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Neuk;: ,uz;L kzpj;jpahyq;fs; 
 

 

 
guPl;irmwpTWj;jy;fs; 

 
1. tpilj;jhspd; nghUj;jkhd ,lj;jpy; cq;fSila Rl;nlz;iz vOjTk; 

 
2. ePq;fs; rupnad fUJk; tpilf;fhd njuptpid fPo;tUk; $l;Lj; njupTfspypUe;J 

njupT nra;a KbAk;. tpilapid njupT nra;Ak; NghJ rupahd tpilf;Fupa 
vOj;ij Gs;sb ,Ltjd; %yk; milahsg;gLj;j KbAk;. (fPo;f; 
Fwpg;gpl;Ls;sthW) xt;nthU gpur;ridf;Fk; xU rupahd tpilNa jug;gl;Ls;sJ. 

 
     cjhuzk;  :rupahd gjpy; )A (vdpd; 
 

 
3. ePq;fs; njupT nra;j gjpiy khw;wNtz;Lkhapd; Kjypy; njupTnra;j 

vOj;ijRw;wp tl;lkpLtjd; %yk; cq;fs; tpiliakhw;w KbAk;. Gjpjhf 
njupTnra;Ak; gjpYf;F Gs;sb ,lTk;. 
(fPNo jug;gl;Ls;sthW) xt;nthU tpdhtpw;Fk; xU gjpiykhj;jpuk; kPs; njupT 
nra;a KbAk;.  
 

      cjhuzk;  : cq;fSila Kjy; njupT A  kw;Wk; cq;fSila ,Wjp  
      njupT D vdpd; 
 

 
 
   4 .nkhj;j tpdhf;fspd; vz;zpf;if 50 
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1.  xU capupia GNwhf;fupNahl;lhthf milahsk; fhzg;glf;;$bajhf ,Ug;gJ gpd;tUk; ve;j 

,ay;G/,ay;Gfspdhy;   

  1. fyr;Rtu;   2. tl;l tbt DNA    3. fU   4. iwNghNrhk;.  

 

(A) 2 kl;Lk;  (B) 3 kl;Lk; (C) 1 kw;Wk; 4 kl;Lk; (D) 2 kw;Wk; 4 kl;Lk;. 

 

2.  tpyq;Ff; fyj;jpd; ,yj;jpud; EZf;Ff;fhl;ba+lhd tpsf;fg;glk; fhl;lg;gl;Ls;sJ.   

 

 
X vd milahskplg;gl;l nkd;rt;Tj; njhFjpapd; njhopy; vd;d? 

  (A) ,ypg;gpl;Lj; njhFg;G  

  (B) ,ypg;gpl;Lj; njhFg;G kw;Wk; flj;jy;  

  (C) Gujj; njhFg;G 

  (D) Gujj; njhFg;G kw;Wk; flj;jy; 

 

3.  xU tpyq;Ff; fyk; kw;Wk; xU jhtuf;fyk; vd;gd tbfl;ba ePupy; ,lg;gl;lJ. tpyq;Ff;fyk; 
tPf;fkile;J ntbj;jJ. Mdhy; jhtuf;fyk; tPf;fkile;jJ Mdhy; ntbf;ftpy;iy. ,e;j 
NtWghl;bw;F ve;jf;$w;W fhuzkhf mikayhk;.   

  (A) tpyq;Ff;fyj;jpy; Gd;ntw;wplk; ,y;yhjJ.  

  (B) tpyq;Ff;fyj;jpy; fyr;Rtu; ,y;yhjJ. 

  (C) jhtuf;fyj;jpd; Nkw;gug;G nkd;rt;tpd; xUgq;F GftpLk; jd;ik.  

  (D) jhtu fyr;Rtupd; RahjPdkhf GftpLk; jd;ikahy;. 

 

4.  rpy mZf;fs; gpizg;ig Vw;gLj;Jk;NghJ mtw;wpd; tpl;lq;fs; fPNo cs;s ml;ltizapy; 
jug;gl;Ls;sJ.  

 

mZ xw;iwg;gpizg;G / nm ,ul;ilg; gpizg;G / nm 

H 0.060 - 

O 0.132 0.110 

N 0.140 0.120 

C 0.154 0.134 

 

ml;liziag; ghtpj;J fzpj;j mkpNdh mkpyj;jpd; mz;zsthd ePsk; fPNo 
jug;gl;Ls;sJ.   
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,e;j mkpNdh mkpyj;ijg; ghtpj;J cUthFk; ,Ungg;iul;bd; mz;zsthd ePsk;?   

  (A) 0.9 nm  (B) 1.1 nm  (C) 1.4 nm  (D) 1.7 nm 

 

5.  kdpj ,jaj;jpd; Nrhizaiwr; Rtu;fSf;fpilNaahd Rtupy; cs;s gpio glj;jpy; 
fhl;lg;gl;Ls;sJ   

 

 
,f; Fiwghl;bdhy; FUjp Rw;Nwhl;lj;njhFjpapy; Vw;gLk; ghjpg;G vd;d?  

(A) Rthr ehbfspy; mKf;f mjpfupg;G 

(B) xOq;fw;w ,jaj;Jbg;G 

(C) FUjpapy; <NkhFshgpdpd; xl;rprd; epuk;gy; msitf; Fiwj;jy;  

(D) ,jatiwr; RUq;fy; jhkjkiljy;  

 

6.  #oypy; rf;jpg; gha;r;ry; gw;wpa $w;Wf;fspy; rupahdit? 

1. vy;yhr; rf;jpfSk; ,Wjpapy; ntg;g tbtpy; #oypy; ,Ue;J  ntspNaWfpd;wJ.  

2. Nghriz kl;lq;fSf;fpilNa ruhrupahf 10% rf;jpNa flj;jg;gLfpd;wJ.  

3. #upadpypUe;J cs;tUk; rf;jpahdJ #oypy; Nrkpf;fg;gLk; kw;Wk; ,of;fg;gLk; 
rf;jpf;Fr; rkdhFk;.  

 

(A) 1, 2 kw;Wk; 3    (B) 1 kw;Wk; 2 kl;Lk; 

(C) 1 kw;Wk; 3 kl;Lk;    (D) 2 kw;Wk; 3 kl;Lk;  

 

7.  700 epAf;fpspNahiul;Lf;fisf; nfhz;Ls;s xU ePskhd DNA,y; cs;s Mff;$ba Ijurd; 
gpizg;Gf;fspd;  vz;zpf;if vd;d?  

 

  (A) 350   (B) 700   (C) 1050  (D) 2100 

 

  

Nrhizaiwr; Rtupd; 
gpio 
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8.  mNdf ed;dPu; tho; jdpf;fy tpyq;Ffs;> Nkyjpf ePiu ntspNaw;Wtjw;F ed;F RUq;fj;jf;f 
Gd;ntw;wplj;ij cilad. Mdhy; ed;dPupy; thOk; jhtu fyq;fSf;F ,g; Gd;ntw;wplk; 
Njitg;glhjJ Vd;?   

(A) jhtuf;fyq;fs;  tpyq;Ff; fyq;fspYk; ghu;f;f cau; nrwpTila fiue;j 
fiury;fis cilaJ.   

     (B) jhtuf; fyr;Rtu; ePiu cl;GftplhJ.  

(C) jhtuf;  fyr;Rtu; fyj;jpd; msit kl;Lg;gLj;Jfpd;wJ.   

(D) jhtuf;fyq;fs;  tpyq;Ff; fyq;fspYk; ghu;f;f Fiwthd nrwpTila fiue;j 

fiury;fis cilaJ. 

 

9.  ePupd; ve;j ,ay;G madkz;ly kiof;fhl;bYs;s tpyq;Ffspd; tho;f;ifia Fiwe;jsT 

ghjpf;fpd;wJ? 

(A) Vida %yf; $WfSld; xl;Lk; jd;ik.   

(B) ePu; %yf;$WfSf;fpilNa gpizTj; jd;ik.  

(C) Fiwe;jsT ghFj;jd;ik     

(D) 4 0C ,y; cr;r mlu;j;jp  
 

10.  xU caukhd kuj;jpy; NtupypUe;J ,iy tiuapyhd ePupd; mirT tPjj;ij jPu;khdpg;gJ 
vJ?  

  (A) Ntu;kapu;f; fyq;fspD}lhf ePupd; mfj;JwpQ;ry;  

  (B) NtuKf;fk; 

  (C) ,iy thapD}lhf ePupd; guty;  

  (D) ,iyeLtpioaf; fyq;fspd; RtupypUe;J ePu;Mtpahjy;. 

 

11. fPNoAs;s tiuglkhdJ vspa iejurd; tl;ljijf; fhl;Lfpd;wJ.  

 

 
 

vt;tupirahdJ  P, Q, R kw;Wk; S I rupahff; Fwpf;fpd;wJ? 

 

 P Q R S 

(A) iejurdpwf;fk;  kpd;dypdhy; 
iejurd; gjpj;jy; 

cf;Fjy;   cf;Fjy;   

(B) cf;Fjy;   kpd;dypdhy; 
iejurd; gjpj;jy; 

iejurdpwf;fk;  cf;Fjy;     

 

(C) iej;jpNww;whf;fk;  iejurdpwf;fk;    kpd;dy; iejurd; 
gjpj;jy; 

(D)  iejurd; 
,wf;fk 

Ntu; Kbr;R 
gw;wPupahf;fspdhy; 
iejurd; gjpj;jy;  

cf;Fjy;   cf;Fjy;   

  

Kjyhk; gb 
Efupapy; iejurd; 

iej;jpNww;W
W 

mNkhdpah 

iejurd; 

nyFkpNd 
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12.  xU ,ja tl;lj;jpd; NghJ kdpj ,jaj;jpd; tyJ gf;fj;jpd; ntt;NtW fl;likg;Gf;fspy; 
cs;s mKf;f khw;wj;ij ,t;tiuglk; fhl;Lfpd;wJ.     

 
X, Y kw;Wk; Z vOj;Jf;fspdhy; gpujpepjpg;gLj;jg;gLk; fl;likg;Gf;fs; vit? 

 

 X Y Z 

(A) Rthr ehb     tyJ Nrhizaiw  tyJ ,jatiw  

(B) tyJ Nrhizaiw  Rthr ehb  tyJ ,jatiw 

(C) tyJ ,jatiw Rthr ehb  tyJ Nrhizaiw  

(D) tyJ ,jatiw tyJ Nrhizaiw  Rthr ehb 

 

13.  FUjpf;fyd; kw;Wk; FUjp Xl;lk; vd;gtw;wpd; juTfis ,t;tiuG gpujpepjpg; gLj;Jfpd;wJ.  

 
vt; epiuahdJ tisit rupahf milahsk; fhl;Lfpd;wJ.  

 

 FUjp Xl;l Ntfk; FUjp mKf;fk;  nkhj;j FWf;F 
ntl;Lg; gFjp 

(A) X Y Z 

(B) X Z Y 

(C) Y Z X 

(D) Z X Y 
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14.  ,ypq;fKiw ,dg;ngUf;fj;jpd; tho;f;if tl;ljpd; tpsf;fg;glk; fPNo jug;gl;Ls;sJ. 

 

 
 

vt; epiuahdJ xLf;fw;gpupT kw;Wk; ,ioAUg;gpupit rupahff; fhl;Lfpd;wJ.? 

 

 xLf;fw;gpupT ,ioAUg;gpupT  

(A) 1 4 

(B) 2 1 

(C) 3 2 

(D) 4 3 

 

15.  xU nghypng;iul;L %yf;$W nfhz;Ls;s mkpNdh mkpyj;njhlu;  

fpisrPd; – ypArpd; – iyrPd; – tiyd;. 

 

ml;litizahdJ NkYs;s mkpNdh mkpyj;jpd; DNA FwpaPlhFk;.  

 

fpisrPd; ypArpd; iyrPd; tiyd;    

CCC GAA TTT CAA 

 

NkYs;s gy;ngg;ngg;iul;il njhFg;gjw;J Njitahd tRNA ,d; vjpu;f;NfhNlhd; vJ?  

 

(A) CCC   GAA   TTT   CAA  (B) CCC   GAA   UUU  CAA  

(C) GGG   CUU   AAA  GUU  (D) GGG   CUU   UUU  GUU 

 

16.  P, Q, R kw;Wk; S Nghd;w ehd;F mZf;fspd; GNuhj;jd; kw;Wk; epa+j;jpud;fspd; vz;zpf;if 

fPNo jug;gl;Ls;sJ. rkjhdp P kw;Wk; mjd; mZ vd;gd xNu jpzpntz;zpf;ifia 

cilaJ. mZ P Mf ,Ug;gJ>  

 

     GNuhj;jpud;  epa+j;jpud;  

P    18     19  

Q    16     19 

R    18     18 

S    17     20 

 

(A) R kw;Wk;  S (B) Q kw;Wk;  R  (C) Q kw;Wk; S      (D)  R kl;Lk; 
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17.  nghRguR mZtpd; rupahd ,yj;jpud; xOq;fikg;G vJ? 

  

 
    (A)             (B)   (C )         (D) 

 

18.  Mtu;j;jz ml;tizapd; gFjp fPNo jug;gl;Ls;sJ. jug;gl;l Mtu;jz ml;ltizapy; 
cs;s %yfq;fs; gw;wpa $w;Wf;fspy; rupahdJ vJ?  

 

Li Be 

Na Mg 

K Ca 

 

(A) Na MdJ K ,Yk; jhf;fk; $baJ.   

(B) K ,Yk; Mg ,d; mZ Miu ngupaJ.  

(C) Li MdJ Be ,Yk; cNyhfj;jd;ik tha;e;jJ.   

(D) Li MdJ Na ,Yk; nkd;ikahd cNyhfkhFk;.  

 

19.  xU %yhdJ fPNo jug;gl;l g+tpYs;s my;ypfspd; vz;zpifahFnkd tiutpyf;fzk; 

nra;ag;glLs;sjhf cj;Njrpf;Ff. xU %y; H2O tpd; jpzpT 18g vdpy; xU H2O 
%yf;$wpd; jpzpT ahJ?  

 

   (A)  18.01 g              (B) 2.25 g            (C) 8.00 g             (D)    144.00 g 

 

20.   fPOs;s rkd;ghl;bidf; fUJf.  

   2 Al (s) + Fe2O3 (s)                 Al2O3 (s) + 2 Fe (l) 

jug;gl;l rkd;ghl;bw;fika 28g Fe ia cUthf;f Njitahd Al jpzpT ahJ?  

(mZj; jpzpT: Al = 27, Fe = 56, O =16). 

 

(A) 13.50 g  (B) 58.07 g  (C) 27.00 g  (D) 16.59 g 
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21.  xU Nru;itapy; fhgdpd; (C) jpzpT tPjk; 80.00% MFk;.  ,e;j Nru;itahf ,Uf;ff;baJ 

vJ?.(mZj;jpzpT: C = 12.00, H = 1.00, N = 14.00, O = 16.00). 

   

(A) CO2  (B) C2H6  (C) C6H6  (D) CH4 

22.  guidl; (F) ,y; ePupd; ciwepiy kw;Wk; nfhjpepiy KiwNa 32 F kw;Wk; 212 F MFk;. 

nry;rpa]; (C) ,y; ePupd; ciwepiy kw;Wk; nfhjpepiy KiwNa  0 C kw;Wk; 100C MFk;. 

ePupd;  ntg;gepiyahdJ 150C ,dhy; mjpfupj;j NghJ F ,y; ,J vt;tsT mjpfupf;Fk;.? 

(A)   8.3 F  (B)   59.0 F  (C)   27.0 F  (D) 54.0 F 

 

23.  rpy  Nru;itfs; ePiu cwpQ;rp IjNww;Wf;fis cUthf;Ffpd;wd. IjNuw;W epiyapy; 
Nru;itapy; %yf;$Wfs; jsu;thf gpizf;fg;gl;bf;Fk;. ,t; IjNww;Wf;fis 
ntg;gNkw;Wtjd; %yk; ePiu mfw;w KbAk;. fy;rpak; ry;Ngw;wpd; IjNww;W epiy 

CaSO4●2H2O vd vOjg;gLfpwJ. ,t; IjNww;wpy; ,uz;L  ePu;%yf;Wfs; ,Ug;gijf; 

Fwpf;fpd;wJ. 50g CaSO4●2H2O MdJ 1050C tiu khwhj;jpzpT ngwg;gLk; tiu 

#lhf;fg;gl;lJ. vjpu; ghu;f;fg;gLk; khwhj;jpzptpd; msT vJ?   (mZj;jpzpT: Ca = 40, S 

= 32, O =16, H = 1). 

 

(A) 13.60 g  (B) 2.72 g  (C) 23.80 g  (D) 39.53 g 

24. nrwpe;j IjNuhf;FNshupf;kpykhdJ (nrwp. HCl) 11 M (11 mol L-1) fiuryhFk;. 6 M HCl  ,d; 

50mL I jahupf;fj; Njitahd nrwp HCl ,d; fdtsT ahJ?  

 

   (A) 49.500 mL  (B) 0.409 L  (C) 1.275 L           (D) 40.900 mL 

25.  0.10 M H2SO4 fiurypd; 250mL MdJ 0.05 M H2SO4 fiurypd; ,d; 200mL  fyf;fg;gl;lJ. 

,Wjpf; fiurypy; H+ ,d; nrwpT ahJ? 

 

   (A) 0.070 mol L-1    (B) 0.156 mol L-1  

(C) 0.030 mol L-1    (D) 0.035 mol L-1  

26. 0C ntg;gepiyapYk; 1atm mKf;fj;jpYk; fPOs;s jhf;fj;jpd; NghJ cUthf;fg;gl;l H2 

thAtpy; Nrfupf;fg;gl;l fdtsT 12.5 L MFk;. fPOs;s jhf;f rkd;ghl;bw;Nfw;g Njitg;gLk; 

Mg msT vt;tsT?  

    Mg (s) + 2 HCl (aq)                        MgCl2 (aq) + H2 (g) 

 

(A) 13.392 g  (B) 0.999 g    (C) 24.000 g            (D) 12.000 g  

 

27. fPNo jug;gl;l %d;W Nru;itfSs; xU Nru;it jpz;kk;> xU Nru;it thA> kw;iwa xU 
Nru;it jputk; MFk;. ,r;Nru;it gw;wpa fPo;tUk; $w;Wf;fspy; rupahdJ vJ?  

 

   X = CH3CH2CH3  Y = C6H5 COOH Z = CH3CH2CH2CH2CH2CH3 

 

(A) X thA, Y jputk; kw;Wk; Z jpz;kk; MFk;. 

(B) X thA, Y jpz;kk; kw;Wk; Z jputk MFk;;. 

(C) X jputk;, Y thA, kw;Wk; Z jpz;kk;MFk;.  

(D) X jputk;, Y jpz;kk; kw;Wk; Z thA MFk;. 
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28.  fPOs;s jhf;fj;ijf; fUJf.;  

 

   5 Br- (aq) + BrO3
- (aq) + 6 H+ (aq)        3 Br2 (aq) + 3 H2O (l) 

 

 ,g; gupNrhjidapy;  BrO3
- I mfw;wg;gLk; tPjk; 0.10 mol s-1 Mf ,Ue;jJ. ,j; jhf;fj;jpy; 

Br2 Njhd;Wk; tPjk; ahJ?   

 

(A) 0.10 mol s-1    (B) 0.003 mol s-1  

(C) 0.30 mol s-1    (D) 0.75 mol s-1 

 

29.  mz;ikapy; epfOk; mjpfkhd ntbg;Gf;fs;  gaq;futhjpfspdhy; epfo;j;jg;gLfpd;wJ> ,t; 

ntbnghUl;fs; "rhj;jhdpd; jha;" vd miof;fg;gLfpwJ. ,t; ntb nghUl;fs; efg;g+r;ir 
mfw;Wk; jputq;fspy; fhzg;gLk; gpujhd Nru;itfs; kw;Wk; njhw;W ePf;fpfspy; fhzg;gLk; 
gpujhd Nru;itfspd; jhf;fq;fspdhy; jahupf;fg;gLfpd;wJ. ,t; ,U nghUl;fSk; vit?  

  

   (A) n`f;Nrd; kw;Wk; fpsprwpd;   

(B) mrw;Nwhd; kw;Wk; fpsprwpd; 

   (C) mrw;Nwhd; kw;Wk; Ijurd;Ngnuhf;irl;  

(D) fpsprwpd; kw;Wk; Ijurd;Ngnuhf;irl;  

 

30.  njhopw;rhiyfspy; mrw;wpf; mkpyk; (CH3COOH)  jahupf;f gad;gLk; Gjpa Kiwapd; 
jhf;fk; fPOs;s rkd;ghl;by; cs;sJ.   

 

   CH3OH (l) + CO (g)                            CH3COOH (l) 

 

2%y; CH3OH MdJ 1%y; CO cld; jhf;fkilAk; NghJ 40.0g  CH3COOH  cUthfpaJ. 
jhf;fj;jpd; tpisT tPjk; vd;d?  

 

(A) 100.0 %  (B) 33.3 %  (C) 66.6 %  (D) 0.15% 

 

31. உல ோகங்கள் X, Y என்பவற்றின் அடரத்த்ிகள் முறறலே 7.0 g cm-3 மற்றும் 

3.0 g cm-3 ஆகும். இவ்விரண்டு உல ோகங்களும் ஒரு குறிதத் 

க ப்புல ோகத்தி ் இருந்து ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இக்க ப்புல ோகத்தின்  

அடரத்்தியிறனக் கோண்க.   

 (A) 1.8 g cm-3  (B) 2.1 g cm-3  (C) 4.2 g cm-3       (D) 5.3 g cm-3 

 

32.  ஒரு படிகுறறக்கும் நிற மோற்றி 240 a.c இறன 12 a.c. ஆகக் 

குறறக்கின்றது. இதன் பிரதோன சுருள் 600 சுற்றுக்கறளக் ககோண்டுள்ளது. 

துறணசச்ுற்றி ் உள்ள சுற்றுக்களின் எண்ணிக்றகயிறனக் கோண்க.   

(A) 20   (B) 30   (C) 40         (D) 120 
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33. இ ட்சிே மின்குமிழ்கள் இரு 2V க ங்களுடன் இறணக்கப்பட்டுள்ள 

சுற்றிறன உரு கோட்டுகின்றது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆளி திறந்துள்ள நிற யி ் அம்பிேரம்ோனியின் வோசிப்பு 10 mA  ஆகும். 

ஆளி மூடப்படும்லபோது அம்பிேரம்ோனி மற்றும் லவோ ்ட்மோனியின் 

வோசிப்பிறனக் கோண்க.  

(A) 4 V, 20 mA     (B) 2 V, 20 mA        (C) 4 V, 40 mA        (D) 4 V, 60 mA 

 

34.  கபோருள் O இலிருந்து வரும் ஒளிக்கற்றறேோனது இரு கதறிப்புக்களின் 

பின்னர ்கண்ணிறன அறடவதறன உரு கோட்டுகின்றது. கபோருளினோ ் 

கண்ணோடி X இ ் லதோற்றுவிக்கப்படும் இறுதி மோேவிம்பத்திற்கோன  

தூரத்திறனக் கோண்க.     

 

 

 

 

 

 

(A) 20 cm  (B) 24 cm  (C) 28 cm  (D) 30 cm  

 

35. 200 g திணிவுறடே சூடோன லதநீர ் லகோப்றபகேோன்றின் ஆரம்ப 

கவப்பநிற  90C ஆகும். 20C கவப்பநிற யுனோன கோற்றோனது 0.1 kg s-1 

எனும் வீதத்தி ் லதநீர ் லகோப்றபயிறன கடந்து கச ்கின்றது. லதநீர ்

லகோப்றபயிறன கடந்த பின்னர ் கோற்றின் கவப்பநிற  25C ஆக 

உேரக்ின்றது.    

  

 

 

 

 

2 V 2 V 

V 
A 

0.1 kg s-1 

20 C  
 

கண்ணோடி 

X 

கண்ணோ

டி 

20 

cm 

4 cm 
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லதநீர ் மற்றும் கோற்று என்பவற்றின் தன்கவப்பக்ககோள்ளளவுகள் 

முறறலே 4 kJ kg-1 C-1 மற்றும் 1 kJ kg-1 C-1 ஆகும். லதநீரின் 

கவப்பநிற யிறன 40 C ஆகக் குறறப்பதற்கு லதறவப்படும் 

லநரத்திறனக் கோண்க.  

(A) 20 s  (B) 40 s   (C) 50 s   (D) 80 s  



12 

 

36. உருவி ் கோட்டப்பட்டுள்ளவோறு 9.0N நிறறயுறடே லகோக ோன்றின் இரு 

முறனகள் இரு கம ்லிே இறழகளுக்கு இறணக்கப்பட்டுள்ளது. இவ் 

இறழகள் P மற்றும் Q எனும் இரு அளவுலகோ ்களுடன் 

இறணக்கப்பட்டுள்ளது. லகோலின் நீளம் 36 cm ஆகும். இன் 

 

பின்வருவனவற்றி ் அளவுலகோ ்கள் P மற்றும் Q இன் சரிேோன 

வோசிப்புக்கறள   கோட்டுவது ேோது?   

 P இன் 

வோசிப்பு 

Q இன் 

வோசிப்பு 

(A) 3.0 N 6.0 N 

(B) 4.5 N 4.5 N 

(C) 6.0 N 3.0 N 

(D) 9.0 N 9.0 N 

 

37. கோரக்ள் A மற்றும் B இன் லவக – லநர வறரபுகள் உருவி ் 

கோட்டப்பட்டுள்ளது. இரு கோரக்ளும் ஒன்றறகேோன்று சந்திக்க எடுக்கும் 

லநரத்திறனக் கோண்க.  

 

(A) 18 நிமிடங்கள்  (B) 36 நிமிடங்கள் (C) 40 நிமிடங்கள் (D) 45 நிமிடங்கள் 

 

38. 10 m ஆழமோன நீரின் அடிப்பகுதியி ் கோணப்படும் அமுக்கம் வளிமண்ட  

அமுக்கத்திற்கு (P) சமனோகும். 20 m ஆழமோன நீரந்ிற கேோன்றின் 

அடிப்பகுதியிலிருந்து வளிக்குமிழி ஒன்று லமக ழுகின்றது. 
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நீரந்ிற யின் அடிப்பகுதியி ் வளிக்குமிழியின் கனவளவு 6 cm3  எனின், 

நீரந்ிற யின் லமற்பரப்பிறன அறடயும்லபோது அதன் கனவளவிறனக் 

கோண்க.  

  

(A)  9 cm3  (B) 12 cm3  (C) 15 cm3  (D) 18 cm3 
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39. ஒளிக்கற்றறகேோன்று மூன்று கவவ்லவறு வடிவுறடே கண்ணோடி 

குற்றிகளினூடோக பேணிப்பதறன உரு கோட்டுகின்றது. 

இக்கண்ணோடியின் அவதிக்லகோணம் 41ஆகும்.  

 

 

 

 

 

(1)       (2)                   (3) 

 ஒளிக்கற்றறயின் சரிேோன போறதயிறன குறிப்பது ேோது/ேோறவ? 

(A) (1) மட்டும்     (B)  (2) மற்றும் (3) மட்டும் 

(C)  (1) மற்றும் (3) மட்டும்    (D) எ ் ோம் சரி 

 

40.  வண்டிகேோன்று P இலிருந்து Q இற்கு ஒரு குறிதத் போறத வழிலே பேணம் 

கசே்கின்றது. Q இ ் வண்டியின் அழுதத் சக்திேோனது 50 kJ ஆகும். இது 

புள்ளி P இன் அழுத்த சக்தியிறன  விடக் குறறவோகும். P இ ் வண்டியின் 

இேக்கசச்க்திேோனது 5 kJ ஆகும். P மற்றும் Q இற்கிறடயி ் உரோே்வுக்கு 

எதிரோக வண்டியினோ ் கசே்ேப்பட்ட லவற  10 kJ ஆகும். Q    இ ் 

வண்டியின் இேக்கசச்க்தியிறனக் கோண்க.  

 

 (A) 35 kJ  (B) 45 kJ  (C) 55 kJ  (D) 65 kJ 

41.  உருவி ் கோட்டப்பட்டுள்ளவோறு இரு மரக்குற்றிகள் ஒரு கம ்லிே 

இறழயினோ ் இறணக்கப்பட்டு 2 m s-2 எனும் ஆரம்ுடுகலுடன் 

பேணிக்கின்றது.  

 

பின்வருவனவற்றுள் விறச F மற்றும் இழுறவ T இன் கபறுமோனங்கறள 

சரிேோகக் குறிப்பது? 

(A) F =10 N, T= 16 N       (B) F =16 N, T= 10 N 

(C) F =10 N, T= 10 N       (D) F =16 N, T= 16 N 

 

O 

42 42 

42  

45 
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42. போரந்தூக்கிகேோன்று 6000 N நிறறயுறடே சுறமயிறன 30 s களி ் 15 m 

தூரம் உேரத்்துகின்றது. இசக்சேன்முறறயின் லபோதோன சரோசரி 

வலுவிறனக் கோண்க.   

(A) 200 W  (B) 400 W  (C) 3000 W  (D) 6000 W 
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43.  மின்க ம், ஒரு சுருள், இரும்பினோ ோன ஆணி மற்றும் சுழ க்கூடிே ஒரு 

இல சோன லகோ ் என்பவற்றிறனக் ககோண்டு அறமக்கப்பட்ட 

உபகரணதக்தோகுதி ஒன்றிறன உரு கோட்டுகின்றது. 

 

ஆளி மூடப்படும்லபோது முறன P இற்கு ேோது நிகழும்? 

(A) கீழ்லநோக்கி நகரந்்து கீலழலே இருக்கும்.  

(B) லம ்லநோக்கி நகரந்்து லமல லே இருக்கும்.  

(C) கீழ்லநோக்கி நகரந்்து மீண்டும் ஆரம்ப நிற க்கு திரும்பும்.  

(D) லம ்லநோக்கி நகரந்்து மீண்டும் ஆரம்ப நிற க்கு திரும்பும். 

 

44. நீரிறன ககோண்டுள்ள அளவுசச்ோடிகேோன்று தரோசின் மீது 

றவக்கப்பட்டுள்ளது. திண்மப் பந்கதோன்று இவ் அளவுசச்ோடியினுள் 

இடப்படும்லபோது அளவுசச்ோடியினுள் நீர ்மட்டம்    30 cm3 இலிருந்து  40 cm3 

ஆக உேரவ்துடன், தரோசின் வோசிப்போனது 100 g இலிருந்து           180 g ஆக 
உேரக்ின்றது.   

 
 

திண்மப் பந்து ஆக்கப்பட்டுள்ள பதோரத்்தத்தின் அடரத்்தியிறனக் கோண்க.  

 

(A) 2 g cm-3         (B) 4.5 g cm-3            (C) 8.0 g cm-3  (D) 18 g cm-3 

 

45.  f குவிே நீளமுறடே கம ்லிே குவிவு வி ்ற கேோன்றிறன உரு 

கோட்டுகின்றது. உருவி ் கோட்டப்பட்டுள்ள நிற யி ் கமே் விம்பம் 

ஒன்றிறனத் லதோற்றுவிக்க கபோருளோனது A, B, C மற்றும் D எனும் நோன்கு 

புள்ளிகளி ் எப்புள்ளியின் மீது றவக்கப்பட லவண்டும்? 
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(A) A   (B) B   (C) C   (D) D 
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46.    22𝑥−2 = 2𝑥−1 × 8  , எனின்,  x இறனக் கோண்க.   

   

   (A) -2   (B) -1   (C) 2   (D) 4 

 
 

47.    𝑅 =
(𝑆+𝑇)2

3
 P, எனின்,  S இறனக் கோண்க. 

    (A) 𝑠 = (
3𝑅

𝑃
)

2
− 𝑇     (B) 𝑠 = (

3𝑃

𝑅
)

2
− 𝑇  

 

(C) 𝑠 = √
3𝑅

𝑃
− 𝑇     (D)  𝑠 = √

3𝑃

𝑅
− 𝑇 

 

48.   கீலழ கோட்டப்பட்ட வறரபின் படித்திறன் மற்றும் கவட்டுத்துண்டு என்பன 

முறறலே,  

 

   (A) −
3

4
  ,

7

3
         (B) −

3

2
 ,

5

3
    

 

 

(C) −
1

3
 ,

3

5
          (D)  −

2

3
  ,

7

3
 

 

49.    
4𝑥+3

2
−

2𝑥−1

3
= 3  , எனின்,  x இறனக் கோண்க. 

(A) 
7

3
   (B) -

3

7
   (C) 

8

7
   (D)  

7

8
  

 

50.  கீலழ கோட்டப்பட்ட உருவின் கமோத்தப் பரப்பளவிறனக் கோண்க.  

 

 (A) 582 cm2      (B) 707 cm2               (C) 732 cm2  (D) 750 cm2 
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