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6th Science Lesson 1 

1] அளவீடுகள்

உங்களுக்கு தெரியுமா? 

பூமியை விட நிலவில் ஈர்ப்பு வியை குயைவு. எனவே, அங்கு எயட குயைோக இருக்கும். ஆனால், 

இரண்டிலும் நியை ைமமாகவே இருக்கும். நிலவின் ஈர்ப்புவியை புவியின் ஈர்ப்பு வியையைப்வ ால ஆறில் 

ஒரு  ங்கு இருப் ொல், நிலவில் ஒரு த ாருளின் எயட பூமியில் உள்ளயெவிட ஆறு மடங்கு 

குயைோகவே இருக்கும். 

முற்காலத்தில் மக்கள்  கல் வேரத்யெக் கணக்கிட, மணல் கடிகாரம் மற்றும் சூரிைக்கடிகாரத்யெப் 

 ைன் டுத்தினர். ெயரயில் ேடப் ட்ட ஒரு குச்சியின் நிழலியனக் தகாண்டும் வேரத்யெக் கணக்கிட 

முடியும். மணல் நிரப் ப் ட்ட, சிறிை துயள உயடை  ாத்திரத்யெக் தகாண்டும் காலத்யெக் கணக்கிடலாம். 

அந்ெப்  ாத்திரத்திலுள்ள மணலானது கீவழ விழ ஆரம்பிக்கும். இெயனப்  ைன் டுத்தி காலத்யெக் 

கண்கிடலாம். 

ஒவடாமீட்டர் என் து ொனிைங்கி ோகனங்கள் கடக்கும் தொயலயேக் கணக்கிடுேெற்கு 

 ைன் டுத்ெப் டும் ஒரு கருவிைாகும். தமட்ரிக் முயை அலகுகள் அல்லது திட்ட அலகுகள், 1790ல் 

ஃபிதரஞ்சு ோட்டினரால் உருோக்கப் ட்டது. ெற்காலத்தில் நீளத்யெ அளவிடப்  ைன் டுத்ெப் டும் 

அளவுவகால்,  தினாைாம் நூற்ைாண்டில் வில்லிைம் த ட்தேல் என்ை அறிவிைல் அறிஞரால் 

கண்டுபிடிக்கப் ட்டது. ஃபிரான்ஸ் ோட்டின் ெயலேகர்  ாரீஸில் உள்ள எயடகள் மற்றும் 

அளவீடுகளுக்கான அயனத்துலக நிறுேனத்தில் பிளாட்டினம் – இரிடிைம் உவலாகக் கலயேயிலான 

 டித்ெர மீட்டர் கம்பி ஒன்று யேக்கப் ட்டுள்ளது. இந்ெ மீட்டர் கம்பியின் ேகல் ஒன்று டில்லியில் உள்ள 

வெசிை இைற்பிைல் ஆய்ேகத்தில் யேக்கப் ட்டுள்ளது. 1 கிவலாகிராம் என் து ஃபிரான்ஸில் உள்ள 

தைவ்தரஸ் என்ை இடத்தில் ைர்ேவெை எயடகள் மற்றும் அளவீடுகளுக்கான அயனத்துலக நிறுேனத்ொல் 

1889 முெல் யேக்கப் ட்டுள்ள, பிளாட்டினம் – இரிடிைம் உவலாகக் கலயேைால் ஆன ஒரு உவலாகத் 

ெண்டின் நியைக்குச் ைமம். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. ஒரு மரத்தின் சுற்ைளயே அளவிடப்  ைன் டுேது 

(அ) மீட்டர் அளவுவகால்  

(ஆ) மீட்டர் கம்பி 

(இ) பிளாஸ்டிக் அளவுவகால்  

(ஈ) அளவு ோடா 

2. 7 மீ என் யெ தைன்டி மீட்டரில் மாற்றினால் கியடப் து 

(அ) 70 தை.மீ  

(ஆ) 7 தை.மீ  

(இ) 700 தை.மீ  
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(ஈ) 7000 தை.மீ 

3. அளவிடப் டக்கூடிை அளவிற்கு __________ என்று த ைர் 

(அ) இைல் அளவீடு  

(ஆ) அளவீடு  

(இ) அலகு  

(ஈ) இைக்கம் 

4. ைரிைானயெத் வெர்ந்தெடு: 

(அ) கி.மீ > மி.மீ > தை.மீ > மீ  

(ஆ) கி.மீ > மி.மீ > தை.மீ > கி.மீ 

(இ) கி.மீ > மீ > தை.மீ > மி.மீ  

(ஈ) கி.மீ > தை.மீ > மீ > மி.மீ 

5. அளவுவகாயலப்  ைன் டுத்தி, நீளத்யெ அளவிடும்வ ாது, உனது கண்ணின் நியல ___________ 

இருக்க வேண்டும். 

(அ) அளவிடும் புள்ளிக்கு இடதுபுைமாக  

(ஆ) அளவிடும் புள்ளிக்கு வமவல, தைங்குத்ொக 

(இ) புள்ளிக்கு ேலது புைமாக  

(ஈ) ேைதிைான ஏொேது ஒரு வகாணத்தில் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. SI அலகு முயையில் நீளத்தின் அலகு ___________ 

2. 500 கிராம் = _______________ கிவலாகிராம். 

3. தடல்லிக்கும், தைன்யனக்கும் இயடயில் உள்ள தொயலவு ____________ என்ை அலகால் 

அளவிடப் டுகிைது. 

4. 1 மீ = ______________ தை.மீ 

5. 5 கி.மீ = ____________ மீ. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. ஒரு த ாருளின் நியையை 126 கி.கி. எனக் கூைலாம். 

2. ஒருேரின் மார் ளயே மீட்டர் அளவு வகாயலப்  ைன் டுத்தி அளவிட முடியும். 

3. 10 மி.மீ என் து 1 தை.மீ ஆகும். 

4. முழம் என் து நீளத்யெ அளவிடப்  ைன் டுத்ெப் டும் ேம் கமான முயை ஆகும். 
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5. SI அலகு முயை உலகம் முழுேதும் ஏற்றுக்தகாள்ளப் ட்டுள்ளது. 

IV. ஓப்புயமயின் அடிப் யடயில் நிரப்புக: 

1. ைர்க்கயர : த ாதுத்ெராசு :: எலுமிச்யைச் ைாறு : ______________ 

2. மனிெனின் உைரம் : தை.மீ :: கூர்யமைான த ன்சில் முயனயின் நீளம் : ______________ 

3.  ால் :  ருமன் :: காய்கறிகள் : ____________ 

V. த ாருத்துக: 

1. முன்யகயின் நீளம் - அ. மீட்டர் 

2. நீளத்தின் SI அலகு - ஆ. விோடி 

3. ோவனா - இ. 103 

4. காலத்தின் SI அலகு - ஈ. 10-9 

5. கிவலா - உ. முழம் 

VI. பின்ேரும் அலகுகயள ஏறு ேரியையில் எழுதுக: 

1 மீட்டர், 1 தைன்டி மீட்டர், 1 கிவலா மீட்டர் மற்றும் 1 மில்லி மீட்டர்  

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. அளவு ோடா, 2. 700 தை.மீ, 3. இைல் அளவீடு, 4. கி.மீ > மீ > தை.மீ > மி.மீ, 5. அளவிடும் புள்ளிக்கு வமவல, 

தைங்குத்ொக 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. மீட்டர், 2. அயர, 3. கிவலாமீட்டர், 4. 100 தை.மீ, 5. 5000  

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. ைரி, 2. அளவிடும் ோடா, 3. ைரி, 4. வொராைமான, 5. ைரி 

IV. ஓப்புயமயின் அடிப் யடயில் நிரப்புக: 

1. அளவு ஜாடி, 2. மில்லிமீட்டர், 3. நியை 

V. த ாருத்துக: 

1. உ, 2. அ, 3. ஈ, 4.ஆ, 5. இ 

VI. பின்ேரும் அலகுகயள ஏறு ேரியையில் எழுதுக: 

1 மில்லி மீட்டர், 1 தைன்டி மீட்டர், 1 மீட்டர், 1 கிவலா மீட்டர் 
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6th Science Lesson 2 

2] வியையும் இைக்கமும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

இந்திைாவின்  ழங்கால ோனிைலாளர் ஆரிை  ட்டா, “நீங்கள் ஆற்றில் ஒரு  டகில் தைல்லும்வ ாது 

எவ்ோறு ஆற்றின் கயரைானது உங்களுக்குப் பின்புைம் எதிர்த்தியையில் தைல்ேதுவ ாலத் 

வொன்றுகிைவொ, அயெப்வ ால, ோனில் உள்ள ேட்ைத்திரங்கயள ோம் காணும்வ ாது அயே 

கிழக்கிலிருந்து வமற்காகச் தைல்ேொகத் வொன்றுேொல், நிச்ைைம் ேமது பூமிைானது வமற்கிலிருந்து 

கிழக்காகத்ொன் சுற்ை வேண்டும்” என்று அனுமானித்ொர். 

த ாருள்களின் மீது உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ை காரணிகளால் தைைல் டுத்ெப் டும் ெள்ளுெல் அல்லது 

இழுத்ெல் தைைல்கவள வியை என அயழக்கப் டுகிைது. 

அதிவேகத்தில் இைங்கும் அயலவு இைக்கம்: 

உங்கள் ேண் யன ஒரு தேகிழிப்  ட்யடயின் இரு முயனகயளயும் ேன்ைாக இழுத்துப் 

பிடித்துக்தகாள்ளுமாறு தைால்லவும். இப்வ ாது அென் யமைப் குதியை இழுத்துவிடுங்கள். அென் 

அயலோனது அதிக வேகத்தில் ேயடத றுேயெக் காண்கிறீர்களா?  

அயலோனது அதிவேகமாக ேயடத றும்வ ாது ோம் அந்ெ இைக்கத்தியன அதிர்வுறுெல் என 

அயழக்கிவைாம். 

அயலவு இைக்கம் அயனத்துவம கால ஒழுங்கு இைக்கமாக அயமயும். ஆனால் கால ஒழுங்கு 

இைக்கங்கள் அயனத்தும் அயலவு இைக்கமாகக் காணப் டாது. 

ஓரலகு காலத்தில் ஒரு த ாருள் கடந்ெ தூரவம அென் வேகமாகும். 

ஒரு த ாருளானது “d” தொயலவியன “t” கால இயடதேளியில் கடந்ொல்: 

 வேகம் (s) = கடந்ெ தொயலவு (d) / எடுத்துக்தகாண்ட காலம் (t) = d / t 

உயைன் வ ாலட் 100 மீ தூரத்தியன 9.58 வினாடிகளில் கடந்து உலக ைாெயன  யடத்ொர். இயெவிட 

வேகமாக உங்களால் ஓட முடியும் என்ைால் உலிம்பிக் ெங்கப் ெக்கம் உங்களுக்காக காத்திருக்கிைது. 

ெயரோழ் விலங்குகளில் சிறுத்யெைானது 112 கிமீ / மணி வேகத்தில் ஓடக்கூடிை விலங்காகும் 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. வேகத்தின் அலகு __________ 

(அ) மீ  

(ஆ) விோடி  

(இ) கிவலாகிராம்  

(ஈ) மீ/ வி 
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2. கீழ்க்கண்டேற்றுள் எது அயலவுறு இைக்கம்? 

(அ) பூமி ென் அச்யைப்  ற்றிச் சுழல்ெல் 

(ஆ) நிலவு பூமியைச் சுற்றி ேருெல் 

(இ) அதிர்வுறும் கம்பியின் முன்பின் இைக்கம் 

(ஈ) வமற்கண்ட அயனத்தும் 

3. கீழ்க்கண்டேற்றுள் ைரிைான தொடர்பியனத் வெர்ந்தெடு: 

(அ) வேகம் = தொயலவு x காலம்  

(ஆ) வேகம் = தொயலவு / காலம் 

(இ) வேகம் = காலம் / தொயலவு  

(ஈ) வேகம் = 1 / (தெயலவு x காலம்) 

4. கீொ ென் ெந்யெயுடன் ஒரு ேண்டியில் அேளுயடை வீட்டிலிருந்து 40 கி.மீ தொயலவிலுள்ள அேளது 

மாமா வீட்டிற்குச் தைல்கிைாள். அங்கு தைல்ேெற்கு 40 நிமிடங்கள் எடுத்துக் தகாண்டாள். 

கூற்று 1: கீொவின் வேகம் 1 கி.மீ/ நிமிடம் 

கூற்று 2: கீொவின் வேகம் 1 கி.மீ /மணி 

(அ) கூற்று 1 மட்டும் ைரி  

(ஆ) கூற்று 2 மட்டும் ைரி 

(இ) இரண்டு கூற்றுகளும் ைரி  

(ஈ) இரண்டு கூற்றுகளும் ெேறு 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ைாயலயின் வேராகச் தைல்லும் ஒரு ேண்டியின் இைக்கம் _______________ இைக்கத்திற்கு ஒரு 

உொரணமாகும். 

2. புவிஈர்ப்பு வியை ____________ வியைைாகும். 

3. மண் ாண்டம் தைய் ேரின் ைக்கரத்தின் இைக்கம் _______________ இைக்கமாகும். 

4. ஒரு த ாருள் ைமகால இயடதேளியில் ைம தொயலயேக் கடக்குமானால், அப்த ாருளின் இைக்கம் 

__________ 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. யமைப் புள்ளியைப் த ாருத்து முன்னும் பின்னும் இைங்கும் இைக்கம் அயலவு இைக்கம் ஆகும். 
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2. அதிர்வு இைக்கமும், சுழற்சி இைக்கமும் கால ஒழுங்கு இைக்கமாகும். 

3. மாறு ட்ட வேகத்துடன் இைங்கும் ோகனங்கள் சீரான இைக்கத்தில் உள்ளன. 

4. ேருங்காலத்தில் மனிெர்களுக்குப்  திலாக வரா ாட்டுகள் தைைல் டும். 

IV. ஒப்புயமயின் அடிப் யடயில் நிரப்புக: 

1.  ந்யெ உயெத்ெல் : தொடு வியை :: இயல கீவழ விழுெல் : _____________ 

2. தொயலவு : மீட்டர் :: வேகம் : __________ 

3. சுழற்சி இைக்கம் :  ம் ரம் சுற்றுெல் :: அயலவு இைக்கம் : _____________ 

V. த ாருத்துக: 

1.  - அ. ேட்ட இைக்கம் 

2.  - ஆ. அயலவு இைக்கம் 

3.  - இ. வேர்வகாட்டு இைக்கம் 

4.  - ஈ. சுழற்சி இைக்கம் 

5.  - உ. வேர்வகாட்டு இைக்கமும், சுழற்சி இைக்கமும் 

VI. சீரான வேகத்தில் காட்டினுள் தைல்லும் ஒரு ைாயன கடக்கும் தொயலவு, காலத்துடன் 

தகாடுக்கப் ட்டுள்ளது. சீரான வேகத்தின் அடிப் யடயில் கீழ்கண்ட அட்டேயணயைப் பூர்த்தி தைய்க: 

தொயலவு (மீ) 0 4  12  20 

காலம் (வி) 0 2 4  8 10 

 

VII. அட்டேயணயைப் பூர்த்தி தைய்க: 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             7 

கால ஒழுங்கற்ை இைக்கம்   

 குறிப்பிட்ட கால இயடதேளியில் 

ேயடத றும் இைக்கம் 

குறிப்பிட்ட அச்யைப்  ற்றிச் சுழலும் 

இைக்கம் 

 

VIII. ஓரிரு ோர்த்யெயில் வியட எழுதுக: 

1. தொடுெல் நிகழ்வின்றி ஒரு த ாருள் மீது தைைல் டும் வியை ______________ 

2. காலத்யெப் த ாருத்து ஒரு த ாருளின் நியல மாறு டுேது ______________ 

3. ஒரு குறிப்பிட்ட கால இயடதேளியில் மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் இைக்கம் ___________ 

4. ைமகால இயடதேளியில், ைமதொயலயேக் கடக்கும் த ாருளின் இைக்கம் ______________ 

5. நுணுக்கமான அல்லது கடினமான வேயலகயளச் தைய்யுமாறு கணினி நிரல்களால் 

ேடிேயமக்கப் ட்ட இைந்திரம். _______________ 

வியடகள்: 

I.ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக 

1. மீ/ வி, 2. அதிர்வுறும் கம்பியின் முன்பின் இைக்கம், 3. வேகம் = தொயலவு / காலம், 4. கூற்று 1 மட்டும் 

ைரி 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. வேர்வகாட்டு இைக்கம், 2. தொடா வியை, 3. ெற்சுழற்சி இைக்கம், 4. சீரான இைக்கம். 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. ைரி, 2. அதிர்வு இைக்கமும், ேட்டப் ாயெ இைக்கமும், 3. சீரற்ை இைக்கம், 4. மனிெர்களுக்கு  திலாக 

எல்லா விஷைங்களிலும் வராவ ாட்டுக்களால் தைைல் ட முடிைாது. 

IV. ஒப்புயமயின் அடிப் யடயில் நிரப்புக: 

1. தொடா வியை, 2. மீட்டர்/ வினாடி, 3. ெனி ஊைலின் இைக்கம்  

V. த ாருத்துக: 

1. உ, 2. ஈ, 3. ஆ, 4. அ, 5. இ  

VI. சீரான வேகத்தில் காட்டினுள் தைல்லும் ஒரு ைாயன கடக்கும் தொயலவு, காலத்துடன் 

தகாடுக்கப் ட்டுள்ளது. சீரான வேகத்தின் அடிப் யடயில் கீழ்கண்ட அட்டேயணயைப் பூர்த்தி தைய்க: 

 

தொயலவு (மீ) 0 4 8 12 16 20 

காலம் (வி) 0 2 4 6 8 10 
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VII. அட்டேயணயைப் பூர்த்தி தைய்க: 

கால ஒழுங்கற்ை இைக்கம் அயலவு இைக்கம் ெற்சுழற்சி இைக்கம் 

இைக்கம் சீரான 

இயடதேளியில் 

ேயடத ைாது. 

குறிப்பிட்ட கால இயடதேளியில் 

ேயடத றும் இைக்கம் 

குறிப்பிட்ட அச்யைப்  ற்றிச் சுழலும் 

இைக்கம் 

 

VIII. ஓரிரு ோர்த்யெயில் வியட எழுதுக: 

1. தொடா வியை, 2. இைக்கம், 3. அயலவு இைக்கம், 4. சீரான இைக்கம், 5. வராவ ாட்டுகள் 

 

6th Science Lesson 3 

3] ேம்யமச் சுற்றியுள்ள  ருப்த ாருள்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஒரு கலயே என் து ஒன்றுக்கு வமற் ட்ட ஒவர ென்யமயுயடை துகள்கயளக் தகாண்ட தூய்யமைற்ை 

த ாருளாகும். 

கலயேயின்  குதிப் த ாருள்கள் எந்ெ விகிெத்திலும் கலந்திருக்கும். 

துணி துயேக்கும் இைந்திரம் மூலம் ஈரம் நியைந்ெ துணிகளிலிருந்து நீர் தேளிவைற்ைப் ட்டு அயே 

உலர்த்ெப் டுகின்ைன. இம்முயைக்கு யமை விலக்கல் என்று த ைர். 

உமி என் து வியெ அல்லது ொனிைத்யெச் சுற்றிக் காணப் டும் கடினமான அல்லது  ாதுகாப் ான 

உயைைாகும். அரிசியின் ேளர்நியலக் காலங்களில் இது அரிசியைப்  ாதுகாக்கிைது. கட்டுமானப் 

த ாருளாகவும், உரமாகவும், மின்காப்புப் த ாருளாகவும் எரித ாருளாகவும் இது  ைன் டுகின்ைது. 

பிரித்தெடுத்ெயல முழுயமைாக்குேெற்கு,  ல பிரித்ெல் முயைகயள ஒன்ைாக இயணத்தும் 

தைைல் டுத்ெலாம். உொரணமாக, நீரில் கலந்துள்ள மணலும் உப்பும் கலந்ெ கலயேயியனப் பிரிப் ெற்கு 

 டிை யேத்ெல், தெளிையேத்து இறுத்ெல், ேடிகட்டுெல், ஆவிைாக்குெல் மற்றும் குளிரயேத்ெல் வ ான்ை 

 ல முயைகயள தேவ்வேறு  டிநியலகளில் நிகழ்த்ெ வேண்டும். 

த ரும் ாலான இல்லங்களில் நீரில் உள்ள மாசுக்கயள நீக்குேெற்காகவும், நுண்கிருமிகயள புைஊொ 

கதிர்கயளக் தகாண்டு அழிப் ெற்காகவும் ேணிகரீதியிலான நீர் ேடிகட்டிகள்  ைன் டுத்ெப் டுகின்ைன. 

எதிர் ைவ்வூடு  ரேல் (RO) என்ை முயையில், நீரில் உள்ள மாசுக்கள் நீக்கப் ட்டு, நீர் சுத்திகரிக்கப் டுகிைது. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. _____________  ருப்த ாருளால் ஆனெல்ல.  

(அ) ெங்க வமாதிரம்  

(ஆ) இரும்பு ஆணி  
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(இ) ஒளி  

(ஈ) எண்தணய்த் துளி 

2. 400 மி.லி தகாள்ளளவு தகாண்ட ஒரு கிண்ணத்தில் 200 மி.லி. நீர் ஊற்ைப் டுகிைது. இப்வ ாது நீரின் 

 ருமன்  

(அ) 400 மி.லி.  

(ஆ) 600 மி.லி.  

(இ) 200 மி.லி.  

(ஈ) 800 மி.லி. 

3. ெர்பூைணிப்  ழத்தில் உள்ள வியெகயள __________ முயையில் நீக்கலாம். 

(அ) யககளால் தெரிந்தெடுத்ெல்  

(ஆ) ேடிகட்டுெல்  

(இ) காந்ெப் பிரிப்பு  

(ஈ) தெளிை யேத்து இறுத்ெல் 

4. அரிசி மற்றும்  ருப்பில் கலந்துள்ள வலைான மாசுக்கயள ______________ முயையில் நீக்கலாம். 

(அ) ேடிகட்டுெல்  

(ஆ)  டிையேத்ெல்  

(இ) தெளிை யேத்து இறுத்ெல்  

(ஈ) புயடத்ெல் 

5. தூற்றுெல் என்ை தைையல நிகழ்த்ெ பின்ேருேனேற்றுள் ____________ அேசிைம் 

வெயேப் டுகிைது. 

(அ) மயழ  

(ஆ) மண்  

(இ) நீர்  

(ஈ) காற்று 

6. ___________ ேயகைான கலயேயியன ேடிகட்டுெல் முயையினால் பிரித்தெடுக்கலாம். 

(அ) திடப்த ாருள் - திடப்த ாருள்  

(ஆ) திடப்த ாருள் - நீர்மம் 
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(இ) நீர்மம் - நீர்மம்  

(ஈ) நீர்மம் - ோயு 

7. பின்ேருேனேற்றுள் எது கலயே அல்ல? 

(அ)  ாலுடன் கலந்ெ காபி  

(ஆ) எலுமிச்யைச் ைாறு 

(இ) நீர்  

(ஈ) தகாட்யடகள் புயெத்ெ ஐஸ்கீரிம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1.  ருப்த ாருள் என் து __________ஆல் ஆனது. 

2. திண்மத்தில் துகள்களுக்கு இயடவை உள்ள இயடதேளி _______________ஐ விடக் குயைவு. 

3. தேற் யிரிலிருந்து தேல்யல _______________ முயை மூலம் பிரித்தெடுக்கலாம். 

4. “உப்புமா” வில் இருந்து __________ முயையில் மிளகாயியன நீக்கலாம். 

5. நீரில் இருந்து களிமண் துகள்கயள நீக்க ______________ முயை  ைன் டுத்ெப் டுகிைது. 

6. குழாய்க் கிணறுகளில் இருந்து த ைப் டும் நீர் த ாதுோக ___________ நீராக அயமயும். 

7. ஊசி, த ன்சில் மற்றும் இரப் ர் ேயளைம் இேற்றுள் ______________ காந்ெத்ொல் கேரப் டும். 

III. த ாருத்துக: 

அ.  ண்புகள் உொரணம் 

1. எளிதில் உயடைக்கூடிைது (தோறுங்கும் ென்யம) - அ. உவலாகத்ெட்டு 

2. எளிதில் ேயளைக்கூடிைது - ஆ. ரப் ர் ேயளைம்  

3. எளிதில் இழுக்கலாம் - இ.  ருத்தி, கம் ளி 

4. எளிதில் அழுத்ெலாம் - ஈ. மண்  ாயன 

5. எளிதில் தேப் மயடயும் - உ. தேகிழி ஒைர்(wire) 

ஆ.  

அ ஆ இ 

கண்களால்  ார்க்ககூடிை 

வெயேைற்ை  குதிப் த ாருயள 

நீக்குெல் 

 

சுண்ணாம்புக் கட்டி (ைாக்பீஸ் 

தூள்) நீருடன் கலந்திருத்ெல் 

காந்ெப் பிரிப்பு முயை 
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வலைான மற்றும் கனமான  குதிப் 

த ாருள்கயளப் பிரித்ெல் 

 

மணல் மற்றும் நீர் தெளிை யேத்து இறுத்ெல் 

 

கயரைாெ மாசுப்த ாருள்கயள 

நீக்குெல் 

இரும்பு ைார்ந்ெ மாசுக்கள் ேடிகட்டுெல் 

காந்ெத்ென்யம தகாண்ட 

 குதிப்த ாருள்கயள 

காந்ெத்ென்யம அற்ை 

 குதிப்த ாருள்களில்  

இருந்து பிரித்ெல் 

 

அரிசி மற்றும் கல் யககளால் வெர்வு தைய்ெல் 

 

நீர்மங்களில் இருந்து 

திண்மங்கயளப் பிரித்ெல் 

 

உமி மற்றும் தேல் தூற்றுெல் 

 

IV. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

அ) காற்று அழுத்ெத்திற்கு உட் டாது. 

ஆ) திரேங்களுக்கு குறிப்பிட்ட  ருமன் இல்யல. ஆனால் குறிப்பிட்ட ேடிேம் உண்டு. 

இ) திண்மத்தில் உள்ள துகள்கள் எளிதில் ேகர்கின்ைன. 

ஈ) ையமக்கும் முன்  ருப்பு ேயககயள நீரில் கழுவும்வ ாது, ேடிகட்டுெல் மூலம் நீயரப் பிரித்தெடுக்கலாம். 

உ) திடப்த ாருள்களில் இருந்து நீர்மப் த ாருள்கயளப் பிரிப் ெற்தகன  ைன் டுத்ெப் டும் ேடிகட்டி என் து 

ஒரு ேயகைான ைல்லயடவை. 

ஊ) ொனிைத்யெயும், உமியையும் தூற்றுெல் முயை மூலம் பிரிக்கலாம். 

எ) காற்று ஒரு தூை த ாருளாகும். 

ஏ) ேண்டலாக்குெல் முயை மூலம் ெயிரிலிருந்து தேண்தணயைப் பிரித்தெடுக்கலாம். 

V. ஒப்புயமயின் அடிப் யடயில் நிரப்புக: 

1. திண்மம் : கடினத்ென்யம :: ோயு : __________ 

2. துகள்களுக்கு இயடவை அதிக இயடதேளி உயடைது : ோயு :: __________ : திண்மம் 

3. திண்மம் : குறிப்பிட்ட ேடிேம் :: __________ : தகாள்கலனின் ேடிேம் 

4. உமி ொனிைங்கள் : தூற்றுெல் :: மரத்தூள் சுண்ணக்கட்டி : _______________ 

5. சூடான எண்தணயிலிருந்து முறுக்கியன எடுத்ெல் : __________ :: காபியை ேடிகட்டிைபின் 

அடியில் ெங்கும் காபித்தூள் : ____________ 

6. இரும்பு – கந்ெகம் கலயே : ____________ :: உளுத்ெம்  ருப்பு – கடுகு கலயே : உருட்டுெல். 
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வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. ஒளி, 2. 200 மி.லி, 3. யககளால் தெரிந்தெடுத்ெல், 4. புயடத்ெல், 5. காற்று, 6. திடப்த ாருள் – நீர்மம், 7. 

நீர் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. அணுக்கள், 2. நீர்மம் மற்றும் ோயு, 3. கதிரடித்ெல், 4. யககளால் தெரிந்தெடுத்ெல், 5.  டிை யேத்ெல், 

தெளிை யேத்து இருத்ெல், 6. ஊசி, 7. தூய்யம இல்லாெ  

III. த ாருத்துக: 

அ. 1. ஈ, 2. உ, 3. ஆ, 4. இ, 5. அ  

ஆ. கண்களால்  ார்க்ககூடிை வெயேைற்ை  குதிப் த ாருயள நீக்குெல் -அரிசி மற்றும் கல், யககளால் 

வெர்வு தைய்ெல் 

வலைான மற்றும் கனமான  குதிப் த ாருள்கயளப் பிரித்ெல்- உமி மற்றும் தேல், தூற்றுெல் 

காந்ெத்ென்யம தகாண்ட  குதிப்த ாருள்கயள காந்ெத்ென்யம அற்ை  குதிப்த ாருள்களில் இருந்து 

பிரித்ெல்- இரும்பு ைார்ந்ெ மாசுக்கள், காந்ெப் பிரிப்பு முயை 

நீர்மங்களில் இருந்து திண்மங்கயளப் பிரித்ெல்- மணல் மற்றும் நீர், தெளிை யேத்து இறுத்ெல் 

IV. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

அ. உட் டும், ஆ. ேடிேம் இல்யல, இ. ேகரும் ென்யம அற்ையே, ஈ. ைரி, உ. ைரி, ஊ. ைரி, எ.கலயே, ஏ. 

கயடெல் 

V. ஒப்புயமயின் அடிப் யடயில் நிரப்புக: 

1. வலைானது, 2. துகள்களுக்கு இயடவை மிக குயைந்ெ இயடதேளி உயடைது, 3. திரேம், 4. ேடிகட்டுெல், 

5. ேடிகட்டுெல்& வீழ்ப் டிவு, 6. காந்ெ பிரிப்பு முயை  

 

6th Science Lesson 4 

4] ொேரங்கள் ோழும் உலகம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

விக்வடாரிைா அவமவைானிக்கா என்ை ொேரத்தின் இயலகள் மூன்று மீட்டர் விட்டம் ேயர 

ேளரக்கூடிையே. ேன்கு ேளர்ச்சிையடந்ெ இயலயின் வமற் ரப்பு 45 கிவலாகிராம் எயட அல்லது அெற்கு 

இயணைான ஒருேயரத் ொங்கும் திைன் தகாண்டது. 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             13 

உலகில் மிக நீளமான ேதி யேல் ேதிைாகும். இது 6,650 கி.மீ. நீளம் உயடைது. இந்திைாவின் மிக 

நீளமான ேதி கங்யகைாகும். இென் நீளம் 2,525 கி.மீ. 

ொமயரயின் இயலக் காம்பில் உள்ள காற்று இயடதேளிகள் (Air Spaces) அயே நீரில் மிெக்க 

உெவுகின்ைன. 

470 மில்லிைன் ஆண்டுகளுக்கு முன் உருோன நிலோழ்த் ொேரங்கள், மாஸ்கள், மற்றும் 

லிேர்வோர்ட்ஸ்கள் ஆகும். தென் அதமரிக்காவிலுள்ள அவமைான் மயலக் காடுகள் உலகிற்கான 

ஆக்ஸிஜன் வெயேயில்  ாதியை உற் த்தி தைய்கின்ைன. 

மணல் குன்றுகளால் ஆன மிகப்த ரிை  ாயலேனமான ொர்  ாயலேனம் இந்திை துயணக் 

கண்டத்தில் உள்ளது. இென் ஒரு  குதி ேடவமற்கு இந்திைாவிலுள்ள ராஜஸ்ொனிலும். மற்தைாரு  குதி 

கிழக்கு  ாகிஸ்ொனிலுள்ள  ஞ்ைாப் மற்றும் சிந்து மாகாணத்திலும் காணப் டுகிைது. 

ஒவ்தோரு ஆண்டும் அக்வடா ர் மாெம் முெல் திங்கட்கிழயம உலக ோழிட ோளாக அனுைரிக்கப் டுகிைது. 

ேளரும்  ருே நியலயில் அதிவேகமாக ேளரக் கூடிை ொேரம் மூங்கில் ஆகும். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. குளம் _____________ ோழிடத்திற்கு ஒரு உொரணம். 

(அ) கடல்  

(ஆ) ேன்னீர்  

(இ)  ாயலேனம்  

(ஈ) மயலகள் 

2. இயலத்துயளயின் முக்கிை வேயல ___________ 

(அ) நீயரக் கடத்துெல்  

(ஆ) நீராவிப்வ ாக்கு  

(இ) ஒளிச்வைர்க்யக  

(ஈ) உறிஞ்சுெல் 

3. நீயர உறிஞ்சும்  குதி ______________ ஆகும். 

(அ) வேர்  

(ஆ) ெண்டு  

(இ) இயல  

(ஈ) பூ 
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4. ஆகாைத் ொமயரயின் ோழிடம் 

(அ) நீர்  

(ஆ) நிலம்  

(இ)  ாயலேனம்  

(ஈ) மயல 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. புவிப் ரப்பு _____________ % நீரால் மூடப் ட்டுள்ளது. 

2. பூமியில் காணப் டும் மிகவும் ேைண்ட  குதி ______________ 

3. ஊன்றுெல், உறிஞ்சுெல் ஆகிை இரண்டும் _______________ன் வேயல. 

4. ஒளிச்வைர்க்யக ேயடத றும் முென்யமப்  குதி ___________ 

5. ஆணிவேர்த் தொகுப்பு ___________ ொேரங்களில் காணப் டுகிைது. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. ொேரங்கள் நீரின்றி ோழ முடியும். 

2. ொேரங்கள் அயனத்திலும்  ச்யைைம் காணப் டுகிைது. 

3. ொேரங்களில் மூன்று  ாகங்கள்- வேர், ெண்டு, இயலகள். 

4. மயலகள் ேன்னீர் ோழிடத்திற்கு ஓர் உொரணம். 

5. வேர் முட்களாக மாற்றுரு அயடந்துள்ளது. 

6.  சுந்ொேரங்களுக்கு சூரிை ஒளி வெயே. 

IV. த ாருத்துக: 

1. மயலகள் - அ. ஒரு வித்தியலத் ொேரங்கள் 

2.  ாயலேனம் - ஆ. கியளகள் 

3. ெண்டு - இ. ேைண்ட இடங்கள் 

4. ஒளிச்வைர்க்யக - ஈ. இமைமயல 

5. ைல்லிவேர்த் தொகுப்பு - உ. இயலகள் 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 
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1. ேன்னீர், 2. நீராவிப்வ ாக்கு, 3. வேர், 4. நீர்  

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. 70%, 2.  ாயலேனம், 3. வேரின், 4. இயலகள், 5. இருவித்தியல 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. முடிைாது, 2. ைரி, 3.  ல்வேறு  ாகங்கள் உள்ளன, 4. நில ோழ் இடத்திற்கு உொரணம், 5. இயலகள், 6. 

ைரி 

IV. த ாருத்துக: 

1. ஈ, 2. இ, 3. ஆ, 4.உ, 5. அ 

 

6th Science Lesson 5 

5] விலங்குகள் ோழும் உலகம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

சிங்கப்பூரில் உள்ள ஜீராங்  ையேகள் பூங்காவில், த ன்குவின்  ையேகள்  னிக்கட்டிகள் நிரம்பிை ஒரு 

த ரிை கண்ணாடிக் கூண்டினுள் 0oC அல்லது அெற்கும் குயைோன தேப் நியலயில் 

 ராமரிக்கப் டுகின்ைன. 

 ருே மாறு ாட்டின் காரணமாக விலங்குகள் ஓரிடத்திலிருந்து வேதைாரு இடத்திற்குச் தைல்ேது ேலயை 

வ ாெல் எனப் டும். ெமிழ் ோட்டில் வேடந்ொங்கல், வகாடிைக்கயர மற்றும் கூடன்குளம் ஆகிை இடங்களில் 

 ையேகள் ைரணாலைங்கள் காணப் டுகின்ைன. 

 ல  ையேகள் தேளிோடுகளான யைபீரிைா மற்றும் ரஷ்ைாவிலிருந்து வேடந்ொங்கல் ேருகின்ைன. 

அவெவ ால் வகாயட மற்றும் ேைட்சி அதிகமுள்ள காலங்களில் ேம் ோட்டுப்  ையேகள் தேளி ோடுகளுக்கு 

ேலயை வ ாகின்ைன. எனவே, இயே ேலயைவ ாகும்  ையேகள் என்று அயழக்கப் டுகின்ைன. 

சில விலங்குகள் அதிகப் டிைான குளியரத் ெவிர்க்க, அயனத்து தைைல் ாடுகயளயும் நிறுத்திக் தகாண்டு 

உைக்கத்தில் ஈடு டுகின்ைன. இந்நியலக்கு குளிர்கால உைக்கம் (Aestivation) என்று த ைர். எ.கா.ஆயம. 

அவெவேயள, சில விலங்குகள், அதிகப் டிைான தேப் த்யெத் ெவிர்க்க, அயனத்து தைைல் ாடுகயளயும் 

நிறுத்திக் தகாண்டு, உைக்கத்தில் ஈடு டுகின்ைன. இந்நியலக்கு வகாயடகால உைக்கம் (Hibernation) 

என்று த ைர். எ.கா.ேத்யெ. 

கங்காரு எலி எப்த ாழுதும் நீர் அருந்துேவெ இல்யல. அது ொன் உண்ணும் வியெகளிலிருந்து 

நீயரப்த றுகிைது. 

ேமது மாநில விலங்கான நீலகிரி ேயரைாடு மயலகளின் மீது உள்ள  ாயைகளின் இடுக்குகளில் மிக 

எளிொக நுயழந்து, உடல் ைமநியலயுடன் ஏறி ொேர ேயககயள உண்ணும் திைன் த ற்றுள்ளது. 
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I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. உயிருள்ள த ாருள்கள் அல்லது உயிரினங்கயளப்  ற்றி  டிப் து. 

(அ) உளவிைல்  

(ஆ) உயிரிைல்  

(இ) விலங்கிைல்  

(ஈ) ொேரவிைல் 

2. கீழ்க்காணும் எேற்றுள் எயே உயிருள்ளயேகளின்  ண்புகளாகக் கருெப் டுகின்ைன? 

i. சுோைம். ii. இனப்த ருக்கம். iii. ெகேயமப்பு. iv. கழிவு நீக்கம். 

ைரிைான ஒன்யைத் வெர்ந்தெடு.  

(அ) i, ii மற்றும் iv மட்டும்  

(ஆ) i, ii மட்டும்  

(இ) ii மற்றும் iv மட்டும்  

(ஈ) i, iv, ii மற்றும் iii 

3.  ல்லிகள் எென்மூலம் சுோசிக்கின்ைன? 

(அ) வொல்  

(ஆ) தைவுள்கள்  

(இ) நுயரயீரல்கள்  

(ஈ) சுோை நுண்குழல் 

4. அயனத்து விலங்குகளுக்கும் வெயேைானது  

(அ) உணவு மற்றும் நீர்  

(ஆ) நீர் மட்டும்  

(இ) காற்று, உணவு மற்றும் நீர்  

(ஈ) உணவு மட்டும் 

5. எந்ெ விலங்கு தைவுள்கள் எனப் டும் சுோை உறுப்ய ப் த ற்றுள்ளது? 

(அ) மண்புழு  

(ஆ) குள்ளேரி  
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(இ) மீன்  

(ஈ) ெேயள 

6. ஒரு ோழிடத்தின் உயிரிக்காரணிகயள மட்டும் குறிக்கும் தொகுப்பியனத் வெர்ந்தெடு. 

(அ) புலி, மான், புல், மண்  

(ஆ)  ாயைகள், மண், ொேரங்கள், காற்று 

(இ) மண், ஆயம, ேண்டு,  ாயைகள்  

(ஈ) நீர்ோழ்த்ொேரம், மீன், ெேயள, பூச்சிகள் 

7. கீழ்கண்டேற்றுள் எயெ ோழிடமாகக் கூை முடிைாது? 

(அ) ஒட்டகங்களுடன் கூடிை  ாயலேனம். 

(ஆ) மீன்கள் மற்றும் ேத்யெகளுடன் கூடிை குளம் 

(இ) வமயும் கால்ேயடகளுடன் கூடிை  ண் டுத்ெப் ட்ட நிலம் 

(ஈ) காட்டு விலங்குகளுடன் கூடிை காடு 

8.  ையேகள் காற்றில்  ைப் ெற்கு உெவி தைய்ேது எது? 

(அ) கனமான மற்றும் ேலியமைான எலும்புகள் 

(ஆ) தமன்யமைான மற்றும் ெடித்ெ எலும்புகள் 

(இ) உள்ளீடற்ை மற்றும் இவலைான எலும்புகள் 

(ஈ) ெட்யடைான மற்றும் ெடித்ெ எலும்புகள் 

9.  ாரமீசிைம் ஓரிடத்திலிருந்து வேதைாரு இடத்திற்கு இடம்த ைர்ேெற்கு உெவுேது. 

(அ) வ ாலிக்கால்கள்  

(ஆ) கயையியழ  

(இ)  ாெம்  

(ஈ) குறு இயழ 

10. கங்காரு எலி ேசிப் து 

(அ) நீர் ோழிடம்  

(ஆ)  ாயலேன ோழிடம் 

(இ) புல்தேளி ோழிடம்  
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(ஈ) மயலப்பிரவெை ோழிடம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. நீர்நியலகள்,  ாயலேனங்கள் மற்றும் மயலகள் ஆகிைேற்யை _______________ என்று 

அயழக்கலாம். 

2. தைல் எண்ணிக்யகயின் அடிப் யடயில் விலங்குகயள ____________ மற்றும் _____________ 

என ேயகப் டுத்ெலாம். 

3.  ையேகளின் ோல் தியை திருப்புக் கட்யடைாக தைைல் ட்டு _____________க்கு உெவுகிைது. 

4. அமீ ா ______________ உெவியுடன் இடப்த ைர்ச்சி தைய்கிைது. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. ஓர் உயிரி ோழக்கூடிை அல்லது ேசிக்கக்கூடிை இடம் ோழிடம் எனப் டும் 

2. புவியிைல் அயமப்பு மற்றும் சுற்றுப்புைச் சூழல் ஆகிையே புவியின் அயனத்து இடங்களிலும் ஒவர 

மாதிரிைாக இருக்கும். 

3. ஒருதைல் உயிரிைான அமீ ா, வ ாலிக்கால்கள் மூலம் இடப்த ைர்ச்சி தைய்கின்ைது. 

4.  ையேகளால் ஒரு வேரத்தில் ஒரு த ாருயள மட்டுவம  ார்க்க முடியும். 

5.  ாரமீசிைம் ஒரு  லதைல் உயிரி. 

IV. பின்ேருேனேற்யை நியைவு தைய்க: 

1. மயழக்காடுகள், புல்தேளிகள் மற்றும்  ாயலேனங்கயள _____________ என்று அயழக்கிவைாம். 

2. ஒரு தைல்லால் ஆன உயிரினங்கள் ______________ என்று அயழக்கப் டுகின்ைன. 

3. மீனின் சுோை உறுப்பு _______________ ஆகும். 

4. கால்களில் உள்ள ேயள ேகங்களின் மூலம்  ல்லிகள் ெயரகளில் ________ 

5. ஒட்டகங்கள் ெங்கள் திமில்களில் ______________ வைமிக்கின்ைன. 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. உயிரிைல், 2. i, iv, ii மற்றும் iii, 3. நுயரயீரல்கள், 4. காற்று, உணவு மற்றும் நீர், 5. மீன், 6. நீர்ோழ் 

ொேரம், மீன், ெேயள, பூச்சிகள், 7. வமயும் கால்ேயடகளுடன் கூடிை  ண் டுத்ெப் ட்ட நிலம், 8. 

உள்ளீடற்ை மற்றும் இவலைான எலும்புகள், 9. குறு இயழ, 10.  ாயலேன ோழிடம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. ோழிடம், 2. ஒரு தைல் உயிரிகள்,  ல தைல் உயிரிகள், 3. தியையை கட்டுப் டுத்ெ, 4. வ ாலிக்கால்கள்  
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III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. ைரி, 2. இருக்காது, 3. ைரி, 4.  ல த ாருட்கயள, 5. ஒருதைல் 

IV. பின்ேருேனேற்யை நியைவு தைய்க: 

1. ோழிடம், 2. ஒருதைல் உயிரி, 3. தைவுள்கள், 4. ேகரும், 5. தகாழுப்ய  

 

6th Science Lesson 6 

6] உடல் ேலமும், சுகாொரமும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

அதிகமான புரெம் உள்ள உணவு வைாைாபீன்ஸ் ஆகும். 

தேல்லிக்கனிகளில், ஆரஞ்சுப்  ழங்கயளவிட 20 மடங்கு, அதிக யேட்டமின் C காணப் டுகிைது. 

உண்யமக்வகாப்பு: சூரிை தேப் க் கதிர்வீச்சிலிருந்து  ாதுகாக்கும் களிம்புகள் (Sun Screen Lotion) 

வொலின் யேட்டமின் D உற் த்தியை 95% குயைக்கிைது. எனவே, யேட்டமின் D குயை ாட்டு வோய் 

ஏற் டுகிைது. 

முயளகட்டிை  ாசிப் யிரில் குயைந்ெ கவலாரி உள்ளது. இதில் ோர்ச்ைத்தும், யேட்டமின் B யும் உள்ளன. 

இதில் அதிக அளவு யேட்டமின் C மற்றும் யேட்டமின் K ஆகிையே உள்ளன. 

முருங்யகக்கீயரயில் யேட்டமின் A, யேட்டமின் C, த ாட்டாசிைம், கால்சிைம், இரும்புத் ைத்து மற்றும் 

புரெம் ஆகிையே நியைந்து காணப் டுகின்ைன. இது ஆக்ஸிஜவனற்ைத் ெடுப் ானாகவும் (Antioxidants) 

உள்ளது. 

உலகளவில் 80% முருங்யகக் கீயர உற் த்தி இந்திைாவில்ொன் உள்ளது. முருங்யகக் கீயரயை சீனா, 

அதமரிக்கா, தஜர்மனி, கனடா, தென் தகாரிைா மற்றும் ஐவராப்பிை ோடுகள் இைக்குமதி தைய்கின்ைன. 

ைமீ த்தில் இந்திைாவில் ேடத்ெப் ட்ட ஆய்வின் டி 14.4 மில்லிைன் குழந்யெகள் உடல்  ருமனுடன் 

இருப் ொக தெரிைேந்துள்ளது. இந்ெ ேயகயில் இந்திைா, சீனாவிற்கு அடுத்ெொக, அதிக 

எண்ணிக்யகயில் உடல்  ருமன் உயடைேர்கயளக் தகாண்ட ோடுகளுடன் இரண்டாேது இடத்தில் 

உள்ளது. 

வோய் என் து, குறிப்பிட்ட அயடைாளங்கள் மற்றும் அறிகுறிகயளக் தகாண்ட உடல் தைைலிைல் நிகழ்வு 

ஆகும். வகாளாறு என் து உடல் தைைல் ாடுகளில் ஏற் டும் ஒழுங்கற்ை ென்யம ஆகும். 

ஒரு யேரஸ் டி.என்.ஏ.வுக்குப்  திலாக ஆர்.என்.ஏ.யேப் த ற்றிருந்ொல் அெற்கு தரட்வரா யேரஸ் என்று 

த ைர். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. ேம் உடலின் ெயைகளின் உருோக்கத்திற்கு ___________ வெயேப் டுகிைது. 
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(அ) கார்வ ாயைட்வரட்  

(ஆ) தகாழுப்பு  

(இ) புரெம்  

(ஈ) நீர் 

2. ஸ்கர்வி _____________ குயை ாட்டினால் உண்டாகிைது. 

(அ) யேட்டமின் A  

(ஆ) யேட்டமின் B  

(இ) யேட்டமின் C  

(ஈ) யேட்டமின் D 

3. கால்சிைம் ______________ ேயக ஊட்டச்ைத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு ஆகும். 

(அ) கார்வ ாயைட்வரட்  

(ஆ) தகாழுப்பு  

(இ) புரெம்  

(ஈ) ொது உப்புகள் 

4. ேம் உணவில்  ழங்கள் மற்றும் காய்கறிகயள வைர்த்துக் தகாள்ள வேண்டும். ஏதனனில் 

____________ 

(அ) அேற்றில் அதிக அளவு கார்வ ாயைட்வரட் உள்ளது. 

(ஆ) அேற்றில் அதிக அளவு புரெம் உள்ளது 

(இ) அேற்றில் அதிக யேட்டமின்களும் ொது உப்புகளும் உள்ளன. 

(ஈ) அேற்றில் அதிக அளவு நீர் உள்ளது. 

5.  ாக்டீரிைா, ஒரு சிறிை ______________ நுண்ணுயிரி. 

(அ) புவராவகரிவைாட்டிக்  

(ஆ) யூவகரிவைாட்டிக் 

(இ) புவராட்வடாவைாோ  

(ஈ) தைல்களற்ை 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. ஊட்டச்ைத்துக் குயை ாடு _________ வோய்களுக்கு ேழிேகுக்கிைது. 
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2. அவைாடின் ைத்துக்குயை ாடு த ரிைேர்களில் _____________ வோயை ஏற் டுத்துகிைது. 

3. யேட்டமின் D குயை ாடு _______________ வோயை ஏற் டுத்துகிைது. 

4. யட ாய்டு வோய், _____________ மற்றும் நீர் மாசு டுேொல்  ரவுகிைது. 

5. குளிர்காய்ச்ைல் (இன்புளுைன்ைா) ____________ நுண்ணுயிரிைால் ஏற் டுகிைது. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. ேம் உணவில் மூன்று முக்கிை ஊட்டச்ைத்துக்கள் உள்ளன. 

2. ேம் உடலில் தகாழுப்பு, ஆற்ைலாக வைமித்து யேக்கப் டுகிைது. 

3. அயனத்து  ாக்டீரிைாக்களும் கயையியழகயளப் த ற்றுள்ளன. 

4. ஹீவமாகுவளாபின் உற் த்திக்கு இரும்புச்ைத்து உெவுகிைது. 

5. ஓம்புயிரியின் உடலுக்கு தேளிவையும் யேரஸ்களால் ேளர்ந்து இனப்த ருக்கம் தைய்ை இைலும். 

IV. பின்ேரும் ஒப்புயமகயளப் பூர்த்தி தைய்க: 

1. அரிசி : கார்வ ாயைட்வரட் ::  ருப்பு ேயககள் : __________ 

2. யேட்டமின் D : ரிக்தகட்ஸ் :: யேட்டமின் C : _____________ 

3. அவைாடின் : முன் கழுத்துக் கழயல வோய் :: இரும்பு : _____________ 

4. காலரா :  ாக்டீரிைா :: சின்னம்யம : _______________ 

V. த ாருத்துக: 

1. யேட்டமின் A - அ. ரிக்தகட்ஸ் 

2. யேட்டமின் B - ஆ. மாயலக் கண் வோய் 

3. யேட்டமின் C - இ. மலட்டுத்ென்யம 

4. யேட்டமின் D - ஈ. த ரி த ரி 

5. யேட்டமின் E - உ. ஸ்கர்வி 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. புரெம், 2. யேட்டமின் C, 3. ொது உப்புகள், 4. அேற்றில் அதிக யேட்டமின்களும் ொது உப்புகளும் 

உள்ளன, 5. புவராவகரிவைாட்டிக் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. குயை ாட்டு, 2. காய்டர்- முன் கழுத்து கழயல வோய், 3. ரிக்தகட்ஸ், 4. யேரஸ், 5. யேரஸ்  
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III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. ஆறு, 2. ஆற்ையல தகாடுக்க, 3. சில, 4. ைரி, 5. உடலுக்கு உள்வள 

IV. பின்ேரும் ஒப்புயமகயளப் பூர்த்தி தைய்க: 

1. புரெம், 2. ஸ்கர்வி, 3. ரத்ெவைாயக, 4. யேரஸ் 

V. த ாருத்துக: 

1. ஆ, 2. ஈ, 3. உ, 4. அ, 5. இ  

 

6th Science Lesson 7 

7] கணினி – ஓர் அறிமுகம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) என் வெ முெலாேது கணினி ஆகும். இது 1946ஆம் 

ஆண்டு அறிமுகப் டுத்ெப் ட்டது. இதுவே, த ாதுப்  ைன் ாட்டிற்கான முெலாேது கணினி ஆகும். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. கணினியின் ெந்யெ என அயழக்கப் டு ேர் ைார்? 

(அ) மார்ட்டின் லூெர் கிங்  

(ஆ) கிரகாம்த ல்  

(இ) ைார்லி ைாப்ளின்  

(ஈ) ைார்லஸ்  ாவ ஜ் 

2. கீழ்க்காண் ேற்றுள் கணினியின் மறுேடிேம் எது? 

(அ) கரும் லயக 

(ஆ) யகப்வ சி  

(இ) ோதனாலி  

(ஈ) புத்ெகம் 

3. முெல் கணினி அறிமுகம் தைய்ைப் ட்ட ஆண்டு; 

(அ) 1980  

(ஆ) 1947  

(இ) 1946  
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(ஈ) 1985 

4. கணினியின் முெல் நிரலர் ைார்? 

(அ) வலடி வில்லிங்டன்  

(ஆ) அகஸ்டா அடாலவ்வலஸ் 

(இ) வமரி க்யூரி  

(ஈ) வமரிக்வகாம் 

5. த ாருத்ெமில்லாெயெக் குறிப்பிடுக: 

(அ) கணிப் ான்  

(ஆ) அ ாகஸ்  

(இ) மின்அட்யட  

(ஈ) மடிக்கணினி 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. ெரவு என் து ______________ விேரங்கள் ஆகும். 

2. உலகின் முெல் த ாதுப்  ைன் ாட்டுக் கணினி ______________ 

3. ெகேல் என் து ___________ விேரங்கள் ஆகும். 

4. ஐந்ொம் ெயலமுயைக் கணினி ___________ நுண்ணறிவு தகாண்டது 

5. குறியீட்டு எண்கயளப்  ைன் டுத்திக் கணக்கிடும் கருவி ______________ 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. கணினி ஒரு மின்னணு இைந்திரம் 

2. கணினியைக் கண்டறிந்ெேர் ைர் ஐைக் நியூட்டன். 

3. கணினி, கணக்கீடுகயள மிகவும் வியரோகச் தைய்ைக்கூடிைது. 

IV. த ாருத்துக: 

1. முெல் ெயலமுயை - அ. தைைற்யக நுண்ணறிவு 

2. இரண்டாம் ெயலமுயை - ஆ. ஒருங்கியணந்ெ சுற்று 

3. மூன்ைாம் ெயலமுயை - இ. தேற்றிடக் குழாய்கள் 

4. ோன்காம் ெயலமுயை - ஈ. மின்மைப் த ருக்கி 
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5. ஐந்ொம் ெயல முயை - உ. நுண்தைைலி 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. ைார்லஸ்  ாவ ஜ், 2. யகப்வ சி, 3. 1946, 4. அகஸ்டா அடாலவ்வலஸ், 5. மின்அட்யட 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. முயைப் டுத்ெப் ட வேண்டிை, 2. அ ாகஸ், 3. முயைப் டுத்ெப் ட்ட, 4. தைைற்யக, 5. அனலாக் கம்ப்யூட்டர் 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. ைரி, 2. ைார்லஸ்  ாவ ஜ், 3. ைரி 

IV. த ாருத்துக: 

1. இ, 2. ஈ, 3. ஆ, 4. உ, 5. அ  

 

6th Science Lesson 8 

8] தேப் ம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள, லிபிைாவில், 1922ம் ேருடத்தில் ஒரு ோள், காற்றின் தேப்  நியலைானது 59oC 

எனக் கணிக்கப் ட்டிருக்கிைது. அண்டார்ட்டிக் கண்டத்தின் தேப் நியல ொன் உலகிவலவை மிகக் 

குயைந்ெ தேப்  நியலைாக அளவிடப் ட்டுள்ளது. அது வொராைமாக -89oC எனக் கணக்கிடப் ட்டுள்ளது. 

தேப்  நியல நீரின் உயைநியலக்குக் குயைோக இருக்கும் த ாழுது எதிர்குறி (-) 

உ வைாகப் டுத்ெப் டுகிைது. நீரின் உயைநியல 0oC எனக் கணக்கிடப் டுகிைது. நீரானது 0oC தேப்  

நியலயில்  னிக்கட்டிைாக மாறுகிைது என்ைால் -89oC என் து எந்ெ அளவுக்குக் குளிராக இருக்கும் 

என் ெயன சிந்தித்துப்  ார். ேமது உடலின் ைராைரி தேப்  நியல 37oC ஆகும். காற்றின் தேப்  நியல 

15oC முெல் 20oC அளவில் இருக்கும் த ாழுது ேமது உடல் குளிர்ச்சிைாக உணர்கிைது. 

ையமைலயை மற்றும் ஆய்ேகங்களில்  ைன் டுத்தும் கண்ணாடிப் த ாருள்கள் வ ாவராசிலிவகட் 

கண்ணாடிைால் (ய ரக்ஸ் கண்ணாடி) உருோக்கப் டுகின்ைன. இந்ெ கண்ணாடிப் த ாருள்கயள 

தேப் ப் டுத்தும் த ாழுது, மிகமிகக் குயைோகவே விரிேயடகின்ைன. எனவே இேற்றில் விரிைல் 

ஏற் டுேதில்யல. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஒரு த ாருயள தேப் ப் டுத்தும் த ாழுது, அதிலுள்ள மூலக்கூறுகள் 

(அ) வேகமாக ேகரத் தொடங்கும்  

(ஆ) ஆற்ையல இழக்கும் 
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(இ) கடினமாக மாறும்  

(ஈ) வலைாக மாறும் 

2. தேப் த்தின் அலகு 

(அ) நியூட்டன்  

(ஆ) ஜீல்  

(இ) வோல்ட்  

(ஈ) தைல்சிைஸ் 

3. 30oC தேப்  நியலயில் உள்ள ஒரு லிட்டர் நீரும், 50oC தேப்  நியலயில் உள்ள ஒரு லிட்டர் நீரும் 

ஒன்ைாகச் வைரும் த ாழுது, உருோகும் நீரின் தேப்  நியல 

(அ) 80oC  

(ஆ) 50oC க்கு வமல் 80oC க்குள்  

(இ) 20oC  

(ஈ) ஏைக்குயைை 40oC 

4. 50oC தேப்  நியலயில் உள்ள ஓர் இரும்புக் குண்டியன, 50oC தேப்  நியலயில் உள்ள நீர் நிரம்பிை 

முகயேயில் வ ாடும்த ாழுது தேப் மானது, 

(அ) இரும்புக் குண்டிலிருந்து நீருக்குச் தைல்லும் 

(ஆ) இரும்புக்குண்டிலிருந்து நீருக்வகா (அல்லது) நீரிலிருந்து இரும்புக் குண்டிற்வகா மாைாது 

(இ) நீரிலிருந்து இரும்புக் குண்டிற்குச் தைல்லும் 

(ஈ) இரண்டின் தேப்  நியலயும் உைரும் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. தேப் ம் ____________ த ாருளிலிருந்து ___________ த ாருளுக்கு  ரவும். 

2. த ாருளின் சூடான நியலைானது ___________ தகாண்டு கணக்கிடப் டுகுpைது. 

3. தேப்  நியலயின் SI அலகு _______________ 

4. தேப் ப் டுத்தும் த ாழுது திடப்த ாருள் ________ மற்றும் குளிர்விக்கும் த ாழுது ____________ 

5. இரண்டு த ாருள்களுக்குக்கியடவை தேப் ப்  ரிமாற்ைம் இல்யலதைனில் அயே இரண்டும் 

_________ நியலயில் உள்ளன. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 
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1. தேப் ம் என் து ஒரு ேயக ஆற்ைல். இது தேப்  நியல அதிகமான த ாருளிலிருந்து தேப்  நியல 

குயைோன த ாருளிற்கு  ரவும். 

2. நீரிலிருந்து தேப் ம் தேளிவைறும் த ாழுது, நீராவி உருோகும். 

3. தேப்  விரிவு என் து த ாதுோக தீங்கானது. 

4. வ ாவராசிலிவகட் கண்ணாடிைானது தேப் ப் டுத்தும் த ாழுது அதிகம் விரிேயடைாது. 

5. தேப் ம் மற்றும் தேப் நியல இரண்டும் ஒவர அலகியனப் த ற்றுள்ளன. 

IV. த ாருத்துக: 

1. தேப் ம் - அ. 0oC 

2. தேப் நியல - ஆ. 100oC 

3. தேப் ச் ைமநியல - இ. தகல்வின் 

4.  னிக்கட்டி - ஈ. தேப் ம்  ரிமாற்ைம் இல்யல 

5. தகாதி நீர் - உ. ஜீல் 

V. ஒப்புயம ெருக: 

1. தேப் ம்: ஜீல்: : தேப்  நியல : ______________ 

2.  னிக்கட்டி: 0oC: : தகாதி நீர் : ______________ 

3. மூலக்கூறுகளின் தமாத்ெ இைக்க ஆற்ைல்: தேப் ம்: : ைராைரி இைக்க ஆற்ைல்: _______________ 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. வேகமாக ேகரத் தொடங்கும், 2. ஜீல், 3. ஏைக்குயைை 40oC, 4. இரும்புக்குண்டிலிருந்து நீருக்வகா 

(அல்லது) நீரிலிருந்து இரும்புக் குண்டிற்வகா மாைாது 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. உைர்ந்ெ தேப் நியல உள்ள, குயைந்ெ தேப் நியல உள்ள, 2. தேப் நியலமானி, 3. தகல்வின், 4. 

விரிேயடகிைது, சுருங்குகிைது, 5. தேப்  ைம  

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. ைரி, 2.  னிக்கட்டிைாக, 3. ேன்யமைானது, 4. ைரி, 5. தேவ்வேறு அலகியன 

IV. த ாருத்துக: 

1. உ, 2. இ, 3. ஈ, 4. அ, 5. ஆ  
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V. ஒப்புயம ெருக: 

1. தகல்வின், 2. 100 டிகிரி தைல்சிைஸ், 3. தேப் நியல 

 

6th Science Lesson 9 

9] மின்னிைல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

எச்ைரிக்யக: மின்ைாரம் தொடர் ான வைாெயனகள் அயனத்தும் டார்ச் விளக்கு அல்லது ோதனாலிப் 

த ட்டியில்  ைன் டுத்ெப் டும் மின்கலன்கயளக் தகாண்வட தைய்ைப் ட வேண்டும். எந்ெ சூழ்நியலயிலும் 

உன் வீட்டிவலா அல்லது  ண்யணயிவலா அல்லது  ள்ளியிவலா உள்ள மின்ைாரத்யெக் தகாண்டு, எந்ெ 

வைாெயனயையும் தைய்து  ார்க்கக் கூடாது. வீட்டிலுள்ள மின்ைாரத்துடன் வியளைாடுேது மிகவும் 

ஆ த்ொனது. 

ஈல் என்னும் ஒரு ேயக மீன் மின்ைாரத்யெ உருோக்கும் திைன் தகாண்டது. இயே மின்னதிர்யே 

தேளியிட்டு எதிரிகளிடமிருந்து ெங்கயளக் காத்து தகாள்ளவும், ெங்களது உணயேப் பிடிக்கவும் 

தைய்கின்ைன. 

அம்மீட்டர் என் து ஒரு மின் சுற்றில்  ாயும் மின்வனாட்டத்தின் அளயே அளவிடும் கருவிைாகும். 

இக்கருவிைானது சுற்றில் தொடரியணப்பில் இயணக்கப் ட வேண்டும். 

ொமஸ் ஆல்ோ எடிைன் (பிப்ரேரி 11, 1847 முெல் அக்வடா ர் 18, 1931) ஓர் அதமரிக்க கண்டுபிடிப் ாளர். 

இேர் 1000க்கும் வமற் ட்ட உ வைாகமான த ாருட்கயள உருோக்கியுள்ளார். அேற்றில்  ல வீடுகளில் 

 ைன் டுத்ெக் கூடிையே. மின் விளக்யகக் கண்டுபிடித்ெெற்காக ோம் என்றும் அேயரப் வ ாற்றுகிவைாம். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. வேதி ஆற்ையல மின்னாற்ைலாக மாற்றும் ைாெனம் 

(அ) மின் விசிறி  

(ஆ) சூரிை மின்கலன்  

(இ) மின்கலன்  

(ஈ) தொயலக்காட்சி 

2. மின்ைாரம் ெைாரிக்கப் டும் இடம் 

(அ) மின்மாற்றி  

(ஆ) மின் உற் த்தி நியலைம் 

(இ) மின்ைாரக் கம்பி  
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(ஈ) தொயலக்காட்சி 

3. மின்கல அடுக்கின் ைரிைான குறியீட்யடத் வெர்ந்தெடு 

 

4. கீழ்க்கண்ட மின் சுற்றுகளில் எதில் மின்விளக்கு ஒளிரும்? 

 

5. கீழ்க்கண்டேற்றுள் எது ேற்கடத்தி? 

(அ) தேள்ளி  

(ஆ) மரம்  

(இ) அழிப் ான்  

(ஈ) தேகிழி 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ____________ த ாருள்கள் ென் ேழிவை மின்வனாட்டம் தைல்ல அனுமதிக்கின்ைன. 

2. ஒரு மூடிை மின் சுற்றினுள்  ாயும் மின்ைாரம் __________ எனப் டும். 

3. __________ என் து மின் சுற்யை திைக்க அல்லது மூட உெவும் ைாெனமாகும். 

4. மின்கலனின் குறியீட்டில் த ரிை தைங்குத்து வகாடு ____________ முயனயைக் குறிக்கும். 

5. இரண்டு அல்லது அெற்கு வமற் ட்ட மின்கலன்களின் தொகுப்பு ____________ ஆகும். 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1.  க்க இயணப்பு மின்சுற்றில், ஒன்றுக்கு வமற் ட்ட மின்வனாட்டப்  ாயெகள் உண்டு. 

2. இரண்டு மின்கலன்கயளக் தகாண்டு உருோக்கப் டும் மின்கல அடுக்கில் ஒரு மின்கலத்தின் எதிர் 

முயனயை மற்தைாரு மின்கலத்தின் எதிர் முயனவைாடு இயணக்க வேண்டும். 

3. ைாவி என் து மின் சுற்றியனத் திைக்க அல்லது மூடப் ைன் டும் மின்ைாெனம் ஆகும். 

4. தூை நீர் என் து ஒரு ேற்கடத்திைாகும். 
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5. துயண மின்கலன்கயள ஒரு முயை மட்டுவம  ைன் டுத்ெ முடியும். 

IV. த ாருத்துக: 

 

V. பின்ேரும் தைாற்கயளக் தகாண்டு ஒரு முழுயமைாக ோக்கிைத்யெ உருோக்குக: 

மாற்றும் ைாெனம் மின்னாற்ைலாக ஆற்ையல மின்கலன் வேதி ஆகும். 

VI. பின்ேரும் கூற்றியன ஆராய்ந்து ைரிைானேற்யை வெர்வு தைய்க: 

1. கூற்று (A): ேமது உடலானது மின் அதிர்யே தேகு எளிதில் ஏற்றுக்தகாள்கிைது. 

காரணம் (R): மனிெ உடலானது ஒரு ேல்ல மின்கடத்திைாகும். 

(அ) A மற்றும் R இரண்டும் ைரி மற்றும் R என் து Aக்கு ைரிைான விளக்கம் 

(ஆ) A ைரி, ஆனால் R என் து Aக்கு ைரிைான விளக்கம் அல்ல. 

(இ) A ெேறு ஆனால் R ைரி. 

(ஈ) A மற்றும் R இரண்டும் ைரி. R என் து Aக்கு ைரிைான விளக்கம் அல்ல. 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. மின்கலன், 2. மின் உற் த்தி நியலைம், 3. அ, 4. ஈ, 5. தேள்ளி 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. மின்கடத்தும், 2. மூடிை மின்சுற்று, 3. ைாவி, 4. வேர், 5. மின்கல அடுக்கு 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1. ைரி, 2. வேர்முயன, 3. ைரி, 4. தூய்யமைற்ை நீர், 5. முென்யம தைல்கள் 

IV. த ாருத்துக: 

1. ஈ, 2. உ, 3. அ, 4. இ, 5. ஆ 

V. பின்ேரும் தைாற்கயளக் தகாண்டு ஒரு முழுயமைாக ோக்கிைத்யெ உருோக்குக: 

மின்கலன் வேதி ஆற்ையல மின்னாற்ைலாக மாற்றும் ைாெனம் ஆகும். 
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VI. பின்ேரும் கூற்றியன ஆராய்ந்து ைரிைானேற்யை வெர்வு தைய்க: 

(அ) A மற்றும் R இரண்டும் ைரி மற்றும் R என் து Aக்கு ைரிைான விளக்கம் 

 

6th Science Lesson 10 

10] ேம்யமச் சுற்றி நிகழும் மாற்ைங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

நீர் ஒரு த ாதுக் கயரப் ான். அது த ரும் ாலான த ாருள்கயள கயரக்கிைது. 

ஒரு திடப்த ாருயள தேப் ப் டுத்தும் த ாழுது திரேமாகாமல் வேரடிைாக ோயு நியலக்கு மாறுேது 

 ெங்கமாெல் எனப் டும். உொரணம்: கற்பூரம். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1.  னிக்கட்டி நீராக உருகும்வ ாது ஏற் டும் மாற்ைம் ____________ ஆகும். 

(அ) இட மாற்ைம்  

(ஆ) நிை மாற்ைம்  

(இ) நியல மாற்ைம்  

(ஈ) இயைபு மாற்ைம் 

2. ஈரத்துணி காற்றில் உலரும் வ ாது ஏற் டும் மாற்ைம் _________ ஆகும். 

(அ) வேதியிைல் மாற்ைம்  

(ஆ) விரும் த்ெகாெ மாற்ைம் 

(இ) மீளா மாற்ைம்  

(ஈ) இைற்பிைல் மாற்ைம் 

3.  ால் ெயிராக மாறுேது ஒரு _________ ஆகும். 

(அ) மீள் மாற்ைம்  

(ஆ) வேகமான மாற்ைம் 

(இ) மீளா மாற்ைம்  

(ஈ) விரும் த்ெகாெ மாற்ைம் 

4. கீழுள்ளேற்றில் விரும் த்ெக்க மாற்ைம் எது? 

(அ) துருப்பிடித்ெல்  
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(ஆ)  ருேநியல மாற்ைம்  

(இ) நில அதிர்வு  

(ஈ) தேள்ளப்த ருக்கு 

5. காற்று மாசு ாடு, அமில மயழக்கு ேழிேகுக்கும், இது ஒரு _________ ஆகும். 

(அ) மீள் மாற்ைம்  

(ஆ) வேகமான மாற்ைம்  

(இ) இைற்யகைான மாற்ைம்  

(ஈ) மனிெனால் ஏற் டுத்ெப் ட்ட மாற்ைம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. காந்ெம் இரும்பு ஊசியைக் கேர்ந்திழுக்கும். இது ஒரு _________ மாற்ைம். (மீள்/மீளா) 

2. முட்யடயை வேகயேக்கும் வ ாது _________ மாற்ைம் நிகழ்கிைது. (மீள்/மீளா) 

3. ேமக்கு ஆ த்யெ வியளவிப் யே ___________ மாற்ைங்கள். (விரும் த்ெக்க/விரும் த்ெகாெ) 

4. ொேரங்கள் கரிைமில ோயு மற்றும் நீயரச் வைர்த்து ஸ்டார்ச்யை உருோக்குேது ______________ 

(இைற்யகைான/மனிெனால் நிகழ்த்ெப் ட்ட மாற்ைம்) ஆகும். 

5.  ட்டாசு தேடித்ெல் என் து ஒரு ________ மாற்ைம்; வியெ முயளத்ெல் ஒரு _________ மாற்ைம். 

(தமதுோன/வேகமான) 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1. குழந்யெகளுக்குப்  ற்கள் முயளப் து தமதுோன மாற்ைம். 

2. தீக்குச்சி எரிேது ஒரு மீள் மாற்ைம். 

3. அமாோயை த ௌர்ணமிைாக மாறும் நிகழ்வு மனிெனால் ஏற் டுத்ெப் ட்ட கூடிை மாற்ைம். 

4. உணவு தைரித்ெல் என் து ஓர் இைற்பிைல் மாற்ைம். 

5. உப்ய  நீரில் கயரத்து உருோக்கும் கயரைலில், நீர் ஒரு கயரத ாருள் ஆகும். 

IV. ஒப்புயம ெருக: 

1.  ால் ெயிராெல்: மீளா மாற்ைம்: :வமகம் உருோெல்: ___________ மாற்ைம். 

2. ஒளிச்வைர்க்யக: _________ மாற்ைம்: : நிலக்கரி எரிெல்: மனிெனால் ஏற் டுத்ெப் ட்ட மாற்ைம். 

3. குளுக்வகாஸ் கயரெல்: மீள் மாற்ைம்: : உணவு தைரித்ெல்: _________ மாற்ைம். 

4. உணவு ையமத்ெல்: விரும் த்ெக்க மாற்ைம்: : உணவு தகட்டுப்வ ாெல்: _________ மாற்ைம். 
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5. தீக்குச்சி எரிெல்: _________ மாற்ைம்: : பூமி சுற்றுெல்: தமதுோன மாற்ைம். 

V. த ாருந்ொெ ஒன்யைத் வெர்ந்தெடுத்து, அெற்கான காரணத்யெக் கூறுக: 

1. குழந்யெ ேளருெல், கண் சிமிட்டுெல், துருப்பிடித்ெல், வியெமுயளத்ெல். 

2. மின் விளக்கு ஒளிர்ெல், தமழுகுேர்த்தி எரிெல், காபிக் குேயள உயடெல்,  ால் ெயிராெல். 

3. முட்யட அழுகுெல், நீராவி குளிர்ெல், முடிதேட்டுெல், காய் கனிைாெல். 

4.  லூன் ஊதுெல்,  லூன் தேடித்ெல், சுேற்றின் ேண்ணம் மங்குெல், மண்தணண்தணய் எரிெல். 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. நியல மாற்ைம், 2. இைற்பிைல் மாற்ைம், 3. மீளா மாற்ைம், 4.  ருேநியல மாற்ைம், 5. மனிெனால் 

ஏற் டுத்ெப் ட்ட மாற்ைம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. மீள், 2. மீளா, 3. விரும் த்ெகாெ, 4. இைற்யகைான, 5. வேகமான, தமதுோன 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1. ைரி, 2. மீளா, 3. இைற்யகைான, 4. வேதியிைல் நீர், 5. ஒரு கயரப் ான்  

IV. ஒப்புயம ெருக: 

1. மீள் மாற்ைம், 2. இைற்யகைான மாற்ைம், 3. மீளா மாற்ைம், 4. விரும் த்ெகாெ மாற்ைம், 5. வேகமான 

மாற்ைம் 

V. த ாருந்ொெ ஒன்யைத் வெர்ந்தெடுத்து, அெற்கான காரணத்யெக் கூறுக: 

1. கண் சிமிட்டுெல், 2. காபிக் குேயள உயடெல், 3. முடிதேட்டுெல், 4.  லூன் ஊதுெல்

 

6th Science Lesson 11 

11] காற்று 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் காற்று வீசும் தியையைக் கண்டறிை காற்றுத் தியைகாட்டி  ைன் டுகிைது. 

காற்றின் தியைைறிை நீங்கள் ஒரு தியைகாட்டியையும் உருோக்கலாம். நீங்கவள தைய்து  ார்த்து மகிழவும். 

கார் ன்-யட-ஆக்யையட -57oC க்கு குளிர்விக்கும் த ாழுது, அயே திரே நியலயை அயடைாமல், 

வேரடிைாக திட நியலக்கு மாறுகிைது. இெயன உலர்  னிக்கட்டி என்ையழக்கின்ைனர். இது குளிர்விக்கும் 

காரணிைாகப்  ைன் டுகின்ைது. இயைச்சி மற்றும் மீன்கள் வ ான்ைேற்யை ைரக்குந்து மற்றும் ைரக்குப் 
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த ட்டிகளில் ஏற்றுமதி தைய்யும் த ாழுது, அப்த ாருள்கயளப்  ெப் டுத்ெ உலர்  னிக்கட்டியைப் 

 ைன் டுத்துகின்ைனர். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. காற்றில் யேட்ரஜனின் ைெவீெம் ______________ 

(அ) 78%  

(ஆ) 21%  

(இ) 0.03%  

(ஈ) 1% 

2. ொேரங்களில் ோயுப்  ரிமாற்ைம் ேயடத றும் இடம் _____________ ஆகும். 

(அ) இயலத்துயள  

(ஆ)  ச்யைைம்  

(இ) இயலகள்  

(ஈ) மலர்கள் 

3. காற்றுக் கலயேயில் எரிெலுக்கு துயணபுரியும்  குதி _________ ஆகும். 

(அ) யேட்ரஜன்  

(ஆ) கார் ன்-யட-ஆக்யைடு  

(இ) ஆக்சிஜன்  

(ஈ) நீராவி 

4. உணவு  ெப் டுத்தும் தொழிற்ைாயலயில் யேட்ரஜன்  ைன் டுத்ெப் டுகிைது ஏதனனில் 

_______________ 

(அ) உணவிற்கு நிைம் அளிக்கிைது.  

(ஆ) உணவிற்கு சுயே அளிக்கிைது 

(இ) உணவிற்கு புரெத்யெயும், ொது உப்புக்கயளயும் அளிக்கிைது 

(ஈ) உணவுப் த ாருயள புதிைொகவே இருக்கும் டிச் தைய்கின்ைது. 

5. காற்றில் உள்ள _________ மற்றும் ___________ ோயுக்களின் கூடுெல் காற்றின் 99% 

இயை ாகிைது. 

i. யேட்ரஜன் ii. கார் ன்-யட-ஆக்யைடு iii. மந்ெ ோயுக்கள் iv. ஆக்சிஜன் 
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(அ) i மற்றும் ii  

(ஆ) i மற்றும் iii  

(இ) ii மற்றும் iv  

(ஈ) i மற்றும் iv 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. காற்றில் காணப் டும் எளிதில் வியனபுரிைக்கூடிை  குதி _________ ஆகும். 

2. ஒளிச்வைர்க்யகயின் த ாழுது தேளிேரும் ோயு ___________ ஆகும். 

3. சுோைக் வகாளாறு உள்ள வோைாளிக்கு தகாடுக்கப் டும் ோயு _________ ஆகும். 

4. இருண்ட அயையினுள் ேரும் சூரிை ஒளிக்கற்யையில் __________ காண முடியும். 

5. ________ ோயு சுண்ணாம்பு நீயர  ால் வ ால மாற்றும். 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1. உள்ளிழுக்கும் காற்றில் அதிக அளவு கார் ன்-யட-ஆக்யைடு உள்ளது. 

2. புவி தேப் மைமாெயல மரங்கயள ேடுேென் மூலம் குயைக்கலாம். 

3. காற்றின் இயைபு எப்த ாழுதும் ைமமான விகிெத்தில் இருக்கும். 

4. திமிங்கலம் ஆக்சிஜயன சுோசிக்க நீரின் வமற் ரப்பிற்கு ேரும். 

5. காற்றில் ஆக்ஸிஜனின் இயை ானது, ொேரங்களின் சுோைம் மூலமும், விலங்குகளின் ஒளிச்வைர்க்யக 

மூலமும் ைமன் தைய்ைப் டுகிைது. 

IV. த ாருத்துக: 

1. இைங்கும் காற்று - அ] அடிேளிமண்டலம் 

2. ோம் ோழும் அடுக்கு - ஆ] ஒளிச்வைர்க்யக 

3. ேளிமண்டலம் - இ] தென்ைல் காற்று 

4. ஆக்சிஜன் - ஈ] ஓவைான்  டலம் 

5. கார் ன்-யட-ஆக்யைடு- உ] எரிெல் 

V. கீழ்ேரும் ோக்கிைங்கயள ைரிைான ேரியையில் எழுதுக: 

1. ொேரங்கள் உணவு ெைாரிக்கும் முயைக்கு ஒளிச்வைர்க்யக என்று த ைர். 

2. ொேரங்களின் ேளர்ச்சிக்கு ஆற்ைல் வெயேப் டுகிைது. 
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3. ொேரங்களும் விலங்குகயளப் வ ால ஆக்சிஜயன எடுத்துக் தகாண்டு கார் ன்-யட-ஆக்யையட 

தேளியிடுகின்ைன. 

4. ொேரங்கள் சூரிை ஒளியின் முன்னியலயில்,  ச்யைைத்தின் துயணவைாடு, ேளி மண்டலத்திலிருந்து 

கார் ன்-யட-ஆக்யையட எடுத்துக் தகாண்டு உணவு ெைாரிக்கின்ைன. 

5. மனிெர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இந்ெ முயையில் சுோசிக்க ஆக்சிஜன் கியடக்கிைது. 

6. இந்ெ முயையில், ொேரங்கள் ஆக்சிஜயன தேளியிடுகின்ைன. 

VI. ஒப்புயம ெருக: 

1. ஒளிச்வைர்க்யக: ____________ : : சுோைம்: ஆக்சிஜன். 

2. காற்றின் 78%: எரிெலுக்கு துயண புரிேதில்யல: : ______________: எரிெலுக்கு துயண புரிகிைது. 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. 78%, 2. இயலத்துயள, 3. ஆக்சிஜன், 4. உணவுப் த ாருயள புதிைொகவே இருக்கும் டிச் தைய்கின்ைது, 

5. i மற்றும் iv 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ஆக்சிஜன், 2. ஆக்சிஜன், 3. ஆக்சிஜன், 4. தூசு த ாருள்கயள, 5. கார் ன் யட ஆக்யைடு 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1. ஆக்சிஜன், 2. ைரி, 3. இடத்திற்கு இடம் வேறு டும், 4. ைரி, 5. ொேரங்களின் ஒளிவைர்க்யக மூலம் 

IV. த ாருத்துக: 

1. இ, 2. அ, 3. ஈ, 4. உ, 5. ஆ  

V. கீழ்ேரும் ோக்கிைங்கயள ைரிைான ேரியையில் எழுதுக: 

1. ொேரங்கள் உணவு ெைாரிக்கும் முயைக்கு ஒளிச்வைர்க்யக என்று த ைர். 

2. ொேரங்களின் ேளர்ச்சிக்கு ஆற்ைல் வெயேப் டுகிைது. 

3. ொேரங்களும் விலங்குகயளப் வ ால ஆக்சிஜயன எடுத்துக் தகாண்டு கார் ன்-யட-ஆக்யையட 

தேளியிடுகின்ைன. 

4. ொேரங்கள் சூரிை ஒளியின் முன்னியலயில்,  ச்யைைத்தின் துயணவைாடு, ேளி மண்டலத்திலிருந்து 

கார் ன்-யட-ஆக்யையட எடுத்துக் தகாண்டு உணவு ெைாரிக்கின்ைன. 

5. மனிெர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இந்ெ முயையில் சுோசிக்க ஆக்சிஜன் கியடக்கிைது. 

6. இந்ெ முயையில், ொேரங்கள் ஆக்சிஜயன தேளியிடுகின்ைன. 
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VI. ஒப்புயம ெருக: 

1. கார் ன் யட ஆக்யைடு, 2. காற்றில் 21% 

 

6th Science Lesson 12 

12] தைல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ேம்மால் தேறும் கண்களால் தைல்லியன காண இைலாது. ஏதனனில் அது அளவில் மிகச்சிறிைது. அெயன 

கூட்டு நுண்வணாக்கிைால் ேம்மால் காண இைலும். ெற்காலத்தில் எலக்ட்ரான் நுண்வணாக்கிைானது 

தைல்கயள ேன்கு உருப்த ருக்கம் தைய்து காணப் ைன் டுகிைது. 

தைல்லின் அளவிற்கும் உயிரினத்தின் அளவிற்கும் ைாதொரு தொடர்பும் இல்யல. உொரணமாக 

ைாயனயின் தைல், சுண்தடலியின் தைல்யல விட மிகப் த ரிைொக இருக்க வேண்டும் என்ை 

அேசிைமில்யல. 

வொராைமாக, மனிெ உடலில் உள்ள தைல்களின் எண்ணிக்யக 3.7 x 1013 (அ) 37,000,000,000,000. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. தைல்லின் அளயேக் குறிக்கும் குறியீடு 

(அ) தைன்டி மீட்டர்  

(ஆ) மில்லி மீட்டர்  

(இ) யமக்வரா மீட்டர்  

(ஈ) மீட்டர் 

2. நுண்வணாக்கியில், பிரிைா தைல்யலப்  ார்க்கும் வ ாது அச்தைல்லில் தைல்சுேர் இருக்கிைது. ஆனால் 

நியூக்ளிைஸ் இல்யல. பிரிைா  ார்த்ெ தைல். 

(அ) ொேர தைல்  

(ஆ) விலங்கு தைல்  

(இ) ேரம்பு தைல்  

(ஈ) மீட்டர் 

3. யூவகரிவைாட்டின் கட்டுப் ாட்டு யமைம் எனப் டுேது 

(அ) தைல் சுேர்  

(ஆ) நியூக்ளிைஸ்  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             37 

(இ) நுண்குமிழ்கள்  

(ஈ)  சுங்கணிகம் 

4. கீவழ உள்ளேற்றில் எது ஒரு தைல் உயிரினம் அல்ல? 

(அ) ஈஸ்ட்  

(ஆ) அமீ ா  

(இ) ஸ்ய வரா யகரா  

(ஈ)  ாக்டீரிைா 

5. யூவகரிவைாட் தைல்லில் நுண்ணுறுப்புகள் காணப் டும் இடம் 

(அ) தைல்சுோ  

(ஆ) யைட்வடாபிளாைம் 

(இ) உட்கரு (நியூக்ளிைஸ்)  

(ஈ) நுண்குமிழ்கள் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. தைல்கயளக் காண உெவும் உ கரணம் ____________ 

2. ோன் தைல்லில் உணவு உற் த்தியைக் கட்டுப் டுத்துகிவைன் ோன் ைார்? ___________ 

3. ோன் ஒரு காேல்காரன் ோன் தைல்லினுள் ைாயரயும் உள்வள விடமாட்வடன், தேளிவையும் விட 

மாட்வடன். ோன் ைார்? __________ 

4. தைல் என்ை ோர்த்யெயை உருோக்கிைேர் ___________ 

5. தேருப்புக் வகாழியின் முட்யட ______________ ெனி தைல் ஆகும். 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1. உயிரினங்களின் மிகச் சிறிை அலகு தைல். 

2. மிக நீளமான தைல் ேரம்பு தைல். 

3. பூமியில் முென் முெலாக உருோன தைல் புவராவகாவைாட்டிக் தைல் ஆகும். 

4. ொேரஙத்திலும், விலங்கிலும் உள்ள நுண்ணுறுப்புகள், தைல்களால் ஆனயே. 

5. ஏற்கனவே உள்ள தைல்களிலிருந்து ொன் புதிை தைல்கள் உருோகின்ைன. 

IV. த ாருத்துக: 

1. கட்டுப் ாட்டு யமைம் - அ. தைல் ைவ்வு 
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2. வைமிப்பு கிடங்கு - ஆ. யமட்வடா காண்ட்ரிைா 

3. உட்கரு ோயில் - இ. நியூக்ளிைஸ் (உட்கரு) 

4. ஆற்ைல் உற் த்திைாளர்- ஈ. உட்கரு உயை 

5. தைல்லின் ோயில் - உ. நுண்குமிழ்கள் 

V. ைரிைான ேரியையில் எழுது: 

1. ைாயன,  சு,  ாக்டிரிைா, மாமரம், வராஜாச் தைடி. 

2. வகாழி முட்யட, தேருப்புக் வகாழி முட்யட, பூச்சிகளின் முட்யட 

VI. ஒப்புயம ெருக: 

1. புவராவகரிவைாட்:  ாக்டிரிைா: : யூவகரிவைாட்: _____________ 

2. ஸ்ய வராயகரா: ொேர தைல்: : அமீ ா: _____________ 

3. உணவு உற் த்திைாளர்:  சுங்கணிகம்: : ஆற்ைல் யமைம்: ______________ 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. யமக்வரா மீட்டர், 2. ொேர தைல் , 3. நியூக்ளிைஸ், 4. ஸ்ய வராயகரா, 5. யைட்வடாபிளாைம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. நுண்வணாக்கி, 2.  சுங்கணிகம், 3. தைல்சுேர், 4. ரா ர்ட்ைூக், 5. மிகப்த ரிை 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1. ைரி, 2. ைரி, 3. ைரி, 4. தைல்கள் நுண்ணுறுப்புகளால் ஆனயே, 5. ைரி 

IV. த ாருத்துக: 

1. இ, 2. உ, 3. ஈ, 4. ஆ, 5. அ 

V. ைரிைான ேரியையில் எழுது: 

1.  ாக்டீரிைா, வராஜா தைடி,  சு, ைாயன, மாமரம் 

2. பூச்சிகளின் முட்யட, வகாழி முட்யட, தேருப்புக்வகாழி முட்யட 

VI. ஒப்புயம ெருக: 

1. ொேர அல்லது விலங்கு தைல்  

2. விலங்கு தைல்  
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3. யமட்வடாகாண்ட்ரிைா  

 

6th Science Lesson 13 

13] மனிெ உறுப்பு மண்டலங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ேமது உடலில் காணப் டும் எலும்புளில் மிகச்சிறிைது ேமது உள்காதில் உள்ள அங்கேடி (stapes) எலும்பு 

ஆகும். இது 2.8 மில்லி மீட்டர் மட்டுவம நீளம் உயடைது (ைராைரி நீளம்). ேமது உடலில் நீளமான எலும்பு 

தொயட எலும்பு ஆகும். குழந்யெகள் பிைக்கும் த ாழுது 300க்கும் அதிகமான எலும்புகளுடன் 

பிைக்கின்ைன. அேர்கள் ேளரும் த ாழுது சில எலும்புகள் இயணந்து ஒன்ைாக மாறிவிடுகின்ைன. 

ஆயகைால் முதிர்ச்சிையடந்ெ மனிெனின் எலும்புக் கூட்டில் 206 எலும்புகள் உள்ளன. 

மனிெனின் ஒவ்தோரு நுயரயீரலும் ஏைக்குயைை 300 மில்லிைன் நுண் காற்றுப்ய கள் உள்ளன. 

தகாட்டாவி விடுெல் மூலம் ோம் அதிக அளவு ஆக்ஸிஜயன உள்ோங்கி அதிக அளவு கார் ன்-யட-

ஆக்யைடு தேளியிடுகிவைாம். 

இரத்ெ ொனம்: மருத்துேமயனகளில் வோைாளிகளின் வெயேக்காக இரத்ெம் ெற்காலிகமாக இரத்ெ 

ேங்கிகளில் வைமிக்கப் டுகின்ைது. 18 ேைதுக்கு வமல், ஆவராக்கிைமான ஒவ்தோருேரும் இரத்ெ ொனம் 

தைய்ைலாம். அென் மூலம் அேைரகால வி த்துக் காலங்களிலும், அறுயே சிகிச்யையின் வ ாதும், இரத்ெம் 

வெயே டு ேர்களுக்கு உரிை காலத்தில் இரத்ெம் தகாடுக்கப் டுகிைது. இரத்ெ ொனம் இேர்களின் 

உயிர்காக்க உெவுகிைது. 

மூயளயில் நூறு மில்லிைனுக்கும் அதிகமான ெகேல்கயள ஒருேர் ோழ்ோளில் வைமித்து யேக்க முடியும் 

என்று கூைப் டுகிைது. 

உங்கள் உணர் உறுப்புகயளப்  ாதுகாத்துக் தகாள்ளவும்: மிக அதிகமான ஒளியிவலா அல்லது 

மிகக்குயைந்ெ ஒளியிவலா, வமலும் ேகரும் ோகனத்தில் தைல்லும் த ாழுவொ  டிக்க வேண்டாம். 

தொயலக்காட்சி, கணினி, தைல்வ சி, மடிக்கணினி வ ான்ை ஒளித்தியரகயள அதிக வேரம் தொடர்ந்து 

 ைன் டுத்துேயெத் ெவிர்க்கவும். உங்கள் கண்கயள மிகக் கடினமாகத் வெய்க்க வேண்டாம். கண்ணில் 

உள்ள தூசிகயள அகற்ை தினந்வொறும் 2 அல்லது 3 முயை தூய்யமைான ெண்ணீர் தகாண்டு உங்கள் 

கண்கயள தமதுோக (தமன்யமைாக) சுத்ெம் தைய்ைவும். தைவிகள் கடுயமைான அடி அல்லது ொக்குெல் 

வ ான்ை நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து  ாதுகாக்கப் ட வேண்டும். தகாண்யட ஊசி,  ல் குச்சி இேற்யை யேத்து 

தைவிகயளச் சுத்ெம் தைய்ேது ஆ த்ொன தைைல், எனவே இெயனத் ெவிர்க்க வேண்டும். ஏதனனில் 

இெனால் காதுச் ைவ்வு கிழிந்து விடும் காது தொற்று ஏற் டும். தினமும் வொயலச் சுத்ெமாகவும், 

புத்துணர்ச்சியுடன் யேத்துக் தகாள்ள தினமும் ஒரு முயைைாேது குளிக்க வேண்டும். 

ோம் ஏன் நீயர அருந்துகிவைாம்? ேமது உடலில் 70% நீர் உள்ளது. ேமது மூயளயில் உள்ள ைாம் ல் நிைப் 

 குதியில் அதிகளவு (85%) நீர் உள்ளது. தகாழுப்பு தைல்களில் குயைந்ெ அளவு (15%) மட்டுவம உள்ளது. 

ோம் உணவின் மூலமாகவும்,  ருகும் நீர் மூலமாகவும் ஒரு ோயளக்கு 1.5 முெல் 3.5 லிட்டர் ேயர நீர் 

அருந்துகிவைாம்.  
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I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. மனிெனின் இரத்ெ ஓட்ட மண்டலம் கடத்தும் த ாருள்கள் ________ 

(அ) ஆக்சிஜன்  

(ஆ) ைத்துப் த ாருள்கள்  

(இ) ைார்வமான்கள்  

(ஈ) இயே அயனத்தும் 

2. மனிெனின் முென்யமைான சுோை உறுப்பு __________ 

(அ) இயரப்ய   

(ஆ) மண்ணீரல்  

(இ) இெைம்  

(ஈ) நுயரயீரல்கள் 

3. ேமது உடலில் உணவு மூலக்கூறுகள் உயடக்கப் ட்டு சிறிை மூலக்கூறுகளாக மாற்ைப் டும் நிகழ்ச்சி 

இவ்ோறு அயழக்கப் டுகிைது. 

(அ) ெயைச் சுருக்கம்  

(ஆ) சுோைம்  

(இ) தைரிமானம்  

(ஈ) கழிவு நீக்கம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ஒரு குழுோன உறுப்புகள் வைர்ந்து உருோக்குேது ____________ மண்டலம் ஆகும். 

2. மனிெ மூயளயைப்  ாதுகாக்கும் எலும்புச் ைட்டகத்தின் த ைர் __________ ஆகும். 

3. மனிெ உடலிலுள்ள கழிவுப் த ாருட்கயள தேளிவைற்றும் முயைக்கு __________ என்று த ைர். 

4. மனிெ உடலிலுள்ள மிகப்த ரிை உணர் உறுப்பு ___________ ஆகும். 

5. ோளமில்லா சுரப்பிகளால் சுரக்கப் டுகின்ை வேதிப்த ாருள்களுக்கு _________ என்று த ைர். 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1. இரத்ெம் எலும்புகளில் உருோகின்ைது. 

2. இரத்ெ ஓட்ட மண்டலம் மனிெ உடலிலுள்ள கழிவுகயள தேளிவைற்றுகிைது. 

3. உணவுக் குழலுக்கு இன்தனாரு த ைர் உணவுப்  ாயெ. 
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4. இரத்ெ ஓட்ட மண்டலத்திலுள்ள மிகச் சிறிை நுண்குழலுக்கு இரத்ெக் குழாய்கள் என்று த ைர். 

5. மூயள, ெண்டுேடம் மற்றும் ேரம்புகள் வைர்ந்ெவெ ேரம்பு மண்டலம் ஆகும். 

IV. த ாருத்துக: 

1. காது - அ. இெைத் ெயை 

2. எலும்பு மண்டலம் - ஆ. ெட்யடைான ெயை 

3. உெர விொனம் - இ. ஒலி 

4. இெைம் - ஈ. நுண் காற்றுப்ய கள் 

5. நுயரயீரல்கள் - உ. உள்ளுறுப்புக்கயளப்  ாதுகாக்கின்ைது 

V. கீழுள்ளேற்யை முயை டுத்தி எழுதுக: 

1. இயரப்ய  → த ருங்குடல் → உணவுக் குழல் → தொண்யட → ோய் → சிறுகுடல் → மலக்குடல் → 

மலோய் 

2. சிறுநீர்ப் புைேழி → சிறுநீர் ோளம் → சிறுநீர்ப்ய  → சிறு நீரகம். 

VI. ஒப்புயம ெருக: 

1. ெமனிகள்: இரத்ெத்யெ இெைத்திலிருந்து எடுத்து தைல் யே:: __________ இரத்ெத்யெ இெைத்திற்கு 

தகாண்டு ேரு யே. 

2. நுயரயீரல்: சுோை மண்டலம்:: __________: இரத்ெ ஓட்ட மண்டலம். 

3. தோதிகள்: தைரிமான சுரப்பிகள்:: __________: ோளமில்லாச் சுரப்பிகள். 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. இயே அயனத்தும், 2. நுயரயீரல்கள், 3. தைரிமானம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. உறுப்பு, 2. மண்யடவைாடு, 3. கழிவுநீக்கம், 4. வொல், 5. ைார்வமான்கள்  

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1. எலும்பு மஜ்யஜ, 2. கழிவுநீக்க மணடலம், 3. ைரி, 4. ரத்ெ ெந்துகிகள், 5. ைரி 

IV. த ாருத்துக: 

1. இ, 2. உ, 3. ஆ, 4. அ, 5. ஈ 

V. கீழுள்ளேற்யை முயை டுத்தி எழுதுக: 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             42 

1. ோய் → தொண்யட → உணவுக் குழல் →1. இயரப்ய  → சிறுகுடல் → த ருங்குடல் → மலக்குடல் → 

மலோய் 

2. சிறு நீரகம்→ சிறுநீர் ோளம் → சிறுநீர்ப்ய  → சிறுநீர்ப் புைேழி → 

VI. ஒப்புயம ெருக: 

1. சியரகள், 2. இெைம், 3. ைார்வமான்கள் 

 

6th Science Lesson 14 

14] கணினியின்  ாகங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

குறுேட்டில் (CD) வைமிக்கும் ெகேல்கயள விட, 6 மடங்கு அதிகமாக DVD ெட்டில் வைமிக்க முடியும். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. உள்ளீட்டுக்கருவி அல்லாெது எது? 

(அ) சுட்டி  

(ஆ) வியைப் லயக  

(இ) ஒலித ருக்கி  

(ஈ) விரலி 

2. யமைச்தைைலகத்துடன் தியரயை இயணக்கும் கம்பி எது? 

(அ) ஈெர்ேயல (Ethernet)  

(ஆ) வி.ஜி.ஏ. (VGA)  

(இ) எச்.டி.எம்.ஐ. (HDMI)  

(ஈ) யு.எஸ்.பி (USB) 

3. கீழ்ேருேனேற்றுள் உள்ளீட்டுக்கருவி எது? 

(அ) ஒலி த ருக்கி  

(ஆ) சுட்டி  

(இ) தியரைகம்  

(ஈ) அச்சுப்த ாறி 

4. கீழ்ேருேனேற்றுள் கம்பி இல்லா இயணப்பு ேயகயைச் வைர்ந்ெது எது? 
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(அ) ஊடயல  

(ஆ) மின்னயல  

(இ) வி.ஜி.ஏ. (VGA)  

(ஈ) யு.எஸ்.பி. (USB) 

5. விரலி ஒரு _________ ஆக  ைன் டுகிைது. 

(அ) தேளியீட்டுக் கருவி  

(ஆ) உள்ளீட்டுக் கருவி 

(இ) வைமிப்புக் கருவி  

(ஈ) இயணப்புக் கம்பி 

II. த ாருத்துக: 

1. காதணாளிப்  ட ேரியை (VGA) - அ. உள்ளீட்டுக் கருவி 

2. அருகயல - ஆ. இயணப்பு ேடம் 

3. அச்சுப்த ாறி - இ. எல்.இ.டி. (LED) தொயலக்காட்சி 

4. வியைப் லயக - ஈ. கம்பி இல்லா இயணப்பு 

5. மிகுதிைன்  ல்லூடக இயடமுகப்பு (HDMI)- உ. தேளியீட்டுக்கருவி 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஒலித ருக்கி, 2. வி.ஜி.ஏ. (VGA), 3. சுட்டி, 4. ஊடயல, 5. வைமிப்புக் கருவி  

II. த ாருத்துக: 

1. ஆ, 2. ஈ, 3. உ, 4. அ, 5. இ  

 

6th Science Lesson 15 

15] காந்ெவிைல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

காந்ெத்தின் தியை காட்டும்  ண்பு  ல ஆண்டுகளாக தியையை அறிைப்  ைன் டுத்ெப் ட்டு ேருகிைது. 

ஏைத்ொழ 800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீனர்கள் காந்ெ கற்கயளக் கட்டி தொங்கவிட்டால், அயே ேடக்கு-

தெற்கு தியையிவலவை ஓய்வு நியலக்கு ேருேயெக் கண்டறிந்ெனர். காந்ெத் ென்யமயுயடை கற்கயளக் 
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தகாண்டு தியை காட்டும் கருவிகள் தைய்து  ைன் டுத்தினர். சீன மாலுமிகள் ெங்கள்  டகுகளிலும் 

கப் ல்களிலும் இத்ெயகை கற்கயளக் தகாண்டு, புைல் காலங்களிலும், மூடு னி காலங்களிலும் 

தியையைைறிந்து  ாதுகாப் ான கடல்  ைணங்கயள வமற்தகாண்டனர். 

யகவ சி, குறுந்ெகடு, கணினி வ ான்ைேற்றிற்கு அருகில் காந்ெங்கயள யேத்ொல், காந்ெங்கள் அென் 

காந்ெத் ென்யமயை இழந்துவிடும். அந்ெ த ாருள்களும்  ாதிப்புக்கு உள்ளாகும். 

I. த ாருத்ெமான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. காந்ெத்ொல் ஈர்க்கப் டும் த ாருள். 

(அ) மரக்கட்யட  

(ஆ) ஊசி  

(இ) அழிப் ான்  

(ஈ) காகிெத்துண்டு 

2. மாலுமி தியைகாட்டும் கருவிகயள முென்முெலில் தைய்து  ைன் டுத்திைேர்கள். 

(அ) இந்திைர்கள்  

(ஆ) ஐவராப்பிைர்கள்  

(இ) சீனர்கள்  

(ஈ) எகிப்திைர்கள் 

3. ெங்கு ெயடயின்றி தொங்க விடப் ட்ட காந்ெம் எப்த ாழுதுவம ____________ தியையில் ொன் 

நிற்கும். 

(அ) ேடக்கு–கிழக்கு  

(ஆ) தெற்கு–வமற்கு 

(இ) கிழக்கு–வமற்கு  

(ஈ) ேடக்கு–தெற்கு 

4. காந்ெங்கள் ென் காந்ெத் ென்யமயை இழக்கக் காரணம்  

(அ)  ைன் டுத்ெப் டுேொல்  

(ஆ)  ாதுகாப் ாக யேத்திருப் ொல் 

(இ) சுத்திைால் ெட்டுேொல்  

(ஈ) சுத்ெப் டுத்துேொல் 

5. காந்ெ ஊசிப் த ட்டியைப்  ைன் டுத்தி __________ அறிந்து தகாள்ள முடியும். 
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(அ) வேகத்யெ  

(ஆ) கடந்ெ தொயலயே  

(இ) தியையை  

(ஈ) இைக்கத்யெ 

II. வகாடிட்ட இடங்கயளநிரப்புக: 

1. தைைற்யகக் காந்ெங்கள் ____________, ________ , __________ ஆகிை ேடிேங்களில் 

ெைாரிக்கப் டுகின்ைன. 

2. காந்ெத்ொல் ஈர்க்கப் டும் த ாருள்கள் _____________ எனப் டுகின்ைன. 

3. காகிெம் __________ த ாருளல்ல. 

4.  ழங்கால மாலுமிகள், தியையைக் கண்டறிை ெங்கள் கப் ல்களில் ஒரு சிறிை __________ கட்டித் 

தொங்க விட்டிருந்ெனர். 

5. ஒரு காந்ெத்திற்கு எப்த ாழுதும் ___________ துருேங்கள் இருக்கும். 

III. ைரிைா? ெேைா? ெேதைனில் ைரி தைய்து எழுதுக: 

1. உருயள ேடிே காந்ெத்திற்கு ஒவர ஒரு துருேம் மட்டுவம உண்டு. 

2. காந்ெத்தின் ஒத்ெ துருேங்கள் ஒன்யைதைான்று விலக்கும். 

3. காந்ெத்தியன இரும்புத் தூள்களுக்கு அருவக தகாண்டு தைல்லும் வ ாது அதிக அளவிலான துகள்கள் 

காந்ெத்தின் யமைப் குதியில் ஒட்டிக்தகாள்கின்ைன. 

4. காந்ெ ஊசியியனப்  ைன் டுத்தி கிழக்கு மற்றும் வமற்கு தியைகயளக் கண்டறிை முடியும். 

5. இரப் ர் ஒரு காந்ெப் த ாருள். 

IV. த ாருத்துக: 

1. காந்ெ தியைகாட்டி - அ. அதிக காந்ெ ேலியம 

2. ஈர்ப்பு - ஆ. ஒத்ெ துருேங்கள் 

3. விலக்குெல் - இ. எதிதரதிர் துருேங்கள் 

4. காந்ெ துருேங்கள் - ஈ. காந்ெ ஊசி 

வியடகள்: 

I. த ாருத்ெமான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஊசி, 2. சீனர்கள், 3. ேடக்கு–தெற்கு, 4. சுத்திைால் ெட்டுேொல், 5. தியையை 
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II. வகாடிட்ட இடங்கயளநிரப்புக: 

1. ைட்டம், லாடம், ேயளைம், 2. காந்ெ ென்யம உயடை த ாருள்கள், 3. காந்ெ த ாருள் அல்ல, 4. காந்ெ 

கற்கயள, 5. இரண்டு 

III. ைரிைா? ெேைா? ெேதைனில் ைரி தைய்து எழுதுக: 

1. இரன்டு துருேங்கள், 2. ைரி, 3. துருேங்களில் ஒட்டிக்தகாள்கின்ைன, 4. ைரி, 5. காந்ெ ென்யமைற்ை 

த ாருள் 

IV. த ாருத்துக: 

1. ஈ, 2. இ, 3. ஆ, 4. அ 

 

6th Science Lesson 16 

16] நீர் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

நீரானது மண்ணில் உள்ள உப்புகள் மற்றும் ொதுப் த ாருள்கயள ென்னுடன் கயரத்து எடுத்துச் 

தைல்கிைது. இந்ெ உப்புகளும், ொதுக்களும் கடல்கள் மற்றும் த ருங்கடல்களில் இலட்ைக்கணக்கான 

ஆண்டுகளாக  டிந்து ேருகிைது. கடலின் அடியில் காணப் டும் எரிமயலகளும் கடல் நீருடன் உப்பியன 

வைர்க்கின்ைன. அதிக அளவு கயர த ாருள் கயரந்துள்ள நீரியன ேம்மால்  ைன் டுத்ெவோ அல்லது 

 ருகவோ இைலாது. இத்ெயகை நீரியன ோம் உப்புநீர் என அயழக்கிவைாம். 

த ாதுோன ேளிமண்டல அழுத்ெத்தில் நீரானது 0o தைல்சிைஸ் தேப் நியலயில்  னிக்கட்டிைாக 

உயைகிைது. ஓவ்தோரு ேருடமும் மார்ச் 22ஆம் வெதி உலக நீர் தகாண்டாடப் டுகிைது. 

இமைமயல:  னிப் டிவுகள்,  னிப் ாயைகள் மற்றும்  னிைாறுகயளக் தகாண்டுள்ளது. ஆசிைாவின் 

முக்கிை ஆறுகளில்  த்து த ரிை ஆறுகள் இமைமயலயில் இருந்து தொடங்கிப்  ாய்கின்ைன. ஏைக்குயைை 

நூறு வகாடி மக்களின் ோழ்ோொரமான நீர்த்வெயேயை இவ்ோறுகள் பூர்த்தி தைய்கின்ைன. 

நீர்ோழ் விலங்குகள்:  னிக்காலங்களில், குளிர்ந்ெ ோடுகளில் ஏரிகள் மற்றும் குளங்கள் குளிர்ச்சிையடந்து 

நீரின் வமற் ரப்பில் திண்ம நியல  னிப் டலங்கள் உருோகின்ைன. இருந்ெ வ ாதிலும்  னிப் டலத்திற்கு 

கீழ் ேசிக்கும் நீர்ோழ் விலங்குகள் இைப் தில்யல. ஏதனனில் மிெக்கும்  னிப் டலமானது ஒரு  ாதுகாப்புப் 

 டலமாக தைைல் ட்டு நீரிலிருந்து தேப் ம் தேளிவைறுேெயன அனுமதிப் தில்யல. எனவே நீரின் 

வமற் ரப்பு மட்டுவம குளிர்ச்சிையடந்து  னிைாக மாறுகின்ைது. இக்காரணங்கள் நீர்ோழ் விலங்குகளுக்கு 

ைாெகமாக அயமந்து அயே உயிர் ோழ உெவுகின்ைன. 

கூேம் ஒரு முகத்துோரம்: நீர் நியலகள், கடயலச் ைந்திக்கும் ஈர நிலங்களுக்கு முகத்துோரம் என்று 

த ைர். இது நிலத்திலிருந்து ேன்னீரும் கடலிலிருந்து உப்பு நீரும் ைந்திக்கும் இடமாகும். சில 

ெனித்ென்யமைான ொேர மற்றும் விலங்கு ேயககளுக்கு உயைவிடமாக முகத்துோரம் அயமகிைது. 
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ைதுப்பு நிலங்கள் என் யே ஈரப் ெம் நியைந்ெ காடுகள் ஆகும். அயே த ரிை ஆறுகயளச் ைார்ந்வொ 

அல்லது த ரிை ஏரிகளின் கயரகளிவலா காணப் டும். ைதுப்பு நில நீர் ேன்னீராகவோ, உேர்ப்பு நீராகவோ 

அல்லது கடல் நீராகவோ அல்லது கடல் நீராகவோ இருக்கலாம். உயிரினங்களுக்கு ேன்னீயரயும், 

ஆக்ஸிஜயனயும் அளிப் தில் ைதுப்பு நிலங்கள் முக்கிை  ங்கியன ேகிக்கின்ைன. சிெம் ரத்தியன அடுத்து 

பிச்ைாேரம் ைதுப்பு நிலக்காடுகள், முத்துப்வ ட்யட ைதுப்பு நிலக்காடுகள், தைன்யனயில் உள்ள 

 ள்ளிக்கரயண ைதுப்பு நிலம், காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள தைம் ரம் ாக்கம் ைதுப்பு நிலம் ஆகிைன ெமிழ்ோட்டில் 

உள்ள சில ைதுப்பு நிலங்களாகும். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. உலகில் உள்ள தமாத்ெ நீரில் 97% _____________ ஆகும். 

(அ) ேன்னீர்  

(ஆ) தூைநீர்  

(இ) உப்பு நீர்  

(ஈ) மாையடந்ெ நீர் 

2. பின்ேருேனேற்றுள் எது நீர் சுழற்சியின் ஒரு  டிநியல அல்ல? 

(அ) ஆவிைாெல்  

(ஆ) ஆவி சுருங்குெல்  

(இ) மயழ த ாழிெல்  

(ஈ) காய்ச்சி ேடித்ெல் 

3. பின்ேரும் முயைகளுள் நீராவியியன ேளிமண்டலத்தினுள் வைர்ப் து எது? 

I. நீராவிப்வ ாக்கு II. மயழத ாழிெல் III. ஆவி சுருங்குெல் IV. ஆவிைாெல் 

(அ) II மற்றும் III  

(ஆ) II மற்றும் IV  

(இ) I மற்றும் IV  

(ஈ) I மற்றும் II 

4. ேன்னீரில் சுமார் 30% நீர் எங்வக காணப் டுகிைது? 

(அ)  னி ஆறுகள்  

(ஆ) நிலத்ெடி நீர்  

(இ) மற்ை நீர் ஆொரங்கள்  
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(ஈ) வமற் ரப்பு நீர் 

5. வீட்டில் நீர் சுத்திகரிப்பின் த ாழுது த ருமளவு உேர்ப்பு நீர் தேளிவைறுகிைது. தேளிவைறிை உேர்ப்பு 

நீரியன மீளப்  ைன் டுத்தும் சிைந்ெ ேழி ைாதெனில் __________ 

(அ) தேளிவைறிை நீயர ஆழ்துயள கிணற்ைருவக விட்டு கசிை யேக்கலாம். 

(ஆ) அந்நீயர தைடிகளுக்கு நீரூற்ை  ைன் டுத்ெலாம். 

(இ) தேளிவைறிை நீயர தகாதிக்க யேத்து, பின் குளிர யேத்துப்  ருகலாம். 

(ஈ) அதில் அதிகமான உயிர் ைத்துக்கள் இருப் ொல் அெயன ையமைலுக்குப்  ைன் டுத்ெலாம். 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. இைற்யகைாகக் கியடக்கும் நீரில் ___________ ைெவீெம் நீர் மனிெனின்  ைன் ாட்டிற்காக உள்ளது. 

2. நீர் ஆவிைாக மாறும் நிகழ்விற்கு __________ என்று த ைர். 

3. நீவராட்டம் மற்றும் நீர் விநிவைாகத்தியன முயைப் டுத்தும் த ாருட்டு ஆற்றின் குறுக்வக 

_____________ கட்டப் டுகிைது. 

4. ஆறுகளில்  ாயும் நீரின் அளவு ______________ காலங்களில் த ருமளவு அதிகமாக இருக்கும். 

5. நீர் சுழற்சியியன _________ என்றும் அயழக்கலாம். 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. ஆறுகள், ஏரிகள் மற்றும் குளங்களில் காணப் டும் நீர் மனிெகுலத்தின்  ைன் ாட்டிற்கு ஏதுோனொக 

இல்யல. 

2. நீவராட்டம் நிலப் ரப்ய  ைந்திக்கும் இடம் கடல் ஆகும். 

3. சூரிை தேப் த்ொல் மட்டுவம ஆவிைாெல் நிகழும். 

4. குளிர்வித்ெலால் புற்களின் மீது  னி உருோகும். 

5. கடல் நீரியன வேரடிைாகப்  ாைனத்திற்குப்  ைன் டுத்ெலாம். 

IV. த ாருத்துக: 

1. தேள்ளம் - அ. ஏரிகள் 

2. வமற் ரப்பு நீர் - ஆ. ஆவிைாெல் 

3. சூரிை ஒளி - இ. நீராவி 

4. வமகங்கள் - ஈ. துருேங்கள் 

5. உயைந்ெ நீர் - உ. அதிகளவு மயழ 
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V. கீழ்ேரும் ோக்கிைங்கயள ைரிைான ேரியையில் எழுதுக: 

1. இந்ெ ஆவிைானது குளிர்ேயடந்து சிறு நீர்த் துளிகளாக ஆகிைது. 

2. நீர்த் துளிகள் ஒன்ைாக இயணந்து த ரிை நீர்த்துளிகள் ஆகிைது. 

3. சூரிைனின் தேப் மானது புவி மீதும், த ருங்கடல்கள், ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் பிை நீர் நியலகளின் 

மீதும் தைைல் ட்டு நீராவிைாகிைது. 

4. த ரிை நீர்த்துளிகளின் எயட அதிமாேொல், காற்ைால் அந்ெ நீர்த்துளிகயள சுமந்து தைல்ல இைலாமல் 

மயழைாகப் த ாழிகிைது. 

5. மரங்களில் உள்ள இயலகளின் மூலம் நீராவிப்வ ாக்கு ேயடத ற்று ேளிமண்டலத்தினுள் 

நீராவிைாகச் வைர்கிைது. 

6. வமகங்கயளச் சுமந்ெ தேப் க் காற்று வமவல வ ாகிைது. 

7. ேளிமண்டலத்தின் உைர் அடுக்குகளில் காற்று குளிர்ோக இருக்கும். 

8. தூசுப் த ாருள்களுடன் இயணந்து மிெக்கும் இந்ெ நீர்த் திேயலகள் இயணந்து வமகங்களாக 

உருோக்கும். 

VI. ஒப்புயம ெருக: 

1. மக்கள் தொயகப் த ருக்கம் : நீர்  ற்ைாக்குயை :: மறு சுழற்சி : ____________ 

2. நிலத்ெடி நீர் : __________ :: வமற் ரப்பு நீர் : ஏரிகள் 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. உப்பு நீர், 2. காய்ச்சி ேடித்ெல், 3. I மற்றும் IV, 4. நிலத்ெடி நீர், 5. அந்நீயர தைடிகளுக்கு நீரூற்ை 

 ைன் டுத்ெலாம்  

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. (0.3), 2. ஆவிைாெல், 3. அயண, 4. மயழ, 5. யைட்ராலிஜிக்கல் சுழற்சி 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. உள்ளது , 2. குளம் , 3. ைரி, 4. ைரி, 5. முடிைாது 

IV. த ாருத்துக: 

1. உ, 2. அ, 3. ஆ, 4. இ, 5. ஈ  

V. கீழ்ேரும் ோக்கிைங்கயள ைரிைான ேரியையில் எழுதுக: 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             50 

1. சூரிைனின் தேப் மானது புவி மீதும், த ருங்கடல்கள், ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் பிை நீர் நியலகளின் 

மீதும் தைைல் ட்டு நீராவிைாகிைது. 

2. மரங்களில் உள்ள இயலகளின் மூலம் நீராவிப்வ ாக்கு ேயடத ற்று ேளிமண்டலத்தினுள் 

நீராவிைாகச் வைர்கிைது. 

3. ேளிமண்டலத்தின் உைர் அடுக்குகளில் காற்று குளிர்ோக இருக்கும். 

4. இந்ெ ஆவிைானது குளிர்ேயடந்து சிறு நீர்த் துளிகளாக ஆகிைது. 

5. தூசுப் த ாருள்களுடன் இயணந்து மிெக்கும் இந்ெ நீர்த் திேயலகள் இயணந்து வமகங்களாக 

உருோக்கும். 

6. வமகங்கயளச் சுமந்ெ தேப் க் காற்று வமவல வ ாகிைது. 

7. த ரிை நீர்த்துளிகளின் எயட அதிமாேொல், காற்ைால் அந்ெ நீர்த்துளிகயள சுமந்து தைல்ல இைலாமல் 

மயழைாகப் த ாழிகிைது. 

VI. ஒப்புயம ெருக: 

1. நீர் அதிகமாெல், 2. ஆழ்துயள கிணறுகள் 

 

6th Science Lesson 17 

17] அன்ைாட ோழ்வில் வேதியிைல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

தேங்காைத்யெ ேறுக்கும்வ ாது கண்களில் எரிச்ைலுடன் கண்ணீரும் ேருேது ஏன்? 

தேங்காைத்தியன ேறுக்கும் வ ாது ேம்மில்  லருக்கு கண்களில் எரிச்ைலுடன் கண்ணீர் ேருேெற்கான 

காரணம், அென் தைல்களில் த ாதிந்துள்ள புவராப்வ ன் ெைால் S-ஆக்யைடு எனும் வேதிப்த ாருள் ஆகும். 

இது எளிதில் ஆவிைாகக் கூடிைது (Volatile). தேங்காைத்யெ தேட்டும் வ ாது, சில தைல்கள் சியெந்து இந்ெ 

வேதிப் த ாருள் தேளிப் டும். எளிதில் ஆவிைாகி உடவன கண்கயளச் தைன்ையடந்து, எரிச்ைல் ஏற் டுத்தி 

கண்ணீயரத் தூண்டும். தேங்காைத்யெ ேசுக்கினால் கூடுெல் தைல்கள் உயடந்து, இந்ெ வேதிப்த ாருள் 

அதிகமாக தேளிப் டும். எனவே, இன்னும் அதிகமாக கண்ணீர் ேரும். தேங்காைத்யெ நீரில் ேயனத்து 

ேறுக்கும்வ ாது ேமக்கு எரிச்ைல் குயைகின்ைது. ஏன்? 

மண்புழுக்கள் உயிரி கழிவுகள் அயனத்யெயும் உணோக உண்டு தைரித்து தேளிவைற்றுகின்ைன. 

இத்ெயகை மண், தைழிப் ான ொேர ேளர்ச்சிக்கு உெவுகிைது. இவ்ோறு மண்புழு விேைாைத்திற்குப் 

 ல்வேறு ேயககளில் உெவுேொல் இது உழேனின் ேண் ன் எனவும் அயழக்கப் டுகிைது. 

இங்கிலாந்து ோட்யடச் வைர்ந்ெ வில்லிைம் ஆஸ்பிடின் என் ேர் 1824ஆம் ஆண்டு முென் முெலில் 

சிதமண்யடக் கண்டுபிடித்ொர். இது இங்கிலாந்து ோட்டில் உள்ள வ ார்ட்வலண்ட் என்னும் இடத்தில் 
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கியடக்கும் சுண்ணாம்புக் கல்லின் ென்யமயை ஒத்திருந்ெொல் வ ார்ட்வலண்ட் சிதமண்ட் என்று 

அயழக்கப் டுகிைது. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. வைாப்புக்களின் முென்யம மூலம் ____________ ஆகும். 

(அ) புரெங்கள்  

(ஆ) விலங்கு தகாழுப்பும் ொேர எண்யணயும் 

(இ) மண்  

(ஈ) நுயர உருோக்கி 

2. தேப்  நிகழ்வின் மூலம் தகாழுப்பு அல்லது எண்யணயை வைாப் ாக மாற்றுேெற்கு _________ 

கயரைல்  ைன் டுகிைது. 

(அ) அம்வமானிைம் யைட்ராக்யைடு  

(ஆ) வைாடிைம் யைட்ராக்யைடு 

(இ) யைட்வராகுவளாரிக் அமிலம்  

(ஈ) வைாடிைம் குவளாயரடு 

3. சிதமண்டில் ஜிப்ைம் வைர்க்கப் டுேெற்கான காரணம் ______________ ஆகும். 

(அ) வியரோக தகட்டித் ென்யமையடை  

(ஆ) தகட்டிப் டும் ென்யமயை ொமெப் டுத்ெ 

(இ) கடினமாக்க  

(ஈ) கலயேயை உருோக்க 

4. பீனால் என் து ____________ 

(அ) கார் ாலிக் அமிலம்  

(ஆ) அசிட்டிக் அமிலம் 

(இ) த ன்வைாயிக் அமிலம்  

(ஈ) யைட்வராகுவளாரிக் அமிலம்  

5. இைற்யக ஒட்டும் த ாருள் _____________ இருந்து ெைாரிக்கப் டுகின்ைது. 

(அ) புரெங்களில்  

(ஆ) தகாழுப்புகளில்  
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(இ) ஸ்டார்ச்சில்  

(ஈ) யேட்டமின்களில் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. தேங்காைம் ேறுக்கும் வ ாது ேம் கண்களில் கண்ணீர் ேரக் காரணமான ோயு ___________ ஆகும். 

2. வைாப்பு ெைாரிக்க நீர், வெங்காய் எண்தணய் மற்றும் _____________ வெயேப் டுகின்ைது. 

3. உழேனின் ேண் ன் என அயழக்கப் டுேது __________ ஆகும். 

4. சுற்றுச் சூழலுக்கு உகந்ெயே ______________ உரங்கள் ஆகும். 

5. இைற்யக  யைக்கு உொரணம் _____________ ஆகும். 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. தைறிவூட்டப் ட்ட பீனால் கிருமிோசினிைாக  ைன் டுகின்ைது. 

2. ஜிப்ைம் மருத்துேத் துயையில் அதிகளவு  ைன் டுகின்ைது. 

3. ஜிப்ைத்யெ சூடு டுத்துேென் மூலம்  ாரிஸ்ைாந்து கியடக்கின்ைது. 

4. ஒட்டும்த ாருள் என் து இரு த ாருள்கயள ஒன்வைாதடான்று பிரிக்கப்  ைன் டுகின்ைது. 

5. NPK என் து ொேரங்களுக்கான முென்யமச் ைத்துக்கள் ஆகும். 

IV. த ாருத்துக: 

1. வைாப்பு - அ. C6H5OH  

2. சிதமண்ட் - ஆ. CaSO4.2H2O 

3. உரங்கள் - இ NaOH 

4. ஜிப்ைம் - ஈ. RCC 

5. பீனால் - உ. NPK 

V. ஒப்புயம ெருக: 

1. யூரிைா : கனிம உரம் :: மண்புழு உரம் : __________ 

2. ____________ : இைற்யக ஒட்டும் த ாருள் : : தைவலா வடப் : தைைற்யக ஒட்டும்த ாருள் : 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. விலங்கு தகாழுப்பும் ொேர எண்யணயும், 2. வைாடிைம் யைட்ராக்யைடு, 3. தகட்டிப் டும் ென்யமயை 

ொமெப் டுத்ெ, 4. கார் ாலிக் அமிலம், 5. ஸ்டார்ச்சில் 
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II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. புவராஃவ ன் ெைால் ஆக்யைடு, 2. வைாடிைம் யைட்ராக்யைடு, 3. மண்புழு, 4. இைற்யக அல்லது கரிம 

உரங்கள், 5. நீரில் கயரக்கப் ட்ட ஸ்டார்ச் 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. குயைந்ெ அடர்வுயடை, 2. சிதமண்ட் உற் த்தியில், 3. ைரி, 4.ஒட்ட, 5. ைரி 

IV. த ாருத்துக: 

1. இ, 2. ஈ, 3. உ, 4. ஆ, 5. அ  

V. ஒப்புயம ெருக: 

1. இைற்யகஉரம், 2. நீரில் கயரக்கப் ட்ட ஸ்டார்ச் 

 

6th Science Lesson 18 

18] ேமது சுற்றுச்சூழல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

நீர்ோழ் காட்சிைகம் (Aquarium) : மீன்கள், பிை நீர்ோழ் உயிரினங்கள் மற்றும் நீர்ோழ் ொேரங்கயள 

 ராமரிக்கும் இடம் நீர்;ோழ் காட்சிைகம் (Aquarium) எனப் டுகிைது. இது ஒரு சிறிை தொட்டிைாகவோ 

அல்லது  ல த ரிை தொட்டிகள் யேக்கப் ட்ட ஒரு கட்டிடமாகவோ இருக்கலாம். 

நிலோழ் காட்சிைகம் (Terrarium): நிலோழ் உயிரினங்கள் மற்றும் ொேரங்கயளக்  ராமரிக்கும் இடம் 

அல்லது அயமப்பு நிலோழ் காட்சிைகம் (Terrarium) எனப் டுகிைது. இங்கு இைற்யகைான சூழ்நியல 

மண்டலத்தியனப் வ ால ேடிேயமக்கப் ட்டு, கட்டுப் டுத்ெப் ட்ட சூழலில் விலங்குகளும், ொேரங்களும் 

காட்சிப் டுத்ெப் டுகின்ைன. நீர்ோழ் காட்சிைகம் மற்றும் நில ோழ்காட்சிைகம் ஆகிையே 

விலங்குகயளயும், ொேரங்கயளயும் தேருக்கமாக உற்று வோக்க உெவுகின்ைன. அலங்காரத்திற்காகவும் 

இயே  ைன் டுகின்ைன. 

 யடப் ாக்க மறு ைன் ாடு:  யடப் ாக்க மறு ைன் ாடு அல்லது உைர்சுழற்சி என் து கழிவுப்த ாருள்கள் 

அல்லது வெயேைற்ை த ாருள்கயள, உைர்ெரமான மற்றும் சுற்றுச் சூழல் மதிப்புயடை த ாருள்களாக 

மாற்றிப்  ைன் டுத்துெல் ஆகும். ோம் ஒரு த ாருயள உைர்சுழற்சி தைய்யும் வ ாது அெற்கு ோம் வேறு 

 ைன் ாட்டியனத் ெருகிவைாம். (எ.கா)  ைன் டுத்திை டைர்கயள அமரும் ோற்காலிைாக மாற்றுெல். 

 ைன் டுத்திை தேகிழிப்  ாட்டில்கயள வ னா ொங்கிைாக மாற்றிப்  ைன் டுத்துெல். 

உலகளவில் தினந்வொறும் ஒவ்தோரு மனிெனும் உருோக்கும் கழிவுகளின் அளவு எவ்ேளவு தெரியுமா? 

இந்திைாவில் ஒவ்தோருேரும் உருோக்கும் கழிவுகளின் ைராைரி அளவு 0.45 கிவலா கிராம். இது 

ஒப்பிடுயகயில் குயைோன அளோக இருந்ொலும், மக்கள் தொயக அதிகமுள்ள இந்திை ோட்டு 

மக்களினால் உருோக்கப் டும் தமாத்ெ கழிவுகயளக் கருத்தில் தகாண்டால், அேற்யை எத்ெயன 

ேண்டிகளில் ஏற்ை வேண்டும்? ேண்டிகள் ேரியைைாக நிற்கும் தூரத்யெக் கணக்கிட்டால், அது 2800 
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கிவலா மீட்டயரத் ொண்டும். இது கன்னிைாகுமரியிருந்து தடல்லி ேயர உள்ள இயடவிடாெ தூரத்யெக் 

குறிக்கிைது. (ேடப் ெற்குக் கூட இடமிருக்காது இயெக் கருத்தில் தகாள்ள வேண்டும்). எனவே இைன்ை 

ேயர கழிவுகயளக் குயைத்ெல் அேசிைம் ஆகும். ஒவ்தோரு ோளும் 532 மில்லிைன் கிவலா 

திடக்கழிவுகள் இந்திைாவில் உற் த்தி தைய்ைப் டுகிைது. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ேன்னீர் சூழ்நியல மண்டலம் எது எனக் கண்டுபிடித்து எழுதுக: 

(அ) குளம்  

(ஆ) எரி  

(இ) ேதி  

(ஈ) இயே அயனத்தும். 

2. உற் த்திைாளர்கள் எனப் டு யே 

(அ) விலங்குகள்  

(ஆ)  ையேகள்  

(இ) ொேரங்கள்  

(ஈ)  ாம்புகள் 

3. உயிரினச் சியெவிற்கு உள்ளாகும் கழிவு 

(அ) தேகிழி  

(ஆ) வெங்காய் ஓடு  

(இ) கண்ணாடி  

(ஈ) அலுமினிைம் 

4. காற்றிலும், நீரிலும் ஏற் டக்கூடிை விரும் த்ெகாெ மாற்ைங்கயள இப் டியும் அயழக்கலாம். 

(அ) மறுசுழற்சி  

(ஆ) மீண்டும்  ைன் டுத்துெல்  

(இ) மாசு ாடு  

(ஈ)  ைன் ாட்யடக் குயைத்ெல் 

5. கயளக்தகால்லிகளின்  ைன் ாடு __________ மாசு ாட்யட உருோக்கும். 

(அ) காற்று மாசு ாடு 
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(ஆ) நீர் மாசு ாடு  

(இ) இயரச்ைல் மாசு ாடு  

 (ஈ) இேற்றில் எதுவும் இல்யல 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ொேரங்கயள உண் யே ____________ நியல நுகர்வோர்கள் ஆகும். 

2. தேப் நியல, ஒளி மற்றும் காற்று வ ான்ையே _________ காரணிகள் ஆகும். 

3. __________ என்ை நிகழ்வின் மூலம் கழிவுப் த ாருள்களிலிருந்து புதிை த ாருள்கயள 

உருோக்கலாம். 

4. நீர் மாசு ாடு மனிெனுக்கு ____________ வோயை உருோக்குகிைது. 

5. 3R என் து  ைன் ாட்யடக் குயைத்ெல், ____________ மற்றும் மறுசுழற்சி ஆகிைேற்யைக் 

குறிக்கிைது. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. கடல் சூழ்நியல மண்டலத்திற்கு  சிபிக் த ருங்கடல் ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். 

2.  ாக்டீரிைாக்கள் மற்றும் பூஞ்யைகள் ஆகிைன சியெப் யேகள் என அயழக்கப் டுகின்ைன. 

3. மனிெக் கழிவுகளும், விலங்கினக் கழிவுகளும், உயிரினச் சியெவிற்கு உட் டாெ கழிவுகளுக்கு 

எடுத்துக்காட்டுகளாகும். 

4. அளவுக்கு அதிகமாக கயளக் தகால்லிகயளப்  ைன் டுத்தினால் ஒலி மாசு ாடு உருோகும். 

5.  ள்ளியின் திடக்கழிவு வமலாண்யம விதிகளின் டி, கழிவுகயள ோம் இரண்டு ேயககளாகப் பிரிக்க 

வேண்டும். 

IV. த ாருத்துக: 

1. உயிரினக் கூறுகள் - அ. நிலோழ் சூழ்நியல மண்டலம் 

2. ைாக்கயடக் கழிவுகள் - ஆ. நில மாசு ாடு 

3. தைைற்யக உரங்கள் - இ. காற்று மாசு ாடு 

4.  ாயலேனம் - ஈ. நீர் மாசு ாடு 

5. புயக - உ. விலங்குகள் 

V. ைரிைான ேரியையில் எழுதி, உணவுச்ைங்கிலியை உருோக்கு: 

1. முைல் - வகரட் - கழுகு –  ாம்பு 

2. மனிென் - பூச்சி – ஆல்கா – மீன் 
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வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. இயே அயனத்தும், 2. ொேரங்கள், 3. வெங்காய் ஓடு, 4. மாசு ாடு, 5. நீர் மாசு ாடு 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. முெல்நியல, 2. உயிரற்ை, 3. மறுசுழற்சி, 4. ேயிற்றுப்வ ாக்கு, 5. மீண்டும்  ைன் டுத்துெல்  

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. ைரி, 2. ைரி, 3. உட் டும், 4. நீர் மாசு ாடு, 5. ைரி 

IV. த ாருத்துக: 

1. உ, 2. ஈ, 3. ஆ, 4. அ, 5. இ 

V. ைரிைான ேரியையில் எழுதி, உணவுச்ைங்கிலியை உருோக்கு: 

1. வகரட் - முைல் -  ாம்பு- கழுகு 

2. ஆல்கா – பூச்சி –– மீன்–– மனிென் 

 

6th Science Lesson 19 

19] அன்ைாட ோழ்வில் ொேரங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

உலக உணவு தினம் அக்வடா ர் 16. அயனேருக்கும் உணவுப்  ாதுகாப்ய யும் ைத்துணவின் 

வெயேயையும் ேலியுறுத்தி இந்ோள் கயடபிடிக்கப் டுகிைது. ஐக்கிை ோடுகள் அயேயின் உணவு மற்றும் 

வேளாண் நிறுேன அயமப்பு ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஒரு கருப்த ாருயள யமைமாகக் தகாண்டு 

இத்தினத்தியனக் தகாண்டாடுகிைது. இந்ெ ஆண்டின் கருப்த ாருள்  ற்றி உனது ஆசிரிைரிடம் வகட்டு 

அறிந்து தகாள். 

உலகளவில் கனிகள் மற்றும் காய்கறிகள் உற் த்தியில் இந்திைா இரண்டாம் இடத்யெ ேகிக்கிைது. 

இந்திைாவில் வமற்கு ேங்காளம், அஸ்ைாம், ஒடிைா, பீகார், உத்திரப்பிரவெைம், திரிபுரா மற்றும் வமகாலைா 

ஆகிை ஏழு மாநிலங்களில் ைணல்  யிரிடப் டுகின்ைது. வமற்கு ேங்காளம் மட்டும் இந்திை ைணல் 

உற் த்தியில், 50 விழுக்காடு உற் த்தி தைய்கிைது. 

மரக்கட்யடகளிலிருந்து தமல்லிைொகச் சீவி எடுக்கப் டுகின்ை மரத்ெகடுகயள உரிை ேயகயில் ஒன்றின் 

வமதலான்று அடுக்கடுக்காக ஒட்டி உருோக்கப் டுேவெ ஒட்டுப் லயக (Ply Wood) ஆகும். இது 

ஒருேயகக் கூட்டு மரப் (Composite Wood)  லயக ஆகும். 
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 ாலக்கீயர: மூட்டு முடக்குோெம் என் து அயனத்து ேைதினருக்கும் மூட்டு மற்றும் முழங்கால்  ாதிப்ய  

ஏற் டுத்தும் ஒரு வோைாகும். இந்ெ வோய்க்கான மருந்தியன  ாலக்கீயரயிலிருந்து ெற்வ ாது மத்திை 

மருந்து ஆராய்ச்சி நிறுேன (CDRI – Central Drug Research Institute – Lucknow) விஞ்ஞானிகள் ோவனா 

உருோக்கத்தின் (Nano Formulation) மூலம் உருோக்கியுள்ளனர். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ொேரங்களின் மகரந்ெச் வைர்க்யகக்கு உெவும்  ையே. 

(அ) ோத்து  

(ஆ) கிளி  

(இ) ஓைனிச்சிட்டு  

(ஈ) புைா 

2. இைற்யகைான தகாசு விரட்டி 

(அ) ஜாதிக்காய்  

(ஆ) மூங்கில்  

(இ) இஞ்சி  

(ஈ) வேம்பு 

3. பின்ேருேனேற்றுள் எது வேர் அல்ல? 

(அ) உருயளக்கிழங்கு  

(ஆ) வகரட்  

(இ) முள்ளங்கி  

(ஈ) டர்னிப் 

4. பின்ேருேனேற்றுள் எது யேட்டமின் ‘C’ குயை ாட்யடப் வ ாக்குகிைது? 

(அ) தேல்லி  

(ஆ) துளசி  

(இ) மஞ்ைள்  

(ஈ) வைாற்றுக் கற்ைாயழ 

5. இந்திைாவின் வெசிை மரம் எது? 

(அ) வேப் மரம்  
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(ஆ)  லா மரம்  

(இ) ஆலமரம்  

(ஈ) மாமரம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ஒவ்தோரு ஆண்டும் அக்வடா ர் _____________ஆம் ோள் உலக உணவு தினமாகக் 

தகாண்டாடப் டுகிைது. 

2. ____________ தேைவு ோருக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். 

3. ோன் ெமிழ்ோட்டின் மாநில மரம். ோன் ைார்? ______________ 

4. _______ இயலயின் ைாறு இருமயலயும், மார்புச் ைளியையும் குணமாக்குகிைது. 

5. அேயரக் கடும் த்யெச் ைார்ந்ெ ொேரங்களின் உண்ணக் கூடிை வியெகள் _________ 

எனப் டுகின்ைன. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. அழகிற்காக ேளர்க்கப் டும் ொேரங்கள் தமன்கட்யடகள் என அயழக்கப் டுகின்ைன. 

2.  ட்டுப்புழுக்கள் மல்த ரி இயலயை உணோக உட்தகாள்கின்ைன. 

3. அலங்காரத் ொேரமாகக் காலிபிளேர் ொேரம்  ைன் டுகிைது. 

4. வகாயட காலத்திற்குப்  ருத்தி உயடகள் ஏற்ைென்று. 

5. கரும்புத் ொேரம் உயிரி எரித ாருளாகப்  ைன் டுகிைது. 

IV.த ாருத்துக: 

1. ோர்ெரும் ொேரம் - அ] கிருமி ோசினி 

2. ேன்கட்யட - ஆ] ேறுமணப் த ாருள் 

3. வேம்பு - இ] ைணல் 

4. ஏலக்காய் - ஈ] ொனிைம் 

5. கம்பு - உ] வெக்கு 

V. ஓப்பிடுக: 

1. மாம் ழம் : கனி : : மக்காச்வைாளம் : ______________ 

2. தென்யன : ோர் :: வராஜா : ________ 

3. வெனீக்கள் : மகரந்ெச் வைர்க்கயகைாளர் :: மண்புழு : _____________ 
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வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஓைனிச்சிட்டு, 2. வேம்பு, 3. உருயளக்கிழங்கு, 4. தேல்லி, 5. ஆலமரம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. 16, 2.  ருத்தி, 3.  யனமரம், 4. துளசி, 5.  ருப்புகள் 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. அலங்காரொேரங்கள், 2. ைரி, 3. தைம் ருத்தி, 4. ஏற்ைது, 5. ைரி  

IV.த ாருத்துக: 

1. இ, 2. உ, 3. அ, 4. ஆ, 5. ஈ 

V. ஓப்பிடுக: 

1. ொனிைம், 2. மலர், 3. மண்ேளம் அதிகரிப் ாளர்  

 

6th Science Lesson 20 

20] ேன்த ாருளும் தமன்த ாருளும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

இயணைம்  ைன் ாட்டிற்கு ேருேெற்கு முன்வ  மின்னஞ்ைல்  ைன் ாட்டில் இருந்ெது. 

திைந்ெ மூல தமன்த ாருள் ெைாரித்ெயலயும்  ைன் டுத்ெயலயும் ஊக்குவிக்கும் நிறுேனம் Open Source 

Initiative 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. யமைச்தைைலகப் த ட்டியினுள் காணப் டாெது எது? 

(அ) ொய்ப் லயக  

(ஆ) SMPS  

(இ) RAM  

(ஈ) MOUSE  

2. கீழ்ேருேனேற்றுள் எது ைரிைானது? 

(அ) இைக்க தமன்த ாருள் மற்றும்  ைன் ாட்டு தமன்த ாருள். 

(ஆ) இைக்க தமன்த ாருள் மற்றும்  ண் ாட்டு தமன்த ாருள் 
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(இ) இைக்கமில்லா தமன்த ாருள் மற்றும்  ைன் ாட்டு தமன்த ாருள். 

(ஈ) இைக்கமில்லா தமன்த ாருள் மற்றும்  ண் ாட்டு தமன்த ாருள் 

3. LINUX என் து 

(அ) கட்டண தமன்த ாருள்  

(ஆ) ெனி உரியம தமன்த ாருள் 

(இ) கட்டணமில்லா மற்றும் ெனி உரியம தமன்த ாருள் 

(ஈ) கட்டற்ை மற்றும் திைந்ெ மூல தமன்த ாருள் 

4. கீழ்ேருேனேற்றுள் எது கட்டண மற்றும் ெனி உரியம தமன்த ாருள்? 

(அ) WINDOWS  

(ஆ) MAC OS  

(இ) Adobe Photoshop  

(ஈ) இயே அயனத்தும் 

5. ________ என் து ஒரு இைங்குெளமாகும். 

(அ) ANDROID  

(ஆ) Chrome  

(இ) Internet  

(ஈ) Pendrive 

II. த ாருத்துக: 

1. MAC OS - அ] இலேை மற்றும் கட்டற்ை தமன்த ாருள் 

2. Software - ஆ] கட்டண மற்றும் ெனி உரியம தமன்த ாருள் 

3. Hardware - இ] உள்ளீட்டு கருவி 

4. Keyboard - ஈ] RAM 

5. LINUX - உ] Geogebra 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. MOUSE, 2. இைக்க தமன்த ாருள் மற்றும்  ைன் ாட்டு தமன்த ாருள், 3. கட்டற்ை மற்றும் திைந்ெ மூல 

தமன்த ாருள், 4. இயே அயனத்தும், 5. ANDROID  
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II. த ாருத்துக: 

1. ஆ, 2. உ, 3. ஈ, 4. இ, 5. அ  

 

7th Science Lesson 1 

1] அளவீட்டியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

கணக்கு 1: ஒரு மீட்டர் பக்க அளவு தகாண்ட 10 சதுரங்களள தகாண்ட தபாருதளான்றின் பரப்பளவு 

என்ன? 

தீர்வு: ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவு = பக்கம் x பக்கம் = 1 மீ x 1 மீ = 1 மீ2 = 1 சதுர மீட்டர். 10 சதுரங்களள 

தகாண்ட தபாருதளான்றின் பரப்பளவு = 1 சதுர மீட்டர் x 10 = 10 சதுர மீட்டர். (பரப்பளவு என்பது சதுர 

மீட்டரில் குறிக்கப்பட்டாலும், பரப்பு சதுர வடிவமாக இருக்க வவண்டிய அவசியமில்ளை). 

ஒரு சதுர மீட்டர் என்பது ஒரு மீட்டர் பக்க அளவு தகாண்ட சதுரம் ஒன்றினுள் அளடப்படும் பரப்பாகும். 

கணக்கு 2: கீவே ெரப்பட்டுள்ள ஒழுங்கான வடிவமுள்ள தபாருள்களின் பரப்பளளவக் காணவும்: (π = 

22/7 எனக் தகாள்க).  

(அ) 12 தச.மீ நீளமும் 4 தச.மீ அகைமும் தகாண்ட தசவ்வகம் 

(ஆ) 7 தச.மீ ஆரம் தகாண்ட வட்டம் 

(இ) 6 தச.மீ அடிப்பக்கமும் 8 தச.மீ உயரமும் தகாண்ட முக்வகாணம் 

தீர்வு: (அ) தசவ்வகத்தின் பரப்பு = நீளம் x அகைம் = 12 x 4 = 48 தச.மீ2 

(ஆ) வட்டத்தின் பரப்பு = π x r2 = (22/7) x 7 x 7 = 154 தச.மீ2 

(இ) முக்வகாணத்தின் பரப்பு = (1/2) x அடி x உயரம் = (½) x 6 x 8 = 24 தச.மீ2 

கணக்கு 3: (அ) 3 தச.மீ பக்க அளவுள்ள கனசதுரம் 

(ஆ) 3 மீ ஆரமும் 7 மீ உயரமும் தகாண்ட உருளள ஆகியவற்றின் கனஅளவிளனக் காணவும். (π = 

22/7 எனக் தகாள்ளவும்.) 

தீர்வு: (அ) கனசதுரத்தின் கனஅளவு = பக்கம் x பக்கம் x பக்கம் = 3 x 3 x 3 = 27 தச.மீ3 (அ) கன தச.மீ. 

(ஆ) உருளளயின் கனஅளவு = π x r2 x உயரம் = (22/7) x 3 x 3 x 7 = 198 மீ3 

திரவங்களின் பருமளன அளக்க வவறு சிை அைகுகளும் பயன்படுத்ெப்படுகின்றன அவற்றுள் சிை வகைன் 

(Gallon), அவுன்ஸ் (Ounce) மற்றும் குவார்ட் (Quart). 1 வகைன் = 3785 ml, 1 அவுன்ஸ் = 30 ml, 1 குவார்ட் = 

1 l. 
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சளமயல் எண்தணய் மற்றும் விளக்தகண்தணய் வபான்றளவ பார்ப்பெற்கு நீளரவிட அடர்த்தி 

மிகுந்ெளவகளாகத் வொற்றமளித்ொலும், அவற்ளற விட நீர் அதிக அடர்த்தி தகாண்டது. 

விளக்தகண்தணயின் அடர்த்தி 961 கி.கி./மீ3. விளக்தகண்தணய்யில் ஒரு துளி நீளர இடும்தபாழுது, 

நீர்த்துளி மூழ்கும். ஆனால், நீரில் ஒரு துளி விளக்தகண்ளணய்ளய இடும் தபாழுது, அது மிெந்து நீரின் 

மீது ஒரு படைத்ளெ உருவாகும். எனினும், சிை எண்தணய் வளககள் நீளர விட அதிக அடர்த்தி 

தகாண்டளவ. 

கணக்கு 4: 280 கி.கி நிளற தகாண்ட ஒரு திட உருளளயின் கனஅளவு 4 மீ3. அென் அடர்த்திளயக் 

காண்க. 

தீர்வு: உருளளயின் அடர்த்தி (D) = உருளளயின் நிளற (M) / உருளளயின் கன அளவு (V) = 280/4 = 

70 கி.கி./மீ3. 

கணக்கு 5: இரும்பினால் தசய்யப்பட்ட ஒரு தபட்டியின் பருமன் 125 தச.மீ3. அென் நிளறளயக் காண்க. 

(இரும்பின் அடர்த்தி = 7.8 கி/தச.மீ3) 

தீர்வு: அடர்த்தி = நிளற/கனஅளவு. எனவவ, நிளற = அடர்த்தி/கனஅளவு = 125 x 7.8 = 975 கி. 

கணக்கு 6: ொமிரத்ொல் தசய்யப்பட்ட ஒரு வகாளத்தின் நிளற 3000 கி.கி. ொமிரத்தின் அடர்த்தி 8900 

கிகி./மீ3. எனில், வகாளத்தின் பருமளனக் காண்க. 

தீர்வு: அடர்த்தி = நிளற/கனஅளவு. எனவவ, கன அளவு = நிளற/அடர்த்தி = 3000/8900 = 0.34 மீ3. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. பின்வருவனவற்றுள் எது வழி அளவு? 

(அ) நிளற  

(ஆ) வேரம்  

(இ) பரப்பு  

(ஈ) நீளம் 

2 பின்வருவனவற்றுள் எது சரி? 

(அ) 1L = 1 cc  

(ஆ) 1 L = 10 cc  

(இ) 1 L = 100 cc  

(ஈ) 1 L = 1000 cc 

3. அடர்த்தியின் SI அைகு 

(அ) கி.கி/மீ2  
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(ஆ) கி.கி/மீ3  

(இ) கி.கி/மீ  

(ஈ) கி/மீ3 

4. சம நிளறயுள்ள இரு வகாளங்களின் கன அளவுகளின் விகிெம் 2:1 எனில், அவற்றின் அடர்த்தியின் 

விகிெம் 

(அ) 1:2  

(ஆ) 2:1  

(இ) 4:1  

(ஈ) 1:4 

5. ஒளி ஆண்டு என்பது எென் அைகு? 

(அ) தொளைவு  

(ஆ) வேரம்  

(இ) அடர்த்தி  

(ஈ) நீளம் மற்றும் வேரம் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள தபாருட்களின் பருமளன அளக்க ___________ விதி பயன்படுகிறது. 

2. ஒரு கன மீட்டர் என்பது __________ கன தசன்டிமீட்டர் 

3. பாெரசத்தின் அடர்த்தி ___________ 

4. ஒரு வானியல் அைகு என்பது ___________ 

5. ஓர் இளையின் பரப்ளப __________ பயன்படுத்தி கணக்கிடைாம். 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. ஒரு தபாருளின் வமற்பரப்வப அென் கனஅளவு எனப்படும். 

2. திரவங்களின் கன அளளவ அளவிடும் முகளவ மூைம் அளக்கைாம். 

3. நீர் மண்தணண்தணளய விட அடர்த்தி அதிகம் தகாண்டது 

4. இரும்பு குண்டு பாெரசத்தில் மிெக்கும். 

5. ஓரைகு பருமனில் குளறந்ெ எண்ணிக்ளகயில் மூைக்கூறுகளளக் தகாண்ட தபாருள் அடர்த்தி அதிகம் 

தகாண்டப் தபாருள் எனப்படும். 
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தபாருத்துக: 

1. 

வரிளச – 1 வரிளச – 2 

1. பரப்பு - அ. ஒளி ஆண்டு 

2. தொளைவு - ஆ. மீ3 

3. அடர்த்தி - இ. மீ2 

4. கன அளவு - ஈ. கி.கி 

5. நிளற - உ. கி.கி./மீ3 

2. 

வரிளச – 1 வரிளச – 2 

1. பரப்பு - அ. கி/தசமீ3 

2. நீளம் - ஆ. அளவிடும் முகளவ 

3. அடர்த்தி - இ. தபாருளின் அளவு 

4. கன அளவு - ஈ. கயறு 

5. நிளற - உ. ெள வடிவ தபாருள் 

சரியான வரிளசயில் எழுது: 

1. 1 L, 100 cc, 10 L, 10 cc. 

2. ொமிரம், அலுமினியம், ெங்கம், இரும்பு. 

ஒப்புளம ெருக: 

1. பரப்பு: மீ2:: கன அளவு: ___________ 

2. திரவம்: லிட்டர்:: திடப்தபாருள்: __________ 

3. நீர்: மண்தணண்தணய்:: ___________: அலுமினியம். 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

உங்களது விளடளயப் பின்வருமாறு வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

(அ) கூற்றும் காரணமும் சரி மற்றும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம். 

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரி ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமில்ளை. 
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(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் ெவறு. 

(ஈ) கூற்று ெவறு ஆனால் காரணம் சரி. 

1. கூற்று: கல்லின் கன அளளவ அளவிடும் முகளவ மூைம் அளக்கைாம். 

காரணம்: கல் ஒரு ஒழுங்கற்ற வடிவமுளடய தபாருள். 

2. கூற்று: மரக்கட்ளட நீரில் மிெக்கும். 

காரணம்: நீர் ஒரு ஒளி ஊடுருவும் திரவம். 

3. கூற்று: ஓர் இரும்பு குண்டு நீரில் மூழ்கும். 

காரணம்: நீர் இரும்ளப விட அடர்த்தி அதிகமுளடயது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. பரப்பு 2. 1L = 1000 CC 3. கிகி/மீ3 4. (1 : 2) 5. நீளம் மற்றும் வேரம் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. ஆர்க்கிமிடிஸ் 2. (100000) 3. (13600 கிகி/மீ3)  

4. (149.6×106 கிமீ (or) 149.6×மில்லியன் கிமீ (or) 1.496×1011மீ 5. வளரபடத்ொளள 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக. ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: (விளடகள்) 

1. சரி  

2. சரி  

3. சரி  

4. சரி 

5. ெவறு 

சரியான விளட: ஓரைது பருமனில் அதிக எண்ணிக்ளகயிைான மூைக்கூறுகளளக் தகாண்ட தபாருள் 

அடர்த்தி அதிகமுளடய தபாருள் எனப்படும் 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. 

1. பரப்பு - மீ2 

2. தொளைவு - ஒளி ஆண்டு 

3. அடர்த்தி - கிகி/மீ3 

4. கனஅளவு - மீ3 
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5. நிளற - கிகி 

2.  

1. பரப்பு - ெள வடிவ தபாருள் 

2. நீளம் - கயிறு 

3. அடர்த்தி - கி/தசமீ3 

4. கன அளவு - அளவிடும் அளவு 

5. நிளற - தபாருளின் அளவு 

பின்வருவனவற்ளற சரியான வரிளசயில் எழுெவும்: (விளடகள்) 

1. 10 cc, 100 cc, 1 l, 10 l 

2. அலுமினியம், இரும்பு, ொமிரம், ெங்கம். 

ஒப்புளமளயக் தகாண்டு நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. கனமீட்டர் 2. கிவைாகிவராம் 3. இரும்பு 

கீழ்க்காணும் கூற்றுக்களள ஆராய்ந்து, சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க. 

1. கூற்று மற்றும் காரணம் சரி, காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்.  

2. கூற்று சரி. ஆனால், காரணம் ெவறு  

3. கூற்று சரி. ஆனால், காரணம் ெவறு 

 

7th Science Lesson 2 

2] விளசயும் இயக்கமும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

1 கிமீ/மணி = 5/18 மீ/வி. இெளன எவ்வாறு ோம் தபறுகிவறாம் என்பெளனக் காண்வபாம். 1 கி.மீ = 1000 

மீ. ஒரு மணி = 3600 வி. 1 கி.மீ/மணி = 1000 மீ/3600 வி = 5/18 மீ/வி. 

ோட்டிகல் ளமல்: வான் மற்றும் கடல் வழி வபாக்குவரத்துகளில் தொளைவிளன அளக்கப் 

பயன்படுத்ெப்படும் அைகு ோட்டிக்கல் ளமல் ஆகும். ஒரு ோட்டிக்கல் ளமல் என்பது 1.852 கி.மீ ஆகும். 

கப்பல் மற்றும் விமானங்களின் வவகங்களள அளக்கப் பயன்படும் அைகு ோட் எனப்படும். ஒரு ோட் 

என்பது ஒரு மணி வேரத்தில் ஒரு ோட்டிக்கல் ளமல் தொளைவு கடக்கத் வெளவப்படும் வவகம் ஆகும். 

ோன் எவ்வளவு வவகமானவன் பாருங்கள்: சிறுத்ளெயான ோன் மிக வவகமாக ஓடும் விைங்கு ஆவவன். 

எனது வவகம் 25 மீ/வி முெல் 30 மீ/வி வளர ஆகும். என்னால் இரண்டு விோடியில் எனது 
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வவகத்திளன 0 விலிருந்து 20 மீ/வி ஆக மாற்றிக் தகாள்ள முடியும். எனது முடுக்கம் வியப்பாக உள்ளது 

அல்ைவா! 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஒரு தபாருளானது r ஆரம் தகாண்ட வட்டப்பாளெயில் இயங்குகிறது. பாதி வட்டம் கடந்ெ பின் 

அப்தபாருளின் இடப்தபயர்ச்சி 

(அ) சுழி  

(ஆ) r  

(இ) 2 r  

(ஈ) r/2 

2. கீவே தகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் திளசவவகம் காைம் வளரபடத்திலிருந்து அப்தபாருளானது 

 

(அ) சீரான இயக்கத்தில் உள்ளது  

(ஆ) ஓய்வு நிளையில் உள்ளது 

(இ) சீரற்ற இயக்கத்தில் உள்ளது  

(ஈ) சீரான முடுக்கத்தில் தபாருள் இயங்குகிறது. 

3. கீவே உள்ள படங்களில் எப்படமானது இயங்கும் தபாருளின் சீரான இயக்கத்திளனக் குறிக்கிறது. 

 

4. ஒரு சிறுவன் குளட இராட்டினத்தில் 10 மீ/வி என்ற மாறாெ வவகத்தில் சுற்றி வருகிறான். 

இக்கூற்றிலிருந்து ோம் அறிவது  

(அ) சிறுவன் ஓய்வு நிளையில் உள்ளான் 

(ஆ) சிறுவனின் இயக்கம் முடுக்கப்படாெ இயக்கமாகும் 

(இ) சிறுவனின் இயக்கம் முடுக்கப்பட்ட இயக்கமாகும் 

(ஈ) சிறுவன் மாறாெ திளசவவகத்தில் இயங்குகிறான் 

5. ஒரு தபாருளின் சம நிளைளய அதிகரிக்கப் பின்வருவனவற்றுள் எம்முளறயிளனப் பின்பற்றைாம். 
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(அ) ஈர்ப்பு ளமயத்தின் உயரத்திளனக் குளறத்ெல் 

(ஆ) ஈர்ப்பு ளமயத்தின் உயரத்திளன அதிகரித்ெல் 

(இ) தபாருளின் உயரத்திளன அதிகரித்ெல் 

(ஈ) தபாருளின் அடிப்பரப்பின் அகைத்திளனக் குளறத்ெல் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. இரு இடங்களுக்கு இளடவய உள்ள மிகக் குளறந்ெ வேர்வகாட்டுப் பாளெ ___________ எனப்படும். 

2. திளசவவகம் மாறும் வீெம் __________ ஆகும். 

3. ஒரு தபாருளின் திளசவவகமானது காைத்திளனப் தபாருத்து அதிகரித்ொல் அப்தபாருள் __________ 

முடுக்கத்திளனப் தபற்று இருக்கிறது என்கிவறாம். 

4. வவகம்-காைம் வளரபடத்தின் சாய்வு __________ மதிப்பிளனத் ெருகிறது. 

5. ___________ சமநிளையில் ஈர்ப்பு ளமயத்தின் நிளை மாறுவதில்ளை. 

தபாருத்துக: 

1. இடப்தபயர்ச்சி - ோட் 

2. தவற்றிடத்தில் ஒளியின் திளசவவகம் - வடிவியல் ளமயம் 

3. கப்பலின் வவகம் - மீட்டர் 

4. ஒழுங்கான தபாருள்களின் ஈர்ப்பு ளமயம் - அகைமான அடிப்பரப்பு 

5. சமநிளை - சீரான திளசவவகம் 

ஒப்புளம ெருக: 

1. திளசவவகம்: மீட்டர்/விோடி:: முடுக்கம்: ___________ 

2. அளவுவகாலின் நீளம்:: மீட்டர்: வானூர்தியின் வவகம் ____________ 

3. இடப்தபயர்ச்சி/காைம்: திளசவவகம்:: தொளைவு/காைம்: ______________ 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. (r/2) 2. சீரான முடுக்கத்தில் தபாருள் உள்ளது 3. (ஈ)  

4. சிறுவன் மாறாெ திளசவவகத்தில் இயங்குகிறான் 5. ஈர்ப்பு ளமத்தில் உயரத்திளன குளறத்ெல்.  

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்)  

1. இடப்தபயர்ச்சி 2. முடுக்கம் 3. வேர் 4. வேர், எதிர்குறி மாறிலி 5. உறுதி 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             69 

1. இடப்தபயர்ச்சி - மீட்டர் 

2. தவற்றிடத்தில் ஒளியின் திளசவவகம் - சீரான திளசவவகம் 

3. கப்பலின் வவகம் - ோட் 

4. ஒழுங்கான தபாருள்கிளின் ஈர்ப்புளமயம் - வடிவியல் ளமயம் 

5. சமநிளை - அகைமான அடிப்பரப்பு 

ஒப்புளம ெருக: (விளடகள்) 

1. மீ/வி2 2. ோட் 3. வவகம் 

 

7th Science Lesson 3 

3] ேம்ளமச் சுற்றியுள்ள பருப்தபாருள்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

வபரண்டத்தில் முென்ளமயாகக் காணப்படுவது ளைட்ரஜன் அணுவாகும். ஏறக்குளறயப் வபரண்டத்தில் 

காணப்படும் அணுக்களில் 74% ளைட்ரஜன் அணுக்களாகும். இருந்ெ வபாதிலும் பூமியில் இரும்பு, 

ஆக்சிஜன் மற்றும் சிலிக்கான் வபான்றளவ முக்கிய அணுக்களாகக் காணப்படுகின்றன. 

வயிற்றுப்வபாக்கு மருந்தில் பிஸ்மத்: பிஸ்மத் என்பது இயற்ளகயில் கிளடக்கக்கூடிய ஒரு ெனிமம் ஆகும். 

இளெ மற்ற ெனிமங்களுடன் வசர்த்து வயிற்றுப்வபாக்கு சிகிச்ளச மருந்ொகப் பயன்படுகின்றனர். 

இராபர்ட் பாயில் என்ற விஞ்ஞானி முென் முெலில் ெனிமம் என்ற வார்த்ளெளயப் பயன்படுத்தினார். இவர் 

தபாருளின் அடிப்பளட இயல்பு மற்றும் தவற்றிடத்தின் ென்ளம ஆகியவற்றின் ஆரம்ப காை ஆெரவாளர் 

ஆவார். பாயில் விதியின் மூைம் இவர் ேன்கு அறியப்பட்டவர். 

ஆரம்பத்தில் ெனிமங்களின் தபயர்கள் அத்ெனிமம் முென்முெலில் கிளடத்ெ இடத்தின் தபயரால் 

அளேக்கப்பட்டன. உொரணமாகத் ொமிரம் (Copper) சிப்ரஸ் என்ற தபயரில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டது. 

சிை ெனிமங்களின் தபயர்கள் அத்ெனிமத்தின் நிறங்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டன. உொரணமாக, 

ெங்கம் (Gold) மஞ்சள் எனப் தபாருள் ெரும் ஆங்கிை வார்த்ளெயிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டது. 

ெற்காைங்களில் IUPAC ெனிமங்களுக்கான தபயர்களள அங்கீகரிக்கிறது. பை ெனிமங்களின் குறியீடுகள் 

அத்ெனிமங்களின் ஆங்கிைப் தபயர்களின் எழுத்துகளில் ஒன்று அல்ைது இரண்டு எழுத்துகள் இளணத்து 

உருவாக்கப்படுகின்றன. குறியீட்டின் முெல் எழுத்ொனது எப்வபாது ஆங்கிைப் தபரிய எழுத்தினாலும் 

இரண்டாவது எழுத்ொனது ஆங்கிைச் சிறிய எழுத்தினாலும் எழுெப்பட வவண்டும். 

ெண்ணீர் – H2O. H குறியீட்டின் அருகிலுள்ள சிறிய எண் கீழ்க்குறியீடு என அளேக்கப்படுகிறது. இது 

அத்ெனிமத்தின் மூைக்கூறுகள் இருக்கும் அணுவின் எண்ணிக்ளகளய ேமக்குச் தசால்கிறது. எனவவ, 

நீர் மூைக்கூறில் 2 ளைட்ரஜன் அணுக்கள் உள்ளன. O குறியீட்டின் அருகில் எந்ெ ஒரு எண்ணும் 

இல்ளை, இது ெனிமங்களில் இருக்கும் மூைக்கூறுக்குள் ஒரு அணு மட்டுவம உள்ளது என்று தபாருள். 

எனவவ, நீர் மூைக்கூறில் ஒரு ஆக்சிஜன் அணு மட்டுவம உள்ளது. 
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தவப்பக்காற்று நிரப்பப்பட்ட பலூனானது எவ்வாறு காற்றில் மிெக்கின்றது? பலூனில் உள்ள காற்ளற 

தவப்பப்படுத்தும் வபாது அது விரிவளடகின்றது. அெனால் பலூனில் உள்ள காற்றின் அடர்த்தி 

தவளிப்புறத்தில் உள்ள காற்றின் அடர்த்திளயவிட குளறகின்றது. இந்ெ அடர்த்தி வவறுபாட்டின் 

காரணமாக தவப்பக்காற்று பலூன் காற்றில் மிெக்கின்றது. 

திண்மம்: திண்மத்ளெ தவப்பப்படுத்தும் வபாது, துகள்கள் ஆற்றளைப் தபற்று தீவிரமாக அதிர்வுறுகின்றது. 

உருகுெல் தவப்ப நிளைளய அளடயும்வபாது உருகுெல் ேளடதபறுகின்றது. திண்மம் திரவமாக 

மாறுகின்றது. 

திரவம்: உருகுெல் தவப்ப நிளைளய அளடயும்வபாது உருகுெல் ேளடதபறுகின்றது. திண்மம் திரவமாக 

மாறுகின்றது. திரவத்ளெ தவப்பப்படுத்தும் வபாது துகள்கள் ஆற்றளைப்தபற்று தீவிரமாக அதிர்வுறுகின்றது. 

தகாதிநிளைளய அளடயும்வபாது தகாதித்ெல் ேளடதபறுகின்றது. திரவம் வாயுவாக மாறுகின்றது. 

வாயு: தகாதி நிளைளய அளடயும்வபாது தகாதித்ெல் ேளடதபறுகின்றது. திரவம் வாயுவாக மாறுகின்றது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. கீழ்க்கண்டவற்றில் உவைாகம் எது? 

(அ) இரும்பு  

(ஆ) ஆக்சிஜன்  

(இ) ஹீலியம்  

(ஈ) ெண்ணீர் 

2. ஆக்சிஜன், ளைட்ரஜன் மற்றும் சல்பர் ஆகியளவ கீழ்க்கண்டவற்றில் எெற்கு உொரணம்? 

(அ) உவைாகம்  

(ஆ) அவைாகம்  

(இ) உவைாகப்வபாலிகள்  

(ஈ) மந்ெ வாயுக்கள் 

3. கீழ்க்கண்டவற்றில் ஒரு ெனிமம் மற்றும் வசர்மத்தின் மூைக்கூளற எந்ெ விெத்தில் குறிக்கைாம்? 

(அ) கணிெ வாய்ப்பாடு  

(ஆ) வவதியியல் வாய்ப்பாடு 

(இ) கணிெக் குறியீடு  

(ஈ) வவதியியல் குறியீடு 

4. அளற தவப்ப நிளையில் திரவமாக உள்ள உவைாகம். 

(அ) குவளாரின்  
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(ஆ) சல்பர்  

(இ) பாெரசம்  

(ஈ) தவள்ளி 

5. எப்தபாழுதுவம பளபளப்பான, வளளயக்கூடிய, ஒளிரும் ென்ளமயுள்ள ெனிமம் எது? 

(அ) அவைாகம்  

(ஆ) உவைாகம்  

(இ) உவைாகப்வபாலிகள்  

(ஈ) வாயுக்கள் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. பருப்தபாருளின் மிகச் சிறிய துகள் ___________ 

2. ஒரு கார்பன் அணு இரண்டு ஆக்சிஜன் அணுக்கள் தகாண்ட வசர்மம் ____________ 

3. ___________ மின்சாரத்ளெக் கடத்தும் ஒவரதயாரு அவைாகம். 

4. ெனிமங்கள் ___________ வளகயான அணுக்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன. 

5. ___________ ெனிமம் ைத்தீன் அல்ைது கிவரக்கப் தபயர்களிலிருந்து தபறப்பட்டன. 

6. இதுவளர அறியப்பட்ட ெனிமங்களின் எண்ணிக்ளக ___________ 

7. ெனிமங்கள் தூய தபாருட்களின் ____________ வடிவம். 

8. ெனிமங்களின் தபயளர எழுதும்வபாது முெல் எழுத்ளெ எப்வபாதுவம ________ எழுத்ொல் எழுெ 

வவண்டும். 

9. மூன்று அணுக்களுக்கு வமைாக உள்ள மூைக்கூறுகளள __________ மூைக்கூறுகள் என்று 

அளேக்கைாம். 

10. __________ வளிமண்டைத்தில் அதிகளவு காணப்படும் வாயு. 

ஒப்புளம ெருக: 

1. பாெரசம்: அளற தவப்ப நிளையில் திரவம்:: ஆக்சிஜன்: ____________ 

2. மின்சாரத்ளெக் கடத்தும் அவைாகம்: ___________:: மின்சாரத்ளெக் கடத்தும் உவைாகம்: ொமிரம், 

3. ெனிமங்கள்: இளணந்து வசர்மங்களள உருவாக்குகின்றது:: வசர்மங்கள்: ____________ 

4. அணுக்கள்: ெனிமத்தின் அடிப்பளட துகள்:: __________: வசர்மங்களின் அடிப்பளடத் துகள். 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 
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1. இரண்டு வவறுபட்ட ெனிமங்களில் ஒவர விெமான அணுக்கள் இருக்கும். 

2. ெனிமங்கள் மற்றும் வசர்மங்கள் ஒரு தூய தபாருளாகும். 

3. அணுக்கள் ென்னிச்ளசயாக இருக்க முடியாது; அளவ ஒரு குழுவாக இருக்கும் அெற்கு மூைக்கூறுகள் 

என்று தபயர். 

4. வசாடியம் குவளாளரடில் (NaCl) ல் ஒரு வசாடியம் மூைக்கூறு மட்டுவம உள்ளது. 

5. ஆர்கான் வாயு ஓரணு வாயுவாகும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. இரும்பு 2. அவைாகம் 3. வவதியியல் வாய்ப்பாடு 4. பாெரசம் 5. உவைாகம்  

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. அணு 2. கார்பன்-ளட-ஆக்ளசடு (CO2) 3. கிராஃளபட் 4. ஒவர 5. ெங்கம் 6. (118) 

7. எளிளமயான 8. ஆங்கிை எழுத்தின் தபரிய 9. பைஅணு 10. ளேட்ரஜன் 

ஒப்புளம ெருக: (விளடகள்) 

1. அளற தவப்பநிளையில் வாயு 2. கிராஃளபட் 3. இளணந்து கைளவளய உருவாக்குகின்றது 

4. ெனிமங்கள் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக. ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: (விளடகள்) 

1. ெவறு  

சரியான விளட: இரண்டு வவறுப்பட்ட ெனிமங்களில் தவவ்வவறு விெமான அணுக்கள் இருக்கும்.  

2. சரி 

3. சரி 

4. ெவறு  

சரியான விளட: வசாடியம் குவளாளரடில் ஒரு வசாடியம் மூைக்கூறும் ஒரு குவளாரின் மூைக்கூறும் 

உள்ளது.  

5. சரி 
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7th Science Lesson 4 

4] அணு அளமப்பு 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ோவனாமீட்டர் என்பது சிறிய நீளங்களள அளக்க பயன்படும் அைகாகும். ஒரு மீட்டர் என்பது 1 x 10-9 nm 

அல்ைது ஒரு ோவனா மீட்டர் என்பது 1 x 109 ஆகும். 

ஒவ்தவாரு வருடமும் ேமது உடம்பில் உள்ள தசல்கள் 98% தசல்கள் இறந்து புது தசல்கள் 

வொற்றுவிக்கப்படுகின்றன. இருந்ெ வபாதிலும் ேமது உடம்பில் ஏறத்ொே ஏழு பில்லியன் தசல்கள் 

காணப்படுகின்றன. 

ஐவசாவடாப்புகள்: ஒவர ெனிமத்தின் அணுக்கள் தவவ்வவறு எண்ணிக்ளகயுள்ள நியூட்ரான்களளப் 

தபற்றிருக்கைாம். அத்ெளகய அணுக்கள் ஒவர அணு எண்ளணயும் தவவ்வவறு நிளற எண்களளயும் 

தபற்றுள்ன. அளவ ஐவசாவடாப்புகள் என அளேக்கப்படுகின்றன. உொரணமாக ளைட்ரஜன் 

அணுவானது மூன்று ஐவசாவடாப்புகளள தபற்றுள்ன. அளவ – ளைட்ரஜன் (1H
1), டியூட்ரியம் (1H

2), 

டிரிட்டியம் (1H
3). 

ஐவசாபார்கள்: ஒவர நிளற எண்ளணயும் தவவ்வவறு அணு எண்களளயும் தகாண்ட அணுக்கள் 

ஐவசாபார்கள் எனப்படும். (எ.கா) கால்சியம் - 40 மற்றும் ஆர்கான் - 40. 

அணுக்களளப் பிளணத்திருப்பது எது? எைக்ட்ரான்கள் எதிர்மின் சுளம தகாண்டது புவராட்டான்கள் 

வேர்மின்சுளம தகாண்டது. இவற்றின் இளடவய உள்ள ஈர்ப்வப எைக்ட்ரான்களள அென் 

வட்டப்பாளெகளில் பிளணத்து ளவக்கிறது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. பருப்தபாருளின் அடிப்பளட அைகு ___________ ஆகும். 

(அ) ெனிமம்  

(ஆ) அணு  

(இ) மூைக்கூறு  

(ஈ) எைக்ட்ரான் 

2. அணுக்கருளவ சுற்றி வரும் அடிப்பளட அணுத் துகள் ___________ ஆகும். 

(அ) அணு  

(ஆ) நியூட்ரான்  

(இ) எைக்ட்ரான்  

(ஈ) புவராட்டான் 

3. ___________ வேர்மின் சுளமயுளடயது. 
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(அ) புவராட்டான்  

(ஆ) எைக்ட்ரான்  

(இ) மூைக்கூறுகள்  

(ஈ) நியூட்ரான் 

4. ஓர் அணுவின் அணு எண் என்பது ____________ ஆகும். 

(அ) நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்ளக  

(ஆ) புவராட்டான்களின் எண்ணிக்ளக 

(இ) புவராட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் தமாத்ெ எண்ணிக்ளக 

(ஈ) அணுகளின் எண்ணிக்ளக 

4. நியூக்ளியான்கள் என்பது _________ தகாண்டது. 

(அ) புவராட்டான்கள் மற்றும் எைக்ட்ரான்களளக் 

(ஆ) நியூட்ரான்கள் மற்றும் எைக்ட்ரான்களளக் 

(இ) புவராட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களளக் 

(ஈ) நியூட்ரான்கள் மற்றும் பாஸிட்ரான்களளக் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ஒரு அணுவில் காணப்படும் மிகச்சிறிய துகள்கள் _____________ 

2. அணுவின் உட்கருவில் __________ மற்றும் ____________ இருக்கும். 

3. அணுவின் உட்கருளவ _____________ சுற்றி வரும். 

4. கார்பனின் இளணதிறன் 4 மற்றும் ளைட்ரஜனின் இளணதிறன் 1 ஆகும். எனில் மீத்வெனின் 

மூைக்கூறு வாய்ப்பாடு ____________ 

5. தமக்னீசியம் அணுவின் தவளிவட்டப் பாளெயானது இரண்டு எைக்ட்ரான்களளக் தகாண்டிருக்கிறது. 

எனில் தமக்னீசியம் அணுவின் இளணதிறன் ___________ 

தபாருத்துக: 

1. இளணதிறன் - Fe 

2. மின்சுளமயற்ற துகள் - புவராட்டான் 

3. இரும்பு - தவளிவட்டப்பாளெயில் காணப்படும் எைக்ட்ரான் 

4. ளைட்ரஜன் - நியூட்ரான் 
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5. வேர்மின்சுளம தகாண்ட துகள் - ஓர் இளணதிறன் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. ஒரு ெனிமத்தின் அடிப்பளட அைகு மூைக்கூறு ஆகும். 

2. எைக்ட்ரான்கள் வேர்மின்சுளம தகாண்டளவ. 

3. ஓர் அணு மின்சுளமயற்ற ேடுநிளைத் ென்ளமளய தகாண்டிருக்கும். 

4. அணுவின் உட்கருளவச் சுற்றி புவராட்டான்கள் காணப்படும். 

ஒப்புளம ெருக: 

1. சூரியன்: உட்கரு: வகாள்கள்: _____________ 

2. அணு எண்: ___________ , நிளற எண்: புவராட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்ளக. 

3. K: தபாட்டாசியம்: C: ___________ 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

1. A: ஓர் அணு மின்சுளமயற்றது ேடுநிளையானது 

R: அணுக்கள் சம எண்ணிக்ளகயான புவராட்டான்களளயும் எைக்ட்ரான்களளயும் தகாண்டது. 

2. A: ஓர் அணுவின் நிளற என்பது அென் உட்கருவின் நிளறயாகும். 

R: உட்கரு ளமயத்தில் அளமந்துள்ளது. 

3. A: புவராட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்ளக அணு எண்ணாகும். 

R: புவராட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் தமாத்ெ எண்ணிக்ளக நிளற எண்ணாகும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. அணு 2. எைக்ட்ரான் 3. புவராட்டான் 4. புவராட்டான்களின் எண்ணிக்ளக  

5. புவராட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. புவராட்டான், நியூட்ரான், எைக்ட்ரான் 2. புவராட்டான் மற்றும் நியூட்ரான் 3. எைக்ட்ரான்  

4. CH4 5. (2) 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. இளணதிறன் - தவளிவட்டப்பாளெயில் காணப்படும் எைக்ட்ரான் 

2. மின்சுளமயற்ற துகள் - நியூட்ரான் 
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3. இரும்பு - Fe 

4. ளைட்ரஜன் - ஓர் இளணதிறன் 

5. வேர்மின்சுளம தகாண்ட துகள் - புவராட்டான் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக. ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: (விளடகள்) 

1. ெவறு  

சரியான விளட: ஒரு ெனிமத்தின் அடிப்பளட அைது அணு ஆகும்.  

2. சரி 

3. சரி 

4. ெவறு  

சரியான விளட: அணுவின் உட்கருளவச் சுற்றி எைக்ட்ரான்கள் காணப்படும்.  

ஒப்புளம ெருக: (விளடகள்) 

1. எைக்ட்ரான்கள் 2. புவராட்டான் அல்ைது எைக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்ளக 3. கார்பன்  

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து. சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க: (விளடகள்) 

1. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம்.  

2. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம்.  

3. கூற்று சரி. ஆனால், காரணம் ெவறு 

 

7th Science Lesson 5 

5] ொவரங்களின் இனப்தபருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

சூரியக் காந்தி என்பது ெனிமைர் அன்று, பை மைர்கள் ஒன்றிளணந்து உருவான தொகுப்வப 

சூரியக்காந்தியாகும். இப்படிப் பை மைர்கள் ஒன்வறாதடான்று இளணந்து காணப்பட்டால் அெற்கு மஞ்சரி 

என்று தபயர். தவட்டுக்காயப் பூண்டு என்றும் கிணற்றடிப் பூண்டு என்றும் அளேக்கப்படும் ட்ளரடாக்ஸ் 

புவராகும்பன்ஸ் என்ற ொவரத்தின் ெனி மைர் வபால் காணப்படுவது மஞ்சரி ஆகும். இென் இளைச்சாறு 

தவட்டுக்காயங்களளக் குணமாக்கும். 

உைகின் தபரிய மற்றும் அதிக எளடயுள்ள விளெ, இரட்ளடத் வெங்காய் ஆகும். இென் விளெ இரண்டு 

வெங்காய் ஒன்வறாதடான்று இளணந்து உருவானது வபாை இருக்கும். இவ்விளெ வசசில்லிஸ் 

(Seychelles) என்ற இடத்தில் உள்ள இரண்டு தீவுகளில் மட்டுவம முளளக்கும். ஒரு விளெயின் நீளம் 12 

அங்குைம், அகைம் 3 அடி, எளட 18 கிவைா உள்ளொக இருக்கும். ொவர உைகின் மிகச் சிறிய விளெகள் 
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எனப்படுபளவ ஆர்க்கிட் விளெகள். 35 மில்லியன் ஆர்க்கிட் விளெகளின் எளட தவறும் 25 கிராம் மட்டும் 

ொன். 

வாண்டா ொவரம் தொற்றுத் ொவரமாக மரங்களில் வளரும். இென் தொற்று வவர்களில் உள்ள தவைமன் 

திசு காற்றின் ஈரப்பெத்ளெ உறிஞ்சி ஒளிச்வசர்க்ளகக்கு உெவும். 

சிை ொவரங்களில் வவர்கள் நிைமட்டத்திற்கு வமல் ெண்டிவைா, இளைகளிவைா காணப்படுகின்றன. 

இளவ மாற்றிட வவர்கள் என அளேக்கப்படுகின்றன. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. இளைகளின் மூைம் உடல் வழி இனப்தபருக்கம் ேடத்துவது  

(அ) பிளரவயாபில்ைம்  

(ஆ) பூஞ்ளச  

(இ) ளவரஸ்  

(ஈ) பாக்டீரியா 

2. ஈஸ்ட்டின் பாலிைா இனப்தபருக்க முளற  

(அ) ஸ்வபார்கள்  

(ஆ) துண்டாெல்  

(இ) மகரந்ெச் வசர்க்ளக  

(ஈ) தமாட்டு விடுெல் 

3. ஒரு ொவரத்தின் இனப்தபருக்க உறுப்பு  

(அ) வவர்  

(ஆ) ெண்டு  

(இ) இளை  

(ஈ) மைர் 

4. மகரந்ெச் வசர்க்ளகயாளர்கள் என்பளவ 

(அ) காற்று  

(ஆ) நீர்  

(இ) பூச்சிகள்  

(ஈ) வமற்கூறிய அளனத்தும் 
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5. பற்றுவவர்கள் காணப்படும் ொவரம் 

(அ) தவற்றிளை  

(ஆ) மிளகு  

(இ) இளவ இரண்டும்  

(ஈ) இளவ இரண்டும் அன்று 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. மைரின் ஆண் இனப்தபருக்க உறுப்பு ____________ 

2. _____________ என்பது சூைக வட்டத்தின் பருத்ெ அடிப்பகுதியாகும். 

3. கருவுறுெலுக்குப் பின் சூல் ____________ ஆக மாறுகிறது. 

4. சுவாச வவர்கள் ____________ ொவரத்தில் காணப்படுகின்றன. 

5. தவங்காயம் மற்றும் பூண்டு ____________ வளகக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. முழுளமயான மைர் என்பது ோன்கு வட்டங்களளக் தகாண்டது. 

2. அல்லி இெழ், சூைக முடிளய அளடயும் நிகழ்ச்சிக்கு மகரந்ெச் வசர்க்ளக என்று தபயர். 

3. கூம்பு வடிவ வவருக்கு எடுத்துக்காட்டு – வகரட். 

4. இஞ்சி என்பது ெளர கீழ் வவராகும். 

5. வசாற்றுக் கற்றாளேயின் இளைகள், நீளரச் வசமிப்பொல் சளெப் பற்றுள்ளொக உள்ளன. 

தபாருத்துக: 

1. அல்லி - சப்பாத்திக் கள்ளி 

2. தபரணி - கிளர சாந்திமம் 

3. இளைத் தொழில் ெண்டு - பூச்சிகளள ஈர்க்கிறது 

4. தகாக்கி - ஸ்வபார் 

5. ெளரகீழ் ஓடு ெண்டு - பிக்வனானியா 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

1. கூற்று: பூவில் ேடக்கும் மகரந்ெச் வசர்க்ளகயும் கருவுறுெலும், கனிகளளயும், விளெகளளயும் 

உருவாக்கும். 

காரணம்: கருவுறுெலுக்குப் பின் சூற்ளப கனியாக மாறும். சூைானது, விளெயாக மாறும். 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             79 

(அ) கூற்று சரி, காரணம் ெவறு  

(ஆ) கூற்று ெவறு, காரணம் சரி 

(இ) கூற்றும் சரி, காரணமும் சரி  

(ஈ) கூற்று ெவறு, காரணமும் ெவறு 

2. கூற்று: கூம்பு வடிவ வவருக்கு எடுத்துக்காட்டு வகரட் ஆகும். 

காரணம்: இது வவற்றிட வவரின் மாறுபாடாகும். 

(அ) கூற்று ெவறு, காரணம் சரி  

(ஆ) கூற்றும் ெவறு, காரணமும் ெவறு 

(இ) கூற்றும் சரி, காரணமும் சரி  

(ஈ) கூற்று சரி, காரணம் ெவறு 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. பிளரவயாபில்ைம் 2. தமாட்டுவிடுெல் 3. மைர் 4. வமற்கூரிய அளனத்தும்  

5. இளவ இரண்டும் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. மகரந்ெ ொள் வட்டம் 2. சூற்ளப 3. விளெ 4. அவிசீனியம்  

5. ெளரகீழ் ெண்டு(குமிேம்) 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக. ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: (விளடகள்) 

1. சரி 

2. ெவறு  

சரியான விளட: மகரந்ெத்தூள் சூைக முடிளய அளடயும் நிகழ்ச்சிக்கு மகரந்ெச் வசர்க்ளக என்று தபயர்.  

3. சரி  

4. ெவறு  

சரியான விளட: இஞ்சி என்பது ெளரகீழ் ெண்டு ஆகும்.  

5. சரி  

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. அல்லி - பூச்சிகளள ஈர்க்கிறது 
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2. தபரணி - ஸ்வபார் 

3. இளைத் தொழில் ெண்டு - சப்பாத்திக் கள்ளி 

4. தகாக்கி - பிக்வனானியா 

5. ெளரகீழ் ஓடு ெண்டு - கிளரசாந்திமம்  

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து. சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க: (விளடகள்) 

1. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்.  

2. கூற்று சரி. ஆனால், காரணம் ெவறு 

 

7th Science Lesson 6 

6] உடல் ேைமும், சுகாொரமும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

தடங்கு காய்ச்சல் ளவரஸ் வளகளயச் வசர்ந்ெ DEN – 1, 2 ளவரஸ் (இது பிதைவி ளவரஸ் வளகளயச் 

சார்ந்ெது), ஏடிஸ் எஜிப்டி என்ற தகாசுக்களினால் தடங்கு பரவுகிறது. இது இரத்ெத் ெட்டுகளின் 

எண்ணிக்ளகளயக் குளறக்கிறது. இந்ெ தகாசுக்கள் இருக்கும் இடத்திலிருந்து அதிகபட்சமாக 50-100 

மீட்டர் சுற்றளளவச் சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு வரக்கூடியது. 

ெடுப்பூசி: ஒரு குறிப்பிட்ட வியாதிக்தகதிராக வோய்த் ெடுப்பாற்றளை உருவாக்கி, அந்வோய்க்தகதிராகப் 

வபாராட ேம் உடளைத் ெயார் தசய்ெவை ெடுப்பூசி வபாடுெலின் வோக்கமாகும். ெடுக்கக் கூடிய 

வோய்களிலிருந்து பாதுகாக்க முன்கூட்டிவய ெடுப்பூசி (BCG, வபாலிவயா, MMR) குேந்ளெப் 

பருவத்திவைவய தகாடுக்கப்படுகிறது. 

லுவகாதடர்மா வொலில் சிை பகுதி அல்ைது தமாத்ெப் பகுதியில் நிறமி (தமைனின் நிறமி) இேப்புகளால் 

ஏற்படும் ஒரு தொற்றா வோயாகும். இந்ெ நிளை அளனத்து வயது, பாலினம் மற்றும் இனத்ளெப் 

பாதிக்கிறது. இெற்கு எவ்விெச் சிகிச்ளசயும் இல்ளை, இது தொடுெல், உணவு பகிர்ெல் மற்றும் ஒன்றாக 

உட்கார்வொல் பரவாது. 

இரும்புச் சத்ளெ மாத்திளரகளாக வாய்வழியாக உட்தகாள்ளைாம். ஊசிகளாக எடுப்பது ஆபத்ொன 

விளளவுகளள ஏற்படுத்தும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ரவி ேல்ை மனநிளையும் திடகார்த்ெரமான உடளையும் தபற்றிருக்கிறான் என்பது எளெக் குறிக்கிறது. 

(அ) சுகாொரம்  

(ஆ) உடல்ேைம்  

(இ) சுத்ெம்  
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(ஈ) தசல்வம் 

2. தூக்கம் உடலுக்கு மட்டுமல்ை, இெற்கும் ேல்ைது ொன். 

(அ) மகிழ்ச்சி  

(ஆ) ஓய்வு  

(இ) மனம்  

(ஈ) சுற்றுச் சூேல் 

3. ோம் வாழுமிடம் இவ்வாறு இருக்க வவண்டும். 

(அ) திறந்ெ  

(ஆ) மூடியது  

(இ) சுத்ெமான  

(ஈ) அசுத்ெமான 

3. புளகயிளை தமல்லுவொல் ஏற்படுவது  

(அ) இரத்ெ வசாளக  

(ஆ) பற்குழிகள்  

(இ) காசவோய்  

(ஈ) நிவமானியா 

4. முெலுெவி என்பென் வோக்கம் 

(அ) பணம் வசமிக்க  

(ஆ) வடுக்களளத் ெடுக்க 

(இ) மருத்துவப் பராமரிப்பு ெடுக்க  

(ஈ) வலி நிவாரணம் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஒன்றாக வாழும் மக்களள __________ என அளேக்கிவறாம். 

2. ோன் பச்ளச நிறத்தில் குப்ளபகவளாடு இருக்கக்கூடிய தபட்டி. ோன் யார்? ___________ 

3. கண் உைகிளனக் காணப் பயன்படும் ___________ கருெப்படுகின்றன. 

4. மயிர்க்கால்கள் முடிளய தமன்ளமயாக ளவத்திருக்க ___________ உற்பத்தி தசய்கிறது. 
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5. காசவோய் என்பது _________ பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகிறது. 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. அளனத்து உணவுகளும் மூடப்பட்டிருக்க வவண்டும். 

2. சின்னம்ளம லுவகாதடர்மா என்றும் அளேக்கப்படுகிறது. 

3. வயிற்றுப்புண் ஒரு தொற்றா வோய். 

4. வரபிஸ் இறப்ளப ஏற்படுத்ெக் கூடிய ஒரு அபாயகரமான வோயாகும். 

5. முெல் நிளை தீக்காயத்தில் முழுத்வொல் பகுதியும் வசெமளடகிறது. 

தபாருத்துக: 

1. ராபிஸ் - சால்வமாதனல்ைா 

2. காைரா - மஞ்சள் நிற சிறுநீர் 

3. காசவோய் - கால் ெளச 

4. தைபளடடிஸ் - ளைட்வராவபாபியா 

5. ளடபாயிடு - ளமக்வகாபாக்டீரியம் 

ஒப்புளம ெருக: 

1. முெல் நிளைத் தீக்காயம்: வமற்புறத்வொல்:: இரண்டாம் நிளைத் தீக்காயம்: ____________ 

2. ளடபாய்டு: பாக்டீரியா:: தைபளடடிஸ்: ______________ 

3. காசவோய்: காற்று:: காைரா: ______________ 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

1. உறுதிப்படுத்துெல் (A): வாய் சுகாொரம் ேன்றாக உள்ளது. 

காரணம் (R): ேல்ை பற்கள் மற்றும் ஆவராக்கியமான திசுக்களால் சூேப்பட்ட ஈறுகள். 

(அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரியானளவ  

(ஆ) A மற்றும் R ஆகிய இரண்டும் ெவறானளவ 

(இ) A சரி R ஆனால் ெவறானளவ  

(ஈ) A ெவறு ஆனால் R சரியானளவ. 

2. உறுதிப்படுத்துெல் (A): சின்னம்ளம ஒரு ளவரஸ் தொற்று வோயாகும். 

காரணம் (R): உடல் முழுவதும் ெடிப்புகள், காய்ச்சல், மற்றும் அம்ளம தகாப்புளங்கள் வபான்ற 

அறிகுறிகளளக் கிருமிகள் வொற்றுவிக்கின்றன. 
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(அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரியானளவ  

(ஆ) A மற்றும் R ஆகிய இரண்டும் ெவறானளவ 

(இ) A சரி R ஆனால் ெவறானளவ  

(ஈ) A ெவறு ஆனால் R சரியானளவ. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. உடல்ேைம் 2. மனம் 3. சுத்ெமான 4. பற்குழிகள் 5. வலி நிவாரணம் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. சமூகம் 2. மட்கும் குப்ளப 3. சாளரங்களாகக் 4. எண்தணய்  

5. ளமக்வராபாக்டீரியம் டியூபர்குவைதய 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக. ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: (விளடகள்) 

1. சரி 

2. ெவறு  

சரியான விளட: சின்னம்ளம வாரிதசல்ைா என்று அளேக்கப்படுகிறது.  

3. சரி 

4. சரி 

5. ெவறு  

சரியான விளட: முெல் நிளை தீக்காயத்தில் வொலின் தவளிப்புற அடுக்கு(வமல்புறத்வொல்) மட்டும் 

வசெமளடகிறது. 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. வரபிஸ் - ளைட்வராவபாபியா 

2. காைரா - கால் ெளச 

3. காசவோய் - ளமக்வகாபாக்டீரியம் 

4. ளைபளடடிஸ் - மஞ்சள்நிற சிறுநீர் 

5. ளடபாயிடு - சால்வமாதனல்ைா 

ஒப்புளம ெருக: (விளடகள்) 

1. உட்வொல் தடர்மிஸ் 2. ளவரஸ் 3. உணவு (அ) நீர் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து. சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க: (விளடகள்) 
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1. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம்.  

2. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம்.  

 

7th Science Lesson 7 

7] கணினி காட்சித் தொடர்பு 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. அளசவூட்டம் எெற்கு உொரணம். 

(அ) ஒலித் தொடர்பு  

(ஆ) காட்சித் தொடர்பு 

(இ) தவக்டர் தொடர்பு  

(ஈ) ராஸ்டர் தொடர்பு 

2. வபாட்வடா ஷாப் தமன்தபாருளள அதிகம் பயன்படுத்துபவர்கள் யார். 

(அ) ஆசிரியர்  

(ஆ) மருத்துவர் 

(இ) வண்ணம் அடிப்பவர்  

(ஈ) புளகப்படக் களைஞர்கள் 

3. ளமக்வராசாப்ட் வபாட்வடா ஸ்வடாரியில் ேமது படங்களள பதிவவற்ற பயன்படுத்ெப்படும் தெரிவு எது? 

(அ) BEGIN A STORY  

(ஆ) IMPORT PICTURES  

(இ) SETTINGS  

(ஈ) VIEW YOUR STORY 

4. கணிணியில் உருவாக்கப்பட்ட வொற்றங்களள உண்ளமயான உருவம் வபால் காட்டுவது 

கீழ்கண்டவற்றுள் எது? 

(அ) இங்க்ஸ்வகப்  

(ஆ) வபாட்வடா ஸ்வடாரி  

(இ) தமய்நிகர் தொழில் நுட்பம்  
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(ஈ) அவடாபி இல்லுஸ்ட்வரட்டர் 

5. படப்புள்ளிகளள அடிப்பளடயாகக் தகாண்டு உருவாக்கபடுபளவ யாளவ. 

(அ) ராஸ்டர்  

(ஆ) தவக்டர்  

(இ) இரண்டும்  

(ஈ) வமற்கண்ட எதுவுமில்ளை 

6. சின்னங்கள் உருவாக்கப் பயன்படுத்ெப்படும் தமன்தபாருள் எது? 

(அ) வபாட்வடா ஷாப்  

(ஆ) இல்லுஸ்ட்வரட்டர் 

(இ) தவக்டார் வளரகளை  

(ஈ) வபாட்வடா ஸ்வடாரி 

தபாருத்துக: 

1. அளசவூட்டப் படங்கள் - 3D 

2. ராஸ்டர் - காட்சித் தொடர்பு 

3. தவக்டர் - படப்புள்ளிகள் 

4. தமய்நிகர் உண்ளம - ளமக்வராசாப்ட் வபாட்வடா ஸ்வடாரி 

5. காதணாளிப் படக்களெ - இல்லுஸ்ட்வரட்டர் 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. காட்சித் தொடர்பு 2. புளகப்படக் களைஞர்கள் 3. BEGIN A STORY  

4. தமய்நிகர் தொழில் நுட்பம் 5. ராஸ்டர் 6. தவக்டார் வளரகளை 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. அளசவுட்டப் படங்கள் - காட்சித்தொடர்பு 

2. ராஸ்டர் - படப் புள்ளிகள் 

3. தவக்டர் - இல்லுஸ்ட்வரட்டர் 

4. தமய்நிகர் உண்ளம - 3D 

5. காதணாளிப் படக்களெ - ளமக்வராசாப்ட் வபாட்வடா ஸ்வடாரி 
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7th Science Lesson 8 

8] தவப்பம் மற்றும் தவப்பநிளை 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

மனிெர்கள் தவவ்வவறு உடல் தவப்ப நிளையிளன தபற்றுள்ள வபாதிலும் அவர்களின் சராசரி உடல் 

தவப்ப நிளை 37oC (98.6oF) ஆகும். வமலும் ஒவ்தவாருவரும் ஒவர மதிப்பிைான தவப்ப நிளையிளன 

ோள் முழுவதும் தபற்று இருப்பதில்ளை. ோம் தசய்யும் வவளைகளுக்கு ஏற்பவும் புற சூேலுக்கு ஏற்றாற் 

வபாைவும் ேமது உடல் தவப்ப நிளையானது ோள் முழுவதும் சிறிது உயர்வதும் ொழ்வதுமாக உள்ளது. 

தபரும சிறும தவப்ப நிளைமானி: ஒரு ோளின் அதிகபட்ச மற்றும் குளறந்ெ பட்ச தவப்ப நிளையிளன 

அளக்கப் பயன்படும் தவப்ப நிளைமானியானது தபரும சிறும தவப்ப நிளைமானி என அளேக்கப்படுகிறது. 

பாரன்ஹீட் அளவீட்டிற்கும் தசல்சியஸ் அளவீட்டிற்கும் உள்ள தொடர்பும், தகல்வின் அளவீட்டிற்கும் 

தசல்சியஸ் அளவீட்டிற்கும் உள்ள தொடர்பும் கீவே தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

(F-32)/9 = C/5, K = 273.15 + C. 

உைகின் தபரும்பான்ளமயான மனிெர்கள் அன்றாட வாழ்வில் தவப்ப நிளைகளள அளக்க தசல்சியஸ் 

அளவீட்டு முளறயிளன பயன்படுத்துகின்றனர். தகல்வின் அளவீட்டு முளறயானது ெனிச்சுழி அளவீட்டு 

முளற மட்டும் அல்ை. 1oC தவப்ப நிளை மாற்றம் ஏற்பட்டால் 1 K தவப்ப நிளை மாறுபாடு ஏற்படும் வளகயில் 

தகல்வின் அளவீட்டு முளற வடிவளமக்கப்பட்டுள்ளது. இென் மூைம் 273.15 என்ற மதிப்பிளன தசல்சியஸ் 

அளவீட்டுடன் கூட்டுவென் மூைமாகவவா அல்ைது கழிப்பென் மூைமாகவவா ோம் மிக எளிளமயாக 

தசல்சியஸ் அளவீட்டு முளறயிளன ெனிச்சுழி அளவீட்டு (தகல்வின்) முளறக்கு மாற்றிக்தகாள்ள இயலும். 

ஆனால் ஐக்கிய அதமரிக்க ோடுகளில் பாரன்ஹீட் அளவீட்டு முளறயிளன பயன்படுத்துகின்றனர். 

பாரன்ஹீட் அளவீட்டு முளறயிளன ெனிச்சுழி (தகல்வின்) அளவீட்டு முளறக்கு மாற்றுவது 

எளிளமயானொக இல்ளை. இெளன சரிதசய்ய அவர்கள் ரான்கீன் அளவீட்டு முளறயிளன 

பயன்படுத்துகின்றனர். கிளாஸ்வகா பல்களைக்கேகத்தின் தபாறியியைாளர் மற்றும் இயற்பியைாளரான 

ரான்கீன் 1859ஆம் ஆண்டு இம்முளறயிளன அறிமுகப்படுத்தினார். இது ெனிச்சூழி அளவீட்டு 

முளறயாகும். வமலும் 1oRல் ஏற்படும் மாற்றம் 1oFக்கு சமமாகும் வளகயில் வடிவளமக்கப்பட்டுள்ளது. 

எனவவ பாரன்ஹீட் அளவீட்டு முளறயிளன பயன்படுத்துபவர்களுக்கு ெனிச்சுழி அளவீட்டு முளற 

வெளவப்பட்டால் அவர்கள் R = F + 459.67 என்ற வாய்ப்பாட்டிளன பயன்படுத்தி ரான்கீன் முளறக்கு 

மதிப்பிளன எளிளமயாக மாற்றிக் தகாள்ள இயலும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. தவப்ப நிளையிளன அளப்பெற்கான SI அைகுமுளற ___________ 

(அ) தகல்வின்  

(ஆ) பாரன்ஹீட்  

(இ) தசல்சியஸ்  

(ஈ) ஜீல் 
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2. தவப்ப நிளைமானியில் உள்ள குமிோனது தவப்பமான தபாருளின் மீது ளவக்கப்படும் வபாது அதில் 

உள்ள திரவம் 

(அ) விரிவளடகிறது  

(ஆ) சுருங்குகிறது  

(இ) அவெ நிளையில் உள்ளது  

(ஈ) வமற்கூறிய ஏதுமில்ளை 

3. மனிெனின் சராசரி உடல் தவப்ப நிளை 

(அ) 0oC  

(ஆ) 37oC  

(இ) 98oC  

(ஈ) 100oC 

4. ஆய்வக தவப்பநிளைமானியில் பாெரசம் தபாதுவாக பயன்படுத்ெப்படக் காரணம் அது __________ 

(அ) பாதுகாப்பான திரவம் 

(ஆ) வொற்றத்தில் தவள்ளி வபான்று பளபளப்பாக உள்ளது. 

(இ) ஒவர சீராக விரிவளடயக்கூடியது 

(ஈ) விளை மலிவானது 

5. கீவே உள்ளவற்றில் எந்ெ இளண ெவறானது 

K (தகல்வின்) = oC (தசல்சியஸ்) + 273.15 

 oC K 

அ. -273.15 0 

ஆ. -123 +150.15 

இ. +127 +400.15 

ஈ. +450 +733.15 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. மருத்துவர்கள் ____________ தவப்ப நிளைமானியிளனப் பயன்படுத்தி மனிெனின் உடல் தவப்ப 

நிளையளன அளவிடுகின்றனர். 

2. அளற தவப்ப நிளையில் பாெரசம் __________ நிளையில் காணப்படுகிறது. 
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3. தவப்ப ஆற்றைானது ___________ தபாருளில் இருந்து __________ தபாருளுக்கு மாறுகிறது. 

4. -7oC தவப்ப நிளையானது 0oC தவப்ப நிளையிளன விட ____________ 

5. தபாதுவாக பயன்படுத்ெப்படும் ஆய்வக தவப்ப நிளைமானி ___________ தவப்ப நிளைமானி ஆகும். 

தபாருத்துக: 

1. மருத்துவ தவப்ப நிளைமானி - ஆற்றல் 

2. சாொரண மனிெனின் உடல் தவப்பநிளை - 100oC 

3. தவப்பம் - 37oC 

4. நீரின் தகாதிநிளை - 0oC 

5. நீரின் உளறநிளை - உெறுெல் 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. தகல்வின் 2. விரிவளடகிறது 3. (370C)  

4. ஒவர சீராக விரிவளடயக்கூடியது 5. (+450 + 733.15) 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. மருத்துவ 2. திரவ 3. அதிக தவப்ப நிளையிலுள்ள, குளறந்ெ தவப்பநிளையிலுள்ள 

4. குளறவு 5. தசல்சியஸ் 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. மருத்துவ தவப்பநிளைமானி - உெறுெல் 

2. சாொரண மனிெனின் உடல் தவப்பநிளை - 370C 

3. தவப்பம் - ஆற்றல் 

4. நீரின் தகாதிநிளை - 1000C 

5. நீரின் உளறநிளை - 00C 

 

7th Science Lesson 9 

9] மின்வனாட்டவியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

மரபு மின்வனாட்டம் எைக்ட்ரான்களின் ஓட்டத்திற்கு எதிர் திளசயில் அளமயும். 
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1 மில்லி ஆம்பியர் (mA) = 10-3 ஆம்பியர். அொவது 1/1000 ஆம்பியர் ஆகும். 1 ளமக்வரா ஆம்பியர் (µA) = 10-

6 ஆம்பியர் அொவது 1/1000000 ஆம்பியர் ஆகும். 

மின்வனாட்டமானது நீவராட்டம் வபால் அதிக மின்னழுத்ெ மட்டத்தில் இருந்து குளறந்ெ மின்னழுத்ெ 

மட்டத்ளெ வோக்கி பாயும்.  

இரு புள்ளிகளுக்கிளடவயயான மின்னழுத்ெ வவறுபாடு என்பது ஓரைகு மின்னூட்டத்ளெ ஒரு புள்ளியில் 

இருந்து மற்தறாரு புள்ளிக்கு ேகர்த்ெ வெளவப்படும் ஆற்றலின் அளவாகும். 

மின்சாரத்ளெ வேரடியாகவவா அல்ைது எளிொகவவா தபற முடியாெ மின் சாெனங்களுக்கு, மின்சாரத்ளெ 

அளிக்கவல்ை சாெனவம மின்கைனாகும். 

உைர் மின்கைமானது இயற்ளகயில் உைர்ந்ெ நிளையில் காணப்படாது, ஆனால் அவற்றில் உள்ள 

மின்பகு திரவத்தின் ென்ளமயானது. பளசவபால் உள்ளொல் நீர்மத்தின் அளவு மிக குளறந்து 

காணப்படும். மற்ற மின்கைன்களில் மின்பகு திரவங்களானது தபாதுவாக களரசல்களாகக் காணப்படும்.  

களரசல்களில் அயனிகளாக மாறும் ென்ளம தகாண்ட தபாருட்கள் மின்பகுளிகளாகும், இளவ 

மின்வனாட்டத்ளெ கடத்ெக்கூடிய திறளனப் தபற்றிருக்கும். 

ேமது உடலில் இயற்ளகயாக உருவாகும் மின் ளசளககளின் துைங்களாக அளனத்து ெளசகளும் 

இயங்கும். 

குறுக்கு மின்சுற்று: உன் வீட்டருகில் அளமந்திருக்கும் மின்கம்பங்களில் சிை வேரங்களில் உருவாகும் 

தீப்தபாறிளய நீ கண்டு இருக்கிறாயா? அந்ெ மின்சார தீப்தபாறி உருவாக காரணம் உனக்கு தெரியுமா? 

இது மின் பாளெயில் ஏற்படும் குறுக்கு மின்சுற்றினால் உருவாகிறது, குறுக்குச் சுற்று என்பது இரு 

மின்வனாட்டம் தசல்லும் கடத்திகளுக்கு இளடவய ஏற்படும் மிகக் குளறந்ெ மின்ெளடயினால் ஏற்படும் 

மின்சுற்று, குறுக்கு மின்சுற்று ஆகும். தவல்டிங் தசய்ெல், குறுக்கு மின் சுற்றின் விளளவாக உருவாகும் 

தவப்பத்தின் ேளடமுளறப் பயன்பாவட ஆகும். 

ொமிரத்ொைான மின் கடத்திகள், மிக குளறந்ெ மின் ெளடளயக் தகாண்டுள்ளது. இென் காரணமாக, 

ொமிரக் கம்பிகள் வீட்டு மின் சுற்றுகளில் பயன்படுத்துகின்றன. இவ்வளக கம்பிகள் அதிக மின் 

ெளடளயக் தகாண்டுள்ள தபாருட்களால் சூேப்பட்டு இருக்கும். இந்ெ தபாருட்கள் தபாதுவாக தேகிழ்வான 

பிளாஸ்டிக்கால் தசய்யப்படுகின்றன. 

சிம் கார்டுகள், கணினிகள் மற்றும் ATM கார்டுகள் எெனால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்று உனக்குத் 

தெரியுமா? சிம் கார்டுகள், கணினிகள் மற்றும் ATM கார்டுகளள பயன்படுத்ெப்படும் சிப்புகளானது 

சிலிகான் மற்றும் தஜர்வமனியம் வபான்ற குளறக்கடத்திகளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். ஏதனனில், அவற்றின் 

மின் கடத்துத் திறன் மதிப்பானது, ேற்கடத்திகள் மற்றும் காப்பான்களுக்கும் இளடயில் 

அளமயப்தபற்றிருக்கும். 

மின்வனாட்டத்தின் விளளவினால் தவப்பம் உருவாக்கப்படும் நிகழ்வவ மின்வனாட்டத்தின் தவப்ப 

விளளவு எனப்படும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 
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1. கீவே தகாடுக்கப்பட்டுள்ள மின் சுற்றில், ‘x’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளப் புள்ளிளய, விோடிக்கு 10 அைகுகள் 

தகாண்ட மின்னூட்டம் கடத்தி தசல்கிறது எனில், அம்மின்சுற்றில் தசல்லும் மின்வனாட்டத்தின் அளவு 

என்ன? 

 

(அ) 10 ஆம்பியர்  

(ஆ) 1 ஆம்பியர்  

(இ) 10 வவால்ட்  

(ஈ) 1 வவால்ட் 

2. கீவேக் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள மின்சுற்றில், எந்ெ சாவிளய (L, M அல்ைது N) மூடினால் மின்விளக்கு எரியும்? 

 

(அ) சாவி L மட்டும்  

(ஆ) சாவி M மட்டும் 

(இ) சாவிகள் M மற்றும் N மட்டும்  

(ஈ) சாவி L அல்ைது M மற்றும் N 

3. சிறிய அளவிைான மின்வனாட்டங்கள் மில்லி ஆம்பியரில் (mA) அளக்கப்படுகிறது. எனில், 0.25 ஆம்பியர் 

(A) மின்வனாட்டத்திளன மில்லி ஆம்பியரில் கூறுக. 

(அ) 2.5 mA  

(ஆ) 25 mA  

(இ) 250 mA  

(ஈ) 2500 mA 

4. கீழ்காணும் எந்ெ மின்சுற்றில், மின்விளக்குகள் தொடரிளணப்பில் இளணக்கப்பட்டுள்ளது? 
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வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. மரபு மின்வனாட்டத்தின் திளச, எைக்ட்ரானின் பாயும் திளசக்கு __________ ல் அளமயும் 

2. ஓரைகு கூலூம் மின்னூட்டமானது ஏறக்குளறய _________ புவராட்டான்கள் அல்ைது 

எைக்ட்ரான்களளக் தகாண்டிருக்கும். 

3. மின்வனாட்டத்ளெ அளக்க __________ என்ற கருவி பயன்படுத்ெப்படுகிறது. 

4. மின் கடத்துப் தபாருட்களில், எைக்ட்ரான்கள் அணுக்கவளாடு ___________ பிளணக்கப்பட்டிருக்கும். 

5. மின் கடத்துத்திறனின் S.I. அைகு ___________ ஆகும். 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. எைக்ட்ரான் ஓட்டத்தின் திளச, மரபு மின்வனாட்டத்தின் திளசயிவைவய அளமகிறது. 

2. வீடுகளில் உள்ள மின் இளணப்பில், அதிக மின் பளு இருந்ொல், மின் உருகு இளே உருகாது. 

3. பக்க இளணப்பில், மின் சாெனங்கள் கிளளகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. 

4. மின்வனாட்டத்திளன ‘A’ என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடுகிவறாம். 

5. குளற கடத்தியின் மின் கடத்துத்திறன், கடத்தி மற்றும் கடத்ொப் தபாருளின் மின்கடத்து திறனின் 

மதிப்புகளுக்கு இளடவய அளமயும். 

தபாருத்துக: 

1. மின்கைம் - மின்சுற்ளற திறக்க அல்ைது மூட பயன்படுகிறது. 

2. சாவி - மின் சுற்றில் பயன்படுத்ெப்படும் ஓர் பாதுகாப்பு சாெனம் 

3. மின்சுற்று - அதிக மின் பளு 

4. குறு சுற்று - மின்வனாட்டம் தசல்லும் ஒரு துண்டிப்பான் மூடிய பாளெ 

5 மின் உருகி - வவதி ஆற்றளை, மின் ஆற்றைாக மாற்றும் சாெனம் 

ஒப்புளம ெருக: 

1. நீர்: குோய்: மின்னூட்டம்: __________ 

2. ொமிரம்: கடத்தி: மரக்கட்ளட: ___________ 

3 நீளம்: மீட்டர் அளவு வகால்: மின்வனாட்டம்: ___________ 

4. மில்லி ஆம்பியர்: 10-3: ளமக்வரா ஆம்பியர்: ____________ 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

1. கூற்று (A): ொமிரம், மின் கடத்துக்கம்பிகள் உருவாக்கப் பயன்படுகிறது. 
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காரணம் (R): ொமிரம் குளறந்ெ மின் ெளடளயக் தகாண்டுள்ளது 

தெரிவு: 

(அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, வமலும் R என்பது A க்கான சரியான விளக்கம் ஆகும் 

(ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, ஆனால் R ஆனது A க்கான சரியான விளக்கம் இல்ளை 

(இ) A என்பது சரி, ஆனால் R என்பது ெவறு 

(ஈ) A என்பது ெவறு, ஆனால் R என்பது சரி 

2. கூற்று (A): அரிதிற் கடத்திகள், மின்வனாட்டத்ளெ ென் வழிவய அனுமதிப்பதில்ளை. 

காரணம் (R): அரிதிற் கடத்திகளில் கட்டுறா எைக்ட்ரான்கள் இல்ளை. 

(அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, வமலும் R என்பது A க்கான சரியான விளக்கம் ஆகும் 

(ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, ஆனால் R ஆனது A க்கான சரியான விளக்கம் இல்ளை 

(இ) A என்பது சரி, ஆனால் R என்பது ெவறு 

(ஈ) A என்பது ெவறு, ஆனால் R என்பது சரி 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. 10 ஆம்பியர் 2. சாவி L அல்ைது M மற்றும் N 3. (250 mA) 4. (ஆ)  

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. எதிர்திளசயில் 2. (6.242×1018) 3. அம்மீட்டர் 4. ெளர்வாக  

5. சீதமன்ஸ்/மீட்டர் (s/m) 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெத் திருத்தி எழுதுக:  

1. ெவறு 

சரியான விளட: எைக்ட்ரான் ஓட்டத்தின் திளச, மரபு மின்வனாட்டத்தின் எதிர் திளசயில் அளமகிறது.  

2. ெவறு  

சரியான விளட: வீடுகளில் உள்ள மின் இளணப்பில் குளறந்ெ மின்பளு இருந்ொல் மின் உருகு இளே 

உருகாது. (அல்ைது) வீடுகளில் உள்ள மின் இளணப்பில் அதிக மின்பளு இருந்ொல் மின் உருகு இளே 

உருகிவிடும்.  

3. சரி 

4. ெவறு  

சரியான விளட: மின்வனாட்டத்திளன ‘I’ என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடுகிவறாம்.  
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5. சரி 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. மின்கைம் - வவதி ஆற்றளை, மின் ஆற்றைாக மாற்றும் சாெனம் 

2. சாவி - மின்சுற்ளற திறக்க அல்ைது மூட பயன்படுகிறது 

3. மின்சுற்று - மின்வனாட்டம் தசல்லும் ஒரு துண்டிப்பான் மூடிய பாளெ 

4. குறு சுற்று துண்டிப்பான்- மின்சுற்றில் பயன்படுத்ெப்படும் ஓர் பாதுகாப்பு சாெனம்  

5. மின் உருகி - அதிக மின்பளு 

ஒப்புளம ெருக: (விளடகள்) 

1. ொமிரக்கம்பி 2. காப்பான் 3. அம்மீட்டர் 4. 10-6 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க:  

1. A மற்றும் R இரண்டும் சரி, வமலும் R என்பது A க்கான சரியான விளக்கமாகும்.  

2. A மற்றும் R இரண்டும் சரி, வமலும் R என்பது A க்கான சரியான விளக்கமாகும்.  

 

7th Science Lesson 10 

10] ேம்ளமச்சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

தடல்லியில் உள்ள இரும்புத்தூண் ஆச்சரியத்ெக்க வளகயில் துருப்பிடிக்கவில்ளை! தடல்லியில் உள்ள 

குதூப் வளாகத்தில் 1600 ஆண்டுகள் பேளம வாய்ந்ெ ஒரு இரும்புத்தூண் உள்ளது. இவ்வளவு 

நூற்றாண்டுகள் கடத்தும், எந்ெக் கூளரயும் இன்றி புறதவளியில் உள்ள அந்ெ இரும்புத்தூண் 

துருப்பிடிக்கவில்ளை. இதிலிருந்து 16ஆம் நூற்றாண்டிவைவய துருப்பிடித்ெளை ெவிர்க்கும் உவைாகத் 

தொழில் நுட்பத்தில் இந்திய அறிவியைாளர்கள் சிறந்து விளங்கியது புைனாகிறது. 

இரும்பின் மீது குவராமியம் அல்ைது துத்ெோகம் வபான்ற உவைாகங்களள ஒரு படைமாகப் பூசுவதும் 

துருப்பிடித்ெளைத் ெடுக்கும் ஒரு மாற்று முளறயாகும். இம்முளறக்கு ோக முைாம் பூசுெல் என்று தபயர். 

இம்முளறளயப் பற்றி விரிவாக உயர் வகுப்புகளில் கற்க இருக்கிறீர்கள். 

லூயிஸ் பாஸ்டியர் (1822-1895) என்ற பிதரஞ்சு வவதியாைர் ஒரு நுண்ணுயிரியைாளரும் ஆவார். இவவர 

முென்முெலில் தோதித்ெல் என்ற நிகழ்விளன விவரித்ெவர் ஆவார். காற்று அற்ற சூேலில், ஈஸ்ட் என்ற 

நுண்ணுயிரியின் முன்னிளையில் நிகழும் தசயல் தோதித்ெல் என்று சுறினார். இவவர வரபிஸ் என்ற 

தவறிோய்கடிக்கும் மருத்துவம் கண்டறிந்ெவர். 

ஏந்ெ ஒரு தபாருள் ஒரு வவதிவிளனயில் எந்ெ மாற்றத்திற்கும் உட்படாமால், வவதி மாற்றத்தின் 

வவகத்திளன மட்டும் துரிெப்படுத்துவமா அப்தபாருளுக்கு விளனயூக்கி என்று தபயர். எடுத்துக்காட்டாக 
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சர்க்களரயின் தோதித்திலில் ஈஸ்ட்டில் உள்ள வோதிகள் விளனயூக்கியாக தசயல்படுகிறது. 

விளனயூக்கிளயப் பற்றிய ெகவல்களள உயர் வகுப்பில் கற்க இருக்கிறீர்கள். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. கம்பளி நூலிளனக் தகாண்டு ஸ்தவட்டர் ெயாரிக்கப்பட்டால், அம்மாற்றத்திளன __________ ஆக 

வளகப்படுத்ெைாம். 

(அ) இயற்பியல் மாற்றம்  

(ஆ) வவதியியல் மாற்றம் 

(இ) தவப்பம் தகாள் மாற்றம்  

(ஈ) தவப்ப உமிழ் மாற்றம். 

2. பின்வருவனவற்றுள் ____________ தவப்பம் தகாள் மாற்றங்களாகும். 

(அ) குளிர்வளடெல் மற்றும் உருகுெல்  

(ஆ) குளிர்வளடெல் மற்றும் உளறெல் 

(இ) ஆவியாெல் மற்றும் உருகுெல்  

(ஈ) ஆவியாெல் மற்றும் உளறெல் 

3. கீழ்கண்வற்றில் ____________ வவதியியல் மாற்றமாகும். 

(அ) நீர் வமகங்களாவது  

(ஆ) ஒரு மரத்தின் வளர்ச்சி 

(இ) பசுஞ்சாணம் உயிர் - எரிவாயுவாவது  

(ஈ) பனிக்கூழ் களரந்ெ நிளை – பனிக்கூோவது 

4. ___________ என்பது காை – ஒழுங்கு மாற்றத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். 

(அ) பூகம்பம்  

(ஆ) வானில் வானவில் வொன்றுவது 

(இ) கடலில் அளைகள் வொன்றுவது  

(ஈ) மளே தபாழிவு 

5. __________ வவதிமாற்றம் அல்ை. 

(அ) அம்வமானியா நீரில் களரவது  

(ஆ) கார்பன்-ளட-ஆக்ளைடு நீரில் களரவது 
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(இ) உைர் பனிக்கட்டி நீரில் களரவது  

(ஈ) துருவப் பனிக்குமிழ்கள் உருகுவது 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ஒரு பலூனினுள் தவப்பக் காற்றிளன அளடப்பது __________ மாற்றமாகும். 

2. ெங்க ோணத்திளன ஒரு வமாதிரமாக மாற்றுவது ___________ மாற்றமாகும். 

3. ஒரு காஸ் சிலிண்டரின் திருகிளன திருப்புவென் மூைம் __________ எரிதபாருள் _______ 

எரிதபாருளாக மாறும். இது _________ மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாகும். 

4. உணவு தகட்டுப்வபாெல் என்பது ___________ மாற்றமாகும். 

5. சுவாசம் என்பது ___________ மாற்றமாகும். 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. ஒரு துணியிளன தவட்டுெல் என்பது காை – ஒழுங்கு மாற்றத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். 

2. ஒரு குவளள நீரிளன எடுத்து அெளன குளிர் சாெனப் தபட்டியின் அதிகுளிர் பகுதியில் ளவத்து 

குளிர்விப்பது ஒரு வவதியியல் மாற்றமாகும். 

3. ஒரு அவளரத் ொவரம் சூரிய ஒளியிளனப் தபற்று, அவளர விளெகளாக மாறுவது ஒரு இயற்பியல் 

மற்றும் காை-ஒழுங்கற்ற மாற்றமாகும். 

4. ஒரு தபாருளின் வவதியியல் பண்புகள் மாறாமல் இருந்து, அென் நிளை அல்ைது வடிவம் 

மாறுபட்டிருந்ொல், அது காை – ஒழுங்கு மாற்றமாகும். 

5. தவள்ளி ேளகயின் நிறம் மங்குெல் என்ற நிகழ்வு தவப்ப ஏற்பு மாற்றமாகும். 

தபாருத்துக: 

வ.எண் அ ஆ இ 

1 உருகுெல் திரவம் நிளையில் இருந்து திண்ம 

நிளைக்கு மாறுெல் 

கடிகார முள் துடிப்பது 

2 குளிர்விப்பது திரவ நிளையில் இருந்து வாயு 

நிளைக்கு மாறுெல் 

பனிக்கட்டி உருவாவது 

3 ஆவியாெல் திண்ம நிளையில் இருந்து திரவ 

நிளைக்கு மாறுெல் 

பூக்கள் வசகரித்ெல் 

4 உளறெல் வாயு நிளையில் இருந்து திரவ 

நிளைக்கு மாறுெல் 

பனிக்கட்டி நீராெல் 

5 காை ஒழுங்கு மாற்றம் ஒழுங்கற்ற காை இளடதவளியில் 

ேளடதபறுவது 

நீரில் இருந்து நீராவி 

6 காை ஒழுங்கற்ற மாற்றம் ஒழுங்கான காை இளடதவளியில் 

ேளடதபறுகிறது 

நீராவி நீர் துளிகள் ஆவது. 

ஒப்புளம ெருக: 
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1. இயற்பியல் மாற்றம்: தகாதித்ெல்:: வவதியியல் மாற்றம்: __________ 

2. மரக்கட்ளடயிலிருந்து மரத்தூள்: ___________:: மரக்கட்ளடயிலிருந்து சாம்பல்: வவதியியல் மாற்றம். 

3. காட்டுத் தீ: ___________ மாற்றம்:: ஒரு பள்ளியில் பாட வவளள மாறுபாடு: காை ஒழுங்கு மாற்றம். 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

1. கூற்று: பட்டாசு தவடித்ெல் ஒரு இயற்பியல் மாற்றம். 

காரணம்: இயற்பியல் மாற்றம் ஒரு மீள் மாற்றமாகும். 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, வமலும் காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கமாகும். 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் கூற்று காரணத்திற்கு சரியான விளக்கமல்ை. 

(இ) கூற்று சரி, ஆனால் காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்று ெவறு, ஆனால் காரணம் சரி 

2. கூற்று: திரவ நிளை நீர் தவப்பப்படுத்துவொல் அென் வாயு நிளைக்கு மாறுவது தகாதித்ெல் எனப்படும். 

காரணம்: நீராவி குளிர்வளடந்து நீராக மாறுவது குளிர்வித்ெல் எனப்படும். 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, வமலும் காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கமாகும். 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் கூற்று காரணத்திற்கு சரியான விளக்கமல்ை. 

(இ) கூற்று சரி, ஆனால் காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்று ெவறு, ஆனால் காரணம் சரி 

3. கூற்று: மரக்கட்ளடளய எரித்து கரியாக்குெல் ஒரு இயற்பியல் மாற்றமாகும். 

காரணம்: ஒரு மரக்கட்ளட துண்டிளன எரிப்பொல் கிளடக்கும் விளளதபாருள்களள எளிொக மீண்டும் 

மரக்கட்ளடயாக மாற்ற முடியும். 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, வமலும் காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கமாகும். 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் கூற்று காரணத்திற்கு சரியான விளக்கமல்ை. 

(இ) கூற்று சரி, ஆனால் காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்று ெவறு, ஆனால் காரணம் சரி 

4. கூற்று: இரும்பிலிருந்து இரும்பு ஆக்ளைடு உருவாவது ஒரு வவதியியல் மாற்றமாகும். 

காரணம்: இரும்பிலிருந்து துரு உருவாக, அது காற்று மற்றும் நீருடன் விளன பட வவண்டும். 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, வமலும் காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கமாகும். 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் கூற்று காரணத்திற்கு சரியான விளக்கமல்ை. 
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(இ) கூற்று சரி, ஆனால் காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்று ெவறு, ஆனால் காரணம் சரி 

5. கூற்று: ஒரு துளி தபட்வராலிளன விரைால் தொட்டால் குளிர்ச்சியான உணர்வு ஏற்படுகிறது. 

காரணம்: வமற்கூறிய நிகழ்வு தவப்பம் தகாள் மாற்றமாகும். 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, வமலும் காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கமாகும். 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் கூற்று காரணத்திற்கு சரியான விளக்கமல்ை. 

(இ) கூற்று சரி, ஆனால் காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்று ெவறு, ஆனால் காரணம் சரி 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. இயற்பியல் மாற்றம் 2. ஆவியாெல் மற்றும் உருகுெல் 3. பசுஞ்சாணம் உயிர் – எரிவாயுவானது 

4. கடலில் அளைகள் வொன்றுவது 5. துருவப் பனிக்குமிழ்கள் உருவாவது 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. இயற்பியல் 2. இயற்பியல் 3. திரவ வாயு வவதியியல் 4. வவதியியல்  

5. காை ஒழுங்கு  

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெத் திருத்தி எழுதுக:  

1. ெவறு  

சரியான விளட: இெயதுடிப்பு - காை ஒழுங்கு மாற்றத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். 

2. ெவறு  

சரியான விளட: ஒரு குவளள நீரிளன எடுத்து அெளன குளிர்சாெனப் தபட்டியின் அதிகுளிர் பகுதியில் 

ளவத்து குளிர்விப்பது ஒரு இயற்பியல் மாற்றமாகும்.  

3. ெவறு  

சரியான விளட: ஒரு அவளரத் ொவரம் சூரிய ஒளியிளனப் தபற்று அவளர விளெகளாக மாறுவது ஒரு 

வவதியியல் மற்றும் காை ஒழுங்கு மாற்றம் ஆகும்.  

4. ெவறு  

சரியான விளட: ஒரு தபாருளின் வவதியியல் பண்புகள் மாறாமல் இருந்து, அென் நிளை அல்ைது வடிவம் 

மாறுபட்டிருந்ொல் அது இயற்பியல் மாற்றம் ஆகும்.  

5. சரி 
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தபாருத்துக: 

வ.எண் அ ஆ இ 

1 உருகுெல் திண்ம நிளையில் இருந்து திரவ 

நிளைக்கு மாறுெல் 

பனிக்கட்டி நீராெல் 

2 குளிர்விப்பது வாயு நிளையில் இருந்து திரவ 

நிளைக்கு மாறுெல் 

நீராவி நீர் துளிகள் ஆவது. 

3 ஆவியாெல் திரவ நிளையில் இருந்து வாயு 

நிளைக்கு மாறுெல் 

நீரில் இருந்து நீராவி 

4 உளறெல் திரவம் நிளையில் இருந்து திண்ம 

நிளைக்கு மாறுெல் 

பனிக்கட்டி உருவாவது 

5 காை ஒழுங்கு மாற்றம் ஒழுங்கான காை இளடதவளியில் 

ேளடதபறுவது 

கடிகார முள் துடிப்பது 

6 காை ஒழுங்கற்ற மாற்றம் ஒழுங்கற்ற காை இளடதவளியில் 

ேளடதபறுகிறது 

பூக்கள் வசகரித்ெல் 

 

ஒப்புளம ெருக: (விளடகள்) 

1. தோதித்ெல் 2. இயற்பியல் மாற்றம் 3. காை ஒழுங்கு மாற்றம் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க: (விளடகள்) 

1. கூற்று ெவறு, ஆனால் காரணம் சரி 

2. கூற்று ெவறு, ஆனால் காரணம் சரி 

3. கூற்று காரணம் இரண்டும் ெவறு  

4. கூற்று மற்றும் காரணம் சரி வமலும் காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கமாகும்.  

5. கூற்று மற்றும் காரணம் சரி வமலும் காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கமாகும். 

 

7th Science Lesson 11 

11] தசல் உயிரியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

மூைச் தசல்கள்: எந்ெதவாரு வளக தசல்லுக்குள் தசல் பிரிெல் அளடந்து தபருக்கம் அளடந்து 

வளர்ச்சியளடயும் திறன் உளடயது. ஆனால் மூைச் தசல்கள் மிகவும் ஆச்சரியமானளவ. கருவிலிருந்து 

தபறப்படும் மூைச் தசல்கள் மிகவும் சிறப்பானது. ஏதனனில் உடலில் உள்ள எந்ெதவாரு தசல்ைாகவும் 

அளவ மாறக்கூடியது. அொவது இரத்ெ தசல்கள், ேரம்பு தசல்கள், ெளச தசல்கள் அல்ைது சுரப்பி தசல்கள். 

எனவவ, அறிவியல் அறிஞர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள், சிை வோய்களளக் குணப்படுத்ெவும், ெடுக்கவும் 

மூைச் தசல்களளப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் உொரணமாக முதுகுத் ெண்டில் ஏற்படும் காயம். 
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பல்வவறு வளகயான ொவரங்கள் தவவ்வவறு வண்ணங்களளக் தகாண்டுள்ளெற்குக் காரணம் 

கணிகங்கள் ஆகும். பசுங்கணிகம் பச்ளச நிறத்திற்கு காரணம். வண்ண கணிகங்கள் மைர் மற்றும் 

பேங்களுக்கு வண்ணத்ளெ அளிக்கிறது. பேங்கள் பழுக்கும் வபாது, பசுங்கணிகங்கள் வண்ண 

கணிக்கங்களாக மாறுகின்றன. ஸ்டார்ச் சர்க்களரயாக மாறுகிறது. இது ொன் காய் கனியாவெற்கான 

இரகசியமாகும். 

சிவப்பு ரத்ெ தசல்களில் உட்கரு இல்ளை. உட்கருவின்றி இந்ெ தசல்கள் விளரவில் இறக்கின்றன; சுமார் 

இரண்டு மில்லியன் சிவப்பு தசல்கள் ஒவ்தவாரு தோடியும் இறக்கின்றன. அதிர்ஷ்டவசமாக, மனிெ 

உடம்பில் புதிய சிவப்பு ரத்ெ தசல்கள் தினமும் வொன்றுகின்றன. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. உயிரினங்களின் அடிப்பளடயாக உள்ளது. 

(அ) தசல்  

(ஆ) புவராட்வடாப் பிளாசம்  

(இ) தசல்லுவைாஸ்  

(ஈ) உட்கரு 

2. ோன் ஒரு விைங்கு தசல்லின் தவளிப்புற அடுக்கு ோன் யார்? 

(அ) தசல் சுவர்  

(ஆ) உட்கரு  

(இ) தசல் சவ்வு  

(ஈ) உட்கரு சவ்வு 

3. தசல்லின் மூளளயாகச் தசயல்படும் தசல்லின் பாகம் எது? 

 (அ) ளைவசாவசாம்  

(ஆ) ளரவபாவசாம்  

(இ) ளமட்வடாகாண்ட்ரியா  

(ஈ) உட்கரு 

4. ____________ தசல் பகுப்பிற்கு உெவுகிறது.  

(அ) எண்வடாபிளாஸ்மிக் வளள  

(ஆ) வகால்ளக உறுப்புகள் 

(இ) தசன்ட்ரிவயால்  
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(ஈ) உட்கரு 

5. தசல்லின் பல்வவறு உறுப்புகளுக்குப் தபாருத்ெமான அறிவியல் தசால் ___________ 

(அ) திசு  

(ஆ) உட்கரு  

(இ) தசல்  

(ஈ) தசல் நுண்உறுப்பு 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. தசல்லில் உள்ள தஜல்லி வபான்ற தபாருள் _________ என்று அளேக்கப்படுகிறது. 

2. ோன் ொவரத்தில் சூரிய ஆற்றளை உணவாக மாற்றுவவன். ோன் யார்? __________ 

3. முதிர்ந்ெ இரத்ெச் சிவப்பு தசல்லில் _________ இல்ளை. 

4. ஒரு தசல் உயிரினங்களள ___________ மூைவம காண இயலும். 

5. ளசட்வடாபிளாசம் + உட்கரு ____________ 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. விைங்கு தசல்களில் தசல் சுவர் உள்ளது. 

2. சால்வமாதனல்ைா என்பது ஒரு தசல்ைால் ஆன பாக்டீரியா ஆகும். 

3. தசல் சவ்வு அளனத்ளெயும் ஊடுருவ அனுமதிக்கக்கூடியது. 

4. ொவர தசல்களில் மட்டுவம பசுங்கணிகங்கள் உள்ளன. 

5. மனிெ வயிறு ஒரு உறுப்பாகும். 

6. ளரவபாவசாம் ஒரு சவ்வுடன் தகாண்ட சிறிய நுண் உறுப்பு ஆகும். 

தபாருத்துக: 

1. கடத்தும் கால்வாய் - உட்கரு 

2. ெற்தகாளைப்ளப - எண்வடாபிளாச வளைப்பின்னல் 

3. கட்டுப்பாட்டு அளற - ளைவசாவசாம் 

4. ஆற்றல் ளமயம் - பசுங்கணிகம் 

5. உணவு ெயாரிப்பாளர் - ளமட்வடாகாண்ட்ரியா 

ஒப்புளம ெருக: 
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1. பாக்டீரியா: நுண்ணுயிரி:: மாமரம்: ___________ 

2. அடிப்வபாஸ்: திசு: கண்: ____________ 

3. தசல் சுவர்: ொவரம்:: தசன்ட்ரிவயால்: ____________ 

4. பசுங்கணிகம்: ஒளிச்வசர்க்ளக:: ளமட்வடாகாண்ட்ரியா: ____________ 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

1. வலியுறுத்ெல் (A): திசு என்பது மாறுபட்ட தசல்களளக் தகாண்ட ஒரு குழு. 

காரணம் (R): ெளசத் திசு ெளச தசல்களால் ஆனது. 

(அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரியானளவ  

(ஆ) A மற்றும் R ஆகிய இரண்டும் ெவறானளவ 

(இ) A சரி ஆனால் R ெவறானது  

(ஈ) A ெவறு ஆனால் R சரியானது 

2. வலியுறுத்ெல் (A): தபரும்பான்ளம தசல்களள வேரடியாக தவறும் கண் தகாண்டு பார்க்க முடியாது 

ஏதனனில். 

காரணம் (R): தசல்கள் மிக நுண்ணியது. 

(அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரியானளவ  

(ஆ) A மற்றும் R ஆகிய இரண்டும் ெவறானளவ 

(இ) A சரி ஆனால் R ெவறானது  

(ஈ) A ெவறு ஆனால் R சரியானது 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. தசல் 2. தசல் சவ்வு 3. உட்கரு 4. தசன்ட்ரிவயாஸ் 5. தசல் நுண்உறுப்பு 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. ளசட்வடாபிளாசம் 2. பசுங்கணிகம் 3. உட்கரு 4. நுண்வணாக்கியின்  

5. புவராட்வடாபிளாசம்  

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெத் திருத்தி எழுதுக:  

1. ெவறு  

சரியான விளட: விைங்கு தசல்களில் தசல் சவ்வு உள்ளது.  

2. சரி 
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3. ெவறு  

சரியான விளட: தசல் சவ்வு அளனத்ளெயும் ஊடுருவ அனுமதிப்பதில்ளை.  

4. சரி 

5. சரி 

6. சரி 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. கடத்தும் கால்வாய் - எண்வடாபிளாச வளைப்பின்னல் 

2. ெற்கதகாளைப் ளப - ளைவசாவசாம் 

3. கட்டுப்பாட்டு அளற - உட்கரு 

4. ஆற்றல் ளமயம் - ளமட்வடாகாண்ட்ரியா 

5. உணவு ெயாரிப்பாளர் - பசுங்கணிகம் 

ஒப்புளம ெருக: (விளடகள்) 

1. பல்உயிரி 2. உறுப்பு 3. விைங்கு தசல் 4. ஆற்றல் ளமயம் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க:  

1. A ெவறு ஆனால் R சரியானது. 

2. A மற்றும் R இரண்டும் சரியானளவ. 

 

7th Science Lesson 12 

12] வளகப்பாட்டியலின் அடிப்பளடகள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

அரிஸ்டாட்டில் என்பவர் ஒரு கிவரக்க ெத்துவ மற்றும் சிந்ெளனயாளர். இவர் 2400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

வாழ்ந்ெவர். இவர் உருவாக்கிய தொகுப்பு அளமப்பு, இவர் இறந்து 2000 வருடங்களுக்குப் பிறகு 

பயன்பாட்டிற்கு வந்ெது. இவர் அளனத்து உயிரினங்களளயும் ொவரங்கள் அல்ைது விைங்குகள் எனப் 

பிரித்ொர். இவர் விைங்குகளள இரத்ெம் உளடய விைங்குகள் மற்றும் இரத்ெம் அற்ற விைங்குகள் 

எனப்பிரித்ொர். இறுதியாக விைங்குகளள இடப்தபயர்ச்சியின் அடிப்பளடயில் ேடப்பளவ, பறப்பளவ, 

நீந்துபளவ என மூன்று தொகுதிகளாகப் பிரித்ொர். 

சிை உயிரிகளின் அறிவியல் தபயர்கள் 

வ.எண் தபாதுப்தபயர் அறிவியல் தபயர் 

1 மனிென் வைாவமா வசப்பியன்ஸ் 
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2 தவங்காயம் அல்லியம் சட்ளடவம் 

3 எலி வரட்டஸ் வரட்டஸ் 

4 புறா தகாைம்பா லிவியா 

5 புளிய மரம் வடமரின்டஸ் இண்டிகா 

6 எலுமிச்ளச சிட்ரஸ் அருண்டிஃவபாலியா 

7 வவப்ப மரம் அசாடிவரக்டா இண்டிகா 

8 ெவளள ரானா தைக்சா டாக்ளடைா 

9 வெங்காய் காக்கஸ் நியூசிதபரா 

10 தேல் ஓளரசா சட்ளடவா 

11 மீன் கட்ைா கட்ைா 

12 ஆரஞ்சு சிட்ரஸ் ளசனன்ஸிஸ் 

13 இஞ்சி ஜிஞ்சிபர் அஃபிஸிவனல் 

14 பப்பாளி காரிகா பப்பாயா 

15 வபரிச்ளச ஃவபானிக்ஸ் டாக்ளடலி PG103 

தபரா 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. கீழ்கண்டவற்றுள் வளகப்பாட்டியலுக்கு எது இன்றியளமயாெது? 

(அ) ஒற்றுளம  

(ஆ) வவறுபாடு  

(இ) இரண்டும்  

(ஈ) எதுவும் இல்ளை 

2. ஏறத்ொே புவியில் காணப்படும் சிற்றினங்களின் எண்ணிக்ளக 

(அ) 8.7 மில்லியன்  

(ஆ) 8.6 மில்லியன்  

(இ) 8.5 மில்லியன்  

(ஈ) 8.8 மில்லியன் 

3. உயிரி உைகில் மிகப்தபரிய பிரிவு 

(அ) வரிளச  

(ஆ) வபருைகம்  

(இ) தொகுதி  

(ஈ) குடும்பம் 

4. ஐந்து உைக வளகப்பாடு யாரால் முன்தமாழியப்பட்டது? 
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(அ) அரிஸ்டாட்டில்  

(ஆ) லின்வனயஸ்  

(இ) விட்வடக்கர்  

(ஈ) பிவளட்வடா 

5. புறாவின் இருதசாற் தபயர் 

(அ) வைாவமா தசப்பியன்  

(ஆ) ராட்டஸ் ராட்டஸ்  

(இ) மாஞ்சிதபரா இண்டிகா  

(ஈ) தகாைம்பா லிவியா 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. __________ 1623ல் இருதசாற் தபயரிடு முளறளய அறிமுகப்படுத்தினார். 

2. சிற்றினம் என்பது ____________ வளகப்பாட்டின் நிளை ஆகும். 

3. __________ பச்ளசயமற்ற மற்றும் ஒளிச் வசர்க்ளக ென்ளமயற்றது. 

4. தவங்காயத்தின் இரு தசாற் தபயர் ____________ 

5. ____________ ெந்ளெ, கவராைஸ் லின்வனயஸ் ஆவர். 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. உயிரினம் உருவாகுெல் மற்றும் பரிணாம முக்கியத்துவத்ளெ அறிய வளகப்பாட்டியல் உெவுகிறது. 

2. மீன்கள் நீரில் வாழும் முதுதகலும்புளடயளவ ஆகும். 

3. 1979ஆம் ஆண்டு ஐந்து உைக வளகப்பாடு முன்தமாழியப்பட்டது. 

4. உண்ளமயான உட்கரு புவராவகரியாட்டிக் தசல்களில் காணப்படுகிறது. 

5. விைங்கு தசல்கள் தசல்சுவர் தபற்றளவ. 

தபாருத்துக: 

1. தமானிரா - வமால்டுகள் 

2. புவராடிஸ்டா - பாக்டீரியா 

3. பூஞ்ளச - வவம்பு 

4. ப்ளாண்வட - வண்ணத்துப்பூச்சி 
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5. அனிவமலியா - யூக்ளினா 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

1. கூற்று: இரு தசால் தபயர் என்பது உைகளாகிய தபயராகும். இது இரு தபயர்களளக் தகாண்டது 

காரணம்: கவராைஸ் லின்வனயஸ் என்பவரால் முென்முெலில் இது அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது. 

(அ) கூற்று சரி, காரணமும் சரி  

(ஆ) கூற்று சரி, காரணம் ெவறு 

(இ) கூற்று ெவறு, காரணம் சரி  

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் ெவறு. 

2. கூற்று: அளடயாளம் காணுெல், வளகப்படுத்துெல், தொகுத்ெல் ஆகியளவ வளகப்பாட்டியலில் 

அவசியமானளவ. 

காரணம்: இளவ வளகப்பாட்டியலின் அடிப்பளடப் படி நிளைகள். 

(அ) கூற்று சரி, காரணமும் சரி  

(ஆ) கூற்று சரி, காரணம் ெவறு 

(இ) கூற்று ெவறு, காரணம் சரி  

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெவறு. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுடக்கவும்: (விளடகள்) 

1. இரண்டும் 2. (8.7 மில்லியன்) 3. வபருைகம் 4. விட்வடக்கர்  

5. தகாைம்பா லிவியா 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. காஸ்பார்டு பாஹின் 2. அடிப்பளட 3. பூஞ்ளசகள் 4. அல்லியம் சட்ளடவம்  

5. ேவீன வளகப்பாட்டியல் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெத் திருத்தி எழுதுக:  

1. சரி 

2. சரி 

3. ெவறு  

சரியான விளட: 1969 ஆம் ஆண்டு ஐந்து உைக வளகப்பாடு முன்தமாழியப்ட்டது.  

4. ெவறு  
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சரியான விளட: உண்ளமயான உட்கரு புவராவகரியாட்டிக் தசல்களில் காணப்படுவதில்ளை.  

5. ெவறு  

சரியான விளட: விைங்கு தசல்கள் தசல்சுவர் அற்றளவ.  

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. தமானிரா - பாக்டீரியா 

2. புவராடிஸ்டா - யூக்ளினா  

3. பூஞ்ளச - வமால்டுகள் 

4. ப்ளாண்வட - வவம்பு 

5. அனிவமலியா - வண்ணத்துப் பூச்சி 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க:  

1. கூற்று சரி, காரணம் ெவறு  

2. கூற்று சரி, காரணம் ெவறு 

 

7th Science Lesson 13 

13] கணினி வளரகளை 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. Tux Paint எெற்காகப் பயன்படுகிறது? 

(அ) வண்ணம் தீட்ட  

(ஆ) நிரல் அளமக்க  

(இ) வருட  

(ஈ) PDF ஆக மாற்ற 

2. Tux Paint தமன்தபாருளில் படம் வளரயவும் திருத்ெங்கள் தசய்யவும் எந்ெக் கருவிப்பட்ளடப் (toolbar) 

பயன்படுகிறது? 

(அ) இடப்பக்க கருவிப் பட்ளட  

(ஆ) வைப்பக்க கருவிப் பட்ளட 

(இ) ேடுப்பகுதி கருவிப்பட்ளட  

(ஈ) அடிப்பகுதி கருவிப் பட்ளட 
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3. முன்னர் தசய்ெ தசயளை நீக்கும் (undo) குறுக்குவழி விளச எது? 

(அ) Ctrl + Z  

(ஆ) Ctrl + R  

(இ) Ctrl + Y  

(ஈ) Ctrl + N 

4. Tux Math தமன்தபாருள் எெற்குப் பயன்படுகிறது? 

(அ) வண்ணம் தீட்ட  

(ஆ) கணிெம் கற்க 

(இ) நிரல் பற்றி அறிய  

(ஈ) வளரகளைளயக் கற்க 

5. Tux Math ல், ஸ்வபஸ் வகடட் என்பது எெற்காகப் பயன்படுகிறது? 

(அ) எளிய கூட்டல்  

(ஆ) வகுத்ெல்  

(இ) படம் வளரெல்  

(ஈ) தபருக்கல் 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. வண்ணம் தீட்ட 2. இடப்பக்க கருவிப்பட்ளட 3. Ctrl + Z 4. கணிெம் கற்க  

5. எளிய கூட்டல் 

 

7th Science Lesson 14 

14] ஒளியியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ொவரங்களுக்கு முக்கிய ஆற்றல் மூைமாகத் திகழ்வது சூரிய ஒளி ஆகும். எனவவ, ொவரங்கள் 

தபரும்பாலும் சூரிய ஒளிளயச் சார்ந்துள்ளன. மனிெர்களும் விைங்குகளும் ொம் உண்ணும் 

உணவிலிருந்து கார்வபாளைட்வரட், புரெம் மற்றும் தகாழுப்பு ஆகிய ஊட்டச்சத்துகளளப் தபற்றுக் 

தகாள்கின்றன. ொவரங்கள் சூரிய ஒளி, காற்றில் உள்ள கார்பன்-ளட-ஆக்ளசடு மற்றும் புவியில் உள்ள 

நீர் ஆகியவற்ளறப் பயன்படுத்தி ஒளிச்வசர்க்ளக என்னும் நிகழ்வு மூைம் உணளவத் ெயாரித்துக் 

தகாள்கின்றன. ொவரங்களின் ஒளிச்வசர்க்ளக நிகழ்விற்கு சூரிய ஒளி மிகவும் அவசியம் ஆகும். 
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சந்திரன் ஓர் ஒளிரும் தபாருளா? சந்திரன் ேன்கு ஒளிளயத் ெரும் மூைம் ஆகும். ஆனால், சந்திரன் 

ொமாகவவ ஒளிளய உமிழும் மூைம் அல்ை. அது சூரியனிடமிருந்து ஒளிளயப் தபற்று, பின் அெளனப் 

பூமிக்குப் பிரதிபலிக்கிறது. ோம் சந்திரளனப் பார்க்கும் வபாது சந்திரனின் ஒளிரும் ஒரு பாதிளய மட்டுவம 

காண்கிவறாம். சந்திரனின் ஒரு பாதி எப்தபாழுதும் சூரியளன வோக்கி அளமந்து, ஒளிளயப் தபறுகிறது. 

இவ்வாவற சந்திரனிடமிருந்து ோம் ஒளிளயப் தபறுகிவறாம். 

ோம் வீட்டில் பயன்படுத்தும் குேல் விளக்கு (tube light) ஒரு வளகயான வாயுவிறக்க ஒளி மூைம் ஆகும். 

இது ஒளிர்ெலின் மூைம் ேமக்குக் கண்ணுரு ஒளிளயத் ெருகிறது. குோயின் வழிவய தசல்லும் 

மின்வனாட்டம், பாெரச ஆவிளயத் தூண்டி, குளறந்ெ அளைநீளம் தகாண்ட புற ஊொக் கதிர்களள 

உருவாக்குகிறது. இக்கதிர்கள் குோயின் உட்பகுதியில் பூசப்பட்ட பாஸ்பரஸின் வமல் விழுந்து, குேல் 

விளக்ளக ஒளிரச் தசய்கின்றன. 

ஒளியானது வேர்வகாட்டில் தசல்லும். ஒளியானது ொவன வளளந்து தசல்ைாது. இதுவவ ஒளியின் 

வேர்வகாட்டுப் பண்பு எனப்படும். இது ஒளியின் முக்கியமான பண்பு ஆகும். 

அல்-ைசன்-ையத்ெம் என்ற அறிவியல் அறிஞர் ஒளி, காட்சி மற்றும் ஒளியியல் தொடர்பான புரிெலுக்கு, 

முக்கிய பங்காற்றியவர். சிறு துளள வழியாக வரும் ஒளி, வேர்வகாட்டுப் பாளெயில் பயணித்து, எதிவர 

உள்ள சுவரில் ஒரு பிம்பத்ளெத் வொற்றுவிப்பளெ அவர் கண்டறிந்ொர். அத்ெளகய வசாெளனகளின் 

அடிப்பளடயில், கண்ணுக்குப் புைனாகும் காட்சி என்பது தவளிப்புற ஒளி மூைங்களில் இருந்து வரும் 

கதிர்கள், கண்ணுக்குள் நுளேகிறது என்பளெக் கண்டறிந்ொர். ஒளியுடன் கூடிய வசாெளனகளளச் 

தசய்து, ஒளியின் வேர்வகாட்டுப் பண்பிளனக் கண்டறிந்ெ முெல் அறிஞர் இவவர ஆவார். 

காமிராவின் தொழில் நுட்பம் முன்வனற்றம் அளடயாெ காைத்தில், ஊசித்துளள காமிரா, சூரியனின் 

இயக்கத்ளெப் பதிவு தசய்ய பயன்பட்டது. இவ்வளகயான புளகப்படம் எடுக்கும் முளறக்குச் வசாைாகிராபி 

என்று தபயர். வமலும், ஊசித்துளளப் காமிரா நிளையான தபாருள்களளப் புளகப்படம் எடுப்பெற்கும், சூரிய 

கிரகணத்ளெக் காண்பெற்கும், அெளனப் பதிவு தசய்வெற்குப் பயன்படுத்ெப்பட்டது. 

படுவகாணமும் (i), எதிதராளிப்புக் வகாணமும் (r) சமம் i = r. 

படுகதிர், குத்துக்வகாடு மற்றும் எதிதராளிப்புக் கதிர் ஆகியளவ ஒவர ெளத்தில் அளமயும். 

ஒளி இளே: ஒளி இளே என்பது, முழு அக எதிதராளிப்புத் ெத்துவத்தின் படி தசயல்படும் ஒரு சாெனம் 

ஆகும். இச்சாெனம் மூைம் ஒளி சமிக்ளஞகளள, (signal) ஓரிடத்திலிருந்து, மற்வறார் இடத்திற்குக் 

குளறவான வேரத்தில் மிகுந்ெ ஆற்றல் இேப்பு இல்ைாமல் அனுப்ப இயலும். இெனுள், ஒளி சமிக்ளஞகளள 

அனுப்பும் வளகயில் கண்ணாடி உள்ளகம் தகாண்ட ஒன்று அல்ைது அெற்கு வமற்பட்ட, வளளயும் ென்ளம 

தகாண்ட இளேகளும் உள்ளன. ஒளி இளேயிளன வளளக்கைாம்; மடக்கைாம். ஒளியிளேயின் ஒரு 

முளனயில் ஒளியானது விழும்வபாது, அது கண்ணாடி உள்ளகத்தில் முழு அக எதிதராளிப்பு அளடந்து 

மறுமுளனயில் குளறந்ெ ஆற்றல் இேப்புடன் தவளிவருகிறது. ெரவு அல்ைது ெகவல் ஒளியியல் 

துடிப்புகளாக, ஒளி இளேயின் மூைம் அனுப்பப்படுகிறது. ஒளி இளேகள் வகபிள் தொளைத்தொடர்பு, 

அகன்ற அளைவரிளச தொடர்புச் சாெனங்கள் வபான்ற அதிவவக தொடர்பு அனுப்புளககளில் தபருமளவு 

பயன்படுத்ெப்படுகிறது. தொளை தொடர்புக்கு முன்னர் பயன்படுத்திய ொமிரக் கம்பியிைான வடத்திற்கு 

மாற்றாக இப்தபாழுது ஒளியிளேகள் பயன்படுத்ெப்படுகின்றன. ொமிரக் கம்பியிைான வடத்ளெ விட 

ஒளியிளே வடத்தின் மூைம் அதிக அளவு ெகவல்களள அனுப்ப முடியும். 
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ஆம்புைன்சுகளில் “AMBULANCE” என்ற வார்த்ளெ பின்வனாக்கி ஏன் இது வபான்று எழுெப்படுகிறது? 

சமெள ஆடியின் இடவைமாற்றம் என்ற பண்பு இங்குப் பயன்படுத்ெப்படுகிறது. ஊர்தியில் பின்வனாக்கி 

எழுெப்பட்ட வார்த்ளெயின் எழுத்துகள் முன் தசல்லும் வாகனத்தின் கண்ணாடியில் இடவைமாற்றத்தின் 

காரணமாக “AMBULANCE” என வேராகத் தெரியும். 

வாகனங்களின் பின்புறம் ஏன் சிவப்பு நிற விளக்குகள் தபாருத்ெப்பட்டுள்ளன? சிவப்பு நிறம் காற்று 

மூைக்கூறுகளால் குளறவான அளவில் சிெறடிக்கப்படுகின்றன. சிவப்பு நிறமானது மற்ற நிறங்களளவிட 

அதிக அளைநீளம் தகாண்டது ஆகும். எனவவ, சிவப்பு நிறம் காற்றில் அதிக தொளைவு பயணம் தசய்யும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஒளியானது எப்தபாழுதும் ________ தசல்லும். இந்ெப் பண்பு __________ என அளேக்கப்படுகிறது. 

(அ) வளளவகாட்டில், நிேல்கள்  

(ஆ) வேர்வகாட்டில், நிேல்கள் 

(இ) வேர்வகாட்டில், எதிதராளிப்பு  

(ஈ) வளளந்து பின் வேராக, நிேல்கள் 

2. ஆடியில் படும் ஒளியானது ___________ 

(அ) ஊடுருவிச் தசல்கிறது  

(ஆ) எதிதராளிப்பு அளடகிறது 

(இ) உட்கவரப்படுகிறது  

(ஈ) விைகைளடகிறது 

3. ___________ பரப்பு ஒளிளய எதிதராளிக்கிறது. 

(அ) நீர்  

(ஆ) குறுந்ெகடு  

(இ) கண்ணாடி  

(ஈ) கல் 

4. ஒளி என்பது ஒரு வளக __________ 

(அ) தபாருள்  

(ஆ) ஆற்றல்  

(இ) ஊடகம்  

(ஈ) துகள் 
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5. நீங்கள், உங்கள் பிம்பத்ளெப் பளப்பளப்பான பரப்பில் பார்க்க இயலும், ஆனால், மர வமளஜயின் பரப்பில் 

பார்க்க இயைாது, ஏதனனில் ___________ 

(அ) ஒழுங்கான எதிதராளிப்பு, மர வமளஜயில் ேளடதபறுகிறது மற்றும் ஒழுங்கற்ற எதிதராளிப்பு 

பளப்பளப்பான பரப்பில் ேளடதபறுகிறது. 

(ஆ) ஒழுங்கான எதிதராளிப்பு, பளப்பளப்பான பரப்பில் ேளடதபறுகிறது மற்றும் ஒழுங்கற்ற எதிதராளிப்பு மர 

வமளஜயில் ேளடதபறுகிறது. 

(இ) இரண்டு பரப்புகளிலும், ஒழுங்கான எதிதராளிப்பு ேளடதபறுகிறது. 

(ஈ) இரண்டு பரப்புகளிலும், ஒழுங்கற்ற எதிதராளிப்பு ேளடதபறுகிறது. 

6. பின்வருவனவற்றில் எது பகுதி ஒளி ஊடுருவும் தபாருள்? 

(அ) கண்ணாடி  

(ஆ) மரம்  

(இ) நீர்  

(ஈ) வமகம் 

7. ஒளியானது __________ எதிதராளிப்பு ேளடதபறுகிறது. 

(அ) எதிதராளிக்கும் பரப்ளப அளடயும் வபாது 

(ஆ) எதிதராளிக்கும் பரப்ளப அணுகும் வபாது 

(இ) எதிதராளிக்கும் பரப்பின் வழிவய தசல்லும் வபாது 

(ஈ) வமற்கூறிய எதுவும் இல்ளை 

8. கீழ்க்காணும் எப்தபாருள், ஒளிளய ேன்கு எதிதராளிக்கும்? 

(அ) பிளாஸ்டிக் ெட்டு  

(ஆ) சமெள ஆடி  

(இ) சுவர்  

(ஈ) காகிெம் 

9. சிவராஜன் ஒரு மீட்டர் அளவுவகாளை, காளை 7 மணிக்கு விளளயாட்டு ளமொனத்தில் வேர்க்குத்ொக 

நிற்க ளவக்கிறான். ேண்பகலில் வொன்றும் அளவுவகாலின் நிேைானது ____________ 

(அ) வொன்றாது 

(ஆ) காளையில் வொன்றிய நிேளைவிட நீளமானது மற்றும் நிேல், சூரியனின் எதிர்த்திளசயில் 

வொன்றும். 
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(இ) காளையில் வொன்றிய நிேளைவிடக் குளறவான நீளம் தகாண்டது மற்றும் நிேல், சூரியனின் அவெ 

திளசயில் வொன்றும். 

(ஈ) காளையில் வொன்றிய நிேளைவிடக் குளறவான நீளம் தகாண்டது. 

10. ஊசித்துளளக்காமிராவில் வொன்றும் பிம்பம் ெளைகீோனது, ஏதனனில் __________ 

(அ) ஒளியானது வேர்க்வகாட்டில் தசல்லும். 

(ஆ) ஒளிக்கதிர்கள் துளளயின் வழிவயச் தசல்லும் வபாது, ெளைகீோகச் தசல்கிறது. 

(இ) ஒளிக்கதிர்கள் துளளயின் வழிவயச் தசல்கிறது. 

(ஈ) ஒளிக்கதிர்கள் எதிதராளிக்கப்படுகின்றன. 

11. பின்வரும் எந்ெக்கூற்று, நிேல்கள் உருவாக்கத்ளெ விளக்குகிறது? 

(அ) ஒளி வேர்க்வகாட்டில் தசல்கிறது. 

(ஆ) ஒளி ஊடுருவாப் தபாருள் ஒளிளயத் ென் வழிவய அனுமதிப்பதில்ளை. 

(இ) எதிதராளிப்பு, கண்ணாடி வபான்ற பரப்புகளில் ேளடதபறுகிறது. 

(ஈ) இடவைமாற்றம் அளடகிறது. 

i. அ மற்றும் ஆ  

ii. அ மற்றும் ஈ  

iii. அ மற்றும் இ  

iv. அ மட்டும் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ஒரு சமெள ஆடியானது உருவாக்கும் பிம்பம் ___________ ஆகும். 

2. ___________ எதிதராளிப்பு ஆனது தபாருள்களளக் காண உெவுகிறது. 

3. ஒளிக்கதிர்கள் பளபளப்பான பரப்பின் மீது விழும் வபாது, அளவ ___________ அளடகின்றன. 

4. சூரிய ஒளியானது, ___________ வண்ணங்களின் கைளவ ஆகும். 

5. ஒரு தவள்தளாளி ஆனது, ஏழு வண்ணங்களாகப் பிரிளகயளடயும் நிகழ்வு ____________ 

எனப்படும். 

6. சந்திரன், சூரியனிடமிருந்து ஒளிக்கதிர்களள ____________ தசய்கிறது. 

7. ____________ பயன்படுத்தி, சூரிய ஒளியில் அடங்கியுள்ள வண்ணங்களளப் பிரிக்கைாம். 

8. தசாரதசாரப்பான பரப்பின் வமல் ____________ எதிதராளிப்பு ேளடதபறுகிறது. 
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சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. ஆடியின் முன் நிற்கும் வபாது, உன் வைக் ளகயின் பிம்பமும், இடக் ளகயின் பிம்பமும் ஒவர 

மாதிரியாகத் வொற்றமளிகின்றன. 

2. சூரிய ஒளியானது, நீர்த்துளிகளின் மூைம் நிறப்பிரிளக அளடந்து வானவில் வொன்றுகிறது. 

3. சமெள ஆடியில் வொன்றும் பிம்பம் இடவைமாற்றம் அளடகிறது. எனவவ தபரிஸ்வகாப்பின் மூைம் 

வொன்றும் பிம்பமும் இடவைமாற்றம் அளடகிறது. 

4. சூரிய ஒளிளயக் வகாள்கள் எதிதராளிப்பென் காரணமாக அெளனக் காண முடிகிறது. 

5. புத்ெகத்தின் வமற்பரப்பு, ஒளிளய எதிதராளிப்பொல் புத்ெகத்ளெ ோம் காண முடிகிறது. 

6. ஊசித்துளளக் காமிராவில் வொன்றும் பிம்பம், வேர்மாறு பிம்பம் ஆகும். 

7. ஊசித்துளளக் காமிராவில் வொன்றும் பிம்பத்தின் அளவும், தபாருளின் அளவும் சமம். 

8. சமெள ஆடியில் வொன்றும் பிம்பம் ெளைகீழ் மாற்றம் அளடகிறது. 

9. சமெள ஆடி, ஒளி ஊடுருவாெ ஒரு தபாருள் ஆகும். 

10. ஒரு தபாருளின் நிேல், தபாருளில் இருக்கும் அவெ பக்கத்தில் அளமயும். 

11. ேம்ளமச்சுற்றி இருக்கும் தபாருள்களள, ஒளியின் ஒழுங்கான எதிதராளிப்பின் மூைவம காண்கிவறாம். 

12. ஒரு தவள்தளாளி ஆனது, முப்பட்டகம் வழிவய தசல்லும்வபாது, அது ஏழு வண்ணங்களாகப் பிரிளக 

அளடகிறது. 

தபாருத்துக: 

1. வேர்வகாட்டுப் பண்பு - முென்ளம ஒளிமூைம் 

2. சமெள ஆடி - ஒளிராப் தபாருள் 

3. மின்மினிப்பூச்சி - தபரிஸ்வகாப் 

4. நிைா - ஊசித்துளளக் காமிரா  

5. அகன்ற ஒளி மூைம் - நிறப்பட்ளட 

6. ஒழுங்கான எதிதராளிப்பு - ஒளிரும் தபாருள் 

7. சூரியன் - புற நிேல் 

8. ஏழு வண்ணங்கள் - பளப்பளப்பான பரப்பு 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. வேர்வகாட்டில்இ நிேல்கள் 2. எதிதராளிப்பு அளடகிறது 3. கண்ணாடி 4. ஆற்றல் 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             113 

5. ஒழுங்கான எதிதராளிப்பு, பளபளப்பான பரப்பில் ேளடதபறுகிறது மற்றும் ஒழுங்கற்ற எதிதராளிப்பு மர 

வமளஜயில் ேளடதபறுகிறது.  

6. வமகம் 7. எதிதராளிக்கும் பரப்ளப அளடயும் வபாது 8. சமெள ஆடி  

9. காளையில் வொன்றிய நிேளைவிடக் குளறவான நீளம் தகாண்டது  

10. ஒளியானது வேர்க்வகாட்டில் தசல்லும் 11. அ மற்றும் ஆ 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. வேரான, மாயபிம்பம் 2. ஒழுங்கான 3. ஒழுங்கான எதிதராளிப்பு 4. ஏழு  

5. நிறப்பிரிளக 6. தபற்று பிரதிபலிக்க 7. முப்பட்டகத்திளனப் 8. ஒழுங்கற்ற 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறானளெத் திருத்தி எழுதுக: (விளடகள்) 

1. ெவறு  

சரியான விளட: ஆடியின் முன் நிற்கும் வபாது உன் வைக்ளகயின் பிம்பமும் இடக்ளகயின் பிம்பமும் 

இடவை மாற்றமாக வொற்றமளிக்கின்றன.  

2. சரி 

3. சரி 

4. சரி 

5. சரி 

6. ெவறு  

சரியான விளட: ஊசித்துளள காமிராவில் வொன்றும் பிம்பம் ெளைகீழ் தமய் பிம்பம் ஆகும்.  

7. ெவறு  

சரியான விளட: ஊசித்துளள காமிராவில் வொன்றும் பிம்பித்தின் அளவும், தபாருளின் அளவும் சமமல்ை.  

8. ெவறு  

சரியான விளட: சமெள ஆடியில் வொன்றும் பிம்பம் இடவை மாற்றம் அளடகிறது.  

9. சரி 

10. ெவறு  

சரியான விளட: ஒரு தபாருளின் நிேல் தபாருளின் எதிர் பக்கத்தில் அளமயும்.  

11. சரி 

12. சரி 
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தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. வேர்வகாட்டுப் பண்பு - ஊசித்துளளக் காமிரா 

2. சமெள ஆடி - ஒளிராப் தபாருள் 

3. மின்மினிப் பூச்சி - ஒளிரும் தபாருள் 

4. நிைா - புறநிேல் 

5. அகன்ற ஒளி மூைம் - தபரிஸ்வகாப் 

6. ஒழுங்கான எதிதராளிப்பு - பளப்பளப்பான பரப்பு 

7. சூரியன் - முென்ளம ஒளிமூைம் 

8. ஏழு வண்ணங்கள் - நிறப்பட்ளட 

 

7th Science Lesson 15 

அண்டம் மற்றும் விண்தவளி 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

வானியல் அைகு: பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இளடயிைான சராசரி தூரம் “வானியல் அைகு” என்று 

அளேக்கப்படுகிறது. இது “வா.ஆ” என்னும் அைகால் குறிக்கப்படுகிறது. 1 வா.ஆ = 1.496 x 108 கி.மீ 

ஒளி ஆண்டு: ஒளியானது ஒரு வருடத்தில் கடந்ெ தூரம் ஒளி ஆண்டு என்று அளேக்கப்படுகிறது. இது 

“ஒ.ஆ” எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. 1 ஒ.ஆ = 9.4607 x 1012 கி.மீ 

விண்ணியல் ஆரம்: ஒரு விண்ணியல் ஆரம் என்பது வானியல் அைகானது ஒரு ஆர வினாடியில் 

ஏற்படுத்தும் வகாணத்தின் தொளைவு என வளரயறுக்கப்படுகிறது. இது ‘pc’ எனக் குறிக்கப்படுகிறது. 

1 pc = 3.2615 ஒ.ஆ = 3.09 x 1013 km 

ைப்பிள் விண்தவளித் தொளைவோக்கி மற்றும் சக்தி வாய்ந்ெ ெளரளய அடிப்பளடயாகக் தகாண்டு 

தொளைவோக்கிகள் ெற்வபாது பிக் பாங்கிற்கு சுமார் ஒரு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

உருவாக்கப்பட்ட விண்மீன் திரள்களளக் கண்டுபிடித்து வருகின்றன. இந்ெச் சிறிய விண்மீன் திரள்கள் 

இன்ளறய விண்மீன் திரள்களள விடவும் மிகவும் தேருக்கமாக இருந்ென. வமாெல்கள் 

இயல்பானொகவவ இருந்ென. இரண்டு தீப்பிேம்புகள் ஒன்ளறதயான்று வோக்கி ேகரும்வபாது, அளவ 

தபரிய விண்மீன் திரள்களாக இளணக்கப்பட்டன. ேமது பால்தவளி மண்டைம் இந்ெ விெமாகத்ொன் 

உருவானது. 

சுப்ரமணியன் சந்திரவசகர் (19 அக்வடாபர் 1910 – 21 ஆகஸ்ட் 1995) இந்திய அதமரிக்க விண்தவளி 

இயற்பியைாளர் ஆவார். 1983ஆம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கான வோபல் பரிசு இவருக்கும் வில்லியம் ஏ 

ஃபவ்ைர் என்பவருக்கும் பகிர்ந்து வேங்கப்பட்டது. இவரது விண்மீன் பரிணாம வளர்ச்சியின் கணிெ 
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ரீதியான தசயல்பாடுகள் ேட்சத்திரங்கள் மற்றும் கருந்துளளகளின் பரிணாமப் படிகளின் வகாட்பாட்டு 

மாதிரிகள் பைவற்ளற அளித்ெது. சந்திரவசகர் ெமது வாழ்ோளில் பல்வவறு வளகயான இயற்பியல் 

ரீதியான பிரச்சளனகளுக்குத் தீர்வு கண்டார். 

1989 இல் கலீலிவயா கலிலி வியாேன் சார்ந்ெ விண்தவளி நுண்ணாய்வுக் கைனுக்கு அவரது தபயர் 

சூட்டப்பட்டு நிளனவு கூரப்பட்டார். இென் 14 வருட விண்தவளிப்பயணத்தில் கல்வி நுண்ணாய்வுக் 

கைனும் அதிலிருந்து பிரிந்து தசல்ைக்கூடிய சிறுகைனும் இளணந்து வியாேன் கஸ்ப்ரா என்னும் 

துளணக்வகாள், ஷூவமக்கர் தைவி-9 என்னும் வால் ேட்சத்திரத்தினால் வியாேனில் உள்ள ொக்கம், 

யூவராப்பா, காலிஸ்வடா, இவயா மற்றும் அமல்தியா வபான்றளவ ஆகும். வியாேனின் ஒரு நிைவுடன் 

கலிலிவயா கைப்பெளனத் ெடுப்பெற்காக இென் பணியின் முடிவில் வியாேனிவைவய சிளெக்கப்பட்டது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. நிைவானது பூமிளய ஒரு சுற்று சுற்றி வர ___________ ோட்களாகும். 

(அ) 25  

(ஆ) 26  

(இ) 27  

(ஈ) 28 

2. இன்ளறய ோளில் கார்த்திளக ேட்சத்திரத்திற்கு அருகில் நிைவு இருந்ொல் 27 ோட்கள் கழிந்து 

நிைவானது ____________ ேட்சத்திரத்திற்கு அருகில் இருக்கும். 

(அ) பரணி  

(ஆ) கார்த்திளக  

(இ) வராஹிணி  

(ஈ) அஸ்வினி 

3. __________ தொளை வோக்கிளயக் கண்டறிந்ொர். 

(அ) ைான் லிப்தபர்வஷ  

(ஆ) கலிலிவயா  

(இ) நிக்தகாைஸ் காப்பர் நிக்கஸ்  

(ஈ) ொைமி 

4. அவனக இளம் ேட்சத்திரங்களளக் தகாண்ட விண்மீன் திரளுக்கு ____________ என்று தபயர். 

(அ) நீள்வட்ட விண்மீன் திரள்  

(ஆ) ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள் 
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(இ) குழுக்கள்  

(ஈ) சுருள் விண்மீன் திரள் 

5. __________ துளணக் வகாளள நிறுவியவுடன் ISRO 4 டன் எளடயுளடய துளணக்வகாள்களள 

ஏவும் திறன் தபறுகிறது. 

(அ) GSAT – 13  

(ஆ) GSAT – 14  

(இ) GSAT – 17  

(ஈ) GSAT – 19 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. வளர்பிளற என்பது ____________ 

2. சூரியளமயக் தகாள்ளகளய முன் தமாழிந்ெவர் ______________ 

3. அண்டத்தின் ஆதிளயக் குறித்துக் கூறும் மாதிரி ___________ ஆகும். 

4. ஆகாயத்தின் தபரும் பகுதிளய அடக்கியுள்ள விண்மீன் மண்டைம் ____________ ஆகும். 

5. இந்தியா ஏவிய முெல் ஏவுகளண __________ ஆகும். 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. முழு நிைவு ோளன்று சூரியன் வமற்கில் மளறயும் தபாழுது நிைவு வமற்கில் வொன்றும். 

2. நிைவானது பாதிளய விடக் குளறவாக ஒளிரும் நிளைக்கு பிளற நிைவு என்று தபயர். 

3. கலிலிவயா புவி ளமயக் தகாள்ளகளய வழி தமாழிந்ொர். 

4. ேமது பால்தவளித் திரளானது நீள்வட்ட விண்மீன் திரள் ஆகும். 

5. ேமது சூரியக் குடும்பத்திலுள்ள தவள்ளிக் வகாளுக்கு நிைவு கிளடயாது. 

தபாருத்துக: 

1. வராகிணி - GSLV– Mark III 

2. GSAT – 14 - GSLV Mark III M1 

3. GSAT – 19 - SLV – 3 

4. சந்த்ரயான்-2 - PSLV-XL C25 

5. மங்கள்யான் - GSLV-D5 

ஒப்புளம ெருக: 
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1. பளேய ேட்சத்திரங்கள்: நீள்வட்ட விண்மீன் திரள்:: புது ேட்சத்திரங்கள்: _____________ 

2. அருகிலுள்ள விண்மீன் திரள்: ஆண்ட்ரதமடா:: அருகிலுள்ள ேட்சத்திரம்: _____________ 

மிகக் குறுகிய விளடயளிக்கவும்: 

1. ___________ என்ற வார்த்ளெ நிைவானது நிைவு பாதிளய விடக் குளறவாக ஒளிரும் நிளை ஆகும். 

(பிளற நிைவு/கூனல் நிைவு) 

2. ___________ மற்றும் ____________ வகாள்கள் ேடு இரவில் வொன்றாது. 

3. சூரியளனச் சுற்றி வர தசவ்வாய் எடுத்துக் தகாள்ளும் காைம். 

4. தவள்ளியின் அளவு எந்ெ கட்டத்தில் மிகச் சிறியொக இருக்கும்? 

5. தபருதவடிப்புக் வகாட்பாட்டிற்கான ஒவரதயாரு சான்று. 

6. அதிக அளவு வாயு மற்றும் துகள்களளக் தகாண்ட விண்மீன் திரள் ____________ ? 

7. உைகின் முெல் ஏவு வாகனத்ளெ ஏவிய ோடு எது? 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. (27) 2. அஸ்வினி 3. ைான் லிப்தபர்வஷ 4. சுருள் விண்மீன் திரள் 5. GSAT - 19  

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. வளர்ெல் (அ) தவளிச்சத்தில் விரிவளடெல் 2. வகாப்பர் நிக்கஸ் 3. நீள் வட்ட மாதிரி  

4. உர்சா வமஜர் (சப்ெ ரிஷி மண்டைம்) 5. ஆர்யப்பட்டா 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறானளெத் திருத்தி எழுதுக: (விளடகள்) 

1. ெவறு  

சரியான விளட: முழு நிைவு ோளன்று சூரியன் வமற்கில் மளறயும் தபாழுது நிைவு கிேக்கில் வொன்றும்.  

2. சரி 

3. ெவறு  

சரியான விளட: ொைமி புவி ளமயக் தகாள்ளகளய வழி தமாழிந்ொர். 

4. ெவறு  

சரியான விளட: ேமது பால்தவளித் திரளானது வகாடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள் ஆகும்.  

5. சரி 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. வராகினி - SLV - 3 
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2. GSAT - 14 - GSLV – D5 

3. GSAT - 19 - GSLV Mark III 

4. சந்த்ரயான் - 2 - GSLV Mark MI 

5. மங்கள்யான் - PSLV – XL C25 

ஒப்புளம ெருக: (விளடகள்) 

1. சுருள் விண்மீன் திரள்கள் 2. ஆல்ஃபா தசன்டாரி 

மிகக் குறுகிய விளடயளிக்கவும்: (விளடகள்) 

1. பிளறநிைவு 2. தவள்ளி, புென் 3. சூரியளனச் சுற்றி வர தசவ்வாய் எடுத்துக் தகாள்ளும் காைம் 687 

ோட்கள் ஆகும். 

4. கிப்பஸ் கட்டத்தில் தவள்ளியின் அளவு மிகச் சிறியொக இருக்கும். 

5. தபரு தவடிப்புக்கான ஒவர ஆொரம் காஸ்மிக் நுண்ணளை பின்னணி என்று அளேக்கப்படும் 

விண்தவளியில் உள்ள ஒரு மங்களான பிரகாசம் ஆகும். 

6. சுருள் விண்மீன் திரள் 7. உைகின் முெல் ஏவு வாகனத்ளெ ஏவிய ோடு ரஷ்யா ஆகும். 

 

7th Science Lesson 16 

16] பைபடி வவதியியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ளேைான் இளே அதிக வலுவானொக உள்ளொல் மளை ஏறவும் பயன்படுத்ெப்படுகிறது. ளேைான் என்ற 

பைபடி இளேயானது பாலி அளமடுகள் என்ற வவதித்தொகுப்புகளால் ஆனது. தைக்ைாதமத்திலீன்-ளட-

அமின் மற்றும் அடிபிக் அமிைங்கள் இளணந்து உருவாகும் தபாருள் பாலி அளமடுகள். திண்ம 

சில்லுகளாக இந்ெ பாலி அளமடுகளள உருக்கி, தவப்பமாக்கப்பட்ட ஸ்பின்னதரட்டின் மிக நுண்ணிய 

துளளகளில் அழுத்தும்தபாழுது ளேைான் உருவாகிறது. 

தபட்வராலிய எண்தணய் மற்றும் தபட்வராலிய வாயுவிளன காய்ச்சி வடிக்கும்தபாழுது கிளடக்கும் துளண 

விளளதபாருள்களளக் தகாண்டு உருவாக்கப்படும் தபாருள்கவள தசயற்ளக இளேகளாகும். தபட்வராலிய 

எண்தணய்ளயக் காய்ச்சி வடித்ெல் பற்றி உயர் வகுப்புகளில் கற்றுக் தகாள்வீர்கள். 

ஏறத்ொே 200 ஆண்டுகளாகவவ, தேகிழி ேமது பயன்பாட்டில் உள்ளது. ‘பார்க்கிசீன்’ என்ற முெல் 

தேகிழியிளன உருவாக்கியவர் எட்மண்ட் அதைக்ைாண்டர் பார்க்ஸ் என்பவர் ஆவார். 

ஆண்டுவொறும் உைகம் முழுவதிலுமாக ோம் ஒரு டிரில்லியன் (ஒரு நிமிடத்திற்கு இரு மில்லியன்) என்ற 

அளவில் தேகிழிப் ளபகளளப் பயன்படுத்துகிவறாம். அவற்றில் ஒன்று முெல் மூன்று செவீெம் மட்டுவம 

மறுசுேற்சிக்கு உட்படுத்ெப்படுகின்றன. 
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தசயற்ளக இளேகளால் ஆன உளடகளில் தேகிழிப் தபாருள்கள் இருப்பளெ ோம் அறிவவாம். ஒவ்தவாரு 

முளறயும் அத்ெளகய ஆளடகளள ோம் வொய்க்கும் தபாழுது, சிறிய இளேகளான – நுண் இளேகள் 

ஆளடகளிலிருந்து தவளிவயறி, நிைம், நீவராளடகள், ஆறுகள் மற்றும் கடல்களில் கைக்கின்றன. கடலின் 

வமற்பரப்பில் மிெக்கும் (persistent organic pollutants) தொடர்ச்சியான கரிம மாசுபடுத்திகள் வமற்தசான்ன 

நுண்ணிய இளேகளில் ஒட்டிக்தகாண்டு ஆபத்ொன மாசுபாட்ளட உண்டாக்குகின்றன. கடல் வாழ் 

உயிரினங்களான இறால், மீன் வபான்றளவ நுண்ணிய தேகிழிகளள, ெமது இயற்ளகயான உணவு 

ஆொரம் என்று எண்ணி உண்கின்றன. அத்ெளகய தேகிழிகளள உண்பொல் பைவிெ ேச்சுகள் கடல்வாழ் 

உயிரினங்களின் உடலுக்குள் வசர்கின்றன. அந்ெக் கடல்வாழ் உயிரினங்களள மனிெர்களாகிய ோம் 

உண்ணும் தபாழுது உயிரினங்களின் உடலில் ெங்கிய ேச்சுகள், ேமது உடல்களள அளடகின்றன. 

இவ்வாறாக, உணவுச் சங்கிலித் தொடரில் ோம் உண்ணும் உணவு, பருகும் நீர் மற்றும் சுவாசிக்கும் 

காற்றிலும் நுண் இளேகள் காணப்படுகின்றன. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. மனிெனால் உருவாக்கப்பட்ட முெல் இளே ________ ஆகும். 

(அ) ளேைான்  

(ஆ) பாலியஸ்டர்  

(இ) வரயான்  

(ஈ) பஞ்சு 

2. வலுவான இளே ____________ ஆகும். 

(அ) வரயான்  

(ஆ) ளேைான்  

(இ) அக்ரிலிக்  

(ஈ) பாலியஸ்டர் 

3. ஓர் இயற்ளக இளேயிளனச் சுடரில் காட்டினால் அவ்விளே ___________ 

(அ) உருகும்  

(ஆ) எரிெல்  

(இ) ஒன்றும் ஏற்படுவதில்ளை  

(ஈ) தவடித்ெல் 

4. கம்பளிளயப் வபான்ற பண்புகளளக் தகாண்ட தசயற்ளக இளே ___________ ஆகும். 

(அ) ளேைான்  

(ஆ) பாலிதயஸ்டர்  
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(இ) அக்ரிலிக்  

(ஈ) PVC 

5. தேகிழியின் சிறந்ெ பயன்பாதடன்பது ____________ என்ற பயன்பாட்டில் அறியைாம். 

(இ) இரத்ெப்ளபகள்  

(ஆ) தேகிழிக் கருவிகள் 

(இ) தேகிழி உறிஞ்சுக் குோய்கள்  

(ஈ) தேகிழி வகரி ளபகள் 

6. __________ என்பது மட்கும் ென்ளமயற்ற ஒரு தபாருள் 

(அ) காகிெம்  

(ஆ) தேகிழி புட்டி  

(இ) பருத்தி துணி  

(ஈ) கம்பளி 

7. PET என்பது ____________ இன் சுருக்தகழுத்ொகும். 

(அ) பாலிதயஸ்டர்  

(ஆ) பாலிதயஸ்டர் மற்றும் தடரிலின் 

(இ) பாலி எத்திலின் தடரிப்ொவைட்  

(ஈ) பாலித்தின் தடரிலின் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ___________ என்பது பாலிதயஸ்டர் துணிக்கு ஒர் எடுத்துக்காட்டு ஆகும். 

2. பல்வளக தேகிழிகளள இனம் காண ____________ பயன்படுகின்றன. 

3. சிறிய அைகுகளான பை ஒற்ளறப்படிகளின் தொடர்ச்சியான சங்கிலித் தொடர் அளமப்பின் தபயர் 

__________ ஆகும். 

4. முழுளமயான இயற்ளக இளேயின் எடுத்துக்காட்டு _________ ஆகும். 

5. கக்கூன்களளக் தகாதிக்க ளவத்துப் தபறும் இயற்ளக இளே ___________ என்று தபயர். 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. அதிக அளவிைான தேகிழிகள் சுற்றுச் சூேளை பாதிக்கின்றன. 

2. மறுத்ெல் (ெவிர்த்ெல்) என்பது தேகிழிளயக் ளகயாளும் சிறந்ெ முளறயாகும். 
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3. தசயற்ளக இளேகளான ஆளடகளள அணிந்து சளமயளறயில் வவளை தசய்வது சிறந்ெவெ. 

4. வீரியம் குளறந்ெ தேகிழிகள் சிளெந்து ளமக்வராதேகிழிகள் என்ற சிறிய துகள்களாகும். 

5. பருத்தி என்பது ஓர் இயற்ளகயான பாலிமர் ஆகும். 

தபாருத்துக: 

 A B 

1. ளேைான் - தவப்பத்ொல் இளகும் தேகிழி 

2. PVC - தவப்பத்ொல் இறுகும் தேகிழி 

3. வபக்ளைட் - இளே 

4. தடஃப்ைான் - மரக்கூழ் 

5. வரயான் - ஒட்டாெ சளமயல் கைன்கள் 

சரியான வரிளசயில் எழுது: 

1. நீர், மாவு, வினிகர் மற்றும் கிளிசரிளனக் தகாண்ட ஒரு சளமக்கும் கைளனக் கைக்கவும். 

2. இப்தபாருளள ோம் பயன்படுத்தும் முன் 24 மணி வேரம் குளிர ளவக்கவும். 

3. ஒரு குவளள வபான்வறா ஒரு கிண்ணம் வபான்வறா வடிவமாக்கவும். 

4. அந்ெத் திரவம் தெளிவளடயும் வளர மிெமான சூட்டில் தொடர்ந்து கைக்கவும். 

5. அந்ெத் திரவமானது தகாதிக்கத் தொடங்கும் தபாழுது அெளன அடுப்பில் இருந்து எடுத்துவிடைாம். 

6. அந்ெ தஜல்லிளன அலுமனியத் ெட்டின் வமல் பரப்பி விடவும். 

ஒப்புளம ெருக: 

1. பருத்தி: இயற்ளக: பாலிதயஸ்டர்: ___________ 

2. PLA கரண்டி: மட்கும் ென்ளம:: தேகிழி ஸ்பூன்: __________ 

3. ளேைான்: தவப்பத்ொல் உருகும்: பட்டு: ____________ 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

1. வாக்கியம்: மண்ணில் புளெக்கப்பட்ட காய்கறித் வொல்கள் இரு வாரங்களில் மளறந்து வபாகின்றன. 

காரணம்: காய்கறித் வொல்கள் மட்கும் ென்ளம தகாண்டளவ. 

2. வாக்கியம்: ளேைான் ஆளடகள் சிளெந்து ளமக்வரா இளேகளாக மாற அதிக காைமாகும். ஆனால் 

பருத்தி ஆளடகள் சிளெவளடய ஆறு மாெ காைம் வபாதுமானது. 
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காரணம்: ளேைான் தபட்வராலிய வவதிப்தபாருள்களால் ெயாரிக்கப்படுவொல் மட்கும் ென்ளம 

தபற்றிருப்பதில்ளை. பருத்தித் துணி மட்கும் ென்ளம தகாண்டது. 

3. வாக்கியம்: தேகிழி தபாருள்களளத் ெவிர்ப்பது ேல்ைது. 

காரணம்: தேகிழிகள் சுற்றுச் சூேளை மாசுபடுத்துகின்றன. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. பஞ்சு 2. ளேைான் 3. எரிெல் 4. அக்ரிலிக் 5. இரத்ெப் ளபகள் 6. தேகிழி புட்டி  

7. பாலி எத்திலின் தடரிப்ொவைட் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. குளட 2. தரசீன் குறியீடுகள் 3. பைபடி 4. பருத்தி 5. பட்டு 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறானளெத் திருத்தி எழுதுக: (விளடகள்) 

1. சரி 

2. சரி 

3. ெவறு  

சரியான விளட: இயற்ளக இளேகளான ஆளடகளள அணிந்து சளமயைளறயில் வவளை தசய்வது 

சிறந்ெவெ. 

4. சரி 

5. சரி 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. ளேைான் - இளே 

2. PVC - தவப்பத்ொல் இளகும் தேகிழி 

3. வபக்ளைட் - தவப்பத்ொல் இறுகும் தேகிழி 

4. தடஃப்ைான் - ஒட்டாெ சளமயல்கைன்கள் 

5. வரயான் - மரக்கூழ் 

சரியான வரிளசயில் எழுதுக: (சரியான வரிளச) 

1. நீர், மாவு, வினிகர் மற்றும் கிளிசரிளனக் தகாண்ட ஒரு சளமக்கும் கைளன கைக்கவும். 

2. அந்ெத் திரவம் தெளிவளடயும் வளர மிெமான சூட்டில் தொடர்ந்து ளவக்கவும். 

3. அந்ெத் திரவமானது தகாதிக்கத் தொடங்கும் தபாழுது அெளன அடுப்பில் இருந்து எடுத்துவிடைாம். 
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4. அந்ெ தஜல்லிளன அலுமனியத் ெட்டின் வமல் பரப்பி விடவும். 

5. ஒரு குவளள வபான்வறா ஒரு கிண்ணம் வபான்வறா வடிவளமக்கவும். 

6. இப்தபாருளள ோம் பயன்படுத்தும் முன் 24 மணி வேரம் குளிரளவக்கவும்.  

ஒப்புளம ெருக:  

1. தசயற்ளக 2. மட்காெ ென்ளம 3. தவப்பத்ொல் எரியும்  

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க: (விளடகள்) 

1. வாக்கியம் மற்றும் காரணம் சரி. R ஆனது A க்கான சரியான விளக்கம் ஆகும். 

2. வாக்கியம் மற்றும் காரணம் சரி. R ஆனது A க்கான சரியான விளக்கம் ஆகும். 

3. வாக்கியம் மற்றும் காரணம் சரி. R ஆனது A க்கான சரியான விளக்கம் ஆகும். 

 

7th Science Lesson 17 

17] அன்றாட வாழ்வில் வவதியியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

வ.எண் புதிய ஓ.ஆர்.எஸ் கிராம்/லிட்டர் செவீெம் % புதிய ஓ.ஆர்.எஸ் mno/லிட்டர் 

1 வசாடியம் குவளாளரடு 2.6 12.683 வசாடியம் 75 

2 குளுக்வகாஸ் 13.5 65.854 குவளாளரடு 65 

3 தபாட்டாசியம் குவளாளரடு 1.5 7.317 குளுக்வகாஸ் 75 

4 ட்ளரவசாடியம் சிட்வரட், 

ஷட்வராட் 

2.9 14.146 தபாட்டாசியம் 20 

5    சிட்வரட் 10 

6 தமாத்ெம் 20.5 100.00 தமாத்ெ சவ்வூடு 

பரவல் 

245 

சளி மற்றும் புளு வபான்ற வோய்களள ஏற்படுத்தும் ளவரஸ்களுக்கு ஆண்டிபயாடிக் மருந்துகள் வவளை 

தசய்வதில்ளை. 

மயக்க மூட்டிகள்: 1860இல் ஆல்பர்ட் நீம்மானின் என்பவர் வகாவகா இளைகளிலிருந்து வகாளகன் என்ற 

முெல் மயக்க மூட்டும் மருந்திளனப் பிரித்தெடுத்ொர். 

கிருமி ோசினி: குவளாவராளசதைவனால் மற்றும் தடர்தபன்கள் ஆகியளவ வசர்ந்ெ கைளவயாகும். 

அவயாடின் (Tincture): அவயாடின் + 2 to 3% ஆல்ைகால் - நீர் கைந்ெ வசாப்பு களரசல், ஐவயாடஃபார்ம் 

பினாலிக் களரசல்கள், எத்ெனால் மற்றும் வபாரிக் அமிைம் ஆகியளவ சிை எடுத்துக்காட்டுகளாகும். 

இயற்ளக ஆண்டிதசப்டிக் : பூண்டு, மஞ்சள், வசாற்று கற்றாளை, தவங்காயம், முள்ளங்கி. 

தீப்பிடித்ெலின் வவதிவிளன: ஆக்ஸிஜன் + தவப்பம் + எரிதபாருள் = தீ. 
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தமழுகுவர்த்தியின் வமவை உள்ள காற்று எரிவொல் தமழுகுவர்த்தி சுடர் உருவாகிறது. தவப்பசைனக் 

தகாள்ளகயின்படி சுடரின் வமல் எரியக்கூடிய காற்றின் அடர்த்தியானது சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள காற்றின் 

அடர்த்திளய விட குளறவாக இருப்பொல் சுடரானது எப்தபாழுதும் வமல் வோக்கி இருக்கின்றது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. நிவமானியா, மற்றும் மூச்சுக் குோய் அேற்சி சிகிச்ளசயில் பயனுள்ள ஒரு மருந்து __________ 

(அ) ஸ்ட்தரப்வடாளமசின்  

(ஆ) குவளாவராம்தபனிகால் 

(இ) தபன்சிலின்  

(ஈ) சல்பாகுனிடின் 

2. ஆஸ்பிரின் ஒரு _____________ 

(அ) ஆண்டிபயாடிக்  

(ஆ) ஆண்டிளபரடிக்  

(இ) மயக்க மருந்து  

(ஈ) ளசக்கீதடலிக் 

3. __________ என்பது வயிற்று அமிைத்ளெ ேடுநிளையாக்குகிறது. 

(அ) அமிை நீக்கி  

(ஆ) ஆண்டிளபரடிக்  

(இ) வலிநிவாரணி  

(ஈ) ஆண்டிஹிஸ்டமின் 

4. ஒரு தபாருள் தீப்பிடிக்க வெளவயான மிகக் குளறந்ெ தவப்ப நிளை அென் ___________ என 

அளேக்கப்படுகிறது. 

(அ) தகாதிநிளை  

(ஆ) உருகுநிளை  

(இ) சிக்கைான தவப்பநிளை  

(ஈ) எரிதவப்ப நிளை 

5. தமழுகுவர்த்தியின் சுடரில் தவப்பமான பகுதி எது ___________ 

(அ) நீைம்  
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(ஆ) மஞ்சள்  

(இ) கருப்பு  

(ஈ) உள் பகுதி  

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. தபன்சிலின் முென்முெலில் கண்டுபிடித்ெவர் _____________ 

2. உைக ORS தினம் ____________ 

3. எரிெல் என்பது ஒரு வவதிவிளன, இதில் தபாருள் ___________ உடன் விளனபுரிகிறது. 

4. நீரில் ேளனந்ெ காகிெத்தின் எரிதவப்ப நிளை _____________ 

5. எண்தணய்யால் உற்பத்தி தசய்யப்படும் தேருப்ளப ___________ ஆல்கட்டுப்படுத்ெ முடியாது. 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. சளி மற்றும் புளு வபான்ற வோய்களள ஏற்படுத்தும் ளவரஸ்களுக்கு ஆண்டிபயாடிக்குகள் மருந்துகள் 

வவளை தசய்யும். 

2. வலி நிவாரணி என்பது காய்ச்சலின் வபாது தவப்ப நிளைளயக் குளறக்கும் தபாருட்கள். 

3. அளனத்து எரிதபாருள்களும் சுடளர உருவாக்குகின்றன. 

4. எரிெலுக்கு ஆக்ஸிஜன் அவசியம். 

5. மரம் மற்றும் நிைக்கரிளய எரிப்பொல் காற்றுமாசுபடுகிறது. 

தபாருத்துக: 

1. ஆண்டிளபரடிக் - வலிளயக் குளறக்கும். 

2. வலி நிவாரணி - உடல்தவப்ப நிளைளயக் குளறக்கும். 

3. ஆன்டாசிட் - ென்னிச்ளசயான எரிப்பு 

4. பாஸ்பரஸ் - ORS தீர்வு 

5. கார்பன் ளட ஆக்ளசடு - சுவாச பிரச்சளனக்கு வழி வகுக்கிறது. 

ஒப்புளம ெருக: 

1. சுடரின் உள்மண்டைம்: ___________, சுடரின் தவளிமண்டைம்: ____________ 

2. டிஞ்சர்: _____________ ; ஹிஸ்டளமன்: ____________ 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. தபன்சிலின் 2. ஆண்டிளபரடிக் 3. அமிைநீக்கி 4. எரிதவப்பநிளை  
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5. நீைம் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. அதைக்சாண்டர் ஃப்தளம்மிங் 2. (ஜீளை 29) 3. ஆக்ஸிஜவனற்ற காரணி  

4. (4510F) 5. ெண்ணீர் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறானளெத் திருத்தி எழுதுக: (விளடகள்) 

1. ெவறு  

சரியான விளட: சளி மற்றும் புளு வபான்ற வோய்களள ஏற்படுத்தும் ளவரஸ்களுக்கு ஆண்டியாடிக்குகள் 

மருந்துகள் வவளை தசய்யவதில்ளை 

2. ெவறு  

சரியான விளட: உடம்தபல்ைாம் ெனப்பு என்பது காய்ச்சலின் வபாது தவப்பநிளைளயக் குளறக்கும் 

தபாருட்கள். 

3. ெவறு  

சரியான விளட: அளனத்து எரிதபாருள்களும் சுடளர உருவாக்குவதில்ளை.  

4. சரி 

5. சரி 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. ஆண்டிளபரடிக் - உடல்தவப்பநிளைளயக் குளறக்கும் 

2. வலி நிவாரணி – வலிளயக் குளறக்கும் 

3. ஆன்டாசிட் - தீர்வு 

4. பாஸ்பரஸ் - ென்னிச்ளசயான எதிர்ப்பு 

5. கார்பன் ளட ஆக்ளைடு - சுவாக பிரச்சளனக்கு வழி வகுக்கிறது 

ஒப்புளம ெருக: (விளடகள்) 

1. குளறந்ெ தவப்பம் (கருப்பு), அதிக தவப்பம் (நீைம்) 

2. நிறமி ோசினி, ஒவ்வாளம பாதிப்பு 
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7th Science Lesson 18 

18] அன்றாட வாழ்வில் விைங்குகள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

வென்: வென் எங்கிருந்து ேமக்குக் கிளடக்கிறது? அது எவ்வாறு உருவாகிறது? என்பது தெரியுமா? நீங்கள் 

வென் கூட்டில் பை வெனீக்கள் இருப்பளெப் பார்த்திருப்பீர்கள். வெனீக்கள் மைர்களிலிருந்து, தேக்டார் 

என்ற இனிப்புச் சாற்ளறச் வசகரித்து, அளெத் வெனாக மாற்றி, அளெத் வென் கூட்டில் உள்ள வென் 

அளறகளில் வசமிக்கின்றன. 

வவளைக்காரத் வெனீக்களின் வவளை என்னதவன்றால் மைர்களில் உள்ள வெளனச் வசகரிக்கும், 

வமலும் அளவ இளந்வெனீக்களள வளர்க்கும், வென் கூடு வசெம் அளடந்ொல் அளெச் சரி தசய்யும், வென் 

கூட்ளடப் பாதுகாக்கும். 

பட்டு உற்பத்தியில், உைகிவைவய இரண்டாவது இடத்ளெப் தபறுவது ேம் இந்திய ோடு. ெமிழ்ோட்டில் 

உள்ள காஞ்சிபுரம், திருபுவனம் மற்றும் ஆரணி வபான்ற இடங்கள் பட்டு உற்பத்திக்குப் புகழ் தபற்றளவ. 

விைங்குகளின் இனப்தபருக்கத்ளெ ஆய்வு தசய்ெல் மற்றும் அவற்றின் பராமரிப்பு பற்றிப் படிக்கும் பிரிவிற்கு 

விைங்கு வளர்ப்பு (Animal Husbandary) என்று தபயர். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ___________ தினசரி, கால்ேளடகளிலிருந்து ேமக்குக் கிளடக்கும் முக்கியமான தபாருளாகும். 

(அ) முட்ளட  

(ஆ) பால்  

(இ) இளவ இரண்டும்  

(ஈ) இளவ எதுவும் அல்ை 

2. முட்ளடயில் _________ அதிகம் உள்ளது. 

(அ) புரெம்  

(ஆ) கார்வபா ளைட்வரட்  

(இ) தகாழுப்பு  

(ஈ) அமிைம் 

3. தவள்ளாடு மற்றும் தசம்மறி ஆடுகளின் எந்ெ பாகம் ____________ ஆளடகள் ெயாரிக்க 

உெவுகிறது? 

(அ) கால்  

(ஆ) ளக  
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(இ) உவராமம்  

(ஈ) ெளை 

4. பட்டுப் பூச்சிகளள வளர்ப்பதும், பட்டு இளேகளள உருவாக்குவதும் இவ்வாறு அளேக்கப்படுகிறது 

_____________ 

(அ) ைார்ட்டிகல்சர்  

(ஆ) ஃபுவளாரிகல்சர்  

(இ) அக்ரிகல்சர்  

(ஈ) தசரிகல்சர் 

5. பிரித்தெடுப்பவரின் வோய் என்றளேக்கப்படுவது _____________ 

(அ) ஆஸ்துமா  

(ஆ) ஆந்ெராக்ஸ்  

(இ) ளடஃபாய்டு  

(ஈ) காைரா 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. புரெம் மற்றும் ____________ பாலில் அதிகம் உள்ளது. 

2. வென் கூட்டிலிருந்து ____________ எடுக்கப்படுகிறது. 

3. ஆந்ெராக்ஸ் வோளய உண்டாக்குவது ____________ 

4. இயற்ளக இளேகளிவைவய வலிளமயான இளே _____________ 

5. அளமதிபட்டு ___________ ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. இயற்ளகயின் மிகப் தபரிய தகாளட விைங்குகள். 

2. குதிளரயின் உவராமம் ஓவியம் தீட்டும் தூரிளககளில் பயன்படுத்ெப்படுகிறது. 

3. பட்டுப்பூச்சி கம்பளி இளேகளளத் ெருகிறது. 

4. அஹிம்ளசப் பட்டின் மறுதபயர் மல்தபரி பட்டு. 

5. ஆந்த்ராக்ளைக் குணப்படுத்தும் சிறந்ெ மருந்து தபனிசிலின். 

தபாருத்துக: 

1. கூட்டுப்புழு - இளறச்சி 
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2. அளமதிப்பட்டு - வகாழிப்பண்ளண 

3. பிராய்ைர் - பட்டுப்பூச்சி 

4. இனிப்பான திரவம் - ஆந்திரப்பிரவெசம் 

5. ஆடு - வென் 

ஒப்புளம ெருக: 

1. நீர்: குோய்: மின்சாரம்:: ___________ 

2. ொமிரம்: கடத்தி: கட்ளட:: _____________ 

3. நீளம்: மீட்டர் அளவு: மின்சாரம்: _____________ 

4. மில்லி ஆம்பியர்: ளமக்வரா அம்பியர்: 10-3 A: _____________ 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

1. கூற்று: விைங்குகளின் உவராமங்களிலிருந்து இளேகள் எடுக்கப்படுகின்றன. 

காரணம்: ஆடு, யாக், அல்பாகா (உவராம ஆடு) மற்றும் முயல் கம்பளி இளேகளளத் ெருகின்றன. 

(அ) கூற்றும், காரணமும் சரி  

(ஆ) கூற்று சரி, காரணம் ெவறு 

(இ) கூற்று ெவறு, காரணம் சரி  

(ஈ) கூற்றும், காரணமும் ெவறு 

2. கூற்று: தபனிசிலின் மற்றும் சிப்வராஃப்வளாக்சாசின் 

காரணம்: இந்ெ மருந்துகள் பசு அம்ளமளயக் குணமாக்கும். 

(அ) கூற்று சரி, காரணம் ெவறு  

(ஆ) கூற்று ெவறு, காரணம் சரி 

(இ) கூற்றும் ெவறு, காரணமும் ெவறு  

(ஈ) கூற்றும் சரி, காரணமும் சரி 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. பால் 2. புரெம் 3. உவராமம் 4. தசரிகல்சர் 5. ஆந்ெராக்ஸ்  

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. கால்சியம் 2. வென் 3. வபசில்ைஸ் ஆந்த்ராசிஸ் 4. பட்டு 5. (1992) 
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சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறானளெத் திருத்தி எழுதுக: (விளடகள்) 

1. சரி 

2. சரி 

3. ெவறு  

சரியான விளட: பட்டுப்பூச்சி பட்டு இளேகளளத் ெருகிறது. 

4. ெவறு  

சரியான விளட: அஹிம்ளசப் பட்டின் மறுதபயர் அளமதி பட்டு.  

5. சரி 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. கூட்டுப் புழு - பட்டுப் பூச்சி 

2. அளமதிப் பட்டு - ஆந்திரப் பிரவெசம் 

3. பிராய்ைர் - வகாழிப்பண்ளண 

4. இனிப்பான திரவம் - வென் 

5. ஆடு - இளறச்சி 

ஒப்புளம ெருக: (விளடகள்) 

1. கம்பி 2. கடத்ொப் தபாருள் 3. ஆம்பியர் 4. 10-6 A 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க: (விளடகள்) 

1. கூற்றும், காரணமும் சரி 

2. கூற்று சரி, காரணம் ெவறு 

 

7th Science Lesson 19 

19] காட்சித் தொடர்பியல் 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. வெர்ந்தெடுத்ெ உளரளய ேகதைடுக்க ___________ விளசப்பைளகக் குறுக்கு வழி பயன்படுகிறது. 

(அ) Ctrl + c  

(ஆ) Ctrl + v  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             131 

(இ) Ctrl + x  

(ஈ) Ctrl + A 

2. வெர்ந்தெடுத்ெ உளரளய தவட்ட __________ விளசப்பைளகக் குறுக்கு வழி பயன்படுகிறது. 

(அ) Ctrl + c  

(ஆ) Ctrl + v  

(இ) Ctrl + x  

(ஈ) Ctrl + A 

3. லிதபர் ஆபிஸ் ளரட்டரில் எத்ெளன வளகயான பக்க அளமவுகள் எள்ளன? 

(அ) 1  

(ஆ) 2  

(இ) 3  

(ஈ) 4 

4. திளரயில் ரூைர் தெரியாவிட்டால் _____________ கிளிக் தசய்ய வவண்டும் 

(அ) View → ruler  

(ஆ) Vire → task  

(இ) File → save  

(ஈ) Edit → paste 

5. ஆவணத்ளெச் வசமிக்க தமனு பயன்படுகிறது. 

(அ) File → open  

(ஆ) File → print  

(இ) File → save  

(ஈ) File → close 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. Ctrl + c 2. Ctrl + x 3. (2) 4. view → ruler 5. File → save 
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8th Science Lesson 1 

1] அளவீட்டிைல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

CGS, MKS மற்றும் SI அலகு முயைகள் தமட்ரிக் அலகு முயை ேயகயைச் ைார்ந்ெயே. ஆனால் FPS 

அலகுமுயை தமட்ரிக் அலகுமுயை அல்ல. இது ஆங்கில இைற்பிைலாளர்கள்  ைன் டுத்திை அலகு முயை 

ஆகும்.  

தைவ்ோய் வகாளின் காலநியல  ற்றிை ெகேல்கயளச் வைகரிப் ெற்காக 1998ஆம் ஆண்டு டிைம் ர் மாெம், 

அதமரிக்காவின் வெசிை ோனிைல் மற்றும் விண்தேளி நிர்ோகம் (National Aeronautics and Space 

Administration – NASA) ‘Mars Climate Orbiter’ எனும் சுற்றுக்கலத்யெ அங்கு அனுப்பிைது. ஒன் து 

மாெங்களுக்குப் பிைகு, தைவ்ோய் வகாயள தேருங்கி ேந்ெவ ாது, சுற்றுக்கலமானது 1999, தைப்டம் ர் 23 

அன்று கண்ணிற்குப் புலப் டாமல் மயைந்து வ ானது. தகாலராவடாவில் இருந்ெ விண்கலம் தைலுத்தும் 

குழுவிற்கும், கலிஃவ ார்னிைாவில் இருந்ெ  ணி ேழிேடத்தும் குழுவிற்கும் இயடவைைான ெகேல் 

 ரிமாற்ைத்தில் ஏற் ட்ட குழப் ம் காரணமாக சுற்றுக்காலக் கணக்கீட்டில் பியழ ஏற் ட்டது என்று அறிக்யக 

தேளிைானது. இப் ணியில் ஈடு ட்ட இரு குழுக்களில், ஒரு குழு ஆங்கிவலை FPS அலகு முயையையும் 

மற்தைாரு குழு MKS அலகு முயையையும்  ைன் டுத்தி கணக்கீடு தைய்துள்ளனர். இெனால் சுமார் 125 

மில்லிைன் டாலர்கள் இழப்பு ஏற் ட்டது. 

6.023 x 1023 எனும் எண் அவோவகட்ரா எண் என்றும் ேழங்கப் டுகிைது. 

1995ஆம் ஆண்டு ேயர ெளக் வகாணம் மற்றும் திண்மக் வகாணம் ஆகிையே துயண அளவுகள் என 

ெனிைாக ேயகப் டுத்ெப் ட்டிருந்ென. 1995ஆம் ஆண்டில் இயே ேழி அளவுகள்  ட்டிைலில் 

வைர்க்கப் ட்டன. 

கிரீன்விச் ைராைரி வேரம்(GMT): இது இங்கிலாந்து ோட்டின் லண்டன் மாேகருக்கு அருகில், கிரீன்விச் 

என்னுமிடத்தில் உள்ள இராைல் ோனிைல் ஆய்வு யமைத்தின் (Royal Astronomical Obervatory) 

வேரமாகும். இது 0o தீர்க்கக் வகாட்டில் கணக்கிடப் டுகிைது. புவிைானது 15o இயடதேளியில் அயமந்ெ 

தீர்க்கக் வகாடுகளின் அடிப் யடயில் 24 மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப் ட்டுள்ளது. இயே வேர 

மண்டலங்கள் (Time Zones) என்று அயழக்கப் டுகின்ைன. அடுத்ெடுத்ெ இரண்டு வேர மண்டலங்களுக்கு 

இயடவை உள்ள காலஇயடதேளி 1 மணி வேரம் ஆகும். 

இந்திை திட்ட வேரம் (IST): இந்திைாவின் உத்திரப்பிரவெை மாநிலத்தில் உள்ள மிர்ைாபூர் (Mirzapur) எனும் 

இடத்தின் ேழிைாகச் தைல்லும் தீர்க்கக் வகாட்யட ஆொரமாகக் தகாண்டு இந்திை திட்ட வேரம் 

கணக்கிடப் டுகிைது. இக்வகாடானது 82.5o (கிழக்கு) தீர்க்கக் வகாட்டில் அயமந்துள்ளது. IST கிரீன்விச் 

ைராைரி வேரம் + 5.30 மணி 

I. ைரிைான வியடயை வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக 

1. கீழ்க்கண்டேற்றுள் எது ஆங்கிவலை அலகீட்டு முயைைாகும். 

அ) CGS  

ஆ) MKS  

இ) FPS  

 ஈ)SI 
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2. மின்வனாட்டம் என் து _________ அளவு ஆகும். 

அ) அடிப் யட  

ஆ) துயண நியல  

இ) ேழி  

ஈ) தொழில் ைார்ந்ெ 

3. தேப் நியலயின் SI அலகு _________ 

அ) தைல்சிைஸ்  

ஆ) ஃ ாரன்ஹீட்  

இ) தகல்வின் 

 ஈ) ஆம்பிைர் 

4. த ாருளின் அளவு என் து 

அ) அணுக்களின் எண்ணிக்யகக்கு வேர்த்ெகவில் இருக்கும் 

ஆ) அணுக்களின் எண்ணிக்யகக்கு எதிர்த்ெகவில் இருக்கும் 

இ) அணுக்களின் எண்ணிக்யகயின் இருமடிக்கு வேர்த்ெகவில் இருக்கும் 

ஈ) அணுக்களின் எண்ணிக்யகயின் இருமடிக்கு எதிர்த்ெகவில் இருக்கும் 

5. ஒளிச்தைறிவு என் து _________ யின் ஒளிச்தைறிோகும். 

அ) வலைர் ஒளி  

ஆ) புை ஊொக் கதிரின் ஒளி 

இ) கண்ணுறு ஒளி  

ஈ) அகச்சிேப்புக் கதிரின் ஒளி 

6. SI அலகு என் து 

அ)  ன்னாட்டு அலகு முயை  

ஆ) ஒருங்கியணந்ெ அலகு முயை 

இ)  ன்னாட்டு குறியீட்டு முயை  

ஈ) ஒருங்கியணந்ெ குறியீட்டு முயை 

7. அளவிடப் ட்ட இரண்டு அல்லது அெற்கு வமற் ட்ட அளவீட்டு மதிப்புகளின் 
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தேருக்கமானது _________ என அயழக்கப் டுகிைது. 

அ) துல்லிைத்ென்யம  

ஆ) துல்லிைத்ென்யமயின் நுட் ம் 

இ) பியழ  

ஈ) வொராைம் 

8. அடிப் யட அளவுகள் ெவிர்த்ெ பிை அளவுகள் _________  

அ) துயண அளவுகள்  

ஆ) ேழி அளவுகள் 

இ) தொழில்முயை அளவுகள்  

ஈ) ஆற்ைல் அளவுகள் 

9. கீழ்க்கண்ட எந்ெக் கூற்று வொராைம்  ற்றிை ெேைான கூற்ைாகும். 

அ) வொராைம் என் து துல்லிைமான மதிப்ய த் ெரும் 

ஆ) வொராைம் என் து கணக்கிடுெயல எளியமைாக்குகிைது. 

இ) வொராைம் என் து குயைோன அளவுத் ெகேல்கள் கியடக்கும்வ ாது  ைனுள்ளொக அயமகிைது. 

ஈ) வொராைம் என் து உண்யமைான மதிப்புக்கு தேருக்கமான மதிப்பியனத் ெருகிைது. 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1.திண்மக்வகாணம் _________ என்ை அலகில் அளக்கப் டுகிைது. 

2. _________ இைற்பிைல் அளவுகளுக்கான த ாதுோன அளவீட்டின் வெயேயை உணர்ந்து, 

அெற்கான அங்கீகாரத்யெ ேழங்கிைது. 

3. ஒரு த ாருளின் குளிர்ச்சி அல்லது தேப் த்தின் அளோனது _________ என அயழக்கப் டுகிைது. 

4. மின்வனாட்டத்தியன அளவிடப்  ைன் டும் கருவி _________ ஆகும். 

5. _________ என் து 6.023 x 10+23 அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகயளக் தகாண்டுள்ளது. 

6. ஓரலகுப்  ரப்பில் ஓரலகு _________ இல் தேளியிடப் டும் கண்ணுறு ஒளியின் அளவே 

ஒளிச்தைறிோகும். 

7. குோர்ட்ஸ் கடிகாரங்கள் _________ அயலவுகயளப்  ைன் டுத்திச் தைைல் டுகின்ைன. 

8. அளவீடுகளின் நியலைற்ைத்ென்யம _________ என அயழக்கப் டுகிைது. 

9. அளவிடப் ட்ட மதிப்புகளின் தேருங்கிைத் ென்யமவை _________ ஆகும். 
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10. இரண்டு வேர்க்வகாடுகளின் குறுக்கீட்டினால் _________ உருோகிைது. 

III. ைரிைா? ெேைா? என எழுதுக. 

1. SI அலகு முயை என் து தமட்ரிக் அலகு முயைைாகும். 

2. ஓர் அயமப்பில் உள்ள துகள்களின் தமாத்ெ இைக்க ஆற்ைலின் அளவே தேப் நியல ஆகும். 

3. நீரின் உயைநியலப் புள்ளிைானது தேப் நியலமானியில் வமல்நியலப் புள்ளிைாகக் (UFP) 

குறிக்கப் டுகிைது. 

4. 4. ஒரு நிமிடத்தில் தைல்லும் மின்னூட்டத்தின் அளவு ஒரு கூலும் எனில் அது ஓர் ஆம்பிைர் என 

அயழக்கப் டுகிைது. 

5. த ாருளில் அடங்கியுள்ள துகள்களின் எண்ணிக்யகவை த ாருளின் அளோகும். 

6. தமழுகுேர்த்தியிலிருந்து தேளிைாகும் ஒளிச்தைறிவின் வொராைமான மதிப்பு ஒரு வகண்டிலாவிற்குச் 

ைமமாகும். 

7. கூம்பின் உச்சி ஏற் டுத்தும் வகாணம் ெளக்வகாணத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். 

8. குோர்ட்ஸ் கடிகாரங்கள் GPS கருவிகளில்  ைன் டுகிைது. 

9. மின்புலச் தைறிவியனக் குறிப்பிட ‘வகண்டிலா’ என்ை அலகு  ைன் டுகிைது. 

10. 4.582 எண்ணின் முழுயமைாக்கப் ட்ட மதிப்பு 4.58 

IV. த ாருத்துக. 

தொகுதி அ தொகுதி ஆ 

1] தேப் நியல - அ. உண்யமைானமதிப்பின் தேருங்கிை அளவு 

2] ெளக்வகாணம் - ஆ. குளிர்ச்சி மற்றும் தேப் த்தின் அளவு 

3] திண்மக் வகாணம் - இ. இரண்டு அல்லது அெற்கு வமற் ட்ட அளவீடுகளின் தேருங்கிைத் ென்யம  

4] துல்லிைத் ென்யம - ஈ. மூன்று அல்லது அெற்கு வமற் ட்ட ெளங்களின் குறுக்கீட்டினால் ஏற் டும் 

வகாணம் 

5] நுட் ம் - உ. இரண்டு ெளங்களின் குறுக்கீட்டினால்  

 ஏற் டும்வகாணம் 

V. காரணம் மற்றும் கூற்று 

1. கூற்று : SI அலகுமுயை அளவீடுகளுக்கான மிகச் ைரிைான முயைைாகும். 

காரணம்: தேப் நியலக்கான SI அலகு தகல்வின். 
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அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிை இரண்டும் ைரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்குச் ைரிைான விளக்கம் 

ெருகிைது. 

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிை இரண்டும் ைரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்குச் ைரிைான விளக்கமன்று. 

இ) கூற்று ைரிைானது. ஆனால் காரணம் ைரிைன்று. 

ஈ) கூற்று ெேைானது. ஆனால், காரணம் ைரிைானது. 

2. கூற்று : மின்வனாட்டம், த ாருளின் அளவு, ஒளிச்தைறிவு ஆகிையே இைற்பிைலில் அடிப் யட 

அளவீடுகளாகும். 

காரணம்: அயே ஒன்று மற்தைான்வைாடு ைார்புயடைென்று. 

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிை இரண்டும் ைரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்குச் ைரிைான விளக்கம் 

ெருகிைது. 

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிை இரண்டும் ைரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்குச் ைரிைான விளக்கமன்று. 

இ) கூற்று ைரிைானது. ஆனால் காரணம் ைரிைன்று. 

ஈ) கூற்று ெேைானது. ஆனால், காரணம் ைரிைானது. 

3. கூற்று : கடிகாரத்தின் வினாடி முள்ளின் மீச்சிற்ைளவு ஒரு வினாடிைாகும். 

காரணம்: மீச்சிற்ைளவு என் து ஒரு கருவிைால் துல்லிைமாக அளவிடப் டும் மிகப்த ரிை அளவீடாகும். 

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிை இரண்டும் ைரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்குச் ைரிைான விளக்கம் 

ெருகிைது. 

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிை இரண்டும் ைரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்குச் ைரிைான விளக்கமன்று. 

இ) கூற்று ைரிைானது. ஆனால் காரணம் ைரிைன்று. 

ஈ) கூற்று ெேைானது. ஆனால், காரணம் ைரிைானது. 

4. கூற்று : அேகாட்வரா எண் என் து ஒரு வமால் த ாருளில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்யகைாகும். 

காரணம்: அேகாட்வரா எண் ஒரு மாறிலி ஆகும். 

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிை இரண்டும் ைரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்குச் ைரிைான விளக்கம் 

ெருகிைது. 

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிை இரண்டும் ைரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்குச் ைரிைான விளக்கமன்று. 

இ) கூற்று ைரிைானது. ஆனால் காரணம் ைரிைன்று. 

ஈ) கூற்று ெேைானது. ஆனால், காரணம் ைரிைானது. 

5. கூற்று : திண்மக் வகாணத்தின் அலகு வரடிைன். 
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காரணம்: ஒரு வரடிைன் என் து ேட்டத்தின் யமைத்திலிருந்து ேயரைப் டும் ஆரத்தின் நீளமானது 

கடக்கும் வகாண அளோகும். 

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிை இரண்டும் ைரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்குச் ைரிைான விளக்கம் 

ெருகிைது. 

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிை இரண்டும் ைரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்குச் ைரிைான விளக்கமன்று. 

இ) கூற்று ைரிைானது. ஆனால் காரணம் ைரிைன்று. 

ஈ) கூற்று ெேைானது. ஆனால், காரணம் ைரிைானது. 

VI. ஓரிரு ோர்த்யெகளில் வியடைளிக்க. 

1. FPS முயையில் நியையின் அலகு என்ன? 

2. SI முயையில் உள்ள அடிப் யட அளவுகள் எத்ெயன? 

3. தேப் நியலயை அளக்க உெவும் கருவியின் த ைரியனத் ெருக. 

4. ஃ ாரன்ஹீட் தேப் நியலமானியில் உள்ள ‘கீழ்நியலப்புள்ளி’ தேப் நியலயின்(Lower Fixed Point 

Temperature) மதிப்பு என்ன? 

5. ஒளிதைறிவின் SI அலகு என்ன? 

6. அேகாட்வரா எண்ணின் மதிப்பு என்ன? 

7. அணுக்கடிகாரங்களில்  ைன் டும் அயலவுகளின் ேயக என்ன? 

8. காட்சிப் டுத்துெலின் (Display) அடிப் யடயில் ேயகப் டுத்ெப் டும் கடிகாரங்களின் த ைர்கயளக் 

குறிப்பிடுக. 

9. கடிகாரத்தில் ஒரு மணிவேரத்தில் நிமிடமுள் எத்ெயன முயை சுற்றிேரும்? 

10. ஒரு நிமிட வேரத்தில் எத்ெயன மணிகள் உள்ளன? 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயை வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக 

1. FPS, 2. அடிப் யட, 3. தகல்வின், 4. அணுக்களின் எண்ணிக்யகக்கு வேர்த்ெகவில் இருக்கும், 5. 

கண்ணுறு ஒளி, 6.  ன்னாட்டு அலகு முயை, 7. துல்லிைத்ென்யமயின் நுட் ம், 8. ேழி அளவுகள், 9. 

வொராைம் என் து துல்லிைமான மதிப்ய த் ெரும். 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ஸ்ட்வரடிைன், 2. அறிவிைல் அறிஞர்கள், 3. தேப் நியல, 4. அம்மீட்டர், 5. ஒரு வமால், 6. திண்மக் 

வகாணம், 7. மின்னனு அயலவுகள், 8. பியழகள், 9. நுட் ம், 10. ெளக்வகாணம். 

III. ைரிைா? ெேைா? என எழுதுக. 
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1. ைரி, 2. ைராைரி இைக்க ஆற்ைல், 3. கீழ்நியலப் புள்ளி, 4. விோடியில், 5. ைரி, 6. ைரி, 7. ைரி, 8. 

அணுக்கடிகாரங்கள், 9. ஒளிச்தைறிவு, 10. ைரி 

IV. த ாருத்துக. 

1. ஆ, 2. உ, 3. ஈ, 4.அ, 5. இ 

V. காரணம் மற்றும் கூற்று 

1. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிை இரண்டும் ைரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்குச் ைரிைான விளக்கமன்று. 

2. கூற்று ைரிைானது. ஆனால் காரணம் ைரிைன்று.  

3. கூற்று ைரிைானது. ஆனால் காரணம் ைரிைன்று. 

4. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிை இரண்டும் ைரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்குச் ைரிைான விளக்கம் 

ெருகிைது. 

5. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரிைன்று. 

VI. ஓரிரு ோர்த்யெகளில் வியடைளிக்க. 

1.  வுண்ட், 2. ஏழு, 3. தேப் நியலமானி, 4. 32°F, 5. வகண்டிலா, 6. 6.023 × 1023, 7. அணுவினுள் 

ஏற் டும் அதிர்தேண்கள், 8. ஒப்புயமேயகக் கடிகாரங்கள், எண்ணிலக்க ேயகக் கடிகாரங்கள், 9. ஒரு 

முயை, 10. 60 மணி வேரம் 

 

8th Science Lesson 2 

2] வியையும் அழுத்ெமும் 

I. ைரிைான வியடயை வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக 

1. ஒரு த ாருள் இைங்கும் தியைக்கு எதிரான தியையில் வியையைச் தைலுத்தினால் அப்த ாருளின் 

இைக்கமானது 

அ) நின்று விடும்  

ஆ) அதிக வேகத்தில் இைங்கும் 

இ) குயைந்ெ வேகத்தில் இைங்கும்  

ஈ) வேறு தியையில் இைங்கும். 

2. திரேத்தினால் த ைப் டும் அழுத்ெம் எெனால் அதிகரிக்கிைது? 

அ) திரேத்தின் அடர்த்தி  

ஆ) திரேத்ெம்  உைரம் 

இ) அ மற்றும் ஆ  
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ஈ) வமற்கண்ட எதுவுமில்யல. 

3. அழுத்ெத்தின் அலகு 

அ)  ாஸ்கல்  

ஆ) Nm-2  

இ)  ாய்ஸ்  

ஈ) அ மற்றும் ஆ 

4. கடல் மட்டத்தில் ேளிமண்டல அழுத்ெத்தின் மதிப்பு 

அ) 76 தை.மீ  ாெரைத் ெம் ம்  

ஆ) 760 தை.மீ  ாெரைத் ெம் ம் 

இ) 176 தை.மீ  ாெரைத் ெம் ம்  

ஈ) 7.6 தை.மீ  ாெரைத் ெம் ம் 

5.  ாஸ்கல் விதி இதில்  ைன் டுகிைது. 

அ) நீரிைல் உைர்த்தி  

ஆ) ெயட தைலுத்தி (பிவரக்) 

இ) அழுத்ெப் ட்ட த ாதி  

ஈ) வமற்கண்ட அயனத்தும் 

6. கீழ்க்காணும் திரேங்களுள் எது அதிக  ாகுநியல உயடைது? 

அ) கிரீஸ்  

ஆ) நீர்  

இ) வெங்காய் எண்தணய்  

ஈ) தேய் 

7.  ாகுநியலயின் அலகு 

அ) Nm2  

ஆ)  ாய்ஸ்  

இ) kgms-1  

ஈ) அலகு இல்யல 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ஆழம் அதிகரிக்கும்வ ாது திரே அழுத்ெம் ________ 

2. நீரிைல் உைர்த்தி ____________ விதியை அடிப் யடைாகக் தகாண்டு தைைல் டுகிைது. 
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3. ொேரங்களில் நீர் வமவல ஏறுேெற்குக் காரணம் ________ என்ை திரேப்  ண்வ  ஆகும். 

4. எளிை  ாெரைமானி முென்முெலில் ________ என் ேரால் உருோக்கப் ட்டது. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: 

1. தகாடுக்கப் ட்ட  ரப்பின் மீது தைைல் டும் வியை அழுத்ெம் எனப் டும். 

2. இைங்கும் த ாருள் உராய்வின் காரணமாக ஓய்வு நியலக்கு ேருகிைது. 

3. ஒரு த ாருளின் எயட மிெப்பு வியையை விட அதிகமாக இருந்ொல் அப்த ாருள் மூழ்கும். 

4. ஒரு ேளிமண்டல அழுத்ெம் என் து ஒரு ைதுர மீட்டர்  ரப்பின் மீது தைைல் டும் 100000 நியூட்டன் 

வியைக்குச் ைமம். 

5. உருளும் உராய்வு ேழுவு உராய்யே விட ைற்று அதிகமாக இருக்கும். 

6. ஆற்ைல் இழப்பிற்கு உராய்வு மட்டுவம காரணம். 

7. ஆழம் குயையும்வ ாது திரே அழுத்ெம் குயையும். 

8.  ாகுநியல திரேத்தின் அழுத்ெத்யெச் ைார்ந்ெது. 

IV. த ாருத்துக: 

அ.  

1. நியல உராய்வு -  ாகுநியல 

2. இைக்க உராய்வு - குயைந்ெ உராய்வு 

3. உருளும் உராய்வு - த ாருள்கள் இைக்கத்தில் உள்ளன 

4. திரே அடுக்குகளுக்கு இயடவைைான உராய்வு - த ாருள்கள் ேழுவுகின்ைன 

5. ேழுவு உராய்வு - த ாருள்கள் ஓய்வு நியலயில் உள்ளன 

ஆ. 

1.  ாெரைமானி - உராய்யே நீக்கும் 

2. தொடு  ரப்ய  அதிகரித்ெல் - ேளிமண்டல அழுத்ெம் 

3. தொடு  ரப்ய க் குயைத்ெல் - உராய்விற்கான காரணம் 

4. உைவுப் த ாருள்கள் - உராய்யே அதிகரிக்கும் 

5. ஒழுங்கற்ை  ரப்பு - உராய்யேக் குயைக்கும் 

V. ஓப்பிட்டு வியட ெருக: 

1. நூலில் வ ாடப் ட்டுள்ள முடிச்சு : நியல உராய்வு ::  ந்து ொங்கிகள் : _____________ உராய்வு. 

2. கீழ்வோக்கிை வியை : எயட :: திரேங்களால் ெரப் டும் வமல்வோக்கிை வியை : _________ 

VI. பின்ேரும் கூற்றியன ஆராய்ந்து ைரிைானேற்யை வெர்வு தைய்க: 
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1. கூற்று : கூர்யமைான கத்தி காய்கறிகயள தேட்டப்  ைன் டுகிைது. 

காரணம் : கூர்யமைான முயனகள் அதிக அழுத்ெத்யெத் ெருகின்ைன. 

அ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. காரணம் கூற்றுக்கான ைரிைான விளக்கம் ஆகும். 

ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரிைான விளக்கம் அல்ல. 

இ. கூற்று ைரி. ஆனால் காரணம் ெேறு. 

ஈ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெேறு. 

2. கூற்று : வொள் ய களில் அகலமான  ட்யடகள் அயமக்கப் டுகின்ைன. 

காரணம் : அகலான  ட்யடகள் நீண்ட ோள் உயழக்கும். 

அ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. காரணம் கூற்றுக்கான ைரிைான விளக்கம் ஆகும். 

ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரிைான விளக்கம் அல்ல. 

இ. கூற்று ைரி. ஆனால் காரணம் ெேறு. 

ஈ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெேறு. 

3. கூற்று : நீர்ச் சிலந்தி ெண்ணீரின் வமற் ரப்பில் எளிொக ேகர்ந்து தைல்கிைது. 

காரணம் : நீர்ச் சிலந்தி குயைோன மிெப்பு வியையை உணர்கிைது. 

அ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. காரணம் கூற்றுக்கான ைரிைான விளக்கம் ஆகும். 

ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரிைான விளக்கம் அல்ல. 

இ. கூற்று ைரி. ஆனால் காரணம் ெேறு. 

ஈ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெேறு. 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயை வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக 

1. நின்று விடும், 2. அ மற்றும் ஆ, 3. அ மற்றும் ஆ, 4. 76 தை.மீ  ாெரைத் ெம் ம் 

5. வமற்கண்ட அயனத்தும், 6. கிரீஸ், 7.  ாய்ஸ் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. அதிகரிக்கும், 2.  ாஸ்கல், 3.  ரப்பு இழுவியை, 4. டாரிதைல்லி 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: 

1. ைரி, 2. ைரி, 3. ைரி, 4. ைரி, 5. குயைோக, 6. ைரி, 7. ைரி, 8. தேப் நியலயை 

IV. த ாருத்துக: 

1. உ, 2. இ, 3. ஆ, 4. அ, 5. ஈ  
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1. ஆ, 2. ஈ, 3. உ, 4. அ, 5. இ  

V. ஓப்பிட்டு வியட ெருக: 

1. உருளும், 2. மிெப்பு வியை 

VI. பின்ேரும் கூற்றியன ஆராய்ந்து ைரிைானேற்யை வெர்வு தைய்க: 

1. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. காரணம் கூற்றுக்கான ைரிைான விளக்கம் ஆகும். 

2. கூற்று ைரி. ஆனால் காரணம் ெேறு. 

3. கூற்று ைரி. ஆனால் காரணம் ெேறு. 

 

8th Science Lesson 3 

3] ஒளியிைல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

16ஆம் நூற்ைாண்டில் இத்ொலி ோட்டிலுள்ள தேனிஸ் ேகரத்தில் கண்ணாடித் ெகட்டின் மீது 

எதிதராளிக்கும் உவலாகத்யெ தமல்லிை  டலமாகப் பூசும் ேழக்கம் ேயடமுயையில் இருந்ெது. அேர்கள் 

 ாெரைம் மற்றும் தேள்ளி கலந்ெ உவலாகக் கலயேயியன இெற்குப்  ைன் டுத்தினர். ெற்காலத்தில், 

கண்ணாடித் ெகட்டின் மீது உருகிை அலுமினிைம் அல்லது தேள்ளி உவலாகத்தியன தமல்லிை 

 டலமாகப் பூசி, ஆடிைாகப்  ைன் டுத்ெப் ட்டு ேருகிைது. 

ோகனங்களில் பின்புை  ார்யேக் கண்ணாடிைாகப்  ைன் டுத்ெப் டும் குவி ஆடிகளில் 

‘இக்கண்ணாடியில் வொன்றும் பிம் மானது அென் உண்யமத் தொயலயே விட அருகில் உள்ளது’ 

என்ை எச்ைரிக்யக ோைகம், எழுெப் ட்டிருக்கும். ஏதனனில், கண்ணாடியில்  ார்க்கும் வ ாது ோகனங்கள் 

தேகு தொயலவில் ேருேது வ ால் ேமக்குத் வொன்றும். 

கிவரக்க-உவராமானிைர் காலத்திலிருந்வெ  ரேயளை ஆடிகள் வேயல தைய்யும் ெத்துேமானது 

அறிைப் ட்டிருந்ெது. கணிெ ேல்லுேர் யடவைாகிள்ஸ் எழுதிை ‘எரிக்கும் ஆடிகள்’ என்ை நூலில் இென் 

ேடிேம்  ற்றிை ெகேல் முென்முெலாக இடம் த ற்றுள்ளது. இபின் ஷால் என்ை இைற்பிைலாளர் 10ஆம் 

நூற்ைாண்டில்  ரேயளை ஆடிகயளப்  ற்றி ஆராய்ந்ொர். முெலாேது  ரேயளை ஆடியை 1888 ஆம் 

ஆண்டு தஜர்மன் இைற்பிைலாளர் தைன்றி தைர்ட்ஸ் என் ேரால் எதிதராளிக்கும் ோனயல ோங்கி 

(antenna) ேடிவில் ேடிேயமக்கப் ட்டது. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ேயளந்ெ எதிதராளிக்கும்  ரப்ய  உயடை ஆடிகள் 

அ) ைமெள ஆடிகள்  

ஆ) ைாொரண ஆடிகள் 

இ) வகாளக ஆடிகள்  

ஈ) இேற்றில் எதுவுமில்யல 

2. உட்புைமாக எதிதராளிக்கும்  ரப்ய  உயடை ேயளவு ஆடி 
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அ) குவி ஆடி  

ஆ) குழி ஆடி  

இ) ேயளவு ஆடி  

ஈ) இேற்றில் எதுவுமில்யல 

3. ோகனங்களில் பின் காட்சி ஆடிைாகப்  ைன் டுத்ெப் டும் ஆடி 

அ) குழி ஆடி  

ஆ) குவி ஆடி  

இ) ைமெள ஆடி  

ஈ) எதுவுமில்யல 

4. ஒரு ஆடியின் ஆடி யமைத்யெயும், ேயளவு யமைத்யெயும் இயணக்கும் கற் யனக் வகாடு 

___________ எனப் டும். 

அ) ேயளவு யமைம்  

ஆ) ஆடி யமைம்  

இ) முென்யம அச்சு  

ஈ) ேயளவு ஆரம் 

5. முென்யமக் குவிைத்திற்கும், ஆடி யமைத்திற்கும் இயடவை உள்ள தொயலவு _______________ 

என்று அயழக்கப் டுகிைது. 

அ) ேயளவு நீளம்  

ஆ) குவிை தொயலவு 

(இ) முென்யம அச்சு  

ஈ) இேற்றில் எதுவுமில்யல 

6. ஒரு வகாளக ஆடியின் குவிை தொயலவு 10 தை.மீ எனில், அென் ேயளவு ஆரம் ______ 

அ) 10 தை.மீ  

ஆ) 5 தை.மீ  

இ) 20 தை.மீ  

ஈ) 15 தை.மீ 

7. த ாருளின் அளவும், பிம் த்தின் அளவும் ைமமாக இருந்ொல், த ாருள் யேக்கப் ட்டுள்ள இடம் 

____________ 

அ) ஈறிலாத் தொயலவு  

ஆ) F ல்  
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இ) F க்கும் P க்கும் இயடயில்  

ஈ) C ல் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. அழகு நியலைங்களில் அலங்காரம் தைய்ைப்  ைன் டும் வகாளக ஆடி _____________. 

2. வகாளக ஆடியின் ேடிவிைல் யமைம் ____________ எனப் டும் 

3. குவி ஆடியில் வொன்றும் பிம் த்தின் ென்யம ___________. 

4. கண் மருத்துேர் கண்கயளப்  ரிவைாதிக்கப்  ைன் டுத்தும் ஆடி __________. 

5. ஒளிக் கதிர் ஒன்றின்  டுவகாணத்தின் மதிப்பு 45o எனில் எதிதராளிப்புக் வகாணத்தின் மதிப்பு 

__________. 

6. இயணைாக உள்ள இரண்டு ைமெள ஆடிகளுக்கியடவை ஒரு த ாருளானது யேக்கப் ட்டால், 

உருோகும் பிம் ங்களின் எண்ணிக்யக ___________. 

III. த ாருத்துக: 

1. குவி ஆடி - அ. வரடிவைா தொயலவோக்கிகள் 

2.  ரேயளை ஆடி - ஆ. பின்வனாக்குப்  ார்யே ஆடி 

3. ஸ்தேல் விதி - இ. கயலடாஸ்வகாப் 

4. நிைப்பிரியக - ஈ. sin i/sin r = µ 

5. ஒளிவிலகல் எண் - உ. ோனவில் 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. வகாளக ஆடிகள், 2. குழி ஆடி, 3. குவி ஆடி, 4. முென்யம அச்சு, 5. குவிைத்தொயலவு, 6. 20 தை.மீ, 7. C 

ல் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. குழி ஆடி, 2. ஆடி யமைம், 3. வேரான சிறிை மாை பிம் ம், 4. குழி ஆடி, 5. 45°, 6. முடிவில்லாெது 

III. த ாருத்துக: 

1. ஆ, 2. அ , 3. ஈ, 4. உ, 5. இ 
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8th Science Lesson 4 

4] தேப் ம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

மின்ைாரத்யெ நீண்ட தொயலவிற்கு எடுத்துச்தைல்லப்  ைன் டுத்ெப் டும் மின்ேடக் கம்பிகள்  கல் 

வேரங்களில் விரிேயடந்து இரவு வேரங்களில் சுருங்குகின்ைன. எனவே ொன், அயே மிகவும் 

வியரப் ாக இயணக்கப் டுேதில்யல. வியரப் ாக இயணக்கப் ட்டால் இரவு வேரங்களில் குளிர்ச்சி 

அயடயும் த ாழுது அயே அறுந்து விடக்கூடும் 

இைற்யகைாகவே புவியின் மீது திண்மம், திரேம் மற்றும் ோயு ஆகிை மூன்று நியலகளிலும் 

காணப் டுகின்ை ஒவர  ருப்த ாருள் நீர் ஆகும். 

உவலாகங்கள் அயனத்தும் சிைந்ெ தேப் க் கடத்திகளாகும். தேப் த்யெ எளிொகக் கடத்ொெ த ாருள்கள் 

தேப் ம் கடத்ொப் த ாருள்கள் அல்லது காப் ான்கள் என்று அயழக்கப் டுகின்ைன. மரம், ெக்யக,  ருத்தி, 

கம் ளி, கண்ணாடி, இரப் ர் ஆகிையே தேப் ம் கடத்ொப் த ாருள்களாகும். 

தேப் க் கதிர்வீச்சு மூலம் தேப்  ஆற்ைல்  ரவுேயெ ேம் கண்களால் காண முடியும். 500oC 

தேப் நியலக்கு ஒரு த ாருயள தேப் ப் டுத்தும் வ ாது கதிர்வீச்ைானது மங்கிை சிேப்பு நிைத்தில் ேமது 

கண்களுக்குத் தெரிை ஆரம்பிக்கிைது. அப்த ாழுது ேம் வொலின் மூலம் தேப் த்தியன உணரமுடியும். 

வமலும், தேப் ப் டுத்தும்வ ாது கதிர்வீச்சின் அளவு அதிகரிக்கின்ைது. அப்த ாழுது ஆரஞ்சு மற்றும் மஞ்ைள் 

நிைத்யெத் தொடர்ந்து இறுதிைாக அப்த ாருள் தேள்யள நிைத்தில் ஒளிரும். 

உணவுப் த ாருள்களில் உள்ள ஆற்ைலின் அளவு கிவலா கவலாரி எனும் அலகால் குறிப்பிடப் டுகிைது. 1 

கிவலா கவலாரி = 4200 J (வொராைமாக) 

பிை த ாருள்கயள விட நீர் அதிக அளவு தேப்  ஏற்புத் திையனப் த ற்றுள்ளது. இென் காரணமாகவே 

நீரானது குளிர்விப் ானாகப்  ைன் டுத்ெப் டுகிைது. 100 கிராம் எண்யணயைவிட 100 கிராம் ெண்ணீர் 

அதிக அளவு தேப் த்யெ இழுத்துக் தகாள்ள முடியும். 

முெல் முெலாக 1782ஆம் ஆண்டு ஆன்தடாய்ன் லோய்ஸிைர் மற்றும் பிைவர யைமன் லாப்லாஸ் 

ஆகிவைாரால், வேதியிைல் மாற்ைங்களால் ஏற் டும் தேப்  ஆற்ைலின் அளயே அளவிட  னிக்கட்டி-

கவலாரி மீட்டர்  ைன் டுத்ெப் ட்டது. 

தேற்றிடக்குடயே முென் முெலில் 1892ஆம் ஆண்டு ஸ்காட்லாந்து அறிவிைலாளர் ைர் வஜம்ஸ் திோர் 

என் ேரால் கண்டுபிடிக்கப் ட்டது. அேயரக் கவுரேப் டுத்தும் விெமாக இது திோர் குடயே (Dewar Flask) 

என்றும் அயழக்கப் டுகிைது. இது திோர்  ாட்டில் எனவும் அயழக்கப் டும். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. தேப் ம் என் து ஒரு ேயகைான _____________ 

அ) மின்னாற்ைல்  

ஆ) ஈர்ப்பு ஆற்ைல் 

இ) தேப்  ஆற்ைல்  
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ஈ) எதுமில்யல 

2. ஒரு த ாருளுக்கு தேப்  ஆற்ைல் அளிக்கப் டும் வ ாது பின்ேருேனேற்றுள் எது/எயே நிகழ முடியும்? 

அ) விரிேயடெல்  

ஆ) தேப் நியல உைர்வு 

இ) நியலமாற்ைம்  

ஈ) அயனத்தும் 

3. பின்ேரும் த ாருள்களில் எது அதிக தேப்  ஆற்ையல உட்கேர்கிைது? 

அ) திடப்த ாருள்  

ஆ) திரேப்த ாருள்  

இ) ோயுப்த ாருள்  

ஈ) அயனத்தும் 

4. திட, திரே மற்றும் ோயுக்களுக்கு ைம அளவு தேப்  ஆற்ைல் அளிக்கும்வ ாது, எது அதிக விரிவுக்கு 

உட் டும்? 

அ) திடப்த ாருள்  

ஆ) திரேப்த ாருள்  

இ) ோயுப்த ாருள்  

ஈ) அயனத்தும் 

5. திரே நியலயிலிருந்து திடநியலக்கு மாறும் நிகழ்விற்கு _________ என்று த ைர். 

அ)  ெங்கமாெல்  

ஆ) குளிர்வித்ெல்  

இ) உயைெல்  

ஈ)  டிெல் 

6. தேப் க்கடத்ெல் முயையில் தேப்  ஆற்ைல்  ரிமாற்ைம் __________ல் ேயடத றும். 

அ) திடப்த ாருள்  

ஆ) திரேப்த ாருள்  

இ) ோயுப்த ாருள்  

ஈ) அயனத்தும் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. கவலாரிமீட்டர் என்ை ைாெனம் ___________ஐ அளக்கப்  ைன் டுகிைது. 
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2. ஒரு கிராம் நியையுள்ள நீரின் தேப்  நியலயை 1oC உைர்த்ெத் வெயேப் டும் தேப்  ஆற்ைலின் அளவு 

___________ எனப் டும் 

3. தேப் க் கட்டுப் டுத்தி என் து ___________ஐ மாைாமல் யேத்திருக்கிைது. 

4. ோயு நியலயிலிருந்து திரே நியலக்கு ஒரு த ாருள் மாறும் நிகழ்விற்கு _________ என்று த ைர். 

5. ஒரு அயமப்பிற்கு தேப்  ஆற்ையல அளிக்கும் வ ாது, அென் தேப்நியல __________ 

6. ஒரு கலனிலுள்ள திரேத்தின் தேப்  நியலயை உைர்த்தும் வ ாது அணுக்களுக்கியடவைைான 

தொயலவு __________ 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: 

1. ஒரு த ாருளுக்கு அளிக்கப் டும் தேப்  ஆற்ைல், அப்த ாருளில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் ைராைரி இைக்க 

ஆற்ையல அதிகரிக்கிைது. 

2. ஒரு த ாருளின் தேப் நியலயை அதிகரிக்கும்வ ாது அப்த ாருளின்  ரிமாணத்தின் மதிப்பு 

அதிகரிக்கும். 

3. ஒரு த ாருளானது திட நியலயிலிருந்து ோயுநியலக்கு மாறும் நிகழ்விற்கு குளிர்வித்ெல் என்று த ைர். 

4. திடப்த ாருளில் தேப் ப்  ரிமாற்ைம் ேயடத றும் நிகழ்விற்கு தேப் க் கடத்ெல் என்று த ைர். 

5. ஒரு த ாருள் ஏற்கும் தேப் த்தின் அளோனது அென் நியையையும் உள்ளுயை தேப் த்யெயும் 

த ருக்கிக் கியடக்கும் மதிப் ாகும். 

6. தேப் க் குடுயேயில், சில்ேர் சுேர்கள் தேப் த்யெ தேளிப்புைத்தில் எதிதராளிக்கின்ைன. 

IV. த ாருத்துக: 

1. தேப் க் கடத்ெல் - அ. திரேப்த ாருள் 

2. தேப் ச்ைலனம் - ஆ. ோயு திரேமாெல் 

3. தேப் க் கதிர்வீச்சு - இ. திண்மம் ோயுோெல் 

4.  ெங்கமாெல் - ஈ. ோயு 

5. குளிர்வித்ெல் - உ. திடப்த ாருள் 

V. பின்ேரும் கூற்றியன ஆராய்ந்து ைரிைானேற்யை வெர்வு தைய்க: 

1. கூற்று: தேற்றிடத்தில் தேப்  ஆற்ைல்  ரவும் முயைக்கு தேப் க் கதிர்வீச்சு என்று த ைர். 

காரணம்: அணுக்களின் இைக்கமின்றி ஒரு  குதியிலிருந்து மற்தைாரு  குதிக்கு தேப் ம்  ரவும் முயைக்கு 

தேப் க் கதிர்வீச்சு என்று த ைர். 

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. காரணம் கூற்யை விளக்குகிைது. 

ஆ) கூற்று ைரி, காரணம் ெேறு 

இ) கூற்று ெேறு, காரணம் ைரி 

ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. ஆனால் காரணம் கூற்யை விளக்கவில்யல. 
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2. கூற்று: ஓர் அயமப்பியன ஒரு நியலயிலிருந்து மற்தைாரு நியலக்கு மாற்ை முடியும். 

காரணம்: ஒரு அயமப்பின் தேப்  நியல மாைாமல் இருக்கும்வ ாது இது நிகழ்கிைது. 

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. காரணம் கூற்யை விளக்குகிைது. 

ஆ) கூற்று ைரி, காரணம் ெேறு 

இ) கூற்று ெேறு, காரணம் ைரி 

ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. ஆனால் காரணம் கூற்யை விளக்கவில்யல. 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. தேப்  ஆற்ைல், 2. அயனத்தும், 3. அயனத்து, 4. ோயுப்த ாருள், 5. உயைெல், 6. திடப்த ாருள் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ஏற்கப் ட்ட இழக்கப் ட்ட தேப் த்யெ, 2. 1K, 3. தேப் நியலயை, 4. குளிர்ெல், 5. உைரும், 6. 

அதிகரிக்கும் 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: 

1. ைரி, 2. ைரி, 3.  ெங்கமாெல், 4. ைரி, 5. ைரி, 6. உட்புைத்தில் 

IV. த ாருத்துக: 

1. உ, 2. அ, 3. ஈ, 4. இ, 5. ஆ 

V. பின்ேரும் கூற்றியன ஆராய்ந்து ைரிைானேற்யை வெர்வு தைய்க: 

1. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. காரணம் கூற்யை விளக்குகிைது. 

2. கூற்று ைரி, காரணம் ெேறு 

 

8th Science Lesson 5 

5] மின்னிைல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

மின் ேடுநியலயில் இருக்கும் ஒரு த ாருள் எலக்ட்ரான்கயள இழப் ொல் மட்டுவம வேர் 

மின்னூட்டமுயடை த ாருளாகிைது. வேர்மின் துகள்கயளப் த ற்றுக்தகாள்ேொல் அல்ல. 

வேர் மின்னூட்டம் த ற்ை ஒரு கண்ணாடித் ெண்டியன மற்தைாரு வேர்மின்னூட்டம் த ற்ை கண்ணாடித் 

ெண்டின் அருவக தகாண்டு தைல்லும் வ ாது அயே ஒன்யை விட்டு ஒன்று விலகுகின்ைன. ஆனால் வேர் 

மின்னூட்டம் த ற்ை கண்ணாடித் ெண்டின் அருவக எதிர் மின்னூட்டம் த ற்ை எவ ாயனட் ெண்டியனக் 

தகாண்டு ேரும்வ ாது அயே ஒன்யை ஒன்று கேர்கின்ைன. ெண்டுகளுக்கியடவை உள்ள தூரம் 

குயையும்வ ாது விலக்கு வியை அல்லது கேர்ச்சி வியை அதிகரிக்கின்ைது. 
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மின்துகள்கயள ெங்களுக்குள்  ாை அனுமதிக்கும் த ாருள்கள் மின்கடத்திகள் எனப் டும். அலுமினிைம், 

ொமிரம் வ ான்ை உவலாகங்கள் மின் கடத்திகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். மின்துகள்கயள 

ெங்களுக்குள் எளிொக  ாை அனுமதிக்காெ த ாருள்கள் மின்காப்புப் த ாருள்கள் எனப் டும். ரப் ர், மரம், 

தேகிழிப் த ாருள்கள் ஆகிைன மின்காப்புப் த ாருள்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். 

1600ஆம் ஆண்டு வில்லிைம் கில் ர்ட் என் ேரால் உருோக்கப் ட்ட நியலமின்காட்டி தேர்வைாரிைம் 

என்ையழக்கப் ட்டது. ொங்கி ஒன்றிலிருந்து தொங்கவிடப் ட்டிருந்ெ உவலாக ஊசிவை தேர்வைாரிைம் 

என்று அயழக்கப் ட்டது. இந்ெ உவலாக ஊசிைானது அெனருவக தகாண்டு ேரப் டும் மின்னூட்டம் த ற்ை 

த ாருள்களால் ஈர்க்கப் டும். 

மின்னல் மற்றும் இடியுடன் கூடிை மயழயின்வ ாது திைந்ெ தேளியிவலா அல்லது மரத்தின் அடியிவலா 

நிற் யெத் ெவிர்க்க வேண்டும். கீவழ அமர்ந்து ெயலயைக் குனிந்து தகாள்ேது ேல்லது. அயெவிட 

ோகனங்களுக்குள் இருப் து  ாதுகாப் ானது. ோகனங்களின் உவலாகப்  ரப்பு நியலமின் 

ெடுப்புயைைாகச் தைைல் ட்டு ோகனத்திற்குள் அமர்ந்திருப் ேர்கயள மின்னலானது ொக்காமல் அது 

 ாதுகாக்கிைது. 

மின்னல் ஒரு மரத்யெத் ொக்கும்வ ாது உருோகும் அதிக ட்ை தேப் த்தினால் மரத்தினுள் உள்ள 

நீரானது ஆவிைாகி மரம் எரிந்து விடுகிைது 

ஈல் (Eel) என்ை ஒரு ேயகைான விலாங்கு மீன் 650 ோட்ஸ் அளவுக்கு மின்ைாரத்யெ உருோக்கி 

மின்னதிர்ச்சியை ஏற் டுத்தும். ஆனால் தொடர்ச்சிைாக அது மின்னதிர்ச்சியைக் தகாடுத்துக் 

தகாண்டிருந்ொல் அெனுயடை உடலில் இருக்கும் மின்னூட்டம் முழுேதுமாக மின்னிைக்கம் 

அயடந்துவிடும். அென் பின் அெயனத் தொடும்வ ாது மின்னதிர்ச்சி ஏற் டாது. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. எவ ாயனட் ெண்டு ஒன்றியன கம் ளிைால் வெய்க்கும் வ ாது, கம் ளி த ற்றுக்தகாள்ளும் மின்னூட்டம் 

எது? 

அ) எதிர் மின்னூட்டம்  

ஆ) வேர்மின்னூட்டம் 

இ)  குதி வேர்மின்னூட்டம்  குதி எதிர் மின்னூட்டம்  

ஈ) எதுவுமில்யல 

2. இரண்டு த ாருள்கயளத் வெய்க்கும் வ ாது எயே இடமாற்ைம் அயடேொல் மின்வனற்ைம் ஏற் டுகிைது? 

அ) நியூட்ரான்கள்  

ஆ) புவராட்டான்கள்  

இ) எலக்ட்ரான்கள்  

ஈ) புவராட்டான்களும் எலக்ட்ரான்களும் 

3. ஒரு எளிை மின்சுற்யை அயமக்கத் வெயேைான மின் கூறுகள் எயே? 

அ) ஆற்ைல் மூலம், மின்கலம், மின்ெயட  

ஆ) ஆற்ைல் மூலம், மின் கம்பி, ைாவி 
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இ) ஆற்ைல் மூலம், மின் கம்பி, ைாவி  

ஈ) மின்கலம், மின் கம்பி, ைாவி 

4. ஒரு நியலமின்காட்டி மின்னூட்டம் த ற்ை கண்ணாடித் ெண்டினால் தூண்டல் முயையில் 

மின்னூட்டப் டுகிைது. நியல மின்காட்டியில் இருக்கும் மின்னூட்டம் எது? 

அ) வேர் மின்னூட்டம்  

ஆ) எதிர் மின்னூட்டம் 

இ) அ மற்றும் ஆ  

ஈ) எதுவும் இல்யல 

5. மின் உருகி என் து ஒரு  

அ) ைாவி 

ஆ) குயைந்ெ மின்ெயட தகாண்ட ஒரு மின் கம்பி 

இ) அதிக மின்ெயட தகாண்ட ஒரு மின்கம்பி 

ஈ) மின்சுற்யை ெயடதைய்ேெற்குப்  ைன் டுத்ெப் டும் ஒரு  ாதுகாப்புக் கருவி 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. த ாருட்கயள ஒன்றுடதனான்று வெய்க்கும் வ ாது ___________ ேயடத றுகிைது. 

2. ஒரு த ாருள் எலக்ட்ராயன இழந்து ___________ ஆகிைது. 

3. மின்னல் ொக்குெலில் இருந்து கட்டடங்கயளப்  ாதுகாக்கும் ைாெனம் ___________. 

4. அதிகமான அளவு மின்வனாட்டம் மின்ைாெனங்கள் ேழிைாகப்  ாயும்வ ாது அயே  ாதிக்க டாமல் 

இருக்க _____________ அேற்றுடன் இயணக்கப் டுகின்ைன. 

5. மூன்று மின்விளக்குகள் ஒவர சுற்றில் மின்கலத்துடன் இயணக்கப் ட்டுள்ளன. இந்ெ மின்சுற்று 

__________ எனப் டும். 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: 

1. எவ ாயனட் ெண்டியன கம் ளித் துணி ஒன்றுடன் வெய்க்கும்வ ாது எவ ாயனட் ெண்டு எதிர் 

மின்னூட்டங்கயளப் த ற்றுக்தகாள்கிைது. 

2. மின்னூட்டம் த ற்ை த ாருள் ஒன்யை மின்னூட்டம் த ைாெ த ாருளின் அருவக தகாண்டு தைல்லும் 

வ ாது மின்னூட்டம் த ற்ை த ாருளுக்கு எதிரான மின்னூட்டம் அதில் தூண்டப் டும் 

3. தூண்டல் முயையில் மின்வனற்ைம் தைய்ைப்  ைன் டும் ஒரு கருவி நியலமின்காட்டி. 

4. நீர் மின்ைாரத்யெக் கடத்தும். 

5.  க்க இயணப்பில் அயனத்துக் கூறுகளிலும் மின்வனாட்டம் மாறிலிைாக இருக்கும். 

IV. த ாருத்துக: 
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1. இரு ஓரின மின்துகள்கள் - அ. வேர்மின்னூட்டம் த றும் 

2. இரு வேறின மின்துகள்கள் - ஆ. மின்சுற்று அதிக சூடாகாமல்  ாதுகாக்கும் 

3. கண்ணாடித் துண்யட  ட்டுத்துணியில் 

வெய்க்கும் வ ாது - இ. ஒன்யை விட்டு ஒன்று விலக்கும் 

4. ரப் ர் ெண்யட கம் ளியில் வெய்க்கும் வ ாது - ஈ. ஒன்யை ஒன்று கேரும் 

5. மின் உருகி - உ. எதிர் மின்னூட்டம் த றும் 

V. கீவழ தகாடுக்கப் ட்டுள்ளயேகளுக்கு காரணம் கூறுக: 

1. ஒரு கண்ணாடித் ெண்டியன  ட்டுத் துணியில் வெய்க்கும் வ ாது இரண்டும் மின்னூட்டமயடயும். 

2. உலர்ந்ெ ெயல முடியில் சீப்ய த் வெய்த்து விட்டு சிறிை காகிெத் துண்டின் அருகில் தகாண்டு தைன்ைால் 

அயே ஒட்டிக்தகாள்ளும். 

3. ஒரு மின்னூட்டம் த ற்ை கண்ணாடித் ெண்டினால் நியலமின்காட்டியின் உவலாகக் குமியழத் 

தொடும்வ ாது உவலாக இயலகள் விலகலயடகின்ைன. 

4. ஒரு நியலமின்காட்டியில்  ைன் டுத்ெப் டும் ெண்டும் இயலயும் உவலாகத்தினால் ஆனயே. 

5. இடி, மின்னலின் வ ாது திைந்ெ தேளியில் தைல்லும் ஒருேர் குயடயைப்  ைன் டுத்ெக் கூடாது. 

VI. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: 

1. கூற்று: மின்னலினால்  ாதிக்கப் டும் ே ர்கள் கடுயமைான மின்னதிர்ச்சியை உணர்ோர்கள். 

காரணம்: மின்னல் அதிக மின்னழுத்ெத்யெக் தகாண்டிருக்கும். 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிை இரண்டும் ைரி. வமலும் காரணம் கூற்றிற்கான ைரிைன விளக்கம். 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான ைரிைான விளக்கமல்ல. 

(இ) கூற்று ைரிைானது. ஆனால் காரணம் ைரிைல்ல. 

(ஈ) கூற்று ெேைானது. ஆனால் காரணம் ைரிைானது 

2. கூற்று: மின்னலின் வ ாது உைரமான மரத்தினடியில் நிற் து ேல்லது. 

காரணம்: அது உங்கயள மின்னலுக்கான இலக்காக மாற்றும். 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிை இரண்டும் ைரி. வமலும் காரணம் கூற்றிற்கான ைரிைன விளக்கம். 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான ைரிைான விளக்கமல்ல. 

(இ) கூற்று ைரிைானது. ஆனால் காரணம் ைரிைல்ல. 

(ஈ) கூற்று ெேைானது. ஆனால் காரணம் ைரிைானது 

வியடகள்: 

I.ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 
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1. வேர்மின்னூட்டம், 2. எலக்ட்ரான், 3. மின்கலம், மின் கம்பி, ைாவி, 4. வேர் மின்னூட்டம், 5. மின்சுற்யை 

ெயடதைய்ேெற்குப்  ைன் டுத்ெப் டும் ஒரு  ாதுகாப்புக் கருவி. 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. எலக்ட்ரான் இடமாற்ைம், 2. வேர்மின் சுயமயுயடை த ாருள், 3. மின்னல் கடத்தி, 4. மின் உருகி, 5. 

தொடர் இயணப்பு  

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: 

1. ைரி, 2. ைரி, 3. ைரி, 4. ைரி, 5. மின் அழுத்ெம் 

IV. த ாருத்துக: 

1. இ, 2. ஈ, 3. அ, 4. உ, 5. ஆ  

V. கீவழ தகாடுக்கப் ட்டுள்ளயேகளுக்கு காரணம் கூறுக: 

1. ஒரு கண்ணாடித் ெண்டியன  ட்டுத் துணியினால் வெய்க்கும்வ ாது, கண்ணாடித் ெண்டிலிருக்கும் 

கட்டுைா எலக்ட்ரான்கள் (Free electrons)  ட்டுத் துணிக்கு இடமாற்ைமயடகின்ைன.  ட்டுத் 

துணியிலிருக்கும் எலக்ட்ரான்கயளவிட கண்ணாடித் ெண்டிலிருக்கும் எலக்ட்ரான்கள் ெளர்ோகப் 

பியணக்கப் ட்டுள்ளவெ இெற்குக் காரணமாகும். கண்ணாடித்ெண்டு எலக்ட்ரான்கயள இழப் ொல் 

எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்யக குயைவு ட்டு அது வேர்மின்னூட்டம் த றுகிைது.  ட்டுத்துணி அதிக 

எலக்ட்ரான்கயளப் த றுேொல் அது எதிர்மின்னூட்டம் த றுகிைது. 

2. சீப்பியன அழுத்ெமாகத் வெய்க்கும்வ ாது ெயல முடியிலிருந்து சில எலக்ட்ரான்கள் சீப்புக்குச் தைன்று 

விடுகின்ைன. எனவே, சீப்பு எதிர் மின்னூட்டமயடகிைது. இந்ெ எலக்ட்ரான்கள் சீப்பின் முயனயில் ஒட்டிக் 

தகாள்கின்ைன. காகிெத்யெ சிறுசிறு துண்டுகளாகக் கிழிக்கும்வ ாது காகிெத் துண்டுகளின் ஓரங்களில் 

வேர் மின்துகள்களும் எதிர் மின்துகள்களும் காணப் டுகின்ைன. சீப்பில் இருக்கும் எதிர் மின்துகள்கள் 

காகிெத்துண்டின் ஓரங்களில் இருக்கும் வேர் மின்துகள்கயள ஈர்க்கின்ைன. எனவே, காகிெத் துண்டுகள் 

சீப்பியன வோக்கி ஈர்க்கப் டுகின்ைன. 

3. மின்னூட்டம் த ற்ை த ாருள் ஒன்றியனக் தகாண்டு பித்ெயளக் குமிழியனத் தொடும் வ ாது 

அதிலிருக்கும் மின்னூட்டம் பித்ெயளக் குமிழ் ேழிைாக ெங்க இயலகளுக்கு இடமாற்ைமயடகிைது. 

இெனால் இரு இயலகளும் ஒன்யை விட்டு ஒன்று விலகிச் தைல்கின்ைன. இரண்டு இயலகளும் ஒவர 

மின்னூட்டத்யெப் த ற்றுள்ளவெ இெற்குக் காரணமாகும். 

4. இயே உவலாகங்களால் ஆனயே. அெனால் எலக்ட்ரான்கள் சுெந்திரமாக ேகரும். 

5. இடியுடன் கூடிை மயழயின் வ ாது குயடயை எடுத்துச் தைல்ேது ேல்லது அல்ல. குயடயின் ெடி மற்றும் 

அென் துயண கம்பிகள் உவலாகங்களால் ஆனயே. இெனால் இடியுடன் கூடிை மயழயின் வ ாது, 

கடத்தும் த ாருள்கள் ெவிர்க்கப் ட வேண்டும். 

VI. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: 

1.கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிை இரண்டும் ைரி. வமலும் காரணம் கூற்றிற்கான ைரிைன விளக்கம். 

2. கூற்று ெேைானது. ஆனால் காரணம் ைரிைானது  
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8th Science Lesson 6 

6] ஒலியிைல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ொமஸ் ஆல்ோ எடிைன், 1877ஆம் ஆண்டில் ஒலிப் திவு ைாெனத்யெக் கண்டுபிடித்ொர். இென் மூலம் 

 திவுதைய்ைப் ட்ட ஒலியை மீண்டும் வகட்க முடியும். 

அயலநீளம் என் து ஒவர கட்டத்தில் அதிர்வுறும் தொடர்ச்சிைான இரண்டு துகள்களுக்கு இயடயிலான 

தூரம் ஆகும். இது λ என்ை கிவரக்க எழுத்ொல் குறிக்கப் டுகிைது. அயலநீளத்தின் அலகு மீட்டர் (மீ) ஆகும். 

அதிர்தேண் என் து ஒரு தோடியில் ஏற் டும் அதிர்வுகளின் எண்ணிக்யக ஆகும். இது ‘n’ என்ை 

எழுத்ொல் குறிக்கப் டுகிைது. அதிர்தேண்ணின் அலகு தைர்ட்ஸ் (Hz) ஆகும். 

காற்றில் உள்ள நீராவியின் அளவு ஈரப் ெம் என்று அயழக்கப் டுகிைது. இது குளிர்காலத்தில் 

குயைோகவும், வகாயட காலத்தில் அதிகமாகவும் இருக்கும். ஈரப் ெம் அதிகரிப் ென் மூலம் ஒலியின் 

வேகம் அதிகரிக்கிைது. ஈரப் ெம் அதிகரிக்கும்வ ாது காற்றின் அடர்த்தி குயைேவெ இெற்குக் காரணம். 

விண்தேளி வீரர்கள் ஒருேருக்தகாருேர் எவ்ோறு தொடர்பு தகாள்கிைார்கள்? விண்தேளி வீரர்கள் 

ெங்கள் ெயலக் கேைங்களில் சில ைாெனங்கயளக் தகாண்டுள்ளனர். அயே ஒலி அயலகயள வரடிவைா 

அயலகளாக மாற்றி கடத்துகின்ைன. இது ஏைக்குயைை உங்கள் வீட்டிலுள்ள வரடிவைா தைைல் டுேயெப் 

வ ான்ைது. 

பூகம் த்தின் வ ாது உருோகும் அயலகள் தேட்டயலக்கு உொரணம் ஆகும். பூகம் ங்கள் மற்றும் 

எரிமயல தேடிப்புகள் காரணமாக பூமியின் அடுக்குகள் ேழிைாக  ரவும் அயலகள் நில அதிர்வு அயலகள் 

என்று அயழக்கப் டுகின்ைன. ஒரு யைட்வராஃவ ான் மற்றும் நில அதிர்வு அளயேயைப்  ைன் டுத்தி 

ஒருேர் இந்ெ அயலகயள அறிந்து அேற்யைப்  திவு தைய்ைலாம். நில அதிர்விைல் (Seismology) என் து 

நில அதிர்வு அயலகளின் ஆய்யேப்  ற்றிை அறிவிைலின் ஒரு பிரிவு ஆகும். 

அயலயின் வீச்சு என் து அதிர்வுறும் துகள் ஒன்று யமைப்புள்ளியில் இருந்து அயடயும் அதிக ட்ை 

இடப்த ைர்ச்சி ஆகும். இது ‘A’ என்ை எழுத்ொல் குறிக்கப் டுகிைது வீச்சின் அலகு ‘மீட்டர்’ (m). 

ஒரு தேளோல் 20,000 தைர்ட்யை விட அதிக அதிர்தேண் தகாண்ட ஒலிகயளக் வகட்க முடியும். 

தேளோல்கள் அலறும்வ ாது மீதைாலியை உருோக்குகின்ைன. இந்ெ மீதைாலி அயலகள் தேளோல்கள் 

ெங்களது ேழியையும் இயரயையும் கண்டுபிடிக்க உெவுகின்ைன. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஒலி அயலகள் எதில் மிக வேகமாகப்  ரவுகின்ைன? 

அ) காற்று  

ஆ) உவலாகங்கள்  

இ) தேற்றிடம்  

ஈ) திரேங்கள் 

2. பின்ேருேனேற்றுள் அதிர்வுகளின்  ண்புகள் எயே? 

i) அதிர்தேண் ii) கால அளவு iii) சுருதி iv) உரப்பு 
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அ) i மற்றும் ii  

ஆ) ii மற்றும் iii  

இ) iii மற்றும் iv  

ஈ) i மற்றும் iv 

3. ஒலி அயலகளின் வீச்சு இயெத் தீர்மானிக்கிைது 

அ) வேகம்  

ஆ) சுருதி  

இ) உரப்பு  

ஈ) அதிர்தேண் 

4. சித்ொர் எந்ெ ேயகைான இயைக்கருவி? 

அ) கம்பிக் கருவி  

ஆ) ொள ோத்திைம் 

இ) காற்றுக் கருவி  

ஈ) இயே எதுவும் இல்யல 

5. த ாருந்ொெ ஒன்யைக் கண்டுபிடி 

அ) ைார்வமானிைம்  

ஆ) புல்லாங்குழல்  

இ) ோெஸ்ேரம்  

ஈ) ேைலின் 

6. இயரச்ையல ஏற் டுத்துேது 

அ) அதிக அதிர்தேண் தகாண்ட அதிர்வுகள் 

ஆ) ேழக்கமான அதிர்வுகள் 

இ) ஒழுங்கான மற்றும் சீரான அதிர்வுகள் 

ஈ) ஒழுங்கற்ை மற்றும் சீரற்ை அதிர்வுகள் 

7. மனிெ காதுக்குக் வகட்கக்கூடிை அதிர்தேண் ேரம்பு 

அ) 2 Hz முெல் 2,000 Hz ேயர  

ஆ) 20 Hz முெல் 2,000 Hz ேயர 

இ) 20 Hz முெல் 20,000 Hz ேயர  

ஈ) 200 Hz முெல் 20, 000 Hz ேயர 
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8. ஒலி அயலயின் வீச்சு மற்றும் அதிர்தேண் அதிகரிக்கும்வ ாது, பின்ேருேனேற்றுள் எது 

உண்யமைாக இருக்கும்? 

அ) உரப்பு அதிகரிக்கிைது மற்றும் சுருதி அதிகமாக இருக்கும். 

ஆ) உரப்பு அதிகரிக்கிைது மற்றும் சுருதி மாைாது. 

இ) ைத்ெம் அதிகரிக்கிைது மற்றும் சுருதி குயைோக இருக்கும் 

ஈ) உரப்பு குயைகிைது மற்றும் சுருதி குயைோக இருக்கும். 

9. இயரச்ைலால் ஏற் டுேது எது? 

அ) எரிச்ைல்  

ஆ) மன அழுத்ெம்  

இ)  ெட்டம்  

ஈ) இயே அயனத்தும் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ஒலி ____________ஆல் உருோக்கப் டுகிைது. 

2. ெனி ஊைலின் அதிர்வுகள் ________ என்றும் அயழக்கப் டுகின்ைன. 

3. ஒலி ____________ ேடிேத்தில்  ைணிக்கிைது. 

4. உங்களால் வகட்க முடிைாெ உைர் அதிர்தேண் தகாண்ட ஒலிகள் ____________ எனப் டுகின்ைன. 

5. ஒலியின் சுருதி அதிர்வுகளின் __________ஐச் ைார்ந்ெது. 

6. அதிர்வுறும் கம்பியின் ெடிமன் அதிகரித்ொல், அென் சுருதி ____________ 

III. த ாருத்துக: 

1. மீதைாலி - அ. அதிர்தேண் 20 Hz க்குக் கீழ் உள்ள ஒலி 

2. காற்றில் ஒலியின் வேகம் - ஆ. ஊடகம் வெயே 

3. இன்ஃப்ராவைானிக்ஸ் - இ. 331 ms-1 

4. ஒலி - ஈ. அதிர்தேண் 20,000 Hz க்கு வமல் உள்ள ஒலி 

IV. பின்ேரும் கூற்றியன ஆராய்ந்து ைரிைானேற்யை வெர்வு தைய்க: 

1. கூற்று: மின்னல் ொக்கும் வ ாது மின்னயலப்  ார்த்ெ சிறிது வேரம் கழித்து ஒலி வகட்கப் டுகிைது. 

காரணம்: ஒலியின் வேகத்யெ விட ஒளியின் வேகம் அதிகம். 

2. கூற்று: ைந்திரனின் வமற் ரப்பில் இரண்டு ே ர்கள் ஒருேருக்தகாருேர் வ ை முடிைாது. 

காரணம்: ைந்திரனில் ேளிமண்டலம் இல்யல. 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. வமலும், காரணம் கூற்றின் ைரிைான விளக்கம். 
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(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. ஆனால் காரணம் கூற்றின் ைரிைான விளக்கம் அல்ல. 

(இ) கூற்று ைரி, ஆனால் காரணம் ெேறு. 

(ஈ) கூற்று ெேறு ஆனால் காரணம் ைரி. 

(உ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெேறு 

வியடகள்:  

I.ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. உவலாகங்கள், 2. (iii) மற்றும் (iv), 3. உரப்பு, 4. கம்பிக் கருவி, 5. ேைலின், 6. ஒழுங்கற்ை மற்றும் சீரற்ை 

அதிர்வுகள், 7. 2 Hz முெல் 2,000 Hz ேயர, 8. உரப்பு அதிகரிக்கிைது மற்றும் சுருதி அதிகமாக இருக்கும், 

9. இயே அயனத்தும் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. அதிர்வுகளால், 2. அயலவுகள், 3. இைந்திர அயல, 4. மீதைாலி, 5. அதிர்தேண்யண, 6. குயையும். 

III. த ாருத்துக: 

1. ஈ, 2. இ, 3. அ, 4. ஆ  

IV. பின்ேரும் கூற்றியன ஆராய்ந்து ைரிைானேற்யை வெர்வு தைய்க: 

1. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. வமலும், காரணம் கூற்றின் ைரிைான விளக்கம். 

2. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. வமலும், காரணம் கூற்றின் ைரிைான விளக்கம். 

 

8th Science Lesson 7 

7] காந்ெவிைல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

இரும்பின் ொதுக்கள் மூன்று ேயகப் டும். அயே: வைமயடட் (69% இரும்பு), வமக்னயடட் (72.4% 

இரும்பு) மற்றும் சிட்யரட் (48.2% இரும்பு), வமக்னயடட் என் து இரும்பின் ஆக்யைடு ொது ஆகும். அென் 

ோய்ப் ாடு Fe3O4. இரும்பின் ொதுக்களுள் வமக்னயடட் அதிகமான காந்ெப்  ண்பியனப் த ற்றுள்ளது. 

வில்லிைம் கில் ர்ட் காந்ெவிைல் எனும் அறிவிைல் பிரிவு உருோகக் காரணமானேர். பூமி மிகப்த ரிை 

காந்ெம் என் ெயன அேர் ேலியுறுத்தினார். 1544ஆம் ஆண்டு, வம மாெம் 24ஆம் வெதி வில்லிைம் 

கில் ர்ட் பிைந்ொர். இேவர முென்முெலில் காந்ெக் கல் (காந்ெத்தின் இரும்புத் ொது) குறித்ெ முயைைான 

ஆய்வியன வமற்தகாண்டார் ெனது கண்டுபிடிப்புகயள ‘தி வமக்னயடட்’ எனும் நூலில் தேளியிட்டார். 

ஒரு காந்ெத் தியைகாட்டியில் மிகச்சிறிை காந்ெம் ஒன்று எளிொகச் சுழலும் ேயகயில் தியைகாட்டியின் 

யமைத்தில் கியடமட்டத் ெளத்தில் குறிமுள் ேடிேத்தில் உள்ளது. இது காந்ெ ஊசி என்றும் 

அயழக்கப் டுகிைது. காந்ெ ஊசியின் முயனகள், வொராைமாக புவியின் ேட மற்றும் தென் தியையை 

வோக்கிவை இருக்கின்ைன. 
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எந்ெ ஒரு தேப் நியலயில் ஃத ர்வரா காந்ெப்த ாருள்  ாரா காந்ெப் த ாருளாக மாற்ைமயடகிைவொ அந்ெ 

தேப் நியல கியூரி தேப் நியல என்று அயழக்கப் டுகிைது. 

புைக் காந்ெப்புலத்தில் ஒரு த ாருளியன யேத்து, அெயன நியலைான அல்லது ெற்காலிகக் காந்ெமாக 

உருோக்கும் முயைவை காந்ெமாக்கல் எனப் டும். இது தைைற்யகக் காந்ெங்கயள உருோக்கும் 

முயைகளுள் ஒன்ைாகும். 

 ால்ேழி விண்மீன் திரளில் அயமந்துள்ள வமக்னிட்டார் என்று அயழக்கப் டும் காந்ெ நியூட்ரான் 

விண்மீவன ேயடமுயையில் காணப் டும் அதிக திைன் மிகுந்ெ காந்ெமாகும். வமக்னிட்டார், 20 கிவலா 

மீட்டர் விட்டமும், சூரிையனப் வ ான்று 2 அல்லது 3 மடங்கு நியையும் தகாண்டது. இென் மிக அதிக 

காந்ெப்புலம் ஊறு வியளவிக்கக் கூடிைது. அென் நியலயிலிருந்து ஓர் உயிரி 1000 கி.மீ. தூரத்தில் 

இருந்ொலும் கூட அந்ெ உயிரியின் இரத்ெ ஓட்டத்திலுள்ள அயனத்து இரும்பு அணுக்கயளயும் 

(ஹீவமாகுவளாபின்) உறிஞ்சும் திைன் தகாண்டது. 

கால்ேயடகள் புல் வமயும் வ ாது கூர்யமைான இரும்புக்கம்பி மற்றும் பிை இரும்புப் த ாருள்கயளயும் 

உண் ொல் தைரிமானப்  குதி காைமயடகிைது. அல்நிக்வகா எனப் டும்  சுக்காந்ெங்கள் இத்ெயகை 

த ாருள்கயளக் கேர்ந்திழுத்து கால்ேயடகயளப்  ாதுகாக்கின்ைன. 

குளிர்  ெனிகளில்  ைன் டுத்ெப் டும் காந்ெத்யெவிட புவிக்காந்ெமானது 20 மடங்கு அதிக திைன் 

தகாண்டொகும். 

புைாக்கள் அைாெரணமாக நீண்ட தூரம்  ைணித்துத் திரும்பும் திைன் தகாண்டுள்ளன. இதுேயர 

தைன்றிைாெ  குதிகளில் தகாண்டு தைன்று விட்டாலும் அயே ெங்களது இருப்பிடத்திற்வக ேரக்கூடிையே 

புவியின் காந்ெப்புலத்தியன அறிந்திடும் வமக்னயடட் என்னும் காந்ெப்த ாருள் அேற்றின் அலகுகளில் 

இருப் ொல் புவியின் காந்ெப்புலத்யெ அறியும் ஆற்ையல அயே த ற்றுள்ளன. அத்ெயகை காந்ெ உணர்வு 

(magneto-reception) காந்ெ ஏற்கும்  ண்பு என்று அயழக்கப் டுகிைது. 

தமக்லிவ் (Maglev) தொடர் ேண்டிக்கு (காந்ெ விலக்கத் தொடர்ேண்டி) ைக்கரங்கள் கியடைாது. கணினி 

மூலம் கட்டுப் டுத்ெப் டும் மின்காந்ெங்கள் மூலம் ேலியமைான காந்ெ வியைைானது தகாடுக்கப் டுேொல் 

ெண்டோளங்களுக்கு வமவல இது மிெந்து தைல்லும். இது உலகிவலவை மிகவும் வேகமான தொடர் 

ேண்டிைாகும். இது வொராைமாக 500 கி.மீ/மணி. வேகத்தில் தைல்லக்கூடிைது. 

கடன் அட்யட/ ற்று அட்யடகளின் பின்புைத்தில் ஒரு காந்ெ ேரிப்  ட்யட உள்ளது. இது த ரும் ாலும் 

‘மாக்ஸ்ட்யரப்’ என்று அயழக்கப் டுகிைது. மாக்ஸ்ட்யரப் என் து இரும்பிலிருந்து த ைப் ட்ட காந்ெத் 

துகள்களால் ஆன தமல்லிை தேகிழிப்  டலம் ஆகும். ஒவ்தோரு துகளும் ஒரு அங்குல நீளத்தில் 20 

மில்லிைனில் ஒரு  ங்கு தகாண்ட சிறிை ைட்ட காந்ெமாகும். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. பின்ேருேனேற்றுள் காந்ெத்ொல் கேரப் டும் த ாருள் _________ 

அ) மரப்த ாருள்கள்  

ஆ) ஏவெனும் ஓர் உவலாகம்  

இ) ொமிரம்  
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ஈ) இரும்பு மற்றும் எஃகு 

2. கீழ்க்காணும் ஒன்று நியலத்ெ காந்ெத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாகும். 

அ) மின்காந்ெம்  

ஆ) முதமட்டல்  

இ) வெனிரும்பு  

ஈ) நிவைாடிமிைம் 

3. ஒரு ைட்டக் காந்ெத்தின் தென்முயனயும், U ேடிே காந்ெத்தின் ேடமுயனயும் __________ 

அ) ஒன்யைதைான்று கேரும்  

ஆ) ஒன்யைதைான்று விலக்கும் 

இ) ஒன்யைதைான்று கேரவோ, விலக்கவோ தைய்ைாது  

ஈ) வமற்கண்டேற்றுள் எதுவுமில்யல 

4. கற் யனைான புவிக் காந்ெப்புலம் எந்ெ ேடிேத்தியனப் வ ான்ைது? 

அ) U ேடிே காந்ெம்  

ஆ) மின்வனாட்டத்யெக் கடத்தும் வேர்க்கடத்தி 

இ) ேரிசுருள்  

ஈ) ைட்டக்காந்ெம் 

5. MRI என் ென் விரிோக்கம் ____________ 

அ) Magnetic Resonance Imaging  

ஆ) Magnetic Running Image 

இ) Magnetic Radio Imaging  

ஈ) Magnetic Radar Imaging 

6. காந்ெ ஊசி ___________  ைன் டுகிைது. 

அ) காந்ெவியைக் வகாடுகயள ேயரை  

ஆ) காந்ெப்புலத்தின் தியையை அறிை 

இ) கடல்  ைணத்திற்கு  

ஈ) வமற்காண் அயனத்தும் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. காந்ெத்தின் ேலியம அென் முயனகளில் ____________ 

2. ஒரு காந்ெம் ___________ முயனகயளக் தகாண்டது. 
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3. மின்ைார உற் த்திக்குப்  ைன் டும் காந்ெங்கள் ____________ 

4. கனமான இரும்புப் த ாருள்கயள உைர்த்ெப் ைன் டுேது ___________ 

5. ெயடயின்றி தொங்கவிடப் ட்ட காந்ெம் எப்த ாழுதும் __________ ேட, தென் முயனகயள வோக்கி 

இருக்கும். 

III. த ாருத்துக: 

1. வமக்னயடட் - அ. காந்ெ வியைக்வகாடுகள் 

2. ஒரு சிறு சுழலும் காந்ெம் - ஆ. இைற்யகக் காந்ெம் 

3. வகா ால்ட் - இ. காந்ெ ஊசிப்த ட்டி 

4. ேயள ரப்புகள் - ஈ. ஃத ர்வரா காந்ெப் த ாருள்கள் 

5. பிஸ்மத் - உ. டைா காந்ெப் த ாருள்கள் 

IV. பின்ேரும் கூற்றியன ஆராய்ந்து ைரிைானேற்யை வெர்வு தைய்க: 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிை இரண்டும் ைரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்கு ைரிைான விளக்கம். 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிை இரண்டும் ைரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்கு ைரிைான விளக்கமல்ல. 

(இ) கூற்று ைரிைானது. ஆனால் காரணம் ெேறு. 

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிை இரண்டும் ெேறு. 

1. கூற்று: இரும்புத் துருேல்களின் தைறிவு காந்ெத்துருேப்  குதிகளில் அதிகம். 

காரணம்: காந்ெங்கள் மிகவும் கூர்யமைானயே. 

2. கூற்று: புவியின் காந்ெப்புலம் அென் உள்ளகத்தில் உள்ள இரும்பினால் உருோகிைது. 

காரணம்: உைர் தேப்  நியலயில் ஒரு காந்ெமானது அென் காந்ெப்  ண்பியன இழக்கும். 

வியடகள் 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. இரும்பு மற்றும் எஃகு, 2. நிவைாடிமிைம், 3. ஒன்யைதைான்று கேரும், 4. ைட்டக் காந்ெம், 5. Magnetic 

Resonance Imaging, 6. வமற்கண்ட அயனத்தும் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. அதிகம், 2. இரண்டு, 3. யடவனாவமாக்கள், 4. மின்காந்ெம், 5. புவியின் 

III. த ாருத்துக: 

1. ஆ, 2.இ, 3.ஈ, 4. உ, 5.அ 

IV. பின்ேரும் கூற்றியன ஆராய்ந்து ைரிைானேற்யை வெர்வு தைய்க: 

1. கூற்று ைரிைானது. ஆனால் காரணம் ெேறு. 
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2. கூற்று ெேறு. ஆனால் காரணம் ைரிைானது. 

 

8th Science Lesson 8 

8] அண்டம் மற்றும் விண்தேளி அறிவிைல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

சுமார் 800 ஆண்டுகளுக்கு முன் ாகவே சீனாவில் ராக்தகட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப் ட்டிருந்ென. ஆரம்  

ோள்களில், மரக் குழாய்களில் தேடிமருந்து நிரப் ப் ட்டு ராக்தகட்டுகள் உருோக்கப் ட்டன. இேற்யை தீ 

அம்புகள் (Fire Arrows) என அேர்கள் அயழத்ெனர். கி.பி. 1232இல் மங்வகாலிை ராணுே வீரர்களுடன் 

வ ாரிடுேெற்காக சீனர்கள் இந்ெ தீ அம்புகயளப்  ைன் டுத்தினர். ராக்தகட் உருோக்கும் இந்ெ 

முயைைானது வியரவில் மத்திை கிழக்கு மற்றும் ஐவராப்பிை ோடுகளுக்குப்  ரவிைது. அேர்கள் 

ராக்தகட்யட ஒரு வ ார்க் கருவிைாகப்  ைன் டுத்தினர். 

துருேத் துயணக்வகாள் தைலுத்து ோகனம் (PSLV) மற்றும் புவிநியலத் துயணக்வகாள் தைலுத்து 

ோகனம் (GSLV) ஆகிையே இந்திைாவின் மிகவும் புகழ்த ற்ை ராக்தகட்கள் ஆகும். 

இந்திைா, வைாவிைத் ரஷ்ைாவுடன் இயணந்து ேடத்திை ஒரு விண்தேளி ஆய்வுத் திட்டத்தின் மூலம் 

 ஞ்ைாப் மாநிலத்யெச் வைர்ந்ெ ராவகஷ் ஷர்மா என்ை விமானி விண்தேளிக்குச் தைல்ல வெர்வு 

தைய்ைப் ட்டார். இென் மூலம், விண்தேளிக்குச் தைன்ை முெல் இந்திைர் என்ை த ருயமயை 1984ஆம் 

ஆண்டு ஏப்ரல் இரண்டாம் ோள் இேர் த ற்ைார். 

கலாம்ைாட் என் து 64 கிராம் மட்டுவம எயட தகாண்ட உலகின் மிகச் சிறிை தைைற்யகக் வகாள் ஆகும். 

இது ெமிழகத்தின் கரூர் ேகருக்கு அருகில் உள்ள  ள்ளப் ட்டி என்ை சிற்றூரில் ரி ாத் ஷாருக் என்னும் 18 

ேைது  ள்ளி மாணேனின் ெயலயமயில் உைர்நியலப்  ள்ளி மாணேர்களால் உருோக்கப் ட்டது. இது 

2017ஆம் ஆண்டு ஜீன் 22ஆம் ோள் ோைா விண்தேளி ஆய்வு யமைத்திலிருந்து விண்ணில் 

தைலுத்ெப் ட்டது. 

முயனேர்.மயில்ைாமி அண்ணாதுயர வகாைமுத்தூர் மாேட்டம், த ாள்ளாச்சிக்கு அருகில் உள்ள 

வகாெோடி என்னும் சிற்றூரில் 1958ஆம் ஆண்டு ஜீயல 2ஆம் ோள் பிைந்ொர். இேர் ென் இளங்கயல 

த ாறியிைல்  ட்டத்யெ வகாைமுத்தூர் அரசு தொழில்நுட் க் கல்லூரியில் த ற்ைார். 1982ஆம் ஆண்டு 

பிஎஸ்ஜி தொழில்நுட் க் கல்லூரியில் முதுகயலப்  ட்டம் த ற்ைதுடன், அவெ ஆண்டில் இந்திை விண்தேளி 

ஆய்வு யமைத்தில் ஆய்ோளராகப்  ணிவைற்ைார். பிைகு, வகாைம்புத்தூர், அண்ணா தொழில்நுட் ப் 

 ல்கயலக்கழகத்தில் முயனேர்  ட்டத்யெயும் த ற்ைார். இேர் தைைற்யகக்வகாள் துயையில் முன்னணி 

தொழில்நுட்  ேல்லுேர் ஆோர். இேர் ைந்திரைான்-1ன் திட்ட இைக்குேராகப்  ணிைாற்றியுள்ளார். குயைந்ெ 

தைலவில் ைந்திராையன ேடிேயமத்ெதில் இேரது  ங்கு குறிப்பிடத்ெக்கது. 

சூரிைனிலிருந்து ோன்காேொக அயமந்துள்ள வகாள் தைவ்ோய் ஆகும். இதுவே சூரிைக் குடும் த்திலுள்ள 

இரண்டாேது சிறிை வகாளாகும். இென் சிேந்ெ நிைத்தின் காரணமாக இது சிேப்புக் வகாள் என்று 

அயழக்கப் டுகிைது. இக்வகாளின் வமற் ரப்பில் உள்ள இரும்பு ஆக்யைடு மற்றும் அென் ேளிமண்டலத்தில் 

உள்ள தூசுகள் அெற்கு சிேப்பு நிைத்யெத் ெருகின்ைன. இது ென் அச்சில் 24 மணி 37 நிமிடங்களில் 

ென்யனத்ொவன சுற்றி ேருகிைது. வமலும், 687 ோட்களுக்கு ஒரு முயை சூரிையனயும் சுற்றி ேருகிைது. 
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இென் சுற்றுக்காலம் மற்றும் கால நியல ஆகிையே பூமியை ஒத்திருப் ொல், ோனிைலாளர்கள் 

தைவ்ோய்க் வகாள்  ற்றிை ஆய்வுகளில் அதிக ஆர்ேம் காட்டி ேருகின்ைனர். எனவே, அேர்கள் 

தைவ்ோயின் வமற் ரப்பு, காலநியல மற்றும் புவியிைல் நியல குறித்ெ ஆய்வுகயள வமற்தகாள்ேெற்காக, 

 ல்வேறு ஆளில்லா விண்கலங்கயள அனுப்பி ேருகின்ைனர். 

முயனேர்.யகலாைம் ேடிவு சிேன் இந்திை விண்தேளி ஆய்வு நிறுேகத்தின் ெற்வ ாயெை ெயலேர் 

ஆோர். இேர் கன்னிைாகுமரி மாேட்டத்தில் உள்ள ைரக்கல்வியள என்னும் சிற்றூரில் பிைந்ொர். இேர் 

ோனூர்திப் த ாறியிைலில் இளங்கயலப்  ட்டத்யெ, 1980ஆம் ஆண்டு தைன்யன தொழில்நுட்  

நிறுேனத்தில் த ற்ைார். 1982ஆம் ஆண்டு ென் முதுகயல த ாறியிைல்  ட்டத்யெ, த ங்களுருவில் உள்ள 

இந்திை அறிவிைல் நிறுேனத்திலிருந்து த ற்ை பின் இந்திை விண்தேளி ஆய்வு நிறுேனத்தில்  ணியில் 

வைர்ந்ொர். வமலும், இேர் ெனது முயனேர்  ட்டத்யெ, மும்ய  இந்திை தொழில்நுட்  நிறுேனத்தில் 

2006ம் ஆண்டு த ற்ைார். கடந்ெ 2018ம் ஆண்டு ஜனேரி 10ஆம் ோள் இந்திை விண்தேளி ஆய்வு 

நிறுேனத்தின் ெயலேராக நிைமிக்கப் ட்டார். இந்திை விண்தேளித் திட்டங்களில்  ைன் டுத்ெப் டும் 

கியரவைாதஜனிக் இைந்திர தொழில்நுட்  வமம் ாட்டிற்கு இேர் அளித்ெ சிைந்ெ  ங்களிப்பின் காரணமாக 

இேர் ராக்தகட் மனிெர் என்று அயழக்கப் டுகிைார். ஒவர வேரத்தில் 104 தைைற்யகக் வகாள்கயள 

இஸ்வரா தைலுத்திைது இேரது திையமக்குச் ைான்ைாகும். 

ேம் இந்திை ோடு, தைவ்ோய்க் வகாயள அயடந்ெ முெல் ஆசிை ோடு என்ை த ருயமயையும், உலகிவலவை, 

இச்ைாெயனயை ென் முெல் முைற்சியிவலவை நிகழ்த்திை ோடு என்ை த ருயமயையும் தகாண்டுள்ளது. 

வைாவிைத் விண்தேளி ஆய்வு நிறுேனம், ோைா, ஐவராப்பிை விண்தேளி முகயம ஆகிையே 

தைவ்ோய்க்வகாயள அயடந்ெ பிை விண்தேளி ஆய்வு நிறுேனங்கள் ஆகும். 

பூமியின் ஒவர இைற்யகத் துயணக்வகாள் ைந்திரன் ஆகும். இது பூமியிலிருந்து சுமார் 3,84,400 கி.மீ. 

தொயலவில் உள்ளது. இென் விட்டம் 3474 கி.மீ ஆகும். ைந்திரனில் ேளிமண்டலம் இல்யல. ைந்திரன் 

ொமாக ஒளிர்ேது இல்யல. இது சூரிைனிலிருந்து ேரும் ஒளிகதிர்கயளவை எதிதராளிக்கிைது. இது 

ென்யனத்ொவன சுற்றி ேர எடுத்துக் தகாள்ளும் வேரமும், பூமியைச் சுற்றி ேர எடுத்துக் தகாள்ளும் 

வேரமும் ைமமாக இருப் ொல் ோம் எப்வ ாதும் ைந்திரனின் ஒரு  குதியைவை  ார்க்கிவைாம். 

ைந்திரனில் ெயரயிைங்கிை அப்வ ாவலா-11 விண்கலத்தில்  ைணித்ெேர்கள் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங், புஷ் 

ஆல்டிரின் மற்றும் யமக்கல் காலின்ஸ் ஆேர். 

கல் னா ைாவ்லா விண்தேளியில், பூமியின் சுற்று ேட்டப் ாயெகளில் 10.4 மில்லிைன் யமல்கள்  ைணம் 

தைய்துள்ளார். வமலும் 372 மணிவேரத்திற்கும் வமலாக விண்தேளியில் ெங்கியிருந்துள்ளார். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. பின்ேருேனேற்றுள் எது ோன்த ாருள்? 

(அ) சூரிைன்  

(ஆ) ைந்திரன்  

(இ) விண்மீன்கள்  

(ஈ) இயே அயனத்தும் 
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2. மங்கள்ைான் __________க்கு அனுப் ப் ட்டது. 

(அ) ைந்திரன்  

(ஆ) தைவ்ோய்  

(இ) தேள்ளி  

(ஈ) புென் 

3. ைந்திரைான்-1 விண்ணில் தைலுத்ெப் ட்ட ோள்  

(அ) 2008 அக்வடா ர் 22  

(ஆ) 2008 ேேம் ர் 8 

(இ) 2019 ஜீயல 22  

(ஈ) 2019 அக்வடா ர் 22 

4. சிேப்புக் வகாள் என்று அயழக்கப் டுேது __________ 

(அ) புென்  

(ஆ) தேள்ளி  

(இ) பூமி  

(ஈ) தைவ்ோய் 

5. ராக்தகட்டில்  ைன் டும் ெத்துேம் ______________ 

(அ) நியூட்டனின் முெல் விதி  

(ஆ) நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி 

(இ) நியூட்டனின் மூன்ைாம் விதி  

(ஈ) இயே அயனத்தும் 

6. கிரிவைாதஜனிக் எரித ாருள் _____________ எவ்தேப்  நியலயில் வைகரித்து யேக்கப் டும்? 

(அ) அயை  

(ஆ) குயைந்ெ  

(இ) மிகக்குயைந்ெ  

(ஈ) மிக அதிக 

7. ோைாவின் ____________ திட்டம் முென்முெலில் மனிெர்கயள நிலவுக்கு அனுப்பிைது. 

(அ) அப்வ ாவலா-5  

(ஆ) அப்வ ாவலா-8  

(இ) அப்வ ாவலா-10  
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(ஈ) அப்வ ாவலா-11 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. விண்மீன்கயளப்  ற்றியும், வகாள்கயளப்  ற்றியும்  டிக்கும் அறிவிைல் பிரிவு ____________ 

 2. சூரிைன் __________ விண்மீன் திரயளச் ைார்ந்ெது.  

3. தைவ்ோய்க்வகாள் _________ ோட்களுக்கு ஒரு முயை சூரிையனச் சுற்றி ேருகிைது. 

4. பிை வகாள்களுக்கு விண்கலயன அனுப்பிை முெல் இந்திை விண்தேளித் திட்டம் ___________ 

5. நிலவின் வமற் ரப்பில் ேடந்ெ முெல் மனிெர் _________ ஆோர் 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான கூற்யைத் திருத்தி எழுதுக: 

1. சூரிைன் மற்றும் இெர ோன்த ாருள்கள் வைர்ந்து சூரிைக் குடும் த்யெ உருோக்குகின்ைன. 

2. ைந்திரைான்-1 ஸ்ரீைரிவகாட்டா விண்தேளி ஆய்வு யமைத்திலிருந்து விண்ணில் தைலுத்ெப் ட்டது. 

3. தைவ்ோய்க் வகாள் சூரிைக் குடும் த்தில் உள்ள மிகச் சிறிை வகாள் ஆகும். 

4. PSLV மற்றும் GSLV ஆகிையே இந்திைாவின் புகழ்த ற்ை தைைற்யகக் வகாள்கள் ஆகும். 

5. ராக்தகட்டின் இைக்கு த ாருள்கள் திண்ம நியலயில் மட்டுவம காணப் டும். 

IV. த ாருத்துக: 

1. ைந்திரைான் - அ. எரித ாருள் 

2. மங்கள்ைான் - ஆ. ைந்திரன் 

3. கியரவைாதஜனிக் - இ. முென்முெலில் மனிெயன நிலவுக்கு அனுப்பிை திட்டம் 

4. அப்வ ாவலா-8 - ஈ. முென்முெலில் மனிெயன நிலவில் ெயரயிைங்கச் தைய்ெ திட்டம் 

5. அப்வ ாவலா-11 - உ. தைவ்ோய் 

வியடகள் 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. இயே அயனத்தும், 2. தைவ்ோய், 3. 2008 அக்வடா ர் 22, 4. தைவ்ோய், 5. நியூட்டனின் மூன்ைாம் விதி, 

6. மிகக்குயைந்ெ,  

7. அப்வ ாவலா-8  

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ோனிைல், 2.  ால், 3. 687, 4. மங்கள்ைான், 5. நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்க்  

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான கூற்யைத் திருத்தி எழுதுக: 

1. ைரி, 2. ைரி, 3. இரண்டாேது த ரிை வகாள், 4. ராக்தகட்கள், 5. திண்ம அல்லது திரே 
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IV. த ாருத்துக: 

1. ஆ, 2. உ, 3. அ, 4. இ, 5. ஈ  

 

8th Science Lesson 9 

9] ேம்யமச் சுற்றியுள்ள  ருப்த ாருள்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

வைர்மம் - த ாதுப்த ைர் 

ொமிர ைல்வ ட் - மயில் துத்ெம் 

இரும்பு ைல்வ ட் (த ர்ரஸ் ைல்வ ட்) -  ச்யைத் துத்ெம் 

த ாட்டாசிைம் யேட்வரட் - ைால்ட்பீட்டர் 

கந்ெக அமிலம் - விட்டிரிைால் எண்தணய் 

கால்சிைம் ைல்வ ட் - ஜிப்ைம் 

கால்சிைம் ைல்வ ட் தைமி யைட்வரட் -  ாரீஸ் ைாந்து 

த ாட்டாசிைம் குவளாயரடு - மூரிவைட் ஆஃப் த ாட் டாஷ் 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. தேப்  நியலமானிகளில்  ைன் டுத்ெப் டும் திரே உவலாகம் 

அ) ொமிரம்  

ஆ)  ாெரைம்  

இ) தேள்ளி  

ஈ) ெங்கம் 

2. இரைோதிகள் நீயரக் குறிப் ெற்குப்  ைன் டுத்திை  டக்குறியீடு 

 

3. எந்ெத் ெனிமத்தின் த ைர் வகாள்களின் த ைரிலிருந்து த ைப் டவில்யல? 

அ) புளுட்வடானிைம்  

ஆ) தேப்டியூனிைம்  

இ) யுவரனிைம்  

ஈ)  ாெரைம் 

4.  ாெரைத்தின் குறியீடு 
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அ) Ag  

ஆ) Hg  

இ) Au  

ஈ) Pb 

5. கம்பிைாக நீளும் ென்யமயைப் த ற்றுள்ள அவலாகம் எது? 

அ) யேட்ரஜன்  

ஆ) ஆக்ஸிஜன்  

இ) குவளாரின்  

ஈ) கார் ன் 

6. உவலாகங்கயள அேற்றின் ெகடுகளாக மாற்ை உெவும்  ண்பு எது? 

அ) கம்பிைாக நீளும்  ண்பு  

ஆ) ெகடாக விரியும்  ண்பு 

இ) ெகடாக விரியும்  ண்பு  

ஈ)  ள ளப்புத் ென்யம 

7. மின்ைாரத்யெக் கடத்தும் அவலாகம் 

அ) கார் ன்  

ஆ) ஆக்சிஜன்  

இ) அலுமினிைம்  

ஈ) ைல்ஃ ர் 

8. கரிக்வகாலின் (த ன்சிலின்) ேடுத்ெண்டில் இருப் து 

அ) கிராஃய ட்  

ஆ) யேரம்  

இ) அலுமினிைம்  

ஈ) கந்ெகம் 

9. மூலக்கூறுகளின் அயமப்ய க் தகாண்டு பின்ேரும் த ாருள்களின் இைற்பிைல் நியலகயள 

அயடைாளம் காண்க. 
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அ) A – ோயு, B – திண்மம், C - திரேம்  

ஆ) A - திரேம், B - திண்மம், C - ோயு 

இ) A - ோயு, B - திண்மம், C - திரேம்  

ஈ) A - திரேம், B - ோயு, C - திண்மம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. உவலாகங்களின்  ண்புகயளயும் அவலாகங்களின்  ண்புகயளயும் த ற்றுள்ள ெனிமங்கள் 

_________ என அயழக்கப் டுகின்ைன. 

2. டங்ஸ்டனின் குறியீடு _______________ 

3. த ரும் ான்யமைான உவலாகங்களின் உருகுநியல அவலாகங்களின் உருகு நியலயைவிட 

__________ 

4. நீரில் உள்ள ெனிமங்கள் _______ மற்றும் __________ 

5. __________ குயை கடத்திைாகப்  ைன் டுகிைது. 

III. த ாருத்துக: 

அ.  

1. இரும்பு - அ. மின்கம்பிகள் ெைாரிக்க 

2. ொமிரம் - ஆ. யெைல் ஊசி ெைாரிக்க 

3. டங்ஸ்டன் - இ. இராக்தகட் எரித ாருள்  ற்ை யேப் ானாக 

4. வ ாரான் - ஈ. மின் விளக்கிற்கான இயழகள் தைய்ை 

ஆ. 

1. அணு - அ.  ருப்த ாருள்களின் கட்டுமான அலகு 

2. ெனிமம் - ஆ.  ல்வேறு ேயக அணுக்கள் 

3. வைர்மம் - இ. ஒவர ேயக அணுக்கள் 

4. மூலக்கூறு - ஈ.  ருப்த ாருளின் மிகச்சிறிை அலகு 

வியடகள்  

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 
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1.  ாெரைம், 2. 3.  ாெரைம், 4. Hg, 5. கார் ன், 6. ெகடாக விரியும்  ண்பு, 7. கார் ன், 8. கிராஃய ட், 9. A – 

ோயு, B – திண்மம், C – திரேம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. உவலாகப்வ ாலி, 2. W, 3. அதிகம், 4. யைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஜிைன், 5. சிலிகான் அல்லது 

தஜர்மானிைம் 

III. த ாருத்துக: 

1. ஆ, 2. அ, 3. ஈ, 4. இ  

1. ஈ, 2. இ, 3. ஆ, 4. அ 

 

8th Science Lesson 10 

10] ேம்யமச்சுற்றி நிகழும் மாற்ைங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

தீக்குச்சியின் ெயலப் குதியில் த ாட்டாசிைம் குவளாவரட்டும், ஆண்டிமனி டியரைல்ய டும் உள்ளன. 

தீப்த ட்டியின்  க்கோட்டில் சிேப்பு  ாஸ் ரஸ் உள்ளது. 

வேதி வியனகளின் வ ாது தேப் ம் தேளியிடப் ட்டால் அவ்வியனகள் தேப்  உமிழ்வியனகள் எனவும், 

தேப் ம் எடுத்துக் தகாள்ளப் ட்டால் அவ்வியனகள் தேப் க் தகாள்வியனகள் எனவும் 

அயழக்கப் டுகின்ைன. 

மின்னாற் குத்ெல் எனப்த ாருள் டும் ‘எலக்ட்வராயலசிஸ்’ என்ை தைால் யமக்வகல்  ாரவட என்ை 

விஞ்ஞானிைால் 19ஆம் நூற்ைாண்டில் அறிமுகப் டுத்ெப் ட்டது. இது ‘எலக்ட்ரான்’ மற்றும் ‘யலசிஸ்’ என்ை 

இரு தைாற்களிலிருந்து உருோனது. எலக்ட்ரான் என் து மின்ைாரத்யெக் குறிக்கிைது. யலசிஸ் என் து 

 குத்ெல் எனப் த ாருள் டும். 

சுண்ணாம்புக் கல்லானது சுட்ட சுண்ணாம்பு, நீற்றுச் சுண்ணாம்பு, சிதமண்ட் ஆகிைேற்றிற்கான 

மூலப்த ாருளாகும். 

சூரிைனிடமிருந்து ேரும் புைஊொக் கதிர்கள் ேளிமண்டலத்திலுள்ள ஓவைான் (O3) மூலக்கூறுகயளச் 

சியெத்து மூலக்கூறு ஆக்சிஜயனயும் அணு ஆக்சிஜயனயும் உருோக்குகின்ைன. இந்ெ அணு ஆக்சிஜன் 

மீண்டும் மூலக்கூறு ஆக்சிஜனுடன் இயணந்து ஓவைாயன உருோக்குகிைது. 

என்யைம்கள் மற்றும் ஈஸ்ட்டுகள் உயிரி வியனவேக மாற்றிகள் எனப் டுகின்ைன. 

ஒளி வேதியிைல் என் து வேதியிைலின் ஒரு பிரிோகும். இது ஒளியினால் நிகழும் வேதிவியனகயளப் 

 ற்றிைொகும். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. காகிெம் எரிெல் என் து ஒரு _________ மாற்ைம். 
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அ) இைற்பிைல்  

ஆ) வேதியிைல்  

இ) இைற்பிைல் மற்றும் வேதியிைல்  

ஈ) ேடுநியலைான 

2. தீக்குச்சி எரிெல் என் து ____________ அடிப் யடயிலான வேதி வியனக்கு ஒரு 

எடுத்துக்காட்டாகும். 

அ) இைல் நியலயில் வைர்ெல்  

ஆ) மின்ைாரம்  

இ) வியனவேக மாற்றி  

ஈ) ஒளி 

3. __________ உவலாகம் துருப்பிடித்ெலுக்கு உள்ளாகிைது 

அ) தேள்ளீைம்  

ஆ) வைாடிைம்  

இ) காப் ர்  

ஈ) இரும்பு 

4. தேட்டப் ட்ட ஆப்பிள்  ழுப் ாக மாறுேெற்குக் காரணமான நிைமி __________ 

அ) நீவரறிை இரும்பு (II) ஆக்யைடு  

ஆ) தமலனின்  

இ) ஸ்டார்ச்  

ஈ) ஓவைான் 

5. பியரன் என் து ____________இன் அடர் கயரைல் ஆகும். 

அ) வைாடிைம் ைல்வ ட்  

ஆ) வைாடிைம் குவளாயரடு 

இ) கால்சிைம் குவளாயரடு  

ஈ) வைாடிைம் புவராயமடு 

6. சுண்ணாம்புக்கல் _____________ ஐ முென்யமைாகக் தகாண்டுள்ளது. 

அ) கால்சிைம் குவளாயரடு  

ஆ) கால்சிைம் கார் வனட்  

இ) கால்சிைம் யேட்வரட்  
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ஈ) கால்சிைம் ைல்வ ட் 

7. கீழ்காண் ேற்றுள் எது மின்னாற் குத்ெயலத் தூண்டுகிைது? 

அ) தேப் ம்  

ஆ) ஒளி  

இ) மின்ைாரம்  

ஈ) வியனவேக மாற்றி 

8. வை ர் முயையில் அம்வமானிைா ெைாரித்ெலில் ___________ வியனவேக மாற்றிைாக 

தைைல் டுகிைது. 

அ) யேட்ரஜன்  

ஆ) யைட்ரஜன்  

இ) இரும்பு  

ஈ) நிக்கல் 

9. மயழ நீரில் கயரந்துள்ள ைல் ர் யடஆக்யைடு மற்றும் யேட்ரஜன் ஆக்யைடுகள் ___________ஐ 

உருோக்குகின்ைன. 

அ) அமில மயழ  

ஆ) கார மயழ  

இ) அதிக மயழ  

ஈ) ேடுநியல மயழ 

10. __________ புவி தேப் மைமாெலுக்குக் காரணமாகின்ைன. 

அ) கார் ன் யட ஆக்யைடு  

ஆ) மீத்வென் 

இ) குவளாவரா புளுவரா கார் ன்கள்  

ஈ) கார் ன் யடஆக்யைடு, மீத்வென், குவளாவரா புளுவரா கார் ன்கள் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ஒளிச்வைர்க்யக என் து __________ முன்னியலயில் நிகழும் ஒரு வேதி வியனைாகும். 

2. இரும் ாலான த ாருள்கள் _________ மற்றும் ____________ உெவியுடன் துருப்பிடிக்கின்ைன. 

3. ______________ தொழிற்ைாயலகளில் யூரிைா ெைாரிப் தில் அடிப் யடப் த ாருளாக உள்ளது. 

4. பியரன் கயரைலின் மின்னாற் குத்ெல் _________ ோயுக்கயளத் ெருகிைது 

5. __________ என் து ஒரு வேதிவியனயின் வேகத்யெ அதிகரிக்கும் வேதிப்த ாருள் எனப் டும். 
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6. தேட்டப் ட்ட காய்கறிகள் மற்றும்  ழங்கள்  ழுப் ாக மாைக் காரணம் ________ என்ை தோதிைாகும். 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. ஒரு வேதிவியன என் து ெற்காலிக வியனைாகும். 

2. தலட் யேட்வரட் சியெேயடெல் ஒளியின் உெவிைால் ேயடத றும் ஒரு வேதிவியனக்கு 

எடுத்துக்காட்டாகும். 

3. சுட்ட சுண்ணாம்பிலிருந்து நீற்றுச் சுண்ணாம்பு உருோேது ஒரு தேப் ம் தகாள் வியனைாகும். 

4. CFC என் து ஒரு மாசு டுத்திைாகும். 

5. வேதிவியனகள் நிகழும் த ாழுது ஒளி ஆற்ைல் தேளிப் டலாம். 

IV. த ாருத்துக: 

அ.  

1. துருப்பிடித்ெல் - அ. ஒளிச்வைர்க்யக 

2. மின்னாற் குத்ெல் - ஆ. வை ர் முயை 

3. தேப்  வேதி வியன - இ. இரும்பு 

4. ஒளி வேதி வியன - ஈ. பியரன் 

5. வியனவேக மாற்ைம் - உ. சுண்ணாம்புக்கல் சியெேயடெல் 

ஆ. 

1. தகட்டுப்வ ாெல் - அ. சியெேயடெல் 

2. ஓவைான் - ஆ. உயிரி வியனயூக்கி 

3. மங்குெல் - இ. ஆக்சிஜன் 

4. ஈஸ்ட் - ஈ. வேதிவியன 

5. கால்சிைம் ஆக்யைடு - உ. உணவு 

 வியடகள்  

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. வேதியிைல், 2. இைல் நியலயில் வைர்ெல், 3. இரும்பு, 4. தமலனின், 5. வைாடிைம் குவளாயரடு, 6. 

கால்சிைம் கார் வனட், 7. மின்ைாரம், 8. இரும்பு, 9. அமில மயழ, 10. கார் ன் யடஆக்யைடு, மீத்வென், 

குவளாவரா புளுவரா கார் ன்கள் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 
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1. சூரிை ஒளி, 2. நீர் மற்றும் ஆக்ஜிைன், 3. அம்வமானிைா, 4. குவளாரின், யைட்ரஜன், 5. வியனவேக 

மாற்றி, 6.  ாலிபீனால் ஆக்சிவடஸ் யடவராசிவனஸ்  

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. நிரந்ெர, 2. தேப் த்தின், 3. தேப்  உமிழ்வியன, 4. ைரி, 5. ைரி 

IV. த ாருத்துக: 

1. இ, 2. ஈ, 3. உ, 4. அ, 5. ஆ  

1. உ, 2. இ, 3. ஈ, 4. ஆ , 5. அ 

 

8th Science Lesson 11 

11] காற்று 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஆக்சிஜனானது யேட்ரஜயனவிட இருமடங்கு நீரில் அதிகமாகக் கயரயும் ென்யம உயடைது. 

யேட்ரஜனின் கயரதிையனவை ஆக்சிஜனும் தகாண்டிருக்குமானால். கடல், ஆறு, ஏரி வ ான்ை நீர் 

நியலகளில் ோழும் உயிரினங்களுக்கு உயிர் ோழ்ெல் மிகவும் கடினமான தைைலாக இருக்கும். 

ஆக்சிஜனுக்கு ொனாகவே தீப் ற்றி எரியும் ென்யம இருந்ொல் ேமது ேளிமண்டலத்திலுள்ள ஆக்சிஜன் 

முழுேதும் எரிை ஒரு தீக்குச்சி மட்டுவம வ ாதுமானொக இருக்கும். 

ெற்காலங்களில் ோகனங்களின் டைர்களில் அழுத்ெப் ட்ட காற்றுக்குப்  திலாக யேட்ரஜன் 

நிரப் ப் டுகிைது. இயெ நீ கேனித்துள்ளாைா? ஏன் மக்கள் ெற்வ ாது யேட்ரஜயனப் 

 ைன் டுத்துகின்ைனர்? 

தேப் ப் டுத்தும் வ ாது ஒரு த ாருள் திட நியலயில் இருந்து திரே நியலக்கு மாைாமல் வேரடிைாக ோயு 

நியலக்கு மாறும் நிகழ்வு  ெங்கமாெல் எனப் டும். 

காற்வைாற்ைப் ட்ட நீர் என் து அதிக அழுத்ெத்தில் கார் ன் யட ஆக்யைடு ோயு நீரில் கயரந்துள்ள 

த ாருளாகும். இது வைாடா நீர் என்றும் அயழக்கப் டுகிைது. 

தேள்ளிக் வகாளின் ேளிமண்டலத்தில் 96-97% கார் ன் யட ஆக்யைடு உள்ளது. கார் ன் யட 

ஆக்யைடின் அளவு அதிகமாக இருப் ொல் தேள்ளியின் வமற் ரப் ால் தேப் த்யெத் ெக்க யேத்துக் 

தகாள்ள முடிகிைது. தேள்ளியின் வமற் ரப்பு தேப்  நியல வொராைமாக 4620C ஆக இருக்கிைது. எனவே 

ொன், சூரிை குடும் த்தில் தேள்ளி மிகவும் தேப் மான வகாளாக இருக்கிைது. 

தூை மயழ நீரின் pH மதிப்பு 5.6 ஆக இருக்கிைது. ஆனால் அமில மயழயின் pH மதிப்பு 5.6ஐ விடக் 

குயைவு. ஏதனனில், ேளிமண்டலத்திலுள்ள கார் ன் யட ஆக்யைடு மயழ நீரில் கயரந்திருக்கிைது. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 
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1. கீழ்க்கண்டேற்றுள் ஆக்சிஜயனப்  ற்றிை ைரிைான கூற்று எது? 

அ) முழுயமைாக எரியும் ோயு  

ஆ)  குதிைளவு எரியும் ோயு 

இ) எரிெலுக்குத் துயணபுரிைாெ ோயு  

ஈ) எரிெலுக்குத் துயணபுரியும் ோயு 

2. காற்வைற்ைம் தைய்ைப் ட்ட நீரில் _____________ உள்ளது 

அ) காற்று  

ஆ) ஆக்சிஜன்  

இ) கார் ன் யட ஆக்யைடு  

ஈ) யேட்ரஜன் 

3. ைால்வே முயை __________ உற் த்தி தைய்ை  ைன் டுகிைது. 

அ) சுண்ணாம்பு நீர்  

ஆ) காற்வைாற்ைம் தைய்ைப் ட்ட நீர் 

இ) ோயல ேடி நீர்  

ஈ) வைாடிைம் கார் வனட் 

4. கார் ன் யட ஆக்யைடு நீருடன் வைர்ந்து ___________ மாற்றுகிைது 

அ) நீலலிட்மயை நீலமாக  

ஆ) சிேப்பு லிட்மயை நீலமாக 

இ) நீலு லிட்மயை மஞ்ைளாக  

ஈ) லிட்மசுடன் வியனபுரிேதில்யல. 

5. அவைாட் எனப் டுேது எது? 

அ) ஆக்சிஜன்  

ஆ) யேட்ரஜன்  

இ) ைல் ர்  

ஈ) கார் ன் யட ஆக்யைடு 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 
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1. _________ அத்திைாேசிைமான உயிர் எனப் டுகிைது. 

2. யேட்ரஜன் காற்யை விட ___________ 

3. _______________ உரமாகப்  ைன் டுகிைது. 

4. உலர்  னி ____________ ஆகப்  ைன் டுகிைது 

5. இரும்ய  நீவரறிை இரும்பு ஆக்யைடாக மாற்றும் நிகழ்வு ________ எனப் டும் 

III. த ாருத்துக: 

1. யேட்ரஜன் - அ. உயிரினங்களின் சுோசித்ெல் 

2. ஆக்சிஜன் - ஆ. உரம் 

3. கார் ன் யட ஆக்யைடு - இ. குளிர் ெனப் த ட்டி 

4. உலர் னி - ஈ. தீையணப் ான் 

வியடகள் 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. எரிெலுக்குத் துயணபுரியும் ோயு, 2. கார் ன் யட ஆக்யைடு, 3. வைாடிைம் கார் வனட், 4. நீல லிட்மயை 

சிேப் ாக, 5. யேட்ரஜன் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ஆக்சிஜன், 2. வலைானது, 3. யேட்ரஜன், 4. குளிரூட்டி, 5. துருப்பிடித்ெல் 

III. த ாருத்துக: 

1. ஆ, 2. அ, 3. ஈ, 4. இ  

 

8th Science Lesson 12 

12] அணு அயமப்பு 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஜான் டால்டன் ஒரு ஏழ்யமைான தேைவுக் குடும் த்தில் பிைந்ெேர். அேர் ெனது 12ஆேது ேைதில் ஒரு 

கிராமத்துப்  ள்ளியில் ஆசிரிைராகப்  ணிவைற்ைார். ஏழு ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு அேர் அப் ள்ளியின் 

ெயலயம ஆசிரிைரானார். பின் 1973ல் அேர் மான்தைஸ்டரில் உள்ள ஒரு கல்லூரியில் இைற்பிைல், 

வேதியிைல் மற்றும் கணிெம் ஆகிை  ாடங்கயளக் கற்பிக்கும் வ ராசிரிைராகப்  ணிபுரிந்ொர். அேரது 

இறுதிக்காலம் ேயர ேளிமண்டல அழுத்ெம் மற்றும் மயழைளவியனப்  திவு தைய்ேயெத் ெனது 

ேழக்கமாகக் த ாண்டிருந்ொர். அேர் ஒரு சிைந்ெ ோனிைல் ஆராய்ச்சிைாளராக இருந்ொர். 
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காற்று மின்கடத்ொப் த ாருளாக இருப் து இைற்யகயின் ேரமாகும். ஒரு வேயள காற்று ஒரு சிைந்ெ மின் 

கடத்திைாக இருக்குமானால், எதிர் ாராெ வி த்தினால் உருோகும் சிறு மின்த ாறி கூட மிகப்த ரிை 

ஆ த்தியன வியளவிக்கக்கூடும் 

மின்ைாரம் காற்றின் ேழிவை  ாயும் வ ாது ோயு மூலக்கூறுகளிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் தேளிவைறுேொல் 

அைனிகள் உருோகின்ைன. இதுவே மின்னிைக்கம் எனப் டும் 

தொயலக்காட்சிப் த ட்டியில் வகவொடு கதிர்கள் மின்காந்ெ சுருள்களால் உருோக்கப் டும் 

காந்ெப்புலத்ொல் விலகலயடந்து அென் முகப்புத் தியரயில் வீழ்த்ெப் டுகின்ைன. இயே ஒளிப் டத்யெ 

உருோக்குகின்ைன. 

யைட்ரஜன் ோயுயே மின்னிைக்கக் குழாயினுள் எழுத்துக் தகாள்ளும் வ ாது த ைப் டும் வேர் மின் 

துகள்கள் புவராட்டான்கள் எனப் டுகின்ைன. ஒரு யைட்ரஜன் அணுவிலிருந்து ஒரு எலக்ட்ராயன நீக்கும் 

வ ாது ஒரு புவராட்டான் கியடக்கிைது. எனவே புவராட்டான் என் யெ யைட்ரஜன் அைனி (H+) எனவும் 

அயழக்கலாம். H → H+ + e- 

கண்ணிற்குப் புலப் டாெ கதிர்கள் துத்ெோக ைல்ய டு பூைப் ட்ட தியரயில் விழும் வ ாது கண்ணிற்குப் 

புலப் டும் ஒளியை உமிழ்கின்ைன. இப்த ாருள்கள் ஒளிரும் த ாருள்கள் எனப் டுகின்ைன. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. வகவொடு கதிர்கள் ____________ஆல் உருோக்கப் ட்டயே 

அ) மின்சுயமைற்ை துகள்கள்  

ஆ) வேர்மின்சுயம த ற்ை துகள்கள் 

இ) எதிர்மின் சுயம த ற்ை துகள்கள்  

ஈ) வமற்கண்ட எதுவுமில்யல 

2. கார் ன் யட ஆக்யைடு எம்முயையில் ெைாரிக்கப் ட்டாலும் அதில் கார் ன் மற்றும் ஆக்சிஜனின் 

நியைவிகிெம் மாைாதிருப் து _________ விதியை நிரூபிக்கிைது. 

அ) ெயலகீழ் விகிெ விதி  

ஆ) மாைா விகிெ விதி 

இ) த ருக்கல் விதி  

ஈ) த ாருண்யம அழிைா விதி 

3. நீரில், யைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகிையே _______ நியை விகிெத்தில் இயணந்துள்ளன. 

அ) 1 : 8  

ஆ) 8 : 1  

இ) 2 : 3  
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ஈ) 1 : 3 

4. டால்டனின் கூற்றுக்களுள் எந்ெக் கூற்று மாற்ைம் அயடைாமல் உள்ளது? 

அ) அணுயேப் பிளக்க முடிைாது  

ஆ) அணுக்கள் முழு எண்களின் விகிெத்தில் ஒன்று கூடி வைர்மங்கள் உருோகின்ைன. 

இ) ெனிமங்கள் அணுக்களால் ஆனயே. 

ஈ) ஒரு ெனிமத்தின் அயனத்து அணுக்களும் ஒவர மாதிரிைானயே 

5. ஒரு ெனிமத்தின் அயனத்து அணுக்களும் 

அ) ஒவர அணு எண்யணயும், நியை எண்யணயும் த ற்றுள்ளன. 

ஆ) ஒவர நியை எண்யணயும் வேறு ட்ட அணு எண்யணயும் தகாண்டுள்ளன 

இ) ஒவர அணு எண்யணயும் வேறு ட்ட நியை எண்யணயும் தகாண்டுள்ளன. 

ஈ) அணு எண் மற்றும் நியை எண் ஆகிை இரண்டும் வேறு டுகின்ைன. 

II.வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ____________ என் து ஒரு ெனிமத்தின் மிகச்சிறிை துகள். 

2. ஒரு ெனிமமானது ____________ மாதிரிைான அணுக்களால் உருோக்கப் ட்டது 

3. ஒரு அணுோனது ___________, ________ மற்றும் ___________ ஆகிை துகள்களால் ஆனது 

4. எதிர் மின் சுயம தகாண்ட அைனி ___________ எனப் டும், வேர் மின்சுயம தகாண்ட அைனி 

________ எனப் டும். 

5. _____________ (எலக்ட்ரான்/புவராட்டான்) ஒரு எதிர் மின்சுயம தகாண்ட துகள். 

6. புவராட்டான்கள் ________ (வேர்/எதிர்) மின்சுயம தகாண்ட ெகட்யட வோக்கி விலக்கமயடகின்ைன. 

III.த ாருத்துக: 

1. த ாருண்யம அழிைாவிதி - அ. ைர் வில்லிைம் குரூக்ஸ் 

2. மாைா விகிெ விதி - ஆ. வஜம்ஸ் ைாட்விக் 

3. வகவொடு கதிர்கள் - இ. வஜாைப் ப்தரௌஸ்ட் 

4. ஆவனாடு கதிர்கள் - ஈ. லோய்சிைர் 

5. நியூட்ரான் - உ. வகால்ட்ஸ்டீன் 

வியடகள் 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 
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1. எதிர்மின்சுயம த ற்ை துகள்கள், 2. மாைா விகிெ விதி, 3. 1 : 8, 4. ஒரு ெனிமத்தின் அயனத்து 

அணுக்களும் ஒவர மாதிரிைானயே, 5. ஒவர அணு எண்யணயும், நியை எண்யணயும் த ற்றுள்ளன. 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. அணு, 2. ஒவர மாதிரிைான, 3. எலக்ட்ரான், புவராட்டான், நியூட்ரான், 4. எதிர் அைனி, வேர் அைனி, 5. 

எலக்ட்ரான், 6. வேர் 

III. த ாருத்துக: 

1. ஈ, 2. இ, 3. அ, 4. உ, 5. ஆ  

 

8th Science Lesson 13 

13] நீர் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

தைன்றி வகதேன்டிஷ் ஒரு ஆங்கில ெத்துவிைலாளர், அறிவிைலாளர், வேதியிைலாளர் மற்றும் 

இைற்பிைலாளர் ஆோர். இேர் யைட்ரஜன் ோயுயேக் கண்டறிந்ொர். யைட்ரஜயன எளிதில் எரியும் 

காற்று என இேர் அயழத்ொர். உவலாகங்கயள தைறிவு மிகுந்ெ அமிலங்களுடன் கலந்து யைட்ரஜயன 

உருோக்கினார். வமலும் உவலாகங்கயள தைறிவு மிகுந்ெ காரங்களுடன் வைர்த்து கார் ன் யட 

ஆக்யையடயும் இேர் உருோக்கினார். 

 னிக்கட்டியின் வமல் ைறுக்கும் ஸ்வகட்டர்கள் அென் மீது அழுத்ெத்யெச் தைலுத்துகிைார்கள். இந்ெ அழுத்ெம் 

 னிக்கட்டியின் உயைநியலயைக் குயைக்கிைது. இென் வியளோக ஸ்வகட்டின் அடியில்  னிக்கட்டி 

உருகி ஸ்வகட்டர்களால் எளிதில்  னிக்கட்டியின் மீது ைருக்க முடிகிைது. ஸ்வகட்டர்கள் முன்வனாக்கி 

ேகரும் வ ாது அழுத்ெம் குயைந்து நீர் மீண்டும்  னிகட்டிைாக மாறுகிைது. 

தூை நீர் கீழ்க்காணும் இைற்பிைல்  ண்புகயளப் த ற்றுள்ளது. தூை நீரின் தகாதிநியலைானது ஒரு 

ேளிமண்டல அழுத்ெத்தில் 1000C ஆகும். தூை நீரின் உயைநியலைானது ஒரு ேளிமண்டல 

அழுத்ெத்தில் O0C ஆகும். தூை நீரின் அடர்த்திைானது 1 கி/தை.மீ3 ஆகும். 

மீன் மற்றும் இயைச்சியை  னிகட்டியினுள் யேப் ென் மூலம் தகட்டுவிடாமல் அேற்யைப்  ராமரிக்க 

முடியும்.  னிக்கட்டியின் உள்ளுயை தேப் ம் அதிகமாக இருப் ொல், அது உருகும் வ ாது மீன்களிலிருந்து 

அதிக அளவு தேப் த்யெ உறிஞ்சிக் தகாள்கிைது. இெனால் உணவியன குயைந்ெ தேப்  நியலயில் 

நீண்ட வேரம் தகட்டுப்வ ாகாமல்  ாதுகாக்க முடிகிைது. 

ொமிரம் எந்ெ தேப்  நியலயிலும் நீருடன் வியனபுரிேதில்யல. ஆயகைால், குழாய்கள் மற்றும் 

தகாதிகலன்கள் உருோக்குேதில் ொமிரம்  ைன் டுத்ெப் டுகிைது. 

குழாய் நீர், ேதி நீர் மற்றும் கிணற்று நீர் ஆகிையே திடப்த ாருள்கயளக் தகாண்டுள்ளன. ஆனால், மயழ 

நீர் மற்றும் ேடிகட்டிை நீரில் திடப்த ாருள்கள் கயரந்திருப் தில்யல. எனவே, இந்ெ நீர் ஆவிைான பிைகு 

த ாதுயமை ேயளைங்கயள உருோக்குேதில்யல. 
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ைாக்கடலில் (Dead Sea) நீரின் உப்புத் ென்யம மிக அதிகம். இது உப்பு நியைந்ெ ஒரு ஏரிைாகும். இந்ெ ஏரி 

கடலுடன் இயணந்திருக்காமல் ெனித்துக் காணப் டுகிைது. இது நிலத்ொல் சூழப் ட்டுள்ளொல் இதிலுள்ள 

நீர் ஆவிைாகி உப்புத் ென்யமயின் அளவு சீராக அதிகரித்து ேருகிைது. ெற்வ ாது அென் உப்புத் ென்யம 

மிக அதிகமாக இருப் ொல் கடல் ோழ் உயிரினங்கள் அதில் ோழ முடிைாது. எனவே ொன், இது ைாக்கடல் 

என்று அயழக்கப் டுகிைது. 

ஒவ்தோரு ஆண்டும் 4.6 மில்லிைன் குழந்யெகள் ேயிற்றுப் வ ாக்கினால் இைக்கின்ைனர். தூை நீர் 

சுகாொரம் மற்றும் உடல்ேலத்யெ வமம் டுத்துகிைது. 

நீரில் கலந்துள்ள மாசுக்கள் மற்றும் கிருமிகயள நீக்குேெற்கு RO சுத்திகரிப் ான்கள்  ைன் டுகின்ைன. 

வமலும், இயே நீரின் சுயேயையும் கூட்டுகின்ைன. RO என் து நீர் சுத்திகரிப் ான்களில் 

 ைன் டுத்ெப் டும் ‘Reverse Osmosis’ எனப் டும் தொழில் நுட் த்யெக் குறிக்கிைது. வமலும், சில 

ROக்களில் கிருமிகயள அழிக்கக் கூடிை புை ஊொ (UV) அலகுகளும் நீயரச் சுத்திகரிப் ெற்காக 

 ைன் டுத்ெப் டுகின்ைன. 

ோயல ேடிநீர் மற்றும் காய்ச்சிை நீர் சுயேைாக இருப் தில்யல. காற்று, கார் ன் யட ஆக்யைடு மற்றும் 

ொதுக்கள் கயரந்துள்ளொவலவை குடிநீர் ேல்ல சுயேயைப் த ற்றுள்ளது. 

பூமியின் மீது காணப் டும் நீரில் 90% நீர் விேைாைம் மற்றும் நீர்ப் ாைனத்திற்காகவே 

 ைன் டுத்ெப் டுகிைது. 

இந்திைாவில் மிகப்த ரிை நீர் மாசு ாட்டு மூலம் சுத்திகரிக்கப் டாெ கழிவுநீர் ஆகும். துணி துயேத்ெல், 

ையமத்ெல், குளித்ெல் வ ான்ைேற்றிற்காக ஒரு ே ர் ஒரு ோயளக்கு ைராைரிைாக 135 லிட்டர் நீயரப் 

 ைன் டுத்துகிைார். 

காய்கறிகயள வியளவிப் ெற்கு தேகிழித் ொள்கள் விேைாைத்தில்  ைன் டுத்ெப் டுகின்ைன. 

அறுேயடகால முடிவில், இந்ெ தேகிழித் ொள்கள் மீண்டும் மண்ணிவலவை உழவு தைய்ைப் டுகின்ைன. 

தேகிழித் ொள்கள் சிறிை துண்டுகளாக உயடந்து மண் புழுக்களால் உண்ணப் டுகின்ைன. இது 

அேற்றின் ஆவராக்கிைத்திற்கும் மண்ணிற்கும் தீங்கு வியளவிக்கின்ைது. 

ஒவ்தோரு ேன்னீர் மூலத்திலும் நுண்ணிை தேகிழித் துண்டுகள் காணப் டுகின்ைன. ஆர்க்டிக் மற்றும் 

அண்டார்டிக்  குதியின் உயைந்ெ நீர்ப்  ரப்பிலிருந்து 5,000 மீட்டர் ஆழம் தகாண்ட ஆழ்கடல் ெளத்தின் 

அடிப் குதி ேயர அயே கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளன. உலகம் முழுேதும்  ாட்டிலில் அயடக்கப் ட்ட நீர் 

மற்றும் குழாய் நீரில் நுண்ணிை தேகிழி கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளது. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. எந்ெ தேப்  நியலயில் நீர்  னிக்கட்டிைாக மாற்ைமயடயும்? 

அ) 00 C  

ஆ) 1000 C  

இ) 1020 C  

ஈ) 980 C 
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2. நீரின் கார் ன் யட ஆக்யைடின் கயரதிைன் அதிகமாேது 

அ) குயைோன அழுத்ெத்தில்  

ஆ) அதிகமான அழுத்ெத்தில் 

இ) தேப்  நியல உைர்ோல்  

ஈ) ஏதுமில்யல 

3. நீரியன மின்னாற் குக்கும் வ ாது எதிர்மின் ோயில் வைகரிக்கப் டும் ோயு. 

அ) ஆக்சிஜன்  

ஆ) யைட்ரஜன்  

இ) யேட்ரஜன்  

ஈ) கார் ன் யட ஆக்யைடு 

4. கீவழ தகாடுக்கப் ட்டுள்ளேற்றுள் எது நீயர மாசு டுத்தும்? 

அ) ஈைம்  

ஆ)  டிகாரம்  

இ) ஆக்சிஜன்  

ஈ) குவளாரின் 

5. நீரின் நிரந்திர கடினத்ென்யமக்குக் காரணமாக இருப் யே 

அ) ைல்வ ட்டுகள்  

ஆ) தூசுக்கள்  

இ) கார் வனட் மற்றும் ய கார் வனட்  

ஈ) கயரந்துள்ள பிை த ாருள்கள் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. நீர் நிைமற்ைது, மணமற்ைது மற்றும் _____________ 

2. நீரின் தகாதிநியல ___________ 

3. நீரின் ெற்காலிகக் கடினத்ென்யம ____________ முயையில் நீக்கப்டுகிைது. 

4. நீர் ____________ தேப்  நியலயில் அதிக அடர்த்தியியனப் த ற்றிருக்கும். 

5. ஏற்ைம் ___________ தைைல் ாட்யடத் துரிெப் டுத்தும். 
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III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. கழிவு நீரியன ேன்கு சுத்திகரித்ெ பிைவக ேன்னீர் நியலகளில் கலக்க அனுமதிக்கப் ட வேண்டும். 

2. கடல் நீரில் உப்புகள் கயரந்துள்ளொல் அெயன விேைாைத்திற்குப்  ைன் டுத்ெலாம். 

3. வேதி உரங்கயள அதிக அளவில்  ைன் டுத்துேொல் மண்ணின் ெரம் குயைந்து நீர் மாசு டுகிைது. 

4. நீரின் அடர்த்திைானது அயனத்து தேப்  நியலயிலும் மாைாமல் இருக்கும். 

5. கடின நீரில் வைாப்பு ேன்கு நுயரயியனத் ெரும் 

IV. த ாருத்துக: 

1. ைர்ே கயரப் ான் - அ. நீர் மாசு டுத்தி 

2. கடின நீர் - ஆ. கிருமிகயளக் தகால்லுெல் 

3. தகாதித்ெல் - இ. ஓவைாவனற்ைம் 

4. நுண்ணுயிர் நீக்கம் - ஈ. நீர் 

5. கழிவுநீர் - உ. ேயிற்று உ ாயெகள் 

V. கீழ்க்காணும் கூற்றுகளுக்கு காரணம் கூறுக:  

1. வீழ் டிவுத் தொட்டியில் நீருடன்  டிகாரம் வைர்த்ெல். 

2. நீர் ஒரு ைர்ே கயரப் ான். 

3.  னிக்கட்டி நீரில் மிெத்ெல். 

4. நீர்ோழ் விலங்கினங்கள் நீரினுள் சுோசித்ெல். 

5. கடல் நீர் குடிப் ெற்கு உகந்ெ நீரல்ல. 

6.  ாத்திரங்கயளத் தூய்யமைாக்க கடின நீர் உகந்ெது அல்ல. 

வியடகள்  

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. 00 C, 2. அதிகமான அழுத்ெத்தில், 3. யைட்ரஜன், 4. ஈைம், 5. ைல்வ ட்டுகள் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. சுயேைற்ைது, 2. 1000 C, 3. தகாதிக்க யேத்ெல், 4. 40 C, 5. வீழ்ப் டிெல் 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. ைரி, 2.  ைன் டுத்ெ முடிைாது, 3. ைரி, 4. மாறும், 5. தமன்னீரில்  
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IV. த ாருத்துக: 

1. ஈ, 2. உ, 3. ஆ, 4. இ, 5. அ  

V. கீழ்க்காணும் கூற்றுகளுக்கு காரணம் கூறுக: 

1. சில வேரங்களில் வீழ் டிெயல துரிெப்  டுத்துேெற்காக த ாட்டாஷ்  டிகாரமானது நீருடன் 

வைர்க்கப் டுகிைது. இந்நிகழ்வியன ஏற்ைம் (loading) என்கிவைாம். த ாட்டாஷ்  டிகாரமானது மாசுடன் 

வைர்ந்து வீழ் டிெயலத் துரிெப் டுத்துகிைெ 

2. கயரப் ான் என் து பிை த ாருள்கயளக் (கயரத ாருள்) கயரக்கக்கூடிை த ாருளாகும். 

எடுத்துக்காட்டாக, உப்புக் கயரைலில் நீர் கயரப் ானாகவும், உப்பு கயரத ாருளாகவும் உள்ளது. பிை 

திரேங்களுடன் ஒப்பிடுயகயில் ெண்ணீருக்கு மட்டுவம அவேக த ாருள்கயளக் கயரக்கும் 

ெனித்துேமான  ண்பு உள்ளது. இது உப்பு, ைர்க்கயர வ ான்ை திடப்த ாருள்கயளயும், வென்,  ால் 

வ ான்ை திரேங்கயளயும், ஆக்சிஜன், கார் ன் யடஆக்யைடு வ ான்ை ோயுக்கயளயும் கயரக்கும் திைன் 

த ற்ைது. எனவே, இது ைர்ே கயரப் ான் என்று அயழக்கப் டுகிைது.  

 3. அயை தேப் நியலயில் உள்ள நீர் நியைந்ெ குேயளயினுள்  னிக்கட்டித் துண்டுகயளப் 

வ ாடும்வ ாது, அயே மிெக்கின்ைன. ஏதனனில்,  னிக்கட்டிைானது நீயரவிட இவலைானது. 

 னிக்கட்டியின் அடர்த்திைானது நீரின் அடர்த்தியை விட குயைவு என் யெ இது குறிக்கிைது.  

4. திடப்த ாருள்கள் மற்றும் ொதுக்கள் ெவிர, காற்றும் நீரில் கயரந்துள்ளது. அயனத்து இைற்யக நீர் 

ஆொரங்களிலும் காற்று கயரந்துள்ளது. நீரில் யேட்ரஜனின் கயரதிையனவிட ஆக்சிஜனின் கயரதிைன் 

அதிகமாக உள்ளது. நீரில் யேட்ரஜன் மற்றும் கார் ன் யடஆக்யைடு ெவிர சுமார் 35.6% ஆக்சிஜனும் 

கயரந்துள்ளது. இயேஉயிரினங்கள் உயிர்ோழ்ேெற்கு நீரில் காற்று கலந்திருப் து அேசிைமாகும்.  

5. ஒவ்தோரு லிட்டர் கடல் நீரிலும் 35 கிராம் ைாொரண உப்பு எனப் டும் வைாடிைம் குவளாயரடு 

கயரந்துள்ளது. அது உேர் நீர் எனப் டும். இது  ருகுேெற்கு உகந்ெெல்லாெ நீர் எனப் டுகிைது. 

6. சில வேரங்களில் உப்பு மற்றும் ொதுக்கள் நீரில் அதிகளவில் கயரந்திருக்கும். இயே நுயரக்குப் 

 திலாக ’ஸ்கம்’ என்ை  டியே ஏற் டுத்துகின்ைன. இது அழுக்கு நீக்குெயல வமலும் கடினமாக்குகிைது. 

இவ்ேயகைான நீரானது கடின நீர் என்ையழக்கப் டுகிைது. கால்சிைம் மற்றும் தமக்னீசிைம் உப்புகள் 

நீரில் கயரந்திருப் வெ அென் கடினத்ென்யமக்குக் காரணமாகும். இது  ாத்திரங்கள் மற்றும் தகாள்க 

லன்களின் மீது கடினமான  டிவுகயள உருோக்கி அேற்யைச் வைெப் டுத்துகிைது.  

 

8th Science Lesson 14 

14] அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஸ்வீடன் ோட்டு வேதியிைலாளர் அர்ஹீனிைஸ் அமிலங்கள்  ற்றிை ஒரு தகாள்யகயை முன் யேத்ொர். 

அேரின் கூற்றுப் டி அமிலம் என் து நீர்க்கயரைலில் H+ அைனிகள் அல்லது H3O
+ அைனிகயளத் ெரும் 

வேதிப்த ாருளாகும். 
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ேமது ேயிற்றில் சுரக்கும் யைட்வராகுவளாரிக் அமிலம் ேமது ேயிற்றின் உட்புைத்யெ அரிப் ொல் ேமக்கு 

 சியுணர்வு ஏற் டுகிைது. யைட்வராகுளாரிக் அமிலத்தின் சுரக்கும் அளவு அதிகரித்ொல் ேயிற்றுப்புண் 

வொன்ைக்கூடும். 

காப் ர் அல்லது பித்ெயளப்  ாத்திரங்களின் மீது தேள்ளீைம் என்ை உவலாகம் (ஈைம்) பூைப் டுகிைது. 

அவ்ோறு பூைவில்யலதைனில் உணவுப்த ாருள்களிலுள்ள கரிம அமிலங்கள்  ாத்திரங்களிலுள்ள 

ொமிரத்துடன் வியனபுரிந்து உணயே ேஞ்ைாக்கிவிடும். தேள்ளீைம்,  ாத்திரங்கயள அமிலங்களின் 

தைைல் ாட்டிலிருந்து ெனித்துப் பிரித்து உணவு ேஞ்ைாேயெத் ெடுக்கின்ைது. 

ஊறுகாயில் வினிகர் (அசிட்டிக் அமிலம்) அல்லது த ன்ைாயிக் அமிலம் இருப் ொல் அயே நீண்ட ோட்கள் 

தகட்டுப் வ ாகாமல் உள்ளன. 

வைாடிைம் கார் வனட் (Na2Co3) ைலயே வைாடா எனவும், வைாடிைம் ய கார் வனட் (NaHCo3) ையமைல் 

வைாடா எனவும், வைாடிைம் யைட்ராக்யைடு (NaoH) காஸ்டிக் வைாடா எனவும், த ாட்டாசிைம் 

யைட்ராக்யைடு (KoH) காஸ்டிக் த ாட்டாஷ் எனவும் ேணிக ரீதிைாக அயழக்கப் டுகின்ைன. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. அமிலங்கள் ___________ சுயேயை உயடையே. 

அ) புளிப்பு  

ஆ) இனிப்பு  

இ) கைப்பு  

ஈ) உப்பு 

2. கீழ்க்காண் ேற்றுள் நீர்க் கயரைலில் மின்ைாரத்யெக் கடத்துேது _______________ 

அ) அமிலம்  

ஆ) காரம்  

இ) அமிலம் மற்றும் காரம்  

ஈ) இேற்றில் ஏதுமில்யல 

3. நீல லிட்மஸ் ொள் அமிலக்கயரைலில் __________ நிைமாக மாறுகிைது. 

அ) நீல  

ஆ)  ச்யை  

இ) சிேப்பு  

ஈ) தேள்யள 

4. காரத்யெ நீரில் கயரக்கும்வ ாது அது ___________ அைனிகயளத் ெருகிைது. 
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அ) OH-  

ஆ) H+  

இ) OH  

ஈ) H 

5. வைாடிைம் யைட்ராக்யைடு ஒரு _____________ ஆகும். 

அ) அமிலம்  

ஆ) காரம்  

இ) ஆக்யைடு  

ஈ) உப்பு 

6. சிேப்பு எறும்பின் தகாடுக்கில் ___________ அமிலம் உள்ளது. 

அ) அசிட்டிக் அமிலம்  

ஆ) ைல்பியூரிக் அமிலம் 

இ) ஆக்ைாலிக் அமிலம்  

ஈ) ஃ ார்மிக் அமிலம் 

7. தமக்னீசிைம் யைட்ராக்யைடு _____________ஐ குணப் டுத்ெப்   ைன் டுகிைது. 

அ) அமிலத்ென்யம  

ஆ) ெயலேலி  

இ)  ற்சியெவு  

ஈ) இேற்றில் ஏதும் இல்யல 

8. அமிலமும் காரமும் வைர்ந்து _________ உருோகிைது. 

அ) உப்பு மற்றும் நீர்  

ஆ) உப்பு  

இ) நீர்  

ஈ) இேற்றில் ஏதும் இல்யல 

9. ோம்  ல் துலக்குேெற்கு  ற் யையைப்  ைன் டுத்துகிவைாம் ஏதனனில் அது ________ ென்யம 

தகாண்டது. 

அ) காரம்  
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ஆ) அமிலம்  

இ) காரம் மற்றும் அமிலம்  

ஈ) ஏதுமில்யல 

 10. மஞ்ைள் தூள் நிைங்காட்டிைானது கார கயரைலில் மஞ்ைள் நிைத்திலிருந்து _____ நிைமாக மாறுகிைது. 

அ) நீலம்  

ஆ)  ச்யை  

இ) மஞ்ைள்  

ஈ) சிேப்பு 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. த ன்ைாயிக் அமிலம் ________ ஆக  ைன் டுகிைது. 

2. “புளிப்புச் சுயே” என் து இலத்தின் தமாழியில் _______________ என்ை தைால்லால் 

ேழங்கப் டுகிைது. 

3. காரங்கள் _______ சுயேயைக் தகாண்டயே. 

4. கால்சிைம் ஆக்யைடின் வேதி ோய்ப் ாடு _________ 

5. குளவியின் தகாடுக்கில் ___________ அமிலம் உள்ளது. 

6. உணவு ெைாரிக்கப்  ைன் டும் மஞ்ைளானது _____________ஆக  ைன் டுகிைது. 

7. தைம் ருத்தி பூ நிைங்காட்டி அமிலக்கயரைலில் _____________ நிைத்யெத் ெருகிைது. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. த ரும் ாலான அமிலங்கள் நீரில் கயரேதில்யல. 

2. அமிலங்கள் கைப்புச் சுயே உயடையே. 

3. உலர்ந்ெ நியலயில் உள்ள காரங்கயளத் தொடும்வ ாது அயே ேளேளப்புத் ென்யமயுடன் 

காணப் டும் 

4. அமிலங்கள் அரிக்கும் ென்யமயைக் தகாண்டயே. 

5. அயனத்துக் காரங்களும் அல்கலிகள் ஆகும். 

6. தைம் ருத்திப்பூ ைாறு ஒரு இைற்யக நிைங்காட்டி ஆகும். 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 
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1. புளிப்பு, 2. அமிலம் மற்றும் காரம், 3. சிேப்பு, 4. ) OH- , 5. காரம், 6. ஃ ார்மிக் அமிலம், 7. அமிலத்ென்யம, 

8. உப்பு மற்றும் நீர், 9. காரம், 10. சிேப்பு 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. உணவு த ாருள்கள் தகடாமல் இருக்க, 2. அசிடஸ், 3. கைப்பு, 4. Cao, 5. அல்கலி, 6. நிைங்காட்டி, 7. 

இளஞ்சிேப்பு 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. கயரயும், 2. புளிப்பு, 3. திரே, 4. ைரி, 5. நீரில் கயரயும் காரங்கள், 6. ைரி 

 

8th Science Lesson 15 

15] அன்ைாட ோழ்வில் வேதியிைல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

LPG சிலிண்டர்களில் புரப்வ ன் ோயு  ைன் டுத்ெப் டுகிைது. அது மணமற்ை ோயு என் ொல், அதில் கசிவு 

ஏற் ட்டால் அயெக் கண்டறிை முடிைாது. தமர்வகப்டன் என்ை துர்ோற்ைம் ெரும் வேதிப்த ாருள் LPG உடன் 

கலக்கப் டுகிைது. இெனால் ோயுக்கசிவியனக் கண்டறிை முடியும். 

சுற்றுச் சூழலினால் ஏற் டும்  ாதிப்புகளிலிருந்து ஓவிைங்கயளயும் தொன்யமைான கயலப் 

த ாருள்கயளயும் காப் ெற்கு மிெமான தேப் நியல மற்றும் ஈரப் ெம் வெயேப் டுகிைது. எனவே, 

அருங்காட்சிைகங்களில் உள்ள  ழங்கால நியனவுச் சின்னங்கயளப்  ாதுகாக்க இைற்யக ோயு 

 ைன் டுகிைது.  

உற் த்தி ோயு தேவ்வேறு ோடுகளில் தேவ்வேறு த ைர்களில் அறிைப் டுகிைது. இது அதமரிக்காவில் 

மரோயு என்றும், இங்கிலாந்தில் உறிஞ்சு ோயு என்றும் அயழக்கப் டுகிைது. 

CNGயின் ைராைரி இயைபு: 

 குதிப்த ாருள்கள் - ைெவீெம் 

மீத்வென் - 88.5 

ஈத்வென் - 5.5 

புவராப்வ ன் - 3.7 

பியூட்வடன் - 1.8 

த ன்வடன் - 0.5 

 ழங்கால ோகரிக மக்கள் கச்ைா எண்தணயை ஒட்டும் த ாருள்களாகப்  ைன் டுத்தியுள்ளனர்.  ல்வேறு 

 ரப்புகளில் நீர் புகாேண்ணம் ெடுப் ெற்கு ஒட்டும் த ாருளாகவும்  ைன் டுத்ெப் ட்டது. 
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நிலக்கரி ஒரு வியல மதிக்க முடிைாெ த ாருள் என் ொல் இது கருப்பு யேரம் என்று அயழக்கப் டுகிைது. 

சியெத்து ேடித்ெலில் 1000 கி.கி. நிலக்கரிைானது 700 கி.கி. கல்கரி, 100 லிட்டர் அம்வமானிைா, 50 லிட்டர் 

கரித்ொர் மற்றும் 400 மீ3 கரி ோயுயேத் ெரேல்லது. 

உலகின் முெல் த ட்வராலிை எண்தணய்க் கிணறு 1859ஆம் ஆண்டு அதமரிக்காவில் உள்ள 

த ன்சில்வேனிைாவில் வொண்டப் ட்டது. இரண்டாேது எண்தணய்க் கிணறு 1867ஆம் ஆண்டு 

இந்திைாவில் உள்ள அைாமில் “மாக்கும்” என்ை இடத்தில் வொண்டப் ட்டது. 

யைட்ரஜன் எதிர்கால எரித ாருள்: எதிர்காலத்தில் யைட்ரஜன் ோயு ஒரு மிகச் சிைந்ெ மாற்று 

எரித ாருளாக இருக்கும். இந்ெ எரித ாருள் தூய்யமைானது. ஏதனனில், இது எரியும் த ாழுது நீர் மட்டுவம 

தேளிேரும். இது மட்டுமல்லாமல் அதிகமான ஆற்ையலயும் ெரேல்லது. வமலும், காற்யை மாசு டுத்ொெ 

ென்யமயையும் இது த ற்றுள்ளது. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ோயுக்கசியே அறிேெற்காக LPG ோயுவுடன் வைர்க்கப் டும் வேதிப்த ாருள் _________ 

அ) தமத்ெனால்  

ஆ) எத்ெனால்  

இ) கற்பூரம்  

ஈ) தமர்காப்டன் 

2. தொகுப்பு ோயு என்று அயழக்கப் டுேது எது? 

அ) ைதுப்பு நில ோயு  

ஆ) நீர்ோயு  

இ) உற் த்தி ோயு  

ஈ) நிலக்கரி ோயு 

3. ஒரு எரித ாருளின் கவலாரிமதிப்பின் அலகு  

அ) கிவலா ஜீல்/வமால்  

ஆ) கிவலா ஜீல்/கிராம்  

இ) கிவலா ஜீல்/கிவலா கிராம்  

ஈ) ஜீல்/கிவலா கிராம் 

4. ___________ என் து உைர்ெரமான நிலக்கரி ேயகைாகும். 

அ) பீட்  

ஆ) லிக்யனட்  
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இ) பிட்டுமினஸ்  

ஈ) ஆந்த்ரயைட் 

5. இைற்யக ோயுவில் த ரும் ான்யமைான  குதிப்த ாருள் ___________ 

அ) மீத்வென்  

ஆ) ஈத்வென்  

இ) புவராப்வ ன்  

ஈ) பியூட்வடன் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. உற் த்தி ோயு என் து __________ மற்றும் _________ ஆகிைேற்றின் கலயேைாகும். 

2. __________ ைதுப்பு நில ோயு எனப் டுகிைது. 

3. த ட்வராலிைம் என்ை தைால் குறிப் து __________ 

4. காற்றில்லாச் சூழலில் நிலக்கரியை தேப் ப் டுத்துேது ________ எனப் டும். 

5.  டிம எரித ாருளுக்கு ஒரு உொரணம் __________ 

III. த ாருத்துக: 

1. ஆக்வடன் மதிப்பீடு - அ. டீைல் 

2. சீட்வடன் மதிப்பீடு - ஆ. மீத்வென் 

3. எளிை யைட்வராகார் ன் - இ. த ட்வரால் 

4. பீட் - - ஈ.  ழுப்பு நிைம் தகாண்டது 

5. லிக்யனட் - உ. முெல் நியல நிலக்கரி 

வியடகள்  

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. தமர்காப்டன், 2. நீர்ோயு, 3. கிவலா ஜீல்/கிவலா கிராம், 4. ஆந்த்ரயைட், 5. மீத்வென். 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. கார் ன் வமானாக்யைடு+ யேட்ரஜன், 2. மீத்வென், 3.  ாயை எண்தணய், 4. சியெத்து ேடித்ெல், 5. 

நிலக்கரி  

III. த ாருத்துக: 
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1. இ, 2. அ, 3. ஆ, 4.உ, 5. ஈ 

 

8th Science Lesson 16 

16] நுண்ணுயிரிகள் 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. நுண்ணுயிரிகள் ____________ இல் அளவிடப் டுகின்ைன. 

அ) தை.மீ  

ஆ) மி.மீ  

இ) யமக்ரான்  

ஈ) மீட்டர் 

2. உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ையேகளின்  ண்புகயளப் த ற்ையே ________ 

அ) புவராட்வடாவைாோ  

ஆ) யேரஸ்  

இ)  ாக்டீரிைா  

ஈ) பூஞ்யை 

3. ___________ ஒரு புவராவகரிவைாட்டிக் நுண்ணுயிரிைாகும். 

அ) யேரஸ்  

ஆ) ஆல்கா  

இ) பூஞ்யை  

ஈ)  ாக்டீரிைா  

4.  ாக்டீரிைாக்கள் ேடிேத்தின் அடிப் யடயில் __________ பிரிவுகளாக ேயகப் டுத்ெப் ட்டுள்ளன. 

அ) 2  

ஆ) 3  

இ) 4  

ஈ) 5 

5. மனிெருக்கு ைாொரண ைளியை உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரி _______ என அயழக்கப் டுகிைது. 
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அ) பிளாஸ்வமாடிைம்  

ஆ) இன்ஃபுளுைன்ைா 

இ) விப்ரிவைா காலவர  

ஈ) ஆப்வொயேரஸ் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. _________ பூஞ்யையிலிருந்து ெைாரிக்கப் டுேது த னிசிலிைம் என்ையழக்கப் டுகிைது. 

2. _____________ என் யே வோய்த் தொற்றுயடை புரெத் துகள்களாகும். 

3. தைல்லுக்கு தேளிவை காணப் டும் யேரஸ்கள் _____________ எனப் டுகின்ைன. 

4. நுண்ணுயிரிகயள ___________ன் உெவியுடன் காண முடியும். 

5. ஒரு முயனயில் கயையியழகயளப் த ற்ை  ாக்டீரிைாக்கள் _______________ஆக 

ேயகப் டுத்ெப் ட்டுள்ளன. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. வோயுண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகள் வோய்க் கிருமிகள் என அயழக்கப் டுகின்ைன. 

2. த ண் அவனாபிலஸ் தகாசுக்கள் தடங்கு யேரஸ் கிருமிகயளப்  ரப்புகின்ைன. 

3. சின்னம்யம ஒரு தொற்று வோைாகும். 

4. சிட்ரஸ் வகன்கர் பூச்சிகளால்  ரவுகிைது. 

5. ஈஸ்ட் அதிக அளவில் ஆல்கைாயல உற் த்தி தைய்ைப்  ைன் டுகிைது. 

IV. த ாருத்துக: 

1. யேட்ரஜயன நியலப் டுத்தும்  ாக்டீரிைா - அ. ெடுப்பூசி 

2. காைவோய் - ஆ. பிரிைான் 

3. குரு - இ. வலக்வடாவ சில்லஸ் அசிவடாபிலஸ் 

4. புவரா ைாட்டிக்ஸ் - ஈ.  ாக்டீரிைா 

5. எட்ேர்ட் தஜன்னர் - உ. யரவைாபிைம் 

V. பின்ேரும் கூற்றியன ஆராய்ந்து ைரிைானேற்யை வெர்வு தைய்க: 

1. கூற்று : மவலரிைா புவராட்வடாவைாோவினால் உண்டாகிைது. 

காரணம் : இந்வோய் தகாசுவினால்  ரவுகிைது. 

2. கூற்று : ஆல்காக்கள் பிைைார்பு உயிரிகளாகும். 
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காரணம்: அயே  ச்யைைத்யெப் த ற்றிருப் தில்யல.  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. வமலும் காரணம் கூற்றுக்கான ைரிைான விளக்கமாகும். 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரிைான விளக்கம் அல்ல. 

(இ) கூற்று ைரி. காரணம் ெேறு. 

(ஈ) கூற்று ெேறு. ஆனால் காரணம் ைரி 

வியடகள் 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. யமக்ரான், 2. யேரஸ், 3.  ாக்டீரிைா, 4. 4, 5. இன்ஃபுளுைன்ைா 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. த னிசிலிைம் கியரவைாஜீனம், 2. பிரிைான்கள், 3. விரிைான்கள், 4. நுண்வணாக்கி, 5. ஒற்யை 

கயையியழ 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. ைரி, 2. மவலரிைா, 3. ைரி, 4. காற்று மற்றும் நீரால், 5. ைரி 

IV. த ாருத்துக: 

1. உ, 2. ஈ, 3. ஆ, 4. இ, 5. அ 

V. பின்ேரும் கூற்றியன ஆராய்ந்து ைரிைானேற்யை வெர்வு தைய்க: 

1. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. வமலும் காரணம் கூற்றுக்கான ைரிைான விளக்கமாகும். 

2. கூற்று ைரி. காரணம் ெேறு. 

 

8th Science Lesson 17 

17] ொேர உலகம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

பூஞ்யைகயளப்  ற்றிை  ாடப்பிரிவு யமக்காலஜி எனப் டும். 

“த னிசிலின்” மருந்துகளின் அரசி என்று கூைப் டுகிைது. இயெ ைர் அதலக்ைாண்டர் ஃபிதளம்மிங் 

1928ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடித்ொர். 

R.H.விட்வடக்கரின் ஐந்து உலக ேயகப் ாட்டில் பூஞ்யைகள் மூன்ைாேது உலகமாக இடம் த ற்றுள்ளன. 

ஏதனனில், இேற்றில்  ச்யைைம் மற்றும் ஸ்டார்ச் இல்யல. 
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கிளாவிதைப்ஸ்  ர்பூரிைா என்ை பூஞ்யைைானது மாைத்வொற்ைப் பூஞ்யை எனப் டுகிைது. இது கனவுலகில் 

மிெப் து வ ான்ை ஒரு வித்திைாைமான மனநியலயை இயளஞர்களிடத்தில் ஏற் டுத்தி அேர்கயளப் 

 ாதிப் யடைச் தைய்கிைது. அஸ் ர்ஜில்லஸ் என்ை பூஞ்யைைானது குழந்யெகளிடம் ஒவ்ோயமயை 

ஏற் டுத்துகிைது. ஆனால், கிளாவடாஸ்வ ாரிைம் என்ை பூஞ்யைைானது ஒவ்ோயமயிலிருந்து ேம்யமப் 

 ாதுகாக்கிைது. 

யலக்வகாவ ாடிைம், கிளப் மாஸ் எனப் டுகிைது. ஈக்விசிட்டம் குதியர ோல் எனப் டுகிைது. 

இந்திைாவிலுள்ள மிகப் த ரிை உலர் ொேரத் தொகுப்பு (Herbarium) தகால்கத்ொவில் உள்ளது. இங்கு  த்து 

இலட்ைத்திற்கும் அதிகமான உலர் ொேர மாதிரிகள் (Herbarium) உள்ளன. 

ொேரங்கயளச் வைகரித்து, உலர்த்தி, அழுத்தி, ஒரு அட்யடயின் மீது ஒட்டி, ஏற்றுக் தகாள்ளப் ட்ட எொேது 

ஒரு ேயக ாட்டின் டி ேரியை டுத்தும் முயை தைர்வ ரிைம் எனப் டும். 

இரு தைாற்த ைரிடு முயை தொடர் ான விதிமுயைகள் மற்றும்  ரிந்துயரகள் ICBN (அகில உலக 

ொேரவிைல் த ைர் சூட்டும் ைட்டம்) அயமப்பில் உள்ளது. ெற்வ ாது இது ICN (அகில உலக த ைர் சூட்டும் 

ைட்டம்) என அயழக்கப் டுகிைது. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. தூதுேயளயின் இருதைாற்த ைர் தைாலானம் ட்யரதலாவ ட்டம் ஆகும். இதில் “தைாலானம்” என்ை தைால் 

எயெக் குறிக்கிைது? 

அ) சிற்றினம்  

ஆ) வ ரினம்  

இ) ேகுப்பு  

ஈ) துயைகள் 

2. புவளரிடிைன் ஸ்டார்ச் வைமிப்புப் த ாருளாகக் காணப் டும் பிரிவு 

அ) குவளாவராஃய சி  

ஆ) பிவைாஃய சி  

இ) வராவடாஃய சி  

ஈ) ைைவனாஃய சி 

3. கூட்டயமப் ாகக் காணப் டும்  ாசி 

அ) ஆசில்லவடாரிைா  

ஆ) ோஸ்டாக்  

இ) ோல்ோக்ஸ்  
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ஈ) குவளாதலல்லா 

4. உண்ணத் ெகுந்ெ காளான் 

அ)  ாலிவ ாரஸ்  

ஆ) அகாரிகஸ்  

இ) த னிசிலிைம்  

ஈ) அஸ் ர்ஜில்லஸ் 

5. மண் அரிப்ய த் ெடுக்கும் ொேரங்கள் 

அ)  ாசிகள்  

ஆ) பூஞ்யைகள்  

இ) பியரவைாஃய ட்டுகள்  

ஈ) தடரிவடாஃய ட்டுகள் 

6. முெலாேது நிலத் ொேரங்கள் 

அ) பியரவைாஃய ட்டுகள்  

ஆ) தடரிவடாஃய ட்டுகள்  

இ) ஜிம்வனாஸ்த ர்ம்கள்  

ஈ) ஆஞ்சிவைாஸ்த ர்ம்கள் 

7. ேன்கு ேளர்ச்சிையடந்ெ ோஸ்குலார் திசுக்கயளக் தகாண்ட ொேர உடலம் காணப் டுேது 

அ) பியரவைாஃய ட்டுகள்  

ஆ) தடரிவடாஃய ட்டுகள்  

இ) ஜிம்வனாஸ்ய ட்டுகள்  

ஈ) ஆஞ்சிவைாஸ்த ர்ம்கள் 

8. இருதைாற்த ைரிடு முயை முென்முெலில் அறிமுகப் டுத்ெப் ட்ட ஆண்டு ____________ 

அ) 1970  

ஆ) 1975  

இ) 1978  

ஈ) 1623 
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9. த னிசிலின் ஒரு உயிர் எதிர்த ாருள். இது எதிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப் டுகிைது? 

அ)  ாசிகள்  

ஆ) பூஞ்யைகள்  

இ) பியரவைாஃய ட்டுகள்  

ஈ) தடரிவடாஃய ட்டுகள் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. “ேயகப் ாட்டிைல்” என்ை தைால் ____________ தமாழியிலிருந்து த ைப் ட்டது 

2. இருதைாற்த ைரிடு முயை முென்முெலில் ____________ என் ேரால் அறிமுகப் டுத்ெப் ட்டது. 

3. தஜனிரா பிளாண்டாரம் என்ை நூயல தேளியிட்டேர்கள் _____________ மற்றும் __________ 

4. ஒரு வியெயியலத் ொேரங்கள் ____________ வியெயியலயியன மட்டுவம தகாண்டுள்ளன. 

5.  ழுப்பு  ாசி ___________ ேகுப்ய ச் ைார்ந்ெது. 

6. அகார் அகார் __________ என்ை  ாசியிலிருந்து த ைப் டுகிைது. 

7. பூஞ்யைகளின் வைமிப்புப் த ாருள்கள் ___________ மற்றும் _____________ ஆகும். 

8. _____________ முெலாேது உண்யமைான நிலத்ொேரம் 

9. ___________ ொேரங்களில் யைலம் மற்றும் ஃபுவளாைம் காணப் டுேதில்யல. 

10. _______________ ொேரங்களில் ேயலப்பின்னல் ேரம் யமவு காணப் டுகிைது. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1.  ாலித ட்டவல துயண ேகுப்பில் அல்லி இெழ்கள் ெனித்ெயே. 

2. இருதைால் த ைர் இரண்டுக்கு வமற் ட்ட தைாற்கயளக் தகாண்டிருக்கும். 

3. தைைற்யக முயை ேயகப் ாடானது ொேரத்தின் ஒரு சில புைத்வொற்ைப்  ண்புகயள அடிப் யடைாகக் 

தகாண்டது. 

4. பூஞ்யைகளின் தைல் சுேர் யகட்டினால் ஆனது. 

5. ய னஸ் ஒரு மூடிை வியெத் ொேரம். 

6. பியரவைாஃய ட்டா ொேரங்கள் அயனத்தும் நீர் ோழ்த் ொேரங்களாகும். 

7. இரு வியெயியலத் ொேரங்கள் ஜிம்வனாஸ்த ர்ம் ொேரங்கயளவிட ேன்கு ேளர்ச்சிையடந்ெ 

 ண்புகயளக் தகாண்டுள்ளன. 

8. பியரவைாஃய ட்டுகளில் மாஸ்கள் ேன்கு ேளர்ச்சிையடந்ெ ொேரங்களாகும். 
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9. பியரவைாஃய ட்டுகளில் ஸ்வ ாவராய ட் ொேர நியல ஓங்கிைது. 

10. தடரிவடாஃய ட்டுகளில் ஸ்வ ாவராய ட் நியல ஓங்கிைது. 

IV. த ாருத்துக: 

1. யைைவனாஃய சி - அ.  ச்யைப்  ாசி 

2. குவளாவராஃய சி - ஆ. நீலப் ச்யைப் ாசி 

3. த வைாஃய சி - இ. சிேப்புப்  ாசி 

4. வராவடாஃய சி - ஈ.  ழுப்புப் ாசி 

வியடகள் 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. வ ரினம், 2. வராவடாஃய சி, 3. ோல்ோக்ஸ், 4. அகாரிகஸ், 5. பியரவைாஃய ட்டுகள், 6. 

தடரிவடாஃய ட்டுகள், 7. ஜிம்வனாஸ்த ர்ம்கள், 8. 1623, 9. பூஞ்யைகள் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. கிவரக்க, 2. காஸ் ார்ட்  ாகின், 3. த ந்ெம் மற்றும் ைூக்கர், 4. ஒரு, 5. வ வைாஃய சி, 6. தஜலிடிைம் 

மற்றும் கிவரசிவலரிைா, 7. கியளவகாஜன் மற்றும் எண்தணய், 8. தடரிவடாய ட்டுகள், 9. 

பியரவைாய ட்டுகள், 10. இருவித்தியல ொேரம் 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. ைரி, 2. இரண்டு த ைர்கள், 3. ைரி, 4. ைரி, 5. திைந்ெ தேளி, 6. நீர் மற்றும் நில, 7. ைரி, 8. ைரி, 9. 

வகமிட்வடாய ட், 10. ைரி 

IV. த ாருத்துக: 

1. ஆ, 2. அ, 3. ஈ, 4. இ 

 

8th Science Lesson 18 

18] உயிரினங்களின் ஒருங்கயமவு 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ேமது உடலானது கருமுட்யட (யைவகாட்) என்ை ஒற்யை தைல்லிலிருந்வெ உருோக்கப் டுகிைது. 

கருமுட்யடைானது தொடர்ச்சிைான  ல யமட்டாசிஸ் பிளவுறுெல்கயள அயடந்து தேவ்வேறு அளவு, 

ேடிேம் மற்றும் உட்த ாருள்கயளக் தகாண்ட திரள் தைல்களாலான கருயே உருோக்குகிைது. 

கருச்தைல்கள்  டிப் டிைாக அேற்றின் அயமப்பிலும்,  ணியிலும் மாற்ைங்கயள அயடகின்ைன. 

இந்நிகழ்வுக்கு தைல் மாறு ாடயடெல் என்று த ைர். 
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ஓய்வு நியலயில் உள்ள ஒரு ேளர்ந்ெ மனிென் ைராைரிைாக நிமிடத்திற்கு 15-18 முயை மூச்யை 

உள்ளிழுத்து தேளி விடுகின்ைான். கடும் உடற் யிற்சியின் வ ாது இச்சுோை வீெம் நிமிடத்திற்கு 25 

முயைகளுக்கும் வமலாக இருக்கும். புயகபிடித்ெல் நுயரயீரல்கயள வைெப் டுத்துகிைது. புயகப்பிடித்ெல் 

புற்று வோய்க்குக் காரணமாேொல் அது ெவிர்க்கப் ட வேண்டும். உங்களுக்கு தும்மல் ஏற் டும் வ ாது 

நீங்கள் ோசித் துோரங்கயள மூடிக்தகாள்ள வேண்டும். இென் மூலம் நீங்கள் தேளிவைற்றும் அைல் 

த ாருள்கள் அருகில் இருப் ேர்களுக்குப்  ரோமல் ெடுக்க முடியும். 

 ரேல் முயையின் மூலம் உணவுப்த ாருள்கள் தைரிமான தோதியுடன் கலக்கின்ைன. சுோை 

ோயுக்களான ஆக்சிஜன் மற்றும் கார் ன் யடஆக்யைடு வ ான்ையே இரத்ெம் மற்றும் திசுத் 

திரேங்களுக்கு இயடயிலும், திசுத்திரேம் மற்றும் தைல்களுக்கியடயிலும்  ரேல் மூலம்  ரிமாற்ைம் 

அயடகின்ைன. 

காற்றுள்ள சுோைமானது காற்றில்லா சுோைத்தியன விட 19 மடங்கு அதிக ஆற்ையல ஒவர அளவு 

குளுக்வகாஸிலிருந்து தேளிப் டுத்துகிைது. காற்றுள்ள சுோைத்தின் வ ாது ஒவ்தோரு குளுக்வகாஸ் 

மூலக்கூறும் 36 ATP மூலக்கூறுகயள உருோக்கும். 

ஒருேர் உணவு ைாப்பிட்ட பிைகு 12-18 மணி வேரத்திற்குப் பின் மிெமான ேளிமண்டலச் சூழலில் 

முழுயமைான ஓய்வு நியலயில் இருக்கும் வ ாதும் அேருக்கு ஒரு குயைந்ெ அளவிலான ஆற்ைல் 

வெயேப் டும். அந்ெ ஆற்ைவல அடிப் யட ேளர்சியெ மாற்ைம் எனப் டும். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ____________ என் து உறுதிைான, ெடித்ெ தேண்ணிை உயைைாக அயமந்து கண்ணின் 

உள் ாகங்கயளப்  ாதுகாக்கிைது. 

அ) ஸ்கிளிரா  

ஆ) கண்ஜங்டிோ  

இ) கார்னிைா  

ஈ) ஐரிஸ் 

2. ____________ தைல்கள் சிைப்பு ோய்ந்ெ தைல்களாகும். இயே உடலின் எந்ெ ஒரு தைல்லாகவும் மாை 

இைலும். 

அ) ேரம்பு  

ஆ) மூல  

இ) இெை  

ஈ) எலும்பு 

3. உடலின் உள் சூழ்நிழயலயை சீராகப்  ராமரித்ெல் __________ எனப் டும். 

அ) ென்னியல காத்ெல்  
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ஆ) வைாமிவைாய ட்ஸ் 

இ) வைாமிவைாயைனசிஸ்  

ஈ) வைாமிவைாவிலிக்ஸ் 

4. காற்றில்லா அல்லது ஆக்சிஜனற்ை சூழலில் குளுக்வகாஸ் சியெேயடந்து ______________ஐக் 

தகாடுக்கும். 

அ) லாக்டிக் அமிலம்  

ஆ) சிட்ரிக் அமிலம் 

இ) அசிட்டிக் அமிலம்  

ஈ) யேட்ரிக் அமிலம் 

5. நுயரயீரலுக்கு உள்வளயும் தேளிவையும் ோயுப்  ரிமாற்ைம் ேயடத றும் நிகழ்விற்கு ____________ 

என்று த ைர். 

அ) உட்சுோைம் ( 

ஆ) தேளிச்சுோைம்  

இ) சுோைம்  

ஈ) ஏதுமில்யல 

6. ைவ்வூடு  ரேலின் மூலம் கயரைலின் இடப்த ைர்ச்சி __________ 

அ) தைறிவுமிக்க கயரைலிலிருந்து தைறிவு குயைோன கயரைலுக்குச் தைல்லும். 

ஆ) தைறிவு குயைோன கயரைலிலிருந்து தைறிவு மிக்க கயரைலுக்குச் தைல்லும். 

இ) இரு நிகழ்வும் ேயடத றும் 

ஈ) இேற்றில் எதுமில்யல 

7. யைட்வடாபிளாைத்யெ விட குயைந்ெ கயரத ாருள் தைறிவும், அதிக நீர்ச் தைறிவும் உள்ள 

____________ கயரைலில் இரத்ெ சிேப் ணுக்கள் உள்ளன. 

அ) குயை தைறிவு கயரைல  

ஆ) மியக தைறிவு கயரைல் 

இ) ேடுநியலக்கயரைல் ( 

ஈ) அமிலக் கயரைல் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 
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1. ____________ என் து உயிரினங்களின் அயமப்பு மற்றும் தைைல் அலகு ஆகும். 

2. மிகப்த ரிை தைல் ________இன் முட்யட ஆகும். 

3. _______________ என் து காற்றில்லா சுோைத்திற்கு மிகச் சிைந்ெ உொரணமாகும். 

4. கண்களின் இறுதியில் விழித்தியரயின் பின்புைம் _________ ேரம்பு அயமந்துள்ளது. 

5. தைல்லானது ______________ என்ை அலகால் அளக்கப் டுகிைது. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. குயை தைறிவுக் கயரைலில், தைல்லிற்கு உள்வள உள்ள கயரைலின் தைறிவும் தைல்லிற்கு தேளிவை 

உள்ள கயரைலின் தைறிவும் ைமம். 

2. குயைந்ெ தைறிவுயடை மூலக்கூறுகள் அதிக தைறிவுயடை மூலக்கூறுகள் உள்ள  குதிக்கு 

இடம்த ைர்ேது  ரேல் எனப் டும். 

3. மனிென் ஒரு தேப்  இரத்ெப் பிராணி. 

4. ெயை மடிப்புக்களாலான குரல் ேயளைானது காற்று நுயழயும் வ ாது அதிர்ேயடந்து ஒலியை 

எழுப்புகிைது. 

5. முன் கண்ணயை திரேம் கண்ணின் ேடிேத்யெப்  ராமரிப் தில் முக்கிைப்  ங்கு ேகுக்கிைது. 

IV. த ாருத்துக: 

1. கார்வ ாயைட்வரட் - அ. CO2 நீர் மற்றும் தேப் ம் 

2. குளுக்வகாஸ் - ஆ. அமிவனா அமிலம் 

3. புரெம் - இ. குளுக்வகாஸ் 

4. அமிவனா அமிலம் - ஈ. தகாழுப்பு மற்றும் பிை ஸ்டீராய்டுகள் 

5. தகாழுப்பு அமிலம் - உ. தோதிகள், ைார்வமான்கள் மற்றும் புரெங்கள் 

வியடகள்  

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஸ்கிளிரா, 2. மூல, 3. ென்னியல காத்ெல், 4. லாக்டிக் அமிலம், 5. சுோைம், 6. தைறிவு குயைோன 

கயரைலிலிருந்து தைறிவு மிக்க கயரைலுக்குச் தைல்லும், 7. குயை தைறிவு கயரைல் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. தைல், 2. தேருப்புக்வகாழி, 3. தோதித்ெல், 4.  ார்யே ேரம்பு, 5. யமக்ரான் 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 
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1. குயைவு, 2. அதிக தைறிவுயடை மூலக்கூறுகள் குயைந்ெ தைறிவுயடை மூலக்கூறுகள் உள்ள  குதிக்கு 

இடம்த ைர்ேது, 3. ைரி, 4. ைரி, 5. பின் 

IV. த ாருத்துக: 

1. இ, 2. அ, 3. ஆ, 4. உ, 5. ஈ  

 

8th Science Lesson 19 

19] விலங்குகளின் இைக்கம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

 ாம்புகளுக்கு கால்கள் கியடைாது. ேகர்ேெற்கு அயே ெங்களது ெயைகள் மற்றும் தைதில்கயளப் 

 ைன் டுத்துகின்ைன. 

சிறுத்யெ மணிக்கு 76 கி.மீ வேகத்தில் ஓடக்கூடிைது. நீர் ைாயன மனிெயன விட வேகமாக 

ஓடக்கூடிைது. 6 கால்களில் ேடக்கும் விலங்குகள் கரப் ான் பூச்சிவை வேகமாக ஓடக்கூடிைது. அது, 1 மீட்டர் 

தூரத்யெ கிட்டத்ெட்ட 1 வினாடியில் கடக்கும். மிக வியரோக நீந்தும்  ாலூட்டிைான டால்பின் ஒரு மணி 

வேரத்தில் 35 யமல்கள் ேயர நீந்தும். 

மீன்கள் கூர்யமைான உடல் அயமப்ய ப் த ற்றுள்ளன. எனவே, அேற்ைால் நீரின் ஓட்டத்துடன் சீராகச் 

தைல்ல முடிகிைது. உடல் மற்றும் ோலில் உள்ள ெயைகள் மற்றும் தைதில்கள் ைமநியலயைப் 

வ ணுேெற்கு அேற்றிற்கு உெவுகின்ைன. 

மூட்டுகள் என் யே இரண்டு எலும்புகள் ைந்திக்கும் அல்லது இயணயும் இடமாகும். ெயைோர்கள் 

என் யே இயணப்புத் திசுக்களின் கடினமான குறுகிை  ட்யடகள் ஆகும். இயே ஒரு எலும்புடன் 

மற்தைாரு எலும்ய  இயணத்து மூட்டுகயள உருோக்குகின்ைன. தடண்டான்கள் என் யே மீள் 

திசுக்களால் ஆனயே. அயே மூட்டுகளின் தைைல் ாட்டில் முக்கிைப்  ங்கு ேகிக்கின்ைன. 

மூட்டுகளின் அழற்சி என் து த ாதுோக குருத்தெலும்பில் ஏற் டும் உராய்வின் காரணமாகவோ அல்லது 

மூட்டுகளில் சிவனாவிைல் திரேம் இல்லாொவலா ஏற் டுகின்ைது. இந்ெ நியலயில் ஒருேர், மூட்டுகயள 

ேகர்த்தும் வ ாது மூட்டுகளில் கடுயமைான ேலியை உணர்கிைார். இந்ெ வோய் கீழ்ோெம் அல்லது மூட்டு 

வீக்கம் (ஆர்த்யரடிஸ்) என்று குறிப்பிடப் டுகிைது. மூட்டுகளில் யூரிக் அமிலப்  டிகங்கள்  டிேொலும் மூட்டு 

வீக்கம் ஏற் டுகிைது. 

பீமர் அல்லது தொயட எலும்வ  மனிெ எலும்புக் கூட்டின் மிக நீளமான மற்றும் ேலியமைான எலும்பு 

ஆகும். ேடுச்தைவியில் உள்ள “ஸ்வட ஸ்” என்ை எலும்வ  மனிெ எலும்புக் கூட்டின் மிகச்சிறிை மற்றும் 

வலைான எலும்பு ஆகும். 

மனிென் மற்றும் ஒட்டகச் சிவிங்கியின் கழுத்தில் ஒவர எண்ணிக்யகயிலான எலும்புகள் உள்ளன. 

ஆனால், ஒட்டகச் சிவிங்கியின் முதுதகலும்புகள் மிக நீளமானயே. 
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முடியின் வேர்களில் ெயைகள் உள்ளன. அயே உங்களுக்கு சிலிப்புகயளக் தகாடுக்கின்ைன. 

புன்னயகக்க 17 ெயைகளும், வகா ப் ட 42 ெயைகளும் வெயேப் டுகின்ைன. அதிகமாக வேயல தைய்யும் 

ெயைகள் கண்ணில் காணப் டுகின்ைன. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ேமது உடலின் பின்ேரும்  ாக்ங்களுள் எயே இைக்கத்திற்கு உெவுகின்ைன? 

(i) எலும்புகள்  

(ii) வொல்  

(iii) ெயைகள்  

(iv) உறுப்புகள் 

கீவழ உள்ளேற்றிலிருந்து ைரிைான  தியலத் வெர்வு தைய்க: 

அ) (i) மற்றும் (iii)  

ஆ) (ii) மற்றும் (iv)  

இ) (i) மற்றும் (iv)  

ஈ) (iii) மற்றும் (ii) 

2. பின்ேரும் உயிரினங்களுள் எதில் இைக்கதிற்குத் வெயேைான ெயைகள் மற்றும் எலும்புகள் 

காணப் டுேதில்யல? 

அ) ோய்  

ஆ) ேத்யெ  

இ) மண்புழு  

ஈ) மனிெர் 

3. மூட்டுகள் அயைைாெயே 

அ) வொள் ட்யட மற்றும் யக  

ஆ) முழங்கால் மற்றும் மூட்டு 

இ) வமல் ொயட மற்றும் மண்யட ஓடு  

ஈ) கீழ் ொயட மற்றும் வமல் ொயட 

4. நீருக்கடியில் நீந்து ேர்கள் ஏன் காலில் துடுப்பு வ ான்ை ஃபிளிப் ர்கயள அணிகிைார்கள்? 

அ) ெண்ணீரில் எளிொக நீந்ெ  
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ஆ) ஒரு மீன் வ ால காணப் ட 

இ) நீரின் வமற் ரப்பில் ேடக்க  

ஈ) கடலின் அடிப் குதியில் ேடக்க (கடல்  டுக்யக) 

5. உங்கள் தேளிப்புைக் காதியனத் (பின்னா) ொங்குேது எது? 

அ) எலும்பு  

ஆ) குருத்தெலும்பு  

இ) ெயைோர்  

ஈ) காப்ஸ்யூல் 

6. கரப் ான் பூச்சி எென் உெவியுடன் ேகர்கிைது? 

அ) கால்  

ஆ) எலும்பு  

இ) ெயைக்கால்  

ஈ) முழு உடல் 

7. முதுதகலும்புகளின் பின்ேரும் ேயககளில் எெற்கு ைரிைான எண்ணிக்யக உள்ளது? 

அ) கழுத்தொலும்பு-7  

ஆ) மார்த லும்பு-10  

இ) இடுப்பு எலும்பு-4  

ஈ) ோல் எலும்பு-4 

8. _______________ என் து சுருங்கி விரியும் திசுக்கற்யை. 

அ) எலும்பு  

ஆ) எலும்புக்கூடு  

இ) ெயை  

ஈ) மூட்டுகள் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. உயிரினங்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்தைாரு இடத்திற்கு ேகர்ேது ___________ எனப் டும் 

2. ____________ என் து ஒரு உயிரினத்தின் உடல்  குதியின் நியலயிலுள்ள மாற்ைத்யெக் 

குறிக்கிைது. 
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3. உடலுக்கு ேலியமைான கட்டயமப்புய  ேழங்கும் அயமப்பு _____________ எனப் டும். 

4. மனிெனின் அச்சு எலும்புக்கூடு ____________,_______________,_______________ 

மற்றும் ___________ ஆகிைேற்யைக் தகாண்டுள்ளது. 

5. மனிெனின் இயணப்பு எலும்புக் கூடு _____________ மற்றும் _____________ ஆகிைேற்யைக் 

தகாண்டுள்ளது. 

6. இரண்டு எலும்புகள் ைந்திக்கும் இடம் ______________ என அயழக்கப் டுகிைது. 

7. அயைைாெ மூட்டு _______________ல் காணப் டும் 

8. இரத்ெ ோளங்கள், கருவிழி, மூச்சுக்குழாய் மற்றும் வொல் வ ான்ை உடலின் தமன்யமைான 

 ாகங்களுடன் _____________ இயணக்கப் ட்டுள்ளது. 

9. _____________ ெயை கண் ாயேயை அகலமாக்குகிைது. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. மனிெர்களின் மண்யட ஓடு 22 எலும்புகயளக் தகாண்டுள்ளது. 

2. மனிெ முதுகுத் ெண்டில் 30 முதுதகலும்புகள் உள்ளன. 

3. மனிெ உடலில் 12 வஜாடி விலா எலும்புகள் உள்ளன. 

4. இடுப்பு என் து அச்சு எலும்புக் கூட்டின் ஒரு  குதிைாகும். 

5. கீல் மூட்டு ைற்று ேகரக் கூடிை மூட்டு. 

6. இெைத் ெயை ஒரு இைக்கு ெயை. 

7. யகயில் காணப் டும் ேயளெயைகளும் நீள் ெயைகளும் எதிதரதிர் ெயைகளாகும். 

வியடகள் 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. (i) மற்றும் (iii), 2. ேத்யெ, 3. வமல் ொயட மற்றும் மண்யட ஓடு, 4. ெண்ணீரில் எளிொக நீந்ெ, 5. 

குருத்தெலும்பு, 6. முழு உடல், 7. கழுத்தொலும்பு-7, 8. ெயை 

 II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. இடம் த ைர்ெல், 2. இைக்கம் , 3. எலும்பு மண்டலம், 4. மண்யடஓடு, முக எலும்புகள், ஸ்தடர்னம், விலா 

எலும்புகள் மற்றும் முதுதகலும்பு தொடர், 5. வொள் ட்யட மற்றும் இடுப்த லும்பு, 6. மூட்டு , 7. மண்யடஓடு, 

8. ேரிைற்ை தமன்யமைான ென்னிச்யைைற்ை ெயை, 9. வரடிைல் 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1 .ைரி, 2. 27, 3. ைரி, 4. இயணயுருப்பின், 5. ைரி, 6. இைங்கு, 7. ைரி 
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8th Science Lesson 20 

20] ேளரிளம்  ருேமயடெல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

விந்ெகங்கள் மற்றும் அண்டகங்கள் முயைவை ஆண் மற்றும் த ண்ணின் முெல்நியல  ால் உறுப்புகள் 

என்று அயழக்கப் டுகின்ைன. 

 ருேமயடெல் நிகழும் வ ாது, குரல் ேயளயின் ேளர்ச்சிைானது த ண்கயள விட ஆண்களில் அதிகமாக 

உள்ளது. ஆண்களில் ேளர்ந்து த ரிொகி தேளிவை துருத்திக் தகாண்டிருக்கும் குரல் ஒலிப் 

த ட்டகமானது ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் எனப் டுகிைது. இெனால், குரலானது ஆழமாகவும், கரகரப் ாகவும் 

காணப் டுகிைது. இது முக்கிைமாக ேளரிளம்  ருேத்தில் சுரக்கக் கூடிை சில ஆண் இன 

ைார்வமான்களால் (ஒழுங்கு டுத்தும் வேதிப்த ாருள்கள்) ஏற் டுகின்ைது. இென் வியளோக, 

குருத்தெலும்புடன் இயணந்துள்ள ெயைகள் (குரல்ேயள) ெளர்ச்சியுற்று ெடிமனாகின்ைன. இந்ெ 

ெளர்ச்சியுற்ை ெடித்ெ குரல்ேயளப்  குதிக்குள் காற்று நுயழயும் வ ாது கரகரப் ான ஒலிைானது 

உருோகின்ைது. த ண்களில் குரல்ேயள சிறிைொக இருப் ொல் அது தேளியில் தெரிேதில்யல. எனவே, 

குரலானது உரத்ெ சுருதியுடன் காணப் டுகிைது. 

ேளரிளம்  ருேத்தில் விைர்யே மற்றும் வொலுக்கு அடியில் காணப் டக் கூடிை சுரப்பிகளின் 

(எண்தணய்ச் சுரப்பிகள்) தைைல் ாடு அதிகரிப் ொல் அேற்றின் சுரப்பு அதிகரிக்கின்ைது. வொலில் 

காணப் டக்கூடிை இத்ெயகை சுரப்பிகளின் அதிகப் டிைான சுரப்பின் காரணமாக  ல ஆண்கள் மற்றும் 

த ண்களின் முகத்தில்  ருக்கள் வொன்றுகின்ைன. கூடுெல் சுரப்பு காரணமாக சில வேரங்களில் 

அேர்களின் உடலிலிருந்து ோற்ைமும் உருோகிைது. 

ஈஸ்ட்வராஜன் ஒரு ெனித்ெ ைார்வமான் அல்ல. அது ஒன்றுக்தகான்று தொடர்புயடை  ல ஸ்டீராய்டு 

ைார்வமான்களின் தொகுப் ாகும். 

ைமீ  காலங்களில் த ண்கள் மிகச்சிறிை ேைதிவலவை  ருேம் அயடகின்ைனர். இது உணவுப் 

 ழக்கத்தினால் ஏற் டுகிைது. அதிக அளவில் ைத்ெற்ை தோறுக்குத்தீனி (Junk Food) உணயே நீங்கள் 

உண்ணும் வ ாது, உடல் ேளர்ச்சி அதிகரித்து த ரிைேர்கயளப் வ ான்ை வொற்ைம் ஏற் டுகிைது. 

ேளரிளம்  ருேத்தினரின் ேலமான ோழ்விற்கு தூக்கம் மிகவும் அேசிைம் ஆகும். வெயேைான அளவு 

தூக்கம்  தின்ம ேைதில் ஏற் டும் மன அழுத்ெத்யெ வமற்தகாள்ள உெவுகிைது. இந்ெ ேைதினர் சிைப் ாக 

தைைல் ட, ஒவ்தோரு ோள் இரவிலும் சுமார் 8 முெல் 10 மணி வேரம் தூங்குேது அேசிைமானொகும். 

ஆனால்,  தின்ம ேைதிவனாரில் த ரும் ாலாவனார் வ ாதுமான அளவு தூங்குேதில்யல. 

மாெவிடாய் வேரத்தில் ஏற் டும் இரத்ெ இழப்ய  ஈடு தைய்ை த ண்கள், அதிக அளவில் இரும்புச்ைத்து 

நியைந்ெ உணயே எடுத்துக்தகாள்ள வேண்டும். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ______________ ேைதிற்கு இயடப் ட்ட காலம் ேளரிளம்  ருேம் எனப் டும். 

அ) 10 முெல் 16  
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ஆ) 11 முெல் 17  

இ) 11 முெல் 19  

ஈ) 11 முெல் 20 

2. உயிரினங்கள்  ாலின முதிர்ச்சிையடயும் காலம் _____________ என்று அயழக்கப் டுகிைது. 

அ)  ருேமயடெல்  

ஆ) ேளரிளம்  ருேம்  

இ) ேளர்ச்சி  

ஈ) முதிர்ச்சி 

3.  ருேமயடெலின் வ ாது, இடுப்பிற்குக் கீழ் உள்ள  குதி ஆனது ____________ல் அகன்று 

காணப் டுகிைது. 

அ) ஆண்கள்  

ஆ) த ண்கள்  

இ) அ மற்றும் ஆ  

ஈ) எதுவுமில்யல 

4. ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் என் து இென் ேளர்ச்சியைக் குறிக்கிைது 

அ) தொண்யடக் குழி  

ஆ) யெராய்டு  

இ) குரல்ேயள  

ஈ)  ாரா யெராய்டு 

5. ேளரிளம்  ருே ஆண்கள் மற்றும் த ண்கள்  லரின் முகத்தில் காணப் டும்  ருக்கள் 

_____________ சுரப்பியின் சுரப்பினால் உண்டாகின்ைன. 

அ) விைர்யே  

ஆ) எண்தணய்  

இ) விைர்யே மற்றும் எண்தணய்  

ஈ) எதுவுமில்யல 

6. விந்து தைல்லானது _______________ஆல் உற் த்தி தைய்ைப் டுகிைது. 

அ) ஆண்குறி  
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ஆ) அண்டகம்  

இ) கருப்ய   

ஈ) விந்ெகங்கள் 

7. ோளமில்லா சுரப்பிகளால் உற் த்தி தைய்ைப் டும் வேதிப் த ாருள்கள் ______________ எனப் டும். 

அ) ைார்வமான்கள்  

ஆ) தோதிகள்  

இ) புரெங்கள்  

ஈ) தகாழுப்பு அமிலங்கள் 

8. ஆன்ட்வராஜன் உற் த்தி _______________ஆல் ஒழுங்கு டுத்ெப் டுகிைது. 

அ) GH ைார்வமான்  

ஆ) LH ைார்வமான்  

இ) TSH ைார்வமான்  

ஈ) ACTH ைார்வமான் 

9. மாெவிடாயின் வ ாது புவராதஜஸ்டிரானின் அளவு _____________ 

அ) குயைகிைது  

ஆ) அதிகரிக்கிைது  

இ) நின்று விடுகிைது  

ஈ) இைல் ாக உள்ளது. 

10. ேமது ோழ்வின் பிந்யெை  குதியில் ஆஸ்டிவைாவ ாவராசியைத் ெடுக்க ________ எடுத்துக் 

தகாள்ேது அேசிைமாகும். 

அ) த ாட்டாசிைம்  

ஆ)  ாஸ் ரஸ்  

இ) இரும்பு  

ஈ) கால்சிைம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. த ண்களில் அண்டகத்ொல் ____________ உற் த்தி தைய்ைப் டுகிைது. 
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2. இனப்த ருக்க உறுப்புகளால் உற் த்தி தைய்ைப் டும் ைார்வமான்கள் _____________ஆல் 

கட்டுப் டுத்ெப் டுகின்ைன. 

3.  ாலூட்டுெலின் வ ாது  ால் உற் த்திைானது _____________ ைார்வமானால் 

கட்டுப் டுத்ெப் டுகிைது 

4. ஆண் மற்றும் த ண் இனச் தைல்கள் இயணந்து ______________ஐ உருோக்குகின்ைன. 

5.  ருேமயடெலின் வ ாது ஏற் டும் முெல் மாெவிடாய் சுழற்சி ____________ என்று 

அயழக்கப் டுகிைது. 

6. த ாதுோக அண்டம் விடு ட்ட 14 ோட்களுக்குப் பின் ___________ ஏற் டுகிைது. 

7. _______________ என் து புரெங்கள், கார்வ ா யைட்வரட்டுகள், தகாழுப்பு மற்றும் 

உயிர்ச்ைத்துக்கயள குறிப்பிட்ட அளவில் உள்ளடக்கிைொகும். 

8. யெராய்டு சுரப்பி தொடர்புயடை வோய்கயளத் ெடுப் தில் _____________ உெவுகிைது. 

9. இரும்புச் ைத்துப்  ற்ைாக்குயை ______________க்கு ேழிேகுக்கிைது. 

10. த ண்களில் கருவுறுெல் _____________ல் நிகழ்கிைது. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. ஆண்கள் மற்றும் த ண்களில்  ருேமயடெலின் வ ாது, திடீதரன உைரம் அதிகரிக்கின்ைது. 

2. கருப்ய யிலிருந்து அண்டம் தேளிவைறுெல் அண்டம் விடு டுெல் என அயழக்கப் டுகிைது. 

3. கர்ப் த்தின் வ ாது, கார் ஸ்லூட்டிைம் தொடர்ந்து ேளர்ந்து அதிக அளவில் ஈஸ்ட்வராஜன் மற்றும் 

புவராவஜஸ்டிராயன உற் த்தி தைய்கிைது.  

4. ஒரு முயை மட்டுவம  ைன் டுத்தி தூக்கி எறிைக்கூடிை ோப்ன்கள் அல்லது டாம்பூன்கயளப் 

 ைன் டுத்துெல் வோய்த் தொற்றிற்கான ோய்ப்ய  அதிகரிக்கின்ைது. 

5. சுத்ெமான கழிேயைகயள மலம் கழிக்கப்  ைன் டுத்துெல் ஒரு ேல்ல  ழக்கமாகும். 

IV. த ாருத்துக: 

1.  ருேமயடெல் - அ. தடஸ்ட்வடாஸ்டீரான் 

2. ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் - ஆ. ெயை உருோக்கம் 

3. ஆண்ட்வராஜன் - இ. 45 முெல் 50 ேைது 

4. ICSH - ஈ.  ாலின முதிர்ச்சி 

5. மாெவியடவு - உ. குரல் மாற்ைம் 

வியடகள் 
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I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. 11 முெல் 19, 2.  ருேமயடெல், 3. த ண்கள், 4. குரல்ேயள, 5. எண்தணய், 6. விந்ெகங்கள், 7. 

ைார்வமான்கள், 8. LH ைார்வமான், 9. நின்று விடுகிைது, 10. கால்சிைம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ஈஸ்ட்வராஜன், 2. பிட்யூட்ரி முன்கதுப்பு, 3. புவராலாக்டின், 4. கருவியன, 5. பூப் யடெல், 6. மாெவிடாய், 7. 

ைரிவிகிெ உணவு, 8. அவைாடின், 9. ரத்ெ வைாயக, 10. த வலாப்பிைன் ோளத்தில் 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. ைரி, 2. அண்டத்திலிருந்து, 3. ைரி, 4. குயைகிைது, 5. ைரி 

IV. த ாருத்துக: 

1. ஈ, 2. உ, 3. ஆ, 4. அ, 5.இ  

 

8th Science Lesson 21 

21]  யிர்ப் த ருக்கம் மற்றும் வமலாண்யம 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ோயழ மற்றும் மாங்கனி உற் த்தியில் இந்திைா உலகிவலவை முெல் இடத்தில் உள்ளது. வகாதுயம, 

மற்றும் தேல் உற் த்தியில் இரண்டாேது இடத்தில் உள்ளது. 

இளம் ோற்றுகயளப் பிடுங்கி ேளர்நிலப்  குதியில் ஊன்றும் தைைல் ோற்று ேடுெல் எனப் டும். இயே 

அறுேயட ேயர அங்கு ேளர்க்கப் டுகின்ைன. இளம் ேளர் ொேரங்கள், ோற்றுகள் அல்லது ொேர உடலப் 

த ருக்கத்தின் மூலம் உருோன ேகல்கள் இெற்குப்  ைன் டுகின்ைன. 

2050ஆம் ஆண்டில் உலக மக்கள் தொயக 9 பில்லிைனாக இருக்கலாம் என்று எதிர்  ார்க்கப் டுகிைது. 

ஆனால், ேன்னீர் ேளத்தில் 70 விழுக்காடு விேைாைத்திற்வக  ைன் டுகிைது. எனவே, ேமது 

ெயலமுயையினருக்கும் எதிர்காலத் ெயலமுயையினருக்கும் கியடக்கக் கூடிை ேயகயில் நீரின் 

 ைன் ாடு திைன்மிக்கொக இருக்க வேண்டும். தைாட்டு நீர்ப் ாைனவம இெற்கு மிகவும்  ைனுள்ளொக 

இருக்கும். 

உலதகங்கும் 30,000க்கும் வமற் ட்ட கயள ேயககள் காணப் டுகின்ைன. அேற்றுள் 8000 ேயககள் 

 யிர்களுக்கு த ரிை வைெத்யெ ஏற் டுத்துகின்ைன. ஒவர ேயகைான கயள நீக்கும் முயையைப் 

 ைன் டுத்துேொல் கயளகள் அேற்யை வமற்தகாள்ளும் திையனப் த ற்றுக் தகாள்கின்ைன. எனவே, 

 ல்வேறு கயள நீக்கும் முயைகயள இயணத்து அேற்யைக் கட்டுப் டுத்ெ வேண்டும் 

இந்திை உணவுக் கழகம் (FCI) 1965ஆம் ஆண்டு ஜனேரி 14ல் தைன்யனயில் ஏற் டுத்ெப் ட்டது. ோடு 

முழுேதும் த ாது விநிவைாகத் திட்டத்தின் (PDS) கீழ் உணவு ொனிைங்கயள ேழங்குெல், வெசிை 

உணவுப்  ாதுகாப்பியன உறுதி தைய்யும் ேயகயில் ேழங்கப் ட வேண்டிை மற்றும் யேப்பில் 
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யேத்திருக்க வேண்டிை உணவு ொனிைத்யெ நிர்ேகித்ெல் ஆகிையே இென் முக்கிை வோக்கமாகும். 

ெற்வ ாது இென் ெயலயமைகம் புதுடில்லியில் உள்ளது. 

தகால்கத்ொவில் உள்ள ஆச்ைார்ைா தஜகதீஸ் ைந்திர வ ாஸ் இந்திை ொேரவிைல் வொட்டம் ஆரம் த்தில் 

ராைல் ொேரவிைல் வொட்டம் என்று அயழக்கப் ட்டது. இந்ெத் வொட்டம்  ல்வேறு ேயகைான அரிொன 

ொேரங்கயளயும், 12000க்கும் வமற் ட்ட மாதிரித் ொேரங்கயளயும் தகாண்டுள்ளது. இது 109 தைக்வடர் 

நிலப் ரப்பு அளவுயடைது. 

தலகுமிவனாஸ் ொேரங்கள் ெமது வேர் முடிச்சுகளில் காணப் டும் யரவைாபிைம்  ாக்டீரிைாக்களுடன் 

கூட்டுயிர் ோழ்க்யக ோழ்கின்ைன. இந்ெத் ொேரங்கள் ேளிமண்டலத்தில் காணப் டும் யேட்ரஜயன 

நியலநிறுத்தும் திைன் த ற்ையே. இத்ொேரத்தின் கனிகள் தலகூம்கள் எனப் டுகின்ைன. குதியர மைால், 

குவளாேர்,  ட்டாணி, அேயர, யமசூர்  ருப்பு, லுப்பின்ஸ், காவராப் வைாைா, வேர்க்கடயல வ ான்ையே 

இேற்றிற்கு உொரணமாகும். இந்ெ ேயகத் ொேரங்கள் மண்ணில் யேட்ரஜனின் அளயே 

அதிகரிப் ெற்காக  யிர்ச் சுழற்சியில் ஈடு டுத்ெப் டுகின்ைன. 

இயல ேழி ஊட்டமளித்ெல் மூலம் ேழங்கப் டும் ஊட்டப் த ாருள்களுக்வகற்ை துலங்கல் ொேரங்களில் 

வியரோக தேளிப் டுகிைது. வேரின் மூலமாக ொேரங்களுக்குக் கியடக்கும் ஊட்டச்ைத்துக்கயள விட 

வேரின் மூலம் கியடக்கும் ஊட்டைத்துக்கள் அதிகம். வேரின் மூலம் ொேரங்களுக்கு உணேளிக்க 

முடிைாெ வ ாது இயலேழி ஊட்டமளித்ெல்  ைனள்ளொக உள்ளது. 

கரும் த ாறிேண்டு  ழ மரங்களில் காணப் டும் ஒரு ேயகப் பூச்சிைாகும். இது, அம்மரத்தில் காணப் டும் 

சிேப்பு சிலந்திப் பூச்சிகயள உண்கிைது. ஒரு ஆண்டில் ஆயிரத்திற்கு அதிகமான பூச்சிகயள இது 

உண்கின்ைது. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. மண்ணில் வியெகயள இடும் தைைல்முயையின் த ைர் _______________ 

அ) உழுெல்  

ஆ) வியெத்ெல்  

இ)  யிர் த ருக்கம்  

ஈ)  யிர்ச்சுழற்சி 

2. மண்  ரப்பில்  ாய்ந்து மண்ணினுள் ஊடுருவும் முயை ___________ 

அ) நீர்ப்  ாைனம்  

ஆ)  ரப்பு நீர்ப் ாைனம்  

இ) தெளிப்பு நீர்ப் ாைனம்  

ஈ) தைாட்டு நீர்ப் ாைனம் 

3.  யிர்கயளப்  ாதிக்கும் பூச்சிகயளயும், சிறு பூச்சிகயளயும் கட்டுப் டுத்தும் உயிரினங்கள் 
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அ) உயிரி-பூச்சிக்தகால்லிகள்  

ஆ) உயிரி-உரங்கள் 

இ) மண்புழுக்கள்  

ஈ) வேம்பு இயலகள் 

4. திைன் மிக்க நுண்ணுயிரிகளின் ெைாரிப்பு எதில்  ைன் டுேது இல்யல? 

அ) வியெ வேர்த்தி தைய்ெல்  

ஆ) இயலத் தெளிப்பு 

இ) மண் வேர்த்தி தைய்ெல்  

ஈ) உயிரி-தகான்றுண்ணிகள் 

5. பின்ேருேனேற்றுள்  ஞ்ைகவ்ைாவில் இல்லாெது எது? 

அ)  சுவின் ைாணம்  

ஆ)  சுவின் சிறுநீர்  

இ) ெயிர்  

ஈ) ைர்க்கயர 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ஓர் இடத்தில் ேளரக்கூடிை  யிர்கயளப் பிடுங்கி வேதைாரு ேளரிடத்தில் ேடவு தைய்யும் முயை 

___________ ஆகும். 

2. விரும் ாெ இடத்தில் ேளரும் ொேரத்தின் த ைர் _______________ 

3. கயளகயளக் தகால்ேெற்கு அல்லது அென் ேளர்ச்சியைத் ெடுப் ெற்குப்  ைன் டும் வேதிப் த ாருளின் 

த ைர் __________ 

4. ______________ வியெகள் ெனது ெனித்துேப்  ண்புகயள அென் ேழித்வொன்ைலுக்குக் 

கடத்துகின்ைன. 

5. _______________ யமைங்கள் ICAR மற்றும் விேைாயிகளுக்கியடவைைான இறுதி இயணப் ாகச் 

தைைல் டுகின்ைன. 

6. அதிக வியளச்ையலத் ெரக்கூடிை த ரும் யிர் ேயககள் _____________ஆல் 

உருோக்கப் ட்டுள்ளன. 

III. த ாருத்துக: 

1. உயிரி-பூச்சிக் தகால்லிகள் - அ] வேப்பியலகள் 
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2. உயிரி தகான்றுண்ணிகள் - ஆ] வ சில்லஸ் துரின்ஜிதைன்சிஸ் 

3. உயிரி-உரங்கள் - இ] தேள்யள ஈக்கயளக் கட்டுப் டுத்துகிைது 

4. உயிரி-சுட்டிக்காட்டிகள் - ஈ] மண் ேளத்யெ வமம் டுத்ெல் 

5. உயிரி-பூச்சி விரட்டிகள் - உ] சூழ்நியலயின் ெரம் 

வியடகள் 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. வியெத்ெல், 2.  ரப்பு நீர்ப் ாைனம், 3. உயிரி-பூச்சிக்தகால்லிகள், 4. வியெ வேர்த்தி தைய்ெல், 5. ைர்க்கயர 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ோற்று ேடுெல், 2. கயள, 3. கயளக்தகால்லி, 4.  ாரம் ரிை வியெகள், 5. க்ருஷி விஞ்ஞான வகந்திரா, 6. 

ICRT 

III. த ாருத்துக: 

1. ஆ, 2. இ, 3. ஈ, 4. உ, 5.அ 

 

8th Science Lesson 22 

22] ொேரங்கள் மற்றும் விலங்குகயளப்  ாதுகாத்ெல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

சிப்வகா இைக்கம் முக்கிைமாக ஒரு ேனப்  ாதுகாப்பு இைக்கமாகும். ‘சிப்வகா’என்ை தைால்லுக்கு ‘ஒட்டிக் 

தகாள்ேது’ அல்லது ‘கட்டிப் பிடிப் து’ என்று த ாருள். இந்ெ இைக்கத்தின் நிறுேனர் சுந்ெர்லால்  குகுனா 

ஆோர். மரங்கயளப்  ாதுகாத்ெல் மற்றும் காடுகள் அழிந்துவிடாமல் அேற்யைப்  ராமரித்ெல் வ ான்ை 

வோக்கங்களுடன் இது 1970ஆம் ஆண்டு தொடங்கப் ட்டது. 

சூைாேளியின் த ைர் மாநிலம் ஆண்டு 

 ானி ஒடிைா 2019 

கஜா ெமிழ்ோடு 2018 

ஒக்கி ெமிழ்ோடு 2018 

வ த்ெ ஆந்திரா 2017 

ேர்ொ ெமிழ்ோடு 2016 

கடுயமைான சுற்றுச்சூழலிருந்து ெப்பித்துக் தகாள்ள  ையேகள் நீண்ட தூரம்  ைணம் தைய்ேது 

இடம்த ைர்வு எனப் டும். ைாெகமற்ை காேலநியலயில்  ல  ையேகள் மற்றும் விலங்குகள் நீண்ட தூரம் 
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இடம் த ைர்கின்ைன. யைபீரிைாவில் நிலவும் கடுயமைான சூழ்நியலகளிலிருந்து ெப்பித்து, ைாெகமான 

சூழ்நியல மற்றும் உணயேப் த றுேெற்காக யைபீரிை கிவரன்  ையேகள் குளிர்காலத்தில் 

யைபீரிைாவிலிருந்து இந்திைாவுக்கு இடம் த ைர்கின்ைன. அயே ஒரு ோளில் ைராைரிைாக 200 யமல்கள் 

 ைணிக்கின்ைன. 

அவமைான் காடு உலகின் மிகப்த ரிை மயழக்காடு ஆகும். இது பிவரசிலில் அயமந்துள்ளது. இென் 

 ரப் ளவு 60,00,000 ைதுர கி.மீ. ஆகும். இது CO2 ோயுயே ைமன்தைய்ேென் மூலம் பூமியின் கால 

நியலயை நியலப் டுத்ெவும், புவி தேப்  மைமாெயலக் குயைக்கவும் உெவுகிைது. வமலும், உலகின் 20% 

ஆக்சிஜயன இது உற் த்தி தைய்கிைது. இங்கு சுமார் 390 பில்லிைன் மரங்கள் உள்ளன. இது பூமியின் 

நுயரயீரல் எனப் டுகிைது. 

ைமூக ேனவிைல் என்ை தைால் முென் முெலில் 1976ஆம் ஆண்டில் அப்வ ாயெை வெசிை விேைாை 

ஆயணைம் மற்றும் இந்திை அரைாங்கத்ொல் அமலுக்கு ேந்ெது. ைமூக மற்றும் கிராமப்புை வமம் ாட்டுக்கு 

உெவும் வோக்கத்துடன் காடுகயள நிர்ேகித்ெல் மற்றும்  ாதுகாத்ெல் மற்றும் ெரிசு நிலங்களில் காடுகயள 

ேளர்த்ெல் ஆகிைன இென் வோக்கமாகும். ஏற்கனவே உள்ள காடுகவளாடு வைர்த்து, புதிொன காடுகயள 

உருோக்குேதும் இென் வோக்கமாகும். 

1977ஆம் ஆண்டில் தகன்ைாவில் ‘ ச்யை ேயளை இைக்கம்’ என்ை அயமப்ய  ோங்கரி மாொய் 

நிறுவினார். இந்ெ இைக்கம் 51 மில்லிைனுக்கும் அதிகமான மரங்கயள தகன்ைாவில் ேட்டுள்ளது. 

2004ஆம் ஆண்டு அயமதிக்கான வோ ல்  ரிசு அேருக்கு ேழங்கப் ட்டது. 

ஓவ்தோரு ஆண்டும், வம 22ஆம் ோள் உலக உயிரிகளின்  ன்முகத்ென்யம தினமாகக் 

தகாண்டாடப் டுகிைது.  ன்முகத்ென்யம என் து  ல்வேறு ொேரங்கள், விலங்குகள், கடல்ோழ் 

உயிரினங்கள், நுண்ணுயிரிகள், பூச்சிகள், ோழ்விடங்கள், சுற்றுச்சூழல் அயமப்பு வ ான்ைேற்யை 

விேரிக்கப்  ைன் டும் தைால், இது ேமது பூமியை மிகவும் ெனித்துேமாகவும், விைக்கத்ெக்கொகவும் 

யேத்துள்ளது. 

ஏமன்  ட்டாம்பூச்சி ெமிழகத்தின் மாநில  ட்டாம்பூச்சிைாக அறிவிக்கப் ட்டுள்ளது. இந்ெ இனம் வமற்குத் 

தொடர்ச்சி மயலகளில் மட்டுவம காணப் டுகிைது. வமற்குத் தொடர்ச்சி மயலயில் காணப் டும் 32 

 ட்டாம்பூச்சி இனங்களுள் இதுவும் ஒன்ைாகும். 

ஒரு காலத்தில் யடவனாைர், ஃத ரணிகள் மற்றும் சில ஜிம்வனாஸ்த ர்ம்கள் பூமியில்  ரேலாகக் 

காணப் ட்டன. இடம் மற்றும் உணவுப்  ற்ைாக்குயை காரணமாகவோ அல்லது  ருேநியல மாற்ைம் 

காரணமாகவோ அயே பூமியிலிருந்து மயைந்து வ ாய்விட்டன. 

ேமது சுற்றுச் சூழலில் வேப் மரம், குயடமரம், ஆலமரம் வ ான்ை உள்ளுர் மரங்கயள ேடுேது 

விலங்குகளுக்கு உெவிைாக இருக்கும்.  ல  ையேகளும், விலங்குகளும் அேற்யை உயைவிடமாகக் 

தகாள்கின்ைன. 

உலக ேனவிலங்குகள் தினம் ஒவ்தோரு ஆண்டும் மார்ச் 3ஆம் ோள் அனுைரிக்கப் டுகிைது. 

IUCN-இைற்யக  ாதுகாப்பிற்கான ைர்ேவெை ஒன்றிைம். WWF-உலக ேனவிலங்கு நிதி. ZSI-இந்திை 

விலங்கிைல் ஆய்வு. BRP-உயிர்வகாள  ாதுகாப்புத் திட்டம். CPCW-மத்திை மாசுக் கட்டுப் ாட்டு ோரிைம். 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             210 

1759ஆம் ஆண்டு விைன்னாவில் உள்ள வைாைன்பிரம் ேகரில் நிறுேப் ட்ட மிருகக்காட்சி ைாயலவை 

மிகப்  ழயமைான மிருகக்காட்சி ைாயலைாகும். இந்திைாவில் முெல் மிருகக்காட்சி ைாயல 1800ஆம் 

ஆண்டு  ரக்பூரில் நிறுேப் ட்டது. 

அதமரிக்காவில் அயமந்திருக்கின்ை தடக்ைாஸ் A&M  ல்கயலக்கழகத்தில்  ணிபுரியும் 

முயனேர்.க.ைகிலா ானு எனும் அறிவிைல் விஞ்ஞானி குவராமிைம் உவலாகத்ொல் நீர் மாசு ாடு 

அயடேென் காரணமாக த ண் உயிரினங்களில் மலட்டுத்ென்யம ஏற் டுகிைது என்றும், அது 

மனிெர்களின் ேஞ்சுக்தகாடியில் ஆக்சிஜவனற்ை அழுத்ெத்யெ ஏற் டுத்துேொல் குழந்யெகளின் ேளர்ச்சி 

 ாதிக்கப் டுகின்ைது என்றும் கண்டறிந்துள்ளார். இேர் ெமிழ்ோட்டின் இராமோெபுரம் மாேட்டத்தில் 

அயமந்துள்ள புதுப் ட்டினம் என்ை கிராமத்யெை வைர்ந்ெேர் ஆோர். 

இங்கிலாந்து ோட்டின் லண்டன் மாேகரின் தெருக்களில் காணப் ட்ட குதியரகயளப்  ராமரிப் ெற்காக 

ப்ளு கிராஸ் நிறுேப் ட்டது. 1906ஆம் ஆண்டு, வம 15 அன்று லண்டன் மாேகரின் விக்வடாரிைா எனும் 

இடத்தில் முெலாேது விலங்கு மருத்துேமயன திைக்கப் ட்டது. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஒரு குறிப்பிட்ட  குதியில் காணப் டும் ொேரங்கள் _______________ என அயழக்கப் டுகின்ைன. 

அ) விலங்கினங்கள்  

ஆ) ொேர இனங்கள்  

இ) உள்ளுர் இனம்  

ஈ) அரிொனயே 

2. காடு அழிப்பு என் து ____________ 

அ) காடுகயள அழித்ெல்  

ஆ) ொேரங்கயள ேளர்ப் து 

இ) ொேரங்கயளக் கேனிப் து  

ஈ) இயே ஏதுவுமில்யல 

3. சிேப்பு ெரவு புத்ெகம் _____________  ற்றிை  ட்டிையல ேழங்குகிைது. 

அ) உள்ளுர் இனங்கள்  

ஆ) அழிந்துவ ான இனங்கள் 

இ) இைற்யக இனங்கள்  

ஈ) இயே எதுவுமில்யல 

4. உள்ோழிடப்  ாதுகாப்பு என் து உயிரினங்கயள ______________ 
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அ) ஓரிடத்திற்குள்  ாதுகாத்ெல்  

ஆ) ஓரிடத்திற்கு தேளிவை  ாதுகாத்ெல் 

இ) இரண்டும்  

ஈ) இயே எதுவுமில்யல 

5. ேனவிலங்கு  ாதுகாப்புச் ைட்டம் _______________ ஆம் ஆண்டு ேயடமுயைப் டுத்ெப் ட்டது. 

அ) 1986  

ஆ) 1972  

இ) 1973  

ஈ) 1971 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. WWF என் து __________ஐக் குறிக்கிைது. 

2. ஒரு குறிப்பிட்ட  குதியில் காணப் டும் விலங்குகள் _____________ என அயழக்கப் டுகின்ைன. 

3. சிேப்பு ெரவுப் புத்ெகம் ______________ஆல்  ராமரிக்கப் டுகிைது 

4. முதுமயல ேனவிலங்கு ைரணாலைம் _______________ மாேட்டத்தில் அயமந்துள்ளது 

5. __________ ோள் உலக ேனவிலங்கு தினமாகக் தகாண்டாடப் டுகிைது 

III. த ாருத்துக: 

1. கிர் வெசிைப் பூங்கா - அ. மத்திை பிரவெைம் 

2. சுந்ெர ன்ஸ் வெசிைப் பூங்கா - ஆ. உத்ெரகண்ட் 

3. இந்திரா காந்தி வெசிைப் பூங்கா - இ. வமற்கு ேங்கம் 

4. கார்த ட் வெசிைப் பூங்கா - ஈ. குஜராத் 

5. கன்ைா வெசிைப் பூங்கா - உ. ெமிழ்ோடு 

வியடகள் 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. உள்ளுர் இனம், 2. காடுகயள அழித்ெல், 3. இயே எதுவுமில்யல, 4. ஓரிடத்திற்குள்  ாதுகாத்ெல், 5. 

1972 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 
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1. உலக ேனவிலங்கு நிதிைம், 2. ஃ ானா, 3. இைற்யக  ாதுகாப்புக்கான ைர்ேவெை ஒன்றிைம், 4. நீலகிரி, 

5. மார்ச் 3 

III. த ாருத்துக: 

1. ஈ, 2. இ, 3. உ, 4. ஆ, 5. அ  

 

8th Science Lesson 23 

23] லிப்வர ஆபிஸ் கால்க் (Libre Office Calc) 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. எல்லா ைார்புகளும் _____________ என்ை குறியீட்யடக் தகாண்டு துேங்கும் 

அ) 1  

ஆ) -  

இ) >  

ஈ)} 

2. _______________ என்ை ைார்பு தகாடுக்கப் ட்ட மதிப்புகளின் கூட்டுத் தொயகயைக் கணக்கிட 

உெவுகிைது. 

அ) Average  

ஆ) Sum  

இ) Min  

ஈ) Max 

3. ____________ என்ை குறியீடு எழுத்துக்கயளப்  ைன் டுத்தும் சூத்திரத்தில் இடம் த றுகிைது. 

அ) Ampersand (&)  

ஆ) Comma  

இ) Exclamation  

ஈ) Hyperlink 

4. பின்ேருேனேற்றில் எது தொடர்பு டுத்தும் தைைலி? 

அ) +  

ஆ) >  
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இ) -  

ஈ) NOT 

5. ____________ என்ை ைார்பு தகாடுக்கப் ட்ட மதிப்புகளில் மிகச்சிறிை மதிப்ய  ேமக்குத் ெரும் 

அ) Average  

ஆ) Sum  

இ) Min  

ஈ) Max 

வியடகள் 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. =, 2. Sum, 3. Ampersand (&), 4. >, 5. Min  

 

9th Science Lesson 1 

1] அளவீடு 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ேமக்கு மிக அருகில் உள்ள ேட்சத்திரம் ஆல்ஃபா தசன்டாரி (alpha centauri). சூரியனிலிருந்து 1.34 

விண்ணியல் ஆரத்தொளைவில் இது உள்ளது. இரவு வேரங்களில் ேமது தவறும் கண்ணிற்குத் தெரியும் 

ேட்சத்திரங்கள் சூரியனிலிருந்து 500 விண்ணியல் ஆரத் தொளைவிற்குள் உள்ளன. 

1 ml நீரின் நிளற = 1g; 1 l நீரின் நிளற = 1 kg (மற்ற திரவங்களின் நிளற அவற்றின் அடர்த்திளயப் 

தபாறுத்து மாறுபடுகின்றன). 

கணக்கீடு 1: முென்ளம அளவுவகாலின் அளவு 89 தச.மீ தவர்னியர் ஒன்றிப்பு 4 மற்றும் வேர் சுழிப்பிளே 

0.05 தச.மீ எனில், சரியான அளளவக் கணக்கிடு. 

தீர்வு: சரியான அளவு = 8 + (4 x 0.01) – 0.05 = 8 + 0.04 – 0.05 = 8 – 0.01 = 7.99 தச.மீ 

கணக்கீடு 2: தவர்னியர் வகாலின் அளவீடு 8 மி.மீ, தவர்னியர் ஒன்றிப்பு 4 மற்றும் எதிர்சுழிப்பிளே – 0.2 

மி.மீ எனில், சரியான அளளவக் கணக்கிடு. 

தீர்வு: சரியான அளவு = 8 + (4 x 0.1) – (-0.2) = 8 + 0.4 – 0.2 = 8 + 0.6 = 8.6 மி.மீ 

ஒரு முட்ளடயின் ஓடானது அந்ெ முட்ளடயின் எளடயில் 12% ஆகும். ஒரு நீைத் திமிங்கைத்தின் எளட 30 

யாளனகளின் எளடக்குச் சமம். அென் நீளம் மூன்று வபருந்துகளின் நீளத்திற்குச் சமம். 

கணக்கீடு 3: பூமியில் ஒரு மனிெனின் நிளற 50 கி.கி. எனில் அவரின் எளட எவ்வளவு? 

தீர்வு: ஒரு மனிெனின் நிளற = 50 கிகி. ஏளட (w) mg = 50 x 9.8 = 490 நியூட்டன் 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             214 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடு: 

1. சரியான ஒன்ளறத் வெர்ந்தெடு 

(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. அளவுவகால், அளவிடும் ோடா மற்றும் மீட்டர் அளவுவகால் ஆகியளவ கீழ்க்கண்ட எந்ெ அளளவ 

அளவிடப் பயன்படுகின்றன? 

(அ) நிளற  

(ஆ) எளட  

(இ) காைம்  

(ஈ) நீளம் 

3. ஒரு தமட்ரிக் டன் என்பது 

(அ) 100 குவின்டால்  

(ஆ) 10 குவின்டால்  

(இ) 1/10 குவின்டால்  

(ஈ) 1/100 குவின்டால் 

4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது நிளறளயஅளவிடும் கருவியல்ை? 

(அ) சுருள் ெராசு  

(ஆ) தபாதுத் ெராசு  

(இ) இயற்பியல் ெராசு  

(ஈ) எண்ணியல் ெராசு 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்பு: 

1. ___________ ன் அைகு மீட்டர் ஆகும். 

2. 1 கி.கி. அரிசியிளன அளவிட __________ ெராசு பயன்படுகிறது. 

3. கிரிக்தகட் பந்தின் ெடிமளன அளவிடப் பயன்படுவது __________ கருவியாகும். 

4. தமல்லிய கம்பியின் ஆரத்ளெஅளவிட __________ பயன்படுகிறது. 
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5. இயற்பியல் ெராளசப் பயன்படுத்தி அளவிடக் கூடிய துல்லியமான நிளற ___________ ஆகும் 

சரியா? ெவறா? ெவதறனில் திருத்துக: 

1. மின்வனாட்டத்தின் SI அைகு கிவைாகிராம். 

2. கிவைாமீட்டர் என்பது ஒரு SI அைகுமுளற. 

3. அன்றாட வாழ்வில், ோம் நிளற என்ற பெத்திற்குப் பதிைாக எளட என்ற பெத்ளெப் பயன்படுத்துகிவறாம். 

4. இயற்பியல் ெராசு, தபாதுத் ெராளச விடத் துல்லியமானது. அது மில்லிகிராம் அளவிற்கு நிளறளயத் 

துல்லியமாக அளவிடப்படுகிறது. 

5. ஒரு டிகிரி தசல்சியஸ் என்பது 1 K இளடதவளி ஆகும். பூஜ்ஜியம் டிகிரி தசல்சியஸ் என்பது 273.15 K. 

6. தவர்னியர் அளவியின் உெவியால் 0.1 மி.மீ அளவிற்கும், திருகு அளவியின் உெவியால் 0.01 மி.மீ 

அளவிற்கும் துல்லியமாக அளவிடமுடியும். 

தபாருத்துக: 

1. 

இயற்பியல் அளவு SI அைகு 

அ) நீளம் - 1. தகல்வின் 

ஆ) நிளற - 2. மீட்டர் 

இ) காைம் - 3. கிவைாகிராம் 

ஈ) தவப்பநிளை - 4. விோடி 

2. 

கருவி அளவிடப்படும் தபாருள் 

அ) திருகு அளவி - 1. காய்கறிகள் 

ஆ) தவர்னியர் அளவி - 2. ோணயம் 

இ) சாொரணத்ெராசு - 3. ெங்க ேளககள் 

ஈ) மின்னணுத்ெராசு - 4. கிரிக்தகட் பந்து 

கூற்று மற்றும் காரணம் வளக வினாக்கள்: 

பின்வருமாறு விளடயளி: 

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

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி. வமலும் R என்பது சரியான விளக்கம் 
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இ) A சரி ஆனால் R ெவறு 

ஈ) A ெவறு ஆனால் R சரி 

1. கூற்று (A): ஒரு ளபயின் நிளற 10 கி.கி. என்பது அறிவியல் பூர்வமாக சரியான தவளிப்படுத்துெல் ஆகும். 

காரணம் (R): அன்றாட வாழ்வில் ோம் நிளற என்ற வார்த்ளெக்குப் பதிைாக எளட என்ற வார்த்ளெளயப் 

பயன்படுத்துகிவறாம். 

2. கூற்று (A): 0o C = 273.16 K. ோம் அளெ முழு எண்ணாக 273 K என எடுத்துக் தகாள்கிவறாம். 

காரணம் (R): தசல்சியஸ் அளளவ தகல்வின் அளவிற்கு மாற்றும்வபாது 273 ஐக் கூட்டினால் வபாதுமானது. 

3. கூற்று (A): இரண்டு வான் தபாருட்களுக்கு இளடவய உள்ள தொளைவு ஒளி ஆண்டு என்ற 

அைகினால் அளக்கப்படுகிறது. 

காரணம் (R): ஒளியானது தொடர்ந்து ஒரு ஆண்டு தசல்ைக்கூடிய தொளைவு ஓர் ஒளி ஆண்டு எனப்படும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடு: (விளடகள்) 

1. மி.மீ < தச.மீ < மீ < கி.மீ 2. நீளம் 3. (10 குவிண்டால்) 4. சுருள் ெராசு 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. நீளம் 2. தபாதுத்ெராசு 3. தவர்னியர் அளவி 4. திருகு அளவி 5. (1 மி.கி) 

சரியா? ெவறா? ெவதறனில் திருத்துக: (விளடகள்) 

1. ெவறு 

சரியான விளட: மின்வனாட்டத்தின் SI அைகு ஆம்பியர்.  

2. சரி 

3. சரி 

4. சரி 

5. சரி 

6. சரி 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. 

1. நீளம் - மீட்டர் 

2. நிளற - கிவைாகிராம் 

3. காைம் - வினாடி 
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4. தவப்பநிளை - தகல்வின் 

2. 

1. திருகு அளவி - ோணயம் 

2. தவர்னியர் அளவி - கிரிக்தகட் பந்து 

3. சாொரணத்ெராசு - காய்கறிகள் 

4. மின்னணுத்ெராசு - ெங்க ேளககள் 

கூற்று மற்றும் காரணம் வளக: (விளடகள்) 

1. A மற்றும் R இரண்டும் சரி ஆனால் R என்பது சரியான விளக்கம் அல்ை 

2. A மற்றும் R இரண்டும் சரி ஆனால் R என்பது சரியான விளக்கம் அல்ை 

3. A ெவறு ஆனால் R சரி 

 

9th Science Lesson 2 

2] இயக்கம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

கணக்கீடு 1: ஒரு தபாருள் 16 மீ தொளைளவ 4 தோடியிலும் வமலும் 16 மீ தொளைளவ 2 தோடியிலும் 

கடக்கிறது. அப்தபாருளின் சராசரிவவகம் என்ன? 

தீர்வு: தபாருள் கடந்ெ தமாத்ெத் தொளைவு = 16 மீ + 16 மீ = 32 மீ 

தமாத்ெ வேரம் = 4 வி + 2 வி = 6 வி 

சராசரி வவகம் = தமாத்ெத் தொளைவு / தமாத்ெவேரம் = 32 / 6 = 5.33 மீ/வி 

எனவவ, தபாருளின் சராசரி வவகம் 5.33 மீ/வி ஆகும். 

கணக்கீடு 2: ஒரு மளே ோளில் வானத்தில் மின்னல் ஏற்பட்ட 5 விோடிக்குப் பிறகு ஒலி வகட்டது. 

மின்னல் ஏற்பட்ட இடம் எவ்வளவு தொளைவில் உள்ளது என்று கண்டுபிடிக்கவும். காற்றில் ஒலியின் 

வவகம் = 346 மீ/விோடி. 

தீர்வு: வவகம் = தொளைவு/காைம் 

தொளைவு = வவகம் x காைம் = 346 x 5 = 1730 மீ 

மின்னல் ஏற்பட்ட இடம் இடிளயக் வகட்ட இடத்திலிருந்து 1730 மீ தொளைவில் இருக்கும். 

வாகனத்தில் உள்ள வவகமானி ஒரு குறிப்பிட்ட கண வேரத்தில் நிகழும் வவகத்ளெ அளக்கும். 

ஒருபரிமாண சீரான இயக்கத்தில் சராசரித் திளசவவகமும் உடனடித் திளசவவகமும் சமம். எந்ெ ஒரு 
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கணத்திலும் கணக்கிடப்படும் உடனடித் திளசவவகம் என்பளெ அப்தபாருளின் திளசவவகம் என்றும் 

உடனடி வவகம் என்றும் வவகம் என்றும் கூறைாம். 

கணக்கீடு 3: மகிழுந்து ஒன்றில் வவகத்ெளடளயப் பயன்படுத்தும் வபாது, 6 மீ/வினாடி2 முடுக்கத்ளெ அது 

தசல்லும் திளசக்கு எதிர்த்திளசயில் ஏற்படுத்துகிறது. நிறுத்ெக் கருவிளயப் (brake) பயன்படுத்திய பிறகு 2 

விோடி கழித்து மகிழுந்து நின்றது. இக்காை இளடதவளியில் அது கடந்ெ தொளைளவக் கணக்கிடுக. 

தீர்வு: தகாடுக்கப்பட்ட ெகவல்கள் முடுக்கம் a = -6 மீ/விோடி2 

 காைம் t = 2 விோடி 

இறுதிவவகம் v = 0 

இயக்கச் சமன்பாட்டிலிருந்து, v = u + at 

0 = u + (-6 x 2) 

0 = u – 12 

u = 12 மீ/விோடி 

s = ut + ½ at2 = [(12 x 2) + ½ (-6 x 2 x 2)] 

S = 24 – 12 = 12 மீ 

நிறுத்ெக் கருவிளயப் (brake) பயன்படுத்திய பின்னர் மகிழுந்து ஓய்வு நிளைக்கு வருவெற்குள் அது 12 மீ 

தொளைளவக் கடந்திருக்கும். 

ஓரு தபாருள் சுழி திளசவவகம் மற்றும் வளரயறுக்கப்பட்ட முடுக்கத்ளெக் தகாண்டிருக்க முடியுமா? ஆம், 

ஒரு தபாருளள தசங்குத்ொக வமல் வோக்கி எறிந்ொல், தபாருளின் திளசவவகம் படிப்படியாகக் குளறந்து, 

தபரும உயரத்ளெ அளடந்ெ நிளையில் சுழி மதிப்ளபப் தபறுகிறது. அப்வபாது அப்தபாருளின் முடுக்கம் 

புவிஈர்ப்பு முடுக்கத்துக்குச் சமமாக இருக்கும். 

கணக்கீடு 4: 900 கிவைா கிராம் நிளறயுளடய மகிழுந்து ஒன்று 10 மீ/விோடி வவகத்தில் 25 மீட்டர் ஆரம் 

உளடய வட்டத்ளெச் சுற்றி வருகிறது. மகிழுந்தின் மீது தசயல்படும் முடுக்கம் மற்றும் நிகர விளசளயக் 

கணக்கிடுக. 

தீர்வு: மகிழுந்து வட்டப்பாளெயில் இயங்கும் வபாது, அென் மீது தசயல்படும் ளமயவோக்கு 

முடுக்கத்திற்கான சமன்பாடு, a = ʋ2/r 

a = ʋ2/r = (10)2/25 = 100/25 = 4 மீ/தோடி2 மகிழுந்தின் மீது தசயல்படும் நிகர விளச, 

F = ma = 900 x 4 = 3600 நியூட்டன். 

தபாழுதுவபாக்குப் பூங்காவில் குளட இராட்டினத்தில் சுற்றும்தபாழுது நீங்கள் எந்ெ மாதிரியான விளசளய 

உணர்கிறீர்கள்? குளட இராட்டினம் ஒரு தசங்குத்து அச்ளசப் பற்றி சுேலும் வபாது ோம் ஒரு 

தவளிவோக்கிய திளசயில் ஏற்படும் இழுவிளசளய உணர்கிவறாம். இது ளமயவிைக்கு விளசயினால் 

ஏற்படுவொகும். 
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ஈர்ப்பு விளச, உராய்வு விளச, காந்ெ விளச, நிளை மின்னியல் விளச மற்றும் இது வபான்ற எந்ெ ஒரு 

விளசயும் ளமயவோக்கு விளச வபான்று தசயல்படும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடு 

1. திளசவவகம்-காைம் வளரபடம் உள்ளடக்கும் பரப்பளவு எெளனப் பிரதிபலிக்கிறது? 

(அ) ேகரும் தபாருளின் திளசவவகம்  

(ஆ) ேகரும் தபாருள் அளடந்ெ இடப்தபயர்ச்சி 

(இ) ேகரும் தபாருளின் வவகம்  

(ஈ) ேகரும் தபாருளின் முடுக்கம் 

2. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது தபரும்பாலும் சீரான வட்ட இயக்கம் அல்ை? 

(அ) சூரியளனச் சுற்றிவரும் பூமியின் இயக்கம்  

(ஆ) வட்டப் பாளெயில் சுற்றி வரும் தபாம்ளம ரயிலின் இயக்கம் 

(இ) வட்டப் பாளெயில் தசல்லும் பந்ெய மகிழுந்து 

(ஈ) கடிகாரத்தின் மணி முள்ளின் இயக்கம். 

3. கீழ்வரும் வளரபடத்தில் சீரான இயக்கத்தில் ேகரும் ஒரு தபாருளளக் குறிப்பிடுவது எது? 

 

4. ளமயவிைக்கு விளச ஒரு 

(அ) உண்ளமயான விளச  

(ஆ) ளமயவோக்கு விளசக்கு எதிரான விளச 

(இ) தமய்நிகர் விளச  

(ஈ) வட்டப் பாளெயின் ளமயத்ளெ வோக்கி இயங்கும் விளச 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்பு: 

1. வவகம் ஒரு _________ அளவு. அவெ சமயம் திளசவவகம் ஒரு __________ அளவு. 

2. தொளைவு–காை வளரபடத்தின் எந்ெ ஒரு புள்ளியிலும் சாய்வின் மதிப்ளபத் ெருவது __________ 

3. எதிர்மளற முடுக்கத்ளெ __________ என்றும் கூறைாம். 
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4. இடப்தபயர்ச்சி – காைம் வளரபடத்தில் உள்ள பரப்பளவு குறிப்பிடுவது ___________ 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. ேகரத்தின் தேருக்கடி மிகுந்ெ கடுளமயான வபாக்குவரத்திற்கிளடவய தசல்லும் ஒரு வபருந்தின் 

இயக்கம் சீரான இயக்கத்துக்கு ஒரு உொரணம். 

2. முடுக்கம் எதிர்மளற மதிப்பும் தபறும். 

3. எந்ெதவாரு காை இளடதவளியிலும் ஒரு தபாருள் கடந்ெ தூரம் சுழி ஆகாது. ஆனால் இடப்தபயர்ச்சி சுழி 

ஆகும். 

4. ஈர்ப்பு விளசயால் ெளடயின்றி ொவன விழும் ஒரு தபாருளின் திளசவவகம் - காைம் வளரபடமானது x 

– அச்சுக்கு இளணயாக ஒரு வேர்வகாடாக இருக்கும். 

5. ஒரு தபாருளின் திளசவவகம் - காைம் வளரபடம் ஒரு வேர்வகாடாக இருந்து, அது காைத்தினுளடய 

அச்சுக்கு சாய்வாக இருந்ொல் அென் இடப்தபயர்ச்சி – காைம் வளரபடம் ஒரு வேர் வகாடாக அளமயும். 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் உண்ளம. வமலும், காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் உண்ளம. ஆனால், காரணம் கூற்றின் ெவறான விளக்கம் 

(இ) கூற்று உண்ளம. ஆனால் காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்று ெவறு. ஆனால் காரணம் உண்ளம 

1. கூற்று: ஒரு தபாருளின் முடுக்குவிக்கப்பட்ட இயக்கம் அென் திளசவவக அளவு அல்ைது திளசமாற்றம் 

அல்ைது இரண்டும் மாற்றம் அளடவொல் ஏற்படுவது. 

காரணம்: ஒரு தபாருளின் முடுக்கம் அென் திளசவவகத்தின் அளவு மாறுபடுவொல் மட்டுவம நிகழும். அது 

திளச மாற்றத்ளெப் தபாறுத்ெது அல்ை. 

2. கூற்று: மகிழுந்து அல்ைது வமாட்டார் ளசக்கிளில் உள்ள வவகமானி அென் சராசரி வவகத்ளெ 

அளவிடுகிறது. 

காரணம்: தமாத்ெ தூரத்ளெ வேரத்ொல் வகுத்ொல் அது சராசரி திளச வவகத்துக்கு சமம் 

3. கூற்று: ஒரு தபாருளின் இடப்தபயர்ச்சி சுழி ஆனால் அப்தபாருள் கடந்ெ தூரம் சுழி இல்ளை.  

காரணம்: இடப்தபயர்ச்சி தொடக்க நிளைக்கும் முடிவு நிளைக்கும் இளடவய உள்ள குறுகிய பாளெ ஆகும். 

தபாருத்துக: 
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சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடு: (விளடகள்) 

1. ேகரும் தபாருளின் முடுக்கம் 2. வட்டப் பாளெயில் தசல்லும் பந்ெய மகிழுந்து 3. (ஆ) 4. தமய்நிகர் விளச 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. ஸ்வகைார், தவக்டார் 2. வவகம் 3. வவக இறக்கம் அல்ைது ஒடுக்கம் 4. இடப்தபயர்ச்சி 

சரியா, ெவறா ெவதறனில் திருத்துக: (விளடகள்) 

1. ெவறு  

சரியான விளட: ேகரத்தின் தேருக்கடி மிகுந்ெ கடுளமயான வபாக்குவரத்திற்கு இளடவய தசல்லும் ஒரு 

வபருந்தின் இயக்கம் சீரற்ற இயக்கத்திற்கு ஒரு உொரணம்.  

2. சரி  

3. சரி 

4. ெவறு  

சரியான விளட: ஈர்ப்பு விளசயால் ெளடயின்றித் ொவன விழும் ஒரு தபாருளின் திளசவவகம் - காைம் 

வளரபடமானது x அச்சுக்கு இளணயாக ஒரு வேர்க் வகாடாக இருக்காது.  

5. சரி 

கூற்று மற்றும் காரணக் வகள்விகள்:  

1. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் உண்ளம வமலும் காரணம் கூற்றின் சரியான 

விளக்கமாகும்.  

2. கூற்று ெவறு ஆனால் காரணம் உண்ளம. 

3. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் உண்ளம வமலும் காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம்.  
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தபாருத்துக:  

1. சமகாை அளவுகளின் சம இளடதவளிளயக் கடக்கும் ஒரு தபாருளின் இயக்கம் - ஆ 

2. சீரற்ற முடுக்கம் - இ 

3. நிளையான எதிர்மளற முடுக்கம் - அ 

4. சீரான முடுக்கம் – ஈ 

 

9th Science Lesson 3 

3] பாய்மங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

கணக்கீடு 1: 90 கிவைா நிளறளயக் தகாண்ட மனிென் ஒருவன் ென் இரு கால்களிலும் ெளரயில் 

நிற்கிறான். ெளரயுடன் கால்களின் பரப்பளவு 0.036 மீ2 ஆகும். (g = 10 மீ வி-2 எனக் தகாள்க). அவன் 

உடை எவ்வளவு அழுத்ெத்ளெ ெளரயில் ஏற்படுத்துறது, 

தீர்வு: மனிெனின் எளட (உந்து விளச),  

F = mg = 90 கிகி x 10 மீ வி-2 = 900 நியூட்டன் 

அழுத்ெம், P = F / A = 900 நியூட்டன் / 0.036 மீ2 பாஸ்கல். 

ஒரு சிறிய ஆணி ேமது உடளைத் துளளக்கும் வபாது வலிளய உணர்கிவறாம். ஆனால், சிைர் ஆணிப் 

படுக்ளகயில் படுத்ொலும், அவர்கள் உடலில் எந்ெவிெ பாதிப்பும் ஏற்படாமல் இருக்கிறது. அது எப்படி? 

ஏதனனில், அவர்கள் உடல், ஆணிளயத் தொடும் பரப்பானது அதிகமாக உள்ளது. 

கணக்கீடு 2: 0.85 மீ திரவத்ெம்ப உயரமுள்ள நீர் (அடர்த்தி, ρw = 1000 கிகி மீ-3) மற்றும் அவெ உயரமுள்ள 

மண்தணண்தணய் (அடர்த்தி, ρk = 800 கிகி மீ-3) ஆகியளவ தசலுத்தும் அழுத்ெத்ளெக் கணக்கிடுக. 

தீர்வு: நீரினால் ஏற்படும் அழுத்ெம் = hρwg = 0.85 மீ x 1000 கிகி மீ-3 x 10 மீவி-2 = 8500 பாஸ்கல் 

மண்தணண்ளணயினால் ஏற்படும் அழுத்ெம் = hρkg = 0.85 மீ x 800 கிகி மீ-3 x 10 மீ வி-2 = 6800 

பாஸ்கல். 

மனிெனின் நுளரயீரல் கடல்மட்ட வளிமண்டை அழுத்ெத்தில் (101.3kpa) சுவாசிப்பெற்வகற்ப ெகுந்ெ 

ெகவளமப்ளபக் தகாண்டுள்ளது. உயரமான மளைகளின் வமவை தசல்லும் வபாது அழுத்ெம் குளறவொல், 

மளைவயறுபவர்களுக்கு உயிர்வாயு உருளள இளணந்ெ சிறப்பான சுவாசிக்கும் இயந்திரங்கள் 

வெளவப்படுகின்றன. அதுவபாைவவ, கடல் மட்டத்ளெவிட அழுத்ெம் அதிகமான சுரங்கங்களுக்குள் 

வவளை தசய்பவர்களுக்கும் சிறப்பான சுவாசிக்கும் கருவிகள் வெளவப்படுகின்றன. 
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கணக்கீடு 3: இயற்பியல் ஆய்வகத்தில் உள்ள பாெரச காற்றழுத்ெமானி ஒன்று 732 மி.மீ அளவிளன 

பாெரசத் ெம்பத்தில் குறிக்கிறது. அங்குள்ள வளிமண்டை அழுத்ெத்ளெக் கணக்கிடுக. பாெரசத்தின் அடர்த்தி, 

ρ = 1.36 x 104 கிகி மீ-3 எனவும், g = 9.8 மீ வி-2 எனவும் தகாள்க. 

தீர்வு: ஆய்வகத்தில் வளிமண்டை அழுத்ெம் 

P = hρg = 732 x 10-3 x 1.36 x 104 x 9.8 = 9.76 x 104 பாஸ்கல் = 0.976 x 105 பாஸ்கல் 

எரிதபாருள் நிரப்பும் இடங்களில் வாகனங்களின் டயர் அழுத்ெம் psi என்னும் அைகுகளில் 

குறிப்பிடப்படுகிறது. psi என்னும் அைகு ஒரு அங்குைத்தில் (inch) தசயல்படும் ஒரு பாஸ்கல் அழுத்ெம் ஆகும். 

இது அழுத்ெத்ளெ அளக்கும் ஒரு பேளமயான முளறயாகும். 

கணக்கீடு 4: 2000 கி.கி எளட தகாண்ட வாகனத்ளெத் தூக்குவெற்கு நீரியல் அளமப்பு 

பயன்படுத்ெப்படுகிறது. வாகனம் இருக்கும் பிஸ்டனின் பரப்பளவு 0.5 மீ2 மற்றும் விளச தசயல்படும் 

பிஸ்டனின் பரப்பளவு 0.03 மீ2 எனில், வாகனத்ளெத் தூக்குவெற்குத் வெளவப்படும் குளறந்ெ அளவு 

விளச யாது? 

தகாடுக்கப்பட்டளவ: வாகனம் உள்ள பிஸ்டனின் பரப்பளவு (A1) = 0.5 மீ2  

வாகனத்தின் எளட (F1) = 2000 கிகி x 9.8 மீ வி-2 

F2 என்ற விளச தசயல்படும் பரப்பளவு (A2) = 0.03 மீ2 

தீர்வு: P1 =P2; F1/A1 = F2/A2 வமலும் F2 = F1/A1A2; F2 = (2000 x 9.8) 0.03/0.5 = 1176 N 

கணக்கீடு 5: 12 தச.மீ நீளமும் 11 தச.மீ அகைமும், 3.5 தச.மீ ெடிமனும் தகாண்ட ஒரு விவோெமான தபாருள் 

உன்னிடம் உள்ளது. அென் நிளற 1155 கிராம் எனில், a) அென் அடர்த்தி யாது? b) ெண்ணீரில் அது 

மிெக்குமா? மூழ்குமா? 

தீர்வு: தபாருளின் அடர்த்தி = நிளற / பருமன் = 1155 கி / 12 தச.மீ x 11 தச.மீ x 3.5 தசமீ = 1155/462 = 2.5 

கி தசமீ-3 

அந்ெ விவோெமான தபாருள் நீளர விட அதிக அடர்த்தி உளடயொல் அது நீரில் மூழ்கும். 

ேன்னீளர விட உப்பு நீர் (கடல் நீர்) அதிகமான மிெப்பு விளசளய ஏற்படுத்தும். ஏதனனில் மிெப்பு 

விளசயானது பாய்மங்களின் பருமளனச் சார்ந்ெது வபாை அென் அடர்த்திளயயும் சார்ந்துள்ளது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. நீரில் மூழ்கியிருக்கும் காற்றுக்குமிழி வமவை எழும்பும் வபாது, அென் அளவு 

(அ) குளறயும்  

(ஆ) அதிகரிக்கும் 

(இ) அவெ அளவில் இருக்கும்  

(ஈ) குளறயும் அல்ைது அதிகரிக்கும் 
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2. வளிமண்டைத்தில் வமகங்கள் மிெப்பெற்கு, அவற்றின் குளறந்ெ ___________ காரணமாகும். 

(அ) அடர்த்தி  

(ஆ) அழுத்ெம்  

(இ) திளசவவகம்  

(ஈ) நிளற 

3. அழுத்ெ சளமயற்கைனில் (pressure cooker) உணவு விளரவாக சளமக்கப்படுவெற்குக் காரணம், 

அெனுளடய 

(அ) அதிகரிக்கப்பட்ட அழுத்ெம் தகாதி நிளைளயக் குளறக்கிறது. 

(ஆ) அதிகரிக்கப்பட்ட அழுத்ெம் தகாதி நிளைளய உயர்த்துகிறது. 

(இ) குளறக்கப்பட்ட அழுத்ெம் தகாதி நிளைளய உயர்த்துகிறது. 

(ஈ) அதிகரிக்கப்பட்ட அழுத்ெம் உருகு நிளைளயக் குளறக்கிறது. 

4. நீருள்ள வாளியில், காற்றுப் புகாெ அளடப்பானால் மூடப்பட்ட காலி பிளாஸ்டிக் பாட்டில் ஒன்று 

கீழ்வோக்கி அழுத்ெப்படுகிறது. பாட்டில் கீழ்வோக்கி ெள்ளப்படும் வபாது, அென் அடிப்பகுதியில் தசயல்படும் 

விளசயானது அதிகரிக்கிறது. இெற்கான காரணம் என்ன? 

(அ) அதிக பருமனுள்ள நீர் தவளிவயற்றப்படுகிறது. 

(ஆ) அதிக எளடயுள்ள நீர் தவளிவயற்றப்படுகிறது. 

(இ) ஆேம் அதிகரிக்கும் வபாது அழுத்ெம் அதிகரிக்கின்றது. 

(ஈ) வமவை கூறிய யாவும். 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. தபாருளானது திரவத்தில் மூழ்கியிருக்கும் வபாது உணரப்படும் எளடயானது அென் உண்ளமயான 

எளடளய விட ___________ ஆகத் வொன்றும். 

2. வளிமண்டை அழுத்ெத்ளெ அளவிடப் பயன்படும் கருவி __________ ஆகும். 

3. திரவத்தில் மூழ்கியுள்ள தபாருளின் மீது தசயல்படும் மிெப்பு விளசயின் எண் மதிப்பு திரவத்தின் 

_________ ஐப் தபாறுத்ெது. 

4. பேரசம் அருந்ெப் பயன்படும் உறிஞ்சு குேல் __________ மூைம் வவளை தசய்கிறது. 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. இடப்தபயர்ச்சி தசய்யப்பட்ட நீரின் எளட மிெப்பு விளசளயத் தீர்மானிக்கிறது. 

2. ஒரு தபாருளின் வடிவம் அப்தபாருள் மிெக்குமா இல்ளையா என்பளெத் தீர்மானிக்கிறது. 
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3. மிக உயரமான கட்டடங்களின் அடிப்பாகம் அகைமாக இருப்பொல், கட்டடம் அதிக அழுத்ெத்ளெ புவியின் 

மீது தசலுத்துகிறது. 

4. ஆர்க்கிமிடிஸ் ெத்துவம் வாயுக்களுக்கும் தபாருந்தும். 

5. நீரியல் அழுத்தி எண்தணய் வித்துக்களிலிருந்து எண்தணய் எடுக்க பயன்படுகிறது. 

தபாருத்துக: 

1. அடர்த்தி - hρg 

2. 1 கிராம் எளட - பால் 

3. பாஸ்கல் விதி - நிளற / பருமன் 

4. பாய்மம் ஏற்படுத்தும் அழுத்ெம் - அழுத்ெம் 

5. பால்மானி - 980 ளடன் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் உண்ளம. வமலும், காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் உண்ளம. ஆனால், காரணம் கூற்றின் ெவறான விளக்கம் 

(இ) கூற்று உண்ளம. ஆனால் காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்று ெவறு. ஆனால் காரணம் உண்ளம 

1. கூற்று: ஒரு தபாருள் மதிப்பெற்கு, ெனது எளடக்குச் சமமான எளடயுள்ள நீளர தவளிவயற்ற வவண்டும்.  

காரணம்: அப்தபாருள் எந்ெதவாரு கீழ்வோக்கிய விளசளயயும் உணர்வதில்ளை. 

2. கூற்று: நீரியல் தூக்கி பாஸ்கல் விதியின் அடிப்பளடயில் தசயல்படுகிறது. 

காரணம்: ஓரைகு பரப்பில் தசயல்படும் தசங்குத்து விளசவய அழுத்ெம் ஆகும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடு: (விளடகள்) 

1. அதிகரிக்கும் 2. அடர்த்தி 3. அதிகரிக்கப்பட்ட அழுத்ெம் தகாதி நிளைளய உயர்த்துகிறது 4. வமவை 

கூறியயாவும் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. குளறவு 2. காற்றழுத்ெமானி 3. அடர்த்தி 4. காற்றழுத்ெம் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. சரி 

2. ெவறு 
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சரியான விளட: ஒரு தபாருளின் அடர்த்தி அப்தபாருள் மிெக்குமா இல்ளையா என்பளெ தீர்மானிக்கிறது.  

3. ெவறு  

சரியான விளட: மிக உயரமான கட்டடங்களில் அடிப்பாகம் அகைமாக இருப்பொல் கட்டடம் குளறந்ெ 

அழுத்ெத்ளெ புவியின் மீது தசலுத்துகிறது.  

4. சரி 

5. சரி 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. அடர்த்தி - நிளற/பருமன் 

2. 1 கிராம் எளட - 980 ளடன் 

3. பாஸ்கல் விதி - அழுத்ெம் 

4. பாய்மம் ஏற்படுத்தும் அழுத்ெம் - hρg 

5. பால்மானி - பால் 

 

9th Science Lesson 4 

4] மின்னூட்டமும் மின்வனாட்டமும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

கணக்கீடு 1: 1C மின்னூட்டத்தில் எத்ெளன எைக்ட்ரான்கள் இருக்கும்? 

தீர்வு: ஒரு எைக்ட்ரானின் மின்னூட்டம், e = 1.6 x 10-19 C q = ne (அல்ைது) n = q/e 

⸫ 1C-ல் உள்ள எைக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்ளக, = 1/1.6 x 1019 = 6.25 x 10-18 எைக்ட்ரான்கள். 

இரு புள்ளி மின்னூட்டங்களுக்கு இளடயில் ஏற்படும் நிளை மின்னியல் விளச நியூட்டனின் மூன்றாவது 

விதியின் அடிப்பளடயில் இயங்குகிறது. ஒரு மின்னூட்டத்தின் மீது ஏற்படும் விளச விளனயாகவும் 

இன்தனாரு மின்னூட்டத்தின் மீது ஏற்படும் விளச எதிர் விளசயாகவும் தசயல்படுகின்றன. 

கணக்கீடும் 2: கம்பிதயான்றின் குறுக்குதவட்டுப் பரப்ளப 25 கூலூம் அளவிைான மின்னூட்டம் 50 

வினாடி காைத்தில் கடந்து தசன்றால் அெனால் விளளயும் மின்வனாட்டத்தின் அளவு என்ன? 

தீர்வு: I = q/t = (25 C)/(50 s) = 0.5 C/s = 0.5 A. 

கணக்கீடு 3: விளக்கு ஒன்றின் வழிவய பாயும் மின்வனாட்டம் 0.2 A. விளக்கு ஒரு மணி வேரம் 

எரிந்திருந்ொல், அென் வழிவய பாய்ந்ெ தமாத்ெ மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு என்ன? 

தீர்வு: I = q/t; q = I t 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             227 

1 மணி = 1 x 60 x 60 = 3600 s 

q = I t = 0.2 A x 3600 s = 720 C 

கணக்கீடு 4: ஒரு மின்கைத்தின் மின்னியக்கு விளச 1.5 V. 0.5 C மின்னூட்டத்ளெ அந்ெ மின்சுற்ளறச் 

சுற்றி அனுப்பத் வெளவப்படும் ஆற்றல் எவ்வளவு? 

தீர்வு: ɛ = 1.5 V; q = 0.5 C 

ɛ = W/q; W = ɛ x q = 1.5 x 0.5 = 0.75 J. 

கணக்கீடு 5: ஒரு மின் சூவடற்றியின் வழியாக 2 x 104 C மின்னூட்டம் பாய்கிறது. 5 x 106 J அளவு 

மின்னாற்றல் தவப்ப ஆற்றைாக மாற்றப்படுகிறது. எனில், சூவடற்றியின் குறுக்வக காணப்படும் 

மின்னழுத்ெ வவறுபாட்ளடக் கணக்கிடுக. 

தீர்வு: V = W/q = 5 x 106 J / 2 x 104 C = 250 V 

மின்னியக்கு விளச – மின்னழுத்ெ வவறுபாடு இரண்டிற்குமான வவறுபாடு. இரண்ளடயுவம அளவிட 

வவால்ட் என்ற அைளகவய பயன்படுத்துவொல் இளவயிரண்டும் ஒன்று வபாைத் வொன்றும். ஆனால் 

உண்ளம அதுவல்ை. மின்னாற்றல் மூைம் ஒன்று மின்சுற்றின் வழிவய மின்வனாட்டத்ளெச் தசலுத்ொெ 

நிளையில் அென் முளனகளுக்குக் குறுக்வக காணப்படும் மின்னழுத்ெங்களின் வவறுபாடு மின்னியக்கு 

விளச எனப்படும். மாறாக, மின்னாற்றல் மூைமானது மின்கருவிகளின் வழியாகவவா அல்ைது ஒரு 

மின்சுற்றிவைா மின்வனாட்டத்ளெச் தசலுத்தும் நிளையில் அென் முளனகளுக்குக் குறுக்வக காணப்படும் 

மின்னழுத்ெங்களின் வவறுபாடு மின்னழுத்ெ வவறுபாடு எனப்படும். 

கவனம் (எச்சரிக்ளக): தவப்ப விளளவு, வவதி விளளவு ஆய்வுகளள 9 V மின்னியக்கு விளச தகாண்ட 

மின்கைங்களளக் தகாண்டுொன் தசய்ய வவண்டும். ஏதனனில் 9 V மின்கைம் மின் அதிர்ச்சிளயத் ெராது. 

மாணவர்கள் எக்காரணம் தகாண்டும் வீடுகளில் தகாடுக்கப்படும் 220 V மாறுமின்வனாட்டத்ளெப் 

பயன்படுத்ெக் கூடாது. அவ்வாறு பயன்படுத்தினால், தபரும் மின் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு உடல் தபருமளவில் 

பாதிக்கப்படக்கூடும். 

மனிெ உடலில் மின்னூட்டத் துகள்களின் இயக்கத்ொல் மிகவும் வலிளம குன்றிய மின்வனாட்டம் 

உருவாகிறது. இளெ ேரம்பு இளணப்பு ளசளக என்பர். இத்ெளகய ளசளககள் மின் வவதிச்தசயல்களால் 

உருவாகின்றன. மூளளயிலிருந்து பிற உறுப்புகளுக்கு ேரம்பியல் மண்டைம் மூைமாக இளவ 

பயணிக்கின்றன. 

இந்தியாவில், வீடுகளுக்குப் பயன்படுத்ெப்படும் மாறு மின்வனாட்டத்தின் மின்னழுத்ெம் மற்றும் 

அதிர்தவண் முளறவய 220 V, 50 Hz ஆகும். மாறாக, அதமரிக்க ஐக்கிய ோடுகளில் அளவ முளறவய 110 

V மற்றும் 60 Hz ஆகும். 

உைர்ந்ெ நிளையில் மனிெ உடலின் மின் ெளட ஏறக்குளறய 1,00,000 ஓம். ேம் உடலில் ெண்ணீர் 

இருப்பொல், மின் ெளடயின் மதிப்பு சிை நூறு ஓம் ஆகக் குளறந்து விடுகிறது. எனவவ, ஒரு மனிெ உடல் 

இயல்பிவைவய மின்வனாட்டத்ளெக் கடத்தும் ேற்கடத்தியாக உள்ளது. ஆகவவ, மின்சாரத்ளெக் 

ளகயாளும் வபாது ோம் சிை முன்தனச்சரிக்ளக ேடவடிக்ளககளளக் களடபிடிக்க வவண்டும். 
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சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஒரு தபாருளில் வேர் மின்னூட்டம் வொன்றுவென் காரணம் 

(அ) எைக்ட்ரான்களின் ஏற்பு  

(ஆ) புவராட்டான்களின் ஏற்பு 

(இ) எைக்ட்ரான்களின் இேப்பு  

(ஈ) புவராட்டான்களின் இேப்பு 

2. சீப்பினால் ெளைமுடிளயக் வகாதுவெனால் 

(அ) மின்னூட்டங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன  

(ஆ) மின்னூட்டங்கள் இடம் தபயர்கின்றன. 

(இ) அ அல்ைது ஆ  

(ஈ) இரண்டும் அல்ை. 

3. மின்விளசக் வகாடுகள் வேர் மின்னூட்டத்தில் ___________ எதிர் மின்னூட்டத்தில் 

___________ 

(அ) தொடங்கி; தொடங்கும்  

(ஆ) தொடங்கி; முடிவளடயும் 

(இ) முடிவளடந்து; தொடங்கும்  

(ஈ) முடிவளடந்து; முடியும் 

4. ஒரு மின்னூட்டத்திற்கு அருகில் மின்னழுத்ெம் என்பது ஓரைகு வேர் மின்னூட்டம் ஒன்ளற அெனருகில் 

தகாண்டு வர தசய்யப்படும் ____________ அளவாகும். 

(அ) விளசயின்  

(ஆ) திறளமயின்  

(இ) வபாக்கின்  

(ஈ) வவளையின் 

5. மின்பகு திரவத்தில் மின்வனாட்டத்தின் பாய்விற்குக் காரணம் ____________ 

(அ) எைக்ட்ரான்கள்  

(ஆ) வேர் அயனிகள்  

(இ) அ மற்றும் ஆ  
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(ஈ) இரண்டும் அல்ை 

6. மின்வனாட்டத்தின் தவப்ப விளளவு ____________ என அளேக்கப்படும் 

(அ) ஜீல் தவப்பவமறல்  

(ஆ) கூலூம் தவப்பவமறல் 

(இ) மின்னழுத்ெ தவப்பவமறல்  

(ஈ) ஆம்பியர் தவப்பவமறல் 

7. மின்முைாம் பூசுெல் எெற்கு எடுத்துக்காட்டு? 

(அ) தவப்ப விளளவு  

(ஆ) வவதி விளளவு 

(இ) பாய்வு விளளவு  

(ஈ) காந்ெ விளளவு 

8. ஒரு கம்பியின் மின்ெளட எளெப் தபாறுத்து அளமயும்? 

(அ) தவப்ப நிளை  

(ஆ) வடிவம்  

(இ) கம்பியின் இயல்பு  

(ஈ) இளவயளனத்தும் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. எைக்ட்ரான்கள் _________ மின்னழுத்ெத்திலிருந்து ___________ மின்னழுத்ெத்திற்கு ேகரும். 

2. எைக்ட்ரான்கள் ேகரும் திளசக்கு எதிர்த் திளசயில் ேகர்வது ___________ மின்வனாட்டம் 

எனப்படும். 

3. ஒரு மின்கைத்தின் மின்னியக்கு விளச என்பது குோயிளணப்புச் சூேளை ஒப்பிடுளகயில் 

_________ க்கு ஒப்பானது. 

4. இந்தியாவில் வீடுகளுக்கு அளிக்கப்படும் மின்சாரம் ________ Hz அதிர்தவண் தகாண்ட மாறு 

மின்வனாட்டம் ஆகும் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. மின்னியல் ேடுநிளை என்பது சுழி மின்னூட்டம் அல்ைது சமமான அளவு வேர் மற்றும் எதிர் மின்னுட்டம் 

உள்ளளெக் குறிக்கும். 

2. ஒரு மின்சுற்றில் அம்மீட்டர் பக்க இளணப்பில் இளணக்கப்படும். 
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3. மின்பகு திரவத்தினுள் ஆவனாடு எதிர்மின் குறி உளடயது. 

4. மின்வனாட்டம் காந்ெ விளளளவ ஏற்படுத்தும். 

தபாருத்துக: 

1. மின்னூட்டம் - அ. ஓம் 

2. மின்னழுத்ெ வவறுபாடு - ஆ. ஆம்பியர் 

3. மின்புைம் - இ. கூலூம் 

4. மின்ெளட - ஈ. நியூட்டன் கூலூம்-1 

5. மின்வனாட்டம் - உ. வவால்ட் 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. எைக்ட்ரான்களின் இேப்பு 2. அ அல்ைது ஆ 3. தொடங்கி, முடிவளடயும் 4. வவளையின் 5. 

எைக்ட்ரான்கள் 6. ஜீல் தவப்பவமறல் 7. வவதி விளளவு 8. இளவயளனத்தும் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. உயர், ொழ் 2. வேர்திளச 3. இளறப்பான் 4. (50) 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. சரி 

2. ெவறு 

சரியான விளட: ஒரு மின் சுற்றில் அம்மீட்டர் தொடர் இளணப்பின் இளணக்கப்படும்.  

3. ெவறு 

சரியான விளட: மின்பகு திரவத்தினுள் ஆவனாடு வேர்மின் குறி உளடயது.  

4. சரி 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. மின்னூட்டம் - கூலும் 

2. மின்னழுத்ெ வவறுபாடு - வவால்ட் 

3. மின்புைம் - நியூட்டன் கூலும்-1 

4. மின்ெளட - ஓம் 

5. மின்வனாட்டம் - ஆம்பியர் 
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9th Science Lesson 5 

5] காந்ெவியல் மற்றும் மின்காந்ெவியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

சிை கடல் ஆளமகள் (ைாதஜர்தைட் கடல் ஆளம) அளவ பிறந்ெ கடற்களரவயாரம் பை ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகும் வந்து முட்ளடயிடுகின்றன. ஒரு ஆராய்ச்சியில், ஆளமகள் ெங்களது பிறந்ெ கடற்களரளயக் 

கண்டறிய புவிக்காந்ெ உருப்பதித்ெல் என்னும் முளறளயக் ளகயாளுகின்றன என்று கூறப்படுகிறது. 

இந்ெ ஆளமகள், புவியின் பல்வவறு இடங்களிலுள்ள காந்ெப்புை வலிளமளய நிளனவில் தகாள்ளும் 

ஆற்றல் உளடயளவ. இந்ெ நிளனவாற்றல் அளவ ொயகத்திற்குத் திரும்புவெற்கு உெவுகிறது. 

கணக்கீடு 1: 5 A மின்வனாட்டம் பாயும் 50 தச.மீ நீளமுளடய ஒரு கடத்தியானது 2 x 10-3 T 

வலிளமயுளடய காந்ெப் புைத்திற்கு தசங்குத்ொக ளவக்கப்படுகிறது. கடத்தி மீது தசயல் படும் விளசளயக் 

கண்டுபிடிக்க. 

தீர்வு: கடத்தியின் தசயல்படும் விளச: 

ILB = 5 x 50 x 10-2 x 2 x 10-3 = 5 x 10-3 N 

கணக்கீடு 2: காந்ெப் புைத்திற்கு தசங்குத்ொக ளவக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட நீளமுளடய மின்வனாட்டம் 

பாயும் கடத்தியானது ஒரு வலுவான விளச F க்கு உட்படுகிறது. மின்வனாட்டமானது ோன்கு 

மடங்காகவும், நீளம் பாதியாகவும் மற்றும் காந்ெப்புைம் மூன்று மடங்காகவும் அதிகரித்ொல் விளச 

எவ்வாறு அளமயும்? 

தீர்வு: F = I L B = (4I) x (L/2) x (3 B) = 6 F. எனவவ, விளச ஆறு மடங்கு அதிகரிக்கிறது. 

ளமக்வகல் ஃபாரவட (22 தசப்டம்பர் 1791 – 25 ஆகஸ்ட் 1867) ஒரு பிரிட்டிஷ் விஞ்ஞானி ஆவார், ஆவர் 

மின்காந்ெவியல் மற்றும் மின்வவதியியல் வபான்ற அறிவியல் பிரிவுகளுக்கு தபரும் பங்களித்ொர். அவரது 

முக்கியக் கண்டுபிடிப்புகளில் அடிப்பளட மின்காந்ெத் தூண்டல், டயா காந்ெத்ென்ளம மற்றும் 

மின்னாற்பகுப்பு ஆகியளவ அடங்கும். 

ஒரு ஏற்று மின்மாற்றி மின்னழுத்ெத்ளெ அதிகரிக்கிறது. ஆனால் மின்வனாட்டத்ளெக் குளறக்கிறது 

மற்றும் மறுெளையாகவும் அளமயும். அடிப்பளடயில் தவப்பம், ஒலி வபான்ற வடிவில் ஒரு மின்மாற்றியில் 

ஆற்றல் இேப்பு ஏற்படும். 

கணக்கீடு 3: ஒரு மின்மாற்றியின் முென்ளமச் சுருளில் 800 சுற்றுகள் உள்ளன, துளணச் சுருள் 8 

சுற்றுகளளக் தகாண்டுள்ளது. இது ஒரு 220 V AC மூைத்துடன் இளணக்கப்பட்டுள்ளது. தவளியீடு 

மின்னழுத்ெம் என்னவாக இருக்கும்? 

தீர்வு: ஒரு மின்மாற்றியில்  

ES / EP = NS/NP 

ES = NS/NP x EP = 8/800 x 220 = 220/100 = 2.2 வவால்ட் 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 
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1. பின்வருவனவற்றுள் எது மின் ஆற்றளை இயந்திர ஆற்றைாக மாற்றுகிறது?  

(அ) வமாட்டார்  

(ஆ) மின்கைன்  

(இ) மின்னியற்றி  

(ஈ) சாவி 

2. கீழ்க்கண்ட எவற்றில் மின்மாற்றி வவளை தசய்கிறது? 

(அ) AC இல் மட்டும்  

(ஆ) DC இல் மட்டும்  

(இ) AC மற்றும் DC 

3. மின்வனாட்டத்ளெ AC மின்னியற்றியின் சுருளிருந்து தவளிச் சுற்றுக்கு எடுத்துச் தசல்லும் 

மின்னியற்றியின் பகுதி. 

(அ) புைக்காந்ெம்  

(ஆ) பிளவு வளளயங்கள் 

(இ) தூரிளககள்  

(ஈ) ேழுவு வளளயங்கள் 

4. காந்ெப் பாய அடர்த்தியின் அைகு 

(அ) தவபர்  

(ஆ) தவபர் / மீட்டர்  

(இ) தவபர் / மீட்டர்2  

(ஈ) தவபர் மீட்டர்2 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. காந்ெப் புைத் தூண்டலின் SI அைகு ________ ஆகும். 

2. உயர் மாறுதிளச மின்வனாட்டத்ளெ குளறந்ெ மாறுதிளச மின்வனாட்டமாக மாற்றுவெற்குப் 

பயன்படுத்ெப்படும் கருவிகள் ___________ ஆகும். 

3. மின் வமாட்டார் __________ ஐ மாற்றுகிறது. 

4. மின்வனாட்டத்ளெ உருவாக்குவெற்கான ஒரு கருவி _________ ஆகும். 

தபாருத்துக: 
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1. காந்ெப் தபாருள் - அ. ஒயர்ஸ்தடட் 

2. காந்ெமல்ைாெ தபாருள் - ஆ. இரும்பு 

3. மின்வனாட்டம் மற்றும் காந்ெவியல் - இ. தூண்டல் 

4. மின்காந்ெத் தூண்டல் - ஈ. மரம் 

5. மின்னியற்றி - உ. ஃபாரவட 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. ஒரு மின்னியற்றி இயந்திர ஆற்றளை மின் ஆற்றைாக மாற்றுகிறது. 

2. காந்ெப் புைக் வகாடுகள் எப்வபாதும் ஒன்ளறதயான்று விைக்குகின்றன தவட்டிக்தகாள்வதில்ளை. 

3. ஃப்தளமிங்கின் இடது ளக விதி மின்னியற்றி விதி எனவும் அளேக்கப்படுகிறது. 

4. சுருளின் பரப்ளபக் குளறப்பென் மூைம் மின் வமாட்டாரின் சுேற்சி வவகத்ளெ அதிகரிக்கைாம். 

5. ஒரு மின்மாற்றி வேர்திளச மின்வனாட்டத்ளெ மாற்றுகிறது. 

6. ஒரு இறக்கு மின்மாற்றியில் முென்ளமச் சுற்றில் உள்ள சுருள்களின் எண்ணிக்ளக துளணச் சுற்றில் 

உள்ள சுருள்களின் எண்ணிக்ளகளய விட அதிகமாக உள்ளது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. வமாட்டார் 2. AC இல் மட்டும் 3. தூரிளககள் 4. தவபர்/மீட்டர்2  

வகாடிட்ட இடத்ளெ நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. தடஸ்ைா 2. இறக்கு மின்மாற்றி 3. மன்னாற்றளை இயந்திர ஆற்றைாக 4. மின்னியற்றி 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. காந்ெப் தபாருள் - இரும்பு 

2. காந்ெமல்ைாப் தபாருள் - மரம் 

3. மின்வனாட்டம் மற்றும் காந்ெவியல் - அயர்ஸ்தடட் 

4. மின்காந்ெத் தூண்டல் - ஃபாரவட 

5. மின்னியற்றி - தூண்டல் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. சரி 

2. சரி 

3. ெவறு 
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சரியான விளட: ஃபிதளமிங்கின் வைது ளக விதி மின்னியற்றி விதி எனவும் அளேக்கப்படுகிறது.  

4. ெவறு  

சரியான விளட: சுருளின் பரப்ளப அதிகரிப்பதின் மூைம் மின்வமாட்டாரின் சுேற்சி வவகத்ளெ 

அதிகரிக்கைாம். 

5. ெவறு  

சரியான விளட: ஒரு மின்மாற்றி மாறுதிளச மின்வனாட்டத்ளெ மாற்றுகிறது.  

6. ெவறு  

சரியான விளட: ஒரு இறக்கு மின்மாற்றியில் முென்ளமச் சுற்றில் உள்ள சுருள்களின் 

எண்ணிக்ளகளயவிட துளணச்சுற்றில் உள்ள எண்ணிக்ளக குளறவாக உள்ளது. 

 

9th Science Lesson 6 

6] ஒளி 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

அவசர காை ஊர்திகளின் முன்புறம் AMBULANCE என்னும் வார்த்ளெ வைமிருந்து இடமாக தபரிய 

எதிதராலித்ெ எழுத்துக்களில் எழுெப்பட்டிருக்கும். 

கணக்கீடு 1: 10 தச.மீ குவிய தொளைவு தகாண்ட குழியாடி ஒன்றிலிருந்து 15 தச.மீ தொளைவில் 

ளவக்கப்பட்டுள்ள 1 தசமீ. உயரம் தகாண்ட ஒரு தபாருளின் பிம்பத்தின் அளவு, ென்ளம மற்றும் இடம் 

ஆகியவற்ளறக் கண்டுபிடிக்கவும். 

தீர்வு: தபாருளின் தொளைவு, u = -15 தச.மீ. 

பிம்பத்தின் தொளைவு, v = ? 

குவியத் தொளைவு, f = -10 தச.மீ. 

ஆடிச் சமன்பாட்ளடப் பயன்படுத்ெ 

1/v + 1/u = 1/f 

1/v + 1/-15 = 1/-10 

1/v – 1/15 = -1/10 

1/v = -1/10 + 1/15 = -3+2/30 = -1/30 

பிம்பத்தின் தொளைவு v = -30 தச.மீ. (இங்கு எதிர்க்குறி வந்துள்ளது. எனவவ, பிம்பம் ஆடிக்கு இடது 

பக்கத்தில் உள்ளது). ஆடிக்கு 30 தச.மீ முன்வன பிம்பம் உருவாகிறது. ஆடிக்கு முன் பிம்பம் ஏற்படுவொல், 
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அது ெளைகீோன தமய் பிம்பம் ஆகும். பிம்பத்தின் அளளவக்கான உருப்தபருக்கத்ளெக் கணக்கிட 

வவண்டும். 

m = -v/u = - (-30) / (-15) = -2 

m = h2/h1, என்பளெ ோம் அறிவவாம். 

இங்கு தபாருளின் உயரம் h1 = 1 தச.மீ. 

-2 = h2/1 

h2 = -2 x 1 = -2 cm 

எனவவ, பிம்பத்தின் உயரம் = 2 தச.மீ. (இங்கு எதிர்க்குறி வந்துள்ளது. எனவவ, பிம்பம் முென்ளம 

அச்சுக்குக் கீவே ஏற்படுகிறது). 

கணக்கீடு 2: குழியாடியிலிருந்து 16 தச.மீ தொளைவில் ளவக்கப்படும் 2 தச.மீ உயரம் தகாண்ட தபாருள் 

ஒன்றின் தமய் பிம்பம் 3 தச.மீ உயரம் உள்ளொக இருந்ொல் பிம்பம் உருவாகும் இடத்ளெக் காண்க. 

தீர்வு: தபாருளின் உயரம், h1 = 2 தச.மீ. 

பிம்பத்தின் உயரம், h2 = 3 தச.மீ. 

உருப்தபருக்கம் m = h2/h1 = -3/2 = -1.5 

ஆனால், m = -v/u 

இங்கு தபாருளின் தொளைவு u = 16 தச.மீ. மதிப்புகளளப் பிரதியிட, 

-1.5 = -v / (-16) 

-1.5 = v/16 

v = 16 x (-1.5) = -24 cm 

பிம்பம் ஆடிக்கு இடது பக்கத்தில் 24 தச.மீ தொளைவில் இருக்கும். (எதிர்க்குறி, பிம்பம் ஆடிக்கு இடது 

பக்கத்தில் உள்ளது என்பளெக் குறிக்கிறது). 

வானில் உள்ள தபாருள்கள் ஈரிைாத் தொளைவில் உள்ளன. எனவவ, குழியாடி ஏற்படுத்தும் பிம்பம் 

ெளைகீோகவும் சிறியொகவும் இருக்கும். இருப்பினும், ஏன் வானியல் தொளைவோக்கிகளில் குழியாடிகள் 

பயன்படுத்ெப்படுகின்றன? 

வாகனங்களின் பின்வனாக்குக் கண்ணாடிகளில் எழுெப்பட்டுள்ள பின்வரும் தசாற்தறாடளரக் 

கண்டதுண்டா? “Objects in the mirror are closer than they appear” (ஆடியில் பிம்பம் வொன்றும் 

தொளைளவ விட தபாருள்கள் மிக அருகில் உள்ளன.) ஏன்? 

கணக்கீடு 3: 20 தச.மீ குவிய தொளைவு தகாண்ட குவியாடி ஒன்று மகிழுந்து (car) ஒன்றில் 

தபாருத்ெப்பட்டு உள்ளது. அதிலிருந்து 6 மீ தொளைவில் இன்தனாரு மகிழுந்து உள்ளது எனில், 
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அ) முெல் மகிழுந்தின் ஆடியிலிருந்து பார்க்கும் வபாது இரண்டாவது மகிழுந்து (அென் தொளைவு) எங்கு 

இருக்கும்? 

ஆ) இரண்டாவது மகிழுந்து 2 மீ அகைமும் 1.6 மீ உயரமும் தகாண்டது எனில், அென் பிம்பத்தின் அளவு 

என்ன? 

குவியத் தொளைவு, f = 20 தச.மீ (குவியாடி) 

தபாருளின் தொளைவு, u = -6 மீ. = -600 தச.மீ 

பிம்பத்தின் தொளைவு, v = ? 

தீர்வு: அ) பிம்பத்தின் இடத்ளெ ஆடிச் சமன்பாட்ளடக் தகாண்டு அறிெல். 

1/f = 1/u + 1/v 

1/20 = 1/-600 + 1/v 

1/v = 1/20 – 1/-600 = 1/20 + 1/600 1/v = 30+1/600 = 31/600 

v = 600/31 = 19.35 cm 

ஆ) பிம்பத்தின் அளவு 

m = -v/u = -v / (-u) = 600/31 x 1/-600 = 1/31 

பிம்பத்தின் அகைம் = 1/31 x 200 தச.மீ = 6.45 தச.மீ 

பிம்பத்தின் உயரம் = 1/31 x 160 தச.மீ =5.16 தச.மீ 

சிை உயிரினங்கள் இயல்பாகவவ ெங்களுக்குள் ஒளிரும் ென்ளமளயப் தபற்றுள்ன என்பது 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? இந்ெப் பண்பிற்கு உயிரி ஒளிர்ெல் என்று தபயர். கடலின் அடி ஆேத்தில் ஒளி 

குளறந்ெ பகுதியில் வாேக்கூடிய சிை வளகயான புழுக்கள், மீன், ராட்செ சிப்பி மீன், ேட்சத்திர மீன் 

வபான்ற உயிரினங்கள் மற்ற உயிரிகளிடமிருந்து ெங்களளத் ெற்காத்துக் தகாள்ள இத்ெளகய 

மின்னுகின்ற அல்ைது ஒளிரும் பண்ளபப் தபற்றுள்ளன. 

கணக்கீடு 4: காற்றில் ஒளியின் திளசவவகம் 3 x 10 மீ/வி, கண்ணாடியில் 2 x 108 மீ/வி எனில் 

கண்ணாடியின் ஒளிவிைகல் எண் என்ன? 

தீர்வு: aµg = 3 x 108/2 x 108 = 3/2 = 1.5 

கணக்கீடு 5: அடர்குளற ஊடகத்திலிருந்து (ஊடகம் 1) அடர்மிகு ஊடகத்திற்கு (ஊடகம் 2) ஒளி தசல்கிறது. 

படுவகாணம் மற்றும் விைகு வகாணம் முளறவய 45o, 30o எனில் முெல் ஊடகத்ளெப் தபாறுத்து 2-வது 

ஊடகத்தின் ஒளிவிைகல் எண்ளணக் கணக்கிடுக. 

தீர்வு: 1µ2 = sin i/sin r = sin 45o/sin 30o = 1√2 / ½ = √2 = 1.414 

இந்தியாளவச் வசர்ந்ெ ேரிந்ெர் கபானி என்ற இயற்பியைாளர் இளே ஒளியியலின் ெந்ளெ என 

அளேக்கப்படுகிறார். 
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சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஒளி ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்தறாரு ஊடகத்திற்குச் தசல்லும் வபாது எந்ெ படு வகாணத்தில் 

ஒளிவிைகல் அளடயாது? 

(அ) 0o  

(ஆ) 45o  

(இ) 90o 

2. டார்ச் விளக்கில் எதிதராளிப்பானாகப் பயன்படுவது _____________ 

(அ) குழியாடி  

(ஆ) குவியாடி  

(இ) சமெள ஆடி 

3. தபரிொன, மாய பிம்பங்களள உருவாக்குவது ____________ 

(அ) குழியாடி  

(ஆ) குவியாடி  

(இ) சமெள ஆடி 

4. எதிதராளிக்கும் பகுதி தவளிப்புறமாக வளளந்திருப்பின், அது 

(அ) குழியாடி  

(ஆ) குவியாடி  

(இ) சமெள ஆடி 

5. முப்பட்டகம் ஒன்றின் வழிவய ஒளிக்கற்ளற பாயும்வபாது, அது, 

(அ) எதிதராளிக்கப்படுகிறது.  

(ஆ) விைகைளடகிறது மற்றும் நிறப்பிரிளக அளடகிறது. 

(இ) விைகல் மட்டும் அளடகிறது. 

6. ஒளியின் திளசவவகம் ____________ ல் தபருமமாக உள்ளது. 

(அ) தவற்றிடத்தில்  

(ஆ) கண்ணாடியில்  

(இ) ளவரத்தில் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 
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1. அடர் குளற ஊடகத்திலிருந்து அடர்மிகு ஊடகத்திற்கு ஒளிக்கதிர் தசல்லும் வபாது அது _________ 

தசல்கிறது. 

2. தெரு விளக்குகளில் (Street light) பயன்படும் ஆடி __________ 

3. முப்பட்டகம் ஒன்றில் ஏற்படும் விைகு வகாணம் ___________ வகாணத்ளெப் தபாறுத்ெது. 

4. 5 தச.மீ குவிய தொளைவு தகாண்ட குழியாடியின் வளளவு ஆரம் = ___________ 

5. சூரிய அடுப்புகளில் சூரிய ஒளிளயக் குவித்து தவப்பம் உண்டாக்கப் பயன்படும் தபரிய 

ஆடிகள்__________ 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. ஒளிவிைகல் வகாணம் ஒளிவிைகல் எண்ளணப் தபாறுத்ெது. 

2. ஓர் ஒளிக்கதிர் ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்தறாரு ஊடகத்திற்குச் தசல்லும் வபாது, விைகல் 

அளடவதில்ளை. 

3. குவியாடி எப்வபாதும் சிறிொக்கப்பட்ட, வேரான, மாய பிம்பத்ளெ உருவாக்கும். 

4. குழியாடி ஒன்றின் வளளவு ளமயத்தில் தபாருள் ளவக்கப்படும் வபாது வேரான மாய பிம்பம் 

உருவாகும். 

5. ளவரங்கள் மின்னுவெற்குக் காரணம் ஒளியின் முழு அக எதிதராளிப்வப. 

தபாருத்துக: 

பட்டியல் I பட்டியல் II 

1. பிம்பத்தின் உயரத்திற்கும் தபாருளின் 

உயரத்திற்கும் இளடவயயான ெகவு - அ. குழியாடி 

2. மளைகளில் காணப்படும் மிகக்குறுகிய 

வளளவுகளில் பயன்படுவது - ஆ. முழு அக எதிதராளிப்பு 

3. ெண்ணீருக்குள் உள்ள ோணம் சற்று வமவை 

உள்ளது வபால் தெரிவது - இ. உருப்தபருக்கம் 

4. கானல் நீர் - ஈ. குவியாடி 

5. பல்மருத்துவர் பயன்படுத்துவது - உ. ஒளிவிைகல் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

அ) கூற்றும் காரணமும் சரி; வமலும் தகாடுக்கப்பட்ட காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம். 

ஆ) கூற்று சரி, ஆனால் காரணம் ெவறு. 
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இ) கூற்று ெவறு, ஆனால் காரணம் சரி. 

1. கூற்று: மளைப்பாளெகளில் உள்ள தகாண்ளட ஊசி வளளவில் வபாக்குவரத்து தேரிசளைக் 

கண்காணிக்க குவி ஆடி மற்றும் குழி ஆடிளய விட சமெள ஆடிவய பயன்படுத்ெப்படுகிறது. 

காரணம்: ஒரு குவி ஆடியானது சமெள ஆடி அல்ைது குழி ஆடிளய விட மிக அதிகமான பார்ளவப் புைம் 

உளடயது. 

2. கூற்று: படுகதிர் வகாளக ஆடியின் வளளவு ளமயத்தில் பட்டு எதிதராளித்ெ பின் மீண்டும் அவெ 

பாளெயில் திரும்புகிறது. 

காரணம்: படுவகாணம் I = எதிதராளிப்புக் வகாணம் (r) = 0o. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. 900 2. குழியாடி 3. குழியாடி 4. குவியாடி 5. விைகைளடகிறது மற்றும் நிறப்பிறிளக அளடகிறது 6. 

தவற்றிடத்தில் 

வகாடிட்ட இடத்ளெ நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. குத்துக்வகாட்ளட வோக்கி 2. குழி ஆடி 3. படுகதிர் 4. (10 தச.மீ) 5. குழி ஆடி 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. சரி 

2. ெவறு  

சரியான விளட: ஓர் ஒளிக்கதிர் ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்தறாரு ஊடகத்திற்கு தசல்லும் வபாது விைகல் 

அளடயும்.  

3. சரி 

4. ெவறு  

சரியான விளட: குழியாடி ஒன்றின் வளளவு ளமயத்தில் தபாருள் ளவக்கப்படும்வபாது ெளை கீோன 

தமய்ப்பிம்பம் உண்டாகும்.  

5. சரி  

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. பிம்பத்தின் உயரத்திற்கும் தபாருளின்  

உயரத்திற்கும் இளடவயயான ெகவு - உருப்தபருக்கம் 

2. மளைகளில் காணப்படும்  

மிகக் குறுகிய வளளவுகளில் பயன்படுவது - குவியாடி 
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3. ெண்ணீருக்குள் உள்ள ோணயம்  

சற்று வமவை உள்ளது வபால் தெரிவது - ஒளிவிைகல் 

4. கானல் நீர் - முழு அக எதிதராலிப்பு 

5. பல் மருத்துவர் பயன்படுத்துவது - குழியாடி 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க: (விளடகள்) 

1. கூற்று ெவறு ஆனால் காரணம் சரி 

2. கூற்றும் காரணமும் சரி வமலும் தகாடுக்கப்பட்ட காரணம் கூற்றிற்க்கான சரியான விளக்கம். 

 

9th Science Lesson 7 

7] தவப்பம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

சிைவேரங்களில் ோய் ெனது ோக்ளக தவளிவய தொங்கவிட்டுக் தகாண்வட சுவாசிப்பளெப் 

பார்த்திருப்பீர்கள். அப்படி சுவாசிக்கும் வபாது அென் ோக்கிலிருக்கும் ஈரப்பெம் திரவமாக மாறி, பின் 

ஆவியாகிவிடும், திரவநிளை வாயு நிளைக்கு மாற தவப்ப ஆற்றல் வெளவப்படும். இந்ெ தவப்ப ஆற்றல் 

ோயின் ோக்கில் இருந்து தபறப்படுகிறது. இவ்வாறு ோய் ென் ோக்கில் இருக்கும் ென் தவப்பத்ளெ 

தவளிவயற்றி ென்ளனக் குளிர்வித்துக்தகாள்கிறது. 

விறகு அடுப்ளபப் பயன்படுத்தும் வபாது தவப்பம் பரவும் மூன்று வழிகளளயும் ோம் பார்க்கைாம். 

விறகிளன எரிக்கும் வபாது ஒரு முளனயில் இருந்து மறுமுளனக்கு தவப்பக்கடத்ெல் மூைம் தவப்பம் 

பரவுகிறது. எரியும் விறகின் வமற்பகுதியில் இருக்கும் காற்று தவப்பமாகி வமதைழுந்து தசல்வொல் 

தவப்பச்சைம் மூைம் தவப்பம் கடத்ெப்படுகிறது. தவப்பக் கதிர்வீச்சினால் அடுப்பிலிருந்து வரும் தவப்பத்ளெ 

ோம் உணர முடிகிறது. 

கணக்கீடு 1: தவப்பநிளை அளவீட்ளட மாற்றுக: i) 25o C ஐ தகல்வின் அளவீட்டிற்கு மாற்றுக. ii) 200 K ஐ 
oC அளவீட்டிற்கு மாற்றுக. 

தீர்வு: (i) TK = ToC + 273.15 = 25 + 273.15 = 298.15 K 

(ii) ToC = TK = 273.15 = ToC = 200 – 273.15 = -73.15oC 

கணக்கீடு 2: தவப்பநிளை அளவீட்ளட மாற்றுக: i) 35oC ஐ பாரன்ஹீட் (oF) அளவீட்டிற்கு மாற்றுக. ii) 14oF 

ஐ oC அளவீட்டில் எழுதுக. 

தீர்வு: (i) ToF = ToC x 1.8 + 32 = 25oC x 1.8 + 32 = 77oF 

(ii) ToC =(ToF – 32)/1.8 = (14oF – 32)/1.8 = -10oC 
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கணக்கீடு 3: 2 கிகி நீரின் தவப்ப நிளைளய 10oC லிருந்து 50oF க்கு அதிகரிக்கத் வெளவப்படும் தவப்ப 

ஆற்றல் எவ்வளவு? (நீரின் ென் தவப்ப ஏற்புத் திறன் 4200 JKg-1K-1) 

தீர்வு: தகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெரவுகள்: m = 2 Kg, ∆T = (50 – 10) = 40oC 

தகல்வினில் மாற்றும் தபாழுது 

(323.15 – 283.15) = 40 K 

C = 4200 JKg-1 K-1  

ஃ வெளவயான தவப்பம், 

Q = m x C x ∆T = 2 x 4200 x 40 = 3,36,000 J 

பல்வவறு நிளைகளில் இருக்கும் நீரின் ென் தவப்ப ஏற்புத் திறன் அளவு கீவே தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. நீர் 

(திரவநிளை) = 4200 JKg-1 K-1; பனிக்கட்டி (திட நிளை) = 2100 JKg-1 K-1; நீராவி (வாயு நிளை) = 460 

JKg-1 K-1. 

கணக்கீடு 4: ஒரு இரும்புக் குண்டுக்கு அெனுளடய தவப்பநிளைளய 20oC உயர்த்திக் தகாள்ள 5000 J 

தவப்ப ஆற்றல் தகாடுக்கப்படுகிறது. அந்ெ இரும்புக் குண்டின் தவப்ப ஏற்புத் திறன் எவ்வளவு? 

தீர்வு: தகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெரவுகள்: Q = 5000 J, t = 20oC = 20 K 

ஃ தவப்ப ஏற்புத் திறன் = வெளவயான தவப்ப ஆற்றல், Q/தவப்ப நிளை மாற்றம், t = 5000/20 = 250 JK-1 

கணக்கீடு 5: 5 கிகி பனிக்கட்டி உருகுவெற்கு எவ்வளவு தவப்ப ஆற்றல் வெளவ? (பனிக்கட்டியின் ென் 

உள்ளுளற தவப்பம் = 336 Jg-1). 

தீர்வு: தகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெரவுகள்: m = 5 கிகி = 5000 கி, L = 336 Jg-1 

வெளவப்படும் தவப்ப ஆற்றல் = m x L = 5000 x 336 = 1680000 J அல்ைது 1.68 x 106 J 

கணக்கீடு 6: 100oC தவப்ப நிளையில் இருக்கும் நீளரப் பயன்படுத்தி 2 கிகி நிளறயுள்ள பனிக்கட்டியுடன் 

வசர்த்ெ கைளவளய 0oC வளர குளிர்விக்க எவ்வளவு தவந்நீர் வெளவப்படும்? நீரின் ென் தவப்ப ஏற்புத் 

திறன் = 4.2 JKg-1 K-1 மற்றும் பனிக்கட்டியின் உள்ளுளற தவப்பம் = 336 Jg-1. 

தீர்வு: தகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெரவுகள்: பனிக்கட்டியின் நிளற = 2 kg = 2000 g. m என்பது தவந்நீரின் 

நிளறதயன்க. இேந்ெ தவப்பம் = தபற்றுக்தகாண்ட தவப்பம்  

m x C x ∆t = m x L 

m x 4.2 x (100 – 0) = 2000 x 336 

m = 2000 x 336 / 4.2 x 100 = 1600 கி அல்ைது 1.6 கிகி. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. கவைாரி என்பது எெனுளடய அைகு? 
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(அ) தவப்பம்  

(ஆ) வவளை  

(இ) தவப்பநிளை  

(ஈ) உணவு 

2. தவப்ப நிளையின் SI அைகு 

(அ) ஃபாரன்ஹீட்  

(ஆ) ஜீல்  

(இ) தசல்சியஸ்  

(ஈ) தகல்வின் 

3. ஒவர நீளமுள்ள இரண்டு உருளள வடிவிலுள்ள கம்பிகளின் குறுக்கு தவட்டுப் பரப்பின் விகிெம் 2:1 

இரண்டு கம்பிகளும் ஒவர மாதிரியான தபாருளினால் தசய்யப்பட்டிருந்ொல் எந்ெக் கம்பி தவப்பத்ளெ 

அதிகம் கடத்தும்? 

(அ) இரண்டும்  

(ஆ) கம்பி-2  

(இ) கம்பி-1  

(ஈ) எதுவும் இல்ளை. 

4. மூைக்கூறுகளின் இயக்கமின்றி தவப்பமானது ஒரு மூைக்கூறில் இருந்து அருகில் இருக்கும் மற்தறாரு 

மூைக்கூறுக்கு தவப்பத்ளெக் கடத்தும் முளறயின் தபயர் என்ன? 

(அ) தவப்பக்கதிர் வீச்சு  

(ஆ) தவப்பக்கடத்ெல் 

(இ) தவப்பச்சைனம்  

(ஈ) ஆ மற்றும் இ 

5. தவப்பக் கடத்ெல், தவப்பச் சைனம், தவப்பக் கதிர்வீச்சு ஆகியவற்றின் மூைம் ஏற்படும் தவப்ப இேப்ளபக் 

குளறக்கும் கருவி. 

(அ) சூரிய மின்கைம்  

(ஆ) சூரிய அழுத்ெ சளமயற்கைன் 

(இ) தவப்பநிளைமானி  

(ஈ) தவற்றிடக்குடளவ 
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வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. வவகமாக தவப்பத்ளெக் கடத்தும் முளற _____________ 

2. பகல் வேரங்களில், காற்று _________ லிருந்து ___________க்கு பாயும். 

3. திரவங்களும், வாயுக்களும் __________ முளறயில் தவப்பத்ளெக் கடத்தும். 

4. தவப்பநிளை மாறாமல் தபாருதளான்று ஒரு நிளையில் இருந்து மற்தறாரு நிளைக்கு மாறுவளெ 

___________ என்கிவறாம். 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

அ) கருத்தும் காரணமும் சரி, கருத்துக்கான காரணம் சரியானது. 

ஆ) கருத்தும் காரணமும் சரி, ஆனால் கருத்துக்கான காரணம் ெவறு. 

இ) கருத்து சரி. காரணம் ெவறு 

ஈ) கருத்து ெவறு. காரணம் சரி 

1. கருத்து: ொமிரப் பகுதிளய அடிப்பகுதியாகக் தகாண்ட பாத்திரங்கள் மூைம் விளரவாக சளமக்கைாம். 

காரணம்: ொமிரம் ஒரு எளிதிற் கடத்தி. 

2. கருத்து: மதிய வவளளயில் அதிகமான சூரியக் கதிர்கள் பூமிளய வந்ெளடகின்றன. 

காரணம்: சூரியக்கதிர்கள் தவப்பக் கதிர்வீச்சு மூைம் பூமிளய வந்ெளடகின்றன. 

3. கருத்து: தவப்பநிளை 100oC எட்டியவுடன் தவப்ப நிளை வமலும் மாறாமல் நீர் நீராவியாக மாறுகிறது. 

காரணம்: நீரின் தகாதிநிளை 10oC. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. தவப்பம் 2. தகல்வின் 3. கம்பி-1 4. தவப்பக்கதிர்வீச்சு 5. தவற்றிடக் குடளவ 

வகாடிட்ட இடத்ளெ நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. தவப்பக்கதிர்வீசல் 2. கடல் பகுதியிலிருந்து, நிைத்திற்கு 3. தவப்பச் சைனம் 4. உள்ளுளற தவப்பம் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க: (விளடகள்) 

1. கருத்தும் காரணமும் சரி, கருத்துக்கான காரணம் சரியானது. 

2. கருத்தும் காரணமும் சரி, கருத்துக்கான காரணம் ெவறு 

3. கருத்து சரி காரணம் ெவறு 
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9th Science Lesson 8 

8] ஒலி 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

கணக்கீடு 1: ஒரு ஒலி அளையின் அதிர்தவண் 2 கிவைா தைர்ட்ஸ் மற்றும் அளைநீளம் 15 தச.மீ எனில் 1.5 

கி.மீ தூரத்ளெக் கடக்க, அது எடுத்துக் தகாள்ளும் காைம் என்ன? 

தீர்வு: வவகம், v = nλ 

இங்கு, n = 2 கிவை; தைர்ட்ஸ் = 2000 தைர்ட்ஸ் 

λ = 15 தச.மீ = 0.15 மீ 

v = 0.15 x 2000 = 300 மீ தச-1 

வவகம் (v) = கடந்ெ தொளைவு (d) / காைம் (t) 

t = 1500 / 300 = 5 வி 

ஒலியானது 1.5 கி.மீ தொளைளவக் கடக்க 5 வினாடிகள் ஆகும்.  

கணக்கீடு 2: 20oC தவப்பநிளையில் 22 தமகா தைர்ட்ஸ் அதிர்தவண் தகாண்ட ஒலியின் அளைநீளம் 

என்ன? 

தீர்வு: λ = v/n 

இங்வக, v = 344 ms-1 

n = 22 MHz = 22 x 106 Hz 

λ = 344/22 x 106 = 15.64 x 10-6 m = 15.64 µm. 

ஒலியானது காற்ளறவிட 5 மடங்கு வவகமாக நீரில் பயணிக்கும். கடல் நீரில் ஒலியின் வவகம் மிக 

அதிகமாக (அொவது 5500 கி.மீ/மணி) இருப்பொல், கடல் நீருக்குள் ஆயிரம் கிவைாமீட்டர் தொளைவில் 

இருக்கும் இரண்டு திமிங்கிைங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று எளிதில் வபசிக் தகாள்ள முடியும். 

ஒலி முேக்கம்: ஒரு தபாருளின் வவகமானது, காற்றில் ஒலியின் வவகத்ளெவிட (300 மீவி-1) அதிகமாகும் 

வபாது அது மீதயாலி வவகத்தில் தசல்கிறது. துப்பாக்கிக் குண்டு, தஜட் விமானம், ஆகாய விமானங்கள் 

வபான்றளவ மீதயாலி வவகத்தில் தசல்பளவயாகும். ஒரு தபாருளானது காற்றில் ஒலியின் வவகத்ளெ விட 

அதிக வவகத்தில் தசல்லும்வபாது அளவ அதிர்வளைகளள ஏற்படுத்துகின்றன. இவ்வதிர்வளைகள் அதிக 

ஆற்றளைப் தபற்றிருக்கும். இவ்வதிர்வளைகளால் காற்றில் ஏற்படும் அழுத்ெ மாறுபாட்டின் காரணமாக 

அளவ கூர்ளமயான மற்றும் உரத்ெ ஒலிளய உண்டாக்குகின்றது. இெளன ஒலி முேக்கம் என்கிவறாம். 

ஆகாய விமானங்களால் உண்டாகும் அதிர்வளைகள் கண்ணாடி மற்றும் கட்டடங்களளயும் 

வசெப்படுத்தும் அளவிற்கு ஆற்றல் தகாண்டளவயாகும். 
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நீண்ட வேரம் காதுவகள் தபாறிளயப் (Ear Phones) பயன்படுத்தும்வபாது உட்தசவிப் பகுதியில் தொற்று 

ஏற்படுவதுடன் தசவிப்பளற பாதிக்கப்படும் நிளையும் உருவாகும். நீங்கள் சாளைகளில் தசல்லும் வபாதும், 

சிக்னளைக் கடக்கும் வபாதும், காதுவகள் தபாறிளயப் பயன்படுத்தினால் உங்கள் பாதுகாப்பு வகள்விக் 

குறியாகிறது. Pg 101 காதுவகள் தபாறிளய பயன்படுத்துவது வபராபத்திளன ஏற்படுத்தும். ஏதனனில், 

அெனுள் மின்சாரமானது தசல்கிறது. அதிகமான பயன்பாடு எரிச்சளையும் உண்டு பண்ணைாம். ஆகவவ, 

காதுவகள் தபாறிளயப் பயன்படுத்துவளெ முடிந்ெவளர ெவிர்க்க வவண்டும். 

கணக்கீடு 3: ஒருவர் ெனது துப்பாக்கிளயச் சுட்ட 5 வினாடிக்குப் பிறகு எதிதராலிளயக் வகட்கிறார். அவர் 

குன்ளற வோக்கி 310 மீ முன்வனாக்கி ேகர்ந்து மீண்டும் சுடுகிறார். இப்தபாழுது 3 வினாடிக்குப் பிறகு 

எதிதராலிளயக் வகட்கிறார் எனில் ஒலியின் வவகம் எவ்வளவு? 

தீர்வு: தொளைவு (d) = வவகம் (v) x காைம் (t) 

முென்முளற சுடும்வபாது ஒலி கடந்ெ தொளைவு, 2d = v x 5 (1) 

இரண்டாவது முளற சுடும்வபாது ஒலி கடந்ெ தொளைவு, 2d – 620 = v x 3 (2) 

சமன்பாடு 2ஐ மாற்றி எழுதினால், 

2d = (v x 3) + 620 (3) 

சமன்பாடு 1 மற்றும் 3 லிருந்து, 5v = 3v + 620 

2v = 620 

ஒலியின் திளசவவம், v = 310 மீ/வி-1. 

தவளவால், டால்பின் மற்றும் ஒரு சிை திமிங்கைங்கள், மீதயாலிகளளப் பயன்படுத்தும் முளறயாகிய, 

எதிதராலித்து இடம் கண்டறிெல் என்ற முளறளயப் பயன்படுத்துகின்றன. இென் மூைம், தபாருட்களள 

அளடயாளம் கண்டு தகாள்கின்றன. எதிதராலித்து இடம் கண்டறிெல் மூைம் தவளவால்கள் இருட்டான 

குளககளில் பயணிப்பவொடு, ெங்களுக்குத் வெளவயான இளரளயயும் தபற்றுக்தகாள்கின்றன. 

டால்பின்கள் மற்றும் திமிங்கைங்கள், ெண்ணீருக்கு அடியில் மீதயாலி அதிர்தவண்களளக் தகாண்ட 

ஒலிளய எழுப்பி அென் மூைம் பயணிக்கின்றன. வமலும் ெங்களுக்குத் வெளவயான இளரளயயும் 

வெடிக்தகாள்கின்றன. 

கணக்கீடு 4: ஒரு கப்பலிலிருந்து அனுப்பப்படும் மீதயாலியானது கடலுக்கு அடியிலுள்ள தபாருளின் மீது 

எதிதராலிக்கப்பட்டு 3.42 வினாடிக்குப் பிறகு மீண்டும் வந்ெளடகிறது. கடல் நீரில் மீதயாலியின் வவகம் 

1531 எனில் கப்பலிலிருந்து கடலின் அடிப்பகுதி வளர உள்ள தொளைவு எவ்வளவு? 

தீர்வு: மீதயாலி கடந்ெ தொளைவு = 2 x கடலின் ஆேம் 

தொளைவு = வவகம் x வேரம் என்பொல், 

2d = வவகம் x வேரம்  

⸫ d = 5236/2 = 2618 மீ 
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ஆகவவ, கப்பலிலிருந்து கடலின் ஆேம் = 2618 மீ அல்ைது 2.618 கி.மீ. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. இளசச் கச்வசரிகளில் ஜால்ரா எனும் இளசக் கருவிளய இளசக்கும் வபாது எது அதிர்வளடயும்? 

(அ) நீட்டிக்கப்பட்ட கம்பி  

(ஆ) காற்றுத் ெம்பம் 

(இ) நீட்டிக்கப்பட்ட சவ்வு  

(ஈ) உவைாகத்ெகடு 

2. காற்றில் எப்தபாழுது ஒலி பயணிக்கும்? 

(அ) காற்றில் ஈரப்பெம் இல்ைாெ வபாது, 

(ஆ) துகள்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்தறாரு இடத்திற்கு ேகரும் வபாது. 

(இ) துகள்களும் அதிர்வுகளும் ஒரு இடத்திலிருந்து வவறிடத்திற்கு ேகரும் வபாது. 

(ஈ) அதிர்வுகள் ேகரும் வபாது. 

3. ஒரு இளசக்கருவி உண்டாக்கும் தொடர் குறிப்புகளள சாொரண தசவித்திறன் தகாண்ட ஒருவரால் 

உணர முடியவில்ளைதயனில் இக்குறிப்புகள் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எென் உள்வள புகுந்து தசல்ை முடியும்? 

(அ) தமழுகு  

(ஆ) தவற்றிடம்  

(இ) நீர்  

(ஈ) தவறுளமயான பாத்திரம் 

4. தசவியுணர் ஒலியினால் ஏற்படும் அதிர்வுகளின் தபரும வவகம், கீவே தகாடுக்கப்பட்டுள்ள எவற்றில் 

பயணிக்கும் வபாது ஏற்படும்? 

(அ) கடல் நீர்  

(ஆ) கண்ணாடி  

(இ) உைர்ந்ெ காற்று  

(ஈ) மனிெ இரத்ெம் 

5. ___________ ல் ஒலி வவகமாக பயணிக்கும். 

(அ) திரவங்களில்  

(ஆ) வாயுக்களில்  
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(இ) திடப்தபாருளில்  

(ஈ) தவற்றிடத்தில் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ஒலி என்பது ___________ அளை. எனவவ ஒலி ஊடுருவ ஊடகம் வெளவ 

2. ஒரு விோடியில் உருவாகும் அதிர்வுகளின் எண்ணிக்ளக ___________ எனப்படும். 

3. திடப்தபாருளில் ஒலியின் திளசவவகமானது, திரவத்தில் உள்ள திளசவவகத்ளெ விட 

____________ 

4. அதிர்வுரும் தபாருட்கள் ___________ உருவாக்கும். 

5. ஒலிச் தசறிவானது ___________ ன் இரு மடங்கிற்கு வேர்த்ெகவில் உள்ளது. 

6. உடலில் ஏற்படும் ஒலிகளள உணர பயன்படுத்ெப்படும் மருத்துவக் கருவி ______________ 

7. ஒலிளய நீட்டிக்கும் தொடர் எதிதராலித்ெலுக்கு _____________ என்று தபயர். 

தபாருத்துக: 

1. இளசக்கைளவ - காற்றின் அடர்த்தி அதிகமாக உள்ள புள்ளி 

2. ஒலி - சமநிளையில் இருந்து ஏற்படும் தபரும இடப்தபயர்ச்சி 

3. அழுத்ெங்கள் - 20000ஐ விட அதிகமாக அதிர்தவண் தகாண்ட ஒலி 

4. வீச்சு - தேட்டளைகள் 

5. மீதயாலி - ஒலியின் உற்பத்தி 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. உவைாகத் ெகடு 2. அதிர்வுகள் ேகரும் வபாது 3. தவற்றிடம் 4. கண்ணாடி 5. திடப்தபாருளில் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. தேட்டளை 2. அதிர்தவண் 3. அதிகம் 4. ஒலி 5. வீச்சு 6. இெயத் துடிப்பளவி 7. எதிர் முேக்கம் 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. இளசக்கைளவ - ஒலியின் உற்பத்தி 

2. ஒலி - தேட்டளைகள் 

3. அழுத்ெங்கள் - காற்றின் அடர்த்தி அதிகமாக உள்ள புள்ளி 

4. வீச்சு - சமநிளையில் இருந்து ஏற்படும் தபரும இடப்தபயர்ச்சி 

5. மீதயாலி - 20000 ஐ விட அதிகமாக அதிர்தவண் தகாண்ட ஒலி 
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9th Science Lesson 9 

9] அண்டம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ேமக்கு அருகாளமயில் உள்ள அண்டிவராமீடா விண்தவளித் திரளின் தொளைவு 2.5 மில்லியன் ஒளி 

ஆண்டுகள் ஆகும். பூமி இயங்கும் வவகத்தில் (அொவது 30 கி.மீ/வி) ோம் தசன்றால் கூட அளெச் 

தசன்றளடய 25 பில்லியன் ஆண்டுகள் வெளவப்படும். 

காஸ்மிக் ஆண்டு: தோடிக்கு 250 கி.மீ (மணிக்கு 9 இைட்சம் கி.மீ) வவகத்தில் பால்தவளி வீதிளயச் சுற்றி 

வர பூமி எடுத்துக்தகாள்ளும் காைம் காஸ்மிக் ஆண்டு எனப்படும். இது 225 மில்லியன் புவி 

ஆண்டுகளுக்குச் சமம். 

கணக்கீடு 1: 500 கி.மீ உயரத்தில் இயங்கிக் தகாண்டிருக்கும் தசயற்ளகக்வகாளின் சுற்றியக்கத் திளச 

வவகத்ளெக் கண்ககிடுக. ெகவல்: G = 6.67 x 10-11 நிமீ2 கிகி-2; M = 5.972 x 1024 கிகி; R = 6 371 000 மீ; 

h = 500000 மீ 

தீர்வு: v = √6.67 x 10-11 x 5.972 x 1024/(6371000 + 500000) 

விளட: v = 7613 மீவி-1 (அல்ைது) 7.613 கிகிவி-1 

நுண் ஈர்ப்பு என்பது தபாருள்கள் அல்ைது மனிெர்கள் எளடயற்று இருப்பது வபால் வொன்றும் நிளை ஆகும். 

விண்தவளி வீரர்களும், ஒரு சிை தபாருள்களும் விண்தவளியில் மிெக்கும் வபாது, நுண் ஈர்ப்பின் 

விளளவுகளள ோம் அறியைாம். நுண் ஈர்ப்பு என்றால் மிகச்சிறிய ஈர்ப்பு என்று தபாருள்படும். 

கணக்கீடு 2: 500 கிமீ உயரத்தில் ஒரு தசயற்ளகக்வகாளின் சுற்றுக் காைத்ளெக் காண்க. 

தீர்வு: h = 500 x 103 மீ, R = 6371 x 103 மீ, v = 7616 x 103 மீவி-1. 

T = 2π(R + h)/v = 2 x 22/7 x (6371 + 500)/7616 = 5.6677 x 103 வி = 5667 வி. அொவது T ≈ 95 

நிமிடங்கள் 

அளனத்து விண்மீன்களும் கிேக்கிலிருந்து வமற்காக ேகர்வது வபால் வொன்றினாலும் ஒவர ஒரு 

விண்மீன் மட்டும் ேகராமல் உள்ளது வபால் தெரியும். அது துருவ விண்மீன் என்று அளேக்கப்படுகிறது. 

நிளையாக அளமந்துள்ள புவியின் சுேல் அச்சிற்கு வேராக அளமந்திருப்பொல், துருவ விண்மீன் ஒவர 

இடத்தில் உள்ளது வபால் வொன்றுகிறது. புவியின் தெற்கு அளரக்வகாளத்திலிருந்து துருவ விண்மீன் 

தெரிவதில்ளை. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. சூரிய ளமயக் தகாள்ளகளய முன்தமாழிந்ெவர் யார்? 

(அ) ளடக்வகா பிராவை  

(ஆ) ஆர்க்கிமிடிஸ்  

(இ) நிவகாைஸ் வகாபர் நிக்கஸ்  
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(ஈ) டாைமி 

2. இவற்றுள் எது தவளிப்புற சூரிய மண்டைத்தில் உள்ள வகாள் அல்ை? 

(அ) புென்  

(ஆ) சனி  

(இ) யுவரனஸ்  

(ஈ) தேஃப்டியூன் 

3. தசரஸ் என்பது ___________ 

(அ) விண்கல்  

(ஆ) விண்மீன்  

(இ) வகாள்  

(ஈ) சிறுவகாள் 

4. A என்ற வகாள் சூரியளனச் சுற்றி வர எடுத்துக்தகாள்ளும் சுேற்சி வேரம் B என்ற வகாளள விட எட்டு 

மடங்கு அதிகம் எனில், வகாள் A வின் தூரம் வகாள் B யின் தூரத்ளெ விட எத்ெளன மடங்கு அதிகம்? 

(அ) 4  

(ஆ) 5  

(இ) 2  

(ஈ) 3 

5. ____________ ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தபருதவடிப்பு ஏற்பட்டது. 

(அ) 13.7 மில்லியன்  

(ஆ) 15 மில்லியன்  

(இ) 13 மில்லியன்  

(ஈ) 20 மில்லியன் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. சூரியனின் திளசவவகம் ________ கிமீ/வி. 

2. முளனகளில், சூரியனின் சுேற்சி வவகம் ___________ 

3. இந்தியாவின் முெல் தசயற்ளகக்வகாள் ___________ 

4. தகப்ளரின் மூன்றாம் விதிளய ____________ என்றும் அளேப்பர். 
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5. ேம் சூரிய குடும்பத்திலுள்ள வகாள்களின் எண்ணிக்ளக ____________ ஆகும். 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. பன்னாட்டு விண்தவளி ளமயம் என்பது சர்வவெச ஒத்துளேப்பின் ஒரு ஆொரமாகும். 

2. வைலிஸ் வால்மீன் 67 மணி வேரங்களுக்கு ஒரு முளற வொன்றும். 

3. பூமிக்கு அருவக உள்ள வகாள்களுக்கு சுேலும் திளசவவகம் குளறவாக இருக்கும். 

4. புென் வகாள் சிவப்புக்வகாள் என்றளேக்கப்படுகிறது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. நிவகாைஸ் வகாபர் நிக்கஸ் 2. புென் 3. சிறு வகாள் 4. (4) 5. (13.7 மில்லியன்) 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. (250) 2. (36 ோள்களுக்கு ஒரு முளற சுேலும் வவகம்) 3. ஆரியபட்டா 4. ஒத்திளசவுகளின் 5. எட்டு 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. சரி 

2. ெவறு 

சரியான விளட: வைலிஸ் வால்மீன் 76 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் வொன்றும்.  

3. ெவறு  

சரியான விளட: பூமிக்கு அருவக உள்ள வகாள்களுக்கு சுேலும் திளசவவகம் அதிகமாக இருக்கும்.  

4. ெவறு  

சரியான விளட: தசவ்வாய் வகாள் சிவப்புக்வகாள் என்றளேக்கப்படுகிறது.  

 

9th Science Lesson 10 

10] ேம்ளமச் சுற்றியுள்ள தபாருட்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ோம் பார்க்கும் அல்ைது உணரும் அளனத்தும் பருப்தபாருள்கள் அல்ை. எடுத்துக்காட்டாக, சூரிய ஒளி, ஒலி, 

விளச மற்றும் ஆற்றல் ஆகியன நிளறயற்றளவ மற்றும் இடத்ளெ அளடப்பளவ இல்ளை. எனவவ, 

இளவ பருதபாருள்கள் ஆகாது. 

ேவீன ஆவர்த்ென அட்டவளணயில் ேமக்குத் தெரிந்து இதுவளர உள்ள 118 ெனிமங்களில், 92 

ெனிமங்கள் இயற்ளகயில் காணப்படுகின்றன, மற்ற 26 ெனிமங்கள் தசயற்ளக முளறயில் 

உருவாக்கப்பட்டளவ. ஆனால், இத்ெளகய 118 ெனிமங்களிலிருந்து, வகாடிக்கணக்கான வசர்மங்கள் 
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உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, அவற்றில் சிை இயற்ளகயானளவ மற்றும் சிை தசயற்ளகயானளவ. இது 

வியக்கத்ெக்கெல்ைவா? 

அணு: வவதிவிளனயில் ஈடுபடும் ஒரு ெனிமத்தின் மிகச்சிறிய துகள் அணுவாகும். இது ெனித்வொ 

வசர்ந்வொ காணப்படும். 

மூைக்கூறு: ஒரு ெனிமம் அல்ைது ஒரு வசர்மத்தின் மிகச்சிறிய துகள் மூைக்கூறாகும். இது ெனித்துக் 

காணப்படும். இது தபாருட்களின் இயற்பியல் மற்றும் வவதியியல் பண்புகளள ென்னகத்வெ 

தகாண்டுள்ளது. 

எடுத்துக்காட்டுகள்: ளைட்ரஜன் மூைக்கூறில் இரண்டு ளைட்ரஜன் (H2) அணுக்கள் உள்ளன. நீர் (H2O) 

மூைக்கூறில் இரண்டு ளைட்ரஜன் அணுக்களும் ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவும் உள்ளன. 

பாஸ்பரஸ், ளேட்ரஜன் மற்றும் தபாட்டாசியத்தின் வசர்மங்கள் உரம் ெயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன. 

சிலிக்கன் வசர்மங்கள் கணிப்தபாறி துளறயில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. ஃப்வளாரின் வசர்மங்கள் 

ேம் பற்களள வலுப்படுத்ெ உெவும் பற்பளசயில் பயன்படுத்ெப்படுகின்றன. 

LPG – திரவமாக்கப்பட்ட தபட்வராலிய வாயு: இது மிக எளிதில் தீப்பற்றக் கூடிய ளைட்வராகார்பன் 

வாயுவாகும்; புவராப்வபன் மற்றும் பியூட்வடன் வாயுக்களின் கைளவளயக் தகாண்டுள்ளது; அழுத்ெத்திற்கு 

உட்படுத்ெப்பட்டு திரவமாக்கப்படும். இது, தவப்பப்படுத்ெவும், உணவு சளமக்கவும், வாகன 

எரிதபாருளாகவும் பயன்படுத்ெப்படுகிறது. 

இரத்ெம் ஒரு கைளவ. ஏதனனில், இதில் இரத்ெத்ெட்டுக்கள், சிவப்பு மற்றும் தவள்ளள இரத்ெ அணுக்கள் 

மற்றும் பிளாஸ்மா வபான்ற பல்வவறு கூறுகள் கைந்துள்ளன. 

கழிவளறகளில் காற்று தூய்ளமயாக்கிகள் பயன்படுத்ெப்படுகின்றன. இதில் உள்ள திண்மம் தமதுவாக 

பெங்கமாகி ேறுமணமுள்ள வாயுளவ ஒரு குறிப்பிட்ட காைம் வளர தவளியிடுவென் மூைம் கழிவளறளய 

ேறுமணத்துடன் ளவக்கின்றது. ோஃப்ெலீளன உள்ளடக்கிய அந்துருண்ளட, பூச்சிகளள விரட்டப் 

பயன்படுகிறது. இதில் உ ள்ள ோஃப்ெலீன் பெங்கமாகி வாயுவாக மாறுகிறது. இவெ வபான்று, 

இந்தியர்களின் வீடுகளில் பயன்படும் கற்பூரம் பெங்கமாெலுக்குட்பட்டு ேறுமணத்ளெத் ெரவல்ைது. 

களரப்பான் சாறு இறக்கல் என்பது பன்தனடுங்காைமாக பயன்படுத்ெப்பட்டு வரும் முளற ஆகும். 

வாசளனத் திரவியங்கள் ெயாரித்ெல் மற்றும் பல்வவறு மூைங்களிலிருந்து சாயங்கள் ெயாரித்ெலில் இது 

பயன்படுகிறது. 

உண்ளமக் களரசல்கள், தொங்கல்கள் மற்றும் கூழ்மங்கள் ஆகியவற்றிற்கிளடவய உள்ள வவறுபாடுகள் 

என்ன? முக்கியமான வவறுபாடு அவற்றின் துகள்களின் உருவ அளவு ஆகும். அவற்றின் உருவ அளளவ 

மாற்றுவென் மூைம், இக்களரசல்கள் ஒன்ளற மற்தறான்றாக மாற்றுவதும் சாத்தியமாகும். 

வாகனத்தின் முகப்பு விளக்கிலிருந்து வரும் ஒளி, ஒளிக்கற்ளறயாகத் வொன்றுவது டிண்டால் 

விளளவினால் ஆகும். வானம் நீைநிறமாகத் வொன்றுவதும் டிண்டால் விளளவினால் ஆகும். 

ஈரமான சாளையில் வண்ணமான திட்டுகள் காணப்படுவளெப் பார்த்திருக்கிறீர்களா? சாளையின் வமல் 

உள்ள நீரில் எண்தணய்த் துளிகள் மிெக்கின்றன மற்றும் வண்ணத் திட்டுக்களள உருவாக்குகின்றன. 

இது ஏன் என்பளெக் கண்டுபிடி.  
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சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. மிக அதிக வவகத்தில் சுேைச் தசய்து, கனமான தபாருட்களிலிருந்து வைசான தபாருட்களளப் 

பிரித்தெடுக்கும் முளற _____________ 

(அ) வடிகட்டல்  

(ஆ) வண்டல்  

(இ) சாய்த்து வடித்ெல்  

(ஈ) ளமய விைக்கம் 

2. பின்வருவனவற்றுள் ___________ ஒரு கைளவ 

(அ) சாொரண உப்பு  

(ஆ) தூய தவள்ளி  

(இ) கார்பன் ளட ஆக்ளைடு  

(ஈ) சாறு 

3. ஒரு துளி ளமயிளன ோம் நீரில் கைக்கும்வபாது ேமக்குக் கிளடப்பது _____________ 

(அ) பைபடித்ொன கைளவ  

(ஆ) வசர்மம்  

(இ) ஒருபடித்ொன கைளவ  

(ஈ) தொங்கல் 

4. களரப்பாளனக் தகாண்டு சாறு இறக்குெல் முளறயில் ___________ அவசியம். 

(அ) பிரிபுனல்  

(ஆ) வடிொள்  

(இ) ளமய விைக்கு இயந்திரம்  

(ஈ) சல்ைளட 

5. __________ மாதிரி முழுவதும் ஒவர பண்புகளளக் தகாண்டுள்ளது. 

(அ) தூய தபாருள்  

(ஆ) கைளவ  

(இ) கூழ்மம்  

(ஈ) தொங்கல் 
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வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. _________ கைளவயின் இளயபுப் தபாருள்களுக்கு வவறுபடுத்ெக்கூடிய எல்ளைக்வகாடு இல்ளை. 

2. பெங்கமாகும் தபாருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு ____________ 

3. நீரிலிருந்து ஆல்கைால் ____________ மூைம் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. 

4. தபட்வராலிய சுத்திகரிப்பில் பயன்படுத்ெப்படும் பிரித்தெடுத்ெல் முளற ___________ 

5. வண்ணப்பிரிளக முளற _____________ ெத்துவத்தின் அடிப்பளடயில் தசயல்படுகிறது. 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. எண்தணய் மற்றும் ெண்ணீர் இரண்டும் ஒன்றில் ஒன்று கைவாெது. 

2. வவதிமுளறயில் ஒரு வசர்மத்ளெ ெனிமங்களாகப் பிரிக்க முடியாது. 

3. திரவ-திரவ கூழ்மங்கள் களிம்பு எனப்படும். 

4. வமார் ஒரு பைபடித்ொன கைளவக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். 

5. ஆஸ்பிரின் ெனது நிளறயில் 60% கார்பன், 4.5% ளைட்ரஜன் மற்றும் 35.5% ஆக்ஸிஜளனக் 

தகாண்டுள்ளது. ஆஸ்பிரின் ஒரு கைளவ 

தபாருத்துக: 

1. ெனிமம் - அளசயாமல் ளவக்கும்வபாது கீவே படிகிறது 

2. வசர்மம் - தூய்ளமயற்ற தபாருள் 

3. கூழ்மம் - மூைக்கூறுகளால் உருவானது 

4. தொங்கல் - தூய்ளமயான தபாருள் 

5. கைளவ - அணுக்களால் உருவானது 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. ளமய விைக்கம் 2. சாறு 3. ஒருப்படித்ொன கைளவ 4. பிரிபுனல் 5. தூயதபாருள் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. ஒரு படித்ொன 2. உைர் பனிக்கட்டி/உளறந்ெ co2/கற்பூரம் 3. பின்னக் காய்ச்சி வடித்ெல் 4. பின்னக் 

காய்ச்சி வடித்ெல்  

5. தவவ்வவறு களரதிறன் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. சரி  
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2. ெவறு  

சரியான விளட: வவதியியல் முளறயில் ெனிமங்களாகப் பிரிக்க இயைாது. 

3. ெவறு  

சரியான விளட: திண்ம திரவ கூழ்மங்கள் களிம்பு எனப்படுகின்றன. 

4. சரி 

5. ெவறு  

சரியான விளட: ஆஸ்பிரின் நிளறயில் 60% கார்பன், 40.5% ளைட்ரஜன் மற்றும் 35.5% ஆக்ஸிஜளனக் 

தகாண்டுள்ளது ஆஸ்பிரின் ஒரு வசர்மம். 

தபாருத்ெக: (விளடகள்) 

1. ெனிமம் - தூய்ளமயான தபாருள் 

2. வசர்மம் - அணுக்களால் உருவானது 

3. கூழ்மம் - மூைக்கூறுகளால் உருவானது 

4. தொங்கல் - அளசயாமல் ளவக்கும்வபாது கீவே படிகிறது 

5. கைளவ - தூய்ளமயற்ற தபாருள்

 

9th Science Lesson 11 

11] அணு அளமப்பு 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

1920-ஆம் ஆண்டு அணுவின் உட்கருவில் ேடுநிளைத்ென்ளம உளடய துகள் ஒன்று உள்ளது என 

ரூெர்வபார்டு தீர்மானித்ொர். வஜம்ஸ் சாட்விக் நியூட்ராளனக் கண்டறிந்ொர். இவர் ரூெர்வபார்டின் 

மாணவன். 

அணுவின் அடிப்பளடத் துகள்களான புவராட்டான்கள், நியூட்ரான்கள், எைக்ட்ரான்கள் நீங்கைாக, 

அணுவின் உட்கருவில் உள்ள பிற அடிப்பளடத் துகள்களாவன: தமசான்கள், நியூட்ரிவனாக்கள், 

ஆன்டிநியூட்ரிவனாக்கள், பாசிட்ரான்கள். 

அணு எண் “Z” வடிவத்தில் ஏன் வடிவளமக்கப்பட்டுள்ளது? “Z” என்றால் ஸ்ைாஃல் (Zahl) தஜர்மானிய 

தமாழியில் ‘எண்’ என்று தபாருள். ‘Z’ என்பளெ அணுஸ்ைாஃல் (atom Zahl) அல்ைது அணு எண் எனைாம். 

‘A’ என்கின்ற குறியீடு M, தஜர்மானிய தமாழியில் மாதசன்ஸ்ைால் (massenzahl) என்கிற குறியீட்டுக்குப் 

பதிைாக, ACS வழிமுளறயில், அறிமுகம் தசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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கணக்கீடு 1: ஒரு ெனிமத்தின் அணுவின் நிளற எண் 39, நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்ளக 20 எனில் 

அென் அணு எண்ளணக் கணக்கிடு, மற்றும் அத்ெனிமத்தின் தபயளரக் கண்டுபிடி. 

தீர்வு: நிளற எண் = அணு எண் + நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்ளக. 

அணு எண் = நிளற எண் - நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்ளக = 39 – 20 = 19. அணு எண் 19-ஐக் 

தகாண்ட ெனிமம் தபாட்டாசியம் ஆகும். 

புவராட்டான்களளயும் நியூட்ரான்களளயும் இளணக்கும் விளசயானது ஈர்ப்பு விளசளயக் காட்டிலும் 

மிகவும் வலிளமயானது. இது யுகாவா விளச என அளேக்கப்படுகிறது. 

அணுக்கள் மிக நுண்ணிய நிளற எண்களளப் தபற்றுள்ளொல் அவற்ளற கிராமில் அளவிட முடியாது. 

ஆளவ amu (அணு நிளற அைகு) என்றும் அளவிடப்படுகின்றன. இென் புதிய அைகு U. அணுவின் உருவ 

அளவு ோவனாமீட்டர் என்ற அைகினால் அளவிடப்படுகின்றது (1 nm = 10-9 m). அணுக்கள் மிகவும் 

நுண்ணிய தபாருளாக உள்ளொல் அளவ ஸ்வகனிங் எைக்ட்ரான் ளமக்வராஸ்வகாப் (SEM) மூைம் 

பார்ளவயிடப்படுகின்றன. 

கணக்கீடு 2: அலுமினயம் அணுவின் (13 எைட்ரான்கள்) எைக்ட்ரான் பகிர்ளவக் கணக்கிடுக. 

தீர்வு: K – ஆர்பிட் = 2 எைக்ட்ரான்கள். 

L - ஆர்பிட் = 8 எைக்ட்ரான்கள். 

M - ஆர்பிட் - 3 எைக்ட்ரான்கள். 

ஃ அலுமினியத்தின் எைக்ட்ரான் அளமப்பு 2, 8, 3. 

கணக்கீடு 3: தமக்னீசியம் மற்றும் சல்ஃபரின் இளண திறளனக் குறிப்பிடு. 

தீர்வு: தமக்னீசியத்தின் எைக்ட்ரான் வடிவளமப்பு 2, 8, 2 

அெனால் அென் இளணதிறன் 2. 

சல்ஃபரின் எைக்ட்ரான் வடிவளமப்பு 2, 8, 6 அெனால் அென் இளணதிறன் 2. 

கட்ளட விரல் விதிளயப் பயன்படுத்தி t என்பது வமவை எனவும், b என்பது கீவே எனவும் தகாள்வவாம். 

ஐவசாவடாப்புகள்: வமவை உள்ள நிளற எண் மாறியிருத்ெல்; ஐவசாபார்கள்: கீவே உள்ள அணு எண் 

மாறியிருத்ெல். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ெவறான ஒன்ளறக் கண்டுபிடி 

(அ) 8O
18, 9F

19  

(ஆ) 18Ar40, 7N
14  

(இ) 14Si30, 15P
31  
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(ஈ) 20Cr40, 19K
39 

2. நியூட்ரான் எண்ணிக்ளகயின் மாற்றம், அந்ெ அணுளவ இவ்வாறு மாற்றுகிறது. 

(அ) ஒரு அயனி  

(ஆ) ஒரு ஐவசாவடாப்  

(இ) ஒரு ஐவசாபார்  

(ஈ) வவறு ெனிமம் 

3. நியூக்ளியான் குறிப்பது 

(அ) புவராட்டான் + எைக்ட்ரான்  

(ஆ) நியூட்ரான் மட்டும் 

(இ) எைக்ட்ரான் + நியூட்ரான்  

(ஈ) புவராட்டான் + நியூட்ரான் 

4. 35Br80-ல் உள்ள புவராட்டான், நியூட்ரான் மற்றும் எைக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்ளக 

(அ) 80, 80, 35  

(ஆ) 35, 55, 80  

(இ) 35, 35, 80  

(ஈ) 35, 45 35 

5. தபாட்டாசியத்தின் எைக்ட்ரான் அளமப்பு 

(அ) 2, 8, 9  

(ஆ) 2, 8, 1  

(இ) 2, 8, 8, 1  

(ஈ) 2, 8, 8, 3 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. அணுவில் உள்ள எைக்ட்ரான்கள், உட்கருவிளன நிளையான சுற்றுப்பாளெயில் சுற்றுகின்றன. 

2. ஒரு ெனிமத்தின் ஐவசாவடாப்பு தவவ்வவறு அணு எண்களளக் தகாண்டது. 

3. எைக்ட்ரான்கள் மிகச்சிறிய அளவு நிளற மற்றும் மின்சுளம தகாண்டளவ. 

4. ஆர்பிட்டின் அளவு சிறிொக இருந்ொல், அென் ஆற்றல் குளறவாக இருக்கும். 
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5. L-மட்டத்தில் உள்ள அதிகபட்ச எைக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்ளக 10. 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. கால்சியம் மற்றும் ஆர்கான் இளண ____________க்கு எடுத்துக்காட்டு. 

2. ஒரு ஆற்றல் மட்டத்தில் நிரப்பப்படும் அதிக பட்ச எைக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்ளக ___________ 

3. ____________ ஐவசாவடாப் அணு உளையில் பயன்படுகின்றது. 

4. 3Li
7 -ல் உள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்ளக ___________ 

5. ஆர்கானின் இளணதிறன் ____________ 

தபாருத்துக: 

1. டால்டன் - ளைட்ரஜன் அணு மாதிரி 

2. சாட்விக் - நியூக்ளியஸ் கண்டுபிடிப்பு 

3. ரூெர்வபார்ட் - முெல் அணுக்தகாள்ளக 

4. நீல்ஸ்வபார் - பிளம்புட்டிங் மாதிரி 

 - நியூட்ரான் கண்டுபிடிப்பு 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. 18Ar40, 7N
14 2. ஒரு ஐவசாவடாப் 3. புவராட்டான்+ நியூட்ரான் 3. 35, 45, 35 4. 2, 8, 8, 1 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. சரி 

2. ெவறு  

சரியான விளட: ஒரு ெனிமத்தின் ஐவசாவடாப்பு ஒவர அணு எண்களளக் தகாண்டது. 

3. சரி 

4. சரி 

5. ெவறு 

சரியான விளட: L-மட்டத்தில் உள்ள அதிகபட்ச எைக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்ளக – 8.  

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. ஐவசாபார்கள் 2. (2n2) 3. யுவரனியம் 4. ோன்கு 5. பூஜ்யம் 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 
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1. டால்டன் - முெல் அணுக் தகாள்ளக 

2. சாட்விக் - நியூட்ரான் கண்டுபிடிப்பு 

3. ரூெர்வபார்ட் - நியூக்ளியஸ் கண்டுபிடிப்பு 

4. நீல்ஸ்வபார் - ளைட்ரஜன் அணு மாதிரி 

 

9th Science Lesson 12 

12] ெனிமங்களின் வளகப்பாட்டு அட்டவளண 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. டாப்ரீனீர் மும்ளம விதிவயாடு தொடர்பு தகாண்டிருந்ொல், நியூைாந்வொடு தொடர்புளடயது எது? 

(அ) ேவீன ெனிம அட்டவளண  

(ஆ) ஹீண்ட்ஸ் விதி 

(இ) எண்ம விதி  

(ஈ) தபௌலீயின் விைக்கல் வகாட்பாடு 

2. ேவீன ெனிம அட்டவளண ஒரு ெனிமத்தின் இயற்பியல் மற்றும் வவதியியல் பண்புகள் அவற்றின் 

__________ இன் ஆவர்த்ென தசயல்பாடாகும் எனக் கூறுகிறது. 

(அ) அணு எண்  

(ஆ) அணு நிளற  

(இ) ஒத்ெ ென்ளம  

(ஈ) முரண்பாடு 

3. ேவீன ெனிம அட்டவளணயின் ெனிமங்கள் ___________ தொகுதி ___________ தொடர்களாக 

அடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

(அ) 7, 18  

(ஆ) 18, 7  

(இ) 17, 8  

(ஈ) 8, 17 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 
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1. டாபரினீர் மும்ளம விதியில் ேடு ெனிமத்தின் அணு எளடயானது முெல் மற்றும் மூன்றாம் அணு 

நிளறயின் ___________ ஆகும். 

2. அரிய வாயுக்கள் / மந்ெ வாயுக்கள் ெனிம அட்டவளணயின் ____________ தொகுதியில் 

காணப்படும். 

3. ெனிமங்களள அட்டவளணப் படுத்துவதில் டாபர்னீர், நியூைாந்து மற்றும் மாண்தடலீவ் இவர்களின் 

அடிப்பளடக் தகாள்ளக ___________ ஆகும் 

4. திரவ உவைாகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு ___________ 

தபாருத்துக: 

1. மும்ளம விதி - நியூைாந்து 

2. கார உவைாகம் - கால்சியம் 

3. எண்ம விதி - தைன்றி வமாஸ்வை 

4. கார மண் உவைாகம் - வசாடியம் 

5. ேவீன ஆவர்த்ென விதி- டாபர்னீர் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. நியூைாந்தின் ெனிம அட்டவளண ெனிமத்தின் நிளறளயயும் ேவீன ெனிம அட்டவளண ெனிமத்தின் 

அணு எண்ளணயும் அடிப்பளடயாகக் தகாண்டது. 

2. உவைாகங்கள் எைக்ட்ரான்களள ஏற்கும். 

3. உவைாகப் வபாலிகள் உவைாகம் மற்றும் அவைாகப் பண்புகளளக் தகாண்டளவ. 

4. ைாந்ெளனடுகள் மற்றும் ஆக்டிளனடுகள் அட்டவளணயின் அடியில் ளவக்கப்பட்டெற்குக் காரணம் 

அளவகள் ஒன்வறாதடான்று ஒத்திருக்கின்றன. ஆனால் தொகுதியில் உள்ள வவறு எந்ெ 

ெனமங்களுடனும் ஒத்துப் வபாவதில்ளை. 

5. தொகுதி 17 ெனிமங்கள் ைாைஜன்கள் (உப்பீனிகள்) என்று தபயரிடப்பட்டுள்ளன. 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

1. கூற்று: தொகுதியில் உள்ள ெனிமங்கள் ஒவர பண்புகளளயும், வரிளசயில் உள்ள ெனிமங்கள் வவறு 

வவறு பண்புகளளயும் தகாண்டுள்ளன. 

காரணம்: அணு அளமப்பில் உள்ள வவறுபாடுொன் ெனிமங்களின் வரிளசயில் ெனிமங்களின் 

வவற்றுளமக்குக் காரணம். 

(அ) கூற்று சரியானது. காரணம் கூற்ளற விளக்குகிறது 

(ஆ) கூற்று ெவானது. ஆனால் காரணம் சரியானது 
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சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. எண்ம விதி 2. அணு எண் 3. (7, 18)  

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. சராசரி 2. (18 வது) 3. அணுநிளற 4. பாெரசம் 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. மும்ளம விதி - டாபர்னீர் 

2. கார உவைாகம் - வசாடியம் 

3. எண்மக் வகாட்பாடு - நியூைாந்து 

4. கார மண் உவைாகம் - கால்சியம் 

5. ேவீன ஆவர்த்ென விதி- தைன்றி வமாஸ்வை 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. சரி 

2. ெவறு  

சரியான விளட: உவைாகங்கள் எைக்ட்ரான்களள இேக்கும். 

3. சரி 

4. சரி 

5. சரி 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க: (விளடகள்) 

1. கூற்று சரியானது, காரணம் கூற்ளற விளக்குகிறது. 

 

9th Science Lesson 13 

13] வவதிப்பிளணப்பு 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஒரு உவைாகத்தின் இளணதிறன் என்பது அந்ெ உவைாகம் இேக்கும் எைக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்ளக 

ஆகும். ஒரு அவைாகத்தின் இளணதிறன் என்பது அது ஏற்கும் எைக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்ளக ஆகும். 
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அணுவின் குறியீளடச் சுற்றி ோன்கு பக்கங்களிலும் ஒவ்தவாரு புள்ளிகளாக முெலில் குறிக்கப்படுகின்றன. 

பிறகு ஒரு பக்கத்திற்கு இரண்டு வீெம் இளணதிறன் எைக்ட்ரான்கள் முழுவதும் புள்ளிகளாக 

குறிக்கப்படுகின்றன. ஒற்ளறப் புள்ளிளய எந்ெப் பக்கத்திலும் குறிக்கைாம். 

ஒரு ெனிமத்தின் அணு எைக்ட்ரானிய இளணதிறன் பிளணப்ளப உருவாக்கும்வபாது அவ்வணு 

இேக்கும் அல்ைது ஏற்கும் எைக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்ளக அென் எைக்ட்ரான் இளணதிறன் 

எனப்படுகிறது. 

சகப்பிளணப்பின் மூன்று வளககள்: 1. ஓற்ளற சகப்பிளணப்ளபக் குறிக்க அணுக்களுக்கிளடவய ஒரு 

வகாடு (-) பயன்படுத்ெப்படுகிறது. (எ.கா) H – H; 2. இரட்ளட சகப்பிளணப்ளபக் குறிக்க 

அணுக்களுக்கிளடவய இரண்டு வகாடுகள் (=) பயன்படுத்ெப்படுகின்றன. (எ.கா) 0 = 0; 3. மும்ளம 

சகப்பிளணப்ளபக் குறிக்க அணுக்களுக்கிளடவய மூன்று வகாடுகள் (≡) பயன்படுத்ெப்படுகின்றன. (எ.கா) 

N ≡ N. 

வவறுபட்ட எைக்ட்ரான் கவர்ென்ளம தகாண்ட ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ளைட்ரஜன் வபான்ற அணுக்கள் 

இளணவொல் முளனவுள்ள களரப்பான்கள் உருவாகின்றன. எ.கா: நீர், எத்ெனால், அசிட்டிக் அமிைம், 

அம்வமானியா. அயனிச் வசர்மங்கள் இத்ெளகய களரப்பான்களில் எளிதில் களரகின்றன. எைக்ட்ரான் 

கவர் ென்ளமயில் குளறந்ெ அளவவ வவறுபாடு தகாண்ட கார்பன் மற்றும் ளைட்ரஜன் வபான்ற 

அணுக்கள் இளணவொல் முளனவற்ற களரப்பான்கள் உண்டாகின்றன. எ.கா: அசிட்வடான், தபன்சீன், 

தடாலுவீன், டர்பன்ளடன். சகப்பிளணப்புச் வசர்மங்கள் இத்ெளகய களரப்பான்களில் களரகின்றன. 

பிளணப்பில் உள்ள இளண எைக்ட்ரான்களள ென்ளன வோக்கி கவர்ந்திழுக்கும் ென்ளம எைக்ட்ரான் 

கவர் ென்ளம எனப்படும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. கார்பன் அணுவில் உள்ள இளணதிறன் எைக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்ளக. 

(அ) 2  

(ஆ) 4  

(இ) 3  

(ஈ) 5 

2. வசாடியத்தின் அணு எண் 11. அது ___________ தேருக்கமான மந்ெ வாயுவின் நிளையான 

எைக்ட்ரான் அளமப்ளபப் தபறுகிறது. 

(அ) ஒரு எைக்ட்ராளன ஏற்று  

(ஆ) இரண்டு எைக்ட்ரான்களள ஏற்று 

(இ) ஒரு எைக்ட்ராளன இேந்து  

(ஈ) இரண்டு எைக்ட்ரான்களள இேந்து 
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3. வவதிவிளனகளில் எைக்ட்ரான்களள ஏற்று எதிர் அயனியாக மாறக்கூடிய ெனிமம். 

(அ) தபாட்டாசியம்  

(ஆ) கால்சியம்  

(இ) புளுரின்  

(ஈ) இரும்பு 

4. உவைாகங்களுக்கும், அவைாகங்களுக்கும் இளடவய வொன்றும் பிளணப்பு ____________ 

(அ) அயனிப்பிளணப்பு  

(ஆ) சகப்பிளணப்பு  

(இ) ஈெல் சகப் பிளணப்பு 

5. ______________ வசர்மங்கள் அதிக உருகுநிளை மற்றும் தகாதிநிளை தகாண்டளவ. 

(அ) சகப்பிளணப்பு  

(ஆ) ஈெல் சகப்பிளணப்பு  

(இ) அயனிப்பிளணப்பு 

6. சகப்பிளணப்பு ____________ மூைம் உருவாகிறது. 

(அ) எைக்ட்ரான் பரிமாற்றத்தின்  

(ஆ) எைக்ட்ரான் பங்கீடு 

(இ) ஒரு இளண எைக்ட்ரான்களின் பங்கீடு 

7. ஆக்ஸிஜவனற்றிகள் ___________ கள் எனவும் அளேக்கப்படுகின்றன. 

(அ) எைக்ட்ரான் ஈனி  

(ஆ) எைக்ட்ரான் ஏற்பி 

8. தவளிக்கூட்டில் எட்டு எைக்ட்ரான்களுடன் நிளைத்ெ எைக்ட்ரான் அளமப்ளபப் தபற்ற ெனிமங்கள் 

___________ 

(அ) வைைஜன்கள்  

(ஆ) உவைாகங்கள்  

(இ) மந்ெ வாயுக்கள்  

(ஈ) அவைாகங்கள் 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 
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1. (4) 2. ஒரு எைக்ட்ராளன இேந்து 3. புளுரின் 4. அயனிப் பிளணப்பு 5. அயனிப் பிளணப்பு 6. 

எைக்ட்ரான் பங்கீடு  

7. எைக்ட்ரான் ஏற்பி 8. மந்ெ வாயுக்கள் 

 

9th Science Lesson 14 

14] அமிைங்கள், காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

அளனத்து அமிைங்களும் ஒன்று அல்ைது அெற்கு வமற்பட்ட ளைட்ரஜன் அணுக்களளக் தகாண்டளவ. 

ஆனால் ளைட்ரஜன் உள்ள அளனத்துப் தபாருள்களும் அமிைங்கள் அல்ை. எ.கா. மீத்வென் (CH4) மற்றும் 

அம்வமானியா (NH3) ஆகியளவ ளைட்ரஜளனக் தகாண்டுள்ளன. ஆனால் இளவ நீர்த்ெ களரசலில் 

ளைட்ரஜன் (H+) அயனிகளளத் ெராது. 

அமிைங்களுக்கு காரத்துவம் என்ற பெத்ளெப் பயன்படுத்துகிவறாம். இது அதிலுள்ள இடப்தபயர்ச்சி 

தசய்யக்கூடிய ளைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்ளகளயக் குறிப்பொகும். எ.கா. அசிட்டிக் அமிைத்தில் 

(CH3COOH) ோன்கு ளைட்ரஜன் அணுக்கள் இருந்ொலும், ஒவர ஒரு ளைட்ரஜளன மட்டுவம 

இடப்தபயர்ச்சி தசய்ய முடியும். எனவவ இது ஒற்ளறக் காரத்துவமுளடயது. 

தவப்பம் அல்ைது கதிர்வீச்சு அல்ைது வவதிவிளன அல்ைது மின்னிறக்கத்ொல் அயனிகளளப் 

பிரித்தெடுக்கும் நிளை அயனியாெல் எனப்படும். 

தசறிவு மிகுந்ெ கனிம அமிைத்ளெ நீர்க்கும் வபாது மிகக் கவனமாக தசயல்பட வவண்டும். எப்தபாழுதுவம 

அமிைத்ளெ நீரினுள் சிறிது சிறிொகச் வசர்த்து கைக்கிக் தகாண்வட இருக்க வவண்டும். இவ்வாறு 

தசய்யாமல் தசறிவு மிகுந்ெ அமிைத்தினுள் நீளரச் வசர்த்ொல், அதிக அளவு தவப்பம் தவளிவயறி, அமிைம் 

தகாள்கைனிலிருந்து தவளிவய தெறித்து உடலில் காயத்திளன ஏற்படுத்தும். 

சிை உவைாகங்கள் அமிைத்துடன் விளனபுரிந்து ளைட்ரஜளன தவளிவயற்றுவதில்ளை. எ.கா: Ag, Cu. 

அமிைக் களரசலில் நீரின் பங்கு: அமிைங்கள் நீரில் களரயும் வபாது மட்டுவம ெங்களின் பண்புகளள 

தவளிப்படுத்தும். நீரில் களரயும் வபாது ளைட்ரஜன் (H+) அயனிகளளத் ெருவொல், அது அமிைம் என 

அறியமுடிகிறது. அவெ சமயம் கரிமக் களரப்பானில் அமிைங்கள் அயனியுறுவதில்ளை. எ.கா: ளைட்ரஜன் 

குவளாளரடு நீரில் களரயும்வபாது H+, Cl- அயனிகளளத் ெருகிறது. அவெ சமயம் எத்ெனால் வபான்ற கரிமக் 

களரப்பானில் அயனியுறாமல் மூைக்கூறுகளாகவவ இருக்கும். 

அளனத்து எரிகாரங்களும் காரங்கள் ஆகும். ஆனால் அளனத்துக் காரங்களும் எரிகாரங்கள் அல்ை. எ.கா. 

NaOH மற்றும் KOH எரிகாரங்கள் ஆகும். Al(OH)3 மற்றும் Zn(OH)3 காரங்கள் ஆகும். 

சிை உவைாகங்கள் வசாடியம் ளைட்ராக்ளசடுடன் விளனபுரிவதில்ளை. Cu, Ag, Cr. 

அமிைத்துவம் என்பது ஒரு கார மூைக்கூறிலுள்ள இடப்தபயர்ச்சி தசய்யக்கூடிய ளைட்ராக்சில் 

தொகுதிகளின் எண்ணிக்ளகயாகும். 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             264 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. Zn + 2 HCl → ZnCl2 + … ↑ (H2, O2, CO2) 

2. ஆப்பிளில் உள்ள அமிைம் மாலிக் அமிைம். ஆரஞ்சில் உள்ள அமிைம் __________ (சிட்ரிக் அமிைம், 

அஸ்கார்பிக் அமிைம்). 

3. ொவரங்கள் மற்றும் விைங்குகளில் உள்ளளவ கரிம அமிைங்கள்; பாளறகளிலும், கனிமப் 

தபாருள்களிலும் இருக்கும் அமிைம் ____________ (கனிம அமிைம், வலிளம குளறந்ெ அமிைம்). 

4. அமிைமானது நீை லிட்மஸ் ொளள ___________ ஆக மாற்றும் (பச்ளச, சிவப்பு, ஆரஞ்சு) 

5. உவைாகக் கார்பவனட்டுகள், உவைாக ளப கார்பவனட்டுகள் காரத் ென்ளம தபற்றிருந்ொலும், 

அமிைத்துடன் விளனபுரிந்து உப்ளபயும், நீளரயும் ெந்து __________ ஐ தவளிவயற்றுகின்றன. (NO2, 

SO2, CO2) 

6. நீவரற்றப்பட்ட காப்பர் சல்வபட்டின் நிறம் ____________ (சிவப்பு, தவள்ளள, நீைம்). 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. H2 2. அஸ்கார்பிக் அமிைம் 3. கனிம அமிைம் 4. சிவப்பு 5. co2 6. நீைம் 

 

9th Science Lesson 15 

15] கார்பனும் அவற்றின் வசர்மங்களும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

கிராஃபீன் என்பது ெற்வபாது புதிொகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள கார்பனின் புறவவற்றுளம வடிவமாகும். 

இதில் வெனீயின் கூட்ளடப் வபாை அறுங்வகாண வளளய வடிவில் கார்பன் அணுக்கள் ஒவர பரப்பில் 

அளமக்கப்பட்டுள்ளன. கிராஃபீன்ொன் உைகில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள ெடிமன் குளறவான வசர்மமாகும். 

இென் ெடிமன் ஒரு அணு அளவு மட்டுவம உள்ளது. இதுொன் உைகிவைவய மிகவும் வைசான வசர்மமாகும் 

(ஒரு சதுர அடியின் எளட 0.77 மி.கி. மட்டுவம). வமலும், கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வசர்மங்களிவைவய மிகவும் 

வலிளமயான வசர்மமும் இதுவவ ஆகும். (எஃகு இரும்ளபக் காட்டிலும் 100 – 300 மடங்கு 

வலிளமயானது). அளற தவப்ப நிளையில் இது ஒரு மிகச் சிறந்ெ தவப்பக் கடத்தி ஆகும். கிராபீளன 

0.335 ோவனாமீட்டர் இளடதவளியில் ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அடுக்கும்வபாது கிராஃளபட் கிளடக்கிறது. 

கிராஃபட்டில் உள்ள கிராஃபீன் அடுக்குகள் வலிளம குளறந்ெ வாண்டர் வால்ஸ் விளச மூைம் 

பிளணக்கப்பட்டுள்ளன. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஒரு ெனிமம் வவறுபட்ட அளமப்ளபயும், ஒவர மூைக்கூறு வாய்ப்பாட்ளடயும் தகாண்டிருப்பது.  

(அ) மாற்றியம்  

(ஆ) புறவவற்றுளம வடிவம் 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             265 

(இ) சங்கிலித் தொடராக்கம்  

(ஈ) படிகமாக்கல் 

2. கார்பன் அதிகப்படியான கரிமச் வசர்மங்களள உருவாக்கக் காரணம். 

(அ) புறவவற்றுளம வடிவம் மற்றும் மாற்றியம்  

(ஆ) ோன்கு இளணதிறன் 

(இ) சங்கிலித் தொடராக்கம்  

(ஈ) இளவ அளனத்தும் 

3. ேந்தினி பள்ளிக்கு மதிய உணவு தகாண்டுவரும் (தேகிழி) கைனானது குறியீடு 5 உளடய தரசினால் 

ஆனது. அந்ெ தேகிழிக் கைன் எெனால் ெயாரிக்கப்பட்டிருக்கும்? 

(அ) பாலிஸ்ளடரீன்  

(ஆ) பி.வி.சி  

(இ) பாலிபுதராப்பலீன்  

(ஈ) எல்.டி.பி.இ 

4. பாலி கார்பவனட் (PC) மற்றும் அக்ளரவைா ளேட்ளரல் பியுட்டாளடஈன் ஸ்ளடரின் (ABS) மூைம் 

ெயாரிக்கப்படும் தேகிழியானது எந்ெ குறியீடு உளடய தரசினால் ஆனது? 

(அ) 2  

(ஆ) 5  

(இ) 6  

(ஈ) 7 

5. ஓரடுக்குக் கார்பன் அணுக்களால் ஆன கிராஃபீன் எதிலிருந்து கிளடக்கிறது? 

(அ) ளவரம்  

(ஆ) ஃபுல்ைரின்  

(இ) கிராஃளபட்  

(ஈ) வாயு கார்பன் 

6. தேகிழி மாசுபாட்ளடத் ெடுக்கும் ேளடமுளறகள் ___________ பாதுகாப்புச் சட்டம் 1988 ன் கீழ் 

வருகின்றன. 

(அ) வனத்துளற  
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(ஆ) வனவிைங்கு  

(இ) சுற்றுச்சூேல்  

(ஈ) மனிெ உரிளமகள் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ___________ என்பவர் கார்பனுக்குப் தபயரிட்டர் ஆவார். 

2. பக்மின்ஸ்டர் ஃபுல்ைரின் __________ கார்பன் அணுக்களளக் தகாண்டது. 

3. ஒவர மூைக்கூறு வாய்ப்பாட்ளடயும், வவறுபட்ட மூைக்கூறுக் கட்டளமப்ளபயும் தகாண்ட வசர்மங்கள் 

_____________ 

4. சல்பரின் கார்ப்பான் ____________ 

5. தேகிழி தரசின் குறியீடுகளின் எண்ணிக்ளக ____________ 

தபாருத்துக: 

1. அல்ளகன் - பளபளப்பான பந்து 

2. ஆண்ட்வர தஜம் - ஆக்ஸிஜவனற்றம் 

3. C60 - கிராஃபீன் 

4. தெர்மாக்வகால் - முப்பிளணப்பு 

5. எரித்ெல் - பாலிஸ்ளடரின் 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. புறவவற்றுளம வடிவம் 2. சங்கிலித் தொடராக்கம் 3. பாலிபுதராப்பலீன் 4. (7) 5. கிராஃளபட் 6. 

சுற்றுச்சூேல் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. ஆண்டனி ைவாய்சியர் 2. (60) 3. மாற்றியங்கள் 4. புற வவற்றுளம ெத்துவம் 5. ஏழு 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. அல்ளகன் - முப்பிளணப்பு 

2. ஆண்ட்வர தஜம் - கிராஃபீன் 

3. c60 - பளபளப்பான பந்து 

4. தெர்மாக்வகால் - பாலிஸ்ளடரின் 

5. எரித்ெல் - ஆக்ஸிஜவனற்றம்  
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9th Science Lesson 16 

16] பயன்பாட்டு வவதியியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

பூமியிலுள்ள யுவரனியமானது சிளெவளடந்து மனிெர்களுக்கு மிகவும் ஆபத்ளெ விளளவிக்கும் வரடான் 

வாயுளவ தவளியிடுகிறது. இதுவவ நுளரயீரல் புற்றுவோளய ஏற்படுத்தும் இரண்டாவது முக்கிய 

ஐவசாவடாப்பு என்று கருெப்படுகிறது. 

இன்ளறய உைக மக்கள் தொளகயில் 40 செவீெம் வபர் வவளாண்ளமத் தொழிலில் ஈடுபடுகின்றனர். 

இதுவவ உைகின் மிகப்தபரிய ெனிப்பட்ட வவளை வாய்ப்பு ஆகும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஒரு ோவனா மீட்டர் என்பது 

(அ) 10-7 மீட்டர்  

(ஆ) 10-8 மீட்டர்  

(இ) 10-6 மீட்டர்  

(ஈ) 10-9 மீட்டர் 

2. தபன்சிலின் எனப்படும் எதிர் நுண்ணுயிரி ___________ லிருந்து தபறப்படுகிறது. 

(அ) ொவரங்கள்  

(ஆ) நுண்ணுயிரிகள்  

(இ) விைங்குகள்  

(ஈ) சூரிய ஓளி 

3. 1% அவயாவடாபார்ம் __________ ஆக பயன்படுத்ெப்படுகிறது. 

(அ) எதிர் நுண்ணுயிரி  

(ஆ) மவைரியா  

(இ) புளரத்ெடுப்பான்  

(ஈ) அமிை நீக்கி 

4. ஒரு மின் வவதிக்கைத்தில் எதிர் மின்வாயில் ___________ நிகழும் 

(அ) ஆக்ஸிஜவனற்றம்  

(ஆ) ஒடுக்கம்  
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(இ) ேடுநிளையாக்கல்  

(ஈ) சங்கிலி இளணப்பு 

5 இறந்ெ விைங்குகளின் வயளெத் தீர்மானிக்க ____________ ஐவசாவடாப்ளபப் பயன்படுத்ெைாம். 

(அ) கார்பன்  

(ஆ) அவயாடின்  

(இ) பாஸ்பரஸ்  

(ஈ) ஆக்ஸிஜன் 

6. பின்வருவனவற்றுள் எது இயற்ளகச் சாயம் இல்ளை? 

(அ) உருளளக்கிேங்கு  

(ஆ) பீட்ருட்  

(இ) வகரட்  

(ஈ) மஞ்சள் 

7. ___________ வளக உணவுகள் குளறபாட்டு வோய்களிலிருந்து ேம்ளமப் பாதுகாக்கின்றன. 

(அ) கார்வபாளைட்வரட்  

(ஆ) ளவட்டமின்கள்  

(இ) புரெங்கள்  

(ஈ) தகாழுப்புகள் 

8. கதிரியக்கவியலுடன் தொடர்புள்ளது எது? 

(அ) ஆக்ஸிஜவனற்றம்  

(ஆ) மின்கைங்கள்  

(இ) ஐவசாவடாப்புகள்  

(ஈ) ோவனா துகள்கள் 

9. ஒரு கரிமச் வசர்மத்தின் நிறத்திற்குக் காரணமான குழுக்கள் __________ என 

அளேக்கப்படுகின்றன. 

(அ) ஐவசாவடாப்புகள்  

(ஆ) நிற உயர்த்தி  

(இ) நிற ஜனனிகள்  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             269 

(ஈ) நிறத் ொங்கி 

10. குவளாரிவனற்றப்பட்ட ளைட்வரா கார்பன்கள் ___________ ஆக பயன்படுத்ெப்படுகின்றன. 

(அ) உரங்கள்  

(ஆ) பூச்சிக்தகால்லிகள் 

(இ) உணவு நிறமிகள்  

(ஈ) உணவு பெப்படுத்திகள் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. மின் ஆற்றளை வவதி ஆற்றைாக மாற்றும் வவதி மின்கைம் ____________ ஆகும். 

2. வலி மருந்துகள் ____________ என்று அளேக்கப்படுகின்றன. 

3. இண்டிவகா ஒரு ____________ சாயம் ஆகும். 

4. ____________, ____________ மற்றும் ___________ ஆகியளவ ொவர வளர்ச்சிக்குத் 

வெளவயான தபரும நுண் ஊட்டத் ெனிமங்கள் ஆகும். 

5. ளகவரளகப் பதிளவக் கண்டறியப் பயன்படும் வவதிப்தபாருள் ____________ ஆகும். 

தபாருத்துக: 

1. காய்ச்சல் நிவாரணி - தபரிய வமற்பரப்புப் பகுதி 

2. அரிப்ளபத் ெடுத்ெல் - அவயாடின் 131 

3. ளைப்பர்ளெராய்டிசம் - காய்ச்சல் 

4. ோவனா துகள்கள் - புற்று வோய் தசல்களளக் கண்டறிெல் 

5. ோவனா வராபாட்டிக்ஸ் - மின் மூைாம் பூசுெல் 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. 10-9 மீட்டர் 2. நுண்ணுயிரிகள் 3. புளரத் ெடுப்பான் 4. ஒடுக்கம் 5. கார்பன் 6. உருளளக்கிேங்கு 7. 

ளவட்டமின்கள்  

8. ஐவசாவடாப்புகள் 9. நிறத்ொங்கி 10. பூச்சிக்தகால்லிகள் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. மின் பகுப்புக் கைம் 2. வலி நீக்கிகள் அல்ைது வலி நிவாரணிகள் 3. நிறமுளடய 4. ளேட்ரஜன் 

பாஸ்பரஸ் தபாட்டாசியம்  

5. நின்ளைட்ரின் மற்றும் ளசயவனா அக்ரிவைட் எஸ்டர் 
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தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. காய்ச்சல் நிவாரணி - காய்ச்சல் 

2. அரிப்ளபத் ெடுத்ெல் - மின் முைாம் பூசுெல் 

3. ளைப்பர் ளெராய்டிசம் - அவயாடின் 131 

4. ோவனா துகள்கள் - தபரிய வமற்பரப்புப் பகுதி 

5. ோவனா வராபாட்டிக்ஸ் - புற்று வோய் தசல்களளக் கண்டறிெல் 

 

9th Science Lesson 17 

17] விைங்குைகம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

முதுகு ோண்: இது கருவளர்ச்சியின் வபாது உடலில் உள்ள ேடு முதுகுப் பகுதியில் உருவாக்கப்படும் 

நீண்ட வகால் வடிவ அளமப்பு ஆகும். இது முென்ளம உயிரிகளில் மட்டும் நிளைத்திருக்கும். ஆனால், 

மற்ற விைங்குகளில் முதுதகலும்புத் தொடராக மாற்றமளடகிறது. 

தசன்டிபீட் (பூரான்) என்பெற்கு நூறு காலிகள் என்று தபாருள். ஆனால் தபரும்பாைானளவ 30 

இளணக்கால்களள மட்டுவம தபற்றுள்ளன. மில்லிபீட் (மரவட்ளட) என்பெற்கு ஆயிரம் கால்கள் என்று 

தபாருள். இளவ நூறு கால்களள மட்டுவம தபற்றுள்ளன. 

உணர்ச்சி, ென்விழிப்புணர்வு, ஆளுளம, அறிவாற்றல், ெனித்ென்ளம மற்றும் மனிெர்களுடனான தொடர்பு 

வபான்ற பண்புகளளக் தகாண்ட ஒவர முதுகு ோன் அற்ற உயிரி ஆக்வடாபஸ் ஆகும். பூமியின் மீது 

மனிெனுக்கு அடுத்து அதிக ஆதிக்கம் தசலுத்துபளவகளாக ஆக்வடாபஸ்கள் விளங்கும் என சிைர் 

யூகிக்கின்றனர். 

மிகச்சிறிய முதுதகலும்பியான பிலிப்ளபன் வகாபி/குட்ளட பிக்மி வகாபி (dwaf pygmy goby) தவப்ப 

மண்டைப் பகுதியில் வாழும் மீனினமாகும். இளவ தென்கிேக்காசியாவின் சதுப்பு நிைங்கள் மற்றும் உப்பு 

நீர்நிளைகளில் காணப்படுகின்றன. இளவ 10 மி.மீ மட்டுவம நீளம் தகாண்டளவ. 

சீனாவின் ராட்செ சாைமான்டர் ஆன்டிரியஸ் டாவிடியன்ஸ் (Andrias davidians) உைகிவைவய மிகப்தபரிய 

இருவாழ்வியாகும். இது ஐந்து அடி மற்றும் பதிதனாரு அங்குை நீளமும், 65 கிவைா எளடயும் உளடயது. 

இது மத்திய மற்றும் தெற்கு சீனாவில் காணப்படுகின்றது. 

ெமிழ்ோட்டின் மாநிைப் பறளவ மரகெப் புறா (Chalcophaps indica). 

முதுதகலும்புளடய விைங்குகளில் 35 மீட்டர் நீளமும் 120 டன் எளடயும் தகாண்ட ராட்செ நீைத் 

திமிங்கிைவம மிகப் தபரிய விைங்காகும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 
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1. பின்வரும் தொகுதிகளில் கடல் வாழ் உயிரினங்களள மட்டும் கண்டறிக. 

(அ) தமல்லுடலிகள்  

(ஆ) துளளயுடலிகள்  

(இ) குழியுடலிகள்  

(ஈ) முட்வொலிகள் 

2. மீவசாகிளியா காணப்படுவது 

(அ) துளளயுடலிகள்  

(ஆ) குழியுடலிகள்  

(இ) வளளெளசயுடலிகள்  

(ஈ) கணுக்காலிகள் 

3. பின்வரும் வஜாடிகளில் எது குளிர் இரத்ெப் பிராணி அல்ை? 

(அ) மீன்கள் மற்றும் இரு வாழ்விகள்  

(ஆ) இருவாழ்விகள் மற்றும் பறளவகள் 

(இ) பறளவகள் மற்றும் பாலூட்டிகள்  

(ஈ) ஊர்வன மற்றும் பாலூட்டிகள் 

4. ோன்கு அளறகளளயுளடய இெயம் தகாண்ட விைங்கிளனக் கண்டறிக. 

(அ) பல்லி  

(ஆ) பாம்பு  

(இ) முெளை  

(ஈ) ஓணான் 

5. மண்ளடவயாடற்ற உயிரிகள் எவ்வாறு அளேக்கப்படுகின்றன? 

(அ) ஏக்வரனியா  

(ஆ) ஏதசபாலியா  

(இ) ஏப்டீரியா  

(ஈ) ஏசீவைாவமட்டா 

6. இரு பாலின (Hermaphrodite) உயிரிகள் எளவ? 
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(அ) ளைடிரா, ோடாப்புழு, மண்புழு, ஆம்பியாக்சஸ் 

(ஆ) ளைடிரா, ோடாப்புழு, மண்புழு அசிடியன் 

(இ) ளைடிரா, ோடாப்புழு, மண்புழு, பைவனாகிளாசஸ் 

(ஈ) ளைடிரா, ோடாப்புழு, அஸ்காரிஸ், மண்புழு 

7. குளிர் இரத்ெப் பிராணிகள் எளவ? 

(அ) மீன், ெவளள, பல்லி, மனிென்  

(ஆ) மீன், ெவளள, பல்லி, மாடு 

(இ) மீன், ெவளள, பல்லி, பாம்பு  

(ஈ) மீன், ெவளள, பல்லி, காகம் 

8. காற்றுளறகள் மற்றும் காற்தறலும்புகள் காணப்படுவது எதில்? 

(அ) மீன்  

(ஆ) ெவளள  

(இ) பறளவ  

(ஈ) தவளவால் 

9. ோடாப்புழுவின் கழிவு நீக்க உறுப்பு எது? 

(அ) சுடர் தசல்கள்  

(ஆ) தேஃப்ரீடியா  

(இ) உடற்பரப்பு  

(ஈ) தசாலிவனாளசட்டுகள் 

10. குேல் வபான்ற உணவுக்குேளைக் தகாண்டது எது? 

(அ) ளைடிரா  

(ஆ) மண்புழு  

(இ) ேட்சத்திர மீன்  

(ஈ) அஸ்காரிஸ் (உருளளப்புழு) 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. துளளயுடலிகளின் கழிவு நீக்கத் துளள ____________ 
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2. டினிடியா என்ற சுவாச உறுப்புகள் __________ ல் காணப்படும். 

3. ஸ்வகட்ஸ் என்பது ____________ மீன்களாகும். 

4. __________ இரு வாழ்விகளின் ைார்வா ஆகும். 

5. __________ என்பது ொளடயற்ற முதுதகலும்பிகள் ஆகும். 

6. ____________ ஆனது பாலூட்டிகளின் சிறப்புப் பண்பாகும். 

7. முட்கள் தகாண்ட எறும்பு உண்ணியானது ___________ பாலூட்டிக்கு உொரணமாகும். 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. கால்வாய் மண்டைம் குழியுடலிகளில் காணப்படுகிறது. 

2. இருபால் உயிரிகள் ஆண் மற்றும் தபண் இனப்தபருக்க உறுப்புகளளப் தபற்றுள்ளன. 

3. வளளெளசயுடலிகளின் சுவாச உறுப்பு டிரக்கியா ஆகும். 

4. தமல்லுடலிகளின் ைார்வா பின்வனரியா ஆகும். 

5. பைவனாகிளாசஸ் குறுஇளே வழி உணவூட்டிகளாகும். 

6. மீன்களின் இெயம் இரண்டு அளறகளள உளடயது. 

7. தமன்ளமயான மற்றும் ஈரப்பெமான வொலிளன ஊர்வன தகாண்டுள்ளன. 

8. முன்னங்கால்களின் மாறுபாடுகவள பறளவகளின் இறக்ளககளாகும். 

9. பாலூட்டிகளில் பால் சுரப்பிகள் தபண் இனங்களில் காணப்படுகின்றன. 

தபாருத்துக: 

1. குழியுடலிகள் - (i) ேத்ளெ 

2. ெட்ளடப்புழுக்கள் - (ii) ேட்சத்திர மீன் 

3. முட்வொலிகள் - (iii) ோடாப்புழு 

4. தமல்லுடலிகள் - (iv) ளைட்ரா 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. முட்வொலிகள் 2. குழியுடலிகள் 3. பறளவகள் மற்றும் பாலூட்டிகள் 4. முெளை 5. ஏகாரினியா 6. 

ளைடிரா, ோடாப்புழு, மண்புழு, அசிடியன் 7. மீன், ெவளள, பல்லி, பாம்பு 8. பறளவ 9. சுடர் தசல்கள் 10. 

ேட்சத்திர மீன் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 
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1. ஆஸ்குைம் 2. தொகுதி தமல்லுடலிகள் 3. குறுத்தெலும்பினால் ஆன எலும்பு சட்டக 4. ெளை பிரட்ளட 5. 

வட்ட வாயுளடய உயிரிகள் 6. ொய்வசய் இளணப்புத்திசு 7. முட்ளடயிடும் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. ெவறு  

சரியான விளட: கால்வாய் மண்டைம் துளளயுடலிகளில் காணப்படுகிறது.  

2. சரி 

3. ெவறு  

சரியான விளட: ஆர்த்வராவபாடா சுவாச உறுப்பு டிரக்கியா ஆகும்.  

4. சரி  

5. சரி 

6. சரி 

7. ெவறு  

சரியான விளட: தசார தசாரப்பான முட்கள் வபான்ற ஈரப்பெமான வொலிளள ஊர்வன தகாண்டுள்ளன. 

8. சரி 

9. சரி 

தபாருத்துக:  

1. குழியடலிகள் - ளைட்ரா 

2. ெட்ளடப்புழுக்கள் - ோடாப்புழு 

3. முட்வொலிகள் - ேட்சத்திர மீன் 

4. தமல்லுடலிகள் - ேத்ளெ 

 

9th Science Lesson 18 

18] திசுக்களின் அளமப்பு 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

உருளளக்கிேங்கில் பாரன்ளகமாவின் தவற்றிடம் முழுவதும் ஸ்டார்ச்சினால் நிரம்பி உள்ளது. ஆப்பிளில் 

பாரன்ளகமா சர்க்களரளய வசமித்து ளவத்துள்ளது. 

ெளச ோர்கள் அதிகப்படியாக இழுக்கப்படுவொல் சுளுக்கு ஏற்படுகிறது. 
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ேமது உடல் தசல்களின் வயது: கண்விழி, தபருமூளள புறணியின் ேரம்பு தசல்கள் மற்றும் 

அதிகப்படியான ெளச தசல்கள் வாழ்ோளில் ஒரு முளற இறந்ொல் அளவ மீண்டும் 

சீரளமக்கப்படுவதில்ளை. குடலின் எபிதீலிய புறணி தசல்களின் வாழ்ோள் ஐந்து ோட்களாகும். 

தசல்கள் புதுபிக்க ஆகும் காைம்: வொல் தசல் - ஒவ்தவாரு 2 வாரங்கள். எலும்பு தசல்கள் - ஒவ்தவாரு 10 

வருடங்கள். கல்லீரல் தசல்கள் - ஒவ்தவாரு 300 – 500 ோட்கள். இரத்ெ சிவப்பு தசல்கள் 120 ோட்களில் 

இறந்து மீண்டும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.  

ேரம்பு தசல்களில் தசன்ட்ரிவயால்கள் இல்ைாெொல் அளவ பகுப்பளடவதில்ளை. ஆனால், இளவ கிலியல் 

தசல்களிலிருந்து ேரம்புருவாக்குெலின் மூைம் உருவாக்கப்படுகின்றன. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. உயிருள்ள தமல்லிய சுவருளடய பைவகாண வடிவ தசல்களளக் தகாண்டுள்ள திசு. 

(அ) பாரன்ளகமா  

(ஆ) வகாைன்ளகமா 

(இ) ஸ்கிளிளரன்ளகமா  

(ஈ) வமவை கூறிய எதுவும் இல்ளை. 

2. ோர்கள் தகாண்டுள்ளது 

(அ) பாரன்ளகமா  

(ஆ) ஸ்கிளிரன்ளகமா  

(இ) வகாைன்ளகமா  

(ஈ) ஏதும் இல்ளை 

3. துளணதசல்கள் ___________ உடன் மிக தேருக்கமாக இளணந்துள்ளன. 

(அ) சல்ைளடக் கூறுகள்  

(ஆ) பாத்திரக் கூறுகள்  

(இ) ட்ளரக்வகாம்கள்  

(ஈ) துளண தசல்கள் 

4. கீழ்கண்ட எது ஒரு கூட்டுத் திசுவாகும்? 

(அ) பாரன்ளகமா  

(ஆ) வகாைன்ளகமா  

(இ) ளசைம்  
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(ஈ) ஸ்கீளிரன்ளகமா 

5. ஏவரன்ளகமா எதில் கண்டறியப்படுகிறது? 

(அ) தொற்று ொவரம்  

(ஆ) நீர்வாழ் ொவரம் 

(இ) சதுப்புநிை ொவரம்  

(ஈ) வறண்ட ொவரம் 

6. மிருதுவான ெளச காணப்படுவது 

(அ) கர்ப்பப்ளப  

(ஆ) ெமனி  

(இ) சிளற  

(ஈ) அளவ அளனத்திலும் 

தபாருத்துக: 

1. ஸ்கிளிளரடுகள் - குவளாரன்ளகமா 

2. பசுங்கணிகம் - ஸ்கிளிளரன்ளகமா 

3. எளியதிசு - வகாளன்ளகமா 

4. துளணதசல் - ளசைம் 

5. டிரக்கீடுகள் - ஃபுவளாயம் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. உள்ளுறுப்புகளுக்கு ___________ திசுக்கள் உறுதிளய அளிக்கின்றன. 

2. பாரன்ளகமா, குவளாவரான்ளகமா, வகாளான்ளகமா, ஸ்கிளிரன்ளகமா ஆகியளவ ____________ 

வளக திசுக்களாகும். 

3. ___________ மற்றும் __________ ஆகியளவ கூட்டுத்திசுக்களாகும். 

4. குறுயிளை தகாண்ட எபிதீலிய தசல்கள் ேமது உடலின் __________ பகுதியில் உள்ளன. 

5. சிறுகுடலின் புறணி ____________ ஆல் ஆனது. 

6. மியாஸிஸ் நிகழ்ச்சியில் குவராவமாவசாம்கள் வஜாடியுறும்வபாது, ___________ குவராவமாவசாம்கள் 

ஒன்றின் பக்கம் ஒன்றாக அளமந்திருக்கும். 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 
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1. எபிதீலிய திசு விைங்கு உடலின் பாதுகாப்பு திசுவாகும். 

2. எலும்பு மற்றும் குருந்தெலும்பு ஆகியளவ சிற்றிட இளணப்பு திசுவின் இருவளகயாகும். 

3. பாரன்ளகமா ஒரு எளிய திசு. 

4. ஃபுவளாயம் டிரக்கிடுகளால் ஆனது. 

5. வகாைன்ளகமாவில் ோளங்கள் காணப்படுகின்றன. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. பாரன்ளகமா 2. ஸ்கிளிளரன்ளகமா 3. சல்ைளடக் கூறுகள் 4. ளசைம் 5. நீர் வாழ் ொவரம் 6. அளவ 

அளனத்திலும்  

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. ஸ்கிளிளரடுகள் - ஸ்கிளிளரன்ளகமா 

2. பசுங்கணிகம் - குவளாரன்ளகளம 

3. எளியதிசு - வகாளன்ளகமா 

4. துளணதசல் - ஃபுவளாயம் 

5. டிரக்கீடுகள் - ளசைம் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. வகாைன்ளகமா 2. எளிய 3. ளசைம், ஃபுவளாயம் 4. சுவாசக்குோய்களில் (அ) சிறுநீரகக்குேல்கள் (அ) 

அண்டகக்குேல்கள்  

5. நுண் எபிதீலிய திசுக்கள் 6. இரு ஒத்திளச 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. சரி 

2. ெவறு  

சரியான விளட: எலும்பு மற்றும் குறுத்தெலும்பு ஆகியளவ ஆொர இளணப்புத் திசுவின் இருவளகயாகும்.  

3. சரி 

4. ெவறு  

சரியான விளட: ளசைம் டிரக்கிடுகளால் ஆனது.  

5. ெவறு 

சரியான விளட: வகாைன்ளகமாவில் ோளங்கள் காணப்படுவதில்ளை. 
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9th Science Lesson 19 

19] ொவர உைகம் - ொவர தசயலியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

சிை உவர் ொவரங்கள் எதிர் புவிச்சார்பளசவு உளடயளவ. அளவ 180o வகாணத்தில் தசங்குத்ொன 

வவர்களளக் தகாண்டளவ. எ.கா: ளரவசாவபாரா, சுவாச வவர்கள். 

ேடுக்கமுறு வளளெல் (thigmonasty) என்ற திளச சாராத் தூண்டல் அளசவுக்கு வீனஸ் பூச்சிப் பிடிப்பான் 

என்றளேக்கப்படும் ளடவயானியா மிஃசிபுைா (Dionaea muscipula) என்ற ொவரம் சிறந்ெ 

எடுத்துக்காட்டாகும். திளச சாரா தூண்டலில் இது மிக வவகமானது ஆகும். 

பூச்சியினங்களும் சூரிய ஒளிளய ஈர்க்குமா? சூரிய ஒளிளய ஈர்க்கக் கூடிய தவஸ்பா ஒரியன்டாலிஸ் 

(Vespa Orientalis) என்ற எறும்ளப (Oriental hornets) தடல்அவிவ் பல்களைக்கேக விஞ்ஞானிகள் 

கண்டறிந்துள்ளனர். இென் வயிற்றுப்பகுதியில் மஞ்சள் திட்டுகள் மற்றும் அசாொரண வமல் வொல் 

அளமப்பு 30 அடுக்குகளளக் தகாண்டு ெடித்துக் காணப்படுகிறது. வமல்வொல் பகுதியில் பச்ளசயம் 

காணப்படாது, மாறாக சாந்வொப்தடரின் (xanthopterin) என்ற மஞ்சள் நுண் ஒளி உணர் நிறமி 

காணப்படுகிறது. இளவ ஒளி அறுவளட மூைக்கூறாக தசயல்பட்டு ஒளி ஆற்றளை, மின் ஆற்றைாக 

மாற்றுகின்றன. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஏறும் தகாடிகள் ெங்களுக்கு தபாருத்ெமான ஆெரளவக் கண்டறிய உெவும் இயக்க அளசவுகள் 

___________ 

(அ) ஒளி சார்பளசவு  

(ஆ) புவி சார்பளசவு 

(இ) தொடு சார்பளசவு  

(ஈ) வவதிசார்பளசவு 

2. ஒளிச்வசர்க்ளகயின் வபாது ேளடதபறுவது. 

(அ) CO2 இழுக்கப்பட்டு O2 தவளிவயற்றப்படுகிறது. 

(ஆ) நீர் ஒடுக்கமளடெல் மற்றும் CO2 ஆக்ஸிகரணம் அளடெல். 

(இ) நீர் மற்றும் CO2 இரண்டுவம ஆக்ஸிகரணம் அளடெல். 

(ஈ) CO2 மற்றும் நீர் இரண்டுவம உற்பத்தி தசய்யப்படுகின்றன. 

3. நீர் தூண்டலுக்கு ஏற்ப ொவர வவர் வளளவது __________ எனப்படும். 

(அ) ேடுக்கமுறு வளளெல்  

(ஆ) ஒளிசார்பளசவு 
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(இ) நீர்சார்பளசவு  

(ஈ) ஒளியுறு வளளெல் 

4. இளம் ோற்றுகளள இருட்டளறயில் ளவக்க வவண்டும். பிறகு அென் அருகில் எரியும் 

தமழுகுவர்த்தியிளன சிை ோட்களுக்கு ளவக்க வவண்டும். இளம் ோற்றுகளின் வமல் முளனப்பகுதி 

எரியும் தமழுகுவர்த்திளய வோக்கி வளளயும். இவ்வளக வளளெல் எெற்கு எடுத்துக்காட்டு? 

(அ) வவதி சார்பளசவு  

(ஆ) ேடுக்கமுறு வளளெல் 

(இ) ஒளி சார்பளசவு  

(ஈ) புவிஈர்ப்பு சார்பளசவு 

5. ொவரத்தின் வவர் ___________ ஆகும். 

I. வேர் ஒளிசார்பளசவு ஆனால் எதிர் புவி ஈர்ப்பு சார்பளசவு. 

II. வேர் புவிஈர்ப்பு சார்பளசவு ஆனால் எதிர் ஒளி சார்பளசவு. 

III. எதிர் ஒளி சார்பளசவு ஆனால் வேர் நீர்சார்பளசவு. 

IV. எதிர் நீர் சார்பளசவு ஆனால் வேர் ஒளி சார்பளசவு. 

(அ) I மற்றும் II  

(ஆ) II மற்றும் III  

(இ) III மற்றும் IV  

(ஈ) I மற்றும் IV 

6. தவப்பத் தூண்டுெலுக்கு ஏற்ப ொவர உறுப்பு திளச சாரா தூண்டல் அளசவுகளள உருவாக்குவது 

___________ எனப்படும். 

(அ) தவப்ப சார்பளசவு  

(ஆ) தவப்பமுறு வளளெல் 

(இ) வவதி சார்பளசவு  

(ஈ) ேடுக்கமுறு வளளெல் 

7. இளையில் காணப்படும் பச்ளசயம் ___________ க்கு வெளவப்படும். 

(அ) ஒளிச்வசர்க்ளக  

(ஆ) நீராவிப்வபாக்கு  
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(இ) சார்பளசவ  

(ஈ) திளச சாரா தூண்டல் அளசவு 

8. நீராவிப்வபாக்கு ____________ல் ேளடதபறும். 

(அ) பேம்  

(ஆ) விளெ  

(இ) மைர்  

(ஈ) இளைத்துளள 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. __________ இன் துைங்கைால் ெண்டுத் தொகுப்பு வமல்வோக்கி வளர்கிறது. 

2. __________ வேர் நீர்சார்பளசவு மற்றும் வேர் புவிசார்பளசவு உளடயது. 

3. ொவரத்தில் காணப்படும் பச்ளசய நிறமி ___________ எனப்படும். 

4. சூரியகாந்தி மைர் சூரியனின் பாளெக்கு ஏற்ப வளளவது ____________ எனப்படும். 

5. புவிஈர்ப்பு விளசக்கு ஏற்ப ொவரம் வளளவது ____________ எனப்படும். 

6. ஒளிச்வசர்க்ளகயின் வபாது ொவரங்கள் CO2 ளவ உள்ளிழுத்துக் தகாள்கின்றன. ஆனால் அவற்றின் 

உயிர் வாழ்ெலுக்கு ___________ வெளவப்படும். 

தபாருத்துக: 

 A B 

1. வவர் நிைத்தில் கீழ்வோக்கி வளர்பது - வேர் ஒளிசார்பளசவு 

2. ெண்டு ஒளிளய வோக்கி வளர்வது - எதிர் புவிசார்பளசவு 

3. ெண்டு வமல் வோக்கி வளர்வது - எதிர் ஒளி சார்பளசவு 

4. வவர் சூரிய ஒளிக்கு எதிராக கீழ் வோக்கி வளர்வது - வேர் புவிசார்பளசவு 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. வவதிப்தபாருள்களின் தூண்டுெலுக்கு ஏற்றாற் வபால் ொவர உறுப்பு வளளெல் ஒளிசார்பளசவு 

எனப்படும். 

2. ெண்டுப் பகுதி வேர் ஒளிசார்பளசவு மற்றும் எதிர் புவி சார்பளசவு உளடயது. 

3. வளிமண்டைத்தில் தவப்பம் அதிகரிக்கும் வபாது இளைத்துளள திறந்து தகாள்வொல் நீர் ஆவியாெல் 

குளறந்துவிடும். 
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4. ஒளிச்வசர்க்ளகயின் வபாது குளுக்வகாஸ் மற்றும் CO2 உற்பத்தியாகும். 

5. வளிமண்டைத்தில் ஆக்ஸிஜன் சமநிளைளய ஏற்படுத்ெ ஒளிச்வசர்க்ளக ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 

6. ொவர இளைகளில் காணப்படும் இளைத்துளளகள் மூடிக்தகாள்ளும்வபாது, நீர் இேப்பு ஏற்படும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. தொடு சார்பளசவு 2. co2 உள்ளிழுக்கப்பட்டு o2 தவளிவயற்றப்படுகிறது 3. நீர்சார்பளசவு 4. ஒளிச் 

சார்பளசவு 5. ii மற்றும் iii  

6. தவப்பமுறு வளளெல் 7. ஒளிச்வசர்க்ளக 8. இளைத்துளள 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. ஒளி 2. வவர் 3. பச்ளசயம் 4. ஒளிச்சார்பளசவு 5. புவிசார்பளசவு 6. ஆக்சிஜன் 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. வவர் நிைத்தில் கீழ்வோக்கி வளர்பது - வேர் புவிசார்பளசவு 

2. ெண்டு ஒளிளய வோக்கி வளர்வது - வேர் ஒளிசார்பளசவு 

3. ெண்டு வமல் வோக்கி வளர்வது - எதிர் புவிசார்பளசவு 

4. வவர் சூரியஒளிக்கு எதிராக கீழ் வோக்கி வளர்வது - எதிர் ஒளி சார்பளசவு 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. ெவறு  

சரியான விளட: வவதிப்தபாருள்களின் தூண்டுெல்களுக்கு ஏற்றார்வபால் ொவர உறுப்பு வளளெல் 

வவதிச்சார்பளசவு எனப்படும்.  

2. சரி 

3. ெவறு  

சரியான விளட: வளி மண்டைத்தில் தவப்பம் அதிகரிக்கும் வபாது இளைத்துளள மூடிக் தகாள்வொல் நீர் 

ஆவியாெல் குளறந்து விடும்.  

4. ெவறு  

சரியான விளட: ஒளிச்வசர்க்ளகயின் வபாது குளுக்வகாஸ் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தியாகும்.  

5. சரி  

6. ெவறு  

சரியான விளட: ொவர இளைகளில் காணப்படும் இளைத்துளளகள் திறந்திருக்கும் வபாது நீர் இேப்பு 

ஏற்படும். 
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9th Science Lesson 20 

20] விைங்குகளின் உறுப்பு மண்டைங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

தரன்னின் (Rennin): இது ஒரு தசரிமான ஊக்கியாகும். பால் புரெமாகிய வகசின்களன உளறய 

ளவக்கிறது மற்றும் புரெம் தசரிமானமாவளெ அதிகரிக்கிறது.  

தரனின் (Renin): ஆன்ஜிவயாதடன்சிவனாதஜன்ளன ஆன்ஜிவயாதடன்சின்னாக மாற்றுகிறது; மற்றும் 

சிறுநீரக வடிநீர்மத்திலிருந்து நீளரயும் வசாடியத்ளெயும் சீராக உறிஞ்சச் தசய்கிறது. 

வில்லியம் பியூமாண்ட் (1785-1853): வில்லியம் பியூமாண்ட் என்பார் ஓர் அறுளவச் சிகிச்ளச 

மருத்துவராவார். இவர் “இளரப்ளப சார் உடற் தசயலியலின் ெந்ளெ” என அறியப்பட்டிருந்ொர். ஆவர் 

ெனது அவொனிப்புகளின் அடிப்பளடயில், இளரப்ளபயிலுள்ள தசறிவுமிக்க ளைட்வராகுவளாரிக் அமிைம் 

ொன் தசரிமானத்தில் முக்கியப் பங்காற்றுவொக குறிப்பிட்டுள்ளார். 

தசரிமான மண்டைத்தின் மிக நீளமான பகுதியான சிறுகுடல் 5 மீ நீளமுளடயது, ஆனால் ெடித்ெ 

குோயான, தபருங்குடல் 1.5 மீ நீளமுளடயது. 

இரு சிறுநீரகங்களும் தமாத்ெமாக 2 மில்லியன் தேஃப்ரான்களளக் தகாண்டு 170-180 லிட்டர் ரத்ெத்ளெ 

வடிகட்டுகின்றன. சிறுநீரகங்களானளவ இரத்ெத்தின் அளவில் 99% அளளவ மீண்டும் 

உறிஞ்சிக்தகாண்டு மீள வேங்குகின்றன. இரத்ெத்திலுள்ள 1% மட்டும் வடிகட்டப்பட்டு சிறுநீராக மாறுகிறது. 

முெல் சிறுநீரக மாற்றம்: 1954 ஆம் ஆண்டில் பாஸ்டன் (USA) என்ற ேகரத்திலுள்ள பீட்டர் தபண்ட் பிரிகாம் 

என்ற மருத்துவமளனயில் வஜாசப் இ முர்வர என்ற மருத்துவரும் அவரது சக ஊழியர்களும் தரானால்டு 

மற்றும் ரிச்சர்டு தைரிக் ஆகிய ஒத்ெ பண்புளடய இரட்ளடயர்களுக்கிளடவய முென் முெலில் 

தவற்றிகரமாக சிறுநீரக மாற்றத்ளெ தசய்ெனர். சிறுநீரகத்ளெப் தபற்றுக் தகாண்ட ரிச்சர்டு தைரிக் எட்டு 

வருடங்கள் வாழ்ந்து பின் காைமானார். 

ஆணின் உடலில் மிகச் சிறிய தசல் விந்து ஆகும். ஒரு சாொரண ஆணின் வாழ்ோளில் 500 பில்லியன் 

விந்ெணுக்கள் உருவாகின்றன. இவ்வாறாக விந்துளவ உருவாக்கும் தசயலுக்கு விந்ெணுவாக்கம் 

(ஸ்தபர்மவடாதஜனிசிஸ்) என்று தபயர். 

கருமுட்ளடொன் மிகப்தபரிய மனிெ தசல் ஆகும். கரு முட்ளடயானது உருவாெல் நிகழ்வுக்கு கருமுட்ளட 

உருவாக்கம் (Oogenesis) என்று தபயர். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. கீழ்காண்பனவற்றில் எது உமிழ்நீர் சுரப்பி இல்ளை? 

(அ) ோவடிச் சுரப்பி  

(ஆ) ைாக்ரிமால்  

(இ) கீழ்ொளடச் சுரப்பி  
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(ஈ) வமைண்ணச் சுரப்பி 

2. மனிெனின் இளரப்ளபயில் தபரும்பாலும் தசரிப்பளவ ___________ ஆகும். 

(அ) கார்வபாளைட்வரட்கள்  

(ஆ) புரெங்கள்  

(இ) தகாழுப்பு  

(ஈ) சுக்வராஸ் 

3. மூச்சுக்குேலின் துளளக்குள் உணவானது நுளேவளெத் ெடுப்பது ___________ ஆகும். 

(அ) குரல்வளள மூடி  

(ஆ) குரல்வளள முளன 

(இ) கடின அண்ணம்  

(ஈ) மிருதுவான அண்ணம் 

4. பித்ெ நீர் ___________ தசரிக்க உெவுகிறது. 

(அ) புரெங்கள்  

(ஆ) சர்க்களர  

(இ) தகாழுப்புகள்  

(ஈ) கார்வபாளைட்வரட்டுகள் 

5. சிறுநீரகத்தின் அடிப்பளடச் தசயல் அைகு ___________ ஆகும். 

(அ) குடலுறுஞ்சிகள்  

(ஆ) கல்லீரல்  

(இ) தேஃப்ரான்  

(ஈ) சிறுநீரகக்குோய் 

6. கீழ்காண்பனவற்றில் எது வியர்ளவயின் உட்கூறு இல்ளை? 

(அ) யூரியா  

(ஆ) புரெம்  

(இ) நீர்  

(ஈ) உப்பு 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             284 

7. ஆண்களில் சிறுநீளரயும் விந்ளெயும் கடத்துவெற்கான தபாதுவான பாளெ _________ ஆகும். 

(அ) சிறுநீரக்குோய்  

(ஆ) சிறுநீர்ப்புறவழி  

(இ) விந்துக்குோய்  

(ஈ) விளரப்ளப 

8. கீழ்காண்பனவற்றில் எது தபண் இனப்தபருக்க மண்டைத்தில் காணப்படாெ பகுதி? 

(அ) அண்டம்  

(ஆ) கருப்ளப  

(இ) விந்ெகம்  

(ஈ) அண்டக்குோய் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. சிறுகுடவைாடு இளரப்ளப இளணயும் பகுதி __________ ஆகும். 

2. உமிழ்நீவராடு உணவிளன கைக்குவெற்கு பயனப்டும் ெளசயாைான, உணர்வு உறுப்பு ________ 

ஆகும். 

3. கல்லீரைால் சுரக்கப்படும் பித்ெ நீர் ெற்காலிகமாக __________ல் வசமித்து ளவக்கப்படுகிறது. 

4. உணவுப் பாளெயில் மிகவும் நீளமான பகுதி __________ ஆகும். 

5. மனிெ உடைானது __________ தவப்ப நிளையில் இயல்பாக தசயல்படுகிறது. 

6. தபண்களின் உடலிலுள்ள மிகப்தபரிய தசல் __________ ஆகும். 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. இளரப்ளபயில் காணப்படும் ளேட்ரிக் அமிைம் உணவிலுள்ள நுண்ணுயிரிகளளக் தகால்லுகிறது. 

2. தசரிமானத்தின் வபாது, புரெங்கள் அமிவனா அமிைங்களாக உளடக்கப்படுகின்றன. 

3. கிளாமருைார் வடிநீரில் அமிவனா அமிைங்கள், ளவட்டமின்கள், ைார்வமான்கள், உப்புகள், 

குளுக்வகாஸ் மற்றும் வெளவயான தபாருட்கள் காணப்படுகின்றன. 

தபாருத்துக: 

உறுப்புகள் நீக்குெல் 

1. வொல் - சிறுநீர் 

2. நுளரயீரல்கள் - வியர்ளவ 
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3. தபருங்குடல் - கார்பன் ளட ஆக்ளைடு 

4. சிறுநீரகங்கள் - தசரிக்காெ உணவு 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

கீழ்காணும் ஒவ்தவாரு வினாக்களிலும், ஒரு கூற்றும் அென் கீவே அெற்கான காரணமும் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கீவே தகாடுக்கப்பட்டுள்ள ோன்கு வாக்கியங்களில் ஒன்ளற சரியான பதிைாகக் 

குறிக்கவும். 

(அ) கூற்றும் அெற்கான காரணமும் சரி. இக்காரணமானது தகாடுக்கப்பட்ட கூற்றிற்கான சரியான 

விளக்கமாகும். 

(ஆ) கூற்றும் அெற்கான காரணமும் சரி. ஆனால் இக்காரணமானது தகாடுக்கப்பட்ட கூற்றிற்கான 

சரியான விளக்கமில்ளை. 

(இ) கூற்றும் சரி அெற்கான காரணம் ெவறானது. 

(ஈ) கூற்றும் மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெவறு 

1. கூற்று: சிறுநீரகங்களின் வழிவய யூரிவயா தவளிவயற்றப்படுகிறது. 

காரணம்: யூரியா ஒரு ேச்சுத் ென்ளமயுளடய தபாருள். இரத்ெத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக யூரியா 

குவிந்ொல் இறப்புக்கு வழிவகுக்கும். 

2. கூற்று: இரு பாலினங்களிலும் பாலினச் சுரப்பிகள் (gonads) இரட்ளட வவளைளயச் தசய்கின்றன. 

காரணம்: பாலினச் சுரப்பிகள் (gonads) முென்ளம பாலியல் உறுப்புகள் என அளேக்கப்படுகின்றன. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. ைாக்ரிமால் 2. புரெங்கள் 3. குரல்வளள மூடிகள் 4. தகாழுப்புகள் 5. தேஃப்ரான் 6. புரெம் 7. 

சிறுநீர்ப்புறவழி 8. விந்ெகம் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. டிவயாடினம் 2. ோக்கு 3. பித்ெப்ளப 4. சிறுகுடல் 5. (370c) 6. அண்டம் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. ெவறு  

சரியான விளட: இளரப்ளபயில் காணப்படும் ளைட்வராகுவளாரிக் அமிைம் உணவிலுள்ள 

நுண்ணுயிர்களளக் தகால்லுகிறது.  

2. சரி 

3. ெவறு  
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சரியான விளட: கிளாமருைார் வடிநீரில் அமிவனா அமிைங்கள், ளவட்டமின்கள் குளுக்வகாஸ், வசாடியம், 

தபாட்டாசியம், ளபகார்பவனட் மற்றும் நீர் ஆகியளவ காணப்படுகின்றன.  

தபாருத்துக:  

1. வொல் - வியர்ளவ 

2. நுளரயீரல்கள் - கார்பன்-ளட-ஆக்ளைடு 

3. தபருங்கடல் - தசரிக்காெ உணவு 

4. சிறுநீரகங்கள் - சிறுநீர் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. கூற்றும் அெற்கான காரணமும் சரி. இக்காரணமானது தகாடுக்கப்பட்ட கூற்றிற்கான சரியான 

விளக்கமாகும்.  

2. கூற்று சரி அெற்கான காரணம் ெவறானது. 

 

9th Science Lesson 21 

21] ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆவராக்கியம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

டாக்டர் ஃபன்க் என்பவரால் ளவட்டமின் என்ற வார்த்ளெ அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது. ளவட்டமின் Aக்கு 

ஆங்கிை எழுத்தின் முெல் எழுத்ொன A தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏதனன்றால் முென் முெலில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ளவட்டமின் இதுவாகும். 

மனிெனின் வொைால் ளவட்டமின் Dஐ உருவாக்க முடியும். மனிெனின் வொலின் மீது சூரியக்கதிர்கள் 

விழும்வபாது (குறிப்பாக அதிகாளையில்) ளவட்டமின் D உருவாக்கப்படுகின்றது. சூரியக் கதிர்கள் 

வொலின் வமல் விழும்வபாது டிளைடிவரா தகாைஸ்ட்ரால் எனும் தபாருள் ளவட்டமின் D ஆக மாறுகிறது. 

எனவவ, ளவட்டமின் D “சூரிய ஒளி ளவட்டமின்” என்று அளேக்கப்படுகிறது. ளவட்டமின் D கால்சியம் 

உறிஞ்சுெலுக்கு உெவுவென் மூைம் எலும்பின் பைத்ளெ அதிகப்படுத்துகிறது. 

வாளேப்பேத்ளெ அளற தவப்ப நிளையில் தகட்டுப்வபாகாமல் நீண்ட ோட்கள் பாதுகாக்கைாம். ஆனால், 

அெளன குளிர் சாெனப்தபட்டியில் ளவத்ொல், பழுக்கச் தசய்வெற்குத் வெளவப்படும் தோதியானது 

தசயலிேந்து விடுகிறது. வமலும், தசல்களள அேத்து பழுப்பு நிறத்ளெ உருவாக்கக் காரணமான 

தோதியானது அதிகம் தசயல்பட்டு, அெனால் பேத்தின் வொல் மஞ்சள் நிறத்திலிருந்து இருண்ட பழுப்பு 

நிறத்திற்கு மாறுகிறது. 

அக்வடாபர் 16ம் வெதி உைக உணவு தினம் களடபிடிக்கப்படுகிறது. அன்று, உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் 

உணவு தகட்டுப் வபாவளெத் ெடுத்ெல் வலியுறுத்ெப்படுகிறது. 
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உணவுப் பாதுகாத்ெளை ஊக்குவிப்பெற்காகவும் அென் முன்வனற்றத்திற்காகவும் 2015ஆம் ஆண்டு 

ஏப்ரல் மாெம் 7ஆம் வெதி “உைக சுகாொர தினத்ென்று” “பண்ளண முெல் உண்ணும் வளர 

பாதுகாத்திடுவீர் உணளவ” என்ற முேக்கம் எழுப்பப்பட்டது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. மனிெ உடலின் சிை வெளவகளளப் பூர்த்தி தசய்ய குளறந்ெ அளவவ (ளமக்வரா) வெளவப்படும் 

ஊட்டச்சத்து 

(அ) கார்வபாளைட்வரட்  

(ஆ) புவராட்டீன்  

(இ) ளவட்டமின்  

(ஈ) தகாழுப்பு 

2. சிட்ரஸ் வளக பேங்களள உணவில் வசர்த்துக் தகாள்வென் மூைம் ‘ஸ்கர்வி’ வோளயக் குணப்படுத்ெ 

முடியும் என்று கூறியவர். 

(அ) வஜம்ஸ் லிண்ட்  

(ஆ) லூயிஸ் பாஸ்டர்  

(இ) சார்ைஸ் டார்வின்  

(ஈ) ஐசக் நீயூட்டன் 

3. தவங்காயம், உருளளக்கிேங்கு வபான்றளவ முளள கட்டுவளெத் ெடுக்கும் முளற. 

(அ) அதிக குளிர் நிளையில் பாதுகாத்ெல்  

(ஆ) கதிர் வீச்சு முளற 

(இ) உப்பிளனச் வசர்த்ெல்  

(ஈ) கைன்களில் அளடத்ெல் 

4. மத்திய அரசின் உணவு மற்றும் உணவுக் கைப்படச் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு. 

(அ) 1964  

(ஆ) 1954  

(இ) 1950  

(ஈ) 1963 

5. உணவு தகட்டுப்வபாவெற்குக் காரணமாக உள்காரணியாகச் தசயல்படுவது. 

(அ) தமழுகுப் பூச்சு  
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(ஆ) சுகாொரமற்ற சளமயல் பாத்திரங்கள் 

(இ) உணவின் ஈரத்ென்ளம  

(ஈ) தசயற்ளக உணவுப் பாதுகாப்புப் தபாருட்கள் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. உணவில் __________ எடுத்துக்தகாள்வென் மூைம் குளறபாட்டு வோய்களளத் ெடுக்க முடியும். 

2. உணவுப் தபாருட்களின் இயல்பான ென்ளம மற்றும் அென் ெரத்ளெப் பாதிக்கக்கூடிய தசயல்பாடு 

___________ என்று அளேக்கப்படுகிறது. 

3. சூரிய தவளிச்சத்தின் மூைம் உடலில் ளவட்டமின் D உற்பத்தியாவொல் இெற்கு __________ 

ளவட்டமின் என்று தபயர். 

4. நீளர தவளிவயற்றுெல் முளறயில் அடிப்பளடக் தகாள்ளகயானது ___________ நீக்குவொகும். 

5. உணவுப்தபாருள்களள அவற்றின் ____________ வெதி முடிந்ெ நிளையில் வாங்கக்கூடாது. 

6. இந்தியாவில் ெயாரிக்கப்படும் ___________ மற்றும் ___________ தபாருட்களுக்கு அக்மார்க் ெரக் 

குறியீடு சான்றிெழ் தபற வவண்டும். 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. ளெராய்டு சுரப்பியின் தசயல்பாட்டிற்கு இரும்புச்சத்து வெளவப்படுகிறது. 

2. மனிெ உடலின் இயல்பான தசயல்பாட்டிற்கு ளவட்டமின் தபருமளவில் வெளவப்படுகின்றது. 

3. ளவட்டமின் C நீரில் களரயக்கூடியது. 

4. உணவில் தகாழுப்புச்சத்து வபாதுமான அளவில் இல்ளைதயன்றால் உடல் எளடக் குளறவு ஏற்படும். 

5. வவளாண் உற்பத்திப் தபாருள்களுக்கு ISI முத்திளர கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. 

தபாருத்துக: 

1. கால்சியம் - ெளசச்வசார்வு 

2. வசாடியம் - இரத்ெ வசாளக 

3. தபாட்டாசியம் - ஆஸ்டிவயா வபாவராசிஸ் 

4. இரும்பு - முன் கழுத்துக் கேளை 

5. அவயாடின் - ெளசப்பிடிப்புகள் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் 
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(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் அல்ை 

(இ) கூற்று சரி. காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெவறு. 

1. கூற்று: ஹீவமாகுவளாபினில் இரும்பு உள்ளது. 

காரணம்: இரும்புக் குளறபாடு இரத்ெ வசாளக வோளய ஏற்படுத்துகிறது. 

2. கூற்று: அக்மார்க் என்பது ஒரு ெரக் கட்டுப்பாட்டு நிறுவனம். 

காரணம்: ஐஎஸ்ஐ என்பது ெரத்தின் குறியீடு. 

விரிவாக்கம் ெருக: 

1. ISI 2. FPO 3. AGMARK 4. FCI 5. FSSAI 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. ளவட்டமின்கள் 2. வஜம்ஸ் லிண்ட் 3. கதிர் வீச்சு முளற 4. (1954) 5. உணவின் ஈரத்ென்ளம 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. சரிவிகிெ உணவு 2. உணவு கைப்படம் 3. சூரிய 4. நீளர 5. காைவதி 6. விவசாயம் மற்றும் கால்ேளட 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. ெவறு  

சரியான விளட: ளெராய்டு சுரப்பியின் தசயல்பாட்டிற்கு அவயாடின் சத்து வெளவப்படுகிறது.  

2. ெவறு  

சரியான விளட: மனிெ உடலின் இயல்பான தசயல்பாட்டிற்கு ளவட்டமின் சிறிய அளவில் 

வெளவப்படுகின்றன.  

3. சரி 

4. சரி 

5. ெவறு  

சரியான விளட: தொழிற்சாளை உற்பத்தி தபாருள்களுக்கு ஐளi முத்திளர கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.  

தபாருத்துக:  

1. கால்சியம் - ஆஸ்டிரிவயா வபாவராசிஸ்  

2. வசாடியம் - ெளசப்பிடிப்புகள் 

3. தபாட்டாசியம் - ெளசச்வசார்வு 
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4. இரும்பு - இரத்ெ வசாளக 

5. அவயாடின் - முன் கழுத்துக் கேளை 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்ெ சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

1. கூற்றும் மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் எல்ை.  

2. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெவறு 

விரிவாக்கம்:  

1. ISI - Indian Standards Institution (இந்திய ெரக்கட்டுப்பாட்டு நிறுவனம்) 

2. FPO - Fruit Process Order (கனி உற்பத்திப் தபாருள்கள் ஆளண) 

3. AGMARK - Agricultural Marking (வவளாண் தபாருட்களுக்கான ெரக்குறியீடு) 

4. FCI - Food Corporation of India (இந்திய உணவுக் கேகம்) 

5. FSSAI - Food Safety and Standards Authority of India (இந்திய உணவுப் தபாருள் பாதுகாப்பு மற்றும் ெர 

நிர்ணய ஆளணயம்). 

 

9th Science Lesson 22 

22] நுண்ணுயிரிகளின் உைகம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஆன்டன் வான் லூவன்ஹீக் என்ற நுண்ணுயிரியைாளர் முென் முெலில் நுண்வணாக்கிளய 

வடிவளமத்ொர். அவர் 1647ஆம் ஆண்டில் ெனது பல்லிலிருந்து சிளெவுற்ற பகுதிளய எடுத்து அளெ 

நுண்வணாக்கியின் உெவியுடன் உற்று வோக்கினார். அதில் அங்குமிங்கும் சுற்றிக் தகாண்டிருக்கும் 

கண்களால் வேரடியாக காண இயைாெ நுண்ணிய உயிரிகள் அதிகளவு இருப்பளெக் கண்டு 

ஆச்சரியப்பட்டார். 

ளவரஸிலுள்ள புரெ உளறயற்ற தீங்களிக்கும் ஆர்.என்.ஏ.வவ வீராய்டு எனப்படும். இளவ ொவர 

தசல்களில் உட்புகுந்து அத்ொவரங்களுக்கு வோயிளன உண்டாக்குகின்றன. 

உைக சுகாொர தினம் - ஏப்ரல் 7 

உைக மவைரியா தினம் - ஏப்ரல் 25 

உைக எய்ட்ஸ் தினம் – டிசம்பர் 1 

உைக காச வோய் எதிர்ப்பு தினம் - மார்ச் 24. 

பாக்டீரியாவியலின் ெந்ளெ என்று அளேக்கப்படும் இராபர்ட் வகாஃ என்பவர் தஜர்மானிய மருத்துவராவார். 

இவர் முென் முெலில் நுண்கிருமிகள் எப்படி வோய்களளத் வொற்றுவிக்கின்றன என்பளெ கற்றவராவார். 
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1876ஆம் ஆண்டு தசம்மறி ஆடுகளில் காணப்பட்ட ஆந்த்ராக்ஸ் என்ற வோயானது வபசில்ைஸ் ஆந்ெராசிஸ் 

என்ற உயிரியால் உருவாகிறது என்பளெச் சுட்டிக்காட்டினார். 

சர் தரானால்ட் ராஸ் என்பவர் இந்தியாவில் பிறந்ெ பிரிட்டிஷ் மருத்துவராவார். இவர் மவைரியாளவப் 

பற்றிய ெனது ஆய்விற்கு புகழ் தபற்றவர். இவர் இந்திய மருத்துவத் துளறயில் 25 ஆண்டுகள் 

பணியாற்றினார். ெனது ஆராய்ச்சியின் விளளவாக, மவைரியா ஒட்டுண்ணியின் வளரும் நிளைகளானது 

தகாசுவின் இளரப்ளப – குடல்வழிப் பகுதியில் ேளடதபறுகிறது எனவும், எனவவ மவைரியாவானது 

தகாசுவினால்ொன் பரவுகிறது எனவும் நிரூபித்ொர். உடலியல் அல்ைது மருத்துவத் துளறகளில், மவைரியா 

பரவும் விெம் பற்றிய ெனது கண்டுபிடிப்புகாக 1902ஆம் ஆண்டு வோபல் பரிளசப் தபற்றார். 

பப்பாளி இளைகளின் தகாழுத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டு வடிகட்டப்பட்ட திரவம் மற்றும் நிைவவம்பு கசாயம் 

ஆகியளவ இந்வோய் பாதிக்கப்பட்ட வோயாளிகளுக்கு தகாடுக்கப்படுகிறது. இது இரத்ெத் ெட்டுகளின் 

எண்ணிக்ளகளய அதிகரிப்பொக அறியப்பட்டுள்ளது. 

2009ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாெத்தில் பன்றிக்காய்ச்சைானது கண்டறியப்பட்டது. இந்வோய் பை மில்லியன் 

மக்களளத் ொக்கியது. எனவவ ஜீன் 2009ஆம் ஆண்டு உைக சுகாொர நிறுவனம் (World Health 

Organisation – WHO) பன்றிக் காய்ச்சல் வோளய தபரும் தகாள்ளள வோய் (Pandeic) என அறிவித்ெது. 

2015ஆம் ஆண்டு, இந்தியாவில் 31,000 மக்கள் இந்வோயால் பாதிக்கப்பட்டு அதில் 1900 வபர் இறந்து 

வபானொக ெகவல்கள் உள்ளன. 

பறளவ இன்ஃபுளுயன்சா ளவரஸ் எனப்படும் H5N1 ளவரஸ் 1996ஆம் ஆண்டு வொன்றியது. இந்ெ 

ளவரைால் முென் முெலில் தெற்கு சீனா மற்றும் ைாங்காங்கில் வோய் வொன்றியொகக் 

கண்டறியப்பட்டது. எச்5என்1 என்ற ளவரைானது 1997ஆம் ஆண்டு உைக சுகாொர நிறுவனத்ொல் 

முெைாவொக மனிெனில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. முென் முெலில் இந்வோயின் தவளிப்பாடு 2003ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பரில் அறியப்பட்டது. 

எச்.ஐ.வி வோயானது முென் முெலில் அதமரிக்காவில் ைட்டாய் என்ற இடத்தில் 1981ஆம் ஆண்டு 

கண்டுணரப்பட்டது. 1986ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாெம் இந்தியாவில் ெமிழ் ோட்டில்ொன் முெைாவது எய்ட்ஸ் 

பாதிப்பு ஆொரத்துடன் தெளிவாகக் கண்டறியப்பட்டது. இந்ெ எய்ட்ஸ் பாதிப்பிற்கு எய்ட்ஸ் ெடுப்பூசி ஆர்.வி. 

144 என்ற மருந்ொனது ொய்ைாந்து ோட்டில் 2003ஆம் ஆண்டு வசாெளனக்காக வேங்கப்பட்டது. 

இெனுளடய ஆய்வறிக்ளக 2011ஆம் ஆண்டு வேங்கப்பட்டது. 

ெடுப்பூசியிடுெல் நிகழ்ளவ எட்வர்டு தஜன்னர் என்பவர் அறிமுகப்படுத்தினார். உைக சுகாொர 

நிறுவனத்தின் (WHO) அறிக்ளகயின்படி, மனிெ குைத்தினிளடவய இருந்ெ தபரியம்ளமயானது 

தஜன்னரின் ெடுப்பூசி மூைம் முழுவதுமாக அழிக்கப்பட்டுவிட்டது. 

லூயிஸ் பாய்ஸ்டர் என்பவர் 18ஆம் நூற்றாண்டின் பிரான்ஸ் ோட்ளடச் சார்ந்ெ வவதியியைாளர் மற்றும் 

நுண்ணுயிரியைாளர் ஆவார். இவர் வோய்த் ெடுப்பு மருந்ெளித்ெல் மற்றும் பாஸ்டுளரவசஷன் என்ற 

நிகழ்விற்கு தபயர் தபற்றவர். இவர் காைரா, ஆந்த்ராக்ஸ் மற்றும் பிற வோய்களுக்கு மருந்ளெ 

உருவாக்கினார். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. கீழ்காண்பனவற்றுள் காற்றினால் பரப்பப்படுவது. 
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(அ) காசவோய்  

(ஆ) மூளளக்காய்ச்சல்  

(இ) ளடபாய்டு  

(ஈ) காைரா 

2. மளறமுக விெத்தில் வோய் பரவும் வழிமுளற 

(அ) தும்மல்  

(ஆ) இருமல்  

(இ) கடத்திகள்  

(ஈ) துளிர் தொற்று முளற 

3. டிப்தீரியா எளெத் ொக்குகிறது? 

(அ) நுளரயீரல்  

(ஆ) தொண்ளட  

(இ) இரத்ெம்  

(ஈ) கல்லீரல் 

4. காசவோயினால் பாதிக்கப்படும் முென்ளம உறுப்பு 

(அ) எலும்பு மஜ்ளஜ  

(ஆ) குடல்  

(இ) மண்ணீரல்  

(ஈ) நுளரயீரல் 

5. மூக்கின் வழியாக உடலிளன அளடயும் நுண்ணுயிரிகள் தபரும்பாலும் __________ ொக்கும். 

(அ) குடலிளன  

(ஆ) நுளரயீரலிளன  

(இ) கல்லீரலிளன  

(ஈ) நிணநீர் முளனகளள 

6. மஞ்சள் காமாளையால் பாதிக்கப்படும் உறுப்பு  

(அ) கல்லீரல்  
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(ஆ) நுளரயீரல்  

(இ) சிறுநீரகம்  

(ஈ) மூளள 

7. குேந்ளெ நிளையில் வாெத்திளனத் ெரும் வபாலிவயாளமலிடிஸ் ளவரைானது இவ்வழியாக 

உடலினுள் தசல்கிறது. 

(அ) வொல்  

(ஆ) வாய் மற்றும் மூக்கு  

(இ) காதுகள்  

(ஈ) கண் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ___________ கரிமப் தபாருட்கள் மற்றும் விைங்குக் கழிவுகளள அம்வமானியாவாக மாற்றுகின்றன. 

2. ளடபாய்டு காய்ச்சல் ___________ ஆல் ஏற்படுத்ெப்படுகிறது. 

3. எச்1. எச்.1 (H1 N1) ளவரஸ் ____________ ஐ உருவாக்குகிறது. 

4. தடங்கு என்ற ளவரஸ் வோய் ஏற்படுவெற்கு __________ ஒரு கடத்தியாக தசயைாற்றுகிறது. 

5. __________ என்ற ெடுப்பூசி காசவோய்க்கு வபாதுமான பாதுகாப்பிளன வேங்குகிறது. 

6. காைரா __________ ஆல் ஏற்படுகிறது; மற்றும் மவைரியா __________ ஆல் ஏற்படுகிறது. 

விரிவுபடுத்தி எழுதுக: 

1. ORS 2. WHO 3. HIV 4.BCG 5. DPT 

கீழ்காண்பனவற்றுள் ெனித்திருப்பளெ தெரிந்தெடு: 

1. எய்ட்ஸ், தரட்வரா ளவரஸ், லிம்வபாளசட்ஸ், பி.சி.ஜி. 

2. பாக்டீரிய வோய், வரபிஸ், காைரா, சாொரண சளி மற்றும் இன்ஃபுளுயன்சா 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. ளரவசாபியமானது, பருப்பு வளகத் ொவரங்களில் காணப்படும் வவர் முடிச்சுகளில் வளிமண்டை 

ளேட்ரஜளன நிளைநிறுத்துபளவவயாடு தொடர்புளடயது. 

2. தொற்றாெ வளக வோய்கள் ஒரு மனிெனிடம் இருந்து வளர்ந்து பிறருக்கு பரவுவொகும்.  

3. 1796ஆம் ஆண்டு தஜன்னர் என்பவர் வோய்த் ெடுப்பு உருவாக்குெல் என்ற நிகழ்விளனக் 

கண்டறிந்ொர். 
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4. தைப்பாளடட்டிஸ் ‘பி’, தைப்பாளடட்டிஸ் ‘ஏ’ ளவக்காட்டிலும் அபாயகரமானது. 

தபாருத்துக: 

1. பன்றிக்காய்ச்சல் - மனிெ பாப்பிவைாமா ளவரஸ் 

2. பிறப்புறுப்பு பாலுண்ணிகள் - தைச்.ஐ.வி. (HIV) 

3. எய்ட்ஸ் - ளமக்வகாபாக்டீரியம் 

4. காசவோய் - இன்ஃபுளுயன்சா ளவரஸ் எச்1 என்1 (H1N1) 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும் 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் இல்ளை 

(இ) கூற்று சரி. ஆனால் காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்று ெவறு. ஆனால் காரணம் சரி 

1. கூற்று: சின்னளம வோய் உடலில் வடுக்களாலும் ெடங்களாலும் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. 

காரணம்: சின்னம்ளமயானது முகத்தில் அரிப்பிளன ஏற்படுத்தி உடலில் அளனத்து இடங்களிலும் 

பரவக்கூடியது. 

2. கூற்று: எதிர் உயிர்தபாருட்களள உட்தகாள்வொல் தடங்கு வோளயக் குணமாக்கைாம். 

காரணம்: வோய் எதிர் உயிர் தபாருட்கள் ளவரஸ்கள் தபருகுவளெத் ெடுக்கின்றன. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. காசவோய் 2. கடத்திகள் 3. தொண்ளட 4. நுளரயீரல் 5. நுளரயீரலிளன 6. கல்லீரல் 7. வாய் மற்றும் 

மூக்கு 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. பூஞ்ளசகள் 2. சால்வமாதனல்ைா ளடஃபி 3. பன்றிக்காய்ச்சல் 4. ஏடிஸ் எய்ஜிப்டி தகாசு 5. வபசில்ைஸ் 

கால்தமட்தட குயிரின்  

6. விப்ரிவயா காைவர, பிளாஸ்வமாடியம் என்ற புவராட்வடாவசாவா ஒட்டுண்ணி 

விரிவுப்படுத்தி எழுதுக:  

1. ORS - Oral Rehydration Solution (வாய்வழி நீர்ச் சத்திளன ெரும் நீர்மத்திளன உட்தகாள்ளல்) 

2. WHO - World Health Organisation (உைக சுகாொர நிறுவனம்) 

3. HIV - Human Immunodeficiency Virus (மனிெ வோய் எதிர்ப்பு குளறவுபடுத்தும் ளவரஸ்) 
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4. BCG - Bacillus Calmette Guerin (வபசிைஸ் கால்தமட் குய்ரின்) 

5. DPT - Diphtheria Pertussis Tetanus (Triple Vaccine) (டிப்தீரியா, தபர்டுசிஸ், தடட்டானஸ் (மூன்று வோய் 

ெடுப்பு மருந்து)) 

கீழ்க்காண்பனவற்றுள் ெனித்திருப்பளெ தெரிந்தெடு 

1. பி.சி.ஜி 

2. காைரா 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. சரி 

2. ெவறு  

சரியான விளட: தொற்றாெ வளக வோய்கள் ஒரு மனிெனிெடமிருந்து வளர்ந்து பிறருக்கு பரவாது.  

3. சரி 

4. சரி 

தபாருத்துக:  

1. பன்றிக்காய்ச்சல் - இன்ஃபுளுயன்சா ளவரஸ் எச் 1 என்1 

2. பிறப்புறுப்பு பாலுண்ணிகள் - மனிெ பாப்பிவைாமா ளவரஸ்  

3. எய்ட்ஸ் - தைச்.ஐ.வி 

4. காசவோய் - ளமக்வகாபாக்டீரியம் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க:  

1. கூற்று மற்றும் சாரணம் இரண்டும் சரி வமலும், காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.  

2. கூற்று ெவறு ஆனால் காரணம் சரி 

 

9th Science Lesson 23 

23] தபாருளாொர உயிரியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

உேவன் தசயலி: ெமிழ்ோடு அரசு உேவன் தசயலி என்ற ளகவபசி பயன்பாட்டுச் தசயலிளய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இென் மூைம் அரசு வேங்கும் விவசாய மானியங்கள், விவசாய உபகரணங்கள், 

பயிர்க் காப்பீட்டுத் ெகவல்கள் மற்றும் காைநிளை ஆகியளவ பற்றிய ெகவல்களளப் தபறமுடியும். வமலும் 
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அரசு மற்றும் ெனியார் நிளையங்களில் உள்ள விளெ மற்றும் உரங்களின் ளகயிருப்ளபப் பற்றிய 

ெகவல்களளயும் வேங்குகின்றது. 

பிரெம மந்திரி பயிர்க் காப்பீட்டுத் திட்டம் (PMFBY): இது இந்திய ேடுவண் அரசின் வவளாண் பயிர்க் 

காப்பீட்டுத் திட்டமாகும். இத்திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு நிதி உெவியும், பயிர்க் 

காப்பீடும் வேங்குகின்றது. இது 2016ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாெம் 18ஆம் ோள் அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது. 

உயிரி உரத்திட்டம்: இத்திட்டம் ெமிழ்ோடு அரசால் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது. இயற்ளக 

விவசாயத்ளெ முளறயாக நிர்வகிப்பதும், மண் வளத்ளெ அதிகரிப்பெற்கு உெவி தசய்வதும் இென் 

வோக்கமாகும். 

அறிவியல் மற்றும் தொழில்துளற ஆராய்ச்சிக் கேகம் (CSIR), வெசிய ொவரவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

(NBRI) மற்றும் மருத்துவ, ேறுமணத் ொவரங்களுக்கான மத்திய நிறுவனம் (CIMAP) ஆகியளவ கூட்டாக 

இளணந்து BGR – 34 எனப்படும் நீரழிவு ஆயுர்வவெ ெடுப்பு மருந்ளெ (BGR – Blood Glucose Regulator) 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. இது 34 வளகயான ொவர மூலிளக வளங்களள அங்கமாகக் தகாண்டது. இது 

இரத்ெ அழுத்ெத்ளெக் கட்டுபடுத்துகின்றது. 

ெமிேகத்ளெ ொயகமாகக் தகாண்ட இழுளவ மாடுகள்: 

காங்வகயம்: இளவ காங்வகயத்தில் உருவாகியளவ. ொராபுரம், தபருந்துளற, ஈவராடு, பவானி மற்றும் 

வகாயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் காணப்படுகின்றன.  

புலிக்குளம் மாடுகள்: இவ்வின மாடுகள் ெமிழ்ோட்டில் மதுளர மாவட்டத்திலுள்ள கம்பம் பள்ளத்ொக்குகளில் 

தபாதுவாகக் காணப்படுகின்றன. இளவ ஜல்லிக்கட்டு மாடு எனவும் அளேக்கப்படுகின்றன. நிைத்திளன 

உரவமற்றவும், உேவு தசய்யவும் இவ்வளக மாட்டினங்கள் அதிகம் பயன்படுகின்றன. 

முளனவர் வர்கீஸ் குரியன் என்பவரால் வெசிய பால் பண்ளண வளர்ச்சிக் கேகமானது (NDDB) 

உருவாக்கப்பட்டது. எனவவ, அவர் ேவீன இந்தியாவின் பால் பண்ளணத் தொழில் சிற்பி என்றும், 

தவண்ளமப் புரட்சியின் ெந்ளெ என்றும் அளேக்கப்படுகிறார். NDDB என்ற அளமப்பானது, உைகின் 

மிகப்தபரிய பால் பண்ளண வமம்பாட்டுத் திட்டமான Operation Flood என்ற திட்டத்ளெ தசயல்படுத்தியது. 

கடலிலும், உள் ேன்னீர் இடங்களிலும் (ஏரி, குளங்கள், ஆறுகள்) மற்றும் கடவைார நீர் வாழ் உயிரிகள் 

வளர்ப்பு நிளைகளிலும் அதிகமான மீன் வளங்களளக் தகாண்டுள்ள முன்வனாடி மாநிைமாக ேமது 

ெமிழ்ோடு விளங்குகிறது. மாநிைத்தின் கடல்வாழ் மீன்களின் வளமானது 0.719 மில்லியன் டன் அளவாக 

(மில்லியன் டன் – 10 ைட்சம் கிவைா) உள்ளது. அளெப்வபாைவவ ேன்னீர் மீன் வளர்ப்பானது 4.5 ைட்சம் 

தமட்ரிக் டன்கள் (தமட்ரிக் டன் - 1000 கிவைாகிராம்) அளவாக இருக்கிறது. கடவைார மீன் வளர்ப்பில் 

ெமிழ்ோடானது பிற கடவைார மாநிைங்களள ஒப்பிடும் வபாது 6வது இடத்தில் உள்ளது. 

1947ஆம் ஆண்டு வகரளா மாநிைத்திலுள்ள தகாச்சின் என்ற இடத்தில் மத்திய கடல்சார் மீன் வளர்ப்பு 

ஆராய்ச்சி நிறுவனமானது (The Central Marine Fisheries Reasearch Institute – CMFRI) நிறுவப்பட்டது. 

இந்நிறுவனமானது கடல் மீன் வளர்ப்பு நிளையங்கள், வளகப்பாட்டியல் மற்றும் உயிரிகளின் 

தபாருளாொரப் பண்புகளள ஆராய்ச்சி தசய்ெல் வபான்ற தசயல்களில் அதிக கவனம் தசலுத்துகின்றது. 
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தசன்ளனளய ெளைளமயிடமாகக் தகாண்டு 1987ம் ஆண்டு மத்திய உவர் நீர் வாழ் உயிரி வளர்ப்பு 

நிறுவனமானது (CIBA – Central Institue of Brackish water aquaculture) நிறுவப்பட்டது. இந்ெ 

நிறுவனத்தின் வோக்கமானது, கிளிஞ்சல்கள் மற்றும் துடுப்புள்ள மீன்களள வளம் குன்றாமல் உவர் 

நீர்நிளைகளில் வளர்த்து நிர்வகித்ெல் ஆகும். இந்நிறுவனமானது, துடுப்பு மீன் மற்றும் இறால் 

ஆகியவற்ளற சிறிய அளவில் வளர்ப்வபாருக்கு ேவீன தொழில் நுட்பங்களள வேங்கி உெவி புரிகிறது. 

வெனீ ெனது ஒரு பயணத்தில் குளறந்ெது 50 முெல் 100 மைர்களிடம் வெளன வசகரிக்கும். சராசரியாக 

ஒரு வெனீ ெனது வாழ்ோளில் ½ வெக்கரண்டி வெளன மட்டுவம வசகரிக்கிறது. 1 கி.கி வெனில் 3200 

கவைாரி ஆற்றல் உள்ளது. இது ஆற்றல் மிகுந்ெ உணவாகும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. மீன் உற்பத்தி மற்றும் வமைாண்ளம என்பது  

(அ) பிஸ்ஸி கல்ச்சர்  

(ஆ) தசரிகல்ச்சர்  

(இ) அக்வா கல்ச்சர்  

(ஈ) வமானா கல்ச்சர் 

2. கீழ்கண்டவற்றில் எது அயல்ோட்டு இனம் அல்ை? 

(அ) தஜர்சி  

(ஆ) வைல்ஸ்டீன்-பிரிைன்  

(இ) ஷகிவால்  

(ஈ) ப்தரௌன் சுவிஸ் 

3. பின்வருவனவற்றில் எது அயல்ோட்டு மாட்டு இனம் அல்ை? 

(அ) ஏபிஸ் தமல்லிதபரா  

(ஆ) ஏபிஸ் டார்வசாட்டா  

(இ) ஏபிஸ் ப்வளாரா  

(ஈ) ஏபிஸ் சிரானா 

4. பின்வருவன்வற்றில் எந்ெ ஒன்று முக்கிய இந்திய தகண்ளட மீன் இல்ளை? 

(அ) வராகு  

(ஆ) கட்ைா  

(இ) மிரிகால்  
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(ஈ) சின்காரா 

5. வென் கூட்டில் காணப்படும் வவளைக்காரத் வெனீக்கள் எதிலிருந்து உருவாகின்றன? 

(அ) கருவுறாெ முட்ளட  

(ஆ) கருவுற்ற முட்ளட 

(இ) பார்த்திவனாதஜனிஸிஸ்  

(ஈ) ஆ மற்றும் இ 

6. கீழ்க்கண்டவற்றில் அதிக அளவு பால் தகாடுக்கும் பசுவினம் எது? 

(அ) வைாைஸ்டீன்-பிரிைன்  

(ஆ) டார்தைட்  

(இ) ஷகிவால்  

(ஈ) சிவப்பு சிந்தி 

7. வெனீ வளர்ப்பில் தபாதுவாக பயன்படுத்ெப்படும் இந்திய வெனீ எது? 

(அ) ஏபிஸ் டார்வசாட்டா  

(ஆ) ஏபிஸ் ப்வளாரா  

(இ) ஏபிஸ் தபல்ை தபரா  

(ஈ) ஏபிஸ் இண்டிகா 

8. மண்ணில்ைாமல் ொவரங்களள வளர்க்கும் முளற ___________ 

(அ) வொட்டக்களை  

(ஆ) ளைட்வராவபானிக்ஸ்  

(இ) வபாமாைஜி  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்ளை 

9. பூஞ்ளசகள் மற்றும் வாஸ்குைார் ொவரங்கள் ேடத்தும் கூட்டுயிர் வாழ்க்ளக __________ 

(அ) ளைக்கன்  

(ஆ) ளரவசாபியம்  

(இ) ளமக்வகாளரசா  

(ஈ) அசிட்வடாபாக்டர் 
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10. காளான்களின் ொவர உடைம் என்பது _________ 

(அ) காளான் விளெ  

(ஆ) ளமசீலியம்  

(இ) இளை  

(ஈ) இளவ அளனத்தும் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. குயிளனன் மருந்து _________ லிருந்து தபறப்படுகிறது. 

2. வகரிக்கா பப்ளபயா இளை ________ வோளய சரிதசய்ய பயன்படுகிறது. 

3. மண்புழு உரத்ளெ உருவாக்குவது __________ மற்றும் நுண்ணுயிரிகள் ஆகும். 

4. __________ வளர்ப்பின் மூைம் இறால், முத்து மற்றும் உண்ணக்கூடிய சிப்பிகளள உற்பத்தி 

தசய்யைாம். 

5. வென் கூட்டில் உள்ள வளமான வெனீ ___________ ஆகும். 

6. ___________ வெளனப் பெப்படுத்துகிறது. 

7. __________ முளறயில் பல்வவறுபட்ட மீன் வளககளள நீர் நிளைகளில் வளர்க்கைாம். 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. ளமக்வகாளரசா ஒரு பாசி. 

2. பால் தகாடுக்கும் விைங்குகள், விவசாயம் மற்றும் வபாக்குவரத்திற்குப் பயன்படுகின்றன. 

3. ஏபிஸ் புவளாரியா என்பது பாளறத் வெனீ. 

4. ஓங்வகால் கால்ேளடகள் ஒரு தவளிோட்டு இனம். 

5. தவள்ளாட்டு எருவானது தொழு உரத்ளெக் காட்டிலும் அதிக சத்திளனக் தகாண்டுள்ளது. 

தபாருத்துக: 

1. தபரிய கடல் ேண்டு - கடல் மீன் 

2. கட்ைா - முத்து 

3. தகாடுவா மீன் - ஓடு மீன் 

4. தபாக்காலி - துடுப்பு மீன் 

5. பிளிவராட்டஸ் சிற்றினம்- வசாரியாஸிஸ் 

6. சர்ப்பகந்ொ - சிப்பி காளான் 
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7. ஓவைரி கைச்சர் - தரஸ்பிளரன் 

8. ளரட்டா டிங்வடாரியா - காய்கறிப் பண்ளண 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. பிஸ்ஸி கல்ச்சர் 2. ஷகிவால் 3. குறிப்பு: வினாவில் ெவறு உள்ளது. –ல் உள்ளளவ மாட்டு இனமல்ை, 

வெனீக்கள் வளககளாகும். “பின்வருவனவற்றில் இத்ொலிய வளக வெனீ எது” என்பது வினாவானால், 

அெற்கு. ஏபிஸ் தமல்லிதபரா என்பது விளடயாகும். 4. சின்காரா 5. கருவுறாெ முட்ளட 6. வைால்ஸ்டீன் – 

பிரிைன் 7. ளைட்வராவபானிக்ஸ்  

8. ளமக்வகாளரசா 9. ளமக்வகாளரசா 10. ளமசீலியம் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. சின்வசானா மரத்தில் 2. தடங்கு 3. மண்புழுக்கள் 4. நீர் உயிரி 5. இராணித் வெனீ 6. பார்மிக் அமிைம் 7. 

கைப்பு மீன் வளர்ப்பு அல்ைது பை வளக மீன் வளர்ப்பு 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. ெவறு  

சரியான விளட: ளமக்வகாளரசா ஒரு பூஞ்ளச 

2. ெவறு  

சரியான விளட: இருபைளன ெரும் விைங்குகள் விவசாயம் மற்றும் வபாக்குவரத்திற்குப் 

பயன்படுகின்றன. 

3. ெவறு  

சரியான விளட: ஏபிஸ் டார்வசட்டா என்பது பாளெத் வெனீ 

4. ெவறு  

சரியான விளட: ஓங்வகால் கால்ேளடகள் ஒரு உள்ோட்டு இனம் 

5. சரி 

தபாருத்துக:  

1. தபரிய கடல் ேண்டு - ஓடு மீன் 

2. கட்ைா - துடுப்பு மீன் 

3. தகாடுவா மீன் - கடல் மீன் 

4. தபாக்காலி - தேற்பயிவராடு இறால் வளர்ப்பு 

5. பிளிவராட்டஸ் சிற்றினம்- சிப்பி காளான் 
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6. சர்ப்பகந்ொ - தரஸ்பிளரன் 

7. ஒவைரி கல்ச்சர் - காய்கறிப் பண்ளண 

8. ளரட்டா டிங்வடாரியா - வசாரியாஸிஸ் 

 

9th Science Lesson 24 

24] சூழ்நிளை அறிவியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

மண்புழுக்கள் உேவனின் ேண்பன் என அளேக்கப்படுகின்றன. கரிமப் தபாருள்களள தசரிமானம் தசய்ெ 

பின் இளவ ளேட்ரஜன் சத்து நிளறந்ெ புழுவிைக்கிய மண் (Vermicasting) எனப்படும் கழிளவ 

தவளிவயற்றுகின்றன. 

நீரின் முக்கியத்துவத்திளனப் பற்றிய விழிப்புணர்விளன ஏற்படுத்ெ ஒவ்தவாரு வருடமும் மார்ச் 22ஆம் 

வெதியானது உைக நீர் தினமாக பின்பற்றப்படுகிறது. 

சுவிட்சர்ைாந்து ோட்டில் கிைான்ட் என்ற இடத்தில் 1948ம் ஆண்டு அக்வடாபர் மாெம் 5ஆம் ோள் 

ஐ.யூ.சி.என் நிறுவனம் வொற்றுவிக்கப்பட்டது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஒரு உயிரினத்தின் வாழ்திறளனயும், இனப் தபருக்கத்திளனயும் பாதிக்கக் கூடிய உயிர்க் வகாளத்தில் 

காணப்படும் அளனத்துக் காரணிகளும் __________ என அளேக்கப்படுகின்றன. 

(அ) உயிரியல் காரணங்கள்  

(ஆ) உயிரற்ற காரணிகள் 

(இ) உயிர்க் காரணிகள்  

(ஈ) இயற் காரணிகள் 

2. வட, தென் துருவங்களில் காணப்படும் பனிப்பாளறகளிலுள்ள பனிக்கட்டிகள் வேரடியாக ஆவியாக 

மாறும் நிளை _________ எனப்படும். 

(அ) ஆவியாெல்  

(ஆ) குளிர்வித்ெல்  

(இ) பெங்கமாெல்  

(ஈ) உட்தசலுத்துெல் 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             302 

3. வளிமண்டை கார்பன் ளடஆக்ளைடு (CO2) ொவரங்களுக்குள் உட்தசல்லும் நிகழ்வு _________ 

எனப்படும். 

(அ) ஒளிச்வசர்க்ளக  

(ஆ) உட்கிரகித்ெல்  

(இ) சுவாசித்ெல்  

(ஈ) சிளெத்ெல் 

4. __________ ன் அளவு வளிமண்டைத்தில் உயர்வென் விளளவாக பசுளம வீட்டு விளளவும் புவி 

தவப்பமயமாெலும் ஏற்படுகின்றன. 

(அ) கார்பன் வமானாக்ளசடு  

(ஆ) கந்ெக ளடஆக்ளைடு  

(இ) ளேட்ரஜன் ளட ஆக்ளைடு  

(ஈ) கரியமிை வாயு 

தபாருத்துக: 

நுண்ணுயிரிகள் அென் பங்கு 

1. ளேட்ரஜன் நிளைப்படுத்துெல் - ளேட்ரவசாவமானாஸ் 

2. அவமானியாவாெல் - அவசாவடாபாக்டர் 

3. ளேட்வரட்டாெல் - சூவடாவமானாஸ் சிற்றினங்கள் 

4. ளேட்வரட் தவளிவயற்றம் - அழுக ளவக்கும் பாக்டீரியாக்கள் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. ளேட்ரஜன் ஒரு பசுளம வாயு ஆகும். 

2. ேன்றாக வளர்ச்சியளடயாெ வவர்த் ெகவளமப்பு இளடநிளைத்ொவரங்களில் காணப்படுகின்றது. 

3. பாலூட்டிகளில் தவளவால்கள் மட்டுவம பறக்கும். 

4. மண்புழுக்கள் அதிக அதிர்தவண் தகாண்ட எதிதராலித்ெல் என அளேக்கப்படும் அளமப்ளபப் 

பயன்படுத்துக்கின்றன. 

5. வகாளடகாை உறக்கம் என்ற ெகவளமப்பானது குளிர் நிளைளயச் சமாளிக்க பயன்படுவொகும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. உயிர்க்காரணிகள் 2. பெங்கமாெல் 3. ஒளிச்வசர்க்ளக 4. கரியமிை வாயு 
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தபாருத்துக:  

1. ளேட்ரஜன் நிளைப்படுத்துெல் - அவசாவடாபாக்டர் 

2. அவமானியாவாெல் - அழுகளவக்கும் பாக்டீரியங்கள் 

3. ளேட்வரட்டாெல் - ளேட்ரவசாவமானாஸ் 

4. ளேட்வரட் தவளிவயற்றம் - சூவடாவமானாஸ் சிற்றினங்கள் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. ெவறு  

சரியான விளட: கார்பன்ளட ஆக்ளைடு ஒரு பசுளமயான வாயு ஆகும். 

2. ெவறு  

சரியான விளட: ேன்றாக வளர்ச்சியளடந்ெ வவர்த் ெகவளமப்பு இளடநிளைத் ொவரங்களில் 

காணப்படகிறது.  

3. சரி 

4. ெவறு  

சரியான விளட: தவளவால்கள் அதிக அதிர்தவண் தகாண்ட எதிதராலித்ெல் என அளேக்கப்படும் 

அளமப்ளப பயன்படுத்துகின்றன.  

5. ெவறு  

சரியான விளட: வகாளட காை உறக்கம் என்ற ெகவளமப்பானது தவப்பமான, வறண்ட நிளைளயச் 

சமாளிக்க பயன்படுவொகும். 

 

9th Science Lesson 25 

25] லிப்வர ஆபீஸ் இம்ப்ரஸ் (Libre Office Impress) 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ___________ என்பது ெகவல்களின் கட்டளமக்கப்பட்ட விநிவயாமாகும். 

(அ) SlideShow  

(ஆ) Page  

(இ) WordArt  

(ஈ) Presentation 
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2. Slide களள தொகுத்து முளறப்படுத்தி காட்சிப்படுத்துவது ___________ 

(அ) SlideShow  

(ஆ) Charts  

(இ) Page  

(ஈ) Messages 

3. ஒரு விளக்கக்காட்சி என்பது பை ___________ஐ உள்ளடக்கியது. 

(அ) Page  

(ஆ) Slide  

(இ) Placeholders  

(ஈ) Messages 

4. ___________ என்பது கவரும் விெமான உளரகளள சில்லில் உருவாக்க பயன்படுகிறது. 

(அ) Slideshow  

(ஆ) Slideshow  

(இ) Text  

(ஈ) Header and Footer 

5. விளசப்பைளகயில் எந்ெ விளசளய பயன்படத்தினால் Slideshow ளவப் பார்க்க முடியும்? 

(அ) F1  

(ஆ) Tab  

(இ) F5  

(ஈ) F12 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. Presentation 2. Slideshow 3. Slide 4. Header and Footer 5. F5 
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10th Science Lesson 1 

1] இயக்க விதிகள் 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் நிளைமம் எெளனச் சார்ந்ெது. 

(அ) தபாருளின் எளட  

(ஆ) வகாளின் ஈர்ப்பு முடுக்கம் 

(இ) தபாருளின் நிளற  

(ஈ) அ மற்றும் ஆ 

2. கணத்ொக்கு கீழ்கண்டவற்றுள் எெற்குச் சமமானது. 

(அ) உந்ெ மாற்று வீெம்  

(ஆ) விளச மற்றும் காை மாற்ற வீெம் 

(இ) உந்ெ மாற்றம்  

(ஈ) நிளற வீெ மாற்றம் 

3. கீழ்கண்டவற்றிள் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி எங்கு பயன்படுகிறது. 

(அ) ஓய்வு நிளையிலுள்ள தபாருளில்  

(ஆ) இயக்க நிளையிலுள்ள தபாருளில் 

(இ) அ மற்றும் ஆ  

(ஈ) சமநிளறயுள்ள தபாருட்களில் மட்டும் 

4. உந்ெ மதிப்ளப y அச்சிலும் காைத்திளன x அச்சிலும் தகாண்டு ஒரு வளரபடம் வளரயப்படுகிறது. 

இவ்வளரபட சாய்வின் மதிப்பு 

(அ) கணத்ொக்கு விளச  

(ஆ) முடுக்கம் 

(இ) விளச  

(ஈ) விளச மாற்ற வீெம் 

5. விளசயின் சுேற்ச்சி விளளவு கீழ்காணும் எந்ெ விளளயாட்டில் பயன்படுகிறது. 

(அ) நீச்சல் வபாட்டி  

(ஆ) தடன்னிஸ்  

(இ) ளசக்கிள் பந்ெயம்  

(ஈ) ைாக்கி 
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6. புவிஈர்ப்பு முடுக்கம் g ன் அைகு ms-2 ஆகும். இது கீழ்காண் அைகுகளில் எெற்கு சமமாகும். 

(அ) cms-1  

(ஆ) NKg-1  

(இ) N m2 kg-1  

(ஈ) cm2s-2 

7. ஒரு கிவைாகிராம் எளட என்பது _________ ற்கு சமமாகும். 

(அ) 9.8 ளடன்  

(ஆ) 9.8 x 104 N  

(இ) 98 x 104 ளடன்  

(ஈ) 980 ளடன் 

8. புவியில் M நிளற தகாண்ட தபாருள் ஒன்று புவியின் ஆரத்தில் பாதி அளவு ஆரம் தகாண்ட வகாள் 

ஒன்றிற்கு எடுத்துச் தசல்ைப்படுகிறது. அங்கு அென் நிளற மதிப்பு. 

(அ) 4 M  

(ஆ) 2 M  

(இ) M/4  

(ஈ) M 

9. நிளற மதிப்பு மாறாமல் புவியானது ெனது ஆரத்தில் 50% சுருங்கினால் புவியில் தபாருட்களின் 

எளடயானது? 

(அ) 50% குளறயும்  

(ஆ) 50% அதிகரிக்கும் 

(இ) 25% குளறயும்  

(ஈ) 300% அதிகரிக்கும் 

10. ராக்தகட் ஏவுெலில் __________ விதிகள் பயன்படுத்ெப்படுகிறது. 

(அ) நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி  

(ஆ) நியூட்டனின் தபாது ஈர்ப்பியல் விதி 

(இ) வேர் வகாட்டு உந்ெ மாறாக் வகாட்பாடு  

(ஈ) அ மற்றும் இ 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. இடப்தபயர்ச்சி நிகழ்வெற்கு _________ வெளவ. 
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2. ேகர்ந்து தகாண்டு உள்ள ஊர்தியில் திடீர் ெளட ஏற்பட்டால், பயணியர் முன் வோக்கி சாய்கின்றனர். 

இந்நிகழ்வு ___________ மூைம் விளக்கப்படுகிறது. 

3. மரபு ரீதியாக வைஞ்சுழி திருப்புத்திறன் ________ குறியிலும் இடஞ்சுழித் திருப்புத்திறன் 

__________ குறியிலும் குறிக்கப்படுகிறது. 

4. மகிழுந்தின் சக்கரத்தின் சுேற்சி வவகத்திளன மாற்ற __________ பயன்படுகிறது. 

5. 100 கி.கி. நிளறயுளடய மனிெனின் எளட புவிப்பரப்பில் __________ அளவாக இருக்கும். 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. துகள் அளமப்பில் ஏற்படும் வேர்க்வகாட்டு உந்ெம் எப்வபாதும் மாறிலியாகும். 

2. தபாருதளான்றின் வொற்ற எளட எப்வபாதும் அென் உண்ளமயான எளடக்கு சமமாக இருக்கும். 

3. தபாருட்களின் எளட நிைேடுக்வகாட்டுப்பகுதியில் தபருமமாகவும், துருவப்பகுதியில் குளறவாகவும் 

இருக்கும். 

4. திருகு மளற (Screw) ஒன்றிளன குளறந்ெ ளகப்பிடி உள்ள திருகுக்கறடு (spanner) ளவத்து திருகுெல், 

நீளமான ளகப்பிடி தகாண்ட திருகுக்குறடிளன ளவத்து திருகுெளை விட எளிொனொகும். 

5. புவியிளன சுற்றிவரும் விண்தவளி ளமயத்தில் உள்ள விண்தவளி வீரர், புவிஈர்ப்பு விளச 

இல்ைாெொல் எளடயிேப்ளப உணர்கிறார். 

தபாருத்துக: 

 பகுதி I பகுதி II 

(அ) நியூட்டனின் முெல் விதி - ராக்தகட் ஏவுெலில் பயன்படுகிறது 

(ஆ) நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி - தபாருட்களின் சமநிளை 

(இ) நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி - விளசயின் விதி 

(ஈ) வேர்க்வகாட்டு உந்ெ அழிவின்ளம விதி - பறளவ பறத்ெலில் பயன்படுகிறது 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

(அ) கூற்றும் காரணமும் சரியாக தபாருந்துகிறது. வமலும் காரணம் கூற்ளற சரியாக விளக்குகிறது. 

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரி, ஆனால் காரணம் கூற்றிளன சரியாக விளக்கவில்ளை. 

(இ) கூற்று சரியானது ஆனால் காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்று ெவறானது. எனினும் காரணம் சரி. 

1. கூற்று: வைஞ்சுழி திருப்புத்திறன்களின் தமாத்ெ மதிப்பு, இடஞ்சுழி திருப்புதிறன்களின் தமாத்ெ 

மதிப்பிற்கு சமமானொக இருக்கும். 

காரணம்: உந்ெ அழிவின்ளம விதி என்பது புறவிளச மதிப்பு சுழியாக உள்ளவபாது மட்டுவம சரியானொக 

இருக்கும். 

2. கூற்று: ‘g’ ன் மதிப்பு புவிப்பரப்பில் இருந்து உயர தசல்ைவும் புவிப்பரப்பிற்கு கீவே தசல்ைவும் குளறயும், 
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காரணம்: ‘g’ மதிப்பானது புவிப்பரப்பில் தபாருளின் நிளறயிளனச் சார்ந்து அளமகிறது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும் : (விளடகள்) 

1. தபாருளின் நிளற, 2. உந்ெ மாற்றம், 3. அ மற்றும் ஆ, 4. விளச, 5.ளசக்கிள் பந்ெயம் 

6. (NKg-1), 7. (98×104), 8. M 9. (300% அதிகரிக்கும்), 10. அ மற்றும் இ  

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. விளச, 2. நிளைமம், 3. எதிர், வேர், 4. பற்சக்கரம், 5. 980 N 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக.  

1. ெவறு 

சரியான விளட: புறவிளச தசயல்படாெ வபாது மட்டும் அளமப்பின் வேர்க்வகாட்டு உந்ெம் மாறிலி ஆகும்.  

2. ெவறு  

சரியான விளட: தபாருளின் வொற்ற எளட எப்வபாதும் உண்ளம எளடக்கு சமமாக இருக்காது. 

3. ெவறு  

சரியான விளட: தபாருட்களின் எளட நிைேடுக்வகாட்டு பகுதியில் குளறவாகவும், துருவப்பகுதியில் 

அதிகமாகவும் இருக்கும்.  

4. ெவறு  

சரியான விளட: நீளமான ளகப்பிடி தகாண்ட திருக்குறடு ளவத்து திருகுெல் குளறந்ெ ளகப்பிடி உள்ள 

திருகுக்குறடு ளவத்து திருகுெளை விட எளிது.  

5. ெவறு  

சரியான விளட: புவிளய சுற்றிவரும் விண்தவளி ளமயத்தில் உள்ள விண்தவளி வீரர் மிகமிக குளறந்ெ 

புவிஈர்ப்பு விளசயால் எளடயிேப்ளப உணர்கிறார்.  

தபாருத்துக: (விளடகள்)  

பகுதி I பகுதி II 

(அ) நியூட்டனின் முெல் விதி - தபாருட்களின் சமநிளை 

(ஆ) நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி - விளசயின் விதி 

(இ) நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி - பறளவ பறத்ெலில் பயன்படுகிறது 

(ஈ) வேர்க்வகாட்டு உந்ெ அழிவின்ளம விதி - ராக்தகட் ஏவுெலில் பயன்படுகிறது 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியான கூற்றிளன வெர்வு தசய்க: (விளடகள்)  

1. கூற்றும் காரணமும் சரி, ஆனால் காரணம் கூற்றிளன சரியாக விளக்கவில்ளை.  

2. கூற்று சரியானது ஆனால் காரணம் ெவறு 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             309 

10th Science Lesson 2 

2] ஒளியியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

மிக நுண்ணிய துகள்கள் மற்தறாரு தபாருளில் சம அளவில் விரவி இருப்பளெ கூழ்மம் என்கிவறாம். எ.கா. 

பால், புளக, ஐஸ்கிரீம் மற்றும் கைங்கைான நீர். 

தைன்சு சமன்பாடு மற்றும் தைன்ளச உருவாக்குவவார் சமன்பாடு ஆகியளவ தமல்லிய தைன்சுகளுக்கு 

மட்டுவம தபாருந்ெக் கூடியளவ. ெடிமனான தைன்சுகளுக்கு இவ்விரு சமன்பாடுகளும் சிறிய மாற்றங்கள் 

தசய்து பயன்படுத்ெப்படுகின்றன. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. A, B, C, D என்ற ோன்கு தபாருள்களின் ஒளி விைகல் எண்கள் முளறவய 1.31, 1.43, 1.33, 2.4 எனில் 

இவற்றில் ஒளியின் திளசவவகம் தபருமமாக உள்ள தபாருள் எது? 

(அ) A  

(ஆ) B  

(இ) C  

(ஈ) D 

2. தபாருளின் அளவிற்கு சமமான, ெளைகீோன தமய்ப்பிம்பம் கிளடக்க தபாருள் ளவக்கப்பட வவண்டிய 

தொளைவு 

(அ) f  

(ஆ) ஈறிைாத் தொளைவு  

(இ) 2f  

(ஈ) f க்கும் 2f க்கும் இளடயில் 

3. மின் விளக்கு ஒன்று குவிதைன்சு ஒன்றின் முென்ளமக் குவியத்தில் ளவக்கப்பட்டுள்ளது. மின் விளக்கு 

ஒளியூட்டப்படும் வபாது, குவி தைன்சானது 

(அ) விரிக்கும் கற்ளறகளள உருவாக்கும் 

(ஆ) குவிக்கும் கற்ளறகளள உருவாக்கும் 

(இ) இளணக் கற்ளறகளள உருவாக்கும் 

(ஈ) நிறக் கற்ளறகளள உருவாக்கும். 

4. குவி தைன்சின் உருப்தபருக்கமானது எப்வபாதும் __________ மதிப்புளடயது. 

(அ) வேர்க்குறி  

(ஆ) எதிர்க்குறி  

(இ) வேர்க்குறி (அ) எதிர்க்குறி  
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(ஈ) சுழி 

5. ஒரு குவி தைன்சானது, மிகச்சிறிய தமய்பிம்பத்ளெ முென்ளமக் குவியத்தில் உருகாக்கினால், தபாருள் 

ளவக்கப்படும் இடம் _____________ 

(அ) முென்ளமக் குவியம் 

(ஆ) ஈறிைாத் தொளைவு 

(இ) 2f 

(ஈ) f க்கும் 2f க்கும் இளடயில் 

6. ஒரு தைன்சின் திறன் -4D எனில் அென் குவியத் தொளைவு 

(அ) 4 மீ  

(ஆ) -40 மீ  

(இ) -0.25 மீ  

(ஈ) -2.5 மீ 

7. கிட்டப்பார்ளவ குளறபாடு உளடய கண்ணில், தபாருளின் பிம்பமானது _______ 

வொற்றுவிக்கப்படுகிறது. 

(அ) விழித் திளரக்குப் பின்புறம்  

(ஆ) விழித்திளரயின் மீது 

(இ) விழித் திளரக்கு முன்பாக  

(ஈ) குருட்டுத் ொனத்தில்  

8. விழி ஏற்பளமவுத் திறன் குளறபாட்ளடச் சரி தசய்ய உெவுவது 

(அ) குவி தைன்சு  

(ஆ) குழி தைன்சு  

(இ) குவி ஆடி  

(ஈ) இரு குவிய தைன்சு 

9. தசால் அகராதியில் உள்ள சிறிய எழுத்துகளளப் படிப்பெற்கு உகந்ெ தைன்சு எது? 

(அ) 5 தச.மீ குவிய தூரம் தகாண்ட குவிதைன்சு  

(ஆ) 5 தச.மீ குவிய தூரம் தகாண்ட குழி தைன்சு 

(இ) 10 தச.மீ குவிய தூரம் தகாண்ட குவி தைன்சு  

(ஈ) 10 தச.மீ குவிய தூரம் தகாண்ட குழி தைன்சு 

10. ஒரு முப்பட்டகத்தின் வழிவய தசல்லும், நீைம், பச்ளச மற்றும் சிவப்பு நிறங்களின் திளச வவகங்கள் VB, 

VG.VR எனில் பின்வருவனவற்றுள் எச்சமன்பாடு சரியானது? 
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(அ) VB = VG = VR  

(ஆ) VB > VG >VR  

(இ) VB < VG < VR  

(ஈ) VB < VG >VR 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ஒளி தசல்லும் பாளெ __________ என்று அளேக்கப்படுகிறது. 

2. ஒரு ஒளிபுகும் ஊடகத்தின் ஒளி விைகல் எண் எப்வபாதும் ஒன்ளற விட ___________ 

3. படுகின்ற ஒளிக்கற்ளறயின் ஆற்றலும் சிெறைளடந்ெ கற்ளறயின் ஆற்றலும் சமமாக இருந்ொல் அது 

__________ சிெறல் எனப்படும். 

4. ராவை சிெறல் விதிப்படி, சிெறல் அளவானது, படுகின்ற ஒளிக்கதிரின் __________ ன் ோன்மடிக்கு 

எதிர் ெகவில் இருக்கும். 

5. ___________ கண்ணிற்குள் நுளேயும் ஒளியின் அளளவக் கட்டுப்படுத்துகிறது. 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. அடர்வு மிகு ஊடகத்தில் ஒளியின் திளச வவகமானது, அடர்வு குளற ஊடகத்தில் இருப்பளெவிட 

அதிகமாக இருக்கும். 

2. தைன்சின் திறனானது தைன்சின் குவியத் தொளைளவச் சார்ந்ெது. 

3. விழி தைன்சின் குவிக்கும் திறன் அதிகரிப்பொல் தூரப்பார்ளவ ஏற்படுகிறது. 

4. குவிதைன்சானது, எப்வபாதும் சிறிய மாயப் பிம்பத்ளெவய உருவாக்கும். 

தபாருத்துக: 

1. தரட்டினா - அ. கண்ணில் ஒளிக்கதிர் தசல்லும் பாளெ 

2. கண் பார்ளவ - ஆ. வசய்ளமப்புள்ளி விழிளய வோக்கி ேகர்ெல் 

3. சிலியரித் ெளசகள் - இ. அண்ளமப்புள்ளி விழிளய விட்டு விைகிச் தசல்லுெல் 

4. கிட்டப்பார்ளவ - ஈ. விழித்திளர 

5. தூரப்பர்ளவ - உ. விழி ஏற்பளமவுத்திறன் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கம். 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கமன்று. 

(இ) கூற்று சரியானது. ஆனால் காரணம் சரியன்று. 

(ஈ) கூற்று ெவறானது. ஆனால், காரணம் சரியானது. 
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1. கூற்று: ஊடகத்தின் ஒளிவிைகல் எண் அதிகமாக இருந்ொல் (அடர்வு மிகு ஊடகம்), அந்ெ ஊடகத்தில் 

ஒளியின் திளசவவகம் குளறவாக இருக்கும். 

காரணம்: ஊடகத்தின் ஒளிவிைகல் எண், ஒளியின் திளசவவகத்திற்கு எதிர்த்ெகவில் இருக்கும். 

2. கூற்று: விழி தைன்சின் குவிக்கும் திறன் அதிகரிப்பொல், கிட்டப்பார்ளவ என்னும் பார்ளவக் குளறபாடு 

வொன்றுகிறது. 

காரணம்: குழிதைன்ளசப் பயன்படுத்தி கிட்டப்பார்ளவக் குளறப்பாட்ளடச் சரி தசய்யைாம். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. A, 2. (2f), 3. இளணக் கற்ளறகளள உருவாக்கும், 4. வேர்க்குறி (அ) எதிர்க்குறி, 5. ஈறிைாத் தொளைவு, 

6. (-0.25மீ),  

7. விழித் திளரக்கும் முன்பாக, 8. இரு குவிய தைன்சு, 9. (5 தச.மீ. குவிய தூரம் தகாண்ட குவிதைன்சு), 10. 

VB < VG < VR  

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. ஒளிக்கதிர், 2. அதிகம், 3. மீட்சித் சிெறல், 4. அளைநீளத்தில், 5. ஐரிஸ்  

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெத் திருத்தி எழுதுக. 

1. ெவறு  

சரியான விளட: அடர்வு மிகு ஊடகத்தில் ஒளியின் திளச வவகமானது, அடர்வு குளற ஊடகத்தில் 

இருப்பளெவிட குளறவாக இருக்கும்.  

2. சரி  

தைன்சின் திறனானது தைன்சின் குவியத் தொளைளவச் சார்ந்ெது.  

3. ெவறு  

சரியான விளட: விழி தைன்சின் குவிக்கும் திறன் அதிகரிப்பொல் கிட்டப்பார்ளவ ஏற்படுகிறது.  

4. ெவறு  

சரியான விளட: குழிதைன்சானது, எப்வபாதும் சிறிய மாயப் பிம்பத்ளெவய உருவாக்கும்;.  

தபாருத்துக: (விளட) 

1. தரட்டினா - விழித்திளர 

2. கண்பாளவ - கண்ணில் ஒளிக்கதிர் தசல்லும் பாளெ 

3. சிலியரித் ெளசகள் - விழி ஏற்பளமவுத்திறன்  

4. கிட்டப்பார்ளவ - வசய்ளமப் புள்ளி விழிளய வோக்கி ேகர்ெல்  

5. தூரப்பார்ளவ - அண்ளமப்புள்ளி விழிளய விட்டு விைகிச் தசல்லுெல் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க: (விளடகள்) 

1. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கம்.  
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2. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கமன்று. 

 

10th Science Lesson 3 

3] தவப்ப இயற்பியல் 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. தபாது வாயு மாறிலியின் மதிப்பு 

(அ) 3.81 J வமால்-1 K-1  

(ஆ) 8.03 J வமால்-1 K-1  

(இ) 1.38 J வமால்-1K-1  

(ஈ) 8.31 J வமால்-1 K-1 

2. ஒரு தபாருளள தவப்பப்படுத்தினாவைா அல்ைது குளிர்வித்ொவைா அப்தபாருளின் நிளறயில் ஏற்படும் 

மாற்றம் 

(அ) வேர்க்குறி  

(ஆ) எதிர்க்குறி  

(இ) சுழி  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்ளை 

3. ஒரு தபாருளள தவப்பப்படுத்து வபாது அல்ைது குளிர்விக்கும் வபாது ஏற்படும் நீள் தவப்ப விரிவு எந்ெ 

அச்சு வழியாக ேளடதபறும்? 

(அ) X அல்ைது -X  

(ஆ) Y அல்ைது -Y  

(இ) அ மற்றும் ஆ  

(ஈ) அ அல்ைது ஆ 

4. மூைக்கூறுகளின் சராசரி ____________ தவப்பநிளை ஆகும். 

(அ) இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிளை ஆற்றலுக்கிளடவய உள்ள வவறுபாடு 

(ஆ) இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிளை ஆற்றலின் கூடுெல் 

(இ) தமாத்ெ ஆற்றல் மற்றும் நிளை ஆற்றலுக்கிளடவயயான வவறுபாடு 

(ஈ) இயக்க ஆற்றல் மற்றும் தமாத்ெ ஆற்றலுக்கிளடவயயான வவறுபாடு 

5. தகாடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் தவப்ப ஆற்றல் பரவும் திளசகள் 

(அ) A B, A C, B  C  
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(ஆ) A → B, A→ C, B → C 

(இ) A →B, A C, B → C 

(ஈ) A  B, A → C, B  C  

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. அவவகட்வரா எண்ணின் மதிப்பு ___________ 

2. தவப்பம் மற்றும் தவப்பநிளை என்பது __________ அளவுகள் 

3. __________ நிளறயுள்ள நீரின் தவப்ப நிளைளய ___________ உயர்த்ெ வெளவயான தவப்ப 

ஆற்றலின் அளவு ஒரு கவைாரி என வளரயறுக்கப்படுகிறது. 

4. பாயில் விதியின் படி, மாறா தவப்ப நிளையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிளறயுளடய வாயுவின் அழுத்ெம் 

அவ்வாயுவின் ____________ எதிர்த்ெகவில் அளமயும். 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. திரவத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தவப்ப ஆற்றல் அளிக்கும் வபாது ஏற்படும் வொற்ற விரிவு என்பது இயல்பு 

விரிளவ விட அதிகம். 

2. ஒரு தபாருளில் தவப்ப ஆற்றைானது எப்தபாழுதும் உயர் தவப்ப நிளை பகுதியிலிருந்து குளறந்ெ தவப்ப 

நிளை பகுதிக்குப் பரவும். 

3. சார்ைஸ் விதியின்படி, மாறா அழுத்ெத்தில் உள்ள வாயுவில் தவப்ப நிளை பருமனுக்கு எதிர் ெகவில் 

அளமயும். 

தபாருத்துக: 

1. நீள் தவப்ப விரிவு - அ. பருமனில் மாற்றம் 

2. பரப்பு தவப்ப விரிவு - ஆ. சூடான தபாருளிலிருந்து குளிர்ச்சியான தபாருள் 

3. பரும தவப்ப விரிவு - இ. 1.381 X 10-23 JK-1 

4. தவப்ப ஆற்றல் பரவல் - ஈ. நீளத்தில் மாற்றம் 

5. வபால்ட்ஸ்வமன் மாறிலி - உ. பரப்பில் மாற்றம் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கம். 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கமல்ை. 

(இ) கூற்று சரியானது. ஆனால் காரணம் சரியல்ை. 

(ஈ) கூற்று ெவறானது. ஆனால், காரணம் சரியானது. 

1. கூற்று: ஒரு உவைாகத்தின் ஒரு முளனயில் தவப்பப்படுத்தும் வபாது மற்தறாரு முளனயும் தவப்பம் 

அளடயும். 
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காரணம்: தவப்ப ஆற்றைானது தவப்ப நிளை குளறவாக உள்ள பகுதியிலிருந்து தவப்ப நிளை அதிகமாக 

உள்ள பகுதிக்கு பரவும். 

2. கூற்று: திட மற்றும் திரவ தபாருள்களள விட வாயு தபாருட்கள் அதிக அமுக்கத்திற்கு உட்படும். 

காரணம்: அணுக்கள் அல்ைது மூைக்கூறுகளுக்கு இளடவய உள்ள தொளைவு ஒப்பிடத் ெகுந்ெ வளகயில் 

அதிகம். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. (8.31 J வமால்-1K-1) 2. சுழி 3. அ அல்ைது ஆ 4. தமாத்ெ ஆற்றல் மற்றும் நிளை ஆற்றலுக்கிளடவயயான 

வவறுபாடு 

5. A←B, A←C, B←C 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. 6.023×1023 வமால், 2. ஸ்வகைார், 3. ஒரு கிராம், 10C, 4. பருமனுக்கு 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக:  

1. ெவறு  

சரியான விளட: திரவத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தவப்ப ஆற்றல் அளிக்கும்வபாது ஏற்படும் உண்ளம விரிவு 

என்பது வொற்ற விரிளவ விட அதிகம். 

2. சரி 

3. ெவறு 

சரியான விளட: சார்ைஸ் விதியின்படி, மாறாெ அழுத்ெத்தில் உள்ள வாயுவில் தவப்பநிளை பருமனுக்கு 

வேர்த்ெகவில் அளமயும்.  

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. நீள் தவப்பவிரிவு - நீளத்தில் மாற்றம்  

2. பரப்பு தவப்ப விரிவு - பரப்பில் மாற்றம்  

3. பரும தவப்ப விரிவு - பருமனில் மாற்றம்  

4. தவப்ப ஆற்றல் பரவல் - சூடான தபாருளிலிருந்து குளிர்ச்சியான தபாருள் 

5. வபால்ட்ஸ்வமன் மாறிலி - 1.381×10-23 JK-1  

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க: (விளடகள்) 

1. கூற்று சரியானது. ஆனால் காரணம் சரியல்ை. 

2. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கம். 
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10th Science Lesson 4 

4] மின்வனாட்டவியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

நிக்வராம் என்பது மிக உயர்ந்ெ மின்ெளட எண் தகாண்ட ஒரு கடத்தியாகும். இென் மதிப்பு 1.5 x 10-6 Ω m. 

எனவவ இது மின் சைளவப் தபட்டி, மின் சூவடற்றி வபான்ற தவப்பவமற்றும் சாெனங்களில் பயன்படுகிறது. 

குதிளர திறன்: குதிளர திறன் என்பது fps அைகு முளற அல்ைது ஆங்கிவைய அைகு முளறயில் மின் 

திறளன அளவிடுவெற்கு பயன்படுகிறது. 1 குதிளர திறன் என்பது 746 வாட் ஆகும். 

இந்தியாவில் வீட்டுக்குறிய மின்சுற்றுகளில் 220/230 வவால்ட் மின்னழுத்ெமும், 50Hz அதிர்தவண்ணும் 

தகாண்ட மாறுதிளச மின்வனாட்டம் அனுப்படுகிறது. USA மற்றும் UK வபான்ற ோடுகளில் வீட்டுக்குறிய 

மின்சுற்றுகளில் 110/120 வவால்ட் மின்னழுத்ெமும் 60Hz அதிர்தவண்ணும் தகாண்ட மாறுதிளச 

மின்வனாட்டம் அனுப்பப்படுகிறது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சரியானது? 

(அ) மின்னூட்டம் பாயும் வீெம் மின் திறன்  

(ஆ) மின்னூட்டம் பாயும் வீெம் மின்வனாட்டம் 

(இ) மின்னாற்றல் மாறும் வீெம் மின்வனாட்டம்  

(ஈ) மின்வனாட்டம் மாறும் வீெம் மின்னூட்டம் 

2. மின்ெளடயின் SI அைகு 

(அ) வமா  

(ஆ) ஜீல்  

(இ) ஓம்  

(ஈ) ஓம் மீட்டர் 

3. ஒரு எளிய மின்சுற்றில் சாவிளய மூடியவுடன் மின்விளக்கு ஒளிர்வது ஏன்? 

(அ) சாவி மின்சாரத்ளெ ெயாரிக்கிறது. 

(ஆ) சாவி மூடியிருக்கும் வபாது மின்சுற்றின் சுற்றுப்பாளெளய மூடி விடுகிறது. 

(இ) சாவி மூடியிருக்கும் வபாது மின்சுற்றின் சுற்றுப்பாளெ திறக்கிறது. 

(ஈ) மின்விளக்கு மின்வனற்றமளடயும். 

4. கிவைா வாட் மணி என்பது எெனுளடய அைகு? 

(அ) மின்ெளட எண்  

(ஆ) மின் கடத்து திறன்  
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(இ) மின் ஆற்றல்  

(ஈ) மின் திறன் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ஒரு மின்சுற்று திறந்திருக்கும் வபாது அச்சுற்றின் வழியாக _________ பாய்ந்து தசல்ைாது. 

2. மின்னழுத்ெ வவறுபாட்டிற்கும் மின்வனாட்டத்திற்கும் இளடவய உள்ள விகிெம் ___________ 

3. வீடுகளில் ___________ மின்சுற்று பயன்படுத்ெப்படுகிறது. 

4. ____________ மற்றும் ____________ ஆகியளவகளின் தபருக்கல் பைன் மின்திறன் ஆகும். 

5. LED என்பென் விரிவாக்கம் _____________ 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. திறன் மற்றும் மின்னழுத்ெம் ஆகியவற்றிற்கு இளடவயயான தொடர்ளப ஓம் விதி விளக்குகிறது. 

2. வீட்டு உபவயாக மின் சாெனங்களில் குறுக்கு ெடச் சுற்று ஏற்படும் வபாது அதிகப்படியாக வரும் 

மின்வனாட்டத்திலிருந்து பாதுகாக்க பயன்படுத்துவது மின் சுற்று உளடப்பி. 

3. மின்வனாட்டத்தின் SI அைகு கூலூம் ஆகும். 

4. ஒரு யூனிட் மின்னாற்றல் என்பது 1000 கிவைாவாட் மணிக்கு சமமாக இருக்கும். 

5. மூன்று மின்ெளடகள் தொடரிளணப்பில் இளணக்கப்படும் வபாது அளவகளின் தொகு பயன் மின் 

ெளடயானது ெனித்ெனியாக உள்ள மின்ெளடகளின் குளறந்ெ மதிப்ளபவிட குளறவாக இருக்கும். 

தபாருத்துக: 

கைம் 1 கைம் 2 

1. மின்வனாட்டம் - (அ) வவால்ட் 

2. மின்னழுத்ெ வவறுபாடு - (ஆ) ஓம் மீட்டர் 

3. மின்ெளட எண் - (இ) வாட் 

4. மின்திறன் - (ஈ) ஜீல் 

5. மின்னாற்றல் - (உ) ஆம்பியர் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கம். 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கமல்ை. 

(இ) கூற்று சரியானது. ஆனால் காரணம் சரியல்ை. 

(ஈ) கூற்று ெவறானது. ஆனால், காரணம் சரியானது. 

1. கூற்று: உவைாகப்பரப்புளடய மின்கருவிகளில் மூன்று காப்புளற தபற்ற கம்பிகள் 

பயன்படுத்ெப்பட்டிருக்கும். 
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காரணம்: இந்ெ இளணப்பினால் அெவனாடு இளணக்கப்படும் கம்பிகள் சூடாவது ெடுக்கப்படும். 

2. கூற்று: மின்கைத்வொடு இருக்கும் ஒரு சிறிய மின்சுற்றில் மின்கைத்தின் வேர்மின்வாய் தபரும 

மின்னழுத்ெத்தில் இருக்கும். 

காரணம்: உயர் மின்னழுத்ெப் புள்ளிளய வோக்கி மின்வனாட்டம் பாய்ந்து தசல்லும். 

3. கூற்று: LED விளக்குகள் ஒளிரும் மின்னிளே விளக்குகளள விட சிறந்ெது. 

காரணம்: LED விளக்குகள் ஒளிரும் மின்னிளே விளக்குகளள விட குளறவான மின் திறளன நுகரும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. மின்னூட்டம் பாயும் வீெம் மின்வனாட்டம், 2. ஓம், 3. சாவி மூடியிருக்கும் வபாது மின் சுற்றின் 

சுற்றுப்பாளெளய மூடி விடுகிறது, 4. மின் ஆற்றல் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. மின்வனாட்டம், 2. மின்ெளட, 3. பக்க இளணப்பு, 4. மின்னழுத்ெ வவறுபாடு மற்றும் மின்வனாட்டம், 5. 

ஒளி உமிழ் ளடவயாடு 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறானளெத் திருத்தி எழுதுக) 

1. ெவறு 

சரியான விளட: மின்வனாட்டம் மற்றும் மின்னழுத்ெம் ஆகியவற்றிற்கு இளடவயயான தொடர்ளப ஓம் 

விதி விளக்குகிறது.  

2. சரி 

3. ெவறு  

சரியான விளட: மின்னூட்டத்தின் பன்னாட்டு அைது கூலும் ஆகும்.  

4. ெவறு  

சரியான விளட: ஒரு யூனிட் மின்னாற்றல் என்பது 1 கிவைாவாட் மணிக்கு சமமாக இருக்கும். அல்ைது ஒரு 

யூனிட் மின்னாற்றல் என்பது 1000 வாட் மணிக்கு சமமாக இருக்கும்.  

5. ெவறு  

சரியான விளட: மூன்று மின்ெளடகள் தொடரிளணப்பில் இளணக்கப்படும்வபாது அளவகளின் 

தொகுபயன் மின்ெளடயானது ெனித்ெனியாக உள்ள மின்ெளடகளின் உயர் மதிப்ளபவிட அதிகமாக 

இருக்கும்.  

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. மின்வனாட்டம் - ஆம்பியர் 

2. மின்னழுத்ெ வவறுபாடு - வவால்ட் 

3. மின்ெளட எண் - ஓம்மீட்டர் 

4. மின்திறன் - வாட் 
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5. மின்னாற்றல் - ஜீல் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: (விளடகள்) 

1. கூற்று சரியானது. ஆனால் காரணம் சரியல்ை.  

2. கூற்று சரியானது. ஆனால் காரணம் சரியல்ை.  

3. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கம். 

 

10th Science Lesson 5 

5] ஒலியியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

வகால்தகாண்டா வகாட்ளட (ளைெராபாத், தெைங்கானா) – வகால்தகாண்டா வகாட்ளடயிலுள்ள 

ளகத்ெட்டும் அளறயின் வமற்புறம் பை தொடர்ச்சியான வளளவுகள் உள்ளன. இதில் ஒவ்தவாரு 

வளளவும், முந்ளெய வளளளவ விட சிறியொக காணப்படும். எனவவ இந்ெ அளறயின் குறிப்பிட்டப் 

பகுதியில் எழுப்பப்படும் ஒலியானது, அழுத்ெப்பட்டு எதிதராலிக்கப்பட்டு, பின் வெளவயான அளவு 

தபருக்கமளடந்து ஒரு குறிப்பிட்டத் தொளைவிற்குக் வகட்கிறது. 

தமதுவாகப் வபசும் கூடம் மிகவும் புகழ் தபற்ற தமதுவாகப் வபசும் கூடம் இைண்டனிலுள்ள புனிெ பால் 

வகதிட்ரல் ஆையத்தில் அளமந்துள்ளது. அந்ெ அளறயில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வபசப்படும் ஒலியானது 

எதிர்புறம் உள்ளக் குறிப்பிட்டப் பகுதியில் தெளிவாகக் வகட்கும் வளகயில் அளமக்கப்பட்டுள்ளது. 

வளளவான பகுதிகளில் ேளடதபறும் பல்முளன எதிதராலிப்வப இெற்குக் காரணம் ஆகும். 

அடர்குளற மற்றும் அடர்மிகு ஊடகம் என்றால் என்ன? 

ஒலியானது ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்தறாரு ஊடகத்திற்கு தசல்லும் வபாது அென் திளசவவகம் 

அதிகரித்ொல் அது அடர்குளற ஊடகம் ஆகும் (காற்றுடன் ஒப்பிடும் வபாது நீரானது ஒலிக்கு அடர்குளற 

ஊடகம் ஆகும்). ஒலியானது ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்தறாரு ஊடகத்திற்கு தசல்லும் வபாது அென் 

திளசவவகம் குளறயுமானால் அது அடர்மிகு ஊடகம் ஆகும். (நீருடன் ஒப்பிடும் வபாது காற்றானது ஒலிக்கு 

அடர்மிகு ஊடகம் ஆகும்) 

ஒலி மூைத்திற்கும், வகட்குேருக்கும் இளடவய சார்பியக்கம் இருக்கும் வபாது, வகட்குேரால் வகட்கப்படும் 

ஒலியின் அதிர்தவண்ணானது, ஒலி மூைத்தின் அதிர்தவண்ணிலிருந்து மாறுவது வபால் வொன்றும். 

இந்நிகழ்வு டாப்ளர் விளளவு எனப்படும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஒலி அளைகள் காற்றில் பரவும் வபாது அென் துகள்கள். 

(அ) அளையின் திளசயில் அதிர்வுறும். 

(ஆ) அதிர்வுறும், ஆனால் குறிப்பிட்ட திளச இல்ளை. 

(இ) அளையின் திளசக்கு தசங்குத்ொக அதிர்வுறும் 

(ஈ) அதிர்வுறுவதில்ளை. 
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2. வாயு ஊடகத்தில் ஒலியின் திளசவவகம் 330 மீவி-1. தவப்பநிளை மாறிலியாக இருக்கும் வபாது, அென் 

அழுத்ெம் 4 மடங்கு உயர்த்ெப்பட்டால், ஒலியின் திளசவவகம். 

(அ) 330 மீவி-1  

(ஆ) 660 மீவி-1  

(இ) 156 மீவி-1  

(ஈ) 990 மீவி-1 

3. மனிெனால் உணரக்கூடிய தசவியுணர் ஒலியின் அதிர்தவண் 

(அ) 50 kHz  

(ஆ) 20 kHz  

(இ) 15000 kHz  

(ஈ) 10000 kHz 

4. காற்றில் ஒலியின் திளசவவகம் 330 மீவி-1 அென் தவப்பநிளை இரட்டிப்பாக்கப்பட்டு, அழுத்ெம் 

பாதியாகக் குளறக்கப்பட்டால் ஒலியின் திளசவவகம் காண்க. 

(அ) 330 மீவி-1  

(ஆ) 165 மீவி-1  

(இ) 330 x √2 மீவி-1  

(ஈ) 320 x √2 மீவி-1 

5. 1.25 x 104 Hz அதிர்தவண் உளடய ஒலியானது 344 மீவி-1 வவகத்தில் பரவுகிறது எனில், அென் 

அளை நீளம்? 

(அ) 27.52 மீ  

(ஆ) 275.2 மீ  

(இ) 0.02752 மீ  

(ஈ) 2.752 மீ 

6. ஒரு ஒலி அளையானது எதிதராலிக்கப்பட்டு மீண்டும் அவெ ஊடகத்தில் பரவும்வபாது, கீழ்கண்டவற்றுள் 

எது மாற்றமளடயும். 

(அ) வவகம்  

(ஆ) அதிர்தவண்  

(இ) அளைநீளம்  

(ஈ) எதுவுமில்ளை 
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7. ஒரு வகாளின் வளி மண்டைத்தில் ஒலியின் திளசவவகம் 500 மீவி-1 எனில் எதிதராலி வகட்க ஒலி 

மூைத்திற்கும், எதிதராலிக்கும் பரப்பிற்கும் இளடவய வெளவயான குளறந்ெ பட்சத் தொளைவு என்ன? 

(அ) 17 மீ  

(ஆ) 20 மீ  

(இ) 25 மீ  

(ஈ) 50 மீ 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ஒரு துகளானது ஒரு ளமயப்புள்ளியிலிருந்து முன்னும், பின்னும் தொடர்ச்சியாக 

இயங்குவது__________ ஆகும். 

2. ஒரு தேட்டளையின் ஆற்றைானது தெற்கிலிருந்து வடக்காகப் பரவுகிறது எனில், ஊடகத்தின் துகள்கள் 

_________ லிருந்து _________ வோக்கி அதிர்வளடகிறது. 

3. 450 Hz அதிர்தவண் உளடய ஊெல் ஒலியானது 33 மீவி-1 வவகத்தில் ஓய்வு நிளையிலுள்ள 

வகட்குேளர அளடகிறது. வகட்குேரால் வகட்கப்படும் ஒலியின் அதிர்தவண் ___________ (ஒலியின் 

திளசவவகம் = 330 மீவி-1). 

4. ஒரு ஒலி மூைமானது 40 கி.மீ/மணி வவகத்தில், 2000 Hz அதிர்தவண்ணுடன் வகட்குேளர வோக்கி 

ேகர்கிறது. ஒலியின் திளசவவகம் 1220 கி.மீ/மணி எனில் வகட்குேரால் வகட்கப்படும் வொற்ற அதிர்தவண் 

___________ 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. ஒலியானது திட, திரவ, வாயு மற்றும் தவற்றிடத்தில் பரவும். 

2. நிை அதிர்வின் வபாது உருவாகும் அளைகள் குற்தறாலி அளைகள் ஆகும். 

3. ஒலியின் திளசவவகம் தவப்ப நிளைளயச் சார்ந்ெது அல்ை. 

4. ஒலியின் திளசவவகம் திரவங்களளவிட வாயுக்களில் அதிகம். 

தபாருத்துக: 

1. குற்தறாலி - அ. இறுக்கங்கள் 

2. எதிதராலி - ஆ. 22 kHz 

3. மீதயாலி - இ. 10 Hz 

4. அழுத்ெம் மிகுந்ெ பகுதி - ஈ. அல்ட்ரா வசாவனா கிராபி 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கம் 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கமல்ை. 

(இ) கூற்று சரியானது. ஆனால் காரணம் சரியல்ை. 
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(ஈ) கூற்று ெவறானது. ஆனால், காரணம் சரியானது. 

1. கூற்று: காற்றின் அழுத்ெ மாறுபாடு ஒலியின் திளசவவகத்ளெப் பாதிக்கும். 

காரணம்: ஏதனனில் ஒலியின் திளசவவகம், அழுத்ெத்தின் இருமடிக்கு வேர்ெகவில் இருக்கும். 

2. கூற்று: ஒலி வாயுக்களள விட திடப்தபாருளில் வவகமாகச் தசல்லும். 

காரணம்: திடப்தபாருளின் அடர்த்தி, வாயுக்களள விட அதிகம். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. அளையின் திளசயில் அதிர்வுறும், 2. (330 மீ வி-1), 3. (20 kHz), 4. (330×√2 மீ வி-1), 5. (0.02752 மீ) 6. 

எதுவுமில்ளை  

7. (25 மீ) 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. தேட்டளை/அதிர்வு 2. வடக்கிலிருந்து, தெற்கு 3. (500 Hz), 4. (2068 Hz)  

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறானளெத் திருத்தி எழுதுக) 

1. ெவறு  

சரியான விளட: ஒலியானது திட, திரவ, வாயு வழிவய பரவும் மற்றும் தவற்றிடத்தில் பரவாது.  

2. சரி  

3. ெவறு  

சரியான விளட: ஒலியின் திளசவவகம் தவப்பநிளைளயச் சார்ந்ெது.  

4. ெவறு  

சரியான விளட: ஒலியின் திளசவவகம் திரவங்களளவிட வாயுக்களில் குளறவு.  

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. குற்தறாலி - 10 Hz 

2. எதிதராலி - அல்ட்ராவசாவனா கிராபி 

3. மீதயாலி - 22 kHz 

4. அழுத்ெம் மிகுந்ெ பகுதி - இறுக்கங்கள் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க: (விளடகள்) 

1. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெவறு.  

2. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கமல்ை.  
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10th Science Lesson 6 

6] அணுக்கரு இயற்பியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

இதுவளரயில் 29 கதிரியக்கப் தபாருள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் தபரும்பாைானளவ 

பூமியில் உள்ள அருமண் உவைாகங்களாகவும் (rare earth metals), இளடநிளை உவைாகங்களாகவும் 

உள்ளன. 

யுவரனஸ் வகாள் தபயரிட்டப் பிறகு அெளனக் கருத்தில் தகாண்டு, பிட்ச் பிளண்ட் என்ற கதிரியக்கக் 

கனிமத்ொதுவிலிருந்து யுதரனியத்ளெ தஜர்மன் வவதியியைாளர் மார்ட்டின் கிைாபிராத் கண்டறிந்ொர். 

எைக்ட்ரான் வவால்ட்: அணுக்கரு இயற்பியலில் சிறிய துகள்களின் ஆற்றளை அளவிடும் அைகு எைக்ட்ரான் 

வவால்ட் [eV] ஆகும். அொவது ஒரு வவால்ட் மின்னழுத்ெத்திளனப் பயன்படுத்தி முடுக்குவிக்கப்படும் ஓர் 

எைக்ட்ரானின் ஆற்றைாகும். 1eV = 1.602 x 10-19 ஜீல். 1 மில்லியன் எைக்ட்ரான் வவால்ட் = 1 MeV = 106 eV 

(தமகா எைக்ட்ரான் வவால்ட்). அணுக்கரு பிளவின் மூைம் தவளிவயற்றப்படும் சராசரி ஆற்றை 200 MeV. 

இரண்டாவது உைகப் வபாரின்வபாது ஹிவராஷிமா ேகரத்தில் வீசப்பட்ட அணுகுண்டின் தபயர் “Little boy” 

இது யுவரனியத்ளெ உள்ளகமாகக் தகாண்ட துப்பாக்கிளய ஒத்ெ அணுகுண்டாகும். அெளனத் தொடர்ந்து 

ோகசாகியில் வீசப்பட்ட அணுகுண்டானது “Fat man” என அளேக்கப்படுகிறது. இதில் தவடிக்கப்பட்ட 

அணுகுண்டு புளுட்வடானியத்ளெ உள்ளகமாகக் தகாண்டொகும். 

இவைசான இரண்டு அணுவின் உட்கருக்கள் இளணவவெ அணுக்கரு இளணவு எனப்படும். இதில் 

உள்ள இரண்டு அணுக்கருக்களும் வேர்மின் சுளமக் தகாண்டிருப்பொல் நிளை மின்னியல் கவர்ச்சி 

விளசயின் காரணமாக அளவ அருகருவக வரும்வபாது ஒத்ெ மின்னூட்டத்திற்கான விைக்கு விளச 

ஏற்படும். உயர் தவப்ப நிளையின் (அொவது 107 முெல் 109 K என்ற அளவில் மட்டுவம) காரணமாக 

உருவாகும் அணுக்கருவின் இயக்க ஆற்றைால் இந்ெ விைக்கு விளசயானது ெவிர்க்கப்படுகிறது. 

ஓவ்தவாரு வினாடியிலும் 620 மில்லியன் தமட்ரிக் டன் ளைட்ரஜன் அணுக்கரு இளணவு சூரியனில் 

ேளடதபறுகிறது. ஒரு வினாடியில் 3.8 x 1026 ஜீல் ஆற்றல் கதிரியக்கமாக தவளியாகிறது. கதிரியக்கத்தின் 

தசறிவு பூமிளய வோக்கி வரும்வபாது படிப்படியாகக் குளறகிறது. பூமிளய அளடயும்வபாது ஒரு 

வினாடியில், ஓரைகுப் பரப்பில் இென் மதிப்பு 1.4 கிவைா ஜீல் ஆகும். 

ேமது பூமியின் வயது என்னதவன்று தெரியுமா? வொராயமாக 4.54 x 109 ஆண்டுகள் (அொவது 45 

வகாடிவய 40 இைட்சம் ஆண்டுகள்) அப்படியா? 

அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சின் அளவிளனக் கண்டறியும் சாெனம் வடாசிமீட்டர் ஆகும். அணுமின் நிளையம் 

அளமந்துள்ள இடங்களில் கதிரியக்கம் தவளியாகும் அளளவ அவ்வப்வபாது கண்டறியவும் மருத்துவ 

நிேலுரு தொழில் நுட்பத்திலும் பயன்படுகிறது. X மற்றும் காமா (γ) கதிர்கள் தவளியாகும் பகுதிகளில் 

பணியாற்றுவவார் ளகயடக்க வடாசி மீட்டளர அணிந்து தகாள்வென் மூைம் கதிரியக்க உட்கவர் 

அளவிளன அறிந்து தகாள்ள இயலும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. மனிெனால் உருவாக்கப்பட்ட கதிரியக்கம் __________ எனக் கருெப்படுகிறது. 

(அ) தூண்டப்பட்ட கதிரியக்கம்  

(ஆ) ென்னிச்ளசயான கதிரியக்கம் 

(இ) தசயற்ளகக் கதிரியக்கம்  
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(ஈ) அ மற்றும் இ 

2. கதிரியகத்தின் அைகு ____________ 

(அ) ராண்ட்ஜன்  

(ஆ) கியூரி  

(இ) தபக்தகாரல்  

(ஈ) இளவ அளனத்தும் 

3. தசயற்ளகக் கதிரியக்கத்திளனக் கண்டறிந்ெவர் 

(அ) தபக்தகாரல்  

(ஆ) ஐரின் கியூரி  

(இ) ராண்ட்ஜன்  

(ஈ) நீல்ஸ் வபார் 

4. கீழ்க்கண்ட எந்ெ விளனயில் வசய் உட்கருவின் நிளற எண் மாறாமல் இருக்கும். 

(i) α – சிளெவு  

(ii) β - சிளெவு  

(iii) γ - சிளெவு  

(iv) நியூட்ரான் சிளெவு 

(அ) (i) மட்டும் சரி  

(ஆ) (ii) மற்றும் (iii) சரி  

(இ) (i) மற்றும் (iv) சரி  

(ஈ) (ii) மற்றும் (iv) சரி 

5. புற்றுவோய் சிகிச்ளசயில் பயன்படும் கதிரியக்க ஐவசாவடாப்பு __________ 

(அ) வரடிவயா அவயாடின்  

(ஆ) வரடிவயா கார்பன் 

(இ) வரடிவயா வகாபால்ட்  

(ஈ) வரடிவயா நிக்கல் 

6. காமாக் கதிர்கள் அபாயகரமானது காரணம் அளவ 

(அ) கண்கள் மற்றும் எலும்புகளளப் பாதிக்கும்  

(ஆ) திசுக்களளப் பாதிக்கும் 

(இ) மரபியல் குளறபாடுகளள உண்டாக்கும்  
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(ஈ) அதிகமான தவப்பத்ளெ உருவாக்கும் 

7. காமாக் கதிரியக்கத்திலிருந்து ேம்ளமப் பாதுகாக்க _________ உளறகள் பயன்படுகின்றன. 

(அ) காரீய ஆக்ளசடு  

(ஆ) இரும்பு  

(இ) காரீயம்  

(ஈ) அலுமினியம் 

8. கீழ்கண்ட எந்ெக் கூற்று/கூற்றுகள் சரியானளவ? 

(i) α துகள்கள் என்பளவ ஃவபாட்டான்கள் 

(ii) காமாக் கதிரியக்கத்தின் ஊடுருவுத் திறன் குளறவு 

(iii) α துகள்களின் அயனியாக்கும் திறன் அதிகம் 

(iv) காமாக் கதிர்களின் ஊடுருவுத்திறன் அதிகம் 

(அ) (i) மற்றும் (ii) சரி  

(ஆ) (ii) மற்றும் (iii) சரி  

(இ) (iv) மட்டும் சரி  

(ஈ) (iii) மற்றும் (iv) சரி 

9. புவராட்டான் - புவராட்டான் தொடர்விளனக்கு எடுத்துக்காட்டு 

(அ) அணுக்கரு பிளவு  

(ஆ) ஆல்பாச் சிளெவு  

(இ) அணுக்கரு இளணவு  

(ஈ) பீட்டாச் சிளெவு 

10. அணுக்கரு சிளெவு விளனயில்  எனில் A மற்றும் Z ன் மதிப்பு 

(அ) 8, 6  

(ஆ) 8, 4  

(இ) 4, 8  

(ஈ) தகாடுக்கப்பட்ட ெரவுகளிலிருந்து காண இயைாது 

11. காமினி அணுக்கரு உளை அளமந்துள்ள இடம் 

(அ) கல்பாக்கம்  

(ஆ) கூடங்குளம்  
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(இ) மும்ளப  

(ஈ) இராஜஸ்ொன் 

12. கீழ்கண்ட எந்ெக் கூற்று/கூற்றுகள் சரியானளவ? 

(i) அணுக்கரு உளை மற்றும் அணுகுண்டு ஆகியவற்றில் தொடர் விளன நிகழும் 

(ii) அணுக்கரு உளையில் கட்டுப்படுத்ெப்பட்ட தொடர்விளன நிகழும் 

(iii) அணுக்கரு உளையில் கட்டுப்படுத்ெப்படாெ தொடர்விளன நிகழும் 

(iv) அணுகுண்டு தவடித்ெலில் தொடர்விளன நிகோது 

(அ) (i) மட்டும் சரி  

(ஆ) (i) மற்றும் (ii) சரி  

(இ) (iv) மட்டும் சரி  

(ஈ) (iii) மற்றும் (iv) சரி 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ஒரு ராண்ட்ஜன் என்பது ஒரு வினாடியில் நிகழும் __________ சிளெவுக்குச் சமமாகும். 

2. பாசிட்ரான் என்பது ஓர் _________ 

3. இரத்ெ வசாளகளயக் குணப்படுத்தும் ஐவசாவடாப்பு ____________ 

4. ICRP என்பென் விரிவாக்கம் ___________ 

5. மனிெ உடலின் வமல் படுகின்ற கதிரியக்கத்தின் அளவிளனக் கண்டறிய உெவுவது __________ 

6. ___________ அதிக ஊடுறுவு திறன் தகாண்டளவ. 

7. ZY
A → Z+1Y

A + X; எனில், X என்பது ____________ 

8. ZX
A → ZY

A இந்ெ விளன ____________ சிளெவிற்கு வாய்ப்பாக அளமந்துள்ளது. 

9. ஒவ்தவாரு அணுக்கரு இளணவு விளனயிலும் தவளியாகும் சராசரி ஆற்றல் _________ ஜீல். 

10. அணுக்கரு இளணவு விளன ேளடதபறும் உயர் தவப்ப நிளையானது __________ K என்ற 

அளவில் இருக்கும். 

11. வவளாண் தபாருட்களின் உற்பத்தித் திறளன அதிகரிக்க உெவும் கதிரியக்க ஐவசாவடாப்பு 

__________ 

12. கதிரியக்கப் பாதிப்பின் அளவானது 100 R என்ற அளவில் உள்ள வபாது, அது __________ ஐ 

உண்டாக்கும். 

தபாருத்துக: 

1.  

அ. BARC - கல்பாக்கம் 
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ஆ. இந்தியாவின் முெல் அணுமின் நிளையம் - அப்சரா 

இ. IGCAR - மும்ளப 

ஈ. இந்தியாவின் முெல் அணுக்கரு உளை - ொராப்பூர் 

2.  

அ. எரிதபாருள் - காரீயம் 

ஆ. ெணிப்பான் - கனநீர் 

இ. குளிர்விப்பான் - காட்மியம் கழிகள் 

ஈ. ெடுப்புளற - யுவரனியம் 

3. 

அ. சாடிஃபஜன் - இயற்ளகக் கதிரியக்கம் 

ஆ. ஐரின் கியூரி - இடப்தபயர்ச்சி விதி 

இ. தைன்றி தபக்தகாரல் - நிளற ஆற்றல் சமன்பாடு 

ஈ. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் - தசயற்ளகக் கதிரியக்கம் 

4.  

அ. கட்டுப்பாடற்ற தொடர்விளன - ளைட்ரஜன் குண்டு 

ஆ. வளளமப் தபாருள்கள் - அணுக்கரு உளை 

இ. கட்டுப்பாடான தொடர்விளன - உற்பத்தி உளை 

ஈ. இளணவு விளன - அணுகுண்டு 

5.  

அ. Co - 60 - படிமங்களின் வயது 

ஆ. I - 131 - இெயத்தின் தசயல்பாடு 

இ. Na - 24 - ரத்ெ வசாளக 

ஈ. C - 14 - ளெராய்டு வோய் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. புளுட்வடானியம் 239 பிளவுக்கு உட்படும் தபாருளாகும். 

2. அணு எண் 83க்கு வமல் தபற்றுள்ள ெனிமங்கள் அணுக்கரு இளணவிற்கு உட்படும். 

3. அணுக்கரு இளணவு என்பது அணுக்கரு பிளவிளன விட அபாயகரமானது ஆகும். 

4. அணுக்கரு உளையில் எரிதபாருளாக இயற்ளகயில் கிளடக்கும் யுவரனியம்-238 எரிதபாருளாகப் 

பயன்படுகிறது. 
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5. அணுக்கரு உளையில் ெணிப்பான்கள் இல்ளை. எனில், அது அணுகுண்டாகச் தசயல்படும். 

6. அணுக்கரு பிளவின்வபாது, ஒரு பிளவில் சராசரியாக இரண்டு அல்ைது மூன்று நியூட்ரான்கள் 

உற்பத்தியாகும். 

7. ஐன்ஸ்டீன் நிளற ஆற்றல் சமன்பாடு அணுக்கரு பிளவு மற்றும் அணுக்கரு இளணவு ஆகியவற்றில் 

பயன்படுகிறது. 

கீழ்க்கண்டவற்ளறச் சரியான வரிளசயில் எழுதுக: 

1. ஊடுருவு திறனின் அடிப்பளடயில் இறங்கு வரிளசயில் எழுதுக: 

ஆல்பாக் கதிர்கள், பீட்டாக் கதிர்கள், காமாக் கதிர்கள், காஸ்மிக் கதிர்கள் 

2. கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டின் அடிப்பளடயில் வரிளசப்படுத்துக: 

அணுக்கரு உளை, கதிரியக்கம், தசயற்ளகக் கதிரியக்கம், வரடியம் கண்டுபிடிப்பு 

தொடர்புபடுத்தி விளடக்காண்க: 

1. ென்னிச்ளசயான உமிழ்வு: இயற்ளகக் கதிரியக்கம் தூண்டப்பட்ட உமிழ்வு: __________ 

2. அணுக்கரு இளணவு: உயர் தவப்ப நிளை, அணுக்கரு பிளவு: ___________ 

3. வவளாண் விளளச்சல் அதிகரிப்பு: வரடிவயா பாஸ்பரஸ், இெயத்தின் சீரான தசயல்பாடு: 

___________ 

4. மின்புைத்ொல் விைக்கம்: α – கதிர், சுழிவிைக்கம்: __________ 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கம் 

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கமன்று. 

இ) கூற்று சரியானது. ஆனால் காரணம் சரியன்று 

ஈ) கூற்று ெவறானது. ஆனால், காரணம் சரியானது 

1. கூற்று: ஒரு நியூட்ரான் U235 மீது வமாதி வபரியம் மற்றும் கிரிப்டான் என இரண்டுத் துகள்களள 

உருவாக்குகிறது. 

காரணம்: U235 பிளவுக்குட்படும் தபாருளாகும். 

2. கூற்று: β - சிளெவின் வபாது நியூட்ரான் எண்ணிக்ளகயில் ஒன்று குளறகிறது. 

காரணம்: β - சிளெவின் வபாது, அணு எண் ஒன்று அதிகரிக்கிறது. 

3. கூற்று: அணுக்கரு இளணவிற்கு உயர் தவப்பநிளை வெளவ. 

காரணம்: அணுக்கரு இளணவில் அணுக்கருக்கள் இளணயும் வபாது ஆற்றளை உமிழ்கிறது. 

4. கூற்று: கட்டுப்படுத்தும் கழிகள் என்பளவ நியூட்ரான்களள உட்கவரும் கழிகள் ஆகும். 
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காரணம்: அணுக்கரு பிளவு விளனயிளன நிளைநிறுத்துவெற்காகக் கட்டுப்படுத்தும் கழிகள் 

பயன்படுகின்றன. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. அ மற்றும் இ, 2. இளவ அளனத்தும், 3. ஐரின் கியூரி, 4. ii மற்றும் iii சரி, 5.வரடிவயா வகாபால்ட் 6. 

மரபியல் குளறபாடுகளள உண்டாக்கும், 7. காரீயம், 8. iii மற்றும் iv சரி 9. அணுக்கரு இளணவு, 10. ( 8, 

4), 11. கல்பாக்கம், 12. i மற்றும் ii சரி  

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. (2.5×10-4C/Kg, 2. எைக்ட்ரானின் எதிர்துகள்கள்/அடிப்பளடத்துகள் 3. கதிரியக்க இரும்பு (Fe59) 4. 

பன்னாட்டு கதிரியக்க பாதுகாப்புக் கேகம், 5. வடாசிமீட்டர், 6. காமாக்கதிர், 7. (-1e0 (எைக்ட்ரான்)) 8. காமா 

9. (3.814×10-12) 10. (107 முெல் 109)  

11. வரடிவயா பாஸ்பரஸ் -32 (P32), 12. இரத்ெப் புற்றுவோய் 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

I. 

1. BARC - மும்ளப 

2. இந்தியாவின் முெல் அணுமின் நிளையம் - ொராப்பூர் 

3. IGCAR - கல்பாக்கம் 

4. இந்தியாவின் அணுக்கரு உளை - அப்சரா 

II. 

1. எரிதபாருள் - யுவரனியம் 

2. ெணிப்பான் - கனநீர் 

3. கட்டுப்படுத்தும் கழிகள் - காட்மியம் கழிகள் 

4. ெடுப்புளற - காரீயம் 

III. 

1. சாடிஃபஜன் - இடப்தபயர்ச்சி விதி 

2. ஐரின் கியூரி - தசயற்ளகக் கதிரியக்கம் 

3. தைன்றி தபக்தகாரல் - இயற்ளகக் கதிரியக்கம் 

4. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் - நிளற ஆற்றல் சமன்பாடு 

IV. 

1. கட்டுப்பாடற்ற தொடர்விளன - அணுகுண்டு 

2. வளளமப் தபாருள்கள் - உற்பத்தி உளை 

3. கட்டுப்பாடான தொடர்விளன - அணுக்கரு உளை 
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4. இளணவு விளன - ளைட்ரஜன் குண்டு 

V. 

1. Fe – 59 - ரத்ெவசாளக 

2. I – 131 - ளெராய்டு வோய் 

3. Na – 24 - இெயத்தின் தசயல்பாடு 

4. C – 14 - படிமங்களின் வயது 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெத் திருத்தி எழுதுக. (விளடகள்) 

1. சரி  

2. ெவறு  

சரியான விளட: அணுக்கரு 83 க்கு வமல் தபற்றுள்ள ெனிமங்கள் அணுக்கரு பிளவிற்கு உட்படும்.  

3. சரி 

4. ெவறு  

சரியான விளட: அணுக்கரு உளையில் எரிதபாருளாக இயற்ளகயில் கிளடக்கும் யுவரனியம்-235 

எரிதபாருளாகப் பயன்படுகிறது.  

5. ெவறு  

சரியான விளட: அணுக்கரு உளையில் கட்டுப்படுத்தும் கழிகள் இல்ளை எனில் அது அணுகுண்டாகச் 

தசயல்படும்.  

6. சரி 

7. சரி  

கீழ்க்கண்டவற்ளற சரியான வரிளசயில் எழுதுக: (விளடகள்) 

1. காஸ்மிக் கதிர்கள், காமாக் கதிர்கள், பீட்டாக் கதிர்கள், ஆல்பாக் கதிர்கள்.  

2. கதிரியக்கம், வரடியம் கண்டுபிடிப்பு, தசயற்ளகக் கதிரியக்கம், அணுக்கரு உளை.  

தொடர்புபடுத்தி விளடக்காண்க: (விளடகள்) 

1. தசயற்ளகக் கதிரியக்கம் 

2. அளற தவப்பநிளை 

3. வரடிவயா வசாடியம் 

4. γ கதிர் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க: (விளடகள்) 

1. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கம்.  
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2. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கம்.  

3. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கமன்று. 

4. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கம். 

 

10th Science Lesson 7 

7] அணுக்களும் மூைக்கூறுகளும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஒப்பு அணுநிளற என்பது ஒரு விகிெம், எனவவ அெற்கு அைகு இல்ளை. ஒரு ெனிமத்தின் அணு 

நிளறளய கிராமில் குறிப்பிடுவொகக் தகாண்டால் அெற்கு “கிராம் அணுநிளற” என்று தபயர். 

ளைட்ரஜனின் கிராம் அணு நிளற = 1 கி. கார்பனின் கிராம் அணுநிளற = 12 கி. ளேட்ரஜனின் கிராம் 

அணுநிளற = 14 கி. ஆக்சிஜனின் கிராம் அணுநிளற = 16 கி. 

ஒப்பு மூைக்கூறு நிளற என்பது ஒரு விகிெம். எனவவ அெற்கு அைகு இல்ளை. ஒரு வசர்மத்தின் 

மூைக்கூறுநிளறளய கிராமில் குறிப்பிடுவொகக் தகாண்டால் அெற்கு கிராம் மூைக்கூறுநிளற என்று 

தபயர்.  

நீரின் கிராம் மூைக்கூறு நிளற = 18 கி. CO2 ன் கிராம் மூைக்கூறு நிளற = 44 கி. NH3 ன் கிராம் 

மூைக்கூறு நிளற = 17 கி. HCl ன் கிராம் மூைக்கூறு நிளற = 36.5 கி. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. கீழ்கண்டவற்றுள் எது குளறந்ெ நிளறளயக் தகாண்டது. 

(அ) 6.023 x 1023 ஹீலியம் அணுக்கள்  

(ஆ) 1 ஹீலியம் அணு 

(இ) 2 கி ஹீலியம்  

(ஈ) 1 வமால் ஹீலியம் அணு 

2. கீழ்கண்டவற்றுள் எது மூவணு மூைக்கூறு? 

(அ) குளுக்வகாஸ்  

(ஆ) ஹீலியம்  

(இ) கார்பன் ளட ஆக்ளசடு  

(ஈ) ளைட்ரஜன் 

3. திட்ட தவப்ப அழுத்ெ நிளையில் 4.4 கி CO2 ன் பருமன் 

(அ) 22.4 லிட்டர்  

(ஆ) 2.24 லிட்டர்  
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(இ) 0.24 லிட்டர்  

(ஈ) 0.1 லிட்டர் 

4. 1 வமால் ளேட்ரஜன் அணுவின் நிளற 

(அ) 28 amu  

(ஆ) 14 amu  

(இ) 28 கி  

(ஈ) 14 கி 

5. 1 amu என்பது 

(அ) C-12 ன் அணுநிளற  

(ஆ) ளைட்ரஜனின் அணுநிளற 

(இ) ஒரு C-12ன் அணுநிளறயில் 1/12 பங்கின் நிளற  

(ஈ) O-16 ன் அணு நிளற. 

6. கீழ்கண்டவற்றுள் ெவறான கூற்று எது. 

(அ) 12 கிராம் C-12 வானது அவகாட்வரா எண்ணிக்ளகயிைான அணுக்களளக் தகாண்டது. 

(ஆ) ஒரு வமால் ஆக்சிஜன் வாயுவானது அவகாட்வரா எண்ணிக்ளகயிைான மூைக்கூறுகளளக் 

தகாண்டது. 

(இ) ஒரு வமால் ளைட்ரஜன் வாயுவானது அவகாட்வரா எண்ணிக்ளகயிைான அணுக்களளக் தகாண்டது. 

(ஈ) ஒரு வமால் எைக்ட்ரான் என்பது 6.023 x 1023 எைக்ட்ரான்களளக் குறிக்கிறது. 

7. திட்ட தவப்ப அழுத்ெ நிளையில் 1 வமால் ஈரணு மூைக்கூறு வாயுவின் பருமன் 

(அ) 11.2 லிட்டர்  

(ஆ) 5.6 லிட்டர்  

(இ) 22.4 லிட்டர்  

(ஈ) 44.8 லிட்டர் 

8. 20Ca40 ெனிமத்தின் உட்கருவில் 

(அ) 20 புவராட்டான் 40 நியூட்ரான்  

(ஆ) 20 புவராட்டான் 20 நியூட்ரான் 

(இ) 20 புவராட்டான் 40 எைக்ட்ரான்  

(ஈ) 20 புவராட்டான் 20 எைக்ட்ரான் 

9. ஆக்சிஜனின் கிராம் மூைக்கூறு நிளற 
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(அ) 16 கி.  

(ஆ) 18 கி  

(இ) 32 கி  

(ஈ) 17 கி 

10. 1 வமால் எந்ெ ஒரு தபாருளும் ____________ மூைக்கூறுகளளக் தகாண்டிருக்கும். 

(அ) 6.023 x 1023  

(ஆ) 6.023 x 10-23  

(இ) 3.0115 x 1023  

(ஈ) 12.046 x 1023 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. இரு வவறு ெனிமங்களின் அணுக்கள் __________ நிளற எண்ளணயும் ________ அணு 

எண்ளணயும் தகாண்டிருந்ொல் அளவ ஐவசாபார்கள் எனப்படும். 

2. ஒவர __________ எண்ணிக்ளகளய தபற்றுள்ள தவவ்வவறு ெனிமங்களின் அணுக்கள் 

ஐவசாவடான்கள் எனப்படும். 

3. ஒரு ெனிமத்தின் அணுக்களள மற்தறாரு ெனிமத்தின் அணுக்களாக _________ முளறயில் 

மாற்றைாம். 

4. புவராட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் கூடுெல் அந்ெ அணுவின் ____________ எனப்படும். 

5. ஒப்பு அணுநிளற என்பது ___________ எனவும் அளேக்கப்படுகிறது. 

6. ளைட்ரஜனின் சராசரி அணுநிற = ____________ 

7. ஒரு மூைக்கூறானது ஒவர ெனிமத்தின் அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டால் அளவ __________ 

எனப்படும். 

8. ஒரு மூைக்கூறில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்ளகவய அம்மூைக்கூறின் ___________ ஆகும். 

9. திட்ட தவப்ப அழுத்ெ நிளையில் ____________ மி.லி. இடத்ளெ அளடத்துக்தகாள்ளக் கூடிய வாயு 1 

வமால் எனப்படும். 

10. பாஸ்பரஸின் அணுக்கட்டு எண் = ____________ 

தபாருத்துக: 

1. 8 கி O2 - 4 வமால்கள் 

2. 4 கி H2 - 0.25 வமால்கள் 

3. 52 கி He - 2 வமால்கள் 

4. 112 கி N2 - 0.5 வமால்கள் 
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5. 35.5 கி Cl2 - 13 வமால்கள் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. இரு ெனிமங்கள் இளணந்து ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட வசர்மங்களள உருவாக்கும். 

2. மந்ெ வாயுக்கள் அளனத்தும் ஈரணு மூைக்கூறுகள் ஆகும். 

3. ெனிமங்களின் கிராம் அணுநிளறக்கு அைகு இல்ளை. 

4. 1 வமால் ெங்கம் மற்றும் 1 வமால் தவள்ளி ஆகியளவ ஒவர எண்ணிக்ளகயிைான அணுக்களளக் 

தகாண்டிருக்கும். 

5. CO2 - ன் மூைக்கூறு நிளற 42 கி. 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

அ. A மற்றும் R சரி R, A ஐ விளக்குகிறது. 

ஆ. A சரி R ெவறு 

இ. A ெவறு R சரி 

ஈ. A மற்றும் R சரி R, A க்கான் சரியான விளக்கம் அல்ை. 

1. கூற்று A: அலுமினியத்தின் ஒப்பு அணுநிளற 27.  

காரணம் R: ஒரு அலுமினியம் அணுவின் நிளறயானது 1/12 பங்கு கார்பன்-12-ன் நிளறளயவிட 27 

மடங்கு அதிகம். 

2. கூற்று A: குவளாரினின் ஒப்பு மூைக்கூறு நிளற 35.5 amu. 

காரணம் R: குவளாரினின் ஐவசாவடாப்புகள் இயற்ளகயில் சம அளவில் கிளடப்பதில்ளை. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும். (விளடகள்) 

1. 1 ஹீலியம் அணு, 2. கார்பன் ளட ஆக்ளைடு, 3. (2.24 லிட்டர்), 4. (14 கி), 5. ஒரு C-12 ன் 

அணுநிளறயில் 1/12 பங்கின் நிளற, 6. ஒரு கிராம் C-12 வானது அவகாட்வரா எண்ணிக்ளகயிைான 

அணுக்களளக் தகாண்டது, 7. (22.4 லிட்டர்)  

8. 20 புவராட்டான் 20 நியூட்ரான் 9. (32 கி ), 10. (6.023×1023) 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. ஒத்ெ, வவறுபட்ட, 2. நியூட்ரான், 3. தசயற்ளக மாற்றுத் ெனிமமாக்கல், 4. நிளற எண் 5. திட்ட அணு 

எளட, 6. (1.008 amu),  

7. ஒத்ெ அணு மூைக்கூறு 8. அணுக்கட்டு எண், 9. (22400), 10. (4) 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. 8 கி O2 - 0.25 வமால்கள் 

2. 4 கி H2 - 2 வமால்கள் 

3. 52 கி He - 13 வமால்கள் 
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4. 112 கி N2 - 4 வமால்கள் 

5. 35.5 கி Cl2 - 0.5 வமால்கள் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறானளெத் திருத்தி எழுதுக: (விளடகள்) 

1. சரி 

2. ெவறு  

சரியான விளட: மந்ெ வாயுக்கள் அளனத்தும் ஓரணு மூைக்கூறுகள் ஆகும்.  

3. ெவறு  

சரியான விளட: ெனிமங்களள கிராம் அணுநிளறயில் குறிப்பிடுவொல் இெற்கு அைது உண்டு. வமலும் 

ஒப்பு அணுநிளறக்கு அைகு இல்ளை.  

4. சரி  

5. ெவறு  

சரியான விளட: CO2-ன் வமாைார் நிளற 44 கி.  

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: (விளடகள்) 

1. A மற்றும் R சரி R, A ஐ விளக்குகிறது.  

2. A மற்றும் R சரி R, A ஐ விளக்குகிறது. 

 

10th Science Lesson 8 

8] ெனிமங்களின் ஆவர்த்ென வளகப்பாடு 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

மந்ெ வாயுக்கள் எைக்ட்ரான்களள ஏற்கும் ென்ளமயற்றளவ. ஏதனனில், அவற்றின் தவளிமட்டத்தில் 

உள்ள s மற்றும் p ஆர்பிட்டால்கள் முழுளமயாக எைக்ட்ரான்களால் நிரம்பி உள்ளளவ. அெனால் வமலும் 

ஒரு எைக்ட்ராளன வசர்ப்பது இயைாது. எனவவ இவற்றின் எைக்ட்ரான் ோட்டம் பூஜ்ஜிய மதிப்ளப 

தபறுகின்றன. 

உவைாக ஆக்ளசடிலிருந்து உவைாகத்ளெப் பிரித்ெல் 3 வளகப்படும் 

அதி விளனபடும் 

உவைாகங்கள் 

சாொரணமாக விளனபடும் 

உவைாகங்கள் 

குளறவாக விளனபடும் 

உவைாகங்கள் 

Na, K, Ca, Mg, Al Zn, Fe, pb, Cu Ag, Hg 

உவைாக ஆக்ளசடு 

உவைாகமாக மின்னாற் 

பகுப்பின் மூைம் ஒடுக்கம் 

அளடகிறது 

உவைாக ஆக்ளசடு உவைாகமாக 

கார்பன் (CoKe) உெவியுடன் 

வவதி ஒடுக்கம் அளடகிறது 

தசஞ்சூவடற்றி சிளெவுறுெைால் 

உவைாக ஆக்ளசடு உவைாகமாக 

ஒடுக்கம் அளடகிறது 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             336 

நீர்த்ெ மற்றும் அடர் ளேட்ரிக் அமிைம் அலுமினியத்வொடு விளனபுரிவதில்ளை. மாறாக அலுமினியத்தின் 

வமல் ஆக்ளசடு படைம் உருவாவொல், அென் விளனபடும் திறன் ெடுக்கப்படுகிறது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஆவர்த்ென அட்டவளணயில் உள்ள தொடர்கள் மற்றும் தொகுதிகள் எண்ணிக்ளக ____________ 

(அ) 6, 16  

(ஆ) 7, 17  

(இ) 8, 18  

(ஈ) 7, 18 

2. ேவீன ஆவர்த்ென விதியின் அடிப்பளட ____________ 

(அ) அணு எண்  

(ஆ) அணு நிளற  

(இ) ஐவசாவடாப்பின் நிளற  

(ஈ) நியுட்ரானின் எண்ணிக்ளக 

3. வைைஜன் குடும்பம் எந்ெ தொகுதிளயச் வசர்ந்து 

(அ) 17வது  

(ஆ) 15வது  

(இ) 18வது  

(ஈ) 16வது 

4. ____________ என்பது ஒப்பிட்டு ஆவர்த்ென பண்பு  

(அ) அணு ஆரம்  

(ஆ) அயனி ஆரம்  

(இ) எைக்ட்ரான் ோட்டம்  

(ஈ) எைக்ட்ரான் கவர்ென்ளம 

5. துருவின் வாய்ப்பாடு _____________ 

(அ) FeO.xH2O  

(ஆ) FeO4.xH2O  

(இ) Fe2O3.xH2O  

(ஈ) FeO 

6. அலுமிவனா தவப்ப விளனயில், அலுமினியத்தின் பங்கு 
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(அ) ஆக்ஸிஜவனற்றி  

(ஆ) ஆக்ஸிஜன் ஒடுக்கி 

(இ) ளைட்ரஜவனற்றி  

(ஈ) சல்பர் ஏற்றி 

7. தமல்லிய படைமாக துத்ெோக படிளவ, பிற உவைாகத்தின் மீது ஏற்படுத்தும் நிகழ்வு __________ 

எனப்படும். 

(அ) வர்ணம் பூசுெல்  

(ஆ) ோகமுைாமிடல் 

(இ) மின்முைாம் பூசுெல்  

(ஈ) தமல்லியொக்கல் 

8. கீழ்க்கண்ட மந்ெ வாயுக்களில், எது தவளிப்புற ஆற்றல் மட்டத்தில் இரண்டு எைக்ட்ரான்களளக் 

தகாண்டது. 

(அ) He  

(ஆ) Ne  

(இ) Ar  

(ஈ) Kr 

9. நியான் வாயுவின் எைக்ட்ரான் ோட்டம் பூஜ்ஜியம் ஆக காரணம் ___________ 

(அ) நியுட்ரானின் உறுதியான வரிளச அளமப்பு  

(ஆ) எைக்ட்ரானின் உறுதியான கட்டளமப்பு 

(இ) குளறந்ெ உருவளவு  

(ஈ) அதிக அடர்த்தி 

10. இரசக்கைளவ உருவாக்கலில் வெளவப்படும் முக்கியமான உவைாகம் ___________ 

(அ) Ag  

(ஆ) Hg  

(இ) Mg  

(ஈ) Al 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ஒரு மூைக்கூறில் இரு பிளணப்புற்ற அணுக்கட்டு இளடயில் உள்ள எைக்ட்ரான் கவர் ஆற்றல் 

வித்தியாசம் 1.7 க்கு வமல் எனில், பிளணப்பின் இயல்பு ____________ ஆகும். 

2. ேவீன ஆவர்த்ென அட்டவளணயின் அடிப்பளட ___________ ஆகும். 
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3. ெனிம வரிளச அட்டவளணயில் மிக நீள் தொடர் ___________ ஆகும். 

4. Cl2 மூைக்கூறில் உள்ள ‘Cl’ அணுக்களுக்கு இளடயில் உள்ள தூரம் 1.98 Ao எனில் ‘Cl’ அணுவின் 

ஆரம்___________ 

5. A-, A+ மற்றும் A இவற்றில் மிகச்சிறிய உருவ அளவு உள்ளது ______________ 

6. ேவீன ஆவர்த்ென அட்டவளணளய உருவாக்கிய விஞ்ஞானியின் தபயர் _____________ 

7. அயனி ஆரம், தொடரில் _____________ (குளறகின்றது, அதிகரிக்கின்றது). 

8. _____________ மற்றும் ____________ ஆனது உள் இளடத் ெனிமங்கள் எனப்படும். 

9. அலுமினியத்தின் முக்கிய ொது _______________ ஆகும். 

10. துருவின் வவதிப்தபயர் ___________ ஆகும். 

தபாருத்துக: 

1. முைாம் பூசுெல் - மந்ெ வாயுக்கள் 

2. காற்றில்ைா வறுத்ெல் - துத்ெோகம் பூச்சு 

3. ஆக்ஸிஜவனற்ற ஒடுக்கவிளன - சில்வர்-டின் ரசக்கைளவ 

4. பற்குழி அளடத்ெல் - அலுமிவனா தவப்ப ஒடுக்க விளன 

5. 18 ஆம் தொகுதி ெனிமங்கள் - காற்றிைா சூழ்நிளையில் சூவடற்றும் நிகழ்வு 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. வமாஸ்வைவின் ெனிம வரிளச அட்டவளண அணுநிளறளயச் சார்ந்ெது. 

2. இடப்புறத்திலிருந்து வைப்புறம் தசல்ளகயில், அயனி ஆரமானது, தொடரில் அதிகரிக்கும். 

3. எல்ைா ொதுக்களும் கனிமங்கவள, ஆனால் எல்ைா கனிமங்களும் ொதுக்கள் ஆகா. 

4. அலுமினியக்கம்பிகள், மின்கம்பிகள் உருவாக்க பயன்படுவென் காரணம் அென், தவள்ளிளயப் வபான்ற 

நிறவம. 

5. உவைாகக் கைளவ என்பது உவைாகங்களின் பை படித்ொன கைளவ ஆகும். 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

பின்வரும் வினாக்களள, கீழ்கண்ட குறிப்புகள் மூைம் விளடயளிக்கவும்: 

i. கூற்றும், காரணமும் சரியானது. காரணம், கூற்ளற ேன்கு விளக்குகிறது 

ii. கூற்று சரி, காரணம் ெவறு 

iii. கூற்று ெவறு, காரணம் சரி 

iv. கூற்றும் காரணமும் சரி, ஆனால் காரணம் கூற்ளற விவரிக்கவில்ளை. 

1. கூற்று: HF மூைக்கூறில் உள்ள பிளணப்பு அயனிப்பிளணப்பு 
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காரணம்: ‘H’ க்கும் ‘F’ க்கும் இளடவய உள்ள எைக்ட்ரான் கவர் ஆற்றல் வித்தியாசம் 1.9 

2. கூற்று: தமக்னீசியத்ளெ இரும்பின் மீது பூசுவொல், துருப்பிடித்ெலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. 

காரணம்: தமக்னீசியம், இரும்ளபவிட விளனபுரியும் ென்ளமமிக்கது. 

3. கூற்று: சுத்ெப்படுத்ெப்படாெ, ொமிரபாத்திரத்தில் பச்ளச படைம் உருவாகிறது. 

காரணம்: ொமிரம், காரங்களால் பாதிக்கப்படுவதில்ளை 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. (7, 18), 2. அணு எண், 3. (17வது), 4. எைக்ட்ரான் கவர்ென்ளம, 5. Fe2O3.×H2O, 6. ஆக்ஸிஜன் ஒடுக்கி, 7. 

ோகமுைாமிடல்,  

8. He, 9. எைக்ட்ரானின் உறுதியான கட்டளமப்பு, 10. Hg 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. அயனிப் பிளணப்பு, 2. அணு எண், 3. ஆறாவது தொடர் மற்றும் ஏோவது தொடர், 4. (0.99 Å),  

5. A+, 6. தைன்றி வமாஸ்வை, 7. குளறகின்றது, 8. ைாந்ெளனடுகள், ஆக்டிளனடுகள், 9. பாக்ளசட், 10. 

நீவரரிய ஃதபர்ரிக் ஆக்ளசடு 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. முைாம் பூசுெல் - துத்ெோகம் பூச்சு 

2. காற்றில்ைா வறுத்ெல் - காற்றில்ைா சூழ்நிளையில் சூவடற்றும் நிகழ்வு 

3. ஆக்ஸிஜவனற்ற ஒடுக்க விளன - அலுமிவனா தவப்ப ஒடுக்க விளன 

4. பற்குழி அளடத்ெல் – சில்வர் - டின் ரசக்கைளவ 

5. 18 ம் தொகுதி ெனிமங்கள் - மந்ெ வாயுக்கள் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெத் திருத்தி எழுதுக) 

1. ெவறு  

சரியான விளட: வமாஸ்வைவின் ெனிம வரிளச அட்டவளண அணு எண்ளணச் சார்ந்ெது.  

2. ெவறு  

சரியான விளட: இடப்புறத்திலிருந்து வைப்புறம் தசல்ளகயில் அயனி ஆரமானது தொடரில் குளறயும்.  

3. சரி  

4. ெவறு  

சரியான விளட: அலுமினியக் கம்பிகள், மின் கம்பிகள் உருவாக்கப் பயன்படுவென் காரணம் அென் ேல்ை 

கடத்துத் திறவன ஆகும்.  

5. ெவறு  

சரியான விளட: உவைாகக் கைளவ என்பது உவைாகங்களின் ஒரு படித்ொன கைளவயாகும்.  
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பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்க:  

1. கூற்றும், காரணமும் சரியானது. காரணம், கூற்ளற ேன்கு விளக்குகிறது.  

2. கூற்றும், காரணமும் சரியானது. காரணம், கூற்ளற ேன்கு விளக்குகிறது.  

3. கூற்றும் காரணமும் சரி, ஆனால் காரணம் கூற்ளற விவரிக்கவில்ளை. 

 

10th Science Lesson 9 

9] களரசல்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

திரவத்தில் வாயுவின் களர திறனில் அழுத்ெத்தின் விளளளவ தைன்றியின் விதி விளக்குகிறது. 

இவ்விதிப்படி அழுத்ெ அதிகரிப்பு, வாயுக்களில் களரென்ளமளய அதிகரிக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட 

தவப்பநிளையில், ஒரு குறிப்பிட்ட பருமனளவு நீர்மத்தில் களரந்துள்ள வாயுவின் நிளற அென் மீது 

தசலுத்ெப்பட்ட அழுத்ெத்திற்கு வேர்விகிெப் தபாருத்ெமுளடயது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. நீரில் களரக்கப்பட்ட உப்புக் களரசல் என்பது _____________ கைளவ. 

(அ) ஒரு படித்ொன  

(ஆ) பைபடித்ொன 

(இ) ஒரு படித்ொன மற்றும் பல்படித்ொனளவ  

(ஈ) ஒரு படித்ொனளவ அல்ைாெளவ 

2. இரு மடிக்களரசலில் உள்ள கூறுகளின் எண்ணிக்ளக ____________ 

(அ) 2  

(ஆ) 3  

(இ) 4  

(ஈ) 5 

3. கீழ்கண்டவற்றுள் எது சர்வக்களரப்பான் எனப்படுவது ____________ 

(அ) அசிட்வடான்  

(ஆ) தபன்சீன்  

(இ) நீர்  

(ஈ) ஆல்கைால் 

4. குறிப்பிட்ட தவப்ப நிளையில், குறிப்பிட்ட அளவு களரப்பானில் வமலும் களரதபாருளள களரக்க 

முடியாெ களரசல் _____________ எனப்படும். 
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(அ) தெவிட்டிய களரசல்  

(ஆ) தெவிட்டாெ களரசல் 

(இ) அதி தெவிட்டிய களரசல்  

(ஈ) நீர்த்ெ களரசல் 

5. நீரற்ற களரசளை அளடயாளம் காண்க: 

(அ) நீரில் களரக்கப்பட்ட உப்பு  

(ஆ) நீரில் களரக்கப்பட்ட குளுக்வகாஸ் 

(இ) நீரில் களரக்கப்பட்ட காப்பர் சல்வபட்  

(ஈ) கார்பன்-ளட-சல்ளபடில் களரக்கப்பட்ட சல்பர் 

6. குறிப்பிட்ட தவப்ப நிளையில், அழுத்ெத்ளெ அதிகரிக்கும் வபாது நீர்மத்தில் வாயுவின் களரதிறன் 

_____________ 

(அ) மாற்றமில்ளை  

(ஆ) அதிகரிக்கிறது  

(இ) குளறகிறது  

(ஈ) விளன இல்ளை 

7. 100 கி. நீரில் வசாடியம் குவளாளரடின் களரதிறன் 36 கி. 25 கி. வசாடியம் குவளாளரடு 100 மி.லி நீரில் 

களரத்ெ பிறகு வமலும் எவ்வளவு உப்ளப வசர்த்ொல் தெவிட்டிய களரசல் உருவாகும் ____________ 

(அ) 12 கி  

(ஆ) 11 கி  

(இ) 16 கி  

(ஈ) 20 கி 

8. 25% ஆல்கைால் களரசல் என்பது ____________ 

(அ) 100 மி.லி நீரில் 25 மி.லி ஆல்கைால்  

(ஆ) 25 மி.லி நீரில் 25 மி.லி ஆல்கைால் 

(இ) 75 மி.லி நீரில் 25 மி.லி ஆல்கைால்  

(ஈ) 25 மி.லி நீரில் 75 மி.லி ஆல்கைால் 

9. ஈரம் உறிஞ்சிக் களரயும் வசர்மங்கள் உருவாகக் காரணம் ____________ 

(அ) ஈரம் மீது அதிக ோட்டம்  

(ஆ) ஈரம் மீது குளறந்ெ ோட்டம் 
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(இ) ஈரம் மீது ோட்டம் இன்ளம  

(ஈ) ஈரம் மீது மந்ெத்ென்ளம 

10. கீழ்கண்டவற்றுள் எது நீர் உறிஞ்சும் ென்ளமயுளடயது ______________ 

(அ) ஃதபரிக் குவளாளரடு  

(ஆ) காப்பர் சல்வபட் தபன்டாளைட்வரட் 

(இ) சிலிக்கா தஜல்  

(ஈ) இவற்றுள் எதுமில்ளை 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ஒரு களரசலில் உள்ள மிகக் குளறந்ெ அளவு தகாண்ட கூறிளன ______________ என 

அளேக்கிவறாம். 

2. திண்மத்தில் நீர்மம் வளக களரசலுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ___________ 

3. களரதிறன் என்பது ____________ கி களரப்பானில் களரக்கப்படும் களரதபாருளின் அளவு ஆகும். 

4. முளனவுறும் வசர்மங்கள் ____________ களரப்பானில் களரகிறது. 

5. தவப்பநிளை அதிகரிக்கும் வபாது கனஅளவு செவீெம் குளறகிறது. ஏதனனில் _____________ 

தபாருத்துக: 

1. நீை விட்ரியால் - CaSo4.2H2O 

2. ஜிப்சம் - CaO 

3. ஈரம் உறிஞ்சிக் களரபளவ - CuSO4.5H2O 

4. ஈரம் உறிஞ்சி - NaOH 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. இருமடிக்களரசல் என்பது மூன்று கூறுகளளக் தகாண்டது. 

2. ஒரு களரசலில் குளறந்ெ அளவு (எளட) தகாண்ட கூறுக்கு களரப்பான் என்று தபயர். 

3. வசாடியம் குவளாளரடு நீரில் களரந்து உருவாகும் களரசல் நீரற்ற களரசைாகும். 

4. பச்ளச விட்ரியாலின் மூைக்கூறு வாய்ப்பாடு MgSO4.7H2O 

5. சிலிகா தஜல் காற்றிலிருந்து ஈரப்பெத்ளெ உறிஞ்சிக் தகாள்கிறது. ஏதனனில் அது ஒரு ஈரம் உறிஞ்சும் 

ென்ளம தகாண்ட வசர்மம் ஆகும். 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. ஒரு படித்ொன, 2. (2), 3. நீர், 4. தெவிட்டிய களரசல், 5. கார்ப்ன-ளட-சல்ளபடில் களரக்கப்பட்ட சல்பர், 

6. அதிகரிக்கிறது,  

7. (11கி), 8. 75 மி.லி நீரில் 25 மி.லி ஆல்கைால், 9. ஈரம் மீது அதிக ோட்டம் , 10. சிலிக்கா தஜல் 
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வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. களரதபாருள், 2. இரசக்கைளவ, 3. (100கி), 4. முளனவுறும், 5. திரவங்கள் தவப்பத்ொல் விரிவளடயும் 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. நீை விட்ரியால் - CuSo4.5H2O  

2. ஜிப்சம் - CaSO4.2H2O 

3. ஈரம் உறிஞ்சிக் களரபளவ - NaOH 

4. ஈரம் உறிஞ்சி - CaO 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறானளெத் திருத்தி எழுதுக). 

1. ெவறு  

சரியான விளட: இருமடிக்களரசல் என்பது இரண்டு கூறுகளளக் தகாண்டது. 

2. ெவறு  

சரியான விளட: ஒரு களரசலில் குளறந்ெ அளவு (எளட) தகாண்ட கூறுக்கு களரதபாருள் என்று தபயர்.  

3. ெவறு 

சரியான விளட: வசாடியம் குவளாளரடு நீரில் களரந்து உருவாகும் களரசல் நீர்க் களரசைாகும்.  

4. ெவறு  

சரியான விளட: பச்ளச விட்ரியாலின் மூைக்கூறு வாய்ப்பாடு. 

5. சரி 

 

10th Science Lesson 10 

10] வவதிவிளனகளின் வளககள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

சமன்படுத்ெப்பட்ட வவதிச்சமன்பாடு என்பது ஒரு வவதிவிளனயின் வவதி இளயபு, விளனபடு மற்றும் 

விளன விளளதபாருள்களின் இயற்பியல் நிளைளம மற்றும் விளன ேளடதபறும் சூழ்நிளைகளள 

குறிக்கும் எளிய (குறிப்பு) குறியீடாகும் 

ஒரு வவதிவிளனயில் ஈடுபடும் தபாருள்களின் நிளை மற்றும் இயற்பியல் நிளைளய ஒரு 

அளடப்புக்குறிக்குள் சுருக்க குறியீடுகளளப் பயன்படுத்தி குறிப்பிடைாம். எடுத்துக்காட்டாக, திண்ம 

தபாட்டாசியம், நீருடன் விளன புரிந்து தபாட்டாசியம் ளைட்ராக்ளசளடயும், ளைட்ரஜன் வாயுளவயும் 

ெருகிறது. இவ்விளன சார்ந்ெ அளனத்து ெகவல்களும் கீழ்கண்டவாறு வவதிச்சமன்பாட்டில் 

குறிக்கப்படுகின்றன. 

2K(s) + 2H2O(I) → 2KOH(aq) + H2(g) 

குறியீடு நிளைளம அல்ைது இயல்நிளை 
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S திண்மம் 

I நீர்மம் 

G வாயு 

Aq நீர்க்களரசல் 

 

சுவற்றில் தவள்ளளயடிக்க நீற்றுச் சுண்ணாம்பு களரசளைப் பயன்படுத்துகிவறாம். கால்சியம் 

ளைட்ராக்ளசடு, காற்றில் இருக்கும் கார்பன்-ளட-ஆக்ளசடுடன் விளன புரிந்து கால்சியம் கார்பவனட் 

உருவாகி தமல்லிய படைமாக சுவர்களில் படிகிறது. தவள்ளளயடித்ெ இரண்டு அல்ைது மூன்று 

தினங்களில் கால்சியம் கார்பவனட் சுவர்களுக்கு ஒரு மினுமினுப்புத் ென்ளமளயத் ெருகிறது. 

சுண்ணாம்புக்கல்லின் (மார்பிள்) வவதி வாய்ப்பாடு CaCO3. 

Ca(OH)2(aq) + CO2(g) → CaCO3(S) + H2O(I) 

நீற்றுச் சுண்ணாம்பு கார்பன் ளட ஆக்ளசடு கால்சியம் கார்பவனட் நீர் 

காயங்களில் ளைட்ரஜன் தபராக்ளசளட ஊற்றும் வபாது H2O2 என்பது நீராகவும், ஆக்சிஜனாகவும் 

சிளெவளடகிறது. உருவான ஆக்சிஜன் குமிழ்கள் தவளிவயறி விடுவொல் மீண்டும் H2O2 உருவாகுெல் 

ெடுக்கப்படுகிறது. 

அளற தவப்ப நிளையில் ளவக்கப்படும் உணவு தபாருளானது குளிர்சாெனப் தபட்டியில் ளவக்கப்படும் 

உணளவ விட விளரவாக தகட்டுப்வபாகிறது. குளிர்சாென தபட்டிகள் தவப்பநிளையானது அளற தவப்ப 

நிளை விட குளறவாக இருக்கும். விளனயின் வவகம் குளறவாக இருப்பொல் உணவு தகட்டுப்வபாகும் 

வவகமும் குளறவாக இருக்கும். 

காற்றளடக்கப்பட்ட குளிர்பானங்களில் கார்பன் ளட ஆக்ளசடு நீரில் களரக்கப்பட்டு (வசாடா) ஒரு 

பாட்டிலில் ளவக்கப்பட்டுள்ளது. வாயு தவளிவயறா வண்ணம் அளடக்கப்பட்டுள்ள நிளையில் பாட்டிலில் 

களரக்கப்பட்ட கார்பன் ளட ஆக்ளசடு வாயுவும் (கார்பானிக் அமிைம்), வாயு நிளை கார்பன் ளட ஆக்ளசடு 

வாயுவம் ஒன்றுடன் ஒன்று சமநிளையில் உள்ளன. நீங்கள் பாட்டிளைத் திறந்ெவுடன் வாயுநிளை கார்பன் 

ளட ஆக்ளசடு தவளிவயறுகிறது. எனவவ களரக்கப்பட்ட கார்பன் ளட ஆக்ளசடு வாயு தவளிவயறும் 

தபாருட்டு களரயா நிளைக்கு மீண்டும் திரும்புகிறது. எனவவ ொன் நீ பாட்டிளைத் திறந்து நீண்ட வேரம் 

ளவக்கும் தபாழுது கார்பன் ளட ஆக்ளசடு அளனத்தும் தவளிவயறி CO2 இல்ைாெ திரவமாக மாறுகிறது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g) என்பது 

(அ) சிளெவுறுெல் விளன  

(ஆ) வசர்க்ளக விளன 

(இ) ஒற்ளற இடப்தபயர்ச்சி விளன  

(ஈ) இரட்ளட இடப்தபயர்ச்சி விளன 

2. ஒளிச்சிளெவு என்பது இெனால் ேளடதபறும் சிளெவு விளனயாகும். 

(அ) தவப்பம்  

(ஆ) மின்னாற்றல்  

(இ) ஒளி  
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(ஈ) எந்திர ஆற்றல் 

3. கார்பன் மற்றும் ஆக்சிஜன் இளடவயயான ஒரு விளன பின்வருமாறு குறிக்கப்படுகிறது. 

C(s) + O2(g) → CO2(g) 

இது எவ்வளக விளனயாக வளகப்படுத்ெப்படுகிறது. 

(i) வசர்க்ளக விளன (ii) எரிெல் விளன (iii) சிளெவுறுெல் விளன (iv) மீளா விளன 

(அ) (i) மற்றும் (ii)  

(ஆ) (i) மற்றும் (iv)  

(இ) (i), (ii) மற்றும் (iii)  

(ஈ) (i), (ii) மற்றும் (iv) 

4. Na2SO4(aq) + BaCl2(aq) → BaSO4(s) ↓ 2 NaCl(aq) என்ற வவதிச்சமன்பாடு பின்வருவனவற்றுள் எவ்வளக 

விளனளயக் குறிக்கிறது. 

(அ) ேடுநிளையாக்கல் விளன  

(ஆ) எரிெல் விளன 

(இ) வீழ்படிவாெல் விளன  

(ஈ) ஒற்ளற இடப்தபயர்ச்சி விளன 

5. வவதிச் சமநிளை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எளவ சரியானளவ? 

(i) இயக்கத்ென்ளம உளடயது. 

(ii) சமநிளையில் முன்வனாக்கு மற்றும் பின்வனாக்கு விளனகளில் விளனவவகம் சமம். 

(iii) மீளா விளனகள் வவதிச் சமநிளைளய அளடவதில்ளை 

(iv) விளனபடு தபாருள் மற்றும் விளனவிளள தபாருள்களில் தசறிவு வவறுபடைாம். 

(அ) (i), (ii) மற்றும் (iii)  

(ஆ) (i), (ii) மற்றும் (iv)  

(இ) (ii), (iii) மற்றும் (iv)  

(ஈ) (i), (iii) மற்றும் (iv) 

6. X(s) + 2HCl(aq) → XCl2(aq) + H2(g) என்ற ஒற்ளற இடப்தபயர்ச்சி விளனயில் X என்பது 

பின்வருவனவற்றுள் எளெக் குறிக்கிறது 

(i) Zn (ii) Ag (iii) Cu (iv) Mg 

சரியான இளணளயத் வெர்ந்தெடு 

(அ) (i) மற்றும் (ii)  
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(ஆ) (ii) மற்றும் (iii)  

(இ) (iii) மற்றும் (iv)  

(ஈ) (i) மற்றும் (iv) 

7. பின்வருவனவற்றுள் எது “ெனிமம் + ெனிமம் → வசர்மம்” வளக அல்ை 

(அ) C(s) + O2(g) → Co2(g)  

(ஆ) 2K(s) + Br2(I) → 2KBr(s) 

(இ) 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)  

(ஈ) 4Fe(s) + 3O2(g) → 2Fe2O3(s) 

8. பின்வருவனவற்றுள் எது வீழ்படிவாெல் விளனளய குறிக்கிறது. 

(அ) A(s) + B(s) → C(s) + D(s)  

(ஆ) A(s) + B(aq) → C(aq) + D(/) 

(இ) A(aq) + B(aq) → C(s) + D(aq)  

(ஈ) A(aq) + B(s) → C(aq) + D(/) 

9. ஒரு களரசலின் pH மதிப்பு 3 எனில், அென் (OH-) ளைடிராக்ளசடு அயனி தசறிவு என்ன? 

(அ) 1 x 10-3 M  

(ஆ) 3 M  

(இ) 1 x 10-11 M  

(ஈ) 11 M 

10. தூளாக்கப்பட்ட CaCO3; கட்டியான CaCO3 விட தீவிரமாக விளனபுரிகிறது. காரணம் 

(அ) அதிக புறப்பரப்பளவு  

(ஆ) அதிக அழுத்ெம் 

(இ) அதிக தசறிவினால்  

(ஈ) அதிக தவப்ப நிளை 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. அமிைம் மற்றும் காரத்திற்கு இளடவயயான விளன ____________ என்று அளேக்கப்படுகிறது. 

2. ளைட்வராகுவளாரிக் அமிைத்துடன் லித்தியம் உவைாகம் விளன புரியும்வபாது _________ வாயு 

தவளிவயறுகிறது. 

3. பனிக்கட்டி உருகுெல் தசயலில் நிகழும் சமநிளை ___________ என்று அளேக்கப்படுகிறது. 
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4. ஒரு பேச்சாரின் pH மதிப்பு 5.6 இெனுடன் நீர்த்ெ சுண்ணாம்பு வசர்க்கும் வபாது இென் pH மதிப்பு 

___________ (அதிகமாகிறது/குளறகிறது) 

5. 25oC தவப்ப நிளையில் நீரின் அயனிப் தபருக்கத்தின் மதிப்பு ____________ 

6. மனிெ ரத்ெத்தின் தபாதுவான pH மதிப்பு ____________ 

7. மின்னாற்பகுப்பு என்பது ___________ வளக விளனயாகும். 

8. தொகுப்பு விளனகளில் உருவாகும் விளன விளள தபாருள்களின் எண்ணிக்ளக ___________ 

9. வவதி எரிமளை என்பது _____________ வளக விளனக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். 

10. ளைடிரஜன் (H+) அயனி நீரில் களரவொல் உருவாகும் அயனி __________ என்று 

அளேக்கப்படுகிறது. 

தபாருத்துக: 

1. விளனயின் வளககளள அளடயாளம் காண்: 

விளன வளக 

NH4OH(aq) + CH3COOH(AQ) → CH3CHCOONH4(aq) + 

H2O(I) 

ஒற்ளற இடப்தபயர்ச்சி விளன 

Zn(S) + CuSO4(aq) → ZnSO4(aq) + Cu(S) எரிெல் விளன 

ZnCO3(S) 
தவப்பம் → ZnO(S) + CO2(g) ேடுநிளையாக்கல் விளன 

C2H4(g) + 4O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g) + தவப்பம் தவப்பச் சிளெவு விளன 

 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. சில்வர் உவைாகம் ளேட்ரிக் அமிைத்தில் ளைடிரஜன் வாயுளவ இடப்தபயர்ச்சி தசய்ய வல்ைது. 

2. SO3, CO2, NO2 வபான்ற வாயுக்கள் களரந்துள்ள மளேநீரின் pH மதிப்பு 7-ளய விட குளறவாக 

இருக்கும். 

3. ஒரு மீள் விளனயின் சமநிளையில் விளனவிளன மற்றும் விளனபடு தபாருள்களின் தசறிவு சமமாக 

இருக்கும். 

4. ஒரு மீள் விளனயின் ஏவெனும் ஒரு விளனவிளள தபாருளள அவ்வப்தபாழுது நீக்கும் தபாழுது 

அவ்விளனயின் விளளச்சல் அதிகரிக்கிறது. 

5. pH ொளள ஒரு களரசலில் ேளனக்கும் தபாழுது மஞ்சளாக மாறுகிறது. எனவவ அக்களரசல் 

காரத்ென்ளம தகாண்டது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. வசர்க்ளக விளன, 2. ஒளி, 3. i ii மற்றும் iv, 4. வீழ்படிவாெல் விளன, 5. i ii மற்றும் iii, 6. i மற்றும் iv,  

7. 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g), 8. A(aq) + B(aq) → C(s) +D(aq), 9. 1×10-11M 10. அதிக புறப்பரப்பளவு 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. ேடுநிளையாக்கல் விளன, 2. ளைட்ரஜன், 3. இயற்பியல் சமநிளை, 4. குளறகிறது, 5. (1.00×10-14 

வமால்2 தடசி.மீ-6),  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             348 

6. (7.35 முெல் 7.45 வளர), 7. மின்னாற் சிளெவு, 8. ஒன்று, 9. தவப்பச் சிளெவு, 10. ளைட்வரனியம் 

அயனி 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

விளன வளக 

 

1. NH4OH(aq) + CH3COOH(aq) → CH3COONH4(aq) + 

H2O(I)  

 

ேடுநிளையாக்கல் விளன 

2. Zn(s) + CuSO4(aq) → ZnSO4(aq) + Cu(s) ஒற்ளற இடப்தபயர்ச்சி விளன 

3. ZnCO3(s) 
தவப்பம்→ ZnO(s) + CO2(g)  தவப்பச்சிளெவு விளன 

4. C2H4(g) + 4O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g) + தவப்பம்  எரிெல் வளன 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறானளெத் திருத்தி எழுதுக) 

1. ெவறு  

சரியான விளட: சில்வர் உவைாகம் ளைட்வராகுவளாரிக் அமிைத்தில் ளைட்ரஜன் வாயுளவ 

தவளிவயற்றும்.  

2. சரி 

3. ெவறு  

சரியான விளட: ஒரு மீள் விளனயின் சமநிளையில் விளனவிளள மற்றும் விளனபடு தபாருள்களின் 

தசறிவில் எந்ெ மாற்றமும் நிகோது.  

4. சரி 

5. ெவறு  

சரியான விளட: PH ொளள ஒரு களரசலில் ேளனக்கும் தபாழுது நீைநிறமாக மாறுகிறது. எனவவ 

அக்களரசல் காரத்ென்ளம தகாண்டது. 

 

10th Science Lesson 11 

11] கார்பனும் அென் வசர்மங்களும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஈஸ்ட் என்பது பூஞ்ளச வகுப்ளபச் சார்ந்ெ ஒரு தசல் நுண்ணுயிரி ஆகும். தபரிய சிக்கைான கரிம 

விளனகளில் பூஞ்ளசகளில் உள்ள தோதியானது விளன வவக மாற்றியாக தசயல்படுகிறது. தோதிகளின் 

மூைமாக சிக்கைான கரிமச் வசர்மங்களில் தமதுவாக வவதிவிளன நிகழ்ந்து எளிய மூைக்கூறுகள் 

உருவாவவெ தோதித்ெல் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு: பால் ெயிராக மாறுெல். 

சாொரண வசாப்ளப ஏன் கடின நீரில் பயன்படுத்ெ இயைாது? சாொரண வசாப்பு கடின நீருடன் 

பயன்படுத்ெப்படும் வபாது கால்சியம் மற்றும் தமக்னீசியம் அயனிகளள வீழ்படிய தசய்கிறது. இது 

துணிகளின் வமற்பரப்பில் ஸ்கம் படிளவ உருவாக்குகிறது. எனவவ வசாப்ளப கடின நீரில் எளிொக 

பயன்படுத்ெ இயைாது. 
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‘TFM’ என்ற குறியீட்ளட வசாப்பு உளறகளில் பார்த்துள்ளீர்களா? TFM என்றால் தமாத்ெ தகாழுப்பு 

தபாருட்கள்(Total Fatty Matter). இது வசாப்பின் ெரத்ளெ குறிக்க கூடிய முக்கிய அம்சமாகும். உயர்ந்ெ TFM 

தபற்றுள்ள வசாப்புகள் சிறந்ெ குளியல் வசாப்பாக பயன்படுகிறது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஒரு திறந்ெ சங்கிலித் தொடர் கரிம வசர்மத்தின் மூைக்கூறு வாய்ப்பாடு C3H6 அந்ெச் வசர்மத்தின் வளக 

(அ) அல்வகன்  

(ஆ) அல்கீன்  

(இ) அல்ளகன்  

(ஈ) ஆல்கைால் 

2. ஒரு கரிம வசர்மத்தின் IUPAC தபயர் 3- தமத்தில்பியூட்டன் – 1 - ஆல் இது எந்ெ வளகச் வசர்மம் 

(அ) ஆல்டிளைடு  

(ஆ) கார்பாசிலிக் அமிைம்  

(இ) கீட்வடான்  

(ஈ) ஆல்கைால் 

3. IUPAC தபயரிடுெலின்படி ஆல்டிளைடுக்காக வசர்க்கப்படும் இரண்டாம் நிளை முன்தனாட்டு 

__________ 

(அ) ஆல்  

(ஆ) ஆயிக் அமிைம்  

(இ) ஏல்  

(ஈ) அல் 

4. பின்வரும் படி வரிளச வசர்மங்களில், தொடர்ச்சியாக வரும் இளண எது? 

(அ) C3H8 and C4H10  

(ஆ) C2H2 and C2H4  

(இ) CH4 and C3H6  

(ஈ) C2H5OH and C4H8OH 

5. C2H5OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O என்பது 

(அ) எத்ெனால் ஒடுக்கம்  

(ஆ) எத்ெனால் எரிெல் 

(இ) எத்ெனாயிக் அமிைம் ஆக்சிஜவனற்றம்  

(ஈ) எத்ெவனல் ஆக்சிஜவனற்றம் 
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6. எரி சாராயம் என்பது ஒரு நீர்ம களரசல். இதிலுள்ள எத்ெனாலின் செவீெம் _________ 

(அ) 95.5%  

(ஆ) 75.5%  

(இ) 55.5%  

(ஈ) 45.5% 

7. கீழ்கண்டவற்றுள் எது மயக்கமூட்டியாக பயன்படுகிறது. 

(அ) கார்பாக்சிலிக் அமிைம்  

(ஆ) ஈெர்  

(இ) எஸ்டர்  

(ஈ) ஆல்டிளைடு 

8. TFM என்பது வசாப்பின் எந்ெ பகுதிப் தபாருளளக் குறிக்கிறது. 

(அ) ொது உப்பு  

(ஆ) ளவட்டமின் 

(இ) தகாழுப்பு அமிைம்  

(ஈ) கார்வபாளைட்வரட் 

9. கீழ்கண்டவற்றுள் டிடர்தஜண்ட்ளட பற்றி ெவறான கூற்று எது? 

(அ) நீண்ட சங்கிலி அளமப்ளப தபற்ற தகாழுப்பு அமிைத்தின் வசாடிய உப்பு 

(ஆ) சல்வபானிக் அமிைத்தின் வசாடியம் உப்பு 

(இ) டிடர்தஜண்ட்டின் அயனி பகுதி SO3-Na+ 

(ஈ) கடின நீரிலும் சிறப்பாக தசயல்படும். 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ஒரு வசர்மத்தின் சிறப்பு பண்புகளுக்கு காரணமான அணு அல்ைது அணுக்கள் அடங்கிய தொகுதி 

அச்வசர்மத்தின் __________ ஆகும். 

2. அல்ளகனின் தபாதுவான மூைக்கூறு வாய்ப்பாடு _____________ 

3. IUPAC தபயரிடுெலில் கரிமச் வசர்மத்தின் கட்டளமப்ளப குறிப்பிடுவது ___________ (அடிப்பளடச் 

தசால் / பின்தனாட்டு / முன்தனாட்டு) 

4. (நிளறவுற்ற / நிளறவுறா) _____________ வசர்மங்கள் புவராமின் நீளர நிறமாற்றம் அளடயச் 

தசய்யும். 

5. அடர் சல்பியூரிக் அமிைத்ளெக் தகாண்டு எத்ெனாளை நீர் நீக்கம் தசய்யும் தபாழுது ____________ 

(ஈத்தீன் / ஈத்வென்) கிளடக்கிறது. 
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6. 100% தூய ஆல்கைால் _____________ என்று அளேக்கப்படுகிறது. 

7. எத்ெனாயிக் அமிைம் ___________ லிட்மஸ் ொளள ____________ ஆக மாற்றுகிறது. 

8. தகாழுப்பு அமிைங்களள காரத்ளெக் தகாண்டு நீராற்பகுத்ெல் _____________ எனப்படும். 

9. உயிரிய சிளெவு டிடர்தஜண்ட்கள்____________ (கிளள / வேரான) சங்கிலி தொடரிளன 

உளடயளவ. 

தபாருத்துக: 

விளனச் தசயல் தொகுதி - OH - தபன்சீன் 

பல்லின வளளயச் வசர்மங்கள் - தபாட்டாசியம் ஸ்டிவரட் 

நிளறவுறா வசர்மங்கள் - ஆல்கைால் 

வசாப்பு - பியூரான் 

கார்வபா வளளயச் வசர்மங்கள் - ஈத்தீன் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

கீழ்கண்ட வினாக்களுக்கு பின்வரும் ெரவுகளளப் பயன்படுத்தி விளடயளி: 

(அ) A மற்றும் R சரி R, A ஐ விளக்குகிறது 

(ஆ) A சரி R ெவறு 

(இ) A ெவறு R சரி 

(ஈ) A மற்றும் R சரி R, A க்கான் சரியான விளக்கம் அல்ை. 

1. கூற்று A: கடின நீரில் வசாப்ளப விட டிடர்தஜண்ட்கள் சிறப்பாக தசயல் புரிகின்றன. 

காரணம் R: டிடர்தஜண்ட்கள் கால்சியம் மற்றம் தமக்னீசியம் உப்புக்களள வீழ்படிய தசய்வதில்ளை. 

2. கூற்று A: அல்வகன்கள் நிளறவுற்ற ளைட்வரா கார்பன்கள். 

காரணம் R: ளைட்வரா கார்பன்கள் சக பிளணப்ளபப் தபற்றுள்ளன. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. அல்கீன், 2. ஆல்கைால், 3. ஏல், 4. C3H8 மற்றும் C4H10, 5. எத்ெனால் எரிெல், 6. (95.5%), 7. ஈெர், 8. 

தகாழுப்பு அமிைம்  

9. நீண்ட சங்கிலி அளமப்ளப தபற்ற தகாழுப்பு அமிைத்தின் வசாடிய உப்பு  

வகாடிட்ட இடத்ளெ நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. விளன தசயல் தொகுதி, 2. CnH2n-2, 3. அடிப்பளடச் தசால், 4. நிளறவுறா, 5. ஈத்தீன், 6. ெனி ஆல்கைால், 

7. நீைநிற, சிவப்பு நிறமாக, 8. வசாப்பாக்கல் விளன, 9. வேரான 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. விளன தசயல் தொகுதி-OH - ஆல்கைால் 
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2. பல்லின வளளய வசர்மங்கள் - பியூரான் 

3. நிளறவுறா வசர்மங்கள் - ஈத்தீன் 

4. வசாப்பு - தபாட்டாசியம் ஸ்டிவரட் 

5. கார்வபா வளளயச் வசர்மங்கள் - தபன்சீன்  

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க: (விளடகள்) 

1. A மற்றும் R சரி R, A ஐ விளக்குகிறது.  

2. A மற்றும் R சரி R, A க்கான சரியான விளக்கம் அல்ை. 

 

10th Science Lesson 12 

12] ொவர உள்ளளமப்பியல் மற்றும் ொவர தசயலியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ATP அடிவனாளசன் ட்ளர பாஸ்வபட் 

ADP அடிவனாளசன் ளட பாஸ்வபட் 

NAD நிவகாடினளமடு அடிளனன் ளட நியூக்ளிவயாளடடு 

NADP நிவகாடினளமடு அடிளனன் ளட நியூக்ளிவயாளடடு பாஸ்வபட் 

 

ஒரு தசல்ைானது வேரிளடயாக ஆற்றளை குளுக்வகாஸிலிருந்து தபற முடியாது. சுவாசித்ெலின் வபாது 

குளுக்வகாஸ் ஆக்ஸிகரணமளடந்து தவளிவயறும் ஆற்றல் ATP யில் வசமிக்கப்படுகிறது. 

சூரிய ஒளிளயப் பயன்படுத்தி தசயற்ளக ஒளிச்வசர்க்ளக நிகழ்ச்சி ேடத்ெப்பட்டது. பாரெ ரத்னா C.N.R. ராவ் 

அவர்கள் அவெ தொழில் நுட்பத்ளெப் பயன்படுத்தி தசயற்ளக ஒளிச்வசர்க்ளக நிகழ்ச்சி மூைம் ளைட்ரஜன் 

எரிதபாருளள உற்பத்தி தசய்ொர். (புதுப்பிக்கும் ஆற்றல்) 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. காஸ்வபரியன் பட்ளடகள் வவரின் _____________ பகுதியில் காணப்படுகிறது. 

(அ) புறணி  

(ஆ) பித்  

(இ) தபரிளசக்கிள்  

(ஈ) அகத்வொல் 

2. உள்வோக்கிய ளசைம் என்பது எென் சிறப்புப் பண்பாகும்? 

(அ) வவர்  

(ஆ) ெண்டு  

(இ) இளைகள்  
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(ஈ) மைர்கள் 

3. ளசைமும் புவளாயமும் ஒவர ஆரத்தில் அருகருவக அளமந்து காணப்படுவது ____________ 

எனப்படும். 

(அ) ஆரப்வபாக்கு அளமப்பு  

(ஆ) ளசைம் சூழ் வாஸ்குைார் கற்ளற 

(இ) ஒன்றிளணந்ெளவ  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்ளை 

4. காற்றில்ைா சுவாசத்தின் மூைம் உருவாவது 

(அ) கார்வபாளைட்வரட்  

(ஆ) எத்தில் ஆல்கைால் 

(இ) அசிட்ளடல் வகா.ஏ  

(ஈ) ளபருவவட் 

5. கிரப் சுேற்சி இங்கு ேளடதபறுகிறது. 

(அ) பசுங்கணிகம்  

(ஆ) ளமட்வடாகாண்ட்ரியாவின் உட்கூழ்ம வமட்ரிக்ஸ்  

(இ) புறத்வொல் துளள  

(ஈ) ளமட்வடா காண்ட்ரியாவின் உட்புறச்சவ்வு 

6. ஒளிச்வசர்க்ளகயின் வபாது எந்ெ நிளையில் ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தியாகிறது? 

(அ) ATP யானது ADP யாக மாறும் வபாது  

(ஆ) CO2 நிளை நிறுத்ெப்படும் வபாது 

(இ) நீர் மூைக்கூறுகள் பிளக்கப்படும் வபாது  

(ஈ) இளவ அளனத்திலும். 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. வவரில் புறணியின் உட்புற அடுக்கு ____________ ஆகும். 

2. ளசைமும் புவளாயமும் தவவ்வவறு ஆரங்களில் காணப்படும் வாகுைார் கற்ளற __________ 

அளமவாகும். 

3. கிளளக்காலிஸிஸ் ேளடதபறும் இடம் ____________ 

4. ஒளிச்வசர்க்ளகயின் வபாது தவளிப்படும் ஆக்ஸிஜன் ______________ லிருந்து கிளடக்கிறது. 

5. தசல்லின் ATP உற்பத்தி தொழிற்சாளை ______________ 
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சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. ொவரங்களில் நீளர கடத்துவதில் ஈடுபடும் திசு புவளாயம். 

2. ொவரத்தின் தவளிப்புறத்தில் காணப்படும் தமழுகுப்படைம் கியூடிக்கிள். 

3. ஒருவிளெயிளைத் ொவரத் ெண்டில் ளசைத்திற்கும் புவளாயத்திற்கும் இளடயில் வகம்பியம் 

காணப்படுகிறது. 

4. இருவிளெயிளைத் ொவர வவரில் வமற்புறத் வொலுக்கு கீவே பாலிவசட் பாரன்ளகமா உள்ளது. 

5. இளையிளடத் திசு பசுங்கணிகங்களளப் தபற்றுள்ளது. 

6. காற்று சுவாசத்ளெ விட காற்றில்ைா சுவாசம் அதிக ATP மூைக்கூறுகளள உற்பத்தி தசய்கிறது. 

தபாருத்துக: 

1. புவளாயம் சூழ் வாஸ்குைார் கற்ளற - டிரசீனா 

2. வகம்பியம் - உணவு கடத்துெல் 

3. ளசைம் சூழ் வாஸ்குைார் கற்ளற - தபரணிகள் 

4. ளசைம் - இரண்டாம் நிளை வளர்ச்சி 

5. புவளாயம் - நீளரக் கடத்துெல் 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. அகத்வொல், 2. ெண்டு, 3. ஒன்றிளனந்ெளவ, 4. எத்தில் ஆல்கைால், 5. ளமட்வடாகாண்ட்ரியாவின் 

உட்பகுதி(ஸ்ட்வராமா),  

6. நீர் மூைக்கூறுகள் பிளக்கப்படும் வபாது 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. புறத்வொல் மற்றும் அகத்வொல், 2. ஒன்றிளனந்ெ வாஸ்குைார் கற்ளற, 3. ளசட்வடாபிளாசம், 4. நீரில்,  

5. ளமட்வடாகாண்ட்ரியா 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறானளெத் திருத்தி எழுதுக:  

1. ெவறு 

சரியான விளட: ொவரங்களில் நீளர கடத்துவதில் ஈடுபடும் திசு ளசைம்.  

2. சரி 

3. ெவறு 

சரியான விளட: இருவித்திளைத் ொவரத் ெண்டில் ளசைத்திற்கும் புவளாயத்திற்கும் இளடயில் வகம்பியம் 

காணப்படுகிறது.  

4. ெவறு  

சரியான விளட: இருவித்திளைத் ொவர இளையின் வமற்புறத் வொலுக்கு கீவே பாலிவசட் பாரன்ளகமா 

காணப்படுகிறது.  
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5. சரி 

6. ெவறு  

சரியான விளட: காற்று சுவாசத்ளெ விட காற்றில்ைா சுவாசம் குளறந்ெ யவி மூைக்கூறுகளள உற்பத்தி 

தசய்கிறது.  

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. புவளாயம் சூழ் வாஸ்குைார் கற்ளற - தபரணிகள் 

2. வகம்பியம் - இரண்டாம் நிளை வளர்ச்சி 

3. ளசைம் சூழ் வாஸ்குைார் - டிரசீனா 

4. ளசைம் - நீளரக்கடத்துெல் 

5. புவளாயம் - உணவு கடத்துெல் 

 

10th Science Lesson 13 

13] உயிரினங்களின் அளமப்பு நிளைகள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

அட்ளடகளுக்கு காது இல்ளை, அளவ அதிர்வுகளளத் வொல் மூைம் உணர்கின்றன. அட்ளடகள் 2 முெல் 

10 சிறிய கண்கள் மூைம் உணளவ அளடயாளம் காண்கின்றன. அட்ளட ெமது உடல் எளடளயப் 

வபான்று ஐந்து மடங்கு அதிக இரத்ெத்ளெ உறிஞ்சும் அளவுக்குப் தபரும் பசி தகாண்டளவ. அட்ளட ெனது 

முழு உணளவயும் தசரித்து, உறிஞ்சிக் தகாள்ள ஓராண்டுக்கும் வமைாகிறது. 

இரத்ெத்ளெ வழிய விடுெல் என்பது வோயாளியின் உடலிலிருந்து ேச்சு, அசுத்ெப் தபாருள்களள 

தவளிவயற்றும் ஒரு நுட்பமாகும். 

அட்ளடகள் இரத்ெ ஓட்டத்ளெ விளரவுபடுத்துவதில் தசயல்திறன் மிக்களவ. சுற்வறாட்டக் 

குளறவாடுகளளயும், இரத்ெ ஓட்ட மண்டைம் தொடர்பான வோய்களளயும் அட்ளடகள் 

குணப்படுத்துகின்றன. வமலும் அட்ளடயின் உமிழ்நீரிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும் வவதிப்தபாருள்கள் 

உயர் இரத்ெ அழுத்ெத்ளெக் குளறக்கும் மருந்துகள் ெயாரிக்கப்பயன்படுகின்றன. 

குள்ள முயைானது அழியும் அபாய நிளையிலுள்ள விைங்கு என 1990 இல் வாஷிங்டனில் 

பட்டியலிடப்பட்டது. வாழிட இேப்பால் இம்முயலின் எண்ணிக்ளகயும், பரவுலும் குளறந்து வபானவெ 

இெற்குக் காரணம். மார்ச் 2003 இல் தகாைம்பியா வடிநிை குள்ள முயல் அழியும் நிளையிலுள்ள விைங்கு 

என அறிவிக்கப்பட்டது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. அட்ளடயில் இடப்தபயர்ச்சி _____________ மூைம் ேளடதபறுகிறது. 

(அ) முன் ஓட்டுறுப்பு  

(ஆ) பக்கக் கால்கள்  

(இ) சீட்டாக்கள்  
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(ஈ) ெளசகளின் சுருக்கம் மற்றும் நீள்ெல் 

2. அட்ளடயின் உடற்கண்டங்கள் இவ்வாறு அளேக்கப்படுகின்றன. 

(அ) தமட்டாமியர்கள் (வசாளமட்டுகள்)  

(ஆ) புவராகிளாட்டிடுகள் 

(இ) ஸ்ட்வராபிைா  

(ஈ) இளவ அளனத்தும் 

3. அட்ளடயின் தொண்ளடப்புற ேரம்புத்திரள் எந்ெ உறுப்பு மண்டைத்தின் ஒரு பகுதி 

(அ) கழிவுநீக்க மண்டைம்  

(ஆ) ேரம்பு மண்டைம் 

(இ) இனப்தபருக்க மண்டைம்  

(ஈ) சுவாச மண்டைம் 

4. அட்ளடயின் மூளள இெற்கு வமவை உள்ளது. 

(அ) வாய்  

(ஆ) வாய்க்குழி  

(இ) தொண்ளட  

(ஈ) தீனிப்ளப 

5. அட்ளடயின் உடலில் உள்ள கண்டங்களின் எண்ணிக்ளக 

(அ) 23  

(ஆ) 33  

(இ) 38  

(ஈ) 30 

6. பாலூட்டிகள் _____________ விைங்குகள் 

(அ) குளிர் இரத்ெ  

(ஆ) தவப்ப இரத்ெ  

(இ) பாய்கிவைாதெர்மிக்  

(ஈ) இளவ அளனத்தும் 

7. இளம் உயிரிகளளப் பிரசவிக்கும் விைங்குகள் 

(அ) ஓவிவபரஸ்  

(ஆ) விவிவபரஸ்  
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(இ) ஓவவாவிவிவபரஸ்  

(ஈ) அளனத்தும் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. __________ கண்டத்தின் மாறுபாட்டால் அட்ளடயின் பின் ஒட்டுறுப்பு உருவாகியுள்ளது. 

2. ஒரு விைங்கின் வாழ்ோளில் இரு தொகுதி பற்கள் உருவானால் அது ____________ பல்ைளமப்பு 

எனப்படும். 

3. அட்ளடயின் முன் முளனயிலுள்ள கதுப்பு வபான்ற அளமப்பு ___________ எனப்படும் 

4. இரத்ெத்ளெ உறிஞ்சும் அட்ளடயின் பண்பு ___________ என அளேக்கப்படுகிறது. 

5. ___________ ளேட்ரஜன் சார்ந்ெ கழிவுப் தபாருள்களள இரத்ெத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கிறது. 

6. முயலின் ெண்டுவட ேரம்புகளின் எண்ணிக்ளக _____________ 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: 

1. இரத்ெம் உளறவளெத் ெடுக்கும் ஹிபாரின் என்ற தபாருள் அட்ளடயின் உமிழ்நீரில் காணப்படுகிறது. 

2. விந்து ோளம் அண்டம் தவளிச் தசலுத்ெப்படுவதில் பங்வகற்கிறது. 

3. முயலின் முன்களடவாய்ப் பற்களுக்கும் பின் களடவாய் பற்களுக்கும் இளடவயயான 

இளடதவளிப்பகுதி டயாஸ்டீமா எனப்படும். 

4. முயலின் தபருமூளள அளரக்வகாளங்கள் கார்வபாரா குவாட்ரி தஜமினா என்ற குறுக்கு ேரம்பு 

பட்ளடயால் இளணக்கப்பட்டுள்ளது. 

தபாருத்துக: 

1. கைம் I ஐ கைம் II மற்றும் III உடன் சரியாகப் தபாருத்தி விளடளயத் ெனிவய எழுதுக: 

உறுப்புகள் சூேந்துள்ள சவ்வு அளமவிடம் 

மூளள புளுரா வயிற்றளற 

சிறுநீரகம் வகப்ஸ்யூல் மீடியாஸ்டினம் 

இெயம் மூளள உளறகள் மார்பளறயில் 

நுளரயீரல் தபரிகார்டியம் மண்ளடவயாட்டுக் குழி 

 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. முன் ஒட்டுறுப்பு மற்றும் பின் ஒட்டுறுப்பு, 2. தமட்டாமியர்கள் (வசாளமட்டுகள்), 3. ேரம்பு மண்டைம், 4. 

தொண்ளட, 5. (33),  

6. தவப்ப இரத்ெ, 7. விவிவபரஸ்  

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. இறுதி ஏழு, 2. இருமுளற வொன்றும், 3. முன் ஒட்டுறிஞ்சி, 4. சாங்கிஓரஸ், 5. சிறுநீரகங்கள், 6. (37 

இளண ேரம்புகள்) 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக:  
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1. ெவறு  

சரியான விளட: இரத்ெம் உளறவளெத் ெடுக்கும் ஹிருடின் என்ற தபாருள் அட்ளடயின் உமிழ்நீரில் 

காணப்படுகிறது.  

2. ெவறு  

சரியான விளட: விந்து ோளம் விந்து தவளிச் தசலுத்ெப்படுவதில் பங்வகற்கிறது.  

3. ெவறு  

சரியான விளட: முயலின் கண்ணில் நிக்டிவடடிங் சவ்வு என்ற மூன்றாம் கண் இளம உள்ளது.  

4. ெவறு  

சரியான விளட: முயலின் முன்களடவாய்ப் பற்களுக்கும் தவட்டும் பற்களுக்கும் இளடவயயான 

இளடதவளிப்பகுதி டயாஸ்டீமா எனப்படும்.  

5. ெவறு  

சரியான விளட: முயலின் தபருமூளள அளரக்வகாளங்கள் கார்பஸ் கவைாசம் என்ற குறுக்கு ேரம்பு 

பட்ளடயால் இளணக்கப்பட்டுள்ளது.  

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

உறுப்புகள் 

 

சூழ்ந்துள்ள சவ்வு அளமவிடம் 

 

மூளள மூளள உளறகள் மண்ளடவயாட்டுக் குழி 

 

சிறுநீரகம் வகப்ஸ்யூல் வயிற்றளற 

 

இெயம் தபரிகார்டியம் மீடியாஸ்டினம் 

 

நுளரயீரல் புளுரா மார்பளறயில் 

 

  

 

10th Science Lesson 14 

14] ொவரங்களின் கடத்துெல் மற்றும் விைங்குகளின் சுற்வறாட்டம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

அதிகாளைப் தபாழுதில் புற்களின் வமல் பனித்துளிகள் வபாை நீர்த்துளிகளளப் பார்த்திருப்வபாம். 

ொவரங்களில் காற்றில் ஈரப்பெம் அதிகமாக இருக்கும் வபாது நீராவிப்வபாக்கின் வீெம் குளறயும். 

உறிஞ்சப்படும் நீர் ொவரத்தின் வவரில் ஒரு அழுத்ெத்ளெ உருவாக்கும். இந்ெ அதிகப்படியான நீர் ொவர 

இளைகளின் விளிம்புகளில் நீராக வடிகிறது. இெற்கு நீர் வடிெல் (guttation) எனப்படும். இவ்வாறு நீர் 

வடிெல் ஒரு சிறப்பான துளள வழியாக தவளிவயறுகிறது. இத்துளள நீர் சுரப்பி அல்ைது ளைடவொடு 

எனப்படும். 
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பாலூட்டிகளின் RBC - யில் தசல் நுண்ணுறுப்புகளும் உட்கருவும் காணப்படுவதில்ளை ஏன்? 

பாலூட்டிகளின் RBC-யில் உட்கரு இல்ைாதிருப்பதினால் அச்தசல்ைானது இருபுறமும் குழிந்ெ அளமப்ளபப் 

தபற்று, அதிகளவு ஆக்சிஜன் இளணவெற்கான வமற்பரப்பிளனப் தபற்றுள்ளது. RBC-ல் 

ளமட்வடாகாண்ட்ரியா இல்ைாதிருப்பொல் அதிக அளவு ஆக்சிஜளன திசுக்களுக்கு கடத்துவளெ 

அனுமதிக்கிறது. எண்வடாபிளாச வளைப்பின்னல் இல்ைாதிருப்பதினால் தமல்லிய இரத்ெத் 

ெந்துகிகளுக்குள் அதிக மீளும் ென்ளம தபற்று RBC எளிொக ஊடுருவுகிறது. 

அனீமியா: இரத்ெ சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்ளக குளறெல். 

லியூக்வகாளசட்வடாசிஸ்: இரத்ெ தவள்ளளயணுக்களின் எண்ணிக்ளக அதிகரித்ெல் 

லியூக்வகாபினியா: இரத்ெ தவள்ளளயணுக்களின் எண்ணிக்ளக குளறெல். 

திராம்வபாளசட்வடாபினியா: இரத்ெத் ெட்டுக்களின் எண்ணிக்ளக குளறெல். 

வில்லியம் ைார்வி (1628): ேவீன உடற்தசயலியலின் ெந்ளெ என அளேக்கபடுகிறார். இவர் மூடிய 

இரத்ெ ஓட்ட மண்டைத்திளனக் கண்டறிந்ொர். 

முதுதகலும்பிகளின் இெய அளறகள்: 

இரண்டு அளறகள்: மீன்கள் 

மூன்று அளறகள்: இருவாழ்விகள் 

முழுளமயுறா ோன்கு அளறகள்: ஊர்வன 

ோன்கு அளறகள்: பறளவகள், பாலூட்டிகள் மற்றும் முெளை (ஊர்வன). 

நியூ வராதஜனிக் மற்றும் ளமவயாதஜனிக் இெயத் துடிப்பு: ேரம்புத் தூண்டலினால் நியூவராதஜனிக் 

இெயத்துடிப்பு உண்டாகிறது. இத்தூண்டல் இெயத்தின் அருகில் உள்ள ேரம்பு முடிச்சினால் 

தூண்டப்படுகிறது. எ.கா. வளளெளசப்புழுக்கள், தபரும்பாைான கணுக்காலிகள். ளமவயாதஜனிக் இெயத் 

துடிப்பானது மாறுபாடளடந்ெ சிறப்புத் ென்ளம வாய்ந்ெ இெயத்ெளச ோர்களால் தூண்டப்படுகிறது. எ.கா. 

தமல்லுடலிகள், முதுதகலும்பிகள். 

ஹிஸ் (1893) ஏட்ரிவயா தவண்ட்ரிக்குைார் கற்ளறகளளக் கண்டறிந்ொர். அெனால் இது ஹிஸ் கற்ளற 

என்று அளேக்கப்படுகிறது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஆற்றல் சார்ந்ெ கடத்துெலில் (தசயல்மிகு கடத்துெல்) _______________ 

(அ) மூைக்கூறுகள் தசறிவு குளறவான பகுதியிலிருந்து தசறிவு அதிகமான பகுதிக்கு இடம் தபயர்கிறது. 

(ஆ) ஆற்றல் தசைவிடப்படுகிறது. 

(இ) அளவ வமல் வோக்கி கடத்துத்ெல் முளறயாகும். 

(ஈ) இளவ அளனத்தும் 

2. வவரின் மூைம் உறிஞ்சப்பட்ட நீரானது ொவரத்தின் வமற்பகுதிக்கு இென் மூைம் கடத்ெப்படுகிறது 

____________ 

(அ) புறணி  
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(ஆ) பறத்வொல்  

(இ) புவளாயம்  

(ஈ) ளசைம் 

3. நீராவிப்வபாக்கின் தபாழுது தவளிவயற்றப்படுவது  

(அ) கார்பன்ளட ஆக்ளைடு  

(ஆ) ஆக்ஸிஜன்  

(இ) நீர்  

(ஈ) இளவ ஏதுவுமில்ளை 

4. வவர்த் தூவிகளானது ஒரு 

(அ) புணறி தசல்ைாகும்  

(ஆ) புறத்வொலின் நீட்சியாகும். 

(இ) ஒரு தசல் அளமப்பாகும்  

(ஈ) ஆ மற்றும் இ 

5. கீழ்கண்ட எந்ெ நிகழ்ச்சிக்கு ஆற்றல் வெளவ  

(அ) தசயல் மிகு கடத்துெல் (ஆற்றல் சார் கடத்துெல்)  

(ஆ) பரவல் 

(அ) சவ்வூடு பரவல்  

(ஈ) இளவ அளனத்தும் 

6. மனிெ இெயத்தின் சுவர் எெனால் ஆனது? 

(அ) எண்வடாகார்டியம்  

(ஆ) எபிகார்டியம் 

(இ) ளமவயாகார்டியம்  

(ஈ) வமற்கூறியளவ அளனத்தும் 

7. இரத்ெ ஓட்டத்தின் சரியான வரிளச எது? 

(அ) தவண்ட்ரிக்கிள் → ஏட்ரியம் → சிளர → ெமனி 

(ஆ) ஏட்ரியம் → தவண்ட்ரிக்கிள் → சிளர → ெமனி 

(இ) ஏட்ரியம் → தவண்ட்ரிக்கிள் → ெமனி → சிளர 

(ஈ) தவண்ட்ரிக்கிள் → சிளர → ஏட்ரியம் → ெமனி 
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8. விபத்து காரணமாக ‘O’ இரத்ெ வளகளயச் சார்ந்ெ ஒருவருக்கு அதிக இரத்ெ இேப்பு ஏற்படுகிறது. 

இந்நிளையில் அவருக்கு எந்ெ இரத்ெ வளகளய மருத்துவர் தசலுத்துவார்? 

(அ) ‘O’ வளக  

(ஆ) ‘AB’ வளக  

(இ) A அல்ைது B வளக  

(ஈ) அளனத்து வளக 

9. இெயத்தின் இெயம் என அளேக்கப்படுவது _____________ 

(அ) SA கணு  

(ஆ) AV கணு  

(இ) பர்கின்ஸி இளேகள்  

(ஈ) ஹிஸ் கற்ளறகள் 

10. பின்வருவனவற்றுள் இரத்ெத்தின் இளயபு தொடர்பாக சரியானது எது? 

(அ) பிளாஸ்மா = இத்ெம் + லிம்ஃவபாளசட் 

(ஆ) சீரம் = இரத்ெம் + ஃளபப்ரிவனாஜன் 

(இ) நிணநீர் = பிளாஸ்மா + RBC + WBC 

(ஈ) இரத்ெம் = பிளாஸ்மா + RBC + WBC + இரத்ெ ெட்டுகள் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ொவரத்தின் புறப்பகுதியிலிருந்து நீர் ஆவியாகும் நிகழ்ச்சி __________ எனப்படும். 

2. நீரானது வவர் தூவி தசல்லின் _____________ பிளாஸ்மா சவ்வின் வழியாக தசல்கிறது. 

3. மண்ணிலிருந்து நீளர உறிஞ்சும் வவரின் பகுதி _____________ 

4. இயல்பான இரத்ெ அழுத்ெம் _____________ 

5. சாொரண மனிெனின் இெயத் துடிப்பின் அளவு நிமிடத்திற்கு ____________ முளறகள் ஆகும். 

தபாருத்துக: 

பிரிவு I 

1. சிம்பிளாஸ்ட் வழி - அ. இளை 

2. நீராவிப்வபாக்கு - ஆ. பிளாஸ்வமாதடஸ்வமட்டா 

3. ஆஸ்மாஸிஸ் - இ. ளசைத்திலுள்ள அழுத்ெம் 

4. வவர் அழுத்ெம் - ஈ. சரிவு அழுத்ெ வாட்டம் 

பிரிவு II 
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1. லியூக்வகமியா - அ. திராம்வபாளசட் 

2. இரத்ெ ெட்டுகள் - ஆ. ஃவபவகாளசட் 

3. வமாவனாளசட்டுகள் - இ. லியூக்வகாளசட் குளறெல் 

4. லூயூக்வகாபினியா - ஈ. இரத்ெப்புற்று வோய்  

5. AB இரத்ெ வளக - உ. ஒவ்வாளம நிளை 

6. O இரத்ெ வளக - ஊ. வீக்கம் 

7. ஈசிவனா ஃபில்கள் - எ. ஆன்டிஜனற்ற இரத்ெ வளக 

8. நியூட்வராஃபில்கள் - ஏ. ஆன்டிபாடி அற்ற இரத்ெ வளக 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. உணளவக் கடத்துெலுக்கு காரணமாக திசு புவளாயமாகும். 

2. ொவரங்கள் நீராவிப்வபாக்கின் காரணமாக நீளர இேக்கின்றன. 

3. புவளாயத்தின் வழியாக கடத்ெப்படும் சர்க்களர – குளுக்வகாஸ். 

4. அவபாபிளாஸ்ட் வழி கடத்துெலில் நீரானது தசல் சவ்வின் வழியாக தசல்லினுள் நுளேகிறது. 

5. காப்பு தசல்கள் நீளர இேக்கும்வபாது இளைத்துளள திறந்து தகாள்ளும். 

6. இெயத்துடிப்பின் துவக்கம் மற்றும் தூண்டைானது ேரம்புகளின் மூைமாக ேளடதபறும். 

7. அளனத்து சிளரகளும் ஆக்ஸிஜன் குளறந்ெ இரத்ெத்ளெ கடத்துபளவயாகும். 

8. WBC பாக்டீரியா மற்றும் ளவரஸ் தொற்றிலிருந்து உடளைப் பாதுகாக்கிறது. 

9. தவண்டரிக்கிள்கள் சுருங்கும் வபாது மூவிெழ் மற்றும் ஈரிெழ் வால்வுகள் மூடிக் தகாள்வொல் ைப் எனும் 

ஒலி வொன்றுகிறது. 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

வழிமுளறகள்: கீழ்கண்ட வகள்வியில் கூற்று (A) மற்றும் அெற்குரிய காரணம் (R) கீவே 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கீவே தகாடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியங்களில் சரியான பதிளை குறிப்படுக. 

(அ) கூற்றும் (A) மற்றும் காரணம் (R) ஆகிய இரண்டும் சரியாக இருந்து, அதில் அந்ெ காரணம் 

கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் ஆகும். 

(ஆ) கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) ஆகிய இரண்டும் சரியாக இருந்து, அதில் காரணம் அந்ெ 

கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் அல்ை. 

(இ) (A) சரியாக இருந்து காரணம் (R) மட்டும் ெவறு. 

(ஈ) கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) இரண்டும் ெவறு. 

1. கூற்று (A): சுவாச வாயுக்களள கடத்துவதில் RBC முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றது. 

காரணம் (R): RBC-ல் தசல் நுண்ணுறுப்புகளும் உட்கருவும் காணப்படுவதில்ளை. 
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2. கூற்று (A): ‘AB’ இரத்ெ வளக உளடவயார் “அளனவரிடமிருந்தும் இரத்ெத்ளெ தபறுவவாராக” 

கருெப்படுகிறார்கள். ஏதனனில், அவர்கள் அளனத்து வளக இரத்ெப் பிரிவினரிடமிருந்தும் 

இரத்ெத்திளனப் தபறைாம் 

காரணம் (R): AB இரத்ெ வளகயில் ஆன்டிபாடிகள் காணப்படுவதில்ளை. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. இளவ அளனத்தும், 2. ளசைம், 3. நீர், 4. ஆ மற்றும் இ, 5. தசயல்மிகு கடத்துெல் (ஆற்றல் சார் 

கடத்துெல்), 6. வமற்குறிய அளனத்தும், 7. ஏட்ரியம் - தவண்ட்ரிக்கிள் - ெமனி – சிளர, 8. “O” வளக, 9. 

SA கணு, 10. இரத்ெம் = பிளாஸ்மா + RBC + WBC + இரத்ெ ெட்டுகள் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: ( விளடகள்) 

1. நீராவிப்வபாக்கு, 2. அளர கடத்து, 3. வவர்த்தூவி, 4. (120/80 mmHg), 5. (72 – 75) 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

பிரிவு I 

1. சிம்பிளாஸ்ட் வழி - பிளாஸ்வமாதடஸ்வமட்டா 

2. நீராவிப்வபாக்கு - இளை 

3. ஆஸ்மாஸிஸ் - சரிவு அழுத்ெ வாட்டம் 

4. வவர் அழுத்ெம் - ளசைத்திலுள்ள அழுத்ெம் 

பிரிவு II 

1. லுயூக்வகமியா - இரத்ெப்புற்று வோய் 

2. இரத்ெ ெட்டுகள் - திராம்வபாளசட் 

3. வமாவனாளசட்டுகள் - ஃவபவகாளசட் 

4. லுயூக்வகாபினியா - லியூக்வகாளசட் குளறெல் 

5. AB இரத்ெ வளக - ஆன்டிபாடி அற்ற இரத்ெ வளக 

6. O இரத்ெ வளக - ஆன்டிஜனற்ற இரத்ெ வளக 

7. ஈசிவனாஃபில்கள் - ஒவ்வாளம நிளை 

8. நியூட்வராபில்கள் - வீக்கம் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறானளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. சரி 

2. சரி 

3. ெவறு  

சரியான விளட: புவளாயத்தின் வழியாக கடத்ெப்படும் சர்க்களர – சுக்வராஸ் 
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4. ெவறு  

சரியான விளட: சிம்பிளாஸ்ட் வழி கடத்துெலில் நீரானது தசல் சவ்வின் வழியாக தசல்லினுள் 

நுளேக்கிறது. 

5. ெவறு  

சரியான விளட: காப்பு தசல்களில் நீர் புகுவொல் இளைத்துளள திறந்து தகாள்ளும்.  

6. ெவறு  

சரியான விளட: இெயத்துடிப்பின் துவக்கம் மற்றும் தூண்டைானது ளசவனா ஏட்ரியல் கணு மூைமாக 

ேளடதபறும்.  

7. ெவறு  

சரியான விளட: நுளரயீரல் சிளரயிளனத் ெவிர மற்ற அளனத்து சிளரகளும் ஆக்சிஜன் குளறந்ெ 

இரத்ெத்ளெ கடத்துபளவயாகும்.  

8. சரி  

9. சரி 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்றிளனத் வெர்வு தசய்க: (விளடகள்) 

1. கூற்றும் (A) மற்றும் காரணம் (R) ஆகிய இரண்டும் சரியாக இருந்து, அதில் அந்ெ காரணம் கூற்றுக்கான 

சரியான விளக்கம் ஆகும்.  

2. கூற்றும் (A) மற்றும் காரணம் (R) ஆகிய இரண்டும் சரியாக இருந்து, அதில் அந்ெ காரணம் 

கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் ஆகும். 

 

10th Science Lesson 15 

15] ேரம்பு மண்டைம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஒவ்தவாரு நியூரானும் 1000 ேரம்பு தூண்டல்களள ஒரு வினாடி வேரத்தில் கடத்ெக் கூடியளவ. வமலும் 

பத்ொயிரத்திற்கும் அதிகமான ேரம்பிளட இளணப்புகளள பிற நியூரான்கவளாடு உருவாக்கக் கூடியளவ. 

“தமனிஞ்ளசடிஸ்” என்பது மூளள உளறகளில் ஏற்படும் வீக்கம் ஆகும். மூளள உளறளயச் சுற்றி உள்ள 

திரவத்தில் ஏற்படும் வோய்த் தொற்றால் இந்ெ வீக்கம் உண்டாகிறது. ளவரஸ் மற்றும் பாக்டீரியங்களின் 

வோய்த் தொற்று இெற்குக் காரணமாகிறது. 

மனிெ மூளளயின் 60% பகுதி தகாழுப்பாைானது. ேமது மூளளளய ஒன்றிளணக்கும் மற்றும் தசயல்படும் 

திறனுக்கு காரணமானளவ அத்தியாவசியமான தகாழுப்பு அமிைங்கள். இளவ ேம்மால் உற்பத்தி தசய்ய 

இயைாெ காரணத்ொல் உணவின் மூைவம தபற முடியும். மீன், பச்ளச காய்கறிகள் பாொம், வாதுளம 

தகாட்ளட ஆகியவற்றில் அத்தியாவசியமான தகாழுப்பு அமிைங்கள் (EFA) அதிகம் உள்ளது. 

எைக்ட்வரா என்தசஃப்வைாகிராம் (EFG) என்பது மூளளயில் உண்டாகக்கூடிய மின் அதிர்வுகளள பதிவு 

தசய்யும் கருவி. இது மூளளயின் தசயல்பாட்டில் ஏற்படும் அசாொரணமான மூளள அளைகளள 
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கண்டுணரவும், மூளளயில் ஏற்படும் உடனடி மாற்றங்கள், மூளளக்கட்டி, ெளையில் ஏற்படும் காயங்கள், 

வலிப்பு வபான்ற வோய்களள கண்டுணரவும் பயன்படுகிறது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. இருமுளன நியூரான்கள் காணப்படும் இடம்  

(அ) கண் விழித்திளர  

(ஆ) தபருமூளளப்புறணி  

(இ) வளர் கரு  

(ஈ) சுவாச எபிதீலியம் 

2. பார்த்ெல், வகட்டல், நிளனவுத்திறன், வபசுெல், அறிவுக்கூர்ளம மற்றும் சிந்தித்ெல் ஆகிய 

தசயல்களுக்கான இடத்ளெக் தகாண்டது. 

(அ) சிறுநீரகம்  

(ஆ) காது  

(இ) மூளள  

(ஈ) நுளரயீரல் 

3. அனிச்ளசச் தசயலின் வபாது அனிச்ளச வில்ளை உருவாக்குபளவ. 

(அ) மூளள, ெண்டு வடம், ெளசகள்  

(ஆ) உணர்வவற்பி, ெளசகள், ெண்டுவடம்  

(இ) ெளசகள், உணர்வவற்பி, மூளள  

(ஈ) உணர்வவற்பி, ெண்டுவடம், ெளசகள் 

4. தடன்ட்ரான்கள் தசல் உடைத்ளெ ____________ தூண்டளையும், ஆக்சான்கள் தசல் 

உடைத்திலிருந்து __________ தூண்டளையும் கடத்துகின்றன. 

(அ) தவளிவய/தவளிவய  

(ஆ) வோக்கி/தவளிவய 

(இ) வோக்கி/வோக்கி  

(ஈ) தவளிவய/வோக்கி 

5. மூளள உளறகளுள் தவளிப்புறமாக காணப்படும் உளறயின் தபயர் 

(அ) அரக்னாய்டு சவ்வு  

(ஆ) ளபயா வமட்டர்  

(இ) டியூரா வமட்டர்  

(ஈ) ளமயலின் உளற 
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6. _________ இளண மூளள ேரம்புகளும் _________ இளண ெண்டுவட ேரம்புகளும் 

காணப்படுகின்றன. 

(அ) 12, 31  

(ஆ) 31, 12  

(இ) 12, 13  

(ஈ) 12, 21 

7. ளமய ேரம்பு மண்டைத்திலிருந்து, ெளச ோர்களுக்குத் தூண்டல்களள கடத்தும் நியூரான்கள்  

(அ) உட் தசல் நியூரான்கள்  

(ஆ) கடத்து ேரம்பு தசல்கள் 

(இ) தவளிச்தசல் ேரம்பு தசல்கள்  

(ஈ) ஒரு முளன நியூரான்கள் 

8. மூளளயின் இரு புற பக்கவாட்டு கதுப்புகளளயும் இளணக்கும் ேரம்புப்பகுதி எது? 

(அ) ெைாமஸ்  

(ஆ) ளைவபாெைாமஸ்  

(இ) பான்ஸ்  

(ஈ) கார்பஸ் கவைாசம் 

9. வரன்வீர் கணுக்கள் காணப்படும் இடம் 

(அ) ெளசகள்  

(ஆ) ஆக்சான்கள்  

(இ) தடண்ட்ளரட்டுகள்  

(ஈ) ளசட்டான் 

10. வாந்திதயடுத்ெளைக் கட்டுப்படுத்தும் ளமயம்  

(அ) முகுளம்  

(ஆ) வயிறு  

(இ) மூளள  

(ஈ) ளைப்வபாெைாமஸ் 

11. கீழுள்ளவற்றுள் ேரம்புச் தசல்களில் காணப்படாெது 

 (அ) நியூரிதைம்மா  

(ஆ) சார்வகாதைம்மா  
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(இ) ஆக்ைான்  

(ஈ) தடண்டிரான்கள் 

12. ஒருவர் விபத்தின் காரணமாக உடல் தவப்ப நிளை, நீர்ச்சமநிளை மற்றும் பசி எடுத்ெல் 

ஆகியவற்றுக்கான கட்டுப்பாட்டிளன இேந்திருக்கிறார். அவருக்கு கீழுள்ளவற்றுள் மூளளயின் எப்பகுதி 

பாதிப்பளடந்ெொல் இந்நிளை ஏற்பட்டுள்ளது? 

(அ) முகுளம்  

(ஆ) தபருமூளள  

(இ) பான்ஸ்  

(ஈ) ளைவபாெைாமஸ் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ேமது உடலில் உள்ளவற்றுள் ___________ என்பது மிக நீளமான தசல்ைாகும். 

2. __________ நியூரான்களில் தூண்டல்கள் மிக துரிெமாக கடத்ெப்படும். 

3. புறச் சூழ்நிளையில் ஏற்படும் மாற்றத்ொல் ஒரு விைங்கினம் தவளிப்படுத்தும் விளளவு __________ 

எனப்படும். 

4. தசல் உடைத்ளெ வோக்கி தூண்டல்களளக் தகாண்டு தசல்பளவ ____________ 

5. ொனியங்கு ேரம்பு மண்டைத்தில் உள்ள _________ மற்றும் ________ ஒன்றுக்தகான்று எதிராக 

தசயல்படுகின்றன. 

6. நியூரானில் ___________ என்னும் நுண்ணுறுப்பு மட்டும் காணப்படுவதில்ளை. 

7. மூளளப் தபட்டகத்தினுள் நிளையான அழுத்ெத்ளெ __________ வபணுகிறது. 

8. தபருமூளளயின் புறப்பரப்ப ___________ மற்றும் ____________ ஆகியவற்றால் அதிகரிக்கிறது. 

9. மனிெ மூளளயில் கடத்து ளமயமாக தசயல்படும் பகுதி ____________ 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. தடண்ட்ரான்கள் என்பளவ தசல் உடைத்திலிருந்து தூண்டல்களள தவளிப்புறமாக கடத்தும் நீளமான 

ேரம்பு ோரிளேகள். 

2. பரிவு ேரம்பு மண்டைம் ளமய ேரம்பு மண்டைத்தின் ஒரு பகுதியாக தசயல்படுகின்றது. 

3. மனிெ உடலில் உடல் தவப்ப நிளைளய கட்டுப்படுத்தும் ளமயமாக ளைவபாெைாமஸ் உள்ளது. 

4. தபருமூளள உடலின் ென்னிச்ளசயான தசயல்படும் தசயல்களள கட்டுப்படுத்துகிறது. 

5. ளமய ேரம்பு மண்டைத்தின் தவண்ளம நிற பகுதிகள் ளமயலின் உளறயுடன் கூடிய ேரம்பு 

ோரிளேகளால் உருவாகின்றது. 

6. உடலின் அளனத்து ேரம்புகளும் தமனிஞ்சஸ் என்னும் உளறயால் வபார்த்ெப்பட்டு 

பாதுகாக்கப்படுகிறது. 
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7. மூளளக்குத் வெளவயான ஊட்டச்சத்துக்களள மூளளத் ெண்டுவடத் திரவம் அளிக்கிறது. 

8. உடலில் ஒரு தூண்டப்படக்கூடிய மிக துரிெமான பதில் விளளளவ உண்டாக்குவது அனிச்ளச வில் 

ஆகும். 

9. சுவாசத்ளெ ஒழுங்குபடுத்துவதில் முகுளம் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. 

தபாருத்துக: 

(அ) நிசில் துகள்கள் - முன் மூளள 

(ஆ) ளைப்வபாெைாமஸ் - புற அளமவு ேரம்பு மண்டைம் 

(இ) சிறு மூளள - ளசட்டான் 

(ஈ) ஸ்வான் தசல்கள் - பின்மூளள 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. வமலும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும். 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுவம சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் அல்ை. 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் ெவறு. 

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் ெவறு. 

1.கூற்று (A): ளமய ேரம்பு மண்டைம் முழுளமயும், மூளளத் ெண்டு வடத் திரவத்ொல் நிரம்பியுள்ளது. 

காரணம் (R): மூளளத் ெண்டு வடத் திரவத்திற்கு இத்ெளகய பணிகள் கிளடயாது. 

2. கூற்று (A): டியூரா வமட்டர் மற்றும் ளபயா வமட்டர்களுக்கிளடப்பட்ட இளடதவளியில் கார்பஸ் கவைாசம் 

அளமந்துள்ளது. 

காரணம் (R): இது மூளளப் தபட்டகத்தினுள் நிளையான உள் அழுத்ெத்ளெ பராமரிக்க உெவுகிறது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. கண் விழித்திளர, 2. மூளள, 3. உணர்வவற்பி ெண்டுவடம் ெளசகள், 4. வோக்கி/தவளிவய, 5. 

டியூராவமட்டர், 6. (12 31) ,  

7. தவளிச்தசல் ேரம்பு தசல்கள், 8. கார்பஸ் கவைாசம், 9. ஆக்சான்கள், 10. முகுளம், 11. சார்வகாதைம்மா, 12. 

ளைவபாெைாமஸ், 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. ேரம்பு தசல்/நியூரான், 2. சினாப்டிக் குமிழ்கள், 3. துைங்கல், 4. தடண்ட்ளரட்கள், 5. பரிவு ேரம்புகள், 

எதிர்ப்பரிவு ேரம்புகள்,  

6. தசன்ட்ரிவயால், 7. மூளளத் ெண்டுவட திரவம் , 8. ளகரி சல்சி, 9. ெைாமஸ் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுெ: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக: (விளடகள்) 

1. ெவறு  

சரியான விளட: ஆக்சான்கள் என்பளவ தசல் உடைத்திலிருந்து தூண்டல்களள தவளிப்புறமாக கடத்தும் 

நீளமானன ேரம்பு ோரிளேகள்.  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             369 

2. ெவறு  

சரியான விளட: பரிவு ேரம்பு மண்டைம் ொனியங்கு மண்டைத்தின் ஒரு பகுதியாக தசயல்படுகிறது.  

3. சரி  

4. ெவறு  

சரியான விளட: சிறுமூளள உடலின் ென்னிச்ளசயான தசயல்படும் தசயல்களள கட்டுப்படுத்துகிறது.  

5. சரி 

6. ெவறு  

சரியான விளட: மூளள மற்றும் ெண்டு வடம் தமனிஞ்சஸ் என்னும் உளறயால் வபார்த்ெப்பட்டு 

பாதுகாக்கப்படுகிறது.  

7. சரி 

8. சரி  

9. சரி  

தபாருத்துக: (விளடகள்)  

1. நிசில்துகள்கள் - ளசட்டான் 

2. ளைப்வபாெைாமஸ் - முன்மூளள 

3. சிறுமூளள - பின்மூளள 

4. ஸ்வான் தசல்கள் - புற அளமவு ேரம்பு மண்டைம் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க: 

1. கூற்று சரி ஆனால் காரணம் ெவறு  

2. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெவறு  

 

10th Science Lesson 16 

16] ொவர மற்றும் விைங்கு ைார்வமான்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

பிளனல் அசிடிக் அமிைம் (PAA) மற்றும் இண்வடால் 3 அசிவடா ளேட்ளரல் (IAN) ஆகியளவ இயற்ளக 

ஆக்சின்களாகும். இண்வடால் 3 பியூட்ரிக் அமிைம் (IBA), இண்வடால் புவராப்பியானிக் அமிைம், ோப்ெலின் 

அசிடிக் அமிைம் (NAA) மற்றும் 2, 4, 5 – T (2, 4, 5 – ட்ளரகுவளாவரா பீனாக்சி அசிட்டிக் அமிைம் 

வபான்றளவ சிை தசயற்ளக ஆக்சின்களாகும். 

ோளமில்ைாச் சுரப்பி மண்டைம் மற்றும் அென் தசயல்பாடுகளளப் பற்றிய உயிரியல் பிரிவு 

“என்வடாகிளரனாைாஜி” எனப்படும். ொமஸ் அடிசன் என்பவர் “ோளமில்ைாச் சுரப்பி மண்டைத்தின் 

ெந்ளெ” எனக் குறிப்பிடப்படுகிறார். இங்கிைாந்து ோட்டு உடற் தசயலியல் வல்லுனர்களான W.H.வபய்லிஸ் 
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மற்றும் E.H.ஸ்டார்லிங் ஆகிவயார் “ைார்வமான்” என்ற தசால்ளை முென் முெலில் 1909ஆம் ஆண்டு 

அறிமுகப்படுத்தினர். அவர்கள் முென் முெலில் கண்டறிந்ெ ைார்வமான் “தசக்ரிடின்” ஆகும். 

தமைட்வடானின் என்னும் ைார்வமான் பினியல் சுரப்பியில் சுரக்கிறது. இந்ெ ைார்வமான் “காைத் 

தூதுவர்கள்” என்றும் அளேக்கப்படுகிறது. ஏதனனில் உடல் முழுளமக்கும் இரவு வேரத்திளன 

உணர்த்தும் பணிளய இந்ெ ைார்வமான் வமற்தகாள்கிறது. இரவு வேரங்களில் ஒளி, குறிப்பாக குளறந்ெ 

அளை நீளம் தகாண்ட ஒளி படுவொல், தமைட்வடானின் ைார்வமான் உற்பத்தி குளறகிறது. 

தமைட்வடானின் உற்பத்தி குளறவொல் இயற்ளகயான உறக்கச் சுேற்சி பாதிக்கப்படுகிறது. இெனால் 

உண்டாகும் உறக்கமின்ளமயின் காரணமாக வளர்சிளெ மாற்ற குளறபாடுகள் ஏற்படுகின்றன. 

எட்வர்ட் C.தகண்டல் என்பார் 1914ஆம் ஆண்டில் முென்முளறயாக ளெராக்சின் ைார்வமாளன படிக 

நிளையில் ெனித்துப் பிரித்ொர். சார்ைஸ் ைாரிங்டன் மற்றும் ஜார்ஜ் பார்ஜர் ஆகிவயார் ளெராக்சின் 

ைார்வமானின் மூைக்கூறு அளமப்ளப 1927ஆம் ஆண்டில் கண்டறிந்ெனர். ஒவ்தவாரு ோளும் ளெராய்டு 

சுரப்பியானது ளெராக்சிளனச் சுரக்க “120µg” அவயாடின் வெளவப்படுகிறது. 

மனிெ இன்சுலின் ைார்வமான் 1921ஆம் ஆண்ல் ஃபிதரட்ரிக் பான்டிங், சார்ைஸ் தபஸ்ட் மற்றும் தமக்ைாட் 

ஆகிவயாரால் முென் முெலில் கண்டறியப்பட்டது. 1922ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 11 ந்வெதி அன்று முென் 

முெலில் நீரிழிவு வோளய குணப்படுத்துவெற்காக இன்சுலின் பயன்படுத்ெப்பட்டது. 

அட்ரினல் கார்தடக்ஸ் சுரக்கும் “கார்ட்டிவசால்” ைார்வமான்கள் உடளை உயிர்ப்பு நிளையில் 

ளவத்திருக்கவும், மிகுந்ெ பாதிப்பு மற்றும் மன அழுத்ெங்களிலிருந்து மீண்டு வரவும் உெவுகிறது. 

கார்ட்டிவசால் என்பது உயிர் காக்கும் பணிளய மிகுந்ெ அழுத்ெ நிளைகளில் வமற்தகாள்கிறது. எனவவ 

இது “உயிர் காக்கும் ைார்வமான்” என்றும் அளேக்கப்படுகிறது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஜிப்ரல்லின்களின் முக்கிய விளளவு ____________ 

(அ) மரபியல் ரீதியான தேட்ளடத் ொவரங்களளக் குட்ளடயாக்குவது. 

(ஆ) குட்ளடத் ொவரங்களள நீட்சி அளடயச் தசய்வது. 

(இ) வவர் உருவாெளை ஊக்குவிப்பது. 

(ஈ) இளம் இளைகள் மஞ்சளாவது. 

2. நுனி ஆதிக்கத்தின் மீது வேர் விளளளவ உருவாக்கும் ைார்வமான் 

(அ) ளசட்வடாளகனின்  

(ஆ) ஆக்சின்  

(இ) ஜிப்ரல்லின்  

(ஈ) எத்திலின் 

3. பின்வருவனவற்றுள் எந்ெ ைார்வமான் இயற்ளகயாக ொவரங்களில் காணப்படவில்ளை? 

(அ) 2, 4 D  

(ஆ) GA 3  

(இ) ஜிப்ரல்லின்  
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(ஈ) IAA 

4. அவினா முளளக்குருத்து உளற ஆய்வு _____________ என்பவரால் வமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

(அ) டார்வின்  

(ஆ) N ஸ்மித்  

(இ) பால்  

(ஈ) F.W.தவண்ட் 

5. கரும்பில் உற்பத்தியாகும் சர்க்களரயின் அளளவ அதிகரிக்க அவற்றின் மீது ____________ 

தெளிக்கப்படுகிறது. 

(அ) ஆக்சின்  

(ஆ) ளசட்வடாளகனின்  

(இ) ஜிப்ரல்லின்கள்  

(ஈ) எத்திலின் 

6. L.H.ஐ சுரப்பது _____________ 

(அ) அட்ரினல் சுரப்பி  

(ஆ) ளெராய்டு சுரப்பி 

(இ) பிட்யூட்டரியின் முன் கதுப்பு  

(ஈ) ளைவபா ெைாமஸ் 

7. கீழுள்ளவற்றுள் ோளமுள்ளச் சுரப்பிளய அளடயாளம் காணவும். 

(அ) பிட்யூட்டரி சுரப்பி  

(ஆ) அட்ரினல் சுரப்பி 

(இ) உமிழ் நீர் சுரப்பி  

(ஈ) ளெராய்டு சுரப்பி 

8. கீழுள்ளவற்றுள் எது ோளமுள்ளச் சுரப்பியாகவும், ோளமில்ைாச் சுரப்பியாகவும் தசயல்படுகிறது? 

(அ) களணயம்  

(ஆ) சிறுநீரகம்  

(இ) கல்லிரல்  

(ஈ) நுளரயீரல் 

9. கீழுகண்டவற்றுள் ெளைளமச் சுரப்பி என கருெப்படுவது எது? 

(அ) பினியல் சுரப்பி  
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(ஆ) பிட்யூட்டரி சுரப்பி 

(இ) ளெராய்டு சுரப்பி  

(ஈ) அட்ரினல் சுரப்பி 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. தசல் நீட்சியளடெல், நுனி ஆதிக்கம் ஆகியவற்ளற உருவாக்குவதும், உதிர்ெளை ெளட தசய்வதும் 

__________ ைார்வமான் ஆகும். 

2. ொவர உறுப்புகளின் உதிர்ெல் மற்றும் கனி பழுப்பளெ துரிெப்படுத்தும் வாயு நிளை ைார்வமான் 

________ ஆகும். 

3. இளைத் துளளளய மூடச் தசய்யும் ைார்வமான் ______________ 

4. ஜிப்ரல்லின்கள் ___________ ொவரங்களில் ெண்டு நீட்சியளடவளெத் தூண்டுகின்றன. 

5. நுனி ஆதிக்கத்தின் மீது எதிர்மளற விளளவு தகாண்ட ைார்வமான் _____________ ஆகும். 

6. உடலில் கால்சியத்தின் வளர்சிளெ மாற்றத்ளெக் கட்டுப்படுத்துவது ___________ 

7. ைாங்கர்ைான் திட்டுகளில் உள்ள பீட்டா தசல்கள் ____________ ஐச் சுரக்கிறது. 

8. ளெராய்டு சுரப்பியின் வளர்ச்சி மற்றும் பணிகளள ____________ கட்டுப்படுத்துகிறது. 

9. குேந்ளெகளில் ளெராய்டு ைார்வமான்களின் குளறவான சுரப்பின் காரணமாக __________ 

உண்டாகிறது. 

தபாருத்துக: 

பகுதி பகுதி பகுதி 

ஆக்சின் ஜிப்ரில்ைா பியூ ஜிகுராய் உதிர்ெல் 

எத்திலின் வெங்காயின் இளநீர் கணுவிளடப் பகுதி நீட்சி 

அப்சிசிக் அமிைம் முளளக் குருத்து உளற நுனி ஆதிக்கம் 

ளசட்வடாளகனின் பசுங்கணிகம் பழுத்ெல் 

ஜிப்ரல்லின்கள் கனிகள் தசல் பகுப்பு 

 

2. ைார்வமான்கள் குளறபாடுகள் 

(அ) ளெராக்சின் அக்வராவமகலி 

(ஆ) இன்சுலின் தடட்டனி 

(இ) பாராொர்வமான் எளிய காய்டர் 

(ஈ) வளர்ச்சி ைார்வமான் டயாபடிஸ் இன்சிபிடஸ் 

(உ) ADH டயாபடிஸ் தமல்லிடஸ் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 
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1. தசல்பகுப்ளபத் தூண்டி கனிம ஊட்ட இடப்தபயர்ச்சிளய ஊக்குவிக்கும் ொவர ைார்வமான் 

ளசட்வடாளகனின் ஆகும். 

2. ஜிப்ரல்லின்கள் ெக்காளியில் கருவுறாக் கனிகளள உருவாக்குகின்றன. 

3. எத்திலின் இளைகள், மைர்க்ள மற்றும் கனிகள் மூப்பளடவளெத் ெளட தசய்கின்றது. 

4. எக்சாப்ெல்மிக் காய்டர், ளெராக்சின் மிளகச் சுரப்பின் காரணமாக ஏற்படுகிறது. 

5. பிட்யூட்டரி சுரப்பி ோன்கு கதுப்புகளாக பிரிந்துள்ளது. 

6. கார்பஸ் லூட்டியம் ஈஸ்ட்வராஜன் ைார்வமாளனச் சுரக்கிறது. 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. வமலும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும். 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுவம சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் அல்ை. 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் ெவறு. 

(ஈ) கூற்று ெவறு ஆனால் காரணம் சரி. 

1. கூற்று: சந்ளெப்படுத்ெப்படும் காய்கறிகளில் ளசட்வடாளகனிளனத் தெளிப்பது அளவ பை ோட்கள் 

தகடாமல் இருக்கச் தசய்யும். 

காரணம்: ளசட்வடாளகனின்கள் கனிம ஊட்ட இடப்தபயர்ச்சியினால் இளைகள் மற்றும் ஏளனய 

உறுப்புகள் முதுளமயளடவளெத் ொமெப்படுத்துகின்றன. 

2. கூற்று: பிட்யூட்டரி சுரப்பி “ெளைளம சுரப்பி” என்று அளேக்கப்படுகிறது. 

காரணம்: இது பிற ோளமில்ைா சுரப்பிகளளக் கட்டுப்படுத்துகிறது. 

3. கூற்று: டயாபடிஸ் தமல்லிடஸ் இரத்ெ சர்க்களர அளளவ அதிகரிக்கிறது. 

காரணம்: இன்சுலின் இரத்ெ சர்க்களர அளளவக் குளறக்கிறது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. குட்ளடத் ொவரங்களள நீட்சி அளடயச் தசய்வது, 2. ஆக்சின், 3. (2,4,D) 4. F.W.தவண்ட் 

5. ஜிப்ரல்லின்கள், 6. பிட்யூட்டரியின் முன் கதுப்பு, 7. உமிழ்நீர் சுரப்பி, 8. களணயம்,  

9. பிட்யூட்டரி சுரப்பி 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. ஆக்சின், 2. எத்திலின், 3. அப்சிசிக் அமிைம், 4. இளையடுக்கம் தகாண்ட, 5. ளசட்வடாளகனின்,  

6. பாராொர்வமான், 7. இன்சுலின், 8. ளெராய்ளட தூண்டும் ைார்வமான்(TSH), 9. கிரிட்டினிசம்  

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. 

பகுதி I பகுதி II பகுதி III 
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ஆக்சின் முளளக்குருத்து உளற நுனி ஆதிக்கம் 

எத்திலின் கனிகள் பழுத்ெல் 

 

அப்சிசிக் அமிைம் பசுங்கணிகம் உதிர்ெல் 

 

ளசட்வடாளகனின் வெங்காயின் இளநீர் தசல் பகுப்பு 

 

ஜிப்ரலின்கள் ஜிப்ரில்ைா பிஜிகுராய் கணுவிளடப் பகுதி நீட்சி 

 

 

2.  

ைார்வமான்கள் குளறபாடுகள் 

1. ளெராக்சின் - எளிய காய்டர் 

2. இன்சுலின் - டயாபடிஸ் தமல்லிடஸ் 

3. பாராொர்வமான் - தடட்டனி 

4. வளர்ச்சி ைார்வமான் - அக்வராதமகலி 

5. ADH - டயாபடிஸ் இன்சிபிடஸ் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறானளெத் திருத்தி எழுதுக:  

1. சரி 

2. சரி 

3. ெவறு 

சரியான விளட: எத்திலின் இளைகள், மைர்கள் மற்றும் கனிகள் மூப்பளடவளெத் துரிெப்படுத்தும்.  

4. சரி 

5. ெவறு 

சரியான விளட: பிட்யூட்டரி சுரப்பி இரண்டு கதுப்புகளாகப் பிரிந்துள்ளது.  

6. ெவறு  

சரியான விளட: கார்பஸ் லூட்டியம் புவராதஜஸ்டிரான் ைார்வமாளனச் சுரக்கிறது.  

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க:  

1. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, வமலும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்.  

2. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, வமலும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்.  

3. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுவம சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் அல்ை. 
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10th Science Lesson 17 

17] ொவரங்கள் மற்றும் விைங்குகளில் இனப்தபருக்கம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

தபண் குேந்ளெகள் பிறக்கின்ற வபாது துவக்க நிளை பாலிக்கிள்களின் எண்ணிக்ளக 7 மில்லியன் 

ஆகும். பருவமளடயும் வபாது 60000லிருந்து 70000மாகக் காணப்படுகிறது. தபண்களின் வாழ் ோளில் 

1-2 மில்லியன் அண்டத்தில், 300-400 அண்டம் மட்டுவம அண்டம் விடுபடும் நிகழ்வின் மூைம் 

தவளிவயற்றப்படுகிறது. மாறாக, ஆண்களின் வாழ்ோளில் 500 பில்லியன் விந்ெணுக்கள் 

தவளிவயறுகின்றன. 

மாெவிடாய் சுேற்சி என்பது பருவமளடெலில் தொடங்கி மாெவிளடவு வளர ேளடதபறும் தொடர் 

நிகழ்வாகும். விடுபட்ட அண்டமானது விந்துவால் கருவுறச் தசய்யப்படாெவளர இந்நிகழ்வு ேளடதபறும். 

தபாதுவாக கருவுற்ற நிளையில் மாெவிடாய் நிகழ்வதில்ளை. 

தபாதுவாக ஒவ்தவாரு மாெமும் ஒரு முட்ளடயானது அண்டகத்தில் முதிர்ச்சியுறுகிறது. அண்டம் அல்ைது 

முட்ளடயானது பாலிக்கிளிலிருந்து தவடித்து தவளிவயற்றப்படுவது அண்டம் விடுபடும் நிளை (Ovulation) 

எனப்படும். கருவுற்ற முட்ளடளயப் தபறுவெற்கு கருப்ளபயானது ஒவ்தவாரு மாெமும் ென்ளனத் 

ெயார்படுத்துகிறது. கருவுற்ற முட்ளட பதிவெற்கு ஏதுவாக கருப்ளபயின் உட்சுவர் ெடிமனாகவும், 

மிருதுவாகவும் மாறுகிறது. 

கருவுற்ற மற்றும் கருவுறா நிளைளயத் தொடர்ந்து ஏற்படும் மாற்றங்கள்: கருவுற்ற காைம் முெல் 

கர்ப்பகாைம் முடியும் வளர கார்பஸ்லூட்டியத்ொல் சுரக்கப்படும் புவராதஜஸ்டிரான் என்னும் ைார்வமான் 

கருப்ளபயின் சுவளர ெடிமனாகவும் மற்றும் மற்ற பாலிக்கிள்கள் முதிர்ச்சியளடவளெத் ெடுத்தும் 

பராமரிக்கிறது. கருவுறா நிளையில், கார்பஸ்லூட்டியம் அழிவென் காரணமாக முட்ளட சிளெவுற்று 

கருப்ளபயின் உட்சுவர் தமதுவாக உரிந்து இரத்ெம் மற்றும் வகாளேப் தபாருளள மாெவிடாய் சுேற்சியின் 

மூைம் தவளிவயற்றுகிறது. 

சிை சமயங்களில், அண்டகத்தினால் இரண்டு முட்ளடயானது தவளியிடப்பட்டு, இரு வவறுபட்ட விந்துவால் 

கருவுறுெல் ேளடதபற்று வவறுபட்ட இரட்ளடயர்கள் (Fraternal Twins) உருவாகின்றனர். ஒரு 

முட்ளடயானது ஒரு விந்துவால் கருவுறச் தசய்யப்பட்டு, இரண்டு கருவாக பிளவுபட்டால் ஒத்ெ 

இரட்ளடயர்கள் உருவாகின்றனர். 

குேந்ளெ பிறப்பிற்குப் பிறகு முெல் 2 ோட்களிலிருந்து 3 ோட்களுக்குள் மார்பகங்களால் சுரக்கப்படும் பால் 

சீம்பால் (தகாைஸ்ட்ரம்) எனப்படும். பிறந்ெ குேந்ளெக்குத் வெளவயான வோய் எதிர்ப்புத் திறளன அளிக்கக் 

கூடிய வோய் எதிர்ப்புப் தபாருள்களள இது தகாண்டுள்ளது. 

ெளைகீோன சிவப்பு வடிவ முக்வகாண குறியீடு இந்தியாவில் குடும்ப ேை வமம்பாட்டிற்கான குடும்பக் 

கட்டுப்பாட்டுத் திட்டத்ளெக் குறிக்கிறது. இது குறிப்பாக அளனத்து மருத்துவமளனகள், ஆரம்ப சுகாொர 

நிளையங்கள் மற்றும் குடும்ப ேை ளமயங்களில் காட்சிப்படுத்ெப்பட்டுள்ளது. வெளவப்படுவவாருக்கு 

குடும்பக் கட்டுப்பாடு தொடர்பாக உெவி மற்றும் ஆவைாசளனகள் இைவசமாக வேங்கப்படுகிறது. “சிறு 

குடும்பவம சீரான வாழ்வு” என்ற வாசகத்துடன் இந்ெ ெளைகீோன சிவப்பு முக்வகாண குறியீடு 

காட்சிப்படுத்ெப்பட்டுள்ளது. 

ஒவ்தவாரு வருடமும் வம 28ஆம் வெதி மாெவிடாய் சுகாொர ோளாகக் தகாண்டாடப்படுகிறது. இது தபண் 

குேந்ளெகள் மற்றும் தபண்களிளடவய மாெவிடாய் சுகாொரம் பற்றிய விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்தி அென் 

முக்கியத்துவத்ளெ உணர்த்துவொகும். முhெவிடாளய ளமயப்படுத்தி ெற்வபாது திளரப்படங்கள், 

விவாெங்கள் மற்றும் முகாம்கள் மூைம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்ெப்பட்டுள்ளது. 
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சுகாொர அளமச்சகத்ொல் 2011ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்ெப்பட்ட மாெவிடாய் சுகாொரத் திட்டத்தின் மூைம் 

ோப்கின்களுக்கு மானியம் வேங்கப்பட்டது. ெமிழ்ோட்டில் யுனிதசஃப் அளமப்பானது, பள்ளிகளில் 

ோப்கின்களள எரிப்பெற்கான மலிவு விளை எரியூட்டிகளள வேங்கியதுடன், அவற்ளற சிளெப்பெற்கான 

(மட்கச் தசய்ெல்) குழிகளளயும் ஏற்படுத்தியது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. இளைகள் மூைம் இனப்தபருக்கம் தசய்யும் ொவரம். 

(அ) தவங்காயம்  

(ஆ) வவம்பு  

(இ) இஞ்சி  

(ஈ) பிளரவயாஃபில்ைம் 

2. பாலிைா இனப்தபருக்க முளறயான தமாட்டு விடுெல் மூைம் இனப்தபருக்கம் தசய்யும் உயிரினம் 

____________ 

(அ) அமீபா  

(ஆ) ஈஸ்ட்  

(இ) பிளாஸ்வமாடியம்  

(ஈ) பாக்டீரியா 

3. சின்வகமியின் விளளவால் உருவாவது ____________ 

(அ) சூஸ்வபார்கள்  

(ஆ) தகானிடியா  

(இ) ளசவகாட் (கருமுட்ளட)  

(ஈ) கிளாமிவடாஸ்வபார்கள் 

4. மைரின் இன்றியளமயாெ பாகங்கள் 

(அ) புல்லிவட்டம், அல்லிவட்டம்  

(ஆ) புல்லிவட்டம், மகரந்ெத்ொள் வட்டம் 

(இ) அல்லிவட்டம், சூைக வட்டம்  

(ஈ) மகரந்ெத்ொள் வட்டம், சூைக வட்டம் 

5. காற்றின் மூைம் மகரந்ெச்வசர்க்ளக ேளடதபறும் மைர்களில் காணப்படும் பண்புகள். 

(அ) காம்பற்ற சூல்முடி  

(ஆ) சிறிய தமன்ளமயான சூல்முடி 

(இ) வண்ண மைர்கள்  
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(ஈ) தபரிய இறகு வபான்ற சூல்முடி 

6. மூடிய விளெயுளடய ொவரங்களில் (ஆஞ்சிவயாஸ்தபர்ம்கள்) ஆண் வகமீட் எவ்வளக தசல்லிலிருந்து 

உருவாகிறது? 

(அ) உற்பத்தி தசல்  

(ஆ) உடை தசல்  

(இ) மகரந்ெத்தூள் ொய் தசல்  

(ஈ) ளமக்வராஸ்வபார் 

7. இனச்தசல் (வகமீட்டுகள்) பற்றிய சரியான கூற்று எது? 

(அ) இருமயம் தகாண்டளவ  

(ஆ) பாலுறுப்புகளள உருவாக்குபளவ 

(இ) ைார்வமான்களள உற்பத்தி தசய்கின்றன. 

(ஈ) இளவ பால் உறுப்புகளிலிருந்து உருவாகின்றன. 

8. விந்துளவ உற்பத்தி தசய்யக் கூடிய அடர்த்தியான, முதிர்ந்ெ மிகவும் சுருண்ட ெனித்ெ ோளம் 

இவ்வாறு அளேக்கப்படுகிறது? 

(அ) எபிடிளடமிஸ்  

(ஆ) விந்து நுண்ோளங்கள்  

(இ) விந்து குேல்கள்  

(ஈ) விந்துப்ளப ோளங்கள் 

9. விந்து உருவாக்கத்திற்கு ஊட்டமளிக்கும் தபரிய நீட்சியளடந்ெ தசல்கள் 

(அ) முெல்நிளை விந்து வளர் உயிரணு  

(ஆ) தசர்வடாலி தசல்கள் 

(இ) லீடிக் தசல்கள்  

(ஈ) ஸ்தபர்மட்வடாவகானியா 

10. ஈைட்வராஜளன உற்பத்தி தசய்வது 

(அ) பிட்யூட்டரியின் முன்கதுப்பு  

(ஆ) முென்ளம பாலிக்கிள்கள் 

(இ) கிராஃபியன் பாலிக்கிள்கள்  

(ஈ) கார்பஸ் லூட்டியம் 

11. கீழ்க்ண்டவற்றுள் எது IUCD? 
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(அ) காப்பர்-டி  

(ஆ) மாத்திளரகள் (oral Pills) 

(இ) கருத்ெளட திளரச்சவ்வு  

(ஈ) அண்டோளத் துண்டிப்பு 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. இருவித்திளை ொவரத்தில் கருவுறுெல் ேளடதபறும் வபாது சூல்ளபயில் உள்ள தசல்களின் 

எண்ணிக்ளக ______________ 

2. கருவுறுெலுக்குப் பின் சூற்ளப ___________ ஆக மாறுகிறது 

3. பிளவனரியாவில் ேளடதபறும் பாலிைா இனப்தபருக்கம் ____________ ஆகும். 

4. மனிெரில் கருவுறுெல் ____________ ஆகும். 

5. கருவுறுெலுக்குப் பின் ___________ ோட்களில் கரு பதித்ெல் ேளடதபறுகிறது. 

6. குேந்ளெ பிறப்பிற்குப் பின் பால் சுரப்பிகளால் சுரக்கப்படும் முெல் சுரப்பு ____________ எனப்படும். 

7. புவராைாக்டின் _____________ ஆல் உற்பத்தி தசய்யப்படுகிறது. 

தபாருத்துக: 

1. கீழ்க்கண்ட வார்த்ளெகளள அெற்குரிய தபாருவளாடு தபாருத்துக: 

 கைம் I கைம் II 

பிளத்ெல் - ஸ்ளபவராளகரா 

தமாட்டு விடுெல் - அமீபா 

துண்டாெல் - ஈஸ்ட் 

2. கீழ்க்கண்ட வார்த்ளெகளள அெற்குரிய தபாருவளாடு தபாருத்துக: 

(அ) குேந்ளெ பிறப்பு 1. கருவுறுெலுக்கும் குேந்ளெ பிறப்பிற்கும் இளடப்பட்ட காை அளவு 

(ஆ) கர்ப்ப காைம் 2. கருவுற்றமுட்ளட எண்வடாதமட்ரியத்தில் பதிவது 

(இ) அண்ட அணு தவளிவயற்றம் 3. கருப்ளபயிலிருந்து குேந்ளெ தவளிவயற்றம் 

(ஈ) கரு பதித்ெல் 4. கிராஃபியன் பாலிக்கிள்களிலிருந்து முட்ளட தவளிவயறுெல் 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. சூலின் காம்புப் பகுதி பூக்காம்பு எனப்படும். 

2. விளெகள் பாலிைா இனப்தபருக்கத்தின் மூைம் உருவாகின்றது. 

3. ஈஸ்ட் பாலிைா இனப்தபருக்க முளறயான தசல்பிரிெல் மூைம் இனப்தபருக்கம் தசய்கிறது. 

4. மகரந்ெத்தூள்களள ஏற்கக்கூடிய சூைகத்தின் பகுதி சூல் ெண்டாகும். 
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5. பூச்சிகள் மூைம் மகரந்ெச் வசர்க்ளக ேளடதபறும் மைரிலுள்ள மகரந்ெத்தூள்கள் உைர்ந்து, 

தமன்ளமயாக, எளடயற்றொகக் காணப்படும். 

6. இனப்தபருக்க உறுப்புகள் உற்பத்தி தசய்யக்கூடிய இனச்தசல்கள் இரட்ளடமயத் ென்ளமயுளடயளவ. 

7. பிட்யூட்டரியின் பின்கதுப்பு LH-ஐச் சுரக்கிறது. 

8. கருவுற்றிருக்கும் வபாது மாெவிடாய் சுேற்சி ேளடதபறுவதில்ளை. 

9. இனச்தசல் உருவாெளை அறுளவ சிகிச்ளச முளறயிைான கருத்ெளட முளற ெளட தசய்கிறது. 

10. ஈஸ்ட்வராஜன் மற்றும் புவராதஜஸ்டிரானின் மிளக சுரப்பு மாெவிடாய்க்கு காரணமாகிறது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. பிளரவயாஃபில்ைம், 2. ஈஸ்ட், 3. ளசவகாட் (கருமுட்ளட), 4. மகரந்ெத்ொள் வட்டம், சூைக வட்டம், 5. 

தபரிய இறகு வபான்ற சூல்முடி, 6. உற்பத்தி தசல், 7. இளவ பால் உறுப்புகளிலிருந்து உருவாகின்றன, 8. 

எபிளடடிமிஸ், 9. தசர்வடாலி தசல்கள்,  

10. கிராஃபியன் பாலிக்கிள்கள், 11. காப்பர்-டி 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. ஏழு தசல்களும் எட்டு உட்கருக்களும், 2. கனி, 3. இேப்பு மீட்டல், 4. அகக்கருவுறுெல், 5. (6 முெல் 7) 

6.தகாைஸ்ட்ரம் (சீம்பால்), 7. முன் பிட்யூட்டரி சுரப்பி 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. கீழ்க்கண்ட வார்த்ளெகளள அெற்குரிய தபாருவளாடு தபாருத்துக:  

கைம் I கைம் II 

 

பிளத்ெல்  

அமீபா 

தமாட்டு விடுெல் ஈஸ்ட் 

 

துண்டாெல் ஸ்ளபவராளகரா 

 

 

2. 

1. குேந்ளெ பிறப்பு - கருப்ளபயிலிருந்து குேந்ளெ தவளிவயற்றம் 

2. கர்ப்ப காைம் - கருவுறுெலுக்கும் குேந்ளெ பிறப்பிற்கும் இளடப்பட்ட காை அளவு கிராஃபியன் 

3. அண்ட அணு தவளிவயற்றம் - பாலிக்கிள்களிலிருந்து முட்ளட தவளிவயறுெல் 

4. கரு பதித்ெல் - கருவுற்றமுட்ளட எண்வடாதமட்ரியத்தில் பதிவது 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. ெவறு  
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சரியான விளட: சூலின் காம்புப் பகுதி சூல்காம்பு எனப்படும்.  

2. சரி 

3. ெவறு 

சரியான விளட: ஈஸ்ட் பாலிைா இனப்தபருக்க முளறயான தமாட்டு விடுெல் மூைம் இனப்தபருக்கம் 

தசய்கிறது.  

4. ெவறு  

சரியான விளட: மகரந்ெத்தூள்களள ஏற்கக்கூடிய சூைகத்தின் பகுதி சூல்முடியாகும். 

5. ெவறு 

சரியான விளட: காற்று மூைம் மகரந்ெச் வசர்க்ளக ேளடதபறும், மைரிலுள்ள மகரந்ெத்தூள்கள் உைர்ந்து, 

தமன்ளமயாக எளடயற்றொகக் காணப்படும்.  

6. ெவறு  

சரியான விளட: இனப்தபருக்க உறுப்புகள் உற்பத்தி தசய்யக்கூடிய இனச்தசல்கள் ஒற்ளறமயத் 

ென்ளமயுளடயளவ.  

7. ெவறு 

சரியான விளட: பிட்யூட்டரியின் முன்கதுப்பு LH-ஐச் சுரக்கிறது.  

8. சரி 

9. ெவறு  

சரியான விளட: கருவுறுெளை அறுளவ சிகிச்ளச முளறயிைான கருத்ெளட முளற ெளட தசய்கிறது.  

10. ெவறு 

சரியான விளட: ஈஸ்ட்வராஜன் மற்றும் புவராதஜஸ்டிரானின் குளற சுரப்பு மாெவிடாய்க்கு காரணமாகிறது. 

 

10th Science Lesson 18 

18] மரபியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

புன்னட் கட்டம் என்பது R.C.புன்னட்டால் உருவாக்கப்பட்ட வசாெளனப் பைளக ஆகும். மரபியல் கைப்பில் 

ஜீவனாளடப் எவ்வாறு உருவாகிறது என்பளெத் தெரிந்து தகாள்ளும் ஒரு வளரபட முளறயாகும். 

மரபியலின் குவராவமாவசாம்களின் பங்கு பற்றிய கண்டுபிடிப்பிற்கான வோபல் பரிசு 1993ஆம் ஆண்டு 

T.H.வமார்கனுக்கு வேங்கப்பட்டது. 

டீவைாமியர்கள் ஒவ்தவாரு தசல்லின் முதுளமளய உணர்த்தும் கடிகாரங்களாகச் தசயல்படுகின்றன. 

டீவைாமியர்கள், குவராவமாவசாம்களில் காணப்படும் பாதுகாப்பு நியூக்ளிவயாளடட் தொடர்வரிளச ஆகும். 
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ஒவ்தவாரு முளற தசல் பகுப்பளடயும் வபாதும் அளவ குறுகல் அளடகின்றன. டீவைாமியர்கள் மிகவும் 

குறுகி, ெங்கள் வவளைளயச் தசய்ய முடியாெ வபாது, தசல்கள் முதுளமயளடய காரணமாகின்றன. 

டி.என்.ஏ ளேட்ரஜன் காரம் இளணவுறுெலுக்கான சார்காஃப் விதி: எட்வின் சார்காஃப் கூற்றுப்படி, 

டி.என்.ஏவில் எப்தபாழுதும் அடிளனனின் விகிெமும் ளெமினின் விகிெமும் சமமாக உள்ளன. வமலும், 

குவாளனனின் விகிெமும் ளசட்வடாசினின் விகிெமும் எப்தபாழுதும் சமமாக உள்ளன. 

ஒற்ளற ஜீனில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றத்ொல் கதிர் அரிவாள் இரத்ெ வசாளக வோய் ஏற்படுகிறது. இந்ெ 

ஜீனில் ஏற்படும் மாற்றம், ஹீவமா குவளாபின் மூைக்கூறில் உள்ள புரெப் பகுதியின் அளமப்பில் மாற்றத்ளெ 

ஏற்படுத்துகிறது. புரெ மூைக்கூறில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தினால், இந்ெ ஹீவமாகுவளாபிளனக் தகாண்டுள்ள 

சிவப்பு இரத்ெ தசல்கள் கதிர் அரிவாள் வடிவத்ளெப் தபறுகின்றன. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. தமண்டலின் கருத்துப்படி அல்லீல்கள் கீழ்க்கண்ட பண்புகளளப் தபற்றுள்ன. 

(அ) ஒரு வஜாடி ஜீன்கள்  

(ஆ) பண்புகளள நிர்ணயிப்பது 

(இ) மரபணுக்களள (ஜீன்) உருவாக்குவது  

(ஈ) ஒடுங்கு காரணிகள் 

2. எந்நிகழ்ச்சியின் காரணமாக 9:3:3:1 உருவாகிறது? 

(அ) பிரிெல்  

(ஆ) குறுக்வக கைத்ெல்  

(இ) சார்பின்றி ஒதுங்குெல்  

(ஈ) ஒடுங்கு ென்ளம 

3. தசல் பகுப்பளடயும் வபாது, ஸ்பின்டில் ோர்கள் குவராவமாவசாமுடன் இளணயும் பகுதி 

(அ) குவராவமாமியர்  

(ஆ) தசன்ட்வராவசாம்  

(இ) தசன்ட்வராமியர்  

(ஈ) குவராவமானீமா 

4. தசன்ட்வராமியர் ளமயத்தில் காணப்படுவது ______________ வளக குவராவமாவசாம் 

(அ) டீவைா தசன்ட்ரிக்  

(ஆ) தமட்டா தசன்ட்ரிக்  

(இ) சப்-தமட்டா தசன்ட்ரிக்  

(ஈ) அக்வரா தசன்ட்ரிக் 

5. டி.என்.ஏ வின் முதுதகலும்பாக _____________ உள்ளது. 
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(அ) டீ ஆக்ஸி ளரவபாஸ் சர்க்களர  

(ஆ) பாஸ்வபட் 

(இ) ளேட்ரஜன் காரங்கள்  

(ஈ) சர்க்களர பாஸ்வபட் 

6. ஓகசாகி துண்டுகளள ஒன்றாக இளணப்பது _____________ 

(அ) தைலிவகஸ்  

(ஆ) டி.என்.ஏ.பாலிதமவரஸ்  

(இ) ஆர்.என்.ஏ.பிளரமர்  

(ஈ) டி.என்.ஏ.லிவகஸ் 

7. மனிெனில் காணப்படும் குவராவமாவசாம்களின் எண்ணிக்ளக ___________ 

(அ) 22 வஜாடி ஆட்வடாவசாம்கள் மற்றும் 1 வஜாடி அல்வைாவசாம்கள் 

(ஆ) 22 ஆட்வடாவசாம்கள் மற்றும் 1 அல்வைாவசாம் 

(இ) 46 ஆட்வடாவசாம்கள் 

(ஈ) 46 வஜாடி ஆட்வடாவசாம்கள் மற்றும் 1 வஜாடி அல்வைாவசாம்கள் 

8. பன்மய நிளையில் ஒன்று அல்ைது அெற்கு வமற்பட்ட குவராவமாவசாம்களள இேத்ெல் _________ 

என அளேக்கப்படுகிறது. 

(அ) ோன்மய நிளை  

(ஆ) அன்யூபிளாய்டி  

(இ) யூபிளாய்டி  

(ஈ) பை பன்மய நிளை 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. தமண்டலின் ஒரு வஜாடி வவறுபட்ட பண்புகள் _____________ என அளேக்கப்படுகின்றது. 

2. ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பின் (ஜீனின்) தவளித்வொற்றம் ____________ எனப்படும். 

3. ஒவ்தவாரு தசல்லின் உட்கருவில் காணப்படும் தமல்லிய நூல் வபான்ற அளமப்புகள் _________ 

என அளேக்கப்படுகின்றன. 

4. ஒரு டி.என்.ஏ இரண்டு _____________ இளேகளால் ஆனது. 

5. ஒரு ஜீன் அல்ைது குவராவமாவசாம் ஆகியவற்றின் அளமப்பு அல்ைது அளவுகளில் ஏற்படக்கூடிய 

பரம்பளரயாகத் தொடரக்கூடிய மாற்றங்கள் ___________ என அளேக்கப்படுகின்றன. 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. தமண்டலின் இரு பண்பு கைப்பு விகிெம் F2 ெளைமுளறயில் 3:1 ஆகும். 
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2. ஒடுங்கு பண்பானது ஓங்கு பண்பினால் மாற்றப்படுகிறது. 

3. ஒவ்தவாரு வகமீட்டும் ஜீனின் ஒவர ஒரு அல்லீளைக் தகாண்டுள்ளது. 

4. ஜீன் அளமப்பில் வவறுபட்ட இரண்டு ொவரங்களளக் கைப்பினம் தசய்து தபறப்பட்ட சந்ெதி கைப்புயிரி 

ஆகும். 

5. சிை குவராவமாவசாம்களில் டீவைாமியர் எனப்படும் நீண்ட குமிழ் வபான்ற இளணயுறுப்பு 

காணப்படுகிறது. 

6. டி.என்.ஏ பாலிதமவரஸ் தோதியின் உெவியுடன் புதிய நியூக்ளிவயாளடடுகள் வசர்க்கப்பட்டு புதிய நிரப்பு 

டி.என்.ஏ இளே உருவாகிறது. 

7. டவுன் வோய்க் கூட்டு அறிகுறி என்பது 45 குவராவமாவசாம்கள் உள்ள மரபியல் நிளை. 

தபாருத்துக: 

1. ஆட்வடாவசாம்கள் - டிளரவசாமி 21 

2. இருமய நிளை - 9:3:3:1 

3.அல்வைாவசாம்கள் - 22 வஜாடி குவராவமாவசாம்கள் 

4. டவுன் வோய்க் கூட்டு அறிகுறி - 2n 

5. இருபண்புக்கைப்பு - 23வது வஜாடி குவராவமாவசாம்கள் 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. பண்புகளள நிர்ணயிப்பது, 2. சார்பின்றி ஒதுங்குெல், 3. தசன்ட்வராமியர், 4. தமட்டா தசன்ட்ரிக், 5. 

ளேட்ரஜன் காரங்கள்,  

6. டி.என்.ஏ.லிவகஸ், 7. 22 வஜாடி ஆட்வடாவசாம்கள் மற்றும் 1 வஜாடி அல்வைாவசாம்கள், 8. 

அன்யூப்பிளாய்டி  

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. அல்லீல்கள் அல்ைது அல்லிவைாமார்ஃபுகள், 2. பிவனாளடப், 3. குவராவமாவசாம், 4. 

பாலிநியூக்ளிவயாளடடு, 5. சடுதி மாற்றம்  

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக:  

1. ெவறு  

சரியான விளட: தமண்டலின் ஒரு பண்பு கைப்பு விகிெம் க2 ெளைமுளறயில் 3 : 1 ஆகும். 

2. ெவறு  

சரியான விளட: ஒடுங்கு பண்பானது ஓங்கு பண்பினால் மளறக்கப்படுகிறது.  

3. சரி 

4. சரி 

5. ெவறு  
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சரியான விளட: சிை குவராவமாவசாம்களில் சாட்டிளைட் எனப்படும். நீண்ட குமிழ் வபான்ற இளணயுறுப்பு 

காணப்படுகிறது.  

6. சரி 

7. ெவறு  

சரியான விளட: டவுன் வோய் கூட்டு அறிகுறி என்பது 47 குவராவமாவசாம்கள் உள்ள மரபியல் நிளை.  

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. ஆட்வடாவசாம்கள் - 22வது வஜாடி குவராவமாவசாம்கள் 

2. இருமய நிளை - 2n 

3. அல்வைாவசாம்கள் - 23வது வஜாடி குவராவமாவசாம்கள் 

4. டவுன் வோய்க் கூட்டு அறிகுறி - டிளரவசாமி 21 

5. இருபண்புக் கைப்பு - 9:3:3:1 

 

10th Science Lesson 19 

19] உயிரின் வொற்றமும் பரிணாமமும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

சடுதி மாற்றும் மற்றும் வவறுபாடுகளுக்கு இளடவயயான தொடர்பு: பரிணாமம் என்பது சடுதிமாற்றம் 

மற்றும் வவறுபாடுகள் ஆகிய இரண்டு நிகழ்வுகளள உள்ளடக்கியது. DNA இரட்டிப்பாெலின் வபாது 

ஏற்படும் பிளேகள் அல்ைது UV கதிர்கள் அல்ைது வவதிப்தபாருட்கவளாடு தொடர்புக் தகாள்ளும் வபாது 

சடுதி மாற்றம் ஏற்படுகிறது. சடுதி மாற்றம் வவறுபாடுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. ஒரு உயிரியில் 

மாற்றங்களள இது ஏற்படுத்துகிறது. 

வாழும் தொல் உயிர்ப் படிவங்கள் (Living Fossils) இளவ ெற்வபாது உயிருள்ளளவ. இளவ படிவமாக 

மாறிய முன்வனாளரப் வபான்ற வொற்றத்ளெ ஒத்திருப்பொல் இவற்ளற வாழும் தொல் உயிர்ப் படிவங்கள் 

என்கிவறாம். எ.கா: ஜிங்வகா ளபவைாபா.  

புவி அளமப்புக் காை அளளவ என்றால் என்ன?  

புவி அளமப்புக் காை அளளவ என்பது, பாளற அடுக்குகளின் அளமப்பிளனக் காை வரிளசப்படி அறிந்து 

தகாள்ளும் முளற ஆகும். இென் மூைம் புவி அளமப்பு வல்லுேர்கள், தொல்தபாருள் ஆய்வாளர்கள் மற்றும் 

புவி சார் அறிஞர்கள் புவியின் வரைாற்றிளனக் காைத்வொடும் நிகழ்வுகளின் தொடர்வபாடும் இளணத்து 

விளக்குகின்றனர். 

திருவக்களர (விழுப்புரம் மாவட்டம், ெமிழ்ோடு) கல்மரப் படிவப் பூங்கா இரண்டாயிரம் மில்லியன் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ொவரத் ெண்டுப் பகுதியானது ஆற்றங்களரயில் மண்ணில் புளெயுண்டு 

காைப்வபாக்கில் அதிலுள்ள கரிமப் தபாருள்கள் சிலிகாவினால் நிரப்பப்பட்டுப் படிவமாகியுள்ளது. கல்மரமான 

பின்பும் இத்ொவரங்கள் முந்ளெய நிறம், வடிவம் வரித் ென்ளம முெைானவற்ளறத் ெக்களவத்துக் 

தகாண்டுள்ளன. ஆண்டு வளளயம், நிறங்களின் அடுக்கு, கணுப் பகுதிகள் வபான்ற அளனத்துப் 

பண்புகளும் கல்மரமான பிறகும் புைப்படும் வளகயில் அளமந்துள்ளன. 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                           Science – TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

Winmeen E Learning                                                                                             385 

ோசா 2020இல் வான் உயிரியல் என்னும் திட்டத்ளெ உருவாக்கி அென் மூைம் தசவ்வாயின் 

பேளமயான சூேல் குறித்தும் தசவ்வாயின் வமற்புறப் புவி அளமப்புக் குறித்தும் தசவ்வாயில் உயிரிகள் 

இருந்ெனவா என்பது குறித்தும் அவ்வாறு உயிரிகள் இருந்ொல் அவற்ளறப் பாதுகாப்பது குறித்தும் ஆய்வு 

தசய்து வருகிறது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. உயிர்வழித் வொற்ற விதியின் கூற்றுப்படி 

(அ) ெனி உயிரி வரைாறும் தொகுதி வரைாறும் ஒன்றாகத் திகழும் 

(ஆ) ெனி உயிரி வரைாறு தொகுதி வரைாற்ளற மீண்டும் தகாண்டுள்ளது. 

(இ) தொகுதி வரைாறு ெனி உயிரி வரைாற்ளற மீண்டும் தகாண்டுள்ளது. 

(ஈ) தொகுதி வரைாறு மற்றும் ெனி உயிரி வரைாறு ஆகியவற்றுக்கு இளடவய தொடர்பில்ளை. 

2. “பயன்பாடு மற்றும் பயன்படுத்ொளம” வகாட்பாட்ளட முன்தமாழிந்ெவர். 

(அ) சார்ைஸ் டார்வின்  

(ஆ) எர்னஸ்ட் தைக்கல் 

(இ) ஜீன் பாப்டிஸ்ட் ைாமார்க்  

(ஈ) கிரிகர் தமண்டல் 

3. பின்வரும் ஆொரங்களுள் எது தொல்தபாருள் வல்லுேர்களின் ஆய்விற்குப் பயன்படுகிறது? 

(அ) கருவியல் சான்றுகள்  

(ஆ) தொல் உயிரியல் சான்றுகள் 

(இ) எச்ச உறுப்பு சான்றுகள்  

(ஈ) வமற்குறிப்பிட்ட அளனத்தும் 

4. தொல் உயிர்ப் படிவங்களின் காைத்ளெ அறிய உெவும் சிறந்ெ முளற 

(அ) வரடிவயா கார்பன் முளற  

(ஆ) யுவரனியம் காரீய முளற 

(இ) தபாட்டாசியம் ஆர்கான் முளற  

(ஈ) அ மற்றும் இ 

5. வட்டார இன ொவரவியல் என்னும் தசால்ளை முென் முெலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் 

(அ) தகாரானா  

(ஆ) J.W.கார்ஸ் தபர்கர்  

(இ) தரானால்டு ராஸ்  

(ஈ) ஹியுவகா டி விரிஸ் 
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வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. சூழ்நிளையின் மாற்றங்களுக்குப் எதிர் விளனப்புரியும் விெமாக, ெங்கள் வாழ்ோளில் விைங்குகள் 

தபறுகின்ற பண்புகள் ____________ என அளேக்கப்படுகின்றன. 

2. ஒரு உயிரினத்தில் காணப்படும் சிளெவளடந்ெ மற்றும் இயங்காெ நிளையிலுள்ள உறுப்புகள் 

____________ என்று அளேக்கப்படுகின்றன. 

3.தவளவால்கள் மற்றும் மனிெனின் முன்னங்கால்கள் ____________ உறுப்புகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு. 

4. பரிணாமத்தின் இயற்ளகத் வெர்வு வகாட்பாட்ளட முன்தமாழிந்ெவர் ___________ 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. உறுப்புகளின் பயன்பாடு மற்றும் பயன்படுத்ொளம வகாட்பாட்ளடக் கூறியவர் சார்ைஸ் டார்வின். 

2. தசயல் ஒத்ெ உறுப்புகள் பார்க்க ஒவர மாதிரியாகவும், ஒவர மாதிரியான பணிகளளயும் தசய்கின்றன. 

ஆனால் அளவ தவவ்வவறு விெமான வொற்றம் மற்றும் கருவளர்ச்சி முளறகளளக் தகாண்டொக 

உள்ளன. 

3. பறளவகள் ஊர்வனவற்றிலிருந்து வொன்றியளவ. 

தபாருத்துக: 

(அ) முன்வனார் பண்பு மீட்சி - முள்தளலும்பு மற்றும் குடல்வால் 

(ஆ) எச்ச உறுப்புகள் - பூளன மற்றும் தவளவாலின் முன்னங்கால் 

(இ) தசயல் ஒத்ெ உறுப்புகள் வளர்ச் (இ) தசயல் ஒத்ெ உறுப்புகள் - வளர்ச்சியளடயாெ வால் மற்றும் உடல் முழுவதும் அடர்ந்ெ முடி 

(ஈ) அளமப்பு ஒத்ெ உறுப்புகள் - தவளவாலின் இறக்ளக மற்றும் பூச்சியின் இறக்ளக 

(உ) மரப்பூங்கா - கதிரியக்கக் கார்பன் (C14) 

(ஊ) W.F.லிபி - திருவக்களர 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. ெனி உயிரி வரைாறு தொகுதி வரைாற்ளற மீண்டும் தகாண்டுள்ளது, 2. ஜீன் பாப்டிஸ்ட் ைாமார்க், 3. 

தொல் உயிரியல் சான்றுகள், 4. வரடிவயா கார்பன் முளற, 5. F.W.கார்ஸ் தபர்கர், 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. தபறப்பட்ட பண்புகள், 2. எச்ச உறுப்புகள், 3. அளமப்பு ஒத்ெ, 4. டார்வின்,  

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. ெவறு 

சரியான விளட: உறுப்புகளின் பயன்பாடு மற்றும் பயன்படுத்ொளம வகாட்பாட்ளடக் கூறியவர் ஜீன் 

பாப்டிஸ்ட் ைாமார்க். 

2. சரி 

3. சரி 
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தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. முன்வனார் பண்பு மீட்சி - வளர்ச்சியளடயாெ வால் மற்றும் உடல் முழுவதும் அடரந்ெ முடி 

2. எச்ச உறுப்புகள் - முள்தளலும்பு மற்றும் குடல்வால் 

3. தசயல் ஒத்ெ உறுப்புகள் - தவளவாலின் இறக்ளக மற்றும் பூச்சியின் இறக்ளக 

4. அளமப்பு ஒத்ெ உறுப்புகள் - பூளன மற்றும் தவளவாலின் முன்னங்கால் 

5. W.F. லிவி - கதிரியக்கக் கார்பன்(C14) 

 

10th Science Lesson 20 

20] இனக்கைப்பு மற்றும் உயிரித் தொழில் நுட்பவியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

டாக்டர்.வகா.ேம்மாழ்வார் (1938-2013): ஒரு ெமிழ் விவசாய விஞ்ஞானி, சுற்றுச் சூேல் ஆர்வைர் மற்றும் 

இயற்ளக வவளாண் வல்லுேர் ஆவார். இவர் “வானகம்-ேம்மாழ்வார் உயிர் சூேல் ேடுவம், உைக 

உணவு பாதுகாப்பிற்கான பண்ளண ஆராய்ச்சி ளமயம்”(NEFFFRGFST-வானகம் என்ற 

அறக்கட்டளளளய உருவாக்கி, அென் மூைம் இயற்ளக வவளாண்ளமயின் பயன்கள் பற்றிய 

விழிப்புணர்ளவ மக்களிளடவய உருவாக்கினார். 

டாக்டர்.மா.சா.சுவாமிோென்: இந்திய பசுளமப்புரட்சியில் முன்னணிப் பங்கு வகித்ெவர், இந்திய 

விஞ்ஞானியான டாக்டர். மான்தகாம்பு சாம்பசிவன் சுவாமிோென் ஆவார். உருளளக் கிேங்கு, வகாதுளம, 

தேல் மற்றும் சணல் ஆகிய பயிர்களில் அவர் வமற்தகாண்ட பயிர்ப்தபருக்க ஆய்வுகள் மிகவும் 

புகழ்தபற்றளவயாகும். அவரது தபரும் முயற்சிகளால் 1960ஆம் ஆண்டில் 12 மில்லியன் டன்னாக இருந்ெ 

வகாதுளம உற்பத்தி, ெற்வபாது 70 மில்லியன் டன்னாக உயர்ந்துள்ளது. எனவவ இவர் “இந்திய 

பசுளமப்புரட்சியின் ெந்ளெ” என தபாருத்ெமாக அளேக்கப்படுகிறார். 

காமாத் வொட்டம் அல்ைது அணுப்பூங்கா என்பது இரண்டாம் உைகப் வபாருக்கு பிறகு அணு சக்தி 

ஆற்றளை பயிர் முன்வனற்றத்திற்காகப் பயன்படுத்தும் ஒரு பிரபைமான கருத்ொக்கம் ஆகும். இது ஒரு 

தூண்டப்பட்ட சடுதிமாற்ற பயிர்ப்தபருக்க முளறயாகும். இதில் வகாபால்ட் 60 அல்ைது சீசியம் 137இல் 

இருந்து காமாக்கதிர்கள் பயிர் ொவரங்களில் விரும்பத்ெக்க சடுதி மாற்றங்களளத் தூண்டுவெற்குப் 

பயன்படுத்ெப்பட்டன. 

பறளவகளில் குறுக்குக் கைப்பு: தவள்ளள தைக்ைான் x பிளளதமௌத் ராக் 

↓ 

அதிகமுட்ளடகளள உற்பத்தி தசய்யும் கைப்பினக் வகாழி இனம் 

பசுக்களின் குறுக்குக் கைப்பு: அயல் இனக் காளளகள் மற்றும் உள்ோட்டு பசு ஆகியவற்றிற்கிளடவய 

ேளடதபறும் கைப்பு 

பிரவுன் ஸ்விஸ் x சாகிவால் 

↓ 

கரன் ஸ்விஸ் - உள்ோட்டு பசுக்களள விட 2 முெல் 3 மடங்கு அதிகமாக பால் உற்பத்தி தசய்பளவ. 
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பிளாஸ்மிடு என்பது பாக்டீரிய தசல்லின் ளசட்வடாபிளாசத்தில் காணப்படும், குவராவமாவசாம் சாராெ, சிறிய, 

வட்ட வடிவ, இரண்டு இளேகளான டி.என்.ஏ ஆகும். இது குவராவமாவசாம் டி.என்.ஏவிலிருந்து 

வவறுபட்டது. இது ென்னிச்ளசயாக இரட்டிப்பளடயும் திறனுளடயது. 

தரஸ்ட்ரிக்ைன் தோதி டி.என்.ஏவில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் காணப்படும் குறிப்பிட்ட கார வரிளசளய 

(வபலின்ட்வராம் வரிளச) அளடயாளம் கண்டு, அவ்விடத்தில் உள்ள பாஸ்வபாளட எஸ்டர் 

பிளணப்புகளளத் துண்டிப்பென் மூைம் டி.என்.ஏ ளவத் துண்டிக்கிறது. 

டாலி உருவாக்கம்: 1996ஆம் ஆண்டு ஜீளை மாெம் ஸ்காட்ைாந்து ோட்டு வராசலின் நிறுவனத்திளனச் 

சார்ந்ெ டாக்டர். அயான் வில்மட் மற்றும் அவரது குழுவினரும் இளணந்து டாலி என்ற குவளானிங் 

முளறயிைான தபண் தசம்மறி ஆட்டுக்குட்டியிளன முென்முெலில் உருவாக்கினர். இந்ெ ஆட்டுக்குட்டி 

உடை தசல் உட்கரு மாற்றிப் தபாருத்துெல் முளறயில் உருவாக்கப்பட்டொகும். ஆறளர ஆண்டுகள் உயிர் 

வாழ்ந்ெ இந்ெ ஆட்டுக்குட்டி நுளரயீரல் வோயினால் 2003ஆம் ஆண்டு இறந்ெது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஓர் அனுபவமற்ற விவசாயி பயிர் வமம்பாட்டிற்காக எந்ெ முளறளயப் பின்பற்றுவார்? 

(அ) வபாத்துத் வெர்வு முளற  

(ஆ) கூட்டுத் வெர்வு முளற 

(இ) தூய வரிளசத் வெர்வு முளற  

(ஈ) கைப்பினமாக்கம் 

2. பூசா வகாமல் என்பது _____________ இன் வோய் எதிர்ப்புத் திறன் தபற்ற ரகம் ஆகும். 

(அ) கரும்பு  

(ஆ) தேல்  

(இ) ெட்ளடப்பயிறு  

(ஈ) மக்காச் வசாளம் 

3. கைப்பினமாக்கம் மற்றும் வெர்வு தசய்ெல் மூைமாக உருவாக்கப்பட்ட, துரு வோய்க்கு எதிர்ப்புத் ென்ளமப் 

தபற்ற ஹிம்கிரி என்பது ____________ இன் ரகமாகும். 

(அ) மிளகாய்  

(ஆ) மக்காச்வசாளம்  

(இ) கரும்பு  

(ஈ) வகாதுளம 

4. ென்னுளடய 50வது பிறந்ெ ோளளக் தகாண்டாடிய, மில்லியன் மக்களின் உயிளரக் காப்பாற்றிய 

அதிசய அரிசி ____________ ஆகும். 

(அ) IR 8  

(ஆ) IR 24  
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(இ) அட்டாமிட்டா 2  

(ஈ) தபான்னி 

5. உயிர்த் தொழில் நுட்பத்ொல் உருவாக்கப்பட்ட பின்வரும் எப்தபாருள் மனிெனுக்கு பயன்படும் 

தபாருள்களள உற்பத்தி தசய்யப் பயன்படுகிறது? 

(அ) உயிரினங்களிடமிருந்து தபறப்பட்ட தோதி  

(ஆ) வாழும் உயிரினங்கள் 

(இ) ளவட்டமின்கள்  

(ஈ) (அ) மற்றும் (ஆ) 

6. DNA ளவ தவட்டப் பயன்படும் தோதி _____________  

(அ) கத்திரிக்வகால்  

(ஆ) தரஸ்ட்ரிக்ைன் எண்வடா நியூக்ளிவயஸ் 

(இ) கத்தி  

(ஈ) RNA தோதிகள் 

7. rDNA என்பது ____________ 

(அ) ஊர்தி DNA  

(ஆ) வட்ட வடிவ DNA 

(இ) ஊர்தி DNA மற்றும் விரும்பத்ெக்க DNAவின் வசர்க்ளக  

(ஈ) சாட்டிளைட் DNA 

8. DNA விரல் வரளக தொழில் நுட்பம் ____________ DNA வரிளசளய அளடயாளம் காணும் 

தகாள்ளகயிளன அடிப்பளடயாகக் தகாண்டது. 

(அ) ஓரிளே  

(ஆ) திடீர்மாற்றமுற்ற 

(இ) பல்லுருத்வொற்ற  

(ஈ) மீண்டும் மீண்டும் வரும் தொடர் 

9. மாற்றம் தசய்யப்பட்ட உள்ளார்ந்ெ அல்ைது அயல் ஜீளனப் தபற்ற உயிரினங்கள் ___________ என 

அளேக்கப்படுகின்றன. 

(அ) அயல் ஜீளனப் தபற்ற உயிரினங்கள்  

(ஆ) மரபுப் பண்பு மாற்றம் தசய்யப்பட்டளவ 

(இ) திடீர் மாற்றம் அளடந்ெளவ  

(ஈ) (அ) மற்றும் (ஆ) 
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10. தைக்சாபிளாய்டி வகாதுளமயில் (2n = 6x = 42) ஒற்ளற மயம் (n) மற்றும் அடிப்பளடத் தொகுதி (x) 

குவராவமாவசாம் எண்ணிக்ளக முளறவய ___________ ஆகும். 

(அ) n = 7 மற்றும் x = 21  

(ஆ) n = 21 மற்றும் x = 21 

(இ) n = 7 மற்றும் x = 7  

(ஈ) n = 21 மற்றும் x = 7 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ___________ என்பது தபாருளாொர முக்கியத்துவம் வாய்ந்ெ உயர்ந்ெ ெரமுளடய ொவரங்களள 

உற்பத்திச் தசய்யும் களை ஆகும். 

2. புரெம் தசறிந்ெ வகாதுளம ரகம் ___________ ஆகும். 

3. ___________ என்பது குவராவமாவசாம் எண்ணிக்ளகளய இரட்டிக்க பயன்படுத்ெப்படும் 

வவதிப்தபாருள் ஆகும். 

4. விரும்பத்ெக்க ஊட்டச்சத்து நிளறந்ெ பயிர்த் ொவரங்களள உற்பத்திச் தசய்யும் அறிவியல் முளற 

_________ எனப்படும். 

5. தேல் தபாதுவாக வண்டல் மண்ணில் தசழித்து வளர்கிறது. ஆனால் சடுதி மாற்றத்திளன மூைம் 

உற்பத்திச் தசய்யப்பட்ட ____________ என்ற தேல் ரகம் உவர் ென்ளம வாய்ந்ெ மண்ணில் தசழித்து 

வளரும் 

6. _____________ தொழில்நுட்பம் மரபியல் ரீதியாக உயிரினங்களள உற்பத்திச் தசய்ய வழிவளக 

தசய்துள்ளது. 

7. தரஸ்ட்ரிக்ைன் எண்வடாநியூக்ளிவயஸ் தோதியானது DNA மூைக்கூளற ____________ என்று 

அளேக்கப்படும் குறிப்பிட்ட இடங்களில் துண்டாக்குகிறது. 

8. ஒத்ெ DNA விரல் வரளக அளமப்பு ____________ இளடவய காணப்படும். 

9. வவறுபாடு அளடயாெ தசல்களின் தொகுப்பு ____________ ஆகும். 

10. ஜீன் குவளானிங் முளறயில் விரும்பிய DNA __________ உடன் ஒருங்கிளணக்கப்படுகிறது. 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. கால்ச்சிசின் சிகிச்ளசயால் உருவாக்கப்பட்ட ரப்பவனா பிராசிக்கா என்பது மனிென் உருவாக்கிய ஒரு 

அல்வைாதடட்ராபிளாய்டு ஆகும். 

2. இரண்டுக்கும் வமற்பட்ட தொகுதி குவராவமாவசாம்களளக் தகாண்ட உயிரினங்களள உருவாக்கும் 

முளற சடுதிமாற்றம் எனப்படும். 

3. உடை இனப்தபருக்கம் அல்ைது பாலிைா இனப்தபருக்கத்தின் மூைம் ஒரு ெனித் ொவரத்தில் இருந்து 

உருவாக்கப்பட்ட ொவரங்களின் கூட்டவம தூய வரிளச எனப்படும். 

4. இரும்பு சத்து தசறிவூட்டப்பட்ட அரிசி ரகம், பயிர் தசய்யப்பட்ட ொவரத்தின் புரெத் ெரத்ளெ தீர்மானிக்கிறது. 

5. “வகால்ட்ன ளரஸ்” ஒரு கைப்புயிரி. 
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6. பாக்டீரியாவின் Bt ஜீன், பூச்சிகளளக் தகால்ை கூடியது. 

7. தசயற்ளகக் கருவுறுெல் என்பது உடலுக்குள் ேளடதபறும் கருவுறுெைாகும். 

8. DNA விரல் வரளக தொழில் நுட்பம் அதைக் தஜஃப்வர என்பரால் உருவாக்கப்பட்டது. 

9. மூைக்கூறு கத்திரிக்வகால் என்பது DNA ளைவகளைக் குறிக்கும். 

தபாருத்துக: 

1. வசானாலிகா - வபசிவயாைஸ் முங்வகா 

2. IR 8 - கரும்பு 

3. சக்காரம் - அளரக்குள்ள வகாதுளம 

4. முங் ேம்பர்1 - வவர்க்கடளை 

5. TMV-2 - அளரக்குள்ள அரிசு 

6. இன்சுலின் - வபசில்ைஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் 

7. Bt ேச்சு - பீட்டா கவராட்டின் 

8. வகால்டன் ளரஸ் - rDNA தொழில் நுட்பத்தில் உருவான முெல் ைார்வமான். 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

அ. கூற்று சரி ஆனால் காரணம் ெவறு. 

ஆ. கூற்று ெவறு ஆனால் காரணம் சரி 

இ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி 

ஈ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெவறு 

1. கூற்று: கைப்புயிரி இரு தபற்வறாளரயும் விட வமம்பட்டொக இருக்கும். 

காரணம்: கைப்பின வீரியம் ெற்கைப்பில் இேக்கப்படுகிறது. 

2. கூற்று: கால்ச்சிசின் குவராவமாவசாம் எண்ணிக்ளகளயக் குளறக்கிறது. 

காரணம்: சவகாெரி குவராவமாட்டிடுகள் எதிதரதிர்த் துருவங்களள வோக்கி ேகர்வளெ அது 

ஊக்குவிக்கிறது. 

3. கூற்று: rDNA தொழில் நுட்பம் கைப்பினமாக்களை விட வமைானது. 

காரணம்: இைக்கு உயிரினத்தில் விரும்பத் ெகாெ ஜீன்களள நுளேக்காமல் விரும்பத் ெக்க ஜீன்கள் 

மட்டும் நுளேக்கப்படுகின்றன. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. கூட்டுத் வெர்வு முளற, 2. ெட்ளடப்பயிறு, 3. வகாதுளம, 4. (IR 8), 5. அ மற்றும் ஆ 6. தரஸ்ட்ரிக்ைன் 

எண்வடாநியூக்ளிவயஸ்,  
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7. ஊர்தி DNA மற்றும் விரும்பத்ெக்க DNA-வின் வசர்க்ளக 8. மீண்டும் மீண்டும் வரும் தொடர், 9. அ 

மற்றம் ஆ, 10. n = 21 மற்றும் x = 7 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. ொவர பயிர் தபருக்கம், 2. அட்ைஸ்-66, 3. கால்ச்சிசின், 4. உயிரூட்டச் சத்வெற்றம், 5. அட்டமிட்டா – 2, 6. 

மரபுப்தபாறியியல்,  

7. மூைக்கூறு கத்ெரிக்வகால், 8. ஒற்ளறக்கரு இரட்ளடயர்கள், 9. குருத்ெணுக்கள், 10. கடத்தி (பிளாஸ்ட்), 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (வமலும் ெவறானளெ திருத்தி எழுதுக) 

1. சரி 

2. ெவறு  

சரியான விளட: இரண்டுக்கும் வமற்பட்ட தொகுதி குவராவமாவசாம்களளக் தகாண்ட உயிரினங்களள 

உருவாக்கும் முளற பன்மயப்பயிர் தபருக்கம் எனப்படும்.  

3. ெவறு 

சரியான விளட: உடல் இனப்தபருக்கம் அல்ைது பாலிைா இனப்தபருக்கத்தின் மூைம் ஒரு 

ெனித்ொவரத்தில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட ொவரங்களின் கூட்டவம குவளான் எனப்படும்.  

4. ெவறு 

சரியான விளட: இரும்பு சத்து தசறிவூட்டப்பட்ட அரிசி ரகம், பயிர் தசய்யப்பட்ட ொவரத்தின் இரும்புச்சத்தின் 

ெரத்ளெ தீர்மானிக்கிறது.  

5. ெவறு  

சரியான விளட: “வகால்டன் ளரஸ்” ஒரு மரபு பண்பு மாற்றப்பட்ட ொவரம்.  

6. சரி  

7. ெவறு  

சரியான விளட: தசயற்ளகக் கருவுறுெல் என்பது உடலுக்கு தவளிவய ேளடதபறும் கருவுறுெைாகும்.  

8. சரி 

9. ெவறு  

சரியான விளட: மூைக்கூறு கத்திரிக்வகால் என்பது தரஸ்ட்ரிக்ைன் எண்வடாநியூக்ளிவயஸ் தோதிளயக் 

குறிக்கும்.  

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. வசானாலிகா - அளரக்குள்ள வகாதுளம 

2. IR 8 - அளரக்குள்ள அரிசி 

3. சக்காரம் - கரும்பு 

4. முங் ேம்பர் 1 - வபசிவயாைஸ் முங்வகா 
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5. TMV – 2 - வவர்கடளை  

6. இன்சுலின் - rDNA தொழில் நுட்பத்தில் உருவான முெல் ைார்வமான் 

7. Bt ேச்சு - வபசில்ைஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் 

8. வகால்டன் ளரஸ் - பீட்டா கவராட்டின் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க:  

1. கூற்று சரி ஆனால் காரணம் ெவறு. 

2. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெவறு.  

3. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. 

 

10th Science Lesson 21 

21] உடல் ேைம் மற்றும் வோய்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

தபண்கள் மற்றும் குேந்ளெகள் வமம்பாட்டு அளமச்சகம் குேந்ளெகளுக்கு எதிரான பாலியல் 

குற்றங்களிலிருந்து அவர்களளப் பாதுகாப்பெற்காக 2012-இல் வபாக்வசா (POCSO – Protection of Children 

from Sexual Offences). சட்டத்ளெ அறிமுகப்படுத்தியது பாலியல் வோக்கத்திற்காக குேந்ளெகளள கடத்திச் 

தசல்லும் ேபர்களும் இச்சட்த்தின் கீழ் ெண்டளனக்கு உள்ளாகின்றனர். 

வபாக்வசா சட்டத்தின் குறிக்வகாள்கள் – 2012: பாலியல் ொக்குெல், பாலியல் துன்புறுத்ெல் மற்றும் ஆபாசம் 

வபான்ற குற்றங்களிலிருந்து பாதுகாத்ெல். இத்ெளகய குற்றங்களள விளரந்து விசாரிக்க சிறப்பு 

நீதிமன்றங்களள அளமத்ெல். 

குேந்ளெ உரிளமகள் பாதுகாப்பிற்கான வெசிய ஆளணயம் (NCPCR) மார்ச் 2007-இல் குேந்ளெ 

உரிளமகள் சட்டம் (CPCR) 2005-ன் கீழ் அளமக்கப்பட்டது. இந்ெச் சட்டம் தபாதுவுளடளமக் தகாள்ளக, 

குேந்ளெ சட்டங்களள மீறு முடியாளம மற்றும் ோட்டில் காணப்படும் குேந்ளெகள் தொடர்பான 

தகாள்ளககளின் அவசரத்ளெ வலியுறுத்துகிறது. 18 வயது வளரயிைான அளனத்து குேந்ளெகளின் 

பாதுகாப்புக்கும் சமமான முக்கியத்துவம் உள்ளது. பாதிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமுள்ள 

குேந்ளெகளுக்கு முன்னுரிளம ேடவடிக்ளக தகாள்ளககளள வளரயறுக்கிறது. 

மருந்துகளின் ெவறான பயன்பாடு மற்றும் சட்ட விவராெ கடத்ெல் மீொன சர்வவெச ோள் ஜீன் 26. 

1985ஆம் ஆண்டில் வபாளெயூட்டும் மருந்துகள் மற்றும் மவனாவியல் மருந்துகள் சட்டம் 

அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது. 

உைக சுகாொர நிறுவனம் (WHO) 1984 மருந்துகளின் வபாளெ (அடிளமயாெல்) அல்ைது மருந்துகளின் 

ெவறான பயன்பாடு என்ற வார்த்ளெக்குப் பதிைாக மருந்துகளள சார்ந்திருத்ெல் என்ற வார்த்ளெளயப் 

பயன்படுத்ெ ஆவைாசளன வேங்கியுள்ளது. 

உைக சுகாொர நிறுவனம் (WHO) 1984 வபாளெ (drug) என்ற வார்த்ளெளயப் பயன்படுத்ெ ஆவைாசளன 

வேங்கியது. WHO தவளியிட்ட உத்ெரவின்படி அளனத்து சிகதரட் விளம்பரங்களிலும் மற்றும் அட்ளடப் 

தபட்டிகளிலும் “புளக பிடித்ெல் உடல்ேைத்திற்குத் தீங்கானது” என்ற சட்ட ரீதியான எச்சரிக்ளக இடம் 

தபற்றிருக்க வவண்டும். 
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புளகயிளை எதிர்ப்புச் சட்டம் வம-1 2004-இல் தகாண்டு வரப்பட்டது. 2030ஆம் ஆண்டில் உைகளவில் 

ஆண்டுக்கு 10 மில்லியன் அளவில் இறப்பிளன ஏற்படுத்துவெற்கான மிகப்தபரிய ஒற்ளறக் காரணியாக 

புளகயிளை திகழும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

வம 31 புளகயிளை எதிர்ப்பு ோளாகக் கருெப்படுகிறது. (உைக புளகயிளை எதிர்ப்பு ோள்) 

இந்தியாவில் எட்டு வபரில் ஒருவர் நீரிழிவு வோயாளி ஆவார். WHO-வின் திருத்ெம் தசய்யப்பட்ட புள்ளி 

விவரப்படி 2025-இல் இந்தியாவில் 57.2 மில்லியன் நீரிழிவு வோயாளிகள் இருக்கைாம் எனக் 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. நீரிழிவு வோய் ஏற்படுவெற்கான சராசரி வயது 40 ஆகும். பிற ோடுகளில் 55 

வயொகும். 2030-இல் இறப்ளப ஏற்படுத்துகின்ற காரணிகளில் நீரிழிவு வோய் 7-வொகத் திகழுதமன 

உைக சுகாொர அளமப்பு தெரிவிக்கிறது. 

WHO-வின் அளவீட்டின்படி உணவுண்ணா நிளையில் இரத்ெ குளுக்வகாஸின் அளவு 140 மிகி/தடசிலி ஐ 

விட அதிகமாகவும் அல்ைது சீரற்ற இரத்ெ குளுக்வகாஸ் அளவு 200 மிகி/தடசிலி-ஐ விட அதிகமாகவும் 

இரண்டு சந்ெர்ப்பங்களுக்கு வமல் காணப்பட்டால் டயாபடீளைக் கண்டறிந்து உறுதிப்படுத்துெல் 

அவசியமானொகும். 

களரயாெ ோர்ச்சத்து தகாண்ட ஆளி விளெகள், தகாய்யா, ெக்காளி மற்றும் கீளரகள் இரத்ெ சர்க்களர 

அளளவ குளறப்பதில் உெவுகின்றன. 

அளவுக்கதிகமாக உண்ணுகின்ற ஒவ்தவாரு 7 கவைாரி உணுவிலும் 1 கி தகாழுப்பு உடலில் வசகரமாகி, 

உடல் பருமன் அதிகரிக்க வழிவகுக்கிறது. அடிப்வபாஸ் திசுக்களில் அதிகமாக வசரும் தகாழுப்பு உடல் 

எளடளய 20%-25% அளவுக்கு கூட்டுகிறது. சராசரி உடல் எளடளய விட 10%க்கும் அதிகமான எளட 

தகாண்டவர் அதிக எளட உளடவயார் மற்றும் 20% க்கும் அதிகமான எளட தகாண்டவர் உடல் பருமன் 

உளடவயார் எனப்படுவர். 

இந்தியர்களின் இரத்ெத்தில் இருக்க வவண்டிய விரும்பத்ெக்க தகாழுப்பின் அளவானது 200 மிகி/தடசிலி 

ஆகும். இரத்ெத்தில் தகாழுப்பின் அளவு 200லிருந்து 300 மிகி/தடசிலி ஆக அதிகரிக்கும் வபாது இெயக் 

குேல் (கவரானரி இெய வோய்) வோய்க்கான ஆபத்தும் அதிகரிக்கிறது. 

HDL (அதிக அடர்த்தி தகாண்ட லிப்வபாபுரெம்) அல்ைது ேல்ை தகாைஸ்ட்ரால் இெய வோய்க்கான ஆபத்ளெ 

குளறக்கிறது. மாறாக LDL (குளற அடர்த்தி தகாண்ட லிப்வபாபுரெம்) இெய வோய்க்கான ஆபத்ளெ 

அதிகரிக்கிறது. 

கட்டிகளின் வளககள்: தீங்கற்ற அல்ைது வமலிக்னன்ட் வளக அல்ைாெ கட்டிகள். 

உறுப்புகளுக்குள்ளாகவவ பாதிப்ளப ஏற்படுத்தும். உடலின் மற்ற பாகங்களுக்கு பரவாது.  

வமலிக்னன்ட் கட்டிகள்: தபருக்கமளடந்ெ தசல் குழுக்கள் வவகமாக வளர்ச்சியளடந்து சுற்றியுள்ள 

இயல்பான திசுக்களில் ஊடுருவி பாதிப்ளப ஏற்படுத்தும். 

உைக புற்றுவோய் ோள்-பிப்ரவரி 4. வெசிய புற்றுவோய் விழிப்புணர்வு ோள்-ேவம்பர் 7. 

இந்தியாவின் டாக்டர் சுனிதி சால்வமான் HIV ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்ளசயின் முன்வனாடி ஆவார். இவர் 

தசன்ளனயில் 1980-களில் எய்ட்ஸ் ஆராய்ச்சிக்கான முெல் ென்னார்வ வசாெளன மற்றும் ஆவைாசளன 

ளமயங்களள ஏற்படுத்தினார். இவரது குழுவினர் 1985-இல் இந்தியாவில் முென் முெலில் HIV 

தொற்றுக்கான ஆொரத்திளன ஆவணப்படுத்தினார்கள் (இந்தியாவின் முெல் எய்ட்ஸ் வோயாளி 

தசன்ளனளயச் வசர்ந்ெவர் ஆவார்). 

மக்களில் பைர் எய்ட்ஸ் பற்றிய அறியாளமயில் உள்ளனர். இென் மூைம் ோம் கூறுவது “அறியாளமயினால் 

இறக்கக் கூடாது”. ேம் ோட்டில் வெசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு அளமப்பு (NACO) மற்றும் பிற அரசு சாராெ 
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தொண்டு அளமப்புகள் (NGO’S) மக்களுக்கு எய்ட்ஸ் பற்றிய கல்விளயப் புகட்டுகின்றன. ஒவ்தவாரு 

வருடமும் டிசம்பர் 1ஆம் ோள் “உைக எய்ட்ஸ் தினம்” ஆக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. புளகயிளைப் பேக்கம், அட்ரினலின் சுரப்ளபத் தூண்டுகிறது. இெற்குக் காரணமான காரணி. 

(அ) நிக்வகாட்டின்  

(ஆ) டானிக் அமிைம்  

(இ) குர்குமின்  

(ஈ) தைப்டின் 

2. உைக புளகயிளை எதிர்ப்பு தினம் 

(அ) வம 31  

(ஆ) ஜீன் 6  

(இ) ஏப்ரல் 22  

(ஈ) அக்வடாபர் 2 

3. சாொரண தசல்களள விட புற்றுவோய் தசல்கள் கதிர்வீச்சினால் சுைபமாக அழிக்கப்படுகின்றன. 

ஏதனனில் அளவ. 

(அ) வவறுபட்ட உருவ அளமப்பு தகாண்டளவ 

(ஆ) பிளவுக்கு உட்படுவதில்ளை 

(இ) தீடீர்மாற்றமளடந்ெ தசல்கள்  

(ஈ) துரிெ தசல்பிரிெல் ென்ளம தகாண்டளவ. 

4. நிணநீர் முடிச்சுகள் மற்றும் மண்ணீரளைத் ொக்கும் புற்றுவோய் வளக. 

(அ) கார்சிவனாமா  

(ஆ) சார்க்வகாமா  

(இ) லுயூக்வகமியா  

(ஈ) லிம்வபாமா 

5. அளவுக்கு மிஞ்சிய மதுப்பேகத்ெதினால் உருவாவது 

(அ) ஞாபக மறதி  

(ஆ) கல்லீரல் சிளெவு 

(இ) மாயத் வொற்றம்  

(ஈ) மூளளச் தசயல்பாடு குளறெல் 
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6. இெயக்குேல் இெயவோய் ஏற்படக் காரணம் 

(அ) ஸ்ட்தரப்வடாகாக்ளக பாக்டீரியா தொற்று  

(ஆ) தபரிகார்டியத்தின் வீக்கம் 

(இ) இெய வால்வுகள் வலுவிேப்பு  

(ஈ) இெயத் ெளசகளுக்கு வபாதிய இரத்ெம் தசல்ைாளம 

7. எபிதீலியல் தசல்லில் புற்றுவோய் உருவாவெற்கு ____________ என்று தபயர். 

(அ) லுயூக்வகமியா  

(ஆ) சார்க்வகாமா  

(இ) கார்சிவனாமா  

(ஈ) லிம்வபாமா 

8. தமட்டாஸ்டாசிஸ் இெனுடன் தொடர்புளடயது 

(அ) வீரியமிக்க கட்டி (மாலிக்னன்ட்)  

(ஆ) தீங்கற்ற கட்டி 

(இ) அ மற்றும் ஆ  

(ஈ) மகுடக் கேளை வோய் 

9. பாலிவபஜியா என்ற நிளை __________ ல் காணப்படுகிறது. 

(அ) உடற்பருமன்  

(ஆ) டயாபடீஸ் தமல்லிடஸ்  

(இ) டயாபடீஸ் இன்சிபிடஸ்  

(ஈ) எய்ட்ஸ் 

10. மது அருந்தியவுடன், உடலில் முெலில் பாதிக்கப்படும் பகுதி 

(அ) கண்கள்  

(ஆ) தசவி உணர்வுப்பகுதி  

(இ) கல்லீரல்  

(ஈ) ளமய ேரம்பு மண்டைம் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

1. எய்ட்ஸ் என்பது ஒரு தகாள்ளள வோய் (எபிடமிக்) 

2. புற்றுவோய் உருவாக்கும் ஜீன்களுக்கு ஆன்வகாஜீன்கள் என்று தபயர். 

3. உடல் பருமனின் பண்பு கட்டிகள் உருவாக்கம் ஆகும். 
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4. தவள்ளளயணுக்கள் மற்றும் இரத்ெ சிவப்பணுக்கள் எண்ணிக்ளகயில் அதிகரிப்பது லுயூக்வகமியா 

எனப்படுகிறது. 

5. வோயின் காரணங்கள் பற்றி அறிய உெவும் அறிவியல் பிரிவு வோய்க்காரண ஆய்வு (ஏட்டியாைஜி) 

எனப்படுகிறது. 

6. வோயாளிகளின் ஆளடகளள பயன்படுத்துவெனால் எய்ட்ஸ் வோய் பரவாது. 

7. இன்சுலின் பற்றாக்குளறயினால் டயாபடீஸ் தமல்லிடஸ் வளக-2 உருவாகிறது. 

8. கார்சிவனாஜன் என்பளவ புற்றுவோளய உருவாக்கும் காரணிகளாகும். 

9. நிக்வகாட்டின் என்பது மயக்கமூட்டி வளக மருந்து. 

10. சிர்வராசிஸ் (கல்லீரல் வீக்கம்) என்பது மூளளக் வகாளாறு வோயுடன் தொடர்புளடயது. 

கீழ்க்கண்டவற்றின் விரிவாக்கத்ளெத் ெருக: 

1. IDDM 2. HIV 3. BMI 4. AIDS 5. CHD 6. NIDDM. 

தபாருத்துக: 

1. சார்க்வகாமா - வயிற்று புற்றுவோய் 

2. கார்சிவனாமா - அதிகப்படியான ொகம் 

3. பாலிடிப்சியா - அதிகப்படியான பசி 

4. பாலிவபஜியா - இெயத்ெளசகளுக்கு இரத்ெ ஓட்டமின்ளம 

5. இெயத்ெளச ேசிவுறல் வோய் - இளணப்புத்திசு புற்றுவோய் 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. ______________ அதிகப்படியாக பயன்படுத்துவதினால் கல்லீரலில் சிர்வராஸிஸ் வோய் ஏற்படுகிறது. 

2. புளகயிளையிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும் அதிக ேச்சு உள்ள வவதிப்தபாருள் ____________ 

3. இரத்ெப் புற்றுவோய்க்கு ____________ என்று தபயர். 

4. சிைவளகயான மருந்துகளள தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதினால் உண்டாகும் அென் குளறவன பதில் 

விளளவு _____________ எனப்படும். 

5. இன்சுலின் ஏற்றுக் தகாள்ளாளம என்பது _____________ நீரிழிவு வோயின் நிளை. 

ஒப்புளம வளக வினாக்கள். முெல் தசால்ளை அளடயாளம் கண்டு, அெவனாடு தொடர்புளடய தசால்ளை 

ோன்காவது வகாடிட்ட இடத்தில் எழுதுக 

(அ) தொற்று வோய் : எய்ட்ஸ் : தொற்றா வோய் : _____________ 

(ஆ) கீவமாதெரபி : வவதிப்தபாருள்கள் : கதிர்வீச்சு : _______________ 

(இ) உயர் இரத்ெ அழுத்ெம் : ளைபர் தகாைஸ்டீவராவைாமியா : கிளளவகாசூரியா ______________ 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 
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1. கீழ்க்காணும் ஒவ்தவாரு வினாக்களிலும் ஒரு கூற்றும் அென் கீவே அெற்கான காரணமும் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கீவே தகாடுக்கப்பட்டுள்ள ோன்கு வாக்கியங்களில் ஒன்ளற சரியான பதிைாகக் 

குறிக்கவும். 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. வமலும் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும். 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் இல்ளை. 

(இ) கூற்று சரி. ஆனால் காரணம் ெவறு. 

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெவறு 

1. கூற்று: அளனத்து மருந்துகளும் மூளளயின் மீது தசயல்படுகின்றன. 

காரணம்: மருந்துகள் உடல் மற்றும் மனதின் தசயல்பாடுகளளக் குளைக்கின்றன. 

2. கூற்று : டயாபடீஸ் தமல்லிடஸ் வோயாளிகளின் சிறுநீரில் அதிகளவு குளுக்வகாஸ் தவளிவயறுவளெக் 

காணைாம். 

காரணம்: களணயம் வபாதுமான அளவு இன்சுலிளன சுரப்பதில்ளை. 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. நிக்வகாட்டின் , 2. வம 31 3. துரிெ தசல்பிரிெல் ென்ளம தகாண்டளவ, 4. லிம்வபாமா, 5. கல்லீரல் சிளெவு,  

6. இெயத் ெளசகளுக்கு வபாதிய இரத்ெம் தசல்ைாளம, 7. கார்சிவனாமா 8. வீரியமிக்க கட்டி 

(மாலிக்னன்ட்), 9. டயாபடீஸ் தமல்லிடஸ், 10. ளமய ேரம்பு மண்டைம் 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. ெவறு  

சரியான விளட: எய்ட்ஸ் என்பது ஒரு தபறப்பட்ட தொற்றுவோய். 

2. சரி 

3. ெவறு  

சரியான விளட: உடல் பருமனின் பண்பு தகாழுப்பு உருவாக்கம் ஆகும்.  

4. ெவறு  

சரியான விளட: தவள்ளளயணுக்கள் மட்டும் எண்ணிக்ளகயில் அதிகரிப்பது லுயூக்வகமியா 

எனப்படுகிறது.  

5. சரி 

6. சரி  

7. ெவறு  

சரியான விளட: இன்சுலின் பற்றாக்குளறயினால் டயாபடீஸ் தமல்லிடஸ் வளக-1 உருவாகிறது. 

8. சரி  

9. சரி 
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10. ெவறு  

சரியான விளட: சிர்வராசிஸ் (கல்லீரல் வீக்கம்) என்பது கல்லீரல் வகாளாறு வோயுடன் தொடர்புளடயது.  

கீழ்க்கண்டவற்றின் விரிவாக்கத்ளெத் ெருக: 

IDDM - Insulin Dependent Diabetes mellitus 

HIV - Human Innuno deficiency Virus 

BMI - Body Mass Index 

AIDS - Aquired Immuno Difieciency Syndrome 

CHD - Coronary Heart Disease 

NIDDM - Non – Insulin Dependent Diabetes mellitus  

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. சார்க்வகாமா - இளணப்புத் திசு புற்றுவோய் 

2. கார்சிவனாமா - வயிற்றுப் புற்றுவோய் 

3. பாலிடிப்சியா - அதிகப்படியான ொகம் 

4. பாலிவபஜியா - அதிகப்படியான பசி 

5. இெயத்ெளச ேசிவுறல் வோய் - இெயத் ெளசகளுக்கு இரத்ெ ஓட்டமின்ளம 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. ஆல்கைால், 2. நிக்வகாடின், 3. லுயூக்வகமியா, 4. மருந்து சகிப்புத் ென்ளம, 5. வளக 2 

ஒப்புளம வளக வினாக்கள். முெல் தசால்ளை அளடயாளம் கண்டு, அெவனாடு தொடர்புளடய தசால்ளை 

ோன்காவது வகாடிட்ட இடத்தில் எழுதுக:  

1. புற்றுவோய், 2. கதிரியக்க சிகிச்ளச, 3. ளைப்பர்கிளளசீமியா 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க:  

1. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. வமலும் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.  

2. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. வமலும் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.  

 

10th Science Lesson 22 

22] சுற்றுச்சூேல் வமைாண்ளம 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

சிப்வகா இயக்கம்: 1973ஆம் ஆண்டில் அகிம்சா வழியில் மரங்களளயும் காடுகளளயும் பாதுகாப்பெற்காக 

துவக்கப்பட்ட இயக்கம். “சிப்வபா” என்னும் வார்த்ளெக்கு தபாருள் ெழுவுெல் என்பொகும். மரங்களள 

தவட்ட விடாமல் கிராம மக்கள் அவற்ளற வட்டமாக சூழ்ந்துதகாண்டு கட்டித் ெழுவியபடி நின்றொல் 
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இப்தபயர் அளமந்ெது. உத்திரப்பிரவெச (ெற்வபாளெய உத்ெரகாண்ட்) மாநிைத்தில் உள்ள சாவமாலி 

என்னும் ஊரில் இவ்வியக்கம் வொன்றியது. இமயமளைப் பகுதிகளில் உள்ள காடுகளள 15 ஆண்டுகள் 

அழிக்கக் கூடாது என்ற ெளட உத்ெரளவ தபற்று 1980ஆம் ஆண்டு இவ்வியக்கம் மிகப்தபரும் 

தவற்றிளய அளடந்ெது. 

ஜிம் கார்தபட் வெசியப் பூங்கா, 1936ம் ஆண்டு உத்ெராகான்ட் மாநிைத்தில் துவங்கப்பட்ட இந்தியாவின் 

முெல் வெசியப் பூங்கா. இந்தியாவில் ெற்வபாது 15 உயிர்க்வகாளக் காப்பகங்கள் உள்ளன. 

ெமிழ்ோட்டிலுள்ள நீைகிரி பகுதி, ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட உயிர்க்வகாளக் காப்பக பகுதியாகும். 

ெமிழ்ோட்டில் வெனி மாவட்டம், தவங்கடாச்சைபுரம் என்னும் கிராமத்ளெச் வசர்ந்ெ ராதிகா ராமசாமி 

என்பவர் “இந்தியாவின் முெல் தபண் வன உயிரி புளகப்படக் களைஞர்” என்று சர்வவெச அளவில் புகழ் 

தபற்றுள்ளார். இவர் பறளவ இனங்களள புளகப்படம் எடுப்பதில் மிகுந்ெ ஆர்வம் தகாண்டவர். இவரது 

புளகப்படத் தொகுப்பு “வன உயிரினங்களின் சிறந்ெ ெருணங்கள்” என்னும் ெளைப்பில் ேவம்பர் 2014ம் 

ஆண்டு தவளியிடப்பட்டது. 

இந்தியாவில் வமற்தகாள்ளப்பட்ட வன உயிரி பாதுகாப்புக்கான ேடவடிக்ளககள்: புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம 

1973அம் ஆண்டிலும், யாளனகள் பாதுகாப்புத் திட்டம் 1992ம் ஆண்டிலும் துவங்கப்பட்டது. 1976ம் 

ஆண்டில் முெளைகள் பாதுகாப்புத் திட்டம் துவங்கப்பட்டது. 1999ம் ஆண்டில் கடல் ஆளமகள் பாதுகாப்புத் 

திட்டம் துவங்கப்பட்டது. அசாம் மாநிைத்திலுள்ள காண்டாமிருகங்களள பாதுகாக்க “இந்திய 

காண்டாமிருகங்கள் பாதுகாப்பு 2020” என்னும் திட்டம் துவங்கப்பட்டுள்ளது. இென் மூைம் குளறந்ெ 

பட்சம் 3000 ஒற்ளறக் தகாம்புளடய காண்டாமிருகங்களளயாவது 2020ம் ஆண்டுக்குள் பாதுகாத்திட 

குறிக்வகாள் வமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

அதமரிக்கா மற்றும் சீனாவிற்கு அடுத்ெபடியாக உைக அளவில் கச்சா எண்தணய் பயன்படுத்தும் 

மூன்றாவது தபரிய ோடு இந்தியாவாகும். 

ொஜ்மைால்: உைகின் ஏழு அதிசயங்களில் ஒன்றான ொஜ்மைால் உத்ெரப்பிரவெச மாநிைம் ஆக்ராவில் 

உள்ளது. இது தவண்ளம நிற பளிங்குக் கற்களால் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்திய எண்தணய் நிறுவனத்திற்கு 

தசாந்ெமான மதுரா எண்தணய் சுத்திகரிப்பு ஆளை ொஜ்மைாலுக்கு அருகில் அளமந்துள்ளது. இதிலிருந்து 

உற்பத்தியாகும் சல்ஃபர் மற்றும் ளேட்ரஜன் ஆக்ளசடுகள் இப்பகுதியில் உள்ள ொஜ்மைாலின் 

தவண்ணிற பளிங்கு கற்களில் வமல் படிந்து அக்கற்களள மஞ்சள் நிறமாக மாற்றியுள்ளது. ொஜ்மகாளை 

சிளெவிலிருந்து பாதுகாக்க ெற்வபாது இந்திய அரசானது தவளிவயற்றும் புளககளுக்கு குறிப்பிட்ட 

வளரயளற அளவிளன விதித்துள்ளது. 

100 சூரிய தவப்ப சூவடற்றிகள் மூைம் ஒரு ஆண்டுக்கு 1500 யூனிட் மின்சாரத்ளெ வசமிக்க முடியும். 

உைகின் மிக உயரமானதும், மிகப் தபரியதுமான காற்றாளை ைவாய் பகுதியில் அளமந்துள்ளது. ஒரு 

காற்றாளையில் உற்பத்தி தசய்யப்படும் மின்சாரத்திளன 300 வீடுகள் பயன்படுத்ெ முடியும். 

வஷல் வாயுக்கள் எடுப்பெற்காக இந்தியாவில் ஆறு பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அளவ வகம்வப 

(குஜராத்), அஸ்ைாம் -அரக்கான் (வட கிேக்குப்பகுதி), வகாண்ட்வானா (மத்திய இந்தியா), கிருஷ்ணா 

வகாொவரி (கிேக்கு கடற்களரப் பகுதி), காவவரி மற்றும் இந்வொ-கங்ளகப் வடிநிைப்பகுதி. 

2ம் நூற்றாண்டில் (தபா.ஆ) வசாே வம்சத்ளெச் வசர்ந்ெ கரிகால் வசாே மன்னரால் கட்டப்பட்ட 

கல்ைளணயானது மிகவும் பேளமயானது. இது உைகின் ோன்காவது பேளமயான அளணயாகும். இந்ெ 

அளண இன்றும் ெமிேக மக்களுக்கு பயன்படும் வளகயில் உள்ளது. இவ்வளண திருச்சிராப்பள்ளி 

ேகருக்கு 20 கி.மீ. அருகில், காவிரி ஆற்றின் குறுக்வக கட்டப்பட்டுள்ளது. 

மின்னணுக் கழிவுகளால் ஆவராக்கியத்திற்கு உண்டாகும் பாதிப்புகள்: 
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ஈயம்: மனிெரில் ளமய ேரம்பு மண்டைத்ளெயும் பக்க ேரம்பு மண்டைத்ளெயும் பாதிக்கிறது. 

குேந்ளெகளின் மூளள வளர்ச்சிளய பாதிக்கிறது.  

குவராமியம்: மூச்சுத்திணறல் ஆஸ்துமா 

வகட்மியம்: சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரலில் படிந்து அென் பணிகளள பாதிக்கிறது. ேரம்புகளள 

பாதிக்கின்றது. 

பாெரசம்: மூளள மற்றும் சுவாச மண்டைத்ளெ பாதிக்கிறது. 

பாலிவிளனல் குவளாளரடு (PVC) உள்ளிட்ட தேகிழிகள்: எரிப்பொல் உண்டாகும் ளடயாக்சின்கள் 

இனப்தபருக்க மண்டைத்தின் வளர்ச்சிளயயும், பணிளயயும் பாதிக்கிறது. 

மின்னணுக் கழிவுகள் கீழ்க்கண்டவற்ளற உள்ளக்கியது. கணினிப் தபாருட்கள்-66%. தொளைத் 

தொடர்பு சாெனங்கள்-12%. மின்னணு சாெனங்கள்-5%. உயிரி மருத்துவ சாெனங்கள்-7%. பிற 

சாெனங்கள்/உபகரணங்கள்-6% 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: 

1. காடுகள் அழிப்பினால் மளே தபாழிவு _____________ 

2. மண்ணின வமல் அடுக்கு மண் துகள்கள் அகற்றப்படுவது _____________ 

3. சிப்வகா இயக்கம் ____________ எதிராக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

4. _____________ என்பது ெமிழ்ோட்டிலுள்ள உயிர்க்வகாள பாதுகாப்பு ளமயமாகும். 

5. ஓெ ஆற்றல் ______________ வளக ஆற்றைாகும். 

6. கரி, தபட்வராலியம் மற்றும் இயற்ளக எரிவாயு ஆகியளவ _____________ எரிதபாருட்கள் ஆகும். 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறான வாக்கியத்ளெ திருத்தி எழுதுக 

1. உயிரி வாயு ஒரு புளெபடிவ எரிதபாருளாகும். 

2. மரம் ேடுவொல் நிைத்ெடி நீர்மட்டம் அதிகரிக்கும். 

3. வாழிடங்களள அழிப்பது வன உயிரிகளின் இேப்புக்குக் காரணமாகும். 

4. அணு ஆற்றல் ஒரு புதுப்பிக்கத்ெக்க ஆற்றைாகும். 

5. அதிகப்படியான கால்ேளட வமய்ச்சல், மண்ணரிப்ளபத் ெடுக்கும். 

6. வன உயிர்களள வவட்ளடயாடுெல் சட்டப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒன்றாகும். 

7. வெசியப் பூங்கா ஒரு பாதுகாக்கப்பட்டப் பகுதியாகும். 

8. வன உயிரி பாதுகாப்புச் சட்டம் 1972ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. 

தபாருத்துக: 

1. மண்ணரிப்பு - ஆற்றல் வசமிப்பு 

2. உயிரி வாயு - அமிை மளே 
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3. இயற்ளக வாயு - ொவரப்பரப்பு நீக்கம் 

4. பசுளம இல்ை வாயு - புதுப்பிக்கத்ெக்க ஆற்றல் 

5. CFL பல்புகள் - CO2 

6. காற்று - புதுப்பிக்க இயைாெ ஆற்றல் 

7. திடக்கழிவு - காரீயம் மற்றும் கன உவைாகங்கள் 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. கீழுள்ளவற்றுள் எது/எளவ புளெபடிவ எரிதபாருட்கள் 

i.ொர் ii) கரி iii)தபட்வராலியம் 

(அ) i மட்டும்  

(ஆ) i மற்றும் ii  

(இ) ii மற்றும் iii  

(ஈ) i, ii மற்றும் iii 

2. கழிவுகளள வமைாண்ளம தசய்வெற்காக கீழுள்ளவற்றுள் எவற்றிளன நீவிர் பயன்படுத்துவீர்? 

(அ) கழிவுகள் உருவாகும் அளளவக் குளறத்ெல். 

(ஆ) கழிவுகளள மறு பயன்பாட்டு முளறயில் பயன்படுத்துெல். 

(இ) கழிவுகளள மறுசுேற்சி தசய்ெல். 

(ஈ) வமவை உள்ளளவ அளனத்தும் 

3. வாகனங்கள் தவளிவயற்றும் புளகயில் உள்ள வாயுக்கள் 

i. கார்பன் வமானாக்ளசடு ii. சல்பர் ளட ஆக்ளசடு iii. ளேட்ரஜன் ஆக்ளைடுகள் 

(அ) i மற்றும் ii  

(ஆ) i மற்றும் iii  

(இ) ii மற்றும் iii  

(ஈ) i, ii மற்றும் iii 

4. மண்ணரிப்ளபத் ெடுக்கப் பயன்படுவது 

(அ) காடுகள் அழிப்பு  

(ஆ) காடுகள்/மரம் வளர்ப்பு 

(இ) அதிகமாக வளர்த்ெல்  

(ஈ) ொவரப் பரப்பு நீக்கம் 

5. புதுப்பிக்கத்ெக்க ஆற்றல் மூைம் 
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(அ) தபட்வராலியம்  

(ஆ) கரி  

(இ) அணுக்கரு ஆற்றல்  

(ஈ) மரங்கள் 

6. கீழுள்ளவற்றுள் மண்ணரிப்பு அதிகமாக காணப்படும் இடம் 

(அ) மளேப்தபாழிவு இல்ைாெ இடம்  

(ஆ) குளறவான மளே தபாழிவு உள்ள இடம் 

(இ) அதிகமான மளேப்தபாழிவு உள்ள இடம்  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்ளை. 

7. கீழுள்ளவற்றுள் தீர்ந்து வபாகாெ வளம்/வளங்கள் 

(அ) காற்றாற்றல்  

(ஆ) மண்வளம்  

(இ) வன உயிரி  

(ஈ) வமவை உள்ள அளனத்தும் 

8. கிராமங்களில் கிளடக்கும் தபாதுவான ஆற்றல் மூைம்/மூைங்கள் 

(அ) மின்சாரம்  

(ஆ) கரி 

(இ) உயிரி வாயு  

(ஈ) மரக்கட்ளடகள் மற்றும் விைங்குகளின் கழிவு 

9. பசுளம இல்ை விளளவு என குறிப்பிடப்படுவது 

(அ) பூமி குளிர்ெல்  

(ஆ) புற ஊொக் கதிர்கள் தவளி தசல்ைாமல் இருத்ெல். 

(இ) ொவரங்கள் பயிர் தசய்ெல்  

(ஈ) பூமி தவப்பமாெல் 

10. மிக மலிவான வேக்கமான வர்த்ெக ரீதியிைான தீர்ந்து வபாகாெ ஆற்றல் மூைம். 

(அ) நீர் ஆற்றல்  

(ஆ) சூரிய ஆற்றல்  

(இ) காற்றாற்றல்  

(ஈ) தவப்ப ஆற்றல். 
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11. புவி தவப்பமாெலின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய விளளவு 

(அ) கடல் மட்டம் உயர்ெல்  

(ஆ) பனிப்பாளறகள் உருகுெல் 

(இ) தீவுக்கூட்டங்கள் மூழ்குெல்  

(ஈ) வமவை கூறிய அளனத்தும் 

12. கீவே தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் காற்றாற்றல் குறித்ெ ெவறான கூற்று எது? 

(அ) காற்றாற்றல் ஒரு புதுப்பிக்கத்ெக்க ஆற்றல் 

(ஆ) காற்றாளையின் இறக்ளககள் மின்வமாட்டார் மூைம் இயக்கப்படுகின்றன. 

(இ) காற்றாற்றல் மாசு ஏற்படுத்ொமல் உற்பத்தி தசய்யப்படுகிறது. 

(ஈ) காற்றாற்றளைப் பயன்படுத்துவென் மூைம் புளெபடிவ எரிதபாருட்கள் பயன்பாட்டிளனக் குளறக்கைாம். 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளற வெர்வு தசய்க: 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கம் 

ெருகிறது. 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கமல்ை. 

(இ) கூற்று சரி. ஆனால் காரணம் ெவறு. 

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெவறு 

1. கூற்று: மளே நீர் வசமிப்பு என்பது மளே நீளர வசமித்து பாதுகாப்பொகும். 

காரணம்: மளே நீளர நிைத்ெடியில் கசியவிட்டு நிைத்ெடி நீர்மட்டத்ளெ உயர்த்ெைாம். 

2. கூற்று: CFL பல்புகள் மட்டுவம பயன்படுத்துவென் மூைம் மின்னாற்றளை வசமிக்க முடியும். 

காரணம்: CFL பல்புகள் சாொரண பல்புகளள விட விளை அதிகமானளவ. எனவவ சாொரண பல்புகளள 

பயன்படுத்துவென் மூைம் ேமது பணத்ளெயும் வசமிக்கைாம். 

வகாடிட்ட இடங்களள நிரப்புக: (விளடகள்) 

1. குளறயும், 2. மண் அரிப்பு, 3. மரம் தவட்டுெல், 4. நீைகிரி, 5. மரபுசாரா / மாற்று ஆற்றல் 6. புளெ படிவ, 7. 

நிைக்கரி, 

சரியா அல்ைது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: ெவறானளெத் திருத்தி எழுதுக:  

1. ெவறு  

சரியான விளட: இயற்ளக வாயு ஒரு புளெபடிவ எரிதபாருளாகும்.  

2. சரி  

3. சரி 

4. ெவறு  
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சரியான விளட: அணு ஆற்றல் ஒரு புதுப்பிக்க இயைாெ ஆற்றைாகும்.  

5. ெவறு 

சரியான விளட: அதிகப்படியான கால்ேளட வமய்ச்சல் மண்ணரிப்ளப அதிகரிக்கும்.  

6. ெவறு  

சரியான விளட: வன உயிர்களள வவட்ளடயாடுெல் சட்டப்பூர்வமாக ெளட தசய்யப்பட்ட ஒன்றாகும்.  

7. சரி 

8. சரி 

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. மண்ணரிப்பு - ொவரப் பரப்பு நீக்கம் 

2. உயிரி வாயு - CO2 

3. இயற்ளக வாயு - புதுப்பிக்க இயைாெ ஆற்றல் 

4. பசளம இல்ை வாயு - அமிை மளே 

5. CFL பல்புகள் - ஆற்றல் வசமிப்பு 

6. காற்று - புதுப்பிக்கத்ெக்க ஆற்றல் 

7. திடக்கழிவு - காரீயம் மற்றும் கன உவைாகங்கள் 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. i ii மற்றும் iii, 2. வமவை உள்ளளவ அளனத்தும், 3. i ii மற்றும் iii, 4. காடுகள் / மரம் வளர்ப்பு, 5. மரங்கள், 

6. அதிகமான மளேப்தபாழிவு உள்ள இடம், 7. காற்றாற்றல் 8. மரக்கட்ளடகள் மற்றும் விைங்குகளின் 

கழிவு, 9. பூமி தவப்பமாெல், 10. நீர் ஆற்றல், 11. வமவை கூறிய அளனத்தும், 12. காற்றாளையின் 

இறக்ளககள் மின்வமாட்டார் மூைம் இயக்கப்படுகின்றன. 

பின்வரும் கூற்றிளன ஆராய்ந்து சரியானவற்ளறத் வெர்வு தசய்க:  

1. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. வமலும், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கம் 

ெருகிறது.  

2. கூற்று சரியானது. ஆனால் காரணம் சரியல்ை. 

 

10th Science Lesson 23 

23] காட்சித் தொடர்பு 

சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. அளசவூட்டும் காதணாளிகளள உருவாக்க பயன்படும் தமன்தபாருள் எது? 

(அ) Paint  
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(ஆ) PDF  

(இ) MS Word  

(ஈ) Scratch 

2. பை வகாப்புகள் வசமிக்கப்படும் இடம் 

(அ) வகாப்புத் தொகுப்பு  

(ஆ) தபட்டி  

(இ) Paint  

(ஈ) ஸ்வகனர் 

3. நிரல் (Script) உருவாக்கப்பயன்படுவது எது? 

(அ) Script area  

(ஆ) Block Palette  

(இ) Stage  

(ஈ) Sprite 

4. நிரைாக்கத்ளெத் தொகுக்கப்பயன்படுவது எது? 

(அ) Inkscape  

(ஆ) Script editor  

(இ) Stage  

(ஈ) Sprite  

5. பிளாக்குகளள (Block) உருவாக்க பயன்படுவது எது? 

(அ) Block Palette  

(ஆ) Block Menu  

(இ) Script Area  

(ஈ) Sprite 

தபாருத்துக: 

1. நிரைாக்கப் பகுதி (Script Area) குறிப்புகளளத் ெட்டச்சு தசய்ெல் (Type notes) 

2. வகாப்புத் தொகுப்பு (Foler) அளசவூட்ட தமன்தபாருள் (Animation Software) 

3. ஸ்கிராச்சு (Scratch) நிரல் திருத்தி (Edit Programs) 

4. ஆளட திருத்தி (Costume Editor) வகாப்பு வசமிப்பு (Store Files) 

5. வோட்வபடு (Notepad) நிரல் உருவாக்கம் (Build Scripts) 
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சரியான விளடளயத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: (விளடகள்) 

1. Scratch, 2. வகாப்புத் தொகுப்பு 3. Script Area, 4. Script editor, 5. Block palette  

தபாருத்துக: (விளடகள்) 

1. நிரைாக்கப் பகுதி (Script Area) - நிரல் உருவாக்கம் (Build Scripts) 

2. வகாப்புத் தொகுப்பு (Folder) - வகாப்பு வசமிப்பு (Store files) 

3. ஸ்கிராச்சு (Scratch) - அளசவூட்ட தமன்தபாருள் (Animation Software) 

4. ஆளட திருத்தி (Costume editor) - நிரல் திருத்தி (Edit Programme) 

5. வோட்வபடு (Notepad) - குறிப்புகளளத் ெட்டச்சு தசய்ெல் (Type notes) 
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