
Model Question 

மாதிாி வினாத்தாள் 

PART – 𝐈𝐈𝐈 

இயற்பியல் / PHYSICS 

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version) 

நேரம் : 2.30 மணி  மமாத்த மதிப்மபண் : 70 

Time Allowed : 2.30 Hours  Maximum Marks : 70 

அறிவுரரகள் : (1) அரனத்து வினாக்களும் சாியாகப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதரனச் 

சாிபார்த்துக் மகாள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குரறயிருப்பின், அரறக் 

கண்காணிப்பாளாிடம் உடனடியாகத் மதாிவிக்கவும். 

(2) ேீலம் அல்லது கருப்பு ரமயிரன மட்டுநம எழுதுவதற்கும்

அடிக்நகாடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த நவண்டும். படங்கள் வரரவதற்கு

மபன்சில் பயன்படுத்தவும்.

Instructions : (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack

of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.

(2) Use Blue or Black ink to write and underline and pencil to draw

diagrams.

𝐈 குறிப்பு : (i) அரனத்து வினாக்களுக்கும் விரடயளிக்கவும்.     15 x 1 = 15  

(ii) மகாடுக்கப்பட்ட ோன்கு விரடகளில் மிகவும் ஏற்புரடய 

விரடயிரன நதர்ந்மதடுத்து குறியீட்டுடன் விரடயிரனயும் நசர்த்து 

எழுதவும். 

   Note  :  (i) Answer all the questions.

(ii) Choose the most suitable answer from the given four alternatives

and write the option code and the corresponding answer.
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1. மபாருமளான்றின் ேிரற 4.27 g மற்றும் அதன் பருமன் 1. 3 cm3 எனில், அப்மபாருளின் 

அடர்த்தியின் முக்கிய எண்ணுருக்களின் எண்ணிக்ரக  

(a) 1  (b) 2   (c) 3    (d) 4 

A substance whose mass is 4.27 g occupies 1. 3 cm3. The number of significant figure in density is 

(a) 1  (b) 2   (c) 3    (d) 4 

 

2. பின்வருவனவற்றுள் எந்த இயற்பியல் அளவுகள் ஒநர பாிமாண வாய்ப்பாட்ரடப் 

மபற்றுள்ளன. 

(a) திருப்புவிரச மற்றும் மசய்யப்பட்ட நவரல 

(b) ஆற்றல் மற்றும் நகாண உந்தம் 

(c) விரச மற்றும் திருப்புவிரச 

(d) நகாண உந்தம் மற்றும் நேர்க்நகாட்டு உந்தம் 

Which of the following physical quantities have same dimensional formula 

(a) Torque and Work done 

(b) Energy and Angular momentum 

(c) Force and Torque 

(d) Angular momentum and Linear momentum 

 

3. இரண்டு இயற்பியல் அளவுகரள வகுக்கும்நபாது (அதாவது 𝑥 =
𝐴

𝐵
 ) கிரடக்கும் 

பின்னப்பிரழயின் மபரும மதிப்பு 

(a) 
∆𝑥

𝑥
=  ∓ (

∆𝐴

𝐴
−

∆𝐵

𝐵
) (b) 

∆𝑥

𝑥
=  (−

∆𝐴

𝐴
+

∆𝐵

𝐵
)  (c) 

∆𝑥

𝑥
=  (

∆𝐴

𝐴
+

∆𝐵

𝐵
)   (d) 

∆𝑥

𝑥
= (

𝐴

∆𝐴
+

𝐵

∆𝐵
) 

The maximum value of fractional error in division of two quantities i.e., 𝑥 =
𝐴

𝐵
 is  

(𝑎)
∆𝑥

𝑥
=  ∓ (

∆𝐴

𝐴
−

∆𝐵

𝐵
) (b) 

∆𝑥

𝑥
=  (−

∆𝐴

𝐴
+

∆𝐵

𝐵
)  (c) 

∆𝑥

𝑥
=  (

∆𝐴

𝐴
+

∆𝐵

𝐵
)   (d) 

∆𝑥

𝑥
= (

𝐴

∆𝐴
+

𝐵

∆𝐵
) 

 

4. பின்வருவனவற்றுள் மவக்டர் 𝐴 =  𝑖̂ + 𝑗̂ + �̂� - இன் திரசயில் மசயல்படும் அலகு மவக்டர் 

எது? 

(𝑎)𝑖̂ + 𝑗̂ + �̂�      (b) 
�̂�+�̂�+�̂�

√2
 (c) 

�̂�+�̂�+�̂�

√3
 (d) 

�̂�+�̂�+�̂�

√6
 

The unit vector in the direction of 𝐴 =  𝑖̂ + 𝑗̂ + �̂� is  

(a) 𝑖̂ + 𝑗̂ + �̂�      (b) 
�̂�+�̂�+�̂�

√2
 (c) 

�̂�+�̂�+�̂�

√3
 (d) 

�̂�+�̂�+�̂�

√6
 

5. துகளின் ேிரல மவக்டர் 𝑟 = 3𝑡2𝑖̂ + 5𝑡𝑗̂ + 9�̂�. துகளின் முடுக்கம் என்ன? 
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(a) 6 m s-2 𝑖 ̂திரசயில் (b) 5 m s-2 𝑗̂ திரசயில்  (c) 9 m s-2  �̂� திரசயில்  (d) சுழி 

The position vector of the particle is  𝑟 = 3𝑡2�̂� + 5𝑡𝑗̂ + 9�̂� . What is the acceleration of the 

particle? 

(a) 6 m s-2 along 𝑖 ̂ (b) 5 m s-2 along 𝑗̂ (c) 9 m s-2 along  �̂�  (d) zero 

 

6. ஆரமவக்டர் 𝑟  மகாண்ட கிரடத்தள வட்டப்பாரதயில் �⃗⃗⃗�  என்ற நகாணத்திரசநவகத்தில் 

மபாருமளான்று சுழற்றப்படுகிறது. வட்டப்பாரதயில் ஏநதனும் ஒரு புள்ளியில் 

அப்மபாருளின் திரசநவகம் 

(𝑎)𝑣 = 𝑟𝜔     (b) 𝑣 =
𝜔

𝑟
    (c) 𝑣 =

𝑟

𝜔
   (d) 𝑣 = 𝑚

𝜔

𝑟
  

A body is whirled in a horizontal circle of radius vector 𝑟. It has an angular velocity of �⃗⃗⃗�. The 

velocity at any point on circular path is 

(a) 𝑣 = 𝑟𝜔     (b) 𝑣 =
𝜔

𝑟
    (c) 𝑣 =

𝑟

𝜔
   (d) 𝑣 = 𝑚

𝜔

𝑟
  

 

7. நவகமாகச் மசன்று மகாண்டிருக்கும் நபருந்து திடீமரன்று ேிறுத்தப்படும்நபாது, 

அப்நபருந்தின் உள்நள உள்ள பயணி முன்நனாக்கித் தள்ளப்படுவதின் காரணம் 

(a) ஓய்வில் ேிரலமம்   (b) திரசயில் ேிரலமம்  

(c) ேிரலமத்திருப்புத்திறன்   (d) இயக்கத்தில் ேிரலமம் 

When a fast moving bus suddenly stops, the passenger is thrown forward because of 

(a) inertia of rest  (b) inertia of direction    (c) moment of inertia  (d) inertia of motion 

 

8. மபாருமளான்றின் இயக்கத்ரதப்பற்றி படிக்கும்நபாது, மபாருரள மதாடர்ந்து 

இயங்கரவப்பரதவிட, அப்மபாருரள ஓய்வுேிரலயிலிருந்து இயக்க ேிரலக்கு மாற்றுவது 

கடினம். ஏமனனில் ஓய்வுேிரல உராய்வுக்குணகம் மற்றும் இயக்கேிரல உராய்வுக்குணகம் 

பின்வரும் ேிபந்தரனரய ேிரறவு மசய்கின்றன. 

(a) 𝜇𝑠 >  𝜇𝑘    (b) 𝜇𝑠 <  𝜇𝑘   (c) 𝜇𝑠 = 𝜇𝑘   (d) 𝜇𝑠 =
1

2
𝜇𝑘 

In studying motion of a body, the starting of motion is more difficult than maintaining it because, 

the coefficient of static friction and kinetic friction satisfy the relation 

(b) 𝜇𝑠 >  𝜇𝑘     (b) 𝜇𝑠 <  𝜇𝑘   (c) 𝜇𝑠 = 𝜇𝑘   (d) 𝜇𝑠 =
1

2
𝜇𝑘 
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9. 𝑚1  மற்றும் 𝑚2  என்ற இரண்டு ேிரறகள் சமவிரசரய உணர்கின்றன எனில், அவற்றின் 

முடுக்கங்களின் விகிதம் 

(a) 
𝑎1

𝑎2
=

𝑚1

𝑚2
   (b) 

𝑎1

𝑎2
= 1  (c) 

𝑎1

𝑎2
=

𝑚2

𝑚1
 (d) 

𝑎1

𝑎2
= √

𝑚1

𝑚2
 

If two  masses 𝑚1 and 𝑚2 are experiencing the same force, then the ratio of respective 

acceleration is  

(𝑎)
𝑎1

𝑎2
=

𝑚1

𝑚2
   (b) 

𝑎1

𝑎2
= 1  (c) 

𝑎1

𝑎2
=

𝑚2

𝑚1
 (d) 

𝑎1

𝑎2
= √

𝑚1

𝑚2
 

10. m ேிரறயுள்ள ஒரு மபாருள் தரரயிலிருந்து h உயரத்திற்கு மாறா திரசநவகத்தில் எடுத்துச் 

மசல்லப்பட்டால் ஈர்ப்பு விரசயினால் மசய்யப்பட்ட நவரல 

(a) W = mgh (b) W = −mgh  (c) W = 0 (d) W = 2mgh 

What is the work done by the gravity when an object of mass m is taken from ground to 

some height h with constant velocity 

(a) W = mgh (b) W = −mgh  (c) W = 0 (d) W = 2 mgh  

11. மசய்யப்பட்ட நவரல துகள் ேகர்ந்த பாரதரயச் சார்ந்திருக்கவில்ரலமயனில், 

அத்துகளின் மீது மசயல்பட்ட விரச 

(a) ஆற்றல் மாற்றும் விரச    (b) ஆற்றல் மாற்றா விரச 

(c) ேியூட்டனின் விரச  (d) ரமயவிலக்குவிரச 

If the work done is independent of path, then the force is  

(a) Non-conservative force  (b) conservative force  (c) Newton’s force  (d) Centrifugal force 

12. ஒரு குதிரரத்திறன் என்பது 

(𝑎)707 W (b) 786 W    (c) 746 W      (d) 647 W 

One horse power is  

(a) 707 W (b) 786 W    (c) 746 W      (d) 647 W 

 

13. ஒநர மபாருளால் மசய்யப்பட்டதும், R ஆரமுரடயதுமான வட்ட வரளயம், வட்டத்தட்டு, 

உள்ளீடற்றக்நகாளம் மற்றும் திண்மக்நகாளம் ஆகிய ோன்கு மபாருட்களும் சாய்தளம் 
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ஒன்றின் உச்சியிலிருந்து ஒநர நேரத்தில் உருட்டிவிடப்படுகின்றன. அவற்றுள் 

மூன்றாவதாக தரரரய வந்தரடயும் மபாருள் எது? 

(a) திண்மக்நகாளம்    (b) வட்டத்தட்டு  

(c) உள்ளீடற்ற நகாளம்  (d) வட்டவரளயம் 

Four round objects namely a ring, a disc, a hollow sphere and a solid sphere with same radius R 

and made of same material start to roll down an inclined plane at the same time. The object that 

will reach the bottom third is   

(a) Solid sphere   (b) disc  (c) hollow sphere  (d) ring 

 

14. பின்வருவனவற்றுள் எது திருப்பு விரசயின் திறரனக் குறிக்கிறது? 

(𝑎)𝑃 =  𝜏 . 𝜃      (b) 𝑃 =  𝜏  × 𝜃        (c) 𝑃 = 𝜏 𝜃 sin 𝜃      (d) 𝑃 = 0 (எப்மபாழுதும் சுழி) 

The power delivered by the torque is  

(a) 𝑃 =  𝜏 . 𝜃      (b) 𝑃 =  𝜏  × 𝜃         (c) 𝑃 = 𝜏 𝜃 sin 𝜃       (d) 𝑃 = 0     (zero always) 

15. M ேிரறயும், 
 𝑙

2
  ேீளமும் மகாண்ட (அதாவது 0.5 𝑙  ) சீரான ேிரற அடர்த்தி மகாண்ட 

தண்டின் ேிரறரமயம் பின்வருவனவற்றில் எப்புள்ளியில் அரமயும்.  

(a)  𝑙     (b) 0.75 𝑙  (c) 0.5 𝑙   (d) 0.25 𝑙 

The center of mass for a uniform rod of mass M and length 
 𝑙

2
  i.e., 0.5 𝑙  lies at the  

(a)  𝑙     (b) 0.75 𝑙  (c) 0.5 𝑙   (d) 0.25 𝑙 

 

II. ஏநதனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விரடயளிக்கவும். அவற்றுள் வினா எண் 20 க்கு 

கட்டாயம் விரடயளிக்கவும்.           6 X 2  = 12   மதிப்மபண் 

Answer any six questions in which question No. 20 is compulsory       6 X 2  = 12 marks 

16. பின்வரும் எண்களின் முக்கிய எண்ணுருக்கரளக் காண்க: (i) 0.007   (ii) 400. 

Write down the number of significant figures in the following: (i) 0.007   (ii) 400. 

 

17. பாிமாணப் பகுப்பாய்வின் வரம்புகள் இரண்ரடத் தருக.  

Write any two limitations of dimensional analysis. Give relevant examples. 

[ திருப்புக / Turn over]  
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18. துகள் ஒன்றின் ேிரல மவக்டர் 1  மீ ேீளமும், x அச்சிலிருந்து 300  சாய்விலும் 

அரமந்துள்ளது. ேிரல மவக்டாின் 𝑥, 𝑦 கூறுகரளக் காண்க?.  

The position vector of a particle has length 1 m and makes 300 with the 𝑥 − axis. What are the 

lengths of the 𝑥 and 𝑦 components of the position vector?.  

 

19. துகள் ஒன்று 10 மீ ஆரமுள்ள வட்டப்பாரதயில் இயங்குகிறது. அதன் நேர்க்நகாட்டு நவகம் 

𝑣 = 3 𝑡, இங்கு t என்பது நேரம் (மோடியில்) மற்றும் 𝑣 யானது m s−1 இல் உள்ளது 𝑡 = 2 𝑠 

இல் ரமயநோக்கு, மதாடுநகாட்டு முடுக்கங்கரளக் காண்க. 

A particle moves in a circle of radius 10 m. Its linear speed is given by 𝑣 = 3 𝑡, where 𝑡 is the time 

in second and 𝑣 is in m s−1. Compute the centripetal and tangential acceleration at time 𝑡 = 2 𝑠.  

20. 50  g ேிரறயுள்ள ஒரு விளக்ரக (தாங்கியுடன்) கருதுக. அதன் தனித்த மபாருளின் 

விரசப்படம் (FBD) வரரந்து கம்பியில் இழுவிரசரயக் கணக்கிடுக. (விளக்கு மற்றும் 

தாங்கிரய ஒரு புள்ளி ேிரறயாகக் கருதுக) 

 
Consider a lamp (with holder) of mass 50 g (shown in the figure) Draw free body diagram and 

compute the tension in the string. (assume lamp with holder as a point mass) 

 

21.  (i) ேிரலமக் குறிப்பாயம் (ii) ேிரலமமற்ற குறிப்பாயம் என்றால் என்ன? 

What is meant by (i) inertial frame of reference and (ii) non-inertial frame of reference. 

 

22. ேிரலயாற்றல் – வரரயறு. 

Define potential energy. 
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23. படத்தில் உள்ள மபாருளின் மீது மசயல்படும் சுருள்வில் விரசரயக் காண்க. (மபாருள் 

உராய்வற்றப் பரப்பின் மீது உள்ளது எனக் கருதுக 

 

(i)  

 

 

 

 

(ii) 

 

 

 

Write the spring force acting on the object at the positions given below (surface is frictionless) 

 

 

(i) 

 

 

 

 

(ii) 

 

 

24. ேிரல மவக்டர் 𝑟 = (7𝑖̂ + 4𝑗̂ − 2�̂�) m மகாண்ட துகள் ஒன்றின் மீது �⃗� = (4𝑖̂ − 3𝑗̂ + 5�̂�)  N 

விரச மசயல்படுகிறது. ஆதிப் புள்ளிரயப் மபாருத்து விரசயின் திருப்பு விரசரயக் 

காண்க. 

A force of �⃗� = (4𝑖̂ − 3𝑗̂ + 5�̂�)  N is applied at a point whose position vector is 𝑟 = (7𝑖̂ + 4𝑗̂ − 2�̂�)  

m. Find the torque of force about the origin.  

[ திருப்புக / Turn over]  

     y 

   x 

     y 

      2 units 

 xo: equilibrium position

 

1 unit 

     y 

   x 

     y 

 k = 1 unit 

      2 units 

1 unit 

 k = 1 unit 

     o 

   m 

     o 

 k = 1 unit 
   m 

   x 

     o 

     o 

   m 

   m 

   x 

     xo: equilibrium position  

 k = 1 unit 
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III. கீழ்க்கண்டவற்றில் ஏநதனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விரடயளி. அவற்றுள் வினா எண் 

33 –க்கு கட்டாயம் விரடயளிக்கவும்.   6 X 3 = 18 மதிப்மபண்கள் 

Answer any six questions in which Q.No. 33 is compulsory   6 X 3 = 18 marks 

 

25. பாிமாணப் பகுப்பாய்வு முரறரயப் பயன்படுத்தி E = mc2  என்ற சமன்பாடு சாியானதா என 

நசாதிக்க. 

Check the correctness of the equation E = mc2 using dimensional analysis method. 

26. இரு மின்தரடகள் 𝑅1 = (100 ± 3)Ω  மற்றும் 𝑅2 = (150 ± 2)Ω  மதாடர் இரணப்பில் 

இரணக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் மதாகுபயன் மின்தரட யாது? 

Two resistances 𝑅1 = (100 ± 3)Ω and 𝑅2 = (150 ± 2)Ω are connected in series. What is their 

equivalent resistance ? 

 

27. A, B மற்றும் C என்ற மூன்று துகள்களின் திரசநவகங்கள் முரறநய �⃗�𝐴 = (3𝑖̂ − 5𝑗̂ +

2�̂�) m s−1 , �⃗�𝐵 = (𝑖̂ + 2𝑗̂ + 3�̂�) m s−1  மற்றும் �⃗�𝐶 = (5𝑖̂ + 3𝑗̂ + 4�̂�) m s−1 ஆகும். எந்த துகள் 

அதிகபட்ச நவகத்திலும் குரறந்தபட்ச நவகத்திலும் மசல்லாது?  

The velocitities of three particles A, B and C are �⃗�𝐴 = (3𝑖̂ − 5𝑗̂ + 2�̂�) m s−1 , �⃗�𝐵 = (𝑖̂ + 2𝑗̂ +

3�̂�) m s−1  and �⃗�𝐶 = (5𝑖̂ + 3𝑗̂ + 4�̂�) m s−1, respectively . Which particle travels at neither 

greatest nor lowest speed?.    

 

28. ஒரு எறிமபாருளின் மபரும உயரம், பறக்கும் காலம் மற்றும் வீச்சுக்கான நகாரவகரளத் 

தருவி. 

Derive expression for maximum height, time of flight and range of a projectile. 

 

29. லாமியின் நதற்றத்ரத விளக்குக. 

Explain Lami’s theorem. 

 

30. ரமயநோக்கு விரசயின் நதாற்றத்ரத விளக்குவதற்கான மூன்று உதாரணங்கரள எழுதுக. 

Write down any three examples to explain the origin of centripetal force. 

31. m ேிரறயுரடய h உயரத்தில் உள்ள மபாருளின் ேிரல ஆற்றரலக் கணக்கிடுக. 

Calculate the potential energy of the object of mass m at a height h. 

32. கீழ்க்காணும் இனங்களுக்கான மீட்சியளிப்புக் குணகத்ரத எழுதுக: 

(i) முழு மீட்சி நமாதல் 

(ii) முழு மீட்சியற்ற நமாதல் 
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(iii) தரரயிலிருந்து மீண்மடழும் ஒரு பந்து 

Write down the coefficient of restitution for the following cases: 

(i) Perfectly elastic collision    

(ii) Perfect inelastic collision 

(iii) A ball rebounding from a floor 

 

33. m ேிரறயுள்ள இரு ஒத்த துகள்கரளக் மகாண்ட ஒரு அரமப்ரபக் கருதுக. m ேிரற 

மகாண்ட ஒரு துகளானது, துகள்களின் ேிரறயின் ரமயத்ரத நோக்கி 𝑥 மதாரலவுக்கு 

தள்ளப்பட்டால் துகள்களின் ேிரறயின் ரமயத்ரத மதாடக்க ேிரலயிநலநய ரவக்க 

மற்மறாரு துகரள ேகர்த்த நவண்டிய மதாரலவு யாது? 

Consider a system of two identical particles having mass m. If one of the particles of mass m is 

pushed towards the center of mass of the particles through a distance 𝑥, by what amount the 

other particle should move so as to keep the center of mass of particles at the original position? 

IV  அரனத்து வினாக்களுக்கும் விரடயளிக்கவும்   5 X 5 = 25  

Answer all the questions     

34.  (a) தனி ஊசலின் அரலவுக் காலத்திற்கான சமன்பாட்ரட தருவி. (தனி ஊசலின் 

அரலவுக் காலம் ( 𝑇)  (i) ஊசல் குண்டின் ேிரற 𝑚  (ii) ஊசலின் ேீளம் 𝑙  (iii) ஊசல் 

மதாங்கவிடப்பட்ட இடத்தில் புவி ஈர்ப்பின் முடுக்கம் 𝑔 ஆகியவற்ரறச் சார்ந்தது. நமலும் 

மாறிலி k = 2π).  

அல்லது 

(b) ஒரு நசாதரனயில் அடுத்தடுத்து மதாடர்ச்சியாக அளவீடு மசய்யும்மபாழுது, தனி 

ஊசலின் அரலவு நேரத்திற்கான மபறப்பட்ட அளவீடுகள் 2.63 s, 2.56 s, 2.42 s, 2.71 s  

மற்றும் 2.80 s. எனில் (i) அரலவுகாலத்தின் சராசாி மதிப்பு,  (ii) ஒவ்மவாரு 

அளவீட்டிற்கும் தனிப்பிரழ  (iii) சராசாி தனிப்பிரழ   (iv) ஒப்பீட்டு பிரழ    

(v) விழுக்காட்டு பிரழ ஆகியவற்ரற கணக்கிடுக. முடிவுகரள முரறயான வடிவில் 

தருக. 

[ திருப்புக / Turn over]  

(a)  Obtain an expression for the time period 𝑇 of a simple pendulum. [The time period 𝑇 depend 

upon (i) mass 𝑚 of the bob, (ii) length 𝑙 of the pendulum and (iii) acceleration due to gravity 

𝑔 at the place where pendulum is suspended. Assume the constant, k = 2π].  

Or 
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(b)  In a series of successive measurements in an experiment, the readings of the period of 

oscillation of a simple pendulum were found to be 2.63 s, 2.56 s, 2.42 s, 2.71 s and 2.80 s. 

Calculate (i) the mean value of the period of oscillation (ii) the absolute error in each 

measurement  (iii) the mean absolute error   (iv) the relative error   (v) the percentage error. 

Express the results in proper form.   

35. (a) நுண்கணித முரறயில் சீரான முடுக்கமரடந்த மபாருளின் இயக்கச்சமன்பாடுகரள 

தருக  

அல்லது 

(b) சீரான வட்ட இயக்கம் – விவாி 

(a) Derive equations of uniformly accelerated motion by calculus method.  

Or 

(c) Discuss uniform circular motion.  

36. (a) 100 g ேிரறயுள்ள மபாருமளான்று  தரரரயப்மபாருத்து 1)ˆˆ(5  smjiv


என்ற 

மதாடக்க திரசநவகத்துடன் வீசி எறியப்படுகிறது எனில், பின்வருவனவற்ரறக் 

கணக்கிடுக. 

(குறிப்பு: இயங்கும் மபாருளின் மீதான காற்றுத்தரடரயப் புறக்கணிக்கவும் நமலும் 

புவியீர்ப்பு முடுக்கம் g = 10 m s-2   என்க.) 

(a) மபாருள் மபரும உயரத்ரத அரடயும்நபாதும், அப்மபாருள் தரரரயத் 

மதாடுவதற்கு முன்பும்; அப்மபாருளுக்கான தனித்தப்மபாருளின் 

விரசப்படங்கரள வரரக. 

(b) மபாருள் தரரயில் நமாதும்நபாது, அப்மபாருள் தரரயின் மீது மசலுத்தும் 

கணத்தாக்கு விரசரயக் கணக்கிடுக. 

(c) மபாருள் தரரயில் நமாதுவதற்குச் சற்று முன்பு அப்மபாருளின் 

திரசநவகத்திற்கும், முடுக்கத்திற்கும் இரடநய உள்ள நகாணத்ரதக் 

கணக்கிடுக. 

(அல்லது) 

b) திருச்சி மாேகாின் புவிகுறுக்குக்நகாட்டு மதிப்பு (Latitude)10.8°, அம்மாேகாிலுள்ள 

பள்ளி ஒன்றின் விரளயாட்டுத்திடலில் 50 kg ேிரறயுரடய மனிதர் ஒருவர் ேின்று 

மகாண்டிருக்கிறார் எனில்,        

    (a)   அம்மனிதர் உணரும் ரமயவிலக்கு விரசரயக் காண்க. 
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(b) புவியின் ஈர்ப்பு விரசயின் எண்மதிப்பும், மனிதர் உணரும் ரமயவிலக்கு 

விரசயின் எண்மதிப்பும் ஒன்றுக்மகான்று சமமாக இருக்கநவண்டுமமனில் புவி 

சுற்ற நவண்டிய சிறும நகாண நவகத்ரதக் கணக்கிடுக. (புவியின் ஆரம் 6400 km 

மற்றும் g = 10 m s-2). 

(c) புவி இந்த சிறும நகாண நவகத்தில் சுற்றினால், ஒரு ோளுக்கு எத்தரன மணி 

நேரம்?  

 

(a)   An object of mass 100 g is thrown with initial velocity �⃗� = 5(𝑖̂ + 𝑗̂) m s-1 with respect to   

          the ground. Neglect the effect of air on the motion of mass and take g = 10 m s-2 
a. Draw the free body diagrams for the mass when it is at the highest position and 

before it hits the ground 
b. What is the impulse transferred by the mass when it hits the ground. 
c. What is the angle between the velocity and acceleration of the mass just before it 

hits the ground? 

Or 

(b) A man of 50 kg is standing on the school play ground at Trichy. The latitude of Trichy is 10.8°. 

a. Calculate the centrifugal force experienced by the man. 
b. With what minimum angular speed the earth must rotate so that the magnitude of 

gravitational force is equal to the magnitude of centrifugal force that he experiences? 
(Radius of the earth is 6400 km and g = 10 m s-2) 

c. Calculate the time (in hour) to complete one rotation (one day) of the earth with the 
new angular speed. 

 

37. (a) ஒரு பாிமாண மீட்சி நமாதலுக்குப் பின்பு மபாருட்களின் திரசநவகங்கரள நமாதலுக்கு 

முந்ரதய திரசநவகங்களின் அடிப்பரடயில் காண்க.  

அல்லது 

(b) நவரல – ஆற்றல் நதற்றத்ரத கூறி ேிரூபி.   

(a) Derive velocities after the collision in terms of velocities before collision in elastic collision in 
one dimension case.  

Or 
(b) State and prove work-kinetic energy theorem.   

[ திருப்புக / Turn over]  

38.  (a) m ேிரறயும் 𝑙  ேீளமும் மகாண்ட தண்டு அதன் ஒரு முரனயின் வழியாகச்மசல்லும் 

அச்ரசப் மபாருத்து 𝜃  நகாணத்ரத ஏற்படுத்துகிறது. அந்த அச்ரசப் மபாறுத்து தண்டின் 

ேிரலமத்திருப்புத் திறரனக் காண்க. 

அல்லது 
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 (b) வரளவுப்பாரதயில் மிதிவண்டி ஓட்டி வரளதரல விவாி.  

(a) A uniform rod of mass 𝑀 and length 𝑙 makes a constant angle 𝜃 with an axis of rotation which 

passes through one end of the rod. Find the moment of inertia about this axis.  

Or 

(b) Discuss the bending of a cyclist in curves.  
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