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த்தாம்யகுப்பு 

அியினல்  முக்கின 5நதிப்பண் யிாக்கள்  

1.நபபும் ரிணாமும் 

1. மநண்டல் ததோட்டப்ட்டோணி  மெடினில் கண்டிந்த தயறுோடுகள் 
எத்தன? அனய னோனய? 

2. மநண்டின்  ஒபே  ண்புக்   கப்பு    தெோதனனன    யியரி  

3. நித ரிணோந யர்ச்ெி ற்ி யியரி . 
4. நபபு  மோினினல்  என்ோல்  என்?  அயற்ின்  ன்னநகள்  

னோனய? 

5. உனிரித் மதோமில் நுட்யினின்னன்ோடுகன ஏததனும் 5 எழுதுக. 
6. ஸ்மடம் மெல் என்ோல்  என் ? அயற்ின்  பக்கின ண்புகன 

யியரி. 
7. பச்மெல்கின் யனககள் னோனய ? அயற்ன யியரி. 
8. உனிர் உணரி நற்றும் உனிர்ச் ெிப்புகள் ற்ி எழுதுக.  

********************************************************************************** 

2 . நாய்த்தடைக்காப்பு நண்ைம்  

1. ீரிமிவு தோய் என்ோல் என் ? தோய்க்கோ கோபணங்கன எழுதுக. 
2. னயட்டநின் குனோட்டோல் ஏற்டும் தோய்கள் னோனய ? அட்டயனண 

டுத்துக . 
3. கோெதோபம் அதன் தடுப்பு பனகளும் ற்ி யியரி. 
4. நதரினோனய கட்டுடுத்தும் பனகள் 5 எழுதுக.  

5. ிோஸ்தநோடினத்தின் யோழ்க்னக சுமற்ெி பன ற்ி எழுதுக. 
6. னக கழுவுதின் ன்னநகள் நற்றும் எந்தந்த தபங்கில் னக 

கழுயோம் எ எழுதுக. 
7. தோய் பவும் யமிகள் ற்ி யியரி . 
8. தோய்த்தடுப்ற்ின் யனககள் ற்ி யனபடம் யனபக. 
9. தோய்த்தடுப்பூெி அட்டயனணனன எழுதி அயற்ோல் எந்தந்த 

தோய்கன தடுக்க இனலும் எ கூறுக . 
10. HIV –பம் அதன் தடுப்பு பனகள் ற்ி யியரி. 

  4 . தாயபங்கில் இப்பருக்கம்  
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1. பூக்கும் தோயபங்கில் னடமறும் ோிப் மபேக்க பனனில்   
ஈடுடும் இபண்டு ிகழ்வுகன எழுதுக. அ) பதல் ிகழ்வு நற்றும் 
அயற்ின் யனககன யியரிக்க ஆ)அயற்ின் ன்னந தீனநகன 
யியரி . 

2. தன் நகபந்தச் தெர்க்னக நற்றும் அனல் நகபந்தச்தெர்க்னகனின் 
ன்னநகள் நற்றும் தீனநகள் ற்ி எழுதுக. 

3. கிகள் யனகப்ோடின் அட்டயனணனன தபேக. 
4. இபே யித்தின தோயப யினதனின் அனநப்ன (அயனப) யியரி. 
5. கிஉபேயோகும் ிகழ்ச்ெினன கூறுக.                                    

அ) இந்ிகழ்ச்ெினின சுபேக்கநோக யியரிக்க. ஆ) இந்ிகழ்ச்ெினின 
குிக்கும் டத்தின யனபந்து ோகங்கன குிக்க. 

6. தன் நகபந்தச் தெர்க்னகக்கோ கோபணிகள் ஏததனும் பன்னப் ற்ி 
யியரி. 

7. ஒபே யித்தின தோயப யினதனின் அனநப்ன (மல்) யியரி. 
8. ஸ்தோர்கின் யனககள் னோனய ? அயற்னப் ற்ி யியரி. 
9. யினதகள் பவும் கோபணிகள் ற்ி யியரி. 

********************************************************************************** 

7. சுற்றுச்சூமல் ாதுகாப்பு  

1. கமிவுமோபேள்கின் யனககள் னோனய ? அயற்ன ற்ி எழுதுக. 
2. இடர்ோடு தபேம் கமிவுகிிபேந்து ம்னந எவ்யோறு ோதுகோத்துக் 

மகோள்யது எவ்யோறு எ எழுதுக. 
3. உங்களுனடன குதினில் ீர் தட்டுப்ோட்டிோல் நக்கள் அல்ல் 

டுகிோர்கள் . எதய ீர்த்தடுப்ோடட்டின தயிர்க்க என்ம 
பனகன னகனளுயிர்கள் ? 

4. சூழ்ின நண்டத்தின் அனநப்புக்கூறுகள் னோனய ? யியரி. 
5. கீழ்கண்டயற்ன ற்ி குிப்பு யனபக ..                                

அ ) உணவு ெங்கி                        ஆ) உணவு யன  

6. ிக்கரி எரிப்திோல் ஏற்டும் தீனந னக்கும் மெனல்கன 
ட்டினிடுக. 

7. சுனந தயதினினல் என்ோல் என் ? அதன் பக்கின மகோள்னககள் 
நற்றும் னன்கன கூறுக . 

8.  சுனந தயதினினின் யினயோக உண்டோகும் மோபேள்கள் னோனய ? 
ஏததனும் ோன்கு கூறுக. 
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9. புயிக்கிபோநம் ற்ி குிப்பு யனபக. 
******************************************************************************* 

10 . அணுக்களும் மூக்கூறுகளும் 

1. யீ அணுக்மகோள்னகனின் தகோட்ோடுகன யியரி. 
2. அமயதகட்தபோ யிதிப்டி, பக்கூறு ினக்கும் ஆயி அடர்த்திக்கும் 

உள் மதோடர்ன யபேயிக்க. 
3. கீழ்க்கண்டயற்ிற்கு தநோல்கின் எண்ணிக்னகனனக் கணக்கிடவும். அ)  

12.046 X 10 23      அணுக்கன மகோண்ட தோநிபம் ஆ) 27.95 கி இபேம்பு  இ)  

1.51 X10 23        பக்கூறுகன மகோண்ட CO2 

4. கீழ்க்கண்டயற்ிற்கு தநோல்கின் எண்ணிக்னகனனக் கணக்கிடவும். அ)  
12.046 X 10  22      அணுக்கன மகோண்ட தோநிபம் ஆ) 81 கி Al இ)  3.0115 X10 23        

பக்கூறுகன மகோண்ட யோப 

5. அமயதகட்தபோ யிதினின் னன்கள் கூறுக. 
6. பக்கூறுகின் யனககள் னோனய ? அயற்னகூி எடுத்துக்கோட்டு 

தபேக. 
7. அணுக்கட்டு எண் என்ோல் என் ? ஓபணு  நோற்றும் ஈபணு 

பக்கூறுகளுக்கு எடுத்துக்கோட்டு தபேக. 
****************************************************************************** 

13. கார்னும் அதன் நேர்நங்களும் 

1. ஆல்கஹோோல் ஏற்டும் தீன யினவுகள் 5 கூறுக. 
2. ின்யபேயயற்ின் மோதுப்மனர் நற்றும் மனர்கன IUPAC எழுதுக.அ) 

CH3 CH2 CHO ஆ) CH3 CHOH CH3 இ) CH3 CO CH3 ஈ)CH3 COOH 

3. ின்யபேயயற்ின் மோதுப்மனர் நற்றும் மனர்கன IUPAC எழுதுக.அ) 
CH3 CH2 OH ஆ) CH3 CH CH3 CH2OH இ) CH3 CHO ஈ) H COOH 

4. எத்தோல் ( கமிவுப்ோகிிபேந்து ) தனோரிக்கும் பனனன யியரி. 
5. எத்தோின் தயதிப்ண்புகன யியரி. 
6. டியரினெனோது னஹட்தபோகர்ின் ண்புகன யிக்கும் 

தன்னநபனடனது. இக்கூற்ன டியரினெனின் ெிப்ினல்புகள் பம் 
யிக்குக. 

7. புதயற்றுனந யடியம் என்ோல் என் ? னயபம் கடிநோகவும் , 
க்போப்னட் நிபேதுயோகவும் உள்து ஏன் ? கோபணம் கூறுக. 

8. னஹட்தபோகோர்ின் யனககள் னோனய? அயற்ன யிக்குக. 
******************************************************************************* 
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15. யிடேமம் இனக்க யிதிகளும் 

1. ெந்திபோனின் ெோதனகள் ஏததனும் 5 கூறுக. 
2. குிரித் மதோமில் நுட்த்தின் னன்ோடுகள் 5 கூறுக. 
3. ிபெட்டின் பன்ோம் யிதினன யியரி. 
4. ிபெட்டின் இபண்டோம் யிதினன யியரி. 
5. உந்த நோக் தகோட்ோட்னட ிபைிக்க. 
6. அ) ிபெட்டின் பதல்இனக்க யிதினன கூறுக.. 
ஆ) 10  கி.கி, 20 கி.கி. ினபள்மோபேள்கள் பனதன 10m/s, 5m/s தயகத்தில் 
மெல்யனதடம் கோட்டுகிது. அனய தநோதிமகோள்கின். தநோதின் 
தோது அனய மதோட்டுக்மகோள்ளும் தபம்  2 யிோடிகள் தநோதலுக்கு ின் 
அனய பனதன  12m/s , 4m/s தயகத்தில் மெல்கின் எில்  F1, F2 
இயற்ன கோண்க. 
7. அ) யிண்மயிினனங்கள், ீண்ட ோள் யிண்மயினில் தங்குயதோல் 

நித உடில்ஏற்டும் யினவுகன ஆபோனப்டுகின்.இக்கூற்ன 
ினோனப்டுத்துக. 
ஆ) F = G m1m2 / d2     என்து ிபெட்டின் ஈர்ப்ினல் யிதினின் கணித 
யடியம்ிபெட்டின் ஈர்ப்ினல் யிதினன எழுதுக. 

********************************************************************************** 

17 . நின்நாட்ைத்தின் காந்த யிடவும், ஒினினலும் 

1. நின்தநோட்டரின் அனநப்பும் நற்றும் மெனல்டும்யிதம் ற்ி எழுதுக. 
2. நின்இனற்ினின் அனநப்பும் நற்றும் மெனல்டும்யிதம் ற்ி எழுதுக. 
3. குமி ஆடி நற்றும் குயி ஆடினின் னன்கன எழுதுக. 
4. புதின கோர்டிெினன் குினடீ்டு நபபுகள் ற்ி எழுதுக. 
5. நிதக் கண்ணின் ோர்னயனில் ஏற்டும் குனோடுகள் னோனய? 

அயற்ன ெரி மெய்பம் பனனின யிக்குக. 
6. ிநிங் யக்னக நற்றும் இடக்னக யிதினன கூறுக. 
7. கீழுள் ோகங்கன டத்தில் குிக்கவும்.  டுகதிர் , யிகுகதிர், 

நீள்கதிர், யிகுதகோணம் , தினெ நோற்க்தகோணம் , யிடுதகோணம். 
 

 

 

5நதிப்பண் யிா அடநப்பு முட 
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குதி –அ 

1.நபபும் ரிணாமும் 

2 . நாய்த்தடைக்காப்பு நண்ைம்  

குதி – ஆ 

4 . தாயபங்கில் இப்பருக்கம் 

7. சுற்றுச்சூமல் ாதுகாப்பு  

குதி – இ 

10 . அணுக்களும் மூக்கூறுகளும்                                     
13. கார்னும் அதன் நேர்நங்களும் 

குதி – ஈ 

15. யிடேமம் இனக்க யிதிகளும் 

17 . நின்நாட்ைத்தின் காந்த யிடவும், ஒினினலும் 

********************************************************************************** 

           இந்த 5 நதிப்மண்யிோக்கள் அனத்தும் நிகபக்கினம். அபசு 
மோது ததர்வு  குதி யரினோக மதோகுத்து அிக்கப்ட்டுள்து . 
நோணயர்கள் ததர்வுக்கு தனோர் மெய்ன நிகவும் னனுள்தோய் இபேக்கும் . 
அனத்து நோணயர்களும் ததர்யில் பழு நதிப்மண்கள் ம 
யோழ்த்துக்கள்.........................  

************************************************************************** 

 

 

பதாகுத்தயர்  ;- 

V.  தங்கதுடப, M.sc ,B.Ed. 

தயதினினல் ஆெிரினர், 

தெம் –63 60 30. 

 


