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எட்டாம் வகுப்பு - அறிவியல் 

இரண்டாம் பருவம் 

1. உடல் இயக்கங்கள் 

1 . தசை நாணானது …………………… சை ………………………… உடன் இசணக்கிறது. 

விடட : தடை, எலும்பு  

2 . மண்புழு நகர்வதற்கு உடல் தசைகளும் மற்றும் ………………………… உதவுகின்றன. 

விடட : நீட்ைியான ைடீ்டாக்களும் 

3 . எலும்பிசன வவளிப்புறமாக சூழ்ந்துள்ள கடின ததால் தபான்ற அசமப்பு ………………….. 

விடட : பபரியாஸ்டியம் 

4 . வபரும்பாலான தசைகள் பலவிதமான இைக்கத்தின் தபாது ………………………. தாங்கி நிற்க 
உதவுகின்றன. 

விடட : உடலின் பாகங்கடை 

5 . தசைகள் எலும்புகளுடன் ………………………. மூலம் இசணந்துள்ளன. 

விடட : தடை நாண்கள் 

6 . தசைைானது எலும்புடன் இறுக்கமாகவும் ……………………. மற்றும் ……………………….. தபான்ற 
அசைவுக்கு ஏற்ற வசகைிலும் இசணந்துள்ளன. 

விடட : சுருங்குவது , இழுக்கவும் 

7 . எலும்பு கடினமானது. இது ………………………….. நிற வபாருளால் ஆனது. 

விடட : பவண்ணிற ைாம்பல் 

8 . எலும்பின் சமைப் பகுதிைில் எசட குசறவானதாகவும் மிருதுவானதாகவும் 
உறிஞ்சும் தன்சமயுள்ள ………………….. தபான்ற வபாருள்கள் உள்ளன. 

விடட : கடற் பஞ்சு  

9 . மூட்டுகள் இரண்டு எலும்புக்கும் இசடதைைான அசமந்த உறுதிைான ……………………. 
மூலம் இசணக்கப்படுகின்றன. 

விடட : இடணப்பிடை 
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10 . மூட்டு என்பது எலும்புகளுக்கு இசடைிலும் ……………………….. இசடைிலும் …………………….. 
எலும்புகளுக்கும் இசடைிலும் இசணப்சப ஏற்படுத்தும் பகுதிைாகும். 

விடட : குருத்பதலும்புகளுக்கும் பந்துகளுக்கும். 

11 . வபாதுவாக மனித எலும்புக் கூட்டில் ……………………. எலும்புகள் உள்ளன. 

விடட : 206 

12 . விலா எலும்புகளும் மார்வபலும்புகளும் மற்றும் முதுவகழும்பும் இசணந்து 
…………………. உள்ளன. 

விடட : மார்புக் கூடாக 

13 . மனிதனில் காணப்படக் கூடிை மிக நீளமான எலும்பு ………………………………….. 

விடட : பதாடட எலும்பு  

14 . நம் உடலில் காணப்படக்கூடிை மிகச் ைிறிை எலும்பு ………………………… உள்ள அங்கவடி 
எலும்பாகும். 

விடட : காதில் 

15 . மீன்கள் வால் பகுதிசை ………………………… பக்கவாட்டில் அப்படியும் இப்படியும்  

அசைத்து நீந்துகின்றன. 

விடட : அடலபபான்று 

16 . கரப்பான் பூச்ைிைானது விசரவாக …………………….. மற்றும் நன்றாகப் ………………………. கூடிைப் 
பூச்ைிைாகும். 

விடட : ஓடக்கூடியது , பறக்கக் கூடியது. 

17 . அசல அசலைான இடப்வபைர்ச்ைிைான ……………………… நகர்வானது வபரும்பாலான 
பாம்புகள் நீரிலும் நிலத்திலும் நகர பைன்படுகின்றன. 

விடட : S வடிவ 

18 . பறசவகள் ………………………….. வாழ்க்சகக்தகற்ப அசமப்புகசளப் வபற்றுள்ளன. 

விடட : காற்று டண்டல 

19 . உடல் அசமப்பு காற்றில் பறப்பதற்தகற்ப கூர் வடிவத்திசனயும் காற்றில் 
பறக்கும் தபாது ……………………. அளசவக் குசறக்கும் வசகைிலும் அசமந்துள்ளன. 

விடட : காற்றுத் தடடயின் 
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20. வடிவம் மற்றும் எ.கா. 

1) நீளமான எலும்பு              அ) காசரவைலும்பு 

2) குட்சடைான எலும்பு          ஆ) வதாசட எலும்பு 

3) தட்சடைான எலும்பு           இ) முக எலும்பு 

4) ஒழுங்கற்ற வடிவ எலும்பு      ஈ) மணிக்கட்டு 

விடட : 1) ஆ   2) ஈ   3) அ   4) இ 

21 . மூட்டுகளின் இசணப்பு வசக மற்றும் எ.கா. 

1) நாரிசணப்பு மூட்டுகள்          அ) காதுமடல் 

2) குருத்வதலும்பு மூட்டுகள்        ஆ) அசையும் மூட்டு 

3) திரவ மூட்டுகள்                 இ) மண்சடதைாடு எலும்பு 

4) இடுப்பு எலும்பு                  ஈ) ததால்பட்சட எலும்பு தைருமிடம் 

விடட : 1) இ    2) அ   3) ஈ   4) ஆ  

22 . வபாருத்துக. 

1) பந்து கிண்ண மூட்டு       அ) முதல் மற்றும் 2 வது கழுத்து முள்வளழும்பு 

2) கீல் மூட்டு                ஆ) உள்ளங்சக எலும்பு 

3) வழுக்கு மூட்டு            இ) இடுப்பு எலும்பு 

4) மூசள மூட்டு             ஈ) முழங்கால் 

விடட : 1) இ   2) ஈ   3) ஆ    4) அ 

23 . வபாருத்துக. 

1) மனித எலும்புக்கூடு    அ) 5 முள்வளழும்புகள்  

2) கழுத்துப் பகுதி         ஆ) 12 முள்வளலும்புகள் 

3) மார்புப் பகுதி           இ) 206 எலும்புகள் 

4) வைிற்றுப் பகுதி         ஈ) 7 முள்வளலும்புகள்  

விடட : 1) இ   2) ஈ   3) ஆ   4) அ 
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24 . ைட்டகத்தின் பணிகள் 

1) இைக்கம்                      அ) கால்ைிைம்,பாஸ்தபட் 

2) பாதுகாத்தல்                   ஆ) எலும்பு மஞ்சை 

3) தைமிக்கும் தாது உப்புகள்        இ) இதைம்,நுசரைீரல்,மூசள 

4) இரத்த வைல்களின் உற்பத்தி      ஈ) வநம்புதகால் 

விடட : 1) ஈ   2) இ   3) அ   4) ஆ  

25 . விலங்குகளின் இைக்கம். 

1) மீன்கள்                அ) தமலும் கீழும் அசைத்தல்  

2) மண்புழுக்கள்          ஆ) S வடிவ இைக்கம் 

3) பாம்பு                 இ) அசல தபான்று பக்க வாட்டில்  

4) பறசவ                ஈ) ைீடாக்கள் சுருங்கி விரிதல் 

விடட : 1) இ    2) ஈ    3) ஆ   4) அ  

2. காற்று, நிலம், நீர் மாசுபடுதல் 

1 . இைற்சக வளங்களில் ……………………….. மற்றும் ………………………….. முக்கிைமானசவ. 

விடட : காற்று , நீர் , நிலம் 

2 . மனிதர்களின் ……………………… வைைல்பாடுகதள சுகாதாரமான சுற்றுச்சூழசல பாதிக்கிறது. 

விடட : கட்டுப்பாடற்ற 

3 . …………………….. மற்றும் ……………………….. முசறைினால் காற்றின் தைர்மம் மாற்றம் அசடகிறது. 

விடட : இயற்பியல் , பவதியல் 

4 . ஓதைான் ஒரு ………………………. வாயு. 

விடட : நிறமற்ற 

5 . ஓதைான் வளிமண்டலத்திலுள்ள ………………………. அடுக்கில் காணப்படுகிறது. 

விடட : ஸ்ட்பரட்படாஸ்பியர் 

6 . ஓதைான் அடுக்கில் அடர்த்தி குசறகிறது.இதசன …………………………….. என்கிதறாம். 

விடட : ஓபைானில் ஓட்டட 
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7 . ஓதைான் ஓட்சடைினால் கடும் தீங்கு விசளவிக்கும் ……………………….. கதிர்கள் புவிசை 
அசடகின்றன. 

விடட : புறஊதாக் 

8 . வதாழிற்ைாசலகளிலிருந்து வவளிவரும் புசககசள ……………………………. பின்னர் 
வளிமண்டலத்திற்கு வவளிதைற்ற தவண்டும். 

விடட : வடிகட்டிய 

9 . வதாழிற்ைாசலைிலிருந்து வவளிவரும் வவப்பநீர் இைற்சக நீர்ச் சுழற்ைிசைப் 
பாதிக்கிறது.இதசன ……………………….. என்கிதறாம். 

விடட : பவப்ப மாசுபடுதல் 

10 . கழிவு நீர் நிசலகசள வந்தசடயும் முன்னர் நீரிலுள்ள மாசுப்வபாருட்கசள 
நீக்குவது ……………………………..  

விடட : நீரிடன சுத்திகரித்தல் 

11 . வடீுகள்,வதாழிற்ைாசலகள்,மருத்துவமசனகள்,அலுவலகங்கள் மற்றும் பல 
வசககளிலிருந்து வவளிதைற்றப்படும் நீர் …………………………….. எனப்படும். 

விடட : கைிவுநீர் 

12 . புவிைின் இைல்பான நிலப்பரப்பானது வதாழிற்ைாசல வணிகம் வடீ்டு உபதைாகம் 
விவைாைப் வபாருள்களினால் …………………………………. ஏற்படுகிறது. 

விடட : மாசுபடுதல் 

13 . மண்ணில் உள்ள வளம் நீக்கப்படுவது ………………………………. எனப்படும். 

விடட : மண் அரிப்பு 

14 . நுண்ணுைிரிகளால் உருவாக்கப்பட்டு முழுசமைாக மட்கிப் தபாகும் 
இைற்சகைான பிளாஸ்டிக் வபாருளின் விைாபாரப் வபைதர ………………………. எனப்படும். 

விடட :  பபயாபபால் 

15 . நுண்ணுைிரிகள் ைிசதத்தலுக்கு ……………………. மற்றும் ………………………. தபான்ற 
நுண்ணுைிரிகள் காரணமாகிறது. 

விடட :  யூடமைடீ்ஸ்,டைபமாைடீ்ஸ் 

16 . மாசு கட்டுப்பாடு என்பது உள்ளூர் பிரச்ைிசன மட்டுமன்று இது ஒரு ………………………….. 
பிரச்ைிசன. 
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விடட :  உலகலாவிய 

17 .   குளிர்ைாதனப் வபட்டிைிலிருந்து வவளிதைறும் குதளாதராபுதளாதரா கார்பன் 
………………….. பாதித்து ………………………… தநாய் ஏற்படக் காரணமாகிறது. 

விடட : ஓபைான்,பதால் புற்றுபநாய் 

18 . சுற்றுச்சூழசலப் பாதுகாக்க நமது ைிறு பங்களிப்பு கூட …………………………… ஏற்படுத்தும். 

விடட : பபரிய மாற்றத்டத 

19 . இைற்சகைாகவும் மனித வைைல்பாடுகளாலும் தற்தபாது நன்னரீ் பற்றாக்குசறதை 
உலகலாவிை ………………………. ஆகும். 

விடட : தடலயாயப் பிரச்ைிடன 

20 . நாம் ஏராளமாக மரங்கசள நட்டால் மசழ அளவு வபருகி நம் வாழ்வுக்குத் 
ததசவைான ……………………………. ஏற்படும். 

விடட : ைபீதாஸ்ன நிடல 

21 .  

வ.எண் மாசுப் வபாருள்களின் 
வபைர் 

பிறப்பிடம் விசளவுகள் 

1. கார்பன் தமானாக்சைடு எரிவபாருள்கள் 
எரிக்கப்படுதல் 

மனித ஹதீமா 
குதளாபிதனாடு 
இசணந்து கார்பாக்ைி 
ஹதீமாகுதளாபினாக 
மாறி மரனத்சத 
ஏற்படுத்தும். 

2. கரிைமில வாயு நிலக்கரி,விறகு 
எரிக்கப்படுதல் 

உலகம் வவப்பமசடதல் 

3. சநட்ரஜன் ஆக்சைடு வாகனங்களின் 
புசக 

அமில மசழ ஏற்படுத்தல் 

4. கந்தக சட ஆக்சைடு கந்தகம் எரிதல் புற்றுதநாய்,ஆஸ்துமா  

22 . வபாருத்துக. 

1) உைிர்வலி                            அ) 78% 
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2) சநட்ரஜன்                           ஆ) 0.03% 

3) பிற வாயுக்கள்                        இ) 50% 

4) வாகனங்களின் காற்று மாசுபாடு        ஈ) 20.9% 

விடட : 1) ஈ   2) அ   3) ஆ   4) இ 

23 . வபாருத்துக. 

1) கார்கன் தமானாக்சைடு     அ) உலகம் வவப்பமசடதல் 

2) கரிைமில வாயு              ஆ) அமில மசழ 

3) சநட்ரஜன் வாயுக்கள்         இ) புற்றுதநாய் 

4) கந்தக சட ஆக்சைடு        ஈ) ஹதீமாகுதளாபிசன மாற்றுதல் 

விடட : 1) ஈ   2) ஆ   3) அ    4) இ   

23 . வபாருத்துக. 

1) நீர் மாசு மற்றும் தடுப்பு ைட்டம்                 அ) 1981 

2) காற்று மாசு தடுப்பு,கட்டுப்பாட்டு ைட்டம்         ஆ) 1986 

3) சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ைட்டம்                  இ) கழிவு நீர் உறிஞ்சுதல் 

4) சதல மரங்கள்                                 ஈ) 1974 

விடட :  1) ஈ   2) ஆ   3) அ   4) இ 

3. அணு அடமப்பு 

1 . பல்தவறு முசறகளில் வபறப்பட்ட கார்பன் சட ஆக்சைடு உள்ள கார்பன் 
மற்றும் ஆக்ைிஜன் ஒரு குறிப்பிட்ட மாறா விகிதத்தில் உள்ளது.என்பது எந்த விதிசை 
வமய்ப்பிக்கும். 

1) தசலகீழ் விகித விதி   2) மாறா விகித விதி   3) வபருக்கல் விகித விதி  

விடட : மாறா விகித விதி 

2 . நீரிலுள்ள சஹட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ைிஜன் நிசற விகிதம் 
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1) 1 : 8  2) 8 : 1  3) 2 : 3 

விடட :  2) 8 : 1 

3 . டால்டன் அணுக்வகாள்சகைின் தவறான கூற்று எது. 

1) ஒவ்வவாரு பருப்வபாருளும் மிகச்ைிறிை பிரிக்கமுடிைாத துகள்களான அணுக்களால் 
உருவாக்கப்பட்டசவ 

2) ஒரு தனிமத்தின் அணுக்கள் ைாவும் எல்லா வசகைிலும் வவவ்தவறு 
மாதிரிைாகதவ இருக்கும். 

3) வவவ்தவறு தனிமங்களின் எல்லா வசகைிலும் வவவ்தவறாகதவ இருக்கும். 

விடட : 2) ஒரு தனிமத்தின் அணுக்கள் யாவும் எல்லா வடகயிலும் பவவ்பவறு 
மாதிரியாகபவ இருக்கும். 

4 . டால்டன் அணுக்வகாள்சக வவற்றிகரமாக விளக்குவது. 

1) வபாருண்சம அழிைா விதி     2) மாறா விகித விதி    

3) கதிரிைக்க விதி                4) வபருக்கல் விகித விதி 

1) 1,2 மற்றும் 3   2) 1,3 மற்றும் 4    3) 1,2 மற்றும் 4    4) 1,2 மற்றும் 4 

விடட : 3) 1,2 மற்றும் 4 

5 . தாம்ைன் அணு மாதிரிைின் ைரிைான கூற்றுகள்.  

1) தநர் மின்தனாட்டம் அணுவில் ைீராகப் பகிர்ந்துள்ளன. 

2) தநர் மின் தகாளத்தினுள் எலக்ட்ரான்கள் ைீராக பகிர்ந்துள்ளன. 

3) எலக்ட்ரான்கள் ஒன்சறவைான்று கவர்ந்து அணுசவ நிசலப்புத் தன்சம அசடைச் 
வைய்கின்றன. 

4) அணுவில் அணுவின் நிசற ைீராகப் பகிர்ந்துள்ளன. 

1) 1,2 மற்றம் 4    2) 1,2 மற்றும் 4    3) 1 மற்றும் 3 

விடட : 2) 1,2 மற்றும் 4  

6 . ……………………………… எதிர் மின்னூட்டம் வபற்றசவ. 

விடட :  எலக்ட்ரான்கள் 

7 . புதராட்டான் ………………………. முசன பக்கம் விலக்ககமசடகிறது. 
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விடட :  எதிர்முடன 

8 . அசனத்துப் பருப்வபாருள்களின் கட்டுமான அலகுகளாக …………………………………… 
அசமந்துள்ளன. 

விடட :  அணுக்கள் 

9 . கிதரக்க வமாழிைில் அணு என்ற வைால்லுக்கு …………………………….. என்று வபாருள். 

விடட :  உடடக்க முடியாதடவ 

10 . பருப்வபாருள்களின் மின் தன்சம பற்றி அறிவதன் மூலம் …………………………….. புரிந்து 
வகாள்ள இைலும். 

விடட :  அணுக்கைின் இடயபு 

11 . அணு மாதிரி என்பது அணுவிலுள்ள பல்தவறு …………………………….. அசமப்பு பற்றிக் 
கூறுவதாகும். 

விடட :  அடிப்படடத் துகைின் 

12 . வாைிக்களின் வழிதை மின்ைாரத்சத வைலுத்தும் தபாது  அணுசவ பகுக்க 
முடியும் அதில் ………………………….. உள்ளன. 

விடட :  எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் புபராட்டான்கள் 

13 . தாம்ைன் முன் வமாழந்த அணு மாதிரி ……………………………. பழத்சத ஒத்து இருந்தது. 

விடட :  தர்பூைனி 

14 . வபாருத்துக. 

1) தவதிக் கூடுசக விதி           அ) அணுக்வகாள்சக 

2) டால்டன்                       ஆ) புதராட்டான் கண்டுபிடிப்பு 

3) தஜ.தஜ.தாம்ைன்                 இ) மாறா விகித விதி 

4) தகால்டுஸ்டீன் தைாதசன        ஈ) எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிப்பு 

விடட : 1) இ   2) அ    3) ஈ   4) ஆ  

 

15 . வபாருத்துக. 

1) வபாருண்சம அழிவிண்சம விதி      அ) டால்டன் 
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2) மாறா விகி விதி                     ஆ) தஜ.தஜ.தாம்ைன் 

3) அணுக்வகாள்சக                      இ) ப்வரௌஸ்ட்  

4) எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிப்பு              ஈ) லவாைிைர்   

விடட : 1) ஈ   2) இ    3) அ    4) ஆ 

16 . வபாருத்துக. 

1) எலக்ட்ரான்               அ) தகால்டுஸ்டீன் 

2) புதராட்டான்              ஆ) எதிர்மின் வாய்க் குழாய் 

3) புதராட்டாசனக்           இ) 1.00778 அ.நி.அ 

கண்டுபிடித்தவர்  

4) மின்னிறக்க குழாய்        ஈ) 0.00054 அ.நி.அ 

விடட : 1) ஈ   2) இ   3) அ    4) ஆ 

4. மின்ைாரவியல், பவப்பவியல் 

1 . மின் முலாம் பூைப்பட தவண்டிை வபாருள் ………………………. மின்வாைாக வைைல்படும். 

1) எதிமின்வாய்                      2) தநர்மின்வாய் 

3) எதிர் மின் மற்றும் தநர்மின்வாய்   4) எதுவும் இல்சல 

விடட : 2) தநர்மின்வாய் 

2 . அதிக எலக்ட்ரான்கசளப் வபற்ற ஒரு வபாருள் ……………………………….. 

1) தநர் மின்னூட்டம் உசடைது  

2) மின் மின்னூட்டம் அற்றது. 

3) எதிர் மின்னூட்டம் உசடைது. 

4) தநர் மற்றும் எதிர் மின்னூட்டம் உசடைது.   

விடட : 3) எதிர் மின்னூட்டம் உடடயது. 

3 .  வதாடுவதினன் மூலம் ஒரு வபாருசள மின்னூட்டசமசடைச் வைய்யும் முசற 

அ) கடத்துதல்   ஆ) உராய்வின் மூலம் மின்னூட்டம் இசடைடை வைய்தல் 

இ) தூண்டுதல்    ஈ) இசவ அசனத்தும் 
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விடட : 1) கடத்துதல்  

4 . மின்னூட்டம் வபற்ற தமகத்தின் அடிப்பகுதி வமதுவாக ………………………………… வபற்றிருக்கும். 

1) தநர் மின்னுட்டம்   2) எதிர் மின்னூட்டம்    3) காற்று    4) மின்னூட்டம் இல்சல 

விடட : 2) எதிர் மின்னூட்டம்  

5 . ஒரு வபாருளின் வவப்பம் அல்லது குளிர்ச்ைிைின் அளவு……………………………………. 

1) வவப்பநிசல   2) குளிர்ச்ைி    3) வவப்பநிசல மானி    4) வவப்பம் 

விடட : பவப்பநிடல 

6 . கசரைல்களின் வழிதை மின்னூட்டம் பாயும் தபாது ………………………………….. மாற்றத்சத 
ஏற்படுத்துகிறது. 

விடட : பவதி 

7 . மின்னூட்டங்கசள அறிைவும் அளக்கவும் பைன்படும் கருவி …………………………………. 

விடட : அம்மீட்டர் 

8 . மின்தனாட்டம் பாய்வதற்கு ……………………………… ததசவ. 

விடட : மின் கடத்தும் சுற்று. 

9 . மின்தனாட்டத்சத கடத்தும் திரவங்கள் அசனத்தும் ………………………………… மற்றும் 
………………………… கசரைல்களாகதவ உள்ளன. 

விடட : மின்பகுைிகள்,மின்னாற்பகுப்பு,மண் 

10 . ஏததனுவமாரு மின்கடத்தும் பரப்பின் தபாது மற்வறாரு உதலாகத்சத வமலிதான 
அடுக்காகப் படிைச் வைய்யும் முசறக்கு மின்முலாம் பூசுதல் என்று 
வபைர்.இம்முசறைில் பைன்படும் தத்துவம் …………………………………….. 

விடட : மின்னாற் பகுப்பு 

11 . வபாருட்கசள வவப்பப்படுத்தும் தபாது அவற்றின் ……………………………….. உைருகிறது. 

விடட : பவப்பநிடல 

12 . வவப்பம் ஓரிடத்திலிருந்து மற்வறாரு இடத்திற்கு எவ்வித பருப்வபாருள் ஊடகம் 
இன்றி பரவும் முசறக்கு ………………………….. என்று வபைர். 

விடட : பவப்பக் கதிர்வசீ்சு. 
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13 . வபாருத்துக. 

1 . மின்னல்                      அ) வவப்பம் பரவுதல் 

2 . குசறந்த அளவு               ஆ) ஒன்சறவைான்று ஈர்க்கும் 

மின்தனாட்டம் 

3 . வவப்பக் கடத்தல்              இ) இடிதாங்கி 

4 . எதிர் எதிர்                     ஈ) LED பைன்படுத்தலாம் 

மின்னூட்டங்கள் 

விடட : 1) இ    2) ஈ   3) அ    4) ஆ 

14 . வபாருத்துக. 

1. காப்பர்,அலுமினிைம்         அ) மின்கடத்தாப் வபாருள் 

2. பிளாஸ்டிக்.இரப்பர்          ஆ) மின்னாற்றல் விசளவு 

3. வடீ்டின் மின்வனாருள்       இ) மின் கடத்திகள் 

4. அறிஞர் வபஞ்ைமின்          ஈ) பக்கச்சுற்று 

பிராங்ளின் 

விடட : 1) இ    2) அ    3) ஈ    4) ஆ 

15. வபாருத்துக. 

1) துத்தநாகம்          அ) தங்க குதளாசரடு  

2) வவள்ளி             ஆ) துத்தநாக ைல்தபட் 

3) தங்கம்              இ) வவள்ளி சநட்தரட் 

4) புதராட்டான்          ஈ) எதிர்மின் சுசவ 

5) எலக்ட்ரான்          உ) நடுநிசல 

6) நியூட்ரான்           ஊ) தநர்மின்சுசம 

விடட : 1) ஆ   2) இ   3) அ    4) ஊ   5) ஈ   6) உ 

16 . நீரில் உப்புகள் கசரந்நிருந்தால் அது ஒரு ைிறந்த …………………………… ஆக வைைல்படும். 

விடட : மின்கடத்தியாகச் 
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17 . இரப்பர் சகயுசறகள் மற்றும் காலனிகசள அணிவதன் மூலம் நாம் நம்சம 
…………………… ஓரளவு காத்துக்வகாள்ளலாம். 

விடட : மின் அதிர்ச்ைியிலிருந்து. 

18 . மின்தனாட்டம் பாய்வதற்கு மூடப்பட்ட மின்கடத்தும் ………………………….. ததசவ. 

விடட : சுற்றுப்பாடத 

19 . ஒவ்வவாரு மின்விளக்கும் தனித்தனிைாக மின்கம்பிகள் மூலம் மின்கலத்தின் 
இரு முசனகளிலும் இசணக்கப்பட்டுள்ளன.இத்தசகை மின்சுற்று ………………………….. 

விடட : பக்கச்சுற்று. 

20 . ஒரு சுற்றில் பாயும் மின்தனாட்டத்சத உறுதி வைய்ை ஒரு ………………………….. 
பைன்படுத்தி உறுதி வைய்து வகாள்ளலாம். 

விடட : மின் விைக்டக 

21 . மின்தனாட்டத்சத கடத்தும் ஒரு கசரைல் அல்லது உருகிை நிசலைில் உள்ள 
வபாருசள …………………………. என்கிதறாம். 

விடட : மின்பகுைி 

22 . ஒரு கசரைலினுள் மூழ்கி சவக்கப்பட்டுள்ள மின்தனாட்டத்சத வைலுத்தப் 
பைன்படும் இரண்டு தகடுகளும் ………………………… எனப்படும். 

விடட : மின் வாய்கள் 

23 . ஒரு மின்பகுளிக் கசரைலின் வழிதை மின்தனாட்டம் வைலுத்தும் தபாது மின் 
பகுளிக் கசரைல்கள் அைனிகளாகப் பிரியும் நிகழ்வு ………………………………. எனப்படும். 

விடட : மின்னாற் பகுப்பு 

24 . துத்தநாகம் முலாம் பூைப்பட்ட இரும்பு …………………….. எனப்படும். 

விடட : கால்வடனஸ்டு இரும்பு 

25 . கம்பளிைால் ததய்க்கப்படும் தபாது …………………………… காரணமாக ………………………… இரு 
வபாருள்களிசடதை மாற்றப்படுகின்றன. 

விடட : உராய்வின்,எலக்ட்ரான்கைின் 

26 . ஓர் அணு மூன்றுவசகைான துகள்கசளப் வபற்றுள்ளது.இசவ …………………………… 
மற்றும் …………………………. , ………………………………. ஆகும். 
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விடட :  எலக்ட்ரான் , புபராட்டான் , நியூட்ரான்  

27 . ஒரு வபாருள் மற்வறாரு வபாருளுடன் உராயும் வபாழுது வபாருட்களில் உள்ள 
அணுக்கள் உராய்வின் காரணமாக ………………………… மாற்றிக் வகாள்கின்றன. 

விடட : எலக்ட்ரான்கடை 

28 . மின்னூட்டம் காட்டும் கருவி ……………………. மற்றும் மூலம் மின்னூட்டமசடயும் 
தத்துவத்தில் வைைல்படுகிறது. 

விடட : கடத்துதல் , தூண்டுதல் 

29 . மின்னல் என்பது மின்தனாட்டத்தினால் ……………………….. நிகழும் ஓர் அற்புதக் 
காட்ைிைாகும். 

விடட : இயற்டகயில் 

30 . மின்னல் உண்டாகும் தபாது ஏற்படும் மிகப்வபருமளவு வவப்பம் காற்சற 
உடனடிைாக ……………………………….. , ……………………………… வைய்கிறது. 

விடட : விரிவடடயும் , அதிர்வடடயும் 

31 . அறிவிைல் அறிஞர் வபஞ்ைமின் பிராங்ளின் ………………………………. என்பது மின்னாற்றலின் 
விசளதவ என்பசத நிரூபித்துக் காட்டினார். 

விடட : மின்னல் 

32 . உைரமான கட்டிடங்கசள மின்னலிலிருந்து பாதுகாக்க ……………………… பைன்படுகிறது. 

விடட : இடி தாங்கிகள் 

33 . வவவ்தவறு வபாருள்களுக்கு ஒதர அளவு வவப்பநிசலசை உைர்த்த வவவ்தவறு 
அளவில் …………………………… ததசவப்படும். 

விடட :  பவப்பம். 

34 . ஒரு திடப்வபாருசள வவப்பப்படுத்தும் தபாது ஒரு குறிப்பிட்ட வவப்பநிசலைில் 
உருகி …………………………. மாறுகிறது.இவ்வவப்பநிசல அதன் ……………………………….. எனப்படும். 

விடட :  திரவமாக , உருகு நிடல   

35 . திரவப்வபாருசள வவப்பப்படுத்தும் தபாது ஒரு குறிப்பிட்ட வவப்ப நிசலைில் 
வகாதித்து ………………………….. மாறுகிறது.இக்குறிப்பிட்ட வவப்பநிசல அதன் ……………………….. 
எனப்படும். 

விடட : வாயுவாக , பகாதிநிடல 
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36 . வபாருள்கசள வவப்பப்படுத்தும் தபாது அவற்றில் …………………………… மாற்றம் 
ஏற்படுகிறது. 

விடட : நிடலயில்  

37 . வவப்பம் வபாருள்களின் இைற்பிைல் பண்புகளில் ………………………………… ஏற்படுகிறது. 

விடட : மாற்றத்டத 

38 . மின்கடத்திைின் மின்தசட மதிப்பு அதசன ………………………………….. தபாது அதிகரிக்கிறது. 

விடட : பவப்பப்படுத்தும் பபாது 

39 . காந்தத்சத வவப்பப்படுத்தும் தபாது அது  ………………………………………. ஐ இழக்கிறது.   

விடட : காந்தத்தன்டமடய 

40 . வவப்பம் தவதி மாற்றத்சத …………………………….. நசடவபறச் வைய்கிறது. 

விடட : பவகமாக 

41 . வபாருள்கசள வவப்பப்படுத்தும்  தபாது …………………… மற்றும் குளிர்விக்கும் தபாது 
……………………………………………  

விடட : விரிவடடகின்றன , சுருங்குகின்றன. 

42 . வாயுக்களின் வவப்பநிசல அதிகரிக்கும் தபாது அவற்றின்  

……………………… அதிகரிக்கிறது. 

விடட : கன அைவு 

43 . வவப்பமானது அதிக வவப்பநிசலைில் உள்ள பகுதிைிலிருந்து குசறந்த 
வவப்பநிசல உள்ள பகுதிக்கு ………………………………. பரவுகிறது. 

விடட : தானாகபவ 

44 . மூலக்கூறுகளின் உண்சமைான இைக்கத்தால் வவப்பம் பரவும் முசற 
…………………………………. எனப்படும். 

விடட : பவப்பைலனம் 


