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இயற்பியல் 

+2 அைசுப் லபாதுத்ததர்வு மார்ச் 2017க்கான முன் தயாரிப்பு திட்ட வரைவு 

அன்பார்ந்த ோணவக் கண்ேணிகமள, 

 எனது அன்பான வணக்கங்கள். சபரும்பாைான ோணவர்கள் “நான் நன்றாகத்தான் படித்து வந்மதன் ஆனால் 

நான் படித்து வந்த வினாக்கள் மதர்வில் மகட்கப்பைவில்லை. அதனால் தான் ேதிப்சபண் குலறகிறது” என்று சசால்வலத 

மகட்க முடிகிறது. இந்த பிரச்சிலனக்கு தீர்வாக ோணவர்கள் எளிதில் வினாக்கலள சதரிவு சசய்து படிக்கும் வலகயிலும், 

எதிர்வரும் +2 ஆண்டுப் சபாதுத் மதர்வில் இயற்பியல் பாைத்தில் அலனத்து ோணவர்களும் அதிக ேதிப்சபண் சபற உதவும் 

வலகயிலும் இந்த திட்ை வலரவு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவலர சபாதுத் மதர்வில் மகட்கப்பட்டுள்ள 3 ேதிப்சபண் , 10 

ேதிப்சபண் வினாக்கள் அதிக முலற (Repetation) மகட்கப்பட்ை அடிப்பலையில் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 5 

ேதிப்சபண் வினாக்கள் 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒவ்சவாரு பாைத்திலும் ேிக அதிக முலற மகட்கப்பட்ை வினாக்கள் 1st (***) என்ற வரிலசயிலும் (Coloumn), 

அதற்கு அடுத்தபடியாக அதிகமுலற மகட்கப்பட்ை வினாக்கள் 2nd  (**) என்ற வரிலசயிலும்(Coloumn), இதர வினாக்கள் 

3rd(*) என்ற வரிலசயிலும் (Coloumn),  அட்ைவலணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனமவ ோணவர்கள் இந்த அடிப்பலையில் 

வினாக்கலள பிரித்துக் சகாண்டு இமத வரிலசயில் படிப்பது ேிகுந்த பைன் அளிக்கும் என்று நம்புகிமறன். 

 

அதற்கு முன்பாக புத்தக 1 ேதிப்சபண் வினாக்கள் 134 ஐயும் முழுலேயாக  படித்து நன்கு பயிற்சி சபற்றிருக்க 

மவண்டும்.  

 

அரனத்து மாணவ மணிகளும் அதிக மதிப்லபண் லபற்று ததர்ச்சி லபற வாழ்த்துக்கள்!!! 

 

என்றும் ோணவர்களுைன்… 

லெ.மணிவண்ணன், M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., 

முதுகலை ஆசிரியர் (இயற்பியல்),  

அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி,  

அய்யப்பநாயக்கன்மபட்லை, 

அரியலூர் ோவட்ைம். 612 903. 

                          சசல்: 9543595110
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3 மதிப்லபண் வினாக்கள் 

பாடம் 

மிக மிக முக்கிய 

வினாக்கள் 
1st 

(***) 

முக்கிய வினாக்கள் 
2nd 

(**) 

இதை வினாக்கள் 
3rd 

(*) 

1.  
  நிரெமின்னியல் 

1. கூலும் விதி, 
2. இடி ேின்னைின்மபாது,  
3. காஸ் விதி, 
4. ஒரு புள்ளியில்   
  ேின்னழுத்தம், 
5. ேின்காப்பின்    
  ேின்முலனவாக்கல், 
6. ஒளிவட்ை   
  ேின்னிறக்கம் 
 

1. கூலும் வலரயலற, 
2. முலனவற்ற   
  முலனவுள்ள    
  மூைக்கூறு, 
3. ேின் இருமுலனயின்  
  திருப்புத்திறன், 
4. ேின்மதக்கிகளின்  
  பயன்கள், 
5. ேின்புைபாயம், 

1. லேக்மரா அலை  
  சலேயற்கைன், 
2. நிலை ேின்னியல்  
  தடுப்புலற, 
3. ேின்மதக்கியின்   
  ேின்மதக்குத்திறன், 
4. ேின்புைச்சசறிவு 
5. ேின்னூட்ைங்களின்   
  கூட்ைல் பண்பு 

2.   
 மின்தனாட்டவியல் 

1. இழுப்புத்திலசமவகம், 
2. கிர்ச்சஃபின் விதிகள்,  
3. ஓேின் விதி, 
4. ேின்திறன்,  
  ேின்னாற்றல்   
5. ேின்னியக்கு விலச  
  ேின்னழுத்தமவறுபாடு, 
6.ஃபாரமையின்  
  ேின்னாற்பகுத்தல்  
  விதிகள், 
7. ேீக்கைத்திகளின்  
  பயன்கள், 
8. இயக்க எண் 

1. ேின்தலை   
  சவப்பநிலை எண், 
2. துலண  
  ேின்கைன்களின்  
  பயன்பாடுகள், 
3. சபயர்வு  
  சவப்பநிலையில்  
  ஏற்படும் ோறுபாடுகள்,  
4. ேின்னழுத்தோனியில்  
  தாேிரக்கம்பி  
  பயன்பைாதுஏன்?, 

1. ோறுநிலை  
  சவப்பநிலை, 
2. ேீக்கைத்தும் திறன், 
3. ேின் மவதிய எண், 
4. ேின்கைத்தின்  
  அகேின்தலை, 
5. ேின்மனாட்ை அைர்த்தி 
6. தனேின்தலை எண் 

3.   
  மின்தனாட்டத்தின்  
  விரைவுகள் 

1. சபல்டியர் குணகம், 
2. ஆம்பியர் –வலரயலற,  
3. லசக்மளாட்ரானின்  
  வரம்புகள்,  
4. சவப்பேின்னிலையாக  
  நிக்மராம்  
  பயன்படுத்தப்படுகிறது.  
  ஏன்? 
5. பிளேிங் இைக்லகவிதி 

1. ஆம்பியர் சுற்று விதி,  
2. தாம்சன் குணகம்,  
3. கால்வனாேீட்ைரின்  
  ேின்மனாட்ை உணர்வு  
  நுட்பம் எவ்வாறு   
  அதிகரிக்கைாம்? 
4. கால்வனாேீட்ைரின்  
  ேின்மனாட்ை உணர்வு  
  நுட்பம் உயரும்மபாது,   
  ேின்னழுத்த உணர்வு  
 நுட்பம் உயர மவண்டிய  
 அவசியம் இல்லை.ஏன்? 

1. மைன்ஜன்ட் விதி,  
2. திருப்பு சவப்பநிலை  
  புரட்டு சவப்பநிலை,  
3. கால்வனாேீட்ைலர  
  எவ்வாறு மவால்ட்  
  ேீட்ைராகவும்,  
  அம்ேீட்ைராகவும்   
  ோற்றைாம்?  
4. சீசபக் விலளவு  
  சபல்டியர் விலளவு   
  ஜூல் விலளவு   

4.  
  மின்காந்தத்  
  தூண்டலும்   
  மாறுதிரச  
  மின்தனாட்டமும் 

1. தரக்காரணி (Qகாரணி) 
2. ஃபிளேிங் வைதுலக  
  விதி, 3. சைன்ஸ் விதி 
4. ஃபாரமை ேின்காந்தத்  
  தூண்ைல் விதிகள்,  
5. தூண்ைப்பட்ை  
  ேின்னியக்கு விலச   
  மதாற்றுவிக்கும்   
  முலறகள்,  
6. ோறுதிலச  
  ேின்மனாட்ைத்தின்   
  rms ேதிப்பு,  

1. தன்ேின் தூண்ைல்  
  எண்,  
2. ேின்ோற்றியின்  
  பயனுறுதிறன்,  
3. ேின்காந்தத்தூண்ைல்,  
4. A.F அலைப்புச்சுருள்,  
  R.F அலைப்புச்சுருள்  
  மவறுபாடு 

1. திறன் காரணி,  
2. ேின் மதக்கி D.C  
  தடுக்கும் A.C   
  அனுேதிக்கும் ஏன்?,  
3. D.C. அம்ேீட்ைர் ோறு  
  திலச ேின்மனாட்ைத்லத  
  அளவிைாது. ஏன்? 
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5.  
  மின்காந்த   
  அரெகளும்,     
  அரெ   
  ஒைியியலும்  

1. டின்ைால்  
  ஒளிச்சிதறல்,  
2. ஒளியியல் சுைற்சி   
  சார்ந்துள்ளகாரணிகள்,  
3. வானம் நீைநிறம்ஏன்? 
4.லைசஜன்ஸ்தத்துவம்,  
5. சுைற்சித்திறன் எண்,  
6. நியூட்ைன் வலளய  
  லேயம் கருலே ஏன்?,  
7. ஃப்ரசநல்,  
  ஃப்ரான்மைாபர்   
  விளிம்பு விலளவு  
  மவறுபாடு,   
 

1. ஒளியியல் அச்சு,  
2. முழுஅக எதிசராளிப்பு  
   நலைசபற    
   நிபந்தலனகள்,  
3. புருஸ்ைர் விதி,  
4. அகச்சிவப்புக்   
  கதிர்களின் பயன்கள் 
5. நிலை நிறுத்தப்பட்ை  
  குறுக்கீட்;டு    
  விலளவிற்கான   
  நிபந்தலனகள்,  
 

1. ஃப்ரான்மைாபர் வரிகள்,  
2. புறஊதாக் கதிர்களின்  
  பயன்கள்,  
3. ேின்காந்த அலைகளின்   
  ஏமதனும் 3 பண்புகள் 
4. சவளிவிடு நிறோலை,  
  உட்கவர் நிறோலை,  
5. ஓரச்சுப் படிகங்கள்,  
   ஈரச்சுப்படிகங்கள்,  
6. ராமை ஒளிச்சிதறல்  
  விதி 

6.  
  அணு இயற்பியல் 

1. மைசரின்  
  சிறப்பியல்புகள்,  
2. மோஸ்மை விதி,  
3. மைசலர சபற  
மவண்டியநிபந்தலனகள்,  
4. மைசரின்   
  ேருத்துவப்பயன்கள்,  
5. அயனியாக்க  
  ேின்னழுத்தம்,  
6. ைமவ மசாதலனயின்  
  முக்கிய முடிவுகள்,  
7. ேில்ைிகன் மசாதலன  
   தத்துவம் 
 

1. மோஸ்மை விதியின்  
   பயன்கள்,  
2. வன் Xகதிர்கள், சேன்  
   Xகதிர்கள்,  
3. மைாமைாகிராபி 
4. பிராக் விதி, 

1. ரூதர்மபார்டு  
  அணுோதிரி  
  குலறபாடுகள்,  
2. சாசேர்சபல்டு  
  அணுோதிரி  
  குலறபாடுகள், 

7.  
  கதிர்வசீ்சு,   
  பருப்லபாருைின்  
  இைட்ரடப்பண்பு  
  மற்றும் சார்பியல்  
  தத்துவம் 
 
 
 
 

1. ஒளிேின்கைன்கள்  
  பயன்கள்,  
2. சிறப்பு சார்பியல்  
  சகாள்லகயின்  
  எடுமகாள்கள்,  
3. எைக்ட்ரான்  
  நுண்மணாக்கியின்  
  வரம்புகள், 4.பயன்கள். 
5. நிலைே நிலைேேற்ற  
  குறிப்பாயங்கள்,  
6. நிறுத்துேின்னழுத்தம், 
  

1. பயன்சதாைக்க    
  அதிர்சவண்,  
2. ஒளிேின் விலளவு,  
3. சவளிமயற்று ஆற்றல், 

1. ஒளிேின்கைன்கள்  
   என்றால் என்ன?,  
   அவற்றின் வலககள் 
2. பண்லைய   
  எந்திரவியைில் காைம்   
  பற்றிய கருத்து 
 
 
 
 
 

8.  
  அணுக்கரு  
  இயற்பியல் 

1. கியூரி வலரயறு,  
2. ரான்ட்ஜன் வலரயறு,   
3. நியூட்ரானின்   
  பண்புகள்,  
4. மசாடி உருவாதல்  
  பருப்சபாருள் அைிதல்,  
5. காஸ்ேிக் கதிர்கள்,  
6. சைப்ைான்கள்,  
7. அணுக்கரு விலசயின்  
  பண்புகள்,  
8. அணுக்கரு உலையில்  
  பயன்கள்,  
8. உற்பத்தி உலை 
 

1. ோறுநிலைப்பருேன்  
  ோறுநிலை நிலற,  
2. சசயற்லக  
  கதிரியக்கம்,  
3. கதிரியக்கச்சிலதவு  
  விதி,  
4. பிலணப்பாற்றல் 
5. நிலறவழு,  
6. α, β, γ சிலதவு 

1. கதிர்வசீ்சு  
  ஆய்வகங்களில்  
  பணியாற்றுபவர்கள்  
  முன்சனச்சரிக்லக    
  நைவடிக்ககள்,  
2. சசயற்லக தனிே  
  ோற்றம்,  
3. புமராட்ைான்-புமராட்ைான்  
  சுற்று 
4. பிலணப்பாற்றல்   
  வலளமகாட்டின்   
  ஏமதனும் 3 முடிவுகள் 
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9.   
   குரறக்கடத்தி  
   சாதனங்கள்  
   மற்றும் அதன்  
   பயன்பாடுகள் 

1. எதிர் பின்னூட்ைத்தின்  
  நற்பயன்கள்,  
2. சதாகுப்புச் சுற்றின்    
  நற்பயன்கள்,  
3. உள்ளார்ந்த-   
  புறவியைான  
  குலறக்கைத்திகள்,  
4. டீ ோர்கன்  
  மதற்றங்கள்,  
5. சசனர் முறிவு,  
6. அலைவுகான  
  பர்சகௌசன்நிபந்தலன,  
7. பட்லை அகைம்,  
8. சதாகுப்புச் சுற்று,  
9. குலறக்கைத்திலய  
ோசூட்டும்வைிமுலறகள்  
10. திருத்துதல் 
11. LED என்றால் என்ன?  
   பயன்கள் 

1. உள்ளடீு ேின்எதிர்ப்பு, 
2. சவளியடீுேின்எதிர்ப்பு,  
3. சபாது மகட் என்பலவ  
  யாலவ? ஏன்?,  
4. சசயல்பாட்டுப்  
 சபருக்கியின் பண்புகள், 
5. CRO பயன்கள்,  
6. ோசூட்ைல்  
7. n-வலக p-வலக  
  குலறக்கைத்திகள்,   
  ஆற்றல் ேட்ைப் பைம் 
8. ஒளி உேிழ்   
  லைமயாடு, பயன்,  
9. LC அலையியற்றி  
  முக்கிய பகுதிகள் 
10. சதாைர் லசலக,   
   இைக்க லசலக  
   மவறுபாடு 

(அலனத்து  சுற்றுப்பைம் 
வினாக்கள்) 
1. லைமயாடு பயன்படுத்தி   
  OR மகட், AND மகட், 
3. டிரான்சிஸ்ைலரப்   
  பயன்படுத்தி NOT மகட் 
4. NPN  டிரான்சிஸ்ைர் 
சபாது உேிழ்ப்பான், சபாது 
ஏற்பான், சபாது அடிவாய் 
சுற்றுப்பைம் 
7. சசயல்பாட்டுப் 
சபருக்கியின் புரட்டும் 
சபருக்கி, புரட்ைைற்ற 
சபருக்கி, கூட்டும் 
சபருக்கி, மவறுபாட்டுப் 
சபருக்கி சுற்றுப்பைம் 
11. LC அலையியற்றியின்   
   கட்ைப்பைம் 

10.  
   தகவல் லதாடர்பு   
   அரமப்புகள் 

1. தாவு சதாலைவு-.  
  தாவு ேண்ைைம்,  
2. பண்மபற்ற எண்,  
3. இைக்கமுலற தகவல்  
  சதாைர்பின் சிறப்புகள் 

1. ஓளிஇலை தகவல்   
  சதாைர்பின்   
  நற்பயன்கள்,,  
2. பண்மபற்றத்தின்  
  அவசியம்,  

1. நகைி (FAX) ேற்றும்   
  அதன் பயன்கள் 

 

5 மதிப்லபண் வினாக்கள் 

பாடம் 
மிக மிக முக்கிய வினாக்கள் 

1st 

(***) 

முக்கிய வினாக்கள் 
2nd 

(**) 

2.   
 மின்தனாட்டவியல் 

1. ேீக்கைத்திகளின் பயன்கள்,   
2. வடீ்ஸ்ைன் சேனச்சுற்று,  
3. மவால்ட் ேீட்ைலரக் சகாண்டு  
  ேின்கைனின் அகேின்தலை,  
4. ேின்னழுத்தோனி இரு முதன்லே  
  ேின்கைன்களின் ேின்னியக்கு  
  விலசகளின் ஒப்பிடுதல்,  
5. ேின்னாற்பகுத்தல் ஃபாரமை  
  இரண்ைாம் விதி சரிபார்த்தல்,  
6. மைனியல் ேின்கைம்,  
7. சைக்ைாஞ்சி ேின்கைம்,  
8. ேின்னழுத்தோனியின் தத்துவம்,  
 

1. ேின்தலையாக்கிகள்  
  சதாைரிலணப்பிலும் பக்க  
  இலணப்பிலும்,  
2. ேின்மனாட்ைம் இழுப்புத்திலசமவகம்  
  சதாைர்பு,  
3. கிர்ச்சபின் இரண்ைாம் விதிவிளக்கம்,  
4. ேின்னாற்பகுத்தல் ஃபாரமை முதல்   
  விதி சரிபார்த்தல்,  
5. காரீய அேிை மசேக்கைம் 
 

7.  
  கதிர்வசீ்சு,   
  பருப்லபாருைின்  
  இைட்ரடப்பண்பு  
  மற்றும் சார்பியல்  
  தத்துவம் 

1. பருப்சபாருளின் டி-பிராைி  
  அலைநீளம்,  
2. ஒளிேின் விலளவிற்கான ஐன்ஸ்டீன்   
  சேன்பாடு,  
3. நீளக்குறுக்கம்,  
4. ஒளிேின்கைனின் பயன்கள்,  
5. ஒளிேின் உேிழ்தைின் விதிகள்,  
6. காைநீட்டிப்பு 

1. எைக்ட்ரானின் டி-பிராைி அலைநீளம், 
2. எைக்ட்ரான் நுண்மணாக்கி பயன்கள்   
  வரம்புகள், 
3. ஐன்ஸ்டீன் - நிலற ஆற்றல்  
  இலண ோற்று சேன்பாடு, 
4. அணுலவப்பற்றிய அலை  
  இயந்திரவியல் கருத்து, 
5. ஒளிேின்கைனின் அலேப்பு,  
  சசயல்பாடு 
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1.  
  நிரெமின்னியல் 

1. ேின்விலசக்மகாடுகளின் பண்புகள்,  
2. சீரான ேின்புைத்தில் ேின்இருமுலன  
  உணரும் விலச,  
3. ேின் இருமுலனயின் ேின்னழுத்த  
  ஆற்றலுக்கான மகாலவ,  
4. இலணத்தட்டு ேின்மதக்கியில்  
  மசேித்து லவக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றல் 

1. ேின்மதக்கிகள்  
  சதாைரிலணப்பிலும் பக்க   
  இலணப்பிலும்,  
2. ேின்மதக்கியின் தத்துவம்,  
3. இலணத்தட்டு ேின்மதக்கி  
  ேின்மதக்குத்திறன் 
4. புள்ளி ேின்னூட்ைத்தால்   
  ேின்னழுத்தம் (OR) ேின்புைம் 

3.   
  மின்தனாட்டத்தின்  
  விரைவுகள் 

1.  கால்வனா ேீட்ைலர எவ்வாறு  
  அம்ேீட்ைராக ோற்றைாம்? 
2. கால்வனா ேீட்ைலர எவ்வாறு   
  மவால்ட்ேீட்ைராக ோற்றைாம்? 
3.சைாரன்ஸ் விலசயின்சிறப்பியல்புகள் 

1.  பயட் - சாவர்ட் விதி 
2. மைஞ்சன்ட் கால்வானாேீட்ைரின்  
   தத்துவம், அலேப்பு 
3. சவப்ப ேின்னிரட்லைஅடுக்கு 

4.  
  மின்காந்தத்  
  தூண்டலும்   
  மாறுதிரச  
  மின்தனாட்டமும் 

1. ேின்ோற்றியில் ஏற்படும் திறன்  
  இைப்புகள் 
2. பரப்லப ோற்றுவதால் ேின்னியக்கு   
  விலச தூண்ைப்படுதல் 
3. சுைல் ேின்மனாட்ைம் பயன்கள் 
4. ேின்தூண்டி ேட்டும் உள்ள AC  சுற்று 
5. இரு நீண்ை வரிச்சுருளின் பரிோற்று   
  ேின்தூண்ைல் எண் 
6. நீண்ைவரிச்சுருளின் தன்ேின்தூண்ைல்   
  எண் 

1. ேின்தூண்டியுைன் சதாைர்பு சகாண்ை  
  ஆற்றல் 
2.. ேின்மதக்கி ேட்டும் உள்ள AC சுற்று 
3.. ேின்தலையாக்கி ேட்டும் உள்ள AC   
   சுற்று 

5.  
  மின்காந்த   
  அரெகளும்,     
  அரெ   
  ஒைியியலும்  

1.  புருஸ்ைர் விதி 
2.  லநக்கல் பட்ைகம் 
3. தட்ைடுக்கு 
4. நியூட்ைன் n வது கருலே  
  வலளய ஆரத்திற்கான மகாலவ 
5. மபாைராய்டுகளின் பயன்கள் 

1.  குறுக்கீட்டு விலளவு விளிம்பு     
  விலளவு மவறுபாடு 
2. ேின்காந்த அலைகளின் பண்புகள்  

6.  
  அணு இயற்பியல் 

1.  லைட்ரஜனின் நிறோலை வரிலச 
2.  பிராக் விதி 
3. மகத்மதாடு கதிர், புலைக்கதிர், X-கதிர்  
  பண்புகள் 
4. சிறப்பு X–கதிர் நிறோலையின்  
  மதாற்றம் 

1.  ைமவ ஆய்வு 

8.  
  அணுக்கரு  
  இயற்பியல் 

1. α, β, γ கதிர் பண்புகள் 
2. நியூட்ரான்களின் பண்புகள் 
3. அணுக்கரு விலசயின் பண்புகள் 
4. சாடி - பஜன் கதிரியக்க   
  இைப்சபயர்ச்சி விதிகள் 
5. காஸ்ேிக் கதிர் சபாைிவு 
6. காஸ்ேிக் கதிர் குறுக்குக்மகாட்டு  
  விலளவு (OR) குத்துயர விலளவு 

1.  கார்பன் - லநட்ரஜன் சுற்று 
2.  BE/A வலளமகாட்டின்  
  சிறப்பியல்புகள் 
3. அணுகுண்டின் தத்துவம் 

9.   
   குரறக்கடத்தி  
   சாதனங்கள்  
   மற்றும் அதன்  
   பயன்பாடுகள் 

1.  டீோர்கன் மதற்றங்கலள நிறுவுதல் 
2. லைமயாடு அலர அலை திருத்தி 
3. α, β சதாைர்பு 
4. டிரான்சிஸ்ைர் சாவியாக  
  சசயல்படுதல் 

1.  சசனர் லைமயாடு ேின்னழுத்த  
   சீரலேப்பான் 
2. ேின்னழுத்த பகுப்பான் சார்பு 
3. பல்பயன் ேீட்ைர் ஓம் ேீட்ைராக   
  சசயல்படுதல் 

10.  
   தகவல் லதாடர்பு   
   அரமப்புகள்  

1. மரைாரின் தத்துவம் பயன்கள் 
2. இைக்கமுலறத் தகவல் சதாைர்பின்  
  சிறப்புகள், குலறபாடுகள் 
3. FM மரடிமயா பரப்பி 

1. AM மரடிமயா பரப்பி 
2. கைக்கிப் பிரிக்கும் FM ஏற்பி 
3. சசயற்லகக்மகாள் சதாைர்பு நன்லே,  
  தீலேகள் 
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10 மதிப்லபண் வினாக்கள் 

பாடம் 

மிக மிக முக்கிய 

வினாக்கள் 
1st 

(***) 

முக்கிய வினாக்கள் 
2nd 

(**) 

இதை வினாக்கள் 
3rd 

(*) 

1. நிரெமின்னியல் ேின் இருமுலனயால் 
ேின்னழுத்தம் 

வான்-டி-கிராப் 

ேின்னியற்றி  
நடுவலரக்மகாடு 

4. மின்காந்தத் 
தூண்டலும் 
மாறுதிரச 
மின்தனாட்டமும் 

சுருளின்திலசயலேப்லப 
ோற்றுவதால் 

ேின்னியக்கு விலச 
தூண்ைப்படுதல் 

ேின்ோற்றி R, L, C  

சதாைரிலணப்புச் சுற்று 

5. மின்காந்த 
அரெகளும், அரெ 
ஒைியியலும் 

யங் இரட்லை பிளவு 

ஆய்வு 

நிறோலைகளின் 
வலககள் 

அலைக்சகாள்லகலயப் 

பயன்படுத்தி முழுஅக 

எதிசராளிப்பு 

8. அணுக்கரு 
இயற்பியல் சகய்கர் முல்ைர் எண்ணி கதிரியக்க சிலதவு விதி 

காஸ்ேிக் கதிர்     குறுக்குக் 

மகாட்டு விலளவு, 

குத்துயர விலளவு 

6. அணு இயற்பியல் 
ரூபி மைசர் 

மபார் nவது 
வட்ைப்பாலதயின் ஆரம் 

He-Ne மைசர் 

9. குரறக்கடத்தி   
சாதனங்கள் மற்றும் 
அதன் பயன்பாடுகள் 

சேனச்சுற்றுத் திருத்தி கால்பிட் அலையியற்றி ஒருகட்ை C.E சபருக்கி 

3. மின்தனாட்டத்தின் 
விரைவுகள் 

ஈறிைா மநர்க்கைத்தி விலசக்கான மகாலவ, 

விலசயின் எண் ேதிப்பு 
வட்ைச்சுருள் 

 

தமலும் சிெ இதை வினாக்கள்: 

1. காஸ் விதி பயன்பாடுகள் (Ln.1) 

2. சீரான காந்தப்புைத்தில் ேின்னூட்ைம் சபற்ற துகளின் இயக்கம் (Ln.3) 

3. லைசஜன்ஸ் தத்துவம் (Ln.5) 

4. பிராக் நிறோலைோனி (Ln.6) 

5. அலைவசீ்சுப் பண்மபற்ற பகுப்பாய்வு (Ln.10) 
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