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                          இயற்பியல் முக்கிய ச ொற்கள் 

                            பிபஞ் த்தின் இல்பு  

1. லொனில் 
2. சபபேசலடிப்புக் ககொட்பொடு 
3. துடிப்புக்ககொட்பொடு 
4. அண்டம் 
5. பொல்சலரி ண்டயம் 
6. அண்டத்தின் லகககள் 
7. லொனில் சபொபேட்கள் 
8. நட் த்திம் 
9. லிண்ீன் சலடிப்புச்  ிதமல் 
10. கபேந்துகர 
11. நிபெட்ொன் நட் த்திம் 
12. ககொள் Vs குறுங்ககொள் 
13. லொல்நட் த்திம் Vs  ிறுககொள் 
14. லிண்கல் Vs ரிகற்கள் 
15. புமக்ககொள் 
16. லொல் லிண்ீன் கூட்டம்  

(ஏர்ட் ககம்) 
17. குய்ப்பர் பட்கட 
18.  ிறுககொள் பட்கட 
19. புலிக் கிகங்கள் 
20. லொபக் கிகங்கள் 
21. க ொலின் கிகங்கள் 
22. ஆகொ கங்ககக 
23. சபபேம் குறுங்ககொள் 
24. ஆண்ட்கொகடொ லொன்சலரி ண்டயம் 
25. சபபேநியவு, நீய நியவு ற்றும்  ிலப்பு நியவு 
26.   இவு நொள் 
27. சூரி க ய்க நிகய, சூரி அண்க நிகய, புலி க ய்க நிகய, புலி அண்க 

நிகய 
28. சலண் குறுங்ககொள் 
29.  ந்தி க கர் ல்கய 
30. துபேல நட் த்திம் 
31. சூரி புமலரிலட்டம், எரி புகு சூரிப் புமலரி ண்டயம், எரி ண்டயம் 
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32. லட துபேல ின்சனொரி Vs சதன் துபேல ின்சனொரி 
33. எரிதிபேப்பும் திமன் 
34. லிடுபடு திக கலகம் 
35. அடக்கபே பிகைவு 
36. சபொது ஈர்ப்பு ொமியி ற்றும் அதன் அயகு 
37. ஈர்ப்பு ொமியிக பொதிக்கும் கொைிகள் 
38. உிர்க்ககொரம் 
39. ச ங்ககொள் 
40. கொகய / ொகய லிண்ீன் 
41. பனிக்ககொள் 
42. ரிநட் த்திம் 
43. இந்தி லிண்சலரி ஆொய்ச் ி கம் 
44. ஆன்ட்ரிக்ஸ் கறகம் 
45. ஸ்ரீஹரிககொட்டொ தீவு  
46. ககந்திகிரி 
47. லிக்ம்  ொொபொய் 
48. ஸ்ல்லி, ஸ்ல்லி, பிஸ்ல்லி XL 
49.  ிஸ்ல்லி 
50.  ிஸ்ல்லி MK III D2 -  ி ொட் 29 
51.  ிஸ்ல்லி MK III - டி2 

52. தொழ் புலி சுற்று லட்டப்பொகத LEO, நடு புலி சுற்று லட்டப் பொகத MEO, புலி இகை 

சுற்று லட்டப் பொகத GEO. 
53. ச ற்ககக்  ககொள்கள் ற்றும் அதன் லகககள் 

54. சதொகயபைர்வு ச ற்ககக் ககொள் 

55. தகலல் சதொடர்பு ச ற்ககக் ககொள் 

56. பை இக்க ச ற்ககக் ககொள் 

57. ஸ்புட்நிக் 

58. ஆர்பட்டொ 

59. பொஸ்கொ - I 
60. கொகினி 
61.  ந்திொன் - I  
62. MOM / ங்கள்ொன்  
63. ஆதித்ொ - I 

64. ஆர்ன்ஸ்ஸ் 

65. சதற்கொ ி ச ற்ககக்ககொள் 

66. ககன் (GAGAN) 

67. ககன்ொன் / லிண்சலரிக்கு னிதக அனுப்பும் திட்டம் 
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68. அனிதொ  ொட் 

69. கயொம்  ொட் 

70. லய்னு பப்பு லொனில் ஆய்லகம் 

71. ஹபுள் லொனில் சதொகயகநொக்கி 
72. ஸ்க்கம் ச ட் ந்திம் 

73. தில ன் ின் உந்து சபொபேள் 

74. K.  ிலன் 

75. ஸ்டீபன் ஹொக்கிங் 

76. புலிடங்கொட்டி அகப்பு (GPS) 

77. கயியிகொ 

78. சபய்டு 

79. க்கரொனொஸ் 
80. அண்டலில் 

 

இயற்பியல் அளவுகள், படித்தரங்கள் மற்றும் அலகுகள் விசை,  

இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் 

1) ஃசபர்ி 
2) நொகனொ ீட்டர்  

3) அடக் கடிகொங்கள் 

4) சட்ரிக் அகப்பு 

5) SI அயகுகள் 

6) லொனலில் அயகு ற்றும் அதன் திப்பு. 
7) எரி ஆண்டு ற்றும் அதன் திப்பு. 

8) புகடசநொடி / லிண்ைில் ஆமம் (பர்ச க்) 
9)  ந்திக கர் லககம (SL) 

10) நிகம VS கட 

11) சதொகயவு VS இடப்சபர்ச் ி 

12) கலகம் VS திக கலகம்  
13) பரிொை லொய்ப்பொடு 

14) லிக  ற்றும் அதன் லகககள் 

15) உொய்வு லிக  

16) உொய்லிகன குகமக்கும் உரக்கிகள் ற்றும் அதிகரிக்கும் ஊக்கிகள் 

17) சலப்பம் VS தட்ப சலப்ப அரவு 

18) ஹூக் லிதி 
19) இரம் குைகம் 
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20) லிகமப்புக் குைகம் 

21) சதொகயகல அரலிடுலதற்கொன பகமகள் 

22) பிரொட்டினம் - இரிடிம் ஹயீொகக் கயகலியொன உபேகர 

23) குகமந்தபட்  நிகமின் அயகு 

24) அதிகபட்  நிகமின் அயகு 

25) ொ லிக  

26) க கநொக்கு லிக  VS க லியக்குலிக  

27)  ீொன லிக  VS  ீற்ம லிக  

28) ந்த சூழ்நிகயில் நொன்கு  க்க லொகனொனது  ப்படுத்தப்பட்ட லட்ட  ொகயில் 
நழுலி லிழும்? 

29) யொிின் கதொற்மம் 

30) உபேலம் உொய்வு 

31) ொற்மகடொத லிக கள் VS ொற்ம கடபம் லிக கள் 

32) லிக  VS திபேப்பு லிக  

33)  றுக்குதல் VS நழுவுதல் 

34) சுறற் ிின் ஆம் ற்றும் அதன் அயகுகள் 

35) ஏரினக் கலர்ச் ி லிக  VS கலமினக் கலர்ச் ி லிக  

36) பொத ம் ன் கண்ைொடிக ஈொக்குகிமது. 
37) பப்பு இழுலிக  ற்றும் அதன் பன்பொடுகள்  
38)  க்தி VS பறுக்கு 

மின்ன ோட்டவியல் மற்றும் கோந்தவியல் 

1) ஏம் லிதி 
2)  ூயின் சலப்பொக்கல் லிகரவு / லிதி ற்றும் அதன் பன்பொடுகள். 
3) ீக்கடத்துத் திமன் ற்றும் அதன் பன்பொடுகள் 

4) நிக்கொம் ன் சலப்பம் உண்டொக்கும் சபொபேரொக பன்படுத்தப்படுகிமது.  
5) சுறல் ின்கனொட்டங்கள் ற்றும் அதன் பன்பொடுகள். 
6) ின்கொந்த தூண்டல் 

7) ின்ொற்மி, லகககள் ற்றும் அதன் இறப்புகள். 
8) ின் ொற்மி லிகிதம்  
9) ககொலூம்பஸ் திர்லிகிதலர்க்க லிதி 
10) பதன்க ின்கயம் ற்று துகை (இண்டொம் நிகய) ின்கயம்  

11) AC/DC ின் இற்மி 

12) கடனில் ின்கயம் 

13) சயக்யொஞ் ி ின்கயம் 

14) அிய கொரீ க க்கயொம் 
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15) உட்புகுதிமன் 

16) ற்புத் திமன் 

17) கொந்தொக்கல் 

18) கொந்தப் சபொபேள்கரின் லகககள் - டொ, பொொ, அபக்கொந்தம்  
19) கிபெரிின் தட்பசலப்பம் 

20) கிபெரிின் லிதி 
21) பேத்தீனிம் 

22) கொந்தப் சபொபேட்கள் 
23) ட்டி ின்கனொட்டம் ற்றும் அதன் பன்பொடுகள்  

ஒலி மற்றும் ஒளி  

1) இகச் ல், அதன் தொக்கங்கள் ற்றும் குகமக்கும் லறிகள். 
2) திசொரி ற்றும் திசொரி நிகழ்லதற்கொன நிதி  
3) தசொயிின் பன்பொடுகள் 

4) டொப்ரர் லிகரவு ற்றும் அதன் பன்பொடுகள் 

5) SONAR ற்றும் அதன் பன்பொடுகள் 

6) எயிகரின் லகககள் 

7)  ிறுத் திக  ொற்மக் ககொைம் 

8) பொர்கலகள் ற்றும் குகமபொடுகள் 

9) ஸ்சநல் லிதி 
10) லில்கயின் திமன் 

11) குறி ற்றும் குலிொடி ற்றும் அலற்மின் பன்பொடுகள் 

12) சய்பிம்பம் VS ொிம்பம் 

13) எரி பகனலொக்கம் ற்றும் அதன் பன்பொடுகள் 

14) ன் நட் த்திங்கள் ின்னுகின்மன? 
15) ன் லியங்குகரின் கண்கள் எரிர்கிமது. 
16) எரிச் ிதமல் 

17) எரி லியங்குகரின் கண்கள் எரிர்கிமது. 
18) எரிச் ிதமல் 

19) எரிின் சொத்த உட்பும பிதிபயிப்பு ற்றும் அதன் பன்பொடுகுள். 
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அரசுக் ககோள்சககள்  
அறிவியல் மற்றும் கதோழில் நுட்பத்தின் நிறுவ ங்கள்  

அறிவியல் மற்றும் கதோழில் நுட்பத்தின் பஙகு, ைோதச கள் மற்றும் தோக்கங்கள் 
ஆறறல் - தன் ிசறவு, எண்கெய் வள ஆய்வு 

கெி ி அறிவியல் மற்றும் முன்ன ற்றம் 

1) அசு சகொள்கக 

2) UJJWALA திட்டம் –  கல் ரிலொய்வு (LPG) இகைப்கப சபண்கலக்கு 
அரிப்பது 

3) UJALA திட்டம் - LED லிநிகொகம் 

4) ச ௌபொக்கிொ திட்டம் / பித ந்திரி  ஹக் பி ியி ஹர்கர் திட்டம். 
5) ககொபர் தன் திட்டம். 
6) உத்கலகம் சகொண்ட ஆொய்ச் ிக்கொன அமிலிலுக்குத் கதகலொன (INSPIRE) 

புத்தொக்கம் 

7) லஞ்ொ (VAIRA) 

8) இம்பிரிண்ட் (IMPRINT) 

9) பொத்சநட் திட்டங்கள் 

10) டி ிட்டல் இந்திொ தூண்கள் 

11) திழ்நொடு ின் ஆலககக் சகொள்கக 2017 

12) திழ்நொடு லனலில் சகொள்கக 2018 

13) திழ்நொடு சூறில் சுற்றுயொக் சகொள்கக 2017 

14) திழ்நொடு தகலல் ற்றும் தகலல் சதொடர்புக் சகொள்கக 2018 

15) திழ்நொடு ொநிய கபரிடர் கயொண்கக்கொன பன்கனொக்குத் திட்டம் 2018-2030 

16) லிளன் திழ்நொடு 2023. 
17) இம்பிரிண்ட் 2.0 

18) SHE திட்டம் 

19) கத ி டி ிட்டல் திட்டம் 2018 

அறிவியல் மற்றும் கதோழில்நுட்பத்தின் நிறுவ ங்கள் 

1) இந்திொலின் தகயகிடொகக் சகொண்ட நிபெட்ரிகனொ ஆய்லகம். 
2) இந்தி லிண்சலரி ஆொய்ச் ிக் கறகம் - ISRO 

3) பொதுகொப்பு ஆொச் ி ற்றும் கம்பொட்டுக் கறகம் - DRDO 

4) பொபொ அட ஆொய்ச் ி கம் - BARC 

5) அமிலில் ற்றும் சதொறியக ஆய்வு ன்மம் - CSIR 

6) த்தி சநகிறிப் சபொமிில் ற்றும் சதொறில்தட்பக் கல்லி  நிறுலனம் - CIPET 

7) இந்தி கலரொண் ஆொய்ச் ிக் கறகம் - IARI 

8) இந்தித் சதொகயபைர்வு நிறுலனம் - IIRS 
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9) இந்தி லிண்சலரி சதொறில் தடபக் கறகம் - IIST 

10) இந்திொ கொந்தி அட ஆொய்ச் ி கம் - IGCAR 

11) கத ிக் கல்லில் நிறுலனம் 

12) அமிலில் ற்றும் சதொறில் தட்பத்திற்கொன  ொந்தி ஸ்லபேப் பட்நொகர் பரிசு 

13) கத ி சுற்றுச் சூறல் சபொமிில் ஆொச் ி நிறுலனம் நொக்பூர் - NEERT 

14) NPCIL 

15) (BHAVINI) பொலினி 
16) பல்ககயக்கறக ொனிக் குழு (UGC) 

17) சதொறில்தட்பக் கல்லிக்கொன அகனத்து இந்திக் குழு (AICTE) 

18) அப் ொ-U (APSARA-U) 

19) ஆன்டிரிக்ஸ் கறகம் (Antrix) 

அறிவியல் மற்றும் கதோழில் நுட்பத்தின் பங்குகள்  
ைோதச கள் மற்றும் தோக்கங்கள் 

1) கய ர் ற்றும் அதன் பன்பொடுகள் 

2) MRI (கொந்த அதிர்வு லகய லகவு) ற்றும் அதன் பன்பொடுகள் 

3) தொகனொ சதொறில்தடபம் ற்றும் அதன் பன்பொடுகள் 

4) சதொகயபைர்வு ற்றும் அதன் பன்பொடுகள் 

5) தொனிங்கில் 

6) உிரி சதொறில்தட்பம் ற்றும் அதன் பன்பொடுகள் தொனிங்கில் 

7) படப் சபொமிில் எப்புதல் குழு - GEAC 

8) பட ொற்மப்பட்ட உிரினம் ற்றும் அதன் பன்கள் 

9) உிரில் கரவு 

10) க்கரொனிங் 

11) க ொபிொ (SOPHIA) 

12)  ொம் (SAM) 

13) இகைத்திற்கொன சபொபேள்கள் (IOT) 

14) பப்பரிொை அச் ிடல் (3D-pinting) 

15)  ங்கியித் சதொடர் சதொறில்தட்பம் 

16) சபபேந்தவு 

17) சய்நிகர் உண்கத் கதொற்மம் ற்றும் இகைப்பு உண்கத் கதொற்மம் 

18) சதொடுதிகபல் கலகய ச ய்தல் 
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ஆற்றல் தன் ிசற, எண்கெய் வ  ஆய்வு 

1.  ர்லகத  சூரி க்தி கூட்டகப்பு 
2. பொரிஸ் எப்பந்தம் 

3. களல் லொப 

4. நீகக் கரிம் 

5. உிரி லொப 

6. உிரி ரிசபொபேள் ற்றும் அதனின் உற்பத்திகள் 

7. புலி சலப்ப  க்தி 
8. கபதி - பக்கிம் ங்கள் 

9.  க்தி ஸ்தயொ - பக்கித்துலங்கள் 

10. ிதக்கும் சூரிகொந்தி பூங்கொ 
11. அட க்தி நன்ககள் ற்றும் தீககள் 

12. ITER திட்டம் 

13. கதிரிக்கக் கொய திப்படீு 

14. கதிரிக்க  ிகிச்க  

15. அப் ொ, கொினி (APSARA, KAMINI) 
16. நீர்ப் சபபேக்கத் திமன் 

17. கடல் அகய ஆற்மல் 

18. இந்திொலிலுள் அட உகயகள் 

கெி ி அறிவியல் மற்றும் முன்ன ற்றங்கள் 

1) உதொைங்கலடன் கைினிகரின் தகயபகம 

2) ச ொற்ககர லிரிலொக்கும் ச ய்க. 
a) ENIAC 

b) RAM 

c) ROM 

d) BIOS 

e) ASCII 

f) EBCDIC 

g) ISCII 

h) PROM 

i) EPROM 

j) URL 

k) HTTP 

l) HTML 
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3) ச ற்கக தண்ைமி 
4) சுட்டிகரின் (mouse) லகககள் 

5) சுட்டி (mouse)/ கைினி /இகை - கண்டுபிடித்தது ொர் 
6) பட்கடக் குமிடீு (Bar Code) VS லிகவுபதில் குமிடீு (QR Code) 

7) OCR VS BCR 

8) GUI  

9) லிக ப் பயகக VS குமிககிடல் (Keyer) 

10) அச்சுப்சபொமி VS லகலி 
11) அச்சுப் சபொமிகரின் லகககள் 

12) சதொட்டக்சுப் சபொமி VS சதொடொ அச்சுப் சபொமி 
13) கச்சுப் சபொமி VS கய ர் அச்சுப்சபொமி 
14) தண் இக்கம் (Cold booting) VS லன் இக்கம் (Warm booting) 

15) பதன்க நிகனலகம் (Primary Memory) VS இண்டொம் நிகய நிகனலகம் 
(Secondary memory) 

16) இந்தி சொறி 
17) சதொகுப்பு சொறி 
18) உர்நிகய சொறி 
19) தொனிங்கில் 

20) உிரி சதொறில் தட்பம் 

21) நொகனொ சதொறில் தட்பம் 

22) இபே ண்கை கூட்டுதல் ற்றும் கறித்தல் 

23) 2’s Complement  பன்படுத்தி கறித்தல் 

24) 2’s  Complement   
25) த த்தியிபேந்து இபே ொற்மம் 

26) பூயி இற்கைிதம் 

27) படகயகள் (Gates) லகககள் 

28) உயகரொலி லொில்கள் VS அடிப்பகட லொில்கள் 

29) AND, OR, NOT, NOR, NAND 

30) XOR VS NOR 

31) டீொர்கன் லிதி 
32) CISC 

33) தண்ச யி 
34) தண் ச யிின் லகககள் 

35) நிகனலக  ொதனங்கரின் லகககள் 

36) RAM - DRAM. SRAM 

37) ROM - PROM, EPROM, EEPROM 

38) கதக்க நிகனலகம் 

39) CD/DVD Bluray 
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40) ின்கலட்கடொரி நிகனலகம்  
41) HDMI 

42) இக்கு தரம் 

43) இக்கு தரத்தின் லகககள் 

44) இக்கு தரத்தின் பண்புகள் 

45) இக்கு தரத்தின் இயக்குகள் 

46) இக்கு தரத்தின் பன்கள் 

47) சன்சபொபேள் - சன் சபொபேள் லகககள் 

48) பன்பொட்டு சன் சபொபேள் VS நியொக்க சன் சபொபேள் 

49) பண்கச் ச யொக்கம் 

50) பய பைிொக்கம் 

51) பய நியொக்கம் 

52) லிலல் இக்கு தரம் ற்றும் அதன் நன்ககள் 

53) ஆண்டிொய்டு 

54) நில் சநமிபகம 

55) சநமிபகம லிரக்கப்பட கலண்டும் 

56) கபொயிக் குமிபகம 

57) சதொகுப்பி 
58) பிட்கள் VS கபட்கள் VS நிப்பிள் 

59) CPUலின் ச ல்பொடுகள் 

60) MICR VS OMR 

61) இண்டு பிட்ககர கூட்டுபலர், கறிப்பலர் (Adder, Subtractor) 

62) பிரிப் ப்ரொப் 

63) இகைம் 

64) இகைத்தின் பன்பொடுகள் 

65) லகககள் - LAN, MAN, WAN 

66) லகயப்பின்னல் கட்டகப்பு 

67) இைக்கி (கொடம்) 
68) தகலல் பரிொற்ம பகம - லகககள் 

69) WWW 

70) FIP, TELNET 

71) TCP 

72) URL 

73) ின்-கறிவு 

74) ின் ஆலகக ற்றும் அதன் நன்ககள் 

75) சொகபல் ஆலகக ற்றும் அதன் நன்ககள் 

76) புலடூத் VS கல-கப 

77)  பக லகயதரங்கள் - நன்ககள் ற்றும் தீககள் 
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78) VOLTE 

79) BHIM ச யி 
80) பித்பஷ், ிகிர் 
81) கதடல் சபொமி 

 

 

 

 

 

 


