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12th Science Lesson 1 Questions in Tamil 

1] இயற்பியலின் அண்மைக்கால வளர்ச்சிகள் 

1. நான ா அறிவியல் என்பது ___________ அளவுகள் வரை ககாண்ட கபாருள்களின் அறிவியல் ஆகும்.  

A) 1 – 50 nm 

B) 1 – 100 nm 

C) 1 – 150 nm 

D) 1 – 200 nm 

விளக்கம்: நான ா அறிவியல் என்பது 1 – 100 nm அளவுகள் வரை ககாண்ட கபாருள்களின் அறிவியல் ஆகும். 

நான ா என்பது ஒரு மீட்டரில் பில்லியனில் ஒரு பங்கு அதாவது 10-9 m ஆகும். 

2. கூற்று (i): நான ா என்பது ஒரு மீட்டரில் மில்லியனில் ஒரு பங்கு அதாவது 10-9 m ஆகும்.  

கூற்று (ii): நான ா கதாழில்நுட்பம் என்பது நான ா அளவில் கட்டரைக்கப்பட்ட கபாருள்களின் வடிவரைப்பு, 

உற்பத்தி, பண்புக்கூறுகள் ைற்றும் பயன்பாடுகள் உள்ளடக்கிய கதாழில்நுட்பம் ஆகும்.  

A) கூற்று i சரி, ii தவறு  

B) கூற்று i தவறு, ii சரி  

C) கூற்று i, ii இைண்டும் சரி  

D) கூற்று i, ii இைண்டும் தவறு  

விளக்கம்: நான ா என்பது ஒரு மீட்டரில் பில்லியனில் ஒரு பங்கு அதாவது 10-9 m ஆகும். நான ா கதாழில்நுட்பம் 

என்பது நான ா அளவில் கட்டரைக்கப்பட்ட கபாருள்களின் வடிவரைப்பு, உற்பத்தி, பண்புக்கூறுகள் ைற்றும் 

பயன்பாடுகள் உள்ளடக்கிய கதாழில்நுட்பம் ஆகும்.  

3. கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்களில் சரியற்றரத கண்டறி.  

A) திண்ைங்கள் துகள்களால் ஆ து. ஒவ்கவாரு துகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்ரகயிலா  அணுக்கரளக் 

ககாண்டுள்ளது.  

B) ஒரு திண்ைத்தின் துகளா து 100 nm ஐ விட சிறிய அளவாக இருந்தால் அது நான ா திண்ைம் எ ப்படுகிறது.  

C) துகளின் அளவு 100 nm ஐ விட அதிககைனில் அது ஒரு னபைளவு திண்ைம் ஆகும்.  

D) நான ா ைற்றும் னபைளவு திண்ைங்கள் ஒனை னவதியியல் கலரவயால் ஆ ரவயாக இருப்பதற்கா  

சாத்தியக்கூறு மிகவும் குரறவாகும்.  

விளக்கம்: நான ா ைற்றும் னபைளவு திண்ைங்கள் ஒனை னவதியியல் கலரவயால் ஆ ரவயாக இருக்கலாம். எ.கா. 

ZnO ஆ து னபைளவு ைற்றும் நான ா ஆகிய இரு வடிவிலும் இருக்கலாம்.  

4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மூன்று நான ாமீட்டர் அகலம் ககாண்டது____________ 

A) ஓரிரை டி.என்.ஏ  

B) ஈரிரை டி.என்.ஏ 

C) ஓரிரை ஆர்.என்.ஏ 

D) ஈரிரை ஆர்.என்.ஏ  
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விளக்கம்: டி.என்.ஏ இன் ஓரிரை ஒன்று அர த்து உயிரி ங்களின் அடிப்பரடயில் கட்டரைப்பாக உள்ளது. 

ஏறத்தாை மூன்று நான ாமீட்டர் அகலம் ககாண்டது,  

5. கீழ்க்கண்டக் கூற்றிர க் உற்றுனநாக்கி சரியா ரதக் கண்டறி.  

1) ைார்ஃனபா பட்டாம்பூச்சியின் இறக்ரககளில் உள்ள கசதில்கள் நான ா அரைப்புகரளக் ககாண்டுள்ள .  

2) அரவ ஒளி அரலகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இரடவிர  புரியும் வழிரய ைாற்றி இறக்ரககளுக்கு உனலாக நீல 

நிறத்ரதயும் பச்ரச சாயல்கரளயும் அளிக்கின்ற .  

A) 1 ைட்டும் சரி  

B) 2 ைட்டும் சரி  

C) இைண்டும் சரி  

D) இைண்டும் தவறு  

6. ையில் இறகுகள் ைாறுபட்ட நிறங்கரளப் கபறுவதற்கா  காைணங்களுல் சரியா து. 

A) அரவ இருபது நான ா மீட்டர் தடிைன் ககாண்ட 2 பரிைாண ஒளிப்படிக அரைப்புகளுடன் ஒளி இரடவிர  

புரிவதால். 

B) அரவ பத்து நான ா மீட்டர் தடிைன் ககாண்ட 4 பரிைாண ஒளிப்படிக அரைப்புகளுடன் ஒளி இரடவிர  

புரிவதால். 

C) அரவ பத்து நான ா மீட்டர் தடிைன் ககாண்ட 2 பரிைாண ஒளிப்படிக அரைப்புகளுடன் ஒளி இரடவிர  

புரிவதால்.  

D) அரவ பத்து நான ா மீட்டர் தடிைன் ககாண்ட 8 பரிைாண ஒளிப்படிக அரைப்புகளுடன் ஒளி இரடவிர  

புரிவதால். 

விளக்கம்: ையில் இறகுகள் சில பத்து நான ா மீட்டர் தடிைன் ககாண்ட 2 பரிைாண ஒளிப்படிக அரைப்புகளுடன் 

ஒளி இரடவிர  புரிவதால் அவற்றின் ைாறுபட்ட நிறங்கரளப் கபறுகின்ற .  

7. கிளிமீனின் பற்களுக்கு நிரலப்புத்திறர  அளிப்பது________________ 

A) புனைாட்ரடட் 

B) புளுனைாபரடட்  

C) கார்னபார ட் 

D) புளுரைட் 

விளக்கம்: கிளி மீன் நாள்முழுதும் பவளப் பாரறகரள கடித்து கநாறுக்கி ககாண்டிருக்கும். கிளி மீனின் சக்தி 

வாய்ந்த கடிக்கு காைணம் ஒன்றுடன் ஒன்று பின் ப்பட்ட நான ா அரைப்பா  நார்கள் ஆகும். புளுனைாபரடட் 

என்ற கனிைத்தின் படிகங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று சஙிகிலித்கதாடைாக பின் ப்பட்டு உள்ளது. இந்த அரைப்பு கிளி 

மீனின் பற்களுக்கு அற்பதைா  நிரலப்புத்திறர  அளிக்கிறது. 

8. தாைரை இரலயின் னைற்பைப்பில் உள்ள நான ா அரைப்ரபக் காட்டும் பண்புரடய 

நுண்னணாக்கி______________ 

A) வரிக்கண்னணாட்ட எலக்ட்ைான் நுண்னணாக்கி  

B) கூட்டு நுண்னணாக்கி 

C) மின் ணு நுண்னணாக்கி 
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D) னைற்கண்ட எதுவுமில்ரல  

விளக்கம்: வரிக்கண்னணாட்ட எலக்ட்ைான் நுண்னணாக்கி தாைரை இரலயின் னைற்பைப்பில் உள்ள நான ா 

அரைப்ரபக் காட்டுகிறது. இதுனவ தாைரை இரையின் தான  சுத்தப்படுத்திக்ககாள்ளும் கசயல்பாட்டிற்கு 

காைணைாகும்.  

9. ஆண்டரி ரகம் ைற்றும் கான்ஸ்டன்டின் நனவாஸ்கலவ் ஆகினயாைால் 2D கபாருள் தனிரைப்படுத்தி 

வரகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு.  

A) 2000 

B) 2003 

C) 2004  

D) 2005 

விளக்கம்: ைான்கசஸ்டர் பல்கரலக்கைகத்தில் 2004 இல் ஆண்டரி ரகம் ைற்றும் கான்ஸ்டன்டின் நனவாஸ்கலவ் 

ஆகினயாைால் 2D கபாருள் தனிரைப்படுத்தி வரகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த ஆய்வுப் பணி 2010 இல் இயற்பியலில் 

னநாபல் பரிரசப் கபற்றது.  

10. 2010 இல் னநாபல் பரிசு வைங்கப்பட்டதர்கா  முக்கிய காைணம்.  

A) 5D கண்டுபிடிப்பு  

B) 2D கண்டுபிடிப்பு  

C) 3D கண்டுபிடிப்பு  

D) 4D கண்டுபிடிப்பு  

11. 2016 இல் நான ா கார் உள்ளிட்ட நான ா அளவிலா  இயந்திைங்கரள னைம்படுத்திய ஆைாய்ச்சிக்காக 

னவதியியலுக்கா  னநாபல் பரிசு கபற்றவர்கள். 

A) ஜியான் பினயர் சவாஜ் 

B) ஃபினைசர் ஸ்டாடர்ட்  

C) கபர் ார்டு கபரிங்கா 

D) னைற்கண்ட அர வரும்  

விளக்கம்: ஜியான் பினயர் சவாஜ், ஃபினைசர் ஸ்டாடர்ட் ைற்றும் கபர் ார்டு கபரிங்கா ஆகினயார் நான ா கார் 

உள்ளிட்ட நான ா அளவிலா  இயந்திைங்கரள னைம்படுத்தும் ஆைாய்ச்சிக்காக 2016 இல் னவதியியலில் னநாபல் 

பரிசு கபற்ற ர்.  

12. நான ா கதாடர்பா  ஆைாய்ச்சிரய வழி நடத்த ஆைாய்ச்சி குழுக்கல் ைற்றும் கசயற்குழுக்கள் அரைக்கப்பட்ட 

காலம்________________ 

A) 1990 – 1995 

B) 1980 – 1990 

C) 1990 – 2000  

D) 1995 – 2005 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling   Page 4 of 16 

விளக்கம்: நான ா கதாடர்பா  ஆைாய்ச்சிரய வழி நடத்த ஆைாய்ச்சிக் குழுக்கள் ைற்றும் கசயற்குழுக்கள் 

அரைக்கப்பட்ட . நான ா கதாழில்நுட்பத்ரதப் பயன்படுத்தும் பய ாளர் கபாருள்கள் சந்ரதயில் 

வைத்கதாடங்கி . 

13. நவீ  நான ா கதாழில்நுட்பத்தின் கதாடக்ககாலைாக கருதப்படுவது____________ 

A) 1980 

B) 1981  

C) 1991 

D) 1995 

விளக்கம்: ககர்டு பின்னிங் ைற்றும் ரைன்ரிக் னைாைர் வரிக்கண்னணாட்ட துரளக்கும் நுண்னணாக்கிரய 

(Scaning Tunneling Microscope - STM) னைம்படுத்தியது நவீ  நான ா கதாழில்நுட்பத்தின் கதாடக்கைாகும். 

ஆைாய்ச்சியாளர்கள் முதன் முதலாக கபாருள்களின் னைற்பைப்பில் உள்ள அணுக்கரளப் பார்க்க STM உதவியது 

முதல் நான ா கதாழிநுட்பம் அதன் படிப்படியா  வளர்ச்சிரயத் கதாடங்கியது.  

14. அல்னைடன் ஆைாய்ச்சி ரையத்தில் டான் இக்ளர் ைற்றும் எர்ைார்டு ஸ்ரவசர் IBM சின் த்ரத உச்சரிக்க 

ரகயாண்ட கச ான் அணுக்களின் எண்ணிக்ரக____________ 

A) 15 

B) 25 

C) 35  

D) 45  

விளக்கம்: IBM இன் அல்னைடன் ஆைாய்ச்சி ரையத்தில் டான் இக்ளர் ைற்றும் எர்ைார்டு ஸ்ரவசர் IBM சின் த்ரத 

உச்சரிக்க 35 தனியா  கச ான் அணுக்கரளக் ரகயாண்ட ர். இந்த அணுக்கரளத் துல்லியைாகக் 

ரகயாளும் திறர  காட்சிப்படுத்தியதன் மூலம் நான ா கதாழில் நுட்பத்தின் அவசியம் பயன்பாடு உலகுக்கு 

கதரிந்தது.  

15. 1974 இல் நான ா கதாழில்நுட்பம் என்ற வார்த்ரதரய உருவாக்கியவர்______________ 

A) ஜியான் பினயர் சவாஜ் 

B) ஃபினைசர் ஸ்டாடர்ட்  

C) கபர் ார்டு கபரிங்கா 

D) னநாரினயா டனிகுச்சி  

விளக்கம்: மிக துல்லிய இயந்திைங்கரள னைம்படுத்தும் பணியின் னபாது னபைாசிரியர் னநாரினயா டனிகுச்சி நான ா 

கதாழில்நுட்பம் என்ற வார்த்ரதரய உருவாக்கி ார்.  

16. 1959 இல் ‘அடிைட்டத்தினலனய இன்னும் நிரறய அரறகள் உள்ள ’ என்ற தன் உரறயின் மூலம் நான ா 

கதாழில்நுட்பத்தின் கருத்துக்கரள குறிப்பிட்டவர்.  

A) ஜியான் பினயர் சவாஜ் 

B) ரிச்சர்டு ஃரபன்னைன்  

C) கபர் ார்டு கபரிங்கா 

D) னநாரினயா டனிகுச்சி  
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விளக்கம்: இந்த நான ா அறிவியல் ைற்றும் நான ா கதாழில்நுட்பம் ஆகிய கசாற்கரள உருவாக்குவதற்கு கவகு 

காலம் முன்னப 1959 இல் ரிச்சர்டு ஃரபன்னைன் என்ற அகைரிக்க இயற்பியலாளர் அவைது அடிைட்டத்தினலனய 

இன்னும் நிரறய அரறகள் உள்ள .’ என்ற உரையில் அவற்ரற வரையரற கசய்யும் கருத்துக்கரள 

குறிப்பிட்டுள்ளார். ஃரபன்னைன் அவைது உரையில்; எதிர்காலத்தில் அறிவியல் அறிஞர்கள் ஒவ்கவாரு 

அணுரவயும். ஒவ்கவாரு மூலக்கூரையும் எவ்வாறு தனித்தனியாக ரகயாளவும், கட்டுபடுத்தவும் முடியும் என்பது 

னபான்ற கசயல்முரறகரள விவரித்தார். 

17. நான ா துகள்கரள உருவாக்கும் அணுகுமுரறகள்__________ 

A) னைலிருந்து கீழ் 

B) கீழிருந்து னைல்  

C) இடமிருந்து வலம்  

D) A, B இைண்டும்  

விளக்கம்: நான ா கபாருள்கரள தயாரிக்க இரு வழிகள் உள்ள  முதலாவது னைலிருந்து கீழ் அதாவது னபைளவு 

திண்ைங்கரள நான ா அளவுக்கு உரடப்பதன் மூலம் நான ா கபாருள்கள் உருவாக்கப்படுகின்ற . 

இைண்டாவது கீழிருந்து னைல் அதாவது நான ா கபாருள்கள் அணுக்கள் மூலக்கூறுகரள ஒன்றாக கூட்டுவதன் 

மூலம் உருவாக்கப்படுகின்ற . எ.கா. பிளாஸ்ைா.  

18. கபாருத்துக: நான ா கதாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடுகள் 

துரறகள்      பயன்பாடுகள் 

A) வாக  கதாழிற்சாரல - 1. புற்றுனநாய் சிகிச்ரச 

B) னவதித் கதாழிற்சாரல - 2. பள்ளம் நிைப்பும் கலரவ 

C) கட்டுைா ம்    - 3. காகிதங்கள் கசறிவூட்டம்  

D) ைருத்துவம்    - 4. குரறந்த எரட கட்டரைப்பு 

A) 1 2 3 4 

B)  1 3 2 4 

C)  1 2 4 3 

D)  4 3 2 1  

விளக்கம்:  

துரறகள்      பயன்பாடுகள் 

A) வாக  கதாழிற்சாரல - 1. குரறந்த எரட கட்டரைப்பு 

B) னவதித் கதாழிற்சாரல - 2. காகிதங்கள் கசறிவூட்டம்  

C) கட்டுைா ம்    - 3. பள்ளம் நிைப்பும் கலரவ 

D) ைருத்துவம்    - 4. புற்றுனநாய் சிகிச்ரச 

19. கபாருத்துக:  

துரறகள்      பயன்பாடுகள் 

A) விரளயாட்டுத்துரற  - 1. னதால் பூச்சுகள் 

B) அைகு சாத ப் கபாருட்கள்  - 2. பை ைசங்கள் கதளிவுப்படுத்துதல்  
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C) உணவு (ை) பா ங்கள்   - 3. வாசர யூட்டிகள் 

D) வீட்டு உபனயாகம்    - 4. கடன்னிஸ் ைட்ரட  

A) 1 2 3 4 

B)  4 1 2 3  

C)  1 3 2 4 

D)  1 2 4 3 

விளக்கம்:  

துரறகள்    பயன்பாடுகள் 

A) விரளயாட்டுத்துரற - 1. கடன்னிஸ் ைட்ரட  

B) அைகு சாத ப் கபாருட்கள் - 2. னதால் பூச்சுகள் 

C) உணவு (ை) பா ங்கள்  - 3. பை ைசங்கள் கதளிவுப்படுத்துதல் 

D) வீட்டு உபனயாகம்   - 4. வாசர யூட்டிகள் 

20. நான ா துகள்களின் சாத்தியைா  தீங்குவிரளவிக்கும் விரளவுகளுல் கபாருந்தாதரதக் கண்டறி.  

1) நான ா துகள்கள் புனைாட்டீன் னபான்ற உயிரி மூலக்கூறுகளுக்கு சைைா  பரிைாணங்கரளக் ககாண்டுள்ள . 

அரவ உயிரி ங்களின் னைற்பைப்பினுள் எளிதாக உறிஞ்சப்படலாம் அல்லது உடலின் திசுக்கள் ைற்றும் 

நீர்ைங்களில் நுரையக்கூடும்.  

2) உறிஞ்சப்படும் தன்ரை நான ா துகளின் னைற்பைப்ரபச் சார்ந்தது. உடலில் உள்ள குறிப்பட்ட கசல், ைருந்ரத 

னநைடியாக உறிஞ்சும் வரகயில் நான ா துகளின் னைற்பைப்ரப வடிவரைக்க இயலும்  

3) உயிர்வாழ் அரைப்புகளுடன் ஏற்படும் இரடவிர ரயயும் நான ா துகள்களின் பரிைாணங்கள் 

பாதிக்கப்படுவதில்ரல.  

A) 1 ைட்டும் தவறு  

B) 2 ைட்டும் தவறு  

C) 3 ைட்டும் தவறு  

D) அர த்தும் தவறு  

விளக்கம்: உயிர்வாழ் அரைப்புகளுடன் ஏற்படும் இரடவிர ரயயும் நான ா துகள்களின் பரிைாணங்கள் 

பாதிக்கின்ற .  

21. யுனினைட் எ ப்படும் முதல் இலக்கமுரற கசயல்பாடு ககாண்ட திட்டமிடக்கூடிய னைானபாரவ 

கண்டறிந்தவர்____________ 

A) ன ாசப் ஏஞ்சல்கபர்கர்  

B)  ார்ஜ் ன க்கப் 

C)  ார்ஜ் டிவால்  

D)  ார்ஜ் ன ாசப் 

22. யுனினைட் எ ப்படும் முதல் இலக்கமுரற கசயல்பாடு ககாண்ட திட்டமிடக்கூடிய னைானபா கண்டறியப்பட்ட 

ஆண்டு_______________ 

A) 1954  
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B) 1957 

C) 1962 

D) 1968 

விளக்கம்: 1954 - இல்  ார்ஜ் டிவால் என்பவர் யுனினைட் எ ப்படும் முதல் இலக்கமுரற கசயல்பாடு ககாண்ட 

திட்டமிடக்கூடிய னைானபாரவ கண்டுபிடித்தார். நவீ  இயந்திை ைனிதவியல் கதாழிலின் தந்ரத ன ாசப் 

ஏஞ்சல்கபர்கர் ைற்றும்  ார்ஜ் டிவால் உலகத்தின் முதல் இயந்திை ைனித நிறுவ த்ரத 1956-இல் 

உருவாக்கி ார். 1961-இல் யுனினைட் ஆ து நியூ க ர்சியில் ஒரு க  ைல் னைாட்டார்ஸ் தானியங்கிகள் 

கதாழிற்சாரலயில் கார் உதிரி பாகங்கரள நகர்த்துவதற்காக இயக்கப்பட்டது.  

23. நவீ  இயந்திை ைனிதவியல் கதாழிலின் தந்ரத_____________ 

A) ன ாசப் ஏஞ்சல்கபர்கர்  

B)  ார்ஜ் ன க்கப் 

C)  ார்ஜ் டிவால்  

D)  ார்ஜ் ன ாசப் 

விளக்கம்: நவீ  இயந்திை ைனிதவியல் கதாழிலின் தந்ரத ன ாசப் ஏஞ்சல்கபர்கர் ைற்றும்  ார்ஜ் டிவால் 

உலகத்தின் முதல் இயந்திை ைனித நிறுவ த்ரத 1956-இல் உருவாக்கி ார். 

24. 1956 - இல் உலகத்தின் முதல் இயந்திை ைனித நிறுவ த்ரத உருவாக்கியவர்கள்____________ 

A) ன ாசப் ஏஞ்சல்கபர்கர்  

B)  ார்ஜ் ன க்கப் 

C)  ார்ஜ் டிவால்  

D) A, C இைண்டும்  

விளக்கம்: நவீ  இயந்திை ைனிதவியல் கதாழிலின் தந்ரத ன ாசப் ஏஞ்சல்கபர்கர் ைற்றும்  ார்ஜ் டிவால் 

உலகத்தின் முதல் இயந்திை ைனித நிறுவ த்ரத 1956-இல் உருவாக்கி ார். 1961-இல் யுனினைட் ஆ து நியூ 

க ர்சியில் ஒரு க  ைல் னைாட்டார்ஸ் தானியங்கிகள் கதாழிற்சாரலயில் கார் உதிரி பாகங்கரள 

நகர்த்துவதற்காக இயக்கப்பட்டது.  

25. கபரும்பாலா  னைானபாக்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த பாகங்கரள உள்ளடக்கி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.  

A) கட்டுப்பாட்டாளர் 

B) இயந்திைவியல் பாகங்கள்  

C) உணர்விகள் 

D) னைற்கண்ட அர த்தும்.  

26. னைானபாக்களின் மூரளயாக கசயல்படும் முக்கிய பாகம்______________ 

A) இயந்திைவியல் பாகங்கள்  

B) உணர்விகள் 

C) கட்டுப்பாட்டாளர்  

D) னைற்கண்ட அர த்தும்.  

27. கீழ்க்கண்டவற்றில் கதாழிற்சாரல னைானபாக்களின் முக்கிய வரகயிர க் காண்க.  
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A) கார்ட்டீசியன்  

B) கடல்டா 

C) SCARA 

D) னைற்கண்ட அர த்தும் 

28. னைானபாக்களில் கசயற்ரக நுண்ணறிவிர ப் பயன்படுத்துவதற்கா  முக்கிய னநாக்கங்களில் 

கபாருந்தாதரதக் கண்டறி. 

A) கணினி விரளயாட்டுகளில் விரளயாடுபவரின் கசயல்பாடுகளுக்கு பதில் அளித்தல்.  

B) சாரலகளில் னபாக்குவைத்து கநரிசரல பகுப்பாய்வு கசய்து னபாக்குவைத்ரத ஒழுங்குப்படுத்துதல்.  

C) ஒரு கைாழியில் இருந்து ைற்கறான்றிற்கு வார்த்ரதகரள கைாழி கபயர்ப்பு கசய்யாைல் இருக்க.  

D) முந்ரதய கசயல்களின் அடிப்பரடயில் முடிவுகரள எடுத்தல். 

விளக்கம்: ஒரு கைாழியில் இருந்து ைற்கறான்றிற்கு வார்த்ரதகரள கைாழி கபயர்ப்பு கசய்தல். 

29. ைருத்துவத்துரறயில் நான ா கதாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடுகளுல் சரியா ரதக் கண்டறி.  

1) இைத்த ஓட்டத்தில் சிறிய அறுரவ சிகிச்ரசகரள னைற்ககாள்ள பயன்படுகிறது.  

2) பாக்டீரியாவுக்கு எதிைாக னபாைாடுகிறது. 

3) உடலில் உள்ள தனிப்பட்ட கசல்ரல சீைரைக்கிறது. 

A) 1, 2 ைட்டும் சரி  

B) 1, 3 ைட்டும் சரி  

C) 2, 3 ைட்டும் சரி  

D) அர த்தும் சரி  

30. எந்த நாட்ரடச் னசர்ந்த அறிவியல் அறிஞர்கள் புற்றுனநாய் கட்டிகரள அழிப்பதற்காக உலகின் முதல் 

தன்னிச்ரசயாக கசயல்படும் DNA னைானபாக்கரள உருவாக்கியுள்ள ர்___________ 

A)  ப்பான் 

B) அகைரிக்கா 

C) சீ ா  

D) இந்தியா 

விளக்கம்: சீ  அறிவியல் அறிஞர்கள் உலகின் முதல் தன்னிச்ரசயாக கசயல்படும் DNA னைானபாக்கரள 

புற்றுனநாய் கட்டிகரள அழிப்பதற்காக உருவாக்கியுள்ள ர்.  

31. னைானபாக்கள் உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் உனலாகங்கள்_______________ 

A) அலுமினியம்  

B) ைாலிப்டி ம்  

C) எஃகு 

D) A, C இைண்டும்  

விளக்கம்: னைானபாக்களுக்கு அலுமினியம் ைற்றும் எஃகு ஆகிய உனலாகங்கள் கபாதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

அலுமினியம் ஆ து ஒரு கைன்ரையா  உனலாகம் என்பதால் அரதக் ககாண்டு எளிதாக உருவாக்கலாம். 
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ஆ ால் எஃகு ஆ து பல ைடங்கு வலிரையா து இரவ தகடு, கம்பி, வாய்க்கால் வடிவ கம்பி ைற்றும் பிற 

வடிவங்களாக னைாபா உடல் பகுதிகள் கட்டரைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.  

32. னைானபாக்கரள பயன்படுத்துவதற்கா  முக்கிய காைணங்களுல் தவறா ரதக் கண்டறி. 

A) னைானபாக்கள் ைனிதர்கரள விட மிகவும் விரலைதிப்புரடயது.  

B) னைானபாக்கள் ைனிதர்கரளப் னபால எப்னபாதும் னசார்வரடயாது. அரவ 24 × 7 ைணி னநைமும் னவரல 

கசய்யும் எ னவ பணி இடத்தில் வருரக தைாரை குரறக்கப்படுகிறது.  

C) னைானபாக்கள் மிகவம் துல்லியைா ரவ ைற்றும் பணிரய னைற்ககாள்வதில் குரறபாடு அற்றரவ.  

D) ைனிதர்கரள விட வலிரையா ரவ ைற்றும் னவகைா ரவ. 

விளக்கம்: னைானபாக்கள் ைனிதர்கரள விட மிகவும் ைலிவா தாகும்.  

33. னைானபாக்கரள பயன்படுத்துவத ால் ஏற்படும் தீரைகளுல் கபாருந்தாதரதக் கண்டறி.  

1) னவரல வாய்ப்பின்ரை பிைச்சர  குரறக்கிறது.  

2) னைானபாக்கள் வரையறுக்கப்பட்ட னவரலரய ைட்டுனை கசய்ய இயலும் ைற்றும் எதிர்பாைா சூைல்கரளக் 

ரகயாள இயலாது.  

3) முடிவு எடுப்பதில் னைானபாக்களால் ைனிதர்களுக்கு ைாற்றாக இருக்க இயலாது. 

4) னைானபாக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட னவரலரய ைட்டுனை கசய்ய திட்டமிடப்பட்டரவ.  

A) 1, 2, 3 ைட்டும் தவறு  

B) 1 ைட்டும் தவறு  

C) 2, 3, 4 ைட்டும் தவறு  

D) அர த்தும் தவறு  

விளக்கம்: னவரல வாய்ப்பின்ரை பிைச்சர  அதிகரிக்கும். 

34. கபாருத்துக: 

இயற்பியல் கண்டுபிடிப்பு  கண்டுபிடித்தவர்கள்  

A) X – கதிர்கள்  - 1. கபலிக்ஸ் பிளாக் (ை) எட்வர்டு பர்கசல் 

B) கதிரியக்கக் னகாட்பாடு - 2. ன ாலியட் (ை) ஐகைனி கியூரி 

C) கசயற்ரகக் கதிரியக்கம் - 3. கைன்றி கபக்கைல்  

D) அணுக்கரு காந்த ஒத்ததிர்வு- 4. ைாண்ட் ன் 

A) 4 3 2 1  

B)  4 1 2 3  

C)  1 3 2 4 

D)  1 2 4 3 

விளக்கம்:  

இயற்பியல் கண்டுபிடிப்பு  கண்டுபிடித்தவர்கள்  

A) X – கதிர்கள்   - 1. ைாண்ட் ன் 

B) கதிரியக்கக் னகாட்பாடு  - 2. கைன்றி கபக்கைல் 

C) கசயற்ரகக் கதிரியக்கம்  - 3. ன ாலியட் (ை) ஐகைனி கியூரி 
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D) அணுக்கரு காந்த ஒத்ததிர்வு  - 4. கபலிக்ஸ் பிளாக் (ை) எட்வர்டு பர்கசல் 

35. கபாருத்துக:  

இயற்பியல் கண்டுபிடிப்பு   ஆண்டு 

A) X – கதிர்கள்   - 1. 1952 

B) கதிரியக்கக் னகாட்பாடு  - 2. 1896 

C) கசயற்ரகக் கதிரியக்கம்  - 3. 1895 

D) அணுக்கரு காந்த ஒத்ததிர்வு  - 4. 1934 

A) 4 3 2 1  

B)  4 1 2 3  

C)  3 2 4 1   

D)  1 2 4 3 

விளக்கம்:  

இயற்பியல் கண்டுபிடிப்பு   ஆண்டு 

A) X – கதிர்கள்   - 1. 1895 

B) கதிரியக்கக் னகாட்பாடு  - 2. 1896 

C) கசயற்ரகக் கதிரியக்கம்  - 3. 1934 

D) அணுக்கரு காந்த ஒத்ததிர்வு  - 4. 1952 

36. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியா  இரணயற்றரதக் கண்டறி. 

1) மீகயாலி     - 1950 

2) X – கதிர் கணிக்கும் னடானைாகிைாஃபி  - 1989 

3) னடானைாகிைாஃபி    - கார்ைாக் (ை) ஹீன்ஸ்பீள்டு 

A) 1 ைட்டும் தவறு  

B) 2 ைட்டும் தவறு  

C) 3 ைட்டும் தவறு  

D) அர த்தும் தவறு   

விளக்கம்:  

A) மீகயாலி     - 1950 

B) X – கதிர் கணிக்கும் னடானைாகிைாஃபி - 1979 

C) னடானைாகிைாஃபி    - கார்ைாக் (ை) ஹீன்ஸ்பீள்டு 

37. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியா  இரணரயக் கண்டறி. 

இயற்பியல் கண்டுபிடிப்பு  பயன்பாடுகள் 

1) ஒளி இரை   - னடானைாகிைாஃபி  

2) னலசர்   - அறுரவ சிகிச்ரச கருவி  

3) நான ா கதாழில்நுட்பம் - நான ா ைருத்துவம்  
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4) அணுக்கரு ைருத்துவம் - இரணவுப் பிம்ப கதாழில்நுட்பங்கள் 

A) 1, 2, 3 ைட்டும் சரி  

B) 2, 3, 4 ைட்டும் சரி  

C) 1, 3, 4 ைட்டும் சரி  

D) அர த்தும் சரி 

விளக்கம்:  

இயற்பியல் கண்டுபிடிப்பு  பயன்பாடுகள் 

A) ஒளி இரை   - எண்னடாஸ்னகாப்பி  

B) னலசர்   - அறுரவ சிகிச்ரச கருவி  

C) நான ா கதாழில்நுட்பம் - நான ா ைருத்துவம்  

D) அணுக்கரு ைருத்துவம் - இரணவுப் பிம்ப கதாழில்நுட்பங்கள் 

38. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியற்ற இரணரயக் கண்டறி. 

இயற்பியல் கண்டுபிடிப்புகள்  - ஆண்டு 

1) ஒளி இரை    - 1940 

2) னலசர்    - 1960 

3) நான ா கதாழில்நுட்பம்   - 1957 

4) அணுக்கரு ைருத்துவம்   - 1999  

A) 1, 2 ைட்டும் தவறு  

B) 2, 3 ைட்டும் தவறு  

C) 3, 4 ைட்டும் தவறு  

D) அர த்தும் தவறு  

விளக்கம்:  

இயற்பியல் கண்டுபிடிப்புகள்  - ஆண்டு 

A) ஒளி இரை    - 1940 

B) னலசர்    - 1960 

C) நான ா கதாழில்நுட்பம்   - 1959 

D) அணுக்கரு ைருத்துவம்   - 1998  

39. இைட்ரட மூல கணிக்கப்பட்ட னடானைாகிைாஃபி கண்டறியப்பட்ட ஆண்டு__________ 

A) 2002 

B) 2003 

C) 2004  

D) 2005  

40. 1998 - இல் அணுக்கரு ைருத்துவத்ரத கண்டறிந்த அறிவியல் அறிஞர்கள்__________ 

A) னடவிட் கடௌன்கசன்ட் 
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B) கைா ால்ட் நட் 

C) ஐகைனி கியூரி 

D) A, B இைண்டும்  

41. மூரள வலிரய கசயலாக்குவரத நிறுத்தவும் ைற்றும் ைருத்துவைர யில் உள்ள னநாயாளிகளின் 

னவதர ரயக் குணப்படுத்தவும் பயன்படும் முரற______________ 

A) கைய்நிகர் உண்ரை  

B) துல்லிய ைருத்துவும் 

C) சுகாதாை அணிகலன்கள் 

D) முப்பரிைாண அச்சு  

விளக்கம்: ைருத்துவ கைய்நிகர் உண்ரையா து மூரள வலிரய கசயலாக்குவரத நிறுத்தவும் ைற்றும் 

ைருத்துவைர யில் உள்ள னநாயாளிகளின் னவதர ரயக் குணப்படுத்தவும் திறம்பட பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

அறுரவ சிகிச்ரச நிபுணர்கள் 3D ைாதிரிகரள பயன்படுத்தி அறுரவ சிகிச்ரசரய திட்டமிடுவதன் மூலம் 

கைய்நிகர் உண்ரை அறுரவ சிகிச்ரசகரள னைம்படுத்தியுள்ளது. அது ை  இறுக்கம், நிர வு இைப்பு ைற்றும் 

ை னநாரய குணப்படுத்த உதவுகிறது.  

42. ைண்ரட ஓட்டினுள் உள்ள அழுத்தம் ைற்றும் கவப்பநிரலரய கண்காணிக்க உதவும் 

முரற_____________ 

A) கைய்நிகர் உண்ரை  

B) கம்பியில்லா மூரள உணர்விகள்  

C) சுகாதாை அணிகலன்கள் 

D) முப்பரிைாண அச்சு  

விளக்கம்: கம்பியில்லா மூரள உணர்விகள் ைண்ரட ஓட்டினுள் உள்ள அழுத்தம் ைற்றும் கவப்பநிரலரய 

கண்காணிக்கின்ற . னைலும் அரவ உடலி ால் உறிஞ்சிககாள்ளப்படுகின்ற . எ னவ இந்த கருவிகரள நீக்க 

அறுரவ சிகிச்ரச னதரவயில்ரல. 

43. கபாருத்துக:  

A) கைய்நிகர் உண்ரை   - 1. ஆஸ்துைா சிகிச்ரச 

B) கம்பியில்லா மூரள உணர்விகள் - 2. எலும்பு ைருத்துவம்  

C) முப்பரிைாண அச்சு   - 3. ைண்ரட ஓட்டின் அழுத்தம்  

D) மீத்திறன் உள் இழுப்பான்கள் - 4. ை  இறுக்கம்  

A) 4 3 2 1  

B)  4 1 2 3  

C)  3 2 4 1   

D)  1 2 4 3 

விளக்கம்:  

A) கைய்நிகர் உண்ரை   - 1. ை  இறுக்கம்  

B) கம்பியில்லா மூரள உணர்விகள் - 2. ைண்ரட ஓட்டின் அழுத்தம்  
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C) முப்பரிைாண அச்சு   - 3. எலும்பு ைருத்துவம் 

D) மீத்திறன் உள் இழுப்பான்கள் - 4. ஆஸ்துைா சிகிச்ரச 

44. கீழ்க்கண்டக் கூற்றுகரள கவனி: (சரியா ரதக் கண்டறி) 

1) இைண்டு அல்லது அதற்கு னைற்பட்ட அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டது மூலக்கூறாகும்.  

2) எலக்ட்ைான்கள் அணுக்கருரவ சுற்றிவருகின்ற .  

3) அணுவின் ரையத்தில் அரைந்த புனைாட்டான்கள் ைற்றும் நியுட்ைான்களால் உருவாக்கப்பட்டது 

அணுக்கருவாகும்.  

A) 1 ைட்டும் சரி  

B) 2 ைட்டும் சரி  

C) 3 ைட்டும் சரி  

D) அர த்தும் சரி  

45. கடவுள் துகள்கள் என்றரைக்கப்பட்ட ஹீக்ஸ் துகள்கரள கண்டறிரைந்தரைக்காக னநாபல் பரிசு கபற்ற 

அறிவியல் அறிஞர்கள்_____________ 

A) பீட்டர் ஹிக்ஸ் 

B) எங்கலர்ட் 

C) தாைஸ் எடிசன் 

D) னைற்கண்ட அர த்தும்  

விளக்கம்: 2013 ஆம் ஆண்டில் புகழ்கபற்ற ‘கடவுள் துகள்கள்’ என்று விரளயாட்டாக அரைக்கப்பட்ட ஹீக்ஸ் 

துகள்கள் கண்டறியப்பட்ட . இரதக் கண்டறிந்ததற்காக பீட்டர் ஹிக்ஸ் ைற்றும் எங்கலர்ட் என்ற இருவரும் 

இயற்பியலில் னநாபல் பரிரசப் கபற்ற ர். புனைாட்டான்கள் நியூட்ைான்கள் னபான்ற பல துகள்களுக்கு நிரறரயக் 

ககாடுப்பது இந்த துகள்கனள ஆகும்.  

46. இந்த பிைபஞ்சத்தில் ஈர்ப்பு அரலகள் இருப்பரத கண்டறியப்பட்ட ஆண்டு___________ 

A) 2007 

B) 2007 

C) 2014 

D) 2015  

விளக்கம்: பிைபஞ்சவியல் என்பது பிைபஞ்சத்தின் னதாற்றம் ைற்றும் பரிணாை வளர்ச்சிரய ஆய்வு கசய்யும் 

துரறயாகும். அது விண்மீன்கள், விண்மீன்திைள் ஆகியவற்றின் உருவாக்கத்ரதப் பற்றிய ஆய்ரவ 

னைற்ககாள்கிறது. 2015 ஆம் ஆண்டில் ஈர்ப்பு அரலகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. னைலும் இந்த 

கண்டுபிடிப்புக்காக 2017 ஆம் ஆண்டு னநாபல் பரிசு வைங்கப்பட்டது.  

47. 1915 ஆம் ஆண்டு ஈர்ப்பு அரலகள் இருப்பரத கருத்தியல் மூலம் முன்கைாழிந்தவர்_________________ 

A) தாைஸ் ஆல்வா எடிசன் 

B) சர்.வி. ைாைன்  

C) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்  

D) சர் ஐசக் நியூட்டன்  
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விளக்கம்: உண்ரையில் ஈர்ப்பு அரலயின் சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகள், இரு கருந்துரள ஒன்றுடன் ஒன்று 

இரணந்து ஒனை கருந்துரளயாக ைாறும்னபாது கவளியிடப்பட்டரவ ஆகும். உண்ரையில் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 

1915 ஆம் ஆண்டு ஈர்ப்பு அரலகள் இருப்பரத கருத்தியலாக முன்கைாழிந்தார் 100 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு. அவைது 

கணிப்பு சரியா து எ  னசாதர  வாயிலாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.  

48. கருந்துரளத் துரறயில் ஆய்வு கசய்த அறிவியல் அறிஞர்_______________ 

A) தாைஸ் ஆல்வா எடிசன் 

B) ஸ்டீபன் ைக்கிங்  

C) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்  

D) சர் ஐசக் நியூட்டன்  

49. 1920 இல் “னைாஸ்ஸம் யுனிவர்சல் னைானபாக்கள்” என்ற நாடகத்தின் மூலம் னைானபாக்கரள 

அறிமுகப்படுத்தியவர்______________ 

A) கார்ல் னகபக்  

B) ஸ்டீபன் ைக்கிங்  

C) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்  

D) சர் ஐசக் நியூட்டன்  

விளக்கம்: னைானபாடிக்ஸ் என்ற கசால் னைானபா என்ற வார்த்ரதயிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது. 1920, இல் கசக் 

எழுத்தாளர் கார்ல் னகபக் என்பவைால் “னைாஸஸம் யுனிவர்சல் னைானபாக்கள்” என்ற நாடகத்தில் அது 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  

50. கீழ்க்கண்டக் கூற்றுக்கரளக் கவனி: (சரியா ரதக் கண்டறி) 

1) னைானபா என்ற கசால் னைானபாடிக்ஸ் என்ற வார்த்ரதயிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது.  

2) னைானபா என்ற வார்த்ரத கதாழிலாளர் அல்லது னவரல எ ப் கபாருள்படும் ‘னைானபாட்டா’ என்ற கசால்லில் 

இருந்து கபறப்பட்டதாகும்.  

A) 1 ைட்டும் சரி  

B) 2 ைட்டும் சரி  

C) இைண்டும் சரி  

D) இைண்டும் தவறு  

விளக்கம்: னைானபாடிக்ஸ் என்ற கசால் னைானபா என்ற வார்த்ரதயிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது. னைானபா என்ற 

வார்த்ரத கதாழிலாளர் அல்லது னவரல எ ப் கபாருள்படும் ‘னைானபாட்டா’ என்ற கசால்லில் இருந்து 

கபறப்பட்டதாகும்.  

51. ZnO கபாருளின் துகள் அளவு 30 nm இந்த பரிணாைத்தின் அடிப்பரடயில் அது இவ்வாறு 

வரகப்படுத்தப்படுகிறது.  

A) னபைளவு கபாருள் 

B) நான ா கபாருள்  

C) கைன்ரையா  கபாருள் 

D) காந்தப்கபாருள் 
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52. கீழ்க்கண்டவற்றுள் இயற்ரகயா  நான ா கபாருள் எது? 

A) ையிலிறகு  

B) ையில் அலகு  

C) ைணல் துகள்  

D) திமிங்கலத்தின் னதால் 

53. மிகவும் நிரலத்த தன்ரை ககாண்ட கசயற்ரகப் கபாருள் உருவாக்குவதற்கா  திட்ட வரையரற எதர ப் 

பின்பற்றியது.  

A) தாைரை இரல 

B) ைார்ஃனபா பட்டாம்பூச்சி  

C) கிளிமீன்  

D) ையிலிறகு 

54. அணுக்கரள ஒன்றுதிைட்டி நான ா கபாருரள உருவாக்கும் முரற அரைக்கப்படுவது.  

A) னைலிருந்து – கீழ் அணுகுமுரற 

B) கீழிலிருந்து – னைல் அணுகுமுரற  

C) குறுக்கு கீழ் அணுகுமுரற 

D) மூரல விட்ட அணுகுமுரற 

55. ‘ஸ்கி கைழுகு’ என்பது நான ா கபாருளின் பயன்பாடு ஆகும். அது பயன்படும் துரற 

A) ைருத்துவம்  

B)  வுளி 

C) விரளயாட்டு  

D) வாக  கதாழிற்சாரல 

56. னைானபாக்களில் தரசக்கம்பிகள் உருவாக்க பயன்படும் நிர வு உனலாகக்கரலகள். 

A) வடிவ நிர வு உனலாகக்கலரவகள்  

B) தங்கம் தாமிை உனலாகக்கலரவகள் 

C) தங்கம் கவள்ளி உனலாகக்கலரவகள் 

D) இரு பரிைாண உனலாகக்கலரவகள் 

57. மூரளயா து வலிரயச் கசயலாக்குவரத நிறுத்த பயன்படுத்தப்படும் கதாழில்நுட்பம்  

A) துல்லிய ைருத்துவம்  

B) கம்பியில்லா மூரள உணர்வி 

C) கைய்நிகர் உண்ரை  

D) கதிரியக்கவியல்  

58. புனைாட்டான்கள் ைற்றும் நியூட்ைான்களுக்கு நிரறரய அளிக்கும் துகள்  

A) ஹிக்ஸ் துகள்  

B) ஐன்ஸ்டீன் துகள் 
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C) நான ா துகள் 

D) னபைளவு துகள் 

59. ஈர்ப்பு அரலகரள கருத்தியலாக முன்கைாழிந்தவர்  

A) கான்ைாட் னைான்ட்க ன் 

B) னைரி கியூரி  

C) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்  

D) எட்வார்டு பர்கசல் 

60. எந்திைவியல் துரறயில் பயன்படுத்தப்படும் கபாருள்கள் 

A) அலுமினியம் ைற்றும் கவள்ளி 

B) கவள்ளி ைற்றும் தங்கம் 

C) தாமிைம் ைற்றும் தங்கம் 

D) எஃகு ைற்றும் அலுமினியம்  
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