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ஒன்பதாம் வகுப்பு வகுப்பு  

அறிவியல் 

இரண்டாம் பருவம் 

1. உணவு ஆதாரங்களை மேம்படுத்துதல் 

1 . கீழுள்ளவற்றில் அயல் நாட்டுத் தேனிவகக எது 

1) எபிஸ்புதளாரியா    2) எபிஸ் ஆடம்த ானி 

3) எபிஸ் இண்டிகா    4) எபிஸ் டார்த ட்டா 

விளட : 2) எபிஸ் ஆடம்ம ானி 

2 . இளம் உயிரிகளுக்குச் ச யற்கக உணவு அளிக்கும் சபரிய குளம் எது 

1) இனப்சபருக்கக் குளம்      2) குஞ்சு சபாரிக்கும் குளம்  

3) நாற்றாங்கால் குளம்       4) இருப்புக் குளம் 

விளட :  4) இருப்புக் குளம் 

3 . தவகைத் ோக்கும் பூச் ிககளக் சகாள்ளும் பூச் ிக் சகால்லி மருந்து எது 

1) மாலத்ேியான்   2) சமட்டா ிஸ் டாக்ஸ்   3) லிண்தடன்   4) குதளாதைாகபரிப்பஸ் 

விளட : 4) குதளாதைாகபரிப்பஸ் 

4 . சவண்சணய் வித்ேிற்கு வளர்க்கப்படும் பயிர்வகக  

1) த ாளம்   2) சூரியகாந்ேி 3) அரி ி    4) தகாதுகம 

விளட : 2) சூரியகாந்ேி 

5 . இந்ேியக் தகாழியினம் ……………………. 

1) பிகளசமௌத்   2) தைாட் ஐலண்ட்    3) லக்ஹான்    4) அ ீல்  

விளட : 4) அ ீல் 

6 . சவள்ளிப் புைட் ி என்பது ……………………………… 

1) முட்கட உற்பத்ேிகய அேிகரிப்பது    2) பால் உற்பத்ேிகயப் சபருக்குவது 

3) மீன் மற்றும் இறால் வளர்ப்பு         4) தேன் மற்றும் சமழுகிற்காக தேனவீளர்ப்பு 
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விளட : 1) முட்கட உற்பத்ேிகய அேிகரிப்பது 

7 .  ரியான விகடகய தேர்ந்சேடுத்து எழுதுக 

அ) பட்டாணி,பச்க ப் பயிறு,கருப்பு உளுந்து,கம்பு 

சபாருந்ோேது : கம்பு  ோனியம்  சவடியாக்கனி 

மற்றகவ : பயறு வகககள்,இரு புற சவடியாக்கனி 

ஆ) கஹட்ைஜன்,துத்ேநாகம்,ஆக் ிஜன்,கநட்ைஜன் 

சபாருந்ோேது : துத்தநாகம் , நுண் ஊட்ட ேனிமம் 

மற்றகவ : சபரும ஊட்டத் ேனிமம்  

இ) யூரியா,கநட்தைா பாஸ்தபட்,சபாட்டா ியம் கநட்தைட்,சோழு உைம் 

சபாருந்ோேது : ததாழு உரம் , இயற்கக உைம் 

மற்றகவ : ச யற்கக உைங்கள்  

ஈ)  ாகிவால்,தஹால்ஸ்டின் பிரீ ியன், ிவப்பு  ிந்ேி,கிர் 

சபாருந்ோேது : ம ால்ஸ்டின் ,  ிறப்பான ஓர் அயல் இனம் 

மற்றகவ : இந்ேிய கலப்பின பசுக்கள் 

8 . ……………………………………. முகறயில் ஒரு குளத்ேில் ஓர் இன மீன்கள் மட்டுதம 
வளர்க்கப்படுகிறது 

விளட : ஓர் இன ேீன் வைர்ப்பு முளற 

9 . ……………………………….. என்பது இறால் வளர்ப்பு முத்து  ிப்பி வளர்ப்பு தபான்றவற்கற 
உள்ளடக்கியது. 

விளட : நீர் உயிரி வைர்ப்பு 

10 . ஒரு தேன் கூட்டில் முட்கடயிடத் ேகுேியுகடய சபண் …………………… மட்டுதம ஆகும் 

விளட : இராணித் மதனி 

11 . இைத்ேத்ேிலுள்ள …………………………… ஐ அேிகரிப்பேற்கு தேன் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. 

விளட :  மீோகுமைாபின் 

12 . மண் மூலம் பைவும் ோவை தநாய்………………………………. ( டிக்கா தநாய்,சவப்பு தநாய் ) 
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விளட : டிக்கா தநாய்  

13 . காற்று மூலம் பைவும் ோவை தநாய் …………………….. ( வாடல் தநாய் , துருதநாய் ) 

விளட : துருதநாய் 

14 . சபாருத்துக  

1) பூச் ிக்சகால்லி       1) துத்ேநாக பாஸ்தபட்  

2) பூஞ்க க்சகால்லி    2) 2 , 4 D 

3) ககளக்சகால்லி      3)தபார்ட்தடாக் கலகவ 

4) எலிக்சகால்லி        4) DDT 

விளட : அ) 4   ஆ) 3   இ) 2   ஈ) 1 

1) விகேகள் மூலம் பைவும் தநாய்கள்    1) நிலக்கடகலயின் இகலப்புள்ளி தநாய் 

2) மண் மூலம் பைவும் தநாய்கள்         2) சநல்லின் இகலப்புள்ளி தநாய் 

3) காற்று மூலம் பைவும் தநாய்கள்       3) சநல்லின் பாக்டீரியா வாடல் தநாய் 

4) நீர் மூலம் பைவும் தநாய்கள்           4) சநல்லின் சவப்பு தநாய் 

விளட : அ) 2  ஆ) 1   இ) 4   ஈ) 3 

1)  PISCICULTURE     A.தகாழி வளர்ப்பு 

2) AQUACULTURE      B. மீன் வளர்ப்பு 

3) APICULTURE        C. நீர் உயிரி வளர்ப்பு 

4) POULTRY FARMING   D. தேன ீவளர்ப்பு 

விளட : 1) B   2) C   3) D    4) A 

15 . ஹாலந்து நாட்டிலுள்ள வந்ே இன கால்நகட ………………………….. 

விளட : ம ாஸ்டின் பிரீவியன் 

16 . பாலிலுள்ள இைண்டு ோதுக்கள் …………………… 

விளட : கால் ியம் , தபாட்டா ியம் 

17 . சவண்கமப் புைட் ியின் ேந்கே ……………………………… 

விளட : டாக்டர் வி.குரியன்  
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18 . ேமிழகத்ேில் பறகவ பண்கணக்குப் புகழ் சபற்ற இைண்டு மாவட்டங்கள் 

விளட : நாேக்கல் , த ன்ளன  

19 . தேனகீ்கள் நடன அக வுககள விளக்கியேற்காக தநாபல் பரிசு சபற்றவர் 

விளட :கார்ல்வான் ப்ரிஷ் 

20 . நமக்கு தபாதுமான உணவுக் கிகடப்பேற்கு நாம் என்ன ச ய்ய தவண்டும் 

1) குகறந்ே அளவு உணகவச்  ாப்பிடுவது  

2) அேிக அளவு உணவு உற்பத்ேி ச ய்வது 

3) உணகவ த மித்து பாதுகாப்பது 

4) தவறு இடங்களில் இருந்து வாங்குவது 

விளட : 2) அேிக அளவு உணவு உற்பத்ேி ச ய்வது  

21 .  கநட்ைஜன் குகறபாட்டால் ோவைங்களில் ………………………………… தநாய் ஏற்படுகிறது. 

1) இகலப்புள்ளி தநாய்    2) குதளாதைா ிஸ்    

3) இகல சுருட்டு தநாய்    4) சவப்பு தநாய் 

விளட : 2) குதளாதைா ிஸ் 

22 . பசுந்ோள் உைம் ேயாரிக்க …………………………. ோவைம் உேவுகிறது. 

1)  ப்பாத்ேிக் கள்ளி   2) த ாளம்   3) சகாளிஞ் ி    4) சுரியகாந்ேி 

விளட : 3) சகாளிஞ் ி 

23 . கீதழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ள உயிரிகளில் உறிஞ்சும் பூச் ி வகக   

1) சவட்டுக்கிளிகள்  2) கரும்புத்துகளபான்   3) ேண்டுத் துகளபான்   4) அசுவனி 

விளட : 4) அசுவனி 

24 . DDT ( கடகுதளாதைாகடபகீனல்ட்கை குதளாதைா எத்தேன் ) ஒரு ……………………………. 

1) எலிக்சகால்லி   2) ககளக்சகால்லி   3) பூஞ்க க் சகால்லி    4) பூச் ிக் சகால்லி 

விளட : 4) பூச் ிக் சகால்லி 

25 . அேிகமான சகாழுப்பு உள்ள விலங்கினப் சபாருள் …………………… 

1) மாமி ம்  2) முட்கட   3) பால்   4) மீன்  
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விளட : ோேி ம் 

26 . தேன் கூட்டில் ைாயல் சஜல்லி உணவுப் புழுக்களுக்கு அளிக்கப்படுகிறது. 

1) ஆண் தேன ீ  2) சபண் தேன ீ   3) இைாணித்தேன ீ   4) தவகலக்காைத் தேன ீ

விளட : 3) இைாணித்தேன ீ  

27 . தகாதவறு கழுகே எந்ே இரு விலங்குகளின் கலப்பில் சபறப்பட்டது ………………….. 

1) ஆண் குேிகை,சபண் எருகம     2) ஆண் குேிகை,சபண் எருகம 

3) சபண் குேிகை,ஆண் கழுகே     4) ஆண் எருகம,சபண் குேிகை      

விளட : 3) சபண் குேிகை,ஆண் கழுகே    

28 . ோவை வளர்ச் ிக்கு அேிக அளவு தேகவப்படும் ேனிமங்கள் ……………………….  

ேனிமங்கள் எனப்படும் 

விளட : தபருே ஊட்டத் தனிேங்கள் 

29 . ோவைங்கள் விலங்குகளின் கழிவுப் சபாருள்கள்  ிகேக்கப்பட்டு …………………… உைம் 
ேயாரிக்கப்படுகிறது. 

விளட : இயற்ளக  

30 . கட அமானியம் பாஸ்தபாட்  DAP ஒரு …………………………. உைமாகும் 

விளட : கலப்பு 

31 . ச யற்கக உைங்கள் நீரில் …………………………… உகடயோல் எளிோக உறிஞ் ப்படுகின்றன. 

விளட : களரயிம் தன்ளே 

32 . ோவைப் பாகங்களின் ச ல்  ாற்றிகன உறிஞ்சும் பூச் ி …………………………………… 

விளட : இளலத்தத்துப் பூச் ி 

33 . ோவைங்களில் காற்றின் மூலம் பைவும் தநாய் ……………………………. 

( சநல்லின் சவப்பு தநாய் , பாக்டீரியா வாடல் தநாய் ) 

விளட :தநல்லின் தவப்பு மநாய் 

34 . தபார்டாக்ஸ் கலகவ ஒரு …………………………………  

விளட : பூஞ்ள க் தகால்லி 
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35 . த மிப்பு ோவைங்ககள அழிக்கும் உயிைற்ற காைணி ……………………………..  

விளட : ஈரப்பதம்  

36 . மைபு வழியில் மாறுபட்ட இைண்டு ஆண் சபண் விலங்குககள  

இகணயச் ச ய்வது 

விளட : இனக்கலப்பு 

37 . பாலில் உள்ள ேனிமம்…………………………….. விளட : கால் ியம் 

 

2 . ேனித உடல் உறுப்பு ேண்டலங்கள்  

1 . மாேவிடாய் சுழற் ிக்கான ஹார்தமான் …………………………….. 

விளட : புமராதெஸ்டிமரான் 

2 . குழந்கேப் பிறப்பின் தபாது ோய் அேிக வலிகய உணர்வேற்கு காைணமான 
ஹார்தமானின் சபயர் ………………………………… 

விளட : ஆக் ிமடா ின் 

3 . புன்னகத்ேல் …………………………………………. ேக களால் நிகழ்கின்றன. 

விளட : இயக்குத்தள கைால்  

4 . மூகள ……………................ என்ற ேகல எலும்புகளால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. 

விளட : ேண்ளடமயாடு 

5 . …………………….. நாளம் உள்ள சுைப்பியாகவும் நாளமில்லா சுைப்பியாகவும் தவகல 
ச ய்கிறது  விளட : களணயம் 

6 .  ிறு குடலின் உட்புற சுவரில் காணப்படும் விைல் தபான்ற நீட் ிகள் ……………………….. 

எனப்படும் விளட : குடல் உறிஞ் ிகள்   

7 . ச றிமான உறுப்பின் சபரிய மூட்டுப்கப …………………………. ஆகும் 

விளட :  கீ்கம் 

8 . உணவுக்குழாயிலுள்ள குறிப்பிட்ட பணி ஏதுமற்ற உறுப்பு ………………………… ஆகும் 

விளட : குடல்வால்  
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9 . சபாருத்துக 

1) ஃபமீர்     அ) தமற்கக எலும்பு 

2) டிபியா          ஆ) தோள்பட்கட எலும்பு 

3) ஸ்தகப்புலா     இ) சோகட எலும்பு 

4) க்தளவிக்கல்     ஈ) முன்கால் எலும்பு 

5) ஹமீைஸ்        உ) காகை எலும்பு 

விளட : 1) இ    2) ஈ   3) ஆ   4) உ   5) அ 

1) நுகையீைல் ேமணி    அ) கல்லீைல்  

2) ேந்தூகிகள்           ஆ) ஆக் ிஜனற்ற இேயம் 

3) டிதயாடினம்          இ) ச ல்கள் 

4) பித்ேப்கப            ஈ) ககணயம் 

விளட : 1) ஆ    2) இ   3) ஈ    4) அ 

1) பூப்சபலும்பு            அ) மார்கபயும் வயிற்கறயும் பிரிப்பது 

2) ஆைஎலும்பு           ஆ) இடுப்பு வகளயம் 

3) எலும்பு ேக கள்     இ) கக 

4) உேைவிேனம்         ஈ) மூகளயின் கட்டகள 

விளட : 1) ஆ   2) இ   3) ஈ   4) அ 

38 . தோலுக்கு நிறமளிப்பது ……………………… 

1) சமலதனாக ட்   2) குதளாதைாளிஸ்ட்   3) கதைாட்டினாய்டு   4) த ாந்தோபில் 

விளட : 1) சமலதனாக ட் 

39 . எண்சணய் சுைப்பி சுைக்கும் எண்சணயின் சபயர் …………………… 

1) பதயாட்டின்   2)  ீபம்  3) ேிைவம்  4)  ிதனாவியல் 

விளட : 2)  ீபம் 

40 . மனிே உடலில் உள்ள ேக களின் எண்ணிக்கக  

1) 500    2) 700    3) 900    4) 750 
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விளட : 2) 700 

41 . 5 முள்சளழும்புகள் இகணந்துள்ள உருவாகும் எலும்பு ……………………. 

1) வால் முள்சளழும்பு  2) மார்பு முள்ளசளழும்பு  3) ேிரு சவழும்பு   4) மார்சபழும்பு 

விளட : 3) ேிரு சவழும்பு 

42 . கிளினாய்டு குழி காணப்படும் இடம் ……………………… 

1) முழங்கக எலும்பும் தமற்கக எலும்பு சபாருந்தும் இடம்   

2) முழங்கால் எலும்பும் டிபியாவும் த ருமிடம் 

3) காகை எலும்புகளும் ககசயழும்பும் சபாருந்தும் குழி 

4) மணிக்கட்டும் விைல்களும் சபாருந்தும் இடம் 

விளட : 3) காகை எலும்புகளும் ககசயழும்பும் சபாருந்தும் குழி 

43 . இடுப்சபலும்பில் உள்ள கிண்ணக்குழி ……………………………….. 

1) கிளினாய்டு  2) அ ிட்டா புலம்   3) எலும்பு மஞ்க    4) மார்சபலும்பு 

விளட : 2) அ ிட்டா புலம் 

44 . மனிே உடலில் உள்ள சமாத்ே எலும்புளின் எண்ணிக்கக  

1) 207   2) 205   3) 206    4) 204 

விளட : 3) 206 

45 . உணவுப் பாகேயின் நீளம் ………………. 

1) 6 முேல் 10 மீட்டர்    2) 6 முேல் 11 மீட்டர் 

3) 8 முேல் 10 ட்டர்      4) 6 முேல் 10 மீட்டர் 

விளட :  1) 6 முேல் 10 மீட்டர்    

46 . உணவுப்பாகேயில் கஹடிதைாகுதளாரிக் அமிலம் சுைக்கும் இடம்  

1) இகைப்கப   2) வாய்   3) உணவுக்குழல்   4)  ிறுகுடல் 

விளட : 1) இகைப்கப   

47 . உமிர்நீரில் உள்ள கலத ாமின் தவகல ………………………. 

1) உணவு ச ரித்ேல்                   2) உணகவ அமிலமாக்குேல்   
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3) தநாய்க் கிருமிககள அழித்ேல்       4) சுகவயூட்டுேல்  

விளட : 3) தநாய்க் கிருமிககள அழித்ேல் 

 48 . மனிே உடலில் மிகவும் கடினமான பகுேி …………………………………… 

1) இைத்ேம்    2) நிணநீர் சுைப்பி   3) எலும்பு மஞ்க   4) ககணயம் 

விளட : 3) எலும்பு மஞ்க  

49 . நுகையீைல் இைண்டு புளூைல்  வ்வுகளுக்கும் இகடதய உள்ள ேிைவம் 

1) மூகளத்ேண்டு வட ேிைவம்    2) புளூைல் ேிைவம்    

3) சபரிகார்டியல் ேிைவம்         4)  ிதனாவியல் ேிைவம் 

விளட : 2) புளூைல் ேிைவம் 

50 . இேயத்கே மூடியுள்ள  வ்வு ……………… 

1) சபரிகார்டியம்   2)  ார்தகா சலம்பா   3) பிளாஸ்மா    4) ச ல் வ்வு 

விளட : 1) சபரிகார்டியம் 

51 . உடலின் மிகப்சபரிய சுைப்பி ………………… 

1) ககணயம்   2) அடரீனல்    3) கல்லீைல்   4) உமிழ்நீர்  

விளட : 3) கல்லீைல்   

52 . சோண்கடகயயும் நடுச்ச விகயயும் இகணக்கும் குழாய் ………………… 

1) கல்லீைல் நாளம்   2) பித்ே நாளம்   3) யூத்தைா   4) யூஸ்தட ியன் குழாய் 

விளட : 4) யூஸ்தட ியன் குழாய் 

53 . குளுக்க காகள சுைக்கும் கல்லீைல் ச ல்கள் …………………. 

 1) ஆல்பா ச ல்கள்  2) b ச ல்கள்   3)  ிகைகள்  4) தகப்சுல்  

விளட : 1) ஆல்பா ச ல்கள் 

54 .  ிறுநீைகத்ேின் ச யல் அலகு ……………………… 

1) கிளாமரூலஸ்   2) சநப்ைான்கள்   3)  ிகைகள்   4) கார்சடக்ஸ் 

விளட : 2) சநப்ைான்கள் 

55 . இைண்டு நுகையைீல்களுக்கு இகடதய உள்ள பகுேி ………………………… 
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1) மீடியாஸ்டினம்   2) சமடுல்லா   3) சுவா  அகற   4) கார்சடக்ஸ் 

விளட : 1) மீடியாஸ்டினம் 

56 . கல்லீைல் ஒரு …………………………. 

1) நாளமுள்ள சுைப்பி                       2) நாளமில்லா சுைப்பி     

3) நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்ல சுைப்பி    4) கார்சடக்ஸ் 

விளட : 3) நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்ல சுைப்பி    

57 . தோல் சுரிய ஒளியின் உேவியால் ேயாரிக்கும் கவட்டமின் ………………. 

விளட :  D 

58 . தோலுக்கும் ேக க்கும் இகடதய உள்ள ஆழமான  வ்வு ………………… 

விளட : மகாலாென்  

59 . மண்கடதயாட்டில் காணப்படும் எலும்புகளின் எண்ணிக்கக ………………. 

விளட : 22 

60 . ஆக்ஸன்டிக் ச ல்கள் ……………………………… ல் காணப்படுகிறது. 

விளட : இளரப்ளப குழிகைில்  

61 . பித்ேநீர் ……………………. ச ரித்ேலுக்கு உேவுகிறது. 

விளட : தகாழுப்பு 

62 . இன்சுலின் ……………………… ச ல்களால் சுைக்கப்படுகிறது. 

விளட : பீட்டா 

63 . குடல் உறிஞ் ிகள் …………………………… குடலில் காணப்படுகிறது. 

விளட :  ிறுகுடலில் 

64 . முட்டுப்கப …………………………… ல் காணப்படுகிறது. 

விளட :  கீ்கத்தின் களட ியில்  

65 . இேயத்கே ………………………………..  வ்வு மூடியுள்ளது. 

விளட : தபரிகார்டியம் 

66 . சவள்களயணுக்கள் ……………………………… என்றும் அகழக்கப்படுகிறது. 
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விளட : லுயுக்மகா ள ட்டுகள் 

67 . மனிே எலும்பு மண்டலம் இரு பிரிவுகளாக பிலிக்கப்பட்டுள்ளது.அவற்றில் ஒன்று  

இகணயறுப்புச்  ட்டகம் மற்சறான்று …………………………… 

விளட : அகச் ட்டகம் 

68 . முதுசகலும்பில் உள்ள முள்சளழும்புகள் …………………………… 

விளட : 33 

69 . உடல் இயக்கத்ேிற்கு …………………… பயன்படுகிறது. 

விளட : தள கள் 

70 . பமீர் என்பது ………………………. 

விளட : ததாளட எலும்பு 

71 . 20 வயேிற்கு தமல் ………………………….. பற்கள் முகளக்கிறது. 

விளட : ஞானப்பற்கள்  

72 . காதுக்கு அருகில் உள்ள உமிழ்நீர் சுைப்பி ………………………….. 

விளட : மேலண்ண சுரப்பி 

73 . சபான்னுக்கு வஙீ்கி என்ற கவைஸ் தநாயிளால் பாேிக்கப்படும் சுைப்பி ………………….. 

விளட : கீழ்த்ததாளட சுரப்பி 

74 . உடலின் அகனத்து  ிகைகளும் ஆக் ிஜனற்ற இைத்ேத்கே எடுத்து ச ல்கிறது. 

ஆனால் ……………………………  ிகை ஆக் ிஜன் நிகைந்ே இைத்ேத்கே எடுத்து ச ல்கிறது. 

விளட : நுளரயீரல்  ிளற 

75 . இேயத்ேிலிருந்து இைத்ேத்கே எடுத்து ச ல்லும் குழாய்கள் …………………. 

விளட :தேனிகள் 

76 . ேிைாம்தபாக ட்டுகள் …………………… தவகல ச ய்கிறது. 

விளட : இரத்தம் உளறதல்  

3 . உயிர் புவி மவதிய சுழற் ி 

1 . வளிமண்டலத்ேிலுள்ள காற்றில் உயிர் வளி …………………………… அளவு உள்ளது. 
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1) 20%   2) 30%    3) 40%  4) 45% 

விளட : 1) 20% 

2 . மிகப்சபரிய நீர்த்தேக்கிடம் ………………………………… 

1) குளம்   2) ஏரி   3) சபருங்கடல்  4) கிணறு 

விளட : 3) சபருங்கடல்   

3 . ோவைங்கள் மண் அல்லது நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து நீகை உறிஞ் ி அேிகப்படியான 
நீகை …………………………. மூலமாக நீைாவியாக வளிமண்டலத்ேில் த ர்க்கிறது. 

1) ஒளிச்த ர்க்கக  2) உறிஞ்சுேல்   3) சுவா ித்ேல்   4) நீைாவிப்தபாக்கு  

விளட : 4) நீைாவிப்தபாக்கு 

4 . தமகங்களிலுள்ள நீர்த்துகள்கள் …………………………….. அகடந்து மகழயாகப் சபாழிகின்றன. 

1) ஆவியாேல்   2) குளிர்ச் ியகடேல்   3) வழீ்படிவாேல்   4) க ிந்து பைவுேல் 

விளட : 2) குளிர்ச் ியகடேல்   

5 . உயிரினங்களில் உடலில் புைேம் நியூக்ளிக் அமலம் ேயாரிக்கத் தேகவயானது ….. 

1) ஆக் ிஜன்   2) கநட்ைஜன்  3) கார்பன்   4) நீர்  

விளட : 2) கநட்ைஜன்   

6 . கீழ்கண்டவற்றில் உயிைற்ற சுழ்நிகலக் காைணி ………………………… 

1) ோவைங்கள்   2) சுரியஒளி   3) விலங்குகள்    4) நுண்ணுயிரிகள்  

விளட : 2) சுரியஒளி 

7 . பசுந்ோவைங்களில் சபறப்பட்ட ஆற்றல் ஒரு வரிக  கிைாமமாகப் பிற ஊட்ட 
உயிர்களுக்கு மாற்றப்படுகிறது. 

1) உணவு வகல   2) ஆற்றல் மாற்றம்   3) உணவு  ங்கிலி   4) அகனத்தும்  

விளட : 3) உணவு  ங்கிலி 

8 . உயிரினங்கள் ேங்களுக்கு தேகவயான முக்கிய சபாருளககளத் ேயாரிக்க 
மிகவும் தேகவப்படம் ேனிமம் …………………………………. 

1) கஹட்ைஜன்  2) உயிர்வழி   3) கநட்ைஜன்   4) இவற்றில் எதுவுமில்கல 

விளட : 3) கநட்ைஜன் 
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9 . கநட்ைஜன் சுழற் ி கீழ்காணும் நிகலககள உள்ளடக்கியது ………………………. 

1) கநட்ைஜன் நிகலநிறுத்துேல்     2) கநட்ைஜன் ேன் மயமாேல் 

3) அம்தமானியாவாேல்      4) தமற்கூறிய மூன்றும் 

விளட : 1) கநட்ைஜன் நிகலநிறுத்துேல் 

10 . தவர் முண்டுகளில் காணப்படும் உயிரி ………………………… 

1) கைத ாபியம்  2) நாஸ்டாக்   3) அதஸாட்தடாபாக்டர்    4) சுதடாதமானாஸ் 

விளட : 1) கைத ாபியம் 

11 . மண்ணில் காணப்படாே கநட்ைஜன் சுழற் ியில் பங்கு சபறும் உயிரி  

1) சுதடாதமானாஸ்   2) கநட்தைாபாக்டர்   3)கநட்தைாத ாதமானாஸ்   4) நாஸ்டக் 

விளட : 4) நாஸ்டக் 

12 . கீழ்கண்டவற்றில் கார்பன் கூட்டுப்சபாருளின் ஆோைம் ……………………………….. 

1) பூமியின் தமற்பைப்பில் உள்ள கார்பதனட் பாகற     2) ஓத ான் அடுக்கு  

3) வளிமண்டல வாயுக்கள்       4) நீர் சுழற் ி 

விளட : 1) பூமியின் தமற்பைப்பில் உள்ள கார்பதனட் பாகற 

13 . வளிமண்டலத்ேில் கநட்ைஜனின் அளவு …………………….. 

விளட : 78 % 

14 . ோவைங்கள் அேிகப்டியான நீகை ……………………………… மூலம் சவளிதயற்றுகிறது. 

விளட : நீராவிப் மபாக்கின்  

15 . உயிர் வளி ……………….. ஒரு பகுேிப்தபாருளாகும். 

விளட : நீரின் 

16 . ோவைங்கள் கரியமில வாயுகவ பயன்கடுத்ேி உயிர்வளிகய வளிமண்டலத்ேில் 
சவளிதயற்றி சுற்றுச்சுழலில் ஒரு ………………………………. ஐ நிகல நிறுத்துகிறது. 

விளட :  ேநிளலளய 

17 . புைேம்,நியூக்ளிக் அமிலம் ேயாரிக்க பயன்படும் ேனிமம் …………………………………………….. 

விளட : ளநட்ரென் 
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18 . கநட்ைஜகன சவளிதயற்றும் பாக்டீரியா …………………….. 

விளட : சுமடாமோனாஸ் 

19 . விலங்கினப் புைேங்கள் யூரியா,யூரிக் அமிலம்  மற்றும் அதமானியாவாக 
சவளிதயற்றப்படும் நிகழ்ச் ி …………………………………….. 

விளட : அமோனியாவாதல் 

20 . கார்பகனக் சகாண்டுள்ள கூட்டுப்சபாருள் ………………………… 

விளட : நிலக்கரி 

21 . சபாருத்துக  

1) கநட்ைஜன் சவளிதயற்றம்          1) பூஞ்க  

2) அம்தமானியாவாேல்               2) சுதடாதமானஸ் 

3) கநட்ைஜன் நிகல நிறுத்ேப்படுேல்   3) கநட்ைத ாதமானாஸ்  

4) கநட்தைட்டாேல்                    4) கைத ாபியம்    

விளட : 1) ஆ   2) அ   3) ஈ   4) இ 

1) கநட்ைஜன்    1) முக்கிய ேனிமம் 

2) கார்பன்       2) முக்கிய பகுேிப்சபாருள் 

3) நீர்            3) சுவா ித்ேல் 

4) ஆக் ிஜன்     4) புைேம்,நியூக்ளிக் அமிலம்  

விளட : 1) ஈ   2) அ    3) ஆ   4) இ  

4 . மவதிச் ேன்பாடு 

1 . த ாடியத்ேின் அணு எண் 11 எனில் த ாடியம் அயனியில் உள்ள 
எலக்ட்ைான்களின் எண்ணிக்கக …………………………….   விளட : 10 

2 . Fe  ஆனது Fe2+ ஆக மாறும் தபாது இழந்ே எலக்ட்ைான்களின் எண்ணிக்கக ……………. 

விளட : 2 

3 . சகாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் பன்ம அணு அயனிகயக் கண்டறிக ……… 

( Cl , O2- , Na+ , NH+
4 ) 
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விளட : NH+
4 

4 . சகாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் ஓைணு எேிர் மின் அயனிகயத் தேர்வு ச ய்க. 

( CN- , PO3- 
4 , I- , No-2  ) 

விளட : I- 

5 . ஓர் அணு எலக்ட்ைாகன இழந்ோதலா அல்லது ஏற்றாதலா அவ்வணு அயனியாக 
மாறுகிறது. Au3+ என்ற அயனி 3 எலக்ட்ைான்ககள ……………………………………. 

விளட : ஏற்றுள்ைது. 

6 . KCIO3 ; ல் உள்ள எேிர் மின் அயனிகயக் கண்டறிக. 

விளட : CIO3 
- 

7 . சபரிக் ஆக்கஸடின் தவேிவாய்ப்பாடு ……………………………. 

விளட : Fe2 O3 

8 . அமில மகழக்கு காைணம் …………………………. உருவாேல்  

( ஓத ான் , கநட்ரிக் அமிலம் , கார்பன் கட ஆக்கஸடு ) 

விளட : கநட்ரிக் அமிலம் 

9 . தநர் மின் அயனி …………………….. மின் சுகம உகடயது. 

விளட : மநர் 

10 . …………………………………. எலக்ட்ைான்ககள ஏற்று எேிர்மின் அயனியாக மாறுகின்றன.  

( அதலாகங்கள் , உதலாகங்கள் , மந்ே வாயுக்கள் ) 

விளட : அதலாகங்கள் 

11 . காரீயம் 2,4 இகணேிறன்ககளப் சபற்றுள்ளது.பிளம்பிக் அயனி  சபற்றிருக்கும் 
மின்சுகம ………………………………………. விளட : + 4 

12 .  ல்பர், ல்கபடு அயனியாக மாறும் தபாது அது இைண்டு எலக்ட்ைான்ககள………………….. 

விளட : ஏற்கிறது. 

13 . ோவைங்களுக்கு தகடு விகளவிக்கும் சபாருள் ………………………….  

(  யூரியா , HNO3 , CO2 ) 
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விளட : HNO3 

14 . CO3 
2-  அயனியிலுள்ள சமாத்ே அணுக்களின் எண்ணிக்கக …………………………. விளட : 4 

15 . இைண்டு ஒதை வககயான மூலக்கூறுகள் இகணந்து அல்லது த ர்ந்து 
உருவாகும் மூலக்கூறு ……………………………….. எனப்படும் 

விளட : இரட்ளட  

16 . ஒரு ேனிமத்ேின் அயனியின் மீதுள்ள சமாத்ே மின்சுகம அத்ேனிமத்ேின் 
…………………… ஆகும். விளட : இளணதிறன்   

17 . எேிர் மின் அயனி அேன் மூல அணுகவவிட அளவில் ………………………… 

விளட : தபரியது. 

18 .  ல்பர் சஹக் ா புளூகைடில்  ல்பரின் இகணேிறன் ………………………..  

விளட : 6 

19 . சபாட்டா ியம் குதைாதமட்டின் தவேி வாய்ப்பாடு …………………….. 

விளட : K2Cr2O7  

20 . சவப்பத்கே சவளியிடும் விகனகள் ………………………. என்று அகழக்கப்படுகிறது. 

விளட : தவப்ப உேிழ்விளன 

21 . பண்ம அணு அயனிக்களில் NH4 
+  ……………………………. அயனிக்கு  எ.கா 

விளட : மநர்ேின்  

22 . பல அணு அயனித்சோகுேி ஒதை ……………………….. ஆக ச யல்படும் ேன்கமயுகடயது.  

விளட : அலகு 

23 . ஓர் அயனி உருவாகக் காைணம் 

விளட : எலக்ட்ரான் இழப்பு / ஏற்பு 

24 . ஒரு ேனிமம் அேன் சவளிக்கூட்டில் 6 எலக்ட்ைான்ககளப் சபற்றுள்ளது.எனில் 
அேன் இகணேிறன் ……………………….. விளட : 2 

25 . ோவைங்கள் ேமக்கு தேகவயான உணகவ ோதம ேயாரித்துக் சகாள்ளும் முகற  

விளட : ஒைிச்ம ர்க்ளக 
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26 . தநர்மின் அயனி அேன் மூல அணுகவவிட அளவில்  ிறியோக இருக்கக் 
காைணம் …………………. விளட : எலக்ட்ரான்களை உட்கரு ஈர்ப்பபமத காரணோகும் 

27 . ஓைணு எேிர் அயனியின் சபயர் ……………………. என்ற பின்சனாட்டுடன் முடியும் 

விளட : ஐடு 

27 . ஒளிச்த ர்க்ககக்குத் தேகவயான தவேிப்சபாருள்கள் ……………………………… 

விளட : CO2  , H2 O , சுரியஒைி,பச்ள யம் 

28 . தநர்மின் அயனி தநர் மின்சுகமகய சபறக் காைணம் ……………………………………. 

விளட : எலக்ட்ரான்களை இழப்பதால் 

29 . ஓர் அயனி சபற்றிருக்கும் மின்சுகம X3-  எனில் அேன் இகணேிறன் கூட்டிலுள்ள 
எலக்ட்ைான்களின் எண்ணிக்கக ……….. 

விளட :  5  

30 . த ாடியம் உதலாகமா, அதலாகமா  

விளட : உமலாகம் 

31 . மின்னல் ஏற்படும் தபாது வாயு மண்டலத்ேில் உள்ள ஆக் ிஜன் ……………………….. ஆக 
மாற்றம் அகடகிறது. 

விளட : ஒம ானாக  

32 . N2 + 2O2    ……………………………… ஆக மாற்றம் அகடகிறது. 

விளட : 2NO2 

33 .  

வ.எண் அயனி 
வாய்யப்பாடு 

பன்ம அணு 
அயனி  

அயனியின் சபயர் 

1. CO2-
3 4 அணு கார்பதனட் அயனி 

2. MnO- 
4 5 அணு மாங்கதனட் அயனி 

3. HSO- 
4 6 அணு கப  ல்தபட் அயனி 

4. O2-
2 2 அணு சபைாக்க டு அயனி 
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5. CIO- 2 அணு கஹப்தபாகுதளாகைட் 
அயனி 

 

34 . த ர்மங்களின்  தவேி வாய்ப்பாட்கட எழுதுக 

1)  ிலிக்கன் சடட்ைா குதளாகைடு     SiCL4 

2) சமர்குரிக் ஆக்கஸடு             HgO 

3) சபைஸ்கஹைாக்கஸடு           Fe (OH )2 

4) குதைாமிக் ல்தபட்               Cr2 ( SO4 ) 3 

35 . ஓர் எலக்ட்ைாகன ,இழந்து தநர்மின் அயனிகயத் ேரும் ேனிமம் ………………………. 

விளட : ம ாடியம் 

36 . ஓர் எலக்ட்ைாகன ,ஏற்று எேிர்மின் அயனிகயத் ேரும் ேனிமம் ………………………. 

விளட : குமைாரின் 

37 ஓர் எலக்ட்ைான் இழப்பினால் உருவாகும் அயனி …………………………. 

விளட : K+.  

38 . ஓர் நடுநிகல அணு எலக்ட்ைாகன ஏற்போல் உருவாகும் அயனி …………………………. 

விளட : Br – எதிர் அயனி 

39 . அயனிச் த ர்மங்மள் உருவாவேில் பங்கு சபறும் அயனிகள் 

விளட : Na+,Cl- [ Na+ + Cl-  NaCl ] 

40 . மின்ேன்கமகய சபாருத்ேமட்டில் அணு …………………………….. உகடயது 

1) தநர் மின்னூட்டம்   2) எேிர் மின்னூட்டம்   3) நடுநிகலயானது 

விளட : 3) நடுநிகலயானது 

41 . உதலாகங்கள் தவேிவிகனயில் ஈடுபடும் சபாழுது எலக்ட்ைான்ககள இழந்து 
……………………….. அயனிககள உருவாக்குகிறது. 

1) தநர் மின்சுகம    2) எேிர்மின்சுகம    3) தமாதனா அயனிகள் 

விளட : 2) தநர் மின் சுகம 
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42 . அதலாகங்கள் தவேிவிகனயில் ஈடுபடும் சபாழுது எலக்ட்ைான்ககள ஏற்று 
……………………….. அயனிககள உருவாக்குகிறது. 

1) தநர் மின்சுகம    2) எேிர்மின்சுகம    3) தமாதனா அயனிகள் 

விளட : 2) எேிர்மின்சுகம 

43 . புளுரின் ஒரு எலக்ட்ைாகன ஏற்போல் உண்டாகும் மந்ேவாயு அகமப்பு 

1) நியான்   2) ஆர்கான்   3) ஹலீியம் 

விளட : 1) நியான் 

44 . நான்கு இகணேிறன் சகாண்ட ேனிமம் ………………….. 

1) கார்பன்   2) ஆர்கான்    3) குதளாரின் 

விளட : 1) கார்பன் 

45 . ேிைவ நிகலயில் உள்ள ேனிமத்கே குறியீடு ச ய்யிம் முகற ……………………………. 

1) Nacl (S)    2) O2 (g)    3) H2O (l) 

விளட : 3) H2O (l) 

46 . கீழ்கண்ட  மன்பாடு குறிக்கும் தவேிவிகன …………………………. 

N2 + H2  NH3 + சவப்பம் 

1) சவப்ப உமிழ் மாற்றம்    2) சவப்பம் சகாள்மாற்றம்    3) எதுவும் இல்கல  

விளட : 1) சவப்ப உமிழ் மாற்றம் 

47 . கீதழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளகவகளில் எது அதலாகமாகும் 

1) CU2O    2) SO2     3) FeO 

விளட : 2) SO2 

48 . கீழ்கண்டவற்றுள் பன்ம அணு அயனிகயக் கண்டறிக 

1) Fe-    2) PO+
4     3) Na+ 

விளட : 2) PO+
4 

49 .  ீரியம் அயனியின் வாய்ப்பாடு ………………………….. 

1) CO3+    2) ce5+      3) ce4+ 
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விளட : 3) ce4+ 

50 . புதைாட்டான்கள் ……………………….. மின்சுகம உகடயகவ. 

விளட : மநர்ேின் 

51 . எலக்ட்ைான்கள் ……………………… சுகவ உகடயகவ 

விளட : எதிர்ேின்  

52 . தவேிவிகனயின் தபாது ஒரு அணுவில் உள்ள புதைாட்டான்களின் எண்ணிக்கக 

விளட : ோறுபடுவதில்ளல 

53 . ஒரு அணுவ மின்தனற்றம் சபறும் தபாது ……………………. என்றகழக்கபடுகிறது.  

விளட : அயனி 

54 . ஓர் அணுவானது ஒன்று அல்லே அேற்கு தமற்பட்ட எலக்ட்ைான்ககள ஏற்கும் 
தபாது ………………………………. அகடகிறது. 

விளட : எதிர்ேின்மனற்றம் 

55 . ஒரு அணுவிலிருந்து உருவாகும் அயனிகள் ……………………… அயனிகள் எனப்படூம். 

விளட :  ஓைணு 

56 . ஒரு ேனிமத்ேின் இகணேிறன் என்பது அத்ேனிமத்ேின் மீதுள்ள சமாத்ே …………………… 

அேன் இகணேிறன் ஆகும். 

விளட : ேின் சுளேமய  

57 . Fe3+ ஒரு ………………………….. இகணேிறன் சகாண்ட ஒற்கற அணு அயனியாகும் 

விளட : மும்ளே 

58 . ஒரு த ர்மத்ேின் இகயகபக் குறியீடுகள் மூலம் குறிப்பிடுவதே 

 ……………………. எனப்படும் 

விளட : மவதிவாய்ப்பாடு 

59 . ஒரு த ர்மத்ேின் ………………………………….. மின்சுகம அற்றது. 

விளட : மவதிவாய்ப்பாடு 

60 . அணு மின் சுகம …………………………… 
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விளட : அற்றது 

61 . தநர் மின் அயனி மீதுள்ள மின் சுகமயும் எேிர் மின் அயனி மீதுள்ள மின் 
சுகமயும் ………………………………… ஆக இருக்கும்   

விளட :  ேோக  

62 . மின்னூட்டம் சபற்ற துகள் ………………………………… 

விளட : அயனி 

63 . இைட்கட அயனிக்கு எடுத்துக்காட்டு …………………………… 

விளட : Hg2 2+ 

64 . சடக்கா என்ற ச ால் குறிக்கும் எண்  ……………………… 

விளட : 10 

65 . ஒரு விகன நிகழ்ந்ே பின் உருவாகும் சபாருள்கள் ………………………….. 

விளட : விளன விளை தபாருள்கள் 

66 . தவேி விகன முடிவின் தபாது விகனபடு சபாருள்களின் அணுக்களின் 
எண்ணிக்கனயும் விகன விகள சபாருள்களின் அணுக்களின் எண்ணிக்ககயும் …………… 

ஆக இருக்கும். 

விளட :  ேோக 

67 . மின்னல் ஏற்படும் தபாது ஆக் ிஜன் …………………………….. ஆக மாறுகிறது. 

விளட : ஓம ான் 

68 .  ல்தபட் அயனி ஒரு ……………………………… இகணேிறன் உகடய அணு  

அயனித் சோகுேியாகும் 

விளட : இரட்ளட 

69 . ஒரு தவேி விகன நிகழும் தபாது சவளியிடப்படுவது …………………………… 

விளட : தவப்பம் 

70 . சபாருத்துக 

1) Au+     அ)  ீரிக் 
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2) Cr3+     ஆ) ஸ்தடானிக் 

3) Sn4+        இ) ஆைஸ் 

4) Ce4+       ஈ) குதைாமிக் 

விளட : 1) இ   2) ஈ   3) ஆ   4) அ 

1) சஹக் ா    அ) 4 

2) நானா       ஆ) 3 

3) டிகை        இ) 9 

4) சடட்ைா      ஈ) 6 

விளட : 1) ஈ   2) இ   3) ஆ   4) அ 

5 . ஒைியியல் 

1 . மருத்துவ அேிர்வுக் குழல்மானி (ஸ்சடத்ேஸ்தகாப்) தவகல ச ய்யும் ேத்துவம் 

விளட : பன்முக எதிதராைிப்பு 

2 . ஊடகத்துகள்கள் அகல பைவும் ேிக க்கு …………………… ேிக யில் அேிர்வுறுவோல் 

உருவாகும அகலகள் குறுக்ககலகள் ஆகும். 

விளட : த ங்குத்ததாக 

3 . அகலத்ேிக தவகம் = அேிர்சவண்  X ………………………………………………..  

விளட : அளலநீைம் 

4 . ஒரு முழு அேிர்சவண் தமற்சகாள்ள ஊடடகத்துகள்கள் எடுத்துக் சகாள்ளும் 
காலம் …………………………………. விளட : அளலவுக்காலம் 

5 . பிைேிபலிக்கப்பட்ட ஒளி ஒரு வினாடியில் ……………………. காலத்ேிற்கு பிறகு காதுககள 
வந்ேகடந்ோல் ோன் சேளிவான எேிசைாளிகயக் தகட்க முடியும் 

விளட : 10 ல் ஒரு பங்கு  

6 . சவௌவால்கள் ேங்களது இகை ச ல்லும் பாகேயிலுள்ள ேகடககள அறிந்து 
சகாள்ள ……………………….. அனுப்பி அகவ எேிசைாளிக்கப்பட்டு உணர்கின்றன. 

விளட : ேீதயாலி   
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7 . வசீ் ின் SI அலகு ………………………….. 

விளட : ேீட்டர்  

8 .காற்றில் ஒலியானது கிழக்கிலிருந்து தமற்கு தநாக்கி பைவும் தபாது காற்றும் 
மூலக்கூறுகள் அேிர்வகடயும் ேிக  ………………………….. 

விளட :  கிழக்கு தமற்கு 

9 . இக  ஒழி நமக்கு ……………….. ஐ ேருகிறது 

1) மகிழ்ச் ிகய   2) வலிகய   3) ச ய்ேிகய 

விளட : 1) மகிழ்ச் ிகய 

10 . ஒலி பைவும் விேம்……………………… 

1) தநர்தகாட்டில்    2) அகலஅகலயாக   3) குறுக்காக 

விளட : 2) அகலஅகலயாக    

11 . ஒலி  பைவ ………………………. தேகவ 

1) ஊடகம்    2) அகலகள்   3) ஒலி 

விளட : 1) ஊடகம் 

12 . சநருக்கமும் சநகிழ்வும் உண்டாக்கும் அகல ……………………………. 

1) குறுக்ககலகள்    2) சநட்டகலகள்   3)தைடிதயா அகலகள்   

விளட : 2) சநட்டகலகள் 

13 . நடுநிகலப் புள்ளியிலிருந்து துகள் அகடயும் சபரும இடப்சபயர்ச் ி ………………………. 
எனப்படும். 

1) அகலவுக்காலம்    2) வசீ்சு   3) அேிர்சவண் 

விளட : 2) வசீ்சு 

14 . ஒலி உண்டாகக் காைணம் …………………… 

1) அேிர்வுகள்    2) இயக்கம்   3) ஓட்டம்  

விளட : 1) அேிர்வுகள் 

15 . ஒலி எேிசைாளிப்கப ( எேிசைாளி ) தகட்க முடியாே இடம் …………………………. 
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1) சபரிய அைங்குகள்   2) நீளமான அகற   3) குளிக்கும் அகற 

விளட : 3) குளிக்கும் அகற 

16 . எேிசைாளிப்பின் காைணமாக ஏற்படுவது ………………………. 

1) மின்னல்    2) இடிமுழக்கம்    3) மகழ 

விளட : 2) இடிமுழக்கம் 

17 . குற்சறாலியின் அேிர்சவண் ………………… 

1) 20 Hz க்கும் அேிகம்   2) 20 Hz க்கும் குகறவு  3) தமற்கூரிய இைண்டும் இல்கல   

விளட : 2) 20 Hz க்கும் குகறவு 

18 . மீசயாலி பயன்படும் மருத்துவ  ாேனம் ………………….. 

1) இைத்ே அழுத்ேமானி    2) ஸ்சடத்ேஸ்தகாப்    3) மீசயாலி வரிக்கண்தணாட்டம் 

விளட : 3) மீசயாலி வரிக்கண்தணாட்டம் 

19 . கடலின் ஆழத்கே அளவிடும் கருவி …………………………….. 

1) த ானார்   2) தைடார்   3)  ீஸ்தமாகிைாப் 

விளட : 1) த ானார் 

20 . சோடர் வண்டி நம்கம தநாக்கி வரும தபாது தகட்கும் ஊேல் ஒலி விளக்குவது 

1) த ானார் விகளவு    2) டாப்ளர் விகளவு    3) தைடார் விகளவு  

விளட : 2) டாப்ளர் விகளவு 

21 . டால்பின்களின் ச வி உணர் சநடுக்கம் ……………………… Hz 

1) 900-2,00,000   2) 16-12000    3) 70-150000 

விளட : 3) 70-150000 

22 . நீரில் ஒளியின் ேிக தவகம் ஏறக்குகறய ……………………………. 

1) 1330 மீ/வி    2) 1550 மீ/வி       3) 1440 மீ/வி 

விளட : 3) 1440 மீ/வி 

23 . தேய்த்ேல்,ஊதுேல்,அடித்ேல் ச யல்களினால் சபாருள்களில் இருந்து ……………………….. 

ஐ உண்டாக்க முடியும். 
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விளட : ஒலிளய 

24 . பைவுவேற்கு ஊடகம் தேகவப்படும் அகலகள் …………………………… அகலகள் எனப்படும் 

விளட : எந்திர அளலகள் 

25 . ஊடகங்கள் தேகவப்படாே அகலகள் …………………………….. 

விளட : ேின்காந்த அளலகள் 

26 . குறுக்ககலகள் ஊடகத்ேின் வழிதய  …………………………………………. பைவிகின்றன. 

விளட : முகடு,அகடுகைாக 

27 . 150C சவப்ப நிகலயில் ஒலி அகலயின் ேிக தவகம் ………………………. 

விளட : 340m/s 

28 . சவற்றிடத்ேில் ஒளி பைவாது என்பகே ஆய்வு மூலம் கண்டறிந்ே அறிஞர் …………….. 

விளட : இராபர்ட் பாயில் 

29 . காற்றில் ஒளி அகலகள் ……………………………. ஆக பைவுகிறது. 

விளட : தநட்டளலகைாக 

30 . சநட்டகலகள் ஊடகத்ேின் வழிதய பைவும் தபாது …………………………… உண்டாகும். 

விளட : தநருக்கமும்,தநகிழ்வும் 

31 . பைவுவேற்கு ஊடகம் தேகவப்படாே அகலகள் …………………………….. 

விளட : மரடிமயா அளலகள் 

32 . குறுக்ககலக்கு எடுதுக்காட்டு 

விளட : நீரளலகள் 

33 . குறுக்ககலகள் காற்று அல்லது ஊடகத்ேின் வழிதய ……………………………… 

விளட : பரவாது 

34 . ஊடகத்துகள் ஒரு வினாடியில் தமற்சகாள்ளும் முழு அேிர்வுகளின் எண்ணிக்கக 

விளட : அதிர்தவண் 

35 . பன்முக எேிசைாளிப்பினால் உருவாவது  

விளட : எதிர்முழக்கம் 
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36 . ேகடப்சபாருளின் சோகலவு கண்டறியும் முகற ………………………… 

விளட : எேிசைாலி நடுக்கம் 

37 . மனிே உடலில் உள் உறுப்புககளக் காட் ிப்படுத்ே உேவுவது …………………… 

விளட : ேீசயாலி 

38 . சபாருத்துக 

1) பைப்பி,உணர்வி         அ) குறுக்ககலகள்  

2) டாப்ளர்                ஆ) நீர் மூழ்கிக் கப்பல் 

3) சவௌவால்             இ) வரிக்கண்தணாட்டம் 

4) மின்காந்ே அகலகள்    ஈ) மீசயாலி 

விளட : 1) ஆ    2) இ   3) ஈ   4) அ 

1) வயலின்   அ) ஊதுேல் 

2) ஊேல்     ஆ) மீட்டுேல் 

3) டிைம்ஸ்    இ) தேய்த்ேல் 

4) வகீண     ஈ) அடித்ேல் 

விளட : 1) இ   2) அ   3) ஈ    4) ஆ 

1) நீரின் தமற்பைப்பு அகல     1) சநட்டகலகள் 

2) ஒளி அகலகள்             2) சஹர்ட்ஸ் 

3) ஒலி அகலகள்             3) மின்காந்ே குறுக்ககலகள்  

4) அேிர்சவண்                4) மீட்டர் 

5) அகலநீளம்                5) எந்ேிை குறுக்ககலகள் 

விளட : 1) 5    2) 3   3) 1   4) 2   5) 4 

 

 


