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9 - ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் – முதல் பருவம் 

இயற்பியல் 

1. அளவடீுகளும் அளவிடும் கருவிகளும் 

1. சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக 

1. சரியான ஒன்றைத் தேர்ந்தேடு 

அ) மி.மீ < தச.மீ < மீ < கி.மீ   ஆ) மி.மீ > தச.மீ > மீ > கி.மீ 

இ) கி.மீ < மீ < தச.மீ < மி.மீ    ஈ) மி.மீ > மீ > தச.மீ > கி.மீ 

2. அளவுதகால், அளவிடும் நாடா மற்றும் மீட்டர் அளவுதகால் ஆகியறவ கீழ்க்கண்ட எந்ே 
அளறவ அளவிடப் பயன்படுகின்ைன? 

அ) நிறை    ஆ) எறட 

இ) காலம்    ஈ) நீளம் 

3. ஒரு தமட்ரிக் டன் என்பது 

அ) 100 குவின்டால்   ஆ) 10 குவின்ைால் 

இ) 1/10 குவின்டால்   ஈ) 1/100 குவின்டால் 

4. தசன்றனக்கும் கன்னியாகுமரிக்கும் இறடதய உள்ள தோறலறவ எந்ே அலகில் 

கணக்கிட முடியும்? 

அ) கித ா மீட்ைர்   ஆ) மீட்டர் 

இ) தசன்டி மீட்டர்   ஈ) மில்லி மீட்டர் 

5. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது நிறைறய அளவிடும் கருவியல்ல 

அ) சுருள் தராசு   ஆ) தபாதுத் ேராசு 

இ) இயற்பியல் ேராசு  ஈ) எண்ணியல் ேராசு 

2. தகாடிட்ட இடத்றே நிரப்புக. 

1. நீளத்ேின் அலகு மீட்டர் ஆகும் 

2. 1 கி.கி அரிசியிறன அளவிட தபாதுத் ேராசு பயன்படுகிைது. 

3. கிரிக்தகட் பந்ேின் ேடிமறன அளவிடப் பயன்படுவது தவர்னியர் அளவி கருவியாகும். 
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4. தமல்லிய கம்பியின் ஆரத்றே அளவிட ேிருகு அளவி கருவி பயன்படுகிைது. 

5. இயற்பியல் ேராறசப் பயன்படுத்ேி அளவிடக் கூடிய துல்லியமான நிறை 1 மில்லி 
கிராம் ஆகும். 

3. சரியா? ேவைா? எழுதுக 

1. மின்தனாட்டத்ேின் SI அலகு கிதலாகிராம் – தவறு  

2. கிதலாமீட்டர் என்பது ஒரு SI அலகு முறை – தவறு 

3. அன்ைாட வாழ்வில், நாம் நிறை என்ை பேத்ேிற்குப் பேிலாக எறட என்று 

பயன்படுத்துகிதைாம். – சரி 

4. இயற்பியல் ேராசு, தபாதுத் ேராறச விடத் துல்லியமானது. அது மில்லிகிராம் அளவிற்கு 

நிறைறயத் துல்லியமாக அளவிடப் பயன்படுகிைது. - சரி 

5. ஒரு டிகிரி தசலிசியஸ் என்பது 1 K  இறடதவளி ஆகும். பூஜ்ஜியம் டிகிரி தசல்சியஸ் 

என்பது 273.15 K – சரி 

4. தபாருத்துக 

1. இயற்பியல் அளவு   SI அ கு 

1. நீளம்    - அ) காய்கைிகள் 

2. தவர்னியர் அளவி  - ஆ) நாணயம் 

3. காலம்    - இ) கிதலாகிராம் 

4. தவப்பநிறல   - ஈ) விநாடி 

விடை: 1 – ஆ, 2 – இ, 3 – ஈ, 4 – அ 

2. கருவி    அளவிடப்படும் தபாருள் 

1. ேிருகு அளவி  - அ) காய்கைிகள் 

2. தவர்னியர் அளவி  - ஆ) நாணயம் 

3. சாோரணத்ேராசு  - இ) ேங்க நறககள் 

4. மின்னணுத்ேராசு  - ஈ) கிரிக்தகட் பந்து 

விடை: 1 – ஆ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – இ 

2. அளவு கருவி     
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1. தவப்பநிறல  - தபாதுத்ேரசு 

2. நிறை   - ஆ) அளவுதகால் 

3. நீளம்   - இ) மிண்ணணுக் கடிகாரம் 

4. காலம்   - ஈ) கிரிக்தகட் பந்து 

விடை: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – இ 

5. கூற்று மற்றும் காரணம் வறக 

1. கூற்று (A)  : SI அலகு முறை ஒரு தமம்படுத்ேப்பட்ட அளவடீ்டு முறை ஆகும். 

  காரணம் (R) : SI முறையில் நிறையின் அலகு கிதலாகிராம் ஆகும். 

அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, ஆனால் R என்பது சரியான விளக்கம் அல் . 

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, தமலும் R என்பது சரியான விளக்கம் 

இ) A சரி ஆனால் R ேவறு 

ஈ) A ேவறு ஆனால் R சரி 

2. கூற்று A : கணக்கிடும் முறை நம்முறடய அன்ைாட வாழ்றகயில் நம் அறனவருக்கும் 
மிக முக்கியமான ஒன்ைாகும். 

காரணம் (R) : மேிப்படீ்டுத் ேிைன் என்பது காலம் வணீாவறேக் குறைக்கின்ைது. 

அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி ஆனால் A என்பது சரியான விளக்கம் அல் . 

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி தமலும் R என்பது சரியான விளக்கம் 

இ) A சரி ஆனால் R ேவறு 

ஈ) A ேவறு ஆனால் R சரி 

3. கூற்று (A) : ஒரு றபயின் நிறை 10கி.கி என்பது அைிவியல் பூர்வமாக சரியான 

தவளிப்படுத்துேல் ஆகும். 

காரணம் (R) : அன்ைாட வாழ்வில் நாம் நிறை என்ை வார்த்றேக்குப் பேிலாக எறட என்ை 
வார்த்றேறயப் பயன்படுத்துகிதைாம். 

அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி ஆனால் A என்பது சரியான விளக்கம் அல் . 

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி தமலும் R என்பது சரியான விளக்கம் 

இ) A சரி ஆனால் R ேவறு 
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ஈ) A ேவறு ஆனால் R சரி 

4. கூற்று (A) : 0°c = 273.16K நாம் அறே முழு எண்ணாக 273k என எடுத்துக் தகாள்கிதைாம். 

காரணம் (R) : தசல்சியஸ் அளறவ தகல்வின் அளவிற்கு மாற்றும் தபாது 273 ஐக் 
கூட்டினால் தபாதுமானது. 

அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி ஆனால் A என்பது சரியான விளக்கம் அல்ல. 

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி தமலும் R என்பது சரியான விளக்கம் 

இ) A சரி ஆனால் R ேவறு 

ஈ) A ேவறு ஆனால் R சரி 

5. கூற்று (A) : இரண்டு வான் தபாருட்களுக்கு இறடதய உள்ள தோறலவு ஒளி ஆண்டு 

என்ை அலகினால் அளக்கப் படுகிைது. 

காரணம் (R) : ஒளியானது தோடர்ந்து ஒரு ஆண்டு தசல்லக்கூடிய தோறலவு ஓர் ஒளி 
ஆண்டு எனப்படும்.  

அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி ஆனால் A என்பது சரியான விளக்கம் அல்ல. 

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி தமலும் R என்பது சரியான விளக்கம் 

இ) A சரி ஆனால் R தவறு 

ஈ) A ேவறு ஆனால் R சரி 

VI. பத்ேியிலிருந்து தகட்கப்படும் வினா 

1. கீழ்க்கண்ட பத்ேிறயப் படித்து தகட்கப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்க விறடயளி 

   ஒரு தபாருளில் அடங்கியுள்ள தமாத்ே பருப்தபாருட்களின் அளதவ நிறை எனப்படும். 
நிறைறய அளவிடுவது தலசான மற்றும் கனமான தபாருட்களின் தவறுபாட்றட அைிய 

உேவுகிைது. பல்தவறு தபாருட்களின் நிறைறய அளவிட தபாதுத்ேராசு மற்றும் 
மின்னணுத்ேராசு பயன்படுத்ேப்படுகின்ைன. நிறையின் SI அலகு கிதலாகிராம் ஆகும். 
ஆனால் பல்தவறு தபாருள்களின் நிறைறயப் தபாறுத்து பல்தவறு தபாருள்களின் 

நிறைறயப் தபாறுத்து பல்தவறு விேமான மருந்துப் தபாருட்களின் (மாத்ேிறர) எறடறய 

மில்லிகிராமிலும், ஒரு மாணவனின் நிறைறய கிதலாகிராமிலும் சரக்கு வண்டிகளின் 

எறடறய (நிறைறய) தமட்ரிக் டன்னிலும் அளவிடுகிதைாம். 

ஒரு தமட்ரிக் டன் என்பது = 10 குவின்டால்  

1 குவிண்டால்  =  100 கிதலாகிராம் 



General Science                                                    Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 5 of 53 

1 கிதலா கிராம் = 1000 கிராம் 

1 கிராம்  =  1000 மில்லி கிராம் 

1. ஒரு தமட்ரிக் டன் என்பது 

அ) 1000 கி.கி  ஆ) 10 குவின்டால் 

இ) 1,000,000 கி  ஈ) 100 கி.கி 

விடை: அ, ஆ மற்றும் இ ஆகியறவ சரி 

2. ஒரு மாத்ேிறரயின் எறடறய எவ்வாறு அளவிடுவாய்? 

அ) கி.கி   ஆ) கி 

இ) மி.கி   ஈ) இேில் எதுவுமில்றல 

1. அளவடீு என்ைால் என்ன? 

ஒரு தபாருளின் பண்றபதயா அல்லது நிகழ்றவதயா மற்தைாரு தபாருளின் பண்புடதனா 
அல்லது நிகழ்வுடதனா ஒப்பிட்டு அப்தபாருளுக்தகா அல்லது நிகழ்வுதகா ஒரு 

எண்மேிப்றப வழங்குவோகும். 

2. அலகு வறரயறு. 

SI அலகு முறை என்பது பண்றடய அலகு முறைகறளவிட நவனீ மயமான மற்றும் 
தமம்படுத்ேப்பட்ட அலகு முறையாகும். 

3. அலகின் விரிவாக்கம் என்ன? 

International System of Units – (பன்னாட்டு அலகு முறை) 

4. மீச்சிற்ைளவு வறையறு. 

ஒரு அளவுதகாலினால் அளக்க முடிந்ே மிகச் சிைிய அளவு அேன் மீச்சிற்ைளவு எனப்படும். 

5. ேிருகு அளவியின் புரிக்தகால் அளவிறன எவ்வாறு கணக்கிடுவாய்? 

ஒரு முழுச் சுற்றுக்கு ேிருசின் முறன நகரும் தோறலவு புரியிறடத் தூரம் எனப்படும். 
இது அடுத்ேடுத்ே இரு ேிருகுமறடகளுக் கிறடதயயுள்ள தோறலவிற்குச் சமம் ஆகும். 

6. 2 மீ நீளம் தகாண்ட ஒரு தமல்லிய கம்பியின் விட்டத்றே உனது கருவிப் 
தபடடியிலிருக்கும் அளவுதகாலால் உன்னால் கண்டைிய முடியுமா ? 

 முடியும் 
 ஒரு தபன்சிலின் மீது தமல்லிய கம்பிறய சுற்ை தவண்டும் 
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 சுற்றுகளின் எண்ணிக்றக என்ன தவண்டும் 
 தமாத்ே சுற்றுகளின் நீளத்றே அளவு தகாலினால் அளக்கவும். 
 விட்டம் = சுற்றுகளின் நீளம்

சுற்றுகளின் எண்ணிக்றக 
7. நிறை மற்றும் எறடறய தவறுபடுத்துக 

வ.எண் நிடற எடை 
1 அடிப்பறட அளவு வழி அளவு 

2 எண் மேிப்பு மட்டும் தகாண்ட 
அளவு எனதவ இது ஸ்தகலர் 
அளவாகும் 

எண் மேிப்பு மற்றும் ேிறசப் பண்பு 
தகாண்டது. எனதவ இது தவக்டர் 
அளவாகும் 

3 தபாருளில் உள்ள 

பருப்தபாருட்களின் அளவாகும் 
பருப்தபாருட்களின் மீது தசயல்படும் புவி 
ஈர்ப்பு விறசயின் அளவாகும். 

4 இடத்ேிற்கு இடம் மாைாது இடத்ேிற்கு இடம் மாறுபடும் 
5 இயற்பியல் ேராசினால் அளவடீு 

தசய்யப்படுகிைது. 

இது சுருள்வில் ேராசு தகாண்டு அளவடீு 

தசய்யப்படுகிைது. 

6 இேன் அலகு கிதலாகிராம் இேன் அலகு நியூட்டன் 

 

8. தநகிழிப்றபயின் ேடிமறனக் கணக்கிடுவேற்குத் தேறவயான அலகு என்ன? 

தநகிழிப்றபயின் ேடிமறனக் கணக்கிடுவேற்கு தேறவயான அலகு றமக்ரான் ஆகும். 

1 றமக்ரான் = 10-6 m 

9. நிறலயான அலகு முறை ஏன் தேறவபடுகிைது? 

பழங்கால அளவடீ்டு முறைகளில் தபரும்பாலானறவ மனிே உடல் பரிமானங்களின் 

அடிப்பறடயிதலதய அறமந்ேிருந்ேன. 

10. தவர்னியர் அளவுதகாலின் மீச்சிற்ைளறவ எவ்வாறு கணக்கிடுவாய்?  

மீச்சசிற்ைளவு = 
முேன்றமக் தகாலின் ஒரு மிகச்சிைிய பிரிவின் மேிப்பு
தவர்னியர் தகாலின் தமாத்ே பிரிவுகளின் எண்ணிக்றக 

ஃ மீச்சிற்ைளவு = 
      = 0.1 மி.மீ = 0.01 தச.மீ 

 2. இயக்கம் 

1. ேிறசதவகம் – காலம் வறரபடத்ேின் சாய்வு தகாடுப்பது 

அ) தவகம்   ஆ) இடப்தபயர்ச்சி 

இ) தோறலவு  ஈ) முடுக்கம் 
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2. ஒரு தபாருள் ஓய்வு நிறலயிலிருந்து புைப்படுகிைது. 2 விநாடிக்குப் பிைகு அேன் முடுக்கம், 
இடப்தபயர்ச்சிறய விட ………………….. இருக்கும். 

அ) பாதி அளவு   ஆ) இரு மடங்கு 

இ) நான்கு மடங்கு   ஈ) நான்கில் ஒரு பகுேி 

3. ஒரு தபாருள் நகரும்தபாது அேன் ஆரம்ப ேிறசதவகம் 5மீ/விநாடி மற்றும் முடுக்கம் 2 
மீ/விநாடி2. 10 விநாடி கால இறடதவளிக்குப் பிைகு அேன் ேிறசதவகம் 

அ) 20 மீ/விநாடி  ஆ) 25 மீ/விநாடி 

இ) 5 மீ/விநாடி  ஈ) 22.55 மீ/விநாடி 

4. 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்ேயத்ேில் தவற்ைி தபற்ைவர் இறுேிப்புள்ளிறய அறடய எடுத்துக் 
தகாண்ட தநரம் 10 விநாடி எனில் தவற்ைியாளரின் சராசரி தவகம் 

அ) 5 மீ/விநாடி  ஆ) 20 மீ/விநாடி 

இ) 40 மீ/விநாடி  ஈ) 10 மீ/விநாடி 

5. ேிறசதவகம் – காலம் வறரபடம் உள்ளடக்கும் பரப்பளவு எேறனப் பிரேிபலிக்கிைது. 

அ) நகரும் தபாருளின்  ஆ) நகரும் தபாருள் அடைந்த இைப்தபயர்ச்சி 

இ) நகரும் தபாருளின் தவகம் ஈ) நகரும் தபாருளின் முடுக்கம் 

6. ஒரு மகிழுந்து 20 மீ/விநாடி தவகத்ேில் இயக்கப்படுகிைது. ேறடறயப் பயன்படுத்ேி 5 
விநாடி கால இறடதவளியில் அது ஓய்வு நிறலறயப் தபறுகிைது. இேில் ஏற்பட்ட எேிர்மறை 
முடுக்கம் என்ன? 

அ) 4 மீ/விநாடி2   ஆ) -4 மீ/விநாடி2 

இ) -0.25 மீ/விநாடி2   ஈ) 0.25 மீ/விநாடி2 

7. முடுக்கத்ேின் அலகு 

அ) மீ/விநாடி    ஆ) மீ/விநாடி2 

இ) மீ விநாடி   ஈ) மீ விநாடி2 

8. கீழ்கண்டவற்ைில் எது தபரும்பாலும் சீரான வட்ட இயக்கம் அல்ல 

அ) சூரியறனச் சுற்ைி வரும் பூமியின் இயக்கம் 

ஆ) வட்டப் பாறேயில் சுற்ைி வரும் தபாம்றம ரயிலின் இயக்கம் 

இ) வட்ைப் பாடதயில் தசல்லும் பந்தய மகிழுந்து 



General Science                                                    Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 8 of 53 

ஈ) மணிறயக் காட்டும் டயல் கடிகாரத்ேின் இயக்கம் 

9. துணி துறவக்கும் இயந்ேிரத்ேில் ஆறடறய உலர்த்ேப் பயன்படும் விறச 

அ) றமயதநாக்கு விறச  ஆ) டமயவி க்கு விடச 

இ) புவிஈர்ப்பு விறச  ஈ) நிறல மின்னியல் விறச 

10. றமயவிலக்கு விறச ஒரு 

அ) உண்றமயான விறச  ஆ) றமயதநாக்கு விறசக்கு எேிரான விறச 

இ) தமய்நிகர் விடச  ஈ) வட்டப் பாறேயின் றமயத்றே தநாக்கி இயங்கும் விறச 

11. சீரான வட்ட இயக்கத்தோடு தோடர்புறடய விறச 

அ) f=mv2/r    ஆ) f=mvr  

இ) f=mr2/v    ஈ) f=v2/r 

II. தகாடிட்ட இடங்கறள நிரப்புக. 

1. தவகம் ஒரு ஸ்தக ார் அளவு அதே சமயம் ேிறசதவகம் ஒரு தவக்ைர் அளவாகும். 

2. தோறலவு – கால வறரபடத்ேின் எந்ே ஒரு புள்ளியிலும் சாய்வின் மேிப்பு தபைப்படுவது 

தவகம் 

3. தபாருள் ஒன்று x = 20 மீட்டர் என்ை நிறலயில் ஓய்வில் உள்ளது. அேன் இடப்தபதயர்ச்சி – 
காலம் வறரபடம் X அரசுக்கு இடையான அச்சுக்கு தநர்தகாடாக இருக்கும். 

4. எேிர்மறை முடுக்கத்றே தவக இறக்கம் (அ) ஒடுக்கம் தசால்லலாம். 

5. ேிறசதவகம் காலம் வறரபடத்ேில் உள்ள பரப்பளவு குைிப்பிடுவது இைப்தபயர்ச்சியின் 

எண் மதிப்பிற்குச் சமம் 

III. சரியா, ேவைா எனக் கூைவும் 

1. நகரத்ேின் தநருக்கடி மிகுந்ே கடுறமயான தபாக்குவரத்ேிற்கு இறடதய தசல்லும் ஒரு 

தபருந்ேின் இயக்கம் சீரான இயக்கத்துக்கு ஒரு உோரணம். – தவறு 

2. முடுக்கம் எேிர்மறை மேிப்பும் தபறும் – சரி 

3. எந்ே ஒருகால இறடதவளியிலும் ஒரு தபாருள் கடந்ே தூரம் சுழி ஆகாது. ஆனால் 

இடப்தபயர்ச்சி சுழி ஆகும். – சரி 

4. ஈர்ப்பு விறசயால் ேறடயின்ைித் ோதன விழும் ஒரு தபாருளின் ேிறசதவகம் – காலம் 
வறரபடமானது – அச்சுக்கு இறணயாக ஒரு தநர்தகாடாக இருக்கும். – தவறு 



General Science                                                    Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 9 of 53 

5. ஒரு தபாருளின் ேிறசதவகம் – காலம் வறரபடம் ஒரு தநர்தகாடாக இருந்து, அது 

காலத்ேினுறடய அச்சுக்கு சாய்வாக இருந்ோல் அேன் இடப்தபயர்ச்சி – காலம் வறரபடம் 
ஒரு தநர் தகாடாக அறமயும். – சரி 

IV. ேரப்பட்டுள்ள வறரபடங்கறள அறவ குைிப்பிடும் இயக்கத்துடன் தபாறுத்துக. 

1 சமகால அளவுகளில் சம 
இறடதவளிறயக் கடக்கும் ஒரு 

தபாருளின் இயக்கம். 

 

 
           

2 சீரற்ை முடுக்கம்  

 
 

3 நிறலயான எேிர்மறை முடுக்கம்  

 
 

4 சீரான முடுக்கம்  

 
 

விறட: 1 - D, 2 – C, 3 – A, 4 – B; 

V. வலியுறுத்ேல் மற்றும் காரணக் தகள்விகள் 

A) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் உண்றம. தமலும் காரணம் கூற்ைின் சரியா 
விளக்கம். 

B) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் உண்றம. தமலும் காரணம் கூற்ைின் சரியான 

விளக்கம். 
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C) கூற்று உண்றம ஆனால் காரணம் ேவறு. 

D) கூற்று ேவறு ஆனால் காரணம் உண்றம. 

1. கூற்று: ஒரு தபாருளின் முடுக்க இயக்கம் அேன் ேிறசதவக அளவு அல்லது ேிறச 
மாற்ைம் அல்லது இரண்டும் மாற்ைம் அறடவோல் ஏற்படுவது. 

காரணம்: ஒரு தபாருளின் முடுக்கம் அேன் ேிறசதவகத்ேின் அளவு மாறுபடுவோல் மட்டுதம 
நிகழும். அது ேிறச மாற்ைத்றேப் தபாறுத்ேது அல்ல. 

விடை: C) கூற்று உண்டம ஆனால் காரைம் தவறு. 

2. கூற்று: மகிழுந்து அல்லது தமாட்டார் றசக்கிளில் உள்ள தவகமானி அேன் சராசரி 
தவகத்றே அளவிடுகிைது. 

காரணம்: தமாத்ேத் தூரத்றே தநரத்ோல் வகுத்ோல் அது சராசரி ேிறச தவகத்துக்கு சமம். 

விடை: D) கூற்று தவறு ஆனால் காரைம் உண்டம. 

3. கூற்று: ஒரு தபாருளின் இடப்தபயர்ச்சி சுழி ஆனால் அப்தபாருள் கடந்ே தூராம் சுழி 
இல்றல. 

காரணம்: இடப்தபயர்ச்சி தோடக்க நிறலக்கும் முடிவு நிறலக்கும் இறடதய உள்ள குறுகிய 

பாறே ஆகும். 

விடை: A) கூற்று மற்றும் காரைம் ஆகிய இரண்டும் உண்டம. தமலும் காரைம் 

கூற்றின் சரியா விளக்கம். 

VI. குறுவினாக்கள் 

1. ேிறசதவகம் வறரயறு. 

ேிறசதவகம் என்பது இடப்தபயர்ச்சி மாறுபாட்டு வேீம் அல்லது ஓரலகு தநரத்ேிற்கான 

இறடப்தபயர்ச்சி ேிறசதவகம் 

2. தோறலவு மற்றும் இடப்தபயர்ச்சி ஆகியவற்றை தவறுபடுத்து 

தோறலவு இடப்தபயர்ச்சி 
1. ேிறசறயக் கருோமல், ஒரு நகரும் 
தபாருள் கடந்து வந்ே உண்றமயான 

பாறேயின் அளவு தோறலவு எனப்படும். 

ஒரு குைிப்பிட்ட ேிறசயில் இயங்கும் 
தபாருதளான்ைின் நிறலயில் ஏற்படும் 
மாற்ைதம இடப்தபயர்ச்சி ஆகும். 

2. இது ஸ்தகலார் அளவுரு இது தவக்டர் அளவுரு 

3. சீரான இயக்கம் குைித்து நீங்கள் அைிந்ேது என்ன? 

 ஒரு தபாருள் நகரும் தபாழுது சமமான தோறலவுகறளச் சமகால இறடதவளிகளில் 

கடந்ோல் அது சீரான இயக்கத்றே தபற்றுள்ளது. 
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 சீரான இயக்கத்ேில் உள்ள தபாருளின் ேிறசதவகம் மாைிலியாக இருப்போல் அேன் 

முடுக்கம் சுழி ஆகும். 

5. தவகம் மற்றும் ேிறசதவகம் ஒப்பிடுக. 

தவகம் ேிறச தவகம் 
1. தவகம் என்பது தோறலவு மாறுபாட்டு 

வேீம் (அ) ஓரலகு தநரத்ேில் கடந்ே 
தோறலவு எனப்படும். 

ேிறசதவகம் என்பது இடப்தபயர்ச்சி 
மாறுபாட்டு வேீம் (அ) ஓரலகு தநரத்ேிற்கான 

இடப்தபயர்ச்சி எனப்படும். 
2. இது ஒரு ஸ்தகலார் அளவாகும் இது ஒரு தவக்டர் அளவாகும். 
5. எேிர்மறை முடுக்கம் குைித்து நீங்கள் என்னபுரிந்து தகாண்டீர்கள்? 

 இறுேித் ேிறசதவகம், தோடக்க ேிறசதவகத்றே விடக் குறைவாக இருந்ோல், ேிறச 
தவகமானது தநரம் தசல்லச் தசல்ல குறையும் மற்றும் முடுக்கம் எேிர் மேிப்பு தபறும். 
இது எேிர் முடுக்கம் எனப்படும்.  

 எேிர் முடுக்கத்றே தவக இைக்கம் (அ) ஒடுக்கம் எனலாம். 

6. சீரான வட்ட இயக்கத்ேில் நிறலயாக இருப்பது எது? மற்றும் எது தோடர்ந்து மாைிக் 
தகாண்டிருக்கும்? 

I. சீரான வட்ட இயக்கத்ேில் நிறலயாக இருப்பது அேன் மாைாே தவகம். 
II. சீரான வட்ட இயக்கத்ேில் ேிறச ஒவ்தவாரு புள்ளியிலும் மாைிக்தகாண்தட இருக்கும். 

7. சீரான வட்ட இயக்கம் என்ைால் என்ன?  

 சீரான வட்ட இயக்கம் முடுக்கப்பட்ட இயக்கம் ஆகும். 
 தபாருள் முடுக்கப்பட தவண்டும் எனில், தபாருளின் ேிறசதவகத்ேின் எண் மேிப்பு (அ) 

ேிறச இரண்டுதம மாறுபட தவண்டும். 
 இந்ே நிகழ்வில் ேிறசதவகத்ேின் ேிறச மாறுபடுவோல் இயக்கம் முடுக்கப்பட்ட 
இயக்கம் ஆகும். 

8. சீரான வட்ட இயக்கம் என்ைால் என்ன? சீரான வட்ட இயக்கத்துக்கு இரண்டு உோரணங்கள் 

ேருக. 

 ஒரு தபாருள் வட்டப் பாறேயில் மாைாே தவகத்ேில் தசன்ைால், அந்ே இயக்கம் சீரான 

வட்ட இயக்கம் என்று அறழக்கப்படும். 
உோரணம்: 

I. பூமி சூரியறனச் சுற்ைி வருவது 

II. நிலவு பூமிறயச் சுற்ைி வருவது 

III. எலக்ட்ரான் உட்கருறவ றமயமாக தகாண்டு சுற்ைி வருவது. 

9. உண்றமயான தவகம் சராசரி தவகத்ேிலிருந்து ஏன் மாறுபடுகிைது? 
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உண்றமயான தவகம் என்பது குைிப்பிட்ட தநரத்ேில் கடந்ே தோறலவு ஆகும். ஆனால் 

சராசரி தவகம் என்பது கடந்ே தமாத்ே தோறலவிற்கும் எடுத்துக் தகாண்ட தநரத்ேிற்குமான 

விகிேம் ஆகும். 

10. ேிறச தவகம் – காலம் வறரபடத்ேின் பயன் என்ன? 

I. ேிறசதவகம் – காலம் வறரபடத்ேின் சாய்வில் (slope) இருந்து தபாருளில் முடுக்கம் 
கணக்கிடப் பயன்படுகிைது. 

II. ேிறச தவகம் – காலம் வறரபடத்ேின் பரப்பளவானது தபாருள் கடந்து தசன்ை 
தோறலறவக் கணக்கிடப் பயன்படுகிைது. 

11. நிறலயான தவகம் தகாண்ட தபாருள் முடுக்கம் அறடயுமா? நியாயப்டுத்துவேற்கு ஓர் 
உோரணம் ேருக. 

 நிறலயான தவகம் தகாண்ட தபாருள் முடுக்கம் அறடயாது. 

 தோடக்க தவகம் = இறுேி தவகம் 
 ஏனதவ 

முடுக்கம் a= இறுேித்ேிறசதவகம் தோடக்கத் ேிறசதவகம்
காலம்  

முடுக்கம் = சுழி 

12. எேிர்மறை முடுக்கம் என்ைால் என்ன? 

இறுேித் ேிறசதவகம், தோடக்க ேிறசதவகத்றே விடக் குறைவாக இருந்ோல் முடுக்கம் எேிர் 
மேிப்றப தபறும். இவ்வறக முடுக்கம் எேிர் மறை முடுக்கம் எனப்படும். 

3. ஒளி 

I. சரியான விறடறயத் தேர்ந்தேடுத்து எழுதுக 

1. இவற்றுள் பார்றவப் புலம் அேிகம் உள்ளது. 

அ) சமேள ஆடி   ஆ) குழியாடி   இ) குவியாடி 

(பார்றவப்புலம் – எந்ே ஒரு ேருணத்ேிலும் ஒரு கருவியின் மூலம் பார்றவயில் புலப்படும் 
பரப்பு) 

2. ஒளி ஒரு ஊடகத்ேிலிருந்து மற்தைாரு ஊடகத்ேிற்குச் தசல்லும்தபாது எந்ே 
படுதகாணத்ேில் ஒளிவிலகல் அறடயாது? 

அ) 00   ஆ) 450   இ) 900 

3. றக மின்விளக்கில் எேிதராளிப்பானாகப் பயன்படுவது ………………………… 

அ) குழியாடி   ஆ) குவியாடி   இ) சமேள ஆடி  
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4. தபரிோன, மாயபிம்பங்கறள உருவாக்குவது …………………………. 

அ) குழியாடி   ஆ) குவியாடி   இ) சமேள ஆடி  

5. எேிதராளிக்கும் பகுேி தவளிப்புைமாக வறளந்ேிருப்பின், அது 

அ) குழியாடி   ஆ) குவியாடி   இ) சமேள ஆடி  

6. குழியாடியின் குவியத்தோறலவு 5 தச.மீ எனில் அேன் வறளவு ஆரம் 

அ) 5 தச.மீ   ஆ) 10 தச.மீ   இ) 2.5 தச.மீ 

7. முப்பட்டகம் ஒன்ைின் வழிதய ஒளிக்கற்றை பாயும் தபாது ………………………. 

அ) எேிதராளிக்கப்படுகிைது   

ஆ) வி க டைகிறது மற்றும் நிறப்பிரிடக அடைகிறது 

இ) விலகல் மட்டும் அறடகிைது 

8. ஒளியின் ேிறசதவகம் தபருமமாக உள்ளது …………………………… 

அ) தவற்றிைத்தில்  ஆ) கண்ணாடியில்  இ) றவரத்ேில் 

9. தபரிோக்கப்பட்ட தமய் பிம்பத்றே உருவாக்குவது …………………… 

அ) குவியாடி   ஆ) சமேள ஆடி   இ) குழியாடி  

10. முழு அக எேிதராளிப்றபப் பற்ைிய சரியான கூற்று எது? 

அ) படுதகாணம் மாறுநிறலக் தகாணத்றே விட அேிகமாக இருக்க தவண்டும் 

ஆ) அேிக ஒளிவிலகல் எண் ஊடகத்ேிலிருந்து குறைந்ே ஒளிவிலகல் எண் தகாண்ட 
ஊடகத்ேிற்கு ஒளி தசல்ல தவண்டும். 

இ) (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டும் 

II. சரியா, ேவைா – ேவதைனில் ேிருத்ேியறமக்க 

1. ஒளிவிலகல் தகாணம் ஒளிவிலகல் எண்றணப் தபாருத்ேது. – சரி 

2. ஓர் ஒளிக்கேிர் ஒரு ஊடகத்ேிலிருந்து மற்தைாரு ஊடகத்ேிற்குச் தசல்லும்தபாது, விலகல் 

அறடவேில்றல. 

விடை: ேவறு – ஊடகத்ேின் அடர்த்ேிறயப் தபாருத்து ஒளிக்கேிர் விலகல் அறடயும் 

3. குவியாடியிலிருந்து ஈரிலாத் தோறலவில் உள்ள தபாருளினால் ஏற்படும் பிம்பமும் 
ஈரிலாத் தோறலவில் உருவாகும். 
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விடை: ேவறு – பிம்பம் முக்கியக் குவியத்ேில் (F) உருவாகிைது. 

4. சமேள ஆடியிலிருந்து ஒரு தபாருள் 3 தச.மீ தோறலவில் உள்ளது எனில் 

அப்தபாருளுக்கும் அேன் பிம்பத்ேிற்கும் இறடப்பட்ட தோறலவு 3 தச.மீ 

விடை: ேவறு – அப்தபாருளுக்கும் அேன் பிம்பத்ேிற்கும் இறடப்பட்ட தோறலவு 6 தச.மீ 
ஆகும். 

5. குவியாடி எப்தபாதும் சிைிோக்கப்பட்ட, தநரான, மாய பிம்பத்றே உருவாக்கும். – சரி 

6. ஒரு தகாளக ஆடியின் வறளவு றமயத்ேிற்கும் ஆடி றமயத்ேிற்கும் இறடப்பட்ட 
தோறலவு குவியத்தோறலவு எனப்படும். 

விடை: ேவறு – ஆடி றமயத்ேிற்கும் முேன்றமக் குவியத்ேிற்கும் இறடதய உள்ள 

தோறலவு குவியத் தோறலவு எனப்படும். 

7. குழியாடி ஒன்ைின் வறளவு றமயத்ேில் தபாருள் றவக்கப்படும் தபாது மாய பிம்பம் 
உருவாகும். 

விடை: ேவறு – அதே அளவுள்ள, ேறல கீழான தமய் பிம்பம் கிறடக்கும். 

8. 3 X 108 மீ/வி என்ை அளவு தகாண்ட மிகக் குறைந்ே தவகத்ேில் தசல்லும் ஆற்ைதல 

ஒளியாகும். 

விடை: ேவறு - 3 X 108 மீ/வி என்ை மிக அேிகதவகத்ேில் தசல்லும் ஆற்ைதல ஒளியாகும். 

9. எந்ேப் படுதகாணத்ேிற்கு விலகு தகாணம் 00 ஆக உள்ளதோ அறேதய 

மாறுநிறலக்தகாணம் என்பர். 

விடை: ேவறு – விலகு தகாணம் 900 ஆக உள்ளதோ அறேதய மாறுநிறலக் தகாணம் என்பர். 

10. றவரங்கள் மின்னுவேற்குக் காரணம் ஒளியின் முழு அக எேிதராளிப்தப. – சரி 

III. தகாடிட்ட இடத்றே நிரப்புக/ தசாற்தைாடறர நிறைவு தசய்க 

1. அடர் குறை ஊடகத்ேிலிருந்து அடர்மிகு ஊடகத்ேிற்கு ஒளிக்கேிர் தசல்லும்தபாது அது 

குத்துக்தகாட்டை தநாக்கி தசல்கிைது. 

2. படுதகாணத்ேின் றசன் மேிப்பிற்கும் வி கு தகாைத்தின் றசன் மேிப்பிற்கும் 
இறடதயயான ேகவு ஒரு மாைிலி. 

3. தேரு விளக்குகளில் (street light) எனப்படும் ஆடி குழியாடி 

4. முப்பட்டகம் ஒன்ைில் ஏற்படும் விலகு தகாணம் படுதகாைத்டத தபாறுத்ேது. 

5. 5 தச.மீ குவியத் தோறலவு தகாண்ட குழியாடியின் வறளவு ஆரம் = 10 தச.மீ 
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6. தகாளக ஆடியின் எேிதராளிக்கும் பரப்பு தவளிதநாக்கி வறனந்ேிருந்ோல் அது குவியாடி. 

7. சூரிய அடுப்புகளில் சூரிய ஒளிறயக் குவித்து தவப்பம் உண்டாக்கப் பயன்படுவது தபரிய 

குழியாடி. 

8. முேன்றம அச்சுக்கு இறணயான அறனத்து தோறலவுகளும் ஆடியின் ஆடி 

டமயத்தி ிருந்து எடுக்கப்படுகின்ைன. 

9. உருப்தபருக்கத்ேின் மேிப்பில் காணப்படும் எேிர்க்குைி (-) பிம்பம் தமய் என்று காட்டுகிைது. 

10. ஓர் ஊடகத்ேிலிருந்து மற்தைார் ஊடகத்ேிற்கு ஒளி தசல்லும்தபாது அேன் தவகம்-

அட நீளம் மாறுவோல் ஒளிவிலகல் ஏற்படுகிைது.  

IV. தபாருத்துக. 

அ)  

 பட்டியல் 1  பட்டியல் 2 

1 பிம்பத்ேின் உயரத்ேிற்கும் தபாருளின் 

உயரத்ேிற்கும் இறடதயயான ேகவு 

அ) குழியாடி 

2 மறலகளில் காணப்படும் மிகக் 
குறுகிய வறளவுகளில் பயன்படுவது 

ஆ)  முழு அக எேிதராளிப்பு 

3 ேண்ணரீுக்குள் உள்ள நாணயம் சற்று 

தமதல உள்ளது தபால் தேரிவது 

இ) உருப்தபருக்கம் 

4. கானல் நீர் ஈ) குவியாடி 
5. பல் மருத்துவர் பயன்படுத்துவது உ) ஒளிவிலகல் 

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

வ. 

எண் 

தபாருள் றவக்கப்படும் 
இடம் 

பிம்பம் கிறடக்கும் 
இடம் 

பிம்பத்ேின் அளவும் அேன் 

ேன்றமயும் 
1 முக்கியக் குவியத்ேிற்கு 

உட்பட்ட நிறல 

a) F க்கும் C க்கும் 
இறடதய 

a) தபரிோக்கப்பட்ட, ேறலகீழான 

தமய் பிம்பம் 
2 முக்கியக் குவியத்ேில் (F) b) C இல் b) தபரிோக்கப்பட்ட, தநரான மாய 

பிம்பம் 
3 முக்கியக் குவியத்ேிற்கும் 

(F) வறளவு றமயத்ேிற்கும் 
(C) இறடதய 

c) ஆடிக்குப் பின்தன c) சிைிோக்கப்பட்ட ேறலகீழான 

தமய் பிம்பம் 

4 வறளவு றமயத்ேில் d) ஈரிலா 
தோறலவில் 

d) மிகவும் சிைிோக்கப்பட்ட 
ேறலகீழான தமய் பிம்பம் 

5 வறளவு றமயத்ேிற்கு 

அப்பால் தபாருள் 

றவக்கப்படும் இடம் 

e) F இல் e) எந்ே பிம்பமும் தேரியாது 
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6 ஈரிலாத் தோறலவில் f) C க்கு அப்பால் f)ேறலகீழான அதே அளவுறடய 

தமய் பிம்பம் 
விறட: 1-c-B, 2-d-E, 3-f,A, 4-b-F, 5-a,C, 6-e-D  

V. பின்வரும் தகள்விகளில், கூற்றும் அேறனயடுத்து ஒரு காரணமும் தகாடுக்கப்படுள்ளன. 

கீதழ தகாடுக்கப்படுள்ள (அ) முேல் (இ) வறரயுள்ள தேரிவுகளில் எதுமிகச் சரியானதோ 
அறேத் தேர்ந்தேடுக்கவும் 

அ) கூற்றும் காரணமும் சரி, தமலும் தகாடுக்கப்பட்ட காரணம் கூற்றுக்கான சரியான 

விளக்கம் 

ஆ) கூற்று சரி, ஆனால் காரணம் ேவறு 

இ) கூற்று ேவறு ஆனால் காரணம் சரி 

1. கூற்று: மறலப்பாறேகளில் உள்ள தகாண்ட ஊசி வறளவில் தபாக்குவரத்து தநரிசறல 

கண்காணிக்க குவி ஆடி மற்றும் குழி ஆடிறய விட சமேள ஆடிதய விரும்பிப் 
பயன்படுத்ேப்படுகிைது.  

காரணம்: ஒரு குவி ஆடியானது சமேள ஆடி அல்லது குழி ஆடிறய விட மிக அேிகமான 

பார்றவப்புலம் உறடயது. 

விடை: இ) கூற்று தவறு ஆனால் காரைம் சரி 

2. கூற்று: படுகேிர் தகாளக ஆடியின் வறளவு றமயத்ேில் பட்டு எேிதராளித்ே பின் மீண்டும் 
அதே பாறலயில் ேிரும்புகிைது. 

காரணம்: படுதகாணம் I = எேிதராளிப்புக் தகாணம் (r) = 0o 

விடை: அ) கூற்றும் காரைமும் சரி; தமலும் தகாடுக்கப்பட்ை காரைம் கூற்றுகான 

சரியான விளக்கம் 

VI. குறுகிய வினாக்கள் 

1. காற்றை விட அடர்மிகு, ஒளிபுகும் ஊடகங்களுக்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் ேருக. 

i. நீர்  ii. கண்ணாடி. 

2. குைியீட்டு மரபுகளின் அடிப்பறடயில், எந்ே ஆடி மற்றும் எந்ே தலன்ஸ் எேிர்க்குைி 
குவியத்தோறலவு தகாண்டது. 

i. குழி ஆடி ii. குழி தலன்ஸ் 

3. ஒரு கண்ணாடி முகறவயுள் றவக்கப்பட்ட நாணயம், அேில் நீறர ஊற்றும் தபாது தமல் 

எழும்புவது தபால் தேரிகிைது. இேற்குக் காரணம் என்ன? 
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ஒளி விலகலினால் ஏற்படும் நிகழ்வு ஆகும். 

4. i. தநரான, தபரிோக்கப்பட்ட பிம்பம் 

ii. அதே அளவுள்ள ேறலகீழான பிம்பம் இவற்றை ேரக்கூடிய ஆடி(கள்) எது/எறவ? 

(i). குழி ஆடி   (ii) குழி ஆடி 

5. i. மாய முக்கியக் குவியம் 

  ii.தமய் முக்கியக் குவியம் 

இவற்றை ேரக்கூடிய ஆடி(கள்) எது/எறவ? 

(i). குவி ஆடி   (ii) குழி ஆடி 

6. குழியாடி ஒன்ைின் குவியத்ேில் தபாருள் றவக்கப்படும்தபாது, பிம்பம் எங்தக உருவாகும்? 

பிம்பம் ஈரிலாத் தோறலவில் கிறடக்கும். 

7. ஒர் ஊடகத்ேிலிருந்து மற்தைார் ஊடகத்ேிற்கு ஒளி தசல்லும்தபாது ஏன் ஒளிவிலகல் 

ஏற்படுகிைது? 

 மாறுபட்ட அடர்த்ேி தகாண்ட ஊடகம் 
 ஒளியின் ேிறசதவகத்ேில் ஏற்படும் மாறுபாடு. 

8. தவற்ைிடத்ேில் ஒளியின் தவகம் என்ன? முேன் முேலின் ஒளியின் தவகத்றேக் 
கண்டைிந்ேவர் யார்? 

i. தவற்ைிடத்ேில் ஒளியின் தவகம் 3 X 108 மீட்டர்/விநாடி 

ii. ஓதர தராமர் என்ை தடனிய வானியலாளர் முேன் முேலில் ஒளியின் தவகத்றேக் 
கண்டைிந்ோர். 

9. பல்றல ஆராய பல் மருத்துவர்கள் குழியாடிறயதய பயன்படுத்துகின்ைனர் ஏன்? 

தநரான, தபரிோக்கப்பட்ட பல்லின் பிம்பம் கிறடப்பேற்காக பல் மருத்துவர்கள் குழியாடிறய 

பயன்படுத்துகின்ைனர். 

10. தகாளக ஆடியில் அதே ேிறசயில் எேிதராளிக்கப்படும் படு கேிர் எது ? ஏன் என்று 

காரணம் கூறுக. 

I. ஆடியின் வறளவு றமயம் வழியாகச் தசல்லும் ஒளிக்கேிர், எேிதராளிக்கப்பட்ட பின்பு 
அதே பாறேயில் ேிரும்பிச் தசல்லும். 

II. காரணம்: படுகேிர் தகாளக பரப்பிற்கு தசங்குத்ோக படக்கூடிய காரணத்ோல்  

( r =  r = 00) அதே பாறேயில் ேிரும்பிச் தசல்கிைது. 
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11. உருப்தபருக்கம் என்ைால் என்ன? அேன் சமன்பாட்றட எழுதுக. 

அ) தமய் பிம்பம் 

ஆ) மாய பிம்பம் ஆகியவற்ைிற்கு அேன் குைியீடு என்ன? 

பிம்பத்ேின் அளவிற்கும் h1 தபாருளின் அளவிற்கும் h0 இறடதயயான ேகவு உருப்தபருக்கம் 
என வறரயறுக்கப்படுகிைது. 

சமன்பாடு  m = 
     

அ) தமய்பிம்பத்ேின் குைியீடு = (-) எேிர்குைி 

ஆ) மாய பிம்பத்ேின் குைியீடு = (+) தநர்குைி 

12. தகாளக ஆடிச் சமன்பாட்றட எழுதுக. அேில் பயன்படுத்ேப்படும் குைியீடுகள் 

ஒவ்தவான்றையும் விளக்குக. 

தகாளக ஆடிச் சமன்பாடு 
   =    +    

F – தகாளக ஆடியின் குவியத் தோறலவு 

u – தபாருளின் தோறலவு 

v – பிம்பத்ேின் தோறலவு 

13. ஒர் ஒளிக்கேிர் காற்ைிலிருந்து கண்ணாடிக்குள் நுறழயும் தபாது ஏற்படும் விலகு 

தகாணத்ேின் மேிப்பானது, படுதகாணத்ேின் மேிப்றப விட அேிகமாக இருக்குமா? அல்லது 

குறைவாக இருக்குமா? 

ஒளிக்கேிர் காற்ைிலிருந்து கண்ணாடிக்குள் நுறழயும் தபாது ஏற்படும் விலகு தகாணத்ேின் 

மேிப்பு படுதகாணத்ேின் மேிப்றப விட குறைவாக இருவாக இருக்கும். 

காரணம்: விலகு கேிர் அடர் மிகு ஊடகத்ேில் குத்துக்தகாட்றட தநாக்கி விலகி தசல்லும். 

தவேியியல் 

4. நம்றமச் சுற்ைியுள்ள பருப்தபாருள்கள் 

1. 373 K ல் நீரின் இயற்பு நிறல ……………………….. 

அ) ேிண்மம்    ஆ) நீர்மம் 

இ) வாயு    ஈ) பிளாஸ்மா 

2. பின்வருவனவற்றுள் ……………………. என்பது ஒரு கலறவ 
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அ) சாோரண உப்பு     ஆ) சாறு 

இ) கார்பன் – றட – ஆக்றைடு  ஈ) தூய தவள்ளி 

3. ஒரு துளி றமயிறன நாம் நீரில் கலக்கும்தபாது நமக்குக் கிறடப்பது …………………………. 

அ) பலப்படித்ோன கலறவ  ஆ) ஒருப்படித்தான க டவ 

இ) தசர்மம்     ஈ) தோங்கல் 

4. கலறவறய உருவாக்கும் உட்தபாருட்கள் இவ்வாறு அறழக்கப்படுகிைது 

அ) ேனிமங்கள்    ஆ) தசர்மங்கள் 

இ) உதலாகக்கலறவகள்   ஈ) இடயபுப்தபாருட்கள் 

5. ……………………. மாேிரி முழுவதும் ஒதர பண்புகறளக் தகாண்டுள்ளது. 

அ) தூயதபாருள்    ஆ) கலறவ 

இ) கூழ்மம்     ஈ) தோங்கல் 

6. பின்னக் காய்ச்சி வடித்ேலில் பயன்படும் ேத்துவத்ேில் உள்ள தவறுபாடு  

அ) கறரேிைன்    ஆ) உருகுநிறல 

இ) தகாதிநிட     ஈ) பரப்புக்கவர்ச்சி 

7. மிக அேிக தவகத்ேில் சுழலச் தசய்து, கனமான தபாருட்களிலிருந்து தலசானப் 
தபாருட்கறளப் பிரித்தேடுக்கும் முறை …………………… எனப்படுகிைது. 

அ) வடிகட்டல்    ஆ) வண்டல் 

இ) சாய்த்து வடித்ேல்   ஈ) டமய வி க்கம் 

8. கறரப்பாறனக் தகாண்டு சாறு இைங்குேல் முறையில் பிரித்தேடுப்பேற்கு ………………… அவசியம் 

அ) பிரிபுனல்     ஆ) றமய விலக்கு இயந்ேிரம் 

இ) வடிோள்     ஈ) சல்லறட 

9. வடிகட்டுேல் என்பது ………………….. கலறவறயப் பிரித்தேடுக்கப் பயனுள்ள முறையாகும். 

அ) ேிண்மம் – ேிண்மம்   ஆ) திண்மம் – திரவம் 

இ) ேிரவம் – ேிரவம்   ஈ) ேிரவம் – வாயு 

5. எளிய காய்ச்சி வடித்ேல் முறைக்குத் தேறவயானது  
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அ) ஆவியாக்கும் கிண்ணம்  ஆ) பிரிபுனல் 

இ) வடிோளுடன் தசர்ந்ே வடிகட்டி ஈ) லீபிக் குளிர்விப்புக் குழாய் 

II. கீழ்க்கண்டக் சுற்றுகள் சரியா அல்லது ேவைா எனக் கூறு. ேவதைனில் சரியானக் கூற்றை 
எழுது. 

1) தவப்படுத்தும்தபாது வாயுக்கறளவிட நீர்மம் அேிகமாக விரிவறடயும் 

விடை: ேவறு – தவப்பப்படுத்தும் தபாது நீர்மங்கறள விட வாயுக்கள் அேிகமாக 
விரிவறடயும். 

2) தவேிமுறையில் ஒரு தசர்மத்றே எளிய தபாருட்களாக உறடக்க முடியாது. 

விடை: ேவறு – தவேிமுறையில் ஒரு தசர்மத்றே எளிய தபாருட்களாக உறடக்க முடியும். 

3) நீர் துல்லியமான உருகுநிறலயும் உறை நிறலயும் தகாண்டுள்ளது. – சரி 

4) தமார் ஒரு பலப்படித்ோனக் கலறவக்கு எடுத்துக் காட்டாகும். – சரி 

5) ஆஸ்பிரின் நிறையில் 60 % கார்பன், 4.5% றைட்ரஜன் மற்றும் 35.5% ஆக்ைிஜறனக் 
தகாண்டுள்ளது. ஆஸ்பிரின் ஒரு கலறவ. 

விடை: ேவறு – ஆஸ்பிரின் ஒரு தசர்மம். 

6) ேயிரிலிருந்து தவண்தணறய றமய விலக்கு முறை முலம் பிரித்தேடுக்க முடியும். – சரி 

7. எண்தணய் மற்றும் ேண்ணரீ் இரண்டும் ஒன்ைில் ஒன்று கலவாேது. – சரி 

8. ஒரு தபாருள் தநரடியாகத் ேிரவ நிறலயிலிருந்து  வாயு நிறலக்கு மாற்ைமறடவது 

பேங்கமாேல் எனப்படுகிைது. 

விடை: ேவறு – தநரடியாக ேிண்ம நிறலயிலிருந்து வாயுநிறலக்கு மாற்ைமறடவதே 
பேங்கமாேல் 

9. ேிரவ-ேிரவ கூழ்மங்கள் களிம்பு எனப்படுகின்ைன.  

விடை: ேவறு- ேிரவம் – ேிரவம் கூழ்மம் பால்மம் 

10. கலறவயில் உள்ள கூறுகளில் தகாேிநிறல தவறுபாடு அேிகமாக இருக்குமானால் 

பின்னக் காய்ச்சி வடித்ேல் முறை பயன்படுத்ேப்படுகிைது. 

விடை: ேவறு – தகாேிநிறல தவறுபாடு அேிகம் எனில் காய்ச்சி வடித்ேல் முறை 
பயன்படுகிைது. 

III. தபாருத்துக 
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வ.எண் A B 

1 ேனிமம் அறசயாமல் றவக்கும் தபாது கீதழ 
படிகிைது. 

2 தசர்மம் தூய்றமயற்ை தபாருள்  

3 கூழ்மம் மூலக்கூறுகளால் உருவானது 

4 தோங்கல் தூய்றமயான தபாருள் 

5 கலறவ அணுக்களால் உருவானது 

விறட: 1 - e, ii – d, iii - c, iv – a, v – b 

A B C 

1. மணல் மற்றும் கற்பூரம் (i) எழுதுறம a) காய்ச்சி வடித்ேல் 

2. அசிட்தடான் மற்றும் நீர் (ii) ஒன்ைாய் கலக்கும் 
ேிரவங்கள் 

b) வண்ணப்பிரிறக 

3. நிைமிகள் (iii) ஒன்ைாய் கலவாே 
ேிரவங்கள்  

c) பிரிபுனல் 

4. உப்பு மற்றும் நீர் (iv) இரு ேிண்மங்களின் 

கலறவ 

d) பின்னக் காய்ச்சி வடித்ேல் 

5. நீர் மற்றும் 
மண்தணண்தணய் 

(v) கறரயும் e) பேங்கமாேல் 

விடை: 1 – (iv) – e; 2 - (ii) - d; 3- (i) – b; 4 - (v) - a; 5 - (iii) - c 

IV. தகாடிட்ட இடங்கறள நிரப்புக 

1. ஆவியாேல் எப்தபாழுதும் குடறந்து தவப்பநிறலயுடன் அறமகிைது. 

2. 1500C = 423 K 

3. ஒருபடித்தான கலறவயின் இறயபுப் தபாருள்களுக்கு தவறுபடுத்ேக்கூடிய எல்றலக்தகாடு 

இல்றல. 

4. பேங்கமாகும் தபாருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு நாஃப்தலீன் 

5. ஆற்ைலின் உள்ளுறை தவப்பம் நிட டம மாற்றத்திற்குப் பயன்படுகிைது. 

6. நீரிலிருந்து ஆல்கைால் காய்ச்சி வடித்தல் பிரித்தேடுக்கப்படுகிைது. 

7. நாப்ேலீனிலிருந்து மணல் பதங்கமாதல் முறை மூலம் நீக்கப்படுகிைது. 

8. தபட்தராலிய சுத்ேிகரிப்பில் பயன்படுத்ேப்படும் பிரித்தேடுத்ேல் முறை பின்னக் காய்ச்சி 
வடித்தல் 

9. வண்ணப்பிரிறக முறை பரப்புக்கவர்ச்சி ேத்துவத்ேின் அடிப்பறடயில் தசயல்படுகிைது. 

10. தவப்ப நிறல உயரும்தபாது நீரில் ேிண்மத்ேின் ேறரேிைன் அதிகரிக்கிறது. 
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V. குறுவினாக்கள் 

1. நீரில் படகிறன ஒட்ட முடிகின்ை தபாது ஏன் மர தவளியில் நுறழய முடிவேில்றல?  

ேிடப்தபாருறள (மரதவலி) ஒப்பிடும் தபாது ேிரவத்ேில் (நீர்) துகள்கள் சற்று அேிக 
இறடதவளியுடன் உள்ளன. 

2. வாயுக்களின் அழுத்ேம் எவ்வாறு அேிகரிக்கின்ைது? 

அேிக தவப்பநிறலயில் வாயுத்துகள்களின் இயக்க ஆற்ைல் அேிகரித்து, வாயுத்துகள்களின் 

நகர்வு அேிகமாகிைது. எனதவ, அறவ ஒன்தைாதடான்று தமாேிக்தகாள்வதுடன் கலனின் 

சுவர்களிலும் தமாதுவோல் அழுத்ேம் அேிகரிக்கிைது. 

3. பேங்கமாேல் – வறரயறு 

சில ேிண்மப்தபாருட்கறள தவப்பப்படுத்தும் தபாது, அறவ (ேிரவநிறலறய அறடயாமல்) 

தநரடியாக வாயு நிறலக்கு மாற்ைமறடகின்ைன. இதுதவ பேங்கமாேல் எனப்படும். 

4. பருப்தபாருளின் எந்ே நிறல மிக அேிகமான இயக்க ஆற்ைறலக் தகாண்டுள்ளது? 

வாயுநிறலப் தபாருட்கதள மிக அேிக இயக்க ஆற்ைறலக் தகாண்டுள்ளன. 

5. தடட்டாலின் சிறு துளிகள் நீரில் கலக்கும்தபாது கலறவ கலங்கலாக மாறுகிைது. ஏன்? 

தடட்டாலின் உள்ள எண்தணய்த் துளிகள் நீரில் பரவி பால்மத்றே உருவாக்குவோல், கலறவ 

கலங்கலாக மாறுகிைது. 

6. ஏன் வாயுக்கறள எளிோக அழுத்ே முடிகிைது ஆனால் ேிண்மங்கறள அழுத்ே 
முடியவில்றல? 

ேிண்மங்களில், துகள்களுக்கு இறடதயயான இறடதவளி குறைவாக இருப்போல் அழுத்ே 
முடியாது. ஆனால் வாயுத் துகள்களுக்கு இறடதய அேிக இறடதவளி உள்ளது. எனதவ 

வாயுக்கறள எளிோக அழுத்ே முடிகிைது. 

7. ஸ்றமலி பந்து எடுத்து அேறன அழுத்து. உன்னால் அழுத்ேமுடிகிைோ? உன் விறடறய 

நியாயப்படுத்து. 

ஆம். அழுத்ே முடிகிைது. ஏதனனில், ஸ்றமலி பந்ேின் எண்ணற்ை நுண் துறளகளில் காற்று 

நிரம்பியுள்ளது. நாம் பந்ேிறன அழுத்ேம் தபாது அேிலுள்ள வாயுக்கள் தவளிதயறுகின்ைன. 

எனதவ, நம்மால் பந்றே அழுத்ே முடிகிைது. 

8. பின்வருவனவற்றுள் எறவ தூய தபாருட்கள்? பனிக்கூழ், பால், இரும்பு, 
றைட்தராகுதளாரிக் அமிலம், பாேரசம், தசங்கல் மற்றும் நீர். 

இரும்பு, றைட்தரா குதளாரிக் அமிலம், பாேரசம் மற்றும் நீர் 
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9. நாம் வாழ்வேற்கு ஆக்ைிஜன் மிகவும் முக்கியமானது. அது காற்ைில் 21% கனஅளவில் 

உள்ளது. அது ஒரு ேனிமமா அல்லது தசர்மமா? 

காற்ைிலுள்ள ஆக்ைிஜன் ஒரு ேனிமம். 

10. 22காரட் ேங்கத்ேிலான ஒரு பேக்கத்ேிறன நீ தவன்ைிருக்கிைாய். நீவாங்கியது தூய 

தபாருளா அல்லது தூய்றமயற்ைோ? 

தூய்றமயற்ைது. ஏதனனில் 22 காரட் ேங்கம் ஒரு உதலாகக் கலறவ. 

11. டிண்டால் விறளவு 

வலுவான ஒளிக்கற்றை கூழ்மக் கறரசலின் வழிதய தசலுத்தும்தபாது, ஒளிக்கற்றையின் 

பாறேறயப் பார்க்கமுடிகிைது. இந்நிகழ்தவ டிண்டால் விறளவு எனப்படும் 

12. பயன்படுத்தும்முன் நன்ைாகக் கலக்கவும். இது மருந்து சாடியில் தமல் உள்ள குைிப்பு 
அந்ே சாடியில் என்ன மாேிரியான கலறவ உள்ளது? 

 தபரும்பாலான மருந்துப்தபாருட்கள் கூழ்ம நிறலயில் (பால்மம்) அல்லது தோங்கல் 

நிறலயில் உள்ளன. 

 கூழ்மத்ேிலுள்ள பரவிய நிறலறம மற்றும் பரவல் ஊடகத் துகள்கறள, இரண்டைக் 
கலந்து பயன்படுத்ேதவ இக்குைிப்பு இடப்பட்டுள்ளது. 

13. தகாேிக்கும் நீர் அல்லது நீராவி ஆகியவற்ைில் எது அேிகமான காயத்றே 
உருவாக்குகிைது? ஏன்?  

நீராவி 

காரணம்: தகாேிக்கும் நீறர விட, நீராவி தபற்ைிருக்கும் தவப்ப ஆற்ைல் அேிகம். அோவது, 

உள்ளுறை தவப்பம் அேிகம். 

14. அம்தமானியம் குதளாறரடு மற்றும் எளிய உப்பு ஆகியவற்ைின் கலறவறயப் 
பிரித்தேடுக்க நீ பின்பற்றும் முறைறயக் கூறு 

பேங்கமாேல் 

15. கறரதபாருள் மற்றும் கறரப்பான் – வறரயறு 

ஒரு கறரசலில் தபருமளவு உள்ளது கறரப்பான் எனவும் குறைந்ே அளவு உள்ளது 

கறரதபாருள் எனவும் வறரயறுக்கலாம். 

16. கீழ்க்கண்ட கலறவறய தவப்படுத்தும் தபாது கிறடக்கும் பேங்கம் (ஆவி உறைபடிவு) 

(Sublimate) யாது? 

i) அதயாடின் மற்றும் மணல் 
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ii) தசாடியம் குதளாறரடு மற்றும் அம்தமானியம் குதளாறரடு 

விறட: i) அதயாடின் ii) அம்தமானியம் குதளாறரடு 

17. கடல் நீறர உப்பு நீக்குேல் என்ைால் என்ன? 

கடல் நீறரக் காய்ச்சி வடித்ேல் முறையில் தூய குடிநீராக மாற்றும் முறைதய கடல் நீறர 
உப்புநீக்குேல் எனப்படுகிைது. 

18. பரப்புக்கவரப்படும் தபாருள் மற்றும் பரப்புக் கவரும் தபாருள் என்ைால் என்ன? 

ஒரு தபாருளின் தமற்பரப்பில் ஒட்டிக் தகாள்ளும் மற்தைாரு தபாருள் பரப்புக் கவரப்பட்ட 
தபாருள் அப்தபாருள் பரப்புக் கவரும் தபாருள் எனவும் அறழக்கப்படுகின்ைன. 

உ.ம்: கரியின் தமற்பரப்பில் வாயுக்களின் பரப்புக்கவர்ச்சி 

இங்கு, கரி – பரப்புக்கவரும் தபாருள் வாயுக்கள் – பரப்புக் கவரப்பட்ட தபாருள் 

19. Rf காரணி என்ைால் என்ன? 

கறரதபாருள் நகரும் தோறலவிற்கும் கறரப்பான் நகரும் தோறலவிற்கும் உள்ள விகிேம் Rf 
காரணி எனப்படும். 

Rf = 
கறரப்தபாருள் நகரும் தோறலவு
கறரப்பான் நகரும் தோறலவு  

20. வடிகட்டிய நீர்மம், வாறல வடி நீர்மம் தவறுபடுத்துக. 

வடிகட்டிய நீர்மம்: வடிகட்டுேலின் தபாது. வடிோள்/வடிகட்டி வழியாக ஊடுறுவும் ேிரவம் 
‘வடிகட்டிய நீர்மம்’ எனப்படும். 

வடிநீர்மம்: காய்ச்சிவடித்ேல் முறையில் தவப்பப்படுத்தும் தபாது ஆவியாக தவளிதயைி பின்பு 
குளிர்விக்கப்பட்டு உருவாகும் ேிரவம் ‘வடிநீர்மம்’ எனப்படும் 

21. கீழ்க்கண்ட கலறவகளின் கூறுகறளப் பிரித்தேடுக்கப் பயன்படும் சாேனங்கறளப் 
தபயரிடு. 

i) ஒன்ைாக கலக்கும் ேிரவங்கள் 

ii) ஒன்ைாக கலவாேத் ேிரவங்கள் 

22. மரத்தூள், நாப்ேலீன் மற்றும் இரும்புத் துகள்கள் கலந்ே கலறவறய எவ்வாறு 

பிரித்தேடுப்பாய்? 

 முேலில் ‘காந்ேப் பிரிறக முறை’ மூலம் இரும்புத்துகள்கறள மரத்தூள் மற்றும் 
நாப்ேலீனிலிருந்து பிரிக்கலாம். 
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 இரண்டாவோக ‘பேங்கமாேல்’ முறை மூலம் மரத்தூளிலிருந்து நாய்ேலீறனப் 
பிரிக்கலாம். 

23. ேனிமங்களுக்கும் தசர்மங்களுக்கும் இறடதய உள்ள தவறுபாடுகறள எழுேி 
ஒவ்தவான்ைிற்க்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு ேருக. 

ேனிமங்கள் தசர்மங்கள் 

1. ஒதர வறகயான ஆணுக்கறளக் 
தகாண்டது 

ஒன்றுக்கு தமற்பட்ட வறகயான 

அணுக்களால் ஆனது. 

2. தவேியியல் முறையில் எளிய 

தபாருட்களாக உறடக்க இயலாது. 

தவேியியல் முறையில் எளிய தபாருட்களாக 
உறடக்க இயலும். 

3. தேரிந்ே ேனிமங்கள் 118 மட்டுதம தசர்மங்கள் எண்ணற்ைறவ 

4. குைியீடுகளால் குைிப்பிடப்படுகின்ைன. வாய்பாடுகளால் குைிப்பிடப்படுகின்ைன. 

5. உ.ம்: இரும்பு, காப்பர், ேங்கம் உ.ம்: நீர், கார்பன் றட ஆக்றைடு 

 

 24. ஒரு படித்ோனக் கறரசல் பலப்படித்ோனக் கறரசலிலிருந்து எவ்வாறு தவறுபடுகிைது?  

ஒரு படித்ோன கறரசல் பலபடித்ோன கறரசல் 

1. பகுேிப்தபாருட்கள் சீராகக் கலந்து ஒதர 
நிறலறமயில் உள்ளன. 

பகுேிப்தபாருட்கள் சீரற்ை முறையில் கலந்து 

ஒன்றுக்கு தமற்பட்ட நிறலகறளக் 
தகாண்டுள்ளன. 

2. உ.ம்: உப்புக்கறரசல், எலுமிச்றசச் சாறு உ.ம்: நீரில் சுண்ணாம்பு, நீரில் மணல் 

3. பருப்தபாருட்களுக்கு எல்றலப் பிரிப்பு 
இல்றல 

பகுேிப்தபாருட்களுக்குள் எல்றலப் பிரிப்றபக் 
காண இயலும் 

4. பகுேிப்தபாருட்கள் கண்களுக்குப் 
புலப்படாது 

பகுேிப்தபாருட்கள் கண்களுக்குப் புலப்படும் 

 

5. அணு அறமப்பு 

1. ேவைான ஒன்றை கண்டுபிடி 

அ) 8O
18, 17Cl

37    ஆ) 18Ar
40, 7N

14  

இ) 14Si
30, 15P

31    ஈ) 24Cr54, 19K39 

2. நியூட்ரான் எண்ணிக்றகயின் மாற்ைம், அந்ே அணுறவ இவ்வாறு மாற்றுகிைது 

அ) ஒரு அயனி   ஆ) ஒரு ஐதசாதைாப் 

இ) ஒரு ஐதசாபார்   ஈ) தவறு ேனிமம் 

3. அணுக்கரு குைிப்பது 
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அ) புதராட்டான் + எலக்ட்ரான்  ஆ) நியூட்ரான் மட்டும் 

இ) எலக்ட்ரான் + நியூட்ரான்  ஈ) புதராட்ைான் + நியூட்ரான் 

4.     Br – ல் உள்ள புதராட்டான், நியூட்ரான் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்றக 

அ) 80, 80, 35      ஆ) 35, 55, 80 

இ) 33, 35, 80     ஈ) 35, 45, 35 

5. தபாட்டாசியத்ேின் எலக்ட்ரான் அறமப்பு 

அ) 2,8,9     ஆ) 2,8,1 

இ) 2,8,8,1     ஈ) 2,8,8,3 

II. சரியா, ேவைா/ ேவைானவற்றை ேிருத்ேி எழுேவும் 

1. அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள், உட்கருவிறன நிறலயான சுற்றுப் பாறேயில் 

சுற்றுகின்ைன. – சரி 

2. ஒரு ேனிமத்ேின் ஐதசாதடாப்பு தவவ்தவறு அணு எண்கறளக் தகாண்டது 

விடை: ேவறு – ஒரு ேனிமத்ேின் ஐதசாதடாப்பு ஒத்ே அணு எண்றணக் தகாண்டது. 

3. எலக்ட்ரான்கள் மிகச்சிைிய அளவு நிறை மற்றும் மின்சுறம தகாண்டறவ. – சரி 

4. ஆர்பிட்டின் அளவு சிைிோக இருந்ோல், அேன் ஆற்ைல் குறைவாக இருக்கும். – சரி 

5. L-மட்டத்ேில் உள்ள அேிகபட்ச எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்றக 10. 

விடை: ேவறு – L-மட்டத்ேில் உள்ள அேிக பட்ச எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்றக 8. 

III. தகாடிட்ட இடங்கறள நிரப்புக 

1. கால்சியம் மற்றும் ஆர்கான் இறண ஐதசாபார்க்கு எடுத்துக்காட்டு 

2. ஒரு ஆற்ைல் மட்டத்ேில் நிரப்பப்படும் அேிக பட்ச எலட்ரான்களின் எண்ணிக்றக 2n2 

3. அதயாடின் – 131 ஐதசாதடாப் கழுத்துக்கழறல தநாய்க்கு பயன்படுகிைது. 

4.   Li – ல் உள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்றக 4 

5. ஆர்கானின் இறணேிைன் பூஜ்ஜியம் 

6. ைலீியத்ேின் உட்கரு ஆல்ஃபா 

7. அணுவின் றமயத்ேில் உள்ள தநர்மின் சுறம தகாண்ட நிறை உட்கரு 
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8. நியூட்ரான் இல்லாே அணு புதராட்டியம் 

9. C14 கார்பன் தேேியிடலில் பயன்படுகிைது. 

10. தவளி ஆற்ைல் மட்டத்ேில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் இடைதிறன் 

11. 20Ca
40, 18Ar

40 ஆகிய ேனிமங்கள் ஐதசாபார் 

12. ஹ ீியம் அணுவின் இறணேிைன் பூஜ்ஜியமாகும் 

13. நியூட்ரான்கறள கண்டைிந்ேவர் சாட்விக் 

14. ேங்கத் ேகட்டின் தசாேறனயில் α துகள்களின் சிேைல் ருதர்ஃதபார்டு 

IV. தபாருத்துக 

a) டால்டன்  -  1. றைட்ரஜன் அணு மாேிரி 

b) ோம்ைன்  -  2. தகாள் மாேிரி 

c) ரூேர் தபார்டு - 3. முேல் அணுக் தகாள்றக 

d) நீல்ஸ்தபார் - 4. பிளம்புட்டிங் மாேிரி 

   - 5. நியூட்ரான் கண்டுபிடிப்பு 

விடை: a) - 3, b) - 4, c) - 2, d) – 1 

1. புதராட்டானின் நிறை  - அ) 1.6 X 10-19 C 

2. எலக்ட்ரானின் நிறை  - ஆ) -1.6 X 10-19 C 

3. எலக்ட்ரானின் மின்சுறம - இ) 9.31 X 10-28 g 

4. புதராட்டானின் மின்சுறம - ஈ) 1.67 X 10-24 g 

விடை: 1 - ஈ, 2 - இ, 3 - ஆ, 4 - அ 

V. சிறுவினாக்கள் 

1. முேல் வட்டப்பாறேயிலும், இரண்டாவது வட்டப் பாறேயிலும் ஒதர மாேிரியான 

எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்றகறய தபற்றுள்ள ேனிமத்றே கூறுக.  

   தபரிலியம் (2,2) 

2. K+ மற்றும் Cl- ஆகியவற்ைின் எலக்ட்ரான் அறமப்றப எழுதுக. 

K+ ன் எலக்ட்ரான் அறமப்பு : (2,8,8) 
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Cl- ன் எலக்ட்ரான் அறமப்பு : (2,8,8) 

3. புதராட்டான் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் மின்சுறம, நிறை ஒப்பிடுக. 

துகள் மின்சுறம நிறை 
புதராட்டான் 1.602 X 10-19 C 1.672 X 10-24 g 

எலக்ட்ரான் -1.602 X 10-19 C 9.108 X 10-28 g 

4. X என்ை அணுவில் K, L, M கூடுகள் அறனத்தும் நிரம்பியிருந்ோல், அந்ே அணுவில் உள்ள 

தமாத்ே எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்றக என்ன?  

தமாத்ே எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்றக  

= K + L + M 

= 2 + 8 + 18 = 28 

5. Ca2+ தவளிவட்ட பாறேயில் முழுவதுமாக நிரம்பியுள்ளது காரணம் கூறு 

Ca ன் (Z=20) எலக்ட்ரான் அறமப்பு = 2,8,8,2 

Ca-2e -> Ca2+ 

Ca2+ ன் எலக்ட்ரான் அறமப்பு = 2,8,8 

அோவது, Ca இரு எலக்ட்ரான்கறள இழந்து Ca2+ ஆக மாறும்தபாது Ca2+ன் தவளிவட்டப்பாறே 
முழுவதுமாக நிரம்பியுள்ளது. 

6. தபருக்கல் விகிே விேியிறன வறரயறு. 

A மற்றும் B என்ை இரு ேனிமங்கள் இறணந்து, ஒன்றுக்கும் தமற்பட்ட தசர்மங்கறள 

உருவாக்கும் தபாழுது, A – யின் நிறையானது B-ன் நிறைதயாடு எளிய விகிேத்ேில் 

தசர்ந்ேிருக்கும். 

7. ஐதசாதடாப்புகளின் பயன்கறள எழுதுக 

கார்பன் – 14   கார்பன் தேேியிடல் 

அதயாடின் – 131 கழுத்துக் கழறல சிகிச்றச 

தகாபால்ட் – 60 புற்றுதநாய் சிகிச்றச 

யுதரனியம் – 235 அணுஉறல எரிதபாருள் 

8. ஐதசாதடான் என்ைால் என்ன? உோரணம் தகாடு 

ஒத்ே நியூட்ரான் எண்ணிக்றக தகாண்ட தவவ்தவறு ேனிமங்களின் அணுக்கள் 

ஐதசாதடான்கள் எனப்படும். 
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(உ.ம்) 11Na23 மற்றும் 12Mg24 

9. கீதழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள அணு எண் மற்றும் நிறை எண்கறள தகாண்டு புதராட்டான்கள், 

நியூட்ரான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்றகறய கணக்கிடுேல் 

i. அணு எண் 3 மற்றும் நிறை எண் 7  ii. அணு எண் 92 மற்றும் நிறை எண் 238 

ேனிமம் புதராட்டான்கள் நியூட்ரான்கள் எலக்ட்ரான்கள் 

(i) 3X7 

(ii) 92Y238 

3 

92 

4 

146 

3 

92 

10. தகலூசாக்கின் பருமன் இறணப்பு விேிறய கூைி உோரணத்துடன் விளக்கு. 

“வாயுக்கள் விறனபுரியும் தபாது அவற்ைின் பருமன்பள் அவ்விறனயின் விறளதபாருள்களின் 

பருமனுக்கு எளிய முழுஎண் விகிேத்ேில் இருக்கும்”. 

(உ.ம்) H2 +Cl2 2HCl 

(1 பருமன் + 1 பருமன் -> 2 பருமன் 

1  :  1  :  2 

ோவர உலகம் 

6. ோவரச் தசயலியல் 

I. சரியான விறடறயத் தேர்ந்தேடுத்து எழுதுக. 

1. காட்டில் ஒரு தபரிய மரம் விழுகிைது. ஆனால் மரத்ேின் தவர்கள் நிலத்ேில் தோடர்பு 
தகாண்டுள்ளன. விழுந்ே மரத்ேின் கிறளகள் தநராக வளர்கின்ைது. இந்ே நிகழ்வு எேன் 

தூண்டுேலால் நறடதபறுகின்ைது. 

அ) ஒளி மற்றும் நீர்   ஆ) நீர் மற்றும் ஊட்டப்தபாருள் 

இ) நீர் மற்றும் ஈர்ப்பு விறச  ஈ) ஒளி மற்றும் ஈர்ப்பு விறச 

2. ஏறும் தகாடிகள் ேங்களுக்கு தபாருத்ேமான ஆேரறவக் கண்டைிய உேவும் இயக்க 
அறசவுகள் 

அ) ஒளி சார்பறசவு    ஆ) புவி சார்பறசவு  

இ) ததாடு சார்படசவு   ஈ) தவேி சார்பறசவு 

3. ஒளிச்தசார்றகயின் தபாது நறடதபறும் தவேி விறன CO2 

அ) CO2 ஒடுக்கப்படுகிறது, நீர் ஆக்ஸிகரைமடைகிறது. 

ஆ) நீர் ஒடுக்கமறடேல் மற்றும் CO2 ஆக்ைிகரணம் அறடேல் 
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இ) நீர் மற்றும் CO2 இரண்டுதம ஆக்ைிகரணம் அறடேல் 

ஈ) CO2 மற்றும் நீர் இரண்டுதம உற்பத்ேி தசய்யப்படுகின்ைன. 

4. நீராவிப்தபாக்கு பின்வரும் எந்ே வாக்கியத்ேின் அடிப்பறடயில் சிைந்ேது என 

வறரயறுக்கப்படுகின்ைது. 

அ) ோவரங்கள் மூலம் நீர் இழப்பு   

ஆ) தாவரத்தின் தடரக்கு தமல் உள்ள பாகத்தி ிருந்து நீர் ஆவியாதல் 

இ) ோவரத்ேின் ேறரக்கு கீழ் உள்ள பாகத்ேிலிருந்து நீர் நீராவியாக இழக்கப்படுேல் 

ஈ) ோவரத்ேின் நீர் வளிமண்டலத்ேிற்கு தவளிதயறுேல் 

5. நீர் துண்டலுக்கு ஏற்ப ோவர தவர் வறளவது  ……………………….. எனப்படும். 

அ) நடுக்கமுறு வறளேல்   ஆ) ஒளிச்சார்பறசவு 

இ) நீர்சார்படசவு    ஈ) ஒளியுறு வறளேல் 

6. இளம் நாற்றுகறள இருட்டறையில் றவக்க தவண்டும். பிைகு அேன் அருகில் எரியும் 
தமழுகுவர்த்ேியிறன சில நாட்களுக்கு றவக்க தவண்டும். இளம் நாற்றுகளின் தமல் 

முறனப்பகுேி எரியும் தமழுவர்த்ேிறய தநாக்கி வறளயும். இவ்வாறக வறளேர் எேற்கு 

எடுத்துக்காட்டு 

அ) தவேிச் சார்பறசவு   ஆ) நடுக்கமுறு வறளேல் 

இ) ஒளிச் சார்படசவு   ஈ) புவிஈர்ப்பு சார்பறசவு 

7. ோவரத்ேின் தவர் ……………………….. ஆகும். 

I. தநர் ஒளிசார்பறசவு ஆனால் எேிர் புவி ஈர்ப்பு சார்பறசவு 

II. தநர் புவிஈர்ப்பு சார்பறசவு ஆனால் எேிர் ஒளி சார்பாறசவு 

III. எேிர் ஒளி சார்பறசவு ஆனால் தநர் நீர்சார்பறசவு 

IV. எேிர் நீர் சார்பறசவு ஆனால் தநர் ஒளி சார்பறசவு 

அ) I மற்றும் II    ஆ) II மற்றும் III 

இ) III மற்றும் IV    ஈ) I மற்றும் IV 

8. …………………… ோவர உறுப்பு எேிர் புவிஈர்ப்பு சார்பறசவு தகாண்டது. 

அ) தவர்     ஆ) தண்டு 



General Science                                                    Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 31 of 53 

இ) கிறளகள்     ஈ) இறலகள் 

9. தவப்பத் தூண்டுேலுக்கு ஏற்ப ோவர உறுப்பு ேிறச சாரா தூண்டல் அறசவுகறள 

உருவாக்குவது ………………………… எனப்படும். 

அ) தவப்ப சார்பறசவு   ஆ) தவப்பமுறு வடளதல் 

இ) தவேி சார்பறசவு    ஈ) நடுக்க முறு வறளேல் 

10. டான்தடலியன் மலர்களில் இேழ்கள் பகல் தநரங்களில் பிரகாசமான ஒளியில் 

ேிைக்கின்ைது ஆனால் இரவு தநரங்களில் இேழ்கள் மூடிக் தகாள்ளும். டான்தடலியன் 

மலர்களில் ஏற்படும் தூண்டல் 

அ) புவிஈர்ப்பு வறளேல்   ஆ) நடுக்கமுறு வறளேல் 

இ) தவேி சார்பு வறளேல்   ஈ) ஒளி சார்பு வடளதல் 

11. ஒளிச்தசர்க்றகயின் தபாது ோவரம் தவளியிடுவது ………………………….. 

அ) கார்பன்-றட ஆக்றைடு  ஆ) ஆக்ஸிஜன் 

இ) றைட்ரஜன்    ஈ) ைலீியம் 

12. இறலயில் காணப்படும் பச்றசயம் …………………………..க்கு தேறவப்படும். 

அ) ஒளிச்தசர்க்டக    ஆ) நீராவிப்தபாக்கு 

இ) சார்பறசவு    ஈ) ேிறசச்சாரா தூண்டல் அறசவு 

13. ஒரு ோவரம் இருட்டறையில் 24 மணி தநரம் றவக்கப்படுவது எந்ே ஒரு ஒளிச்தசர்க்றக 
தசாேறன தசய்வேற்காக? 

அ) இறலகளில் பச்றசயத்றே நீக்க 

ஆ) இட களில் உள்ள ஸ்ைார்ச்டச நீக்க 

இ) ஒளிச்தசர்க்றக நிகழ்ந்துள்ளது என்பறே உறுேி தசய்ய 

ஈ) நீராவிதபாக்றக நிரூபிக்க 

10. நீராவிப்தபாக்கு ……………………..ல் நறடதபறும். 

அ) பழம்     ஆ) விறே 

இ) மலர்     ஈ) இட த்துடள 

II. பின்வரும் வாக்கியங்கள் சரியா அல்லது ேவைா, எனக்கூைவும் ேவைாக இருப்பின், 

சரியான விளக்கத்றே அளிக்கவும். 
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1. தவேிப்தபாருள்களின் தூண்டுேலுக்கு ஏற்ைார்தபால் ோவர உறுப்பு வறளேல் 

ஒளிச்சார்பறசவு எனப்படும். – தவறு - தவதித்தூண்டுதல் 

2. ேண்டுப் பகுேி தநர் ஒளிசார்பறசவு மற்றும் எேிர்புவி சார்பறசவு உறடயது. - சரி 

3. நீரின் தூண்டுேலுக்கு ஏற்பத் ோவர தவர் வறளயும். இேற்கு புவிஈர்ப்பு சார்பறசவு என்று 

தபயர். 

விடை: ேவறு - நீர் சார்பறசவு 

4. ோவரத்ேின் எறட அேிகரிப்பேற்கு நீர் மட்டுதம காரணம் என்பறே தஜாசப் பிரிஸ்ட்லி 
என்பவர் ேனது தசாேறன மூலம் விளக்கினார். 

விடை: ேவறு – ோவரத்ேின் எறட அேிகரிப்பேற்கு நீர் மட்டுதம காரணம் என்பறே வான் 

தைல்மான்ட் விளக்கினார். 

5. வளிமண்டலத்ேில் தவப்பம் அேிகரிக்கும் தபாது இறலத்துறள ேிைந்து தகாள்வோல் நீர் 
ஆவியாேல் குறைந்துவிடும். 

விடை: ேவறு – வளிமண்ட தவப்பம் அேிகரிக்கும் தபாது நீராவிப் தபாக்கு அேிகரிக்கும். 
இறேத் ேடுக்க இறலத்துறளகள் மூடி நீராவிப்தபாக்றக குறைக்கும் 

6. தோட்டால் சிணுங்கி ோவரத்ேின் இறலகறளத் தோடும் தபாது, தவகமாக 
மூடிக்தகாள்ளும். இவ்வறக அறசவு நடுக்கமுறு வறளேலுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் – சரி 

7. நிலவு மலர்களில் (Moon Flower) இேழ்கள் காறலயில் ேிைப்பதும் மாறலயில் 

மூடிக்தகாள்வதும், இந்ே வறக ஒளியுறு வறளேல் எனப்படும். 

விடை: ேவறு – இரவில் ேிைப்பதும் காறலயில் மூடுவதும் – இேற்கு தவப்பமுறு வறளேல் 

(அ) ஒளியுறுவறளேல். 

8. ஒளிச்தசர்க்றகயின் தபாது குளுக்தகாஸ் மற்றும் உற்பத்ேியாகும்.  

விடை: ேவறு – ஒளிச் தசர்க்றகயின் தபாது குளுக்தகாஸ் மற்றும் O2 உற்பத்ேியாகும். 

9. வளிமண்டலத்ேின் ஆக்ைிஜன் சமநிறலறய ஏற்படுத்ே ஒளிச்தசர்க்றக ஒரு முக்கிய 

பங்கு வகிக்கிைது. – சரி 

10. ோவர இறலகளில் காணப்படும் இறலத் துறளகள் மூடிக்தகாள்ளும்தபாது, நீர் இழப்பு 
ஏற்படும். 

விடை: ோவர இறலகளில் இறலத்துறளகள் ேிைந்ேிருக்கும் தபாது நீர் இழப்பு ஏற்படும். 

III. தகாடிட்ட இடங்கறள நிரப்புக 

1. ஒளிச்சார்படசவின் துலங்கலால் ேண்டுத் தோகுப்பு தமல்தநாக்கி வளர்கிைது. 
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2. தவர் தநர் நீர்சார்பறசவு மற்றும் தநர் புவிசார்பறசவு உறடயது. 

3. ோவரத்ேில் காணப்படும் பச்றச நிைமி பச்டசயம் (அ) குதளாராஃபில் எனப்படும். 

4. றநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் தபாட்டாசியம் தபான்ை கனிமங்கள் ோவரங்களுக்கு அேிக 
அளவு தேறவப்படும். இேனால் இக்கனிமங்கள் தபரும் ஊட்ைக் கனிமங்கள் எனப்படும் 

5. சூரியகாந்ேி மலர் சூரியனின் பாறேக்கு ஏற்ப வறளவது சூரிய ஒளி சார்படசவு 

எனப்படும். 

6. புவிஈர்ப்பு ேிறசக்கு ஏற்ப ோவரம் வறளவது புவி சார்படசவு எனப்படும். 

7. உணர்ேிைன் தகாண்ட ோவரத்ேின் இறலகறள தோடும்தபாது, இறலகள் மூடிக்தகாள்ளும் 
மற்றும் டான்தடலியன் மலர்களின் இேழ்கள் ஒளி மங்கும்தபாது மூடிக்தகாள்ளும், இந்ே 
இரண்டு ோவரங்களிலும் காணப்படுவது நடுக்கமுறுவடளதல் மற்றும் ததாடுவுறு 

வடளதல் அறசவுகள் எனப்படும். 

8. நிலவுமலர் (Moon Flower) மூடுவதும் மற்றும் ேிைப்பதும் சார்பறசறவ சார்ந்ேேல்ல, 

ஏதனன்ைால் இேில் காணப்படும் அறசவு தூண்ைல் சார்ந்தது அல்  எனப்படும். 

9. ஒளிச்தசர்க்றகக்கு தேறவப்படும் மூலப் தபாருட்கள் CO2 மற்றும் H2O 

10. ஸ்டார்ச் ஆய்வின்தபாது அதயாடின் கறரசல் தசர்க்கப்படும் இேனால் இறலகளில் 

ஸ்ைார்ச் தகாண்ட பாகங்கள் மட்டுதம கருநீல நிைமாக மாறும். 

11. ஸ்ைார்ச் வடிவில் உணவு, இறலகளில் தசமிக்கப்படும். 

12. ஒளிச்தசர்க்றகயின் தபாது ோவரங்கள் CO2 உள்ளிழுத்ேல் தகாள்கின்ைன ஆனால் 

அறவகளின் உயிர் வாழ்ேலுக்குத் ஆக்ஸிஜன் தேறவப்படும். 

13. ோவரங்கள் உைிஞ்சும் நீரில் 1% சேவிகிேம் மட்டுதம ஒளிச்தசர்க்றக மற்றும் மற்ை 
தசயல்பாடுகளுக்கு தேறவப்படும். 

14. ோவரங்கள் தோடர்ச்சியாக காற்ைிறன உள்ளிழுத்ேல் மற்றும் தவளிவிடுேல் 

இட த்துடள வழியாக நறடதபறும். 

IV. A. தபாருத்துக 

1. தவர் நிலத்ேில் கீழ்தநாக்கி வளர்வது    A) தநரி ஒளிசார்பறசவு 

2. ேண்டு ஒளிறய தநாக்கி வளர்வது    B) எேிர் புவிசார்பறசவு 

3. ேண்டு தமல் தநாக்கி வளர்வது    C) எேிர் ஒளி சார்பறசவு 

4. தவர் சூரிய ஒளிக்கு எேிராக கீழ் தநாக்கி வளர்வது D) தநர் புவி சார்பறசவு 
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விடை: 1 - D, 2 - A, 3 - B, 4 - C 

B தபாருத்துக 

A B C 

1. ஒளியுறு வறளேல் தவப்பத் துண்டல் ஏற்ப ட்டூலிபா சிற்ைினம் 
2. நடுக்கமுறு வறளேல் ஒளித் தூண்டலுக்கு ஏற்ப றமதமாசா புயுடிகா 
3. தவப்பமுறு வறளேல் தோடு தூண்டலுக்கு ஏற்ப நிலவு மலர் 
விடை: 

A B C 

1. ஒளியுறு வறளேல் ஒளித் தூண்டலுக்கு ஏற்ப நிலவு மலர் 
2. நடுக்கமுறு வறளேல் தோடுேல் தூண்டலுக்கு ஏற்ப மதமாசா புயடிகா 
3. தவப்பமுறு வறளேல் தவப்பத் தூண்டலுக்கு ஏற்ப ட்டூலிபா சிற்ைினம் 
 

V. ஒப்பிட்டுப் பேிலளிக்கவும் 

1. தூண்டறல தநாக்கி : தநர் நாட்ைம் தூண்டலுக்கு அப்பால் : எேிர் சார்பறசவு 

2. நீர்சார்பறசவு: நீர் தூண்டலுக்கு ஏற்ப வறளேல் ஒளி சார்பறசவு : ஒளித் தூண்ைலுக்கு 

ஏற்ப வடளதல் 

3. ஒளிச்தசர்க்றக: இட த்துடள, நீராவிப்தபாக்கு: இறலத்துறள. 

VI. காரணமும் உறுேிபடுத்துேலும் 

1. உறுேிப்படுத்துேல் (A): புவி ஈர்ப்பு ேிறசறய தநாக்கி ோவரப் பாகம் அறசேல் தநர் 
புவிச்சார்பறசவு என்று தபயர். 

காரணம்: (R) ேண்டு தநர் புவி ஈர்ப்பு சார்பறசவு தகாண்டறவ. 

அ) A மற்றும் R இரண்டுதம ேவறு  ஆ) A ேவறு R சரி    

இ) A சரி R தவறு     ஈ) A மற்றும் R இரண்டுதம சரி 

2. உறுேிப்படுத்துேல் (A) : ோவரத்ேில் உள்ள அேிகபடியான நீர் ோவரத்ேின் ேறரக்கு தமல் 

உள்ள ோவர பாகத்ேின் வழியாக நீராவியாக தவளிதயறுேல் நீராவிப்தபாக்கு எனப்படும். 

காரணம்: (R) இறலயில் காணப்படும் இறலத்துறளகள் நீராவிதபாக்றக நிகழ்த்தும்  

அ) A மற்றும் R இரண்டுதம ேவறு  ஆ) A ேவறு R சரி 

இ) A சரி R ேவறு     ஈ) A மற்றும் R இரண்டுதம சரி 
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VII. சிறுவினாக்கள் 

1. இறலகளில் உடல் அறசவுகறள உருவாக்கும் ோவரங்களுக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு ேருக 

விறட: தடஸ்தமாடியம்றகரன்ட் 

2. பின்வரு வாக்கியங்களுக்கு ஏற்ப அைிவியல் கூற்றுகறள எழுேவும் 

அ) புவி ஈர்ப்பு விறசறய தநாக்கி தவர்கள் வளர்வது 

ஆ) நீர் இருக்கும் பகுேிறய தநாக்கி தவர்கள் வறளவது. 

விறட: அ) தநர் புவி நாட்டம், ஆ) தநர் நீர் நாட்டம் 

3. ஒளிச்தசர்க்றகயின் இறுேி ேயாரிப்புப் தபாருள் என்ன? 

விறட: குளுக்தகாஸ் மற்றும் ஆக்ைிஜன் உருவாகிைது, குளுக்தகாஸ் கார்தபா 
றைடிதரட்டாக மாறுபாடறடந்து தசமிக்கப்படுகிைது. 

5. ேவரத்ேின் இறலகளின் அடிப்புைத் தோலில் காணப்படும் சிைிய துறளகளின் தபயர் என்ன? 

விறட: இறலத்துறளகள் 

6. ேிறசச் சாரா தூண்டல் அறசவு (Nastic Movement) என்ன? 

விறட: ோவரங்களின் சில இயக்கங்கள் அல்லது அறசவுகள் தூண்டல் ஏற்படும் ேிறசறய 

தநாக்கி நறடதபைாது. இறவ ேிறசசாரா தூண்டல் அறசவுகள் என்று அறழக்கப்படுகின்ைன. 

(எ.கா) நடுக்கமுறு வறளேல் றமமூசா பூடிகா 

7. பின்வரும் வாக்கியத்றேக் தகாண்டு ோவரப் பாகத்ேின் தபயரிடவும். 

அ) புவிஈர்ப்பு விறசயின் ேிறசறய தநாக்கியும் ஆனால் ஒளி இருக்கும் ேிறசக்கு எேிராக 
இது வறளகிைது. – தவர் 

ஆ) ஒளி இருக்கும் ேிறசறய தநாக்கியும், ஆனால் புவிஈர்ப்பு விறசயின் ேிறசக்கு எேிராக 
இது வறளகிைது. – ேண்டு 

8. ஒளிசார்பறசவு (Phototroism) ஒளியறு வறளேல் (photonasty) தவறுபடுத்துக 

1. ேிறசத் தூண்டலின் ஒரு ேிறசறயப் 
தபாருத்து அறமயும் 

அறசவுகள் ேிறசத் தூண்டலின் ஒரு 

ேிறசறய சார்ந்து அறமயாது 

2. வளர்ச்சி சார்ந்ே தமதுவான தசயல் 

நிரந்ேரமற்ைது 

வளர்ச்சி சாராே விறரவான தசயல் 

3. நிரந்ேரமற்ைது – மீள் ேன்றமயற்ைது ேற்காலிகமாகவும் மீள் ேன்றம 
தகாண்டும் காணப்படும். 
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4. அறனத்துத் ோவரங்களிலும் 
காணப்படும் 

சில சிைப்புத் ேன்றம தபற்ை 
ோவரங்களில் மட்டும் காணப்படும். (எ.கா) 
டான்டசாலியன் மலர்கள் 

9. ஒளிச்தசர்க்றகயின் தபாது ஆற்ைல் X ஆனது Y ஆற்ைலாக மாறுகிைது 

அ) X மற்றும் Y என்ைால் என்ன? 

ஆ) பசுந்ோவரங்கள் ேற்சார்பு உணவு ஊட்டமுறைறய தகாண்டறவ? ஏன்? 

விறட: அ) X-சூரிய ஒளி Y-தவேியாற்ைல் 

ஆ) பசுந்ோவரங்களில் காணப்படும் பச்றசயம் சூரிய ஒளியின் முன்னிறலயில் CO2 மற்றும் 
H2O மூலப்தபாருட்களாலான இவற்றைக் தகாண்டு ஸ்டார்ச் ேயாரிக்கின்ைன. O2 

தவளியிடப்படுகிைது. இவ்வாறு ேங்களுக்கு தவண்டிய உணறவ ோதன ேயாரித்துக் 
தவண்டிய உணறவ ோதன ேயாரித்துக் தகாள்வோல் அறவ ேற்சார்பு ஊட்டமுறடயறவ 

என்று அறழக்கப்படுகின்ைன. 

6CO2 + 6H2O  C6H12O6 +6O2 

10. நீராவிப் தபாக்கு – வறரயறை 

நீரானது ோவரத்ேின் தமல் பகுேிகளான இறலகள் மற்றும் பசுறமயான ேண்டுகளின் 

வழியாக நீராவியாக தவளிதயற்ைப்படும் நிகழ்ச்சி – நீராவிப் தபாக்கு எனப்படும். 

11. பின்வரும் வாக்கியங்களுக் ஏற்ப அைிவியல் தசாற்கறள எழுதுக. 

அ) ோவரத்ேில் வளர்ச்சி சார்ந்ே அறசவுகள் 

ஆ) ோவரத்ேில் வளர்ச்சி சாரா அறசவுகள் 

விறட: அ) சார்புறு அறச தூண்டல்    ஆ) ேிறசச் சாரா தூண்டல் அறசவுகள் 

12. றரதசாஃதபாரா ோவரத்ேின் நிதமாதடாஃதபார்கள் ஏற்படுத்தும் இறசவின் தபயரிறன 

எழுதுக. 

எேிர் புவி சார்பறசவு 

13. நடுக்கமுறு வறளேலுக்கு தவறு தபயர் வறளேல், டான்தடலியன் ோவரத்ேிற்கு தநர் 
எேிராகக் காணப்படும். 

விறட: ஐதபாமியா ஆல்பா (நிலவுமலர்) 

14. எேிர் நீர் சார்பறசவிற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு ேருக. 

விறட: ேண்டு 
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15. தகாடிட்ட இடங்கறள நிரப்பவும். 

6H2O 6H2O சூரிய ஒளி C6H12O6 + 6O2 

16. ஒளிச்தசர்க்றகயின் தபாது தவளிதயறும் வாயு என்ன? 

விறட: ஆக்ைிஜன் 

17. பச்றசயம் என்ைால் என்ன? 

ோவரங்களில் காணப்படும் ஒளி ஆற்ைறல உட்கிரகிக்கக் கூடிய நிைமிகள் பச்றசயம் 
எனப்படும். இறவ இறலகளின் தசல்லிலுள்ள பசுங்கணிகங்களில் பாணப்படுகிைது. 

18. நுண் ஊட்டத் ேனிமத்ேிற்கு ஒர் எடுத்துக்காட்டு ேருக 

விறட: ZINC 

19. தநர் புவிசார்பறசவு தகாண்டிருக்கும் ோவரப் பாகத்றே எழுதுக? ஏன்? 

தவர்கள் கீழ் தநாக்கி புவியீர்ப்பு விறசக்கு தநராக வளர்வோல் தநர் புவி நாட்டம் 
தகாண்டுள்ளன. 

20. தோட்டால் சிணுங்கி (Mimosa pudica) ோவரத்ேின் இறலகறள தோடும் தபாது என்ன 

விறளறவ ஏற்படுத்தும் ? இது என்ன நிகழ்வு என அைியப்படுகிைது. 

தோட்டால் சிணுங்கி (றமதமாசா பியூடிகா) விறளவும்.  ோவரத்ேின் இறலகறளத் 
தோட்டவுடன். 

21. தோட்டால் சிணுங்கி (Mimosa pudica) ோவரத்ேின் இறலகறள தோட்டால் மூடிக்தகாள்ளும் 
மற்றும் சூரியகாந்ேி ோவரத்ேில் ஏற்படும் அறசவுகள், இறவகளுக் இறடதய உள்ள 

தவறுபாட்றட எழுதுக. 

 தோட்டால் சிணுங்கி சூரிய காந்ேி 
1 தோட்டால் சிணுங்கி ோவரத்ேின் 

இறலகள் தோட்டவுடன் மூடிக் 
தகாள்கின்ைன. 

சூரியகாந்ேி, ோவர மலர் சூரியனின் 

இயக்கத்றே தநாக்கியவாறு 

நகர்கிைது. 

2 இது தோடுேலுறு அறசவு (அ) 

நடுக்கமுறு அறசவு எனப்படுகிைது 

சூரிய ஒளி நாட்ட அறசவு என 

அறழக்கப்படுகிைது 

3 இது வளர்ச்சி சாரா அறசவு இது வளர்ச்சி சார்ந்ே அறசவு 

4 இது ேிறச சாரா அறசவு இது தூண்டுேலின் ேிறச சார்ந்ே 
அறசவு 

23. ஒளிச்தசர்க்றக என்பேறன வறரயறு. 

ஒளி + உருவாக்கல் = ஒளிச்தசர்க்றக 
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 ஒளியின் உேவியால் உருவாக்கப்படல் 

 ஒளியாற்ைல் தவேி ஆற்ைலாகிைது 

 ேற்சார்புறடய ோவரங்கள், பச்றசயம் தகாண்டுள்ளோல் சூரிய ஒளியின் 

முன்னிறலயில் CO2 மற்றும் H2O இவற்றைக் தகாண்டு குளுக்தகாஸ் ேயாரிக்கிைது. 

ஆக்ைிஜறனயும் தவளிதயற்றுகிைது. 

6CO2 + 6H2O 
ஒளி

பசுங்கணிகம் C6H12O6 + 6O2 

பின்னர் குளுக்தகாஸ் ஸ்டார்ச்சாக மாற்ைப்பட்டு தசமிக்கப்படுகிைது. 

24. i) டான்தடலியன் ோவரத்ேிற்கு என்ன நிகழும்?  

அ) பகல் தநரத்ேின் தபாது  ஆ) இரவு தநரத்ேின் தபாது 

ii) இது என்ன நிகழ்வு என அைியப்படுகிைது. 

i) அ) பகல் தநரத்ேின் தபாது, மலர் விரிகிைது 

ஆ) இரவு தநரத்ேின் தபாது, மலர் மூடிக்தகாள்கிைது 

ii) இந்ே நிகழ்வு ஒளியுறு அறசவு (அ) தவப்பமுறு அறசவு எனவும் அறழக்கப்படுகிைது. 

25. இறலத்துறள மற்றும் பட்றடத்துறள நீராவிப்தபாக்கிறன தவறுபடுத்துக. 

இறலத்துறள நீராவிப் தபாக்கு பட்றடத்துறள நீராவிப் தபாக்கு 

1. மிகவும் தமம்பாடானது தமம்பாடானேல்ல 

2. அேிகபட்ச நீரிழப்பு 90-95% தமாத்ே நீராவிப் 
தபாக்கில் 90 முேல் 95% 

மிக மிகக் குறைந்ே அளவு 

3. இறலத்துறள வழியாக நறடதபறுகிைது பட்டத்துறள வழியாக நறடதபறுகிைது 

4. எல்லா ோவரங்களிலும் நறடதபறுகிைது மரப்பட்றடகறள உறடய தபரிய மரங்களில் 

காணப்படுகிைது. 

26. ோவரத்ேில் அேிதவகமாக நிகழும் அறசவு என்ன? 

 கண்ணால் காணக்கூடிய அேிதவகமான அறசவு நறடதபறும் ோவரம் – றமமூசா 
பியூடிகா – (தோட்டால் சிணுங்கி) 

 தோட்டவுடன் ோவர இறலகள் மூடிக் தகாள்கின்ைன. 

 இந்ே அறசவு தோடுேலுறு அறசவு (அ) நடுக்கமுறு அறசவு – எனப்படும் 

27. ோவர தவர் மற்றும் ேண்டு எந்ே தநரடித் தூண்டலுக்கு உட்படும்? 

தவர்: தநர் புவி நாட்டம் மற்றும் தநர் நீர் நாட்டத் தூண்டுேலுக்கு உட்படும் ஆனால் 

ேண்டு: எேிர் புவி நாட்டம் மற்றும் தநர் ஒளி நாட்டத் தூண்டுேலுக்கு உட்படும் நீர் 
நாட்டத்ேிற்கு ேண்டு உட்படுவேில்றல. 
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16. இறலத்துறளறய சூழ்ந்துள்ள இரு தசல் எது? 

 இறலத்துறளறய சூழ்ந்துள்ள இரு தசல்கள் காப்பு தசல்கள் என 

அறழக்கப்படுகின்ைன. 

 காப்பு தசல்கள் இறலத்துறள மூடித் ேிைப்பேில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்ைன. 

விலங்குலகம் 

7. உயிரிகளின் பல்வறகத் ேன்றம 

1. பின்வருவனவற்ைில் பூச்சி அல்லாேது எது? 

அ) வடீ்டு ஈ    ஆ) மூட்றடப்பூச்சி 

இ) தகாசு    ஈ) சி ந்தி 

2. பின்வரும் தோகுேிகளில் கடல் வாழ் உறுப்பினர்கறள மட்டும் கண்டைிக 

அ) தமல்லுடலிகள்   ஆ) துறளயுடலிகள் 

இ) குழியுடலிகள்   ஈ) முட்ததா ிகள் 

3. மீதசாகிளியா காணப்படுவது 

அ) துறளயுடலிகள்   ஆ) குழியுை ிகள் 

இ) வறளேறடயுலிகள்  ஈ) கணுக்காலிகள் 

4. வயிற்றுப்தபாக்கு ஏற்படுத்துவது 

அ) என்ைமீபா   ஆ) யூக்ளினா 

இ) பிளாஸ்தமாடியம்  ஈ) பாரமீசியம் 

5. பின்வரும் தஜாடிகளில் எது குளிர் இரத்ேப்பிராணி அல்ல  

அ) மீன்கள் மற்றும் இரு வாழ்விகள்  ஆ) இருவாழிவிகள் மற்றும் பைறவகள் 

இ) பறடவகள் மற்றும் பாலூட்டிகள்  ஈ) ஊர்வன மற்றும் பாலூட்டிகள் 

6. நான்கு அறைகறளயுறடய இேயம் தகாண்ட விலங்கிறன கண்டைிக 

அ) பல்லி    ஆ) பாம்பு 

இ) முதட     ஈ) ஓணான் 

7. பின்வருவனவற்ைில் முதுகு நாணிகளின் அம்சம் அல்லாேது எது. 
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அ) பச்டச சுரப்பிகள்  ஆ) வியர்றவச் சுரப்பிகள் 

இ) எண்தணய்ச் சுரப்பிகள்  ஈ) பால் சுரப்பிகள் 

8. பின்வருவனவற்ைில் இரு பக்கச்சமச் சீருறமடய லார்வா ஆரச்சமச்சீருறடய முேிர் 
உயிரியாக மாறுவது எது? 

அ) டபபின்தனரியா  ஆ) ட்தராதகாஃதபார் 

இ) ேறலபிரட்றட   ஈ) பாலிப் 

9. மண்றடதயாடற்ை உயிரி எது? 

அ) ஏகிதரனியா   ஆ) ஏதசபாலியா 

இ) ஏப்டீரியா    ஈ) ஏசீதலாதமட்டா 

10. அறர முதுகு நாணிகளுடன் தோடர்புறடய பேங்கறளக் தேர்ந்தேடு? 

அ) புழு தபான்ற உைற் கண்ைங்களற்ற மூவடுக்கு, குறுயிடழ இயக்க உைவூட்ைம் 

ஆ) புழு தபான்ை உடற்கண்டங்களற்ை, மூவடுக்கு, குறுயிறழ இயக்க உணவூட்டம் 

இ) புழு தபான்ை உடற்கண்டங்களற்ை ஈரடுக்கு குறுயிறழ இயக்க உணவூட்டம் 

ஈ) புழு தபான்ை உடற்கண்டங்களற்ை, மூவடுக்கு, குறுயிறழ இயக்க உணவூட்டம் 

11. இரு பாலின உயிரிகள் (Hermaphrodite) 

அ) றைடிரா, நாடாப்புழு, மண்புழு, ஆம்பியாக்சஸ் 

ஆ) டஹடிரா, நாைாப்புழு, மண்புழு, அசிடியன் 

இ) றைடிரா, நாடாப்புழு, மண்புழு, பலதனாகிளாசஸ் 

ஈ) றைடிரா, நாடாப்புழு, மண்புழு, அஸ்காரிஸ் 

12. குளிர் இரத்ேப் பிராணிகள் எறவ? 

அ) மீன், ேவறள, பல்லி, மனிேன்  ஆ) மீன், ேவறள, பல்லி, மாடு 

இ) மீன், தவடள, பல் ி, பாம்பு   ஈ) மீன், ேவறள, பல்லி, காகம் 

13. ேீனிப்றப, அரறவப்றப மற்றும் காற்று அறைகள் காணப்படுவது 

அ) மீன்    ஆ) ேவறள 

இ) பறடவ    ஈ) தவௌவால் 
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14. நாடாப்புழுவின் கழிவு நீக்க உறுப்பு 

அ) சுைர் தசல்கள்   ஆ) தநஃப்ரீடியா 

இ) உடற்பரப்பு   ஈ) தசாலிதனாறசட்டுகள் 

15. குழல் தபான்ை உணவுக்குழல் காணப்படுவது 

அ) றைடிரா    ஆ) மண்புழு 

இ) நட்சத்ேிர மீன்   ஈ) அஸ்காரிஸ் (உருடளப்புழு) 

16. தோலுரித்ேலின் (எக்றடசிஸ்) தபாது பின் வருவனவற்ைில் எது நீக்கப்படுகிைது. 

அ) டகட்டின்   ஆ) தமன்டில் 

இ) தசேில்கள்   ஈ) தசவுள் உறை 

17. ேறலயாக்கம் எேனுடன் தோடர்புறடயது 

அ) தட  உருவாதல்  ஆ) குடல் உருவாேல் 

இ) உடற்குழி உருவாேல்  ஈ) இன உறுப்பு உருவாேல் 

II. தகாடிட்ட இடத்றே நிரப்புக 

1. துறளயுடலிகளின் கழிவு நீக்கத்துறள ஆஸ்டியா அல் து ஆஸ்கு ம் 

2. விலங்குகளின் மிகப்தபரிய இரண்டாவது தோகுேி தமா ஸ்கா 

3. இந்ேியாவில் தேசிய குடல்புழு நீக்க நாளாகப் பின்பற்றும் ேினம் பிப்ரவரி 10 

4. றமதயாதடாம்கள் மீன்கள் இல் காணப்படுகிைது. 

5. தட பிரட்டை இரு வாழ்விகளின் லார்வா ஆகும். 

6. பைறவகளில் காற்றுப் றபகள் எலும்புகளுைன் தோடர்பு தகாண்டுள்ளன. 

7. ோய்-தசய் இறணப்புத் ேிசு பாலுட்டின் சிைப்புப் பண்பாகும். 

8. நமது தேசிய பைறவயின் இரு தசாற் தபயர் தபதவாகிரிஸ்தைைஸ் 

9. மீன்கள் மற்றும் இறால் வளர்ப்பது நீலப்புரட்சி எனப்படும் 

10. பாலூட்டிகளில் விந்ேகத்றேச்சுற்ைி ஸ்குதராட்ைல்டப வறர உள்ளது. 

III. கீழ்கண்ட கூற்றுகள் சரியா? ேவைா? 

1. கால்வாய் மண்டலம் குழியுடலிகளில் காணப்படுகிைது – தவறு 



General Science                                                    Prepared By www.winmeen.com 

 

                                    Page 42 of 53 

2. இருபால் உயிரிகள் ஆண் மற்றும் தபண் இனப்தபருக்க உறுப்புகறளப் தபற்றுள்ளன. - சரி 

3. வறளேறசயுடலிகளின் சுவாச உறுப்பு தநஃரீடியா ஆகும். - தவறு 

4. தமல்லுடலிகளின் லார்வா றபபின்தனரியா ஆகும் - தவறு 

5. பலதனாகிளாசஸ் குறுயிறழ இயக்கத்ோல் உணவூட்ட முறை தபற்றுள்ளன. - சரி 

6. மீன்களின் இேயம் இரண்டு அறைகறள உறடயது. - சரி 

7. தமன்றமயான மற்றும் ஈரப்பேமான தோலிறன ஊர்வன தகாண்டுள்ளது. - தவறு 

8. முன்னங்கால்களின் மாறுபாடுகதள பைறவகளின் இைக்றககளாகும். – சரி 

9. பாலூட்டிகளில் விந்ேகப்றபகள் தபண் இனங்களில் காணப்படுகிைது. - தவறு 

10. கழிவுநீக்கமண்டலம் அறனத்து முதுதகலும்புகளிலும் காணப்படுகிைது. – தவறு 

IV. தபாருத்துக 

 தோகுேி  உோரணம் 
அ குழியுடலிகள் i) நத்றே 
ஆ ேட்றடப்புழுக்கள் ii) நட்சத்ேிரமீன் 

இ முட்தோலிகள் iii) நாடாப்புழு 

ஈ தமல்லுடலிகள் iv) றைட்ரா 
விடை: அ - iv; ஆ - iii; இ - ii; ஈ – i 

IV. கூற்றை புரிந்து தகாண்டு தகாடுக்கப்பட்டுள்ள காரணத்றே நிருபித்து, சரியான 

விறடறயத் தேர்ந்தேடு 

1. கூற்று: றைட்ரா ஈரடுக்கு உயிரி  

காரணம்: இது உடலில் இரண்டு அடுக்குகறளக் தகாண்டது 

அ) கூற்று சரி; காரணம் ேவறு   ஆ) காரணம் சரி, கூற்று ேவறு 

இ) கூற்றும், காரைமும் சரியானது  ஈ) கூற்றும், காரணமும் ேவைானது 

2. கூற்று: முன் முதுகு நாணிகள் ஏகிதரனியாவில் தோகுக்கப்பட்டுள்ளன. 

காரணம்: அவற்ைின் தேளிவான மண்றடதயாடு (கிதரனியம்) உள்ளது. 

அ) கூற்று சரி காரைம் தவறு   ஆ) காரணம் சரி கூற்று ேவறு 

இ) கூற்றும், காரணமும் சரியானது  ஈ) கூற்றும், காரணமும் ேவைானது 

V. வறகப்பாட்டியல் வறரயறு. 
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அடிப்பறடக்தகாள்றககள் முறைகள் மற்றும் விேிகறள உள்ளடக்கிய பிரிதவ வறகப்பாடு 

ஆகும். 

2. தகாட்டும் தசல்கள் என்ைால் என்ன? 

றைடிரா மற்றும் தஜல்லிமீன் தபான்ை குழியுடலிகளின் புைப்பறடயில் தகாட்டும் தசல்கள் 

அல்லது நீதமட்தடாசிஸ்ட் உள்ளது. உணவிறன பிடிப்பேற்கும் ேன்பாதுகாப்பிலும் இது 

உேவுகிைது. 

3. குழியுடலிகள் ஈரடுக்கு உயிரிகள் என்ைறழக்கப்படுவது ஏன்? 

குழியுடலிகளின் உடற்சுவரில் புை அடுக்கு மற்றும் அக அடுக்கு என இரு அடுக்குகள் 

காணப்படுகின்ைன. எனதவ இறவ ஈரடுக்கு உயிரிகள் என அறழக்கப்படுகின்ைன. 

4. உழவர்களின் நண்பன் என்ைறழக்கப்படும் உயிரினம் எது? ஏன்? 

மண்புழு விவசாயிகளின் நண்பன் என்ைறழக்கப்படும் உயிரினம். அேன் உடல் 

இயக்கத்ேினால் அது மண்றண தநகிழச் தசய்து நிலத்ேின் நீர்பிடிக்கும் ேன்றமறய 

அேிகரிக்கச்தசய்து நிலத்றே விவசாயத்ேிற்கு ேயார்படுத்துகிைது. புழு விலக்கிய மண் சிைந்ே 
உரமாகிைது. எனதவ மண்புழு உழவர்களின் நண்பன் என்ைறழக்கப்படுகிைது. 

5. இரு வாழ் உயிரிகளின் (இரு வாழ்விகள்) சுவாச உறுப்புகறளப் பட்டியலிடுக. 

இரு வாழ்விகளின் சுவாச உறுப்புகள் தசவுள்கள், தோல், நுறரயீரல் மற்றும் தோண்றட. 

6. குழல் கால்கள் மற்றும் தபாய்க்கால்களுக்கு இறடதயயான தவறுபாடு யாது? 

வ.எண் குழல்கால்கள் தபாலிக்கால்கள் 

1 குழல் கால்கள் நட்சத்ேிர மீன்களில் 

காணப்படுகின்ைன. 

அமீபாவில் காணப்படுகின்ைன 

2 இடப்தபயர்ச்சி; சுவாசம், உணர்வு 

மற்றும் இறை பிடித்ேல் இேன் 

பணியாகும் 

இடப்தபயர்ச்சி மற்றும் இறை பிடித்ேல் 

இேன் பணியாகும் 

3 நிறலயானது நிறலயற்ைது 

7. தஜல்லிமீன் மற்றும் நட்சத்ேிர மீன், பூறன மீறன ஒத்துள்ளனவா? காரணம் கூறு 

இல்றல அறனத்து உயிரினங்களும் தவவ்தவறு வறககறளச் சார்ந்ேது. தஜல்லிமீன் 

தோகுேி குழியுடலிகறளச் சார்ந்ேது. நட்சத்ேிர மீன் தோகுேி முட்தோலிகறளச் சார்ந்ேது 

தகளுத்ேி மீன் எனப்படும் பூறன மீன் மீன் வகுப்பிறனச் சார்ந்ேது. 

8. மண்றடதயாடற்ைறவ (ஏகிதரனியா) என்ைால் என்ன? 

முன் முதுகு நாணிகளில் மண்றடதயாடு இல்லாேோல் ஏகிதரனியா அல்லது 

மண்றடதயாடற்ைறவ என்ைறழக்கப்படுகிைது. உ.ம், பலதனாளாைல். 
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9. முன் முதுகு நாணிகளின் துறணத் தோகுேிகள் யாறவ? 

தைமிகார்தடட்டா, தசபாதலாகார்தடட்டா மற்றும் யூதராகார்தடட்டா என மூன்று துறணத் 
தோகுேிகளாக முன் முதுகு நாணிகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

10. ேவறளகள் இருவாழ்விகள் என்ைறழக்கப்படுவது ஏன்? 

நீர் மற்றும் நிலத்ேில் வாழும் ேவறள தபான்ை விலங்கினங்கள் இரு வாழ்விகள் 

என்ைறழக்கப்படுகின்ைன. 

11. தவள்ளிப்புரட்சி என்ைால் என்ன? 

தகாழி, வான்தகாழி, வாத்து தபான்ை பைறவயினங்கறள இறைச்சிக்காகவும் முட்றடக்காவும் 
விலங்கின வளர்ப்பின் ஒரு பிரிவாக தமற்தகாள்ளப்படுவது தவள்ளி புரட்சி எனப்படும். 

12. குழியுடலிகளின் உடற்சுவர் எவ்வாறு அறமந்துள்ளது? 

அறனத்து குழியுடலிகளும் ஈரடுக்கு உயிரிகள் உடற்சுவர் தவளிப்புை புை அடுக்கு உட்புை அக 
அடுக்கு என ஈரடுக்குளால் ஆனது. இவ்வடுக்குகளுக்கிறடதய மீதசாகிளியா எனப்படும் 
கூழ்மப் தபாருள் உள்ளது. 

13. மீன்களின் சிைப்பு பண்புகறள ஏதேனும் ஐந்ேிறனப் பட்டியலிடுக. 

1. மீன்கள் நீரில் வாழும் ேன்றமயுறடய குளிர் இரத்ேப்பிராணிகள் 

2. உடல் படகு தபான்று அறமந்துள்ளது 

3. இறணத்துடுப்புகளாலும் நடுறமயத் துடுப்புகளாலும் நீந்துகின்ைன. 

4. உடல் தசேில்களார் மூடப்பட்டுள்ளன. 

5. உடல் ேறசகள் மதயாதடாம்கள் என்னும் ேறசத்துண்டங்களாக அறமக்கப்பட்டுள்ளன. 

14. இருவாழ்விகளின் நீர் மற்றும் நில வாழ் பண்புகள் குைித்து விளக்குக. 

நீர் வாழ்முறைக்கும் நிலவாழ் முறைக்கும் இறடப்பட்ட நிறலறய இவ்வகுப்பில் காணலாம். 
நீர் மற்றும் நிலச்சூழ்நிறலயில் வாழ்வேற்கான ேகவறமப்பிறனப்தபற்ை முேல் 

முதுதகலும்பிகளாகும். இந்ே இரட்றட வாழ்க்றகமுறை ஆம்பிபியன் என்ைறழக்கப்படுகிைது. 

15. பைறவயின் கால்கள் பைத்ேலுக்குத் ேக்க வாறு எவ்வாறு ேகவறமந்துள்ளது? 

பைறவகளில் ஈரிறனக்கால்கள் உண்டு, இேில் முன்னங்கால்கள் பைப்பேற்கு ஏற்ைவாறு 

இைக்றககளாக மாறுபாறடந்துள்ளன. பின்னங்கால்கள் நடப்பேற்கும் ஓடுவேற்கும் 
உேவுகின்ைன. 

16. பாலூட்டிகளின் தோல் சுரப்பிகறளப் பட்டியலிடுக. 
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பாலூட்களின் தோல் சுரப்பிகள் பின் வருமாறு 

1. வியர்றவ சுரப்பி   2. எண்தணய்ச்சுரப்பி  3. வாசறனச்சுரப்பி 

4. பால்சுரப்பி தோலின் மாறுபாடாகும். 

17. சரியான சரிறசறயக் கண்டைி 

அ) ேவறள  மீன்கள்  பாம்பு  வாத்து  சிங்கம் 

ஆ) மீன்  பாம்பு  ேவறள  சிங்கம்  வாத்து 

இ) மீன்  பாம்பு  ேவறள  சிங்கம்  காகம் 

ஈ) மீன்  ேவறள  பாம்பு  வாத்து  சிங்கம் 

விடை: ஈ) மீன்  தவடள  பாம்பு  வாத்து  சிங்கம் 

உயிரியல் 

8. சுத்ேம் மற்றும் சுகாோரம் – உயிர் வாழ உணவு 

I. தபாருத்ேமான விறடறயத் தேர்ந்தேடுக்க 

1. மனிே உடலின் சில தேறவகறளப் பூர்த்ேி தசய்ய குறைந்ே அளதவ (றமக்தரா) 
தேறவப்படும் ஊட்டச்சத்து 

அ) கார்தபாறைட்தரட்டுகள்   ஆ) புதராட்டீன் 

இ) டவட்ைமீன்     ஈ) தகாழுப்பு 

2. சிட்ரஸ் வறக பழங்கறள உணவில் தசர்த்துக் தகாள்வேன் மூலம் ஸ்கர்வி தநாறனக் 
குணப்படுத்ே முடியம் என்று கூைியவர். 

அ) தஜம்ஸ்  ிண்ட்    ஆ) லூயிஸ் பாஸ்டர் 

இ) சார்லஸ் டார்வின்    ஈ) ஐசக் நீயூட்டன் 

3. தவங்காயம் மற்றும் உருறளக்கிழங்கு தபான்ைறவ முறள கட்டுவறேக் ேடுக்கும் முறை 

அ) அேிக குளிர் நிறலயில் பாதுகாத்ேல்  ஆ) கதிர்வசீ்சு முடற 

இ) உப்பிறனச்தசர்த்ேல்     ஈ) கலன்களில் அறடத்ேல் 

4. மத்ேிய அரசின் உணவு மற்றும் உணவுக் கலப்படச்சட்டம் இயற்ைப்பட்ட ஆண்டு 

அ) 1964    ஆ) 1954 
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இ) 1950    ஈ) 1963 

5. உணவு தகட்டுப்தபாவேற்குக் காரணமாக உள்காரணியாகச் தசயல்படுவது 

அ) தமழுகுப் பூச்சு   ஆ) சுகாரமற்ை சறமயல் பாத்ேிரங்கள் 

இ) உைவின் ஈரத்தன்டம ஈ) தசயற்றக உணவுப் பாதுகாப்புப் தபாருட்கள் 

II. தகாடிட்ட இடங்கறள நிரப்புக 

1. உணவில் சரிவிகித உைவு எடுத்துக்தகாள்வேன் மூலம் குறைபாட்டு 

தநாய்கறளத்ேடுக்க முடியும். 

2. உணவுப்தபாருட்களின் இயல்பான ேன்றம மற்றும் அேன் ேரத்றேப் பாேிக்கக்கூடிய 

தசயல்பாடு க ப்பைம் என்று அறழக்கப்படுகிைது. 

3. சூரிய தவளிச்சத்ேின் மூலம் உடலில் றவட்டமின் D  உற்பத்ேியாவோல் இேற்கு சூரிய 

ஒளி றவட்டமின் என்று தபயர். 

4. நீறர தவளிதயற்றும் முறையில் அடிப்பறடக் தகாள்றகயானது நீர்/ஈரப்பதம் 
நீக்குவோகும். 

5. உணவுப் தபாருள்கறள அவற்ைின் கா ாவதி முடிந்ே நிறலயில் வாங்கக்கூடாது. 

6. இந்ேியாவில் ேயாரிக்கப்படும் விவசாயம் மற்றும் கால்நடை உற்பத்திப் தபாருட்களுக்கு 

அக்மார்க் ேரக் குைியீடு சான்ைிேழ் தபை தவண்டும். 

III. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகள் சரியா ேவைா எனக் கூறுக, ேவறு எனில் அறே சரி தசய்க 

1. றேராய்டு சுரப்பியின் தசயல்பாட்டிற்கு இரும்புச்சத்து தேறவப்படுகிைது. 

விடை: ேவறு – றேராய்டு சுரப்பியின் தசயல்பாட்டிற்கு அதயாடின் சத்து தேறவப்படுகிைது. 

2. மனிே உடலின் இயல்பான தசயல் பாட்டிற்கு றவட்டமின் தபருமளவில் 

தேறவப்படுகின்ைன. 

விடை: ேவறு – மனிே உடலின் இயல்பான் தசயல்பாட்டிற்கு றவட்டமின்கள் சிைியளவில் 

தேறவப்படுகிைது.  

3. றவட்டமின் C நீரில் கறரயக்கூடியது – சரி 

4. உணவில் தகாழுப்புச்சத்து தபாதுமான அளவில் இல்றலதயன்ைால் உடல் எறடக்குறைவு 

ஏற்படும். – சரி 

5. தவளாண் உற்பத்ேிப் தபாருள்களுக்கு ISI முத்ேிறர கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. 
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விடை: ேவறு – AGMARK – என்பதே தவளாண் மற்றும் கால்நறட தபாருட்களுக் காணத் ேரக் 
குைியீடாகும். ISI – இது தோழிற்சாறல தபாருள்களுக்கு சான்று அளிக்கிைது. 

IV. தபாருத்துக 

 A B 

1 கால்சியம் ேறசச்தசார்வு 

2 தசாடியம் இரத்ே தசாறக 
3 தபாட்டாசியம் ஆஸ்டிதயா தபாதராசிஸ் 

4 இரும்பு முன்கழுத்துக் கழறல 

5 அதயாடின் ேறசப்பிடிப்புகள் 

விடை: 

 A B 

1 கால்சியம் ஆஸ்டிதயா தபாதராசிஸ் 

2 தசாடியம் ேறசப்பிடிப்புகள்  

3 தபாட்டாசியம் ேறசச்தசார்வு 

4 இரும்பு இரத்ே தசாறக  
5 அதயாடின் முன்கழுத்துக் கழறல 

6. தபாருத்ேமான ஒன்றைக் தகாண்டு நிரப்புக 

டவட்ைமின் அதிகம் காைப்படுவது குடறபாட்டு தநாய் 

கால்சிஃதபரால் கல்லீரல், முட்டை ரிக்தகட்ஸ் 

தரட்டினால் பப்பாளி மாறலக்கண்தநாய் 

அஸ்கார்பிக் அமிலம் சிட்ரஸ் வடககள் ஸ்கர்வி 
தயமின் முழுோனியங்கள் தபரிதபரி 
 

VI. அறடப்புக்குைிக்குள் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கறலந்ே வார்த்றேகறளச் சரி தசய்து கீழ்க்கண்ட 
வாக்கியத்றே நிரப்புக. 

உப்பிறனச் தசர்க்கும் உணவுப் பாதுகாப்பு முறையில் ………………… (ப்உபு) தசர்க்கப்பட்டு. 

உணவுப்தபாருளின் …………………………. (ப்பஈம்ரே) ஆனது ………………….. (வ்வூலரவ்படுச) முறையில் 

உைிஞ்சப்பட்டு ……………………. (ரிக்டீபாயா) இன் வளர்ச்சியானது ேடுக்கப்படுகிைது. 

விடை: உப்பு, ஈரப்பேம், சவ்வூடுபரவல், பாக்டீரியா 

VII. விரிவாக்கம் காண்க 

1. ISI – Indian Standard Institution (இந்ேிய ேரக்கட்டுப்பாடு நிறுவனம்) 

2. FPO – Fruit Process Order (கனி உற்பத்ேிப் தபாருட்கள் ஆறண) 
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3. AGMARK – Agricultural Marking (தவளாண் தபாருட்களுக்கான ேரக்குைியீடு) 

4. FCI – Food Corporation Of India (இந்ேிய உணவு நிறுவனம்) 

5. FSSAI – Food Safety and Standards Authority of India (இந்ேிய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ேர 
நிர்ணய ஆறணயம்) 

VIII. சிறுவினாக்கள் 

1. தவறுபடுத்துக. 

அ) குவாசிதயார்க்கர் மற்றும் மராஸ்மஸ் 

ஆ) தமக்தரா மற்றும் றமக்தரா ேனிமங்கள் 

 குவாசிதயார்க்கர் மராஸ்மஸ் 

1 புரேக்குறைபாடு 

1-5 வயது குழந்றேகள் 

புரேக்குறைபாடு கூடதவ 

கார்தபாறைடிதரட் மற்றும் 
தகாழுப்பு குறைபாடு) 

1 வயதுக்குக் குறைவான 

குழந்றேகள் 

2 அைிகுைிகள் முகம், பாேம் 
வகீ்கம், உப்பின வயிறு – 
உடல் ேறச இழப்பு 

வளர்ச்சி குறைபாடு, உடல் 

ேறச இழப்பு, கடும் 
வயிற்றுப் தபாக்கு 

ஆ.  

 தமக்தரா ேனிமங்கள் றமக்தரா ேனிமங்கள் 

1 அேிக அளவில் 

தேறவப்படும் 
குறைந்ே அளவில் 

தேறவப்படும் 
2 எ.கா. கால்சியம், 

தமக்னிசியம், 
தபாட்டாசியம், பாஸ்பரஸ் 

எ.கா. இரும்பு, துத்ே நாகம், 
ோமிரம், மாங்கனஸீ் 

2. உணவுப் பாதுகாப்புப் தபாருளாக உப்பு பயன்படுத்ேப்படுவது ஏன்? 

 உணவின் ஈரப்பேம் – சவ்வூடுபரவல் மூலம் நீக்கப்படுகிைது. 

 பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சி – ேடுக்கப்படுகிைது 

 நுண்ணுயிரிகளின் தநாேிகளின் தசயல்பாடு குறைக்கப்படுகிைது. 

3. கலப்படம் என்ைால் என்ன? 

உணவில் தவறு தபாருட்கறளச் தசர்ப்போதலா அல்லது நீக்குவோதலா உணவின் 

இயற்றகயான தபாருட்களின் ேரம் பாேிக்கப்படுகிைது. இது கலப்படம் எனப்படும். 
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4. இரத்ே தசாறகயால் பாேிக்கப்பட்ட ஒரு சிறுமியிடம் இறல வறகக் காய்களிகள் மற்றும் 
தபரீச்சம் பழத்றே அேிகளவில் உணவில் தசர்த்துக் தகாள்ளுமாறு மருத்துவர் ஒருவர் 
அைிவுறுத்துகிைார். அவ்வாறு அவர் தசால்வேற்குக் காரணம் என்ன? 

 இரத்ேச் தசாறக – இரும்புச் சத்துக் குறைபாட்டால் ஏற்படுகிைது. 

 இறல வறகக் காய்கைிகள் மற்றும் தபரீச்சம் பழத்ேில் அேிக அளவு இரும்புச் 
சத்துள்ளது. 

 ஆேலால் இரும்புக் குறைபாடு நீங்குவோல் இரத்ேச் தசாறக குணமாகிைது. 

5. உணவில் இயற்றகயாகக் தோன்றும் நச்சுப் தபாருட்கள் இரண்டிறனக் கூறுக. 

 ஆப்பிள் விறேகள் – புரூசிக் அமிலம் காணப்படுகிைது. 

 மீன்கள் – கடலிறனமாசுபடுத்ேிய ‘தமர்க்குரி’ தபான்ை நச்சுகள் காணப்படுகிைது 

 நச்சுக் காளான்கள் – சில வறக காளான்களில் காணப்படும் நச்சுக்கள். 

6. உணவில் இருந்து உடலுக்கு றவட்டமின் D சிறுக்குடலில் உைிஞ்சப்படுவேற்கு 

தேறவயான காரணிகள் யாறவ? 

மனிே தோல் றவட்டமின் D ஐ சூரிய ஒளியிலிருந்து உருவாக்குகிைது. றவட்டமின் D- 

சிறுகுடலில் உைிஞ்சப்படுவேற்கு மக்னிசியம், கால்சியம் – தபான்ைறவ தேறவப்படுகிைது. 

கால்சியம்-றவட்டமின் D யும் எலும்பு ஆதராக்யத்ேிற்கு அவசியம். 

7. கீழ்க்கண்ட ோது உப்புகளின் ஏதேனும் ஒரு தசயல்பாட்றட எழுதுக. 

அ) கால்சியம்  ஆ) தசாடியம்  இ) இரும்பு  ஈ) அதயாடின் 

அ) கால்சியம் – எலும்புகளின் வளர்ச்சி 

ஆ) தசாடியம் – அமில, கார சமநிறலறய சீராக றவத்ேல் 

இ) இரும்பு – ைதீமாகுதளாபினின் முக்கியக் கூைாகச் தசயல்படுேல் 

ஈ) அதயாடின் – றேராய்டு ைார்தமான் உருவாக்குேல். 

8. நமது உடல் வளர்ச்சிக்கு றவட்டமின்கள் எவ்வாறு பயன்படுகிைது? தகாழுப்பில் கறரயும் 
றவட்டமின்களின் மூலங்கள், அேன் குறைபாட்டு தநாய்கள் மற்றும் அேன் அைிகுைிகறள 

அட்டவறணப்படுத்துக. 

றவட்டமின் அேன் மூலங்கள் குறைவாடு 

தநாய்கள் 

அைிகுைிகள் 

றவட்டமின் A 

(தரட்டினால்) 

தகரட், பப்பாளி, இறல 

வறக காய்கைிகள் (மீன் 

கல்லீரல் எண்தணய்) 

முட்றடயின் உட்கரு, 

சீராப்ோல்மியா 
(தோல் தநாய்கள்), 

நிக்டதலாபியா 
(மாறலக்கண் 

உலர்ந்ே கார்னியா 
மற்றும் இரவில் 

பார்க்க முடியாே 
நிறல, தசேில் 
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பால் தபாருட்கள் தநாய்) தபான்ைத் தோல் 

றவட்டமின் D 

(கால்சிஃதபரால்) 

முட்றட, கல்லீரல், பால் 

தபாருட்கள், மீன், சூரிய 

தவளிச்சத்ேில் 

தோலிலிருந்து 

உருவாகுேல் 

ரிக்தகட்ஸ் 

(குழந்றேகளிடம் 
காணப்படுகிைது) 

கவட்றடக்கால்கள், 

குறைபாடு உறடய 

மார்தபலும்புகள், 

புைா தபான்ை மார்பு 
வளர்ச்சி 

றவட்டமின் E 

(தடாதகாஃதபரால்) 

முழு தகாதுறம, மாமிசம், 
ோவர எண்தணய், பால் 

எலிகளில் 

மலட்டுத்ேன்றம, 
இனப்தபருக்க 
தகாளாறுகள் 

மலட்டுத் ேன்றம 

றவட்டமின் K 

(தவேிப்தபாருள் 

குயிதனானிலிருந்து 

தபைப்படுகிைது 

இறல வறக காய்களிகள், 

தசாயாபனீ்ஸ்கள், பால் 

இரத்ேப்தபாக்கு ோமேமான இரத்ேம் 
உறைேலின் 

காரணமாக அேிக 
இரத்ேம் 
தவளிவருேல் 

9. இந்ேியாவிலுள்ள உணவுக் கட்டுப்பாடு நிறுவனங்களின் பங்கிறன விவரி 

 

 

ஐஎஸ்ஐ (ISI) இந்ேிய 

ேரக்கட்டுப்பாடு நிறுவனமான ISI 

ஆனது(Bureau of Indian Standard) 

என்றும் அறழக்கப்படுகிைது. 

தோழிற்சாறலயில் உற்பத்ேிச் 
தசய்யப்படும் தபாருள்களான மின் 

உபதயாக தபாருள்கள் முறைதய 

சுவிட்சுகள், தகபிள் ஒயர்கள், நீர் 
சூதடற்ைி மின்சார தமாட்டார், 
சறமயலறையில் பயன்படுத்தும் 
தபாருள் முேலியவற்ைிற்கு 

சான்ைளிக்கப்படுகிைது. 

 

அக்மார்க் – தவளாண் 

தபாருட்களுக்கான ேரக்குைியீடு 
AGMARK (Agricultural Marking) 

விவசாயம் மற்றும் கால்நறட 
உற்பத்ேிப் தபாருள்களான 

ோனியங்கள், அத்ேியாவசிய 

எண்தணய் முேலியவற்ைிற்கு 

சான்ைளிக்கப்படுகிைது. 

 

FPO (Fruit Process Order) (கனி 
உற்பத்ேிப் தபாருள்கள் ஆறண) 

பழ உற்பத்ேிப் தபாருள்களான 

பழரசம் ஜாம்கள், சாஸ் 

பேப்படுப்பட்ட கனிகள் மற்றும் 
காய்கைிகள், உறுகாய்கள் 

முேலியவற்ைிற்கு 

சான்ைளிக்கப்படுகிைது. 

 

இந்ேிய உணவுப் பாதுகாப்பு 
மற்றும் ேர நிர்ணய ஆறணயம் 

உணவுப் பாதுகாப்றபக் 
கண்காணிப்பதும் மற்றும் 
ஒழுங்குபடுத்துவேின் மூலம் 
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தபாதுமக்களின் சுகாோரத்றே 
பாதுகாப்பதும் மற்றும் 
தமம்படுத்துவதும் இந்ே 
ஆறணயத்ேின் தபாறுப்பாகும். 

 

கணிப்தபாைி 

9. கணினி ஒர் அைிமுகம் 

I. சரியான விறடறயத் தேர்ந்தேடுக்க. 

1. ேரவு மற்றும் ேகவல்கறளச் தசமிக்கும் சாேனம் எது? 

அ) குழலிப்தபருக்கி   ஆ) தோறலக்காட்சி 

இ) கைினி     ஈ) வாதனாலி 

2. கணினியின் நான்காம் ேறலமுறைக் கணினி எது? 

அ) நுண்தசய ி    ஆ) தசயற்றக நுண்தசயலி 

இ) அபாகஸ்    ஈ) மின்மயப்தபருக்கி 

3. ேரவு தசயலாக்கத்ேின் – படிநிறலகள் 

அ) 7   ஆ) 4   இ) 6   ஈ) 8 

4. 1. ஆபாகஸ் கணினியின் முேல் படிநிறல 

2. இராணுவப் பயன்பாட்டிற்காக ENIAC பயன்படுத்ேப்பட்டது.  

அ) இரண்டும் சரி   ஆ) கூற்று 1 தவறு, 2 சரி 

இ) கூற்று 1 சரி, 2 ேவறு  ஈ) இரண்டும் ேவறு 

II. தபாருத்துக 

1. கணினியின் 3-ஆம் ேறலமுறை -  அ) தோகுப்புச் சுற்று 

2. எழுத்து, எண்    - ஆ) ேகவல் 

3. மின்மயப்தபருக்கி   -  இ) கணினியின் ேந்றே 

4. தநரடியாகப் பயன்படுபறவ  - ஈ) ேரவு 

5. சார்லஸ் பாதபஜ்   - உ) II ேறலமுறை 
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விடை: 1 – அ, 2 – ஈ, 3 – உ, 4 – ஆ, 5 – இ 

III. சிறுவினாக்கள் 

1. கணினி - வறரயறு 

கணினி என்பது கட்டறளத் தோகுேிகள் அல்லது நிரல்களின் மூலம் ேரவு மற்றும் 
ேகவல்கறளச் தசமித்துக் றகயாளுகின்ை ஒரு மின்னனுக்கருவி 

2. ேரவு – ேகவல் தவறுபடுத்துக 

ேரவு ேகவல் 

1. ேரமான மற்றும் அளவு மாறுபாடுகளின் 

மேிப்புகளின் தோகுப்பு 
தசயல்படுத்ேப்பட்ட ேரவு 

2. தநரடியாக பயன்படுத்ே முடியாது தநரடியாக பயன்படுத்ேலாம் 
3. ேரவு தசயலாக்கம் என்ைால் என்ன? 

ேரவு தசயலாக்கம் என்பது ேரவுகறளச் தசகரித்துத் தேறவக்தகற்ப ேகவல்களாக மாற்றும் 
நிகழ்றவக் குைிப்பிடுவோகும். 

4. ேரவு தசயலாக்கம் என்பது, ேகவல்கறளச் தசகரித்துத் தேறவக்தகற்ப ேகவல்களாக 
மாற்றும் நிகழ்றவக் குைிப்பிடுவோகும். 

5. ேரவு தசயலாக்கத்ேின் நிறலகள்: 

ேரவு தசயலாக்கம் அல்லது ேரவு தசயல்பாடு என்பது ஆறு நிறலகளில் தசயல்படுகிைது. 

1. ேரவு தசகரிப்பு (Data Collection) 

2. ேரவு தசமித்ேல் (Storage of data) 

3. ேரவு வரிறசப்படுத்துேல் (Sorting of data)  

4. ேரவு தசயலாக்கம் (Processing of data) 

5. ேரவு பகுப்பாய்வு (Data analysis) 

6. ேரவு விளக்கமும் முடிவுகளும் (Data presentation and conclusions) 

6. கணினியின் ேறலமுறைகள்: 

காலம் ேறலமுறை மின்னணு உறுப்புகள் 

1940 – 1956 முேல் ேறலமுறை தவற்ைிடக் குழாய்கள் 

1956 - 1963 இரண்டாம் ேறலமுறை மின்மயப்தபருக்கி (டிரான்சிஸ்டர்) 
1964 – 1971 மூன்ைாம் ேறலமுறை ஒருங்கிறணந்ே சுற்று 

1972 - 2010 நான்காம் ேறலமுறை நுண்தசயலி 
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2010க்கு பின் ஐந்ோம் ேறலமுறை தசயற்றக நுண்ணைிவு 

 


