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ல்ா யிாக்ைளுக்கும் யிகடனிக்ை
இவ் யிாத்தாில் இரு குதிைள் உள் (A, B).
குதி A ஆது 15 ல்பதர்வு யிாக்ைகக் பைாண்டுள்து. ஒவ்பயாரு
யிாயிற்குநா உநது பதாிவுடன் பதாடர்புட்ட திலின் ைீழ் பைாடிடுை.
குதி B இரு யிாக்ைக நட்டும் பைாண்டுள்து.
ல்ாப்
பறுதல்ைகபெம்
பைய்யதற்கு
உநக்கு
தபப்ட்ட
தாள்ைகப்
னன்டுத்துை.
ஒவ்பயாரு யிாயின் இறுதினிலும் பதாடர்புட்ட இறுதிக் பைாகயைகபெம்,
ண்பறுநா
யிகடைகபெம்
ழுதுயதற்கு
யிகடத்தாபான்று
யமங்ைப்ட்டுள்து.
ாீட்கைனின் படியில் பழுகநனா யிாத்தாகபெம் இறுதி யிகடத்தாள்ைகபெம்
கைனிக்ை.
ைணக்குைகச் பைய்து ார்த்த தாள்ைகபெம், ஒவ்பயாரு தாிலும் உநது
சுட்படண்கண ழுதி பயாைக் கைனிக்ை.
யிாத்தாின் ப் க்ைத்கதபெம் ிாித்பதடுக்ை பயண்டாம்.
குதி A
(

)

1. திணிவு 2 kg பைாண்ட குற்ி A ஆது 8 kg பைாண்ட குற்ி B இன்பநல்
கயக்ைப்ட்டுள்து. இத்பதாகுதி ைபடுபபடா ைிகடனா பநற்பப்பான்ின் பநல்
கயக்ைப்ட்டுள்து. தத்திற்கும் B இற்குநிகடபனனா உபாய்வுக் குணைம் 0.5 ஆகும்.
A இற்கும் B இற்குநிகடபனனா உபய்வுக் குணைம் 0.4 ஆகும். குற்ி B இன்பநல் 10N
ைிகடனா யிகைனாது ிபபனாைிக்ைப்டுைிது. A, B நற்றும் B, தம்
ஆைினயற்ிற்ைிகடபனனா உபாய்வு யிகைைள் பகபன,
(1) பூச்ைினம், பூச்ைினம்
(4) 8 N, 10 N

(2) பூச்ைினம், 10 N
(5) 8 N, 50 N

(3) 8 N, பூச்ைினம்

2. ித்திலிருந்து பாருபான்று பநல் பாக்ைி 15
ன் ைதிபெடன் ினப்டுைிது.
பநல் பாக்ைிச் பைல்லும்பாதும் ைீழ்பாக்ைி யரும்பாதும் ித்திலிருந்து 10 m
1

உனபத்திலுள் புள்ிபனான்க
பபங்ைள் பகபன,

அப்

(1) 1.0 s, 2.0 s

(3) 1.5 s, 2.0 s

(2) 0.5 s, 2.0 s

பாருாது

ைடப்துடன்

பதாடர்புள்

(4) 1.0 s, 3.0 s

(5) 1.5 s, 3.0 s

3. பட்டாங்கு அகபனான்ின் திபயின ஊடைபநான்ினூடா பைலுத்துகைனின்பாது
பைலுத்துகைத் திகையமிபன ஊடுைடத்தப்டும் ைணினங்ைாய,
(1) ைக்தி, உந்தம், திணிவு

(2) ைக்தி நட்டும்

(4) ைக்திபெம் உந்தபம்
4.

(3) ைக்திபெம் திணிவும்

(5) திணிவும் உந்தபம்

உனபம் இலிருந்து h ைீபா தடபநான்ில் யிடப்டும் பாதிகை குண்படான்று அத்
தடத்தின் யட்டப் ாகதனில் பழுகநனா சுற்க ஆக்குைிது. R ன்து அதிபெனர்
புள்ினா A இல் பாதிகை குண்டு இருக்கும் பாது அதில் தாக்கும் நறுதாக்ைபநில்,
ின்யருயயற்றுள்

ந்த யகபபு R இன் h உடா நாற்த்கதக் ைாினாைக்

ைாட்டுைிது?
(1) R R

A
h

0

hh

R R

(3)
h
h

0

R R

R R

R R

(2)

(4)

0

hh

0

(5)
0

hh

hh

5. திந்த குாய் ஒன்ிலுள் யமினாது 300 Hz, 400 Hz ஆைின அதிர்பயண்ைில் நட்டும்
ிகனா

அகைகத்

தாங்குயபதாடு

இயற்ிற்ைிகடனில்

பயபந்த

அதிர்பயண்ணிலும் உருயாக்ையில்க. இந்தக் குமானின் இபண்டாயது இகைனம்
பைாண்டிருக்கும் அதிர்பயண்ணாது,
(1) 800 Hz.
6.

(2) 600 Hz.

(3) 400 Hz.

(4) 200 Hz.

(5) 100 Hz.

குறுக்கு அகபனான்று இகமபனான்ின் யமிபன டத்திற் ைாட்டப்ட்டயாறு
யதுபுநாை பைல்ைிது.

ைாட்டப்ட்டுள் ைணங்ைில் P, Q, R, S, T  குிபடு
இடப்ட்டுள்யற்றுள் ந்த புள்ி அதன் பயைத்கதபெம்

S
P
Q

R

T

ஆர்படுைகபெம்
பைாண்டுள்து?
2

திபபதிர்த்

திகைைில்

(1) P

(2) Q

(3) R

(4) S

(5) T

7. குயினற் தூபம் 20 cm உள் ஒருக்கும் யில்கபனான்ால் ியாது திகபபனான்ில்
குயிக்ைப்டுைிது. ியாது யில்கனின் நத்திபெடன் 9.5  10-3 radian
பைாணபநான்க ஆக்ைிால், யிம்த்தின் யிட்டநாது,
(1) 4.8  10-2 cm (2) 9.5  10-2 cm (3) 1.9  10-1 cm (4) 3.8  10-1 cm

(5) 7.6  10-1 cm

8. டபைான்று அதன் பைாடிநப உச்ைினில் 500 nm அகீபள் ச்கை யிக்பைான்கக்
பைாண்டிருக்ைிது. டைின் க்ைத்தில் ீாில் அநிழ்ந்திருக்கும் சுமிபனாடி ஒருயர் இந்த
யிக்கை

ார்க்கைனில்

அயதாிப்ார்?

ன்

ச்கை

ித்துக்ைா

(1) அகீம் 375 nm, ச்கை
nm, ச்கை

அகீத்கத
ீாின்

அப்ார்

பிவுச்சுட்டி,

(2) அகீம் 375 nm, ீம்

ன்
nw =

4/3

ித்கத
ஆகும்.

(3) அகீம் 500

(4) அகீம் 665 nm, ைியப்பு

(5) அகீம் 500 nm, நஞ்ைள்
9. ின்யரும் கூற்றுக்ைளுள் து அல்து கய ைாினாகய?
(A) தூன ீாின் பைாதிிக யமிநண்ட அபக்ைத்துடன் அதிைாிக்ைிது,
(B) தூன ீர் பைாதிக்கும்பாது, யமங்ைப்ட்ட ைக்தினாது ீர் பக்கூறுைின்
இனக்ைப்ாட்டுச் ைக்தினாை நாற்ப்டுைிது.
(C) தூன

ீர்

பைாதிக்கும்பாது,

யமங்ைப்ட்ட

ைக்தினாது,

பக்கூறுைளுக்ைிகடபனனா அழுத்த ைக்தினாை நாற்ப்டுைிது.
(1) (A) நட்டும்

(2) (A), (B) நட்டும்

(3) (B), (C) நட்டும்

(4) (A), (C) நட்டும்

(5) (A), (B), (C) ல்ாம்

10. ைீழுள் P-V யகபடத்தில் நாாத் திணிவுள் இட்ைின யாபெபயான்று ைக்ைப
பைனற்ாடு ABCD ஊடாை பைல்லும்பாது ற்டும் அபக்ை
நாற்ம் P திர் ையவு V யகபபு ைாட்டப்ட்டுள்து.
ின்யரும் கூற்றுக்ைகக் ைருதுை.
(A) A இலிருந்து B, பைனற்ாட்டின் பாது யாபெயிால்
பயக பைய்னப்டுைிது.
(B) B இலிருந்து C, பைனற்ாட்டின் பாது யாபெயில் இருந்து
பயப்ம் பப்ட்டது.
(C) C இலிருந்து D, பைனற்ாட்டின் பாது யாபெயின் அைச் ைக்தி அதிைாிக்ைிது.
ின்யரும் கூற்றுக்ைளுள் து அல்து கய ைாினாகய?
(1) (A) நட்டும்
(4) (A), (C) நட்டும்

(2) (B) நட்டும்
(5) (A), (B), (C) ல்ாம்.

3

(3) (A), (B) நட்டும்

11. ஆகப r உகடன பநல்லின யட்டயடிய யகனபநான்று ஓபகு ீத்திற்கு ற்ம் வீதம்
ைீபாை நின்ற்ப்ட்டுள்து. இன்பாரு புள்ி ற்ம் Q இக படியிலினில் இருந்து
அவ் யகனத்தின் நத்திக்கு டுத்துயபச் பைய்னப்டும் பயக ன்? (0 = சுனாதீ
பயினின் அனுநதித்தின்)
(1)

(2) qQ/(4or)

0

ைாட்டப்ட்ட

12.

டத்தில்

(3)

ைநாது

⁄

(4)

நி.இ.யி.

6

⁄

⁄

(5)

இகபெம்

V

தயிர்க்ைப்டக்கூடின உள்ை தகடகனபெம் பைாண்டுள்து. ான்கு
தகடனங்ைள் R1, R2, R3, R4 ஆைின பகபன 12 , 6 , 2 , 4 
தகடைக பைாண்டுள்.
ஆகும்.

பைாள்யினின் பைாள்யம் 10 F

ிகனா ிகனில்,

A உடன் இகணக்ைப்ட்டுள்

பைாள்யி தட்டத்தில் உள் ற்ங்ைள்,
(1)
(2)
(3) 0
(4)

(5)

13. ஒவ்பயான்றும் 2  உள் ஆறு தகடைள்

PQRS ன் ஒழுங்ைா ான்பைிபனான்க

உருயாக்குநாறு இகணக்ைப்ட்டுள். P இல் உள்தகந்து இல் Q பயியருநாறு 4 A
நின்பாட்டம் ான்பைிக்குக் குறுக்பை ாய்ைிது.
ின்யரும் கூற்றுக்ைளுள் து அல்து கய ைாினாகய?
R

4A

(A) புள்ிைள் R, S ன் ஒபப அழுத்தத்தில் உள்..

Q

(B) ைம்ி PR உள் நின்பாட்டம் 1 A.
(C) PQ இற்குக் குறுக்பைனா அழுத்த வீழ்ச்ைி 4 V.
(1)

(A) நட்டும் (2) (B) நட்டும்

(5)

(A), (B), (C) ல்ாம்

14.

டத்தில்

ைாட்டினயாறு

(3.) (A), (B) நட்டும்

y

அச்ைின்

உள்பாக்ைிபெம்

நற்து

இருக்ைபம்

தாில்

இருந்து

பயிபாக்ைிபெம் உள்து. ஒரு ைம்ினாது ைால் யட்ட
யடியில் யகக்ைப்ட்டு ன் OABO படின சுற்க
ஆக்குைிது. அது நணிக்கூட்டுத் திகைனில் O புள்ி ற்ி
தாின்

தத்தில்

ைீபாை

சுற்ப்டுைிது.

ின்யருயயற்றுள் வ் யகபபு நின்பாட்டத்தின், I,
பபத்துடா,

t,

நாற்த்கத

ஒரு

சுமற்ைினின்பாது

ைாினாை ைாட்டுைிது?

4

P

(4) (A), (C) நட்டும்

பயாக்ைப்ட்ட இரு ைநா ைாந்தப் புங்ைளுள் ஒன்று
தாின்

4A

S

I

I

0

0
t

t

(1)

(2)

I

I

0

I

0

0

t

t

(3)

15.

டத்திற்
ைடத்தினினூடு

(4)

ைாட்டப்ட்டயாறு
நின்பாட்டம்

t

(5)

யடியகநக்ைப்ட்ட
I

ாய்ைிது.

யகந்த

குதினின் ஆகப r ஆகும் அத்துடன் பபா குதி நிை
ீநாது. நத்தி O இல் ைாந்தப் ான அடர்த்தினாது,
(1) தாின் பயிபாக்ைி (oI/4r)[3/2 + 1]
(2) தாின் உள்பாக்ைி (oI/4r)[3/2 + 1]
(3) தாின் உள்பாக்ைி (oI/4r)[3/2 – 1]
(4) தாின் பயிபாக்ைி (oI/4r)[3/2 – 1]
(5) தாின் உள்பாக்ைி (oI/2r)[/2 + 1)]

5

ORR O

குதி B
புயிபர்ப்ாா ஆர்படுைல் = g
(1) ஆகப R உள் பாள்ா பைாநாது அதன்

RRR R

நத்தினினூடு பைல்லும் ிகக்குத்தா அச்சு ற்ி

 

பைாணபயைம்  உடன் சுற்ப்டுைிது.



பைாத்தின் உள்ப திணிவு m உள்

RRR m

ைிறுநணிபனான்று பைாத்துடபபன ைறுக்ைாநல்

RRR 

குிப்ிட்ட உனபத்தில் டத்தில் ைாட்டப்ட்டயாறு அகைைிது.
பைாத்தின்

நத்தினிலிருந்து

ைிறுநணிக்ைா

ஆகபக்குாின

தூபநாது

ிகக்குத்துடன் பைாணம்  இக ஆக்குைிது.
(a) ித்திலுள் ிகனா அயதாி ஒருயருக்கு ைார்ாை ைிறுநணினில் தாக்கும்
யிகைைக யகபை.
ைிறுநணினாது பைாத்தின் உள் பநற்பப்பு யமிபன ைீழ் பாக்ைி ைறுக்ை
பனல்ைிது ன்று ைருதுை.
பநற்

(b)

கூின

ைட்டுப்ாட்டுக்கு

அகநன

ைிறுநணிக்கும்

பைாத்தின்
நிைக் குகந்தsss

உள்பநற்பப்ிற்குநா ைறுக்கும் உபாய்வுக் குணைத்தின்
பறுநதிக்ைா( ) பைாகயபனான்க பறுை. உநது பைாகயனாது , R, , g
ஆைினயற்கக் பைாண்டிருக்ைபயண்டும்.
( )

(c) ஒரு நாணயன்

> 1, ஆை இருந்தால் ைிறுநணினாது ைறுக்ைாநல் இருக்ை

பைாஞ்ைம் உபாய்வு பதகய ன்று கூறுைிான். இது ைாினா தயா? dd



(2) ஒரு நின்பற்ப்ட்ட பைாள்யினின் ைநாந்தப தட்டங்ைள் பைவ்யை யடியில்
உனபம்

H

இகபெம்

ிகக்குத்தாைவும்

அைம்

l

இகபெம்

கயக்ைப்ட்டுள்து.

பைாண்டுள்பதாடு

யினில்

தட்டங்ைிற்ைிகடபனனா

தட்டு

பயாக்ைம் d ஆகும்.
(i)

(a)

யி

ிபப்ப்ட்ட

பைாள்யினின்

பைாள்யத்திற்ைா

பைாகயபனான்க யினின் அனுநதித்தின்

( )

ஆைினயற்ின் ைார்ாை

ழுதுை.
(b)

நின்பற்ப்ட்ட

பைாள்யினின்

நின்புச்

பைிவு

ஆைினயற்ின் ைார்ாை பைைாிக்ைப்ட்ட ைக்திக்ைா (

(E0)

,

,

d

) பைாகயபனான்க

ழுதுை.
(ii)

தற்பாழுது

பைாள்யி

தட்டங்ைின்

ைீழ்

யிமிம்ாது நின்னுகமன திபயபநான்க பதாடுநாறு
HH

டத்திற்

H
huu h

ைாட்டப்ட்டயாறு
6

கயக்ைப்ட்டுள்து.

திபயநாது தட்டங்ைின் டுபய உனபம் h இற்கு பநல் ழும்புைிது.
(a) குகனாை ிபப்ப்ட்டுள் இச் ைநாக்பைாள்யினின் பைாள்யம் ( )
இற்ைா பைாகயபனான்க யமினின் அனுநதித்தின்
ைார்பு அனுநதித்தின்

, H, l, d, h திபயத்தின்

ஆைினயற்ின் ைார்ாை ழுதுை.

(b) திபயத்தின் அதிைாித்த புயிபர்ப்பு அழுத்த ைக்திக்ைா பைாகயபனான்க (

)

திபயத்தின் அடர்த்தி ( ), h, l, d, g ஆைினயற்ின் ைார்ாை ழுதுை.
(c) பைாள்யினிலுள் பநாத்த ற்ங்ைள் நாயில்க ன்றும் பயினிலிருந்து
ந்த ைக்திபெம் உள்ளுக்கு நாற்ப்டயில்க ன்றும் ைருதி உனபம் இகக்
ைணிப்தற்ைா பைாகயபனான்க ற்ப்ட்ட பைாள்யினின் ஆபம்
நின்பு பைிவு E0, H, ρ,

,

,

g ஆைினயற்ின் ைார்ாைப் பறுை. ல்ாக்

குிபடுைளும் இபத்துச் பைய்னப்டபயண்டும். h இக ஒரு பாருாை ைருதத்
பதகயனில்க.
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