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                            இலங்கைப் ப ௌதிைவியல் ஒலிம் ியாட் 

   ப ாட்டிப் ாீட்கை – 2017 

 

அனுமதிக்ைப் ட்ட பேரம் : 02 மணித்தியாலங்ைள்                            

ைணிப் ான்ைள்  ாவகைக்கு அனுமதிக்ைப் டாது. 

 ாீட்கைத் திைதி : 16 – 09 – 2017                                                     சுட்படண் : ………………......... 

பேரம் : 9.00 a.m. -  11.00 a.m. 
_____________________________________________________________________________________________
_ 

அறிவுறுத்தல்ைள் 

 எல்லா விைாக்ைளுக்கும் விகடயளிக்ை. 

 இவ் விைாத்தாளில் இரு  குதிைள் உள்ளை (A, B).  

  குதி A ஆைது 15  ல்பதர்வு விைாக்ைகளக் பைாண்டுள்ளது. ஒவ்பவாரு விைாவிற்குமாை 

உமது பதாிவுடன் பதாடர்பு ட்ட  திலின் ைீழ் பைாடிடுை. விகடத் பதர்கவ மாற்றிைால் 

முன்ைர் பைாடிட்டவற்கற முழுகமயாை அழித்துவிட / எடுத்துவிட பவண்டும். 

  குதி B ஒரு விைாகவ மட்டும் பைாண்டுள்ளது.  

 எல்லாப் ப றுதல்ைகளயும் பைய்வதற்கு உமக்கு தரப் ட்ட தாள்ைகளப்  யன் டுத்துை.  

 ஒவ்பவாரு விைாவின் இறுதியிலும் பதாடர்பு ட்ட இறுதிக் பைாகவைகளயும், 

எண்ப றுமாை விகடைகளயும் எழுதுவதற்கு விகடத்தாபளான்று வழங்ைப் ட்டுள்ளது.    

  ாீட்கையின் முடிவில் முழுகமயாை விைாத்தாகளயும் இறுதி விகடத்தாள்ைகளயும் 

கையளிக்ை.   

 ைணக்குைகளச் பைய்து  ார்த்த தாள்ைகளயும், ஒவ்பவாரு தாளிலும் உமது சுட்படண்கண 

எழுதி பவறாைக் கையளிக்ை.  

 விைாத்தாளின் எப்  க்ைத்கதயும்  ிாித்பதடுக்ை பவண்டாம். 
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 குதி A 

         ( 𝑔 = 10 m s−2) 
 

1.  ின்வருவைவற்றுள் எது அல்லது எகவ ைாவிக் ைணியங்ைளாகும்? 

 

 (1) ைணத்தாக்கு  (2) அமுக்ைம்  (3)  ைடத்துவத் திருப் ம் 

 

 A. (1) மட்டும்              B. (3) மட்டும்                    C.(1), (2) மட்டும்                   

D. (2), (3) மட்டும்                            E. (1), (2), (3) எல்லாம்  

 

 

2. ைல்பலான்று ைிகடயுடன் 45 பைாணத்தில் இயக்ைப் ாட்டுச் ைக்தி E உடன் எறியப் டுைிறது. 

ைல்லாைது அதியுயர் உயரத்தில் இருக்கும்ப ாது அதன் இயக்ைப் ாட்டுச் ைக்தி என்ை? (வழித் 

தகடகயப் புறக்ைணிக்ை.)   
 

 A. 
4

E
      B.

2

E
      C.

4

3E
     D.

2

E
                 E. E  

 

3. ேீர் பமற் ரப் ின் ைீபழ d ஆழத்திலுள்ள சுழிபயாடிபயாருவர் பமபல  ார்க்கும்ப ாது, அவருக்கு 

வாைமாைது r ஆகர உள்ள வட்டத்தினுள் உள்ளதாை பதான்றுைிறது. ேீாின் அவதிக்பைாணம் 

எதைால் தரப் டும்?  
 

 A.  tan-1 (r/d)            B. sin-1 (r/d)         C. tan-1 (d/r)         D.  sin-1 (d/r)            E. cos-1 (d/r) 

 

4. ைாட்டப் ட்டவாறு ைிறிய பைாளபமான்று ைிகடயாை உராய்வற்ற 

தட்டிலுள்ள துவாரத்தினூடு பைல்லும் நூலின் ஒரு நுைியில் 

இகணக்ைப் ட்டுள்ளது. பைாளமாைது ஆகர  r உள்ள ைீராை வட்ட 

இயக்ைத்தில இயங்குமாறு நூலின் மறு முகையாைது F என்ற 

விகையால் ைீழ் போக்ைி  இழுக்ைப் டுைிறது. ஆகர ைீராை r/2 ஆகுமாறு 

விகை F ஆைது பமதுவாை அதிைாிக்ைப் டுைிறது. புதிய இயக்ைப் ாட்டுச் 

ைத்திக்கும் ஆரம்  இயக்ைப் ாட்டுச் ைக்திக்குமாை வீதம் என்ை? 

(நூலுக்கும் துவாரத்துக்குமிகடபயயாை உராய்கவப் புறக்ைணிக்ை.)  
 

 A. 4:1         B. 2:1     C. 1:1   D. 1:2              E. 1:4 

 

5. க லட் (Pitot) குளாய்ைகளப்  ாவித்து பேருக்ைரும்  ிசுக்கு அற்ற ைீராை 

 ாய்ச்ைலிலுள்ள திரவபமான்றின் பவைம் அளக்ைப் டுைிறது. 

ைாட்டப் ட்டுள்ள திரவ ேிரல்ைளிைிகடபயயாை உயர பவறு ாடு h 

ஆகும்.  ாய்ச்ைலின் பவைம் அகரவாைியாை குகறக்ைப் ட்டால், திரவ 

ேிரல்ைளின் உயர பவறு ாடு எவ்வளவாை இருக்கும்?  
 

 A.  1.4h                       B. 2h                       C. 2.8h                      D. 4h                        

E. (1/4)h 



Page 3 of 7 
 

 

 

 

6. விண்பவளி ஓடபமான்று  டத்திற்ைாட்டியவாறு புவியின் பமற் ரப்புக்கு 

அண்கமயிலுள்ள வட்டப் ாகதபயான்றில் இறுதியாை நுகழயுமாறு ைதி v 

உடன் ஏவப் டுைிறது. ஏவப் டும் ைதியாைது 2v ஆை அதிைாிக்ைப் ட்டால், 

விண்பவளி ஓடம் எவ்வாறு சுற்றும்? (வளித் தகடகயப் புறக்ைணிக்ை.)  
 

 A. புவிகயச் சுற்றி வட்டப்  ாகதயில் ேீண்ட ைாலத்துடன் ைிராைச் சுற்றும். 

 B. புவிகயச் சுற்றி வட்டப்  ாகதயில் குறுைிய ைாலத்துடன் ைீராைச் சுற்றும். 

 C. புவிகயச் சுற்றி ேீள்வகளயப்  ாகதயில் அதிை ைாலத்துடன் சுற்றும். 

 D. புவிகயவிட்டு அண்டபவளிக்குப்  யணிக்கும். 

 E.  புவிகயச் சுற்றி வட்டப்  ாகதயில் ைீராை அபத ைாலத்துடன் சுற்றும்.  

 

7 அருபை தரப் ட்டுள்ள  டமாைது பேபரற்றப் ட்ட துணிக்கைபயான்று 

மின்புலத்தில் வகளயிபயான்றின் வழிபய  P இலிருந்து Q இற்கு 

பைல்லும் ைடகவகயக் ைாட்டுைிறது. துணிக்கையாைது ேிகலமின் விகைைளால் மட்டும் 

தாக்ைப் டுைிறது.  ின்வரும் ப றுப றுைளில் ைாியாைகவ எகவ ? 

 (1) வகளயியாைது புலத்திலுள்ள புலக்பைாபடான்றாகும். 

 (2) P ஆைது Q இகை விட அதிை மின் அழுத்தத்திலுள்ளது. 

 (3)  P இலுள்ள இயக்ைப் ாட்டுச் ைக்தி மற்றும் மின் அழுத்த ைக்தி ஆைியவற்றின் கூட்டுத்பதாகை 

Q இலுள்ளதற்குச் ைமைாகும்.  
. 

       A.  (2) மட்டும்                     B. (3) மட்டும்            C. (1), (2) மட்டும்           D. (1), (3) மட்டும்   

       E. (1), (2), (3) எல்லாம். 

8.  அருபை ைாட்டப் ட்டுள்ள வகலபவகலப் ாடில், தகட S ஆைது 

முடிவில்லா ப ாியதாை உள்ளதுடன் இரு தகடைள் R உம் 

ைர்வைமைாைகவ.  CD இற்ைிகடபயயாை ைமாைத்தகட 2.5 k, ஆயின், 

AC இற்ைிகடபயயாை ைமாைத்தகட என்ை?,  
 

 A.  2.5 k          B. 3.5 k        C. 5.0 k          D. முடிவிலி          E.  பூச்ைியம் 

9. ேிகலயாை புள்ளிபயான்றிலிருந்து ஒரு புள்ளியின் இடப்ப யர்வு x 

உடைாை ஆர்முடுைல் a இன் மாற்றத்கத வகரபு ைாட்டுைிறது. 

 ின்வரும் வகரபுைளில் எது x உடைாை அழுத்தைக்தி U இன் 

மாற்றத்கதக் ைாட்டுைிறது?   
  

                                                                                                                                                                          

                                                     

                 

 

                                      A                                          B                                                C 

 

             .      

 

U       U 

0 x   

U       U 

 x 

U       U 

0 x 

           U 

0 x 

U      U 

0 x 

xxxxx xxxxx xxxxx 

xxxxx 

        R 
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                          D                                              E 

 

10.  ின்வருவைவற்றுள் எந்த பவப் வியல் பதாழிற் ாடு ேிகலயாை திணிவுள்ள 

இலட்ைியவாயுவால் முடியாதது?  
 

 A.  அது பவப் த்கத உறிஞ்சுவதுடன் அதன் உள்ளை ைக்தி அதிைாிக்கும் ப ாது விாிவகடைிறது. 

 B.  அது பவப் த்கத உறிஞ்சுவதுடன் அதன் உள்ளை ைக்தி குகறவகடயும் ப ாது 

விாிவகடைிறது. 

      C. அது பவப் த்கத உறிஞ்சுவதுடன் அதன் உள்ளை ைக்தி குகறவகடயும் ப ாது 

பேருக்ைமகடைிறது. 

 D.  அது பவப் த்கத பவளிவிடுவதுடன் அதன் உள்ளை ைக்தி அதிைாிக்கும் ப ாது 

பேருக்ைமகடைிறது. 

 E. அதன் ைைவளகவ மாறாது கவத்துக்பைாண்டு பவப் மாக்ைப் டும்ப ாது அதன் உள்ளை 

ைத்தி அதிைாிக்ைிறது.. 

11. ைாட்டப் ட்டவாறு ோன்கு பேரை மின்ைாவும் ைம் ிைள் தாளிற்கு 

பைங்குத்தாை ைதுரம் PQRS இன் ோன்கு மூகலைளிலும் 

ஒழுங்கு டுத்தப் டுைிறது. ைர்வைமைாை மின்பைாட்டங்ைள் ைம் ிைள் P, Q, S 

ஆைியவற்றினூடு  ாய்வதுடன் ைம் ி R இல் மின்பைாட்டம் எதிர்த் திகையில் 

 ாய்ைிறது. P இலுள்ள ைம் ியில் பதறிய விகைபயதும் இல்கலபயைில் ைம் ி 

R இல்  ாயும் மின்பைாட்டம் என்ை?  
 

 A.  2/I                        B. I/2                   C. I2                    D. 2I                 E. 4I 

 

12.  ேீளம் 1.0 m உள்ள உபலாைக் பைாலாைது அதன் ஒரு முகையில் சுத்தியலால் அடிக்ைப் டுைிறது 

உருவாக்ைப் ட்ட பேருக்ைல் துடிப்பு மறு முகைக்குச் பைன்று சுத்தியலால் அடிக்ைப் ட்ட 

முகைக்கு திரும் ி வர  

5.0  10-4 s  எடுக்ைிறது. உபலாைத்தின் ஜங்ஙின் மட்டு என்ை? (உபலாைத்தின் அடர்த்தி = 9.0  

103 kg m-3 ஆகும்.) 
 

     A.  1.4  1011 Pa               B. 0.6  1011 Pa                C. 3.3  107 Pa        D. 1.6  107 Pa       

     E.   1.2  107 Pa 

 

 

13.  ேீளம் l உள்ள இரு ைர்வைமைாை இபலைாை விகறப் ாை பைால்ைளால் 

ஆக்ைப் ட்ட L வடிவம் பைாண்ட ைட்டபமான்று சுயாதீைமாை ேிகலயாை 

புள்ளி O இல் இகணக்ைப் ட்டுள்ளது. பைால்ைள் ஒன்றுக்பைான்று 

பைங்குத்தாை இருப் துடன் இரு m, 2m திணிவுைள் பைாண்ட இரு ைிறிய 

மணிைள் அவற்றின் முடிவில் ைாட்டப் ட்டவாறு இகணக்ைப் ட்டுள்ளை. 

திணிவு 2m ஆைது இற்கு O பமபல ேிகலக்குத்தாை இருக்குமாறு அத் 

பதாகுதியாைது ஓய்விலிருந்து விடப் டுைிறது. திணிவு m ஆைது O இற்கு 

ேிகலக்குத்தாை ைீபழ இருக்கும்ப ாது பதாகுதியின் பைாண பவைம் என்ை? 

xxx  x 
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 A. 
l

g
2      B.

l

g3
                    C.

l

g2
           D.

l

g
  E. 

l

g4
 

 

 

 

14. அருைிலுள்ள சுற்று ேிகலயாை ேிகலயிலுள்ள ப ாது  ின்வருவைவற்றுள் 

எது எகவ ைாியாைகவ?  
 

 (1)  சுற்றிலுள்ள மின்பைாட்டம் பூச்ைியமாகும். 

 (2)   C இற்குக் குறுக்பையாை பவால்ற்றளவு அதன் பைாள்ளளவத்தில் 

தங்ைியிராது. 

 (3)  C இற்குக் குறுக்பையாை பவால்ற்றளவு அதன் தகட R இல் தங்ைியிராது. 

 

 A.  (1), (2) மட்டும்          B. (1), (3) மட்டும்         C. (2), (3) மட்டும்           D.  (1) மட்டும் 

 E.  (1), (2), (3) எல்லாம். 
 

15. சுற்றும் இராட்டிைபமான்றில் அமர்ந்திருக்கும் க யபைாருவன் அதிர்பவண் f0 உடன் ஊதுகுழல் 

ஒன்கற பதாடர்ச்ைியாை ஊதுைிறான். ேிலத்திலுள்ள அவதாைிபயாருவர் அவ் ஊதுகுழலின் 

ைத்தத்கதக் பைட்ைிறார்.   ின்வருவைவற்றுள் எவ் வகரபு சுற்றற்ைாலம் T ஒன்றினுள் 

அவதாைிக்ைப் ட்ட அதிர்பவண் f இன் மிைவும் ைாத்தியமாை மாற்றத்கதத் தருைிறது?  
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 குதி B 

                                                   புவியீர்ப் ாலாை ஆர்முடுைல் = g 

 

(1) (a)  டத்திற் ைாட்டப் ட்டவாறு பைவ்வைக் பைால் AB ஆைது 

ைிகடயுடன் பைாணம்  ஆக்குமாறு ஒரு முகை A இல் 

இகணக்ைப் ட்டுள்ளது (𝜔 = 0). திணிவு m உள்ள ப ாருபளான்று 

பைாலில் கவக்ைப் ட்டுள்ளதுடன் அது பைாலின் வழிபய 

வழுக்ைக்கூடியதாைவுள்ளது. ப ாருளுக்கும் பைாலுக்குமிகடபயயாை 

ேிகலயியல் உராய்வுக்குணைம் ( 𝜇) ஆைது 𝜇 = tan 𝛽 என் தால் 

தரப் டுைிறது. இங்கு பைாணம் 𝛽 என் து உராய்வுக் பைாணமாகும்.     
 

     (i) ப ாருளாைது பைாலில் ஓய்வாை இருப் தற்ைாை , 𝛽 

ஆைியவற்றிற்ைிகடபயயாை பதாடர்க  ப றுை.  

     (ii) ப ாருளாைது பைாலின் வழிபய வழுக்குவதற்ைாை , 𝛽 ஆைியவற்றிற்ைிகடபயயாை 

பதாடர்க  ப றுை.  
 

     (b) இப்ப ாது பைாலாைது முகை A இல் சுயாதீைமாை இகணக்ைப் ட்டுள்ளதுடன் அது 

பைங்குத்து அச்சு Y இகைச்சுற்றி பைாணபவைம்  உடன் சுற்றுைிறது. பைாணம்  ஆைது 

சுற்றின்ப ாது மாறவில்கல.  

     அப் ப ாருளாைது பைாலின் ைார் ாை இரு பவறாை இடங்ைளில் ஓய்வில் இருக்ைலாம். முகை A 

இலிருந்து பைாலின் வழிபய அப்ப ாருள் ஓய்விலிருக்ைக்கூடிய அவ்விரு தூரங்ைளிற்ைாை (𝑙1, 𝑙2) 

பைாகவைகளத் தருவிக்ை. உமது பைாகவைள் g, , , 𝛽 ஆைியவற்றில் எழுதப் டுவபதாடு 

இறுதிவகர இலகுவாக்ைப் ட்டிருக்ை பவண்டும்.  

       ின்வரும் பைாகவைகள ேீர் உ பயாைிக்ைலாம்: 

 

       sin(𝛼 ± 𝛽) = sin 𝛼 cos 𝛽 ± cos 𝛼 sin 𝛽  ;   cos(𝛼 ± 𝛽) = cos 𝛼 cos 𝛽 ∓ sin 𝛼 sin 𝛽 
         

            

 

 

 

 

 

 

 

விகடத்தாள்                                                                                                                                                                           

விைா 1                                                விகடைள் புள்ளிைள் 

(a) (i)  
 

   (ii)   
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(b) 
  𝑙1 =       

                   𝒍𝟏 =     
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     𝒍𝟐 =    

         

 

 


