
I. ெரியொன விலடலயத லதரந்்தடுதது 

எழுது்க

1. ெரியான ஒன்ணறத வெரந்தெடு.

அ) மி.மீ < தெ.மீ <  மீ <  கி.மீ

ஆ) மி.மீ > தெ.மீ >  மீ > கி.மீ

இ)  கி.மீ<  மீ< தெ.மீ < மி.மீ

ஈ) மி.மீ > மீ >  தெ.மீ > கி.மீ

2. தென்ணனக்கும் ்கன்னியாகுமரிக்கும்

இணடவய உள்ள தொணலணவ எந்ெ

அலகில் ்கைக்கிட முடியும்?

அ) கிவலா மீடடர

இ)  தென்டி மீடடர

ஆ) மீடடர

ஈ) மில்லி மீடடர

3. அளவுவ்கால், அளவிடும் நாடா  மற்றும்

மீடடர அளவுவ்கால் ஆகியணவ கீழக்்கணட

எந்ெ அளணவ அளவிடப் ்பயன்்படுகின்றன?

அ) நிணற ஆ) எணட

இ) ்காலம் ஈ) நீளம்

II. ல்கொடிடட இடதலத நிரப்பு்க

1. --------------- ன் அலகு மீடடர

ஆகும்.

2. கிரிக்த்கட ்பந்தின் ெடிமணன அளவிடப்

்பயன்்படுவது ---------------

்கருவியாகும்.

3. தமல்லிய ்கம்பியின்  ஆரதணெ அளவிட

--------------- ்கருவி ்பயன்்படுகிறது

III. ெரியொ? தவைொ? எழுது்க

1. இயற்பியல் ெராசு, த்பாதுத ெராணெ

விடத துல்லியமானது.  அது மில்லிகிராம்

அளவிற்கு நிணறணயத துல்லியமா்க

அளவிடப் ்பயன்்படுகிறது.

3. ஒரு டிகிரி தெல்சியஸ என்்பது 1 K

இணடதவளி ஆகும்.  பூஜ்ஜியம் டிகிரி

தெல்சியஸ என்்பது 273.15 K

IV. ்பொருதது்க

1. SI அைகு

a) த்கல்வின்

b) மீடடர

c) கிவலாகிராம்

இயற்பியல் அளவு

அ) நீளம்

ஆ) நிணற

இ) ்காலம்

ஈ) தவப்்பநிணல d) விநாடி

3 x 1= 3

3 x 1= 3

3 x 1= 3

4 x  1/2 =2

V. கூற்று மைற்றும் ்கொரணம் வல்க

1. கூற்று (A): SI அலகு முணற ஒரு

வமம்்படுதெப்்படட அளவீடடு முணற ஆகும்.

்காரைம் (R): SI முணறயில் நிணறயின்

அலகு கிவலாகிராம் ஆகும்.

அ) A  மற்றும் R இரணடும் ெரி, ஆனால் R

என்்பது ெரியான விளக்்கம் அல்ல.

ஆ) A  மற்றும் R இரணடும் ெரி. வமலும்  R

என்்பது ெரியான விளக்்கம்

இ) A ெரி ஆனால் R ெவறு

2. கூற்று    (A) : 0
0
C = 273.16 K.  நாம் அணெ

முழு எணைா்க 273 K என எடுததுக்

த்காள்கிவறாம்.

்காரைம் (R): தெல்சியஸ அளணவ

த்கல்வின் அளவிற்கு மாற்றும்வ்பாது 273

ஐக்  கூடடினால் வ்பாதுமானது.

அ) A  மற்றும் R இரணடும் ெரி  ஆனால்

R என்்பது ெரியான விளக்்கம் அல்ல.

ஆ) A  மற்றும் R இரணடும் ெரி . வமலும்

R என்்பது ெரியான விளக்்கம்

இ) ) A ெரி ஆனால் R ெவறு

ஈ) A ெவறு ஆனால் R ெரி

2 x 2= 4

VI. FWfpa tpilaspf;f:

1. தவரனியர அளவுவ்காலின் மீச்சிற்றளணவ

எவவாறு ்கைக்கிடுவாய்?

2. அளவீடு என்றால் என்ன?

3. மீச்சிற்றளவு வணரயறு.

4. ஒரு இரப்்பர ்பந்தின் விடடதணெ

அளவிடும்வ்பாது முென்ணம அளவுவ்காலின்

அளவு 7 தெ.மீ, தவரனியரஒன்றிப்பு 6

எனில் அென் ஆரததிணனக் ்கைக்கிடு்க.

5. 98 நியூடடன் எணடயுள்ள ஒரு த்பாருளின்

நிணறணயக் ்காண்க.

5 x 2= 10

1. ஒரு  ரூ்பாய் நாையததின் ெடிமணன

எவவாறு ்கைக்கிடுவாய்?

1 x 5= 5

2. மின்வனாடடததின் SI அலகு கிவலாகிராம்

tphpthd tpilaspf;f:VII.
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neu«:  45 ãäl« 

bkh¤j kÂ¥bg©: 30

myF¤nj®Î -2
xd;gjhk; tFg;G - mwptpay; 

myF: 2.,af;fk;

I. ெரியொன விலடலயத லதரந்்தடுதது 

எழுது்க

1. ெலர�ைததின்திலசமெகம்	 –	 கொைம்	

சொயவு	பகொடுப்�து

a) மெகம் b) இைப்ப�யரச்சி

c) ப�ொலைவு	 d)	முடுககம்

2. கீழெரும்	 ெலர�ைததில் சீரொன

இயககததில்	 நகரும்	 ஒரு	 ப�ொருலைக

குறிப்பிடுெது	எது?

(a (b)	

(c)		 				(d)	

3. ஒரு	மகிழுநது	20	மீ	 /	விநொடி	மெகததில்

இயககப்�டுகிறது.		�லைலயப்	�யன்�டுததி

5	விநொடி	கொை	இலைபெளியில்	அது	ஓயவு

நிலைலயப்	 ப�றுகிறது.	 	 இதில்	 ஏற�டை

எதிரமலற	முடுககம்	என்ன?

(a)	4	மீ	/	விநொடி
2

(b)	-	4	மீ	/	விநொடி
2

(c)	-	0.25	மீ	/	விநொடி
2

(d)		0.25	மீ	/	விநொடி
2

4. முடுககததின்	அைகு

(a)	மீ	/	விநொடி		 (b)	மீ	/	விநொடி
2

(c)	மீ	விநொடி	 (d)	மீ	விநொடி
2

5. துணி	 துலெககும்	 இயநதிரததில்

ஆலைலய	உைரத�ப்	�யன்�டும்	விலச

(a)	லமயமநொககு	விலச

(b)	லமயவிைககு	விலச

(c)	புவிஈரப்பு	விலச

epiykpd;dpay; tpir(d)

5 x 1=5

II. வ்காடிட்ட இடங்கசள நிரப்பு்க.

2. எதிரமலற	 முடுககதல�	 	 -----------

என்றும்		பசொல்ைைொம்.

1. ப�ொலைவு	–	கொை	ெலர�ைததின்	எந�	ஒரு

புள்ளியிலும்	சொயவின்	மதிப்பு	ப�றப்�டுெது

__________

2 x 1=2

III. ெரியொ? தவைொ? எழுது்க 2x 1= 2

1. எந�	 ஒருகொை	 இலைபெளியிலும்	 ஒரு

ப�ொருள்	கைந�	தூரம்	சுழி	ஆகொது.	ஆனொல்

இைப்ப�யரச்சி	சுழி	ஆகும்.

2. ஈரப்பு	 விலசயொல்	 �லையின்றித �ொமன

விழும்	 ஒரு	 ப�ொருளின்	 திலசமெகம்

– கொைம்	 ெலர�ைமொனது	 x	 -	 அச்சுககு

 IV.$w;W kw;Wk; fhuzk; tif 2 x 1= 2

1. கூறறு:	 ஒரு	 ப�ொருளின்	முடுகக	இயககம்

அ�ன்	 திலசமெக	 அைவு	 அல்ைது

திலசமொறறம்	அல்ைது	இரண்டும்	 மொறறம்

அலைெ�ொல்	ஏற�டுெது.

கொரைம்:	ஒரு	ப�ொருளின்	முடுககம்	அ�ன்

திலசமெகததின்	அைவு	மொறு�டுெ�ொல்

மடடுமம	நிகழும்.	அது	திலச	மொறறதல�ப்

ப�ொறுத�து	அல்ை.

A.	 கூறறு	 மறறும்	 கொரைம்	 ஆகிய

இரண்டும்	 உண்லம	 மமலும்	 கொரைம்

கூறறின்	சரியொன	விைககம்.

B.	 கூறறு	 மறறும்	 கொரைம்	 ஆகிய

இரண்டும்	 உண்லம	 ஆனொல்	 கொரைம்

கூறறின்	�ெறொன	விைககம்.

C.	 கூறறு	 உண்லம	 ஆனொல்	 கொரைம்

�ெறு

D.	 கூறறு	 �ெறு	 ஆனொல்	 கொரைம்

உண்லம

2. கூறறு:	 ஒரு	 	 ப�ொருளின்	 இைப்ப�யரச்சி

சுழி	ஆனொல்	அப்ப�ொருள்	கைந�	தூரம்	சுழி

இல்லை.

கொரைம்:	 இைப்ப�யரச்சி	 ப�ொைகக

நிலைககும்	 முடிவு	 நிலைககும்	 இலைமய

உள்ை	குறுகிய	�ொல�	ஆகும்

A.	 கூறறு	 மறறும்	 கொரைம்	 ஆகிய

இரண்டும்	 உண்லம	 மமலும்	 கொரைம்

கூறறின்	சரியொன	விைககம்.

B.	 கூறறு	 மறறும்	 கொரைம்	 ஆகிய

இரண்டும்	 உண்லம	 ஆனொல்	 கொரைம்

கூறறின்	�ெறொன	விைககம்.

C.	 கூறறு	 உண்லம	 ஆனொல்	 கொரைம்

�ெறு

D.	 கூறறு	 �ெறு	 ஆனொல்	 கொரைம்	

உண்லம

இலையொக	ஒரு	மநரமகொைொக	இருககும்.
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V.  �ரப்்ட்டுள்ள ேசர்டங்கசள அசே 

�டடியல்	I �டடியல்	II

Fwpg;gpLk; ,af;fj;Jld; nghUj;Jf:

சமகொை	அைவுகளில்	

சம	இலைபெளிலயக	

கைககும்	ஒரு	

ப�ொருளின்	இயககம். A 

சீரறற	முடுககம்

B 

நிலையொன	

எதிரமலற	முடுககம்

C 

சீரொன	முடுககம்

D 

4 x  1/2 =2

1.

VI. FWfpa tpilaspf;f: 6 x 2= 12

1. திலசமெகம்	ெலரயறு.

2. சீரொன	இயககம்	குறிதது	நீஙகள்	அறிந�து

என்ன?

3. மெகம்	மறறும்	திலசமெகம்	ஒப்பிடுக.

4. சீரொன	 ெடை	 இயககம்	 என்றொல்	 என்ன?

சீரொன	 ெடை	 இயககததுககு	 இரண்டு

உ�ொரைஙகள்	�ருக.

5. ஒரு	 �நது	 20	 மீடைர	உயரததில்	 இருநது

பமதுெொக	 விைப்�டைது.	 	 அ�ன்	 சீரொன

திலசமெக	மொறு�ொடடு	வீ�ம்	10	மீ	/	விநொடி.

அது	 எந�	 திலசமெகததில்	 �லரலயத

ப�ொடும்?	 �லரலயத	ப�ொடுெ�றகு	ஆகும்

கொைம்	எவெைவு?

7. ஒரு	 �ந�ய	 மகிழுநது	 4	 மீ	 /	 விநொடி
2
  

என்ற	சீரொன	முடுககததில்	�யணிககிறது.

புறப்�டை	 10	விநொடியில்	அது	கைந�	தூரம்

என்ன?

6. கீழெரும் அடைெலையிலிருநது	

கிலைககும்	ெலர�ைதல�ச்	சரி�ொரககவும்.

மநரம்	(விநொடி) 0 2 4 6 8 10 12

திலசமெகம்	

(மீ/விநொடி)

0 20 40 40 40 20 0

8. கீழககொணும்	 ெலர�ைம்	 ஒரு	 ப�ொருளின்

திலசமெகம்-கொைம்	ெலர�ைம்	ஆகும்.		எந�

மநர	இலைபெளியில்	அது	முடுககப்�டைது?

�குதி	 ‘a’	 வில்	 பகொடுககப்�டடுள்ை	 கொை

இலைபெளியில்	 அ�ன்	முடுககம்	 என்ன?

அம�	 கொை	 இலைபெளியில்	 அப்ப�ொருள்

கைந�		தூரம்	எவெைவு?

VII. ச்ரு வினாக்கள்

1. ெலர�ை	 முலறலயப்	 �யன்�டுததி

இயககச்	சமன்�ொடுகலை	ெருவி.

1 x 5= 5

(VNjDk; MW tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpilasp)
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neu«:  1.30 ãäl« 

bkh¤j kÂ¥bg©: 50
myF¤nj®Î -3
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I. ெரியொன விலடலயத லதரந்்தடுதது 

எழுது்க 5 x 1=5
1. இைற்றுள் பாரவைப் புலம் அதிகம்

உள்ளது

(அ) ெே்தள ஆடி

(ஆ) குழியாடி

(இ) குவியாடி

(பாரவைப்புலம் – எந்த ஒரு

்தருணத்திலும்  ஒரு கருவியின் மூலம்

பாரவையில் புலப்படும் ப�ப்பு)

2. வக மின்விளககில் எதிர�ாளிப்பானாகப்

பயன்படுைது  -------------

(அ) குழியாடி   (ஆ) குவியாடி

(இ) ெே்தளஆடி

3. எதிர�ாளிககும் பகுதி ரைளிப்பு்றோக

ைவளநதிருப்பின், அது

 (அ) குழியாடி   (ஆ) குவியாடி 

(இ) ெே்தளஆடி

4. குழியாடியின் குவியத்ர்தாவலவு 5 ரெ.மீ

எனில் அ்தன் ைவளவு ஆ�ம்

(ஆ) 10 ரெ.மீ (அ) 5 ரெ.மீ

(இ) 2. 5 ரெ.மீ

5. முழு அக எதிர�ாளிப்வபப் பற்றிய ெரியான

கூற்று எது? ------------

அ)படுமகாணம் ோறுநிவலக

மகாணத்வ்த வி்ட அதிகோக இருகக

மைண்டும்.

ஆ) அதிக ஒளிவிலகல் எண்

ஊ்டகத்திலிருநது குவ்றந்த ஒளிவிலகல்

எண் ரகாண்்ட ஊ்டகத்திற்கு ஒளி ரெல்ல

மைண்டும்.

இ) (அ) ேற்றும் (ஆ) இ�ண்டும்.

II.I.
1. ஒளிவிலகல் மகாணம் ஒளிவிலகல்

எண்வணப் ரபாருத்்தது.

2. குவியாடியிலிருநது ஈரிலாத் ர்தாவலவில்

உள்ள ரபாருளினால் ஏற்படும் பிம்பமும்

ஈரிலாத் ர்தாவலவில் உருைாகும்.

3. குவியாடி எப்மபாதும் சிறி்தாககப்பட்ட,

மந�ான, ோய பிம்பத்வ்த உருைாககும்.

4. 3X10
-8 

மீ/வி  என்்ற அளவு ரகாண்்ட மிகக

குவ்றந்த மைகத்தில் ரெல்லும் ஆற்்றமல

ஒளியாகும்.

5 . எந்தப் படுமகாணத்திற்கு விலகு

மகாணம் 0
0
 ஆக உள்ளம்தா அவ்தமய

ோறுநிவலகமகாணம் என்பர.

III. தகொடிடட இடத்ளே நி�ப்புக/ ரெொறர்றொடள�
நிள்றவு ரெய்க

1. படுமகாணத்தின் வென் ேதிப்பிற்கும்

------------வென் ேதிப்பிற்கும்

இவ்டமயயான ்தகவு ஒரு ோறிலி.

2. 5 ரெ.மீ. குவியத் ர்தாவலவு ரகாண்்ட

குழியாடியின் ைவளவு ஆ�ம்  =  ------

----

3 . மு்தன்வே அசசுககு இவணயான

அவனத்து ர்தாவலவுகளும் ஆடியின்

--------  எடுககப்படுகின்்றன.

4 . ஓர ஊ்டகத்திலிருநது ேற்ம்றார

ஊ்டகத்திற்கு ஒளி ரெல்லும்மபாது அ்தன்

--------    ோறுை்தால் ஒளிவிலகல்

ஏற்படுகி்றது

.V. பின்வரும் தகள்விகளில, கூறறும் 
ஒரு கொ�ைமும் அேளையடுத்து 

ரகொடுக்கப்்படடுள்ைை.
கீமை ரகாடுககப்படடுள்ள (அ) மு்தல் (இ) 

ைவ�யுள்ள ர்தரிவுகளில் எது மிகச ெரியானம்தா 

அவ்தத் ம்தரநர்தடுககவும்

அ) கூற்றும் கா�ணமும் ெரி;  மேலும் 

ரகாடுககப்பட்ட கா�ணம் கூற்றுககான 

ெரியான விளககம்

ஆ) கூற்று ெரி, ஆனால் கா�ணம் ்தைறு

இ) கூற்று ்தைறு ஆனால் கா�ணம் ெரி 

1 . கூற்று: ேவலப்பாவ்தகளில்

உள்ள ரகாண்வ்ட ஊசி ைவளவில் 

மபாககுை�த்து   ரநரிெவல கண்காணிகக 

குவி ஆடி ேற்றும் குழி ஆடிவய வி்ட ெே்தள 

ஆடிமய விரும்பிப் பயன்படுத்்தப்படுகி்றது. 

கா�ணம்: ஒரு குவி ஆடியானது ெே்தள 

ஆடி அல்லது குழி ஆடிவய வி்ட மிக 

அதிகோன பாரவைப்புலம் உவ்டயது.

IV

5 x 1=5

4 x 1=4

2 x 2=4
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2. கூற்று: படுகதிர மகாளக ஆடியின்

ைவளவு வேயத்தில் படடு எதிர�ாளித்்த 

பின் மீண்டும் அம்த பாவ்தயில் 

திரும்புகி்றது.

கா�ணம்: படுமகாணம் i = எதிர�ாளிப்புக 

மகாணம் (r) = 0°

V.
1. காற்வ்ற வி்ட அ்டரமிகு,  ஒளிபுகும்

ஊ ்ட க ங க ளு க கு  இ � ண் டு

எடுத்துககாடடுகள் ்தருக.

2. குழியாடி ஒன்றின் குவியத்தில் ரபாருள்

வைககப்படும்மபாது, பிம்பம் எஙமக

உருைாகும்?

3 . கீமையுள்ள ப்டத்வ்த ைவ�நது

ரகாள்ளவும்.  எதிர�ாளிப்புககுப் பின் கதிர

ரெல்லும் பாவ்தவயக குறிககவும்.

4. ரைற்றி்டத்தில் ஒளியின் மைகம் என்ன?

மு்தன் மு்தலில் ஒளியின் மைகத்வ்தக

கண்்டறிந்தைர யார?

5. பல்வல ஆ�ாய பல் ேருத்துைரகள்

குழியாடிவயமய பயன்படுத்துகின்்றனர

ஏன்?

VI.
1. அ)  ப்டத்தில் ரகாடுககப்படடுள்ள

குழியாடியில்  ரபாருளின்  பிம்பம் எவைாறு

கிவ்டககப் ரபறுகி்றது என ைவ�நது

காடடுக.

ஆ) பிம்பத்தின்  ்தன்வே  எவைாறு

இருககும்?

2. மகாளக ஆடியில்  அம்த திவெயில்

எதிர�ாளிககப்படும் படு கதிர எது? ஏன்

என்று கா�ணம் கூறுக.

3. மகாளக ஆடிச ெேன்பாடவ்ட எழுதுக.

அதில் பயன்படுத்்தப்படும் குறியீடுகள்

ஒவரைான்வ்றயும் விளககுக.

VII.

1. ஒரு குவியாடியின் ைவளவு ஆ�ம் 40 ரெ.மீ.

அ்தன் குவியத் ர்தாவலவைக காண்க.

(விவ்ட:  20 ரெ.மீ)

2. குழியாடியின் முன் 7 ரெ.மீ ர்தாவலவில்

ரபாருள் வைககப்படும்மபாது அ்தன்

ஒன்றின் மும்ே்டஙகு உருப்ரபருககப்பட்ட

பிம்பம் கிவ்டககி்றது எனில், பிம்பம்

எவவி்டத்தில் கிவ்டககும்? (விவ்ட: 21 ரெ.மீ

ர்தாவலவில்)

3. நீரில் ஒளியின் மைகம் 2.25×10
8
மீ/வி

ரைற்றி்டத்தில் ஒளியின் மைகம் 3×10
8

மீ/வி
  

எனில், நீரின் ஒளிவிலகல்

எண்வணக  கணககிடுக. (விவ்ட: 1.33)

VIII.
1. அ) கதிரப்ப்டஙகள் மூலம் ஒரு குழியாடி

பின்ைரும் நிவலகளில் எவைாறு 

பிம்பத்வ்த உருைாககுகி்றது என 

ைவ�நது காடடுக.

i) c – இல் ii) c – ககும் F- ககும் இவ்டயில்

iii)ii) ககும் P-ககும் இவ்டயில்

ஆ) மேற்கண்்ட மூன்று நிவலகளிலும் 

பிம்பத்தின் நிவல (இ்டம்), ்தன்வே

ஆகியைற்வ்றப் ப்டத்தில் குறிப்பிடுக.

2. ஒளிவிலகல் விதிகவளக கூறுக.

கண்ணாடிப் பாளம் ஒன்வ்றப் பயன்படுத்தி

அைற்வ்ற நிறுவுக.

5 x 2=10

3 x 2=6

3 x 2=6

2 x 5=10
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I. ெரியொன விள்டளயத மதர்ந்ரதடு

1. 373 K ல நீரின் இயற்பு நி்ல _________

அ) திண்மம் ஆ) நீரமம்

இ) வொயு  ஈ) பிைொஸமொ

2. பின்வருவனவற்றுள்  __________

என்பது ஒரு �ல்வ

அ) ெொதொரண உபபு

ஆ) ெொறு

இ) �ொரபன் – ்டை – ஆக்ஸைடு

ஈ) தூய கவள்ளி

3. �ல்வ்ய உருவொககும் உடகபொருட�ள்

இவவொறு அ்ழக�பபடுகிறது

அ) தனிமங�ள்

ஆ) ரெரமங�ள்

இ) உரலொ�க�ல்வ�ள்

ஈ) இ்யபுப கபொருட�ள்

3x 1= 3

II. கீழககண்டக கூறறுகள் ெரியொ அல்லது

தவ்றொ எனக கூறு. தவர்றனில ெரியொனக

கூறள்ற எழுது.

அ) கவபபபபடுத்தும்ரபொது வொயுக�்ைவிடை

நீரமம் அதி�மொ� விரிவ்டையும்

ஆ) ரவதிமு்றயில ஒரு ரெரமத்்த எளிய 

கபொருட�ைொ� உ்டைக� முடியொது

இ) நீர துலலியமொன உருகுநி்லயும் உ்ற 

நி்லயும் க�ொண்டுள்ைது

ஈ) ரமொர ஒரு பலபபடித்தொனக �ல்வககு 

எடுத்துக�ொடடைொகும்

உ) ஆஸபிரின் நி்றயில 60% �ொரபன், 4.5% 

்ைடரஜன் மற்றும் 35.5% ஆகஸிஜ்னக

க�ொண்டுள்ைது. ஆஸபிரின் ஒரு �ல்வ.

5 x  1/2 =2 1/2

III. ரபொருததுக

வ.

எண்

A B

i தனிமம் அ ் ெ ய ொ ம ல 

்வககும்ரபொது கீரழ 

படிகிறது

ii ரெரமம் தூய்்மயற்ற கபொருள்

iii கூழமம் ொ ல மூ ல க கூ று � ை

உருவொனது

iv கதொங�ல தூ ய் ் ம ய ொ ன 

கபொருள்

v �ல்வ ொ ல அ ணு க � ை

உருவொனது

5 x  1/2 =2 1/2

IV. மகொடிட்ட இ்டஙகள்ள நி�பபு

1. ஆவியொதல எபகபொழுதும் கவபபநி்லயுடைன்

__________ அ்மகிறது

2. 150
0
C  = __________ K

3. பதங�மொ�ம் கபொருளுககு எடுத்துக�ொடடு

__________

3x 1= 3

V. குறுவினொககள்

1. நீரில படைகி்ன ஓடடை முடிகின்ற ரபொது ஏன்

மர ரவலியில நு்ழய முடிவதில்ல?

2. பதங�மொதல – வ்ரயறு

3. கடைடடைொலின் சிறு துளி�ள் நீரில

�லககும்ரபொது �ல்வ �லங�லொ�

மொறுகிறது. ஏன்?

4x 2=8

VI. சிறுவினொககள்

1. ஏன் வொயுக�்ை எளிதொ�

அழுத்தமுடிகிறது ஆனொல திண்மங�்ை

அழுத்தமுடியவில்ல?

2. பின்வருவனவற்றுள் எ்வ தூய

கபொருட�ள்? பனிககூழ, பொல, இரும்பு,

்ைடரரொகுரைொரிக அமிலம், பொதரெம்,

கெங�ல மற்றும் நீர.

3. 22 �ொரட தங�த்திலொன ஒரு பதக�த்தி்ன

நீ கவன்றிருககிறொய். நீ வொஙகியது தூய

கபொருைொ அலலது தூய்்மயற்றதொ?

3x 2= 6

VII. ரநடுவினொ

1. தனிமங�ளுககும் ரெரமங�ளுககும்

இ்டைரய உள்ை ரவறுபொடு�்ை எழுதி

ஒவகவொன்றிககும் ஒரு எடுத்துக�ொடடு

தரு�.

2. டிண்டைொல வி்ைவு மற்றும் பிகரௌனியன்

ந�ரவு ஆகியவற்்ற தகுந்த

வ்ரபடைத்துடைன் விைககு�.

(VNjDk; xU tpdhtpw;F kl;Lk; tpilasp)

1x 5= 5

4. வொயுக�ளின் அழுத்தம் எவவொறு

அதி�ரிககின்றது?

A.Nahthd; gPl;lh;>M.Sc.B.Ed J}a tsdhh; fy;Yhp Nky;epiyg; gs;sp>jpUr;rpuhg;gs;sp-2.
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1. பின்னக �ொய்ச்சி வடித்தலில பயன்படும்

தத்துவத்தில  ---------------------

-- உள்ை ரவறுபொடு

(அ) �்ரதிறன்

(ஆ) உருகுநி்ல

(இ) க�ொதிநி்ல 

(ஈ) பரபபுக�வரச்சி

2. மி� அதி� ரவ�த்தில சுழலச் கெய்து,

�னமொன கபொருட�ளிலிருந்து ரலெொனப

கபொருட�்ைப பிரித்கதடுககும் மு்ற-

--------------------------

எனபபடுகிறது.

I. ெரியொன விள்டளயத மதர்ந்ரதடு 5x 1= 5

 (அ) வடி�டடைல

(ஆ) வண்டைல

(இ) ெொய்த்து வடித்தல

(ஈ) ்மய விலக�ம்

3. �்ரபபொ்னக க�ொண்டு ெொறு

இறுககுதல மு்றயில பிரித்கதடுபபதற்கு

-----------அவசியம்

(அ) பிரிபுனல

(ஆ) ்மய விலககு இயந்திரம் 

(இ) வடிதொள் 

(ஈ) ெலல்டை

4. வடி�டடுதல என்பது -----------

�ல்வ்யப பிரித்கதடுக�ப பயனுள்ை

மு்றயொகும்.

(அ) திண்மம் –  திண்மம்

(ஆ) திண்மம் – திரவம்

(இ) திரவம் –திரவம்

(ஈ) திரவம் –  வொயு

5. எளிய �ொய்ச்சி வடித்தல மு்றககுத்

ரத்வயொனது

(அ) ஆவியொககும் கிண்ணம்

(ஆ) பிரிபுனல

(இ) வடிதொளுடைன் ரெரந்த வடி�டடி

(ஈ) லீபிக  குளிரவிபபுக குழொய்

II. கீழககண்டக கூறறுகள் ெரியொ அல்லது

தவ்றொ எனககூறு தவர்றனில ெரியொனக

கூறள்ற எழுது.

(a) தயிரிலிருந்து கவண்கண்ய ்மய 

விலககு மு்ற மூலம் பிரித்கதடுக� 

முடியும்.

(b) எண்கணய் மற்றும் தண்ணீர இரண்டும் 

ஒன்றில ஒன்று �லவொதது

(c) ஒரு கபொருள் ரநரடியொ�த் திரவ 

நி்லயிலிருந்து வொயு நி்லககு 

மொற்றம்டைது பதங�மொதல 

எனபபடுகிறது.

(d) திரவ - திரவ கூழமங�ள் �ளிம்பு 

எனபபடுகின்றன.

(e) �ல்வயில உள்ை கூறு�ளின் 

க�ொதிநி்ல ரவறுபொடு அதி�மொ�

இருககுமொனொல பின்னக �ொய்ச்சி 

வடித்தல மு்ற பயன்படுத்தபபடுகிறது.

5x 1= 5

III. மகொடிட்ட இ்டஙகள்ள நி�பபுக

1. நீரிலிருந்து ஆல�ைொல -------------

பிரித்கதடுக�பபடுகிறது.

2. நொபதலீனிலிருந்து மணல   ---------

மு்ற மூலம் நீக�பபடுகிறது.

3. கபடரரொலிய சுத்தி�ரிபபில

றபயன்படுத்தபபடும் பிரித்கதடுத்தல மு்

-----------

4. வண்ணபபிரி்� மு்ற ----------

------- தத்துவத்தின் அடிபப்டையில

கெயலபடுகிறது.

5. உயரும்ரபொது, 

திண்மத்தின் 

கவபபநி்ல

நீரில

�்ரதிறன்--------------

5x 1= 5

1. �்ரகபொருள் மற்றும் �்ரபபொன் –

வ்ரயறு

2. கீழக�ண்டை �ல்வ்ய

கவபபபபடுத்தும்ரபொது கி்டைககும் பதங�ம்

(ஆவி உ்றபடிவு) (Sublimate) யொது?

IV. FWfpa tpilaspf;f: 2x 2= 4

V. சிறுவினொககள்

1. பரபபுக�வரபபடும் கபொருள் மற்றும் பரபபுக

�வரும் கபொருள் என்றொல என்ன ?

2. வடி�டடிய நீரமம், வொ்ல வடி நீரமம்-

ரவறுபடுத்து�.

3. மரத்தூள், நொபதலீன் மற்றும் இரும்புத்

து�ள்�ள் �லந்த �ல்வ்ய எவவொறு

பிரித்கதடுபபொய்?

3x 2=6

VI. ரநடுவினொ

எளிய உபபு, எண்கணய் மற்றும் நீர 

ஆகிய்வ �லந்த �ல்வ எவவொறு 

பிரித்கதடுக�பபடுகிறது?  பலரவறு 

மு்ற�்ை ஒன்று ரெரத்து நீ 

பயன்படுத்தலொம்.

1x 5=5

A.Nahthd; gPl;lh;>M.Sc.B.Ed J}a tsdhh; fy;Yhp Nky;epiyg; gs;sp>jpUr;rpuhg;gs;sp-2.
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myF: 5.mZ mikg;G

I. ெரியொன விள்டளயத மதர்ந்ரதடு 3x 1= 3
1. நியூடரைான் எண்ணிக்றகயின் �ாற்ைம், அந்த

அணுறவ இவவாறு �ாற்றுகிைது 

அ) ஒரு அயனி 

ஆ) ஒரு ஐமசைாம்டாப் 

இ) ஒரு ஐமசைா்பார 

ஈ) மவறு தனி�ம்

2.. அணுக்கரு குறிப்

அ)  புமரைாட்டான் 

+ எ்லக்டரைான்

ஆ) நியூடரைான் �டடும்

இ) எ்லக்டரைான் + நியூடரைான்

ஈ) புமரைாட்டான் + நியூடரைான்.

3.
80

35
Br-ல் உள்ள புமரைாட்டான், நியூடரைான் 

�ற்றும் எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றக 

அ) 80 ,80, 35 ஆ) 35, 55, 80

இ) 35, 35, 80 ஈ) 35, 45, 35

II. சைரியா, தவைா / தவைானவற்றை திருத்தி

எழுதவும். 3x 1= 3

1. அணுவில் உள்ள எ்லக்டரைான்கள,

உடகருவிறன நிற்லயான

சுற்றுப்்பாறதயில் சுற்றுகின்ைன.

2. எ்லக்டரைான்கள மீச்சிறிய அ்ளவு நிறை

�ற்றும் மின்சுற� ககாண்்டறவ.

3. அதிக்படசை L-�ட்டத்தில் உள்ள

எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றக 10.

III. மகாடிட்ட இ்டங்கற்ள நிரைப்புக.

1. ஒரு ஆற்ைல் �ட்டத்தில் நிரைப்்பப்்படும் அதிக

்படசை எ்லக்டரைான்களின் எண்ணிக்றக ---

--------

2. ஆரகானின் இறைதிைன் -----------

-------------

2x 1= 2

IV. க்பாருத்துக 4 x  1/2 =2 

V. அணு எண்கற்ளச் சைாரந்து ஏறுவரிறசையில் 

எழுதவும்

கால்சியம் -

சிலிக்கன் -

ம்பாரைான் -

க�க்னீசியம் -

ஆக்ஸிஜன் -

ஹீலியம் -

6 x  1/2 =3

VI. FWfpa tpilaspf;f: 2x 2= 4

1. K
+
 �ற்றும் cl - 

ஆகியவற்றின் எ்லக்டரைான் அற�ப்ற்ப எழுதுக.

2.Ca2+ ntsptl;l ghijapy; KOtJkhf
epuk;gpAs;sJ.fhuzk; $W.

VII. சிறு வினாக்கள

1. க்பருக்கல் விகித விதியிறன வறரையறு.

2. ஐமசைாம்டாப்புகளின் ்பயன்கற்ள எழுதுக.

1. 20cm
3
 ்பரு�ன் அ்ளவுள்ள மீத்மதன்

முற்றிலும் எரிவதற்கு மதறவப்்படும்

ஆக்சிஜனின் ்பரு�ன்ளறவ கைக்கிடுக.

2. புமரைாட்டானின் நிறைறய கைக்கிடுக

அதன் மின்சுற� = 1.60x10
-19

c

மின்சுற� / நிறை = 9.55x10
8
c kg

-1

fzf;fPL nra;f:VIII.

2x 2= 4

IX. கைடு வினாக்கள

1. தங்கத் தகடு மசைாதறனயின் மூ்லம் நீ

என்ன முடிவிற்கு வருகிைாய்?

2. ம்பாரின் அணு �ாதிரியின் கூற்றுக்கற்ள

்பற்றி வி்ளக்குக.

(VNjDk; xU tpdhtpw;F kl;Lk; tpilasp)

2x 2= 4

1x 5= 5

gJ
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1. கோட்டில் ஒரு ட்பரிய மரம் விழுகி்றது.

ஆனோல் மரத்தின நவர்கள் நிைத்தில்

டதோெர்பு டகோணடுள்ைன. விழுந்த

மரத்தின கிகைகள் ந�ரோக வைர்கின்றது.

இந்த நிகழவு எதன தூணடுதைோல்

�கெட்பறுகின்றது.

அ) ஒளி மற்றும் நீர்

ஆ) நீர் மற்றும் ஊட்ெபட்போருள்

இ) நீர் மற்றும் ஈர்பபு விகை

ஈ) ஒளி மற்றும் ஈர்பபு விகை

2. ஏறும் டகோடிகள் தங்களுக்கு ட்போருத்தமோன

ஆதரகவக் கணெறிய உதவும் இயக்க

அகைவுகள்_________

அ) ஒளி ைோர்்பகைவு ஆ) புவி ைோர்்பகைவு

இ) டதோடு ைோர்்பகைவு ஈ) நவதிைோர்்பகைவு

3. ஒளிசநைர்ககயின ந்போது �கெட்பறும்

நவதி விகன

அ) CO
2

உள்ளிழுக்கப்பட்டு O
2 

டவளிநயற்்றப்படுகி்றது.

ஆ) நீர் ஒடுக்கமகெதல் மற்றும் CO
2 

ஆக்ஸிகரணம் அகெதல்

இ) நீர் மற்றும் CO
2 

இரணடுநம

ஆக்ஸிகரணம் அகெதல்  

ஈ) CO
2 

மற்றும் நீர் இரணடுநம உற்்பத்தி 

டைய்யப்படுகின்றன.

II. பின்வரும் வொக்கியங்�ள ெரியொ அல்ைது

�வைொ எ்னக்கூைவும் �வைொ� இருபபின்,

ெரியொ்ன விளக்�தல� அளிக்�வும்

1. தணடுப ்பகுதி ந�ர் ஒளிைோர்்பகைவு மற்றும்

எதிர்புவி ைோர்்பகைவு உகெயது.

2. வளிமணெைத்தில் டவப்பம் அதிகரிக்கும்

ந்போது இகைத்துகை தி்றந்து டகோள்வதோல்

நீர் ஆவியோதல் குக்றந்துவிடும்.

2x 1= 2

3x 1= 3

III. ்�ொடிட் இ்தல� நிரப்வும்

1. ___________ இன துைங்கைோல்

தணடுத் டதோகுபபு நமல்ந�ோக்கி வைர்கி்றது.

2. ____________ ந�ர் நீர்ைோர்்பகைவு

மற்றும் ந�ர் புவிைோர்்பகைவு உகெயது.

3. தோவரத்தில் கோணப்படும் ்பசகைய நி்றமி

____________ எனப்படும்

3x 1= 3

IV. க்ொருதது�

A B

1. நவர்நிைத்தில்

கீழந�ோக்கி

வைர்்பது

ந�ர் ஒளிைோர்்பகைவு

2. தணடு ஒளிகய

ந�ோக்கி

வைர்வது

எதிர் புவிைோர்்பகைவு

3. தணடு நமல்

ந�ோக்கி

வைர்வது

எதிர் ஒளி 

ைோர்்பகைவு

4. நவர்

சூரியஒளிக்கு

எதிரோக கீழ

ந�ோக்கி

வைர்வது

ந�ர் புவிைோர்்பகைவு

4 x  1/2 =2 

V. ஒபபிடடுப ்திைளிக்�வும் 

1. தூணெகை ந�ோக்கி: ____________

தூணெலுக்கு அப்போல்: எதிர் ைோர்்பகைவு

2. நீர்ைோர்்பகைவு: நீர் தூணெலுக்கு ஏற்்ப

வகைதல் –

ஒளி ைோர்்பகைவு: ____________

3. ____________ ஒளிசநைர்க்கக:

நீரோவிபந்போக்கு: இகைத்துகை .

3x 1= 3

VI. ஒரிரு வொரதல��ளில் வில்யளிக்�வும்

1. இகைகளில் உெல் அகைவுககை

உருவோக்கும் தோவரங்களுக்கு ஓர்

எடுத்துக்கோட்டு தருக.

3x 2= 6

2. ்பெத்கதடகோடுக்கப்பட்ெப

உற்றுந�ோக்கவும்

அ) டகோடுக்கப்பட்ெ தோவரத்கத 

அகெயோைம் கோண. இத்தோவர 

டவளிப்படுத்தும்   சி்றபபு வகக அகைவு 

எவவகக என குறிபபிெவும்?

ஆ) டகோடுக்கப்பட்ெ தோவரத்தில் 

கோணப்படும் நவறு வககயோன 

அகைவுகள் யோகவ? 

A.Nahthd; gPl;lh;>M.Sc.B.Ed J}a tsdhh; fy;Yhp Nky;epiyg; gs;sp>jpUr;rpuhg;gs;sp-2.-1-
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3. தோவரத்தின இகைகளின

அடிபபு்றத்நதோலின கோணப்படும் சிறிய

துகைகளின ட்பயர் எனன?

VII. பின்வரும் வி்னொக்�ளுக்கு ஓரிரு

வொரதல��ளில் வில்யளிக்�வும்

1. திகைச ைோரோ தூணெல் அகைவு என்றோல்

எனன?

2. பினவரும் வோக்கியத்கதக் டகோணடு,

தோவரப ்போகத்தின ட்பயரிெவும்.

அ) புவிஈர்பபு விகையின திகைகய

ந�ோக்கியும் ஆனோல் ஒளி இருக்கும் 

திகைக்கு எதிரோக இது வகைகி்றது.

ஆ) ஒளி இருக்கும் திகைகய ந�ோக்கியும், 

ஆனோல் புவிஈர்பபு விகையின 

திகைக்கு எதிரோக இது வகைகி்றது. 

3. நீரோவிப ந்போக்கு - வகரயக்ற

VIII. விரிவொ� வில்யளிக்�வும்

1. நீர் ைோர்்பகைவு – நிரூபிக்க ஒரு

நைோதகனகய வடிவகமத்து விைக்கவும்.

3x 2= 6

1x 5= 5

A.Nahthd; gPl;lh;>M.Sc.B.Ed J}a tsdhh; fy;Yhp Nky;epiyg; gs;sp>jpUr;rpuhg;gs;sp-2.-2-
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neu«:  45 ãäl« 

bkh¤j kÂ¥bg©: 30
myF¤nj®Î -6

xd;gjhk; tFg;G - mwptpay;

myF: jhtu cyfk; - jhtu nraypay; 

I. ெரியொ்ன வில்லயத ் �ரந்க�டுதது எழுது� 4x 1=4

(B)

1. நீர் தூணெலுக்கு ஏற்்ப தோவர நவர்

வகைவது ____________ எனப்படும்

அ) �டுக்கமுறு வகைதல்

ஆ) ஒளிசைோர்்பகைவு

இ) நீர்ைோர்்பகைவு

ஈ) ஒளியுறு வகைதல்

2. ____________ தோவர உறுபபு எதிர்

புவிஈர்பபு ைோர்்பகைவு டகோணெது. 

அ) நவர்   ஆ) தணடு 

இ) கிகைகள்  ஈ) இகைகள்

3. ஒளிசநைர்க்ககயின ந்போது தோவரம்

டவளியிடுவது ____________

அ) கோர்்பன – கெ ஆக்கஸைடு

ஆ) ஆக்ஸிென

இ) கஹட்ரென

ஈ) ஹீலியம்

4. நீரோவிபந்போக்கு ________ ல் �கெட்பறும்

அ) ்பழம்  ஆ) விகத

இ) மைர்   ஈ) இகைத்துகை

II. ்�ொடிட் இ்ங்�லள நிரப்வும்

1. புவிஈர்பபு திகைக்கு ஏற்்ப தோவரம்

வகைவது ____________ எனப்படும்

2. நிைவு மைர் (Moon Flower) மூடுவதும் மற்றும்

தி்றப்பதும் ைோர்்பகைகவ ைோர்ந்ததல்ை,

ஏடனன்றோல் இதில் கோணப்படும் அகைவு

________ எனப்படும்.

3. ஸெோர்ச ஆய்வினந்போது அநயோடின

ககரைல் நைர்க்கப்படும் இதனோல்

இகைகளில் ___________ டகோணெ

்போகங்கள் மட்டும் கருநீை நி்றமோக மோறும்.

4. ஒளிசநைர்க்ககயின ந்போது தோவரங்கள்

CO
2
 உள்ளிழுத்துக் டகோள்கின்றன

ஆனோல் அகவகளின உயிர் வோழதலுக்குத்

__________ நதகவப்படும்.

5. தோவரங்கள் டதோெர்சசியோக கோற்றிகன

உள்ளிழுத்தல் மற்றும் டவளிவிடுதல்

________  வழியோக �கெட்பறும்.

III. பின்வரும் வொக்கியங்�ள ெரியொ (அ) �வைொ

என்று கூைவும்  �வைொ்ன இருபபின்

ெரியொ்ன விளக்�தல� எழு�வும்

1. டதோட்ெோல் சிணுங்கி தோவரத்தின

இகைககைத் டதோடும் ந்போது,

நவகமோக மூடிக்டகோள்ளும். இவவகக

அகைவு �டுக்கமுறு வகைதலுக்கு

எடுத்துக்கோட்ெோகும்.

2. நிைவு மைர்களில் (Moon Flower) இதழகள்

கோகையில் தி்றப்பதும் மோகையில்

மூடிக்டகோள்வதும், இந்த வகக ஒளியுறு

வகைதல் எனப்படும்.

3. ஒளிசநைர்க்ககயின ந்போது குளுக்நகோஸ

மற்றும் CO
2
 உற்்பத்தியோகும்.

4. வளிமணெைத்தில் ஆக்ஸிென

ைமநிகைகய ஏற்்படுத்த ஒளிசநைர்க்கக

ஒரு முக்கிய ்பங்கு வகிக்கி்றது.

5. தோவர இகைகளில் கோணப்படும்

இகைத்துகைகள் மூடிக்டகோள்ளும்ந்போது,

நீர் இழபபு ஏற்்படும்.

5x 1=5

5x 1=5

1.
பினவரும் ்பெங்ககைப ்போர்த்து 
அட்ெவகணகய நிரப்பவும் தூணெல் 
ஏற்்படும் ்பகுதிகய ந�ோக்கி வகைந்தோல்

(+) என்ற குறியீடும், தூணெல் ஏற்்படும் 
்பகுதிகய விட்டு விைகினோல் (-) என்ற 
குறியீடும் டகோடுக்கவும்.

தூணெல்

ஒளி புவிஈர்பபு

தணடு + _

நவர் ? +

A.Nahthd; gPl;lh;>M.Sc.B.Ed -1- J}a tsdhh; fy;Yhp Nky;epiyg; gs;sp>jpUr;rpuhg;gs;sp-2.
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2. தோவரத்தின 

ஏற்்படுத்தும் 

கரநைோஃந்போரோ

நிநமோநெோஃந்போர்கள்

அகைவின ட்பயரிகன எழுதுக.

3. எந்த பூக்கும் தோவரத்தில் ஒளியுறு

வகைதல், ெோனநெலியன தோவரத்திற்கு

ந�ர் எதிரோகக் கோணப்படும்.

4. எதிர் நீர் ைோர்்பகைவிற்கு ஓர் எடுத்துக்கோட்டு

தருக.

5. ்பசகையம் என்றோல் எனன?

V. பினவரும் வினோக்களுக்கு ஓரிரு

வோக்கியங்களில் விகெயளிக்கவும்

3. i) ெோனநெலியன தோவரத்திற்கு எனன 

நிகழும்?

அ) ்பகல் ந�ரத்தின ந்போது     

ஆ) இரவு ந�ரத்தின ந்போது 

 ii) இது எனன நிகழவு என அறியப்படுகி்றது.

1. டதோட்ெோல் சிணுங்கி (Mimosa pudica)

தோவரத்தின இகைககைத் டதோட்ெோல்

மூடிக்டகோள்ளும், மற்றும் சூரியகோந்தி

தோவரத்தில் ஏற்்படும் அகைவுகள்,

இகவகளுக்கு இகெநய உள்ை

நவறு்போட்கெ எழுதுக.

2. ஒளிசநைர்க்கக என்பதகன வகரயறு.

4. ஒரு டதோட்டித் தோவரத்கத, ஒரு

குறிபபிட்ெ கோை அைவில் கிகெமட்ெமோக

கவக்கப்படுகி்றது. கீழக்கணெ ்பெத்தில்

உள்ைது ந்போல், மூனறு நிகைகளின A

மற்றும் B ்போகங்கள் உள்ைன.

I. டதோட்டித்தோவரத்தின தணடு மற்்றம் நவர்

கீழந�ோக்கி வைர்கி்றது (்பெம் வகரயவும்)

II. 

III. டதோட்டித் தோவரத்தின தணடு மற்றும்

நவர் நமல் ந�ோக்கி வைர்கி்றது (்பெம்

வகரயவும்)

a. எந்த ்பெத்தில்,   A மற்றும் B தோவர ்போகங்கள்

ைரியோன நிகையில் உள்ைன?

b. இரணெோவது ்பெத்தில் உள்ை A ்போகத்தின

டையலியல் நிகழவு எகத குறிக்கி்றது?

5. ஒளிசநைர்க்ககக்கோன மூைபட்போருள்

மற்றும் உற்்பத்திப ட்போருள் இவற்க்றக்

டகோணடு பினவரும் வகர்பெத்தின

்போகத்கதக்  குறிக்கவும்.

VI. கோரணமும் உறுதி்படுத்துதலும்

1. உறுதி்படுத்துதல் (A): புவி ஈர்பபு திகைகய

ந�ோக்கி தோவரப ்போகம் அகைதல் ந�ர்

புவிசைோர்்பகைவு எனறு ட்பயர்.

கோரணம் (R): தணடு ந�ர் புவி ஈர்பபு

ைோர்்பகைகவ டகோணெகவ.

அ) A மற்றும் R இரணடுநம தவறு

ஆ) A தவறு R ைரி

இ) A ைரி, R தவறு

ஈ) A மற்றும் R இரணடுநம ைரி.

2. உறுதிப்படுத்துதல் (A): தோவரத்தில் உள்ை

அதிக்படியோன நீர் தோவரத்தின தகரக்கு

நமல் உள்ை தோவர ்போகத்தின வழியோக

நீரோவியோக டவளிநயறுதல் நீரோவிபந்போக்கு

எனப்படும்.

கோரணம் (R): இகையில் கோணப்படும்

இகைத்துகைகள் நீரோவிந்போக்கக

நிகழத்தும்.

அ) A மற்றும் R இரணடும் தவறு

ஆ) A தவறு R ைரி

இ) A ைரி, R தவறு

ஈ) A மற்றும் R இரணடுநம ைரி.

3 x 2 = 6
2x 2 =4

A.Nahthd; gPl;lh;>M.Sc.B.Ed -2- J}a tsdhh; fy;Yhp Nky;epiyg; gs;sp>jpUr;rpuhg;gs;sp-2.
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neu«:  45 ãäl« 

bkh¤j kÂ¥bg©: 30myF¤nj®Î -7xd;gjhk; tFg;G - mwptpay;

myF:7.tpyq;Fyfk; - caphpdq;fspd; gy;tifik 

I. க்பாருத்தைபான விகைகயத் கதர்ந்கதடுகை 

1. மீரசாகிளியா காணப்படுைது

(அ) துவ்ளயுடலிகள

(ஆ) குழியுடலிகள

(இ) ைவ்ளதவசயுடலிகள

(ஈ) கணுககாலிகள

2. �ண்வடரயாடற்ை உயிரி  எது ?

(அ) ஏகாரினியா (ஆ) ஏமச்பாலியா

(இ) ஏபடீரியா  (ஈ) ஏசீரலார�டடா

3. நாடாபபுழுவின் கழிவு நீகக உறுபபு?

(அ) சுடர் மசல்கள

(ஆ) மநஃபரீடியா

(இ) உடற்்பரபபு

 (ஈ) மசாலிரனோவசடடுகள

3 x 1= 3

1. துவ்ளயுடலிகளின் கழிவு நீககத் துவ்ள

-----------------------

II. ்�ொடிட் இ்ங்�லள நிரப்வும் 3x 1=3

2. தாய்-ரசய் இவணபபுத் திசு -----------

-----------வின் சிைபபுப ்பண்்பாகும்.

3. ----------------------  ை்ளர்ப்பது

நீலபபுரடசி எனேப்படும்.

III.

1. கால்ைாய் �ண்டலம் குழியுடலிகளில்

காணப்படுகிைது.

ெரியொ? தவைொ? எழுது்க 3x 1= 3

2. ்பலரனோகி்ளாசஸ் குறுயிவை இயககத்தால்

உணவூடட முவை ம்பற்றுள்ளனே.

3. கழிவுநீகக�ண்டலம் அவனேத்து 

முதுமகலும்பிகளிலும் காணப்படுகிைது.

IV க்பாருத்துை

மதாகுதி உதாரணம்

(அ) குழியுடலிகள (i) நத்வத

(ஆ) தடவடபபுழுககள (ii) நடசத்திர மீன்

(இ) முடரதாலிகள (iii) நாடாபபுழு 

(ஈ) ம�ல்லுடலிகள (iv) வைடரா

4 x  1/2 =2 

V.  கூற்க்ற புரிந்து கைபாணடு, 

கைபாடுகைப்ட்டுள்ள ைபாரைத்கத 

நிரூபித்து, சரியபான விகைகயத் 

கதர்ந்கதடு

1. கூற்று: வைடரா ஈரடுககு உயிரி

காரணம்: இது உடலில் இரண்டு

அடுககுகவ்ளக மகாண்டது

(அ) கூற்று சரி, காரணம் தைறு

(ஆ) காரணம் சரி, கூற்று தைறு

(இ) கூற்றும் காரணமும் சரியானேது

(ஈ) கூற்றும் காரணமும் தைைானேது

2. கூற்று: முன் முதுகு நாணிகள

ஏகிரரனியவில் மதாகுககப்படடுள்ளனே.

காரணம்: அைற்றில் மதளிைானே

�ண்வடரயாடு (கிரரனியம்) உள்ளது.

(அ) கூற்று சரி, காரணம் தைறு

(ஆ) காரணம் சரி, கூற்று தைறு

(இ) கூற்றும் காரணமும் சரியானேது

(ஈ) கூற்றும் காரணமும் தைைானேது

2x 1= 2

VI. குறுகிய விகையளி

1. ைவகப்பாடடியல் ைவரயறு

2. உைைர்களின் நண்்பன் என்ைவைககப்படும்

உயிரினேம் எது? ஏன்?

3. மெல்லி மீன் �ற்றும் நடசத்திர மீன்,பூவனே

மீவனே ஒத்துள்ளனேைா? காரணம் கூறு.

4. ப 

க 

தடவடப புழுககள �ற்றும் உருவ்ள

புழுககள இவடரயயானே ரைறு்பாடடிவனே

கூறுக.

5. மீன்களின் சிைபபுப ்பண்புகள ஏரதனும்

ஐ்நதிவனேப ்படடியலிடுக.

6. ்பாலூடடிகளின் ரதால் சுரபபிகவ்ளப

்படடியலிடுக.

6x2= 12

VII. விரிவபான விகையளி

1. ம்பாருத்த�ானே  ்படஙகளுடன் ரைறு்படட

முன்முதுகு நாணிகளின் சிைபபுப

்பண்புகவ்ள விைரிகக.

1x 5= 5
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I. கபாருத்தமா� விஹ்டஹ�த் ்தரந்கதடுகக

1. சிடரேஸ ைஹக  பழஙகஹை உணவில்

்சரத்துக் ககாள்ைதன மூைம் ‘ஸகரவி’

்நாஹயக் குணபபடுத்த முடியும் எனறு

கூறியைர

அ) ்ஜம்ஸ லிணட  ஆ) லூயிஸ பாஸ்டர

இ) சாரைஸ ்டாரவின  ஈ) ஜசக் நீயூட்டன

2. மத்திய அரேசின உணவு மற்றும் உணவுக்

கைபப்டச் சட்டம் இயற்்றபபட்ட ஆணடு

அ) 1964 ஆ) 1954   

இ) 1950 ஈ) 1963

3. உணவு ககடடுப்பாைதற்குக் காரேணமாக

உள்காரேணியாகச் கசயல்படுைது

அ) கமழுகுப பூச்சு

ஆ) சுகாதாரேமற்்ற சஹமயல் பாத்திரேஙகள்

இ) உணவின ஈரேத்தனஹம

ஈ) கசயற்ஹக உணவுப பாதுகாபபுப

   கபாருடகள்

II. ்காடிட்ட இ்டஙகஹை நிரேப்புக

1 . உ ண வு ப  க ப ா ரு ட க ளி ன

இயல்பான தனஹம மற்றும்

அதன தரேத்ஹதப பாதிக்கக்கூடிய

கசயல்பாடு ___________ எனறு

அஹழக்கபபடுகி்றது.

2 . இந்தியாவில் தயாரிக்கபபடும்

____________ மற்றும் __________

கபாருடகளுக்கு அக்மாரக் தரேக் குறியீடு

சானறிதழ கப்ற ்ைணடும்.

IV. கீழககண்்ட கூறறுகள் சரி�ா தவைா எ�க

கூறுக. தவறு எனில் அஹத சரி கசயக

1. ஹதரோயடு சுரேபபியின கசயல்பாடடிற்கு

இரும்புச்சத்து ்தஹைபபடுகி்றது.

2. ஹைட்டமின C நீரில் கஹரேயக்கூடியது

III. ரபொருததுக 5 x  1/2 =2 1/2

V. அஹ்டப்புககுறிககுள் ககாடுககப்படடுள்ை

கஹலந்த வாரத்ஹதகஹைச் சரி கசயது

கீழககண்்ட வாககி�த்ஹத நிரேப்புக

உபபிஹனச் ்சரக்கும் உணவுப பாதுகாபபு 

முஹ்றயில்_______ (பஉபு) ்சரக்கபபடடு, 

உணவுபகபாருளின _____ (பபஈம்ரேத) ஆனது 

___ (ைவூல்ரேவபடுச) முஹ்றயில் உறிஞசபபடடு 

_______________ (ரிக்டீபாயா) இன 

ைைரச்சியானது தடுக்கபபடுகி்றது.

VI. விரிவாககம் காண்க

i. ISI ii. FPO iii. AGMARK iv. FCI v. FSSAI

VII. மிக குறுகி� அைவில் விஹ்ட�ளி

1. ்வறுபடுத்துக

அ) குைாசி்யாரக்கர மற்றும் மரோஸமஸ 

ஆ) ்மக்்ரோ மற்றும் ஹமக்்ரோ தனிமஙகள்

2. உணவில் இருந்து உ்டலுக்கு ஹைட்டமின

- D சிறுக்கு்டலில் உறிஞசபபடுைதற்கு

்தஹையான காரேணிகள் யாஹை?

3. கைபப்டம் என்றால் எனன?

VIII. குறுகி� விஹ்ட�ளி

1. சஞசனா ஒரு மளிஹகக் கஹ்டயில் ஜாம்

பாடடில் ைாஙக விரும்புகி்றாள். அஹத

ைாஙகுைதற்கு முன அந்தப பாடடிலில்

உள்ை அடஹ்ட குறிபபானில் (label) எஹதக்

குறிபபாகப பாரத்து ைாஙக ்ைணடும்?

2. ஏ்தனும் இரேணடு உணவுப பாதுகாபபு

முஹ்றகஹை விைரி

3 . கலப்ப்டம் கசய�ப்பட்ட உணஹவ

உண்பதால் ஏறபடும் விஹைவுகள்

�ாஹவ?

IX.

1. ekJ cly; tsh;r;rpf;F itl;lkpd;fs;

vt;thW gad;gLfpwJ? nfhOg;gpy; fiuAk; 

itl;lkpd;fspd;      %yq;fs;>mjd; 

Fiwghl;L Neha;fs; kw;Wk; mjd; mwpFwpfis 

ml;ltizg;gLj;Jf.

3x 1= 3

2x 1= 2

5 x  1/2 =2 1/2

2x 1= 2

4 x  1/4 =1 

3x 2= 6

3x 2= 6

1x 5= 5
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I. ெரியான வில்டலயத் கதர்நசதடுகக
1. �ைவு ்றறும் �கைல்கடளச் வேமிககும்

ேொ�ைம் எது?

அ. குழலிபதபருககி

ஆ. த�ொட்லககொடசி

இ. கணினி

ஈ. ைொதைொலி

2. கணினியின் நொன்கொம்

�ட்லமுடறககணினி எது?

அ. நுண்தேயலி

ஆ. தேயறடக நுண்ணறிவு

இ. அபொகஸ்

ஈ. மின்்யபதபருககி

3. �ைவு தேய்லொககத்தின்   -   படிநிட்லகள

அ. 7  ஆ. 4

இ. 6  ஈ. 8

4.    1. அபொகஸ் கணினியின் மு�ல் படிநிட்ல

2.இைொணுைப பயன்பொடடிறகொக ENIAC

பயன்படுத்�பபடடது

அ. இைண்டும் ேரி   

ஆ. கூறறு 1 �ைறு, 2 ேரி

இ. கூறறு 1 ேரி, 2 �ைறு    

ஈ. இைண்டும் �ைறு

II. சபாருத்துக

III. சுருககமாக  வில்டயளிகக
1. கணினி – ைடையறு.

2. �ைவு – �கைல் வைறுபடுத்துக.

3. �ைவு தேய்லொககம் என்றல் என்ை?

IV. விரிவாக வில்டயளிகக
1. �ைவு தேய்லொககத்தின் பல்வைறு

படிநிட்லகள யொடை?

2. கணினியின் �ட்லமுடறகடள

அடடைடணபபடுத்து.

1. கணினியின் 3ஆம்

�ட்லமுடற

2 எழுத்து, எண்

- த�ொகுபபுச் சுறறு

- �கைல் 

3. மின்்யபதபருககி - கணினியின்

�ந்ட�

4. வ ந ை டி ய ொ க ப

பயன்படுபடை

 - �ைவு

5. ேொர்்லஸ் பொவபஜ் - II �ட்லமுடற

4x 1= 4 5x 1= 5

3x 2= 6

2x 5= 10
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