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இயக்க விதிகளும் ஈர்ப்பியலும் 

CREATIVE QUESTIONS FOR EXAMPLE 

1)  தள்ளுதல், உததத்தல் செயல்பாடுகளின் பபாது சபாருள் உணர்வது _______ 

2) விதெயின் அலகு _______ மற்றும் _______ 

3) நாம் ஒரு சபாருதள தள்ளும் பபாது உராய்வு செயல்படும் திதெ________ 

4) ஓரு சபாருளின் மீது ெமமான விதெ செயல்பட்டால் சபாருள்  நகருமா? 

5) ெமமற்ற விதெகள் ஒரு சபாருளின் மீது செயல்பட்டால் சபாருள்  நகருமா? 

எத்திதெயில்  நகரும்? 

6)  நியூட்டன் முதல் விதிதயக் கூறி  நிதலமப் பண்தப எடுத்துக்காட்டுகளுடன் 

விளக்குக. 

7) இயக்கம் பற்றிய விதிகதள கூறியவர் _______ 

8)  தள்ளுவண்டி மற்றும் சதாடர்வண்டி  நகர்த்தும் சபாழுது நிதறயுடன் சதாடர்புதடய 

பண்தப கூறி எழுதுக. 

9) ஒரு சபாருளின்  நிதற மற்றும் திதெபவகத்துடன் சதாடர்புதடய பண்தப கூறி அதன் 

அலதக எழுதுக. 

10) உந்த மாறுபாட்டு வீதம் ____ க்கு பநர்த்தகவில் அதமயும். 

11) ஒரு  நியூட்டன் வதரயறு 

12) துப்பாக்கிதய சுடும் பபாது துப்பாக்கி மற்றும் குண்டின்  நிதறயுடன் சதாடர்புதடய 

விதி யாது? குண்டு அதிக முடுக்கம் சபறுவது ஏன்? 

13) உந்த அழிவின்தம விதிதய கூறி  நிரூபி? 

14) செயல்படுத்தப்படும் விதெயானது சபாருதள இயக்குவபதாடு மட்டுமல்லாமல் 

சபாருதள சுழலுமாறும் செய்யும் பண்பு _______ 

15) விதெயின் திருப்புத்திறன் என்பது  ________ மற்றும் _____ அகியவற்றின் 

சபருக்கற்பலனாகும்  

16) விதெயின் திருப்புத்திறனின் அலகு _______ 

17) செயல்பாட்டின் பகாடுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று சபாருந்தாமல் செயல்படக்கூடிய இரு 

ெம்மான விதெகள் _________ உருவாக்கும். 

18) ஆப்பிள் பழம் பமல் இருந்து கீபழ விழக் காரணம் ______ 

19)  நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதிதயக் கூறி  நிரூபி? 

20) ஈர்ப்பியல் மாறிலியின் அலகு _________ 

21) ஈர்ப்பியல் மாறிலியின் மதிப்பு _________ 
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22)  நிதற மற்றும் எதட ஆகியவற்தற பவறுபடுத்துக. 

23)  நிலவு மற்றும் புவியில் நம்முதடய எதட எங்கு அதிகமாக இருக்கும்? ஏன்? 

24) காற்று இல்லாத  நிதலயில் பஞ்சும் , கல்லும் ஒபர பநரத்தில் வீெப்பட்டால் எது 

முதலில் வரும்? இரண்டும் ஒபர பநரத்தில் வருமா? உன் பதிதல காரணத்துடன் 

விளக்குக. 

25) புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு புவிப்பரப்பில் இடத்திற்கு இடம் மாறுபடுமா? பமலும் 

அதன் படித்தர மதிப்பு யாது? 

26) புவியின் ஆரம் ________ 

27) புவியின்  நிதற _________ 

28)  நிலவுக்கு இந்தியாவிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட முதல் ஆளில்லா நுண்ணாய்வி _______ 

29) ெந்திராயன் அனுப்பப்பட்ட ஆண்டு  ________ 

30) ெந்திராயன் _____  நாட்கள் புவியில் சவற்றிகரமாக செயல்பட்டது. 

31) ெந்திராயனின் ொததனகள் ஏபதனும் 5 ஐக் கூறுக. 

32) குளிாியல் என்பது _____ சவப்ப நிதலக்கு குதறவாக உருவாக்குவது ஆகும்.  

33) குளிாித் சதாழில்  நுட்பத்தில் மிக அதிகமாக பயன்படுவது ______ 

34) இராக்சகட்டில் பயன்படுத்தப்படும் குளிாி எாிசபாருள் ______ 

35) காந்த ஒத்திதெவு பிம்பமாக்கலில் பயன்படும் குளிாி எாிசபாருள் ________ 

36) உயிாித் சதாழில் நுட்பத்தில் தயாாிக்கப்படும் தடுப்பு ஊெி மருந்துகளுக்கு 

______குளிரூட்டு முதற பததவயானதாகும்.  

37) அல்பமஜ், ெல்யூட் வாிதெ, ஸ்தகபலப், மிர் ஆகியதவ ________( செயற்தகபகாள்/ 

விண்சவளி  நிதலயம்) 

38) இராணுவம் பயன்படுத்திய கதடெி விண்சவளி  நிதலயம் _____ ஆகும்.  

39) ெல்யூட் , ஸ்தகபலப் ஆகியதவ _____ வதகயாகும். 

40) ெல்யூட் வாிதெ _____ முதறயில் உருவாக்கப்பட்டதவ ஆகும்.  

41) விண்சவளி  நிதலயத்தில்  நீண்ட நாள் தங்குவதால் உருவாகும் தீதமகள் யாதவ? 

42) மூன்றாவதாக விண்சவளி  நிதலயத்தத  அனுப்பிய  நாடு ______ 

43)  பபார்,நில நடுக்கம் பாதித்த பகுதிகளில் உணவுப்சபாருதள அனுப்ப ______ 

பயன்படுகிறது. 

44) ெந்திராயன் 1 ஐ விண்சவளிக்கு அனுப்பியவர்_______. அவர் பிறந்த மாநிலம் ______ 
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