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SPECIMEN COPY.... 

 

m‹ghd  MÁça® e©g®fŸ k‰W« khzt®fS¡F  tz¡f«. 

     òÂa rk¢Ó® ghl¤Â£l¤Â‹ mo¥gilæš totik¡f¥g£LŸs fšé mKJ 

m¿éaš têfh£oia j§fël«  nr®¥gÂš bgUikÍ« k»œ¢ÁÍ« mil»nwh«. 

      MÁça®fŸ f‰Ã¡f cWJizahfÎ«, khzt®fŸ f‰f cWJizahfÎ«, 

khzt®fë‹ eyid¡ fU¤Âš bfh©L äfÎ« vëjhf òçªJ¡ bfhŸS« 

tifæY«, m¿éaš Áªjidfis ö©L«  tifæY«,  Ïªj têfh£o 

mik¡f¥g£LŸsJ. fšé mKJ m¿éaš têfh£o gy Áw¥g«r§fis bfh©L 

mik¡f¥g£LŸsJ. mitahtd x›bthU ghl¤Â‰F« jå¤jåahf BLUE PRINT, 

ghl thçahf édh éil bjhF¥ò, K¡»akhd gl§fë‹ bjhF¥ò, ghlthçahf 

TLjš édh éil bjhF¥ò, brŒKiw¤ nj®Î F¿¥òfŸ ml§»a bjhF¥ò, nkY« 

bkšy kyU« khzt®fS¡fhd Áw¥ò¤ bjhF¥ò  vd vëjhd Kiwæš Áw¥ghf 

khzt®fŸ mÂf kÂ¥bg© bgW« tifæš mikªJŸsJ. 

khzt®fë‹ njitfis ãiwÎ brŒÍ« tifæY«, MÁça¥ 

bgUªjifædç‹ f‰Ã¡F« gh§»id nk«gL¤jÎ« Ïªj têfh£o bgçJ« cjÎ«. 

Ïªj têfh£o jukhf mika nt©L« v‹w neh¡»š mDgt« thŒªj 

MÁça®fŸ FG _y« bjhF¤J tH§»ÍŸnsh«.Ï› têfh£o g‰¿a j§fë‹ 

nkyhd jftšfis kalviamuthu@gmail.com  v‹w ä‹dŠrš Kftçæš 

bjça¥gL¤jÎ«. 

nkY« m¿éaš ghl r«gªjkhd ghl¡ F¿¥òfŸ, myF¤nj®Î édh¤jhŸfŸ, 

khÂç ÂU¥òjš nj®Î  édh¤jhŸfŸ, bghJ¤nj®Î édh¤jhŸfŸ k‰W« édh t§» 

ngh‹wit  ekJ  kalviamuthu.blogspot.com  v‹w tiyjs¤Âš gÂnt‰w« 

brŒa¥g£L cŸsd. Ïjid Ïytrkhf gÂnt‰w« brŒJ ga‹gL¤Â¡ 

bfhŸS§fŸ. khzt¢bršt§fŸ Ïªj tê¡fh£oæ‹ Jiz¡bfh©L nj®éš 

mÂf kÂ¥bg© bgw thœ¤J»nwh« . 

bt‰¿ thœ¤J¡fŸ…. 
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2. nehŒ¤jil¡ fh¥ò k©ly«  1 (1) 1 (2) 1 (5) 8 

3. kåj clš cW¥ò k©ly§fë‹ mik¥ò« 

brašghLfS«  

1 (1) 1 (2) 1 (5) 8 

4. jhtu§fë‹ Ïd¥bgU¡f«.  1 (1) 1 (2) 1 (5) 8 

5.ghÿ£ofŸ  1 (1) 3 (2) - 7 

6. thœ¡if Ïa¡f¢ brašfŸ  1 (1) 3 (2) - 7 

7.R‰W¢NHš ghJfh¥ò  - 1 (2) 1 (5) 7 

8. fêÎÚ® nkyh©ik                                                                                 
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14 
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9. fiuršfŸ  1 (1) 2 (2) - 5 

10.mQ¡fS« _y¡TWfS«  - 1 (2) 1 (5) 7 

11. ntÂéidfŸ  1 (1) 2 (2) - 5 

12. jåk§fë‹ Mt®¤jd tif¥ghL 1 (1) 2 (2) - 5 

13. fh®gD« mj‹ nr®k§fS«  1 (1) 1 (2) 1 (5) 8 

14. mséL« fUéfŸ  
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1 (1) - - 

 

 

14 

1 

15. Ïa¡f éÂfS«  <®¥ÃaY«  1 (1) 2 (2) 1 (5) 10 

16. ä‹ndh£léaY« M‰wY«  1 (1) 3 (2) - 7 

17. ä‹ndh£l¤Â‹ fhªj éisÎ«, 

xëæaY« 

1 (1) 3 (2) 1 (5) 12 

bkh¤j édh¡fë‹ v©â¡if 15 (15) 32 (64) 8 (40) 55 119 

éilaë¡f nt©oa édh¡fë‹ v©â¡if 15 (15) 20 (40) 4 (20) 39 75 

 

  ( ) kÂ¥bg©fis¡ F¿¡F« 

 

 

 

ஆக்கம் : 
மீனொ.மமகநொதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil.,  ட்டதொரி ஆசிரியர் 

மீனொ.சொமிநொதன் M.Sc.,B.Ed., M.Phil.,   ட்டதொரி ஆசிரியர். 
இரொ.நவநீதகிருஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., M.Phil.,  ட்டதொரி ஆசிரியர். 
வரீ.பசந்தில்குமொர் M.Sc.,B.Ed., M.Phil.,  ட்டதொரி ஆசிரியர். 
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ghl«-1  kuò« gçzhkK« 

BLUE PRINT 
(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 3 - 4 7 

gFÂ - m 

1. bk©lš njh£l¥ g£lhâ  (igr« r£ilt«)  broæš 7 tifahd kh‰W cUt ntWghLfis¡  

f©l¿ªjh®.    ÑGŸst‰¿š XU tif ntWghL kh¿ÍŸsJ __________________                                                                                                                 

i) be£il k‰W« F£ il                                                ii) éijæ‹ ãw«- kŠrŸ k‰W« g¢ir                                   

iii) Eå ky® k‰W« nfhz ky®                                   iv)bk‹ikahd j©L k‰W« fodkhd j©L  

2.MÂ kåj‹ njh‹¿aJ ________     

i) M¥Ãç¡fh             ii)mbkç¡fh                iii) M°Ânuèah              iv) ÏªÂah                           

3. ÑGŸst‰WŸ vJ ghu«gça¤ j‹ik bfh©lJ __________________.                                                                                                  

i) kugQ kh‰w« brŒa¥g£l éªjQ                          ii) fšÄuèš kugQ kh‰w« brŒa¥g£l É‹fŸ                                                                                                                               

iii) njhš bršèš kugQ kh‰w« brŒa¥g£lit     iv)ghško¢ bršèš kugQkh‰w« brŒa¥g£lit                            

4. Ïa‰if¤ nj®Î¡nfh£gh£ilbtëæ£lt®_________________________.                                                                                     

i) rh®y° lh®é‹       ii) ïônfh-O-éç°       iii) »çf®n#hf‹ bk©lš    iv) É‹ gh¥il° ykh®¡                         

5. cl‰brš É‹ Á»¢irKiw v‹gJ __________________.                                                                                                                    

i) éªJ bršèš kh‰w¤ij V‰gL¤J»wJ                 ii) jiyKiwæš kh‰w¤ij V‰gL¤J»wJ                  

iii)cl‰bršèš kh‰w¤ij V‰gL¤J»wJ                  iv) m©l¢ bršèš kh‰w¤ij V‰gL¤J»wJ    

6.g£lhâ¢ broæ‹ kŠrŸ éijæ‹ g©ghdJ, g¢ir ãw éijæ‹ nkš X§Fj‹ik bfh©lJ. 

ÑGŸst‰WŸ g¢ir ãw éij¡fhd Édh¡f« __________________.                                                                                                         

i)GG                                  ii)Gg                                  iii)Yy                                iv) yy                                               

7.Áy kåj®fëš ehéid cUs¢brŒÍ« X§Fg©ghdJ clyFnuhnkhnrh«fshš 

f£L¥gL¤j¥gL»wJ.     (ehéid cUs¢ brŒgt® = RR / Rr : ehéid cUs¢ brŒa Ïayhjt® =rr )                                                                                  

ehéid cUs¢ brŒÍ« FHªij¡F, ehéid cUs¢brŒahj xU rnfhjuD«, ehéid cUs¢ 

brŒÍ« ÏU rnfhjçfS« cŸsd®. Ït®fë‹ bg‰nwh®fŸ ÏUtUnk ehéid cUs¢brŒgt®fŸ 

våš, Ñœ¡f©lt‰¿š bg‰nwh®fë‹ kugQth¡f« _________.                                                                                                                                    

i)RR×RR                           ii)Rr×Rr                            iii)RR×rr                         iv)rr×rr 

8.bjhFÂ ãnlçahit¢ nr®ªj gy brš cæçahd iA£uhé‹ gy tifahd Ïd¥bgU¡f Kiw 

cŸsJ ÑGŸst‰¿š òÂa rªjÂ F¿¥ÃL« goahd ntWghLfSl‹ cUth¡f¥gL« Kiw.                                        

i)bkh£L éLjš           ii)ÏH¥ò Û£lš            iii)ghš Ïd¥bgU¡f«           iv)ghèyh Ïd¥bgU¡f«                                                  

9.Kjš Fnshå§ éy§fhd br«k¿ ML lhè cUth¡f¤Â‹ ãfœÎfŸ                                                                                                 

m) m©l bršèUªJ  X‰iw ka c£fU Ú¡f«.                                                                                                                                          

M) Ïu£il ka c£fU bfh©l m©l bršiy ts®¥ò¤jhæ‹ fU¥igæš gÂ¤jš.                                                                        

Ï) br«k¿ M£o‹ ghško bršfis¢ nrfç¤jš.                                                                                                                                 

<) c£fU Ú¡f¥g£l m©l bršèDŸ ghško bršè‹ Ïu£il ka c£fUit brY¤Jjš.                                                                                                                                                                       

c) Ïs« Fnsh‹ cUthjš.                                                                                                                                                                    

nk‰f©l ãfœÎfë‹ rçahd tçir mik¥ò ____________                                                                                                                                           

i) mM Ï < c                    ii) Ï mMc<                   iii) Ï m < M c                     iv) c < Ï M m  
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10.Ñœ¡fh©git  °bl«bršfŸ (_y¢bršfŸ) g‰¿a T‰WfŸ.                

m)ÏitfŸ Áw¥gilahj / khWghlilahj bršfŸ.                                                                                                                                    

M) ÏitfŸ clè‹ vªjtifahd bršfshfÎ« khW« Âw‹ bfh©lit.                                                                                  

Ï) Ïit ntfkhf¥ bgU¡fkilªJ xnu khÂçahd mÂf v©â¡ifæš bršfis 

cUth¡F»‹wd.                                                                                                                                                                           

<) ÏitfŸ Ïja bršfshfnth mšyJ eu«ò bršfshfnth kh‰wkilahJ.                                                                              

c) ÏitfŸ Ïd¥bgU¡f¤Â‹ thæyhf¤ njh‹W« jiyKiwfëèUªJ bgw¥gL»wJ.                               

rçahd T‰W _________.                                                                                                                                                                      

i) m M Ï                 ii) Ï < C                  iii) m Ï c            iv) M Ï <            

11.Ï‹Rè‹ rh®ªj ÚuêÎ nehædhš ghÂ¡f¥g£LŸs kåjå‹ fiza¤Âš ____________ 

bršfŸ  ÁijtilªÂU¡F«.            

  i) Mšgh                            ii) Õ£lh                      iii) fhkh                        iv)blšlh                     

12. xnu khÂçahd Ïu£ila®fŸ Ãw¥gj‰F¡ fhuzkhd fUÎWjš ______ Ïilna eilbgW»wJ .        

i)Ïu©L m©l bršfŸ k‰W« Ïu©L éªJ bršfŸ                                                                                                                 

ii) Ïu©L m©l bršfŸ k‰W« XU éªJ brš                                                                                                                                  

iii) XU m©l brš k‰W« XU éªJ brš                                                                                                                                                  

iv) xU m©l brš k‰W«  Ïu©L éªJ bršfŸ 

13. xnu khÂçahd Ïu£ila®fŸ g‰¿a jtwhd T‰W _________.                                                                                                                 

i) XU fU K£ilæèUªJ cUth¡f«                            ii) xnu ghèdkhf ÏU¤jš                                               

iii) bgU«ghyhd g©òfëš x¤ÂU¤jš                     iv) Ïu¤jtif ntWgLjš 

14. ãah©l®jš kåj‹ g‰¿a rçahd T‰W _________.                                                                                                          

i) kåjid x¤j Kjš nAhäå£LfŸ                        ii) ntsh©ik bjhl¡f«                                  

iii) Ïiw¢Áfis c©QjY«, ãä®ªj eilÍ«          iv) Ïwªjt®fis¥ òij¤jš                                    

15.jiyKiw, jiyKiwahf¥ g©òfŸ fl¤Jjiy¥ ghu«gça« vd¥gL«. bk©lš j‹ MŒé‰F¥                                                                    

ga‹gL¤Âa g£lhâ¢ broæš, kuò¥g©Ã‰fhd fhuâfŸ _________š fhz¥gL»wJ?                                       

i) o . v‹ . V                          ii)M®.v‹.V                             iii) òuj«                      iv)ir£nlhÃshr«  

gFÂ - M 
1. bk©lš j‹ MŒéš njh£l¥ g£lhâ¢ broæ‹ cau« v‹w g©Ãid  X§F¥  g©ghf 

ÏU¥gij¡  f©l¿ªjh®.  mnjnghy, ehéid cUisahf cUs¢ brŒjš kåjç‹ X§F¥ 

g©ghF«.   60 khzt®fŸ cŸs xU FGéš 45 khzt®fŸ ehéid cUs¢ brŒa KoÍ«,  15 

khzt®fŸ  Ï›thW  brŒa Ïayhjt®fŸ.                                                                                                                       

i) nk‰T¿a Nœãiyæš, g©Ã‹ X§F k‰W« xL§F é»j§fis¡ fh©f. 

éil : 

 ehéid cUs¢ brŒgt®fŸ (X§F g©ò)                  =   

  

  
 × 100  =  75%                                                                                   

 ehéid cUs¢ brŒa Ïayhjt®fŸ (xL§F g©ò)    =   

  

  
 × 100   =  25%                                                                                                   

       vdnt X§F g©ò xL§F g©ò é»j«    =   75 : 25     =   3 : 1 
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2. fl¤j¡ Toa g©òfŸ j« Á‰¿d¤Â‰FŸS«, ngçd¤Â‰FŸS« khWgL«. Ñœ¡fhQ« g©òfŸ 

v¤jifa khWghLfŸ bfh©LŸsd vd¡ F¿¥ÃLf. 

i)  kåj¡ f©â‹ ãw« Úy«, fW¥ò, gG¥ò, g¢ir vd khWgL»wJ.  Ï›tif khWghL 

_______________ vd¥gL«. 

ii) Kaš, ahid ngh‹wt‰¿š fhz¥gL« gš mik¥ò  khWg£LŸsJ. Ï›tif khWghLfŸ 

_______________vd¥gL«. 

éil :                                                                                                                                                                                       

    i)  Á‰¿d§fS¡»ilna fhz¥gL«  khWghL.          

    ii) ngçd§fS¡»ilna fhz¥gL« khWghL.                                                                                                       

3. ÏUghš cæçfëilna njh‹W« mj‹ jiyKiw, F¿¥Ã£l j‹ikÍila e‹F bjça¡Toa 

ntWghLfSl‹ ÏU¡F«. ghèyh Ïd¥bgU¡f Kiwæš cUthF« jiyKiwfŸ Fiwªj msnt 

khWgh£Ll‹ fhz¥gL»‹wd. 

i) nk‰T¿a T‰iw V‰W¡bfhŸ»Ö®fsh? 

ii)  Ñœ¡fhQ« cæçfëš ghèyh Ïd¥bgU¡fKiwæš Ïd¥bgU¡f« brŒÍ« cæç  vJ?                                                       

(fu¥gh‹ó¢Á, ô¡ëdh, k©òG, gwit) 

éil :                                                                                                                                                                                           

i) M«, V‰W¡bfhŸ»nwh«.                        ii)  ô¡ëdh. 

4.ghu«gça« rh®ªj  Áy K¡»a¢ brh‰F¿¥òfŸ ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsd. mt‰WŸ cçadt‰iw¤ 

nj®ªbjL¤J vGJf. (mšÄš, khWghLfŸ, Á‰¿dkhjš, É‹, mšÄnyh kh®~òfŸ) 

i) ________________  fhuâfŸ Ïa‰Ãaš rh®ªj ghu«gça¡fhuâfŸ MF«. 

ii) ________________  v‹gJ xnu Éå‹ kh‰W¤ j‹ikahF«. 

iii) ________________ v‹gJ mšÄšfSila vÂ®¥g©gik¥ò MF«. 

éil :    

i) É‹             ii) mšÄš             iii)mšÄnyh kh®~òfŸ            

5. cl‰bršfëš V‰gL« kh‰w« mL¤j¤ jiyKiwfS¡F¡ fl¤j¥gLtÂšiy. Ïd¢bršèš 

V‰gL« khWghL mL¤j¤ jiyKiw¡F¡ fl¤j¥gLtjhF«. Ënuhîkh mQF©L Å¢Á‹ 

fÂça¡f« jiyKiw jiyKiwahf¡ fl¤j¥gL»wJ. nk‰T¿a T‰iw¥ gF¤jhŒªJ, Ú§fŸ 

bjçªJbfh©lij vGJf.  

éil :   

          mQF©L fÂ® Å¢Á‹ fÂça¡f« m§FŸs k¡fë‹ Ïd¢bršfis ghÂ¤jJ. mjdhš   

k¡fŸ jiyKiw jiyKiwahŒ ghÂ¡f¥g£ld®. 

6.MÂkåj‹ Kjš j‰fhykåj‹ tiu bfhL¡f¥g£l kåj Ïd§fis tçir¥gL¤jÎ«.                                              

          (ãah©l®jš kåj‹, nAhnkh bAÃè°, nAhnkh vu¡l°, nAhnkh brÃa‹.)                                                                                                                       

éil :  nAhnkh bAÃè°,  nAhnkh vu¡l°,  ãah©l®jhš kåj‹,  nAhnkh brÃa‹.  
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7. cæç¤   bjhêšE£géaš,   cæçaè‹   eÅd  m¿éayhF«.  Ïj‹  mo¥gil bjhêšE£g  

cjéahš gšntWg£l   bghUŸfŸ  c‰g¤Â brŒa¥gL»‹wd.  ÑnHbfhL¡f¥g£lt‰¿š v¡FG  

cæç¤  bjhêšE£g Kiwæš cUth¡f¥gLtÂšiy vd¡ f©l¿ªJ fhuz« TWf.                                                                                                                                                                    

i)behÂfŸ, fçk mäy§fŸ, °ouhŒLfŸ, jL¥óÁfŸ. 

ii) jL¥óÁfŸ, behÂfŸ, vÂ®cæ®bghUŸfŸ, fåk mäy§fŸ. 

iii) vÂ® cæç¥bghUŸfŸ, Ah®nkh‹fŸ, °ouhŒLfŸ, jL¥óÁfŸ. 

iv) °ouhŒLfŸ, behÂfŸ, vÂ®¥bghUŸfŸ, jL¥óÁfŸ. 

éil :                                                                                                                   

     ii) jL¥óÁfŸ, behÂfŸ, vÂ®cæ® bghUŸfŸ, fåk mäy§fŸ.                                                                                                                     

         fhuz« : fåk mäy§fis cæç bjhêšE£g Kiwæš jahç¡f ÏayhJ.  
8. X® cæçæ‹  òw¤njh‰w¥  g©ò (Õndhil¥)  k‰W«  Édh¡f¥ g©ò (Éndhil¥) g‰¿ Úé® 

fUJtJ v‹d?  

éil : 

  Õndhil¥  :    òw¤njh‰w¤Âš  btë¥gilahf¡  fhz¥gL« g©ò - be£il, F£il.                                             

  Éndhil¥  :    òw¤njh‰w¥ g©òfS¡F  fhuzkhd Fnuhnkhnrh«  mšyJ  É‹ mik¥ò. 

 9. ntWghLfŸ v‹whš v‹d? mj‹ tiffŸ ahit?                                                                                                                                                                                                                 

éil : 

ntWghLfŸ :                                                                                                                      

     xnu Á‰¿d¤ij  rh®ªj  cæd§fS¡F  Ïilnaahd g©òfëš  fhz¥gL«  khWghLfŸ 

ntWghLfŸ MF«.                                       

tiffŸ :         1. clšbrš ntWghL.            2. Ïd¢brš ntWghL 

10. Ïa‰if¤ nj®Î  bfhŸifia  btëæ£lt® ah®?  mj‹ Ïu©L nfh£ghLfis¡ F¿¥ÃLf                                                                                                                                             

éil : 

 Ïa‰if¤ nj®Î nfh£gh£il btëæ£lt®  rh®y°  lh®é‹.                                                                             

nfh£ghLfŸ :                                                                                                                         

           1. cæd§fë‹ thœéaY¡fhd  nghuh£l¤Âš  bt‰¿  bgWgitna  ãiy  ãW¤j¥gL«.                            

           2. kuÃaš  kh‰w§fshš  njh‹W«  ntWghLfns gçzhk¤ij  V‰gL¤J»‹wd.  

11. khndhFnshdš vÂ®¥ò¥bghUŸfŸ v‹whš v‹d? mj‹ ga‹ ahJ?                                                                                                                                      

éil : 

 Xçd¢brš vÂ®¥ò bghUŸ MF«.                                                                

 iAÃç£nlhkh bjhêšE£g« _y«  Fnsh‹ bršfshš c‰g¤Â brŒa¥gL»wJ.                                                                                   

  ga‹ : ò‰WnehŒ¡F vÂuhf ga‹gL»wJ.  
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12.Fnsh‹ v‹whš v‹d? fhšeil m¿éaèš Fnshå§ E£g« v›thW gaDŸsjhfÏU¡»wJ? 

éil : 

Fnsh‹ :                                                                                                                               

 mik¥ÃY«, kuò¥ g©òfëY«  x¤j  cæçfŸ  Fnsh‹fŸ MF«.                                                                    

 bg‰nwhiu¥ ngh‹w gy  efšfis  cUth¡fyh«.  

 fhšeil m¿éaš ga‹ghL : gaDŸs éy§Ffë‹ efšfis cUth¡fyh«.  
13.  ehŒfë‹   Fiu¡F«  g©ò,  mikÂahd  g©Ã‰F  X§F  j‹ikÍilaJ. ò‹d£  f£l¤ij¥  

ga‹gL¤Â (Rr)  Éndhil¥    bfh©l  ÏU   Fiu¡F«  ehŒfŸ  _y« Ãw¡f thŒ¥òŸs  

ehŒ¡F£ofë‹  g©òfis¡  TWf?                                                                                       

éil : 

    eh‹F  ehŒ¡F£ofŸ  Ãw¡f  thŒ¥òŸsjhf  fUJnthkhdhš  _‹W  ehŒF£ofS¡F Fiu¡F«  

g©ò mÂfkhfÎ« xU ehŒ¡F£o¡F  mikÂahd g©ò« bfh©ljhf fhz¥gL«.        

                 

                                                                                  

          

                                     

 

òw¤njh‰w é»j« = 3:1                Édh¡f é»j« = 1:2:1 

14. lh¡l®. Iah‹ éšk£ mt®fë‹ Fnshå§ MŒé‹ _y« cUthd lhè M£L¡F£o ghško 

brš bgw¥g£l lh®br£ btŸisah£il x¤ÂU¡Fkh? mšyJ  ts®¥ò¤ jhahd br«k¿ah£oid 

x¤ÂU¡Fkh? fhuz« TWf.                                                                                                                                                                                                                                                                                

éil : 

 lhè M£L¡F£o lh®br£  btŸisah£oid x¤ÂU¡F«                                                                                                    

fhuz« : 

       lh®br£ btŸis¢ br«k¿ah£o‹ ghš ko¢ bršèš c£fUéš cŸs ÏUka Fnuhnkhnrh«fŸ      

mid¤J É‹fSl‹ ÏUªj fhuz¤Âdhš lh®br£ M£o‹  g©òfns  lhè¡F« ÏU¡F«. 

15. ó¢Á¡bfhšè kUªJfë‹ mÂf¥ ga‹gh£o‹ fhuzkhf¥ ó¢ÁfŸ mêtij él, mªj 

kUªÂ‰F vÂ®¥òj‹ik bfh©l òÂa Ïdkhf mit cUth»wJ. Ïjid lh®éå‹ Ïa‰if 

nj®Î¡ nfh£ghL k‰W« gçzhk¤njhL v›thW bjhl®ògL¤JÅ®fŸ?                                                                                                                                                                           

éil : 

 ó¢Á¡bfhšèfë‹ ga‹gh£oš nghuho bt‰¿¥bgW« ó¢ÁfŸ cy»š 

ãiyãW¤j¥gL»‹wd.                                                                                                                                       

 Ú©l fhy  ó¢Á¡ bfhšèfë‹ ga‹ghL   ó¢Áfëš kugQ  kh‰w« njh‹w têtF¡F«.                                            

 Ïjdhš  njh‹W«  ntWghLfŸ kUªÂ‰F vÂ®¥ò¤j‹ik  bfh©l  òÂa  Ïd§fis 

cUth¡F«. 
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16. Kjš kU¤Jt ßÂahd É‹ Á»¢ir 1990 « M©L mondhir‹o miknd° Fiwgh£L 

nehÍila eh‹F taJ ÁWä¡F tH§f¥g£lJ. Ïnj ngh‹W É‹ Á»¢ir Kiwæ‹ _y« 

ãuªjukhd Ô®Î fhz¥gL«  Á»¢ir Kiw g‰¿Í«  tiffŸ g‰¿Í« c§fshš Tw KoÍkh?                                                                                                                                 

éil : 

 lahgo°  FiwghL  cila  É‹fŸ fiza¤Âš  cŸs Õ£lh bršfŸ mêtjhš V‰gL»wJ.    

 É‹òF¤Jjš mšyJ  É‹ rç brŒjš  _y«  ÏªnehŒ Fz¥gL¤j¥gL»wJ.                                                                             

tiffŸ :    

          1.cl‰brš kugQ kU¤Jt«          2.Ïd¢brš kugQ kU¤Jt«. 

17.bghUªjhj Ïizfis f©l¿f:     

ã~¥ É‹  ie£u#‹ ãiyãW¤Jjš 

tt   mšÄšfŸ  

cæç¢Á¥òfŸ  cæçfâ¥bgh¿fis cUth¡f 

Ï©l®bguh‹Fÿ gh¡Oçah vÂ®¥ò¥ òuj« 

°bl«brš (_y¢brš ) khWghL milahj brš FGk« 

éil : 

 bghUªjhj Ïiz :   Ï©l®bguh‹fŸ -  gh¡Oçah vÂ®¥ò òuj«.                                                                                                                                                               

18. lh¡l® Iah‹ éšk£ jdJ MŒé‰fhf MW taJila Ã~‹lh®br£ btŸis br«k¿ah£o‹ 

ghško bršè‹ c£fUit¥ (2n) gj¥gL¤Â ga‹gL¤Âdh®. mt® k‰bwhU M£oš ÏUªJ xU 

m©l bršèid nrfç¤jh®. ÏÂèUªJ x‰iwika (n) c£fUit Ú¡»dh®. c£fU Ú¡f¥g£l 

m©l bršèDŸ, kobršèš ÏUªJ vL¡f¥g£l Ïu£ilika c£fUit brY¤Âdh®. Ã‹ò 

Ïu£ilika m©l brš ts®¥ò¤ jhahd br«k¿ M£o‹ fU¥igæš gÂ¡f¥g£lJ. Ïu£il ika 

m©l bršèš ÏUªJ ts®ªj Ïs« cæç lhè vd miH¡f¥g£lJ . 

m) lh¡l® Iah‹ éšk£ V‹ kobršèid¤ nj®ªbjL¤jh®? 

M) tiuaW : nA¥shŒL, o¥shŒL     

éil : 

m.  lh®br£ btŸis¢ br«k¿ah£o‹ ghš ko¢ bršèš c£fUéš cŸs ÏUka Fnuhnkhnrh«fŸ 

mid¤J É‹fSl‹ ÏUªj fhuz¤Âdhš lh¡l® Iah‹ éšk£  kobršèid¤ nj®ªbjL¤jh®. 

M. 

nA¥shŒL :    

 c£fUéš  fhz¥gL«  Fnuhnkhnrh«fë‹  xUkaãiy  (n) nA¥shŒL vd¥gL«.                 

v.fh Ïd¢brš.                                                                                                                                                 

o¥shŒL    :   

 c£fUéš  fhz¥gL«  Fnuhnkhnrh«fë‹ ÏUka ãiy  (2n) o¥shŒL  vd¥gL«. 

v.fh.clšbrš. 
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19.Ñœ¡f©lt‰WŸ jFªj Ïizfis¥ bghU¤Jf:                                                                                              

(kUªJfŸ, vçbghUŸ, E©Qæç, ts®Áij kh‰w«, fçk mäy§fŸ) 

m) jL¥ò kUªJ      M) Ïa‰if thÍ       Ï )Á£ç¡ mäy«       <) khndhFnshdš vÂ®¥ò¥bghUŸ 

c)it£lä‹fŸ                                                                                                                                                                                                                      

éil : 

m.  jL¥òkUªJ    -        E©Qæç     

M.  Ïa‰ifthÍ    -         vçbghUŸ                                                                                                                                

Ï.  Á£ç¡mäy«     -        fçk mäy§fŸ                                                                                                                                      

<.  khndhFnshdš vÂ®¥ò¥ bghUŸ -    kUªJfŸ  

c.  it£lä‹fŸ          - ts®¢Áij kh‰w«.  
20. njh£l¥ g£lhâ¢ broæš bk©lèdhš f©l¿a¥g£l éij, kyç‹ X§F g©òfisÍ«, 

xL§F g©òfisÍ« F¿¥ÃLf. 

 éil : 

g©òfŸ X§Fg©ò xL§Fg©ò 

éij-tot« cU©il RU¡f« 

éij-ãw« kŠrŸ g¢ir 

kyç‹ ãw« Cjh btŸis 

kyç‹ mikél« nfhz« Eå 

 

ÃçÎ -Ï 

1. m) kåj¥ gçzhk« flªj 15 äšèa‹ M©Lfëš F¿¥Ãl¤j¡f kh‰w§fis¡ bfh©ljhf 

cŸsJ. ts®¢Á gçzhk¤ij M©L mo¥gilæš Kiw¥gL¤Jf. 

éil : 

m) 

t.v© M©LfŸ kåj gçzhk« 

1 15 äšèa‹ M©LfS¡F K‹ kåj clyik¥ig¡ bfh©l Fu§FfŸ  

(bfhçšyh, Á«g‹Á) 

2 3-4 äšèa‹ M©LfS¡F K‹ kåj K‹ndhofŸ (nAhäå£LfŸ) 

3 1.5 äšèa‹ M©LfS¡F K‹ khär c©âfŸ (nAhnkh vu¡l°) 

4 1 äšèa‹ M©LfS¡F K‹ ãah©l®jš kåj‹ 

5 ciw gå¡fhy« M®¡» nAhnkhbrÃa‹fŸ 

6 75,000 - 10,000 M©LfS¡F K‹ j‰fhy nAhnkhbrÃa‹fŸ 

7 18,000 M©LfS¡F K‹ Fif kåj®fŸ 

8 10,000 M©LfS¡F K‹ ehfßf kåj®fŸ 

M) bjhl¡f¡fhy FiffŸ v¥nghJ njh‹¿d?  

 Mu«g fhy FiffŸ 1800 M©LfS¡F K‹ njh‹¿d. 
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 Ï) bjhl¡f¡fhy nAhäå£fŸ thழ்Î F¿¤J vGJf. 

 3-4  äšèa‹ M©LfS¡F K‹d® kåj‹ ngh‹w nAhäå£LfŸ ( kåj K‹ndhofŸ) 

»H¡F M¥Ãç¡fhé‰F tªjd®. 

 gH§fis c©L thœªjd®. 

 f‰fshš Md MÍj§fis¥ ga‹gL¤Âd®. 

 4 mo cau« cilat®fŸ . 

 ãä®ªj eil bfh©lt®fŸ 

 kåjU¡F x¥ghd Ïašig bfh©oUªjjhš Ït®fŸ nAhnkh bAÃè° v‹W 

miH¡f¥g£ld®. 

2. bk©lè‹ xU g©ò¡ fy¥Ãid¢ RU¡fkhf vGJf? 

 bk©lš j‹ MŒÎ¡F cau« , F£il vd ÏU g£lhâ¢  brofis (igr« r£ilt«) 

vL¤J¡ bfh©lh®. 

 mt‰iw j‹ kfuªj¢ nr®¡if¡F c£gL¤j caukhd brofŸ rªjÂfŸ caukhfÎ« 

F£ilahd brofŸ F£ilahfÎ« bjhl®ªJ khWgho‹¿ fhz¥g£ld.  

 Ït‰W¡F öa g©òila brofŸ vd bgaç£lh®.  

 Ï¤öa Ïd¥ bg‰nwh®fshd be£il F£il brofis fy¥ò brŒJ mt‰¿‹ _y« 

bgw¥g£l éijfis MŒÎ brŒjh® . 

 be£il F£il fy¥ò brŒjÂš bgw¥g£l F1 jiyKiw be£ilahfnt ÏUªjd. 

 F1 jiyKiwfis j‰fy¥ò brŒJ¥ bgw¥g£l F2 rªjÂæš be£il F£il g©òfŸ 3 :1 

v‹w Åj¤Âš »il¤jd. 

 F1  rªjÂæš btë¥g£l g©ghd be£il¥ g©ò X§F g©ghF«. 

 F1  rªjÂæš kiwªJ F2  rªjÂfŸ Û©L« btë¥g£l F£il¥ g©ò xL§F g©ghF«. 

 T t 

T TT 

be£il 
Tt 

be£il 

  t tt 
be£il 

tt 
F£il 

 
3 eh‹ ah® vd f©l¿f. 

m. ct®¥ò RitÍŸs mäykh»a eh‹ czÎ gj¥gL¤Jjèš ga‹gL»nw‹. 

M. eh‹ Á£u° tif¥ gH§fëš fhz¥gL»‹w nehŒ¤jL¥gh‰wš V‰gL¤J« fçk mäy«. 

Ï. eh‹ xU bfhy°£uhš bfh©l °ouhŒL. buh£ofhsh‹fëš fhz¥gLnt‹. 

<. eh‹ o.v‹.V it¤ J©lh¡F« Âw‹ bg‰w behÂ. 

c. eh‹ o.v‹.V it¤ J©Lfis Ïiz¡F« behÂ. 

éil : 

m. mÁ£o¡  mäy«   

M. Á£ç¡  mäy«   

Ï. Ãu£årnyh‹     

<. bu°£ç¡õ‹  v©nlh  ãô¡ëna° behÂ  

c. o.v‹.V.  ènf° behÂ 

 òw¤njh‰w é»j« = 3:1    

 Édh¡f é»j« = 1:2:1 
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4. rçah mšyJ jtwh vd¡ TWf. éil jtbwåš brh‰bwhliu¢ rç brய்f. 

i) ntWghLfŸ cæçd§fëš j§fS¡bf‹W jå milahs¤ij V‰gL¤J»‹wd. 

ii) clYW¥ò¥ ga‹ghL g‰¿a éÂia rh®y° lh®é‹ T¿dh®. 

iii) cæçd§fë‹ gçzhk¤Âid vëÂš òçªJ bfhŸs, »is¤j tiugl« mšyJ ku 

tiugl« _y« gšntW Ïd§fS¡»ilna cŸs bjhl®Ãid m¿ªJ bfhŸs KoÍ«. 

iv)kuò¥ bgh¿æaš v‹gJ cæçæ‹ o.v‹.V.-éš cŸs kuò¤jftšfis¢ nr®¤njh 

mšyJ Fiw¤njh kh‰w« brŒtjhF«. Ïj‹ _y« cæçæ‹ òw mik¥Ãš kh‰w¤ij¤ 

njh‰Wé¡f ÏaY«. 

éil : 

i) rç 

ii) clYW¥ò¥ ga‹ghL  g‰¿a  éÂia  É‹ gh¥il°  ykh®¡  T¿dh®. 

iii) rç 

iv) rç 

5. »isnlhçah (r§F ó) jhtu¤Â‹ xU g©ò fy¥Ã‰fhd ãuš gl¤Âid c‰Wneh¡» 

A,B,C,D ¡fhd éilfis vGJf. 

 

éil 

A - Cjh ky®fŸ  (Bb) 

B - j‰fy¥ò  (Bb × Bb) 

C - 3:1 

D - 1:2:1 
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ghl«-2   nehŒ¤jil¡ fh¥ò k©ly« 

BLUE PRINT 
(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 1 1 3 8 

gFÂ - m 

1. Ã‹tUtdt‰WŸ éU«g¤j¡f clš ey¡TW ________________.                                                                                              

m)ÂU X bjh‰WnehæèUªJ Fzkil»wh®.                                                                                                                                            

M)ÂU Y ehŸnjhW« Ï‹Rè‹ CÁ ngh£L¡bfhŸ»wh®.                                                                                             

Ï)ÂU Z äfÎ« kd mG¤j¤Âš cŸsh®.                                                                                                                                                            

<)ÂU K ehŸnjhW« j‹ flikæid¢  brŒ»wh®, k»œ¢Áahf  cŸsh®.  

2.r_f¤Âš R_fk‰w braš ________________.                                                                                                                                    

m)xUt®, ÃwªjehŸ éHhéš k»œ¢ÁÍl‹ g§nf‰»wh®.                                                                                                          

M)vëa brašfëY« fLikahf elªJ bfhŸ»wh®.                                                                                                       

Ï)NœãiyfS¡F x¥g¢brašgL»wh®.                                                                                                                                             

<)j‹ clšeyk‰w jhia kU¤Jtkidæš br‹W ftå¤J¡ bfhŸ»wh®.  

3.Ã‹tUtdt‰WŸ gh¡Oçahthš c©lhF« nehŒ ________________.                                                                                                                   

i) _is¡fhŒ¢rš ii) bt¿ehŒ¡fo iii) Ïuz#‹å iv) bgça«ik                                                                                   

4. Ã‹tUtdt‰WŸ fh‰¿‹_y« guÎ« nehŒ ________________.                                                                                

i)fhrnehŒ               ii) _is¡fhŒ¢rš iii) ilghŒL              iv) fhyuh                                                                                                   

5. äf¡ fLikahd knyçah¡ fhŒ¢riy cUth¡F« Ãsh°nkhoa« »Uä ________________.                                                          

i) Xntny           ii) knyçna                   iii) ghšÁghu«              vi) itth¡° 

6. ekJ czÎ¡Flš gFÂæš nehŒ c©lh¡F« E©Qæç ________________.                                                                  

i)Ãsh°nkhoa« itth¡°                                                     ii)v©lägh ï°liy£ofh                                                                                

iii)oç¥nghndhnrhkh nf«Ãna‹Á                                         iv)Oåah nrhèa« 

7. kiwKfkhf nehŒ guÎ« Kiw ________________.                                                                                                                                    

i)rë ÁªJjš                                                                             ii)thŒ têahf¤ bjç¤jš                                                                                                                                                           

iii)jhŒ nrŒ Ïiz¥ò¤ ÂR                                                     iv)nehahë ga‹gL¤J« cilikfŸ 

8.Ãw cæçfëläUªJ Ãç¤bjL¡f¥g£l vÂ®¥bghUŸfŸ, kåjU¡F nehŒ¤ jL¥óÁahf¥ 

nghl¥gL»‹wd. Ã‹tUtdt‰WŸ _________  v›tif¤ jL¥óÁ Kiw?                                                                                                                            

i) bra‰ifahd brašäF nehŒ¤ jL¥ò Kiw             ii) bra‰ifahd kªjkhd nehŒ¤ jL¥ò Kiw 

iii)Ïa‰ifahd brašäF nehŒ¤ jL¥ò Kiw             iv) Ïa‰ifahd kªjkhd nehŒ¤ jL¥ò Kiw  

9.Ãwªj FHªij¡F Kj‹ Kjèš bfhL¡f¥gL« nehŒ¤jL¥óÁ ________________.                                                                                                

i) thŒtê nghènah                ii) DPT                        iii) DPT k‰W« nghènah           iv) BCG 

10.xU Áwªj ey thœ¡ifia thH, x›bthU kåjD« ešy clš, kd«, r_f ey¤Jl‹ ÏU¤jš 

nt©L«. ÏÂš VnjD« x‹W FiwÎg£lhY« mt® ________________  vd¥gLth®.     

éil : nehahë 
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11.xU khzé òuj czit¤ jé®¤J mÂf¥goahd fh®nghiA£nu£ czit c©»whŸ. vªj¢ 

r¤J¡ Fiwgh£L nehŒ mtS¡F V‰gL«?                                                                                                                                                               

i) Fthînah®¡f®                 ii) khiy¡f©           iii) lahg£o°                iv) lÎ‹ FiwghL 

12.cWÂ¥gL¤Jjš (A) : lahg£o° bkèl° nehahëfë‹ Ïu¤j¤Âš  fhz¥gL«  TLjš  

r®¡fiu  ga‹gL¤j¥glhkš   ÁWÚ® têahf btëna‰w¥gL«.                                                                                             

fhuz« (R) : fiza« nghJkhd Ï‹Rèid¢ Ru¥gÂšiy.                                                                                         

m)A k‰W« R rçahdJ. R, A Î¡fhd rçahd és¡f«.                                                                                       

M)Ak‰W« R rçahdJ R, A Î¡fhd rçahd és¡f« mšy                                                                                     

Ï)A rç Mdhš R jtW            <) AjtW   Mdhš R rç  

gFÂ - M 

1.kuh°k° k‰W« Fthînah®f® nehŒfŸ òuj¡ Fiwgh£lhš V‰gL»‹wd. kuh°k° nehŒ, 

Fthînah®f®  nehæèUªJ c¥Ãa tæW k‰W« Kf¤Âš Å¡f« M»a m¿F¿fŸ _y« 

ntWgL»‹wd. Ï¡T‰W rçah? jtwhf ÏU¥Ã‹ ÂU¤Â vGJf. 

éil :                                                                                                                                                   

 Ï¡T‰W jtW                                     

ÂU¤Âa éil :                                                                                                                           

 kuhRk° nehŒ m¿F¿fŸ :  vil  FiwÎ,  fLikahd  tæ‰W¥ ngh¡F, vY«ò ÛJ njhš               

ngh®¤j¥g£lJ ngh‹w clyik¥ò.                                                                                                                               

 Fthînah®f® nehŒ m¿F¿fŸ : c¥Ãa tæW, Kf« fhšfëš Å¡f«. 

2. bfhL¡f¥g£LŸs cl‰FiwghLfëš jåahd x‹iw¤ jFªj fhuz§fSl‹ f©l¿ªJ 

vGJf.   (jhyÁäah, ËnkhÃÄah, khiy¡f©, mšÃår«, fÂ® mçthŸ Ïu¤jnrhif ) 

éil :  

     jåahd x‹W: khiy¡f©.                                                                                                                

     fhuz« : ÏªnehŒ  it£lä‹ ‘A’ Fiwgh£lhš tU»wJ. Mdhš k‰w nehŒfŸ gu«giu nehŒfŸ. 

3. rhjhuz rëahš ghÂ¡f¥g£l egçl« fhz¥gL« bghJthd m¿F¿fŸ ahit?                               

i) __________.            ii) _________. 

éil :  

   (i) _¡»èUªJ Ú®, rë tUjš.        ii) jiytè k‰W« fhŒ¢rš 

   (iii) Rthr¥ ghij,  mj‹  nk‰òw§fëYŸs  ehÁ  vÃ¤Ôèa¤  ÂR¡fë‹  Å¡f«. 

4. ãw¡FUL nehæèUªJ khiy¡f© nehia ntWgL¤Jf.                                                                                                                                             

éil : 

t.v©     ãw¡FUL nehŒ  khiy¡f© nehŒ 

  1 ÏJ kuÃaš nehŒ MF« it£lä‹ A Fiwgh£lhš njh‹W« nehŒ  

  2 gu«giuahf fl¤j¥gL« nehŒ gu«giuahf fl¤j¥glhj nehŒ. 
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5. gŸë éLÂæš j§»ÍŸs xU khztå‹ njhèš mç¥òl‹ Toa ml®ªj jo¥ò fhz¥g£lJ. 

Ïij m¿ªj éLÂ¡ fh¥ghs® k‰w khzt®fis¥ ghÂ¡f¥g£l khztç‹ Jthiy, Mil, Ó¥ò 

M»at‰iw¥ g»®ªJ bfhŸs¡TlhJ vd m¿ÎW¤J»wh®.mªj khztU¡F V‰g£LŸs nehæ‹ 

bga®,mªj nehŒ¡fhd fhuâia¡ f©l¿f.  

éil : 

 nehæ‹ bga®   : gl® jhkiu                                                                                                                                       

 nehŒ¡ fhuâ  :  óŠirfŸ  (vÃbl®nkhig£lh‹, ik¡nuh°nghu«, £iu¡nfhig£lh‹) 

6. knyçah x£L©âia¥ gu¥ò« ó¢Áia (nehŒgu¥Ã ) TWf. äf¡ fLikahd knyçah¡ 

fhŒ¢riy cUth¡» Ïw¥ig V‰gL¤J« knyçah x£L©â vJ? 

éil : 

 nehŒ gu¥Ã  : bg© mdhÃy° bfhR.    

 Ïw¥ig V‰gL¤JtJ : Ãsh°nkhoa« ghšÁghu«. 

7. HIV - I¡ f©l¿Í« MŒÎ k‰W« cWÂ¥gL¤J« MŒÎfŸ ahit? 

éil:  

 HIV I¡ f©l¿Í« MŒÎ - viyrh (ELISA)      

 HIV I  cWÂ¥gL¤J«  MŒÎ - bt°£l®‹ Ãsh£ 

8. K¤jL¥óÁ v‹whš v‹d? Ï¤jL¥óÁ kUªÂdhš jL¡f¥gL« _‹W nehŒfŸ  ahit? 

 éil :  

 xnu kUªÂš  _‹W  nehŒfis jL¡F« Á»¢ir K¤jL¥óÁ  vd¥gL«.                                                                       

 _‹W  nehŒfŸ : (i) bjh©il mil¥gh‹   (ii) f¡Fth‹ ÏUkš    (iii) bl£lhd°.   
9. jhŒ¥ghš _y« FHªij¡F vÂ®bghUŸ brštjhš v¤jifa nehŒ¤jL¥gh‰wš c©lh»wJ? 

éil :  

 kªjkhd  bgw¥g£l  nehŒ¤ jL¥gh‰wš. 

10. Ñœ¡fh© th¡»a§fis¥ go¤J rçah? jtwh? v‹W TWf 

i) ãw¡FUL xU kuÃaš nehŒ våš khiy¡f© nehŒ r¤J¡ Fiwgh£L nehahF«. 

Ii ) bg®ÜÁa° mÜäah xU r¤J¡ Fiwgh£L nehŒ våš Á¡»Ÿbrš mÜäah xU kuÃaš / 

Fiwgh£L nehŒ 

iii) TT jL¥óÁ ghÂ¡f¥g£l FHªij¡F kªjkhf¥ bgw¥g£l jL¥gh‰wš våš BCG jL¥óÁ 

brašäF bgw¥g£l nehŒ  jL¥gh‰wiy më¡»wJ. 

iv) knyçah xU gh¡Oça nehŒ våš gl®jhkiu xU itu° nehŒ. 

éil :                                                                                                                                              

   (i) rç                                                                                                                                                

   (ii) rç                                                                                                                                        

   (iii) jtW. TT k‰W« BCG M»a Ïu©Lnk brašäF bgw¥g£l nehŒ¤ jL¥gh‰wiy¡ më¡»wJ.                                           

   (iv) jtW. knyçah ònuh£nlhnrhth _y« guÎ« nehŒ. gl®jhkiu óŠir _y« guÎ« nehŒ.              
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11. Ïu«ahÎ¡F  <Wfëš  Ïu¤j« fÁjš, gš  MLjš  Kjèa  nehŒfŸ cŸsd.  MŒªj¿ªjÂš 

Ïit it£lä‹  FiwghL  v‹W  f©l¿a¥g£lJ. 

Ïu«ahé‹ czÎ gH¡f¤Âš g‰wh¡FiwÍŸs  it£lä‹ _______. Ï¡Fiwgh£L nehŒ¡fhd 

bga®_______.      éil :    it£lä‹ ’C’ ,      °f®é    

12. (m) ,(M) it (Ï) Íl‹  bghU¤Jf. 

it£lä‹fŸ Fiwgh£L nehŒfŸ nehŒ m¿F¿fŸ 

it£lä‹fŸ – A ã¡nlhnyhÃah khiy¡f© 

it£lä‹fŸ - B1  °f®é  eu«ò¡ FiwghL 

it£lä‹fŸ – C ç¡f£° g‰fëš Ïu¤j¡fÁÎ 

it£lä‹fŸ – D Ïu¤j¡fÁÎ vY«òfëš fhšÁa« FiwÎ 

it£lä‹fŸ – K bgç bgç Ïu¤j« Fiwjš 

éil :                                                                                                                                                 

it£lä‹fŸ Fiwgh£L nehŒfŸ nehŒ m¿F¿fŸ 

it£lä‹fŸ – A ã¡nlhnyhÃah khiy¡f© 

it£lä‹fŸ - B1  bgç bgç eu«ò¡ FiwghL 

it£lä‹fŸ – C °f®é g‰fëš Ïu¤j¡fÁÎ 

it£lä‹fŸ – D ç¡f£° vY«òfëš fhšÁa« FiwÎ 

it£lä‹fŸ – K Ïu¤j¡fÁÎ Ïu¤j« Fiwjš 

  

13. xU Rfhjhu  mYty®  m¥gFÂæš  thG«  k¡fël« xnu  CÁia¥ ga‹gL¤Â gyU¡F¥ g¢ir 

F¤JjiyÍ«, KoÂU¤j§fëš xnu  ÃnsL/f¤Â gyU¡F¥ ga‹gL¤Â rtu«  brŒjš, 

KoÂU¤Jjš nt©lh« vdÎ« m¿ÎW¤J»wh®. Ït‰¿‹ _y« vªj¡ bfhoanehŒ guthkš 

jL¡fyh«? nkY« ÚÅ® m¿ªj jL¥ò Kiwfis¡ TWf.                                                                                                                                                         

éil : 

 jL¡f¥gL« nehŒ :  vŒ£°                                                                                                                

 jL¥ò KiwfŸ: :  (i) ghJfh¥ghd ghYwÎ  KiwfŸ                                                                                               

                                     (ii) HIV MŒÎ brŒa¥g£l  Ïu¤j«  brY¤Jjš. 

14. bghU¤Jf:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

nehŒfŸ m¿F¿fŸ 

m) mÛÃ¡ ÓjngÂ      i) fL« fhŒ¢rY« Ã‹ò clš Fë®ªJ eL¡fK« é£Lé£L¤ bjhlU« 

M) fhrnehŒ           ii) njhš, ef§fëš mç¥òl‹ Toa gil 

Ï) gl®jhkiu         iii) motæ‰¿š tèÍl‹ nfhiH k‰W« Ïu¤j¤Jl‹ Toa ky« 

<) knyçah           iv) bjhl®¢Áahd ÏUkš k‰W« clš vil Fiwjš  

éil : 

nehŒfŸ m¿F¿fŸ 

m) mÛÃ¡ ÓjngÂ      iii) motæ‰¿š  tèÍl‹ nfhiH  k‰W«  Ïu¤j¤Jl‹ Toa ky« 

M) fhrnehŒ           iv) bjhl®¢Áahd  ÏUkš k‰W«  clš vil  Fiwjš  

Ï) gl®jhkiu         ii) njhš,  ef§fëš  mç¥òl‹  Toa gil  

<) knyçah           i) fL«  fhŒ¢rY« Ã‹ò clš Fë®ªJ  eL¡fK« é£Lé£L¤ bjhlU« 
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15.guÎjè‹ mo¥gilæš nehŒfis tif¥gL¤Jf. (Úç‹ _y«, fh‰¿‹ _y«, ghèdbjhl®ò 

_y« ) 1.fhyuh  2.ilghŒL  3.fhrnehŒ 4.bjhGnehŒ  5. ÁÃè°   6. bfhndçah  7. ãnkhåah                        

8. rhjhuz¢ rë  9. mÛÃ¡ ÓjngÂ  10. vŒ£°                                                                                                                                         

éil :  

 Úç‹ _y« guÎ« nehŒfŸ : fhyuh, ilghŒL, mÛÃ¡ ÓjngÂ.                                                                     

 fh‰¿‹ _y« guÎ« nehŒfŸ : fhrnehŒ, bjhGnehŒ,  ãnkhåah,  rhjhuz¢ rë.                                                         

 ghèd bjhl®ò _y« guÎ« nehŒfŸ : ÁÃè°, bfhndçah, vŒ£°.      

16.  

m) kåjiu bgUkséš ghÂ¡F« nehŒ¡fhuâfŸ _‹¿id¡ TWf.                                                                

M) AIDS ngh‹w itu° bjh‰WnehŒfS¡F kUªJ f©LÃo¥gJ k‰w nehŒfis él äfÎ« 

fodkhdJ. Ï¡ T‰W rçah? jtwh? éthÂ¡f                                                                                                                                           

éil : 

m.  

t.v© nehŒ¡ fhuâfŸ nehŒfŸ 

1 ik¡nfh gh¡Oça« oôg®FnshÁ° - TB  (gh¡Oçah) fhrnehŒ 

2 Ãsh°nkhoa« itth¡° (ònuh£nlhnrhth) knyçah 

3 HIV (bu£nuh itu°) vŒ£° 

M. Ï¡T‰W rç.                                                                                                                                   

     (i) Ïu¤j btŸisaQ¡fë‹ v©â¡ifia Fiw¤J nehŒ jL¥gh‰wš FiwÍ«.                                                                                               

     (ii) HIV itu°¡F bfhL¡f¥gL«  kUªJfshš è«nghir£LfS« nr®ªJ mê¡f¥g£L éL«     

          Ïjdhš kåj‹ nkY« ghÂ¥gilth‹ vdnt  itu°  nehŒ¡F  kUªJ  f©LÃo¥gJ  k‰w   

          nehŒfis él äfÎ« fod«.   

17. xU khzt‹ Ûrš° nehædhš ghÂ¡f¥g£L Fzkilªjh®. mt‹ m¿éaš MÁça® mtdJ 

thœ¡ifæš Û©L« ÏªnehŒ mtid¤ jh¡fhJ v‹W T¿dh®. Ï¡ T‰W rçah?jtwh? fhuz« 

TWf.                                                                                                                                    

éil :  

 Ï¡T‰W rç.                                                                                                                        

       fhuz« :   Ûrš°  nehædhš ghÂ¡f¥g£ljhš  mªj  khztD¡F  bgw¥g£l  brašäF nehŒ¤   

                          jL¥gh‰wš Ïa‰ifahfnt c©lh»æU¡F«. 

18. kåjçš gl®jhkiu nehŒ c©lhtj‰fhd nehŒ¡fhuâ ahJ? mj‹ m¿F¿fis¡ F¿¥ÃLf.                                                                                                                                 

éil : 

 nehŒ¡ fhuâ : vÃbl®nkhig£lh‹, ik¡nuh°nghu«, £iu¡nfhig£lh‹ M»a óŠirfŸ.                                         

 m¿F¿ : kåj¤ njhè‹ Ïwªj bršfis¤ jh¡» njhš, cnuhk«, ef« ngh‹wt‰¿š   

                      mç¥ig V‰gL¤Jjš.   
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19. bghUªjht‰iw¤ nj®ªbjL¤J vGJf: 

  m) AIDS :  ç£nuh itu°, è«nghir£LfŸ, BCG, ELISA 

  M) gh¡Oça nehŒfŸ : bt¿ehŒ¡fo, fhyuh, rhjhuz¢rë, Ï‹òSa‹rh. 

  Ï) DPT jL¥óÁ :bjh©ilmil¥gh‹, fhrnehŒ, f¡Fth‹ ÏUkš, bl£lhd°. 

  <) kåjåš Ãsh°nkhoa¤Â‹ nehŒ bjh‰Wãiy : °nghnuhRthæ£, Ûnuhnrhæ£,    

       £nuhnghnrhæ£,  nfä£nlhir£. 

  c) kd¥gçkhz« : gsgs¥ghd njhš. ešy ts®Áij kh‰w¢ brašghLfŸ, f©fëš  fUtisa«        

       m‰w¤j‹ik, j‹ gy« k‰W« gyÅd¤ij m¿ªj ãiy. 

éil : 

      m.BCG       

      M. bt¿ehŒ¡fo, rhjhuz¢rë,  Ï‹òSa‹rh.      

      Ï.fhrnehŒ      

      <.°nghnuhnrhæ£  

      c. gsgs¥ghd njhš. ešy ts®Áij kh‰w¢ brašghLfŸ, f©fëš fUtisa« m‰w¤j‹ik. 

20. gh«ò¡ fo¡F vÂ® eŠR kUªJ jahç¥Ã‰F, M‹oghofis¡ FÂiufë‹ clèèUªJ c‰g¤Â 

brŒJ, ga‹gL¤j¥g£L tU»wJ. ÏJ vªj tifahd nehŒ¤ jL¥gh‰wš?                                                                                                                                                

éil :  

 bra‰ifahd kªjkhf¥ bgw¥g£l jL¥gh‰wš. 

21. Ñœ¡fhQ« nehŒfis ts®Áij kh‰w¡ Fiwgh£L nehŒ kuÃaš nehŒ mšyJ r¤J¡ 

Fiw¥g£L nehŒ v‹W tif¥gL¤Jf.     m) jhyÓäah       M) bgç-bgç       Ï) lahgo° bkšèl°     

<) Fäê¢ ÁWt‹ nehŒ   c) °f®é   C) kuh°k°      v) clš gUk‹     V) mšÁk® nehŒ                              

I) ã¡nlhnyhÃah   x) ËnkhÃèah.  

éil : 

ts®Áij kh‰w¡ Fiwgh£L nehŒ 1.lahgo° bkšèl°  2.clš gUk‹  3.mšÁk® nehŒ      

kuÃaš nehŒ  1.jhyÓäah  2.Fäê¢ ÁWt‹ nehŒ  3.ËnkhÃèah 

r¤J¡ Fiwgh£L nehŒ  1.bgç bgç  2.°f®é  3.kuh°k°   4.ã¡nlhnyhÃah  

 

22. rçahd T‰iw¡ f©LÃo¡f (rç / jtW) 

m) fhrnehŒ, ik¡nfhgh¡Oça« oôg®FnshÁ° vD« gh¡Oçahthš cUth»wJ. 

M) ilghŒL, £iunfhig£lh‹ v‹D« óŠirahš cUth»wJ. 

Ï) knyçah, Ãsh°nkhoa« itth¡Ádhš cUth»wJ. 

<) Ï‹òqa‹rh, v©lÛgh ï°lhiyofh v‹D« ònuh£nlhnrhthédhš cUth»wJ. 

éil :                                                                                                                                             

   m. rç                                                                                                                 

   M. jtW. ilghŒL rhšnkhdšyh il~Ã v‹D« gh¡Oçahthš cUth»wJ.                                                                                

   Ï. rç                                                                                                                                                                     

   <. jtW. Ï‹òSa‹rh A (H1N1) vd¥gL« ituh[hš cUth»wJ.  
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23. bg© mdhÃy° bfhR _y« °nghnuhRthŒLfŸ xU kåjå‹ clèš EiHªjÎlnd 

knyçah fhŒ¢rš mtU¡F V‰gLtÂšiy. V‹? és¡Ff.                                                                                                                            

éil :   

     °nghnuhRthŒLfŸ kåj clè‹ fšÄuèš EiHªJ bgU» Ïu¤j Át¥gQ¡fis¤ jh¡» 

bto¡f¢  brŒ»wJ. Ïj‹ fhuzkhf Ënkhnrhæ‹ v‹D« e¢R¥bghUŸ btë¥g£l Ã‹dnu 

fhŒ¢rš tU»wJ. 

24. Ãsh°nkhoa« thœ¡if RH‰Áæ‹ ãiyfis¡ f©l¿f: 

m)bfhR kåjDŸ knyçah »Uäia c£brY¤Jjš.  

M)nehÍ‰w kåjiu mdhÃy° bg©bfhR fo¡F« bghGJ Ãsh°nkhoa« bfhRé‹ clY¡FŸ 

bršYjš.  

éil :  

   m. °nghnuhRthŒLfŸ 

   M. nfä£nlhir£LfŸ 

25. <¡fshš gut¡Toa nehŒfŸ Ïu©oid¡ TWf. mªnehŒfis V‰gL¤J« nehŒ¡ 

fhuâfisÍ« F¿¥ÃLf. 

éil : 

    1. ilghŒL - rhšnkhdšyh il~¥Ã  

    2.mÛÃ¡ ÓjngÂ - v©lägh ï°nlhiyofh 

26.                                                                           X 

 

 

 

ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs m£ltizæèUªJ ‘X’- ‹ nehŒ¡fhuâ k‰W« ts®Áij kh‰w¡ 

Fiwgh£L nehia¡ TWf: 

           Fiwgh£L nehŒ                                 fhuâ 

    m) lahgo° Ï‹ÁÃl°       -          ADH Ah®nkh‹ FiwghL                                                                                           

    M) lahgo° bkšèl°        -          Ï‹Rè‹ Ah®nkh‹ FiwghL 

    Ï) fnuhdç Ïja nehŒ         -          Ïja jirfS¡F Ïu¤j« më¡F« jkåæš mil¥ò 

    <) ÁWÚuf braèH¥ò             -          Ïu¤j¤ij tof£L« be¥uhå‹ braèH¥ò 

 éil : 

    M. lahgo° bkšèl° - Ï‹Rè‹ Ah®nkh‹ FiwghL.       

 

 

         Ïu¤j¤Âš cŸs FS¡nfh°           fšÄuèš cŸs »is¡nfh#‹ 
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gFÂ - Ï 

1. fyh  v‹gt®  FHªij  bg‰WŸsh®. 

m) Ãwªj   FHªij¡F  Kjš MW khj§fS¡FŸ tH§f nt©oa  nehŒ¤jL¥óÁfŸ  F¿¤j  

m£ltizia¤ jahç¡f. 

M) Ï¤jL¥óÁfŸ _y« vªbjªj nehŒfis¤ jL¤Âl ÏaY«? 

éil : 

m. 

t.v© taJ jL¥óÁ msÎ 

1 Ãwªj FHªij¡F BCG Kjš jtiz 

2 15 ehŸ nghènah brh£L kUªJ Kjš jtiz 

3 6 tJ thu« K¤jL¥óÁ  k‰W«  nghènah Kjš jtiz 

4 10 tJ thu« K¤jL¥óÁ  k‰W«  nghènah 2 tJ jtiz 

5 14 tJ thu« K¤jL¥óÁ  k‰W«  nghènah 3 tJ jtiz 

 

M. fhrnehŒ, nghèah, f¡Fth‹ ÏUkš, bl£lhd°, bjh©il mil¥gh‹ 

2. c§fŸ gFÂæš knyçah gué cŸsJ. 

m) Ïjid¡ f£L¥gL¤j c§fŸ gFÂæ‹ cça mYty®fS¡F¤ jFªj Mnyhrid tH§Ff. 

M) knyçahé‹ rçahd nehŒ m¿F¿æid¤ nj®ªbjL¤J vGJf. 

       (Fë®, eL¡f« k‰W« fL§fhŒ¢rš, ngÂ) 

éil : 

m. nehŒ¤ jL¥ò« f£L¥ghL« : 

 bfhR¡ foia¤  jL¡f, Rfhjhu Kiwfshd »Uä ehÁå  bjë¤jš, òif nghLjš  

 bfhR  ts®¢Áia¤ jL¡f,  Ú®nj§»æU¡F«  Ïl¤ij  _LjY«,rh¡filæš  Ú® nj§fhkš   

gh®¤J¡ bfhŸSjš. 

 bfhR tiyfis¥  ga‹gL¤Jjš, bfhRéu£o _y«  bfhR¡ foia¤ jé®¤J knyçah nehŒ 

tuhkš jL¡fyh«. 

M.  Fë®, eL¡f« k‰W« fL§fhŒ¢rš. 

3. m¡nlhg® 15, cyf if fGÎ« ehshf¡ bfh©lhl¥gL»wJ. 

 m) c§fŸ e©gD¡F¡ if fGÎjè‹ e‹ikfis¡ TWf. 

 M) xU ehëš vªbjªj neu§fëš if fGÎÅ®fŸ? 

éil : 

m. if fGÎjè‹ e‹ikfŸ: 

 nehŒ»UäfëläUªJ  ghJfh¤J¡  bfhŸsyh«. 

 brh¿Áu§F  tUtij  jL¡fyh«. 

 efR¤Â  tUtij  jL¡fyh«. 

 if  fGthjÂdhš  guÎ«  bjh‰WnehŒfëläUªJ  ghJfh¤J bfhŸsyh«. 
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M. 

 czÎ  c©gj‰F  K‹ò«  Ã‹ò« 

 fêtiwia  ga‹gL¤Âa  Ã‹ò 

 ÁWÚ®  fê¤j  Ã‹ò 

 éisahoa¥  Ã‹ò 

 rik¥gj‰F  K‹ò«  Ã‹ò« 

 MŒtf« br‹W tªj Ã‹ò 

4. nehŒ¤jL¥gh‰wš v‹whš v‹d? nehŒ¤jL¥gh‰wè‹ tiffis¥ g‰¿¡ F¿¥ò vGJf. 

nehŒ¤jL¥gh‰wš : 

      nehŒ¤jL¥gh‰wš  v‹gJ  kåj  clèš  nehŒfS¡F vÂuhf F¿¥Ã£l  xUtif  nehŒ»Uä  

mšyJ mj‹ bghUŸfS¡F  vÂuhf brašgL«  Kiw. 

nehŒ¤jL¥gh‰wè‹ tiffŸ : 

               1.Ïa‰ifahd nehŒ¤jL¥gh‰wš.      2.bgw¥g£l nehŒ¤jL¥gh‰wš.  

Ïa‰ifahd nehŒ¤jL¥gh‰wš: 

 F¿¥Ã£l tif nehŒ mšyJ nehŒ¡»UäfS¡F vÂuhd,Ïa‰ifahf¥ bgw¥g£l jL¥ò 

KiwfshF«. 

 jhtu tif nehŒfŸ éy§Ffis¤ jh¡fhJ. 

bgw¥g£l nehŒ¤ jL¥gh‰wš : 

 j‹ thœehëš nehÍ‰W, mj‹ _y« mªj nehŒ¡F vÂuhf¥ bgw¥g£l jL¥òKiwahF«.  

 ÏJ brašäF bgw¥g£l jL¥gh‰wš, kªjkhf¥ bgw¥g£l jL¥gh‰wš vd ÏUtif¥gL«. 

brašäF nehŒ¤ jL¥gh‰wš : 

 cæç¡F Kj‹Kiwahf nehŒ¡fhuâahš nehŒ c©lhF« nghJ V‰gL« jL¥gh‰wš MF«. 

 M‹ogho vd¥gL« nehŒ vÂ®¥ò¥bghUŸ Ïu¤j¤Âš Ú©l¡ fhy¤Â‰F ÏUªJ Ï›tif 

nehŒ¡»UäfS¡F vÂuhf¢ brašgL»wJ.  ÏJ ÏUtif¥gL«.  

                   1. Ïa‰ifahd brašäF nehŒ¤ jL¥gh‰wš. 

                   2. bra‰ifahd brašäF nehŒ¤ jL¥gh‰wš. 

kªjkhf¥ bgw¥g£l jL¥gh‰wš : 

 jhæ‹ Ïu¤j¤ÂèUªJ bgw¥g£l vÂ®¥ò¥bghUŸ (M‹ogho), fUÎ¡F¢ brY¤j¥g£lhš 

mJ Ïa‰ifahd kªjkhf¥ bgw¥g£l nehŒ¤ jL¥gh‰wš vd¥gL«. 

 vÂ®¥ò¥bghUŸ bra‰ifahf¥ Ãw  éy§FfëèUªJ bgw¥g£L¢ brY¤j¥g£lhš ÏJ, 

bra‰ifahd kªjkhf¥ bgw¥g£l  jL¥gh‰wš  vd¥gL«.  

 Ï›tif¤ jL¥gh‰wš  ãiyahdj‹W. 
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5. kåjåš eilbgW« Ãsh°nkhoa¤Â‹ thœ¡if¢ RH‰Áia étç¡f. 

éil : 

 kåj clèš , Ãsh°nkhoa¤Â‹ ghèyh Ïd¥bgU¡f« eilbgW»wJ 

 Ãsh°nkhoa¤jhš  ghÂ¡f¥g£l  bg© mdhÃy°  bfhR  neha‰w  kåj®fis¡  fo¡F« 

nghJ bfhRé‹  cäœÚçš  nrfukh»ÍŸs  Ãsh°nkhoa¤Â‹  °nghnuhRthŒLfŸ 

kåjå‹  clY¡FŸ EiH»wJ. 

 Ïit fšÄuš bršfëš irrh©LfshfÎ« Ã‹ Ûnuhnrhæ£LfshfÎ« RH‰Á Kiwæš 

bgUF»wJ. 

 Ã‹ ÛnuhnrhŒLfŸ  Ïu¤j  Át¥gQ¡fis jh¡» c£brš»wJ. 

 m§F  £nuh¥nghnrhŒLfshfÎ«  irrh©LfshfÎ« RH‰Á Kiwæš g‹ kl§F bgU» 

ÏWÂæš  Ïu¤j Át¥gQ¡fis bto¡f¢ brŒJ M©,bg©  nfä£nlhir£Lfshf 

btënaW»‹wd. 

 Ïj‹ éisthf  Ënkhnrhæ‹ v‹w e¢R¥bghUŸ btë¥g£L FëiuÍ« fL« fhŒ¢riyÍ« 

V‰gL¤J»wJ. 

 Ï¡fhŒ¢rš 3 Kjš 4 eh£fŸ Úo¡fyh«. 

6. r¤J¥g‰wh¡Fiwædhš V‰gL« gšntW nehŒfis¡ F¿¥ÃLf. mªnehŒfS¡fhd m¿F¿fis 

vGJf. 

 éil : 

òuj¢ r¤J Fiwgh£L nehŒfŸ 

1 kuhRk° nehŒ vil  FiwÎ,  fLikahd  tæ‰W¥ ngh¡F, vY«ò ÛJ njhš               

ngh®¤j¥g£lJ ngh‹w clyik¥ò.                                                                                                                               

2 Fthînah®f® nehŒ c¥Ãa tæW,  Kf« fhšfëš Å¡f«. 

 

it£lä‹ Fiwgh£L nehŒfŸ 

 it£lä‹fŸ Fiwgh£L nehŒfŸ nehŒ m¿F¿fŸ 

1 it£lä‹  A ã¡nlhnyhÃah khiy¡f© 

2 it£lä‹  D ç¡f£° vY«òfëš fhšÁa« FiwÎ 

3 it£lä‹  E  ky£L¤ j‹ik  Ïd¥bgU¡f¢ braš FiwghL 

4 it£lä‹  K Ïu¤j¡fÁÎ Ïu¤j« Fiwjš 

5 it£lä‹  B1  bgç bgç eu«ò¡ FiwghL 

6 it£lä‹  B5  bgšyhfuh  kwÂ nehŒ njhš nehŒ tæ‰W¥ngh¡F 

7 it£lä‹  B12  bg®ÜÁa° måäah  Ïu¤j¢ Át¥gQ¢ ÁijÎ 

8 it£lä‹  C °f®é g‰fëš Ïu¤j¡fÁÎ 
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ghl«-3  kåj clš cW¥ò k©ly§fë‹ mik¥ò« brašghLfS« 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 1 1 3 8 

gFÂ - m 

1. x‰iw Kid ãôuh‹fŸ fhz¥gL« Ïl« _______________________                                                                                   

i) _is                    ii) j©Ltl«                     iii) ts®fU eu«ò¤ ÂR             iv) KÂ®ªj eu«ò¤ ÂR 

2. cz® cW¥òfëš ml§»ÍŸsit _____________________                                                                                            

i) x‰iw Kid ãôuh‹fŸ                                 ii) ÏUKid ãôuh‹fŸ   

 iii) gy Kid ãôuh‹fŸ                                 iv) bkLšny£l£ ãôuh‹fŸ (kaèDiw ãôuh‹fŸ) 

3. ekJ clè‹ kdbtG¢Á btë¥gh£il¡ f£L¥gL¤J« _isæ‹ gFÂ __________.                                                             

i) ÁW_is              ii) bgU_is                    iii) jyhk°                    iv) iAnghjyhk° 

4. _is¤j©o‹ xU gFÂahf mikªJŸsJ  _______________ .                                                                                                                

i)K‹_is k‰W« eL_is                                     ii) eL k‰W« Ã‹_is  

iii)K‹ k‰W« Ã‹_is                                                     iv) K‹_is k‰W« j©Ltl« 

5. j©Ltl eu«òfŸ v‹git  ____________                                                                                                                                                           

i) cz®¢Á eu«òfŸ    ii) Ïa¡F eu«òfŸ    iii) fy¥ò eu«òfŸ       iv) _isnahL Ã‹å¥ 

ÃizªJŸsit 

6. fG¤J¥ gFÂæš fhz¥gL« xU ehsäšyh¢ Ru¥Ã ____________________.                                                                                                   

i) m£ßdš Ru¥Ã ii) Ã£ô£lç¢ Ru¥Ã      iii) ijuhŒL Ru¥Ã      iv) fiza« 

7. v¡nrh»iu‹, v©nlh»iudhf brayh‰W« ehsäšyh¢ Ru¥Ã _______________ .                                                                                  

i) fiza«              ii) Ã£ô£lç        iii) ijuhŒL                  iv) m£ßdš 

8. xU blÁ.è. Ïu¤j¤Âš fhz¥gL« Ïašghd Ïu¤j¢ r®¡fiuæ‹ msÎ _______                                                                                             

i) 80- 100 ä.»./ blÁ.è.    ii) 80-120ä.»./blÁ.è.     iii)80-150 ä.»./blÁ.è.    iv)70 - 120 ä.»./blÁ.è. 

9. nehŒ¤bjh‰Wjiy vÂ®¡F« T è«nghir£LfŸ _________ cW¥Ãš khWghL mil»‹wd,                                                             

i) ghuhijuhŒL Ru¥Ã        ii) ãzÚ®¢ Ru¥Ã      iii) ijk°Ru¥Ã          iv) m£ßdš Ru¥Ã  

10. äahì°-I Ïš x¤Âirthd Fnuhnkhnrh«fŸ n#hoÍWjš ãiy __________ .                                                         

i) by¥nlhO‹                       ii) irnfhO‹                 iii) gh¡»O‹          iv) o¥nshO‹  

 11. ekJ clš cW¥òfë‹ mid¤J brašfisÍ« f£L¥gL¤J« k‰W« xU§»iz¡F« 

gâæid¢ brŒÍ« ÏU k©ly§fŸ _______________ .                                                                                                                                                         

i) brçkhd k‰W« Ïu¤j RH‰Á k©ly«                 ii) Rthr« k‰W« Ïu¤j RH‰Á k©ly«                               

iii)fêÎ Ú¡f« k‰W« vY«ò k©ly«                      iv) eu«ò k©ly« k‰W« ehsäšyh Ru¥Ã k©ly«  

12.eu«ò brš Ïiz¥ò gFÂæš eu«ò fl¤J¥bghUis btëæLtJ _______________ .                                             

i) bl©iu£Lfë‹ KidfŸ                                           ii) Ïiz¥ò FäœfŸ                                                               

iii) brš cly E©QW¥òfŸ                                         iv) M¡rhå‹ ikaè‹ ciw 

13. nehŒjil¡ fh¥ò k©ly¤Jl‹ bjhl®òila ehsäšyh Ru¥Ã _______________ .                                                                     

i) ijuhŒL                             ii) ijk°                    iii) m£ßdš               iv) Õåaš 
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14.Ïa‰if kf¥ngW¡fhf f®¥Ãâ bg©â‰F FHªij Ãw¥Ã‰fhf kU¤Jt® ga‹gL¤J« 

Ah®nkh‹__________.      

 i) <°£nuhb#‹          ii) ònuhb#°£uh‹       iii) Ï‹RÄ‹               iv) çyh¡ì‹ 

15. äahì° bršÃçjè‹ K¡»a ãfœthd FW¡nf fy¤jš, __________ ãiyæš eilbgW«                                                                

i) by¥nlhO‹              ii) gh¡»O‹                         iii) o¥nsh£O‹    iv) irnfhO‹            

16.F‹wš gF¥ò v‹gJ Ïd¢bršfis cUth¡F« xU ãfœÎ. F‹wš gF¥ò eilbgW«  bršfŸ                         

i) Ïd¥bgU¡f vÃÔèaš bršfŸ          ii) bjhL cz®Î vÃÔèaš bršfŸ                       

iii) ¡ôghŒlš vÃÔèaš bršfŸ                               iv) ö© vÃÔèaš bršfŸ 

17.mÛghéš eilbgW« bršgF¥òKiw _______________ .                                                                                         

m.Fnuhnk£o‹ tiy¥Ã‹dèš kh‰w§fis V‰gL¤J»wJ.                                                                                  

M.Fnuhnk£o‹ tiy¥Ã‹dèš kh‰w§fis V‰gL¤JtJ Ïšiy.                                                                          

Ï.Fnuhnkhnrh«fë‹ v©â¡if Fiw»wJ                                                                                                             

<)c£fUéš Ãsit V‰gL¤JtÂšiy.  

18.Ã‹tUtdT‰WŸ   cça xG§F mikÎ Kiw_______________ .                                                                                        

i)irnfhO‹→ by¥nlhO‹ → gh¡»O‹→ o¥nsh£O‹→ laifbdÁ°                                                              

ii)laifbdÁ°→ irnfhO‹→ by¥nlhO‹ → gh¡»O‹→ o¥nsh£O‹                                                                     

iii)by¥nlhO‹ → irnfhO‹→ gh¡»O‹→ o¥nsh£O‹→ laifbdÁ°  

19.nghènah xU itu° nehŒ. Ïjdhš ghÂ¡f¥g£l FHªij¡F if, fhš braèHªJ éL»wJ. 

FHªijæ‹ _______________ cW¥ò k©ly« mÂfkhf ghÂ¡f¥gL»wJ.                                                                                                         

i) eu«ò k©ly«       ii) brçkhd k©ly«          iii) Rthr k©ly«    iv) fêÎÚ¡f k©ly« 

20.mÂf xë éG« nghJ f©fis éiuthf _o¡ bfhŸtJ«, bt¥g« g£lÎl‹ ifia clnd 

ÏG¤J¡ bfhŸtJ« må¢ir braY¡F Áy vL¤J¡fh£LfŸ MF«. Ï¢braY¡F ika eu«ò 

k©ly¤Â‹ _______________ fhuzkh»wJ .                                                                                                                                                                    

i) K‹ _is                     ii) j©Ltl«                        iii) Ã‹ _is              iv) eu«ò Ïiz¥ò¥ gFÂ 

21. Ã‹tUtd ãôuhå‹ ghf§fŸ                                                                                                                                   

m) M¡rh‹                       M) »is¤j KoÎ¥ gFÂ       Ï) brš cly«             <) bl‹£iu£LfŸ 

våš, eu«ò¤ ö©lè‹ rçahd ghij _______________ .                                                                                                                     

i) Mm < Ï        ii) < Ïm M             iii) M <m Ï           iv) m <M Ï  

22.vëa  mWit  Á»¢iræ‹  nghJ  kU¤Jt®  F¿¥Ã£l  gFÂfëš  cz®tW  bghUŸfis¥ 

ga‹gL¤Â nehahëfë‹ tèia czu Ïayhkš brŒth®. Ïjdhš eu«ò bršè‹ _____________  

æš eu«ò ö©lš ãW¤Â it¡f¥gL»wJ                                                                                                                                                                                      

i) brš cly«             ii) M¡[h‹           iii) eu«ò brš Ïiz¥ò gFÂ       iv) M¡rhå‹ ika¥gFÂ 

23. cWÂgL¤Jjš ( A ) : mid¤J j©Ltl eu«òfS« fy¥ò eu«òfŸ.                                                                                  

fhuz« (R): x›bthU j©Ltl eu«ò« cz®¢Á nt® k‰W«  Ïa¡f nt® bfh©LŸsd.                                                          

m. (A) k‰W« (R) rç  R. A ¡F rçahd és¡f«                                    M.(A) jtW    (R) rç                                                                                                                                                  

Ï. (A) k‰W« (R) rç. A ¡F R rçahd és¡f« m‹W                            <.(A) rç  (R) jtW        

 



கல்வி அமுது  - 10ம் வகுப்பு அறிவியல் 

26 
 

gFÂ - M  

1. cl‰braèaš brašghLfis f£L¥gL¤J« k‰W« xU§»iz¡F« gâia¢ brŒÍ« Ïu©L 

cW¥ò k©ly§fŸ  ahit ? mt‰¿ilna cŸs ntWghL x‹¿id¡TWf.  

éil :  

 eu«ò k©ly«  k‰W«  ehsäšyh Ru¥Ã k©ly«. 

eu«ò k©ly« ehsäšyh Ru¥Ã k©ly« 

brŒÂfis myRjš,  f£L¥ghL  ngh‹w 

brašfis brŒ»wJ. 

ts®¢Á,  Ïd¥bgU¡f«  ngh‹w  brašfis 

f£L¥gL¤jÎ«  xU§»iz¡fÎ«  brŒ»wJ.  

 

2. bkLšny£l£  ãôuh‹fis  bkLšny£l£  m‰w  ãôuh‹fëläUªJ  ntWgL¤Jf.  mit  eu«ò 

k©ly¤Âš v§F fhz¥gL»‹wd.  

éil :  

bkLšny£l£  ãôuh‹fŸ bkLšny£l£  m‰w  ãôuh‹fŸ 

1.bt©ik ãôuh‹fŸ 

2.M¡[h‹ ikaè‹ ciwædhš _l¥g£lJ 

3._isæš bt©ik¥ gFÂæš fhz¥gL»wJ. 

1.rh«gš ãw ãôuh‹fŸ. 

2.M¡[h‹ ikaè‹ ciwædhš _l¥glhjJ. 

3.bgU_isæš rh«gš gFÂæš fhz¥gL»wJ. 

 

3. Ïja¤ Jo¥ò, _¢RéLjš ngh‹w brašfis xG§FgL¤J« _isæ‹ gFÂ ahJ?  mJ 

_isæ‹ vªj¥gFÂæš mikªJŸsJ? 

éil :  

    KFs«.  ÏJ  j©Ltl¤Jl‹  ÏizÍ«  _isæ‹ filÁ¥ gFÂæš  mikªJŸsJ. 

4.fh®nghuh Fth£çb#ändh v‹whš v‹d? mJ v¤jifa gâfSl‹ bjhl®òilaJ? 

éil : 

     eL _isæ‹ KJF¥ gFÂæš eh‹F miut£l¡ nfhs§fŸ fhz¥gL»‹wd.  mit  fh®nghuh 

Fth£çb#ädh MF«.                                                                                                                                       

gâfŸ :  

       gšntW  gh®¤jè‹ må¢ir  brašfisÍ« , gh®itæ‹  rh®ò  Ïa¡f¤ij¡  f£L¥gL¤Jjš,        

xG§F¥gL¤Jjš  ngh‹w  brašfis¢  brŒ»wJ. 

5. ehsäšyh¢ Ru¥ÃfŸ v‹whš v‹d? Ïªj¢ Ru¥ÃfŸ Ru¡F« Ru¥ò¥ bghUŸfŸ ahit?mit 

c‰g¤ÂahF«   Ïl§fëèUªJ brayh‰W« Ïl§fS¡F v›thW  vL¤J¢ bršy¥gL»‹wd? 

éil : 

 cl‰braèaš  ãfœÎfis ntÂæaš  xU§»iz¥ò  _y«  j‹åiy¥  guhkç¥gnj  

ehsäšyh¢ Ru¥Ã  vd¥gL«.                           

 Ru¡F«  bghUŸfŸ Ah®nkh‹fŸ  vd¥gL«.                                                                                                        

 Ah®nkh‹fŸ  c‰g¤ÂahF«  Ïl¤ÂèUªJ  brayh‰W«  Ïl§fS¡F  Ïu¤j¤Â‹  _y« 

vL¤J¢  bršy¥gL»‹wd. 
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6. Ã‹tU« ehsäšyh¢ Ru¥Ãfë‹ bga®fis¡ TWf.  

    m) ehsäšyh Ru¥Ãfë‹ el¤Jd®    M) Ïu£il¢ Ru¥Ã 

éil :  m. Ã£ô£lç Ru¥Ã        M. fiza« 

7. vªj Ah®nkh‹fŸ Ã‹tUkhW miH¡f¥gL»wJ? 

   m) MSik Ah®nkh‹     M) r©il, gw¡F« k‰W« gaKW¤J« Ah®nkh‹. 

éil :  m. ijuh¡ì‹             M. m£ßdè‹, eh® m£ßdè‹. 

8. M© , bg© Ïd¥bgU¡f Ah®nkh‹fis¡ TWf. mj‹ gâfis¡ F¿¥ÃLf. 

éil :   

 M©  Ïd¥bgU¡f Ah®nkh‹ - M©£nuh#‹.                                                                                                                   

     gâ :  M©  Ïd¥bgU¡f cW¥òfë‹ ts®¢Á k‰W«  éªJ brš c‰g¤Âia¤ ö©o éL»wJ.                                   

 bg© Ïd¥bgU¡f Ah®bkh‹ - <°£nuh#‹, çyh¡ì‹.                                                                              

     gâ :  bg©  Ïd¥bgU¡f  cW¥òfë‹  ts®¢Á  (<°£nuh#‹).  kf¥ng‰¿‹ nghJ ÏL¥ò¥gFÂ       

                 jirfis js®tila¢ brŒJ  FHªij  Ãw¥ig  vëjh¡F»wJ.( çyh¡ì‹) 

9. äahì° - I ‹ vªbjªj Jizãiyfëš Ã‹tU« ãfœÎfŸ eilbgW»‹wd  

m) x¤Âirthd  Fnuhnkhnrh«fŸ ÏizÎWjš  

M) Eå miljš  

Ï) FW¡nf fy¤jš  

<) °Ã©oš fÂ®mik¥ò cUthjš. 

éil : 

    m.x¤Âirthd Fnuhnkhnrh«fŸ ÏizÎWjš    -   irnfh£O‹                                                                       

    M.Eå miljš                                              -   o¥nshO‹                                                                                    

    Ï.FW¡nf fy¤jš                                           -   gh¡»O‹                                                                              

    <.°Ã©oš fÂ® mik¥ò cUthjš                    -  ilahifdì° 

10. ÑGŸs gl¤ij tiuªJ, bfhL¡f¥g£LŸst‰¿š Ïu©L ghf§fis¡ F¿¡fÎ«. 

                     (brš cly«, M¡[h‹, bl©ouh‹, »is¤j KoÎ¥ gFÂfŸ) 

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                      »is¤j KoÎ¥ gFÂ 

                                M¡[h‹                     

 

11. ÑnH  bfhL¡f¥g£LŸs  kåj  _isæš  Ã‹tU«  brašfis¡  f£L¥gL¤J«  gFÂfis  

Kiwna   m, M vd¡ F¿¡f.         m) Ef®jš czU« gFÂ          M) gh®it czU« gFÂ. 

 

 m. Ef®jš czU« gFÂ                                                                                  M. gh®it  czU« gFÂ           

 

 

brš cly« 

bl©ouh‹                                                 
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12. brašfë‹ mo¥gilæš ÑnH bfhL¡f¥g£LŸst‰¿š cça T‰Wfis¤ nj®ªbjL¡f. 

m) Ã£ô£ç  Ru¥Ã Ah®nkh‹fisÍ«, behÂfisÍ« Ru¡»wJ 

M) ijuhŒL Ru¥Ã ijuh¡ì‹ k‰W« Ï‹Rèid¢ Ru¡»wJ 

 Ï) Äo¡ bršfŸ bl°nlh°ouh‹ Ah®nkhid c‰g¤Â brŒ»‹wd 

 <) fiza« behÂfisÍ«, Ah®nkhidÍ« Ru¡»‹wJ. 

éil : 

 Ï k‰W«  <.     Äo¡ bršfŸ bl°nlh°ouh‹ Ah®nkhid c‰g¤Â brŒ»‹wd. k‰W« 

fiza«  behÂfisÍ« Ah®nkh‹fisÍ« Ru¡»‹wJ. 

13. ÑGŸs T‰WfŸ jtwhf ÏU¥Ã‹ rçahd T‰¿id vGJf. 

m) Mšgh bršfŸ Ï‹Rèid c‰g¤Â brŒ»‹wd, Õ£lh bršfŸ FSnfhfhid c‰g¤Â¢ 

brŒ»‹wd. 

M) fh®£onrh‹ nehŒ vÂ®¥ò¤ j‹ikia¡ Fiw¡»‹wJ. 

Ï) ijk° Ru¥Ã xU ãzÚ®¤ bjhFÂ. 

<) m©lf« K£ilfisÍ«, M©£nuh#idÍ« c‰g¤Â brŒ»wJ. 

éil : 

m. ÏJ jtwhd T‰W.   

       rçahd T‰W  : Mšgh bršfŸ FS¡nfhfhid c‰g¤Â brŒ»‹wd. Õ£lh bršfŸ Ï‹Rèid   

                                   c‰g¤Â   brŒ»‹wd.                                                                                                               

M.ÏJ rçahd T‰W.                                                                                                                                        

Ï. ÏJ rçahd T‰W.                                                                                                                               

<. ÏJ jtwhd T‰W. 

     rçahd T‰W  : m©lf« K£ilfisÍ« ,<°£nuh#‹, ònuhb#°ouh‹ k‰W«  çyh¡ì‹  M»a                 

                                 Ah®nkh‹fisÍ« Ru¡»wJ. 

14. kåjçš ehsäšyh¢ Ru¥Ã k©ly« g‰¿a Áy T‰WfŸ ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsd. mit 

x›bth‹W«   rçah / jtwh vd¡ TWf. 

m) ehsäšyh¢ Ru¥Ã k©ly« ts®¢Á, Ïd¥bgU¡f«, thœit¤ bjhl®ªJngQjš Kjèa 

Ïa‰brašfis¡  f£L¥gL¤jÎ«, xU§»iz¡fÎ« brŒ»wJ. 

M) v©nlh»iu‹ Ru¥ÃfŸ ahÎ« ehsKŸs Ru¥ÃfŸ; mit Ru¡f¡Toa ntÂ¥bghUŸfS¡F  

Ah®nkh‹fŸ v‹W bga®. 

Ï) fiza« v‹gJ Ïu£il¢ Ru¥Ã. 

<) ijk° Ru¥Ãæ‹ nfhsh¿dhš K‹fG¤J¡ fHiy V‰gL»wJ. 

éil : 

   m. rç                                                                                                                                    

   M. jtW.   v©nlh»iu‹ Ru¥ÃfŸ ahÎ« ehsäšyh¢ Ru¥ÃfŸ.  

                      mit Ru¡f¡ Toa  ntÂ¥bghUŸfS¡F  Ah®nkh‹fŸ v‹W bga®.                                                                                                                        

   Ï. rç                                                                                                                                                         

   <. jtW.  ijuhŒL Ru¥Ãæ‹ nfhsh¿dhš K‹fG¤J fHiy V‰gL»wJ. 
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15.ÑœtU«  m£ltizia  ãu¥òf. 

mondhiAnghigÁ° Ah®nkh‹ brašfŸ  k‰W«  nfhshWfŸ 
brhk£nlh£nuhÃ¡ Ah®nkh‹ / 

ts®¢Á Ah®nkh‹ ( STH / GH ) 
 

 ijuhŒL Ru¥Ãæ‹ ts®¢Áia¤ ö©o ijuh¡ì‹ 

c‰g¤Âia¤ ö©L«. 

éil :    
mondhiAnghigÁ° Ah®nkh‹ brašfŸ  k‰W«  nfhshWfŸ 
brhk£nlh£nuhÃ¡ Ah®nkh‹ / 

ts®¢Á Ah®nkh‹ ( STH / GH ) 
Á¿at®fëš Fiwthd Ru¥ò FŸs¤j‹ik, äifRu¥ò 

mRu¤j‹ik / bgçat®fëš äif Ru¥ò - m¡nuhbkfè 
ijnuh£nuhÃ¡ / ijuhŒL 

ö©L« Ah®nkh‹ (TSH) 
ijuhŒL Ru¥Ãæ‹ ts®¢Áia¤ ö©o ijuh¡ì‹ 

c‰g¤Âia¤ ö©L«. 

 

16 ÑnH cŸs gl¤ij tiuªJ bfhL¡f¥g£LŸs F¿¥òfë‹ cjéahš ghf§fis¡ F¿¡f. 

m) ÏJ ÁWÚuf¤Â‹ ÛJ mikªJŸs Ru¥Ã. 

M) ÏJ Ru¡F« Ah®nkh‹fŸ Mšnlh°Onuh‹ k‰Wk fh®on[h‹ MF«.  

éil : 

 m.m£ßdš Ru¥Ã                                                                                          M.m£ßdš fh®bl¡° 

 

17. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs ãôuh‹fë‹ tiffis tiuªJ Ïd« fh©f.        

                                                            

                                         

 

  

éil :       (i) xU Kid ãôuh‹       (ii) ÏUKid ãôuh‹          (iii) gyKid ãôuh‹        

18. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs äahÁ° brš Ãçjš g‰¿a th¡»a§fëš rç k‰W« jtW vd F¿¥ÃLf. 

m) ÏJ cl‰bršfëš ãfœ»wJ.           M) äahÁ° F‹wš gF¥ò vdÎ« miH¡f¥gL»wJ. 

Ï) x¤Âirthd Fnuhnkhnrh«fŸ ÏiztJ FW¡nf fy¤jš vd¥gL»wJ. 

<) äahÁ° ntWghLfis¤ njh‰Wé¡»wJ. mJnt gçzhk¤Â‰F _y¥bghUŸfshf 

mik»‹wd. 

éil : 

   m.jtW.  ÏJ  Ïd¥bgU¡f  vÃÔèaš  bršfëš  eilbgW»wJ.                                                                       

   M.rç                                                                                                                                                        

   Ï.jtW.  x¤Âirthd Fnuhnkhnrh«fŸ ÏiztJ  ÏizÎWjš vd¥gL»wJ.                                                                       

   <.rç 
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19. m£ltizæš cŸst‰iw bghU¤Jf. 

m) by¥nlho‹  -  i) c£fU¢r›Î, c£fUkâ kiwjš 

M) irnfho‹  -   ii) Eå miljš 

Ï) o¥nsho‹  -  iii) ÏizÎWjš, Ádh¥Á°, Ïu£ilfŸ 

<) ilahifdÁ°  -  iv)Fnuhnkhnrh«fŸ RU¡fkilªJ üšnghš njh‹W»‹wd. 

éil : 

m.by¥nlho‹ - iv) Fnuhnkhnrh«fŸ RU¡fkilªJ üš nghš njh‹W»‹wd.            

M.irnfh£o‹ - iii) ÏizÎWjš, Ádh¥Á°, Ïu£ilfŸ   

Ï.o¥nsh£o‹ - ii) Eå miljš  

<.ilahifdÁ° - i) c£fU¢ r›Î, c£fU kâ kiwjš  

20. xUt® ÏU r¡fu thfd¤Âš jiyftr« mâahkš gaâ¡»wh®. mt® rhiy ég¤Âš jiyæš 

gy¤j fha« mil»wh®. kU¤Jtkid¡F brštj‰F K‹ghfnt Ïja braèH¥ò k‰W« _¢R 

Âzwyhš ÏwªJéL»wh®. mtuJ _isæ‹ v¥gFÂæ‹ ghÂ¥ghš cæçH¥ò V‰g£lJ. c§fŸ 

gÂY¡F rçahd és¡f« jUf. 

éil : 

    _isæ‹ KFs« ghÂ¥gilªjjhš  cæçH¥ò  V‰g£lJ.  Ïja¤Jo¥ò,  _¢R éLjš  ngh‹w 

brašfis xG§FgL¤J«  gšntW   må¢ir brašfë‹ ikakhf  KFs«  brašgL»wJ. 

21.   bghU¤Jf.                                                                                                                            

m.thnrhÃu°Á‹ -  nehŒ jL¥ò  

M.Ï‹Rè‹   - ilahbgO° Ï‹ÁÃl°  

Ï.M¡ìnlhÁ‹ -  ilahbgO° bkèl°  

<.ijnkhÁ‹  - fU¥ig RU§f, éça¢ brŒjš  

éil : 

m.thnrhÃu°Á‹ -  ilahbgO° Ï‹ÁÃl°   

M.Ï‹Rè‹   - ilahbgo° bkèbl°  

Ï.M¡ìnlhÁ‹ - fU¥ig RU§f, éça brŒjš  

<.ijnkhÁ‹  - nehŒ jL¥ò  

22. Ñœfh© tiugl« clš cW¥òfëèUªJ ika eu«ò k©ly¤Â‰F eu«ò¤ ö©lšfl¤j¥gL« 

ghijfis F¿¥ÃL»wJ. Ïjid c‰Wneh¡» Ã‹tU« édh¡fS¡F éilaë.  

 

 

 

 

Ïu©L ghijfëš cŸs mid¤J eu«òfS« tot¤ÂY«, jokåY« xnu khÂçahfcŸsJ våš 

vªj ghij eu«ò ö©liy éiuthf¡ fl¤J«.V‹? 

éil :    P ghij éiuthf¡ fl¤J«  

                fhuz« :  Fiwthd v©â¡ifæš ãôuh‹fS«, Ïiz¥ò FäG« ÏU¥gjhš eu«ò     

                                  ö©liy éiuthf¡ fl¤J»wJ. 
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23. ÏUéjkhd  gâfis  brŒÍ« Ru¥Ã vJ? V‹?     

éil :   ÏUéjkhd  gâfis    brŒÍ«  Ru¥Ã - fiza«.                                                                                                                                 

fhuz« : 

 behÂfis¢ RuªJ v¡n[h»iu‹ (ehsKŸs Ru¥Ã) gâfis¢ brŒ»wJ. 

 Ah®nkh‹fis¢ RuªJ v©nlh»iu‹ (ehsäšyh¢ Ru¥Ã) gâfis¢ brŒ»wJ. 

24. xU 16 taJ ÁWt‹ M©ghš g©òfŸ Ïšyhik¡fhf, kU¤Jtçl« miH¤J tu¥g£lh‹.  

(Ûir / jho / fufu¥ghd Fuš / guªj njhŸfŸ ) gçnrhjid¡F¥ ÃwF kU¤Jt® ÏJ xU Ah®nkh‹ 

FiwghL k‰W« F¿¥Ã£l ehsäšyh¢Ru¥Ã Ïl« kh¿ mikªJŸsijÍ« f©l¿ªjh®. ÁWtå‹  

Fiwgh£L¡F¡ fhuzkhd ehsäšyh Ru¥ÃiaÍ«, mj‹ Ah®nkhidÍ« F¿¥ÃLf. 

éil :   ehsäšyh Ru¥Ã - éªjf«      

               Ah®nkh‹ - M©£nuh#‹. 

gFÂ - Ï 

1. eu«ò bršè‹ mik¥ig¤ bjëthd gl¤Jl‹ ghf§fis¡ F¿¤J és¡Ff. 

 eu«ò¢ bršfŸ mšyJ ãôuh‹fns, eu«ò  k©ly¤Â‹ mik¥ò,  braš myFfŸ MF«. 

 E© mik¥ghd eu«ò¢ brš, _‹W gFÂfis¡ bfh©lJ. mit,  

                                                1. brš cly«,  

                                                2. bl©oiu£LfŸ,  

                                                3. M¡[h‹fŸ MF«. 

 

brš cly«:   

 eu«òfë‹ brš cly«, xG§f‰w tot« mšyJ g‹Kf¢ Óuikt‰w mik¥ò MF«.  

 eu«òbrš (m) eu«ò bršè‹ cly« ir£lh‹ vdÎ« miH¡f¥ bgW«. 

 brš cly¤Âš ir£nlhÃshr«, ãÁš JfŸfŸ, brš E©QW¥òfŸ 

ngh‹witfhz¥gL»wJ.  

 ãÁš JfŸ v‹git òuj¢ nr®¡if¡fhd  çnghnrh«fis¡ bfh©lit. 

bl©oiu£LfŸ:  

 brš cly¤ÂèUªJ btë¥òwkhf Ú£o¡ bfh©oU¡F«, mL¤jL¤J¡ 

»is¤jY¡FŸshd F£il ÏiHfns bl©oiu£LfŸ mšyJbl©ouh‹ MF«. 

 bl©oiu£LfŸbrš  cliy  neh¡»  ä‹ö©lšfis¡ fl¤J»‹wd. 
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M¡[h‹:  

 brš cly¤ÂèUªJ cUthF« ÏiHfëš x‹W äf Ú©L fhz¥gL«. Koéš ÏJ     

»is¤J¡ fhz¥gL«. Ï~J M¡[h‹ vd miH¡f¥gL«.  

 M¡[h‹Ã‹Kid¡ »is¤j, Fäœ ngh‹w mik¥Ãš Ko»‹wJ. Ïit eu«ò¢ brš 

Ïilbtë¡ FäœfŸ vd miH¡f¥gL«.  

 Ïit eu«ò¡ fl¤J« bghUŸ mšyJ eu«ò rä§irfis fl¤J« bghUŸ v‹w 

ntÂ¥bghUshš ãu¥g¥g£LŸsd.  

 M¡[håYŸs ir£nlhÃshr¤Â‰F M¡n[hÃshr« v‹W bga®. 

 M¡[hid¢ NœªJŸs ikaè‹ v‹w ciwahdJ gymL¡Ffis¡ bfh©l °th‹ 

bršfshš MdJ.  Ïj‹ btë mL¡»‰F ãôçby«kh v‹W bga®. 

 M¡[hå‹ »is¤j KoÎ¥ gFÂfis¤ jéu, k‰w gFÂfis ãôçby«kh ngh®¤Âago 

cŸsJ. M¡[hå‹ÛJ ikaè‹ ciwahš c©lh¡f¥gL« ÏilbtëfŸ, ‘nu‹éaç‹ 

fQ¡fŸ’ vd¥gL«. ãôçby«kh nu‹éa® fQ¡fëš bjhl®¢Áa‰W fhz¥gL»wJ. 

 ä‹ö©lš éiuthf¡ fl¤Jtij ikaè‹ ciw cWÂ brŒ»wJ. 

2. kåj _isæ‹ gšntW ghf§fis¡ F¿¥Ã£L, mj‹ gâfisÍ« F¿¥ÃLf. 

kåj _is _‹W ghf§fshf¥ Ãç¡f¥g£LŸsJ. 

          1. K‹ _is 

          2. eL _is  

          3. Ã‹ _is 

ghf§fŸ gFÂfŸ gâfŸ 

 

 

K‹ _is 

 

1.bgU _is nf£lš,  gh®¤jš , Rita¿jš,  Ef®jš, ngRjš.  

2.jyhk°  cz®Î k‰W«  Ïa¡F cz®tiyfis fl¤Jjš. 

3.iAnghjyhk° c©Qjš, clšbt¥gãiy,  Ú® gUFjš,  ghYwÎ el¤ijia 

xG§F¥gL¤Jjš 

eL_is fh®nghuh 

Fth£çb#ädh 

gšntW gh®¤jè‹ må¢ir brašfisÍ«, gh®itæ‹ rh®ò 

Ïa¡f¤ij¡  f£L¥gL¤Jjš,  xG§FgL¤Jjš   

 

 

Ã‹_is  

 

 

1.ÁW_is 

el¤jš mšyJ XLjš  ngh‹w Ïa¡Fjirfë‹ Ïa¡f§fis 

xG§FgL¤J»wJ 

2.gh‹° bgU_isæèUªJ  ÁW_is¡F¢ brŒÂfis¡ fl¤J»wJ.  

ÏÂš mikªJŸs Ãw ika§fŸ, cw¡f«, Rthr¤Â‰fhdit 

MF«.  

3.KFs« Ïja¤Jo¥ò,  Ïu¤j¡FHšfŸ RU¡f«,  _¢RéLjš ngh‹w 

brašfis xG§FgL¤J« gšntW må¢ir brašfë‹ 

ikakhf KFs« brašgL»wJ.  
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3. kåj clèš fhz¥gL«  ehsäšyh¢ Ru¥ÃfisÍ« mt‰¿‹  mikél§fisÍ«  bgaçLf. 

 mt‰¿š VnjD« Ïu©oid¥ g‰¿ éçthf vGJf.  

ehsäšyh¢ Ru¥Ãfë‹ bga®fŸ mikél« 

Ã£ô£lç Ru¥Ã,  Õåaš Ru¥Ã jiy 

ijuhŒL, ghuh ijuhŒL fG¤J 

ijk° kh®ò 

fiza«, m£ßdš, Ïd¥bgU¡f Ru¥ÃfŸ tæW 

 

1.ijuhŒL Ru¥Ã : 

  mikél«:   

 fG¤J¥ gFÂæš Fuštisæ‹ ÏUòwK« g¡f¤Â‰F x‹whf ÏU fJ¥òfis  cila 

mik¥ò MF«.  

 ÏJ ijuh¡ì‹ v‹w Ah®nkhid¢ Ru¡»wJ. ÏÂš ilnuhÁD« (mändh mäy«), 

mnahoD« cŸsd. 

  ijuh¡ìå‹ gâfŸ 

 ts®Áij kh‰w Åj¤ij ca®¤J»wJ. 

 clè‹ bt¥g¤ij mÂfç¡f¤ ö©L»wJ. 

 ÂR ts®¢Á k‰W« khWghL miljiy C¡Fé¡»wJ. 

 clš ts®¢Áia kiwKfkhf¥ ghÂ¥gjhš Ï~J MSik Ah®nkh‹ vdÎ« 

miH¡f¥gL»wJ. 

 Ïu¤j¤Âš mnaho‹ k‰W« r®¡fiu msit xG§FgL¤J»wJ. 

 ÁWÚuf¢ brašgh£ilÍ«, ÁWÚ®¥ ngh¡ifÍ« f£L¥gL¤J»wJ. 

  ijuhŒo‹ FiwghLfŸ :  

 ijuh¡ìå‹ Fiw Ru¥Ãdhš V‰gL« FiwghL - vëa fhŒl®, ä¡ìokh, »ç£oå[«. 

 ijuh¡ìå‹ äif Ru¥Ãdhš V‰gL« FiwghL - v¡nrh~¥jhšä¡ fhŒl® (m)»nué‹ 

nehŒ. 

2.fiza« : 

 fiza« ehsKŸs,  ehsäšyh¢ Ru¥Ãahf  ÏUtêfëš  brašgL»wJ.  

 fiza¤Â‹  ehsäšyh¢  Ru¥Ã¥ gFÂahf yh§f®Ah‹ Â£L¡fŸ  cŸsd.  

 ÏÂš Mšgh, Õ£lh  v‹w  ÏUtif¢bršfŸ fhz¥gL»‹wd.  Mšgh bršfŸ 

FS¡nfhfh‹  Ah®nkhidÍ«  Õ£lh bršfŸ Ï‹Rè‹ v‹w Ah®nkhidÍ« Ru¡»‹wd.  

 Ï‹Rè‹ Fiwthf¢ Ru¥gjhš lahgO° bkèl° njh‹W»wJ. Ïu¤j¤Âš fhz¥gL« 

mÂf¥goahd,ga‹gL¤jhj FS¡nfh° ÁWÚçš btëna‰w¥gL»wJ. 

 FS¡nfhfh‹  Ïu¤j¤Âš  r®¡fiuæ‹ msÎ FiwÍ«nghJ Ru¡»wJ. »isnfh#id¡ 

FS¡nfh[hf kh‰wkiltij¤  ö©o Ïu¤j¢r®¡fiu msit ca®¤J»wJ.  

 Ïašghd Ïu¤j¢ r®¡fiu msÎ 80 - 120 ä.». / blÁ.è. Ïu¤j« v‹w ãiyia¥ guhkç¡f 

Ïu¤j¤Âš  rkmsÎ  Ï‹RèD«,  FS¡nfhfhD«  ÏU¡f nt©L«. 
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4. äahì° gF¥ò V‹ F‹wš gF¥ò  vd miH¡f¥gL»wJ? mj‹ gšntW ãiyfis¤ njitahd  

     gl§fSl‹ és¡Ff. mj‹ K¡»a¤Jt« g‰¿¡ F¿¥ò tiuf. 

F‹wš gF¥ò : 

 äahì- I Ïš Fnuhnkhnrhä‹ v©â¡if ghÂahf¡  

Fiw¡f¥gLtjhš Ïij¡ F‹wš ÃçÎ vdÎ« miH¥g®. 

 äahì° Ïu©L ÃçÎfëš eilbgW»wJ.  

 mit äahì°-I  äahì°-II 

 äahì°-I  eh‹F ãiyfëš eilbgU»wJ.  

1.ònuh ãiy  2.bk£lh ãiy  3.mdh ãiy  4.Onyh ãiy. 

ònuh ãiy I :  

 Fnuhnk£o‹ tiy¥Ã‹dš tiyaik¥ò ÏHªJ jå¤j  

Fnuhnkhnrh«fŸ x‹¿èUªJ x‹W éLgL»‹wd.  

 c£fU¢r›Î¡ fiuªJ ngh»wJ.                                                                  

 äahì°, Fnuhnkhnrh«fŸ tot§fë‹ mo¥gilæš 

 by¥nlhO‹, ir¡nfhO‹,gh¡ÑO‹, o¥nshO‹,                                                                                                   

ilahifdÁ° v‹wJiz ãiyfëš òçªJ bfhŸs¥gL»‹wd. 

by¥nlhO‹ :  

 Fnuhnkhnrh«fŸ RU¡fkilªJ üšnghš njh‹W»‹wd. 

 x›bthU FnuhnkhnrhK« br‹£nuhäa® gFÂ jéu Vida gFÂfëš Ústh¡»š 

Ãs¡»‹wJ. 

irnfh£O‹: 

 x¤Âirthd jhŒ, jªij Fnuhnkhnrh«fŸ Ïiz nr®»‹wd. Ïªj Ïiz Ádh¥Á° 

vd¥gL«. Ïit ÏizÍ‰w Fnuhnkhnrh«fŸ Ïu£ilfŸ vd¥gL«. 

gh¡»O‹ :  

 Fnuhnkhnrh«fŸ RU§» jo¤J¡ F£ilah»‹wd.   

 x›nth® Ïu£ilÍ«  Ï¥nghJ  eh‹F Fnuhnko£Lfis¡ bfh©oU¥gjhš, mit  bl£uL 

mšyJ Fth£çnty©£  vd miH¡f¥gL»‹wd.  

 x¤Âirthd Fnuhnkhnrh« ÏizfŸ fah°nk£lh v‹w Áy òŸëfëš ÃizªJ 

fhz¥gL»‹wd.Ï¥gçkh‰w¤Â‰F FW¡nf fy¤jš v‹W bga®. 

o¥nshO‹ :  

 FW¡nf fy¤jè‹ Koéš x¤Âirthd Fnuhnkhnrh«fë‹ Ãçjš Eå miljš 

vd¥gL«..  

ilahifdì° :  

 c£fU¢r›Î«, c£fU kâÍ« kiw»‹wd. fÂ® mik¥ò ir£nlhÃshr¤Âš njh‹W»wJ. 

 bk£lh ãiy I :  

 Fnuhnkhnrh« nkY« RU§» Ïu£ilfŸ fÂ®fë‹ ika¥ gFÂæš j§fë‹ 

Fnuhnko£Lfis ika gFÂia neh¡»athW«, br‹£nuhäa® JUt¥ gFÂia 

neh¡»athW« mik»‹wd. 
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mdh ãiy I:  

 fÂ® ÏiHfŸ RU¡fkilªJ Ïu©L Fnuhnk£oLfis¡ bfh©l KGikahd 

Fnuhnkhnrh« vÂbuÂ® JUt§fis mil»‹wJ.  

 Ïjdhš, Fnuhnkhnrh« v©â¡ifæš Fiw»wJ. vdnt Ï¥bghGJ x›bthU 

JUt¤ÂY« 

Onyh ãiy I: 

 x›bthU JUt¤ÂY«, Fnuhnkhnrh« bjhFÂia¢ R‰¿ c£fU¢ r›Î cUth»wJ. Ï›thW 

x›bthU JUt¤ÂY« ghÂasÎ Fnuhnkhnrh« cŸs Ïu©L nrŒ c£fU¡fŸ 

cUth»‹wd. 

 äahì° I -Ï‹ Koéš, c£fUé‹ ne®nfhz¤Â‰F¡ »ilk£lkhf¢ ir£nlhÃshr¢ 

RU¡f« V‰g£L¢ brš gF¥gil»wJ. ir£nlhÃshr¥ ÃçjY¡F¢ ir£nlhifdÁ° v‹W 

bga®. 

äahÁ° II : 

 äahÁ° II-Ï‹ ãfœÎfŸ eh‹F ãiyfëš m¿a¥gL»‹wd.  ÏJ knaho¡ ik£lhì° 

vdÎ« miH¡f¥gL»wJ. 

 mit, ònuhãiy II, bk£lhãiy II, mdhãiyII, Onyh ãiy II  

ònuhãiy II : 

 Fnuhnkhnrh« Ïu£ilfŸ FWfyil»‹wd. br‹£çnahšfŸ, M°l® ÏiHfis 

c©lh¡»¤ JUt¤Â‰F ef®¤J»‹wd. 

 c£fUkâ, c£fU¢ r›Îkiw»‹wd. 

bk£lhãiy II :  

 Fnuhnk£oLfŸ bršè‹ ika¥ gFÂæš tªJ mik»‹wd. br‹£nuhäa® fÂ® 

ÏiHfSl‹ Ïiz¡f¥g£LŸsJ. 

mdhãiy II : 

 br‹£nuhäa® Ïu©lhf¥ Ãçtjhš Ïu©L Fnuhnk£oLfŸ Ãç»‹wd. Ïit j‰bghGJ 

nrŒ Fnuhnkhnrh«fŸ vÂbuÂ® JUt¤ij neh¡» ef®»‹wd. 

Onyh ãiy II :  

 Ïu©L JUt§fëš cŸs xU bjhFÂ Fnuhnkhnrh«fŸ RUsilªJ Fnuhnk£o‹ 

tiy¥Ã‹dš mik¥ghf khW»‹wd.  

 c£fU¢ r›Î, c£fUkâ Û©L« njh‹W»‹wd. Ï›thW Ïu©L nrŒ  c£fU¡f Ÿ 

cUth¡f¥gL»‹wd. 

ir£nlhifdì° :  

 c£fUé‰F ne®F¤jhf¢ ir£nlhÃshr¥ Ãçjš eilbg‰W eh‹F Ïd¢ bršfŸ 

cUth¡f¥gL»‹wd. 

äahì° brš gF¥Ã‹ K¡»a¤Jt« : 

1.   x›bthU Á‰¿d¤Â‹ Fnuhnkhnrh« v©â¡if, ãiyãW¤j¥gLtj‰fhf x‰iw ika      

               Ïd¢bršfŸ cUth¡f¥ gL»‹wd. 

2. FW¡nf fy¤jš ãfœéš nrŒfëš kuò¥ g©òfëš ntWghLfŸ njh‹Wjiy     

V‰gL¤J»wJ. 

      3.   Ï›ntWghLfns gçzhk ts®¢Á¡F mo¥gilahf mik»‹wd. 
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5. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs brh‰fis it¤J g¤Âia ó®¤Â brŒf.                                                                                                                                                                     

( k©ilnahL, KŸbsY«ò¤ bjhl®, igahnk£l®, mu¡dhŒL ciw, _is, j©Ltl«,   _is 

ciwfŸ, oôuhnk£l® )  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  ika eu«ò k©ly¤ij¢ R‰¿ÍŸs _‹W ghJfh¥ò ciwfŸ, x£L bkh¤jkhf ______ v‹W 

miH¡f¥gL»‹wd. __________ k‰W« ________ ¡F moæš mikªJŸs btë¥òw Ïu£il¡ 

fod ciw __________ vd miH¡f¥gL»wJ. bkšèaJ«, Ïu¤j ehs§fis¥ bg‰wJkhd eL 

ciw¡F ______ v‹W bga®. _isiaÍ«, j©Ltl¤ijÍ« R‰¿ beU¡fkhf mikªJŸs 

c£òw bkšèa ciw¡F ______ v‹W bga®.   

éil :  

1._is ciwfŸ 2..k©ilnahL 3.KŸbsY«ò¤ bjhl® 4. oôuhnk£l®   5.mu¡dhŒL ciw,    

6.igahnk£l®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6. bfhL¡f¥g£LŸs ghf§fis mj‹ gâÍl‹ bghU¤Jf.                                                                                                                                                                                                

(KFs«,  ÁW_is,  K‹_is,  jyhk°, bgU_is¥òwâ,  Ã‹_is,  gh‹°,  iAnghjyhk°).                                                                                                                                                                                                

m) cw¡f ika« k‰W« Rthr ika«                                                                                                                                                                                                                                                                                

M)   Ïja¤Jo¥ò,   Ïu¤j¡FHšfë‹  RU¡f«,    _¢RéLjš    ngh‹w   brašfis    

xG§FgL¤J«    gšntW     må¢ir¢ brašfë‹   ika«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ï) bgU_is, jyhk° k‰W« iA¥nghjyhk° bfh©lJ.                                                                                                                                                                                                       

<) Ïa¡f k‰W« cz®gFÂfŸ.                                                                                                                                                                                                                                                            

c) cz®Î k‰W« Ïa¡F cz®tiyfis¡ fl¤J« K¡»a¥ gâia¢ brŒ»wJ.                                                                                                                                                                          

C) ghYwÎ el¤ijia xG§FgL¤Jjš.                                                                                                                                                                                                                                                      

v) gh‹°, ÁW_is k‰W« KFs« M»at‰iw cŸsl¡»aJ.                                                                                                                                                                                         

V) el¤jš, XLjš ngh‹w Ïa¡Fjirfë‹ Ïa¡f§fis xG§FgL¤J»wJ. 

éil : 

m. gh‹°     M. KFs«     Ï. K‹_is,      <.bgU_is¥òwâ    c.jyhk°,    C. iAnghjyhk°            

v. Ã‹_is,    V. ÁW_is 

7. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs kåj _isæš Ã‹tU« brašfis¡ f£L¥gL¤J« gFÂfis Kiwna      

m, M, Ï, < vd¡ F¿¡f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

m)_isæ‹ v¥gFÂ  cz®Î,  m¿Î¡T®ik,  ãidth‰whš,  f‰gid¤Âw‹  fhuzfhça«   

MŒªj¿jš Kjèat‰¿‹  ÏU¥Ãlkhf¤  Âfœ»wJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M) _isæ‹ v¥gFÂ Ïa¡Fjirfë‹ Ïa¡f§fis xG§FgL¤J»wJ.                                                                                                                                                               

Ï) _isæ‹ v¥gFÂ cw¡f« k‰W« Rthr¤Â‰fhdit.                                                                                                                                                                                                   

<) _isæ‹     v¥gFÂ   Ïja¤Jo¥ò,      Ïu¤j¡   FHšfë‹   RU¡f«,   _¢RéLjš    ngh‹w   

brašfis xG§FgL¤J«  gšntW  må¢ir brašfë‹ ikakhF«. 

éil :  

m.bgU_is 

M.ÁU_is 

Ï.gh‹° 

<.KFs« 
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ghl«-4   jhtu§fë‹ Ïd¥bgU¡f«. 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 1 1 3 8 

gFÂ - m 

1.xU brš cæçfshd mÛghéY« gh¡OçahéY« eilbgW« Ïd¥bgU¡f tif ________.                                                              

i) J©lhjš                 ii) Ïu©lhf¥ Ãs¤jš              iii) mU«òjš                iv) °ngh® c©lhjš 

2. ó¡F« jhtu§fë‹ ghèd¥ bgU¡f Kiwæš eilbgW« Kjš ãfœÎ _____________.                                       

i) fUÎWJš               ii) Kis¤jš               iii) Û©L« cUthjš        iv) kfuªj¢ nr®¡if. 

3.ÑGŸst‰¿š bghU¤jkhd T‰W _____________.                                                                                            

m.efU« Âwd‰w, bkšèa RtiuÍilait °ngh®fŸ N°ngh®fŸ MF«.                                                                                                 

M.ÁyMšfh¡fŸ, gh¡Oça§fŸ, óŠirfëš c©lhF« efU« j‹ikÍila  ghèyh °ngh®fŸ 

VifÜ£LfŸ                                               

Ï. óŠirfëš  c©lhF«  X® c£fU  bfh©l  efU«  Âwd‰w  ghèyh  °ngh®fŸ,  bfhåoah 

 <.rhjfk‰w Nœãiyfëš Mšfh¡fëš c©lhF« jo¤j RtiuÍila cly¢ bršfŸ 

VÃshndh°ngh®fŸ  

4.fUÎ‰w N‰ig, få MF«. xU kyç‹ gy Ïizahj Nyf ÏiyfŸ bfh©l nkšk£l¢ 

N‰igæèUªJ cUthF« få _____________.                                                                                                                                                                         

i) ÂuŸfå                           ii) T£L¡få                                 iii) jå¡få                         iv) gyfå   

5. Úçš Cwit¤j éijia mG¤J«bghGJ _____________ têahf Ú® fÁ»wJ.                                                              

i) Ïiy¤Jis              ii) by©obrš                              iii) ik¡nuhigš               iv) Kisnt® 

6. kh§få, fšngh‹w få v‹wiH¡f¥gL»wJ. Vbdåš Ïj‹ _____________.                                                                                             

i) btë¤njhš, njhš ngh‹wJ                                                           ii) eL¤njhš fš ngh‹wJ                                                          

iii) cŸnjhš rij¥g‰WŸsJ                                                             iv) cŸnjhš fodkhdJ.   

7. ÑGŸs T‰Wfëš, jtwhdJ _____________.                                                                                           

i) ÏUé¤Âiy¤ jhtu éijæš fhz¥gL« F£ilahd, br§F¤jhd, bt©ikahd gFÂ¡F 

u~ng v‹W bga®                                                                                                                                                                       

ii) ÏUé¤Âiy¤ jhtu éijæš fhz¥gL« äf E©âa Jis¡F ik¡nuhigš v‹W                                                     

iii) fUéš j©L cUthF« gFÂ¡F Kisnt® v‹W bga®                                                                                            

iv) fUéš nt® cUthF« gFÂ¡F Kisnt® v‹W bga®    

8. ÑGŸs T‰Wfëš, fh‰¿‹ _y« få, éij guÎjY¡fhd bghU¤jkhd T‰W _______ 

i) fåfŸ, éijfŸ ÂObu‹W bto¤J¥ guÎ»‹wd;                                                                                                    

ii) oiulh¡° jhtu¤Âš, òšè t£l«, gh¥g° öéfshf kh¿¡ få guÎjY¡F cjÎ»wJ                                     

iii) rhªÂa« jhtu§fëš fåfŸ Tça K£fŸ _y« guÎ»‹wd;                                                                                                  

iv) bj‹idæ‹ få eL¤njhš eh® ngh‹W cŸsJ 
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9._éizédhš c©lhF« ÂR, fUé‹ ts®¢Á¡F C£l« më¡ftšyJ _____________.                                                                    

i)ir¡nfh£                         ii) Nš x£L¤ ÂR                     iii) °T£blšy«                iv) fUñ©     

10.j‹ kfuªj¢ nr®¡if Kiwæ‹ Ôik _____________.                                                                                                                                               

i)kfuªj¤öŸfŸ ÅzhtÂšiy                                                                                                                                                                                                    

ii).éijfŸ Fiwªj v©â¡ifæš c©lh»‹wd                                                                                                

iii).ÏUghš ky®fëš f£lhakhf eilbgW»wJ                                                                                                                                       

iii).ky®fë‹ kfuªj¢ nr®¡if¡F btë¡fhuâfis¢ rh®ªÂU¡f¤ njit Ïšiy  

11.ky® jhtu¤Â‹ K¡»a gFÂ ÏJ __________________ ¡F cjÎ»wJ.                                                                                        

i) ft®jš                   ii) nj‹ Ru¤jš          iii) kfuªj¢ nr®¡if               iv) ghš Ïd¥bgU¡f « 

12. kyç‹ Ï‹¿aikahj ghf§fŸ __________________.                                                                                          

i) òšè t£l« mšè t£l«              ii) kfuªjjhŸ t£l«, Nyf t£l«                                                                             

iii) mšè t£l«, kfuªjjhŸ t£l«          iv) mšèt£l«, Nyf t£l«  

13. __________________ c‰g¤Â brŒa maš kfuªj¢ nr®¡ifcjÎ»wJ.                                                                                        

i)òÂa tif¤ jhtu§fŸ                ii)e‹F tsU« jhtu§fŸ      

iii)nehŒ vÂ®gh‰wš bfh©l jhtu§fŸ             iv) nk‰T¿amid¤J«  

14. fh‰W _y« kfuªj¢ nr®¡if __________________ Ïš eilW»WJ.                                                                                          

i) thè°neçah    ii) òš                      iii) bj‹id                 iv) Ck¤ij  

15._____________ mik¥ò ó¢ÁfŸ _y« maš kfuªj¢nr®¡if eilbgw VJth»wJ.                                                                

i)ÏwFfisÍila kfuªj¤ öŸ, »is¤j NšKo                   ii) ãwKŸs mšèt£l«, nj‹Ru¤jš   

iii) Fiwthd kfuªjKila bfh¤jhd ky®fŸ                iv) nfhiH Nœªj kfuªj¤ öŸ 

16. fUÎ‰wÃ‹ Nš __________________ MF  khW»WJ.                                                                                         

i) éij               ii) få                iii) fUC©( v©nlh°g®«)          iv) få¤njhš (bgçfh®¥) 

17. Ã‹tUtdt‰¿š rçahf bghUªÂaJ _____________.                                                                                        

i) bghŒ¡få- kh       ii) T£L¡få- M¥ÃŸ    iii) ÂuŸfå - be£oè§f«    iv) nfçah¥Á° - thiH 

18. bghUªjhj Ïiz _____________.                                                                                                                              

i) ÏUòw btofå - cy®btofå            ii) Á¥bryh - cy® btoah¡få     

iii) ngh« - rij¡få                                   iv) bu¡kh- ÏUòw btofåia nghy  

                                      

gFÂ - M 

1. ghèyh k‰W« ghš Ïd¥bgU¡f KiwfS¡»ilna cŸs ntWghLfŸ Ïu©oid vGJf. 

éil : 

t.v© ghèyh Ïd¥bgU¡f« ghš Ïd¥bgU¡f« 

1 M©,bg© v‹w Ïiz njitæšiy M©,bg© v‹w Ïiz njit 

2 °ngh®fë‹ _y« eilbgW»wJ. kfuªj¢ nr®¡if,fUÎWjš eilbgW»wJ 
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2. cly Ïd¥bgU¡f« v‹gJ v‹d?                                                                                                                                                                                                                                               

m) ÃiunahÃšy«    M) °ignuhifuhéš fhz¥gL« cly Ïd¥bgU¡f KiwfŸ  ahit?        

éil :                                                                                                                                               

 cly Ïd¥bgU¡f«  v‹gJ ghèd¥bgU¡f« Ïšyhkš  jhtu§fŸ V‰fdnt  cŸs clš    

           cW¥òfëèUªJ òÂa jhtu§fis¤ njh‰Wé¡F« Ïd¥bgU¡f KiwahF«.                                                               

    m. ÃiunahÃšy« - (i) bkh£L éLjš   (ii) mU«òjš.    

    M.°ignuhifuh - J©lhjš. 

3. jhtu§fëš eilbgW« ghèd¥bgU¡f ãfœÎfis¢ rçahd Kiwæš tçir¥gL¤Jf. 

          éij cUth¡f«, kfuªj¢nr®¡if , éij guÎjš, fUÎWjš. 

éil : 

   kfuªj¢ nr®¡if           fUÎWjš            éij cUth¡f«            éij guÎjš. 

4 tiuaW - kfuªjnr®¡if.  

éil : 

      kfuªj¥ igæèUªJ kfuªj¤ öŸfŸ Nyf Koia br‹wilÍ« brany kfuªj¢ nr®¡if  

vd¥gL«. 

5.  tiuaW - fUÎWjš. 

éil : fUÎWjš :  M© nfä£L«,  m©lK«  ÏizÍ«  ãfœÎ  fUÎWjš  vd¥gL«. 

6. Ã‹tUtdt‰¿š fhz¥gL« kfuªjnr®¡if¡fhd fhuâfis¥ bgaçLf. 

m) ešy kzK« nj‹Ru¥ÃÍ« bfh©l gy t©z§fis bfh©l ky®fŸ. 

M) ãwk‰wJ /kzk‰wJ / nj‹Ru¥ò m‰wJ. Mdhš kfuªj¤JfŸfŸ cy®ªj, Ïnyrhd, öŸfshf 

ÏU¡F«. NšKo ÏwF ngh‹W  fhz¥gL«. nk‰f©l Ïu©L  tif kfuªj¢nr®¡if  eilbgW« 

jhtu§fis¡  F¿¥ÃLf.                                                                                                                                                                 

éil : 

    m. v©lnkh~Ãè  (ó¢ÁfŸ tê kfuªj¢ nr®¡if)  cjhuz« - nuh#h                                                         

    M. månkh~Ãè  (fh‰W tê kfuªj¢ nr®¡if)  cjhuz« - òš. 

7. Ñœ¡fhQ« m) k‰W« M) ãfœÎfS¡F¥ bgaç£L ÏªãfœÎfë‹ Koéš cUthF«  c£fUé‹ 

j‹ikia¡  F¿¥ÃL. 

m)M© nfÛ£ ( n ) + m©l« (n ) = irnfh£ ( 2 n) . 

M)M© nfÛ£ (n ) + Ïu©lh« ãiy c£fU ( 2 n) = fUñ© c£fU (3 n) 

éil :  

  m. fUÎWjš.    

                  fUÎWjš _y«  cUthF«  irnfh£  fUthf  ts®»wJ.    

  M. _éizÎ.                                                                                                                                                                                                 

            _éizé‹  _y«  cUthF«  c£fU , fUñ©  mšyJ  v©nlh°bg®«   cUth¡F«. 



கல்வி அமுது  - 10ம் வகுப்பு அறிவியல் 

40 
 

8. jFªj vL¤J¡fh£LfSl‹ cy® btofåfis cy® btoah¡ fåfëèUªJ ntW¥gL¤Jf.  

éil : 

cy® bto få cy® btoah¡ få 

få  KÂ®ªj Ã‹ bto¤J éijfŸ btënaW«. 

v.fh - g£lhâ, mtiu, vU¡F 

få¤njhš mG»a  Ã‹ éijfŸ btënaW«. 

få bto¥gÂšiy.  

 v.fh - beš, KªÂç,  »ëkh£o° 

9. xU é¤Âiy, ÏU é¤Âiy¤ jhtu§fŸ v‹whš v‹d? vL¤J¡fh£LfŸ jUf. 

éil :                                                                                                                                         

    xUé¤Âiy jhtu§fŸ : éijfŸ xU é¤Âiyfis¡ bfh©lJ.   v.fh - beš, nfhJik.                                                                                                                   

     ÏUé¤Âiy jhtu§fŸ : éijfŸ ÏU é¤Âiyfis¡ bfh©lJ.  v.fh - g£lhâ, mtiu. 

10. Ñœ¡fhQ« få / éij guÎ« KiwfS¡F¤ jFªj  brh‰bwhl® jUf. x›bth‹¿‰F« X® 

vL¤J¡fh£L jUf. 

m) fh‰¿š guÎjš      M) Úçš guÎjš       Ï) éy§Ffshš guÎjš  

éil : 

   m. månkhnfhç - v.fh - oiulh¡°   

   M. iAonuhnfhç - v.fh - bj‹id  

   Ï. Nnfhç - v.fh - [hªÂa«. 

11. Ñœ¡fhQ« få /éij guÎ« KiwfS¡F Ïu©L vL¤J¡fh£LfŸ jUf. 

m) gwitfë‹ fêÎfŸ _y« -                        M) kåj‹ _y« - 

éil : 

  m) gwitfë‹ fêÎfŸ _y« -   j¡fhë, bfhŒah.                                                                                     

  M) kåj‹ _y« - Á‹nfhdh, Ïu¥g®. 

12. Ïu£il¡ fUÎWjš v‹whš v‹d? 

éil : 

    Ïu©L M©nfÛ£Lfëš x‹W m©l¤JlD«  k‰bwh‹W Ïu©lh« ãiy c£fUÎlD« 

ÏiztJ Ïu£il¡ fUÎWjš vd¥gL«. 

13. _éizÎ v‹whš v‹d? 

éil :  

    Ïu©lh« ãiy c£fU Ïu£il ka¤ j‹ikÍilaJ. Ïªj  ÏUka  c£fUÎl‹ k‰bwhU 

M©nfä£  ÏiztJ _éizÎ vd¥gL«. 

14. m) gl« A , B  ia milahs« fh©f. 

     M) A æ‹ vªj¥ ghf« B Mf khW»wJ. 

éil : 

 m.  A - Nyf t£l«    B - jå¡få - £%¥                                                                                    

 M. A - æ‹ Nyf¥ ig  B - Mf khW»wJ.  



கல்வி அமுது  - 10ம் வகுப்பு அறிவியல் 

41 
 

15. cæçd§fS« mt‰¿‹ Ïd¥bgU¡f KiwfS« bfhL¡f¥g£LŸsd. Ïd¥bgU¡f Kiwfis 

mj‰Fça cæçd§fnshL bghU¤Jf. 

Ãs¤jš °ignuhifuh  <°£ 

mU«òjš  ònuh£nlhnrhth‹fŸ  j£il¥òG¡fŸ 

J©lhjš Ãiunah~Ãšy« gh¡Oça§fŸ 

éil : 

Ãs¤jš ònuh£nlhnrhth‹fŸ gh¡Oça§fŸ 

mU«òjš Ãiunah~Ãšy« <°£  

J©lhjš °ignuhifuh j£il¥òG¡fŸ 

 

16. T£L¡få ______________ ‹ mid¤J ky®fëèUªJ« cUth»wJ._____________ fåahdJ 

xU kyç‹ Ïizahj gyNyf Ïiyfis¡ bfh©l nkšk£l¢ N‰igæèUªJ cUth»wJ. 

éil :  kŠrç ;  ÂuŸ 

17. bfhL¡f¥g£LŸs gl¤ij tiuªJ ÑGŸs ghf§fis¡ F¿¡fÎ«. 

m) v¡ir‹  M) FHhŒ  ãô¡ëa° 

éil : 

 

v¡ir‹        

                                                                        FHhŒ ãô¡ëa°                                                                          

   

18. fåfS« / éijfS« guÎjš - bghU¤Jf. 

  m.M£nlhnfhç - i) jhkiu   

  M.månkhnfhç - ii) oiulh¡°  

  Ï.iAonuhnfhç - iii) [hªÂa«   

  <.Nnfhç  - iv) ghšr«                                               

éil : 

  m.M£nlhnfhç - iv) ghšr«  

  M.månkhnfhç - ii) oiulh¡°  

  Ï.iAonuhnfhç - i) jhkiu  

  <.Nnfhç  - iii) [hªÂa«                                               
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19.ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs jFªj brh‰F¿¥òfis¡ bfh©L g¤Âia ãu¥òf. 

  (éij, få, kfuªj¢ nr®¡if, guÎjš, Kis¤jš, fUÎWjš, ky®fŸ, Ïd¥bgU¡f«) 

uhK j‹ jªijÍl‹ taY¡F¢ br‹wh‹. mt‹ Á¿jsÎ fLF éijfis¤ öédh‹. 

Áyeh£fS¡F¥ ÃwF, éijfŸ___________iy¡ ftå¤jh‹.mªj éijfŸ jhtu§fshf ts®¢Á 

milªJ ________ fis¤ njh‰Wé¤jd. Ïªj ky®fŸ cUth¡»a kfuªj¤öŸ_____________ 

_y« NšKoia milªjd. ____________ ãfœé‹ nghJ M© nfÛ£ m©l¤Jl‹ Ïiz»wJ. 

éil :  Kis¤jš, ky®fŸ, kfuªj¢ nr®¡if, fUÎWjš. 

20. bj‹idæš,få Úç‹ _y« (iAonuhnfhç)guÎ»‹wJ.nj§fhŒ fh‰¿‹ _y« (månkhnfhç) 

guÎtjhf vL¤J¡ bfh©lhš, bg‰¿U¡f nt©oa jftik¥òfŸ Ïu©oid¡ F¿¥ÃLf. 

éil : 

 bj‹idæ‹  éijfŸ Á¿adthf ÏU¤jš nt©L«. 

 Ïnyrhf  ÏU¤jš nt©L«.  

 éijæ‹  nk‰gu¥Ãš tsçfŸ ÏU¡f nt©L«. 

gFÂ - Ï 

1.m) få cUthF« ãfœ¢Áia¡ TWf.                                                                                                                                                                                                                                                                        

M) Ïªãfœ¢Áæid¢ RU¡fkhf étç¡f.                                                                                                                                                               

Ï) mªã¡œéid¡ F¿¡F« gl¤Âid tiuªJ ghf§fis¡ F¿¡f  

éil : 

m. fUÎWjè‹ éisthf  få  cUth»wJ..  

M)  

     1) kfuªj¡FHš  fU¥ig¡FŸ  Nš Jisæ‹  têahf  EiH»wJ. 

    2) kfuªj¡ FHš  bto¤J, nfä£LfŸ  kfuªj¡  FHèš ÏUªJ  fU¥ig¡FŸ brš»‹wd. 

    3) m©l¤Jl‹ xU M© nfä£  Ïiz»wJ  Ïªj  Ïizé‰F  fUÎWjš v‹W bga®.  

    4)KGikailªj  fUÎ‰w  K£il¡F  irnfh£  v‹W  bga®. 

    5)ÏJ  fUthf  ts®»wJ. 

Ï)  
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2.ó¡F« jhtu§fëš eilbgW« ghèd¥ bgU¡f Kiwæš <LgL« Ïu©L ãfœÎfis vGJf. 

m.Kjš ãfœÎ k‰W« mt‰¿‹ tiffis étç¡f. 

M.mjå‹ e‹ik Ôikfis vGJf. 

éil : 

ó¡F« jhtu§fëš eilbgW« ghèd¥ bgU¡f Kiwæš <LgL« Ïu©L ãfœÎfŸ. 

       1.kfuªj¢ nr®¡if       2.fUÎWjš 

m. kfuªj¢ nr®¡if : 

 kfuªj¥ igæèUªJ kfuªj¤ öŸfŸ Nyf Koia¢ br‹wilÍ« brany kfuªj¢ nr®¡if    

v‹W bga®. 

kfuªj¢ nr®¡if Ïu©L tif¥gL«. 

           1.  j‹ kfuªj¢ nr®¡if 

           2. maš kfuªj¢ nr®¡if 

j‹ kfuªj¢ nr®¡if (M£nlhnfä) : 

 j‹ kfuªj¢ nr®¡if v‹gJ M£nlhnfä  vd¥gL«.  

 xU kyç‹ kfuªj¤ öŸ, mnj kyçš cŸs Nyf Koia¢ br‹wilÍ« mšyJ mnj 

jhtu¤ij¢ nr®ªj k‰bwhU kyç‹ Nyf Koia¢ br‹wilÍ« Ïªãfœ¢Á¡F¤ j‹ kfuªj¢ 

nr®¡if v‹W bga® 

maš kfuªj¢nr®¡if (mšnyhnfä) : 

 xU kyç‹ kfuªj¤öŸ mnj Ïd¤ij¢ rh®ªj k‰bwhU jhtu¤Â‹ kyçš cŸs Nyf 

Koia¢ br‹wiltJ maš kfuªj¢ nr®¡if mšyJ mšnyhnfä vd¥gL«. 

j‹ kfuªj¢ nr®¡ifæ‹ e‹ikfŸ : 

 ÏUghš ky®fëš kfuªj¢nr®¡if f£lhakhf eilbgW«. 

 j‹ kfuªj¢nr®¡if òw¡fhuâfis¢ rh®ªÂU¡f¤ njit Ïšiy. 

 kfuªj¤ öŸfŸ ÅzhtÂšiy.  

j‹ kfuªj¢nr®¡ifæ‹ ÔikfŸ : 

 Fiwªj v©â¡ifæš éijfŸ cUthF«. 

 fUñ© äf¡ Fiwthf ÏU¡F«. vdnt, éijfŸ äf eètilªj jhtu§fisna 

cUth¡F«. 

 òÂatif¤ jhtu§fŸ cUthfhJ. mj‹ fhuzkhf¤ jhtu§fŸ go¥goahf kiwa neçL«. 

maš kfuªj¢ nr®¡ifæ‹ e‹ikfŸ : 

 òÂa uf§fŸ cUthF«. 

 e‹F Kis¡F« ÂwDila éijfŸ cUthF«. 

 Âlkhd jhtu§fis cUth¡F«. 
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3. m) fUÎWjè‹ éisthf cUthtJ få, fUÎWjš eilbgwhkš VnjD« få cUth»wjh? 

    M) fåfŸ tif¥gh£o‹ m£ltizia¤ jUf. 

éil : 

m)  fUÎWjš eilbgwhknyna Áy jhtu§fëš fåfŸ cUth»‹wd. m¤jifa fåfS¡F¡    

       fUÎwh¡ fåfŸ (m) gh®¤Ândhfh®Ã¡ fåfŸ v‹W bga®.  

        v.fh. éijæyh¤ Âuh£ir, bfhŒah. 

 

4. ÂuŸfå, T£L¡få jFªj vL¤J¡fh£LfSl‹ x¥ÃLf. 

éil : 

ÂuŸfå T£L¡få 

1. nkšk£l N‰igbfh©l Ïizahj gy Nš 

ÏiyfŸ cŸs jåkyçèUªJ 

      cUthF« få ÂuŸfåahF«. 

gy ky®fŸ bfh©l xU kŠrçæš ÏUªJ 

cUthF« x‰iw¡få T£L¡fåahF«. 

2. jå¤j x›bthU NèiyÍ« ÁWfåahf 

ts®¢Áail»wJ. 

kŠrçæYŸs všyh ky®fS« 

rij¥g‰WŸsjhf kh¿ äfÎ« beU¡fkhf 

mikªJŸsJ. 

3. xU fh«Ãš gy ÁWfåfŸ bfh¤jhf¡ 

fhz¥gL«. 

 

kŠrçæ‹ ika¤j©L, klš.fÂ® 

kŠrçæ‹ ky®fŸ mid¤J« ÏizªJ 

T£L¡fåia¤ njh‰Wé¡»‹wd. 

4. xnuxU tif jh‹ c©L 

     v.fh. be£oè§f«, Ójh¥gH« 

Ï~J ÏUtif¥gL«. 

1) nrhnuhÁ°       v.fh. gyh  

2) ir¡nfhd°   v.fh. Mš, m¤Â. 
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5. ÏUé¤Âiy¤ jhtu éijæ‹ mik¥ig étç¡f. 

  

6. xUé¤Âiy¤ jhtu éijæ‹ mik¥ig étç¡f. 

xUé¤Âiy éijæ‹ mik¥ò (beš ): 

 

 beš, jhtu¤Â‹ éij vd miH¡f¥g£lhY« m~J c©ikæš xU fåahF«.  

 ÏJ btoahxU éijÍila jå¡få MF«. Ïj‰F¡ nfçah¥Á° v‹W bga®. 

 beš éijæ‹ ciw äf bkšèajhF«. fåÍiw bkšèaJ;éijÍiwÍl‹ ÏizªJŸsJ.  

 fåahdJ bghJthf kŠrŸ ãw¥ óto¢ brÂyhY« ó¡fh«ò¢ brÂšfshY« _l¥g£LŸsJ. 

bghJthf Ïj‰F cä v‹W bga®.  

 fUthdJ °T£lšy« vd¥gL« xU é¤ÂiyiaÍ«, FW»a m¢irÍ« bfh©LŸsJ.  

 FW»am¢ÁDila moEåæš KisntU«, Eå Kidæš Kis¡FU¤J« cŸsd. 

 Kis ntuhdJ nfhènahiurh vd¥gL«. Kisnt® ciwædhš _l¥g£LŸsJ. Ïnjngh‹W 

Kis¡FU¤J nfhèah¥ilš vd¥gL« 

 Kis¡FU¤Â‹ mo¡fQéèUªJ njh‹W« nt®fŸ nt‰¿l nt®fŸ vd¥gL«.KÂ®ªj 

gæçš ršè¤ nt®¤ bjhF¥ghf khW»wJ. 
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7. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs gl¤ij c‰Wneh¡Ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

m) gl¤ij tiuªJ ghf§fis¡ F¿¡f.            

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

M) fUÎWjY¡F¥ Ã‹  E, F  jhtu¤Â‹ vªj¥ ghfkhf khW»‹wd?  

éil :  M. fUÎWjY¡F¥ Ã‹  E (N‰ig ) fåahf khU»wJ.  F (Nš )  éijahf  khW»wJ. 

8. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs gl§fis c‰Wneh¡Ff. Ã‹tUtdt‰¿‰F éilaë¡f:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

m) Ï§F fh©»‹w Ïd¥bgU¡fKiwia¥ bgaçLf.                                                                                                                                                                                                           

M) vªj cæçæš Ïªjtifahd Ïd¥bgU¡fKiw fhz¥gL»wJ?                                                                                                                                                                                                        

Ï) Ïªj Ïd¥bgU¡fKiw cæçfëš ntWghLfis cUth¡F»‹wjh?    

éil :  

    m)Ãs¤jš Kiw Ïd¥bgU¡f«. 

    M)mÛgh k‰W« gh¡Oçah 

    Ï) Ïªj Ïd¥bgU¡fKiw cæçfëš ntWghLfis cUth¡FtJ Ïšiy. 

9. ÑnHbfhL¡f¥g£LŸs jhtu§fŸ c§fŸ njh£l¤Âš ÏU¥gjhf¡ f‰gid brŒJbfhŸf.                                                                                                         

m. njÜ¡fŸ njh£l¤ij ehotU»‹wd. Mdhš, njÜ¡fŸ všyh ky®fisÍ« eho¢    

brš»‹wdth?                                                                                           

M. njÜ¡fŸ vªbjªj ky®fis eho¢ brš»‹wd?  c§fŸ  éilfS¡F¤jFªj  fhuz§fis¤ 

jUf.   (kšèif, muë, bfh‹iw, nuh#h, jhkiu, nrhs«, fU«ò, _§»š, rhkªÂ, nlèah, òš, 

bj‹id, g£lhâ) 

éil : 

 Ïšiy. njÜ¡fŸ všyh ky®fisÍ«  eho¢  brštÂšiy. 

 njÜ¡fŸ eho¢bršY« ky®fŸ : 

 kšèif, muë, bfh‹iw, nuh#h, jhkiu, rhkªÂ, nlèah, g£lhâ 

fhuz« :  

 njÜ¡fŸ ky®fë‹ gy t©z ãw mšèfshš  <®¡f¥gL»‹wd. 

 xU Áy ky®fŸ ešy kzK«  ó¢ÁfŸ c©Qtj‰nf‰w  njidÍ«  Ru¡»‹wd. 

 

 

éil :  

       m. 
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10. xU étrhæ A, B v‹w Ïu©L tašfŸ it¤JŸsh®. mªj Ïu©L tašfëY« g£lhâ (igr« 

r£ilt«) éij¤JŸsh®.  taš A  gwitfS«  ó¢ÁfS«   beU§fhkš   ÏU¡f, tiyfshš 

_l¥g£LŸsJ.  taš B  tiyfshš _l¥glhkš cŸsJ.                                                                                                                                                                                                                               

m) taš A k‰W« taš B fëš vªjtifahd kfuªj¢ nr®¡if eilbgW«?                                                                                                                                                                           

M) vªj taš mÂf kfNiy¤ jU«?                                                                                                                                                                                                                                                               

Ï) mL¤j Kiw gæ® brŒJ éis¢riy ca®¤Jtj‰F étrhæ vªj taè‹ éijfis¤ 

nj®ªbjL¥gh®?  c§fŸ éil¡F¡ fhuz« jUf. 

éil :  

     m. taš A æš j‹ kfuªj¢ nr®¡if eilbgW«. 

           taš, B æš maš kfuªj¢ nr®¡if eilbgW«. 

      M. taš B mÂf kfNiy¤ jU«. 

      Ï. taš B æ‹ éijfis¤ nj®ªbjL¥gh®.                                                                                    

       Vbdåš  Ï›éij  maš  kfuªj¢ nr®¡ifæ‹ _y«  »il¤jjhš   Ïit  e‹F  Kis¡F« 

Âw‹, òÂa g©òfŸ fhz¥gL«  k‰W« mÂf kfNiy¡ bfhL¥gitahf ÏU¡F«. 

11. kh, bj‹id Ïu©Lnk cŸx£Lrij¡ fåfshF«. khéš eL¤njhš c©Q« gFÂahF«. 

Mdhš bj‹d§fåæš  eL¤njhš c©Q« gFÂ mšy. m¥goahdhš,                                                                                                                                                                                                                                  

m) bj‹d§fåæš c©Q« gFÂ vJ?                                                                                                                                                                                                                                                                       

M) V‹ bj‹d§få eh® ngh‹w eL¤njhš bg‰WŸsJ?                                                                                                                                                                                                                   

Ï) eh® ngh‹w eL¤njhš bg‰¿U¥gjhš ntW v‹d e‹ik vd c§fshš Tw KoÍkh? 

éil : 

    m. fUñ© v‹W miH¡f¥gL« v©nlh°bg®«. 

    M. Úç‹ _y«  få guÎjY¡F  VJthf bj‹d§få eh® ngh‹w  eL¤njhš bg‰WŸsJ. 

     Ï. Úuiyfë‹ Únuh£l« _y« btFöu¤Â‰F vL¤J¢ bršy¥gLtj‰fhf eh® ngh‹W eL¤      

       njhš mikªJŸsJ.  nkY« få éiuéš mGfhJ.bj‹d§fåæ‹ eh® ngh‹w      

       eL¤njhèš ÏUªJ eh®fŸ vL¡f¥gL»‹wd. ÏJ faWfŸ, bk¤ijfŸ,jiu éç¥òfŸ brŒa  

       ga‹gL»‹wd. 

12. ÑGŸst‰iw¥ Ã‹tU« jiy¥òfëš tif¥gL¤J¡f.                                                                                                                                                                                                    

m) få                          M) éij                  Ï) fåÍäšiy éijÍäšiy                                                                                                                

(j¡fhë, btŸsç, Kis¤j¥gaW, cç¤j g£lhâ, Âuh£ir,  Áyç (ÁtÑiu), cUis¡»H§F, 

fU«ò , M¥ÃŸ, bfhomtiu).  

éil : 

få Éij fåÍäšiy éijÍäšiy 

j¡fhë   

btŸsç   

Âuh£ir  

M¥ÃŸ 

cç¤j g£lhâ  

bfhomtiu 

Kis¤j¥gaW  

Áyç (ÁtÑiu) 

cUis¡»H§F 

fU«ò  
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13. cy®fåfë‹ bga®¥g£oaš ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsd. m¡fåfis, cy®fåæ‹ 

tiffS¡nf‰g tif¥gL¤Jf. 

(gU¤Â, oiulh¡°, beš, Mkz¡F, bfh¤jkšè, mtiu, g£lhâ, vU¡F, mªÂkªjhiu , KªÂç, 

fUnty«, bt©il) 

m) m¡Ñ‹   M) nfçah¥Á°   Ï) Á¥bryh   <) bfh£il  c) ¡çnkhfh®¥   C) byhbk©l«   v) bu¡kh                                               

V) fh¥Nš miwbtofå   I) fh¥Nš jL¥ò¢Rt® btofå   x) xUòwbtofå  X) ÏU òwbtofå 

éil :  

M m¡Ñ‹    mªÂkªjhiu 

M nfçah¥Á° beš 

Ï Á¥bryh oiulh¡° 

< bfh£il KªÂç 

c ¡çnkhfh®¥ bfh¤jkšè 

C byhbk©l«   fUnty« 

v bu¡kh   Mkz¡F 

V fh¥Nš miwbtofå gU¤Â 

I fh¥Nš jL¥ò¢Rt® btofå    bt©il 

X xUòwbtofå vU¡F 

X ÏU òwbtofå g£lhâ 

 

14. nkhåZ rikayiw¡FŸ EiHa ne®ªj bghGJ, mtå‹ jhŒ, fj«grh«gh® jah® brŒtj‰F¤ 

njitahd bghUŸfŸ it¤ÂUªjh®. nkhåZ m¥bghUŸfis¥ gh®¡»‹wh‹. fåfë‹ 

tiffS¡nf‰g, rh«ghU¡F¤ njitahd bghUŸfis¥ Ãç¤Jit¡f nkhåZ¡F 

cjÎ§fŸ.(gU¥ò, òë, f¤jç¡fhŒ, j¡fhë, KU§if¡fhŒ, bfh¤jkšè, fLF, bt©il¡fhŒ, kh) 

éil : 

bghUŸfŸ få tif 

gU¥ò ÏU òw btofå - byT« 

òë ÃsÎ¡få - byhbk©l« 

f¤jç¡fhŒ, KG rij¡ få - bg®ç 

j¡fhë, KG rij¡ få - bg®ç 

KU§if¡fhŒ fh¥Nš- miw jL¥ò¢Rt® btofå 

bfh¤jkšè ÃsÎ¡ få - ¡çnkhfh®¥ 

fLF, Áè¡Fth (xU tif cy®bto¡få) 

bt©il¡fhŒ, fh¥Nš - miw jL¥ò¢Rt® bto¡få 

kh cŸ X£L¢ rij¡få - £%¥ 
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15. ÑnHbfhL¡f¥g£LŸs F¿¥òfë‹go ÏUé¤Âiy éijæ‹ ghf§fis¥ bgaçLf. 

m) Mu«gãiynt® ___________________                                                   éil :  m. Kisnt® 

M) Mu«gãiyj©L __________________                                                 éil :  M. Kis¡FU¤J 

Ï) fUé‰F¤ njitahd czÎ ml§»a rij¥g‰WŸs gFÂ_____     éil :   Ï. é¤Âiy 

<) éijia¢ R‰¿ÍŸs btëghJfh¥ò ciw_______________________éil :   <. éijÍiw 

c) éijÍiwæš fhz¥gL« Á¿a Jisæ‹ bga® ________________  éil :   c. ik¡nuhigš 

16. kfuªjnr®¡ifæ‹ tiffŸ ahit?  vªj tif kfuªjnr®¡if e‹ik ju¡ToaJ?  V‹ ? 

éil : 

kfuªj¢ nr®¡ifæ‹ tiffŸ : 

       1. j‹ kfuªj¢nr®¡if  

       2. maš kfuªj¢nr®¡if 

maš kfuªj¢nr®¡if e‹ik ju¡ ToaJ. 

fhuz« :  

 éijfŸ Âlkhd jhtu§fshf tsU« j‹ikia¥ bg‰¿U¡F«. 

 òÂa jhtu tiffŸ cUthF«. 

 e‹F Kis¡F« ÂwDila éijfŸ cUthF«. 

17. j‹kfuªj¢nr®¡if (M£nlhnfä) v‹whš v‹d? mj‹ e‹ikfisÍ«, ÔikfisÍ« 

F¿¥ÃLf. 

xU kyç‹ kfuªj¤ öŸ, mnj kyçš cŸs Nyf Koia¢ br‹wilÍ« mšyJ mnj jhtu¤ij¢ 

nr®ªj k‰bwhU kyç‹ Nyf Koia¢ br‹wilÍ«  Ïªãfœ¢Á¡F¤  j‹  kfuªj¢ nr®¡if v‹W 

bga®. 

éil : 

j‹ kfuªj¢ nr®¡ifæ‹ e‹ikfŸ : 

 ÏUghš ky®fëš kfuªj¢nr®¡if f£lhakhf eilbgW«. 

 j‹ kfuªj¢nr®¡if òw¡fhuâfis¢ rh®ªÂU¡f¤ njit Ïšiy. 

 kfuªj¤ öŸfŸ ÅzhtÂšiy. 

 j‹ kfuªj¢nr®¡ifæ‹ ÔikfŸ : 

 Fiwªj v©â¡ifæš éijfŸ cUthF«. 

 fUñ© äf¡ Fiwthf ÏU¡F«. vdnt, éijfŸ äf eètilªj jhtu§fisna 

cUth¡F«. 

 òÂatif¤ jhtu§fŸ cUthfhJ. mj‹ fhuzkhf¤ jhtu§fŸ go¥goahf kiwa neçL«. 
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18. kfuªj¢nr®¡if v‹whš v‹d? kfuªj¢nr®¡if¡fhd gšntW cæUŸs, cæu‰w  fhuâfis 

és¡F.  

kfuªj¢nr®¡if :  

 kfuªj¥igæèUªJ kfuªj¤öŸfŸ Nyf Koia¢ br‹wilÍ« brany kfuªj¢nr®¡if   

vd¥gL«. 

 kfuªj¢nr®¡if¡fhd cæUŸs fhuâfŸ : éy§FfŸ, gwitfŸ, ó¢ÁfŸ 

éy§F tê kfuªj¢nr®¡if : 

 gwitfŸ, mâšfŸ,ó¢ÁfŸ ky®fë‹ gy t©z§fshš <®¡f¥gL»‹wd. 

 Áy ky®fŸ ešy kzK« , ó¢ÁfŸ c©Qtj‰nf‰g njidÍ« Ru¡»‹wd. 

 ky®fë‹ gy t©z« gwitfŸ, måšfŸ k‰W«  ó¢Áfis <®¡»wJ. 

kfuªj¢nr®¡if¡fhd cæu‰w  fhuâfŸ : 

fh‰W tê kfuªj¢nr®¡if (månkh~Ãè) : 

 fh‰¿‹ _y« kfuªj¢nr®¡if eilbgW« bgU«ghyhd ky®fŸ Á¿ajhfÎ« kzk‰w 

jhfÎ« nj‹Ru¥ò m‰wjhfÎ« ÏU¡F« 

 mÂf msÎ kfuªj¤ öŸ cUth¡f¥gL»wJ. 

 kfuªj¤öŸfŸ cy®ªJ fhz¥gL«. 

 Áy kfuªj¤ öŸfëš ÏwFfŸ fhz¥gL«. v.fh - k¡fh¢ nrhs«. 

Ú® tê kfuªj¢ nr®¡if (iA£nuh~Ãè) : 

 Ú® thœ¤ jhtu§fëš eilbgW»wJ. v.fh - thè°Úçah 

 ky®fŸ Á¿ajhfÎ« äf E©âajhfÎ« fhz¥gL«. 
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ghl«-5    ghÿ£ofŸ 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 3 - 4 7 

gFÂ - m 

1. ghÿ£ofë‹ äf K¡»akhd g©ò _________                                                                                                                        

i) eh‹F miwfŸ bfh©l Ïja«                           ii) K‹d§fhšfŸ, Ã‹d§fhšfŸ       

iii)ghšRu¥ÃfŸ                                                  iv) thš 

2. khär c©âfŸ __________ g‰fis¥ ga‹gL¤Â khär¤ij¡ »ê¡»wJ.                                                                                          

i) bt£L« g‰fŸ           ii) nfhiu¥ g‰fŸ             iii) K‹filthŒ¥g‰fŸ         iv) Ã‹filthŒ¥g‰fŸ 

3.ÁWÚuf¤Âš be¥uhå‹ bA‹è tisÎ gFÂæš jh‹ bgUksÎ Ú® Û©L« c¿Šr¥gL»wJ. 

Ã‹tUtdt‰WŸ __________ äf Úskhd bA‹è tisÎ bfh©l be¥uhid¥ bg‰W mÂf Úiu 

Û©L« c¿ŠÁ nrä¡»wJ.                                                                                                                                                                                                                        

i) JUt¡fuo                 ii) x£lf«              iii) jtis             iv) Âä§fy«   

4. ghÿ£ofëš __________ Ïu¤j mQ¡fŸ nehŒ vÂ®¥ò¢ r¡Âia më¡»wJ.                                                                    

i) Ïs« Ïu¤j Át¥ò mQ¡fŸ                                       ii) Ïu¤j btŸisaQ¡fŸ                                           

iii) Ïu¤j¤ j£L mQ¡fŸ                                             iv) KÂ® Ïu¤j Át¥gQ¡fŸ   

5. bgaçlhj ÏUthœé, ghÿ£oæ‹ Ïu¤j¥ ó¢R¡fŸ ml§»a f©zho eGt§fŸ 

ju¥g£LŸsJ. Ïu¤j¥ ó¢R¡fis v›thW ntWgL¤Â m¿Å®fŸ?.                                                                                                                 

i) ãw¤ij c‰Wneh¡»                                   ii) Át¥gQ¡fis c‰Wneh¡»                                               

iii) btŸisaQ¡fis c‰Wneh¡»                             iv) Ãsh°khé‹ M¡f¡ TWfis c‰Wneh¡» 

6. bršYnyh° brç¤jY¡F bršYny° vD« behÂ njit¥gL»wJ. bršYny° c‰g¤Â brŒÍ« 

gh¡Oçah¡fis Áy ghÿ£ofŸ jdJ czÎ¥ghijæš ÏU¡f¢ brŒJ czitÍ« ghJfh¥igÍ« 

jU»wJ. Ã‹tUtdt‰WŸ Ï¢braš äFÂahf¡ fhz¥gLtJ __________.                                                                                        

i) jhtu c©âfŸ         ii) khär c©âfŸ            iii) mid¤J©â            iv) Ïu¤j c©âfŸ 

7.ghÿ£ofë‹ K‹d§fhšfŸ bghJthd xU mik¥Ãid bg‰¿UªjhY« mit bt›ntW 

éy§Ffëš gšntW éjkhf ga‹gL¤j¥gL»‹wd. Ïjid Ï›thW miH¡fyh«                                                                                                    

i) nAhnkhnyhf° cW¥òfŸ                                ii)mdhnyhf° cW¥òfŸ                                                                                      

iii)v¢r cW¥òfŸ                                                              iv) ts®¢ÁÍwh cW¥òfŸ  

8. cz® Ûir cnuhk§fŸ fhz¥gL« éy§F.                                                                                                                        

i) btsthš                    ii) ahid                       iii) kh‹                 iv) óid  

9.ahidæ‹ jªj§fŸ ______________________ gšè‹ khWghL MF« .  éil : bt£L«  gšè‹ 
10.eh‹F miwfSl‹ Toa tæW cila éy§F.  

i) ahid                           ii) lhšÃ‹           iii) kh‹                            iv) f§fhU  

11. kåjå‹ ruhrç clš bt¥gãiy _________                                                                                                                                       

i) 98.4
0 

- 98.6
0

 F       ii) 96.6
0 

- 96.8
0

 F           iii) 94.4
0

 - 98.6
0

 F           iv) 98.4
0

- 99.6
0

 F  
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12. ä£uš thšÎ ______________________ Ïilæš fhz¥gL»wJ.                                                                                                       

i) tyJ Mç¡»Ÿ, tyJ bt©£ç¡»Ÿ                                  ii) ÏlJ Mç¡»Ÿ, ÏlJ  bt©£ç¡»Ÿ 

iii) tyJ bt©£ç¡»Ÿ, Eiupuš jkå                               iv) ÏlJ bt©£ç¡»Ÿ, bgUªjkå  

13. c©ik¡fU¤J (A): ghÿ£oæ‹ Ïja« xU iknahb#å¡ Ïja« MF«.                                                                                 

fhuz« (R): ghÿ£ofëš Ïja¤ Jo¥ò Áw¥ghd jir¡ f‰iwfshš f£L¥gL¤j¥gL»wJ.(ng° 

nk¡f®)                                     

m)A k‰W« R Ïu©L« rç; R MdJ AI és¡F»WJ.                                                                                                                

M)A k‰W« R Ïu©L« rç; Mdhš R MdJ Aia és¡FtÂšiy.                                                                                                                  

Ï) A k£Lnk rç; Mdhš R jtW.           <) A jtW; Mdhš R rç. 

14.ghÿ£o mšyhj bjhFÂia¡ f©l¿ªJ vGJf.                                                                                                                         

m)lhšÃ‹, thšu°, KŸs«g‹¿, Kaš, btsthš                 M) ahid, g‹¿, FÂiu, fGij, Fu§F                                                                   

Ï) M©onyh¥, kh‹, gR, vUik, flkh‹                                 <) ehŒ, óid, Kjiy, Á§f«, òè 

15. ghÿ£ofë‹ òw¤njhèš fhz¥gLtJ.                                                                                                                                              

m) cnuhk«, cz® cnuhk«, cnuhk K£fŸ                               M) cnuhk«, ef«, éuš ef§fŸ                                                                                                   

Ï) cnuhk«, cz® cnuhk«, bfh«òfŸ                                        <) cnuhk«, ef«, brÂšfŸ 

16. x‰Wikæ‹ mo¥gilæš f©l¿f.    Âä§fy« :  JL¥òfŸ :  btsthš  : _______  

éil : Ïw¡iffŸ                                                                                                                    

17. nfho£lt‰iw ãu¥òf. Ïu¤j¢ Át¥gQ : M¡ì#id vL¤J¢ brš»wJ. Ïu¤j btŸisaQ : 

____________                                  éil : nehŒ¡»UäfŸ jh¡Fjèš ÏUªJ cliy¥ ghJfh¡»wJ. 

18.khWghL milªjj‹ mo¥gilæš, xU§»iz¤J vGJf.                                                                                                  

bt£L« g‰fŸ ; ahidæ‹ jªj«     _______________ ,   KŸs«g‹¿æ‹ K£fŸ 

                                                                                                   éil : òw mL¡F nuhk§fŸ 

gFÂ - M 

1. ghÿ£ofS¡Fça jå¥ g©òfŸ Ïu©oid¡ F¿¥ÃLf. 

éil : m . òw mL¡F nuhk§fŸ    

              M. ghšRu¥ÃfŸ 

2. Ã‹tUtdt‰¿š x‹bth‹¿‰F« Ïu©L vL¤J¡fh£LfŸ jUf. 

m) mirnghL« éy§FfŸ     M) flšthœ ghÿ£ofŸ 

éil : m.  mirnghL« éy§FfŸ -   gR, vUik    

              M. flš thœ ghÿ£ofŸ    -   Âä§fy«, lhšÃ‹ 

3. ghÿ£ofëš fhz¥gL« gšyik¥ò ahJ ? ahidæ‹ jªj« vj‹ khWghL? 

éil :                                                                                                                                                          

     * ntWg£l gš mik¥ò                                                                                                                              

     * bt£L« g‰fŸ 
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4. ghiytd¢ NHèš thH x£lf« bg‰WŸs jftik¥òfëš eh‹»id¡ F¿¥ÃLf. 

éil :                                                                                                                                              

    * njhš jokdhdJ.                                                                                                                                                   

    * Úiu <®¤J¡ bfhŸs M°kho¡ bršfis¡ bfh©LŸsJ.                                                                          

    * ml®¤Âahd f© òUt§fŸ cŸsd.                                                                                           

    * ehÁ¤ Jis, kzš JfŸfŸ cŸns òfh t©z« mikªJŸsJ. 

5.. Ûbahè vÂbuhè¤jš _y« vÂ®¥gL« bghUŸfis m¿jš v‹whš v‹d? v.fh£LfŸ jUf. 

éil :                                                                                                                                                    

    Ûbahèia c©lh¡» mj‹ vÂbuhèia czU« Âw‹ _y« vÂ®¥gL« bghUŸfë‹ 

ÏU¥Ãl¤ij f©l¿tjhF«.  v.fh - btsthš. 

6. ghÿ£ofë‹ Ïja¤Âš fhz¥gL« thšÎfS« mt‰¿‹ mikél§fisÍ« vGJf? 

éil :                                                                                                                                              

   *_éjœ thšÎ                   - tyJ bt©£ç¡»Ÿ k‰W« tyJ Mç¡»S¡F« Ïilæš.                                                   

   *<çjœ thšÎ                       - ÏlJ bt©£ç¡»Ÿ k‰W« ÏlJ Mç¡»S¡F« Ïilæš.                                                                        

   *Ãiw tot gškdç thšÎ    - tyJ bt©£ç¡»Ÿ, Eiupuš jkå¡F Ïilæš fhz¥gL«.                                                       

   *Ãiw tot bgUªjkå thšÎ  - ÏlJ bt©£ç¡»Ÿ, bgUªjkå¡F Ïilæš fhz¥gL«. 

7. ghÿ£ofë‹ jkå, ÁiufŸ Ït‰¿¡»ilna cŸs ntWghLfëš eh‹»id¡ F¿¥ÃLf. 

éil :                                                                                                                                              

JkåfŸ ÁiufŸ 

Rt® jokdhdJ Rt® bkšèaJ 

MHkhdit nknyh£lkhdit 

Eiupuš jkå R¤Âfç¡f¥glhj  Ïu¤j¤ij 

vL¤J¢ bršY« 

Eiupuš Áiu R¤Âfç¡f¥g£l Ïu¤j¤ij 

vL¤J¢ bršY«. 

thšÎfŸ fhz¥gLtÂšiy. thšÎfŸ fhz¥gL»‹wd. 

 

8. Ïu¤j¤Â‹ Ãsh°kh gFÂæš fhz¥gL« Ãsh°kh ònuh£O‹fŸ _‹¿id¡ TWf. mt‰¿‹ 

gâfisÍ« F¿¥ÃLf. 

éil :                                                                                                                                                             

   * Fnshòè‹  -  nehŒ vÂ®¥gh‰wš 

   * ~igÃçndh#‹ -  Ïu¤j« ciwjš  

   * Mšòä‹   -  Ú®¢rkãiy. 
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9. c£fU Ïšyhj Ïu¤j¢ bršfŸ ahit? c£fUé‹¿ ÏU¥gjhš v‹d ga‹? 

éil :  

  c£fU  Ïšyhj  Ïu¤j¢  bršfŸ - Ïu¤j Át¥gQ¡fŸ.  

  ga‹fŸ : *  ËnkhFnshÃ‹ cŸsJ. 

                    * Át¥ò ãw¤ij bfhL¡»wJ.  

                    * Rthr thÍ¡fis vL¤J brš»wJ. 

10. Ïu¤j ciwjèš g§FbgW« Ãsh°kh ònuh£O‹fŸ, Ïu¤j mQ¡fŸ ahit? 

éil :                                                                                                                                                                                                          

   * Ãsh°kh ònuh£o‹   -  ~igÃçndh#‹    

   * Ïu¤j mQ¡fŸ   -  Ïu¤j¤j£LfŸ. 

11. m) ÁWÚuf¤Â‹ mik¥ò, braš myFfŸ ahit ?                                                                                   

   M) ÁWÚ® btënaW« ghijæ‹ mo¥gilæš  kåjfêÎ Ú¡f  k©ly¤ÂYŸs Ã‹tU«      

       cW¥òfis tçir¥gL¤Jf. (ÁWÚ® ehs« , ÁWÚ®òwtê, ÁWÚuf« , ÁWÚ®¥ig) 

éil :                                                                                                                                                                          

    m. be~¥uh‹fŸ                                                                                                                                               

    M. ÁWÚuf«          ÁWÚ® ehs«           ÁWÚ®¥ig           ÁWÚ® òwtê 

12. Ã‹tU«  ghÿ£ofë‹  Ïu¤j RH‰Áia  és¡F«  ãušgl¤Âid  c‰Wneh¡fÎ«. 

i) ÑnH ju¥g£LŸs rçahd Ïu¤j¡FHhŒfŸ m , M , Ï , < ia nj®ªbjL¡f. 

m) Eiupuš Áiu  M) bgUŠÁiufŸ  Ï) Eiupušjkå  <) kfhjkå   

ii) P, Q, R, S khÂçfëš rçahd Ïizia¤ nj®ªbjL¡f.                                                                                                                                                                    

m) P k‰W« Q = M¡ì#nd‰w. R k‰W«  S = M¡ì#nd‰w« milahj 

M) P k‰W« Q = M¡ì#nd‰w« m‰w. R k‰W« S = M¡ì#nd‰w« milªj 

Ï) mid¤J« M¡ì#nd‰w« milªjJ    

<) mid¤J« M¡ì#nd‰w« milahjJ                                                                                                                                                                       

éil :   

      (i)    m. Eiupuš Áiu - C   

              M. bgUŠÁiufŸ - A      

              Ï. Eiupuš jkå -  B        

               <. kfh jkå - D                                                                         

          (ii) rçahd Ïiz  P k‰W«  Q = M¡ì#nd‰w« m‰w. R k‰W«  S = M¡ì#nd‰w« milªj. 
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13. i) jtisæ‹ nkš jhilæš xnu khÂçahd g‰fŸ fhz¥gL»wJ. Mdhš kåjåš 

khWg£LŸsJ. kåjåš fhz¥gL« Ï¤jifa gšyik¥ò¡F _______________ v‹W bga®. 

m) nAhnkhlh‹£ tif    M) Inrhlh‹£ tif     Ï) bA£onuhlh‹£ tif    <) m¡nuhlh‹£ tif 

ii) ghÿ£ofë‹ gšN¤Âu« ICPM = 2023 / 1023 v‹W vGj¥g£lhš ÏÂš Ïl« bgwhj g‰fë‹ 

tif______. 

m) (I) bt£L« g‰fŸ                                                          M) (C) nfhiu¥ g‰fŸ                                                     

Ï) (P) K‹filthŒ g‰fŸ                                                 <)  (M) Ã‹ filthŒg‰fŸ 

éil : 

    i)  bA£onuhlh‹£ tif                ii) (C) nfhiu¥ g‰fŸ 

14. éLg£l Ïd§fis rçahd éil bfh©L ãu¥òf.  

thšÎfŸ ÏU¥Ãl« ntiy 

<çjœ thšÎ mšyJ ä£uš 

thšÎ  

 (i) ÏlJ bt©£ç»ëèUªJ 

ÏlJ V£ça¤Â‰F Ïu¤j« Ã‹ 

bršYjiy jé®¡F« 

 (ii) tyJ Mç¡»nyh 

bt©£ç¡»yh® Jisæš 

tyJ Mç¡»ëèUªJ tyJ 

bt©£ç¡»S¡F Ïu¤j« 

bršYjiy¡ f£L¥gL¤J»wJ 

bgUªjkå thšÎ  bgUªjkå njh‹W« Ïl¤Âš (iii) 

Ãiw¢rªÂu thšÎ                 (iv) bgUªjkåæèUªJ Ïu¤j« 

ÏlJ bt©£ç¡»S¡F 

tUtij jé®¡F« 

éil :  

      (i)   ÏlJ  Mç¡»Ÿ  k‰W«  ÏlJ  bt©£ç¡»Ÿ  Ïilæš 

      (ii)  _éjœ thšÎ  

      (iii) Ïu¤j«  ÏlJ  bt©£ç¡»Ÿ  ÏUªJ  bgUªjkå¡F  brštij  xG§FgL¤Â  Ïu¤j«  

            Ã‹ndh¡» brštij  jL¡»wJ.     

     (iv) bgUªjkå k‰W« Eiupuš jkå njh‹W« Ïl¤Âš. 

15. bt›ntW thœél§fëš thœ»‹w cæçd§fŸ mªjªj thœél§fS¡F V‰wthW 

j¡fthœ¡if Kiw, czÎ¥ gH¡f«, clš mik¥òfSl‹ thœ»‹wd. Ïj‰F jftik¥ò v‹W 

bga®. ghÿ£oæ‹ Áw¥ghd jftik¥Ãid¤ nj®ªbjL¡f. 

m) flšthœ ghÿ£oahd Âä§fy«, jdJ clš bt¥g¤ij Óuhf¥ guhkç¡f bg‰WŸs jftik¥ò  :     

    (jhil gÄ‹ j£Lfshf kh¿aJ / K‹iffŸ JL¥òfshf kh¿aJ / njhY¡foæš nrä¡f¥g£l    

bfhG¥ò) 

M) czit f©l¿tj‰fhd btsthè‹ jftik¥ò  :  (K‹iffŸ Ïw¡ifahf kh¿aJ / fhšfŸ 

_ykhf jiyÑHhf¤ bjh§Fjš / gw¤jè‹nghJ ca® Ru¤Âš Ñ¢ÁL« xè btë¥gL¤Jjš ) 

éil :  

   m. njhY¡foæš nrä¡f¥g£l bfhG¥ò   

   M. gw¤jè‹ nghJ  ca®Ru¤Âš  Ñ¢ÁL« xè  btë¥gL¤Jjš. 
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16. clè‹ `kh°l® bfä°£' v‹W ÁWÚuf« miH¡f¥gL»wJ - fhuz« f©l¿ªJ vGJf. 

m) clèš bgw¥gL« mid¤J ntÂ¥bghUŸfS« ÁW Úuf¤Âš bgw¥gL»‹wd  

M) ÁWÚuf«, Ïu¤j¤Â‹ ntÂæiaò rk ãiyia¥ ngQ»wJ. 

Ï) ÁWÚuf«, clèš bgW« mid¤J ntÂ¥bghUŸfisÍ« btëna‰W»wJ. 

<) ÁWÚuf«, clè‹ mid¤J ntÂ¥bghUŸfisÍ« nrä¤J it¤J¡bfhŸ»wJ.  

éil : 

   M. ÁWÚuf« Ïu¤j¤Â‹ ntÂæiaò  rkãiyia¥ ngQ»wJ.   

gFÂ – Ï 

1. be¥uhå‹ mik¥ò g‰¿a és¡f¥ gl¤Âid c‰Wneh¡fÎ«. 

 

i) m Kjš C tiu cŸs ghf§fis vGJf     ii) be¥uhå‹ K¡»a brašghLfis és¡Ff. 

éil : 

  (i)   m. bgskhå‹ »©z« 

        M. »nshkUy° 

         Ï. m©ik¢ RU©l FHš 

         <.  U tot bA©èæ‹ tisÎ 

         c.  nrŒik¢ RU©l FHš 

         C. nrfç¡F« ehs« 

(ii)  

 be¥uh‹ Ïu¤j¤ij tof£o¢ ÁWÚiu¥ Ãç¡»wJ. 

 Ïu¤j¤Â‹ ntÂæiaig¢ Óuhf it¡»wJ. 

 Ïu¤j¤Â‹ kÂ¥ig xG§F¥gL¤J»wJ. 
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2. kåj‹ Ïja¤Â‹ mik¥ò, brašgL« éj¤ij jFªj gl¤Jl‹ ghf§fis¡ F¿¥Ã£L 

és¡Ff. 

éil : 

 kåj Ïja« X® cŸÇl‰w jireh® mik¥òila cW¥ghF«.  

 ÏJ r‰W  jiyÑœ T«ò  tot« mšyJ Ãuä£ tot« cilaJ. 

 Ïja¤ij¢ R‰¿Y« Ïu©lL¡F¥ glykh»a  bgçfh®oa ciw mikªJŸsJ.  

 Ïja¤Â‹bgçfh®oaš ciwfS¡F Ïilæš cŸs Ïilbtëæš bgçfh®oaš Âut« 

ãu«Ã cŸsJ. 

 

 Ïja«  eh‹F miwfis¡ bfh©lJ. mit: tyJ V£ça« , ÏlJ V£ça«,  tyJ 

bt©£ç¡»Ÿ,  ÏlJ bt©£ç¡»Ÿ MF«.  

 ty¥òw  ÏjakhdJ clèš ÏUªJ R¤Âfç¡f¥glhj  Ïu¤j¤ij¥ bg‰W btëna‰W»wJ.  

 Ïl¥òw  ÏjakhdJ R¤Âfç¡f¥g£l M¡ì#‹ ä¡f Ïu¤j¤ij  bg‰W  clš  KGtJ« 

brY¤J»‹wJ. 

Ïja« brašgL« Kiw :  

 fh®oah¡ jirædhš kåj Ïja« RU§» éç»wJ. 

 Ïja miw RU§F« ãiy¡F ‘Á°nlhš’ v‹W bga® 

 Ïja miw éçtilÍ« ãiy¡F ’ila°nlhš’ v‹W bga®. 

 Mç¡Fyh® ila°nlhè‹ nghJ Mç¡»ŸfŸ éçtilªJ Ïu¤j¤ij¥ bgW«. 

 bt©£ç¡Fyh® Á°nlhè‹ nghJ Ïja« RU§» bt©£ç¡»ëèUªJ Eiupuš 

jkå¡FŸS«, kfh jkå¡FŸS« Ïu¤j« brš»‹wJ. 

 Mç¡»Ÿ RU§» <çjœ, _éjœ thšÎfë‹ têahf Ïu¤j« bt©£ç¡»ŸfS¡F 

mD¥g¥gL»‹wd. 

 bt©£ç¡»ŸfŸ RU§F« nghJ Mç¡Fnyh bt©£ç¡Fyh® thšÎfŸ KLtjhš ‘y¥’ 

xèÍ« Âw¡F« nghJ ‘l¥’ v‹w xèÍ« V‰gL»wJ. 

 kåj Ïja« ãäl¤Â‰F 72 Kiw Jo¡»wJ. 
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3. ÁWÚuf¤Â‹ ÚŸbt£L¤njh‰w¥ gl« tiuªJ ghf§fis¡ F¿¡f. 

éil : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. jftik¥ò v‹whš v‹d? Ã‹tU« ghÿ£ofë‹ jftik¥òfis étç¡f. 

1. Âä§fy«   2. JUt¡fuo     3. f§fhU    4. jhtu§fis c©Q« ghÿ£ofŸ. 

éil : 

jftik¥ò : 

             bt›ntW thœél§fëš thœ»‹w cæçd§fŸ mªjªj Ïl§fS¡F V‰g mit bg‰WŸs 

òw¤njh‰w clš mik¥ò¡F jftik¥ò v‹W bga®. 

éy§Ffë‹ jftik¥òfŸ: 

1.Âä§fy« 

 Ïij  ÚªJtj‰F  V‰wthW  K‹iffŸ  bjhF¥òfshf  kh¿ÍŸsd. 

 clš  bt¥g¤ij¤  j¡f it¤J¡bfhŸs äf mÂf mséš bfhG¥ò¤ Â£LfŸ 

nrä¡f¥gL»‹wd. 

 Czit  to¡f£Ltj‰F  Ïªj  gÄ‹ j£LfŸ  ga‹gL»‹wd. 

2.JUt¡ fuo 

 fL« Fëçš ÏUªJ j§fis ghJfh¡f clš KGtJ« cnuhk  f«gë¥  ngh®it. 

 Fëiu jh§f VJthf jo¤j¤ njhš  

3. f§fhU 

 j§fŸ F£ofis  ghJfh¡f tæ‰¿š igfŸ. 

4. jhtu§fis c©Q« ghÿ£ofŸ 

 bršYnyh°  czit  brçkhd«  brŒa  tæ‰¿š  g»®ªJ  thG«  gh¡Oçah¡fis¡ 

bfh©LŸsd.   

 Ïªj  gh¡Oçah¡fŸ  bršYnyhi[  Áij¡F«  behÂfis  bfh©LŸsd. 
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ghl«-6  thœ¡if Ïa¡f¢ brašfŸ 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 3 - 4 7 

gFÂ - m 

1. khndh£nuhghéš, czÎ¥ bghUŸfis c¿ŠRtj‰fhd Áw¥ghd nt®fŸ. 

i) Ah°nlhça§fŸ          ii) ik¡nfhiurh nt®fŸ             iii) g‰W nt®fŸ         iv) nt‰¿l nt®fŸ  

2. <°£o‹ fh‰¿šyh¢ Rthr¤Âdhš c©lhtJ   

i) yh¡o¡ mäy«          ii) igUé¡ mäy«                   iii) v¤jdhš      iv) mÁo¡ mäy« 

3.Ú®¤ njit¡fhf¤ bj‹idæ‹ nt®fŸ, jhŒ¤ jhtu¤ijé£L btFbjhiyéš cŸsd. 

m¤jifa nt®fë‹ Ïa¡f«.   

i)xërh® Ïa¡f«        ii) <®¥ò¢ rh®ò Ïa¡f«         iii) Ú®¢ rh®ò Ïa¡f«               iv)ntÂ¢ rh® Ïa¡f« 

4. jhtu§fëš iry¤Â‹ gâ. 

i)  Úiu¡ fl¤Jjš                                                        ii) czit¡ fl¤Jjš                                                                    

iii)mändh mäy¤ij¡fl¤Jjš                            iv) M¡Á#id¡ fl¤Jjš 

5. j‰rh®ò C£lKiw¡F¤ njit¥gLtJ.   

 i) CO2 k‰W« Ú®                 ii) g¢ira«                      iii) Nça xë                  iv) Ïit mid¤J« 

6.Ïiy¤JisfŸ ________  cjÎ»‹wd. 

i)xë¢ nr®¡ifæ‹ nghJ CO2 it vL¤J¡ bfhŸtj‰F.       

ii)xë¢nr®¡ifæ‹ nghJ O2 it  btëæLtj‰F. 

iii) Úuhé¥ngh¡»‹ nghJ Úuhéia btëæLtj‰F.               

iv) Ïit mid¤J« 

7.gRªjhtu§fëš fhz¥gL«  __________  brš E©QW¥ig czÎ c‰g¤Â bjhê‰rhiyfŸ vd 

miH¡fyh«? 

i) ik£nlhfh©oçah                   ii) gR§fâf«                   iii) v©nlhÃshrtiy          iv) c£fU                    

8.f°¡ô£lh, é°f« ngh‹w x£L©â¤ jhtu§fëš fhz¥gL« Áw¥ghd nt®fŸ ngh‹w 

mik¥ò Ï›thW miH¡f¥gL»wJ. 

i) ntçfŸ                                        ii) Ah°nlhçah                 iii) iAgh¡fŸ                    iv) °nlhy‹ 

9. kåj czÎ¡FHš ghijæš mikahj cW¥Ãid vGJf.  

i)   bjh©il  fiza«          ii) thŒ                                iii) thŒ¡Fê                   iv) fiza« 
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gFÂ - M 

1.A, B  F¿æ£l jhtu¤ j©o‹ th°Fyh® ÂR¡fë‹ bga®fis¡ F¿¥ÃLf. 

m) A , B - Ï‹ bga®fŸ 

M) A æ‹ têahf¡ fl¤j¥gL« bghUŸfŸ ahit? 

Ï) B æ‹ têahf¡ fl¤j¥gL« bghUŸfŸ ahit? 

<)  v›thW A æ‹ têahf¥ bghUŸfŸ ÏiyfS¡F¡ fl¤j¥gL»‹wd?      
éil :                                                                                                                                                

    m.  A - iry«    B - ònsha«                                                                                                                       

    M. A æ‹ têahf¡  fl¤j¥gL«  bghUŸfŸ  Ú®  k‰W«  fåk¥ bghUŸfŸ.                                                                           

    Ï. B æ‹ têahf¡  fl¤j¥gL«  bghUŸfŸ  czÎ  k‰W«  mändh mäy§fŸ.  

    <. Úuhé¥ngh¡F, ntuG¤j« 

 2. czñ£l« v‹whš v‹d? vªj tifahd czñ£l« gRªjhtu§fëY« bgU«ghyhd 

éy§»d§fëY« fhz¥gL»wJ? 

éil : 

   czñ£l« :  czÎ  c£bfhŸtj‹  _y«  M‰wiy¥  bgW«  ãfœ¢Á  czñ£lkhF«.                                  

   jhtu§fëš  czñ£l«   :  gRªjhtu§fëš  j‰rh®ò  czñ£lKiw.  

   éy§Ffëš  czñ£l«  :  Ãw  czñ£l Kiw. 

3. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs C£l KiwfnshL, mt‰¿‹ Áw¥ò cW¥òfis j¡f vL¤J¡fh£Ll‹ 

bghU¤Jf. 

j‰rh®ò C£lKiw ik¡nfhiurh nt®fŸ  f°F£lh  

x£L©âfŸ g¢ira« khndh£nuh¥gh 

k¡F©âfŸ Ah°nlhça§fŸ iAÃ°f°  

éil : 

j‰rh®ò C£lKiw g¢ira«  iAÃ°f°  

x£L©âfŸ Ah°nlhça§fŸ f°F£lh  

k¡F©âfŸ ik¡nfhiurh nt®fŸ  khndh£nuh¥gh 

 

4. bfhL¡f¥g£oU¡F« gl¤ij ftå¡f.  

m) gl« A, B Ïš fhz¥gL« Ïa¡f§fis¡ F¿¥ÃLf. 

M) v›thW Ï›éa¡f§fŸ bjh£lhš ÁQ§» Ïiyfë‹                                                                                          

      Ïa¡f§fëèUªJ ntWgL»‹wd?  

éil : 

  m. A  Ïš fhz¥gL«   Ïa¡f«   :   <®¥ò¤Âir¢ rh®ò Ïa¡f«.                                                                                

        B  Ïš fhz¥gL«   Ïa¡f«   :   xë¤Âir¢rh®ò Ïa¡f«.                                                                                      

  M.  

A, B Ïš fhz¥gL«  Ïa¡f« bjh£lhš  ÁQ§»  Ïiyfë‹  Ïa¡f« 

1. ts®¢Á rh®  Ïa¡f«.  1. ts®¢Á  rhuh  Ïa¡f« 

2. ö©lY¡F  bkJthd gÂš éid                                               2. ö©lè‹  cldo  gÂš éid  

 

A B 

 



கல்வி அமுது  - 10ம் வகுப்பு அறிவியல் 

61 
 

5.fh‰¿šyh¢ RthÁ¤jèš --------- v‹gJ 6 fh®g‹ bfh©l nr®k«,  yh¡o¡ mäy« 

v‹gJ_______ fçk¢ nr®k«. 

éil :  FS¡nfh° ,   3 fh®g‹ 

6.r®¡fiu¡ fiurš MšfAyhf kh‰wkil»wJ. 

m) nk‰f©l braèš v¤jifa ãfœ¢Á eilbgW»wJ?      M) vªj E©Qæç <LgL»wJ?  

éil :  

    m. behÂ¤jš  ãfœ¢Á     M. <°£  

7. kåjå‹ Rthr¡fh‰whdJ _____________têahf _______________ ¡FŸ brš»wJ.  Û‹fëš 

ÚuhdJ  ______ têahf clY¡FŸ br‹W, Úçš fiuªJŸs M¡ì#‹ ___________¡FŸ guÎ»wJ.  

éil :  

      ehÁ¤Jis,  EiupuY¡FŸ,   thŒ,  brÎŸfëš cŸs Ïu¤j¡ FHhŒfS¡FŸ guÎ»wJ.  

8. nt® x£L©âfS¡F Ïu©L vL¤J¡fh£LfŸ jUf.mit X«òæçfëläUªJ 

czÎ¥bghUŸfis c¿Šr bg‰WŸs Áw¥ò mik¥ò ahJ?  

éil :  

    nt® x£L©â : f°F£lh, é°f«.                                                                                                                           

     czÎ¥bghUŸfis c¿Šr bg‰WŸs Áw¥ò mik¥ò : Ah°nlhça§fŸ. 

9.k£F©âfŸ v‹whš v‹d? Ïu©L vL¤J¡fh£LfŸ jUf. 

éil : Áy jhtu§fŸ  jk¡F¤  njitahd czit jhnk jahç¡f  Ïayhjit.  Ïit  Ïwªj 

jhtu éy§FfëläUªJ czit¥ bgW»wJ. Ïit  k£F©âfŸ  vd¥gL«.    

v.fh - óŠir, gh¡Oça§fŸ. 

10. kåjå‹ Óuz k©ly¤Â‹ Ús« v‹d? Óuz k©ly¤Â‹ ghf§fis czÎ bršY«  

mo¥gilæš tçir¡»ukkhf vGJf. 

éil : 

   x‹gJ Û£l®  .       

   thŒ        thŒ¡Fê       bjh©il       czÎ¡FHš        Ïu¥ig       ÁWFlš          bgU§Flš       

ky¡Flš           kythŒ. 

11. RthÁ¤jš v‹whš v‹d? fh‰WŸs RthÁ¤jY¡fhd ntÂ¢rk‹gh£oid vGJf.  

éil : eh« c©Q« czÎ¥ bghUŸfŸ M¡ìfuz« milÍ« ãfœ¢Á RthÁ¤jš vd¥gL«.       

                  C6 H12 O6   + 6O2                                    6CO2  + 6H20  + 2900KJ  M‰wš    

                (FS¡nfh°)                                                                        ( ATP ) 

12. ÚçèUªJ btëna vL¡f¥g£l Û‹fŸ Ú©l neu« cæUl‹ ÏU¡f KoahJ V‹? 

éil :   Û‹fë‹ bghJthd Rthr cW¥ò  brÎŸ.  ÏJ Úçš cŸs M¡ì#id Ãç¤bjL¥gj‰F 

ga‹gL»wJ. Mdhš Úiu é£L btëna  tªJ  é£lhš  fh‰¿š cŸs M¡ì#id Û‹fshš 

RthÁ¡f KoahJ.  vdnt mit  Ú©l neu«  cæUl‹  ÏU¡f  KotÂšiy. 
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13.m«nkhåahblè¡, ôçnahblè¡ éy§FfŸ v‹whš v‹d? vL¤J¡fh£LfŸ jUf. 

éil :                                                                                                                                                           

m«nkhåahblè¡ :    mÂfkhd m«nkhåahit¡ fêÎ¥bghUshf btëna‰W« cæçfŸ.    

                                         v.fh - Û‹fŸ                                                                                                                                             

ôçnahblè¡ : ôçahit¡ fêÎ¥bghUshf btëna‰W« éy§FfŸ. v.fh - ghÿ£ofŸ. 

14. bjh£lhš ÁQ§»¤ jhtu¤Âš bjhL«nghJ V‰gL« kh‰w¤Âid és¡Ff. 

éil :  

 bjh£lhš  ÁQ§»  broæ‹ gU¤j Ïiyao gFÂæš cŸs ghu‹ifkh bršfëš  Ú® 

c£òFjš  k‰W«  btënaWjš  fhuzkhf  Á‰¿iyfëš  éiu¥gG¤j«  V‰g£L 

Á‰¿iyfŸ RU§»  éç»‹wd.  

 bjh£lhš  ÁQ§» jhtu¤Âš fhz¥gL«  Ïa¡f«  ts®¢Á rhuh  Ïa¡f«. 

15. jhtu§fëš eilbgW« Úuhé¥ngh¡»id és¡F« khÂç mik¥Ãid c‰Wneh¡Ff. 

Ñœ¡f©l bghUŸfŸ jhtu§fë‹ vªj mik¥òl‹ x¥Ãl¥gL»wJ? 

       1) fl‰gŠR         2) Ú® ãiwªj f©zho FHhŒ 

 

éil : 

     1. fl‰gŠR  : jhtu¤Â‹ Ïiy k‰W« gR§fâf«.    

     2. Ú® ãiwªj f©zho FHhŒ  : iry¡FHhŒ bfh©l jhtu¤ j©L¥ gFÂ 

16. xë¢nr®¡if v‹whš v‹d? Ïªj cæ® ntÂéid¡fhd rk‹gh£oid vGJf. 

éil : 

      jhtu§fŸ Nça xë K‹åiyæš, g¢ira¤Â‹ JizÍl‹, CO2 k‰W« Úiu ga‹gL¤Â 

mt‰iw fh®nghiA£nu£lhf (°lh®¢) kh‰¿ jkJ czit¤ jahç¡F« ãfœ¢Á xë¢nr®¡if 

vd¥gL«. 

                    6CO2 + 12 H2O                                   C6 H12 O6 + 6O2 + 6H2O 

 

 

g¢ira«  

Nça xë 
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ghl«-7  R‰W¢NHš ghJfh¥ò 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

- 1 1 2 7 

gFÂ - m 

1. bghUŸfë‹ bjhF¥òfŸ ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsd. Ït‰¿š ÁijtilÍ« bghUŸfis¡ 

bfh©l bjhF¥Ãid¤ nj®ªbjL¡f. 

i) òš, ky®fŸ, ÏiyfŸ                                        ii) òš, f£il k‰W« Ãsh°o¡ 

iii) gH¤njhš, nf¡ k‰W« Ãsh°o¡                          iv) nf¡, f£il k‰W« f©zho 

2. ÑGŸst‰¿š vJ czÎ¢ r§»è?  

i) òš, nfhJik,kh                  ii) òš, ML, kåj‹             iii) ML,gR, ahid            iv) òš, Û‹, ML 

3. Ït‰¿š vit Nœãiyia¥ ghJfh¡F« eilKiwfŸ? 

i)bghUŸfŸ th§Ftj‰F¤ Jâ¥igia vL¤J¢ bršYjš                                                                                                      

ii) ga‹gL¤jhjnghJ ä‹ és¡FfŸ ä‹ éÁ¿fis miz¤jš 

iii) bghJ ngh¡Ftu¤ij¥ ga‹gL¤Jjš                                                                                                                                                 

iv) nk‰f©l mid¤J«. 

4. fW¥ò¤ j§f« v‹wiH¡f¥gLtJ vJ? 

 i) iA£nuhfh®g‹fŸ                ii) ãy¡fç                     iii) bg£nuhèa«                     iv)  <j®   

5.bghU¤jk‰wij czÎ¢ r§»èæ‹ mo¥gilæš Ú¡Ff.  

( jhtu§fŸ→ bt£L¡»ë → jtis →òè →gh«ò )                                                   éil :  òè 

6.gRik ntÂæaèdhš c©lhF« bghUS¡F vL¤J¡fh£L. 

i) Ãsh°o¡                         ii) fh»j«                             iii) cæç Ãsh°o¡                 iv) nAy#‹ 

Ôaiz¥gh‹ 

7. ________________ gRikaf thÍ bt¥gãiy kh‰w«, òé bt¥gkhjiy V‰gL¤J»wJ. 

i) iA£u#‹               ii) M¡Á#‹                     iii) ie£u#‹                       iv) fh®g‹-il-M¡i[L   

8. ________________ Fs¢ Nœãiy¤ bjhF¥Ãš Áij¥git MF«. 

i) jhtu§fŸ                ii) gh¡Oça§fŸ         iii) jtis                            iv) jhtu E©Qæ®fŸ 

9. nkf§fis¤ ö©o¢ bra‰ifahf kiH bgŒa cjÎ« ntÂ¥bghUŸ. 

i)bgh£lhÁa«  mnahilL                                   ii)fhšÁa« fh®gnd£                                                                       

iii)fªjf il M¡i[L                                        iv)m«nkhåa« gh°ng£ 

10. gok vçbghUS¡F vL¤J¡fh£L.   

i) jhäu«                            ii) ÏU«ò                    iii) k¡ÜÁa«          iv) ãy¡fç 
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11.fh‰W khRgLjš thfd§fëèUªJ btëtU« òifahY« bjhê‰rhiy fêÎfshd CO2 , SO2 , 

NO2 M»a thÍ¡fhshY« V‰gLtij¥nghy Ú® khRgLjš _______Mš V‰gL»wJ. 

i) fêÎÚ®                      ii) gæ®¢rhFgo                    iii) kiH¥bghêÎ                   iv) k© mç¥ò 

12. tdéy§FfŸ bfhšy¥gLtjhš eh« vÂ®bfhŸS« Ï‹dš ahJ? 

i) Ïa‰if  rkãiy  ghÂ¤jš                                              ii) gå¥bghêÎ Fiwjš                                                 

iii)k¡fŸbjhif Fiwjš                                                     iv) kiH¥bghêÎ mÂfç¤jš 

13.ÏªÂahéš k¡fŸbjhif bgU»¡ bfh©oU¡F« NHèš Ú®K¡»akhd MjhukhF«. Ú® 

ts¤ij nk«gL¤j eh« v‹d brŒayh«? 

i) fhLfis mê¤jš                                                   ii) ngh¡Ftu¤ij¡ Fiw¤jš                                        

iii) fêÎfis vç¤jš                                                   iv) ku§fŸ eLjš 

14.òèÍ« Á§fK« éy§F©âfshf ÏU¥gij¥ nghy ahidÍ« fh£blUikÍ« _____________. 

                                                                                                                                  éil : jhtuc©âfŸ 

15. T‰W A : ãy¡fçÍ«, bg£nuhèaK« gok vçbghUshF«.                                                                                                               

fhuz«  R   :  gy  äšèa‹ M©LfS¡F K‹ thœªj  Ïwªj  cæçd§fŸ òijªJ  

gok¥bghUshf   kh¿ÍŸsJ. 

i) A Î«, R Î« rç k‰W« R, A é‰fhd rçahd és¡f«                                                                                                                  

ii) A Î«, R Î« rç Mdhš R, A é‰fhd rçahd és¡fkšy                                                                                                         

iii) A rç R jtW               iv) AjtW R rç 

16.mG¤j¥g£l Ïa‰if vçthÍ (CNG) v‹gJ ãy¡fç, bg£nuhèa¤ijél Áwªj 

vçbghUŸ.Vbdåš __________                             éil : òif, khR¤JfŸfŸ  btëæl¥gLtÂšiy 

17.j©Ù® ò£o, czÎ l¥gh¡fŸ étrha bghUŸfëèUªj cUth¡f¥gL»wJ. Ïit Ï›thW 

miH¡f¥gL»wJ.          éil : gRik ntÂæaè‹ éisthf cUth¡f¥g£l cæç Ãsh°o¡FfŸ 

gFÂ - M 

1. Ã‹tUtdt‰iw c‰g¤Âahs®fŸ, gy tifahd Ef®nth®fŸ, Áij¥gitfŸ vd tif¥gL¤Jf 

m) t©z¤J¥ó¢Á M) bt£L¡»ë   Ï) Xzh‹  <) gh«òfŸ   c) br«gU¤Â    C) ie£nuhgh¡Oçah 

éil :  

m.t©z¤J¥ó¢Á  - Kjšãiy Ef®nth®  

M.bt£L¡»ë          - Kjšãiy Ef®nth®  

Ï.Xzh‹                 - Ïu©lh« ãiy Ef®nth®                                                                                                                                                    

<.gh«òfŸ                - _‹wh« ãiy Ef®nth®.                                                                                                                     

c.br«gU¤Â             - c‰g¤ÂahŸ®fŸ    

C.ie£nuhgh¡Oçah - Áij¥gitfŸ    
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 2. thêl¤ij¥bghW¤J cæçd§fŸ gšntW jftikÎfis¥ bg‰WŸsd. Ã‹tUtdt‰iw 

bghU¤Jf: 

m.Û‹fŸ - ÏwFfŸ  

M.x£lf« - jo¤j njhš  

Ï.jtis - JL¥ò  

<.gwitfŸ - éuèil r›Îila Ã‹d§fhšfŸ  

éil : 

m.Û‹fŸ - JL¥ò    

M.x£lf« - jo¤j njhš  

Ï.jtis - éuèil r›Îila Ã‹d§fhšfŸ  

<.gwitfŸ - ÏwFfŸ   

3. nfho£l Ïl¤ij ãu¥òf: 

m) éy§»d§fŸ RtrhÁ¤jè‹ nghJ _______________  btëæl¥gL»wJ. 

M) Nça xëæ‹ K‹åiyæš jhtu§fshš jahç¡f¥gL« bghUŸ ________________  MF«. 

                                                                                    éil : m. fh®g‹ - il - M¡i[L       M. °lh®¢ 

4. gh¡Oça§fS«  óŠirfS«  ÏwªJnghd mšyJ  mG»a  jhtu, éy§Ffis óäæš Áij¡f¡ 

fhuzkh»‹wd. Áijªj bghUŸfŸ  kWRH‰Á¡F  c£gL«nghJ,  jhtu§fë‹  ts®¢Á¡F  

ga‹gL»wJ.  Ïij  eh« v‹dbt‹W  miH¡fyh«? 

                                                                                    éil : cæ® òé ntÂæaš RH‰Á 

5.Ã‹tU« g¤Âia¥ go¤J jFªj éilia¡ f©l¿ªJ nfho£l Ïl§fis ãu¥òf 

        (Ô§F éisé¥gJ, fd cnyhf§fŸ , fh®g‹- ilM¡i[L, fªjf JfŸfŸ) 

    ghjur«, Ínuåa«, njhça«, M®rå¡, ______________fyªj fyitæèUªJ btëna‰w¥gL« 

fêÎ¥bghUŸfŸ  kåjD¡F ___________ k£Lä‹¿ NœãiyiaÍ« ghÂ¡»‹wJ. ãy¡fçæš 

cŸs ______ mäykiH cUthf fhuzkhtnjhL k£Lkšyhkš, gRikaf thÍ, _______ 

btëna‰w¥g£L fhyãiy khWgh£o‰F« òébt¥g khWjY¡F¡ fhuzkh»wJ. 

éil : (i) fd cnyhf§fŸ                (ii)  Ô§F éisé¥gJ                                                                                   

             (iii) fªjfJfŸfŸ                  (iv) fh®g‹ - il - M¡i[L        

6.Ã‹tUtdt‰iw¥ ga‹gL¤Â  czÎ¢ r§»èia cUth¡Ff. gh«ò, òš, fGF, jtis, 

bt£L¡»ë 

éil : òš              bt£L¡»ë                 jtis                 gh«ò                   fGF, 

7. Ã‹tU« cæçfis¡ bfh©L Ú®¢NHèš fhz¥gL« czÎ¢r§»èia vGJf. 

 ( Á¿a Û‹, jhtu äjit cæç, Û‹bfh¤Â, éy§F äjit cæç) 

éil : jhtu äjit cæç                 éy§F äjit cæç              Á¿a  Û‹              Û‹bfh¤Â. 
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8. Ã‹tU« czÎ tiyia c‰Wneh¡», jtwhd T‰iw¤ nj®ªbjL¡f.  

 

m) i) 'A' c‰g¤Âahs®      ii) 'F' jhtu c©â     iii) 'H' mid¤J©â    iv) 'I' ÏWÂ C‹c©â 

M) gl¤ÂYŸs czÎtiyæš v¤jid czÎ¢ r§»èfŸ cŸsd v‹gij¡ fzLÃo¡f. 

éil : m. ’I’ ÏWÂ   C‹ c©â.   

             M. 10  czÎ¢ r§»èfŸ cŸsd. 

9. Ã‹tU« cæ®-ntÂa RH‰Áia¡ f©l¿ªJ Ã‹tU« édh¡fS¡F éilaë¡f. 

 

m) v›tif C£l¥bghUŸ gçkhW»wJ.   M) m Kjš < tiu eilbgW« brašfŸ ahit? 

éil : m. fh®g‹ - il - M¡i[L         

             M. (i) xë¢nr®¡if     (ii) RthÁ¤jš     (iii)  vçjš       (iv) Áij¤jš. 

10. ÑGŸs czÎ¢ r§»èia¥ go¤J Kiw¥gL¤Â, mjid M‰wš Ãuälhf kh‰Wf. 

    kšbgç → FUé → f«gë¥ó¢Á → gUªJ 

éil :  czÎ¢ r§»è :    kšbgç          f«gë¥ó¢Á         FUé         gUªJ    

 

 

 

 

 

kšbgç 

f«gë¥ó¢Á 

FUé 

gUªJ 
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11. bfhL¡f¥g£l vL¤J¡fh£oid¥  go¤J¡ ÑGŸs édh¡fS¡fhd éilæid¤ jUf.  

m) A mšyJ B nfhLfëš vJ M‰wš xG¡»id¡ F¿¡»wJ? mj‰fhd fhuz¤ij¡ TWf. 

M) Áij¥gt‰¿‰F X® vL¤J¡fh£L¤ jUf.   

 

éil : m. B nfhL M‰wš xG§»id¡ F¿¡»wJ.  

             fhuz« : xU Nœãiy k©ly¤Âš M‰wš xnu Âiræš bršy¡ToaJ k‰W« RH‰Áa‰wJ.           

              M. gh¡Oça§fŸ  k‰W«  óŠirfŸ. 

12. m) 1 k‰W« 3-Ïš fhz¥gL« ãfœ¢Áfis vGJf.        

      M) ãfœÎ 1-I tiuaW¡f.  

 

 

 

 

 

 

 

 

éil : m) 1. xë¢nr®¡if        3. Rthr«                                                                                       

             M) xë¢nr®¡if  :  jhtu§fŸ  Nça  xë  K‹åiyæš,  g¢ira¤Â‹  JizÍl‹, CO2  

k‰W«  Úiu ga‹gL¤Â mt‰iw fh®nghiA£nu£lhf (°lh®¢) kh‰¿ jkJ czit¤  jahç¡F«  

ãfœ¢Á xë¢nr®¡if  vd¥gL«. 

 

                    6CO2 + 12 H2O                                   C6 H12 O6 + 6O2 + 6H2O 

 

 

 

g¢ira«  

Nça xë 
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gFÂ - Ï 

1. m) ÑGŸs bghUŸfis tif¥gL¤Jf. f£il, fh»j«, Ãsh°o¡, ò‰fŸ.  

  M) c§fSila tif¥gh£o‰fhd és¡f¤ij¡ jUf. 

éil :  

m) cæ®  ÁijtilÍ«   fêÎ¥  bghU£fŸ :  f£il, fh»j«, ò‰fŸ 

      cæ®  Áijtilah¡  fêÎ¥ bghU£fŸ :  Ãsh°o¡  

M)                                                                                                                                                 

      cæ® ÁijtilÍ«  fêÎ¥  bghU£fŸ :  fêÎ¥ bghU£fŸ cæçaš brašghLfë‹ 

fhuzkhfnth mšyJ E©Qæçfë‹ brašghLfë‹ fhuzkhfnth Áijtilªjhš mJ cæ® 

ÁijtilÍ« fêÎ¥ bghUŸfŸ vd¥gL«.  v.fh : f£il, fh»j«, ò‰fŸ 

       cæ®-Áijtilah¡  fêÎ¥  bghU£fŸ :  fêÎ¥  bghU£fŸ   cæçaš brašghLfë‹ 

fhuzkhfnth mšyJ  E©Qæ®fë‹  brašghLfë‹  fhuzkhfnth   Áijtilahj    fêÎ¥ 

bghU£fŸ cæ®-Áijtilah¡ fêÎ¥ bghUŸfŸ vd¥gL«.  v.fh : Ãsh°o¡. 

2.c§fSila gFÂæš Ú®¤ j£L¥gh£odhš k¡fŸ mšyšgL»wh®fŸ.  vdnt, Ú®  

j£L¥gh£oid¤ jé®¡f v‹bd‹d Kiwfis ifahSÅ®fŸ? 

éil : 

 nkf¤Âš  (ntÂ¥bghU£fŸ)  öÎjš :  Ú® nfh®¤j nkf§fëš bgh£lhÁa« mnahilL 

JfŸfis öé  kiH bghêa¢ brŒayh«.  

 c¥òÚiu¡ FoÚuhf kh‰Wjš :  flš Úiu FoÚuhf kh‰w jiyÑœ r›ñL gutš Kiwia 

Ã‹g‰wyh«.  

 mizfŸ Ú® nj¡f§fŸ :  mizfŸ k‰W« Ú®nj¡f§fëš mÂfkhf Úiu nrä¤J, 

FHhŒfŸ k‰W« fhšthŒfŸ _y« njit¥gL« Ïl§fS¡F Úiu vL¤J¢ bršyyh«.  

 Ú®¥ÃçKfL : tçirahf mikªJŸs ÁWÁW  mizfŸ mšyJ  Vuhskhd eÂ Ú®¡ 

»isfŸ M»ait _y« j©Ù® btŸskhf¥ bgU» Åzhfhkš nj¡» it¡fyh«.  

 kiHÚ® nrfç¥ò : kiHÚ® nrfç¥ò v‹gJ ÅLfë‹ nk‰Tiu k‰W« ikjhd§fëš éG« 

kiHÚiu ãy¤joæš nrä¥gjhF«. Ïjdhš kiH Ú® Åzhtij k‰W« btŸs« V‰gLtij 

jL¡fyh«.  

 <u ãy§fëš nrä¤jš :  <ukhd ãy¤Âš  nrä¡f¥g£LŸs  Ú® njitahd neu§fëš k‰w 

Ïl¤Â‰F vL¤J¢ bršy ga‹gL¤jyh«.  
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 ÅLfëš nrä¤jš : ÅLfëš e« thœ¡if Kiwfëš Á¿a khWjšfis¡ bfh©L Úiu¢ 

nrä¡fyh«. Fiwªj Úiu¥ ga‹gL¤Jjš, FëaY¡F cgnahf¥gL¤Âa Úiu òš 

btëfS¡F¥ ghŒ¢Rjš, Å£L¤ njh£l§fŸ, thfd§fŸ fGÎjš ngh‹w ntiyfS¡F 

Fiwªj mséyhd Úiu¥ ga‹gL¤j nt©L«.  

 bjhê‰rhiyfëš nrä¤jš :  ÏaªÂu§fis¡ Fë®é¡f¥ ga‹gL¤J« Úiu¢ R¤Âfç¤J 

kW RH‰Áæš <LgL¤Â Û©L« ga‹gL¤jyh«. 

3.òif, òif  v§F neh¡»D«  òif k©ly«  Ï¢NHš  clš  ey¤Â‰F V‰wjh v‹gij V‰W¡ 

bfhŸ»Ö®fsh?  

éil: 

 Ïšiy,  clš ey¤Â‰F V‰wJ mšy. 

fhuz«  :  

 òif k©ly¤Âš  cŸs  fh®g‹ JfŸfŸ  Rthr«  _y«  clè‹  cŸns  br‹W   Ïu¤j¡ 

FHhŒfëš  goit  V‰gL¤J«,  Ïjdhš  khuil¥ò  V‰gL«. 

 òifæš cŸs  CO2 tëk©ly bt¥g khWjY¡F fhuzkhf mikªJ, tëk©ly bt¥g 

ãiyia ca®¤J«.  

 ãy«, Ú® khrilÍ«.  

 òifæš  cŸs mÂfkhd CO2 Mš mäykiH  c©lhF«.  Ïjdhš  étrha  gæ®fŸ 

ghÂ¥gilÍ«.  

 ekJ  Eiupuš  k‰W«  Rthr¥ ghijfŸ  ghÂ¡f¥gLtnjhL  Rthr¡  nfhshWfisÍ« 

V‰gL¤J»wJ. 

4.fçia vç¥gjdhš V‰gL«  Ôik ga¡F« brašfis¥ g£oaèLf. 

 éil : 

 khR JfŸfŸ cUth»‹wd.  

 òé bt¥gkhjY¡F fhuzkh»‹wJ.  

 mÂf¥goahd thÍ btëna‰w¥gL»wJ.  

 ãy¤jo Ú® k‰W« Ú®ts Mjhu§fis¥ ghÂ¡»‹wJ.  

 Ú® k‰W« ãy« khRghL mila¡ fhuzkh»‹wJ.  

 ãy¤joæš cŸs fªjf¤ JfŸfŸ mäykiH cUthf¡ fhuzkh»‹wJ.  

 ghjur«, Ínuåa«, njhça«, M®rå¡ k‰W« fd cnyhf§fŸ fyªj fyitæš ÏUªJ  

bgw¥gL«  fêÎ¥ bghUŸfŸ kåjD¡F Ô§F éisé¡»‹wJ. 
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ghl«-8  fêÎÚ® nkyh©ik           

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 3 - 4 7 

gFÂ - m                                                                  

1. Úçdhš guÎ« nehŒ¡F vL¤J¡ fh£L 

 i) brh¿Áu§F                ii) »åahòGnehŒ             iii) il¥ghŒL                   iv)gh®it¡Fiw¥ghL      

2. goªj k‰W« äj¡F« bghUghl« - 6 thœ¡if Ïa¡f¢ brašfŸ 

i) Kjšãiy¢ R¤Âfç¥ò                                            ii) Ïu©lh« ãiy¢ R¤Âfç¥ò                                                                                                               

iii) _‹wh« ãiy¢ R¤Âfç¥ò                                   iv) nk‰gu¥ò¢ R¤Âfç¥ò  

3. vJ ÂU«g¥ bgw Ïayhj ts«?      

i) fç                         ii) Ïa‰if thÍ                iii) bg£nuhèa«                 iv) mid¤J« 

4. Ïa‰if thÍéš fhz¥gL« Kj‹ikahd bghUŸ. 

 i)  <¤nj‹                    ii)  Û¤nj‹                          iii)  ònuhng‹                       iv) Ãônl‹ 

gFÂ - M 

1. A , B efu§fëš fhz¥gL« bjh‰WnehŒfŸ g£il tiuglkhf¡ bfhL¡f¥g£LŸsJ. 

  1. bl§F fhŒ¢rš,   2. vè¡fhŒ¢rš,   3. fhyuh,   4. Á¡»‹ Fåah  

m. efu« A æš fhz¥gL« nehŒ¡F v‹d fhuz«? 

M. vªefu¤Â‰F¡ fêÎ Ú¡f« k‰W« öŒik äf mÂf                                                                                                           

mséš njit¥gL»wJ? 

Ï. A efu¤Âš cŸs nehæid v›thW f£L¥gL¤JthŒ?                                                                                                                                                 

éil :  

    m) öŒikæ‹ik, mR¤jkhd Ú®, J¥òuÎ trÂfŸ Ïšyhik. Úçš bgUF« bfhR¡fŸ.                                                                                 

    M. efu«  A ¡F                                                                                                                                                   

     Ï. Kiwahd fêÎÚ® nkyh©ik, R¤jkhd Ú® gUFjš, nghJkhd msÎ fê¥giw trÂfŸ,  

         Rfhjhukhd czÎ¥ gH¡f«. 

2. X® Cçš 2008 - 2009 M« M©oš V‰g£l bjh‰WnehŒfë‹ étu« t£l tiuglkhf 

bfhL¡f¥g£LŸsJ. Ïjid¡ T®ªJ neh¡» ÑGŸst‰¿‰F éilaë¡fÎ«.  

m.bgU«ghyhd k¡fis jh¡»a nehŒfŸ ahit? 

M. v›thW ÏªnehŒfis guÎ»‹wd? 

Ï. k‰w ÏU nehŒfis¡ f£L¥gL¤J« VnjD« _‹W Kiwfis vGJf. 
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éil : 

  m. bl§F fhŒ¢rš,  Á¡F‹ Fåah                                                                                                               

  M. nj§»a Úçš mÂfkhf c‰g¤ÂahF« bfhR¡fshš bl§F fhŒ¢rš, Á¡F‹ Fåah   guÎ»wJ.                                                                                                               

  Ï.  

 bfhÂ¡f it¤j Úiu Fo¤jš   

 ÂlfêÎfis Kiwahf ifahSjš  

 bghJ fê¥Ãl§fŸ mik¤jš.  

 fhyuhé‰F jL¥óÁ nghLjš    

 bghJk¡fS¡F  éê¥òz®Î V‰gL¤Jjš. 

3.kh¿ÍŸs, ÂU«g¥ bgw ÏaY«, ÂU«g¥ bgw Ïayhj ts§fis Kiwahf¥ bghU¤Jf. 

ÂU«g¥ bgW« ts§fŸ fç  fh‰W bg£nuhèa« 

ÂU«g¥ bgw Ïayhj ts§fŸ iA£u#‹ Ïa‰if thÍ Nça xë M‰wš 

éil : 

ÂU«g¥ bgW« ts§fŸ  iA£u#‹ fh‰W  Nça xë M‰wš  

ÂU«g¥ bgw Ïayhj ts§fŸ  fç Ïa‰if thÍ bg£nuhèa« 

 

4. bghUªjhij Ú¡Ff. 

m) cæç-MšfAhš, g¢ir Orš, cæç-<j®, bg£nuhèa«. 

M) fhyuh, il~ghŒL, brh¿ Áu§F, ÓjngÂ.                                                                                                                                                                         

éil :  m. bg£nuhèa«    M. brh¿ Áu§F 

5. ÂU«g¥ bgw Ïayhj ts« v‹gJ X® Ïa‰if ts«. Ïjid kåj Ef®é‹ ntf¤ijél äf 

ntfkhf Ïa‰if ãfœédhš Û©L« cUth¡fyh«. nk‰f©l T‰iw¥ go¤J, jtwhdjh mšyJ 

rçahdjh v‹gij cWÂ brŒf. jtwhf ÏUªjhš, rçahd T‰¿id¡ TWf.                                                                                                                                                       

éil : 

    Ï¡T‰W jtwhdJ.    

    rçahd T‰W : ÂU«g¥ bgw Ïayhj ts«  v‹gJ  X® Ïa‰if ts«.  Ïjid kåj Ef®é‹  

                               ntf¤ij él äf ntfkhf  Ïa‰if  ãfœédhš  Û©L«  cUth¡f  KoahJ. 

6. M‰wiy¢ nrä¡f cjÎ« rhjd§fis¡ Ã‹tUtdt‰¿èUªJ nj®ªbjL¡fÎ«. 

 ( xëU« gšòfŸ, jhäu ä‹mil, Nça Ú®Nnl‰¿, ä‹ Ú®Nnl‰¿, l§°l‹ és¡FfŸ, 

ä‹dQä‹mil ) 

éil : xëU« gšòfŸ,  Nça Ú® Nnl‰¿,  ä‹dQ ä‹ mil. 
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gFÂ – Ï 

1. bfhL¡f¥g£LŸs gl¤ij c‰Wneh¡», cUth¡f¥gL« M‰wš vJ v‹gij¡ f©LÃo¡f. 

m) cUth¡f¥g£l M‰wš kuòrh® M‰wyh? kuòrhuh M‰wyh v‹gij¡ f©LÃo¡f. 

                                                                                                                                éil :  kuòrhuh M‰wš 

M) bfhL¡f¥g£LŸs gl¤ij tiuªJ ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs ghf§fis¡ F¿¡f. 

(ä‹fy«, ä‹fy¤ij ä‹nd‰W« f£L¥gL¤Â,Nça gLfÂ®, ne® ä‹ndh£l Nça ä‹fy«, 

ä‹fy mik¥ò) 

 

Ï) gl¤Âš __________ M‰wš __________ M‰wyhf kh‰w¥gL»wJ. 

éil :   Nça M‰wš,  ä‹dh‰wš  

2. m) bfhL¡f¥g£LŸs gl¤Âš v‹d M‰wš cUth¡f¥gL»wJ? 

M) Ï›th‰wiy¥ bgWtÂš eh« vÂ®neh¡F« Ï‹dšfŸ ahit? és¡Ff. 

Ï) Nça M‰wš k‰W« mQ M‰whnyhL x¥ÃL«nghJ Ïªj M‰wš ÁwªjJ vd¡ Tw¡ fhuz« 

v‹d?  

éil :    

  m)  fh‰¿‹ _y« ä‹dh‰wš 

 M) fh‰wiy bgWtÂš vÂ®neh¡F« Ï‹dšfŸ : 

 fh‰¿‹ ntf« kâ¡F 15 »nyh Û£l® ÏU¡f nt©L«. 

 ä‹dh‰wš bjhl®¢Áahf »il¥gÂšiy. 

 Ïj‰F mÂf ãy¥gu¥ò njit¥gL»wJ 

 fh‰whiyfŸ rçtu guhkç¡f¥glhjjhš Ãu¢ridfŸ tu¡TL«. 

 Ï)  fh‰wh‰wš ÁwªjJ v‹gj‰fhd fhuz§fŸ : 

 c‰g¤Â k‰W« guhkç¥ò¢ bryÎ äfÎ« FiwÎ. 

 fh‰wh‰wš R‰W¢NHiy  ghÂ¡fhJ. 

 fÂ®Å¢R mgha« Ïšiy. 

 KjÄ£L bryÎ FiwÎ. 

Nça gLfÂ® 

ä‹fy¤ij ä‹nd‰W« f£L¥gL¤Â 

 

ä‹fy« 

ä‹fy mik¥ò 

ne® ä‹ndh£l Nça ä‹fy« 

 

Nça ä‹fy« 
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3. gy äšèa‹ M©LfS¡F K‹d® òéæš òijÍ©l jhtu¥bghUŸfŸ Áijtilªjjhš 

gok vçbghUŸfŸ cUthæd. 

m) VnjD« _‹W gok vçbghUŸfis¡ TWf.        

éil :   ãy¡fç, bg£nuhèa«,  Ïa‰if thÍ  

M) cu« jahç¤jèš vªj vçbghUŸ ga‹gL¤j¥gL»wJ?  

éil :   Ïa‰if thÍ 

Ï) Ïa‰ifthÍéš cŸs bghUŸfŸ ahit?  

éil :   äf mÂf msÎ 90  % Û¤nj‹ Á¿jsÎ <¤nj‹ k‰W« ònuh¥ng‹. 

4. fh‰W M‰wš Nçaåš ÏUªJ óäæ‹ nk‰gu¥ÃšÛJ gL« rkk‰w bt¥g¤Â‹ fhuzkhf 

cUth»wJ. 

m) “fh‰Wfë‹ ehL” v‹W miH¡f¥gL« ehL vJ? 

M) fh‰whiyfë‹ _y« bgw¥gL« bkh¤j ä‹ c‰g¤Âæš, Kj‹ik Ïl¤Âš cŸs ehL vJ? 

Ï) jäœeh£oš “fh‰whiy¥ g©izfŸ” vªbjªj kht£l§fëš cŸsd? 

<) Ñœ¡fhQ« vªj ãy¥gu¥Ãš mÂf¥goahd fh‰wh‰wš bgw¥gL»wJ?                                                                                                                                              

(rkbtë, fhšthŒ, gŸs¤jh¡F) 

éil :    

     m. bl‹kh®¡              

     M. b#®kå              

      Ï. f‹åahFkç            

       <. rkbtë 

5.bghU¤Jf :-c 

Úçdhš gut¡Toa nehŒfŸ    Ú®¤bjhl®ò nehŒfŸ   Úiu Kiwahf¥ ga‹gL¤jhjjhš 

c©lhF« nehŒfŸ  

ilghŒL 

knyçah  

(ahid¡fhš nehŒ) 

bl§F  

mÛÃ¡ tæ‰W¥ngh¡F 

ng‹ 

brh¿Áu§F  

fhyuh 

gh®it ÏH¥ò 

 

éil :    

Úçdhš gut¡Toa nehŒfŸ    Ú®¤bjhl®ò nehŒfŸ   Úiu Kiwahf¥ ga‹gL¤jhjjhš 

c©lhF« nehŒfŸ  

ilghŒL 

mÛÃ¡ tæ‰W¥ngh¡F 

fhyuh 

 

bl§F  

ÃnyçahÁ° 

(ahid¡fhš nehŒ) 

knyçah  

brh¿Áu§F  

gh®it ÏH¥ò 

ng‹ 

 

6. kåj‹, ntÂæaš bjhê‰rhiy¡ fêÎ Úuhš, Ú® khR milªJ, mij c£bfhŸtjhY«, 

bjhLtjhY« gšntW tifahd bjh‰W nehŒfŸ c©lh»‹wd. 

m) khrilªj Úçdhš cUthf¡ Toa nehŒfŸ Ïu©oid vGJf.  éil :  ilghŒL ,fhyuh 

M) eh« V‹ bfhÂ¡f it¤j Úiu¥ gUf nt©L«?  éil :  Úçdhš guÎ« nehŒfis¤ jL¥gj‰fhf 

Ï) c§fŸ Å£L¡ fêÎÚiu v›thW Û©L« ga‹gL¤JÅ®fŸ? 

éil :   

 Å£L njh£l¤Â‰F ga‹gL¤jyh«.  

 fêÎfis tof£o ga‹gL¤jyh«. 

 étrha¤Â‰F ga‹gL¤jyh«. 
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7. ÚuhdJ mid¤J cæçd§fS¡F« njit¥gL»‹w K¡»akhd Ïašghd xU bghUshF«. 

m) Ú® Mjhu§fëš äf¥ bgçaJ vJ?  

éil :  flš 

M) Ú® »il¡f¡ Toa ntW Mjhu§fŸ ahit?  

éil :  kiH,  ãy¤jo Ú® ,  M®£OÁa‹  Ú%‰WfŸ,  MWfŸ,  Vç,  Fs«. 

Ï) Úç‹ Kj‹ik Mjhu« vJ? éil :  kiH 

<) c§fŸ Å£L ãy¤jo Úç‹ msit vªbjªj Kiwfëš ca®¤JÅ®fŸ? 

éil :  kiHÚ® nrfç¥ò,  Å£L¡ fêÎ Ú® RH‰Á 

8. M‰wš fz¡ÑL v‹gJ f£ll§fëš M‰wš nrä¥ig MŒÎ brŒJ, msÅL brŒJ MuhÍ« 

KiwahF«. 

m) ÅLfëš ä‹rhu¥ ga‹gh£oid Ú§fŸ v›thW mséLÅ®fŸ?  

  éil :    bjhêšE£g fUéfë‹ ga‹gh£il Xuh©oš fz¡»Ltj‹ _y« ÅLfëš ä‹rhu¥ 

ga‹gh£oid m¿ayh«. 

M) c§fŸ gŸëæš Ï«Kiwia¥ ga‹gL¤Âdhš, mila¡Toa ga‹fŸ ahit?  

éil :   

 òé khriltij¡ Fiw¡fyh«.  

 M‰wš nrä¥ò, bryit Fiw¡fyh«.. 

 gŸëfëš  M‰wiy nk«gL¤Â  Fiwthd M‰wš  ga‹gL¤j   ÏaY«. 

 ä‹rhu¤ij  nrä¤jš  _y« ä‹ f£lz¤ij  ghÂahf  Fiw¡fyh«. 

 Ïj‹ _y«  nrä¡f¥gL«  bjhifæid  gŸë  brašÂ£l¤Â‰F¥  ga‹gL¤jyh«. 

9. eh« Ú® khRgLjiyÍ«, mjdhš ek¡F V‰gL« nfLfis¤ jé®¡F« bghU£L fêÎÚiu 

Kiwahf¡ ifahs nt©L«. 

m) Ú® v›têfëš khril»wJ?                                                                                                                                      

éil :   

 ÅLfëš ÏUªJ btënaW« fêÎfŸ,  bjhê‰rhiy fêÎfŸ,  étrha fêÎfŸ 

ngh‹wt‰¿dhš  Ú® khril»wJ. 

 FoÚçš  kåj éy§F¡ fêÎfŸ, ÁWÚ® fyªJ  éLtjhY«  Ú® khril»wJ.  

 efu§fëš fêÎÚ® MW  Fs§fëš fy¥gjhš  Ú® khril»‹wJ. 

 kåj r_f brašfshš  c©lhF«  fêÎÚ®  Úiu khR  mila brŒ»wJ. 

M) c§fŸ Å£oš Ú® khRgLjiy v›thW f£L¥gL¤JÅ®fŸ?                                                                                

éil :   

 ÅLfëš fêÎ Ú® nkyh©ik Kiwfis¡  ifahŸtj‹ _y« Ú® khRgLjiy¡ 

f£L¥gL¤jyh«. 

 Ú® nj§» ã‰gij¤ jL¤jš. 

 Úiu kWRH‰Á brŒjš. 

 mÂfkhd ol®b#‹£fŸ ga‹gL¤jhJ  ÏU¤jš. 

 ga‹gL¤Âa Úiu »zW mšyJ MœJis »zWfëš é£L  ãy¤jo Ú® k£l¤ij 

ca®¤Jjš. 
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ghl«-9   fiuršfŸ 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 2 - 3 5 

gFÂ - m 

1.X® c©ik¡ fiurš v‹gJ, fiubghUŸ fiu¥ghdhš Md xU go¤jhd fiurš. rh¡Õ° 

JfŸfŸ j©Ùçš fyªj fiurš gy go¤jhd fyitahF«. Ï~J c©ik¡ fiuryh?                                                                                                              

                                                                                                          éil :  Ïšiy,  ÏJ bjh§fš fiurš 

2.Úiu¡ fiu¥gdhf¡ bfh©l fiurš Ú®¡ fiurš MF«. fh®g‹il ršigil¡ fiu¥ghdhf¡ 

bfh©lfiurš _________ MF«.  ( Ú®¡ fiurš, Úu‰w fiurš )                  

                                                                                                           éil :  Úu‰w fiurš 

3.c¥Ã‹ fiuÂw‹ 100»uh« j©Ùçš 36»uh« MF«. 20»uh« c¥ig Úçš fiu¤jÃ‹ m¡fiurš 

bjé£oa ãiyia mila Ï‹D« v¤jid »uh« c¥ò njit¥gL«?       

                                                                                                           éil :  16 »uh« 

4.Ïu©L Âut§fŸ x‹¿byh‹W fiuÍkhdhš m¤Âut§fŸ  _______  vd¥gL«.                                                                                    

(Ïu©lw¡ fy¥git, Ïu©lw¡ fythjit )                               

                                                                                                      éil :  Ïu©lw¡ fy¥git 

5.Nça xë E« tF¥Ã‹ r‹dš têna tU«nghJ, mj‹ ghij bjçtj‹ fhuz« 

xëæ‹_________.     ( ÃuÂgè¥ghš, Ájwyhš )                             

                                                                                                            éil :  Ájwyhš 

6.xU fiurè‹ JfŸfŸ ÛE©nzh¡» têna bjçtjdhš m¡fiurš _________ vd¥gL«. 

(c©ik¡ fiurš, Tœk¡ fiurš )                                                 

                                                                                                              éil :  Tœk¡ fiurš 

7.ÏUko¡ fiurèš cŸs cW¥òfë‹ v©â¡if__________  ( x‹W / Ïu©L) 

                                                                                                              éil :  Ïu©L 

8.  Mœflš  K¤J¡  Fë¥gt®fŸ  RthÁ¡f¥  ga‹gL¤J«  thÍ¡fyit  __________                                                                                               

(Ëèa« - M¡ì#‹, M¡ì#‹ - ie£u#‹).                                éil :    Ëèa« - M¡ì#‹ 

9. òéæ‹ kz‰gu¥ò xU F¿¥Ã£l msé‰Fnkš ie£u#id j‹DŸ bfhŸsKoahãiy_________ 

vd¥gL«.     ( bjé£oa ãiy, bjé£lhj ãiy )                            éil :  bjé£oa ãiy 

10. xU bt¥g« bfhŸéidæš, bt¥gãiyia _________ fiuÂw‹ mÂfç¡F«. 

 ( mÂfç¤jhš  /  Fiw¤jhš )                                                              éil :   mÂfç¤jhš   

11. Ú® thœ cæçd§fS¡F¡ Fë®ªj Únu cfªjJ Vbdåš________ 

m)bt¥gãiy  FiwÍ«nghJ  ÚçYŸs M¡ì#å‹ fiuÂw‹ mÂfç¡»wJ. 

M) bt¥gãiy caU«nghJ ÚçYŸs M¡ì#å‹ fiuÂw‹ mÂfç¡»wJ. 

Ï) bt¥gãiy caU«nghJ ÚçYŸs M¡ì#å‹ fiuÂw‹ Fiw»Wj 
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gFÂ – M 

1.  

ntÂ¥bghUŸ 
fiuÂw‹ ( 25

0
C bt¥gãiy ) 

NaCl 36 » 

NaBr 95 » 

NaI 184 » 

nk‰f©l m£ltizæèUªJ Úé® czU« c©ikfis vGJf.                                                                                                                                                                  

éil :  

       100 »uh« j©Ùçš jå jåna  NaCl-36 »,  NaBr-95 », NaI-184 » vL¤J¡bfh©L, 25
O

C 

bt¥gãiyæš fiu¤jhš bjé£oa fiuriy cUth¡F«. 

2.bjé£oa fiurY¡F« bjé£lhj fiurY¡F« cŸs ntWghLfis¡ ÑnH¡ bfhL¡f¥g£LŸs 

F¿¥òfŸ _y« vGJf. m) 16»  NaCl 100 » Úçš  M) 36» NaCl 100 » Úçš (F¿¥ò-NaCl  Ï‹ 

fiuÂw‹ 36») 

éil : 

bjé£oa fiurš bjé£lhj fiurš 

fiuÂwD¡F rkkhd fiubghUis¡ bfh©lJ Fiwªj msÎ fiubghUis¡ bfh©lJ 

nkY« fiubghUis fiu¡f ÏalyhJ.            nkY« fiubghUis fiu¡fyh«.  

100 » Úçš 36 » NaCl fiuªj fiurš  100 » Úçš 16 » NaCl fiuªj fiurš  

3. c©ik¡ fiuriy Tœk¡fiurèèUªJ ntWgL¤Jf . 

éil : 

c©ik¡fiurš Tœk¡fiurš 

cUtsÎ 1A
0
 - 10 A

0 

tiu cUtsÎ 10A
0
 - 2000 A

0 

tiu 

xU go¤jhdit gy¥ go¤jhdit 

JfŸfŸ vëÂš guÎ« JfŸfŸ bkJthf¥ guÎ« 

xëia Ájw brŒahJ xëia  Ájw brŒÍ« 

E©nzh¡fæš bjçahJ E©nzh¡fæš k£L« bjçÍ« 

 

4. r®¡fiuia, Úçš fiu¤J, miwbt¥gãiyæš bjé£oa fiuriy cUth¡»aÃ‹ nk‰bfh©L 

r®¡fiuia¡ fiu¡f KoÍkh? E« v©z¤ij¤ jUf. 

éil :  

 miwbt¥gãiyæš  nkY« fiu¡f KoahJ,  Vbdåš   ÏJ  bjé£oa  ãiyæš  cŸsJ. 

 nkY«  mÂf  bt¥gãiyia¡  bfhL¤J  fiu¤jhš mÂbjé£oa  fiuryhf  kh¿éL«. 
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5. 20» rikaš c¥ig 50» Úçš fiu¤ÂUªjhš m¡fiurš br¿é‹ rjÅj ãiwia¡ fz¡»Lf. 

éil : 

ãiw rjÅj«  =     

கரைப ொருளின் நிரை 

கரைப ொருளின் நிரை       கரைப் ொனின் நிரை
   x 100                                                               

                   =   

  

          
 x 100                                                                                                                                                

                   =   

  

  
 x 100                                                                                                                                                

                  =  28.57% 

6.tŸë Á¿jsÎ rhjhuz c¥ò, eh¥jè‹ cU©ilfŸ, f‰óu« , rikaš nrhlh, ryit nrhlh 

M»at‰iw vL¤J¡ bfh©lh®. mt‰iw Ú® mšyJ mÁ£nlhåš fiu¡f Ka‹wh®. vÂ®gh®¡F« 

KoÎfis¡ bfh©L m£ltizia ãu¥òf. 

bghUŸ fiua¡Toa fiu¥gh‹ fhuz« 

rhjhuz c¥ò                 

eh¥jè‹ cU©ilfŸ   

f‰óu«       

rikaš nrhlh          

ryit nrhlh   

 

éil : 

bghUŸ fiua¡Toa fiu¥gh‹ fhuz« 

rhjhuz c¥ò               Ú®      maå¢nr®k« 

eh¥jè‹ cU©ilfŸ mÁ£nlh‹   rf¥Ãiz¥ò nr®k« 

f‰óu«     mÁ£nlh‹  rf¥Ãiz¥ò nr®k« 

rikaš nrhlh        Ú® maå¢nr®k« 

ryit nrhlh Ú®           maå¢nr®k« 

 

7. m) Fë®ghd§fëš fiu¡f¥gL« thÍ vJ? 

   M) m›thÍé‹ fiuÂwid mÂfç¡f Ú§fŸ v‹d brŒÅ®fŸ? 

éil : 

    m) fh®g‹ - il - M¡irL  (mšyJ)  CO2        

    M) mG¤j¤ij mÂfç¡f nt©L«. 
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8. Kfit A- š Úçš r®¡fiu fiu¡f¥g£l fiurY«, Kfit B-š Úçš °lh®¢ 

fiu¡f¥g£lfiurY« cŸsJ. 

m) v¡fiurš xëia¢ Ájwo¡F« ? 

M) vªj Kfitæš ¥busåa‹ Ïa¡f« ãfG«.? 

Ï) Kfit A, Kfit B-š cŸs fiurè‹ tifia vGJf. 

<) ÏU fiuršfSŸ xUgo¤jhd fiurš vJ? 

c) 10 A
0 

Kjš 2000 A
0 

tiu cUt msÎŸs JfŸfŸ vªj Kfitæš cŸsJ? 

éil : 

    m) Kfit  : B 

    M) Kfit : B 

    Ï) Kfit  : A- c©ik¡fiurš,   Kfit : B- Tœk¡fiurš 

    <) Kfit  : A 

    c) Kfit  : B 

9. Ã‹tUtdt‰¿š cUthF« fiurè‹ tifia vGJf. 

m) 100 »uh« Úçš 20 »uh« NaCl                         M) 100 »uh« Úçš 36 »uh« NaCl 

Ï) 80 
0
C æš 100 »uh« Úçš 45 »uh« NaCl         <) CS2 - š fiu¡f¥g£l fªjf« 

c) k©âYŸs ie£u#‹ 

éil : 

  m) bjé£lhj fiurš, 

  M) bjé£oa fiurš, 

  Ï) mÂ bjé£oa fiurš 

  <)  Úu‰w fiurš 

  c) bjé£oa fiurš 

10. Ã‹tUtdt‰¿š Ãçif ãiyik, Ãçif Clf¤ij¡ f©l¿f. 

m) ghyhil¡f£o M) nrhlh Ú® Ï) òif  

éil : 

fiurš Ãçif  ãiyik Ãçif  Clf« 

ghyhil¡f£o Ú®k«   Â©k« 

nrhlhÚ® thÍ Ú®k« 

òif Â©k«                         thÍ 
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 11. Ïuhjh tof£Ljš _y« Ãç¡f¥gL« xU fiuriy¤ jahç¤jh®. 

m) m¡fiurš v›tifia¢ rh®ªjJ? 

M) m¡fiurš xëia¤ j‹ têna mDkÂ¡Fkh? mDkÂ¡fhjh? 

Ï) m¡fiurè‹ ÏašÃid vGJf. 

<) fiubghUŸ Jfë‹ cUtsÎ ahJ? 

éil : 

   m) bjh§fš 

   M) mDkÂ¡fhJ 

   Ï) gy¥go¤jhdit, xëia Ájw¢brŒahJ 

   <) 2000 A
O

 ¡F nkš 

12.  

 

nk‰T¿a ãfœéš Á¿J neu« fê¤J nrf® Ú® Ïå¥ghf kh¿aij¡ f©l¿ªjh‹.Ïj‰fhd¡ 

fhuz« TWf 

éil : 

 vÂ® r›ñL gutš. Ï§F r®¡fiu _y¡TWfŸ E‹JisfŸ têahf ml®¤Â mÂfkhd 

Ïl¤ÂèUªJ Fiwthd  Ïl¤Â‰F ef®»wJ. 

 r®¡fiu¡ fiurš Úçš éutš miltjhš Ú® Ïå¥ghf khW»wJ. ÏªãfœÎ r›ñLgutš 

vd¥gL«. 

13. Kfit A æš R©zh«ò¤öS« ÚU« fyªj fyit cŸsJ. Kfit B æš òuj« Úçš fiuªj 

fiurš cŸsJ. 

m) v¡fiurš ¥busåa‹ Ïa¡f¤ij¥ bg‰WŸsJ? 

M) 2000 A
0
 ¡F nkš Jfë‹ cUtsit¡ bfh©LŸs fiuriy¡ f©l¿f. 

Ï) vªj Kfitæš Tœk¡ fiurš cŸsJ.? 

<) Kfit B æš cŸs Jfë‹ cUtsit¡ F¿¥ÃLf. 

c) Tœk¡ fiurš xUgo¤jhd fiuryh ? mšyJ gy go¤jhd fiuryh? 

éil : 

  m) Kfit B 

  M) Kfit A 

  Ï) Kfit B 

  <) 10 A
O

 Kjš  2000 A
O

 

  c) gygo¤jhd fiurš 
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14. éilfS¡fhd rçahd és¡f« jUf. 

m) R£lR©zh«Ã‹ fiuj‹ik bt¥gãiy mÂfç¥ghš Fiw»‹wJ. 

M) bt¥g cäœéidæš bt¥gãiy mÂfkhdhš fiuj‹ik v›thW khWgL« ? 

Ï) bt¥g« bfhŸéidæš bt¥gãiy mÂfkhdhš fiuj‹ik mÂfç¡»‹wJ. 

<) F¿¥Ã£l bt¥gãiyæš thÍ éuéa Ú®k¡ fiurèš mG¤j mÂfç¥ghš fiuj‹ik 

mÂfç¡F«. 

éil :  

   m) bt¥g cäœéidahš fiuj‹ik¡ Fiw»wJ. 

   M) fiuj‹ik¡ FiwÍ«, 

   Ï) bt¥g bfhŸéidahš fiuj‹ik mÂfç¡»wJ 

   <) mG¤j mÂfç¥ò thÍ¡fë‹ fiuÂwid mÂfç¡F«. (bA‹¿æ‹ éÂ 

ghl« - 10     mQ¡fS« _y¡TWfS« 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

- 1 1 2 7 

gFÂ - m                                                                                                           

1. ÑGŸs vL¤J¡fh£LfëèUªJ Inrhnlh¥, Inrhgh®fis milahs« fh©f. 

18Ar 
40

, 17Cl 
35

, 20Ca 
40

 , 17Cl 
37

 

éil : 

 Inrhnlh¥òfŸ : 17Cl
35

 , 17Cl
37

   

 Inrhgh®fŸ : 18Ar
40

  , 20Ca
40

.                                                                                           

2.  ie£u#å‹ _y¡TW ãiw 28. mj‹ mQ ãiw 14. ie£u#å‹ mQ¡f£L v©iz¡ fh©f.  

éil :  

     mQ¡f£L v©   =   
மூலக்கூறு நிரை 

அணு நிரை   

                           =    
  
  

                =  2                                                                                                                                                           
3.M¡ì#å‹ »uh« _y¡TW ãiw 32». mj‹ ml®¤Â 1.429»/f.brÛ. M¡ì#å‹ »uh« 

_y¡TW gUkid¡ f©l¿f.                                                                                                                                        

éil :                                                                                                                           

    M¡ì#å‹ »uh« _y¡TW gUk‹   =     

கிைொம் மூலக்கூறு நிரை 

வொயுவின் அடர்த்தி                

                                        =    

     
  

                                     = 22.4 è£l®.     
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4.Cl v‹gJ Fnshç‹ mQitÍ«, Cl2 v‹gJ Fnshç‹ _y¡TiwÍ« F¿¥git våš 

mQ¡fS¡F«, _y¡TWf£F« cŸs ntWghLfis m£ltiz¥gL¤Jf. 

éil : 

Mq _y¡TW  

ntÂéidæš  <LgL«  xU  jåk¤Â‹ 

äf¢Á¿a JfŸ mQthF«.  

xU jåk« mšyJ xU  nr®k¤Â‹ äf¢Á¿a 

JfŸ _y¡TwhF«.  

Ãiz¥òwh¤  JfŸ. Ãiz¥ò‰w¤  JfŸ.  

jå¤njh nr®ªnjh fhz¥gL«. jå¤J¡  fhz¥gL«.  

 

5. iA£u#å‹ »uh« mQãiw 1 ». M¡ì#å‹ »uh« mQãiw 16 » våš Úç‹ »uh« _y¡TW 

ãiwia¡ fz¡»Lf. 

éil : 

         Úç‹ »uh« _y¡TW ãiw   =   2[H] +1[O]  

                                                 =   2(1)+1(16)  

                                                 =   2+16 

                                                =   18 »                                                                              

6. xU nkhš msÎŸs vªj ntÂ¥bghUS« 6.023× 10
23

 JfŸfis¥ bg‰¿U¡F« 3.0115 × 10
23

 

JfŸfŸ bfh©l CO2 é‹ nkhšfŸ v©â¡ifia¡ fz¡»Lf. 

éil : 

       CO2 
é‹ nkhšfë‹ v©â¡if  =  

 துகள்களின் எண்ணிக்ரக  

அவகொட்ரைொ எண்  

                                                                    =  3.0115×1023 / 6.023×1023  

                                                 =  ½ = 0.5 nkhš.                                                      

7. ______________________ x¤j ãô£uh‹ v©â¡ifia¥ bg‰WŸsd. 

m) Inrhgh®fŸ   M) Inrhnlh‹fŸ   Ï) Inrhnlh¥fŸ   <) ãiw v©. 

éil :  Inrhnlh‹fŸ. 

8. mQ¡f£L v© mo¥gilæš tif¥gL¤Jf  m) Fnshç‹   M) ãah‹   Ï) gh°gu°   <) Xnrh‹                                                                                                                                                           

éil : 

    m. Fnshç‹ - <uQ _y¡TW                                                                                                                              

    M. ãah‹    - XuQ _y¡TW                                                                                                                             

    Ï. gh°gu° - gy mQ _y¡TW                                                                                                                                 

    <. Xnrh‹    - _tQ _y¡TW                                                                                                         
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9. Ã‹tU« T‰Wfëš jtiw¡ f©l¿ªJ ÂU¤Jf. 

m) S.T.P - š xU thÍé‹ nkhyh® gUk‹ 22.4 br.Û 

3

. 

M) 2 × x¥ò _y¡TW ãiw = Mé ml®¤Â 

Ï) X® mQ jå¤j ãiyæš fhz¥gLtJ Ïšiy. 

<) _y¡T¿YŸs mQ¡fë‹ é»j« KGikahdJ mšyJ vëikahdJ mšyJ ã®zæ¡f        

   ÏayhJ. 

c) ) H2O -X® x¤j mQ _y¡TW.                                                                                                                                                           

éil :  

   m. STP - š xU thÍé‹ nkhyh® gUk‹ 22.4 è£l®.                                                                        

   M. 2 × Méml®¤Â = x¥ò _y¡TW ãiw                                                                                                              

   Ï. X® mQ jå¤j ãiyæš fhz¥gL«.                                                                                                           

   <. _y¡T¿YŸs mQ¡fë‹ é»j« KGikahdJ mšyJ  vëikahdJ  mšyJ  ã®zæ¡f  

     ÏaY«.                                                                                                                                                       

   c. H2O - X® nt‰wQ  _y¡TW 

10.Ã‹tU« x›bth‹¿‰F« xU th®¤ijæš gÂèLf . 

m) 6.023 × 10 

23 

_y¡TWfŸ     

M) S.T.P - š 22.4 è£l® gUkDŸs thÍ                                                                                                                                            

Ï) xU fh®g‹ 12 mQéš 1/12 ghf¤Â‹ ãiw  

<) x¥ò _y¡TW ãiwæ‹ rçghÂ. 

c) _y¡TW ãiw / mQ ãiw 

éil : 

  m) mtfh£nuh v©   

  M) nkhyh® gUk‹    

  Ï) mQ ãiw myF      

  <) Mé ml®¤Â    

  c) mQ¡f£L v©.                



கல்வி அமுது  - 10ம் வகுப்பு அறிவியல் 

83 
 

gFÂ - M 
1.X® mQit¥ g‰¿a bjëthd és¡f¤ij më¡f¡ Toa eÅd mQ¡ bfhŸifahdJ miy¡ 

bfhŸif, ãiyæšyh¡ nfh£ghL, j‰nghija f©LÃo¥òfŸ M»at‰iw¡ bfh©L 

cUthdjhF«. Ït‰¿‹ _y« eÅd mQ¡bfhŸifæ‹ nfh£ghLfis étç¡f. 

éil :  

eÅd mQ¡bfhŸifæ‹ Áw¥ò¡TWfŸ : 

 mQ v‹gJ ntÂéidæš <LgL« äf¢Á¿a JfshF«. 

 mQ¡fŸ Ãs¡f¡ Toait. 

 xU jåk¤Â‹ mid¤J mQ¡fS« mid¤J¥ g©òfëY« x¤ÂU¡f nt©oa 

njitæšiy. v.fh. Inrhnlh¥òfŸ ( 17Cl 
35

, 17Cl 
37

 )  

 bt›ntW jåk§fis¢ nr®ªj mQ¡fŸ Áy g©òfëš x¤ÂU¡F«.  

v.fh. Inrhgh®fŸ ( 18Ar 
40

, 20Ca 
40

 ) 

 xU _y¡T¿š cŸs mQ¡fë‹ é»j« KGikahdJ«, ã®zæ¡f¥g£lJ« MF«. 

Mdhš m~J vëa é»jkhf ÏU¡f nt©oa mtÁaäšiy. v.fh. C12H22O11 R¡nuh° 

 xU jåk¤Â‹ mQ¡fis k‰bwhU jåk¤Â‹ mQ¡fshf kh‰W¤ jåkkh¡fš Kiwæš 

kh‰w KoÍ«. 

 xU jåk¤Â‹ ãiwia, mj‹ M‰wyhf kh‰w KoÍ«. ÏJ  E = mc
2
 v‹w I‹°Oå‹ 

rk‹gh£o‹go mikªjjhF«.  ÏJ  E = M‰wš  m= ãiw  c = xëæ‹ ntf« v‹gjhF«. 

2. mtfh£nuh éÂ¥go _y¡TW ãiw¡F« Mé ml®¤Â¡F« cŸs bjhl®ig¡ tUé¡f. 

éil :  

         x¥ò _y¡TW ãiw: x¥ò _y¡TW ãiw v‹gJ thÍ mšyJ Méæš cŸs xU _y¡T¿‹ 

ãiw¡F«,  xU iA£u#‹ mQé‹ ãiw¡F« cŸs é»j« MF«. 

                                                       thÍ mšyJ Méæ‹ xU _y¡TW ãiw 

thÍé‹ x¥ò _y¡TW ãiw   =     ------------------------------                                                                                                      

                                                                       xU iA£u#‹ mQé‹ ãiw 

Mé ml®¤Â  : Mé ml®¤Â v‹gJ khwh bt¥gãiy k‰W« khwh mG¤j¤Âš, F¿¥Ã£l gUkDŸs 

X® Mé mšyJ thÍé‹ ãiw¡F«, mj‰F¢ rk gUkDŸs iA£u#å‹ ãiw¡F« cŸs 

é»jkhF«. 

                                    xU fdgUkDŸs Mé mšyJ thÍé‹ ãiw  

Mé ml®¤Â   =  ----------------------------------- 

                                         xU fdgUkDŸs iA£u#å‹ ãiw 

    mtfh£nuh éÂ¡F£gL¤J«nghJ 

                                       xU _y¡TW Mé mšyJ thÍé‹ ãiw 

Mé ml®¤Â  =   --------------------------------- 

                                        xU _y¡TW iA£u#‹ _y¡T¿‹ ãiw 
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iA£u#‹  <uQ  _y¡TW  Mjyhš 

                                             xU _y¡TW Mé mšyJ thÍé‹ ãiw 

Mé ml®¤Â     =   --------------------------------- 

                                                       2x1 iA£u#‹ mQé‹ ãiw 

                                               xU _y¡TW Mé mšyJ thÍé‹ ãiw 

2x Mé ml®¤Â   = -------------------------------- 

                                                          1 iA£u#‹ mQé‹ ãiw 

2 x Mé ml®¤Â  =  Mé mšyJ thÍé‹ x¥ò _y¡TW ãiw 

(mšyJ)                                                                                                                                                                            

2 x Mé ml®¤Â  =  x¥ò _y¡TW ãiw 

3. Ã‹tUtdt‰¿‰F nkhšfë‹ v©â¡ifia¡ fz¡»lÎ«. 

m) 12.046 x 10
23

 mQ¡fis¡ bfh©l jhäu«  M) 27.95 » ÏU«ò  Ï) 1.51 x 10
23 

_y¡TWfis¡ 

bfh©l CO2 

éil : m) 12.046 x 10
23

 mQ¡fis¡ bfh©l jhäu« 

                                                                 mQ¡fë‹ v©â¡if          12.046 x 10
23

      

                  nkhšfë‹ v©â¡if  =    -----------------      =  -------------  =  2 nkhšfŸ 

                                                            mtfh£nuh v©                     6.023 x 10
23

   

                                                   

             M) 27.95 » ÏU«ò                                             

                                                                         bghUë‹ ãiw                       27.95 

                   nkhšfë‹ v©â¡if  =   -----------------      =   --------   =  0.5 nkhš 

                                                                 mQ ãiw                              55.9 

                                                         

              Ï) 1.51 x 10
23

 _y¡TWfis¡ bfh©l CO2 

                                                                   _y¡TWfë‹ v©â¡if       1.51 x 10
23 

  

                   nkhšfë‹ v©â¡if    =  -------------------- =  ----------   =  0.25 nkhš 

                                                               mtfh£nuh v©                      6.023 x 10
23

   

 

4. bfhL¡f¥g£l juÎfëèUªJ Ã‹tUtdt‰¿š »uh« _y¡TW ãiwia¡ fz¡»Lf. 

m) H2O        M) CO2                 Ï) NaOH              <) NO2                         c) H2SO4 

éil : 

m) H2O - »uh« _y¡TW ãiw   = 2(H)   +  1(O)  =  2 (1)  +  1 (16)   =  2+16 = 18 »uh« 

M) CO2 - »uh« _y¡TW ãiw   = 1(C)    + 2(O)  = 1 (12)  +  2 (16)  =  12+32 = 44 »uh« 

Ï) NaOH- »uh« _y¡TW ãiw  = 1(Na)  + 1(O) + 1(H)  =1 (23)  + 1 (16)  + 1 (1)  =  23+16+1 = 40 » 

<) NO2 - »uh« _y¡TW ãiw      = 1(N)    +   2(O) = 1 (14)   + 2 (16)   =  14+32 = 46 »uh«          

c) H2SO4- »uh« _y¡TW ãiw  =  2(H)    +  1(S) + 4(O) = 2 (1)    + 1 (32)  + 4(16) =  2+32+64 = 98 »         
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5. Ã‹tU« m£ltizia ãu¥òf. 

jåk« mQ ãiw _y¡TW ãiw 

Fnshç‹ 35.5 71 

Xnrh‹  48 

ršg® 32  

éil : 

jåk«  mQ ãiw _y¡TW ãiw 

Fnshç‹ 35.5 71 

Xnrh‹ 16 48 

ršg® 32 256 

 

6. 0.18 »uh« ãiwÍŸs xU Jë Úçš cŸs Ú® _y¡TWfë‹ v©â¡ifia¡ fz¡»Lf 

éil : 

                                                                mtfh£nuh v© x bghUë‹ ãiw 

_y¡TWfë‹ v©â¡if  =            -------------------------- 

                                                                          »uh« _y¡TW ãiw 

                                                          6.023 x10
23

 x 0.18        6.023 x10
21

 x 18 

_y¡TWfë‹ v©â¡if  =  --------------   =   ------------  =  6.023 x10
21

 _y¡TWfŸ 

                                                                         18                                 18 

7. bfhL¡f¥g£l étu§fëèUªJ nfho£l Ïl§fis ãu¥òf. 

fhšÁa« M¡i[o‹ thŒ¥ghL CaO. fhšÁa¤Â‹ mQãiw 40, M¡ì#å‹ mQãiw 16 k‰W« 

fh®gå‹ mQãiw 12. 

m) xU nkhš Ca ( ______») k‰W« xU nkhš M¡ì#‹ mQ ( ______») ÏizªJ ______nkhš CaO 

( ____ » ) jU»wJ. 

M) xU nkhš Ca ( _____») xU nkhš C ( ______») k‰W« 3 nkhšfŸ M¡ì#‹ mQ ( ______») 

ÏizªJ xU nkhš CaCO3 ( ______ » ) cUth»wJ. 

éil :     

m) 40», 16», 1 nkhš,  56»                 M) 40», 12», 48»,   100» 

8. Ã‹tUtdt‰iw¡ »uhäš TWf. 

m) 5 nkhšfŸ Ú®     M) 2 nkhšfŸ m«nkhåah      Ï) 2 nkhšfŸ FS¡nfh°. 

éil : 

m.1  nkhš Úç‹ (H2O) ãiw                     =   2(H))+1(O) = 2(1))+1(16)   = 2+16 = 18 »uh«  

     5 nkhšfŸ Úç‹ (H2O) ãiw              =   5×18  = 90 »uh« 

M.1 nkhš m«nkhåah(NH3) ãiw         =   1(N)+3(H)  = 1(14)+3(1)    = 14+3 = 17 »uh« 

     2 nkhš m«nkhåah(NH3) ãiw        =   2×17 = 34 »uh« 

Ï.1 nkhš FS¡nfh° (C6H1206) ãiw   = 6(C)+12(H)+6(O) =  6(12)+12(1)+6(16) = {72+12+96} = 180 » 

    2 nkhšfŸ FS¡nfh° (C6H1206) ãiw =  2×180 =  360 » 
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gFÂ - Ï 

1. m«nkhåah, iA£u#‹ FnshiuL thÍÎl‹ éidòçªJ bt©âw thÍthd m«nkhåa« 

Fnshiuil¤  jU»wJ. f©zho¡  Fäœ A-š  cŸs NH3  ‹ gUk‹ f©zho¡ Fäœ B-š cŸs  

HCl - ‹  gUkid¥ nghš _‹W kl§F cŸsJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                             

m) f©zho¡ Fäœ A-š cŸs m«nkhåahé‹ nkhš v©â¡if ahJ?                                                                                                                                                                

M) mil¥ghid¤ ÂwªjÎl‹ cUthF«  NH4Cl - ‹  ãiwia¡ »uhäš fz¡»Lf.                                                                                                    

( mQ ãiw N= 14 , H =1 , Cl = 35.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ï) éid ãiwÎ‰w Ã‹ vŠÁæU¡F« thÍ vJ ?                                                                                                                                                                                                                 

<) Ï›éid¡fhd ntÂ¢rk‹gh£il vGJf. 

éil : 

 m. m«nkhåahé‹ nkhšfë‹ v©â¡if =   

    

    
   =  3 nkhš m«nkhåah 

 M.  (mQ ãiw N=14, H=1, Cl=35.5)  vdnt  NH4Cl ‹ ãiw = 1(N)+4(H)+1(Cl)   

                                                                                                              = 1(14)+4(1)+1(35.5)       

                                                                                                              =  53.5» 

          NH4Cl ‹ ãiw »uhäš  = _y¡TW ãiw × nkhšfë‹ v©â¡if  =  53.5 × 1 = 53.5 » 

 Ï. m«nkhåah 

 <. NH3 + HCl                        NH4Cl 

2. ie£nuh »ërç‹ btokUªjhf¥ ga‹gL»wJ. bto¤jš éid¡fhd rk‹ghL                                                                       

4C3H5(NO3)3 ( I ) → 12 CO2 (g) + 10 H2O (I) + 6 N2(g) + O2(g)  (mQ ãiw C= 12 , H =1, N = 14, O = 16)                                                                            

m) Ï¢rk‹gh£oš Ã‹tUtd‰¿‹ nkhšfë‹ v©â¡if ahJ ?                                                                

1) ie£nuh »ërç‹    2) cUthd thÍ _y¡TWfŸ.                                                                                 

M) xU nkhš ie£nuh »ërçåš ÏUªJ »il¡F« thÍ _y¡TWfë‹ v©â¡if ahJ?                                                                                                                                   

Ï) xU nkhš ie£nuh »ërçå‹ ãiw ahJ ? 

éil : 

m.   1.ie£nuh »ë rç‹ = 4 nkhš         2) cUthd thÍ _y¡TWfŸ - 19 nkhš.  

M.  4 nkhš ie£nuh »ë rç‹  19  nkhš thÍ _y¡TWfis¤ jU«. 

   ~ 1 nkhš ie£nuh »ërç‹  =   

  

 
  = 4.75 nkhš thÍ _y¡TWfŸ. 

Ï. ie£nuh »ërç‹  C3H5(NO3)3  =  (12×3) + (5×1) + (14×3) + (9×16) 

                                                                =   36 + 5+ 42 + 144   =  227 »                
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3. nrhoa« ig fh®gnd£il bt¥g¥gL¤J«nghJ Ã‹tUkhW Áijtil»wJ.                                                   

                 2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2                            

 m) Ï¢ rk‹gh£oš v¤jid nkhšfŸ nrhoa« igfh®gnd£ cŸsJ?                                                                                           

M) nrhoa« igfh®gnd£o‹ ãiw ahJ ?                                                                                                                              

Ï) Ï¢ rk‹gh£oš v¤jid nkhšfŸ fh®g‹ ilM¡i[L cŸsJ? 

éil : 

m. 2 nkhš nrhoa« igfh®gnd£ ( NaHCO3 ) 

M. NaHCO3 
‹ ãiw  =  1(Na ) + 1(H ) + 1(C ) + 3(O)   

                                          =  1 (23 ) + 1(1)  + 1 (12) + 3 (16) 

                                          =  23 + 1 + 12 + 48   

                                         =  84 »                                                                                                                                                        

              xU _y¡TW  nrhoa«  igfh®gnd£o‹  ãiw  = 84 »  )             

         ~ 2 _y¡TW  nrhoa«  igfh®gnd£o‹  ãiw   = 2 × 84 »  = 168 » 

Ï. 1 nkhš fh®g‹ il M¡i[L 

4.  40 »uh« fhšÁa« 56 »uh« fhšÁa« M¡i[oèUªJ Ãç¤bjL¡f¥gL»wJ ? 

( mQ ãiw Ca = 40, O = 16 ) 

m) 56 »uh« fhšÁa« M¡iroš cŸs M¡ì#å‹ ãiw ahJ ? 

M) ÏÂYŸs M¡ì#å‹ mQ¡fë‹ nkhš v©â¡ifia¡ fz¡»Lf. 

Ï) 40 »uh« fhšÁa¤ÂYŸs fhšÁa« mQ¡fë‹ nkhš v©â¡if ahJ? 

<) 1000 »uh« fhšÁa« M¡iroèUªJ »il¡F« fhšÁa¤Â‹ ãiwia¡ fz¡»Lf.  

éil : 

m. M¡ì#å‹ ãiw = 56 - 40 = 16 » 

M. M¡ì#å‹ nkhšfë‹ v©â¡if      =  ãiw / mQé‹ ãiw = 16 / 16 = 1 nkhš 

Ï.  fhšÁa« mQ¡fë‹ nkhš v©â¡if =  ãiw / mQé‹ ãiw = 40 / 40 = 1nkhš 

<.  1000 »uh« fhšÁa« M¡iroèUªJ »il¡F« fhšÁa¤Â‹ ãiw = 40 / 56 × 1000  =  714.29 » 

5. Ã‹tUtd‰iw¡ »uh« my»š TWf .                                                                                                                                

m) 1 nkhš Fnshç‹ _y¡TW , Cl2                     M) 4 nkhšfŸ Xnrh‹ _y¡TWfŸ , O3                                                                                                  

Ï) 2 nkhšfŸ ršg® _y¡TWfŸ , S8                    <) 2 nkhšfŸ ie£u#‹ _y¡TWfŸ , N2 

éil : 

m) 1 nkhš Fnshç‹ _y¡TW            =  1 (35.5×2)    =  71 »                   

M) 4 nkhšfŸ Xnrh‹ _y¡TWfŸ   =  4 (3×16)  = 4×48     = 192 » 

Ï) 2 nkhšfŸ ršg® _y¡TWfŸ        =  2 (8×32)  =  2×256  =  512 » 

<) 2 nkhšfŸ ie£u#‹ _y¡TWfŸ  =  2 (2×14)  =  2×28    =  56 » 
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6. Ã‹tU« mQ¡fë‹ nkhš v©â¡ifia¡ fh©f.  

m)2» ie£u#‹       M)23» nrhoa«      Ï)40» fhšÁa«       <)1.4» è¤Âa«      c.32» ršg®                                                                                                                                         

éil : 

           mQ¡fë‹ nkhš v©â¡if  = ãiw / mQ ãiw 

m) 2» ie£u#‹ nkhšfë‹ v©â¡if  =  ãiw / mQ ãiw    =    0.142 nkhšfŸ       

M) 23» nrhoa« nkhšfë‹ v©â¡if  =  ãiw / mQ ãiw    =    1 nkhš 

Ï) 40» fhšÁa« nkhšfë‹ v©â¡if  = ãiw / mQ ãiw    =    1 nkhš             

<) 1.4» è¤Âa«  nkhšfë‹ v©â¡if  = ãiw / mQ ãiw     =    0.2 nkhš                                                                                                                                                     

c) 32» ršg® nkhšfë‹ v©â¡if       = ãiw / mQ ãiw      =    1 nkhš               

 

ghl«-11   ntÂéidfŸ 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 2 - 4 5 

gFÂ - m 

1. Zn +2 HCl → ZnCl2+ H2↑ 

nk‰T¿a éid vªj tif éidia¢ rh®ªjJ? 

m) TLif éid  M) Ïu£il Ïl¥bga®¢Á éid   Ï) Ïl¥bga®¢Á éid    <) ÁijÎWjš éid 

2. br«gG¥ò ãwKŸs ‘X’ v‹w jåk¤ij¡ fh‰Wl‹ bt¥g¥gL¤J«nghJ ‘Y’ v‹w fW¥ò ãw¢ 

nr®k¤ij¤ jU»wJ. ‘X’ k‰W« ‘Y’ v‹git ________   (Cu, CuO / Pb, PbO) 

3. xU khzt‹ pH
 jhis¡ bfh©L öa Úç‹ pH I¢ nrhÂ¤jh‹. pH

 jhŸ g¢ir ãw¤ij¡fh£oaJ.                

vYä¢r« gH¢rh‰iw ÚçDŸ mäœ¤ÂaJ« ________ ãwkhf kh¿aJ        (g¢ir / Át¥ò / kŠrŸ.) 

4. ntÂ vçkiy v‹gJ_______________  ( TLif éid / ÁijÎWjš éid ) 

5. fhßa ie£nu£ gof§fis mÂf msÎ bt¥g¥gL¤J«bghGJ mJ ________ thÍit¡ 

bfhL¡»wJ. mªj thÍé‹ ãw« ________.                                                    éil :  NO2, br«gG¥ò ãw« 

6. Ášt® ie£nu£ k‰W« nrhoa« FnshiuL Ú®¡ fiuršfis¡ fy¡F«nghJ    ________        

ÅœgoÎ cldoahf¡ »il¡»wJ. (btŸis / kŠrŸ)                              éil :  btŸis 

7. mYäåa«, J¤jehf ršng£ fiurèèUªJ J¤jehf¤ij Ïl¥bga®¢Á brŒ»wJ. 

(J¤jehf« mYäåa¤ijél éid¤Âw‹ ä¡fJ  / mYäåa« J¤jehf¤ijél éid¤Âw‹ 

ä¡fJ.)                                                            éil : mYäåa« J¤jehf¤ijél éid¤Âw‹ ä¡fJ 

8. g‰Áijit¤ jL¡f eh« ehS« gš Jy¡f nt©L«. eh« ga‹gL¤j¥gL« g‰gir ________ 

j‹ik bfh©lJ.                                                                                            éil :  fhu j‹ik 

9. mÁ£o¡ mäy¤Âš éåf® cŸsJ. jæçš cŸs mäy« ____. (yh¡o¡ mäy« / lh®lhç¡ mäy«) 

10. pH = - log10 [H+]. xU fiurè‹ iA£u#‹ maåæ‹ br¿Î 0.001M våš, mj‹ pH
 kÂ¥ò___.                

(3 / 11 / 14.)                                                                                                            éil : 3 
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gFÂ - M 

1. (i) R©zh«ò¡ fšiy¢ NLgL¤J«nghJ 

  (ii) bk¡ÜÁa ehlhit¡ fh‰¿š vç¡F«nghJ  vªj tifahd ntÂéidfŸ ãfG«?                                                                                                                                                                              

éil : 

  i) ÁijÎWjš éid (CaCO3               CaO + CO2 )                                                                                                                 

  ii) TLif éid   ( 2Mg + O2                 2MgO ) 

2. e‹F bjçªj Áy bghUŸfë‹ PH kÂ¥ò ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsJ.  

bghUŸ PH kÂ¥ò 

Ïu¤j« 7.4 

rikaš nrhlh 8.2 

éåf® 2.5 

Å£L¥ga‹gh£L m«nkhåah 12 

m£ltizia¥ gF¥ghŒÎ brŒJ ÑnH cŸs nfŸéfS¡F éilaë¡fÎ«. 

m) vªbjªj¥ bghUŸfŸ mäy¤j‹ik cilait? 

M) vªbjªj¥ bghUŸfŸ fhu¤j‹ik cilait?  

éil :  

     m) éåf®            M) Ïu¤j«, rikaš nrhlh, Å£L¥ga‹gh£L m«nkhåah 

3. ÏU«ò Mâia¤ jhäu ršng£ fiurèDŸ it¡F«nghJ jhäuršng£ V‹ ãw« khW»wJ? 

  c§fŸ gÂY¡fhd és¡f¤ij¤ juÎ«.  

éil :                                                                                                                                                      

 ÏU«ò jhäu¤ij él éidÂw‹ ä¡fJ.        

  ÏU«ò,  jhäu ršng£ fiurèš ÏUªJ jhäu¤ij Ïl¥bga®¢Á brŒ»wJ                                                                     

                            Fe + CuSO4                 Fe SO4 + Cu  

4. xU fiurè‹ iAouh¡irL maåæ‹ br¿Î 1.0 × 10

-8
 M våš, mj‹ P

H
 kÂ¥ò v‹d? 

    éil :                                                                                                                                                      

        P
OH

 = - log10 [ OH
-
 ]   

        P
OH

 = - log10 [ 1.0 × 10 
-8 

]     

        P
OH 

= 8                                                                                 ~ PH+ POH = 14 

        P
H

 = 14 - P
OH 

  

       PH = 14 – 8 = 6         ~ PH = 6 

5. rk  ÚsKŸs bk¡ÜÁa ehlhit¢ nrhjid¡FHhŒ A, B æš vL¤J¡bfhŸsÎ«. nrhjid¡FHhŒ 

A-š iA£nuhFnshç¡ mäy¤ijÍ«,nrhjid¡FHhŒ Bæš mÁ£o¡ mäy¤ijÍ« nr®¡fÎ«. 

Ïu©L mäy§fë‹ msÎ« br¿Î« rkkhf cŸsd. Ït‰¿š vªj¢ nrhjid¡ FHhæš éid 

mÂf Åça¤Jl‹ eilbgW»wJ? V‹?  

éil :                                                                                                                                                                                                     

     A æš  éid mÂf  Åça¤Jl‹  eilbgW»wJ.                                                                                                                             

      mäy«  mÁo¡ mäy¤ij  él  éidÂw‹ ä¡fJ. 
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6. A, B v‹w ÏU mäy§fŸ Kfitæš it¡f¥g£LŸsd. A – mäykhdJ  Úßš gFÂasnt 

Ãçifail»wJ  Mdhš B - mäykhdJ KGikahf Ãçifail»wJ 

m) A, B mäy§fëš tèik Fiwªj mäy« vJ? tèik   äFªj  mäy«  vJ? 

M) tèik Fiwªj mäy« v‹whš v‹d?  

Ï) tèik äFªj mäy« v‹whš v‹d? 

<) tèik Fiwªj mäy¤Â‰F« tèik äFªj mäy¤Â‰F« xU cjhuz« jUf?                                                                                                                                                                 

éil : 

   m)  A - tèik Fiwªj mäy«.                                                                                                      

          B - tèik äFªj mäy«.                                                                                                      

    M) Úçš gFÂasnt maåÍW« mäy« tèik Fiwªj mäy« MF«.                                                                           

    Ï)  Úçš KGtJkhf maåÍW« mäy« tèik äFªj mäy« MF«.                                                                     

     <)  tèik Fiwªj mäy« - mÁ£o¡ mäy«   (CH3COOH),                                                                                                 

           tèik äFªj mäy« - iA£nuh Fnshç¡ mäy«  (HCl).                                                              

7.bfhL¡f¥g£LŸs ntÂéidfis c‰Wneh¡» Ñœ¡fhQ« édh¡fS¡F éilaë¡f.  

 

 

m) A, B I¡ f©l¿f 

M) fhšÁa« iA£uh¡i[o‹ tâf¥ bga® ahJ? 

Ï) iA£nuhFnshç¡ mäy¤Jl‹ fhšÁa« M¡i[L éidòçªJ jU« éisbghUŸ ”C”k‰W« 

”D” I f©l¿f. 

<) fhšÁa« M¡i[L mäy¤j‹ik bfh©ljh? fhu¤j‹ik bfh©ljh? v‹gij¡ TW.                                                                                                                                                

éil : 

  m) A - fhšÁa« fh®gnd£ (CaCO3). 

        B - fh®g‹ - il - M¡i[L (CO2)                                                                             

  M)  Ú®¤j R©zh«ò                                                                                                                 

   Ï)  C-fhšÁa« FnshiuL  (CaCl2) , D - Ú® (H2O)                                                                                                                                

   <)  fhu¤j‹ik bfh©lJ. 
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8.xU nrhjid¡FHhæš fh¥g®ie£nu£ vL¤J bt¥g¥gL¤jÎ«. 

m) fh¥g®ie£nu£o‹ ãw« v‹d?              M) Ú§fŸ v‹d f©l¿ªjJ v‹d? 

Ï) Ï›éid v›tifia¢ rh®ªjJ ?         <) Ï›éidæ‹ rk‹brŒa¥g£l rk‹gh£il vGJf.                                                                                                                                                     

éil : 

    m) Úy«                                                                                                                                                                        

    M) br«gG¥ò ãw thÍ ( NO2 ) btëtU»wJ                                                                                                       

    Ï) ÁijÎWjš éid                                                                                                                                                                      

    <) 2Cu (NO3) 2                              2CuO + 4NO2 + O2 

9.jtwhd T‰iw¢ rç brŒf: 

m) nrhoa« bg‹nrhna£ czÎ¥bghU£fis¥ gj¥gL¤j ga‹gL»wJ. 

M) étrha¤Âš ie£ç¡ mäy« cukhf ga‹gLtÂšiy. 

Ï) fªjf mäy« ntÂ¥bghUŸfë‹ mur‹ vd miH¡f¥gL»wJ. 

<) mäy¤Â‹ P
H

 kÂ¥ò 7 I él mÂfkhf ÏU¡F« 

c) fh‰W mil¡f¥g£l ghd§fëš mÁ£o¡ mäy« ga‹gL»wJ.                                                                                                                                                      

éil :  

          m) rçahd T‰W                                                                                                                                                                          

          M) rçahd T‰W 

          Ï) rçahd T‰W                                                                                                                                                    

          <) jtwhd T‰W mäy¤Âš   P
H

  kÂ¥ò 7 I él¡ FiwÎ.                                                                                           

          c) jtwhd T‰W. fh‰W  mil¡f¥g£l  ghd§fëš  fh®ghå¡  mäy«  ga‹gL»wJ. 

10. M¡ì#nd‰w xL¡f éidfëš, vy¡£uh‹ gçkh‰w« eilbgW»wJ. bk¡ÜÁa« mQthdJ 

ÏU vy¡£uh‹fis ÏU Fnshç‹ mQ¡fS¡F¥ gçkh‰w« brŒ»wJ. 

m) Ï› éidæ‹ éisbghUŸ v‹d? 

M) Ï›éid¡fhd rk‹brŒa¥g£l rk‹gh£il vGJf. 

Ï) vªj¤ jåk« M¡ì#nd‰wkil»wJ? 

<) vªj¤ jåk« xL¡fkil»wJ? 

c) Ï›éidæ‹ xL¡fkilÍ« gFÂia vGJf?                                                                                                                                                                    

éil :  

     m)  bk¡ÜÁa« FnshiuL (MgCl2)                                                                                                                                                                

     M)  Mg + Cl2                         MgCl2                                                                                                                                      

      Ï) bk¡ÜÁa«                                                                                                                                            

       <) Fnshç‹                                                                                                                                                       

      c) Cl2 + 2e
-
                        2Cl 

-
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11. Ñœ¡fhQ« T‰WfS¡F¤ jFªj fhuz« TWf. 

m) g£lhR jahç¥Ãš, bk¡ÜÁa« ehlhit¡ fh£oY« ösh¡f¥g£l bk¡ÜÁank 

ga‹gL¤j¥gL»wJ. 

M) J¤jehf« k‰W« Ú®¤j fªjf mäy¤Jldhd éidæš, Áy JëfŸ fh¥g®ršng£ fiuriy 

nr®¡F«bghGJ ntfkhf éid eilbgW»wJ.                                                                                                      

Ï) bk¡ÜÁa« fh®gnd£ k‰W« Ú®¤j iA£nuhFnshç¡ mäy¤Jldhd éidæš Áy JëfŸ 

ml® iA£nuhFnshç¡ mäy¤ij nr®¡F« bghGJ éidæ‹ ntf« mÂfç¡F«.                                                                                                                                                                              

éil : 

      m) òw¥gu¥ò  mÂfkhf  ÏU¥gjhš  éidntf«  mÂfç¡»wJ.                                                                                                                                                                 

      M) fh¥g® ršng£  éidô¡»ahf¢  brašgLtjhš éid  ntfkhf  eilbgW»wJ .                                                                                                               

      Ï) éidgL  bghUë‹  br¿Î mÂfç¡F«  nghJ  éidæ‹  ntf«  mÂfç¡F«. 

12.nrhoa« iA£uh¡i[L,iA£nuhFnshç¡ mäy¤Jldhd éidæ‹ rk‹ghL 

bfhL¡f¥g£LŸsJ. 

   NaOH     +  HCl   →  NaCl    +    H2O  
(fiurš)      (fiurš)   (fiurš)   (Ú®k«) 

m) ÏJ v›tifahd ntÂéidia¢ rh®ªjJ ? 

M) Ï›éid bt¥g cäœéid. Ï›éidia és¡Ff. 

Ï) bt¥g cäœéid, bt¥g«bfhŸ éid¡fhd ntWgh£il¤ jUf. 

<) Ïit éidòçÍ«nghJ,bt¥gãiyæš v‹d kh‰w« V‰gL»wJ?                                                                                                                                                           

éil : 

     m) Ïu£il   Ïl¥bga®¢Á  éid                                                                                                                                            

     M) Ï›éidæ‹ nghJ  bt¥g«  btëæl¥gL»wJ  vdnt  Ï›éid  bt¥g  cäœ éid.                                                

     Ï)     

bt¥g cäœéid bt¥g bfhŸéid 

bt¥g« btëæl¥gL« 

mid¤J vçjš éidfS«  bt¥g cäœ 

éidfŸ MF«. 

N2 + 3H2 → 2NH3 + bt¥g« 

bt¥g« c£ftu¥gL« 

mid¤J  Fë®jš  éidfS«  bt¥g 

cäœ éidfŸ MF«.  

2NH3 + bt¥g« → N2 + 3H2 

        

      <) bt¥gãiy mÂfç¡»wJ. 

13. ÏU T«ò¡FLitia vL¤J¡ bfh©L mt‰iw I k‰W«  II vd¡ F¿æLf.Kjš T«ò¡ 

FLitæš Á¿jsÎ fh¥g® ršng£ fiuriyÍ«, Ïu©lhtJ T«ò FLitæš Á¿jsÎ 

ösh¡f¥g£l J¤jehf¤ijÍ« vL¤J¡ bfhŸf. fh¥g® ršng£ fiuriy¤ J¤jehf¤Jl‹ 

éidòça brŒf. 

m) Ï›éid v›tifahd éid? 

M) J¤jehf cnyhfkhdJ,mÂf ne®ä‹ j‹ikÍilajh mšyJ Fiwªj ne®ä‹ j‹ikÍilajh 

vd¡TWf. 

Ï) Ïj‰fhd rk‹brŒa¥g£l rk‹gh£il vGJf.  

<) ÏÂš V‰gL« kh‰w« ÛŸkh‰wkh mšyJ Ûsh kh‰wkh vd¡ TWf.                                                                                                                                                          
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éil : 

     m) M¡ì#nd‰w  xL¡f éid mšyJ  Ïl¥bga®¢Á  éid.                                                                                                                                                                  

    M) mÂf ne®ä‹ j‹ik  cilaJ.                                                                                                                      

     Ï)  Zn + CuSO4                 ZnSO4 + Cu                                                                                                                

     <) Ûsh kh‰w«.                                                                                                                            

14. bfhL¡f¥g£LŸs m£ltizæ‹ eh‹F bjhFÂfisÍ« bjhl®ògL¤Jf. 

nr®k« _y¡TW thŒ¥ghL ntÂ¥bga® ga‹fŸ 

ryit nrhlh CaOCl2  fhšÁa« ršng£                                                     

bAä iA£nu£  

ÁiyfŸ brŒa  

rikaš nrhlh Na2CO3 nrhoa« ig fh®gnd£ fod Úiu bk‹ikgL¤j  

ryit¤öŸ CaSO4. ½ H2O nrhoa« fh®gnd£  nf¡ jahç¡f  

ghß° rhªJ NaHCO3 fhšÁa« M¡ì 

FnshiuL 

btS¡f¥ ga‹gL»wJ 

éil : 

nr®k«  _y¡TW  thŒ¥ghL ntÂ¥bga®  ga‹fŸ 

ryit nrhlh  Na2CO3 nrhoa« fh®gnd£ fod Úiu bk‹ikgL¤j 

rikaš 

nrhlh 

NaHCO3 nrhoa« ig fh®gnd£ nf¡ jahç¡f 

ryit¤öŸ  CaOCl2 f hšÁa« M¡ì FnshiuL btS¡f¥ ga‹gL»wJ 

ghß° rhªJ  CaSO4. ½ H2O fhšÁa« ršng£ bAä 

iA£nu£ 

ÁiyfŸ brŒa 

15. fhßa¤öis fh¥g® FnshiuL fiurYl‹ nr®¡F«bghGJ Ïl¥bga®¢Á éidæ‹ _y« 

Â©k fh¥g® cUth»wJ. 

m) Ï›éidæ‹ ntÂ¢rk‹gh£il vGJf 

M) Ïl¥bga®¢Á éid V‹ ãfœ»wJ?  

éil : 

   m) Pb + CuCl2                     PbCl2 + Cu 

  M) éidÂw‹  ä¡f  jåk«  éidÂw‹  Fiwªj jåk¤ij mj‹ nr®k¤ÂèUªJ     

         Ïl¥bga®¢Á  brŒÍ«. 

16. J¤jehf¤ijÍ«, fh¥g® (II) ršng£ilÍ«  nr®¤J  bt¥g¥gL¤J«  bghGJ,  Ñœ¡f©l 

M¡ì#nd‰w xL¡f éidahdJ eilbgW»wJ. 

       Zn(s) + CuSO4(aq) → ZnSO4(aq) + Cu(s) 

m) M¡ì#nd‰w xL¡f« v‹gJ vij¡ F¿¡»wJ? 

M) Ï›éidæš eilbgW« vy¡£uh‹ gçkh‰w¤ij és¡Ff. 

Ï) Ïªj M¡ì#nd‰w - xL¡f éid¡fhd maå¢rk‹gh£il vGJf.                                                                                                                                                       
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éil : 

   m) xU éidæš M¡ì#nd‰wK« xL¡fK« xnu rka¤Âš eilbg‰whš mJ M¡ì#nd‰w  

         xL¡f éid vd¥gL«.                                                                                                                                             

   M) M¡ì#nd‰w« - vy¡£uh‹ ÏH¥ò         M¡ì#bdhL¡f«  - vy¡£uh‹ V‰ò                                             

    Ï) Zn + Cu
2+

                     Zn
2+

 + Cu 

17. xU éidæš xU nr®k« M¡ì#id V‰W¡bfh©lhš mJ M¡ì#nd‰w« mil»wJ, Mdhš 

M¡ì#id ÏHªjhš xL¡fkil»wJ. M¡ì#nd‰wK« xL¡fK« xnu rka¤Âš ãfœtjdhš 

xU nr®k« M¡ì#nd‰wK«, k‰bwh‹W xL¡fK« mil»wJ. Ï¡fU¤ij¥ ga‹gL¤Â Ã‹tU« 

rk‹gh£oš v¢nr®k« M¡ì#nd‰wkil»wJ, xL¡fkil»wJ v‹gij¡ TWf.  

m) 2Mg(s) + O2(g) → 2MgO(s)                                       M) ZnO + C → Zn + CO 

Ï) Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2  
                                     <) Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr 

éil :  

M¡ì#nd‰wkilÍ« nr®k« M¡ì#‹ xL¡f« milÍ« nr®k« 

m. bk¡ÜÁa«  (Mg) - 

M. fh®g‹ (C) í§¡  M¡irL  (ZnO) 

Ï. fh®g‹ nkhdh¡irL   (CO) ~bg®ç¡  M¡irL  (Fe2O3) 

<. mYäåa«  (Al) Fnuhäa«  M¡irL  (Cr2O3) 

 

18.fiurè‹ iA£u#‹ maåæ‹ br¿Î 1 × 10 
-8

 M våš 

m) Ï¡fiurè‹ P
H 

kÂ¥ò ahJ?   

M) Ï¡fiurè‹ P
OH

 kÂ¥ò ahJ? 

Ï) Ï¡fiurš mäy¤j‹ikÍilajh, fhu¤j‹ikÍilajh v‹gij  ô»¤J¡ TWf.                                                                                                                                                          

éil : 

m)   

P
H

   =  -  log10 [H
+
]  

                    = -  log10 (1 X 10
-8

)  

         P
H

  =  8  

ஃ fiurè‹ P
H 

kÂ¥ò   =  8                    

M)  

P
H

+ P
OH 

= 14 

P
OH

 = 14 - PH                                             ~  

                 = 14 – 8 = 6           

       ஃ POH  =  6                                                                                                                  

Ï)  Ï¡fiurš fhu¤j‹ikÍilaJ.  ~  PH   > 7 
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ghl«-12   jåk§fë‹ Mt®¤jd tif¥ghL 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 1 1 3 8 

gFÂ - m 

1. òÂa jåk tçir m£ltizæš bjhl®fS«, bjhFÂfS« cŸsd. bjhl®fS«, bjhFÂfS« 

Kiwna,              

m. »ilk£l¤ bjhl®fŸ, br§F¤J tçirfŸ (bjhFÂfŸ)            

M. br§F¤J tçirfŸ (bjhFÂfŸ), »ilk£l¤ bjhl®fŸ 

2. _‹whtJ tçiræš jåk§fŸ cŸsd. mt‰¿š v¤jid mnyhf§fŸ cŸsd?       (  8, 5  )        
3. mid¤J¡ fçk¢ nr®k§fS¡F« mo¥gilahd jåk« _______ bjhFÂæš cŸsJ.                             

(14MtJ bjhFÂæš / 15MtJ bjhFÂæš) 

4. jhJéèUªJ cnyhfkhdJ Ïyhgfukhdjhf¥ Ãç¤bjL¡f¥gL»wJ. mYäåakhdJ  

gh¡i[£oèUªJ Ãç¤bjL¡f¥gL»wJ. ÏJ _________ vd miH¡f¥gL»wJ.      (jhJ / fåk«.) 

5. j§f«   v‹w   jåkkhdJ nr®kkhf¡ »il¥gJ Ïšiy. ÏJ fh‰W mšyJ ÚUl‹ éidòçtJ      

Ïšiy.  ÏJ _______ ãiyæš cŸsJ.   ( jå¤j / nr®ªj )      

gFÂ - M 

1. cWÂ¥gL¤Jjš : jhäu¥ gh¤Âu§fŸ öŒik¥gL¤j¥gléšiy våš, g¢ir ãw¥ gok« 

njh‹W»wJ.  

fhuz« : Ïªj¥ gok¤Â‰fhd fhuz« fhu¤ jhäu¡ fh®gnd£. 

m) cWÂ¥gL¤Jjš fhuz« Ïu©L« rç. 

M) cWÂ¥gL¤Jjš rç fhuz« rç Ïšiy. 

éil : (m)  cWÂ¥gL¤Jjš  fhuz«  Ïu©L«  rç 

2. rš~igL jhJit ml®¥Ã¡f¥ ga‹gL« Kiw _____________ ( Eiu äj¥ò Kiw / òép®¥ò Kiw)   

3. ÏU«ò cnyhf¥ gu¥Ã‹ÛJ ntW cnyhf¤ij¥ óRtjhš JU¥Ão¤jèš ÏUªJ jL¡fyh«. Ïªj 

ÏU«Ã‹ ÛJ J¤jehf¤ Jfis bkšèajhf¥ óÁdhš mj‰F _______________ v‹W bga®. 

( J¤jehf Kyh« óRjš / t©z¥ó¢R mo¤jš / vÂ®Kid ghJfh¤jš )  

4. vªj cnyhf« ghjur¤Jl‹ nr®ªjhY« mj‰F Ïur¡fyit v‹W bga®. g‰Fêfis 

mil¥gj‰F¥ ga‹gL« Ïur¡fyit ________.     (Ag - Sn Ïur¡fyit / Cu - Sn Ïur¡fyit ) 

5. cWÂ¥gL¤Jjš: bt¥g¤jhš x£o Ïiz¤jèš (bj®ik£ g‰wit¥ghåš) mYäåa¤öSl‹  

Fe2O3 ga‹gL»wJ. 

fhuz«: mYäåa¤öŸ xU tèikahd xL¡F« fuâ. cWÂ¥gL¤Jjiy és¡F« tifæš 

rçahf cŸsjh? 

éil : rçahf cŸsJ. Vbdåš mYäåa« Fe2O3 ia Fe Mf xL¡F»wJ. 
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6. ÏU«ò Mâ JU¥Ão¥gJ thiy toÚçš el¡Fkh? c§fŸ gÂY¡fhd fhuz¤ij¡ TWf.                                                                                                                                                                                             

éil : 

 el¡F« .                                                                                                                                                                                          

 ÏªãfœÎ¡F Ú® k‰W« M¡Á#‹ k£L« nghJkhdJ Ïit thiy toÚçš cŸsJ. 

7. ÏU«ò ml® HCl clD«, ml® H2SO4 clD« éidòç»wJ. Mdhš, ml® HNO3 cl‹ 

éidòçtJ Ïšiy. cça fhuz¤Jl‹ c§fŸ éilia vGJf.  

éil : 

 ÏU«ò ml® HCl clD« ml®  H2SO4 clD« éidòç»wJ.  Mdhš ml® HNO3 cl‹ 

éidòçtJ  Ïšiy.                                                                                                                                                      

 ÏU«ò  M¡irL  gly« cUth»wJ.                                                                                                                           

 ÏU«ò  j‹  éidÂwid  ÏH¡»wJ. 

8. mYäåa cnyhf¡fyit, th}®Âæ‹ ghf§fŸ jahç¡f¥ ga‹gL»wJ. mj‰fhd 

fhuz§fis¡ TwÎ«.                                                                                                                                                                      

 nyrhdJ                                                                                                                                             

 tèikahdJ                                                                                                                                             

 ÏGéir mÂf«                                                                                                                                                                                                                          

 mç¥ig jL¥git 

9. X v‹w btŸë ngh‹w bt©ik ãw cnyhf« M¡ì#Dl‹ nr®ªJ Y -I¤ jU»wJ. Ïnj Y 

v‹w nr®kkhdJ X - ÚuhéÍl‹ éidòçÍ« nghJ iA£u#id btëæ£L¡ »il¡»wJ. X k‰W« 

Y -I¡ f©LÃo¡f.                                                                                                                                                           

éil :   X - mYäåa« (Al),        Y - mYädh (Al2O3)  (m)  mYäåa« M¡i[L 

10. Ã‹tU« FW¡bfG¤J¥ òÂiu¤ Ô®¡f. 

 nk 

nkèUªJ Ñœ ÏläUªJ ty« 

m) br§F¤J tçirfŸ ______ v‹wiH¡f¥gL«   m) »ilk£l tçirfŸ ______ vd¥gL« 

M) Ïu©lh« bjhFÂ¤ jåk§fŸ______ M) Kjš bjhFÂ¤ jåk§fŸ ____cnyhf§fŸ 

Ï)és«gu¥ gšòfëš ga‹gL¤j¥gL« xU kªj 

thÍ 

Ï) 17-tJ bjhFÂ¤ jåk§fŸ ________ v‹W 

miH¡f¥gL« 

<) fhu£oš vilæL« ml® kŠrŸ ãw 

gsgs¥ghd cnyhf« 

 

<)1 8-tJ bjhFÂ¤ jåk§fŸ ________ v‹W 

miH¡f¥gL»‹wJ 

c) ijuhŒil Fz¥gL¤j cjÎ«. xU Ahy#‹ 

bjhFÂia¢ rh®ªj xU jåk« 

C) VHhtJ bjhlçYŸs cŸ Ïilãiy¤ 

jåk§fŸ. 

 

èUªJ Ñoe ÏläUªJ ty« 

éil : 

nkèUªJ Ñœ  :   

               m) bjhFÂ   M) fhuk©   Ï) ãah‹     <) j§f«                                          

ÏläUªJ ty«  :  

                  m) bjhl®    M) fhu      Ï) Ahy#‹   <) kªjthÍ¡fŸ   c) mnaho‹     C) M¡oidLfŸ. 
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11. Ã‹tUtdt‰¿‰F xU th®¤ijæš gÂèLf. 

m) òéæèUªJ jhJ¡fis¥ Ãç¤bjL¡F« Kiw. 

M) jhJ¥ bghUŸfSl‹ fyªJŸs k© khR¡fŸ. 

Ï) cUF ãiyia¡ Fiw¡f jhJÎl‹ nr®¡f¥gL« bghUŸ 

<) tW¤j cnyhf M¡i[il cU»a ãiyæš cnyhfkhf kh‰W« X® xL¡f éid. 

c) Fiwªj éidÂw‹ cŸs cnyhf§fŸ Ïa‰ifæš Ï›thW fhz¥gL»‹wd.                                                                                                                                                                                     

éil :  

   m) Ru§féaš     

   M) jhJ¡Ts«        

   Ï) Ïs¡»       

   <) cU¡f¥Ãç¤jy      

   c) jå¤j ãiy 

12. Ã‹tU« cnyhféaš têKiwfis cnyhf§fis¥ Ãç¤bjL¤jèš rçahd tçiræš 

bjhl®ògL¤Jf. 

( tW¤jš, bg°ìkuh¡Fjš, Ahš Kiw, cU¡»¥ Ãç¤jš (xL¡f«), nga® Kiw, ä‹dh‰ gF¥ò 

Kiwæš öŒik, CJ ciy, fh‰¿šyh¢ NHèš tW¤jš. òé <®¥ò Kiw, Eiu äj¥ò Kiw).  

cnyhf«  go 1  go 2  go 3  go 4  go 5 

Al      

Cu      

Fe      

éil :                                                                                                         

cnyhf«  go 1  go 2  go 3  go 4  go 5 

Al nga® Kiw Ahš Kiw - - - 

Cu Eiu äj¥ò 

Kiw 

tW¤jš cU¡»¥ Ãç¤jš 

(xL¡f«) 

bg°ìkuh¡Fjš ä‹dh‰ gF¥ò 

Kiwæš öŒik 

Fe òé <®¥ò 

Kiw 

fh‰¿šyh¢ 

NHèš 

tW¤jš 

CJ ciy  - 

   

13. Ã‹tUtdt‰iw xUä¤j g©òfë‹ mo¥gilæš bghU¤Jf. 

cnyhf«  jhJ ntÂ thŒ¥ghL xL¡f Kiw 

Al nAkil£ PbS CJ ciy 

Cu gh¡i[£ Fe2O3 bg°ìkuh¡Fjš 

Fe fh¥g® igiu£ Al2O3 .2 H2O Eiuäj¥ò Kiw 

Pb fÄdh CuFeS2 Ahš Kiw 
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éil :                                                   

cnyhf«  jhJ ntÂ thŒ¥ghL xL¡f Kiw 

Al gh¡i[£ Al2O3 .2 H2O  Ahš Kiw  

Cu fh¥g® igiu£ CuFeS2 bg°ìkuh¡Fjš  

Fe nAkil£ Fe2O3 CJ ciy  

Pb fÄdh PbS Eiuäj¥ò Kiw 

                                                       

14. cnyhf¡fyitfŸ g‰¿a Áy T‰WfŸ bfhL¡f¥g£LŸsd. mt‰WŸ jtwhdt‰iw¡ 

f©l¿ªJ ÂU¤Jf. 

m) ÏJ cnyhf§fë‹ xU go¤jhd fyit. 

M) Zn Ïur¡fyit g‰Fêfis mil¡f¥ ga‹gL»wJ. 

Ï) ÁiyfŸ, ehza§fŸ, nfhéš kâfŸ jahç¡f oôuYä‹ ga‹gL»wJ. 

<) e‹F cU¡f¥g£l cnyhf§fis mG¤j¤Â‰F c£gL¤Â cnyhf¡fyitfŸ    

    jahç¡f¥gL»‹wd. 

c) Ã¤jisæš Zn xU fiu¥gh‹. 

éil : 

    m) rç                                                                                                                                                                                                     

    M) jtW.  Ag – Sn  Ïur¡fyit g‰Fêfis mil¡f¥ ga‹gL»wJ. 

    Ï) jtW . ÁiyfŸ,  ehza§fŸ,  nfhéš kâfŸ jahç¡f bt©fy« ga‹gL»wJ.                                                                                                                     

    <) rç                                                                                                                                                                

    c) jtW . Ã¤jisæš Zn xU fiubghUŸ 

15. Ã‹tU« m£ltizia ãu¥òf. 

k©ly« bt¥gãiy ntÂéid 

vçãiy k©ly«   

  CaCO3                CaO+CO2 

CaO + SiO2 → CaSiO3 

 400

O
C       

éil : 

k©ly«   bt¥gãiy      ntÂéid 

vçãiy k©ly« 1500
O 

C C + O2                CO2 

cU¡F k©ly« 1000
O

C CaCO3               CaO+CO2 

CaO + SiO2 → CaSiO3 

xL¡f k©ly« 400
O

C      Fe2O3+3CO          2Fe+3CO2 
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16. eh‹ ah® vd¡ f©l¿f. 

m) eh‹ éiy kèthd Mdhš éid Âw‹ ä¡f cnyhf«. vdnt ÏU«ò¥ bghUŸfis¥ ghJfh¡f 

v‹id ehnd mê¤J¡ bfhŸnt‹. 

M) eh‹ xU Â©k¡ fiurš. gš kU¤Jt®fŸ g‰Fêfis mil¡f v‹id¥ ga‹gL¤Jth®fŸ. 

Ï) Ïu¤j ãwäæš eh‹ xU gFÂ¥bghUŸ. eh‹ mséš Fiwthf ÏU¡F«nghJ m«kåj‹Ïu¤j 

nrhifahš ghÂ¡f¥gL»wh‹. 

<) jhJ¡Ts«, Ïs¡»Íl‹ éidòçÍ« nghJ eh‹ cUthnt‹.                                                                                                                                                                                                  

éil :   

     m) bk¡ÜÁa«,                 M) Ag – Sn  Ïur¡fyit              Ï) ÏU«ò              <) frL 

17. Ã‹tU« édh¡fS¡F XçU th®¤ijfëš éilaë. 

m) ‘Ahškh®¡ j§f¤Âš’ cŸs j§f¤Â‹ rjÅj« ahJ? 

M) rhšnfhb#‹°  v‹gj‹ bghUŸ ahJ ? 

Ï) m¿éaš  cgfuz§fŸ jahç¥Ãš ga‹gL« cnyhf§fŸ ahit? 

<) xë¢nr®¡if¡fhd g¢ira¤Âš fhz¥gL« cnyhf« vJ?                                                                                               

c) ÏU«ò <u¡ fh‰Wl‹ éid òçªJ mj‹ gu¥Ãš br«gG¥ò ãw¢ nr®k¤ij njh‰Wé¡»wJ. mJ 

v‹d?  mj‹ Ïiaig¤ jUf.                                                                                                                                                                                                                                                   

éil : 

    m) 91.67 %                                                                                                                                                     

    M) jhJ¡fis cUth¡Fgit. 

    Ï) mYäåa«, bk¡ÜÁa« (bk¡dhèa«).                                                       

    <) bk¡ÜÁa«                                                                                                                                               

    c) ÏU«ò (III) M¡i[L. ÏJ  JU  vd¥gL«.   Ïiaò : Fe2O3 × H2O 

18. bghU¤Jf. 

ÏU«Ã‹ tif fh®g‹ rjÅj« ga‹fŸ 

v~F 2 - 4.5 %       rh¡fil  _ofŸ k‰W« fêÎ Ú®¡ FHhŒfŸ jahç¡f. 

njåU«ò 0.25 - 2%       f£ol§fŸ f£l k‰W« vªÂu§fŸ jahç¡f 

th®¥ÃU«ò < 0.25 %  ä‹fhªj§fŸ jahç¡f 

 

éil : 

ÏU«Ã‹ tif fh®g‹ rjÅj« ga‹fŸ 

v~F 0.25 - 2%       f£ol§fŸ f£l k‰W« vªÂu§fŸ jahç¡f 

njåU«ò < 0.25 % ä‹fhªj§fŸ jahç¡f 

th®¥ÃU«ò 2 - 4.5 %       rh¡fil  _ofŸ k‰W«  fêÎ Ú®¡ FHhŒfŸ jahç¡f. 
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gFÂ - Ï 

1. gl« tiuªJ ghf§fis¡ F¿¡f. Ã‹tU« édh¡fS¡F éilaë¡f. 

  

m) Ï¥gl« vªj Kiwia¡ F¿¡»wJ? 

M) »uhig£ j©LfŸ mo¡fo kh‰w¥gLtJ V‹? 

Ï) ä‹ gFëÍl‹ »iunahiy£ nr®¥gj‹ fhuz« ahJ? 

<) Ï«Kiw¡fhd rk‹gh£oid¤ jUf. 

éil : 

 

   m. Ahš Kiwæš ä‹dh‰ gF¥ò xL¡f« brŒjš. 

   M. M¡Á#‹ Mndhoš btëæl¥gLtjhš C02 cUth» mçkhd¤Â‰F c£gL«. Ïjdhš       

         »uhig£  j©Lfis mo¡fo kh‰w nt©L«. 

   Ï. »iunahiy£ ä‹gFëia cU¡f¤ njitahd bt¥gãiyia¡ Fiw¡F«. 

    <. 2Al 2 O3                      4Al 3O2  
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2. br«gG¥ò ãwKŸs cnyhf« A <u¥gj¡ fh‰Wl‹ éidòç ªJ g¢ir ãw¥gly« B-ia¤ 

jU»wJ.  A-it M¡ì#Dl‹ nr®¤J bt›ntW bt¥gãiyfëš bt¥g¥gL¤J«nghJ 

Ïu©L tifahd M¡irLfŸ C (fW¥ò ãw«) k‰W« D (Át¥ò ãw«) c©lh»‹wd. 

A, B, C, D M»at‰iw¡ f©l¿ªJ rk‹ brŒa¥g£l rk‹ghLfis vGJf. 

éil : 

rk‹ghL 1 :  

          fh‰WlD«,  <u¥gj¤JlD«  éid jhäu«, <u¥gj¡fh‰Wl‹ éidòçªJ  g¢ir  ãw¡ fhu 

fh¥g® fh®gnd£ gly¤ij cUth¡F«. 

       2Cu + O2+ CO2 + H2O                   CuCO3. Cu ( OH )2 

 

rk‹ghL 2 :  

            Nnl‰Wéid jhäu«,  M¡ì#Dl‹ nr®ªJ  F¥ç¡ M¡irL (fW¥ò ãw« - CuO), F¥u° 

M¡irL (Át¥ò ãw« - Cu2O) v‹w M¡irLfis bt›ntW bt¥g ãiyfëš cUth¡F«. 

                              <1370K 

       2Cu + O2                          2CuO           ( C-  F¥ç¡ M¡irL  ) 

 rk‹ghL 3: 

      4Cu + O2                          2Cu2O          ( D- F¥u° M¡irL  ) 

nr®k« ntÂthŒ¥ghL bga® 

A Cu fh¥g® 

B CuCO3. Cu ( OH )2 
fh¥g® fh®gnd£ 

C CuO F¥ç¡ M¡irL   

D Cu2O 
F¥u° M¡irL   

 

3. btŸëæ‹ bt©ikãw« bfh©l cnyhf« A, NaOH k‰W« HCl cl‹ éidòçªJ 

iA£u#id btëna‰¿ Kiwna B k‰W«  C-ia¤ jU»wJ. m›Înyhf« A, mäy« D cl‹ 

éidòçtJ Ïšiy. Vbdåš m›Înyhf¤Â‹ nkš éidgL« M‰wiy¤ jL¡F« gly« 

cUth»wJ. vdnt m›Înyhf« mäy« D-ia vL¤J¢ bršY« fy‹fëš ga‹gL»wJ. 

A, B, C, D f©l¿ªJ m›éidfS¡fhd rk‹ brŒa¥g£l rk‹ghLfis vGJf. 

 éil : 

  rk‹ghL 1 :   2Al + 2NaOH + 2H2O          •         2NaAlO2 + 3H2  

  rk‹ghL 2 :  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑ 

 D - ie£ç¡ mäy« 

 Ú®¤j ml® ie£ç¡ mäy§fŸ mYäåa¤Jl‹ éidòçtJ Ïšiy. khwhf mYäåa¤Â‹ nkš 

M¡irL gly« cUth» mj‹ éidgL« M‰wiy¤ jL¡»wJ. vdnt  D - ie£ç¡ mäy« 

nr®k« ntÂthŒ¥ghL bga® 

A Al mYäåa« 

B NaAlO2 
nrhoa«  bk£lhmYänd£ 

C AlCl3 mYäåa« FnshiuL 

D HNO3 ie£ç¡ mäy« 

   <1370K 
 

( A. fh¥g® )                                    ( B.fh¥g® fh®gnd£ ) 
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ghl«-13   fh®gD« mj‹ nr®k§fS« 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 1 1 3 8 

gFÂ - m 

1.cWÂ¥gL¤Jjš :  fçk¢nr®k§fëš cŸs Ãiz¥òfŸ rf¥Ãiz¥ò¤ j‹ik bfh©lit.   

  fhuz« :  rf¥Ãiz¥ghdJ mQéYŸs  vy¡£uh‹fŸ g§»l¥gLtjhš V‰gL»wJ.                                            

  bfhL¡f¥g£LŸs fhuz« cWÂ¥gL¤Jtj‰F¥ nghJkhdjhf cŸsjh? 

éil :  nghJkhdjhf  cŸsJ. 

              fhuz« : fh®g‹ jdJ  4 ÏizÂw‹ vy¡£uh‹fŸ _y«  k‰w mQ¡fSl‹ g§Ñ£o‹     

                              mo¥gilænyna   rfÃiz¥ig  cUth¡F»wJ. 

2. cWÂ¥gL¤Jjš : itu« v‹gJ fh®gå‹ fodkhd òwnt‰Wik tot« MF«.                                                           

fhuz« :   itu¤ÂYŸs fh®g‹ eh‹K» tot« cilaJ.                                                                         

bfhL¡f¥g£LŸs  cWÂ¥gL¤JjY¡F¡ fhuz« rçahf cŸsjh? 

éil :  Ïšiy. itu¤ÂYŸs x›bthU fh®g‹ mQÎ«  k‰w eh‹F fh®g‹ mQ¡fSl ‹     

              Ãiz¥ò‰W, fod K¥gçkhz mik¥ig  cUth¡F»wJ.                                                                                   

3. cWÂ¥gL¤Jjš : cWÂ¥gL¤Jjš  Ra rf¥Ãiz¥Ã‹ fhuzkhf äf mÂf  msÎ fh®g‹ 

nr®k§fŸ cUth»‹wd.       

fhuz«  : fh®g‹ nr®k§fŸ òwnt‰Wik tot¤Â‹    g©òfis¥ bg‰WŸsd.                                                                                                                                     

Ïªj¡ fhuz«  cWÂ¥gL¤JjY¡F¥ n ghJkhdjhf  cŸsjh? 

éil  :  nghJkhdjhf  Ïšiy. fhuz« : fh®gå‹  ÏizÂw‹ 4 v‹gjhš,  4 Ãw fh®g‹  

               mQ¡fSl‹  nr®ªJ  Ãiz¥ig cUth¡f KoÍ«.  

4. g¡äå°l® òšyhç‹ _________________‹ òwnt‰Wik tot«        (ie£u#‹ / fh®g‹ / rš~g®) 

5. »uh~ig£ mnyhfkhf ÏUªjhY« ä‹rhu¤ij¡ fl¤J»wJ. ÏJ _____ ‹ fhuzkhf¡ 

fl¤J»wJ      (jå¤j  vy¡£uh‹fŸ / Ãiz¥ò vy¡£uh‹fŸ.) 

6. Û¤njå‹ thŒghL CH4 mjid¤ bjhlU« mL¤j C2H6 <¤nj‹. Ïit  Ïu©o‰F« cŸs 

bghJthd ntWghL__________         (CH2 / C2H2) 

7. mšif‹ FL«g¤Âš cŸs Kjš nr®k¤Â‹ IUPAC bga® __________.           (<¤Ô‹ / <¤ij‹) 

8. Ñ£nlh‹ bjhFÂæY«, MšoiAL bjhFÂæY« vªj éidbraš bjhFÂ ÏWÂæš   cŸsJ?  

                          éil : Ñ£nlh‹ bjhFÂæš  - C=O,    MšoiAL bjhFÂæš - CHO 

9. nrhjid¡FHhæš it¡f¥g£LŸs nrhoa« fh®gnd£il mÁ£o¡ mäy¤Jl‹ nr®¤J¢  

NLgL¤J«nghJ X v‹w ãwk‰w, kzk‰w thÍ btëtU»wJ. Ïªj thÍ R©zh«ò Úiu¥ghšnghy 

kh‰W»wJ. X I¡ f©LÃo¡f.                                                                                      éil :  X - CO2 

10. cWÂgL¤Jjš v¤jdhš j‹Ïašig ÏH¤jyhš mJ  Fo¥gj‰F V‰wJ mšy.            

fhuz«   Ãço‹ nr®¥gjhš v¤jdhš j‹ Ïašig ÏH¡»wJ.                            

nk‰T¿a fhuz« cWÂ¥gL¤jY¡fhd cça és¡fkh v‹gij¢ rçgh®¡fÎ«.                                                                    

éil : rçahd és¡f«.  Ãço‹ nr®¥gjhš  v¤jdhš  Ïašò¤  j‹ikia  ÏH¡»wJ. 
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gFÂ - M 

1. C4H10 v‹w _y¡TW thŒghL bfh©l mid¤J kh‰¿a§fisÍ«  vGÂ mj‰Fça IUPAC 

bgaçLf.                                                                                                                                                                                                           

éil:  

thŒ¥ghL                                     IUPAC  bga® 

CH3-CH2-CH2-CH3         Ãô£nl‹                                                                                                                                                         

CH3-CH2-CH2-CH3  

          CH3        

2-bk¤Âš ònuh¥ng‹ 

 

2. itu« fh®gDila òwnt‰Wik tot§fSŸ x‹whF«. mj‹ fod¤j‹ik¡fhd fhuz¤ij¡ 

TWf.  

éil :  itu¤Âš cŸs x›bthU fh®g‹ mQÎ« k‰w eh‹F fh®g‹ mQ¡fSl‹ eh‹K» 

mik¥Ãš Ãiz¥ò‰W fod K¥gçkhz mik¥ig cUth¡F»‹wJ. vdnt itu« fod¤j‹ik 

bfh©lJ. 

3. CWfhŒ gj¥gL¤jY¡F¥ ga‹gL« A v‹w fçk¢ nr®k¤Â‹ _y¡TW thŒ¥ghL  C2H4O2 

Ï¢nr®k« v¤jdhYl‹ éidòçªJ Ïåa kzKila nr®k« “B”ia¤ jU»wJ. 

i) nr®k« A k‰W« B ia¡ f©LÃo¡f. 

ii) Ï«Kiwæ‹ bgabuGÂ, mj‹ ntÂ¢rk‹gh£il vGJf.                                                                                                                                                                      

éil : 

i) nr®k« A - CH3COOH  (v¤jdhæ¡ mäy«)      

nr®k« B - CH3COOC2H5 
(v¤Âš v¤jndhna£)                 

                                                                                                                             

   ii)  v°luh¡Fjš éid : C2 H5 OH + CH3COOH                       CH3 COO C2H5 + H2O                                     

4. C2H6O v‹w _y¡TW thŒghLila A v‹w fçk¢ nr®k« fhu« fyªj KMno4 K‹åiyæš 

M¡ì#nd‰w« milªJ, mnj fh®g‹ v©â¡ifÍŸs B v‹w mäy¤ij¤ jU»wJ. nr®k« A 

ahdJ,  kU¤Jtkidfëš fha§fis¡ Fz¥gL¤j¥ ga‹gL»wJ. nr®k« A k‰W«  B ia¡ 

f©LÃo¡f. A ia B ahf kh‰W« ntÂ¢ rk‹gh£il¤ jUf.                                                                                                                                                         

éil : 

     A. CH3CH2OH - v¤jdhš     B. CH3COOH - v¤jdhæ¡ mäy« (mÁ£o¡ mäy«)                                                                                                                 

     ntÂ¢ rk‹ghL :  CH3CH2 OH + O2                          CH3 COOH + H2O                                                                                                                                                                                            

5. A, B v‹w ÏU nr®k§fŸ C2H6O v‹w _y¡TW thŒgh£il bg‰WŸsd. Ïit Ïu©L« 

bt›ntW f£lik¥òfis¥ bg‰WŸsd. 

m) Ï¥g©Ã‰F v‹d bga® ?         M) A k‰W« B M»at‰¿‹ f£lik¥òfis vGJ. 

Ï) mt‰¿‹ bghJ k‰W« IUPAC bga®fis vGJ   <) A k‰W« B æš cŸs éid braš 

bjhFÂfis  vGJ.  

éil : 

    m) kh‰¿a§fŸ,  

    M)   nr®k« A  -CH3-CH2-OH     nr®k« B -CH3-O-CH3  

 ml® H2SO4 

  2 [O] 

     KMno4 

/OH 
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    Ï)       

thŒ¥ghL  bghJ¥bga®    IUPAC bga® 

CH3-CH2-OH        v¤Âš MšfAhš        v¤jdhš 

CH3-O-CH3          il- bk¤Âš- <j®      bk¤jh¡ì Û¤nj‹ 

    <) A : MšfAhš (-OH),    B : <j® (R-O-R)  

6. mil¥ò¡F¿æš bfhL¡f¥g£LŸst‰¿èUªJ rçahdt‰iw¤ nj®ªbjL¤J vGJ. 

iA£nuhfh®g‹fëš fh®gD¡F« fh®gD¡F« Ïilæš __________ ( Ïu£il /K¥Ãiz¥ò ) 

bfh©lit ____________ (mšÑ‹ / mšif‹ ) Ït‰¿‹ bghJthd thŒ¥ghL CnH2n. Ïit 

K‹d® ________________ ( xèÕ‹fŸ / ghuÕ‹fŸ ) v‹W miH¡f¥g£ld . Ï¢ nr®k« 

_____________ ( ònuhä‹ / R©zh«ò ) ÚUl‹ éidòçªJ ãw¤ij Ú¡F»wJ. Vbdåš ÏJ 

___________ ( ãiwÎ‰w / ãiwÎwhj ) nr®k«. 

éil :  1. Ïu£il  Ãiz¥ò      2. mšÑ‹       3. xèÕ‹fŸ     4. ònuhä‹      5. ãiwÎwhj 

7. ÑnH F¿¥Ã£LŸs F¿¥òfis¡ bfh©L nr®k§fis¡ f©l¿f. 

m) 30% R¡nuhir¡ bfh©l ml®ªj ãw¤ij cila fiurš. 

M) v¤jdhš jahç¥Ãš <°o‰F czthf nr®¡f¥gL« nr®k«. 

Ï) Ïªj behÂ R¡nuhir , FS¡nfh[hfÎ« , Ãu¡nlh[hfÎ« kh‰W»wJ. 

<) Ï¢nr®k« 95.5 % v¤jdhiyÍ« 4.5% ÚiuÍ« bfh©LŸsJ. 

c) Ï¢nr®k« 100% öa MšfAhiy¥ bg‰WŸsJ.                                                                                                                                              

éil : 

    m) fêÎ¥gghF                                                                                                                                                    

    M) m«nkhåa« ršng£ mšyJ m«nkhåa« gh°ng£                                                                                                   

    Ï) Ï‹t®nl° behÂ                                                                                                             

    <) vçrhuha«                                                                                                                                             

    c) jåMšfAhš  

8. ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs és¡f§fëš v¤jdhš mšyJ v¤jdhæ¡ mäy¤Â‰F 

bghU¤jkhdt‰iw¡ ftå¤J TWf. 

m) ÏJ ãwk‰w vçRit bfh©l xU Ú®k«. 

M) ÏJ MŒtf¤Âš cæç khÂçfis¥ ghJfh¡f¥ ga‹gL»wJ. 

Ï) ÏJ czÎ, gH¢rhWfis¥ ghJfh¡f¥ ga‹gL»wJ. 

<) ÏJ Fëuit¡F«nghJ gå¡f£o ngh‹w gof§fis cUth¡F»wJ.                                                                                                                                                                          

éil: 

   m) v¤jdhš        

   M) v¤jdhš        

   Ï) v¤jdhæ¡ mäy«         

   <) öa v¤jdhæ¡ mäy« 
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9. bfhL¡f¥gLŸs th®¤ijfŸ / th¡»a§fis ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs T‰WfSl‹ bghU¤Jf . 

  (bk¤jdhš , behÂ¤jš , j‹ rf¥Ãiz¥ò cUthjš , gotçir , iA£u#‹thÍ ) 

m) xU fh®g‹ k‰w fh®g‹fSl‹ nr®ªJ r§»è¤bjhl® rfÃiz¥ig cUth¡F« j‹ik. 

M) MšfAhš nrhoa« cnyhf¤Jl‹ éid òçÍ«nghJ btë¥gL¤JtJ.  

Ï) fçk¢ nr®k§fŸ g‰¿a Kiwahd MŒé‰F têtF¥gJ. 

<) behÂfë‹ _ykhf xU fçk¢ nr®k¤Âš bkJthf ntÂéid ãfœªJ Á¿a _y¡TW 

cUthtJ. 

c) v¤jdhiy¥ nghèšyhkš Ïjid Á¿J msnt gU»dhY« kuz« ãfHÎ« thŒ¥òŸsJ.                                                                                                                                                      

éil : 

   m) j‹ rf¥Ãiz¥ò cUthjš        

   M) iA£u#‹ thÍ        

   Ï) gotçir        

   <) behÂ¤jš                                    

   c) bk¤jdhš 

gFÂ - Ï 

1. bfhL¡f¥g£LŸs m£ltizæš nfho£l Ïl§fis¤ jFªj _y¡TW thŒgh£lhš ãu¥gÎ«. 

t. v© mšnf‹ mšÑ‹ mšif‹ 

1 C2H6      <¤nj‹  _______ <¤Ô‹     C2H2  <¤ij‹ 

2 ______  ònuh¥ng‹  C3H6 
ònuh¥Õ‹ ________ ònuh¥ng‹ 

3 C4H10  Ãô£nl‹  C4H8 Ãô£O‹ ________  Ãô£il‹ 

éil : 

t. v© mšnf‹ mšÑ‹ mšif‹ 

1 C2H6      <¤nj‹  C2H4  <¤Ô‹      C2H2 <¤ij‹ 

2 C3H8  ònuh¥ng‹  C3H6  
ònuh¥Õ‹     C3H4 ònuh¥ng‹ 

3 C4H10  Ãô£nl‹  C4H8 Ãô£O‹     C4H6 Ãô£il‹ 

 

2. gotçirahdJ xnu tçir¢ nr®k§fë‹ g©òfis és¡F« j‹ikÍilaJ. Ï¡T‰iw¥ 

gotçiræ‹ Áw¥ÃašòfŸ _y« és¡Ff. 

éil : 

gotçirfë‹ Áw¥ÃašòfŸ : 

 gotçiræš cŸs mL¤jL¤j nr®k§fŸ CH2 v‹w bghJ ntWgh£oY« _y¡TW ãiw       

14 amu (mQ ãiw myF)  v‹w myfhY« ntWgL»‹wd. 

 xU gotçiræš cŸs mid¤J¢ nr®k§fS« xnutif¤ jåk§fisÍ«, éid¤ 

bjhFÂfisÍ« bg‰¿U¡F«. 

 xU gotçiræš cŸs mid¤J¢ nr®k§fisÍ«, xnu bghJthŒgh£odhš F¿¥Ãl ÏaY«. 

 v.fh. mšnf‹  =  CnH2n+2     
    mšÑ‹  =  CnH2n        mšif‹  =  CnH2n-2 

 _y¡TWãiwæ‹ mÂfç¥ig¥ bghW¤J nr®k§fë‹ Ïa‰g©òfŸ X® xG§fhd Kiwæš 

khW»‹wd. 

 všyh¢ nr®k§fS«, x¤j ntÂéidfëš <LgL»‹wd. 

 všyh¢ nr®k§fisÍ«, bghJthd Kiwæš jahç¡fyh«. 
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3. 

        

4. 

.                                                      

                                     
nkYŸs gl¤ij¥ gh®¤J Ã‹tU« édh¡fS¡F éilaë¡f . 

m) ituK« »uhig£L« v‹d totik¥ig¥ bg‰WŸsd?                                                                                                                    

M) itu« V‹ bt£L« fUéahf¥ ga‹gL»wJ ?                                                                                                                                           

Ï) ä‹ R‰Wfëš V‹ »uhig£ ga‹gL¤j¥gL»wJ ?                                                                                                     

<) »uhig£o‹ äUJ¤j‹ik¡F¡ fhuzkhd éir vJ ?                                                                                             

c) c§fS¡F¤ bjçªj éiy ca®ªj itu« vJ? mj‹ ãiwia¡ »uhäš TWf?         

éil :  

m.  

 itu¤Âš cŸs x›bthU fh®g‹ mQÎ« k‰w fh®g‹ mQ¡fSl‹ ‘eh‹K»’ mik¥Ãš      

Ãiz¥ò‰W fod K¥gçkhd mik¥ig cUth¡F»wJ. 

 »uhig£oš cŸs x›bthU fh®g‹ mQÎ« k‰w _‹W fh®g‹ mQ¡fSl‹ xnu js¤Âš 

Ãiz¥ò‰W mWnfhz mL¡Ffis cUth¡F»wJ. 

M.  

 itu¤Âš cŸs x›bthU fh®g‹ mQÎ« k‰w fh®g‹ mQ¡fSl‹ ‘eh‹K»’ mik¥Ãš 

Ãiz¥ò‰W fod K¥gçkhd mik¥ig cUth¡F»wJ.  

 vdnt ÏJ f©zhoia mW¡fÎ« Vida bghUŸfis bt£lÎ« ga‹gL»wJ. 

Ï.  jå¤j vy¡£uh‹fis     bg‰WŸsjhš »uh~ig£ ä‹fl¤J« j‹ikÍŸs bghUŸ ,vdnt  

      »uhig£ ä‹ R‰Wfëš  ga‹gL¤j¥gL»wJ. 

<.  th©l®thš° éir. 

c.  nfh»}® itu«, mj‹ ãiw 21.68 »uh«.                                                                                                                            
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5. CnH2n+2 
v‹gJ iA£nuh fh®g‹fë‹ go tçir nr®k§fë‹ bghJthd _y¡TW thŒghlhF«.                                                                                                                                   

m) Ïªj go tçir ãiwÎ‰wjh ? mšyJ ãiwÎwhjjh ?                                                                                      

M) nk‰T¿a gotçiræ‹ bgaiuÍ« Ïu©L fh®g‹ mQ¡fis¡ bfh©l nr®k¤Â‹  

bgaiuÍ«, _y¡TW thŒ¥gh£ilÍ« vGJf .                                                                                                                                   

Ï) Ïªj¥ gotçiræš Kjš nr®k¤Â‹ _y¡TW mik¥ig tiuf.                                                                 

<) tiuaW - gotçir nr®k§fŸ. Ïªj¥ go tçiræYŸs mL¤jL¤j nr®k§fŸ v¥bghJ¤ 

bjhFÂæš ntWgL»‹wd?                                                                                                                                            

c) n - Ãô£nl‹, n - bg‹nl‹ M»at‰¿‹ _y¡TW thŒgh£il vGJf. 

éil :  

   m. ãiwÎ‰wJ. 

   M. * gotçiræ‹ bga® - mšnf‹ 

         * Ïu©L fh®g‹ bfh©l mšnf‹ - <¤nj‹. 

         * <¤njå‹ _y¡TW thŒghL = CH3 - CH3 (C2H6) 

   Ï. Û¤nj‹ - CH4 

                              H 

                              C    

                       H           H                                 

                              H         

   <. * xnu bghJthd _y¡TW thŒgh£ilÍ« x¤j ntÂ¥ g©òfisÍ« bfh©l xnu bjhFÂ       

         mšyJ xnu tifæYŸs fçk¢ nr®k§fis¡ F¿¥gjhF«. 

      *  gotçiræš mL¤jL¤JŸs nr®k§fŸ -  CH2 v‹w bjhFÂahš  ntWg£oU¡F«.    

c)    

nr®k« _y¡TW thŒghL 

n - Ãô£nl‹ CH3 - CH2 - CH2 - CH3 

n - bg‹nl‹ CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 

6. v¤jdhiy mÂf¥goahd ml® fªjf mäy¤Jl‹ 443 K bt¥gãiyæš bt¥g¥gL¤J«nghJ,                                                                                                                       

m) mÂš eilbgW« éid ahJ ? mij étç¡f .                                                                                                    

M) m›éid¡fhd rk‹gh£il vGJf.                                                                                                                      

Ï) Ï›éidæš cUthF« éisbghUŸ ahJ? Ï›thÍit ònuhä‹ ÚUl‹  brY¤J«nghJ v‹d 

ãfœ»wJ ?                                                                                                                                                  

<) v¤jdhš thÍit ònuhä‹ Úçš brY¤J«nghJ vªj kh‰wK« ãfœtÂšiy V‹? 

éil : 

   m. eilbgW« éid : v¤jdhš _y¡T¿DŸ Ú® Ú¡f« eilbgW«. 

        és¡f« :  v¤jdhš mÂfsÎ ml® fªjf mäy¤Jl‹ 443K- ¡F bt¥g¥gL¤J« nghJ,   

                           _y¡T¿DŸ Ú® Ú¡f« eilbg‰W <¤Ô‹ cUth»wJ. 
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M.  

      

 Ï. Ï›éidæš  <¤Ô‹ (v¤ÂÄ‹) cUth»wJ. 

       <¤Ôid ònuhä‹  ÚUl‹  brY¤J«nghJ, ònuhä‹ Ú®¡ fiurè‹ ãw« khW»wJ. 

 <. v¤jdhš xU ãiwÎ‰w nr®k«, vdnt ònuhä‹ Úçš brY¤J« nghJ vªj kh‰wK«   

     ãfœtÂšiy. 

7. m£ltizia ãu¥òf. 

_y¡TW thŒ¥ghL   bghJ¥bga® bga® 

CH3CH2CH2CH2OH   

 ilÛ¤ijš Ñ£nlh‹  

  ònuh¥gndš 

HCOOH
 

  

  Ãô£lndh‹  

éil : 

_y¡TW thŒ¥ghL   bghJ¥bga® bga® 

CH3CH2CH2CH2OH n - Ãô£ilš MšfAhš 1-Ãô£ldhš 

CH3COCH3 ilÛ¤ijš Ñ£nlh‹ ònuh¥gndh‹ 

CH3CH2CHO ònuh¥gdhšoiAL ònuh¥gndš 

HCOOH ~gh®ä¡ mäy« bk¤jdhæ¡ mäy« 

CH3CH2COCH3 v¤Âš bk¤Âš Ñ£nlh‹ Ãô£lndh‹ 

 

8. v¤jdhæ¡ mäy« v‹gJ CnH2n+1  COOH v‹w bghJ thŒ¥gh£il cila gotçir nr®k§fëš 

X® cW¥Ãd®.                                                                                                 

m) ÏJ vªj tifahd gotçir nr®k«? mj‹ éidbraš bjhFÂia vGJf.                                                          

M)v¤jdhæ¡ mäy¤Â‹ _y¡TW thŒ¥gh£ilÍ« bghJ¥bgaiuÍ« F¿¥ÃLf.                                                           

Ï)Ï¢nr®k« v¤jdhYl‹ ml® fªjf mäy¤Â‹ K‹åiyæš éidòçÍ«nghJ Ïåa 

kzKila nr®k« cUth»wJ.  Ï›éid¡fhd rk‹gh£ilÍ«, cUthF« éis bghUë‹ 

bgaiuÍ« F¿¥ÃLf.                                                                                                  

<) v¤jdhæ¡ mäy« fh®gnd£LfSl‹ éidòçÍ«nghJ btë¥gL« thÍ vJ?                                                           

c) nk‰f©l éid¡fhd rk‹brŒa¥g£l rk‹gh£il vGJf.                                                                                    

C) kh§fhŒ CWfhŒ jahç¡F«nghJ mJ Ú©l eh£fŸ bflhkš ghJfh¥gj‰F c§fsJ gh£o 

nr®¡F« nr®k« vJ?  
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éil : 

   m. fh®gh¡ìè¡ mäy« - COOH 

   M. v¤jdhæ¡ mäy¤Â‹ _y¡TW thŒ¥ghL - CH3COOH    bghJ¥bga® - mÁ£o¡ mäy«. 

   Ï. 

      

       éisbghUŸ - v¤Âš v¤jndhna£ 

   <. fh®g‹ il M¡i[L 

   c.  

       

   C. éåf® (v¤jdhæ¡ mäy«) 

9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

m)  A k‰W« B ia¡ f©l¿f. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M) M‰wš MšfAhš v›thW jahç¡f¥gL»wJ? ga‹ x‹W jUf.                                                                                                                                                                            

Ï) v¤jdhYl‹ vij¢ nr®¤jhš Ïašò¤j‹ik ÏHªj MšfAhš cUthF« ?                                                                                                                                                    

<) Ïašò¤ j‹ik ÏHªj MšfAhè‹ ga‹ ahJ? 

éil : 

m. A - bk¤Âš MšfAhš fyªj rhuha« ( éõ¢ rhuha« )        B - vçrhuha« 

M. v¤jdhYl‹ bg£nuhš fyªJ M‰wš MšfAhš jahç¡f¥gL»wJ. 

       ga‹ : thfd vçbghUshf¥ ga‹gL»wJ.  

Ï. Ãço‹ 

<.   thrid¥bghUŸfŸ, rha§fŸ Ït‰iw fiu¡F« fiu¥ghdhf¥ ga‹gL»wJ. 

       f©zho¥ bghUŸfis R¤j« brŒÍ« Âutkhf¥ ga‹gL»wJ. 

10. Ã‹tU« ntÂ éidfS¡F¢ rçahd _y¡TW thŒ¥gh£il¡ bfh©L rk‹ brŒa¥g£l   

rk‹gh£il vGJf.                                                                                                                                                                                                                   

 m) ã¡fš éidô¡»æ‹ K‹åiyæš <¤Ô‹ iA£u#Dl‹ éid.                                                                                                                                                                                                           

M) Û¤nj‹ vçjš éidæ‹ nghJ fh®g‹il M¡irL k‰W« ÚiuÍ« jU»wJ.                                                                                                                                                     

Ï) v¤jdhè‹ iA£u#‹ Ú¡f éid.                                                                                                                                                                                                                                                                            

<) v¤jdhæ¡ mäy¤Â‹ nrhoa« c¥Ã‹ fh®gh¡ìš Ú¡f éid. 
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éil : 

   m. 

          

   M. 

             

   Ï.  

     

   <. 

          

11. gl¤ij¥ gh®¤J v‹d ãfœ»wJ vd¡ f©l¿f. c§fsJ gÂiy rçahf és¡F«     rk‹gh£il 

vGJf.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

m) A æèUªJ B v›thW cUth»wJ ?  

      v¤jdhèèUªJ v¤jdhæ¡ mäy« jahç¤jš : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M) mÁ£o¡ mäy¤ij¡ fh®gnd£ c¥òl‹ éidgL¤J«nghJ v‹d ãfG«?  Ï›éidæš 

cUthF« thÍ ahJ? m›thÍit R©zh«ò Úçš brY¤Âdhš v‹d ãfG« ?          

           

 mÁ£o¡ mäy¤ij¡ fh®gnd£ c¥òl‹ éidgL¤J«nghJ Eiu¤J¥ bgh§Fjš V‰gL«. 

 Ï›éidæš cUthF« thÍ - fh®g‹ il M¡i[L 

 Ï›thÍit R©zh«ò Úçš brY¤Âdhš   R©zh¥ò Ú® ghš nghš khW«.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Ï) v¤jdhš, mÁ£o¡ mäy¤Jl‹ ml® fªjf mäy¤Â‹ K‹åiyæš éid òçÍ«nghJ 

ãfœtJ v‹d? rk‹ghL jUf. Ï§F eilbgW« éidia és¡Ff 

                                          

v¤jdhš mÁ£o¡ mäy¤Jl‹ ml® H2SO4  K‹åiyæš éid¥g£L gH¢rh‰¿‹ kz« bfh©l 

v¤Âš  v¤jndhna£  (v°l®)  cUth»wJ. 

          

12. fçk¢ nr®k§fŸ A k‰W« B M»ait C2H6O v‹w _y¡TW thŒ¥gh£il¡ bfh©l kh‰¿a 

mik¥òfŸ. kh‰¿a mik¥ò A nrhoa« cnyhf¤Jl‹ iA£u#‹ thÍit btëna‰W»wJ.Mdhš 

B Ï›éid òçtÂšiy.‘A’ MdJ mÁ£o¡ mäy¤Jl‹ ml® H2SO4 cl‹ éidòçªJ gH¢rh¿‹ 

kzKila C v‹w nr®k¤ij¤ jU»wJ. våš kh‰¿a mik¥òfŸ A, B, C nr®k¤ij¡ f©l¿f. 

éil : 

bfhL¡f¥g£lJ  

   A k‰W« B - C2H6O v‹w thŒghLila kh‰¿a§fŸ 

   A + Na            H2  

   B + Na         éid Ïšiy 

 

   A + mÁ£o¡ mäy«                              (C) (gH¢rhW kz«) 

Ô®Î : 

    C2H6O v‹w thŒghLila kh‰¿a§fŸ 

    A v‹gJ v¤jdhš 

    B v‹gJ il  bk¤Âš <j® MF«. 

     2 C2H5OH  + 2Na                2 C2H5ONa + H2   

              (A) 

     C2H5OH + CH3COOH                                CH3COOC2H5 + H2O 

             (A)                                                          (C) 

éil : 

A C2H5OH v¤jdhš 

B CH3OCH3 il bk¤Âš <j® 

C CH3COOC2H5 v¤Âš mÁ£nl£ 

ml® H2SO4         

   ml® H2SO4         
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13. C2H6O v‹w _y¡TW thŒ¥ghL cŸs fçk¢nr®k« A cnyhf nrhoa¤Jl‹ iA£u#‹ thÍit 

btëna‰W»wJ. nkY« A ml® H2SO4 cl‹ 410 K bt¥gãiyæš éidòçªJ  C4H10O v‹w 

_y¡TW thŒ¥gh£il¡ bfh©l nr®k« A I¤ jU»wJ. nkY« A ml®  H2SO4 cl‹ 440 K 

bt¥gãiyæš éidòçªJ C2H4 
v‹w thŒ¥gh£il¡ bfh©l nr®k« C I¤ jU»wJ. nr®k« C 

ònuhä‹ Úiu ãwk‰wjh¡F»wJ. A, B , C I¡ f©l¿f. 

bfhL¡f¥g£lJ  

     C2H6O (A) + Na                        H2 

     (A)    ml®  H2SO4   C4H10O (B)  

     (A)    ml®  H2SO4   C2H4 (C)  

Ô®Î :  

     nrhoa« cnyhf¤Jl‹ éidòçªJ  H2  thÍit btëna‰W« C2H6O v‹w nr®k« (A)    

v¤jdhš MF«. 

         C2H5OH + C2H5OH                               C2H5OC2H5 + H2O 

         CH3-CH2-OH                                      CH2 = CH2 + H2O 

                 (A)                                                        (C) 

v¤ÂÄ‹ (C) ònuhä‹ Ú® fiuriy ãwk‰wjh¡F»wJ. 

éil : 

A C2H5OH v¤jdhš 

B C2H5OC2H5 il  v¤Âš  <j® 

C CH2 = CH2 v¤ÂÄ‹ (<¤Ô‹) 

 

14. C2H4O2 v‹w _y¡TW thŒ¥gh£il¡ bfh©l fçk¢nr®k« A nrhoa« ig fh®gnd£ 

fiurYl‹ Eiu¤J¥ bgh§Fjiy ãfœ¤J»wJ, A ‹ nrhoa« c¥ig nrhlh R©zh«òl‹ 

NLgL¤J«nghJ _y¡TW ãiw 16 bfh©l mšnf‹ go tçiria¢ rh®ªj Kjš nr®kkhd 

iA£nuhfh®g‹ B I¤ jU»wJ . A, B I¡ f©l¿f. v¤jdhèèUªJ A it v›thW jahç¥Õ®fŸ?  

Ô®Î : 

   CH3COOH + NaHCO3                    CH3COONa + CO2  + H2O 

       (A) 

   CH3COONa                                CH4    +   Na2CO3 

    (B) _y¡TW ãiw   -   B nr®k§fŸ 16 - CH4 (Û¤nj‹) 

           ntÂ¢ rk‹ghL :  CH3CH2 OH + O2                                CH3 COOH + H2O                                                                                                                                                                                            

 éil : 

nr®k§fŸ bga® _y¡TW thŒghL 

A v¤jdhæ¡ mäy« CH3COOH 

B Û¤nj‹ CH4 

 

        ml®  H2SO4    

     ml®  H2SO4    

    NaOH / CaO     

  2 [O] 

  KMno4/OH- 
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ghl«  -   14 mséL« fUéfŸ 
BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1   1 1 

gFÂ - m 

1. ÂUFmsé v‹gJ __________msÎ¡F¥ gçkhz« cŸs äf¢ Á¿a bghUŸfis mséL« 

fUéahF«.    (0.1 cm, 0.01 cm, 0.1 mm, 0.01 mm)                                             éil : 0.01 mm 

2. ÂUF mséæš jiy¡nfhš, Rê¥ÃçÎ, òç¡nfhè‹ tiu nfh£o‰F¡ Ñழ் mik»wJ, våš 

Rê¥ÃiH __________  (ne®¡F¿, vÂ®¡F¿, Ïšiy)                                   éil : ne®¡F¿ 

3. ÂUF msé _________‹ é£l¤ij ms¡f¥ ga‹gL»wJ.  

( fl¥ghiu, bkšèa f«Ã,  »ç¡bf£ gªJ)                                                     éil : bkšèa f«Ã 

4. X® xë M©L v‹gJ ________________ MF«. 

 (365.25 x 24 x 60 x 60 x 3 x 10 
8

 Û ,   1 x 24 x 60 x 60 x 3 x 10 
8

 Û,    360 x 24 x 60 x 60 x 3 x 10 
8

 Û ) 

5. thåaš myF v‹gJ òéæ‹ ika¤Â‰F«, ________  ‹ ika¤Â‰F« Ïil¥g£l ruhrç 

bjhiyÎ. (ãyh, Nça‹, br›thŒ)                                                    éil : Nça‹ 

gFÂ – M 

6. Ã‹tU« T‰Wfëš cŸs jtWfis¤ ÂU¤Jf. 

m) thåaš myF v‹gJ òé¥gu¥Ã‰F«, Nçaå‹ gu¥Ã‰F« Ïil¥g£l ruhrç bjhiyÎ 

MF«. 

M) xë M©L v‹gJ xëahdJ X® M©oš ãäl¤Â‰F 3 x 10 
8
 Û ntf¤Âš gaz« 

brŒÍ« bjhiyÎ MF«. 

éil : 

      m) thåaš myF v‹gJ òé ika¤Â‰F«, Nça‹ ika¤Â‰F« Ïil¥g£l ruhrç bjhiyÎ   

           MF«. 

   M) xë M©L v‹gJ xëahdJ bt‰¿l¤Âš  X® M©oš beho¡F  3 x 10 
8
 Û ntf¤Âš gaz«     

          brŒÍ«  bjhiyÎ MF«. 

7. A bjhFÂia B bjhFÂnahL bghU¤Jf. 

t.v© bjhFÂ - A bjhFÂ – B 

1 Á¿a gçkhz§fŸ (i) »nyh Û£l® 

2 bgça gçkhz§fŸ (ii) ÂUF msé 

3 mÂf¤ bjhiyÎ (iii) msÎnfhš 

4 ÁW bjhiyÎ (iv) xë M©L 

 (v) Mšo Û£l® 

éil :  m (ii)   M (iii)   Ï. (iv)   < (i)  

8. nfho£l Ïl§fis ãu¥òf. 

äf Ú©l bjhiyÎfis ms¡f¥ ga‹gL« Áw¥ò KiwfŸ _________ , _________MF«. 

(nyr® Jo¥ò Kiw, xë M©L Kiw, nuonah-vÂbuhë¥ò Kiw, thåaš Kiw) 
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ghl«  15       Ïa¡f éÂfS«  <®¥ÃaY« 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 2 1 4 10 

gFÂ - m 

1.xU bghUë‹ KL¡f¤Â‰F¡ fhuz« ________________. 

(rk‹ brŒa¥g£l éir,  rk‹ brŒa¥glhj éir,  ãiyä‹åaš éir) 

2. cªj khWgh£L Åj¤Â‰F¢ rkkhd Ïa‰Ãaš msÎ ________                                                                                    

(Ïl¥bga®¢Á,   KL¡f«,  éir, fz¤jh¡Féir) 

3. XŒÎ ãiyæYŸs fdkhd bghUë‹ cªj« _________. (äf mÂf«, äf¡ FiwÎ, Rê, Koéè) 

4. òé¥gu¥Ãš 50 ».». ãiwÍŸs kåjå‹ vil ________________.(50 N, 35 N, 380 N, 490 N) 

5.cæç¤bjhêšE£g CÁ kUªJfis¡ Fëu¢ brŒa _____________Fëç¤ bjhêšE£g mik¥ò 

njit.  (Ëèa«, ie£u#‹, m«nkhåah, Fnshç‹) 

6. rkãiw bg‰w ÏU bghUŸfŸ A, B Kiwna 20».Û. / kâ k‰W« 50 ».Û. / kâ ntf¤Âš  xUt® 

ÛJ nkhÂ cldoahf XŒÎãiy¡F¤ ÂU«ò»wJ. mt® ÛJ mÂféir brY¤J« bghUŸ vJ? 

éil¡F¡ fhuz« jUf. 

éil :  bghUŸ B.    fhuz« : ntf« mÂf« vdnt éirÍ« mÂf«.   ஃ F α v (Âirntf«) 

7. bghUbsh‹W 20 Û / é v‹w Âirntf¤Âš Ïa§F»wJ. mj‹ ÛJ 10 N éirahdJ    

Âirntf¤Â‰F¢ br§F¤J Âiræš brašgL»wJ. 10 édhofS¡F¥ Ã‹ò bghUë‹    ntf« 

v‹d?                                                                                                                               éil :  20 Û / é 

8. T‰W (A): bgUefu§fëš, òéæ‹ moæš mik¡f¥g£l f«Ãtl§fëš Âutkh¡f¥g£l Fëç   

                      thÍ¡fŸ bjë¡f¥gL»‹wd. 

   fhuz« : (R) Âutkh¡f¥g£l Fëç thÍ¡fŸ Âw‹ Åzhtij¤ jL¡»‹wd 

m) A jtwhdJ, R rçahdJ    M) A rçahdJ , R jtwhdJ 

Ï) A , R Ïu©L« jtwhdJ     <) A rçahdJ ,R, A - I tèÍW¤J»wJ. 

9. òé¥gu¥Ãš <®¥ò KL¡f« _________ gFÂæš bgUkkhfÎ« _________ gFÂæš   ÁWkkhfÎ« 

ÏU¡F«.                                                                                                        éil :  JUt, ãyeL¡nfh£L 

10. òéæ‹ ãiwkhwhkš, j‰nghija kÂ¥ÃèUªJ òéæ‹ Mu« ghÂahf¡ FiwÍkhdhš   òé<®¥ò 

KL¡f¤Â‹ ÛJ V‰gL« ghÂ¥ò v‹d?                                                    éil :  4 kl§F mÂfkhF« 

11. bršé mYtyf¤Â‰F¡ fhiu X£o¢ bršY«nghJ, jdJ if¥igia¥ gaâ ÏU¡ifæš 

it¤ÂU¡»wh®. mt® mYtyf¤ij milªjÎl‹ if¥igahdJ ÏU¡ifæ‹ K‹dhš  ÑnH 

éGªJ »l¡»wJ. V‹ Ï›thW ãfœªjJ v‹gij és¡Ff?              éil: if¥igæ‹ ãiyk« 

12. »ç¡bf£ fsÅu® gªijÃo¡F«nghJ, ifia¥ Ã‹ndh¡» ÏG¥gJ V‹?  

                                                                                          éil : éirahš  V‰gL«  jh¡f¤ij¡  Fiw¡f 
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13. Ñœ¡fhQ« T‰Wfëš xU bghUë‹ ãiwnahL bjhl®Ãšyhj T‰iw vGJf.                                                

( X® mo¥gilmsÎ ,   ÏJ Ïa‰Ãaš juhR bfh©L ms¡f¥gL»wJ,  ÏJ éš juhR bfh©L 

ms¡f¥gL»wJ )                                                         éil : ÏJ éš juhR bfh©L ms¡f¥gL»wJ 

14. rªÂuha‹ - 1 Â£l¤njhL bjhl®òila Áy ãWtd§fë‹ bga®fŸ ÑnH  bfhL¡f¥g£LŸsd. 

Mdhš Áybga®fŸ mitnahL bjhl®Ãšyhjit. bjhl®Ãšyhj ãWtd§fë‹ bga®fis¥ 

g£oaèLf.  (ISRO, BARC, NASA, ESA, WHO, ONGC)                                                                    

                                                                                                                        éil :  BARC ,WHO, ONGC 

gFÂ - M 

1.nfho£l Ïl§fis ãu¥òf. 

m. éir = ãiw × KL¡f« våš cªj« = ______________________. 

M. Ïuh¡bf£oš ÂutiA£u#‹ våš, MRI gl«Ão¤jèš _________________ga‹gL»wJ. 

éil : 

   m. ãiw × Âirntf«  

    M. Âut Ëèa«  

2.Ñœ¡fhQ« T‰Wfëš jtWfŸ ÏU¥Ã‹ ÂU¤Jf. 

m. xU ãô£l‹ éir v‹gJ xU »uh« ãiwÍŸs bghUëš 1ms
-2

 KL¡f¤ij V‰gL¤J« 

éiræ‹ msit¡ F¿¡F«. 

M. éidÍ« vÂ®éidÍ« v¥nghJ« xnu bghUë‹ÛJ brašgL«. 

éil : 

m. xU ãô£l‹ éir v‹gJ xU »nyh»uh« ãiwÍŸs bghUëš 1ms
-2

 KL¡f¤ij  

    V‰gL¤J« éiræ‹ msit¡ F¿¡F«.                                                                                                           

M. éidÍ« vÂ®éidÍ« v¥nghJ« ÏU ntWg£l bghUŸfë‹ ÛJ brašgL«. 

3.Fëç¤ bjhêšE£g¤Â‹ K¡»akhd ga‹ Fëç vçbghUŸ MF«. Fëç vçbghUŸ v‹gj‹ 

bghUis és¡Ff.  

éil:  

 Fëç vçbghUŸ v‹gJ Âut Fëç thÍ¡fŸ  

 Ïit äf¡ Fiwªj bt¥g ãiyia¥ bgw ga‹gL»‹wd.            

           v.fh : Âut Ëèa«,  Âut ie£u#‹. 

4.ÏlŠRê¤ ÂU¥ò¤Âwid________F¿æY«, tyŠRê¤ ÂU¥ò¤Âwid ________ F¿æY« 

F¿¥ÃLtJ  kuò. 

éil :   ne®,  vÂ® 

 



கல்வி அமுது  - 10ம் வகுப்பு அறிவியல் 

116 
 

5.20 »uh« ãiwÍŸs J¥gh¡» F©lhdJ xU ku¥gyifia 75 Ûé
-1

 v‹w ntf¤Âš jh¡F»wJ. 

m¡F©L ku¥gyifæš 5 br.Û CLUéa ÃwF mikÂ ãiy¡F tU»wJ våš F©o‹ ÛJ 

ku¥gyif V‰gL¤J« ruhrç jL¥ò éiræid¡ fz¡»Lf. 

Ô®Î :  

     m=20» = 20×10

-3

»»  = 0.02       u=75 Ûé

-1

       V=0     S=5br.Û  =  5×10

-2

 Û  

                V2 = U2 + 2as       

                       0 = (75)2 + 2 ( a ) × 0.05  

                          a = -56250 Ûé 

-2        

                          F =  ma  = 0.02  ×   - 56250      

                          F = - 1125 N  

~ jL¥òéir = -1125 N      

6. é‰gidjŸSt©oæ‹ ãiw 65 ».». t©oia 0.3 Ûé

-2

 v‹w mséš KL¡Fé¡f Ú§fŸ 

brašgL¤j nt©oa éiræ‹ msit¡ fz¡»Lf 

  éil :          

           m = 65 ».».  a= 0.3 Ûé

-2

 

           F = ma  = 65 × 0.3  

                         = 19.5 N   

         ~ éir  = 19.5 N    

7. ÂUF¡FwLé‹ (Spanner) if¥ÃoÚskhf ÏU¥gJ V‹? 

éil : * éiræ‹ ÂU¥ò¤Âw‹ if¥Ãoæ‹ Ús¤ij¥ bghU¤J mÂfç¡»wJ. vdnt   

                ÂUF¡FwLé‹  if¥Ão Úskhf ÏU¡»wJ.          

                ~ éiræ‹ ÂU¥ò¤Âw‹ = F × d 

8. F¤J¢ r©ilÅu® xUtiu mtUl‹ r©ilæL« vÂuhë j‹ KZoahš F¤J«bghGJ,V‹ 

m›Åu® vÂuhë F¤J« Âirænyna efU»wh®? 

éil : vÂuhëæ‹  Âirntf¤ij  Fiw¥gj‰fhf  vÂuhë F¤J«  Âirænyna  efU»wh®.                      

             Vbdåš cªj¤Â‹ msÎ k‰W« fz¤jh¡F éiria¡ Fiw¥gj‰fhf. 

9. cl‰gæ‰Á¡ Tl¤Â‹ éç¥òfS«, éisah£L Åu®fŸ mâÍ« ghJfh¥ò ÓUilfS¡F« 

bk‹ikahd bghUŸfisna ga‹gL¤J»‹wd®. V‹ fodkhd bghUŸfŸ ga‹gL¤JtÂšiy? 

éil :   

 bk‹ikahd bghUŸfŸ  be»œÎ¤  j‹ik¡ bfh©lJ. mjdhš  Fiwthd jh¡f¤ij   

V‰gL¤J»wJ. 

 Fiwthd ãiw  bfh©l  bk‹ikahd  bghUŸfŸ  Fiwthd  cªj¤ij  V‰gL¤J«. 

vdnt  ghÂ¥ò  ÏU¡fhJ. 
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10. Ïuh¡bf£ VÎjèš ga‹gL¤j¥gL« Ïu©L j¤Jt§fis vGJf. 

éil :  ãô£lå‹ _‹wh«  éÂ  k‰W«  cªj  mêé‹ik  éÂ 

11. Rt‰¿š bghU¤j¥g£l 1.2 Û ÚsKŸs jh§»æš 10 ».». ãiw bjh§fél¥g£LŸsJ. B v‹w 

òŸëæš V‰gL« ÂU¥ò¤Âwå‹ (tyŠRê mšyJ ÏlŠRê) v©kÂ¥ò« ÂirÍ« fh©f. 

éil :  

    ÂU¥ò¤Âw‹ =  éir (F) × bjhiyÎ (d)   (~ F=mg) 

                            =  F× d  = mg × d 

                            =  10 × 9.8 × 1.2  

                            =  117.6 Nm                                                                               

    tyŠRê ÂU¥ò¤Âw‹  = - 117.6 Nm       ÏlŠRê ÂU¥ò¤Âw‹  = + 117.6 Nm      

    ÂU¥ò¤Âwå‹ Âir : tyŠRê 

12. XuyF ãiw bfh©l bghUëdhš czu¥gL« éirahdJ, <®¥ò¥òy tèik våš òéæ‹ 

nk‰gu¥Ãš  <®¥ò¥òytèikia¡ fh©f.  

éil :     

                        
   

  
             ( R- òéæ‹ Mu« ,  M-òéæ‹ ãiw  ) 

                       
                              

              
  

                   = 9.8 NKg 
-1

       

13. òéæ‹ Mu« khwhkš òéæ‹ ml®¤Â j‰nghija ãiyiaél Ïu£o¥gh¡f¥gL« nghJ 

òé<®¥ò KL¡f¤Âš V‰gL« kh‰w« v‹d? 

éil :     

     òéæ‹  Mu« khwhkš òéæ‹ m£®¤Â j‰nghija ãiyia él Ïu£o¥gh¡f¥gL« nghJ 

òÅp®¥ò KL¡f« Ïu©L kl§F MF«. ( 2 × 9.8 Û.é

-2

 )  

       g1= 2g   

      g1 = 2 × 9.8 

      g1 = 19.6 ms-2  

~ <®¥ò KL¡f¤Âš V‰gL« kh‰w« =  19.6 - 9.8  

                                                               =  9.8 ms 
- 2
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14. nuQ òéæ‹ ika¤ÂèUªJ 6.38 × 10

3 

».Û. bjhiyéš cztUªJ« tçiræš ã‹W 

bfh©oU¡»whŸ. òéæ‹ ãiw 6 × 10

24

 ».».  

m) òé<®¥ò KL¡f¤ij¡ fh©f. 

M) kÂaczÎ¡F¥ Ã‹ mj‹ kÂ¥Ãš kh‰w« V‰gLkh? 

éil : 

   m.     

                        
   

  
             ( R- òéæ‹ Mu« ,  M-òéæ‹ ãiw  ) 

                       
            

                

              
  

                   = 9.83 ms
-2

          

M. <®¥Ã‹ KL¡f«  khwhkš  ÏU¡F«. 

15. 20 Û MuK« , 104 ».». ãiwÍ« bfh©l B 612 v‹wiH¡f¥gL« Á‰nfhŸ x‹iw njtij 

gh®itæL»wh®  våš B 612š  <®¥ò KL¡f¤Â‹ kÂ¥ò v‹d?  

éil : 

                        
   

  
             ( R- òéæ‹ Mu« ,  M-òéæ‹ ãiw  ) 

                       
                       

      
  

                       
                   

   
 

                   = 1.7342 × 10 
-11

 Ûé 

-2
   

16. ‘m’ ãiwÍŸs kåj‹, bjhl¡f¤Âš XŒÎãiyæš cŸs tHtH¥ghd »il¤js¥ gu¥Ãš 

it¡f¥g£L ÏU¡F« ‘M’ ãiwÍŸs f£il ÛJ ã‰»wh‹. kåj‹ jiuia¥ bghW¤J f£ilæ‹ 

ÛJ ÔObud ‘V’ Û / é ntf¤Âš efu¤ bjhl§F»wh‹. jiuia¥ bghW¤J f£ilæ‹ 

Âirntf¤ij¡ fh©f. 

éil : 

   kåjå‹ ãiw = m              f£ilæ‹ ãiw= M 

   bjhl¡f Âirntf« =0        kåjå‹ Âirntf« = V 

   ÏWÂ cªj« =  mv+Mv1 

   cªj mêé‹ik éÂ¥go,   bjhl¡f cªj«   =  ÏWÂ cªj« 

                                                                                0 = mv + Mv1     

                                                                           Mv1 = -mv 

 ஃ jiuia¥ bghW¤J f£ilæ‹ Âirntf«   =  V1 = - 
   

 
  

vÂ®¡F¿ahdJ f£il ,kåj‹ Ïa§F« Âir¡F vÂ®Âiræš Ïa§F»wJ, v‹gij 

cz®¤J»wJ. 
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17. ãiwfŸ 2 : 1 v‹w é»j¤Âš cŸs Ïu©L gªJfŸ rkcau¤Âš ÏUªJ éH¢ brŒa¥gL»wJ 

(fh‰W¤jil òw¡fâ¡fj¡fjhf fUJf) våš, Ñœf©lt‰¿‰F¡ é»j¤ij¡ fh©f. 

m) mit jiuia tªjila MF« fhy«. 

M) efU« ãiyæš mitfë‹ ÛJ brašgL« éirfŸ. 

Ï) jiuia milÍ«nghJ mt‰¿‹ Âirntf§fŸ. 

<) jiuia milÍ«nghJ mt‰¿‹ KL¡f«. 

éil : 

   m. 1 : 1   

   M. 2 : 1  

    Ï. 1 : 1 

     <. 1 : 1 

18. 1 ».». ãiwÍŸs xUbghUŸ 20 Û cau¤Âš ÏUªJ éH¢brŒa¥gL»wJ. jiuia tªjilªjJ« 

mnjntf¤Âš nkbyG»wJ. cªjkhWgh£il¡ fh©f.( g = 10 Û/é

2

 v‹f ) 

éil : 

   jiuia  tªjilÍ«  nghJ  Âirntf« (V1) =       =            

                                                                                                =       = 20ms
-1

 

   Û©blG« Âirntf«  V2 = - 20ms
-1

 

   cªj khWghL   =   mv2 - mv1   

                               =  (1× - 20) - ( 1×20 )  

                               = - 20 - 20 

                              = - 40 Kg ms
-1

  

    (vÂ®¡F¿ bghUŸ vÂ®¤Âiræš Ïa§Ftij¡ F¿¡»wJ) 

19. òéæ‹ Mu¤Âš 1/4 g§F ãyé‹ Mu« v‹W«, òéæ‹ ãiwæš 1/80 kl§F ãyé‹ ãiw 

vd¡bfh©L ãyé‹ òw¥gu¥ÃYŸs òé<®¥ò KL¡f¤Âid¡ fh©f. 

         éil : 

                        
   

  
             (ãyé‹ ãiw = M/80      ãyé‹ Mu« = R/4 ) 

                        
    

 

  
 

 
 

 
 
  

                  G  
  
 ×   

    
  =    

  
 ×  

  
  

               
 

   
 g   

~ òé<®¥ò KL¡f«  = 

 

   
   g  

* ãyé‹ òw gu¥ÃYŸs òé <®¥ò KL¡f« òéæ‹ nk‰gu¥ÃYŸs òé <®¥ò KL¡f¤Â‹ kÂ¥ig¥ 

nghš 1/5 kl§F MF«. 
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20. V‰w-Ïw¡f éisah£L¡ fUéæš 20 »,» vilÍŸs xU ÁWt‹ fUéæ‹ ika¤ÂèUªJ 1.2 

Û£l® bjhiyéš mk®ªJŸsh‹. gyif rkãiyæš ÏU¡f 60 »nyh»uh« ãiwÍŸs kåj® v§F 

mkunt©L«? 

 

éil : 

éiræ‹ ÂU¥ò¤ Âw‹ = F×d     ( ~ F=ma) 

                              m1d1 = m2d2    

                                        d2 = 
     

        
       

                                        d2 = 
          

        
  = 

     

          
 

                                  ~  d2 = 0.4 m                                                                                                                     

gyif rkãiyæš ÏU¡f mku nt©oa bjhiyÎ (d2) = 0.4 m     

21. FÂiut©o¡fhu® jdJ FÂiuia K‹ndh¡» X£L»wh®. Mdhš FÂiu efu kW¤J, 

Ñœ¡f©lthW és¡F»wJ .”ãô£lå‹ _‹whtJéÂæ‹go, eh‹ t©oia xU F¿¥Ã£l 

éirÍl‹  ÏG¡F«bghGJ t©oahdJ mnjmsÎ rkkhd éirÍl‹ v‹id¤ ÂU«g 

ÏG¡»wJ. m›éUéirfS« v© mséš rkkhfÎ«, vÂbuÂ® ÂirfëY« brašgLtjhš, 

mit x‹iwbah‹W Ïšyhkš brŒJéL»wJ”. FÂiuæ‹ és¡f¤Âid Ú§fŸ x¥ò¡ 

bfhŸ»Ö®fsh? c§fŸ gÂY¡fhd jFªjfhuz§fis¡ TWf. 

éil : 

   Ïšiy FÂiuæ‹ és¡f« jtW .   

   fhuz« : éidÍ«  vÂ® éidÍ«  xnu bghUë‹  ÛJ brašgLtJ  Ïšiy.  mit bt›ntW    

                    bghUë‹ ÛJ brašgL«.vdnt FÂiu t©oia ÏG¡F«  éir cuhŒÎ  éiria él     

                    Fiwthf ÏU¥gÂdhš t©o efuéšiy. 
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gFÂ - Ï 

1.m)é©btë Åu®fŸ é©btë ãiya§fëš, Ú©lehŸ j§Ftjhš kåj clèš V‰gL« 

éisÎfis MuhŒtj‰fhfnt,é©btë ãiya§fŸ ga‹gL¤j¥gL»‹wd. Ï¡T‰¿id 

ãaha¥gL¤Jf.                                                                                                           

M) F = Gm1m2 / d2 v‹gJ ãô£lå‹ <®¥Ãaš éÂæ‹ fâj tot«. G <®¥Ãaš kh¿è, m1 m2 

v‹gJ  ãiwfŸ. d bghUŸfS¡F Ïil¥g£l bjhiyÎ våš, ãô£lå‹ <®¥Ãaš éÂæid 

vGJf. 

éil : 

m. 

 é©btëæš F¿¥Ã£l fhy« j§» MŒÎ¥gâfŸ nk‰bfhŸtj‰fhf kåjdhš 

totik¡f¥g£lJ  é©btë  ãiyakhF«. 

 ÏJ k‰w é©fy§fis¥ nghš mšyhkš gy ehŸ é©btëæš j§», mÂf 

v©â¡ifæyhd MŒÎfŸ nk‰bfhŸs Ïit mo¤jskhŒ mik»‹wd. 

 äf¡ Fiwªj kWRH‰ÁÅj«, mÂf¡ fÂ®Å¢R, Fiwªj <®¥òéir M»ait Ït‰¿š j§F« 

fhy¤ij¡Fiw¥gdthF«. Ïit ek¡F mbrsfça¤ij V‰gL¤JtjhfÎ«, beLehŸ 

clšey¥ ghÂ¥ig¤ jUtjhfÎ« cŸsJ. 

M.  

          m©l¤ÂYŸs x›bthU bghUS« k‰w bghUŸfis mt‰¿‹ ãiwfë‹ bgU¡f‰gyD¡F 

ne®¤jféY« mt‰¿‰F Ïilna cŸs bjhiyé‹ ÏUko¡F vÂ®¤jféY« mikªj éirÍl‹ 

<®¡F«.    F = Gm1m2 / d2 

2. m) ãô£lå‹ Kjš Ïa¡f éÂ, éiræ‹ g©ig és¡F»wJ. Ï¡T‰iw ãaha¥gL¤Jf. 

M) 10 »», 15 »» ãiwÍŸs bghUŸfŸ Kiwna 10 Ûé

-1

, 5 Ûé

-1

 ntf¤Âš brštij¥ gl« 

fh£L»wJ. mit nkhÂ¡bfhŸ»‹wd. nkhjè‹nghJ mit bjh£L¡bfhŸS« neu« 2 édhofŸ. 

nkhjY¡F¥Ã‹ mit Kiwna 4 Ûé

-1

,  9 Ûé

-1

 ntf¤Âš brš»‹wd. våš   F1 , F2 Ït‰iw¡ 

fh©f. 

 

éil : 

m. 

       ãô£lå‹ KjšéÂ¥go rkk‰w òwéirbah‹W brašg£L kh‰W« tiu vªj xU bghUS« 

jdJ XŒÎ ãiyianah mšyJ xnu ne®nfh£oš mikªj Óuhd Ïa¡f ãiyianah kh‰¿¡ 

bfhŸshkš, bjhl®ªJ mnj ãiyæš ÏU¡F«. 

       v.fh - nkir ÛJ cŸs ò¤jf« ahuhY« ef®¤j¥glhj tiu XŒÎ ãiyæš ÏU¡F«. vdnt 

òwéirbah‹W brašg£L mj‹ ãiyia kh‰W« tiu jdJ XŒÎ ãiyæš ÏU¡F«. vdnt xU 

bghUë‹ XŒÎ ãiyia kh‰w Ka‰Á¡»‹w braš éir vd¥gL«. 



கல்வி அமுது  - 10ம் வகுப்பு அறிவியல் 

122 
 

M.  
bghUŸ A bghUŸ B 

ãiw (m1) = 10 »»      ãiw (m2) = 15 »» 

bjhl¡f¤ Âirntf« (U1) = 10Ûé

-1 bjhl¡f¤ Âirntf« (U2) = 5Ûé

-1 

ÏWÂ Âirntf« (V1) = 4 Ûé

-1                                                                

 ÏWÂ Âirntf« (V2) = 9 Ûé
-1

 

fhy« (t) = 2 é                                                               fhy« (t) = 2 é 

 

ãô£lå‹ Ïu©lh« Ïa¡f éÂ¥go  F = 
            

 
  

éid :             vÂ® éid :         
F1 = 

                   

 
              F2 = 

                   

 
                                                      

  =        
 

                   =         
 

 

       =      
 

         =       
 

  
     F1=   

 
 = 30 N                           F2 =    

 
 = - 30 N   

 
 

  ãô£lå‹ _‹wh« éÂ¥go :  éid  =  vÂ® éid    

3. xU 5 N  éirahdJ XÎãiyæš cŸs  2.5 ».». ãiwæ‹  ÛJ brašg£L mjid ne®¡nfh£oš 

KL¡Fé¡»wJ våš                                                                                                                                                                                                                      

m) ãiwæ‹ KL¡f« v‹d?                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M) mªj ãiwia 20 Û ef®¤j¤ njit¥gL« neu« v‹d?                                                                                                                                                                                                               

Ï) 3 édhofS¡F¥ Ã‹ mj‹ Âirntf¤ij¡ fh©f. 

Ô®Î :      

        U=0      m=2.5»»          F=5N 

(m) ãiwæ‹ KL¡f«,  a = 
 

 
 =  

 

   
 = 2 Ûé 

-2

 

(M) ãiwia 20 Û ef®¤j¤ njit¥gL« neu« (t) 

                   S  =  Ut + ½  at
2
 

                   20 = (0)t + ½ (2) t
2
  

                   t
2
 = 20 

                    t = 4.475 s 

(Ï)  3 édhofS¡F¥ Ã‹  Âirntf« 

                   v = u + at 

                   v = 0 + (2) (3) 

                   v  =  6  Ûé
-1

 

ஃF1 = - F2 
 



கல்வி அமுது  - 10ம் வகுப்பு அறிவியல் 

123 
 

4. cªj mêé‹ik éÂia vGJ. xnu Ïl¤ÂèUªJ òéæ‹ nk‰gu¥Ã‹ nkš 2 Ãšèa‹  k¡fŸ 4 

Ûé

-1

 v‹w ntf¤Âš FÂ¡»wh®fŸ. òéæ‹ ãiw 6 × 10

24

 ».». xU kåjå‹  ruhrçãiw 60 ».». 

våš, m) mid¤J k¡fë‹ bkh¤j cªj« v‹d?                                                                                                 

           M) òéæš Ïªãfœédhš V‰gL« éisÎ v‹d? 

Ô®Î : 

cªj mêé‹ik éÂ : 

   rkk‰w òwéirfŸ brašglhj tiu X® mik¥Ã‹ bkh¤j cªj« khwhJ  v‹gJ cªj mêé‹ik 

éÂ MF«. 

m. òéæ‹ ãiw                     =  6 × 10
24 

».». 

      òéæ‹ Âirntf«         =  V 

       xU kåjå‹  ãiw      =  60 ».» 

      FÂ¡F« Âirntf«       =  4 Ûé-1 

       xUtç‹ cªj« = 60 × 4 =  240 »»  Ûé

-1

 

   2 Ãšèa‹  k¡fë‹ bkh¤j cªj« = 2×10

9

  × 240 × = 480 × 10

9

 »» Ûé

-1

 

  FÂ¥gj‰F K‹dhš bkh¤j cªj« = 0 

  FÂ¤j Ã‹ bkh¤j cªj«  =  k¡fë‹ bkh¤j cªj« + òéæ‹  bkh¤j cªj« 

                                                 =  480 × 10

9

 + (6 × 10

24
 ) V 

    cªj mêé‹ik éÂ¥go 

                              480 × 10
9 

+ (6 × 10
24

) V = 0 

                                        (6 × 10
24

) V = - 480 × 10
9
 

                                                          V = - 480 × 10
9
  /  (6 × 10

24
)          

                                                          V = - 8 × 10 
-14

 Ûé 

-1

 

M. òéæ‹ Âirntf« Fiwthf ÏU¥gjhš òéæ‹ vÂ® éidahš V‰gl¡Toa éisÎ VJ« 

Ïšiy. 
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5. ãô£lå‹ <®¥ò éÂia vGJf.  òéæ‹ nk‰gu¥Ã‹nkš <®¥ò KL¡f¤Â‰fhd rk‹gh£il¤    

jUf. Ïu©L th‹bghUŸfë‹ <®¥ò KL¡f¤Â‹ é»j« 1 : 4 k‰W« mt‰¿‹ Mu§fë‹ é»j«  

1 : 3  våš, mt‰¿‹  ãiwfë‹  jfÎ  v‹d? 

éil : 

    m©l¤ÂYŸs x›bthU bghUS« k‰w bghUŸfis mt‰¿‹ ãiwfë‹ bgU¡f‰gyD¡F 

ne®¤jféY« mt‰¿‰F Ïilna cŸs bjhiyé‹ ÏUko¡F vÂ®¤jféY« mikªj éirÍl‹ 

<®¡F«.  

Ô®Î : 

                        
   

  
              

                       g1 =1  ,  g2 =4       R1 = 1,     R2 = 3 

                          
    

   
     ;     

    

   
 

               
   

   
 = 

      

      
 

                       
  

  
 = 

      

      
   =  

 

  
          

       M1 : M2        =   1 : 36 

~ ãiwfë‹ é»j« =   1: 36 

6. mikÂ  ãiyæš  cŸs, 3 ».».  ãiwÍŸs  F©L  bto¤J  2 ».».  k‰W«  1 ».».  vd   Ïu©L  

gFÂfshf¢  ÁjW»wJ. 2 ».». ãiwbfh©l bghUŸ 3 Û é

-1

 v‹w Âirntf¤Âš br‹whš 1 ».». 

ãiwbfh©l bghUë‹ Âirntf¤ij¡ fz¡»Lf. 

Ô®Î : 
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7. 60 ».». k‰W« 50 ».». vilÍŸs ÏU gå¢rW¡F Åu®fŸ XU fæ‰¿‹ ÏU Kidfis¥ 

Ão¤JŸsd®. fæwhdJ éiw¥ghf cŸsJ. 60 ».». vilÍŸs xUt‹ 20 N éiræš fæ‰iw  

ÏG¡»wh‹ våš, kWg¡f¤Âš cŸs éisah£L Åu® fæ‰¿dhš czU« éir ahJ? ÏtUila 

KL¡f¤Â‹ kÂ¥ò ahJ? 

Ô®Î : 
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16. ä‹ndh£léaY« M‰wY« 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 3 - 4 7 

gFÂ - m 

1. 20X« ä‹jil cŸs f«Ãæš 0.2A ä‹ndh£l« cUth¡f¤ njit¥gL« ä‹dG¤j 

ntWghL_______                     (100V,     4V,     0.01V,      40V) 

2. ÏU ä‹és¡Ffë‹ ä‹jilfŸ é»j« 1:2. mit bjhluhf xU R‰¿š Ïiz¡f¥gL»‹wd 

våš, mit vL¤J¡ bfhŸS« M‰wšfë‹ é»j« _______________.    (1:2,     2:1 ,    4:1,     1:1 ) 

3. »nyhth£ kâ v‹gJ _______________________ ‹ myF MF«.             

(ä‹dG¤j ntWghL,   ä‹Âw‹, ä‹dh‰wš,    ä‹}£l«)   

4. x¤j ãgªjidfëš cŸsnghJ _______ gu¥ò k‰w gu¥òfisél mÂf bt¥g¤ij  c£ft®»wJ.      

(bt©ik,  brhubrhu¥ghd,  fUik,  kŠrŸ)                                                                                                         

5.  Ïa‰if¡ fÂça¡f¤ jåk¤Â‹ mQ v©______________.                                                                                               

(82I él mÂf«, 82I él¡ FiwÎ, tiuaW¡f¥gléšiy) 

6. Ã‹tU« T‰Wfëš X« éÂnahL bjhl®Ãšyhjij vGJf.      

m) ä‹ndh£l« / ä‹dG¤j ntWghL = kh¿è                            

M) ä‹dG¤j ntWghL / ä‹ndh£l« = kh¿è                          

Ï) ä‹ndh£l« = ä‹jil x ä‹dG¤j ntWghL 

7. mdš ä‹ ãiya¤Âš ga‹gL« vçbghUŸ v‹d?                                           éil  : ãy¡fç 

8. äf¢ Áwªj M‰wš _y« vJ?                                                                                 éil  :   Nça‹ 

9. fh‰wh‰wš _y« ä‹rhu¤ij¥ bgw éirahê¡F¤ njitahd fh‰¿‹ ÁWk ntf« v‹d? 

                                                                                                                                          éil : 15 ».Û / kâ 

10. cæç thÍéid c‰g¤Â¢ brŒa njitahd K¡»a _y¥bghUŸ v‹d?    éil: kh£L¢rhz« 

gFÂ - M 

1. nfho£l Ïl§fis ãu¥òf. 

m) ä‹dG¤j ntWghL : nthš£ Û£l® våš ä‹ndh£l« _______.  éil : m. m«Û£l®   

M) Ú®ä‹ ãiya« : kuòrh® M‰wš, våš Nça M‰wš :__________. éil :  M. kuòrhuh M‰wš 
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2. bfhL¡f¥g£l M‰wš _y§fë‹ bga®fëèUªJ bghUªjhjij¡ f©LÃo¡f. 

      (fh‰W M‰wš, Nça M‰wš, Ú®ä‹ M‰wš,) 

éil : Ú®ä‹  M‰wš.  fhuz« : ÏJ kuòrh® M‰wš _y«  k‰wit  kuòrhuh M‰wš  _y«. 

3. Ã‹tU« T‰Wfëš cŸs jtWfis¤ ÂU¤Jf. 

m) Áwªj M‰wš _y« v‹gJ X® myF ãiw¡F¡ Fiwªj msÎ ntiy brŒa¡ ToaJ. 

M) ga‹gL¤j¡ Toa toéš cŸs M‰wiy Û©L«, Û©L« eh« ga‹gL¤jyh«. 

éil : 

   m) Áwªj  M‰wš _y« v‹gJ X® myF ãiw¡F¡ mÂf msÎ ntiy brŒa¡ ToaJ. 

   M) ga‹gL¤j¡ Toa toéš cŸs M‰wiy Û©L«, Û©L« eh« ga‹gL¤j KoahJ.  

4. jFªj F¿pLfis¥ ga‹gL¤Â, xU ä‹R‰¿‹ gšntW cW¥òfis Ïiz¤J¥ bgw¥gL« gl« 

ä‹ R‰W¥gl« vd¥gL«. cW¥òfŸ v‹gJ F¿¤J c§fŸ fU¤J v‹d? 

éil :  xU ä‹R‰¿š ä‹ndh£l« gha njitahdit cW¥òfŸ vd¥gL«. 

         v.fh :ä‹fy«, rhé, ä‹jil, m«Û£l®, X«Û£l®, ä‹ és¡F 

5.Ã‹tU« tiugl« V k‰W« I Ï‹ bjhl®ig¡ fh£L»wJ. gl¤ÂèUªJ ä‹dG¤j ntWghL 0.5 V 

k‰W« 1.0 V  cŸsnghJ V / I -Ï‹ kÂ¥òfŸ v‹dthf ÏU¡F«? 

éil :  

tiugl¤ÂèUªJ  

 V=0.5v    I=0.2A  våš     

 

 
  = 2.5    

                k‰W«   

 V=1.0 v   I=0.4 A våš     
 

 
   = 2.5 

                                      ~    
  
  

  =  kh¿è. 

 

6. fhkh¡fÂ®fŸ Ïa‰if¡ fÂça¡f¤ jåk§fshš btëæl¥gL« Mg¤jhd fÂ®Å¢rhF«. 

m) Ïa‰if¡ fÂça¡f¤ jåk§fŸ btëæL« ntW fÂ®Å¢RfŸ ahit? 

M) Ã‹tU« T‰Wfis nkny brhšY« fÂ®Å¢RfnshL bjhl®ò¥gL¤Â m£ltizæLf. 

(i) mit ä‹fhªj fÂ®Å¢R    ii) mit mÂf CLWÎÂw‹ bfh©lit 

(iii) mit vy¡£uh‹fŸ         (iv) mit ãô£uh‹fis¥ bg‰¿U¡»‹wd.   

 éil :  

m) α k‰W«  β fÂ®Å¢R¡fŸ 

M) 

α - fÂ® β - fÂ® γ - fÂ® 

mit ãô£uh‹fis¥ 

bg‰¿U¡»‹wd.  

mit vy¡£uh‹fŸ   mit ä‹fhªj fÂ®Å¢R   

 

mÂf CLUÎ« Âw‹ 

bfh©lit                                                                      
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7. 1.5V ä‹åa¡Féir bfh©l ÏUä‹fy‹fŸ 5 X«, 10 X«, 15 X« ä‹jilfŸ k‰W« rhé 

Ït‰iw¤ bjhluhf¡ bfh©l xU ä‹R‰W¥ gl¤Âid tiuf.       

 

8. ä‹ cUF ÏiH _______ cnyhf¡ fyitahš Md f«Ã MF«. Ï~J mÂfä‹jiliaÍ« _____ 

cUF ãiyiaÍ« bfh©lJ.  

éil :  37% fhßa« k‰W«  63% btŸÇa«  ; Fiwªj 

 

9. Ã‹tU« R‰W¥gl¤ij c‰Wneh¡» AB ¡F Ïilna bjhFga‹ ä‹jil fh©f.  

 

éil : 

 

 

 

 

    
 

 

  
 

 

  
                                                                                                    

 

    
 

 

  
 

 

  
 

 
 

    
 

 

 
 
 

 
                                                                                                   

 

    
 

 

 
 
 

 
   

        
 

 
                                                                                                            

 

 
                                                      

AB ¡F Ïilna bjhFga‹ ä‹jil :                                                                                                         

g¡f Ïiz¥Ãš RP1= ½  ; RP2=½ X«.   

~ bjhlçiz¥Ãš RS  = RP1 + RP2 

                                         = 1/2 +1/2  

                                         = 0.5 + 0.5 = 1X«. 

 

                                                                         

 

RP1 RP2 
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10. mil¥ò¡ F¿¡FŸ bfhL¡f¥g£LŸs brh‰fëš cçadt‰iw¤ nj®ªbjL¤J Ã‹tU« 

m£ltizia ãu¥òf. ( J¤jehf«, jhäu«, fh®g‹, fhßa«, fhßa il M¡irL, mYäåa« ) 

 

ne®ä‹thŒ fhßa mäy¢ nrkfy‹  

vÂ®ä‹thŒ by¡yhŠÁ ä‹fy‹  

éil : 

ne®ä‹thŒ fhßa mäy¢ nrkfy‹ fhßa il M¡i[L  

vÂ®ä‹thŒ by¡yhŠÁ ä‹fy‹ J¤jehf«  

 

11. xU ä‹ és¡»‹ têna 1.6 A ä‹ndh£l« ghŒ»wJ våš, és¡»‹ têna 1 édhoæš 

bršY« vy¡£uh‹fë‹ v©â¡if ahJ? 

éil : 

         I = 1.6A ;  t = 1é ;  1 TY« = 6.25×10
18  

vy¡£uh‹fŸ                                            

         I = 
 

 
     

    ஃ Q      = 1.6 × 1 = 1.6 TY« 

    1 TY« = 6.25×10
18 

vy¡£uh‹fŸ 

     1.6 TY«  ä‹}£l¤Â‹ nghJŸs vy¡£uh‹fë‹ v©â¡if  =  1.6 × 6.25×10
18  

                                                     =  10 × 10
18 

=  10
19                           

     ~   és¡»‹ têna 1 édhoæš bršY« vy¡£uh‹fë‹ v©â¡if = 10

19 

vy¡£uh‹fŸ. 

12. thâ ga‹gL¤J« Kocy®¤Â Kjèš brašgL«nghJ ä‹jil 50 Ω . 

m) Å£oš 230 V ä‹mG¤j Ïiz¥ò cŸs nghJ Kocy®¤Â V‰F« ä‹ndh£l« v›tsÎ? 

M) Kocy®¤Â Ú©l neu« brašgh£oš ÏU¡F« nghJ, mj‹ ä‹jilæš V‰gL« kh‰w« 

v‹d?                        (F¿¥ò: bt¥gãiy caU«nghJ fl¤Âæ‹ ä‹jil caU»wJ) 

éil :  

    m.   V=IR         ( R=50 X«;    V=230V)   

           
 

 
  =  

   

  
        

      ~    =  4.6 A  

        ~ Ko cy®¤Â V‰F« ä‹ndh£l¤Âa‹ msÎ =  4.6 A 

    M. Ko cy®¤Â Ú©l neu« brašgh£oš ÏU¡F«nghJ, mj‹ ä‹jil caU»wJ. 

13. bfhL¡f¥g£l ä‹R‰¿š A, B v‹w òŸëfS¡»ilna bjhFga‹ ä‹jil kÂ¥ig¡ fh©f.  

  éil :  RS = R1+R2                            

                RS = 5+5= 10X« 

                   
 

  
    =  

 

  
 + 

 

  
 

                   
 

  
    =  

 

  
 + 

 

  
  =  

 

  
 =  

 

 
 

    ~ RP  =  5     ( AB ¡F Ïilna bjhFga‹ ä‹jil : 5 X«). 
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14. 240 V ä‹dG¤j« bfh©l Å£L ä‹ Ïiz¥ò¢ R‰¿š rués¡F bjhl® Ïiz¥Ãš 

Ïiz¡f¥g£LŸsJ. 

m) rués¡F bjhlçš 12 ä‹és¡FfŸ cŸsd våš x›bthU ä‹és¡»‰F« Ïilnaahd 

ä‹dG¤j ntWgh£il¡ fh©f. 

M) ä‹és¡FfŸ g¡f Ïiz¥Ãš Ïiz¡f¥g£lhš, x›bthU ä‹és¡»‰F« Ïilnaahd 

ä‹dG¤j ntWghL ahJ? 

éil : 

m. ä‹dG¤j« (V) = 240 V és¡FfŸ = 12  våš  ä‹dG¤jntWghL  = 
   

  
 = 20 V 

M.12 ä‹ és¡FfŸ g¡f Ïiz¥Ãš cŸs nghJ x›bthU ä‹ és¡»‰F« Ïilna cŸs 

ntWghL, brY¤j¥gL«  ä‹dG¤j  ntWgh£o‰F  rk«. V= 240V 

15. Ã‹tU« glkhdJ xU _oa R‰¿‹ xU gFÂ våš i1, i2, i3 M»a ä‹ndh£l§fis¡ fh©f. 

éil : »®¢rh~¥  ä‹ éÂ¥go, 

     i1 + 2A = 3 A                3A = 1A +i2          i2  =  i3 + 1.5 A 

         i1 = 3A – 2A         i2 = 3A – A         2A = i3 + 1.5 A 

         i1 = A                    i2 = 2A                 i3 = 2A - 1.5 A 

                                                                     i3 = 0.5A 

16. Ã‹tU« gl¤Âš cŸs ä‹R‰¿š ešèašò nthš£Û£l® fh£L« msÅL 6 V våšm«Û£l® 

fh£L« msÅ£il¡ f©LÃo¡f.  

éil :  m«Û£l® fh£L« msÅL     
 

 
 = 

 

  
 = 0.4 A 

        m«Û£l® fh£L« msÅL    =  0.4 A 

 

17. ä‹jil 8 Ω cŸs ä‹f«Ã t£l¢RUshf kh‰w¥g£lhš mj‹ é£l¤Â‰F Ïilna 

ä‹jilia¡ fz¡»Lf. 

éil : 

     t£l¤Â‹ R‰wsit é£l« ÏU rk ghfkhf¥ Ãç¡F«. x›bthU ghf¤Â‹ ä‹jil = 8 / 2 = 4 Ω 

. Ïªj ÏU 4 X« ä‹jilfŸ g¡f Ïiz¥Ãš ÏU¡F«. 

               
 

  
 = 

 

  
 + 

 

  
                               4Ω                                                                              

              = ¼ + ¼                          A                B                 

         = 
 

 
 =     

        ~ RP = 2 X«.                                                                                    4Ω 
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18. xU ä‹f«Ã t£l¢RUshf kh‰w¥g£LŸsJ. mj‹ é£l¤Â‰F Ïilnaahd bjhFga‹ 

ä‹jil   8 Ω våš mªj ä‹ f«Ãæ‹ ä‹jilia¡ fh©f. 

éil :                                                                                                                              R Ω 

       
 

 
 +  

 
  =  

 
                                                         A                                           B   

             
 
  =  

 
                           

            R = 2 × 8 = 16                                         R Ω                       

            2R = 2×16  = 32 Ω  
19. 40 W k‰W« 60 W Âw‹ bfh©l ÏU ä‹és¡FfŸ bjhlçiz¥Ãš òw ä‹fy¤Jl‹ 

Ïiz¡f¥g£lhš vªj ä‹ és¡F mÂf bghèthf xëU«? V‹? 

éil : 

 40W ä‹és¡F.  

fhuz« : bjhlçiz¥Ãš  I rkkhf ÏU¡F«. 40W és¡»‹ ä‹jil k‰W« ä‹dG¤j« 

mÂf«, vdnt 40W ä‹és¡F mÂf bghèÎl‹ ÏU¡F«. 

20. 70 W k‰W« 50 W Âw‹ bg‰w ÏU ä‹ és¡FfŸ òwä‹ fy¤Jl‹ g¡f Ïiz¥Ãš 

Ïiz¡f¥g£LŸsd våš, vªj és¡F mÂf¥ bghèÎl‹ xëU«? V‹? 

éil : 

 50W ä‹Âw‹ bfh©l és¡»‹ ä‹jilahdJ 70W  ä‹Âw‹ bfh©l ä‹ és¡»‹     

  ä‹jilia él mÂf«. 

 g¡f Ïiz¥Ãš ÏU ä‹ és¡FfS« FW¡nf cŸs ä‹dG¤j ntWghLfŸ rk«. 

 R=V
2
/P  vdnt 70W ä‹Âw‹ bfh©l ä‹ és¡F 50W ä‹Âw‹ bfh©l és¡if él¢  

   Áw¥ghf xëU«. 

21. bgU§flš bt¥g M‰wš F¿¤J vGJf. 

éil : 

 flš mšyJ bgU§flèš MœgFÂ¡F« nk‰gu¥Ã‰F«  Ïilna cŸs bt¥gãiy ntWghL   

bgU§flš bt¥g M‰wš vd¥gL«.  

 bt¥gkhd Ú® m«nkhåah ngh‹w MéahF« Âut¤ij¡ bfhÂ¡f it¡fÎ«, Fë®é¡fÎ« 

ga‹gL»wJ.     

 Âut¤Â‹ Mé ä‹åa‰¿æ‹ éirahêia  Ïa¡f ga‹gL»wJ. 
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22. Ú® Åœ¢Áæ‹ cau« mÂfkhf ÏU¡F« ãiyæšjh‹ Ú®ä‹ ãiya« mÂf mséš ä‹Âwid 

c‰g¤Â  brŒ»wJ. fhuz« jUf. 

éil : 

 Ú® ä‹ ãiya«  Úç‹  ãiyah‰wiy  ä‹dh‰wyhf  kh‰W»wJ.  ãiyah‰wš = mgh   

Mifahš  cau«  mÂfkhdhš  ãiyah‰wš  mÂfç¡F«. 

 mÂf ãiyah‰wš  bfh©l  Ú® éirahêia  mÂf ntf¤Âš RHy¢brŒJ  mÂf  ä‹ 

Âwid  c‰g¤Â  brŒ»wJ. 

23. gok vçbghUis vç¡F«nghJ V‰gL« R‰W¢NHš khÁid Fiw¡f Ú§fŸ jU« 

MnyhridfŸ ahit? 

éil : 

 gok vçbghUŸ ga‹gh£il¤ jé®¡fyh«.          

 kh‰W vçbghUŸ òÂjhf f©LÃo¡fyh«. 

 vçbghUis KGikahf vç¤jš.  

24. fh‰wh‰wš ga‹gh£o‹ tu«òfŸ ahit?. 

éil : 

 éirahê¡F  njitahd ntf¤ij  ãiyãW¤j¡ fh‰¿‹ ntf« kâ¡F 15 ».Û msitél 

mÂfkhf ÏU¤jš nt©L«. 

 M‰wš FiwÎ, mÂf ãy¥gu¥ò njit,bryÎ mÂf« 

25. cæçM‰wš _y« v‹whš v‹d? cæçM‰wš _y¤ÂèUªJ cæçM‰wiy v›thW bgwyh«? 

éil : 

 jhtu« k‰W« éy§Ffë‹ c‰g¤Â¥ bghUŸfis vçbghUŸ _y§fshf¡ bfh©lit 

cæç M‰wš _y§fŸ vd¥gL«. 

 bjhêš E£g têfh£lš _y« msthd M¡Á#id ga‹gL¤Â vç¡F« nghJ mÂf cæç 

M‰wiy bgwyh«. 

26. m‹whl brašghLfëY« - ga‹ghLfëY« äf¡ Fiwªj msÎ R‰W¢ NHš khR V‰gl¡Toa 

M‰wš tot« vJ? 

éil :                                                                                                                                                                                 

      fh‰W M‰wš,  Ú® M‰wš, Nça M‰wš  ngh‹wit  äf¡  Fiwªj msÎ  R‰W¢NHš  khR 

V‰gL¤j¡Toa  M‰wš  tot«  MF«. 
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ghl«-17  ä‹ndh£l¤Â‹ fhªj éisÎ«, xëæaY« 

BLUE PRINT 

(tiuÎ¤ Â£l«) 

1 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

2   kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

5 kÂ¥bg© 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

édh¡fŸ 

bkh¤j 

kÂ¥bg©fŸ 

1 3 1 5 12 

gFÂ - m 

1. Moæš cUthF« cU¥bgU¡f« + 1/3 våš, mªj Moæ‹ tif    (Fê Mo, Fé Mo, rkjs Mo) 

2. xU f«Ã¢RUnshL bjhl®òila fhªj¥gha« khW«nghbjšyh«, m¢R‰¿š ä‹åa¡F éir 

cUthF« ãfœÎ ______   

(ä‹fhªj¤ ö©lš,   ä‹ndh£l« cUthjš,   ä‹dG¤j« cUthjš,  ä‹ndh£l«  kh‰w¥gLjš) 

3. cnyhf¡ fl¤Âæš ghÍ« ä‹ndh£l« mjid¢ R‰¿  _________  I cUth¡F«. 

(fhªj¥òy«,  vªÂu éir,  ö©L« ä‹ndh£l«) 

4. gh®it¥òy« bgUk msthf miktJ.   _________.   (rkjs Moæš, Fê Moæš, Fé Moæš) 

5. 10 br.Û. Féa¤bjhiyÎŸs Fé by‹ÁèUªJ 25 br.Û. bjhiyéš bghUŸ it¡f¥gL»wJ. 

Ã«g¤Â‹ bjhiyÎ ________.                                            (50 br.Û.,  16.66 br.Û.,  6.66 br.Û.,  10 br.Û.) 

6. Ã‹tU« T‰¿š ä‹ndh£l¤Âir kh‰¿¡F¥ bghUªJtJ. 

m) fhštdhÛ£l® mj‹ miyéyh ãiy¡F¤ Âir kh‰¿ia¥ ga‹gL¤Â¡ bfhŸS«. 

M) ä‹kh‰¿ ä‹dG¤j¤ij ca®¤Jtj‰F¤ Âir kh‰¿ia¥ ga‹gL¤Â¡ bfhŸS«. 

Ï) ä‹nkh£lh® ä‹ndh£l¤ Âiria kh‰w Âirkh‰¿ia¥ ga‹gL¤Â¡ bfhŸS«. 

7.xU ä‹åiz¥ò¡ f«Ãæš ä‹ndh£l« »H¡»š ÏUªJ nk‰fhf¢ brš»wJ. f«Ãæ‹  ÑnH        

5 br.Û. bjhiyéš cŸs fhªj¥òy¤Â‹ Âiria¡ fh©f.                          éil : tl¡F-bj‰F                                  

8. Ã‹tU« gl¤Âš fh£oathW, Ïu©L f«Ã¢RUŸfŸ xU ä‹fl¤jh cUis ÛJ  

R‰w¥g£LŸsJ. bjhl¡f¤Âš rhé _l¥gléšiy. Ã‹ò rhé _o, Âw¡f¥gL»wJ, våš  

 

 

 

m) fhštdh Û£lçš éyfš KGtJ« Rêahfnt ÏU¡F«                                                                                           

M) fhštdh Û£lçš fz neuéyfš V‰g£L  kiw»wJ  k‰W« rhé  Ú¡f¥g£lÎl‹ vªj éisÎ«   

      Ïšiy 

9. kåj¡ f©âš cŸs f© by‹Á‹ Féa öu¤ij rçbrŒa¥ ga‹gL« ghf« ahJ?                                   

                                                                                                                                    éil : Áèaç¤ jirfŸ                        
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10. Ú® ãu«Ãaf©zho Ftisæš ghÂ _œ»æU¡F« bg‹ÁyhdJ, fh‰W« ÚU« nrUäl¤Âš  

tisªjJnghš njh‹W»wJ. Ïj‰F¡ fhuzkhd xëæ‹ ãfœit¡ TWf.         

                                                                                                                                    éil : xë éyfš 

11. xUehŸ ÏuÎ Á¤uh j‹ tunt‰giwæš mk®ªÂUªjnghJ, j‹ óid »£oæ‹ vÂbuhë¥ò   

Ã«g¤ij tÁ¥giw f©zho¢ r‹dèš gh®¡»whŸ. »£oæ‹ Ã«g« br§F¤J¡ nfh£Ll‹    40
0

 

nfhz¤ij V‰gL¤Âdhš, vªj¡ nfhz¤Âš Ã«g¤Â‹ vÂbuhë¥ig¡ fh©ghŸ?        

                                                                                                                                   éil:  i + r = 80

0

 

12. fhªjéir¡ nfhLfŸ xUnghJ« x‹iwbah‹W bt£o¡ bfhŸtÂšiy. V‹? 

                                                                                      éil: mit _oa tisnfhLfŸ 

13. ÏU Ïizfl¤Âfë‹ têna rkmsÎ ä‹ndh£l« xnuÂiræY«, vÂbuÂ®ÂiræY«    ghÍ« 

nghJ mitfS¡»ilna ika¤Âš njh‹W« fhªj¥òy¤Â‹ j‹ik v‹d?     

                                                                                             éil: xnu Âir : mÂf«  ; vÂbuÂ® Âir : rê  

14. AC ä‹åa‰¿ia DC ä‹åa‰¿ahf v›thW kh‰wyh«?  

                                     éil : eGÎ tisa¤Â‰F gÂyhf ÃsÎg£l tisa¤ij ga‹gL¤j nt©L« 

15. Féa¤ bjhiyÎ  f bfh©l Fêahoæ‹ K‹ bghUshdJ it¡f¥gL»wJ. mj‹ Ã«g¤Â‹ 

msÎ«, bghUë‹ msÎ« rk« våš bghUë‹ ãiyia¡ fh©f.                            

                                                                                                  éil : tisÎ ika«  C  š   

gFÂ - M 

1. nfho£l Ïl§fis ãu¥òf. 

m) nkh£lh®:- ãiy¡fhªj«, thâf Kiwæyhd nkh£lh® _________________ éil :  ä‹fhªj« 

M) Féa¤ bjhiyÎ:- Û£l®, Âw‹ _________________                                           éil :  ilah¥l® 

2. Ã‹tU« brh‰bwhlçš ÃiHfëU¥Ã‹ ÂU¤jÎ«. 

m) fhªj¥òy« v©kÂ¥ò k£L« bfh©l msÎ. 

M) r£l fhªj¤Â‹ btëna fhªjéir¡ nfhLfŸ fhªj¤ bj‹Kidæš bjhl§» tlKidæš 

KoÍ«.  

éil : 

  m. fhªj¥òy« v©kÂ¥ò« ÂirÍ« bfh©l msthF«.     

  M. r£l fhªj¤Â‹ btëna fhªjéir¡ nfhLfŸ fhªj tlKidæš bjhl§» bj‹Kidæš     

        KoÍ«. 
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3. Ã‹tU« fÂ® tiugl« Fêahoæš Ã«g« njh‹Wtij¡ F¿¡F«. 

m) mÂYŸs ÃiHia¡ f©l¿ªJ, ÃiHa‰w fÂ® tiugl« tiuaÎ«  

M) c§fŸ ÂU¤j¤Â‰fhd és¡f« juÎ«. 

éil : 

    m.  

                                

      M. Fêahoæ‹ Féa¤Â‹ têna bršY« gLfÂ®, vÂbuhë¥ò¡F¥ Ã‹ Kj‹ik m¢R¡F      

             Ïizahf¢ bršY«. 

 4. ngh¡Ftu¤J¡ f£L¥gh£L és¡Ffëš _______________ ãwés¡F¥ ga‹gL¤j¥gLtj‹ 

fhuz« mj‹ _____________ miy Ús«. (F¿¥ò: xëæ‹ Ájwš msthdJ miyÚs¤Â‹ 

eh‹ko¡F vÂ®jfÎilaJ)                                                                         éil : Át¥ò,  mÂfkhd 

5.mil¥ò¡FŸ cŸs V‰w brh‰fis¡ bfh©L m£ltizia ãu¥òf.                                                           

(Féaho, rkjs¡ Féaho, Fêaho, rkjs Mo, Féby‹°, Fê by‹°) 

Fê Mo gšè‹ bgça Ã«g« 

Fé Mo Ã‹òw« cŸs t©oæ‹ neuhd Ã«g«  

éil : Fê Mo,  Fé Mo   

6. ÑGŸst‰iw¡ F¿¡F« f©â‹ ghf§fis vGJf. 

m) f© ghitia¡ f£L¥gL¤J« ÏU©l jir¥ gly« __________________    éil :  Iç°   

M) f©âš bghUë‹ Ã«g« c©lhF« gu¥ò ____________________                éil : éê¤Âiu 

7. iknahÃah v‹gJ f©âš xëéyfèš V‰gL« »£l¥gh®it¡ FiwghL MF«. Ïªj¡ 

FiwÍŸst®fŸ mU»YŸs bghUŸfis¤ bjëthf¥ gh®¡fyh«. V‰w ÂwDŸs Fêby‹R 

bfh©L Ï¡Fiwia rçbrŒayh«. 

m) Ïnj tifahd ntW Ïu©L tif¡ FiwghLfis¡ F¿¥ÃLf. M) mt‰iw¢ rçbrŒÍ« 

Kiwia vGJf  

éil : 

m. öu¥gh®it, éê V‰gikÎ¤Âw‹ FiwghL                                                                                     

M. öu¥gh®itia jFªj ÂwDila Fé by‹i[ ga‹gL¤Â rçbrŒayh«,                        

       éê V‰gikÎ¤Âw‹ Fiwghil  ÏU Féa¡ f©zhoia ga‹gL¤Â  rçbrŒayh«. 
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8. ÑGŸs gl¤Âš vªj¡ fhªjCÁ fhªj¥òy¤Â‹ Âiria¢ rçahf¡ fh£L»wJ? 

      

 

 

 

éil:    a  rçahdJ. 

9. X® Kid¡ fhªj« (mono pole) cŸsjh? fhuz« TWf. 

éil:  Ïšiy.  

      fhuz« : 

 fhªj  éir¡nfhLfŸ fhªj¥òy¤Âš  tl Kidæš bjhl§»  bj‹ Kidæš  KoÍ«.  

 fhªj¤JfŸ x›bth‹W«  tl  k‰W«  bj‹ JUt§fis bfh©lJ.  

10. cau« 3 br.Û. msÎŸs X® xëU« ä‹és¡fhdJ, 10.5 br.Û. FéaöuKŸs X® éç¡F« 

by‹ì‹ K‹ò 20 br.Û. bjhiyéš it¡f¥g£LŸsJ. Ã«g¤Â‹ bjhiyit kÂ¥ÃLf.  

Ô®Î : 

          F=-10.5br.Û       u=-20 br.Û 

            
 

  
 

 

 
 

 

 
 

           
 

  
 

 

 
 

 

 
 

           
 

  
 

 

     
 

 

   
 

           
 

  
 

             

   
 

            V = -
      

    
  = - 6.88 

        ~ V = - 6.88 br.Û  

11. by‹ì‹ K‹ 30 br.Û. bjhiyéš it¡f¥g£l CÁæ‹ Ã«g«, by‹ì‹ kWòw« 60 br.Û. 

bjhiyéš cŸs Âiuæš »il¡»wJ våš by‹ì‹ tifæidÍ« mj‹ Féa¤ öu¤ÂidÍ« 

fh©f.  

éil:  by‹ì‹ tif : Fé by‹°                                                                                    

            U = - 30Cm;     v = 60Cm   f = ?                                                                                                                                             

             
 

  
 

 

 
 

 

 
 

             
 

  
 

 

  
 

 

   
  

 

  
 

 

  
              

             
 

  
 

     

    
 

  

    
 

           f = 
    

   
 = 20 Cm 
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12. X® xë¡f‰iwahdJ Clf« 1-èUªJ Clf« 2-‰FŸ bršY«nghJ, éyfš mil»wJ. Kjš 

Clf¤ij¥ bghW¤J Ïu©lhtJ Clf¤Â‹ xë éyfš v©iz¡ fh©f..      

éil : 

                    
    

    
 

                  
      

         
                                                                                                         

                
   

                
                                                                                   = Sin 30° / Sin                                       

                  
 

   
 

  

   
                                            

                    
 

    
                                                                                                                                     

 Clf¤Â‹ xëéyfš v©   = 0.707 

13. bghUë‹ tot¤Âš 1/5 g§F cŸs bkŒÃ«g« MoæèUªJ 18 br.Û. bjhiyéš cUth»wJ. 

Moæ‹ j‹ik v‹d? mj‹ Féa¤ bjhiyit¡ fz¡»Lf.                                                                                                                                              

éil : 

(i)Moæ‹ j‹ik : Fê Mo                                                                                                                                                  

(ii)          

          
   

  
 =  

  

 
                                                   

 

  
 

 

 
 

 

 
 

          
  

 
                                                                       

 

  
 

 

   
 

 

   
 

     
  

 
  

      

 
                                                        

 

  
  

 

  
 

 

  
 

     
  

 
 

     

 
                                                                   

 

  
 

    

  
 

  

  
 

  

  
 

          U = 18 × (-5) = - 90 Cm                                                  f = -15 Cm 

 vdnt Fêahoæ‹ Féa¤ bjhiyÎ  : 15 Cm 

14. xUt® j‹ f©fshš 12 Û£lU¡F m¥ghš cŸs¥ bghUŸfis¤ bjëthf¡ fhzKoaéšiy. 

mtUila Fiwgh£oidÍ«, mjid¢ rçbrŒtj‰fhd by‹ìidÍ« TWf. 

éil : 

     FiwghL : »£l¥gh®it (iknahÃah)  

     rç brŒtJ: Fê by‹° ga‹gL¤j nt©L«. 
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15. Nça¡ Fé¥gh‹fëš FêahofŸ ga‹gL« éj¤ij fÂ®gl¤Â‹ cjéÍl‹ és¡Ff. 

éil : 

 

     FêahofŸ cŸneh¡»a  vÂbuhë¡F«  tisgu¥ig¡  bfh©l  MofŸ   v‹gjhš,  Nça 

xë¡fÂ®fis  xU  ika¤Âš  Féa¤J  bt¥g¤ij  cUth¡F»wJ.  

16. xëahdJ fh‰¿èUªJ xëéyfš v© 1.47 bfh©l k©bz©bzŒæDŸ EiH»wJ. fh‰¿š 

xëæ‹ Âirntf« 3 × 10

8

 Û / é våš k©bz©bzŒæš xëæ‹ Âirntf« v‹d?                                                                                                                          

éil : 

                          
 

 
 

     xëéyfš v©  =  fh‰¿š xëæ‹ Âirntf«  / Clf¤Âš xëæ‹ Âirntf«                                                   

     k©bz©bzŒæš  xëæ‹ Âirntf« =  fh‰¿š xëæ‹ Âirntf« / xëéyfš v©                                                

    Clf¤Âš  xëæ‹  Âirntf«  = 3×10
8
 / 1.47 = 2.041×10

8
 Û/é.                                                                                                                                                                 

17. Féa¤öu« 18 br.Û. bfh©l Fêahoæ‹ K‹ 12 br.Û. bjhiyéš ã‹W bfh©L KUf‹ 

jdJ jhoia¢ rtu« brŒJ bfh©oU¡»wh‹ våš, 

m) MoæèUªJ KUfå‹ Ã«g« v›tsÎ¤ bjhiyéš bjçÍ«? 

M) KUfå‹ Kf« Moæ‹ Féa¤bjhiyé‰F Fiwthfnth mšyJ mÂfkhfnth 

ÏU¡F«nghJ ghÂ¥ò c©lh? és¡Ff                                                                                                                                                

éil : 

m.  f = -18Cm  U = -12Cm   v=?      

            
 

  
 

 

 
 

 

 
 

           
 

  
 

 

 
 

 

 
 

           
 

  
 

 

   
 

 

   
   

 

  
 

 

  
 

           
 

  
 

        

  
  

 

  
             

        ~ V =  36 br.Û 

  Ã«gkhdJ, Moæ‹ Ã‹òw« 36 br.Û bjhiyéš bjçÍ«.                                                                                                                                                                                  

M. M«.  P ¡F« F ¡F« Ïilæš bghUŸ ÏUªjhš, Fêaho¡F¥ Ã‹dhš, bgça mséš neuhd,   

        khaÃ«g« njh‹W«. 
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18. xëahdJ gof¤Â‹ têna 1.90 × 10

8

 Û / é v‹w ntf¤Âš bršY»wJ gof¤Â‹ xë éyfš 

v© ahJ?                                                                                                                                                                       

éil : 

     xëéyfš v© = fh‰¿š xëæ‹ Âirntf« / Clf¤Âš xëæ‹ Âirntf«                                                

                           µ = 
     

        
 
 

                           µ = 1.579 

     ~ gof¤Â‹ xë éyfš v© ( µ ) = 1.579 

19. uŠÁå V‰ghL brŒj ”bkGFt®Âahš my§fç¡f¥g£l X® ÏuÎneu éUªÂ‹” ÏWÂæš Áw¥ò 

czthf Úy bg®ç gH§fŸ cŸs Tœk« gçkhw¥g£lJ. Úy bg®çahdJ fh‰¿š br§F¤J¡ 

nfh£Ll‹ 45˚ nfhz¤ij V‰gL¤JtJ nghy¤ njh‹W«. Mdhš c©ikæš Tœk¤Âš 

br§F¤J¡ nfh£Ll‹ 30˚ nfhz msitna V‰gL¤J»wJ våš Tœk¤Â‹ xëéyfš 

v©iz¡ fh©f.   

éil : 

xëéyfš v©    
    

    
 

                           
      

          
                                                                                                         

                        
  

 

     
 

 
   

  

                     
  

 
 

 

 
   =                        

                       =   = 1.414 

20. »£l¥gh®it cŸs xUtç‹ m©ik¥òŸë 75 br.Û. våš, Fiwgh£oid¢ rçbrŒa 

ga‹gL¤j¥gL«: by‹Á‹ Féa¤öu« v‹d?                                                                                                                                                                 

éil  : 

           
 

  
 

 

 
 

 

 
 

         
 

  
 

 

   
 

 

 
  

         

 

  
 

 

   
                                                                                                     

            f = -75 br.Û    

ஃ -75 br.Û Féa¤bjhiyÎ bfh©l Fêby‹Áid¥ ga‹gL¤Â  rçbrŒayh«.                                                                                              
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21. ßdhÎ« thâÍ« fl‰fiuæš f©l be»ê by‹Áid Féby‹rh? mšyJ Fêby‹rh? vd 

éthÂ¤jd®. by‹Á‹ têna gh®¡F«nghJ, Ã«g§fŸjiyÑHhf¤ bjçªjd. 

m) by‹ÁèUªJ 25 br.Û. bjhiyéš cŸs xU bghUŸ by‹R¡F Ã‹dhš 20 br.Û.bjhiyéš 

Ã«g¤ij V‰gL¤J»wJ våš by‹Á‹ Féa¤öu« v‹d? 

M) ÏJ Féby‹rhmšyJ Fêby‹rh?                                                                                                                                     

éil  : 

 m)           

       
 

  
 

 

 
 

 

 
 

    
 

  
 

 

  
 

 

   
  

     

 

  
 

 

  
 

 

  
  =   

   

   
 = 

 

   
                                                                                                                                                                                                                 

       
   

 
  =  11.11 br.Û                                                                                                                                                                                                                                    

M) Fé by‹° 

22. rkjs¥ gu¥nghL 15˚nfhz¤Âš xë¡f‰iw gL«nghJ,   

m) gLnfhz¤Â‹ kÂ¥ò v‹d?  

M) vÂbuhë¥ò¡ nfhz« v›tsÎ? 

Ï) ÂirkhW« nfhz¤Â‹ kÂ¥ò v‹d?                                                                                                                               

éil :                                                                                                                                                                                  

m) gLnfhz¤Â‹ kÂ¥ò                    = 90° - 15° = 75°                                                                                                             

M) vÂbuhë¥ò nfhz¤Â‹ kÂ¥ò   = 75°                                                                                                                

Ï) Âir kh‰w¡ nfhz«                     = 180° - 150° = 30° 

23. bjhlhkš _tifahd Mofis v›thW  Ïd« fhzKoÍ«? fhuz« jUf. 

éil : 

  Mofëš  e«  Kf¤ij¥  gh®¤jhš  bjhlhkš  Ïd« fhz KoÍ«. 

 rkjs Mo - bghUë‹ msÎ« Ã«g¤Â‹ msÎ« rkkhf ÏU¡F«.k‰W« neuhd kha Ã«g«. 

 Fé Mo- Á¿a neuhd Ã«g« bjçÍ«. 

 Fê Mo- Ã«g« bgçjhfÎ« neuhfÎ« bjçÍ« 

24. AC ä‹åa‰¿æ‹ RHš mÂ®bt©iz Ïu£o¥gh¡F«nghJ V‰gL« éisit és¡Ff.  

éil : 

           AC ä‹åa‰¿æ‹  RHš  mÂ®bt©iz Ïu£o¥gh¡F«nghJ ö©l¥gL«  

ä‹ndh£l¤Â‹ msÎ« Ïu£o¥ghF«. 
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ghl«-17  ä‹ndh£l¤Â‹ fhªj éisÎ« xëæaY« 

1.m)gLfÂ®  M)éyFfÂ®  Ï)ÛŸfÂ® <)éyFnfhz«  c)Âir kh‰w¡nfhz«  C)éLnfhz«                                                          

(i) bfhL¡f¥g£l gl¤Âid tiuªJ, ÑGŸs ghf§fis¥ gl¤Âš F¿¡fÎ«.                                                            

(ii) itu¤Â‹ xëéyfš v© 2.42. xëæ‹ Âirntf¤ij¥ bghW¤J.Ï¢brh‰bwhlç‹ bghUŸ 

ahJ? 

éil : 

i)  

 

(ii) 

                                                              fh‰¿š xëæ‹ Âirntf«   

xëéyfš v© (µ)      =            -----------------------------------------------                                                                                

                                                Clf¤Âš (itu«) xëæ‹ Âirntf« 

                                               

                                                                                          fh‰¿š xëæ‹ Âirntf«   

Clf¤Âš (itu«) xëæ‹ Âirntf«)      =    -----------------------------------------------                                                                                

                                                                                                xëéyfš v© 

  
       

    
 

                                      = 1.23 × 108  Ûé
-1   

 itu¤Âš xëæ‹ ÂirntfkhdJ fh‰¿š xëæ‹ Âirntf¤ij él FiwthF«. 

2. m) nkny cŸs gl¤ij Û©L« tiuf.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) gLfÂ®  - PE 

M) éyFfÂ® - EF 

Ï) ÛŸfÂ®  - FS 

<) éyFnfhz« -       r 

c) Âir kh‰w¡ nfhz«-  d 

C) éLnfhz« -   e 
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éil :                                                                                                                                                                              

m)     

 

 

 

 

 

M) Ï¥gl« F¿¥ÃLtJ ____________________.    

      AC ä‹ Ïa‰¿ 

Ï) gl¤Âš K¡»akhd ghf§fis¡ F¿¡fÎ«.   

      S1,S2 - eGÎ tisa§fŸ 
    B1,B2 - öçiffŸ 

    NS   - ãiy¡fhªj« 

    ABCD - br›tf tot f«Ã¢ RUŸ 

    R    - ä‹jil 
<) Ï¡fUé v¤j¤Jt¤Â‹ mo¥gilæš brašgL»wJ? 

      ä‹fhªj¤  ö©lš  j¤Jt«  

3.m) 10 brÛ Féa¤öuKŸs Féby‹Á‹ K‹ bghUshdJ (a) 15 brÛ  (b) 8 brÛ bjhiyéš      

it¡f¥gL»wJ våš cUthF« Ã«g¤Â‹ ãiy, j‹ik, cU¥bgU¡f« M»at‰iw¡fh©f.             

M) nk‰f©l ÏU ãiyfëš vJ -    (i) xë¥glÅœ¤Â      (ii) ifnuif gh®¥gt® ga‹gL¤J« 

cU¥bgU¡»fëš  ga‹gL»wJahJ?    ÏUtUila KL¡f¤Â‹ kÂ¥ò ahJ? 

éil : 

(a) u = -15 br.Û        f= 10 br.Û                         (b)  u = - 8 br.Û        f= 10 br.Û         

                    
  

   
                                                              

  

   
  

               
         

          
 

    

  
 = 30                                        

        

         
 

   

 
 = - 40 

                   br.Û                                                                              br.Û 

 cU¥bgU¡f«      
 

 
  = 

  

   
  =- 2                             

 

 
  = 

   

  
  =  5 

Ã«g¤Â‹ ãiy : 2  ¡F m¥ghš                                    Ã«g¤Â‹ ãiy : bghUŸ it¡f¥g£LŸs                                 

Ã«g¤Â‹ j‹ik : bkŒ, jiyÑœ Ã«g« .                                                      by‹Á‹ mnj g¡f¤Âš                                      

                                                                                            Ã«g¤Â‹ j‹ik : kha Ã«g«, neuhd Ã«g«. 

M .  

(i) Fé by‹Á‹ K‹ , bghUshdJ 15 br.Û bjhiyéš it¡f¥gL« ãiyæš xë¥gl Åœ¤ÂæY«,  

(ii) Fé by‹Á‹ K‹ bghUshdJ  8 br.Û bjhiyéš it¡f¥gL«  ãiyæš ifnuif gh®¥gt® 

ga‹gL¤J«  cU¥bgU¡»fëY«  ga‹gL¤j¥gL»wJ. 
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4 . 30 brÛ tisÎ Mu« bfh©l Fê Moæ‹ K‹ò 5 brÛ cauKŸs bghUŸ x‹W 10 brÛ 

bjhiyéš it¡f¥gL»wJ våš, 

(m) Ã«g¤Â‹ ãiy, j‹ik, msÎ fh©f. 

(M) nk‰f©l ãiyia¡ F¿¥ÃL« fÂ® tiugl« tiuf. 

éil : 

(m)  bghUë‹ cau« = 5 br.Û                                                       
 

  
 

 

 
 

 

 
 

         tisÎ Mu«  (R) = - 30 br.Û                                               
 

  
 

 

 
 

 

 
 = 

 

   
 

 

   
  

         bghUë‹ bjhiyÎ (U)   = - 10 br.Û                                                       =  
      

   
 

 

  
     

         tisÎ Mu« (R) = 2 × Féa öu«                                                             = 30 br.Û 

                                 -30 = 2 × f 

                                  
 

 
 

   

 
 = -15 br.Û 

         Ã«g¤Â‹ ãiy    :     Ã«gkhdJ Moæ‹ kWòw¤Âš cUth»wJ.          

         Ã«g¤Â‹ j‹ik :   mséš bgça neuhd kha Ã«g«. 

         Ã«g¤Â‹ msÎ    :     
  

 
 

  

  
    

                                        =  

  

  
 

  

 
 =  

  

 
 

   

   
   

                       br.Û 

(M) 

              

 

 

 

 

 

 

5. f© Á»¢ir¡fhd kUªJ¢Ó£oš, Fiwgh£il rçbrŒtj‰fhf gçªJiu¡f¥g£l 

Âw‹fŸ Kiwna,    ty¥g¡f f©: - 3.50 D Ïl¥g¡f f©:- 4.00 D våš, 

(m) mt® v›tif¥ gh®it¡Fiwgh£lhš ghÂ¡f¥g£LŸsh®? 

(M) nk‰f©l by‹RfŸ ika¤Âš bkèªÂU¡Fkh? mšyJ éë«òfëš bkèªÂU¡Fkh? 

(Ï) ÏU by‹Rfëš vªj by‹Á‹ Féa¤bjhiyÎ mÂf« ?      

éil : 

   (m)   »£l¥gh®it                (M) ika¤Âš bkèªÂU¡F«  (Fê by‹°) 

    (Ï)       ty¥g¡f f©:                                                           Ïl¥g¡f f© : 

        f=
   

 
 = 

   

   
 = - 0.285                                            f=

   

 
 = 

   

  
 = - 0.25 

                                                
   

–   
    >    

   

  
                                                                             

ஃ by‹Á‹ Âw‹, Féa¤ bjhiyé‰F vÂ® jfÎ cilaJ.vdnt Fiwªj Âw‹ bfh©l ty¥g¡f 

by‹R mÂf Féa¤öu« bfh©lJ.                    
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 த்தொம் வகுப்பு அறிவியல்  ொடத்தின்  டங்களின் பதொகுப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ãôuh‹ mik¥ò 

 

 

ãôuh‹fë‹ mik¥ò«, tiffS« 

 

kåj _isæ‹ K¡»a¥ gFÂfŸ

 

Ã£ô£lç Ru¥Ãæ‹ cŸ mik¥ò 

 

ijuhŒL K‹g¡f mik¥ò 

 

ijuhŒL Ã‹g¡f mik¥ò 

 

fiza¤Âš yh§f®Ah‹ Â£L¡fŸ 

 

xU brš cæçfëš Ïd¥bgU¡f« 
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m) m£ßdš Ru¥Ã                                                         

M) m£ßdš ÚŸbt£L¤ njh‰w« 

 

 

°ignuhifuh J©lhjš 

 

Ãiunah~Ãšy« 

 

kfuªj¤jhŸ t£l« 

 

kfuªj¤öŸ Kis¤jš 

  

ÏUé¤Âiy¤ jhtu éij (mtiu) 

 

xUé¤Âiy¤ jhtu éij (beš) 
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kåj Ïja« 

 

 

be¥uh‹ 

 

kåjå‹ fêÎ Ú¡f k©ly« 

 

ÁWÚuf¤Â‹ ÚŸbt£L¤ njh‰w« 

 

KJbfY«Ãfë‹ K‹if mik¥òfŸ 

 

ntç‹ gFÂfŸ 

 

ntç‹ têna Ú® bršY« ghij 
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ÂUF msé 

 

nthšlh ä‹fy« 

 

 
by¡yhŠÁ ä‹fy‹ (Leclanche Cell) 

 

fhßa mäy nrk¡fy‹ 

 
 

kåj¡ f© 

 

DC ä‹ Ïa‰¿ 

 

 டத்தத உற்றுமநொக்கி விதடயளி 

 

மின்கலம்,விளக்கு,சொவி இவற்தறக் 
பகொண்டு மின்சுற்று வதரக. 
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ghl thçahf TLjš édh éil bjhF¥ò  
 ொடம் 1. மரபும்  ரிணொமமும் 

1.  ொைம் ரிய  கடத்துதரல  முதன்  முதலொக  பவளியிட்டவர்        கிரிமகொர் ம ொகன் பமண்டல் 
2. மைபுவழிக் கடத்தல் விதிகரள பவளியிட்டவர்      கிரிமகொர் ம ொகன் பமண்டல் 

3. இயற்ரக ரதர்வு ரகொட் ொட்ரட பவளியிட்டவர் &  ரிணொமக் பகொள்ரக  சொர்லஸ் டொர்வின்  
4. தடுப்பூசி என்னும் பசொற்பைொடரை உருவொக்கியவர்   எட்வர்ட் ப ன்னர் 
5. உடலுறுப்புப்   யன் ொடு   ற்ைிய விதி  குைித்து  விளக்கியவர்   னீ்  ொப்தடஸ் லமொர்க் 
6. கரிம ரவதியியல்  ரிணொமம் குைித்து விளக்கியவர்    னீ்  ொப்தடஸ் லமொர்க்    
7. வினிகர் உற் த்தி பசய்ய எந்த அமிலம்  யன் டுகிைது?  அசிட்டிக் அமிலம் 
8. மொறு ொடு அரடயொத பசல் குழுமம் …………………… ஆகும்.   ஸ்படம்பசல் (மூலச்பசல்) 
9. குரளொனிங் முரையில் ”டொலி” என்ை ஆடு உருவொக்கப் ட்ட ஆண்டு 1996 
10. ரைரசொ ஸ் பூஞ்ரசயிலிருந்து ப ைப் டும் ஸ்டிைொய்டு      ிரட்னிசமலொன் 
11. உயிரியல் விரன ஊக்கிகள்        பநொதிகள் 
12.  ண்புக் கொைணிகள் எதனொல்  நிர்ணயிக்கப் டுகின்ைன?       னீ்களொல் 
13.  ட்டொணிச் பசடியின் அைிவியல் ப யர்      த சம் சட்தடவம் 
14. பமண்டலின் ஒரு  ண்பு கலப் ின் விகிதம்      3:1 
15. ஸ்டீைொய்டுகள்  எதிலிருந்துப் ப ைப் டுகின்ைன?    லிப் ிடுகளில் இருந்து 
16. ரைரசொ ஸ் பூஞ்ரசகளிலிருந்து  ப ைப் டும் ஸ்ட்டிைொய்டு     ிரட்னிசமலொன் 

17. உயிர் உணரி உயிரியல் தூண்டரல ………………………. தூண்டலொக மொற்றுகிைது.  மின் 
18. மனித சிற்ைினத்தின் அைிவியல் ப யர்      ம ொமமொ பசப் ியன் 
19. மனித இயல்ர  ஒத்திருந்த ர ொமினிட்டுகள் எவ்வொறு அரழக்கப் ட்டனர் ம ொமமொ ப  ிலிஸ் 
20. ஆண்டிபென்களொல் உற் த்தி பசய்யப் டும் ப ொருள்.    ஆண்டி ொடி 
21. குரளொனிங் முரைரய அைிமுகப் டுத்தியவர்.     டொக்டர் ஐயொன் வில்முட்  
22. புைத்ரதொற்ைப்  ண்புகள் …………………………….. எனப் டும்.       ீமனொதடப் 
23. புைத்ரதொற்ைப்  ண்புகளுக்கு கொைணமொன குரைொரமொரசொம் (அ) ெனீ் அரமப்பு எது?    மீனொதடப் 
24. மொரனொகுரளொனல் எதிர்ப்புப் ப ொருள்கள் எந்த ரநொய்க்கு எதிைொகப்  யன் டுகிைது. புற்றுமநொய் 
25.  ட்டொணிச் பசடியில் பமண்டல் ரதர்ந்பதடுத்த ரவறு ட்ட  ண்பு நிரலகளின் ரெொடிகளின் 

எண்ணிக்ரக- 7 
26.  ட்டொனிச் பசடியில் தூயப் ண்புகரள ப ற்ை தொவைங்கள் எம்முரையில் உருவொக்கப் ட்டன.                                              

தன் மகரந்தச் மசர்க்தக 
27. உரை னிக் கொலத்தில் வொழ்ந்தவர்கள் எவ்வொறு அரழக்கப் ட்டனர். ஆர்க்கி ம ொமமொபச ியன்கள்  
28. ஆற்ைல் மொற்ைம் மற்றும் வளர்சிரத மொற்ை ஒழுங்குப் டுத்துதலில் ப ரிதும்  யன் டுவது எது?    

தவட்டமின்கள் 
29. உயிரித் பதொழில்நுட்  முரையில் ப ைப் டும் ரவட்டமின் B12, எந்த ரநொரயக் குணமொக்கப் 

 யன் டுகிைது?               ப ர்னஷீியஸ் இரத்தச் மசொதக  

30. மொரனொகுரளொனல் எதிர்ப்புப் ப ொருள்கள் எந்த பதொழில்நுட் ம் மூலம் குரளொன் பசல்களொல் 
உற் த்திச் பசய்யப் டுகின்ைன.     த  ிரிட்மடொமொ பதொழில்நுட் ம் மூலம் 

31. உடல் மூலச்பசல்கள் ப ொதுவொக  எவற்ைிலிருந்பதல்லொம் ப ைப் டுகின்ைன.    

எலும்பு மஜ்த , கருச்பசல்,  னிக்குடத் திரவம், பதொப்புள்பகொடி 

32. எந்தச் பசல்களில் ஏற் டும் ரவறு ொடுகள் அடுத்த தரலமுரைக்குக் கடத்தப் டுகின்ைன.                                                         
                                                                               இனச்பசல் மவறு ொடுகள் 
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33. ------------ ரநொய் இன்சுலின் மூலம் குணப் டுத்தப் டுகிைது.           நீரிழிவு மநொய் (டயொ டிஸ்) 
34. மைபுப்  ண்பு கடத்தலில் முக்கிய  ங்கு வகிக்கும் உயிரி ப ொருள்   DNA  
35. டி.என்.ஏ. - ரவச் சிறு  துண்டுகளொக  பவட்ட உதவும் பநொதி எது?                                                                    

பரஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்மடொ நியூக்ளிமயஸ்  (அ)  மூலக்கூறு கத்திரிக்மகொல் 

36. டி.என்.ஏ.  துண்டுகரள ஒட்டரவக்க  யன் டும் பநொதி எது?   DNA லிமகஸ் (மூலக்கூறு தச) 
37. ரவைஸ்களொல்  ொதிக்கப் ட்ட பசல்களொல் உற் த்தி பசய்யப் டும் ரவைஸ்களுக்கு  எதிைொன புைதம்  

           இண்படர்ப ரொன் 

38. புற்றுரநொய்க்கு எதிைொகப்  யன் டும் ஓரினச் பசல் எதிர்ப்புப் ப ொருள்?                                            
மொமனொகுமளொனல் எதிர்ப்புப் ப ொருள் 

39. உயிர் உணரி என்ைொல் என்ன? 

உயிர் உணரி என் து, பநொதி, எதிர்ப் ப ொருள்,  ொர்மமொன், நியூக்ளிக் அமிலம், உயிரிகளின்    
பசல்கள்  மூலம் ம ொர்த்தப் ட்ட உணரியுடன் இதணக்கப் ட்ட ஒரு கருவியொகும். இக்கருவி   
உயிரியல் தூண்டதல மின்தூண்டலொக மொற்றுகிறது. 

40. உயிர் உணரியின்  யன் ொட்ரட கூறுக 
 இரத்தக் குளுக்மகொஸ் அளதவக் கணக்கிட உதவுகிறது. 
 மநொயுறுதல் கொரணமொக உருவொன, உடலின் நச்சுத்தன்தமதயக் கணக்கிட உதவுகிறது. 
 குடிநீர் மொசுறுததலக் கண்கொணிக்கலொம். 
 உணவின் மணம், நயம், சுதவ ம ொன்றவற்தற அளவிடவும்  யன் டுத்தலொம். 

41. உயிர்ச் சிப்பு என் ன யொரவ?  உயிர்ச் சிப்புகளின் எதிர்கொல  யன் யொது? 

உயிரி பதொழில் நுட் வியல் மூலமொக, உயிரிச்சிப்புகள் தயொரிக்கப் டுகின்றன. 

 எதிர்கொலத்தில் உயிரியல் கணிப்ப ொறிகதள உருவொக்க  யன் டுத்தலொம். 
  ொதுகொப்புத்துதற, மருத்துவத் துதறயில்  யன் டுத்தலொம். 

42. மைபு ப ொைியியல் என்ைொல் என்ன? 

உயிரியின் குமரொமமொமசொமின் டி.என்.ஏ வில் புதிதொக மர ியல் தன்தமகதளச் மசர்த்மதொ,   
குதறத்மதொ மொற்றம் பசய்வதொகும். 

43. மைபுப் ப ொைியியலின் நன்ரமகள் கூறுக? 
  னீின் அதமப்புகதளயும் அதன் பசயல் ொடுகதளயும் அறிந்து பகொள்ளுதல். 
 அதிக அளவில் மனித இன்சுலின் உருவொக்கம், இண்டர்ப ரொன் (தவரஸ்களுக்கு  எதிரொன 

புரதம்) , மனித வளர்ச்சி  ொர்மமொன், கொல்நதடகளின்  வொய், குளம்பு மநொய் (மகொமொரி 
மநொய்) ம ொன்றவற்றிற்கு எதிரொன தடுப்பூசி உற் த்திச் பசய்தல். 

 விவசொயிகளுக்குப்  யன் டும் வதகயில், நிஃப்  தீனப்  ொக்டீரியொவொக மொற்றி 
தநட்ர தன நிதலநிறுத்தச் பசய்தல். ம ொன்ற்தவ மரபுப் ப ொறியியலின் நன்தமகள் 
ஆகும். 

44. குரளொனிங் வரககள் எத்தரன அரவ யொரவ ? 

     குமளொனிங் வதககள் இரண்டு. அதவ. 

 இயற்தகயொனது: இயற்தக குமளொனிங் இயற்தகயொன முதறயில் மதொன்றுவது. 
 தூண்டப் ட்டது: பசயற்தக முதறயில், உட்கரு மொற்றத்தின் மூலம் ப றப் டுவதொகும். 

எகொ. டொலி உருவொக்கம் 
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45. ரவறு ொடுகளின் முக்கியத்துவம் இைண்டு கூறுக?  
  ரிணொமத்திற்கு மவறு ொடுகள் ஊன்று மகொல்களொகின்றன. 
 உயிரினங்கள், சூழ்நிதலகளுக்மகற் த் தங்கதள மொற்றிக்பகொள்ள வழிவகுக்கின்றன. 

46. மூலச்பசல்கள் வரககள் எத்தரன அரவ யொரவ ?  

          மூலச்பசல்கள் இருவதகப் டும். அதவ 

 கருவின் மூலச்பசல்கள். 
 முதிர்ந்த அல்லது உடல் மூலச்பசல்கள். 

47. மை ணு மருத்துவத்தின் வரககள் கூறுக? 
 உடற்பசல் மர ணு மருத்துவம். 
 இனச்பசல் மர ணு மருத்துவம் 

48. தவரை திருத்துக. 

       அ. மூலச்பசல் என் து மொறு ொடு அரடயொத பசல் குழுமம் ஆகும். இரவ மியொசிஸ் முரையில்     
           ிளவுற்று, மிக அதிகச் பசல்கரள  உருவொக்கும் தன்ரமயுரடயன. 
       ஆ. மூலச்பசல்கள் குைிப் ிட்ட ஒரு பசயல் தன்ரம உரடய எந்த ஒரு திசுவொகவும் மொறு ொடு  
           அரடயொது. 
      விரட : 
       அ. மூலச்பசல் என் து மொறு ொடு அதடயொத பசல் குழுமம் ஆகும். இதவ தமட்டொசிஸ்   
            முதறயில்  ிளவுற்று, மிக அதிகச் பசல்கதள  உருவொக்கும் தன்தமயுதடயன. 
        ஆ. மூலச்பசல்கள் குறிப் ிட்ட ஒரு பசயல் தன்தம உதடய எந்த ஒரு திசுவொகவும் மொறு ொடு  
             அதடயும். 

49. ப ொருத்துக : 

  அ. 3-4 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்  –  (i) தற்கொல ர ொரமொபச ியன்கள் 

ஆ.1.5 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்  -  (ii) குரககளில் வொழ்ந்த மனிதன்  

இ. 75,000-10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்      -  (iii) மனித முன்ரனொடிகள் 

ஈ 18,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்            -  (iv) ர ொரமொ எைக்ட்டஸ் 

விதட : அ. (iii)    ஆ. (iv)    இ. (i)     ஈ. (ii) 

50. ப ொருத்துக. 

அ.நிஃப் ெனீ்   - (i) மொறு ொடு அரடயொத பசல் குழுமம்  

ஆ.tt    - (ii) அல்லீல்கள் 

இ.எதிர்ப்புப்ப ொருள்  - (iii) ஆண்டி ொடி 

ஈ.ஸ்படம்பசல் (மூலச்பசல்) -  (iv) ரநட்ைெரன நிரலப் டுத்துதல் 

விதட : அ. (iv)    ஆ. (ii)    இ. (iii)    ஈ. (i) 

51. ப ொருத்துக. 

  அ. உயிரிச்சிப்புகள்   -  (i) ெனீ் குரை ொடுகரள சரிபசய்தல்  

  ஆ. உயிர் உணரி    -  (ii) ஆண்டிென் 

  இ. மை ணு மருத்துவம்  -  (iii) உயிரியல் கணிப்ப ொைி 

  ஈ. எதிர்ப்புத் ரதொன்ைி  -  (iv) குடிநீர் மொசுறுதரலக் கண்கொணித்தல். 

விதட : அ. (iii)    ஆ. (iv)    இ. (i)    ஈ. (ii) 
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 ொடம் 2. மநொய்த் ததடக்கொப்பு மண்டலம் 

1. கிருமிகளொல் ரநொய்  ைவும் பகொள்ரகரய பவளியிட்டவர்கள்  
                                                       இரொ ர்ட். மகொச், லூயிஸ்  ொஸ்டர் 

2. எய்ட்ஸ் ரநொய்க்கொன HIV ரவைரைப்  ிரித்பதடுத்தவர்கள்  
                                                               இரொ ர்ட் மகமலொ, லூக் மொண்டகினியர் 

3. மரலரியொ ரநொயிரன கண்டைிந்த _______ க்கு ரநொ ல்  ரிசு வழங்கப் ட்டது.   
                                                       சர் மரொனொல்டு ரொஸ். 

4. பமலனின் வளர்சிரத மொற்ை குரை ொட்டொல் ஏற் டும்  ைம் ரை ரநொய்   அல் ினிசம். 
5. இன்புளுயன்சொ ரநொரய  ைப்பும் ரவைஸ்   H1N1 தவரஸ். 
6. மரலரியொ கொய்ச்சல் _____________ வழியொகப்  ைவுகிைது. ப ண் அனொ ிலஸ் பகொசு 
7. அமீ ிக் சீதர திரய உருவொக்கும் புரைொட்ரடொரசொவொ நுண்ணுயிரி- எண்டமீ ொ  ிஸ்மடொதலடிகொ 
8. ரட ொய்டு ரவ உருவொக்கும்  ொக்டீரியொ    சொல்மமொனல்லொ தடஃப் ி 
9. HIV ரவைஸ் எந்த வரகரய சொர்ந்தது?    பரட்மரொ தவரஸ் 
10. விலங்குகள் மற்றும்  ைரவகள் மூலம்  ைவும் ரநொய்  மர ிஸ் 
11. ஸ்கர்வி எந்த ரவட்டமின் குரை ொட்டொல் ஏற் டுகிைது  தவட்டமின் C 
12. புைதக் குரை ொட்டு ரநொய்கள்      மரொசுமஸ், குவொசியொக்கர் 
13. இைப்ர  ஏற் டுத்தும்  ிளொஸ்ரமொடியம்            ிளொஸ்மமொடியம்  ொல்சி ொரம் 
14. BCG என் து எந்த மநொய்க்கொன தடுப்பூசி    கொசமநொய் 
15. அல் ினிசம் என் து _____________ ரநொய்            ரம் தர 
16. டிரைரகொர ட்டொன் என்ை பூஞ்ரசயொல் ஏற் டுத்தப் டும் ரநொய்  டர்தொமதர 
17. புரகயிரலச் பசடியில் ரநொய் உண்டொக்கும் ரவைஸ்  பமொதசக் தவரஸ் 
18. ரதொலில் உள்ள நிைமி       கமரொட்டீன் 
19. ப ர்ஷினியஸ் அனிமியொவின் அைிகுைி    இரத்தச் சிவப் ணு சிததவு 
20. சூரிய ஒளி மீது அதிக உணர்வு பகொண்டதொல் ஏற் டும் ஒளி கொழ்ப்பு நிரல  - ம ொட்மடொஃம ொ ியொ 
21. மநொய்  ரவுதல் என்றொல் என்ன? 

ரநொயுற்ை மனிதனிடமிருந்து ஆரைொக்கியமொன மனிதனுக்கு ரநைடியொகரவொ, ரநொய்க்கடத்திகள் 
மூலமொகரவொ கிருமிகள்  ைவுதரல ரநொய்  ைவுதல் என்கிரைொம். 

22. ப ொருத்துக. 
       ரநொய்                               ரநொய் கொைணி 
அ. இன்புளுயன்சொ  - i) ரமக்ரைொஸ் ர ொைம் 
ஆ. சொதொைண சளி  - ii) ரமக்ரகொ  ொக்டீரியம் 
இ. கொசரநொய்   - iii) H1N1 ரவைஸ் 
ஈ.  டர் தொமரை  - iv) மனித ரைரனொ ரவைஸ்   
விதட : அ. (iii)   ஆ. (iv)    இ. (ii)    ஈ. (i)  

23. ப ொருத்துக. 
       தடுப்பூசி                            ரநொய்                                                     
அ. BCG    - i)  டிப்தீரியொ 
ஆ. DPT     - ii) புட்டொலம்ரம 
இ. MMR   - iii) கொசரநொய் 
ஈ. DT    - iv) கக்குவொன் இருமல்  
விதட : அ. (iii)   ஆ. (iv)    இ. (ii)   ஈ. (i)  
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24. ரட ொய்டு ரநொய்க்கொன கொைணி எது? 
குச்சி வடிவ எண்ணற்ற கதச இதழகளுடன் கூடிய சொல்பமனல்லொ தடஃப் ி என்ற  ொக்டீரியொ. 

25. ஆண்டிபென் என்ைொல் என்ன? 
உடலுக்குள் புகுந்த மநொய் கிருமி, அது உற் த்தி பசய்யும் நச்சு மற்றும் மநொய்களுக்கு 
கொரணமொன பவளி புரதம் ஆகியதவ ஆண்டிப ன் எனப் டும். 

26. இந்தியொவில் பசயல் டுத்தப் டும் ரநொய்த் தடுப்பூசித் திட்டங்கரளப்  ட்டியலிடுக. 
BCG      -  கொசமநொய்த் தடுப்பூசி 
DPT  -  பதொண்தட அதடப் ொன், கக்குவொன் இருமல், படட்டொனஸ் (முத்தடுப்பூசி) 
MMR  -  புட்டொலம்தம, மீசல்ஸ், ரூப ல்லொ 
DT  -  டிப்த்தரீியொ (பதொண்தட அதடப் ொன்)  படட்டொனஸ் (இரு தடுப்பூசி) 
TT  -  படட்டொனஸ் டொக்ஸொய்டு 

27.  ிளொஸ்ரமொடியத்தின் வரககள் யொரவ? 
1.  ிளொஸ்மமொடியம் தவவொக்ஸ்                   2.  ிளொஸ்மமொடியம் மமலரிமய    
3.  ிளொஸ்மமொடியம்  ொல்சி ொரம்                   4.  ிளொஸ்மமொடியம் ஓவமல 

28. ப ொருத்துக. 
       ரவட்டமின்                     குரை ொட்டு ரநொய்                                                     
அ. ரவட்டமின்  A  - i)  ரிக்கட்ஸ் 
ஆ. ரவட்டமின் B5  - ii) நிக்ரடொரலொ ியொ 
இ. ரவட்டமின் D  - iii) இைத்தம் உரையொரம 
ஈ. ரவட்டமின் K  - iv) ப ல்ரலொகொைொ   
விதட : அ. (ii)    ஆ. (iv)     இ. (i)    ஈ. (iii)  

29. ரகொடிட்ட இடத்ரத நிைப்புக. 
அ. இைத்தத்தில் உள்ள அதிக அளவு குளுக்ரகொஸ் கல்லீைலில்_____ ஆக மொற்ைி ரசமிக்கப் டுகிைது..  
ஆ. கரணயத்தில்  டீ்டொ பசல்கள் கொணப் டும் இடம்.  
இ. திடீர் மொற்ை ஒடுங்கு ெனீ்களொல் உருவொகும் ரநொய் ____________  
ஈ. கொசரநொரய உண்டொக்கும் நுண்ணுயிரி ____________.  
உ. இைத்த சிவப் ணுக்கள் பவடிப் தொல் பவளிப்  டுத்தப் டும் நச்சுப் ப ொருள் _______.  
ஊ. தொய்ப்  ொலில் உள்ள ரநொய் எதிர்ப்புப் ப ொருள்                     
அ. கிதளக்மகொ ன்           ஆ. லொங்கர் ொன் திட்டுகள்          இ. அல் ினிசம் 
ஈ. தமக்மகொ  ொக்டீரியம் டியூ ர் குமளொசிஸ்   உ.  மீமொமசொயின்   ஊ. இம்யூமனொ குமளொ ின் 

30. மரலரியொ ரநொய் கொைணிகரளயும், அதன் அைிகுைி, கட்டுப் டுத்தும் வழி முரைகரளயும் கூறுக. 
மமலரியொ மநொய் கொரணி :  ிளொஸ்மமொடியம்  
 ரவல்                :   மமலரியொ   ப ண்   அனொ ிலிஸ்   பகொசு வழியொகப்  ரவுகிறது.  
அறிகுறிகள் : கடும்  கொய்ச்சலும்,   ின்பு  உடல்  குளிர்ந்து நடுக்கமும், வியர்த்தலும் ஏற் டும்.   
                விட்டுவிட்டுக்  கொய்ச்சல் பதொடரும்.  
மநொய்த் தடுப்பும் கட்டுப் ொடும் : 
 பகொசுக் கடிதயத் தடுக்க, சுகொதொர முதறகளொன  கிருமி  நொசினி  பதளித்தல்,  புதக 

ம ொடுதல்  
 பகொசு  வளர்ச்சிதயத்  தடுக்க,  நீர்  மதங்கியிருக்கும்  இடத்தத  மூடுதலும், 

சொக்கதடயில்  நீர்  மதங்கொமல்   ொர்த்துக் பகொள்ளுதல். 
 பகொசு விரட்டி, பகொசு வதலகதளப்  யன் டுத்துதல். 
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31. HIV ரவைஸ் கண்டைியும் ஆய்வுகள் மற்றும் தடுப்பு முரைகரளக் கூறுக. 
HIV ஐக் கண்டறியும் ஆய்வுகள் 

 கண்டறியும் ஆய்வு - எதலசொ (ELISA - Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) 

 உறுதிப் டுத்தும் ஆய்வு - பவஸ்ட்டர்ன்  ிளொட் 
தடுப்புமுதறகள் 

  ொதுகொக்கப் ட்ட  ொலுறவு நடத்ததகள். 
  ொதுகொப் ொன  ொலுறவு முதறகள். 
 HIV ஆய்வு பசய்யப் ட்ட இரத்தம் பசலுத்துதல் 
 மருத்துவமதனகளில் ஒரு முதற மட்டுமம  யன் டுத்தப் டும் ஊசிகள். 
 முடி திருத்தங்களின் கத்தி /  ிமளடு ம ொன்றவற்தற ஒருவருக்கு ஒருமுதறமட்டுமம 

 யன் டுத்துவது. 
 ஒமர ஊசியிதனப்  யன் டுத்திப்  ச்தசக்குத்துததலத் தவிர்த்தல். 

32. மரலரியொ ரநொய் மற்றும் ரநொய் கட்டுப் ொடு  ற்ைி விவரி. 
மநொய்  : மமலரியொ 
கொரணி :  ிளொஸ்மமொடியம்  
மநொயின் அறிகுறிகள் : குளிர், நடுக்கம், கடுங்கொய்ச்சல் 
 ரவும் முதற : மநொய்  ொதித்தவதர கடித்த அனொ ிலஸ் ப ண் பகொசு மூலம். 
மநொய் கட்டுப் ொடு & தடுத்தல்: பகொசுக்கள்  ரவுவதத தடுத்தல், நீர் மதங்கிய இடங்கதள 
மூடுதல், பகொசு வதலகதளப்  யன் டுத்துதல். 

33. ரட ொய்டு ரநொய் மற்றும் ரநொய் கட்டுப் ொடு  ற்ைி விவரி ? 
மநொய்  : தட ொய்டு 
கொரணி : சொல்மமொனல்லொ தடஃப் ி 
 ரவும் முதற : மொசதடந்த நீர் மற்றும் உணவு, ஈ பமொய்த்த  ண்டங்கள் மூலம். 
அறிகுறிகள் : பதொடர் கொய்ச்சல்,மண்ணரீல் வகீ்க்கம்,குடல்  குதியில் வகீ்கம்,புண் மதொன்றுதல் 
மநொய் கட்டுப் ொடு & தடுத்தல்: மநொயுற்றவதரத் தனிதமப் டுத்துதல், சுகொதரமொன கழிவதறப் 
 யன் ொடு, தட ொய்டு தடுப்பூசி ம ொட்டுக் பகொள்ளுதல். 

34. கொசரநொய் மற்றும் ரநொய் கட்டுப் ொடு  ற்ைி விவரி? 
மநொய்  : கொசமநொய் 
கொரணி : தமக்மகொ ொக்டீரியம் டியூ ர்குமளொசிஸ் 
 ரவும் முதற :கொற்றின் மூலம் 
மநொயின் அறிகுறிகள் : பதொடர் இருமல், உடல் எதட குதறதல், ொக்டீரிய  ொதிப்புள்ள  
 குதியில் சிறு கட்டிகளுடன் கூடிய புண். 
மநொய் கட்டுப் ொடு & தடுத்தல்: ஆமரொக்கியமொன சூழல், கொற்மறொட்டமொன அதற, தூய்தமயொன 
கொற்று, மநொயுற்றவதரத் தனிதமப் டுத்துதல்,, BCG தடுப்பூசின் ம ொடுதல்,மநொயொளி 
உதடதமதய கிருமி நொசினிக் பகொண்டு தூய்தமப் டுத்துதல். 

35. இன்புளுயன்சொ ரநொய் மற்றும் ரநொய் கட்டுப் ொடு  ற்ைி விவரி? 
மநொய்  : இன்புளுயன்சொ மநொய் 
கொரணி : A (H1NI) தவரஸ் 
மநொயின் அறிகுறிகள் : திடீபரன மதொன்றும் கொய்ச்சல் 
                           முதுகுப்புறத்திலும் தக,கொல்களிலும் வலி. 
மநொய் கட்டுப் ொடு & தடுத்தல் : மநொயுற்றவருடன் பதொடர்பு இல்லொதிருத்தல்,கூட்டங்கதளத்   
                                    தவிர்த்தல். 
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 ொடம் 3. மனித உடலுறுப்பு மண்டலங்களின் அதமப்பும் பசயல் ொடுகளும் 

1. நைம்பு மண்டலத்தின் அரமப்பு மற்றும் பசயல் அலகு   நியூரொன் 
2. ஆக்ைொரன சூழ்ந்துள்ள உரை எது?     நியூரிபலம்மொ 
3. நைம்பு பசல்லின் பசல் உடmலம் எது?     தசட்டொன் 
4. ரமயலின் உரைமீது கொணப் டும் பசல்களின் ப யர்   ஸ்சுவொன் பசல்கள் 
5. மூரளரயச் சுற்ைியுள்ள  ொதுகொப்பு உரைகளின் எண்ணிக்ரக  மூன்று 
6. இச்ரச பசயல்கரளக் கட்டுப் டுத்தும் மூரளயின்  குதி   ப ருமூதள 
7. உைக்கம் மற்றும் சுவொசித்தரல கட்டுப் டுத்தும்  குதி எது?   ொன்ஸ் 
8. கொய்டர் ரநொய் ரதொன்ை கொைணமொன  ொர்ரமொன்      ததரொக்ஸின் 
9. மூரளயிலிருந்து ______ இரண க ொல நைம்புகள் உருவொகின்ைன  12 
10. இதயத்ரதொடு  ிரணந்திருக்கும் நைம்புகள்     மவகஸ் நரம்புகள் 
11. வளர்ச்சிரயத் தூண்டும்  ொர்ரமொன் எது?    பசமட்மடொட்ரொ ிக்  ொர்மமொன் 
12. இைத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு குரையும் ர ொது சுைக்கப் டுவது   குளுக்மகொகொன் 
13. இதயத் துடிப்பு, மூச்சு விடுதல் ர ொன்ை அனிச்ரச பசயல்களின் ரமயமொக பசயல் டுவது      

                    முகுளம் 
14.  ட்டொனி அளரவ உள்ள மூரளயின் ர ர ொதலொமரைொடு இரணந்துள்ள சுைப் ி  -    ிட்யூட்ரி 
15. ப ரியவர்களுக்கு பசொமட்ரடொைொ ிக்  ொர்ரமொன் அதிக அளவு சுைந்தொல் ஏற் டும் ரநொய்   

அக்மரொபமகொலி 
16. இைத்தக் குழல்கரளச் சுருங்கச் பசய்து இைத்த அழுத்தத்ரத அதிகரிக்கும்  ொர்ரமொன்   

          வொமஸொ ிரஸ்ஸின் 
17. நிரனவொற்ைல் தகவல்  ரிமொற்ைம் ர ொன்ை சிக்கலொன  ணிகளுக்கு ப ொறுப்ர ற்கும் ப ருமூரள 

 குதி எது?         இதணவுப்  குதி 
18. ப ொருத்துக. 

நொளமிலொ சுைப் ிகள்         கொண்ப் டும்  குதிகள் 
அ. ரதைொய்டு சுைப் ி   - i)  வயிற்றுப் குதி 
ஆ.  ிட்யூட்ரிச் சுைப் ி   - ii)  மொர்பு 
இ. கரணயம்    - iii)  தரல  
ஈ. ரதமஸ் சுைப் ி   - iv)  கழுத்து   
விதட : அ. (iv)      ஆ. (iii)    இ. (i)     ஈ. (ii)   

19. ப ொருத்துக. 
அ. ரதைொய்டு சுைப் ி   - i)  ரதைொக்ைின் 

ஆ.  ிட்யூட்ரிச் சுைப் ி   - ii)  இன்சுலின் 

இ. லொங் கர் ொன் திட்டுகள்  - iii)  வளர்ச்சி  ொர்ரமொன் 

ஈ. அட்ரீனல் சுைப் ி   - iv)  எ ிபநப்ரின் 

   விதட : அ. (i)    ஆ. (iii)     இ. (ii)     ஈ. (iv)   

20. .ப ொருத்துக. 
அ. மூரள நைம்புகள்   - i)   31 இரண 

ஆ.தண்டுவட நைம்புகள்  - ii)   அனிச்ரச பசயல் ரமயம் 

இ. முகுளம்    - iii)  12 இரண 

ஈ. ரவகஸ்    - iv)  க ொல நைம்புகள் 

   விதட : அ. (iii)    ஆ. (i)     இ. (ii)     ஈ. (iv)   
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21. ப ொருத்துக. 
அ. மிக்ைிடிமொ   - i)  குள்ளத்தன்ரம 

ஆ. கிைட்டினிசம்   - ii)  ரதைொக்ைினின் மிரக சுைப்பு 

இ. கிரைவின் ரநொய்   - iii)  ப ரியவர்களுக்கு ரதைொக்ைினின் குரை சுைப்பு 

ஈ. பமலரடொனின்   - iv)   ினியல் சுைப் ி 

   விதட : அ. (iii)    ஆ. (i)      இ. (ii)       ஈ. (iv)   

22. மனித நைம்பு மண்டலத்தின் மூன்று வரககள் யொரவ? 
 தமய நரம்பு மண்டலம் (CNS) 
 புற அதமவு நரம்பு மண்டலம் (PNS) 
 தொனியங்கு நரம்பு மண்டலம் (ANS) 

23. ப ருமூரளயின்  ணிகள் யொரவ? 
 உணர்வு, அறிவுக்கூர்தம, நிதனவொற்றல், கற் தனத்திறன், கொரணகொரியம், ஆய்ந்தறிதல் 

ம ொன்றவற்றின் இருப் ிடமொகத் திகழ்கிறது. 
 உடலின்  ல்மவறு  குதிகளிலிருந்து உணர்வு தூண்டல்கதளப் ப ற்று இச்தச 

பசயல்கதளத் துவக்கி தவக்கிறது. 
24. ரதைொய்டு சுைப் ி சுைக்கும்  ொர்ரமொன் ரதைொக்ைின் . இந்த  ொர்ரமொனின் முக்கியமொன  ணிகள் 

இைண்டு கூறுக? 
 வளர்சிதத மொற்ற வதீத்தத உயர்த்துகிறது. 
 உடலின் பவப் த்தத அதிகரிக்கிறது. 
 இரத்தத்தில் அமயொடின் மற்றும் சர்க்கதர அளதவ ஒழுங்கு டுத்துகிறது. 
 திசு வளர்ச்சி மற்றும் மொறு ொடு அதடததல ஊக்குவிக்கிறது. 

25. சிறுமூரளயின் ரவரல யொரவ? 
சிறுமூதள நடத்தல், ஓடுதல் ம ொன்ற இயக்குத் ததசகளின் இயக்கங்கதள 
ஒழுங்குப் டுத்துகிறது. 

26. அட்ரீனல் சுைக்கும்  ொர்ரமொன்கள் யொரவ? 
அட்ரீனல் கொர்படக்ஸ் : அல்மடொஸ்டிரொன், கொர்டிமசொன் 
அட்ரீனல் பமடுல்லொ  : அட்ரீனலின், நொர் அட்ரீனலின் 

27. அட்ரீனல் பமடுல்லொ சுைக்கும் இைண்டு  ொர்ரமொன்கள் யொரவ? 
அட்ரீனல் பமடுல்லொ சுரக்கும் இரண்டு  ொர்மமொன்கள் : அட்ரீனல், நொர் அட்ரீனல் 

28. அட்ரீனலின்  ணிகள் சிலவற்ரைக் கூறுக. 
 இதயத் துடிப் ிதன அதிகரிக்கச் பசய்கிறது. 
 சுவொச வதீத்தத அதிகரிக்கின்றது 
 கண்  ொர்தவதய விரிவதடயச் பசய்கின்றது. 
 மிதகயொன வியர்த்ததல உண்டொக்குகின்றது. 
 உமரொமம் குத்திட்டு நிற்கச் பசய்கின்றது. 

29. நொளமில்லொ குழுவின் நடத்துனர் என அதழக்கப் டும் சுரப் ி எது? அவ்வொறு அதழக்கப் டக் 
கொரணம்? 
நொளமில்லொ குழுவின் நடத்துனர் –  ிட்யூட்ரி சுரப் ி. 
கொரணம் : இது சில நொளமில்லொ சுரப் ிகதள ஒழுங்குப் டுத்துவதொல் இவ்வொறு   
             அதழக்கப் டுகிறது. 

 



கல்வி அமுது  - 10ம் வகுப்பு அறிவியல் 

156 
 

 ொடம் 4 – தொவரங்களில் இனப்ப ருக்கம் 

1. முதன் முதலில் பூமியில் ரதொன்ைிய உயிரினம்.    இமயொ ொக்டீரியம் 
2.  ொரல தயிைொக மொற்றும்  ொக்டீரியொ.     மலக்மடொம சில்லஸ் 
3. பமொட்டுறுதல் முரையில் இனப்ப ருக்கம் பசய்யும் தொவைம்   ிதரமயொஃ ில்லம் 
4. நகரும் திைனற்ை ஸ்ர ொர்கள்       ஏ ிளொமனொஸ்ம ொர்கள் 
5. நீரின் மூலம் மகைந்தச் ரசர்ரக நரடப றும் தொவைம்   வொலிஸ்நீரியொ 
6. மொவில் எந்தப்  ொகம் சரதப் ற்றுள்ள உண்ணும்  குதி   மீமசொகொர்ப் 
7. அரை பவடிகனிக்கு எடுத்துக்கொட்டு       ருத்தி 
8. பவடியொ உலர்சிறுகனி (அகீன்) க்கு எடுத்துக்கொட்டு    அந்திமந்தொதர 
9. அத்தியின் சிைப்பு வரக மஞ்சரியின் ப யர்     த  ந்மதொடியம் 
10.  ொக்டீரியொவில் நரடப றும் இனப்ப ருக்க முரை     ிளத்தல் 
11. கொற்ைின் மூலம் விரத  ைவுதல்      அனிமமொமகொரி 
12. நீரின் மூலம் விரத  ைவுதல்       த டிமரொமகொரி 
13. தன் மகைந்தச் ரசர்க்ரகயின் மறுப யர்     ஆட்மடொமகமி 
14. அயல் மகைந்தச் ரசர்க்ரகயின் மறுப யர்     ஆல்மலொமகமி 
15.  ைரவகள் வழி மகைந்தச் ரசர்க்ரக      ஆர்னித்மதொஃ ிலி 
16. கொற்று வழி மகைந்தச் ரசர்க்ரக      அனிமமொஃ ிலி 
17. நீரின் வழி மகைந்தச் ரசர்க்ரக      த டிமரொஃ ிலி 
18. விலங்குகள் வழி மகைந்தச் ரசர்க்ரக     சூஃ ிலி 
19. பூச்சிகள் வழி மகைந்தச் ரசர்க்ரக      எண்டமமொஃ ிலி 
20. கருவுற்ை முட்ரடக்கு _____________ என்று ப யர்    தசமகொட்  
21. கருவுறுதலுக்கு  ின் ஏற் டும் மொற்ைங்கள் யொரவ? 

 சூல் – விததயொக மொறுகிறது. 
 சூலுதற விததயுறயொக மொறுகிறது. 
 சூல்த  – கனியொக மொறுகிறது. 

22. மலரின் முக்கியமொன  ொகங்கள் யொரவ? 
 மகரந்ததொள் வட்டம் – மலரின் ஆண் இனப்ப ருக்க  ொகமொகும். 
 சூலக வட்டம் - மலரின் ப ண் இனப்ப ருக்க  ொகமொகும். 
 புல்லி வட்டம் 
 அல்லி வட்டம் 

23. ப ொருத்துக 
அ. ப ர்ரி    - i)  மொ 
ஆ. ப ஸ்ப ரிடியம் - ii) ஆப் ிள் 
இ. ர ொம்   - iii) பவள்ளரி 
ஈ ப ப்ர ொ   - iv) ஆைஞ்சு 
உ. ட்ரூப்   - (v) தக்கொளி 
விதட : அ. (v)     ஆ. (iv)      இ. (ii)     ஈ. (iii)     உ. (i) 

24. ப ொருத்துக 
அ. பலகூம்  - i) அரை தடுப்புச்சுவர் பவடிகனி 
ஆ. எருக்கு  - ii) அரை பவடிகனி 
இ.  ருத்தி   - iii) ஒருபுை பவடிகனி 
ஈ பவண்ரட  - iv) இருபுை பவடிகனி 
விதட : அ. (iv)     ஆ. (iii)      இ. (ii)     ஈ. (i)   
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25. ப ொருத்துக 
அ.  ிளத்தல்   - i) ஈஸ்ட் 
ஆ. அரும்புதல்  - ii)பூஞ்ரச  
இ. துண்டொதல்  - iii)  ொக்டீரியொ 
ஈ சூஸ்ர ொர்கள்  - iv) ஸ்ர ரைொரகைொ 

   விதட :  அ. (iii)     ஆ. (i)     இ. (iv)    ஈ. (ii)  

   

  ொடம் 5  ொலூட்டிகள் 

1. மனித இதயம் _______ அரைகரளக் பகொண்டது.    4 
2. இதயத்ரதச் சுற்ைிலும் _______ என்ை  ொதுகொப்பு உரை அரமந்துள்ளது ப ரிகொர்டியம் 
3. மனித இைத்த சுழற்சிரயக் கண்டைிந்தவர்     வில்லியம்  ொர்வி 
4. ஒரு மனிதனின் சைொசரி இதயத் துடிப்பு ஒரு நிமிடத்திற்கு ________ 72 
5. நொளமில்லொச் சுைப் ிகள் சுைக்கும் ரவதிப்ப ொருள்      ொர்மமொன் 
6.  ொல் சுைப் ிகள் மொறு ொடு அரடந்த _______________ ஆகும்.   வியர்தவ சுரப் ிகள் 
7. சிறுநீைகத்தின் அரமப்பு மற்றும் பசயல் அலகு_________.   பநப்ரொன்கள்  
8.  ொலூட்டிகளில் ஆற்ைலுடன்  ைக்கும் ஒரை  ொலூட்டி   பவௌவொல் 
9. திமிங்கலத்தின் உணவு       கிரில் 
10. யொரனயின் தந்தம் _______  ல்லின் மொறு ொடு    பவட்டும்  ற்கள் 
11. ரநொய் எதிர்ப் ொற்ைலுக்குக் கொைணமொன இைத்தத்தின்  குதிப் ப ொருள் குமளொபுலின் 
12. பசந்நொய் அைிவியல் ப யர்       குதவன் அல்த ன்ஸ் 
13. இதயத்தின் அரை சுருங்கும் நிரலக்கு __________ என்று ப யர்.  சிஸ்மடொல் 
14.  ொலூட்டிகளின் இைத்த சிவப் ணுவில் ____________ எனும் நிைமி உள்ளது.  மீமொகுமளொ ின் 
15. மனித இதயம் _______________ தரசயினொல் உருவொக்கப் ட்டுள்ளது. கொர்டியொக் 
16. சுத்திகரிக்கப் ட்ட இைத்தத்ரத எடுத்து பசல்லும் சிரை   நுதரயீரல் சிதர 
17. சுத்திகரிக்கப் டொத இைத்தத்ரத எடுத்து பசல்லும் தமனி   நுதரயீரல் தமனி 
18. ஒட்டகங்கள் நீரை  ஈர்த்து  ரவத்துக்பகொள்ள  ப ற்ைிருக்கும் பசல்________. ஆஸ்மொட்டிக் பசல் 

19. வளர்ச்சிரத மொற்ைத்தொல் உண்டொகும் கழிவுகரள பவளிரயற்றும் நிகழ்ச்சி - கழிவுநீக்கம் 

20. பதளிவொன உட்கருரவக் பகொண்ட அமீ ொய்டு பசல்கள்  இரத்த பவள்தளயணுக்கள் 

21. சிறுநீைகங்கள் ____________ என்னும்  டலத்தினொல் ஆனது.   மகப்சூல் 

22. சிறுநீைகத்தின் நீள்பவட்டுத் ரதொற்ைத்தின் அடர் சிவப்பு  குதி  ரீனல் கொர்படக்ஸ் 

23. சிறுநீைகத்தின் குழிந்த உட் குதி      ரீனல் த லஸ் 

24.  ரகொடிட்ட இடத்ரத நிைப்புக. 
இதயத்தின் அரை, சுருங்கும் நிரலக்குச் _____________என்று ப யர்.  இதயத்தின் அரை 

விரிவரடவதற்கு __________ என்று ப யர்.     சிஸ்மடொல், தடயஸ்மடொல்  

25. கிைொஸ்  ொஸ்ட்ரிங் என்ைொல் என்ன? 
ஒரு சிற்றினத்ததச் சொர்ந்த இளம் உயிரிதய மற்பறொரு சிற்றினத்ததச் சொர்ந்த ப ற்மறொர் 
 ரொமரிப் மத கிரொஸ்  ொஸ்ட்ரிங் என்று அதழக்கப் டுகிறது.  
எ.கொ: குயிலின் குஞ்சுகதளக் கொகம் ம ணிக் கொக்கிறது. 

26. மனித உடலில் இைத்தச் சுற்று உறுப்புகரள எழுதுக. 
இதயம், தமனிகள், சிதரகள், தந்துகிகள் என்னும் இரத்த குழொய்கள், இரத்தம் என்னும் திரவத் 
திசு, நிணநீர் ஆகியன ஆகும். 
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27.  ிளொஸ்மொவில் கொணப் டும் மூவரகயொன இைத்தச் பசல்கரளக் கூறுக. 
 இரத்தச் சிவப் ணுக்கள் (எரித்மரொதசட்டுகள்) 
 இரத்த பவள்தளயணுக்கள் (லூக்மகொதசட்டுகள்) 
 இரத்தத்தட்டுச் பசல்கள் (த்ரொம்ம ொதசட்டுகள்) 

28. ப ொருத்துக. 
கழிவு நீக்க உறுப்பு பவளிரயற்றும் கழிவு கழிவுப் ப ொருள்கள் 
சிறுநீைகம் வியர்ரவ அதிகமொன நீர் மற்றும் உப்புகள் 
நுரையைீல் சிறுநீர் யூரியொ,யூரிக் அமிலம்,கிரியொட்டினின் 
ரதொல் பவளிரயற்ைப் டும் கொற்று கொர் ன் ரட ஆக்ரைடு, நீர் ஆவியொதல் 

விரட : 
கழிவு நீக்க 
உறுப்பு 

பவளிமயற்றும் கழிவு கழிவுப் ப ொருள்கள் 

சிறுநீரகம் சிறுநீர்  யூரியொ,யூரிக் அமிலம்,கிரியொட்டினின்  
நுதரயீரல் பவளிமயற்றப் டும் கொற்று கொர் ன் தட ஆக்தஸடு, நீர் ஆவியொதல் 
மதொல் வியர்தவ அதிகமொன நீர் மற்றும் உப்புகள் 

 
29. ப ொருத்துக 

அ.  லீன் தடடுகள்  - i) ஒட்டகம் 
ஆ. தடித்த ரதொல்  - ii) அரச ர ொடும் விலங்குகள் ( சு,எருரம,மொன்) 
இ. வயிற்றுப்ர   - iii) திமிங்கலம் 
ஈ. 4 அரை இரைப்ர  - iv) கங்கொரு 
விதட :  அ. (iii)     ஆ. (i)    இ. (iv)     ஈ. (ii) 

30. ப ொருத்துக 
அ. இைத்த சிவப் ணுக்கள்  - i) லூக்ரகொரசட்டுகள் 
ஆ. இைத்த பவள்ரளயணுக்கள் - ii)  ிளொஸ்மொ 

இ. இைத்த தட்டுக்கள்   - iii) த்ரைொம்ர ொரசட்டுகள் 

ஈ. ஃர  ிரிரனொென்   - iv) எரித்ரைொரசட்டுகள் 
விதட : அ. (iv)     ஆ. (i)     இ. (iii)    ஈ. (ii) 

31. ப ொருத்துக 
அ. உயர்ந்த மரலகள்   - i) மரலயொடுகள் 
ஆ. சமபவளி மற்றும் கொடுகள் - ii) இந்திய வனக் கழுரத 

இ. தூந்திைப் குதி   - iii) பகொம்புரடய பசம்மைி ஆடுகள் 

ஈ.  ொரலவனங்கள்   - iv) புலி 
விதட : அ. (iii)     ஆ. (iv)     இ. (i)     ஈ. (ii) 

32. ரகொடிட்ட இடத்ரத நிைப்புக. 
பவண்ட்ரிக்கிள்களின் சுருக்கத்தின் ர ொது ஆரிக்குரலொ பவண்ட்ரிகுலொர் வொல்வுகள் மூடுவதொல் 
____ என்ை ஒலியும் பவண்ட்ரிக்கிள்களின் விரிவின்ர ொது ______ என்ை ஒலியும் ரதொன்றுகின்ைன.   
விதட : லப், டப் 

33. மனித இதயத்தில் கொணப் டும் வொல்வுகள் யொரவ? வொல்வுகளின்  ணிகள் என்ன? 
 மூவிதழ் வொல்வு 
 ஈரிதழ் வொல்வு அல்லது மிட்ரல் வொல்வு 
  ிதறச்சந்திரன் வொல்வு 
 ணிகள் : வொல்வுகள் இரத்தம்  ின்மனொக்கிச் பசல்வததத் தடுக்கிறது. 
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34. குைிப்பு வரைக. 1. ஆரிக்கிள்கள்   2. பவண்ட்ரிக்கிள்கள் 
1. ஆரிக்கிள்கள் : இதயத்தின் பமல்லிய ததசயொலொன மமல் அதறகள் 
2. பவண்ட்ரிக்கிள்கள் : இதயத்தின் தடித்த ததசயொலொன கீழ்அதறகள் 

                                   

 ொடம் –6 வொழ்க்தக இயக்கச்பசயல்கள் 

1. வளர்சிரத மொற்ைத்தொல் உண்டொகும் கழிவுகரள பவளிரயற்றும் நிகழ்ச்சி - கழிவுநீக்கம் 
2. ஆற்ைல் நொணயம் என்று அரழக்கப் டுவது ____________________.  ATP 
3. ஒட்டுண்ணி தொவைத்திற்கு எ.கொ_____________________.     கஸ்குட்டொ,விஸ்கம் 
4. கஸ்குட்டொவில் கொணப் டும் உைிஞ்சு உறுப்பு     ொஸ்மடொரியங்கள் 
5. மட்குன்னிகள் உணவுப் ப ொருள்கரள உைிஞ்சப்  யன் டும் உறுப்பு தமக்மகொதரசொ 
6. பசல்லுக்குள் பசரித்தல் நிகழ்ச்சி எவ்வுயிரியில் நரடப றுகிைது?   ொரமீசியம்,கடற் ஞ்சு 
7. ர ருவிக் அமில ஆக்ைிெரனற்ைம் நரடப றும் இடம்.   தமட்மடொகொண்ட்ரியொ 
8. உயிர் கிரியொ ஊக்கி என அரழக்கப் டுவது?     பநொதிகள் 
9. அமீ ொ உணவு ப ொருட்களொன ரடயொட்டம்கரளத் தனது ________ மூலம் விழுங்குகின்ைன.   

ப ொய்க்கொல்கள் 
10.  உணவுக் குழலில் ரதொன்றும் ரநொய்கரளக் கண்டைிதல், ரநொய் சிகிச்ரச முரைகரளப்  ற்ைி 

அைிவது _____________________.         மகஸ்டிரிமயொ எண்ட்ரியொல ி. 
11.  இரைப்ர  - குடல் குழல்கள் (உணவுப்  ொரத) ____________ மீட்டர் நீளமுரடய ர  மற்றும் குழல் 

ர ொன்ை  குதியொகும்.         9 மீட்டர் 
12. கிரளகொலிசிஸ் நிகழ்வின் ர ொது குளுக்ரகொஸ் இைண்டு ____________ மூலக்கூறுகளொகப்  

 ிளவுறுகின்ைது.        த ருவிக் அமில  
13.  ொல் தயிைொகும் நிகழ்வு எத்தரகய சுவொசம்?    கொற்றில்லொ சுவொசம் 
14. அமீ ொ, ர ட்ைொ, கடற் ஞ்சு ர ொன்ை நீர் வொழ் உயிரிகளின் சுவொசம் எதன் மூலம் 

நரடப றுகிைது? 
அமீ ொ, த ட்ரொ, கடற் ஞ்சு ம ொன்றதவ நீரில் வொழும் உயிரிகளொகும். இவ்வதக 
உயிரிகளின் சுவொசம் தம் உடலின் மமற் ரப்பு மூலம் நதடப றுகிறது. 

15. ஒருபசல் உயிரியொன   ொைமிசியம் ,அமீ ொ  உயிரினங்களில்  கொணப் டும்  பசரித்தலின் வரக?  

பசல்லுக்குள் பசரித்தல் 

16. ஒரு  குளுக்ரகொஸ்  மூலக்கூறு  முழுரமயொக  ஆக்சிெரனற்ைம் ப றும்ர ொது  ______ ATP  மூலக்கூறுகள்  

உண்டொகின்ைன.          38 ATP   
17. குளுக்ரகொஸ் மூலக்கூறு தரசச் பசல்களில் ஆக்ைிெரனற்ைம் அரடயும் ர ொது உருவொகும் 

அமிலம்            லொக்டிக் அமிலம். 
18. தொவைங்களின் தரைரமல்   ொகங்களிலிருந்து  நீைொனது  ஆவியொக  இழக்கப் டும்  நிகழ்ச்சி  

______________  எனப் டும்.        நீரொவிப்ம ொக்கு 
19. வரளதரசப்  புழுக்களின்  கழிவுநீக்க  உறுப்பு _______________.  பநஃப்ரீடியொக்கள் 
20. நல்ல உடல்நிரலயில்  உள்ள  மனிதரில்  நொபளொன்றுக்கு  எத்தரன லிட்டர்   இைத்தம்  சிறுநீைகத்தொல்  

வடிகட்டப் டுகிைது.         180 லிட்டர் 
21. சூலிரன  ரநொக்கிய மகைந்தக்  குழலின் இயக்கம் ___________________. மவதி திதசச்சொர்பு இயக்கம். 
22. தொவைங்கள் இைவு ரநைங்களில் நீர் கடத்துவதற்கு  _________________  மிக முக்கியமொனதொகக் 

கருதப் டுகிைது.        மவரழுத்தம் 
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23. ஒளிச்ரசர்க்ரகக்குத்  ரதரவயொன  மூலப் ப ொருள்கரளப்  ட்டியலிடுக. 
சூரியஒளி, நீர், CO2,  ச்தசயம் ஆகியதவ ஒளிச்மசர்க்தகக்குத் மததவயொன மூலப் ப ொருள்கள் 
ஆகும். 

24. தற்சொர்பு  ஊட்டமுரை,   ிை ஊட்டமுரை  ரவறு டுத்துக. 

தற்சொர்பு ஊட்டமுதற  ிறசொர்பு ஊட்டமுதற 
ஒளிச்மசர்க்தக மூலம் தொனொகமவ 
உணதவத் தயொரிக்கும் முதற 

உணவூட்டத்திற்கு  ிற உயிரினங்கதள 
சொர்ந்துள்ள முதற. 

சூரியஒளி, நீர்,  ச்தசயம், CO2 ஆகியதவ 
மததவயொன மூலப்ப ொருள் 

உணதவ தொமொக தயொரிக்க முடியொது, 
 சுங்கணிகம் இல்தல 

எ,கொ :  சுந்தொவரம் எ.கொ : ஒட்டுண்ணிகள், மட்குண்ணிகள் 
 

25. ரகஸ்ட்டிரைொ  எண்ட்ரியொலெி   வரையறு. 

உணவு மண்டலத்தின் அதமப்பு, பசயல் ொடு, இதரப்த , உணவுக் குழலில் மதொன்றும் 

மநொய்கதளக் கண்டறிதல், மநொய் சிகிச்தச முதறகதளப் ற்றி அறிவது மகஸ்ட்டிமரொ 
எண்ட்ரியொல ி  (இதரப்த க் குடலியல்)  எனப் டும். 

26. .வரிரசப் டுத்துக. (பதொண்ரட , வொய்க்குழி, ப ருங்குடல், உணவுக்குழல், மலவொய் ,இரைப்ர , வொய், 

சிறுகுடல், , மலக்குடல்). 
வொய், வொய்க்குழி, பதொண்தட, உணவுக்குழல், இதரப்த , சிறுகுடல், ப ருங்குடல், மலக்குடல், 

மலவொய் 

27. கொற்றுள்ள சுவொசம்  எத்தரன   டிநிரலகளில் நிகழ்கிைது? அரவ யொரவ? 
கொற்றுள்ள சுவொசம் நொன்கு  டிகளில் நிகழ்கிறது. அதவ 

 கிதளக்கொலிசிஸ் 
 த ருவிக் அமில ஆக்சி மனற்ற கொர் ன் நீக்கம் 
 கிபரப் சுழற்சி 
 எலக்ட்ரொன் கடத்துச் சங்கிலி 

28. நில  உயிரிகரளவிட,  நீர்வொழ்  உயிரிகள்  ரவகமொக  சுவொசிக்கின்ைன ஏன்? கொைணம் தருக. 

கொற்றில் உள்ள ஆக்ஸி ன்  அளதவவிட,  நீரில் உள்ள ஆக்ஸி ன் அளவு குதறவு.  எனமவ, நில 

உயிரிகதள விட,  நீர்வொழ்  உயிரிகள்  மவகமொகச் சுவொசிக்கின்றன. 

29. சிறுநீைகத்தின் அரமப்பு, பசயல் அலகு எது? அதன்  ணி யொது?  
பநப்ரொன். 
பநப்ரொன் இரத்தத்தில் உள்ள கழிவுப் ப ொருள்கதள, குமளொமரூலஸ் மூலம் வடிகட்டி, சிறுநீர் 
நுண்குழல்கள் வழியொக பவளிமயற்றுகிறது. 

30. ப ொருத்துக. 
அ. அம்ரமொனியொபடலிக்  -    (I)  ைரவ 

ஆ. யூரிரகொபடலிக்     -    (ii) பைசின், ிசின்  

இ. யூரிரயொபடலிக்         -    (iii) மீன் 
ஈ. தொவைங்கள்    -    (iv) மனிதன் 
விதட : அ. (iii)     ஆ. (i)    இ. (iv)     ஈ. (ii) 

31. பசரிமொன மண்டலத்தின் இரு  ிரிவுகள் யொரவ? 
பசரித்தல் மண்டலத்தத இரு  ிரிவுகளொகப்  ிரிக்கலொம். 

i. இதரப்த  - குடல் குழல்கள் 
ii. துதண பசரிமொனச் சுரப் ிகள் 
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32. கீழுள்ளவற்ரை ஒட்டுண்ணி, மட்குண்ணி எரவ என வரகப் டுத்துக. (விஸ்கம், பூஞ்ரச, 
 ொக்டீரியொ, கஸ்குட்டொ, மொரனொட்ரைொ ொ) 
ஒட்டுண்ணி : விஸ்கம், கஸ்குட்டொ       மட்குண்ணி : பூஞ்தச,  ொக்டீரியொ, மொமனொட்மரொ ொ 

33. கொற்றுள்ள சுவொசம், கொற்ைில்லொச் சுவொசம் ரவறு டுத்துக. 
கொற்றுள்ள சுவொசம் : ப ரும் ொலொன உயிரினங்களில் சுவொசித்தலின் ம ொது ஆக்சி ன் 
 யன் டுத்தப் டுகிறது. ஆக்சி ன்  யன் டுத்தப் டும் சுவொசம் கொற்றுள்ள சுவொசம் எனப் டும். 
கொற்றில்லொச் சுவொசம் : சில உயிரினங்களில் சுவொசித்தலின்ம ொது ஆக்சி ன் 
 யன் டுத்தப் டுவது இல்தல. இத்ததகய சுவொசித்தல் கொற்றில்லொச் சுவொசம் எனப் டும். இது 
பநொதித்தல் என்றும் அதழக்கப் டுகிறது. 

34. உறுதிப் டுத்துதல் (A) ; மனித சுவொச மண்டலத்தில் கொற்றுக்குழொய்ச் சுவரில் குருத்பதலும்பு 
வரளயங்கள் கொணப் டுகின்ைன. 
கொைணம் (R) : இரவ கொற்றுக் குழொய் திைந்தும், சிரதந்து விடொமலும்  ொதுகொக்கிைது 
அ) A மற்றும் R சரியொனது. R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம்                    

ஆ) A மற்றும் R சரியொனது R, A வுக்கொன    சரியொன விளக்கம் அல்ல                                                                                             

 இ) A சரி ஆனொல் R தவறு                                                                                                  

 ஈ)  A தவறு   ஆனொல் R சரி  

35. ப ொருத்துக. 
அ.புரைொட்ரடொரசொவொ  - (i) சிறுநீைகம் 
ஆ.குழியுடலிகள்      - (ii) கழிவுநீக்க குழல் 
இ.தட்ரடப்புழு  - (iii) பசல்சவ்வு 
ஈ.முதுபகலும் ிகள் - (iv) சுருங்குக் குமிழ் 
விதட : அ. (iv)     ஆ. (iii)    இ. (ii)    ஈ. (i) 

36.  டம் வரைந்து  ொகம் குைிக்கவும். 
 

 
 

 
37. தவரைத் திருத்துக. 

அ. ைரவகள் யூரிக் அமிலத்ரத பவளிரயற்றுவதொல் யூரிரயொபடலிக் விலங்குகள் ஆகும் 
ஆ.புவிஈர்ப்பு விரசரய ரநொக்கித் தொவைங்களின்  தில்விரன இருந்தொல் அது ஒளித்திரசச் சொர்பு  
   இயக்கம் ஆகும். 
விதட : 
அ. ைரவகள் யூரிக் அமிலத்ரத பவளிரயற்றுவதொல் யூரிமகொபடலிக் விலங்குகள் ஆகும் 
ஆ.புவிஈர்ப்பு விரசரய ரநொக்கித் தொவைங்களின்  தில்விரன இருந்தொல் அது புவிதிதசச் சொர்பு 
இயக்கம்  
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 ொடம் -7  சுற்றுச்சூழல்  ொதுகொப்பு 

1. நிலக்கரியில் முக்கியமொன  ங்ரக வகிப் து ________________ என்ை தனிமம் ஆகும்.   கொர் ன் 
2.  சுரம ரவதியியல் பகொள்ரகயொனது ______________ ஆம் ஆண்டு அைிமுகப் டுத்தப் ட்டது.-1995 
3. நிலக்கரியில் உள்ள _________________ துகள்கள் அமில மரழ உருவொகக் கொைணமொகிைது - கந்தகதம் 
4. நமது நொட்டில் ___________ ரதசிய பூங்கொக்கள் உள்ளன.     89 
5. இயற்ரக எரிவொயுவில் இருந்து தயொரிக்கப் டும் உைம்         யூரியொ. 
6. கொர் ன் ரட ஆக்ரைரட அதிக அளவில் பவளியிடும் எரிப ொருள்   நிலக்கரி 
7. இந்தியொவில் புலிகள்  ொதுகொப்பு  குதிகள்        27 
8. கழிவுத்தொரள _______________ சதவதீமும், கண்ணொடிரய ____________ சதவதீமும் மறு டியும் 

 யன் டுத்தலொம்.             54 % & 20% 
9. உயிரி ஆற்ைல் மூலம் ___________________.       மொட்டுச் சொணம் 
10. _____________  சுரமயக வொயு கொலநிரல மொறு ொட்டிற்கும் புவி பவப்  மொறுதலுக்கும் 

கொைணமொகிைது.                                                  கொர் ன் தட ஆக்தஸடு (C02) 
11. புவிக் கிைொமம் என்ை பசொல்ரல முதன்முதலில்  யன் டுத்தியவர்.  மொர்ஸஸ் மொக்லூகொன் 
12. இந்தியொவின் முதல் ரதசியப் பூங்கொ ____________________.     கொர்ப ட் மதசியப் பூங்கொ 
13. கொர்ப ட் ரதசியப் பூங்கொ அரமந்துள்ள இடம்      உத்தரொஞ்சல் 
14. முதுமரல வன உயிரிச் சைணொலயம் அரமந்துள்ள இடம்     நீலகிரி மதல 
15. உப்பு நீரை குடிநீைொக மொற்றும் முரை ______________________.       ததலகீழ் சவ்வூடு  ரவல் 
16. சிரதப் ரவக்கு எடுத்துக்கொட்டு தருக.         ொக்டீரியொ, பூஞ்தச 
17. தட் பவப் நிரல மொற்ைத்தினொல் ஏற் டும் புவி பவப் மரடதரல எதிர்க்கும் ஐக்கிய நொடுகளின் 

ஒப் ந்தக் கூட்டரமப்பு ___________.      KYOTO PROTOCOL (கியூட்மடொ ஒப் ந்தம்) 
18. இடர்ப் ொடு தரும் கழிவுப் ப ொருள்கரளக் ரகயொளும் முரைகரள  ட்டியலிடுக? 

 (1) நிலத்தில் நிரப்புதல்   (2) எரித்து சொம் லொக்குதல்   (3) ஆழ்கிணறு  ொய்ச்சல் 
19. ப ொருத்துக. 

அ.  ந்திப்பூர் ரதசியப் பூங்கொ       -               (i)  குெைொத் 

ஆ. கிர் ரதசியப் பூங்கொ            -       (ii) மத்தியப்  ிைரதசம்      

இ. கன் ொ ரதசியப் பூங்கொ    -       (iii) ரமற்கு வங்கொளம் 

ஈ. சுந்தர்வன ரதசியப் பூங்கொ      -       (iv) கர்நொடகம் 

உ.கொர்ப ட் ரதசிய பூங்கொ   - (v) இைொெஸ்தொன் 

ஊ. ைத்பூர் ரதசிய பூங்கொ   - (vi) உத்தைொஞ்சல் 

விதட : அ. (iv)    ஆ. (i)    இ. (ii)     ஈ.(iii)    உ. (vi)    ஊ. (v) 

20. ப ொருந்தொத ஒன்ரைக் கண்டைிந்து கொைணம் தருக.  (ஆரனமரல, ரகொடியக்கரை, ரவடந்தொங்கல், 
முண்டந்துதற) மவடந்தொங்கல் – இது  றதவகள் சரணொலயம் 

21. சூழ்நிரல மண்டலத்தின் நொன்கு கூறுகள் யொரவ? 

சூழ்நிதல மண்டலத்தில் நொன்கு கூறுகள் உள்ளன. அதவயொவன: 
உயிரற்ற கொரணிகள் 2) உற் த்தியொளர்கள் 3) நுகர்மவொர்கள்  4) சிததப் தவகள். 

22. உயிரி  ிளொஸ்டிக்குகள் தயொரிக்கப்  யன் டும் தொவைங்கள் யொரவ? 
மக்கொச்மசொளம், உருதளக்கிழங்கு மற்றும் தொவரப் ப ொருள்களில் இருந்து உயிரி 
 ிளொஸ்டிக்குகள் தயொரிக்கப் டுகின்றன. 
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23. எண்பணய் கசிவுகள் ர ொன்ை சுற்றுப்புைச் சூழல்  ொதிப் ொல் ஏற் டும் விரளவுகள் யொது? 
 எண்பணய் கசிவொல் நிலத்தில் ஏற் டும் சரீ்மகடுகதள விட கடலில் அதிகம் சரீ்மகடுகள் 

ஏற் டுகின்றன. 
 கடலின் நீர்மட்டத்தின் மீது எண்பணய்க் கசிவுகள்  டிவதொல் கடல்  றதவகள் 

 ொலூட்டிகள், மீன்கள் மற்றும் இதர உயிரினங்களும் அழிய மநரிடுகின்றது. 
24. உைிதிப் டுத்துதல் (A): இயற்ரகயொன வொழிடத்தில் கொணப் டும் மனிதனொல் வளர்க்கப் டொத 

உயிரிகள் வன உயிரிகள் எனப் டும். 
கொைணம் (R) :வன உயிரிகள் நமக்கும் எதிர்கொலச் சந்ததியினருக்கும்  யன் டும்  ொதுகொக்கப் ட 
ரவண்டிய ஒரு பசொத்தொகும். 
அ)A மற்றும் R சரியொனது. R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம்                    

ஆ)A மற்றும் R சரியொனது R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம் அல்ல                                                                                        

இ)A சரி ஆனொல் R தவறு        

ஈ) A தவறு   ஆனொல் R சரி  

25. ப ொருந்தொதரத கண்டைிந்து கொைணம் கூறுக. (மைக்கட்ரட, கொகிதம், உரலொகத்தொது, ரதொல்) 
உமலொகத்தொது கொரணம் : இது மக்கொத கழிவு ஆகும் 

26. ப ொருத்துக. 
அ. நிலக்கரி      -     (i) யூரியொ 
ஆ. கருப்புத் தங்கம்    –     (ii) எண்பணய் கசிவு 
இ. தொர்ப் ந்து      -     (iii) ப ட்ரைொலியம் 
ஈ. ர ட்ைென் வொயு  -     (iv) CO2 

விதட : அ. (iv)     ஆ. (iii)     இ. (ii)      ஈ. (i)   
27.  டத்தில் கொணப் டும் உயிரிகரளப்  ட்டியலிடுக. சூழ்நிரல மண்டலத்தில் அரவகளின் நிரல 

என்ன? 

  
புல்          பவட்டுக்கிளி          தவதள           ொம்பு          கழுகு 
 புல்   –  உற் த்தியொளர்    
 பவட்டுக்கிளி  –  தொவர உண்ணி 
 தவதள       -  முதல்நிதல ஊண் உண்ணி 
  ொம்பு  -  இரண்டொம் நிதல ஊண் உண்ணி 
 கழுகு  -  மூன்றொம் நிதல ஊண் உண்ணி  
 

28. தவரைத் திருத்துக. 
அ.ரகைளொவில் தொன் முதன் முதலில் மரழநீர் ரசகரிப்பு முரை பகொண்டுவைப் ட்டது. 
ஆ.உள் எரி எந்திைங்கள் ரநட்ைெரன எரிப ொருளொகக் பகொண்டு இயங்குகிைது. 
விரட :  
அ.தமிழ்நொட்டில் தொன் முதன் முதலில் மதழநீர் மசகரிப்பு முதற பகொண்டுவரப் ட்டது. 
ஆ.உள் எரி எந்திரங்கள் தொவர எரிப ொருள் அல்லது த ட்ர தன எரிப ொருளொகக் பகொண்டு 
இயங்குகிறது. 
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29. ப ொருத்துக. 
அ.சிரதவரடயும் கழிவுகள் -     (i) ஆழ்கிணறு  ொய்ச்சல் 
ஆ.சிரதவரடயொ கழிவுகள் -     (ii) நிலத்தில் நிைப்புதல் 
இ.இைொணுவ கழிவுகள் -     (iii) பநகிழி 
ஈ.திைவ கழிவுகள்  -     (iv) ரதொல் 
விதட : அ. (iv)   ஆ. (iii)     இ. (ii)    ஈ. (i) 

30. ப ட்ரைொலியத்திற்கு மொற்று எர்ப ொருள் சிலவற்ரை வொகன அடிப் ரடயில் கூறுக? 
 உள்எரி எந்திரங்கள் (தொவர எரிப ொருள் அல்லது த ட்ர ன் எரிப ொருள்) 
 மின்சொரம் (மின்சொர வண்டிகள் அல்லது மின்சொர-ப ட்மரொலிய வண்டிகள்)  
 கொற்று அழுத்தப் ட்ட அல்லது எரிபசல் (த ட்ர ன் எரிபசல்) 
 அழுத்தப் ட்ட இயற்தக வொயுவினொல் இயங்கக்கூடிய வொகனங்கள். 

31. உணவுச் சங்கிலி என்ைொல் என்ன? 
ஆற்றலொனது உணவு மூலமொக ஓர் உயிரிலிருந்து அடுத்தடுத்த உயிரிகளுக்குக் கடத்தப் டுவது 
உணவுச்சங்கிலி எனப் டும். 

32. உணவு வரல என்ைொல் என்ன? 
உணவுச் சங்கிலியின்  ின்னிப்  ிதணந்த சிக்கலொன அதமப்பு உணவு வதல எனப் டும். 

33.  சுரம ரவதியியல் என்ைொல் என்ன? 
குதறந்த அளமவ ததீம விதளவிக்கக் கூடிய மவதிப்ப ொருள்கதள உருவொக்குதல் அல்லது 
அப்ப ொருள்கதள  யன் ொட்டிலிருந்து அறமவ நீக்கும் ஒருவிதப் புதிய வழிமுதற  சுதம 
மவதியியல் எனப் டும். 

34. ப ொருத்துக. 
அ. தொவை மிதரவ உயிரி  - (i) முதலொம் நிரல நுகர்ரவொர்  
ஆ. விலங்கு மிதரவ உயிரி  - (ii) சிதப் ரவகள் 
இ. மீன்கள்,தவரள,நீர்ப்பூச்சிகள் - (iii) தயொரிப் ொளர்கள் 
ஈ.  ொக்டீரியங்கள், பூஞ்ரச  -  (iv) இைண்டொம் நிரல நுகர்ரவொர் 
விதட :  அ. (iii)     ஆ. (iv)      இ. (i)      ஈ. (ii) 

35. ப ொருத்துக. 
அ. உயர் கதிர்வசீ்சு கழிவுகள்    -    (I) எரித்துச் சொம் லொக்குதல் 

ஆ.கொகிதம்,கண்ணொடி,உணவுக்கழிவு   -       (ii) நிலத்தில் நிைப்புதல் 

இ. மனித உடல் (இைத்தம், சீழ்) கழிவுகள்  -    (iii) ஆழ்கிணறு  ொய்ச்சல் 
ஈ. இடர் ொடுதரும் கழிவுகள்    -    (iv) மறு சுழற்சி 
விதட :  அ. (ii)     ஆ. (iv)      இ. (i)      ஈ. (iii) 

36. ப ொருத்துக. 
அ. இந்திைொகொந்தி வன உயிரிச் சைணொலயம்  -    (I) விருதுநகர் மொவட்டம் 

ஆ. களக்கொடு வன உயிரிச் சைணொலயம்  -       (ii) ரமற்குத் பதொடர்ச்சி மரல 
இ. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் - அணில் சைணொலயம்  -    (iii) கொஞ்சிபுைம் மொவட்டம் 
ஈ. ரவடந்தொங்கல்  ைரவகள் சைணொலயம்  -    (iv) திருபநல்ரவலி மொவட்டம் 
விதட : அ. (ii)      ஆ. (iv)     இ. (i)      ஈ. (iii) 

37. ப ொருத்துக. 
அ.முதுமரல வன உயிரிச் சைணொலயம்   -  (i) நீலகிரி மரல 
ஆ.விைொலிமரல      -  (ii) திருபநல்ரவலி மொவட்டம் 
இ.முண்டந்துரை வன உயிரிச் சைணொலயம்  -  (iii) தூத்துக்குடி மொவட்டம் 
ஈ. வல்லநொடு கறுப்பு மொன் சைணொலயம்  -  (iv) திருச்சி மொவட்டம்  
உ. அைிஞர் அண்ணொ விலங்கியல் பூங்கொ   -  (v) நீலகிரி மரல 
ஊ. முக்குருத்தி ரதசியப் பூங்கொ    -  (vi) வண்டலூர் கொஞ்சிபுைம் மொவட்டம் 
விதட : அ. (i)    ஆ. (iv)      இ. (ii)    ஈ. (iii)     உ. (vi)     ஊ. (v) 
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38. அ. புவிக்கிைொமம் என்ைொல் என்ன?  
ஆ. புவிக்கிைொமத்தின்  யன்கரள எழுதுக. 
இ. புவிக் கிைொமத்தில்  யன் டுத்தப் டும் பதொழில்நுட் ம் எது? 
அ. புவிக்கிரொமம் என் து உலகில் உள்ள அதனத்து பதொதலத்பதொடர்பு சொதனங்கதளக் 
பகொண்ட கிரொமம். 
ஆ.  புவிக் கிரொமமொனது உலகின்  ல்மவறு நொடுகளில் உள்ள மக்கதள ஒன்றிதணத்து, உலக 
நிகழ்ச்சிகதள அறிய வழிவகுக்கிறது.  

இதணயத்தளத்துடன் கூடிய கணிப்ப ொறிகள்மூலம் மக்கதள ஒன்றொக இதணக்கிறது. 
இப்புதுதமயொனது ஒரு புதிய சமூக கலொச்சொரத்தத உருவொக்க வழிமகொலுகிறது. 

39. (i)  சுரம ரவதியியல் என்ைொல் என்ன? 
(ii)  சுரம ரவதியியலின் முக்கியக் பகொள்ரககள் யொரவ? 
(i)  சுதம மவதியியல் : 
       சுதம மவதியியல் என் து ததீம விதளவிக்கக்கூடிய மவதிப்ப ொருள்கதள குதறந்த 

அளமவ உருவொக்குதல் அல்லது அப்ப ொருள்கதளப்  யன் ொட்டிலிருந்து அறமவ நீக்கும் ஒருவிதப் 

புதிய வழிமுதற ஆகும். 

(ii)  சுதம மவதியியலின் முக்கியக் பகொள்தககள் 

 கழிவுப்ப ொருள்கதளச் சுத்திகரித்தல் மற்றும் நீக்குததலவிடக் கழிவுகள் உருவொததலத் 
தடுப் மத சிறந்தது.   

 எந்தச் சூழ்நிதலயிலும் மனிதனுக்மகொ சூழ்நிதலக்மகொ சிறிதும் தஙீ்கு ஏற் டுத்தொத 
ப ொருள்கதள உருவொக்குதல் அல்லது மிகச் சிறிய அளமவ மகடு விதளவிக்கும் 
ப ொருள்கதள உருவொக்குதல். 

 மவதிப் ப ொருள்கள் குதறந்த அளமவ மகடு விதளவிக்கும் வதகயிலும் அதனுதடய 
 யனில் எந்தவிதக் குதறவும் இல்லொத அளவும்  ொர்த்துக் பகொள்ள மவண்டும். 

40.  சுரம ரவதியியலின் விரளவொக உண்டொகும் ப ொருள்கரளப்  ட்டியலிடுக. 

 சுதம மவதியியலின் விதளவொக உண்டொகும் ப ொருள்கள் 

 கொரீயம் இல்லொத  ற்ற தவப் ொன்கள், கொரீயம் அல்லொத ப யிண்ட் மற்றும் மின்கல 

சுத்திகரிப் ொன்கள். 

 உயிரிப்  ிளொஸ்டிக்குகள் :- மக்கொச் மசொளம், உருதளக்கிழங்கு, தொவரப் ப ொருள்களிலிருந்து 

உருவொக்கப் டும்  ிளொஸ்டிக்குகள். 

 எளிதில் தபீ் ிடிக்கொத ப ொருள்கள். 

  ொமலொ ன் இல்லொத த ீஅதணப் ொன்கள் எ.கொ. சிலிகொன் சொர்ந்த ப ொருள்கதளப் 

 யன் டுத்துதல். 

41.  சுரம ரவதியியலின் விரளவொல் உருவொக்கப் டக்கூடிய எதிர்கொலப் ப ொருள்கள் யொரவ 

 சுதம மவதியியலின் விதளவொல் உருவொக்கப் டக்கூடிய எதிர்கொலப் ப ொருள்கள் : 
 கொல்நரடத் தீவனத்திற்கொன மூலப் ப ொருள்கள் குரைவதற்குப்  திலொகப் புதுப் ிக்கத்தக்க புதிய 

ப ொருள்கள். 

 தனிம அளரவ ரவதிக் கொைணிகளுக்குப்  திலொக விரனயூக்கி ரவதிக் கொைணிகரள 

உருவொக்குதல். 

  சுரம ரவதியியல், வொழ்க்ரகச் சுழற்சியில் எல்லொ வரககளிலும் புதிய ப ொருள்கரள 

உருவொக்கப்  யன் டும்.  சுரம ரவதியியல் என் து தீங்கிரனக் குரைப் தொகவும், மொசு 

ஏற் டுதரலத் தடுப் தொகவும் இருக்க ரவண்டும். 
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 ொடம் -8  கழிவுநீர் மமலொண்தம 

1. ______________________ ‘கொற்றுகளின் நொடு’ என்று அரழக்கப் டுகிைது.    படன்மொர்க் 
2. தமிழ்நொட்டில் கொற்ைொரல  ண்ரண எங்குள்ளது.    கன்னியொகுமொரி 
3. எந்த நிலப் ைப் ில் அதிகப் டியொன கொற்ைொற்ைல் ப ைப் டுகிைது  சமபவளி 
4. நமக்குக் கிரடக்கும் நன்னரீின் அளவு     2.4% 
5. வடீ்டிலிருந்து பவளிரயறும் கழிவு நீரில் எக்கழிவுநீரை ரதொட்டத்திற்கு  ொய்ச்சலொம்?   ழுப்புநீர் 
6. கினியொ புழுவினொல் எவ்வரக ரநொய்  ைவுகிைது?    நீரடிப் தட மநொய்கள் 
7. ைிஸ்ரடொமியொைிஸ் என் து என்ன?     இரத்தப்புழு மநொய் 
8. சூரிய ஆற்ைரல மின் ஆற்ைலொக மொற்ை உதவும் சொதனம்.   ஒளிமின்கலம் 
9. ர ட்ைெனின் பவப்  இயக்க ஆற்ைல் மொற்றும் திைனின் மதிப்பு யொது? 30 – 35 % 
10. இயற்ரக வொயுவின் இரய ில் 90% ரமல் அடங்கியுள்ளது.   மீத்மதன் 
11.  ரயொ எத்தனொல் தயொரிக்க எந்த ரவதி முரை  யன் டுத்தப் டுகிைது. பநொதித்தல் 
12. கொற்ைொரலகளின் மூலம் ப ைப் டும் பமொத்த மின் உற் த்தியில் எந்த நொடு முதன்ரம இடத்தில் 

உள்ளது.        ப ர்மனி 
13. நீரில் இனப்ப ருக்கம் பசய்யும் ரநொய்ப் ைப்பும் பூச்சிகளொல் உண்டொகும் ரநொய்கள் ___________________ 

ரநொய்கள் எனப் டும்.         நீர்த்பதொடர்பு மநொய்கள் 
14. கரிமப் ப ொருள்கள் கொற்ைில்லொ சிரதவு மூலம் கொற்ைில்லொ சுவொசிகளொன  ொக்டீரியங்கள் 

மூலம்_________உற் த்தி பசய்யப் டுகிைது.       உயிரி வொயு 
15. உைங்கள் தயொரிப் தற்குப்  யன் டும் முக்கிய எரிப ொருள் _____________ இயற்தகவொயு 
16. அணுக்கரு ஆற்ைரலப் ப ை  யன் டும் தனிமம்     யுமரனியம் 
17. திட, திைவ, வொயு நிரலயிலுள்ள ர ட்ரைொகொர் ன் எது?    ப ட்மரொலியம் 
18. குடிநீரில் உள்ள ரவதிப்ப ொருள்கள் ________மற்றும் ________ ஆகும்.  ஆர்பசனிக், தநட்மரட்கள் 
19. சதுப்பு நிலங்களில் _______________ வொயு கொணப் டுகின்ைது.    இயற்தக வொயு 
20. கழிவு நீரை சுத்திகரிக்கப்  யன் டுத்தப் டும்  ொக்டீரியொ_______.  தநட்மரொ மசொமமொனொஸ்  

யூமரொப் ிமய 
21. ஊட்டச்சத்து குரைவுக்கு அடுத்தப் டியொக உலகில் ரநொய் உண்டொக முக்கிய கொைணம் 

____________________.                        தூய்தமயொன குடிநீர் இன்தமயும் துப்புரவின்தமயும். 
22. கட்டடங்களின் சுவர்கரளயும், நிரனவிடங்களின் சுவர் ரமற் ைப்ர யும், நன்னரீையும் சுத்திகரிக்க 

 யன் டும்  ொக்டீரியொ _________.     தநட்மரொமசொமமொனொஸ் யூமரொப் ிமய 
23. வளரும் நொடுகளில் _______________ சதவதீம் மக்கள் குடற்புழுக்களொல்  ொதிக்கப் டுகின்ைனர். - 10% 
24. கொற்ைொரலகளின் மூலம் ப ைப் டும் பமொத்த மின் உற் த்தியில் இந்தியொ___ இடத்தில் உள்ளது.                        

                                                                 5 வது இட்த்தில் 
25. தொவைங்களின் சர்க்கரைப் ப ொருள்கரள பநொதிக்கச் பசய்து ________________ என்ை உயிரி எரிப ொருள் 

தயொரிக்கப் டுகிைது.                           மயொ எத்தனொல் (உயிரி எரிசொரொயம்) 
26. தொவை எண்பணய் மற்றும் விலங்குகளின் பகொழுப் ிலிருந்து ப ைப் டும் உயிரி எரிப ொருள்_________.  

                மயொடீசல் (உயிரி டீசல்) 
27. உயிரிய சீைரமப்பு என்ைொல் என்ன? 

நுண்ணுயிரிகதளக் பகொண்டு சுற்றுச்சூழலில் உள்ள கழிவுகதள அகற்றும் பதொழில்நுட் ம் 
உயிரிய சரீதமப்பு  எனப் டும். 

28. ரகொடிட்ட இடத்ரத நிைப்புக. 
இயற்ரக வொயு என் து 90 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமொன ______ சிைிதளவு ________ & _____________ 
பகொண்ட ஒரு கூட்டுப்ப ொருள்.       விதட  : மீத்மதன், ஈத்மதன் & புமரொப்ம ன் 
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29. ப ொருத்துக. 
அ.உயிரி எரிசொைொயம்   -            (i)   தொவை எண்பணய்,விலங்குகளின் பகொழுப்பு 
ஆ.உயிரி டீசல்  -      (ii) கொற்ைில்லொ சிரதவு      
இ.உயிரி வொயு    -      (iii) சர்க்கரைப் ப ொருள்கள் பநொதித்தல் 
ஈ. சுரமயக வொயு    -      (iv) மீத்ரதன் 
விதட : அ. (iii)     ஆ. (i)     இ.  (ii)     ஈ. (iv) 

30. ப ொருந்தொத ஒன்ரைக் கண்டைிந்து கொைணம் தருக. 
(படங்கு, யொரனக்கொல் ரநொய், கொலைொ, மரலரியொ, தூக்கரநொய், மஞ்சள் கொய்ச்சல்) 
விதட : கொலரொ. கொரணம் : கொலரொ நீரினொல்  ரவக்கூடிய மநொய் மற்றதவ நீர்த்பதொடர்பு   
          மநொய்கள். 

31. ர ொக்குவைத்து வொகனங்களில்  யன் டுத்தப் டும் திைவ உயிரி எரிப ொருள்கள் சிலவற்ரைக் கூறுக? 
1. உயிரி எரி சொரொயம் ( மயொ ஆல்க ொல்) 
2.  சுதம டீசல் 
3. உயிரி டீசல்( மயொ டீசல்) 
4. தொவர எண்பணய்கள் 
5. உயிரி ஈத்தர்( மயொ ஈத்தர்) 
6. உயிரி வொயு (Biogas) 

32. வழக்கத்தில் உள்ள கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு எத்தரன நிரலகளில் நரடப றுகிைது.? 

வழக்கத்தில் உள்ள கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மூன்று நிதலகளில் நதடப றுகிறது. 
1) முதல்நிதல சுத்திகரிப்பு. 
2) இரண்டொம்நிதல சுத்திகரிப்பு. 
3) மூன்றொம்நிதல சுத்திகரிப்பு. 

33. ஆற்ைல் ரமலொண்ரம என்ைொல் என்ன? 
ஆற்றல் மமலொண்தம என் து வொணிகம், ப ொதுத்துதற, அரசுத்துதற, வடீுகளில் ஆற்றல் 
 யன் ொட்தட குதறத்து ஆற்றல் மசமிப்த க் குறிப் தொகும். 

34. உைிதிப் டுத்துதல் (A): இயற்ரக வளங்கள் என் ரவ புதுப் ிக்கத்தக்க வளங்களொகும். 
கொைணம் (R) : இயற்ரக முரைகளில் மனிதன் நுகரும் ரவகத்ரதவிட விரைவொகப் புதுப் ிக்கத்தக்க 
இயற்ரக வளங்கரள புதுப் ிக்கத்தக்க வளங்கள் என்கிரைொம்.     
அ)A மற்றும் R சரியொனது. R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம்                    

ஆ)A மற்றும் R சரியொனது R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம் அல்ல                                                                                        
இ)A சரி ஆனொல் R தவறு          ஈ) A தவறு   ஆனொல் R சரி  

35. தவறுகரளச் சுட்டிக்கொட்டி  ிரழகரளத் திருத்துக. 
அ.  ியூட்ரடன் இயற்ரக வொயுவில் கொணப் டும் முதன்ரமயொன ப ொருள் ஆகும். 
ஆ.  ச்ரச டீசல் என் து ஒரு புரத  டிவ எரிப ொருள் ஆகும். 
விதட : அ. மீத்மதன் இயற்தக வொயுவில் கொணப் டும் முதன்தமயொன ப ொருள் ஆகும். 
          ஆ. நிலக்கரி என் து ஒரு புதத  டிவ எரிப ொருள் ஆகும். 

36. ர ட்ைென் ஒரு நல்ல மொற்று எரிப ொருள் ஆகும். இக்கூற்ரை நியொயப் டுத்துக. 
உைிதிப் டுத்துதல் (A): கழிவுநீர் விவசொயத்திற்குப்  யன் டுகின்ைது. 
கொைணம் (R) : கழிவுநீரில் கனிமங்கள் மற்றும் உயிர் சத்துக்கள் உள்ளன. 
அ)A மற்றும் R சரியொனது. R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம்                    

ஆ)A மற்றும் R சரியொனது R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம் அல்ல                                                                                        

இ)A சரி ஆனொல் R தவறு          ஈ) A தவறு   ஆனொல் R சரி  
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37. ப ொருத்துக. 
அ. சூரிய ஆற்ைல்     -    (i) எதிர்கொல எரிப ொருள் 
ஆ. ர ட்ைென்     –    (ii) மைபுசொைொ வளங்கள் 
இ. புரத டிவ எரிப ொருள் -    (iii) மைபுசொர் வளங்கள் 
ஈ. அணுக்கரு ஆற்ைல் -    (iv) நிலக்கரி,ப ட்ரைொலியம் 
விதட : அ. (ii)    ஆ. (i)    இ. (iv)    ஈ. (iii)   

38. ஆர்ட்டீசியன் நீரூற்றுகள் என்ைொல் என்ன? 
புவியின் மமற் ரப் ில் சில  குதிகளில் தங்கு ததடயின்றி ஓடும் நன்னரீுக்கு ஆர்ட்டீசியன் 
நீரூற்றுகள் அல்லது ஓதடகள் என்று ப யர். 

39. வடீ்டுக்கழிவு நீரை எவ்வொறு  யன் டுத்தலொம்? 
வடீ்டு உ மயொகத்திற்குப்  யன் டுத்தப் ட்டு பவளிமயற்றப் டும் கழிவுநீதர நொம்  ல்மவறு 
முதறகளில்  யன் டுத்தலொம். 
வடீ்டுத்மதொட்டம் மற்றும் வடீ்டின் புறத்மத உள்ள தொவரங்களுக்குப்  யன் டுத்தலொம். 
கழிவுகதள வடிகட்டி பவளிமயற்றி  யன் டுத்தலொம். 
விவசொயத்திற்குப்  யன் டுத்தலொம். 

40. ப ொருத்துக. 
அ.சிரதவரடயும் கழிவுகள்  -     (i) ஆழ்கிணறு  ொய்ச்சல் 
ஆ.சிரதவரடயொ கழிவுகள்  -     (ii) நிலத்தில் நிைப்புதல் 
இ.இைொணுவ கழிவுகள்  -     (iii) பநகிழி 
ஈ.திைவ கழிவுகள்   -     (iv) ரதொல் 
விதட : அ. (iv)    ஆ. (ii)     இ. (ii)     ஈ. (i)   

41. ப ொது இடங்களின் துப்புைவுக்கொன அடிப் ரட விதிமுரைகள் சிலவற்ரை கூறுக? 
1. ம ொதுமொன அளவு கழிப் தற வசதிகள் இருத்தல் மவண்டும். 
2. ஆண்கள், ப ண்களுக்குத் தனித்தனிக் கழிவதறகள் இருத்தல் மவண்டும். 
3. தக கழுவும் இட வசதி இருத்தல் மவண்டும். 
4. தக கழுவுவதற்கும் தன் தூய்தமக்கும், கழிவதறதயத் தூய்தமயொக்கவும் தூயநீர் 

மவண்டும். 
42. நீர்த்பதொடர்பு ரநொய்கள் என்ைொல் என்ன? இவற்ைின் மூலம்  ைவும் ரநொய்கரளப்  ட்டியலிடுக. 

நீரில் இனப்ப ருக்கம் பசய்யும் மநொய்ப் ரப்பும் பூச்சிகளொல் உண்டொகும் மநொய்கள் நீர்த்பதொடர்பு 
மநொய்கள் எனப் டும். 
 ரவும் மநொய்கள் : இதன் மூலம் யொதனக்கொல் மநொய், மமலரியொ, உருதளபுழுக்களொல் 
 ொர்தவக் குதற ொடு மநொய், தூக்க மநொய், மஞ்சள் கொய்ச்சல் ம ொன்ற மநொய்கள் 
ஏற் டுகின்றன. 
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 ொடம் -9  கதரசல்கள் 

1. இைண்டு அல்லது அதற்கு ரமற் ட்ட ப ொருட்களின் ஒரு டித்தொன கலரவ    கதரசல் 
2. கலரவயில் உள்ள இரு ப ொருட்களும் ஒரை நிரலரமயில் இருப் ின் அது    ஒரு  டித்தொன 

கலதவ 
3. கரைப் ொன் மற்றும் கரைப ொருளின் ஒரு  டித்தொன கலரவ   கதரசல் 
4. கரைப ொருள் துகள்களின் உருவளரவப் ப ொறுத்து கரைசலின் வரககள்  3 
5. கரைப் ொனின் இயல்ர ப் ப ொறுத்து கரைசலின் வரககள்    2  
6. மனித உடலில் உணவின் தன்மயமொதல்_____ முரையிரலரய நரடப றுகிைது. கதரசல் (நீர்ம) 
7. ஒரு கரைசலில் எந்தப் ப ொருள் குரைந்த அளவு நிரையில் உள்ளரதொ அது __________________ 

எனப் டும்.           கதரப ொருள் 
8. கரைப் ொனில் கரையொமல் இருக்கும் சிறு துகள்களின் _____________ கலரவரய பதொங்கல்கள் 

எனப் டும்.            லப் டித்தொன  
9. எந்த ஒரு கரைசலில், கரைப ொருரளக் கரைக்கும் கரைப் ொனொக நீர் பசயல் டுகிைரதொ, 

அக்கரைசல் ______________ எனப் டும்.       நீர்க்கதரசல் 
10. பவப் நிரல அதிகமொனொல் பவப் ம் பகொள் விரனயில் கரைதிைன் _________________. அதிகரிக்கும் 

11. இயற்ரகயில் பதவிட்டிய கரைசலுக்கொன எடுத்துக்கொட்டொக இருப் து _______________.  
பூமியில் கலந்துள்ள தநட்ர ன் 

12. குளிர் ொனங்களில் உள்ள வொயு _________________.       கொர் ன் தட ஆக்தஸடு 
13. அரை பவப் நிரலயில் 100கி நீரில் கரைந்துள்ள NaCl ன் பதவிட்டிய கரைசலின் கரைதிைன் ___.   

36 கிரொம் 
14. ஒரு கரைசலில் இைண்டு ப ொருள்கள் கலந்திருந்தொல், அஃது ___________ கரைசல் என்று அரழக்கப் டும். 

          இருமடிக் கதரசல் 
15. CaO ன் கரைதிைன் பவப் நிரல அதிகரிக்கும் ர ொது ___________________.      குதறகிறது. 
16. கரைதிைன் மீதொன அழுத்தத்தின் விரளரவ விளக்கப்  யன் டும் விதி எது?   ப ன்றி விதி 
17. நீரில் 20°C பவப் நிரலயில் கொப் ர் சல்ர ட்டின் கரைதிைன் ________________.   20.7 கிரொம் 
18. கூழ்மக்கரைசல் என் து ஒரு _______.       ல  டித்தொனதவ 
19. நீரில் உள்ள சொக் ஸீ் துகள்கள் ஒரு __________    பதொங்கல் கதரசல் 
20. ஒளி புகொத் தன்ரமயுரட கரைசல்      பதொங்கல் கதரசல் 
21.  ிரிரக ஊடகம் மற்றும்  ிரிரக நிரலரம ஆகிய இரு  குதிப் ப ொருள்கரள பகொண்டது.   

            கூழ்மம் 

22. பவப் க் பகொள்விரனயில் பவப் நிரல அதிகமொனொல் கரைதன்ரம ________ அதிகமொகும். 
23. பவப் க் உமிழ் விரனயில் பவப் நிரல அதிகமொனொல் கரைதன்ரம ________ குதறயும் 
24. கரைதிைரன விடக் குரைவொன கரைப ொருரளக் பகொண்ட கரைசல் பதவிட்டொத கதரசல் 
25. பூமியில் உள்ள ரநட்ைென் எவ்வரகக் கரைசல்    பதவிட்டிய கதரசல் 
26. கொர் ன் ரட ஆக்ரைடு நீரில் கரைந்து கிரடப் து________ கரைசல்.      பதவிட்டிய கதரசல் 
27. பதொடர்ந்து ஒழுங்கில்லொ நிரலயில் இயங்கும் கூழ்மத் துகள்களின் இயக்கம். ிபரளனின் இயக்கம் 
28.  ிபைளனியன் இயக்கத்ரத கண்டைிந்தவர்     இரொ ர்ட்  ிபரளன் 
29. நீரில் மகைந்தத்துகள்களின் இயக்கத்ரத ஆைொய்ந்த அைிவியல் அைிஞர் இரொ ர்ட்  ிபரளன் 
30. ஒளிரயச் சிதைச் பசய்யும் கரைசல் __________    கூழ்மக் கதரசல் 
31.  ிரிரக நிரலரம +  ிரிரக ஊடகம் = ?     கூழ்மக் கதரசல் 
32. உண்ரமக் கரைசலின் துகளின் அளவு                                 1A° முதல் 10A° வதர 
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33. கூழ்மக் கரைசலின் துகளின் அளவு                                 10A° முதல் 2000A° வதர 
34. பதொங்கல் கரைசலின் துகளின் அளவு                                 2000A° க்கு மமல் 
35. ரநர்மின் அயனிகள் அளவு அதிகரிக்கும் ர ொது, உரலொக அயனிகளின் கரைதிைன்.  

          அதிகரிக்கும். 
36. ரசொடியம் அரயொரடடு (NaI) – ன் கரைதிைன்     184 கிரொம் 
37. ரசொடியம் குரளொரைடு (NaCl) ன் கரைதிைன்      36 கிரொம் 
38. ரசொடியம் ரநட்ரைட்டின் கரைதிைன்        92 கிரொம் 
39. ரசொடியம் புரைொரமடின் கரைதிைன்        95 கிரொம் 
40. 20°C ல் கொப் ர் சல்ர ட்டின் கரைதிைன்     20.7 கிரொம் 
41. நீைற்ை கரைப் ொனுக்கு உதொைணங்கள்      SO2, CS2, ப ன்சனீ், ஈதர் 
42. அயனி உப்புகள் _______ ல் நன்கு கரையும்.     முதனவுற்ற கதரப் ொன் 
43. முரனவுற்ை கரைப் ொனுக்கு உதொைணம்.     நீர் 
44. குளிர் ொனங்களில் உள்ள வொயு      கொர் ன் தட ஆக்தஸடு 
45. அழுத்தத்திற்கும் வொயுவின் கரைதிைனுக்கும் இரடரயயுள்ள பதொடர்ர  எடுத்துரைத்தவர்.    

ப ன்றி 
46.  ிபைௌனியன் இயக்கம் வரையறு?  

பதொடர்ந்து ஒழுங்கில்லொ நிதலயில் இயங்கும் கூடிநமத்துகளின் இயக்கமம  ிபரௌனியன் 
இயக்கம் ஆகும். 

47. டின்டொல் விரளவு கூறுக. 
கூழ்மத் துகள்களின்மீது ஒளி ட்டுச் சிதறும் நிதலமய டின்டொல் விதளவு எனப் டும். 

48.  நீர்க்கரைசல், நீைற்ை கரைசல் ரவறு டுத்துக. 
(அ) நீர்க்கதரசல்: எந்த ஒரு கதரசலில், கதரப ொருதளக் கதரக்கும் கதரப் ொனொக நீர் 
பசயல் டுகிறமதொ, அக்கதரசல் நீர்க்கதரசல் எனப் டும். (எ.கொ.) சர்க்கதரக் கதரசல். 
(ஆ) நீரற்ற கதரசல்: எந்த ஒரு கதரசலில், நீதரத் தவிர,  ிற திரவங்களில் ஏமதனும் ஒன்று 
கதரப் ொனொகச் பசயல் டுகிறமதொ, அக்கதரசல், நீரற்ற கதரசல் எனப் டும்.  
(எ.கொ.) ப ன்சனீ், ஈதர், கொர் ன் தட சல்த டு(CS2), அசிட்மடொன் 

49. பதவிட்டொத கரைசல் என்ைொல் என்ன? 
     ஒரு குறிப் ிட்ட பவப் நிதலயில் மமலும் கதரப ொருதளக் கதரக்க முடிந்த கதரசல் 
பதவிட்டொத கதரசல் எனப் டும். 

50. பதவிட்டிய கரைசல் என்ைொல் என்ன? 
      ஒரு குறிப் ிட்ட பவப் நிதலயில் எந்த ஒரு கதரசலில் ஒரு குறிப் ிட்ட அளவு 
கதரப் ொனில், மமலும் கதரப ொருதள கதரய முடியொமதொ, அக்கதரசமல பதவிட்டிய கதரசல் 
எனப் டும். 

51. அதி பதவிட்டிய கரைசல் என்ைொல் என்ன? 
      குறிப் ிட்ட பவப் நிதலயில் பதவிட்டிய கதரசதலவிட அதிகமொன கதரப ொருதளக் 
பகொண்ட கதரசல் அதி பதவிட்டிய கதரசல் எனப் டும். 

52. 25°C இல் சில அயனி உப்புக்களின் கரைதிைரன அட்டவரணப் டுதுக. 

அயனி உப்பு        கதரதிறன் (கி/100கி நீர்) 
NaCl 36 கிரொம் 
NaBr 95 கிரொம் 
NaI 184 கிரொம் 

NaNO3 92 கிரொம் 
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53. கரைதிைரனப்  ொதிக்கும் கொைணிகள் யொரவ? 
1.பவப் நிதல  2. அழுத்தம்  3.கதரப ொருள் மற்றும் கதரப் ொனின் தன்தம      

54. ப ன்ைியின் விதிரயக் கூறுக? 
ஒரு குறிப் ிட்ட பவப் நிதலயில், ஒரு குறிப் ிட்ட  ருமனளவு நீர்மத்தில் கதரந்துள்ள 
வொயுவின் நிதற அதன்மீது பசலுத்தப் ட்ட அழுத்தத்திற்கு மநர்விகிதப் ப ொருத்தமுதடயது. 
இதுமவ ப ன்றியின் விதி ஆகும். 

55. 10 கிைொம் சொதொைண உப்ர  40 கிைொம் நீரில் கரைத்திடும்ர ொது உருவொன கரைசலின் பசைிரவ 
நிரை சதவதீத்தில் கணக்கிடுக. 
தரீ்வு :      

ãiw rjÅj«  =     

கரைப ொருளின் நிரை 

கரைப ொருளின் நிரை       கரைப் ொனின் நிரை
   x 100                                                               

                    =   

  

          
 x 100                                                                                                                                                

                    =   

  

  
 x 100                                                                                                                                                

                   =  20% 

56. தவறுகரளச் சுட்டிக்கொட்டி  ிரழகரளத் திருத்துக. 
அ. ஒரு பதவிட்டொத கரைசலில் ரமலும் கரைப ொருரள கரைக்க இயலொது. 
ஆ.ஒரு பதவிட்டிய கரைசலில் ரமலும் கரைப ொருரள கரைக்க இயலும்.  
விதட :  
அ. ஒரு பதவிட்டொத கதரசலில் மமலும் கதரப ொருதள கதரக்க இயலும். 
ஆ.ஒரு பதவிட்டிய கதரசலில் மமலும் கதரப ொருதள கதரக்க இயலொது . 

57. ப ொருந்தொத ஒன்ரைக் கண்டைிந்து கொைணம் தருக.   (நீர், ப ன்சீன், ஈதர், Cs2 ) 
நீர் கொரணம் : நீர் கதரப் ொன் மற்றதவ நீரற்ற கதரப் ொன்  

58. உைிதிப் டுத்துதல் (A): அழுத்தத்தொல் கரைதிைனில் ஏற் டும் விரளரவ வொயு ப ொருளில் மட்டுரம 
உணைலொம். 
கொைணம் (R) : வொயு கலந்த நீர்மக் கரைசரல அதிக அழுத்தத்திற்கு உள்ளொக்கும் ர ொது  
கரைசலின் கரைதிைன் அதிகரிக்கும். 
அ)A மற்றும் R சரியொனது. R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம்                   

ஆ)A மற்றும் R சரியொனது R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம் அல்ல                                                                                        
இ)A சரி ஆனொல் R தவறு                                                                                                   

 ஈ) A தவறு   ஆனொல் R சரி  

59. ப ொருள்களில் உள்ள துகள்களின் உருவ அளரவப் ப ொறுத்து, கரைசல்கரள எத்தரன 
வரககளொகப்  ிரிக்கலொம் அரவ யொரவ.? 
ப ொருள்களில் உள்ள துகள்களின் உருவ அளதவப் ப ொறுத்து, கதரசல்கதள 3 வதககளொகப் 
 ிரிக்கலொம்.அதவ. 1.பதவிட்டொத கதரசல்   2.பதவிட்டிய கதரசல்   3.அதிபதவிட்டிய கதரசல் 

60. கரிம ரசர்மங்கரளக் கரைக்கும் நீைற்ை கரைப் ொன்களுக்கு எடுத்துக் கொட்டு சிலவற்ரை தருக. 
நீைற்ை கரைப் ொன்கள் : ப ன்சீன், ஈதர், CS2 
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61. தவறுகரளச் சுட்டிக்கொட்டி  ிரழகரளத் திருத்துக. 
அ. சுட்ட சுண்ணொம் ின் கரைதிைன் பவப் நிரல அதிகரிப் ொல் அதிகரிக்கிைது. 
ஆ. அயனி உப்பு சகப் ிரணப்புக் கரைப் ொனில் கரையும். 
விதட : 
அ. சுட்ட சுண்ணொம் ின் கதரதிறன் பவப் நிதல அதிகரிப் ொல் குதறகின்றது. 
ஆ. அயனி உப்பு முதனவுற்ற கதரப் ொனில் கதரயும். 

62. 20 கிைொம் ரசொடியம் குரளொரைடு உப்ர  60 கிைொம் நீரில் கரைந்திருந்தொல் அக்கரைசலின் நிரை 
பசைிவு சதவதீத்ரதக் கணக்கிடுக. 
தரீ்வு :                

ãiw rjÅj«  =     

கரைப ொருளின் நிரை 

கரைப ொருளின் நிரை       கரைப் ொனின் நிரை
   x 100                                                               

                    =   

  

         
 x 100                                                                                                                                                

                    =   

  

  
 x 100    =    

    

  
                                                                                                                                        

                   =  25 % 

63. உைிதிப் டுத்துதல் (A): கரைப ொருளும் கரைப் ொனும் ரசர்ந்தரத கரைசல் எனப் டும். 
கொைணம் (R) : 100 கிைொம் நீரில் 25° பவப் நிரலயில் ரசொடியம் குரளொரைடின் கரைதிைன் 36 கிைொம். 
அ) A மற்றும் R சரியொனது. R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம்                                                                                                                                                        

ஆ) A மற்றும் R சரியொனது R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம் அல்ல                                                                                        
இ) A சரி ஆனொல் R தவறு                                                                                                                                                                                                                                                 

ஈ) A தவறு   ஆனொல் R சரி  

அ)A மற்றும் R சரியொனது. R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம்                    

64. ப ொருத்துக. 
அ.நீர்த்த கரைசல்  -     (i)  ிரிரக நிரலரம +  ிரிரக ஊடகம்  
ஆ.கூழ்மக் கரைசல்    –     (ii) நீர் + கரைப ொருள் 
இ.கரைசல்   -     (iii) கரைப் ொன் + கரையொத துகள் 
ஈ.பதொங்கல்   -     (iv) கரைப் ொன் + கரைப ொருள் 
விதட : அ. (ii)      ஆ. (i)       இ. (iv)    ஈ. (iii) 

65. 10கிைொம் சொதொைண உப்ர  40கிைொம் நீரில் கரைத்திடும்ர ொது உருவொன கரைசலின் பசைிரவ நிரை 
சதவதீத்தில் கணக்கிடுக. 
தரீ்வு :      

        ãiw rjÅj«  =     

கரைப ொருளின் நிரை 

கரைப ொருளின் நிரை       கரைப் ொனின் நிரை
   x 100                                                               

                    =   

  

         
 x 100                                                                                                                                                

                    =   

  

  
 x 100    =   

    

  
                                                                                                                                        

                   =   20 % 
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66. ப ொருத்துக. 
அ.ஒளிச்சிதைல்      -     (i) இைொ ர்ட்  ிபைளன் 
ஆ.கூழ்மத் துகள்களின் இயக்கம்    -     (ii) டிண்டொல் விரளவு 
இ.நீைற்ை கரைப் ொன்       -     (iii) ப ண்ைி 
ஈ.அழுத்த உயர்வொல் வொயுவின் கரைதிைன் அதிகரிக்கும் -     (iv) ஈதர் 
விதட : அ. (ii)    ஆ. (i)    இ. (iv)     ஈ. (iii) 
 

67. கரைப ொருள், கரைப் ொனின் இயல்பு நிரலரயப் ப ொறுத்துக் கரைசல்கரள 9 வரககளொகப் 
 ிரிக்கலொம். அவற்ரைப் அட்டவரணப் டுத்தி உதொைணம் தருக 

கதரப ொருள் கதரப் ொன் உதொரணம் 
திண்மம் திண்மம் உமலொகக் கலதவகள் 
திண்மம்  நீர்மம் சர்க்கதரக் கதரசல் 
திண்மம் வொயு புதக 
நீர்மம்  திண்மம்  ொலொதடக் கட்டி 
நீர்மம்  நீர்மம்   ொல் 
நீர்மம்  வொயு மமகம் 
வொயு  திண்மம் தக்தக 
வொயு  நீர்மம்  மசொடொ நீர் 
வொயு வொயு  லீியம் – ஆக்ஸி ன் வொயுக்கலதவ 

 
68. உண்ரமக்கரைசல், கூழ்மக்கரைசல், பதொங்கல் கரைசல் ஆகியவற்ைின்  ண்புகரள ஒப் ிடுக. 

 ண்புகள் உண்தமக் கதரசல் கூழ்மக் கதரசல் பதொங்கல் கதரசல் 
துகள்களின் 
உருவளவு 

1A° முதல் 10A° வதர 10A° முதல் 2000A° 
வதர 

2000A° க்கு மமல் 

கதரசலின் 
தன்தம 

ஒரு  டித்தொனதவ  ல  டித்தொனதவ  ல  டித்தொனதவ 

துகளின் 
 ரவும் 
தன்தம 

எளிதில்  ரவும் பமதுவொகப்  ரவும்  ரவும் தன்தம அற்றது 

மதொற்றம் ஒளிபுகும் தன்தம 
உண்டு 

 குதியளவு ஒளிபுகும் 
தன்தம உண்டு 

ஒளிபுகொத் தன்தம 
உண்டு 

சிதறல் 
விதளவு 

ஒளிதயச் சிதறச் 
பசய்யொது 

ஒளிதயச் சிதறச் 
பசய்யும் 

ஒளிதயச் சிதறச் 
பசய்யொது 
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 ொடம் -10 அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும்   
1. STP ல் 22.4லி ஆக்ஸி னில் அடங்கியுள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்தக     6.023×1023 

2. ஒரு ப ொருளின் நிரைரய ஆற்ைலொக  மொற்றும் சமன் ொட்ரடக் கண்டு ிடித்தவர்.                                 
                                                                      ஆல் ர்ட் ஐன்ஸ்டின் 

3. வொயுவின்  ருமனுக்கும், துகள்களின் எண்ணிக்ரகக்கும் உள்ள பதொடர்ர  வருவித்தவர்.                                   
அமீமடொ அவகொட்மரொ  

4. அ. அணுக்கள் என் ரவ  ிரிக்கமுடியொத கடினமொன ரகொளங்களொகும் என்ைவர்.  ொன் டொல்டன் 
5. ஐன்ஸ்டின் சமன் ொடு        E= mc2 
6. ஓரசொனின் அணுக்கட்டு எண்        3 
7. STP ல் ஒரு வொயுவின் ரமொலொர்  ருமன்         22.4 லிட்டர் 
8. குளுக்ரகொைின் கிைொம் மூலக்கூறு நிரை         180 கி 
9. SO2 மூலக்கூைின் கிைொம் மூலக்கூறு நிரை         64 கி 
10. சல் ரின் அணுக்கட்டு எண்                 8 
11. 22.4 லிட்டர்  ருமனளவு பகொண்ட ஒரு வொயுவிலுள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்ரக 6.023×1023 
12. ஐரசொரடொப்புகள் என்ைொல் என்ன? 

ஒத்த அணு எண்கதளயும் மவறு ட்ட  நிதற எண்கதளயும் பகொண்ட ஒரு தனிமத்தின்  

பவவ்மவறு அணுக்கள், ஐமசொமடொப்புகள் எனப் டும். எ.கொ. 17Cl35, 17Cl37 
13. ஐரசொ ொர்கள் என்ைொல் என்ன? 

ஒத்த நிதற எண்கதளயும் மவறு ட்ட  அணு எண்கதளயும் பகொண்ட பவவ்மவறு 

தனிமங்களின் அணுக்கள் ஐமசொ ொர்கள்  எனப் டும்.எ.கொ. 18 Ar40, 20Ca40 

14. ஐரசொரடொன்கள் என்ைொல் என்ன? 
ஒத்த நியூட்ரொன் எண்ணிக்தகக் பகொண்ட  பவவ்மவறு தனிமங்களின் அணுக்கள்  
ஐமசொமடொன்கள் எனப் டும்.  எ.கொ: 6C13, 7N14 

15. அவகொட்ரைொவின் விதிரய கூறுக?  
ஒமர பவப் நிதல, ஒமர அழுத்தம் பகொண்ட சம  ருமனுள்ள வொயுக்கள் சமஅளவு 
எண்ணிக்தக உள்ள மூலக்கூறுகதளப் ப ற்றிருக்கும்.  

16. அவகொட்ரைொ விதியின்  யன்கரளப்  ட்டியலிடுக. 
 வொயுக்களின் அணுக்கட்டு எண்தணக் கணக்கிட உதவுகிறது. 
 வொயுச்மசர்மங்களின் மூலக்கூறு வொய்ப் ொட்தடக் கணக்கிட உதவுகிறது. 
 மூலக்கூறு நிதறக்கும், ஆவி அடர்த்திக்கும் உள்ள பதொடர்த  உருவொக்குகிறது. 
 திட்ட பவப்  அழுத்த நிதலயில் வொயுவின் மமொலொர்  ருமதனக் கணக்கிட உதவுகிறது.  
 மகலூசக்கின் விதிதயத் பதளிவொக விளக்குகிறது. 

17. அணுக்கட்டு எண் வர்ரையறு? 
ஒரு தனிமத்தில் ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்தக அத்தனிமத்தின் 
அணுக்கட்டு எண் ஆகும். 

     மூலக்கூறு நிதற 
அணுக்கட்டு எண் = ------------------------------------ 

அணு நிதற 
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18. ஆவி அடர்த்தி வரையறு?                                                                                                                 
ஆவி அடர்த்தி: ஆவி அடர்த்தி என் து மொறொ  பவப் நிதல மற்றும் மொறொ அழுத்தத்தில், 
குறிப் ிட்ட  ருமனுள்ள ஓர் ஆவி அல்லது வொயுவின் நிதறக்கும், அதற்குச் சம  ருமனுள்ள 
த ட்ர னின் நிதறக்கும் உள்ள விகிதமொகும். 

19. அணுக்களுக்கும் மூலக்கூறுகளுக்கும் இரடரயயொன ரவறு ொடு தருக. 

அணு மூலக்கூறு 
மவதிவிதனயில் ஈடு டும் ஒரு 
தனிமத்தின் மிகச்சிறிய துகள் அணுவொகும். 

ஒரு தனிமம் அல்லது ஒரு மசர்மத்தின் 
மிகச் சிறிய துகள் மூலக்கூறொகும். 

அணு என் து  ிதணப்புறொத் துகள் மூலக்கூறு என் து  ிதணப்புற்ற துகள் 
அணு என் து தனித்மதொ, மசர்ந்மதொ 
கொணப் டும். 

மூலக்கூறு தனித்துக் கொணப் டும் 

20. ஒப்பு மூலக்கூறு நிரை வரையறு?  
ஒப்பு மூலக்கூறு நிதற என் து வொயு அல்லது ஆவியில் உள்ள ஒரு மூலக்கூறின் நிதறக்கும், 
ஒரு த ட்ர ன் அணுவின் நிதறக்கும் உள்ள விகிதம் ஆகும். 

21. ரகலூசக் விதி வரையறு? 
ஒத்த பவப் நிதல மற்றும் அழுத்தத்தில் வொயுக்கள் ஒன்மறொபடொன்று விதனபுரியும்ம ொது 
விதன டு ப ொருளின்  ருமனும், விதனவிதள ப ொருளின்  ருமனும் எளிய விகிதத்ததப் 
ப ற்றிருக்கும். 

22. ப ொருத்துக. 

    அ.ஒப்பு மூலக்கூறுநிரை -     (i) 6.023×1023 

    ஆ.அவகொட்ரைொ எண்  -     (ii) 2 × ஆவிஅடர்த்தி 

    இ.ரமொலொர்  ருமன்  -     (iii) மூலக்கூறு 

    ஈ. ிரணப்புற்ை துகள்  -     (iv) 22.4 லிட்டர் 

விதட : அ. (ii)    ஆ. (i)    இ. (iv)   ஈ. (iii) 

23. ரவற்ைணு மூலக்கூறுகளுக்கு எடுத்துக் கொட்டுகள் சிலவற்ரை எழுதுக. 

நீர், அம்மமொனியொ, மீத்மதன் 

24. ப ொருத்துக. 

    அ. 18Ar40, 20Ca40    -     (i) ஐரசொரடொப்புகள் 

    ஆ. P4, S8   -     (ii) ஐரசொரடொன்கள் 

    இ. 6C13, 7N14   -     (iii) ஐரசொ ொர்கள் 

    ஈ. 17Cl35, 17Cl37   -     (iv)  ன்ம அணு மூலக்கூறுகள் 

விதட : அ. (iii)    ஆ. (iv)       இ. (ii)    ஈ. (i) 

25. ப ொருத்துக. 

    அ. ொஸ் ைஸ்  -     (i) 1 

    ஆ.குரளொரின்  -     (ii) 2  

    இ.நியொன்  -     (iii) 3 

    ஈ.ஓரசொன்  -     (iv) 4 

விதட : அ. (iv)      ஆ. (ii)     இ. (i)    ஈ. (iii) 
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26. நீரின் கிைொம் மூலக்கூறு நிரைரயக் கண்டைியவும் 

தரீ்வு:- 

H2O = 2(H) + 1(0) 

          = (2x1 + 1x16)  

                 = (2×1 + 1×16) கிரொம் 

          = (2+16) = 18 கிரொம் 

நீரின் கிரொம் மூலக்கூறு நிதற= 18 கிரொம் 

27. CO2 வொயுவின் கிைொம் மூலக்கூறு நிரைரயக் கண்டைியவும் 

(CO2) = 1(C) + 2 (0) 

              = (1x12 + 2 x16)  கிரொம் 

             = 12 + 32 = 44 கிரொம் 

CO2 - வின் கிரொம் மூலக்கூறு நிதற = 12 + 32 = 44 கிரொம். 

28. 12.046 × 1022 அணுக்கள் பகொண்ட தொமிைத்தில் உள்ள ரமொல்களின் எண்ணிக்ரகரயக் கணக்கிடுக. 
                              அணுக்களின் எண்ணிக்தக 

மமொல்களின் எண்ணிக்க =  ------------------------------------------------------ 
                                       அவகொட்மரொ எண் 
           12.046 × 1022 

             = -------------------------- 
       6.023 × 1023 

        =  0.2 மமொல். 
29. .ப ொருத்துக. 

    அ. ஓைணு மூலக்கூறு     -        (i) ர ட்ைென் , குரளொரின் , ஆக்ைிென்  
    ஆ. ஈைணு மூலக்கூறு     -        (ii) ஓரசொன்  
    இ. மூவணு மூலக்கூறு        -        (iii)  ொஸ் ைஸ் , சல் ர்  
    ஈ.  ல அணு மூலக்கூறு       -      (iv)  லீியம், நியொன் 

விதட : அ. (iv)   ஆ. (i)    இ. (ii)    ஈ. (iii) 
30. ஓரசொனின் அணுநிரை 16, மூலக்கூறு நிரை 48 எனில் அதன் அணுக்கட்டு எண் என்ன? 

                     மூலக்கூறு நிதற      48 
அணுக்கட்டு எண் = ------------------------------------  =  -------- = 3 

                         அணு நிதற             16 
31. குரளொரினின் அணுநிரை 35.5 அதன் மூலக்கூறு நிரை 71 எனில் அணுக்கட்டு எண் என்ன? 

                       மூலக்கூறு நிதற        71 
அணுக்கட்டு எண் =  ------------------------------------  = ----------- = 2 

                             அணு நிதற          35.5 
32. ப ொருத்துக. 

    அ.ர ட்ைெனின் கிைொம் அணு நிரை  - (i) 23 கிைொம்  

    ஆ.கொர் னின் கிைொம் அணு நிரை   - (ii) 14 கிைொம்  

    இ.ரநட்ைெனின் கிைொம் அணு நிரை   - (iii) 12 கிைொம் 

    ஈ.ஆக்ைிெனின் கிைொம் அணு நிரை  - (iv) 1 கிைொம் 

    உ.ரசொடியத்தின் கிைொம் அணு நிரை   - (v) 16 கிைொம்  

விதட : அ. (iv)  ஆ. (iii)   இ. (ii)    ஈ. (v)  உ. (i) 



கல்வி அமுது  - 10ம் வகுப்பு அறிவியல் 

177 
 

 ொடம் -11  மவதிவிதனகள் 

1. PH அளவடீ்ரட அைிமுகப் டுத்தியவர் ______________________.    S.P.L.சொரன்சன் 
2. நம் உடலின் வளர்சிரத மொற்ைம், நம் வயிற்ைில் சுைக்கும் _________________ அமிலத்தின் 

மூலமொகரவ நரடப றுகிைது.        HCl அமிலம் 
3. சலரவக்கல்லின் ரவதி வொய் ொடு ____________________.       CaCO3    
4. சலரவத்தூளின் ரவதி வொய் ொடு ____________________.        CaOCl2 
5. விவசொயத்தில் உைமொக  யன் டும் அம்ரமொனியம் ரநட்ரைட்ரட தயொரிக்க  யன் டும் 

அமிலம்____________.           தநட்ரிக் அமிலம் 
6. ரநட்ரிக் அமிலத்தில் இருந்து தயொரிக்கப் டும் உைம்       அம்மமொனியம் தநட்மரட் 
7. கழிவரைகரளச் சுத்தம் பசய்யப்  யன் டும் அமிலம்          HCl 
8. உரலொகம் + அமிலம்             உப்பு  +   ?        த ட்ர ன் 
9. உரலொகம் + கொைம்               உப்பு  +   ?        த ட்ர ன் 
10. உரலொக ஆக்ரசடு + அமிலம்             உப்பு  +   ?       நீர் 
11. உரலொக ஆக்ரசடு + கொைம்               உப்பு  +   ?       நீர் 
12. அமிலம் + கொைம்           ------------------- +  H2O                உப்பு 
13. ரவதிப்ப ொருள்களின் அைசன் என்று அரழக்கப் டுவது ______________.    கந்தக அமிலம் 
14. சுண்ணொம்பு நீரை  ொல் ர ொல் மொற்றும் வொயு _________________.   கொர் ன் தட ஆக்தஸடு  
15. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu  ரமற்கூைிய விரன  எந்த வரக விரனரயச் சொர்ந்தது _____. 

இடப்ப யர்ச்சி விதன  
16. பமக்னசீியம் நொடொ கொற்ைில் எரிதல் ___________________ விரன.    கூடுதக விதன 
17. கடின நீரை பமன்னைீொக மொற்ைப்  யன் டுவது _________________.    Na2C03 
18. வயிற்றுக் ரகொளொறுகளுக்கு மருந்தொக  யன் டுவது ____________________.  Mg(OH)2 
19. கொற்று அரடக்கப் ட்ட  ொனங்களில் உள்ள அமிலம் ____________________.  கொர் ொனிக் அமிலம். 
20. பைொட்டி ரசொடொவின்  குதிப்ப ொருள்            டொர்டொரிக் அமிலம் 
21. டொர்டொரிக் அமிலத்தின் இயற்ரக மூலம்              திரொட்தச 
22. சரமயல் ரசொடொவும் டொர்டொரிக் அமிலமும் கலந்த கலரவ       பரொட்டி மசொடொ 
23. அல்கலிக்கு உதொைணம்            KOH 
24. ரசொப்பு தயொரித்தலில்  யன் டும் கொைம்         NaOH  
25. குடிநீரில் உள்ள  ொக்டீரியங்கரள அழிக்கப்  யன் டுவது _______________.  CaOCl2 
26.  ொரிஸ் சொந்தின் மூலக்கூறு வொய் ொடு _______________.       CaSO4. 1/2H2O 
27. NO2 வொயுவின் நிைம்         பசம் ழுப்பு 
28. ப ொட்டொசியம் குரளொரைட் சிரதவரடதல் விரனயின் விரனயூக்கி   மொங்கனசீு தட ஆக்தஸடு 
29. நம் உடலில் நிகழும் வளர்சிரத மொற்ைத்திற்குக் கொைணமொன அமிலம் 

        த ட்மரொ குமளொரிக் அமிலம் 
30. வலிரம குரைந்த அமிலம்       அசிட்டிக் அமிலம் ( CH3COOH ) 
31. வலிரம குரைந்த கொைம்         NH4OH 
32. கரைசலின் ர ட்ைென் அயனிச்பசைிவு 1×10-9M எனில் PH மதிப்பு     9 
33. மனித இைத்தத்தின் PH மதிப்பு          7.35 – 7.45 
34. கொ ியின் ரதொைொயமொன PH மதிப்பு         4.4 – 5.5 
35. சுட்ட சுண்ணொம்பு நீருடன் புரியும் விரன          பவப்  உமிழ்விதன 
36. பமக்னசீியத்துடன்  ரவகமொக விரனபுரியும் ரசர்மம்        HCl 
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37. ரவதி எரிமரல உருவொக்கும் ரசர்மம்          (NH4)2Cr207 
38.  ள ளப் ொன பவள்ளி பகொலுசு கருரம நிைமொக மொறுவதன் கொைணம் தருக? 

பவள்ளியும், கொற்றில் உள்ள  த ட்ர ன் சல்த டும் விதனபுரிந்து பவள்ளி சல்த டு (Ag2S) 
உருவொதலொல்  ள ளப் ொன பவள்ளி பகொலுசு கருதம நிறமொக மொறுகிறது.. 

39. ப ொருத்துக. 
அ. ஆப் ிள்    -           (i)     டொர்டொரிக் அமிலம் 
ஆ. எலுமிச்ரச -      (ii)  லொக்டிக் அமிலம்  
இ. திைொட்ரச  -     (iii)  மொலிக் அமிலம் 
ஈ. தயிர்    -      (iv)  சிட்ரிக் அமிலம் 
விதட : அ. (iii)     ஆ. (iv)     இ. (i)     ஈ. (ii)   

40. ப ொருத்துக.  
        கரைசல்             PH இன் ரதொைொய மதிப்பு 
அ. எலுமிச்ரசச் சொறு  -       (i) 4.4 – 5.5 
ஆ. தக்கொளிச் சொறு   - (ii) 6.5 – 7.5 
இ. கொ ி    - (iii) 2.2 – 2.4 
ஈ.  மனிதனின் உமிழ்நீர்  - (iv) 4.1 
விதட : அ. (iii)     ஆ. (iv)      இ. (i)      ஈ. (ii)   

41. ப ொருத்துக. 
அமிலம்        கொைத்துவம் 
அ.கொர் ொனிக் அமிலம்  -     (i) 3 
ஆ.ரநட்ரிக் அமிலம்  -     (ii) 2 
இ.ரசொடியம் கொர் ரனட் -     (iii) 1 
ஈ. ொஸ் ொரிக் அமிலம்  -     (iv) 0 
விதட : அ. (ii)      ஆ. (iii)      இ. (iv)     ஈ. (i) 

42. ப ொருத்துக. 
அ.வலிரம மிகு அமிலம் -     (i) KOH 
ஆ.வலிரம குரை அமிலம் -     (ii) H2SO4 
இ. வலிரம குரை கொைம் -     (iii) CH3COOH 
ஈ. வலிரம மிகு கொைம் -     (iv) NH4OH 
விதட : அ. (ii)      ஆ. (iii)      இ. (iv)    ஈ. (i) 

43. ரகொரடக்கொலத்தில் தயிர், மற்றும் பவண்பணய் ர ொன்ைரவ பகட்ட சுரவரயயும் 
துர்நொற்ைத்ரதயும் பவளியிடுவதன் கொைணம்? ஆக்ஸி மனற்றம் 

44. ப ொருந்தொத ஒன்ரைக் கண்டைிந்து கொைணம் தருக.  
அ. ஒடுக்கம், ர ட்ைென் நீக்கம், எலக்ட்ைொன் இழப்பு, ஆக்ைிென் ஏற்ைல். 
ஒடுக்கம். கொரணம் : த ட்ர ன் நீக்கம், எலக்ட்ரொன் இழப்பு, ஆக்ஸி ன் ஏற்றல் மூன்றும் 
நிகழ்ந்தொல் அது ஆக்சி மனற்ற விதன.  
ஆ. லிட்மஸ் கரைசல்,  ினொப்தலின், பமத்தனொல், பமத்தில் ஆைஞ்சு  
பமத்தனொல் கொரணம் : மற்ற மூன்றும் அமிலம், கொரம் கண்டறிவதற்கொன நிறங்கொட்டிகள். 

45. மூலங்களின் அடிப் ரடயில் அமிலங்கள் எத்தரன வரகப் டும். அரவ யொரவ? 
மூலங்களின் அடிப் தடயில் அமிலங்கள் இரு வதகப் டும். 
கரிம அமிலங்கள், கனிம அமிலங்கள்  
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46. ரகொடிட்ட இடத்ரத நிைப்புக. 
சிட்ைஸ்  ழங்கள் _____________ தன்ரமயுரடய மண்ணிலும், அரிசி ___________தன்ரம பகொண்ட 
மண்ணிலும், கரும்பு ____________ தன்ரம பகொண்ட மண்ணிலும் அதிகமொக விரளகின்ைன. 
கொரத் தன்தம,  அமிலத் தன்தம,  நடுநிதல தன்தம 

47. ரவதிவிரனகளின் ரவகத்ரதப்  ொதிக்கும் கொைணிகரள  ட்டியலிடுக. 
 விதன டு ப ொருள்களின் இயல்பு 
 விதன டு ப ொருள்களின் பசறிவு 
 விதன டு ப ொருள்களின் புறப் ரப்பு 
 பவப் நிதல 
 விதனயூக்கி 

48. ஒரு கரைசலின் ர ட்ைென் அயனியின் பசைிவு 1.0×10-9M கரைசலின்  PH மதிப்ர க் 
கண்டு ிடிக்கவும். 

PH = -log10 [ H+ ]   
PH = -log10 [ 1.0 × 10 -9 ]     

  PH = - (-9) log1010 

    

49. ஒரு கரைசலின் ர ட்ைென் அயனியின் பசைிவு 0.001M. எனில், கரைசலின் PH மதிப்ர க் 
கண்டு ிடிக்கவும். 

PH = -log10 [ H+ ]   
PH = -log10 [0.001]   
PH = -log10 [10 -3]    

        PH = - (-3) log1010     

 

50. ஒரு கரைசலின் ர ட்ைொக்ரசடு அயனியின் பசைிவு 1.0×10-9M. எனில், கரைசலின் PH மதிப்ர க் 
கண்டு ிடிக்கவும். 

POH = -log10 [ OH- ]   
POH = -log10 [ 1.0 × 10 -9 ]     
POH = 9     
PH = 14 - POH  

      
 

51. உைிதிப் டுத்துதல் (A): சுண்ணொம்புக்கல், சுண்ணக்கட்டி, சலரவக்கல் ஆகியன கொல்சியம் 

கொர் ரனட்டின்   ல்ரவறு  இயற் ியல்     உருவங்களொகும். 

கொைணம் (R) : இஃது  அமிலங்களுடன் விரனபுரிந்து உப்பு, நீர், கொர் ன் ரடஆக்ரசடு வொயுரவத் 

தருகிைது. 

அ)A மற்றும் R சரியொனது. R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம்                                                                                                                                     

ஆ)A மற்றும் R சரியொனது R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம் அல்ல                                                                                        

இ)A சரி ஆனொல் R தவறு                                                                                                                                                                                                                              

ஈ) A தவறு   ஆனொல் R சரி  

 

ஃ PH = 9 
 

ஃ PH = 3  
 

ஃ PH = 14 - 9 = 5 
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52. ப ொருந்தொதரத கண்டைிந்து கொைணம் கூறுக. (வினிகர், கொ ி, அம்ரமொனியொ, தக்கொளிச்சொறு ) 
அம்மமொனியொ.  
கொரணம் : அம்மமொனியொ கொரத் தன்தம உதடயது மற்றதவ அமிலத்தன்தம உதடயதவ. 

53. பவப்  உமிழ்விரன, பவப்  பகொள்விரன ரவறு டுத்துக? 
பவப்  ஆற்றல் பவளிமயறுதலுடன் நிகழும்  விதனகதள பவப் ம் உமிழ் விதனகள் 
என்கிமறொம். 

N2 + 3H2             2NH3 + பவப் ம் 
பவப் த்தத ஏற்று நிகழும் விதனகதள பவப் ம்பகொள் விதனகள் என்கிமறொம். 

2NH3 + பவப் ம்         N2 + 3H2 
54. கொைங்களின்  யன்கரள எழுதுக? 

 மசொடியம் த ட்ரொக்தசடு  மசொப்பு தயொரிக்கப்   யன் டுகிறது. 

 கொல்சியம் த ட்ரொக்தசடு  கட்டடங்களுக்கு  பவள்தளயடிக்கப்   யன் டுகிறது. 

 பமக்னசீியம் த ட்ரொக்தசடொனது வயிற்றுக்  மகொளொறுகளுக்கு மருந்தொகப்  

 யன் டுகிறது. 

 அம்மமொனியம்  த ட்ரொக்தசடு   துணிகளில்  உள்ள  எண்பணய்க்  கதறகதளயும்,  

 ிசுக்கிதனயும் நீக்கப்  யன் டுகிறது. 

55. தவரைத் திருத்துக. 
அ. ரவதிவிரனயில்  ங்குப றும் ப ொருள்கரள விரனவிரள ப ொருள்கள் என்றும், அதனொல் 
உருவொகும் ப ொருள்கரள விரன டு ப ொருள்கள்  என்றும் கூறுகிரைொம். 
ஆ. உரலொகம் நீர்த்த அமிலங்களுடன் விரனபுரிந்து ரநட்ைென் வொயுரவ பவளிரயற்றுகின்ைன. 
விதட : 
அ. மவதிவிதனயில்   ங்குப றும்  ப ொருள்கதள விதன டு  ப ொருள்கள் என்றும், அதனொல்   
    உருவொகும் ப ொருள்கதள விதனவிதள ப ொருள்கள்  என்றும் கூறுகிமறொம். 
ஆ. உமலொகம் நீர்த்த அமிலங்களுடன் விதனபுரிந்து த ட்ர ன் வொயுதவ 
பவளிமயற்றுகின்றன. 

56. பவள்ரள அடித்த 2 அல்லது 3 நொளில் சுவர்கள்  ள ளப் ொக  இருப் தன் கொைணம். 
பவள்தள அடித்த 2 அல்லது 3 நொளில்  கொல்சியம் கொர் மனட் உருவொவதொல் சுவர்கள் 
 ள ளப் ொகக் கொணப் டுகின்றன. சலதவக் கல்லின் மவதி வொய் ொடு   
          CaCO3 . 

57. அ. உணவுப் ப ொருள்கரள  தப் டுத்தப்  யன் டும் உப்பு எது?     மசொடியம் ப ன்மசொயட் 
ஆ. அமில நீக்கியில்  குதிப் ப ொருளொகப்  யன் டுவது எது?        சதமயல் மசொடொ (NaHCO3) 

58. தவரை திருத்துக. 
அ. தொமிை கொர் ரனட்ரட பவப் ப் டுத்தும் ர ொது , சிவப்பு நிை தொமிை ஆக்ரைடு(II) உருவொகிைது. 
ஆ. கொரிய ரநட்ரைட் சிரதவுறும் ர ொது பசம் ழுப்பு நிை 02 வொயு பவளிரயறுகிைது. 
விதட : 
அ. தொமிர கொர் மனட்தட பவப் ப் டுத்தும் ம ொது , கருதம நிற தொமிர ஆக்தஸடு(II) 
உருவொகிறது. 
ஆ. கொரிய தநட்மரட் சிததவுறும் ம ொது பசம் ழுப்பு நிற N02 வொயு பவளிமயறுகிறது. 

59. விரனயூக்கி என்ைொல் என்ன? 
தன் நிதலயில் நிதற மற்றும் விகிதொச்சொரம் இவற்றில் எந்தவித நிதலயொன மொற்றமும் 
அதடயொமல் விதனயின் மவகத்தத மொற்றும் ப ொருதள விதனயூக்கி என அதழக்கிமறொம். 
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60. தொமிைம், துத்தநொகத்ரதரயொ, கொரியத்ரதரயொ அவற்ைின் கரைசல்களிலிருந்து இடப்ப யர்ச்சி 
பசய்ய முடியுமொ? விளக்கம் தருக. 
முடியொது. ஏபனனில், துத்தநொகம், கொரீயம்  இவற்தறக் கொட்டிலும் தொமிரம் குதறந்த 
விதனத்திறன் பகொண்டது. 

61. விடு ட்ட வொர்த்ரதகரள பூர்த்தி பசய்க. 

நிைங்கொட்டி அமிலத்தில் கொணப் டும் 
நிைம் 

அமிலத்தில் கொணப் டும் நிைம் 

லிட்மஸ் தொள் ……………………………………………………… ------------------------- 
 ினொப்தலின் நிைமற்ைது இளஞ்சிவப்பு. 
பமத்தில் ஆைஞ்சு இளஞ்சிவப்பு ……………………………………………………. 

  விதட : 

நிறங்கொட்டி அமிலத்தில் கொணப் டும் 
நிறம் 

அமிலத்தில் கொணப் டும் 
நிறம் 

லிட்மஸ் தொள் சிவப்பு நீலம் 
 ினொப்தலின் நிறமற்றது இளஞ்சிவப்பு 
பமத்தில் ஆரஞ்சு இளஞ்சிவப்பு மஞ்சள் 

62. அமிலங்கள் கொைங்கள் என் ரவ யொரவ? 
 நீரில் கதரந்து H+ அல்லது H3O+ அயனிகதளத் தரும் ப ொருள்கள் அமிலங்கள் 
 நீரில் கதரந்து OH- அயனிகதளத் தரும் ப ொருள்கள் கொரங்கள் 

 

 ொடம் -12  தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வதகப் ொடு 

1. நவனீ தனிம வரிரச அட்டவரணயில் உள்ள பதொகுதிகள் மற்றும் பதொடர்கள் முரைரய           
                  18,7 

2. 6 வது பதொடரிலுள்ள பமொத்த தனிமங்களின் எண்ணிக்ரக   32 
3. ரநட்ைென் குடும் த்தின் பதொகுதி எண்        15 
4. ரவட்டமின் B12 ல் உள்ள உரலொகம்           CO 
5. தனித்த நிரலயில் கொணப் டும் உரலொகம்       தங்கம் 
6. அலுமினியத்தின் முக்கிய தொது            ொக்தஸட் 
7.  ொக்ரசட்  தொதுவின் மூலக்கூறு வொய் ொடு       Al2O3.2H20  
8. அலுமினியத்தின் அணு எண் _____________      13       
9. அலுமினியத்தின்  இரணதிைன்        3 
10. கொப் ரின் முக்கிய தொது எது?          கொப் ர் த தரட்ஸ் 
11. கொப் ர் நீர்த்த ரநட்ரிக் அமிலத்துடன் விரனபுரியும் ர ொது பவளிப் டும் வொயு  – NO 

12. கொப் ர் அடர் ரநட்ரிக் அமிலத்துடன் விரனபுரியும் ர ொது பவளிப் டும் வொயு   – NO2 

13. புவிப் ைப் ில் ப ருமளவில் கொணப் டும் உரலொகம்         அலுமினியம் 
14. தண்டவொளங்கள் பசய்யப்  யன் டும் இரும் ின் வரக      வொர்ப் ிரும்பு 
15.  ித்தரளயில் உள்ள உரலொகங்கள்            Cu, Zn 
16. ரகொயில் மணிகள் பசய்யப்  யன் டும் உரலொகக்கலரவ        பவண்கலம் 
17. நொகமுலொம் பூசுதலின்ர ொது இரும் ின் மீது  டியும்  ொதுகொப்பு  டலத்தின் ப யர்      

          துத்தநொக கொர் மனட் 
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18. விமொனத்தின்  ொகங்கள்,அைிவியல் உ கைணங்கள் தயொரிப் ில்  யன் டுவது ______.      
          பமக்னொலியம் 

19. X கதிர்கரளப்  யன் டுத்தித் தனிமங்களின் அணு எண்கரளக் கண்டைிந்தவர் __________. மமொஸ்மல 
20. பதொகுதி 3-இன் ஒரு  குதியொக விளங்கும் லொந்தரனடுகளும், ஆக்டிரனடுகளும் _______.

 தனிமங்கள் என அரழக்கப் டுகின்ைன.       உள் இதடநிதலத் தனிமங்கள் 
21. ஒரு பதொடரில் இடமிருந்து வலமொக பசல்லும் ர ொது அணுவின் உருவளவு.       

         குதறகிறது 
22. ஒரு பதொகுதியிலுள்ள தனிமங்களின் அணு ஆைமொனது ரமலிருந்து கீழொக வரும்ர ொது   

         அதிகரிக்கிறது 
23. உலகில் முதன்முதலில்  யன் டுத்தப் ட்ட உரலொகம் _________.  கொப் ர் என்னும் தொமிரம். 
24. தங்கத்தின் தூய்ரமரயக் _______________ என்ை அலகொல் குைிக்கிரைொம்.          மகரட் 
25. ஒரு கிைொம் தங்கத்ரத ______ கிரலொமீட்டர் தூைத்திற்கு பமல்லிய கம் ியொக நீட்டமுடியும்.   2 கிமீ 
26. தொதுக்களில் உள்ள மொசுகரள நீக்க உருகிடும் ரசர்மமொக மொற்ை ரசர்க்கப் டும் ப ொருள் .   இளக்கி 
27. உரலொகத்ரதப்  ிரித்தலில் இளக்கி தொதுக்கூளத்துடன் விரனபுரிந்து உருவொகும் விரனப ொருள் 

           கசடு 
28. சொல்ரகொென்ஸ் ___________________ பதொகுதியில் உள்ளன.       16 வது  

               பதொகுதியில் 
29. அணு ஆயுத உற் த்தியில்  யன் டும் உரலொகம் எது?     யுமரனியம் 
30. தொதுக்கூளம் + இளக்கி            ?                  கசடு  
31. தொவைத்தின்  ச்ரசயத்தில் கொணப் டும் உரலொகம்        பமக்னசீியம் (Mg) 
32. இைத்த சிவப்பு நிைமி ( ரீமொகுரளொ ின்) ________ உரலொகத்ரதக் பகொண்டுள்ளது. இரும்பு (Fe) 
33. மின்சொைத்ரதக் கடத்தும் கொர் னின் புைரவற்றுரம வடிவம்       கிரொஃத ட் 
34. எலும்பு மற்றும்  ற்களில் மிக முக்கிய  ங்கு வகிக்கும் தனிமம்      கொல்சியம் (Ca)  
35. நொணயத் தயொரிப் ில்  யன் டும்  நொணய உரலொகங்கள் எரவ  ட்டியலிடுக. 

தொமிரம், பவள்ளி, தங்கம் 
36. ப ொருத்துக. 

அ.இரும்பு   –     (i) விட்டமின் B-12    
ஆ.கொல்சியம்   –     (ii)  ரீமொகுரளொ ின் 
இ.ரகொ ொல்ட்   –     (iii)  ச்ரசயம், 
ஈ.பமக்னசீியம்  -     (iv)  ற்கள் 
விதட : அ.(ii)   ஆ.(iv)    இ.(i)   ஈ.(iii) 

37. ப ொருத்துக. 
அ.ஆக்ரைடு தொது  –     (i) கலீனொ    
ஆ.கொர் ரனட் தொது  –     (ii) ர மரடட் 
இ.ர ரலடு தொது –     (iii) மொர் ிள் 
ஈ.சல்ர டு தொது -     (iv)  ொரை உப்பு 
விதட : அ.(ii)    ஆ.(iii)   இ.(iv)    ஈ.(i)  

38. ர ொர் உரலொகங்கள்  ற்ைி குைிப்பு வரைக. 
உமலொகங்களொன தடட்மடனியம், குமரொமியம், மொங்கனசீு,  ிர்மகொனியம் முதலொனதவ 
 ொதுகொப் ிற்கொன  தடக்கலன்கதள உருவொக்கப்  யன் டுவதொல் ம ொர் உமலொகங்கள் 
எனப் டுகின்றன. 
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39. ப ொருத்துக. 
அ.சரமயல்  ொத்திைங்கள் –     (i) பவண்கலம்    
ஆ.சிரலகள்    –     (ii) பமக்னொலியம் 
இ.அைிவியல் உ கைணம் –     (iii) துருப் ிடிக்க்கொத எஃகு 
ஈ.பவட்டும் கருவிகள்,  -     (iv)  ித்தரள 
உ. வொகன உதிரி  க்கங்கள் -     (v)  ித்தரள 
விதட : அ.(iv)   ஆ.(i)   இ.(ii)   ஈ.(iii)    உ.(v) 

40. தவரைத் திருத்துக. 
அ. தனிம வரிரச அட்டவரணரயத் தயொரித்த ப ருரம ரமொஸ்ரல என்ை அைிஞரைரய சொரும். 
ஆ.நவனீ தனிம வரிரச அட்டவரண அணுநிரையின் அடிப் ரடயில் அரமக்கப் ட்டுள்ளது. 
விதட:  
அ. தனிம வரிதச அட்டவதணதயத் தயொரித்த ப ருதம பமண்டலீப் என்ற அறிஞதரமய 
சொரும். 
ஆ.நவனீ தனிம வரிதச அட்டவதண அணுஎண்ணின் அடிப் தடயில் அதமக்கப் ட்டுள்ளது. 

41. ர ொர் உரலொகங்கள்  ற்ைி குைிப்பு வரைக. 
உமலொகங்களொன தடட்மடனியம், குமரொமியம், மொங்கனசீு,  ிர்மகொனியம் முதலொனதவ 
 ொதுகொப் ிற்கொன  தடக்கலன்கதள உருவொக்கப்  யன் டுவதொல் ம ொர் உமலொகங்கள் 
எனப் டுகின்றன. 

42. அலுமினியத்தின்  யன்கரளப்  ட்டியலிடுக. 
  ொத்திரங்கள், மின்கம் ிகள் தயொரிக்கப்  யன் டுகிறது. 
 விமொனத்தின்  ொகங்கள் தயொரித்தலில் டியூரொலுமின் என்ற உமலொகக் கலதவயொகப் 

 யன் டுகிறது. 
43. உரலொகக்கலரவ என்ைொல் என்ன? 

இரண்டு அல்லது அதற்கு மமற் ட்ட உமலொகங்கள் அல்லது அமலொகங்கள் குறிப் ிட்ட 
விகிதத்தில் கலந்து ஒன்மறொபடொன்று உருக்கும்ம ொது உருவொகும் ஒரு டித்தொன கலதவமய 
உமலொகக்கலதவ ஆகும். 

44. உரலொக அரிமொனத்ரதத் தடுக்கும் முரைகரளக் குைிப் ிடுக. 
வண்ணப்பூச்சு பூசுதல், நொகமுலொம் பூசுதல், மின்முலொம் பூசுதல், எண்பணய், தசப் பூச்சுகள், 
தன் அழிவுப்  ொதுகொப்பு. 

45. இரும் ின்  யன்கரள குைிப் ிடுக, 
 மதனிரும்பு – மின்கொந்தம், நங்கூரம் தயொரிக்கப்  யன் டுகிறது. 
 வொர்ப் ிரும்பு – தண்டவொளம் தயொரிக்கப்  யன் டுகிறது. 
 எஃகு        - கட்டடங்கள் கட்டப்  யன் டுகிறது 

46. உைிதிப் டுத்துதல் (A) : அரனத்து கனிமங்களும் தொதுக்கள் அல்ல. ஆனொல் அரனத்து தொதுக்களும் 
கனிமங்கரள. 
கொைணம் (R) : கனிமங்களில் உரலொகம் குரைந்த சதவதீரம கொணப் டும். ஆனொல் தொதுக்களில் 
உரலொகம், அதிக சதவதீம் கொணப் டும். 
அ)A மற்றும் R சரியொனது. R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம்                                                                                                                               

ஆ)A மற்றும் R சரியொனது R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம் அல்ல                                                                                        

இ)A சரி ஆனொல் R தவறு                                                                                                                                                                                                                           

ஈ) A தவறு   ஆனொல் R சரி  
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47. தொமிைத்தின் முக்கியத்தொது எது? தொமிைத்தின்  யன்கரள  ட்டியலிடுக? 
தொமிரம் அல்லது கொப் ரின் முக்கியத்தொது கொப் ர் த தரட் 
தொமிரத்தின்  யன்கள் 
 மின்கம் ிகதளயும், மின் உ கரணங்கதளயும் உருவொக்கப்  யன் டுகிறது. 
 கமலொரி மீட்டர்,  ொத்திரங்கள், நொணயங்கள் இவற்தற உருவொக்கப்  யன் டுகிறது. 
 மின்முலொம் பூசப்  யன் டுகிறது. 
 தங்கம், பவள்ளி இவற்மறொடு உமலொகக்கலதவயொகி நொணயங்கதளயும், 

அணிகலன்கதளயும் உருவொக்கப்  யன் டுகிறது. 
48. தொதுக்கூளம் என்ைொல் என்ன?  

தொதுப்ப ொருள்களுடன் கலந்துள்ள மண் அல்லது களிமண்  ொதற பதொடர் ொன மொசுக்கள் 
கொங்கு(கழிமம்) அல்லது தொதுக்கூளம் எனப் டும். 

49. ப ொருத்துக. 
அ. பதொகுதி 2        -    (i) ர ொைொன் குடும் ம் 
ஆ. பதொகுதி 13    -    (ii) சொல்ரகொென்ஸ் 
இ. பதொகுதி 15     -    (iii) கொைமண் உரலொகங்கள் 
ஈ. பதொகுதி 16     -         (iv) ரநட்ைென் குடும் ம் 
உ. பதொகுதி 14        -    (v) கொர் ன் குடும் ம் 
விதட : அ.(iii)    ஆ.(i)     இ.(iv)   ஈ.(ii)    உ.(v) 

50. இைசக் கலரவ என்ைொல் என்ன ? 
இரசக்கலதவ என் து  ொதரசத்துடன் மசொடியம், பவள்ளி, தங்கம் ம ொன்ற உமலொகங்கள் 
மசர்த்து உருவொக்கப் டுவது ஆகும். 

51. கொர் ன் அளரவப் ப ொறுத்து இரும்ர  வரகப் டுத்தி அதன்  யன்கரள கூறுக. 
கொர் ன் அளதவப் ப ொறுத்து இரும்த  மூன்றொகப்  ிரிக்கலொம் 
 வொர்ப் ிரும்பு ( 2% - 4.5%அளவு கொர் ன்) 
 மதனிரும்பு ( < 0.25% அளவு கொர் ன்) 
 எஃகு ( 0.25% -2% அளவு கொர் ன்) 

52. தொதுக்கரளச் பசைிவூட்டல் பசய்யப்  யன் டும் 4 முரைகரளக் குைிப் ிடுக. 
1.புவி ஈர்ப்பு முதற    2. நுதர மிதப்பு முதற    3. மின்கொந்தப்  ிரிப்பு முதற     4. மவதியியல் 
முதற 
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 ொடம் -13  கொர் னும் அதன் மசர்மங்களும் 

1. கரிம ரவதியியல் என்ை பசொல்ரல உருவொக்கிய அைிஞர்           ப ர்சிலியஸ் 
2. யூரியொரவ முதன் முதலில் தயொரித்த ரவதியலொர்           ிபரளன் 
3. இன்ைியரமயொ விரசக்பகொள்ரகரய முன்பமொழிந்தவர் யொர்?    ப ர்சிலியஸ் 
4. கிைொர ட்  டிகத்தின் அடுக்குப்  ொளங்களுக்கு இரடரய நிலவும் விரச  வொண்டர்வொல்ஸ் விதச 
5. உரலொகங்கரளப் ர ொன்று கிைொர ட் ஒரு சிைந்த மின் கடத்தியொக பசயல் டக் கொைணம்   

        ிதணப்புறொ எலக்ட்ரொன்கள் (தனித்த எலக்ட்ரொன்கள்) 
6. கொர் னின் எலக்ட்ைொன் அரமப்பு       1s2 2s2 2p2 
7. கொர் னின் புைரவற்றுரம வடிவமொன ஃபுல்லரிரன உருவொகியவர்      க்மினிஸ்டர் ஃபுல்லரின் 
8. ஃபுல்லரினில் உள்ள கொர் ன் அணுக்களின் எண்ணிக்ரக      60 
9. எத்தனொலுடன் ரசொடிய உரலொகம் விரன புரிவதொல் பவளிரயறும் வொயு த ட்ர ன் 

10. அல்ரகனின் ப ொது மூலக்கூறு ப ொது வொய் ொடு         CnH2n+2 

11. எத்தில் பமத்தில் கீட்ரடொனின் மூலக்கூறு வொய் ொடு_______.      C2H5-C0-CH3 

12. ஒலிஃ னீ்கள் என்ைொல் என்ன?         நிதறவுறொ த ட்மரொகொர் ன்கள் 
13. பநொதித்தலுக்குப்  யன் டும் நுண்ணுயிரி         ஈஸ்ட் 
14. ஈஸ்ட்டுகளின் உணவொகப்  யன் டுவது            அம்மமொனியம் சல்ம ட் 
15. சுக்ரைொரை குளுக்ரகொைொக மொற்றும் பநொதி        இன்வர்மடஸ் 
16. குளுக்ரகொரை எத்தனொலொக மொற்ை உதவும் என்ரசம்         தசமமஸ் 
17. 100% தூய ஆல்க ொலின் ப யர்          தனி ஆல்க ொல் 
18.  ொர்மொல்டிர டின் IUPAC ப யர்        பமத்தமனல்  
19. ரகொகினூர் ரவைத்தின் மதிப்பு என்ன?          105 மகரட் 
20. எரிசொைொயம் என் தில் ____________ எத்தனொல் உள்ளது.      95.5% 
21. எத்தனொரல இயல் ிழக்க பசய்ய அதனுடன் ரசர்க்கப் ட ரவண்டிய ப ொருள்     ிரிடின் 
22. கிரளசியல் அசிட்டிக் அமிலம் என் து            னிக்கட்டி ர ொன்ை  டிக  

              அசிட்டிக் அமிலம் 

23. கொர் ொக்ைிலிக் அமிலத்தின் விரனச் பசயல் பதொகுதி    COOH 
24. கொர் ொக்ைிலிக் நீக்க கொைணி        மசொடொ சுண்ணொம்பு 
25. கிைொர ட்டில் உள்ள விரச _________________.       வொண்டர்வொல்ஸ் விதச 
26. மீத்ரதனின்(CH4) அரமப்பு ______________________.     நொன்முகி அதமப்பு  
27. எரிச்சொைொயத்தில் உள்ள எத்தனொலின் சதவதீ இரயபு ______________.   95.5% 
28. ஒருவன் ஆல்க ொல் உட்பகொண்டிருப் ரத கண்டைியும் ரசொதரனயில்  யன் டுவது ___________.  

     K2Cr2O7 
29. இைப் ர்  ொரலக் பகட்டிப் டுத்தப்  யன் டுவது ______.      

எத்தனொயிக் அமிலம் (அசிட்டிக் அமிலம்) 
30. உணவுப் ப ொருட்கள்,  ழைசங்கரள  ொதுகொக்கப்  யன் டுவது __________________.  

எத்தனொயிக் அமிலம் 
31.  டிவரிரசயின் மூலக்கூறு நிரை ____________ என்ை அலகொல் ரவறு டுகின்ைன.  14 amu 
32. அைிஞர் ரவொலர் என் வர் ________________ என்ை கனிமச் ரசர்மத்திலிருந்து, யூரியொ என்ை கரிமச் 

ரசர்மத்ரத முதன்முதலில் ரசொதரனச்சொரலயில் தயொரித்தொர்.    அம்மமொனியம் சயமனட்டு 
33. கொர் ன் – கொர் னுக்கு இரடயில் ஒற்ரைப்  ிரணப்பு பகொண்ட கரிமச் ரசர்மங்கள்                      

                                                                அல்மகன்கள் 
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34. ெிரயொபடசிக் குவிந்த கூரையின் அரமப்ர ப் ர ொன்று உள்ள கொர் னின் புைரவற்றுரம வடிவம் 
___________________.          ஃபுல்லரின் 

35. கிைொர ட்டின் மின் கடத்து திைனுக்கொன கொைணம் ___________________  தனித்த எலக்ட்ரொன்கள். 
36. நிரைவுற்ை ர ட்ரைொ கொர் னின் ப ொது வொய் ொடு _________________.   CnH2n+2  
37. முதன் முதலில் கரிமச் ரசர்மமொனது ________ லிருந்து ஆய்வகத்தில்  ிரித்பதடுக்கப் ட்டது.  

அம்மமொனியம் சயமனட் 
38. அல்கீன்கள் முன்னர் ___________ என்று அரழக்கப் ட்டன.       ஒலிப் ீன்கள் 
39. ஈஸ்ட்டில் உள்ள _______ மற்றும் ___________ ஆகிய பநொதிகள் சர்க்கரைரய எத்தனொலொக 

மொற்றுகின்ைன.                                                    இன்வர்மடஸ், தசமமஸ் 
40. அ. கரிம ரவதியல் என்ை பசொல்ரல முதன் முதலில்  யன் டுத்தியவர்?  ப ர்சிலியஸ் 

ஆ. முதன் முதலில் ரசொதரனச் சொரலயில் தயொரிக்கப் ட்ட கரிமச்ரசர்மம் எது? யூரியொ 
41. வொகன குளிர்விப் ொனில் நீர் உரைவரதத் தடுப் து         எத்தனொல் 
42. ப ொருத்துக. (கொர் ன்  ற்ைிய தகவல்கள்) 

அ. அணு எண்       -               (i)  4 
ஆ. இரணதிைன்         -      (ii) 12           
இ. நிரை எண்    -       (iii) 3 
ஈ. புைரவற்றுரம வடிவங்கள் -  (iv) 6 
விதட : அ. (iv)  ஆ. (i)  இ. (ii)   ஈ (iii)  

43. ப ொருத்துக.  

அ. அல்கரனொன்     -             (i) R-COOH 
ஆ. அல்கனொயிக் அமிலம் -      (ii) R-CHO           
இ. அல்கரனல்  -      (iii) R-0H 
ஈ. அல்கனொல்    -      (iv) R-CO-R 
விதட : அ. (iv)  ஆ. (i)  இ. (ii)   ஈ (iii) 

44. ப ொருத்துக. 
அ. ஆல்க ொல்        -     (i) C=O 
ஆ. ஆல்டிர டு     –     (ii) COOH 
இ. கீட்ரடொன்    _     (iii) OH 
ஈ. கொர் ொக்ைிலிக் அமிலம் -     (iv) CHO 
விதட : அ. (iii)  ஆ. (iv)  இ. (i)   ஈ (ii)  

45. ப ொருத்துக. 
அ. மீத்ரதன்         -     (i) CH4 
ஆ. ஈத்ரதன்     –     (ii) CH3 CH3 
இ. புரைொப்ர ன்   _     (iii) CH3 CH2 CH3 
ஈ.  ியூட்ரடன்   -     (iv)CH3 CH2 CH2 CH3 
விதட : அ. (iii)  ஆ. (iv)  இ. (i)   ஈ (ii) 

46. ப ொருத்துக. 
அ. ொைொ ின்  -     (i) CnH2n-2 
ஆ.ஒலிப் ின்  -     (ii) R-OH 
இ.அல்ரகன்  -     (iii) CnH2n+2 
ஈ.ஆல்க ொல்  -     (iv) CnH2n 

விதட : அ. (iii)  ஆ. (iv)  இ. (i)   ஈ (ii) 
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47. ப ொருத்துக. 
மூலக்கூறு வொய் ொடு               ப ொதுப்ப யர் 
அ. CH3OH  -     (i) ரட பமத்தில் கீட்ரடொன் 
ஆ. CH3CHO  -     (ii) அசிட்டிக் அமிலம் 
இ. CH3COCH3   -     (iii) அசிட்டொல்டிர டு 
ஈ. CH3COOH  -     (iv) பமத்தில் ஆல்க ொல்  
விதட : அ. (iv)  ஆ. (iii)  இ. (i)   ஈ (ii) 

48. புைரவற்றுரம வடிவங்கள் என்ைொல் என்ன? 
ஒத்த மவதிப் ண்பும், மவறு ட்ட இயற் ண்பும், பகொண்ட ஒரு தனிமத்தின் ஒன்றுக்கு மமற் ட்ட  
மதொற்றங்கமள புறமவற்றுதமத் மதொற்றங்களொகும்.  

49. கழிவுப் ொகில் இருந்து எத்தனொல் தயொரித்தலின்  டிநிரலகரள  ட்டியலிடுக. 
1.நீர்த்தல்               2.அம்மமொனியம் உப்புகள் மசர்த்தல்       3.ஈஸ்ட் மசர்த்தல்                     
4.கழுவு நீர்மத்ததக் கொய்ச்சி வடித்தல் 

50. பகொடுக்கப் ட்டுள்ள கூற்ைில் உள்ள தவரைச் சரி பசய்க. 
அ. கிைொர ட்டின் அறுங்ரகொண அடுக்குகள் வொண்டர்வொல்ஸ் விரசயினொல்  ிரணப்புற்று 
கடினத்தன்ரமரய உண்டொக்கும். 
ஆ. கொர் ன் ரசர்மங்கள் அயனிப் ிரணப்ர ப் ப ற்றுள்ளதொல் உருகுநிரல, பகொதிநிரல குரைவு. 
விதட : 
அ. கிரொத ட்டின் அறுங்மகொண அடுக்குகள் வொண்டர்வொல்ஸ் விதசயினொல்  ிதணப்புற்று 
மிருதுத்தன்தமதய உண்டொக்கும். 
ஆ. கொர் ன் மசர்மங்கள் சகப் ிதணப்த ப் ப ற்றுள்ளதொல் உருகுநிதல, பகொதிநிதல குதறவு. 

51. எஸ்டைொக்குதல் விரனரய எழுதுக. 
எத்தனொல் எத்தனொயிக் அமிலத்துடன் அடர் H2SO4 முன்னிதலயில் எத்தில் 
எத்தமனொமயட்தடயும் நீதரயும் தருகிறது. ஆல்க ொல் மற்றும் கொர் ொக்ஸிலிக் அமிலம் 
இவற்றின் விதனயொல் உருவொன மசர்மம் எஸ்டர் (  ழச்சொறின் மணம் பகொண்டது ) 
எனப் டுகிறது. இந்த விதனதய எஸ்டரொக்குதல் என அதழக்கிமறொம். 

 
52. உைிதிப் டுத்துதல் (A): மருத்துவர் தரும் இருமல் மருந்துகள் மற்றும் ெைீண மருந்துகரள 

உட்பகொள்ளும் ர ொது தூக்கம் வருகிைது. 
கொைணம் (R) : இம்மருந்துகளில் எத்தனொல் ரசர்க்கப் டுவரத தூக்கத்திற்கு கொைணம். 
அ)A மற்றும் R சரியொனது. R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம்                    

ஆ)A மற்றும் R சரியொனது R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம் அல்ல                                                                                        

இ)A சரி ஆனொல் R தவறு                                                                                                     

ஈ) A தவறு   ஆனொல் R சரி  

53. ஆல்க ொல் கண்டைியும் ரசொதரனரய கூறுக. 
எத்தனொதலக் கொரங்கலந்த KMnO4 அல்லது அமிலங் கலந்த K2Cr2O7 பகொண்டு ஆக்ஸி மனற்றம் 
பசய்யும்ம ொது எத்தனொயிக் அமிலம் உருவொகிறது. 

 
இந்த விதனயின்ம ொது ஆரஞ்சு நிறமுதடய K2Cr2O7  ச்தசயொக மொறுகிறது. எனமவ, இது 
ஆல்க ொல்கதளக் கண்டறியும் மசொததனக்குப்  யன் டுகிறது. 
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54. கொர் ொக்சிலிக் நீக்க விரனரய எழுதுக. 
எத்தனொயிக் அமிலத்தின் மசொடியம் உப்த ச்  மசொடொ சுண்ணொம்புடன் ( 3  குதி NaOH மற்றும் 1  குதி 
CaO திடக்கலதவ) மசர்த்துச்  சூடு டுத்தும்ம ொது மீத்மதன் வொயு உருவொகிறது. 

 

55. அ. கிளர்வுைொ நிரலயில் கொர் னின் எலக்ட்ைொன் அரமப்பு _________.     1s2 2s2 2p2 
ஆ. ரசொடொ சுண்ணொம்பு என் து ____________ கலந்த கலரவ ஆகும்.    3  குதி NaOH மற்றும் 1 

 குதி CaO 
56. நிரைவுற்ை ர ட்ரைொகொர் ன் நிரைவுைொ ர ட்ரைொ கொர் ன் ரவறுப் டுத்துக. 

C-C இதடயில் ஒற்தறப்  ிதணப்புக் பகொண்ட கரிமச்மசர்மம் நிதறவுற்ற த ட்மரொகொர் ன் 
எனப் டும். எ.கொ:அல்மகன்கள் 
C-C இதடயில் இரட்தடப்  ிதணப்பு அல்லது முப் ிதணப்புக் பகொண்ட கரிமச்மசர்மம் 
நிதறவுறொ த ட்மரொகொர் ன் எனப் டும். எ.கொ:அல்கீன்கள், அல்தகன்கள் 

57. அ.உயிருள்ள ப ொருட்களில் இருந்து கிரடக்கும் கொர் ன் ரசர்மங்கள் _____  கரிமச்மசர்மம் 
ஆ.எஸ்டைொக்குதல் விரனயில் விரனயூக்கி _________________.    அடர் H2SO4 

58. கொர் னின் புைரவற்றுரம வடிவங்கள் எத்தரன அரவ யொரவ? 
 கொர் ன் மூன்று விதப் புறமவற்றுதம வடிவங்கதளக் பகொண்டதொகும்.  
 அதவ  டிக வடிவம் உள்ளதவ தவரம், கிரொத ட்டு),  டிக வடிவம் அற்றதவ (நிலக்கரி, 

மரக்கரி), மற்றும் ஃபுல்லிரீன் ஆகும். 
59. மொற்ைியம் வரையறு 

கொர் னின் மசர்மங்கள் மொற்றியங்கதளப் ப ற்றுள்ளன. 

ஒமர மூலக்கூறு வொய் ொடும், பவவ்மவறு கட்டதமப்புகளும், பவவ்மவறு   ண்புகளும் 
பகொண்ட இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மமற் ட்ட மசர்மங்கமள மொற்றியங்களொகும். 

எ.கொ. C2H6O என்ற மூலக்கூறு வொய்ப் ொட்டில் எத்தனொலும் (C2H5OH ), தடபமத்தில் ஈதரும்                               

((CH3--CH3 ) மொற்றியங்களொகும். 

60. பநொதித்தல் என்ைொல் என்ன? 

பநொதிகளின் மூலமொக சிக்கலொன கரிமச் மசர்மங்களில் பமதுவொக மவதிவிதன நிகழ்ந்து 
எளிய மூலக்கூறுகள் உருவொவமத பநொதித்தல் எனப் டும். 

61.  டிவரிரச என்ைொல் என்ன? 

 டிவரிதச என் து ஒமர ப ொதுவொன மூலக்கூறு வொய்ப் ொட்தடயும் ஒத்த    

மவதிப் ண்புகதளயும்  பகொண்ட ஒமர பதொகுதி அல்லது ஒமர வதகயில் உள்ள கரிமச்  

மசர்மங்கதளக் குறிப் தொகும்.  டி வரிதசயில் அடுத்தடுத்த மசர்மங்கள் CH2 என்ற  

பதொகுதியொல் மவறு டும். 

62.  டிவரிரசயின் முக்கியத்துவத்ரத  ட்டியலிடுக. 
  டிவரிதசயிலுள்ள மசர்மங்கதளத் தயொரிப் தற்கு முன்னமர அதனுதடய  ண்புகதள 

அறிந்து பகொள்ள முடியும். 
  டிவரிதசயின் சிறப் ியல்புகதளக் பகொண்டு ஒவ்பவொரு மசர்மத்ததயும் முதறயொகப் 

 குப் ொய்வு பசய்ய முடியும். 
 ஒரு குடும் த்தில் உள்ள எந்த ஒரு மசர்மத்தின்  ண்த யும் அதன் முதல் மசர்மத்தின் 

 ண் ிலிருந்து உறுதி பசய்யலொம். 
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63. எத்தனொல்  யன்கரள  ட்டியலிடுக. 
 வொகனங்களிலுள்ள குளிர்விப் ொனில் தண்ணரீ் உதறவததத் தடுப் திலும்  யன் டுகிறது. 
 உயிரியல் மொதிரிகதளப்  ொதுகொக்கவும்  யன் டுகிறது. 
 மருத்துவமதனகளில் கொயங்கதளக் குணப் டுத்தவும், 
 மருந்துகள், எண்பணய்கள், பகொழுப்புப் ப ொருள்கள், வொசதனப்ப ொருள்கள், சொயங்கள் 

இவற்தறக் கதரக்கும் கதரப் ொனொகவும்  யன் டுகிறது. 
 .இருமல் மருந்துகளிலும், சரீணமொக்கும் மருந்துகளிலும்  யன் டுகிறது. 

64. ஆல்க ொல்  ருகுவதொல் ஏற் டும் தீய விரளவுகள் யொரவ? 
 எத்தனொதலப்  ருகுவதொல் வளர்சிதத மொற்றம் நிகழும் மவகத்ததக் குதறக்கிறது.  
 இது மத்திய நரம்பு மண்டலத்ததயும்  ொதிக்கிறது. 
 இது மன அழுத்தம் உருவொகக் கொரணமொகிறது. 
 இஃது உடதலப்  ொதித்து அதிக உயர் அழுத்தம், வயிற்று வலி, புற்றுமநொய், மூதள, 

கல்லீரல்  ொதிப்பு இவற்றுக்கும் கொரணமொகிறது. 
 சுமொர் 40% வி த்துகள் குடித்துவிட்டு வொகனங்கதள ஓட்டுவதொமலமய நிகழ்கின்றன. 
 எத்தனொதலப் ம ொலல்லொமல், பமத்தனொதலச் சிறிதளமவ  ருகினொலும் மரணம் நிகழவும் 

வொய்ப்புள்ளது.  
 பமத்தனொல் கண் நரம்புகதளப்  ொதித்துக் குருட்டுத்தன்தமதய உருவொக்குகிறது. 

65. எத்தனொயிக் அமிலத்தின்  யன்கரளப்  ட்டியலிடுக. 
 எத்தனொயிக் அமிலம் கொடி (வினிகர்) தயொரிக்கப்  யன் டுகிறது. கொடி உணவுப் 

ப ொருள்கள்,  ழரசங்கதளப்  ொதுகொக்கப்  யன் டுகிறது. 
 ஆய்வகக் கொரணியொகப்  யன் டுகிறது. 
 இரப் ர் ொதலக் பகட்டிப் டுத்தப்  யன் டுகிறது. 
 சொயங்கள், வொசதனப் ப ொருள்கள், மருந்துகள் தயொரிக்கவும்  யன் டுகிறது. 

66. கழிவுப்  ொகிலிருந்து எத்தனொல் தயொரித்தரல விளக்குக. 

கழிவுப் ொகு என் து பசறிவு மிகுந்த கரும்புச் சர்க்கதர கதரசலிலிருந்து சர்க்கதரதயப் 
 டிகமொக்கும்ம ொது மீதமுள்ள ஆழ்ந்த நிறமுள்ள கூழ் ம ொன்ற திரவமொகும். இதில் 30% 
சுக்மரொஸ் உள்ளது. இததப்  டிகமொக்கல் முதறயில்  ிரித்பதடுக்க இயலொது. கீழுள்ள  டிகள் 
மூலமொகக் கழிவுப் ொகு எத்தனொலொக மொற்றப் டுகிறது. 

i) நீர்த்தல் : கழிவுப்  ொகிலுள்ள சர்க்கதரயின் பசறிவு 8 லிருந்து 10 சதவதீமொகக் குதறயும் 
வதர நீரினொல் நீர்க்கப் டுகிறது. 

ii) அம்மமொனியம் உப்புகள் மசர்த்தல் : பநொதித்தலின் ம ொது ஈஸ்ட்டிற்குத் மததவயொன 
தநட்ர ன் அளவு குதறவொக இருப் ின், அம்மமொனியம் சல்ம ட் அல்லது அம்மமொனியம் 
 ொஸ்ம ட் மசர்ப் தன் மூலம் உரமூட்டப் டுகிறது. 

iii) ஈஸ்ட் மசர்த்தல் :  டி- ( ii ) இல் கிதடக்கும் கதரசல் ப ரிய பநொதித்தல் பதொட்டிகளில் 
மசகரிக்கப் டுகிறது.  ின்னர் ஈஸ்ட் மசர்க்கப் டுகிறது. கலதவ 303 K பவப்  நிதலயில் சில 
நொட்கள் தவக்கப் டுகிறது. அப்ப ொழுது ஈஸ்ட்டிலுள்ள இன்வர்மடஸ், தசமமஸ் ஆகிய 
பநொதிகள் சர்க்கதரதய எத்தனொலொக மொற்றுகின்றன. பநொதித்த நீர்மம் கழுவு நீர்மம் என 
அதழக்கப் டுகிறது. 
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iv) கழுவு நீர்மத்ததக் கொய்ச்சி வடித்தல் :-15 முதல் 18 சதவதீம் ஆல்க ொலும் மீதிப் குதி 
நீரொகவும் உள்ள பநொதித்த நீர்மம் தற்ம ொது  ின்னக் கொய்ச்சி வடித்தலுக்கு 
உட் டுத்தப் டுகிறது. முக்கியப்  ின்னப்  குதியொகக் கிதடத்த எத்தனொலின் நீர்க்கதரசல் 95.5% 
எத்தனொதலயும் 4.5% நீதரயும் ப ற்றுள்ளது. இஃது எரி சொரொயம் என அதழக்கப் டுகிறது. 
இக்கலதவ சுமொர் 5லிருந்து 6 மணி மநரம் சுட்ட சுண்ணொம்பு மசர்த்து கொய்ச்சி  
வடிக்கப் ட்டு 12 மணி மநரம் தவக்கப் டுகிறது. இக்கலதவ மீண்டும் கொய்ச்சி 
வடிக்கப் டும்ம ொது தூய ஆல்க ொல் (100%) கிதடக்கிறது. இந்தத் தூய ஆல்க ொல் தனி 
ஆல்க ொல்எனப் டுகிறது. 

 ொடம் -14 அளவிடும் கருவிகள்   

1. வொனியல் அலகு என் து _______ ரமயத்திற்கும் _________ ரமயத்திற்கும் இரடரய உள்ள சைொசரி 
பதொரலவு ஆகும்.         புவி தமயத்திற்கும், சூரியன் 
தமயத்திற்கும் 

2. ஒளி ஆண்டு என் து ஒளியொனது பவற்ைிடத்தில் பநொடிக்கு  _________ ரவகத்தில் ஓர் ஆண்டில் 
 யணம் பசய்யும் பதொரலவு ஆகும்.            3×108 மீ 

3. மிக நீண்ட பதொரலவுகரள அளக்கப்  யன் டும் சிைப்பு முரைகள். 
மலசர் துடிப்பு முதற, மரடிமயொ எதிபரொலிப்பு முதற 

4. ப ொருத்துக. 
அ. சிைிய  ரிமொணங்கள்         -     (i) கிரலொ மீட்டர் 
ஆ. ப ரிய  ரிமொணங்கள்    –     (ii) திருகு அளவி 
இ. அதிக பதொரலவு    -     (iii) அளவு ரகொல் 
ஈ. சிறு பதொரலவு    -     (iv) ஒளி ஆண்டு 
விதட : அ. (ii)   ஆ. (iii)   இ. (iv)   ஈ (i)  

5. திருகு அளவியின் மீச்சிற்ைளவு என் தன் ப ொருள் என்ன? 
திருகு அளவிதயக் பகொண்டு அளவிடக்கூடிய மிகச் சிறிய அளவு மீச்சிற்றளவு எனப் டும். 
திருகின் ததலப்  குதி, ததலக்மகொலின் ஒரு  ிரிவு அளவிற்கு சுற்றப் டும் ம ொது திருகின் 
முதன நகரும் தூரம் திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு எனப் டும். 

6. .திருகு அளவியில்  யன் டும் தத்துவம்        திருகுத் தத்துவம் 
7. திருகு அளவியில் அடுத்தடுத்த புரிகளுக்கு இரடரயயுள்ள தூைம்      புரியிதடத்தூரம் 
8. திருகு அளவியின் தரலக்ரகொல் ______  சம ொகமொக  ிரிக்கப் ட்டுள்ளது. 100 
9. பவற்ைிடத்தில் ஒளியின் திரசரவகம்        3×108 மீ/வி 
10. 1 வொனியல் அலகு (AU)         1.496×1011m 
11. 1 ஒளி ஆண்டு          9.467×1015m 
12. திருகு அளவியின் மீச்சிற்ைளவு         0.01mm 
13. குமிரழொடு திருகின் முரன இரணயும்ர ொது, தரலக்ரகொலின் சுழிப் ிரிவு புரிக்ரகொலில் 

வரைரகொட்டுக்குக் கீழ் அரமந்தொல் அது ___________ எனப் டும்.  மநர்ப் ிதழ 
14. குமிரழொடு திருகின் முரன இரணயும்ர ொது, தரலக்ரகொலின் சுழிப் ிரிவு புரிக்ரகொலின் 

வரைரகொட்டுக்கு ரமல் அரமந்தொல் அது __________எனப் டும்.   எதிர்ப் ிதழ 
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 ொடம் -15 இயக்க விதிகளும் ஈர்ப் ியலும் 

1. விரச என் து ஒரு ___________ அளவு          பவக்டர் 
2. விரசயின் SI அலகு        நியூட்டன் (N) 
3. சொய்தளத்தில் ப ொருள்களின் இயக்கத்ரதப்  ற்ைி ஆய்வு பசய்த அைிஞர்       கலிலிமயொ 
4. ப ொருள்களின் இயக்கம்  ற்ைிய விதிகரள பவளியிட்டவர்       நியூட்டன் 
5. நியூட்டனின் முதல் இயக்க விதிகளில் இருந்து ப ொருள்களின் எப் ண்பு அைியப் டுகிைது.நிதலமம் 
6. உந்தம் ______________ அளவு.          பவக்டர் 
7. உந்தத்தின் SI அலகு.             Kgms-1 (கிகி.மீ.வி-1) 
8. எண்மதிப்பும் திரசயும் ப ற்ை அளவு                பவக்டர் அளவு 
9. நியூட்டனின் இைண்டொம் இயக்க விதியின் கணக்கியல் வடிவம்       F=ma 
10. விரசயின் திருப்புத்திைனின் அலகு        நியூட்டன் மீட்டர் 
11. ஈர்ப்பு மொைிலியின்(G) SI அலகு         Nm2kg-2  
12. ஈர்ப்பு மொைிலியின்(G)  மதிப்பு         6.673×10-11 Nm2kg-2 
13. புவியின் நிரை         5.98×1024 kg 
14. இந்தியொவின் முதல் ஆளில்லொ நுண்ணொய்வி         சந்திரொயன் -1  
15. குளிரியலில் எவ்வளவு குரைந்த பவப் நிரல உருவொக்கப் டக் கூடும்.          123K 
16. இைொக்பகட்டுகளில்  யன் டும் குளிரி எரிப ொருள்         திரவ த ட்ர ன் 
17. புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின்(g) மதிப்பு           9.8 ms-2 

18. நொட்களில் சந்திைொயன் புரகப் டக் கருவி எத்தரனக்கு ரமற் ட்ட  டங்கரள புவிக்கு அனுப் ியது  
40,000 

19. ப ொருளின் நிரலமம் ரநரிரடயொக எதரனச் சொர்ந்தது       நிதற 
20. ப ொருளின் மீது பசயல் டும் ஈர்ப்பு விரசயின் அளவு       எதட 
21. ’g’ –ன் மதிப்பு  டித்தை மதிப் ொகக் கருதக்கூடிய இடம்        கடல் மட்டத்தில் 

45° அட்சத்தில் 
22. ஒரு ப ொருளின் நிரை 5 கிகி எனில் புவியில் அதன் எரட         49N 
23. நிரையின் SI அலகு        கிமலொகிரொம் 
24. எரடயின் SI அலகு         நியூட்டன் 
25. சந்திைொயன் ________ நொட்கள் விண்ணில் பசயல் ட்டது.       312 நொட்கள் 
26. இைொணுவம்  யன் டுத்திய கரடசி விண்பவளி நிரலயம்     சல்யூட்-5 
27. இரு அடுக்கு முரையில் உருவொக்கப் ட்டவிண்பவளி நிரலயங்கள்          சல்யூட்-6, சல்யூட்-7 
28. கொந்த ஒத்திரசவு  ிம் மொக்கலில்  யன் டுவது          திரவ  லீியம் 
29. சந்திைொயன் I , சந்திைொயன் II மற்றும் மங்கள்யொன் இவற்ைின் திட்ட இயக்குநர் ______________.  

மயில்சொமி அண்ணொதுதர 
30. உந்தம் என் ரத அைிமுகப் டுத்தியவர் __________________.     நியூட்டன் 
31. குளிரியலில்________________ பவப் நிரல அளவடீ்டு முரை  ின் ற்ைப் டுகிைது. பகல்வின் 
32. வணிக முரையில் பசயல் டும் குளிரி பதொழிற்சொரலரய உருவொக்கியவர்____.  எட்புஸ்  
33. திைவ  லீியம் சுருளின் பவப் நிரலரய ______________ வரை குரையச் பசய்யும். 4K 
34. விண்பவளியில் குைிப் ிட்ட கொலம் தங்கி ஆய்வுப் ணிகள் ரமற்பகொள்வதற்கொக மனிதனொல் 

வடிவரமக்கப் ட்டது __________ ஆகும்.        விண்பவளி நிதலயம் 
35. ________________ ப ருமளவில் இைொக்பகட்டில் எரிப ொருளொகப்  யன் டுத்தப் டுகிைது. 

திரவ த ட்ர ன் 
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36. _________ மற்றும் _____________ ஒற்ரை அடுக்கு விண்பவளி நிரலயங்கள் ஆகும்.   
சல்யூட், ஸ்தகமலப் 

37. நியூட்டன் முதல் விதிரய ____________ என்றும் அரழக்கலொம்.   நிதலம விதி 
38. குளிரி பதொழில்நுட் ம் என்ைொல் என்ன? 

குளிரி பதொழில்நுட் ம் என் து 123K க்கும் குதறவொன குதறந்த பவப் நிதலதய 
உருவொக்குதலும் அவ் பவப் நிதலயில் ப ொருள்களின் பசயல் ொடுகதள அறிவதொகும். 

39. நிரலம விதிரய வரையறு? 
புறவிதசகள் பசயல் டொத வதர ஓய்வு நிதலயில் உள்ள ப ொருள் ஒன்று பதொடர்ந்து ஓய்வு 
நிதலயிலும் இயக்க நிதலயில் உள்ள ப ொருள் ஒன்று பதொடர்ந்து இயக்க நிதலயிலும் 
இருக்கும். 
ப ொதுவொக ப ொருளின் இப் ண்பு ‘நிதலமம்’ எனப் டும். எனமவ நியூட்டன் முதல் விதிதய 
நிதலம விதி என்கிமறொம். 

40. இயங்கிக் பகொண்டிருக்கும் கொரில் ஓட்டுநர் தரடரய (BRAKE) பசலுத்தும் ர ொது நொம் முன்ரனொக்கி 
விழுவது ஏன்? கொைணம் தருக. 
கொரணம் : நிதலமம் என்ற  ண்பு. 
ததடதய (BRAKE) பசலுத்தும் ம ொது கொர் திடீபரன்று ஓய்வுநிதலதய அதடகிறது ஆனொல் 
நொம் பதொடர்ந்து இயக்க நிதலயில் இருக்க முயற்சிப் தொல் முன்மனொக்கி விழுகிமறொம். 

41. 50கிகி நிரையுள்ள ஒரு மிதிவண்டி 20மீவி-1 திரசரவகத்தில் பசல்கிைது. எனில் அதனுரடய 
உந்தத்ரத கணக்கிடுக. 
தரீ்வு : 
நிதற(m) : 50 கிகி    திதசமவகம்(v) = 20மீவி-1 
உந்தம் P=M×V  
உந்தம் P= 50 × 20 = 1000 Kgms-1 

42. ஒரு ப ொருளின் நிரை 10கிகி எனில் புவியில் அதன் எரட என்ன? 
தரீ்வு : 
நிதற(m) = 10கிகி   g = 9.8 ms-2 

எதட = m×g = 10×9.8 = 98 N 
43. நிரை, எரட ரவறுப் டுத்துக. 

நிதற எதட 
அடிப் தட அளவு வழி அளவு 
ப ொருளில் உள்ள  ருப்ப ொருள் அளவு ப ொருளின் மீது பசயல் டும் ஈர்ப் ியல் 

விதச அளவு 
அலகு கிமலொகிரொம் அலகு நியூட்டன் 
இடத்திற்கு இடம் மொறொது. இடத்திற்கு இடம் மொறும். 
இயற் ியல் தரொசினொல் 
அளக்கப் டுகிறது. 

வில் தரொசினொல் அளக்கப் டுகிறது. 
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44. நியூட்டனின் மூன்ைொம் இயக்க விதிரய எடுத்துக்கொட்டுடன் விளக்குக. 
நியூட்டனின் மூன்றொவது விதிப் டி ஒவ்பவொரு விதனக்கும் அதற்குச் சமமொன ஆனொல், 
எதிர்திதசயில் பசயல் டுவதுமொன ஓர் எதிர்விதன உண்டு. விதனயும், எதிர்விதனயும் இரு 
மவறு ட்ட ப ொருள்களின் மீது பசயல் டுகின்றன. 
எ.கொ: துப் ொக்கி சுடும்ம ொது குண்டு அதிக விதசயுடன் முன்மனொக்கிப்  ொய்வது விதனயொகும். 
இதற்குச் சமமொன எதிர்விதசயுடன் குண்டு துப் ொக்கிதயப்  ின்மனொக்கித் தள்ளுவது எதிர் 
விதனயொகும்.  

45. ப ொருத்துக. 
அ.ரமரசயின் மீதுள்ள ரகைம் கொய்கள்       -          (i)  நியூட்டனின் முதல் விதி 
ஆ.உந்த மொறு ொட்டு வதீம்             -     (ii) நியூட்டனின் மூன்ைொம் விதி    
இ.ஒன்ைொக இரணக்கப் ட்ட இரு வில் தைொசுகள்  -     (iii) விரசயின் திருப்புத்திைன்      
ஈ.இரு சமமொன எதிபைதிர் விரசகள்       -     (iv) நியூட்டனின் இைண்டொம் விதி 

-      (v) இைட்ரட 
விதட : அ. (i)  ஆ. (iv)     இ. (ii)     ஈ. (v)       

46. தவறுகரளச் சுட்டிக் கொட்டி திருத்துக. 
அ. புவி ஈர்ப்பு மொைிலியின் SI அலகு Nm   
ஆ. ஒரு ப ொருளில் உள்ள  ருப்ப ொருளின் அளவு அப்ப ொருளின் எரட எனப் டும். 
விரட : 
அ. புவி ஈர்ப்பு மொறிலியின் SI அலகு Nm2kg-2    
ஆ. ஒரு ப ொருளில் உள்ள  ருப்ப ொருளின் அளவு அப்ப ொருளின் நிதற எனப் டும். 

47. ப ொருந்தொத ஒன்தறக் கண்டறிந்து கொரணம் தருக.                                                                                
(அல்மொஸ், சல்யூட், அப் ல்மலொ11, ஸ்தகமலப், மிர்) 
அப் ல்மலொ11 இது விண்கலம்.மற்றதவ விண்பவளி நிதலயங்கள் ஆகும். 

48. ப ொருளின் எரட பூமிக்கும் நிலவுக்கும் ரவறு டுகிைது. இதற்கொன கொைணம் என்ன? 
எதட என் து நிதறதயயும் ஈர்ப் ின் முடுக்கத்ததயும் ப ருக்கி வரும் பதொதக ஆகும். 
அதொவது W=mg. புவியின் ஈர்ப்பு விதசதய விட நிலவின் ஈர்ப்பு விதச குதறவு.  
ஆகமவ ப ொருளின் எதட பூமிதய விட நிலவில் குதறவொக உள்ளது.  

49. நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதிரய எழுதுக? 
அண்டத்திலுள்ள ஒவ்பவொரு ப ொருளும் மற்ற ப ொருள்கதள அவற்றின் நிதறகளின் 
ப ருக்கற் லனுக்கு மநர்த்தகவிலும் அவற்றிற்கு இதடமய உள்ள பதொதலவின் இருமடிக்கு 
எதிர்த்தகவிலும் அதமந்த விதசயுடன் ஈர்க்கும். 

 
50. ப ொருளின் எரட பூமிக்கும் நிலவுக்கும் ரவறு டுகிைது. இதற்கொன கொைணம் என்ன? 

எதட என் து நிதறதயயும் ஈர்ப் ின் முடுக்கத்ததயும் ப ருக்கி வரும் பதொதக ஆகும். 
அதொவது W=mg. புவியின் ஈர்ப்பு விதசதய விட நிலவின் ஈர்ப்பு விதச குதறவு.  
ஆகமவ ப ொருளின் எதட பூமிதய விட நிலவில் குதறவொக உள்ளது.  
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51. ஒரு ப ொருளின் நிரலமப் ண்பு அதன் நிரைரயச் சொர்ந்தது. இக்கூற்ரை நியொயப் டுத்துக. 
 ஒரு ப ொருளின் நிதலமப் ண்பு அதன் நிதறதயச் சொர்ந்தது.                                                                            

ஒரு கொல் ந்தத நொம் உததத்தொல் அது விதரவொக நகரும். அமத அளவுள்ள ஒரு கல்தல 
அமத விதசயுடன் உததத்தொல் கல் நகரொது. மொறொகக் கொலில் கொயம் ஏற் டும்.  
நிதற மிக்க ப ொருள்கள் மிக அதிக நிதலமத்ததப் ப ற்றிருக்கிறது என் து பதளிவொகிறது, 
ப ொருளின் நிதலமம் அதன் நிதறயினொல் அளவிடப் டுகிறது. 

52. உைிதிப் டுத்துதல் (A):  சந்திைொயன்-1 நிலவுப்  யணத்திற்கொன ஒரு கலன். இது நிலவுக்கு 
அனுப் ப் ட்ட இந்தியொவின் முதல் ஆளில்லொ நுண்ணொய்வி ஆகும். 
கொைணம் (R) : 2008ஆம் ஆண்டு அக்ரடொ ர் மொதம் ஆந்திை மொநிலத்திலுள்ள 
ஸ்ரீ ரிரகொட்டொவிலிருந்து ISRO-ஆல் விண்ணில் ஏவப் ட்டது.. 
அ)A மற்றும் R சரியொனது. R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம்                    

ஆ)A மற்றும் R சரியொனது R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம் அல்ல                                                                                        

இ)A சரி ஆனொல் R தவறு                                                                                                     

ஈ) A தவறு   ஆனொல் R சரி  

53. உந்த அழிவின்ரம விதி வரையறு? 

சமமற்ற புறவிதசகள் பசயல் டொத வதர ஓர் அதமப் ின் பமொத்த உந்தம் மொறொது என் து உந்த 

அழிவின்தம விதி ஆகும். 

54. ப ொருத்துக. 
அ. விரச      -     (i) நியூட்டன் மீட்டர் 
ஆ. உந்தம்      –     (ii) நியூட்டன் (அ) கிகிமீவி-2 
இ. புவி ஈர்ப்பு மொைிலி     _     (iii) Nm

2
 kg

-2 
ஈ. விரசயின் திருப்புத்திைன் -     (iv) கிகிமீவி-1 

விதட : அ. (ii)    ஆ. (iv)    இ. (iii)    ஈ. (i) 
 

55.  டத்ரத உற்று ரநொக்கி A மற்றும் B ன் விரசகரள கொண்க? 

i.  
அ. A தைொசு B தைொசின் மீது பசலுத்தும் விரச ____________.    விதன 
ஆ. B தைொசு A தைொசின் மீது பசலுத்தும் விரச ____________.    எதிர் விதன 

56. தவரைத் திருத்துக. 
அ.   பசங்குத்துத் பதொரலவு = விரசயின் எண்மதிப்பு × விரசயின் திருப்புத் திைன். 
ஆ. இடஞ்சுழித் திருப்புத்திைரன எதிர் குைியிலும், வலஞ்சுழித் திருப்புத்திைரன ரநர் குைியிலும்     
    குைிப் ிடுவது மைபு. 

     விதட  
அ.  விதசயின் திருப்புத் திறன் = விதசயின் எண்மதிப்பு × பசங்குத்துத் பதொதலவு. 
ஆ. இடஞ்சுழித் திருப்புத்திறதன மநர் குறியிலும், வலஞ்சுழித் திருப்புத்திறதன எதிர்   
     குறியிலும் குறிப் ிடுவது மரபு. 

57. கீழ்க்கண்டவற்றுள் உந்தத்துடன் பதொடர் ற்ைது எது. 
அ.இது ஒரு பவக்டர் அளவு.   ஆ.இதன் அலகு கிகிமீவி-1    இ.உந்தம் = நிதற / திதசமவகம் 
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58. உைிதிப் டுத்துதல் (A): ப ரு நகைங்களில் புவியின் அடியில் அரமக்கப் ட்ட கம் ி வடங்களில் 
திைவமொக்கப் ட்ட குளிரி வொயுக்கள் பதளிக்கப் டுகின்ைன. 
கொைணம் (R) : திைவமொக்கப் ட்ட குளிரி வொயுக்கள் பதளிக்கப் டுவதொல் திைன் வணீொவரதத்  
              தடுக்கலொம். 
அ)A மற்றும் R சரியொனது. R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம்                    

ஆ)A மற்றும் R சரியொனது R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம் அல்ல                                                                                        

இ)A சரி ஆனொல் R தவறு                                                                                                    

ஈ) A தவறு   ஆனொல் R சரி  

59. 2 கிகி நிரையுள்ள ப ொருளின் மீது 4 மீவி-2 முடுக்கத்ரத ஏற் டுத்தும் விரச, 3 கிகி நிரையின் மீது 
2 மீவி-2 முடுக்கத்ரத ஏற் டுத்தும் விரச. இவற்றுள் எது ப ரியது? 
தரீ்வு :  
பகொடுக்கப் ட்டதவ : m1 = 2kg   m2 = 3kg   a1 =2ms-1    a2 = 2ms-1 

F = ma 

F1 = m1×a1 = 2 × 4 = 8 N 
F2 = m2×a2 = 3 × 2 = 6 N 
2 கிகி நிதறயுள்ள ப ொருளின் மீது 4 மீவி-2 முடுக்கத்தத ஏற் டுத்தும் விதச ப ரியது. 

60. ப ொருத்துக. 
அ. விரச       -     (i)  F × d 
ஆ. உந்தம்       –     (ii)  GM / R2 
இ. புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம்    _     (iii) m × a 
ஈ. விரசயின் திருப்புத்திைன்  -     (iv)  m × v 

விதட : அ. (iii)    ஆ. (iv)    இ. (ii)    ஈ. (i) 
61. குளிரி பதொழில்நுட் த்தின்  யன்கள் யொரவ? 

 திரவ த ட்ர ன் இரொக்பகட்டில் எரிப ொருளொகப்  யன் டுகிறது.                                                                
 கொந்த ஒத்திதசவு  ிம் மொக்கும் முதறயில் வலுமிக்க கொந்தப்புலத்தத மனித உடல் 

உள்ளுறுப்புகளில் ஊடுருவச் பசய்து வரிக்கண்மணொட்டம் (SCANNING) பசய்ய திரவ 
 லீியம்  யன் டுத்தப் டுகிறது.  

 ப ருநகரங்களில் புவியின் அடியில் கம் ி வடங்கள் மூலம் மின்திறன் அனுப்  
திரவமொக்கப் ட்ட குளிரி வொயுக்கள்  யன் டுகிறது.                                                                                                                              

 அதிகளவு  தப் டுத்தப் ட்ட உணவுப் ப ொருள்கதள பவகு பதொதலவு பகொண்டு பசல்ல 
குளிரிவொயுக்கள்  யன் டுகிறது.    

 உயிரி பதொழில்நுட்  தடுப்பூசி மருந்துகளுக்கு தநட்ர ன் குளிரூட்டும் முதற 
மததவயொகும். 

62. சந்திைொயன் சொதரனகரளப்  ட்டியலிடுக. 
 சந்திரொயன்-1 நிலவுப்  யணத்திற்கொன ஒரு கலன். இது நிலவுக்கு அனுப் ப் ட்ட 

இந்தியொவின் முதல் ஆளில்லொ நுண்ணொய்வி ஆகும்.                                                                                                   
 2008ஆம் ஆண்டு அக்மடொ ர் மொதம் ஆந்திர மொநிலத்திலுள்ள ஸ்ரீ ரிமகொட்டொவிலிருந்து 

ISRO-ஆல் விண்ணில் ஏவப் ட்டது. இது 2009-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மொதம் வதர 
பசயல் ட்டது.  
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சந்திரொயன்-1 ன் சொததனகள் : 

 நிலவின் மண்ணில் நீர் மூலக்கூறுகள் அதிகப்  ரப் ில்  ரவியிருப் ததக் கண்டறிந்தது. 
 சந்திரொயனின் கனிம வதர கருவி  நிலவு முற்கொலத்தில் முற்றிலும் உருகிய 

நிதலயிலிருந்ததத உறுதி பசய்கிறது. 
 சந்திரொயன்-I இல் ப ொருத்தப் ட்ட நில வதர ட ஒளிப் டக்கருவி, அபமரிக்கொவின் 

அப்ம ொமலொ 15, அப்ம ொமலொ 11 நிலவுக்கலன்கள் நிலவில் ததரயிறங்கிய இடங்கதளப் 
 திவு பசய்துள்ளது.  

 நிலவின் கனிம வளம்  ற்றிய தகவல்கள் உயர்  குதிறன் நிறமொதலமொனி மூலம் 
ப றப் ட்டன. 

 நிலவின் மலசர் பதொதலவறியும் கருவி நிலவின் துருவங்கள் மற்றும் முக்கியப் 
 குதிகள்  ற்றிய தகவல்கதள அளித்தது. 

 CIXS X-கதிர்  டக்கருவி, நிலவில் அலுமினியம், பமக்னசீியம், சிலிக்கொன் இவற்றின் 
தடயங்கதளப்  திவு பசய்துள்ளது. 

 75 நொள்களில் சந்திரொயன் புதகப் டக் கருவி 40,000க்கும் மமற் ட்ட  டங்கதளப் புவிக்கு 
அனுப் ியது. 

 நிலவின் மமடு ள்ளங்கதள நில வதர ட ஒளிப் டக்கருவி  திவு பசய்தது. நிலப் ரப்பு 
அதிக நிலக்குழிகதளக் பகொண்டது. 

 புவியின் முழு வடிவத்ததயும் முதன்முதறயொகப்  திவு பசய்து அனுப் ியது. 
 

 ொடம் -16 மின்மனொட்டவியலும் ஆற்றலும் 
 

1. கடத்தி ஒன்ைின் மின்னூட்டங்களின் இயக்கம்        மின்மனொட்டம் 
2. மைபு மின்ரனொட்டத்தின் திரச    எலக்ட்ரொன் இயங்கும் திதசக்கு எதிர்திதச 
3. மின்னூட்டத்தின் SI அலகு           கூலும் 
4. மின்ரனொட்டத்தின் SI அலகு         ஆம் ியர் 
5. மின்தரடயின் SI அலகு             ஓம் 
6. மின்னழுத்த ரவறு ொட்டின் SI அலகு       மவொல்ட் 
7. மின்திைனின் SI அலகு         வொட் 
8. ஒரு மின் சுற்ைில் மின்ரனொட்டத்ரத அளக்க ________ சொதனம்  யன் டுகிைது.   அம்மீட்டர் 
9. ஒரு மின் சுற்ைில் மின்னழுத்த ரவறு ொட்ரட அளக்க ________ சொதனம்  யன் டுகிைது.   

           மவொல்ட்மீட்டர் 
10. 1 கூலும் என் து ______ எலக்ட்ைொன்களின் மின்னூட்டத்திற்குச் சமம்.          6.25 x 1018 
11. மின்ரனொட்டத்தின் அளரவ கொண உதவும் வொய் ொடு       

 

 
 

12. மின் பவப்  விதிகரள பவளியிட்டவர்        லீ்  
13. ெலீ் பவப்  விதிக்கொன சமன் ொடு              
14. 1 கிரலொ வொட் என் து           1000 வொட் 
15. 1 யூனிட் என் து         1 கிமலொ வொட் மணி 
16. 1 கிரலொ வொட் மணி          3.6 × 106  லீ் 
17. புவிப் டுத்துதலின் ரநொக்கம்        மின்னதிர்ச்சிதய தவிர்க்க 
18. ரவரல பசய்யப் டும் வதீம் __________ எனப் டுகிைது.      திறன் 
19. வடீுகளில் மின்சொதனங்கள் _____________ இரணப் ில் இரணக்கப் டுகின்ைன.    க்க இதணப்பு 
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20. ரவொல்டொ மின்கலத்தில் ரநர்மின்வொய், எதிர்மின்வொய் எது?      தொமிரம் – துத்தநொகம் 
21. ரவொல்டொ மின்கலத்தில் மின்னழுத்த ரவறு ொடு      1.08 V 
22. பலக்லொஞ்சி மின்கலத்தின் மின் இயக்கு விரச        1.5 V 
23. உயிரி ஆற்ைல் மூலம்              மொட்டுச் சொணம் 
24. ரைடியம், ப ொரலனியத்ரதக் கண்டைிந்தவர்கள்      மமடம் கியூரி,  ியூரி கியூரி 
25. அணுக்கருரவ முதன் முதலில்  ிளந்தவர்கள்      ஆட்மடொ ொன் மற்றும் ஸ்ட்ரொஸ்மமன் 
26. யுரைனியம் அணுக்கரு  ிளவின் ர ொது எவ்வளவு ஆற்ற்ரல பவளியிடும்.      200Mev 
27. அணுக்கரு இரணவு விரன எவ்வளவு பவப் நிரலயில் நிகழக்கூடியதும்    107K 
28. அணுக்கரு இரணவு தத்துவத்தின் அடிப் ரடயில் பசயல் டுவது      த ட்ர ன் குண்டு 
29. அணுக்கரு  ிளவு தத்துவத்தின் அடிப் ரடயில் பசயல் டுவது       அணு குண்டு 
30. 1 கிரலொகிைொம் நிரை ஆற்ைலொக மொற்ைப் டும் ர ொது ____ ஆற்ைல் கிரடக்கிைது.  9×1016J 
31. கதிர்வசீ்சின்  ொதுகொப்பு எல்ரல ஒரு வொைத்திற்கு _______ இைொண்ட்ென் ஆகும்.   

250 மில்லி ரொண்ட் ன். 
32. 2 கிமீ ஆழத்திலுள்ள நீருக்கும் ரமற் ைப் ில் உள்ள கடல் நீருக்கும் இரடரய _______ பவப் நிதல 

ரவறு ொடு நிலவுகிைது.              293K (20°C) 
33. மின்ரனொட்டம் பதொடர்ந்து  ொயும் மூடிய  ொரத ________________ எனப் டும்.    மின்சுற்று 
34. அணுக்கரு உரலயில்  யன் டுத்தப் டும் எரிப ொருள் _______________.      யுமரனியம் 
35. மின்சொை இஸ்த்திரிப் ப ட்டி எந்த  ண் ின் அடிப் ரடயில் பசயல் டுகிைது?     

        மின்மனொட்டத்தின் பவப் விதளவு 
36. முதல் மின்கலத்ரத உருவொக்கியவர் ____________________.       மவொல்டொ 
37. மொக்கடல் – பவப்  ஆற்ைல் கலனில்  யன் டுத்தப் டும் திைவம் _____________ நீர்,அம்மமொனியொ 
38. ரடரனொரமொ ரவ கண்டு ிடித்தவர் ___________________.      தமக்கல்  ொரமட 
39. கதிரியக்கத்ரத கண்டு ிடித்தவர்             ப ன்றி ப க்பகொரல் 

40. யுரைனியம் உப் ிலிருந்து வரும் கதிர்வசீ்சு வொயுரவ அயனியொக்கும் திைன் ப ற்ைிருந்தரத 
கண்டைிந்தவர் _________________.            
           ரூதர்ஃம ொர்டு 

41. ஐன்ஸ்டின் நிரை ஆற்ைல் சமன் ொடு            E=mc2 
42. இப் டம் குைிப் ிடுவது எதரன எனக் கண்டைிந்து  டம் வரைந்து  ொகம் குைிக்கவும்? 

                                        
43. ப ொருத்துக. 

    அ. மின்னூட்டம்     -           (i) ரவொல்ட் 
    ஆ. மின்ரனொட்டம்  -     (ii)கூலும்  
    இ. மின்தரட   -     (iii)ஆம் ியர் 
    ஈ. மின்னழுத்த ரவறு ொடு       -      (iv)ஓம் 

விதட :  அ.(ii)   ஆ.(iii)   இ.(iv)   ஈ.(i) 
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44. ப ொருந்தொதரத கண்டைிந்து கொைணம் கூறுக. 

    அ. சூரிய ஆற்ைல், நீர்மின் ஆற்ைல், அனல்மின் ஆற்ைல், உயிரி ஆற்ைல் 

சூரிய ஆற்றல் மரபுசொரொ ஆற்றல் மற்ற்தவ மரபுசொர் ஆற்றல் 

    ஆ. ரடனியல் மின்கலம், பலக்லொஞ்சி மின்கலம், கொரிய அமில ரசமக்கலன், ரச மின்கலன். 

கொரிய அமில மசமக்கலன் இது துதண மின்கலன் மற்றதவ முதன்தம மின்கலன்கள் 

45.  டம் வரைந்து  ொகம் குைிக்கவும். 

                               

46. ஒரு மின்விளக்கு 0.75A மின்ரனொட்டத்ரத 10 நிமிடங்களுக்குப்  யன் டுத்திக் பகொள்கிைது. எனில், 
சுற்ைில்  ொயும் மின்னூட்டத்தின் அளவு யொது? 

தரீ்வு :  
   I = 0.75A   t= 10 நிமிடம் = 10×60 = 600 வினொடிகள் 

மின்னூட்டம்  Q = I × t = 0.75×600 = 450 C 

47. ரகொடிட்ட இடத்ரத நிைப்புக. 

   அ. ஒரு மின்சுற்ைில் ரவொல்ட் மீட்டர் ___________ இரணப் ில் இரணக்கப் ட ரவண்டும்.  -   க்க  

   ஆ. ரவொல்டொ மின்கலத்தின் மின் கு திைவம் ____________.     நீர்த்த கந்தக அமிலம் 

   இ.பலக்லொஞ்சி மின்கலத்தின் மின் கு திைவம் ____________.  அம்மமொனியம் குமளொதரடு கதரசல் 

48. கீழ்க்கண்டவற்ைில்  ிரழ இருப் ின் திருத்துக. 

   அ. ர ட்ைென் குண்டு அணுக்கரு  ிளவு என்ை தத்துவத்தின் அடிப் ரடயில் பசயல் டுகிைது. 

    அ. த ட்ர ன் குண்டு அணுக்கரு இதணவு என்ற தத்துவத்தின் அடிப் தடயில் 
பசயல் டுகிறது. 

   ஆ. அணுக்கரு  ிளவின் ர ொது பவளிவரும் ஆற்ைரல இைொண்ட்ென் என்ை அலகொல் அளக்கலொம். 
   ஆ. கதிவசீ்சின் ம ொது பவளிவரும் ஆற்றதல இரொண்ட் ன் என்ற அலகொல் அளக்கலொம். 

49. 5 ஓம், 10 ஓம், 30 ஓம் மின்தரடகள் ஒரு சுற்ைில்  க்க இரணப் ில் இரணக்கப் ட்டுள்ளன எனில், 
பதொகு யன் மின்தரடரயக் கொண்க? 
தரீ்வு : 

R1 = 5 ஓம், R2 = 10 ஓம், R3 = 30 ஓம் 
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                                 பதொகு யன் மின்ததட (RP) =3 ஓம் 

 

 வ ோல்டோ மின்கலம் 
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50. உைிதிப் டுத்துதல் (A): மின்கசிவினொல் உண்டொகும் மின்னதிர்ச்சிரய தவிர்க்க புவிப் டுத்துதல்   
                     ரதரவப் டுகிைது. 

கொைணம் (R) : உரலொகப்  ைப்புரடய மின்சொை இஸ்த்திரிப்ப ட்டி, குளிர்சொதனப்ப ட்டி, ரமரெ 
மின்விசிைி ர ொன்ை மின்கருவிகரளப்  ொதுகொப் ொக  யன் டுத்துவதற்கு  யன் டும். 

    அ) A மற்றும் R சரியொனது. R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம்                    

ஆ)A மற்றும் R சரியொனது R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம் அல்ல                                                                                        

        இ)A சரி ஆனொல் R தவறு                                                                                                     

ஈ) A தவறு   ஆனொல் R சரி  

51. ரகொடிட்ட இடத்ரத நிைப்புக. 

  அ. அணுக்கரு விரனத்திைன் _________ குைியொக உள்ளர ொது அணுக்கரு உரல ஆ த்தொன 
நிரலயில்  உள்ளது.            ( மநர் குறி ) 

   ஆ.  டிம எரிப ொருள்கள் ______ வரகயொன ஆற்ைல் மூலங்கள் ஆகும்.     புதுப் ிக்க் இயலொத  

52. விதி வரையறு. 

மொறொ பவப் நிதலயில், கடத்தி ஒன்றின் வழிமய  ொயும் சரீொன மின்மனொட்டம் அதன் 
முதனகளுக்கு இதடமயயுள்ள மின்னழுத்த மவறு ொட்டிற்கு மநர்த்தகவில் இருக்கும். ஃ I α V 

53. மின்னழுத்த ரவறு ொடு என்ைொல் என்ன? அதன் SI அலகு யொது? 

ஒரு மின்சுற்றில் இரு புள்ளிகளுக்கிதடமய உள்ள மின்னழுத்த மவறு ொடு என் து ஒரு 
புள்ளியிலிருந்து மற்பறொரு புள்ளிக்கு ஓரலகு மநர் மின்னூட்டத்தத நகர்த்தச் பசய்யப் டும் 
மவதல ஆகும். 
மின்னழுத்த மவறு ொட்ட்டின் அலகு மவொல்ட். 

54. ப ொருத்துக. 
    அ. மின்தரட              -   (i)     
   ஆ. ஒளி உமிழ் ரடரயொடு   –   (ii)  
    இ. அம்மீட்டர்              _  (iii)    
    ஈ. ரவொல்ட்மீட்டர்.          -  (iv)   

விதட : அ.(iv)   ஆ.(i)     இ.(ii)    ஈ (iii) 
55. தவரைத் திருத்துக. 

    அ. முதன்ரம மின்கலன்கரள மீண்டும் மின்ரனற்ைம் பசய்ய இயலும்.  
    அ. முதன்தம மின்கலன்கதள மீண்டும் மின்மனற்றம் பசய்ய இயலொது.  

    ஆ. துரண மின்கலன்கரள மீண்டும் மின்ரனற்ைம் பசய்ய இயலொது. 
        ஆ. துதண மின்கலன்கதள மீண்டும் மின்மனற்றம் பசய்ய இயலும். 

56.  டிம எரிப ொருளின்  யன் ொடொனது தீங்கு விரளவிக்கக் கூடியது. இக்கூற்ரை நியொயப் டுத்துக. 
 டிம எரிப ொருளின்  யன் ொடொனது கொற்று மொசு டல், அமிலமதழ,  சுதமயக வொயுக்களின் 
உருவொக்கம் ம ொன்ற தயீ விதளவுகதளக் பகொண்டதவ. 

57. ப ொருத்துக. 
    அ ஓம் விதி.     -     (i) E = mC2 
    ஆ. ெலீ் பவப்  விதி    -     (ii) P = VI 
    இ. மின்திைன்     -     (iii) H = VIT 
    ஈ. ஐன்ஸ்டின் நிரை ஆற்ைல் பதொடர்பு -     (iv) V = IR 

விதட : அ.(iv)   ஆ.(iii)     இ.(ii)    ஈ(i) 
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58. மின்ரனொட்டத்தின் பவப் விரளவின் அடிப் ரடயில் பசயல் டும் கருவிகள் சிலவற்ரை 
 ட்டியலிடுக? 

இஸ்த்திரிப்ப ட்டி, பரொட்டி சுடும் அடுப்பு, தமக்மரொஅதல சதமயல் கலன், பவந்நீர் சூமடற்றி 

59. 18 ஓம், 6 ஓம் மின்தரடகள் 6 V மின்கல அடுக்குடன் பதொடைொக இரணக்கப் ட்டுள்ளன. எனில், 
சுற்ைின் பமொத்த மின்தரட,   சுற்ைில்  ொயும் மின்ரனொட்டம் இவற்ரைக் கணக்கிடுக. 

தரீ்வு : 

மின்ததடகள் R1 = 18       R2 =6   

பமொத்த மின்ததடகள் RS = R1+R2  =  18 + 6 = 24 ஓம் 

மின்னழுத்த மவறு ொடு(V) = 6 V 

ஃ சுற்றில்  ொயும் மின்மனொட்டம்    

 
 

                            
 

  
 = 0.25 A 

 

60. மின் உறுப்புகரளயும் அதன் குைியடீுகரளயும் அட்டவரணப் டுத்துக. 

 
61. ப ொருத்துக. 

    அ. அணுக்கருப்  ிளவு  -    (i) ஐன்ஸ்டீன்   

    ஆ. ரைடியம், ப ொரலொனியம்  -    (ii) ஆட்ரடொ  ொன், ஸ்ட்ைொஸ்ரமன் 

    இ. நிரை ஆற்ைல் பதொடர்பு  -    (iii) ப ன்ைி ப க்பகொைல் 

    ஈ. கதிரியக்கம்    -    (iv) ரமடம் ரமரி,  ியரி கியூரி 

விதட : அ.(ii)   ஆ.(iv)   இ.(i)   ஈ.(iii) 
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62. முதன்ரம மின்கலன், துரண மின்கலன் ரவறுப் டுத்துக. 
முதன்தம மின்கலன் துதண மின்கலன் 

மீள இயலொத மவதிவிதனகள் 
நதடப றுகிறது 

மீள் மவதிவிதனகள் 
நதடப றுகிறது 

மின்மனற்றம் பசய்ய இயலொது மின்மனற்றம் பசய்ய இயலும் 

எ.கொ : பலக்லொஞ்சி மின்கலன் எ.கொ : கொரிய அமிலச் மசமக்கலன்  

63. ஒரு கிரலொ கிைொம் நிரை முழுவதும் ஆற்ைலொக மொற்ைப் டும் ர ொது கிரடக்கும் ஆற்ைரலக் 
கணக்கிடுக. 
தீர்வு :  
       நிரை (m) = 1 கிகி  ஒளியின் திரசரவகம்(C) – 3 × 108 மீ/வி 
 E = mC2 

 E = 1 × (3 × 108)2 

 E = 9 × 1016J 
கிரடக்கும் ஆற்ைல் E = 9 × 1016J 
 

 ொடம் –17 மின்மனொட்டத்தின் கொந்த விதளவும் ஒளியியலும் 

1. பலன்ைின் திைனின்  SI  அலகு ________________.        தடயொப்டர் 
2.  ப்புள் பதொரல ரநொக்கியில் ப ொருத்தப் ட்ட ஆடி _________________.  நிள்வதளய ஆடி 
3. மின்னொற்ைரல  எந்திை ஆற்ைலொக  மொற்ைக்கூடிய  சுழலும் கருவி _________.   மின்மமொட்டொர் 
4. ஒரு  கம் ிச் சுருரளொடு பதொடர்புரடய  கொந்தப் ொயம்  மொறும்ப ொழுது  அதில் மின்னியக்கு விரச 

தூண்டப் டும்  என் ரதக் கண்டைிந்தவர்______________.      ஃ ொரமட 
5. மின்கொந்த தூண்டரலக் கண்டு ிடித்தவர்       ஃ ொரமட 

6. அதிகத்திைன் இழப்பு  இல்லொமல்  நீண்ட  பதொரலவிற்கு  மின்திைரன அனுப்  ஏற்ை   மின்ரனொட்டம் 

____________.        மொறுதிதச மின்மனொட்டம் 

7. எந்த ஆடியில் ப ொருளின் முழு உருவமும் ரதொன்றும்?           குவி ஆடி 
8. பவற்ைிடத்தில் ஒளியின் திரசரவகம் _______________.      3×108 மீ/வி 
9. கண்ணில் நுரழகின்ை  ஒளியின்  அளரவக்  கட்டுப் டுத்தி  ஒழுங்கு டுத்துவது ______.      கண்  ொதவ 

10. விண்ணிரலரய   ைொமரிப்புப்   ணிகரள  ரமற்பகொள்ளும்  வரகயில்  வடிவரமக்கப் ட்ட  ஒரை 
பதொரலரநொக்கி _______________.         ப்புள் பதொதலமநொக்கி 

11. தூண்டு  மின்ரனொட்டத்தின்  திரசரய  ஃ ிளமிங்  _________  விதிமூலம்  ப ைலொம்.         

வலக்தகவிதி 
12. ___________________ ல் எந்திை ஆற்ைல், மின்னொற்ைலொக மொற்ைப் டுகிைது.    மின் இயற்றி 
13. மின் இயற்ைி பசயல் டும் தத்துவம்      மின்கொந்தத் தூண்டல் 
14. மின் இயற்ைியில்  ிளவுப் ட்ட வரளயத்ரதப்  யன் டுத்துவதன் ரநொக்கம்  

மின்மனொட்டத் திதசதய மொற்ற 
15.  மின்ரனொட்டத்தின் திரசரய மொற்ைப்  யன் டுவது         திதசமொற்றி 
16. பவளிரநொக்கிய  எதிபைொளிக்கும்  வரள ைப்ர க்  பகொண்ட  ஆடிகள்  _______________.  குவி ஆடிகள் 
17. ரகொளக ஆடியின் வரளவு ஆைத்திற்கும், குவிய தூைத்திற்கும் உள்ள பதொடர்பு        R = 2f 
18. முப் ட்டகத்தின் வழியொக ஒளி பசல்லும் ர ொது மிக குரைந்த அளவு விலகல் அரடயும் நிைம் ________.   

சிவப்பு  
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19. முப் ட்டகத்தின் வழியொக ஒளி பசல்லும் ர ொது மிக அதிக அளவு விலகல் அரடயும் நிைம் 

____________.            ஊதொ 

20. விண்மீன்கள் மின்னுதல் வளிமண்டலத்தில் ஏற் டும் __________ஆல் நிகழ்கிைது.   ஒளிவிலகல். 
21. விழிக்ரகொளத்தின் விட்டம் ஏைத்தொழ                2.3 cm 
22. குழி பலன்சின் திைன் எப்ர ொதும் ________ குைி உரடயது.         எதிர் 

23. ஆடி சமன் ொடு           

 
 

 

 
 

 

 
 

24. பலன்சு சமன் ொடு           

 
 

 

 
 

 

 
 

25. ஸ்பநல் விதியின் சூத்திைம்              
    

    
  மொைிலி   

26.  ல் மருத்துவர்கள்  யன் டுத்தும் ஆடி           குழி ஆடி 
27. வொகனங்களில்  ின்னொல் வரும் வொகனங்கரளக் கொண  க்கவொட்டில் ப ொருத்தப் ட்டுள்ள ஆடி  

குவிஆடி 
28. கிட்டப் ொர்ரவ குரைரயச் சரி பசய்யப்  யன் டுவது        குழி பலன்ஸ் 
29. தூைப் ொர்ரவ குரைரயச் சரி பசய்யப்  யன் டுவது        குவி பலன்ஸ் 
30. விண்பவளி வைீர் ஒருவருக்கு வொனம் நீல நிைத்திற்குப்  திலொக இருண்டு கொணப் டுவதன் 

கொைணம்? 
வொனத்தில் வளிமண்டலம் இல்லொமல் பவற்றிடமொக உள்ளதொல் ஒளிச்சிதறல் 
இல்தல.ஆகமவ விண்பவளி வரீர் ஒருவருக்கு வொனம் நீல நிறத்திற்குப்  திலொக இருண்டு 
கொணப் டுகிறது. 

31. ஒரு AC மின்னியற்ைியில் நழுவு வரளயத்திற்கு  திலொக  ிளவுப் ட்ட வரளயங்கள் 
 யன் டுத்தினொல் என்ன நிகழும்? 
மொறுதிதச மின்மனொட்டத்திற்கு  திலொக மநர்திதச மின்மனொட்டம் உருவொகும். மின்மனொட்டம் 
ஒமர திதசயில்  ொயும். 

32. அ.ரகொளக பலன்சுக்கொன குைியடீ்டு மை ின் டி குவிபலன்ைின் குவியத் பதொரலவு ________ 
குைியுரடயது.            மநர் 
ஆ.குழிபலன்ைின் குவியத் பதொரலவு __________ குைியுரடயது.      எதிர் 

33. கொந்தத்தின் உள்ரள கொந்தப்புலக்ரகொடுகள்  கொந்தத்தின் ______ முரனயில் பதொடங்கி, _____ முரனயில் 

முடியும்.                                                                                                   (  பதன் , வட ) 
34. ப ொருத்துக. 

அ. ரமரயொ ியொ  - (i) குவி பலன்ஸ் 
ஆ.ர  ர் பமட்ரைொ ியொ - (ii) குழி ஆடி 
இ. ிைஸ்ர ரயொ ியொ  - (iii) குழி பலன்ஸ் 
ஈ. ல் மருத்துவர்  - (iv) இரு குவியக் கண்ணொடி 
விதட : அ.(iii)    ஆ.(i)     இ.(iv)     ஈ.(ii) 

35. ப ொருத்துக. 
அ. மின்கொந்தத் தூண்டல் ஆய்வு  - (i)  ொைரட 
ஆ. மின்கொந்தத் தூண்டல்   - (ii) எட்வின்  ப்புள் 
இ.ஒளிவிலகல் விதி    - (iii) ஒயர்ஸ்படட் 
ஈ. ப்புள் வொன் பதொரலரநொக்கி  - (iv) ஸ்பநல் 
விதட : அ.(iii)    ஆ.(i)    இ.(iv)    ஈ.(ii) 
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36. மொறுதிரச மின்ரனொட்டம் என்ைொல் என்ன? 
குறிப் ிட்ட கொல இதடபவளியில் சரீொக அதன் திதசதய மொற்றிக் பகொள்ளும் மின்மனொட்டம் 
மொறுதிதச மின்மனொட்டம்(AC) எனப் டும். 

37. ரநர்திரச மின்ரனொட்டம், மொறுதிரச மின்ரனொட்டம் ரவறு டுத்துக. 

மநர்திதச மின்மனொட்டம்(AC) மொறுதிதச மின்மனொட்டம்(DC) 
குறிப் ிட்ட கொல இதடபவளியில் 
மின்மனொட்டம் திதசதய மொற்றிக் பகொள்ளும். 

உருவொகும் மின்மனொட்டம் புறச்சுற்றில் 
ஒமர திதசயில்  ொயும் 

திறன் இழப்பு இல்லொமல் மின்சொரத்தத 
ஓரிடத்திலிருந்து மற்பறொரு இடத்திற்கு 
அனுப் லொம் 

திறன் இழப்பு அதிகம் 

38. ஃ ிளமிங் வலக்ரக விதி கூறுக. 
வலக்தகயின் சுட்டுவிரல், நடுவிரல், ப ருவிரல் மூன்தறயும் ஒன்றுக்பகொன்று மநர்குத்தொக 
தவக்கவும். சுட்டுவிரல் கொந்தப்புலத்தின் திதசதயயும், ப ருவிரல் கடத்தி இயங்கும் 
திதசதயயும் குறித்தொல், நடுவிரல் தூண்டு மின்மனொட்டத்தின் திதசதயக் குறிக்கும். இது 
ஃ ிளமிங் வலக்தக விதி எனப் டும். 

39. ஃ ிளமிங் இடக்ரக விதி கூறுக. 
இடக்தகயின் ப ருவிரல், சுட்டுவிரல், நடுவிரல் ஆகிய மூன்தறயும் ஒன்றுக்பகொன்று 
பசங்குத்தொக தவக்கவும். சுட்டுவிரல் கொந்தப்புலத்தின் திதசதயயும், நடுவிரல் 
மின்மனொட்டத்தின் திதசதயயும் குறித்தொல் ப ருவிரல் கடத்தி இயங்கும் திதசதய அல்லது 
விதசயின் திதசதயக் குறிக்கும். இதுமவ ஃ ிளமிங் இடக்தக விதி எனப் டும். 

40. எதிபைொளிப்பு விதிகரள கூறுக. 
  டுமகொணமும் எதிபரொளிப்புக் மகொணமும் சமம்.( i = r ). 
  டுகதிர், எதிபரொளிப்புக்கதிர்,  டுபுள்ளியில் எதிபரொளிப்புத் தளத்திற்கு வதரயப் ட்ட 

பசங்குத்துக்மகொடு ஆகியதவ ஒமர தளத்தில் அதமயும். 
41. குவியொடியின்  யன்கரளப்  ட்டியலிடுக : 

 வொகனங்களின்  க்கவொட்டில் ப ொருத்தப்  ட்டுப்,  ின்னொல் வரும் வொகனங்கதளப் 
 ொர்ப் தற்கொன கண்ணொடியொகப்  யன் டுகிறது.  ொதுகொப் ொன  யணத்தத உறுதி 
பசய்கிறது;  

 ப ொருளின் மநரொன  ிம் த்தத உருவொக்கும்.   
 ப ொருளின் முழு உருவத்ததயும்  ொர்க்கலொம்.  

42. ஒளிவிலகல் வரையறு? 
ஒளி ஊடுருவும் ஓர் ஊடகத்திலிருந்து  மற்மறொர் ஊடகத்தினுள் பசல்லும்ம ொது அதன் திதச 
மொறும் நிகழ்வு ஒளிவிலகல் எனப் டும்.  

43. குழியொடியின்  யன்கள் : 
 குழியொடிகள் ப ொதுவொகக் தக விளக்குகள், பதரு விளக்குகள், வொகனங்களின் முகப்பு 

விளக்குகள் ஆகியவற்றில் பசறிவுமிக்க இதணக்கதிர்கதளப் ப றுவதற்குப் 
 யன் டுகின்றன.  

 முகத்தின் ப ரிதொக்கப் ட்ட மதொற்றத்ததக் கொட்டும் சவரக் கண்ணொடியொகப் 
 யன் டுகிறது.  

  ல் மருத்துவர்கள் மநொயொளிகளுதடய  ற்களின் உருப்ப ருக்கப் ட்ட மதொற்றத்ததக் 
கொணப்  யன் டுத்துகின்றனர்.  

 சூரிய அடுப்புகளில் ஒளிதயக் குவித்து, பவப் த்தத உண்டொக்கப் ப ரிய குழியொடிகள் 
 யன் டுகின்றன.  
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44. ஒளி விலகல் விதிகரள கூறுக. 
(அ)  டுகதிர், விலகுகதிர்,  டு புள்ளியில் அவ்விரு ஊடகங்கள் சந்திக்கும்  ரப் ிற்கு 
வதரயப் ட்ட பசங்குத்துக்மகொடு ஆகியதவ ஒமர தளத்தில் அதமயும். 
(ஆ) ஒளியின் குறிப் ிட்ட வண்ணத்ததயும், குறிப் ிட்ட ஊடகங்கதளயும் ப ொறுத்த வதர 
 டுமகொணத்தின் தசன் மதிப் ிற்கும், விலகுமகொணத்தின் தசன் மதிப் ிற்கும் உள்ள தகவு 
மொறிலியொகும். இது ஸ்பநல் விதி எனப் டும்.  
‘i’ என் து  டுமகொணம், ‘r ’ என் து விலகுமகொணம் எனில் sin i / sin r = மொறிலி. 

45. கூற்று (A) :   முப் ட்டகம் ஒன்ைில் பவள்பளொளி அதன் ஏழு வண்ணங்களொக நிைப் ிரிரக 
அரடகிைது.  
கொைணம் (R) : முப் ட்டகம் ஒன்ைின் வழிரய ஒளி பசல்லும் ர ொது பவவ்ரவறு நிைமுரடய 
ஒளிக்கதிர்கள்  பவரவறு ரகொண அளவு விலகலரடயும். 
அ)A மற்றும் R சரியொனது. R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம்                    

ஆ)A மற்றும் R சரியொனது R, A வுக்கொன சரியொன விளக்கம் அல்ல                                                                                        

இ)A சரி ஆனொல் R தவறு              ஈ) A தவறு   ஆனொல் R சரி  

46. அ.ஒளி  எதிபைொளித்தலுக்கொன  குைியடீ்டு  மைபுகளின் டி  ரகொளக  ஆடிகளில்  ப ொருள்  _____________ 
 க்கம் ரவக்கப் ட ரவண்டும்.                               ( இடது ) 
ஆ.சிைிய  திைப்பு பகொண்ட  ரகொளக  ஆடிகளின்  வரளவு  ஆைம்  குவியத்தூைத்தின்  _________ 

மடங்கொகும்.            ( இரு ) 
47. தவரைத் திருத்துக.  

அ. குைிப் ிட்ட கொல இரடபவளியில் சீைொக அதன் திரசரய மொற்ைிக் பகொள்ளும். இவ்வரகயொன     

         மின்ரனொட்டம் ரநர்திரச  (DC) மின்ரனொட்டம். 
அ. குறிப் ிட்ட கொல இதடபவளியில் சரீொக அதன் திதசதய மொற்றிக் பகொள்ளும். இவ்வதகயொன    

         மின்மனொட்டம் மொறுதிதச (AC) மின்மனொட்டம் 
ஆ. AC மின் இயற்ைியில் மின்ரனொட்டம் ஒரை திரசயில்  ொயும். 
    DC மின் இயற்றியில் மின்மனொட்டம் ஒமர திதசயில்  ொயும். 

48. ப ொருத்துக. 
அ.ஒளியின் திரசரவகம்   - (i) 2.3 பச.மீ 
ஆ.ரவைத்தின் ஒளிவிலகல் எண்  - (ii) 3×108 மீ/வி 
இ.விழிக்ரகொளத்தின் விட்டம்   - (iii) 25 பச.மீ 
ஈ.கண்ணின் மீச்சிறு பதொரலவு  - (iv) 2.42 
விதட : அ.(ii)     ஆ. (iv)     இ.(i)     ஈ.(iii) 

49. ஆ. ஒரு குழிபலன்ைின் குவியத்தூைம் 2 மீ எனில், பலன்ைின் திைன் கொண்க. 

  
 

 
 

  
 

  
 

                                                                 
50. கண்ணின் விழிக்ரகொளம் நீள்வதொல் என்ன ரநரிடும்? 

 கிட்டப் ொர்தவ குதற ொடு (தமமயொ ியொ) ஏற் டும். 
 ப ொருளின்  ிம் ம் விழித்திதரக்கு முன் ொகமவ குவிக்கப் டும். 
 பதொதலவில் உள்ள ப ொருள்கதள பதளிவொகக் கொண இயலொது. 

51. கண்ணின் விழிக்ரகொளம் சுருங்கிவிட்டொல் என்ன ரநரிடும்? 
 தூரப் ொர்தவ குதற ொடு (த  ர் பமட்மரொ ியொ) ஏற் டும். 
 ப ொருளின்  ிம் ம் விழித்திதரக்குப்  ின்னொல் குவிக்கப் டும். 
 அருகில் உள்ள ப ொருள்கதள பதளிவொகக் கொண இயலொது. 
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52.  அ. ஒரு ரமொட்டொர் வொகனத்தில்  யன் டுத்தப் ட்டுள்ள குவியொடியின் வரளவு ஆைம் 3 மீ. அந்த 
ஆடியின் வழிரய  ின்புைம் 5 மீ பதொரலவில் ஒரு ர ருந்து வருகிைது எனில், ர ருந்தில் 
 ிம் த்தின் பதொரலவு மற்றும் தன்ரமரயக் கொண்க. 
தரீ்வு : வதளவுஆரம் R = +3 மீ      ப ொருளின் பதொதலவு u = -5மீ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

   
 

 

     
 

 

   
 

 

    
 

                                         

                                                                                                                 
 

 
     

     

   
 

   

   
 

                                                  V = 1.15m 

        ஆ. ஒரு குழிபலன்ைின் குவியத்பதொரலவு 15 பசமீ பலன்ைிலிருந்து 10பசமீ பதொரலவில்    

            ிம் ம் உண்டொகப் ப ொருள் பலன்ைிலிருந்து எவ்வளவு பதொரலவில் ரவக்கப் ட ரவண்டும்? 

                  தரீ்வு :                                      v = -10 பச.மீ       f = -15 பச.மீ     u = ? 

                                                                              
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                   
53. ரகொடிட்ட இடங்கரள நிைப் வும் 

அ.கிட்டப் ொர்ரவ : ரமரயொ ியொ  : தூைப் ொர்ரவ : _____________   விரட : ர  ர்பமட்ரைொ ியொ 
ஆ.குரைந்த விலகல் : சிவப்பு   :  அதிக விலகல்  : ___________   விரட :ஊதொ 
இ.சூரிய அடுப்பு : குழி ஆடி     :   ப்புள் வொன் பதொரலரநொக்கி _____  விரட : நீள்வரளய ஆடி 
ஈ.AC மின்னியற்ைி  : நழுவு வரளயம்  : DC மின்னியற்ைி ________ விரட :  ிளவுப் ட்ட வரளயம் 
உ.உருப்ப ருக்கம் : U / V  :  பலன்ைின் திைன் : __________________ விரட : 1 / f 
ஊ.கிட்டப் ொர்ரவ : குழிபலன்ஸ்   :  தூைப் ொர்ரவ  :____________   விரட : குவிபலன்ஸ் 

54. பலன்ஸ் சமன் ொடு : _________________________                      விரட : 1/V – 1/U = 1/f 
55.  பலன்ைின் உருப்ப ருக்கம் : ___________________________            விரட : U / V 
56. புைச்சுற்ைில் மின்ரனொட்டம் ஒரை திரசயில்  ொயும் மின்னியற்ைி ______________ 

                விரட : ரநர்திரச மின்ரனொட்ட மின்னியற்ைி 
57. மீத்பதொரலவில் உள்ள ர பைொளிர் முகில் ஆய்வுகளுக்குப்  யன் டும் பதொரலரநொக்கி  

            விரட :  ப்புள் பதொரலரநொக்கி 
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58. அ. ொர்ரவக் குரை ொடுகரளயும் அதரன  சரிபசய்தரலயும் விளக்குக.  

 ொர்தவக் குதற ொடும் சரிபசய்தலும் 

முக்கியமொன மூன்று ப ொதுவொன  ொர்தவக் குதற ொடுகள் உள்ளன. அதவ 

              1. கிட்டப் ொர்தவ அல்லது தமமயொ ியொ 

              2. தூரப் ொர்தவ அல்லது த  ர்பமட்மரொ ியொ 

              3. விழி ஏற் தமவுத் திறன் குதற ொடு அல்லது ப்ரஸ்த மயொ ியொ. 

1. கிட்டப் ொர்தவ (தமமயொ ியொ) 
 இக்குதற ொடுள்ள ஒருவர் அருகில் உள்ள ப ொருள்கதளத் பதளிவொகப்  ொர்க்க முடியும். 

 இக்குதற ொடுதடய ஒருவரின் மசய்தமப்புள்ளி முடிவிலிக்கு முன் ொக இருக்கும். 

 கிட்டப் ொர்தவ உதடயவரின் கண்ணில் பதொதலப ொருளின்  ிம் ம்  விழித்திதரக்கு 

முன் ொகமவ மதொற்றுவிக்கப் டுகிறது. விழித்திதரயில் மதொற்றுவிக்கப் டுவதில்தல. 

இக்குதற ொடு மதொன்றுவதற்கொன கொரணங்கள் 

1. விழிபலன்சின் அதிகப் டியொன வதளவு 

2. விழிக்மகொளம் நீள்வது 

 இக்குதற ொட்தடத் தகுந்த திறனுதடய குழிபலன்தசப்  யன் டுத்திச் சரிபசய்யலொம் 

தூரப் ொர்தவ (த  ர்பமட்மரொ ியொ) 
 தூரப் ொர்தவயுதடய ஒருவர் பதொதலவில் உள்ள ப ொருள்கதளத் பதளிவொகக் கொண 

இயலும். அண்தமயிலுள்ள ப ொருள்கதளத் பதளிவொகக் கொணமுடியொது. 

 அருகிலுள்ள ப ொருளிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் விழித்திதரக்குப் ின்னொல் 

குவியப் டுத்தப் டுகின்றன.  

இக்குதற ொட்டிற்கொன கொரணங்கள் 

1. விழிபலன்சின் குவியத்பதொதலவு நீண்டிருத்தல். 

2. விழிக்மகொளம் சிறியதொவது. 

சரி பசய்யும் முதற : 
 தகுந்த திறனுதடய குவிபலன்தசப்  யன் டுத்தி, இக்குதறதயச் சரி பசய்யலொம். 

விழி ஏற் தமவுத் திறன் குதற ொடு அல்லது ப்ரஸ்த மயொ ியொ. 

 அன்ன்தமப் புள்ளி  டிப் டியொக விலகிச்பசல்லும் 

 அருகில் உள்ள ப ொருள்கதளத் பதளிவொகவும் வசதியொகவும்  ொர்க்க இயலொது. 
இக்குதற ொடு மதொன்றுவதற்கொன கொரணங்கள் 

  டிப் டியொக விழிபலன்சின் வதளயும் தன்தம குதறவது. 

  சிலியரித்ததசகள்  லவனீமதடவது ம ொன்றதவமய இக்குதறப் ொட்டிற்கு கொரணம் 

சரி பசய்யும் முதற : 
தகுந்த திறன் உதடய இரு குவியக் கண்ணொடிகதளப்  யன் டுத்தலொம். 
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 த்தொம் வகுப்பு – அறிவியல் பசய்முதறத் மதர்வு கல்வி அமுது குறிப்புகள் 
தொவரவியல் 

1.மலரின்  ொகங்கதளப்  ிரித்து  ொர்தவக்குச் சமர்ப் ித்தல் 
மநொக்கம் :  உள்ளுரில் கிரடக்கும் மலர்களின் புல்லி வட்டம்,அல்லி வட்டம், மகைந்தத்தொள்    
            வட்டம்,சூலக வட்டம் ஆகியவற்ரை தனியொகப்  ிரித்து  ொர்ரவக்குச் சமர்ப் ித்தல்.  

மததவயொனதவ ;: பசம் ருத்தி,ஊசி  
பசய்முதற :பசம் ருத்தி மலரின் புல்லி வட்டம், அல்லி வட்டம், மகைந்ததொள் வட்டம், சூலக  
             வட்டம் ஆகியவற்ரை தனிரமப் டுத்தி தனித்தொளில் ஒட்டி சமர்ப் ித்ரதன். 

 டம் : 

 
முடிவு: மலரின்  ொகங்கள் தனித்துப்  ிரித்துப்  ொர்ரவக்குச் சமர்ப் ிக்கப் ட்டது. 
 
2. பநொதித்தல் ஆய்வு (கொற்றில்லொ சுவொசம்)  
மநொக்கம் : பநொதித்தல் நிகழ்விரன (கொற்ைில்லொ சுவொசம்) நிரூ ித்தல்.  
மததவயொன ப ொருட்கள்: சர்க்கரை கரைசல், ஈஸ்ட், கூம்புக்குடுரவ, சுண்ணொம்பு நீர்,முகரவ. 

 
 
பசய்முதற:  
1. சிைிதளவு ஈஸ்ட் கலந்த சர்க்கரை கரைசரல கூம் ிக்குடுரவயில் எடுத்துக்பகொண்ரடன் .  
3. ர ொக்கு குழொய் பகொண்ட அரடப் ொனொல் குடுரவரய மூடிரனன்.  
4. ர ொக்கு குழொயின் மறுமுரன  கீ்கரில் உள்ள சுண்ணொம்பு நீரினுள் மூழ்குமொறு ப ொருத்திரனன். 
5. 2 மணி ரநைம் கழித்து கண்டைிந்தவற்ரை அட்டவரணப் டுத்திரனன். 

கொண் து அைிவது 
சுண்ணொம்பு நீர்  ொல் ர ொல் மொைியது. 
குடுரவயில் ஆல்க ொல் வொசம் உணைப் ட்டது 

பநொதித்தல் விரனயில், CO2, எத்தனொல் 
உருவொகியது. 

 
முடிவு : ஈஸ்ட் சர்க்கரை கரைசரல பநொதிக்கச் பசய்யும் ர ொது CO2, எத்தனொல் உருவொகிைது.  
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3.பகொடுக்கப் ட்டுள்ள கண்ணொடி நழுவத்திதன நுண்மணொக்கியின் மூலம் உற்றுமநொக்குதல்.  
a) மகரந்தத யின் குறுக்கு பவட்டுத் மதொற்றம்  
மநொக்கம் : கண்ணொடி நழுவத்திரன நுண்ரணொக்கியின் மூலம் - அரடயொளம் கொணல்.  
மததவயொன ப ொருள்கள் : நுண்ரணொக்கி, நழுவம்  
அதடயொளம் கொணல் :  
   பகொடுக்கப் ட்ட நழுவம் மகைந்தர யின் குறுக்கு பவட்டுத் ரதொற்ைம் என அைியப் ட்டது.  
கொரணங்கள்:   

1. நொன்கு சுவர் அடுக்கு கொணப் டுகிைது.  
2. உள் அடுக்கிற்கு ட டீ்டம் என்று ப யர். 
3. மகைந்தர யிலுள்ள மகைந்த  

அரைகளில் ரமக்ரைொஸ்ர ொர் உள்ளது.  
4. குன்ைல்  ிரிவு மூலம் மகைந்ததூள் உருவொகிைது. 

முடிவு : பகொடுக்கப் ட்ட நழுவம் -மகைந்தர யின் குறுக்கு பவட்டுத் ரதொற்ைம் என அைியப் ட்டது. 

3. b) சூலின் நீள் பவட்டுத்மதொற்றம்  
மநொக்கம் : கண்ணொடி நழுவத்திரன நுண்ரணொக்கி மூலம்  ொர்த்து அரடயொளம் கொணுதல்.  
மததவயொன ப ொருள்கள்: நுண்ரணொக்கி, நழுவம்  
அதடயொளம் கொணல்:பகொடுக்கப் ட்டுள்ள நழுவம் சூலின் நீள்பவட்டுத் ரதொற்ைம் என அைியப் ட்டது.  
                  
 
 
 
 
 
 
கொரணம் :  

1. இைண்டு அடுக்கு சூலுரை கொணப் ட்டது.   
2. ஒரு நுனியில் நுண்ணிய சூல்துரள ரமக்ரைொர ல் கொணப் ட்டது.  
3. கருப்ர யில் 8 உட்கருக்கள் உள்ளன.              

முடிவு : பகொடுக்கப் ட்ட நழுவம் - சூலின் நீள் பவட்டுத்ரதொற்ைம் என அைியப் ட்டது. 

 
4. கனிகதள வதகப் டுத்தி  டத்துடன் கொரணங்கதளக் கண்டறிதல்.   
அ. மநொக்கம் : பகொடுக்கப் ட்டுள்ள கனியின் வரகரய தகுந்த கொைணங்களுடன்  டம்  வரைந்து      
           விளக்குதல்  
அதடயொளம் கொணுதல் : கனியின் வரக- ப ர்ரி - தக்கொளி (சரதப் ற்றுள்ள தனிக்கனி) 
கொரணங்கள்:  

1.  ல சூல் இரலகள் இரணந்து கனி உருவொகிைது  
2. பவளித் ரதொல் பமல்லியது  
3. நடுத்ரதொல் உள்ரதொல் சொறு நிரைந்த  குதியொக உள்ளது.  
4. கனி முழுவதும் உண்ணக்கூடியது. 

 
முடிவு: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள கனியின் வரகரய தகுந்த                                                          
        கொைணங்களுடன்  டம்  வரைந்து விளக்கப் ட்டது. 
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ஆ. மநொக்கம்: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள கனியின் வரகரய தகுந்த கொைணங்களுடன்  டம்  வரைந்து    
          விளக்குதல். 
அதடயொளம் கொணுதல் : கனியின் வரக – திைள்கனி-  ொலியொல்தியொ ( பநட்டிலிங்கம் ). 

         
கொரணங்கள்:  

1. ஒரு மலரின் இரணயொத  ல சூல் இரலகளில் இருந்து உருவொகிைது  
2. ஒவ்பவொரு சூல் இரலயும் கனியொக மொைியுள்ளது.  
3. கொம் ில் அரனத்து கனிகளும் இரணந்துள்ளன. 

முடிவு: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள கனியின் வரகரய தகுந்த கொைணங்களுடன்  டம்  வரைந்து      
        விளக்கப் ட்டது. 
 
இ. மநொக்கம் : பகொடுக்கப் ட்டுள்ள கனியின் வரகரய தகுந்த கொைணங்களுடன்  டம்  வரைந்து  
           விளக்குதல். 
அதடயொளம் கொணுதல் : கனியின் வரக – கூட்டுக்கனி- ரசொரைொசிஸ் (  லொ ). 
கொரணங்கள்:  
1. ஒரு ப ண் மஞ்சரி முழுவதும் ஒரு கனியொக மொைியுள்ளது.   
2. கருவுற்ை மலர் சிறு கனிகளொக மொைியுள்ளது.  
3. தடித்த சரதப்  ற்றுள்ள பூவிதழ் உண்ணும்  குதி ஆகும். 
4.விரதரய சுற்ைியுள்ள ரதொல் கனித்ரதொல் ஆகும். 
முடிவு: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள கனியின் வரகரய தகுந்த கொைணங்களுடன்  டம்  வரைந்து    
        விளக்கப் ட்டது. 

விலங்கியல் 
5.  ஸ்டொர்ச்சிற்கொன ஆய்வு  (அமயொடின் ஆய்வு முதற)  

மநொக்கம்: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள உணவு கரைசல்களொன A,B - யில் ஸ்டொர்ச் உள்ளதொ என் ரத    
           அரயொடின் ஆய்வு மூலம் கண்டைிதல்.  
மததவயொன ப ொருட்கள்: மொதிரி கரைசல்கள் ,அரயொடின், ரசொதரனக் குழொய்கள்  

பசய்முதற :மொதிரி கரைசல்கள் A,B ல் 1 மி.லி அளவு அரயொடின்  ரசர்த்து நன்கு கலக்கி நிைமொற்ைத்ரதக் 
கண்டு அட்டவரணப்  டுத்திரனன். 

அட்டவதண :  

மொதிரிகள் கண்டது அைிந்தது 

A கருநீல நிைம் ஸ்டொர்ச் உள்ளது 

B நிைமொற்ைம் இல்ரல ஸ்டொர்ச் இல்ரல 

 

முடிவு : உணவு கரைசல் A - யில் ஸ்டொர்ச் உள்ளது / உணவு கரைசல் B -யில் ஸ்டொர்ச் இல்ரல. 
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6.பகொடுக்கப் ட்டுள்ள நழுவத்தின் அதடயொளம் கண்டு  டம் வதரந்து விளக்குதல். 
அ.மநொக்கம்:  பகொடுக்கப் ட்டுள்ள நழுவத்தின் அரடயொளம் கண்டு  டம் வரைந்து  ொகங்கரளக் குைித்து 
விளக்குதல்.  
மததவயொனதவ : நுண்ரணொக்கி , நழுவம். 
பகொடுக்கப் ட்டுள்ள நழுவம் : இைத்த சிவப் ணு (எரித்ரைொரசட்டு).  
 
கொரணங்கள்:  
1. சிவப் ணு வட்ட வடிவமொக உள்ளது.  
2. இரு க்கமும் குழிந்து கொணப் டுகிைது.  
3. இளம் பசல்களில் உட்கருக்கள் உள்ளது.  
4.  ரீமொகுரளொ ின் ஆக்ைிெரன எடுத்துச் பசல்கிைது.  
 
முடிவு:  பகொடுக்கப் ட்டுள்ள நழுவம் இைத்த சிவப் ணு என அைியப் ட்டு  டம் வரைந்து      
         விளக்கப் ட்டது.  
6.ஆ) மநொக்கம்:  பகொடுக்கப் ட்டுள்ள நழுவத்தின் அரடயொளம் கண்டு  டம் வரைந்து  ொகங்கரளக்    
                 குைித்து விளக்குதல்.  
மததவயொனதவ : நுண்ரணொக்கி , நழுவம். 

பகொடுக்கப் ட்டுள்ள நழுவம் : இைத்த பவள்ரளயணு (லூக்ரகொரசட்டு).  
 
 டம் -  ொகம் : 

 
கொரணங்கள்:  

1. பவள்ரள அணுக்கள் அமீ ொய்டு வடிவம் பகொண்டது.  
2. பதளிவொன உட்கரு பகொண்டரவ  
3. ஐந்து வரக பவள்ரள அணுக்கள் கொணப் டுகின்ைன.  
4. உடலில் நுரழயும் கிருமிகரள அழிக்கிைது. 

முடிவு:  பகொடுக்கப் ட்டுள்ள நழுவம் இைத்த பவள்ரளயணு என அைியப் ட்டு  டம் வரைந்து   
        விளக்கப் ட்டது. 
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6.இ) மநொக்கம்:  பகொடுக்கப் ட்டுள்ள நழுவத்தின் அரடயொளம் கண்டு  டம் வரைந்து  ொகங்கரளக்  
               குைித்து விளக்குதல்.  
மததவயொனதவ : நுண்ரணொக்கி , நழுவம். 
பகொடுக்கப் ட்டுள்ள நழுவம் :  ிளொஸ்ரமொடியம்.  
 டம் –  ொகம் 

                      
கொரணங்கள்:  

1.  ிளொஸ்ரமொடியம் ஒரு புரைொட்ரடொரசொவொ உயிரி 
2.  ிளொஸ்ரமொடியம் மரலரியொ ரநொயிரன ஏற் டுத்தும். 
3.  ிளொஸ்ரமொடியம் ப ண் அனொ ிலஸ் பகொசு மூலம் மனிதனுக்கு  ைவுகிைது. 

முடிவு:  பகொடுக்கப் ட்டுள்ள நழுவம்  ிளொஸ்ரமொடியம் என அைியப் ட்டு  டம் வரைந்து   
         விளக்கப் ட்டது. 
7. அ) மொதிரிகதள அதடயொளம் கொணல்  
மநொக்கம்: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரிரய அரடயொளம் கண்டு விளக்குதல்  
அதடயொளம் கொணுதல்: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரி, மனித மூரள - நீள் பவட்டுத்ரதொற்ைம்.  
 டம் -  ொகம்:  

                 
குறிப்புகள்:  

1. மண்ரடரயொட்டுக் குழியினுள் மனித மூரள அரமந்துள்ளது.  
2. முன் மூரள, நடு மூரள,  ின் மூரள என மூன்று  ொகங்களொக  ிரிக்கப் ட்டுள்ளது.  
3. மூன்று சவ்வினொல் சூழப் ட்டுள்ளது.  
4. மனித மூரள நியூைொன் என்ை நைம்புச் பசல்களொல் ஆனது. 

முடிவு: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரி மனித மூரள நீள் பவட்டுத் ரதொற்ைம் என அைியப் ட்டு  
        விளக்கப் ட்டது.  
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7. ஆ) மொதிரிகதள அதடயொளம் கொணல்:  
மநொக்கம்: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரிரய அரடயொளம் கண்டு விளக்குதல்  
அரடயொளம் கொணுதல்: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரி, சிறுநீைகம் - நீள் பவட்டுத்ரதொற்ைம் ஆகும்.  
 டம் -  ொகம்:  

             
குறிப்புகள்:  

1. சிறுநீைகம் கழிவுநீக்க உறுப்பு.  
2. அவரை விரத வடிவம் பகொண்டது.  
3. ஒரு ரெொடி சிறுநீைகம் கொணப் டுகிைது.  
4. சிறுநீைகத்தின் பசயல் அலகு பநஃப்ைொன் ஆகும்.  

முடிவு: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரி மனித சிறுநீைகத்தின் நீள் பவட்டுத் ரதொற்ைம் என   
        கண்டைியப் ட்டு விளக்கப் ட்டது.. 
7. இ)  மொதிரிகதள அதடயொளம் கொணல் 
மநொக்கம்: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரிரய அரடயொளம் கண்டு விளக்குதல்  
அதடயொளம் கொணுதல்:  
           பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரி, மனித இதயத்தின்- நீள் பவட்டுத்ரதொற்ைம் ஆகும்.  
 டம் -  ொகம்:  

              
குறிப்புகள்:  

1. இதயம் கூம்பு வடிவம் பகொண்டது.  
2. இதயம் நொன்கு அரைகரள பகொண்டது.  
3. இதயத்தில் 2 ஆரிக்கிள்களும் 2 பவண்ட்ரிக்கிள்களும் உள்ளன.  
4. இதயம், இைத்தத்ரத உடலின் அரனத்து  குதிக்கும் எடுத்துச் பசல்கிைது. 

முடிவு: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரி மனித இதயத்தின் நீள்பவட்டுத் ரதொற்ைம் என கண்டைியப் ட்டு   
        விளக்கப் ட்டது. 
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8. அ) நொளமில்லொச் சுரப் ிதய அதடயொளம் கொணல்:  
மநொக்கம்: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரியில் குைிப் ிட்டுள்ள நொளமில்லொச் சுைப் ிரய அரடயொளம்   
           கொணல்.  
அதடயொளம் கொணுதல்:  பகொடுக்கப் ட்டுள்ள நொளமில்லொ சுைப் ி ரதைொய்டு சுைப் ி ஆகும்.  
அதமவிடம்:  கழுத்துப்  குதியில் (குைல் வரளயின்) இரு புைமும் உள்ளது.  
சுரக்கும்  ொர்மமொன் : ரதைொக்ைின்  
 ணிகள்:  

1. உடலின் பவப் த்ரத அதிகரிக்கிைது.  
2. வளர்ச்சிரத மொற்ைத்தின் வதீத்ரத அதிகரிக்கிைது.  
3. இைத்தத்தில் அரயொடின் மற்றும் சை;க்கரையின் அளரவ ஒழுங்கு டுத்துகிைது.  
4. இது ஒரு ஆளுரம  ொர்ரமொன். 

முடிவு: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரியில் குைிப் ிட்டுள்ள நொளமில்லொ சுைப் ி - ரதைொய்டு சுைப் ி என    
        கண்டைியப் ட்டு அது சுைக்கும்  ொர்ரமொன் மற்றும்  ணிகள் விளக்கப் ட்டது.  
 
8. ஆ) நொளமில்லொச் சுரப் ிதய அதடயொளம் கொணல்: 
மநொக்கம்: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரியில் குைிப் ிட்டுள்ள நொளமில்லொச் சுைப் ிரய அரடயொளம்  
          கொணல்.   
அதடயொளம் கொணல் : பகொடுக்கப் ட்டுள்ள நொளமில்லொ சுைப் ி லொங்கர்  ொனின் திட்டுக்கள்  
அதமவிடம் : வயிற்றுப்  குதியில் உள்ள கரணயத்தில் கொணப் டுகிைது.  
சுரக்கும்  ொர்மமொன்கள் : 
ஆல் ொ பசல்கள் - குளுக்ரகொகொரன சுைக்கிைது.  
 டீ்டொ பசல்கள்  - இன்சுலின், அரமலின் சுைக்கின்ைன.  
 ணிகள்:  

1. இன்சுலின் - இைத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளரவ கட்டு டுத்துகிைது.  
2. குளுக்ரகொகொன் கிரளக்ரகொெரன குளுக்ரகொைொக மொற்றுகிைது.  
3. இன்சுலின் குரைவொக சுைப் தொல் டயொடடீஸ் பமல்லிடஸ் ரநொய் உண்டொகிைது.  

முடிவு: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரியில் குைிப் ிட்டுள்ள நொளமில்லொ சுைப் ி - லொங்கர் ொனின்     
திட்டுக்கள் என கண்டைியப் ட்டு அது சுைக்கும்  ொர்ரமொன் மற்றும்  ணிகள் விளக்கப் ட்டது  
 
8.இ) மநொக்கம்: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரியில் குைிப் ிட்டுள்ள நொளமில்லொச் சுைப் ிரய அரடயொளம் 
கொணல்.  
அதடயொளம் கொணுதல்:  பகொடுக்கப் ட்டுள்ள நொளமில்லொ சுைப் ி அட்ரீனல் சுைப் ி ஆகும்.  
அதமவிடம் : அட்ரீனல் சுைப் ி, வயிற்றுப்  குதியில் உள்ள 2 சிறுநீைகங்களிலும் ஒவ்பவொரு 
சிறுநீைகத்தின் மீதும் அரமந்துள்ளது. 

சுரக்கும்  ொர்மமொன் :  அட்ரீனல் கொர்படக்ஸ் - ஆல்ரடொஸ்டீைொன், கொர்டிரசொன் 
                        அட்ரீனல் பமடுல்லொ  - அட்ரீனலின், நொர் அட்ரீனலின் 
 ணிகள்:  

1. ஆல்ரடொஸ்டீைொன் தொது உப்புகளின் வளர்சிரத மொற்ைத்ரதப்  ைொமரிக்கின்ைன. 
2. கொர்ட்டிரைொன் கொர்ர ொர ட்ரைட் வளர்சிரத மொற்ைத்ரதப்  ைொமரிக்கின்ைன. 
3. அட்ரீனலின் மற்றும் நொர் அட்ரீனலின் உடலின் மன அழுத்தநிரல), அவசைகொல 

நிரலகரள எதிர்பகொள்ள உடரல விரைவொகத் தயொர் பசய்கின்ைன. 
4. ஆரகயொல் இவ்விைண்டு  ொர்ரமொன்களும் அவசைகொல  ொர்ரமொன்கள் எனப் டுகின்ைன. 

முடிவு: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரியில் குைிப் ிட்டுள்ள நொளமில்லொ சுைப் ி - அட்ரீனல் சுைப் ி என       
        கண்டைியப் ட்டு அது சுைக்கும்  ொர்ரமொன் மற்றும்  ணிகள் விளக்கப் ட்டது. 
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மவதியியல் 
9.அ. கதரசலின் வதககதள கண்டறிதல்  
மநொக்கம் : பகொடுக்கப் ட்டுள்ள திண்ம மொதிரிகரளக் பகொண்டு கரைசரல தயொரித்து, வடிகட்டி,      
           அது எவ்வரக கரைசல் என கண்டைிதல்.  
மததவயொன ப ொருள்கள்: திண்ம மொதிரி, நீர்,  கீ்கர், வடிதொள், ரசொதரனகுழொய், புனல்  
பகொள்தக : உண்ரமக் கைசல் : ஒரு டித்தொனது, வடிதொளில் துகள்கள் தங்கொது. 
             கூழ்மக்கரைசல்  :  ல டித்தொனது, வடிதொளில் துகள்கள் தங்கும். 
பசய்முதற :  கீ்கரில் உள்ள தண்ணரீில் திண்ம மொதிரிரயப் ர ொட்டு கண்ணொடி குச்சிரயக் பகொண்டு 
கலக்கி கரைசரல வடிதொள்பகொண்டு வடிகட்டி கண்டவற்ரை அட்டவரணப் டுத்திரனன். அட்டவதண : 
வ.எண் கொண் ன அைிவன 
1 வடிதொளில் எவ்வித ப ொருளும் தங்கவில்ரல உண்ரமக் கரைசல் 
முடிவு:பகொடுக்கப் ட்டுள்ள திண்ம மொதிரி உண்ரமக் கரைசரல உருவொக்குகிைது.  
 
9.ஆ. கதரசலின் வதககதள கண்டறிதல்  
மநொக்கம் : பகொடுக்கப் ட்டுள்ள திண்ம மொதிரிகரளக் பகொண்டு கரைசரல தயொரித்து, வடிகட்டி,      
           அது எவ்வரக கரைசல் என கண்டைிதல்.  
மததவயொன ப ொருள்கள்: திண்ம மொதிரி, நீர்,  கீ்கர், வடிதொள், ரசொதரனகுழொய், புனல்  
பகொள்தக : உண்ரமக் கைசல் : ஒரு டித்தொனது, வடிதொளில் துகள்கள் தங்கொது. 
             கூழ்மக்கரைசல்  :  ல டித்தொனது, வடிதொளில் துகள்கள் தங்கும் 
பசய்முதற :  கீ்கரில் உள்ள தண்ணரீில் திண்ம மொதிரிரயப் ர ொட்டு கண்ணொடி குச்சிரயக் பகொண்டு 
கலக்கி கரைசரல வடிதொள்பகொண்டு வடிகட்டி கண்டவற்ரை அட்டவரணப் டுத்திரனன்.  
அட்டவதண :  
வ.எண் கொண் ன அைிவன 
1 வடிதொளில் திண்மப ொருள் தங்குகிைது பதொங்கல் 
முடிவு:பகொடுக்கப் ட்டுள்ள திண்ம மொதிரி பதொங்கரல உருவொக்குகிைது.  
 
10.அ பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரி கதரசல் அமிலமொ, கொரமொ என் தத கண்டறிதல். 
மநொக்கம்: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரி கரைசல் அமிலமொ, கொைமொ என கொணல்.   
மததவயொன ப ொருட்கள்: ரசொதரனக் குழொய்கள்,  ினொப்தலின், பமத்தில் ஆைஞ்சு, ரசொடியம். கொர் ரனட், 
துத்தநொக துருவல்.  
பகொள்தக : 

 
பசய்முதற :5 மி.லி மொதிரி கரைசரல 4 ரசொதரனக்குழொய்களில் எடுத்துக்பகொண்டு, ினொப்தலின், 
பமத்தில் ஆைஞ்சு, ரசொடியம். கொர் ரனட், துத்தநொக துருவல் ஆகியவற்ரை தனித்தனியொக கலந்து 
கண்டவற்ரை அட்டவரணப் டுத்திரனன்.  
கொட்சி  திவுகள் : 
வ.எண் ரசொதரன கொண் ன அைிவன 

1  ினொப்தலின் நிைமொற்ைம் இல்ரல  அமிலக்கரைசல்  
2 பமத்தில் ஆைஞ்சு இளஞ்சிவப்பு நிைமொக மொறுகிைது. அமிலக்கரைசல்  
3 ரசொடியம். கொர் ரனட் நுரைத்து ப ொங்குகிைது  அமிலக்கரைசல் 
4 துத்தநொக துருவல் கொற்றுக் குமிழ்கள் பவளிரயறுகிைது  அமிலக்கரைசல்  

முடிவு : பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரி கரைசல் அமிலம் ஆகும். 
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10.ஆ. பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரி கதரசல் அமிலமொ, கொரமொ என் தத கண்டறிதல். 
மநொக்கம்: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரி கரைசல் அமிலமொ, கொைமொ என கொணல்.   
மததவயொன ப ொருட்கள்: ரசொதரனக் குழொய்கள்,  ினொப்தலின், பமத்தில் ஆைஞ்சு, ரசொடியம். கொர் ரனட், 
துத்தநொக துருவல்.  
பகொள்தக : 

 
பசய்முதற : 5 மி.லி மொதிரி கரைசரல 4 ரசொதரனக்குழொய்களில் எடுத்துக்பகொண்டு  ினொப்தலின், 
பமத்தில் ஆைஞ்சு, ரசொடியம். கொர் ரனட், துத்தநொக துருவல் ஆகியவற்ரை தனித்தனியொக கலந்து 
கண்டவற்ரை அட்டவரணப் டுத்திரனன்.  
கொட்சி  திவுகள் : 
வ.எண் ரசொதரன கொண் ன அைிவன 

1  ினொப்தலின் இளஞ்சிவப்பு நிைமொக மொறுகிைது கொைக்கரைசல் 
2 பமத்தில் ஆைஞ்சு மஞ்சள் நிைமொக மொறுகிைது கொைக்கரைசல் 
3 ரசொடியம். கொர் ரனட் நுரைத்து ப ொங்கவில்ரல கொைக்கரைசல் 
4 துத்தநொக துருவல் கொற்றுக் குமிழ்கள் பவளிரயைவில்ரல கொைக்கரைசல் 

முடிவு : பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரி கரைசல் கொைம் ஆகும். 
 
11. பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரி கதரசல்களின் தன்தமதய PH தொள் பகொண்டு கண்டறியவும்.    
மநொக்கம்: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரி கரைசல்களின் தன்ரமரய PH தொள் பகொண்டு கண்டைிதல். 
மததவயொன ப ொருட்கள்: மொதிரி கரைசல்கள், PH தொள், கண்ணொடி சிற்ைகல், கண்ணொடி குச்சி 
பகொள்தக : p

H
 = 7 – நடுநிரலத் தன்ரம,  p

H
 < 7 – அமிலத்தன்ரம   p

H
 > 7 - கொைத்தன்ரம 

பசய்முதற: ஒவ்பவொரு மொதிரி கரைசகளிலிருந்து ஒரு பசொட்டு எடுத்து PH தொளில் பவவ்ரவறு 
இடங்களில் ரவத்து மொறும் நிைத்ரத பகொண்டு PH மதிப்ர  ஒப் ிட்டு அட்டவரணப் டுத்திரனன். 
கொட்சி  திவு : 

மொதிரி கொண் ன அைிவன 

நிைம் ரதொைொய மதிப்பு 
A சிவப்பு 2 அமிலம் 
B நீலம் 12 கொைம் 

முடிவு : பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரி கரைசல் A – அமிலம். 
         பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மொதிரி கரைசல் B – கொைம். 
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இயற் ியல் 
12. ஒரு ரூ ொய் நொணயத்தின் தடிமன் கொணுதல்:  
மநொக்கம் : ஒரு ரூ ொய் நொணயத்தின் தடிமரன கொணல்.  
மததவயொன ப ொருட்கள்:  திருகு அளவி, நொணயம்  
சூத்திரம்:  
  மீச்சிற்ைளவு = புரியிரடத் தூைம் / தரலக்ரகொலின் பமொத்தப்  ிரிவுகள் = 1மிமீ/100 = 0.01மி.மீ 
  தடிமன் = புரிக்ரகொல் அளவு + (தரலக்ரகொல் ஒன்ைிப்பு × மீச்சிற்ைளவு) ± சுழித்திருத்தம்  
பசய்முதற:  

1. திருகு அளவியின் மீச்சிற்ைளரவக் கண்டு ிடித்ரதன். 
2. திருகு அளவியின் சுழிப் ிரழ கண்டைிந்ரதன். (சுழிப் ிரழ - இல்ரல)  
3. நொணயத்ரத திருகு அளவியின் முகங்களுக்கிரடரய ரவத்து பமன்ரமயொக  ற்றுமொறு பசய்ரதன்.  
4. புரிக்ரகொல் அளவு, தரலக்ரகொல் ஒன்ைிப்பு கண்டு அட்டவரணப் டுத்திரனன். 

அட்டவதண :                   மீச்சிற்ைளவு = 0.01மி.மீ                 சுழிப் ிரழ - இல்ரல 

வ. 
எண் 

புரிக்ரகொல் அளவு  
       (PSR) 

தரலக்ரகொல் 
ஒன்ைிப்பு (HSC) 

தரலக்ரகொல் 
அளவு(HSC×LC)மி.மீ 

தடிமன்    
 PSR+ (HSC×LC) ±ZC மிமீ 

1 1 45 0.45 1.45 
2 1 45 0.45 1.45 

             சைொசரி = 1.45 மிமீ. 
முடிவு: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள நொணயத்தின் தடிமன் = 1.45 மி.மீ 
13. கொந்த புலம்  டம் வதரதல்  
மநொக்கம் : கொந்த துருவதளத்தில், சட்டகொந்தத்தின் வட துருவம் புவியின் வடக்கு ரநொக்கி உள்ளர ொது 
கொந்தபுலம்  டம் வரைதல்.  
மததவயொன ப ொருட்கள்: வரை லரக,சட்டகொந்தம்,கொந்தஊசிப ட்டி,பவள்ரளத்தொள்,குமிழ்ஊசிகள் 

                          
பசய்முதற: . 

1. பவள்ரளத்தொரள வரை லரகயில் ப ொருத்தி கொந்த ஊசி பகொண்டு கொந்த துருவதளம் 
வரைந்ரதன்  

2. கொந்ததின் வடமுரன புவியின் வடக்கு ரநொக்கி இருக்குமொறு கொந்தத்ரத ரவத்து அதரன சுற்ைி 
ரகொடிட்டு நிரலரய குைித்ரதன்.  

3. கொந்த ஊசிரய கொந்தத்தின் வடமுரனயில் ரவத்து ஊசியின் நிரலரய குைித்ரதன். இவ்வொறு 
சட்ட கொந்தத்தின் பதன்முரனரய பதொடும் வரை குைித்ரதன்.  

4. இந்த புள்ளிகரள இரணத்ததொல் கொந்த விரசரகொடுகள் கிரடத்தது. விரசரகொடுகள்  
      வடதுருவத்திலிருந்து பதன்துருவம் ரநொக்கி பசல்வரத அம்புக்குைி கொட்டுகிைது. 

முடிவு : கொந்த துருவதளத்தில் சட்ட கொந்தத்தின் வட துருவம் புவியின் வடக்கு ரநொக்கி உள்ள      
        ர ொது கொந்தபுலம்  டம் வரையப் ட்டது. 
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14. ஓம் விதிரய பமய்ப் ித்தல்  
மநொக்கம்: ஓம் விதிரய பமய்ப் ித்தல்  
ரதரவயொன ப ொருட்கள்: மின் தரடகம் ி, ரவொல்ட் மீட்டொ;, அம்மீட்டர், மின்கலம்,சொவி, ஒயர்கள்  

சூத்திரம்:  கம் ியின் மின் தரட R = V / I ஓம்.  
                இங்கு V-மின்னழுத்த ரவறு ொடு,      
                       I-கம் ியில்  ொயும் மின்ரனொட்டம் 
மின் சுற்றுப் டம் : 

      
பசய்முதற : ரமற்கண்டவொறு மின் சுற்ைிரன அரமத்து மின்கலத்தில் 2 V, 4 V, 6 V அளவு ரவத்து 
அம்மீட்டர் கொட்டும் அளரவக் பகொண்டு அட்டவரணப் டுத்தி V / I மதிப்ர  கணக்கிட்ரடன். 
அட்டவதண :  

வ.எண் மின்னழுத்த ரவறு ொடு (V ) மின்ரனொட்டம் (A) மின்தரட (R=V / I) ஓம் 
1 2 0.4 5 
2 4 0.8 5 
3 6 1.2 5 

வதர டம் : V மற்றும் I ரய  யன் டுத்தி வரை டம் வரைந்ரதன். அதில் ரநர்க்ரகொட்ரட  ின் புைமொக 
நீட்டித்து அது ஆதி புள்ளி வழிரய பசல்கிைதொ என சரி ொர்த்ரதன்.  

                       
முடிவு:  கம் ியின் மின்தரட  1. கணக்கீட்டு முரை 5 ஓம். 2. வரை ட முரை 5 ஓம்  
வரை டத்தில் ரநர்க்ரகொடு ஆதிபுள்ளி வழிரய பசல்கிைது. எனரவ ஓம் விதி பமய்ப் ிக்கப் ட்டது. 
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15. குவிபலன்சின் குவியதூரம் கொணல்  
மநொக்கம்: பகொடுக்கப் ட்டுள்ள குவிபலன்சின் குவியதூைத்ரத 1. பதொரல ப ொருள் முரை,           
          2. U - V முரையில் கொணல்  
மததவயொன ப ொருகள்: குவிபலன்சு, திரை அளவுக்ரகொல் ஒளியூட்டப் ட்ட கம் ி வரல  
வொய் ொடு :  U - V முரையில் குவிபலன்சு குவிய தூைம் = f = uv / u + v பச.மீ  
பசய்முதற:  
அ.பதொதல ப ொருள் முதற:  

                
1. பலன்ரச பதொரலவிலுள்ள ப ொருரள ரநொக்கி ரவத்ரதன்.  
2. பலன்சின் மறுபுைம் திரைரய நகர்த்தி பதொரல ப ொருளின்  ிம் த்ரத திரையில் வழீ்த்திரனன்.  
3. பலன்சிற்கும் திரைக்கும் இரடரய உள்ள தூைத்ரத அளந்ரதன் இது குவிய தூைம் (f) ஆகும்.  
ஆ. U - V முரை:  

                
1.பகொடுக்கப் ட்ட குவி பலன்ரை தொங்கியில் ப ொருத்திரனன். 
2. அரத ஒளியூட்டப் ட்ட கம் ி வரலயின் முன் குைிப் ிட்ட பதொரலவில் ரவத்ரதன். 
3.பலன்ைின் மறுபுைம் திரைரய நகர்த்தி பதளிவொன  ிம் த்ரதத் திரையில் வழீ்த்திரனன். 
4.ஆய்விரன திரும் ச் பசய்து U மற்றும் V அளவுகரள அட்டவரணப்  டுத்திரனன். 

 
முடிவு : பகொடுக்கப் ட்ட குவி பலன்ைின் குவியத்தூைம்  

         அ) பதொரலப ொருள் முரை= 10.1 பச.மீ      ஆ) U - V முரை = 10.1 பச.மீ  
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பமல்ல மலரும் மொணவர்களுக்கொன சிறப்பு பதொகுப்பு 

மகொடிட்ட இடங்கதள நிரப்புக. வினொ-விதட பதொகுப்பு 
1.ரகொடிட்ட இடங்கரள நிைப்புக. 
 அ.விரச = நிரை × முடுக்கம் எனில் உந்தம் = ______________________.  விதட: அ. நிதற × திதசமவகம்  
 ஆ.இைொக்பகட்டில் திைவர ட்ைென் எனில்,MRI  டம் ிடித்தலில்_______ யன் டுகிைது.                                      
                                                                          விரட :ஆ. திரவ  லீியம். 
2.இடஞ்சுழித் திருப்புத்திைரன________குைியிலும், வலஞ்சுழித் 
திருப்புத்திைரன_________குைியிலும்குைிப் ிடுவது மைபு.             விதட : மநர்,  எதிர் 
3.ரகொடிட்ட இடங்கரள நிைப்புக. 
 அ) மின்னழுத்த ரவறு ொடு : ரவொல்ட் மீட்டர் எனில் மின்ரனொட்டம்____  விதட: அ. அம்மீட்டர்   
 ஆ) நீர்மின் நிரலயம் : மைபுசொர் ஆற்ைல், எனில் சூரிய ஆற்ைல்: ______ விதட: ஆ. மரபுசொரொ ஆற்றல்  

4.மின் உருகு இரழ ----------------------- உரலொகக் கலரவயொல் ஆன கம் ி ஆகும். இஃது 
அதிகமின்தரடரயயும் ----------------------- உருகு நிரலரயயும் பகொண்டது.  
                                            விதட : 37% கொரீயம் மற்றும் 63% பவள்ளயீம் ; குதறந்த 
5.ரகொடிட்ட இடங்கரள நிைப்புக. 
 அ) ரமொட்டொர்:- நிரலக்கொந்தம், வொணிக முரையிலொன ரமொட்டொர் _______ விதட :  மின்கொந்தம் 
 ஆ) குவியத் பதொரலவு:- மீட்டர், திைன் _________________                    விதட :  தடயொப்டர் 

6.ர ொக்குவைத்துக் கட்டுப் ொட்டு விளக்குகளில் _______________ நிைவிளக்குப்  யன் டுத்தப் டுவதன் கொைணம் 
அதன் __________________ அரல நீளம். (குைிப்பு: ஒளியின் சிதைல் அளவொனது அரலநீளத்தின் நொன்மடிக்கு 
எதிர்தகவுரடயது)                                                        விதட : சிவப்பு,  அதிகமொன 
7.கீழுள்ளவற்ரைக் குைிக்கும் கண்ணின்  ொகங்கரள எழுதுக. 
அ) கண்  ொரவரயக் கட்டுப் டுத்தும் இருண்ட தரசப்  டலம் __________________   விதட :  ஐரிஸ்,   
ஆ) கண்ணில் ப ொருளின்  ிம் ம் உண்டொகும்  ைப்பு ____________________            விதட : விழித்திதர 

8.ரகொடிட்ட இடத்ரத நிைப்புக: 
அ) விலங்கினங்கள் சுவசொசித்தலின் ர ொது _______________  பவளியிடப் டுகிைது. 

ஆ) சூரிய ஒளியின் முன்னிரலயில் தொவைங்களொல் தயொரிக்கப் டும் ப ொருள் ________________  ஆகும். 

       விதட : அ. கொர் ன் – தட – ஆக்தஸடு       ஆ. ஸ்டொர்ச் 

9.மனிதனின் சுவொசக்கொற்ைொனது _____________வழியொக _______________ க்குள் பசல்கிைது.  மீன்களில் நீைொனது  
___________வழியொக உடலுக்குள் பசன்று, நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்ைிென் _______________க்குள்  ைவுகிைது.  
விரட :  
   நொசித்துதள,  நுதரயீரலுக்குள்,   வொய்,  பசவுள்களில் உள்ள இரத்தக் குழொய்களுக்குள்  ரவுகிறது.  

10.கொற்ைில்லொச் சுவொசித்தலில் ------ என் து 6 கொர் ன் பகொண்ட ரசர்மம், லொக்டிக் அமிலம் 
என் து______________கரிமச் ரசர்மம்.                       விதட : குளுக்மகொஸ் ,  3 கொர் ன் 
11.கூட்டுக்கனி _______________ ன் அரனத்து மலர்களிலிருந்தும் உருவொகிைது._____________ கனியொனது ஒரு 

மலரின் இரணயொத  லசூலக இரலகரளக் பகொண்ட ரமல்மட்டச் சூற்ர யிலிருந்து உருவொகிைது. 

விதட :  மஞ்சரி   ,  திரள் 

12.இைம்யொவுக்கு  ஈறுகளில்  இைத்தம் கசிதல்,  ல்  ஆடுதல்  முதலிய  ரநொய்கள் உள்ளன.  ஆய்ந்தைிந்ததில் 

இரவ ரவட்டமின்  குரை ொடு  என்று  கண்டைியப் ட்டது. இைம்யொவின் உணவு  ழக்கத்தில் 

 ற்ைொக்குரையுள்ள  ரவட்டமின் ____________. இக்குரை ொட்டு ரநொய்க்கொன ப யர்__________ . 

விதட : தவட்டமின் ’C’ ,     ஸ்கர்வி   

13. ஒற்றுரமயின் அடிப் ரடயில் கண்டைிக. திமிங்கலம் :  துடுப்புகள் : பவௌவொல் : ___________________.                                  
விதட :  இறக்தககள்.                                                                                                                    
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14. ொைம் ரியம் சொர்ந்த  சில முக்கியச் பசொற்குைிப்புகள் கீரழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ளன. அவற்றுள் உரியனவற்ரைத் 

ரதர்ந்பதடுத்து எழுதுக. (அல்லீல், மொறு ொடுகள், சிற்ைினமொதல், ெனீ், அல்லீரலொ மொர்ஃபுகள்) 
i) ________________ கொைணிகள் இயற் ியல் சொர்ந்த  ொைம் ரியக்கொைணிகள் ஆகும். 

ii) ________________ என் து ஒரை ெனீின் மொற்றுத் தன்ரமயொகும். 

iii) ________________ என் து அல்லீல்களுரடய எதிர்ப் ண் ரமப்பு ஆகும். 

விரட :  i)  னீ்        ii) அல்லீல்      iii) அல்லீமலொ மொர்ஃபுகள். 

15. கடத்தக் கூடிய  ண்புகள் தம் சிற்ைினத்திற்குள்ளும், ர ரினத்திற்குள்ளும் மொறு டும். கீழ்க்கொணும்  ண்புகள் 

எத்தரகய மொறு ொடுகள் பகொண்டுள்ளன எனக் குைிப் ிடுக. 
i) மனிதக் கண்ணின் நிைம் நீலம், கறுப்பு,  ழுப்பு,  ச்ரச என மொறு டுகிைது.  இவ்வரக 

மொறு ொடு_______________எனப் டும். 

ii) முயல், யொரன ர ொன்ைவற்ைில் கொணப் டும்  ல் அரமப்பு  மொறு ட்டுள்ளது. இவ்வரக மொறு ொடுகள் -
______எனப் டும். 
விதட : i) சிற்றின உயிரிகளுக்கு இதடமய கொணப் டும் மவறு ொடு.                                                                          
          ii) ம ரினத்துக்குள்மள கொணப் டும் மவறு ொடு. 

16. சொதொைண சளியொல்  ொதிக்கப் ட்ட ந ரிடம் கொணப் டும் ப ொதுவொன அைிகுைிகள் யொரவ? i) ______   ii) 
_________. 
விரட :  
 (i) மூக்கிலிருந்து நீர், சளி வருதல்.     ii) ததலவலி மற்றும் கொய்ச்சல் 
 (iii) சுவொசப்  ொதத, அதன் மமற்புறங்களிலுள்ள நொசி எ ித்தலீியத் திசுக்களின் வகீ்கம். 

17. ரகொடிட்டவற்ரை நிைப்புக. இைத்தச் சிவப் ணு : ஆக்ைிெரன எடுத்துச் பசல்கிைது. இைத்த 
பவள்ரளயணு : ___________. விதட : மநொய்க்கிருமிகள் தொக்குதலில் இருந்து உடதலப்  ொதுகொக்கிறது. 

18.மொறு ொடு அரடந்ததன் அடிப் ரடயில், ஒருங்கிரணத்து எழுதுக.                                                                                                
பவட்டும்  ற்கள் ; யொரனயின் தந்தம்   ___________________ ,   முள்ளம் ன்ைியின் முட்கள்                                                                                                                                              
                                                                              விதட : புற அடுக்கு மரொமங்கள் 
20. ின்வரும் அட்டவரணரய நிைப்புக. 

தனிமம் அணுநிரை மூலக்கூறு நிரை அணுக்கட்டு எண் 
குரளொரின் 35.5 71 2 
ஓரசொன் 16 48 3 
சல் ர் 32 256 8 

                                                                                      
21.கொல்சியம் ஆக்ரசடின் வொய்ப் ொடு CaO. கொல்சியத்தின் அணுநிரை 40.ஆக்ைிெனின் அணுநிரை 16 
மற்றும் கொர் னின் அணு நிரை 12. 
 அ.ஒரு ரமொல் Ca (____கி) மற்றும் ஒரு ரமொல் ஆக்ைிென் அணு (____கி) இரணந்து _____ரமொல் CaO 
(____கி ) தருகிைது. 
 ஆ.ஒரு ரமொல் Ca(--------கி) மற்றும் ஒரு ரமொல் C (--------கி ) மற்றும் 3 ரமொல்கள் ஆக்ைிென் அணு (------கி ) 
இரணந்து ஒரு  ரமொல் CaCO3 (-----------------------கி ) உருவொகிைது. 
விதட: அ. 40கி, 16கி, 1மமொல், 56கி.    ஆ. 40கி, 12கி, 48கி, 100கி 
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சரியொன விதடதய மதர்ந்பதடுத்து எழுதுக. வினொ-விதட பதொகுப்பு 

1.இரு ொல் உயிரிகளிரடரய ரதொன்றும் அதன் தரலமுரை, குைிப் ிட்ட தன்ரமயுரடய நன்கு பதரியக்கூடிய 

ரவறு ொடுகளுடன்  இருக்கும்.  ொலிலொ இனப்ப ருக்க முரையில் உருவொகும் தரலமுரைகள் குரைந்த அளரவ 

மொறு ொட்டுடன் கொணப் டுகின்ைன. 

 i) ரமற்கூைிய கூற்ரை ஏற்றுக்பகொள்கிைரீ்களொ? 

  ii)கீழ்க்கொணும் உயிரிகளில்  ொலிலொ இனப்ப ருக்கமுரையில் இனப்ப ருக்கம் பசய்யும் உயிரி  எது?                                                  

      (கைப் ொன்பூச்சி, யூக்ளினொ, மண்புழு,  ைரவ) 

விதட :   i) ஆம், ஏற்றுக்பகொள்கிமறொம்.    ii) யூக்ளினொ. 

2.பகொடுக்கப் ட்டுள்ள உடற்குரை ொடுகளில் தனியொன ஒன்ரைத் தகுந்த கொைணங்களுடன் கண்டைிந்து எழுதுக.  
                        (தொலசிமியொ,  ரீமொ ிலீயொ, மொரலக்கண், அல் ினிசம், கதிர் அரிவொள் இைத்தரசொரக ) 

விதட :  

தனியொன ஒன்று: மொதலக்கண்.                                                                                                            
கொரணம் : இந்மநொய் தவட்டமின் ‘A’ குதற ொட்டொல் வருகிறது. ஆனொல் மற்ற மநொய்கள்  ரம் தர 
மநொய்கள். 

3. ைவுதலின் அடிப் ரடயில் ரநொய்கரள வரகப் டுத்துக. (நீரின் மூலம், கொற்ைின் மூலம்,  ொலினபதொடர்பு 
மூலம் ) 1.கொலைொ   2.ரட ொய்டு  3.கொசரநொய்  4.பதொழுரநொய்  5.சி ிலிஸ்   6.பகொரனரியொ   7.நிரமொனியொ   
8.சொதொைணச் சளி  9.அமீ ிக் சீதர தி  10.எய்ட்ஸ்                                                                                                                                         
விதட :  
      * நீரின் மூலம்  ரவும் மநொய்கள் : கொலரொ, தட ொய்டு, அமீ ிக் சதீம தி.                                                                      
      * கொற்றின் மூலம்  ரவும் மநொய்கள் : கொசமநொய், பதொழுமநொய், நிமமொனியொ, சொதொரணச் சளி.                                                         
      *  ொலின பதொடர்பு மூலம்  ரவும் மநொய்கள் : சி ிலிஸ், பகொமனரியொ, எய்ட்ஸ்.      

4. பசயல்களின் அடிப் ரடயில் கீரழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ளவற்ைில் உரிய கூற்றுகரளத் ரதர்ந்பதடுக்க. 

 அ)  ிட்யூட்ரி  சுைப் ி  ொர்ரமொன்கரளயும், பநொதிகரளயும் சுைக்கிைது 

 ஆ) ரதைொய்டு சுைப் ி ரதைொக்ைின் மற்றும் இன்சுலிரனச் சுைக்கிைது 

 இ) லீடிக் பசல்கள் படஸ்ரடொஸ்டிைொன்  ொர்ரமொரன உற் த்தி பசய்கின்ைன 

 ஈ) கரணயம் பநொதிகரளயும்,  ொர்ரமொரனயும் சுைக்கின்ைது. 
விதட :  * இ மற்றும் ஈ. லீடிக் பசல்கள் படஸ்மடொஸ்டிரொன்  ொர்மமொதன உற் த்தி பசய்கின்றன. 
மற்றும் கதணயம்  பநொதிகதளயும்  ொர்மமொன்கதளயும் உற் த்தி பசய்கின்றன. 
5.கீரழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ள தகுந்த பசொற்குைிப்புகரளக் பகொண்டு  த்திரய நிைப்புக. 
  (விரத, கனி, மகைந்தச் ரசர்க்ரக,  ைவுதல், முரளத்தல், கருவுறுதல், மலர்கள், இனப்ப ருக்கம்) 
ைொமு தன் தந்ரதயுடன் வயலுக்குச் பசன்ைொன். அவன் சிைிதளவு கடுகு விரதகரளத் தூவினொன். 
சிலநொட்களுக்குப்  ிைகு, விரதகள்___________ரலக் கவனித்தொன்.அந்த விரதகள் தொவைங்களொக வளர்ச்சி 
அரடந்து ________ கரளத் ரதொற்றுவித்தன. இந்த மலர்கள் உருவொக்கிய மகைந்தத்தூள்_____________ மூலம் 
சூல்முடிரய அரடந்தன. ____________ நிகழ்வின் ர ொது ஆண் ரகமீட் அண்டத்துடன் இரணகிைது. 
விதட : முதளத்தல், மலர்கள், மகரந்தச் மசர்க்தக, கருவுறுதல். 

6.உடலின் `மொஸ்டர் பகமிஸ்ட்' என்று சிறுநீைகம் அரழக்கப் டுகிைது – கொைணம் கண்டைிந்து எழுதுக. 
 அ)உடலில் ப ைப் டும் அரனத்து ரவதிப்ப ொருள்களும் சிறு நீைகத்தில் ப ைப் டுகின்ைன  
 ஆ)சிறுநீைகம், இைத்தத்தின் ரவதியிரயபு சம நிரலரயப் ர ணுகிைது. 
 இ)சிறுநீைகம், உடலில் ப றும் அரனத்து ரவதிப்ப ொருள்கரளயும் பவளிரயற்றுகிைது. 
 ஈ)சிறுநீைகம், உடலின் அரனத்து ரவதிப்ப ொருள்கரளயும் ரசமித்து ரவத்துக்பகொள்கிைது.  
விதட : ஆ. சிறுநீரகம் இரத்தத்தின் மவதியிதயபு சமநிதலதயப் ம ணுகிறது.   
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7.பவவ்ரவறு வொழ்விடங்களில் வொழ்கின்ை உயிரினங்கள் அந்தந்த வொழ்விடங்களுக்கு ஏற்ைவொறு 
தக்கவொழ்க்ரக முரை, உணவுப்  ழக்கம், உடல் அரமப்புகளுடன் வொழ்கின்ைன. இதற்கு தகவரமப்பு 
என்று ப யர்.  ொலூட்டியின் சிைப் ொன தகவரமப் ிரனத் ரதர்ந்பதடுக்க. 
 அ) கடல்வொழ்  ொலூட்டியொன திமிங்கலம், தனது உடல் பவப் த்ரத சீைொகப்  ைொமரிக்க ப ற்றுள்ள 
தகவரமப்பு :- (தொரட  லீன் தட்டுகளொக மொைியது / முன்ரககள் துடுப்புகளொக மொைியது / ரதொலுக்கடியில் 
ரசமிக்கப் ட்ட    பகொழுப்பு) 
 ஆ) உணரவ கண்டைிவதற்கொன பவௌவொலின் தகவரமப்பு :-  (முன்ரககள் இைக்ரகயொக மொைியது / 
கொல்கள் மூலமொக தரலகீழொகத் பதொங்குதல் /  ைத்தலின்ர ொது உயர் சுைத்தில் கீச்சிடும் ஒலி 
பவளிப் டுத்துதல் ) 
விதட :  
   அ. மதொலுக்கடியில் மசமிக்கப் ட்ட பகொழுப்பு   
   ஆ.  றத்தலின் ம ொது உயர்சுரத்தில் கீச்சிடும் ஒலி பவளிப் டுத்துதல். 

8. ின்வரும்  த்திரயப்  டித்து தகுந்த விரடரயக் கண்டைிந்து ரகொடிட்ட இடங்கரள நிைப்புக 
        (தீங்கு விரளவிப் து, கன உரலொகங்கள் , கொர் ன்- ரடஆக்ரைடு, கந்தக துகள்கள்) 

     ொதைசம், யுரைனியம், ரதொரியம், ஆர்சனிக், ______________கலந்த  கலரவயிலிருந்து  பவளிரயற்ைப் டும் 

கழிவுப்ப ொருள்கள்  மனிதனுக்கு _____________மட்டுமின்ைி  சூழ்நிரலரயயும்   ொதிக்கின்ைது.  நிலக்கரியில்  

உள்ள  _________  அமிலமரழ   உருவொக கொைணமொவரதொடு மட்டுமல்லொமல், சுரமயக வொயு, ______________ 

பவளிரயற்ைப் ட்டு கொலநிரல மொறு ொட்டிற்கும்  புவிபவப்  மொறுதலுக்குக்  கொைணமொகிைது. 

விரட :  

 (i) கன உமலொகங்கள்    (ii) தஙீ்கு விதளவிப் து   (iii) கந்தகதுகள்கள்   (iv) கொர் ன் – தட – ஆக்தஸடு        

9. ஆற்ைரலச் ரசமிக்க உதவும் சொதனங்கரளக்  ின்வருவனவற்ைிலிருந்து ரதர்ந்பதடுக்கவும். 
 ஒளிரும்  ல்புகள், தொமிை மின்அரட, சூரிய நீர்சூரடற்ைி, மின் நீர்சூரடற்ைி, டங்ஸ்டன் விளக்குகள், 
மின்னணுமின்அரட  
விரட : ஒளிரும்  ல்புகள், சூரிய நீர் சூமடற்றி, மின்னணு மின் அதட. 

10._____________________ ஒத்த நியூட்ைொன் எண்ணிக்ரகரயப் ப ற்றுள்ளன. 
அ) ஐரசொ ொர்கள்   ஆ) ஐரசொரடொன்கள்   இ) ஐரசொரடொப்கள்   ஈ) நிரை எண். 
விரட :  ஐமசொமடொன்கள் 

11. நன்கு பதரிந்த சில ப ொருள்களின் PH மதிப்பு கீரழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ளது.  
ப ொருள் PH மதிப்பு 
இைத்தம் 7.4 
சரமயல் ரசொடொ 8.2 
வினிகர் 2.5 
வடீ்டுப் யன் ொட்டு அம்ரமொனியொ 12 
அட்டவரணரயப்  குப் ொய்வு பசய்து கீரழ உள்ள ரகள்விகளுக்கு விரடயளிக்கவும். 
அ) எந்பதந்தப் ப ொருள்கள் அமிலத்தன்ரம உரடயரவ? 
ஆ) எந்பதந்தப் ப ொருள்கள் கொைத்தன்ரம உரடயரவ?  
விரட :  அ) வினிகர்            ஆ) இரத்தம், சதமயல் மசொடொ, வடீ்டுப் யன் ொட்டு அம்மமொனியொ 
12. சல்ஃர டு தொதுரவ அடர்ப் ிக்கப்  யன் டும் முரை ________.( நுதர மிதப்பு முதற / புவியரீ்ப்பு முரை)   
13. இரும்பு உரலொகப்  ைப் ின்மீது ரவறு உரலொகத்ரதப் பூசுவதொல் துருப் ிடித்தலில் இருந்து தடுக்கலொம். 
இந்த இரும் ின்மீது துத்தநொகத் துகரள பமல்லியதொகப் பூசினொல் அதற்கு _______________ என்று ப யர். 
( துத்தநொக முலொம் பூசுதல் / வண்ணப்பூச்சு அடித்தல் / எதிர்முரன  ொதுகொத்தல் )  
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14. எந்த உரலொகம்  ொதைசத்துடன் ரசர்ந்தொலும் அதற்கு இைசக்கலரவ என்று ப யர்.  ற்குழிகரள 
அரடப் தற்குப்  யன் டும் இைசக்கலரவ _____ (Ag – Sn இரசக்கலதவ / Cu – Sn இைசக்கலரவ) 

15. அரடப்புக்குைியில் பகொடுக்கப் ட்டுள்ளவற்ைிலிருந்து சரியொனவற்ரைத் ரதர்ந்பதடுத்து எழுது. 
ர ட்ரைொகொர் ன்களில் கொர் னுக்கும் கொர் னுக்கும் இரடயில் __________ ( இைட்ரட /முப் ிரணப்பு ) 
பகொண்டரவ ____________ (அல்கீன் / அல்ரகன் ) இவற்ைின் ப ொதுவொன வொய்ப் ொடு CnH2n. இரவ முன்னர் 
_________ ( ஒலி னீ்கள் /  ொை னீ்கள் ) என்று அரழக்கப் ட்டன . இச் ரசர்மம் _______( புரைொமின் / 
சுண்ணொம்பு ) நீருடன் விரனபுரிந்து நிைத்ரத நீக்குகிைது. ஏபனனில் இது ___________( நிரைவுற்ை / 
நிரைவுைொத ) ரசர்மம். 
விரட :    1.இரட்தட  ிதணப்பு      2.அல்கீன்       3.ஒலி ீன்கள்     4.புமரொமின்      5. நிதறவுறொத 
16.பகொடுக்கப் டுள்ள வொர்த்ரதகள் / வொக்கியங்கரள கீரழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ள கூற்றுகளுடன் ப ொருத்துக . 
  (பமத்தனொல் , பநொதித்தல் , தன் சகப் ிரணப்பு உருவொதல் ,  டிவரிரச , ர ட்ைென்வொயு ) 
  அ) ஒரு கொர் ன் மற்ை கொர் ன்களுடன் ரசர்ந்து சங்கிலித்பதொடர் சக ிரணப்ர  உருவொக்கும் தன்ரம. 
  ஆ) ஆல்க ொல் ரசொடியம் உரலொகத்துடன் விரன புரியும்ர ொது பவளிப் டுத்துவது.  
  இ) கரிமச் ரசர்மங்கள்  ற்ைிய முரையொன ஆய்விற்கு வழிவகுப் து. 
  ஈ) பநொதிகளின் மூலமொக ஒரு கரிமச் ரசர்மத்தில் பமதுவொக ரவதிவிரன நிகழ்ந்து சிைிய மூலக்கூறு   
     உருவொவது. 
  உ) எத்தனொரலப் ர ொலில்லொமல் இதரன சிைிது அளரவ  ருகினொலும் மைணம் நிகழவும் வொய்ப்புள்ளது.                                                                                                                                                      
விரட : 
அ) தன் சகப் ிதணப்பு உருவொதல்          ஆ) த ட்ர ன் வொயு                                                                                               
இ)  டிவரிதச            ஈ) பநொதித்தல்     உ) பமத்தனொல் 

17. அரடப்புக் குைிக்குள் பகொடுக்கப் ட்டுள்ள பசொற்களில் உரியனவற்ரைத் ரதர்ந்பதடுத்து  ின்வரும் 
அட்டவரணரய நிைப்புக. ( துத்தநொகம், தொமிைம், கொர் ன், கொரீயம், கொரீய ரட ஆக்ரசடு, அலுமினியம் ) 

ரநர்மின்வொய் கொரீய அமிலச் ரசமகலன் கொரீய தட ஆக்தசடு 
எதிர்மின்வொய் பலக்லொஞ்சி மின்கலன் துத்தநொகம் 

18.அரடப்புக்குள் உள்ள ஏற்ை பசொற்கரளக் பகொண்டு அட்டவரணரய நிைப்புக.. 
குழி ஆடி  ல்லின் ப ரிய  ிம் ம் 
குவி ஆடி  ின்புைம் உள்ள வண்டியின் ரநைொன  ிம் ம் 

   (குவியொடி, சமதளக் குவியொடி, குழியொடி, சமதள ஆடி, குவிபலன்ஸ், குழி பலன்ஸ்) 
விரட : குழி ஆடி,  குவி ஆடி 

19.கீழுள்ள  டத்தில் எந்தக் கொந்தஊசி கொந்தப்புலத்தின் திரசரயச் சரியொகக் கொட்டுகிைது? 

    விரட:  a  சரியொனது. 

20. ொைம் ரியம் சொர்ந்த  சில முக்கியச் பசொற்குைிப்புகள் கீரழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ளன. அவற்றுள் உரியனவற்ரைத் 

ரதர்ந்பதடுத்து எழுதுக. (அல்லீல், மொறு ொடுகள், சிற்ைினமொதல், ெனீ், அல்லீரலொ மொர்ஃபுகள்) 

i) ________________ கொைணிகள் இயற் ியல் சொர்ந்த  ொைம் ரியக்கொைணிகள் ஆகும். 

ii) ________________ என் து ஒரை ெனீின் மொற்றுத் தன்ரமயொகும். 

iii) ________________ என் து அல்லீல்களுரடய எதிர்ப் ண் ரமப்பு ஆகும். 

விரட :  i)  னீ்        ii) அல்லீல்      iii) அல்லீமலொ மொர்ஃபுகள் 
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சரியொன  முதறயில்  வரிதசப் டுத்துக. வினொ-விதட பதொகுப்பு 
1.ஆதிமனிதன்  முதல்  தற்கொலமனிதன் வரை பகொடுக்கப் ட்ட  மனித  இனங்கரள வரிரசப் டுத்தவும்.                                              
          (நியொண்டர்தல் மனிதன், ர ொரமொ ப  ிலிஸ், ர ொரமொ எைக்டஸ், ர ொரமொ பச ியன்.)                                                                                                                       
விரட : ம ொமமொ ப  ிலிஸ், ம ொமமொ எரக்டஸ், நியொண்டர்தொல் மனிதன், ம ொமமொ பச ியன். 

2. தொவைங்களில்  நரடப றும்   ொலினப்ப ருக்க  நிகழ்வுகரளச்  சரியொன  முரையில் வரிரசப் டுத்துக. 
          விரத உருவொக்கம், மகைந்தச்ரசர்க்ரக , விரத  ைவுதல், கருவுறுதல். 

விரட : மகரந்தச் மசர்க்தக          கருவுறுதல்           விதத உருவொக்கம்        விதத  ரவுதல். 

3.அ)சிறுநீைகத்தின் அரமப்பு, பசயல் அலகுகள் யொரவ ?                                                                                   
 ஆ)சிறுநீர் பவளிரயறும்  ொரதயின் அடிப் ரடயில் மனிதகழிவு நீக்க மண்டலத்திலுள்ள  ின்வரும் 
உறுப்புகரள வரிரசப் டுத்துக. (சிறுநீர் நொளம் , சிறுநீர்புைவழி, சிறுநீைகம் , சிறுநீர்ப்ர ) 
விரட :                                                                                                                                                                          
   அ. பநஃப்ரொன்கள்                                                                                                                                               
   ஆ. சிறுநீரகம்          சிறுநீர் நொளம்           சிறுநீர்ப்த            சிறுநீர் புறவழி 

4.மனிதனின் சீைண மண்டலத்தின் நீளம் என்ன? சீைண மண்டலத்தின்  ொகங்கரள உணவு பசல்லும்  
அடிப் ரடயில் வரிரசக்கிைமமொக எழுதுக. 
விரட : ஒன் து மீட்டர்  .       
   வொய்       வொய்க்குழி       பதொண்தட      உணவுக்குழல்       இரப்த        சிறுகுடல்      
ப ருங்குடல்       மலக்குடல்       மலவொய். 

5. ின்வருவனவற்ரைப்  யன் டுத்தி உணவுச் சங்கிலிரய உருவொக்குக.  ொம்பு, புல், கழுகு, தவரள, 
பவட்டுக்கிளி 
விரட : புல்       பவட்டுக்கிளி        தவதள         ொம்பு        கழுகு 

6. ின்வரும் உயிரிகரளக் பகொண்டு நீர்ச்சூழலில் கொணப் டும் உணவுச்சங்கிலிரய எழுதுக. 
 ( சிைிய மீன், தொவை மிதரவ உயிரி, மீன்பகொத்தி, விலங்கு மிதரவ உயிரி) 
விரட : தொவர மிததவ உயிரி          விலங்கு மிததவ உயிரி          சிறிய  மீன்        மீன்பகொத்தி 

7.கீழுள்ள உணவுச் சங்கிலிரயப்  டித்து முரைப் டுத்தி, அதரன ஆற்ைல்  ிைமிடொக மொற்றுக. 
    மல்ப ரி → குருவி → கம் ளிப்பூச்சி →  ருந்து 
விரட :  உணவுச் சங்கிலி :    மல்ப ரி          கம் ளிப்பூச்சி        குருவி         ருந்து    
 
 
 
 
 
8. அணுக்கட்டு எண் அடிப் ரடயில் வரகப் டுத்துக அ) குரளொரின் ஆ) நியொன் இ)  ொஸ் ைஸ் ஈ) ஓரசொன்                                                                                                                                                           
விரட :அ. குமளொரின் – ஈரணு மூலக்கூறு                                                                                                                              
         ஆ. நியொன்    – ஓரணு மூலக்கூறு                                                                                                                             
         இ.  ொஸ் ரஸ் –  ல அணு மூலக்கூறு                                                                                                                                 
         ஈ. ஓமசொன்    – மூவணு மூலக்கூறு    
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9.  ின்வருவனவற்ரை உற் த்தியொளர்கள்,  ல வரகயொன நுகர்ரவொர்கள், சிரதப் ரவகள் என வரகப் டுத்துக 

அ) வண்ணத்துப்பூச்சி  ஆ) பவட்டுக்கிளி   இ) ஓணொன்       ஈ)  ொம்புகள்      உ) பசம் ருத்தி    ஊ) 

ரநட்ரைொ ொக்டீரியொ 

அ.வண்ணத்துப்பூச்சி முதல்நிதல நுகர்மவொர் 
ஆ.பவட்டுக்கிளி          முதல்நிதல நுகர்மவொர் 
இ.ஓணொன்                இரண்டொம் நிதல நுகர்மவொர்                                                                                                                                                    
ஈ. ொம்புகள்               மூன்றொம் நிதல நுகர்மவொர்.                                                                                                                     
உ.பசம் ருத்தி            உற் த்தியொளர்கள்   
ஊ.தநட்மரொ ொக்டீரியொ சிததப் தவகள்   

.  

10. கீழ்க்கொணும் ரநொய்கரள வளர்சிரத மொற்ைக் குரை ொட்டு ரநொய் மை ியல் ரநொய் அல்லது சத்துக் 

குரைப் ட்டு ரநொய் என்று வரகப் டுத்துக.     அ) தொலசீமியொ       ஆ) ப ரி-ப ரி       இ) டயொ டிஸ் பமல்லிடஸ்              

ஈ) குமிழிச் சிறுவன் ரநொய்    உ) ஸ்கர்வி ஊ) மைொஸ்மஸ்    எ) உடல்  ருமன்    ஏ) அல்சிமர் ரநொய                            

ஐ) நிக்ரடொரலொ ியொ   ஒ)  ரீமொ ிலியொ.  
விரட : 

வளர்சிதத மொற்றக் குதற ொட்டு 
மநொய் 

மர ியல் மநொய் சத்துக் குதற ொட்டு மநொய் 

1.டயொ டிஸ் பமல்லிடஸ் 
2.உடல்  ருமன் 
3.அல்சிமர் மநொய் 

1.தொலசமீியொ 
2.குமிழிச் சிறுவன் 
மநொய் 
3. மீமொ ிலியொ 

1.ப ரி ப ரி 
2.ஸ்கர்வி 
3.மரொஸ்மஸ்   
4.நிக்மடொமலொ ியொ 

 
ப ொருந்தொவற்தறத் மதர்ந்பதடுத்து எழுதுக 

1.ப ொருந்தொத இரணகரள கண்டைிக:  

                                                                                                                                       
விரட : 
     * ப ொருந்தொத இதண:  இண்டர்ப ரொன்கள் -   ொக்டீரியொ எதிர்ப்பு புரதம். 
2. ப ொருந்தொவற்ரைத் ரதர்ந்பதடுத்து எழுதுக: 
  அ) AIDS :  ரிட்ரைொ ரவைஸ், லிம்ர ொரசட்டுகள், BCG, ELISA 
  ஆ)  ொக்டீரிய ரநொய்கள் : பவைிநொய்க்கடி, கொலைொ, சொதொைணச்சளி, இன்புளுயன்சொ. 
  இ) DPT தடுப்பூசி :பதொண்ரடஅரடப் ொன், கொசரநொய், கக்குவொன் இருமல், படட்டொனஸ். 
  ஈ) மனிதனில்  ிளொஸ்ரமொடியத்தின் ரநொய் பதொற்றுநிரல : 
     ஸ்ர ொரைொசுவொயிட், மீரைொரசொயிட், ட்ரைொர ொரசொயிட்,  ரகமிட்ரடொரசட். 
  உ) மனப் ரிமொணம் :  ள ளப் ொன ரதொல். நல்ல வளர்சிரத மொற்ைச் பசயல் ொடுகள், கண்களில்   
                          கருவரளயம்  அற்ைத்தன்ரம, தன்  லம் மற்றும்  லவனீத்ரத அைிந்த நிரல. 
விரட : 
  அ.BCG    ஆ. பவறிநொய்க்கடி,சொதொரணச்சளி,இன்புளுயன்சொ.   இ.கொசமநொய்   ஈ.ஸ்ம ொமரொமசொயிட்  
  உ.  ள ளப் ொன மதொல். நல்ல வளர்சிதத மொற்றச் பசயல் ொடுகள், கண்களில் கருவதளயம்     
     அற்றத்தன்தம. 
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3.ப ொருந்தொரத நீக்குக. 
அ) உயிரி-ஆல்க ொல்,  ச்ரச டீசல், உயிரி-ஈதர், ப ட்ரைொலியம். 
ஆ) கொலைொ, ரடஃ ொய்டு, பசொைி சிைங்கு, சீதர தி.                                                                                                                                                                         
விரட :   அ. ப ட்மரொலியம்    ஆ. பசொறி சிரங்கு 

4.பகொடுக்கப் ட்ட ஆற்ைல் மூலங்களின் ப யர்களிலிருந்து ப ொருந்தொதரதக் கண்டு ிடிக்க. 
      (கொற்று ஆற்ைல், சூரிய ஆற்ைல், நீர்மின் ஆற்ைல்,) 
விரட : நீர்மின் ஆற்றல். கொரணம் : இது மரபுசொர் ஆற்றல் மூலம் மற்றதவ மரபுசொரொ ஆற்றல்மூலம். 
 

தவறுகதளச் சுட்டுதல் & வொக்கியத்திலுள்ள  ிதழகதளத் திருத்துக. வினொ-விதட பதொகுப்பு 

1.மைொஸ்மஸ் மற்றும் குவொஷிரயொர்கர் ரநொய்கள் புைதக் குரை ொட்டொல் ஏற் டுகின்ைன. மைொஸ்மஸ் ரநொய், 

குவொஷிரயொர்கர்  ரநொயிலிருந்து உப் ிய வயிறு மற்றும் முகத்தில் வகீ்கம் ஆகிய அைிகுைிகள் மூலம் 

ரவறு டுகின்ைன. இக்கூற்று சரியொ? தவைொக இருப் ின் திருத்தி எழுதுக. 

விரட :                                                                                                                                                   

     * இக்கூற்று தவறு                                     
திருத்திய விதட :                                                                                                                           
     * மரொசுமஸ் மநொய் அறிகுறிகள் :  எதட  குதறவு,  கடுதமயொன  வயிற்றுப் ம ொக்கு.  
     * குவொஷிமயொர்கர் மநொய் அறிகுறிகள் : உப் ிய வயிறு, முகம் கொல்களில் வகீ்கம். 

2.கீழ்க்கொண் வொக்கியங்கரளப்  டித்து சரியொ? தவைொ? என்று கூறுக 
i) நிைக்குருடு  ஒரு மை ியல் ரநொய் எனில்  மொரலக்கண்  ரநொய் சத்துக் குரை ொட்டு ரநொயொகும். 

Ii) ப ர்னசீியஸ் அனமீியொ ஒரு சத்துக் குரை ொட்டு ரநொய்  எனில் சிக்கிள்பசல் அனமீியொ ஒரு மை ியல் / 

குரை ொட்டு ரநொய் 

iii) TT தடுப்பூசி  ொதிக்கப் ட்ட குழந்ரதக்கு மந்தமொகப்  ப ைப் ட்ட  தடுப் ொற்ைல்  எனில்  BCG  தடுப்பூசி  
பசயல்மிகு ப ைப் ட்ட   ரநொய்  தடுப் ொற்ைரல அளிக்கிைது. 

iv) மரலரியொ ஒரு  ொக்டீரிய  ரநொய் எனில்  டர்தொமரை  ஒரு  ரவைஸ்  ரநொய். 

விரட :                                                                                                                                              
  (i) சரி                                                                                                                                                
  (ii) சரி                                                                                                                                        
  (iii) தவறு. TT மற்றும் BCG ஆகிய இரண்டுமம பசயல்மிகு ப றப் ட்ட மநொய்த் தடுப் ொற்றதலக்    
              அளிக்கிறது.                                           
  (iv) தவறு. மமலரியொ புமரொட்மடொமசொவொ மூலம்  ரவும் மநொய்.  டர்தொமதர பூஞ்தச மூலம்  ரவும்    
              மநொய்.  
3.சரியொன கூற்ரைக் கண்டு ிடிக்க (சரி / தவறு) 
அ) கொசரநொய், ரமக்ரகொ ொக்டீரியம் டியூ ர்குரளொசிஸ் எனும்  ொக்டீரியொவொல் உருவொகிைது. 
ஆ) ரட ொய்டு, ட்ரைரகொர ட்டொன் என்னும் பூஞ்ரசயொல் உருவொகிைது. 

இ) மரலரியொ,  ிளொஸ்ரமொடியம் ரவவொக்சினொல் உருவொகிைது. 

ஈ) இன்புளூயன்சொ, எண்டமீ ொ  ிஸ்டொரலடிகொ என்னும் புரைொட்ரடொரசொவொவினொல் உருவொகிைது. 

விரட :                                                                                                                                             
   அ. சரி                                                                                                                 
   ஆ. தவறு. தட ொய்டு சொல்மமொனல்லொ தடஃ ி என்னும்  ொக்டீரியொவொல் உருவொகிறது.                                                                                
   இ. சரி                                                                                                                                                                     
   ஈ. தவறு. இன்புளுயன்சொ A (H1N1) எனப் டும் தவரொஸொல் உருவொகிறது.  
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4.ஒரு மொணவன் மீசல்ஸ் ரநொயினொல்  ொதிக்கப் ட்டு குணமரடந்தொர். அவன் அைிவியல் ஆசிரியர் 
அவனது வொழ்க்ரகயில் மீண்டும் இந்ரநொய் அவரனத் தொக்கொது என்று கூைினொர். இக் கூற்று 
சரியொ?தவைொ? கொைணம் கூறுக.                                                                                                                                   
விரட :  
        இக்கூற்று சரி.                                                                                                                        
         கொரணம் : மீசல்ஸ் மநொயினொல்  ொதிக்கப் ட்டதொல் அந்த மொணவனுக்கு ப றப் ட்ட   
                     பசயல்மிகு மநொய்த்  தடுப் ொற்றல் இயற்தகயொகமவ உண்டொகியிருக்கும். 

5.பசயல்களின் அடிப் ரடயில் கீரழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ளவற்ைில் உரிய கூற்றுகரளத் ரதர்ந்பதடுக்க. 
அ)  ிட்யூட்ரி  சுைப் ி  ொர்ரமொன்கரளயும், பநொதிகரளயும் சுைக்கிைது 

ஆ) ரதைொய்டு சுைப் ி ரதைொக்ைின் மற்றும் இன்சுலிரனச் சுைக்கிைது 

இ) லீடிக் பசல்கள் படஸ்ரடொஸ்டிைொன்  ொர்ரமொரன உற் த்தி பசய்கின்ைன 

ஈ) கரணயம் பநொதிகரளயும்,  ொர்ரமொரனயும் சுைக்கின்ைது. 
விரட : 
   * இ மற்றும் ஈ. லீடிக் பசல்கள் படஸ்மடொஸ்டிரொன்  ொர்மமொதன உற் த்தி பசய்கின்றன. மற்றும்   
     கதணயம் பநொதிகதளயும்  ொர்மமொன்கதளயும் உற் த்தி பசய்கின்றன. 
6. கீழுள்ள கூற்றுகள் தவைொக இருப் ின் சரியொன கூற்ைிரன எழுதுக. 
அ) ஆல் ொ பசல்கள் இன்சுலிரன உற் த்தி பசய்கின்ைன,  டீ்டொ பசல்கள் குளுரகொகொரன உற் த்திச் 

பசய;கின்ைன. 
ஆ) கொர்ட்டிரசொன் ரநொய் எதிர்ப்புத் தன்ரமரயக் குரைக்கின்ைது. 

இ) ரதமஸ் சுைப் ி ஒரு நிணநீர்த் பதொகுதி. 
ஈ) அண்டகம் முட்ரடகரளயும், ஆண்ட்ரைொெரனயும் உற் த்தி பசய்கிைது. 

விரட : 
அ. இது தவறொன கூற்று.   
சரியொன கூற்று : ஆல் ொ பசல்கள் குளுக்மகொகொதன உற் த்தி பசய்கின்றன.  ீட்டொ பசல்கள்   
                    இன்சுலிதன உற் த்தி பசய்கின்றன.                                                                                                                 
ஆ.இது சரியொன கூற்று.                                                                                                                                       
இ. இது சரியொன கூற்று.                                                                                                                               
ஈ. இது தவறொன கூற்று. 
   சரியொன கூற்று : அண்டகம் முட்தடகதளயும் , ஈஸ்ட்மரொ ன், புமரொப ஸ்டிரொன் மற்றும்    
                       ரிலொக்ஸின்  ஆகிய   ொர்மமொன்கதளயும் சுரக்கிறது.  

7. மனிதரில் நொளமில்லொச் சுைப் ி மண்டலம்  ற்ைிய சில கூற்றுகள் கீரழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ளன. அரவ 

ஒவ்பவொன்றும்   சரியொ / தவைொ எனக் கூறுக. 
அ) நொளமில்லொச் சுைப் ி மண்டலம் வளர்ச்சி, இனப்ப ருக்கம், வொழ்ரவத் பதொடர்ந்துர ணுதல் முதலிய 

இயற்பசயல்கரளக்  கட்டுப் டுத்தவும், ஒருங்கிரணக்கவும் பசய்கிைது. 
ஆ) எண்ரடொகிரைன் சுைப் ிகள் யொவும் நொளமுள்ள சுைப் ிகள்; அரவ சுைக்கக்கூடிய ரவதிப்ப ொருள்களுக்கு  

 ொர்ரமொன்கள் என்று  ப யர். 

இ) கரணயம் என் து இைட்ரடச் சுைப் ி. 
ஈ) ரதமஸ் சுைப் ியின் ரகொளொைினொல் முன்கழுத்துக் கழரல ஏற் டுகிைது. 

விரட : 
   அ.சரி                                                                                                                                    
   ஆ.தவறு. எண்மடொகிதரன் சுரப் ிகள் யொவும் நொளமில்லொ சுரப் ிகள். அதவ சுரக்கக் கூடிய  
              மவதிப்ப ொருள்களுக்கு   ொர்மமொன்கள் என்று ப யர்.                                                                                                                        
   இ. சரி                                                                                                                                                         
   ஈ. தவறு. ததரொய்டு சுரப் ியின் மகொளொறினொல் முன்கழுத்து கழதல ஏற் டுகிறது. 
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8. கீரழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ள மியொசிஸ் பசல்  ிரிதல்  ற்ைிய வொக்கியங்களில் சரி மற்றும் தவறு என குைிப் ிடுக. 

அ) இது உடற்பசல்களில் நிகழ்கிைது.           ஆ) மியொசிஸ் குன்ைல்  குப்பு எனவும் அரழக்கப் டுகிைது. 

இ) ஒத்திரசவொன குரைொரமொரசொம்கள் இரணவது குறுக்ரக கலத்தல் எனப் டுகிைது. 

ஈ) மியொசிஸ் ரவறு ொடுகரளத் ரதொற்றுவிக்கிைது. அதுரவ  ரிணொமத்திற்கு மூலப்ப ொருள்களொக 

அரமகின்ைன. 

விரட : 
   அ.தவறு. இது இனப்ப ருக்க எ ிதலீியல் பசல்களில் நதடப றுகிறது.                                                                       
   ஆ.சரி                                                                                                                                                        
   இ.தவறு. ஒத்திதசவொன குமரொமமொமசொம்கள் இதணவது இதணவுறுதல் எனப் டுகிறது.                                                                       
   ஈ.சரி 

9.திரும் ப் ப ை இயலொத வளம் என் து ஓர் இயற்ரக வளம். இதரன மனித நுகர்வின் ரவகத்ரதவிட 
மிக ரவகமொக இயற்ரக நிகழ்வினொல் மீண்டும் உருவொக்கலொம். ரமற்கண்ட கூற்ரைப்  டித்து, தவைொனதொ 
அல்லது சரியொனதொ என் ரத உறுதி பசய்க. தவைொக இருந்தொல், சரியொன கூற்ைிரனக் கூறுக.                                                                                                                                                       
விரட : 
    இக்கூற்று தவறொனது.    
    சரியொன கூற்று : திரும் ப் ப ற இயலொத வளம் என் து ஓர் இயற்தக வளம். இததன மனித       
    நுகர்வின் மவகத்தத விட மிக மவகமொக இயற்தக நிகழ்வினொல் மீண்டும் உருவொக்க முடியொது. 

10. ின்வரும் கூற்றுகளில் தவரைக் கண்டைிந்து திருத்துக. 
அ) S.T.P – ல் ஒரு வொயுவின் ரமொலொர்  ருமன் 22.4 பச.மீ 3. 
ஆ) 2 × ஒப்பு மூலக்கூறு நிரை = ஆவி அடர்த்தி 
இ) ஓர் அணு தனித்த நிரலயில் கொணப் டுவது இல்ரல. 
ஈ) மூலக்கூைிலுள்ள அணுக்களின் விகிதம் முழுரமயொனது அல்லது எளிரமயொனது அல்லது 
நிர்ணயிக்கஇயலொது. 
உ) ) H2O –ஓர் ஒத்த அணு மூலக்கூறு.                                                                                                                                                           
விரட :  
  அ. STP – ல் ஒரு வொயுவின் மமொலொர்  ருமன் 22.4 லிட்டர்.                                                                        
  ஆ. 2 × ஆவிஅடர்த்தி = ஒப்பு மூலக்கூறு நிதற                                                                                                              
  இ. ஓர் அணு தனித்த நிதலயில் கொணப் டும்.                                                                                                           
  ஈ. மூலக்கூறிலுள்ள அணுக்களின் விகிதம் முழுதமயொனது அல்லது எளிதமயொனது அல்லது     
     நிர்ணயிக்க இயலும்.                                                                                                                                                       
  உ. H2O – ஓர் மவற்றணு  மூலக்கூறு. 

11.தவைொன கூற்ரைச் சரி பசய்க: 
அ) ரசொடியம் ப ன்ரசொரயட் உணவுப்ப ொருட்கரளப்  தப் டுத்த  யன் டுகிைது. 
ஆ) விவசொயத்தில் ரநட்ரிக் அமிலம் உைமொக  யன் டுவதில்ரல. 
இ) கந்தக அமிலம் ரவதிப்ப ொருள்களின் அைசன் என அரழக்கப் டுகிைது. 
ஈ) அமிலத்தின் PH மதிப்பு 7 ஐ விட அதிகமொக இருக்கும் 
உ) கொற்று அரடக்கப் ட்ட  ொனங்களில் அசிட்டிக் அமிலம்  யன் டுகிைது.                                                                                                                                                      
விரட :அ) சரியொன கூற்று                                                                                                                                                                          
         ஆ) தவறொன கூற்று விவசொயத்தில் தநட்ரிக் அமிலம் உரமொக  யன் டுகிறது. 
         இ) சரியொன கூற்று                                                                                                                                                    
         ஈ) தவறொன கூற்று. அமிலத்தில் PH  மதிப்பு 7 ஐ விடக் குதறவு.                                                                                           
         உ) தவறொன கூற்று. கொற்று அதடக்கப் ட்ட  ொனங்களில்  கொர் ொனிக் அமிலம்  யன் டுகிறது. 
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12.உரலொகக்கலரவகள்  ற்ைிய சில கூற்றுகள் பகொடுக்கப் ட்டுள்ளன. அவற்றுள் தவைொனவற்ரைக் 
கண்டைிந்து திருத்துக. 
அ) இது உரலொகங்களின் ஒரு  டித்தொன கலரவ. 
ஆ) Zn இைசக்கலரவ  ற்குழிகரள அரடக்கப்  யன் டுகிைது. 
இ) சிரலகள், நொணயங்கள், ரகொவில் மணிகள் தயொரிக்க டியூைலுமின்  யன் டுகிைது. 
ஈ) நன்கு உருக்கப் ட்ட உரலொகங்கரள அழுத்தத்திற்கு உட் டுத்தி உரலொகக்கலரவகள் 
தயொரிக்கப் டுகின்ைன. 
உ)  ித்தரளயில் Zn ஒரு கரைப் ொன். 
விரட : 
    அ) சரி                                                                                                                                                                                                     
    ஆ) தவறு.  Ag – Sn இரசக்கலதவ  ற்குழிகதள அதடக்கப்  யன் டுகிறது. 
    இ) தவறு . சிதலகள், நொணயங்கள், மகொவில் மணிகள் தயொரிக்க பவண்கலம்  யன் டுகிறது.                                                                                                                     
    ஈ) சரி                                                                                                                                                                
    உ) தவறு .  ித்ததளயில் Zn ஒரு கதரப ொருள். 

13.கீழ்க்கொணும் கூற்றுகளில் தவறுகள் இருப் ின் திருத்துக. 
அ. ஒரு நியூட்டன் விரச என் து ஒரு கிைொம் நிரையுள்ள ப ொருளில் 1ms-2 முடுக்கத்ரத ஏற் டுத்தும் 
விரசயின் அளரவக் குைிக்கும். 
ஆ. விரனயும் எதிர்விரனயும் எப்ர ொதும் ஒரை ப ொருளின்மீது பசயல் டும். 
விரட : 

அ. ஒரு நியூட்டன் விதச என் து ஒரு கிமலொகிரொம் நிதறயுள்ள ப ொருளில் 1ms-2 முடுக்கத்தத  
ஏற் டுத்தும் விதசயின் அளதவக் குறிக்கும்.                                                                                                           
ஆ. விதனயும் எதிர்விதனயும் எப்ம ொதும் இரு மவறு ட்ட ப ொருள்களின் மீது பசயல் டும். 

14. ின்வரும் கூற்றுகளில் உள்ள தவறுகரளத் திருத்துக. 
அ) சிைந்த ஆற்ைல் மூலம் என் து ஓர் அலகு நிரைக்குக் குரைந்த அளவு ரவரல பசய்யக் கூடியது. 
ஆ)  யன் டுத்தக் கூடிய வடிவில் உள்ள ஆற்ைரல மீண்டும், மீண்டும் நொம்  யன் டுத்தலொம். 
விரட : 
   அ) சிறந்த ஆற்றல் மூலம் என் து ஓர் அலகு நிதறக்குக் அதிக அளவு   மவதல பசய்யக் கூடியது. 
   ஆ)  யன் டுத்தக் கூடிய வடிவில் உள்ள ஆற்றதல மீண்டும், மீண்டும் நொம்  யன் டுத்த முடியொது.  

15. ின்வரும் பசொற்பைொடரில்  ிரழகளிருப் ின் திருத்தவும். 
அ) கொந்தப்புலம் எண்மதிப்பு மட்டும் பகொண்ட அளவு. 
ஆ) சட்ட கொந்தத்தின் பவளிரய கொந்தவிரசக் ரகொடுகள் கொந்தத் பதன்முரனயில் பதொடங்கி 
வடமுரனயில் முடியும்.  
விரட :அ. கொந்தப்புலம் எண்மதிப்பும் திதசயும் பகொண்ட அளவொகும்.     
        ஆ. சட்ட கொந்தத்தின் பவளிமய கொந்தவிதசக் மகொடுகள் கொந்த வடமுதனயில் பதொடங்கி   
             பதன் முதனயில் முடியும். 

16. கீழுள்ள  டத்தில் எந்தக் கொந்தஊசி கொந்தப்புலத்தின் திரசரயச் சரியொகக் கொட்டுகிைது? 
                                                 விரட:  a  சரியொனது 
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17.  ின்வரும் கதிர் வரை டம் குழியொடியில்  ிம் ம் ரதொன்றுவரதக் குைிக்கும். 
அ) அதிலுள்ள  ிரழரயக் கண்டைிந்து,  ிரழயற்ை கதிர் வரை டம் வரையவும்  
ஆ) உங்கள் திருத்தத்திற்கொன விளக்கம் தைவும். 
விரட : 
அ. 
                                                                                                              
 
 
 
ஆ. குழியொடியின் குவியத்தின் வழிமய பசல்லும்  டுகதிர், எதிபரொளிப்புக்குப்  ின் முதன்தம அச்சுக்கு 
இதணயொகச் பசல்லும். 
18.  
அ) மனிதரை ப ருமளவில்  ொதிக்கும் ரநொய்க்கொைணிகள் மூன்ைிரனக் கூறுக.                                                                
ஆ) AIDS ர ொன்ை ரவைஸ் பதொற்றுரநொய்களுக்கு மருந்து கண்டு ிடிப் து மற்ை ரநொய்கரள விட மிகவும் 
கடினமொனது. இக் கூற்று சரியொ? தவைொ? விவொதிக்க                                                                                                                                           
விரட : 

   அ.  

வ.எண் மநொய்க் கொரணிகள் மநொய்கள் 

   1 தமக்மகொ  ொக்டீரியம் டியூ ர்குமளொசிஸ் - TB  ( ொக்டீரியொ) கொசமநொய் 

   2  ிளொஸ்மமொடியம் தவவொக்ஸ் (புமரொட்மடொமசொவொ) மமலரியொ 

   3 HIV (பரட்மரொ தவரஸ்) எய்ட்ஸ் 

   ஆ. இக்கூற்று சரி.                                                                                                                                          
       (i) இரத்த பவள்தளயணுக்களின் எண்ணிக்தகதய குதறத்து மநொய் தடுப் ொற்றல் குதறயும்.                                                                                                   
       (ii) HIV தவரஸ்க்கு பகொடுக்கப் டும் மருந்துகளொல் லிம்ம ொதசட்டுகளும் மசர்ந்து அழிக்கப் ட்டு   
         விடும் இதனொல் மனிதன் மமலும்  ொதிப் தடவொன் எனமவ தவரஸ் மநொய்க்கு மருந்து     
         கண்டு ிடிப் து மற்ற மநொய்கதள விட மிகவும் கடினம்.   

 
ப ொருத்துக - வினொ-விதட பதொகுப்பு 

1.கீழ்க்கண்டவற்றுள் தகுந்த இரணகரளப் ப ொருத்துக: 
                   (மருந்துகள், எரிப ொருள், நுண்ணுயிரி, வளர்சிரத மொற்ைம், கரிம அமிலங்கள்) 

அ) தடுப்பு மருந்து ஆ) இயற்ரக வொயு இ )சிட்ரிக் அமிலம் ஈ) மொரனொகுரளொனல் 

எதிர்ப்புப்ப ொருள்உ)ரவட்டமின்கள்                                                                                                                                                                                                                     
விரட : 

அ.   தடுப்புமருந்து                                                                                                                          நுண்ணுயிரி    
ஆ  .இயற்தகவொயு         எரிப ொருள்                                                                                                                                 
இ.  சிட்ரிக்அமிலம்         கரிம அமிலங்கள்                                                                                                                                      
ஈ.  மொமனொகுமளொனல் எதிர்ப்புப் ப ொருள்                                                                                               மருந்துகள் 
உ.  தவட்டமின்கள்        வளர்ச்சிதத மொற்றம். 
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2. (அ) ,(ஆ) ரவ (இ) யுடன்  ப ொருத்துக. 

                  
விரட :                                                                                                                                                 

தவட்டமின்கள் குதற ொட்டு 
மநொய்கள் 

மநொய் அறிகுறிகள் 

தவட்டமின்கள் – A நிக்மடொமலொ ியொ மொதலக்கண் 
தவட்டமின்கள் - B1 ப ரி ப ரி நரம்புக் குதற ொடு 
தவட்டமின்கள் – C ஸ்கர்வி  ற்களில் இரத்தக்கசிவு 
தவட்டமின்கள் – D ரிக்கட்ஸ் எலும்புகளில் கொல்சியம் குதறவு 
தவட்டமின்கள் – K இரத்தக்கசிவு இரத்தம் குதறதல் 

 

3. ப ொருத்துக:                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ரநொய்கள் அைிகுைிகள் 

அ) அமீ ிக் சீதர தி      i) கடும் கொய்ச்சலும்  ின்பு உடல் குளிர்ந்து நடுக்கமும் விட்டுவிட்டுத் பதொடரும் 
ஆ) கொசரநொய்           ii) ரதொல், நகங்களில் அரிப்புடன் கூடிய  ரட 
இ)  டர்தொமரை         iii) அடிவயிற்ைில் வலியுடன் ரகொரழ மற்றும் இைத்தத்துடன் கூடிய மலம் 
ஈ) மரலரியொ           iv) பதொடர்ச்சியொன இருமல் மற்றும் உடல் எரட குரைதல்  

விரட : 
மநொய்கள் அறிகுறிகள் 

அ) அமீ ிக் 
சதீம தி      

iii) அடிவயிற்றில் வலியுடன் மகொதழ மற்றும் இரத்தத்துடன் கூடிய மலம் 

ஆ) கொசமநொய்           iv) பதொடர்ச்சியொன இருமல் மற்றும் உடல் எதட குதறதல் 
இ)  டர்தொமதர         ii) மதொல், நகங்களில் அரிப்புடன் கூடிய  தட 
ஈ) மமலரியொ           i) கடும் கொய்ச்சலும்  ின்பு உடல் குளிர்ந்து நடுக்கமும் விட்டுவிட்டுத் பதொடரும் 

 
4. அட்டவரணயில் உள்ளவற்ரை ப ொருத்துக. 

அ.பலப்மடொடின் i) உட்கருச் சவ்வு, உட்கரு மணி மதறதல்  

ஆ.தசமகொட்டின் ii) நுனி அதடதல்  

இ.டிப்மளொட்டின் iii) இதணவுறுதல், சினொப்சிஸ், இரட்தடகள் 

ஈ.தடயொதகனசிஸ் iv) குமரொமமொமசொம்கள் சுருக்கமதடந்து நூல் ம ொல் மதொன்றுகின்றன.            

விரட : 
அ.பலப்மடொடின் iv) குமரொமமொமசொம்கள் சுருக்கமதடந்து நூல் ம ொல் மதொன்றுகின்றன.            

ஆ.தசமகொட்டின் iii) இதணவுறுதல், சினொப்சிஸ், இரட்தடகள்  

இ.டிப்மளொட்டின் ii) நுனி அதடதல் 

ஈ.தடயொதகனசிஸ் i) உட்கருச் சவ்வு, உட்கரு மணி மதறதல் 
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5.   ப ொருத்துக.                                                                                                             

 

 
 
 
 

      

விரட :           
அ.வொமசொ ிரஸ்சின் தடயொப டீஸ் இன்சி ிடஸ்  
ஆ.இன்சுலின் தடயொப டிஸ் பமலிபடஸ் 
இ.ஆக்ஸிமடொசின் கருப்த  சுருங்க, விரிய பசய்தல் 
ஈ.ததமமொசின் மநொய் தடுப்பு 

6. உயிரினங்களும் அவற்ைின் இனப்ப ருக்க முரைகளும் பகொடுக்கப் ட்டுள்ளன. இனப்ப ருக்க முரைகரள 

அதற்குரிய உயிரினங்கரளொடு ப ொருத்துக. 

 ிளத்தல் ஸ்ர ரைொரகைொ  ஈஸ்ட் 
அரும்புதல் புரைொட்ரடொரசொவொன்கள்  தட்ரடப்புழுக்கள் 
துண்டொதல்  ிரைரயொஃ ில்லம்  ொக்டீரியங்கள் 

விரட : 
 ிளத்தல் புமரொட்மடொமசொவொன்கள்  ொக்டீரியங்கள் 
அரும்புதல்  ிதரமயொஃ ில்லம் ஈஸ்ட்  
துண்டொதல் ஸ்த மரொதகரொ தட்தடப்புழுக்கள் 

 
7. கனிகளும் / விரதகளும்  ைவுதல் – ப ொருத்துக. 
                                               விதட : 
 
 
 
 

 
8. கீரழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ள ஊட்ட முரைகரளொடு, அவற்ைின் சிைப்பு உறுப்புகரள தக்க எடுத்துக்கொட்டுடன் 
ப ொருத்துக. 

தற்சொர்பு 
ஊட்டமுரை 

ரமக்ரகொரைசொ 
ரவர்கள்  

கஸ்குட்டொ  

ஒட்டுண்ணிகள்  ச்ரசயம் மொரனொட்ரைொப் ொ 
மக்குண்ணிகள்  ொஸ்ரடொரியங்கள் ர  ிஸ்கஸ்  

விரட : 
தற்சொர்பு 
ஊட்டமுதற 

 ச்தசயம்  த  ிஸ்கஸ்  

ஒட்டுண்ணிகள்  ொஸ்மடொரியங்கள் கஸ்குட்டொ  
மக்குண்ணிகள் தமக்மகொதரசொ 

மவர்கள்  
மொமனொட்மரொப் ொ 

 

 

 

 

 

அ.வொரசொ ிைஸ்சின் ரநொய் தடுப்பு 
ஆ.இன்சுலின் ரடயொப டீஸ் இன்சி ிடஸ் 
இ.ஆக்ைிரடொசின் ரடயொப டீஸ் பமலிடஸ் 
ஈ.ரதரமொசின் கருப்ர  சுருங்க, விரியச் பசய்தல் 

அ.ஆட்மடொமகொரி iv)  ொல்சம்  
ஆ.அனிமமொமகொரி ii) டிதரடொக்ஸ் 
இ.த டிமரொமகொரி i) தொமதர  
ஈ.சூமகொரி iii) ஸொந்தியம் 

 

அ.ஆட்ரடொரகொரி i) தொமரை  
ஆ.அனிரமொரகொரி ii) டிரைடொக்ஸ் 
இ.ர டிரைொரகொரி iii) ைொந்தியம்  
ஈ.சூரகொரி iv)  ொல்சம் 
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9. வொழிடத்ரதப்ப ொறுத்து உயிரினங்கள்  ல்ரவறு தகவரமவுகரளப் ப ற்றுள்ளன.  ின்வருவனவற்ரை 

ப ொருத்துக: 
அ.மீன்கள் இைகுகள் 
ஆ.ஒட்டகம் தடித்த ரதொல் 
இ.தவரள துடுப்பு 
ஈ. ைரவகள் விைலிரட சவ்வுரடய  ின்னங்கொல்கள் 

விரட : 
அ.மீன்கள் துடுப்பு  
ஆ.ஒட்டகம் தடித்த மதொல் 
இ.தவதள விரலிதட சவ்வுதடய  ின்னங்கொல்கள் 
ஈ. றதவகள் இறகுகள்  

 
10.மொைியுள்ள, திரும் ப் ப ை இயலும், திரும் ப் ப ை இயலொத வளங்கரள முரையொகப் ப ொருத்துக. 

திரும் ப் ப றும் வளங்கள் கரி  கொற்று ப ட்ரைொலியம்  
திரும் ப் ப ை இயலொத வளங்கள் ர ட்ைென் இயற்ரக வொயு சூரிய ஒளி ஆற்ைல் 

விரட : 
திரும் ப் ப றும் வளங்கள்  த ட்ர ன் கொற்று சூரிய ஒளி ஆற்றல் 
திரும் ப் ப ற இயலொத 
வளங்கள் 

கரி இயற்தக வொயு ப ட்மரொலியம்  

 
11.  ின்வருவனவற்ரை ஒருமித்த  ண்புகளின் அடிப் ரடயில் ப ொருத்துக. 

உரலொகம்  தொது ரவதி வொய்ப் ொடு ஒடுக்க முரை 
Al ர மரடட் PbS ஊது உரல 
CU  ொக்ரைட் Fe2O3 ப ஸ்ைிமைொக்குதல் 
Fe கொப் ர் ர ரைட் Al2O3 .2 H2O நுரைமிதப்பு முரை 
Pb கலீனொ CuFeS2  ொல் முரை 

விரட :                                                                                                         
உமலொகம்  தொது மவதி வொய்ப் ொடு ஒடுக்க முதற 
Al  ொக்தஸட்  Al2O3 .2 H2O   ொல் முதற  
CU கொப் ர் த தரட் CuFeS2 ப ஸ்ஸிமரொக்குதல் 
Fe ம மதடட் Fe2O3 ஊது உதல  
Pb கலீனொ PbS நுதரமிதப்பு முதற 

 
12. ப ொருத்துக. 

இரும் ின் வரக கொர் ன் சதவதீம்  யன்கள் 
எஃகு 2 – 4.5 %       சொக்கரட மூடிகள் மற்றும் கழிவு நீர்க் குழொய்கள் தயொரிக்க. 
ரதனிரும்பு 0.25 – 2%       கட்டிடங்கள் கட்ட மற்றும் எந்திைங்கள் தயொரிக்க 
வொர்ப் ிரும்பு < 0.25 %  மின்கொந்தங்கள் தயொரிக்க 

 
விரட : 

இரும் ின் வதக கொர் ன் சதவதீம்  யன்கள் 
எஃகு 0.25 – 2%       கட்டிடங்கள் கட்ட மற்றும் எந்திரங்கள் தயொரிக்க 
மதனிரும்பு < 0.25 % மின்கொந்தங்கள் தயொரிக்க 
வொர்ப் ிரும்பு 2 – 4.5 %       சொக்கதட மூடிகள் மற்றும் கழிவு நீர்க் குழொய்கள் 

தயொரிக்க. 
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g¤jh« tF¥ò - m¿éaš ghl¤Â‹ IªJ  kÂ¥bg© édh-éilfŸ 

ghl«-2   nehŒ¤jil¡ fh¥ò k©ly«  

1. கலொ  என் வர்  குழந்ரத  ப ற்றுள்ளொர். 

அ)  ிைந்த   குழந்ரதக்கு  முதல் ஆறு மொதங்களுக்குள் வழங்க ரவண்டிய  ரநொய்த்தடுப்பூசிகள்  குைித்த  

அட்டவரணரயத் தயொரிக்க. 

ஆ) இத்தடுப்பூசிகள் மூலம் எந்பதந்த ரநொய்கரளத் தடுத்திட இயலும்? 

 அ.  

வ.எண் வயது தடுப்பூசி அளவு 

1  ிறந்த குழந்ததக்கு BCG முதல் தவதண 

2 15 நொள் ம ொலிமயொ பசொட்டு மருந்து முதல் தவதண 
3 6 வது வொரம் முத்தடுப்பூசி மற்றும் ம ொலிமயொ முதல் தவதண 

4 10 வது வொரம் முத்தடுப்பூசி மற்றும் ம ொலிமயொ 2 வது தவதண 

5 14 வது வொரம் முத்தடுப்பூசி மற்றும் ம ொலிமயொ 3 வது தவதண 

ஆ. கொசமநொய், ம ொலியொ, கக்குவொன் இருமல், படட்டொனஸ், பதொண்தட அதடப் ொன் 

2.   உங்கள்  குதியில் மரலரியொ  ைவி உள்ளது. 
அ) இதரனக் கட்டுப் டுத்த உங்கள்  குதியின் உரிய அலுவலர்களுக்குத் தகுந்த ஆரலொசரன வழங்குக. 

ஆ) மரலரியொவின் சரியொன ரநொய் அைிகுைியிரனத் ரதர்ந்பதடுத்து எழுதுக. 

       (குளிர், நடுக்கம் மற்றும் கடுங்கொய்ச்சல், ர தி) 
விதட : 

அ. மநொய்த் தடுப்பும் கட்டுப் ொடும் : 

              1. பகொசுக் கடிதயத் தடுக்க, சுகொதொர முதறகளொனகிருமி நொசினி பதளித்தல், புதக ம ொடுதல் 

              2. பகொசு வளர்ச்சிதயத் தடுக்க, நீர்மதங்கியிருக்கும் இடத்தத மூடுதலும்,சொக்கதடயில் நீர்   

                   மதங்கொமல்   ொர்த்துக் பகொள்ளுதல். 

              3. பகொசு வதலகதளப்  யன் டுத்துதல், பகொசுவிரட்டி மூலம் பகொசுக் கடிதயத் தவிர்த்து மமலரியொ    

        மநொய்  வரொமல் தடுக்கலொம். 

ஆ.  குளிர், நடுக்கம் மற்றும் கடுங்கொய்ச்சல். 

3. அக்ரடொ ர் 15, உலக ரக கழுவும் நொளொகக் பகொண்டொடப் டுகிைது. 

 அ) உங்கள் நண் னுக்குக் ரக கழுவுதலின் நன்ரமகரளக் கூறுக. 

 ஆ) ஒரு நொளில் எந்பதந்த ரநைங்களில் ரக கழுவுவரீ்கள்? 

விதட : 
அ. தக கழுவுதலின் நன்தமகள்: 

 மநொய்கிருமிகளிடமிருந்து  ொதுகொத்துக் பகொள்ளலொம். 

 பசொறிசிரங்கு வருவதத தடுக்கலொம். 

 நகசுத்தி வருவதத தடுக்கலொம். 

  தக கழுவொததினொல்  ரவும் பதொற்றுமநொய்களிடமிருந்து  ொதுகொத்துபகொள்ளலொம். 

ஆ. 
 உணவு உண் தற்கு முன்பும்  ின்பும், 

 கழிவதறதய  யன் டுத்திய  ின்பு, 

 சிறுநீர் கழித்த  ின்பு, 

 விதளயொடியப்  ின்பு, 

  சதமப் தற்கு முன்பும்  ின்பும், 
 ஆய்வகம் பசன்று வந்த  ின்பு. 
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ghl«-7  R‰W¢NHš ghJfh¥ò 

1. அ) கீழுள்ள ப ொருள்கரள வரகப் டுத்துக. கட்ரட, கொகிதம்,  ிளொஸ்டிக், புற்கள்.  
  ஆ) உங்களுரடய வரகப் ொட்டிற்கொன விளக்கத்ரதக் தருக. 

விரட :  

அ) உயிர்  சிததவதடயும்   கழிவுப்  ப ொருட்கள் : கட்தட, கொகிதம், புற்கள் 
         உயிர்  சிததவதடயொக்  கழிவுப் ப ொருட்கள் :  ிளொஸ்டிக்  

ஆ)                                                                                                                                                
உயிர்-சிததவதடயும்  கழிவுப்  ப ொருட்கள்:  உயிரியல் பசயல் ொடுகளின் கொரணமொகமவொ அல்லது 

நுண்ணுயிரிகளின் பசயல் ொடுகளின் கொரணமொகமவொ சிததவதடந்தொல் அது உயிர் சிததவதடயும் 

கழிவுப் ப ொருள்கள் எனப் டும்.  எ.கொ : கட்தட, கொகிதம், புற்கள் 

உயிர்-சிததவதடயொக்  கழிவுப்  ப ொருட்கள்:  உயிரியல் பசயல் ொடுகளின் கொரணமொகமவொ அல்லது  

நுண்ணுயிர்களின்  பசயல் ொடுகளின்  கொரணமொகமவொ   சிததவதடயொத    கழிவுப் ப ொருட்கள் உயிர்-

சிததவதடயொக் கழிவுப் ப ொருள்கள் எனப் டும். எ.கொ :  ிளொஸ்டிக். 

2.உங்களுரடய  குதியில் நீர்த் தட்டுப் ொட்டினொல் மக்கள் அல்லல் டுகிைொர்கள்.  எனரவ, நீர்  தட்டுப் ொட்டிரனத் 

தவிர்க்க என்பனன்ன முரைகரள ரகயொளுவரீ்கள்? 

விரட : 

 மமகத்தில் (மவதிப்ப ொருட்கள்) தூவுதல்:  நீர் மகொர்த்த மமகங்களில் ப ொட்டொசியம் அமயொதடடு 

துகள்கதள தூவி  மதழ ப ொழியச் பசய்யலொம்.  

 உப்புநீதரக் குடிநீரொக மொற்றுதல்:  கடல் நீதர குடிநீரொக மொற்ற ததலகீழ் சவ்வூடு  ரவல் முதறதய 

 ின் ற்றலொம்.  

 அதணகள் நீர் மதக்கங்கள் :  அதணகள் மற்றும் நீர்மதக்கங்களில் அதிகமொக நீதர மசமித்து, 

குழொய்கள் மற்றும் கொல்வொய்கள் மூலம் மததவப் டும் இடங்களுக்கு நீதர எடுத்துச் பசல்லலொம்.  

 நீர்ப் ிரிமுகடு : வரிதசயொக அதமந்துள்ள சிறுசிறு அதணகள் அல்லது ஏரொளமொன நதி நீர்க் 

கிதளகள் ஆகியதவ மூலம் தண்ணரீ் பவள்ளமொகப் ப ருகி வணீொகொமல் மதக்கி தவக்கலொம்.  

 மதழநீர் மசகரிப்பு : மதழநீர் மசகரிப்பு என் து வடீுகளின் மமற்கூதர மற்றும் தமதொனங்களில் 

விழும் மதழநீதர நிலத்தடியில் மசமிப் தொகும்.  

 பதொழிற்சொதலகளில் மசமித்தல் : இயந்திரங்கதளக் குளிர்விக்கப்  யன் டுத்தும் நீதரச் சுத்திகரித்து 

மறு சுழற்சியில் ஈடு டுத்தி மீண்டும்  யன் டுத்தலொம். 

 

3.புரக, புரக  எங்கு ரநொக்கினும்  புரக மண்டலம்  இச்சூழல்  உடல்  நலத்திற்கு ஏற்ைதொ என் ரத ஏற்றுக் 
பகொள்கிைரீ்களொ?  

விதட: 

 இல்தல, உடல் நலத்திற்கு ஏற்றது அல்ல. 
கொரணம்:  

 புதக மண்டலத்தில் உள்ள கொர் ன் துகள்கள் சுவொசம் மூலம் உடலின் உள்மள பசன்று  இரத்தக் 

குழொய்களில்  டிதவ ஏற் டுத்தும், இதனொல் மொரதடப்பு ஏற் டும். 

 புதகயில் உள்ள  CO2 வளிமண்டல பவப்  மொறுதலுக்கு கொரணமொக அதமந்து, வளிமண்டல பவப்  

நிதலதய உயர்த்தும்.  

 நிலம், நீர் மொசதடயும்.  

 புதகயில் உள்ள அதிகமொன CO2 ஆல் அமிலமதழ உண்டொகும்.  இதனொல்  விவசொய  யிர்கள்  

 ொதிப் தடயும்.  

 நமது நுதரயீரல் மற்றும் சுவொசப்  ொததகள்  ொதிக்கப் டுவமதொடு சுவொசக் மகொளொறுகதளயும் 
ஏற் டுத்துகிறது. 
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4.கரிரய எரிப் தனொல் ஏற் டும் தீரம  யக்கும் பசயல்கரளப்  ட்டியலிடுக. 

 விதட : 

 மொசு துகள்கள் உருவொகின்றன.  

 புவி பவப் மொதலுக்கு கொரணமொகின்றது.  

 அதிகப் டியொன வொயு பவளிமயற்றப் டுகிறது.  

 நிலத்தடி நீர் மற்றும் நீர்வள ஆதொரங்கதளப்  ொதிக்கின்றது.  

 நீர் மற்றும் நிலம் மொசு ொடு அதடயக் கொரணமொகின்றது.  

 நிலத்தடியில் உள்ள கந்தகத் துகள்கள் அமிலமதழ உருவொகக் கொரணமொகின்றது.  

  ொதரசம், யுமரனியம், மதொரியம், ஆர்சனிக் மற்றும் கன உமலொகங்கள் கலந்த கலதவயில் இருந்து  

ப றப் டும்  கழிவுப் ப ொருள்கள் மனிதனுக்கு தஙீ்கு விதளவிக்கின்றது.  

 ொடம்-17  மின்மனொட்டத்தின் கொந்த விதளவும் ஒளியியலும் 

1. அ) டுகதிர்   ஆ)விலகுகதிர்   இ)மீள்கதிர்  ஈ)விலகுரகொணம்   உ)திரச மொற்ைக்ரகொணம்   
ஊ)விடுரகொணம் (i) பகொடுக்கப் ட்ட  டத்திரன வரைந்து, கீழுள்ள  ொகங்கரளப்  டத்தில் குைிக்கவும்.                                                            
(ii) ரவைத்தின் ஒளிவிலகல் எண் 2.42. ஒளியின் திரசரவகத்ரதப் ப ொறுத்து.இச்பசொற்பைொடரின் ப ொருள் 
யொது? 

 
 

(ii) 
ஒளிவிலகல் எண் (µ) = கொற்றில் ஒளியின் திதசமவகம் / ஊடகத்தில் (தவரம்) ஒளியின் 
திதசமவகம்       தவரத்தின் ஒளியின் திதசமவகம்  = கொற்றில் ஒளியின் திதசமவகம் / 
ஒளிவிலகல் எண் 

                                        = 3 × 108 / 2.42 
                                       = 1.23 மீவி-1   

        தவரத்தில் ஒளியின் திதசமவகமொனது கொற்றில் ஒளியின் திதசமவகத்தத விட குதறவொகும். 

2.அ) ரமரல உள்ள  டத்ரத மீண்டும் வரைக.     
 ஆ) இப் டம் குைிப் ிடுவது ____________________.    
 இ)  டத்தில் முக்கியமொன  ொகங்கரளக் குைிக்கவும்.   
 ஈ)எத்தத்துவத்தின் அடிப் ரடயில் பசயல் டுகிைது. 
விதட : 
ஆ.AC மின் இயற்றி 
இ.  S1,S2 – நழுவு வதளயங்கள்                              அ.    

     B1,B2 – தூரிதககள் 
     NS   - நிதலக்கொந்தம் 
     ABCD – பசவ்வக வடிவ கம் ிச் சுருள் 
      R    - மின்ததட 
ஈ)மின்கொந்த தூண்டல் தத்துவம்  

அ) டுகதிர்         - PE 

ஆ)விலகுகதிர்      -EF 

 இ)மீள்கதிர்        - FS 

ஈ)விலகுமகொணம்  - r 

 உ)திதச மொற்றக்மகொணம் - d  

ஊ)விடுமகொணம்   - e                                                        
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இதர எளிய 2 மதிப்ப ண் வினொக்கள் :  

1. மொரனொகுரளொனல் எதிர்ப்புப்ப ொருள்கள் என்ைொல் என்ன? அதன்  யன் யொது?                                                                                                                                      

விரட : 
       * ஓரினச்பசல் எதிர்ப்பு ப ொருள் ஆகும்.                                                                

        * த  ிரிட்மடொமொ பதொழில்நுட் ம் மூலம்  குமளொன் பசல்களொல் உற் த்தி பசய்யப் டுகிறது.                                                                                   

           யன் : புற்றுமநொய்க்கு எதிரொக  யன் டுகிறது. 

2.குரளொன் என்ைொல் என்ன? கொல்நரட அைிவியலில் குரளொனிங் நுட் ம் எவ்வொறு 
 யனுள்ளதொகஇருக்கிைது? 

விரட : 
குமளொன் :                                                                                                                               

       * அதமப் ிலும், மரபுப்  ண்புகளிலும் ஒத்த உயிரிகள் குமளொன்கள் ஆகும்.                                                                    

       * ப ற்மறொதரப் ம ொன்ற  ல நகல்கதள உருவொக்கலொம்.  
கொல்நதட அறிவியல்  யன் ொடு :  யனுள்ள விலங்குகளின் நகல்கதள உருவொக்கலொம். 

3. சொதொைண சளியொல்  ொதிக்கப் ட்ட ந ரிடம் கொணப் டும் ப ொதுவொன அைிகுைிகள் யொரவ? i) ______.  ii) _________. 
விரட :  

 (i) மூக்கிலிருந்து நீர், சளி வருதல்.     ii) ததலவலி மற்றும் கொய்ச்சல் 

 (iii) சுவொசப்  ொதத, அதன் மமற்புறங்களிலுள்ள நொசி எ ித்தலீியத் திசுக்களின் வகீ்கம்   

4. நிைக்குருடு ரநொயிலிருந்து மொரலக்கண் ரநொரய ரவறு டுத்துக.                                                                                                                                             

விரட : 
வ.எண்     நிறக்குருடு மநொய்  மொதலக்கண் மநொய் 

  1 இது மர ியல் மநொய் ஆகும் தவட்டமின் A குதற ொட்டொல் மதொன்றும் மநொய்  

  2  ரம் தரயொக கடத்தப் டும் மநொய்  ரம் தரயொக கடத்தப் டொத மநொய். 

5. HIV - ஐக் கண்டைியும் ஆய்வு மற்றும் உறுதிப் டுத்தும் ஆய்வுகள் யொரவ? 
விரட:  
    * HIV ஐக் கண்டறியும் ஆய்வு - எதலசொ (ELISA)      

    * HIV ஐ உறுதிப் டுத்தும் ஆய்வு – பவஸ்ட்டர்ன்  ிளொட் 

6. முத்தடுப்பூசி என்ைொல் என்ன? இத்தடுப்பூசி மருந்தினொல் தடுக்கப் டும் மூன்று ரநொய்கள்  யொரவ? 
 விரட :  
    * ஒமர மருந்தில் மூன்று மநொய்கதள தடுக்கும் சிகிச்தச முத்தடுப்பூசி எனப் டும்.                                                                       

    * மூன்று மநொய்கள் : (i) பதொண்தட அதடப் ொன்  (ii) கக்குவொன் இருமல்   (iii) படட்டொனஸ்.   

7. தொய்ப் ொல் மூலம் குழந்ரதக்கு எதிர்ப ொருள் பசல்வதொல் எத்தரகய ரநொய்த்தடுப் ொற்ைல் 
உண்டொகிைது? 
விரட :* மந்தமொன ப றப் ட்ட மநொய்த் தடுப் ொற்றல். 

8. வரையறு - மகைந்தரசர்க்ரக.  

மகரந்தச் மசர்க்தக :                                                                                                                                             

  * மகரந்தப் த யிலிருந்து மகரந்தத் தூள்கள் சூலக முடிதய பசன்றதடயும் பசயமல மகரந்தச் 
மசர்க்தக எனப் டும். 
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9.  வரையறு - கருவுறுதல். 

      கருவுறுதல் : ஆண் மகமிட்டும், அண்டமும் இதணயும் நிகழ்வு கருவுறுதல் எனப் டும். 

10. ஒரு வித்திரல, இரு வித்திரலத் தொவைங்கள் என்ைொல் என்ன? எடுத்துக்கொட்டுகள் தருக. 

விரட :                                                                                                                                         
  ஒருவித்திதல தொவரங்கள் : விததகள் ஒரு வித்திதலகதளக் பகொண்டது. எ.கொ – பநல், மகொதுதம.                                                                                                                   

  இருவித்திதல தொவரங்கள் : விததகள் இரு வித்திதலகதளக் பகொண்டது. எ.கொ –  ட்டொணி 
11. அ)  டம் A , B  ரய அரடயொளம் கொண்க. 

  ஆ) A யின் எந்தப்  ொகம் B ஆக மொறுகிைது. 

 
விரட : 
 அ. A - சூலக வட்டம்    B – தனிக்கனி - ட்ரூப்          ஆ. A –யின் சூலகப் த   B – ஆக மொறுகிறது. 
 ஆ. சூல்த  கனியொக மொறுகிறது. 

12.  ொலூட்டிகளுக்குரிய தனிப்  ண்புகள் இைண்டிரனக் குைிப் ிடுக. 
விரட : அ . புற அடுக்கு மரொமங்கள்    

          ஆ.  ொல்சுரப் ிகள் 

13.  ின்வருவனவற்ைில் ஒன்பவொன்ைிற்கும் இைண்டு எடுத்துக்கொட்டுகள் தருக. 

அ) அரசர ொடும் விலங்குகள் ஆ) கடல்வொழ்  ொலூட்டிகள் 
விதட : அ. அதசம ொடும் விலங்குகள் -  சு, எருதம    

          ஆ. கடல் வொழ்  ொலூட்டிகள் - திமிங்கலம், டொல் ின் 

14.  ொலூட்டிகளில் கொணப் டும்  ல்லரமப்பு யொது ? யொரனயின் தந்தம் எதன் மொறு ொடு? 
விரட :                                                                                                                                                          
     * மவறு ட்ட  ல் அதமப்பு                                                                                                                              

     * பவட்டும்  ற்கள் 

15. இைத்தத்தின்  ிளொஸ்மொ  குதியில் கொணப் டும்  ிளொஸ்மொ புரைொட்டீன்கள் மூன்ைிரனக் கூறுக. 
அவற்ைின்  ணிகரளயும் குைிப் ிடுக. 
விரட :                                                                                                                                                             
   * குமளொபுலின் – மநொய் எதிர்ப் ொற்றல் 
   * ஃத  ிரிமனொ ன் – இரத்தம் உதறதல்  
   * ஆல்புமின் – நீர்ச்சமநிதல. 

16. உட்கரு இல்லொத இைத்தச் பசல்கள் யொரவ? உட்கருவின்ைி இருப் தொல் என்ன  யன்? 
விரட :  
  உட்கரு இல்லொத இரத்தச் பசல்கள் – இரத்த சிவப் ணுக்கள்.  
   யன்கள் : *  மீமொகுமளொ ின் உள்ளது. 
               * சிவப்பு நிறத்தத பகொடுக்கிறது.  
               * சுவொச வொயுக்கதள எடுத்து பசல்கிறது. 
 
17. இைத்த உரைதலில்  ங்குப றும்  ிளொஸ்மொ புரைொட்டீன்கள், இைத்த அணுக்கள் யொரவ? 
விரட :                                                                                                                                                                                                          
   *  ிளொஸ்மொ புமரொட்டின்  - ஃத  ிரிமனொ ன்    
   * இரத்த அணுக்கள் – இரத்தத்தட்டுகள். 
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18. பகொடுக்கப் ட்டிருக்கும்  டத்ரத கவனிக்க.  

அ)  டம் A, B இல் கொணப் டும் இயக்கங்கரளக் குைிப் ிடுக. 

ஆ) எவ்வொறு இவ்வியக்கங்கள் பதொட்டொல் சிணுங்கி இரலகளின் இயக்கங்களிலிருந்து ரவறு டுகின்ைன?  

விரட : 

  அ. A இல் கொணப் டும் இயக்கம் : ஈர்ப்புத்திதசச் சொர்பு இயக்கம்.                                                                                

      B இல் கொணப் டும் இயக்கம் : ஒளித்திதசச்சொர்பு இயக்கம்.                                                                                      

  ஆ.  

A, B இல் கொணப் டும் இயக்கம் பதொட்டொல் சிணுங்கி இதலகளின் இயக்கம் 

1. வளர்ச்சி சொர் இயக்கம். 
2. தூண்டலுக்கு பமதுவொன  தில் விதன                                               

1. வளர்ச்சி சொரொ இயக்கம் 
2. தூண்டலின் உடனடி  தில் விதன 

 
19.அம்ரமொனியொபடலிக், யூரிரயொபடலிக் விலங்குகள் என்ைொல் என்ன? எடுத்துக்கொட்டுகள் தருக. 

விரட :                                                                                                                                                           
அம்மமொனியொபடலிக் : அதிகமொன அம்மமொனியொதவக் கழிவுப்ப ொருளொக பவளிமயற்றும் உயிரிகள்.                                         
                          எ.கொ – மீன்கள்                                                                                                                                             
யூரிமயொபடலிக் : யூரியொதவக் கழிவுப்ப ொருளொக பவளிமயற்றும் விலங்குகள். எ.கொ –  ொலூட்டிகள். 

20. அ) குளிர் ொனங்களில் கரைக்கப் டும் வொயு எது? 

 ஆ) அவ்வொயுவின் கரைதிைரன அதிகரிக்க நீங்கள் என்ன பசய்வரீ்கள்? 

விரட : 
    அ) கொர் ன் – தட – ஆக்தசடு (அல்லது) CO2        
    ஆ) அழுத்தத்தத அதிகரிக்க மவண்டும். 

21. கீழுள்ள எடுத்துக்கொட்டுகளிலிருந்து ஐரசொரடொப், ஐரசொ ொர்கரள அரடயொளம் கொண்க. 

18Ar 
40

, 17Cl
 35

, 20Ca 
40

 , 17Cl 
37 

விரட : 
    * ஐமசொமடொப்புகள் : 17Cl35 , 17Cl37   

    * ஐமசொ ொர்கள் : 18Ar40  , 20Ca40.                                                                                           

22.  ரநட்ைெனின் மூலக்கூறு நிரை 28. அதன் அணு நிரை 14. ரநட்ைெனின் அணுக்கட்டு எண்ரணக் 
கொண்க.  
விரட :  
     அணுக்கட்டு எண் = மூலக்கூறு நிதற / அணு நிதற  

                           = 28/14  

                           = 2     

23. அலுமினிய உரலொகக்கலரவ, வொனூர்தியின்  ொகங்கள் தயொரிக்கப்  யன் டுகிைது. அதற்கொன 
கொைணங்கரளக் கூைவும்.                                                                                                                                                                     
மலசொனது,                                                                                                                                              
வலிதமயொனது                                                                                                                                            
இழுவிதச அதிகம்                                                                                                                                                                                                                         
அரிப்த  தடுப் தவ 
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