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1. பவப்பம் 

 வெப்பம் என்பது ஒரு ெகை ஆற்றலாகும். நமது முதன்கம வெப்ப ஆற்றல் மூலம் சூரியன் ஆகும். 

உராய்வு, எரிதல், மின்சாரம் ஆகியெற்றிலிருந்தும் நாம்  வெப்பத்கத வபறுகிறறாம். இகெ வெப்ப 

மூலங்ைள் எனப்படுகின்றன. வபாருள்ைகை வெப்பப்படுத்தும் றபாது அெற்றில் உள்ை மூலக்கூறுைளில் 

அதிர்வும் இயக்ைமும் அதிைரிக்கின்றன. அத்துடன் அப்வபாருள்ைளின் வெப்பநிகலயும் அதிைரிக்கிறது. 

ஒரு வபாருளில் அடங்கியுள்ை மூலக்கூறுைளின் இயக்ை ஆற்றறல வெப்பம் என அகைக்ைப்படுகிறது. 

வெப்பத்தின் SI அலகு ஜூல் ஆகும். 

 ஒரு வபாருள் எந்த அைவு வெப்பமாை அல்லது குளிர்ச்சியாை உள்ைது என்பகத அைவிடும் 

அைவிற்கு வெப்பநிகல எனப்வபயர். வெப்பநிகலயின் SI அலகு வைல்வின் ஆகும். வசல்சியஸ் 

எனப்படும் வசண்டிகிறரட் என்ற வபயரிலும் வெப்பநிகல அைக்ைப்படுகிறது. வெப்பநிகல அைக்ை 

வதர்றமா மீட்டர் எனப்படும் வெப்பநிகலமானிைள் பயன்படுகின்றன. வெப்பமும் வெப்பநிகலயும் 

ஒன்றுக்வைான்று மாறுபட்டகெயாகும்.  வெப்பமானது வெப்பநிகலகய மட்டும் அல்ல. அந்தப் 

வபாருளில் எவ்ெைவு மூலக்கூறுைள் உள்ைன என்பகதப் வபாறுத்தது. 1000 C யில் உள்ை ஒரு லிட்டர் 

வைாதிநீர் ஒரு பாத்திரத்திலும், அறத 1000 C யில் ஐந்து லிட்டர் வைாதிநீர் றெறு ஒரு பாத்திரத்திலும் 

இருந்தால் ஐந்து லிட்டர் வைாதிநீரில் வெப்பம் அதிைமாை இருக்கும். ஏவனனில் இங்கு தண்ணீரின் 

மூலக்கூறுைள் அதிைம். 

 வெப்பநிகலயானது உயர்ந்த வெப்பநிகலயிலுள்ை வபாருளில் இருந்து குகறந்த 

வெப்பநிகலயில் உள்ை வபாருளுக்குக் ைடத்தப்படுகிறது. பனிக்ைட்டிகய உள்ைகையில் கெத்தால் 

கையில் உள்ை வெப்பம் பனிக்ைட்டிக்குக் ைடத்தப்படும். சூடான ைாபிக் குெகைகய கையில் பிடிக்கும்  

றபாது ைாபியிலுள்ை வெப்பம் நமது கைக்குக் ைடத்தப்படுகிறது. வபாருள்ைள் வெப்பப்படுத்தும்றபாது 

விரிெகடகின்றன. குளிர்விக்கும் றபாது சுருங்குகின்றன. வெப்பத்தினால் ஒரு திண்மத்தின் நீைத்தில் 

ஏற்படும் அதிைரிப்பு நீள்விரிவு எனப்படுகிறது. வபாருளின் பருமவிரிவில் ஏற்படும் அதிைரிப்பு பரும விரிவு 

என அகைக்ைப்படுகிறது. தண்டொைங்ைள் இரும்பினால் ஆகியகெ. இகெ றைாகட ைாலத்தில் நீட்சி 

அகடகின்றன. எனறெ இரு தண்டொை முகனைள் நீட்சியகடந்து ஒன்றறாவடான்று றமாதி, இடம் 

வபயர்ெகதத் தடுக்ை அந்த முகனைளுக்கிகடறய இகடவெளி விடப்படுகிறது. 

 ஒரு வபாருள் மற்வறான்றின் வெப்பநிகலகயப் பாதிக்குமானால் அகெ வெப்பத் வதாடர்பில் 

உள்ை என அறிகிறறாம். வெப்பத் வதாடர்பில் உள்ை இகெ வபாருள்ைளின் வெப்பநிகலயும் சமமாை 

இருந்தால் அகெ வெப்பச் சமநிகலயில் உள்ைன என்கிறறாம். றைாகட ைாலத்தில் வெப்பத்தினால் 

ைம்பிைள் விரிெகடகின்றன. குளிர்ைாலங்ைளில் அகெ சுருங்கி விடுகின்றன. எனறெ மின்சாரக் ைம்பிகய 
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மின் ைம்பங்ைளில் வபாருந்தும்றபாது அதற்றைற்றொறு சற்றுத் தைர்ொைப் வபாருத்துகிறார்ைள். வெப்ப 

விரிொல் வபாருள்ைள் ஒன்கற ஒன்று இடித்து விடாமல் இருக்ை தண்டொைங்ைளின் பாைங்ைளுக்கு 

இகடயிலும் றமம்பாலங்ைளில் உள்ை ைற்ைாகரப் பாைங்ைளுக்கு இகடயில் இகடவெளி விட்டு அெற்கற 

அளிக்கிறார்ைள். 

1. ெரியான விமடமய ததர்ந்பதடு. 

1. ஒரு வபாருகை வெப்பப்படுத்தும்வபாழுது, அதிலுள்ை மூலக்கூறுைள் 

அ) தவகமாக நகரத் பதாடங்கும்  ஆ. ஆற்றகல இைக்கும் 

இ) ைடினமாை மாறும்    ஈ. றலசாை மாறும் 

2. வெப்பத்தின் அலகு 

அ) நியூட்டன்  ஆ. ஜூல்  இ) றொல்ட்  ஈ. வசல்சியஸ் 

3. 300C வெப்பநிகலயில் உள்ை ஒரு லிட்டர் நீரும், 500C வெப்பநிகலயில் உள்ை ஒரு லிட்டர் நீரும் 

ஒன்றாைச் றசரும்வபாழுது, உருொகும் நீரின் வெப்பநிகல 

அ. 800C     ஆ) 500C றமல் 800C க்குள் 

இ. 200C     ஈ) ஏறக்குமறய 400C 

4. 500C வெப்பநிகலயில் உள்ை நீர் நிரம்பிய ஓர் இரும்புக் குண்டிகன, 500C வெப்பநிகலயில் உள்ை நீர் 

நிரம்பிய முைகெயில் றபாடும்வபாழுது, வெப்பமானது 

அ. இரும்புக்குண்டிலிருந்து நீருக்குச் வசல்லும் 

ஆ. இரும்புக்குண்டிலிருந்து நீருக்தகா (அ) நீரிலிருந்து இரும்புக் குண்டுக்தகா மாறாது 

இ. நீரிலிருந்து இரும்புக் குண்டிற்குச் வசல்லும் 

ஈ. இரண்டின் வெப்பநிகலயும் உயரும்  

II. தகாடிட்ட இடங்கமள நிரப்புக 

1. வெப்பம் ___________ வபாருளிலிருந்து ____________ வபாருளுக்கு பரவும். 

விமட: சூடான, குளிர்ச்சியான 
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2. வபாருளின் சூடான நிகலயானது _________ வைாண்டு ைணக்கிடப்படுகிறது. 

விமட: பவப்பநிமலமானி 

3. வெப்பநிகலயின் SI அலகு________ 

விமட: பகல்வின் 

4. வெப்பப்படுத்தும்வபாழுது திடப்வபாருள் _______ மற்றும் குளிர்விக்கும்வபாழுது _________. 

விமட: விரிவமடயும், சுருங்கும் 

5. இரண்டு வபாருட்ைளுக்கிகடறய வெப்பப் பரிமாற்றம் இல்கலவயனில் அகெ இரண்டும் __________ 

நிகலயில் உள்ைன. 

விமட: பவப்பச் ெம 

III. ெரியா? தவறா?  தவறாக இருப்பின் ெரியாக எழுதவும். 

1. வெப்பம் என்பது ஒரு ெகை ஆற்றல். இது வெப்பநிகல அதிைமான வபாருளிலிருந்து வெப்பநிகல 

குகறொன வபாருளிற்கு பரவும். ெரி 

2. நீரிலிருந்து வெப்பம் வெளிறயறும் வபாழுது, நீராவி உருொகும். தவறு 

 நீரிலிருந்து வெப்பம் வெளிறயறும் றபாது அது பனிக்ைட்டியாை உகறயும். 

3. வெப்பவிரிவு என்பது வபாதுொை தீங்ைானது. ெரி 

4. றபாறராசிலிறைட் ைண்ணாடியானது வெப்பப்படுத்தும்வபாழுது அதிைம் விரிெகடயாது. ெரி 

5. வெப்பம் மற்றும் வெப்ப நிகல இரண்டும் ஒறர அலகிகனப் வபற்றுள்ைன. தவறு 

 வெப்பத்தின் SI அலகு ஜூல். வெப்பநிகலயின் SI அலகு வைல்வின். 

IV. பபாருத்துக. 

1. வெப்பம்   - 00C 

2. வெப்பநிகல  - 1000C 

3. வெப்பச் சமநிகல  - வைல்வின் 
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4. பனிக்ைட்டி   - வெப்பம் பரிமாற்றம் இல்கல 

5. வைாதிநீர்   - ஜூல் 

விமட: 

1. வெப்பம்   - ஜூல் 

2. வெப்பநிகல  - வைல்வின் 

3. வெப்பச் சமநிகல  - வெப்பம் பரிமாற்றம் இல்கல  

4. பனிக்ைட்டி   - 00C 

5. வைாதிநீர்   - 1000C 

V. ஒப்புமம தருக. 

1. வெப்பம் :: ஜூல் :: வெப்பநிகல :: பகல்வின் 

2. பனிக்ைட்டி :: 00C :: வைாதிநிகல :: 1000 C 

3. மூலக்கூறுைளின் வமாத்த இயக்ை ஆற்றல் :: வெப்பம் :: சராசரி இயக்ை ஆற்றல் :: ெராெரி பவப்பம் 

VI. மிகக் குறுகிய விமடயளி 

1. வீட்டில் எந்பதந்த மின்ொர ொதனங்களிலிருந்து நாம் பவப்பத்மதப் பபறுகிதறாம் எனப் 

பட்டியலிடுக. 

 வீட்டில் மின், இஸ்திரிப்வபட்டி, மின் வெப்பக்ைலன், மின்நீர் சூறடற்றி ஆகிய 

மின்சாதனங்ைளிலிருந்து நாம் வெப்பத்கத வபறுகிறறாம். 

2. பவப்பநிமல என்றால் என்ன? 

 ஒரு வபாருள் எந்த அைவு வெப்பமாை அல்லது குளிர்ச்சியாை உள்ைது என்பதகன அைவிடும் 

அைவுக்கு வெப்பநிகல என்று வபயர். 

3. பவப்பவிரிவு என்றால் என்ன? 
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 ஒரு வபாருகை வெப்பப்படுத்தும்வபாழுது அது விரிெகடெகத அப்வபாருளின் வெப்ப 

விரிெகடவு என்கிறறாம். 

4. பவப்பச்ெமநிமல பற்றி நீ அறிந்தமதக் கூறுக. 

 வெப்பத்வதாடரில் உள்ை இருவபாருட்ைளின் வெப்பநிகலயும் சமமாை இருந்தால் அகெ வெப்பச் 

சமநிகலயில் உள்ைன எனலாம். 

5. பவப்பத்தினால் திடப் பபாருட்களின் மூலக்கூறுகளில் ஏற்படும்  மாற்றங்கமளக் கவனி. 

 எல்லாப் வபாருட்ைளிலும் மூலக்கூறுைைானது அதிர்விறலா அல்லது இயக்ைத்திறலா உள்ைன. 

அெற்கற நம் ைண்ைைால் பார்க்ை இயலாது. வபாருட்ைகை வெப்பப்படுத்தும் வபாழுது அதில் உள்ை  

மூலக்கூறுைளின் இந்த அதிர்வும், இயக்ைமும் அதிைரிக்கின்றன. அறதாடு வபாருளின் வெப்பநிகலயும் 

உயர்கிறது. 

 எனறெ, வெப்பம் என்பது ஒரு வபாருளின் வெப்பநிகலகய உயரச்வசய்து, மூலக்கூறுைகை 

றெைமாை இயங்ை கெக்ைக்கூடிய ஒரு ெகையான ஆற்றல் என நாம் புரிந்துவைாள்ைலாம். 

6. பவப்பம் மற்றும் பவப்பநிமல தவறுபடுத்துக. 

பவப்பமும் பவப்பநிமலயும் ஒன்றல்ல, அமவ இரு மாறுபட்ட காரணிகள்: 

 வெப்பநிகலயானது ஒரு வபாருளிலுள்ை அணுக்ைள் அல்லது மூலக்கூறுைள் எவ்ெைவு 

றெைத்தில் இயங்குகின்றன அல்லது அதிர்கின்றன என்பகதப் வபாறுத்தது. 

 வெப்பமானது வெப்பநிகலகய மட்டுமல்ல, ஒரு வபாருளில் எவ்ெைவு மூலக்கூறுைள் உள்ைன 

என்பகதயும் வபாறுத்தது. 

 வெப்பநிகலயானது மூலக்கூறுைளின் சராசரி இயக்ை ஆற்றகலக் குறிப்பிடும் ஓர் அைவீடு. 

வெப்பமானது அப்வபாருளில் அடங்கியுள்ை மூலக்கூறுைளின் வமாத்த இயக்ை ஆற்றகலக் 

குறிப்பிடும் ஓர் அைவீடு. 

7. பவப்பவிரிமவத் தகுந்த உதாரணங்களுடன் விளக்குக. 

 இரயில் தண்டொைங்ைள் வபாழுது, அதன் இரு இரும்புப் பாைங்ைளுக்கிகடறய இகடவெளி 

விடப்படுகின்றது. 
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 றைாகடைாலத்தில் இரும்புத் தண்டொைங்ைள் வெப்பத்தால் நீட்சி அகடகின்றன. அெற்றின் 

முகனைள் நீண்டு, ஒன்கற ஒன்று றமாதி இடித்துத் தள்ளிவிடாமல் இருப்பதற்ைாை, இரும்புத் 

பாைங்ைளுக்கு இகடறய இகடவெளி விடப்படுகிறது. 

 றமம்பாலங்ைளிலுள்ை ைற்ைாகரப் பாைங்ைளுக்கு இகடயில் இகடவெளி விடப்படுகிறது. 

 றைாகட வெயிலில் ைற்ைாகரப் பாைங்ைள் வெப்பத்தால் விரிெகடகின்றன. இந்தப் பாைங்ைள் 

ஒன்றறாடு ஒன்று றமாதி இடம் ஒஎயராமல் இருப்பதற்ைாை அெற்றின் இகடயில் இகடவெளி 

இடப்படுகிறது. 

 

2. மின்னியல் 

 மின்சாரத்கத உருொக்கும் மூலங்ைள் மின் மூலங்ைள் எனப்படுகின்றன. அனல்மின் நிகலயங்ைள், 

ைாற்று ஆகலைள், அணுமின் நிகலயங்ைள், ைடலகல, ைாற்றாகல மற்றும் சூரிய ஒளி றபான்ற 

மின்மூலங்ைளிலிருந்து நாம் மின்சாரத்கதப் வபறுகிறறாம். அனல்மின் நிகலயங்ைளில் நிலக்ைரி, டீசல் 

ஆகிய எரிவபாருள்ைள் எரிக்ைப்பட்டு தண்ணீர் நீராவியாை மாற்றப்படுகிறது. இந்த நீராவியால் இயங்கும் 

டர்கபன்ைள் மூலம் நமக்கு மின்சாரம் கிகடக்கிறது. நீர்மின் நிகலயங்ைளில் டர்கபன்ைகைச் சுைற்ற 

அகணக்ைட்டிலிருந்து பாயும் நீர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அணுமின் நிகலயங்ைளில் அணுக்ைரு 

ஆற்றகலக் வைாண்டு நீர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அணுமின் நிகலயங்ைளில் அணுக்ைரு ஆற்றகலக் 

வைாண்டு நீர் வைாதிக்ைகெக்ைப்பட்டு நீராவி உண்டாக்ைப்படுகிறது. இந்த அணுக்ைரு ஆற்றல் இயக்ை 

ஆற்றலாைவும் பின் மின் ஆற்றலாைவும் மாற்றப்படுகிறது. ைாற்றகலைளில் ைாற்றின் றெைம் 

டர்கபன்ைகைச் சுைற்றப் பயன்படுகிறது. 

 றெதியாற்றகல மின் ஆற்றலாை மாற்றும் சாதனம் மின்ைலம் எனப்படுகிறது. ஒரு முகற 

மட்டுறமபயன்படுத்தக் கூடிய மின்ைலங்ைள் முதன்கம மின்ைலங்ைள் எனப்படுகின்றன. இகெ 

சுெர்க்ைடிைாரம், கைக்ைடிைாரம், வபாம்கமைள் ஆகியெற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பலமுகற 

மின்றனற்றம் வசய்து, மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடிய மின்ைலங்ைள் துகண மின்ைலங்ைள் என 

அகைக்ைப்படுகின்றன. கைறபசிைள், மடிக்ைணினிைள், அெசர ைால விைக்குைள் ஆகியெற்றில் துகண 

மின்ைலங்ைள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டு அல்லது அதற்கு றமற்பட்ட மின்ைலன்ைகை 

இகணப்பதால் மின்ைல அடுக்கு (பாட்டரி) உருொகிறது. மின்சுற்று என்பது மின்ைலத்தின் றநர் 

முகனயிலிருந்து எதிர்முகனக்கு மின்னூட்டம் வசல்லும் வதாடர்ச்சியான் மூடிய பாகதயாகும். இதகன 

அகமக்ை மின்ைலன், இகணப்புக்ைம்பிைள், மின்விைக்கு, சாவி ஆகியகெ பயன்படுகின்றன. சாவி திறந்த 
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நிகலயில் உள்ை றபாது அந்த மின் சுற்றில் மின்றனாட்டம் வசல்லாது. இது திறந்த மின்சுற்று எனப்படும். 

சாவியானது மூடிய நிகலயில் உள்ை றபாது மின்சுற்றில் மின்சாரம் வசல்லும். இது மூடிய சுற்று 

எனப்படுகிறது. 

 ஒன்றுக்கு றமற்பட்ட மின்விைக்குைள் வதாடராை இருக்குமாறு அகமக்ைப்படும் மின்சுற்று வதாடர் 

இகணப்பு எனப்படுகிறது. இந்த மின்சுற்றில் ஒரு விைக்கு பழுதகடந்தாலும் இந்தச் சுற்றில் உள்ை 

அகனத்து விைக்குைளும் அகணந்துவிடும். ஒன்றுக்கு றமற்பட்ட மின் விைக்குைள் இகணயாை 

இருக்கும்படி உருொக்ைப்படும் மின்சுற்று பக்ை இகணப்பு மின்சுற்று எனப்படுகிறது. இதில் ஒரு 

மின்விைக்கு பழுதகடந்தாலும் மற்ற விைக்குைள் எரியும். நமது வீடுைளில் பக்ை இகணப்பில் 

மின்ைருவிைள் இகணக்ைப்படுகின்றன. எந்வதந்தப் வபாருள்ைள் தம் ெழிறய மின்னூட்டம் வசல்ல 

அனுமதிக்ைப்படுகின்றன. அகெ மின்ைடத்திைள் எனப்படுகின்றன. எ.ைா: தாமிரம், இரும்பு, மாசுபட்ட நீர். 

எந்வதந்தப் வபாருள்ைள் தம் ெழிறய மின்னூட்டம் வசல்ல அனுமதிப்பதிகலறயா அெற்கற நாம் 

அரிதிற்ைடத்திைள் என்கிறறாம். எ.ைா. ைண்ணாடி, மரம், பிைாஸ்டிக். 

 மின்ைலம் என்பது றெதியாற்றகல மின் ஆற்றலாை மாற்றும் சாதனம் ஆகும். இதில் றநர் மற்றும் 

எதிர்மின் அயனிைகைத் தரக் கூடிய ைகரசல் மின்பகுளியாை எடுத்துக் வைாள்ைப்படுகிறது. இரு றெறுபட்ட 

உறலாைத்தைடுைள் மின்முகனைைாைப் வபாருத்தப்பட்டு இந்தக் ைகரசலில் நிறுத்தப்படுகின்றன. இரு 

உறலாைத் தைடுைளின் முகனைகையும் ைம்பியால் இகணக்கும் றபாது மின்சாரம் றநர்மின் ொயிலிருந்து 

எதிர்மின் ொய்க்குச் வசல்கிறது. எளிய மின்ைலம் அகமக்ை நாம் மின்பகுளியாை சாதம் ெடித்த நீர், தயிர், 

உருகைக் கிைங்கு, எலுமிச்சம்பைம் றபான்றெற்கறப் பயன்படுத்தலாம். 

I. ெரியான விமடமயத் ததர்ந்பதடு. 

1. றெதி ஆற்றகல மின்னாற்றலாை மாற்றும் சாதனம் 

அ. மின் விசிறி    ஆ. சூரிய மின்ைலன் 

இ. மின்கலன்     ஈ. வதாகலக்ைாட்சி 

2. மின்சாரம் தயாரிக்ைப்படும் இடம் 

அ. மின் மாற்றி    ஆ. மின் உற்பத்தி நிமலயம் 

இ. மின்சாரக் ைம்பி    ஈ. வதாகலக்ைாட்சி 

3. கீழ்க்ைண்டெற்றுள் எது நற்ைடத்தி? 
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அ. பவள்ளி   ஆ. மரம்  இ. அழிப்பான்  ஈ. வநகிழி 

II. தகாடிட்ட இடங்கமள நிரப்புக. 

1. ____________ வபாருள்ைள் தன் ெழிறய மின்றனாட்டம் வசல்ல அனுமதிக்கின்றன. 

விமட:  மின்கடத்தி 

2. ஒரு மூடிய மின்சுற்றினுள் பாயும் மின்சாரம் ____________ எனப்படும். 

விமட: மின்தனாட்டம் 

3. _________ என்பது மின்சுற்கற திறக்ை அல்லது மூட உதவும் சாதனமாகும். 

விமட: ொவி 

4. மின்ைலனின் குறியீட்டில் வபரிய வசங்குத்து றைாடு __________ முகனகயக் குறிக்கும். 

விமட: தநர் 

5. இரண்டு அல்லது அதற்கு றமற்பட்ட மின்ைலன்ைளின் வதாகுப்பு ___________ ஆகும். 

விமட: மின்கல அடுக்கு. 

III. ெரியா? தவறா? எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் ெரியாக எழுதவும். 

1. பக்ை இகணப்பு மின்சுற்றில், ஒன்றுக்கு றமற்பட்ட மின்றனாட்டப் பாகதைள் உண்டு. ெரி 

2. இரண்டு மின்ைலன்ைகைக் வைாண்டு உருொக்ைப்படும் மின்ைல அடுக்கில் ஒரு மின்ைலத்தின் எதிர் 

முகனகய மற்வறாரு மின்ைலத்தின் எதிர்முகனறயாடு இகணக்ை றெண்டும்.  தவறு 

 ஒரு மின்ைலத்தின் எதிர்முகனகய மற்வறாரு மின்ைலத்தின் றநர்முகனறயாடு இகணக்ை 

றெண்டும். 

3. சாவி என்பது மின்சுற்றிகனத் திறக்ை அல்லது மூடப் பயன்படும் மின்சாதனம் ஆகும். ெரி 

4. தூய நீர் என்பது ஒரு நற்ைடத்தியாகும்.       தவறு 

 மாசுபட்ட நீர்தான் ஒரு நற்ைடத்தியாகும். 

5. துகண மின்ைலன்ைகை ஒருமுகற மட்டுறம பயன்படுத்த முடியும்.   தவறு 
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 துகண மின்ைலன்ைகை மின்றனற்றம் வசய்து மீண்டும் பயன்படுத்தலாம். 

IV. மிகக் குறுகிய விமடயளி. 

1. கூற்று (A): நமது உடலானது மின்அதிர்கெ வெகு எளிதில் ஏற்றுக்வைாள்கிறது. 

காரணம் (B): மனித உடலானது ஒரு நல்ல மின்ைடத்தியாகும். 

அ. A மற்றும் R இரண்டும் ெரி. மற்றும் R என்பது A க்கு ெரியான விளக்கம். 

ஆ. A சரி. ஆனால் R என்பது A க்கு சரியான விைக்ைம் அல்ல. 

இ. A தெறு மற்றும் ஆனால் R சரி. 

ஈ. A மற்றும் R இரண்டும் சரி. R என்பது A க்கு சரியான விைக்ைம் 

2. எலுமிச்ெம் பழத்தில் இருந்து மின்தனாட்டத்மத உருவாக்க முடியுமா? 

 முடியும். எலுமிச்சம் பைக்ைகரசகல மின்பகுளியாைவும், தாமிரத்தைடு, துத்தநாைத் தைடுைகை 

மின்ொய்ைைாைவும் அதில் நிறுத்த றெண்டும். இரு தைடுைகையும் ைம்பியால் இகணத்தால் தாமிரத்தைடு 

+ லிருந்து துத்தநாைத்தைடு – க்கு மின்றனாட்டம் பாயும். 

3. டார்ச் விளக்கில் எவ்வமகயான மின்சுற்று பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

 வதாடர் இகணப்பு மின்சுற்று 

6. பபாருந்தாதமத வட்டமிடுக. அதற்கான காரணம் தருக. 

 ொவி,  மின்விளக்கு, மின்கல அடுக்கு,    

 சாவி, மின்விைக்கு, மின்ைல அடுக்கு ஆகியகெ வதாடர் இகணப்பு மின்சுற்றறாடு றசர்ந்தகெ. 

மின்னியற்றி இதில் றசராது. 

7. கடிகாரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மின்கலன் மூலம் நமக்கு மின் அதிர்வு ஏற்படுமா? விளக்கம் தருக. 

 ைடிைாரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மின்ைலம் மூலம் நமக்கு மின் அதிர்வு ஏற்படாது. ஏவனனில் இதில் 

பயன்படுத்தப்படும் முதன்கம மின்ைலம் மிைக் குகறந்த அழுத்தம் வைாண்டது. இதனால் நமக்கு மின் 

அதிர்வு ஏற்படுெதில்கல. 

மின்னியற்றி 



General Science                                                     Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 11 of 40 

8. பவள்ளி உதலாகம் மிகச் சிறந்த மின்கட்த்தியாகும். ஆனால் அது மின் கம்பி உருவாக்கப் 

பயன்படுத்தப்படுவதில்மல? ஏன்? 

 வெள்ளி மிைச் சிறந்த மின்ைடத்தியாை இருப்பினும் அது விகல அதிைமாை இருப்பதால், அகதப் 

றபாலறெ நல்ல மின்ைட்த்தியாகிய தாமிரம் மின்ைம்பி உருொக்ைப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெள்ளிறயாடு 

ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்றபாது தாமிரம் விகல மலிொை இருப்பதால் வெள்ளிக்குப் பதில் தாமிரக் ைம்பி 

மின்ைடத்தியாைப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

9. மின்மூலங்கள் என்றால் என்ன? இந்தியாவில் உள்ள பல்தவறு மின் நிமலயங்கள் பற்றி விளக்குக. 

 மின்சாரத்கத உருொக்கும் மூலங்ைள் மின் மூலங்ைள் எனப்படுகின்றன. 

 தமிழ்நாட்டில் அனல் மின் நிகலயங்ைள் வநய்றெலி, எண்ணூரில் உள்ைன. நீர் மின் 

நிகலயங்ைள் றமட்டூர், பாபநாசத்தில் உள்ைன. அணுமின் நிகலயங்ைள் ைல்பாக்ைம், கூடங்குைத்தில் 

உள்ைன. ைாற்றாகலைள் ஆரால்ொய்வமாழி, ையத்தாறில் அதிைம் உள்ைன. 

இந்தியாவில் உள்ள பல்தவறு மின்நிமலயங்கள்: 

1. கிஷன் ைங்ைா கைட்றரா எலக்ட்ரிக் நிகலயம், 2. சலால் நீர் மின்நிகலயம், 3. தாராப்பூர்  அணு 

மின்நிகலயம், 4. நபு நைர் அனல் மின்நிகலயம், 5. கைைா அணு மின்நிகலயம், 6. ராஜஸ்தான் அணு 

மின்நிகலயம், 7. பவரௌளி அனல் மின்நிகலயம், 8. குஜராத் சூரியப் பூங்ைா, 9. விந்தியாசல் அனல் 

மின்நிகலயம், 10. முந்த்ரா அனல்மின் நிகலயம், குஜராத். 

10. மின்கடத்திகள் மற்றும் அரிதிற்கடத்திகள் குறித்து சிறு குறிப்பு வமரக. 

மின்கடத்திகள்: 

 எந்வதந்தப் வபாருள்ைள் தன் ெழிறய மின்னூட்டங்ைகைச் வசல்ல அனுமதிக்கின்றனறொ 

அெற்கற நாம் மின்ைடத்திைள் என்கிறறாம். 

எ.கா: உறலாைங்ைைான தாமிரம், இரும்பு, அலுமினியம் மற்றும் மாசுபட்ட நீர், புவி றபான்றகெ. 

அரிதிற் கடத்திகள் (மின் கடத்தாப் பபாருள்கள்): 

 எந்வதந்தப் வபாருள்ைள் தன் ெழிறய மின்னூட்டங்ைகைச் வசல்ல அனுமதிக்ைவில்கலறயா 

அெற்கற நாம் அரிதிற்ைடத்திைள் (அ) மின்ைட்த்தாப் வபாருள்ைள் என்கிறறாம். 

எ.கா: பிைாஸ்டிக், ைண்ணாடி, மரம், ரப்பர், பீங்ைான், எறபாகனட் றபான்றகெ. 
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3. நம்மமச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் 

 ஒரு வபாருள் தன்னுகடய நிகலயில் இருந்து மற்வறாரு நிகலக்கு மாறும் நிைழ்றெ மாற்றம் 

எனப்படுகிறது. இது வபாருளின் ஆரம்பநிகலக்கும் இறுதி நிகலக்கும் உள்ை றெறுபாடு ஆகும். நீர் 

பனிக்ைட்டியாை மாறுெதும், பனிக்ைட்டி நீராை மாறுெதும் சாதாரணமான நிகலமாற்றங்ைள் ஆகும். மாற்றம் 

என்பது ெடிெம், நிறம், வெப்பநிகல, நிகல மற்றும் இகயபு ஆகியெற்றில் ஏற்படக் கூடும். 

 மாற்றங்ைள் பற்பல ெகைப்படும். சில மாற்றங்ைள் நிைை அதிை றநரத்கத எடுத்துக் வைாள்கின்றன. 

இகெ வமதுொன மாற்றங்ைள் ஆகும். எ.ைா: முடிெைர்தல், வசடி ெைர்தல், விகத முகைத்தல். சில 

மாற்றங்ைள் குகறந்த ைால அைவில் ஏற்பட்டு விடுகின்றன. இகெ றெைமான மாற்றங்ைள் ஆகும். எ.ைா: 

பட்டாசு வெடித்தல், ைாகிதம் எரிதல், பலூன் வெடித்தல். 

 சில மாற்றங்ைள் நிைழ்ந்த பின் மாற்றமகடந்த வபாருள்ைள் மீண்டும் தங்ைள் பகைய நிகலக்குத் 

திரும்புெது மீள் மாற்றம் எனப்படுகிறது. எ.ைா: ரப்பர் ெகையம் நீளுதல், பனிக்ைட்டி உருகுதல், வதாட்டால் 

சிணுங்கி இகலைலின் சுருங்குதல். சில மாற்றங்ைள் நிைழ்ந்த பின் வபாருள்ைள் தம் பகைய நிகலக்கு 

மீண்டும் திரும்ப இயலாது. இத்தகைய மாற்றம் மீைாமாற்றம் எனப்படுகிறது. எ.ைா: பால் தயிராை 

மாறுதல்,உணவு வசரித்தல்,மாவிலிருந்து இட்லி தயாரித்தல். 

 ஒரு வபாருளின் றெதியியல் பண்புைளில் மாற்றம் ஏற்படாமல் அதன் இயற்பியல் பண்புைளில் 

மட்டும் ஏற்படும் மாற்றம் இயற்பியல் மாற்றம் எனப்படும். இது ஒரு தற்ைாலிை மாற்றம் ஆகும். எ.ைா: 

பனிக்ைட்டி உருகுதல், சர்க்ைகர நீரில் ைகரதல். நீகர வெப்பப்படுத்துெதால் அகத நீராவியாை மாற்றலாம். 

அகதக் குளிர்விப்பதால் பனிக்ைட்டியாை மாற்றலாம். திண்மத் துைள்ைள் தனித்தனி மூலக்கூறுைைாைப் 

பிரிக்ைப்பட்டு நீர்ம மூலக்கூறுைளுக்கிகடறய விரவுதகல ைகரசல் என்கிறறாம். ைகரசலில் என்கிறறாம். 

ைகரசலில் ைகரந்துள்ை வபாருள் ைகரவபாருள் என்றும், ைகரவபாருகைக் ைகரக்ைக் கூடிய வபாருள் 

ைகரப்பான் என்றும் அகைக்ைப்படுகிறது. 

 வபாருள்ைளின் றெதிப் பண்புைளில் மாற்றங்ைள் ஏற்படும்றபாது அது றெதியியல் மாற்றம் 

எனப்படுகிறது. எ.ைா: மரம் எரிதல், றசாைம் வபாரிதல், இரும்பு துருப்பிடித்தல். றெதியியல் மாற்றம் என்பது 

ஒரு நிரந்தர மாற்றம் ஆகும். இம்மாற்றத்தின் றபாது புதிய வபாருள்ைள் உருொகின்றன. இந்த றெதியியல் 

மாற்றம் மீைா மாற்றம் ஆகும். ஆனால் இயற்பியல் மாற்றம் என்பது தற்ைாலிைமாை நகடவபறும் ஒரு 

மீள்மாற்றமாகும். இயற்பியல் மாற்றத்தின் றபாது றெதி இகயபில் மாற்றம் ஏற்படுெதில்கல; புதிய 

வபாருள்ைள் எதுவும் உண்டாெதில்கல. 
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 சுற்றுச் சூைலுக்கும் பயன் தரும் அல்லது நமக்குத் தீங்கு விகைவிக்ைாத மாற்றங்ைள் விரும்பத்தக்ை 

மாற்றங்ைள் ஆகும். எ.ைா: ைாய் ைனியாதல், பருெநிகல மாற்றம், பால் தயிராதல். சுற்றுச் சூைலுக்குப் 

பயந்தராத, தீங்கு விகைவிக்ைக் கூடிய மாற்றங்ைள் விரும்பத்தைாத மாற்றங்ைள் ஆகும். எ.ைா: ைாடுைள் 

அழிதல், பைம் அழுகுதல், இரும்பு துருப்பிடித்தல். 

 இயற்கையில் தானாைறெ நிைழும் மாற்றங்ைள் இயற்கையான மாற்றங்ைள் என்று 

அகைக்ைப்படுகின்றன. எ.ைா: புவியின் சுைற்சி, மகை வபய்தல், நிலவின் பல்றெறு நிகலைள். மனிதன் 

தன் விருப்பத்திற்றைற்ப ஏற்படுத்தும் மாற்றங்ைள் வசயற்கையான மாற்றங்ைள் எனப்படுகின்றன. எ.ைா: 

சகமத்தல் , ைாடுைகை அழித்தல், பயிரிடுதல், ைட்டிடங்ைகைக் ைட்டுதல். 

I. ெரியான விமடமயத் ததர்ந்பதடு. 

1. பனிக்ைட்டி நீராை உருகும்றபாது ஏற்படும் மாற்றம் __________ ஆகும். 

அ. இட மாற்றம்    ஆ. நிற மாற்றம் 

இ. நிமல மாற்றம்    ஈ. இகயபு மாற்றம் 

2. ஈரத்துணி ைாற்றில் உலரும்றபாது ஏற்படும் மாற்றம் __________ 

அ. றெதியியல் மாற்றம்   ஆ. விரும்பத்தைாத மாற்றம் 

இ. மீைா மாற்றம்    ஈ. இயற்பியல் மாற்றம் 

3. பால் தயிராை மாறுெது ஒரு _____ ஆகும். 

அ. மீள் மாற்றம்    ஆ. றெைமான மாற்றம் 

இ. மீளா மாற்றம்    ஈ. விரும்பத்தைாத மாற்றம் 

4. கீழுள்ைெற்றில் விரும்பத்தக்ை மாற்றம் எது? 

அ. துருப்பிடித்தல்    ஆ. பருவநிமல மாற்றம் 

இ. நில அதிர்வு     ஈ. வெள்ைப்வபருக்கு 

5. ைாற்று மாசுபாடு, அமில மகைக்கு மகைக்கு ெழிெகுக்கும். இது ஒரு ______________ ஆகும். 

அ. மீள்மாற்றம்     ஆ. றெைமான மாற்றம் 
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இ. இயற்கையான மாற்றம்   ஈ. மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாற்றம் 

II. தகாடிட்ட இடங்கமள நிரப்புக. 

1. ைாந்தம் இரும்பு ஊசிகயக் ைெர்ந்திழுக்கும். இது ஒரு _________ மாற்றம். 

விமட: மீள்  

2. முட்கடகய றெைகெக்கும் றபாது ___________ மாற்றம் நிைழ்கிறது. 

விமட: மீளா 

3. நமக்கு ஆபத்கத விகைவிப்பகெ  ______________ மாற்றங்ைள். 

விமட: விரும்பத்தகாத 

4. தாெரங்ைள் ைரியமில ொயு மற்றும் நீகரச் றசர்த்து ஸ்டார்ச்கச உருொக்குெது ____________ ஆகும், 

விமட:  இயற்மகயான மாற்றம் 

5. பட்டாசு வெடித்தல் என்பது ஒர் ___ மாற்றம்; விகத முகைத்தல் ஒரு ____ மாற்றம். 

விமட: தவகமான, பமதுவான 

III. ெரியா ? தவறா? எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் ெரியாக எழுதவும். 

1. குைந்கதைளுக்குப் பற்ைள் முகைப்பது வமதுொன மாற்றம்.     ெரி 

2. தீக்குச்சி எரிெது ஒரு மீள் மாற்றம்.         தவறு 

 தீக்குச்சி எரியும்றபாது றெதியியல் மாற்றம் நகடவபறுகிறது.இது ஒரு மீைா மாற்றம் ஆகும். 

3. அமாொகச வபௌர்ணமியாை மாறும் நிைழ்வு மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கூடிய மாற்றம்.  தவறு 

 அமாொகச வபௌர்ணமியாை மாறுெது இயற்கையான மாற்றம் ஆகும். 

4. உணவு வசரித்தல் ஓர் இயற்பியல் மாற்றம்.        தவறு 

 வசரிக்ைப்பட்ட உணவு றெதியியல் மாற்றம் அகடகிறது. 

5. உப்கப நீரில் ைகரத்து உருொக்கும் ைகரசலில், நீர் ஒரு ைகரவபாருள் ஆகும்.   தவறு 
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 உப்கப நீரில் ைகரக்கும்றபாது நீர் ஒரு ைகரப்பான் ஆகும். 

IV. ஒப்புமம தருக. 

1. பால் தயிராதல் : மீைா மாற்றம் :: றமைம் உருொதல் : _________ மாற்றம். 

விமட: மீள் 

2. ஒளிச்றசர்க்கை : __________ மாற்றம் :: நிலக்ைரி எரிதல் : மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாற்றம். 

விமட: இயற்மகயான 

 3. குளுக்றைாஸ் ைகரதல் : மீள் மாற்றம் :: உணவு வசரித்தல் : ____________ மாற்றம். 

விமட: மீளா 

4. உணவு சகமத்தல் : விரும்பத்தக்ை மாற்றம் :: உணவு வைட்டுப்றபாதல் : ________ மாற்றம் 

விமட: விரும்பதகாத 

5. தீக்குச்சி எரிதல் : ____________ மாற்றம் :: பூமி சுற்றுதல் : வமதுொன மாற்றம் 

விமட:  தவகமான 

V. பபாருந்தாத ஒன்மறத் ததர்ந்பதடுத்து, தற்கான காரணத்மதக் கூறுக. 

1. குைந்கத ெைருதல், கண் சிமிட்டுதல், துருப்பிடித்தல், விகதமுகைத்தல். 

 கண் சிமிட்டுதல் தவகமான மாற்றம். மற்றமவ பமதுவான மாற்றங்கள் 

2. மின்விைக்கு ஒளிர்தல், வமழுகுெர்த்தி எரிதல், ைாபி குெகை உகடதல், பால் தயிராதல். 

 பால் தயிராதல் பமதுவான மாற்றம். மற்றமவ தவகமான மாற்றங்கள். 

3. முட்கட அழுகுதல், நீராவி குளிர்தல், முடிபவட்டுதல், ைாய் ைனியாதல். 

 முடிபவட்டுதல் தவகமான மாற்றம். மற்றமவ பமதுவான மாற்றங்கள். 

4. பலூன் ஊதுதல், பலூன் வெடித்தல், சுவற்றின் வண்ணம் மங்குதல், மண்வணண்வணய் எரிதல். 

 சுவற்றின் வண்ணம் மங்குதல் பமதுவான மாற்றம். மற்றமவ தவகமான மாற்றங்கள். 
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V. மிகக் குறுகிய விமடயளி 

1. தாவரங்கள் மட்குதல் என்ன வமகயான மாற்றம்? 

 இயற்கையான மாற்றம், மீைா மாற்றம், வமதுொன மாற்றம். 

2. உங்களிடம் சிறிது பமழுகு தரப்பட்டால் அமத மவத்து உங்களால் பமழுகு பபாம்மம பெய்ய 

முடியுமா? அவ்வாறு பெய்யமுடிபமனில் எவ்வமக மாற்றம் எனக் குறிப்பிடுக. 

 முடியும். இது வசயற்கையான மாற்றம். 

3. பமதுவான மாற்றத்மத வமரயறு. 

 சில மாற்றங்ைள் நிைை அதிை றநரத்கத எடுத்துக் வைாள்கின்றன. இகெ வமதுொன மாற்றங்ைள் 

எனப்படுகின்றன. 

4. கரும்புச் ெர்க்கமரமய நன்றாக பவப்பப்படுத்தும் தபாது என்ன நிகழும்? இதில் நமடபபறும் 

ஏததனும் இரண்டு மாற்றங்கமளக் குறிப்பிடுக. 

 ைரும்புச் சர்க்ைகரகய நன்றாை வெப்பப்படுத்தும்றபாது அதில் உள்ை நீர் ஆவியாகி இயற்பியல் 

மாற்றம் அகடகிறது. இறுதியில் மாற்றம் அகடகிறது. இறுதியில் ஏற்படும் றெதியியல் மாற்றத்தால் ைரி 

மட்டும் எஞ்சி இருக்கிறது. 

5. கமரெல் என்றால் என்ன? 

 திண்மத் துைள்ைள் தனித்தனி மூலக்கூறுைைாைப் பிரிக்ைப்பட்டு, நீர்ம மூலக்கூறுைளுக்கு இகடறய 

விரவுதகல நாம் ைகரதல் என்கிறறாம். இவ்ொறு ஒரு ைகரவபாருள் ைகரப்பானால் ைகரக்ைப்படும் றபாது 

கிகடப்பது ைகரசல் ஆகும். 

6. காகிதத்மத எரிப்பதால் ஏற்படும் மாற்றங்கள் யாமவ? 

 ைாகிதத்கத எரிப்பதால் அது றெதியியல் மாற்றம் அகடகிறது. இது ஒரு றெைமான மாற்றம். மீைா 

மாற்றம். வசயற்கையான மாற்றம் ஆகும். 

7.காடுகமள அழித்தல் என்பது விரும்பத்தக்க மாற்றமா? 

 ைாடுைகை அழித்தல் என்பது விரும்பத்தைாத மாற்றம். ைாடுைள் பல்லாயிரக்ைணக்ைான 

விலங்குைள், பூச்சிைள் உயிர் ொை இடம் தருகின்றன. ைாடுைைால் நமக்கு மகை கிகடக்கிறது. ைாட்டில் 
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உள்ை மரங்ைள் ைார்பன்கட-ஆக்கசகட எடுத்துக் வைாண்டு, ஆக்சிஜகன வெளிவிட்டு 

ெளிமண்டலத்கதப் பாதுைாக்கின்றன. ைாடுைள் மக்ைளுக்குப் பயனுள்ை உணகெயும், மருந்துைகையும், 

மரப் வபாருள்ைகையும் தருகின்றன. பூமி பசுகமயாை இருக்ைக் ைாடுைள் உதவுகின்றன. எனறெ ைாடுைகை 

அழித்தல் என்பது விரும்பத்தைாத மாற்றம் ஆகும். 

8. விமதயிலிருந்து பெடி முமளத்தல் என்ன வமகயான மாற்றம்?  

 விகதயிலிருந்து வசடி முகைத்தல் ஓர் இயற்கையான மாற்றம் ஆகும். இது வமதுமான மாற்றம். 

வசடியானது விகதயிலிருந்து முகைக்ை அதிை ைாலம் றதகெப்படுகிறது. இது ஒரு மீைா மாற்றம். மற்றும் 

விரும்பத்தக்ை மாற்றம் ஆகும். 

 

4. காற்று 

 நமது பூமியானது ைாற்றால் ஆன ஒரு மிைப்வபரிய றமலுகறயால் மூடப்பட்டுள்ைது. இது 

ெளிமண்டலம் என அகைக்ைப்படுகிறது. இது புவிப்பரப்பிலிருந்து 800 கி.மீ வதாகலவிற்கு றமல் பரந்து 

விரிந்துள்ைது. ெளிமண்டமானது ஐந்து அடுக்குைைால் ஆன றபார்கெ ஆகும். அகெயாென:  

i. அடிெளி மண்டலம் 

ii. அடுக்குெளி மண்டலம் 

iii. இகடெளி மண்டலம் 

iv. அயனி மண்டலம் 

v. புறெளி மண்டலம் 

பூமிக்கு அருகில் உள்ை அடிெளி மண்டலம் புவியின் றமற்பரப்பிலிருந்து 16 கி.மீ உயரம் ெகர 

பரவியுள்ைது. இங்கு தான் றமைங்ைள் உருொகின்றன. பூமியில் உருொகும் ொனிகலக்கு இந்தப் பகுதிறய 

ைாரணமாை அகமந்துள்ைது. இதன் றமல் உள்ை அடுக்குெளி மண்டலத்தில் ஓறசான் படலம் உள்ைது. இது 

சூரியனிடமிருந்து ெரக் கூடிய புற ஊதாக் ைதிர்ைளின் தாக்ைத்திலிருந்து பூமியில் உள்ை உயிரினங்ைகைக் 

ைாப்பாற்றுகிறது. 

 ைாற்று என்பது பல ொயுக்ைள் அடங்கிய ைலகெ என்பதகன றஜாசப் பிரீஸ்ட்லி என்பெர் 

ைண்டுபிடித்தார். இதில் நிறமற்ற, விகனயாற்றல் மிக்ை ொயு ஒன்று உண்டு என்றும் அெர் ைண்டுபிடித்தார். 

லொய்சியர் என்ற பிவரஞ்சு றெதியியலாைர் இதற்கு ஆக்சிஜன் எனப் வபயரிட்டார். தாெரங்ைள் 

ஒளிச்றசர்க்கையின் றபாது ஆக்சிஜகன வெளிவிடுகின்றன. இந்த ஆக்சிஜகன விலங்குைள் சுொசிக்ைப் 
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பயன்படுத்துகின்றன என்பகத பிரீஸ்ட்லி ஆய்வுைள் மூலம் வமய்பித்தார். றடனியல் ரூதர்ஃறபார்டு என்ற 

ஸ்ைாட்லாந்கதச் றசர்ந்த றெதியியலாைர் கநட்ரஜகன முதலில் ைண்டறிந்தார். ைாற்றின் வபரும்பகுதி 

(78%) கநட்ரஜன் ஆகும். இதகன அடுத்து ஆக்சிஜன் ைாற்றில் அதிை அைவில் (21%) ைாணப்படுகிறது. 

இெற்கறத் தவிர ைார்பன் – கட- ஆக்கசடு, நீராவி, ஹீலியம், ஆர்ைான் ஆகிய ொயுக்ைள் ைாற்றில் 

குகறந்த அைவு ைலந்துள்ைன. ைாற்றின், இகயபு எல்லா இடங்ைளிலும் ஒறர சீராை இருப்பதில்கல. இது 

இடத்திற்கு இடம் மாறுபடுகிறது. 

 ஆக்சிஜன் முன்னிகலயில் ஒருவபாருகை வெப்பப்படுத்தும் றபாது ஒளிகயயும் வெப்பத்கதயும் 

வெளிப்படுத்தும் நிைழ்வு எரிதல் எனப்படுகிறது. ஒளியின்றி வெப்பத்கத மட்டும் வெளிப்படுத்தும் நிைழ்வு 

உள்வைரிதல் எனப்படும். தாெரங்ைளின் ெைர்ச்சிக்கு ஆற்றல் றதகெப்படுகிறது. தாெரங்ைளில் ொயுப் 

பரிமாற்றம் இகலைளில் உள்ை ஸ்வடாவமட்டா எனப்படும். சிறிய இகலத்துகைைள் மூலம் 

நகடவபறுகிறது. தாெரங்ைளில் ஒளிச்றசர்க்கை சூரிய ஒளியில் நகடவபறும். அப்றபாது ைார்பன் –கட-

ஆக்கசடு நீரும் உறிஞ்சப்பட்டு பச்கசயங்ைளின் உதவியால் இகெ ஸ்டார்ச் + ஆக்சிஜன் என 

மாற்றப்படுகின்றன. இவ்ொறு வெளிவிடப்படும் ஆக்சிஜகன விலங்குைள் உட்சுொசத்தின் றபாது 

உறிஞ்சிக் வைாள்கின்றன. இத்தகைய சுொசத்தின் றபாது கீழ்க்ைண்ட மாற்றம் ஏற்படுகிறது. 

 உணவு + ஆக்சிஜன்   ைார்பன் –கட-ஆக்கசடு +நீர் + ஆற்றல் 

நீர்நிகலைளில் ொழும் உயிரினங்ைள் நீரில் ைகரந்துள்ை  ஆக்சிஜகன சுொசிக்கும் றபாது எடுத்துக் 

வைாள்கின்றன. நீருக்குள் தெகைைள் றதால் ெழியாைவும், மீன்ைள் வசவுள்ைளின் துகண வைாண்டும் 

சுொசிக்கின்றன. ைாற்று உயிரினங்ைலின் சுொசத்திற்குப் பயன்படுகிறது. எரிவபாருள்ைள் எரிய ைாற்று 

அெசியம் ஆகும். ொைனங்ைளின் டயர்ைளில் அழுத்தப்பட்ட ைாற்று பயன்படுகிறது. சுொசப் பிரச்சகன 

உள்ைெர்ைள், மகல ஏறுறொர், ஆழ்ைடல் நீந்துறொர் ஆகியெர்ைள் தக்ைள் சுொசத்திர்கு ஆக்சிஜன்  

நிகறந்த உருகைகயப் பயன்படுத்துகின்றனர். வீசும் ைாற்றானது ைாற்றாகலைகை இயக்கி நீர் 

இகறக்ைவும், மாவு அகரக்ைவும், மின்சாரம் தயாரிக்ைவும் துகண புரிகிறது. 

I. ெரியான விமடமயத் ததர்ந்பதடு. 

1. ைாற்றில் கநட்ரஜனின் சதவீதம் _______ 

அ. 78%  ஆ. 21%  இ. 0.03%  ஈ. 1% 

2. தாெரங்ைளில் ொயுப் பரிமாற்றம் நகடவபறும் இடம் ________ ஆகும். 

அ. இமலத்துமள  ஆ. பச்கசயம்  இ. இகலைள்  ஈ. மலர்ைள் 
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3. ைாற்று ைலகெயில் எரிதலுக்கு துகணபுரியும் பகுதி ___________ ஆகும். 

அ. கநட்ரஜன்      ஆ. ைார்பண்கட-ஆக்கசடு 

இ. ஆக்சிஜன்      ஈ. நீராவி 

4. உணவு பதப்படுத்தும் வதாழிற்சாகலயில் கநட்ரஜன் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏவனனில் _________ 

அ. உணவிற்கு நிறம் அளிக்கிறது 

ஆ. உணவிற்கு சுகெ அளிக்கிறது. 

இ. உணவிற்கு புரதத்கதயும், தாது உப்கபயும் அளிக்கிறது 

ஈ. உணவுப் பபாருமள புதியதாகதவ இருக்கும்படிச் பெய்கின்றது. 

5. ைாற்றில் உள்ை __________ மற்றும் _____________ ொயுக்ைளின் கூடுதல் ைாற்றின் 99 சதவீத இகயபாகிறது. 

i) கநட்ரஜன்    ii) ைார்பன்-கட-ஆக்கசடு 

iii) மந்த ொயுக்ைள்   iv) ஆக்சிஜன் 

அ. I மற்றும் ii    ஆ. I மற்றும் iii 

இ. ii மற்றும் iv    ஈ. I மற்றும் iv 

II. தகாடிட்ட இடங்கமள நிரப்புக. 

1. ைாற்றில் ைாணப்படும் எளிதில் விகனபுரியக்கூடிய பகுதி ___________ ஆகும். 

விமட: ஆக்சிஜன் 

2. ஒளிச்றசர்க்கையின் வபாழுது வெளிெரும் ொயு _________ ஆகும். 

விமட: ஆக்சிஜன் 

3. சுொசக் றைாைாறு உள்ை றநாயாளிக்கு வைாடுக்ைப்படும் ொயு ______________ ஆகும். 

விமட: ஆக்சிஜன் 

4. இருண்ட அகறயினுள் ெரும் சூரிய ஒளிக்ைற்கறயில் ___________ ைாண முடியும். 
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விமட: தூதுப்பபாருள்கமளக் 

5. ______________ ொயு சுண்ணாம்பு நீகர பால் றபால மாற்றும். 

விமட: கார்பன் –மட- ஆக்மெடு 

III. ெரியா (அ) தவறா? எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் ெரியாக எழுதவும். 

1. உள்ளிழுக்கும் ைாற்றில் அதிை அைவு ைார்பண்கட-ஆக்கசடு உள்ைது.  தவறு 

 உள்ளிழுக்கும் ைாற்றில் அதிை அைவு ஆக்சிஜன் உள்ைது. 

2. புவி வெப்பமயமாதகல மரங்ைகை நடுெதன் மூலம் குகறக்ைலாம்.  ெரி 

3. ைாற்றின் இகயபு எப்வபாழுதும் சமமான விகிதத்தில் இருக்கும்.   தவறு 

 ைாற்றின் இகயபு இடத்திற்கு இடம் மாறுபடும். 

4. திமிங்ைலம் ஆக்சிஜகன சுொசிக்ை நீரின் றமற்பரப்பிற்கு ெரும்.   ெரி 

5. ைாற்றில் ஆக்சிஜனின் இகயபானது, தாெரங்ைளின் சுொசம் மூலமும், விலங்குைளின் ஒளிச்றசர்க்கை 

மூலமும் சமன் வசய்யப்படுகிறது.       தவறு 

 ைாற்றில் ஆக்சிஜனின் இகயபானது தாெரங்ைளின் ஒளிச்றசர்க்கை மூலமும் விலங்குைளின் 

சுொசம் மூலமும் சமன் வசய்யப்படுகிறது. 

IV. பபாருத்துக. 

1. இயங்கும் ைாற்று   - அடிெளிமண்டலம் 

2. நாம் ொழும் அடுக்கு   - ஒளிச்றசர்க்கை 

3. ெளிமண்டலம்   - வதன்றல் ைாற்று 

4. ஆக்சிஜன்    - ஓறசான் படலம் 

5. ைார்பன்-கட-ஆக்கைடு  - எரிதல் 

விமட:  

1. இயங்கும் ைாற்று   - வதன்றல் ைாற்று 
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2. நாம் ொழும் அடுக்கு   - அடிெளிமண்டலம் 

3. ெளிமண்டலம்   - ஓறசான் படலம் 

4. ஆக்சிஜன்    - எரிதல் 

5. ைார்பன்-கட-ஆக்கைடு  - ஒளிச்றசர்க்கை 

V. கீழ்வரும் வாக்கியங்கமள ெரியான வரிமெயில் எழுதுக. 

1. தாெரங்ைள் உணவு தயாரிக்கும் முகறக்கு ஒளிச்றசர்க்கை என்று வபயர். 

2. தாெங்ைளின் ெைர்ச்சிக்கு ஆற்றல் றதகெப்படுகிறது. 

3. தாெரங்ைளும் விலங்குைகைப் றபால ஆக்சிஜகன எடுத்துக் வைாண்டு ைார்பன் -கட- ஆக்கைகட 

வெளியிடுகின்றன. 

4. தாெரங்ைள் சூரிய ஒளியின் முன்னிகலயில், பச்கசயத்தின் துகணறயாடு, ெளிமண்டலத்திலிருந்து 

ைார்பன் –கட-ஆக்கைகட எடுத்துக் வைாண்டு உணவு தயாரிக்கின்றன. 

5. மனிதர்ைளுக்கும் விலங்குைளுக்கும் இந்த முகறயில் சுொசிக்ை ஆக்சிஜன் கிகடக்கிறது. 

6. இந்த முகறயில், தாெரங்ைள் ஆக்சிஜகன வெளியிடுகின்றன. 

விமட: 

1. தாவரங்களும் விலங்குகமளப் தபால ஆக்சிஜமன எடுத்துக் பகாண்டு கார்பன் –மட-ஆக்மெடு 

பவளியிடுகின்றன. 

2. தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கு ஆற்றல் ததமவப்படுகிறது. 

3. தாவரங்கள் சூரிய ஒளியின் முன்னிமலயில், பச்மெயத்தின் துமணதயாடு, வளி 

மண்டலத்திலிருந்து கார்பன் –மட-ஆக்மைமட எடுத்துக் பகாண்டு உணவு தயாரிக்கின்றன. 

4. தாவரங்கள் உணவு தயாரிக்கும் முமறக்கு ஒளிச்தெர்க்மக என்று பபயர். 

5. இந்த முமறயில், தாவரங்கள் ஆக்சிஜமன பவளியிடுகின்றன. 

6. மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இந்த முமறயில் சுவாசிக்க ஆக்சிஜன் கிமடக்கிறது. 
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VI. ஒப்புமம தருக. 

1. ஒளிச்றசர்க்கை : _______________ :: சுொசம் : ஆக்சிஜன் 

விமட: கார்பன் – மட-ஆக்மெடு 

2. ைாற்றின் 78% : எரிதலுக்கு துகண புரிெதில்கல :: __________ : எரிதலுக்கு துகண புரிகிறது. 

விமட: காற்றின் 21% 

VII. மிகக் குறுகிய விமடயளி. 

1. வளிமண்டலம் என்றால் என்ன? வளிமண்டலத்தில் உள்ள ஐந்து அடுக்குகளின் பபயர்கமளத் தருக. 

 நமது பூமியானது ைாற்றலான ஒரு மிைப்வபரிய றமலுகறயால் மூடப்பட்டுள்ைது. இது 

ெளிமண்டலம் என்று அகைக்ைப்படுகிறது. ெளிமண்டலமானது ஐந்து வெவ்றெறு அடுக்குைைால் ஆனது. 

அகெயாென: அடிெளி மண்டலம் (Troposphere), அடுக்குெளி மண்டலம் (Stratophere), இகடெளி 

மண்டலம் (Mesosphere), அயனி மண்டலம் (Ionosphere), புறெளி மண்டலம்(Exosphere). 

2. நிலத் தாவரங்களின் தவர்கள், சுவாெத்திற்கான ஆக்சிஜமன எவ்வாறு பபறுகின்றன? 

 நிலத்தாெரங்ைளின் றெர்ைளில் றெர்த்தூவிைள் உள்ைன. இெற்றின் மூலம் றெர்ைள் பூமியிலுள்ை 

ஆக்சிஜகன சுொசித்தலுக்ைாை வபற்றுக் வைாள்கின்றன. 

3. ஒருவரின் ஆமடயில் எதிர்பாராத விதமாக தீப்பற்றினால், என்ன பெய்ய தவண்டும்? ஏன்? 

 அெரது உடகலச் சுற்றி ஒரு முரட்டுத் துணி அல்லது ைம்பளியால் மூடி அெகரத் தகரயில் உருைச் 

வசய்ய றெண்டும். இவ்ொறு வசய்ெதால் உடலில் பற்றிய தீ எரிெதற்ைான ஆக்சிஜன் கிகடக்ைாமல் 

றபாய்விடுகிறது. எனறெ தீ அகணந்து விடுகிறது. 

4. நீங்கள் வாய் வழியாக சுவாசித்தால், என்ன நிகழும்? 

 ொய்ெழியாை சுொசித்தால், ைாற்றிலுள்ை தூசிைளும் கிருமிைளும் 

மூச்சுமண்டலத்திலுள்ைமயிரிகைைைாலும், சிறலட்டுமப் படத்தாலும் ெடிைட்டப்படாமல் றநரடியாை 

நுகரயீரகல அகடயும். இதனால் றநாய்த் வதாற்று ஏற்படும். 

5. தாவரங்களும், விலங்குகளும் ஆக்சிஜன் மற்றும் கார்பன் –மட-ஆக்மெடு, இவற்றின் இமடதய 

உள்ள ெமநிமலமய எவ்வாறு பாதுகாக்கின்றன? 
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 விலங்குைள் சுொசிக்கும் றபாது ைார்பன் –கட-ஆக்கசகட வெளிவிடுகின்றன. தாெரங்ைள் இந்தக் 

ைார்பன் –கட-ஆக்கசகட ஒளிச்றசர்க்கையின் றபாது எடுத்துக் வைாண்டு ஆக்சிஜகன 

வெளிவிடுகின்றன. இந்த நிைழ்வு இகடவிடாது, வதாடர்ந்து நகடவபற்றுக் வைாண்டிருப்பதால் ஆக்சிஜன், 

ைார்பன் –கட-ஆக்கசடு ஆகிய இரண்டிற்கும் இகடறய உள்ை சமநிகல பாதுைாக்ைப்படுகிறது. 

6. பூமியில் உயிரினங்கள் வாழ வளிமண்டலம் ஏன் ததமவப்படுகிறது? 

 ெளிமண்டலத்தில் கநட்ரஜனும், ஆக்சிஜனும் அதிை அைவில் உள்ைன. தாெரங்ைளும், 

விலங்குைளும் சுொசிக்ைவும், ஆற்றகலப் வபறவும் ஆக்சிஜன் பயன்படுகிறது. ஆக்சிஜன் இல்கல 

என்றால் பூமியில் எந்த உயிரினமும் உயிர் ொை முடியாது. எனறெ உயிரினங்ைளின் ொழ்க்கைக்கு ெளி 

மண்டலம் இன்றியகமயாததாகும். அத்துடன் ெளிமண்டலத்தில் உள்ை ஓறசான் படலம் உள்ைது. இது 

சூரியனிலிருந்து ெரக் கூடிய புறஊதாக் ைதிர்ைளின் தாக்ைத்திலிருந்து பூமியில் உள்ை அகனத்து 

உயிர்ைகையும் பாதுைாக்கிறது. எனறெ பூமியில் உயிரினங்ைள் ொை ெளிமண்டலம் வபரிதும் 

துகணபுரிகிறது. 

 

5. பெல் 

  எல்லா உயிரினங்ைளின் உடலும் ஓர் அடிப்பகட அலைால் ைட்டகமக்ைப்பட்டுள்ைது. இதன் வபயறர 

வசல் ஆகும். ராபர்ட் ஹூக் என்ற அறிவியலாைர் ஒரு கூட்டு நுண்றணாக்கிகய உருொக்கி முதன்முதலாை 

வசல்ைளின் அகமப்கபக் ைண்டறிந்தார். ‘வசல்’ என்ற வசால்கல முதன் முதலில் பயன்படுத்தியெரும் 

அெர்தான். உயிரினங்ைளின் அடிப்பகட அலைாகிய வசல் இருெகைப்படும். பாக்டீயா, சயறனா பாக்டீரியா 

ஆகியகெ புறராறைரியாட்டிக் வசல்ைள் வைாண்டகெ. இெற்றிற்குத் வதளிொன உட்ைரு கிகடயாது. 

இச்வசல்ைளின் நுண்ணுறுப்புைகைச் சுற்றி சவ்வுைள் ைாணப்படுெதில்கல. தாெர வசல், விலங்கு வசல் 

ஆகியகெ யூறைரியாட்டிக் வசல்ைள் வைாண்டகெ. இெற்றிற்கு வதளிொன உட்ைரு உண்டு. இகெ 

சவ்வினால் சூைப்பட்ட நுண்ணுறுப்புைகைக் வைாண்டிருக்கின்றன. 

 ஒரு வசல் மூன்று முக்கியப் பகுதிைகைக் வைாண்டிருக்கிறது. அகெயாென.வசல் சவ்வு, 

கசட்றடாபிைாசம், உட்ைரு. வசல்லில் பல்றெறு றெகலைகைச் வசய்ெதற்ைாை அெற்றில் நுண் உறுப்புைள் 

ைாணப்படுகின்றன. வசல்ைள் அைவில் மிைச் சிறியகெ. இெற்கற நுண்றணாக்கி மூலறம ைாணமுடியும். 

ஆனால் ஒறர வசல்லால் ஆன வநருப்புக்றைாழியின் முட்கடயானது 170 மி.மீ விட்டம் வைாண்டதாை 

உள்ைது. இகத வெறும் ைண்ணால் பார்க்ை இயலும். வசல்லின் அைவிற்கும் உயிரினத்தின் அைவுக்கும் 

எந்தத் வதாடர்பும் இகடயாது. வசல்ைளின் எண்ணிக்கையும் உயிரினத்திற்கு உயிரினம் மாறுபடும். 
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பாக்டீரியா, அமீபா, கிைாமிறடாமானஸ், மற்றும் ஈஸ்ட் ஆகியகெ ஒரு வசல் உயிரினங்ைைாகும். 

ஸ்கபறராகைரா, மரம், மனிதன் ஆகியகெ பல வசல் உயிரினங்ைளுக்கு எடுத்துக்ைாட்டாகும். 

 தாெர வசல்ைள் விலங்கு வசல்ைகை விட அைவில் வபரியகெ. ைடினத்தன்கம மிக்ைகெ. தாெர 

வசல்ைள் அதகனச் சுற்றி வெளிப்புறத்தில் வசல்சுெகரயும் அகதயடுத்து வசல் சவ்விகனயும் 

வைாண்டுள்ைன. தாெர வசல்ைளில் பசுங்ைணிைம் உண்டு. இெற்றில் ைாணப்படும் பச்கசயம் 

ஒளிச்றசர்க்கையின் றபாது தாெரங்ைள் உணவு றசமிக்ைப் பயன்படுகிறது. தாெர வசல்ைளில் 

நுண்குமிழ்ைள் ைாணப்படுகின்றன. ஆனால் இெற்றில் வசண்டிரிறயால்ைள் கிகடயாது. விலங்கு வசல்ைள் 

தாெர வசல்ைகை விடச் சிறியகெ. ைடினத் தன்கம அற்றகெ. விலங்கு வசல்கலச் சுற்றி வசல்சவ்வு  

ைாணப்படுகிறது. ஆனால் வசல்சுெர் ைாணப்படுெதில்கல. விலங்கு வசல்ைளில் வசன்டிரிறயால்ைள் 

உள்ைன. சிறிய நுண் குமிழ்ைளும் இெற்றில் உண்டு. 

 வசல்லில் ைாணப்படும் நுண்ணுறுப்புைள் பற்பல பணிைகைச் வசய்கின்றன. வசல்சுெர் 

வசல்லிற்கு உறுதிகயயும் ெலிகமகயயும் தருகிறது. இது வசல்கலப் பாதுைாப்பதால் இதற்கு தாங்குபெர் 

அல்லது பாதுைாப்பெர் என்று வபயர். வசல் சவ்வு வசல்லிற்குப் பாதுைாப்பு தருெதுடன் வசல்லின் 

றபாக்குெரத்துக்கு உதவுகிறது. இது வசல்லின் ொயில் அல்லது வசல்லின் ைதவு என அகைக்ைப்படுகிறது. 

வசல்லில் உள்ல வஜல்லி றபான்ற வபாருள் கசட்றடாபிைாசம் ஆகும். இது நைரும் பகுதியாகும். 

கமட்றடாைாண்ட்ரியா வசல்லிற்குத் றதகெயான அதிை சக்திகய உருொக்கித் தருகிறது. இதுறெ 

வசல்லின் ஆற்றல் கமயமாகும். 

 தாெர வசல்லில் உள்ை பசுங்கைைத்தில் பச்கசயம் என்ற நிறமி உள்ைது. இது ஒளிச்றசர்க்கையின் 

றபாது உணவு தயாரிக்ை உதவுெதால் வசல்லின் உணவுத் வதாழிற்சாகல என்று அகைக்ைப்படுகிறது. 

நுண்குமிழ்ைள் உணகெயும் நீகரயும் றசமிக்ை உதவுகின்றன. இகெ வசல்லின் றசமிப்புக் கிடங்கு ஆகும். 

உட்ைரு வசல்லின் அகனத்துச் வசயல்ைகையும் ைட்டுப்படுத்துகிறது. இது வசல்லின் ைட்டுப்பாட்டு கமயம் 

ஆகும். உட்ைரு உகற நியூக்ளியகைச் சுற்றி அகதப் பாதுைாக்கிறது. இது உட்ைரு ொயில் என 

அகைக்ைப்படுகிறது. 

I. ெரியான விமடமயத் ததர்ந்பதடு. 

1. வசல்லின் அைகெக் குறிக்கும் குறியீடு  

அ. வசன்டி மீட்டர்    ஆ. மில்லி மீட்டர்   

இ. மமக்தரா மீட்டர்    ஈ. மீட்டர் 
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2.நுண்றணாக்கியில், பிரியா வசல்கலப் பார்க்கும்றபாது அச்வசல்லில் வசல்சுெர் இருக்கிறது. ஆனால் 

நியூக்ளியஸ் இல்கல. பிரியா பார்த்த வசல். 

அ. தாெர வசல்    ஆ. விலங்கு வசல் 

இ. நரம்பு வசல்     ஈ. பாக்டீரியா பெல் 

3. யூறைரிறயாட்டின் ைட்டுப்பாட்டு கமயம் எனப்படுெது 

அ. வசல் சுெர்     ஆ. நியூக்ளியஸ் 

இ. நுண்குமிழ்ைள்    ஈ. பசுங்ைணிைம் 

4. கீறை உள்ைெற்றில் எது ஒரு வசல் உயிரினம் அல்ல? 

அ. ஈஸ்ட்  ஆ. அமீபா  இ. ஸ்மபதராமகரா  ஈ. பாக்டீரியா 

5. யூறைரிறயாட் வசல்லில் நுண்ணுறுப்புைள் ைாணப்படும் இடம் 

அ. வசல்சுெர்     ஆ. மெட்தடாபிளாெம் 

இ. உட்ைரு (நியூக்ளியஸ்)   ஈ. நுண்குமிழ்ைள் 

II. தகாடிட்ட இடங்கமள நிரப்புக. 

1. வசல்ைகைக் ைாண உதவும் உபைரணம் ___________ 

விமட: கூட்டு நுண்தணாக்கி 

2. நான் வசல்லில் உணவு உற்பத்திகயக் ைட்டுப்படுத்துகிறறன் நாம் யார்? ____________ 

விமட: பசுங்கணிகம் 

3. நான் ஒரு ைாெல்ைாரன். நான் வசல்லினுள் யாகரயும், உள்றையும் விடமாட்றடன், வெளிறயயும் 

விடமாட்றடன், நான் யார்? ____________ 

விமட: பெல் சுவர் 

4. வசல் என்ற ொர்த்கதகய உருொக்கியெர் _______ 

விமட: ராபர்ட் ஹூக் 
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5. வநருப்புக் றைாழியின் முட்கட ____________ தனிவசல் ஆகும். 

விமட: மிகப்பபரிய 

III. ெரியா (அ) தவறா? எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் ெரியாக எழுதவும். 

1. உயிரினங்ைளின் மிைச் சிறிய அலகு வசல்.      ெரி 

2. மிை நீைமான வசல் நரம்பு வசல்.       ெரி 

3. பூமியில் முதன் முதலாை உருொன வசல் புறராக்றைரிறயாட்டிக் வசல் ஆகும். ெரி 

4. தாெரத்திலும், விலங்கிலும் உள்ை நுண்ணுறுப்புைள், வசல்ைைால் ஆனகெ. தவறு 

 தாெரத்திலும் விலங்கிலும் உள்ை வசல்ைள் நுண்ணுறுப்புைைால் ஆனகெ. 

5. ஏற்ைனறெ உள்ை வசல்ைளிலிருந்து தான் புதிய வசல்ைள் உருொகின்றன. ெரி 

IV. பபாருத்துக. 

1. ைட்டுப்பாட்டு கமயம்   - வசல் சவ்வு 

2. றசமிப்பு கிடங்கு   - கமட்றடாைாண்ட்ரியா 

3. உட்ைரு ொயில்   - நியூக்ளியஸ்(உட்ைரு) 

4. ஆற்றல் உற்பத்தியாைர்   - உட்ைரு உகற 

5. வசல்லின் ொயில்   - நுண்குமிழ்ைள் 

விமட: 

1. ைட்டுப்பாட்டு கமயம்   - நியூக்ளியஸ் (உட்ைரு) 

2. றசமிப்புக் கிடங்கு   - நுண்குமிழ்ைள் 

3. உட்ைரு ொயில்   - உட்ைரு உகற 

4. ஆற்றல் உற்பத்தியாைர்  - கமட்றடாைாண்ட்ரியா 

5. வசல்லின் ொயில்   - வசல் சவ்வு 
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V. கீழ்வரும் வாக்கியங்கமள ெரியான வரிமெயில் எழுதுக. 

1. யாகன, பசு, பாக்டிரியா, மாமரம், றராஜாச் வசடி 

விமட: பாக்டிரியா, தராஜாச்பெடி, மாமரம், பசு, யாமன 

2. றைாழிமுட்கட, வநருப்புக் றைாழி முட்கட, பூச்சிைளின் முட்கட 

விமட: பூச்சிகளின் முட்மட, தகாழி முட்மட, பநருப்புக் தகாழி முட்மட 

VI. ஒப்புமம தருக. 

1. புறராறைரிறயாட் : பாக்டீரியா :: யூறைரிறயாட் : ___________ 

விமட: ஆல்கா 

2. ஸ்கபறராகைரா : தாெரவசல் :: அமீபா : _____________ 

விமட: விலங்குபெல் 

3. உணவு உற்பத்தியாைர் : பசுங்ைணிைம் :: ஆற்றல் கமயம் : __________ 

விமட: மமட்தடாகாண்டிரியா 

VII. மிகக் குறுகிய விமடயளி 

1. 1665 ஆம் ஆண்டு பெல்மலக் கண்டறிந்தவர் யார்? 

 ராபர்ட் ஹூக் 

2. நம்மிடம் உள்ள பெல்கள் எந்த வமகமயச் ொர்ந்தமவ? 

 யூறைரியாட்டிக் வசல்ைள் 

3. பெல்லின் முக்கிய கூறுகள் யாமவ? 

 வசல் சவ்வு, கசட்றடாபிைாசம், உட்ைரு 

4. தாவர பெல்லில் மட்டும் காணப்படும் நுண்ணுறுப்பு எது? 

 பசுங்ைணிைங்ைள் 
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5. யூதகரியாட்டிக் பெல்லிற்கு மூன்று எடுத்துக்காட்டுகள் தருக? 

 தாெர வசல்ைள், விலங்கு வசல்ைள், ஆல்ைாக்ைள் 

6. நகரும் மமயப்பகுதி என்று அமழக்கப்படும் பகுதி எது? 

 கசட்றடாபிைாசம் 

7. சிறிய பவங்காயத்மத பபரிய பவங்காயத்ததாடு ஒப்பிடும் தபாது, பபரிய பவங்காயம் பபரிய 

பெல்கமளக் பகாண்டுள்ளன”. ஏன்? 

 இரண்டும் ஒறர அைவுதான். வசல்லின் அைவுக்கும் தாெரத்தின் அைவுக்கும் யாவதாரு வதாடர்பும் 

இல்கல. 

8. உயிரினங்கமளக் கட்ட உதவும் கட்டுமானம், பெல் எனப்படுகிறது ஏன்? 

 வசங்ைல் சுெரின் அடிப்பகட வசங்ைல்தான். அதுறபால உயிரினங்ைளின் உடலின் அடிப்பகட வசல் 

ஆகும். இதுறெ உயிரினங்ைள் ைட்ட உதவும் அடிப்பகட அகமப்பாகும். வசல்ைள் வசயல் அலைாை அகமந்து 

அகனத்து அடிப்பகடப் பண்புைகையும் வசயல்பாடுைகையும் ைட்டகமக்கின்றன. 

9. புதராதகரியாட்டிக், யூதகரியாட்டிக் பெல்கள் – தவறுபடுத்துக. 

புதராதகரியாட்டிக் யூதகரியாட்டிக் 

ஒன்று அல்லது இரண்டு கமக்ரான் வைாண்டகெ. பத்து முதல் நூறு கமக்ரான் விட்டம் 

வைாண்டகெ. 

வசல் நுண் உறுப்புைகைக் சுற்றி சவ்வு 

ைாணப்படுெதில்கல. 

வசல் நுண் உறுப்புைகைச் சுற்றி சவ்வு 

ைாணப்படுகிறது. 

வதளிெற்ற உட்ைரு வைாண்டகெ வதளிொன உட்ைரு வைாண்டகெ 

நியூக்ளிறயாலஸ் ைாணப்படுெதில்கல நியூக்ளிறயாலஸ் ைாணப்படும். 

 

10. பெல் உயிரியலில் இராபட் ஹூக்கின் பங்களிப்பு பற்றி விளக்குக. 

 ராபர்ட் ஹூக் இங்கிலாந்து நாட்கடச் றசர்ந்த அறிவியலாைர், ைணித அறிஞர்  மற்றும் 

ைண்டுபிடிப்பாைர். இெர் அக்ைாலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட நுண்றணாக்கிகய றமம்படுத்தி ஒரு கூட்டு 

நுண்றணாக்கிகய உருொக்கினார். நுண்றணாக்கியின் அருகில் கெக்ைப்பட்டுள்ை விைக்கில் இருந்து 

ெரும் ஒளிகய, நீர் வலன்ஸ் வைாண்டு குவியச் வசய்து நுண்றணாக்கியின் கீழ் கெக்ைப்பட்டுள்ை 
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வபாருளிற்கு ஒளியூட்டினார். அதன் மூலம் அப்வபாருளின் நுண்ணிய பகுதிைகை வதளிொைக் ைாண 

முடிந்தது. 

 ஒரு முகற மரத்தக்கைகய இந்த நுண்றணாக்கியிகனக் வைாண்டு ைண்டறபாது அதில் சிறிய 

ஒறர மாதிரியான அகறைகைக் ைண்டார். இது அெருக்கு ஆச்சரியம் அளிக்ைறெ ெண்ணத்துப்பூச்சியின் 

இறகுைள், றதனீக்ைள் ைண்ைள் என பலெற்கறயும் நுண்றணக்கியிகனக் வைாண்டு ஆராய்ந்தார். அதன் 

அடிப்பகடயில் 1665 ஆம் ஆண்டு கமக்றராகிராபியா என்ற தனது நூலிகன வெளியிட்டார். அதில் 

முதன்முதலில் வசல் என்ற வசால்லிகனப் பயன்படுத்தி திசுக்ைளின் அகமப்பிகன விைக்கினார். 

11. பெல் நுண்ணுறுப்புகமளயும், அதன் பணிகமளயும் அட்டவமணப்படுத்துக. 

வ. 

எண் 

பெல்லின் பாகம் முக்கிய பணிகள் சிறப்புப்பபயர் 

1 வசல் சுெர் வசல்கலப் பாதுைாக்கிறது வசல்லிற்கு 

உறுதி மற்றும் ெலிகமகயத் 

தருகிறது. 

தாங்குபெர் (அல்லது) 

பாதுைாக்கிறது. 

2 வசல் சவ்வு வசல்லிற்குப் பாதுைாப்பு தருகிறது. 

வசல்லின் றபாக்குெரத்திற்கு 

உதவுகிறது. 

வசல்லின் ொயில் 

(அல்லது) வசல்லின் ைதவு 

3 கசட்றடாபிைாசம்  நீர் அல்லது வஜல்லி றபான்ற, 

வசல்லில் உள்ல நைரும் வபாருள் 

வசல்லின் நைரும் பகுதி 

4 கமட்றடாைாண்டிரியா வசல்லிற்குத் றதகெயான சக்திகய 

உருொக்கித் தருகிறது. 

வசல்லின் ஆற்றல் கமயம் 

5 பசுங்ைணிைம் இதில் பச்கசயம் என்ற நிறமி உள்ைது. 

இது சூரிய ஒளிகய ஈர்த்து 

ஒளிச்றசர்க்கையின் மூலம் உணவு 

தயாரிக்ை உதவுகிறது. 

வசல்லின் உணவுத் 

வதாழிற்சாகல. 

 

6. மனித உறுப்பு மண்டலங்கள் 

 ஒரு குறிப்பிட்ட பணிகய ஒருங்கிகணந்து வசய்யும் உறுப்புைளின் அகமப்றப உறுப்பு மண்டலம் 

எனப்படுகிறது. நம் உடலில் எட்டு உறுப்பு மண்டலங்ைள் உள்ைன. அகெயாென:  1.எலும்பு மண்டலம், 2. 

தகச மண்டலம், 3. வசரிமான மண்டலம், 4. சுொச மண்டலம் , 5. இரத்த ஓட்ட மண்டலம், 6. நரம்பு மண்டலம், 

7. நாைமில்லாச் சுரப்பி மண்டலம், 8. ைழிவு நீக்ை மண்டலம். 
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 எலும்பு மண்டலத்தில் எலும்புைள், குருத்வதலும்புைள், மூட்டுக்ைள் அடங்கும். மண்கட ஓட்டில் 

மண்கட ஓட்டு எலும்புைளும் முை எலும்புைளும் உள்ைன. ொய்க் குழியின் அடியில் ையாய்டு எலும்பு 

உள்ைது. சுத்தி எலும்பு, பட்டகட எலும்பு, அங்ைெடி எலும்பு ஆகியகெ வசவிச் சிற்வறலும்புைள் ஆகும். 

முதுவைலும்புத் வதாடர் முள்வைலும்புைைால் அகமக்ைப்பட்டு தண்டுெடத்கதப் பாதுைாக்கிறது. கை, ைால் 

எலும்புைள் பிடித்தல், எழுதுதல், நடத்தல் ஆகிய வசயல்ைளுக்குப் பயன்படுகின்றன. விலா எலும்புக் கூடு 

இதயம், நுகரயீரல் றபான்ற இன்றியகமயாத உறுப்புைகைப் பாதுைாக்கிறது. எலும்பு மண்டலம் உடலுக்கு 

ெடிெம் வைாடுப்பதுடன் உடலின் உள் உறுப்புைகைப் பாதுைாக்கிறது. 

 நமது தகட மண்டலத்தில் 1. எலும்புத் தகசைள், 2. வமன் தகசைள், 3. இதயத் தகசைள் ஆகிய 

மூன்று விதத் தகசைள் உள்ைன. எலும்புத் தகசைள் எலும்புடன் றசர்ந்து நம் அகசவுைளுக்கு 

உதவுகின்றன. இகெ நம் விருப்பத்திற்றைற்ப வசயல்படுெதால் இயக்கு தகசைள் எனப்படுகின்றன. 

உணவுக் குைல், சிறு நீர்ப்கப, தமனிைளில் உள்ை தகசைள் வமன்தகசைள் ஆகும். இகெ நமது 

விருப்பத்திற்கு ஏற்பச் வசயல்படாதகெ. இகெ இயங்கு தகசைள் என அகைக்ைப்படுகின்றன. இதயத் 

தகசைள் இதயம் சீராைவும் வதாடர்ச்சியாைவும் இயங்ைத் துகணபுரியும் இயங்கு தகசைைாகும். 

 வசரித்தல் என்பது நாம் உண்ணும் உணவின் வபரிய மூலக்கூறுைகை படிப்படியாை சிறிய 

மூலக்கூறுைைாவும், ைகரயும் வபாருைாைவும் மாற்றும் வசயலாகும். வசரிமான மண்டலத்தில் ொய், 

ொய்க்குழி, வதாண்கட, உணவுக் குைல், இகரப்கப, சிறுகுடல், வபருங்குடல், மலொய் அடங்கும். இகெ 

உணவுப் பாகதயாை அகமந்துள்ைன. நமது உணவு வசரித்தலுக்கு உமிழ்நிர்ச் சுரப்பிைள், இகரப்கபச் 

சுரப்பிைள், ைல்லீரல், ைகணயம், குடல் சுரப்பிைள் ஆகியகெ வசரிமான வநாதிைகைச் சுரக்கின்றன. 

 சுொச மண்டலத்தில் நாசித் துகைைள், நாசிக்குழி, வதாண்கட, குரல்ெகை, மூச்சுக் குைல், 

மூச்சுக்கிகைக் குைல் மற்றும் நுகரயீரல் அடங்கும். மூச்சுக்குைலின் றமல் குரல்ெகைமூடி எனப்படும் 

எப்பிகிைாட்டிஸ் உள்ைது. இது நாம் உணகெ விழுங்கும் றபாது மூடிக்வைாண்டு, உணவுத் துணுக்குைள் 

மூச்சுக் குைலில் வசல்லாமல் தடுக்கிறது. மார்புக் குழியின் தகரப்பகுதியில் அகமந்துள்ை தட்கடயான 

திசுொகிய உதரவிதானம் உள்மூச்சு வெளிமூச்சு நகடவபற உதவுகிறது. நுகரயீரல்ைளில் பல ைாற்றுப் 

கபைள் உள்ைன. இங்கு O2 மற்றும் CO2 பரிமாற்றம் நகடவபறுகிறது. நுகரயீரகலச் சுற்றி இரு 

அடுக்குைகைக் வைாண்ட ஒரு பாதுைாப்புப் படலம் ைாணப்படுகிறது. இதற்கு ப்ளூரா எனப்வபயர். 

 இரத்த ஓட்ட மண்டலம் இதயம், இரத்தம் மற்றும் இரத்தக் குைாய்ைகைக் வைாண்டுள்ைது. இதயம் 

நான்கு அகறைகைக் வைாண்டது. இது வபரிைார்டியம் என்ற உகறயினால் சூைப்பட்டுள்ைது. இரத்தக் 

குைாய்ைள் மூெகைப்படும். அகெ தமனிைள், சிகரைள், தந்துகிைள் ஆகும். இரத்தத்தில் இரத்தச் 
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சிெப்பணுக்ைள், இரத்த வெள்கை அணுக்ைள், இரத்த தட்டுக்ைள் உள்ைன. இரத்தச் சிெப்பணுக்ைள் எலும்பு 

மஜ்கஜயில் உருொகின்றன. 

 நரம்பு மண்டலம் நியூரான்ைள் அல்லது நரம்பு வசல்ைைால் ஆனது. இம்மண்டலத்தில் மூகை, 

தண்டுெடம் உணர்ச்சி உறுப்புைள் மற்றும் நரம்புைள் உள்ைன. நமது மூகை உடலின் மத்திய ைட்டுப்பாட்டு 

கமயம் ஆகும். மூகைகயச் சுற்றி வமனின்ஜஸ் என்ற சவ்வு உள்ைது. இகெ மூகை உகறைள் ஆகும். 

நமது உடலில் ைண்ைள், ைாதுைள், மூக்கு, நாக்கு மற்றும் றதால் ஆகிய ஐந்து உணர் உறுப்புைள் உள்ைன. 

ைண்ணானது ைார்னியா, ஐரிஸ், ைண்மணி என்ற மூன்று பகுதிைகைக் வைாண்டது. வசவியானது, 

புறச்வசவி, நடுச்வசவி, உட்வசவி என்ற மூன்று பகுதிைகைக் வைாண்டது. றதால் நமது உடகலப் 

பாதுைாக்கும்  அரணாகும். இது உடல் வெப்பநிகலகய சீராை கெத்திருப்பதுடன் சூரிய ஒளியில் 

கெட்டமின் Dஐ உற்பத்தி வசய்கிறது. 

 நம் உடலில் பிட்யூட்டரி சுரப்பி, பீனியல் சுரப்பி, கதராய்டு சுரப்பி, கதமஸ் சுரப்பி, ைகணயம், 

அட்ரினல் சுரப்பி, இனப்வபருக்ை உறுப்புைள் ஆகிய நாைமில்லாச் சுரப்பிைள் உள்ைன. இெற்றில் சுரக்கும் 

றெதிப் வபாருள்ைள் ைார்றமான்ைள் எனப்படுகின்றன. இகெ நம் உடலின் உட்புற சூைகலப் 

பராமரிக்கின்றன. நமது ைழிவு மண்டலம் என்பது சிறுநீரைங்ைள், சிறு நீர் நாைங்ைள், சிறு நீர்ப்கப, மற்றும் 

சிறுநீர்ப் புறெழி ஆகிெற்கற உள்ைடக்கியது. சிறுநீரைங்ைள் ரத்தத்கத ெடிைட்டி சிறுநீகர 

உருொக்குகின்றன. 

I. ெரியான விமடமய ததர்ந்பதடு 

1. மனிதனின் இரத்த ஓட்ட மண்டலம் ைடத்தும் வபாருட்ைள்_________ 

அ. ஆக்சிஜன்     ஆ. சத்துப் வபாருட்ைள் 

இ. ைார்றமான்ைள்    ஈ. இமவ அமனத்தும் 

2. மனிதனின் முதன்கமயான சுொச உறுப்பு _________ 

அ. இகரப்கப  ஆ. மண்ணீரல் இ. இதயம் ஈ. நுமரயீரல்கள் 

3. நமது உடலில் உணவு மூலக்கூறுைள் உகடக்ைப்பட்டு சிறிய மூலக்கூறுைைாை மாற்றப்படும் நிைழ்ச்சி 

இவ்ொறு அகைக்ைப்படுகிறது. 

அ. தகசச்சுருக்ைம்    ஆ. சுொசம் 

இ. பெரிமானம்    ஈ. ைழிவு நீக்ைம் 
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II.தகாடிட்ட இடங்கமள நிரப்புக. 

1. ஒரு குழுொன உறுப்புைள் றசர்ந்து உருொக்குெது __________ மண்டலம் ஆகும். 

விமட: உறுப்பு 

2. மனித மூகைகய பாதுைாக்கும் எலும்புச் சட்டைத்தின் வபயர்  _________ ஆகும். 

விமட: மண்மடதயாடு 

3. மனித உடலிலுள்ை ைழிவுப் வபாருட்ைகை வெளிறயறும் முகறக்கு __________ என்றுவபயர். 

விமட: கழிவு நீக்கம் 

4. மனித உடலிலுள்ை மிைப்வபரிய உணர் உறுப்பு ________ ஆகும். 

விமட: ததால் 

5. நாைமில்லா சுரப்பிைைால் சுரக்ைப்படுகின்ற றெதிப் வபாருட்ைளுக்கு ___________ என்றுவபயர். 

விமட: ஹார்தமான்கள் 

III. ெரியா (அ) தவறா? எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் ெரியாக எழுதவும். 

1. இரத்தம் எலும்புைளில் உருொகிறது. 

தவறு: இரத்தம் எலும்பு மஜ்கஜயில் உருொகிறது. 

2. இரத்த ஓட்ட மண்டலம் மனித உடலிலுள்ை ைழிவுைகை வெளிறயற்றுகிறது. 

தவறு: ைழிவு நீக்ை மண்டலம் மனித உடலிலுள்ை ைழிவுைகை வெளிறயற்றுகிறது. 

3. உணவுக் குைலுக்கு இன்வனாரு வபயர் உணவுப் பாகத. 

ெரி 

4. இரத்த ஓட்ட மண்டலத்திலுள்ை மிைச் சிறிய நுண்குைலுக்கு இரத்தக் குைாய்ைள் என்று வபயர். 

தவறு: இரத்த ஓட்ட மண்டலத்திலுள்ை மிைச் சிறிய நுண்குைலுக்கு தந்துகி என்று வபயர். 

5. மூகை, தண்டுெடம் மற்றும் நரம்புைள் றசர்ந்த்றத நரம்பு மண்டலம் ஆகும். 
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தவறு: மூகை, தண்டுெடம், நரம்புைள், மற்றும் உணர்ச்சி உறுப்புைள் றசர்ந்தறத நரம்பு மண்டலம் ஆகும். 

IV. பபாருத்துக. 

1. ைாது    - இதயத் தகச 

2. எலும்பு மண்டலம்  - தட்கடயான தகச 

3. உதர விதானம்  - ஒலி 

4. இதயம்    - நுண் ைாற்றுப்கபைள் 

5. நுகரயீரல்ைள்  - உள்ளுறுப்புைகைப் பாதுைாக்கின்றது. 

விமட: 

1. ைாது    - ஒலி 

2. எலும்பு மண்டலம்  - உள்ளுறுப்புைகைப் பாதுைாக்கின்றது  

3.உதர விதானம்  - தட்கடயான தகச 

4. இதயம்    - இதயத் தகச 

5. நுகரயீரல்ைள்  -. நுண் ைாற்றுப்கபைள் 

V. கீழுள்ளவற்மற முமறப்படுத்தி எழுதுக, 

1. இகரப்கப  வபருங்குடல்  உணவுக் குைல்  வதாண்கட  ொய்  சிறுகுடல்  மலக்குடல்  
மலொய்  
விமட: ொய்  வதாண்கட  உணவுக்குைல்  இகரப்கப  சிறுகுடல்  வபருங்குடல்  மலக்குடல்  
மலொய்  
2. சிறுநீர்ப் புறெழி  சிறுநீர் நாைம்  சிறுநீர்ப்கப  சிறுநீரைம் 

விமட: சிறுநீரைம்  சிறுநீர்நாைம்  சிறுநீர்ப்கப  சிறுநீர்ப் புறெழி 

VI. ஒப்புமம தருக. 

1. தமனிைள் : இரத்தத்கத இதயத்திலிருந்துஎடுத்து வசல்பகெ :: ______: இரத்தத்கத இதயத்திற்கு வைாண்டு 

வசல்பகெ. 
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விமட: சிமரகள் 

2. நுகரயீரல் : சுொச மண்டலம் :: __________: இரத்த ஓட்ட மண்டலம். 

விமட: இதயம் 

3. வநாதிைள் : வசரிமான சுரப்பிைள் :: __________ : நாைமில்லாச் சுரப்பிைள் 

விமட: ஹார்தமான்கள் 

V. மிகக் குறுகிய விமடயளி. 

1. எலும்பு மண்டலம் என்றால் என்ன? 

 நமது உடலில் உள்ை எலும்புைள், குருத்வதலும்புைள் மற்றும் மூட்டுைள் ஆகிய அகமப்பு எலும்பு 

மண்டலம் எனப்படுகிறது. 

2. எபிகிளாட்டிஸ் என்றால் என்ன? 

 நமது மூச்சுக்குைலின் றமறல உள்ை குரல்ெகை மூடி எபிகிைாட்டிஸ் என அகைக்ைப்படுகிறது. இது 

நாம் உணகெ விழுங்ங்கும்றபாது மூச்சுக்குைகல மூடி சுொசப் பாகதக்குள் உணவு வசல்ெகதத் 

தடுக்கிறது. 

3. மூவமகயான இரத்தக்குழாய்களின் பபயர்கமள எழுதுக. 

 1. தமனிைள் 2. சிகரைள் 3. தந்துகிைள் 

4. விளக்குக. மூச்சுக்குழல் 

 மூச்சுக்குைலானது குருத்வதலும்பு ெகையங்ைைால் தாங்ைப்பட்டுள்ைது. இது குரல்ெகை மற்றும் 

வதாண்கடகய நுகரயீரல்ைளுடன் இகணத்து ைாற்று வசல்ெதற்கு ஏதுொை அகமந்துள்ைது. 

5. பெரிமான மண்டலத்தின் ஏததனும் இரண்டு பணிகமள எழுதுக. 

 1. இம்மண்டலம் சிக்ைலான உணவுப் வபாருள்ைகை எளிய மூலக்கூறுைைாை மாற்றுகிறது. 

 2. வசரிக்ைப்பட்ட உணகெ உட்கிரகிக்ைச் வசய்கிறது. 

6. கண்ணின் முக்கிய பாகங்களின் பபயர்கமள எழுதுக. 
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 1. ைார்னியா  2. ஐரிஸ் 3. ைண்மணி (பியூப்பில்) 

7. முக்கியமான ஐந்து உணர் உறுப்புகளின் பபயர்கமள எழுதுக. 

 1. ைண்ைள் 2. ைாதுைள் 3. மூக்கு 4. நாக்கு 5.றதால் 

8. கழிவு நீக்க மண்டலத்தில் எந்தப் பாகம் இரத்தத்திலுள்ள அதிக உப்பு மற்றும் நீமர நீக்குகிறது? 

 வநப்ரான்ைள் 

9. சிறுநீர் எங்கு தெமிக்கப்படுகிறது? 

 சிறுநீர்ப் கபயில் 

10. மனித உடலிலிருந்து சிறுநீர் எந்தக் குழல் வழியாக பவளிதயற்றப்படுகிறது? 

 சிறுநீர்ப் புறெழி 

11. சிறுநீரகத்திலுள்ள சிறுநீமர எந்தக் குழல் சிறுநீர்ப்மபக்கு பகாண்டு பெல்கிறது? 

 சிறுநீர் நாைம் 

12. விலா எலும்புக்கூடு பற்றி சிறு குறிப்பு வமரக. 

 விலா எலும்புக் கூடு 12 இகணைள் வைாண்ட ெகைந்த, தட்கடயான விலா எலும்புைகைக் 

வைாண்டுள்ைது. அகெ வமன்கமயான இதயம், நுகரயீரல் றபான்ற இன்றியகமயாத உடல் 

உறுப்புைகைப் பாதுைாக்கின்றன. 

13. மனித எலும்பு மண்டலத்தின் பணிகமள எழுதுக. 

 தகசைள் இகணக்ைப்படுெதற்கு ஏற்ற பகுதியாை எலும்புைள் திைழ்கின்றன. 

 நடத்தல், ஓடுதல், வமல்லுதல், றபான்ற வசயல்ைளுக்கு எலும்பு மண்டலம் உதவுகிறது. 

14.  கட்டுப்படாத இயங்கு தமெக்கும் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் தமெக்குமுள்ள தவறுபாட்மட எழுதுக. 

 ைட்டுப்படாத இயங்குதகசைள் நம் விருப்பத்திற்றைற்ப வசயல்படாதகெ. இகெ இதயத் தகசைள், 

உணவுக்குைல், தமனிைளில் உள்ைன. ைட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் தகசைள் நம் விருப்பத்திற்றைற்ப 

வசயல்படக் கூடியகெ. இெற்கற நம்மால் இயக்ைமுடியும். எ.ைா: இருதகலத் தகச, முத்தகலத் தகச. 
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15. நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தின் பணிகமள பட்டியலிடுக. 

 உடலில் பல்றெறு வசயல்ைகை நாைமில்லாச் சுரப்பி மண்டலம் ஒழுங்குபடுத்தி, நமது உடலின் 

உட்புற சூைகலப் பராமரிக்கின்றது. நாைமில்லாச் சுரப்பிைள் ைார்றமான்ைள் என்னும் றெதிப் 

வபாருட்ைகை உற்பத்தி வசய்கின்றன. 

 நரம்பு மண்டலமும், நாைமில்லா சுரப்பி மண்டலமும் இகணந்து ைடத்துதல் மற்றும் 

ஒருங்கிகணப்பு ஆகிய இரு முக்கியப் பணிைகை றமற்வைாள்கின்றன. 

 

7. கணினியின் பாகங்கள் 

 ைணினி என்பது 1. உள்ளீட்டைம், 2. கமயச் வசயலைம், 3. வெளியீட்டைம் என்ற மூன்று பகுதிைள் 

உள்ைடக்கியதாகும். தரவுைகையும் (data), ைட்டகைைகையும் (commands), உள்ளீடு  வசய்ெதற்கு 

உள்ளீட்டைம் (input) பயன்படுகிறது. கீழ்க்ைண்டகெ உள்ளீட்டுக் ைருவிைள் ஆகும். விகசப்பலகை 

(keyboard), சுட்டி (mouse) ெருடி (scanner), பட்கடக் குறியீடுபடிப்பான்(barcode reader) , ஒலி ொங்கி (mic), 

இகணப்படக் ைருவி (web camera), ஒளி றபனா (light pen). 

 விகசப்பலகையில் இரண்டு விதமான வபாத்தான்ைள் உள்ைன. எண் விகச (Number Key) என்பது 

எண்ைகைக் வைாண்டது. சுட்டியில் (mouse) இரண்டு வபாத்தான்ைளும் (buttons), அெற்றிற்கிகடறய 

நைர்த்தும் உருகையும் உள்ைன. றைாப்புைகைத் திறப்பதற்கும், றதர்வு வசய்ெதற்கும் ெலது வபாத்தான் 

உதவுகிறது. றைாப்புைளில் மாற்றங்ைகைச் வசய்ெதற்கு இடது வபாத்தான் பயன்படுகிறது. ைணினியின் 

திகரகய றமலும் கீழும் நைர்த்துெதற்கு நைர்த்தும் உருகைகயப் (scroll bar) பயன்படுத்தலாம். 

 கமயச் வசயலைம் (CPU) என்பது ைணினியின் வசயல்பாடுைகை இயக்குகிறது. இதில் 

நிகனெைம்(Memory unit) ைணிதத் தருக்ைச் வசயலைம் (ALU), ைட்டுப்பாட்டைம் (Control unit) ஆகியகெ 

உள்ைன. நிகனெைம் தன்னுள் வைாடுக்ைப்படும் தரவுைள் மற்றும் தைெல்ைகைச் றசமித்து கெக்கிறது. 

இதில் முதன்கம நிகனெைம், இரண்டாம் நிஅனிெைம் என்ற இரு பிரிவுைள் உள்ைன. குறுெட்டு (CD), 

விராலி(pendrive) ஆகியெற்கறப் பயன்படுத்தி ைணினியின் நிகனெைத்கத விரிவுபடுத்தலாம். 

ைட்டுப்பாட்டைம் ைட்டகைைகை ஏற்று அதற்றைட்டொறு சமிக்கைைகை அனுப்புக்கிறது. ைணிதச் 

வசயல்பாடுைள் அகனத்தும் ைணிதத் தருக்ைச் வசயலைத்தில் நகடவபறுகின்றன. 

 வெளியீட்டைமானது கமயச் வசயலைத்திலிருந்து ஈரடிமானக் குறிப்புைகைப் வபறுகிறது. பின்னர் 

இெற்கற பயனருக்குக் (user) வைாண்டு வசல்கிறது. ைணினித் திகர (monitor), அச்சுப்வபாறி(printer), 
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ஒலிப்வபருக்கி (speaker), ைணினித் திகர மிை முக்கியமானதாகும். இது ைணினியில் பற்பல 

வசயல்பாடுைகையும் ைாவணாலிைகையும் நம் ைண்ைளுக்குக் ைாட்சிப்படுத்துகிறது. ைணினித்திகர  . 

1. CRT திகர 2. TFT திகர என இருெகைப்படும். இெற்றில் TFT திகரைள் சிறியதாைவும் குகறந்த 

வெப்பத்கத வெளிப்படுத்துெதாைவும் உள்ைன. எனறெ இகெ அதிைமாைப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 ைணினிைள்  1. மீக்ைணினி, 2. வபருமுைக் ைணினி, 3. நுண்ைணினி (தனியாள் ைணினி PC), 4. 

குறுமுைக் ைணினி என ெகைப்படுத்தப்பட்டுள்ைன. இெற்றில் நுண்ைணினி எனப்படும் தனியாள் ைணினி 

(PC) மக்ைைால் அதிை அைவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தத் தனியாள் ைணினி  1. றமகசக் ைணினி 

(Desktop) 2. மடிக் ைணினி (Laptop) 3. பலகைக் ைணினி (Tablet) என்று மூெகையாை 

ெகைப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. ைணினிகய இயக்கும் றபாது பல பாைங்ைகை ஒருங்கிகணத்து 

வசயல்படுத்துெதால் இதகன சிஸ்டம் (system) என்கிறறாம். 

 ைணினியின் இகணப்பு ெடங்ைள் பல்ெகைப்பட்டன. அகெயாென: 

1. விஜிஏ (VGA – Video Graphics Array) 

2. எச்டிஎம்ஐ (HDMI – High Definition Multimedia Interface) 

3. யுஎஸ்பி (USB – Universal Serial Bus) 

4. தரவுக்ைம்பி (Data Cable) 

5. ஒலிெடம் ( Audio Cable) 

6. மின் இகணப்புக் ைம்பி (Power Cord) 

7. ஒலிொங்கி இகணப்புக் ைம்பி (Mic Cable) 

8. ஈதர் வநட் இகணப்புக் ைம்பி  

 VGA ைணினியின் கமயச் வசயலைத்கத திகரயுடன் இகணக்ைப் பயன்படுகிறது. USB யானது , 

அச்சுப்வபாறி, ெருடி, விரலி, சுட்டி, விகசப்பலகைகய ைணினியுடன் இகணக்ைப் பயன்படுகிறது. HDMI 

இகணப்பு உடம் வீடிறயா, ஆடிறயா ஆகியெற்கற LED TV, ைணினித் திகர ஆகியெற்றுடன் இகணக்ை 

உதவுகிறது. கைப்றபசி, கையடக்ைக் ைணினி ஆகியெற்கற கமயச் வசயலைத்துடன் இகணக்ை தரவுக் 

ைம்பி பயன்படுகிறது. ஒலிெடம் ைணினிகய ஒலி வபருக்கியுடன் இகணக்ைவும், மின் இகணப்பு ெடம் 

மின் இகணப்கப ெைங்ைவும் உதவுகின்றன. இகண ெழித்வதாடர்புக்கு ஈதர்வநட் உதவுகிறது. ஊடகல 

(Wi-Fi) ஆகியகெ ைம்பில்லா இகணப்புைள் ஆகும். ஊடகல மூலம் அருகில் உள்ை தரவுைகைப் 

பரிமாறிக் வைாள்ைவும். அருைகல இகணப்பு ெடம் இல்லாமல் இகணய ெசதிகயப் வபற்றுக் வைாள்ை 

உதவும். 

I. ெரியான விமடமயத் ததர்ந்பதடு. 
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1. உள்ளீட்டுக்ைருவி அல்லாதது எது? 

அ. சுட்டி ஆ. விகசப்பலகை  இ. ஒலிபபருக்கி  ஈ. விரலி  

2. கமயச்வசயலைத்துடன் திகரகய இகணக்கும் ைம்பி 

அ. ஈதர்வநட்  ஆ. வி.ஜி.ஏ  இ. எச்.டி.எம்.ஐ  ஈ. யு.எஸ்.பி 

3. கீழ்ெருெனெற்றுள் எது உள்ளீட்டுக்ைருவி? 

அ. ஒலிப்வபருக்கி ஆ. சுட்டி  இ. திகரயைம்  ஈ. அச்சுப்வபாறி 

4. கீழ்ெருெனெற்றுள் ைம்பி இல்லா இகணப்பு ெகைகயச் றசர்ந்தது எது? 

அ. ஊடமல  ஆ. மின்னகல  இ. வி.ஜி.ஏ  ஈ. யு. எஸ்.பி 

5. விரலி ____________ ஆை பயன்படுகிறது. 

அ. வெளியீட்டுக்ைருவி   ஆ. உள்ளீட்டுக்ைருவி 

இ. தெமிப்புக்கருவி    ஈ. இகணப்புக்ைருவி 

II. பபாருத்துக. 

1. வி.ஜி.ஏ   - உள்ளீட்டுக்ைருவி 

2. அருைகல   - இகணப்புெடம் 

3. அச்சுப்வபாறி  - எல்.இ.டி. வதாகலக்ைாட்சி 

4.விகசப்பலகை  - ைம்பி இல்லா இகணப்பு 

5.எச்.டி.எம்.ஐ   - வெளியீட்டுக் ைருவி 

விமட: 

1. வி.ஜி.ஏ   - இகணப்புெடம் 

2. அருைகல   - ைம்பி இல்லா இகணப்பு 

3. அச்சுப்வபாறி  - வெளியீட்டுக் ைருவி  
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4.விகசப்பலகை  - உள்ளீட்டுக்ைருவி  

5.எச்.டி.எம்.ஐ   - எல்.இ.டி. வதாகலக்ைாட்சி 

III. குறுகிய விமடயளி 

1. கணினியின் கூறுகள் யாமவ? 

1. உள்ளீட்டைம் (Input Unit) 

2. கமயச்வசயலைம் (CPU) 

3. வெளியீட்டைம் (Output Unit) 

2. உள்ளீட்டகத்திற்கும் பவளியீட்டகத்திற்கும் உள்ள தவறுபாடுகள் இரண்டு கூறுக. 

 ைணினியின் உள்ளீட்டைம் தரவுைகையும், ைட்டகைைகையும் ைணினிக்குள் உள்ளீடு வசய்யப் 

பயன்படுகிறது. ஆனால் வெயீட்டைமானது கமயச் வசயலைத்தில் உள்ை ஈரடிமானக் குறிப்புைகை 

பயனாைருக்குக் வைாண்டு வசய்ய உதவுகிறது. உள்ளீட்டைத்துடன் விகசப்பலகை, சுட்டி, ெருடி, பட்கடக் 

குறியீடு படிப்பான், ஒலிொங்கி, இகணயப் படக் ைருவி, ஒளி றபனா றபான்ற உள்ளீட்டுக் ைருவிைள் 

இகணக்ைப்படுகின்றன. ஆனால் வெளிடயீட்டைத்துடன் ைணினித்திகர, அச்சுப்வபாறி, ஒலி வபருக்கி, 

ெகரவி றபான்றகெ வெளியீட்டுக் ைருவிைைாை அகமக்ைப்படுகின்றன. 

 விஜிஏ. (VGA – Video Graphics Array) 

 எச்டிஎம்ஐ (HDMI – High Definition Multimedia Interface) 

 யுஎஸ்பி (USB – Universal Serial Bus) 

 தரவுக்ைம்பி (Data cable) 

 மின் இகணப்புக் ைம்பி (Power cord) 

 ஒலி ொங்கி இகணப்புக்ைம்பி (Mic cable) 

 ஈதர் வநட் இகணப்புக்ைம்பி (Ethernet cable) 

1. விஜிஏ (VGA) இமணப்புக்கம்பி: 

 ைணினியின் கமயச் வசயலத்கதத் திகரயுடன் இகணக்ை வி.ஜி.ஏ பயன்படுகிறது. 

2. யுஎஸ்பி (USB) இமணப்புவடம்: 
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 அச்சுப்வபாறி (printer), ெருடி (scanner), விரலி (pendrive), சுட்டி (mouse), விகசப்பலகை (keyboard), 

இகணயப்படக் ைருவி (web camera), திறன்றபசி (smart phone) றபான்றெற்கறக் ைணினியுடன் 

இகணக்ைப்படுகிறது. 

3. எச்டிஎம்ஐ (HDMI) இமணப்புவடம்: 

 உயர் ெகரயகற வீடிறயா, டிஜிட்டல் ஆடிறயா ஆகியெற்கற ஒறர றைபிள் ெழியாை எல்.இ.டி. 

வதாகலக்ைாட்சிைள், ஒளிவீழ்த்தி (projector), ைணினித் திகர ஆகியெற்கற ைணினியுடன் இகணக்ை 

HDMI பயன்படுகிறது. 


