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அர்ப்பணிப்பு  
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க ரிய கவற்றியனடய வோழ்த்துக்கள். 
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வ.எண் ப ொருளடக்கம் வினொக்கள்  க்க எண் 

 12ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் 
  

 இயற்பியல்   

1 இயற்பியலின் அண்மைக்கால வளர்ச்சிகள் 60 1 

2 அணு ைற்றும் அணுக்கரு இயற்பியல் 106 8 

3 நிமலமின்னியல் 109 19 

4 மின்ன ாட்டவியல் 136 30 

5 
காந்தவியல் ைற்றும் மின்ன ாட்டத்தின் காந்த 

விமளவுகள்  174 43 

6 கதிர் ஒளியியல் 88 60 

7 
எலலக்ட்ரானியல் ைற்றும் தகவல் லதாடர்பு 

அமைப்புகள் 
109 69 

 வேதியியல்   

8 அன்றாட வாழ்வில் னவதியியல் 107 80 

 உயிரியல்   

9 
லபாருளாதாரப் பயனுள்ள தாவரங்களும் 
லதாழில்மும வுத் தாவரவியலும் 

279 91 

10 உயிரிகளின் இ ப்லபருக்கம் 102 119 

11 இ ப்லபருக்க நலன் 92 129 

12 பரிணாைம் 130 143 

13 ைனித நலன் ைற்றும் னநாய்கள் 345 156 

14 னநாய்த்தமடக்காப்பியல் 104 187 

15 ைனித நலனில் நுண்ணுயிரிகள் 110 198 

16 உயிரித் லதாழில் நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள் 131 209 

17 உயிரி ங்கள் ைற்றும் இ க்கூட்டம் 170 222 

18 உயிரிய பல்வமகத்தன்மை ைற்றும் அதன் பாதுகாப்பு 141 238 

19 சுற்றுச்சூழல் இடர்பாடுகள் 148 251 
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12th Science Lesson 1 Questions in Tamil 

1] இயற்பியலின் அண்மைக்கால வளர்ச்சிகள்
1. நான ா அறிவியல் என்பது ___________ அளவுகள் 
வமை ககாண்ட கபாருள்களின் அறிவியல் ஆகும்.  
A) 1 – 50 nm 

B) 1 – 100 nm 

C) 1 – 150 nm 

D) 1 – 200 nm 

2. கூற்று (i): நான ா என்பது ஒரு மீட்டரில் மில்லியனில் 
ஒரு பங்கு அதாவது 10-9m ஆகும். 
கூற்று (ii): நான ா கதாழில்நுட்பம் என்பது நான ா அளவில் 
கட்டமைக்கப்பட்ட கபாருள்களின் வடிவமைப்பு, 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  
3. கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்களில் சரியற்றமத கண்டறி. 
A) திண்ைங்கள் துகள்களால் ஆ து. ஒவ்கவாரு துகளும் 
ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்மகயிலா  அணுக்கமளக் 
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 
கலமவயால் ஆ மவயாக இருப்பதற்கா  சாத்தியக்கூறு 
மிகவும் குமறவாகும். 
4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மூன்று நான ாமீட்டர் அகலம் 
ககாண்டது____________ 

A) ஓரிமை டி.என்.ஏ 

B) ஈரிமை டி.என்.ஏ 

C) ஓரிமை ஆர்.என்.ஏ 

D) ஈரிமை ஆர்.என்.ஏ 

5. கீழ்க்கண்ட கூற்றிம  உற்றுனநாக்கி சரியா மதக் 
கண்டறி.  
1) ைார்ஃனபா பட்டாம்பூச்சியின் இறக்மககளில் உள்ள 
கசதில்கள் நான ா அமைப்புகமளக் ககாண்டுள்ள .  
2) அமவ ஒளி அமலகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இமடவிம  
புரியும் வழிமய ைாற்றி இறக்மககளுக்கு உனலாக நீல 
நிறத்மதயும் பச்மச சாயல்கமளயும் அளிக்கின்ற .  

A) 1 ைட்டும் சரி  
B) 2 ைட்டும் சரி  
C) இைண்டும் சரி 

D) இைண்டும் தவறு  
6. ையில் இறகுகள் ைாறுபட்ட நிறங்கமளப் கபறுவதற்கா  
காைணங்களுல் சரியா து. 
A) அமவ இருபது நான ா மீட்டர் தடிைன் ககாண்ட 2 
பரிைாண ஒளிப்படிக அமைப்புகளுடன் ஒளி இமடவிம  
புரிவதால். 
B) அமவ பத்து நான ா மீட்டர் தடிைன் ககாண்ட 4 பரிைாண 
ஒளிப்படிக அமைப்புகளுடன் ஒளி இமடவிம  புரிவதால். 
C) அமவ பத்து நான ா மீட்டர் தடிைன் ககாண்ட 2 பரிைாண 
ஒளிப்படிக அமைப்புகளுடன் ஒளி இமடவிம  புரிவதால். 
D) அமவ பத்து நான ா மீட்டர் தடிைன் ககாண்ட 8 பரிைாண 
ஒளிப்படிக அமைப்புகளுடன் ஒளி இமடவிம  புரிவதால். 
7. கிளிமீனின் பற்களுக்கு நிமலப்புத்திறம  
அளிப்பது________________ 

A) புனைாட்மடட் 
B) புளுனைாபமடட் 
C) கார்னபாம ட் 
D) புளுமைட் 
8. தாைமை இமலயின் னைற்பைப்பில் உள்ள நான ா 
அமைப்மபக் காட்டும் பண்புமடய 
நுண்னணாக்கி______________ 

A) வரிக்கண்னணாட்ட எலக்ட்ைான் நுண்னணாக்கி 

B) கூட்டு நுண்னணாக்கி 

C) மின் ணு நுண்னணாக்கி 

D) னைற்கண்ட எதுவுமில்மல  
9. ஆண்டரி மகம் ைற்றும் கான்ஸ்டன்டின் நனவாஸ்கலவ் 
ஆகினயாைால் 2D கபாருள் தனிமைப்படுத்தி 
வமகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு.  
A) 2000 

B) 2003 

C) 2004 

D) 2005 

10. 2010 இல் னநாபல் பரிசு வைங்கப்பட்டதர்கா  முக்கிய 
காைணம்.  
A) 5D கண்டுபிடிப்பு  
B) 2D கண்டுபிடிப்பு 
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C) 3D கண்டுபிடிப்பு  
D) 4D கண்டுபிடிப்பு  
11. 2016 இல் நான ா கார் உள்ளிட்ட நான ா அளவிலா  
இயந்திைங்கமள னைம்படுத்திய ஆைாய்ச்சிக்காக 
னவதியியலுக்கா  னநாபல் பரிசு கபற்றவர்கள். 
A) ஜியான் பினயர் சவாஜ் 

B) ஃபினைசர் ஸ்டாடர்ட்  
C) கபர் ார்டு கபரிங்கா 
D) னைற்கண்ட அம வரும் 

12. நான ா கதாடர்பா  ஆைாய்ச்சிமய வழி நடத்த 
ஆைாய்ச்சி குழுக்கல் ைற்றும் கசயற்குழுக்கள் அமைக்கப்பட்ட 
காலம்________________ 

A) 1990 – 1995 

B) 1980 – 1990 

C) 1990 – 2000 

D) 1995 – 2005 

13. நவீ  நான ா கதாழில்நுட்பத்தின் கதாடக்ககாலைாக 
கருதப்படுவது____________ 

A) 1980 

B) 1981 

C) 1991 

D) 1995 

14. அல்னைடன் ஆைாய்ச்சி மையத்தில் டான் இக்ளர் ைற்றும் 
எர்ஹார்டு ஸ்மவசர் IBM சின் த்மத உச்சரிக்க 
மகயாண்ட கச ான் அணுக்களின் 
எண்ணிக்மக____________ 

A) 15 

B) 25 

C) 35 

D) 45  

15. 1974 இல் நான ா கதாழில்நுட்பம் என்ற வார்த்மதமய 
உருவாக்கியவர்______________ 

A) ஜியான் பினயர் சவாஜ் 

B) ஃபினைசர் ஸ்டாடர்ட்  
C) கபர் ார்டு கபரிங்கா 
D) னநாரினயா டனிகுச்சி 

16. 1959 இல் ‘அடிைட்டத்தினலனய இன்னும் நிமறய 
அமறகள் உள்ள ’ என்ற தன் உமறயின் மூலம் நான ா 
கதாழில்நுட்பத்தின் கருத்துக்கமள குறிப்பிட்டவர்.  
A) ஜியான் பினயர் சவாஜ் 

B) ரிச்சர்டு ஃமபன்னைன் 

C) கபர் ார்டு கபரிங்கா 
D) னநாரினயா டனிகுச்சி 

17. நான ா துகள்கமள உருவாக்கும் 
அணுகுமுமறகள்__________ 

A) னைலிருந்து கீழ் 

B) கீழிருந்து னைல்  
C) இடமிருந்து வலம்  
D) A, B இைண்டும் 

18. கபாருத்துக: நான ா கதாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடுகள் 

துமறகள் - பயன்பாடுகள் 

A) வாக  கதாழிற்சாமல - 1. புற்றுனநாய் சிகிச்மச 
B) னவதித் கதாழிற்சாமல - 2. பள்ளம் நிைப்பும் கலமவ 

C) கட்டுைா ம் - 3. காகிதங்கள் கசறிவூட்டம்  
D) ைருத்துவம் - 4. குமறந்த எமட கட்டமைப்பு 
A) 1 2 3 4 

B) 1 3 2 4 

C) 1 2 4 3 

D) 4 3 2 1 

19. கபாருத்துக:  
துமறகள் பயன்பாடுகள் 

A) விமளயாட்டுத்துமற - 1. னதால் பூச்சுகள் 

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

D) வீட்டு உபனயாகம் - 4. கடன்னிஸ் ைட்மட  
A) 1 2 3 4 

B) 4 1 2 3 

C) 1 3 2 4 

D) 1 2 4 3 

20. நான ா துகள்களின் சாத்தியைா  
தீங்குவிமளவிக்கும் விமளவுகளுல் கபாருந்தாதமதக் 
கண்டறி.  
1) நான ா துகள்கள் புனைாட்டீன் னபான்ற உயிரி 
மூலக்கூறுகளுக்கு சைைா  பரிைாணங்கமளக் 
ககாண்டுள்ள . அமவ உயிரி ங்களின் னைற்பைப்பினுள் 
எளிதாக உறிஞ்சப்படலாம் அல்லது உடலின் திசுக்கள் 
ைற்றும் நீர்ைங்களில் நுமையக்கூடும்.  
2) உறிஞ்சப்படும் தன்மை நான ா துகளின் னைற்பைப்மபச் 
சார்ந்தது. உடலில் உள்ள குறிப்பட்ட கசல், ைருந்மத 
னநைடியாக உறிஞ்சும் வமகயில் நான ா துகளின் 
னைற்பைப்மப வடிவமைக்க இயலும் 
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3) உயிர்வாழ் அமைப்புகளுடன் ஏற்படும் 
இமடவிம மயயும் நான ா துகள்களின் பரிைாணங்கள் 
பாதிக்கப்படுவதில்மல.  
A) 1 ைட்டும் தவறு  
B) 2 ைட்டும் தவறு 

C) 3 ைட்டும் தவறு  
D) அம த்தும் தவறு  
21. யுனினைட் எ ப்படும் முதல் இலக்கமுமற கசயல்பாடு 
ககாண்ட திட்டமிடக்கூடிய னைானபாமவ 
கண்டறிந்தவர்____________ 

A) ன ாசப் ஏஞ்சல்கபர்கர்  
B)  ார்ஜ் ன க்கப் 
C)  ார்ஜ் டிவால் 

D)  ார்ஜ் ன ாசப் 
22. யுனினைட் எ ப்படும் முதல் இலக்கமுமற கசயல்பாடு 
ககாண்ட திட்டமிடக்கூடியனைானபா கண்டறியப்பட்ட 
ஆண்டு_______________ 

A) 1954 

B) 1957 

C) 1962 

D) 1968 

23. நவீ  இயந்திை ைனிதவியல் கதாழிலின் 
தந்மத_____________ 

A) ன ாசப் ஏஞ்சல்கபர்கர் 
B)  ார்ஜ் ன க்கப் 
C)  ார்ஜ் டிவால் 

D)  ார்ஜ் ன ாசப் 
24. 1956 - இல் உலகத்தின் முதல் இயந்திை ைனித 
நிறுவ த்மத உருவாக்கியவர்கள்____________ 

A) ன ாசப் ஏஞ்சல்கபர்கர் 
B)  ார்ஜ் ன க்கப் 
C)  ார்ஜ் டிவால் 

D) A, C இைண்டும் 

25. கபரும்பாலா  னைானபாக்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த 
பாகங்கமள உள்ளடக்கி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.  
A) கட்டுப்பாட்டாளர் 
B) இயந்திைவியல் பாகங்கள்  
C) உணர்விகள் 

D) னைற்கண்ட அம த்தும். 
26. னைானபாக்களின் மூமளயாக கசயல்படும் முக்கிய 
பாகம்______________ 

A) இயந்திைவியல் பாகங்கள்  
B) உணர்விகள் 

C) கட்டுப்பாட்டாளர் 
D) னைற்கண்ட அம த்தும். 
27. கீழ்க்கண்டவற்றில் கதாழிற்சாமல னைானபாக்களின் 
முக்கிய வமகயிம க் காண்க.  
A) கார்ட்டீசியன்  
B) கடல்டா 
C) SCARA 

D) னைற்கண்ட அம த்தும் 

28. னைானபாக்களில் கசயற்மக நுண்ணறிவிம ப் 
பயன்படுத்துவதற்கா  முக்கிய னநாக்கங்களில் 
கபாருந்தாதமதக் கண்டறி. 
A) கணினி விமளயாட்டுகளில் விமளயாடுபவரின் 
கசயல்பாடுகளுக்கு பதில் அளித்தல்.  
B) சாமலகளில் னபாக்குவைத்து கநரிசமல பகுப்பாய்வு 
கசய்து னபாக்குவைத்மத ஒழுங்குப்படுத்துதல்.  
C) ஒரு கைாழியில் இருந்து ைற்கறான்றிற்கு வார்த்மதகமள 
கைாழி கபயர்ப்பு கசய்யாைல் இருக்க. 
D) முந்மதய கசயல்களின் அடிப்பமடயில் முடிவுகமள 
எடுத்தல். 
29. ைருத்துவத்துமறயில் நான ா கதாழில்நுட்பத்தின் 
பயன்பாடுகளுல் சரியா மதக் கண்டறி.  
1) இைத்த ஓட்டத்தில் சிறிய அறுமவ சிகிச்மசகமள 
னைற்ககாள்ள பயன்படுகிறது.  
2) பாக்டீரியாவுக்கு எதிைாக னபாைாடுகிறது. 
3) உடலில் உள்ள தனிப்பட்ட கசல்மல சீைமைக்கிறது. 
A) 1, 2 ைட்டும் சரி  
B) 1, 3 ைட்டும் சரி  
C) 2, 3 ைட்டும் சரி  
D) அம த்தும் சரி 

30. எந்த நாட்மடச் னசர்ந்த அறிவியல் அறிஞர்கள் 
புற்றுனநாய் கட்டிகமள அழிப்பதற்காக உலகின் முதல் 
தன்னிச்மசயாக கசயல்படும் DNA னைானபாக்கமள 
உருவாக்கியுள்ள ர்___________ 

A)  ப்பான் 

B) அகைரிக்கா 
C) சீ ா 
D) இந்தியா 
31. னைானபாக்கள் உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் 
உனலாகங்கள்_______________ 
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A) அலுமினியம்  
B) ைாலிப்டி ம்  
C) எஃகு 

D) A, C இைண்டும் 

32. னைானபாக்கமள பயன்படுத்துவதற்கா  முக்கிய 
காைணங்களுல் தவறா மதக் கண்டறி. 
A) னைானபாக்கள் ைனிதர்கமள விட மிகவும் 
விமலைதிப்புமடயது. 
B) னைானபாக்கள் ைனிதர்கமளப் னபால எப்னபாதும் 
னசார்வமடயாது. அமவ 24 × 7 ைணி னநைமும் னவமல 
கசய்யும் எ னவ பணி இடத்தில் வருமக தைாமை 
குமறக்கப்படுகிறது.  
C) னைானபாக்கள் மிகவும் துல்லியைா மவ ைற்றும் 
பணிமய னைற்ககாள்வதில் குமறபாடு அற்றமவ.  
D) ைனிதர்கமள விட வலிமையா மவ ைற்றும் 
னவகைா மவ. 
33. னைானபாக்கமள பயன்படுத்துவத ால் ஏற்படும் 
தீமைகளுல் கபாருந்தாதமதக் கண்டறி.  
1) னவமல வாய்ப்பின்மை பிைச்சம  குமறக்கிறது. 
2) னைானபாக்கள் வமையறுக்கப்பட்ட னவமலமய ைட்டுனை 
கசய்ய இயலும் ைற்றும் எதிர்பாைா சூைல்கமளக் மகயாள 
இயலாது. 
3) முடிவு எடுப்பதில் னைானபாக்களால் ைனிதர்களுக்கு 
ைாற்றாக இருக்க இயலாது. 
4) னைானபாக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட னவமலமய ைட்டுனை 
கசய்ய திட்டமிடப்பட்டமவ.  
A) 1, 2, 3 ைட்டும் தவறு  
B) 1 ைட்டும் தவறு 

C) 2, 3, 4 ைட்டும் தவறு  
D) அம த்தும் தவறு  
34. கபாருத்துக: 
இயற்பியல் கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடித்தவர்கள்  
A) X– கதிர்கள் - 1. கபலிக்ஸ் பிளாக் (ை) எட்வர்டு பர்கசல் 

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

C) கசயற்மகக் கதிரியக்கம் - 3. கஹன்றி 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 

35. கபாருத்துக:  

இயற்பியல் கண்டுபிடிப்பு ஆண்டு 

A) X– கதிர்கள் - 1. 1952 

B) கதிரியக்கக் னகாட்பாடு - 2. 1896 

C) கசயற்மகக் 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 

36. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியா  இமணயற்றமதக் 
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) அம த்தும் தவறு  

37. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியா  இமணமயக் கண்டறி. 
இயற்பியல் கண்டுபிடிப்பு பயன்பாடுகள் 

1) ஒளி இமை - னடானைாகிைாஃபி 

2) னலசர் - அறுமவ சிகிச்மச கருவி  
3) நான ா கதாழில்நுட்பம் - நான ா ைருத்துவம்  
4) அணுக்கரு ைருத்துவம் - இமணவுப் பிம்ப 
கதாழில்நுட்பங்கள் 

A) 1, 2, 3 ைட்டும் சரி  
B) 2, 3, 4 ைட்டும் சரி 

C) 1, 3, 4 ைட்டும் சரி  
D) அம த்தும் சரி 

38. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியற்ற இமணமயக் கண்டறி. 
இயற்பியல் கண்டுபிடிப்புகள் - ஆண்டு 

1) ஒளி இமை - 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) அம த்தும் தவறு  
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39. இைட்மட மூல கணிக்கப்பட்ட னடானைாகிைாஃபி 
கண்டறியப்பட்ட ஆண்டு__________ 

A) 2002 

B) 2003 

C) 2004  

D) 2005 

40. 1998 - இல் அணுக்கரு ைருத்துவத்மத கண்டறிந்த 
அறிவியல் அறிஞர்கள்__________ 

A) னடவிட் கடௌன்கசன்ட் 
B) கைா ால்ட் நட் 
C) ஐகைனி கியூரி 

D) A, B இைண்டும் 

41. மூமள வலிமய கசயலாக்குவமத நிறுத்தவும் ைற்றும் 
ைருத்துவைம யில் உள்ள னநாயாளிகளின் 
னவதம மயக் குணப்படுத்தவும் பயன்படும் 
முமற______________ 

A) கைய்நிகர் உண்மை 

B) துல்லிய ைருத்துவும் 

C) சுகாதாை அணிகலன்கள் 

D) முப்பரிைாண அச்சு  
42. ைண்மட ஓட்டினுள் உள்ள அழுத்தம் ைற்றும் 
கவப்பநிமலமய கண்காணிக்க உதவும் 
முமற_____________ 

A) கைய்நிகர் உண்மை 

B) கம்பியில்லா மூமள உணர்விகள் 

C) சுகாதாை அணிகலன்கள் 

D) முப்பரிைாண அச்சு  
43. கபாருத்துக:  
A) கைய்நிகர் உண்மை - 1. ஆஸ்துைா சிகிச்மச 
B) கம்பியில்லா மூமள உணர்விகள் - 2. எலும்பு 
ைருத்துவம்  
C) முப்பரிைாண அச்சு - 3. ைண்மட 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 

44. கீழ்க்கண்டக் கூற்றுகமள கவனி: (சரியா மதக் 
கண்டறி) 
1) இைண்டு அல்லது அதற்கு னைற்பட்ட அணுக்களால் 
உருவாக்கப்பட்டது மூலக்கூறாகும்.  

2) எலக்ட்ைான்கள் அணுக்கருமவ சுற்றிவருகின்ற .  
3) அணுவின் மையத்தில் அமைந்த புனைாட்டான்கள் ைற்றும் 
நியுட்ைான்களால் உருவாக்கப்பட்டது அணுக்கருவாகும்.  
A) 1 ைட்டும் சரி  
B) 2 ைட்டும் சரி  
C) 3 ைட்டும் சரி  
D) அம த்தும் சரி 

45. கடவுள் துகள்கள் என்றமைக்கப்பட்ட ஹீக்ஸ் 
துகள்கமள கண்டறிமைந்தமைக்காக னநாபல் பரிசு கபற்ற 
அறிவியல் அறிஞர்கள்_____________ 

A) பீட்டர் ஹிக்ஸ் 

B) எங்கலர்ட் 
C) தாைஸ் எடிசன் 

D) னைற்கண்ட அம த்தும் 

46. இந்த பிைபஞ்சத்தில் ஈர்ப்பு அமலகள் இருப்பமத 
கண்டறியப்பட்ட ஆண்டு___________ 

A) 2007 

B) 2007 

C) 2014 

D) 2015 

47. 1915 ஆம் ஆண்டு ஈர்ப்பு அமலகள் இருப்பமத 
கருத்தியல் மூலம் 
முன்கைாழிந்தவர்_________________ 

A) தாைஸ் ஆல்வா எடிசன் 

B) சர்.வி. ைாைன்  
C) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 

D) சர் ஐசக் நியூட்டன் 

48. கருந்துமளத் துமறயில் ஆய்வு கசய்த அறிவியல் 
அறிஞர்_______________ 

A) தாைஸ் ஆல்வா எடிசன் 

B) ஸ்டீபன் ஹக்கிங் 

C) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 

D) சர் ஐசக் நியூட்டன் 

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

A) கார்ல் னகபக் 
B) ஸ்டீபன் ஹக்கிங் 

C) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 

D) சர் ஐசக் நியூட்டன் 
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50. கீழ்க்கண்டக் கூற்றுக்கமளக் கவனி: (சரியா மதக் 
கண்டறி) 
1) னைானபா என்ற கசால் னைானபாடிக்ஸ் என்ற 
வார்த்மதயிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது.  
2) னைானபா என்ற வார்த்மத கதாழிலாளர் அல்லது னவமல 
எ ப் கபாருள்படும் ‘னைானபாட்டா’ என்ற கசால்லில் இருந்து 
கபறப்பட்டதாகும். 
A) 1 ைட்டும் சரி  
B) 2 ைட்டும் சரி 

C) இைண்டும் சரி 

D) இைண்டும் தவறு  
51. ZnO கபாருளின் துகள் அளவு 30 nm இந்த 
பரிணாைத்தின் அடிப்பமடயில் அது இவ்வாறு 
வமகப்படுத்தப்படுகிறது.  
A) னபைளவு கபாருள் 

B) நான ா கபாருள் 

C) கைன்மையா  கபாருள் 

D) காந்தப்கபாருள் 

52. கீழ்க்கண்டவற்றுள் இயற்மகயா  நான ா கபாருள் 
எது? 

A) ையிலிறகு 

B) ையில் அலகு  
C) ைணல் துகள்  
D) திமிங்கலத்தின் னதால் 

53. மிகவும் நிமலத்த தன்மை ககாண்ட கசயற்மகப் 
கபாருள் உருவாக்குவதற்கா  திட்ட வமையமற எதம ப் 
பின்பற்றியது.  
A) தாைமை இமல 

B) ைார்ஃனபா பட்டாம்பூச்சி  
C) கிளிமீன் 

D) ையிலிறகு 

54. அணுக்கமள ஒன்றுதிைட்டி நான ா கபாருமள 
உருவாக்கும் முமற அமைக்கப்படுவது.  
A) னைலிருந்து – கீழ் அணுகுமுமற 

B) கீழிலிருந்து – னைல் அணுகுமுமற 

C) குறுக்கு கீழ் அணுகுமுமற 

D) மூமல விட்ட அணுகுமுமற 

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

A) ைருத்துவம்  
B)  வுளி 

C) விமளயாட்டு 

D) வாக  கதாழிற்சாமல 

56. னைானபாக்களில் தமசக்கம்பிகள் உருவாக்க பயன்படும் 
நிம வு உனலாகக்கமலகள். 
A) வடிவ நிம வு உனலாகக்கலமவகள் 

B) தங்கம் தாமிை உனலாகக்கலமவகள் 

C) தங்கம் கவள்ளி உனலாகக்கலமவகள் 

D) இரு பரிைாண உனலாகக்கலமவகள் 

57. மூமளயா து வலிமயச் கசயலாக்குவமத நிறுத்த 
பயன்படுத்தப்படும் கதாழில்நுட்பம்  
A) துல்லிய ைருத்துவம்  
B) கம்பியில்லா மூமள உணர்வி 

C) கைய்நிகர் உண்மை 

D) கதிரியக்கவியல்  
58. புனைாட்டான்கள் ைற்றும் நியூட்ைான்களுக்கு நிமறமய 
அளிக்கும் துகள்  
A) ஹிக்ஸ் துகள் 

B) ஐன்ஸ்டீன் துகள் 

C) நான ா துகள் 

D) னபைளவு துகள் 

59. ஈர்ப்பு அமலகமள கருத்தியலாக முன்கைாழிந்தவர்  
A) கான்ைாட் னைான்ட்க ன் 

B) னைரி கியூரி  
C) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 

D) எட்வார்டு பர்கசல் 

60. எந்திைவியல் துமறயில் பயன்படுத்தப்படும் கபாருள்கள் 

A) அலுமினியம் ைற்றும் கவள்ளி 

B) கவள்ளி ைற்றும் தங்கம் 

C) தாமிைம் ைற்றும் தங்கம் 

D) எஃகு ைற்றும் அலுமினியம் 

 

 

1. இயற்பியலின் அண்மைக்கால வளர்ச்சிகள் 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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12th Science Lesson 2 Questions in Tamil 

2] அணு ைற்றும் அணுக்கரு இயற்பியல் 

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] கபாருள் ஒன்று பிளக்கப்பட்டு அத ால் உருவாகும் 
பகுதிகள் மீண்டும் மீண்டும் பிளக்கப்பட்டால், னைலும் ஒரு 
கட்டத்தில் பிளக்க முடியாத துளிைநிமலமய அது அமடயும். 
அத்தமகய சிறு துரும்பு பகுதி அணு எ ப்படும். 
2] லத்தின் கைாழியில் அணு என்றால் "பிளக்க இயலாதது" 
என்று கபாருள். 
3] அணு ஒன்றின் அளவு மிகச்சிறியதாகும். 
A) 1, 2, 3 சரி 

B) 1 தவறு 2, 3 சரி 

C) 1, 3 சரி 2 தவறு 

D) 1 சரி 2, 3 தவறு 

2. மஹட்ை ன் அணுவின் அளவு ____________ 

A) 10-10 m 

B) 10-1.0 m 

C) 10-11 m 

D) 10-9 m 

3. “அணுமவ ஆப்பிளின் அளவிற்கு கபரிதாக்கி ால், 

ஆப்பிளா து புவியின் அளவிற்கு கபரிதாகிவிடும் “எ  
கூறியவர்____________ 

A) ரிச்சட் பிைாங்க்ளின்  
B) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்  
C) ஆல்பர்ட் பிைாங்க்ளின் 

D) ரிச்சர்ட் கபயின்னைன் 

4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] அணு அடிப்பமட உட்கபாருள் ஆகும். 
2] அணு எகலக்ட்ைான்கள் ைற்றும் அணுக்கருமவ 
உள்ளடக்கியது. 
3] அணுக்கருவும் புனைாட்டான்கள் ைற்றும் 
எகலக்ட்ைான்கமள உள்ளடக்கியது. 
A) 1, 2, 3 சரி  
B) 1 தவறு 2, 3 சரி  
C) 1, 3 தவறு 2 சரி  
D) 1 சரி 2, 3 தவறு 

5. நியூட்ைான்கள் ____________ என்ற அடிப்பமட 
உட்கபாருமள ககாண்டமவ. 
A) குவாட்சுகள்  
B) நியூகர்கள்  

C) குவார்க்குகள் 

D) இவற்றில் எதுவுமில்மல 

6. கூற்று(A): வாயுக்களில் கடத்துப் பண்மப தரும் கட்டுறா 
எகலக்ட்ைான்கள் இல்மல. 
காைணம்(R): எ னவ வளிைண்டல அழுத்தத்தில் வாயுக்கள் 
மின்ன ாட்டத்மத அரிதாகனவ கடத்துகின்ற . 
A) A சரி ஆ ால் R தவறு 

B) A சரி ஆ ால் R சரியா  விளக்கைல்ல 

C) A ைற்றும் R தவறு 

D) A சரி ைற்றும் R சரியா  விளக்கம் 

7. வாயுக்களின் வழினய நிகழும் மின்னிறக்கத்மத ஆைாய 
உதவும் எளிய கருவி ____________ 

A) மின் ழுத்த குைாய்  
B) மின்ன ற்ற குைாய்  
C) மின்ைாற்றி குைாய் 

D) மின்னிறக்க குைாய் 

8. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] னகனதாடு கதிர்கள் ஆற்றல் ைற்றும் உந்தத்மதப் 
கபறவில்மல. 
2] மின் ைற்றும் காந்தப் புலங்களால் அமவ விலக்கம் 
அமடவதில்மல. 
3] இவ்விலக்கத்தின் திமசமய மவத்து அமவ எதிர் 
மின்துகள்கள் என்பமத அறியலாம். 
A) 1, 2, 3 சரி  
B) 1, 2 தவறு 3 சரி  
C) 1, 3 தவறு 2 சரி  
D) 1 சரி 2, 3 தவறு 

9. னகனதாடு கதிர்கள் ____________ என்ற அளவிலா  
அதினவகத்துடன் னநர்க்னகாட்டில் அமவ கசல்கின்ற . 
A) 109 

B) 108 

C) 107 

D) 106 

10. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] கபாருள்களின் மீது னகனதாடு கதிர்கள் வீழும் னபாது, 

கவப்பம் உருவாகின்றது. 
2] னகனதாடு கதிர்கள் புமகப்படத் தகட்மட பாதிக்கின்ற . 
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C) சில படிகங்கள் ைற்றும் கனிைப் கபாருள்கள் மீது அமவ 
படும்னபாது ஒளிர்தமல ஏற்படுத்துகின்ற . 
A) 1, 2, 3 சரி  
B) 1, 2 தவறு 3 சரி  
C) 1, 3 தவறு 2 சரி  
D) 1 சரி 2, 3 தவறு 

11. அதிக அணு எமட ககாண்ட கபாருள்களின் மீது 
னகனதாடு கதிர்கள் விழும் னபாது, ____________ 

உருவாகின்ற . 
A) ஆல்பா கதிர்கள் 

B) பீட்டா கதிர்கள் 

C) அணுக்கதிர்வீச்சு கதிர்கள் 

D) X–கதிர்கள் 

12. னகனதாடு கதிர்கள் வாயுக்களின் வழினய கசல்லும்னபாது 
அவ்வாயுக்கமள ____________ கசய்கின்ற . 
A) கவப்பைமடய  
B) குளிர்விக்க  
C) மின்னிறக்கம் 

D) அயனியாக்கம் 

13. னகனதாடு கதிர்கள் ஒளியின் 
னவகத்தில்____________ ைடங்கு வமையிலா  
னவகத்தில் இயங்குகின்ற . 
A) (1/9) 

B) (1/11) 

C) (1/12)  

D) (1/10) 

14. மின்னிறக்கக் குைாயினுள் உள்ள வாயுக்கமளப்பற்றி 
அறிய உதவும் முமறகளில் குறிப்பிடத்தகுந்த 
னைம்பாடுகமள கண்டறிந்தவர்____________ 

A) ரூதர் னபார்டு  
B) னபார்  
C) ரிச்சர்ட் னைய்கைன் 

D) ன .ன . தாம்சன் 

15. னகனதாடு கதிர்களின் ஓைலகு நிமறக்கா  மின்னூட்ட 
ைதிப்பு____________ 

A) (e/ h) 

B) (e/ b) 

C) (e/ m) 

D) (e/ v) 

16. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] மின்னூட்ட எண்ணா து பயன்படுத்தப்படும் வாயுமவ 
சார்ந்திருக்கும். 
2] மின்னூட்ட எண்ணா து மின்வாய்களின் இயல்மப 
சார்ந்திருக்கும். 
A) 1, 2 சரி  
B) 1, 2 தவறு  
C) 1 தவறு 2 சரி  
D) 1 சரி 2 தவறு 

17. எலக்ட்ைானிக் மின்னூட்ட ைதிப்மப காண உதவும் 
ஆய்வு____________ 

A) மின்னிறக்க ஆய்வு  
B) தாம்சனின் எண்கணய்துளி ஆய்வு 

C) னபாரின் எண்கணய்துளி ஆய்வு 

D) மில்லிகனின் எண்கணய்துளி ஆய்வு 

18. எந்த ஒரு கபாருளும் மீண்டும் மீண்டும் பகுக்கப்படும் 
னபாது இறுதியில் கிமடப்பது அணுனவ” என்று 
கூறியவர்____________ 

A) லியூசிபஸ் 

B) கடனைாக்ைடிஸ்  
C) ஐன்ஸ்ட்டின்  
D) நீல்ஸ் னபார் 
19. ஒய்வுநிமலயில் உள்ள மின் துகள்களின் பைவமல 
அடிப்பமடயாகக் ககாண்டு கருத்தியல் ரீதியா  ஒரு அணு 
ைாதிரிமய முன்கைாழிந்தவர் ____________ 

A) ரூதர்னபார்டு  
B) னபார்  
C) னவய்ைன் 

D) ன . ன . தாம்சன் 

20. அணு குறித்தா  முதல் இயக்க ைாதிரிமய 
முன்கைாழிந்தவர்____________ 

A) ரூதர்னபார்டு  
B) னபார்  
C) னவய்ைன் 

D) ன . ன . தாம்சன் 

21. நீல்ஸ் னபாரின் அணு ைாதிரி அணுவின் 
நிமலத்தன்மைமய விளக்கியனதாடு ைட்டுைல்லாைல் 
____________ விளக்கியது. 
A) அணுவின் நிமறத்தன்மை 

B) வரி நிறைாமலயின் நிமலத்தன்மை 

C) அணுவின் னதாற்றம் 

D) வரி நிறைாமலயின் னதாற்றம் 
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22. மஹட்ை ன் நிறைாமல வரிகளின் குமறந்த அமலநீள 
பகுதியில், (முதன்மை) வரிகளுடன் கூடிய ைங்கலா  
வரிகள் உடனிருப்பமத H.C யுனை ைற்றும் அவைது குழுவி ர் 
____________ ல் கண்டறிந்த ர். 
A) 1930 

B) 1931 

C) 1932 

D) 1933 

23. கூற்று(A): ஒனை தனிைத்தின் ஐனசானடாப்புகள் சற்னற 
னவறுபட்ட நிறைாமல வரிகமள கவளியிடுகின்ற . 
காைணம்(R): இதற்கு காைணம் ஐனசானடாப்பு இடப்கபயர்ச்சி 
விமளவு ஆகும். 
A) A சரி ஆ ால் R தவறு 

B) A சரி ஆ ால் R சரியா  விளக்கைல்ல 

C) A ைற்றும் R தவறு 

D) A சரி ைற்றும் R சரியா  விளக்கம் 

24. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] மஹட்ை ன் அணுவில் ஒரு எலக்ட்ைான் ஒரு புனைாட்டான் 
ஒரு நியூட்ைான் உள்ள . 
2] டியூட்டிரியம் அணுவில் ஒரு எலக்ட்ைானும் ஒரு 
புனைாட்டானும் உள்ள . 
A) 1, 2 சரி  
B) 1, 2 தவறு  
C) 1 தவறு 2 சரி  
D) 1 சரி 2 தவறு 

25. னபார் அணு ைாதிரியின் குமறபாடுகளில் எமவ 
சரியா மவ? 

1] மஹட்ை ன் அல்லது மஹட்ை ம ப் னபான்ற 
அணுக்களுக்கு ைட்டுனை னபார் அணு ைாதிரி 
கபாருத்தைா து. பிற சிக்கலா  அணுக்களுக்கு இது 
கபாருந்துவதில்மல. 
2] அணுக்களில் எலக்ட்ைான்களின் பகிர்வு கதாடர்பா  
முழுமையா  விளக்கமும் னபார் அணு ைாதிரியால் 
தைப்படவில்மல. 
3] நிறைாமல வரிகளின் கசறிவில் காணப்படும் 
ைாற்றங்களுக்கா  விளக்கம் னபார் அணு ைாதிரியால் 
தைப்படவில்மல. 
A) 1, 2, 3 சரி  
B) 1, 2 தவறு 3 சரி  
C) 1, 3 தவறு 2 சரி  
D) 1 சரி 2, 3 தவறு 

26. மஹட்ை ன் நிறைாமலயின் வரிகமள 
உற்றுனநாக்கும் னபாது, ஒவ்கவாரு வரியும் பல ைங்கலா  
வரிகளால் ஆ து எ த் கதரிகிறது. இமத 
____________ என்பர். 
A) கைல்லிய வரியமைப்பு 
B) அணு வரியமைப்பு 
C) மின் னு வரியமைப்பு 
D) நுண்வரியமைப்பு 
27. அணுக்கரு ஒன்றிலுள்ள புனைாட்டான்களின் 
எண்ணிக்மக ____________ எ ப்படும். 
A) நிமற எண்  
B) அணுவின் பருைன்  
C) அணுக்கரு எண் 

D) அணு எண் 

28. அணுக்கருவில் காணப்படும் நியூட்ைான்கள் ைற்றும் 
புனைாட்டான்களின் கைாத்த 
எண்ணிக்மக____________ எ ப்படும். 
A) நிமற எண்  
B) அணுவின் பருைன்  
C) அணுக்கரு எண் 

D) அணு எண் 

29. ஒரு புனைாட்டானின் நிமற____________ 

A) 1.6726 × 10-2.7 – kg 

B) 16726 × 10-27 – kg 

C) 1.672 × 10-27 – kg 

D) 1.6726 × 1027 − kg 

30. புனைாட்டானின் நிமற எலக்ட்ைானின் 
நிமறமயப்னபால்____________ ைடங்காகும். 
A) 1837 

B) 1836 

C) 1838 

D) 1839 

31. நியூட்ைானின் நிமற ____________ 

A) 1.6749 × 102.7 – kg 

B) 1.6749 × 10-27 – kg 

C) 1.674× 10-27 – kg 

D) 1.6746 × 10-27 – kg 

32. சைைா  அணு எண் (Z) ைற்றும் னவறுபட்ட நிமற எண் 
(A) ககாண்ட ஒனை தனிைத்தின் அணுக்கள் 
____________ 

A) ஐனசாபார்கள் 
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B) ஐனசானடான்கள் 

C) ஐனசானடாப்புகள் 

D) இவற்றில் எதுவுமில்மல 

33. சைைா  நிமற எண் (A) ைற்றும் னவறுபட்ட அணு எண் 
(Z) ககாண்ட கவவ்னவறு தனிைங்களின் அணுக்கள் 
____________ 

A) ஐனசாபார்கள் 

B) ஐனசானடான்கள் 

C) ஐனசானடாப்புகள் 

D) இவற்றில் எதுவுமில்மல 

34. சை எண்ணிக்மகயில் நியூட்ைான்கமளக் ககாண்டுள்ள 
கவவ்னவறு தனிைங்களின் அணுக்கள் ____________ 

A) ஐனசாபார்கள் 

B) ஐனசானடான்கள் 

C) ஐனசானடாப்புகள் 

D) இவற்றில் எதுவுமில்மல 

35. அணுக்களின் நிமறமய கசய்முமற ஆய்வின் மூலம் 
கண்டறிய____________ நிமறைாமலைானி என்ற 
கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
A) கவயின் பிரிட்ஜ் 

B) ககயின் பிரிட்ஜ் 

C) கையின்பிரிட்ஜ் 

D) கபயின்பிரிட்ஜ் 

36. அணு நிமற அலகு (u) என்பது இயற்மகயாகக் 
கிமடக்கப் கபறும் ____________ஐனசானடாப்புகளில் 
அதிக அளவில் காணப்படும். 
A) மநட்ை ன்  
B) மஹட்ை ன்  
C) கார்பன்  
D) இவற்றில் எதுவுமில்மல 

37. குறிப்பிட்ட அணுக்கருவின் நிமறமயக் காண அதன் 
அணுக்களின் நிமறயிலிருந்து ____________ 

நிமறமயக் கழிக்க னவண்டும். 
A) புனைாட்டான்  
B) நியூட்ைான்  
C) எலக்ட்ைான்  
D) இவற்றில் எதுவுமில்மல 

38. ஒனைகயாரு னதக்கைண்டி அளவு அணுக்கருவின் 
பருப்கபாருளின் நிமறயா து கிட்டத்தட்ட 
____________ டன்களுக்குச் சைைாகும். 
A) மில்லியன்  

B) பில்லியன்  
C) ட்ரில்லியன்  
D) இவற்றில் எதுவுமில்மல 

39. எந்தகவாரு அணுக்கருவின் நிமறயும் அதிலுள்ள 
நியூக்ளியான் நிமறகளின் கூட்டுத்கதாமகமய 
விட____________ உள்ளது. 
A) அதிகைாக  
B) குமறவாக  
C) மிக அதிகைாக  
D) மிக குமறவாக 

40. அதிக நிமற ககாண்ட ஒரு அணுக்கரு குமறந்த நிமற 
ககாண்ட அணுக்கருக்களாக சிமதவுறுவது 
____________ எ ப்படும். 
A) அணுக்கரு இமணவு 

B) அணுக்கரு பிளவு 

C) அணுக்கரு னசர்க்மக  
D) இவற்றில் எதுவுமில்மல 

41. குமறந்த நிமற ககாண்ட இரு அணுக்கருக்கள் அதிக 
நிமற ககாண்ட அணுக்கருவாக இமணவது 
____________ எ ப்படும். 
A) அணுக்கரு இமணவு 

B) அணுக்கரு பிளவு 

C) அணுக்கரு னசர்க்மக  
D) இவற்றில் எதுவுமில்மல 

42. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] அணுக்கரு உமலகளில் அணுக்கருகதாடர்விம  
கட்டுக்குள் உள்ளது.  
2] விண்மீன்களில் அணுக்கரு பிளவு நிகழ்வி ால் ஆற்றல் 
உருவாகிறது. 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1 சரி 2 தவறு 

D) 1, 2 தவறு 

43. குமறந்த ஆற்றல் நிமலயிலிருந்து அதிக ஆற்றல் 
நிமலக்கு ஒரு எலக்ட்ைாம  கிளர்வுறச் கசய்யத் 
னதமவப்படும் ஆற்றல் ____________ எ ப்படும். 
A) அயனியாக்க மின் ழுத்தம் 

B) அயனியாக்க ஆற்றல் 

C) கிளர்வு மின் ழுத்தம் 

D) கிளர்வு ஆற்றல் 



 12th Science TM                                                                                                Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                   12 

44. அடி நிமலயிலுள்ள ஒரு எலக்ட்ைாம  அணுவிலிருந்து 
கவளினயற்றத் னதமவப்படும் சிறுை 
ஆற்றல்____________ எ ப்படும். 
A) அயனியாக்க மின் ழுத்தம் 

B) அயனியாக்க ஆற்றல் 

C) கிளர்வு மின் ழுத்தம் 

D) கிளர்வு ஆற்றல் 

45. அயனியாக்க ஆற்றமலப் கபற எலக்ட்ைாம  
முடுக்குவிக்கத் னதமவப்படும் மின் ழுத்த னவறுபாடு 
___________ எ ப்படும். 
A) அயனியாக்க மின் ழுத்தம் 

B) அயனியாக்க ஆற்றல் 

C) கிளர்வு மின் ழுத்தம் 

D) கிளர்வு ஆற்றல் 

46. பாஷன் ைற்றும் பிைாக்ககட் வரிமசகளுக்கா  
அமலநீளங்கள்___________ பகுதியில் அமைகின்ற . 
A) கண்ணுறு ஒளிப் பகுதியில் 

B) புற ஊதாப் பகுதியில் 

C) அகச்சிவப்புப் பகுதியில் 

D) இவற்றில் எதுவுமில்மல 

47. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] மலைன் வரிமசக்கா  நிறைாமல வரிகளின் 
அமலநீளம் கண்ணுறு ஒளிப் பகுதியில் அமைகின்ற . 
2] பாைர் வரிமசக்கா  அமலநீளம் புற ஊதாப் பகுதியில் 
அமைகின்ற . 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1 சரி 2 தவறு 

D) 1, 2 தவறு 

48. பீட்டா சிமதவு ைற்றும் விண்மீன்களில் ஆற்றல் 
உருவாதல் ஆகிய நிகழ்வுகளில் ___________ விமச 
முக்கிய பங்காற்றுகிறது. 
A) வலிமையா  அணுக்கரு விமச 
B) கைன்விமச 
C) ஈர்ப்பு விமச 
D) இவற்றில் எதுவுமில்மல 

49. சூரியனில் மஹட்ை ன் ஹீலியைாகும் நிகழ்வில் 
நியூட்ரின ாக்களும் ஏைாளைா  கதிர்வீச்சுகளும் 
___________ விமசயி ானலனய உருவாகின்ற . 
A) வலிமையா  அணுக்கரு விமச 
B) கைன்விமச 

C) ஈர்ப்பு விமச 
D) மின்காந்தவிமச 
50. இயற்மகயின் அடிப்பமட விமசகள் யாமவ? 

A) அணுக்கரு விமச 
B) கைன்விமச 
C) ஈர்ப்பு விமச 
D) இமவ அம த்தும் 

51. நாம் புவியின் பைப்பில் இருத்தலுக்கு புவிப்பைப்பிலுள்ள 
அணுக்களுக்கும் நம் பாதத்திலுள்ள அணுக்களுக்கும் 
இமடனயயுள்ள___________ விமச காைணைாக 
உள்ளது. 
A) வலிமையா  அணுக்கரு விமச 
B) கைன்விமச 
C) ஈர்ப்பு விமச 
D) மின்காந்தவிமச 
52. நம் உடலிலுள்ள அணுக்கள் நிமலத்தன்மையுடன் 
இருப்பதற்கு___________ விமச னதமவப்படுகிறது. 
A) வலிமையா  அணுக்கரு விமச 
B) கைன்விமச 
C) ஈர்ப்பு விமச 
D) மின்காந்தவிமச 
53. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] பூமியிலுள்ள பல்னவறு உயிரி ங்களின் வாழ்விற்குத் 
னதமவயா  சூரிய ஆற்றல், சூரியனிலிருந்து 
உருவாதலுக்குக் காைணைாக ஈர்ப்புவிமச முக்கிய 
பங்காற்றுகிறது. 
2] நாம் பூமியில் இருப்பதற்கு புவியின் ஈர்ப்பு விமச 
காைணைாக உள்ளது. 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1 சரி 2 தவறு 

D) 1, 2 தவறு 

54. சூரியனின் உள்ளகத்தில் அணுக்கரு இமணவு 
விம  நிகழ்வதற்கு ___________ விமச முக்கிய பங்கு 
வகிக்கிறது. 
A) வலிமையா  அணுக்கரு விமச 
B) கைன்விமச 
C) ஈர்ப்பு விமச 
D) மின்காந்தவிமச 
55. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 
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1] புனைாட்டான்களும் நியூட்ைான்களும் அடிப்பமடத் துகள்கள் 
ஆகும். 
2] எலக்ட்ைான்கள் அடிப்பமடத் துகள்கள் அல்ல. 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1 சரி 2 தவறு 

D) 1, 2 தவறு 

56. குவார்க்குகள் எந்த ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ? 

A) 1969 

B) 1968 

C) 1967 

D) 1966 

57. குவார்க்குகள் எத்தம  வமகப்படும்? 

A) 7 

B) 5 

C) 6 

D) 8  

58. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] ஒரு புனைாட்டான் ஒரு னைல் குவார்க்குகள், ைற்றும் ஒரு கீழ் 
குவார்க்காலும் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
2] ஒரு நியூட்ைான் ஒரு கீழ் குவார்க்குகள் ைற்றும் ஒரு னைல் 
குவார்க்காலும் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1 சரி 2 தவறு 

D) 1, 2 தவறு 

59. குவார்க்குகள் அம த்துனை ____________ 

ைதிப்புமடய மின்னூட்டங்கமளப் கபற்றுள்ள . 
A) எதிர்  
B) னநர்  
C) நடுநிமல 

D) பின்  

60. அடிப்பமடத் துகள்கமள ஆைாயும் 
இயல்____________ என்றமைக்கப்படுகிறது. 
A) அணு இயற்பியல்  
B) அயனி இயற்பியல் 

C) துகள் இயற்பியல் 

D) இவற்றில் எதுவுமில்மல 

61. விண்மீன்களின் கவப்பநிமல கிட்டத்தட்ட 
____________ அளவில் இருப்பதால் இயற்மகயினல 
அணுக்கரு இமணவு விம  நமடகபறுகிறது. 
A) 109 K 

B) 108 K 

C) 107 K 

D) 106 K 

62. ஒவ்கவாரு விண்மீனிலும் ஆற்றல் உருவாகும் 
நிகழ்வு____________ ஆகும். 
A) அணுக்கருவிம  

B) கவப்ப அணுக்கரு விம  

C) அணுக்கரு இமணவு விம  

D) இவற்றில் எதுவுமில்மல 

63. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] விண்மீனின் கதாடக்க கட்டத்தில் னைகமும் தூசுகளும் 
ைட்டுனை காணப்படுகின்ற . 
2] தன் ஈர்ப்பு விமசயி ால் அம்னைகங்கள் உள்னநாக்கி 
வீழ்கின்ற .இத ால் ஈர்பழுத்த ஆற்றல் இயக்க 
ஆற்றலாகவும் இறுதியில் கவப்ப ஆற்றலாகவும் ைாறுகிறது. 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1 சரி 2 தவறு 

D) 1, 2 தவறு 

64. சூரியனின் உட்பகுதி கவப்பநிமல ஏறக்குமறய 
____________ ஆகும். 
A) 1.5×107 K 

B) 1.5×106 K 

C) 15×107 K 

D) 15×107 K 

65. தீமை பயக்கும் கதிர்வீச்சுகளிலிருந்து பாதுகாத்துக் 
ககாள்ள ____________ தடிைனுள்ள கற்காமையி ால் 
(concrete) ஆ  சுவைா து அணுக்கரு உமலமயச் சுற்றி 
அமைக்கப் படுகிறது. 
A) 2-2.0 m 

B) 2-2.1 m 

C) 2-2.4 m 

D) 2-2.5 m 

66. அணுக்கரு பிளவு விம  நமடகபறும் வீதத்மத 
சரிகசய்வதற்கு ____________ கட்டுப்படுத்தும் 
தண்டுப்கபாருளாக கசயல்படுகிறது. 
A) கிைாமபட்  
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B) . யுனைனியம் 

C) காட்மியம் 

D) நியூட்ைான் 

67. ஒவ்கவாரு அணுக்கரு பிளவின் னபாதும் சைாசரியாக 
2.5____________ கவளினயறுகின்ற . 
A) கிைாமபட்  
B) யுனைனியம் 

C) காட்மியம் 

D) நியூட்ைான் 

விளக்கம்: ஒவ்கவாரு அணுக்கரு பிளவின் னபாதும் 
சைாசரியாக 2.5 நியூட்ைான்கள் கவளினயறுகின்ற . 
68. உமலகளில் தணிப்பான்களாகப் 
பயன்படுத்தப்படுபமவ எமவ? 

A) நீர் 
B) க நீர் 
C) கிைாமபட் 
D) இமவ அம த்தும் 

69. முதல் அணுக்கரு உமல ____________ ஆம் 
ஆண்டு அகைரிக்க நாட்டின் சிகானகா நகரில் கட்டப்பட்டது. 
A) 1940 

B) 1941 

C) 1942 

D) 1945 

70. முதல் அணுக்கரு உமல____________ என்ற 
இயற்பியல் அறிஞைால் கட்டப்பட்டது. 
A) என்ரினகா கபர்மி 

B) கஹன்றினகா கபர்மி 

C) எட்வின் ைார்ட்டின்  
D) னபார் 
71. அணுகுண்டு ____________க்கு எடுத்துக்காட்டு. 
A) கட்டுப்பாட்டிலுள்ள கதாடர் விம  

B) கட்டுப்பாடற்ற கதாடர் விம  

C) முடிவில்லா கதாடர் விம  

D) இவற்றில் எதுவுமில்ல 

72. கீைடி ____________ ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது.  
A) சிவகங்மக 

B) ைதுமை  
C) தஞ்சாவூர்  
D) திருச்சி 

73. கீைடி கபாருள்களின் காலத்மதக் கணிப்பதற்கு, 

____________ கரியா து கார்பன் காலக்கணிப்பு 
னசாதம க்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. 
A) 300 g 

B) 400 g 

C) 200 g 

D) 500 g 

74. பீட்டா சிமதவின் னபாது, கதிரியக்க 
அணுக்கரு____________ கவளிவிடுகிறது. 
A) எலக்ட்ைான் 

B) புனைட்டான் 

C) நியூட்ைான் 

D) இவற்றில் எதுவுமில்ல 

75. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] எலக்ட்ைான் (e– ) கவளியிடப்பட்டால் β+ சிமதவு என்றும் 
அமைக்கப்படும். 
2] பாசிட்ைான் (e+) கவளியிடப்பட்டால் β- சிமதவு என்றும் 
அமைக்கப்படும். 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1 சரி 2 தவறு 

D) 1, 2 தவறு 

76. ____________ என்பது எலக்ட்ைான் நிமறயும் 
ைற்றும் +e மின்னூட்டமும் ககாண்ட எலக்ட்ைானின் 
எதிர்த்துகள் ஆகும். 
A) பாசிட்ைான் 

B) நியூட்ரின ா 
C) னபாைான் 

D) இவற்றில் எதுவுமில் 

77. தீயுணர் கருவியா து, ____________ 

என்றமைக்கப்படும் மிகக்குமறந்த கதிரியக்கத் தன்மை 
ககாண்ட ஒரு கசயற்மகக் கதிரியக்க ஐனசானடாப்பு 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
A) பாசிட்ைான் 

B) நியூட்ரின ா 
C) னபாைான் 

D) அகைரிசியம் 

78. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

 1] ஆல்பா சிமதவின் ஒரு முக்கியைா  பயன்பாடு, ஆபத்து 
நிமறந்த எவ்வமகத் தீயிலிருந்தும் நம்மைக் காத்திடும் 
தீயுணர் (smoke detector) கருவியாகும். 
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2] அகைரிசியத்தால் கவளிவிடப்படும் கதிர்வீச்சு அளவு 
பாதுகாப்பா  அளமவ விடவும் மிக குமறவா தாகனவ 
இருப்பதால் அது நைது உடலுக்கு தீங்கற்றது. 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1 சரி 2 தவறு 

D) 1, 2 தவறு 

79. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] ஒரு தனிைத்திலிருந்து அதிக ஊடுருவு திறன் ககாண்ட 
கதிர்வீச்சுகளா  α, β ைற்றும் γ கதிர்கள் தன்னிமசயாக 
உமிைப்படும் நிகழ்வு கதிரியக்கம் எ ப்படும். 
2] இத்தமகய கதிர்வீச்சு உமிழும் தனிைங்கள் கதிரியக்க 
தனிைங்கள் எ ப்படும். 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1 சரி 2 தவறு 

D) 1, 2 தவறு 

80. கதிரியக்க கசயல்பாட்மட முதன் முதலாக 1896 ல் 
கண்டறிந்தவர்____________ 

A) னைரி கீயூரி 

B) பியர் கியூரி 

C) கஹன்றி கபக்கைால் 

D) தாைஸ் கஹகப 
81. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

 1] அணுக்கரு ஒன்றிலுள்ள நியூட்ைான்களின் 
எண்ணிக்மக Z என்று குறிக்கப்படுகிறது. 
2] அணு எண் N என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது. 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1 சரி 2 தவறு 

D) 1, 2 தவறு 

82. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] நிமற எண் A என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது. 
எ னவ, A = Z+N. 

2] அணுக்கருவின்   மின்னூட்ட ைதிப்பு +Ze ஆகும்.  
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1 சரி 2 தவறு 

D) 1, 2 தவறு 

83. அணுவிலுள்ள எலக்ட்ைான்களின் எண்ணிக்மக 
அணுக்கருவிலுள்ள ____________ களின் 
எண்ணிக்மகக்குச் சைைாகும். 
A) புனைாட்டான்  
B) நியூட்ைான் 

C) குவார்கர்  
D) இவற்றில் எதுவுமில்மல 

84. கூற்று(A): அணுக்கருவில் நிகை மின்னூட்டம் னநர்க்குறி 
ககாண்டது. 
காைணம்(R): அணுக்கருவில் னநர் மின்னூட்டம் உமடய 
புனைாட்டான்களும் மின் நடுநிமலத் தன்மையுமடய 
நியூட்ைான்களும் உள்ளது. 
A) A சரி ஆ ால் R தவறு 

B) A சரி ஆ ால் R சரியா  விளக்கைல்ல 

C) A ைற்றும் R தவறு 

D) A சரி ைற்றும் R சரியா  விளக்கம் 

85. β- கதிர்கள் என்பமவ ____________ 

A) புனைாட்டான்  
B) எலக்ட்ைான்  
C) நியூட்ைான்  
D) மின்காந்த கதிர்வீச்சு 

86. γ-கதிர் என்பமவ ____________ 

A) புனைாட்டான்  
B) எலக்ட்ைான்  
C) நியூட்ைான்  
D) மின்காந்த கதிர்வீச்சு 

87. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] ஒரு கியூரி என்பது1g னைடியம் ஒரு வி ாடியில் உமிழும் 
சிமதவுகளின் எண்ணிக்மகக்கு சைைாகும். 
2] ஒரு வி ாடிக்கு 3.07× 107 சிமதவுகள் ஆகும். 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1 சரி 2 தவறு 

D) 1, 2 தவறு 

88. கூற்று(A): குமறந்த அமை ஆயுட்காலம் ககாண்ட 
கபாருள் பாதுகாப்பா து. 
காைணம்(R): குமறந்த ஆயுட்காலம் ககாண்ட கபாருள் 
குமறவா  காலனை கசயல்பாட்டில் இருக்கும் என்பதால் 
அது பாதுகாப்பா து. 
A) A சரி ஆ ால் R தவறு 

B) A சரி ஆ ால் R சரியா  விளக்கைல்ல 
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C) A ைற்றும் R தவறு 

D) A சரி ைற்றும் R சரியா  விளக்கம் 

89. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] β-கதிர்கள் மின்காந்த கதிர்வீச்சுகள் அல்ல. 
2] பீட்டா சிமதவின் ஒரு முக்கியைா  பயன்பாடு 
கதிரியக்கக் காலக்கணிப்பு அல்லது கார்பன் காலக்கணிப்பு 
ஆகும். 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1 சரி 2 தவறு 

D) 1, 2 தவறு 

90. வாழும் அம த்து உயிரி ங்களும் 
காற்றிலிருந்து____________ உட்கவர்ந்து கரிை 
மூலக்கூறுகமள உருவாக்குகின்ற . 
A) CO2 

B) O2 

C) H2 

D) H2O 

91. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] கபரிலியத்மத α துகள்களால் னைாதச் கசய்யும்னபாது அதிக 
ஊடுருவு திறன் ககாண்ட கதிர்வீச்சு கவளிப்படுகின்றது. 
2] இதம  னபாத்னத ைற்றும் கபக்கர் ஆகிய க ர்ைானிய 
இயற்பியல் அறிஞர்கள் 1931ல் கண்டறிந்த ர். 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1 சரி 2 தவறு 

D) 1, 2 தவறு 

92. நியூட்ைான்கமள கண்டறிந்தவர்____________ 

A) னபாத்னத 
B) கபக்கர் 
C) ன ம்ஸ் சாட்விக் 

D) H.C ஹீனை 
93. நியூட்ைான் கண்டறியப்பட்ட ஆண்டு____________ 

A) 1930 

B) 1931 

C) 1932 

D) 1933 

94. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] அணுக்கருவினுள் நியூட்ைான்கள் நிமலத்தன்மையற்று 
உள்ள . 

2] அணுக்கருவுக்கு கவளினய நிமலத் தன்மையுடன் 
இருக்கின்ற . 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1 சரி 2 தவறு 

D) 1, 2 தவறு 

95. அணுக்கருமவ விட்டு கவளினயறும் நியூட்ைான் 
எமவயாக சிமதவுறுகின்ற ? 

A) புனைாட்டான் 

B) எலக்ட்ைான் 

C) எதிர்நியூட்ரின ா 
D) இமவ அம த்தும்  
96. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] குமறனவக நியூட்ைான்கள் (0 to 100 eV). 

2] னவக நியூட்ைான்கள் (0.5 MeV to 100 MeV). 

A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1 சரி 2 தவறு 

D) 1, 2 தவறு 

97. ____________ அளவிலா  சைாசரி ஆற்றல் 
ககாண்ட நியூட்ைான்கள் கவப்ப நியூட்ைான்கள் எ ப்படும். 
A) 0.02 eV 

B) 0.024 eV 

C) 0.025 eV 

D) 025 eV 

98. அணுக்கரு உமலகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் 
நியூட்ைான் எமவ? 

1] குமறனவக நியூட்ைான்கள் 

2] னவக நியூட்ைான்கள் 

3] கவப்ப நியூட்ைான்கள் 

A) 1, 2, 3 சரி  
B) 1 தவறு 2, 3 சரி  
C) 1, 2 சரி 3 தவறு 

D) 1 சரி 2, 3 தவறு 

99. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ? 

1] யுனைனியம் அணுக்கருமவ புனைாட்டா ால் னைாதச் 
கசய்யும்னபாது, அது கிட்டத்தட்ட சைைா  நிமறகமளயுமடய 
இரு சிறிய அணுக்கருக்களாகவும், அவற்றுடன் ஆற்றலும் 
கவளிப்படும் வண்ணம் பிளவுறுகிறது. 
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2] அணுக்கரு பிளவில் கவளிப்படும் ஆற்றலின் அளவு 
னவதிவிம களில் கவளிப்படும் ஆற்றமலக் காட்டிலும் பல 
ைடங்கு அதிகைாக உள்ளது. 
A) 1, 2, 3 சரி  
B) 1 தவறு 2, 3 சரி  
C) 1, 2 சரி 3 தவறு 

D) 1 சரி 2, 3 தவறு 

100. இந்தியாவில்கசயல்பாட்டில் உள்ள அணுக்கரு 
உமலகள்____________ 

A) 23 

B) 22 

C) 21 

D) 24 

101. இந்தியாவின் ஆற்றல் னதமவயில்____________ 

அளவு ைட்டுனை அணுக்கரு உமலகளி ால் 
கிமடக்கின்ற . 
A) 3% 

B) 2% 

C) 4% 

D) 5% 

102. கூற்று(A): அணுக்கரு பிளமவ னபால 
அமறகவப்பநிமலயில் அணுக்கரு இமணவு நிகைாது. 
காைணம்(R): குமறந்த நிமறயுமடய இரு அணுக்கருக்கள் 
ஒன்மறகயான்று கநருங்கும் னபாது கூலூம் விலக்கு 
விமசயி ால் அமவ கடுமையாக விலக்கபடுகின்ற . 
A) A சரி ஆ ால் R தவறு 

B) A சரி ஆ ால் R சரியா  விளக்கைல்ல 

C) A ைற்றும் R தவறு 

D) A சரி ைற்றும் R சரியா  விளக்கம் 

103. ____________ என்பாரின் கருத்துப்படி சூரியனின் 
ஆற்றல் புனைாட்டான்- புனைாட்டான் சுற்று எ ப்படும். 
A) ஹான்ஸ் கபத்னத 
B) B) கபக்கர் 
C) ன ம்ஸ் சாட்விக் 

D) H.C ஹீனை 
104. மஹட்ை ன் அணுவில் முதல் மூன்று 
சுற்றுப்பாமதகளின் ஆைங்களின் விகிதம் 
____________ 

A) 1: 2: 3 

B) 2: 4: 6 

C) 1: 4: 9 

D) 1: 3: 5 

105. மஹட்ை ன் அணுவில் நான்காவது சுற்றுப்பாமதயில் 
இயங்கும் எலக்ட்ைானின் னகாண உந்தம் 
____________ 

A) h 

B) h/ π 

C) 4h/ π 

D) 2h/ π 

106. கீைடி நகைம் எந்த ஆற்றங்கமையில் கசழித்திருந்தது? 

A) காவிரி  
B) மவமக  
C) தாமிைபைணி  
D) பாலாறு 

 

 

2. அணு ைற்றும் அணுக்கரு இயற்பியல் 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A D C C D D B C A D D D D C B D A D A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D B D B A C D A D B B C A B D C C C B B 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

A C D B A C D B B D D A B B D B C D D C 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

C B A A D C D D C A B A C A D A D A A C 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

D A A D B  D C C A A C C C D D D C C C B 
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12th Science Lesson 3 Questions in Tamil 

3] நிமலமின்னியல் 

1. மின்சாைம் என்பது முமறப்படுத்தப்பட்ட மின் னல எ  
கூறியவர்____________ 

A) நியூட்டன்  
B) ஸ்டீபன் ஹாங்கிங்  
C) நீல்ஸ் னபார் 
D)  ார்ஜ் கார்லின் 

2. கூற்று(A): கபாருகளான்று தள்ளப்படும்னபாது, நம் 
மககளில் உள்ள அணுக்களுடன் அப்கபாருளிலுள்ள 
அணுக்கள் இமடவிம  (interact) புரிகின்ற . 
காைணம்(R): இந்த இமடவிம விமசயா து உைாய்வு 
இயல்பிம  கபற்றுள்ளது. 
A) A தவறு ஆ ால் R சரி 

B) A சரி ஆ ால் R சரியா  விளக்கைல்ல 

C) A ைற்றும் R தவறு 

D) A சரி ைற்றும் R சரியா  விளக்கம் 

3. கூற்று(A): பைப்பு ஒன்றின் மீது ஒரு கபாருமளத் 
தள்ளும்னபாது, அது நகை முற்படுவமத ஓய்வுநிமல 
உைாய்வு தடுக்கும். 
காைணம்(R): இந்த ஓய்வுநிமல உைாய்வா து பைப்பிலுள்ள 
அணுக்களுக்கும் கபாருளிலுள்ள அணுக்களுக்கும் 
இமடனய ஏற்படும் மின்காந்த இமடவிம யால் 
உருவாகின்றது. 
A) A தவறு ஆ ால் R சரி 

B) A சரி ஆ ால் R சரியா  விளக்கைல்ல 

C) A ைற்றும் R தவறு 

D) A சரி ைற்றும் R சரியா  விளக்கம் 

4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ 

1] புவிப்பைப்பின் மீது நாம் நிற்கும்னபாது, நம் மீதுபுவியீர்ப்பு 
விமச கீழ்னநாக்கிய திமசயில் கசயல்படுகிறது. 
2] தமையின் கசங்குத்து விமச னைல்னநாக்கிய திமசயில் 
கசயல்பட்டு அமத சைன் கசய்கிறது. 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1, 2 தவறு 

D) 1 சரி 2 தவறு 

5. நிமலயாக உள்ள மின்துகள்கமளப் பற்றி அறிய உதவும் 
மின்னியலின் இந்தப் பிரிவு____________ 

A) மின்னியல்  
B) நிமல மின்னியல்  

C) மின்சாைவியல்  
D) காந்தவியல் 

6. அைக்கு எ ப்படுவது____________ 

1] இது ஒளி ஊடுருவும் தன்மையுமடயது. 
2] புமதப்படிைைாக ைாறிய ஒரு வமக ைைப்பிசின். 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1, 2 தவறு 

D) 1 சரி 2 தவறு 

7. கூற்று(A): மின்னூட்டம் கபற்ற இைப்பர் தண்டு 
மின்னூட்டம்கபற்ற இன்க ாரு இைப்பர் தண்டிம  
விலக்குகிறது. 
காைணம்(R): ஓரி  மின்னூட்டங்கள் ஒன்மறகயான்று 
விலக்குகின்ற . 
A) A தவறு ஆ ால் R சரி 

B) A சரி ஆ ால் R சரியா  விளக்கைல்ல 

C) A ைற்றும் R தவறு 

D) A சரி ைற்றும் R சரியா  விளக்கம் 

8. கூற்று(A): மின்னூட்டம் கபற்ற இைப்பர் தண்மட 
மின்னூட்டம் கபற்ற கண்ணாடித் தண்டு கவருகின்றது. 
காைணம்(R): னவறி  மின்னூட்டங்கள் ஒன்மறகயான்று 
கவருகின்ற . 
A) A தவறு ஆ ால் R சரி 

B) A சரி ஆ ால் R சரியா  விளக்கைல்ல 

C) A ைற்றும் R தவறு 

D) A சரி ைற்றும் R சரியா  விளக்கம் 

9. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ 

1] அைக்கு மின்னூட்டம் அற்றமவ. 
2] இைப்பர் தண்டு கபற்ற மின்னூட்டம் கண்ணாடித் தண்டு 
கபற்ற மின்னூட்டத்திலிருந்து னவறுபட்டது. 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1, 2 தவறு 

D) 1 சரி 2 தவறு 

10. மின்னூட்டங்கமள னநர் மின்னூட்டம் எதிர் 
மின்னூட்டம் எ  18ம் நூற்றாண்டில் 
வமகப்படுத்தியவர்____________ 

A) நியூட்டன்  
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B) ஸ்டீபன் ஹாங்கிங்  
C) நீல்ஸ் னபார் 
D) கபஞ்சமின் பிைாங்க்ளின் 

11. ஒரு கபாருளிலுள்ள நிகை (net) 

மின்னூட்டம்____________எனில், அப்கபாருள் மின் 
நடுநிமலயில் உள்ளது எ லாம். 
A) ஒன்று  
B) சுழி  
C) னநர்  
D) எதிர் 
12. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ 

1] அம த்துப் கபாருள்களும் அணுக்களால் ஆ மவ 
என்பதால் அமவயும் மின் நடுநிமலமைககாண்டமவனய. 
2] உைாய்வின் மூலம் கபாருள்கமள மின்ன ற்றம்கசய்யும் 
முமற ‘உைாய்வு மின்ன ற்றம்’ எ ப்படும். 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1, 2 தவறு 

D) 1 சரி 2 தவறு 

13. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ 

1] பிைபஞ்சத்திலுள்ள கபாருள்கள் அம த்தும் அணுக்களால் 
ஆ மவ; 

2] அணுக்கள் புனைாட்டான்கள், நியூட்ைான்கள் ைற்றும் 
எலக்ட்ைான்களால் ஆ மவ. 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1, 2 தவறு 

D) 1 சரி 2 தவறு 

14. மின்னூட்டத்தின் SI அலகு____________ 

A) ஆம்பியர்  
B)  ூல்  
C) கூலூம்  
D) ககல்வின் 

15. கூற்று(A): கண்ணாடி தண்டிம  பட்டுத் துணியால் 
னதய்க்கும்னபாது, எதிர்மின்னூட்டம் கபற்ற மின்துகள்கள் 
கண்ணாடித் தண்டிலிருந்து பட்டுத்துணிக்கு 
இடம்கபயர்கின்ற . 
காைணம்(R): கண்ணாடித் தண்டு நிகை எதிர் 
மின்னூட்டத்மதயும் பட்டுத்துணி நிகை னநர் 
மின்னூட்டத்மதயும் கபறுகின்ற . 
A) A தவறு ஆ ால் R சரி 

B) A சரி ஆ ால் R சரியா  விளக்கைல்ல 

C) A ைற்றும் R தவறு 

D) A சரி ைற்றும் R சரியா  விளக்கம் 

16. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ 

1] ‘மின்னூட்டங்கமள ஆக்கனவா அழிக்கனவா இயலாது’ 
என்றும் ‘அவற்மற ஒரு கபாருளிலிருந்து ைற்கறாரு 
கபாருளுக்கு இடைாற்றம் கசய்ய ைட்டுனை இயலும்’ என்று 
 ார்ஜ் கார்லின் கூறி ார். 
2] இமதனய கைாத்த மின்னூட்ட ைாறாத் தன்மை என்பர். 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1, 2 தவறு 

D) 1 சரி 2 தவறு 

17. மின்னூட்ட ைாற்றம்____________ஆக இருக்கும்  
A) ஒன்று  
B) சுழி  
C) னநர் 
D) எதிர்  
18. e இன் ைதிப்பு____________ 

A) 1.6 x 1019 C 

B) 1.6 x 10-19 C 

C) 1.60 x 1019 C 

D) 1.61 x 1019 C 

19. எலக்ட்ைானின் மின்னூட்ட ைதிப்பு____________ 

A) +1.6 x 1019 C 

B) -1.6 x 10-19 C 

C) +1.60 x 1019 C 

D) -1.61 x 1019 C 

20. புனைாட்டானின் மின்னூட்ட ைதிப்பு____________ 

A) +1.6 x 10-19 C 

B) -1.6 x 10-19 C 

C) +1.60 x 1019 C 

D) -1.61 x 1019 C 

21. மின்னூட்டத்தின் குவாண்டைாக்கல் முமறமய 
கண்டறிந்தவர்____________ 

A) நியூட்டன்  
B) ஸ்டீபன் ஹாங்கிங்  
C) இைாபர்ட் மில்லிகன் 

D) கபஞ்சமின் பிைாங்க்ளின் 

22. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ 
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1] கவற்றிட கவளியில் (free space) நிமலயாக உள்ள இரு 
புள்ளி மின்துகள்களுக்கு இமடனய காணப்படும் 
விமசக்கா  னகாமவமய கபஞ்சமின் பிைாங்க்ளின் 
என்பவர் தருவித்தார். 
2] இவர் 1788 ஆம் ஆண்டில் இதம  தருவித்தார். 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1, 2 தவறு 

D) 1 சரி 2 தவறு 

23. ஒரு குறிப்பிட்ட மின்துகள் மீது கசயல்படும் கைாத்த 
விமசயா து ைற்ற அம த்து மின்துகள்கள் அதன்மீது 
கசயல்படுத்தும் விமசகளின்____________ 

கூடுதலுக்குச் சைைாகும். 
A) னநர்ைமற  
B) எதிர்ைமற  
C) ஸ்னகலார்  
D) கவக்டர் 
24. ____________ ைற்றும் கூலூம் விதி ஆகியமவ 
நிமல மின்னியலின் அடிப்பமடத் தத்துவங்களாகும். 
A) பிைாங்க்ளின் தத்துவம்  
B) நிமலமின்னியல் தத்துவம்  
C) னைற்கபாருந்துதல் தத்துவம்  
D) இவற்றில் எதுவுமில்மல 

25. இரு மின்துகள்களுக்கு இமடனய நிகழும் 
இமடவிம  ____________ விதியி ால் 
கபறப்படுகிறது. 
A) பிைாங்க்ளின் விதி 

B) நிமலமின்னியல் விதி  
C) னைற்கபாருந்துதல் விதி 

D) கூலூம் விதி 

26. மின்புலத்தின் SI அலகு____________ 

A) நியூட்டன் 

B) கூலூம் 

C) நியூட்டன் /  ூல் 

D) நியூட்டன் / கூலூம்  
27. மின்புலம் ஒரு____________ அளவாகும் 

A) வழி  
B) அடிப்பமட  
C) ஸ்னகலார்  
D) கவக்டர் 
28. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ 

1] மின்துகள் q னநர் மின்னூட்டம் (+) ககாண்டதாக 
இருந்தால், மின்துகளிலிருந்து கவளினநாக்கிய திமசயில் 
மின்புலம் இருக்கும். 
2] q எதிர்மின்னூட்டம் (–) ககாண்டதாக இருந்தால் 
உள்னநாக்கிய திமசயில் மின்புலம் இருக்கும். 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1, 2 தவறு 

D) 1 சரி 2 தவறு 

29. மின்புலம் என்ற கருத்தியமல அறிமுகம் 
கசய்தவர்____________ 

A) நியூட்டன்  
B) ஸ்டீபன் ஹாங்கிங்  
C) மைக்னகல் பாைனட 
D) கபஞ்சமின் பிைாங்க்ளின் 

30. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ சரியா மவ 

1] மின்புலம் ஒரு ஸ்னகலார் அளவு என்பதால் அதற்கு 
தனித்தகவாரு திமசயும் எண்ைதிப்பும் கவளியிலுள்ள 
ஒவ்கவாரு புள்ளியிலும் இருக்கும். 
2] மின்துகளுக்கும் புள்ளிக்கும் இமடனய உள்ள கதாமலவு 
(r) அதிகரித்தால் மின்புலத்தின் எண்ைதிப்பு அதிகரிக்கும். 
A) 1, 2 சரி  
B) 1 தவறு 2 சரி  
C) 1, 2 தவறு 

D) 1 சரி 2 தவறு 

31. புறகவளியில் (space) உள்ள அம த்து புள்ளிகளிலும் 
ஒனை திமசயுடன் ைாறாத எண்ைதிப்பும் ககாண்டிருந்தால் 
____________ மின்புலம் எ ப்படும். 
A) னநைா   
B) எதிைா   
C) சீைா   
D) சீைற்ற 

32. புறகவளியில் கவவ்னவறு புள்ளிகளில் கவவ்னவறு 
திமசகள் அல்லது கவவ்னவறு எண்ைதிப்புகள் அல்லது 
இவ்விைண்டுனை ககாண்டிருந்தால் அது____________ 

மின்புலம் எ ப்படும். 
A) னநைா   
B) எதிைா   
C) சீைா   
D) சீைற்ற 


