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 Padasalai's NEWS - Group  

https://t.me/joinchat/NIfCqVRBNj9hhV4wu6_NqA 

 

 Padasalai's Channel - Group 

https://t.me/padasalaichannel 

 

 Lesson Plan - Group 

https://t.me/joinchat/NIfCqVWwo5iL-21gpzrXLw 

 

 

 12th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_12th 

 

 11th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_11th 

 

 10th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_10th 

 

 9th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_9th 

 

 6th to 8th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_6to8 

 

 1st to 5th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_1to5 

 

 TET - Group 

https://t.me/Padasalai_TET 

 

 PGTRB - Group 

https://t.me/Padasalai_PGTRB 

 

 TNPSC - Group 

https://t.me/Padasalai_TNPSC 

https://t.me/joinchat/NIfCqVRBNj9hhV4wu6_NqA
https://t.me/padasalaichannel
https://t.me/joinchat/NIfCqVWwo5iL-21gpzrXLw
https://t.me/Padasalai_12th
https://t.me/Padasalai_11th
https://t.me/Padasalai_10th
https://t.me/Padasalai_9th
https://t.me/Padasalai_6to8
https://t.me/Padasalai_1to5
https://t.me/Padasalai_TET
https://t.me/Padasalai_PGTRB
https://t.me/Padasalai_TNPSC
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அரசு ஆ மேல் நிலைப்பள்ளி சிங்கம்புணரி சிவகங்லக 

                 அறிவியல்(இயற்பியல் வவதியியல்) முக்கியமான வினாக்கள் 

 

1.நிறற – எறை, இவற்றற வவறுபடுத்துக. 

 2.இரட்றையின்திருப்புத்திறன் வறரயறு. 

3. திருப்புத்திறன் தத்துவம் வறரயறு 

4. நியூட்ைனின் இரண்ைாம் விதியிறன கூறு. 

5. பபரிய வாகனங்களில் திருகுமறறகறள(nuts) சுழற்றி இறுக்கம் பெய்ய 
நீளமான றகப்பிடிகள் பகாண்ை திருகுக்குறடு (spanner)பயன்படுத்தப்படுவது 
ஏன்?  

6.கிரிபகட் விறளயாட்டில் வமலிருந்து விழும்பந்திறன பிடிக்கும்வபாது, 
விறளயாட்டு வரீர் தம்றகயிறன பின்வனாக்கி இழுப்பது ஏன்? 

7. விண்கலத்தில் உள்ள விண்பவளி வரீர் எவ்வாறுமிதக்கிறார்? 

8. ராமை சிதறல் விதிலைக் கூறுக. 

9. குவிலைன்சு ேற்றும் குழிலைன்சு - மவறுபடுத்துக. 

10.விழி ஏற்பலேவுத் திறன் என்றால் என்ன? 

11.கிட்டப்பார்லவ குலறபாட்டிற்கான காரணங்கள் ைாலவ? 

12.வானம் ஏன் நீைநிறோகத் மதான்றுகிறது? 

13. மபாக்குவரத்துச் லைலக விளக்குகள் சிவப்புநிறத்தில் அலேக்கப்படுவதன் காரணம் என்ன? 

14.ஸ்லெல் விதிலைக் கூறுக. 

15. குவிலைன்சு ஒன்றில் F ேற்றும் 2F புள்ளிகளுக்கு 

இலடமை லபாருள் லவக்கப்படும் மபாது 

உருவாக்கப்படும் பிம்பத்திற்கான கதிர் வலரபடம் 

வலரக. 

16.நிறப்பிரிலக வலரைறு. 

17. ஒரு கமைாரி வலரைறு 

18. நீள் லவப்ப விரிவு ேற்றும் பரப்பு லவப்ப விரிவு 
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– மவறுபடுத்துக 

19. பருே லவப்ப விரிவு குணகம் என்றால் என்ன? 

20. பாயில் விதிலைக் கூறுக. 

21. பருே விதிலைக் கூறுக. 

22. இைல்பு வாயு ேற்றும் ெல்லிைல்பு வாயு-மவறுபடுத்துக. 

23.உண்லே லவப்ப விரிவு குணகம் என்றால் என்ன? 

24. மதாற்ற லவப்ப விரிவு குணகம் என்றால் என்ன 

25. மின்மனாட்டத்தின் அைலக வலரைறு. 

26.ஒரு கடத்தியின் அளலவ தடிேனாக்கினால் அதன் 

மின் தலடயின் ேதிப்பு என்னவாகும்? 

27. மின்னிலை விளக்குகளில் டங்ஸ்டன்பைன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் மின் உருகிஇலைைாக அதலன 

பைன்படுத்துவதில்லை. ஏன்? 

28. மின்மனாட்டத்தின் லவப்பவிலளலவ பைன்படுத்திலைைல்படும் இரண்டு மின்ைாதனங்கள் லபைரிலனகூறு. 

29. மின்னழுத்தம் ேற்றும் மின்னழுத்த மவறுபாடுவலரைறு. 

30. வீட்டிலுள்ள மின்சுற்றில் புவித் லதாடுப்புக் கம்பியின்பங்கு என்ன? 

31. ஓம் விதி வலரைறு. 

32. மின் தலட எண் ேற்றும் மின் கடத்து எண்ஆகிைவற்லற மவறுபடுத்து. 

33. வீடுகளில் பைன்படுத்தப்படும் மின்சுற்றில் எந்தவலக மின்சுற்றுகள் பைன்படுத்தப்படுகின்றன ? 

34 லெட்டலை என்றால் என்ன? 

35. லைவியுணர் ஒலியின் அதிர்லவண் என்ன? 

36. எதிலராலிக்குத் மதலவைான குலறந்தபட்ைத்லதாலைவு என்ன? ‘ 

37. அலைநீளம் 0.20 மீ உலடை ஒலிைானது331 மீவி-1 மவகத்தில் பரவுகிறது எனில், அதன்அதிர்லவண் என்ன? 

38.மீலைாலிலை உணரும் ஏமதனும் மூன்றுவிைங்குகலளக் கூறுக? 

39. ஒலிைானது மகாலட காைங்கலள விட ேலைக்காைங்களில் மவகோகப் பரவுவது ஏன்? 

40. இராஜஸ்தான் பாலைவனங்களில் காற்றின்லவப்பநிலை 46oC ஐ அலடை இைலும். அந்தலவப்பநிலையில் 

காற்றில் ஒலியின் திலைமவகம் 

என்ன? (Vo = 331 மீவி-1 ). 
41. இலைைரங்கங்களின் மேற்கூலர வலளவாகஇருப்பது ஏன்? 

42. டாப்ளர் விலளவு ெலடலபற முடிைாத இரண்டுசூைல்கலளக் கூறுக. 

43. பிட்ச் பிளண்ட் (pitch blende) தாதுப் லபாருளில்உள்ள கதிரிைக்கப் லபாருள் ைாது? 

44. கதிரிைக்கத்லதத் தூண்டக்கூடிை இரண்டுதனிேங்களின் லபைர்கலள எழுதுக. 

45.இைற்லகக் கதிரிைக்கத்தின் மபாது லவளிைாகும்மின்காந்த கதிரின் லபைலர எழுதுக. 
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46.A - என்பது கதிரிைக்கத் தனிேம் ஆகும். இதுα - துகலள லவளியிட்டு 104Rf 259 என்ற 

தனிேத்லதஉருவாக்குகிறது எனில் A - தனிேத்தின் அணு எண் 

ேற்றும் நிலற எண்லணக் கண்டறிக. 

47.அணுக்கரு பிளவு விலனயில் உருவாகும் ைராைரிஆற்றலை எழுதுக. 

48. ேரபிைல் குலறபாட்லட உருவாக்கும் அபாைகரோனகதிரிைக்கப் லபாருள் எது? 

49. ஒரு ேனிதனில் இறப்லப ஏற்படுத்தும் அளவிற்கு 

அலேந்துள்ள கதிரிைக்கப் பாதிப்பின் அளவு என்ன? 

50. ஒப்பு அணுநிறற – வறரயறு 

51. ஆக்ெிஜனின் பல்வவறு ஐவொவைாப்புகறளயும் 

அதன் ெதவதீ பரவறலயும் குறிப்பிடுக. 

52.அணுக்கட்டு எண் – வறரயறு. 

53.வவறுபட்ை ஈரணு மூலக்கூறுகளுக்கு 2  எடுத்துகாட்டுகள் பகாடு 

54. இரும்பு துருபிடித்தலுக்கான இரு காரணங்கறளக் கூறு 

55.இருமடிக்கறரெல் என்றால் என்ன? 

56. கீழ்கண்ைவற்றுக்கு தலா ஒரு எடுத்துக்காட்டு 

தருக. i) திரவத்தில் வாயு ii) திரவத்தில் திண்மம் 

iii) திண்மத்தில் திண்மம் iv) வாயுவில் வாயு 

57.நீர்க்கறரெல் மற்றும் நீரற்ற கறரெல் என்றால்என்ன? எடுத்துக்காட்டு 
தருக. 

58.கனஅளவு ெதவதீம் - வறரயறு. 

59 குளிர் பிரவதெங்களில் நீர்வாழ் உயிரினங்கள்அதிகம் வாழ்கின்றன. 
ஏன்? 

60. நீவரறிய உப்பு-வறரயறு. 

61.சூைான பதவிட்டிய காப்பர் ெல்வபட் கறரெறலக்குளிர்விக்கும் வபாது 
படிகங்களாக மாறுகிறது.ஏன்? 
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62.ஈரம் உறிஞ்ெிகள் மற்றும் ஈரம் உறிஞ்ெிக்கறரபறவகறள அறையாளம் 
காண்க. அ)அைர் ெல்பியூரிக் அமிலம் ஆ) காப்பர் 
ெல்வபட்பபன்ைாறைட்வரட் இ) ெிலிக்கா பஜல் ஈ) கால்ெியம் 

குவளாறரடு உ) எப்ெம் உப்பு. 

63.பவப்பநிறல உயர்த்தும்பபாழுது ஒரு விறனயின்வவகம் அதிகரிக்கிறது. 
ஏன்? 

64.வெர்க்றக அல்லது கூடுறக விறன வறரயறு, 

65.மீள் மற்றும் மீளா விறனகறள வவறுபடுத்துக. 

66.டிைர்பஜண்ட்கள் எவ்வாறு நீறரமாசுப்படுத்துகின்றன. 
இம்மாசுப்பாட்டிறனதவிர்க்கும் வழிமுறற யாது? 

67.வொப்பு மற்றும் டிைர்பஜண்ட்றை வவறுபடுத்துக. 

68.ஒளிவிைகல் எண் என்றால் என்ன? 

69.இைற்லகக் கதிரிைக்கத்லதக் கண்டறிந்தவர் ைார்? 

70. . துரு என்பது என்ன? துரு உருவாகுவதன்ெமன்பாட்றை தருக. 

71. பவப்ப உமிழ் வெர்க்றக விறனக்கு எடுத்துக்காட்டுதருக. 

                                  த.ரத்தினராஜா  Msc.BEd Mphil 

                                   பட்ைதாரி ஆெிரியர்  

                                   ெிங்கம்புணரி ெிவகங்றக 
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