியின் மீது சூரியனின் ஈர்ப்பியல் விடச பசய்யும் கைடல 
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அ. எப்பபாழுதும் சுழி 

ஆ. எப்பபாழுதும் கேர்குறி உடையது 

இ. த ர்க்குறியாகதோ அல்லது எதிர்க்குறியாகதோ அமையும் 

ஈ. எப்பபாழுதும் எதிர்க்குறி உடையது 

10. புவியின் நிடறயும் ஆரமும் இருமங்கானால் ஈர்ப்பின் முடுக்கம் g 

அ. மாறாது  ஆ. 𝐠

𝟐
  இ. 2g  ஈ. 4g 

11. புவியினால் உணரப்படும் சூரியனின் ஈர்ப்பு புலத்தின் எண்மதிப்பு 

அ. ஆண்டு முழுைதும் மாறாது 

ஆ. ஜனைரி மாதத்தில் குடறைாகவும் ஜூடல மாதத்தில் அதிகமாகவும் இருக்கும் 

இ. ஜனேரி ைாதத்தில் அதிகைாகவும் ஜூமல ைாதத்தில் குமறோகவும் இருக்கும் 

ஈ. பகல் கேரத்தில் அதிகமாகவும் இரவு கேரத்தில் குடறைாகவும் இருக்கும் 

12. பசன்டனயிலிருந்து திருச்சிக்கு ஒரு மனிதர் பசன்றால், அைர் எடையானது 

அ. அதிகரிக்கும்   ஆ. குடறயும் 

இ. மாறாது    ஈ. அதிகரித்து பின்பு குடறயும் 

13. சுருள்வில் தராசு ஒன்றுைன் 10kg நிடற இடணக்கப்பட்டுள்ளது. சுருள்வில் தராசு மின்உயர்த்தி 

ஒன்றின் கூடரயில் பபாருத்தப்பட்டுள்ளது. மின் உயர்த்தி தானாக கீகை விழும்கபாது, தராசு காட்டும் 

அளவீடு 

அ. 98N  ஆ. சுழி  இ.49 N   ஈ. 9.8N 

14. ஈர்ப்பின் முடுக்கத்தின் மதிப்பு அதன் தற்கபாடதய மதிப்பிடனப் கபால ோன்கு மைங்காக 

மாறினால், விடுபடு கைகம் 

அ. மாறாது    ஆ. 2 ைைங்காகும் 

இ. பாதியாகும்    ஈ. 4 மைங்காகும் 

15. புவியிடனச் சுற்றும் துடணக்ககாளின் இயக்க ஆற்றல் 

அ. நிடல ஆற்றலுக்குச் சமம்  ஆ. நிமல ஆற்றமலவிைக் குமறவு 

இ. நிடல ஆற்றடலவிை அதிகம் ஈ. சுழி 

 

9. பருப்தபாருளின் பண்புகள் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 
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1. x மற்றும் y என்ற இரு கம்பிகடளக் கருதுக. x கம்பியின் ஆரமானது y கம்பியின் ஆரத்டதப்கபால 3 

மைங்கு உள்ளது. அடை சமமான பளுைால் நீட்ைப்பட்ைால் y-இன் மீதான தடகவு 

அ. x-இன் தடகவுக்கு சமம்   ஆ. x- இன் தடகடைப்கபால் 3 மைங்கு 

இ. x-இன் தமகமேப்தபால் 9 ைைங்கு ஈ. x-இன் தடகவில் பாதி 

2. ஒரு கம்பியானது அதன் பதாைக்க நீளத்டதப்கபால இரு மைங்கு நீட்ைப்பட்ைால் கம்பியில் ஏற்பட்ை 

திரிபு 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 

3. ஒகர பபாருளால் ஆன மூன்று கம்பிகளின் பளு-நீட்சி ைடரபைம் பைத்தில் காட்ைப்பட்டுள்ளது. 

கீழ்க்கண்ைைற்றுள் தடிமனான கம்பி எது? 

 
அ. கம்பி 1    ஆ. கம்பி 2   

இ. கம்பி 3    ஈ. அடனத்தும் ஒகர தடிமன் பகாண்ைடை 

4. பகாடுக்கப்பட்ை ஒரு பபாருளுக்கு விடறப்புக் குணகமானது யங் குணகத்தில் (
1

3
) பங்கு உள்ளது. 

அதன் பாய்பசாய் விகிதம் 

அ. 0   ஆ. 0.25  இ. 0.3  ஈ. 0.5 

5. 2 பசமீ ஆரமுள்ள ஒரு சிறிய ககாளம் பாகியல் தன்டம பகாண்ை திரைத்தில் விழுகிறது. பாகியல் 

விடசயால் பைப்பம் உருைாகிறது. ககாளம் அதன் முற்று திடசகைகத்டத அடையும்கபாது பைப்பம் 

உருைாகும் வீதம் எதற்கு கேர்த்தகவில் அடமயும்? 

அ. 22  ஆ. 23  இ. 24  ஈ. 25 

6. ஒகர பருமடனக்பகாண்ை இரு கம்பிகள் ஒகர பபாருளால் ஆனது. முதல் மற்றும் இரண்ைாம் 

கம்பிகளின் குறுக்குபைட்டுப்பரப்புகள் முடறகய A மற்றும் 2A ஆகும். F என்ற விடச பசயல்பட்டு 

முதல் கம்பியின் நீளம் ∆l அதிகரிக்கப்பட்ைால் இரண்ைாைது கம்பிடய அகத அளவு நீட்ை 

கதடைப்படும் விடச யாது? 

அ. 2  ஆ. 4  இ. 8  ஈ. 16 

7. பைப்பநிடல உயரும்கபாது திரைம் மற்றும் ைாயுவின் பாகுநிடல முடறகய 

அ. அதிகரிக்கும் மற்றும் அதிகரிக்கும்  ஆ. அதிகரிக்கும் மற்றும் குடறயும் 
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இ. குமறயும் ைற்றும் அதிகரிக்கும்  ஈ. குடறயும் மற்றும் குடறயும் 

8. ஒரு முழு திண்மப் பபாருளின் யங்குணகம் 

அ. 0  ஆ. 1  இ. 0.5  ஈ. முடிவிலி 

9. கீழ்க்கண்ைைற்றுள் எது ஸ்ககலார் அல்ல? 

அ. பாகுநிடல   ஆ. பரப்பு இழுவிடச 

இ. அழுத்தம்    ஈ. தமகவு 

10.  கம்பியின் பைப்பநிடல உயர்த்தப்பட்ைால், அதன் யங்குணகம் 

அ. மாறாது    ஆ. குமறயும் 

இ. அதிக அளவு உயரும்  ஈ. மிகக்குடறைான அளவு உயரும் 

11. மாறா பருமன் V பகாண்ை தாமிரம் l நீளமுள்ள கம்பியாக நீட்ைப்படுகிறது. இந்த கம்பி F என்ற மாறா 
விடசக்கு உட்படுத்தப்பட்ைால் உருைான நீட்சி ∆l. Y ஆனது யங்குணகத்டதக் குறித்தால் பின்ைரும் 

ைடரபைங்களில் எது கேர்க்ககாைாகும்? 

அ. ∆l எதிராக V   ஆ, ∆l எதிராக Y 

இ. ∆l எதிராக F   ஈ. ∆l எதிராக 1

l
 

12. ஒரு திரைத்தின் R ஆரமுள்ள குறிப்பிட்ை எண்ணிக்டகயிலான ககாளத்துளிகள் ஒன்று கசர்ந்து R 

ஆரமும் V பருமன் பகாண்ை ஒகர திரைத்துளியாக மாறுகிறது. திரைத்தின் பரப்பு இழுவிடச T  எனில் 

அ. ஆற்றல் = 4VT (1

r
−

1

R
) பைளிப்பட்ைது 

ஆ. ஆற்றல் = 3 VT (1

r
+

1

R
) உட்கைரப்பட்ைது 

இ. ஆற்றல் = 3VT (𝟏

𝐫
−

𝟏

𝐑
) தேளிப்பட்ைது 

ஈ. ஆற்றல் பைளிப்ப்ைவும் இல்டல உட்கைரப்பைவும் இல்டல 

13. கீழ்க்கண்ை ோன்கு கம்பிகளும் ஒகர பபாருளால் ஆனடை. ஒகர இழுவிடச பசலுத்தப்பட்ைால் 

இைற்றுள் எது அதிக நீட்சிடயப் பபறும்? 

அ. நீளம் = 200 தச.மீ, விட்ைம் = 0.5 மிமீ ஆ. நீளம் = 200 பசமீ, விட்ைம் = 1 மிமீ 

இ. நீளம் = 200 பசமீ, விட்ைம் = 2 மிமீ  ஈ. நீளம் = 200 பசமீ, விட்ைம் = 3 மிமீ 

14. ஒரு பரப்டப ஒரு திரைத்தால் ஈரமாக்கும் அளவு முதன்டமயாக சார்ந்துள்ளது 

அ. பாகுநிடல  ஆ. பரப்பு இழுவிடச 

இ. அைர்த்தி  ஈ. பரப்புக்கும் திரேத்திற்கும் இமைதய உள்ள தசர்தகாைம் 

15. மாறுபட்ை குறுக்கு பைட்டுப்பரப்பு பகாண்ை ஒரு கிடைமட்ைக்குைாயில், நீரானது 20 பசமீ குைாயின் 

விட்ைமுள்ள ஒரு புள்ளியில் 1 ms-1 திடசகைகத்தில் பசல்கிறது. 1.5 ms-1 திடசகைகத்தில் பசல்லும் 

புள்ளியில் குைாயின் விட்ைமானது 

அ. 8   ஆ. 16   இ. 24   ஈ. 32 
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8. தேப்பமும், தேப்ப இயக்கவியலும் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. பைப்பமான ககாடைகாலத்தில் சாதாரண நீரில் குளித்த பின்னர் ேமது உைலின் 

அ. அக ஆற்றல் முமறயும்   ஆ. ஆக ஆற்றல் அதிகரிக்கும் 

இ. பைப்பம் குடறயும்    ஈ. அக ஆற்றல் மற்றும் பைப்பத்தில் மாற்றம் நிகைாது 

2. சார்லஸ் விதியின்படி பருமன் மற்றும் பைப்பநிடலக்குமான ைடரபைம் 

அ. ஒரு நீள்ைட்ைம்    ஆ. ஒரு ைட்ைம் 

இ. ஒரு த ர்க்தகாடு    ஈ. ஒரு பரைடளயம் 

3. டசக்கிள் ையர் திடீபரன்று பைடித்து அதில் உள்ள காற்று விரிைடைகிறது. இதற்கு ____________ 

நிகழ்வு என்று பபயர். 
அ. பைப்பநிடல மாறா   ஆ. தேப்பப்பரிைாற்றமில்லா 

இ. அழுத்தம்மாறா    ஈ. பருமன் மாறா 
4. ஒரு ேல்லியல்பு ைாயு ஒன்று (P1 , V1 , T1 , N) என்ற சமநிடல நிடலயிலிருந்து (2P1 , 3V1 , T2 , N) 

என்ற மற்பறாரு சமநிடல நிடலக்குச் பசன்றால் 

அ. T1 = T2   ஆ. T1 = 𝐓𝟐

𝟔
  இ. T1 = 6T2  ஈ. T1 = 3T2 

5. சீரான அைர்த்தி உள்ள தண்டு ஒன்ரிடன பைப்பப்படுத்தும்கபாது அத்தண்டின் பின்ைரும் எப்பண்பு 

அதிகரிக்கும். 

அ. நிடற    ஆ. எடை 

இ. நிடற டமயம்   ஈ. நிமலைத்திருப்புத்திறன் 

6. மூைப்பட்ை பாத்திரத்தினுள் உணவு சடமக்கப்படுகிறது. சிறிது கேரத்திற்குப்பின் நீராவி 

பாத்திரத்தின் மூடிடய சற்கற கமகல தள்ளுகிறது. நீராவிடய பைப்ப இயக்க அடமப்பு என்று 

கருதினால் இந்நிகழ்விற்கு பபாருத்தமான கூற்று எது? 

அ. Q > O, W > O ஆ. Q < O, W < O இ. Q > O, W < O ஈ. Q < O, W < O 

7. ோம் அதிகாடல உைற்பயிற்சி பசய்யும் நிகழ்வில், ேமது உைடல ஒரு பைப்ப இயக்க அடமப்பு என்று 

கருதினால், கீழ்க்கண்ைைற்றுள் பபாருத்தமானக் கூற்று எது? 

அ. ∆U > O, W>O ஆ. ∆U<O, W>O இ. ∆U < O, W < O  ஈ. ∆U = O, W >O 

8. கமடச மீது டைக்கப்பட்ை சூைான கதநீர் சிறிது கேரத்தில் சுைலுைன் பைப்பச் சமநிடலடய 

அடைகிறது. அடறயில் உள்ள காற்று மூலக்கூறுகடள பைப்ப இயக்க அடமப்பு என்று கருதினால் 

கீழ்க்கண்ைைற்றுள் எக்கூற்று பபாருத்தமானது? 

அ. ∆U > O, Q =O ஆ. ∆U>O, W<O இ. ∆U >O, Q > O  ஈ. ∆U = O, Q >O 
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9. ேல்லியல்பு ைாயு ஒன்று (Pi , Vi) என்ற பதாைக்க நிடலயிலிருந்து (Pf , Vf ) என்ற இறுதிநிடலக்கு 

பின்ைரும் மூன்று ைழிமுடறகளில் பகாண்டு பசல்லப்படுகிறது, எவ்ைழிமுடறயில் ைாயுவின் மீது 

பபரும கைடல பசய்யப்பட்டிருக்கும்? 

 
அ. ைழிமுடற A      

ஆ. ேழிமுமற B   

இ. ைழிமுடற C  

ஈ. அடனத்து ைழிமுடறகளிலும் சமமான கைடல பசய்யப்பட்டுள்ளது 

10. A →B →C→D என்ற மீள் சுற்று நிகழ்வில் (Cyclic process) உள்ள ேல்லியல்பு ைாயுவின் V – T 

ைடரபைம் காட்ைப்பட்டுள்ளது. (இங்கு D → A மற்றும் B → C இவ்விரண்டும் பைப்பப்பரிமாற்றமில்லா 
நிகழ்வுகள்) 

 
இச்பசயல் முடறக்கு பபாருத்தமான PV ைடரபைம் எது? 

அ.   ஆ.  
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இ.    ஈ.  

11.  பைகுபதாடலவிலுள்ள விண்மீபனான்று 350 மிமீ அடலநீளத்தில் பபருமச் பசறிவுபகாண்ை 

கதிர்வீச்டச உமிழ்கிறது எனில், அவ்விண்மீனின் பைப்பநிடல 

அ. 8280 K  ஆ. 5000 K  இ. 7260 K  ஈ. 9044 K 

12. கீழ்க்கண்ைைறுள் எது நிடலமாறிகடளக் பகாண்ட்பதாகுப்பு? 

அ. Q, T, W  ஆ. P, T, U  இ. Q, W  ஈ. P, T, Q 

13. பருமன் மாறா நிகழ்விற்கு பின்ைருைனைற்றுள் எது பபாருத்தமானது? 

அ. W = 0  ஆ. Q = 0  இ. U = 0  ஈ. T = 0 

14. நீரின் உடற நிடலக்கும் அதன் பகாதி நிடலக்கும் இடைகய இயங்கும் பைப்ப இயந்திரத்தின் 

பயனுறுத்திறன் 

அ. 6.25%  ஆ. 20%  இ. 26.8%  ஈ. 12.5% 

15. ஒரு இலட்சிய குளிர்பதனப் பபட்டியின் உடறவிக்கும் பாகத்தின் (freezer) பைப்பநிடல -120C. 

அதன் பசயல்திறன் குணகம் COP யானது 5 எனில் குளிர்பதனப் பபட்டிடயச் சூழ்ந்துள்ள காற்றின் 

பைப்பநிடல என்ன? 

அ. 500C  ஆ. 45.20C  இ. 40.20 C   ஈ. 37.50 C 

 

9. ோயுக்களின் இயக்கவியற் தகாள்மக 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. m நிடறபகாண்ை பந்து ஒன்று u கைகத்துைன் x அச்டசப்பபாருத்து 600 ககாணத்தில் பசன்று 

சுைபரான்றின் மீது மீட்சி கமாதடல ஏற்படுத்துகிறது. x மற்றும் y திடசயில் அப்பந்தின் 

உந்தமாறுபாடு என்ன? 
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அ. ∆𝐩𝐱 = −𝐦𝐮, ∆𝐩𝐲 = 𝟎   ஆ. ∆px =  −2mu, ∆py = 0 

இ. ∆px = 0, ∆py = mu    ஈ. ∆px = 0, ∆py = 0 

2. ேல்லியல்பு ைாயு ஒன்று சமநிடலயில் உள்ளகபாது பின்ைரும் அளவுகளில் எதன் மதிப்பு 

சுழியாகும்? 

அ. rms கைகம்    ஆ. சராசரி கைகம் 

இ. சராசரித் திமசதேகம்   ஈ. மிகவும் சாத்தியமான கைகம் 

3. மாறா அழுத்தத்திலுள்ள ேல்லியல்பு ைாயு ஒன்றின் பைப்பநிடலடய 100 Kலிருந்து 1000K க்கு 

உயர்த்தும்கபாது, அதன் சராசரி இருமடிமூல கைகம் vrms எவ்ைாறு மாறுபடும்? 

அ. 5 மைங்கு அதிகரிக்கும்   ஆ. 10 ைைங்கு அதிகரிக்கும் 

இ. மாறாது     ஈ. 7 மைங்கு அதிகரிக்கும் 

4. ஒரு திறந்த கதவின் மூலம் இடணக்கப்பட்ை, முழுைதும் ஒத்த அளவுள்ள A மற்றும் B என்ற இரண்டு 

அடறகள் உள்ளன. குளிர் சாதன ைசியுள்ள A0C அடறயின் பைப்பநிடல B அடறடயவிை 4 

(குடறைாக உள்ளது. எந்த அடறயிலுள்ள காற்றின் அளவு அதிகமாக இருக்கும்? 

அ. அமற A     

ஆ. அடற B 

இ. இரண்டு அடறகளிலும் ஒகர அளவுள்ள காற்று இருக்கும்  

ஈ. கண்ைறிய இயலாது 

5. ைாயு மூலக்கூறுகளின் சராசரி இைப்பபயர்வு இயக்க ஆற்றல் பின்ைருைனைற்றுள் எதடனச் 

சார்ந்தது? 

அ. தைால்களின் எண்ணிக்மக ைற்றும் தேப்பநிமல 

ஆ, பைப்பநிடலடய மட்டும் 

இ. அழுத்தம் மற்றும் பைப்பநிடல 
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ஈ. அழுத்தத்டத மட்டும் 

6. ேல்லியல்பு ைாயு ஒன்றின் அகஆற்றல் U மற்றும் பருமன் V ஆகியடை இருைங்காக்கப்பட்ைால், 

அவ்ைாயுவின் அழுத்தம் என்னைாகும்? 

அ. இருமைங்காகும்    ஆ. ைாறாது 

இ. பாதியாகக் குடறயும்   ஈ. ோன்கு மைங்கு அதிகரிக்கும் 

7. 8g ஹீலியம் மற்றும் 16g ஆக்சிஜன் உள்ள ைாயுக்கலடையின் γ =
Cp

Cv
 மதிப்பு என்ன? 

அ. 23/15  ஆ. 15/23  இ. 27/11  ஈ. 17/27 

8. பகாள்கலம் ஒன்றில் ஒரு கமால் அளவுள்ள ேல்லியல்பு ைாயு உள்ளது. ஒவ்பைாரு மூலக்கூறின் 

சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளின் எண்ணிக்டகயும் f எனில், γ =
Cp

Cv
 யின் மதிப்பு என்ன? 

அ. f   ஆ, f

2
   இ. f

f+2
  ஈ. 𝐟+𝟐

𝟐
 

9. ைாயு ஒன்றின் பைப்பநிடல மற்றும் அழுத்தத்டத இருமைங்காக்கும்கபாது, அவ்ைாயு 

மூலக்கூறுகளின் சராசரி கமாதலிடைத்தூரம் எவ்ைாறு மாறுபடும்? 

அ. ைாறாது    ஆ. இருமைங்காகும் 

இ. மும்மைங்காகும்   ஈ. ோன்கு மைங்காகும் 

10. பின்ைருைனைற்றுள் எந்த ைடரபைம் மாறா பைப்பநிடலயிலுள்ள ேலியல்பு ைாயுவின் அழுத்தம் 

மற்றும் அைர்த்தியின் சரியானத் பதாைர்டபக் காட்டுகிறது? 

அ.  ஆ.  இ.   ஈ.  

11. ைாயுக்கலடை ஒன்று, μ1 கமால்கள் ஓரணு மூலக்கூறுகடளயும் μ2 கமால்கள் ஈரணு 

மூலக்கூறுகடளயும் மற்றும் μ3 கமால்கள் கேர்க்ககாட்டில் அடமந்த மூைணு மூலக்கூறுகடளயும் 

பகாண்டுள்ளது. இவ்ைாயுக்கலடை உயர் பைப்பநிடலயில் உள்ளகபாது அதன் பமாத்த சுதந்திர 
இயக்கக்கூறுகளின் எண்ணிக்டக யாது? 

அ. [3𝛍𝟏 + (𝟕𝛍𝟐 + 𝛍𝟑)]𝐍𝐀   ஆ. [3μ1 + (7μ2 + 6μ3)]NA 

இ. [7μ1 + (3μ2 + μ3)]NA   ஈ. [3μ1 + (6μ2 + μ3)]NA 

12. ஓரலகு நிடறயுள்ள டேட்ரஜனுன் அழுத்தம் மாறாத் தன்பைப்ப ஏற்புத்திறன் மற்றும் பருமன் மாறாத் 

தன்பைப்ப ஏற்புத்திறன்கள் முடறகய Sp மற்றும் Sv எனில் பின்ைருைனைற்றுள் எது மிகப் 

பபாருத்தமானது? 

அ. Sp – Sv = 2R  ஆ. Sp-Sv = R/28  இ. Sp-Sv = R/4  ஈ. Sp- Sv=R 
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13. பின்ைரும் ைாயுக்களில், பகாடுக்கப்பட்ை பைப்பநிடலயில் குடறந்த சராசரி இருமடிமூல 

கைகத்டதப் (vrms) பபற்றுள்ளது? 

அ. டைட்ரஜன்    ஆ. டேட்ரஜன் 

இ. ஆக்சிஜன்     ஈ. கார்பன் –மை-ஆக்மசடு 

14.  ைாயு மூலக்கூறின் கமக்ஸ்கைல்-கபால்ட்ஸ்பமன் கைகப்பகிர்வு ைடளககாட்டின் பரப்பு 

பின்ைருைனைற்றுள் எதற்குச் சமமாகும்? 

அ. 𝐏𝐕

𝐤𝐓
   ஆ. kT

PV
   இ. P

NkT
   ஈ. PV 

15. T1 மற்றும் T2 என்ற இருகைறு பைப்பநிடலகளில் உள்ள ேல்லியல்பு ைாயு ஒன்றின் அழுத்தத்துைன் 

எண்அைர்த்தியின் பதாைர்பு பின்ைரும் ைடரபைத்தில் காட்ைப்பட்டுள்ளது. இவ்ைடரபைத்திலிருந்து 

ோம் அறிைது. 

 
அ. T1=T2 ஆ. T1 > T2  இ. T1 < T2 ஈ, எதடனயும் அறிய இயலாது 

 

10. அமலவுகள் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுக்க. 

1. தனிசீரிடச இயக்கத்தில் ஒரு முழு அடலவிற்கான இைப்பபயர்ச்சி எதிரான முடுக்கமானது 

ஏற்படுத்துைது 

அ.  நீள்ைட்ைம்     ஆ. ைட்ைம் 

இ. பரைடளயம்    ஈ. த ர்க்தகாடு 
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2. சீரிடச இயக்கத்டத கமற்பகாள்ளும் துகள், A மற்றும் B என்ற புள்ளிகடள ஒகர திடசகைகத்துைன் 

கைக்கிறது. A யிலிருந்து Bக்கு பசல்ல எடுத்துக்பகாள்ளும் கேரம் 3s மற்றும் Bயிலிருந்து A க்கு 

பசல்ல மீண்டும் 3s  எடுத்துக்பகாள்ளுகிறது எனில் அதன் அடலவுகேரம் 

அ. 15 s  ஆ. 6 s  இ. 12 s  ஈ. 9 s 

3. புவியின் கமற்பரப்பில் உள்ள வினாடி ஊசலின் நீளம் 0.9மீ புவிடயப்கபால n மைங்கு முடுக்கத்டதப் 

பபற்றுள்ள X என்ற ககாளின் கமற்பரப்பில் உள்ளகபாது அகத ஊசலின் நீளம் 

அ. 0.9n  ஆ. 0.9

𝑛
𝑚  இ. 0.9 n 2m  ஈ. 0.9

𝑛2  

4. a முடுக்கத்துைன், கிடைத்தளத்தில் இயங்கிக் பகாண்டிருக்கும் பள்ளி ைாகனத்தின் கமற்கூடரயில் 

கட்டி பதாங்கவிைப்பட்ை தனி ஊசல் ஒன்றின் அடலவு கேரம் 

அ. T ∝ 1

𝑔2+𝑎2  ஆ. T ∝ 𝟏

√𝒈𝟐+𝒂𝟐
  இ. T ∝ √𝑔2 + 𝑎2 ஈ. T∝ (𝑔2 + 𝑎2) 

5. 1 : 2 என்ற விகிதத்தில் நிடறபகாண்ை A மற்றும் B என்ற இருபபாருள்கள் , முடறகய kA மற்றும்  kB 

சுருள்மாறிலி பகாண்ை நிடறயற்ற இரு சுருள்வில்கள் மூலம் தனித்தனிகய 

பதாங்கவிைப்பட்டுள்ளது. இரு பபாருள்களும் பசங்குத்தாக அடலவுறும் கபாது அைற்றின் 

பபருமத்திடசகைகங்கள் 1 : 2 என்ற விகிதத்தில் உள்ளகபாது A யின் வீச்சானது B யின் 

வீச்டசப்கபால் _________ மைங்காகும். 

அ. √ 𝑘𝐵

2𝑘𝐴
  ஆ. √ 𝒌𝑩

𝟖𝒌𝑨
  இ. √2𝑘𝐵

𝑘𝐴
  ஈ. √8𝑘𝐵

𝑘𝐴
 

6. m நிடறயுைன் இடணக்கப்பட்ை சுருள்வில்லானது பசங்குத்தாக அடலவுறும்கபாது அதன் 

அடலவுகேரம் T ஆகும். அச்சுருள்வில்லானது இரு சமபாகங்களாக பைட்ைப்பட்டு அைற்றுள் 

ஒன்றுைன் அகத நிடற பதாைங்கவிைப்பட்டுள்ளது அதன் பசங்குத்து அடலவின் அடலவுகேரம் 

அ. T’  = √𝟐 T  ஆ. T’ = 𝑇

√2
  இ. T‘ = √2𝑇  ஈ. T‘ = √𝑇

2
 

7. m நிடற பகாண்ை பபாருளானது புறக்கணிக்கத்தக்க நிடற பகாண்ை கப்பியின் ைழியாக k1
 , k2 

சுருள் மாறிலி பகாண்ை ேல்லியல்பு சுருள்கள் மூலம் பைத்தில் காட்டியுள்ளைாறு 

பதாங்கவிைப்பட்டுள்ளது. அதன் பசங்குத்து அடலவின் அடலவுகேரம் 

 

அ. T = 4𝝅√𝒎 (
𝟏

𝒌𝟏
−

𝟏

𝒌𝟐
)   ஆ. T = 2𝜋√𝑚 (

1

𝑘1
+

1

𝑘2
) 
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இ. T = 4𝜋√𝑚(𝑘1 + 𝑘2)   ஈ. T = 2𝜋√𝑚(𝑘1 + 𝑘2) 

8. ஒரு தனி ஊசலின் அடலவுகேரம் T1 அது பதாங்கவிைப்பட்டுள்ள புள்ளியானது y = kt2 என்ற 

சமன்பாட்டின்படி பசங்குத்தாக கமல்கோக்கி இயங்குகின்றது. இங்கு y என்பது கைந்த பசங்குத்து 

பதாடலவு மற்றும் k = 1 ms-2, இதன் அடலவுகேரம் T2 எனில் 𝑇1
2

𝑇2
2 (g = 10 ms-2) என்பது 

அ. 5
6
   ஆ. 11

10
   இ. 𝟔

𝟓
   ஈ. 5

4
 

9. k சுருள் மாறிலி பகாண்ை ேல்லியல்பு சுருள் வில்லானது ஓர் அடறபயான்றின் கமற்கூடரயில் 

பபாருத்தப்பட்டு அதன் கீழ்முடனயில் M நிடற பகாண்ை பபாருளானது பதாங்கவிைப்பட்டுள்ளது. 

சுருள்வில்டல நீட்சியுறாத நிடலயில் பபாருடள விடுவிக்கும் கபாது சுருள் வில்லின் பபரும நீட்சி 

அ. 4𝑀𝑔

𝑘
   ஆ. 𝑀𝑔

𝑘
   இ. 2𝑴𝒈

𝒌
   ஈ. 𝑀𝑔

2𝑘
 

10. தனி ஊசல் ஒன்று மிக அதிக உயரம் பகாண்ை கட்டிைத்தில் பதாங்கவிைப்பட்டுள்ளகபாது, சீரிடச 

அடல இயற்றிடயப் கபால தன்னிச்டசயான முன்னும் பின்னும் இயக்கத்டத கமற்பகாள்கிறது. 

சமநிடலப்புள்ளியிலிருந்து 4 m பதாடலவில் , ஊசல் குண்டின் முடுக்கமானது 16 ms-2 எனில் 

அதன் அடலவுகேரம் 

அ. 2 s   ஆ. 1 s  இ. 2𝜋s   ஈ. 𝝅s  

11. ஒரு உள்ளீைற்ற ககாளகம் நீரினால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது இது ஒரு நீண்ை கயிற்றினால் 

பதாங்கவிைப்பட்டுள்ளது. ககாளத்தின் அடிப்பகுதியின் உள்ள ஒரு சிறு துடளயினால் நீரானது 

பைளிகயறும் நிடலயில் ககாளம் அடலவுறும்கபாது அதன் அடலவுகேரம் 

அ. ஆரம்பத்தில் அதிகரித்து பிறகு குமறயும் 

ஆ. ஆரம்பத்தில் குடறந்து பிறகு அதிகரிக்கும் 

இ. பதாைர்ந்து அதிகரிக்கும் 

ஈ. பதாைர்ந்து குடறயும் 

12. அடலயியற்றியின் தடையுறு விடசயானது திடச கைகத்திற்கு கேர்த்தகவில் உள்ளது எனில் தகவு 

மாறிலியின் அலகு 

அ. kg m s-1  ஆ. kg m s-2  இ. kg s-1  ஈ. kg s 

13. தடையுறு அடலயியற்றியானது 100 அடலவுகடள முழுடமப்படுத்தும்பபாழுது வீச்சானது அதன் 

ஆரம்பவீச்சின் 1

3
 மைங்காகக் குடறகின்றது. 200 அடலவுகடள முழுடமப்படுத்தும்கபாது அதன் 

வீச்சின் மதிப்பு என்ன? 

அ. 1
5
  ஆ. 2

3
  இ. 1

6
  ஈ. 𝟏

𝟗
 

14. கீழ்க்கண்ைைற்றுள் எந்த ைடகக்பகழு சமன்பாடு தடையுறு அடலயியற்றிடய குறிக்கும்? 

அ. 𝑑
2𝑦

𝑑𝑡2 + 𝑦 = 0  ஆ. 𝒅
𝟐𝒚

𝒅𝒕𝟐 + 𝜸
𝒅𝒚

𝒅𝒕
+ 𝒚 = 𝟎  இ. 𝑑

2𝑦

𝑑𝑡2 + 𝑘2𝑦 = 0 ஈ. 𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑦 = 0 
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15. l நீளமுள்ள தனிஊசல் ஒன்றின் நிடலம நிடற மற்றும் ஈர்ப்பியல் நிடற சமமற்றது எனில் அதன் 

அடலவுகேரம் 

அ. T = 2𝝅√
𝒎𝒊𝒍

𝒎𝒈𝒈
  ஆ. T = 2𝜋√

𝑚𝑔𝑙

𝑚𝑖𝑔
 இ. T = 2𝜋

𝑚𝑔

𝑚𝑖
√

𝑙

𝑔
 ஈ. T = 2𝜋

𝑚𝑖

𝑚𝑔
√

𝑙

𝑔
 

 
11. அமலகள் 

I. சரியான விமைமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக. 

1. மாணைர் ஒருைர் தனது கிட்ைாடர, 120 Hz இடசக்கலடையால் மீட்டி, அகதகேரத்தில் 4ைது 

கம்பிடயயும் மீட்டுகிறான். கூர்ந்து கைனிக்கும்கபாது, கூட்டு ஒலியின் வீச்சு வினாடிக்கு 3 முடற 

அடலவுறுகிறது. 4ைது கம்பியின் அதிர்பைண் கீழ்க்கண்ைைற்றுள் எது? 

அ. 130   ஆ. 117  இ. 110  ஈ. 120 

2. குறுக்கடல ஒன்று A ஊைகத்திலிருந்து B ஊைகத்திற்கு பசல்கிறது. A ஊைகத்தில் குறுக்கடலயின் 

திடசகைகம் 500 ms-1 அடலநீளம் 5m. B ஊைகத்தில் திடசகைகம் 600 ms-1 எனில் Bல் 

அதிர்பைண், அடலநீளம் முடறகய 

அ. 120 Hz ைற்றும் 5 m   ஆ. 100 Hz மற்றும் 5 m 

இ. 120 Hz மற்றும் 6 m    ஈ. 100 Hz மற்றும் 6m 

3. ஒரு குறிப்பிட்ை குைாய்க்கு 1000 Hz விை குடறைான 4 சீரிடச அதிர்பைண்கள் கீகை 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அடை 300 Hz, 600 Hz, 750 Hz மற்றும் 900 Hz. இந்த பதாைரில்  விடுபட்ை 

இரு அதிர்பைண்கள் யாடை? 

அ. 100 Hz, 150 Hz    ஆ. 150 Hz, 450 Hz   

இ. 450 Hz, 700 Hz    ஈ. 700 Hz, 800 Hz 

4. கீழ்க்கண்ைைற்றுள் எது சரி? 

A   B 
1. தரம்   அ. பசறிவு 

2. சுருதி  ஆ. அடல ைடிைம் 

3. உரப்பு  இ. அதிர்பைண் 

(1), (2), (3)க்கான சரியான கஜாடி 

அ. (ஆ), (இ) மற்றும் (அ)    ஆ. (இ),(அ) மற்றும் (ஆ) 

இ. (அ), (ஆ) மற்றும் (இ)    ஈ. (ஆ), (அ) ைற்றும் (இ) 

5. கீழ்க்கண்ை அடலகளில் எது அதிக திடசகைகத்தில் பசல்லும்? 
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அ.  ஆ.  இ.  ஈ.  

இங்கு VA , VB , VC மற்றும் VD என்பன (A), (B), (C), (D) யின் திடசகைகங்கள் 

அ. VA > VB > VD > VC   ஆ. VA < VB < VD < VC 

இ. VA = VB = VD = Vc   ஈ. VA > VB = VD > VC 

6. 5000 Hz அதிர்பைண் உடைய ஒலி காற்றில் இயங்கி நீர் பரப்டப தாக்குகிறது. நீர், காற்றில் 

அடலநீளங்களின் தகவு 

அ. 4.30  ஆ. 0.23  இ. 5.30  ஈ. 1.23 

7. இரு இடணயான மடலகளுக்கிடைகய நிற்கும் ஒருைன் துப்பாக்கியால் சுடுகிறான். முதல் 

எதிபராலிடய t2 s இலும் 2 ைது எதிபராலிடய t2s இலும் ககட்கிறான். மடலகளுக்கிடைகயயான 

இடைபைளி 

அ. 𝑣(𝑡1−𝑡2)

2
  ஆ. 𝑣(𝑡1𝑡2)

2(𝑡1+𝑡2)
  இ. v(t1+t2)  ஈ. 𝒗(𝒕𝟏+𝒕𝟐)

𝟐
 

8. ஒரு முடன மூடிய காற்றுத்தம்பம் ஒன்று 83Hz அதிர்பைண் உடைய அதிர்வுறும் பபாருளூஆண் 

ஒத்ததிர்வு அடைகிறது எனில் காற்றுத் தம்பத்தின் நீளம் 

அ. 1.5m  ஆ. 0.5m  இ. 1.0m  ஈ. 2.0m 

9. x திடசயில் இயங்கிக் பகாண்டுள்ள அடல ஒன்றின் இைப்பபயர்ச்சி y இதற்கான சமன்பாடு y = (2 

x 10-3) sin (300t -2x+𝜋

4
), இங்கு x, y மீட்ைரிலும் t வினாடியிலும் அளக்கப்பட்ைால், அடலயின் கைகம் 

அ. 150 ms-1  ஆ. 300 ms-1  இ. 450 ms-1  ஈ. 600 ms-1 

10. இரண்டு சீரான கம்பிகள் கசர்ந்தாற்கபால் அைற்றின் அடிப்படை அதிர்பைண்களில் 

அதிர்வுறுகின்றன. அைற்றின் இழுவிடசகள், அைர்த்திகள், நீளங்கள், விட்ைங்களின் தகவுகள் 

முடறகய 8 : 1, 1 : 2, x : y மற்றும் 4:1 அதிக சுருதியின் அதிர்பைண் 360 Hz ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் 

விம்மல்கள் 10 எனில் x : yன் மதிப்பு 

அ. 36 : 35  ஆ. 35 :36   இ. 1 : 1  ஈ. 1 :2 

11. கீழ்க்கண்ைைற்றுள் எது அடலடயக் குறிக்கிறது 

அ. (x –vt)3  ஆ. x (x+vt)  இ. 1

(𝑥+𝑣𝑡)
  ஈ. Sin (x+vt) 

12. ஊஞ்சல் ஒன்றில் உள்ள மனிதன், ஊஞ்சல் பசங்குத்துக் ககாட்டிலிருந்து 600 ைரும்கபாது ஒரு 

விசிடல எழுப்புகிறான். அதன் அதிர்பைண் 2.0k Hz ஊஞ்சலின் நிடலயான பிடிமானத்திலிருந்து 

விசில் 2 m ல் உள்ளது. ஊஞ்சலின் முன்கன டைக்கப்பட்ை ஒரு ஒலி உணர் கருவி இந்த ஒலிடய 

உணர்கிறது. ஒலி உணர் கருவி உணரும் ஒலியின் பபரும அதிர்பைண் 

அ. 2.027 kHz  ஆ. 1.974 kHz  இ. 9.74 kHz  ஈ. 1.011 kHz 
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13. கேர்க்குறி x திடசயில் பசல்லும் அடலயின் வீச்சு t =0s ல் y = 1

1+𝑥2 என்க. T = 2s அதன் வீச்சு y = 
1

1+(𝑥−2)2 என அடமகிறது. அடலயின் ைடிைம் மாறவில்டலபயனில், அடலயின் திடசகைகம் 

அ. 0.5 ms-1  ஆ. 1.0 ms-1  இ. 1.5 ms-1  ஈ. 2.0ms-1 

14. சீரான கயிறு ஒன்று m நிடறயுைன் நிடலயான அடமப்பிலிருந்து பசங்குத்தாகத் பதாங்குகிறது. 

கீழ்முடனயில் ஒரு குறுக்கடல துடிப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. கீழ் முடனயிலிருந்து இந்த துடிப்பு 

கமகலழும் கைக மாறுபாடு (v) கீழிருந்து உயரம் (h) டய பபாருத்தது காட்டும் ைடரபைம் 

அ.   ஆ.  

இ.    ஈ.  

15. ஆர்கன் குைாய்கள் A,B யில் A ஒரு முடனயில் மூைப்பட்ைது. அது முதல் சீரிடசயில் அதிர்வுறச் 

பசய்யப்படுகிறது. குைாய் B இருபுறமும் திறந்துள்ளது. இது 3ைது சீரிடசயில் அதிர்வுற்று A உைன் 

ஒரு இடசக்கடை மூலம் இத்திடசவு அடைகிறது. A மற்றும் B குைாயின் நீளங்களின் தகவு 

அ. 8
3
  ஆ. 3

8
  இ. 𝟏

𝟔
  ஈ. 1

3
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