
மாதி� வ�னா�க� : -

1. வ�ைச F, ���க� A ம��� ேநர� T ஆகியவ�ைற அ��பைட அள�களாக
பய�ப��த�ப�கிற�. எனேவ  ந�ள�தி� ப�மாண� எ�ன . [வ�ைச  = [ML1T–2], [���க�]
= [LT–2]

(a) FT 2 (b) F –1T 2 (c) F –1A2T –1 (d) AT2

2. இர�� வ�ைசகள�� ெதா�பயன��  ஒ� வ�ைசய�� எ� மதி�� இ�ெனா� வ�ைசைய
வ�ட இர�� மட��, ெதா�பய� வ�ைச ம�ற இர�� சிறிய வ�ைசக��� ெச���தாக
உ�ள� என�� இர�� வ�ைசக��� இைடப�ட ேகாண� எ�ன?
(a) 120°                                    (b) 60°                                    (c) 90°                      (d) 150°

3.   v திைசேவக�தி� ெச��� ஒ� �களான� மாரா ேவக�தி� Ѳ எ�ற ேகாண�தி�
திைசைய மா�றிெகா�கிற�. திைசேவக�தி� மா�ப�� எ�மதிபான�.
(a)  2v cos (θ/2)                          (b) 2v sin(θ/2)                             (c)  2v sin(θ/4) (d) (1 – cos θ)

4.   ெதாட�க�தி� ஓ�� நிைலய���ள m நிைற ெகா�ட ஒ� �கள�� ேம� F எ�ற
மா�� வ�ைச T எ�ற கால இைட ெவள�ய�� ெச��த�ப�கிற�. வ�ைச நி��த�ப�ட�ட�
u எ�ற திைச ேவக�தி� நகர ஆர�ப��கிற�.ேநர�ைத சா��� ெபா�ள�� ேம�
ெசய�ப�� வ�ைச கா�டப���ள�. அைரவ�டதி�  வைள� பட�தி� கா�ட�ப���ள�.
u மதி�� கா�க.

(a) u = (b) u = (c) u = (d) u=π𝐹˳2

2𝑚  π𝑇2

8𝑚
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5. அதிக எைட ெகா�ட சீரான ஒ� தி�ம ச�கிலியான� கிைட�தளேமைசய�� ம��
ைவ�க�ப���ள�. ச�கிலி��� ேமைசய�� பர�ப����� இைடேயயான உரா��
�ணகமான� 0.25 என�� ச�கிலி� எ�வள� ப�தி ேமைசய�லி��� கீேழ ெதா�கி
ெகா�� இ����?

(a) 20%                             (b) 25%                                        (c) 35%                              (d) 15%

6.   u எ�ற திைசேவக�தி� ஒ� �களான� கிைடதள�திலி��� P எ�ற ��ள�ய��
இ��� எ�ய�ப�கிற�.இ� கிைடதள�தி��ள Q எ�ற  ��ள�ைய அைடகிற�.P ய�லி���
Q ஐ அைட�� ேநர�தி� �கள�� சராச� திைசேவக� எ�ன ?

(a) (b) u cos α (c) (d)
𝑢 𝑠𝑖𝑛α

2
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7. ஒ� லி�� ஆன� ேம� ேநா�கி 2 m /s2 எ�ற ���க�ட� இய��கிற�. லி���
ேம�ேநா�கிய திைசேவக� 5 m /s உட� இய��� ேபா� தைரைய ெபா��� பயண�யாள�
ஒ�வரா� ஒ� �களான� 3 m/s எ�ற திைசேவகதி� எ�ய�ப�கிற�. எ�வள� ேநரதி��
ப�� அ��க� அவ�� ைகைய வ�� அைட��?

(a) sec                          (b) sec                                        (c) sec                                (d) 1 sec
2
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8.  ஒ� எ�ஜின�� உ�ள A ���� ெவ��பர�� ெகா�ட �ழாயான� ρ அட��தி
ெகா�ட ந��ம�ைத ெவள�ேய�ற பய�ப��த�ப�கிற�. �ழாய�லி��� ெவள�ேய�� ந���
திைசேவக� V  என�� ந��� ம�� ெசய�ப�� இய�க ஆ�ற� வ �த� எ�ன ?

(a) Aρv3 (b) Aρv2 (c) Aρv                 (d) Aρv1
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9.  ஓ�வ���ள 15 kg நிைறய�� ம�� 5 N வ�ைச ெசய�ப�கிற�. �தலாவ� வ�னா�ய��
வ�ைசய�னா� ெபா�ள�� ேம� ெச�ய�ப�ட ேவைல எ�ன ?

(a) 5 J               (b) J (c) 6 J                   (d) 75 J5
6

10. 1 m ப�க� ெகா�ட ABC எ�ற சம�ப�க ��ேகாண�தி� �ைலகள�� வ�ள��ப��
��� நிைறக� 1.0 kg, 2.0 kg, 3.0 kg அைம���ளன. AB x அ�சி�� A ஆய அ�சாக��
ெகா�டா� இ�வைமப�� நிைறைமய� கா�க?

(a) ( m, m)     (b) ( m, m )           (c) ( m, ) (d) none of these7
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11. நிைலயாக உ�ள ேகாள�தி�(2) ம��, m சம நிைறெகா�ட ம�ெறா� ேகாளமான� மாறா
திைசேவக�தி� u ெச�� ேமா�கிற�. e யான� வ�ைற�� �ணக� என�� இர��
ேகாள�கள�� திைசேவக�தி� வ�கித� V1/ V2 ேமாத��� ப�� கா�க.

(a) )            (b) ) (c) )                (d) )( 1−𝑒
1+𝑒  ( 1+𝑒

1−𝑒 ( 𝑒+1
𝑒+1  ( 𝑒−1

𝑒+1

12. L ந�ள�� ρ ந��சி நிைறயட��தி��  ெகா�ட ெம�லிய கட�தி வைள�க�ப�� O
ைமய� ெகா�ட வ�ட ��றாக மா�ற�ப�கிற�. XY ஐ ெபா��� நிைலம தி���திற�
கா�க.

(a) (b) (C) (d)ρ𝐿3

8π2  ρ𝐿3

16π2
5ρ𝐿3

16π2  3ρ𝐿3

8π2

13. சம நிைற�� ஆர�� ெகா�ட 4 தி�ம ேகாள�க� சம ேகாண உ�ததி� �த�திரமாக
�ழ�கிற�. ஓ�� நிைல�� ெகா�� வர எ�ெபா�ள��� அதிக ேவைல ேதைவப�கிற�.

a) வ��ட�ைத ெபா��� �ழ�� தி�ம ேகாள�.
b) வ��ட�ைத ெபா��� �ழ�� உ�ள �ட�ற ேகாள�.
c) ைமய�தி� வழியாக�� த��� தள�தி��� ெச���தாக ெச��� அ�ைச ெபா���
�ழ�� தி�ம த��
d) வ��ட�தி� வழியாக அ�ைச ெபா��� �ழ�� வைளய�.

14. �வ�ைய ��றி வ�ட�பாைதய��   இய��� �ைண�ேகாள�� ெமா�த ஆ�றலான�
(நிைலயா�ற� & இய�க ஆ�ற� ) EO. எனேவ இத� நிைலயா�ற�
(a) - EO (b) 1.5EO (c) 2EO (d) EO

15. ஒேர ெபா�ளா� ஆன இர�� கட�திகள�� ந�ள� சம�. 2 வ� கட�திய�� வ��ட�
1வ� கட�திைய வ�ட 2 மட��. இவ�ைற சம எைட ெகா�� ந��சி��� ேபா�  இவ�றி�
ந��சி வ�கித� கா�க.
(a) 1:1                    (b) 2:1                     (c) 1:2               (d) 4:1

16. ைஹ�ரஜ� வா�வ�� rms திைசேவக� எ�த ெவ�பநிைலய�� �வ� பர�ப�� வ��ப�
திைசேவக�தி��� சமமாக இ����. என��

(a) 1060K                (b) 5030 K                 (c) 8270 K            (d) 10063 K

17. 500 K ெவ�பநிைல ெவள�ேய�� ேபா� கா�னா� ஏ�திர�தி� பய�� திற� 50 % .
இத�  உ� இ���� ெவ�ப நிைல மாறாம� பய�� திற� 60 % அதிக��க
ெவள�ேய�� ெவ�ப நிைல எ�வள� இ��க ேவ���?

(a) 200 K                (b) 400 K                  (c) 600 K             (d) 800 K

18. தன� சீ�ைச இய�க�ைத ேம�ெகா���  �கள�� இடெபய�சியான� y = 0.30 sin(220t+0.64)
m. இ��கள�� அதி�ெவ� ம��� அதிகப�ச திைசேவக� கா�க.
(a) 35 HZ,66 m/s         (b) 45 HZ,66 m/s           (c) 45 HZ,113 m/s     (d) 35 HZ,66 m/s

19 நிைலயான  ஊ��ேநா��பவைர ேநா�கி ஒ� இரய�� வ�� 34 m/s எ�ற ேவக�தி�
ெச�கிற�.. இ�� இரய�� வ�� எ���� ச�ததி� ஒலி ம��� அதி�ெவ� f1 என
ஊ��ேநா��பவரா� �றி� ப�ட�ப�கிற�. இரய�� வ��ய�� திைசேவக� 17 m/s என
�ைற�� ேபா� f2 அதி�ெவ� என �றி�� ெகா�ள�ப�கிற�. கா�றி� ஒலிய�� ேவக�
340 m/s, என�� f1/f2 இ� வ�கித� கா�க
(a) (b) (c) 2                 (d)18
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1
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20. L ப�க��ள ABC எ�ற சமப�க ��ேகாண�தி� �ைனகள�� q, 2q, -3q எ�ற
மி���ட�க� அைம���ளன. இ�வைமப�� மி� இ��ைன நிக�வ�� எ� மதி��
கா�க
(a) ql                    (b) 2qL                  (c) (√3) qL            (d) √7ql



21.கீழ�க�ட பட�தி� அைன�� மி�தைடகள�� மதி�� 18 Ω என�� அ�ம��ட�� அளவ ��
எ�ன?

(a) 2.5 A                 (b) 10 A                 (c) 5 A               (d) 9 A

22. 1.5 volt மி�ன�ய�� வ�ைச��, 1.5Ωஅக  மி�தைட�� ெகா�ட மி� கலன��
ந�நிைல���ள� மி�ன��தமான�ய�� 500 cm இ� உணர�ப�கிற�. இ�மி�கலன���
���காக   13.5 Ω கட�திைய இைண��� ேபா� மி� ந�நிைல� ��ள� எ�� நக��?
(a) to 50 cm            (b) to 550 cm 10 A         (c) to 450 cm         (d) none of the above

23. 5 μCமி�ேத��திற� ெகா�ட தன�ைம ப��த�ப�ட கட�தி�� 30 μCமி���ட�
அள��க�ப�கிற�. இைத ம�ெறா� கட�தி உட� இைண��� ேபா� ெமா�த மி���ட�
50 μCம��� மி�ேத��திற� 10 μF.இ�கட�திகள�� உ�ள மி���டதி� வ�கித� கா�க.

(a) (b) (c) (d)
𝑄

5µ𝐹

𝑄
10µ𝐹

= 2
1  

𝑄
5µ𝐹

𝑄
10µ𝐹

= 1
5

𝑄
5µ𝐹

𝑄
10µ𝐹

= 1
3  

𝑄
5µ𝐹

𝑄
10µ𝐹

= 1
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24.கீ�க�ட தி�ம வ�ட ��றி� ேம� பாதிய�� மி�தைட, கீழக�ட ப�கி�
மி�தைடைய வ�ட இ� மட��. இத� ைமய�தி� கா�த ��டலி� எ� மதி�� கா�க.

(a)0                  (b) (c) (d) µ ̥𝑖
6𝑎

 µ ̥𝑖
2𝑎   µ ̥𝑖

12𝑎

25. �வ�ய�� கா�த �ல�தி� திைச�� இைணயாக ச�ட கா�தமான� கிழ�� ேம��
திைசய�� இ���மா� ேமைசய�� ைவ�க�ப���ள�. கா�த�ல� �ழியா�� ேபா�
எ�தைன ந�நிைல ��ள� உ�வா��

(a)2                  (b) 0                     (c) 1                  (d) 4

26. கீ�க�ட பட�தி� கா����ளவா� ஒ� ச�டகா�தமான� A & B இர��
வ�ட������ ந�ேவ ெபா� அ�சி� ைவ�க�ப���ள�. அ�சி��� இைணயாக
நக���� ேபா�..

(a) மி�ேனா�ட� A வ�� ம��� ��ட�ப�� .

(b) A ம��� B ய�� உ�வா��  ��ட�ப�ட மி�ேனா�ட�தி� திைச ஒேர திைசய��
அைம��.

(c). மி�ேனா�ட� B ய�� ம��� ��ட�ப��.



(d). A ம��� B ய�� உ�வா��  ��ட�ப�ட மி�ேனா�ட�தி� திைச எதி� திைசய��
அைம��.

27. ஒ� ��ள� �ல�தி� மி�கா�த கதி�வ ��சி� சராச� ெவள�வ�� திற� 800 W.
�ல�திலி��� 3.5 m ெதாைலவ�� மி� �ல�தி� அதிகப�ச மதி�� கா�க.

(a) 56.7 V/m           (b) 62.6 V/m            (c) 39.3 V/m                (d) 47.5 V/m

28. கீழக�டவ�றி� ச�யானைத ேத��ெத�

a. ேகாளவ�வ ஆ�ய�� இ��ற�� ப��ப�� ெபா��� அைமயா�.

b.  மாய ப��ப� ேநராக இ����.

c. தள ஆ�ய�� உ�வா�� ப��பமான� ெபா�ள�� ேவக�தி��� இைணயாக இ����.

d. ஒள� வ�லக� வ�திய�� அைன�� அைலகள�� ந�ள�� சமமாக இ��கா�.

29. ��யன�� வ��ட� 1.4 × 109 m ம��� இத� ெதாைல� �வ�ய�லி��� 1011 m. 2 m
�வ�ய �ர�  ெகா�ட �ழி ஆ�ய�னா� உ�வா�� ப��ப�தி� வ��ட� கா�க.

(a) 0.7 cm           (b) 1.4 cm              (c) 2.8 cm                 (d) 0

30. க�ணா� கா�� �க�தி� இைட�ப�ட ���ட� ேகாண� 54.47˚. ஒ� ஒள�
க�ைறயான� கா�றிலி��� க�ணா�ய��� ேமா��ேபா� ப�ேகாண� 45˚ ஊ����
ேகாண� கா�க

(take , tan 54.74˚=√2 )

(a) 60˚ (b) 30˚ (c) 25˚ (d) 54.47˚


