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+2 இனற்ினல் எரு நதப்பண் கதர்வு
ம் - 3 நணி
1.

நன்னப் னத்தன் அகு ………….

a) N m2 C-1
2.

3.

நதப்பண் - 200
b) N m-2 C-1

c) N m2 C

d) N m-2 C

 கம உள் …………. எரு ஸ்க ர் அயகும்.
a) இருமுலத் தருப்னத் தன்

b) நன்ன யிலச

c) நன்னம்

d) நன்ழுத்தம்

இலணத்தட்டு நன்கதக் னில் த டு ளுக் லடகன நன்ழுத்தம் 100 V. நன்னம் 10 Vm
4

ில், தட்டு ிலடகன உள் பதலவு ………….

a) 1 mm
4.

b) 1 m

c) 10 cm

d) 1 cm

ஹீனம் உட் ருயில் இரு னகபட்டன் ிலடகன உள் பதலவு 9 X 10

-15

m.

அலய ளுக்கு இலடகன உள் நன்ழுத்த ஆற்ல் ………….

5.

a) 9 X 10-14 J

b) 1.44 X 10-15 J

c) 2.56 X 10-14 J

d) 1.6 X 10-5 J

எரு க்ட்பனும், எரு னகபட்டனும் ிரிக் ப்ட்டுள் பதலவு 10 A ில்,
0

அலய ின் இருமுலத் தருப்னத்தன் ………….

6.

a) 9 X 10-29 C m

b) 16 X 10-29 C m

c) 8 X 10-29 C m

d) 2 X 10-29 C m

தபபதர் நன்னூட்டம் பற் இரு இலணன தட்டு ிலடகன எரு னள்ினில்
நன்னத்தற்  சநன்டு ………….

a) E = σ / ε0
7.

8.

c) E = ε0 / σ

d) E = 0

நன்கதக் னில் கசநக் ப்டும் ஆற்ல் ………….

a) ½ X CV

b) q 2 / 2C

c) (a) நற்றும் (b) இபண்டும்

d) இதல் துவுநல்ல

10 C நன்னூட்டம் என்று, 5 NC-1 நன்னத்தல் உணரும் யிலசனின் நதப்ன ………….
a) 10 N

9.

b) E = σ / 2ε0

b) 50 N

c) 5 N

d) 2 N

எப்னலந யிடுதன் εr ப ண்ட ஊட த்தல் இரு நன்னூட்டங் ள் லயக் ப்ட்டல் ,
அலய ள் இலடகன ற்டும் யிலச ………….

a) F εr
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b) εr / F

c) F / εr

d) 0

-1
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10.

இலணத்தட்டு நன்கதக் னின் தட்டு ிலடகன நன் ப்னப் பருல லயக்கும் கது ,
நன்கதக்குத்தன் 10 μF ருந்து 50 μF க்கு அத ரிக் ன்து ில், நன் ப்னப் பருின்
நன் ப்ன ந εr ………….

a) 50
11.

12.

b) 40

c) 10

1 μC நன்னூட்டத்தருந்து உருயகும் நன்யிலசக் க டு ின் ண்ணிக்ல

a) 1.129 X 10-5

b) 1.129 X 10-11

c) 1.129 X 1011

d) 1.129 X 105

எரு

a) q / 2ε0

b) q / ε0

c) 2q / ε0

a) 9 X 10 9 N m2 C -2

b) 1.129 X 10 11 N m2 C -2

c) 9 X 10 -9 N m2 C -2

d) 1.6 X 10 -19 N m2 C -2
எரு நன் இருமுல லயக் ப்ட்டல்

a) யிலச

b) தருப்னயிலச

c) இருமுலத் தருப்னத் தன்

d) துவுநல்ல

d) 0

, அது உணர்யது ..

நன்கதக்குத் தின் அகு ………….

a) volt
16.

.….

( 1 / 4πε0 ) - ன் நதப்ன ……….

14. ச ப நன்னத்தற்கு இலணன

15.

………….

ஸ்ஸனன் பப்ில் எரு னகபட்டனும் , எரு க்ட்பனும் உள். அப்பப்ின்

யமகன பசல்லும் நன்யிலசக் க டு ின் ண்ணிக்ல

13.

d) 5

b) ampere

c) farad

d) coulomb

இரு னள்ி ளுக்கு இலடகன +20 C நன்னூட்டத்லத 2 cm பதலவு  ர்த்த பசய்னப்டும்
கயல 200 J ில், அப்னள்ி ிலடகன உள் நன்ழுத்த கயறுடு …………

a) 0.1 V
17.

b) 10 V

c) 400 V

d) 4000 V

எரு நன் ப்னப் பருல E0 னநன்னத்தல் லயக்கும்கது, நன் ப்னப் பருில்
நன்னம் ………….
a) E0

க்கு தப தலசனில் பசனல்டும்

b) E0

க்கு இலணன தலசனில் பசனல்டும்

c) E0

க்கு பசங்குத்த தலசனில் பசனல்டும்

d) சுமனகும்
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18.

q1 நற்றும் q2 நன்னூட்டங் ின் நன்ழுத்த ஆற்ல் …………

a) q1q2 / 4πε0 r2
19.

b) q1q2 / 4πε0 r3

c) q1q2 / 4πε0 r4

d) q1q2 / 4πε0 r

9 pF நன்கதக்குத்தன் ப ண்ட மூன்று நன்கதக்  ள் பதடர் இலணப்ில் உள் கது ,
பதகுனன் நன்கதக்குத் தன் …………

a) 9 pF
20.

b) 27 pF

c) 3 pF

d) 6 pF

சந நன்ழுத்தப் பப்ில் 500 C நன்னூட்டத்லத எரு னள்ினிருந்து , நற்பரு னள்ிக்கு
 ர்த்த பசய்னப்டும் கயல ………….

21.

a) சும

b) யபம்னள் கர்க்கு நதப்ன

c) 500 J

d) யபம்னள் தர்க்கு நதப்ன

 ழ்க் ண்ட …………. எரு பயக்டர் அயகும்.
a) நன்ழுத்தம்

22.

இனக்

24.

26.

d) ஆற்ல்

c) m -2 V-1 s 1

d) N m -2 C-1

b) N m2 C-1

ஏம் யித உட்டுயது ………….
a) ந அழுத்த்த்தல்

b) ந ருநில்

c) ந அடர்த்தனில்

d) ந பயப்லனில்

நன் டத்து ண்ணின் சநன்டு ………….

b) ℓ 2 / RA

a) RA / ℓ
25.

c) நன்கட்ட அடர்த்த

ண்ணின் அகு ………….

a) m 2 V-1 s -1
23.

b) நன்னூட்டம்

c) R ℓ / A

d) ℓ / RA

பனர்வு பயப்லனில், தன்நன்தலட ண் …….
a) சுமனகும்

b) பருநம்

c) சறுநம்

d) முடியி நதப்ன

பனர்வு பயப்ல 4.2 K பற்றுள்து ………….

a) Cu
ர்ன் டி

27.

b) Fe

c) Hg

பநல்கடு லயக் ப்ட்ட …………. உள் த்தல் ஆது

d) Al
ர்ன்

நன்தலடனக்  ள்.
a)

ர்ன்
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b) பயள்ி

c) தங் ம்

d) பசபநக்
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28.

ர்ன் நன்தலடனக் னில், தங்
a) 5%

29.

b) 10%

-1

32.

d) 1%

b) Ω m

c) Ω

d) Ω m

-1

-1

Thermistors ன்லய …………. நன்தலட பயப்ல ண் ப ண்டது.
a) கர்க்கு

31.

c) 2%

தன் நன்தலட ண்ணின் அகு ………….
a) Ω m

30.

யலனத்தற்  நறுட்டு அவு ………….

b) தர்க்கு

c) குலந்த

d) முடியி

One kilowatt hour ன்து ………….

a) 3.6 X 10 5 J

b) 360 X 10 5 J

c) 36 X 10 5 J

d) 0.36 X 10 5 J

24 Ω நன்தலட ப ண்ட எரு நன்சதம் 240 V நன்ழுத்தத்தல் பசனல்டும் கது ,
நன்தன் …….

a) 240 W
33.

c) 5760 W

d) 2400 W

c) kg -1 C -1

d) kg 2 C -1

நன் கயதன ண்ணின் அகு ………….

a) kg C -1
34.

b) 10 W

b) kg C

R நன்தலட ப ண்ட எரு தநபக்

ம்ினின் ீம் இருநடங் கும் கது , அதன்

தன்நன்தலட ண் .......

35.

a) இரு நடங் கும்

b)

c) ன்கு நடங் கும்

d) நது

இபண்டு 4 Ω நன்தலட ள் க்

ல் ங் கும்

இலணப்ில் உள். அலய ின் பதகுனன் நன்தலட

நதப்ன ………….

a) 16 Ω
36.

b) 4 Ω

எகப உக த்த இரு

c) 2 Ω

d) 8 Ω

ம்ி ின் ீங் ள் 2 m நற்றும் 8 m. இபண்டும் எகப நன்தலட

நதப்லக் ப ண்டுள் ில் , அக் ம்ி ின் யிட்டங் ின் த வு ………..

a) 2 : 1
37.

b) 2 : 8

c) 1 : 4

d) 1 : 2

c) ohm

d) ohm meter

நன்தலட பயப்ல ண்ணின் அகு ………….

a) per 0C
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38.

சம்நதப்ன நன்தலட(R) உலடன n நன்தலட ள் பதடரிலணப்ில் உள்கது , பதகுனன்
நன்தலட ………….
a) n / R

39.

d) 2 volt

c) V2It

b) 53% and 47%

d) துவுநல்ல

c) 63% and 37%

d) 47% and 53%

c) Zn

d) Cu

தர்க்கு தம்சன் யிலலய ……….. பற்றுள்து

b) Pt

கடன்ஜண்ட்

ல்யநீ ட்டரின் சுருக் க் கூற்பண் நதப்ன ………….

ம்ிச் சுருின் தம்

b) A m -1

c) radian

ந்தப்னதற்கு இலணன

a) பருநம்
46.

c) 1.5 volt

நன் உருகு இலமனில், பயள் ீனம் நற்றும் ஈனத்தன் அவு ள் ………….

a) V Ω -1
45.

d) mL / nAe2τ

b) IRt

a) Pb
44.

c) mLnAe2τ

ஜல் யிதப்டி, பயிப்டும் பயப் ஆற்ல் ………….

a) 37% and 63%
43.

b) mL n/ Ae2τ

b) 2.2 volt

a) I2Rt
42.

d) 1 / nR

கயல்ட நன் த்தன் நன்ினக்கு யிலச ………….

a) 1.08 volt
41.

c) R / n

நன்தலட(R) ன்து ………….

a) m / nAe2τ
40.

b) nR

b) முடியிதது

d) A / radian

இருந்தல் , தருப்னயிலச ………….
c) சும

எரு சுற்ல் கயல்ட்நீ ட்டலப …………. இலணப்ில் இலணக்

d) சறுநம்
கயண்டும்.

a) பதடர்

b) க்

c) (a) நற்றும் (b) இபண்டும்

d) துவுநல்ல

47. சுமல்

ந்த யி த நதப்ன

………….

a) 8.8 X 10 8 C kg -1

b) 8.8 X 10 10 C kg -1

c) 8.8 X 10 12 C kg -1

d) 8.8 X 10 14 C kg -1

48. னபட்டு பயப்லக்கு கநல்

, பயப் நன்ினக்கு யிலசனது ………….

a) பருநம்

b) சறுநம்

c) சும

d) கு நறும். ண் நதப்ன அத ரிக்கும்
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49. கர் கநக்ட்டன் நதப்ன

………….

a) 9.27 X 10 -24 A m 2

b) 9.27 X 10 24 A m 2

c) 9.27 X 10 -27 A m 2

d) 9.27 X 10 27 A m 2

50. நன்கட்ட யலனத்தன் தருப்னத்தன்

a) M = I2A

………….

b) M = I A

51. தருப்ன பயப்லனிள் நதப்ன

c) M = I / A

d) M = A / I

250 C, குிர்ச்சந்தனின் பயப்ல 10 C ில், னபட்டு
0

0

பயப்ல நதப்ன ………….

a) 490 0 C
52.

b) 240 0 C

c) 260 0 C

d) 250 0 C

0.5 tesla ந்தத்தூண்டல் ப ண்ட ந்தப் னத்தற்குச் பசங்குத்த எரு க்ட்பன்
3 X 106 m s 1 தலசகய த்தல் இனங் ல், அதன் நீ து பசனல்டும் யிலசனின் நதப்ன ……….
a) 1.5 X 10 -11 N

b) 2.4 X 10 -13 N

c) 1.5 X 10 6 N

d) 2.4 X 10 -11 N

53. கடன்ஜண்ட்

ல்யநீ ட்டரில் நன்கட்டம் மம் கது ற்டும் யி ல்

30 . அதன்
0

தத்லத 90 சுமற்ன ிகு ற்டும் யி ல் ………….
0

a) 00

b) 900

c) 600

54. பபன்ஸ் யிலசனில் பசய்னப்டும் கயல

…….

a) θ = 45 ில் சும

b) θ = 90 ில் சும

c) ப்கதும் சும

d) θ = 90 ில் பருநம்

0

55.

d) 300

0

0

இரு இலணக் டத்த ின் யமகன எகப தலசனில் நன்கட்டம் மம் கது ,
அலய ிலடகன கதன்றும் யிலச ………….
a) யிபட்டு

56.

b)

யர்ச்ச

ந்த முல ல அன உதவும் யித

c) சும

d) பருநம்

………….

a) ஆம்ினர் சுற்று யித

b) யது உள்ங்ல

c) முல யித

d) னட்-சயர்ட் யித

57 லசக்கட்பல் க்ட்பல முடுக்

இனது. அதன்

பணம்

யித

………….

a) அதன் நன்னூட்டம்

b) அதன் அவு

c) அதன் ருநன்

d) பருந தலசகய ங் ில் ல நறுடும்
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58. சந ீம் ப ண்ட இரு

ம்ி ள் முதல் பதடர் இலணப்ிலும்

, ிகு க்

இலணப்ிலும் எரு நன்மூத்துடன் இலணக் ப்டு ன். இந்த இபண்டு  ழ்வு ிலும்
பயிப்டும் பயப் ஆற்ல் ிலடகன உள் த வு ………….

a) 1 : 2
59. இனங்கு சுருள்

b) 2 : 1
ல்யநீ ட்டரில்

இலமலனப் னன்டுத்தக்
a)

c) 4 : 1
,

d) 1 : 4

ம்ிச் சுருலத் பதங் யிட ஸ்ர்-பயண் 

பணம் ………….

டத்தும் தன் அத ம்

b) நன்தலட ண் அத ம்
c) ஏபகு க ண யி லுக்  தருப்னயிலச அத ம்
d) ஏபகு க ண யி லுக்  தருப்னயிலச குலவு
60. சந்த கயல்ட் நீ ட்டரின் ண்ன

61.

………….

a) சும நன்தலட

b) உனர் நன்தலட

c) குலந்த நன்தலட

d) ஈ நன்தலட

ந்தப் னத்தன் அகு

………….

a) tesla

b) ampere

62. தூண்டு சுருில் ஆற்ல்
a) லநன்

c) weber

…… ஆற் ச் கசநக் ப்டும்.
b) நன் இனக்

63. ரிநற்று நன்தூண்டல் தத்துயம் னன்டுயது
a) AC லடகந
64. நன்நற்னில்

c) நன் ந்த

………….  அத ரிக்

c) அடக் ரு உல

முடினது.

a) உள் ீடு நன்ழுத்தம்

b) உள் ீடு நன்கட்டம்

c) உள் ீடு நன்தன்

d) இலய அலத்தும்
, பயினீடு நன்கட்டம் …….

a) > உள் ீடு நன்கட்டம்

b) < உள் ீடு நன்கட்டம்

c) = உள் ீடு நன்கட்டம்

d) இதல் துவுநல்ல
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d) இனக்

………….

b) DC லடகந

65. ற்று நன்நற்னில்

d) farad

d) நன்நற்
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66. தநப இமப்ன லக் குலக்
a) பநல்ன
67.

ம்ி

…………. னன்டும்.
b) தடித்த

ம்ி

b) 1.414 Io

68. நன்கதக்  தன் யமகன ன அனுநதப்து

………….

c) AC நற்றும் DC இபண்லடமம்

d) துவுநல்ல

எத்ததர்வு அதர்பயண்

………….

b) 2π / √(LC)

c) 2π √(LC)

d) 1 / 2π √(LC)

c) AC, DC இபண்டிலும்

d) துவுநல்ல

……… - ல் னன்டு து.

a) AC

b) DC

எரு AC நன்சுற்ல், நன்கட்டதன் சபசரி நதப்ன ………….

a) Erms Irms

c) சும

b) EoIo

72. நன்கதக் , நன்தூண்டி நட்டும் உள்

d) ஈ நதப்ன

AC நன்சுற்ல், பதகுனன் நன்தலட ………….

a) √ { R2 + (ωL-1 /ωC)2}

b) { R2 +(ωL+1 /ωC)2}

c) { R2 + ω2L2 + ω2C2}

d) √{ R2 + 1 /ω2C2}

73. யடு
ீ
ளுக்குப் னன்டும்

a) 100 Hz

AC ன் அதர்பயண் ………….

b) 100 KHz

c) 50 Hz

d) 50 kHz

நன்தலடனக் னின் யமகன மம் AC ன் rms நதப்ன 5A. அதன் உச்ச நதப்ன ………….

a) 1.732 A
75.

d) 0.707 Io

b) DC நட்டும்

70. அலடப்னச் சுருள்

74.

c) 1.414 Eo

a) AC நட்டும்

a) 1 / √(LC)

71.

d) ஸ்படல்ய்

Erms நதப்ன ………….
a) 0.707 Eo

69.

c) சக் ன் ஸ்டீல்

b) 70.7 A

c) 7.07 A

0.5 m குறுக்குபயட்டு பப்னம்,10 சுற்று ளும் ப ண்ட

ம்ிச் சுருின் தம் 0.5 tesla

ந்தப்

ம்ிச்சுருள் யமகன பசல்லும் பநத்த

ந்தப்

2

னத்தற்கு இலணன

லயக் ப்டு து.

d) 0.707 A

னம் ………….

a) 100 Wb
76.

b) 10 Wb

11000W ,220 V நன்தன் 2 Ω ப ண்ட

a) 2500 W
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b) 0.25 W

c) 1 Wb

d) zero

ம்ினின் யமகன அனுப்ில், தன் இமப்ன ………….

c) 250 W

d) 5000 W

www.Padasalai.Net
க் ம் - 9
77. தன் நன் தூண்டன் அகு

b) V s A-1

a) henry
78. மூன்று

ட்ட

………….

c) Wb m-1

d) இலய அலத்தும்

AC நன்ினற்னில், அடுத்தடுத்த சுருள் ள் இலடகன க ண அவு ………….

a) 45o

b) 90o

79. நன்கதக் னின் நன்நறுப்ின் அகு
a) பட்

…………. அமயின்லந

a) நன்னூட்ட

81. பயற்டத்தல் எினின் தலசகய ம்

d) கந

c) ல

d) ஆற்ல்

c) √( μo ε0 )

d) 1 / √( μo ε0 )

………….

b) √( 2μo / ε0 )

82. பஹர்ட்ஸ் ஆய்யில்

c) ஏம்

யிதனின் அடிப்லடனில் அலந து.

b) உந்த

a) √( μo / ε0 )

d) 180o

………….

b) பஹன்

80. பன்சு யிதனது

c) 120o

, நன் ந்த அல ின் அதர்பயண் ………….

a) 5 X 107 Hz

b) 7 X 105 Hz

c) 5 X 10-7 Hz

d) 7 X 10-5 Hz

83. அலக் ப ள்ல னின்டி

, எினின் தலசகய ம் …………. ஊட த்தல் பருநம்.

a) அடர்குல

b) அடர்நகு

c) அலத்து

d) துவுநல்ல

84. யம் ீந த் கதன்

பணம்

………….

a) டின்டல் யிலவு

b) இபநன் யிலவு

c) எிச்சதல்

d) குறுக்  ட்டு யிலவு

85. எியி ல் ண்

1.5 ப ண்ட ஊட த்தல், எினின் தலசகய ம் ………….

a) 2 X 108 m s-1

b) 3 X 10-8 m s-1

c) 2 X 108 m s-1

d) 1.5 X 108 m s-1

86. லத கயறுடு

( 3 / 2 ) λ ில்,

லடப்து …………. குறுக்  ட்டு யிலவு

a) ஆக்

b) அமவு

c) இபண்டும்

d) துவுநல்ல

www.TrbTnpsc.com

www.Padasalai.Net
க் ம் - 10
87. கசப்னக் குநமனில் ல்கயறு யண்ணங் ள் கதன்றுயதன்

88.

பணம்

………….

a) தயிலவு

b) குறுக்  ட்டு யிலவு

c) யிிம்ன யிலவு

d) தபபிப்ன

X-

தர் யிிம்ன யிலயில், தலடனின் அவு அலீம் …………. அயில்

அலநனகயண்டும்.
a) λ-லய யிட அத ந

b) λ-லய யிடகுலய

c) λ-உடன் எப்ிடக் கூடின

d) சும

ண்ணடினில் டுக ணத்தன் நதப்ன , தயிலவு க ணத்தற்குச் சம்ந

89.

கது, டு தருக்கும், தபபிப்னக்

a) 57.5o

a)

தருக்கும் இலடகன உள் க ணம் ………….

b) 115o

90. ஏபச்சுப் டி த்தற்கு டுத்துக்ட்டு

c) 137o

ல்லசட்

எினினல்

b) குயர்ட்ஸ்
d) இலய அலத்தும்

சுமற்ச சர்ந்தருப்து ………….

a) தடிநன் நற்றும் அடர்த்த

b) பயப்ல நற்றும் அலீம்

c) (a) நற்றும் (b) இபண்டும்

d) பயப்ல நட்டும்

92. எினினல் பசனல்தன் நக்
a) கசடினம் குகலபடு

பருள்
b)

………….

ல்சனம்

c) ஸ்பஸ்

93. முதல் நற்றும் என்தயது மட்டன் யலனங் ின் ஆபங் ின் த வு

a) 4 : 9

b) 1 : 3

94. இபநன் இடப்பனர்ச்ச
a) ஸ்கடக்ஸ் யரி
95. எியி ல் ண்

a) 45o
96.

d) 18o

………….

c) டூர்நலன்
91.

அலநமம்

d) சர்க் லப
………….

c) 1 : 9

d) 1 : 81

…………. க்கு கரிம்.
b) ஆன்ட்டிஸ்கடக்ஸ்யரி

c) இபநன் யரி

d) இபக யரி

1.732 ப ண்ட ஊட த்தல், தயிலவுக் க ணம் ………….

b) 90o

c) 60o

மட்டன் யலன ஆய்யில், m நற்றும் (m+4) ஆயது

d) 30o

ருலந யலனங் ின் ஆபங் ள்

√5 mm, √7 mm ில், m நதப்ன ………….
a) 2
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b) 4

c) 8

d) 10
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97. நன் ந்த அல ில்

, நன்னம் நற்றும்

ந்தப் னங் ளுக்கு இலடகன உள்

ட்ட

கயறுடு ………….

a) 0o
98.

b) 90o

 ற்ணி மூத்தன் நதப்ன
ண்ணிக்ல

-6

………….

b) 6000

b) ட்லட

d) 5 X 106

c) பதடர்

d) இபநன்

ஃப்பன்கஹர் யிிம்ன யிலயில் …………. அலமு ப்ன னன்டும்.
a) க 

b) உருல

101. நன்ிக் க் குமனில்

, ………….

a) 100 mm
102.

c) 5 X 105

…………. நலலனத் தரும்.

a) யரி
100.

d) 30o

2 X 10 m ில் , ஏபகு ீத்தலுள் க டு ள்

a) 5000
99. மூக்கூறு ள்

c) 60o

b) 1 mm

a) நல் ன்

c) 10 mm
டம் ஆய்வு

b) ரூதர்கர்டு

103. அடக் ருயின் அயது

a) 10000

a) 0.53 Ao

a) 1.51 MeV

, முதல்

a) m-1

d) 1000

d) 1.06 Ao

, இபண்டம் சுற்று யட்டப் லதனின் ஆற்ல் ………….

c) -1.51 eV

d) -13.6 eV

c) C

d) m2

………….

107. லஹட்பஜன் அடயின் அனினக்

நன்ழுத்தம்

b) 13.6 V
பணந

d) ிபபௌட்

c) √2 X 0.53 Ao

b) m

a) 13.6 eV

c) தம்சன்

ர்ச்ச லனின் ஆபம் ………….

b) -3.4 eV

106. அல ண்ணின் அகு

…………..

c) 10

b) 2.12 Ao

105. லஹட்பஜன் அடயில்

d) 0.01 mm

, அடயின் அலய யிட …………. நடங்கு குலவு.

b) 100

104. லஹட்பஜன் அடயில்

d) சநத

தபச அழுத்தத்தல் கர்நன்தம்ம் கதன்று து.

க்ட்பின் நன்னூட்ட ல த வு

108. நன்னத்தன்

c) ீள்யட்ட

நல யரி ள் ிரில

………….

c) 10.2 eV
அலடதல்

d) 1.51 V
…………. ஆகும்.

a) இபநன் யிலவு

b) டின்டல் யிலவு

c) ச நன் யிலவு

d) ஸ்டர்க் யிலவு
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109. பதடர்

X-

தர் நல …………. ஆல் உருய து.

a) க்ட்பின் முடுக் ம்

b) க்ட்பன் அலநப்ின் நறுடு

c) க்ட்பின் தவுதல்

d) க்ட்பின் தர் முடுக் ம்

110. கூட்ஜ் குமனில்

, X- தர் ின் பசவு …………. -ப் பறுத்த்து.

a) ஆகடு,க த்கதடு இலடகனன நன்ழுத்தம் b) இக்குப் பருள்
c) நன்ிலமனின் நன்கட்டம்

d) அழுத்தம்

111. ஆகடு நற்றும் க கதடு இலடகன நன்ழுத்த கயறுடு

124 கயல்ட். உருயகும்

X- தர் ின் அலீம் ………….

a) 10-10 m
112. க்ட்பன் என்று

b) 10-8 m

L கூட்டிருந்து K கூட்டிற்குத் தயில்

a) Kα
113.

c) 108 m

b) Kβ

d) 12400 Ao
லடக்கும் X- தர் யரி ………….

c) Lβ

d) Lα

X- தரின். அலீநது, அடுத்தடுத்த அணிக்க லய தங் ள் இலடகன உள்
பதலவுக்குச் சநம். முதல் யரிலச பருநத்தற்கு சய்க ணத்தன் நதப்ன ………….

a) 0o

b) 90o

114. லஹட்பஜன் அடயில்

c) 30o

d) 60o

, ின்யரும் பனர்வு ில், …………. க்கு பருந அலீம் ப ண்ட

தர்யச்சு
ீ
கதன்றும்.

a) 4 → 3

b) 6 → 2

c) 2 → 1

115. ண்பணய்த் துி நீ து உள் நன்னூட்டம்
நன்னூட்டங் ின் ண்ணிக்ல

a) 500

8 X 10

-18

d) 5 → 2

C ில், அதலுள் அடிப்லட

………….

b) 5000

c) 50

d) 0.5

116. எரு ஆல்த் து ள், எரு னகபட்டின் நன்னூட்ட ல த வு ின் யி தம்

a) 1 : 2

b) 1 : 1

117. முதன்லந குயண்டம் ண் நதப்ன

a) 3,2,1
118. நல் ன் ஆய்யில்

c) 2 : 1
3 ில், l நதப்ன ள் …………. ஆ

b) 2,1,0

c) 1,0,-1

………….

d) 1 : 4
அலநமம்.

d) 0,-1,-2

, 5 பசநீ இலடத்பதலவுள் தட்டு ள் இலடகன நன்ழுத்த

கயறுடு 5000 V ில், நன்ன நதப்ன ………….

a) 103 V m-1
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b) 104 V m-1

c) 105 V m-1

d) b) 102 V m-1
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119.

அடயின் முதல் மூன்று கர் யட்டப் லத ின் ஆபங் ின் த வு ………….

a) 1 : 2 : 3
120. கசரில்

b) 1 : 3 : 5

c) 1 : 8 : 27

, இலடலனில் அடக் ின் ஆமட்  நதப்ன ………….

a) 10 -8 s

b) 10 -3 s

c) 10 8 s

121. எிநன் க்ட்பின் தலசகய நது
a) டும்

தர்யச்சன்
ீ
அதர்பயண்

b) டும்

b) E ½

d) துவுநல்ல

c) E -½

d) E 2

4 V நன்ழுத்த்த்தல் முடுக் யிக் ப்டும் க்ட்பின் டி ிப அலீம் ………….

a) 12.27 Ao
124.

தர்யச்சன்
ீ
பசவு

டி ிப அலீம் …………. க்கு கர் த யிருக்கும்.

a) E
123.

d) 10 3 s

…………. ச் சர்ந்தருக்கும்.

c) ஆகடு நற்றும் க த்கதடு இலடகன நன்ழுத்தம்
122.

d) 1 : 4 : 9

b) 1.67 Ao

c) 6.135 Ao

d) ஈதது

லத்தன்லந பற் லத அலநன, சுற்றுப் லதனின் சுற்வு …………. ஆ

அலநதல்

கயண்டும்.

b) n2 λ

a) n λ
125.

c) (n+1) λ

d) n / λ

V நன்ழுத்த்த்தல் க்ட்பன் முடுக் யிக் ப்ட்டல் , நன் த்தல் பசய்னப்டும்
கயல ………….
a) நன்னூட்டம் / நன்ழுத்தம்

b) நன்னூட்டம் X நன்ழுத்தம்

c) நன்னூட்டம் / நன்ழுத்தம்

d) துவுநல்ல

2

126. மட்டின் ந்தபயினல் ல

,

ம், ீம் ஆ னலய என்றுக்ப ன்று ………….

a) சர்ற்லய
b) தலசகய

அத ரிப்தல், அத ரிக்கும்

c) தலசகய

அத ரிப்தல், குலமம்

d) சர்னள்லய
127.

 ீட்டிப்ின்டி
a) t < to
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…………. ன்து சரினது.
b) t = to

c) t > to

d) t = முடியி நதப்ன
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128. ன்ஸ்டீின் ல ஆற்ல் சநன்டு

b) E = mc2

a) E = mc
129. ஏய்வு ல

………….

c) E = mc3

d) E = mc2 / 2

mo ப ண்ட க்ட்பன் என்று ஃகட்டின் தலசகய த்தல் இனங் ல் ,

அதன் லனது …………. ஆகும்.

a) 2 mo
130.

3

b) mo

  ல முழுயதும் ஆற்

a) 9 X 1016 J
131.

நற்ப்ட்டல் , பயிப்டும் ஆற்ல் ………….

b) 27 X 1016 J

c) 3 X 108 J

0.8c தலசகய த்தல் இனங்கும் க்ட்பின் இனக்

a) ½mv2

d) முடியி நதப்ன

c) mo / 2

b) p2 / 2m

132. மட்டின் யித ளுக்கு உட்டுயது

d) 18 X 1016 J

ஆற்ல் நதப்ன ………….

c) mc2

d) (m - mo)c2

………….

a) லலநநற் குப்னம்

b) லலநக் குப்னம்

c) அலத்து குப்னங் ளும்

d) குப்னம்

133. எினின் தலசகய ம்

…………. ல் ந.

a) லலநநற் குப்னம்

b) லலநக் குப்னம்

c) அலத்து குப்னம்

d) துவுநல்ல

134. அத கய த்தல் இனங்கும் க்ட்பன் என்ல ஏய்வு லக்குக் ப ண்டு யப
கதலயப்டும் ஆற்ல் ………….

a) eV
135. எரு

c) ½mv2

b) eVo

d) mv2

ஆல் து ள் நற்றும் எரு னகபட்டன் எகப நன்ழுத்தத்தல் முடுக் ப்டு ன்.

அலய ின் டி ிப அலீங் ின் த வு ………….

a) 1 : 1

b) 1 : 2

136. க்ட்பன் தண்கணக்  பசனல்டுயது

c) 1 : 3

d) 1 : 2√2

………….

a) உனர் அழுத்தத்தல்

b) உனர் பயற்டத்தல்

c) சதபண அழுத்தத்தல்

d) துவுநல்ல

137. இனங்கும் யிண்பயி ஏடத்தல் உள்

டி பம் னயினில் உள்

டி பத்லத

………….

a) யிட பநதுய ச் பசல்லும்

b) யிட கய ந ச் பசல்லும்

c) கன்று இனங்கும்

d) துவுநல்ல
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138.

-12

5 X 10

m அலீம் ப ண்ட க்ட்பன் என்ல முடுக்குயிக் த் கதலயப்டும்

நன்ழுத்தம் ………….

a) 6000 V
139.

-24

3.3 X 10

b) 60000 V

b) 2 Ao

140. து ின் என்ன் இனக்

142.

16

நற்றும் 6C

14

144.

d) 1 Ao

c) p v2

d) mv

………….

ன் அடக் ருக் ள் ……….
b) கசர் ள்

c) கசகடன் ள்

d) துவுநல்ல

அடக் ரு அடர்த்தனின் நதப்ன ………….

b) 13.6 kg m-3

ர்ன் அடக் ருயின் நன்னூட்டம்

c) 1.816 X 1017 kg m-3

d) 1.816 X 10-17 kg m-3

………….

a) 9.6 X 10-19 C

b) 1.6 X 10-19 C

c) 11.2 X 10-19 C

d) 1.6 X 10+19 C

1amu க்குச் சநந ஆற்ல் ………….

a) 93.1 eV
145.

c) 20 Ao

a) கசகடப்ன ள்

a) 13600 kg m-3
143.

ஆற்ல்

b) p2 v

a) pv / 2
8O

d) 50000 V

உந்தம் ப ண்ட க்ட்பின் டி ிப அலீம் ………….

-1

kg m s

a) 10 Ao

141.

c) 5000 V

b) 931 eV

அடக் ருத் து ள் ள் இலடகன

c) 93.1 MeV

d) 931 MeV

…………. ரிநற்ம் பசய்னப்டுயதல், அடக் ருயிலச ள்

கதன்று ன்.
a) னகபட்டன் ள்
146.

எரு

b) க்ட்பன் ள்

c) நீ சன் ள்

d) மட்பன் ள்

தரினக் த் திம்ம் 3 α து ள் லமம், 3 β- து ள் லமம் பயிப்டுத்து து

ில், அதன் அட ண் நதப்ன ………….
a) 3 அத ரிக்கும்
147.

1
1
0n →1H

b) 3 குலமம்

c) 6 அத ரிக்கும்

+ 1e0 + X சநன்ட்டில் X ன்து ………….

a) மட்பன்

b) னகபட்டன்

c) க்ட்பன்

d) ஆன்ட்டி மட்ரிக
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148. மகபினத்தன் அலப ஆமட் ம்
சலதயலடன ஆகும்

4000 ஆண்டு ள். அதன் அலத்து அடக் ளும்

ம் ………….

a) 5T½

b) 10 T½

c) 100 T½

149. லசக்கட்பில் உருயகும் து ின் ஆற்ல்

a) GeV
எரு

c) eV

b) 0.85 MeV

c) 7.6 MeV

151. அடக் ரு உலனில் னன்டும் தத்துயம்
a) அடக் ரு இலணவு யில

b)

d) 8.8 MeV

……….
ட்டுப்ட அடக் ரு ிவு பதடர்யில

ட்டுப்டற் அடக் ரு ிவு பதடர்யில

152. அடக் ரு இலணவு யில லடபறுயது

d) துவுநல்ல

………….

a) அட குண்டு

b) லஹட்பஜன் குண்டு

c) அடக் ரு உல

d) (a) நற்றும் (b) இபண்டும்

153. மட்ரிக உள் பதகுத

…………. ஆகும்.

a) ஃகட்டன் ள்

b) பப்டன் ள்

c) நீ சன் ள்

d) ரினன் ள்

154. தணிப்ன் ள் மட்பின் ஆற்ல

a) 0 eV

2 MeV ருந்து …………. க்கு நற்று து.

b) 1000 eV

155. அனினக்கும் தன் அத ம் ப ண்டது
a) α – து ள்
156.

d) meV

ருத்து ளுக்கு பயிப்டும் சபசரி ஆற்ல் அவு ………….

a) 200 MeV

c)

………….

b) MeV

150. மகபினத்தன்

d) ஈ நதப்ன

b) β - து ள்

தரினக் த் திநத்தன் அலப ஆமள்

c) 0.025 eV

d) 10 eV

c) γ - து ள்

d) ஃகட்டன்

………….

5 நடம். 20 நடங் ில் சலதயலடமம்

அவு ………….

a) 6.25%

b) 25%

c) 93.75%

d) 75%

157. மகபினம் அடக் ரு ிவு அலடயதல் பயிப்டும் மட்பன் ின் சபசரி
ண்ணிக்ல

a) 3
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………….

b) 2

c) 2.5

d) 3.5
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158. இபண்டு அடக் ருக் ின் ஆபங் ின் த வு 1 : 2. அலய ின் ல ண் ின் த வு ………….
a) 8 : 1
159. மூலக்

b) 1 : 4
மல ல இடநன னன்டும்

a) Na 24
160.

c) 4 : 1
தரினக்

b) I 131

தரினக் த் திநம் என்று பதடக்
ப ள்ளும்

d) 1 : 8

கசகடப்ன

c) Fe 59
அயில்

d) P 32

(1 / e ) நடங்  க் குலன டுத்துக்

ம் ………….

a) அலப ஆமள்

b) சபசரி ஆமள்

c) பநத்த ஆமள்

d) ½ X அலப ஆமள்

161. சக் ின் யிக் ப்ட்ட ஆற்ல் இலடபயி
a) 0.7 V

………….

b) 0.3 V

c) 1.1 eV

d) 0.7 eV

162. க்ட்பன் நற்றும் நன்துல ள் சந ண்ணிக்ல னில் இருப்து
b) P – யல

c) N – யல

d) உள்ர்ந்த குலக் டத்த ள்

குலக் டத்த ள்

b) 0.3 V

d) 0.7 eV

a) பருன்லந ஊர்த ள்

b) ற்ன் அனி ள்

c) சறுன்லந ஊர்த ள்

d) ப லடனி அனி ள்

AC  DC ஆ

பணந

………….

நற்றுயது ………….

a) லடகனடு

167.

c) 1.1 eV

PN சந்த லடகனடில் உருயகும் தருப்னச் சர்ன பதயிட்டு நன்கட்டத்தற்குக்
அலநயது

166.

குலக் டத்த ள்

PN - சந்த லடகனடு என்ன் நன்ழுத்த அபண் நதப்ன ………….

a) 0.7 V

165.

………….

a) னயி குலக் டத்த ள்

163. பஜர்நினம்

164.

………….

b) டிபன்சஸ்டர்

c) IC

d) OP-AMP

நன்ழுத்தச் ச பலநப்னச் சுற்ல் னன்டுயது ……….
a) லடகனடு

b) ICs

c) பசர் லடகனடு

d) (a) நற்றும் (b) இபண்டும்

α நற்றும் β இலடகன உள் பதடர்ன ………….

a) β = (1 - α) / α
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b) (1/α) = 1 + (1/β)

c) (1/α) +(1/β) = 1

d) 1/(α + β) = 1
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168.

கபக் ப் ின்னூட்டத்தல் உள் ீடு லசல

நற்றும் ின்னூட்ட லசல

………….

ட்டத்தல்

அலநமம்.
a) எகப
169.

b) தபபதர்

Ex-OR க ட்டில் இபண்டு உள் ீடு ளும் உனர்வு லனில் இருந்தல் , பயினீடது ………….

a) 0.3 volt

b) 6.4 volt

c) 8.5 volt

170. எரு பசனல்ட்டுப் பருக் னின் உள் ீடு நன்தலடனது
a) முடியி நதப்ன
171.

b) சும

173.

174.

d) 4.5 volt
…………. ஆ

அலநமம்.

c) உனர்வு

d) தழ்வு

c) AC + ĀB

d) AB + ĀC

( A + B )( Ā + C) ன்து ………….

a) AB
172.

d) 900

c) (a) நற்றும் (b) இபண்டும்

ல்ிட்

b) Ā B
அலனினற் உருயக்குயது ………….

a) சதுப அல

b) பசவ்ய

அல

c) முக்க ண அல

d) லசன் யடிய அல

LED -ல் உநமப்டும் எினின் ம் …………. சர்ந்த்து.
a) ின்கக்குச்சர்ர்ன

b) முன்கக்குச் சர்ன

c) (a) நற்றும் (b) இபண்டும்

d) குலக் டத்தப் பருின் தன்லந

உள் ீடு ள் இபண்டும் சுமன

a) OR
175. எரு டிபன்சஸ்டரில்

உள் கது , பயினீடு

b) NOR

லடப்து …………. க ட் ஆகும்.

c) Ex-OR

d) AND

β = 40, அடியய் நன்கட்டம் 25 μA ில், ற்ன்

நன்கட்டம் ………….

a) 100 μA
176. சரிவு முவு முதன்லநன

177.

b) 1000 mA
சர்ந்துள்  ழ்வு

c) 1 mA

d) 0.1 mA

…….

a) கநதல்

b) அனினக் ம்

c) நசூட்டல்

d) நறு என்லணப்ன

CE பருக்  என்ன் உள் ீடு நற்றும் பயினீடு நன்ழுத்தங் ள் ப்கதும் ………….
கயறுட்டில் அலநமம்.

a) 0o
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b) 90o

c) 180o

d) 270o

ட்ட
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178. சுயிட்ச ச் பசனல்டும் எரு க்ட்பினல் குத
a) லடகனடு

b) டிபன்சஸ்டர்

c) பயற்டக் குமய் ள்

d) துவுநல்ல

179. ஜக் பசனல்ட்டில்

A + AB = …………..

a) AB

b) B

180. அலனினற் ன்து

d) துவுநல்ல

c) A

………….

a) கர்ப் ின்னூட்டம் உள் பருக் 

b) AC – DC ஆ

c) ின்னூட்டம் இல்த பருக் 

d) கர்ப் ின்னூட்டம் உள் பருக் 

181. ஊர்த அல ின் நீ து பசயிமணர் லசல

ல சுநத்துதல்

நற்றும்

.…………. ப்டும்

a) பப்னதல்

b) ற்ன

c) அலப்ண்ிக் ம்

d) ண்கற்ம்

182. த யல் பதடர்னக்குப் னன்டும் அல ள்

183.

………….

………….

a) கபடிகன அல ள்

b) லநக்கப அல ள்

c) (a) நற்றும் (b)

d)

ஊர்த அல ள் ன்

நக்

தர் ள்

………….

a) உனர் அதர்பயண் கபடிகன அல ள்

b) உனர் யச்சு
ீ
அல ள்

c) குல அதர்பயண் கபடிகன அல ள்

d) பசயிமணர் அல ள்

184. பசயிமணர் அல ின் அதர்பயண்

a) 20 Hz

b) 200 Hz

185. தண்பண யங் னது
a) எி, நன்
186. நன்ற்ல

………….

c) 200 Hz to 2000 Hz

…………. ஆற்ல …………. ஆற்
b) எ, நன்

, எ ஆற்

d) 20 Hz to 20 kHz
நற்று து.

c) நன், எி

நற்றுயது ………….

a) லநக்கபகன்

b)

c) எப்பருக் 

d) டக் குமய்
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187. அலப் ண்கற் ண்

…………. ஆ

உள் கது, ண்கற்ப்ட்ட அலனில்

உருக்குலவு ற்டு து.

a) m = 1

b) m > 1

188. யச்சுப்ண்கற்
ீ
அலனில்

c) m < 1

, ட்லட அ ம் ………….

a) லசல

அதர்பயண்டக்குச் சநம்.

b) லசல

அதர்பயண்ணின் இருநடங்கு

c) லசல

அதர்பயண்ணின் மூன்று நடங்கு

d) லசல

அதர்பயண்ணின் ன்கு நடங்கு

189. பப்ி யிண்ணலக்
a)

ம்ினது

, நன்நறுடு ல ஆ

ந்த ஆற்ல்

190. எரு பப்ினில்

…………. நற்று து.

b) நன்ற்ல்

c) நன் ந்த ஆற்ல்

d) லனற்ல்

, RF குத உருயக்குயது ………….

a) ஊர்த அல ள்

b) பசயிமணர் அல ள்

c) ண்கற் அல ள்

d) நன் ந்த ஆற்ல்

191. அலப்ண்ிக் னில் னன்டும் எரு குத

192.

d) m = 0

……….

a) லடகனடு

b) டிபன்சஸ்டர்

c) லநக்கபகன்

d) எப்பருக் 

FM ற்ினில், இலடல அதர்பயண் நதப்ன ……….

a) 455 kHz

b) 10.7 MHz

193. பதலக் டச பப்ினில்

, எச்லசல

c) 1055 kHz
ள் …………. ஆகும்.

a) யச்சுப்
ீ
ண்கற்ம்
c)

b) அதர்பயண் ண்கற்ம்

ட்டப் ண்கற்ம்

194. நலப்னத் துடிப்ன ள்

d) துவுநல்ல
……… க்கு அிக் ப்டு ன்.

a) க்ட்பன் துப்க் னின்

லடத்த யிக் த் த டு

b) க்ட்பன் துப்க் னின் பசங்குத்து யிக் த் த டு
c) க்ட்பன் துப்க் னின் நன்ிலம
d) க்ட்பன் துப்க் னின்
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195. சட்ட இலசவுப் பருத்தத் துடிப்ன
a)

…………. த டு ளுக்கு அிக் ப்டு து.

லடத்த யிக் த் த டு ள்

b)

c) பசங்குத்து யிக் த் த டு ள்
196.

எரு

b) 64 μ s

197. கநடம் னன்டுயது

ரிடு

d) துவுநல்ல

லடத்த யரிலன யரிக் ண்கணட்டம் பசய்ன ஆகும்

a) 15625 Hz

ம்

………….

c) 20 ms

d) 25 ms

………….

a) ண்கற்த்தற்கு

b) ண்ிக் த்தற்கு

c) ண்கற்ம் நற்றும் ண்ிக் த்தற்கு

d) யரிக் ண்கணட்டநட

198. எி இலமத் த யல் பதடர்ில் னன்டும் தத்துயம்
a) முழுஅ

தபபிப்ன

b) எியி ல்

199. னயிலத் துலணக்க ள் ள்

a) 36,000 km
200.

ட்டுப்டுத்தும்

………….

c) எி தபபிப்ன

d) தயிலவு

, னயிப்பப்ிருந்து உள் பதலவு ………….

b) 63,000 km

c) 36,000 m

d) 3,600 km

ின்ின யரிக் ண்கணட்டத்தல் …………. யிலவு ீக் ப்டு து.
a) உருக்குலவு

b) கதலயனற் லசல

c) சநட்டல்

e
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