
 

இயற்பியல் 

+2 அரசுப் பபொதுத்தேர்வு மொர்ச் 2016க்கொன முன் ேயொரிப்பு ேிட்ட வரரவு 

அன்பார்ந்த மாணவக் கண்மணிகளே, 

 எனது அன்பான வணக்கங்கள். பபரும்பாலான மாணவர்கள் “நான் நன்றாகத்தான் படித்து வந்ளதன் அனால் 

நான் படித்து வந்த வினாக்கள் ளதர்வில் ளகட்கப்படவில்லல. அதனால் தான் மதிப்பபண் குலறகிறது” என்று ப ால்வலத 

ளகட்க முடிகிறது. இந்த பிரச் ிலனக்கு தீர்வாக மாணவர்கள் எேிதில் வினாக்கலே பதரிவு ப ய்து படிக்கும் வலகயிலும், 

எதிர்வரும் +2 ஆண்டுப் பபாதுத் ளதர்வில் இயற்பியல் பாடத்தில் அலனத்து மாணவர்களும் அதிக மதிப்பபண் பபற உதவும் 

வலகயிலும் இந்த திட்ட வலரவு உருவாக்கப்பட்டுள்ேது. இதுவலர பபாதுத் ளதர்வில் ளகட்கப்பட்டுள்ே 3 மதிப்பபண் , 10 

மதிப்பபண் வினாக்கள் அதிக முலற (Repetation) ளகட்கப்பட்ட அடிப்பலடயில் 3 பிரிவுகோக பிரிக்கப்பட்டுள்ேது. 5 

மதிப்பபண் வினாக்கள் 2 பிரிவுகோக பிரிக்கப்பட்டுள்ேது. 

ஒவ்பவாரு பாடத்திலும் மிக அதிக முலற ளகட்கப்பட்ட வினாக்கள் 1st (***) என்ற வரில யிலும் (Coloumn), 

அதற்கு அடுத்தபடியாக அதிகமுலற ளகட்கப்பட்ட வினாக்கள் 2nd  (**) என்ற வரில யிலும்(Coloumn), இதர வினாக்கள் 

3rd(*) என்ற வரில யிலும் (Coloumn),  அட்டவலணப்படுத்தப்பட்டுள்ேது. எனளவ மாணவர்கள் இந்த அடிப்பலடயில் 

வினாக்கலே பிரித்துக் பகாண்டு இளத வரில யில் படிப்பது மிகுந்த பலன் அேிக்கும் என்று நம்புகிளறன். 

 

அதற்கு முன்பாக புத்தக 1 மதிப்பபண் வினாக்கள் 134 ஐயும் முழுலமயாக  படித்து நன்கு பயிற் ி பபற்றிருக்க 

ளவண்டும்.  

 

அரனத்து மொணவ மணிகளும் அேிக மேிப்பபண் பபற்று தேர்ச்சி பபற வொழ்த்துக்கள்!!! 

 

என்றும் மாணவர்களுடன்… 

பெ.மணிவண்ணன், M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., 

முதுகலல ஆ ிரியர் (இயற்பியல்),  

அரசு ளமல்நிலலப் பள்ேி,  

அய்யப்பநாயக்கன்ளபட்லட, 

அரியலூர் மாவட்டம். 612 903. 

ப ல்: 9543595110 
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                         3 மேிப்பபண் வினொக்கள் 

பொடம் 
1st 

(***) 
2nd 

(**) 
3rd 

(*) 
1.  
  நிரெமின்னியல் 

1. கூலும் விதி, 
2. இடி மின்னலின்ளபாது,  
3. காஸ் விதி, 
4. ஒரு புள்ேியில்   
  மின்னழுத்தம், 
5. மின்காப்பின்    
  மின்முலனவாக்கல், 
6. ஒேிவட்ட   
  மின்னிறக்கம் 

1. கூலும் வலரயலற, 
2. முலனவற்ற   
  முலனவுள்ே    
  மூலக்கூறு, 
3. மின் இருமுலனயின்  
  திருப்புத்திறன், 
4. மின்ளதக்கிகேின்  
  பயன்கள், 
5. மின்புலபாயம், 

1. லமக்ளரா அலல  
   லமயற்கலன், 
2. நிலல மின்னியல்  
  தடுப்புலற, 
3. மின்ளதக்கியின்   
  மின்ளதக்குத்திறன், 
4. மின்புலச்ப றிவு 

2.   
 மின்தனொட்டவியல் 

1. இழுப்புத்தில ளவகம், 
2. கிர்ச் ஃபின் விதிகள்,  
3. ஓமின் விதி, 
4. மின்திறன்,  
  மின்னாற்றல்   
5. மின்னியக்கு வில   
  மின்னழுத்தளவறுபாடு, 
6.ஃபாரளடயின்  
  மின்னாற்பகுத்தல்  
  விதிகள், 
7. மீக்கடத்திகேின்  
  பயன்கள், 
8. இயக்க எண் 

1. மின்தலட   
  பவப்பநிலல எண், 
2. துலண  
  மின்கலன்கேின்  
  பயன்பாடுகள், 
3. பபயர்வு  
  பவப்பநிலலயில்  
  ஏற்படும் மாறுபாடுகள்,  
4. மின்னழுத்தமானியில்  
  தாமிரக்கம்பி  
  பயன்படாதுஏன்?, 

1. மாறுநிலல  
  பவப்பநிலல, 
2. மீக்கடத்தும் திறன், 
3. மின் ளவதிய எண், 
4. மின்கலத்தின்  
  அகமின்தலட, 
5. மின்ளனாட்ட அடர்த்தி 

3.   
  மின்தனொட்டத்ேின்  
  விரைவுகள் 

1. பபல்டியர் குணகம், 
2. ஆம்பியர் –வலரயலற,  
3. ல க்ளோட்ரானின்  
  வரம்புகள்,  
4. பவப்பமின்னிலையாக  
  நிக்ளராம்  
  பயன்படுத்தப்படுகிறது.  
  ஏன்? 
5. பிேமிங் இடக்லகவிதி 

1. ஆம்பியர் சுற்று விதி,  
2. தாம் ன் குணகம்,  
3. கால்வனாமீட்டரின்  
  மின்ளனாட்ட உணர்வு  
  நுட்பத்திலன   
 அதிகரிக்கும் முலறகள். 
 

1. ளடன்ஜன்ட் விதி,  
2. திருப்பு பவப்பநிலல  
  புரட்டு பவப்பநிலல,  
3. கால்வனாமீட்டலர  
  எவ்வாறு ளவால்ட்  
  மீட்டராகவும்,  
  அம்மீட்டராகவும்   
  மாற்றலாம்?  
4.  ீபபக் விலேவு  
  பபல்டியர் விலேவு   
  ஜூல் விலேவு   

4.  
  மின்கொந்ேத்  
  தூண்டலும்   
  மொறுேிரச  
  மின்தனொட்டமும் 

1. தரக்காரணி,  
2. ஃபிேமிங் வலதுலக  
  விதி,  
3. ஃபாரளட மின்காந்தத்  
  தூண்டல் விதிகள்,  
4. தூண்டப்பட்ட  
  மின்னியக்கு  
  வில லயத்   
  ளதாற்றுவிக்கும்   
  முலறகள்,  
5. மாறுதில   
  மின்ளனாட்டத்தின்   
  rms மதிப்பு,  
6. பலன்ஸ் விதி 
 

1. தன்மின் தூண்டல்  
  எண்,  
2. மின்மாற்றியின்  
  பயனுறுதிறன்,  
3. மின்காந்தத்தூண்டல்,  
4. A.F அலடப்புச்சுருள்,  
  R.F அலடப்புச்சுருள்  
  ளவறுபாடு 

1. திறன் காரணி,  
2. மின் ளதக்கி D.C  
  தடுக்கும் A.C   
  அனுமதிக்கும் ஏன்?,  
3. D.C. அம்மீட்டர் மாறு  
  தில  மின்ளனாட்டத்லத  
  அேவிடாது. ஏன்? 
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5.  
  மின்கொந்ே   
  அரெகளும்,     
  அரெ   
  ஒைியியலும்  

1. டின்டால்  
  ஒேிச் ிதறல்,  
2. ஒேியியல் சுைற் ி   
   ார்ந்துள்ே   
  காரணிகள்,  
3. வானம் நீலநிறம்ஏன்? 
4.லைபஜன்ஸ்தத்துவம்,  
5. சுைற் ித்திறன் எண்,  
6. நியூட்டன் வலேய  
  லமயம் கருலம ஏன்?,  
7. ஃப்ரபநல்,  
  ஃப்ரான்ளைாபர்   
  விேிம்பு விலேவு  
  ளவறுபாடு,   

1. ஒேியியல் அச்சு,  
2. முழுஅக எதிபராேிப்பு  
   நலடபபற    
   நிபந்தலனகள்,  
3. புருஸ்டர் விதி,  
4. அகச் ிவப்புக்   
  கதிர்கேின் பயன்கள் 
5. நிலல நிறுத்தப்பட்ட  
  குறுக்கீட்;டு    
  விலேவிற்கான   
  நிபந்தலனகள்,  
 

1. ஃப்ரான்ளைாபர் வரிகள்,  
2. புறஊதாக் கதிர்கேின்  
  பயன்கள்,  
3. மின்காந்த அலலகேின்   
  ஏளதனும் 3 பண்புகள் 
4. பவேிவிடு நிறமாலல,  
  உட்கவர் நிறமாலல,  
5. ஓரச்சுப் படிகங்கள்,  
   ஈரச்சுப்படிகங்கள்,  
6. ராளல ஒேிச் ிதறல்  
  விதி 

6.  
  அணு இயற்பியல் 

1. ளல ரின்  
   ிறப்பியல்புகள்,  
2. ளமாஸ்ளல விதி,  
3. ளல லர பபற  
  ளவண்டிய   
  நிபந்தலனகள்,  
4. ளல ரின்   
  மருத்துவப்பயன்கள்,  
5. அயனியாக்க  
  மின்னழுத்தம்,  
6. லளவ ள ாதலனயின்  
  முக்கிய முடிவுகள்,  
7. மில்லிகன் ள ாதலன  
   தத்துவம் 

1. ளமாஸ்ளல விதியின்  
   பயன்கள்,  
2. வன் Xகதிர்கள், பமன்  
   Xகதிர்கள்,  
3. ளைாளலாகிராபி 
4. பிராக் விதி, 

1. ரூதர்ளபார்டு  
  அணுமாதிரி  
  குலறபாடுகள்,  
2.  ாபமர்பபல்டு  
  அணுமாதிரி  
  குலறபாடுகள், 

7.  
  கேிர்வசீ்சு,   
  பருப்பபொருைின்  
  இரட்ரடப்பண்பு  
  மற்றும் சொர்பியல்  
  ேத்துவம் 
 
 
 
 
 

1. ஒேிமின்கலன்கள்  
  பயன்கள்,  
2.  ிறப்பு  ார்பியல்  
  பகாள்லகயின்  
  எடுளகாள்கள்,  
3. எலக்ட்ரான்  
  நுண்ளணாக்கியின்  
  வரம்புகள், 4.பயன்கள். 
4. நிலலம நிலலமமற்ற  
  குறிப்பாயங்கள்,  
5. நிறுத்துமின்னழுத்தம்,   

1. பயன்பதாடக்க    
  அதிர்பவண்,  
2. ஒேிமின் விலேவு,  
3. பவேிளயற்று ஆற்றல், 

1. ஒேிமின்கலன்கள்  
   என்றால் என்ன?,  
   அவற்றின் வலககள் 
 
 
 
 
 
 

8.  
  அணுக்கரு  
  இயற்பியல் 

1. கியூரி வலரயறு,  
2. ரான்ட்ஜன் வலரயறு,   
3. நியூட்ரானின்   
  பண்புகள்,  
4. ள ாடி உருவாதல்  
  பருப்பபாருள் அைிதல்,  
5. காஸ்மிக் கதிர்கள்,  
6. பலப்டான்கள்,  
7. அணுக்கரு வில யின்  
  பண்புகள்,  
8. அணுக்கரு உலலயில்  
  பயன்கள்,  
8. உற்பத்தி உலல 

1. மாறுநிலலப்பருமன்  
  மாறுநிலல நிலற,  
2. ப யற்லக  
  கதிரியக்கம்,  
3. கதிரியக்கச் ிலதவு  
  விதி,  
4. பிலணப்பாற்றல் 
5. நிலறவழு,  

1. கதிர்வசீ்சு  
  ஆய்வகங்கேில்  
  பணியாற்றுபவர்கள்  
  முன்பனச் ரிக்லக    
  நடவடிக்ககள்,  
2. ப யற்லக தனிம  
  மாற்றம்,  
3. புளராட்டான்-புளராட்டான்  
  சுற்று 
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9.   
   குரறக்கடத்ேி  
   சொேனங்கள்  
   மற்றும் அேன்  
   பயன்பொடுகள் 

1. எதிர் பின்னூட்டத்தின்  
  நற்பயன்கள்,  
2. பதாகுப்புச் சுற்றின்    
  நற்பயன்கள்,  
3. உள்ோர்ந்த-   
  புறவியலான  
  குலறக்கடத்திகள்,  
4. டீ மார்கன்  
  ளதற்றங்கள்,  
5. ப னர் முறிவு,  
6. அலலவுகான  
  பர்பகௌ ன்நிபந்தலன,  
7. பட்லட அகலம்,  
8. பதாகுப்புச் சுற்று,  
9. குலறக்கடத்திலய  
மாசூட்டும்வைிமுலறகள்  
10. திருத்துதல் 
11. LED என்றால் என்ன?  
   பயன்கள் 

1. உள்ேடீு மின்எதிர்ப்பு, 
2. பவேியடீுமின்எதிர்ப்பு,  
3. பபாது ளகட் என்பலவ  
  யாலவ? ஏன்?,  
4. ப யல்பாட்டுப்  
 பபருக்கியின் பண்புகள், 
5. CRO பயன்கள்,  
6. மாசூட்டல் என்றால்  
  என்ன?  
7. n-வலக p-வலக  
  குலறக்கடத்திகள்,  

அலனத்து  சுற்றுப்படம் 
வினாக்கள் 

10.  
   ேகவல் பேொடர்பு   
   அரமப்புகள் 

1. தாவு பதாலலவு-.  
  தாவு மண்டலம்,  
2. பண்ளபற்ற எண்,  
3. இலக்கமுலற தகவல்  
  பதாடர்பின்  ிறப்புகள் 

1. ஓேிஇலை தகவல்   
  பதாடர்பின்   
  நற்பயன்கள்,,  
2. பண்ளபற்றத்தின்  
  அவ ியம்,  

- 

 

5 மேிப்பபண் வினொக்கள் 

பொடம் 
1st 

(***) 
2nd 

(**) 
2.   
 மின்தனொட்டவியல் 

1. மீக்கடத்திகேின் பயன்கள்,   
2. வடீ்ஸ்டன்  மனச்சுற்று,  
3. ளவால்ட் மீட்டலரக் பகாண்டு  
  மின்கலனின் அகமின்தலட,  
4. மின்னழுத்தமானி இரு முதன்லம  
  மின்கலன்கேின் மின்னியக்கு  
  வில கேின் ஒப்பிடுதல்,  
5. மின்னாற்பகுத்தல் ஃபாரளட  
  இரண்டாம் விதி  ரிபார்த்தல்,  
6. ளடனியல் மின்கலம்,  
7. பலக்லாஞ் ி மின்கலம்,  
8. மின்னழுத்தமானியின் தத்துவம்,  

1. மின்தலடயாக்கிகள்  
  பதாடரிலணப்பிலும் பக்க  
  இலணப்பிலும்,  
2. மின்ளனாட்டம்  
  இழுப்புத்தில ளவகம்  
  பதாடர்பு,  
3. கிர்ச் பின் இரண்டாம் விதி  
  விேக்கம்,  
4. மின்னாற்பகுத்தல் ஃபாரளட  
  முதல் விதி  ரிபார்த்தல்,  
5. காரீய அமில ள மக்கலம் 
 

7.  
  கேிர்வசீ்சு,   
  பருப்பபொருைின்  
  இரட்ரடப்பண்பு  
  மற்றும் சொர்பியல்  
  ேத்துவம் 

1. பருப்பபாருேின் டி-பிராலி  
  அலலநீேம்,  
2. ஒேிமின் விலேவிற்கான ஐன்ஸ்டீன்   
   மன்பாடு,  
3. நீேக்குறுக்கம்,  
4. ஒேிமின்கலனின் பயன்கள்,  
5. ஒேிமின் உமிழ்தலின் விதிகள்,  
6. காலநீட்டிப்பு 

1. எலக்ட்ரானின் டி-பிராலி   
  அலலநீேம், 
2. எலக்ட்ரான் நுண்ளணாக்கி  
   பயன்கள் வரம்புகள், 
3. ஐன்ஸ்டீன் - நிலற ஆற்றல்  
  இலண மாற்று  மன்பாடு, 
4. அணுலவப்பற்றிய அலல  
  இயந்திரவியல் கருத்து, 
5. ஒேிமின்கலனின் அலமப்பு,  
  ப யல்பாடு 
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3.   
  மின்தனொட்டத்ேின்  
  விரைவுகள் 

1.  கால்வனா மீட்டலர எவ்வாறு  
  அம்மீட்டராக மாற்றலாம்? 
2. கால்வனா மீட்டலர எவ்வாறு   
  ளவால்ட்மீட்டராக மாற்றலாம்? 
3.பலாரன்ஸ் வில யின் ிறப்பியல்புகள் 

1.  பயட் -  ாவர்ட் விதி 
2. ளடஞ் ன்ட்   
   கால்வானாமீட்டரின்  
   தத்துவம், அலமப்பு 

1.  
  நிரெமின்னியல் 

1. மின்வில க்ளகாடுகேின் பண்புகள்,  
2.  ீரான மின்புலத்தில் மின்இருமுலன  
  உணரும் வில ,  
3. மின் இருமுலனயின் மின்னழுத்த  
  ஆற்றலுக்கான ளகாலவ,  
4. இலணத்தட்டு மின்ளதக்கியில்  
  ள மித்து லவக்கப்பட்டுள்ே ஆற்றல் 

1. மின்ளதக்கிகள்  
  பதாடரிலணப்பிலும் பக்க   
  இலணப்பிலும்,  
2. மின்ளதக்கியின் தத்துவம்,  
3. இலணத்தட்டு  
  மின்ளதக்கியின்  
  மின்ளதக்குத்திறன் 

5.  
  மின்கொந்ே   
  அரெகளும்,     
  அரெ   
  ஒைியியலும்  

1.  புருஸ்டர் விதி 
2.  லநக்கல் பட்டகம் 
3. தட்டடுக்கு 
4. நியூட்டன் n வது கருலம  
  வலேய ஆரத்திற்கான ளகாலவ 

1.  குறுக்கீட்டு விலேவு  
  விேிம்பு விலேவு ளவறுபாடு 
2. மின்காந்த அலலகேின்   
  பண்புகள்  

6.  
  அணு இயற்பியல் 

1.  லைட்ரஜனின் நிறமாலல வரில  
2.  பிராக் விதி 
3. ளகத்ளதாடு கதிர், புலைக்கதிர், X-கதிர்  
  பண்புகள் 
4.  ிறப்பு  X–கதிர் நிறமாலலயின்  
  ளதாற்றம் 

1.  லளவ ஆய்வு 

8.  
  அணுக்கரு  
  இயற்பியல் 

1. α, β, γ கதிர் பண்புகள் 
2. நியூட்ரான்கேின் பண்புகள் 
3. அணுக்கரு வில யின் பண்புகள் 
4.  ாடி - பஜன் கதிரியக்க   
  இடப்பபயர்ச் ி விதிகள் 
5. காஸ்மிக் கதிர் பபாைிவு 
6. காஸ்மிக் கதிர் குறுக்குக்ளகாட்டு  
  விலேவு (OR) குத்துயர விலேவு 

1.  கார்பன் - லநட்ரஜன் சுற்று 
2.  BE/A வலேளகாட்டின்  
   ிறப்பியல்புகள் 
3. அணுகுண்டின் தத்துவம் 

9.   
   குரறக்கடத்ேி  
   சொேனங்கள்  
   மற்றும் அேன்  
   பயன்பொடுகள் 

1.  டீமார்கன் ளதற்றங்கலேக் கூறி   
  நிறுவுக. 
2. லடளயாடு அலர அலல திருத்தி 
3. α, β பதாடர்பு 
4. டிரான் ிஸ்டர்  ாவியாகச்  
  ப யல்படுதல் 

- 

4.  
  மின்கொந்ேத்  
  தூண்டலும்   
  மொறுேிரச  
  மின்தனொட்டமும் 

1. மின்மாற்றியில் ஏற்படும் திறன்  
  இைப்புகள் 
2. பரப்லப மாற்றுவதால் மின்னியக்கு   
  வில  தூண்டப்படுதல் 
3. சுைல் மின்ளனாட்டம் பயன்கள் 

- 

10.  
   ேகவல் பேொடர்பு   
   அரமப்புகள் 

1. ளரடாரின் தத்துவம் பயன்கள் 
2. இலக்கமுலறத் தகவல் பதாடர்பின்  
   ிறப்புகள், குலறபாடுகள் 
3. FM ளரடிளயா பரப்பி 
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10 மேிப்பபண் வினொக்கள் 

பொடம் 
1st 

(***) 
2nd 

(**) 
3rd 

(*) 
1. நிரெமின்னியல் 

அச்சுக்ளகாடு நடுவலரளகாடு 
வான்-டி-கிராப் 

மின்னியற்றி 

4. மின்கொந்ேத் 
தூண்டலும் 
மொறுேிரச 
மின்தனொட்டமும் 

ஒருகட்ட  a.c 
மின்னியற்றி 

மின்மாற்றி R, L, C  

பதாடரிலணப்புச் சுற்று 

5. மின்கொந்ே 
அரெகளும், அரெ 
ஒைியியலும் 

யங் இரட்லட பிேவு 

ஆய்வு 
இராமன் விலேவு 

அலலக்பகாள்லகலயப் 

பயன்படுத்தி முழுஅக 

எதிபராேிப்பு 

8. அணுக்கரு 
இயற்பியல் 

பபயின்பிரிட்ஜ் நிலற 

நிறமாலலமானி பகய்கர் முல்லர் எண்ணி கதிரியக்க  ிலதவு விதி 

6. அணு இயற்பியல் J.J தாம் ன்  e/m 

ள ாதலன 

ளபார் nவது 
வட்டப்பாலதயின் ஆரம் 

He-Ne ளல ர் 

9. குரறக்கடத்ேி   
சொேனங்கள் மற்றும் 
அேன் பயன்பொடுகள் 

 மனச்சுற்றுத் திருத்தி கால்பிட் அலலயியற்றி ஒருகட்ட C.E பபருக்கி 

3. மின்தனொட்டத்ேின் 
விரைவுகள் 

ல க்ளோட்ரான் 
வில க்கான ளகாலவ, 

வில யின் எண் மதிப்பு 
வட்டச்சுருள் 

 

அரனத்து மொணவ மணிகளும் அேிக மேிப்பபண் பபற்று தேர்ச்சி பபற வொழ்த்துக்கள்!!! 

 

         

 என்றும் மாணவர்களுடன்… 

பெ.மணிவண்ணன், M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., 

முதுகலல ஆ ிரியர் (இயற்பியல்),  

அரசு ளமல்நிலலப் பள்ேி,  

அய்யப்பநாயக்கன்ளபட்லட, 

அரியலூர் மாவட்டம். 612 903. 

ப ல்: 9543595110 
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