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ஆறாம் வகுப்பு 

அறிவியல் 

முதல் பருவம் 

1. தாவரங்களின் உலகம். 

1. மருத்துவ குணமிக்க தாவரங்களை நாம் எவ்வாறு அளைக்கிற ாம் ? 

(அ) பருப்புகள்     (ஆ) நறுமணச் செடிகள்     

(இ) மூலிளககள்   (ஈ) பட்ளைகள் 

விடை : மூடலடககள் 

2. எந்த தாவரத்தின் விளதப் பகுதி உணவாகப் பயன்படுகி து. 

(அ) துவளர      (ஆ) பிரண்ளை              

(இ) வாளை      (ஈ) மஞ்ெள் 

விடை : துவடர 

3. உணவு சதாைர்பான சதாைிளலத் றதர்ந்சதடுக்க. 

(அ) கயிறு திரித்தல்     (ஆ) பூந்றதாட்ைத் சதாைில்     

(இ) பருத்தி வைர்த்தல்   (ஈ) ஊறுகாய் தயாரித்தல் 

விடை : ஊறுகாய் தயாரித்தல் 

4. மஞ்ெள் காமாளல றநாய்க்கு மருந்தாகும் மூலிளகத் தாவரம். 

(அ) சநல்லி      (ஆ) றவம்பு     

(இ) பிசரண்ளை  (ஈ) கீைாசநல்லி 

விடை : கீழாநெல்லி 

5. காகிதம் தயாரிக்கப் பயன்படும் மரம் 

(அ) றதக்கு      (ஆ) யூகலிப்ைஸ்     

(இ) சதன்ளன   (ஈ) ெந்தனம் 

விடை : யூகலிப்ைஸ் 
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6. கீைாசநல்லி -------- றநாளயத் தீர்க்கும். 

விடை : மஞ்சள் காமாடல 

7. மிைகு ------------- ளய நீக்கும். 

விடை : நதாண்டை கரகரப்பு 

8. அைகு சபாருள்கள் தயாரிப்பில்----------- பயன்படுகி து. 

விடை : மலர்கள் 

9. ------------- றபான்  நறுமனப் சபாருள்கள் கிருமி நாெினியாகவும்,நுண்ணுயிர் எதிர் 
சபாருைாகவும் பயன்னடுகி து. 

விடை : மஞ்சள் 

10. இந்தியாவின் நறுமணத் றதாட்ைம்------------- ஆகும். 

விடை : ககரளா 

11. ெணல் நார் தாவரத்தின் ---------------- பகுதியிலிருந்து கிளைக்கி து. 

விடை : தண்டு. 

12. தாவரத்தண்டின் சமன்ளமயான சவைிப்பகுதி---------- எனப்படும். 

விடை : நமன்கட்டை 

13. கட்டுமான பணிகளுக்கு ------------ பயன்படுகி து. 

விடை : வன்கட்டை 

14. பருத்தி,றதங்காய் றபான் வற் ில்------------- நார்கள் காணப்படுகின் ன. 

விடை : கமற்புற ொர்கள் 

15. வாய்ப்புண்ளணக் குணப்படுத்த--------------ளய உண்ணலாம். 

விடை : நெல்லி 

16. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது உணவுத் தாவரம் 

(அ) ெவுக்கு      (ஆ) ெப்பாத்தி     

(இ) சவண்ளை   (ஈ) கீைாசநல்லி 

விடை : நவண்டை 
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17. முள்ைங்கியிள் எப்பகுதி உணவாகப் பயன்படுகி து. 

(அ) றவர்     (ஆ) தண்டு  

(இ) விளத    (ஈ) கனி 

விடை : கவர் 

18. மிைகு, தாவரத்தின் எப்பகுதி ? 

(அ) பூ     (ஆ) றவர்     

(இ) கனி   (ஈ) தண்டு 

விடை : கனி 

19. தானியம் எது என்பளதக் கண்ை ிக. 

(அ) றெைம்        (ஆ) மிைகாய்     

(இ) சகாத்தவளர   (ஈ) ப ீ்ட்ரூட் 

விடை : கசாளம் 

20. நறுமணப் சபாருளுக்கு எடுத்துக் காட்டு. 

(அ) தனியா        (ஆ) மிைகாய்     

(இ) துவரம்பருப்பு   (ஈ) இலவங்கம் 

விடை : இலவங்கம் 

 21. வயிறு சதாைர்பான றநாய்க்கு மருந்தாகப் பயன்படுவது. 

(அ) வெம்பு      (ஆ) ஓமவல்லி     

(இ) மிைகு       (ஈ) துைெி 

விடை : வசம்பு 

22. றவம்பு பின்வரும் எந்த றநாய்க்கு மருந்தாகப் பயன்படுகி து. 

(அ) காய்ச்ெல் நீக்கும்                 (ஆ) ெைி நீக்க     

(இ) வாய்ப்புண்ளணக் குணப்படுத்த   (ஈ)  வயிற்றுப்பூச்ெிளய நீக்க. 

விடை : வயிற்றுப்பூச்சிடய ெீக்க. 

23.  மஞ்ெள் காமாளல றநாளயத் தீர்க்கும் சபாருள் 
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(அ) மஞ்ெள்     (ஆ) கீைா சநல்லி     

(இ) துைெி       (ஈ) பிரண்ளை 

விடை : கீழா நெல்லி 

24. மரப்பலளககள் மற்றும் விவொயக்கருவிகள் தயாரிப்பில் பயன்படும் மரம். 

(அ) இலவம்     (ஆ) யூகலிப்ைஸ்     

(இ) சதன்ளன   (ஈ) மா 

விடை : மா 

25. நறுமணப் சபாருள் மற்றும் களலப் சபாருள்கைின் தயாரிப்பில் பயன்படுவது. 

(அ) பலா          (ஆ) கருறவலமரம்     

(இ) ெந்தன மரம்   (ஈ) சகாய்யா 

விடை : சந்தன மரம் 

26. கிரிக்சகட் மட்ளைகள் தயாரிக்கப் பயன்படும் மரம் 

(அ) றதக்கு      (ஆ) வில்றலா     

(இ) மல்பரி      (ஈ) ளபன் 

விடை : வில்கலா 

27. துவளர ஒரு ------------ வளகத் தாவரம். 

விடை : பருப்பு 

28. மார்புச்ெைிளய நீக்க ---------------- பயன்படுகி து. 

விடை : தூதுவடள 

29. செரிமானக் றகாைறுகளைத் தீர்ப்பது-------------------- 

விடை : இஞ்சி 

30. நுண்ணுயிரி எதிர்ப்சபாருைாகப் பயன்படுவது----------------- 

விடை : கிராம்பு 

31. புதினாவின் --------- நறுமணப் சபாருைாகப் பயன்படுகி து. 

விடை : இடல 



6th Science Book Back Questions With Answers in Tamil 
 

More Book Back Questions Check here - https://goo.gl/rSCNT8    

5 www.winmeen.com | Learning Leads to Ruling 
 

32. வாளைநார் என்பது ------------------- நார் ஆகும். 

விடை : தண்டு 

33. தாவரத் தண்டின் சமன்ளமயான சவைிப்பகுதி---------------- எனப்படும். 

விடை : நமன்கட்டை 

I. சபாருத்துக. 

1. யூகலிப்ைஸ்     - (அ) மாட்டு வண்டியின் உரிய சபாருள்கள்          

2. இலவம்         - (ஆ) இரயில் படுக்ளககள் 

3. சதன்ளன       - (இ) சைன்னிஸ் மற்றும் ஹாக்கி மட்ளைகள் 

4. மல்றபரி        - (ஈ) கூளர றவய்தல் , கட்டுமானம் 

5. ளபன்          - (உ) தீப்சபட்டி 

6. கருறவலம்     - (ஊ) ளதலம் , காகிதம் 

விடை : 1 – ஊ  2 – உ  3 – ஈ  4 – இ  5 – ஆ  6 - அ                    

II. சபாருத்துக. 

1. தூது வளை      - (அ) உணவுத் தானியம் 

2. கம்பு             - (ஆ) எண்சணய் வித்து 

3. உளுந்து          - (இ) மூலிளக 

4. றவர்க்கைளல     - (ஈ) பருப்பு வளக             

விடை : 1 – இ  2 – அ  3 – ஈ  4 – ஆ  

III. நபாருத்துக. 

1. பிரண்ளை         - (அ)  கிருமி நாெினி 

2. மஞ்ெள்           - (ஆ) வியர்ளவ சபருக்கும் 

3. ஓமவல்லி        - (இ) வாய்ப்புண்ளணக் குணப்படுத்தும்  

4. சநல்லி           - (ஈ) செரிமான மின்ளமளய நீக்கும்             

விடை : 1 – ஈ  2 – அ  3 – ஆ  4 – இ 
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                        2. உணவு முடறகள் 

1. புரதக் குள பாட்ைால் வரும் றநாய்-------------------- 

விடை: மராஸ்மஸ் 

2. ளவட்ைமின் C குள ப்பாட்டு றநாய்-------------------- 

விடை: ஸ்கர்வி 

3. அளனத்துண்ணி-------------------- 

விடை: காகம் 

4. பாலில் அதிகம் காணப்படுவது-------------------- 

விடை: கால்சியம் 

5. உைலியக்கச் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துவது-------------------- 

விடை: தாது உப்புகள் 

6. எழும்புகளை வழுப்படுத்தப் பயன்படுவது--------------------  

விடை: கால்சியம் 

7. ொறுண்ணி உணவூட்ைம் சகாண்ைது-------------------- 

விடை: காளான் குடறப்பாட்டினால் 

8. இரத்த றொளக -------------------- ெத்து குள ப்பாட்டினால் ஏற்படுகி து. 

விடை: இரும்பு கதாலில் 

9. -------------------- சூரி ஒைியின் உதவியுைன் றதாலில் தயாரிக்கப்படுகி து. 

விடை: டவட்ைமின் D 

10. ரிக்கட்ஸ் -------------------- குள ப்பாட்டு றநாய். 

விடை: டவட்ைமின் D 

11. ஆற் ல் அைிக்கும் ஊட்ைச்ெத்து எது? 

(அ) புரதங்கள்   (ஆ) கார்றபாளஹட்றரட்கள்  (இ) ளவட்ைமின்கள்  (ஈ) நீர் 

விடை: கார்கபாடைட்கரட்கள் 
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12. வைர்ச்ெி அைிக்கும் ஊட்ைச்ெத்து எது? 

(அ) கார்றபாளஹட்றரட் (ஆ) சகாழுப்பு  (இ) புரதங்கள்  (ஈ)  தாது உப்புகள் 

விடை: (இ) புரதங்கள்   

13. ளவட்ைமின்கைின் செயல் 

(அ) ஆற் ல் தருவது   (ஆ) வைர்ச்ெிக்கு உதவுவது 

(இ) உைல் சவப்பத்ளத ஒழுங்குபடுத்துவது 

(ஈ) உைலில் செயல்களை ஒழுங்குப்படுத்துவது. 

விடை: (ஈ) உைலில் நசயல்கடள ஒழுங்குப்படுத்துவது. 

14. உைல் சவப்பத்ளத ஒழுங்குபடுத்தும் ஊட்ைச்ெத்து 

(அ) கார்றபாளஹட்றரட்  (ஆ) புரதம்  (இ) நீர்  (ஈ) சகாழுப்பு 

விடை: (இ) ெீர்   

15. உைலியக்கச் செயல்களை ஒழுங்குப்படுத்தும் ஊட்ைச்ெத்து 

(அ) தாது உப்புகள் (ஆ) புரதம் (இ)  நீர்  (ஈ) சகாழுப்பு 

விடை: (அ) தாது உப்புகள் 

16. பின்வரும் ஊட்ைச்ெத்துகைில் ஆற் ல் அைிப்பது எது? 

(அ) நீர் (ஆ) புரதம் (இ) ளவட்ைமின்கள்  (ஈ) சகாழுப்பு 

விடை: (ஈ) நகாழுப்பு 

17. காைான் உணவிலுள்ை நீரின் ெதவதீம் எவ்வைவு? 

(அ) 95% (ஆ) 92% (இ) 25% (ஈ) 73% 

விடை: (ஆ) 92% 

18. பாலின் இள யிலுள்ை நீரின் விழுக்காடு எவ்வைவு? 

(அ) 87% (ஆ) 73% (இ) 95% (ஈ) 75% 

விடை: (அ) 87% 

19. தானிய வளக உணவு எது? 

(அ) பட்ைாணி  (ஆ) சகாள்ளு  (இ) கம்பு  (ஈ)  றொயாப ன்ஸ் 
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விடை: (இ) கம்பு   

20. தானிய வளக உணவில் அைங்கியுள்ை அமிலம் 

(அ) அெிட்டிக் அமிலம்  (ஆ) ஃபார்மிக் அமிலம்   

(இ) லாக்டிக் அமிலம்   (ஈ) ஃறபாலிக் அமிலம் 

விடை: (ஈ) ஃகபாலிக் அமிலம் 

21. அதிக புரதம் அைங்கியுள்ை உணவு 

(அ) தானிய வளககள்  (ஆ) சநய்  (இ) பருப்பு வளக  (ஈ) கீளரகள் 

விடை: (இ) பருப்பு வடக   

22. றகாைி இள ச்ெியில் அைங்கியுள்ை ஊட்ைச்ெத்து 

(அ) கார்றபாளஹட்றரட்  (ஆ) கால்ெியம் (இ) புரதம்  (ஈ) இரும்புச்ெத்து 

விடை: (இ) புரதம்   

23. புரதம் குள ப்பாட்டினால் றதான்றும் றநாய் 

(அ) மாளலக்கண்  (ஆ) ரிக்சகட்ஸ்  (இ) ஸ்கர்வி  (ஈ)  குவாஷிறயார்கள் 

விடை: (ஈ)  குவாஷிகயார்கள் 

24. முன் கழுத்துக் கைளல எதன் குள பாட்ைால் உண்ைாகி து? 

(அ) கால்ெியம்  (ஆ) இரும்பு  (இ) அறயாடின் (ஈ) றொடியம் 

விடை: (இ) அகயாடின் 

25. ளவட்ைமின் C-குள வினால் றதான்றும் குள ப்பட்டினால் றதான்றும் றநாய் 

(அ) மாராஸ்மஸ் (ஆ) ரிக்சகட்ஸ் (இ) அடிென் றநாய் (ஈ) ஸ்கர்வி 

விடை:  (ஈ) ஸ்கர்வி 

26. தற்ொர்பு ஊட்ை முள ளயக் சகாண்ைது. 

(அ) கஸ்க்யூட்ைா  (ஆ) உருளைப்புழு  (இ) றபன்  (ஈ) யூக்ைினா 

விடை: (ஈ) யூக்ளினா 

27. பி ொர்பு ஊட்ை முள ளயக் சகாண்ைது. 

(அ) பசுந்தாவரங்கள்  (ஆ) பாெி  (இ) கஸ்க்யூட்ைா  (ஈ) எருக்கு 
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விடை: (இ) கஸ்க்யூட்ைா   

28. இ ந்து றபான தாவர, விலங்குப் சபாருள்களை மக்கச் செய்து அவற் ின் 
ஊட்ைத்ளத உ ிஞ்ெி வாழ்வது. 

(அ) ொறுண்ணி   (ஆ)  பு  ஒட்டுண்ணி 

(இ) அக ஒட்டுண்ணி  (ஈ) தற்ொர்பு ஊட்ைமுள   

விடை: (அ) சாறுண்ணி    

29. ளவட்ைமின் B, குள ப்பாட்ைால் றதான்றும் றநாய் 

(அ) ஸ்கர்வி  (ஆ) சபரிசபரி  (இ) முன்கழுத்துக்கைளல  (ஈ) ரிக்சகட்ஸ் 

விடை:  (ஆ) நபரிநபரி   

30. முன்கழுத்துக் கைளல எதன் குள வால் றதான்றுகி து? 

 (அ) இரும்பு  (ஆ) கால்ெியம்  (இ) அறயாடின்  (ஈ) புரதம் 

விடை: (இ) அகயாடின்   

31. பூச்ெி உண்ணும் தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு. 

(அ) தூதுவளை  (ஆ) யுட்ரிகுறைாரியா  (இ) ொமந்தி  (ஈ) ஊமத்ளத 

விடை: (ஆ) யுட்ரிகுகளாரியா   

32. கத்திரிக்காயில் உள்ை அமிலம் 

(அ) அஸ்கார்பிக் அமிலம்  (ஆ) ைார்ைாரிக் அமிலம் 

(இ) ெிட்ரிக் அமிலம்       (ஈ) ஆக்ஸாலிக் அமிலம் 

விடை: (ஈ) ஆக்ஸாலிக் அமிலம் 

33. அக ஒட்டுண்ணி எது? 

(அ) தளலப்றபன் (ஆ) உருளைப்புழு  (இ) அட்ளை   (ஈ) காைான்   

விடை: (ஆ) உருடளப்புழு   

34. உணளவக் கைத்தவும் உைல் சவப்பத்ளத ஒழுங்குப்படுத்தவும் பயன்படுவிது----------- 

விடை: ெீர் 

35. குள பாட்டு றநாய் எது---------------------? 
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விடை: ஸ்கர்வி 

36. வைர்ச்ெி தளைப்பட்டு உப்பிய வயிறு, ளக மற்றும் கால்கைில் வகீ்கம் றபான்  
அ ிகு ிகளுைன் காணப்படும் றநாய் --------------------- 

விடை: குவாஷிகயார்கள் 

37. மராஸ்மஸ் குள பாட்டு றநாய்க்குக் காரணமான ஊட்ைச்ெத்து--------------------- 

விடை: புரதம்  

38. வலிளமயற்  வளைந்த எலும்பு றபான்  அ ிகு ியுளைய றநாய் --------------------- 

விடை: ரிக்கட்ஸ் 

39. இரத்த றொளகக்குக் காரணமான தாது உப்பு--------------------- 

விடை: இரும்பு 

40. அறயாடின் தாது உப்புக் குள வினால் றதான்றும் றநாய் 

விடை: முன் கழுத்துக் கழடல 

41. சவல்லத்தில் அைங்கியுள்ை ஊட்ைச்ெத்து--------------------- 

விடை: இரும்புச்சத்து 

42. ஒைிச்றெர்க்ளக நிகைத் றதளவயான வாயு--------------------- 

விடை: கார்பன்டைஆக்டஸடு 

43. பூச்ெி உண்ணும் தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு--------------------- 

விடை: யுட்ரிகுகலாரியா 

சபாருத்துக. 

1. வைர்ச்ெிக்கு உதவுவது      -  (அ) ளவட்ைமின்கள் 

2. உைலியல் செயல்களை 

ஒழுங்கு படுத்துபளவ        -   (ஆ) வியர்ளவ சபருக்கும் 

3. உைலியக்கச் செயல்களை   

ஒழுங்  கு படுத்துபளவ      -   (இ) வாய்ப்புண்ளணக் குணப்படுத்தும்  

4. கார்றபாளஹட்றரட்டுகள்   -   (ஈ) செரிமான மின்ளமளய நீக்கும்             
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விடை : 1 – ஈ  2 – அ  3 – ஆ  4 – இ 

சபாருத்துக. 

1. புரதக்குள பாட்டு றநாய்      - (அ) மீன் எண்சணய்  

2. ளவட்ைமின் -A               - (ஆ) மராஸ்மஸ் 

3. ளவட்ைமின் -B  

    குள பாட்டு றநாய்         - (இ) ளவட்ைமின்கள் -C 

4. சநல்லிக்காய்                - (ஈ) சபரிசபரி             

விடை : 1 – ஈ  2 – அ  3 – ஆ  4 – இ 

3. ெம்டமச் சுற்றி ெிகழும் மாற்றங்கள் 

1. அழுத்திவிைப்பட்ை சுருள் கம்பியில் ஏற்படும் மாற் ம் 

(அ) மீைா மாற் ம்                   (ஆ) மீள் மாற் ம்      

(இ) கால ஒழுங்கற்  மாற் ம்        (ஈ) விரும்பத்தகாத மாற் ம் 

விடை : மீள் மாற்றம் 

2. உணவு சகட்டுப்றபாதல் என்பது  

(அ) மீைா மாற் ம்                   (ஆ) மீள் மாற் ம்      

(இ) விரும்பத்தகாத மாற் ம்          (ஈ) கால ஒழுங்கு மாற் ம்  

விடை : விரும்பத்தகாத மாற்றம் 

3. ெலளவ றொைா நீரில் களரவது 

(அ) சவப்ப உமிழ் மாற் ம்           (ஆ) மீைாமாற் ம்      

(இ) விரும்பத்தகாத மாற் ம்          (ஈ) சமதுவான மாற் ம்  

விடை : நவப்ப உமிழ் மாற்றம் 

4. கீறை சகாடுக்கப்பட்ைவற் ில் எது கால ஒழுங்கற்  மாற் ம் ?  

(அ) இதய துடிப்பு                   (ஆ) நிலநடுக்கம்       

(இ) இரவு பகல் றதான்றுதல்         (ஈ) கடிகார ஊெல்  
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விடை : ெிலெடுக்கம் 

5. விண்சவைியில் ப ந்த முதல் இந்தியப் சபண்மணி 

(அ) வாலாண்டினா                 (ஆ) கல்பனா ொவ்லா       

(இ) ொனியா மிர்ஸா               (ஈ) செரினா வில்லியம்ஸ்  

விடை : கல்பனா சாவ்லா 

6. கல்பனா பயணித்த வின்கலத்தின் சபயர் 

(அ) ஆரியபட்ைா        (ஆ) ொலஞ்ெர்       

(இ) சகாலம்பியா       (ஈ) வாயு தூத்  

விடை : நகாலம்பியா 

7. மிக சமதுவாக நளைசபறும் மாற் த்திற்கு எடுத்துக்காட்டு. 

(அ) இரும்பு துருப்பிடித்தல்          (ஆ) சவடிசவடித்தல்       

(இ) மின்னல் றதான்றுதல்           (ஈ) அயனி விளனகள்  

விடை : இரும்பு துருப்பிடித்தல்  

 8. ெில மாற் ங்கள் நிகழும் றபாது மாற் த்திற்கு உட்பட்ை சபாருட்கள் மீண்டும் 
தங்கள் இயல்பு நிளலக்குத் திரும்புவது. 

(அ) மீள் மாற் ம்                    (ஆ) மீைா மாற் ம்        

(இ) கால ஒழுங்கு மாற் ம்          (ஈ) கால ஒழுங்கற்  மாற் ம்  

விடை : மீள் மாற்றம் 

 9. வி கு எரித்தல் எத்தளகய மாற் ம் ? 

(அ) மீள் மாற் ம்                    (ஆ) மீைா மாற் ம்       

(இ) சமதுவான மாற் ம்          (ஈ) சவப்பம் உ ிஞ்சும் மாற் ம்  

விடை : மீளா மாற்றம் 

10. ெில மணிறநரங்கைில் நிகழும் விளன. 

(அ) இரும்பு துருப்பிடித்தல்  (ஆ) குைந்ளத வைர்தல் 

(இ) விளத முளைத்தல்     (இ) பால் தயிராதல் 
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விடை : (இ) பால் தயிராதல் 

11. நிலத்தில் புளதயுண்ை மரங்கள் நிலக்கரியாக மாறுவது. 

(அ) பயனுள்ை மாற் ம்  (ஆ) பயனற்  மாற் ம் 

(இ) அதிறவக மாற் ம்   (ஈ) மீள் மாற் ம் 

விடை : (அ) பயனுள்ள மாற்றம்   

12. கடிகார ஊெலின் இயக்கம் 

(அ) பயனுள்ை மாற் ம்    (ஆ) பயனற்  மாற் ம் 

(இ) கால ஒழுங்கு மாற் ம் (ஈ) கால ஒழுங்கற்  மாற் ம் 

விடை : (இ) கால ஒழுங்கு மாற்றம் 

13. காய்கள் கனியாக மாறும் நிகழ்வு  

(அ) விரும்பத்தகாத மாற் ம்  (ஆ) விரும்பத்தக்க மாற் ம் 

(இ) சமதுவான மாற் ம்      (ஈ) அதிறவக மாற் ம் 

விடை : (ஆ) விரும்பத்தக்க மாற்றம் 

14. நிலக்கரி எரிதல் 

(அ) சவப்பம் உமிழ் மாற் ம் (ஆ) சவப்பக் சகாள் மாற் ம் 

(இ) மீள்மாற் ம்             (ஈ) கால ஒழுங்கு மாற் ம் 

விடை : (ஈ) கால ஒழுங்கு மாற்றம் 

15. விண்சவைியில் ப ந்த முதல் இந்திய சபண்மணி--------------------- 

விடை : கல்பனா சாவ்லா 

16. பால் தயிராகும் மாற் ம்--------------------- 

விடை : நமதுவான மாற்றம் 

17. பால் இரவு றநரங்கைில் --------------------- மாறுபடும். 

விடை : நவப்பெிடல 

18. மின்ெக்தியால் விைக்கு ஒைிர்தல் -------------------- மாற் மாகும். 

விடை : கவகமான 
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19. காய்க ிகளைச் ெளமத்தல் --------------------- மாற் மாகும். 

விடை : மீளா 

20. இரும்பு துருப்பிடித்தல் ---------------------மாற் மாகும். 

விடை : விரும்பத்தகாத 

21. முடிநளரத்தல் --------------------- மாற் மாகும். 

விடை : மீளா  

21. நிலவின் பல்றவறு நிளலகள் --------------------- மாற் மாகும். 

விடை : காலஒழுங்கு 

22. சுண்ணாம்புைன் நீளரச்றெர்த்தல் --------------------- விளனயாகும். 

விடை : நவப்பம் உமிழ் 

23. உள்ைங்ளகயில் குளுக்றகாளஸ ளவத்து நீர்றெர்த்தல்--------------------- 

விடை : நவப்பங்நகாள் 

சபாருத்துக 

1.விண்சவைியில் ப ந்த  

முதல் சபண்மணி -  (அ) புவியின் சுைற்ெியால் 

2. இரவு பகல் ஏற்படுவது -  (ஆ) சமதுவாக நளைசபறும் மாற் ம் 

3. இரும்பு துருப்பிடித்தல் -  (இ) றவகமாக நளைசபறும் மாற் ம் 

4. கரி எரிதல் -  (ஈ) கல்பனா ொவ்லா 

விடை : 1 – ஈ 2 – அ 3 – ஆ 4 - ஈ 

4. அளவடீுகளும் இயக்கமும் 

1 . நீைத்தின் SI அலகு ……………….. 

1) சென்டிமீட்ைர்   2) மில்லிமீட்ைர்    3) மீட்ைர்    4) கிறலாமீட்ைர் 

விடை : மீட்ைர் 

2 . நிள யின் SI அலகிற்கான கு ிய டு ………………….. 

1) கி    2) கி.கி    3) மி.கி      4) செ.கி 
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விடை : கி.கி 

3 . ஒரு சமட்ரிக் ைன் என்பது ………………… 

1) 1000 /கறலாகிராம்    2) 100 கி.கி    3) 1 கி.கி       4) 10 கி.கி 

விடை : 1000 கி.கி 

4 . காலத்தின்  SI அலகு …………………. 

1) வினாடி    2) நிமிைம்    3) வாரம்    4) நாள் 

விடை : விொடி   

5 . ஒரு மணி = ………………….. வினாடி 

1) 60    2) 3600    3) 24    4) 1000 

விடை : 3600 

6 . ஒரு மீட்ைர் ……………………… செ.மீ 

விடை : 100 

7 . ஒரு கிறலாமீட்ைர் ………………………… மீட்ைர் 

விடை : 1000 

8 . ஒரு குவிண்ைால் ………………………… கி.லி 

விடை : 100 

9 . ஒரு நிமிைம் …………………… விநாடி 

விடை : 60 

10 . தங்கத்தின் நிள ளய அைக்க …………………….. என்  அலளகப் பயன்படுத்துகிற ாம். 

விடை : கிராம் 

11 . அரிெி,ெர்க்களர றபான் வற்ள  …………………… என்  அலளகப் பயன்படுத்தி 
வாங்குகிற ாம். 

விடை : கிகலாகிராம் 

12 . சபாதுவாக கரும்பின் நிள ளய அைக்க ………………………… என்  அலளகப் 
பயன்படுத்துகிற ாம். 



6th Science Book Back Questions With Answers in Tamil 
 

More Book Back Questions Check here - https://goo.gl/rSCNT8    

16 www.winmeen.com | Learning Leads to Ruling 
 

விடை : ைன் 

13 . மாத்திளரகைில் உள்ை றவதிப்சபாருள்கைின் நிள  ………………… என்  அலகால் 
கு ிப்பிட்டு இருப்பர். 

விடை : மில்லி கிராம் 

14 . எளைகளை அைக்கப் பயன்படும் கருவி ……………………… 

1) அைவு நாைா   2) மீட்ைர் அைவுறகால்    3) அைவுக்குடுளவ    4) தராசு 

விடை : தராசு 

15 . சநய் மற்றும் எண்சணளய அைக்கப் பயன்படுவது ……………………… 

1) அைவடீ்டுமுகளவ    2) தராசு    3) அைவுநாைா    4) அைவுறகால் 

விடை : அளவடீ்டுமுடற 

16 . எத்தளன உருப்படிகள் சகாண்ைது ஒரு ைஜன் ……………….. 

1) 10    2) 12     3) 15    4) 3  

விடை : 12 

17 . காலத்ளத அைக்கப் பயன்படும் அலகு …………………. 

1) மீட்ைர்    2) கிராம்    3) குவிண்ைால்     4) விநாடி 

விடை : விொடி 

18 . பின்வருவனவற்றுள் எது திட்ை அலகு ……………….. 

1) ொண்     2) முைம்    3) மீட்ைர்    4) குறுணி 

விடை : மீட்ைர் 

19 . அைவு நாைா எளத அைக்கப் பயன்படுகி து …………………………. 

1) நீைம்    2) நிள     3) காலம்    4) சகாள்ைவு 

விடை : ெீளம் 

20 . நீைத்தின் துளணப் பண்மைங்கு  

1) கிறலாமீட்ைர்    2) சமட்ரிக் ைன்     3) மில்லி கிராம்     4) மில்லி மிட்ைர் 

விடை : மில்லி மீட்ர் 
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21 . ஒரு மீட்ைர் என்பது …………………….. மில்லி மீட்ைராகும். 

1) 10    2) 100    3) 1000     4) 10000 

விடை : 3) 1000 

22 . ஒரு சபாருைில் அைங்கியுள்ை பருப்சபாருைின் அைறவ அப்சபாருைின் …………………. 

1) நீைம்    2) அகலம்    3) பருமன்     4) நிள  

விடை : 4) ெிடற 

23 . முற்காலத்தில் றநரத்ளத அைக்கப் பயன்படும் கருவி …………….. 

1) மணற் கடிகாரம்         2) ஊெல் கடிகாரம்     

3) நிறுத்துக் கடிகாரம்      4) மிண்ணணுகடிகாரம் 

விடை : மணற் கடிகாரம் 

24 . தற்காலத்தில் றநரத்ளதத் துல்லியமாக அைவிைப் பயன்படும் கடிகாரம் ……………….. 

1) நிைல் கடிகாரம்   2) நீர்க்கடிகாரம்     3) அணு கடிகாரம்   4) மணற்கடிகாரம் 

விடை : அணு கடிகாரம் 

25 . ஓர் ஆண்டிற்கு எத்தளன நாட்கள் …………….. 

1) 180   2) 3651/4   3) 265    4) 360 

விடை : 3651/4 

26 . காற் ில் அளெந்தாடும் மரக்கிளையின் இயக்கம் …………………….. 

1) றநர்றகாட்டு இயக்கம்     2) வட்ை இயக்கம் 

3) ெீரளலவு இயக்கம்        4) சுைற்ெி இயக்கம் 

விடை : சரீடலவு இயக்கம் 

27 . தளரயில் உருளும் பந்து …………………… இயக்கத்திற்கு எ.கா 

1) வட்ை   2) றநர்றகாட்டு    3) சுைற்ெி     4) ஒன் ிற்கு றமற்பட்ை 

விடை : ஒன்றிற்கு கமற்பட்ை 

28 . மிதிவண்டி இயக்கத்தில் உள்ை றபாது அதன் ெக்கரத்தில் காற்ள  நிரப்ப 
பயன்படும் வாய்ப்பகுதியின் இயக்கம் 
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1) தன்னிச்ளெயான இயக்கம்       2) ெீரளலவு இயக்கம்   

3) வட்ை இயக்கம்               4) றமற்கண்ை அளனத்தும்     

விடை : 3) வட்ை இயக்கம் 

29 . துணி ளதக்கும் றபாது ளதயல் இயந்திரத்தின் ஊெியின்  இயக்கம் ……………… 

விடை : கெர்க்ககாட்டு இயக்கம் 

30 . ஒரு அச்ளெப் பற் ி சுைலும் சபாருள் ………………………… சபற்றுள்ைது. 

விடை : சுழற்சி  இயக்கம் 

31 . றநரத்ளத சபாறுத்து சபாருைின் …………………….. மாறுவறத இயக்கம் 

விடை : ெிடல 

32 . றநரத்ளதப் சபாறுத்து ஒரு சபாருைின் நிளலமா ாமல் இருந்தால் அது  

1) இயக்க நிளல   2) ஓய்வு நிளல    3) இளைநிளல    4) மந்த நிளல 

விடை : ஓய்வு ெிடல 

33 . புவிளயச் சுற்றும் நிலவின் இயக்கம்  

1) வட்ை இயக்கம்    2) றநர்றகாட்டு   3) அதிர்வு இயக்கம்    4) உருளும் இயக்கம் 

விடை : வட்ை இயக்கம் 

34 . மின் தூக்கியின் இயக்கம் ………………… 

1) சுைற்ெி இயக்கம்    2) அதிர்வு இயக்கம்     

3) வட்ை இயக்கம்     4) றநர்றகாட்டு இயக்கம் 

விடை : கெர்ககாட்டு இயக்கம் 

35 . பின்வருவனவற்றுள் ஒன்று இயங்காப் சபாருள்  

1) காற்று   2) பூமி   3) கட்ைம்    3) ஆற்று நீர் 

36 . ஒறர றநரத்தில் ஒன்றுக்கு றமற்பட்ை இயக்கங்களைப் சபற் ிருக்கம் சபாருள் 

1) தாறன விழும் சபாருள்    2) பம்பரத்தின்  இயக்கம் 

3) மிதவண்டி                4) இராட்டினம்  

விடை : மிதிவண்டி 
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36 . ஒரு சபாருைின் இயக்கத்ளத நாம் பார்க்க முடியாவிட்ைால் கூை அதனால் 
ஏற்படுத்தப்படும் ………………………… களை ளவத்து இதன் இயக்கத்ளத உணரலாம். 

விடை : விடளவு 

37 . புவியின் சுைற்ெி இயக்கத்தின் விளைவு …………………….. றதான்றுதல். 

விடை : இரவு,பகல் 

38 . ஓய்வு நிளலயிலுள்ை ஒரு சபாருைின் நிளல ………………………….. 

விடை : மாறாது 

39 . றநரத்திற்கு றநரம் ஒரு சபாருள் தன் நிளலளய மாற் ிக் சகாண்டிருந்தால் அது 
……………………… எனப்படும். 

விடை : இயக்க ெிடல  

40 . ஓடும் றபருந்தில் அமர்ந்தவாற  ொளலறயார வடீுகளைக் காணும் றபாது அளவ 
,,,,,,,,,,,, றதான்றும். 

விடை : பின்கனாக்கி ெகர்வது கபால் 

41 . ஓய்வும் இயக்கமும் ஒன்றுக்சகான்று ……………….. 

விடை : நதாைர்புடையன 

42 . முன்னும் பின்னும் அல்லது வலமும் இைமும் செல்லும் இயக்கம் …………………. 

விடை : அதிர்வு இயக்கம்  

43 . திருவிைாக்கைில் மனிதர்கைின் இயக்கம் ………………….. 

விடை : ஒழுங்கற்ற  இயக்கம் 

33. சபாருைின் இயக்கம் றநராக இருப்பின் அது ………………………… எனப்படும். 

விடை : வட்ை இயக்கம் 

34 .  சபாருள்  வட்ைமாக செல்வது ………………….. எனப்படும். 

விடை : இயக்கம் 

35 . இயந்திர மனிதன் ……………… என அளைக்கப்படுகி து. 

விடை : கராகபா 

36 . அடிப்பளை அைவுகள் ………………….. , …………………………. , …………………………… ஆகும். 
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விடை : ெீளம் , ெிடற , காலம் 

37 . நீைத்தின் அலகு …………………… 

விடை : மீட்ைர் 

38 . நிள யின் அலகு …………………… 

விடை : மீட்ைர் 

39 . காலத்தின் அலகு ……………………….. 

விடை : வினாடி 

40 . குளு முள யில் நிள யின் அலகு ……………………… 

விடை : பவுண்டு 

41 . பன்னாட்டு SI நிள யின் அலகு ……………………… 

விடை :  

42 . 1 மீட்ைர் என்பது ………………….. சென்டி மீட்ைர் ஆகும். 

விடை : 100 

43 . நிமிர்ந்த ெீரான நளையுைன் செல்லும் இராணுவ வரீரின் இயக்கம் …………………… 

விடை : சரீான இயக்கம் 

44 . சூரியளனச் சுற்றும் புவியின் இயக்கம் ………………….. ஆகும். 

விடை : வட்ை இயக்கம் 

45 . கால்பந்தாட்ை கைத்தின் இயங்கும் பந்தின் இயக்கம் …………………… 

விடை : 

46 . பம்பரத்தின் இயக்கம் …………………. 

 விடை :சூழற்சி இயக்கம்  

47 . றராறபாவின் தந்ளத எனப்படுபவர் …………………..   

விடை : ஐசக் அசிகமா 

48 . றராறபாவின் மூளையாகச் செயல்படுவது …………………….. 

விடை : மிண்ணணு சில்லு  
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49 . சபாருத்துக. 

1) நீைத்ளத அைக்கப்பயன்படும் கருவி    அ) கடிகாரம் 

2) காலத்ளத அைக்கப்பயன்படுவது       ஆ) தராசு 

3) நிள ளய அைக்கப் பயன்படுவது      இ) லிட்ைர் அைவுகள் 

4) மண்சணண்சணளய அைக்க           ஈ) மீட்ைர் அைவுறகால் 

விடை : 1) ஈ    2) அ    3) ஆ    4) இ 

50 . சபாருத்துக. 

1) நீைம்                   அ) வைிவந்த அலகு 

2) கிராம்                  ஆ) அடிப்பளை அலகு 

3) பரப்பைவு               இ) குஞளு முள  

4) அடி,பவுண்டு,வினாடி     ஈ) திட்ை அலகு 

விடை : 1) ஆ    2) ஈ    3) அ    4) இ 

51 . சபாருத்துக. 

1)  5 ரூபாய் நாணயத்தின் தடிமன்     அ) கிறலா மீட்ைர் 

2) வகுப்பள யின் அகலம்             ஆ) சென்டிமீட்ைர் 

3) இரண்டு ஊர்களுக்கிளைறய உள்ை   இ) மில்லி மீட்ைர்  

சதாளலவு 

4) உங்கள் நண்பனின் உயரம்           ஈ) மீட்ைர் 

விடை :  1) இ    2) ஈ   3) அ     4) ஆ 

52 . ஒத்த அலகுகள் இவ்வாறு அளைக்கப்படுகின் ன. 

விடை : காலத்தின் பன்மைங்குகள் , துடணப் பன்மைங்குகள் 

53 . முன்னும் பின்னும் அல்லது வலமும் இைமும் செல்லும் இயக்கம் …………………. 

விடை : அதிர்வு இயக்கம் 

54 . ளதயல் இயந்திரம்  =  றநர்றகாட்டு இயக்கம் 

55 . நாயின் வாலின் இயக்கம் = அதிர்வு இயக்கம்  
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56 . பம்பரம் = வட்ை இயக்கம் 

57 . சுத்தியல் = அதிர்வு  இயக்கம் 

58 . லாரி = றநர்றகாட்டு இயக்கம் 

59 . ஸ்டீயரிஸ் = வட்ை இயக்கம் 

60 . பட்ைர் பிளை = வட்ை இயக்கம் 

61 . சபாம்ளம = ஒழுங்கற்  இயக்கம் 

62 . தந்தி கருவி = ெீரளலவு இயக்கம் 

63 . காற் ாளல = வட்ை இயக்கம் 

64 . கடிகாரம் = அளலவு இயக்கம் 

5. காந்தவியல் 

1 . இது ஓர் இயற்ளக காந்தம் …………………… 

1) ெட்ைக்காந்தம்         2) மாக்னளைட்    

3) வளையக் காந்தம்     4) குதிளரவடிவக் காந்தம் 

விடை : மாக்னடைட் 

2 . காந்தத்தால் கவரப்படும் சபாருள் ……………….. 

1) மரத்துண்டு    2) குண்டூெி    3) அைிப்பான்     4) துணி 

விடை : குண்டூசி 

3 . மாலுமிகளுக்கு திளெகாட்டும் கருவிகளை அைித்தவர்கள் 

1) இந்தியர்கள்    2) ஐறராப்பியர்கள்    3) ெீனர்கள்    4) எகிப்தியர்கள் 

விடை : சனீர்கள் 

4. தங்கு தளையயின் ி சதாங்கவிைப்பட்ை காந்தத் ஒன்று எப்சபாழுதுறம ……………………… 
திளெகைில் தான் நிற்கும். 

1) வைக்கு கிைக்கு    2) சதன் றமற்கு    3) கிைக்கு றமற்கு    4) வைக்கு சதற்கு 

விடை :  வைக்கு நதற்கு  

5. காந்தங்கள் காந்த தன்ளமளய இைக்கக் காரணம் …………………… 
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1) பயன்படுத்துவதால்          2) பாதுகாப்பாக ளவத்திருப்பதால் 

3) சுத்தியால் தட்டுவதால்      4) சுத்தப்படுத்துவதால் 

விடை : சுத்தியால் தட்டுவதால் 

6. காந்த ஊெிப் சபட்டிளயப் பயன்படுத்தி ………………………… அ ிந்து சகாள்ை முடியும். 

1) றவகத்ளத   2) கைந்த சதாளலளவ   3) திளெளய     4) இயக்கத்ளத 

விடை : திடசடய 

7 . ெக்தி வாய்ந்த மின்காந்தம் பயன்படும் கருவி   

1) அளைப்புமணி    2) பளுதூக்கிகள்    3) ளெக்கிள் ளைனறமா    4) எதுவுமில்ளல 

விடை : பளுதூக்கிகள் 

8 . தானியங்கி படிக்கட்டுகைில் பயன்படுவது ……………………… 

1) லாைாக்காந்தம்    2) ெட்ைக் காந்தம்    3) ஊெிகாந்தம்    4) மின்காந்தம் 

விடை : மின்காந்தம் 

9. எவ்வூரில் காந்தம் முதன் முதலில் கண்ை ியப்பட்ைது………….. 

1) றபார்ட்லண்டு   2) றபாலந்து   3) சமக்னெீியா     4) இக்றனாஷியஸ் 

விடை : நமக்னசீியா 

10. காந்தத்ளத கண்டுபிடித்தவர் …………………… 

1) றபாரஸ்     2) றஹமளைட்    3)மாக்னஸ்     4) இக்றனாஷியஸ் 

விடை : மாக்னஸ் 

11. காந்தக்கல் என்பது …………………… 

1) மாக்னளைட்    2) றஹமளைட்    3) ளபராலுளெட்    4) பாக்ளஸட் 

விடை : மாக்னடைட் 

12 . பின்வருவனவற்றுள் எது காந்தத்தால் ஈர்க்கப்படுகி து . 

1) மர அைவுறகால்    2) பிைாஸ்டிக்    3) பிறைடு    4) சுண்ணக்கட்டி 

விடை : பிகளடு 

13 . எப்சபாருள்  காந்தத்தால் ஈர்க்கப்பைாத சபாருள் …………… 
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1) நபணயம்    2) குண்டூெி    3) சபன்ெில்    4) ஆணி 

விடை : நபன்சில் 

14 . மிதக்கும் சதாைர்வண்டி என்பது ………………………….. 

1) மின்காந்த சதாைர்வண்டி     2) ெரக்குத் சதாைர் வண்டி 

3) பயணிகள் சதாைர் வண்டி    4) டீலக்ஸ்  சதாைர்வண்டி 

விடை : மின்காந்த நதாைர்வண்டி 

15 . மின்காந்த சதாைர்வண்டியின் ெி ப்பம்ெம் ……………………. 

1) மிகக் குள வான எரிசபாருறை றதளவப்படுகி து     2) கட்டுமானம் எைிது 

3) ெக்கரங்கள் இல்ளல       4) விளல மலிவு 

விடை : சக்கரங்கள் இல்டல 

16 . ஒரு காந்தத்தின் வைதுருவத்தினருகில் மற்ச ாரு காந்தத்தின் சதன் 
துருவத்ளதக் சகாண் சென் ால் அளவ ஒன்ள சயான்று ………………………. 

1) விலக்கும்    2) ஈர்க்கும்    3) மாற் ம் ஏதும் இராது     4) சுைற்றும்  

விடை : ஈர்க்கும் 

17 . மின் காந்தம் பயன்படும் கருவி ………………….. 

விடை : மின்தூக்கிகள் 

18 . காந்தம் கண்ை ியப்பட்ை ஊர் ஆெியா ளமனாரிலுள்ை ……………………… என்பதாகும். 

விடை : நமக்னசீியா 

18 . காந்தத்ளத  முதன் முதலில் பயன்படுத்திய நாடு ……………………. 

விடை : சனீா 

19 . இயற்ளக காந்தம் என்பது ……………………. 

விடை : மாக்னடைட் 

20 . காந்தத்தால் கவரப்படும் சபாருள் ……………….. 

விடை : ெிக்கல்  

21 . புவிக் காந்தத்ளத கண்ை ிந்தவர் ………………………….. 
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விடை : வில்லியம் கில்பர்ட் 

22 . சஜயண்ட்வலீ் எனப்படும் இராட்டினத்தில் ………………………… பயன்படுகி து. 

விடை : மின்காந்தம் 

23 . காந்த ஊெி எத்திளெயில் நிற்கும்………………… 

விடை : வைக்கு நதற்கு 

24 . காந்த ஊெி சபட்டியின் பயன் …………………….. 

விடை : திடசயடள அறிந்து நகாள்ள 

25 . அதிறவகமாக ஓடும் இரயில்கைில் எந்த காந்தங்கள் பயன்படுகின் ன. 

விடை : மின்காந்தங்கள் 

26 . சபாருத்துக. 

1) மின் காந்தத்தால் ஈர்க்கப்பைாததது     அ) மின்காந்தம் 

2) மின்தூக்கிகள்                         ஆ) மாக்னளைட் 

3) மின்காந்தம்                           இ) பித்தளை 

4) இயற்ளக காந்தம்                     ஈ) தானியங்கி படிக்கட்டுகள் 

விடை : 1) இ   2) அ   3) ஈ    4) ஆ 

27 . சபாருத்துக. 

1) றதனிரும்பு                 அ) வில்லியம் கில்பர்ட் 

2) புவிக்காந்தம்               ஆ) மின்காந்த சதாைர்வண்டி 

3) மின்காந்தம்                இ) மின்காந்தம் 

4) மிதக்கும் சதாைர் வண்டி    ஈ) சஜயண்ட்வலீ் 

விடை : 1) இ   2) அ   3) ஈ    4) ஆ 

28 . ஈர்ப்பு ெக்தி மிகுந்த தாதுப்சபாருள் ………………………. 

விடை :  மாக்னடைட் 

29 . காந்தத்தின் ……………………….. பகுதியில் ஈர்ப்பு ெக்தி அதிகம். 

விடை : துருவப் பகுதியில் 
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30 . ஒத்த துருவங்கள் ஒன்ள சயான்று வலுவாக …………………………… 

விடை : எதிர்க்கும் 

ஆறாம் வகுப்பு 

அறிவியல் 

இரண்ைாம் பருவம் 

1. நசல்லின் அடமப்பு. 

1 . உயிரினங்கைின் அளமப்பு மற்றும் செயல் அலகு ……………………………. 

1) உட்கரு    2) செல்     3) ளமட்றைாகாண்ரியா     4) ளரறபாறொம் 

விடை : 2) நசல் 

2 . சபாருள்களை கண்ணாடி வில்ளலயில் ளவத்து அைவில் சபரியதாக காண்பதற்கு 
பயன்படும் கருவி ………………………….. 

1) சதாளல றநாக்கி   2) நுண்றணாக்கி     3) ளபனாகுலர்     4) சபரிஸ்றகாப் 

விடை : நபரிஸ்ககாப் 

3 . செல்லின் ஆற் ல் ளமயம் ……………………….. 

1) ளமட்றைாகாண்ரியா     2) ரிறபாறொம்      

3) ளலறொறொம்           4) செண்ட்றராறொம் 

விடை : டமட்கைாகாண்ரியா 

4 . தற்சகாளலப் ளபகள் என அளைக்கப்படும் செல் உறுப்பு ……………………. 

1) டிக்டிறயாறொம்     2) ரிறபாறொம்     3) செண்ட்றராறொம்     4) ளலறொறொம் 

விடை : டலகசாகசாம் 

5 . விலங்க செல்லில் மட்டும் காணப்படும் நுண்ணுறுப்பு ……………………. 

1) ளமட்றைாகாண்ரியா            2) சென்ட்றராறொம்    

3) பிைாஸ்மா பைலம்              4) குறைாறராபிைாஸ்ட்  

விடை : நசன்ட்கராகசாம் 

6 . நுண் குமிழ்கள் அதிக அைவில் காணப்படும் செல் ……………………….. 
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1) சவங்காய றதாலின் செல்    2) பாக்டீரியா    3) நரம்பு செல்    4) தளெசெல் 

விடை : நசங்காய கதாலின் நசல் 

7 . மிகவும் நீைமான செல் ……………………………. 

1) எலும்பு செல்    2) நரம்பு செல்    3) தளெ செல்    4) ரத்தசெல் 

விடை : ெரம்பு நசல் 

8 . நமது உைலின் அடிப்பளைக் கட்ைளமப்பு ………………………….. 

1) றதால்    2) எலும்பு    3) நரம்பு     4) செல் 

விடை : நசல் 

9 . செல்ளலக் காண உதவும் ொதனம் …………………. 

1) நி மாளலமானி    2) நுண்றணாக்கி     3) றபாலாரி மீட்ைர்    4) சவன்சுரி மீட்ைர் 

விடை : நுண்கணாக்கி 

10 . முதன் முதலில் செல்ளலக் கண்ை ிந்தவர் ……………………….. 

1) இராபர்ட் ஹகீ்                2) சபஞ்ெமின் பிராங்க்ைின்      

3) அசலக்ஸான்ைர் ஃபிைம்பிங்   4) ஃபாரறை 

விடை : ராபர்ட் ைகீ் 

11 . உட்கருளவக் கண்ை ிந்த அ ிவியல் அ ிஞர் ………………………. 

1) லூயி பாஸ்ைர்    2) இராபர்ட் பிசராைன்     3) வில்லியம் ஹார்வி    4) வாட்ென் 

விடை : இராபர்ட் ப்நரௌன் 

12 . ஒரு செல் உயிரி ஒன் ிற்கு எ.கா ………………… 

1) எறும்பு    2) சகாசு    3) மான்     4) அமீபா 

விடை : அமீபா 

13 . விலங்கு செல்லின் பு ப்பகுதியின் சபயர் ………………………….. 

1) சபரிகார்ப்    2) காலிப்ட்ரா   3) பிைாஸ்மா பைலம்     4) எண்றைாகார்ப் 

விடை : பிளாஸ்மா பைலம் 

14 . உட்கரு நீங்கலாக உள்ை புறராட்றைாபிைாெத்தின் சபயர் ……………………. 
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1) ளெட்றைாபிைாெம்       2) எக்றைாபிைாெம்  

3) ளெட்றைாளகறனஸ்     4) எண்றைாபிைாெம்  

விடை : டசட்கைாபிளாசம் 

15 . புறராட்றைாபிைாெம் எனப் சபயரிட்ைவர் ………………………………….. 

1 ) மார்கன்    2) றஜ.இ.பர்கின்ஜி     3) ஷிளலைன்     4) டி விரிஸ் 

விடை : கே.இ.பர்கின்ேி 

16 . செல்லின் முக்கிய ளமயமாக விைங்குவது ……………………………… 

1) புறராட்றைாபிைாெம்     2) ளெட்றைாபிைாெம் 

3) நுண்குமிழ்கள்          4) உட்கரு 

விடை : 4) உட்கரு 

17 . ஒரு தளலமுள யிலிருந்து மற்ச ாரு தளலமுள க்கு மரபுப் சபாருள்களைக் 
கைத்துவது …………………………….. 

1) ளலறொறொம்    2) ளமட்றைாகாண்ரியா     3) உட்கரு    4) ரிறபாறொம்கள் 

விடை : உட்கரு 

18 . சுவாெித்தளல நிகழ்த்தும் செல் உறுப்பு ……………………. 

1) ளமட்றைாகாண்ரியா           2) நியூக்ைிறயாலஸ்      

3) பிைாஸ்மா ெவ்வு              4) றகால்ளக உறுப்பு 

விடை : டமட்கைாகாண்ரியா 

19 . செல்லின் எவ்வுறுப்பு சநாதிகளைச் சுரக்கி து. 

1) குறராறமட்டின் வளலப்பின்னல்     2) பிைாஸ்மா வளலப்பின்னல்   

3) நியூக்ைிறயாலஸ்                   4) றகால்ளக உறுப்புகள் 

விடை : ககால்டக உறுப்புகள் 

20 . செல் சபாருள்களை ஓர் இைத்தில் இருந்து மற்ச ாரு இைத்திற்கு எடுத்து 
செல்வது ………………………….. 

1) ரிறபாறொம்         2) எண்றைாபிைாெ வளலப்பின்னல்       
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3) நியூக்ைிறயாலஸ்    4) உட்கரு 

விடை : 2) எண்கைாபிளாச வடலப்பின்னல் 

 21 . புரதம் எங்கு உற்பத்தியாகி து . 

1) உட்கரு                2) எண்றைாபிைாெ வளலப்பின்னல்     

3) ரிறபாறொம்கள்         4) ளமட்றைாகாண்ரியா 

விடை : ரிகபாகசாம்கள் 

22 . செல்லின் தற்சகாளலப்ளபகள் என்று அளைக்கப்படுபளவ 

1) ளலறொறொம்கள்    2) ரிறபாறொம்கள்    3) நுண்குமிழ்கள்     4) சென்ட்றராறொம் 

விடை : டலகசாகசாம்கள் 

23 . ளலறொறொம்கைின் நி ம் மற்றும் வடிவம் யாது …………………. 

1) பச்ளெ,உருளை         2) மஞ்ெள்,உருண்ளை 

3) ெிவப்பு,முக்றகாணம்    4) நீலம்,செவ்வகம் 

விடை : மஞ்சள்,உருண்டை 

24 . செரித்தல் எவ்வுறுப்பில் நளைசபறுகி து ……………. 

1) எண்றைாபிைாெ வளலப்பின்னல்     2) நியூக்ைிறலாலஸ் 

3) ரிறபாறொம்கள்                     4) ளலறொறொம்கள் 

விடை : டலகசாகசாம்கள் 

25 . செண்ட்றராறொமில் காணப்படும் நுண்உறுப்புகள் யாளவ………………. 

1) நுண்குமிழ்கள்         2) செண்ட்ரிறயால்கள் 

3) நியூக்ைிறயாலஸ்      4) நிறபாறொம் 

விடை : நசண்ட்ரிகயால்கள் 

26 . செல் பிரிதல் எங்கு நளைசபறுகி து ………………. 

1) சென்ட்றராறொம்          2) பிைாஸ்மா பைலம்      

3) ளமட்றைாகாண்ரியா       4) ரிறபாறொம் 

விடை : நசன்ட்ரிகயாகசாம் 
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27 . நுண்குமிழ்கைின் றவளல யாது ……………….. 

1) காற்ள ச் றெமிப்பது      2) உணவு றெமித்தல்  

3) ெத்து நீளர றெமித்தல்     4) புரத உற்பத்தி 

விடை : சத்து ெீடர கசமிப்பது. 

28 . தாவர செல்லில் காணப்பைாத நுண் உறுப்பு எது …………………. 

1) ளெட்றைாபிைாெம்            2) ளமட்றைாகாண்ரியா      

3) றகால்ளக உறுப்பு            4) சென்ட்றராறொம் 

விடை : நசன்ட்கராகசாம் 

29 . தாவர செல்லில் சவைியுள யில் காணப்படும் சபாருள் ……………………. 

1) செல்லுறலாஸ்     2) சென்ட்றராறொம்     3) புரதம்     4) லிபிட் 

விடை : நசல்லுகலாஸ் 

30. தாவர செல்லுக்றக உரிய நுண் உறுப்பு எது ………………. 

1) றகால்ளக உறுப்பு    2) கணிங்கள்    3) ளமட்றைாகாண்ரியா     4) ளலறொறொம் 

விடை : கணிகங்கள் 

31. விலங்குகளை விை தாவரம் இறுகி இருப்பதற்குக் காரணமான பகுதி …….. 

1) உட்கரு    2) நியூக்ைிறயாைஸ்     3) செல்சுவர்    4) ளமட்றைாகாண்ரியா   

விடை : நசல்சுவர் 

32. மண்ணரீல் செல் பழுதளைவதால் உண்ைாகும் றநாய் ……………….. 

1) நீரிைிவு றநாய்    2) புற்று றநாய்    3) காெ றநாய்    4) ஆஸ்துமா   

விடை : ெீரிழிவு கொய் 

33 . செல்லின் உள் அழுத்தத்ளத ஒறர மாதிரி றபனுவது …………………… 

1) உட்கரு   2) ளலறொறொம்     3) நுண்குமிழ்கள்      4) செண்ட்றராறொம் 

விடை : நுண்குமிழ்கள் 

34. இரத்தம் ெிவப்பு செல்கைால் ஆனளவ என்பளதக் கண்டுபிடித்தவர்  

1) இராபர்ட் ஹகீ்    2) ஆண்ைன் லூவன்ஹாக்      3) சமண்ைல்     4) வாட்ென் 
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விடை : ஆண்ைன் லூவன்ைாக் 

35 . ஒைிச்றெர்க்ளக நளைசப  உதவுவது …………………….. 

விடை : பச்டசயம் 

36 . செல் பிரிதல் நிகழ்வதற்கு துளண புரிவது …………………….. 

விடை : நசண்ட்கராகசாம் 

37 . உைலின் அளமப்பு மற்றும் செயல் அலகு ……………………… 

விடை : நசல் 

38 . தாவர மற்றும் விலங்கு செல் …………………………… செல் வளகளயச் ொர்ந்தது. 

விடை : யூககரிகயாடிக் 

39 . உட்கருளவப் பாதுகாக்கும் அளமப்பு ………………………. 

விடை : டசட்கைாபிளாசம் 

40 . சதைிவற்  உட்கருளவக் சகாண்ை செல் …………………………. எனப்படும். 

விடை : புகராககரியாடிக் 

41 . விலங்கு செல்லிற்கு செல் சுவர் ……………………… 

விடை : கிடையாது 

42 . பிைாஸ்மா பைலத்திற்கு உள்றை இருக்கும் குமிழ் றபான்  திரவம் ………………. 

விடை : புகராட்கைாபிளாசம்  

43 . செல்லின் ஆற் ல் ளமயமாக செயல்படுவது ……………………………. 

விடை : டமட்கைாகாண்ரியா 

44 . சநாதிகள் சுரப்பதில் ………………………… பங்கு வகிக்கி து. 

விடை : ககால்டக உறுப்புகள் 

45 . சபாருத்துக. 

1) செல்                              அ) இராபர்ட் ஹகீ் 

2) நுண்றணாக்கிளய கண்ை ிந்தவர்    ஆ) இராபர்ட் ரிசரௌன் 

3) உட்கருளவ கண்ை ிந்தவர்          இ) பாக்டீரியா 
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4) புறராறகரிறயாடிக் செல்              ஈ) உைலின் அடிப்பளைக் கட்ைளமப்பு      

விடை :  1) ஈ    2) அ    3) ஆ     4)  

46 . சபாருத்துக. 

1) புறராட்றைாபிைாெம்               அ) ளமட்றைாகாண்ரியா என சபயரிட்ைவர் 

2) செல்லின் ஆற் ல் ளமயம்       ஆ) ளலறொறொம்கள்   

3) றகால்ளக உறுப்புகள்             இ) றஜ.இ.பர்கின்ஜி 

4) செல்லின் தற்சகாளலப்ளபகள்    ஈ) சநாதிகளைச் சுரப்பது  

விடை : 1) இ    2) அ    3) ஈ    4) ஆ 

47 . சபாருத்துக. 

1) தாவர செல்லில் இல்லாத உறுப்பு     அ) செல்லுறலாஸ் 

2) செல்சுவர் இதனால் ஆனது           ஆ) செல்பிரிதல் 

3) சென்ட்ரிறயால்கள்                   இ) பசுங்கணிகம் 

4) குறைாறராபிைாஸ்ட்                  ஈ) சென்ட்றராறொம்  

விடை : 1) ஈ    2) அ     3) ஆ     4) இ 

48 . சபாருத்துக. 

1) செல்சுவர் அற் து       அ) நுண்குமிழ்கள் 

2) ெத்துநீளர றெமிப்பது     ஆ) நியூக்ைிறயாலஸ் 

3) செரித்தல்               இ) விலங்குசெல் 

4) உட்கருமணி             ஈ) ளலறொறொம் 

விடை : 1) இ    2) ஆ    3) ஈ    4) அ 

49 . சதைிவற்  உட்கருளவக் சகாண்ை செல் …………………………. எனப்படும். 

விடை : புகராககரியாடிக் 

50 . செண்ட்றராறொமில் காணப்படும் நுண்உறுப்புகள் யாளவ………………. 

1) நுண்குமிழ்கள்         2) செண்ட்ரிறயால்கள் 

3) நியூக்ைிறயாலஸ்      4) நிறபாறொம் 
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விடை : 2) செண்ட்ரிறயால்கள் 

2. நபாருள்கடள பிரித்தல் 

1. கலளவயில் உள்ை இறலாொன மாசுகளை நீக்க ஏற்  முள . 

(அ) தூற்றுதல்             (ஆ) ளகயால் சதரிந்சதடுத்தல்   

(இ) ஆவியாதல்            (ஈ) காந்தப் பிரிப்பு  

விடை: தூற்றுதல்  

2. கலளவயில் உள்ை சபாருள்கைின் அைளவ அடிப்பளையாகக் சகாண்ை பிரித்தல் 
முள  

(அ) காந்தப் பிரிப்பு முள        (ஆ) தூற்றுதல்   

(இ) ெலித்தல்                 (ஈ) ஆவியாதல்  

விடை:  சலித்தல் 

3. பைச்ொறு,தயாரிப்பில் , ொற் ிலிருந்து விளதகளைப் பிரிக்க ஏற்  முள . 

(அ) வடிகட்டுதல்       (ஆ) ெலித்தல்   

(இ) படிகமாக்கல்       (ஈ) தூற்றுதல்  

விடை:  வடிகட்டுதல் 

4. உப்ளபக் கைல் நீரில் இருந்து பிரிக்கும் முள . 

(அ) ெலித்தல்           (ஆ) ஆவியாதல்   

(இ) காந்தப் பிரிப்பு      (ஈ) தூற்றுதல்  

விடை:  ஆவியாதல் 

5. நி ம்,அைவு வடிவத்தில் றவறுபட்ை திண்மக் கலளவகளைப் பிரிக்கும் முள . 

(அ) காந்தப் பிரிப்பு                (ஆ) சதைிய ளவத்தல்   

(இ) ளகயால் சதரிந்சதடுத்தல்     (ஈ) ெலித்தல்  

விடை:  டகயால் நதரிந்நதடுத்தல் 

6. நாம் குடிக்கும் தண்ணளீர எவ்வாறு குய்ளமயாக்குகிற ாம். 

(அ) காய்ச்ெி வடிக்கட்டி     (ஆ) இறுந்து   



6th Science Book Back Questions With Answers in Tamil 
 

More Book Back Questions Check here - https://goo.gl/rSCNT8    

34 www.winmeen.com | Learning Leads to Ruling 
 

(இ) ெலித்து                (ஈ) தூற் ி  

விடை:  காய்ச்சி வடிக்கட்டி 

7. றதநீர் தயாரிக்கும் றபாது ளகயாைப்படும் முள . 

(அ) காந்தப் பிரிப்பு      (ஆ) ஆவியாக்கல்   

(இ) வடிக்கட்ைல்        (ஈ) இறுத்தல்  

விடை:  வடிகட்ைல் 

8. ரளவ,றகாதுளமளய எவ்வாறு தூய்ளம செய்கிற ாம் ?  

(அ) வடிக்கட்ைல்      (ஆ) ெலித்தல்   

(இ) ஆவியாக்கல்     (ஈ) தூற்றுதல்  

விடை:  சலித்தல் 

9. நி ம் ,அைவு வடிவத்தின் அைளப்பளையில் சபாருள்களைப் பிரிக்கும் முள  

(அ) ெலித்தல்      (ஆ) புளைத்தல்   

(இ) தூற்றுதல்     (ஈ) ளகயால் சதரிந்சதடுத்தல்  

விடை:  டகயால் நதரிந்நதடுத்தல் 

10. சநல்ளலப் பதரிலிருந்து பிரித்சதடுக்க உதவும் முள  

(அ) ெலித்தல்      (ஆ) புளைத்தல்   

(இ) தூற்றுதல்     (ஈ) ளகயால் சதரிந்சதடுத்தல்  

விடை:  தூற்றுதல் 

11. றகாதுளம மாவிலிருந்து றகாதுளம ரளவளயப் பிரித்சதடுக்கும் முள . 

(அ) ளகயால் சதரிந்சதடுத்தல்      (ஆ) தூற்றுதல்   

(இ) வடிகட்ைல்                    (ஈ) ெலித்தல்  

விடை:  சலித்தல் 

12. கட்டுமானப் பணிகைில் பயன்படும் மணலில் கலந்துள்ை கற்களை நீக்க எது 
பயன்படுகி து.  

(அ) மு ம்            (ஆ) ெல்லளை   



6th Science Book Back Questions With Answers in Tamil 
 

More Book Back Questions Check here - https://goo.gl/rSCNT8    

35 www.winmeen.com | Learning Leads to Ruling 
 

(இ) மரக்கால்          (ஈ) விெி ி 

விடை:  சல்லடை 

13. பளுதூக்கிகைில் பயன்படுவது. 

(அ) மின் காந்தம்      (ஆ) ெட்ைக் காந்தம்   

(இ) காந்த ஊெி        (ஈ) நிளலக் காந்தம் 

விடை:  மின்க் காந்தம் 

14. களரெலிலுள்ை கனமான பகுதிப் சபாருளைப் படியச் செய்த பின்பு றமறல நிற்கும் 
திரவம் ----------- 

(அ) களரெல்          (ஆ) சதைிந்த திரவம்   

(இ) வழீ்படிவு         (ஈ) வண்ைல்  

விடை:  நதளிந்த திரவம் 

15. ஆய்வகங்கைில் வடிகட்ை பயன்படுவது. 

(அ) புனல்            (ஆ) முகளவ   

(இ) வடிதாள்         (ஈ) குடுளல  

விடை:  வடிதாள் 

16. நீரும் மணலும் றெர்ந்த கலளவளயப் பிரிக்க உதவும் முள . 

(அ) இறுத்தல்                   (ஆ) வடிகட்டுதல்   

(இ) சதைியளவத்து இருத்தல்    (ஈ) ஆவியாக்குதல். 

விடை:  நதளிய டவத்து இருத்தல் 

17. நீர்மங்கைில் களரந்துள்ை திண்மப் சபாருள்களைப் பிரிக்க உதவும் முள . 

(அ) காந்தப் பிரிப்பு முள        (ஆ) ெலித்தல்   

(இ) புளைத்தல்                  (ஈ) ஆவியாதல்  

விடை:  ஆவியாதல் 

18. ஒரு சபாருைின் ஆவி குைிர்ச்ெியளைந்து நீர்மமாகும். 

(அ) ஆவிசுருங்குதல்       (ஆ) ஆவியாதல்   
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(இ) சகாதித்தல்            (ஈ)பதங்கமாதல்  

விடை:  ஆவிசுருங்குதல் 

19. ஒரு லிட்ைர் கைல் நீரில் களரந்துள்ை உணவு உப்பின் அைவு 

(அ) 10 கிராம்         (ஆ) 5 கிராம்   

(இ) 3.5 கிராம்         (ஈ) 2 கிராம் 

விடை:  3.5 கிராம் 

20. நாம் குடிக்கும் தண்ணளீர---------------- குடிக்கிற ாம். 

விடை: காய்ச்சி வடித்து 

21. ரளவ,றகாதுளம மாளவ தூய்ளமப்படுத்த-------------------- றவண்டும். 

விடை: சலிக்க   

22. அரிெி மற்றும் பருப்பு வளககளை ---------------- தூய்ளமயாக்கும்கிற ாம். 

விடை: புடைத்து 

23. மணலும் நீரும் கலந்த கலளவ ------------ முள யில் பிரித்சதடுக்கின்ற ாம். 

விடை: வடிகட்டுதல் 

24. உப்பைங்கைில் கைல் நீர் ------------ முள யில் நீக்கப்படுகி து. 

விடை: ஆவியாதல் 

25. நீராவி -------- முள யில் நீராகமாறுகி து. 

விடை: ஆவிசுருங்குதல் 

26. கரும்புச் ொ ிலிருந்து ெர்க்களர ------------- முள யில் பிரித்சதடுக்கப் படுகி து. 

விடை: படிகமாதல் 

27. ஒரு திண்மம் உருகாமல் றநரடியாக ஆவியாக மாறும் நிகழ்வு ------------- எனப்படும் 

விடை: பதங்கமாதல்  

 I.சபாருத்துக 

1.காற்று                      - (அ) தூற்றுதல் 

2. ரளவயும் இரும்புத் 
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தாதூகளும் பிரித்சதடுத்தல்    - (ஆ) ளகயால் 

3. தானியங்களைப் பிரித்சதடுத்தல்  - (இ) குறுந்தகடு 

4. காய்க ிகளைப் பிரித்தல்  

         பிரிப்புமுள              - (ஈ) விைிக்சகாைி 

     விடை :  1 – இ   2 – ஈ   3 – அ   4 – ஆ  

II. சபாருத்துக 

1. நீரும் மணலும் றெர்ந்த கலளவ         - (அ) நீர்சுைற்ெி 

2. மளை                                 - (ஆ) வடிதாள் 

3. ஆய்வகங்கைில் வடிக்கப்பயன்படுவது   - (இ) மின்காந்தம் 

4. பளுதூக்கிகள்                          - (ஈ) வடிகட்டுதல் 

     விடை :  1 – ஈ   2 – அ   3 – ஆ   4 – இ 

III. சபாருத்துக 

1. திண்மமும் திரவமும் கலந்த  

கலளவளயப் பிரித்தல்                        - (அ) நீர்சுைற்ெி 

2. களரெலிலிருந்து திண்மத்ளதப் 

         பிரித்சதாடுக்க                       - (ஆ) வடிதாள் 

3. மாவிலிருந்து குருளணளயப் பிரிக்க         - (இ) மின்காந்தம் 

4. ஒரு லிட்ைர் கைல் நீரில் களரந்துள்ை உப்பு  - (ஈ) வடிகட்டுதல் 

     விடை :  1 – இ   2 – அ   3 – ஈ   4 – ஆ 

IV. சபாருத்துக 

1. ெலித்தல்          - (அ) நீர்சுைற்ெி 

2. புளைத்தல்        - (ஆ) வடிதாள் 

3. ஒரு நீர்மத்ளத ஆவியாக 

மாறுதல்            - (இ) மின்காந்தம் 

4. கைல் நீரிலிருந்து உப்ளப  
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பிரித்சதடுக்கும் இைம்      - (ஈ) வடிகட்டுதல் 

     விடை :  1 – ஆ   2 – அ   3 – ஈ   4 – இ 

3. ஆற்றலின் வடககள் 

1. துணி விளரவில் உலரத் றதளவப்படும் ஆற் ல்---------------- 

(அ) சூரியனின் சவப்ப ஆற் ல்   (ஆ) ஒலி ஆற் ல் 

(இ) இயக்க ஆற் ல்             (ஈ) நிளல ஆற் ல் 

விடை: (அ) சூரியனின் நவப்ப ஆற்றல்    

2. சவப்பம் ஒரு வளக ஆற் ளலக் கண்டுபிடித்தவர் ---------------- 

(அ) றவால்ட்ைாஸ்            (ஆ) றஜம்ஜலீ்    

(இ) தாமஸ் ஆல்வா எடிென்   (ஈ)  கலிலிறயா 

விடை: (ஆ) கேம்ேலீ்    

3. இது இயங்க மின் ஆற் ல் றதளவ ---------------- 

(அ) காற் ாளல        (ஆ) சதாைிற்ொளல   

(இ) மிதிவண்டி         (ஈ) பாராசூட் 

விடை: (ஆ) நதாழிற்சாடல   

4. இந்த ஆற் ல் வாகனங்களை இயக்க முடியாது ---------------- 

(அ) சூரிய ஆற் ல்      (ஆ) ஒலி ஆற் ல்   

(இ) இயக்க ஆற் ல்     (ஈ) சவப்ப ஆற் ல் 

விடை: (ஆ) ஒலி ஆற்றல்   

5. நிலக்கரிளய எரிக்கும் றபாது, அதன் றவதியாற் ல் ---------------- ஆக மாற் ப்படுகி து. 

(அ) சவப்ப ஆற் ல்     (ஆ) ஒலி ஆற் ல்  

(இ) சூரிய ஆற் ல்      (ஈ) சூரிய ஆற் ல் 

விடை: (அ) நவப்ப ஆற்றல்   

6. றவளல செய்வதற்கான தி ளமறய ---------------- எனப்படும் 
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(அ) தகவு     (ஆ) திரிபு 

(இ) ஆற் ல்  (இ) விளெ 

விடை: (இ) ஆற்றல்   

7. றவளல செய்வதற்கான ஆற் ளல நாம் எங்கிருந்து சபறுகின்ற ாம் 

(அ) உைற்பயிற்ெி (ஆ) உணவு 

(இ) காற்று       (ஈ) மருந்துகள் 

விடை: (ஆ) உணவு 

8. ெளமயல் றொைாவுைன் வினிகளரச் றெர்த்தால் சவைிப்படுவது 

(அ) ளஹட்ரஜன்   (ஆ) ஆக்ஸிஜன் 

(இ) ளநட்ரஜன்     (ஈ) கார்பன்ளை ஆக்ளஸடு 

விடை: (ஈ) கார்பன்டை ஆக்டஸடு 

9. றபருந்ளத இயக்கத் றதளவயான ஆற் ல் எதிலிருந்து சப ப்படுகி து? 

(அ) டீெல்          (ஆ) கார்புறரட்ைர்  

(இ) றரடிறயட்ைர்   (ஈ) கார்புறரட்ைர் 

விடை: (அ) டீசல்           

10. நீராற் ளலப் பயன்படுத்தி மின்னாற் ளலத் தயாரிக்க உதவும் ொதனம் எது? 

(அ) மின் றமாட்ைார்  (ஆ) மின்னாக்கி 

(இ) மின்மாற் ிகள்   (ஈ) மின்னழுத்த மானி 

விடை: (ஆ) மின்னாக்கி 

11. நீர் மின்னாற் ல் தயாரிக்கப்படும் இைம் 

(அ) காங்றகயம்        (ஆ) காயர் பட்டினம் 

(இ) ஆரல்வாய் சமாைி  (ஈ) பவானி 

விடை: (ஈ) பவானி 

12. பின்வருவனவற்றுள் ஒன் ில் நிளலயாற் ல் உள்ைது. 

(அ) பாய்ந்றதாடும் நீர்   (ஆ) நாண் ஏற் ப்பட்ை வில் 
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(இ) துப்பாக்கியிலிருந்து சவைிறயறும் குண்டு 

(ஈ) இயங்கும் வண்டித்சதாைர். 

விடை: (ஆ) ொண் ஏற்றப்பட்ை வில் 

13. காற் ின் இயக்க ஆற் ளலப் பயன்படுத்தி மின்னாற் ல் தயாரிக்கும் அளமப்பு 

(அ) ைர்ளபன்           (ஆ) அணு உளல 

(இ) டிரான்ஸ் ஃபார்மர்  (ஈ) கற் ாளலகள் 

விடை: (ஈ) கற்றாடலகள் 

14. ----------------கைில் உள்ை றவதி ஆற் ல், சவப்ப ஆற் லாகவும், ஒைி ஆற் லாகவும் 

மாற் ப்படுகி து. 

(அ) எரிப்சபாருள்   (ஆ) றமகம் 

(இ) மின் விைக்கு  (ஈ) கதிரியக்க தனிமம் 

விடை: (அ) எரிப்நபாருள்    

15. எல்லா வளக ஆற் ல்களுக்கும் மூலமாகச் செயல்படுவது. 

(அ) காற்று    (ஆ) நீர் 

(இ) சூரியன்   (ஈ) ெந்திரன் 

விடை: (இ) சூரியன்    

16. இயங்கும் சபாருசைான்ள  ஓய்வு நிளலக்குக் சகாண்டு வரத்றதளவயான 
ஆற் ல் 

(அ) மின் ஆற் ல்   (ஆ) இயந்திர ஆற் ல்  

(இ) நிளல ஆற் ல்   (ஈ) ஒைி ஆற் ல் 

விடை: (ஆ) இயந்திர ஆற்றல்  

17. உராய்வின் மூலம் கிளைக்கும் ஆற் ல் 

(அ) மின் ஆற் ல்   (ஆ) ஒைி ஆற் ல்  

(இ) ஒலி ஆற் ல்   (ஈ) சவப்ப ஆற் ல் 

விடை: (ஈ) நவப்ப ஆற்றல் 
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18. காற் ாளல மூலம் மின்னாற் ல் தயாரிக்கப்படும் இைம் 

(அ) ஆரல்வாய் சமாைி  (ஆ) சநய்றவலி 

(இ) எண்ணூர்           (ஈ) கல்பாக்கம் 

விடை: (அ) ஆரல்வாய் நமாழி   

19. சூரி அடுப்பில் பயன்படும் ஆற் ல் 

(அ) காந்த ஆற் ல்    (ஆ) ஒலி ஆற் ல் 

(இ) சூரிய ஆற் ல்     (ஈ) இயக்க ஆற் ல் 

விடை: (இ) சூரிய ஆற்றல்      

20. கணக்கீட்டுக் கருவியில் பயன்படுவது 

(அ) அமில மின்கலம்       (ஆ) காரமின்கலம் 

(இ) சலக்லாஞ்ெி மின்கலம்  (ஈ) சூரிய மின்கலம் 

விடை: (ஈ) சூரிய மின்கலம் 

21. ஒைிச் றெர்க்ளகயின் றபாது ஒைி ஆற் ல் எவ்வளக ஆற் லாக 
மாற் மளைகி து? 

(அ) றவதி ஆற் ல்   (ஆ) மின் ஆற் ல் 

(இ) காந்த ஆற் ல்   (ஈ) ஒலி ஆற் ல் 

விடை: (அ) கவதி ஆற்றல்    

22. ளமக்றராஃறபானில் ஒலி ஆற் ல் எவ்வளக ஆற் லாக மாற் மளைகி து? 

(அ) ஒைி ஆற் ல்    (ஆ) நிளலயாற் ல் 

(இ) மின்னாற் ல்    (ஈ) சவப்ப ஆற் ல் 

விடை: (இ) மின்னாற்றல்     

23. கார்கைில் உள்ை ஒலி எழுப்பியில் மின்னாற் ல் எவ்வளக ஆற் லாக 
மாறுகி து? 

(அ) சவப்ப ஆற் ல்   (ஆ) ஒலி ஆற் ல் 

(இ) ஒைி ஆற் ல்     (ஈ) காந்த ஆற் ல் 
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விடை: (ஆ) ஒலி ஆற்றல் 

24. மின் விெி ியில் மின்னாற் ல் எவ்வளக ஆற் லாக மாறுகி து? 

(அ) நிளல ஆற் ல்    (ஆ) இயக்க ஆற் ல் 

(இ) ஒலி ஆற் ல்      (ஈ) சவப்ப ஆற் ல் 

விடை: (ஆ) இயக்க ஆற்றல் 

25. அணுமின் நிளலயங்கைில் மின் உற்பத்திக்கு எவ்வளக ஆற் ல் பயன்படுகி து? 

(அ) நீராற் ல்        (ஆ) இயக்க ஆற் ல் 

(இ) அணு ஆற் ல்   (ஈ) சவப்ப ஆற் ல் 

விடை: (இ) அணு ஆற்றல் 

26. ஆற் லின் அலகு யாது? 

(அ) றவால்ட்   (ஆ) ஜலீ்   (இ) ஒம்   (ஈ) ஆம்பியர் 

விடை: (ஆ) ேலீ்    

27. ஆற் ல்கைின் மூலமாகச் செயல்படுவது---------------- 

விடை: சூரியன் 

28. ஆற் ல் மாற் த்தின் றபாது ஆற் ல் இைப்பு---------------- 

விடை: இருக்காது 

29. ைார்ச் விைக்கில் மின்னாற் ல் ---------------- ஆற் லாக மாற் மளைகி து 

விடை: ஒளி 

30. ஸ்ைார்ச் உணவு தயாரித்தலின் றபாது ஒைி ஆற் ல் ---------------- ஆற் லாக 
மளைகி து. 

விடை: கவதி 

31. உராய்வின் மூலம் சவைிப்படுவது ---------------- 

விடை: நவப்ப ஆற்றல் 

32. றமறல ஏறுவதற்குப் பயன்படும் கருவி ---------------- 

விடை: லிப்ட் 
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33. அளணக்கட்டில் றதக்கி ளவக்கப்பட்டுள்ை நீர் சபற் ள்ை ஆற் ல் ---------------- 

விடை: ெிடலயாற்றல் 

34. உண்ணும் உணவிலுள்ை ஆற் ல் ---------------- 

விடை: கவதியாற்றல் 

35. ----------------கைில் உள்ை றவதி ஆற் ல், சவப்ப ஆற் லாகவும், ஒைி ஆற் லாகவும் 

மாற் ப்படுகி து. 

(அ) எரிப்சபாருள்   (ஆ) றமகம் 

(இ) மின் விைக்கு  (ஈ) கதிரியக்க தனிமம் 

விடை: (அ) எரிப்நபாருள்    

36. எல்லா வளக ஆற் ல்களுக்கும் மூலமாகச் செயல்படுவது. 

(அ) காற்று    (ஆ) நீர் 

(இ) சூரியன்   (ஈ) ெந்திரன் 

விடை: (இ) சூரியன்    

1. சூரியன்                - சவப்ப ஆற் ல் 

2. நிலக்கரி               - றவதி ஆற் ல் 

3. ஏரியில் உள்ை நீர்      - இயக்க ஆற் ல் 

4. சூரிய மின்கலன்       - சவப்ப ஆற் ல் 

5. நீர் வழீ்ச்ெி             - இயக்க ஆற் ல் 

6. அமுக்கப்பட்ைசுருள்வில் – நிளல ஆற் ல் 

7. எரிவாயு               - றவதி ஆற் ல் 

8. நகரும் றமகம்         - இயக்க ஆற் ல் 

9. வி கு                 - றவதி ஆற் ல் 

1. சபாருத்துக. 

1. ஆற் ல்                - விண்ணில் ப க்க உதவும் ொதனம் 

2. பாராசூட்               - அெிட்டிக் அமிலம் 
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3. வினிகர்                - ஆற் ல் தரவல்லது 

4. உணவு                 - றவளல செய்வதற்கான தி ன் 

        விடை :  1 – ஈ   2 – அ   3 – ஆ   4 – இ 

2. சபாருத்துக. 

1. காற் ாளல                - நிளலயாற் ல் 

2. துப்பாக்கியிலிருந்து 

     விடுபடும் குண்டு        - மின்னாற் ல் தயாரிக்க  

3. றமனிளலத் சதாட்டியில்  

உள்ை நீர் ஆற் ல்             - சவப்ப 

4. சூரியன்                     - இயக்க ஆற் ல் 

        விடை :  1 – ஆ   2 – ஈ   3 – அ   4 – இ 

3. சபாருத்துக. 

1. சவப்ப விதிகள்            - றவதி ஆற் ல் 

2. நிலக்கரியுள்ை ஆற் ல்    - மின் உற்பத்தி ொதனம் 

3. மின்னாக்கி                - இயந்தி ஆற் ல் 

4. நிளலயாற் லும் இயக்க 

    ஆற் லும் றெர்ந்தது     - றஜம்ஸ் ஜலீ் 

        விடை :  1 – ஈ   2 – அ   3 – ஆ   4 – இ 

4. சபாருத்துக. 

1. நீர் சூறைற்றும் கருவி 

         தயாரிப்பு           - விண்ணில் ப க்க உதவும் ொதனம் 

2. அனல் மின் நிளலயம்     - அெிட்டிக் அமிலம் 

3. ஆரல் வாய்சமாைி         - ஆற் ல் தரவல்லது 

4. மின்னாற் ல் ஒலி  

  ஆற் லாக மா ப்படுவது   - றவளல செய்வதற்கான தி ன் 
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        விடை :  1 – ஆ   2 – ஈ   3 – அ   4 – இ 

ஆறாம் வகுப்பு  

அறிவியல் 

மூன்றாம் பருவம் 

1. உயினங்களின் பல்வடகத் தன்டம. 

1. பாக்டீரியாளவக் கண்டுபிடித்தவர் -----------------  

விடை: ஆண்ைன் வான் லூவன் ைாக் 

2. நகரும் தாவரம்------------ 

விடை: கிளாமிகைா கமானஸ் 

3. உைவனின் நண்பன் ------------- 

விடை: மண்புழு 

4. இது ளவரஸால் ஏற்படும் றநாய்-----------  

விடை: இளம்பிள்டள வாதம் 

5. ெின்னம்ளம என்பது --------- ஏற்படுகி து. 

விடை: டவரஸால்         

6. ஒரு செல் தாவரம் 

(அ) யூக்ைினா          (ஆ) அமீபா          (இ) கிைாமிறைாறமானஸ் 

விடை: கிளாமிகைாகமானஸ்  

7. மனிதளன எந்த .இனத்தில் வளகப்படுத்தலாம் ?  

(அ) ப ப்பன இனம்     (ஆ) பாலூட்டி இனம்    (இ) ஊர்வன இனம் 

விடை: பாலூட்டி இனம் 

 8. முதுசகலும்பு உள்ை விலங்கு எது ? 

(அ) சஜல்லி மீன்        (ஆ) பாலூட்டி மீன்        (இ) விலாங்கு மீன். 

விடை: விலாங்கு மீன் 
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9. கீழ்க்காணும்  தாவரங்கைில் எது ஒரு வித்திளலத் தாவரம் ?  

(அ) மா         (ஆ) பலா          (இ) சநல் 

விடை: நெல்  

 10. கீழ்க்காணும் பண்புகைில்  எப்பண்பு இரு வித்திளலத் தாவரத்திற்ப் சபாருந்தும். 

(அ) ெல்லி றவர்      (ஆ) இளணப்றபாக்கு நரம்பு   (இ) ஆணிறவர் 

விடை: ஆணிகவர் 

11. உயினங்கைின் றதாற் ம் என்  நூளல எழுதிய ஆெிரியர் 

 (அ) லூயி பாஸ்டியர்          (ஆ) லூவன் ஹாக் 

 (இ) ொர்லஸ் ைார்வின்         (ஈ) இராபர்ட் ப்சரௌன் 

விடை: சார்லஸ் ைார்வின்  

12. நுண்ணுயிரிகளைப் பற் ிய அ ிவியல் பிரிவு  

(அ) உைலியல்          (ஆ) தாவர இயல்       

(இ) புவியியல்          (ஈ) நுண்ணுயிரியல் 

விடை: நுண்ணுயிரியல்  

13. நுண்ணுயிரிகளை கண உதவும் ொதனம் 

(அ) சதாளல றநாக்கி               (ஆ) கூட்டு நுண்றணாக்கி       

(இ) ஸ்ளபக்றமா மாறனா மீட்ைர்    (ஈ) களலைாஸ்றகாப் 

விடை:  கூட்டு நுண்கணாக்கி 

14. அம்ளம என்பது ------- றநாயாகும். 

(அ) ளவரஸ்      (ஆ) பாக்டீரியா    (இ) பூஞ்ளெ      (ஈ) புறராட்றைாறொவா 

விடை: டவரஸ் 

15. ளவராலஜி என்பது------------- ெம்மந்தப்பட்ை நூற்பிரிவாகும். 

(அ) பாக்டீரியா      (ஆ) பூஞ்ளெ     (இ) ளவரஸ்        (ஈ) பாெி 

விடை: டவரஸ்  

16. எர்னஸ்ட் ர்ஸ்கா, மாக்ஸ்நால் ஆகிறயாரால் கண்ை ியப்பட்ை ொதனம் 
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(அ) எலக்ட்ரான் நுண்றணாக்கி          (ஆ) எைிய நுண்றணாக்கி       

(இ) கூட்டு நுண்றணாக்கி               (ஈ) சதாளல றநாக்கி 

விடை: எலக்ட்ரான் நுண்கணாக்கி  

17. எய்ட்ஸ்  றநாய்க்குக் காரணமான ளவரஸ்  

(அ) றபாலிறயா ளவரஸ்          (ஆ) ளரறனாளவரஸ்       

(இ) றரப்றைா ளவரஸ்             (ஈ) எச்.ஐ வி 

விடை: எச்.ஐ.வி 

18. நன்ளம செய்யும் ளவரஸீக்கு எடுத்துக்காட்டு 

(அ) பாக்டீரிறயாஃறபஜ்          (ஆ) சஹர்பஸ் ளவரஸ்       

(இ) எச்.ஐ.வி ளவரஸ்          (ஈ) றபாலிறயா ளவரஸ் 

விடை: பாக்டீரிகயாஃகபஜ் 

19. பல வண்ண சமாளெக் ளவரஸ் தாக்கும் தாவரம் 

(அ) உருளை          (ஆ) புளகயிளல       

(இ) இஞ்ெி            (ஈ) றபரச்ளெ 

விடை: புடகயிடல  

20. பின்வரும் றநாய்கைில் ளவரஸ் றநாய் எது ? 

(அ) சவரிநாய்க்கடி           (ஆ) டிப்தீரியா       

(இ) காொ றநாய்          (ஈ) நிறமானியா 

விடை: நவரிொய்க்கடி  

21. எச்.ஐ.வி ளவரளஸக் கண்ை ிந்தவர் 

(அ) லூவன் ஹாக்          (ஆ) இராபர்ட் பாயில்       

(இ) இராபர்ட் றகறலா       (ஈ) லூயி பாஸ்டியர் 

விடை: இராபர்ட் கககலா 

22. பாக்டீரியாளவக் கண்ை ிந்தவர் 

(அ) இராபர்ட் றகறலா          (ஆ) ஆண்ைன் வான்லூவன்ஹாக்       
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(இ) ொர்லஸ் ைார்வின்          (ஈ) றமாஸ்றல 

விடை: ஆண்ைன் வான்லூவன்ைாக்  

23. பாளலத் தயிராக்குவது. 

(அ) பூஞ்ளெ          (ஆ) ளவரஸ்       

(இ) பாக்டீரியா        (ஈ) புறராட்றைாறொவா 

விடை: பாக்டீரியா  

24. கால்நளைகைில்  றதான்றும் பாக்டீரியா றநாய் 

(அ) வாைல் றநாய்          (ஆ) கான்கர்       

(இ) நிறமானியா          (ஈ) ஆந்த்ராக்ஸ் 

விடை: ஆந்த்ராக்ஸ்  

 25. ஒரு செல் தாவரங்களும்------ வளகளயச் றெர்ந்தளவ 

(அ) அன்னலிைா         (ஆ) ஆர்ந்றராறபாைா       

(இ) புறராடிஸ்ைா         (ஈ) சமலாஸ்கா 

விடை: புகராடிஸ்ைா  

26. ஒரு செல் விலங்கு  

(அ) அமீபா          (ஆ) வால் வாக்ஸ்       

(இ) மியூக்கர்        (ஈ) கினாமி றைாறமானாஸ் 

விடை: அமீபா  

 27. ஒரு செல் தாவரத்திீ்ற்கு எடுத்துக்காட்டு. 

(அ) பிைாஸ்றமாடியம்          (ஆ) சநப்படுதஸ்       

(இ) கிைாமி றைாறமானாஸ்     (ஈ) அமீபா 

விடை: கிளாமி கைாகமானாஸ்  

 28. சபன்ெிலியம் சநாட்றைட்ைம் எனும் பூஞ்ளெயிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் மருந்து. 

(அ)  ஆஸ்பிரின்          (ஆ) சபனிெிலின்      

(இ) குவிறனான்          (ஈ) பாராெிட்ைமால் 



6th Science Book Back Questions With Answers in Tamil 
 

More Book Back Questions Check here - https://goo.gl/rSCNT8    

49 www.winmeen.com | Learning Leads to Ruling 
 

விடை: நபனிசிலின்  

29. சபனிெிலிளனக் கண்ைற்ந்தவர் 

(அ) அசலக்ஸாண்ைர் ஃபிசைமிங்          (ஆ) லூயி பாஸ்டியர்       

(இ) இராபர்ட் பிசரௌன்           (ஈ) ஹம்ஃப்ரி றைவி 

விடை:  அநலக்ஸாண்ைர் ஃபிநளமிங் 

30.  மனிதர்கைின் தளலயில்  சபாடுகு உருவாகக்க காரணமான நுண்ணுயிரி 

(அ) அமீபா          (ஆ) பூஞ்ளெகள்       

(இ) பாக்டீரியா      (ஈ) காைான்கள் 

விடை:  பூஞ்டசகள் 

31. பச்ளெயம் உள்ை பாெி 

(அ) நாய்க்குளை         (ஆ) அமீபா       

(இ) ளவரஸ்            (ஈ) ஸ்ளபறராளகரா 

விடை: ஸ்டபகராடகரா  

32. நகரும் தாவரம்  

(அ) கினாமிறைா றமானஸ்   (ஆ) அமீபா       

(இ) சபரணி                 (ஈ) ஸ்ளபறராளகரா 

விடை: கிளாமிகைாகமானஸ்   

33. தி ந்த விளதயிளலத் தாவரம் 

(அ) முந்திரி       (ஆ) சகாய்யா      

(இ) ஆப்பிள்       (ஈ) ளெகஸ் 

விடை: டசகஸ்   

 34. ஒரு வித்திளலத் தாவரம் 

(அ) மா   (ஆ) கைளல    (இ) சநல்     (ஈ) ஆமணக்கு 

விடை: நெல்   

35. இரு வித்திளலத் தாவரம் 
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(அ) புைி         (ஆ) றொைம்      (இ) கம்பு        (ஈ) றகழ்வரகு 

விடை: புளி  

36. மனிதனின் ெிறுகுைலில் காணப்படும் புழு 

(அ) மண்புழு        (ஆ) நாைாப்புழு      (இ) அட்ளை         (ஈ) அரவட்ளை 

விடை: ொைாப்புழு 

37. உைவனின் நண்பண்  ------- ஆகும். 

(அ) சவட்டிக்கிைி     (ஆ) நத்ளத     (இ) மண்புழு         (ஈ) எலி 

விடை: மண்புழு 

38. சமல்லுைலிகள் இனத்ளதச் ொர்ந்தது 

(அ) மண்புழு         (ஆ) நத்ளத       (இ) அட்ளை         (ஈ) ஈ 

விடை: ெத்டத 

39. துண்டிக்கப்பட்ை உறுப்ளப மீண்டும் உருவாக்கிக் சகாள்ளும் உயிரி 

(அ) நட்ெத்திர மீன்   (ஆ) தவளை     (இ) ஈ    (ஈ) கைல் குதிளர 

விடை: ெட்சத்திர மீன் 

40. கூட்டுக்கண்களைக் சகாண்ை உயிரி 

(அ) தவளை     (ஆ) பாம்பு      (இ) மண்புழு       (ஈ) சகாசு 

விடை: நகாசு 

41. செவுள்கைின் மூலம் சுவாெிப்பது 

(அ) பாம்பு     (ஆ) சவௌவால்   (இ) மீன்கள்      (ஈ) மண்புழு 

விடை: மீன்கள் 

42. றதாலின் மூலம் சுவாெிப்பது 

(அ) தவளை    (ஆ) ப ளவகள்     (இ) ஆளம        (ஈ) சவட்டுக்கிைி 

விடை: தவடள 

43. ப ளவகைில் மகப் சபரிய முட்ளையிடுவது 

(அ) வாத்து         (ஆ) காகம்    (இ) பு ா       (ஈ) சநருப்புக்றகாைி 
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விடை: நெருப்புக்ககாழி 

44. மிகப் சபரிய உயிரி -------- ஆகும். 

(அ) யாளன                   (ஆ) நீலத் திமிங்கலம்        

(இ) ஹிப்றபாசபாறைாமஸ்      (ஈ) ஒட்ைகச்ெிவிங்கி 

விடை: ெீலத் திமிங்கலம் 

45. விண்சவைிக்கு அணுப்பப்பட்ை முதல் நாயின் சபயர். 

(அ) ளலகா         (ஆ) ைார்லிங்      (இ) ப்சரௌனி        (ஈ) பப்பி 

விடை: டலகா 

46. யாளனத் தந்தங்கள் எதன் மாறுபாடு ? 

(அ) களைவாய்ப் பற்கள்   (ஆ) சவட்டுப் பற்கள்    (இ) காது        (ஈ) கீமுதடு 

விடை: நவட்டுப்பற்கள் 

47. யாளனயின் நாெி, றமலுதட்டின் மாறுபட்ை வடிவறம-------- 

(அ) தும்பிக்ளக    (ஆ) காதுகள்  (இ) கண்    (ஈ) தந்தங்கள் 

விடை: தும்பிக்டக 

48. முன்னும் ,பின்னும் மற்றும் பக்கவாட்டில் ப க்கும் ஒறர ப ளவ ---- 

(அ) பு ா      (ஆ) றதன் ெிட்டு   (இ) குயில்     (ஈ) காகம் 

விடை:  கதன் சிட்டு 

49. இவ்வுலகில் அதிக வளகப்பாடுகள் சகாண்ை உயிரிகள்-------------------- 

விடை: நுண்ணுயிரிகள் 

50. ஒரு புள்ைி இைத்ளத -------------------- அமிபாக்கள் நிரப்ப முடியும். 

விடை: 70,000 

51. மனித உைலில் மட்டும் -------------------- வளக நுண்ணுயிரிகள் வாழ்கின் ன. 

விடை: 17,000 

52. நாக்ளக நீட்ை முடியாத ஒறர உயிரினம் 

விடை: முதடல 
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53. உலகின் மிகப் சபரிய பாம்பான அன றகாண்ைா -------------------- வளகயில் 
இளணத்ளத சபருக்கும். 

விடை: குட்டி ஈனும் 

54. பச்றொந்தியின் நாக்கு அதன் உைல் நீைத்ளதப் றபால் -------------------- மைங்கு 
இருக்கும். 

விடை: இரு மைங்காக 

55. வாழும் உயிரினங்கைில் மிகப்சபரியது -------------------- அதன் -------------------- 
யாளனகைின் எளைக்குச் ெமம். 

விடை: ெீலத்திமிங்கிலம், 22  

56. விண்சவைிக்கு அனுப்பப்பட்ை முதல் விலங்கு -------------------- அதன் சபயர் -----------------
அனுப்பிய நாடு -------------------- 

விடை: ொய், டலகா, ரஷ்யா 

57. பசுவிற்கு வியர்ளவச் சுரப்பிகள் -------------------- இைத்தில் இருக்கும். 

விடை: 5.5 மீட்ைர் 

58. இராஜநாகம் --------------------மீட்ைர் நீைமுள்ைது. இதன் ஒரு துைி நஞ்சு -------------------- 
மனிதர்களைக் சகால்லும் தி னுளையது. 

விடை: 30 

ெைி                   -   ளரறனா ளவரஸ் 

இைம்பிள்ளை வாதம்  -   றபாலிறயா ளவரஸ் 

ெின்னம்ளம           -   சஹர்பஸ் ளவரஸ் 

பல் வண்ணறநாய்     -   சமாளெக் ளவரஸ்  

எய்ட்ஸ்               -   சஹச்.ஐ.வி 

சவ ிநாய்க் கடி        -   றரப்றைாளவரஸ் 

2. ெமது சுற்றுச் சூழல் 

1. குப்ளபகளை மண்ணில் மக்கச் செய்பளவ-------------------- 

அ. நுண்ணுயிரிகள் ஆ. மண்புழுக்கள் இ. ப ளவகள் ஈ. அ மற்றும் ஆ 
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விடை: அ. நுண்ணுயிரிகள் 

2. மக்காத கைிவுக்கு எடுத்துக்காட்டு -------------------- 

அ. காகிதம்  ஆ. துணி  இ. பாலித்தீன் ளப  ஈ. தளைகள் 

விடை: இ. பாலித்தீன் டப   

3. உரமாக மா க்கூடிய கைிவு-------------------- 

அ. கண்ணாடி  ஆ. சநகிைி  இ. உறலாகங்கள்  ஈ. வடீ்டுக்கைிவுகள் 

விடை: ஈ. வடீ்டுக்கழிவுகள் 

4. மருத்துவக் கைிவுகளை அகற்றும் முள -------------------- 

அ. நிலத்தில் நிரப்புதல்       ஆ. உரமாக்குதல்   

இ. எரித்துச் ொம்பலாக்குதல்  ஈ. மறுசுைற்ெி செய்தல் 

விடை: இ. எரித்துச் சாம்பலாக்குதல் 

5. உரம் தயாரிப்பில் பயன்படும் உயிரி -------------------- 

அ. அட்ளை  ஆ. உருளைப்புழு  இ. மண்புழு  ஈ. தளைப்புழு 

விடை: இ. மண்புழு 

6. நமது பயன்பாட்டிற்குப் பி கு தூக்கி எ ியப்படும் சபாருள்கறை 

அ. மதிப்புள்ை சபாருள்கள்   ஆ. கைிவுகள் 

இ. றெமிப்புப் சபாருள்கள்    ஈ. எச்ெங்கள் 

விடை: ஆ. கழிவுகள் 

7. ெிளதவுறும் கைிவு எது? 

அ. கண்ணாடி    ஆ. சநகிைி இ. உறலாகங்கள்  ஈ. காகிதம் 

விடை: ஈ. காகிதம் 

8. ெிளதவு ாக் கைிவு எது? 

அ. சநகிைி    ஆ. முட்ளைத் றதால் 

இ. துணி  ஈ. பைத்றதால் 

விடை: அ. நெகிழி     
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9. மக்கும் குப்ளபக்கு எடுத்துக்காட்டு 

அ. சதாைிற்ொளல கைிவுகள்  ஆ. றவைாண் கைிவுகள் 

இ. கண்ணாடி  ஈ. உறலாகங்கள்  

விடை: ஆ. கவளாண் கழிவுகள் 

10. குப்ளபகளை மக்கச் செய்பளவ 

அ. விலங்குகள்  ஆ. ப ளவகள்  இ. இருவாழ்விகள்  ஈ. நுண்ணுயிரிகள் 

விடை: ஈ. நுண்ணுயிரிகள் 

11. நுண்ணுயிரிக்கு எடுத்துக்காட்டு 

அ. மண்புழு   ஆ. அட்ளை  இ. பாக்டீரியா  ஈ. நாய்க்குளை காைான் 

விடை: இ. பாக்டீரியா 

12. இயற்ளக உரமாகப் பயன்படுவது 

அ. விலங்குக் கைிவுகள் ஆ. கண்ணாடி  இ. இரப்பர்  ஈ. சநகிைி 

விடை: அ. விலங்குக் கழிவுகள் 

13. குப்ளபகள் சபருமைவு குவியக் காரணம். 

அ. உணவு பற் ாக் குள   ஆ. சதாைில் முன்றனற் ம் 

இ. இைப் பற் ாக்குள      ஈ. அ ிவியல் முன்றனற் ம் 

விடை: ஆ. நதாழில் முன்கனற்றம் 

14. பளைய துணிகளை காகிதம் தயாரித்தலில் பயன்படுத்துவது எதற்கு 
எடுத்துக்காட்டு? 

அ. பயன்பாட்ளைக் குள த்தல்  ஆ. உரமாக்குதல் 

இ. நிலத்தில் பரப்புதல்    ஈ. மறுசுைற்ெி செய்தல் 

விடை: ஈ. மறுசுழற்சி நசய்தல் 

15. மருத்துவக் கைிவுகளை அகற்  ெி ந்த முள  

அ. எரித்துச் ொம்பலாக்குதல்   ஆ. மறு சுைற்ெி செய்தல் 

இ. மண்ணில் பரப்புதல்        ஈ. உரமாக்குதல் 
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விடை: அ. எரித்துச் சாம்பலாக்குதல்    

16. மறுசுைற்ெி செய்வளதத் தவிர்க்க றவண்டிய சபாருள் 

அ. கண்ணாடி ஆ. காகிதம் இ. சநகிைி ஈ. இரப்பர் 

விடை: இ. நெகிழி 

17. இயற்ளக உரம் தயாரிக்க உதவும் உயிரி 

அ. தவளை ஆ. மண்புழு இ. எலி ஈ. பாம்பு 

விடை: ஆ. மண்புழு 

18. புழு உரம் என்பது 

அ. கம்றபாஸ்ட் உரம்   ஆ. இரொயன உரம் 

இ. பசுந்தாள் உரம்      ஈ. மண்புழு உரம் 

விடை: ஈ. மண்புழு உரம் 

19. சநகிைிளய எரிக்கும் றபாது உண்ைாகும் வாயு 

அ. கார்பன்ளை ஆக்ளஸடு  ஆ. மீத்றதன்  இ. இண்றைன்  ஈ. ளையாக்ஸின் 

விடை: ஈ. டையாக்ஸின் 

20. சநகிைி பயன்பாட்டிற்சகன அ ிமுகப் படுத்தப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1862  ஆ. 1962  இ. 1900 ஈ. 1935 

விடை: அ. 1862   

21. உலக சுற்றுச் சூைல் நாள் அனுெரிக்கப்படும் நாள் 

அ. றம 27 ஆ. ஜனீ் 5 இ. ஜளீல 5 ஈ. ஆகஸ்ட் 15 

விடை: ஆ. ேனீ் 5 

3. அன்றாை வாழ்வில் கவதியியல் 

1. கீழ்க் காண்பவற் ில் எது இயற்ளக இளை அன்று? 

அ. பட்டு   ஆ. கம்பைி  இ. பாலிசயஸ்ைர்   ஈ. ெணல் 

விடை: இ. பாலிநயஸ்ைர்    

2. றகாளைக்காலங்கைில் எந்த ஆளைளயத் றதர்ந்சதடுப்பாய்? 
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அ. ளநலான்  ஆ. கம்பைி  இ. பட்டு  ஈ. பருத்தி 

விடை: ஈ. பருத்தி 

3. விலங்குைின் உறராமங்கைிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ஆளை 

அ. கம்பைி ஆ. பருத்தி இ. பட்டு  ஈ. ளநலான் 

விடை: அ. கம்பளி 

4. மருத்துவத் துள க்கான பல ொதனங்கள் செையய அதிகம் பயன்படுகி து. 

அ. பாலிசயஸ்ைர்  ஆ. சநகிைி  இ. கண்ணாடி  ஈ. பருத்தி 

விடை: ஆ. நெகிழி   

5. றொப்பு தயாரிக்கப் பயன்படும் முக்கிய றவதிப் சபாருள். 

அ. றொடியம் ளஹட்ராக்ளஸடு ஆ. றொடிய ரெக்கலளவ 

இ. றொடியம் ெிலிக்றகட்        ஈ. றொடியம் ளபகார்பறனட் 

விடை: அ. கசாடியம் டைட்ராக்டஸடு 

6. ெிசமண்ட் தயாரிப்பில் பயன்படும் அடிப்பளையான மூலப் சபாருள்--------------------,----------
---------- மற்றும் -------------------- ஆகும். 

விடை: சுண்ணாம்புக்கல், களிமண், ேிப்சம் 

7. பி.வி.ெி என்பதன் விரிவாக்கம் -------------------- 

விடை: பாலிவிடனைல குகளாடரடு 

8. தீப்பிடிக்காத உளைகள் தயாரிக்க -------------------- பயன்படுகி து. 

விடை: நமலடமன் 

9. கண்ணாடிளய ஒறர ெீராகவும் சமதுவாகவும் குைிரளவக்கும் முள க்கு -------------------
என்று சபயர் 

விடை: கட்டுப்படுத்தி ஆற்றல் 

10. தாவரத்தின் தண்டுப் பகுதியிலிருந்து சப ப்படும் இளை-------------------- 

விடை: சணல் 

11. பருத்தியில் -------------------- என்  றவதிப் சபாருள் உள்ைது. 
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விடை: நசல்லுகலாஸ் 

12. தளல கழுவச் ெி ந்தது 

அ. துணிறொப்பு  ஆ. குைியல் றொப்பு  இ. டிைர்சஜண்ட் கட்டி  ஈ) ஷாம்பு 

விடை: ஈ) ஷாம்பு 

13. ெிசமண்ட்ளைக் கண்டு பிடித்தவர் 

அ. சமக்காறல  ஆ. றஜாெப் ப்ரீஸ்ட்லி  இ. றஜாெப் ஆஸ்பிடின் ஈ.சஹர்ட்ஸ் 

விடை: இ. கோசப் ஆஸ்பிடின் 

14. ெிசமண்டுைன் நீர் றெர்ப்பதால் விளைவது 

அ. சகட்டிப்படும்  ஆ. களரந்துவிடும்  இ. வழீ்படிவாகும்  ஈ. கூழ்ம மாகும். 

விடை: அ. நகட்டிப்படும்   

15. ெிசமண்ட்டும் மணலும் நீருைன் றெர்ந்த கலளவ -------------------- என்று சபயர் 

அ. வலுவூட்ைப்பட்ை கான்கிரீட்   ஆ. கற்காளர   

இ. காளர                        ஈ. றமற்கூ ிய எதுவும் இல்ளல 

விடை: இ. காடர                         

16. அளணக்கட்டுகள் கட்ைப் பயன்படுவிது 

அ. செங்கல்  ஆ. கற்காளர  இ. காளர  ஈ. றபார்ட்லண்ட் ெிசமண்ட் 

விடை: ஆ. கற்காடர   

17. இரும்புக் கம்பிகள் அல்லது வளலகறைாடு கற்காளரயச் றெர்த்து சப ப்படுவது. 

அ. வலுவூட்ைப்பட்ை கான்கிரீட்  ஆ. கற்காளர இ. காளர  ஈ. றபார்ட்லண்ட் ெிசமண்ட் 

விடை: அ. வலுவூட்ைப்பட்ை கான்கிரீட்   

18. சநகிைி என்பது 

அ. இரப்பர்  ஆ. பிைாஸ்டிக்  இ. உறலாகம்  ஈ. ெிசமண்ட் 

விடை: ஆ. பிளாஸ்டிக்   

19. PET என்பது  

அ. சைரிலீன்  ஆ. ளநலான்  இ. பாலிசயஸ்ைர்  ஈ. பாலிஎத்திலீன் சைரிதாறலட் 
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விடை: ஈ. பாலிஎத்திலீன் நைரிதாகலட் 

20. பி.வி.ெி என்பது -------------------- ஆகும். 

அ. பாலித்தீன்  ஆ. பாலிவிளனல் குறைாளரடு  இ. பாலிபுறராப்பலீன் ஈ. றபக்ளலட் 

விடை: ஆ. பாலிவிடனல் குகளாடரடு   

21. பின்வருவனவற் ில் ஒன்று இறுகும் சநகிைியாகும். 

அ. பாலித்தின் ஆ. வாைி  இ. ெீப்பு  ஈ. றபக்ளலட் 

விடை: ஈ. கபக்டலட் 

22. தீப்பிடிக்காத உளைகள் தயாரிக்கப் பயன்படுவது 

அ. சமலளமன்   ஆ. சநகிைி   இ. இரப்பர்   ஈ. றதால் 

விடை: அ. நமலடமன்    

23. மின் கைத்தாப் சபாருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு 

அ. தாமிரம்  ஆ. அலுமினியம்  இ. றபக்ளலட்  ஈ. நிக்கல் 

விடை: இ. கபக்டலட்   

24. மண்ணில் மக்காத சபாருள் எது? 

அ. இளல  ஆ. சநகிைி  இ. இரப்பர் ஈ. றதால் 

விடை: ஆ. நெகிழி   

25. விளரவி உணவங்கைில் உணவு உண்ண பயன்படுத்த ெி ந்தது. 

அ. மட்கலன்  ஆ. கண்ணாடித்தட்டு இ. சநகிைித்தட்டு  ஈ. பாக்குமட்ளைத் தட்டு 

விடை: ஈ. பாக்குமட்டைத் தட்டு 

26. கண்ணாடிளய ெீராகவும் சமதுவாகவும் குைிரூட்டும் முள  

அ. கட்டுப்படுத்தி ஆற் ல்   ஆ. உருக்குதல் 

இ. எண்சணயில் அமிழ்த்துதல்   ஈ. பதப்படுத்துதல் 

விடை: அ. கட்டுப்படுத்தி ஆற்றல்    

27. ஆய்வக்கூை கலன்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுவது 

அ. தாமிரம்   ஆ. கண்ணாடி  இ. ெிலிக்கா  ஈ. கால்ெியம் கார்பறனட் 
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விடை: ஆ. கண்ணாடி   

28. மணலின் றவதிப்சபயர் 

அ. றபக்ளலட்  ஆ. சமலளமன்  இ. ெிலிக்கா  ஈ. கால்ெியம் கார்பறனட் 

விடை: இ. சிலிக்கா 

29. ளகக் கழுவ பயன்படுவது. 

அ. ெலளவ றொப்பு  ஆ குைியல் றொப்பு  இ. ஷாம்பு  ஈ. திரவ றொப்பு 

விடை: ஈ. திரவ கசாப்பு 

30. றொப்பு தயாரிக்கப் பயன்படும் முக்கிய றவதிப் சபாருள் 

அ. றொடியம் கார்பறனட்  ஆ. றொடியம் ளஹட்ராக்ளஸடு  

இ. காப்பர்ெல்றபட்        ஈ. றொடியம் குறைாளரடு 

விடை: ஆ. கசாடியம் டைட்ராக்டஸடு 

31. இயற்ளக இளைக்கு எடுத்துக்காட்டு 

அ. பருத்தி  ஆ. ளநலான்  இ. சைரிலீன்  ஈ. பாலிசயஸ்ைர் 

விடை: அ. பருத்தி   

32. -------------------- என்பது ஒரு செயற்ளக இளையாகும். 

அ. கம்பைி   ஆ. பட்டு  இ. பாலிசயஸ்ைர்  ஈ. பருத்தி 

விடை: பாலிநயஸ்ைர் 

33. செயற்ளக இளைளயப் பயன்படுத்தித் தயாரிக்கப்படும் சபாருள். 

அ. பாலித்தீன்  ஆ. பாலிசயஸ்ைர்   இ. உயிரிசநகிைி  ஈ. றபக்ளலட் 

விடை: பாராசூட் 

34.  மண்ணில் மக்கும் சநகிைிக்கு எடுத்துக்காட்டு. 

அ. பாலித்தீன்  ஆ. பாலிசயஸ்ைர்  இ. உயிரிசநகிைி  ஈ. றபக்ளலட் 

விடை: உயிரிநெகிழி 

35. ெிசமண்ட்டும் மணலும் நீருைன் கலந்த கலளவ -------------------- எனப்படும் 

விடை: காடர 
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36. சுவர்கள் கட்டுவதற்கும் பூசுவதற்கும், தளர றபாடுவதற்கும் -------------------
பயன்படுகி து 

விடை: காடர 

37. ெிசமண்ட், மணல், ஜல்லிக்கற்கள், நீர்றெந்த கலளவறய ------------------- அல்லது ----------
--------- எனப்படும். 

விடை: கற்காடர, கான்கிரீட் 

38. கட்ைைங்கள், பாலங்கள் அளணக்கட்டுகள் கட்டுவதற்கு ------------------- பயன்படுகி து. 

விடை: கற்காடர 

சபாருத்துக 

1.கண்ணாடி - (அ) ஜிப்ெம் 

2. மின்சபாத்தான் - (ஆ) ெிலிக்கன் 

3. ளைல்ஸ்           - (இ) செயற்ளக இளை 

4. ெிசமண்ட்          - (ஈ) றபக்ளலட் 

5. ளநலான்           - (உ) சமலளமன் 

விடை: 1 - ஆ 2 – ஈ 3 - உ 4 - அ 5 - இ  

4. ஒளியியல் 

1. கலிலிறயா கண்டுபிடித்த அ ிவியல் கருவியின் சபயர். 

(அ) நுண்றணாக்கி     (ஆ) சதாளலறநாக்கி    (இ) கண்ணாடி 

விடை: நதாடலகொக்கி 

2. இவற்றுள் செயற்ளக ஒைி மூலம் எது ?  

(அ) சூரியன்     (ஆ) மின்மினிப் பூச்ெி    (இ) ைார்ச் விைக்கு  

விடை: ைார்ச் விளக்கு 

3. இது ஒைிராப் சபாருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு. 

(அ) சூரியன்     (ஆ) சமழுகுவர்த்தி    (இ) ெந்திரன் 

விடை: சந்திரன் 
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4. மனித உைல் -------- தன்ளமயுளையது. 

(அ) ஒைிகெியும்     (ஆ) ஒைி ஊடுருவாத    (இ) ஒைி ஊடுருவும் 

விடை: ஒளி ஊடுருவாத 

5. ஒைிப்புகாப் சபாருள் எந்த நி முளையதாக இருந்தாலும் அதன் நிைலின் நி ம். 

(அ) சவண்ளம     (ஆ) சபாருைின் நி ம்    (இ) கருளம  

விடை: கருடம  

6. இதில் சதைிவான எதிசராைிப்புப் பிம்பத்ளதப் பார்க்க முடியும். 

(அ) பை பைப்பான பரப்பு     (ஆ) சொரசொரப்பான பரப்பு     (இ) நிைல் 

விடை: பள பளப்பான பரப்பு 

7. சூரியளனச் சுற் ிக் றகாள்கள் சுற்றுகின் ன என்பளதக் கூ ியவர் 

(அ) சபரிப்ளுஸ்     (ஆ) ைாலமி    (இ) கலிலிறயா      (ஈ) அரிஸ்ைாட்டில்  

விடை: கலிலிகயா 

8. உலக விண்சவைி ஆண்டு  

(அ) 2009     (ஆ) 1919    (இ) 1999      (ஈ) 2000 

விடை: 2009 

9. கலிலிறயா கண்ை ிந்த சதாளலறநாக்கி தற்றபாது உள்ை இைம் 

(அ) றபார்ட்பிறையர்    (ஆ) றபாஸ்ைன்    (இ) நியூசஜர்ஸி     (ஈ) ஃபிைாலன்ஸ் 

விடை: ஃபளாலன்ஸ் 

10. இயற்ளக ஒைி மூலம் 

(அ) ெந்திரன்    (ஆ) சூரியன்   (இ) அகல்விைக்கு    (ஈ) ஒைிரும் மின் விைக்கு  

விடை: சூரியன் 

11. பின்வருவனவற்றுள் ஒைிராப் சபாருள் எது . 

(அ) அகல்விைக்கு    (ஆ) எரியும் சமழுகுவர்த்தி (இ) மின்மினிப்பூச்ெி    (ஈ) ெந்திரன்  

விடை: சந்திரன் 

12. ஒரு சபாருளைக் காணத் றதளவப்படுவது.  
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(அ) இருள்    (ஆ) ஒைி     (இ) ஒலி      (ஈ) காற்று  

விடை: ஒளி 

13. பின் வறுவனவற்றுள் எது இயற்ளக ஒைி மூலம். 

(அ) சஜல்லி மின்    (ஆ) கைற்குதிளர   (இ) அகல்விைக்கு    (ஈ) ெிம்னி விைக்கு  

விடை: நேல்லிமின் 

14. சூரிய ஒைி புவிளய வந்து அளைய ஆகும் றநரம். 

(அ) 1 மணி 30 நிமி       (ஆ) 20 நிமிைம்    

(இ) 8 மணி 20 வினாடி    (ஈ) 6 நிமிைம் 15 விநாடி   

விடை: 8 மணி 20 விொடி 

15. ஒைியின் பாளத. 

(அ) றநர்க்றகாட்டுப் பாளத    (ஆ) வட்ைப்பாளத    

(இ) அளலவடிவப் பாளத    (ஈ) சுருள் வடிவப் பாளத  

விடை: கெர்ககாட்டுப் பாடத 

16. உது ஒைிபுகும் சபாருள்? 

(அ) மரம்    (ஆ) இரப்பர்      (இ) நீர்       (ஈ) அட்ளை  

விடை: ெீர் 

17. ஒைிப்புகாப் சபாருள் எது? 

(அ) காற்று      (ஆ) கண்ணாடி      (இ) நீர்       (ஈ) மரக்கட்ளை  

விடை: மரக்கட்டை 

18. ஒைி கெியும் சபாருள் எது? 

(அ) கண்ணாடி   (ஆ) எண்சணய் தைவிய காகிதம்   (இ) நீர்      (ஈ) காற்று  

விடை: எண்நணய் தைவிய காகிதம் 

19. றதய்க்கப்பட்ை கண்ணாடியின் ஒைி 

(அ) ஊடுருவும்      (ஆ) ஒைிபுகாது     (இ) எதிசராைிக்கும்        (ஈ) ஒைிகெியும்  

விடை: ஒளிகசியும் 
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20. பைபைப்பான தைங்கைில் ஒைி -------------- 

(அ) விலகளையும்             (ஆ) எதிசராைிக்கும்    

(இ) ெித ல் அளையும்          (ஈ) கெிவளையும்  

விடை: எதிநராளிக்கும்  

21. தாமாக ஒைிளயத் தரும் சபாருள்கள் -------------- 

விடை: ஒளிரும் நபாருட்கள் 

22. தாமாக ஒைிளயத் தராத சபாருள்கள் -------------- 

விடை: ஒளிராப் நபாருட்கள் 

23. தம் வைிறய ஒைிளய உட்புக அனுமதிக்கும் சபாருள்-------------- 

விடை: ஒளி ஊடுருவும் நபாருள்கள் 

24. தம் வைிறய ஒைிளயப் பகுதியாக உட்புக அனுமதிக்கும் சபாருள்கள் -------------- 

விடை: ஒளி கசியும் நபாருள்கள் 

25. தம் வைிறய ஒைிளய உட்புக அனுமதிக்காத சபாருள்கள்-------------- 

விடை: ஒளி புகாப் நபாருள்கள் 

26. சபாருள்களைப் பார்க்க றதாளவயானளவ-------------- 

விடை: ஒளி மூலம்கள் 

சபாருத்துக. 

1. செயற்ளக ஒைி மூலம்           - (அ) நிலவு 

2. ஒைிராப் சபாருள்                - (ஆ) கலங்கிய நீர் 

3. எதிசராைிக்கும் பரப்பு             - (இ) கண் கண்ணாடி 

4. ஒைிகெியும் சபாருள்             - (ஈ) மரம் 

5. ஒைிபுகும் சபாருள்               - (உ) குறுந்தகடு 

6. ஒைிப்புகாப் சபாருள்              - (ஊ) விைிக்சகாைி 

     விடை :  1 – ஊ   2 – அ   3 – உ   4 – ஆ   5 – இ   6 - ஈ 


