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+2 இற்பில் னக்கிான லினா லிடைகள் 
1.நிடயின்னில் 

1) நிடயின்னியின்பன்பாடுகள்ாடல? 
 லண்ணம்தெரித்ெல் 
 துகள்னச்சு 
 டதெரிப்னபெிப்னந்ெிம் 

பபான்மடலகரில்நிடயின்னில்பன்படுகிமது. 
2) கூலும்லிெி 

இனனள்ரிின்னூட்ைங்களுக்கிடைபானகலர்ச்சிலிடசஅல்யதுலிட்டுலிடசஅம்ின்னூட்ைங்கரி
ன்தபனக்குத்தொடகக்குபநர்த்ெகலிலும்அலற்மிற்குஇடைப்பட்ைத்தொடயலின்இனடிக்குெிர்த்ெகலிலும்அ
டனேம். 
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3) 1 கூலும்  
காற்மிபயாஅல்யது தலற்மிைத்ெிபயா, என ீட்ைர் இடைதலரிில் டலக்கப்பட்டுள்ர, எத்ெ 

ின்னூட்ைங்களுக்கிடைபான லிட்டு லிடச 9  x 109N னில் அம்ின்னூட்ை ெிப்ன என கூலும் ன 
லடறுக்கப்படுகிமது. 

 
4) கைத்ெிகள்ற்றும்காப்பான்கள்ன்மால்ன்ன? 

கைத்ெிகள் --- ின்னூட்ைத்டெென்லறிபஅனுெிக்கும்தபானள்கள்ின்கைத்ெிகள்னப்படும். .கா. 
னிெஉைல், னலி. 
காப்பான்கள் ---ின்னூட்ைத்டெென்லறிபஅனுெிக்காெதபானள்கள்காப்பான்கள்னப்படும். .கா. 
கண்ணாடி, டக்கா 
 

5) ின்னயச்தசமிவுலடறு 
ின்னயெில்உள்ரஎனனள்ரிில்டலக்கப்பட்டுள்ரஏயகுபநர்ின்னூட்ைம்உணனம்லிடச, 

அப்னள்ரிில்ின்னயச்தசமிவுனப்படுகிமது. இென்அயகுN C-1 

 

6) ின் இனனடன ன்மால் ன்ன? ின் இன னடன ெினப்னத்ெிமடன லடறு. 
ின் இனனடன: 
 இன சான, ெிெிான, ிகச் சிமி இடைதலரிில் பிரிக்கப்பட்டுள்ர ின்னூட்ைங்கள் என 
ின் இனனடனாகும். .கா. நீர், அம்பானிா 
ின் இனனடன ெினப்னத்ெிமன்: 
 ின் இனனடனின் ெினப்னத்ெிமனின் ண் ெிப்பானது பெனும் எனின்னூட்ைத்ெின் ண் 
ெிப்பிடன ின்னூட்ைங்களுக்கிடைபனேள்ர தொடயலினால் தபனக்கக் கிடைப்ொகும். இென் அயகு –C m 
 

7) டக்பா அடய சடல்கயன் பற்மி லிரக்க்குக. 
 இது ிகக் குறுகி காயத்ெில் உணவு சடக்கப் பன்படுகிமது. 
 கயன் தசல்படும்பபாது டக்பா அடயகள் பொற்றுலிக்கப்படுகின்மன. 
 இடல சீற்ம அடயவுறும் ின்னயத்டெ உனலாக்குகின்மன 
 உணலிலுள்ர நீர் னெயக்கூறுகள், ின் இனனடனகராக அடலொல் அடயவுறும் ெினப்ன லிடசகு 

உட்பட்டு என சிய நீர் னெயக்கூறுகரின் பிடணப்னகள் னமிக்கப்படுகின்மன. 
 இெனால் தலப்ப ஆற்மல் உனலாகி, உணவு சடக்கப்படுகிமது. 
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8) ின்னழுத்ெ பலறுபாடு லடறு. 

ின்னயத்ெில் இன னள்ரிகளுக்கிைப உள்ர ின்னழுத்ெ பலறுபாடு ன்பது என னள்ரிியினந்து 
ற்தமான னள்ரிக்கு ின் லிட்டு லிடசக்கு ெிாக ஏயகு பநர் ின்னூட்ைத்டெ நகர்த்ெச் தசய்ப்படும் 
பலடய ஆகும் 

 
9) ின்னழுத்ெ பலறுபாட்டின் அயகு அல்யது பலால்ட் லடாறு 

என னள்ரிியினந்து ற்தமான னள்ரிக்கு என கூலும் பநர் ின்னூட்ைத்டெ ின் லிடசக்தகெிாக 
டுத்துச் தசல்யச் தசய்ப்படும் பலடய என ஜூல் னில் அப்னள்ரிகளுக்கிடைப உள்ர ின்னழுத்ெ 
பலறுபாடு என பலால்ட் ஆகும். 

 
10) ின்னழுத்ெம் லடறு 

ின்னயத்ெில் என னள்ரிில் ின்னழுத்ெம் ன்பது ஏயகு பநர் ின்னூட்ைத்டெ னடிலியாத் 
தொடயலியினந்து ின்லிடசக்கு ெிாக, அப்னள்ரிக்கு தகாண்டு லச் தசய்ப்படும் பலடய ஆகும். 

 
11) ின்னழுத்ெ ஆற்மல் ன்மால் ன்ன? 

இன னள்ரி ின்னூட்ைங்கரின் ின்னழுத்ெ ஆற்மல் ன்பது அவ்லின ின்னூட்ைங்கடர 
எனங்கடச் தசய்ப்பட்ை பலடய ஆகும். 

 
12) ச ின்னழுத்ெப் பப்ன ன்மால் ன்ன? 

என பப்பினுடை அடனத்துப் னள்ரிகளும், ச ின்னழுத்ெத்ெில் உள்ரன னில், அப்பப்ன ச 
ின்னழுத்ெப் பப்ன னப்படும். 

 
13) ின்னயப் பாம் லடறு. 

தகாடுக்கப்பட்ை பப்ன லறிப தசல்லும் ின்லிடசக் பகாடுகரின் தாத்ெ ண்ணிக்டக ின்னயப் 
பாம் ஆகும். இென் அயகு --- N m2 C-1 

 

14) காஸ் லிெிடக் கூறுக. 
ந்ெதலான னெடி பப்பில் தசல்படும் ின்னயத்ெின் தாத்ெ பா ெிப்ன, அப்பப்பில் உள்ர 

தாத்ெ ின்னூட்ைத்ெின்1/εₒ ைங்குக்குச் சம். 
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15) நிடய ின்னில் ெடுப்னடம ன்மால் ன்ன? 

இது னம ின்னயத்ெியினந்து, தலரிின் என குமிப்பிட்ை பகுெிட ெனிடப்படுத்தும் நிகழ்லாகும். 
இந்நிகழ்வு, கைத்ெிின் உட்பகுெிில் ின்னயம் சுறிாகும் ன்பென் அடிப்படைில் அடகிமது. 

 
16) இடி, ின்னயின் பபாது, ெிமந்ெ தலரிில் நிற்படெலிை, என காரின் உள்பர இனப்பது பாதுகாப்பானது. 

ன்? 
 பபனந்ெின் னமப்பப்பினுள் ின்னய ெிப்ன சுறி 
 பபனந்து நிடய ின்னில் ெடுப்னடமாகச் தசல்படுகிமது 
 ின்னயின் பபாது பபனந்ெின் னமப்பப்ன லறிப ின்னிமக்கம் நடைதபறுகிமது. 

 
17) நிடய ின்தூண்ைல் ன்மால் ன்ன? 

என ின்னூட்ைத்ெின் தொடுெல் இன்மிப பலதமான ின்னூட்ைத்டெ உனலாக்கும் நிகழ்வு   
நிடய ின்தூண்ைல் னப்படும். 

 
18) கைத்ெிின் ின்பெக்குத்ெிமன் லடறு 
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கைத்ெிின் ின்பெக்குெிமன் --- கைத்ெிக்கு அரிக்கப்படும் ின்னூட்ைத்ெிற்கும், கைத்ெிில் 

உனலாகும் ின்னழுத்ெத்ெிற்கும் இைப உள்ர ெகவு ஆகும் 
 

19) ின்பெக்குத்ெிமனின் அயகு அல்யது 1 ஃபாட் லடறு 
கைத்ெி என்மிற்கு 1 கூலும் ின்னூட்ைம் அரிக்கப்படும்பபாது, அென் ின்னழுத்ெ உர்வு         

1 பலால்ட் னில், கைத்ெிின் ின்பெக்குத்ெிமன் 1 ஃபாட் ஆகும். 
 

20) ின்காப்னகள் ன்மால் ன்ன? 
அடனத்து யக்ட்ான்களும் அணுக்கனவுைன் இறுக பிடணக்கப்பட்டுள்ர அணுக்கடரப் தபற்றுள்ர 

ின்கைத்ொப் தபானள்கள் ின்காப்னகள் னப்படுகின்மன. 
 

21) னடனலற்ம னெயக்கூறு ன்மால் ன்ன? 
பநர் ின்னூட்ைங்கரின் ஈர்ப்ன டனம் ெிர் ின்னூட்ைங்கரின் ஈர்ப்ன டனம் என்மாக 

தபானந்ெி அடகின்ம னெயக்கூறு னடனலற்ம னெயக்கூறு னப்படும். .கா. O2, H2, N2 

 

 

22) னடனவுள்ர னெயக்கூறு ன்மால் ன்ன? 
பநர் ின்னூட்ைங்கரனீ் ஈர்ப்ன டம், ெிர் ின்னூட்ைங்கரின் ஈர்ப்ன டத்ெியினந்து 

பிரிக்கப்பட்டுள்ர னெயக்கூறு னடனவுள்ர னெயக்கூறு னப்படும். .கா. N2O, H2O 
 

23) ின்னடனலாக்கல் ன்மால் ன்ன? 
னம ின்னயம் தசல்படுத்ெப்படும் பபாது, நிடயான அல்யது தூண்ைப்பட்ை இனனடனகரின் 

இனனடன ெினப்னத் ெிமன்கள் னயத்ெின் ெிடசிபயப எனங்கடனேம் நிகழ்வு  ின்னடனலாக்கல் 
னப்படும். 

 
24) ின்பெக்கிின்பன்பாடுகள்ாடல? 

 இடலொனிிங்கிந்ெிங்கரில்ெீப்தபாமிற்படுலடெத்ெலிர்க்கவும் 
 ின்ெிமன்லறங்கிகரில்ின்னழுத்ெற்மஇமக்கத்டெக்குடமப்பெற்கும் 
 ின்காந்ெஅடயவுகடரத்பொற்றுலிக்கவும் 
 படிபாசுற்றுகடரஎத்ெிடசவுதசய்வும்பன்படுகின்மன. 

 
25) கூர்னடனச்தசல்பாடுன்மால்ன்ன? 

ின்னூட்ைம்தபற்மகைத்ெிின்கூானனடனகரியினந்துின்னூட்ைம்கசிகின்மநிகழ்வுகூர்னடனச்தச
ல்பாடுஅல்யதுஎரிலட்ைின்னிமக்கம்னப்படும். 

.2ின்பனாட்ைலில் 

1)  ின்னழுத்ொனிில் ொிக்கம்பி பன்பைாது. ன்? 
 ொிக் கம்பிின் ென்ின்ெடை ண் குடமவு. 
 ின்ெடை தலப்பநிடய ண் அெிகம். 

 
2) இழுப்னத் ெிடசபலகம் ன்மால் ன்ன? 

இழுப்னத்ெிடசபலகம்—தலரிப்னமத்ெியினந்து தசல்படும் ின்னயத்ெினால் கைத்ெிின் லறிப 
கட்டுப்பாைற்ம இக்கத்ெில் உள்ர யக்ட்ான்கள் ீது ெிணிக்கப்படும் ெிடசபலகம் ஆகும்.இென் அயகு m s- 

3) இக்க ண் – லடறு. 
ஏயகு லயிட தகாண்ை ின்னயத்ெினால் தபமப்படும் இழுப்னத்ெிடசபலகம் இக்க ண் 

னப்படும். இென் அயகு m-2 V-1 S-1 
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4) ஏின் லிெிடக் கூறுக. 

ாமா தலப்பநிடயில் கைத்ெி என்மின் லறிப பானேம் சீான ின்பனாட்ைம் கைத்ெிின் 
னடனகளுக்கிடைப்பட்ை ின்னழுத்ெ பலறுபாட்டிற்கு பநர்த்ெகலில் அடனேம். I α V 

 
5) ென் ின்ெடை ண் -- லடறு. 

ென்ின்ெடை ண் — ஏயகு நீரனம் ஏயகு குறுக்கு தலட்டுப் பப்னம் தகாண்ை கைத்ெி என்று 
ின்பனாட்ைத்ெிற்கு ற்படுத்தும் ின் ெடை. இென் அயகு – ohm m (Ω m) 

 
6) ீக்கைத்துத்ெிமன் ன்மால் ன்ன? 

ிகக் குடமந்ெ தலப்பநிடயில் சுறி ின்ெடைனேைன் ின்பனாட்ைத்டெக் கைத்தும் 
உபயாகங்கரின் ென்ட ீக்கைத்துத் ெிமன் னப்படும்.இப்பண்டப தலரிப்படுத்தும் தபானள்கள் 
ீக்கைத்ெிகள் னப்படும். 

 
7) கிர்ச்சாஃபின் லிெிகடரக் கூறுக 

னெல் லிெி 
என ின்சுற்மில் ந்ெதலான சந்ெிப்பிலும் சந்ெிக்கின்ம ின்பனாட்ைங்கரின் குமிில் 

கூட்டுத்தொடக சுறிாகும். 
இண்ைாம் லிெி 

என னெடி ின்சுற்மின் தலவ்பலறு பகுெிகரில் உள்ர ின்ெடை ற்றும் ின்பனாட்ைம் 
ஆகிலற்டமப் தபனக்கி லனம் அரவுகரின் குமிில் கூட்டுத்தொடக அம்னெடி சுற்மில் உள்ர 
ின்னிக்கு லிடசகரின் குமிில் கூட்டுத்தொடகக்குச் சம். 

 
8) துடண ின் கயங்கரின் பன்பாடுகள் ாடல? 

 இலற்மின் அக ின்ெடை குடமவு 
 ீண்டும் ிபனற்மம் தசய்ப்பைக்கூடிடல 
 அெிக ின்பனாட்ைத்டெ ற்படுத்தும் 

 
9) ொனிங்கிகரில் பன்படும் ின்கய அடுக்குகரின் அக ின்ெடை குடமலாக இனப்பது ன்? 

ொனிங்கிகரில் பன்படும் ின்கய அடுக்குகள் ிகக் குடமலான பநத்ெில் அெிகான 
ின்பனாட்ைத்டெக் தகாடுக்க பலண்டிினப்பொல் அலற்மின் அக ின்ெடை குடமலாக இனக்கும். 

 
10) ின்ெடை தலப்பநிடய ண் 

1˚C தலப்பநிடய உர்லால் ற்படும் ின்ெடை ாறுபாட்டிற்கும், 0 ˚Cல் உள்ர ின்ெடைக்கும் 
உள்ர ெகவு ின்ெடை தலப்பநிடய ண் னப்படும். 

 
11) ின் பலெி ண் லடறு. 

ின்பகு ெிலம் லறிப 1 கூலும் ின்னூட்ைம் தசல்லும்பபாது தலரிப்படும் ெனித்ெின் நிடம 
அத்ெனித்ெின் ின் பலெி ண் னப்படும். 

 
12) ாறுநிடய அல்யது தபர்வு தலப்பநிடய ன்மால் ன்ன? 

சாொண கைத்ெிகள் ெங்கள் ின்ெடைட ெிடீதன இறந்து ீக்கைத்ெிகராக ாறுகின்ம 
தலப்பநிடய தபர்வு அல்யது ாறுநிடய தலப்பநிடய னப்படும். 

 
13) தபர்வு தலப்பநிடயில் ற்படும் ாறுபாடுகள் ாடல? 

 ென்ின்ெடைண் சுறிாகின்மது 
 ின்கைத்து ண் னடிலியா ெிப்டப அடைகிமது 
 காந்ெப்பாக் பகாடுகள் தபானரியினந்து எதுக்கித் ெள்ரப்படுகின்மன. 
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14) ஃபாபைின் ின்னாற்பகுப்ன லிெிகடரக் கூறுக. 
னெல் லிெி 

ின்னாற்பகுத்ெயின்பபாது ின்லாில் தலரிப்படும் தபானரின் நிடம ின்பகு ெிலத்ெின் லறிப 
பானேம் ின்னூட்ைத்ெிற்கு பநர்த்ெகலில் அடனேம். m α q 
இண்ைாம் லிெி 

ின்பகு ெிலத்ெின் லறிப குமிப்பிட்ை அரவு ின்னூட்ைம் தசலுத்ெப்படும்பபாது என ின்லாில் 
தலரிப்படும் ெனித்ெின் நிடம அத்ெனித்ெின் பலெி இடணாற்றுக்கு  பநர்த்ெகலில் அடனேம். m α E 

 
15) ின் ெிமன் ற்றும் ின்னாற்மல் பலறுபடுதுக 

ின் ெிமன் ின்னாற்மல் 
ின்பனாட்ைத்ெினால் என லினாடிில் 
தசய்ப்படும் பலடயின் அரவு. 

பலடய தசய்னேம் ெிமடாகும் 

அயகு: லாட் அயகு: ஜூல் 
 

16) ின்னிக்குலிடச ற்றும் ின்னழுத்ெபலறுபாடு பலறுபடுத்துக 

ின்னிக்குலிடச ின்னழுத்ெ பலறுபாடு 
1.ெிமந்ெ ின்சுற்மில் என ின்கயனின் இன 
னடனகளுக்கிடைப்பட்ை ின்னழுத்ெங்கரின் 
பலறுபாடு 

னெடி சுற்மில் பெனும் இன னள்ரிகரின் 
ின்னழுத்ெங்கரின் பலறுபாடு  

2.ின் ெடைடச் சார்ந்ெெல்ய ின் ெடைடச் சார்ந்ெது 
 

4.ின்காந்ெத்தூண்ைலும் ாறுெிடச ின்பனாட்ைனம் 

1. ின்காந்ெத்தூண்ைல்  ன்மால் ன்ன? 
என னெைப்பட்ை ின்சுற்றுைன் தொைர்ன தகாண்ை காந்ெப் பாத்ெில் ாற்மங்கள் ற்படும் தபாழுது 

ின்னிக்கு லிடச தூண்ைப்படும் நிகழ்வு ின்காந்ெத் தூண்ைல் னப்படும். 
 

2. ின்காந்ெத்தூண்ைல்பற்மிஃபாபைலிெிகடரக்கூறுக. 
முதல்விதி 

எனனெைப்பட்ைசுற்பமாடுதொைர்னதகாண்ைகாந்ெப்பாம்ாறும்தபாழுதுஅந்ெசுற்மில்ின்னிக்குலிடச
தூண்ைபடுகிமது. 
காந்ெப்பாத்ெில்ாற்மம்நிகழ்ந்துதகாண்டினக்கும்லில்ட்டுபதூைப்பட்ைின்னிகுலிடசநீடிக்கும். 
இரண்டாம்விதி 

னெைப்பட்ைசுற்மில்தூண்ைப்பட்ைின்னிக்குலிடசின்ண்ெிப்ன, 
சுற்றுைன்தொைர்னதகாண்ைகாந்ெப்பாம்ாறும்லெீத்ெிற்குபநர்த்ெகலில்இனக்கும். 

 
3. தயன்ஸ்லிெிடக்கூறுக. 

எனசுற்மில்தூண்ைப்பட்ைின்பனாட்ைத்ெின்ெிடச, 
ப்பபாதும்அடெஉனலாக்கக்காணாகஇனந்ெகாந்ெப்பாாற்மத்டெெிர்க்கும்லடகில்அடனேம். 

 
4. ஃப்தரிங்கின்லயதுடகலிெிடக்கூறுக 

லயதுடகின்ஆள்காட்டிலில், 
நடுலில்ற்றும்தபனலில்ஆகினென்டமனேம்என்றுக்தகான்றுதசங்குத்ொகடலத்துக்தகாண்ைால் 
 ஆள்காட்டிலில்காந்ெப்னயத்ெின்ெிடசடனேம் 
 தபனலில்கைத்ெிஇங்கும்ெிடசடனேம் 
 நடுலில்தூண்ைப்பட்ைின்பனாட்ைத்ெின்ெிடசடக்குமிக்கும். 

 
5. ென்ின்தூண்ைல்ன்மால்ன்ன? 
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எனகம்பிச்சுனரில்பானேம்ின்பனாட்ைத்ெில்ாற்மம்ற்படும்தபாழுதுஅக்கம்பிச்சுனரில்எனெிர்ின்

னிக்குலிடசதூண்ைப்படும்நிகழ்வுென்ின்தூண்ைல்னப்படும். 
 

6. ென்ின்தூண்ைல்ண்ன்மால்ன்ன? 
கம்பிசுனள்என்மில்பானேம்ின்பனாட்ைம்எனலினாடிக்குஎனஆம்பிர்ன்மலெீத்ெில்ாறும்தபாழுதுஅ

க்கம்பிச்சுனரில்தூண்ைப்படும்ெிர்ின்னிக்குலிடசண்ணரலில்அச்சுனரின்ென்ின்தூண்ைல்ண்ணிற்குச்ச
ம். இென்அயகுதென்மி. 

 
7. ென்ின்தூண்ைல்ண்ணின்அயகுஅல்யது 1 தென்மிலடறு. 

கம்பிச்சுனள்என்மில்பானேம்ின்பனாட்ைம்எனலினாடிக்குஎனஆம்பிர்ன்மலெீத்ெில்ாறும்பபாது, 
அக்கம்பிச்சுனரில்தூண்ைப்படும்ெிர்ின்னிக்குலிடச 1 பலால்ட்னஅடனோனால், 
அச்சுனரின்ென்ின்தூண்ைல்ண் 1 தென்மிஆகும். 

 
8. பரிாற்றுின்தூண்ைல்ன்மால்ன்ன? 

எனசுனரில்பானேம்ின்பனாட்ைத்ெில்ாற்மம்ற்படும்தபாழுதுற்தமானசுனரில்ின்னிக்குலிடசதூ
ண்ைப்படும்நிகழ்வுபரிாற்றுின்தூண்ைல்னப்படும். 

 
9. பரிாற்றுின்தூண்ைல்ண்ன்மால்ன்ன? 

சுனள்என்மில்பானேம்ின்பனாட்ைம்எனலினாடிக்குஎனஆம்பிர்ன்மலெீத்ெில்ாறும்தபாழுது, 
ற்தமானசுனரில்தூண்ைப்படும்ெிர்ின்னிக்குலிடசண்ணரலில்அவ்லினசுனள்கரின்பரிாற்றுின்தூண்
ைல்ண்ணிற்குச்சம். இென்அயகுதென்மி. 

 
10. பரிாற்றுின்தூண்ைல்ண்ணின்அயகுலடறு. 

எனசுனரில்பானேம்ின்பனாட்ைம்எனலினாடிக்குஎனஆம்பிர்ன்மலெீத்ெில்ாறும்தபாழுதுற்தமா
னசுனரில்தூண்ைப்படும்ெிர்ின்னிக்குலிடசஎனபலால்ட்னில், 
அவ்லினசுனள்களுக்கிடைபஉள்ரபரிாற்றுின்தூண்ைல்ண்எனதென்மிஆகும். 

 
11. தூண்ைப்பட்ைின்னிக்குலிடசடஉனலாக்கும்னடமகள்ாடல? 

தூண்ைப்பட்ைின்னிக்குலிடசடபின்லனம்னடமகரில்உனலாக்கயாம். 
 காந்ெத்தூண்ைடயாற்றுலென்னெயம் 
 சுனள்உள்ரைக்கிபப்பிடனாற்றுலென்னெயம் 
 காந்ெப்னயத்டெப்தபாறுத்துசுனரின்ெிடசடப்டபாற்றுலென்னெயம். 

 
12. பயகட்ைின்னிற்மின்மால்ன்ன? 

எனின்னிற்மிில்பயசுறல்சுனள்கடரபன்படுத்ெினால், அதுபயகட்ைின்னிற்மினப்படும். 
 

13. சுறல்ின்பனாட்ைங்கள்ன்மால்ன்ன? 
உபயாகக்கட்டிஎன்றுகாந்ெப்னயத்ெில்இங்கும்தபாழுதுஅல்யதுநிடயாகஉள்ரஉபயாகக்கட்டிின்ல

றிபதசல்லும்காந்ெப்பாம்ாறும்தபாழுதுஉபயாகக்கட்டிினுள்ின்பனாட்ைம்தூண்ைப்படுகிமது. 
இந்ெின்பனாட்ைம்நீர்ச்சுறல்பபான்மனெைப்பட்ைபாடெில்தசல்லொல்இவ்லடகின்பனாட்ைம்சுறல்ின்பனா
ட்ைம்னஅடறக்கப்படுகிமது. 

 
14. ாறுெிடசின்பனாட்ைம்ன்மால்ன்ன? 

சுனரில்தூண்ைப்படும்ின்பனாட்ைம்ண்ெிப்பிலும்ெிடசிலும்காயத்டெப்தபாறுத்துாமிக்தகாண்
பைஇனப்பொல்இதுாறுெிடசின்பனாட்ைம்னப்படுகிமது.i= Iₒ sinѡt 

 
15. ாறுெிடசின்பனாட்ைத்ெின்rmsெிப்னலடறு. 

ாறுெிடசின்பனாட்ைானதுஎனின்ெடைாக்கிஎன்மின்லறிாககுமிப்பிட்ைபநம்பானேம்தபாழுதுஉ
னலாக்கும்தலப்பஅற்மடய, 
அபெபநத்ெில்அபெின்ெடைில்உனலாக்கும்ாமாெபநர்ின்பனாட்ைத்ெின்ெிப்ன, 
ாறுெிடசின்பனாட்ைத்ெின்rmsெிப்னனப்படுகிமது. 

 
16. ின்தூண்டிின்ின்றுப்னன்மால்ன்ன? 

எனின்தூண்டிாறுெிடசின்பனாட்ைத்ெிற்குெனம்ின்ெடைின்தூண்டிின்ின்றுப்னனப்படும். 
இென்அயகுohm. 
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17. ின்பெக்கிின் ின்றுப்ன ன்மால் ன்ன? 
என ின்பெக்கி ாறுெிடச ின்பனாட்ைத்ெிற்கு ெனம் ின்ெடை ின்பெக்கிின் ின்றுப்ன 

னப்படும்.இென்அயகுohm. 
 

18. LCR சுற்மின் எத்ெிடசவு அெிர்தலண் ன்மால் ன்ன? 
ந்ெதலான குமிப்பிட்ை அெிர்தலண்ணுக்கு சுற்மின் ின்தனெிர்ப்ன சிறுாகவும், ின்பனாட்ைம் 

தபனாகவும் ாறுபா அந்ெ குமிப்பிட்ை அெிர்தலண் சுற்மின் எத்ெிடசவு அெிர்தலண் னப்படும். 
 

19. Q– காணி அல்யது ெக்காணி லடறு. 
கம்பிச் சுனள் அல்யது ின்பெக்கிின் குறுக்பக உள்ர ின்னழுத்ெ பலறுபாட்டிற்கும், 

தசலுத்ெப்படும் ின்னழுத்ெத்ெிற்கும் உள்ர ெகவுQ – காணிஅல்யது ெக்காணி ஆகும். 
 

20. AC ின்சுற்மின்ெிமன்லடறு. 
ந்ெதலானகணத்ெிலும்ACின்சுற்மின்ெிமன்ன்பது, அக்கணத்ெில்ின்னிக்குலிடசக்கும், 

சுற்மில்பானேம்ின்பனாட்ைத்ெிற்கும்உள்ரதபனக்கல்பயன்ஆகும். 
 

21. ெிமன் காணி லடறு 
சாசரி ெிமனுக்கும் பொற்மத் ெிமனுக்கும் உள்ர ெகவு ெிமன் காணி ன லடறுக்கப்படுகிமது. 
 

22. என ின்பெக்கி DC  ெடுக்கும். ஆனால்AC  அனுெிக்கும். லிரக்குக. 
என ின்பெக்கி பநர்ெிடச ின்பனாட்ைத்ெிற்கு னடிலியா ின்ெடைடத் ெனம். ின்பெக்கிின் 

ின் றுப்ன ாறுெிடச ின்னழுத்ெத்ெின் அெிர்தலண்ணுக்கு ெிர்த் ெகலில் இனக்கும். பலும் 
ின்பெக்கிின் ின்றுப்ன அென் ின்பெக்குத் ெிமனுக்கு ெிர்த்ெகலில் இனக்கும். னபல என 
ின்பெக்கிDC  ெடுக்கும். ஆனால் AC அனுெிக்கும்.  

 
23. DCஅம்ீட்ைர்ாறுெிடசின்பனாட்ைத்டெஅரலிைாது.ன்? 

 DCஅம்ீட்ைர்ின்பனாட்ைத்ெின்சாசரிெிப்டபஅரலிடும்கனலி 
 ாறுெிடசின்பனாட்ைம்காயத்டெப்தபானத்துதொைர்ந்துாமிக்தகாண்பைஇனப்பொல்எனனழுச்சுற்றுக்கா

னசாசரிெிப்னசுறிாகும். 
 னபலDCஅம்ீட்ைர்ாற்ெிடசின்பனாட்ைத்டெஅரலிைாது. 

 
24. ற்று ற்றும் இமக்கு ின்ாற்மிகளுக்கிடைப உள்ர பலறுபாடுகடர ழுதுக. 

 
ல.ண்         ற்றுின்ாற்மி         இமக்கு ின்ாற்மி 
1. ின்பனாட்ைத்டெக் குடமப்பென் 

னெயம்ின்னழுத்ெத்டெஅெிகரிக்கும் 
ின்பனாட்ைத்டெ அெிகரிப்பென் 
னெயம் ின்னழுத்ெடெக் குடமக்கும் 

2. NS˃NP NS˂NP 
3. ES ˃EP ES˂EP 
4. K ˃1 K˂1 

 
25. RLC தொைர் சுற்மில் ின்னழுத்ெ னெயத்ெின் அெிர்தலண்டண அெிகரித்ொல் ின்பனாட்ைத்ெின் ெிப்ன 

ன்னலாகும்? 
RLC சுற்மின் ின்தனெிர்ப்ன,  அெிர்தலண்ணுக்கு பநர்த்ெகலில் உள்ரது. ஆனால் ின்பனாட்ைத்ெிற்கு 

ெிர்த்ெகலில் உள்ரது. னபல சுற்மில் ின்னழுத்ெ னெயத்ெின் அெிர்தலண்டண அெிகரித்ொல் 
ின்தனெிர்ப்ன அெிகரிக்கிமது. இெனால் ின்பனாட்ைம் குடமகிமது. 

5. ின்காந்ெ அடயகளும், அடய எரிிலும் 
1. ின்காந்ெ அடயகள் ன்மால் ன்ன? 

 ின்காந்ெ அடயகரில் ற்படும் ின் ற்றும் காந்ெப் னய தலக்ைர்கள் என்றுக்தகான்று 
தசங்குத்ொக அடலபொடு ட்டுல்யால் இண்டும் இக்க ெிடசக்கு குத்ொக அடனேம்.  

 இந்ெ ாறுபாடுகள், அடயகரின் பண்னகடரக் தகாண்டு பனப்தபானள் ஊைகத்ெின் உெலிின்மி 
தலரிில் பவுகின்மன. இந்ெ ின்காந்ெ அடயகள் குறுக்கடயகராகும். 
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2. அகச்சிலப்ன கெிர்கரின் பன்கடரக் கூறுக. 

 இலற்மின் லிரக்குகள் னைநீக்கு சிகிச்டசக்குப் பன்படுகின்மன. 
 இலற்மின் எரிப்பைலில் லானிடய ெட்பதலப்ப னன்னமிலிப்னக்கு பன்படுகிமது. 
 இலற்மின் உட்கலர் நிமாடய, னெயக்கூறு கட்ைடப்னகடர ஆாய்லெற்கு பன்படுகின்மன. 

 
3. னம ஊொக் கெிர்கரின் பன்கடரக் கூறுக. 

 பாக்டீரிாக்கடர அறிப்பெற்கும் னத்துல உபகணங்கரில் உள்ர தண்ணுிர் கினிகடரக் 
தகால்யவும்  

 பபாயிப் பத்ெிம், டகபடக பெிவுகடரக் கண்ைமினேம் ெைலில் ஆய்லகங்கரிலும் 
 உணவுப் தபானள்கள் தகைால் பாதுகாக்கவும் பன்படுகின்மன. 

4. தலரிலிடு நிமாடய ன்மால் ன்ன? 
எரி னெயம் என்மியினந்து பநடிாக தலரிலிைப்படும் எரிட நிமாடயானிடக் தகாண்டு 

ஆானேம் பபாது தலரிலிடு நிமாடயடப் தபமயாம். 
 

5. பட்டை உட்கலர் நிமாடய பற்மி குமிப்ன ழுதுக. 
தலள்டர எரிட அபாடின் ஆலி அல்யது நீர்த்ெ நிடயிலுள்ர இத்ெம் அல்யது 

குபராபாபில் அல்யது சிய கனி ற்றும் கரி கடசல்கள் லறிப தசலுத்தும்பபாது தொைர்ச்சிாக 
எரினைட்ைப்பட்ை பின்னணிில் கனடான பட்டைகள் காணப்படும். சாங்கள் ொரிக்க பட்டை உட்கலர் 
நிமாடய பன்படுகிமது 

 
6. ஃப்ான்பொபர் லரிகள் ன்மால் ன்ன? 

சூரி நிமாடயட உற்றுபநாக்கும் பபாது அது பய கனட லரிகடரக் தகாண்டுள்ரடெக் 
காணயாம். சூரி நிமாடயில் உள்ர இந்ெ கனட லரிகளுக்கு ஃப்ான்பொபர் லரிகள் ன்று தபர். 

 
7. எரிர்ெல் ன்மால் ன்ன? 

என அணு அல்யது னெயக்கூறு அடப்ன, ஆற்மடய உட்கலனம்தபாழுது கிரர்ச்சி அடைந்து உர் 
ஆற்மல் ட்ைத்டெச் தசன்மடைனேம். அவ்லாறு தசன்மடைந்ெ அடப்ன 10 -5 தநாடிக்குக் குடமய்வ்லன 
காயத்ெிற்குள் குடமந்ெ ஆற்மல் ட்ைத்ெிற்கு ெினம்னம்பபாது அெிக அடயநீர கெிர்லசீ்சுகடர உிழும். 
இந்ெ அடப்ன இப்பபாது எரிர்லடெக் காணயாம். 

 
8. நின்தமாரிர்ெல் ன்மால் ன்ன? 

சிய ெனிங்கரில் உள்ர னெயக்கூறுகள் படுகின்ம UV கெிர்கடர உட்கலர்லொல் கிரர்ச்சி 
அடைகின்மன. இடல உைனடிாக ென்னுடை படற நிடயட அடைலது இல்டய. ற்றும் 
கிரர்ச்சிடைச் தசய்னேம் கெிர்லசீ்சிடன நிறுத்ெி பிமகும் கூை எரிர்ெல் தொைர்கிமது. இவ்லாறு 
ற்படும் பின்ெங்கி எரிர்ெடய நின்தமாரிர்ெல் ன்கிபமாம். 

 
9. ாபய எரிச்சிெமல் ன்மால் ன்ன? 

னலி ண்ையத்ெிலுள்ர லானே னெயக்கூறுகரால் சூரி எரி சிெமயடைனேம் நிகழ்வு ாபய 
எரிச்சிெமல் ஆகும். 
 

10. டிண்ைால்எரிச்சிெமல்ன்மால்ன்ன? 
 எரிக்கற்டமஎனகூழ்க்கடசல்லறிாகச்தசல்லும்தபாழுதுஅென்பாடெதெரிலாகப்னயனாகிமது. 
 இெற்குக்காணம்கூழ்த்துகள், ென்ீதுபடும்எரிடச்சிெமச்தசய்ெபயஆகும். 
 கூழ்த்துகள்கரால்எரிசிெமடிக்கப்படும்நிகழ்வுடிண்ைால்எரிச்சிெமல்னப்படும். 

 
11. இான்லிடரவுன்மால்ன்ன? 

 தபானதரான்மின்லறிபஎற்டமநிமஎரிதசல்லும்பபாதுசிெமயடைகிமது. 
 சிெமயடைந்ெஎரி, 

படுகின்மஅெிர்தலண்டணட்டுல்யால்சியனெிஅெிர்தலண்கடரனேம்தகாண்டினந்ெது. 
 இெடனஇான்லிடரவுன்கிபமாம். 
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12. ஸ்பைாக்ஸ்ற்றும்ஆண்ட்டிஸ்பைாக்ஸ்லரிகள்ன்மால்ன்ன? 

ஸ்பைாக்ஸ்லரிகள் 
படுகின்மஅெிர்தலண்டணலிைகுடமலானஅெிர்தலண்தகாண்ைலரிகள்ஸ்பைாக்ஸ்லரிகள்ஆகும். 

ஆண்ட்டிஸ்பைாக்ஸ் 
படுகின்மஅெிர்தலண்டணலிைஅெிகானஅெிர்தலண்தகாண்ைலரிகள்ஆண்ட்டிஸ்பைாக்ஸ்லரிகள்ஆகும். 
 

13. இான்நிமாடயின்பன்கள்ாடல? 
 அமிலியின்அடனத்துப்பிரிவுகரிலும்பன்ப்டுகின்மன. 
 இான்நிமாடயஉெலினேைன்னெகக்கூறுபிரிக்கப்பட்டுெனிங்கள்லடகப்படுத்ெப்படுகின்மன. 
 பலெிச்பசர்க்டகபற்மிஆாப்பன்படுகிமது. 

14. அடயனகப்னன்மால்ன்ன? 
ந்ெதலானகணத்ெிலும்உனலாகும்அடயனகப்னன்பதுஎத்ெகட்ைத்ெில்அெிர்லடைனேம்அடனத்துதுகள்

கடரனேம்இடணக்கும்உடமனலடறுக்கப்படுகிமது. 
15. டெதஜன்ஸ்ெத்துலத்டெக்கூறுக. 

 அடயனகபிலுள்ரஎவ்தலானதுகளும்அந்ெஊைகத்ெில்எரிின்ெிடசபலகத்ெில்தசல்யக்கூடிஇண்
ைாம்நிடயஅடயக்குட்டிகடரஉனலாக்கும்எரினெயங்கராகும். 

 அந்ெகணத்ெில்இண்ைாம்நிடயஅடயக்குட்டிகரின்னன்னமஉடமபனெிஅடயனகப்பாகும். 
 

16. நிடயநிறுத்ெப்பட்ைகுறுக்கீட்டுலிடரவுற்பைநிபந்ெடனாடல? 
 இனனெயங்களும்ஏரியாகஇனக்கபலண்டும். 
 இனனெயங்களும்ிகக்குறுகயாகஅடபலண்டும். 
 ெனித்ெனிான, 

அகயானபட்டைகள்தபறுலெற்குஇனனெயங்களும்என்றுக்தகான்றுிகஅனகில்அடபலண்டும். 
17. குறுக்கீட்டுலிடரவுன்மால்ன்ன? 

அடயகரின்பற்தபானந்துெல்காணாகஎரிச்தசமிலில்ற்படும்பகிர்வுகுறுக்கீட்டுலிடரவுஆகும். 
18. அடயகரின்பற்தபானந்துெல்ெத்துலம்ாது? 

இண்டுஅல்யதுஅெற்குபற்பட்ைஅடயகள்எனங்கிடணந்ொற்பபால்ஏர்ஊைகத்ெில்தசல்லும்தபாழுது, 
ஏர்அடயின்பவுெல்ற்மலற்மினால்பாெிக்கப்பைால், எவ்தலானனள்ரிிலும்அென்பாெிப்டபற்படுத்தும். 
எனனள்ரிின்தாத்ெஇைப்தபர்ச்சிற்மெனித்ெனிஅடயகரின்இைப்தபர்ச்சிதலக்ைர்கரின்கூடுெலுக்குச்ச
ாகும்.இெடனபபற்தபானந்துெல்ெத்துலம்ன்கிபமாம். 

19. தெரிலானஅகயானகுறுக்கீட்டுப்பட்டைகடரப்தபமநிபந்ெடனகள்ாடல? 
 எரினெயத்ெியினந்துெிடின்தொடயவுகூடுானலடஅெிகாகஇனக்கபலண்டும். 
 எரிின்அடயநீரம்அெிகாகஇனக்கபலண்டும். 
 இண்டுஎரினெயங்களுக்கும்இடைபனேள்ரதொடயவுிகக்குடமலாகஇனக்கபலண்டும். 

 
20. நினைட்ைன்லடரங்கள்ன்மால்ன்ன? 

அெிகலடரவுஆனள்ரஎனெட்ைக்குலிதயன்ஸ், 
எனசெரகண்ணாடிப்பப்பின்ீதுடலக்கப்படும்தபாழுதுதயன்சின்அடிப்பப்பிற்கும், 
கண்ணாடித்ெட்டின்பற்பப்பிற்கும்இடைபகாற்றுதல்பயடுஎன்றுற்படுகிமது. 
தொடும்னள்ரிில்காற்றுதல்பயட்டின்ெடின்சுறிெிப்டபப்தபறுகிமது.காற்மின்தல்பயடுஎற்டமநிமஎரிா
ல்குத்ொகஎரினைட்ைப்பை, 
டக்கனம்னள்ரிடச்சுற்மிதபாயிவுற்றும்கனடலடரங்கள்ாமிாமிஎனடலட்ைலடரங்கராக
அடனேம். இெடனநினைட்ைன்லடரங்கள்ன்கிபமாம். 

 
21. நினைட்ைன்லடரங்கரின்டம்கனடாகத்பொன்மக்காணம்ன்ன? 

தயன்ஸ்கண்ணாடித்ெகட்டைத்தொடும்னள்ரிில்காற்பமட்டின்ெடின்சுறிாகிமது. 
னபலகுறுக்கீட்டுலிடரடலற்படுத்தும்அடயகளுக்குள்பாடெபலறுபாடுஇல்டய. னபல,  
அப்னள்ரிதபாயிவுைன்பொன்மபலண்டும். 
அைர்ிகுகண்ணாடிில்ெிதாரிக்கப்பட்ைஅடயானதுπகட்ைபலறுபாடுஅடைகிமது.அனால்பகாரகதயன்ஸ்ப
ப்பில்ெிதாரிக்கப்பட்ைஅடயில்கட்ைபலறுபாடுதும்ற்பைலில்டய. னபல, 
டப்னள்ரிகனடாகஅடனேம். 

22) லானம்நீயநிமத்ெில்பொன்மக்காணம்ன்ன? 
ாபயஎரிச்சிெமல்லிெிின்படிநீயநிமஎரிசிலப்னநிமஎரிடலிைஅெிகாகசிெமடிக்கப்படுகிமது. 

இென்காணாகலானம்நீயநிமாகக்காட்சிரிக்கிமது. 
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23) ஃப்ததநல்ற்றும்ஃப்ான்பொபர்லிரிம்னலிடரவுபலறுபடுத்துக. 

 
ஃப்ததநல்லிரிம்னலிடரவு ஃப்ான்பொபர்லிரிம்னலிடரவு 
1.எரினெயனம் ெிடனேம் லிரிம்ன லிடரடல 
ற்படுத்தும் ெடைப்தபானரியினந்து என 
லம்பிற்குட்பட்ை தொடயலில் இனக்கும். 

எரினெயனம் ெிடனேம் லிரிம்ன லிடரடல 
ற்படுத்தும் ெடைப்தபானரியினந்து ஈமியாத் 
தொடயலில் இனக்கும். 

2.அடயனகப்ன பகாரக அல்யது உனடர லடிலில்   
இனக்கும். 

அடயனகப்னசெரஅடயனகப்பாகும். 

3.கெிர்கடரக்குலிக்கதயன்ஸ்பன்படுலதுஇல்டய. குலிதயன்ஸ்பன்படுகிமது. 
24) ெரலிடரவுற்மஎரி, ெரலிடரவுமாெஎரிபலறுபடுத்துக. 

 
ெரலிடரவுற்மஎரி ெரலிடரவுமாெஎரி 
ெரலிடரவுற்மஎரிடபகுப்பான்லறிபதசலுத்ெிபகுப்
பாடனச்சுறற்மினால்எரிின்தசமிலில்தபனம்ற்றும்
சுறினாற்மம்ற்படும். 

ெரலிடரவுமாஎரிடபகுப்பான்லறிபதசலுத்ெி
பகுப்பாடனச்சுறற்மினால்எரிின்தசமிலில்ாற்
மம்ற்படுலெில்டய. 

 
25) எரிில்அச்சுன்மால்ன்ன? 

படிகத்ெினுள்சாொணக்கெினம்அசாொணக்கெினம்செிடசபலகத்ெில்தசல்லும்எனகுமிப்பிட்ைெிடச
டபடிகத்ெின்எரிில்அச்சுன்கிபமாம். 

26) சுறற்சித்ெிமன்ண்லடறு. 
எனகுமிப்பிட்ைதலப்பநிடயிலுள்ர,  எரிஅடயநீரத்ெின்சுறற்சித்ெிமன்ண்ன்பது, 

எனதைசிீட்ைர்நீரனள்ர 1cc கடசயில்உள்ர 1ccலிடனத்ெிமன்தபானரில்ற்படும்சுறற்சிஆகும். 
 

27) சாொணகெினக்கும் அசாொணக் கெினக்கும் உள்ர பலறுபாடுகள் ாடல? 
சாொணக் கெிர்கள் அசாொணக் கெிர்கள் 
1.எரிலியகல் லிெிகளுக்கு உட்படும். எரிலியகல் லிெிகளுக்கு உட்படுலெில்டய 
2.படிகத்ெினுள் ாமா ெிடசபலகத்துைன் ல்யா 
ெிடசகரிலும் தசல்கின்மன. 

தலவ்பலறு ெிடசகரில் தலவ்பலறு 
ெிடசபலகங்களுைன் தசல்கின்மன. 

3.பகாரகஅடயனகப்டபற்படுத்துகின்மன. நீள்லட்ை அடயனகப்டப ற்படுத்துகின்மன. 
 

28) னனொஸ்ைர் லிெி 
ெரலிடரவு பகாணத்ெின் பைஞ்சன்ட் ெிப்ன ண்ணரலில் அந்ெ ஊைகத்ெின் எரிலியகல் 

ண்ணிற்குச் சம். 
tanip= μ 

29) பபாயாய்டுகரின்பன்கள் 
 தலில்காப்னக்கண்ணாடிகராகவும் 
 படறண்தணய்ஏலித்ெில்நிமங்கரின்பலறுபாட்டிடனத்தெரிவுபடுத்ெவும் 
 இில்கரிலும்ஆகாலிானங்கரிலும்எரிச்தசமிடலக்கட்டுப்படுத்ெசன்னல்கண்ணாடிகராகவும்பன்ப

டுகின்மன. 
30) இட்டை எரிலியகல்  

கால்டசட் படிகத்ெில் ெரலிடரவுமா எரிக்கெிர் லிழும் தபாழுது, அது படிகத்ெினுள் இன 
கெிர்கராகப் பிரிந்து தசல்லும் நிகழ்வு இட்டை எரிலியகல் னப்படும். 

31) எரிில் சுறற்சி சார்ந்துள்ர காணிகள் 
 படிகத்ெின் ெடின் 
 படிகத்ெின் அைர்த்ெி 
 பன்படும் எரிின் அடயநீரம் 
 கடசயின் தலப்பநிடய 

 
32) எரிில் லிடன ன்மால் ன்ன? 

என ெரலிடரவுற்ம எரி சிய தபானள்கரின் ீது படும்தபாழுது, தலரிலனகின்ம எரிின் 
ெரலிடரவுத்ெரம், படுஎரிின் ெரலிடரவுத்ெரத்டெப் பபான்று அடால், சிய பகாண அரவு 
ெினப்பப்பட்டு அடகிமது. இந்ெ லிடனடப எரிில் லிடன ன்கிபமாம். 
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