Winmeen Study Materials 2018
9th Std Science Term 3 – Book Back Questions With Answers in Tamil
ஒன்பதாம் வகுப்பு
அறிவியல் - மூன்றாம் பருவம்
1. தாவரங்களின் அமைப்பும் செயல்பாடுகளும்
1 . தாவர செல் …………………………. ஐப் செற்றுள்ளதால் விலங்கு செல்லில்
இருந்து வவறுெடுகிறது.
1) செல்ெவ்வு

2) எண்வ ாெிளாெ வலல

3) ெிளாஸ்மா ெவ்வு

4) செல்சுவர்

விமை : 4) செல்சுவர்
2 . உயரிய ஆக்ெிஜவேற்றம் நல செற்ற நல செறும் இ ம் …………………………
1) எண்வ ாெிளாெ வலலப் ெின்ேல்

2) ATP

3) லமட்வ ாகாண்ரியா

4) வகால்லக உறுப்பு

விமை : 3) லமட்வ ாகாண்ரியா
3 . ஒட்டுன்ணித் தாவரம் …………………………….
1) காளான்

2) மியூக்கர்

3) கஸ்குட் ா

4) ஈஸ்ட்

விமை : 3) கஸ்குட் ா
4 . தாவரத்தின் தலரவமல் ொகங்களில் இருந்து நீர் இழக்கப்ெடுவது.
1) ஒளிச்வெர்க்லக

2) நீராவிப்வொக்கு

3) இேப்செருக்கம்

4) சுவாெித்தல்

விமை : 2) நீராவிப்வொக்கு
5 . ஒளியின் தூண் லின் ஏற்ெடும் தாவரப்ொகத்தின் இயக்கம் …………….
1) புவிச்ொர்ெலெவு

2) நீர்ச்ொர்ெலெவு

3) ஒளிச்ொர்ெலெவு

4) சதாடுதலுறு அலெவு

விமை : 3) ஒளிச்ொர்ெலெவு
6 . லமவமாொபுடிகாவில் காணப்ெடும் அலெவு
1) ஒளி ொர்ெலெவு

2) ஒளியுறு வலளதல்

3) நடுக்கமுறு வலளதல்

4) சவப்ெமுறு வலளதல்

விமை : 3) நடுக்கமுறு வலளதல்
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7 . நீராவிப் வொக்கின் வொது செருமளவு நீராேது ………………………….. மூலம் இழக்கப்ெடுகிறது
1) ெட்ல த்துலள

2) இலலத்துலள

3) கியுட்டிக்கிள்

4) காற்றலற

விமை : 2) இலலத்துலள
8 . நீர்,கேிம உப்புகலள வமல் வநாக்கிக் க த்துதலில் ெங்கு செறும் தாவரக் க த்துத்
சதாகுப்பு ……………………………….. ஆகும்
1) ஃபுவளாயம்

2) லெலம்

3) நார்கள்

4) ொரன்லகமா

விமை : 2) லெலம்
9 . …………………………… செல்கள் குறுக்கு சவட்டுத் வதாற்றத்தில் ெல வகாண வடிவிலும்
ெீரற்ற தடித்த சுவரிலேயும் சகாண்டுள்ளது.
1) ொரன்லகமா

2) வகாலன்லகமா

3) ஏரன்லகமா

4) ஸ்கிள ீரன்லகமா

விமை : 2) வகாலன்லகமா
10 . செல்லின் அலமப்பு மற்றும் செயல்கலளப் ெற்றி அறியும் ஒரு ெிரிவு
…………………………………….. எேப்ெடும்.
1) தாவரவியல்

2) செல்லியல்

3) நுண்ணுயிரியல்

4) உயிர்சதாழில்நுட்ெவியல்

விமை : 2) செல்லியல்
11 . அ ர்ந்த லெட்வ ாெிளாெத்லதயும் செரிய உட்கருலவயும் செற்றிருக்கக் கூடிய
செல்கள் ………………………………….. எேப்ெடும்.
1) எளிய திசு

2) கூட்டுத்திசு

3) ஆக்குத திசு

4) நிலலத்திசு

விமை : 3) ஆக்குத திசு
12 . ெின்வருவேவற்றுள் இறந்த திசு எது
1) ொரன்லகமா
விமை :

2) வகாலன்லகமா

3) ஏரன்லகமா

4) ஸ்கிள ீரன்லகமா

4) ஸ்கிள ீரன்லகமா

13 . ெின்வருவேவற்றுள் லெலம் திசு எது
1) ெல்லல க் கூறுகள்

2) துலணச்செல்கள்

3) புவளாயம்நார்கள்

4) டிரக்கீ டுகள்

விமை : 4) டிரக்கீ டுகள்
14 . தாவரத்தின் எப்ெகுதி மண்ணிலிருந்து நீர் கேிமங்கலள உறிஞ்ெ உதவுகிறது
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1) வவர்த்தூவிகள்

2) வவர்கள்

3) வவர்மூடி

4) ஆணிவவர்

விமை : 1) வவர்த்தூவிகள்
15 . இலலகளில் நல செறாத நிகழ்ச்ெி எது
1) ஒளிச்வெர்க்லக

2) க த்துதல்

3) சுவாெித்தல்

4) நீராவிப்வொக்கு

விமை : 2) க த்துதல்
16 . ெின்வருவேவற்றுள் எதில் காற்றில்லா சுவாெம் நல செறுகிறது,
1) ஈ

2) சகாசு

3) ஈஸ்ட்

4) லைடிரில்லா

விமை : 3) ஈஸ்ட்
17 . வவதி தற்ொர்பு ஊட்

உயிரிகளுக்கு எ.கா

1) ெசும் கந்தக ொக்டீரியா

2) வெெில்லஸ் ெப்டிலிஸ்

3) லநட்வராவொவமாேஸ் ொக்டீரியா

4) ஊதா கந்தக ொக்டீரியா

விமை : 3) லநட்வராவொவமாேஸ் ொக்டீரியா
18 . பூச்ெியுண்ணும் தாவரத்திற்கு எ.கா ……………..
1) வமாவோட்வராஃொ

2) கஸ்குட் ா

3) ட்ரிஸீரா

4) லைெிஸ்கஸ்

விமை : 3) ட்ரிஸீரா
19 . ெின்வருவேவற்றுள் கூட்டுயிரி உணவூட்
1) லலக்கன்

2) லமக்வகாலரொ

3) மியூக்கர்

முலற நல செறாத தாவரம்
4) லரவொெியம்

விமை : 3) மியூக்கர்
20 . தாவரங்கள் எந்த நிகழ்ச்ெியின் வொது கரியமில வாயுலவ எடுத்துக் சகாள்கிறது
1) நீராவிப்வொக்கு

2) புரதச் வெர்க்லக

3) சுவாெித்தல்

4) ஒளிச்வெர்லக

விமை : 4) ஒளிச்வெர்லக
21 . ஒளிச்வெர்க்லகயின் வொது
1) H2Oகுலறக்கப்ெடுகிறது.CO2ஆக்ெிஜவேற்றமல கிறது
2) H2 ஆக்ெிஜவேற்றமல கிறது, CO2குலறக்கப்ெடுகிறது
விமை : H2O CO2குலறக்கப்ெடுகிறது
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22 . ெின்வருவேவற்றுள் எது செல்லின் ஆற்றல் நிலலயம் எே அலழக்கப்டுகிறது
1) ATP

2) NADPH2

3) C6H12O6

4) C5H5OH

விமை : 1) ATP
23 . காற்று சுவாெம் காற்றிலா சுவாெத்து ன் வவறுெடுகிறது.ெின்வருவேவற்றுள்
ஒன்லறத் தவிர
1) ஆக்ெிஜேின் ெங்கு

2) ஆற்றல் சவளியீடு

3) இறுதி விலளப்சொருட்கள்

4) லெட்வ ாெிளாெத்தில் குளுக்வகாஸ்ெிலதக்கப்ெடுதல்

விமை : 4) லெட்வ ாெிளாெத்தில் குளுக்வகாஸ்ெிலதக்கப்ெடுதல்
24 . நிலக்க லலயில் கடிேமாே வமல் உலறயில் காணப்ெடும் திசு
விமை : ஸ்கிள ீராய்டுகள்
25 . மெித்த உருலளக்கிழங்கில் உள்ள திசு
விமை : பாரன்மகைா
26 . கீ ழ்கண்

திசுக்களில் எது க த்தும் திசு ……….

1) வகாலன்லகமா

2) ொரன்லகமா

3) லெலம்

4) ஸ்கீ ளிரன்லகமா

விமை : 3) லெலம்
27 . கீ ழ்கண்

திசுக்களில் ஃபுவளாயத்தில் காணப்ெ ாத திசு

1) துலண செல்கள்

2) ெல்லல

குழாய்கள்

3) ெல்லல த் தட்டு

4) டிரக்கீ டுகள்

விமை : 4) டிரக்கீ டுகள்
28 . கீ ழ்கண்

செயல்களில் உயிர்ப்பு க த்தல் எது …………………………….

1) ெவ்வூடு ெரவல்

2) உள்ள ீர்த்தல்

3) ெரவுதல்

4) ொவறற்றம்

விமை : 4) ொவறற்றம்
29 . தாவரங்களில் இந்த செயல் நல செற ஒளி வதலவயில்லல
1) ஒளிவிலே

2) இருள்விலே

3) நீராவிப்வொக்கு

4) ஒளிச்வெர்க்லக

விமை : 2) இருள்விலே
30 . ஒளிச்வெர்க்லகயின் வொது உண் ாக்கப்ெடும் ஆற்றல் மூலக்கூறு …………..
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1) ATP,NADPH2

2) ATP,ADP

3) ATPNAD

4) NAD,FAD

விமை : 1) ATP,NADPH2
31 . காற்றிலா சுவாெத்தில் ஈடுெடும் உயிரி ………………..
1) லைெிஸ்கஸ்

2) ஈஸ்ட்

3) சகாத்தமல்லி

4) லைடிரில்லா

விமை : 2) ஈஸ்ட்
32 . வவதிச் ொர்பு உயிரிக்கு எடுத்துககாட்டு
1) லரவொவொரா

2) ெசும்ொக்டீரியா

3) லநட்வராவொவமாேஸ்

4) சநப்ெந்தல்

விமை : 3) லநட்வராவொவமாேஸ்
33 . கீ ழ்கண்
1) டிரெீரா

தாவரங்களில் பூச்ெி உண்ணாத தாவரம்
2) லலக்கள்

3) சநப்ெந்தல்

4)

வயாேியா

விமை : 2) லலக்கள்
34 . சவப்ெமுறு வலளதல் காணப்ெடும் தாவரம்
1) குவராக்கஸ்

2) லமவமாொபுடிகா

3) வ ண் லியான்

4) கஸ்குட் ா

விமை : 1) குவராக்கஸ்
35 . கீ ழ்கண்

திசுக்களில் உயிரற்ற திசு …………….

1) ொரன்லகமா

2) குவளாரன்லகமா

3) வகாலன்லகமா

4) ஸ்கிளரன்லகமா

விமை : 4) ஸ்கிளரன்லகமா
36 . ஒளிச்வெர்க்லகயின் வொது சவளியி ப்ெடும் வாயு
விமை : ஆக்ெிஜன்
37 . ஸ்கிளரன்லகமா இரண்டு வலகயாே செல்கலளக் செற்றுள்ளது.ஒன்று நார்கள்
மற்சறான்று ………………………

விமை : ஸ்கிளிராய்டுகள்

38 . லெலம் திசுவில் உயிருள்ள செல்கள் …………………………….
விமை : மெலம் பாரன்மகைா
39 .ொவறற்றம் ஒரு …………………………. நிகழ்ச்ெி.
விமை : உயிர்ப்புக் கைத்தல்
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40 . காற்றற்ற சுவாெத்தில் ெங்கு செறும் சநாதி ………………………………
விமை : மைமைஸ்
41 . மரக்கட்ல

நீரிலே உறிஞ்சுவது …………………………..

விமை : உள்ள ீர்த்தல்
42 . இளம் தாவரத்தண்டிற்கு வலளயும் தன்லமலய அளிக்கும் திசு ………………………
விமை : பாரன்மகைா
43 . கூட்டுயிரி வாழ்க்லகலய வமற்சகாள்ளும் தாவரம் ………………………
விமை : மலக்கன்
44 . மகரந்தசுழ் வநாக்கி வளர்தல் …………………………..
விமை : மவதிச்ொர்பமெவு
45 . கஸ்குட் ா ஒரு ………………………………….
விமை : ஒட்டுண்ணி
46 . செருத்துக
1) புவிஈர்ப்பு விலெ

அ) வவதிச்ொர்ெலெவு

2) வவதிப்சொருள்

ஆ) சதாடுதலுறு அலெவு

3) சதாடு உணர்வு

இ) புவிச் ொர்ெலெவு

விமை : 1) இ

3) ஆ

2) அ

47 . சொருத்துக
1) வகாலன்லகமா

அ) ஆஞ்ெிவயாஸ்செர்ம்

2) ஸ்கிளிராய்டுகள்

ஆ ஜிம்வோஸ்செர்ம்

3) டிரக்கீ டுகள்

இ) வெரிக்காய்

4) ெல்லல

ஈ) இளம் தண்டு

குழாய்கள்

விமை : 1) ஈ

2) இ

3) ஆ

4) அ

48 . சொருத்துக
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வ.எண்

நிரல் (A)

நிரல்(B)

நிரல்©

1.

கஸ்குட் ா

கூட்டுயிரி

தற்ொர்பு உயிரி

2.

லலக்கன்

ைாஸ்வ ாரியா

ொருண்ணி

3.

டிரெீரா

பூஞ்லெ

ஒட்டுண்ணி

4.

மியூக்கர்

லநட்ரஜன்

பூச்ெியுண்ணும்
தாவரம்

விமை :
வ.எண்

நிரல் (A)

நிரல்(B)

நிரல்©

1.

கஸ்குட் ா

ைாஸ்வ ாரியா

ஒட்டுண்ணி

2.

லலக்கன்

கூட்டுயிரி

தற்ொர்பு உயிரி

3.

டிரெீரா

லநட்ரஜன்

பூச்ெியுண்ணும்
தாவரம்

4.

மியூக்கர்

பூஞ்லெ

ொருண்ணி

49 . நீரில் கலரயாத சொருள்கள் நீரில் உள்சளடுத்துக் சகாண்டு உப்புகிற நிகழ்ச்ெி
………………………………….

விமை : உள்ள ீர்தல்

50 . கருத்து (A): தற்ொர்பு உயிரிகள் தங்கள் உணலவ தாவே
தயாரித்துக் சகாள்கின்றே
காரணம் (R): வவதிதற்ொர்பு உயிரிகள் கரிம கூட்டுப்சொருள்கலள தயாரிக்க வவதி
ஆற்றலலப் ெயன்ெடுத்தும்
1) A R இரண்டும் தவறு

2) Aெரி Rதவறு

3) R A ஐ விளக்குகிறது

4) Aதவறு Rெரி

விமை : 3) R A ஐ விளக்குகிறது
51 . கருத்து

(A): கஸ்கியூட் ா ஒரு ஒட்டுண்ணி

காரணம் (R): அதற்கு ைாஸ் வ ாடியா என்னும் ெிறப்பு உறுப்பு உண்டு.
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1) A R இரண்டும் தவறு

2) Aெரி Rதவறு

3) R A ஐ விளக்குகிறது

4) Aதவறு Rெரி

விமை : 1) A R இரண்டும் தவறு
52 . கருத்து

(A): ஒளிச்வெர்க்லகயின் வொது ெசுந்தாவரங்கள் உணலவத்

தயாரிக்கிறது.
காரணம் (R): இருள்விலேயின் வொது ATPயும் NADPH2யும் இரண்டும் உருவாகிறது.
1) A R இரண்டும் ெரி

2) A R இரண்டும் தவறு

3) R A ஐ விளக்குகிறது

4) Aெரி Rதவறு

விமை : 4) Aெரி Rதவறு
53 . கருத்து

(A): ொவறற்ற வொதலேயின் முடிவில் ெிவப்பு வகாடுகள் இலல மற்றும்

தண்டில் நரம்புகளில் காணப்ெடுகிறது.
காரணம் (R): தண்டின் குறுக்குசவட்டு வதாற்றத்தில் லெலம் குழாய்கள் மட்டும்
நிறவமற்றிருப்ெது.
1) A ெரி R தவறு

2) A R இரண்டும் ெரி

3) R A ஐ விளக்குகிறது

4) A தவறு R ெரி

விமை : 3) R A ஐ விளக்குகிறது

2 . அடிமை ஆதலும், ைல வாழ்வும்
1 . புலகயிலுள்ள தீங்கு தரும் வவதிப்சொருள் …………………………. ஆகும்
1) சகாய்ோ

2) நிக்வகாடின்

3) லெவோதயாெின்

4) மார்ஃெின்

விமை : 2) நிக்வகாடின்
2 . கல்லீரல் அழற்ெி ………………. சதா ர்புல யது
1) புலகப்ெிடித்தல்

2) வலி நிவாரணி அதிக அளவு உட்சகாள்ளுதல்

4) குடிப்ெழக்கம்

விமை : 4) குடிப்ெழக்கம்
3 . ……………………………………. இல் ஒவமகா 3 சகாழுப்பு அமிலம் அதிகமாக உள்ளது.
1) சரட்மீ ட்

2) ொல் சொருள்கள்

3) மீ ன்

4) ெச்லெக் காய்கறிகள்

விமை : ைீ ன்
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4 . ெீர்,ஒயின் வொன்ற மதுொேங்களில் காணப்ெடும் வொலத தரும் நச்சுத்தன்லம
வாய்ந்த சொருள் ……………………………..
1) நிவகாடின்

2) எத்தில் ஆல்கைால்

3) ஓெியம்

4) LSD

விமை : 2) எத்தில் ஆல்கைால்
5 . கீ ழ்கண்

செயல்களில் எது ந த்லத ொரா அடிலமயாதல் ……………………..

1) ொலுணர்வு

2) சுதாட் ம்

3) புலகத்தல்

விமை : 3) புலகத்தல்
6 . கல்லீரல் அழற்ெிக்கு முக்கிய காரணம்
1) உண்ணுதல்

2) வலி நிவாரணிகள்

3)மது

விமை : ைது
7 . புலகப்ெிடிப்ெதோல் சுவாெப் ொலதயில் ஏற்ெடும் ொதிப்பு
1) மியூகஸ் குலறதல்

2) ெிலியாக்கள் அழிதல்

3) சுவாெக் குலறவு

விமை : 2) ெிலியாக்கள் அழிதல்
8 . மது தயாரிப்ெில் ……………………………… பூஞ்லெ என்ற ெயன்ெடுகிறது.
விமை : ஈஸ்ட்
9 . மது அருந்துவதால்…………………………….. ொதிக்கப்ெடுகிறது.
விமை : ைரம்பு ைண்ைலம்
10 . மதுவுக்கு அடிலமயாேவர்களி ம் …………………………… மற்றும் லவட் மின்

B

சகாடுக்கப்ெடுகிறது
விமை : சபன்மொமைமயாஸ்மபன்
11 . புலகப்ெிடித்தல் நுலரயீரல்களில் உள்ள ……………………………. ெிலறகலள நிரந்தரமாக
அழித்து விடுகிறது.
விமை : காற்றுச்
12 . உலகிவலவய இந்தியா நீரழிவு மற்றும் இதய வநாய் அதிகம் உள்ள நாடுகளில்
……………………………. இ ம் செற்றுள்ளது.
விமை : முதல்
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13 . உ ல் ெருமலே தவிர்க்க ……………………………………….
( விலரவு உணலவ தவிர்க்க / ெமச்ெீராே உணலவ உண்ண )
விமை : ெமச்ெீராே உணலவ உண்ண
14 . செண்களின் இேப்செருக்க ைார்வமாோே ஈஸ்ட்வராஜலே நிலலகுலலயச்
செய்வது …………………………
விமை : புமக
15 . கல்லீரல் அழற்ெி என்ெது …………………………….
விமை : கல்லீரல் வக்கம்
ீ
அமைதல்
16 . சொருத்துக
1) புலகயிலல

அ) சகாலஸ்ட்ரால்

2) ைீராயின்

ஆ) நிக்வகாடின்

3) உ ல் ெருமன்

இ) இலெலய ரெித்தல்

4) மே அழுத்தம்

ஈ) வொலத மருந்துகள்

விமை : 1) ஆ

2) ஈ

3) அ

4) இ

17 . சொருத்துக
1) புலகப்ெிடித்தல்

அ) மது

2) ெிவோதவயாெின்

ஆ) குவராேின் வநாய்

3) உளவியல் மருததுவம்

இ) மதுப்ெழக்கம்

4) எத்தோல்

ஈ) மது அடிலமயாதல்

விமை : 1) ஆ

2) இ

3) ஈ

4) அ

18 . சொருத்துக
1) மீ ன்

அ) நார்ெத்து மிக்கது

2) ெழங்கள் / காய்கறிகள்

ஆ) ஒவமகா 3 / சகாழுப்பு அமிலம்

3) மாட்டிலறச்ெி / ஆட்டிலறச்ெி

இ) அதிக கவலாரிகலள உள்ள க்கியது

4) ெீட்ொ
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விமை : 1) ஆ

2) அ

3) ஈ

4) இ

19 . சொற்சறா ர் (அ) மதுவுக்கு அடிலமயாவலத தவிர்க்க வவண்டும்
காரணம் (ஆ) மதுவுக்கு அடிலமயாவலத தவிர்க்க நார்ெத்து அமிகம் அ ங்கிய
கேிகலளயும் காய்கலளயும் உண்ண வவண்டும்
1) அ மற்றும் ஆ தவறு

2) அ ெரி ஆ தவறு

3) அ ஆ லவ விளக்குகிறது

4) ஆ அ லவ விளக்குகிறது

விமை : 2) அ ெரி ஆ தவறு
20 . சொற்சறா ர் (அ) புலகப்ெிடித்தலால் ெீக்கிரவம வயதாே வதாற்றம் ஏற்ெடுகிறது.
காரணம் (ஆ) புலகப்ெவர்களின் வதாலுக்கு வொதுமாே ஆக்ெிஜன் கில ப்ெதில்லல
1) அ மற்றும் ஆ ெரி

2) அ ஆ லவ விளக்குகிறது

3) ஆ அ லவ விளக்குகிறது

4) அ மற்றும் ஆ இரண்டும் ெரியாேலவ

விமை : 3) ஆ அ லவ விளக்குகிறது
21 . சொற்சறா ர் (அ) உ ல் ெருமன் என்ெது அதிக ெத்துள்ள உணவு உண்ணுதலுக்கு
அடிலமயாதல் ஆகும்
காரணம் (ஆ) வொம்வெறித்தேமும் அன்றா

வாழ்க்லக நிகழ்வுகலள கூ த்

திறம்ெ த் செயலாற்ற முடியாமல் உ ல் ெருமன் தடுக்கிறது.
1) அ மற்றும் ஆ ெரி

2) அ மற்றும் ஆ தவறு

3) அ ஆ வின் விளக்கமாகும்

4) அ

ெரி ஆ தவறு

விமை : 3) அ ஆ வின் விளக்கமாகும்

3 . ைாசுபடுதலும் ஓமொன் ெிமதவமைதலும்
1 . மேிதோல் உண் ாக்கப்ெடும் மாசுக்கள் …………………………………… ஆகும்
விமை : ஆந்த்மராமபாஜினிக்
2 . க ல் நீரில் கலந்துள்ள எண்சணலயப் ொக்டீரியா மூலம் தூய்லமப்ெடுத்தும்
செயலுக்கு ………………………………. என்று செயர்.
விமை : உயிரியல் தீர்வு முமற
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3 . ……………………………. எலும்பு மஞ்லஜ மண்ணரல்
ீ
நிேநீர்

முடிச்சு வொன்றவற்லறத் தாக்கி

இரத்தப் புற்றுவநாய்க்குக் காரணமாகிறது.
விமை : அமயாடின் - 131
6 . 130 db க்கு வமல் உண் ாகும் ஒலியிோல் ……………………………………. ொதிப்ெல கிறது.
விமை : செவிப்பமற,உட்செவி ையிரிமைகள்
7 . காற்று மண் லத்திலுள்ள ெசுலமயக வாயுக்கள் சூரியேின் சவப்ெத்லத உறிஞ்ெி
தக்க லவத்துக் சகாள்வதால் பூமியின் சவப்ெநிலல உயர்கிறது. இதற்கு ………………………
என்று செயர்.
விமை : புவி சவப்பைமைதல்
8 . குளிரூட்டிப் செட்டிகளில் குளிர்விப்ொோகப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் வாயுக்கள்
…………………….

விமை : குமயாமராபுமளாமராகார்பன் ( CFC’S )

9 . ………………………. ெல்புகலளப் ெயன்ெடுத்துவதன் மூலம் செருமளவில் மின்ோற்றலல
வெமிக்கலாம் விமை : CFL
10 . மேிதேின் தற்கால தவறுதலாே செயல்ொடுகள் ஓவொன் ெ லத்லத
சமல்லியதாக்கி உள்ளது.இதலே ………………………. எே கூறுகிவறாம்
விமை : ஓமொன் பைலச்ெிமதவு
11 . க ல் நீரிலிருந்து உப்லெ ெிரித்துத் தூய்லமயாே குடிநீலரப் செறுவதற்கு மகச்
ெிறந்த துலற …………………………….
விமை : தமலகீ ழ் ெவ்வூடுபரவல்
12 . நீர் நிலலகளில் உள்ள உணவுச் ெங்கிலியில் ……………………………. காரணமாக உயிரிப்
செருக்கம் ஏற்ெடுகிறது.
விமை : DDT மவதிப்சபாருள்
13 . எண்சணய் கெிவுகள் …………………………….. சுற்றுச்சூழலுக்கு வெரழிலவ விலளவிக்கிறது.
விமை : கைல் வாழ் தாவர உற்பத்தியாளர்கள்
14 . புதுப்ெிக்க இயலாத ஆற்றலலக் கண் றிக
1) சூரிய ஆற்றல்

2) நீர் ஆற்றல்

3) க லலல ஆற்றல்
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விமை : 4) மைட்மராகார்பன் ஆற்றல்
15 .சநடுஞ்ொலலகளுக்கு அருகில் உள்ள உயிர்த்தாவரங்களில் ஒளிச்வெர்க்லக
வதமும்
ீ
வளர்ச்ெி வதமும்
ீ
குலறவதால் குலறந்த மகசூலலத் தருகிறது.இதற்கு
காரணமாே மாசுக்காரணி ……………………… ஆகும்
1) PAN

2) MIC

3) HNO3

4) MIC

விமை : 1) PAN
16 . ஓவொன் ெ ல ெிலதவிற்குக் காரணமாே மாசு ………………………… ஆகும்
1) CFCS

2) MIC

3) CO2

4) SO2

விமை : 1) CFCS
17 . ெீல் என்னும் விலங்கின் மீ து எண்சணய் ெ லம் ெடிவதால் அதன் உ ல்
சவப்ெநிலல ………………………..
விமை : குலறகிறது.
18 . சென்வொலெரீன் என்ெது ……………………………… ஆகும்.
விமை : புற்றுமைாய்க் காரணி
19 . ொலலவயாரங்களில் மரங்கலள நடுவது ………………………………. அளலவக் குலறக்கும்.
விமை : ைாசுபடுத்தும் காரணி
20 . CFL - COMPACT FLUORSCENT LIGHT
21 . CFC – CHLORO FLURO CARBAN
22 . MIC – Methyle ISO cynide
23 . MSSRF – M.S SWAMINATHAN RESEARCH FOUNDATION
24 . இலலகளில் குறிப்ெிட்

இ ங்களில் திசுக்கலள இழப்ெதால் வதான்றும் வநாய்

விமை : சைக்மராெிஸ்
25 . இரத்தத்தில் ஆக்ெிஜன் எடுத்துச் செல்லும் திறலேக் குலறப்ெது …………………
1) லைட்வரா கார்ென்

2) கார்ென் வமாோக்லைடு

3) கந்தக ல

ஆக்லைடு

விமை : 2) கார்ென் வமாோக்லைடு
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26 . சுண்ணாம்பு ொலதகலளயும் புராதாே ெிலலகலளயும் கட்டி ங்கலளயும்
ெிலதவல யச் செய்வது ……………………….
1) லநட்ரஜன் ஆக்லைடு
விமை : 3) கந்தக ல

2) துகள்கள்

3) கந்தக ல

ஆக்லைடு

ஆக்லைடு

26 . கீ ழ்கண் வற்றுள் மரபு ொர்ந்த ஆற்றல் மூலம் எது
1) அலலவிலெ

2) செட்வரால்

3) சூரிய ெக்தி

விமை : 2) செட்வரால்
27 . மரங்கலள அதிகமாக வளர்ப்ெதால் தடுக்கப்ெடும்
1) நீர் மாெல தல்

2) நிலம் மாெல தல்

மாசு ……………………

3) காற்று மாெல தல்

விமை : 3) காற்று மாெல தல்
28 . ெறலவகளின் ஓடுகளில் கால்ெியம் கார்ெவேட் உற்ெத்திலயத் தல
1)

CFC’S

2) DDT

செய்வது

3) 2 – 4 D

விமை : 2) DDT
29 . ஒலி அளலவ அளக்கும் கருவி ………………………..
1) ச ெிெல்

2) கவலாரி

3) எதுவுமில்லல

விமை : 1) ச ெிெல்
30 . அதிக சவப்ெமாே ஆண்டுகளில் ஒன்று …………………………
1) 1998

2) 2012

3) 2015

விமை : 2012
31 . கால நிலலயில் ஏற்ெடும் ஒழுங்கற்ற மாற்றம் ………………………
1) எல்நிவோ விலளவு

2) சவப்ெ விலளவு

3) குள ீர் விலளவு

விமை : 1) எல்நிவோ விலளவு
32 . அணல் மின் நிலலயங்கள் மற்றும் குண்டு சவடிப்பு நிகழ்த்துவதால்
சவளிவயற்றப்ெடுவது ……………………………..
1) வவளான்வவதிப்சொருள்
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விமை : 3) ெறக்கும் ொம்ெல்
33 . கதிரியக்கப் சொருள்கள் சவளிப்ெடுத்துெலவ ………………………………….
1) புவராட் ான்கள்

2) புவராட் ான்கள்,நியூட்ரான்கள்

3) புவராட் ான்கள்,நியூட்ரான்கள்,அணுக்கள்
விமை : 3) புவராட் ான்கள்,நியூட்ரான்கள்,அணுக்கள்
34. வொக்குவரத்து மிகுந்த நகரங்களில் காற்றில் …………………………….. அதிகமாவதால்
செம்ெழுப்பு நிறமாக காற்று மாறுகிறது.
விமை : மைட்ரஜன் ஆக்மைடு
35. சதாழிற்ொலலகளில் ……………………… மற்றும் ……………………… முலறகள் மூலம் நுண் துகள்கள்
சவளிவயற்றத்லதக் கட்டுப்ெடுத்தலாம்.
விமை : வடிபட்டிகள்,வழ்படிதல்
ீ
36 . புற்றுவநாலய உண் ாக்கும் …………………………. என்ற நச்சு வாயு புலகப்ெிடிப்ெதால்
காற்றில் கலக்கின்றே.
விமை : சபன்மொமபரீன்
37 . தீங்குயிரிகளின் செருக்கத்லத கட்டுப்ெடுத்த ………………………….. கட்டுப்ொட்துத் தீர்லவப்
ெயன்ெடுத்தலாம்.
விமை : உயிரியல்
38 . க ல் வாழ் தாவரங்களும் , தாவர மிதலவகளும் ஒளிச்வெர்க்லக செய்ய
முடியாமல் ………………………………… ொதிக்கிறது.
விமை : எண்சணய்க் கெிவுகள்
39 . நிலம் மாசுெடுதலுக்கு காரணம் ………………………………
விமை : இரொயன உரங்கள்
40 . மேிதேின் செவிப்ெலறலய ொதிக்கும் ஒலி ………………………….
விமை :130db க்கு வமல்
41 . கரிமக் கழிவுகள் அழுகும் வொது சவளிவயறும் வாயு …………………………..
விமை : ைீ த்மதன்
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42 . வாயு மண் லத்தில் உருவாகும் குவளாரின் மற்றும் புவராமின் கூட்டுப்
சொருள்கள்களால் தான் ……………………………… ஏற்ெட்டுக் சகாண்டிருக்கிறது.
விமை : ஓவொன் சொத்தல்
43 . சுற்றுச் சூழல் தன்ோர்வத் சதாண்டு நிறுவேம் …………………………………….
விமை :

CPR

44 . சொருத்துக
1) புலக

அ) அமில மண்

2) அமில மலழ

ஆ) O2 எடுத்துச் செல்லும் திறன் ரத்தத்தில் குலறதல்

3) கார்ென் வமாோக்லைடு
விமை : 1) இ

2) அ

இ) சதளிவாே ொர்லவ ொதிக்கப்ெ ல்

3) ஆ

44 . சொருத்துக
1) 1984

அ) மும்லம கப்ெல்

2) 1952

ஆ) வேச்ெட் ம்

3) 1980

இ) மிோமிட் ா வநாய்

4) 2010

ஈ) MIC

விமை : 1) ஈ

2) இ

3) ஆ

4) அ

45 . சொருத்துக
1) எல்நிவோ விலளவு

அ) சூவ ாவமாோஸ்டிபு ா

2) நிலக்கரிச் சுரங்கம்

ஆ) அணு உலல விெத்து

3) Dr ஆேந்வமாகன் ெக்கரவர்த்தி

இ) கருப்பு நுலரயீரல்

4) லதராய்டு புற்றுவநாய்

ஈ) காலநிலல ஒழுங்கற்ற மாற்றம்

விமை : 1) ஈ

2) இ

3) அ

4) ஆ

46. சொற்சறா ர் (அ) : ஸ்ட்ரான்ெியம் 90 இரத்த புற்றுவநலய உண் ாக்குகிறது
காரணம் (ஆ) : கதிரியக்க சொருள்கள் புவராட் ான்கள்,எலக்ட்ரான்கள் ஆகியவற்லற
சவளிப்ெடுத்துகின்றே.
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1) அ மற்றும் ஆ தவறு

2) அ மற்றும் ஆ ெரி

3) ஆ அ வின் விளக்கமாகும்

4) அ தவறு ஆ ெரியாேது.

விமை : 4) அ தவறு ஆ ெரியாேது.
47 . சொற்சறா ர் (அ) : குமிழ் மின் விளக்குகலள வி

ஆற்றல் வெமிப்பு மின்

விளக்காே CFL ெல்புகலளப் ெயன்ெடுத்தலாம்
காரணம் (ஆ) : வமற்கண்

விளக்குகலளப் ெயன்ெடுத்துவதன் மூலம் மின்ொரத்லத

ெிக்கேப்ெடுத்துவவதாடு சுற்றுச்சூழல் சவப்ெம் உயர்தலலத் தடுக்கவும் முடியும்.
1) அ மற்றும் ஆ ெரி

2) ஆ

3) அ தவறு ஆ ெரியாேது

4).

விமை : 2) ஆ

அ வின் விளக்கமாகும்

அ தவறு ஆ ெரி

அ வின் விளக்கமாகும்

4. தனிைங்ளின் ஆவர்த்தன வமகப்பாடு
1 . தேிமங்கலள முதன் முதலில் உவலாகங்கள் மற்றும் அவலாகங்கள் எே
வலகப்ெடுத்தியவர் ……………………………..
விமை : லவாய்ெியர்
2 . சமண் லீப் தேிம வரிலெ அட் வலணயில் தேிமங்கள் ……………………… அடிப்ெல யில்
ஏறுவரிலெயில் வலகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளே.
விமை : அணுைிமற
3 . நாணய உவலாகங்களுள் ஒன்று …………………………………
விமை : தாைிரம்
4 . அலற சவப்ெ நிலலயில் நீர்மமமாக உள்ள உவலாகம் …………………………………
விமை : தாைிரம்
5 . மிகு எல

சகாண்

உவலாகம் ஆஸ்மியம் இது இரும்ெின் நிலறலயப் வொல்

……………. ம ங்கு அதிக நிலறயுல யது.
விமை : 3
6 . உவலாகங்கள்,அவலாகங்களின் ெில ெண்புகலளப் செற்றுள்ளலவ உவலாகப்
வொலிகள் எேப்ெடும். ……………………… ஒரு உவலாகப் வொலி
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விமை : ெிலிக்கன்
7 . நிரப்புக 2Mg + O2 

2Mgo

8 . வொடியம் நீரு ன் விலேபுரிந்து வொடியம் லைட்ராக்லைல

தருகிறது.உ ன்

சவளிப்ெடும் வாயு ………………………….
விமை : H2
9 . சவண்கலம் என்ெது ……………………….. வெர்ந்த உவலாகக் கலலவ.
விமை : தாைிரம் ைற்றும் தகரம்
10 . வானூர்திப் ொகங்கள் செய்யப் ெயன்ெடும் உவலாகக் கலலவ ………………..
விமை : டியூராலுைின்
11 . எந்த உவலாகம் நீர்த்த அமிலங்களு ன் லைட்ரஜலே H2 இ ப்செயர்ச்ெி
செய்வதில்லல …………………….
விமை : காரீயம்
12 . சமண் லீப் ஆவர்த்தண அட் வலேயில் உள்ள சதாகுதிகள் …………………..
விமை : 8
13 . சமண் லீப் ஆவர்த்தண அட் வலேயில் உள்ள சதா ர்கள் ………………………….
விமை : 6
14 . குலறந்த அ ர்த்திலயப் செற்றுள்ள உவலாகம் எது
விமை : லித்தியம்
15. தேிமங்கலள உவலாகங்கள் மற்றும் அவலாகங்கள் எே வலகப்ெடுத்தியவர்
விமை : லாவாய்ெியர்
16. வழிவகாலுவதாக அலமந்த வாய்ப்ொடு ……………………………….
விமை : சைண்ைலீப் தனிை வமகப்பாடு
17. மேித உ ல் சவப்ெ நிலலயில்

உருகும் தேிமம் ……………………………..

விமை : காலியம்
18. தேிம வரிலெ அட் வலணயில் இ துபுறம் அலமந்துள்ளலவ…………………….
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விமை : உமலாகங்கள்
19. கீ ழ்கண்

தேிமங்களில் இ துபுறம் அலமந்துள்ளது……………………………..

விமை : கார்பன்
20. நிறமற்ற தேிமம் ………………..
விமை : அலுைினியம்
21. உவலாகங்களில் மின்க த்தும்திறன் அதிகம் உல யது ……………………
விமை : சவள்ளி
22 . புவராமிேின் நிறம் ………………………..
விமை : ெிகப்பு
23. ெளெளப்புள்ள தன்லமயுள்ள அவலாகம் ……………………………………
விமை : கிராமபட்டு
24. நீர்ம நிலலயிலுள்ள அவலாகம் …………………………
விமை : புமளாைின்
25. ஆெரணங்கள் செய்யப் ெயன்ெடும் உவலாகம் ……………………….
விமை : தங்கம்
26 . நீலர வி

இவலொே உவலாகம் …………………………….

விமை : லித்தியம்
27 . தேிமங்களின் இயற்ெியல் ெண்புகளும்,வவதியல் ெண்புகளும் அவற்றின் ………………….
அடிப்ெல யில் ஆவர்த்தே மாற்றம் அல கின்றே.
விமை : அணுைிமறகளின்
28 . IV A சதாகுதியில் …………………………………. தேிமத்தின் கீ ழ் சவற்றி ம் வி ப்ெட்டிருந்தது.
விமை : ெிலிக்கான்
29 . ஆக்டிலேடு வரிலெ தேிமங்கள் சமாத்தம் …………………………
விமை : 14
30 . லாந்தலேடு வரிலெ தேிமங்கள் சமாத்தம் ……………………………
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விமை : 14
31. காலியத்தின் உருகுநிலல ……………………………
விமை : 29.80c
33. மிகவும் கேமாே உவலாகம் …………………………………..
விமை : ஆஸ்ைியம்
34. ………………………….. ஒரு மந்த வாயு
விமை : ஆர்கான்
35. உவலாகக் கலலவயின் வொது அதிலுள்ள உவலாகங்கலள வி

……………………….

தன்லம வாய்ந்தது.
விமை : கடினத்தன்மை
36. ொஸ்ெரஸ் காற்றில் எரிந்து ………………………………… ஐ சகாடுக்கிறது.
விமை : P2O5
37. புதிதாக கண்டுெிடிக்கப்ெட்

தேிமம் …………………………………..

விமை : ஸ்மகண்டியம்
38. ஏழாவது சதா ர் ஒரு …………………………………
விமை : முழுமையற்ற
39. குலறந்த உருகுநிலல சகாண்

தேிமம் ………………………….

விமை : சபாட்ைாெியம்
40 .

நீரு ன் விலேபுரியாத உவலாகம் …………………………..

விமை : ைிக்கல்
41. ஒரு விலேயில் விலேெடு சொருள் எலக்ட்ரான்கலளப் செற்று ……………………..
விமை : ஒடுக்கம் அமைகிறது
42. சொருத்துக
1) ஈகா வொரான்

அ) இவலொே உவலாகம்

2) ஈகா அலுமிேியம்

ஆ) ஸ்வகண்டியம்
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3) லித்தியம்

இ) மிகவும் கேமாே உவலாகம்

4) ஆஸ்மியம்
விமை : 1) ஆ 2) ஈ

ஈ) வகலியம்
3) அ

4) இ

43. சொற்சறா ர் (அ) உவலாகங்கள் நல்ல க த்திகளாகும்
காரணம் (ஆ) தேித்த எலக்ட்ரான்கள் உள்ளது
1) அ மற்றும் ஆ ெரியாேது

2) ஆ அ வின் விளக்கமாக அலமந்துள்ளது.

3) அ ெரி ஆ தவறாேது

4) ஆ தவறு அ ெரி

விமை : 2) ஆ அ வின் விளக்கமாக அலமந்துள்ளது.
44. சொற்சறா ர் (அ) அவலாகங்கள் சமன்லமயுல து
காரணம் (ஆ) அவலாகங்கள் குலறந்த அ ர்த்தி உல யலவ
1) அ ஆ இரண்டும் தவறு

2) அ ெரி ஆ தவறு

3) ஆ அ லவ விளக்குகிறது

4) ஆ அ லவ விளக்குகிறது.

விமை : 3) ஆ அ லவ விளக்குகிறது

5 . மவதிப்பிமணப்புகள்
1. எண்ம விதிப்ெடி மந்த வாயுக்கள் இயற்லகயில் நிலலப்புத் தன்லம உல யலவ.
இதற்கு காரணமாக அலமவது சவளிவட் ப் ொலதயில் உள்ள ……………………………
எலக்ட்ரான்கள்.
விமை : எட்டு
2. வவதிவிலேயில் எலக்ட்ரான்கலள இழந்து வநர் அயேிலய உருவாக்குவது…………………….
விமை : லித்தியம்
3. சமக்ே ீெியத்தின் அணு எண் 12 எேில் அதன் எலக்ட்ரான் ெகிர்மாேம் ………………………
விமை : 2,8,2
4. X தேிமம் அதன் சவளிவட் ப் ொலதயில் 6 எலக்ட்ரான்கலளப்
செற்றுள்ளது.எேில் ெகப்ெிலணப்பு உருவாக்க X ெங்கிடும் எலக்ட்ரான்களின்
எண்ணிக்லக ……………………………………….
விமை : 2
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5. உயர் உருகுநிலல உல யச் வெர்மம் …………………………
விமை : NaF
6. எலக்ட்ரான்கள் ெமமாகப் ெங்கி ப்ெடுவதால் ஏற்ெடும் ெிலணப்பு ………………………
விமை : முமனப்பில்லாப் பிமணப்பு
7. ெகப்ெிலணப்பு வெர்மங்களின் ெண்புகள் அடிப்ெல யில் தவறாே கூற்லற
வதர்ந்சதடுக்க.
1) கடிேத்தன்லமயும் சநாறுங்கும் தன்லமயும் அற்றலவ
2) மூலக்கூறுகள் ெங்வகற்கும் விலேகளின் வவகம் அதிகம்
விமை : 2) மூலககூறுகள் ெங்வகற்கும் விலேகளின் வவகம் அதிகம்
8.CH4 ஒரு ……………………….. வெர்மம்.
விமை : ெகப்பிமணப்பு
9 . ஒரு அயேி எலக்ட்ராலே இழப்ெதால் உருவாவது ………………………….
விமை : மைர் அயனி
10 . அயேிச் வெர்மங்கள் சொதுவாக உள்ள நிலல …………………………….
விமை : திண்மம்
11 . அணுக்கள்

தன் சவளிக்கூட்டில் 8 எலக்ட்ரான்கலளப் செறும் விலளவு………………………

விமை : எண்ை விதி
12 . ஒரு தேித்த அணுவிலிருந்து ஒரு இலணதிறன் எலக்ட்ராலே நீக்குவதற்குத்
வதலவப்ெடும்

ஆற்றல் ……………………..

விமை : அயனியாக்கும் ஆற்றல்
13 . ெிலணப்ெில் ஈடுெ ாத எலக்ட்ரான் இலணகள் ………………………………..
விமை : தனித்த எலக்ட்ரான் இமணகள்
14 . ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள அணுப்ெிலணப்பு எலக்ட்ரான் இலணலயத் தன்
ெக்கமாக ஈர்த்துக் சகாள்ளும் ெண்பு ………………………….
விமை : எலக்ட்ரான் கவர்ச்ெிப் பண்பு
15 . எலக்ட்ரான் இலணலயப் ெிலணப்ெிலுள்ள ஏவதனும் ஒரு அணு வழங்குவதால்
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ஏற்ெடும் ெிலணப்பு ……………………………….
விமை : ஈதல் ெகப்பிமணப்பு
16 . 1916 இல் இலணதிறன் எலக்ட்ரான் சகாள்லகலய சவளியிட் வர் ……………………..
1) கில்ெர்ட்

2) நியூட் ன் லூயிஸ்

3) லூதர் ஃவொர்டு

விமை : 2) நியூட் ன் லூயிஸ்
17 . சவளிக்கூட்டில் எட்டு எலக்ட்ரான்கலள செறும் விலளவு …………………..
1) மந்த நிலல

2) ஈதல் ெகப்ெிலணப்பு

3) அயேிப்ெிலணப்பு

விமை : 1) மந்த நிலல
18 . குலறவாே அயேியாக்கம் ஆற்றலலப் செற்றுள்ள உவலாகங்கள் ………………………..
ெிலணப்லெ உருவாக்குகிறது.
1) ஈதல் ெிலணப்பு

2) ஈதல் ெகப்ெிலணப்பு

3) அயேிப்ெிலணப்பு

விமை : 3) அயேிப்ெிலணப்பு
19 . அதிக எலக்ட்ரான் கவர்ச்ெி விலெப் செற்றுள்ள அணு …………………………
1) எலக்ட்ராலே இழக்கும்

2) எலக்ட்ராலே ஏற்கும்

3) எதுவும் செய்யாது

விமை : 2) எலக்ட்ராலே ஏற்கும்
20 . வொடியம் அணு என்ம எலக்ட்ரான் அலமப்புப் செற இழக்கப்ெடும் எலக்ட்ரான்கள்
1) 5

2) 2

3) 1

விமை : 3) 1
21 . அயேிச்வெர்மங்கள் அலற சவப்ெநிலலயில் …………………………………
1) திண்மமாக இருக்கும்

2) நீர்மமாக இருக்கும்

3) வாயுநிலலயில் இருக்கும்

விமை : 1) திண்மமாக இருக்கும்
22 . கீ ழ்கண் வற்றில் கரிம கலரப்ொன் இல்லாததது
1) சென்ெீன்

2) ச ாலுவன்
ீ

3) நீர்

விமை : 3) நீர்
23 . கீ ழ்கண் வற்றில் முப்ெிலணப்பு வெர்மம்
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1) ஆக்ெிஜன்

2) லநட்ரஜன்

3) ைட்ரஜன்

விமை : 2) லநட்ரஜன்
24 . செரிலியம் அணுவின் இலணதிறன் எலக்ட்ரான்கள் ……………………………..
1) 2

2) 4

3) 6

விமை : 1) 2
25 . ஆக்ெிஜன் அணுவில் உள்ள அலணதிறன் எலக்ட்ரான்கள்
விமை : 6
26 . நிலலயாே அயேிச்வெர்மம் உருவாகும் வொது இதன் நிகர ஆற்றல் ……………….
விமை : குமறய
27 . எலக்ட்ரான்களின் ெமமாே ெங்கீ ட்டிோல் ………………………….. உருவாகிறது.
விமை : ெகப்பிமணப்பு
28 .

ர்ென்ல ன் ஒரு …………………………….. திரவம்

விமை : முமனவுத்தன்மையற்ற
29 . Al3+ உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்லக ………………………
விமை : 10
30. அயேிச்வெர்மத்திற்கு எடுத்துக் காட்டு ……………..
விமை : Mgcl2
31 . ெல் ெிலணப்பு மூலக்கூறு ………………………..
விமை : ஆக்ெிஜன்
32 . கார்ென் ல

ஆக்லைடில் உள்ள ெிலணப்புகளின் எண்ணிக்லக ……………..

விமை :2
33 . எலக்ட்ரான் இலணய வழங்கும் அணு ……………………………
விமை : ஈனி அணு
34 . குவளாவராஃொர்ம் ஒரு …………………………. கலரப்ொன்.
விமை : முமனவுறாக்
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35 . ெகப்ெிலணப்புச் வெர்மங்களின் உருகுநிலலயும் சகாதிநிலலயும் …………………………
விமை : குமறவு
36 . சொருத்துக
1) ஆக்ெிஜன்

அ) ெகப்ெிலணப்பு

2) லநட்ரஜன்

ஆ) இரட்ல ப்ெிலணப்பு

3) கால்ெியம் ஆக்லைடு

இ) முப்ெிலணப்பு

4) ெல்ெர் ல

ஆக்லைடு

விமை : 1) ஆ

2) இ

3) ஈ

ஈ) அயேிப் ெிலணப்பு
4) அ

37 . சபாருத்துக
1) அணுக்கருக்களுக்கில வய
கவர்ச்ெி

விலெ

அ) முலேவு

2) எலக்ட்ரான் ெங்கீ டு

தன்லமயுள்ளது

ஆ) அயேிப்ெிலணப்பு

3) நீர்

இ) ஈேி அணு

4) எலக்ட்ரான் வழங்கல்

ஈ) ெகப் ெிலணப்பு

விமை : 1) ஆ

2) ஈ

3) அ

4) இ

38 . சொற்சறா ர் (அ) லைட்ரஜன் அயேி () யு ன் அம்வமாேியா வெரும் வொது
அம்வமாேியம் அயேி உருவாகிறது.
காரணம் (ஆ) இது லநட்ரஜன் அயேியின் இரு எலக்ட்ரான்களால் உருவாகிறது.
1) காரணம் சொற்சறா லர விளக்குகிறது.
2) காரணம் சொற்சறா லர விளக்கவில்லல
3) அ மற்றும் ஆ இரண்டும் ெரி
4) அ ெரி ஆ தவறு
விமை : 1) காரணம் சொற்சறா லர விளக்குகிறது
39 . சொற்சறா ர் (அ) எலக்ட்ரான் இலணலய வழங்கும் அணு ஈேி அயேி எேவும்
செற்றுக் சகாள்ளும் அணு ஏற்பு அணு எேவும் அலழக்கப்ெடுகிறது.
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காரணம் (ஆ) சமக்ே ீெயம் குவளாலரடு உருவாக்கத்தில் குவளாலரடு இரண்டு cl- ஐ
சமக்ே ீெியத்திற்கு சகாடுத்து Mgcl2 என்னும் அயேிச் வெர்மத்லத உருவாக்குகின்றே
1) அ மற்றும் ஆ தவறு

2) ஆ தவறு அ ெரி

3) அ மற்றும் ஆ ெரி

4) ஆ அ வின் விளக்கமாகும்

விமை : 2) ஆ தவறு அ ெரி
40 . சொற்சறா ர் (அ) திண்ம நிலலயில் அயேிகள் இ ம் செயர்வது இல்லல
காரணம் (ஆ) ஆலகயால் திண்ம நிலலயில் மின்ொரத்லதக் க த்துவதில்லல
1) அ ெரி ஆ தவறு

2) ஆ அ வின் விளக்கமாகும்

3) அ தவறு ஆ ெரி

4) அ ஆ இரண்டும் தவறு

விமை : 2) ஆ அ வின் விளக்கமாகும்
41 . சொற்சறா ர் (அ) உவலாக அணுக்களுக்ல வய எரக் ரான் ெங்க ப்ெடுவதால்
ெகப்லணப்பு உருவாகிறது.
காரணம் (ஆ) ெகப்ெிலணப்பு வெர்மங்களில் மின்வேற்றம் செற்ற அயேிகள் ஏதும்
இல்லாதததால் இச்வெர்மங்கள் குலறந்த வவகத்தில் விலேயில் ஈடுெடுகின்றே.
1) அ ெரி ஆ தவறு

2) அ ெரி ஆ தவறு

3) அ தவறு ஆ ெரி

4) அ தவறு அ ெரி

விமை : 4) அ தவறு அ ெரி

6 . மவமல திறன் ஆற்றல்
1 . சொருசளான்றின் மீ து விலெயால் செயல்ெடும் வவலல எதிர்க்குறி எேில்
சொருளின் இ ப்செயர்ச்ெியாேது …………………………………….. இருக்கும்.
விமை : விமெயின் திமெக்கு எதிர்திமெயில்
2 . ெின்வரும் சொருள்கள் செற்றுள்ள ஆற்றலின் தன்லமயின் அடிப்ெல யில்
மாறுெட்

ஒன்லறக் கண் றிந்து எழுதுக

1) இயக்கத்திலுள்ள மகிழுந்து
2) சதாட்டியில் வெமிக்கப்ெடும் நீர்
3) வமலெயின் மீ துள்ள புத்தகம்
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4) இயங்காத நிலலயில் உள்ள மின்விெிறி
விமை : 1) இயக்கத்திலுள்ள மகிழுந்து
3 . மின்ோற்றலில் வணிகமுலற அலகு ………………….
1) ஜீல்

2) ஜீல்/ விோடி

3) வாட்

4) கிவலா வாட் மணி

விமை : 4) கிவலா வாட் மணி
4 . SI வவலலயின் அலகு ……………………
விமை : ஜீல்
5 . செய்யப்ெடும் வவலலயின் அளவு ……………………..
விமை : ஆற்றல்
6 . வவலல = திறன் X ………………………………..
விமை : இைப்சபயர்ச்ெி
7 . ஒரு KWh என்ெது ………………………………….
விமை :3.6 X 103 J
8 . சொருலள h

உயரத்திற்கு உயர்த்தும் வொது நிலலயாற்றல் ……………………….

விமை : mgh
9 . ஓய்வு நிலலயில் உள்ள சொருளின் மீ து செயல்ெடும் விலெ ……………….
1) அவத நிலலயில் இருக்கும்

2) முடுக்கம் அல யும்

3) வமற்கூரிய இரண்டும் இல்லல
விமை : 2) முடுக்கம் அல யும்
10 . சொருளின் எல

என்ெது சொருளின் மீ து செயல்ெடும் …………………………

1) ஈர்ப்பு விலெயாகும்

2) செயல் விலெயாகும்

3) இ ப்செயர்ச்ெி விலெ

விமை : 1) ஈர்ப்பு விலெயாகும்
11 . SI அலகில் வவலலயின் அளவு ……………………….
1) நியூட் ன்

2) கிவலாவாட்

3) ஜீல்

விமை : 3) ஜீல்
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12 . ஈர்ப்பு விலெக்கு எதிராக செயல்ெடும் விலெ ………………….
விமை : சபாருமள மைமல எரிதல்
13 . இ ப்செயர்ச்ெி விலெக்கு செங்குத்தாக அலமவதால் செய்யப்ெட்
1) சுழியாகும்

2) 90 ஜீல்

வவலல

3) மூன்று ம ங்கு

விமை : 1) சுழியாகும்
14 . செய்யப்ெடும் வவலலயின் திறன்
1) ஆற்றல்

2) இ ப்செயர்ச்ெி

3) வவலல

விமை : 1) ஆற்றல்
14 . SI அளவட்டு
ீ
முலறயில் திறேின் அலகு ………………………..
1) நியூட் ன்
விமை :

2) வாட்

3) நிமி ம்

2) வாட்

15 . மின்ொர அடுப்ெில் மின் ஆற்றல் ……………………….. ஆற்றலாக மாற்றப்ெடுகிறது.
1) இயந்திர ஆற்றல்

2) ஒலி ஆற்றல்

3) சவப்ெ ஆற்றல்

விமை : 3) சவப்ெ ஆற்றல்
16 . வில்லில் இருந்து சவளிவயறும் அம்பு செற்றுள்ள ஆற்றல் ………………………………
1) நிலலயாற்றல்

2) இயக்க ஆற்றல்

3) மின்ோற்றல்

விமை : 2) இயக்க ஆற்றல்
17 . அலணயில் வதக்கப்ெடும் நீர் செற்றுள்ள ஆற்றல் ………………………..
1) இயக்க ஆற்றல்

2) சவப்ெ ஆற்றல்

3) நிலலயாற்றல்

விமை : 3) நிலலயாற்றல்
18 . இயங்கும் சொருள் செருகின்ற இயக்க ஆற்றலின் மதிப்பு …………………
விமை : ( + ) ½ mv2
19. நீராவியாேது வவலல செய்வதால் அதேி த்தில் …………………… உள்ளது என்ெலதத்
தீர்மாேிக்கிவறாம்.
விமை : ஆற்றல்
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20 . ஆற்றல் என்ெது …………………………… இயலாது.
விமை : காண
21 . வவலல செய்யும் திறனுல ய

எந்த ஒரு சொருளும் ……………………… ஐ ப்

செற்றுள்ளது.
விமை : ஆற்றமலப்
22 . ஒருவலகயாே ஆற்றலல ……………………….. ஆற்றலாக மாற்ற முடியாது
விமை : ைற்சறாரு
23 . சுழலும் மின்விெிறி செற்றுள்ள ஆற்றல் ……………………………
விமை : ைிமலயாற்றல்
24 . வவலலயாேது விலெயிோல் செய்யப்ெட் ால் விலெ,இ ப்செயர்ச்ெி,
செய்யப்ெட்

வவலல ஆகியே ……………………… செறும்.

விமை : மைர்க்குறி
25 . சொருேிள் மீ து செயல்ெட்டு சொருலள விலெயின் திலெக்கு வநர் எதிராே
திலெயில் இ ப்செயர்ச்ெி அல யச் செய்யுமாோல் சொருளிோல் வவலல விலெக்கு
………………………. செய்யப்ெட் து எேலாம்.
விமை : எதிராக
26 . திறேின் செரிய அளவுகலள அளவி

………………………… அலகுககள் ெயன்ெடுகின்றே.

விமை : கிமலவாட்
27 . சொருளின் மீ து ஆற்றல் செயல்டும் வொது ஏற்ெடும் உயர்வு அல்லது சொருளில்
ஏறெடுவது ………………………………
விமை : திரிபு
28 . ஒரு சொருள் அதன் நிலலலயப் சொறுத்து செற்றுள்ள ஆற்றல் …………………………..
விமை : ைிமலயாற்றல்
29 . ஒரு விோடி வநரத்தில் செய்யப்ெடும் வவலல ……………………….. எேப்ெடும்.
விமை : திறன்
30 . சொற்சறா ர் (அ) தல யின்றி தாவே கீ வழ விழும் சொருளின் நிலலயாற்றல்
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மற்றும் இயக்க ஆற்றலின் கூடுதல் மாறாமலிருக்கும்
காரணம் (ஆ) ஈர்ப்ெியல் விலெ சொருளின் எல்லா நிலலகளிலும் செயல்ெடுவதால்
சொருளின் இயக்க ஆற்றல் மாறுெடுவதில்லல.
1) அ மற்றும் ஆ ெரியாேது

2) அ ஆ லவ விளக்குகிறது.

3) அ மற்றும் ஆ தவறு

4) ஆ லவ அ விளக்குகிறது.

விமை : 1) அ மற்றும் ஆ ெரியாேது
31 . சொற்சறா ர் (அ) அமுக்கப்ெட்

சுருள் வில்லும் ொதாரண நிலலயில் உள்ள

சுருள் வில்லும் நிலலயாற்றலலப் செற்றுள்ளது.
காரணம் (ஆ) சுருள் வில்லாேது தன் இயல்பு நிலலயில் இருந்து திரிபு நிலலலய
அல கிறது.
1) அ மற்றும் ஆ தவறு

2) அ தவறு ஆ ெரி

3) அ மற்றும் ஆ தவறு

4) அ மற்றும் ஆ ெரி

விமை : 4) அ மற்றும் ஆ ெரி
32 . மின்ோற்றலின் அளவு ……………………………….
விமை : கிவலாவாட்
33 . சொருத்துக
1) நிலலயாற்றல்

அ) Fs

2) இயக்க ஆற்றல்

ஆ) W / t

3) திறன்(P)

இ) mgh

4) வவலல(W)

ஈ) ½ mv2

விமை : 1) இ

2) ஈ

3) ஆ

4) அ

7 . சவப்பம் , வாயு விதிகள்
1. ஒரு சொருளின் சவப்ெத்தின் அளவு (அ) குளிர்ச்ெியின் அளவு என்ெது
அப்சொருளின் ………………………………….
விமை : சவப்பைிமல
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2 . ெின்வருவேவற்றில் தன் சவப்ெ ஏற்புத்திறன் மதிப்பு 4180 சகாண்

திரவத்திலே

வதர்ந்சதடுக்க
1) நீர்

2) மண்சணண்சணய்

3) ொதரெம்

4) வதங்காய் எண்சணய்

விமை : 1) நீர்
3 . சவப்ெம் ெற்றிய வலரயலறயிலிருந்து செறப்ெடும் 2 கருத்துகள்
1) சவப்ெம் ஒரு வலக ஆற்றல் அது ஒரு சொருளிலிருந்து மற்சறாரு சொருளுக்கு
மாற்றப்ெடுவதன் காரணம் ……………………………..
1) உயர வவறுொடு
3) நிலற வவறுொடு

2) சவப்ெநிலல வவறுொடு
4) திலெவவக மாறுொடு

விமை : 2) சவப்ெநிலல வவறுொடு
2) சவப்ெ ஆற்றலாேது ………………………… ஆகும்
1) க த்தும் தன்லம

2) நிலலத் தன்லம

3) சொருளில் இருக்கும் தன்லம

விமை : 1) க த்தும் தன்லம
4 . சவப்ெம் என்ெது …………………………..
விமை : பரவும் ஆற்றல்
5 . தேிச் சுழி சவப்ெநிலல அளவடு
ீ என்ெது ………………………………….
விமை : சகல்வின் அளவடு
ீ
6 . தன் சவப்ெ ஏற்புத்திறேின் SI அலகு ………………………………
விமை : JHg-1 K-1
7 . சகல்வின் சவப்ெநிலல அளலீட்டில் தேிச்சுழி சவப்ெநிலல என்ெது …………………………
விமை : 0 K
8 . சொருளின் சவப்ெ ஏற்புத்திறன் என்ெது …………………………………..
விமை : M X C
9 . சொருளின் மீ து செய்யப்ெடும் வவலலயாேது சொருளின் சவப்ெநிலலலய ………………
1) தாழ்த்தும்
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விமை : உயர்த்தும்
10 . சவவ்வவறு சவப்ெநிலலயிலுள்ள இரு சொருள்கலள ஒன்று வெர்த்தால்
1) சவப்ெ ெரிமாற்றம் இருக்கும்

2) சவப்ெ ெரிமாற்றம் இருக்காது

3) சவப்ெம் குலறயும்
விமை : 1) சவப்ெ ெரிமாற்றம் இருக்கும்
11 . முதன் முதலில் லைட்ரஜன் ெலூலேப் ெறக்க விட் வர்கள்
1) மான்ட்வகால்ெயர் ெவகாதரர்கள்
3)

2) வஜஸ்குயிஸ் ொர்லஸ்

செந்தம் மற்றும் ைீக்கர்

விமை : 2) வஜஸ்குயிஸ் ொர்லஸ்
12 . சவப்ெ ஏற்புத்திறேின் அலகு ……………………
1) ஜீல் கி.கி / சகல்வின்

2) கூலும்

3) ஆம்ெியர்

விமை : 1) ஜீல் கி.கி / சகல்வின்
13 . ஓரலுலகு நிலறயுள்ள ஒரு சொருளின் சவப்ெநிலலலய ஒரு அலகு உயர்த்த
வதலவயாே சவப்ெஆற்றலின் அளவு
1) சவப்ெம் அல தல்

2) தன்சவப்ெ ஏற்புத்திறன்

3) சூவ ற்றம்

விமை : 2) தன்சவப்ெ ஏற்புத்திறன்
14 . நீரின் தன் சவப்ெ ஏற்புத்திறன் ொதரெத்தின் தன்சவப்ெ ஏற்புத் திறலே வி
………………………………. ம ங்கு அதிகம்.
1) 40

2) 30

3)

35

விமை : 2) 30
15 . ஒரு சொருலள ஒரு நிலலயிலிருந்து மற்சறாரு நிலலக்கு மாறும் நிகழ்வு
1) மாறுதல்

2) நிலலமாற்றம்

3) ெரிமாற்றம்

விமை : 2) நிலலமாற்றம்
16 . சகல்வின் அளவுவகாலில் பூஜ்ெியம் அளவு என்ெது ………………………………..
1) 00C
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விமை : 3) – 2730 C
17 . சொதுவாே நல்லியல்பு வாயுச்ெமன்ொடு ………………………………..
1) PV/T = மாறிலி

2) VT = மாறிலி

3) PV = மாறிலி

விமை : 1) PV/T = மாறிலி
18 . ஒரு சொருள் தி
1) குளிர்தல்

நிலலயில் இருந்து திரவ நிலலக்கு மாறும் நிகழ்வு ………………….

2) ெதங்கமாதல்

3) உருகுதல்

விமை : 3) உருகுதல்
19 . ொதரெத்தின் தன் சவப்ெ ஏற்புத்திறன் ……………………….
விமை : 140 J Kg-1 K-1
20 . ஒரு சொருலள குளிர்விக்கக் கூடிய குலறந்த ெட்ெ சவப்ெநிலல ………………………………
எேப்ெடும்.
விமை : தனிச்சுைி சவப்பைிமல
21 . V / T க்காே வலரெ த்தின் வடிவம் ………………………………
விமை : மைர்க்மகாடு
22 . சொருள்கள் சவப்ெ ஆற்றலலப் செற்று அதன் சவப்ெநிலலயில் எவ்வித
மாற்றமும் ஏற்ெ ாமல் உள்ளது ………………………………. எேப்ெடும்.
விமை : உள்ளுமற சவப்பம்
23 . வாயுக்கள் அமுக்கப்ெடும் வொது அது அல த்துக் சகாள்ளும் இ த்லத …………….
விமை : குமறக்க முடியும்
24 . நீர் உலறயும் வொது அதன் கேஅளவு ………………………………………….
விமை : அதிகரிக்கும்
25 . தி ப்சொருள் சவப்ெத்திோல் வநரடியாக வாயுவாக மாறும் நிகழ்வு …………………….
விமை : பதங்கைாதல்
26 . வளிமண் ல அழுத்தத்லத அளக்க ெயன்ெடும் கருவி ………………………..
விமை : பாதரெ அழுத்தைானி
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27 . ொயில் விதிப்ெடி சவப்ெநிலல மாறாமல் உள்ள வொது குறிப்ெிட்

நிலறயுள்ள

வாயுவின் அழுத்தம் அதன் கே அளவிற்கு ……………………. தகவில் அலமயும்.
விமை : எதிர்
28 . ஒரு சொருன் உருகுதலுக்கு வதலவப்ெடும் உள்ளுலர சவப்ெமாேது சொருள்
தன் தி

நிலலலய அல வதற்காக ……………………………… சவப்ெ ஆற்றலுக்கு ெமம்.

விமை : சவளியிைப்படும்
29 . சொருத்துக
1) சவப்ெ ஏற்புத் திறேின் அலகு

அ) Q = m X C X t

2) தேிச்சுழி சவப்ெநிலல

ஆ) J K

3) சவப்ெ ஆற்றல்

இ) J / Kg

4) தன் உள்ளுலர சவப்ெம்

ஈ) – 2730C

விமை : 1) ஆ

2) ஈ

3) அ

-1

4) இ

29 . சொருத்துக
1) வாயுச்ெமன்ொடு

அ) mc

2) ொயில் விதி

ஆ) PV/T = மாறிலி

3) ொர்லஜ் விதி

இ) PV = மாறிலி

4) சொருளின் சவப்ெ

ஈ) V/T = மாறிலி

–( T

மாறிலியாக இருந்தால் )

ஏற்புத்திறன்
விமை : 1) ஆ

2) இ

3) ஈ

4) அ

29 . சொருத்துக
1) ஆவியாதல்

அ) கற்பூரம் எரிதல்

2) குளிர்தல்

ஆ) நீர் ெேிக்கட்டியாக மாறுதல்

3) உலறதல்

இ) நீராவி

4) ெதங்கமாதல்

ஈ) மலழ

விமை : 1) இ

34

2) ஈ

3) ஆ

4) அ

www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling
More Book Back Questions https://goo.gl/rSCNT8

Winmeen Study Materials 2018
9th Std Science Term 3 – Book Back Questions With Answers in Tamil
30 . சொருத்துக
1) ொயில் விதி

அ) P/t = மாறிலி

2) ொர்லஜ் விதி

ஆ) PV = மாறிலி

3) அழுத்த விதி

இ) V/T = மாறிலி

விமை : 1) ஆ

2) இ

3) அ

31 . சொற்சறா ர் (அ) நீர் குளிர்விப்ொோக செயல்ெடுகிறது.
காரணம் (ஆ) நீரின் தன் சவப்ெ ஏற்புத்திறன் மிகவும் அதிகம்
1) அ மற்றும் ஆ தவறு

2) அ ெரி ஆ தவறு

3) ஆ அ வின் விளக்கமாகும்

4) ஆ தவறு அ ெரி

விமை : 3) ஆ அ வின் விளக்கமாகும்
32 . சொற்சறா ர் (அ) ஒவர அளவுள்ள சவப்ெத்திோல் சவவ்வவறு சொருள்கள்
ஒவர மாதிரியாே சவப்ெநிலல

உயர்லவ அல கின்றே.

காரணம் (ஆ) அலேத்துப் சொருள்களின் சவப்ெ ஏற்புத் திறனும் ஒவர மாதிரியாக
இருக்கும்.
1) அ மற்றும் ஆ தவறு

2) ஆ ெரி அ தவறு

3) ஆ அ இரண்டும் தவறு

4) அ ஆ இரண்டும்

ெரி

விமை : 3) ஆ அ இரண்டும் தவறு
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