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g¤jh« tF¥ò - m¿éaš ghl¤Â‹ xU kÂ¥bg© édh¡fŸ 

ghl«-1  kuò« gçzhkK« 

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 kugQ kh‰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

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            
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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« 

ghl«-2   nehŒ¤jil¡ fh¥ò k©ly« 

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
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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 

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 

ghl«-3  kåj clš cW¥ò k©ly§fë‹ mik¥ò« brašghLfS« 

1. x‰iw Kid ãôuh‹fŸ fhz¥gL« Ïl« _______________________
i) _is ii) j©Lt l« 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«
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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

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) M M < Ï ii) < Ï M 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« eu«ò 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  
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ghl«-4   jhtu§fë‹ Ïd¥bgU¡f«. 

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

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

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«
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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

ghl«-5    ghÿ£ofŸ 

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
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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«

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) 98.40 - 98.60 F ii) 96.60 - 96.80 F iii) 94.40 - 98.60 F iv) 98.40- 99.60 F

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 

ghl«-6  thœ¡if Ïa¡f¢ brašfŸ 

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
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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 Ïj‰F 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« vªj¢ 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«

ghl«-7  R‰W¢NHš ghJfh¥ò 

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[     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 

 

ghl«-8  fêÎÚ® nkyh©ik                                                                                

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« bghUŸfis Ïªj¢ R¤Âfç¥ò Kiwahš Ú¡fyh«. 

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‹ 

 

ghl«-9   fiuršfŸ 

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« 
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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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) 

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 ) 

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 

ghl«-11   ntÂéidfŸ 

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.) 

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 

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.) 

 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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ghl«-12   jåk§fë‹ Mt®¤jd tif¥ghL 

1. òÂa jåk tçir m£ltizæš bjhl®fS«, bjhFÂfS« cŸsd. tçirfS«, 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 )                                                                                                                                          

                                                    ghl«-13   fh®gD« mj‹ nr®k§fS«                                                                                                             

1.       cWÂ¥gL¤Jjš                                                                  fhuz«             

fçk¢nr®k§fëš cŸs Ãiz¥òfŸ    rf¥Ãiz¥ghdJ mQéYŸs   

rf¥Ãiz¥ò¤ j‹ik bfh©lit.        vy¡£uh‹fŸ g§»l¥gLtjhš V‰gL»wJ. 

bfhL¡f¥g£LŸs fhuz« cWÂ¥gL¤Jtj‰F¥ nghJkhdjhf cŸsjh? 

வ�ைட :  ேபா�மானதாக உள்ள�. 

         காரணம் : கார்பன் தன� 4 இைணதிறன் எலக்ட்ரான்கள் �லம் மற்ற அ�க்க�டன் பங்கீட்�ன்     

                      அ�ப்பைடய�ேலேய சகப�ைணப்ைப உ�வாக்�கிற�. 

2.                                                            

cWÂ¥gL¤Jjš : itu« v‹gJ fh®gå‹ fodkhdòwnt‰Wik tot« MF«.                                                           

fhuz« :   itu¤ÂYŸs fh®g‹ eh‹K» tot«cilaJ.                                                                         

bfhL¡f¥g£LŸs cWÂ¥gL¤JjY¡F¡ fhuz« rçahf cŸsjh? 

வ�ைட : இல்ைல. ைவரத்தி�ள்ள ஒவ்ெவா� கார்பன் அ��ம் மற்ற நான்� கார்பன் அ�க்க�டன 

ப�ைணப்�ற்�,க�ன �ப்ப�மாண அைமப்ைப உ�வாக்�கிற�.                                                                                   

3. cWÂ¥gL¤Jjš        fhuz«                                                             

Ra rf¥Ãiz¥Ã‹ fhuzkhf äf mÂf                                  fh®g‹ nr®k§fŸ òwnt‰Wik tot¤Â‹                

msÎ fh®g‹ nr®k§fŸ cUth»‹wd.       g©òfis¥ bg‰WŸsd.                                        

Ïªj¡ fhuz« cWÂ¥gL¤JjY¡F¥ nghJkhdjhf cŸsjh? 

வ�ைட  :  ேபா�மானதாக இல்ைல. காரணம் : கார்பன�ன் இைணதிறன் 4 என்பதால், 4 ப�ற கார்பன் 

அ�க்க�டன்  ேசர்ந்� ப�ைணப்ைப உ�வாக்க ���ம்.  

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?  

                          வ�ைட : Ñ£nlh‹ bjhFÂæš- C=O,    MšoiAL bjhFÂæš - CHO 
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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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.                                                                                                   வ�ைட :  X – CO2 

10. cWÂgL¤Jjš                                                                                  fhuz«                                                     

v¤jdhš j‹Ïašig ÏH¤jyhš mJ                           Ãço‹ nr®¥gjhš v¤jdhš j‹ Ïašig                

Fo¥gj‰F V‰wJ mšy.      ÏH¡»wJ.                

nk‰T¿a fhuz« cWÂ¥gL¤jY¡fhd cça és¡fkh v‹gij¢ rçgh®¡fÎ«.                                                                    

வ�ைட : ச�யான வ�ளக்கம். ப���ன் ேசர்ப்பதால் எத்தனால் இயல்�த் தன்ைமைய இழக்கிற�. 

ghl«  - 14  அளவ��ம் க�வ�கள் 

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)                                                                         வ�ைட : 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)                                                                                வ�ைட : ne®¡F¿ 

3. ÂUF msé _________‹ é£l¤ij ms¡f¥ ga‹gL»wJ. ( fl¥ghiu, bkšèa f«Ã,  »ç¡bf£ gªJ) 

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›thய்)                                                                                                                வ�ைட : Nça‹ 

ghl«  15       Ïa¡f éÂfS«  <®¥ÃaY« 

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. 

வ�ைட :  ெபா�ள் B.    காரணம் : ேவகம் அதிகம் எனேவ வ�ைச�ம் அதிகம். ஃ F α v (திைசேவகம்) 

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?           

வ�ைட :  20 ம�  / வ� 

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. 
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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9. òé¥gu¥Ãš <®¥ò KL¡f« _________ gFÂæš bgUkkhfÎ« _________ gFÂæš   ÁWkkhfÎ« 

ÏU¡F«.                                                                                                                வ�ைட : ��வ, நிலந�க்ேகாட்� 

10. òéæ‹ ãiwkhwhkš, j‰nghija kÂ¥ÃèUªJ òéæ‹ Mu« ghÂahf¡ FiwÍkhdhš   òé<®¥ò 

KL¡f¤Â‹ ÛJ V‰gL« ghÂ¥ò v‹d?  4 மடங்� அதிகமா�ம் 

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?                                                  வ�ைட: ைகப்ைபய�ன் நிைலமம் 

12. »ç¡bf£ fsÅu® gªijÃo¡F«nghJ, ifia¥ Ã‹ndh¡» ÏG¥gJ V‹?  

                                                                                                                                    வ�ைட : வ�ைசயால் ஏற்ப�ம் தாக்கத்ைதக் �ைறக்க 

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 ) 

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®ÃšyhjãWtd§fë‹ bga®fis¥ 

g£oaèLf.                           (ISRO, BARC, NASA, ESA, WHO, ONGC)                                                                     

éil :  BARC ,WHO, ONGC 

16. ä‹ndh£léaY« M‰wY« 

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?                                               வ�ைட  : நிலக்க� 

8. äf¢ Áwªj M‰wš _y« vJ?                                                                                     வ�ைட  :   ��யன் 

9. fh‰wh‰wš _y« ä‹rhu¤ij¥ bgw éirahê¡F¤ njitahd fh‰¿‹ ÁWk ntf« v‹d? 

                                                                                                                                             வ�ைட : 15 கி.ம�  / மண� 

10. cæç thÍéid c‰g¤Â¢ brŒa njitahd K¡»a _y¥bghUŸ v‹d?      வ�ைட: மாட்�ச்சாணம் 

 

 

 
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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ghl«-17  ä‹ndh£l¤Â‹ fhªj éisÎ«, xëæaY« 

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.                                                     வ�ைட : வடக்�-ெதற்� 

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 fzneuéyfš 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« gFÂ ahJ?                                   

                                                                                                                                                        சிலிய�த் தைசகள் 

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.             வ�ைட : ஒள� வ�லகல் 

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‹    400 nfhz¤ij 

V‰gL¤Âdhš, vªj¡ nfhz¤Âš Ã«g¤Â‹ vÂbuhë¥ig¡ fh©ghŸ?    வ�ைட:  400 

12. fhªjéir¡ nfhLfŸ xUnghJ« x‹iwbah‹W bt£o¡ bfhŸtÂšiy. V‹? 
                                                                                                  வ�ைட: அைவ ��ய வைளேகா�கள் 

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?     

                                                              வ�ைட: ஒேர திைச: அதிகம்   எதிெரதிர் திைச: சழி 

14. AC ä‹åa‰¿ia DC ä‹åa‰¿ahf v›thW kh‰wyh«?  

                            வ�ைட : ந�� வைளயத்திற்� பதிலாக ப�ள�பட்ட வைளயத்ைத பயன்ப�த்த ேவண்�ம் 

15. Féa¤ெதாைல� f bfh©l Fêahoæ‹ K‹ bghUshdJ it¡f¥gL»wJ. mj‹ Ã«g¤Â‹ msÎ«, 

bghUë‹ msÎ« rk« våš bghUë‹ ãiyia¡ fh©f. 

 வ�ைட : வைள� ைமயம் C ல் 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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பத்தாம் வ�ப்�  அறிவ�யல் பாடத்தின்  பாடவா�யாக 2 மதிப்ெபண் வ�னா வ�ைடகள்                                                         

பாடம் – 1 மர�ம் ப�ணாம�ம் 

1. ெமண்டல் தன் ஆய்வ�ல் ேதாட்டப் பட்டாண�ச் ெச�ய�ன் உயரம் என்ற பண்ப�ைன  ஓங்�ப்  பண்பாக  இ�ப்பைதக்  

கண்டறிந்தார்.  அேதேபால, நாவ�ைன உ�ைளயாக உ�ளச் ெசய்தல் மன�த�ன் ஓங்�ப் பண்பா�ம்.  60 மாணவர்கள் 

உள்ள ஒ� ��வ�ல் 45 மாணவர்கள் நாவ�ைன உ�ளச் ெசய்ய ���ம்,  15 மாணவர்கள் இவ்வா� ெசய்ய 

இயலாதவர்கள்.      i) ேமற்�றிய �ழ்நிைலய�ல், பண்ப�ன் ஓங்� மற்�ம் ஒ�ங்� வ�கிதங்கைளக் காண்க. 

வ�ைட : 

     * நாவ�ைன உ�ளச் ெசய்பவர்கள் (ஓங்� பண்�)                 =  45/60 ×100 = 75%                                                                                   

     * நாவ�ைன உ�ளச் ெசய்ய இயலாதவர்கள் (ஒ�ங்� பண்�)    = 15/60 ×100  = 25%                                                                                                   

       எனேவ ஓங்� பண்� ஒ�ங்� பண்� வ�கிதம் = 75 : 25 = 3 : 1  

2. கடத்தக் ��ய பண்�கள் தம் சிற்றினத்திற்�ள்�ம், ேப�னத்திற்�ள்�ம் மா�ப�ம். கீழ்க்கா�ம் பண்�கள் எத்தைகய 

மா�பா�கள் ெகாண்�ள்ளன எனக் �றிப்ப��க. 

i) மன�தக் கண்ண�ன் நிறம் ந�லம், க�ப்�, ப�ப்�, பச்ைச என மா�ப�கிற�.  இவ்வைக மா�பா�_______________எனப்ப�ம். 

ii) �யல், யாைன ேபான்றவற்றில் காணப்ப�ம் பல் அைமப்�  மா�பட்�ள்ள�. இவ்வைக மா�பா�கள் ______எனப்ப�ம். 

வ�ைட :                                                                                                                                                             

      i) சிற்றின உய��க�க்� இைடேய காணப்ப�ம் ேவ�பா�.                                                                          

      ii) ேப�னத்�க்�ள்ேள காணப்ப�ம் ேவ�பா�. 

3. இ�பால் உய��கள�ைடேய ேதான்�ம் அதன் தைல�ைற, �றிப்ப�ட்ட தன்ைம�ைடய நன்� ெத�யக்��ய 

ேவ�பா�க�டன் இ�க்�ம். பாலிலா இனப்ெப�க்க �ைறய�ல் உ�வா�ம் தைல�ைறகள் �ைறந்த அளேவ 

மா�பாட்�டன் காணப்ப�கின்றன. 

i) ேமற்�றிய �ற்ைற ஏற்�க்ெகாள்கிற�ர்களா? 

ii)  கீழ்க்கா�ம் உய��கள�ல் பாலிலா இனப்ெப�க்க�ைறய�ல் இனப்ெப�க்கம் ெசய்�ம் உய��  எ�?                                                       

(கரப்பான்�ச்சி, �க்ள�னா, மண்��, பறைவ) 

வ�ைட :    

     i) ஆம், ஏற்�க்ெகாள்கிேறாம்.    ii) �க்ள�னா. 

4.பாரம்ப�யம் சார்ந்த  சில �க்கியச் ெசாற்�றிப்�கள் கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன. அவற்�ள் உ�யனவற்ைறத் 

ேதர்ந்ெத�த்� எ��க. (அல்�ல், மா�பா�கள், சிற்றினமாதல், ஜ�ன், அல்�ேலா மார்ஃ�கள்) 

i) ________________ காரண�கள் இயற்ப�யல் சார்ந்த பாரம்ப�யக்காரண�கள் ஆ�ம். 

ii) ________________ என்ப� ஒேர ஜ�ன�ன் மாற்�த் தன்ைமயா�ம். 

iii) ________________ என்ப� அல்�ல்க�ைடய எதிர்ப்பண்பைமப்� ஆ�ம். 

வ�ைட :  i) ஜ�ன்        ii) அல்�ல்      iii) அல்�ேலா மார்ஃ�கள் 

5. உடற்ெசல்கள�ல் ஏற்ப�ம் மாற்றம் அ�த்தத் தைல�ைறக�க்�க் கடத்தப்ப�வதில்ைல. இனச்ெசல்லில் ஏற்ப�ம் 

மா�பா� அ�த்தத் தைல�ைறக்�க் கடத்தப்ப�வதா�ம். ஹ�ேராஷிமா அ��ண்� வ �ச்சின் கதி�யக்கம் தைல�ைற 

தைல�ைறயாகக் கடத்தப்ப�கிற�. ேமற்�றிய �ற்ைறப் ப�த்தாய்ந்�, ந�ங்கள் ெத�ந்�ெகாண்டைத எ��க.  

வ�ைட :   

          அ��ண்� கதிர் வ �ச்சின் கதி�யக்கம் அங்�ள்ள மக்கள�ன் இனச்ெசல்கைள பாதித்த�. அதனால்   

தைல�ைற தைல�ைறயாய் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். 

6.ஆதிமன�தன் �தல் தற்காலமன�தன் வைர ெகா�க்கப்பட்ட மன�த இனங்கைள வ�ைசப்ப�த்த�ம்.                                              

          (நியாண்டர்தல் மன�தன், ேஹாேமா ெஹப�லிஸ், ேஹாேமா எரக்டஸ், ேஹாேமா ெசப�யன்.)                                                                                                                       

வ�ைட : ேஹாேமா ெஹப�லிஸ், ேஹாேமா எரக்டஸ், நியாண்டர்தால் மன�தன், ேஹாேமா ெசப�யன். 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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7. உய��த்   ெதாழில்�ட்பவ�யல்,   உய��யலின்   நவ �ன  அறிவ�யலா�ம்.  இதன்  அ�ப்பைட ெதாழில்�ட்ப  உதவ�யால் 

பல்ேவ�பட்ட   ெபா�ள்கள்  உற்பத்தி ெசய்யப்ப�கின்றன.  கீேழெகா�க்கப்பட்டவற்றில் எக்��  உய��த்  ெதாழில்�ட்ப 

�ைறய�ல் உ�வாக்கப்ப�வதில்ைல எனக் கண்டறிந்� காரணம் ��க.                                                                                                                                                                    

I)ெநாதிகள், க�ம அமிலங்கள், ஸ்�ராய;�கள், த�ப்�சிகள். 

ii) த�ப்�சிகள், ெநாதிகள், எதிர்உய�ர்ெபா�ள்கள், கன�ம அமிலங்கள். 

iii) எதிர் உய��ப்ெபா�ள்கள், ஹார்ேமான்கள், ஸ்�ராய்�கள், த�ப்�சிகள். 

iv) ஸ்�ராய்�கள், ெநாதிகள், எதிர்ப்ெபா�ள்கள், த�ப்�சிகள். 

வ�ைட :                                                                                                                   

     ii) த�ப்�சிகள்,ெநாதிகள்,எதிர்உய�ர் ெபா�ள்கள்,கன�ம அமிலங்கள்.                                                                                                                     

       காரணம் : கன�ம அமிலங்கைள உய�� ெதாழில்�ட்ப �ைறய�ல் தயா�க்க இயலா�. 

8. ஓர் உய��ய�ன்  �றத்ேதாற்றப் பண்�(ப�ேனாைடப்)  மற்�ம்  ஜ�னாக்கப் பண்�(ஜ�ேனாைடப்) பற்றி ந�வ�ர் க��வ� என்ன?  

வ�ைட : 

  ப�ேனாைடப் : �றத்ேதாற்றத்தில் ெவள�ப்பைடயாகக் காணப்ப�ம் பண்� - ெநட்ைட, �ட்ைட.                                             

  ஜ�ேனாைடப் : �றத்ேதாற்றப் பண்�க�க்� காரணமான �ேராேமாேசாம் அல்ல� ஜ�ன் அைமப்�. 

 
9. ேவ�பா�கள் என்றால் என்ன? அதன் வைககள் யாைவ?                                                                                                                                                                                                                 

வ�ைட : 

ேவ�பா�கள் :                                                                                                                      

     ஒேர சிற்றினத்ைத சார்ந்த உய�னங்க�க்� இைடேயயான பண்�கள�ல் காணப்ப�ம் மா�பா�கள் 

ேவ�பா�கள் ஆ�ம்.                                       

வைககள் :                                                                                                                                     

            1. உடல்ெசல் ேவ�பா�.                                                                                        

            2. இனச்ெசல் ேவ�பா�       

10. இயற்ைகத் ேதர்� ெகாள்ைகைய ெவள�ய�ட்டவர் யார்? அதன் இரண்� ேகாட்பா�கைளக் �றிப்ப��க                                                                                                                                             

வ�ைட : 

       *இயற்ைகத் ேதர்� ேகாட்பாட்ைட ெவள�ய�ட்டவர்  சார்லஸ்  டார்வ�ன்.                                                                             

ேகாட்பா�கள் :                                                                                                                         

       1. உய�னங்கள�ன் வாழ்வ�ய�க்கான ேபாராட்டத்தில் ெவற்றி ெப�பைவேய நிைல நி�த்தப்ப�ம்.                            

       2. மரப�யல் மாற்றங்களால் ேதான்�ம் ேவ�பா�கேள ப�ணாமத்ைத ஏற்ப�த்�கின்றன. 

 

11. மாேனா�ேளானல் எதிர்ப்�ப்ெபா�ள்கள் என்றால் என்ன? அதன் பயன் யா�?                                                                                                                                      

வ�ைட : 

       * ஓ�னச்ெசல் எதிர்ப்� ெபா�ள் ஆ�ம்.                                                                

        * ைஹப��ட்ேடாமா ெதாழில்�ட்பம் �லம்  �ேளான் ெசல்களால் உற்பத்தி ெசய்யப்ப�கிற�.                                                                                   

          பயன் : �ற்�ேநாய்க்� எதிராக பயன்ப�கிற�. 

12.�ேளான் என்றால் என்ன? கால்நைட அறிவ�யலில் �ேளான�ங் �ட்பம் எவ்வா� பய�ள்ளதாகஇ�க்கிற�? 

வ�ைட : 

�ேளான் :                                                                                                                               

       * அைமப்ப��ம், மர�ப் பண்�கள��ம் ஒத்த உய��கள் �ேளான்கள் ஆ�ம்.                                                                    

       * ெபற்ேறாைரப் ேபான்ற பல நகல்கைள உ�வாக்கலாம்.  

                                                                                                                                                                 

கால்நைட அறிவ�யல் பயன்பா� : பய�ள்ள வ�லங்�கள�ன் நகல்கைள உ�வாக்கலாம். 
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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13.  நாய்கள�ன்   �ைரக்�ம்  பண்�,  அைமதியான  பண்ப�ற்�  ஓங்�  தன்ைம�ைடய�. �ன்னட்  கட்டத்ைதப்  

பயன்ப�த்தி  (Rr) ஜ�ேனாைடப்    ெகாண்ட  இ�   �ைரக்�ம்  நாய்கள்  �லம் ப�றக்க வாய்ப்�ள்ள  நாய்க்�ட்�கள�ன்  

பண்�கைளக்  ��க?                                                                                       

வ�ைட : 

       நான்� நாய்க்�ட்�கள் ப�றக்க வாய்ப்�ள்ளதாக க��ேவாமானால் �ன்� நாய்�ட்�க�க்� 

�ைரக்�ம் பண்� அதிகமாக�ம் ஒ� நாய்க்�ட்�க்�  அைமதியான பண்�ம் ெகாண்டதாக காணப்ப�ம்.                        

                                                                                          

�றத்ேதாற்ற வ�கிதம் = 3:1    ஜ�னாக்க வ�கிதம் = 1:2:1 

                                                                                                

14. டாக்டர். ஐயான் வ�ல்மட் அவர்கள�ன் �ேளான�ங் ஆய்வ�ன் �லம் உ�வான டாலி ஆட்�க்�ட்� பால்ம� ெசல் 

ெபறப்பட்ட டார்ெசட் ெவள்ைளயாட்ைட ஒத்தி�க்�மா? அல்ல� வளர்ப்�த் தாயான ெசம்மறியாட்�ைன ஒத்தி�க்�மா? 

காரணம் ��க.                                                                                                                                                                                                                                                                                

வ�ைட : 

   * டாலி ஆட்�க்�ட்� டார்ெசட்  ெவள்ைளயாட்�ைன ஒத்தி�க்�ம்                                                                                                    

   * காரணம் : டார்ெசட் ெவள்ைளச் ெசம்மறியாட்�ன் பால் ம�ச் ெசல்லில் உட்க�வ�ல் உள்ள இ�மய    

                  �ேராேமாேசாம்கள் அைனத்� ஜ�ன்க�டன் இ�ந்த காரணத்தினால் டார்ெசட் ஆட்�ன்      

                  பண்�கேள  டாலிக்�ம் இ�க்�ம். 

 

15. �ச்சிக்ெகால்லி ம�ந்�கள�ன் அதிகப் பயன்பாட்�ன் காரணமாகப் �ச்சிகள் அழிவைத வ�ட, அந்த ம�ந்திற்� 

எதிர்ப்�தன்ைம ெகாண்ட �திய இனமாக அைவ உ�வாகிற�. இதைன டார்வ�ன�ன் இயற்ைக ேதர்�க் ேகாட்பா� 

மற்�ம் ப�ணாமத்ேதா� எவ்வா� ெதாடர்�ப�த்�வ �ர்கள்?                                                                                                                                                                           

வ�ைட  

 :* �ச்சிக்ெகால்லிகள�ன் பயன்பாட்�ல் ேபாரா� ெவற்றிப்ெப�ம் �ச்சிகள் உலகில் நிைலநி�த்தப்ப�கின்றன.                                                                                                                                       

  * ந�ண்ட கால �ச்சிக் ெகால்லிகள�ன் பயன்பா� �ச்சிகள�ல் மரப� மாற்றம் ேதான்ற வழிவ�க்�ம்.                                            

  * இதனால் ேதான்�ம் ேவ�பா�கள் ம�ந்திற்� எதிர்ப்�த்தன்ைம ெகாண்ட �திய இனங்கைளஉ�வாக்�ம். 

 

16. �தல் ம�த்�வ �தியான ஜ�ன் சிகிச்ைச 1990 ம் ஆண்� அ�ேனாைசன்� அைமேனஸ் �ைறபாட்� 

ேநா�ைடய நான்� வய� சி�மிக்� வழங்கப்பட்ட�. இேத ேபான்� ஜ�ன் சிகிச்ைச �ைறய�ன் �லம் 

நிரந்தரமான த�ர்� காணப்ப�ம்  சிகிச்ைச �ைற பற்றி�ம்  வைககள் பற்றி�ம் உங்களால் �ற ���மா?                                                                                                                                 

வ�ைட : 

     * டயாப�ஸ் �ைறபா� உைடய ஜ�ன்கள் கைணயத்தில் உள்ள ப�ட்டா ெசல்கள் அழிவதால் ஏற்ப�கிற�.    

      * ஜ�ன்��த்�தல் அல்ல�  ஜ�ன் ச� ெசய்தல் �லம் இந்ேநாய் �ணப்ப�த்தப்ப�கிற�.                                                                             

      *  வைககள் :  1.உடற்ெசல் மரப� ம�த்�வம்    2.இனச்ெசல் மரப� ம�த்�வம். 

 

17.ெபா�ந்தாத இைணகைள கண்டறிக:  

                                                                                                                                       

வ�ைட : 

     * ெபா�ந்தாத இைண:  இண்டர்ெபரான்கள் -  பாக்��யா எதிர்ப்� �ரதம். 

 R r 

R RR Rr 

R Rr Rr 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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18. டாக்டர் ஐயான் வ�ல்மட் தன� ஆய்வ�ற்காக ஆ� வய�ைடய ப�ஃன்டார்ெசட் ெவள்ைள ெசம்மறியாட்�ன் 

பால்ம� ெசல்லின் உட்க�ைவப் (2n) பதப்ப�த்தி பயன்ப�த்தினார். அவர் மற்ெறா� ஆட்�ல் இ�ந்� ஒ� அண்ட 

ெசல்லிைன ேசக�த்தார். இதிலி�ந்� ஒற்ைறைமய (n) உட்க�ைவ ந�க்கினார். உட்க� ந�க்கப்பட்ட அண்ட 

ெசல்லி�ள், ம�ெசல்லில் இ�ந்� எ�க்கப்பட்ட இரட்ைடைமய உட்க�ைவ ெச�த்தினார். ப�ன்� இரட்ைடைமய 

அண்ட ெசல் வளர்ப்�த் தாயான ெசம்மறி ஆட்�ன் க�ப்ைபய�ல் பதிக்கப்பட்ட�. இரட்ைட ைமய அண்ட ெசல்லில் 

இ�ந்� வளர்ந்த இளம் உய�� டாலி என அைழக்கப்பட்ட� . 

அ) டாக்டர் ஐயான் வ�ல்மட் ஏன் ம�ெசல்லிைனத் ேதர்ந்ெத�த்தார்? 

ஆ) வைரய� : ேஹப்ளாய்�, �ப்ளாய்�     

வ�ைட : 

அ.  

டார்ெசட் ெவள்ைளச் ெசம்மறியாட்�ன் பால் ம�ச் ெசல்லில் உட்க�வ�ல் உள்ள இ�மய �ேராேமாேசாம்கள் 

அைனத்� ஜ�ன்க�டன் இ�ந்த காரணத்தினால் டாக்டர் ஐயான் வ�ல்மட்  ம�ெசல்லிைனத் ேதர்ந்ெத�த்தார். 

ஆ. 

ேஹப்ளாய்� :    

* உட்க�வ�ல் காணப்ப�ம் �ேராேமாேசாம்கள�ன் ஒ�மயநிைல (n) ேஹப்ளாய்� எனப்ப�ம். எ.கா இனச்ெசல்.                                                                                                                                                 

�ப்ளாய்�    :   

* உட்க�வ�ல் காணப்ப�ம் �ேராேமாேசாம்கள�ன் இ�மய நிைல (2n) �ப்ளாய்� எனப்ப�ம். எ.கா.உடல்ெசல். 

 

19.கீழ்க்கண்டவற்�ள் த�ந்த இைணகைளப் ெபா�த்�க: 

                   (ம�ந்�கள், எ�ெபா�ள், �ண்�ய��, வளர்சிைத மாற்றம், க�ம அமிலங்கள்) 

அ) த�ப்� ம�ந்� ஆ) இயற்ைக வா� இ )சிட்�க் அமிலம் ஈ) மாேனா�ேளானல் எதிர்ப்�ப்ெபா�ள்உ)ைவட்டமின்கள்                                                                                                                                                                                                                     

வ�ைட : 

அ.   த�ப்�ம�ந்�                                                                                                                          �ண்�ய��    

ஆ  .இயற்ைகவா�         எ�ெபா�ள்                                                                                                                                 

இ.  சிட்�க்அமிலம்         க�ம அமிலங்கள்                                                                                                                                      

ஈ.  மாேனா�ேளானல் எதிர்ப்�ப் ெபா�ள்                                                                                               

உ.  ைவட்டமின்கள்        வளர்ச்சிைத மாற்றம். 

 

20. ேதாட்டப் பட்டாண�ச் ெச�ய�ல் ெமண்டலினால் கண்டறியப்பட்ட வ�ைத, மல�ன் ஓங்� பண்�கைள�ம், ஒ�ங்� 

பண்�கைள�ம் �றிப்ப��க. 

 வ�ைட : 

பண்�கள் ஓங்�பண்� ஒ�ங்�பண்� 

வ�ைத-வ�வம் உ�ண்ைட ��க்கம் 

வ�ைத-நிறம் மஞ்சள் பச்ைச 

மல�ன் நிறம் ஊதா ெவள்ைள 

மல�ன் அைமவ�டம் ேகாணம் �ன� 

                                                       

 

 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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பாடம் - 2    ேநாய்த் தைடக்காப்� மண்டலம் 

1.மராஸ்மஸ் மற்�ம் �வாஷிேயார்கர் ேநாய்கள் �ரதக் �ைறபாட்டால் ஏற்ப�கின்றன. மராஸ்மஸ் ேநாய், 
�வாஷிேயார்கர்  ேநாய�லி�ந்� உப்ப�ய வய�� மற்�ம் �கத்தில் வ �க்கம் ஆகிய அறி�றிகள் �லம் ேவ�ப�கின்றன. 
இக்�ற்� ச�யா? தவறாக இ�ப்ப�ன் தி�த்தி எ��க. 

வ�ைட :                                                                                                                                                   
     * தவ�                                     

தி�த்திய வ�ைட :                                                                                                                           

     * மரா�மஸ் ேநாய் அறி�றிகள் :  எைட  �ைற�,  க�ைமயான  வய�ற்�ப் ேபாக்�, எ�ம்� ம�� ேதால்                   

                                            ேபார்த்தப்பட்ட� ேபான்ற உடலைமப்�.                                                                                                                               

     * �வாஷிேயார்கர் ேநாய் அறி�றிகள் : உப்ப�ய வய��, �கம் கால்கள�ல் வ �க்கம். 

2. ெகா�க்கப்பட்�ள்ள உடற்�ைறபா�கள�ல் தன�யான ஒன்ைறத் த�ந்த காரணங்க�டன் கண்டறிந்� எ��க.  

                        (தாலசிமியா, ஹ�ேமாப��யா, மாைலக்கண், அல்ப�ன�சம், கதிர் அ�வாள் இரத்தேசாைக ) 

வ�ைட :  

தன�யான ஒன்�: மாைலக்கண்.                                                                                                            

காரணம் : இந்ேநாய் ைவட்டமின் ‘A’ �ைறபாட்டால் வ�கிற�. ஆனால் மற்ற ேநாய்கள் பரம்பைர ேநாய்கள்  

3. சாதாரண சள�யால் பாதிக்கப்பட்ட நப�டம் காணப்ப�ம் ெபா�வான அறி�றிகள் யாைவ? i) __________.  ii) _________. 

வ�ைட :  

 (i) �க்கிலி�ந்� ந�ர், சள� வ�தல்.     ii) தைலவலி மற்�ம் காய்ச்சல் 

 (iii) �வாசப் பாைத, அதன் ேமற்�றங்கள��ள்ள நாசி எப�த்த�லியத் தி�க்கள�ன் வ �க்கம்   

4. நிறக்��� ேநாய�லி�ந்� மாைலக்கண் ேநாைய ேவ�ப�த்�க.                                                                                                                                             

வ�ைட : 

வ.எண்     நிறக்��� ேநாய்  மாைலக்கண் ேநாய் 

  1 இ� மரப�யல் ேநாய் ஆ�ம் ைவட்டமின் A �ைறபாட்டால் ேதான்�ம் ேநாய்  

  2 பரம்பைரயாக கடத்தப்ப�ம் ேநாய் பரம்பைரயாக கடத்தப்படாத ேநாய். 

 

5. பள்ள� வ��திய�ல் தங்கி�ள்ள ஒ� மாணவன�ன் ேதாலில் அ�ப்�டன் ��ய அடர்ந்த த�ப்� காணப்பட்ட�. 

இைத அறிந்த வ��திக் காப்பாளர் மற்ற மாணவர்கைளப் பாதிக்கப்பட்ட மாணவ�ன் �வாைல, ஆைட, சீப்� 

ஆகியவற்ைறப் பகிர்ந்� ெகாள்ளக்�டா� என அறி��த்�கிறார்.அந்த மாணவ�க்� ஏற்பட்�ள்ள ேநாய�ன் 

ெபயர்,அந்த ேநாய்க்கான காரண�ையக் கண்டறிக.  

வ�ைட : 

   * ேநாய�ன் ெபயர் : படர் தாமைர                                                                                                                                       

    * ேநாய்க் காரண� : �ஞ்ைசகள் (எப�ெடர்ேமாைபட்டான், ைமக்ேராஸ்ேபாரம், ட்ைரக்ேகாைபட்டான்) 

6. மேல�யா ஒட்�ண்ண�ையப் பரப்�ம் �ச்சிைய (ேநாய்பரப்ப� ) ��க. மிகக் க�ைமயான மேல�யாக் காய்ச்சைல 

உ�வாக்கி இறப்ைப ஏற்ப�த்�ம் மேல�யா ஒட்�ண்ண� எ�? 

வ�ைட : 

    * ேநாய் பரப்ப� : ெபண் அனாப�லஸ் ெகா�.    

    * இறப்ைப ஏற்ப�த்�வ� : ப�ளாஸ்ேமா�யம் பால்சிபாரம். 

7. HIV - ஐக் கண்டறி�ம் ஆய்� மற்�ம் உ�திப்ப�த்�ம் ஆய்�கள் யாைவ? 

வ�ைட:  

    * HIV ஐக் கண்டறி�ம் ஆய்� - எைலசா (ELISA)      

    * HIV ஐ உ�திப்ப�த்�ம் ஆய்� – ெவஸ்ட்டர்ன் ப�ளாட் 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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8. �த்த�ப்�சி என்றால் என்ன? இத்த�ப்�சி ம�ந்தினால் த�க்கப்ப�ம் �ன்� ேநாய்கள்  யாைவ? 

 வ�ைட :  

    * ஒேர ம�ந்தில் �ன்� ேநாய்கைள த�க்�ம் சிகிச்ைச �த்த�ப்�சி எனப்ப�ம்.                                                                       

    * �ன்� ேநாய்கள் : (i) ெதாண்ைட அைடப்பான்  (ii) கக்�வான் இ�மல்   (iii) ெடட்டானஸ்.   

9. தாய்ப்பால் �லம் �ழந்ைதக்� எதிர்ெபா�ள் ெசல்வதால் எத்தைகய ேநாய்த்த�ப்பாற்றல் உண்டாகிற�? 

வ�ைட :  

     * மந்தமான ெபறப்பட்ட ேநாய்த் த�ப்பாற்றல். 

 

10. கீழ்க்காண் வாக்கியங்கைளப் ப�த்� ச�யா? தவறா? என்� ��க 

i) நிறக்��� ஒ� மரப�யல் ேநாய் என�ல் மாைலக்கண் ேநாய் சத்�க் �ைறபாட்� ேநாயா�ம். 

Ii ) ெபர்ன �சியஸ் அன�மியா ஒ� சத்�க் �ைறபாட்� ேநாய் என�ல் சிக்கிள்ெசல் அன�மியா ஒ� மரப�யல் / �ைறபாட்� 

ேநாய் 

iii) TT த�ப்�சி பாதிக்கப்பட்ட �ழந்ைதக்� மந்தமாகப் ெபறப்பட்ட த�ப்பாற்றல் என�ல் BCG த�ப்�சி ெசயல்மி� 

ெபறப்பட்ட ேநாய்  த�ப்பாற்றைல அள�க்கிற�. 

iv) மேல�யா ஒ� பாக்��ய ேநாய் என�ல் படர்தாமைர ஒ� ைவரஸ் ேநாய். 

வ�ைட :                                                                                                                                              

  (i) ச�                                                                                                                                                

  (ii) ச�                                                                                                                                        

  (iii) தவ�. TT மற்�ம் BCG ஆகிய இரண்�ேம ெசயல்மி� ெபறப்பட்ட ேநாய்த் த�ப்பாற்றைலக் அள�க்கிற�.                                           

  (iv) தவ�. மேல�யா �ேராட்ேடாேசாவா �லம் பர�ம் ேநாய். படர்தாமைர �ஞ்ைச �லம் பர�ம் ேநாய்.              

11. இரம்யா�க்�  ஈ�கள�ல்  இரத்தம் கசிதல், பல்  ஆ�தல்  �தலிய  ேநாய்கள் உள்ளன.  ஆய்ந்தறிந்ததில் இைவ 

ைவட்டமின்  �ைறபா�  என்�  கண்டறியப்பட்ட�. 

 இரம்யாவ�ன் உண� பழக்கத்தில் பற்றாக்�ைற�ள்ள  ைவட்டமின் _______. இக்�ைறபாட்� ேநாய்க்கான ெபயர்_______.  

வ�ைட :                                                                                                                                                      

ைவட்டமின் ’C’ ,     ஸ்கர்வ�    

 12. (அ) ,(ஆ) ைவ (இ) �டன்  ெபா�த்�க. 

                  

வ�ைட :                                                                                                                                                 

ைவட்டமின்கள் �ைறபாட்� ேநாய்கள் ேநாய் அறி�றிகள் 

ைவட்டமின்கள் – A நிக்ேடாேலாப�யா மாைலக்கண் 

ைவட்டமின்கள் - B1 ெப� ெப� நரம்�க் �ைறபா� 

ைவட்டமின்கள் – C ஸ்கர்வ� பற்கள�ல் இரத்தக்கசி� 

ைவட்டமின்கள் – D �க்கட்ஸ் எ�ம்�கள�ல் கால்சியம் �ைற� 

ைவட்டமின்கள் – K இரத்தக்கசி� இரத்தம் �ைறதல் 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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13. ஒ� �காதார  அ�வலர்  அப்ப�திய�ல்  வா�ம்  மக்கள�டம் ஒேர  ஊசிையப் பயன்ப�த்தி பல�க்�ப் பச்ைச 

�த்�தைல�ம், ��தி�த்தங்கள�ல் ஒேர  ப�ேள�/கத்தி பல�க்�ப் பயன்ப�த்தி சவரம்  ெசய்தல், ��தி�த்�தல் 

ேவண்டாம் என�ம் அறி��த்�கிறார். இவற்றின் �லம் எந்தக் ெகா�யேநாய் பரவாமல் த�க்கலாம்? ேம�ம் 

ந�வ �ர் அறிந்த த�ப்� �ைறகைளக் ��க.                                                                                                                                                         

வ�ைட : 

   * த�க்கப்ப�ம் ேநாய் :  எய்ட்ஸ்                                                                                                                

   * த�ப்� �ைறகள்: :  

           (i) பா�காப்பான பா�ற� �ைறகள்    

           (ii) HIV ஆய்� ெசய்யப்பட்ட இரத்தம் ெச�த்�தல். 

14. ெபா�த்�க:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ேநாய்கள் அறி�றிகள் 

அ) அம�ப�க் சீதேபதி      i) க�ம் காய்ச்ச�ம் ப�ன்� உடல் �ள�ர்ந்� ந�க்க�ம் வ�ட்�வ�ட்�த் ெதாட�ம் 

ஆ) காசேநாய்           ii) ேதால், நகங்கள�ல் அ�ப்�டன் ��ய பைட 

இ) படர்தாமைர         iii) அ�வய�ற்றில் வலி�டன் ேகாைழ மற்�ம் இரத்தத்�டன் ��ய மலம் 

ஈ) மேல�யா           iv) ெதாடர்ச்சியான இ�மல் மற்�ம் உடல் எைட �ைறதல்  

வ�ைட : 

ேநாய்கள் அறி�றிகள் 

அ) அம�ப�க் சதீேபதி      iii) அ�வய�ற்றில் வலி�டன் ேகாைழ மற்�ம் இரத்தத்�டன் ��ய மலம் 

ஆ) காசேநாய்           iv) ெதாடர்ச்சியான இ�மல் மற்�ம் உடல் எைட �ைறதல் 

இ) படர்தாமைர         ii) ேதால், நகங்கள�ல் அ�ப்�டன் ��ய பைட 

ஈ) மேல�யா           i) க�ம் காய்ச்ச�ம் ப�ன்� உடல் �ள�ர்ந்� ந�க்க�ம் வ�ட்�வ�ட்�த் ெதாட�ம் 

 

15.பர�தலின் அ�ப்பைடய�ல் ேநாய்கைள வைகப்ப�த்�க.(ந��ன் �லம், காற்றின் �லம், பாலினெதாடர்� �லம் ) 

1.காலரா  2.ைடபாய்� 3.காசேநாய் 4.ெதா�ேநாய் 5. சிப�லிஸ்   6. ெகாேன�யா  7. நிேமான�யா  8. சாதாரணச் சள�         

9. அம�ப�க் சீதேபதி 10. எய்ட்ஸ்                                                                                                                                         

வ�ைட :  

     * ந��ன் �லம் பர�ம் ேநாய்கள் : காலரா, ைடபாய்�, அம�ப�க் சதீேபதி.                                                                      

      * காற்றின் �லம் பர�ம் ேநாய்கள் : காசேநாய், ெதா�ேநாய், நிேமான�யா, சாதாரணச் சள�.                                                         

      * பாலின ெதாடர்� �லம் பர�ம் ேநாய்கள் : சிப�லிஸ், ெகாேன�யா, எய்ட்ஸ்.      

16.  

அ) மன�தைர ெப�மளவ�ல் பாதிக்�ம் ேநாய்க்காரண�கள் �ன்றிைனக் ��க.                                                                

ஆ) AIDS ேபான்ற ைவரஸ் ெதாற்�ேநாய்க�க்� ம�ந்� கண்�ப��ப்ப� மற்ற ேநாய்கைள வ�ட மிக�ம் 

க�னமான�. இக் �ற்� ச�யா? தவறா? வ�வாதிக்க                                                                                                                                           

வ�ைட : 

   அ.  

வ.எண் ேநாய்க் காரண�கள் ேநாய்கள் 

   1 ைமக்ேகா பாக்��யம் ��பர்�ேளாசிஸ் - TB  (பாக்��யா) காசேநாய் 

   2 ப�ளாஸ்ேமா�யம் ைவவாக்ஸ் (�ேராட்ேடாேசாவா) மேல�யா 

   3 HIV (ெரட்ேரா ைவரஸ்) எய்ட்ஸ் 

    ஆ. இக்�ற்� ச�.                                                                                                                                   

     (i) இரத்த ெவள்ைளய�க்கள�ன் எண்ண�க்ைகைய �ைறத்� ேநாய் த�ப்பாற்றல் �ைற�ம்.                                                                                               

     (ii) HIV ைவரஸ்க்� ெகா�க்கப்ப�ம் ம�ந்�களால் லிம்ேபாைசட்�க�ம் ேசர்ந்� அழிக்கப்பட்� வ��ம்     

        இதனால் மன�தன் ேம�ம் பாதிப்பைடவான் எனேவ ைவரஸ் ேநாய்க்� ம�ந்� கண்�ப��ப்ப� மற்ற   

        ேநாய்கைள வ�ட மிக�ம் க�னம்.   

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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17. ஒ� மாணவன் ம�சல்ஸ் ேநாய�னால் பாதிக்கப்பட்� �ணமைடந்தார். அவன் அறிவ�யல் ஆசி�யர் அவன� 

வாழ்க்ைகய�ல் ம�ண்�ம் இந்ேநாய் அவைனத் தாக்கா� என்� �றினார். இக் �ற்� ச�யா?தவறா? காரணம் 

��க.                                                                                                                                   

வ�ைட :  

     இக்�ற்� ச�.                                                                                                                        

      காரணம் : ம�சல்ஸ் ேநாய�னால் பாதிக்கப்பட்டதால் அந்த மாணவ�க்� ெபறப்பட்ட ெசயல்மி� ேநாய்த்   

                  த�ப்பாற்றல் இயற்ைகயாகேவ உண்டாகிய��க்�ம். 

 

18. மன�த�ல் படர்தாமைர ேநாய் உண்டாவதற்கான ேநாய்க்காரண� யா�? அதன் அறி�றிகைளக் �றிப்ப��க.                                                                                                                                 

வ�ைட : 

     * ேநாய்க் காரண� : எப�ெடர்ேமாைபட்டான், ைமக்ேராஸ்ேபாரம், ட்ைரக்ேகாைபட்டான் ஆகிய �ஞ்ைசகள்.                                         

     * அறி�றி : மன�தத் ேதாலின் இறந்த ெசல்கைளத் தாக்கி ேதால், உேராமம், நகம் ேபான்றவற்றில்    

                   அ�ப்ைப ஏற்ப�த்�தல்.   

 

19. ெபா�ந்தாவற்ைறத் ேதர்ந்ெத�த்� எ��க: 

  அ) AIDS :  �ட்ேரா ைவரஸ், லிம்ேபாைசட்�கள், BCG, ELISA 

  ஆ) பாக்��ய ேநாய்கள் : ெவறிநாய்க்க�, காலரா, சாதாரணச்சள�, இன்��யன்சா. 

  இ) DPT த�ப்�சி :ெதாண்ைடஅைடப்பான், காசேநாய், கக்�வான் இ�மல், ெடட்டானஸ். 

  ஈ) மன�தன�ல் ப�ளாஸ்ேமா�யத்தின் ேநாய் ெதாற்�நிைல : 

     ஸ்ேபாேரா�வாய�ட், ம�ேராேசாய�ட், ட்ேராேபாேசாய�ட்,  ேகமிட்ேடாைசட். 

  உ) மனப்ப�மாணம் : பளபளப்பான ேதால். நல்ல வளர்சிைத மாற்றச் ெசயல்பா�கள், கண்கள�ல்   

                          க�வைளயம்  அற்றத்தன்ைம, தன் பலம் மற்�ம் பலவ �னத்ைத அறிந்த நிைல. 

வ�ைட : 

  அ.BCG      ஆ. ெவறிநாய்க்க�,சாதாரணச்சள�,இன்��யன்சா.      இ.காசேநாய்      ஈ.ஸ்ேபாேராேசாய�ட்  

  உ. பளபளப்பான ேதால். நல்ல வளர்சிைத மாற்றச் ெசயல்பா�கள், கண்கள�ல் க�வைளயம் அற்றத்தன்ைம. 

 

20. பாம்�க் க�க்� எதிர் நஞ்� ம�ந்� தயா�ப்ப�ற்�, ஆன்�பா�கைளக் �திைரகள�ன் உடலிலி�ந்� உற்பத்தி 

ெசய்�, பயன்ப�த்தப்பட்� வ�கிற�. இ� எந்த வைகயான ேநாய்த் த�ப்பாற்றல்?                                                                                                                                                

வ�ைட :  

    * ெசயற்ைகயான மந்தமாகப் ெபறப்பட்ட த�ப்பாற்றல். 

 

21. கீழ்க்கா�ம் ேநாய்கைள வளர்சிைத மாற்றக் �ைறபாட்� ேநாய் மரப�யல் ேநாய் அல்ல� சத்�க் �ைறப்பட்� ேநாய் 

என்� வைகப்ப�த்�க.     அ) தாலசீமியா       ஆ) ெப�-ெப�       இ) டயாப�ஸ் ெமல்லிடஸ்     ஈ) �மிழிச் சி�வன் ேநாய்                               

உ) ஸ்கர்வ�   ஊ) மராஸ்மஸ்      எ) உடல் ப�மன்     ஏ) அல்சிமர் ேநாய்    ஐ) நிக்ேடாேலாப�யா   ஒ) ஹ�ேமாப�லியா.  

வ�ைட : 

வளர்சிைத மாற்றக் �ைறபாட்� ேநாய் மரப�யல் ேநாய் சத்�க் �ைறபாட்� ேநாய் 

1.டயாப�ஸ் ெமல்லிடஸ் 

2.உடல் ப�மன் 

3.அல்சிமர் ேநாய் 

1.தாலசமீியா 

2.�மிழிச் சி�வன் ேநாய் 

3.ஹ�ேமாப�லியா 

1.ெப� ெப� 

2.ஸ்கர்வ� 

3.மராஸ்மஸ்   

4.நிக்ேடாேலாப�யா 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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22. ச�யான �ற்ைறக் கண்�ப��க்க (ச� / தவ�) 

அ) காசேநாய், ைமக்ேகாபாக்��யம் ��பர்�ேளாசிஸ் எ�ம் பாக்��யாவால் உ�வாகிற�. 

ஆ) ைடபாய;�, ட்ைரேகாைபட்டான் என்�ம் �ஞ்ைசயால் உ�வாகிற�. 

இ) மேல�யா, ப�ளாஸ்ேமா�யம் ைவவாக்சினால் உ�வாகிற�. 

ஈ) இன்��யன்சா, எண்டம�பா ஹிஸ்டாைல�கா என்�ம் �ேராட்ேடாேசாவாவ�னால் உ�வாகிற�. 

வ�ைட :                                                                                                                                             

   அ. ச�                                                                                                                 

   ஆ. தவ�. ைடபாய்� சால்ேமானல்லா ைடஃப� என்�ம் பாக்��யாவால் உ�வாகிற�.                                                                                

   இ. ச�                                                                                                                                                                     

   ஈ. தவ�. இன்��யன்சா A (H1N1) எனப்ப�ம் ைவராஸால் உ�வாகிற�.  

 

23. ெபண் அனாப�லஸ் ெகா� �லம் ஸ்ேபாேரா�வாய்�கள் ஒ� மன�தன�ன் உடலில் �ைழந்த�டேன மேல�யா 

காய்ச்சல் அவ�க்� ஏற்ப�வதில்ைல. ஏன்? வ�ளக்�க.                                                                                                                            

வ�ைட :   

     ஸ்ேபாேரா�வாய்�கள் மன�த உடலின் கல்�ரலில் �ைழந்� ெப�கி இரத்த சிவப்ப�க்கைளத் தாக்கி 

ெவ�க்கச்  ெசய்கிற�. இதன் காரணமாக ஹ�ேமாேசாய�ன் என்�ம் நச்�ப்ெபா�ள் ெவள�ப்பட்ட ப�ன்னேர 

காய்ச்சல் வ�கிற�. 

 

24. ப�ளாஸ்ேமா�யம் வாழ்க்ைக �ழற்சிய�ன் நிைலகைளக் கண்டறிக: 

அ)ெகா� மன�த�ள் மேல�யா கி�மிைய உட்ெச�த்�தல்.  

ஆ)ேநா�ற்ற மன�தைர அனாப�லஸ் ெபண்ெகா� க�க்�ம் ெபா�� ப�ளாஸ்ேமா�யம் ெகா�வ�ன் உட�க்�ள் 

ெசல்�தல்.  

வ�ைட :  

   அ. ஸ்ேபாேரா�வாய்�கள்.         

   ஆ. ேகமிட்ேடாைசட்�கள். 

 

25. ஈக்களால் பரவக்��ய ேநாய்கள் இரண்�ைனக் ��க. அந்ேநாய்கைள ஏற்ப�த்�ம் ேநாய்க் காரண�கைள�ம் 

�றிப்ப��க. 

வ�ைட : 

    * 1..ைடபாய்� – சால்ேமானல்லா ைடஃப்ப�      

     * 2. அம�ப�க் சதீேபதி – எண்டமிபா ஹிஸ்ேடாைல�கா 

   

26.                                                                                                               X 

         இரத்தத்தில் உள்ள ��க்ேகாஸ்          கல்�ரலில் உள்ள கிைளக்ேகாஜன் 

கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள அட்டவைணய�லி�ந்� ‘X’– ன் ேநாய்க்காரண� மற்�ம் வளர்சிைத மாற்றக் �ைறபாட்� 

ேநாையக் ��க: 

           �ைறபாட்� ேநாய்                                 காரண� 

    அ) டயாப�ஸ் இன்சிப�டஸ்       -          ADH ஹார்ேமான் �ைறபா�                                                                                           

    ஆ) டயாப�ஸ் ெமல்லிடஸ்       -          இன்�லின் ஹார்ேமான் �ைறபா� 

    இ) கேரான� இதய ேநாய்         -          இதய தைசக�க்� இரத்தம் அள�க்�ம் தமன�ய�ல் அைடப்� 

    ஈ) சி�ந�ரக ெசயலிழப்�           -          இரத்தத்ைத வ�கட்�ம் ெநப்ரான�ன் ெசயலிழப்� 

 வ�ைட : 

    ஆ. டயாப�ஸ் ெமல்லிடஸ் – இன்�லின் ஹார்ேமான் �ைறபா�.       

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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3. உடல் உ�ப்�  மண்டலங்கள�ன்  அைமப்�ம்  ெசயல்பா�க�ம் 

1. உடற்ெசயலியல் ெசயல்பா�கைள கட்�ப்ப�த்�ம் மற்�ம் ஒ�ங்கிைணக்�ம் பண�ையச் ெசய்�ம் இரண்� உ�ப்� 

மண்டலங்கள்  யாைவ ? அவற்றிைடேய உள்ள ேவ�பா� ஒன்றிைனக்��க.  

* நரம்� மண்டலம் மற்�ம் நாளமில்லா �ரப்ப� மண்டலம். 

நரம்� மண்டலம் நாளமில்லா �ரப்ப� மண்டலம். 

ெசய்திகைள அல�தல், கட்�ப்பா� ேபான்ற 

ெசயல்கைள ெசய்கிற�. 

வளர்ச்சி, இனப்ெப�க்கம் ேபான்ற ெசயல்கைள 

கட்�ப்ப�த்த�ம் ஒ�ங்கிைணக்க�ம்  ெசய்கிற�. 

 

2. ெம�ல்ேலட்டட்  நி�ரான்கைள  ெம�ல்ேலட்டட்  அற்ற  நி�ரான்கள�டமி�ந்�  ேவ�ப�த்�க.  அைவ  நரம்� 

மண்டலத்தில் எங்� காணப்ப�கின்றன.  

வ�ைட :  

ெம�ல்ேலட்டட் நி�ரான்கள் ெம�ல்ேலட்டட் அற்ற நி�ரான்கள் 

1.ெவண்ைம நி�ரான்கள் 

2.ஆக்ஸான் ைமயலின் உைறய�னால் �டப்பட்ட� 

3.�ைளய�ல் ெவண்ைமப் ப�திய�ல் காணப்ப�கிற�. 

1.சாம்பல் நிற நி�ரான்கள். 

2.ஆக்ஸான் ைமயலின் உைறய�னால் �டப்படாத�. 

3.ெப��ைளய�ல் சாம்பல் ப�திய�ல் காணப்ப�கிற�. 

 

3. இதயத் ��ப்�, �ச்�வ��தல் ேபான்ற ெசயல்கைள ஒ�ங்�ப�த்�ம் �ைளய�ன் ப�தி யா�?  அ� �ைளய�ன் 

எந்தப்ப�திய�ல் அைமந்�ள்ள�? 

வ�ைட :  

    ��ளம். இ� தண்�வடத்�டன் இைண�ம் �ைளய�ன் கைடசிப் ப�திய�ல் அைமந்�ள்ள�. 

4.கார்ேபாரா �வாட்�ெஜமிேனா என்றால் என்ன? அ� எத்தைகய பண�க�டன் ெதாடர்�ைடய�? 

வ�ைட : 

     * ந� �ைளய�ன் ���ப் ப�திய�ல் நான்� அைரவட்டக் ேகாளங்கள் காணப்ப�கின்றன.  அைவ   

        கார்ேபாரா �வாட்�ெஜமினா ஆ�ம்.                                                                                                                                       

பண�கள் :  

       பல்ேவ� பார்த்தலின் அன�ச்ைச ெசயல்கைள�ம் , பார்ைவய�ன் சார்� இயக்கத்ைதக் கட்�ப்ப�த்�தல்,         

      ஒ�ங்�ப்ப�த்�தல் ேபான்ற ெசயல்கைளச் ெசய்கிற�. 

5. நாளமில்லாச் �ரப்ப�கள் என்றால் என்ன? இந்தச் �ரப்ப�கள் �ரக்�ம் �ரப்�ப் ெபா�ள்கள் யாைவ?அைவ உற்பத்தியா�ம்   

இடங்கள�லி�ந்� ெசயலாற்�ம் இடங்க�க்� எவ்வா�  எ�த்�ச் ெசல்லப்ப�கின்றன? 

வ�ைட : 

    * உடற்ெசயலியல் நிகழ்�கைள ேவதிய�யல் ஒ�ங்கிைணப்� �லம் தன்ன�ைலப் பராம�ப்பேத   

       நாளமில்லாச் �ரப்ப� எனப்ப�ம்.                           

     * �ரக்�ம் ெபா�ள்கள் ஹார்ேமான்கள் எனப்ப�ம்.                                                                                                        

     * ஹார்ேமான்கள் உற்பத்தியா�ம் இடத்திலி�ந்� ெசயலாற்�ம் இடங்க�க்� இரத்தத்தின் �லம்  

       எ�த்�ச்  ெசல்லப்ப�கின்றன. 

6. ப�ன்வ�ம் நாளமில்லாச் �ரப்ப�கள�ன் ெபயர்கைளக் ��க.  

     அ) நாளமில்லா �ரப்ப�கள�ன் நடத்�னர்    ஆ) இரட்ைடச் �ரப்ப� 

வ�ைட : 

         அ. ப�ட்�ட்ட� �ரப்ப�      ஆ. கைணயம் 

7. எந்த ஹார்ேமான்கள் ப�ன்வ�மா� அைழக்கப்ப�கிற�? 

 அ) ஆ�ைம ஹார்ேமான்     ஆ) சண்ைட, பறக்�ம் மற்�ம் பய��த்�ம் ஹார்ேமான். 

வ�ைட :  

         அ. ைதராக்ஸின்            ஆ. அட்�னலின், நார் அட்�னலின். 
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   

 
 

24www.Padasalai.Net



www.Padasalai.Net

8. ஆண் , ெபண் இனப்ெப�க்க ஹார்ேமான்கைளக் ��க. அதன் பண�கைளக் �றிப்ப��க. 

   ஆண் இனப்ெப�க்க ஹார்ேமான் – ஆண்ட்ேராஜன்.                                                                                                                   

   பண� : ஆண் இனப்ெப�க்க உ�ப்�கள�ன் வளர்ச்சி மற்�ம் வ�ந்� ெசல் உற்பத்திையத் �ண்� வ��கிற�.                                   

   ெபண் இனப்ெப�க்க ஹார்ெமான் – ஈஸ்ட்ேராஜன், �லாக்ஸின்.                                                                              

   பண� : ெபண் இனப்ெப�க்க உ�ப்�கள�ன் வளர்ச்சி. (ஈஸ்ட்ேராஜன்) மகப்ேபற்றின் ேபா� இ�ப்�ப்ப�தி      

           தைசகைள தளர்வைடயச் ெசய்� �ழந்ைத ப�றப்ைப எள�தாக்�கிற�.( �லாக்ஸின்) 

9. மியாஸிஸ் - I ன் எந்ெதந்த �ைணநிைலகள�ல் ப�ன்வ�ம் நிகழ்�கள் நைடெப�கின்றன  

அ) ஒத்திைசவான  �ேராேமாேசாம்கள் இைண��தல்  

ஆ) �ன� அைடதல்  

இ) ��க்ேக கலத்தல்  

ஈ) ஸ்ப�ண்�ல் கதிர்அைமப்� உ�வாதல். 

வ�ைட : 

    அ.ஒத்திைசவான �ேராேமாேசாம்கள் இைண��தல்   –  ைசேகாட்�ன்                                                                       

    ஆ.�ன� அைடதல்                                            –  �ப்ேளா�ன்                                                                                    

    இ.��க்ேக கலத்தல்                                         –  பாக்கி�ன்                                                                              

    ஈ.ஸ்ப�ண்�ல் கதிர் அைமப்� உ�வாதல்                   - ைடயாைகனஸிஸ் 

 

10. கீ�ள்ள படத்ைத வைரந்�, ெகா�க்கப்பட்�ள்ளவற்றில் இரண்� பாகங்கைளக் �றிக்க�ம். 

                     (ெசல் உடலம், ஆக்ஸான், ெடண்�ரான், கிைளத்த ���ப் ப�திகள்) 

           ெடண்�ரான்                                     ெசல் உடலம் 

           ஆக்ஸான்          கிைளத்த ���ப் ப�தி 

 

11. கீேழ  ெகா�க்கப்பட்�ள்ள  மன�த  �ைளய�ல்  ப�ன்வ�ம்  ெசயல்கைளக்  கட்�ப்ப�த்�ம்  ப�திகைள  �ைறேய                    

அ, ஆ எனக் �றிக்க.         அ) �கர்தல் உண�ம் ப�தி          ஆ) பார்ைவ உண�ம் ப�தி. 

              �கர்தல்                     பார்ைவ 

12. ெசயல்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ளவற்றில் உ�ய �ற்�கைளத் ேதர்ந்ெத�க்க. 

அ) ப�ட்�ட்�  �ரப்ப� ஹார்ேமான்கைள�ம், ெநாதிகைள�ம் �ரக்கிற� 

ஆ) ைதராய்� �ரப்ப� ைதராக்ஸின் மற்�ம் இன்�லிைனச் �ரக்கிற� 

இ) ��க் ெசல்கள் ெடஸ்ேடாஸ்�ரான் ஹார்ேமாைன உற்பத்தி ெசய்கின்றன 

ஈ) கைணயம் ெநாதிகைள�ம், ஹார்ேமாைன�ம் �ரக்கின்ற�. 

வ�ைட : 

   * இ மற்�ம் ஈ. ��க் ெசல்கள் ெடஸ்ேடாஸ்�ரான் ஹார்ேமாைன உற்பத்தி ெசய்கின்றன. மற்�ம் 

கைணயம்  ெநாதிகைள�ம் ஹார்ேமான்கைள�ம் உற்பத்தி ெசய்கின்றன. 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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13. கீ�ள்ள �ற்�கள் தவறாக இ�ப்ப�ன் ச�யான �ற்றிைன எ��க. 

அ) ஆல்பா ெசல்கள் இன்�லிைன உற்பத்தி ெசய்கின்றன, ப�ட்டா ெசல்கள் ��ேகாகாைன உற்பத்திச் ெசய;கின்றன. 

ஆ) கார்ட்�ேசான் ேநாய் எதிர்ப்�த் தன்ைமையக் �ைறக்கின்ற�. 

இ) ைதமஸ் �ரப்ப� ஒ� நிணந�ர்த் ெதா�தி. 

ஈ) அண்டகம் �ட்ைடகைள�ம், ஆண்ட்ேராஜைன�ம் உற்பத்தி ெசய்கிற�. 

வ�ைட : 

அ. இ� தவறான �ற்�.   

         ச�யான �ற்� :  

                ஆல்பா ெசல்கள் ��க்ேகாகாைன உற்பத்தி ெசய்கின்றன. ப�ட்டா ெசல்கள் இன்�லிைன  

                உற்பத்தி   ெசய்கின்றன.                                                                                                                

ஆ.இ� ச�யான �ற்�.                                                                                                                                       

இ. இ� ச�யான �ற்�.                                                                                                                               

ஈ. இ� தவறான �ற்�. 

        ச�யான �ற்� :  

                 அண்டகம் �ட்ைடகைள�ம் ,ஈஸ்ட்ேராஜன், �ேராெஜஸ்�ரான் மற்�ம்  �லாக்ஸின்  ஆகிய      

                  ஹார்ேமான்கைள�ம் �ரக்கிற�.  

      

14. மன�த�ல் நாளமில்லாச் �ரப்ப� மண்டலம் பற்றிய சில �ற்�கள் கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன. அைவ ஒவ்ெவான்�ம்   

ச�யா / தவறா எனக் ��க. 

அ) நாளமில்லாச் �ரப்ப� மண்டலம் வளர்ச்சி, இனப்ெப�க்கம், வாழ்ைவத் ெதாடர்ந்�ேப�தல் �தலிய 

இயற்ெசயல்கைளக்  கட்�ப்ப�த்த�ம், ஒ�ங்கிைணக்க�ம் ெசய்கிற�. 

ஆ) எண்ேடாகிைரன் �ரப்ப�கள் யா�ம் நாள�ள்ள �ரப்ப�கள்; அைவ �ரக்கக்��ய ேவதிப்ெபா�ள்க�க்�  

ஹார்ேமான்கள் என்� ெபயர். 

இ) கைணயம் என்ப� இரட்ைடச் �ரப்ப�. 

ஈ) ைதமஸ் �ரப்ப�ய�ன் ேகாளாறினால் �ன்க�த்�க் கழைல ஏற்ப�கிற�. 

வ�ைட : 

   அ. ச�                                                                                                                                    

   ஆ. தவ�. எண்ேடாகிைரன் �ரப்ப�கள் யா�ம் நாள�ள்ள �ரப்ப�கள். அைவ �ரக்கக் ��ய  

       ேவதிப்ெபா�ள்க�க்� ஹார்ேமான்கள் என்� ெபயர்.                                                                                                                        

   இ. ச�                                                                                                                                                         

   ஈ. தவ�. ைதராய்� �ரப்ப�ய�ன் ேகாளாறினால் �ன்க�த்� கழைல ஏற்ப�கிற�. 

 

15.கீழ்வ�ம்  அட்டவைணைய  நிரப்�க. 

அ�ேனாைஹேபாைபசிஸ் ஹார்ேமான் ெசயல்கள்  மற்�ம்  ேகாளா�கள் 

ெசாமட்ேடாட்ேராப�க் ஹார்ேமான் / 

வளர்ச்சி ஹார்ேமான் ( STH / GH ) 

 

 ைதராய்� �ரப்ப�ய�ன் வளர்ச்சிையத் �ண்� ைதராக்ஸின் 

உற்பத்திையத் �ண்�ம். 

வ�ைட :    

அ�ேனாைஹேபாைபசிஸ் ஹார்ேமான் ெசயல்கள்  மற்�ம்  ேகாளா�கள் 

ெசாமட்ேடாட்ேராப�க் ஹார்ேமான் / 

வளர்ச்சி ஹார்ேமான் ( STH / GH ) 

சிறியவர்கள�ல் �ைறவான �ரப்� �ள்ளத்தன்ைம, மிைக�ரப்� 

அ�ரத்தன்ைம / ெப�யவர்கள�ல் மிைக �ரப்� – அக்ேராெமகலி 

ைதேராட்ேராப�க் / ைதராய்� �ண்�ம் 

ஹார்ேமான் (TSH) 

ைதராய்� �ரப்ப�ய�ன் வளர்ச்சிையத் �ண்� ைதராக்ஸின் 

உற்பத்திையத் �ண்�ம். 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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16 கீேழ உள்ள படத்ைத வைரந்� ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �றிப்�கள�ன் உதவ�யால் பாகங்கைளக் �றிக்க. 

அ) இ� சி�ந�ரகத்தின் ம�� அைமந்�ள்ள �ரப்ப�. 

ஆ) இ� �ரக்�ம் ஹார்ேமான்கள் ஆல்ேடாஸ்�ேரான் மற்�ம கார்�ேஸான் ஆ�ம்.  

வ�ைட : 

 அ.அட்�னல் �ரப்ப�               ஆ.அட்�னல் கார்ெடக்ஸ் 

17. கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள நி�ரான்கள�ன் வைககைள வைரந்� இனம் காண்க.        

                                                           

                                        ஒ� �ைன நி�ரான்   இ��ைன நி�ரான்   பல�ைன நி�ரான்         

 

18. கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள மியாசிஸ் ெசல் ப��தல் பற்றிய வாக்கியங்கள�ல் ச� மற்�ம் தவ� என �றிப்ப��க. 

அ) இ� உடற்ெசல்கள�ல் நிகழ்கிற�.           ஆ) மியாசிஸ் �ன்றல் ப�ப்� என�ம் அைழக்கப்ப�கிற�. 

இ) ஒத்திைசவான �ேராேமாேசாம்கள் இைணவ� ��க்ேக கலத்தல் எனப்ப�கிற�. 

ஈ) மியாசிஸ் ேவ�பா�கைளத் ேதாற்�வ�க்கிற�. அ�ேவ ப�ணாமத்திற்� �லப்ெபா�ள்களாக அைமகின்றன. 

வ�ைட : 

   அ.தவ�. இ� இனப்ெப�க்க எப�த�லியல் ெசல்கள�ல் நைடெப�கிற�.                                                                       

   ஆ.ச�                                                                                                                                                        

   இ.தவ�. ஒத்திைசவான �ேராேமாேசாம்கள் இைணவ� இைண��தல் எனப்ப�கிற�.                                                                       

   ஈ.ச� 

19. அட்டவைணய�ல் உள்ளவற்ைற ெபா�த்�க. 

அ) ெலப்ேடா�ன் - உட்க�ச்சவ்�, உட்க�மண� மைறதல் 

ஆ) ைசேகா�ன் -  �ன� அைடதல் 

இ) �ப்ேளா�ன் - இைண��தல், சினாப்சிஸ், இரட்ைடகள் 

ஈ) ைடயாைகனசிஸ் - �ேராேமாேசாம்கள் ��க்கமைடந்� �ல்ேபால் ேதான்�கின்றன. 

வ�ைட : 

அ.ெலப்ேடா�ன் iv) �ேராேமாேசாம்கள் ��க்கமைடந்� �ல் ேபால் ேதான்�கின்றன.            

ஆ.ைசேகாட்�ன் iii) இைண��தல், சினாப்சிஸ், இரட்ைடகள்  

இ.�ப்ேளாட்�ன் ii) �ன� அைடதல் 

ஈ.ைடயாைகனசிஸ் i) உட்க�ச் சவ்�, உட்க� மண� மைறதல் 

 

20. ஒ�வர் இ� சக்கர வாகனத்தில் தைலகவசம் அண�யாமல் பயண�க்கிறார். அவர் சாைல வ�பத்தில் தைலய�ல் பலத்த 

காயம் அைடகிறார். ம�த்�வமைனக்� ெசல்வதற்� �ன்பாகேவ இதய ெசயலிழப்� மற்�ம் �ச்� திணறலால் 

இறந்�வ��கிறார். அவர� �ைளய�ன் எப்ப�திய�ன் பாதிப்பால் உய��ழப்� ஏற்பட்ட�. உங்கள் பதி�க்� ச�யான 

வ�ளக்கம் த�க. 

வ�ைட : 

    �ைளய�ன் ��ளம் பாதிப்பைடந்ததால் உய��ழப்� ஏற்பட்ட�. இதயத்��ப்�, �ச்� வ��தல் ேபான்ற 

ெசயல்கைள ஒ�ங்�ப�த்�ம் பல்ேவ� அன�ச்ைச ெசயல்கள�ன் ைமயமாக ��ளம் ெசயல்ப�கிற�. 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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21.   ெபா�த்�க.                                                                                                                            

 

 

 

 

 

வ�ைட : 

அ.வாேசாப�ரஸ்சின்  ைடயாெப�ஸ் இன்சிப�டஸ்  

ஆ.இன்�லின்  ைடயாெப�ஸ் ெமலிெடஸ் 

இ.ஆக்ஸிேடாசின்  க�ப்ைப ��ங்க, வ��ய ெசய்தல் 

ஈ.ைதேமாசின் ேநாய் த�ப்� 

 

22. கீழ்காண் வைரபடம் உடல் உ�ப்�கள�லி�ந்� ைமய நரம்� மண்டலத்திற்� நரம்�த் �ண்டல்கடத்தப்ப�ம் 

பாைதகைள �றிப்ப��கிற�. இதைன உற்�ேநாக்கி ப�ன்வ�ம் வ�னாக்க�க்� வ�ைடயள�. இரண்� பாைதகள�ல் 

உள்ள அைனத்� நரம்�க�ம் வ�வத்தி�ம், த�மன��ம் ஒேர மாதி�யாகஉள்ள� என�ல் எந்த பாைத நரம்� 

�ண்டைல வ�ைரவாகக் கடத்�ம்.ஏன்? 

 

வ�ைட :   

         P பாைத வ�ைரவாகக் கடத்�ம்  

           காரணம் : �ைறவான எண்ண�க்ைகய�ல் நி�ரான்க�ம், இைணப்� �மி�ம் இ�ப்பதால் நரம்�    

                       �ண்டைல வ�ைரவாகக் கடத்�கிற�. 

 

23. இ�வ�தமான  பண�கைள  ெசய்�ம் �ரப்ப� எ�? ஏன்?     

இ�வ�தமான  பண�கைள    ெசய்�ம்  �ரப்ப� - கைணயம்.                                                                                                                                 

காரணம் : 

           * ெநாதிகைளச் �ரந்� எக்ேஸாகிைரன் (நாள�ள்ள �ரப்ப�) பண�கைளச் ெசய்கிற�. 

           * ஹார்ேமான்கைளச் �ரந்� எண்ேடாகிைரன் (நாளமில்லாச் �ரப்ப�) பண�கைளச் ெசய்கிற�. 

 

24. ஒ� 16 வய� சி�வன் ஆண்பால் பண்�கள் இல்லாைமக்காக, ம�த்�வ�டம் அைழத்� வரப்பட்டான்.(ம�ைச / 

தா� / கரகரப்பான �ரல் / பரந்த ேதாள்கள் ) ப�ேசாதைனக்�ப் ப�ற� ம�த்�வர் இ� ஒ� ஹார்ேமான் 

�ைறபா� மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட நாளமில்லாச்�ரப்ப� இடம் மாறி அைமந்�ள்ளைத�ம் கண்டறிந்தார். சி�வன�ன்  

�ைறபாட்�க்�க் காரணமான நாளமில்லா �ரப்ப�ைய�ம், அதன் ஹார்ேமாைன�ம் �றிப்ப��க. 

வ�ைட :    * நாளமில்லா �ரப்ப� - வ�ந்தகம்      

             * ஹார்ேமான் - ஆண்ட்ேராஜன். 

 

 

அ.வாேசாப�ரஸ்சின்  ேநாய் த�ப்� 

ஆ.இன்�லின்  ைடயாெப�ஸ் இன்சிப�டஸ் 

இ.ஆக்ஸிேடாசின்  ைடயாெப�ஸ் ெமலிடஸ் 

ஈ.ைதேமாசின் க�ப்ைப ��ங்க, வ��யச் ெசய்தல் 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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பாடம் – 4  தாவரங்கள�ல் இனப்ெப�க்கம் 

1. பாலிலா மற்�ம் பால் இனப்ெப�க்க �ைறக�க்கிைடேய உள்ள ேவ�பா�கள் இரண்�ைன எ��க. 

வ�ைட : 

வ.எண் பாலிலா இனப்ெப�க்கம் பால் இனப்ெப�க்கம் 

   1 ஆண்,ெபண் என்ற இைண 

ேதைவய�ல்ைல 

ஆண்,ெபண் என்ற இைண ேதைவ 

   2 ஸ்ேபார்கள�ன் �லம் நைடெப�கிற�. மகரந்தச் ேசர்க்ைக,க���தல் நைடெப�கிற�. 

 

2. உடல இனப்ெப�க்கம் என்ப� என்ன?                                                                                                                                                                                                                                               

அ) ப�ைரேயாப�ல்லம்    ஆ) ஸ்ைபேராைகராவ�ல் காணப்ப�ம் உடல இனப்ெப�க்க �ைறகள்  யாைவ?        

வ�ைட :                                                                                                                                               

    * உடல இனப்ெப�க்கம் என்ப� பாலினப்ெப�க்கம் இல்லாமல் தாவரங்கள் ஏற்கனேவ உள்ள உடல்    

      உ�ப்�கள�லி�ந்� �திய தாவரங்கைளத் ேதாற்�வ�க்�ம் இனப்ெப�க்க �ைறயா�ம்.                                                               

    அ. ப�ைரேயாப�ல்லம் – (i) ெமாட்� வ��தல்   (ii) அ�ம்�தல்.    

    ஆ.ஸ்ைபேராைகரா – �ண்டாதல். 

3. தாவரங்கள�ல் நைடெப�ம் பாலினப்ெப�க்க நிகழ்�கைளச் ச�யான �ைறய�ல் வ�ைசப்ப�த்�க. 

          வ�ைத உ�வாக்கம், மகரந்தச்ேசர்க்ைக , வ�ைத பர�தல், க���தல். 

வ�ைட : 

   மகரந்தச் ேசர்க்ைக           க���தல்            வ�ைத உ�வாக்கம்            வ�ைத பர�தல். 

4 வைரய� - மகரந்தேசர்க்ைக.  

மகரந்தச் ேசர்க்ைக :                                                                                                                                             

  * மகரந்தப் ைபய�லி�ந்� மகரந்தத் �ள்கள் �லக ��ைய ெசன்றைட�ம் ெசயேல மகரந்தச் ேசர்க்ைக   

    எனப்ப�ம். 

5.  வைரய� - க���தல். 

      க���தல் : ஆண் ேகமிட்�ம், அண்ட�ம் இைண�ம் நிகழ்� க���தல் எனப்ப�ம். 

6. ப�ன்வ�வனவற்றில் காணப்ப�ம் மகரந்தேசர்க்ைகக்கான காரண�கைளப் ெபய��க. 

அ) நல்ல மண�ம் ேதன்�ரப்ப��ம் ெகாண்ட பல வண்ணங்கைள ெகாண்ட மலர்கள். 

ஆ) நிறமற்ற� /மணமற்ற� / ேதன்�ரப்� அற்ற�. ஆனால் மகரந்தத்�கள்கள் உலர்ந்த, இேலசான, �ள்களாக இ�க்�ம். 

�ல்�� இற� ேபான்�  காணப்ப�ம். ேமற்கண்ட இரண்�  வைக மகரந்தச்ேசர்க்ைக  நைடெப�ம் தாவரங்கைளக்  

�றிப்ப��க.                                                                                                                                                                 

வ�ைட : 

    அ. எண்டேமாஃப�லி (�ச்சிகள் வழி மகரந்தச் ேசர்க்ைக)  உதாரணம் – ேராஜா                                                         

    ஆ. அன�ேமாஃப�லி (காற்� வழி மகரந்தச் ேசர்க்ைக)  உதாரணம் – �ல். 

7. கீழ்க்கா�ம் அ) மற்�ம் ஆ) நிகழ்�க�க்�ப் ெபய�ட்� இந்நிகழ்�கள�ன் ��வ�ல் உ�வா�ம்  உட்க�வ�ன் 

தன்ைமையக்  �றிப்ப��. 

அ)ஆண் ேகம�ட் ( n ) + அண்டம் (n ) = ைசேகாட் ( 2 n) . 

ஆ)ஆண் ேகம�ட் (n ) + இரண்டாம் நிைல உட்க� ( 2 n) = க��ண் உட்க� (3 n) 

வ�ைட : 

அ. க���தல்.   க���தல் �லம் உ�வா�ம் ைசேகாட் க�வாக வளர்கிற�.    

ஆ. �வ�ைண�. �வ�ைணவ�ன் �லம் உ�வா�ம் உட்க� ,க��ன் அல்ல� எண்ேடாஸ்ெபர்ம் உ�வாக்�ம்                                                                                                    
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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8. த�ந்த எ�த்�க்காட்�க�டன் உலர் ெவ�கன�கைள உலர் ெவ�யாக் கன�கள�லி�ந்� ேவ�ப்ப�த்�க.  

வ�ைட : 

உலர் ெவ� கன� உலர் ெவ�யாக் கன� 

கன� �திர்ந்த ப�ன் ெவ�த்� வ�ைதகள் ெவள�ேய�ம். 

எ.கா – பட்டாண�, அவைர, எ�க்� 

கன�த்ேதால் அ�கிய ப�ன் வ�ைதகள் ெவள�ேய�ம். 

கன� ெவ�ப்பதில்ைல.                                         

எ.கா – ெநல்,�ந்தி�, கிள�மாட்�ஸ் 

 

9. ஒ� வ�த்திைல, இ� வ�த்திைலத் தாவரங்கள் என்றால் என்ன? எ�த்�க்காட்�கள் த�க. 

வ�ைட :                                                                                                                                         

    ஒ�வ�த்திைல தாவரங்கள் : வ�ைதகள் ஒ� வ�த்திைலகைளக் ெகாண்ட�. எ.கா – ெநல், ேகா�ைம.                                                                                                                   

     இ�வ�த்திைல தாவரங்கள் : வ�ைதகள் இ� வ�த்திைலகைளக் ெகாண்ட�. எ.கா – பட்டாண�, அவைர. 

 

10. கீழ்க்கா�ம் கன� / வ�ைத பர�ம் �ைறக�க்�த் த�ந்த  ெசாற்ெறாடர் த�க. ஒவ்ெவான்றிற்�ம் ஓர் எ�த்�க்காட்� 

த�க. 

அ) காற்றில் பர�தல்      ஆ) ந��ல் பர�தல்       இ) வ�லங்�களால் பர�தல்  

வ�ைட : 

   அ. அன�ேமாேகா� – எ.கா – �ைரடாக்ஸ்   

   ஆ. ைஹ�ேராேகா� – எ.கா – ெதன்ைன  

   இ. �ேகா� – எ.கா – ஸாந்தியம். 

 

11. கீழ்க்கா�ம் கன� /வ�ைத பர�ம் �ைறக�க்� இரண்� எ�த்�க்காட்�கள் த�க. 

அ) பறைவகள�ன் கழி�கள் �லம் –                        ஆ) மன�தன் �லம் - 

வ�ைட : 

அ) பறைவகள�ன் கழி�கள் �லம் –   தக்காள�, ெகாய்யா.                                                                               

ஆ. மன�தன் �லம் - சின்ேகானா, இரப்பர். 

 

12. இரட்ைடக் க���தல் என்றால் என்ன? 

வ�ைட : 

    இரண்� ஆண்ேகம�ட்�கள�ல் ஒன்� அண்டத்�ட�ம் மற்ெறான்� இரண்டாம் நிைல உட்க��ட�ம் 

இைணவ� இரட்ைடக் க���தல் எனப்ப�ம். 

 

13. �வ�ைண� என்றால் என்ன? 

வ�ைட :  

    இரண்டாம் நிைல உட்க� இரட்ைட மயத் தன்ைம�ைடய�. இந்த  இ�மய  உட்க��டன் மற்ெறா� 

ஆண்ேகமிட்  இைணவ� �வ�ைண� எனப்ப�ம். 

 

14. அ) படம் A , B  ைய அைடயாளம் காண்க. 

  ஆ) A ய�ன் எந்தப் பாகம் B ஆக மா�கிற�. 

வ�ைட : 

 அ. A - �லக வட்டம்    B – தன�க்கன� - ட்�ப்          ஆ. A –ய�ன் �லகப் ைப  B – ஆக மா�கிற�. 

 ஆ. �ல்ைப கன�யாக மா�கிற�.  
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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15. உய��னங்க�ம் அவற்றின் இனப்ெப�க்க �ைறக�ம் ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன. இனப்ெப�க்க �ைறகைள அதற்��ய 

உய��னங்கேளா� ெபா�த்�க. 

ப�ளத்தல் ஸ்ைபேராைகரா  ஈஸ்ட் 

அ�ம்�தல் �ேராட்ேடாேசாவான்கள்  தட்ைடப்��க்கள் 

�ண்டாதல் ப�ைரேயாஃப�ல்லம் பாக்��யங்கள் 

வ�ைட : 

ப�ளத்தல் �ேராட்ேடாேசாவான்கள் பாக்��யங்கள் 

அ�ம்�தல் ப�ைரேயாஃப�ல்லம் ஈஸ்ட்  

�ண்டாதல் ஸ்ைபேராைகரா தட்ைடப்��க்கள் 

 

16. �ட்�க்கன� _______________ ன் அைனத்� மலர்கள�லி�ந்�ம் உ�வாகிற�._____________ கன�யான� ஒ� மல�ன் 

இைணயாத பல�லக இைலகைளக் ெகாண்ட ேமல்மட்டச் �ற்ைபய�லி�ந்� உ�வாகிற�. 

வ�ைட :  மஞ்ச� ;  திரள் 

17. ெகா�க்கப்பட்�ள்ள படத்ைத வைரந்� கீ�ள்ள பாகங்கைளக் �றிக்க�ம். 

அ) எக்ைசன்  ஆ) �ழாய்  நி�க்ள�யஸ் 

வ�ைட : 

எக்ைசன்        

                    �ழாய் நி�க்ள�யஸ்                                                                          

18. கன�க�ம் / வ�ைதக�ம் பர�தல் – ெபா�த்�க. 

                                                வ�ைட : 

 

 

 

 

19.கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள த�ந்த ெசாற்�றிப்�கைளக் ெகாண்� பத்திைய நிரப்�க. 

  (வ�ைத, கன�, மகரந்தச் ேசர்க்ைக, பர�தல், �ைளத்தல், க���தல், மலர்கள், இனப்ெப�க்கம்) 

ரா� தன் தந்ைத�டன் வய�க்�ச் ெசன்றான். அவன் சிறிதள� க�� வ�ைதகைளத் �வ�னான். சிலநாட்க�க்�ப் 

ப�ற�, வ�ைதகள்___________ைலக் கவன�த்தான்.அந்த வ�ைதகள் தாவரங்களாக வளர்ச்சி அைடந்� ________ கைளத் 

ேதாற்�வ�த்தன. இந்த மலர்கள் உ�வாக்கிய மகரந்தத்�ள்_____________ �லம் �ல்��ைய அைடந்தன. 

____________ நிகழ்வ�ன் ேபா� ஆண் ேகம�ட் அண்டத்�டன் இைணகிற�. 

வ�ைட :  �ைளத்தல், மலர்கள், மகரந்தச் ேசர்க்ைக, க���தல். 

20. ெதன்ைனய�ல்,கன� ந��ன் �லம் (ைஹ�ேராேகா�)பர�கின்ற�.ேதங்காய் காற்றின் �லம் (அன�ேமாேகா�) 

பர�வதாக எ�த்�க் ெகாண்டால், ெபற்றி�க்க ேவண்�ய தகவைமப்�கள் இரண்�ைனக் �றிப்ப��க. 

வ�ைட : 

  * ெதன்ைனய�ன்  வ�ைதகள் சிறியனவாக இ�த்தல் ேவண்�ம். 

  * இேலசாக  இ�த்தல் ேவண்�ம்.  

  * வ�ைதய�ன்  ேமற்பரப்ப�ல் வள�கள் இ�க்க ேவண்�ம். 

அ.ஆட்ேடாேகா� iv) பால்சம்  

ஆ.அன�ேமாேகா� ii) �ைரடாக்ஸ் 

இ.ைஹ�ேராேகா� i) தாமைர  

ஈ.�ேகா� iii) ஸாந்தியம் 

 

அ.ஆட்ேடாேகா� i) தாமைர  

ஆ.அன�ேமாேகா� ii) �ைரடாக்ஸ் 

இ.ைஹ�ேராேகா� iii) ஸாந்தியம்  

ஈ.�ேகா� iv) பால்சம் 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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                                                  பாடம் – 5 பா�ட்�கள் 

1. பா�ட்�க�க்��ய தன�ப் பண்�கள் இரண்�ைனக் �றிப்ப��க. 

வ�ைட : அ . �ற அ�க்� ேராமங்கள்    

          ஆ. பால்�ரப்ப�கள் 

 

2. ப�ன்வ�வனவற்றில் ஒன்ெவான்றிற்�ம் இரண்� எ�த்�க்காட்�கள் த�க. 

அ) அைசேபா�ம் வ�லங்�கள் ஆ) கடல்வாழ் பா�ட்�கள் 

வ�ைட : அ. அைசேபா�ம் வ�லங்�கள் - ப�, எ�ைம    

          ஆ. கடல் வாழ் பா�ட்�கள் - திமிங்கலம், டால்ப�ன் 

 

3. பா�ட்�கள�ல் காணப்ப�ம் பல்லைமப்� யா� ? யாைனய�ன் தந்தம் எதன் மா�பா�? 

வ�ைட :                                                                                                                                                          

     * ேவ�பட்ட பல் அைமப்�                                                                                                                              

     * ெவட்�ம் பற்கள் 

 

4. பாைலவனச் �ழலில் வாழ ஒட்டகம் ெபற்�ள்ள தகவைமப்�கள�ல் நான்கிைனக் �றிப்ப��க. 

வ�ைட :                                                                                                                                              

    * ேதால் த�மனான�.                                                                                                                                                   

    * ந�ைர ஈர்த்�க் ெகாள்ள ஆஸ்மா�க் ெசல்கைளக் ெகாண்�ள்ள�.                                                                          

    * அடர்த்தியான கண் ��வங்கள் உள்ளன.                                                                                           

    * நாசித் �ைள, மணல் �கள்கள் உள்ேள �கா வண்ணம் அைமந்�ள்ள�. 

 

5.. ம�ெயாலி எதிெராலித்தல் �லம் எதிர்ப்ப�ம் ெபா�ள்கைள அறிதல் என்றால் என்ன? எ.காட்�கள் த�க. 

வ�ைட :                                                                                                                                                    

    ம�ெயாலிைய உண்டாக்கி அதன் எதிெராலிைய உண�ம் திறன் �லம் எதிர்ப்ப�ம் ெபா�ள்கள�ன் 

இ�ப்ப�டத்ைத கண்டறிவதா�ம்.  எ.கா – ெவௗவால். 

 

6. பா�ட்�கள�ன் இதயத்தில் காணப்ப�ம் வால்�க�ம் அவற்றின் அைமவ�டங்கைள�ம் எ��க? 

வ�ைட :                                                                                                                                              

   *�வ�தழ் வால்�                   – வல� ெவண்ட்�க்கிள் மற்�ம் வல� ஆ�க்கி�க்�ம் இைடய�ல்.                                                   

   *ஈ�தழ் வால்�                      - இட� ெவண்ட்�க்கிள் மற்�ம் இட� ஆ�க்கி�க்�ம் இைடய�ல்.                                                                        

   *ப�ைற வ�வ பல்மன� வால்�    - வல� ெவண்ட்�க்கிள், �ைரய�ரல் தமன�க்� இைடய�ல் காணப்ப�ம்.                                                       

   *ப�ைற வ�வ ெப�ந்தமன� வால்� - இட� ெவண்ட்�க்கிள், ெப�ந்தமன�க்� இைடய�ல் காணப்ப�ம். 

7. பா�ட்�கள�ன் தமன�, சிைரகள் இவற்றிக்கிைடேய உள்ள ேவ�பா�கள�ல் நான்கிைனக் �றிப்ப��க. 

தமன�கள் சிைரகள் 

�வர் த�மனான� �வர் ெமல்லிய� 

ஆழமானைவ ேமேலாட்டமானைவ 

�ைரய�ரல் தமன� �த்திக�க்கப்படாத இரத்தத்ைத 

எ�த்�ச் ெசல்�ம் 

�ைரய�ரல் சிைர �த்திக�க்கப்பட்ட இரத்தத்ைத 

எ�த்�ச் ெசல்�ம். 

வால்�கள் காணப்ப�வதில்ைல. வால்�கள் காணப்ப�கின்றன. 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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8. இரத்தத்தின் ப�ளாஸ்மா ப�திய�ல் காணப்ப�ம் ப�ளாஸ்மா �ேராட்�ன்கள் �ன்றிைனக் ��க. அவற்றின் 

பண�கைள�ம் �றிப்ப��க. 

வ�ைட :                                                                                                                                                             

   * �ேளா�லின் – ேநாய் எதிர்ப்பாற்றல் 

   * ஃைபப��ேனாஜன் – இரத்தம் உைறதல்  

   * ஆல்�மின் – ந�ர்ச்சமநிைல. 

9. உட்க� இல்லாத இரத்தச் ெசல்கள் யாைவ? உட்க�வ�ன்றி இ�ப்பதால் என்ன பயன்? 

வ�ைட :  

  உட்க� இல்லாத இரத்தச் ெசல்கள் – இரத்த சிவப்ப�க்கள்.  

  பயன்கள் : * ஹ�ேமா�ேளாப�ன் உள்ள�. 

               * சிவப்� நிறத்ைத ெகா�க்கிற�.  

               * �வாச வா�க்கைள எ�த்� ெசல்கிற�. 

 

10. இரத்த உைறதலில் பங்�ெப�ம் ப�ளாஸ்மா �ேராட்�ன்கள், இரத்த அ�க்கள் யாைவ? 

வ�ைட :                                                                                                                                                                                                          

   * ப�ளாஸ்மா �ேராட்�ன்  - ஃைபப��ேனாஜன்    

   * இரத்த அ�க்கள் – இரத்தத்தட்�கள். 

11. அ) சி�ந�ரகத்தின் அைமப்�, ெசயல் அல�கள் யாைவ ?                                                                                   

   ஆ) சி�ந�ர் ெவள�ேய�ம் பாைதய�ன் அ�ப்பைடய�ல் மன�தகழி� ந�க்க மண்டலத்தி�ள்ள ப�ன்வ�ம்      

       உ�ப்�கைள வ�ைசப்ப�த்�க. (சி�ந�ர் நாளம் , சி�ந�ர்�றவழி, சி�ந�ரகம் , சி�ந�ர்ப்ைப) 

வ�ைட :                                                                                                                                                                          

    அ. ெநஃப்ரான்கள்                                                                                                                                               

    ஆ. சி�ந�ரகம்          சி�ந�ர் நாளம்           சி�ந�ர்ப்ைப           சி�ந�ர் �றவழி 

12. ப�ன்வ�ம் பா�ட்�கள�ன் இரத்த �ழற்சிைய வ�ளக்�ம் நிரல்படத்திைன உற்�ேநாக்க�ம். 

i) கீேழ தரப்பட்�ள்ள ச�யான இரத்தக்�ழாய்கள் அ , ஆ , இ , ஈ ைய ேதர்ந்ெத�க்க. 

அ) �ைரய�ரல் சிைர ஆ) ெப�ஞ்சிைரகள் இ) �ைரய�ரல்தமன� ஈ) மகாதமன�   

ii) P, Q, R, S மாதி�கள�ல் ச�யான இைணையத் ேதர்ந்ெத�க்க. 

 அ) P மற்�ம் Q = ஆக்ஸிஜேனற்ற. R மற்�ம் S = ஆக்ஸிஜேனற்றம் அைடயாத 

ஆ) P மற்�ம் Q = ஆக்ஸிஜேனற்றம் அற்ற. R மற்�ம் S = ஆக்ஸிஜேனற்றம் அைடந்த 

இ) அைனத்�ம் ஆக்ஸிஜேனற்றம் அைடந்த�   ஈ) அைனத்�ம் ஆக்ஸிஜேனற்றம் அைடயாத�                                                                                                                                                                       

வ�ைட :   

         (i) அ. �ைரய�ரல் சிைர - C   

             ஆ. ெப�ஞ்சிைரகள் - A      

             இ. �ைரய�ரல் தமன� -  B        

             ஈ. மகா தமன� - D                                                                         

          (ii) ச�யான இைண  P மற்�ம் Q ஆக்ஸிஜேனற்றம் அற்ற. R மற்�ம் S ஆக்ஸிஜேனற்றம் அைடந்த. 

13. 

i) தவைளய�ன் ேமல் தாைடய�ல் ஒேர மாதி�யான பற்கள் காணப்ப�கிற�. ஆனால் மன�தன�ல் மா�பட்�ள்ள�. 

மன�தன�ல் காணப்ப�ம் இத்தைகய பல்லைமப்�க்� _______________ என்� ெபயர். 

அ) ேஹாேமாடான்ட் வைக ஆ) ஐேசாடான்ட் வைக  இ) ெஹட்�ேராடான்ட் வைக   ஈ) அக்ேராடான்ட் வைக 

ii) பா�ட்�கள�ன் பல்�த்திரம் ICPM = 2023 / 1023 என்� எ�தப்பட்டால் இதில் இடம் ெபறாத பற்கள�ன் வைக______. 

அ) (I) ெவட்�ம் பற்கள்   ஆ) (C) ேகாைரப் பற்கள்    இ) (P) �ன்கைடவாய் பற்கள்  ஈ) (M) ப�ன் கைடவாய்பற்கள் 

வ�ைட : 

    i) ெஹட்�ேராடான்ட் வைக   

    ii) (C) ேகாைரப் பற்கள் 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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14. வ��பட்ட இனங்கைள ச�யான வ�ைட ெகாண்� நிரப்�க.  

வால்�கள் இ�ப்ப�டம் ேவைல 

ஈ�தழ் வால்� அல்ல� மிட்ரல் 

வால்� 

 

 

(i) 

இட� ெவண்ட்�கிள�லி�ந்� இட� 

ஏட்�யத்திற்� இரத்தம் ப�ன் ெசல்�தைல 

தவ�ர்க்�ம் 

 

(ii) 

வல� ஆ�க்கிேலா 

ெவண்ட்�க்கிலார் �ைளய�ல் 

வல� ஆ�க்கிள�லி�ந்� வல� 

ெவண்ட்�க்கி�க்� இரத்தம் 

ெசல்�தைலக் கட்�ப்ப�த்�கிற� 

ெப�ந்தமன� வால்� 

 

ெப�ந்தமன� ேதான்�ம் 

இடத்தில் 

(iii) 

ப�ைறச்சந்திர வால்�                 (iv) ெப�ந்தமன�ய�லி�ந்� இரத்தம் இட� 

ெவண்ட்�க்கி�க்� வ�வைத தவ�ர்க்�ம் 

வ�ைட :  

     (i) இட� ஆ�க்கிள் மற்�ம் இட� ெவண்ட்�க்கிள் இைடய�ல் 

     (ii) �வ�தழ் வால்�  

     (iii) இரத்தம் இட� ெவண்ட்�க்கிள் இ�ந்� ெப�ந்தமன�க்� ெசல்வைத ஒ�ங்�ப�த்தி இரத்தம்  

         ப�ன்ேனாக்கி ெசல்வைத  த�க்கிற�.     

     (iv) ெப�ந்தமன� மற்�ம் �ைரய�ரல் தமன� ேதான்�ம் இடத்தில். 

 

15. ெவவ்ேவ� வாழ்வ�டங்கள�ல் வாழ்கின்ற உய��னங்கள் அந்தந்த வாழ்வ�டங்க�க்� ஏற்றவா� தக்கவாழ்க்ைக 

�ைற, உண�ப் பழக்கம், உடல் அைமப்�க�டன் வாழ்கின்றன. இதற்� தகவைமப்� என்� ெபயர். பா�ட்�ய�ன் 

சிறப்பான தகவைமப்ப�ைனத் ேதர்ந்ெத�க்க. 

அ) கடல்வாழ் பா�ட்�யான திமிங்கலம், தன� உடல் ெவப்பத்ைத சீராகப் பராம�க்க ெபற்�ள்ள தகவைமப்� :-       

    (தாைட ப�ன் தட்�களாக மாறிய� / �ன்ைககள் ��ப்�களாக மாறிய� / ேதா�க்க�ய�ல் ேசமிக்கப்பட்ட    

ெகா�ப்�) 

ஆ) உணைவ கண்டறிவதற்கான ெவௗவாலின் தகவைமப்� :-  (�ன்ைககள் இறக்ைகயாக மாறிய� / கால்கள் 

�லமாக தைலகீழாகத் ெதாங்�தல் / பறத்தலின்ேபா� உயர் �ரத்தில் கீச்சி�ம் ஒலி ெவள�ப்ப�த்�தல் ) 

வ�ைட :  

   அ. ேதா�க்க�ய�ல் ேசமிக்கப்பட்ட ெகா�ப்�   

   ஆ. பறத்தலின் ேபா� உயர்�ரத்தில் கீச்சி�ம் ஒலி ெவள�ப்ப�த்�தல். 

 

16. உடலின் `மாஸ்டர் ெகமிஸ்ட்' என்� சி�ந�ரகம் அைழக்கப்ப�கிற� – காரணம் கண்டறிந்� எ��க. 

அ) உடலில் ெபறப்ப�ம் அைனத்� ேவதிப்ெபா�ள்க�ம் சி� ந�ரகத்தில் ெபறப்ப�கின்றன  

ஆ) சி�ந�ரகம், இரத்தத்தின் ேவதிய�ைய� சம நிைலையப் ேப�கிற�. 

இ) சி�ந�ரகம், உடலில் ெப�ம் அைனத்� ேவதிப்ெபா�ள்கைள�ம் ெவள�ேயற்�கிற�. 

ஈ) சி�ந�ரகம், உடலின் அைனத்� ேவதிப்ெபா�ள்கைள�ம் ேசமித்� ைவத்�க்ெகாள்கிற�.  

வ�ைட : 

   ஆ. சி�ந�ரகம் இரத்தத்தின் ேவதிய�ைய� சமநிைலையப் ேப�கிற�.   

 

 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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பாடம் – 6 வாழ்க்ைக இயக்கச் ெசயல்கள் 

1.A, B  �றிய�ட்ட தாவரத் தண்�ன் வாஸ்�லார் தி�க்கள�ன் ெபயர்கைளக் �றிப்ப��க. 

அ)A , B - இன் ெபயர்கள் 

ஆ)A ய�ன் வழியாகக் கடத்தப்ப�ம் ெபா�ள்கள் யாைவ? 

இ) B ய�ன் வழியாகக் கடத்தப்ப�ம் ெபா�ள்கள் யாைவ? 

ஈ) எவ்வா� A ய�ன் வழியாகப் ெபா�ள்கள் இைலக�க்�க் கடத்தப்ப�கின்றன?  

வ�ைட :                                                                                                                                                

    அ. A - ைசலம்  B – �ேளாயம்                                                                                                                       

    ஆ. A ய�ன் வழியாகக் கடத்தப்ப�ம் ெபா�ள்கள் ந�ர் மற்�ம் கன�மப் ெபா�ள்கள்                                                                           

    இ. B ய�ன் வழியாகக் கடத்தப்ப�ம் ெபா�ள்கள் உண� மற்�ம் அமிேனா அமிலங்கள்.  

    ஈ. ந�ராவ�ப்ேபாக்�, ேவர�த்தம் 

 2. உண�ட்டம் என்றால் என்ன? எந்த வைகயான உண�ட்டம் ப�ந்தாவரங்கள��ம் ெப�ம்பாலான 

வ�லங்கினங்கள��ம் காணப்ப�கிற�? 

வ�ைட : 

   உண�ட்டம் : உண� உட்ெகாள்வதன் �லம் ஆற்றைலப் ெப�ம் நிகழ்ச்சி உண�ட்டமா�ம்.                                  

   தாவரங்கள�ல் உண�ட்டம் :  ப�ந்தாவரங்கள�ல் தற்சார்� உண�ட்ட�ைற.  

   வ�லங்�கள�ல் உண�ட்டம் : ப�ற உண�ட்ட �ைற. 

3. கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள ஊட்ட �ைறகேளா�, அவற்றின் சிறப்� உ�ப்�கைள தக்க எ�த்�க்காட்�டன் 

ெபா�த்�க. 

தற்சார்� ஊட்ட�ைற ைமக்ேகாைரசா ேவர்கள்  கஸ்�ட்டா  

ஒட்�ண்ண�கள் பச்ைசயம் மாேனாட்ேராப்பா 

மக்�ண்ண�கள் ஹாஸ்ேடா�யங்கள் ைஹப�ஸ்கஸ்  

வ�ைட : 

தற்சார்� ஊட்ட�ைற பச்ைசயம்  ைஹப�ஸ்கஸ்  

ஒட்�ண்ண�கள் ஹாஸ்ேடா�யங்கள் கஸ்�ட்டா  

மக்�ண்ண�கள் ைமக்ேகாைரசா ேவர்கள்  மாேனாட்ேராப்பா 

 

4. ெகா�க்கப்பட்��க்�ம் படத்ைத கவன�க்க.  

அ) படம் A, B இல் காணப்ப�ம் இயக்கங்கைளக் �றிப்ப��க. 

ஆ) எவ்வா� இவ்வ�யக்கங்கள் ெதாட்டால் சி�ங்கி இைலகள�ன் இயக்கங்கள�லி�ந்� ேவ�ப�கின்றன?  

வ�ைட : 

  அ. A இல் காணப்ப�ம் இயக்கம் : ஈர்ப்�த்திைசச் சார்� இயக்கம்.                                                                                

      B இல் காணப்ப�ம் இயக்கம் :ஒள�த்திைசச்சார்� இயக்கம்.                                                                                      

  ஆ.  

A, B இல் காணப்ப�ம் இயக்கம் ெதாட்டால் சி�ங்கி இைலகள�ன் இயக்கம் 

1. வளர்ச்சி சார் இயக்கம். 

2. �ண்ட�க்� ெம�வான பதில் வ�ைன                                               

1. வளர்ச்சி சாரா இயக்கம் 

2. �ண்டலின் உடன� பதில் வ�ைன 

 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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5.காற்றில்லாச் �வாசித்தலில் --------- என்ப� 6 கார்பன் ெகாண்ட ேசர்மம்,  லாக்�க் அமிலம் என்ப�_______க�மச் 

ேசர்மம். 

வ�ைட : ��க்ேகாஸ் ,  3 கார்பன் 

6.சர்க்கைரக் கைரசல் ஆல்கஹலாக மாற்றமைடகிற�. 

அ) ேமற்கண்ட ெசயலில் எத்தைகய நிகழ்ச்சி நைடெப�கிற�?      ஆ) எந்த �ண்�ய�� ஈ�ப�கிற�?  

வ�ைட :  

    அ. ெநாதித்தல் நிகழ்ச்சி     ஆ. ஈஸ்ட்  

7. மன�தன�ன் �வாசக்காற்றான� _____________வழியாக _______________ க்�ள் ெசல்கிற�.  ம�ன்கள�ல் ந�ரான�  

___________வழியாக உட�க்�ள் ெசன்�, ந��ல் கைரந்�ள்ள ஆக்ஸிஜன் _______________க்�ள் பர�கிற�.  

வ�ைட :  

      நாசித்�ைள,  �ைரய�ர�க்�ள்,   வாய்,  ெச�ள்கள�ல் உள்ள இரத்தக் �ழாய்க�க்�ள் பர�கிற�.  

8. ேவர் ஒட்�ண்ண�க�க்� இரண்� எ�த்�க்காட்�கள் த�க.அைவ ஓம்�ய��கள�டமி�ந்� உண�ப்ெபா�ள்கைள 

உறிஞ்ச ெபற்�ள்ள சிறப்� அைமப்� யா�?  

வ�ைட :  

    ேவர் ஒட்�ண்ண� : கஸ்�ட்டா, வ�ஸ்கம்.                                                                                                                           

     உண�ப்ெபா�ள்கைள உறிஞ்ச ெபற்�ள்ள சிறப்� அைமப்� : ஹாஸ்ேடா�யங்கள். 

9.மட்�ண்ண�கள் என்றால் என்ன? இரண்� எ�த்�க்காட்�கள் த�க. 

வ�ைட : சில தாவரங்கள் தமக்�த் ேதைவயான உணைவ தாேம தயா�க்க இயலாதைவ. இைவ இறந்த 

தாவர வ�லங்�கள�டமி�ந்� உணைவப் ெப�கிற�. இைவ மட்�ண்ண�கள் எனப்ப�ம்.   எ.கா – �ஞ்ைச, 

பாக்��யங்கள். 

10. மன�தன�ன் சீரண மண்டலத்தின் ந�ளம் என்ன? சீரண மண்டலத்தின் பாகங்கைள உண� ெசல்�ம்  

அ�ப்பைடய�ல் வ�ைசக்கிரமமாக எ��க. 

வ�ைட : 

   ஒன்ப� ம�ட்டர்  .       

   வாய்       வாய்க்�ழி      ெதாண்ைட      உண�க்�ழல்       இரப்ைப       சி��டல்      ெப�ங்�டல்       

மலக்�டல்       மலவாய். 

11. �வாசித்தல் என்றால் என்ன? காற்�ள்ள �வாசித்த�க்கான ேவதிச்சமன்பாட்�ைன எ��க.  

வ�ைட : நாம் உண்�ம் உண�ப் ெபா�ள்கள் ஆக்ஸிகரணம் அைட�ம் நிகழ்ச்சி �வாசித்தல் எனப்ப�ம்.                                                 

 

 

12. ந��லி�ந்� ெவள�ேய எ�க்கப்பட்ட ம�ன்கள் ந�ண்ட ேநரம் உய��டன் இ�க்க ��யா� ஏன்? 

வ�ைட :  

     ம�ன்கள�ன் ெபா�வான �வாச உ�ப்� ெச�ள். இ� ந��ல் உள்ள ஆக்ஸிஜைன ப��த்ெத�ப்பதற்� 

பயன்ப�கிற�. ஆனால் ந�ைர வ�ட்� ெவள�ேய வந்� வ�ட்டால் காற்றில் உள்ள ஆக்ஸிஜைன ம�ன்களால் 

�வாசிக்க ��யா�.எனேவ அைவ ந�ண்ட ேநரம் உய��டன் இ�க்க ��வதில்ைல. 

13.அம்ேமான�யாெடலிக், ��ேயாெடலிக் வ�லங்�கள் என்றால் என்ன? எ�த்�க்காட்�கள் த�க. 

வ�ைட :                                                                                                                                                           

அம்ேமான�யாெடலிக் : அதிகமான அம்ேமான�யாைவக் கழி�ப்ெபா�ளாக ெவள�ேயற்�ம் உய��கள்.                                       

எ.கா – ம�ன்கள்                                                                                                                                             

��ேயாெடலிக் : ��யாைவக் கழி�ப்ெபா�ளாக ெவள�ேயற்�ம் வ�லங்�கள். எ.கா – பா�ட்�கள். 

C6H1206 + 6O2    6CO2 + 6H2O + 2900KJ  ஆற்றல்  

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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14. ெதாட்டால் சி�ங்கித் தாவரத்தில் ெதா�ம்ேபா� ஏற்ப�ம் மாற்றத்திைன வ�ளக்�க. 

வ�ைட :  

• ெதாட்டால் சி�ங்கி ெச�ய�ன் ப�த்த இைலய� ப�திய�ல் உள்ள பாரன்ைகமா ெசல்கள�ல் ந�ர் 

உட்��தல் மற்�ம் ெவள�ேய�தல் காரணமாக சிற்றிைலகள�ல் வ�ைரப்ப�த்தம் ஏற்பட்� 

சிற்றிைலகள் ��ங்கி வ��கின்றன.  

• ெதாட்டால் சி�ங்கி தாவரத்தில் காணப்ப�ம் இயக்கம்  வளர்ச்சி சாரா இயக்கம் 

15. தாவரங்கள�ல் நைடெப�ம் ந�ராவ�ப்ேபாக்கிைன வ�ளக்�ம் மாதி� அைமப்ப�ைன உற்�ேநாக்�க. 

கீழ்க்கண்ட ெபா�ள்கள் தாவரங்கள�ன் எந்த அைமப்�டன் ஒப்ப�டப்ப�கிற�? 

       1) கடற்பஞ்�     2) ந�ர் நிைறந்த கண்ணா� �ழாய் 

 

வ�ைட :  

     1. தாவரத்தின் இைல மற்�ம் ப�ங்கண�கம்.   2. ைசலக்�ழாய்கள் 

 

பாடம் – 7  �ற்�ச்�ழல் பா�காப்� 

1. ப�ன்வ�வனவற்ைற உற்பத்தியாளர்கள், பல வைகயான �கர்ேவார்கள், சிைதப்பைவகள் என வைகப்ப�த்�க 

அ) வண்ணத்�ப்�ச்சி ஆ) ெவட்�க்கிள�   இ) ஓணான்       ஈ) பாம்�கள்      உ) ெசம்ப�த்தி    ஊ) ைநட்ேராபாக்��யா 

அ.வண்ணத்�ப்�ச்சி �தல்நிைல �கர்ேவார் 

ஆ.ெவட்�க்கிள�          �தல்நிைல �கர்ேவார் 

இ.ஓணான்                இரண்டாம் நிைல �கர்ேவார்                                                                                                                                                    

ஈ.பாம்�கள்               �ன்றாம் நிைல �கர்ேவார்.                                                                                                                     

உ.ெசம்ப�த்தி            உற்பத்தியாள்ர்கள்   

ஊ.ைநட்ேராபாக்��யா சிைதப்பைவகள்   

    

 2. வாழிடத்ைதப்ெபா�த்� உய��னங்கள் பல்ேவ� தகவைம�கைளப் ெபற்�ள்ளன. ப�ன்வ�வனவற்ைற ெபா�த்�க: 

அ.ம�ன்கள் இற�கள் 

ஆ.ஒட்டகம் த�த்த ேதால் 

இ.தவைள ��ப்� 

ஈ.பறைவகள் வ�ரலிைட சவ்�ைடய ப�ன்னங்கால்கள் 

வ�ைட : 

அ.ம�ன்கள் ��ப்�  

ஆ.ஒட்டகம் த�த்த ேதால் 

இ.தவைள வ�ரலிைட சவ்�ைடய ப�ன்னங்கால்கள் 

ஈ.பறைவகள் இற�கள்  

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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3. ேகா�ட்ட இடத்ைத நிரப்�க: 

அ) வ�லங்கினங்கள் �வசாசித்தலின் ேபா� _______________  ெவள�ய�டப்ப�கிற�. 

ஆ) ��ய ஒள�ய�ன் �ன்ன�ைலய�ல் தாவரங்களால் தயா�க்கப்ப�ம் ெபா�ள் ________________  ஆ�ம். 

வ�ைட : அ. கார்பன் – ைட – ஆக்ைஸ�       ஆ. ஸ்டார்ச் 

4. பாக்��யங்க�ம் �ஞ்ைசக�ம் இறந்�ேபான அல்ல� அ�கிய தாவர,வ�லங்�கைள �மிய�ல் சிைதக்கக் 

காரணமாகின்றன. சிைதந்த ெபா�ள்கள்  ம��ழற்சிக்�  உட்ப�ம்ேபா�,  தாவரங்கள�ன்  வளர்ச்சிக்�  பயன்ப�கிற�.  

இைத  நாம் என்னெவன்�  அைழக்கலாம்? 

வ�ைட : உய�ர் �வ� ேவதிய�யல் �ழற்சி 

5.ப�ன்வ�ம் பத்திையப் ப�த்� த�ந்த வ�ைடையக் கண்டறிந்� ேகா�ட்ட இடங்கைள நிரப்�க 

        (த�ங்� வ�ைளவ�ப்ப�, கன உேலாகங்கள் , கார்பன்- ைடஆக்ைஸ�, கந்தக �கள்கள்) 

    பாதரசம், �ேரன�யம், ேதா�யம், ஆர்சன�க், __________________கலந்த கலைவய�லி�ந்� ெவள�ேயற்றப்ப�ம் 

கழி�ப்ெபா�ள்கள்  மன�த�க்� _____________மட்�மின்றி �ழ்நிைலைய�ம் பாதிக்கின்ற�. நிலக்க�ய�ல் உள்ள _________ 

அமிலமைழ உ�வாக காரணமாவேதா� மட்�மல்லாமல்,ப�ைமயக வா�, _______ ெவள�ேயற்றப்பட்� காலநிைல 

மா�பாட்�ற்�ம் �வ�ெவப்ப மா�த�க்�க் காரணமாகிற�. 

வ�ைட : (i) கன உேலாகங்கள்    (ii) த�ங்� வ�ைளவ�ப்ப�   (iii) கந்தக�கள்கள்   (iv) கார்பன் – ைட – ஆக்ைஸ�        

6.ப�ன்வ�வனவற்ைறப் பயன்ப�த்தி உண�ச் சங்கிலிைய உ�வாக்�க. பாம்�, �ல், க��, தவைள, ெவட்�க்கிள� 

வ�ைட : �ல்       ெவட்�க்கிள�       தவைள        பாம்�        க��, 

7. ப�ன்வ�ம் உய��கைளக் ெகாண்� ந�ர்ச்�ழலில் காணப்ப�ம் உண�ச்சங்கிலிைய எ��க. 

 ( சிறிய ம�ன், தாவர மிதைவ உய��, ம�ன்ெகாத்தி, வ�லங்� மிதைவ உய��) 

வ�ைட : தாவர மிதைவ உய��          வ�லங்� மிதைவ உய��          சிறிய  ம�ன்        ம�ன்ெகாத்தி. 

8. ப�ன்வ�ம் உண�வைலைய உற்�ேநாக்கி, தவறான �ற்ைறத் ேதர்ந்ெத�க்க.  

அ) i) 'A' உற்பத்தியாளர்  ii) 'F' தாவர உண்ண�   iii) 'H' அைனத்�ண்ண�   iv) 'I' இ�தி ஊன்உண்ண� 

ஆ) படத்தி�ள்ள உண�வைலய�ல் எத்தைன உண�ச் சங்கிலிகள் உள்ளன என்பைதக் கண�ப��க்க. 

வ�ைட : அ. ’I’ இ�தி ஊன் உண்ண�.   

          ஆ. 10  உண�ச் சங்கிலிகள் உள்ளன. 

9. ப�ன்வ�ம் உய�ர்-ேவதிய �ழற்சிையக் கண்டறிந்� ப�ன்வ�ம் வ�னாக்க�க்� வ�ைடயள�க்க. 

  வள�மண்டலம் 

  

ப�ந்தாவரங்கள்  தாவரங்கள், வ�லங்�கள்  ப�ம எ�ெபா�ள்  �ண்�ய��கள் பாக்��யா / �ஞ்ைச 

      அ                          ஆ                            இ                               ஈ 

அ) எவ்வைக ஊட்டப்ெபா�ள் ப�மா�கிற�.   ஆ) அ �தல் ஈ வைர நைடெப�ம் ெசயல்கள் யாைவ? 

வ�ைட : அ. கார்பன் – ைட – ஆக்ைஸ�        ஆ. (i)ஒள�ச்ேசர்க்ைக   (ii)�வாசித்தல்  (iii)எ�தல்  (iv)சிைதத்தல். 

10. கீ�ள்ள உண�ச் சங்கிலிையப் ப�த்� �ைறப்ப�த்தி, அதைன ஆற்றல் ப�ரமிடாக மாற்�க. 

    மல்ெப� → ��வ� → கம்பள�ப்�ச்சி → ப�ந்� 

வ�ைட :  உண�ச் சங்கிலி :    மல்ெப�          கம்பள�ப்�ச்சி        ��வ�        ப�ந்�    

 

 

 

 

 

 
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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11. ெகா�க்கப்பட்ட எ�த்�க்காட்�ைனப் ப�த்�க் கீ�ள்ள வ�னாக்க�க்கான வ�ைடய�ைனத் த�க.  

அ) A அல்ல� B ேகா�கள�ல் எ� ஆற்றல் ஒ�க்கிைனக் �றிக்கிற�?  

   அதற்கான காரணத்ைதக் ��க. 

ஆ) சிைதப்பவற்றிற்� ஓர் எ�த்�க்காட்�த் த�க.   

வ�ைட : அ. B ேகா� ஆற்றல் ஒ�ங்கிைனக் �றிக்கிற�.  

             காரணம் : ஒ� �ழ்நிைல மண்டலத்தில் ஆற்றல் ஒேர திைசய�ல் ெசல்லக்��ய� மற்�ம்   

                          �ழற்சியற்ற�.           

          ஆ. பாக்��யங்கள் மற்�ம் �ஞ்ைசகள். 

12. 

  அ) 1 மற்�ம் 3-இல் காணப்ப�ம் நிகழ்ச்சிகைள எ��க.        

  ஆ) நிகழ்� 1-ஐ வைரய�க்க.  

வ�ைட : அ) 1. ஒள�ச்ேசர்க்ைக        3. �வாசம்                                                                                       

         ஆ) ஒள�ச்ேசர்க்ைக :   தாவரங்கள் பச்ைசயம், ந�ர், CO2  இவற்றிைனப் பயன்ப�த்தி ��ய ஒள�   

                                    �ன்ன�ைலய�ல் (ஸ்டார்ச்) உணைவ தயா�க்�ம் நிகழ்ச்சி ஒள�ச்ேசர்க்ைக  

                                    எனப்ப�ம் .    

6CO2 + 12H2O            C6H1206 + 6O2+ 6H2O  

 

பாடம் – 8  கழி�ந�ர்  ேமலாண்ைம 

1. A , B நகரங்கள�ல் காணப்ப�ம் ெதாற்�ேநாய்கள் பட்ைட வைரபடமாகக் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�. 

  1. ெடங்� காய்ச்சல், 2. எலிக்காய்ச்சல், 3. காலரா, 4. சிக்கின் �ன�யா  

அ.நகரம் A ய�ல் காணப்ப�ம் ேநாய்க்� என்ன காரணம்? 

ஆ.எந்நகரத்திற்�க் கழி� ந�க்கம் மற்�ம் �ய்ைம மிக அதிக அளவ�ல் ேதைவப்ப�கிற�? 

இ. A நகரத்தில் உள்ள ேநாய�ைன எவ்வா� கட்�ப்ப�த்�வாய்?                                                                                                                                                 

வ�ைட :  

அ) �ய்ைமய�ன்ைம, அ�த்தமான ந�ர், �ப்�ர� வசதிகள் இல்லாைம. ந��ல் ெப��ம் ெகா�க்கள்.                                                                           

ஆ. நகரம்  A க்�                                                                                                                                              

இ. �ைறயான கழி�ந�ர் ேமலாண்ைம, �த்தமான ந�ர் ப��தல், ேபா�மான அள� கழிப்பைற வசதிகள், 

�காதாரமான உண�ப் பழக்கம். 

2. ஓர் ஊ�ல் 2008 – 2009 ஆம் ஆண்�ல் ஏற்பட்ட ெதாற்�ேநாய்கள�ன் வ�வரம் வட்ட வைரபடமாக 

ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�. இதைனக் �ர்ந்� ேநாக்கி கீ�ள்ளவற்றிற்� வ�ைடயள�க்க�ம்.  

அ.ெப�ம்பாலான மக்கைள தாக்கிய ேநாய்கள் யாைவ? 

ஆ. எவ்வா� இந்ேநாய்கைள பர�கின்றன? 

இ. மற்ற இ� ேநாய்கைளக் கட்�ப்ப�த்�ம் ஏேத�ம் �ன்� �ைறகைள எ��க. 

வ�ைட : 

அ. ெடங்� காய்ச்சல், சிக்�ன் �ன�யா                                                                                                            

ஆ. ேதங்கிய ந��ல் அதிகமாக உற்பத்தியா�ம் ெகா�க்களால் ெடங்� காய்ச்சல், சிக்�ன் �ன�யா   பர�கிற�.                                                                                                            

இ. * ெகாதிக்க ைவத்த ந�ைர ��த்தல்  * திடகழி�கைள �ைறயாக ைகயா�தல் * ெபா� கழிப்ப�டங்கள் 

அைமத்தல். * காலராவ�ற்� த�ப்�சி ேபா�தல்   * ெபா�மக்க�க்� வ�ழிப்�ணர்� ஏற்ப�த்�தல். 

 

 

 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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3.மாறி�ள்ள, தி�ம்பப் ெபற இய�ம், தி�ம்பப் ெபற இயலாத வளங்கைள �ைறயாகப் ெபா�த்�க. 

தி�ம்பப் ெப�ம் வளங்கள் க�  காற்� ெபட்ேராலியம்  

தி�ம்பப் ெபற இயலாத வளங்கள் ைஹட்ரஜன் இயற்ைக வா� ��ய ஒள� ஆற்றல் 

வ�ைட : 

தி�ம்பப் ெப�ம் வளங்கள்  ைஹட்ரஜன் காற்� ��ய ஒள� ஆற்றல் 

தி�ம்பப் ெபற இயலாத வளங்கள் க� இயற்ைக வா� ெபட்ேராலியம்  

 

4. ெபா�ந்தாைத ந�க்�க. 

அ) உய��-ஆல்கஹால், பச்ைச �சல், உய��-ஈதர், ெபட்ேராலியம். 

ஆ) காலரா, ைடஃபாய்�, ெசாறி சிரங்�, சீதேபதி.                                                                                                                                                                         

வ�ைட : அ. ெபட்ேராலியம்    ஆ. ெசாறி சிரங்� 

5. தி�ம்பப் ெபற இயலாத வளம் என்ப� ஓர் இயற்ைக வளம். இதைன மன�த �கர்வ�ன் ேவகத்ைதவ�ட மிக 

ேவகமாக இயற்ைக நிகழ்வ�னால் ம�ண்�ம் உ�வாக்கலாம். ேமற்கண்ட �ற்ைறப் ப�த்�, தவறானதா அல்ல� 

ச�யானதா என்பைத உ�தி ெசய்க. தவறாக இ�ந்தால், ச�யான �ற்றிைனக் ��க.                                                                                                                                                       

வ�ைட : 

    இக்�ற்� தவறான�.    

    ச�யான �ற்� : தி�ம்பப் ெபற இயலாத வளம் என்ப� ஓர் இயற்ைக வளம். இதைன மன�த �கர்வ�ன்  

                        ேவகத்ைத வ�ட மிக ேவகமாக இயற்ைக நிகழ்வ�னால் ம�ண்�ம் உ�வாக்க ��யா�. 

6. ஆற்றைலச் ேசமிக்க உத�ம் சாதனங்கைளக் ப�ன்வ�வனவற்றிலி�ந்� ேதர்ந்ெத�க்க�ம். 

 ஒள��ம் பல்�கள், தாமிர மின்அைட, ��ய ந�ர்�ேடற்றி, மின் ந�ர்�ேடற்றி, டங்ஸ்டன் வ�ளக்�கள், 

மின்ன�மின்அைட  

வ�ைட : ஒள��ம் பல்�கள், ��ய ந�ர் �ேடற்றி, மின்ன� மின் அைட. 

பாடம் – 9  கைரசல்கள் 

1. 

ேவதிப்ெபா�ள் கைரதிறன் (250C ெவப்பநிைல) 

NaCl 36 கி 

NaBr 95 கி 

NaI 184 கி 

ேமற்கண்ட அட்டவைணய�லி�ந்� ந�வ�ர் உண�ம் உண்ைமகைள எ��க.                                                                                                                                                                  

வ�ைட : 100 கிராம் தண்ண��ல் தன�தன�ேய NaCl-36 கி, NaBr-95 கி, NaI-184 கி எ�த்�க்ெகாண்�, 25OC 

ெவப்பநிைலய�ல் கைரத்தால் ெதவ�ட்�ய கைரசைல உ�வாக்கம். 

2.ெதவ�ட்�ய கைரச�க்�ம் ெதவ�ட்டாத கைரச�க்�ம் உள்ள ேவ�பா�கைளக் கீேழக் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள 

�றிப்�கள் �லம் எ��க. அ) 16கி  NaCl 100 கி ந��ல்  ஆ) 36கி NaCl 100 கி ந��ல் (�றிப்�-NaCl இன் கைரதிறன் 36கி) 

வ�ைட : 

ெதவ�ட்�ய கைரசல் ெதவ�ட்டாத கைரசல் 

கைரதிற�க்� சமமான கைரெபா�ைளக் ெகாண்ட� �ைறந்த அள� கைரெபா�ைளக் ெகாண்ட� 

ேம�ம் கைரெபா�ைள கைரக்க இயlலா�.            ேம�ம் கைரெபா�ைள கைரக்கலாம். 

100 கி ந��ல் 36 கி NaCl கைரந்த கைரசல் 100 கி ந��ல் 16 கி NaCl கைரந்த கைரசல் 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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3. உண்ைமக் கைரசைல �ழ்மக்கைரசலிலி�ந்� ேவ�ப�த்�க . 

உண்ைமக்கைரசல் �ழ்மக்கைரசல் 

உ�வள� 1A0 – 10 A0 வைர உ�வள� 10A0 – 2000 A0 வைர 

ஒ� ப�த்தானைவ பலப் ப�த்தானைவ 

�கள்கள் எள�தில் பர�ம் ெம�வாகப் பர�ம் 

ஒள�ைய சிதற ெசய்யா� சிதற ெசய்�ம் 

�ண்ேணாக்கய�ல் ெத�யா� �ண்ேணாக்கய�ல் மட்�ம் ெத��ம் 

 

4. சர்க்கைரைய, ந��ல் கைரத்�, அைறெவப்பநிைலய�ல் ெதவ�ட்�ய கைரசைல உ�வாக்கியப�ன் ேமற்ெகாண்� 

சர்க்கைரையக் கைரக்க ���மா? �ம் எண்ணத்ைதத் த�க. 

வ�ைட :  

         * அைறெவப்பநிைலய�ல் ேம�ம் கைரக்க ��யா�, ஏெனன�ல் இ� ெதவ�ட்�ய நிைலய�ல் உள்ள�. 

           * ேம�ம் கைரத்தால் அதிெதவ�ட்�ய கைரசலாக மாறிவ��ம். 

 

5. 20கி சைமயல் உப்ைப 50கி ந��ல் கைரத்தி�ந்தால் அக்கைரசல் ெசறிவ�ன் சதவ �த நிைறையக் கணக்கி�க. 

வ�ைட : 

நிைற சதவ �தம் = கைரெபா�ள�ன் நிைற / கைரெபா�ள�ன் நிைற + கரப்பான�ன் நிைற  x 100                                                               

                  = 20 / 20+50 x 100                                                                                                                                                

                  = 28.57% 

6.வள்ள� சிறிதள� சாதாரண உப்�, நாப்தலின் உ�ண்ைடகள், கற்�ரம் , சைமயல் ேசாடா, சலைவ ேசாடா 

ஆகியவற்ைற எ�த்�க் ெகாண்டார். அவற்ைற ந�ர் அல்ல� அசிட்ேடான�ல் கைரக்க �யன்றார். எதிர்பார்க்�ம் 

���கைளக் ெகாண்� அட்டவைணைய நிரப்�க. 

ெபா�ள்   கைரயக்��ய கைரப்பான்   காரணம் 

சாதாரண உப்�               

நாப்தலின் உ�ண்ைடகள்       

கற்�ரம்    

சைமயல் ேசாடா        

சலைவ ேசாடா                             

வ�ைட : 

ெபா�ள்   கைரயக்��ய கைரப்பான்   காரணம் 

சாதாரண உப்�        ந�ர்      அயன�ச்ேசர்மம் 

நாப்தலின் உ�ண்ைடகள்  அசிட்ேடான்   சகப்ப�ைணப்� ேசர்மம் 

கற்�ரம்  அசிட்ேடான்  சகப்ப�ைணப்� ேசர்மம் 

சைமயல் ேசாடா      ந�ர் அயன�ச்ேசர்மம் 

சலைவ ேசாடா         ந�ர்           அயன�ச்ேசர்மம் 

 

7. அ) �ள�ர்பானங்கள�ல் கைரக்கப்ப�ம் வா� எ�? 

 ஆ) அவ்வா�வ�ன் கைரதிறைன அதிக�க்க ந�ங்கள் என்ன ெசய்வ �ர்கள்? 

வ�ைட : 

    அ) கார்பன் – ைட – ஆக்ைச� (அல்ல�) CO2        

    ஆ) அ�த்தத்ைத அதிக�க்க ேவண்�ம். 
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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8. �கைவ A– ல் ந��ல் சர்க்கைர கைரக்கப்பட்ட கைரச�ம், �கைவ B-ல் ந��ல் ஸ்டார்ச் கைரக்கப்பட்டகைரச�ம் 

உள்ள�. 

அ) எக்கைரசல் ஒள�ையச் சிதற�க்�ம் ? 

ஆ) எந்த �கைவய�ல் ப்ெரௗன�யன் இயக்கம் நிக�ம்.? 

இ) �கைவ A, �கைவ B–ல் உள்ள கைரசலின் வைகைய எ��க. 

ஈ) இ� கைரசல்க�ள் ஒ�ப�த்தான கைரசல் எ�? 

உ) 10 A0 �தல் 2000 A0 வைர உ�வ அள�ள்ள �கள்கள் எந்த �கைவய�ல் உள்ள�? 

வ�ைட : 

    அ) �கைவ: B, 

    ஆ) �கைவ: B, 

    இ) �கைவ: A- உண்ைமக்கைரசல்,  �கைவ: B- �ழ்மக்கைரசல் 

    ஈ) �கைவ: A 

    உ) �கைவ: B 

9. ப�ன்வ�வனவற்றில் உ�வா�ம் கைரசலின் வைகைய எ��க. 

அ) 100 கிராம் ந��ல் 20 கிராம் NaCl                   ஆ) 100 கிராம் ந��ல் 36 கிராம் NaCl 

இ) 80 0C ய�ல் 100 கிராம் ந��ல் 45 கிராம் NaCl         ஈ) CS2 - ல் கைரக்கப்பட்ட கந்தகம் 

உ) மண்ண��ள்ள ைநட்ரஜன் 

வ�ைட : 

  அ) ெதவ�ட்டாத கைரசல், 

  ஆ) ெதவ�ட்�ய கைரசல், 

  இ) அதி ெதவ�ட்�ய கைரசல் 

  ஈ)  ந�ரற்ற கைரசல் 

  உ) ெதவ�ட்�ய கைரசல் 

10. ப�ன்வ�வனவற்றில் ப��ைக நிைலைம, ப��ைக ஊடகத்ைதக் கண்டறிக. 

அ) பாலாைடக்கட்� ஆ) ேசாடா ந�ர் இ) �ைக  

வ�ைட : 

கைரசல்      ப��ைக நிைலம            ப��ைக ஊடகம் 

பாலாைடக்கட்� ந�ர்மம்   திண்மம் 

ேசாடாந�ர் வா� ந�ர்மம் 

�ைக திண்மம்                         வா� 

    

 11. இராதா வ�கட்�தல் �லம் ப��க்கப்ப�ம் ஒ� கைரசைலத் தயா�த்தார். 

அ) அக்கைரசல் எவ்வைகையச் சார்ந்த�? 

ஆ) அக்கைரசல் ஒள�ையத் தன் வழிேய அ�மதிக்�மா? அ�மதிக்காதா? 

இ) அக்கைரசலின் இயல்ப�ைன எ��க. 

ஈ) கைரெபா�ள் �கள�ன் உ�வள� யா�? 

வ�ைட : 

   அ) ெதாங்கல் 

   ஆ) அ�மதிக்கா� 

   இ) பலப்ப�த்தானைவ, ஒள�ைய சிதறச்ெசய்யா� 

   ஈ) 2000 AO க்� ேமல் 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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12.ேமற்�றிய நிகழ்வ�ல் சிறி� ேநரம் கழித்� ேசகர் ந�ர் இன�ப்பாக மாறியைதக் கண்டறிந்தான்.இதற்கானக் 

காரணம் ��க 

வ�ைட : 

 * எதிர் சவ்�� பரவல். இங்� சர்க்கைர �லக்��கள் �ன்�ைளகள் வழியாக அடர்த்தி அதிகமான 

இடத்திலி�ந்� �ைறவான  இடத்திற்� நகர்கிற�. 

 * சர்க்கைரக் கைரசல் ந��ல் வ�ரவல் அைடவதால் ந�ர் இன�ப்பாக மா�கிற�. இந்நிகழ்� சவ்��பரவல் 

எனப்ப�ம். 

13. �கைவ A ய�ல் �ண்ணாம்�த்��ம் ந��ம் கலந்த கலைவ உள்ள�. �கைவ B ய�ல் �ரதம் ந��ல் கைரந்த 

கைரசல் உள்ள�. 

அ) எக்கைரசல் ப்ெரௗன�யன் இயக்கத்ைதப் ெபற்�ள்ள�? 

ஆ) 2000 A0 க்� ேமல் �கள�ன் உ�வளைவக் ெகாண்�ள்ள கைரசைலக் கண்டறிக. 

இ) எந்த �கைவய�ல் �ழ்மக் கைரசல் உள்ள�.? 

ஈ) �கைவ B ய�ல் உள்ள �கள�ன் உ�வளைவக் �றிப்ப��க. 

உ) �ழ்மக் கைரசல் ஒ�ப�த்தான கைரசலா ? அல்ல� பல ப�த்தான கைரசலா? 

வ�ைட : 

  அ) �கைவ B 

  ஆ) �கைவ A 

  இ) �கைவ B 

  ஈ) 10 AO �தல் 2000 AO 

  உ) பலப�த்தான கைரசல் 

14. வ�ைடக�க்கான ச�யான வ�ளக்கம் த�க. 

அ) �ட்ட�ண்ணாம்ப�ன் கைரதன்ைம ெவப்பநிைல அதிக�ப்பால் �ைறகின்ற�. 

ஆ) ெவப்ப உமி�நவ�ைனய�ல் ெவப்பநிைல அதிகமானால் கைரதன்ைம எவ்வா� மா�ப�ம் ? 

இ) ெவப்பம் ெகாள்வ�ைனய�ல் ெவப்பநிைல அதிகமானால் கைரதன்ைம அதிக�க்கின்ற�. 

ஈ) �றிப்ப�ட்ட ெவப்பநிைலய�ல் வா� வ�ரவ�ய ந�ர்மக் கைரசலில் அ�த்த அதிக�ப்பால் கைரதன்ைம அதிக�க்�ம். 

வ�ைட :  

   அ) ெவப்ப உமிழ்வ�ைனயால் கைரதன்ைமக் �ைறகிற�. 

   ஆ) கைரதன்ைமக் �ைற�ம், 

   இ) ெவப்ப ெகாள்வ�ைனயால் கைரதன்ைம அதிக�க்கிற� 

   ஈ) அ�த்த அதிக�ப்� வா�க்கள�ன் கைரதிறைன அதிக�க்�ம். (ெஹன்றிய�ன் வ�தி 

பாடம் - 10     அ�க்க�ம் �லக்��க�ம்                                                                                                                     

1. கீ�ள்ள எ�த்�க்காட்�கள�லி�ந்� ஐேசாேடாப், ஐேசாபார்கைள அைடயாளம் காண்க. 

18Ar 40, 17Cl 35, 20Ca 40 , 17Cl 37 

வ�ைட : 

    * ஐேசாேடாப்�கள் : 17Cl35 , 17Cl37   

    * ஐேசாபார்கள் : 18Ar40  , 20Ca40.                                                                                           

2.  ைநட்ரஜன�ன் �லக்�� நிைற 28. அதன் அ� நிைற 14. ைநட்ரஜன�ன் அ�க்கட்� எண்ைணக் காண்க.  

வ�ைட :  

     அ�க்கட்� எண் = �லக்�� நிைற / அ� நிைற  

                           = 28/14  

                           = 2                                                                               
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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3.ஆக்ஸிஜன�ன் கிராம் �லக்�� நிைற 32கி. அதன் அடர்த்தி 1.429கி/க.ெசம�. ஆக்ஸிஜன�ன் கிராம் �லக்�� 

ப�மைனக் கண்டறிக.                                                                                                                                        

வ�ைட :                                                                                                                           

    ஆக்ஸிஜன�ன் கிராம் �லக்�� ப�மன் = கிராம் �லக்�� நிைற/ வா�வ�ன் அடர்த்தி  

                                             = 32/1.429  

                                                   =  22.4 லிட்டர்.                                                                 

4. Cl என்ப� �ேளா�ன் அ�ைவ�ம், Cl2 என்ப� �ேளா�ன் �லக்�ைற�ம் �றிப்பைவ என�ல் அ�க்க�க்�ம், 

�லக்��கட்�ம் உள்ள ேவ�பா�கைள அட்டவைணப்ப�த்�க. 

அ� �லக்�� 

ேவதிவ�ைனய�ல் ஈ�ப�ம் ஒ� தன�மத்தின் 

மிகச்சிறிய �கள் அ�வா�ம். 

ஒ� தன�மம் அல்ல� ஒ� ேசர்மத்தின் மிகச்சிறிய 

�கள் �லக்�றா�ம். 

ப�ைணப்�றாத் �கள். ப�ைணப்�ற்றத் �கள். 

தன�த்ேதா ேசர்ந்ேதா காணப்ப�ம். தன�த்�க் காணப்ப�ம். 

 

5. ைஹட்ரஜன�ன் கிராம் அ�நிைற 1 கி. ஆக்ஸிஜன�ன் கிராம் அ�நிைற 16 கி என�ல் ந��ன் கிராம் �லக்�� 

நிைறையக் கணக்கி�க. 

வ�ைட :  

         ந��ன் கிராம் �லக்�� நிைற = 2[H] +1[O]  

                                               = 2(1)+1(16)  

                                               = 2+16 

                                               = 18 கி                                                                              

6. ஒ� ேமால் அள�ள்ள எந்த ேவதிப்ெபா��ம் 6.023× 1023 �கள்கைளப் ெபற்றி�க்�ம் 3.0115 × 1023 �கள்கள் 

ெகாண்ட CO2 வ�ன் ேமால்கள் எண்ண�க்ைகையக் கணக்கி�க. 

வ�ைட : 

       CO2 வ�ன் ேமால்கள�ன் எண்ண�க்ைக =�கள்கள�ன் எண்ண�க்ைக / அவகாட்ேரா எண் 

                                                    = 3.0115×1023 / 6.023×1023  

                                              = ½ = 0.5 ேமால்.                                                      

7. ______________________ ஒத்த நி�ட்ரான் எண்ண�க்ைகையப் ெபற்�ள்ளன. 

அ) ஐேசாபார்கள்   ஆ) ஐேசாேடான்கள்   இ) ஐேசாேடாப்கள்   ஈ) நிைற எண். 

வ�ைட :  ஐேசாேடான்கள். 

8. அ�க்கட்� எண் அ�ப்பைடய�ல் வைகப்ப�த்�கஅ) �ேளா�ன் ஆ) நியான் இ) பாஸ்பரஸ் ஈ) ஓேசான்                                                                                                                                                           

வ�ைட : 

    அ. �ேளா�ன் – ஈர� �லக்��                                                                                                                              

    ஆ. நியான்    – ஓர� �லக்��                                                                                                                             

    இ. பாஸ்பரஸ் – பல அ� �லக்��                                                                                                                                 

    ஈ. ஓேசான்    – �வ� �லக்��                                                                                                         

9. ப�ன்வ�ம் �ற்�கள�ல் தவைறக் கண்டறிந்� தி�த்�க. 

அ) S.T.P – ல் ஒ� வா�வ�ன் ேமாலார் ப�மன் 22.4 ெச.ம� 3. 

ஆ) 2 × ஒப்� �லக்�� நிைற = ஆவ� அடர்த்தி 

இ) ஓர் அ� தன�த்த நிைலய�ல் காணப்ப�வ� இல்ைல. 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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ஈ) �லக்�றி�ள்ள அ�க்கள�ன் வ�கிதம் ��ைமயான� அல்ல� எள�ைமயான� அல்ல� நிர்ணய�க்க  

   இயலா�. 

உ) ) H2O –ஓர் ஒத்த அ� �லக்��.                                                                                                                                                           

வ�ைட :  

  அ. STP – ல் ஒ� வா�வ�ன் ேமாலார் ப�மன் 22.4 லிட்டர்.                                                                        

  ஆ. 2 × ஆவ�அடர்த்தி = ஒப்� �லக்�� நிைற                                                                                                              

  இ. ஓர் அ� தன�த்த நிைலய�ல் காணப்ப�ம்.                                                                                                           

  ஈ. �லக்�றி�ள்ள அ�க்கள�ன் வ�கிதம் ��ைமயான� அல்ல� எள�ைமயான� அல்ல� நிர்ணய�க்க  

     இய�ம்.                                                                                                                                                       

  உ. H2O – ஓர் ேவற்ற�  �லக்�� 

10.ப�ன்வ�ம் ஒவ்ெவான்றிற்�ம் ஒ� வார்த்ைதய�ல் பதிலி�க . 

அ) 6.023 × 10 23 �லக்��கள்     

ஆ) S.T.P – ல் 22.4 லிட்டர் ப�ம�ள்ள வா�                                                                          

இ) ஒ� கார்பன் 12 அ�வ�ல் 1/12 பாகத்தின் நிைற  

ஈ) ஒப்� �லக்�� நிைறய�ன் ச�பாதி. 

உ) �லக்�� நிைற / அ� நிைற 

வ�ைட : 

  அ) அவகாட்ேரா எண்   

  ஆ) ேமாலார் ப�மன்    

  இ) அ� நிைற அல�      

  ஈ) ஆவ� அடர்த்தி    

  உ) அ�க்கட்� எண்.                                                                                                                                                           

பாடம் – 11   ேவதிவ�ைனகள் 

1. (i) �ண்ணாம்�க் கல்ைலச் ��ப�த்�ம்ேபா� 

  (ii) ெமக்ன �சிய நாடாைவக் காற்றில் எ�க்�ம்ேபா�  எந்த வைகயான ேவதிவ�ைனகள் நிக�ம்?                                                                                                                                                                              

வ�ைட : 

  i) சிைத��தல் வ�ைன (CaCO3          CaO + CO2 )                                                                                                                 

  ii) ��ைக வ�ைன   ( 2Mg + O2           2MgO ) 

2. நன்� ெத�ந்த சில ெபா�ள்கள�ன் PH மதிப்� கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�.  

ெபா�ள் PH மதிப்� 

இரத்தம் 7.4 

சைமயல் ேசாடா 8.2 

வ�ன�கர் 2.5 

வ �ட்�ப்பயன்பாட்� அம்ேமான�யா 12 

அட்டவைணையப் ப�ப்பாய்� ெசய்� கீேழ உள்ள ேகள்வ�க�க்� வ�ைடயள�க்க�ம். 

அ) எந்ெதந்தப் ெபா�ள்கள் அமிலத்தன்ைம உைடயைவ? 

ஆ) எந்ெதந்தப் ெபா�ள்கள் காரத்தன்ைம உைடயைவ?  

வ�ைட :  

     அ) வ�ன�கர்            ஆ) இரத்தம், சைமயல் ேசாடா, வ �ட்�ப்பயன்பாட்� அம்ேமான�யா 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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3. இ�ம்� ஆண�ையத் தாமிர சல்ேபட் கைரசலி�ள் ைவக்�ம்ேபா� தாமிரசல்ேபட் ஏன் நிறம் மா�கிற�? 

  உங்கள் பதி�க்கான வ�ளக்கத்ைதத் தர�ம்.  

வ�ைட :                                                                                                                                                              

 இ�ம்� தாமிரத்ைத வ�ட வ�ைனதிறன் மிக்க�.                                                                                                              

 இ�ம்�, தாமிர சல்ேபட் கைரசலில் இ�ந்� தாமிரத்ைத இடப்ெபயர்ச்சி ெசய்கிற�                                                                     

Fe + CuSO4           Fe SO4 + Cu 

  

4. ஒ� கைரசலின் ைஹ�ராக்ைச� அயன�ய�ன் ெசறி� 1.0 × 10-8 M என�ல், அதன் PH மதிப்� என்ன? 

       POH = -log10
 [ OH- ]   

        POH = -log10
 [ 1.0 × 10 -8 ]     

        POH = 8      

      

5. சம ந�ள�ள்ள ெமக்ன �சிய நாடாைவச் ேசாதைனக்�ழாய் A, B ய�ல் எ�த்�க்ெகாள்ள�ம். ேசாதைனக்�ழாய் A-ல் 

ைஹட்ேரா�ேளா�க் அமிலத்ைத�ம்,ேசாதைனக்�ழாய் Bய�ல் அசிட்�க் அமிலத்ைத�ம் ேசர்க்க�ம். இரண்� 

அமிலங்கள�ன் அள�ம் ெசறி�ம் சமமாக உள்ளன. இவற்றில் எந்தச் ேசாதைனக் �ழாய�ல் வ�ைன அதிக 

வ ��யத்�டன் நைடெப�கிற�? ஏன்?  

வ�ைட :                                                                                                                                                                                                     

    ேசாதைனக் �ழாய் A ய�ல்  வ�ைன அதிக வ ��யத்�டன் நைடெப�கிற�.                                                                                                                             

    ைஹட்ேரா �ேளா�க் அமிலம அசி�க் அமிலத்ைத வ�ட வ�ைனதிறன் மிக்க�. 

6. A, B என்ற இ� அமிலங்கள் �கைவய�ல் ைவக்கப்பட்�ள்ளன. A – அமிலமான� ந��ல் ப�தியளேவ 

ப��ைகயைடகிற� ஆனால் B – அமிலமான� ��ைமயாக ப��ைகயைடகிற� 

அ) A, B அமிலங்கள�ல் வலிைம �ைறந்த அமிலம் எ�? வலிைம மி�ந்த அமிலம் எ�? 

ஆ) வலிைம �ைறந்த அமிலம் என்றால் என்ன?  

இ) வலிைம மி�ந்த அமிலம் என்றால் என்ன? 

ஈ) வலிைம �ைறந்த அமிலத்திற்�ம் வலிைம மி�ந்த அமிலத்திற்�ம் ஒ� உதாரணம் த�க?                                                                                                                                                                 

வ�ைட : 

   அ) A - வலிைம �ைறந்த அமிலம,   B - வலிைம மி�ந்த அமிலம்.                                                                                                      

   ஆ) ந��ல் ப�தியளேவ அயன���ம் அமிலம் வலிைம �ைறந்த அமிலம் ஆ�ம்.                                                                           

   இ) ந��ல் ��வ�மாக அயன���ம் அமிலம் வலிைம மி�ந்த அமிலம் ஆ�ம்.                                                                     

   ஈ) வலிைம �ைறந்த அமிலம் – அசிட்�க் அமிலம் (CH3COOH),                                                                                                 

      வலிைம மி�ந்த அமிலம் – ைஹட்ேரா �ேளா�க் அமிலம் (HCl).                                                              

7.ெகா�க்கப்பட்�ள்ள ேவதிவ�ைனகைள உற்�ேநாக்கி கீழ்க்கா�ம் வ�னாக்க�க்� வ�ைடயள�க்க.  

அ) A, B ஐக் கண்டறிக 

ஆ) கால்சியம் ைஹட்ராக்ைஸ�ன் வண�கப் ெபயர் யா�? 

இ) ைஹட்ேரா�ேளா�க் அமிலத்�டன் கால்சியம் ஆக்ைஸ� வ�ைன��ந்� த�ம் வ�ைளெபா�ள் "C"மற்�ம் "D" ஐ 

கண்டறிக. 

ஈ) கால்சியம் ஆக்ைஸ� அமிலத்தன்ைம ெகாண்டதா? காரத்தன்ைம ெகாண்டதா? என்பைதக் ��.                                                                                                                                                

வ�ைட : 

  அ) A – கால்சியம் கார்பேனட் (CaCO3),  B – கார்பன் – ைட - ஆக்ைஸ� (CO2)                                                                             

  ஆ) ந�ர்த்த �ண்ணாம்�                                                                                                                 

  இ) C-கால்சியம் �ேளாைர� (CaCl2) , D – ந�ர் (H2O)                                                                                                                                

  ஈ) காரத்தன்ைம ெகாண்ட�. 

ஃ PH = 14-8 = 6 

 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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8.ஒ� ேசாதைனக்�ழாய�ல் காப்பர்ைநட்ேரட் எ�த்� ெவப்பப்ப�த்த�ம். 

அ) காப்பர்ைநட்ேரட்�ன் நிறம் என்ன?             ஆ) ந�ங்கள் என்ன கண்டறிந்த� என்ன? 

இ) இவ்வ�ைன எவ்வைகையச் சார்ந்த� ?         ஈ) இவ்வ�ைனய�ன் சமன்ெசய்யப்பட்ட சமன்பாட்ைட எ��க.                                                                                                                                                     

வ�ைட : 

    அ) ந�லம்                                                                                                                                                                        

    ஆ) ெசம்ப�ப்� நிற வா� ( NO2 ) ெவள�வ�கிற�                                                                                                       

    இ) சிைத��தல் வ�ைன                                                                                                                                                                      

    ஈ) 2Cu(NO3)2          2CuO + 4NO2 + O2 

9.தவறான �ற்ைறச் ச� ெசய்க: 

அ) ேசா�யம் ெபன்ேசாேயட் உண�ப்ெபா�ட்கைளப் பதப்ப�த்த பயன்ப�கிற�. 

ஆ) வ�வசாயத்தில் ைநட்�க் அமிலம் உரமாக பயன்ப�வதில்ைல. 

இ) கந்தக அமிலம் ேவதிப்ெபா�ள்கள�ன் அரசன் என அைழக்கப்ப�கிற�. 

ஈ) அமிலத்தின் PH மதிப்� 7 ஐ வ�ட அதிகமாக இ�க்�ம் 

உ) காற்� அைடக்கப்பட்ட பானங்கள�ல் அசிட்�க் அமிலம் பயன்ப�கிற�.                                                                                                                                                      

வ�ைட : அ) ச�யான �ற்�                                                                                                                                                                          

          ஆ) ச�யான �ற்� 

          இ) ச�யான �ற்�                                                                                                                                                    

          ஈ) தவறான �ற்� அமிலத்தில் PH  மதிப்� 7 ஐ வ�டக் �ைற�.                                                                                           

          உ) தவறான �ற்�. காற்� அைடக்கப்பட்ட பானங்கள�ல்  கார்பான�க் அமிலம் பயன்ப�கிற�. 

10. ஆக்ஸிஜேனற்ற ஒ�க்க வ�ைனகள�ல், எலக்ட்ரான் ப�மாற்றம் நைடெப�கிற�. ெமக்ன �சியம் அ�வான� இ� 

எலக்ட்ரான்கைள இ� �ேளா�ன் அ�க்க�க்�ப் ப�மாற்றம் ெசய்கிற�. 

அ) இவ் வ�ைனய�ன் வ�ைளெபா�ள் என்ன? 

ஆ) இவ்வ�ைனக்கான சமன்ெச��யப்பட்ட சமன்பாட்ைட எ��க. 

இ) எந்தத் தன�மம் ஆக்ஸிஜேனற்றமைடகிற�? 

ஈ) எந்தத் தன�மம் ஒ�க்கமைடகிற�? 

உ) இவ்வ�ைனய�ன் ஒ�க்கமைட�ம் ப�திைய எ��க?                                                                                                                                                                    

வ�ைட : அ)  ெமக்ன�சியம் �ேளாைர� (MgCl2)                                                                                                                                                                

          ஆ)  Mg + Cl2            MgCl2                                                                                                                                      

          இ) ெமக்ன�சியம்                                                                                                                                            

          ஈ) �ேளா�ன்                                                                                                                                                       

          உ) Cl2 + 2e-          2Cl- 

11. கீழ்க்கா�ம் �ற்�க�க்�த் த�ந்த காரணம் ��க. 

அ) பட்டா� தயா�ப்ப�ல், ெமக்ன �சியம் நாடாைவக் காட்��ம் �ளாக்கப்பட்ட ெமக்ன �சியேம பயன்ப�த்தப்ப�கிற�. 

ஆ) �த்தநாகம் மற்�ம் ந�ர்த்த கந்தக அமிலத்�டனான வ�ைனய�ல், சில �ள�கள் காப்பர்சல்ேபட் கைரசைல 

ேசர்க்�ம்ெபா�� ேவகமாக வ�ைன நைடெப�கிற�.                                                                                                      

இ) ெமக்ன �சியம் கார்பேனட் மற்�ம் ந�ர்த்த ைஹட்ேரா�ேளா�க் அமிலத்�டனான வ�ைனய�ல் சில �ள�கள் அடர் 

ைஹட்ேரா�ேளா�க் அமிலத்ைத ேசர்க்�ம் ெபா�� வ�ைனய�ன் ேவகம்அதிக�க்�ம்.                                                                                                                                                                              

வ�ைட : 

      அ) �றப்பரப்� அதிகமாக இ�ப்பதால் வ�ைனேவகம் அதிக�க்கிற�.                                                                                                                                                                 

      ஆ) காப்பர் சல்ேபட் வ�ைன�க்கியாகச் ெசயல்ப�வதால் வ�ைன ேவகமாக நைடெப�கிற� .                                                                                                               

      இ) வ�ைனப� ெபா�ள�ன் ெசறி� அதிக�க்�ம் ேபா�  வ�ைனய�ன் ேவகம் அதிக�க்�ம். 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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12.ேசா�யம் ைஹட்ராக்ைஸ�,ைஹட்ேரா�ேளா�க் அமிலத்�டனான வ�ைனய�ன் சமன்பா� ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�. 

   NaOH   +  HCl      →  NaCl  +  H2O  
(கைரசல்) (கைரசல்)   (கைரசல்)  (ந�ர்மம்) 

அ) இ� எவ்வைகயான ேவதிவ�ைனையச் சார்ந்த� ? 

ஆ) இவ்வ�ைன ெவப்ப உமிழ்வ�ைன. இவ்வ�ைனைய வ�ளக்�க. 

இ) ெவப்ப உமிழ்வ�ைன, ெவப்பம்ெகாள் வ�ைனக்கான ேவ�பாட்ைடத் த�க. 

ஈ) இைவ வ�ைன���ம்ேபா�,ெவப்பநிைலய�ல் என்ன மாற்றம் ஏற்ப�கிற�?                                                                                                                                                           

வ�ைட : 

     அ) இரட்ைட இடப்ெபயர்ச்சி வ�ைன                                                                                                                                            

     ஆ) இவ்வ�ைனய�ன் ேபா� ெவப்பம் ெவள�ய�டப்ப�கிற� எனேவ இவ்வ�ைன ெவப்ப உமிழ் வ�ைன.                                                

     இ)          

ெவப்ப உமிழ்வ�ைன ெவப்ப ெகாள்வ�ைன 

ெவப்பம் ெவள�ய�டப்ப�ம் ெவப்பம் உட்கவரப்ப�ம் 

     ஈ) ெவப்பநிைல அதிக�க்கிற�. 

 

13. இ� �ம்�க்��ைவைய எ�த்�க் ெகாண்� அவற்ைற I மற்�ம் II எனக் �றிய��க.�தல்�ம்�க் ��ைவய�ல் 

சிறிதள� காப்பர் சல்ேபட் கைரசைல�ம், இரண்டாவ� �ம்� ��ைவய�ல் சிறிதள� �ளாக்கப்பட்ட 

�த்தநாகத்ைத�ம் எ�த்�க் ெகாள்க. காப்பர் சல்ேபட் கைரசைலத் �த்தநாகத்�டன் வ�ைன��ய ெசய்க. 

அ) இவ்வ�ைன எவ்வைகயான வ�ைன? 

ஆ) �த்தநாக உேலாகமான�,அதிக ேநர்மின் தன்ைம�ைடயதா அல்ல� �ைறந்த ேநர்மின் தன்ைம�ைடயதா 

எனக்��க. 

இ) இதற்கான சமன்ெசய்யப்பட்ட சமன்பாட்ைட எ��க. 

ஈ) இதில் ஏற்ப�ம் மாற்றம் ம�ள்மாற்றமா அல்ல� ம�ளா மாற்றமா எனக் ��க.                                                                                                                                                          

வ�ைட : 

     அ) ஆக்ஸிஜேனற்ற ஒ�க்க வ�ைன அல்ல� இடப்ெபயர்ச்சி வ�ைன.                                                                                                                                                                  

    ஆ) அதிக ேநர்மின் தன்ைம உைடய�.                                                                                                                      

     இ)  Zn + CuSO4            ZnSO4 + Cu                                                                                                                

     ஈ) ம�ளா மாற்றம்.                                                                                                                            

14. ெகா�க்கப்பட்�ள்ள அட்டவைணய�ன் நான்� ெதா�திகைள�ம் ெதாடர்�ப�த்�க. 

ேசர்மம் �லக்�� வாய்ப்பா� ேவதிப்ெபயர் பயன்கள் 

சலைவ ேசாடா CaOCl2  கால்சியம் சல்ேபட் ெஹமி ைஹட்ேரட்  சிைலகள் ெசய்ய  

சைமயல் ேசாடா Na2CO3 ேசா�யம் ைப கார்பேனட் க�ன ந�ைர ெமன்ைமப�த்த  

சலைவத்�ள் CaSO4. ½ H2O ேசா�யம் கார்பேனட்  ேகக் தயா�க்க  

பா�ஸ் சாந்� NaHCO3 கால்சியம் ஆக்ஸி �ேளாைர� ெவ�க்கப் பயன்ப�கிற� 

வ�ைட : 

ேசர்மம் �லக்�� வாய்ப்பா� ேவதிப்ெபயர் பயன்கள் 

சலைவ ேசாடா Na2CO3 ேசா�யம் கார்பேனட் க�ன ந�ைர ெமன்ைமப�த்த 

சைமயல் ேசாடா NaHCO3 ேசா�யம் ைப கார்பேனட் ேகக் தயா�க்க 

சலைவத்�ள் CaOCl2 கால்சியம் ஆக்ஸி �ேளாைர� ெவ�க்கப் பயன்ப�கிற� 

பா�ஸ் சாந்� CaSO4. ½ H2O கால்சியம் சல்ேபட் ெஹமி ைஹட்ேரட் சிைலகள் ெசய்ய 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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15. கா�யத்�ைள காப்பர் �ேளாைர� கைரச�டன் ேசர்க்�ம்ெபா�� இடப்ெபயர்ச்சி வ�ைனய�ன் �லம் திண்ம 

காப்பர் உ�வாகிற�. 

அ) இவ்வ�ைனய�ன் ேவதிச்சமன்பாட்ைட எ��க 

ஆ) இடப்ெபயர்ச்சி வ�ைன ஏன் நிகழ்கிற�?  

வ�ைட : 

   அ) Pb + CuCl2           PbCl2 + Cu 

  ஆ) வ�ைனதிறன் மிக்க தன�மம் வ�ைனதிறன் �ைறந்த தன�மத்ைத அதன் ேசர்மத்திலி�ந்� இடப்ெபயர்ச்சி  

       ெசய்�ம். 

16. �த்தநாகத்ைத�ம், காப்பர் (II) சல்ேபட்ைட�ம் ேசர்த்� ெவப்பப்ப�த்�ம் ெபா��, கீழ்க்கண்ட ஆக்ஸிஜேனற்ற 

ஒ�க்க வ�ைனயான� நைடெப�கிற�. 

Zn(s) + CuSO4(aq) → ZnSO4(aq) + Cu(s) 

அ) ஆக்ஸிஜேனற்ற ஒ�க்கம் என்ப� எைதக் �றிக்கிற�? 

ஆ) இவ்வ�ைனய�ல் நைடெப�ம் எலக்ட்ரான் ப�மாற்றத்ைத வ�ளக்�க. 

இ) இந்த ஆக்ஸிஜேனற்ற - ஒ�க்க வ�ைனக்கான அயன�ச்சமன்பாட்ைட எ��க.                                                                                                                                                      

வ�ைட : 

அ) ஒ� வ�ைனய�ல் ஆக்ஸிஜேனற்ற�ம் ஒ�க்க�ம் ஒேர சமயத்தில் நைடெபற்றால் அ� ஆக்ஸிஜேனற்ற  

    ஒ�க்க வ�ைன எனப்ப�ம்.                                                                                                                                         

ஆ) ஆக்ஸிஜேனற்றம் – எலக்ட்ரான் இழப்�         ஆக்ஸிஜெனா�க்கம் – எலக்ட்ரான் ஏற்�                                             

 இ) Zn + Cu2+                Zn2+ + Cu 

17. ஒ� வ�ைனய�ல் ஒ� ேசர்மம் ஆக்ஸிஜைன ஏற்�க்ெகாண்டால் அ� ஆக்ஸிஜேனற்றம் அைடகிற�, ஆனால் 

ஆக்ஸிஜைன இழந்தால் ஒ�க்கமைடகிற�. ஆக்ஸிஜேனற்ற�ம் ஒ�க்க�ம் ஒேர சமயத்தில் நிகழ்வதனால் ஒ� 

ேசர்மம் ஆக்ஸிஜேனற்ற�ம், மற்ெறான்� ஒ�க்க�ம் அைடகிற�. இக்க�த்ைதப் பயன்ப�த்தி ப�ன்வ�ம் 

சமன்பாட்�ல் எச்ேசர்மம் ஆக்ஸிஜேனற்றமைடகிற�, ஒ�க்கமைடகிற� என்பைதக் ��க.  

அ) 2Mg(s) + O2(g) → 2MgO(s)                                       ஆ) ZnO + C → Zn + CO 

இ) Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2                                    ஈ) Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr 

வ�ைட :  

ஆக்ஸிஜேனற்றமைட�ம் ேசர்மம் ஆக்ஸிஜன் ஒ�க்கம் அைட�ம் ேசர்மம் 

அ. ெமக்ன�சியம் - 

ஆ. கார்பன் �த்தநாகம் 

இ. கார்பன் இ�ம்� 

ஈ. அ�மின�யம் �ேராமியம் 

 

18.கைரசலின் ைஹட்ரஜன் அயன�ய�ன் ெசறி� 1 × 10 -8 M என�ல் 

அ) இக்கைரசலின் PH மதிப்� யா�? ஆ) இக்கைரசலின் POH மதிப்� யா�? 

இ) இக்கைரசல் அமிலத்தன்ைம�ைடயதா, காரத்தன்ைம�ைடயதா என்பைத �கித்�க் ��க.                                                                                                                                                          

வ�ைட : 

அ)  PH = - log10 [H+]  

        = - log10(1 X 10-8)   

                                   

ஆ) POH = 14 - PH ,  

        = 14 – 8 

                                                                                                                                                         

இ) இக்கைரசல் காரத்தன்ைம�ைடய�. 

PH =  8                                                                                                                                                 

POH = 6                                                                                                                                                                                    

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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12. தன�மங்கள�ன் ஆவர்தன வைகப்பா� 

1. உ�திப்ப�த்�தல்: தாமிரப் பாத்திரங்கள் �ய்ைமப்ப�த்தப்படவ�ல்ைல என�ல், பச்ைச நிறப் ப�மம் 

ேதான்�கிற�. காரணம்: இந்தப் ப�மத்திற்கான காரணம் காரத் தாமிரக் கார்பேனட். 

அ) உ�திப்ப�த்�தல் காரணம் இரண்�ம் ச�. 

ஆ) உ�திப்ப�த்�தல் ச� காரணம் ச� இல்ைல. 

வ�ைட : (அ) உ�திப்ப�த்�தல் காரணம் இரண்�ம் ச� 

 

2. சல்ஃைப� தா�ைவ அடர்ப்ப�க்கப் பயன்ப�ம் �ைற _____________( �ைர மிதப்� �ைற / �வ�ய�ர்ப்� �ைற)   

 

3. இ�ம்� உேலாகப் பரப்ப�ன்ம�� ேவ� உேலாகத்ைதப் ��வதால் ��ப்ப��த்தலில் இ�ந்� த�க்கலாம். இந்த 

இ�ம்ப�ன்ம�� �த்தநாகத் �கைள ெமல்லியதாகப் �சினால் அதற்� _______________ என்� ெபயர். 

( �த்தநாக �லாம் ��தல் / வண்ணப்�ச்� அ�த்தல் / எதிர்�ைன பா�காத்தல் )  

4. எந்த உேலாகம் பாதரசத்�டன் ேசர்ந்தா�ம் அதற்� இரசக்கலைவ என்� ெபயர். பற்�ழிகைள 

அைடப்பதற்�ப் பயன்ப�ம் இரசக்கலைவ _____ (Ag – Sn இரசக்கலைவ / Cu – Sn இரசக்கலைவ 

5. உ�திப்ப�த்�தல்: ெவப்பத்தால் ஒட்� இைணத்தலில் (ெதர்ைமட் பற்றைவப்பான�ல்) அ�மின�யத்��டன்  

Fe2O3 பயன்ப�கிற�. 

காரணம்: அ�மின�யத்�ள் ஒ� வலிைமயான ஒ�க்�ம் கரண�. உ�திப்ப�த்�தைல வ�ளக்�ம் வைகய�ல் ச�யாக 

உள்ளதா? 

வ�ைட :ச�யாக உள்ள�. ஏெனன�ல் அ�மின�யம் Fe2O3 ைய Fe ஆக ஒ�க்�கிற�. 

6. இ�ம்� ஆண� ��ப்ப��ப்ப� வாைல வ�ந��ல் நடக்�மா? உங்கள் பதி�க்கான காரணத்ைதக் ��க.                                                                                                                                                                                             

வ�ைட : 

 நடக்�ம்.                                                                                                                                                                                    

 இந்நிகழ்�க்� ந�ர் மற்�ம் ஆக்சிஜன் மட்�ம் ேபா�மான� இைவ வாைல வ�ந��ல் உள்ள�. 

7. இ�ம்� அடர் HCl உட�ம், அடர் H2SO4 உட�ம் வ�ைன��கிற�. ஆனால், அடர் HNO3 உடன் வ�ைன��வ� 

இல்ைல. உ�ய காரணத்�டன் உங்கள் வ�ைடைய எ��க.  

வ�ைட : 

இ�ம்� அடர் HCl உட�ம் அடர் H2SO4 உட�ம் வ�ைன��கிற�. ஆனால் அடர் HNO3 உடன் வ�ைன��வ� 

இல்ைல.                                                                                                                                                        

 இ�ம்� ஆக்ைச� படலம் உ�வாகிற�.                                                                                                                           

 இ�ம்� தன் வ�ைனதிறைன இழக்கிற�. 

8. அ�மின�ய உேலாகக்கலைவ, வா�ர்திய�ன் பாகங்கள் தயா�க்கப் பயன்ப�கிற�. அதற்கான காரணங்கைளக் 

�ற�ம்.                                                                                                                                                                     

 ேலசான�,                                                                                                                                              

 வலிைமயான�                                                                                                                                            

 இ�வ�ைச அதிகம்                                                                                                                                                                                                                         

 அ�ப்ைப த�ப்பைவ 

9. X என்ற ெவள்ள� ேபான்ற ெவண்ைம நிற உேலாகம் ஆக்ஸிஜ�டன் ேசர்ந்� Y -ஐத் த�கிற�. இேத Y என்ற 

ேசர்மமான� X -ந�ராவ��டன் வ�ைன���ம்ேபா� ைஹட்ரஜைன ெவள�ய�ட்�க் கிைடக்கிற�. X மற்�ம் Y -ஐக் 

கண்�ப��க்க.                                                                                                                                                           

வ�ைட :   X – அ�மின�யம் (Al),        Y- அ�மினா (Al2O3) (அ) அ�மின�யம் ஆக்ைஸ� 
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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10. 

 

வ�ைட : 

ேமலி�ந்� கீழ் :  

     அ) ெதா�தி   ஆ) காரமண்   இ) நியான்     ஈ) தங்கம்                                          

இடமி�ந்� வலம் :  

     அ) ெதாடர்    ஆ) கார      இ) ஹாலஜன்   ஈ) மந்தவா�க்கள்  உ) அேயா�ன்     ஊ) ஆக்�ைன�கள். 

11. ப�ன்வ�வனவற்றிற்� ஒ� வார்த்ைதய�ல் பதிலி�க. 

அ) �வ�ய�லி�ந்� தா�க்கைளப் ப��த்ெத�க்�ம் �ைற. 

ஆ) தா�ப் ெபா�ள்க�டன் கலந்�ள்ள மண் மா�க்கள். 

இ) உ�� நிைலையக் �ைறக்க தா��டன் ேசர்க்கப்ப�ம் ெபா�ள் 

ஈ) வ�த்த உேலாக ஆக்ைஸைட உ�கிய நிைலய�ல் உேலாகமாக மாற்�ம் ஓர் ஒ�க்க வ�ைன. 

உ) �ைறந்த வ�ைனதிறன் உள்ள உேலாகங்கள் இயற்ைகய�ல் இவ்வா� காணப்ப�கின்றன.                                                                                                                                                                                     

வ�ைட :  

அ) �ரங்கவ�யல்     

ஆ) தா�க்�ளம்        

இ) இளக்கி       

ஈ) உ�க்கப்ப��த்தல      

உ) தன�த்த நிைல 

 

12. ப�ன்வ�ம் உேலாகவ�யல் வழி�ைறகைள உேலாகங்கைளப் ப��த்ெத�த்தலில் ச�யான வ�ைசய�ல் 

ெதாடர்�ப�த்�க. 

( வ�த்தல், ெபஸ்ஸிமராக்�தல், ஹால் �ைற, உ�க்கிப் ப��த்தல் (ஒ�க்கம்), ேபயர் �ைற, மின்னாற் ப�ப்� 

�ைறய�ல் �ய்ைம, ஊ� உைல, காற்றில்லாச் �ழலில் வ�த்தல். �வ� ஈர்ப்� �ைற, �ைர மிதப்� �ைற).  

உேலாகம் ப�-1 ப�-2 ப�-3 ப�-4 ப�-5 

Al ேபயர் �ைற ஹால் �ைற    

 

CU 

�ைர மிதப்� 

�ைற 

வ�த்தல் உ�க்கிப் 

ப��த்தல் 

(ஒ�க்கம்) 

ெபஸ்ஸிமராக்�தல் மின்னாற் 

ப�ப்� 

�ைறய�ல் 

�ய்ைம 

Fe �வ� ஈர்ப்� �ைற காற்றில்லாச் 

�ழலில் வ�த்தல் 

ஊ� உைல   

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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13. ப�ன்வ�வனவற்ைற ஒ�மித்த பண்�கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் ெபா�த்�க. 

உேலாகம்  தா� ேவதி வாய்ப்பா� ஒ�க்க �ைற 

Al ேஹமைடட் PbS ஊ� உைல 

CU பாக்ைஸட் Fe2O3 ெபஸ்ஸிமராக்�தல் 

Fe காப்பர் ைபைரட் Al2O3 .2 H2O �ைரமிதப்� �ைற 

Pb க�னா CuFeS2 ஹால் �ைற 

வ�ைட :                                                                                                         

உேலாகம்  தா� ேவதி வாய்ப்பா� ஒ�க்க �ைற 

Al பாக்ைஸட்  Al2O3 .2 H2O  ஹால் �ைற  

CU காப்பர் ைபைரட் CuFeS2 ெபஸ்ஸிமராக்�தல் 

Fe ேஹமைடட் Fe2O3 ஊ� உைல  

Pb க�னா PbS �ைரமிதப்� �ைற 

 

14. உேலாகக்கலைவகள் பற்றிய சில �ற்�கள் ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன. அவற்�ள் தவறானவற்ைறக் கண்டறிந்� 

தி�த்�க. 

அ) இ� உேலாகங்கள�ன் ஒ� ப�த்தான கலைவ. 

ஆ) Zn இரசக்கலைவ பற்�ழிகைள அைடக்கப் பயன்ப�கிற�. 

இ) சிைலகள், நாணயங்கள், ேகாவ�ல் மண�கள் தயா�க்க ��ர�மின் பயன்ப�கிற�. 

ஈ) நன்� உ�க்கப்பட்ட உேலாகங்கைள அ�த்தத்திற்� உட்ப�த்தி உேலாகக்கலைவகள் தயா�க்கப்ப�கின்றன. 

உ) ப�த்தைளய�ல் Zn ஒ� கைரப்பான். 

வ�ைட : 

    அ) ச�                                                                                                                                                                                                     

   ஆ) தவ�.  Ag – Sn இரசக்கலைவ பற்�ழிகைள அைடக்கப் பயன்ப�கிற�. 

   இ) தவ� . சிைலகள், நாணயங்கள், ேகாவ�ல் மண�கள் தயா�க்க ெவண்கலம் பயன்ப�கிற�.                                                                                                                     

   ஈ) ச�                                                                                                                                                                

   உ) தவ� . ப�த்தைளய�ல் Zn ஒ� கைரெபா�ள் 

15. ப�ன்வ�ம் அட்டவைணைய நிரப்�க. 

மண்டலம் ெவப்பநிைல ேவதிவ�ைன 

எ�நிைல மண்டலம்  C + O2     CO2 

  CaCO3         CaO+CO2 

 400OC      Fe2O3+3CO     2Fe+3CO2 

வ�ைட : 

மண்டலம் ெவப்பநிைல ேவதிவ�ைன 

எ�நிைல மண்டலம் 1500OC C + O2     CO2 

உ�க்� மண்டலம் 1000OC CaCO3         CaO+CO2 

ஒ�க்க மண்டலம் 400OC      Fe2O3+3CO     2Fe+3CO2 
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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16. நான் யார் எனக் கண்டறிக. 

அ) நான் வ�ைல மலிவான ஆனால் வ�ைன திறன் மிக்க உேலாகம். எனேவ இ�ம்�ப் ெபா�ள்கைளப் பா�காக்க 

என்ைன நாேன அழித்�க் ெகாள்ேவன். 

ஆ) நான் ஒ� திண்மக் கைரசல். பல் ம�த்�வர்கள் பற்�ழிகைள அைடக்க என்ைனப் பயன்ப�த்�வார்கள். 

இ) இரத்த நிறமிய�ல் நான் ஒ� ப�திப்ெபா�ள். நான் அளவ�ல் �ைறவாக இ�க்�ம்ேபா� அம்மன�தன்இரத்த 

ேசாைகயால் பாதிக்கப்ப�கிறான். 

ஈ) தா�க்�ளம், இளக்கி�டன் வ�ைன���ம் ேபா� நான் உ�வாேவன்.                                                                                                                                                                                                  

வ�ைட :   

     அ) ெமக்ன�சியம்,                 ஆ) Ag – Sn இரசக்கலைவ            இ) இ�ம்�          ஈ) கச� 

17. ப�ன்வ�ம் வ�னாக்க�க்� ஓ�� வார்த்ைதகள�ல் வ�ைடயள�. 

அ) ‘ஹால்மார்க் தங்கத்தில்’ உள்ள தங்கத்தின் சதவ �தம் யா�? 

ஆ) சால்ேகாெஜன்ஸ் என்பதன் ெபா�ள் யா� ? 

இ) அறிவ�யல் உபகரணங்கள் தயா�ப்ப�ல் பயன்ப�ம் உேலாகங்கள் யாைவ? 

ஈ) ஒள�ச்ேசர்க்ைகக்கான பச்ைசயத்தில் காணப்ப�ம் உேலாகம் எ�?                                                                                               

உ) இ�ம்� ஈரக் காற்�டன் வ�ைன ��ந்� அதன் பரப்ப�ல் ெசம்ப�ப்� நிறச் ேசர்மத்ைத ேதாற்�வ�க்கிற�. அ� 

என்ன?  அதன் இையைபத் த�க.                                                                                                                                                                                                                                                   

வ�ைட : 

    அ) 91.67%                                                                                                                                                     

   ஆ) தா�க்கைள உ�வாக்�பைவ. 

   இ) அ�மின�யம், ெமக்ன�சியம் (ெமக்னாலியம்).                                                       

   ஈ) ெமக்ன�சியம்                                                                                                                                               

   உ) இ�ம்� (III) ஆக்ைஸ�.இ� �� எனப்ப�ம்.  இைய�: Fe2O3 × H2O 

 

18. ெபா�த்�க. 

இ�ம்ப�ன் வைக கார்பன் சதவ �தம் பயன்கள் 

எஃ� 2 – 4.5 %       சாக்கைட ��கள் மற்�ம் கழி� ந�ர்க் �ழாய்கள் தயா�க்க. 

ேதன��ம்� 0.25 – 2%       கட்�டங்கள் கட்ட மற்�ம் எந்திரங்கள் தயா�க்க 

வார்ப்ப��ம்� < 0.25 %  மின்காந்தங்கள் தயா�க்க 

வ�ைட : 

இ�ம்ப�ன் வைக கார்பன் சதவ �தம் பயன்கள் 

எஃ� 0.25 – 2%       கட்�டங்கள் கட்ட மற்�ம் எந்திரங்கள் தயா�க்க 

ேதன��ம்� < 0.25 % மின்காந்தங்கள் தயா�க்க 

வார்ப்ப��ம்� 2 – 4.5 %       சாக்கைட ��கள் மற்�ம் கழி� ந�ர்க் �ழாய்கள் தயா�க்க. 

 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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அல� :13 கபார்ப�ம் அதன் ேசர்மங்க�ம். 

1. C4H10 என்ற �லக்�� வாய்பா� ெகாண்ட அைனத்� மாற்றியங்கைள�ம் எ�தி அதற்��ய IUPAC ெபய��க.                                                                                                                                                                                                           

வ�ைட:  

வாய்ப்பா�                     IUPAC 

CH3-CH2-CH2-CH3        -     ப��ட்ேடன்                                                                                                                                                        

CH3-CH-CH3             -     2-ெமத்தில் �ேராப்ேபன் 

    CH3     

2. ைவரம் கார்ப�ைடய �றேவற்�ைம வ�வங்க�ள் ஒன்றா�ம். அதன் க�னத்தன்ைமக்கான காரணத்ைதக் 

��க.  

வ�ைட : ைவரத்தில் உள்ள ஒவ்ெவா� கார்பன் அ��ம் மற்ற நான்� கார்பன் அ�க்க�டன் நான்�கி 

அைமப்ப�ல் ப�ைணப்�ற்� க�ன �ப்ப�மாண அைமப்ைப உ�வாக்�கின்ற�. எனேவ ைவரம் க�னத்தன்ைம 

ெகாண்ட�. 

3. ஊ�காய் பதப்ப�த்த�க்�ப் பயன்ப�ம் A என்ற க�மச் ேசர்மத்தின் �லக்�� வாய்ப்பா� C2H4O2 இச்ேசர்மம் 

எத்தனா�டன் வ�ைன��ந்� இன�ய மண�ைடய ேசர்மம் “B”ையத் த�கிற�. 

i) ேசர்மம் A மற்�ம் B ையக் கண்�ப��க்க. 

ii) இம்�ைறய�ன் ெபயெர�தி, அதன் ேவதிச்சமன்பாட்ைட எ��க.                                                                                                                                                                      

வ�ைட : 

   i) ேசர்மம் A - CH3COOH  (எத்தனாய�க் அமிலம்)     ேசர்மம் B - CH3COOC2H5 (எத்தில் எத்தேனாேயட்)                                                                                                                                             

   ii) எஸ்டராக்�தல் வ�ைன : C2H5OH + CH3COOH                CH3COOC2H5 + H2O                                     

4. C2H6O என்ற �லக்�� வாய்பா�ைடய A என்ற க�மச் ேசர்மம் காரம் கலந்த KMno4 �ன்ன�ைலய�ல் 

ஆக்ஸிஜேனற்றம் அைடந்�, அேத கார்பன் எண்ண�க்ைக�ள்ள B என்ற அமிலத்ைதத் த�கிற�. ேசர்மம் A யான�, 

ம�த்�வமைனகள�ல் காயங்கைளக் �ணப்ப�த்தப் பயன்ப�கிற�. ேசர்மம் A மற்�ம்  B ையக் கண்�ப��க்க. A 

ைய B யாக மாற்�ம் ேவதிச் சமன்பாட்ைடத் த�க.                                                                                                                                                         

வ�ைட : 

A. CH3CH2OH - எத்தனால்     B. CH3COOH – எத்தனாய�க் அமிலம் (அசிட்�க் அமிலம்)                                                                                                               

ேவதிச் சமன்பா� :  CH3CH2OH + O2                         CH3COOH + H2O                                                                                                                                                                                            

5. A, B என்ற இ� ேசர்மங்கள் C2H6O என்ற �லக்�� வாய்பாட்ைட ெபற்�ள்ளன. இைவ இரண்�ம் ெவவ்ேவ� 

கட்டைமப்�கைளப் ெபற்�ள்ளன. 

அ) இப்பண்ப�ற்� என்ன ெபயர் ?                        ஆ) A மற்�ம் B ஆகியவற்றின் கட்டைமப்�கைள எ��. 

இ) அவற்றின் ெபா� மற்�ம் IUPAC ெபயர்கைள எ��   ஈ) A மற்�ம் B ய�ல் உள்ள வ�ைன ெசயல் ெதா�திகைள   

                                                          எ��.  

வ�ைட : 

அ) மாற்றியங்கள்,   

ஆ)   ேசர்மம் A  -CH3-CH2-OH     ேசர்மம் B –CH3-O-CH3  

இ)                                                           

வாய்ப்பா�  ெபா�ப்ெபயர்    IUPAC ெபயர் 

CH3-CH2-OH        எத்தில் ஆல்கஹால்        எத்தனால் 

CH3-O-CH3          ைட- ெமத்தில்- ஈதர்      ெமத்தாக்ஸி ம�த்ேதன் 

ஈ) A : ஆல்கஹால் (-OH),    B: ஈதர் (R-O-R)  
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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6. அைடப்�க்�றிய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ளவற்றிலி�ந்� ச�யானவற்ைறத் ேதர்ந்ெத�த்� எ��. 

ைஹட்ேராகார்பன்கள�ல் கார்ப�க்�ம் கார்ப�க்�ம் இைடய�ல் __________ ( இரட்ைட /�ப்ப�ைணப்� ) 

ெகாண்டைவ ____________ (அல்கீன் / அல்ைகன் ) இவற்றின் ெபா�வான வாய்ப்பா� CnH2n. இைவ �ன்னர் _________ 

( ஒலிப�ன்கள் / பாரப�ன்கள் ) என்� அைழக்கப்பட்டன . இச் ேசர்மம் _______( �ேராமின் / �ண்ணாம்� ) ந��டன் 

வ�ைன��ந்� நிறத்ைத ந�க்�கிற�. ஏெனன�ல் இ� ___________( நிைற�ற்ற / நிைற�றாத ) ேசர்மம். 

வ�ைட :  1.இரட்ைட ப�ைணப்�      2.அல்கீன்       3.ஒலிப�ன்கள்     4.�ேராமின்      5. நிைற�றாத 

7. கீேழ �றிப்ப�ட்�ள்ள �றிப்�கைளக் ெகாண்� ேசர்மங்கைளக் கண்டறிக. 

அ) 30% �க்ேராைசக் ெகாண்ட அடர்ந்த நிறத்ைத உைடய கைரசல். 

ஆ) எத்தனால் தயா�ப்ப�ல் ஈஸ்�ற்� உணவாக ேசர்க்கப்ப�ம் ேசர்மம். 

இ) இந்த ெநாதி �க்ேராைச , ��க்ேகாஸாக�ம் , ப�ரக்ேடாஸாக�ம் மாற்�கிற�. 

ஈ) இச்ேசர்மம் 95.5 % எத்தனாைல�ம் 4.5% ந�ைர�ம் ெகாண்�ள்ள�. 

உ) இச்ேசர்மம் 100% �ய ஆல்கஹாைலப் ெபற்�ள்ள�.                                                                                                                                              

வ�ைட : 

 அ) கழி�ப்பபா�                                                                                                                                                    

 ஆ) அம்ேமான�யம் சல்ேபட் அல்ல� அம்ேமான�யம் பாஸ்ேபட்                                                                                                   

 இ) இன்வர்ேடஸ் ெநாதி                                                                                                             

 ஈ) எ�சாராயம்                                                                                                                                             

 உ) தன�ஆல்கஹால்  

8. கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள வ�ளக்கங்கள�ல் எத்தனால் அல்ல� எத்தனாய�க் அமிலத்திற்� ெபா�த்தமானவற்ைறக் 

கவன�த்� ��க. 

அ) இ� நிறமற்ற எ��ைவ ெகாண்ட ஒ� ந�ர்மம். 

ஆ) இ� ஆய்வகத்தில் உய�� மாதி�கைளப் பா�காக்கப் பயன்ப�கிற�. 

இ) இ� உண�, பழச்சா�கைளப் பா�காக்கப் பயன்ப�கிற�. 

ஈ) இ� �ள�ரைவக்�ம்ேபா� பன�க்கட்� ேபான்ற ப�கங்கைள உ�வாக்�கிற�.                                                                                                                                                                          

வ�ைட: 

அ) எத்தனால்       ஆ) எத்தனால்       இ) எத்தனாய�க் அமிலம்        ஈ) �ய எத்தனாய�க் அமிலம் 

9. ெகா�க்கப்ப�ள்ள வார்த்ைதகள் / வாக்கியங்கைள கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ற்�க�டன் ெபா�த்�க . 

  (ெமத்தனால் , ெநாதித்தல் , தன் சகப்ப�ைணப்� உ�வாதல் , ப�வ�ைச , ைஹட்ரஜன்வா� ) 

அ) ஒ� கார்பன் மற்ற கார்பன்க�டன் ேசர்ந்� சங்கிலித்ெதாடர் சகப�ைணப்ைப உ�வாக்�ம் தன்ைம. 

ஆ) ஆல்கஹால் ேசா�யம் உேலாகத்�டன் வ�ைன ���ம்ேபா� ெவள�ப்ப�த்�வ�.  

இ) க�மச் ேசர்மங்கள் பற்றிய �ைறயான ஆ��வ�ற்� வழிவ�ப்ப�. 

ஈ) ெநாதிகள�ன் �லமாக ஒ� க�மச் ேசர்மத்தில் ெம�வாக ேவதிவ�ைன நிக�நந்� சிறிய �லக்�� 

உ�வாவ�. 

உ) எத்தனாைலப் ேபாலில்லாமல் இதைன சிறி� அளேவ ப�கினா�ம் மரணம் நிகழ�ம் வா��ப்�ள்ள�.                                                                                                                                                      

வ�ைட : 

அ) தன் சகப்ப�ைணப்� உ�வாதல்     ஆ) ைஹட்ரஜன் வா�                                                                                               

இ) ப�வ�ைச       ஈ) ெநாதித்தல்     உ) ெமத்தனால் 
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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பாடம்  15. இயக்க வ�திக�ம் ஈர்ப்ப�ய�ம் 

1.ேகா�ட்ட இடங்கைள நிரப்�க. 

அ. வ�ைச = நிைற × ��க்கம் என�ல் உந்தம் = ______________________. 

ஆ. இராக்ெகட்�ல் திரவைஹட்ரஜன் என�ல், MRI படம்ப��த்தலில் _________________பயன்ப�கிற�. 

வ�ைட : 

அ. நிைற × திைசேவகம்  

    ஆ. திரவ ஹ�லியம் 

2.கீழ்க்கா�ம் �ற்�கள�ல் தவ�கள் இ�ப்ப�ன் தி�த்�க. 

அ. ஒ� நி�ட்டன் வ�ைச என்ப� ஒ� கிராம் நிைற�ள்ள ெபா�ள�ல் 1ms-2 ��க்கத்ைத ஏற்ப�த்�ம் வ�ைசய�ன் 

அளைவக் �றிக்�ம். 

ஆ. வ�ைன�ம் எதிர்வ�ைன�ம் எப்ேபா�ம் ஒேர ெபா�ள�ன்ம�� ெசயல்ப�ம். 

வ�ைட : 

அ. ஒ� நி�ட்டன் வ�ைச என்ப� ஒ� கிேலாகிராம் நிைற�ள்ள ெபா�ள�ல் 1ms-2 ��க்கத்ைத  

    ஏற்ப�த்�ம் வ�ைசய�ன் அளைவக் �றிக்�ம்.                                                                                                           

ஆ. வ�ைன�ம் எதிர்வ�ைன�ம் எப்ேபா�ம் இ� ேவ�பட்ட ெபா�ள்கள�ன் ம�� ெசயல்ப�ம். 

3.�ள��த் ெதாழில்�ட்பத்தின் �க்கியமான பயன் �ள�� எ�ெபா�ள் ஆ�ம். �ள�� எ�ெபா�ள் என்பதன் 

ெபா�ைள வ�ளக்�க.  

வ�ைட:  

   * �ள�� எ�ெபா�ள் என்ப� திரவ �ள�� வா�க்கள்  

   * இைவ மிகக் �ைறந்த ெவப்ப நிைலையப் ெபற பயன்ப�கின்றன.            

     எ.கா : திரவ ஹ�லியம்,  திரவ ைநட்ரஜன். 

4.இடஞ்�ழித் தி�ப்�த்திறைன________�றிய��ம், வலஞ்�ழித் தி�ப்�த்திறைன_________�றிய��ம்�றிப்ப��வ� மர�. 

வ�ைட :   ேநர்,  எதிர் 

 

5.20 கிராம் நிைற�ள்ள �ப்பாக்கி �ண்டான� ஒ� மரப்பலைகைய 75 ம�வ�-1 என்ற ேவகத்தில் தாக்�கிற�. 

அக்�ண்� மரப்பலைகய�ல் 5 ெச.ம� ஊ��வ�ய ப�ற� அைமதி நிைலக்� வ�கிற� என�ல் �ண்�ன் ம�� 

மரப்பலைக ஏற்ப�த்�ம் சராச� த�ப்� வ�ைசய�ைனக் கணக்கி�க. 

த�ர்� :  

     m=20கி = 20×10-3கிகி     u=75 ம�வ�-1   V=0   S=5ெச.ம� = 5×10-2ம�  

               V2 = U2+2as       

                0= (75)2+2(F/m)×s  

                 = (75)2+2(F/20×10-3)× 5×10-2 

          F = -1125 N  

ஃ த�ப்�வ�ைச = -1125 N     

 

6. வ�ற்பைனதள்�வண்�ய�ன் நிைற 65 கி.கி. வண்�ைய 0.3 ம�வ�-2 என்ற அளவ�ல் ��க்�வ�க்க ந�ங்கள் 

ெசயல்ப�த்த ேவண்�ய வ�ைசய�ன் அளைவக் கணக்கி�க 

  வ�ைட :  

      F = ma  = 65 × 0.3 = 19.5 N   

ஃ வ�ைச = 19.5 N   

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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7. தி��க்�ற�வ�ன் (Spanner) ைகப்ப��ந�ளமாக இ�ப்ப� ஏன்? 

வ�ைட : * வ�ைசய�ன் தி�ப்�த்திறன் ைகப்ப��ய�ன் ந�ளத்ைதப் ெபா�த்� அதிக�க்கிற�. எனேவ   

            தி��க்�ற�வ�ன்  ைகப்ப�� ந�ளமாக இ�க்கிற�.          

           ஃ வ�ைசய�ன் தி�ப்�த்திறன் = F × d 

8. �த்�ச் சண்ைடவ �ரர் ஒ�வைர அவ�டன் சண்ைடய��ம் எதிராள� தன் �ஷ்�யால் �த்�ம்ெபா��,ஏன் 

அவ்வ �ரர் எதிராள� �த்�ம் திைசய�ேலேய நக�கிறார்? 

வ�ைட : எதிராள�ய�ன் திைசேவகத்ைத �ைறப்பதற்காக எதிராள� �த்�ம் திைசய�ேலேய நக�கிறார்.                      

          ஏெனன�ல் உந்தத்தின் அள� மற்�ம் கணத்தாக்� வ�ைசையக் �ைறப்பதற்காக. 

9. உடற்பய�ற்சிக் �டத்தின் வ��ப்�க�ம், வ�ைளயாட்� வ �ரர்கள் அண��ம் பா�காப்� சீ�ைடக�க்�ம் 

ெமன்ைமயான ெபா�ள்கைளேய பயன்ப�த்�கின்றனர். ஏன் க�னமான ெபா�ள்கள் பயன்ப�த்�வதில்ைல? 

* ெமன்ைமயான ெபா�ள்கள் ெநகிழ்�த் தன்ைமக் ெகாண்ட�.அதனால் �ைறவான தாக்கத்ைத   

  ஏற்ப�த்�கிற�. 

* �ைறவான நிைற ெகாண்ட ெமன்ைமயான ெபா�ள்கள் �ைறவான உந்தத்ைத ஏற்ப�த்�ம். எனேவ  

  பாதிப்� இ�க்கா�. 

10. இராக்ெகட் ஏ�தலில் பயன்ப�த்தப்ப�ம் இரண்� தத்�வங்கைள எ��க. 

வ�ைட : நி�ட்டன�ன் �ன்றாம் வ�தி மற்�ம் உந்த அழிவ�ன்ைம வ�தி 

 

11. �வற்றில் ெபா�த்தப்பட்ட 1.2 ம� ந�ள�ள்ள தாங்கிய�ல் 10 கி.கி. நிைற ெதாங்கவ�டப்பட்�ள்ள�. B என்ற 

�ள்ள�ய�ல் ஏற்ப�ம் தி�ப்�த்திறன�ன் (வலஞ்�ழி அல்ல� இடஞ்�ழி) எண்மதிப்�ம் திைச�ம் காண்க. 

தி�ப்�த்திறன் = வ�ைச(F) × ெதாைல�(d)   (ஃ F=mg) 

                 = 10 × 9.8 × 1.2 = 117.6 Nm                                                                               

வலஞ்�ழி தி�ப்�த்திறன்  = - 117.6 Nm       இடஞ்�ழி தி�ப்�த்திறன்  = + 117.6 Nm      

தி�ப்�த்திறன�ன் திைச: வலஞ்�ழி 

12. ஓரல� நிைற ெகாண்ட ெபா�ள�னால் உணரப்ப�ம் வ�ைசயான�, ஈர்ப்�ப்�லவலிைம என�ல் �வ�ய�ன் 

ேமற்பரப்ப�ல் ஈர்ப்�ப்�லவலிைமையக் காண்க. 

வ�ைட : 

        g = GM/R2      (R-�வ�ய�ன் ஆரம் M-�வ�ய�ன் நிைற) 

         g = { 6.67×10-11  × 5.98 ×1024 } / { 6.38 × 106} 2   

           = 9.8 ms-2       

13. �வ�ய�ன் ஆரம் மாறாமல் �வ�ய�ன் அடர்த்தி தற்ேபாைதய நிைலையவ�ட இரட்�ப்பாக்கப்ப�ம் ேபா� �வ�ஈர்ப்� 

��க்கத்தில் ஏற்ப�ம் மாற்றம் என்ன? 

�வ�ய�ன்  ஆரம் மாறாமல் �வ�ய�ன் அட்ர்த்தி தற்ேபாைதய நிைலைய வ�ட இரட்�ப்பாக்கப்ப�ம் ேபா� 

�வ �ய�ர்ப்� ��க்கம் இரண்� மடங்� ஆ�ம். ( 2 × 9.8 ம� .வ�-2 )  

       g1= 2g  

      g1 = 2 × 9.8 

      g1 = 19.6 ms-2  

ஃ ஈர்ப்� ��க்கத்தில் ஏற்ப�ம் மாற்றம் = 19.6 - 9.8 = 9.8 ms-2 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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14. ேர� �வ�ய�ன் ைமயத்திலி�ந்� 6.38 × 103 கி.ம�. ெதாைலவ�ல் உணவ�ந்�ம் வ�ைசய�ல் நின்� 

ெகாண்��க்கிறாள். �வ�ய�ன் நிைற 6 × 1024 கி.கி.  

அ) �வ�ஈர்ப்� ��க்கத்ைதக் காண்க. 

ஆ) மதியஉண�க்�ப் ப�ன் அதன் மதிப்ப�ல் மாற்றம் ஏற்ப�மா? 

    அ. g = GM/R2      

         g = ( 6.67×10-11 × 6 ×1024 ) / (6.38×1026)  

  g = 9.83ம�வ�-2 

ஆ. ஈர்ப்ப�ன் ��க்கம் மாறாமல் இ�க்�ம். 

15. 20 ம� ஆர�ம் , 104 கி.கி. நிைற�ம் ெகாண்ட B 612 என்றைழக்கப்ப�ம் சிற்ேகாள் ஒன்ைற ேதவைத 

பார்ைவய��கிறார்  என�ல் B 612ல் ஈர்ப்� ��க்கத்தின் மதிப்� என்ன?  

  g = GM/R2    

  g = ( 6.67 × 10-11 × 104 ) / (20)2     

g = 1.7342 × 10-11 ம�வ�-2 

 

16. ‘m’ நிைற�ள்ள மன�தன், ெதாடக்கத்தில் ஓய்�நிைலய�ல் உள்ள வழவழப்பான கிைடத்தளப் பரப்ப�ல் 

ைவக்கப்பட்� இ�க்�ம் ‘M’ நிைற�ள்ள கட்ைட ம�� நிற்கிறான். மன�தன் தைரையப் ெபா�த்� கட்ைடய�ன் ம�� 

த��ெரன ‘V’ ம� / வ� ேவகத்தில் நகரத் ெதாடங்�கிறான். தைரையப் ெபா�த்� கட்ைடய�ன் திைசேவகத்ைதக் 

காண்க. 

மன�தன�ன் நிைற = m         கட்ைடய�ன் நிைற= M 

ெதாடக்க திைசேவகம் =0     மன�தன�ன் திைசேவகம் = V 

இ�தி உந்தம் =  mv+Mv1 

உந்த அழிவ�ன்ைம வ�திப்ப�,   ெதாடக்க உந்தம்=இ�தி உந்தம் 

                                                      0= mv+Mv1     

                                                                                    Mv1= -mv 

          தைரையப் ெபா�த்� கட்ைடய�ன் திைசேவகம் = V1 = -(m /M) v 

எதிர்க்�றியான� கட்ைட ,மன�தன் இயங்�ம் திைசக்� எதிர்திைசய�ல் இயங்�கிற�, என்பைத 

உணர்த்�கிற�. 

17. நிைறகள் 2 : 1 என்ற வ�கிதத்தில் உள்ள இரண்� பந்�கள் சமஉயரத்தில் இ�ந்� வ�ழச்ெச��யப்ப�கிற� 

(காற்�த்தைட �றக்கண�க்கதக்கதாக க��க) என�ல், கீ�நகண்டவற்றிற்�க் வ�கிதத்ைதக் காண்க. 

அ) அைவ தைரைய வந்தைடய ஆ�ம் காலம். 

ஆ) நக�ம் நிைலய�ல் அைவகள�ன் ம�� ெசயல்ப�ம் வ�ைசகள். 

இ) தைரைய அைட�ம்ேபா� அவற்றின் திைசேவகங்கள். 

ஈ) தைரைய அைட�ம்ேபா� அவற்றின் ��க்கம். 

வ�ைட : 

   அ. 1 : 1   

   ஆ. 2 : 1  

   இ. 1 : 1 

   ஈ. 1 : 1 
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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18. 1 கி.கி. நிைற�ள்ள ஒ�ெபா�ள் 20 ம� உயரத்தில் இ�ந்� வ�ழச்ெசய்யப்ப�கிற�. தைரைய வந்தைடந்த�ம் 

அேதேவகத்தில் ேமெல�கிற�. உந்தமா�பாட்ைடக் காண்க.( g = 10 ம�/வ�2 என்க ) 

தைரைய வந்தைட�ம் ேபா� திைசேவகம் (V1) = 2gh =  2×10×20 = 400 =20ms-1 

ம�ண்ெட�ம் திைசேவகம் V2 = -20ms-1 

உந்த மா�பா� = mv2 – mv1   

                             = (1×-20) - (1×20))  

                  = -20-20 

                  = -40 Kg m/s  

(எதிர்க்�றி ெபா�ள் எதிர்த்திைசய�ல் இயங்�வைதக் �றிக்கிற�) 

19. �வ�ய�ன் ஆரத்தில் 1/4 பங்� நிலவ�ன் ஆரம் என்�ம், �வ�ய�ன் நிைறய�ல் 1/80 மடங்� நிலவ�ன் நிைற 

எனக்ெகாண்� நிலவ�ன் �றப்பரப்ப��ள்ள �வ�ஈர்ப்� ��க்கத்திைனக் காண்க. 

நிலவ�ன் நிைற = M/80      நிலவ�ன் ஆரம் = R/4 

      g = GM/R2    

      g = { (G / (R/4)2) (M/80) }    

      g = (16/80) (GM/R2)    

      g = 1/5 g 

ஃ �வ�ஈர்ப்� ��க்கம்  = 1/5 g 

* நிலவ�ன் �ற பரப்ப��ள்ள �வ� ஈர்ப்� ��க்கம் �வ�ய�ன் ேமற்பரப்ப��ள்ள �வ� ஈர்ப்� ��க்கத்தின் 

மதிப்ைபப் ேபால் 1/5 மடங்� ஆ�ம். 

20. ஏற்ற–இறக்க வ�ைளயாட்�க் க�வ�ய�ல் 20 கி,கி எைட�ள்ள ஒ� சி�வன் க�வ�ய�ன் ைமயத்திலி�ந்� 1,2 

ம�ட்டர் ெதாைலவ�ல் அமர்ந்�ள்ளான். பலைக சமநிைலய�ல் இ�க்க 60 கிேலாகிராம் நிைற�ள்ள மன�தர் எங்� 

அமரேவண்�ம்? 

வ�ைட : 

வ�ைசய�ன் தி�ப்�த் திறன் = F×d     ( ஃF=ma) 

                           m1d1 = m2d2    

                              d2= m1d1 / m2       

                              d2 = 20 × 1.2 / 60   

                            ஃ d2 = 0.4 m                                                                                                                     

பலைக சமநிைலய�ல் இ�க்க அமர ேவண்�ய ெதாைல� (d2) = 0.4 m    

 

21. �திைரவண்�க்காரர் தன� �திைரைய �ன்ேனாக்கி ஓட்�கிறார். ஆனால் �திைர நகர ம�த்�, கீழ்க்கண்டவா� 

வ�ளக்�கிற� ."நி�ட்டன�ன் �ன்றாவ�வ�திய�ன்ப�, நான் வண்�ைய ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�ைச�டன்  

இ�க்�ம்ெபா�� வண்�யான� அேதஅள� சமமான வ�ைச�டன் என்ைனத் தி�ம்ப இ�க்கிற�. 

அவ்வ��வ�ைசக�ம் எண் அளவ�ல் சமமாக�ம், எதிெரதிர் திைசகள��ம் ெசயல்ப�வதால், அைவ ஒன்ைறெயான்� 

இல்லாமல் ெசய்�வ��கிற�". �திைரய�ன் வ�ளக்கத்திைன ந�ங்கள் ஒப்�க் ெகாள்கிற�ர்களா? உங்கள் பதி�க்கான 

த�ந்தகாரணங்கைளக் ��க. 

வ�ைட : 

இல்ைல �திைரய�ன் வ�ளக்கம் தவ� .   

காரணம் : வ�ைன�ம்  எதிர் வ�ைன�ம்  ஒேர ெபா�ள�ன்  ம�� ெசயல்ப�வ�  இல்ைல.  அைவ ெவவ்ேவ� 

ெபா�ள�ன் ம�� ெசயல்ப�ம்.எனேவ �திைர வண்�ைய இ�க்�ம் வ�ைச உராய்� வ�ைசைய வ�ட �ைறவாக 

இ�ப்பதினால் வண்� நகரவ�ல்ைல.  

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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பாடம் – 16  மின்ேனாட்டவ�ய�ம் ஆற்ற�ம் 

1. ேகா�ட்ட இடங்கைள நிரப்�க. 

அ) மின்ன�த்த ேவ�பா� : ேவால்ட் ம�ட்டர் என�ல் மின்ேனாட்டம் ______________. வ�ைட : அ. அம்ம�ட்டர்   

ஆ) ந�ர்மின் நிைலயம் : மர�சார் ஆற்றல், என�ல் ��ய ஆற்றல் :_________________. வ�ைட :  ஆ. மர�சாரா ஆற்றல் 

2. ெகா�க்கப்பட்ட ஆற்றல் �லங்கள�ன் ெபயர்கள�லி�ந்� ெபா�ந்தாதைதக் கண்�ப��க்க. 

      (காற்� ஆற்றல், ��ய ஆற்றல், ந�ர்மின் ஆற்றல்,) 

வ�ைட : ந�ர்மின் ஆற்றல்.  காரணம் : இ� மர�சார் ஆற்றல் �லம் மற்றைவ மர�சாரா ஆற்றல் �லம். 

3. ப�ன்வ�ம் �ற்�கள�ல் உள்ள தவ�கைளத் தி�த்�க. 

அ) சிறந்த ஆற்றல் �லம் என்ப� ஓர் அல� நிைறக்�க் �ைறந்த அள� ேவைல ெசய்யக் ��ய�. 

ஆ) பயன்ப�த்தக் ��ய வ�வ�ல் உள்ள ஆற்றைல ம�ண்�ம், ம�ண்�ம் நாம் பயன்ப�த்தலாம். 

வ�ைட : 

   அ) சிறந்த ஆற்றல் �லம் என்ப� ஓர் அல� நிைறக்�க் அதிக அள�   ேவைல ெசய்யக் ��ய�. 

   ஆ) பயன்ப�த்தக் ��ய வ�வ�ல் உள்ள ஆற்றைல ம�ண்�ம், ம�ண்�ம் நாம் பயன்ப�த்த ��யா�.  

4. த�ந்த �றிய��கைளப் பயன்ப�த்தி, ஒ� மின்�ற்றின் பல்ேவ� உ�ப்�கைள இைணத்�ப் ெபறப்ப�ம் படம் 

மின் �ற்�ப்படம் எனப்ப�ம். உ�ப்�கள் என்ப� �றித்� உங்கள் க�த்� என்ன? 

வ�ைட : 

   ஒ� மின்�ற்றில் மின்ேனாட்டம் பாய ேதைவயானைவ உ�ப்�கள் எனப்ப�ம். 

   எ.கா :மின்கலம்,சாவ�,மின்தைட,அம்ம�ட்டர்,ஓம்ம�ட்டர்,மின் வ�ளக்� 

5.ப�ன்வ�ம் வைரபடம் V மற்�ம் I இன் ெதாடர்ைபக் காட்�கிற�. படத்திலி�ந்� மின்ன�த்த ேவ�பா� 0.5 V 

மற்�ம் 1.0 V  உள்ளேபா� V / I -இன் மதிப்�கள் என்னவாக இ�க்�ம்? 

வ�ைட :  

வைரபடத்திலி�ந்�  

 V=0.5v I=0.2A என�ல்  V / I = 2.5   மற்�ம்   

 V=1.0  I=0.4 என�ல்   V / I = 2.5       

ஃ V / I = மாறிலி. 

 

6. காமாக்கதிர்கள் இயற்ைகக் கதி�யக்கத் தன�மங்களால் ெவள�ய�டப்ப�ம் ஆபத்தான கதிர்வ �ச்சா�ம். 

அ) இயற்ைகக் கதி�யக்கத் தன�மங்கள் ெவள�ய��ம் ேவ� கதிர்வ �ச்�கள் யாைவ? 

ஆ) ப�ன்வ�ம் �ற்�கைள ேமேல ெசால்�ம் கதிர்வ �ச்�கேளா� ெதாடர்�ப்ப�த்தி அட்டவைணய��க. 

(i) அைவ மின்காந்த கதிர்வ �ச்� ii) அைவ அதிக ஊ���திறன் ெகாண்டைவ 

(iii) அைவ எலக்ட்ரான்கள்     (iv) அைவ நி�ட்ரான்கைளப் ெபற்றி�க்கின்றன.   

 வ�ைட :  

அ) α மற்�ம்  β கதிர்வ �ச்�க்கள் 

ஆ) 

α – கதிர் β – கதிர் µ - கதிர் 

அைவ நி�ட்ரான்கைளப் 

ெபற்றி�க்கின்றன. 

அைவ எலக்ட்ரான்கள் அைவ மின்காந்த கதிர்வ �ச்�                                                                       

அதிக ஊ���ம் திறன் 

ெகாண்டைவ 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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7. 1.5V மின்ன�யக்�வ�ைச ெகாண்ட இ�மின்கலன்கள் 5 ஓம், 10 ஓம், 15 ஓம் மின்தைடகள் மற்�ம் சாவ� 

இவற்ைறத் ெதாடராகக் ெகாண்ட ஒ� மின்�ற்�ப் படத்திைன வைரக. 

       

8. மின் உ�� இைழ ----------------------- உேலாகக் கலைவயால் ஆன கம்ப� ஆ�ம். இஃ� அதிகமின்தைடைய�ம் ----------

------------- உ�� நிைலைய�ம் ெகாண்ட�.  

வ�ைட : 37% கா�யம் மற்�ம் 63% ெவள்ள�யம் ; �ைறந்த 

 

9. ப�ன்வ�ம் �ற்�ப்படத்ைத உற்�ேநாக்கி AB க்� இைடேய ெதா�பயன் மின்தைட காண்க.  

AB க்� இைடேய ெதா�பயன் மின்தைட :                                                                                          

பக்க இைணப்ப�ல் RP1= ½  RP2=½ ஓம்.   

ஃ ெதாட�ைணப்ப�ல் RS= RP1+RP2 

                                         = 1/2 +1/2  

                          = 0.5 + 0.5 = 1ஓம். 

10. அைடப்�க் �றிக்�ள் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள ெசாற்கள�ல் உ�யனவற்ைறத் ேதர்ந்ெத�த்� ப�ன்வ�ம் 

அட்டவைணைய நிரப்�க. ( �த்தநாகம், தாமிரம், கார்பன், கா�யம், கா�ய ைட ஆக்ைச�, அ�மின�யம் ) 

ேநர்மின்வாய் கா�ய அமிலச் ேசமகலன்  

எதிர்மின்வாய் ெலக்லாஞ்சி மின்கலன்  

வ�ைட : 

ேநர்மின்வாய் கா�ய அமிலச் ேசமகலன் கா�ய ைட ஆக்ைஸ� 

எதிர்மின்வாய் ெலக்லாஞ்சி மின்கலன் �த்தநாகம் 

 

11. ஒ� மின் வ�ளக்கின் வழிேய 1.6 A மின்ேனாட்டம் பாய்கிற� என�ல், வ�ளக்கின் வழிேய 1 வ�னா�ய�ல் 

ெசல்�ம் எலக்ட்ரான்கள�ன் எண்ண�க்ைக யா�? 

        I = 1.6A ;  t = 1வ� ;  1 ��ம் = 6.25×1018 எலக்ட்ரான்கள்                                            

        I = Q/t  I = ne/t  ஃ n=It/e = 1.6×1 / 1.6×10-19 = 1019எலக்ட்ரான்கள். 

       வ�ளக்கின் வழிேய 1 வ�னா�ய�ல் ெசல்�ம் எலக்ட்ரான்கள�ன் எண்ண�க்ைக = 1019 எலக்ட்ரான்கள். 

12. வாண� பயன்ப�த்�ம் ��உலர்த்தி �தலில் ெசயல்ப�ம்ேபா� மின்தைட 50 Ω . 

அ) வ �ட்�ல் 230 ஏ மின்அ�த்த இைணப்� உள்ள ேபா� ��உலர்த்தி ஏற்�ம் மின்ேனாட்டம் எவ்வள�? 

ஆ) ��உலர்த்தி ந�ண்ட ேநரம் ெசயல்பாட்�ல் இ�க்�ம் ேபா�, அதன் மின்தைடய�ல் ஏற்ப�ம் மாற்றம் என்ன?                        

(�றிப்�: ெவப்பநிைல உய�ம்ேபா� கடத்திய�ன் மின்தைட உய�கிற�) 

வ�ைட :  

    அ. R=50 ஓம்; V=230V. V=IR  I=V/R   I=230/50 = 4.6A.  

        ஃ �� உலர்த்தி ஏற்�ம் மின்ேனாட்டத்தியன் அள�=4.6A 

    ஆ. �� உலர்த்தி ந�ண்ட ேநரம் ெசயல்பாட்�ல் இ�க்�ம்ேபா�, அதன் மின்தைட உய�கிற�. 
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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13. ெகா�க்கப்பட்ட மின்�ற்றில் A, B என்ற �ள்ள�க�க்கிைடேய ெதா�பயன் மின்தைட மதிப்ைபக் காண்க.  

  வ�ைட :  RS = R1+R2   

                = 5+5= 10ஓம் 

            1/RP = 1/ RS + 1/ R3 

                = 1/10+1/10 = 2/10 

                = 1/5  

           ஃ RP = 5     ( AB க்� இைடேய ெதா�பயன் மின்தைட : 5 ஓம்). 

14. 240 V மின்ன�த்தம் ெகாண்ட வ �ட்� மின் இைணப்�ச் �ற்றில் சரவ�ளக்� ெதாடர் இைணப்ப�ல் 

இைணக்கப்பட்�ள்ள�. 

அ) சரவ�ளக்� ெதாட�ல் 12 மின்வ�ளக்�கள் உள்ளன என�ல் ஒவ்ெவா� மின்வ�ளக்கிற்�ம் இைடேயயான 

மின்ன�த்த ேவ�பாட்ைடக் காண்க. 

ஆ) மின்வ�ளக்�கள் பக்க இைணப்ப�ல் இைணக்கப்பட்டால், ஒவ்ெவா� மின்வ�ளக்கிற்�ம் இைடேயயான 

மின்ன�த்த ேவ�பா� யா�? 

வ�ைட : 

அ. மின்ன�த்தம்(V)=240V வ�ளக்�கள் = 12 என�ல் மின்ன�த்தேவ�பா� = 240/12 = 20V 

ஆ.12 மின் வ�ளக்�கள் பக்க இைணப்ப�ல் உள்ள ேபா� ஒவ்ெவா� மின் வ�ளக்கிற்�ம் இைடேய உள்ள 

ேவ�பா�, ெச�த்தப்ப�ம் மின்ன�த்த ேவ�பாட்�ற்� சமம். V= 240V 

 

15. ப�ன்வ�ம் படமான� ஒ� ��ய �ற்றின் ஒ� ப�தி என�ல் i1, i2, i3 ஆகிய மின்ேனாட்டங்கைளக் காண்க. 

வ�ைட :  

     கிர்ச்சாஃப்ஸ் மின் வ�தி 1ன் ப�  i1 = 3-2 = 1A           

                                          i2 = 3-1 = 2A    

                                          i3 = 2-1.5 = 0.5A 

 

16. ப�ன்வ�ம் படத்தில் உள்ள மின்�ற்றில் நல்லியல்� ேவால்ட்ம�ட்டர் காட்�ம் அளவ �� 6 V என�ல்அம்ம�ட்டர் 

காட்�ம் அளவ �ட்ைடக் கண்�ப��க்க. 

அம்ம�ட்டர் காட்�ம் அளவ ��  I=V/R = 6/15 = 0.4 A 

 

17. மின்தைட 8 Ω உள்ள மின்கம்ப� வட்டச்��ளாக மாற்றப்பட்டால் அதன் வ�ட்டத்திற்� இைடேய மின்தைடையக் 

கணக்கி�க. 

வ�ைட : 

வட்டத்தின் �ற்றளைவ வ�ட்டம் இ� சம பாகமாகப் ப��க்�ம். ஒவ்ெவா� பாகத்தின் மின்தைட = 8 / 2 = 4 Ω . 

இந்த இ� 4 ஓம் மின்தைடகள் பக்க இைணப்ப�ல் இ�க்�ம். 

 1/RP = 1/R1+1/R2 

       = ¼+¼  

     = 2/4 =1/2   

ஃ RP = 2 ஓம். 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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18. ஒ� மின்கம்ப� வட்டச்��ளாக மாற்றப்பட்�ள்ள�. அதன் வ�ட்டத்திற்� இைடேயயான ெதா�பயன் மின்தைட   

8 Ω என�ல் அந்த மின் கம்ப�ய�ன் மின்தைடையக் காண்க. 

வ�ைட : 

     1/R+1/R  = 1/8  

         2/R = 1/8    

          R = 2×8=16     

         2R = 2×16 = 32 ஓம். 

19. 40 W மற்�ம் 60 W திறன் ெகாண்ட இ� மின்வ�ளக்�கள் ெதாட�ைணப்ப�ல் �ற மின்கலத்�டன் 

இைணக்கப்பட்டால் எந்த மின் வ�ளக்� அதிக ெபாலிவாக ஒள��ம்? ஏன்? 

* 40W மின்வ�ளக்�.  

காரணம் : ெதாட�ைணப்ப�ல் I சமமாக இ�க்�ம். 40W வ�ளக்கின் மின்தைட மற்�ம் மின்ன�த்தம் அதிகம், 

எனேவ 40W மின்வ�ளக்� அதிக ெபாலி�டன் இ�க்�ம். 

20. 70 W மற்�ம் 50 W திறன் ெபற்ற இ� மின் வ�ளக்�கள் �றமின் கலத்�டன் பக்க இைணப்ப�ல் 

இைணக்கப்பட்�ள்ளன என�ல், எந்த வ�ளக்� அதிகப் ெபாலி�டன் ஒள��ம்? ஏன்? 

    * 50W மின்திறன் ெகாண்ட வ�ளக்கின் மின்தைடயான� 70W  மின்திறன் ெகாண்ட மின் வ�ளக்கின்     

      மின்தைடைய வ�ட அதிகம். 

    * பக்க இைணப்ப�ல் இ� மின் வ�ளக்�க�ம் ��க்ேக உள்ள மின்ன�த்த ேவ�பா�கள் சமம். 

    * R=V2/P  எனேவ 70W மின்திறன் ெகாண்ட மின் வ�ளக்� 50W மின்திறன் ெகாண்ட வ�ளக்ைக வ�டச்  

      சிறப்பாக ஒள��ம். 

 

21. ெப�ங்கடல் ெவப்ப ஆற்றல் �றித்� எ��க. 

வ�ைட : 

    * கடல் அல்ல� ெப�ங்கடலில் ஆழ்ப�திக்�ம் ேமற்பரப்ப�ற்�ம் இைடேய உள்ள ெவப்பநிைல ேவ�பா�      

      ெப�ங்கடல் ெவப்ப ஆற்றல் எனப்ப�ம்.  

    * ெவப்பமான ந�ர் அம்ேமான�யா ேபான்ற ஆவ�யா�ம் திரவத்ைதக் ெகாதிக்க ைவக்க�ம்,�ள�ர்வ�க்க�ம்   

      பயன்ப�கிற�.    * திரவத்தின் ஆவ� மின்ன�யற்றிய�ன் வ�ைசயாழிைய இயக்க பயன்ப�கிற�. 

22. ந�ர் வ �ழ்ச்சிய�ன் உயரம் அதிகமாக இ�க்�ம் நிைலய�ல்தான் ந�ர்மின் நிைலயம் அதிக அளவ�ல் மின்திறைன 

உற்பத்தி  ெசய்கிற�. காரணம் த�க. 

வ�ைட : 

    * ந�ர் மின் நிைலயம் ந��ன் நிைலயாற்றைல மின்னாற்றலாக மாற்�கிற�. நிைலயாற்றல் = mgh   

      ஆைகயால் உயரம் அதிகமானால் நிைலயாற்றல் அதிக�க்�ம். 

    * அதிக நிைலயாற்றல் ெகாண்ட ந�ர் வ�ைசயாழிைய அதிக ேவகத்தில் �ழலச்ெசய்� அதிக மின் திறைன  

      உற்பத்தி ெசய்கிற�. 

23. ப�ம எ�ெபா�ைள எ�க்�ம்ேபா� ஏற்ப�ம் �ற்�ச்�ழல் மாசிைன �ைறக்க ந�ங்கள் த�ம் ஆேலாசைனகள் 

யாைவ? 

வ�ைட : 

* ப�ம எ�ெபா�ள் பயன்பாட்ைடத் தவ�ர்க்கலாம்.          

* மாற்� எ�ெபா�ள் �திதாக கண்�ப��க்கலாம். 

* எ�ெபா�ைள ��ைமயாக எ�த்தல்.  

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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24. காற்றாற்றல் பயன்பாட்�ன் வரம்�கள் யாைவ?. 

வ�ைட : 

• வ�ைசயாழிக்� ேதைவயான ேவகத்ைத நிைலநி�த்தக் காற்றின் ேவகம் மண�க்� 15 கி.ம� 

அளைவவ�ட அதிகமாக இ�த்தல் ேவண்�ம். 

• ஆற்றல் �ைற�, அதிக நிலப்பரப்� ேதைவ,ெசல� அதிகம் 

25. உய��ஆற்றல் �லம் என்றால் என்ன? உய��ஆற்றல் �லத்திலி�ந்� உய��ஆற்றைல எவ்வா� ெபறலாம்? 

வ�ைட : 

     * தாவரம் மற்�ம் வ�லங்�கள�ன் உற்பத்திப் ெபா�ள்கைள எ�ெபா�ள் �லங்களாகக் ெகாண்டைவ 

உய�� ஆற்றல் �லங்கள் எனப்ப�ம். 

     * ெதாழில் �ட்ப வழிகாட்டல் �லம் அளவான ஆக்சிஜைன பயன்ப�த்தி எ�க்�ம் ேபா� அதிக உய�� 

ஆற்றைல ெபறலாம். 

26. அன்றாட ெசயல்பா�கள��ம் - பயன்பா�கள��ம் மிகக் �ைறந்த அள� �ற்�ச் �ழல் மா� ஏற்படக்��ய 

ஆற்றல் வ�வம் எ�? 

வ�ைட : 

    காற்� ஆற்றல்,ந�ர் ஆற்றல்,��ய ஆற்றல் ேபான்றைவ மிகக்�ைறந்த அள� �ற்�ச்�ழல் மா� 

ஏற்ப�த்தக்��ய ஆற்றல் வ�வம் ஆ�ம். 

பாடம்-17  மின்ேனாட்டத்தின் காந்த வ�ைள�ம் ஒள�ய�ய�ம் 

1. ேகா�ட்ட இடங்கைள நிரப்�க. 

அ) ேமாட்டார்:- நிைலக்காந்தம், வாண�க �ைறய�லான ேமாட்டார் -----------------       வ�ைட :  மின்காந்தம் 

ஆ) �வ�யத் ெதாைல�:- ம�ட்டர், திறன் _________________                           வ�ைட :  ைடயாப்டர் 

2. ப�ன்வ�ம் ெசாற்ெறாட�ல் ப�ைழகள��ப்ப�ன் தி�த்த�ம். 

அ) காந்தப்�லம் எண்மதிப்� மட்�ம் ெகாண்ட அள�. 

ஆ) சட்ட காந்தத்தின் ெவள�ேய காந்தவ�ைசக் ேகா�கள் காந்தத் ெதன்�ைனய�ல் ெதாடங்கி வட�ைனய�ல் 

���ம்.  

வ�ைட : 

  அ. காந்தப்�லம் எண்மதிப்�ம் திைச�ம் ெகாண்ட அளவா�ம்.     

  ஆ. சட்ட காந்தத்தின் ெவள�ேய காந்தவ�ைசக் ேகா�கள் காந்த வட�ைனய�ல் ெதாடங்கி ெதன்�ைனய�ல் 

���ம். 

3. ப�ன்வ�ம் கதிர் வைரபடம் �ழியா�ய�ல் ப�ம்பம் ேதான்�வைதக் �றிக்�ம். 

அ) அதி�ள்ள ப�ைழையக் கண்டறிந்�, ப�ைழயற்ற கதிர் வைரபடம் வைரய�ம்  

ஆ) உங்கள் தி�த்தத்திற்கான வ�ளக்கம் தர�ம். 

வ�ைட : 

அ. 

                                                                                                              

 

ஆ. �ழியா�ய�ன் �வ�யத்தின் வழிேய ெசல்�ம் ப�கதிர், எதிெராள�ப்�க்�ப் ப�ன் �தன்ைம அச்�க்� 

இைணயாகச் ெசல்�ம். 

 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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 4. ேபாக்�வரத்�க் கட்�ப்பாட்� வ�ளக்�கள�ல் _______________ நிறவ�ளக்�ப் பயன்ப�த்தப்ப�வதன் காரணம் அதன் 

_____________ அைல ந�ளம். (�றிப்�: ஒள�ய�ன் சிதறல் அளவான� அைலந�ளத்தின் நான்ம�க்� எதிர்தக�ைடய�)  

வ�ைட : சிவப்�,  அதிகமான 

5.அைடப்�க்�ள் உள்ள ஏற்ற ெசாற்கைளக் ெகாண்� அட்டவைணைய நிரப்�க.. 

 பல்லின் ெப�ய ப�ம்பம் 

 ப�ன்�றம் உள்ள வண்�ய�ன் ேநரான ப�ம்பம் 

   (�வ�யா�, சமதளக் �வ�யா�, �ழியா�, சமதள ஆ�, �வ�ெலன்ஸ், �ழி ெலன்ஸ்) 

வ�ைட : �ழி ஆ�,  �வ� ஆ� 

6. கீ�ள்ளவற்ைறக் �றிக்�ம் கண்ண�ன் பாகங்கைள எ��க. 

அ) கண் பாைவையக் கட்�ப்ப�த்�ம் இ�ண்ட தைசப் படலம் __________________    வ�ைட :  ஐ�ஸ்,   

ஆ) கண்ண�ல் ெபா�ள�ன் ப�ம்பம் உண்டா�ம் பரப்� ____________________             வ�ைட : வ�ழித்திைர 

7. ைமேயாப�யா என்ப� கண்ண�ல் ஒள�வ�லகலில் ஏற்ப�ம் கிட்டப்பார்ைவக் �ைறபா� ஆ�ம். இந்தக் 

�ைற�ள்ளவர்கள் அ�கி�ள்ள ெபா�ள்கைளத் ெதள�வாகப் பார்க்கலாம். ஏற்ற திற�ள்ள �ழிெலன்� ெகாண்� 

இக்�ைறைய ச�ெசய்யலாம். 

அ) இேத வைகயான ேவ� இரண்� வைகக் �ைறபா�கைளக் �றிப்ப��க. ஆ) அவற்ைறச் ச�ெசய்�ம் �ைறைய 

எ��க  

வ�ைட : 

அ. �ரப்பார்ைவ, வ�ழி ஏற்பைம�த்திறன் �ைறபா�                                                                                    

ஆ. �ரப்பார்ைவைய த�ந்த திற�ைடய �வ� ெலன்ைஸ பயன்ப�த்தி ச�ெசய்யலாம்,                        

    வ�ழி ஏற்பைம�த்திறன் �ைறபாைட  இ� �வ�யக் கண்ணா�ைய பயன்ப�த்தி  ச�ெசய்யலாம், 

8. கீ�ள்ள படத்தில் எந்தக் காந்தஊசி காந்தப்�லத்தின் திைசையச் ச�யாகக் காட்�கிற�? 

    வ�ைட:  a  ச�யான�. 

9. ஓர் �ைனக் காந்தம் (mono pole) உள்ளதா? காரணம் ��க. 

இல்ைல.  

காரணம் : 

• காந்த வ�ைசக்ேகா�கள் காந்தப்�லத்தில் வட �ைனய�ல் ெதாடங்கி ெதன் �ைனய�ல் ���ம்.  

• காந்தத்�கள் ஒவ்ெவான்�ம் வட மற்�ம் ெதன் ��வங்கைள ெகாண்ட�.  

10. உயரம் 3 ெச.ம�. அள�ள்ள ஓர் ஒள��ம் மின்வ�ளக்கான�, 10.5 ெச.ம�. �வ�ய�ர�ள்ள ஓர் வ��க்�ம் 

ெலன்ஸின் �ன்� 20 ெச.ம�. ெதாைலவ�ல் ைவக்கப்பட்�ள்ள�. ப�ம்பத்தின் ெதாைலைவ மதிப்ப��க.  

த�ர்� : 

          F=-10.5ெச.ம�       u=-20 ெச.ம� 

        1/f = 1/V -1/U      

        1/V = 1/f+1/u    

      ஃ 1/V = 1/-10.5 + 1/-20   

         1/V = -{20+10.5/210}  

           V = - 210-/30.5  

        ஃ V = -6.88 ெச.ம�   

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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11. ெலன்ஸின் �ன் 30 ெச.ம�. ெதாைலவ�ல் ைவக்கப்பட்ட ஊசிய�ன் ப�ம்பம், ெலன்ஸின் ம��றம் 60 ெச.ம�. 

ெதாைலவ�ல் உள்ள திைரய�ல் கிைடக்கிற� என�ல் ெலன்ஸின் வைகய�ைன�ம் அதன் �வ�யத் �ரத்திைன�ம் 

காண்க.  

ெலன்ஸின் வைக : �வ� ெலன்ஸ்                                                                                    

     U= -30Cm;     v=60Cm   f=?                                                                                                                 

1/f = 1/v – 1/u                                                                                                                         

1/f = 1/60 – 1/-30  = 1/60+1/30                                                                                                                    

1/f = 30+60/1800 = 90/1800                                                                                                                                                                     

f = 1800/90 = 20 Cm 

12. ஓர் ஒள�க்கற்ைறயான� ஊடகம் 1-லி�ந்� ஊடகம் 2-ற்�ள் ெசல்�ம்ேபா�, வ�லகல் அைடகிற�. �தல் 

ஊடகத்ைதப் ெபா�த்� இரண்டாவ� ஊடகத்தின் ஒள� வ�லகல் எண்ைணக் காண்க.. 

                                              µ = Sin i / Sin r                                                                 

                                                = Sin 30° / Sin 45°                                      

                                                       = 1 / 2×1/√𝟐  

                                                       = 1/√𝟐 = 0.707 

                 ஊடகத்தின் ஒள�வ�லகல் எண்  = 0.707 

13. ெபா�ள�ன் வ�வத்தில் 1/5 பங்� உள்ள ெமய்ப�ம்பம் ஆ�ய�லி�ந்� 18 ெச.ம�. ெதாைலவ�ல் உ�வாகிற�. 

ஆ�ய�ன் தன்ைம என்ன? அதன் �வ�யத் ெதாைலைவக் கணக்கி�க.                                                                                                                                              

(i)ஆ�ய�ன் தன்ைம : �ழி ஆ�                                                                                                               

(ii)                                                                                                                                                   

m = h2/h1 = -1/5                                                                                                                              

m = - v/u  = - (-18/u )  

 -1/5 = - (-18/u )                                                                                                                                                                                                                                                        

u = 18× (-5) = - 90 Cm                                                                                                                               

1/f = 1/v+1/u                                                                                                                                                          

1/f = - 1/18 + 1/-90 

   = - {(1+5) / 90} = -6/90                                                                                                                           

f = - 90/6 Cm 

f = -15Cm   

14. ஒ�வர் தன் கண்களால் 12 ம�ட்ட�க்� அப்பால் உள்ளப் ெபா�ள்கைளத் ெதள�வாகக் காண��யவ�ல்ைல. 

அவ�ைடய �ைறபாட்�ைன�ம், அதைனச் ச�ெச��வதற்கான ெலன்ஸிைன�ம் ��க. 

வ�ைட : 

 �ைறபா� : கிட்டப்பார்ைவ (ைமேயாப�யா)  

 ச� ெசய்வ�: �ழி ெலன்ஸ் பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

 

15. ��யக் �வ�ப்பான்கள�ல் �ழியா�கள் பயன்ப�ம் வ�தத்ைத கதிர்படத்தின் உதவ��டன் வ�ளக்�க. 

வ�ைட :  

     �ழியா�கள் உள்ேநாக்கிய எதிெராள�க்�ம் வைளபரப்ைபக் ெகாண்ட ஆ�கள் என்பதால், ��ய 

ஒள�க்கதிர்கைள ஒ� ைமயத்தில் �வ�யத்� ெவப்பத்ைத உ�வாக்�கிற�.  

 
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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16. ஒள�யான� காற்றிலி�ந்� ஒள�வ�லகல் எண் 1.47 ெகாண்ட மண்ெணண்ெணய்ய��ள் �ைழகிற�. காற்றில் 

ஒள�ய�ன் திைசேவகம் 3 × 108 ம� / வ� என�ல் மண்ெணண்ெண��ய�ல் ஒள�ய�ன் திைசேவகம் என்ன?                                                                                                                          

வ�ைட : 

ஒள�வ�லகல் எண் = காற்றில் ஒள�ய�ன் திைசேவகம்/ ஊடகத்தில் ஒள�ய�ன் திைசேவகம்                                            

ஊடகத்தில் ஒள�ய�ன் திைசேவகம்  =  ஒள�வ�லகல் எண் / காற்றில் ஒள�ய�ன் திைசேவகம்.                                                

ஊடகத்தில் ஒள�ய�ன் திைசேவகம்  = 3×108 / 1.47 = 2.041×108 ம� /வ�.                                                                                                                                                                 

 

17. �வ�யத்�ரம் 18 ெச.ம�. ெகாண்ட �ழியா�ய�ன் �ன் 12 ெச.ம�. ெதாைலவ�ல் நின்� ெகாண்� ��கன் தன� 

தா�ையச் சவரம் ெசய்� ெகாண்��க்கிறான் என�ல், 

அ) ஆ�ய�லி�ந்� ��கன�ன் ப�ம்பம் எவ்வள�த் ெதாைலவ�ல் ெத��ம்? 

ஆ) ��கன�ன் �கம் ஆ�ய�ன் �வ�யத்ெதாைலவ�ற்� �ைறவாகேவா அல்ல� அதிகமாகேவா இ�க்�ம்ேபா� 

பாதிப்� உண்டா? வ�ளக்�க                                                                                                                                                

வ�ைட : 

அ. 

f = -18Cm  U = -12Cm   v=?                                                                               

1/f = 1/u + 1/v                                                                                                                        

1/-18 = 1/-12+1/v                                                                                                                               

1/v  = 1/-18 – 1/-12                                                                                                            

1/v  = - 1/18+1/12                                                                                                                             

1/v  = -12+18/216 = 6/216                                                                                                         

v=216/6 = 36     

  ஃ ப�ம்பமான�, ஆ�ய�ன் ப�ன்�றம் 36 ெச.ம� ெதாைலவ�ல் ெத��ம்.                                                                                                                                                                                  

ஆ. ஆம்.  P க்�ம் F க்�ம் இைடய�ல் ெபா�ள் இ�ந்தால், �ழியா�க்�ப் ப�ன்னால், ெப�ய அளவ�ல் ேநரான, 

மாயப�ம்பம் ேதான்�ம். 

 

18. ஒள�யான� ப�கத்தின் வழிேய 1.90 × 108 ம� / வ� என்ற ேவகத்தில் ெசல்�கிற� ப�கத்தின் ஒள� வ�லகல் எண் 

யா�?                                                                                                                                        

வ�ைட : 

     ஒள�வ�லகல் எண் = காற்றில் ஒள�ய�ன் திைசேவகம் / ஊடகத்தில் ஒள�ய�ன் திைசேவகம்                                                

                    µ = 3×108 / 1.9×108  

                    µ = 1.579 

 

19. ரஞ்சின� ஏற்பா� ெசய்த ”ெம��வர்தியால் அலங்க�க்கப்பட்ட ஓர் இர�ேநர வ��ந்தின்" இ�திய�ல் சிறப்� 

உணவாக ந�லெபர்� பழங்கள் உள்ள �ழ்மம் ப�மாறப்பட்ட�.ந�லெபர்�யான� காற்றில் ெசங்�த்�க் ேகாட்�டன் 

45˚ ேகாணத்ைத ஏற்ப�த்�வ� ேபாலத் ேதான்�ம். ஆனால் உண்ைமய�ல் �ழ்மத்தில் ெசங்�த்�க் ேகாட்�டன் 30˚ 

ேகாண அளைவேய ஏற்ப�த்�கிற� என�ல் �ழ்மத்தின் ஒள�வ�லகல் எண்ைணக் காண்க.   

வ�ைட : 

ஒள�வ�லகல் எண் µ= Sin i / Sin r = Sin 45°/ Sin 30°   

                       = 1/√𝟐 / ½  

                       = 1 / √𝟐×1/2   

                     µ = √𝟐 = 1.414 

 
ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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20. கிட்டப்பார்ைவ உள்ள ஒ�வ�ன் அண்ைமப்�ள்ள� 75 ெச.ம�. என�ல், �ைறபாட்�ைனச் ச�ெச��ய 

பயன்ப�த்தப்ப�ம்:ெலன்சின் �வ�யத்�ரம் என்ன?                                                                                                                                                                 

வ�ைட:  

     1/f = 1/v - 1/u  

         = 1/-75 – 1/∞                                                                                                             

       f = -75 ெச.ம�    

                                                                                                    

21. �னா�ம் வாண��ம் கடற்கைரய�ல் கண்ட ெநகிழி ெலன்சிைன �வ�ெலன்சா? அல்ல� �ழிெலன்சா? என 

வ�வாதித்தனர். ெலன்சின் வழிேய பார்க்�ம்ேபா�, ப�ம்பங்கள்தைலகீழாகத் ெத�ந்தன. 

அ) ெலன்சிலி�ந்� 25 ெச.ம�. ெதாைலவ�ல் உள்ள ஒ� ெபா�ள் ெலன்�க்� ப�ன்னால் 20 ெச.ம�.ெதாைலவ�ல் 

ப�ம்பத்ைத ஏற்ப�த்�கிற� என�ல் ெலன்சின் �வ�யத்�ரம் என்ன? 

ஆ) இ� �வ�ெலன்சாஅல்ல� �ழிெலன்சா?                                                                                                                                     

அ)                                                                                                                           

1/f = 1/v - 1/u                                                                                                                

1/f = 1/20 – 1/-25                                                                                                                         

1/f = 1/20+1/25 = 25+20/500 =45/500                                                                                                                               

 f = 500/45 = 11.1 ெச.ம�                                                                                                                                                                                                                                    

ஆ) �வ� ெலன்ஸ் 

 

22. சமதளப் பரப்ேபா� 15˚ேகாணத்தில் ஒள�க்கற்ைற ப�ம்ேபா�, 

அ) ப�ேகாணத்தின் மதிப்� என்ன? 

ஆ) எதிெராள�ப்�க் ேகாணம் எவ்வள�? 

இ) திைசமா�ம் ேகாணத்தின் மதிப்� என்ன?                                                                                                                               

வ�ைட :                                                                                                                                        

அ) ப�ேகாணத்தின் மதிப்� = 75°                                                                                                          

ஆ) எதிெராள�ப்� ேகாணத்தின் மதிப்� = 75°                                                                                                          

இ) திைச மாற்றக் ேகாணம்= 30° 

 

23. ெதாடாமல் �வைகயான ஆ�கைள எவ்வா� இனம் காண���ம்? காரணம் த�க. 

வ�ைட : 

  ஆ�கள�ல் நம் �கத்ைதப் பார்த்தால் ெதாடாமல் இனம் காண ���ம். 

• சமதள ஆ� – ெபா�ள�ன் அள�ம் ப�ம்பத்தின் அள�ம் சமமாக இ�க்�ம்.மற்�ம் ேநரான மாய 

ப�ம்பம். 

• �வ� ஆ�- சிறிய ேநரான ப�ம்பம் ெத��ம். 

• �ழி ஆ�- ப�ம்பம் ெப�தாக�ம் ேநராக�ம் ெத��ம் 

 

24. AC மின்ன�யற்றிய�ன் �ழல் அதிர்ெவண்ைண இரட்�ப்பாக்�ம்ேபா� ஏற்ப�ம் வ�ைளைவ வ�ளக்�க.  

வ�ைட : 

           AC மின்ன�யற்றிய�ன் �ழல் அதிர்ெவண்ைண இரட்�ப்பாக்�ம்ேபா� �ண்டப்ப�ம் மின்ேனாட்டத்தின் 

அள�ம் இரட்�ப்பா�ம். 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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பத்தாம் வ�ப்� அறிவ�யல் பாடத்தின் படங்கள�ன் ெதா�ப்� 

 

படம் வைரந்� பாகங்கைளக் �றிக்க�ம் 

                                                
நி�ரான்கள�ன் அைமப்�                         நி�ரான்கள�ன் வைககள்           �ைளய�ன் ெசயல்பாட்�ப் ப�திகள் 

 

 

 

                                                       I                                      
ப�ட்�ட்ட� �ரப்ப�ய�ன் உள் அைமப்�                                ைதராய்� �ன்பக்க அைமப்�                         ைதராய்� ப�ன்பக்க அைமப்�   

 

 

 

 

                                                                                                                 

கைணயத்தில் லாங்கர்ஹான் திட்�க்கள்      அ) அட்�னல் �ரப்ப�ஆ) அட்�னல் ந�ள்ெவட்�த் ேதாற்றம்               

 

 

 

                                                             
ஸ்ைபேராைகரா �ண்டாதல்           ப�ைரேயாஃப�ல்லம்                 ஒ.வ�.தாவரம்               இ.வ�.தாவரம்      மகரந்ததாள் வட்டம் 

 
 

ஆக்கம் : ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., பட்டதா� ஆசி�யர். இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., பட்டதா� ஆசி�யர்,  அர�  உயர்நிைலப்  பள்ள�,  பைழயவலம். 

                                 ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., பட்டதா� ஆசி�யர்,  அர�  ேமல்நிைலப்  பள்ள�, �லிவலம்.   தி�வா�ர் மாவட்டம். 
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    ஏப�ளாேனாஸ்ேபார்                                  �ஸ்ேபார்கள்                                                  ஏைகன�ட்�கள்                                     ெகான��யாக்கள்                                             
   
 

                                                                 
தமன�கள்,தந்�கிகள்,சிைரகள்      மன�தன�ன் கழி� ந�க்க மண்டலம்      சி�ந�ரகத்தின் ந�ள்ெவட்�த்ேதாற்றம்        ெநப்ரான்       

 

                                              

                                                                                                                              
��ெக�ம்ப�கள�ன் �ன்ைக அைமப்�கள்    ேவால்டா மின்கலன்        ெலக்லாஞ்சி மின்கலன்மின்       கா�ய அமி ேசமக்கலம்  

                                                                                                        

                                                                       
A ,B-இன் ெபயர்கள்             A,B இல் இயக்கங்கள்                                 �ப்பட்டகத்தின் வழிேய ஒள�வ�லகல் 

 

 

                                                                
தவைறத் தி�த்�க.                                                             ச�யான� எ�?                                                                         AC   மின் இயற்றி 

ஆக்கம் : ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., பட்டதா� ஆசி�யர். இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., பட்டதா� ஆசி�யர்,  அர�  உயர்நிைலப்  பள்ள�,  பைழயவலம். 

                                 ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., பட்டதா� ஆசி�யர்,  அர�  ேமல்நிைலப்  பள்ள�, �லிவலம்.   தி�வா�ர் மாவட்டம். 
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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. கலா  என்பவர்  �ழந்ைத  ெபற்�ள்ளார். 

அ) ப�றந்த   �ழந்ைதக்�  �தல் ஆ� மாதங்க�க்�ள் வழங்க ேவண்�ய  ேநாய்த்த�ப்�சிகள்  �றித்த  

அட்டவைணையத் தயா�க்க. 

ஆ) இத்த�ப்�சிகள் �லம் எந்ெதந்த ேநாய்கைளத் த�த்திட இய�ம்? 

 அ.  

வ.எண் வய� த�ப்�சி அள� 

1 ப�றந்த �ழந்ைதக்� BCG �தல் தவைண 

2 15 நாள் ேபாலிேயா ெசாட்� ம�ந்� �தல் தவைண 

3 6 வ� வாரம் �த்த�ப்�சி மற்�ம் ேபாலிேயா �தல் தவைண 

4 10 வ� வாரம் �த்த�ப்�சி மற்�ம் ேபாலிேயா 2 வ� தவைண 

5 14 வ� வாரம் �த்த�ப்�சி மற்�ம் ேபாலிேயா 3 வ� தவைண 

 

ஆ. காசேநாய், ேபாலியா, கக்�வான் இ�மல், ெடட்டானஸ், ெதாண்ைட அைடப்பான் 
 

2.   உங்கள் ப�திய�ல் மேல�யா பரவ� உள்ள�. 

அ) இதைனக் கட்�ப்ப�த்த உங்கள் ப�திய�ன் உ�ய அ�வலர்க�க்�த் த�ந்த ஆேலாசைன வழங்�க. 

ஆ) மேல�யாவ�ன் ச�யான ேநாய் அறி�றிய�ைனத் ேதர்ந்ெத�த்� எ��க. 

       (�ள�ர், ந�க்கம் மற்�ம் க�ங்காய்ச்சல், ேபதி) 

வ�ைட : 

அ. ேநாய்த் த�ப்�ம் கட்�ப்பா�ம் : 

              1. ெகா�க் க�ையத் த�க்க, �காதார �ைறகளானகி�மி நாசின� ெதள�த்தல், �ைக ேபா�தல் 

              2. ெகா� வளர்ச்சிையத் த�க்க, ந�ர்ேதங்கிய��க்�ம் இடத்ைத ��த�ம்,சாக்கைடய�ல் ந�ர் ேதங்காமல்    

                   பார்த்�க் ெகாள்�தல். 

              3. ெகா� வைலகைளப் பயன்ப�த்�தல், ெகா�வ�ரட்� �லம் ெகா�க் க�ையத் தவ�ர்த்� மேல�யா ேநாய்  

                  வராமல் த�க்கலாம். 

ஆ.  �ள�ர், ந�க்கம் மற்�ம் க�ங்காய்ச்சல். 

 

3. அக்ேடாபர் 15, உலக ைக க��ம் நாளாகக் ெகாண்டாடப்ப�கிற�. 

 அ) உங்கள் நண்ப�க்�க் ைக க��தலின் நன்ைமகைளக் ��க. 

 ஆ) ஒ� நாள�ல் எந்ெதந்த ேநரங்கள�ல் ைக க��வ �ர்கள்? 

வ�ைட : 

அ. ைக க��தலின் நன்ைமகள்: 

• ேநாய்கி�மிகள�டமி�ந்� பா�காத்�க் ெகாள்ளலாம். 

• ெசாறிசிரங்� வ�வைத த�க்கலாம். 

• நக�த்தி வ�வைத த�க்கலாம். 

•  ைக க�வாததினால் பர�ம் ெதாற்�ேநாய்கள�டமி�ந்� பா�காத்�ெகாள்ளலாம். 

ஆ. 

• உண� உண்பதற்� �ன்�ம் ப�ன்�ம், 

• கழிவைறைய பயன்ப�த்திய ப�ன்�, 

• சி�ந�ர் கழித்த ப�ன்�, 

• வ�ைளயா�யப் ப�ன்�, 

•  சைமப்பதற்� �ன்�ம் ப�ன்�ம், 

• ஆய்வகம் ெசன்� வந்த ப�ன்�. 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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4. ேநாய்த்த�ப்பாற்றல் என்றால் என்ன? ேநாய்த்த�ப்பாற்றலின் வைககைளப் பற்றிக் �றிப்� எ��க. 

ேநாய்த்த�ப்பாற்றல் : 

      ேநாய்த்த�ப்பாற்றல் என்ப� மன�த உடலில் ேநாய்க�க்� எதிராக �றிப்ப�ட்ட ஒ�வைக ேநாய்கி�மி  

அல்ல� அதன் ெபா�ள்க�க்� எதிராக ெசயல்ப�ம் �ைற. 

ேநாய்த்த�ப்பாற்றலின் வைககள் : 

               1.இயற்ைகயான ேநாய்த்த�ப்பாற்றல். 

      2.ெபறப்பட்ட ேநாய்த்த�ப்பாற்றல்.  

இயற்ைகயான ேநாய்த்த�ப்பாற்றல்: 

• �றிப்ப�ட்ட வைக ேநாய் அல்ல� ேநாய்க்கி�மிக�க்� எதிரான,இயற்ைகயாகப் ெபறப்பட்ட த�ப்� 

�ைறகளா�ம். 

• தாவர வைக ேநாய்கள் வ�லங்�கைளத் தாக்கா�. 

ெபறப்பட்ட ேநாய்த் த�ப்பாற்றல் : 

• தன் வாழ்நாள�ல் ேநா�ற்�, அதன் �லம் அந்த ேநாய்க்� எதிராகப் ெபறப்பட்ட 

த�ப்��ைறயா�ம்.  

• இ� ெசயல்மி� ெபறப்பட்ட த�ப்பாற்றல், மந்தமாகப் ெபறப்பட்ட த�ப்பாற்றல் என 

இ�வைகப்ப�ம். 

ெசயல்மி� ேநாய்த் த�ப்பாற்றல் : 

• உய��க்� �தன்�ைறயாக ேநாய்க்காரண�யால் ேநாய் உண்டா�ம் ேபா� ஏற்ப�ம் த�ப்பாற்றல் 
ஆ�ம். 

• ஆன்�பா� எனப்ப�ம் ேநாய் எதிர்ப்�ப்ெபா�ள் இரத்தத்தில் ந�ண்டக் காலத்திற்� இ�ந்� இவ்வைக 
ேநாய்க்கி�மிக�க்� எதிராகச் ெசயல்ப�கிற�.   

• இ� இ�வைகப்ப�ம்.  

1. இயற்ைகயான ெசயல்மி� ேநாய்த் த�ப்பாற்றல். 

2. ெசயற்ைகயான ெசயல்மி� ேநாய்த் த�ப்பாற்றல். 

மந்தமாகப் ெபறப்பட்ட த�ப்பாற்றல் : 

• தாய�ன் இரத்தத்திலி�ந்� ெபறப்பட்ட எதிர்ப்�ப்ெபா�ள் (ஆன்�பா�), க��க்�ச் ெச�த்தப்பட்டால் 

அ� இயற்ைகயான மந்தமாகப் ெபறப்பட்ட ேநாய்த் த�ப்பாற்றல் எனப்ப�ம். 

• எதிர்ப்�ப்ெபா�ள் ெசயற்ைகயாகப் ப�ற  வ�லங்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்�ச் ெச�த்தப்பட்டால் இ�, 

ெசயற்ைகயான மந்தமாகப் ெபறப்பட்ட த�ப்பாற்றல் எனப்ப�ம்.  

• இவ்வைகத் த�ப்பாற்றல் நிைலயானதன்�. 

 

5. மன�தன�ல் நைடெப�ம் ப�ளாஸ்ேமா�யத்தின் வாழ்க்ைகச் �ழற்சிைய வ�வ�க்க. 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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6. சத்�ப்பற்றாக்�ைறய�னால் ஏற்ப�ம் பல்ேவ� ேநாய்கைளக் �றிப்ப��க. அந்ேநாய்க�க்கான அறி�றிகைள 

எ��க. 

 
 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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ghl«-3  kåj clš cW¥ò k©ly§fë‹ mik¥ò« brašghLfS« 

1. நரம்� ெசல்லின் அைமப்ைபத் ெதள�வான படத்�டன் பாகங்கைளக் �றித்� வ�ளக்�க. 

• நரம்�ச் ெசல்கள் அல்ல� நி�ரான்கேள, நரம்�  மண்டலத்தின்     அைமப்�,  ெசயல் அல�கள் ஆ�ம். 

 

• �ண் அைமப்பான நரம்�ச் ெசல், �ன்� ப�திகைளக் ெகாண்ட�.  

அைவ,  

   1. ெசல் உடலம்,  

   2. ெடண்�ைரட்�கள்,  

   3. ஆக்ஸான்கள் ஆ�ம். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ெசல் உடலம்:   

• நரம்�கள�ன் ெசல் உடலம், ஒ�ங்கற்ற வ�வம் அல்ல� பன்�கச் சரீைமவற்ற அைமப்� ஆ�ம்.  

• நரம்�ெசல் (அ) நரம்� ெசல்லின் உடலம் ைசட்டான் என�ம் அைழக்கப் ெப�ம். 

• ெசல் உடலத்தில் ைசட்ேடாப�ளாசம், நிசில் �கள்கள், ெசல் �ண்��ப்�கள் 

ேபான்றைவகாணப்ப�கிற�.  

• நிசில் �கள் என்பைவ �ரதச் ேசர்க்ைகக்கான  �ேபாேசாம்கைளக் ெகாண்டைவ. 

ெடண்�ைரட்�கள்:  

• ெசல் உடலத்திலி�ந்� ெவள�ப்�றமாக ந�ட்�க் ெகாண்��க்�ம், அ�த்த�த்�க் கிைளத்த�க்�ள்ளான 

�ட்ைட இைழகேள ெடண்�ைரட்�கள் அல்ல�ெடண்�ரான் ஆ�ம். 

• ெடண்�ைரட்�கள்ெசல்  உடைல  ேநாக்கி  மின்�ண்டல்கைளக் கடத்�கின்றன. 

ஆக்ஸான்:  

• ெசல் உடலத்திலி�ந்� உ�வா�ம் இைழகள�ல் ஒன்� மிக ந�ண்� காணப்ப�ம். ��வ�ல் இ�     

கிைளத்�க் காணப்ப�ம். இஃ� ஆக்ஸான் என அைழக்கப்ப�ம்.  

• ஆக்ஸான்ப�ன்�ைனக் கிைளத்த, �மிழ் ேபான்ற அைமப்ப�ல் ��கின்ற�. இைவ நரம்�ச் ெசல் 

இைடெவள�க் �மிழ்கள் என அைழக்கப்ப�ம்.  

• இைவ நரம்�க் கடத்�ம் ெபா�ள் அல்ல� நரம்� சமிங்ைசகைள கடத்�ம் ெபா�ள் என்ற 

ேவதிப்ெபா�ளால் நிரப்பப்பட்�ள்ளன.  

• ஆக்ஸான��ள்ள ைசட்ேடாப�ளாசத்திற்� ஆக்ேஸாப�ளாசம் என்� ெபயர். 

• ஆக்ஸாைனச் �ழ்ந்�ள்ள ைமயலின் என்ற உைறயான� பலஅ�க்�கைளக் ெகாண்ட ஸ்வான் 

ெசல்களால் ஆன�.  இதன் ெவள� அ�க்கிற்� நி��ெலம்மா என்� ெபயர். 

• ஆக்ஸான�ன் கிைளத்த ���ப் ப�திகைளத் தவ�ர, மற்ற ப�திகைள நி��ெலம்மா ேபார்த்தியப� 

உள்ள�. ஆக்ஸான�ன்ம�� ைமயலின் உைறயால் உண்டாக்கப்ப�ம் இைடெவள�கள், ‘ேரன்வ�ய�ன் 

க�க்கள்’ எனப்ப�ம். நி��ெலம்மா ேரன்வ�யர் க�க்கள�ல் ெதாடர்ச்சியற்� காணப்ப�கிற�.  

• மின்�ண்டல் வ�ைரவாகக் கடத்�வைத ைமயலின் உைற உ�தி ெசய்கிற�. 

 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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2. மன�த �ைளய�ன் பல்ேவ� பாகங்கைளக் �றிப்ப�ட்�, அதன் பண�கைள�ம் �றிப்ப��க. 

மன�த �ைள �ன்� பாகங்களாகப் ப��க்கப்பட்�ள்ள�. 

          1. �ன் �ைள 

          2. ந� �ைள  

          3. ப�ன் �ைள 

�ைளய�ன் பாகங்கள் பண�கள் 

�ன் �ைள 

1.ெப� �ைள  

 

ேகட்டல், பார்த்தல் ,�ைவயறிதல்,�கர்தல்,ேப�தல். 

2.தலாமஸ் உணர்� மற்�ம் இயக்� உணர்வைலகைள கடத்�தல். 

3.ைஹேபாதலாமஸ் உண்�தல்,உடல்ெவப்பநிைல,ந�ர் ப��தல்,பா�ற� நடத்ைதைய 

ஒ�ங்�ப்ப�த்�தல். 

ந��ைள: 

 கார்ேபாரா �வாட்�ெஜமினா 

 

பல்ேவ� பார்த்தலின் அன�ச்ைச ெசயல்கைள�ம், பார்ைவய�ன் சார்� 

இயக்கத்ைதக் கட்�ப்ப�த்�தல், ஒ�ங்�ப�த்�தல்  

ப�ன்�ைள : 

1.சி��ைள 

 
நடத்தல் அல்ல� ஓ�தல்  ேபான்ற இயக்�தைசகள�ன் 

இயக்கங்கைள ஒ�ங்�ப�த்�கிற� 

2.பான்ஸ் ெப��ைளய�லி�ந்� சி��ைளக்�ச் ெசய்திகைளக் கடத்�கிற�. இதில் 

அைமந்�ள்ள ப�ற ைமயங்கள், உறக்கம், �வாசத்திற்கானைவ 

ஆ�ம். 

3.��ளம் இதயத்��ப்�, இரத்தக்�ழல்கள் ��க்கம், �ச்�வ��தல் 

ேபான்ற ெசயல்கைள ஒ�ங்�ப�த்�ம் பல்ேவ� 

அன�ச்ைச ெசயல்கள�ன் ைமயமாக ��ளம் ெசயல்ப�கிற�. 
 

3. மன�த உடலில் காணப்ப�ம் நாளமில்லாச் �ரப்ப�கைள�ம் அவற்றின்  அைமவ�டங்கைள�ம்  ெபய��க. 

 அவற்றில் ஏேத�ம் இரண்�ைனப் பற்றி வ��வாக எ��க.  

நாளமில்லாச் �ரப்ப�கள�ன் ெபயர்கள் அைமவ�டம் 

ப�ட்�ட்ட� �ரப்ப�, ப�ன�யல் �ரப்ப� தைல 

ைதராய்�, பாரா ைதராய்� க�த்� 

ைதமஸ் மார்� 

கைணயம்,அட்�னல்,இனப்ெப�க்க �ரப்ப�கள் வய�� 

1.ைதராய்� �ரப்ப� : 

  அைமவ�டம்:   

• க�த்�ப் ப�திய�ல் �ரல்வைளய�ன் இ��ற�ம் பக்கத்திற்� ஒன்றாக இ� க�ப்�கைள  உைடய 

அைமப்� ஆ�ம்.  

• இ� ைதராக்ஸின் என்ற ஹார்ேமாைனச் �ரக்கிற�. இதில் ைடேராசி�ம் (அமிேனா அமிலம்), 

அேயா��ம் உள்ளன. 

ைதராக்ஸின�ன் பண�கள் 

•  வளர்சிைத மாற்ற வ �தத்ைத உயர்த்�கிற�. 

•  உடலின் ெவப்பத்ைத அதிக�க்கத் �ண்�கிற�. 

• தி� வளர்ச்சி மற்�ம் மா�பா� அைடதைல ஊக்�வ�க்கிற�. 

• உடல் வளர்ச்சிைய மைற�கமாகப் பாதிப்பதால் இஃ� ஆ�ைம ஹார்ேமான் என�ம் 

அைழக்கப்ப�கிற�. 

• இரத்தத்தில் அேயா�ன் மற்�ம் சர்க்கைர அளைவ ஒ�ங்�ப�த்�கிற�. 

• சி�ந�ரகச் ெசயல்பாட்ைட�ம், சி�ந�ர்ப் ேபாக்ைக�ம் கட்�ப்ப�த்�கிற�. 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   

 

80www.Padasalai.Net



www.Padasalai.Net

ைதராய்�ன் �ைறபா�கள் :  

• ைதராக்ஸின�ன் �ைற �ரப்ப�னால் ஏற்ப�ம் �ைறபா� – எள�ய காய்டர், மிக்ஸி�மா, கி�ட்�ன�ஸம். 

• ைதராக்ஸின�ன் மிைக �ரப்ப�னால் ஏற்ப�ம் �ைறபா� – எக்ேசாஃப்தால்மிக் காய்டர் (அ)கிேரவ�ன் 

ேநாய். 

2.கைணயம் : 

• கைணயம் நாள�ள்ள, நாளமில்லாச் �ரப்ப�யாக இ�வழிகள�ல் ெசயல்ப�கிற�.  

• கைணயத்தின் நாளமில்லாச் �ரப்ப�ப் ப�தியாக லாங்கர்ஹான் திட்�க்கள் உள்ளன.  

• இதில் ஆல்பா, ப�ட்டா என்ற இ�வைகச்ெசல்கள் காணப்ப�கின்றன. ஆல்பா ெசல்கள் ��க்ேகாகான் 

ஹார்ேமாைன�ம் ப�ட்டா ெசல்கள் இன்�லின் என்ற ஹார்ேமாைன�ம் �ரக்கின்றன.  

• இன்�லின் �ைறவாகச் �ரப்பதால் டயாப�ஸ் ெமலிடஸ் ேதான்�கிற�. இரத்தத்தில் காணப்ப�ம் 

அதிகப்ப�யான,பயன்ப�த்தாத ��க்ேகாஸ் சி�ந��ல் ெவள�ேயற்றப்ப�கிற�. 

• ��க்ேகாகான்  இரத்தத்தில் சர்க்கைரய�ன் அள� �ைற�ம்ேபா� �ரக்கிற�. கிைளேகாஜைனக் 

��க்ேகாஸாக மாற்றமைடவைதத் �ண்� இரத்தச்சர்க்கைர அளைவ உயர்த்�கிற�.  

• இயல்பான இரத்தச் சர்க்கைர அள� 80 – 120 மி.கி. / ெடசி.லி. இரத்தம் என்ற நிைலையப் பராம�க்க 

இரத்தத்தில் சமஅள� இன்�லி�ம், ��க்ேகாகா�ம் இ�க்க ேவண்�ம். 

4. மியாஸிஸ் ப�ப்� ஏன் �ன்றல் ப�ப்� என அைழக்கப்ப�கிற�? அதன் பல்ேவ� நிைலகைளத் ேதைவயான  

     படங்க�டன் வ�ளக்�க. அதன் �க்கியத்�வம் பற்றிக் �றிப்� வைரக. 

�ன்றல் ப�ப்� : 

• மியாஸி- I இல் �ேராேமாேசாமின் எண்ண�க்ைக பாதியாகக்  

�ைறக்கப்ப�வதால் இைதக் �ன்றல் ப��� என�ம் அைழப்பர். 

• மியாஸிஸ் இரண்� ப���கள�ல் நைடெப�கிற�.  

அைவ மியாஸிஸ்-I  மியாஸிஸ்-II 

• மியாஸிஸ்-I  நான்� நிைலகள�ல் நைடெப�கிற�.  

         1.�ேரா நிைல 2.ெமட்டா நிைல 3.அனா நிைல 4.�ேலா நிைல. 

�ேரா நிைல I :  

• �ேராேமட்�ன் வைலப்ப�ன்னல் வைலயைமப்� இழந்� தன�த்த  

�ேராேமாேசாம்கள் ஒன்றிலி�ந்� ஒன்� வ��ப�கின்றன.  

உட்க�ச்சவ்�க் கைரந்� ேபாகிற�.                                                                  

• மியாஸிஸ், �ேராேமாேசாம்கள் வ�வங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 

• ெலப்ேடா�ன், ைசக்ேகா�ன்,பாக்கீ�ன், �ப்ேளா�ன்,                                                                                                   

ைடயாைகனசிஸ் என்ற�ைண நிைலகள�ல் ��ந்� ெகாள்ளப்ப�கின்றன. 

ெலப்ேடா�ன் :  

• �ேராேமாேசாம்கள் ��க்கமைடந்� �ல்ேபால் ேதான்�கின்றன. 

• ஒவ்ெவா� �ேராேமாேசா�ம் ெசன்ட்ேராமியர் ப�தி தவ�ர ஏைனய ப�திகள�ல் ந�ளவாக்கில் 

ப�ளக்கின்ற�. 

ைசேகாட்�ன்: 

• ஒத்திைசவான தாய், தந்ைத �ேராேமாேசாம்கள் இைண ேசர்கின்றன. இந்த இைண சினாப்சிஸ் 

எனப்ப�ம். இைவ இைண�ற்ற �ேராேமாேசாம்கள் இரட்ைடகள் எனப்ப�ம். 

பாக்கி�ன் :  

• �ேராேமாேசாம்கள் ��ங்கி த�த்�க் �ட்ைடயாகின்றன.   

• ஒவ்ேவார் இரட்ைட�ம் இப்ேபா� நான்� �ேராேம�ட்�கைளக் ெகாண்��ப்பதால், அைவ ெடட்ர� 

அல்ல� �வாட்�ேவலண்ட் என அைழக்கப்ப�கின்றன.  

• ஒத்திைசவான �ேராேமாேசாம் இைணகள் கயாஸ்ேமட்டா என்ற சில �ள்ள�கள�ல் ப�ைணந்� 

காணப்ப�கின்றன.இப்ப�மாற்றத்திற்� ��க்ேக கலத்தல் என்� ெபயர். 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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�ப்ேளா�ன் :  

• ��க்ேக கலத்தலின் ��வ�ல் ஒத்திைசவான �ேராேமாேசாம்கள�ன் ப��தல் �ன� அைடதல் 

எனப்ப�ம்..  

ைடயாைகனஸிஸ் :  

• உட்க�ச்சவ்�ம், உட்க� மண��ம் மைறகின்றன. கதிர் அைமப்� ைசட்ேடாப�ளாசத்தில் ேதான்�கிற�. 

ெமட்டா நிைல I :  

• �ேராேமாேசாம் ேம�ம் ��ங்கி இரட்ைடகள் கதிர்கள�ன் ைமயப் ப�திய�ல் தங்கள�ன் 

�ேராேம�ட்�கைள ைமய ப�திைய ேநாக்கியவா�ம், ெசன்ட்ேராமியர் ��வப் ப�திைய 

ேநாக்கியவா�ம் அைமகின்றன. 

அனா நிைல I:  

• கதிர் இைழகள் ��க்கமைடந்� இரண்� �ேராேமட்��கைளக் ெகாண்ட ��ைமயான 

�ேராேமாேசாம் எதிெரதிர் ��வங்கைள அைடகின்ற�.  

• இதனால், �ேராேமாேசாம் எண்ண�க்ைகய�ல் �ைறகிற�. எனேவ இப்ெபா�� ஒவ்ெவா� 

��வத்தி�ம் 

�ேலா நிைல I: 

• ஒவ்ெவா� ��வத்தி�ம், �ேராேமாேசாம் ெதா�திையச் �ற்றி உட்க�ச் சவ்� உ�வாகிற�. 

இவ்வா� ஒவ்ெவா� ��வத்தி�ம் பாதியள� �ேராேமாேசாம் உள்ள இரண்� ேசய் உட்க�க்கள் 

உ�வாகின்றன. 

• மியாஸிஸ் I -இன் ��வ�ல், உட்க�வ�ன் ேநர்ேகாணத்திற்�க் கிைடமட்டமாகச் ைசட்ேடாப�ளாசச் 

��க்கம் ஏற்பட்�ச் ெசல் ப�ப்பைடகிற�. ைசட்ேடாப�ளாசப் ப��த�க்�ச் ைசட்ேடாைகனசிஸ் என்� 

ெபயர். 

மியாசிஸ் II : 

• மியாசிஸ் II-இன் நிகழ்�கள் நான்� நிைலகள�ல் அறியப்ப�கின்றன.  இ� மேயா�க் ைமட்டாஸிஸ் 

என�ம் அைழக்கப்ப�கிற�. 

          அைவ, �ேராநிைல II, ெமட்டாநிைல II, அனாநிைலII, �ேலா நிைல II  

�ேராநிைல II : 

• �ேராேமாேசாம் இரட்ைடகள் ��கலைடகின்றன. ெசன்ட்�ேயால்கள், ஆஸ்டர் இைழகைள 

உண்டாக்கித் ��வத்திற்� நகர்த்�கின்றன. 

•  உட்க�மண�, உட்க�ச் சவ்�மைறகின்றன. 

ெமட்டாநிைல II :  

• �ேராேமட்��கள் ெசல்லின் ைமயப் ப�திய�ல் வந்� அைமகின்றன. ெசன்ட்ேராமியர் கதிர் 

இைழக�டன் இைணக்கப்பட்�ள்ள�. 

அனாநிைல II : 

• ெசன்ட்ேராமியர் இரண்டாகப் ப��வதால் இரண்� �ேராேமட்��கள் ப��கின்றன. இைவ தற்ெபா�� 

ேசய் �ேராேமாேசாம்கள் எதிெரதிர் ��வத்ைத ேநாக்கி நகர்கின்றன. 

�ேலா நிைல II :  

• இரண்� ��வங்கள�ல் உள்ள ஒ� ெதா�தி �ேராேமாேசாம்கள் ��ளைடந்� �ேராேமட்�ன் 

வைலப்ப�ன்னல் அைமப்பாக மா�கின்றன.  

• உட்க�ச் சவ்�, உட்க�மண� ம�ண்�ம் ேதான்�கின்றன. இவ்வா� இரண்� ேசய் உட்க�க்க 

உ�வாக்கப்ப�கின்றன. 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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ைசட்ேடாைகனஸிஸ் :  

• உட்க�வ�ற்� ேநர்�த்தாகச் ைசட்ேடாப�ளாசப் ப��தல் நைடெபற்� நான்� இனச் ெசல்கள் 

உ�வாக்கப்ப�கின்றன. 

மியாஸிஸ் ெசல் ப�ப்ப�ன் �க்கியத்�வம் : 

1. ஒவ்ெவா� சிற்றினத்தின் �ேராேமாேசாம் எண்ண�க்ைக, நிைலநி�த்தப்ப�வதற்காக ஒற்ைற ைமய    

   இனச்ெசல்கள் உ�வாக்கப் ப�கின்றன. 

2. ��க்ேக கலத்தல் நிகழ்வ�ல் ேசய்கள�ல் மர�ப் பண்�கள�ல் ேவ�பா�கள் ேதான்�தைல 

  ஏற்ப�த்�கிற�. 

3. இவ்ேவ�பா�கேள ப�ணாம வளர்ச்சிக்� அ�ப்பைடயாக அைமகின்றன. 

 

5. கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள ெசாற்கைள ைவத்� பத்திைய �ர்த்தி ெசய்க.                                                                                                                                                                     

( மண்ைடேயா�, �ள்ெள�ம்�த் ெதாடர், ைபயாேமட்டர், அரக்னாய்� உைற, �ைள, தண்�வடம்,   �ைள உைறகள், 

��ராேமட்டர் )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ைமய  நரம்� மண்டலத்ைதச்  �ற்றி�ள்ள  �ன்� பா�காப்�  உைறகள் ஒட்� ெமாத்தமாக _______________ என்� 

அைழக்கப்ப�கின்றன. _________ மற்�ம் ___________க்� அ�ய�ல் அைமந்�ள்ள ெவள�ப்�ற இரட்ைடக்க�ன உைற 

_______என அைழக்கப்ப�கிற�. ெமல்லிய�ம், இரத்த நாளங்கைளப் ெபற்ற�மான ந� உைறக்�_________ என்� ெபயர். 

�ைளைய�ம், தண்�வடத்ைத�ம் �ற்றி _______உட்�ற ெமல்லிய உைறக்�________ என்� ெபயர். 

வ�ைட :  

1.�ைள உைறகள் 2..மண்ைடேயா� 3.�ள்ெள�ம்�த் ெதாடர் 4. ��ராேமட்டர்   5.அரக்னாய்� உைற,    

7.ைபயாேமட்டர்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

6. ெகா�க்கப்பட்�ள்ள பாகங்கைள அதன் பண��டன் ெபா�த்�க.                                                                                                                                                                                                

(��ளம்,  சி��ைள,  �ன்�ைள,  தலாமஸ், ெப��ைளப்�றண�,  ப�ன்�ைள,  பான்ஸ்,  ைஹேபாதலாமஸ்).                                                                                                                                                                                                

அ) உறக்க ைமயம் மற்�ம் �வாச ைமயம்                                                                                                                                                                                                                                                                                

ஆ)   இதயத்��ப்�,   இரத்தக்�ழல்கள�ன்  ��க்கம்,    �ச்�வ��தல்    ேபான்ற   ெசயல்கைள    ஒ�ங்�ப�த்�ம்    

பல்ேவ�     அன�ச்ைசச் ெசயல்கள�ன்   ைமயம்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

இ) ெப��ைள, தலாமஸ் மற்�ம் ைஹப்ேபாதலாமஸ் ெகாண்ட�.                                                                                                                                                                                                       

ஈ) இயக்க மற்�ம் உணர்ப�திகள்.                                                                                                                                                                                                                                                            

உ) உணர்� மற்�ம் இயக்� உணர்வைலகைளக் கடத்�ம் �க்கியப் பண�ையச் ெசய்கிற�.                                                                                                                                                                          

ஊ) பா�ற� நடத்ைதைய ஒ�ங்�ப�த்�தல்.                                                                                                                                                                                                                                                      

எ) பான்ஸ், சி��ைள மற்�ம் ��ளம் ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கிய�.                                                                                                                                                                                         

ஏ) நடத்தல், ஓ�தல் ேபான்ற இயக்�தைசகள�ன் இயக்கங்கைள ஒ�ங்�ப�த்�கிற�. 

வ�ைட : 

அ. பான்ஸ்     ஆ. ��ளம்     இ. �ன்�ைள,      ஈ.ெப��ைளப்�றண�    உ.தலாமஸ்,    ஊ. ைஹேபாதலாமஸ்            

எ. ப�ன்�ைள,    ஏ. சி��ைள 

7. கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள மன�த �ைளய�ல் ப�ன்வ�ம் ெசயல்கைளக் கட்�ப்ப�த்�ம் ப�திகைள �ைறேய      

அ, ஆ, இ, ஈ எனக் �றிக்க.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

அ)�ைளய�ன் எப்ப�தி  உணர்�,  அறி�க்�ர்ைம,  நிைனவாற்றால்,  கற்பைனத்திறன்  காரணகா�யம்   

ஆய்ந்தறிதல் �தலியவற்றின்  இ�ப்ப�டமாகத்  திகழ்கிற�.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ஆ) �ைளய�ன் எப்ப�தி இயக்�தைசகள�ன் இயக்கங்கைள ஒ�ங்�ப�த்�கிற�.                                                                                                                                                               

இ) �ைளய�ன் எப்ப�தி உறக்கம் மற்�ம் �வாசத்திற்கானைவ.                                                                                                                                                                                                   

ஈ) �ைளய�ன்     எப்ப�தி   இதயத்��ப்�,      இரத்தக்   �ழல்கள�ன்   ��க்கம்,   �ச்�வ��தல்    ேபான்ற   

ெசயல்கைள ஒ�ங்�ப�த்�ம்  பல்ேவ�  அன�ச்ைச ெசயல்கள�ன் ைமயமா�ம். 

வ�ைட :  

அ.ெப��ைள 

ஆ.சி��ைள 

இ.பான்ஸ் 

ஈ.��ளம் 
 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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ghl«-4   jhtu§fë‹ Ïd¥bgU¡f«. 

1.அ) கன� உ�வா�ம் நிகழ்ச்சிையக் ��க.                                                                                                                                                                                                                                                                      

ஆ) இந்நிகழ்ச்சிய�ைனச் ��க்கமாக வ�வ�க்க.                                                                                                                                                               

இ) அந்நிக்ழ்வ�ைனக் �றிக்�ம் படத்திைன வைரந்� பாகங்கைளக் �றிக்க  

வ�ைட : 

அ.  க���தலின் வ�ைளவாக கன� உ�வாகிற�..  

ஆ)  

1) மகரந்தக்�ழல் க�ப்ைபக்�ள்  �ல் �ைளய�ன் வழியாக �ைழகிற�. 

2) மகரந்தக் �ழல் ெவ�த்�, ேகமிட்�கள் மகரந்தக் �ழலில் இ�ந்� க�ப்ைபக்�ள் ெசல்கின்றன. 

3) அண்டத்�டன் ஒ� ஆண் ேகமிட்  இைணகிற� இந்த இைணவ�ற்� க���தல் என்� ெபயர்.  

4)��ைமயைடந்த க��ற்ற �ட்ைடக்� ைசேகாட் என்� ெபயர். 

5)இ� க�வாக வளர்கிற�. 

இ) 

 

2.�க்�ம் தாவரங்கள�ல் நைடெப�ம் பாலினப் ெப�க்க �ைறய�ல் ஈ�ப�ம் இரண்� நிகழ்�கைள எ��க. 

அ.�தல் நிகழ்� மற்�ம் அவற்றின் வைககைள வ�வ�க்க. 

ஆ.அதன�ன் நன்ைம த�ைமகைள எ��க. 

வ�ைட : 

�க்�ம் தாவரங்கள�ல் நைடெப�ம் பாலினப் ெப�க்க �ைறய�ல் ஈ�ப�ம் இரண்� நிகழ்�கள். 

       1.மகரந்தச் ேசர்க்ைக       2.க���தல் 

அ. மகரந்தச் ேசர்க்ைக : 

• மகரந்தப் ைபய�லி�ந்� மகரந்தத் �ள்கள் �லக ��ையச் ெசன்றைட�ம் ெசயேல மகரந்தச் 

ேசர்க்ைக    என்� ெபயர். 

மகரந்தச் ேசர்க்ைக இரண்� வைகப்ப�ம். 

     1. தன் மகரந்தச் ேசர்க்ைக 

     2. அயல் மகரந்தச் ேசர்க்ைக 

தன் மகரந்தச் ேசர்க்ைக (ஆட்ேடாேகமி) : 

• தன் மகரந்தச் ேசர்க்ைக என்ப� ஆட்ேடாேகமிஎனப்ப�ம்.  

• ஒ� மல�ன் மகரந்தத் �ள், அேத மல�ல் உள்ள �லக ��ையச் ெசன்றைட�ம் அல்ல� அேத 

தாவரத்ைதச் ேசர்ந்த மற்ெறா� மல�ன் �லக ��ையச் ெசன்றைட�ம் இந்நிகழ்ச்சிக்�த் தன் 

மகரந்தச் ேசர்க்ைக என்� ெபயர் 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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அயல் மகரந்தச்ேசர்க்ைக (அல்ேலாேகமி) : 

 ஒ� மல�ன் மகரந்தத்�ள் அேத இனத்ைதச் சார்ந்த மற்ெறா� தாவரத்தின் மல�ல் உள்ள �லக 

��ையச் ெசன்றைடவ� அயல் மகரந்தச் ேசர்க்ைக அல்ல� அல்ேலாேகமி எனப்ப�ம். 

தன் மகரந்தச் ேசர்க்ைகய�ன் நன்ைமகள் : 

 இ�பால் மலர்கள�ல் மகரந்தச்ேசர்க்ைக கட்டாயமாக நைடெப�ம். 

 தன் மகரந்தச்ேசர்க்ைக �றக்காரண�கைளச் சார்ந்தி�க்கத் ேதைவ இல்ைல. 

 மகரந்தத் �ள்கள் வ �ணாவதில்ைல.  

தன் மகரந்தச்ேசர்க்ைகய�ன் த�ைமகள் : 

 �ைறந்த எண்ண�க்ைகய�ல் வ�ைதகள் உ�வா�ம். 

 க��ண் மிகக் �ைறவாக இ�க்�ம். எனேவ, வ�ைதகள் மிக நலிவைடந்த தாவரங்கைளேய 

உ�வாக்�ம். 

 �தியவைகத் தாவரங்கள் உ�வாகா�. அதன் காரணமாகத் தாவரங்கள் ப�ப்ப�யாக மைறய ேந��ம். 

அயல் மகரந்தச் ேசர்க்ைகய�ன் நன்ைமகள் : 

 �திய ரகங்கள் உ�வா�ம். 

 நன்� �ைளக்�ம் திற�ைடய வ�ைதகள் உ�வா�ம். 

 திடமான தாவரங்கைள உ�வாக்�ம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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4. 

 

5. 

 

 

6. ஒ�வ�த்திைலத் தாவர வ�ைதய�ன் அைமப்ைப வ�வ�க்க. 

ஒ�வ�த்திைல வ�ைதய�ன் அைமப்� (ெநல் ): 

 ெநல், தாவரத்தின் வ�ைத என அைழக்கப்பட்டா�ம் அஃ� உண்ைமய�ல் ஒ� கன�யா�ம்.  

 இ� ெவ�யாஒ� வ�ைத�ைடய தன�க்கன� ஆ�ம். இதற்�க் ேக�யாப்சிஸ் என்� ெபயர். 

 ெநல் வ�ைதய�ன் உைற மிக ெமல்லியதா�ம். கன��ைற ெமல்லிய�;வ�ைத�ைற�டன் 

இைணந்�ள்ள�.  

 கன�யான� ெபா�வாக மஞ்சள் நிறப் �வ�ச் ெசதிலா�ம் �க்காம்�ச் ெசதில்களா�ம் 

�டப்பட்�ள்ள�. ெபா�வாக இதற்� உமி என்� ெபயர்.  

 க�வான� ஸ்�ட்டல்லம் எனப்ப�ம் ஒ� வ�த்திைலைய�ம், ��கிய அச்ைச�ம் ெகாண்�ள்ள�.  

 ��கியஅச்சி�ைடய அ��ன�ய�ல் �ைளேவ�ம், �ன� �ைனய�ல் �ைளக்��த்�ம் உள்ளன. 

 �ைள ேவரான� ேகாலிேயாைரசா எனப்ப�ம். �ைளேவர் உைறய�னால் �டப்பட்�ள்ள�. 

இேதேபான்� �ைளக்��த்� ேகாலியாப்ைடல் எனப்ப�ம் 

 �ைளக்��த்தின் அ�க்க�வ�லி�ந்� ேதான்�ம் ேவர்கள் ேவற்றிட ேவர்கள் எனப்ப�ம்.�திர்ந்த 

பய��ல் சல்லித் ேவர்த் ெதா�ப்பாக மா�கிற�. 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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7. கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள படத்ைத உற்�ேநாக்�க.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

அ) படத்ைத வைரந்� பாகங்கைளக் �றிக்க.                                                                                                                                                                                                                                                           

ஆ) க���த�க்�ப் ப�ன்  E, F  தாவரத்தின் எந்தப் பாகமாக மா�கின்றன?  

                                                                                                                                    அ. 

 

 

ஆ. க���த�க்�ப் ப�ன்  E (�ற்ைப) கன�யாக மா�கிற�.  F (�ல்)  வ�ைதயாக  மா�கிற�. 

8. கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள படங்கைள உற்�ேநாக்�க. ப�ன்வ�வனவற்றிற்� வ�ைடயள�க்க:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

அ) இங்� காண்கின்ற இனப்ெப�க்க�ைறையப் ெபய��க.                                                                                                                                                                                                           

ஆ) எந்த உய��ய�ல் இந்தவைகயான இனப்ெப�க்க�ைற காணப்ப�கிற�?                                                                                                                                                                                                        

இ) இந்த இனப்ெப�க்க�ைற உய��கள�ல் ேவ�பா�கைள உ�வாக்�கின்றதா?    

வ�ைட :  

அ)ப�ளத்தல் �ைற இனப்ெப�க்கம். 

ஆ)அம�பா மற்�ம் பாக்��யா 

இ) இந்த இனப்ெப�க்க�ைற உய��கள�ல் ேவ�பா�கைள உ�வாக்�வ� இல்ைல. 

 

9. கீேழெகா�க்கப்பட்�ள்ள தாவரங்கள் உங்கள் ேதாட்டத்தில் இ�ப்பதாகக் கற்பைன ெசய்�ெகாள்க.                                                                                                         

அ. ேதன �க்கள் ேதாட்டத்ைத நா�வ�கின்றன. ஆனால், ேதன �க்கள் எல்லா மலர்கைள�ம் நா�ச்    ெசல்கின்றனவா?                                                                                          

ஆ. ேதன �க்கள் எந்ெதந்த மலர்கைள நா�ச் ெசல்கின்றன?  உங்கள்  வ�ைடக�க்�த்த�ந்த  காரணங்கைளத் த�க.                                                                                            

(மல்லிைக, அரள�, ெகான்ைற, ேராஜா, தாமைர, ேசாளம், க�ம்�, �ங்கில், சாமந்தி, ேடலியா, �ல், ெதன்ைன, பட்டாண�) 

வ�ைட : 

 இல்ைல. ேதன�க்கள் எல்லா மலர்கைள�ம்  நா�ச்  ெசல்வதில்ைல. 

ேதன�க்கள் நா�ச்ெசல்�ம் மலர்கள் : 

 மல்லிைக,அரள�,ெகான்ைற,.ேராஜா,தாமைர,சாமந்தி,ேடலியா,பட்டாண� 

காரணம் :  

 ேதன�க்கள் மலர்கள�ன் பல வண்ண நிற அல்லிகளால் ஈர்க்கப்ப�கின்றன. 

 ஒ� சில மலர்கள் நல்ல மண�ம் �ச்சிகள் உண்�வதற் ேகற்ற ேதைன�ம் �ரக்கின்றன. 

 

10. ஒ� வ�வசாய� A, B என்ற இரண்� வயல்கள் ைவத்�ள்ளார். அந்த இரண்� வயல்கள��ம் பட்டாண� (ைபசம் 

சட்ைடவம்) வ�ைதத்�ள்ளார்.  வயல் A  பறைவக�ம்  �ச்சிக�ம்   ெந�ங்காமல்   இ�க்க, வைலகளால் 

�டப்பட்�ள்ள�.  வயல் B  வைலகளால் �டப்படாமல் உள்ள�.                                                                                                                                                                                                                               

அ) வயல் A மற்�ம் வயல் B கள�ல் எந்தவைகயான மகரந்தச் ேசர்க்ைக நைடெப�ம்?                                                                                                                                                                           

ஆ) எந்த வயல் அதிக மக�ைலத் த�ம்?                                                                                                                                                                                                                                                               

இ) அ�த்த �ைற பய�ர் ெசய்� வ�ைளச்சைல உயர்த்�வதற்� வ�வசாய� எந்த வயலின் வ�ைதகைளத் ேதர்ந்ெத�ப்பார்?  

உங்கள் வ�ைடக்�க் காரணம் த�க. 

 அ. வயல் A ய�ல் தன் மகரந்தச் ேசர்க்ைக நைடெப�ம். 

             வயல், B ய�ல் அயல் மகரந்தச் ேசர்க்ைக நைடெப�ம். 

 ஆ. வயல் B அதிக மக�ைலத் த�ம். 

 இ. வயல் B ய�ன் வ�ைதகைளத் ேதர்ந்ெத�ப்பார்.                                                                                    

 ஏெனன�ல் இவ்வ�ைத அயல் மகரந்தச் ேசர்க்ைகய�ன் �லம் கிைடத்ததால் இைவ நன்� �ைளக்�ம் 

திறன், �திய பண்�கள் காணப்ப�ம் மற்�ம் அதிக மக�ைலக் ெகா�ப்பைவயாக இ�க்�ம். 

 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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11. மா, ெதன்ைன இரண்�ேம உள்ஒட்�சைதக் கன�களா�ம். மாவ�ல் ந�த்ேதால் உண்�ம் ப�தியா�ம். ஆனால் 

ெதன்னங்கன�ய�ல்  ந�த்ேதால் உண்�ம் ப�தி அல்ல. அப்ப�யானால்,                                                                                                                                                                                                                                  

அ) ெதன்னங்கன�ய�ல் உண்�ம் ப�தி எ�?                                                                                                                                                                                                                                                                       

ஆ) ஏன் ெதன்னங்கன� நார் ேபான்ற ந�த்ேதால் ெபற்�ள்ள�?                                                                                                                                                                                                                   

இ) நார் ேபான்ற ந�த்ேதால் ெபற்றி�ப்பதால் ேவ� என்ன நன்ைம என உங்களால் �ற ���மா? 

வ�ைட : 

    அ. க��ண் என்� அைழக்கப்ப�ம் எண்ேடாஸ்ெபர்ம். 

    ஆ. ந��ன் �லம் கன� பர�த�க்� ஏ�வாக ெதன்னங்கன� நார் ேபான்ற ந�த்ேதால் ெபற்�ள்ள�. 

    இ. ந�ரைலகள�ன் ந�ேராட்டம் �லம் ெவ��ரத்திற்� எ�த்�ச் ெசல்லப்ப�வதற்காக நார் ேபான்� ந�த் 

ேதால் அைமந்�ள்ள�. ேம�ம் கன� வ�ைரவ�ல் அ�கா�.ெதன்னங்கன�ய�ன் நார் ேபான்ற ந�த்ேதாலில் 

இ�ந்� நார்கள் எ�க்கப்ப�கின்றன. இ� கய�கள், ெமத்ைதகள்,தைர வ��ப்�கள் ெசய்ய பயன்ப�கின்றன. 

 

12. கீ�ள்ளவற்ைறப் ப�ன்வ�ம் தைலப்�கள�ல் வைகப்ப�த்�க்க.                                                                                                                                                                                                    

அ) கன�                          ஆ) வ�ைத                  இ) கன��மில்ைல வ�ைத�மில்ைல                                                                                                                

(தக்காள�, ெவள்ள�, �ைளத்தப்பய�, உ�த்த பட்டாண�, திராட்ைச,  சில� (சிவகீைர), உ�ைளக்கிழங்�, க�ம்� , ஆப்ப�ள், 

ெகா�அவைர).  

வ�ைட : 

கன�  வ�ைத கன��மில்ைல வ�ைத�மில்ைல                                                                                                                 

தக்காள�,  

ெவள்ள�  

திராட்ைச 

ஆப்ப�ள் 

உ�த்த 

பட்டாண� 

ெகா�அவைர 

�ைளத்தப்பய� 

சில� (சிவகீைர), 

உ�ைளக்கிழங்�,  

க�ம்� 

 
 

 13. உலர்கன�கள�ன் ெபயர்ப்பட்�யல் கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன. அக்கன�கைள, உலர்கன�ய�ன் வைகக�க்ேகற்ப 
வைகப்ப�த்�க. 

(ப�த்தி, �ைரடாக்ஸ், ெநல், ஆமணக்�, ெகாத்தமல்லி, அவைர, பட்டாண�, எ�க்�, அந்திமந்தாைர , �ந்தி�, 

க�ேவலம், ெவண்ைட) 

அ) அக்கீன்   ஆ) ேக�யாப்சிஸ்   இ) சிப்ெசலா   ஈ) ெகாட்ைட   உ) க்�ேமாகார்ப்     ஊ) ெலாெமண்டம்  எ) ெரக்மா                                               

ஏ) காப்�ல் அைறெவ�கன�   ஐ) காப்�ல் த�ப்�ச்�வர் ெவ�கன�   ஒ) ஒ��றெவ�கன�  ஓ) இ� �றெவ�கன� 

வ�ைட :  

அ அக்கீன்    அந்திமந்தாைர 

ஆ ேக�யாப்சிஸ் ெநல் 

இ சிப்ெசலா �ைரடாக்ஸ் 

ஈ ெகாட்ைட �ந்தி� 

உ க்�ேமாகார்ப் ெகாத்தமல்லி 

ஊ ெலாெமண்டம்   க�ேவலம் 

எ ெரக்மா   ஆமணக்� 

ஏ காப்�ல் அைறெவ�கன� ப�த்தி 

ஐ காப்�ல் த�ப்�ச்�வர் ெவ�கன�    ெவண்ைட 

ஒ ஒ��றெவ�கன� எ�க்� 

ஓ இ� �றெவ�கன� பட்டாண� 

 

 
 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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14. ேமான�ஷ் சைமயலைறக்�ள் �ைழய ேநர்ந்த ெபா��, அவன�ன் தாய், கதம்பசாம்பார் தயார் ெசய்வதற்�த் 
ேதைவயான ெபா�ள்கள் ைவத்தி�ந்தார். ேமான�ஷ் அப்ெபா�ள்கைளப் பார்க்கின்றான். கன�கள�ன் வைகக�க்ேகற்ப, 
சாம்பா�க்�த் ேதைவயான ெபா�ள்கைளப் ப��த்�ைவக்க ேமான�ஷ்க்� உத�ங்கள்.(ப�ப்�, �ள�, கத்த�க்காய், 

தக்காள�, ��ங்ைகக்காய், ெகாத்தமல்லி, க��, ெவண்ைடக்காய், மா) 

வ�ைட : 

ெபா�ள்கள் கன� வைக 

ப�ப்� இ� �ற ெவ�கன� – ெல�ம் 

�ள� ப�ள�க்கன� – ெலாெமண்டம் 

கத்த�க்காய், ��சைதக் கன� – ெபர்� 

தக்காள�, ��சைதக் கன� – ெபர்� 

��ங்ைகக்காய் காப்�ல்- அைற த�ப்�ச்�வர் ெவ�கன� 

ெகாத்தமல்லி ப�ள�க் கன� – க்�ேமாகார்ப் 

க��, சிலிக்�வா (ஒ� வைக உலர்ெவ�க்கன�) 

ெவண்ைடக்காய், காப்�ல் – அைற த�ப்�ச்�வர் ெவ�க்கன� 

மா உள் ஓட்�ச் சைதக்கன� – ட்�ப் 

 

15. கீேழெகா�க்கப்பட்�ள்ள �றிப்�கள�ன்ப� இ�வ�த்திைல வ�ைதய�ன் பாகங்கைளப் ெபய��க. 

அ) ஆரம்பநிைலேவர் ___________________ 

ஆ) ஆரம்பநிைலதண்� __________________ 

இ) க�வ�ற்�த் ேதைவயான உண� அடங்கிய சைதப்பற்�ள்ள ப�தி___________________ 

ஈ) வ�ைதையச் �ற்றி�ள்ள ெவள�பா�காப்� உைற_____________________________ 

உ) வ�ைத�ைறய�ல் காணப்ப�ம் சிறிய �ைளய�ன் ெபயர் ____________________ 

வ�ைட : 

அ. �ைளேவர் 

ஆ. �ைளக்��த்� 

இ. வ�த்திைல 

ஈ. வ�ைத�ைற 

உ. ைமக்ேராைபல் 

 

16. மகரந்தேசர்க்ைகய�ன் வைககள் யாைவ?  எந்த வைக மகரந்தேசர்க்ைக நன்ைம தரக்��ய�?  ஏன் ? 

வ�ைட : 

மகரந்தச் ேசர்க்ைகய�ன் வைககள் : 

       1. தன் மகரந்தச்ேசர்க்ைக  

       2. அயல் மகரந்தச்ேசர்க்ைக 

 அயல் மகரந்தச்ேசர்க்ைக நன்ைம தரக் ��ய�. 

காரணம் :  

 வ�ைதகள் திடமான தாவரங்களாக வள�ம் தன்ைமையப் ெபற்றி�க்�ம். 

 �திய தாவர வைககள் உ�வா�ம். 

 நன்� �ைளக்�ம் திற�ைடய வ�ைதகள் உ�வா�ம். 

 
 
 
 
 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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17. தன்மகரந்தச்ேசர்க்ைக (ஆட்ேடாேகமி) என்றால் என்ன? அதன் நன்ைமகைள�ம், த�ைமகைள�ம் �றிப்ப��க. 
ஒ� மல�ன் மகரந்தத் �ள், அேத மல�ல் உள்ள �லக ��ையச் ெசன்றைட�ம் அல்ல� அேத தாவரத்ைதச் ேசர்ந்த 
மற்ெறா� மல�ன் �லக ��ையச் ெசன்றைட�ம் இந்நிகழ்ச்சிக்�த் தன் மகரந்தச் ேசர்க்ைக என்� ெபயர். 

வ�ைட : 

தன் மகரந்தச் ேசர்க்ைகய�ன் நன்ைமகள் : 
 இ�பால் மலர்கள�ல் மகரந்தச்ேசர்க்ைக கட்டாயமாக நைடெப�ம். 
 தன் மகரந்தச்ேசர்க்ைக �றக்காரண�கைளச் சார்ந்தி�க்கத் ேதைவ இல்ைல. 
 மகரந்தத் �ள்கள் வ �ணாவதில்ைல. 

 தன் மகரந்தச்ேசர்க்ைகய�ன் த�ைமகள் : 
 �ைறந்த எண்ண�க்ைகய�ல் வ�ைதகள் உ�வா�ம். 
 க��ண் மிகக் �ைறவாக இ�க்�ம். எனேவ, வ�ைதகள் மிக நலிவைடந்த தாவரங்கைளேய 

உ�வாக்�ம். 
 �தியவைகத் தாவரங்கள் உ�வாகா�. அதன் காரணமாகத் தாவரங்கள் ப�ப்ப�யாக மைறய ேந��ம். 

 

18. மகரந்தச்ேசர்க்ைக என்றால் என்ன? மகரந்தச்ேசர்க்ைகக்கான பல்ேவ� உய��ள்ள, உய�ரற்ற  காரண�கைள வ�ளக்�.  

மகரந்தச்ேசர்க்ைக :  

      மகரந்தப்ைபய�லி�ந்� மகரந்தத்�ள்கள் �லக ��ையச் ெசன்றைட�ம் ெசயேல மகரந்தச்ேசர்க்ைக 

எனப்ப�ம். 

மகரந்தச்ேசர்க்ைகக்கான உய��ள்ள காரண�கள் : 

  வ�லங்�கள், பறைவகள், �ச்சிகள் 

வ�லங்� வழி மகரந்தச்ேசர்க்ைக : 

 பறைவகள், அண�ல்கள்,�ச்சிகள் மலர்கள�ன் பல வண்ணங்களால் ஈர்க்கப்ப�கின்றன. 

 சில மலர்கள் நல்ல மண�ம் , �ச்சிகள் உண்�வதற்ேகற்ப ேதைன�ம் �ரக்கின்றன. 

 மலர்கள�ன் பல வண்ணம் பறைவகள், அன�ல்கள் மற்�ம் �ச்சிகைள ஈர்க்கிற�. 

மகரந்தச்ேசர்க்ைகக்கான உய�ரற்ற  காரண�கள் : 

காற்� வழி மகரந்தச்ேசர்க்ைக (அன�ேமாஃப�லி) : 

 காற்றின் �லம் மகரந்தச்ேசர்க்ைக நைடெப�ம் ெப�ம்பாலான மலர்கள் சிறியதாக�ம் மணமற்ற 

தாக�ம் ேதன்�ரப்� அற்றதாக�ம் இ�க்�ம் 

 அதிக அள� மகரந்தத் �ள் உ�வாக்கப்ப�கிற�. 

 மகரந்தத்�ள்கள் உலர்ந்� காணப்ப�ம். 

 சில மகரந்தத் �ள்கள�ல் இற�கள் காணப்ப�ம். எ.கா – மக்காச் ேசாளம். 

ந�ர் வழி மகரந்தச் ேசர்க்ைக (ைஹட்ேராஃப�லி) : 

 ந�ர் வாழ்த் தாவரங்கள�ல் நைடெப�கிற�. எ.கா - வாலிஸ்ந��யா 

 மலர்கள் சிறியதாக�ம் மிக �ண்ண�யதாக�ம் காணப்ப�ம். 

ghl«-7  R‰W¢NHš ghJfh¥ò 

1. அ) கீ�ள்ள ெபா�ள்கைள வைகப்ப�த்�க. கட்ைட, காகிதம், ப�ளாஸ்�க், �ற்கள்.  

  ஆ) உங்க�ைடய வைகப்பாட்�ற்கான வ�ளக்கத்ைதக் த�க. 

வ�ைட :  

அ) உய�ர்  சிைதவைட�ம்   கழி�ப்  ெபா�ட்கள் : கட்ைட, காகிதம், �ற்கள் 

         உய�ர்  சிைதவைடயாக்  கழி�ப் ெபா�ட்கள் : ப�ளாஸ்�க்  

ஆ)                                                                                                                                                

உய�ர்-சிைதவைட�ம்  கழி�ப்  ெபா�ட்கள்:  கழி�ப் ெபா�ட்கள் உய��யல் ெசயல்பா�கள�ன் காரணமாகேவா 

அல்ல� �ண்�ய��கள�ன் ெசயல்பா�கள�ன் காரணமாகேவா சிைதவைடந்தால் அ� உய�ர் சிைதவைட�ம் 

கழி�ப் ெபா�ள்கள் எனப்ப�ம்.  எ.கா : கட்ைட, காகிதம், �ற்கள் 

உய�ர்-சிைதவைடயாக்  கழி�ப்  ெபா�ட்கள்:  கழி�ப்  ெபா�ட்கள்   உய��யல் ெசயல்பா�கள�ன் காரணமாகேவா 

அல்ல�  �ண்�ய�ர்கள�ன்  ெசயல்பா�கள�ன்  காரணமாகேவா   சிைதவைடயாத    கழி�ப் ெபா�ட்கள் உய�ர்-

சிைதவைடயாக் கழி�ப் ெபா�ள்கள் எனப்ப�ம். எ.கா : ப�ளாஸ்�க். 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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2.உங்க�ைடய ப�திய�ல் ந�ர்த் தட்�ப்பாட்�னால் மக்கள் அல்லல்ப�கிறார்கள்.  எனேவ, ந�ர்  தட்�ப்பாட்�ைனத் தவ�ர்க்க 

என்ெனன்ன �ைறகைள ைகயா�வ �ர்கள்? 

வ�ைட : 

 ேமகத்தில் (ேவதிப்ெபா�ட்கள்) ��தல்:  ந�ர் ேகார்த்த ேமகங்கள�ல் ெபாட்டாசியம் அேயாைட� �கள்கைள 

�வ�  மைழ ெபாழியச் ெசய்யலாம்.  

 

 உப்�ந�ைரக் ��ந�ராக மாற்�தல்:  கடல் ந�ைர ��ந�ராக மாற்ற தைலகீழ் சவ்�� பரவல் �ைறைய 

ப�ன்பற்றலாம்.  

 

 அைணகள் ந�ர் ேதக்கங்கள் :  அைணகள் மற்�ம் ந�ர்ேதக்கங்கள�ல் அதிகமாக ந�ைர ேசமித்�, �ழாய்கள் 

மற்�ம் கால்வாய்கள் �லம் ேதைவப்ப�ம் இடங்க�க்� ந�ைர எ�த்�ச் ெசல்லலாம்.  

 

 ந�ர்ப்ப���க� : வ�ைசயாக அைமந்�ள்ள சி�சி� அைணகள் அல்ல� ஏராளமான நதி ந�ர்க் கிைளகள் 

ஆகியைவ �லம் தண்ண�ர் ெவள்ளமாகப் ெப�கி வ �ணாகாமல் ேதக்கி ைவக்கலாம்.  

 

 மைழந�ர் ேசக�ப்� : மைழந�ர் ேசக�ப்� என்ப� வ ��கள�ன் ேமற்�ைர மற்�ம் ைமதானங்கள�ல் வ��ம் 

மைழந�ைர நிலத்த�ய�ல் ேசமிப்பதா�ம். இதனால் மைழ ந�ர் வ �ணாவைத மற்�ம் ெவள்ளம் ஏற்ப�வைத 

த�க்கலாம்.  

 

 ஈர நிலங்கள�ல் ேசமித்தல் :  ஈரமான நிலத்தில் ேசமிக்கப்பட்�ள்ள ந�ர் ேதைவயான ேநரங்கள�ல் மற்ற 

இடத்திற்� எ�த்�ச் ெசல்ல பயன்ப�த்தலாம்.  

 

 வ ��கள�ல் ேசமித்தல் : வ ��கள�ல் நம் வாழ்க்ைக �ைறகள�ல் சிறிய மா�தல்கைளக் ெகாண்� ந�ைரச் 

ேசமிக்கலாம். �ைறந்த ந�ைரப் பயன்ப�த்�தல், �ள�ய�க்� உபேயாகப்ப�த்திய ந�ைர �ல் ெவள�க�க்�ப் 

பாய்ச்�தல், வ �ட்�த் ேதாட்டங்கள், வாகனங்கள் க��தல் ேபான்ற ேவைலக�க்� �ைறந்த அளவ�லான 

ந�ைரப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம்.  

 

 ெதாழிற்சாைலகள�ல் ேசமித்தல் : இயந்திரங்கைளக் �ள�ர்வ�க்கப் பயன்ப�த்�ம் ந�ைரச் �த்திக�த்� ம� 

�ழற்சிய�ல் ஈ�ப�த்தி ம�ண்�ம் பயன்ப�த்தலாம். 

 

3.�ைக, �ைக  எங்� ேநாக்கி�ம்  �ைக மண்டலம்  இச்�ழல்  உடல்  நலத்திற்� ஏற்றதா என்பைத ஏற்�க் 

ெகாள்கிற�ர்களா?  

வ�ைட: 

 இல்ைல, உடல் நலத்திற்� ஏற்ற� அல்ல. 

காரணம்:  

 �ைக மண்டலத்தில் உள்ள கார்பன் �கள்கள் �வாசம் �லம் உடலின் உள்ேள ெசன்�  இரத்தக் 

�ழாய்கள�ல் ப�ைவ ஏற்ப�த்�ம், இதனால் மாரைடப்� ஏற்ப�ம். 

 

 �ைகய�ல் உள்ள  CO2 வள�மண்டல ெவப்ப மா�த�க்� காரணமாக அைமந்�, வள�மண்டல ெவப்ப 

நிைலைய உயர்த்�ம்.  

 

 நிலம், ந�ர் மாசைட�ம்.  

 

 �ைகய�ல் உள்ள அதிகமான CO2 ஆல் அமிலமைழ உண்டா�ம்.  இதனால் வ�வசாய பய�ர்கள்  

         பாதிப்பைட�ம்.  

 நம� �ைரய�ரல் மற்�ம் �வாசப் பாைதகள் பாதிக்கப்ப�வேதா� �வாசக் ேகாளா�கைள�ம் 

ஏற்ப�த்�கிற�. 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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4.க�ைய எ�ப்பதனால் ஏற்ப�ம் த�ைம பயக்�ம் ெசயல்கைளப் பட்�யலி�க. 

 வ�ைட : 

 மா� �கள்கள் உ�வாகின்றன.  

 �வ� ெவப்பமாத�க்� காரணமாகின்ற�.  

 அதிகப்ப�யான வா� ெவள�ேயற்றப்ப�கிற�.  

 நிலத்த� ந�ர் மற்�ம் ந�ர்வள ஆதாரங்கைளப் பாதிக்கின்ற�.  

 ந�ர் மற்�ம் நிலம் மா�பா� அைடயக் காரணமாகின்ற�.  

 நிலத்த�ய�ல் உள்ள கந்தகத் �கள்கள் அமிலமைழ உ�வாகக் காரணமாகின்ற�.  

 பாதரசம், �ேரன�யம், ேதா�யம், ஆர்சன�க் மற்�ம் கன உேலாகங்கள் கலந்த கலைவய�ல் இ�ந்�  

ெபறப்ப�ம்  கழி�ப் ெபா�ள்கள் மன�த�க்� த�ங்� வ�ைளவ�க்கின்ற�.  

 

பாடம் - 10     அ�க்க�ம் �லக்��க�ம்                                                                                                                     

1. அம்ேமான�யா, ைஹட்ரஜன் �ேளாைர� வா��டன் வ�ைன��ந்� ெவண்ண�ற வா�வான அம்ேமான�யம் 

�ேளாைரைடத்  த�கிற�. கண்ணா�க்  �மிழ் A-ல்  உள்ள NH3  ன் ப�மன் கண்ணா�க் �மிழ் B-ல் உள்ள  HCl – ன்  

ப�மைனப் ேபால் �ன்� மடங்� உள்ள�.                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
அ) கண்ணா�க் �மிழ் A-ல் உள்ள அம்ேமான�யாவ�ன் ேமால் எண்ண�க்ைக யா�?                                                                                                                                                                

ஆ) அைடப்பாைனத் திறந்த�டன் உ�வா�ம்  NH4Cl-ன்  நிைறையக் கிராமில் கணக்கி�க.                                                                                                    

( அ� நிைற N= 14 , H =1 , Cl = 35.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

இ) வ�ைன நிைற�ற்ற ப�ன் எஞ்சிய��க்�ம் வா� எ� ?                                                                                                                                                                                                                 

ஈ) இவ்வ�ைனக்கான ேவதிச்சமன்பாட்ைட எ��க. 

வ�ைட : 

 அ. அம்ேமான�யாவ�ன் ேமால்கள�ன் எண்ண�க்ைக = 67.2 / 22.4 லி = 3 ேமால் அம்ேமான�யா 

 ஆ.  (அ� நிைற N=14, H=1, Cl=35.5)  எனேவ NH4Cl ன் நிைற = 1(N)+4(H)+1(Cl) = 1(14)+4(1)+1(35.5) = 53.5கி 

      NH4Cl ன் நிைற கிராமில் = �லக்�� நிைற × ேமால்கள�ன் எண்ண�க்ைக = 53.5 × 1 = 53.5 கி 

 இ. அம்ேமான�யா 

 ஈ. NH3 + HCl        NH4Cl 

2. ைநட்ேரா கிள�ச�ன் ெவ�ம�ந்தாகப் பயன்ப�கிற�. ெவ�த்தல் வ�ைனக்கான சமன்பா�                                                                       

4C3H5(NO3)3( I ) → 12 CO2(g) + 10 H2O(I) + 6 N2(g) + O2(g)      ( அ� நிைற C= 12 , H =1 , N = 14, O = 16)                                                                            

அ) இச்சமன்பாட்�ல் ப�ன்வ�வனற்றின் ேமால்கள�ன் எண்ண�க்ைக யா� ?                                                                

1) ைநட்ேரா கிள�ச�ன்  2) உ�வான வா� �லக்��கள்.                                                                                 

ஆ) ஒ� ேமால் ைநட்ேரா கிள�ச�ன�ல் இ�ந்� கிைடக்�ம் வா� �லக்��கள�ன் எண்ண�க்ைக யா�?                                                                                                                                   

இ) ஒ� ேமால் ைநட்ேரா கிள�ச�ன�ன் நிைற யா� ? 

வ�ைட : 

அ. 1.ைநட்ேரா கிள�ச�ன் = 4 ேமால்  2) உ�வான வா� �லக்��கள் – 19 ேமால்.  

ஆ.  4 ேமால் ைநட்ேரா கிள�ச�ன் 19 ேமால் வா� �லக்��கைளத் த�ம். 

   ஃ 1 ேமால் ைநட்ேரா கிள�ச�ன் = 19/4 = 4.75 ேமால் வா� �லக்��கள். 

இ. ைநட்ேரா கிள�ச�ன்  C3H5(NO3)3  = (12×3) + (5×1) + (14×3) + (9×16) 

                                        = 36 + 5+ 42 + 144  

                                        = 227 கி                

 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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3. ேசா�யம் ைப கார்பேனட்ைட ெவப்பப்ப�த்�ம்ேபா� ப�ன்வ�மா� சிைதவைடகிற�.                                                   

                 2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2                            

 அ) இச் சமன்பாட்�ல் எத்தைன ேமால்கள் ேசா�யம் ைபகார்பேனட் உள்ள�?                                                                                           

ஆ) ேசா�யம் ைபகார்பேனட்�ன் நிைற யா� ?                                                                                                                              

இ) இச் சமன்பாட்�ல் எத்தைன ேமால்கள் கார்பன் ைடஆக்ைஸ� உள்ள�? 

வ�ைட : 

அ. 2 ேமால் ேசா�யம் ைபகார்பேனட் ( NaHCO3 ) 

ஆ. NaHCO3 ன் நிைற = 1(Na )+ 1(H )+ 1(C )+ 3(O)   

                                          = 1 (23 )+ 1(1) +1 (12) + 3 (16) 
                                          = 23+1+12+48                                                                                     

                                         = 168 கி 

இ. 1 ேமால் கார்பன் ைட ஆக்ைஸ� 

 

4.  40 கிராம் கால்சியம் 56 கிராம் கால்சியம் ஆக்ைஸ�லி�ந்� ப��த்ெத�க்கப்ப�கிற� ? 

( அ� நிைற Ca = 40, O = 16 ) 

அ) 56 கிராம் கால்சியம் ஆக்ைச�ல் உள்ள ஆக்ஸிஜன�ன் நிைற யா� ? 

ஆ) இதி�ள்ள ஆக்ஸிஜன�ன் அ�க்கள�ன் ேமால் எண்ண�க்ைகையக் கணக்கி�க. 

இ) 40 கிராம் கால்சியத்தி�ள்ள கால்சியம் அ�க்கள�ன் ேமால் எண்ண�க்ைக யா�? 

ஈ) 1000 கிராம் கால்சியம் ஆக்ைச�லி�ந்� கிைடக்�ம் கால்சியத்தின் நிைறையக் கணக்கி�க.  

வ�ைட : 

அ. ஆக்ஸிஜன�ன் நிைற = 56-40 = 16 கி 

ஆ. ஆக்ஸிஜன�ன் ேமால்கள�ன் எண்ண�க்ைக = நிைற / அ�வ�ன் நிைற = 16/16 = 1 ேமால் 

இ.  கால்சியம் அ�க்கள�ன் ேமால் எண்ண�க்ைக = நிைற / அ�வ�ன் நிைற = 40/40 = 1ேமால் 

ஈ.  1000 கிராம் கால்சியம் ஆக்ைச�லி�ந்� கிைடக்�ம் கால்சியத்தின் நிைற = 40/56 × 1000 = 714.29 கி 

 

5. ப�ன்வ�வனற்ைறக் கிராம் அலகில் ��க .                                                                                                                                

அ) 1 ேமால் �ேளா�ன் �லக்�� , Cl2                     ஆ) 4 ேமால்கள் ஓேசான் �லக்��கள் , O3                                                                                                  

இ) 2 ேமால்கள் சல்பர் �லக்��கள் , S8                    ஈ) 2 ேமால்கள் ைநட்ரஜன் �லக்��கள் , N2 

வ�ைட : 

அ) 1 ேமால் �ேளா�ன் �லக்��  = 1 (35.2×2) = 71 கி                   

ஆ) 4 ேமால்கள் ஓேசான் �லக்��கள்   = 4 (3×16)= 4×48 = 192 கி 

இ) 2 ேமால்கள் சல்பர் �லக்��கள்      = 2 (8×32) = 2×256 = 512 கி 

ஈ) 2 ேமால்கள் ைநட்ரஜன் �லக்��கள் = 2 (2×14) = 2×28 = 56 கி 

 

6. ப�ன்வ�ம் அ�க்கள�ன் ேமால் எண்ண�க்ைகையக் காண்க.  

அ)2கி ைநட்ரஜன்       ஆ)23கி ேசா�யம்      இ)40கி கால்சியம்       ஈ)1.4கி லித்தியம்  உ.32கி சல்பர்                                                                                                                                         

வ�ைட : 

           அ�க்கள�ன் ேமால் எண்ண�க்ைக  = நிைற / அ� நிைற 

அ) 2கி ைநட்ரஜன் ேமால்கள�ன் எண்ண�க்ைக = நிைற / அ� நிைற = 2/14 = 0.142 ேமால்கள்       

ஆ) 23கி ேசா�யம் ேமால்கள�ன் எண்ண�க்ைக = நிைற / அ� நிைற = 23/23 = 1 ேமால் 

இ) 40கி கால்சியம் ேமால்கள�ன் எண்ண�க்ைக = நிைற / அ� நிைற = 40/40 = 1 ேமால்             

ஈ) 1.4கி லித்தியம்  ேமால்கள�ன் எண்ண�க்ைக = நிைற / அ� நிைற = 1.4/7 = 0.2 ேமால்                                                                                                                                                     

உ) 32கி சல்பர் ேமால்கள�ன் எண்ண�க்ைக = நிைற / அ� நிைற = 32/32 = 1 ேமால்             

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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அல� :13 கபார்ப�ம் அதன் ேசர்மங்க�ம். 

1. ெகா�க்கப்பட்�ள்ள அட்டவைணய�ல் ேகா�ட்ட இடங்கைளத் த�ந்த �லக்�� வாய்பாட்டால் நிரப்ப�ம். 

வ. எண் அல்ேகன் அல்கீன் அல்ைகன் 
 

1. 
 

  C2H6 

ஈத்ேதன் 

 

ஈத்த�ன் 

    C2H2 

ஈத்ைதன் 

    

     2 

_____________ 

�ேராப்ேபன் 

     C3H6 

�ேராப்ப�ன் 

________________ 

�ேராப்ைபன் 

 

     3 

C4H10 

ப��ட்ேடன் 

C4H8 

ப��ட்�ன் 

 _______________ 

ப��ட்ைடன் 

வ�ைட : 

வ. எண் அல்ேகன் அல்கீன் அல்ைகன் 
 

1. 
  C2H6 

ஈத்ேதன் 

   C2H4 

ஈத்த�ன் 

    C2H2 

ஈத்ைதன் 

 

2 

   C3H8 

�ேராப்ேபன் 

    C3H6 

�ேராப்ப�ன் 

     C3H4 

�ேராப்ைபன்= 

 

3 

C4H10 

ப��ட்ேடன் 

    C4H8 

ப��ட்�ன் 

     C4H6 

ப��ட்ைடன் 

 

 2. ப�வ�ைசயான� ஒேர வ�ைசச் ேசர்மங்கள�ன் பண்�கைள வ�ளக்�ம் தன்ைம�ைடய�. இக்�ற்ைறப் 

ப�வ�ைசய�ன் சிறப்ப�யல்�கள் �லம் வ�ளக்�க. 

ப�வ�ைசகள�ன் சிறப்ப�யல்�கள் : 

 ப�வ�ைசய�ல் உள்ள அ�த்த�த்த ேசர்மங்கள் CH2 என்ற ெபா� ேவ�பாட்��ம் �லக்�� நிைற 14 amu 

(அ� நிைற அல�) என்ற அலகா�ம் ேவ�ப�கின்றன. 

 ஒ� ப�வ�ைசய�ல் உள்ள அைனத்�ச் ேசர்மங்க�ம் ஒேரவைகத் தன�மங்கைள�ம், வ�ைனத் 

ெதா�திகைள�ம் ெபற்றி�க்�ம். 

 ஒ� ப�வ�ைசய�ல் உள்ள அைனத்�ச் ேசர்மங்கைள�ம், ஒேர ெபா�வாய்பாட்�னால் �றிப்ப�ட இய�ம். 

          எ.கா. அல்ேகன் = CnH2n+2         அல்கீன் = CnH2n       அல்ைகன் = CnH2n-2 

 �லக்��நிைறய�ன் அதிக�ப்ைபப் ெபா�த்� ேசர்மங்கள�ன் இயற்பண்�கள் ஓர் ஒ�ங்கான �ைறய�ல் 

மா�கின்றன. 

 எல்லாச் ேசர்மங்க�ம், ஒத்த ேவதிவ�ைனகள�ல் ஈ�ப�கின்றன. 

 எல்லாச் ேசர்மங்கைள�ம், ெபா�வான �ைறய�ல் தயா�க்கலாம். 
 

 

  

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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4.                                                      

                                     

ேம�ள்ள படத்ைதப் பார்த்� ப�ன்வ�ம் வ�னாக்க�க்� வ�ைடயள�க்க . 

அ) ைவர�ம் கிராைபட்�ம் என்ன வ�வைமப்ைபப் ெபற்�ள்ளன?                                                                                                                    

ஆ) ைவரம் ஏன் ெவட்�ம் க�வ�யாகப் பயன்ப�கிற� ?                                                                                                                                           

இ) மின் �ற்�கள�ல் ஏன் கிராைபட் பயன்ப�த்தப்ப�கிற� ?                                                                                                     

ஈ) கிராைபட்�ன் மி��த்தன்ைமக்�க் காரணமான வ�ைச எ� ?                                                                                             

உ) உங்க�க்�த் ெத�ந்த வ�ைல உயர்ந்த ைவரம் எ�? அதன் நிைறையக் கிராமில் ��க?         

வ�ைட :  

அ.  

 ைவரத்தில் உள்ள ஒவ்ெவா� கார்பன் அ��ம் மற்ற கார்பன் அ�க்க�டன் ‘நான்�கி’ அைமப்ப�ல் 

ப�ைணப்�ற்� க�ன �ப்ப�மான அைமப்ைப உ�வாக்�கிற�. 

 கிராைபட்�ல் உள்ள ஒவ்ெவா� கார்பன் அ��ம் மற்ற �ன்� கார்பன் அ�க்க�டன் ஒேர 

தளத்தில் ப�ைணப்�ற்� அ�ேகாண அ�க்�கைள உ�வாக்�கிற�. 

ஆ.  

 ைவரத்தில் உள்ள ஒவ்ெவா� கார்பன் அ��ம் மற்ற கார்பன் அ�க்க�டன் ‘நான்�கி’ அைமப்ப�ல் 

ப�ைணப்�ற்� க�ன �ப்ப�மான அைமப்ைப உ�வாக்�கிற�.  

 எனேவ இ� கண்ணா�ைய அ�க்க�ம் ஏைனய ெபா�ள்கைள ெவட்ட�ம் பயன்ப�கிற�. 

இ.  தன�த்த எலக்ட்ரான்கைள     ெபற்�ள்ளதால் கிராஃைபட் மின்கடத்�ம் தன்ைம�ள்ள ெபா�ள் ,எனேவ   

     கிராைபட் மின் �ற்�கள�ல்  பயன்ப�த்தப்ப�கிற�. 

ஈ.  வாண்டர்வால்ஸ் வ�ைச. 

உ.  ேகாகி�ர் ைவரம், அதன் நிைற 21.68 கிராம்.                                                                                                                            

5. CnH2n+2 என்ப� ைஹட்ேரா கார்பன்கள�ன் ப� வ�ைச ேசர்மங்கள�ன் ெபா�வான �லக்�� வாய்பாடா�ம்.                                                                                                                                   

அ) இந்த ப� வ�ைச நிைற�ற்றதா ? அல்ல� நிைற�றாததா ?                                                                                      

ஆ) ேமற்�றிய ப�வ�ைசய�ன் ெபயைர�ம் இரண்� கார்பன் அ�க்கைளக் ெகாண்ட ேசர்மத்தின்  ெபயைர�ம், 

�லக்�� வாய்ப்பாட்ைட�ம் எ��க .                                                                                                                                   

இ) இந்தப் ப�வ�ைசய�ல் �தல் ேசர்மத்தின் �லக்�� அைமப்ைப வைரக.                                                                 

ஈ) வைரய� – ப�வ�ைச ேசர்மங்கள். இந்தப் ப� வ�ைசய��ள்ள அ�த்த�த்த ேசர்மங்கள் எப்ெபா�த் 

ெதா�திய�ல் ேவ�ப�கின்றன?                                                                                                                                            

உ) n - ப��ட்ேடன், n – ெபன்ேடன் ஆகியவற்றின் �லக்�� வாய்பாட்ைட எ��க. 

அ. நிைற�ற்ற�. 

ஆ. ப�வ�ைசய�ன் ெபயர் – அல்ேகன் 

    இரண்� கார்பன் ெகாண்ட அல்ேகன் – ஈத்ேதன். 

    ஈத்ேதன�ன் �லக்�� வாய்பா� = CH3 - CH3 (C2H6) 

இ. ம�த்ேதன் – CH4 

                              H 

                              C    

                       H                    H                                 

                              H         

ஈ. ஒேர ெபா�வான �லக்�� வாய்பாட்ைட�ம் ஒத்த ேவதிப் பண்�கைள�ம் ெகாண்ட ஒேர ெதா�தி 

அல்ல� ஒேர வைகய��ள்ள க�மச் ேசர்மங்கைளக் �றிப்பதா�ம். 

ப�வ�ைசய�ல் அ�த்த�த்�ள்ள ேசர்மங்கள் -  CH2 என்ற ெதா�தியால் ேவ�பட்��க்�ம்.    

ேசர்மம் �லக்�� அைமப்� �லக்�� வாய்பா� 

n – ப��ட்ேடன் 

n – ெபன்ேடன் 

CH3 - CH2 - CH2 – CH3 

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 – CH3 

C4H10 

C6H12 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   

 

95www.Padasalai.Net



www.Padasalai.Net

6. எத்தனாைல அதிகப்ப�யான அடர் கந்தக அமிலத்�டன் 443� ெவப்பநிைலய�ல் ெவப்பப்ப�த்�ம்ேபா�,                                                                                                                       

அ) அதில் நைடெப�ம் வ�ைன யா� ? அைத வ�வ�க்க .                                                                                                    

ஆ) அவ்வ�ைனக்கான சமன்பாட்ைட எ��க.                                                                                                                      

இ) இவ்வ�ைனய�ல் உ�வா�ம் வ�ைளெபா�ள் யா�? இவ்வா�ைவ �ேராமின் ந��டன்  ெச�த்�ம்ேபா� என்ன 

நிகழ்கிற� ?                                                                                                                                                 

ஈ) எத்தனால் வா�ைவ �ேராமின் ந��ல் ெச�த்�ம்ேபா� எந்த மாற்ற�ம் நிகழ்வதில்ைல ஏன்? 

வ�ைட : 

அ. நைடெப�ம் வ�ைன : எத்தனால் �லக்�றி�ள் ந�ர் ந�க்கம் நைடெப�ம். 

 வ�ளக்கம் : எத்தனால் அதிகள� அடர் கந்தக அமிலத்�டன் 443K- க்� ெவப்பப்ப�த்�ம் ேபா�, 

�லக்�றி�ள் ந�ர் ந�க்கம் நைடெபற்� ஈத்த�ன் உ�வாகிற�. 

ஆ. 

         

இ. இவ்வ�ைனய�ல் ஈத்த�ன் (எத்தி�ன்) உ�வாகிற�. 

    ஈத்த�ைன �ேராமின் ந��டன்  ெச�த்�ம்ேபா�, �ேராமின் ந�ர்க் கைரசலின் நிறம் மா�கிற�. 

ஈ. எத்தனால் ஒ� நிைற�ற்ற ேசர்மம், எனேவ �ேராமின் ந��ல் ெச�த்�ம் ேபா� எந்த மாற்ற�ம் 

நிகழ்வதில்ைல. 

 

7. அட்டவைணைய நிரப்�க. 

�லக்�� வாய்ப்பா�   ெபா�ப்ெபயர் ெபயர் 

CH3CH2CH2CH2OH   

 ைடம�த்ைதல் கீட்ேடான்  

  �ேராப்பேனல் 

HCOOH   

  ப��ட்டேனான் 

வ�ைட : 

�லக்�� வாய்ப்பா�   ெபா�ப்ெபயர் ெபயர் 

CH3CH2CH2CH2OH n-ப��ட்ைடல் ஆல்கஹால் 1-ப��ட்டனால் 

CH3COCH3 ைடம�த்ைதல் கீட்ேடான் �ேராப்பேனான் 

CH3CH2CHO �ேராப்பனால்�ைஹ� �ேராப்பேனல் 

HCOOH ஃபார்மிக் அமிலம் ெமத்தனாய�க் அமிலம் 

CH3CH2COCH3 எத்தில் ெமத்தில் கீட்ேடான் ப��ட்டேனான் 

 

8. எத்தனாய�க் அமிலம் என்ப� CnH2n+1 COOH என்ற ெபா� வாய்ப்பாட்ைட உைடய ப�வ�ைச ேசர்மங்கள�ல் ஓர் 

உ�ப்ப�னர்.                                                                                                 

அ) இ� எந்த வைகயான ப�வ�ைச ேசர்மம்? அதன் வ�ைனெசயல் ெதா�திைய எ��க.                                                          

ஆ)எத்தனாய�க் அமிலத்தின் �லக்�� வாய்ப்பாட்ைட�ம் ெபா�ப்ெபயைர�ம் �றிப்ப��க.                                                           

இ)இச்ேசர்மம் எத்தனா�டன் அடர் கந்தக அமிலத்தின் �ன்ன�ைலய�ல் வ�ைன���ம்ேபா� இன�ய மண�ைடய 

ேசர்மம் உ�வாகிற�.  இவ்வ�ைனக்கான சமன்பாட்ைட�ம், உ�வா�ம் வ�ைள ெபா�ள�ன் ெபயைர�ம் 

�றிப்ப��க.                                                                                                 

ஈ) எத்தனாய�க் அமிலம் கார்பேனட்�க�டன் வ�ைன���ம்ேபா� ெவள�ப்ப�ம் வா� எ�?                                                           

உ) ேமற்கண்ட வ�ைனக்கான சமன்ெசய்யப்பட்ட சமன்பாட்ைட எ��க.                                                                                    

ஊ) மாங்காய் ஊ�காய் தயா�க்�ம்ேபா� அ� ந�ண்ட நாட்கள் ெகடாமல் பா�காப்பதற்� உங்கள� பாட்� 

ேசர்க்�ம் ேசர்மம் எ�?  

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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வ�ைட : 

அ. கார்பாக்ஸிலிக் அமிலம் – COOH 

ஆ. எத்தனாய�க் அமிலத்தின் �லக்�� வாய்ப்பா� – CH3COOH    ெபா�ப்ெபயர் – அசிட்�க் அமிலம். 

இ. 

  

வ�ைளெபா�ள் – எத்தில் எத்தேனாேயட் 

ஈ. கார்பன் ைட ஆக்ைஸ� 

உ. 

  

ஊ. வ�ன�கர் (எத்தனாய�க் அமிலம்) 

 

9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
அ)  A மற்�ம் B ையக் கண்டறிக. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ஆ) ஆற்றல் ஆல்கஹால் எவ்வா� தயா�க்கப்ப�கிற�? பயன் ஒன்� த�க.                                                                                                                                                                            

இ) எத்தனா�டன் எைதச் ேசர்த்தால் இயல்�த்தன்ைம இழந்த ஆல்கஹால் உ�வா�ம் ?                                                                                                                                                    

ஈ) இயல்�த் தன்ைம இழந்த ஆல்கஹாலின் பயன் யா�? 

வ�ைட : 

அ. A –ெமத்தில் ஆல்கஹால் கலந்த சாராயம் ( வ�ஷச் சாராயம் )        B – எ�சாராயம் 

ஆ. எத்தனா�டன் ெபட்ேரால் கலந்� ஆற்றல் ஆல்கஹால் தயா�க்கப்ப�கிற�. 

  பயன் : வாகன எ�ெபா�ளாகப் பயன்ப�கிற�.  

இ. ப���ன் 

ஈ. வாசைனப்ெபா�ள்கள், சாயங்கள் இவற்ைற கைரக்�ம் கைரப்பானாகப் பயன்ப�கிற�. 

கண்ணா�ப் ெபா�ள்கைள �த்தம் ெசய்�ம் திரவமாகப் பயன்ப�கிற�. 

 

10. ப�ன்வ�ம் ேவதி வ�ைனக�க்�ச் ச�யான �லக்�� வாய்ப்பாட்ைடக் ெகாண்� சமன் ெசய்யப்பட்ட   சமன்பாட்ைட 

எ��க.                                                                                                                                                                                                                   

 அ) நிக்கல் வ�ைன�க்கிய�ன் �ன்ன�ைலய�ல் ஈத்த�ன் ைஹட்ரஜ�டன் வ�ைன.                                                                                                                                                                                                           

ஆ) ம�த்ேதன் எ�தல் வ�ைனய�ன் ேபா� கார்பன்ைட ஆக்ைச� மற்�ம் ந�ைர�ம் த�கிற�.                                                                                                                                                     

இ) எத்தனாலின் ைஹட்ரஜன் ந�க்க வ�ைன.                                                                                                                                                                                                                                                                            

ஈ) எத்தனாய�க் அமிலத்தின் ேசா�யம் உப்ப�ன் கார்பாக்ஸில் ந�க்க வ�ைன. 

அ.  

 

ஆ. 

  
இ. 

 

ஈ.  

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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11. படத்ைதப் பார்த்� என்ன நிகழ்கிற� எனக் கண்டறிக. உங்கள� பதிைல ச�யாக வ�ளக்�ம்     சமன்பாட்ைட எ��க.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

அ) A ய�லி�ந்� B எவ்வா� உ�வாகிற� ?  

  

எத்தனாலிலி�ந்� எத்தனாய�க் அமிலம் தயா�த்தல் : 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ஆ) அசிட்�க் அமிலத்ைதக் கார்பேனட் உப்�டன் வ�ைனப�த்�ம்ேபா� என்ன நிக�ம்?  இவ்வ�ைனய�ல் உ�வா�ம் வா� 

யா�? அவ்வா�ைவ �ண்ணாம்� ந��ல் ெச�த்தினால் என்ன நிக�ம் ?          

          

• அசிட்�க் அமிலத்ைதக் கார்பேனட் உப்�டன் வ�ைனப�த்�ம்ேபா� �ைரத்�ப் ெபாங்�தல் ஏற்ப�ம். 

• இவ்வ�ைனய�ல் உ�வா�ம் வா� – கார்பன் ைட ஆக்ைஸ� 

• இவ்வா�ைவ �ண்ணாம்� ந��ல் ெச�த்தினால்   �ண்ணாப்� ந�ர் பால் ேபால் மா�ம்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

இ) எத்தனால், அசிட்�க் அமிலத்�டன் அடர் கந்தக அமிலத்தின் �ன்ன�ைலய�ல் வ�ைன ���ம்ேபா� 

நிகழ்வ� என்ன? சமன்பா� த�க. இங்� நைடெப�ம் வ�ைனைய வ�ளக்�க 

                                         

எத்தனால் அசிட்�க் அமிலத்�டன் அடர் H2SO4  �ன்ன�ைலய�ல் வ�ைனப்பட்� பழச்சாற்றின் மணம் 

ெகாண்ட எத்தில் எத்தேனாேயட் (எஸ்டர்) உ�வாகிற�. 

     

 

12. க�மச் ேசர்மங்கள் A மற்�ம் B ஆகியைவ C2H6O என்ற �லக்�� வாய்ப்பாட்ைடக் ெகாண்ட மாற்றிய 

அைமப்�கள். மாற்றிய அைமப்� A ேசா�யம் உேலாகத்�டன் ைஹட்ரஜன் வா�ைவ ெவள�ேயற்�கிற�.ஆனால் B 

இவ்வ�ைன ��வதில்ைல.‘A’ ஆன� அசிட்�க் அமிலத்�டன் அடர் H2SO4 உடன் வ�ைன��ந்� பழச்சாறின் 

மண�ைடய C என்ற ேசர்மத்ைதத் த�கிற�. என�ல் மாற்றிய அைமப்�கள் A, B, C ேசர்மத்ைதக் கண்டறிக. 

வ�ைட : 

ெகா�க்கப்பட்ட�  

A மற்�ம் B – C2H6O என்ற வாய்பா�ைடய மாற்றியங்கள் 

 A + Na         H2  

 B + Na         வ�ைன இல்ைல 

 A + அசிட்�க் அமிலம்    அட்ர் H2
so
4        (C) (பழச்சா� மணம்) 

த�ர்� : 

C2H6O என்ற வாய்பா�ைடய மாற்றியங்கள் 

A என்ப� எத்தனால் 

B என்ப� ைட  ெமத்தில் ஈதர் ஆ�ம். 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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 2 C2H5OH  + 2Na          2 C2H5ONa + H2   

   (A) 

C2H5OH + CH3COOH   அட்ர் H2
so
4        CH3COOC2H5 + H2O 

(A)                                   (C) 

வ�ைட : 

A C2H5OH எத்தனால் 

B CH3OCH3 ைட ெமத்தில் ஈதர் 

C CH3COOC2H5 எத்தில் அசிட்ேடட் 

 

13. C2H6O என்ற �லக்�� வாய்ப்பா� உள்ள க�மச்ேசர்மம் A உேலாக ேசா�யத்�டன் ைஹட்ரஜன் வா�ைவ 

ெவள�ேயற்�கிற�. ேம�ம் A அடர் H2SO4 உடன் 410 K ெவப்பநிைலய�ல் வ�ைன��ந்� C4H10O என்ற �லக்�� 

வாய்ப்பாட்ைடக் ெகாண்ட ேசர்மம் A ஐத் த�கிற�. ேம�ம் A அடர் அட்ர் H2so4 உடன் 440 K ெவப்பநிைலய�ல் 

வ�ைன��ந்� C2H4 என்ற வாய்ப்பாட்ைடக் ெகாண்ட ேசர்மம் C ஐத் த�கிற�. ேசர்மம் C �ேராமின் ந�ைர 

நிறமற்றதாக்�கிற�. A, B , C ஐக் கண்டறிக. 

ெகா�க்கப்பட்ட�  

 C2H6O (A) + Na             H2 

(A)    அட்ர் H2
so
4       C4H10O (B)  

(A)    அட்ர் H2
so
4       C2H4 (C)  

த�ர்� :  

ேசா�யம் உேலாகத்�டன் வ�ைன��ந்� H2  வா�ைவ ெவள�ேயற்�ம் C2H6O என்ற ேசர்மம் (A)    எத்தனால் 

ஆ�ம். 

  C2H5OH + C2H5OH   அட்ர் H2
so
4       C2H5OC2H5 + H2O 

 CH3-CH2-OH அட்ர் H2
so
4       CH2 = CH2 + H2O 

(A)                    (C) 

எத்தி�ன் () �ேராமின் ந�ர் கைரசைல நிறமற்றதாக்�கிற�. 

வ�ைட : 

A C2H5OH எத்தனால் 

B C2H5OC2H5 ைட எத்தில் ஈதர் 

C CH2 = CH2 எத்தி�ன் (ஈத்த�ன்) 

 

14. C2H4O2 என்ற �லக்�� வாய்ப்பாட்ைடக் ெகாண்ட க�மச்ேசர்மம் A ேசா�யம் ைப கார்பேனட் கைரச�டன் 

�ைரத்�ப் ெபாங்�தைல நிகழ்த்�கிற�, A ன் ேசா�யம் உப்ைப ேசாடா �ண்ணாம்�டன் ��ப�த்�ம்ேபா� 

�லக்�� நிைற 16 ெகாண்ட அல்ேகன் ப� வ�ைசையச் சார்ந்த �தல் ேசர்மமான ைஹட்ேராகார்பன் B ஐத் 

த�கிற� . A, B ஐக் கண்டறிக. எத்தனாலிலி�ந்� A ைவ எவ்வா� தயா�ப்ப�ர்கள்?  

த�ர்� : 

CH3COOH + NaHCO3             CH3COONa + CO2 + H2O 

 (A) 

CH3COONa     NaOH / CaO    CH4 + Na2CO3 
 (B)�லக்�� நிைற – B ேசர்மங்கள் 16 - CH4 (ம�த்ேதன்) 

CH3CH20H   KMnO4 /OH   CH3COOH + H2O      

ேசர்மங்கள் ெபயர் �லக்�� வாய்பா� 

A எத்தனாய�க் அமிலம் CH3COOH 

B ம�த்ேதன் CH4 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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பாடம்  15. இயக்க வ�திக�ம் ஈர்ப்ப�ய�ம்                                                                                                        

1.அ)வ�ண்ெவள� வ �ரர்கள் வ�ண்ெவள� நிைலயங்கள�ல், ந�ண்டநாள் தங்�வதால் மன�த உடலில் ஏற்ப�ம் 

வ�ைள�கைள ஆராய்வதற்காகேவ,வ�ண்ெவள� நிைலயங்கள் பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன. இக்�ற்றிைன 

நியாயப்ப�த்�க.                                                                                                          

ஆ) F = Gm1m2 / d2 என்ப� நி�ட்டன�ன் ஈர்ப்ப�யல் வ�திய�ன் கண�த வ�வம். G ஈர்ப்ப�யல் மாறிலி, m1 m2 என்ப� 

நிைறகள். d ெபா�ள்க�க்� இைடப்பட்ட ெதாைல� என�ல், நி�ட்டன�ன் ஈர்ப்ப�யல் வ�திய�ைன எ��க. 

வ�ைட : 

அ. 

 வ�ண்ெவள�ய�ல் �றிப்ப�ட்ட காலம் தங்கி ஆய்�ப்பண�கள் ேமற்ெகாள்வதற்காக மன�தனால் 

வ�வைமக்கப்பட்ட� வ�ண்ெவள� நிைலயமா�ம். 

 இ� மற்ற வ�ண்கலங்கைளப் ேபால் அல்லாமல் பல நாள் வ�ண்ெவள�ய�ல் தங்கி, அதிக 

எண்ண�க்ைகய�லான ஆய்�கள் ேமற்ெகாள்ள இைவ அ�த்தளமாய் அைமகின்றன. 

 மிகக் �ைறந்த ம��ழற்சிவ �தம், அதிகக் கதிர்வ �ச்�, �ைறந்த ஈர்ப்�வ�ைச ஆகியைவ இவற்றில் 

தங்�ம் காலத்ைதக்�ைறப்பனவா�ம். இைவ நமக்� அெசௗக�யத்ைத ஏற்ப�த்�வதாக�ம், 

ெந�நாள் உடல்நலப் பாதிப்ைபத் த�வதாக�ம் உள்ள�. 

ஆ.  

             அண்டத்தி�ள்ள ஒவ்ெவா� ெபா��ம் மற்ற ெபா�ள்கைள அவற்றின் நிைறகள�ன் ெப�க்கற்பல�க்� 

ேநர்த்தகவ��ம் அவற்றிற்� இைடேய உள்ள ெதாைலவ�ன் இ�ம�க்� எதிர்த்தகவ��ம் அைமந்த 

வ�ைச�டன் ஈர்க்�ம்.  

 

2. அ) நி�ட்டன�ன் �தல் இயக்க வ�தி, வ�ைசய�ன் பண்ைப வ�ளக்�கிற�. இக்�ற்ைற நியாயப்ப�த்�க. 

ஆ) 10 கிகி, 15 கிகி நிைற�ள்ள ெபா�ள்கள் �ைறேய 10 ம�வ�-1, 5 ம�வ�-1 ேவகத்தில் ெசல்வைதப் படம் காட்�கிற�. அைவ 

ேமாதிக்ெகாள்கின்றன. ேமாதலின்ேபா� அைவ ெதாட்�க்ெகாள்�ம் ேநரம் 2 வ�னா�கள். ேமாத�க்�ப்ப�ன் அைவ 

�ைறேய 4 ம�வ�-1,  9 ம�வ�-1 ேவகத்தில் ெசல்கின்றன. என�ல்   F1 , F2 இவற்ைறக் காண்க. 

 
அ. 

நி�ட்டன�ன் �தல்வ�திப்ப� சமமற்ற �றவ�ைசெயான்� ெசயல்பட்� மாற்�ம் வைர எந்த ஒ� ெபா��ம் தன� 

ஓய்� நிைலையேயா அல்ல� ஒேர ேநர்ேகாட்�ல் அைமந்த சரீான இயக்க நிைலையேயா மாற்றிக் ெகாள்ளாமல், 

ெதாடர்ந்� அேத நிைலய�ல் இ�க்�ம். 

எ.கா – ேமைச ம�� உள்ள �த்தகம் யாரா�ம் நகர்த்தப்படாத வைர ஓய்� நிைலய�ல் இ�க்�ம். எனேவ 

�றவ�ைசெயான்� ெசயல்பட்� அதன் நிைலைய மாற்�ம் வைர தன� ஓய்� நிைலய�ல் இ�க்�ம். எனேவ 

ஒ� ெபா�ள�ன் ஓய்� நிைலைய மாற்ற �யற்சிக்கின்ற ெசயல் வ�ைச எனப்ப�ம். 

ஆ. 

ெபா�ள் A ெபா�ள் B 

நிைற (m1) = 10 கிகி      நிைற (m2) = 10 கிகி 

ெதாடக்கத் திைசேவகம் (U1) = 10ம�வ�-1 ெதாடக்கத் திைசேவகம் (U2) = 10ம�வ�-1 

இ�தி திைசேவகம்(V1) = 12 ம�வ�-1                                                                 இ�தி திைசேவகம்(V2) = 12 ம�வ�-1 

காலம் (t) =2 வ�                                                                       காலம் (t) =2 வ� 

நி�ட்டன�ன் இரண்டாம் இயக்க வ�திப்ப�  F = m (V - U / t)    

            வ�ைன :           எதிர் வ�ைன : 

        F1 = m2 (V2 - U2 / t)                            F2 = m1 (V1 - U1 / t )  

           = 15 (9-5) / 2                                  =  10 (4-10) / 2 

           = 15(4) / 2                                                                 = 10(-6) / 2   

        F1 = 60 / 2 = 30 N                                                          F2 = -60 / 2 = -30 N   

  நி�ட்டன�ன் �ன்றாம் வ�திப்ப�   ஃF1 = - F2 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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3. ஒ� 5 N  வ�ைசயான� ஓ�நிைலய�ல் உள்ள  2.5 கி.கி. நிைறய�ன்  ம�� ெசயல்பட்� அதைன ேநர்க்ேகாட்�ல் 

��க்�வ�க்கிற� என�ல்                                                                                                                                                                                                                      

அ) நிைறய�ன் ��க்கம் என்ன?                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ஆ) அந்த நிைறைய 20 ம� நகர்த்தத் ேதைவப்ப�ம் ேநரம் என்ன?                                                                                                                                                                                                               

இ) 3 வ�னா�க�க்�ப் ப�ன் அதன் திைசேவகத்ைதக் காண்க. 

த�ர்� :      

        U=0      m=2.5கிகி          F=5N 

(அ) நிைறய�ன் ��க்கம்,  a = F / m  =  5 / 2.5 = 2 ம�வ� -2 

(ஆ) நிைறைய 20 ம�  நகர்த்தத் ேதைவப்ப�ம் ேநரம் (t) 

                   S = Ut + ½  at2 

                               20  = (0)t + ½ (2) t2  

                    t2 = 20 

                    t = 4.475 s 

(இ)  3 வ�னா�க�க்�ப் ப�ன்  திைசேவகம் 

                   v = u + at 

                   v = 0 + (2)(3) 

                                          v  =  6  ம�வ�-1 

 

4. உந்த அழிவ�ன்ைம வ�திைய எ��. ஒேர இடத்திலி�ந்� �வ�ய�ன் ேமற்பரப்ப�ன் ேமல் 2 ப�ல்லியன்  மக்கள் 4 ம�வ�-1 

என்ற ேவகத்தில் �திக்கிறார்கள். �வ�ய�ன் நிைற 6 × 1024 கி.கி. ஒ� மன�தன�ன்  சராச�நிைற 60 கி.கி. என�ல்,                                                       

அ) அைனத்� மக்கள�ன் ெமாத்த உந்தம் என்ன?                                                                                                                                                                                   

ஆ) �வ�ய�ல் இந்நிகழ்வ�னால் ஏற்ப�ம் வ�ைள� என்ன? 

த�ர்� : 

உந்த அழிவ�ன்ைம வ�தி : 

    சமமற்ற �றவ�ைசகள் ெசயல்படாத வைர ஓர் அைமப்ப�ன் ெமாத்த உந்தம் மாறா� என்ப� உந்த 

அழிவ�ன்ைம வ�தி ஆ�ம். 

அ. �வ�ய�ன் நிைற           = 6 × 1024 கி.கி. 

        �வ�ய�ன் திைசேவகம்    = V 

       ஒ� மன�தன�ன்  நிைற    =  60 கி.கி 

   �திக்�ம் திைசேவகம்    = 4 ம�வ�-1 

     ஒ�வ�ன் உந்தம் = 60 × 4 = 240 கிகி ம�வ�-1 

   2 ப�ல்லியன்  மக்கள�ன் ெமாத்த உந்தம் = 2×109  × 240 × = 480 × 109 கிகி ம�வ�-1 

  �திப்பதற்� �ன்னால் ெமாத்த உந்தம் = 0 

  �தித்த ப�ன் ெமாத்த உந்தம் = மக்கள�ன் ெமாத்த உந்தம் + �வ�ய�ன்  ெமாத்த உந்தம் 

                                   =  480 × 109 + (6 × 1024 ) V 

    உந்த அழிவ�ன்ைம வ�திப்ப� 

                              480 × 109 + (6 × 1024) V = 0 

                                        (6 × 1024) V = - 480 × 109 

                                                V = - 480 × 109  /  (6 × 1024)          

                                                V = - 8 × 10 -14 ம�வ� -1 

ஆ. �வ�ய�ன் திைசேவகம் �ைறவாக இ�ப்பதால் �வ�ய�ன் எதிர் வ�ைனயால் ஏற்படக்��ய வ�ைள� ஏ�ம் 

இல்ைல. 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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5. நி�ட்டன�ன் ஈர்ப்� வ�திைய எ��க.  �வ�ய�ன் ேமற்பரப்ப�ன்ேமல் ஈர்ப்� ��க்கத்திற்கான சமன்பாட்ைடத்    த�க. 

இரண்� வான்ெபா�ள்கள�ன் ஈர்ப்� ��க்கத்தின் வ�கிதம் 1 : 4 மற்�ம் அவற்றின் ஆரங்கள�ன் வ�கிதம்  1 : 3  என�ல், 

அவற்றின்  நிைறகள�ன்  தக�  என்ன? 

அண்டத்தி�ள்ள ஒவ்ெவா� ெபா��ம் மற்ற ெபா�ள்கைள அவற்றின் நிைறகள�ன் ெப�க்கற்பல�க்� 

ேநர்த்தகவ��ம் அவற்றிற்� இைடேய உள்ள ெதாைலவ�ன் இ�ம�க்� எதிர்த்தகவ��ம் அைமந்த 

வ�ைச�டன் ஈர்க்�ம்.  

 
GM =gR2 
 
g1 =1  , g2 =4      R1 = 1,  R2 = 3 
 
GM1 / GM2   =      g1R1

2 /  g2R22 
 
M1  / M2      =     1x12 / 4x32 

          
M1 : M2        =     1 : 36 

ஃ நிைறகள�ன் வ�கிதம் =   1: 36 

 

6. அைமதி  நிைலய�ல்  உள்ள, 3 கி.கி.  நிைற�ள்ள  �ண்�  ெவ�த்�  2 கி.கி.  மற்�ம்  1 கி.கி.  என   இரண்�  ப�திகளாகச்  

சித�கிற�. 2 கி.கி. நிைறெகாண்ட ெபா�ள் 3 ம�  வ�-1 என்ற திைசேவகத்தில் ெசன்றால் 1 கி.கி. நிைறெகாண்ட ெபா�ள�ன் 

திைசேவகத்ைதக் கணக்கி�க. 

 
 

7. 60 கி.கி. மற்�ம் 50 கி.கி. எைட�ள்ள இ� பன�ச்ச�க்� வ �ரர்கள் ஓ� கய�ற்றின் இ� �ைனகைளப் ப��த்�ள்ளனர். 

கய�றான� வ�ைறப்பாக உள்ள�. 60 கி.கி. எைட�ள்ள ஒ�வன் 20 N வ�ைசய�ல் கய�ற்ைற  இ�க்கிறான் என�ல், 

ம�பக்கத்தில் உள்ள வ�ைளயாட்� வ �ரர் கய�ற்றினால் உண�ம் வ�ைச யா�? இவ�ைடய ��க்கத்தின் மதிப்� யா�? 

 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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பாடம்-17  மின்ேனாட்டத்தின் காந்த வ�ைள�ம் ஒள�ய�ய�ம் 

1. அ)ப�கதிர்  ஆ)வ�ல�கதிர்  இ)ம�ள்கதிர் ஈ)வ�ல�ேகாணம்  உ)திைச மாற்றக்ேகாணம்  ஊ)வ��ேகாணம்                                                          

(i) ெகா�க்கப்பட்ட படத்திைன வைரந்�, கீ�ள்ள பாகங்கைளப் படத்தில் �றிக்க�ம்.                                                            

(ii) ைவரத்தின் ஒள�வ�லகல் எண் 2.42. ஒள�ய�ன் திைசேவகத்ைதப் ெபா�த்�.இச்ெசாற்ெறாட�ன் ெபா�ள் யா�? 

 

(ii) 

ஒள�வ�லகல் எண் (µ) = காற்றில் ஒள�ய�ன் திைசேவகம் / ஊடகத்தில் (ைவரம்) ஒள�ய�ன் திைசேவகம் 

ைவரத்தின் ஒள�ய�ன் திைசேவகம்  = காற்றில் ஒள�ய�ன் திைசேவகம் / ஒள�வ�லகல் எண் 

                                         = 3 × 108 / 2.42 

                                         = 1.23 ம�வ�-1   

 ைவரத்தில் ஒள�ய�ன் திைசேவகமான� காற்றில் ஒள�ய�ன் திைசேவகத்ைத வ�ட �ைறவா�ம். 

 

2. 

அ) ேமேல உள்ள படத்ைத ம�ண்�ம் வைரக.     

ஆ) இப்படம் �றிப்ப��வ� ____________________.    

இ) படத்தில் �க்கியமான பாகங்கைளக் �றிக்க�ம்.   

அ)     

ஆ.AC மின் இயற்றி 

இ. S1,S2 – ந�� வைளயங்கள் 

    B1,B2 - ��ைககள் 

    NS   - நிைலக்காந்தம் 

    ABCD – ெசவ்வக வ�வ கம்ப�ச் ��ள் 

    R    - மின்தைட 

ஈ)மின்காந்த �ண்டல் தத்�வம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அ)ப�கதிர்         - PE 

ஆ)வ�ல�கதிர்      -EF 

 இ)ம�ள்கதிர்        - FS 

ஈ)வ�ல�ேகாணம்  - r 

 உ)திைச மாற்றக்ேகாணம்  -d  

ஊ)வ��ேகாணம்   - e                                                        

 
 

ஆக்கம்: ம�னா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., ப.ஆசி�யர், இரா.நவந�தகி�ஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., ப. ஆசி�யர், அர� உயர்நிைலப் பள்ள�, பைழயவலம்.  ம�னா.ேமகநாதன் M.Sc., B.Ed., M.Phil., ப.ஆசி�யர்,  அர� ேமல்நிைலப் பள்ள�,  �லிவலம்.   
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3.                                                                                                                                               

அ) 10 ெசம� �வ�யத்�ர�ள்ள �வ�ெலன்சின் �ன் ெபா�ளான� (a) 15 ெசம� (b) 8 ெசம� ெதாைலவ�ல்      

ைவக்கப்ப�கிற� என�ல் உ�வா�ம் ப�ம்பத்தின் நிைல, தன்ைம, உ�ப்ெப�க்கம் ஆகியவற்ைறக்காண்க.             

ஆ) ேமற்கண்ட இ� நிைலகள�ல் எ�-    (i) ஒள�ப்படவ �ழ்த்தி      (ii) ைகேரைக பார்ப்பவர் பயன்ப�த்�ம் 

உ�ப்ெப�க்கிகள�ல்  பயன்ப�கிற�யா�?    இ�வ�ைடய ��க்கத்தின் மதிப்� யா�  

          

=                                  
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