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11th Science Lesson 1 Questions in Tamil 

1] இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும் 

1.  ‘Science’ எனும் ச ொல் கீழ்க்கண்ட எந்த ச ொழிச்ச ொல்லிருந்து உருவொனது.  

A) கிரேக்கம்  

B) இலத்தீன்        

C) ஸ்பொனிஷ்  

D) அரேபிய 

விளக்கம்: ‘Science’ எனும் ச ொல் “அறிந்து சகொள்ளுதல்” எனும் சபொருளுடடய “ட ன்சியொ”[Scientia] எனும் 

இலத்தீன் மூலச் ச ொல்லிருந்து உருவொனதொகும். தமிழ்ச ொழியல் Science என்பது ‘அறிவியல்’ எனப் சபொருள் 

சகொள்ளப்படுகிறது. உண்ட கடள அறிந்து ஆேொய்தரல அறிவியலொகும்.  

2. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில்  ரியற்றடதக் கண்டறி: 

1) உயிேற்ற சபொருட்கடளப் பற்றிப் பயிலும் அறிவியல், இயல் அறிவியல் என்றும், உயிருள்ள சபொருட்கடளப் பற்றிப் 

பயிலும் அறிவியல் உயிர் அறிவியல் என்றும் அடைக்கப்படுகிறது.  

2) அறிவியலின் ஆேம்ப ொக கருதப்படுவது இயற்டக நிகழ்வுகடள ஆர்வ ொக உற்றுர ொக்குதலும், அறிந்து 

சகொள்வதுர யொகும்.  

3) முற்கொலத்தில் இயற்டக தத்துவயியரல அறிவியல் என அடைக்கப்பட்டது.  

4) எழுத்துமுடற வளர்ச்சி சபறுவதற்கு முன்பு ட டகவழி மூலர  அறிவு பரி ொறிக் சகொள்ளப்பட்டது.        

விளக்கம்: எழுத்துமுடற வளர்ச்சி சபறுவதற்கு முன்பு வொய்வழி மூலர  அறிவு பரி ொறிக் சகொள்ளப்பட்டது.  

3. பண்டடய கொலத்தில் வொனியல் முதல்  ருத்துவம் வடே அறிவியல் முன்ரனற்றங்கள் அடனத்திலும் 

முன்ரனொடிகளொகச் சிறந்து விளங்கியவர்கள்______________ 

A) கிரேக்கர்கள்  

B) ரேொ ொனியர்கள் 

C) எகிப்தியர்கள்        

D) சீக்கியர்கள் 

விளக்கம்: பண்டடய கொலத்தில் வொனியல் முதல்  ருத்துவம் வடே அறிவியல் முன்ரனற்றங்கள் அடனத்திலும் 

எகிப்தியர்கரள முன்ரனொடிகளொகச் சிறந்து விளங்கினொர்கள்.  

4. இந்தியர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த கொலத்திலிருந்து அறிவியல்  ற்றும் கணிதப் பயன்பொட்டில் சிறந்து 

விளங்கினொர்கள். 

A) எகிப்து  ொகரிகம்  

B) ட ல்  தி  ொகரிகம்  

C) சிந்து   சவளி  ொகரிகம்        

D) ச ொஹஞ் ரதொேொ  ொகரிகம்   

விளக்கம்: சிந்து   சவளி  ொகரிக கொலந்சதொட்ரட (3300 – 1300 BCE), இந்தியர்கள் அறிவியல்  ற்றும் கணிதப் 

பயன்பொட்டில் சிறந்து விளங்கினொர்கள்.  
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5. இயற்பியல்(Physics) என்ற சபயர் கீழ்க்கண்ட யொேொல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  

A) ஐன்ஸ்டீன்  

B) அரிஸ்டொட்டில்         

C) ஆல்வொ எடி ன் 

D) ர ற்கண்ட அடனத்தும் 

விளக்கம்: சபொ.ஆ.மு(BCE) 350 இல் இயற்பியல்(Physics) என்ற சபயர் அரிஸ்டொட்டில் (Aristotle) என்பவேொல் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  

6. இயற்பியல் என்ற ச ொல்லொனது கீழ்க்கண்ட எந்த ச ொல்லிலிருந்து சபறப்பட்டது.  

A) கிரேக்கம்           

B) இலத்தீன்        

C) ஸ்பொனிஷ்  

D) அரேபிய 

விளக்கம்: (Physics) இயற்பியல் என்ற ச ொல்லொனது இயற்டக என்ற சபொருளுடடய ஃபியுசிஸ் (Fusis) எனும் 

கிரேக்கச் ச ொல்லில் இருந்து தருவிக்கப்பட்டது. இயற்பியல் என்பது இயற்டக  ற்றும் இயற்டகயின் 

நிகழ்வுகடளப் பற்றி பயிலுவதொகும். எனரவ இயற்பியரல அறிவியலின் அடனத்துப் பிரிவுகளுக்கும் 

அடிப்படடயொனதொகக் கருதப்படுகிறது.  

7. இந்திய அேசியலட ப்புச்  ட்டத்தில் அடிப்படடக் கடட கள் பற்றி குறிப்படும் பிரிவு________________ 

A)  III பிரிவு 

B) IV A பிரிவு 

C)  V பிரிவு 

D) VI பிரிவு 

விளக்கம்: இந்திய அேசியலட ப்புச்  ட்டம் 51A(h) அடிப்படடக் கடட கள் பிரிவு IV A இல் “அறிவியல் 

 னப்பொன்ட டயயும்,  னித ர யத்டதயும், சீர்திருத்தத்டதயும், ஆய்வு  னப்பொன்ட டயயும் ரபொற்றி வளர்ப்பது 

ஒவ்சவொரு இந்தியக் குடி கனின் கடட யொகும்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதுரவ   து அறிவியல் கல்வியின் 

ர ொக்க ொகும்.  

8. இந்திய அேசியலட ப்புச்  ட்டத்தில் அடிப்படடக் கடட கள் பற்றி குறிப்படும் விதி______________ 

A) 51A(b) விதி 

B) 51A(c) விதி 

C) 51A(f) விதி 

D) 51A(h) விதி 

விளக்கம்: இந்திய அேசியலட ப்புச்  ட்டம் 51A(h) அடிப்படடக் கடட கள் பிரிவு IV A இல் “அறிவியல் 

 னப்பொன்ட டயயும்,  னித ர யத்டதயும், சீர்திருத்தத்டதயும், ஆய்வு  னப்பொன்ட டயயும் ரபொற்றி வளர்ப்பது 

ஒவ்சவொரு இந்தியக் குடி கனின் கடட யொகும்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதுரவ   து அறிவியல் கல்வியின் 

ர ொக்க ொகும்.  

9. இயற்பியல் பயிலுவதில் உள்ள அணுகுமுடறகள்______________ 
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A) ஒன்றிடைத்துப் பொர்த்தல்  

B) பகுத்துப்பொர்த்தல்  

C) ரவறுபடுத்தி அறிதல்  

D) A, B இேண்டும்        

விளக்கம்: இயற்பியல் பயிலுவதில் ஒன்றிடைத்துப் பொர்த்தல்  ற்றும் பகுத்துப்பொர்த்தல் ஆகிய இரு 

அணுகுமுடறகள் உள்ளன. ஒன்றிடனத்துப் பொர்த்தல் என்பது ரவறுபட்ட இயற்பியல் நிகழ்வுகடளப் ஒரு சில 

தத்துவங்கள்  ற்றும் விதிகடளப் பயன்படுத்தி விளக்க முயற்சித்தலொகும்  ற்றும் சபரிய அட ப்பிடன அல்லது 

சபொருடள அதனுள் அடங்கிய நுண்ணியதுகள்களின் மூலம் விளக்க முயற்சிப்பரத பகுத்துக்பொர்த்தலொகும்.  

10. சபொருத்துக:  

A) ட ன்சியொ   - 1. ஒலி அடலகள் உருவொதல் ( ) பேவுதல்  

B) ஃபியுசிஸ்   - 2. கணிதவியல் 

C) இயற்பியலின் ச ொழி - 3. அறிந்து சகொள்ளுதல்  

D) ஒலியியல்   - 4. இயற்டக 

A) 1 2 3 4 

B) 3 4 2 1         

C)  4 3 2 1 

D)  3 1 2 4  

விளக்கம்:  

A) ட ன்சியொ   - 1. அறிந்து சகொள்ளுதல்  

B) ஃபியுசிஸ்   - 2. இயற்டக 

C) இயற்பியலின் ச ொழி - 3. கணிதவியல் 

D) ஒலியியல்   - 4. ஒலி அடலகள் உருவொதல் ( ) பேவுதல் 

11. 20-ம் நூற்றொண்டின் சதொடக்கத்திற்கு முன் வளர்ச்சியடடந்த  ற்றும் ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்ட அடிப்படட 

இயற்பியல்____________ 

A)  ேபு இயற்பியல்         

B)  ேபு எந்திேவியல்  

C) சவப்ப இயக்கவியல் 

D) மின்ரனொட்டவியல் 

12.  ஓய்வு அல்லது இயக்கநிடலயில் உள்ள சபொருட்களின் மீது ச யல்படும் விட கடளப் பற்றிய அறிவியல் 

பிரிவு_____________ 

A)  ேபு இயற்பியல்  

B) வொன் இயற்பியல்  

C)  ொர்பியல்  

D)  ேபு எந்திேவியல்      

13. சபொருத்துக:  
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A) குவொண்டம் எந்திேவியல்  - 1. துகள்களின் இயல்பு 

B) அணு இயற்பியல்   - 2. அணுவின் பண்புகள் 

C) உயர் ஆற்றல் இயற்பியல்  - 3. அணுக்கரு அட ப்பு  

D) அணுக்கரு இயற்பியல்  - 4. அணு ( ) அணு உட்துகள் நிகழ்வு 

A) 1 2 3 4 

B) 3 4 2 1         

C)  4 2 1 3        

D)  3 1 2 4 

விளக்கம்:   

A) குவொண்டம் எந்திேவியல்  - 1. அணு ( ) அணு உட்துகள் நிகழ்வு 

B) அணு இயற்பியல்   - 2. அணுவின் பண்புகள் 

C) உயர் ஆற்றல் இயற்பியல்  - 3. துகள்களின் இயல்பு 

D) அணுக்கரு இயற்பியல்  - 4. அணுக்கரு அட ப்பு 

14. கூற்று (i): 1905 இல் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனொல் கருத்தியல் ரீதியொக கண்டறியப்பட்ட மிகவும் பிேபல ொன 

  ன்பொடு E = mc2 ஆகும்.  

கூற்று (ii): இக்கருத்து 1932 இல் கொக்ேொஃப்ட்  ற்றும் வொல்டன் அவர்களொல் ர ொதடன மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டது.  

A) கூற்று i  ரி, ii தவறு  

B) கூற்று i தவறு, ii  ரி  

C) கூற்று i, ii இேண்டும் தவறு  

D) கூற்று i, ii இேண்டும்  ரி        

15.  னித உடலுக்கு ஊறு விடளவிக்கொத சபொருட்கடளக் சகொண்டு  ொற்று உறுப்புகள் தயொரிப்பதற்கு 

பயன்படுத்தப்படும் இயற்பியல்___________ 

A)  ேபு இயற்பியல்  

B)  ேபு எந்திேவியல்  

C) குவொண்டம் இயற்பியல்        

D)  ொர்பியல்   

விளக்கம்:  னித உடலுக்கு ஊறு விடளவிக்கொத சபொருட்கடளக் சகொண்டு  ொற்று உறுப்புகள் தயொரிப்பதற்கு 

குவொண்டம் இயற்பியல்  பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் ஆய்வுக் கூட ஆேொய்ச்சி ச யல்முடறயில் ஆேொயும் 

முன், குவொண்டம் இயற்பியல் ரகொட்பொடுகடளப் பயன்படுத்தி சபொருத்த ொன சபொருட்கடள முன்னறியும் முடற 

 வீன சிகிச்ட  முடறயில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.  

16. எலக்ட்ேொனின் நிடற_____________ 

A) 9.11 × 1031 kg  

B) 9.11 × 10-31 kg  

C) 8.11 × 10-31 kg  

D) 6.11 × 10-31 kg  
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17. ரவதியியல் ஆய்வொளர்கள் தனி  வரிட  அட்டவடையில் கீழ்க்கண்ட எதன் அடிப்படடயில் அணுக்கடள 

வரிட ப் படுத்தினர்.  

A) தனி ம் 

B) அணு எண் 

C) நிடற எண் 

D) ர ே ம்  

விளக்கம்: ரவதியியல் ஆய்வொளர்கள் தின  வரிட  அட்டவடையில் அணு எண் அடிப்படடயில் அணுக்கடள 

வரிட ப் படுத்துகின்றனர். இது ர லும் அணுக்களின் இடைதிறனின் இயல்புகள், ரவதியியல் பிடைப்பு பற்றி 

அறியவும், சிக்கலொன ரவதியியல் அட ப்புகடள புரிந்து சகொள்ளவும் உதவுகிறது.  

18. ச ல்லின் கட்டட ப்டப பொர்க்க உதவும் நுண்ரைொக்கி_____________ 

A) கூட்டு நுண்ரைொக்கி 

B) எலக்ட்ேொன் நுண்ரைொக்கி        

C) மின்னணு நுண்ரைொக்கி 

D) ர ற்கண்ட எதுவுமில்டல 

விளக்கம்: எலக்ட்ேொன் நுண்ரைொக்கி கண்டுபிடிப்பு ஒரு ச ல்லின் கட்டட ப்டபக்கூட பொர்க்க உதவுகிறது. X- 

கதிர்  ற்றும் நியூட்ேொன் விளிம்பு விடளவு நுணுக்கங்கள் நியூக்ளிக் அமிலங்களின் அட ப்புகடளப் புரிந்து 

சகொள்ளவும் அதன்மூலம் அடிப்படடயொன வொழ்க்டக ச யல்முடறகடளக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.  

19. உடடல பகுப்பொய்வு ச ய்ய உதவும் கதிர்_____________ 

A) X – கதிர்        

B) கொ ொக் கதிர்  

C) ரேடிரயொ கதிர் 

D) புற ஊதொக் கதிர்  

விளக்கம்: X - கதிர்  ற்றும் நியூட்ேொன் விளிம்பு விடளவு நுணுக்கங்கள் நியூக்ளிக் அமிலங்களின் அட ப்புகடளப் 

புரிந்து சகொள்ளவும் அதன்மூலம் அடிப்படடயொன வொழ்க்டக ச யல்முடறகடளக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது. X 

– கதிர்கள் உடடலப் பொகுப்பொய்வு ச ய்ய உதவுகிறது.  

20. சபொருத்துக:  

A) புற்றுர ொய்   - 1. பொடறகளின் வயடத அறிய 

B) ரகொள்களின் இயக்கம்  - 2. ரேடிரயொ சிகிச்ட  முடற 

C) ரேடிரயொ சதொடல ர ொக்கி - 3. அண்டத்தின் சதொடலதூேத்டத அறிய 

D) கதிரியக்கம்   - 4. வொனியல் சதொடலர ொக்கி 

A) 2 4 3 1        

B) 3 4 2 1         

C)  4 2 1 3        

D)  3 1 2 4 

விளக்கம்: 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling   Page 6 of 28 

A) புற்றுர ொய்   - 1. அறிய ரேடிரயொ சிகிச்ட  முடற 

B) ரகொள்களின் இயக்கம்  - 2. வொனியல் சதொடலர ொக்கி 

C) ரேடிரயொ சதொடல ர ொக்கி - 3. அண்டத்தின் சதொடலதூேத்டத அறிய 

D) கதிரியக்கம்   - 4. பொடறகளின் வயடத 

21. கூற்று (i): நீங்கள் எடதப்பற்றி ரபசுகிறீர்கரளொ, அதடன அளவீடு ச ய்து பின்பு அதடன எண்களொல் 

சவளிப்படுத்த முடியும் என்றொல்  ட்டுர  உங்களுக்கு அதடனப் பற்றி ஓேளொவொவது சதரிந்துள்ளது எனலொம். 

ஆனொல் எண்கள் மூலம் அதடன விளக்க முடியொது எனில், உங்களுக்கு மிகக்குடறவொன  ற்றும் 

ரபொது ற்றதொன அளரவ அதடனப் பற்றிய அறிவு உள்ளது என்றுடறத்தவர் - லொர்டு பிரிட்டன் 

கூற்று (ii): அளவீட்டியல் என்பது எந்த ஒரு இயற்பியல் அளடவயும் அதன் படித்தே அளவுடன் ஒப்பிடுவது ஆகும்.   

A) கூற்று i  ரி, ii தவறு  

B) கூற்று i தவறு, ii  ரி         

C) கூற்று i, ii இேண்டும் தவறு  

D) கூற்று i, ii இேண்டும்  ரி         

விளக்கம்: நீங்கள் எடதப்பற்றி ரபசுகிறீர்கரளொ, அதடன அளவீடு ச ய்து பின்பு அதடன எண்களொல் சவளிப்படுத்த 

முடியும் என்றொல்  ட்டுர  உங்களுக்கு அதடனப் பற்றி ஓேளொவொவது சதரிந்துள்ளது எனலொம். ஆனொல் எண்கள் 

மூலம் அதடன விளக்க முடியொது எனில், உங்களுக்கு மிகக்குடறவொன  ற்றும் ரபொது ற்றதொன அளரவ 

அதடனப் பற்றிய அறிவு உள்ளது என்றுடறத்தவர் - லொர்டு சகல்வின்  

22. ரவறு எந்த இயற்பியல் அளவுகளொலும் குறிப்பிடப்பட இயலொத அளவுகள்___________அளவுகள் ஆகும்.  

A) அடிப்படட அளவுகள்        

B) வழி அளவுகள்  

C) பன்னொட்டு அளவுகள்  

D) படித்தே அளவுகள்  

விளக்கம்: இயற்பியல் அளவுகள் இரு வடகப்படும். ஒன்று அடிப்படட அளவுகள்,  ற்சறொன்று வழி அளவுகள். ரவறு 

எந்த இயற்பியல் அளவுகளொலும் குறிப்பிடப்பட இயலொத அளவுகள் அடிப்படட அளவுகள் எனப்படும்.  

23. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சபொருந்தொதடதக் கண்டறி.  

A) மின்ரனொட்டம்  

B) ஒளிச்ச றிவு  

C) சபொருளின் அளவு  

D) பேப்பு       

விளக்கம்: நீளம், நிடற, கொலம், மின்ரனொட்டம், சவப்பநிடல, ஒளிச்ச றிவு  ற்றும் சபொருளின் அளவு ஆகியடவ 

அடிப்படட அளவுகளொகும்.  

24. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சபொருந்தொதடதக் கண்டறி.  

A) நிடற              

B) கனஅளவு  

C) திட  ரவகம்  
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D) முடுக்கம் 

விளக்கம்: அடிப்படட அளவுகளொல் குறிப்பிடக்கூடிய அளவுகள் வழி அளவுகள் எனப்படும். எ.கொ. பேப்பு, கனஅளவு, 

திட  ரவகம், முடுக்கம், விட   ற்றும் பல 

25. சபொருத்துக:  

A) அடி, பவுண்ட், வினொடி  - 1.  c.g.s 

B) ச ன்டிமீட்டர், கிேொம், வினொடி  - 2.  m.k.s 

C) மீட்டர், கிரலொகிேொம், வினொடி  - 3. பன்னொட்டு அலகு முடற (SI) 

D) கிரலொகிேொம்    - 4. f.p.s 

A) 2 4 3 1        

B) 3 4 2 1         

C)  4 1 2 3        

D)  3 1 2 4 

விளக்கம்:  

A) அடி, பவுண்ட், வினொடி  - 1.  f.p.s 

B) ச ன்டிமீட்டர், கிேொம், வினொடி  - 2.  c.g.s 

C) மீட்டர், கிரலொகிேொம், வினொடி  - 3. m.k.s 

D) கிரலொகிேொம்    - 4. பன்னொட்டு அலகு முடற (SI) 

26. கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்கடளக் கவனி. 

i) cgs, mks  ற்றும் SI அலகு முடறகள் ச ட்ரிக் அல்லது த   அலகு முடறயொகும்.  

ii) fps அலகு முடற ச ட்ரிக் அலகு முடற அல்ல.  

A) i  ரி, ii தவறு  

B) i தவறு, ii  ரி  

C) i, ii இேண்டும்  ரி        

D) i, ii இேண்டும் தவறு  

27. பன்னொட்டு அலகு முடற அல்லது SI அலகு முடறயொனது அடனவேொலும் ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்ட 

ஆண்டு__________ 

A) 1960        

B) 1971 

C) 1981 

D) 1976 

விளக்கம்: அறிவியல் அறிஞர்கள்  ற்றும் சபொறியியல் வல்லுனர்களொல் உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்ட அலகு 

முடற ச ட்ரிக் முடற என அடைக்கப்பட்டது. 1960க்கு பிறகு இது பன்னொட்டு அலகு முடற அல்லது SI அலகு 

முடறயொக அடனவேொலும் ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்டது.  

28. SI அலகு முடற என்பது ஒரு____________ச ொழிச் ச ொல்லொகும்.  

A) இலத்தின்  
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B) கிரேக்கம்  

C) அரேபிய 

D) பிசேஞ்சு          

29. சபொருட்களின் எடடகள்  ற்றும் அளவீடுகள் குறித்து  ொ ொடு  டடசபற்ற ஆண்டு___________ 

A) 1960 

B) 1967 

C) 1971       

D) 1977 

விளக்கம்: உலகளொவிய அறிவியல், சதொழில்நுட்பம், சதொழில் துடற  ற்றும் வணிகப் பயன்பொட்டிற்கொக, 1971 இல் 

 டடசபற்ற எடடகள்  ற்றும் அளவீடுகள் சபொது ொ ொட்டில் SI அலகு முடறயின் நிடலயொன திட்டக் குறியீடுகள், 

அலகுகள்  ற்றும் சுருக்கக்குறியீடுகள் உருவொக்கப்பட்டு அடனவேொலும் ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்டன. 

30. SI அலகு முடறயின் சிறப்பியல்களுல் சபொருந்தொதடதக் கண்டறி. 

1) இம்முடறயில் ஒரு இயற்பியல் அளவிற்கு ஒரே ஒரு அலகு  ட்டுர  பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதொவது இம்முடற 

ஓர் பங்கீட்டு, பகுத்தறிவுக்கிட ந்த முடறயொகும்.  

2) இம்முடறயில் அடனத்து வழி அலகுகளும், அடிப்படட அலகுகளில் இருந்து எளிதொக தருவிக்கப்படுகின்றன. 

எனரவ இது ஓர் பன்ட யியல் அலகு முடறயொகும்.     

3) இது ஓர் ச ட்ரிக் அலகு முடறயொதலொல் சபருக்கல்  ற்றும் துடைப்சபருக்கல் ஆகியன 10 இன்  டங்குகளொக 

ர ேடியொக தேப்படுகின்றன.  

A) 1, 2  ட்டும் தவறு  

B) 3  ட்டும் தவறு  

C) 2  ட்டும் தவறு        

D) அடனத்தும் தவறு  

விளக்கம்: இம்முடறயில் அடனத்து வழி அலகுகளும், அடிப்படட அலகுகளில் இருந்து எளிதொக 

தருவிக்கப்படுகின்றன. எனரவ இது ஓர் ஓரியல் அலகு முடறயொகும்.     

31. சபொருத்துக:  

அடிப்படட அலகு  SI அலகு  

A) நீளம்   - 1. ஆம்பியர் 

B) நிடற  - 2. வினொடி 

C) கொலம்   - 3. கிரலொகிேொம் 

D) மின்ரனொட்டம்  - 4. மீட்டர்  

A) 1 2 3 4 

B) 3 4 2 1         

C)  4 3 2 1        

D)  3 1 2 4 

விளக்கம்:  
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அடிப்படட அலகு  SI அலகு  

A) நீளம்   - 1. மீட்டர்  

B) நிடற  - 2. கிரலொகிேொம் 

C) கொலம்   - 3. வினொடி 

D) மின்ரனொட்டம்  - 4. ஆம்பியர் 

32. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சபொருந்தொதடதக் கண்டறி: 

A) சவப்பநிடல  - சகல்வின்  

B) சபொருளின் அளவு - ர ொல் 

C) ஒளிச்ச றிவு  - ரகண்டிலொ 

D) திண் க்ரகொைம்  - ரேடியன்         

33. நீரின் முப்புள்ளி என்பது கீழ்க்கண்ட எவற்றின் சவப்பநிடலச்   நிடலயொகும். 

A) சதவிட்டு நீேொவி 

B) தூயநீர் 

C) பனிக்கட்டி  

D) ர ற்கண்ட அடனத்தும்       

விளக்கம்: நீரின் முப்புள்ளி என்பது சதவிட்டு நீேொவி, தூயநீர்  ற்றும் பனிக்கட்டி ஆகிய மூன்றும்   நிடலயில் 

உள்ளரபொது உள்ள சவப்பநிடல ஆகும். நீரின் முப்புள்ளி சவப்பநிடல 273.16 K 

34. சபொருத்துக:  

A) நீரின் முப்புள்ளி  - 1. J kg-1 K-1 

B) தளக்ரகொைம்   - 2. ஸ்டிரேடியன் 

C) திண் க்ரகொைம்   - 3. ரேடியன் 

D) தன்சவப்ப ஏற்புத்திறன் - 4. (273.16 K) 

A) 1 2 3 4 

B)  4 3 2 1         

C) 3 4 2 1         

D)  3 1 2 4 

விளக்கம்: 

A) நீரின் முப்புள்ளி  - 1. (273.16 K) 

B) தளக்ரகொைம்   - 2. ரேடியன் 

C) திண் க்ரகொைம்   - 3. ஸ்டிரேடியன் 

D) தன்சவப்ப ஏற்புத்திறன் - 4. J kg-1 K-1 

35. கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்கடளக் கவனி. 

i) ஸ்டிரேடியன்: வட்டத்தின் ஆேத்திற்கு    ொன நீளம் சகொண்ட வட்டவில் வட்டத்தின் ட யத்தில் ஏற்படுத்தும் 

ரகொைம், ஒரு ஸ்டிரேடியன் ஆகும்.  
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ii) ரேடியன்: ஆேத்தின் வர்க்கத்திற்கு    ொன பேப்பு உடடய ரகொளப்பேப்பின் ஒரு பகுதி, ரகொளத்தின் ட யத்தில் 

ஏற்படுத்தும் திண் க்ரகொைம் ஒரு ரேடியன் ஆகும்.  

A) i  ரி, ii தவறு  

B) i தவறு, ii  ரி  

C) i, ii இேண்டும்  ரி        

D) i, ii இேண்டும் தவறு        

விளக்கம்:  

ரேடியன்: வட்டத்தின் ஆேத்திற்கு    ொன நீளம் சகொண்ட வட்டவில் வட்டத்தின் ட யத்தில் ஏற்படுத்தும் 

ரகொைம், ஒரு ஸ்டிரேடியன் ஆகும். 

ஸ்டிரேடியன்: ஆேத்தின் வர்க்கத்திற்கு    ொன பேப்பு உடடய ரகொளப்பேப்பின் ஒரு பகுதி, ரகொளத்தின் 

ட யத்தில் ஏற்படுத்தும் திண் க்ரகொைம் ஒரு ரேடியன் ஆகும்.  

36. சபொருத்துக:  

A) பீட்டொ  - 1. (1021) 

B) எக்ஸொ  - 2. (1015) 

C) ஜீட்டொ  - 3. (1018) 

D) ரயொட்டொ  - 4. (1024) 

A) 1 2 3 4 

B)  4 3 2 1         

C) 2 3 1 4              

D)  3 1 2 4 

விளக்கம்:  

A) பீட்டொ  - 1. (1015) 

B) எக்ஸொ  - 2. (1018) 

C) ஜீட்டொ  - 3. (1021) 

D) ரயொட்டொ  - 4. (1024) 

37. சபொருத்துக:  

A) ஃசபம்ரடொ  - 1. (10-15) 

B) ஆட்ரடொ  - 2. (10-18) 

C) ச ப்ரடொ  - 3. (10-21) 

D) ரயொக்ரடொ  - 4. (10-24) 

A) 1 2 3 4          

B)  4 3 2 1         

C) 2 3 1 4              

D)  3 1 2 4 

விளக்கம்:  
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A) ஃசபம்ரடொ - 1. (10-15) 

B) ஆட்ரடொ - 2. (10-18) 

C) ச ப்ரடொ - 3. (10-21) 

D) ரயொக்ரடொ - 4. (10-24) 

38. சபொருத்துக:  

A) மில்லி - 1. (10-12) 

B) ட க்ரேொ - 2. (10-3) 

C)  ொரனொ - 3. (10-9) 

D) பிக்ரகொ - 4. (10-6) 

A) 1 2 3 4          

B)  4 3 2 1         

C)  3 1 2 4 

D) 2 4 3 1   

விளக்கம்:  

A) மில்லி - 1. (10-3) 

B) ட க்ரேொ - 2. (10-6) 

C)  ொரனொ - 3. (10-9) 

D) பிக்ரகொ - 4. (10-12) 

39. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியொை இடையற்றடதக் கொண்க.  

A) கிரலொ - 103 

B) ச கொ - 106 

C) ஜிகொ  - 109 

D) சடேொ - 1024       

விளக்கம்:  

A) கிரலொ - 103 

B) ச கொ - 106 

C) ஜிகொ  - 109 

D) சடேொ - 1012      

40. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியொை இடைடயக் கண்டறி.  

1) சடகொ  - 101 

2) சடசி  - 10-1 

3) சஹக்டொ - 10-2          

4) ச ன்டி - 102         

A) 1, 2  ட்டும்  ரி       
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B) 1, 3  ட்டும்  ரி  

C) 2, 4  ட்டும்  ரி  

D) அடனத்தும்  ரி   

விளக்கம்:  

1) சடகொ  - 101 

2) சடசி  - 10-1 

3) சஹக்டொ - 102          

4) ச ன்டி - 10-2         

41. துடை அளவுகளொன தளக்ரகொைம்  ற்றும் திண் க்ரகொைம் ஆகியடவ வழிமுடற அளவுகளொக 

 ொற்றப்பட்ட ஆண்டு_____________ 

A) 1975 

B) 1985 

C) 1990 

D) 1995       

42. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சபொருத்த ற்றடதக் கொண்க. 

A) திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு   - 0.01 mm 

B) சவர்னியர் அளவியின் மீச்சிற்றளவு  - 0.1 mm 

C) புவியின் ஆேம்     - 6.4 × 106m 

D) ரதசிய இயற்பியல் ஆய்வகம்   -  மும்டப   

விளக்கம்:      

A) திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு   - 0.01 mm 

B) சவர்னியர் அளவியின் மீச்சிற்றளவு  - 0.1 mm 

C) புவியின் ஆேம்     - 6.4 × 106m 

D) ரதசிய இயற்பியல் ஆய்வகம்   -  சடல்லி  

43.கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியொன இடைடயக் கொண்க.  

1) அண்டத்தின் எல்டலயின் அறிந்த சதொடலவு   - 1026 

2)   து விண்மீன்திேளின் அளவு     - 1021 

3) புளுட்ரடொவின்  ேொ ரி சுற்றுப் பொடதயின் ஆேம்  - 1012 

4) பூமியில் இருந்து சூரியனின் சதொடலவு    - 1011 

A) 123  ட்டும்  ரி  

B) 124  ட்டும்  ரி  

C) 134  ட்டும்  ரி  

D) அடனத்தும்  ரி       

44.  கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறொன இடைடயக் கொண்க.  
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1) பூமியின் ஆேம்       - 107 

2) கடல்  ட்டத்திலிருந்து எவசேஸ்ட் சிகேத்தின் உயேம்  - 10-4       

3) கொல்பந்தொட்ட ட தொனத்தின் நீளம்     - 10-2       

4) தொளின் தடி ன்      - 10-4 

A) 1, 4  ட்டும் தவறு  

B) 1, 3  ட்டும் தவறு  

C) 2, 3  ட்டும் தவறு       

D) அடனத்தும் தவறு  

விளக்கம்:      

1) பூமியின் ஆேம்       - 107 

2) கடல்  ட்டத்திலிருந்து எவசேஸ்ட் சிகேத்தின் உயேம்  - 104       

3) கொல்பந்தொட்ட ட தொனத்தின் நீளம்     - 102       

4) தொளின் தடி ன்      - 10-4 

45. சபொருத்துக:  

A) இேத்த சிவப்பணுக்களின் விட்டம்   - 1. (10-10) 

B) ஒளியின் அடலநீளம்    - 2. (10-7) 

C) டவேஸின் நீளம்     - 3. (10-5) 

D) டஹட்ேஜன் அணுவின் விட்டம்   - 4. (10-8) 

A) 1 2 3 4          

B)  4 3 2 1         

C) 2 3 1 4              

D)  3 2 4 1  

விளக்கம்:      

A) இேத்த சிவப்பணுக்களின் விட்டம்  - 1. (10-5) 

B) ஒளியின் அடலநீளம்   - 2. (10-7) 

C) டவேஸின் நீளம்    - 3. (10-8) 

 D) டஹட்ேஜன் அணுவின் விட்டம்  - 4. (10-10)        

46. பூமிக்கும் ஆன்ட்ரேொர ொடொ விண்மீன் திேளுக்கும் இடடரய உள்ள சதொடலவு___________ 

A) 10-22 

B) 1022         

C) 10-24 

D) 1026 

47. பூமிக்கும் அருகில் உள்ள விண்மீனுக்கும் இடடரயயொன சதொடலவு(சூரியடனத் தவிே)___________ 

A) 10-22 
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B) 1022         

C) 10-24 

D) 1016         

48. நிடறடய அளவிடப் பயன்படும் உருடள கீழ்க்கண்ட எதனொல் உருவொக்கப்பட்டடவ____________ 

A) பிளொட்டினம்  

B) சவள்ளீயம்  

C) இரிடியம்  

D) A, C இேண்டும்       

விளக்கம்: நிடறடய அளவிடப் பயன்படும் உருடள பிளொட்டினம் - இரிடியம் உரலொகக்கலடவயொல் ஆனது. 

ஏசனனில் சுற்றுச்சூைலொலும், கொலத்தின்  ொற்றத்தினொலும் பிளொட்டினம் - இரிடியம் உருடள மிகக் குடறந்த 

அளரவ பொதிக்கப்படும்.  

49. நிடறயின் மிகப்சபரிய ச யல்முடற அலகு______________ 

A) கிரலொகிேொம்  

B) குவிண்டொல்  

C) ச ட்ரிக் டன்  

D)  ந்திேர கர் எல்டல        

விளக்கம்: நிடறயின் மிகப்சபரிய ச யல்முடற அலகு  ந்திேர கர் எல்டல(CSL)யொகும்.  

1 CSL = சூரியனின் நிடறடயப் ரபொன்று 1.4  டங்கு. 

50. கொலத்தின் மிகக் குடறந்த  டடமுடற அலகு____________ 

A) வினொடி 

B) மில்லி வினொடி 

C) ட க்ரேொ வினொடி 

D) ரஸக்         

51. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியொனடதக் கண்டறி:  

1) அணுக்கருவின் அளவு   - 10-14 

2) புரேொட்டொனின் விட்டம்(தடி ன்)  - 10-15 

3) 1 ரஸக்     - 10-8 s 

A) 1  ட்டும்  ரி  

B) 2  ட்டும்  ரி  

C) 3  ட்டும்  ரி  

D) அடனத்தும்  ரி       

52. அணு  ற்றும் அணுக்கருத் துகள் ரபொன்ற சிறிய துகள்களின் நிடறகடள கண்டறியப் 

பயன்படுவது_____________ 

A) ரேடிரயொ கதிர்வீச்சு முடற 

B) புற ஊதொக்கதிர் முடற  
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C) நிடற நிற ொடல ொனி முடற       

D) ர ற்கண்ட எதுமில்டல 

53. நிடறகடளக் கண்டறியப் பயன்படுத்தப்படும் சபொதுவொன தேொசுகள்___________ 

A)  ொதொேை தேொசு  

B) சுருள்வில் தேொசு  

C) எலக்ட்ேொனியல் தேொசு  

D) ர ற்கண்ட அடனத்தும்         

விளக்கம்:  ொதொேை தேொசு, சுருள்வில் தேொசு, எலக்ட்ேொனியல் தேொசு ரபொன்ற சில தேொசுகள் சபொதுவொக 

நிடறயிடனக் கண்டறியப் பயன்படும் தேொசுகள் ஆகும்.  

54. சபொருத்துக:  

சபொருள்   நிடறயின் வரிட  (kg) 

A) எலக்ட்ேொன்   - 1. (10-30) 

B) புரேொட்டொன் (அ) நியூட்ேொன் - 2. (10-27) 

C) யுரேனியம் அணு   - 3. (10-25) 

D) இேத்தசிவப்பு அணுக்கள்  - 4. (10-14) 

A)  4 3 2 1         

B) 2 3 1 4              

C)  3 2 4 1         

D) 1 2 3 4    

விளக்கம்: 

சபொருள்   நிடறயின் வரிட  (kg) 

A) எலக்ட்ேொன்   - 1. (10-30) 

B) புரேொட்டொன் (அ) நியூட்ேொன் - 2. (10-27) 

C) யுரேனியம் அணு   - 3. (10-25) 

D) இேத்தசிவப்பு அணுக்கள்  - 4. (10-14) 

55. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியொன இடையற்றடதக் கண்டறி:  

சபொருள்    நிடறயின் வரிட  (kg) 

A) ச ல்    - 10-10 

B) தூசித்துகள்    - 109              

C)  டைத்துளி   - 10-6 

D) சகொசு    - 10-5 

விளக்கம்: 

சபொருள்  நிடறயின் வரிட (kg) 

A) ச ல்   - 10-10 
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B) தூசித்துகள்   - 10-9       

C)  டைத்துளி  - 10-6 

D) சகொசு   - 10-5 

56. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியொனடதக் கண்டறி: 

1) திேொட்ட ப்பைம்  - 10-3 

2) தவடள  - 10-1 

3)  னிதன்  - 102 

4) கொர்   - 10-3         

A) 1, 2, 3  ட்டும்  ரி              

B) 1, 2, 4  ட்டும்  ரி  

C) 1, 3, 4  ட்டும்  ரி  

D) அடனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: 

1) திேொட்ட ப்பைம்  - 10-3 

2) தவடள  - 10-1 

3)  னிதன்  - 102 

4) கொர்   - 103         

57. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியற்ற இடைடயக் கண்டறி:  

1) கப்பல்   - 105 

2)  ந்திேன்  - 10-23     

3) பூமி    - 10-25      

4) சூரியன்  - 1030 

A) 1, 2  ட்டும் தவறு  

B) 2, 3  ட்டும் தவறு         

C) 3, 4  ட்டும் தவறு  

D) அடனத்தும் தவறு  

விளக்கம்: 

1) கப்பல்   - 105 

2)  ந்திேன்  - 1023     

3) பூமி    - 1025      

4) சூரியன்  - 1030 

58. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியொன இடைடயக் கண்டறி: 

1) பொல்வழித்திேள்  - 1041 

2) கொைக்கூடிய அண்டம்  - 1055 
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A) 1  ட்டும்  ரி  

B) 2  ட்டும்  ரி  

C) இேண்டும்  ரி         

D) இேண்டும் தவறு  

59. கொலம் சீேொக முன்ரனொக்கி ச ல்கின்றது என்றவர்? 

A) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 

B) தொ ஸ் ஆல்வொ எடி ன் 

C) தொ ஸ் அடி ன் 

D)  ர் ஐ க் நியூட்டன்       

60. கடிகொேம் கொட்டுவரத கொலம் என்றவர்? 

A) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்         

B) தொ ஸ் ஆல்வொ எடி ன் 

C) தொ ஸ் அடி ன் 

D)  ர் ஐ க் நியூட்டன்       

61. இந்தியொவில் உள்ள ரதசிய இயற்பியல் ஆய்வகம்____________ 

A) மும்டப  

B) கல்கத்தொ 

C) சடல்லி      

D) ச ன்டன 

விளக்கம்: இந்தியொவில் உள்ள ரதசிய இயற்பியல் ஆய்வகம் (NPL) புதுதில்லி உள்ளது. நீளம், நிடற, கொலம் 

ரபொன்ற இயற்பியல் படித்தேங்கடள, பேொ ரித்தல்  ற்றும் தேம் உயர்த்துதல் ஆகிய பணிகடள ர ற்சகொள்கிறது.  

62. முக்கிய எண்ணுருக்கடள கைக்கிடுவதற்கொன விதிகளுல் சபொருந்தொதது.  

1) சுழியற்ற அடனத்து எண்களும் முக்கிய எண்ணுருக்கள் ஆகும். 

2) சுழியுள்ள இரு எண்களுக்கு இடடப்பட்ட சுழிகள் முக்கிய எண்ணுருக்கள் ஆகும்.  

3) சுழியற்ற எண்களுக்கு வலது புறமும் ஆனொல் த   புள்ளிக்கு இடது புறமும் உள்ள சுழிகள் முக்கிய 

எண்ணுருக்கள் ஆகும்.  

4) a) த   புள்ளி அற்ற ஒரு எண்ணில் இறுதியொக வரும் சுழிகள் முக்கிய எண்ணுருக்கள் ஆகொது.  

b) அலகுடன் எழுதப்படும் இயற்பியல் அளவீடுகளில் வரும் எல்லொ சுழிகளும் முக்கிய எண்ணுருக்கரள.  

A) 1, 2  ட்டும் தவறு  

B) 1, 3  ட்டும் தவறு  

C) 2  ட்டும் தவறு          

D) அடனத்தும் தவறு  

விளக்கம்: சுழியற்ற இரு எண்களுக்கு இடடப்பட்ட சுழிகள் முக்கிய எண்ணுருக்கள் ஆகும்.  

63. முக்கிய எண்ணுருக்கடள கைக்கிடுவதற்கொன விதிகளுல் சபொருந்தொதது.  
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1) ஒன்டறவிடக் குடறவொன த   எண்ணில், த  புள்ளிக்கு வலது புறமும் ஆனொல் முதல் சுழியற்ற எண்ணுக்கு 

இடதுபுறமும் வரும் சுழிகள் முக்கிய எண்ணுருக்கள் ஆகொது.  

2) த  புள்ளிக்கு வலதுபுறம் உள்ள சுழிகளும், த   எண்ணில் சுழியற்ற எண்ணின் வலது புறமும் உள்ள சுழிகள் 

முக்கிய எண்ணுருக்கள் ஆகும்.  

3) முக்கிய எண்ணுருக்கள் அலகிடும் முடறடய சபொருத்தது ஆகும்.  

A) 1  ட்டும் தவறு  

B) 2  ட்டும் தவறு  

C) 3  ட்டும் தவறு       

D) அடனத்தும் தவறு   

விளக்கம்: முக்கிய எண்ணுருக்கள் அலகிடும் முடறடய சபொருத்தது அல்ல 

64. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியொன இடையற்றடதக் கண்டறி: 

A) கண்ணுறு ஒளியின் அடலவு ர ேம்  - 10-15 

B) ரேடிரயொ அடலகளின் அடலவு ர ேம்  - 10-6 

C) ச வி உைர் ஒலியின் அடலவு ர ேம்  - 10-3 

D) கண் சிமிட்டும் ர ேம்    - 101      

விளக்கம்: 

A) கண்ணுறு ஒளியின் அடலவு ர ேம் - 10-15 

B) ரேடிரயொ அடலகளின் அடலவு ர ேம்  - 10-6 

C) ச வி உைர் ஒலியின் அடலவு ர ேம்  - 10-3 

D) கண் சிமிட்டும் ர ேம்    - 10-1      

65. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியொன இடைடயக் கண்டறி: 

1) ஒ கதிரியன் அடலவு ர ேம்    - 10-19  

2) நியூட்ேொனின் அடே ஆயுட்கொலம்    - 103 

3) ச யற்டகக் ரகொளின் சுற்றுக் கொலம்  - 104 

4)  னிதனின்  ேொ ரி ஆயுட்கொலம்   - 109 

A) 1, 2  ட்டும்  ரி  

B) 1, 2, 4  ட்டும்  ரி  

C) 1, 2, 3  ட்டும்  ரி  

D) அடனத்தும்  ரி        

66. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியொன இடைடயக் கண்டறி: 

1) எகிப்து பிேமிடுகளின் வயது     - 1011 

2) அண்டத்தின் வயது      - 1027     

3) நிடலத்தன்ட  அற்ற துகளின் ஆயுட்கொலம்    - 1036     

4) சூரிய ஒளி புவிடய அடடய எடுத்துக்சகொள்ளும் ர ேம்  - 102   
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A) 1, 4  ட்டும்  ரி         

B) 2, 3  ட்டும்  ரி  

C) 1, 2, 3  ட்டும்  ரி  

D) அடனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: 

1) எகிப்து பிேமிடுகளின் வயது     - 1011 

2) அண்டத்தின் வயது      - 1017     

3) நிடலத்தன்ட  அற்ற துகளின் ஆயுட்கொலம்    - 1026     

4) சூரிய ஒளி புவிடய அடடய எடுத்துக்சகொள்ளும் ர ேம்  - 102   

67. நிலவில் இருந்து ஒளியொனது புவிடய அடடய எடுத்துக்சகொள்ளும் ர ேம்______________ 

A) 100        

B) 102 

C) 104 

D) 106 

68. இரு அடுத்தடுத்த இதய துடிப்புகளுக்கிடடரயயொன ர ே இடடசவளி____________ 

A) 102 

B) 104 

C) 100        

D) 106 

69. கீழ்க்கண்டவற்றுடளக் கவனி. தவறொனடதக் கண்டறி: 

1) புவி தன் அச்ட ப் சபொருத்து சுைல எடுத்துக் சகொள்ளும் கொலம் (ஒரு  ொள்) – 107 

2) புவி சூரியடனச் சுற்றி வே ஆகும் கொலம் (ஒரு வருடம்) – 105 

A) 1  ட்டும் தவறு  

B) 2  ட்டும் தவறு  

C) 1, 2 இேண்டும் தவறு        

D) 1, 2 இேண்டும்  ரி 

விளக்கம்: 

1) புவி தன் அச்ட ப் சபொருத்து சுைல எடுத்துக் சகொள்ளும் கொலம் (ஒரு  ொள்) – 105 

2) புவி சூரியடனச் சுற்றி வே ஆகும் கொலம் (ஒரு வருடம்) – 107 

70. அடிப்படட அலகுகளின் எண்ணிக்டக_____________ 

A) ஐந்து 

B) ஆறு 

C) ஏழு       

D) எட்டு 
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விளக்கம்: அடனத்து இயற்பியல் வழி அளவுகளும், ஏழு அடிப்படட அளவுகளின் சில சதொகுப்புகடளக் சகொண்ரட 

விவரிக்கப்படுகின்றது. இந்த ஏழு அடிப்படட அளவுகளும் இயற்பியல் உலகின் பரி ொைங்களொகும்.  

71. சபொருத்துக: 

இயற்பியல் அளவு  பரி ொை வொய்ப்பொடு  

A) அடர்த்தி  - 1. [L2] 

B) திட ரவகம்  - 2. [L3] 

C) பேப்பு   - 3. [ML-3] 

D) பரு ன்  - 4. [LT-1] 

A)  4 3 2 1         

B) 2 3 1 4              

C)  3 2 4 1         

D) 1 2 3 4             

72. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியொை இடையற்றடதக் கொண்க: 

இயற்பியல் அளவு  பரி ொை வொய்ப்பொடு  

A) முடுக்கம்  - [LT-2] 

B) உந்தம்   - [MLT-2] 

C) விட   - [MLT-2] 

D) ரவடல  - [ML2T-2]  

விளக்கம்: 

இயற்பியல் அளவு  பரி ொை வொய்ப்பொடு  

A) முடுக்கம்  - [LT-2] 

B) உந்தம்   - [MLT-1] 

C) விட   - [MLT-2] 

D) ரவடல  - [ML2T-2]  

73. சபொருத்துக:  

இயற்பியல் அளவு  பரி ொை வொய்ப்பொடு  

A) திறன்  - 1. [L] 

B) ஆற்றல்   - 2. [MLT-1] 

C) கைத்தொக்கு விட  - 3. [ML2T-2] 

D) சுைற்சி ஆேம்  - 4. [ML2T-3] 

A)  4 3 2 1         

B) 2 3 1 4              

C)  3 2 4 1         

D) 1 2 3 4          
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விளக்கம்: 

இயற்பியல் அளவு  பரி ொை வொய்ப்பொடு  

A) திறன்  - 1 [ML2T-3] 

B) ஆற்றல்   - 2. [ML2T-2] 

C) கைத்தொக்கு விட  - 3. [MLT-1] 

D) சுைற்சி ஆேம்  - 4. [L] 

74. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியொை இடையற்றடதக் கொண்க: 

இயற்பியல் அளவு   பரி ொை வொய்ப்பொடு  

A) அழுத்தம் அல்லது தடகவு  - [ML-1T-2] 

B) பேப்பு இழுவிட   - [ML-3] 

C) அதிர்சவண்   - [T-1] 

D) நிடல த்திருப்புத்திறன் - [ML2]  

விளக்கம்: 

இயற்பியல் அளவு   பரி ொை வொய்ப்பொடு  

A) அழுத்தம் அல்லது தடகவு  - [ML-1T-2] 

B) பேப்பு இழுவிட   - [ML-2] 

C) அதிர்சவண்   - [T-1] 

D) நிடல த்திருப்புத்திறன் - [ML2]  

75. சபொருத்துக:  

இயற்பியல் அளவு    பரி ொை வொய்ப்பொடு  

A) விட யின் திருப்புத்திறன் - 1. [ML2T-2] 

B) ரகொைத் திட ரவகம்  - 2. [T-2] 

C) ரகொை முடுக்கம்   - 3. [T-1] 

D) ரகொை உந்தம்   - 4. [ML2T-1] 

A)  4 3 2 1         

B) 2 3 1 4              

C)  3 2 4 1         

D) 1 3 2 4  

விளக்கம்: 

A) விட யின் திருப்புத்திறன் - 1. [ML2T-2] 

B) ரகொைத் திட ரவகம்  - 2. [T-1] 

C) ரகொை முடுக்கம்   - 3. [T-2] 

D) ரகொை உந்தம்   - 4. [ML2T-1] 

76. சபொருத்துக:  
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இயற்பியல் அளவு   பரி ொை வொய்ப்பொடு 

A) மீட்சிக் குைகம்   - 1. [ML2T-2K-1] 

B) பொகியல் எண்  - 2. [ML-1T-1] 

C) பேப்பு ஆற்றல்   - 3. [MT-2] 

D) சவப்ப ஏற்புத்திறன்  - 4. [ML-1T-2] 

A)  4 3 2 1         

B) 4 2 3 1              

C)  3 2 4 1         

D) 1 2 3 4   

விளக்கம்: 

இயற்பியல் அளவு   பரி ொை வொய்ப்பொடு 

A) மீட்சிக் குைகம்   - 1. [ML-1T-2] 

B) பொகியல் எண்  - 2. [ML-1T-1] 

C) பேப்பு ஆற்றல்   - 3. [MT-2] 

D) சவப்ப ஏற்புத்திறன்  - 4. [ML2T-2K-1] 

77.கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியொை இடையற்றடதக் கொண்க: 

இயற்பியல் அளவு   பரி ொை வொய்ப்பொடு 

A) மின்னூட்டம்   - [AT] 

B) கொந்தத் தூண்டல்   - [MT-2A-1] 

C) விட   ொறிலி  - [MT-2] 

D) ஈர்ப்பு  ொறிலி  - [M-1L3T-1] 

விளக்கம்: 

இயற்பியல் அளவு   பரி ொை வொய்ப்பொடு 

A) மின்னூட்டம்   - [AT] 

B) கொந்தத் தூண்டல்   - [MT-2A-1] 

C) விட   ொறிலி  - [MT-2] 

D) ஈர்ப்பு  ொறிலி  - [M-1L3T-2] 

78. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியொை இடையற்றடதக் கொண்க: 

இயற்பியல் அளவு   பரி ொை வொய்ப்பொடு 

A) பிளொங்க்  ொறிலி  - [ML2T-1]     

B) ஃபொேரட  ொறிலி  - [AT mol-1] 

C) ரபொல்ஸ்டன்ச ன்  ொறிலி - [ML2T-2K-1] 

A) 1  ட்டும்  ரி         

B) 2  ட்டும்  ரி  
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C) 1, 2  ட்டும்  ரி  

D) அடனத்தும்  ரி 

79. அடிப்படட  ொறிலிகளில் இருந்து hc/G என்ற ஒரு   ன்பொடு சபறப்படுகிறது. இந்த   ன்பொட்டின் அலகு. 

A) Kg2 

B) m2 

C) s- 

D) m 

80. ஒரு ரகொளத்தின் ஆேத்டத அளவிடுதலில் பிடை 2% எனில், அதன் கனஅளடவக் கைக்கிடுதலின் 

பிடையொனது.  

A) 8 % 

B) 2 % 

C) 4 % 

D) 6 % 

81. அடலவுறும் ஊ லின் நீளம்  ற்றும் அடலவு ர ேம் சபற்றுள்ள பிடைகள் முடறரய 1 %  ற்றும் 3 % எனில் 

ஈர்ப்பு முடுக்கம் அளவிடுதலில் ஏற்படும் பிடை. 

A) 4 % 

B) 5 % 

C) 6 % 

D) 7 % 

82. சபொருசளொன்றின் நீளம் 3.51 m என அளவிடப்பட்டுள்ளது. துல்லியத்தன்ட  0.01 m எனில், அளவீட்டின் 

விழுக்கொட்டுப் பிடை. 

A) 351 % 

B) 1 % 

C) 0.28 % 

D) 0.035 %  

83. கீழ்கண்டவற்றுள் அதிக முக்கிய எண்ணுறுக்கடளக் சகொண்டது எது? 

A) 0.007 m2 

B) 2.64 1024 kg  

C) 0.0006032 m2 

D) 6.3200 J 

84. π இன்  திப்பு 3.14 எனில் π2 இன்  திப்பு_____________  

A) 9.8596 

B) 9.860 

C) 9.86 

D) 9.9 
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85. கீழ்க்கண்ட இடைகளில் ஒத்த பரி ொைத்டத சபற்றுள்ள இயற்பியல் அளவுகள். 

A) விட   ற்றும் திறன் 

B) திருப்புவிட   ற்றும் ஆற்றல் 

C) திருப்புவிட   ற்றும் திறன் 

D) விட   ற்றும் திருப்பு விட  

86. பிளொங்க்  ொறிலியின் பரி ொை வொய்ப்பொடு_____________ 

A) [ML2T-1] 

B) [ML-1T-1] 

C) [MT-2] 

D) [ML-1T-2] 

87. t என்ற கைத்தில் ஒரு துகளின் திட ரவகம் v = at + bt2 எனில் b-இன் பரி ொைம்  

A) [L] 

B) [LT-1] 

C) [LT-2] 

D) [LT-3] 

88. ஈர்ப்பியல்  ொறிலி G யின் பரி ொை வொய்ப்பொடு 

A) [ML2T-1] 

B) [M-1L3T-2] 

C) [MT-2] 

D) [ML-1T-2] 

89. CGS முடறயில் ஒரு சபொருளின் அடர்த்தி 4 g cm-3 ஆகும். நீளம் 10 cm, நிடற 100 g சகொண்டிருக்கும் ஓர் 

அலகு முடறயில் அப்சபொருளின் அடர்த்தி 

A) 0.04 

B) 0.4 

C) 40 

D) 400 

90. விட யொனது திட ரவகத்தின் இரு டிக்கு ர ர்விகிதப் சபொருத்தமுடடயது எனில் விகித  ொறிலியின் 

பரி ொை வொய்ப்பொடு 

A) [ML2T-1] 

B) [M-1L3T-2] 

C) [MT-2] 

D) [ML-1T0] 

91. (µ0ε0) 
-1/2  ன் பரி ொைத்டதக் கீழ்கண்டவற்றுள் எது சபற்றிருக்கும்? 

A) நீளம்  
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B) கொலம்  

C) திட ரவகம்  

D) விட  

92. பிளொங்  ொறிலி (h) சவற்றிடத்தின் ஒளியின் திட ரவகம் (c)  ற்றும் நியூட்டனின் ஈர்ப்பு  ொறிலி (G) ஆகிய 

மூன்று அடிப்படட  ொறிலிகள் சகொண்டு சபறப்படும் கீழ்கொணும் எந்த சதொடர்பு நீளத்தின் பரி ொைத்டதப் 

சபற்றிருக்கும்.  

A) 
√ℎ𝐺

𝐶5/2
 

B) 
√ℎ𝐺

𝐶4/2
 

C) 
√ℎ𝐺

𝐶7/2
 

D) 
√𝒉𝑮

𝑪𝟑/𝟐
 

93. சபொருத்துக: 

இயற்பியல் அளவு     ன்பொடு 

A) அடர்த்தி  - 1. நிடற / பரு ன் 

B) திட ரவகம்  - 2. நீளம் × அகலம்  

C) பேப்பு   - 3. பேப்பு × உயேம்  

D) பரு ன்  - 4. இடப்சபயர்ச்சி / கொலம்  

E) முடுக்கம்   - 5. திட ரவகம் / கொலம்  

A)  4 3 2 1 5         

B) 2 3 1 4    5         

C)  3 2 4 1     5     

D) 1 4 2 3     5         

விளக்கம்:  

இயற்பியல் அளவு    ன்பொடு  

A) அடர்த்தி  - 1. நிடற / பரு ன் 

B) திட ரவகம்  - 2. இடப்சபயர்ச்சி / கொலம் 

C) பேப்பு   - 3. நீளம் × அகலம் 

D) பரு ன்  - 4. பேப்பு × உயேம் 

E) முடுக்கம்   - 5. திட ரவகம் / கொலம்  

94. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியொன இடையற்றடதக் கொண்க.  

A) உந்தம்   - நிடற ×  திட ரவகம்  

B) விட    - நிடற × முடுக்கம் 

C) ரவடல  - விட  ×  தூேம்  

D) திறன்  -  ரவடல / முடுக்கம்          
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விளக்கம்:  

A) உந்தம்   - நிடற ×  திட ரவகம்  

B) விட    - நிடற × முடுக்கம் 

C) ரவடல  - விட  ×  தூேம்  

D) திறன்  -  ரவடல / கொலம்           

95. சபொருத்துக:  

இயற்பியல் அளவு     ன்பொடு  

A) ஆற்றல்    - 1. ரவடல 

B) கைத்தொக்குவிட   - 2. விட  ×  கொலம்  

C) சுைற்சி ஆேம்   - 3. சதொடலவு  

D) அழுத்தம் அல்லது தடகவு - 4. விட  / பேப்பு 

E) பேப்பு இழுவிட   - 5. விட  / நீளம் 

A)  1 2 3 4 5               

B) 2 3 1 4     5         

C)  3 2 4 1     5     

D) 1 4 2 3     5 

விளக்கம்:  

 இயற்பியல் அளவு     ன்பொடு  

A) ஆற்றல்    - 1. ரவடல 

B) கைத்தொக்குவிட   - 2. விட  ×  கொலம்  

C) சுைற்சி ஆேம்   - 3. சதொடலவு  

D) அழுத்தம் அல்லது தடகவு - 4. விட  / பேப்பு 

E) பேப்பு இழுவிட   - 5. விட  / நீளம்       

96. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறொனடதக் கண்டறி: 

1) அதிர்சவண்   - 1 / அடலவு கொலம் 

2) நிடல த்திருப்புத்திறன் - நிடறவு ×  (சதொடலவு)2 

3) விட யின் திருப்புத்திறன் - முடுக்கம் ×  சதொடலவு        

4) ரகொைத் திட ரவகம்  - ரகொை இடப்சபயர்ச்சி / கொலம்  

A) 1  ட்டும் தவறு  

B) 2  ட்டும் தவறு  

C) 3  ட்டும் தவறு         

D) 4  ட்டும் தவறு  

விளக்கம்:  

1) அதிர்சவண்   - 1 / அடலவு கொலம் 
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2) நிடல த்திருப்புத்திறன் - நிடறவு ×  (சதொடலவு)2 

3) விட யின் திருப்புத்திறன் - விட  ×  சதொடலவு        

4) ரகொைத் திட ரவகம்  - ரகொை இடப்சபயர்ச்சி / கொலம் 

97. கீழ்ககண்டவற்றுள்  ரியொன இடைடயக் கண்டறி:  

A) ரகொை முடுக்கம்  - ரகொைத்திட ரவகம் / கொலம்  

B) ரகொை உந்தம்   - ர ர்க்ரகொட்டு உந்தம்  × தூேம் 

C) மீட்சிக் குைகம்  - தடகவு / திரிபு 

D) பொகியல் எண்  - (விட   × தூேம்) / (பேப்பு ×  திட ரவகம்) 

A) 1, 2  ட்டும்  ரி  

B) 1, 3  ட்டும்  ரி  

C) 1, 4  ட்டும்  ரி  

D) அடனத்தும்  ரி         

விளக்கம்:  

A) ரகொை முடுக்கம்  - ரகொைத்திட ரவகம் / கொலம்  

B) ரகொை உந்தம்   - ர ர்க்ரகொட்டு உந்தம்  × தூேம் 

C) மீட்சிக் குைகம்  - தடகவு / திரிபு 

D) பொகியல் எண்  - (விட   × தூேம்) / (பேப்பு ×  திட ரவகம்) 

98. சபொருத்துக:  

இயற்பியல் அளவு      ன்பொடு  

A) பேப்பு ஆற்றல்   - 1. ரவடல / பேப்பு 

B) சவப்ப ஏற்புத்திறன்  - 2. சவப்ப ஆற்றல் / சவப்பநிடல 

C) மின்னூட்டம்   - 3. விட  / (மின்ரனொட்டம் × நீளம்) 

D) கொந்தத் தூண்டல்   - 4. மின்ரனொட்டம்  × கொலம்  

A) 1 2 4 3           

B)  4 3 2 1         

C) 2 3 1 4              

D)  3 2 4 1         

விளக்கம்:  

இயற்பியல் அளவு      ன்பொடு  

A) பேப்பு ஆற்றல்   - 1. ரவடல / பேப்பு 

B) சவப்ப ஏற்புத்திறன்  - 2. சவப்ப ஆற்றல் / சவப்பநிடல 

C) மின்னூட்டம்   - 3. மின்ரனொட்டம்  × கொலம்  

D) கொந்தத் தூண்டல்   - 4. விட  / (மின்ரனொட்டம் × நீளம்) 

99. சபொருத்துக:  
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இயற்பியல் அளவு     ன்பொடு  

A) விட   ொறிலி  - 1. [விட  ×  (சதொடலவு)2] / (நிடற)2 

B) ஈர்ப்பு  ொறிலி  - 2. விட  /  இடப்சபயர்ச்சி 

C) பிளொங்க்  ொறிலி  - 3. அவகட்ரேொ  ொறிலி மின்னூட்டம்  

D) ஃபொேரட  ொறிலி  - 4. ஆற்றல் / சவப்பநிடல 

E) ரபொல்ஸ்ட்ச ன்  ொறிலி - 5. ஆற்றல் / அதிர்சவண் 

A)  1 2 3 4 5               

B) 2 1 5 3    4             

C)  3 2 4 1      5     

D) 1 4 2 3     5 

விளக்கம்:         

இயற்பியல் அளவு     ன்பொடு  

A) விட   ொறிலி  - 1. விட  /  இடப்சபயர்ச்சி 

B) ஈர்ப்பு  ொறிலி  - 2. [விட  ×  (சதொடலவு)2] / (நிடற)2 

C) பிளொங்க்  ொறிலி  - 3. ஆற்றல் / அதிர்சவண் 

D) ஃபொேரட  ொறிலி  - 4. அவகட்ரேொ  ொறிலி மின்னூட்டம் 

E) ரபொல்ஸ்ட்ச ன்  ொறிலி - 5. ஆற்றல் / சவப்பநிடல 

100. சபொது ஈர்ப்பியல்  ொறிலியின்  திப்பு____________ 

A) 6.67 × 10-11 N m2 kg-2 

B) 5.67 × 10-11  N m2 kg-2 

C) 7.67 × 10-11 N m2 kg-2 

D) 8.87 × 10-11 N m2 kg-2 

101. கூற்று (i): ஓர் அளவீட்டில் சபறப்படும் அளவுகளின் துல்லிய ொன  திப்டபக் குறிப்பதற்குத் ரதடவப்படும் 

இலக்கங்களின் சிறு  எண்ணிக்டகரய அதன் முக்கிய எண்ணுருக்கள் எனப்படும்.  

கூற்று (ii): தேப்பட்ட எண்  திப்பில்  ொறொநிடல சகொண்ட எண்களும் அதடன சதொடர்ந்து முதலில் வரும் 

நிடலயில்லொ இலக்கமும் அவ்சவண்ணின் முக்கிய எண்ணுறு ஆகும்.  

A) கூற்று i  ரி, ii தவறு  

B) கூற்று i தவறு, ii  ரி  

C) கூற்று i, ii இேண்டும்  ரி     

D) கூற்று i, ii இேண்டும் தவறு 
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