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3. ப�ோருட்களின எ்ை நில�டுக்நகோட்டுப்�குதியில்
ப�ருமமோகவும, துருைப்�குதியில் கு்றைைோகவும
இருக்கும.

1.,af;f tpjpfs;
I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.
1.

கீழ்க்கண்டவற்றுல் நிலைமம் எதனைச் சார்ந்தது
அ) ப�ொருளின் எடை
ஆ)	க�ோளின் ஈர்ப்பு முடுக்கம்
இ) ப�ொருளின் நிறை
ஈ) அ மற்றும் ஆ

IV. ச்ாருத்துக.
�குதி I

3. கீழகணைைற்றிள நியூட்ைனின மூனறைோம விதி
எங்கு �யன�டுகிறைது.
அ) ஓய்வுநி்லயிலுள்ள ப�ோருளில்
ஆ) இயக்க நி்லயிலுள்ள ப�ோருளில்
இ) அ மற்றும ஆ
ஈ) சமநி்றையுள்ள ப�ோருட்களில் மட்டும
4. உந்த மதிப்்� y அச்சிலும கோலத்தி்ை x அச்சிலும
பகோணடு ஒரு ை்ர�ைம ை்ரயப்�டுகிறைது.
இவ்ை்ர�ை சோய்வின மதிப்பு
அ) கணத்தோக்குவி்ச ஆ) முடுக்கம
இ) வி்ச
ஈ) வி்ச மோற்றைவீதம

�குதி II

அ) நியூட்ைனின முதல்
விதி

- ரோக்பகட் ஏவுதலில்
�யன�டுகிறைது.

ஆ) நியூட்ைனின
இரணைோம விதி

- ப�ோருட்களின
சமநி்ல

இ) நியூட்ைனின
மூனறைோம விதி

- வி்சயின விதி

ஈ) ந�ர்க்நகோட்டு உந்த
அழிவின்ம விதி

- �றை்ை �றைத்தலில்
�யன�டுகிறைது

VI. சுருககமாக விலடயளி
1.

7. ஒரு கிநலோகிரோம எ்ை என�து _________ ற்கு
சமமோகும.
அ) 9.8 ்ைன
ஆ) 9.8 x 104 N
4
ஈ) 980 ்ைன
இ) 98 x 10 ்ைன

நி்லமம என�து யோது? அதன ை்ககள யோ்ை?

2. பசயல்�டும தி்ச சோர்ந்து வி்சயி்ை எவ்ைோறு
பிரிக்கலோம?

3. 5N மற்றும 15 N வி்ச மதிப்பு்ைய இரு வி்சகள
எதிபரதிர் தி்சயில் ஒநர ந�ரத்தில் ப�ோருள மீது
பசயல்�டுகினறைை. இ்ைகளின பதோகு�யன
வி்ச மதிப்பு யோது? எத்தி்சயில் அது பசயல்�டும?

8. புவியில் M நி்றை பகோணை ப�ோருள ஒனறு புவியின
ஆரத்தில் �ோதி அ்ளவு ஆரம பகோணை நகோள
ஒனறிற்கு எடுத்துச் பசல்லப்�டுகிறைது. அங்கு அதன
நி்றை மதிப்பு.
அ) 4M ஆ) 2M
இ) M/4 ஈ) M

4. நி்றை – எ்ை, இைற்்றை நைறு�டுத்துக.

7. நியூட்ைனின இரணைோம விதியி்ை கூறு.

9. நி்றை மதிப்பு மோறைோமல் புவியோைது தைது ஆரத்தில்
50% சுருங்கிைோல் புவியில் ப�ோருட்களின
எ்ையோைது?
அ) 50% கு்றையும
ஆ) 50% அதிகரிக்கும
இ) 25% கு்றையும
ஈ) 300% அதிகரிக்கும.

VII. கைககீடுகள்.

10. ரோக்பகட் ஏவுதலில் _______________ விதி/கள
�யன�டுத்தப்�டுகிறைது.
அ) நியூட்ைனின மூனறைோம விதி
ஆ) நியூட்ைனின ப�ோது ஈர்ப்பியல் விதி
இ) ந�ர் நகோட்டு உந்த மோறைோக் நகோட்�ோடு
ஈ) அ மற்றும இ

2. 1 கிகி நி்றையு்ைய �ந்து ஒனறு 10மீவி-1
தி்சநைகத்தில் த்ரயின மீது விழுகிறைது.
நமோதலுக்கு பின ஆற்றைல் மோற்றைமினறி, அநத
நைகத்தில் மீணடும உயரச் பசல்கிறைது எனில்
அப்�ந்தில்
ஏற்�டும
உந்த
மோற்றைத்தி்ை
கணக்கிடுக.

II. நகாடிட்ட இடஙகலை நிரபபு.

4. இரு நகோளகளின நி்றை விகிதம மு்றைநய 2:5,
அ்ைகளின ஆர விகிதம மு்றைநய 4:7 எனில்,
அைற்றின ஈர்ப்பு முடுக்கம விகிதத்்த கணக்கிடுக.

1.

1.

இைப்ப�யர்ச்சி நிகழைதற்கு ____________ நத்ை.

2. �கர்ந்து பகோணடு உள்ள ஊர்தியில் தீடீர்
த்ை ஏற்�ட்ைோல், �யணியர் முனந�ோக்கி
சோய்கினறைைர். இந்நிகழவு ____________ மூலம
வி்ளக்கப்�டுகிறைது.

VIII. விரிவாக விலடயளி.
1.

நி்லமத்தின
�ல்நைறு
ை்கக்்ள
எடுத்துக்கோட்டுகளுைன வி்ளக்குக.
2. நியூட்ைனின இயக்கத்திற்கோை விதிக்்ள வி்ளக்கு.
3. வி்சயின சமன�ோட்்ை நியூட்ைனின இரணைோம
விதிமூலம தருவி.

5. 100 கிகி நி்றையு்ைய மனிதனின எ்ை
புவிப்�ரப்பில் ____________ அ்ளைோக இருக்கும.

III. ைரியா? ்தவ்றா? (்தவறு எனில் கூறறிலன
திருத்துக)
1.

துகள அ்மப்பில் ஏற்�டும ந�ர்க்நகோட்டு உந்தம
எப்ந�ோதும மோறிலியோகும.

இரு ப�ோருட்களின நி்றை விகிதம 3:4. அதிக
நி்றையு்ைய ப�ோருள மீது வி்சபயோனறு
பசயல்�ட்டு 12 ms-1 மதிப்பில் அ்த முடுக்குவித்தோல்,
அநத வி்ச பகோணடு மற்றை ப�ோரு்்ள முடுக்குவிக்க
நத்ைப்�டும முடுக்கம யோது?

1

5. ரோக்பகட் ஏவுத்ல வி்ளக்குக.
6. ப�ோது ஈர்ப்பியல் விதியி்ை கூறுக.
கணிதவியல் சூத்திரத்்த தருவிக்க.

அதன

IX. உயர் சிந்தனைக்கான வினாக்கள்
1.

8. விழி ஏற்்மவுத தி்றன்
கு்்ற்பாட்்டச் ெரி பெயய
உதைவுவது

8 கிகி மற்றும் 2 கிகி நிறையுடைய இரு ப�ொருள்கள்
வழவழுப்பாக உள்ள பரப்பில் ஒன்றோட�ொன்று
த�ொடர்பு க�ொண்டுள்ளன. அவை 15N அளவிலான
கிடைமட்ட விசை க�ொண்டு நகர்த்தப்படுகின்றன
எனில், 2 கிகி நிறையுடை ப�ொருள் பெரும்
விசையினை கணக்கிடுக.

அ) குவி பலன்சு
இ) குவி ஆடி

அ) 5 பெ.மீ குவிய தூரம் பகபாண்ட குவிபலன்சு

ஆ) 5 பெமீ குவிய தூரம் பகபாண்ட குழி பலன்சு

இ) 10 பெ.மீ குவிய தூரம் பகபாண்ட குவி பலன்சு
ஈ) 10 பெ.மீ குவிய தூரம் பகபாண்ட குழி பலன்சு

3.	பயணத்தின் ப�ோது தலைக்கவசம் அணிவதும்
இருக்கைப்பட்டை அணிவதும் நமக்கு பாதுகாப்பான
பயணத்தை அளிக்கும். இக்கூற்றினை நியூட்டனின்
இயக்க விதிகள் க�ொண்டு நியாப்படுத்துக.

10. ஒரு முப்ட்டகததின் வழி்ய பெல்லும், நீலம்,
்ச்்ெ மறறும் சிவபபு நி்றஙகளின் தி்ெ
்வகஙகள் VB, VG, VR எனில் பின்வருவனவறறுள்
எச்ெமன்்பாடு ெரியபானது?

2.xspapay;
1.

A,B,C,D என்்ற நபான்கு ப்பாருள்களின் ஒளி விலகல்
எண்கள் மு்்ற்ய 1.31, 1.43, 1.33,2.4 எனில்,
இவறறில் ஒளியின் தி்ெ்வகம் ப்ருமமபாக
உள்ள ப்பாருள் எது?
ஆ) B

இ) C

இ) 2f

ஆ) VB > VG >VR

இ) VB < VG < VR

ஈ) VB < VG > VR

ஒளி பெல்லும் ்பா்தை ____________ என்று
அ்ைக்கப்டுகி்றது.

2. ஒரு ஒளிபுகும் ஊடகததின் ஒளி விலகல் எண்
எப்்பாதும் ஒன்்்ற விட ____________

ஈ) D

5. ____________
கண்ணிறகுள்
நு்ையும்
ஒளியின் அள்வக் கட்டுப்டுததுகி்றது.

2. ப்பாருளின் அளவிறகு ெமமபான, தை்லகீைபான
பமயபபிம்்ம் கி்டக்க ப்பாருள் ்வக்கப்ட
்வண்டிய பதைபா்லவு
அ) f

அ) VB = VG = VR

II. நகாடிடட இடஙகட்ள நிரபபு.

I. சரியான விடடடயத் நதர்்ந்தடு.

அ) A

ஈ) இரு குவிய பலன்சு

9. பெபால் அகரபாதியில் உள்ள சிறிய எழுததுக்ளப
்டிப்தைறகு உகந்தை பலன்சு எது?

2. கன உந்து (Heavy vehicle) ஒன்றும் இரு சக்கர
வாகனம் ஒன்றும் சம இயக்க ஆற்றலுடன்
பயணிக்கின்றன. கன உந்தின் நிறையானது இரு
சக்கர வாகன நிறையினை விட நான்கு மடங்கு
அதிகம் எனில், இவைகளுக்கிடையே உள்ள உந்த
வீதத்தை கணக்கிடுக.

1.

ஆ) குழி பலன்சு

III. சரியா? தவ்றா? (தவறு எனில் கூறறிடன
திருத்துக)

ஆ) ஈறிலபாத பதைபா்லவு

1.

ஈ) f க்கும் 2f க்கும் இ்டயில்

3. மின் விளக்கு ஒன்று குவிபலன்சு ஒன்றின்
முதைன்்மக் குவியததில் ்வக்கப்ட்டுள்ளது. மின்
விளக்கு ஒளியூட்டப்டும் ்்பாது, குவி பலன்ெபானது

அடரவு மிகு ஊடகததில் ஒளியின் தி்ெ
்வகமபானது,
அடரவு
கு்்ற
ஊடகததில்
இருப்்தைவிட அதிகமபாக இருக்கும்.

3. விழி பலன்சின் குவிக்கும் தி்றன் அதிகரிப்தைபால்
தூரப ்பார்வ ஏற்டுகி்றது.

அ) விரிக்கும் கற்்றக்ள உருவபாக்கும்

ஆ) குவிக்கும் கற்்றக்ள உருவபாக்கும்

4. குவிபலன்ெபானது, எப்்பாதும்
பிம்்த்தை்ய உருவபாக்கும்.

ஈ) நி்றக் கற்்றக்ள உருவபாக்கும்.

IV. ்பாருத்துக.

இ) இ்ணக் கற்்றக்ள உருவபாக்கும்

5. ஒரு குவி பலன்ெபானது, மிகச்சிறிய பமயபிம்்த்தை
முதைன்்மக்
குவியததில்
உருவபாக்கினபால்,
ப்பாருள் ்வக்கப்ட்டு இடம் _________

இ) 2f
ஈ) f க்கும் 2f க்கும் இ்டயில்
7. கிட்டப்பார்வ கு்்ற்பாடு உ்டய கண்ணில்,
ப்பாருளின்
பிம்்மபானது
_______
்தைபான்றுவிக்கப்டுகி்றது.
அ) விழித தி்ரக்குப பின்பு்றம்
ஆ) விழிததி்ரயின் மீது

இ) விழித தி்ரக்கு முன்்பாக
ஈ) குருட்டுத தைபானததில்
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மபாயப

1.

பரட்டினபா

அ.

2.

கண் ்பா்வ

ஆ.

3.

சிலியரித
தை்ெகள்

இ.

4.
5.

கிட்டப்பார்வ
தூரப ்பார்வ

ஈ. விழிததி்ர
உ. விழி ஏற்்மவுததி்றன்

அ) முதைன்்மக் குவியம்
ஆ) ஈறிலபாத பதைபா்லவு

சிறிய

கண்ணில் ஒளிக்கதிர
பெல்லும் ்பா்தை
்ெய்மப புள்ளி
விழி்ய ்நபாக்கி
நகரதைல்

அண்்மபபுள்ளி
விழி்ய விட்டு விலகிச்
பெல்லுதைல்

V. பின்வரும்
வினாக்களில்
கூற்றும்
அதனையடுத்து காரணமும் க�ொடுக்கப்
பட்டுள்ளன.
பின்வருவனவற்றுள்
எது
சரியான தெரிவ�ோ அதனைத் தெரிவு செய்க.

	 செ.மீ உயரமுள்ள ப�ொருள�ொன்று 15 செ.மீ
2. 3
குவியத்தொலைவு க�ொண்ட குழிலென்சிற்கு
முன்பாக 10 செ.மீ த�ொலைவில் வைக்கப்படுகிறது
எனில் லென்சினால் உருவாக்கப்படும் பிம்பத்தின்
உயரத்தைக் கண்டுபிடி.

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி.
மேலும், காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான
விளக்கம்

IX. உயர் சிந்தனைக்கான வினாக்கள்
1.

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி.
ஆனால்,
காரணம்
கூற்றுக்குச்
சரியான
விளக்கமன்று.

	ராஜா என்ற மாணவர், குவிலென்சு ஒன்றின்
குவியத்தொலைவைக்
கண்டறிவதற்கான
ச�ோதனையை
மேற்கொள்ளும்
ப�ோது,
குவிலென்சானது தவறுதலாக கீழே விழுந்து, இரு
சம துண்டுகளாக உடைந்துவிடுகிறது. அவர் அதே
லென்சைப்
பயன்படுத்தி
த�ொடர்ந்து
ச�ோதனையைச் செய்தால்,

இ) கூற்று சரியானது. ஆனால் காரணம் சரியன்று.
ஈ) கூற்று தவறானது. ஆனால், காரணம் சரியானது.

1) அவருக்கு பிம்பங்கள் கிடைக்குமா?

1. கூற்று:
 
ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் அதிகமாக
இருந்தால் (அடர்வு மிகு ஊடகம்), அந்த ஊடகத்தில்
ஒளியின் திசைவேகம் குறைவாக இருக்கும்.

2) கண்டறியப்படும்
குவியத்
த�ொலைவில்
ஏதேனும் மாற்றங்கள் இருக்குமா?

2. ஆந்தை
	
ப�ோன்ற இரவு நேரப் பறவைகளின்
கண்களில் உள்ள கார்னியா மற்றும் கண் பாவை
ஆகியவை அளவில் பெரியதாக உள்ளன.
இவ்வமைப்பு
அவற்றுக்கு
எவ்வாறு
உதவுகின்றன?

 ாரணம்: ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண், ஒளியின்
க
திசைவேகத்திற்கு எதிர்த்தகவில் இருக்கும்.

2.   கூற்று: விழி லென்சின் குவிக்கும் திறன்
அதிகரிப்பதால்,
கிட்டப்பார்வை
என்னும்
பார்வைக் குறைபாடு த�ோன்றுகிறது.

காரணம்:
குழிலென்சைப்
பயன்படுத்தி
கிட்டப்பார்வைக் குறைப்பாட்டைச் சரிசெய்யலாம்

7.mZf;fSk; %yf;$WfSk;

VI. சுருக்கமாக விடையளி
1.

I. �ரியொன வி்�்யத சதரந்தடு.

	ஒளிவிலகல் எண் என்றால் என்ன?

1.

2. ஸ்நெல் விதியைக் கூறுக.
3. குவிலென்சு
	
ஒன்றில் F மற்றும் 2F புள்ளிகளுக்கு
இடையே
ப�ொருள்
வைக்கப்படும்
ப�ோது
உருவாக்கப்படும் பிம்பத்திற்கான கதிர் வரைபடம்
வரைக.

அ.
ஆ.
இ.
ஈ.

4. நிறப்பிரிகை வரையறு.

அ.
ஆ.
இ.
ஈ.

7. விழி ஏற்பமைவுத் திறன் என்றால் என்ன?
8. கிட்டப்பார்வை
	
குறைபாட்டிற்கான காரணங்கள்
யாவை?

நி்ை்யக

6.023 × 1023 ஹீலியம அணுக்கள
1 ஹீலியம அணு
2 கி ஹீலியம
1 ்மைொல் ஹீலியம அணு. .
குளுக்்கொ்
ஹீலியம
்கொரபன ்்ட ஆக்சடு
்ைடேஜன

அ. C -12 ன அணுநி்ை

	ஒளியின் ஏதேனும் ஐந்து பண்புகளைக் கூறுக.

ஆ. ்ைடேஜனின அணுநி்ை

2. குவிலென்சு
	
ஒன்றினால் த�ோற்றுவிக்கப்படும்
பிம்பங்களுக்கான விதிகளை கதிர்படங்களுடன்
விளக்குக.

இ. ஒரு C-12 ன அணுநி்ையில் 1/12 பஙகின
நி்ை
ஈ. O - 16 ன அணு நி்ை.

தூரப்பார்வை
8.

VIII. கணக்கீடுகள்.
1.

கு்ை்நை

5. 1 amu எனபது

VII. விரிவாக விடையளி.

3. கிட்டப்பார்வை
	
மற்றும்
குறைபாடுகளை வேறுபடுத்துக.

எது

2. கீழ்்கண்்டைற்றுள எது மூைணு மூலககூறு?

6. குவிலென்சு மற்றும் குழிலென்சு - வேறுபடுத்துக.

1.

கீழ்்கண்்டைற்றுள
்்கொண்்டது

20

Ca40 ைனிமைத்தின உட்கருவில்

அ. 20 பு்ேொட்டொன 40 நியூடேொன

ஆ. 20 பு்ேொட்டொன 20 நியூடேொன

	10
செ.மீ
குவியத்தொலைவு
க�ொண்ட
குவிலென்சிலிருந்து 20 செ.மீ த�ொலைவில்
ப�ொருள�ொன்று வைக்கப்படுகிறது எனில் பிம்பம்
த�ோன்றும் இடத்தையும், அதன் தன்மையையும்
கண்டறிக.

இ. 20 பு்ேொட்டொன 40 எலகடேொன
ஈ. 20 பு்ேொட்டொன 20 எலகடேொன
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II. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்பு.

VI. சுருக்கமாக விடையளி

1. இரு
 
வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் __________
நிறை எண்ணையும் _______________ அணு
எண்ணையும்
க�ொண்டிருந்தால்
அவை
ஐச�ோபார்கள் எனப்படும்.

1.

3. அணுக்கட்டு எண் – வரையறு.
4. வேறுபட்ட
ஈரணு
எடுத்துக்காட்டு க�ொடு.

2. ஒரே
 
__________ எண்ணிக்கையை பெற்றுள்ள
வெவ்வேறு
தனிமங்களின்
அணுக்கள்
ஐச�ோட�ோன்கள் எனப்படும்.

1.

 
அணுநிறை என்பது ____________ எனவும்
5. ஒப்பு
அழைக்கப்படுகிறது.

IX. கைககீடுகள.
1.

8. ஒரு
 
மூலக்கூறில்
உள்ள
அணுக்களின்
எண்ணிக்கையே அம்மூலக்கூறின் __________
ஆகும்.
10 பாஸ்பரஸின் அணுக்கட்டு எண் = ___________

IV. சரியா? தவறா? (தவறு எனில் கூற்றினை 
திருத்துக)

2. மந்த வாயுக்கள் அனைத்தும் ஈரணு மூலக்கூறுகள்
ஆகும்.

1.

அலகு

்காஸ்்பரியன படம்ட்கள் ்வரின _________
பகுதியில் ்காணப்படுகி்றது.
அ. பு்றணி
இ. சபரிமெககிள்

ஆ. பித்
ஈ. அ்கத்்தால்

2. உள்்நாககிய மெலம் எனபது எதன சி்றப்புப்
பண்பாகும்?

5. CO2-ன் மூலக்கூறு நிறை 42 கி.

அ. ்வர்

V. பின்வரும்
வினாக்களில்
கூற்றும்
அதனையடுத்து காரணமும் க�ொடுக்கப்
பட்டுள்ளன.
பின்வருவனவற்றுள்  எது
சரியான தெரிவ�ோ அதனைத் தெரிவு செய்க.

ஆ. தண்டு இ. இமல்கள் ஈ. ைலர்்கள்

3. மெலமும் பு்ளாயமும் ஒ்ர ஆரத்தில் அரு்கரு்்க

அமைந்து ்காணப்படுவது _________ எனப்படும்.
அ. ஆரப்்பாககு அமைப்பு
ஆ. மெலம் சூழ் வாஸ்குலார் ்கற்ம்ற
இ. ஒனறிமணந்தமவ
ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்மல

அ. A மற்றும் R சரி R, A ஐ விளக்குகிறது.
ஆ. A சரி R தவறு .
இ. A தவறு R சரி

1.

அ. 2 ்மைொல்்கள ்ைடேஜன மூலககூறு
ஆ. 3 ்மைொல்்கள கு்்ளொரின மூலககூறு
இ. 5 ்மைொல்்கள சல்பர மூலககூறு
ஈ. 4 ்மைொல்்கள பொ்பே் மூலககூறு

I. ைரி்யான விமைம்த ததர்நநதடு.

4. 1 ம�ோல் தங்கம் மற்றும் 1 ம�ோல் வெள்ளி ஆகியவை
எண்ணிக்கையிலான
அணுக்களைக்
ஒரே
க�ொண்டிருக்கும்.

ஈ.       A மற்றும் R சரி
விளக்கம் அல்ல.

கீழ்்கண்்டைற்றின நி்ை்யக ்கொண்்க.

12. jhtu cs;sikg;gpay;
kw;Wk; jhtu nraypay;

இரு தனிமங்கள் இணைந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட
சேர்மங்களை உருவாக்கும்.

அணுநிறைக்கு

0.18 கி நீர துளியில் உள்ள நீர மூலககூறு்களின
எண்ணிக்்க்ய ்கணககிடு.

4. நவீை அணுக்்கொள்்கயின ்்கொடபொடு்க்்ள
எழுது்க.

7. ஒரு
 
மூலக்கூறானது
ஒரே
தனிமத்தின்
அணுக்களால்
உருவாக்கப்பட்டால்
அவை
__________ எனப்படும்

கிராம்

2

2. N2 + 3 H2
2 NH3 (N = 14, H = 1)
1 ்மைொல் ்நடேஜன = _________ கி + 3 ்மைொல்
்ைடேஜன = _________ கி
2 ்மைொல் அம்மைொனியொ = _________ கி

4. புர�ோட்டான்கள்
 
மற்றும் நியூட்ரான்களின் கூடுதல்
அந்த அணுவின் _____________ எனப்படும்.

3. தனிமங்களின்
இல்லை.

மூலக்கூறுகளுக்கு

VII. விரிேொக வி்�யளி.

3. ஒரு
 
தனிமத்தின்
அணுக்களை
மற்றொரு
தனிமத்தின் அணுக்களாக __________ முறையில்
மாற்றலாம்.

1.

ஒப்பு அணுநிறை – வரையறு

4. ்காற்றில்லா சுவாெத்தின மூலம் உருவாவது

R, A க்கான் சரியான

கூற்று A. அலுமினியத்தின் ஒப்பு அணுநிறை 27.

6.

காரணம் R. ஒரு அலுமினியம் அணுவின்
நிறையானது
1/12
பங்கு
கார்பன்–12-ன்
நிறையைவிட 27 மடங்கு அதிகம்.
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அ. ்கார்்பாமைட்ரட

ஆ. எத்தில் ஆல்்கைால்

இ. அசிடம்டல் ்்கா.ஏ

ஈ. மபரு்வட

ஒளிச்ெர்கம்கயின ்பாது எந்த
ஆகஸிஜன உற்பத்தியாகி்றது?

நிமலயில்

அ. ATP யானது ADP யா்க ைாறும் ்பாது
ஆ. CO2 நிமல நிறுத்தப்படும் ்பாது
இ. நீர்மூலககூறு்கள் பிளக்கப்படும் ்பாது
ஈ. இமவ அமனத்திலும்.

II. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்பு.
1. வேரில்

புறணியின்

உட்புற

____________ ஆகும்

4. ைலரும் தாவரங்களில் ்காணப்படும் மூனறு
வம்கயான திசுத் சதாகுப்பு்கமள குறிப்பிடு்க.

அடுக்கு

5. ஒளிச்ெர்கம்க என்றால் எனன? இது செல்லில்
எஙகு நம்டசபறுகி்றது?

2. சைலமும் புள�ோயமும் வெவ்வேறு ஆரங்களில்
காணப்படும் வாகுலார் கற்றை ____________
அமைவாகும்

6. சுவாெ ஈவு என்றால் எனன?
7 ஒளிச்ெர்கம்கயின ்பாது இருள் விமனககு
முனபு ஏன ஒளி விமன நம்டசப்ற ்வண்டும்?

4. ஒளிச்சேர்க்கையின்
 
ப�ோது வெளிப்படும் ஆக்ஸிஜன்
____________ லிருந்து கிடைக்கிறது.

8. ஒளிச்ெர்கம்கயின ஒடடுசைாத்த ெைனபாடம்ட
எழுது்க.

III. சரியா? தவறா? (தவறு எனில் கூற்றினை
திருத்துக)

VII. விரிவயாக விமை்ளி.

1. தாவரங்களில்
 
நீரை கடத்துவதில் ஈடுபடும் திசு
புள�ோயம்.

1. ்வறுபாடு தரு்க.
ஆ. ்காற்றுள்ள சுவாெம் ைற்றும் ்காற்றில்லா சுவாெம்

2. தாவரத்தின்
 
வெளிப்புறத்தில் காணப்படும்
மெழுகுப்படலம் கியூடிக்கிள்

3. ஒளிச்ெர்கம்கயின ஒளிொர்ந்த செயல் எவவாறு
ஒளிசொராத
செயலிலிருந்து
்வறுபடுகி்றது.
இந்நி்கழ்சசியின
ஈடுபடும்
மூலப்சபாருள்்கள்
யாமவ? இறுதிப் சபாருட்கள் யாமவ? இவவிரு
நி்கழ்சசி்களும்
பசுங்கணி்கத்தில்
எஙகு
நம்டசபறுகின்றன?

3. ஒருவிதையிலைத்
 
தாவரத் தண்டில்
சைலத்திற்கும் புள�ோயத்திற்கும் இடையில்
கேம்பியம் காணப்படுகிறது.
4. இருவிதையிலைத்
 
தாவர வேரில் மேற்புறத்
த�ோலுக்கு கீழே பாலிசேட் பாரன்கைமா உள்ளது.
6. காற்று சுவாசத்தை விட காற்றில்லா சுவாசம் அதிக
ATP மூலக்கூறுகளை உற்பத்தி செய்கிறது.

VIII. உ்ர் சிநதமனக்கயான வினயாக்கள.
1. ஒளிச்ெர்கம்க
நி்கழ்சசியாகும்.

IV. நபயாருததுக.
-

டிரசீனா

2. ்்கம்பியம்

-

உணவு ்க்டத்துதல்

3. மெலம் சூழ்
வாஸ்குலார்
்கற்ம்ற

-

சபரணி்கள்

4. மெலம்

-

5. பு்ளாயம்

-

இரண்்டாம் நிமல
வளர்சசி
நீமரக ்க்டத்துதல்

்கற்ம்ற

2. ஒளிச்ெர்கம்கககு
்தமவயான
எதிலிருந்து சப்றப்படுகி்றது?

2. பசுங்கணகித்தின
எந்தபகுதியில்
ஒளிசொர்ந்த செயல் ைற்றும் ்கால்வின சுைற்சி
நம்டசபறுகின்றன?

என்றால்
்கார்பன

3. ்காற்று சுவாெத்திற்கும் ்காற்றில்லா சுவாெத்திற்கும்
சபாதுவான நி்கழ்சசி எது?
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4 ்கார்்பாமைட்ரட்டானது ஆகஸி்கரணைம்டந்து
ஆல்்கைாலா்க சவளி்யறும் நி்கழ்வின சபயர்
எனன?

VI. சுருக்கமயாக விமை்ளி
1. இருவிமதயிமலத்
தாவரத்
வாஸ்குலார்்கற்ம்றயின
எழுது்க.

்வதியியல்

ஆ. ஒளிச்ெர்கம்கயின உயிர்்வதி விமனயில்
ஈடுபடும்
சில
விமனபடுசபாருட்கள்
இந்நி்கழ்சசியின சுைற்சியில் மீண்டும் மீண்டும்
ஈடுபடுகின்றன அந்த விமனபடு சபாருட்கமள
குறிப்பிடு்க.

V. ஓரிரு வயார்தமதகளில் விமை்ளி
வாஸ்குலார்

உயிர்

அ. ஒளிவிமன ைற்றும் இருள் விமனயின ்பாது
உருவாகும்
விமனவிமள
சபாருட்கள்
யாமவ?

1. பு்ளாயம் சூழ்
வாஸ்குலார்
்கற்ம்ற

1. ஒனறிமணந்த
எனன?

ஒரு

தண்டின
அமைப்மபப்
பற்றி

2. இமலயிம்டத்திசு (மீ்ொபில்) பற்றி குறிப்பு எழுது்க.
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V. பி
 ன்வரும்
வினாக்களில்
கூற்றும்
அதனையடுத்து காரணமும் க�ொடுக்கப் 
பட்டுள்ளன.
பின்வருவனவற்றுள்
எது
சரியான தெரிவ�ோ அதனைத் தெரிவு செய்க.

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.
2.

ஒரு வ்பாருனை வவப்பப்படுத்திைாதைா அல்ைது
குளிர்வித்தாதைா
அபவ்பாருளின
நின்றயில்
ஏற்்படும் மைாற்்றம்
அ) தநர்க்குறி

ஆ) எதிர்க்குறி

இ) சுழி
4.

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி.
மேலும்,
காரணம்
கூற்றுக்கு
சரியான
விளக்கம்

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்னை

	
மூலக்கூறுகளின்
வெப்பநிலை ஆகும்.

சராசரி

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி.
ஆனால்,
காரணம்
கூற்றுக்கு
சரியான
விளக்கமல்ல.

_________

அ) இயக்க
ஆற்றல்
மற்றும்
நிலை
ஆற்றலுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடு

இ) கூற்று சரியானது. ஆனால் காரணம் சரியல்ல.
ஈ) கூற்று தவ்றாைது. ஆைால், ்காரணம் சரியாைது.

ஆ) இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிலை ஆற்றலின்
கூடுதல்
இ) ம�ொத்த
ஆற்றல்
மற்றும்
ஆற்றலுக்கிடையேயான வேறுபாடு
ஈ) இயக்க
ஆற்றல்
மற்றும்
ஆற்றலுக்கிடையேயான வேறுபாடு

1. கூறறு: ஒரு உதைா்கத்தின ஒரு முனையில்
வவப்பப்படுத்தும் த்பாது மைற்வ்றாரு முனையும்
வவப்பம் அனடயும்.
கோரணம்: வவப்ப ஆற்்றைாைது வவப்பநினை
குன்றவா்க உளை ்பகுதியிலிருந்து வவப்பநினை
அதி்கமைா்க உளை ்பகுதிக்கு ்பரவும்.

நிலை

ம�ொத்த

5.	க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் வெப்ப ஆற்றல் பரவும்
திசைகள்
அ) A

B, A

C, B

C

இ) A

B, A

C, B

C

ஆ) A
ஈ)

A

B, A
B, A

C, B
C, B

2. கூறறு : திட மைற்றும் திரவ வ்பாருள்கனை விட வாயு
வ்பாருட்கள அதி்க அமுக்்கத்திற்கு உட்படும்.
கோரணம்: அணுக்்கள அல்ைது மூைக்கூறு்களுக்கு
இனடதய உளை வதானைவு ஒபபிடத் தகுந்த
வன்கயில் அதி்கம்.

C
C

II. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்பு.

VI. சுருககமோக வில்டேளி.

1. அவகேட்ரோ எண்ணின் மதிப்பு _________

1.

ஒரு ்கதைாரி வனரயறு

2. வ
 ெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை என்பது _________
அளவுகள்

4. ்பாயில் விதினயக் கூறு்க.

3. _________ நிறையுள்ள நீரின் வெப்பநிலையை
_________ உயர்த்த தேவையான வெப்ப

6. இயல்பு வாயு
தவறு்படுத்து்க.

5. ்பருமை விதினயக் கூறு்க.

ஆற்றலின் அளவு ஒரு கல�ோரி
என வரையறுக்கப்படுகிறது.

நல்லியல்பு

வாயு-

IX. உேர் சி்நதலனககோன வினோககள்
உங்களுனடய ஒரு ன்கயில் 0°C வவப்பநினையில்
உளை ்பனிக்்கடடியும் மைற்வ்றாரு ன்கயில் 0°C உளை
குளிர்ந்த நீரும் உளைது எனில் எந்த ன்க அதி்க அைவு
குளிர்ச்சியினை உணரும்? ஏன?

4. பாயில் விதியின் படி, மாறா வெப்பநிலையில் ஒரு
குறிப்பிட்ட நிறையுடைய வாயுவின் அழுத்தம்
அவ்வாயுவின் ____________ எதிர்த்தகவில்
அமையும்.
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III. ச
 ரியா? தவறா? (தவறு எனில் கூற்றினை 
திருத்துக)

I. ெரியோ� விரடரயத் ன்தரநப்தடு.

2. ஒ
 ரு ப�ொருளில் வெப்ப ஆற்றலானது எப்பொழுதும்
உயர் வெப்பநிலை பகுதியிலிருந்து குறைந்த
வெப்பநிலை பகுதிக்குப் பரவும்.

1.

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ்ரியசானது?
(அ) மினனூடடம் பசாயும் வீதைம் மின தி்றன.
(ஆ) மினனூடடம் பசாயும் வீதைம் மினவனசாடடம்

3. ச
 ார்லஸ் விதியின்படி, மாறா அழுத்தத்தில் உள்ள
வாயுவில் வெப்பநிலை பருமனுக்கு எதிர் தகவில்
அமையும்
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மைற்றும்

(இ) மினனசாற்்றல் ைசாறும் வீதைம் மினவனசாடடம்
(ஈ) மினவனசாடடம் ைசாறும் வீதைம் மினனூடடம்
2. மினதை்டயின SI அைகு
அ) வைசா

1

இ) ஓம்

ஆ) ஜூல்

ஈ) ஓம் மீடடர

3. ஒரு எளிய மினசுற்றில் ்சாவி்ய மூடியவுடன
மினவிைககு ஒளிரவது ஏன?
(அ) ்சாவி மின்சாரத்்தை தையசாரிககி்றது

(ஆ) ்சாவி மூடியிருககும் வபசாது மினசுற்றின
சுற்றுப்பசா்தை்ய மூடி விடுகி்றது.
(இ) ்சாவி மூடியிருககும் வபசாது
சுற்றுப்பசா்தை தி்றககி்றது

இ) கூற்று சரியானது. ஆனால் காரணம் சரியல்ல.

ஈ) கூற்று தவறானது. ஆனால், காரணம் சரியானது.
2. கூற்று:

மினசுற்றின

காரணம்: உயர் மின்னழுத்தப் புள்ளியை ந�ோக்கி
மின்னோட்டம் பாய்ந்து செல்லும்.

(ஈ) மினவிைககு மினவனற்்றை்டயும்.
4. கிவைசா வசாட ைணி எனபது எதைனு்டய அைகு ?
அ) மினதை்ட எண்
இ) மின ஆற்்றல்

ஆ) மின ்கடத்து தி்றன
ஈ) மின தி்றன

	ஒரு மின்சுற்று திறந்திருக்கும் ப�ோது அச்சுற்றின்
வழியாக _______ பாய்ந்து செல்லாது.

	
வேறுபாட்டிற்கும் மின்னோட்டத்திற்கும்
2. மின்னழுத்த
இடையே உள்ள விகிதம் _________.

4. _________ மற்றும் ________ ஆகியவைகளின்
பெருக்கல் பலன் மின்திறன் ஆகும்.

III. கீ
 ழ்கண்ட கூற்றுகள் சரியா? அல்லது தவறா?
எனக் கூறு. தவறெனில் சரியானக் கூற்றை 
எழுதுக.
1.

	திறன் மற்றும் மின்னழுத்தம் ஆகியவற்றிற்கு
இடையேயான த�ொடர்பை ஓம் விதி விளக்குகிறது.

1.

4. மின்னோட்டத்தின்
	
வெப்பவிளைவை பயன்படுத்தி
செயல்படும் இரண்டு மின்சாதனங்கள் பெயரினை
கூறு.

VII. சிறு வினாக்கள்.
1.

(அ) வ�ோல்ட்

(ii) மின்னழுத்த வேறுபாடு

(ஆ) ஓம் மீட்டர்

(iii) மின்தடை எண்

(இ) வாட்

(iv) மின்திறன்

(ஈ) ஜூல்

(v) மின்னாற்றல்

(உ) ஆம்பியர்

மற்றும்

மின்னழுத்த

வேறுபாடு

	
தடை எண் மற்றும் மின் கடத்து எண்
4. மின்
ஆகியவற்றை வேறுபடுத்து.

VIII. நெடு வினாக்கள்.
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கலம் 2

(i) மின்னோட்டம்

	மின்னழுத்தம்
வரையறு.

3. 	ஓம் விதி வரையறு.

ஆ) மினவனசாடடத்தின அை்்க வ்ரயறு.
இ) மினவனசாடடத்்தை எந்தை ்கருவியின மூைம்
அைவிடமுடியும்? அதை்ன ஒரு மினசுற்றில்
எவ்வசாறு இ்ணக்கப்பட வவண்டும்?

IV. ப�ொருத்துக.
கலம் 1

மின்னோட்டத்தின் அலகை வரையறு.

2. அ) மினவனசாடடம் என்றசால் எனன?

3. 	மின்னோட்டத்தின் SI அலகு கூலூம் ஆகும்.
4. ஒரு
	
யூனிட் மின்னாற்றல் என்பது
கில�ோவாட் மணிக்கு சமமாக இருக்கும்.

VI. குறு வினாக்கள்.
2. ஒரு
	
கடத்தியின் அளவை தடிமனாக்கினால் அதன்
மின் தடையின் மதிப்பு என்னவாகும்?

II. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.
1.

 ன்கலத்தோடு இருக்கும் ஒரு சிறிய
மி
மின்சுற்றில் மின்கலத்தின் நேர்மின்வாய்
பெரும மின்னழுத்தத்தில் இருக்கும்.

V. பின்வரும்
வினாக்களில்
கூற்றும்
அதனையடுத்து
காரணமும் க�ொடுக்கப் 
பட்டுள்ளன. பின்வருவனவற்றுள் எது சரியான 
தெரிவ�ோ அதனைத் தெரிவு செய்க.
அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி.
மேலும், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கம்

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி.
ஆனால்,
காரணம்
கூற்றுக்கு
சரியான
விளக்கமல்ல.

3. அ) ஜூல் தவப்ப விதி வ்ரயறு.

ஆ) நிக்கல் ைற்றும் குவரசாமியம் ்கைந்தை உவைசா்கக

IX. கைககுகள்.
1.

ஒரு மின்ை்வப் தபடடி அதி்கபட் தவப்பத்்தை
தவளிவிடும்வபசாது 420 வசாட மினதி்ற்ன
நு்கரகி்றது. கு்்றந்தை பட் தவப்பத்்தை தவளிவிடும்
வபசாது 180 வசாட மின தி்ற்ன நு்கரகி்றது. அதைற்கு
220 வவசால்ட மினனழுத்தைம் த்கசாடுக்கப்படடசால் இரு
நி்ை்களிலும்
அதைன
வழிவய
பசாயும்
மினவனசாடடத்தின அைவு்க்ை ்கணககிடு.

2. 100 வசாட மின தி்றனுள்ை ஒரு மினவிைககு தினமும்
5 ைணிவநரம் பயனபடுத்தைப்படுகி்றது. இது வபசாை
நசானகு 60 வசாட மின விைககு தினமும் 5
ைணிவநரம் பயனபடுத்தைப்படுகி்றது. இதைனமூைம்
ஜனவரி ைசாதைத்தில் நு்கரப்படட மினனழுத்தை
ஆற்்ற்ை கிவைசா வசாட ைணி அைகில் ்கணககிடு.
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3. மூனறு வவசால்ட மினனழுத்தைம் ைற்றும் 600 மில்லி
ஆம்பியர மினவனசாடடமும் பசாயும் ஒரு டசாரச
விைககினசால் உருவசாகும்

II. நகாடிட்ட இ்டஙககை நிரபபுக.
2. நவீன ஆேரத்தன அட்்டேறையின் அடிப�ற்ட
__________ ஆகும்.

அ) மின தி்றன

ஆ) மினதை்ட ைற்றும்

இ) நசானகு
ைணிவநரத்தில்
நு்கரப்படும்
மினனசாற்்றல் ஆகிய்வ்க்ை ்கணககிடு்க.

X. உயர் சிந்தனைக்கான வினாக்கள்.
2	ஐந்து ஆம்பியர் மின்னோட்டம் பாயும் ஒரு
மின்சுற்றில் ஒரு வினாடி நேரத்தில் பாயும்
எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடு.

3. 	10 Ω மின்தடையுள்ள ஒரு கம்பித் துண்டின்
நீளத்தை அதன் அசல் நீளத்திலிருந்து மூன்று
மடங்கு நீட்டித்தால் அதன் புதிய மின் தடையின்
மதிப்பு எவ்வளவு?

3. தனிம ேரிறை அட்்டேறையில் மிக நீள் பதஞா்டர
__________ ஆகும்.
6. நவீன
ஆேரத்தன
அட்்டேறைறய
உருேஞாககிய விஞ்ஞானியின் ப�யர __________
8.

10. துருவின் வேதிபப�யர __________ ஆகும்.

III. த்ாரு்ததுக.

I. சரியான விக்டகய்த ந்தரந்த்தடு.

ஆ. 7,17
ஈ. 7,18

2. நவீன ஆேரத்தன விதியின் அடிப�ற்ட _________
அ.
ஆ.
இ.
ஈ.

அணு எண்
அணு நிறை
ஐவைஞாவ்டஞாபபின் நிறை
நியுட்ேஞானின் எண்ணிகறக

1.

ஆ. FeO4.×H2O
ஈ. FeO

i.

ii.
iii.

2.

ஈ. Kr

இ. Mg

கஞாேைம்,

கூறறு:
பமகனீசியத்றத
இரும்பின்
மீது
பூசுேதஞால்,
துருபபிடித்தலிரு்நது
�ஞாதுகஞாககப�டுகிைது.
காரைம்:
பமகனீசியம்,
விறனபுரியும் தன்றமமிககது.

10. இேைககலறே உருேஞாககலில் வதறேப�டும்
முககியமஞான உவலஞாகம் _________
ஆ. Hg

கூற்றும், கஞாேைமும் ைரியஞானது.
கூற்றை நன்கு விளககுகிைது.
கூற்று ைரி, கஞாேைம் தேறு
கூற்று தேறு, கஞாேைம் ைரி

iv. கூற்றும் கஞாேைமும் ைரி, ஆனஞால் கஞாேைம்
கூற்றை விேரிககவில்றல.

8. கீழககண்்ட ம்நத ேஞாயுககளில், எது பேளிபபுை
ஆற்ைல் மட்்டத்தில் இேண்டு எலகட்ேஞான்கறளக
பகஞாண்்டது.

அ. Ag

வமஞாஸவலவின் தனிம ேரிறை அட்்டேறை
அணுநிறைறயச் ைஞார்நதது.

பின்ேரும் வினஞாககறள, கீழகண்்ட குறிபபுகள மூலம்
விற்டயளிககவும்

அ. ேரைம் பூசுதல்
ஆ. நஞாகமுலஞாமி்டல்
இ. மின்முலஞாம் பூசுதல் ஈ. பமல்லியதஞாககல்

இ. Ar

- கஞாற்றிலஞா சூழநிறலயில்
சூவ்டற்றும் நிகழவு

V. பின்வரும்
வினாககளில்
கூறறும்
அ்தகனயடு்தது காரைமும் தகாடுககப
்டடுள்ைன.
பின்வருவனவறறுள்
எது
சரியான த்தரிநவா அ்தகன்த த்தரிவு தசயக.

7. பமல்லிய �்டலமஞாக துத்தநஞாக �டிறே, பிை
உவலஞாகத்தின்
மீது
ஏற்�டுத்தும்
நிகழவு
_________எனப�டும்.

ஆ. Ne

- அலுமிவனஞா பேப�
ஒடுகக விறன

5. உவலஞாகக கலறே என்�து உவலஞாகஙகளின்
�ல �டித்தஞான கலறே ஆகும்.

5. துருவின் ேஞாயப�ஞாடு _________

அ. He

- சில்ேர – டின்
ேைககலறே

- துத்தநஞாகம் பூச்சு

IV. சரியா? ்தவ்றா? (்தவறு எனில் கூறறிகன
திரு்ததுக)

ஆ. 15ேது
ஈ. 16ேது

அ. FeO.xH2O
இ. Fe2O3.xH2O

ஆகஸிஜவனற்ை
ஒடுகக விறன

18 ஆம் பதஞாகுதி
தனிமஙகள்

3. வெலஜன் குடும்�ம் எ்நத பதஞாகுதிறயச் வைர்நதது
அ. 17ேது
இ. 18ேது

- ம்நத ேஞாயுககள்

�ற்குழி அற்டத்தல்

ஆேரத்தன அட்்டேறையில் உள்ள பதஞா்டரகள்
மற்றும் பதஞாகுதிகள் எண்ணிகறக ___________
அ. 6,16
இ. 8,18

முலஞாம் பூசுதல்

கஞாற்றில்லஞா ேறுத்தல்

8.jdpkq;fspd; Mtu;j;jd tifg;ghL

1.

__________ மற்றும் __________ ஆனது உள்
இற்டத் தனிமஙகள் எனப�டும்.

ஈ. Al

இரும்ற�வி்ட

VI. சுருககமாக விக்டயளி.
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4. இரும்பு துருபிடித்தலுககஞான இரு கஞாேைஙகறள
தருக.

9.fiury;fs;
I. சரியறாை விரடரயத ந்தரந்ப்தடு.
1.

நீரில் கவரககப்படட உப்புக கவரசல் எனபது
____________ கலவை.
அ.
ஆ.
இ.
ஈ.

2. திண்மத்தில் நீர்மம் வகை கரைசலுக்கு ஒரு
எடுத்துக்காட்டு ____________

III. ப�ொருத்துக.

ஒருபடித்தைறான
பலபடித்தைறான
ஒருபடித்தைறான ேற்றும் பல்படித்தைறானவை
ஒருபடித்தைறானவை அல்லறாதைவை

2. இருேடிககவரசலில்
உள்ை
எண்ணிகவக ____________
அ. 2
இ. 4

1.

2. ஜிப்சம்

அ. அசிடமடறான
இ. நீர

4. ஈரம் உறிஞ்சி

– NaOH

IV. ச
 ரியா? தவறா? (தவறு எனில் கூற்றினை
திருத்துக)

சரைககவரப்பறான

1.

ஆ. பபனசீன
ஈ. ஆல்கஹறால்

இருமடிக்கரைசல் என்பது மூன்று கூறுகளைக்
க�ொண்டது.

2. ஒரு கரைசலில் குறைந்த அளவு (எடை) க�ொண்ட
கூறுக்கு கரைப்பான் என்று பெயர்.

4. குறிப்பிடட பைப்பநிவலயில், குறிப்பிடட அைவு
கவரப்பறானில் மேலும் கவரபபறாருவை கவரகக
முடியறாதை கவரசல் ____________ எனப்படும்.

3. ச�ோடியம் குள�ோரைடு நீரில் கரைந்து உருவாகும்
கரைசல் நீரற்ற கரைசலாகும்.

அ. பதைவிடடிய கவரசல்

4. பச்சை விட்ரியாலின்
MgSO4.7H2O

இ. அதி பதைவிடடிய கவரசல்

5. சிலிகா ஜெல் காற்றிலிருந்து ஈரப்பதத்தை
உறிஞ்சிக் க�ொள்கிறது. ஏனெனில் அது ஒரு ஈரம்

ஆ. பதைவிடடறாதை கவரசல்
ஈ. நீரத்தை கவரசல்

மூலக்கூறு

அ. நீரில் கரைக்கப்பட்ட உப்பு

V. சுருக்கமாக விடையளி.

இ. நீரில் கரைக்கப்பட்ட காப்பர் சல்பேட்

2. இருமடிக்கரைசல் என்றால் என்ன?

1.

ஆ. நீரில் கரைக்கப்பட்ட குளுக்கோஸ்

ஈ.	கார்பன் - டை- சல்பைடில் கரைக்கப்பட்ட

7. 100 கி நீரில் மசறாடியம் குமைறாவரடின கவரதி்ன
36 கி. 25 கி மசறாடியம் குமைறாவரடு 100 மி.லி
நீரில் கவரத்தை பி்கு மேலும் எவைைவு உப்வப
மசரத்தைறால் பதைவிடடிய கவரசல் உருைறாகும் _______.
ஆ. 11 கி

இ. 16 கி

4. நீர்க்கரைசல் மற்றும் நீரற்ற கரைசல் என்றால்
என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.
7. நீரேறிய உப்பு-வரையறு.
8. சூடான தெவிட்டிய காப்பர் சல்பேட் கரைசலைக்
குளிர்விக்கும் ப�ோது படிகங்களாக மாறுகிறது.
ஏன்?

ஈ. 20 கி

9. ஈரம் உறிஞ்சிக் கரையும் சேர்மங்கள் உருவாகக்
காரணம் ____________
அ.
ஆ.
இ.
ஈ.

அ.
ஆ.
இ.
ஈ.

9. ஈரம் உறிஞ்சிகள் மற்றும் ஈரம் உறிஞ்சிக்
கரைபவைகளை அடையாளம் காண்க. அ)
அடர் சல்பியூரிக் அமிலம் ஆ) காப்பர் சல்பேட்
பென்டாஹைட்ரேட் இ) சிலிக்கா ஜெல் ஈ) கால்சியம்
குள�ோரைடு உ) எப்சம் உப்பு.

ஈரம் மீது அதிக நாட்டம்
ஈரம் மீது குறைந்த நாட்டம்
ஈரம் மீது நாட்டம் இன்மை
ஈரம் மீது மந்தத்தன்மை

10. கீழ்கண்டவற்றுள்
எது
நீர்
தன்மையுடையது ____________

உறிஞ்சும்

ஃபெரிக் குள�ோரைடு
காப்பர் சல்பேட் பென்டாஹைட்ரேட்
சிலிக்கா ஜெல்
இவற்றுள் எதுமில்லை

II. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்பு.
ஒரு கரைசலில் உள்ள மிகக் குறைந்த அளவு
க�ொண்ட
கூறினை
____________ என
அழைக்கிற�ோம்.

கரைசல் - வரையறு

3. கீழ்கண்டவற்றுக்கு தலா ஒரு எடுத்துக்காட்டு
தருக. i) திரவத்தில் வாயு ii) திரவத்தில் திண்மம்
iii) திண்மத்தில் திண்மம் iv) வாயுவில் வாயு

சல்பர்

அ. 12 கி

வாய்ப்பாடு

உறிஞ்சும் தன்மை க�ொண்ட சேர்மம் ஆகும்.

5. நீரற்ற கரைசலை அடையாளம் காண்க

1.

– CaO

3. ஈரம் உறிஞ்சிக் கரைபவை – CuSO4.5H2O

கூறுகளின

ஆ. 3
ஈ. 5

3. கீழ்கண்டைற்றுள்
எது
எனப்படுைது ____________

– CaSO4 .2H2O

நீல விட்ரியால்

VI. விரிவறாக விரடயளி.
1.

குறிப்பு ைவரக. அ) பதைவிடடிய கவரசல் ஆ)
பதைவிடடறாதை கவரசல்.

3. i) MgSO4.7H2O உப்வப பைப்பப்படுத்தும் மபறாது
எனன நிகழ்கி்து?
4. ஈரம் உறிஞ்சும் மசரேஙகளுககும், ஈரம் உறிஞ்சிக
கவரயும்
மசரேஙகளுககும்
இவடமயயறான
மைறுபறாடுகள் யறாவை?

4

VII. உயர சிந்்தரைககறாை விைறாககள்.

9. இதயத்தின் இதயம் என அமழக்கப்படுைது ____

2. ’A’ எனபது நீல நி்ப் படிக உப்பு. இதைவனச
சூடுபடுத்தும் மபறாது நீல நி்த்வதை இழநது ‘B’ ஆக
ேறாறுகி்து. B-இல் நீவரச மசரககப்படும் மபறாது ‘B’
மீண்டும் ’A’ ஆக ேறாறுகி்து. ’A’ ேற்றும் ‘B’ யிவன
அவடயறாைம் கறாண்க.

10. பின்ைருைனைற்றுள்
இரததததின்
சதாடர்்பா்க ெரியானது எது?

அ)
இ)

அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

14.jhtuq;fspd; flj;Jjy; kw;Wk;
tpyq;Ffspd; Rw;Nwhl;lk;
I. சரியாே விணடணயத் ்தரநபதடு.
1.

ஆற்றல்
சார்ந்த
கடத்துதலில்
கடத்துதல்) ___________

அ.

ஆ.
இ.
ஈ.

1.

5. ொதாரண ைனிதனின் இதயத துடிபபின் அளவு
நிமிடததிற்கு ___________ மும்ற்கள் ஆகும்.

III. ப�ாருத்துக.
பிரிவு I

1. சிம்பிளாஸட ைழி - அ. இமல
2. நீராவிபக்பாககு
3. ஆஸைாஸிஸ

ஈ. இவை ஏதுவுமில்லை

4. கைர் அழுததம்

4. வேர்த் தூவிகளானது ஒரு
அ. புறணி செல்லாகும்
ஆ. புறத்தோலின் நீட்சியாகும்

அ. செயல் மிகு கடத்துதல் (ஆற்றல் சார் கடத்துதல்)
ஆ.	பரவல்
இ.	சவ்வூடு பரவல்
ஈ. இவை அனைத்தும்

6. மனித இதயத்தின் சுவர் எதனால் ஆனது?

‘O’ ைம்க
ஆ) ‘AB’ ைம்க
A அல்லது B ைம்க ஈ) அமனதது ைம்க.

- இ. மெலததிலுள்ள அழுததம்
– ஈ. ெரிவு அழுதத ைாடடம்

1. லியூகக்கமியா
- அ. திராம்க்பாமெட
2. இரதத தடடு்கள்
- ஆ. ஃக்பக்காமெட
3. கைாகனாமெடடு்கள் - இ. லியூகக்காமெட
கும்றதல்
4. லுயூகக்காபினியா
- ஈ. இரததபபுற்று கநாய
5. AB இரதத ைம்க
- உ. ஒவைாமை நிமல
6. O இரதத ைம்க
- ஊ. வீக்கம்
7. ஈசிகனா ஃபில்்கள்
- எ. ஆன்டிஜனற்்ற இரதத
ைம்க
8. நியூடகராஃபில்்கள்
- ஏ. ஆன்டி்பாடி அற்்ற
இரதத ைம்க

5. கீழ்கண்ட எந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆற்றல் தேவை

அ)
இ)

- ஆ. பிளாஸகைாசடஸகைடடா

பிரிவு II

ஒரு செல் அமைப்பாகும்
ஆ மற்றும் இ.

8. வி்பதது ்காரணைா்க ‘O’ இரதத ைம்கமயச் ொர்ந்த
ஒருைருககு அதி்க இரதத இழபபு ஏற்்படுகி்றது.
இந்நிமலயில் அைருககு எந்த இரதத ைம்கமய
ைருததுைர் செலுததுைார்?

தாைரததின் பு்றப்பகுதியிலிருந்து நீர் ஆவியாகும்
நி்கழ்ச்சி ___________ எனப்படும்.

3. ைண்ணிலிருந்து நீமர உறிஞசும் கைரின் ்பகுதி
___________.

3. நீராவிப்போக்கின் ப�ொழுது வெளியேற்றப்படுவது
அ. கார்பன்டை ஆக்ஸைடு
ஆ. ஆக்ஸிஜன்

அ) எண்டோகார்டியம்
ஆ) எபிகார்டியம்
இ) மைய�ோகார்டியம்
ஈ)	மேற்கூறியவை அனைத்தும்

பிளாஸைா = இரததம் + லிம்ஃக்பாமெட
சீரம் = இரததம் + ஃம்பபரிகனாஜன்
நிணநீர் = பிளாஸைா + RBC + WBC
இரததம் = பிளாஸைா + RBC +WBC + இரதத
தடடு்கள்

2. நீரானது கைர் தூவி செல்லின் _________
பிளாஸைா ெவவின் ைழியா்க செல்கி்றது.

2. வேரின் மூலம் உறிஞ்சப்பட்ட நீரானது தாவரத்தின்
மேற்பகுதிக்கு இதன் மூலம் கடத்தப்படுகிறது
___________
அ. புறணி
ஆ. புறத்தோல்
இ. புள�ோயம்
ஈ.	சைலம்

இ.
ஈ.

இமயபு

II. நகாடிடட இடத்ளத நிரபபுக.

(செயல்மிகு

மூலக்கூறுகள்
செறிவு
குறைவான
பகுதியிலிருந்து செறிவு அதிகமான பகுதிக்கு
இடம் பெயர்கிறது.
ஆற்றல் செலவிடப்படுகிறது.
அவை
மேல்
ந�ோக்கி
கடத்துத்துல்
முறையாகும்.
இவை அனைத்தும்

இ. நீர்

SA ்கணு
ஆ) AV ்கணு
்பர்கின்ஜி இமழ்கள் ஈ) ஹிஸ ்கற்ம்ற்கள்

IV. ெரியா, தவ்றா எைக கூறுக தவப்றனில்
வாககியத்ளத ெரிப�டுத்துக.
1.

உணமைக ்கடததுதலுககு ்காரணைான திசு
புகளாயைாகும்.

2. தாைரங்கள் நீராவிபக்பாககின் ்காரணைா்க நீமர
இழககின்்றன.

3. புகளாயததின் ைழியா்க ்கடததப்படும் ெர்க்கமர –
குளுகக்காஸ.
4. அக்பாபிளாஸட ைழி ்கடததுதலில் நீரானது செல்
ெவவின் ைழியா்க செல்லினுள் நுமழகி்றது.
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5.	காப்பு
செல்கள்
நீரை
இழக்கும்போது
இலைத்துளை திறந்து க�ொள்ளும்.

VIII. விரிவாை விளடயளி.
1.

6. இதயத்துடிப்பின் துவக்கம் மற்றும் தூண்டலானது
நரம்புகளின் மூலமாக நடைபெறும்.

2.

8. WBC பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் த�ொற்றிலிருந்து
உடலைப் பாதுகாக்கிறது.

3.

V. ஒரு வார்தலதயில் விலடயளி.
1.

4.

மனித இதயத்தை மூடியிருக்கும் இரட்டை அடுக்
காலான பாதுகாப்பு உறையின் பெயரைக் கூறுக.

5.

2. மனித இரத்தத்தில் உள்ள RBC –யின் வடிவம்
என்ன?

IX. கூறறு மறறும் காரைம் கூறுதல்.

3. இரத்தம் சிவப்பு நிறமாக இருப்பதேன்?

வழிமுள்றகள் : கீழ்்கண்ட க்கள்வியில் கூற்று
(A) ைற்றும் அதற்குரிய ்காரணம் (R) கீகழ
ச்காடுக்கப்படடுள்ளன. கீகழ ச்காடுக்கப்படடுள்ள
ைாககியங்களில் ெரியான ்பதிமல குறிபபிடு்க.

5. வெண்ட்ரிக்கிளிலிருந்து
வெளிச்
செல்லும்
முக்கியத் தமனிகளில் காணப்படும் வால்வு எது?

VI. சிறுவினா.
1.

தாைரங்கள் எவைாறு நீமர உறிஞசுகின்்றன.
விைரி.
நீராவிபக்பாககு
என்்றால்
என்ன?
நீராவிபக்பாககின் முககியததுைதமத எழுது்க.
லியூகக்காமெடடு்கள்
து்கள்்கள்
உமடயமை ைற்றும் து்கள்்களற்்றமை என
ைம்கப்படுததப்படடுள்ளன.
ஏன்?
அைற்றின்
ச்பயர்்கமளயும், ்பணி்கமளயும் குறிபபிடு்க.
சிஸகடால் ைற்றும் மடயஸகடால் கைறு்படுதது்க.
இதயத துடிபபின் ்பரவுதமல விளககு்க.
இரததததின் ்பணி்கமளப ்படடியலிடு்க.

அ) கூற்றும் (A) ைற்றும் ்காரணம் (R) ஆகிய
இரண்டும் ெரியா்க இருந்து, அதில் அந்த ்காரணம்
கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கம் ஆகும்.

நீராவிப்போக்கின் ப�ோது இலைத்துளை திறப்
பதற்கும் மூடிக்கொள்வதற்குமான காரணத்தை கூறு.

3. வேரினுள் நீர் நுழைந்து, இலையின் மூலம்
நீராவியாக வளிமண்டலத்தில் இழக்கப்படும்
பாதையைக் காட்டுக.
4. ஒரு தாவரத்தில் வேரின் மூலம் உறிஞ்சப்பட்ட
நீரின்
அளவைவிட
இலையின்
மூலம்
நீராவிப்போக்கின் காரணமாக வெளியேறும்
நீரின் அளவு அதிகமானால் என்ன நிகழும்?
5. மனித இதயத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல்படும்
விதத்தினை விவரி.

ஆ) கூற்று (A) ைற்றும் ்காரணம் (R) ஆகிய இரண்டும்
ெரியா்க இருந்து, அதில் ்காரணம் அந்த
கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கம் அல்ல.

8. இதய ைால்வு்களின் முககியததுைம் என்ன?
9. Rh ்காரணிமயக ்கண்டறிந்தைர் யார் ? அது ஏன்
அவைாறு அமழக்கப்படுகி்றது?

2. கூறறு (A) : ‘AB’ இரதத ைம்க உமடகயார்
“அமனைரிடமிருந்தும் இரதததமத ச்பறுகைாரா்க”
்கருதப்படுகி்றார்்கள். ஏசனனில், அைர்்கள் அமனதது
ைம்க இரததப பிரிவினரிடமிருந்தும் இரததததிமனப
ச்ப்றலாம்.

11.

இ) (A) ெரியா்க இருந்து ்காரணம் (R) ைடடும் தைறு.

ஈ) கூற்று (A) ைற்றும் ்காரணம் (R) இரண்டும் தைறு.

1. கூறறு (A) : சுைாெ ைாயுக்கமள ்கடததுைதில் RBC
முககியப ்பஙகு ைகிககின்்றது.

காரைம் ( R ) : RBC-ல் செல் நுண்ணுறுபபு்களும்
உட்கருவும் ்காணப்படுைதில்மல.

மெகனா ஆரிககுலார் ்கணு ‘க்பஸ கைக்கர்’ என்று
ஏன் அமழக்கப்படுகி்றது?

காரைம் ( R ) : AB இரதத ைம்கயில் ஆன்டி்பாடி்கள்
்காணப்படுைதில்மல.

VII. கீழ்கணட கூறறுககாை காரைஙகளைத்
தருக.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

தாைர கைர்்கள் ்கனிைங்கமள ஆற்்றல் ொரா
நி்கழ்ச்சியின் மூலம் எடுததுக ச்காள்ைதில்மல.
இமலததுமள்கள் தி்றப்பதற்கும் மூடுைதற்கும்
்காரணைான அமைபபு ்காபபு செல்்கள் ஆகும்.
புகளாயததின் ைழியா்க உணவுபச்பாருளானது
அமனதது ்பகுதி்களுககும் ்பல திமெ்களில்
்கடததப்படுகி்றது.
இமல்கள்
உதிரும்க்பாது
தாைரங்களில்
்கனிைங்கள் இழக்கப்படுைதில்மல.
ைலது
ஆரிககிள்
சுைமர
விட
ைலது
சைண்டரிககிள் சுைர் தடிைனா்க உள்ளது.
்பாலூடடி்களின் முதிர்ந்த RBC யில் செல்
நுண்ணுறுபபுக்கள் ்காணப்படுைதில்மல.

X. உயரசி்நதளை விைாககள்.
1.

உலர்ந்த தாைரபச்பாருமள நீரில் மைககும்
க்பாது உபபிவிடும். இதற்்கான நி்கழ்ச்சி என்ன?
ைமரயம்ற செய்க.

2. இடது
சைண்டரிககிள்
சுைரானது
ைற்்ற
அம்ற்களின் சுைர்்கமளவிட தடிைனா்க இருப்பது
ஏன்?
5. நீராவிபக்பாககு ஒரு கதமையான தீஙகு செயல்
விளககு்க.
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7. ்ோஙகரஹோன்

	ஜிப்ரல்லின்களின்
___________

முக்கிய

விளைவு

அ. மரபியல் ரீதியான நெட்டைத் தாவரங்களைக்
குட்டையாக்குவது.
ஆ. குட்டைத்
செய்வது

தாவரங்களை

நீட்சி

அடையச்

இ. வேர் உருவாதலை ஊக்குவிப்பது
ஈ. இளம் இலைகள் மஞ்சளாவது

2. நுனி
	
ஆதிக்கத்தின் மீது
உருவாக்கும் ஹார்மோன்
அ. சைட்டோகைனின்
இ. ஜிப்ரல்லின்

நேர்

_________கட்டுப்டுததுகி்றது.

9. குைந்்தைகளில் ்தைைோயடு ஹோரநமோன்களின்

கு்்றவோன சுைபபின் கோைணமோக _________
உணடோகி்றது.

III. ப�ாருத்து்க.
1.

்குதி I

விளைவை

ஆ. ஆக்சின்

ஈ. எத்திலின்

ஆ. GA 3

இ. ஜிப்ரல்லின்

ஈ. IAA

5. கரும்பில்
	
உற்பத்தியாகும்
சர்க்கரையின்
அளவை அதிகரிக்க அவற்றின் மீது ___________
தெளிக்கப்படுகிறது.
அ. ஆக்சின்

ஆ. சைட்டோகைனின்

இ. ஜிப்ரல்லின்கள்	  ஈ. எத்திலின்

்குதி II

்குதி III

ஆகசின்

ஜிபரில்்ோ
பியூஜிகுைோய

உதிரதைல்

எததிலின்

நதைஙகோயின்
இளநீர

கணுவி்டப
்குதி நீட்சி

அபசிசிக அமி்ம்

மு்ளக
நுனி ஆதிககம்
குருதது உ்்ற

்ெட்நடோ்கனின்

்சுஙகணிகம்

்ழுததைல்

கனிகள்

பெல் ்குபபு

ஜிபைல்லின்கள்

2. ஹார்மான்கள்

-

அகநைோநமகலி

இ) ்ோைோதைோரநமோன்

-

எளிய கோயடர

-

அ) அட்ரினல் சுரப்பி

ஈ) வளரச்சி ஹோரநமோன் -

இ) பிட்யூட்டரியின் முன் கதுப்பு

உ) ADH

ஆ) தைராய்டு சுரப்பி

	
நாளமுள்ளச்
7. கீழுள்ளவற்றுள்
அடையாளம் காணவும்.

சுரப்பியை

அ) பிட்யூட்டரி சுரப்பி ஆ) அட்ரினல் சுரப்பி

8. கீழுள்ளவற்றுள்
	
எது நாளமுள்ளச் சுரப்பியாகவும்,
நாளமில்லாச் சுரப்பியாகவும் செயல்படுகிறது?
அ) கணையம்

இ) கல்லிரல்

ஆ) சிறுநீரகம்

ஈ) நுரையீரல்

9. கீழுகண்டவற்றுள்
	
தலைமைச்
கருதப்படுவது எது?
அ) பினியல் சுரப்பி

சுரப்பி

என

ஆ) பிட்யூட்டரி சுரப்பி

இ) தைராய்டு சுரப்பி ஈ) அட்ரினல் சுரப்பி

II. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்பு.

1.	செல் நீட்சியடைதல், நுனி ஆதிக்கம் ஆகியவற்றை
உருவாக்குவதும், உதிர்தலை தடை செய்வதும்

_________ ஹார்மோன் ஆகும்.

4. ஜிபைல்லின்கள் _________ தைோவைஙகளில்
தைணடு நீட்சிய்டவ்தைத தூணடுகின்்றன.
5. நுனி ஆதிககததின் மீது எதிரம்்ற வி்ளவு
பகோணட ஹோரநமோன் _________ ஆகும்.

படட்டனி

டயோ்டிஸ்
இன்சிபிடஸ்

-

டயோ்டிஸ்
பமல்லிடஸ்

IV. சரியா அல்து தவைா எே எழுதவும்.
தவைாயின சரியாே கூற்றிணே எழுதவும்
1.

இ) உமிழ் நீர் சுரப்பி ஈ) தைராய்டு சுரப்பி

குணை�ாடு்கள்

அ) ்தைைோகசின்
ஆ) இன்சுலின்

6. LH ஐ சுரப்பது _________.

ஈ) ஹைப�ோ தலாமஸ்

பீட்டோ

8. ்தைைோயடு சுைபபியின் வளரச்சி மறறும் ்ணிக்ள

	
எந்த
ஹார்மோன்
3. பின்வருவனவற்றுள்
இயற்கையாக தாவரங்களில் காணப்படவில்லை?
அ. 2,4 D

உள்ள

பெல்கள்_________ ஐச் சுைககி்றது.

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.
1.

திட்டுகளில்

பெல்்குப்்த
தூணடி
கனிம
இடபப்யரச்சி்ய
ஊககுவிககும்
ஹோரநமோன் ்ெட்நடோ்கனின் ஆகும்.

2. ஜிபைல்லின்கள்
தைககோளியில்
கனிக்ள உருவோககுகின்்றன.

கருவு்றோக

4. எகெோபதைல்மிக கோயடர, ்தைைோகசின்
சுைபபின் கோைணமோக ஏற்டுகி்றது.
5. பிட்யூட்டரி
சுைபபி
பிரிந்துள்ளது.
6. கோர்ஸ்

�ோன்கு

லூட்டியம்

ஹோரநமோ்னச் சுைககி்றது.

ஊட்ட
தைோவை

மி்கச்

கதுபபுகளோக

ஈஸ்ட்நைோஜன்

V. கூற்று மற்றும் ்காரைம் வண்க ்்கள்வி்கள்.
பினவரும் ஒவபவாரு விோக்்களிலும் ஒரு கூற்றும்
அதன
கீ்ே
அதற்்காே
்காரைமும்
ப்காடுக்்கப்�ட்டுள்ளே.
கீ்ே
ப்காடுக்்கப்�ட்டுள்ள
நானகு வாக்கியங்்களில ஒனணை சரியாே �தி்ா்க
குறிக்்கவும்.
அ) கூறறு மறறும் கோைணம் இைணடும் ெரி.
நமலும் கோைணம் கூறறிறகோன ெரியோன
விளககமோகும்.
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ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுமே சரி.
ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான
விளக்கம் அல்ல.
இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு
ஈ) கூற்று தவறு ஆனால் காரணம் சரி

காய்கறிகளில்
1. கூற்று: சந்தைப்படுத்தப்படும்
சைட்டோகைனினைத் தெளிப்பது அவை
பல நாட்கள் கெடாமல் இருக்கச் செய்யும்.

காரணம்: சைட்டோகைனின்கள் கனிம ஊட்ட
இடப்பெயர்ச்சியினால் இலைகள் மற்றும்
ஏனைய உறுப்புகள் முதுமையடைவதைத்
தாமதப்படுத்துகின்றன.

2. கூற்று: பிட்யூட்டரி சுரப்பி “தலைமை சுரப்பி” என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
காரணம்: இ
 து பிற நாளமில்லா சுரப்பிகளைக்
கட்டுபடுத்துகிறது.

3. கூற்று: டயாபடிஸ் மெல்லிடஸ் இரத்த சர்க்கரை
அளவை அதிகரிக்கிறது.

காரணம்: இ
 ன்சுலின் இரத்த சர்க்கரை அளவைக்
குறைக்கிறது.

VI. ஓரிரு வார்த்தைகளில் விடையளி
1.	வெள்ளரியில் ஆண்மலர்கள் உற்பத்தியாவதைத்
தூண்டும் ஹார்மோன் எது?
2.	செயற்கை ஹார்மோன் ஒன்றின் பெயரினை
எழுதுக.

8. பிட்யூட்டரி சுைபபியின் பின் கதுபபில் சுைககும்
ஹோரநமோன்கள்
யோ்வ?
அ்வ
எந்தை
திசுககளின் நமல் பெயல் ்டுகின்்றன?
9. ்தைைோயடு ஹோரநமோன்கள் ஏன் “ஆளு்ம
ஹோரநமோன்கள்” என்று அ்ைககப்டுகின்்றன?
10. எந்தை ஹோரநமோன் உற்ததிககு அநயோடின்
அவசியமோகி்றது? �ோம் உட் பகோள்ளும் உணவில்
அநயோடின் கு்்றவோக இருப்தைோல் ஏற்டும்
வி்ளவுகள் யோ்வ?

VIII. குறுகிய விணடயளி
3. ஜிபைல்லின்களின் வோழ்வியல் வி்ளவுக்ள
எழுதுக.
4. ஈஸ்ட்நைோஜன்கள் எஙகு உற்ததியோகின்்றன?
மனிதை உடலில் இவறறின் ்ணிகள் யோ்வ?
5. ஆன்டி ்டயூரிட்டிக ஹோரநமோன் (ADH) மறறும்
இன்சுலின் கு்்றவோகச் சுைப்தைோல் உணடோகும்
நி்்கள் யோ்வ? இ்வ இைணடும் எவவோறு
நவறு்டுகி்றது?

IX. உயர சிநதணே திைன விோக்்கள்
1.

அ. ஜிபைல்லி்ன ப�ல் �ோறறுகளில் பதைளிததைோல்

3.	தக்காளியில் கருவுறாக் கனியைத் தூண்டும்
ஹார்மோன் எது?
	
பேற்றிற்குப்பின்
4. குழந்தைப்
காரணமான ஹார்மோன் எது?

பால்

ஆ. அழுகிய ்ைம் ்ழுககோதை ்ைததுடன் நெரதது
்வககப்ட்டோல்

சுரக்க

5. மனிதரில்
	
நீர்
மற்றும்
தாதுஉப்புக்களின்
வளர்சிதை
மாற்றத்தை
ஒழுங்குபடுத்தும்
ஹார்மோனின் பெயரைக் கூறு.
6. மனிதைரகளில் அவெை கோ் நி்்க்ள எதிர
பகோள்ள சுைககும் ஹோரநமோன் எது?
7. பெரிததைலுககுரிய
ப�ோதிக்ளயும்,
ஹோரநமோன்க்ளயும் எந்தை சுைபபி சுைககி்றது?
8. சிறுநீைகதநதைோடு பதைோடரபு்டய ்ணிக்ளச்
பெயயும் ஹோரநமோன்களின் ப்யரக்ளக கூறு.

இ. வளரபபு ஊடகததில்
நெரகப்டோதை ந்ோது

அ. இந்தை
பெயல்மு்்றயில்
ெம்மந்தைப்ட்ட
ஹோரநமோ்ன அ்டயோளம் கோணக.
ஆ. இந்தை ஹோரநமோனின் எப்ணபு
ந�ோ்ய வி்ளவிததைது?

பெயற்க ஆகசின்கள் என்்்வ யோ்வ? எ.கோ
தைருக.

2. “ந்ோல்டிங” என்்றோல் என்ன? அ்தை எப்டி
பெயற்கயோக ஊககுவிகக்ோம்?
4. தைோவைஙகளில் இ்் மறறும் கனி உதிரதை்்த
தை்டபெயய நீ என்ன பெயவோய? தைகுந்தை
கோைணஙகளுடன் கூறுக.
5. நவதியியல் தூதுவரகள் என்்்வ யோ்வ?
6. �ோளமுள்ளச்
சுைபபிககும்,
�ோளமில்்ோச்
சுைபபிககும் உள்ள நவறு்ோடுக்ள எழுதுக.

்ெட்நடோ்கனின்

2. ஜப்ோனில்
ப�ற்யிைோனது
ஜிபைல்்ோ
பியூஜிகுைோய என்னும் பூஞ்ெயோல் ஏற்ட்ட
்ககோநன ந�ோயினோல் ்ோதிககப்ட்டது. அதைறகுக
கோைணம்
இபபூஞ்ெ
உற்ததி
பெயதை
ஹோரநமோன்
என
முதைன்முதைலில்
கணடுபிடிககப்ட்டது.
இந்தை
தைகவலின்
அடிப்்டயில்
பின்வரும்
நகள்விகளுககு
வி்டயளிககவும்.

VII. மி்கக் குறுகிய விணடயளி
1.

பின்வருவனவறறில் என்ன �்டப்றும் என
எதிர்ோரககி்றோய?

இந்தை

இ. இந்தை ஹோரநமோனின் இைணடு ்ணிக்ளக
கூறுக.
3. பெந்திலுககு, அதிக இைததை அழுததைம், பிதுஙகிய
கணகள் மறறும் அதிகமோன உடல் பவப்
நி்் உள்ளது. இந்நி்்ககுக கோைணமோன
�ோளமில்்ோச் சுைபபி்ய அ்டயோளம் கணடு
அதில்
சுைககும்
எந்தை
ஹோரநமோன்,
இந்நி்்ககுக கோைணம் எனக கணடறிந்து
எழுதுக,
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4. ெஞெய
நதைரவ்்றயில்
அமரந்திருந்தைோன்.
நதைரவு
துவஙகும்
முன்,
அவனுககு
அதிகப்டியோன வியர்வயும், இதையததுடிபபும்
கோணப்ட்டன. இந்நி்் அவனுககு ஏன்
ஏற்டுகி்றது?

II. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.

5. சூெனின் தைகப்னோர, மிகவும் நெோரவ்டந்து
அடிககடி
சிறுநீர
கழிககி்றோர.
மருததுவ
்ரிநெோதை்னககுப பின்னர, அவைது இைததை
ெரகக்ை அள்வப ்ைோமோரிகக தினமும் ஊசி
மூ்ம்
மருந்து
பெலுததிக
பகோள்ள
அறிவுறுததைப்ட்டோர. அவருககு இந்நி்் ஏற்டக
கோைணபமன்ன? இதை்ன தைடுககும் வழி
மு்்றக்ளக கூறுக.

2. கருவுறுதலுக்குப் பின் சூற்பை ------------ஆக மாறுகிறது.

1.

IV. கீழ்ககண்ட கூறறு சைரியா, தவ்றா எனக
கூறுக. தவல்ற திருததி எழுதுக.
1.

4. ்்கைநதத்தூள்்கரள ஏற்்கககூடிய சூல்கத்தின்
்பகுதி சூல்தண்டாகும்.

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

6. இனப்்்பருக்க
உறுப்பு்கள்
்செய்யககூடிய இனச்செல்்கள்
தன்ர்யுர்டயரவ

4. மலரின் இன்றியமையாத பாகங்கள்
அ) புல்லிவட்டம், அல்லிவட்டம்

ஆ) புல்லிவட்டம், மகரந்தத்தாள் வட்டம்

8. ்கருவுற்றிருககும் வ்பாது
்ர்ட்்பறுவதில்ரல.

ஈ) மகரந்தத்தாள் வட்டம், சூலக வட்டம்

6. மூடிய
விதையுடைய
தாவரங்களில்
(ஆஞ்சிய�ோஸ்பெர்ம்கள்) ஆண் கேமீட் எவ்வகை
செல்லிலிருந்து உருவாகிறது ?

சுழற்சி

V. ஒரு வார்தலதயில் விலடயளி.

இ) மகரந்தத்தூள் தாய் செல்

1.

ஈ) மைக்ரோஸ்போர்

7. இனச்செல் (கேமீட்டுகள்) பற்றிய சரியான கூற்று
எது ?
அ) இருமயம் க�ொண்டவை

ஒரு ்்கைநதத்தூளிலிருநது இைணடு ஆண
வ்கமீடடு்கள் ்டடும் உருவாகிறது எனில், ்பத்து
சூல்்கரள
்கருவுறச
்செய்ய
எத்தரன
்்கைநதத்தூள்்கள் வதரவப்்படும்?

2. சூல்கத்தின்
எப்்பகுதியில்
முரளத்தல் ்ர்ட்்பறுகிறது?

ஆ) பாலுறுப்புகளை உருவாக்குபவை

இ) ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கின்றன

்்கைநதத்தூள்

4. ஒரு விரதயில் உள்ள ்கருவூணின் வவரல
என்ன?

உறுப்புகளிலிருந்து

6. வி ந து ் செ ல் லி ன் அ க வ ை ா வ செ ா மி ல்
்காணப்்ப்டககூடிய ்்ாதியின் ்்பய்ைன்ன?

8. விந்துவை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அடர்த்தியான,
முதிர்ந்த மிகவும் சுருண்ட தனித்த நாளம்
இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
இ) விந்து குழல்கள்

்ாதவி்டாய்

10. ஈஸ்டவைாஜன் ்ற்றும் புவைா்ஜஸ்டிைானின்
மிர்க சுைப்பு ்ாதவி்டாய்ககு ்காைண்ாகிறது.

அ) உற்பத்தி செல் ஆ) உடல செல்

அ) எபிடிடைமிஸ்

உற்்பத்தி
இைடர்ட்யத்

7. பிடயூட்டரியின் பின்்கதுப்பு LH – ஐச சுைககிறது.

சூலக வட்டம்

ஈ) இவை
பால்
உருவாகின்றன

சூலின் ்காம்புப் ்பகுதி பூக்காம்பு எனப்்படும்.

2. விரத்கள் ்பாலிலா இனப்்்பருக்கத்தின் மூலம்
உருவாகின்றது.
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இ) அல்லிவட்டம்,

இருவித்திலை
தாவரத்தில்
கருவுறுதல்
நடைபெறும்போது சூல்பையில் உள்ள செல்களின்
எண்ணிக்கை -------------

7. உல்க ்ாதவி்டாய் சு்காதாை தினம் எப்வ்பாது
்்காண்டா்டப்்படுகிறது?

ஆ) விந்து நுண்நாளங்கள்

VI. குறு வினாககள்.

ஈ) விந்துப்பை நாளங்கள்

4. மூவிரணவு - வரையறு.

9. விந்து உருவாக்கத்திற்கு ஊட்டமளிக்கும் பெரிய
நீட்சியடைந்த செல்கள்
அ) முதல்நிலை விந்து வளர் உயிரணு

6. ஆண்களின் இைண்டாம் நிரல இனப்்்பருக்க
உறுப்பு்கரளக கூறு்க.

இ) லீடிக் செல்கள்

8. ்ாதவி்டாயின் வ்பாது ்ாதவி்டாய்
எவவாறு ்பைா்ரிக்கப்்படுகிறது ?

ஆ) செர்டோலி செல்கள்

ஈ) ஸ்பெர்மட்டோக�ோனியா

10. ்்காடுக்கப்்படடுள்ள ்ப்டத்தில் A, B, C ்ற்றும் D
ஆகிய ்பா்கங்கரள அர்டயாளம் ்காணவும்

10. ஈஸ்ட்ரோஜனை உற்பத்தி செய்வது
அ) பிட்யூட்டரியின் முன்கதுப்பு

A

ஆ) முதன்மை பாலிக்கிள்கள்

இ) கிராஃபியன் பாலிக்கிள்கள்

ஈ) கார்பஸ் லூட்டியம்

சு்காதாைம்

D
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C
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I. சரியான வி்்ட்யத் நதர்நமதடு.

பூக்கும்
தாவரங்களில்
நடைபெறும்
பால்
இனப்பெருக்கத்தின் நிகழ்வுகளை எழுதுக.

1.

அ) முதல் நிகழ்வின் வகைகளைக் கூறுக.

ஆ) அந்நிகழ்வின்
நன்மைகள்
தீமைகளைக் குறிப்பிடுக.

அ. ஒரு ்�பாடி ஜீன்கள்

மற்றும்

ஆ. ்ணபுகனள நிரணயிப்து

இ. ம�்ணுக்கனள (ஜீன்) உருவபாக்குவது

12. விந்தகம்
மனிதனில்
வயிற்றுக்குழிக்கு
வெளிப்புறத்தில் அமைந்திருப்பதன் காரணம்
என்ன? அவற்றைக் க�ொண்டிருக்கும் பையின்
பெயரென்ன?

ஈ. ஒடுஙகு கபா�ணிகள்

2. எந்நிகழ்ச்சியின் கபா�ணமபாக 9:3:3:1 உருவபாகி்றது?
அ. பிரிதல்

13. மாதவிடாய் சுழற்சியின் லூட்டியல் நிலை, சுரப்பு
நிலை என்றும் அழைக்கப்படுவதன் காரணம்
என்ன?

ஆ. குறுக்்க கலத்தல்

இ. �பாரபின்றி ஒதுஙகுதல்
ஈ. ஒடுஙகு தன்னம

VIII. விரிவான விடையளி.
1.

3. ப�ல் ்குப்னடயும் ்்பாது, ஸ்பின்டில் �பாரகள்
கு்�பா்மபா்�பாமுடன் இனணயும் ்குதி

பூக்கும் தாவரத்திலுள்ள சூலகத்தின் அமைப்பை
விளக்குக.

அ. கு்�பா்மபாமியர

ஆ. ப�ன்்்�பா்�பாம்

2. மாதவிடாய் சுழற்சியின் நிலைகள் யாவை ?
அந்நிலைகளின் ப�ோது அண்டகம் மற்றும்
கருப்பையில்
நிகழும்
மாற்றங்களைக்
குறிப்பிடுக.

IX. உயர்சிந்தனை வினாக்கள்.
1.

பூக்கும் தாவரத்தில் உள்ள மகரந்தத்தூள்
முளைத்து மகரந்தக் குழாயை உருவாக்குகிறது.
இது இரண்டு ஆண் கேமீட்டுகளை எடுத்துச்
செல்கிறது.
அண்ட செல்லுடன் கருவுறுதல்
நடைபெறுவதற்கு ஒரே ஒரு ஆண் கேமீட் மட்டும்
ப�ோதுமானதெனில், இரண்டு ஆண் கேமீட் ஏன்
எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது ?

இ. ப�ன்்்�பாமியர
ஈ. கு்�பா்மபானீமபா

5. டி.என்.ஏ வின் முதுபகலும்்பாக ____________
உள்ளது.
அ. டீ ஆக்ஸி ன�்்பாஸ் �ரக்கன�
ஆ. ்பாஸ்்்்

இ. ன�்��ன் கபா�ஙகள்
ஈ. �ரக்கன� ்பாஸ்்்்

6. ஒக�பாகி துணடுகனள ஒன்்றபாக இனணப்து
____________
அ. ப�லி்கஸ்

2. ப ரு வ மடை த லு க் கு மு ன்ன ரு ம் , கர்ப ்ப த் தி ன்
ப�ோதும் மாதவிடாய் சுழற்சி நிகழ்வதில்லை ஏன்?
3. கீழ்க்கண்ட பத்தியைப் படித்து க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள
வினாக்களுக்கு விடையளி

ராகினியும் அவளது பெற்றோரும் த�ொலைக்காட்சி
நிகழ்ச்சியைப் பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தனர். அப்போது
நாப்கின்கள்
பயன்படுத்துவதை
ஊக்குவிக்கும்
விளம்பரம் ஒளிபரப்பாகிக் க�ொண்டிருந்தது. உடனே,
ராகினியின் பெற்றோர்கள் அந்த சேனலை மாற்றினர்.
ஆனால் ராகினி அதற்கு தன்னுடைய எதிர்ப்பைத்
தெரிவித்து, அந்த விளம்பரத்தின் தேவையையும்
முக்கியத்துவத்தையும் விளக்கினாள்.
அ) முதல் மாதவிடாய் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?
அது எப்போது நிகழ்கிறது ?

ஆ) மாதவிடாயின் ப�ோது மேற்கொள்ள வேண்டிய
நாப்கின் சுகாதாரத்தை வரிசைப்படுத்துக.

இ) தன் பெற்றோரின் இச்செயலுக்கு ராகினி தனது
எதிர்ப்பைத் தெரிவித்தது சரியா? சரி எனில்
விளக்கம் கூறுக.

பமணடலின் கருத்துப்டி அல்லீல்கள் கீழ்க்கணட
்ணபுகனளப ப்றறுள்ளை

ஆ. டி.என்.ஏ ்பாலிபம்�ஸ்
இ. ஆர.என்.ஏ பின�மர
ஈ. டி.என்.ஏ லி்கஸ்

7. மனிதனில் கபாணப்டும் கு்�பா்மபா்�பாம்களின்
எணணிக்னக ____________
அ. 22 ்�பாடி ஆ்்டபா்�பாம்கள் மறறும் 1 ்�பாடி
அல்்லபா்�பாம்கள்

ஆ. 22 ஆ்்டபா்�பாம்கள் மறறும் 1 அல்்லபா்�பாம்
இ. 46 ஆ்்டபா்�பாம்கள்

ஈ. 46 ்�பாடி ஆ்்டபா்�பாம்கள் மறறும் 1 ்�பாடி
அல்்லபா்�பாம்கள்

II. நகாடிட்ட இ்டஙக்ள நிரப்புக.
1.

பமணடலின் ஒரு ்�பாடி ்வறு்்ட ்ணபுகள்
____________ எை அனைக்கப்டுகின்்றது.

2. ஒரு குறிபபி்ட ்ணபின் (ஜீனின்)பவளித்்தபாற்றம்
____________ எைப்டும்.
3. ஒவபவபாரு ப�ல்லின் உ்கருவில் கபாணப்டும்
பமல்லிய
நூல்
்்பான்்ற
அனமபபுகள்
____________ எை அனைக்கப்டுகின்்றை.
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III. கீழ்க்கண்ட
 
கூற்று சரியா, தவறா எனக்
கூறுக. தவறை திருத்தி எழுதுக.

6. ஒரு தூய ப�்னடத் தபாவ�மபாைது (TT) தூய
கு்னடத் தபாவ�த்துடன் கலபபு ப�ய்யப்டுகி்றது.
இதில் ்தபான்றும் F1 மறறும் F2 தனலமுன்ற
தபாவ�ஙகள்
எவவனக தன்னமயுனடயை
என்்னத விளக்குக.

1.

7. கு்�பா்மபா்�பாமின் அனமபன் விவரிக்கவும்

4. ஒரு டி.என்.ஏ
இரண்டு
இழைகளால் ஆனது.

____________

மெண்டலின் இரு பண்பு கலப்பு விகிதம் F2
தலைமுறையில் 3 : 1 ஆகும்.

பண்பானது
2. ஒடுங்கு
மாற்றப்படுகிறது.

ஓங்கு

பண்பினால்

3. ஒவ்வொரு கேமீட்டும் ஜீனின்
அல்லீலைக் க�ொண்டுள்ளது.

ஒரே

8. கீ்ை பகபாடுக்கப்்டுள்ள ்டத்தில் டி.என்.ஏவின்
்பாகஙகனளக் குறிக்கவும். அதன் அனமபன்
சுருக்கமபாக விவரிக்கவும்.

ஒரு

அமைப்பில்
வேறுபட்ட
இரண்டு
4. ஜீன்
தாவரங்களைக் கலப்பினம் செய்து பெறப்பட்ட
சந்ததி கலப்புயிரி ஆகும்.
5. சில குர�ோம�ோச�ோம்களில் டீலோமியர் எனப்படும்
நீண்ட
குமிழ்
ப�ோன்ற
இணையுறுப்பு
காணப்படுகிறது.

6. டி.என்.ஏ பாலிமெரேஸ் ந�ொதியின் உதவியுடன்
புதிய நியூக்ளிய�ோடைடுகள் சேர்க்கப்பட்டு புதிய
நிரப்பு டி.என்.ஏ இழை உருவாகிறது.

VII. விரிவான வி்்டயளி.
1.

2. டி.என்.ஏ அனமபபு எவவபாறு உருவபாகியுள்ளது?
டி.என்.ஏவின் உயிரியல் முக்கியத்துவம் யபாது?

ஆட்டோச�ோம்கள்

டிரைச�ோமி 21

இருமய நிலை

9:3:3:1

3. புதிதபாகப பி்றந்த குைந்னதயின் ்பாலிை நிரணயம்
ஒரு தறப�யல் நிகழ்வு. தபா்யபா தந்னத்யபா
இதறகுப
ப்பாறுப்பாக
கருத
முடியபாது.
குைந்னதயின் ்பாலிைத்னத எத்தனகய இை ப�ல்
இனணவு முடிவு ப�ய்கி்றது?

அல்லோச�ோம்கள்

22 ஜ�ோடி
குர�ோம�ோச�ோம்கள்

VIII. உயர் சிநத்ன வினாககள்.

IV. ப�ொருத்துக.

டவுன் ந�ோய்க் கூட்டு அறிகுறி

2n

இருபண்புக் கலப்பு

23வது ஜ�ோடி

1.

குர�ோம�ோச�ோம்கள்

V. ஒரு வாக்கியத்தில் விடையளி.
1.

ஈரிணை வேறுபட்ட பண்புகளைக் க�ொண்ட
உயிரிகளில் கலப்பினம் செய்வது எவ்வாறு
அழைக்கப்படுகிறது?

2. எந்தச் சூழ்நிலையில் இரண்டு அல்லீல்களும்
ஒத்த நிலையில் இருக்கும்?
3. ஒரு த�ோட்டப் பட்டாணிச் செடி இலைக்
க�ோணத்தில் மலர்களைத் த�ோற்றுவிக்கிறது.
மற்றொரு
செடி
நுனியில்
மலர்களைத்
த�ோற்றுவிக்கிறது. இவற்றுள் எது ஓங்கு பண்பைப்
பெற்றிருக்கும்?

்தபா்டப ்்டபாணிச் ப�டியிலுள்ள மலரகள்
அனைத்தும் தன் மக�ந்த ்�ரக்னக �னடப்றும்
இரு ்பால் மலரகள். ஆக்வ அவறறில் குறுக்்க
கலத்தல் மூலம் கலபபிைம் ப�ய்வது கடிைம்.
இவவனகப ்்டபாணிச் ப�டியில் எவவபாறு ஒரு
்ணபு மறறும் இரு்ணபு கலபன் பமணடல்
்மறபகபாணடபார?

2. தூய ப�்னடப ்்டபாணிச் ப�டியபாைது தூய
கு்னடப ்்டபாணிச் ப�டியுடன் கலபபிைம்
ப�ய்யப்்டது. இதன் மூலம் கினடத்த F1 ( முதல்
�ந்ததி) தபாவ�ம் கலபபிைம் ப�ய்யப்்டு F2
(இ�ணடபாம்
�ந்ததி)தபாவ�ஙகனள
உருவபாக்கியது.
அ. F1 தபாவ�ஙகள் எவறன்ற ஒத்து இருந்தை?

ஆ. F2 �ந்ததியில் ்தபான்றிய ப�்னட மறறும்
கு்னடத் தபாவ�ஙகளின் விகிதம் என்ை?
இ. எவவனகத் தபாவ�ம் F1 மன்றக்கப்்டு F2
�ந்ததியில் மீணடும் உருவபாைது?

4. மரபுவழியாக ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பினைக்
கடத்தும் டி.என்.ஏ வின் பகுதிக்கு என்ன பெயர்?

3. கவிதபா ஒரு ப்ண குைந்னதனயப ப்றப்றடுத்தபார.
‘அவரின் குடும்் ம�பிைபால் அவர ப்ண
குைந்னதகனள ம்டு்ம ப்றப்றடுக்க முடியும்’
எை அவர குடும்் உறுபபிைரகள் கூறிைர.
அவரின் குடும்் உறுபபிைரகளின் கூறறு
உணனமயபா?
உஙகள்
வினடனய
நியபாயப்டுத்துக.

5. டி.என்.ஏவில்
நியூக்ளிய�ோடைடுகளை
இணைக்கும் பிணைப்பின் பெயரை எழுதுக.

VI.  குறுகிய விடையளி.
1.

தகுந்த எடுத்துக்கபா்டுடன் இரு ்ணபுக் கலபன்
விளக்குக. இது ஒரு ்ணபுக் கலபபிலிருந்து
எவவனகயில் ்வறு்டுகி்றது?

மெண்டல் தன் ஆய்விற்கு ஏன் த�ோட்டப்
பட்டாணிச் செடியைத் தேர்ந்தெடுத்தார்?

2. பீன�ோடைப், ஜீன�ோடைப் பற்றி நீவிர் அறிவது
என்ன?

IX விழுமிய அடிப்ப்்டயிலான வினாககள்

4. ஒக�பாகி துணடுகள் என்்றபால் என்ை?

1.
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எச்சூைலில் �பாரபின்றி ஒதுஙகுதல் விதியபாைது
�ல்ல முடினவத் தரும்? ஏன்?

nghJj;Nju;Tf;F kPjKs;s ghlg;gFjp Gj;jf tpdhf;fspd; njhFg;G -2022
ghlk;: 5> 6> 10> 11> 19> 20> 21> 22
IV. ப�ொருத்துக

5.xypapay;
I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக
1.

ஒலி அலைகள் காற்றில் பரவும் ப�ோது அதன்
துகள்கள்
அ.  அலையின் திசையில் அதிர்வுறும்.

ஆ. அதிர்வுறும், ஆனால் குறிப்பிட்டத் திசை இல்லை.

இ.  அலையின் திசைக்கு செங்குத்தாக அதிர்வுறும்
ஈ. அதிர்வுறுவதில்லை.

3. மனிதனால் உணரக்கூடிய செவியுணர் ஒலியின்
அதிர்வெண்
அ. 50 kHz

இ. 15000 kHz

1. குற்றொலி

- (a) இறுக்கங்கள்

2. எதிர�ொலி

- (b) 22 kHz

3. மீய�ொலி

4. அழுத்தம் மிகுந்த பகுதி - (d) அல்ட்ரா
ச�ோன�ோ கிராபி
V. பின்வெரும்
வினாககளில்
கூறறும்
அ்தலனயடுத்து
காரணைமும்
சகாடுககப்
படடுள்ைன. பின்வெருவெனவெறறுள் எது ெரியான
ச்தரிநவொ அ்தலனத் ச்தரிவு செய்க.
அ) கூற்று மற்றும் கறாரணம் ஆகிய இரண்டும் ைரி.
யமலும், கறாரணம் கூற்றுக்கு ைரியறான
வி்ளக்கம்

        ஆ. 20 kHz

ஈ. 10000 kHz

ஆ) கூற்று மற்றும் கறாரணம் ஆகிய இரண்டும் ைரி.
ஆனறால், கறாரணம் கூற்றுக்கு ைரியறான
வி்ளக்கமல்ல.

6. ஒரு ஒலி அலையானது எதிர�ொலிக்கப்பட்டு
மீண்டும் அதே ஊடகத்தில் பரவும்போது,
கீழ்கண்டவற்றுள் எது மாற்றமடையும்
அ. வேகம்

இ. அலைநீளம்

ஆ. அதிர்வெண்

இ) கூற்று ைரியறானது. ஆனறால் கறாரணம் ைரியல்ல.

ஈ. எதுவுமில்லை

ஈ) கூற்று �வ்றானது.
ைரியறானது.

II. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக
1.

ஆனறால்,

கறாரணம்

2. கூறறு: ஒலி வாயுககலள வி்ட தி்டப்நபாருளில்
தவகமாகச் நெல்லும்.

ஒரு துகளானது ஒரு மையப்புள்ளியிலிருந்து
முன்னும், பின்னும் த�ொடர்ச்சியாக இயங்குவது
___________ ஆகும்.

காரணைம்: தி்டப்நபாருளின் அ்டர்த்தி, வாயுககலள
வி்ட அதிகம்.

2. ஒரு நெட்டலையின் ஆற்றலானது தெற்கிலிருந்து
வடக்காகப் பரவுகிறது எனில், ஊடகத்தின்
துகள்கள் ___________ லிருந்து ___________
ந�ோக்கி அதிர்வடைகிறது.
4. ஒரு ஒலி மூலமானது 40 கிமீ / மணி வேகத்தில்,
2000 Hz அதிர்வெண்ணுடன் கேட்குநரை
ந�ோக்கி நகர்கிறது. ஒலியின் திசைவேகம் 1220
கிமீ / மணி எனில் கேட்குநரால் கேட்கப்படும்
த�ோற்ற அதிர்வெண் ___________

- (c) 10 Hz

VI. குறு வினாககள்
1.

நெட்டலை என்ைால் என்ன?

2. நெவியுணெர் ஒலியின் அதிர்நவண என்ன?
3. எதிநராலிககுத் ததலவயான
நதாலைவு என்ன? ‘
5. மீநயாலிலய உணெரும்
விைங்குகலளக கூறுக?

குலைநதபடெத்

ஏததனும்

மூன்று

VII. சிறு வினாககள்:

(தவறு எனில் காரணம்
III. சரியா, தவறா?
 

3. இலெயரங்கங்களின் தமற்கூலர வலளவாக
இருப்பது ஏன்?

1.

VIII. கணைககீடுகள்

தருக.)

ஒலியானது திட,திரவ, வாயு மற்றும் வெற்றிடத்தில்
பரவும்.

3. ஒருவர் 600 Hz அதிர்நவண உல்டய ஒலி
மூைத்திலிருநது
400
மீ
நதாலைவில்
அமர்நதுள்ளார். ஒலி மூைத்திலிருநது வரும்
அடுத்தடுத்த
இறுககங்களுககான
அலைவு
தெரத்லதக காணக?

2. நில அதிர்வின் ப�ோது உருவாகும் அலைகள்
குற்றொலி அலைகள் ஆகும்.
4. ஒலியின்
திசைவேகம்
வாயுக்களில் அதிகம்.

திரவங்களைவிட
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4. ஒரு கப்பலிலிருநது க்டலின் ஆைத்லத தொககி
மீநயாலிக கதிர்கள் நெலுத்தப்படுகிைது. க்டலின்
ஆைத்லத
அல்டநது
எதிநராலித்து
1.6
விொடிகளுககுப் பிைகு ஏற்பிலய அல்டகிைது
எனில் க்டலின் ஆைம் என்ன? (க்டல் நீரில்
ஒலியின் திலெதவகம் 1400 மீவி-1 )

5. ஒருவர் 680 மீ இடைவெளியில் அமைந்துள்ள
இரண்டு செங்குத்தானச் சுவர்களுக்கு இடையே
நிற்கி. அவர் தனது கைகளைத் தட்டும்
ஒசையானது எதிர�ொளித்து முறையே 0.9 விநாடி
மற்றும் 1.1 விநாடி இடைவெளியில் கேட்கிறது
காற்றில் ஒலியின் திசைவேகம் என்ன?
IX.  நெடு வினாக்கள்

5. புறறுவநாய சிகிசனசெயில பயனபடும் ்கதிரியக்க
ஐவசொவ்ாப்பு _____________
அ) ரேடிரயொ அரயொடின

ஆ) ரேடிரயொ �ொர்பன

இ) ரேடிரயொ ர�ொ்பொல்ட

ஈ) ரேடிரயொ நிக்�ல்

6. ்காமாக ்கதிர்கள அபாய்கைமாைது ்காைணம் அனவ
அ) �ண்�ள மற்றும் எலும்பு�வ்ளப ்பொதிக்கும்

2. ஒலி எதிர�ொலித்தல் என்றால் என்ன? விவரி
அ)  அடர்குறை
எதிர�ொலிப்பு

ஊடகத்தின்

ஆ) திசுக்�வ்ளப ்பொதிக்கும்

விளிம்பில்

ஆ) அடர்மிகு ஊடகத்தின் விளிம்பில் எதிர�ொலிப்பு
இ) வளைவானப் பரப்புகளில் ஒலி எதிர�ொலிப்பு
3. அ) மீநயாலி அதிர்வுறுதல் என்ைால் என்ன?

இ) மேபியல் குவற்பொடு�வ்ள உண்ெொக்கும்
ஈ) அதி�மொன தைப்பத்வத உருைொக்கும்
7. ்காமாக ்கதிரியக்கததிலிருநது நம்னமப் பாது்காக்க
_____________உன்ற்கள பயனபடுகின்றை.
அ) �ொரீய ஆக்வ்சடு

ஆ) மிநயாலி அதிர்வுறுதலின் பயன்கள் யாலவ?
இ) மீநயாலி அதிர்வுகலள உணெரும் ஏததனும்
மூன்று விைங்குகலளக கூறுக.

இ) �ொரீயம்

ஆ) எதிநராலியின்
கூறுக.

மருத்துவ

ஈ) அலுமினியம்

8. கீழ்கண்் எந்தக கூறறு / கூறறு்கள செரியாைவை?
(i) α து�ள�ள என்பவை ஃர்பொடெொன�ள

4. எதிநராலி என்ைால் என்ன?
அ) எதிநராலி
தகடபதற்கான
நிபநதலனகலளக கூறுக.

ஆ) இரும்பு

(ii) �ொமொக் �திரியக்�த்தின ஊடுருவுத் திறன குவறவு

இரணடு

(iii) α து�ள�ளின அயனியொக்கும் திறன அதி�ம்
(iv) �ொமொக் �திர�ளின ஊடுருவுத்திறன அதி�ம்

பயன்கலளக

அ) (i) மற்றும் (ii) ்சரி
ஆ) (ii) மற்றும் (iii) ்சரி
இ) (iv) மடடும் ்சரி

6.mZf;fU ,aw;gpay;

ஈ) (iii) மற்றும் (iv) ்சரி

I. ெரியான விண்ணயத் நதர்்நசதடு.
1.

மனி்தைால
உருவாக்கப்பட்
்கதிரியக்கம்
_____________ எைக ்கரு்தப்படுகி்றது.

10. அணுக்கரு சின்தவு வினையில 6X12 α சிவதவு ZYA
எனில A மறறும் Z ன மதிப்பு

அ) 8, 6

அ) தூண்ெப்படெ �திரியக்�ம்
ஆ) தனனிச்வ்சயொன �திரியக்�ம்
இ) த்சயற்வ�க் �திரியக்�ம்
ஈ) அ மற்றும் இ
2. ்கதிரியக்கததின அலகு _____________
அ) ேொண்டஜன
இ) த்பக்த�ொேல்

ஆ) கியூரி
ஈ) இவை அவனத்தும்

3. ்செயறன்கக ்கதிரியக்கததினைக ்கண்்றிந்தவர
அ) த்பக்த�ொேல்

ஆ) ஐரின கியூரி

இ) ேொண்டஜன

ஈ) நீல்ஸ் ர்பொர

4. கீழக்கண்் எந்த வினையில வசெய உட்கருவின
நின்ற எண் மா்றாமல இருககும்
(i) α - சிவதவு
(iii) γ - சிவதவு
அ) (i) மடடும் ்சரி
இ) (i) மற்றும் (iv) ்சரி

(ii) β - சிவதவு
(iv) நியூடேொன சிவதவு
ஆ) (ii) மற்றும் (iii) ்சரி
ஈ) (ii) மற்றும் (iv) ்சரி

ஆ) 8, 4

இ) 4, 8

ஈ) த�ொடுக்�ப்படெ தேவு�ளிலிருந்து �ொண இயலொது

II. நகாடிட் இ்ஙகணள நிரப்புக.
1.

ஒரு ைாண்டஜன எனபது ஒரு விைாடியில நி்கழும்
_____________ சின்தவுககுச செமமாகும்.

2. பாசிடைான எனபது ஓர _____________
3. இைத்தவசொன்கனயக குணப்படுததும் ஐவசொவ்ாப்பு
_____________
4. ICRP எனப்தன விரிவாக்கம் _____________
5. மனி்த உ்லின வமல படுகின்ற ்கதிரியக்கததின
அளவினைக ்கண்்றிய உ்தவுவது ____________
6.
7.
8.

___________ அதி்க ஊடுறுவு தி்றன ்்காண்்னவ.
YA →

Z

Z

YA + X ; எனில, X எனபது _________

Z+1

XA →

YA இந்த வினை ________________

Z

சின்தவிறகு வாயப்பா்க அனமநதுளளது.

11. வவளாண்்பாருட்களின உறபததித தி்றனை
அதி்கரிக்க உ்தவும் ்கதிரியக்க ஐவசொவ்ாப்பு
_________________

12. ்கதிரியக்கப் பாதிப்பின அளவாைது 100 R என்ற
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III. ப�ொருத்துக.
இயற்கைக்
கதிரியக்கம்
இடப்பெயர்ச்சி விதி
ஆ. ஐரின் கியூரி
நிறை ஆற்றல்
இ. ஹென்றி பெக்கொரல்
சமன்பாடு
செயற்கைக்
ஈ. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
கதிரியக்கம்
அ. சாடி ஃபஜன்

3.

அ. Co - 60
5.

ஆ. I - 131
இ. Na - 24
ஈ.   C - 14

படிமங்களின் வயது
இதயத்தின்
செயல்பாடு
ரத்த ச�ோகை
தைராய்டு ந�ோய்

IV. சரியா? தவறா? (தவறு எனில் கூற்றினை 
திருத்துக).
2. அணுஎண் 83 க்கு மேல் பெற்றுள்ள தனிமங்கள்
அணுக்கரு இணைவிற்கு உட்படும்.

V. கீ
 ழ்க்கண்டவற்றைச் சரியான வரிசையில்
எழுதுக.
1.

ஊடுருவு திறனின்
வரிசையில் எழுதுக.

அடிப்படையில்

இறங்கு

 ல்பாக் கதிர்கள், பீட்டாக் கதிர்கள், காமாக்
ஆ
கதிர்கள், காஸ்மிக் கதிர்கள்
2. கண்டுபிடிக்கப்பட்ட  ஆண்டின்
வரிசைப்படுத்துக.

அடிப்படையில்

 ணுக்கரு உலை, கதிரியக்கம்,
அ
கதிரியக்கம், ரேடியம் கண்டுபிடிப்பு

அ) கூற்று மற்றும் �ொேணம் ஆகிய இேண்டும் ்சரி.
ரமலும், �ொேணம் கூற்றுக்குச் ்சரியொன
வி்ளக்�ம்
ஆ) கூற்று மற்றும் �ொேணம் ஆகிய இேண்டும் ்சரி.
ஆனொல், �ொேணம் கூற்றுக்குச் ்சரியொன
வி்ளக்�மனறு.
இ) கூற்று ்சரியொனது. ஆனொல் �ொேணம் ்சரியனறு.
ஈ) கூற்று தைறொனது.
்சரியொனது.
2.

தன்னிச்சையான உமிழ்வு : இயற்கைக் கதிரியக்கம்
தூண்டப்பட்ட உமிழ்வு: _________________

3. வேளாண்விளைச்சல் அதிகரிப்பு: ரேடிய�ோ
பாஸ்பரஸ்,
இதயத்தின் சீரான செயல்பாடு: _______________

ஆனொல்,

கூறறு: β -சிவதவின ர்பொது
எண்ணிக்வ�யில் ஒனறு குவறகிறது.

�ொேணம்

நியூடேொன

காரைம்: β- சிவதவின ர்பொது, அணு எண் ஒனறு
அதி�ரிக்கிறது.

IX. சுருககமாக விண்யளி.
1.

இயற்வ�க் �திரியக்�த்வதக் �ண்ெறிந்தைர யொர?

2.

பிடச் பி்ளண்ட (pitch blende) தொதுப த்பொருளில்
உள்ள �திரியக்�ப த்பொருள யொது?

3.

�திரியக்�த்வதத்
தூண்ெக்கூடிய
தனிமங�ளின த்பயர�வ்ள எழுது�.

4.

இயற்வ�க் �திரியக்�த்தின ர்பொது தைளியொகும்
மின�ொந்த �திரின த்பயவே எழுது�.

5.

A - என்பது �திரியக்�த் தனிமம் ஆகும். இது
α - து�வ்ள தைளியிடடு 104Rf 259 எனற தனிமத்வத
உருைொக்குகிறது எனில் A - தனிமத்தின அணு எண்
மற்றும் நிவற எண்வணக் �ண்ெறி�.

7.

மேபியல் குவற்பொடவெ உருைொக்கும் அ்பொய�ேமொன
�திரியக்�ப த்பொருள எது?

8.

ஒரு மனிதனில் இறபவ்ப ஏற்்படுத்தும் அ்ளவிற்கு
அவமந்துள்ள �திரியக்�ப ்பொதிபபின அ்ளவு எனன?

செயற்கைக்

VI. த�ொடர்புபடுத்தி விடைக்காண்க.
1.

VIII. பின்வரும்
வினாககளில்
கூறறும்
அதணனயடுத்து காரைமும் சகாடுககப்
்டடுள்ளன.
பின்வருவனவறறுள்
எது
ெரியான சதரிநவா அதணனத் சதரிவு செயக.

இேண்டு

10. �திரியக்�த்தின SI அலகிவன எழுது�.
11.

எந்ததந்தப த்பொருள�ள �திரியக்�ப ்பொதிபபிலிருந்து
நம்வமப ்பொது�ொக்கும்?

VII. கணக்கீடுகள்.

X. சிறு வினாககள்:

1.

Ra226 என்ற தனிமம் 3 ஆல்பா சிதைவிற்கு
உட்படுகிறது எனில் சேய் தனிமத்தில் உள்ள
நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுக.

1.

இயற்வ� மற்றும் த்சயற்வ� �திரியக்�த்தின
ஏரதனும் மூனறு ்பண்பு�வ்ள எழுது�.

3.

ைவேயறு : ேொண்டஜன

2.

க�ோபால்ட் மாதிரி, ஒரு வினாடியில் 75.6 மில்லி கியூரி
என்ற
அளவில்
தூண்டப்பட்ட

4.

்சொடி மற்றும் ஃ்பஜனஸின இெம்த்பயரவு விதிவயக்
கூறு�.

�திரியக்�ச்சிவதவிவன தைளியிடுகிறது எனில்
இச்சிவதவிவனப த்பக்த�ொேல் அலகிற்கு மொற்று�.
(ஒரு கியூரி என்பது 3.7 × 1010 த்பக்த�ொேல்).

7.

ஒரு மருத்துைமவனயில் திரு.ேொமு என்பைர X-�திர
ததொழில்நுட்பவியலொ்ளேொ�
உள்ளொர.
அைர
�ொரீயத்தொலொன ரமலொவெவய அணியொமல் ்பணி
த்சய்கிறொர.
அைருக்கு
நீங�ள
தரும்
ஆரலொ்சவன�ள எனன?

9.

ரை்ளொண்வமத் துவறயில் �திரியக்� ரேடிரயொ
ஐர்சொரெொபபு�ளின ்பயன�ள ஏரதனும் இேண்டிவன
எழுது�.
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XI. விரிவாக விடையளி.
2.

ஆல்பா, பீட்டா மற்றம்
பண்புகளை ஒப்பிடுக.

காமாக்

கதிர்களின்

XII. உயர் சிந்தனைக்கான வினாக்கள்.
1.

அணுக்கரு வினைக்குட்படும் கதிரியக்கத் தனிமம்
ஒன்றின் நிறை எண்: 232 ,அணு எண்: 90 எனில்
கதிரியக்கத்திற்குப் பின் காரீய ஐச�ோட�ோப்பாக
மாறுகிறது. காரீய ஐச�ோட�ோப்பின் நிறை எண் 208
மற்றும் அணு எண் 82 எனில் இவ்வினையில்

அ)
இ)

6. X(s) + 2HCl(aq) → XCl2(aq) + H2(g) என்ற ஒறன்ற
இைப்வ�யரசசி
வினனயில்
X
என�து
பினேருேனேறறுள் என்தக் குறிக்கி்றது.
(i) Zn

X- �திர ்பெங�வ்ள அடிக்�டி எடுக்�க்கூெொது �ொேணங�வ்ள எழுது�.

3.

அவலர்பசி ர�ொபுேங�ள மனித ைொழிெத்திலிருந்து
ததொவலவில் அவமக்�ப்பெ ரைண்டும் - ஏன?

அ)
இ)

1.

அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

சின்தவுறு்தல் வினன
வசைரக்ன்க வினன
ஒறன்ற இைப்வ�யரசசி வினன
இரட்னை இைப்வ�யரசசி வினன

2. ஒளிசசின்தவு என�து இ்தனோல் நனைவ�றும்
சின்தவு வினனயோகும்.
அ)
இ)

3

வேப்�ம்
ஒளி

(i) மறறும் (ii)
(iii) மறறும் (iv)

(iv) Mg

ஆ) (ii) மறறும் (iii)
ஈ) (i) மறறும் (iv)

C(s) +O2(g) → Co2(g)
2K(s) + Br2(l) → 2KBr(s)
2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)
4Fe(s) + 3O2(g) → 2Fe2O3(s)

8. பினேருேனேறறுள்
எது
வினனனய குறிக்கி்றது.
அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g) என�து

அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

(iii) Cu

7. பினேருேனேறறுள் எது “்தனிமம் + ்தனிமம் →
வசைரமம்" ேன்க அல்்ல.

10.Ntjptpidfspd; tiffs;
I. சைரிைாை வினைனைத நெர்நபெடு.

(ii) Ag

சைரியோன இனைனயத வ்தரநவ்தடு.

நி�ழ்ந்துள்ள ஆல்்பொ மற்றும் பீடெொச் சிவதவு�ளின
எண்ணிக்வ�வயக் �ணக்கிடு�.
2.

(i), (ii) மறறும் (iii) ஆ) (i), (ii) மறறும் (iv)
(ii), (iii) மறறும் (iv) ஈ) (i), (iii) மறறும் (iv)

வீழ்�டிேோ்தல்

A(s) + B(s) → C(s) + D(s)
A(s) + B(aq) → C(aq) + D(l)
A(aq) + B(aq) → C(s) + D(aq)
A(aq) + B(s) → C(aq) + D(l)

9. ஒரு ்கனரசைலின pH மதிப்பு 3 எனில், அ்தன (OH-)
னைடிரோக்னசைடு அயனி வசைறிவு எனன?
அ)
இ)

ஆ) மினனோற்றல்
ஈ) எநதிர ஆற்றல்

1 x 10-3 M
1 x 10-11 M

ஆ) 3 M
ஈ) 11 M

்கோர�ன மறறும் ஆக்சிஜன இனைவயயோன ஒரு
வினன பினேருமோறு குறிக்்கப்�டுகி்றது.

II. நகாடிடை இைஙகனை நி்ரபபு.

இது எவேன்க வினனயோ்க ேன்கப்�டுத்தப் �டுகி்றது.

2. னைட்வரோகுவைோரிக் அமி்லததுைன லிததியம்
உவ்லோ்கம் வினன புரியும்வ�ோது __________ ேோயு
வேளிவயறுகி்றது.

அ)
இ)

4. ஒரு �ைசசைோரின pH மதிப்பு 5.6. இ்தனுைன நீரத்த
சுண்ைோம்பு வசைரக்கும் வ�ோது இ்தன pH மதிப்பு
____________ (அதி்கமோகி்றது / குன்றகி்றது)

1.

C(s) + O2(g) → CO2(g)

(i) வசைரக்ன்க வினன
(iii) சின்தவுறு்தல் வினன
(i) மறறும் (ii)
(i), (ii) மறறும் (iii)

(ii) எரி்தல் வினன
(iv) மீைோ வினன

ஆ) (i) மறறும் (iv)
ஈ) (i), (ii) மறறும் (iv)

4. Na2SO4(aq) + BaCl2(aq) → BaSO4(s)↓ + 2 NaCl(aq)
என்ற
வேதிசசைமன�ோடு
பினேருனேறறுள்
எவேன்க வினனனயக் குறிக்கி்றது.
அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

5. 25°C
வேப்�நின்லயில்
நீரின
வ�ருக்்கததின மதிப்பு ___________.

நடுநின்லயோக்்கல் வினன
எரி்தல் வினன
வீழ்�டிேோ்தல் வினன
ஒறன்ற இைப்வ�யரசசி வினன

(iii)
(iv)

இயக்்கத்தனனம உனையது.
சைமநின்லயில்
முனவனோக்கு
மறறும்
பினவனோக்கு வினன்களில் வினனவே்கம் சைமம்.
மீைோ வினன்கள் வேதிச சைமநின்லனய
அனைேதில்ன்ல.
வினன�டு வ�ோருள் மறறும் வினனவினை
வ�ோருள்்களில் வசைறிவு வேறு�ை்லோம்.

அயனிப்

6. மனி்த ரத்தததின வ�ோதுேோன pH மதிப்பு ________.
7. மினனோற�குப்பு என�து _______________ ேன்க
வினனயோகும்.

5. வேதிச சைமநின்ல �றறிய பினேரும் கூறறு்களில்
எனே சைரியோனனே?
(i)
(ii)

அமி்லம் மறறும் ்கோரததிறகு இனைவயயோன
வினன ___________ எனறு அனைக்்கப்�டுகி்றது.

10. னைடிரஜன (H+) அயனி நீரில் ்கனரே்தோல்
உருேோகும் அயனி _________________ எனறு
அனைக்்கப்�டுகி்றது.
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III. ப�ொருத்துக. 1.

வினையின் வகைகளை அடையாளம் காண்
வினை

வகை

NH4OH(aq) + CH3COOH(aq) → CH3COONH4(aq) + H2O(l)

ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி வினை

Zn(s) + CuSO4(aq) → ZnSO4(aq) + Cu(s)

எரிதல் வினை

ZnCO3(s)

வெப்பம்

நடுநிலையாக்கல் வினை

→ ZnO(s) + CO2(g)

C2H4(g) + 4O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g) + வெப்பம்

வெப்பச்சிதைவு வினை

IV. சரியா? தவறா? (தவறு எனில் கூற்றினை
திருத்துக)
1.

3. 1.0 x 10-5 வமோ்லோர வசைறிவுள்ை KOH ்கனரசைலின
pH மதிப்ன�க் ்கோண்்க.

சில்வர்
உல�ோகம்
நைட்ரிக்
அமிலத்தில்
ஹைடிரஜன் வாயுவை இடப்பெயர்ச்சி செய்ய
வல்லது.

4. ஒரு ்கனரசைலில் னைடிரோக்னசைடு அயனிச
வசைறிவு 1.0 x 10-11 வமோல் எனில் அ்தன pH மதிப்பு
எனன?

2. SO3, CO2, NO2 ப�ோன்ற வாயுக்கள் கரைந்துள்ள
மழைநீரின் pH மதிப்பு 7-யை விட குறைவாக
இருக்கும்.

3. ஒரு மீள் வினையின் சமநிலையில் வினைவினை
மற்றும் வினைபடு ப�ொருள்களின் செறிவு சமமாக
இருக்கும்.

11.fhu;gDk; mjd; Nru;kq;fSk;
I. ேரியொன விளைளயத் சதரநபதடு.

4. ஒரு மீள்வினையின் ஏதேனும் ஒரு வினைவிளை
ப�ொருளை அவ்வப்பொழுது நீக்கும் ப�ொழுது
அவ்வினையின் விளைச்சல் அதிகரிக்கிறது.
5. pH தாளை ஒரு கரைசலில் நனைக்கும் ப�ொழுது
மஞ்சளாக மாறுகிறது. எனவே அக்கரைசல்
காரத்தன்மை க�ொண்டது.

1.

அ. அல்சகன

அ. ஆல்டிளைடு
இ. கீடசடறான

3. வசைரக்ன்க அல்்லது கூடுன்க வினன ேனரயறு,
வேப்� உமிழ் வசைரக்ன்க வினனக்கு எடுததுக்்கோட்டு
்தரு்க.

அ. ஆல்
இ. ஏல்

VI. விரிோக வினைைளி.

வேப்�சசின்தவு வினன்கள் என�து யோனே?

அ. C3H8 and C4H10
இ. CH4 and C3H6

VII. உைர சி்நெனைககாை விைாககள்

ஆ. ஆயி்க அமி்ம்
ஈ. அல்

ஆ. C2H2 and C2H4

ஈ. C2H5OH and C4H8OH

5. C2H5OH + 3 O2→2 CO2 + 3 H2O என்பது

‘A’ என்ற திண்மச வசைரமதன்த வேப்�ப்�டுததும்
வ�ோழுது சின்தநது ‘B’ மறறும் ‘C’ என்ற ேோயுனேத
்தருகி்றது. ‘C’ என்ற ேோயுனே நீரில் வசைலுததும்
வ�ோது அமி்லத்தனனமயோ்க மோறுகி்றது. A, B
மறறும் C-னயக் ்கண்ைறி்க.

அ. எத்தனறால் ஒடு்ககம்
ஆ. எத்தனறால் எரிதல்
இ. எத்தனறாயி்க அமி்ம் ஆ்கசிஜசனற்ம்
ஈ. எத்தசனல் ஆ்கசிஜசனற்ம்

2. ்கோப்�ர சைல்வ�ட் ்கனரசைன்ல ்க்லக்குே்தறகு நிக்்கல்
்கரண்டினய �யன�டுத்த்லோமோ? உனது கூறன்ற
நியோயப்�டுதது்க.

6. எரி ேறாரறாயம் என்பது ஒரு நீரம களரேல். இதிலுள்ள
எத்தனறாலின ேதவீதம்-------

VIII. கணககீடுகள்.

2. 1.0 x 10-4 வமோ்லோர வசைறிவுள்ை HNO3 ்கனரசைலின
pH மதிப்ன� ்கைக்கிடு்க.

ஈ. ஆல்கைறால்

4. பினவரும்
்படி
வரிளே
சேரமஙகளில்,
கதறாடரச்சியறாக வரும் இளண எது?

2. இரட்னை இைப்வ�யரசசி வினனயின ேன்க்கனை
்தகுந்த எடுததுக்்கோட்டுைன விைக்கு்க.

எலுமிசனசை சைோறின pH மதிப்பு 2 எனில், அ்தன
னைட்ரஜன அயனியின வசைறிவின மதிப்பு
எனன?

ஆ. கறார்பறாசிலி்க அமி்ம்

3. IUPAC க்பயரிடுதலின்படி ஆல்டிளைடு்ககறாக
சேர்ககப்்படும் இரண்டறாம் நிள் முனகனறாடடு
_________

4. மீள் மறறும் மீைோ வினன்கனை வேறு�டுதது்க.

1.

ஈ. ஆல்கைறால்

2. ஒரு கரிம சேரமத்தின IUPAC க்பயர 3கமத்தில்பியூடடன - 1 – ஆல் இது எந்த வளகச்
சேரமம்

1.	ப�ொட்டாசியம்
குள�ோரைடு
நீர்க்கரைசலை
சில்வர் நைட்ரேட் நீர்க்கரைசலுடன் சேர்க்கும்
ப�ொழுது வெண்மை நிற வீழ்படிவு உண்டாகிறது.
இவ்வினையின் வேதிச் சமயன்பாட்டைத் தருக.

1.

ஆ. அல்கீன

இ. அல்ளகன

V. சுருக்கமாக விடையளி

1.

ஒரு தி்ந்த ேஙகிலித் கதறாடர கரிம சேரமத்தின
மூ்்ககூறு வறாயப்்பறாடு C3 H 6 அந்தத் சேரமத்தின
வளக

அ. 95.5 % ஆ. 75.5 %
7. கீழ்கண்டவறறுள்
்பயன்படுகி்து.
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எது

அ. கறார்பறா்கசிலி்க அமி்ம்
இ. எஸடர

இ. 55.5 %

ஈ. 45.5 %

மய்ககமூடடியறாக
ஆ. ஈதர

ஈ. ஆல்டிளைடு

2. கீழ்்ககண்ட சேரமஙகளின கறார்பன ேஙகிலி
கதறாடளரப் க்பறாறுத்து வளகப்்படுத்துக மறறும்
மூ்்ககூறு வறாயப்்பறாளட எழுதுக.

II. சகொடிடை இைஙகளை நிரப்புக.
1.

ஒரு
சேரமத்தின
சி்ப்பு
்பண்புகளு்ககு
கறாரணமறான அணு அல்்து அணு்ககள் அடஙகிய
கதறாகுதி அச்சேரமத்தின ________________
ஆகும்.

2. அல்கைனின் ப�ொதுவான மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு
________________
3. IUPAC பெயரிடுதலில் கரிமச் சேர்மத்தின்
கட்டமைப்பை குறிப்பிடுவது ______________
(அடிப்படைச் ச�ொல் / பின்னொட்டு / முன்னொட்டு)
4. (நிறைவுற்ற / நிறைவுறா) ______________
சேர்மங்கள் புர�ோமின் நீரை நிறமாற்றம் அடையச்
செய்யும்.
5. அடர்
சல்பியூரிக்
அமிலத்தைக்
க�ொண்டு
எத்தனாலை நீர் நீக்கம் செய்யும் ப�ொழுது
________________ (ஈத்தீன் / ஈத்தேன்)
கிடைக்கிறது.

வினைச் செயல் த�ொகுதி – OH

-

பென்சீன்

பல்லின வளையச் சேர்மங்கள்

-

ப�ொட்டாசியம்
ஸ்டிரேட்

நிறைவுறா சேர்மங்கள்

-

ஆல்கஹால்

ச�ோப்பு

-

பியூரான்

கார்போ வளையச் சேர்மங்கள் -

1.

1.

எவ்வாறு

ஆல்கைறாலின மூ்்ககூறு வறாயப்்பறாடு C4H10O
அதில் -OH இட எண் 2
அ. அதனுளடய அளமப்பு வறாயப்்பறாடளட எழுதுக.
ஆ. IUPAC க்பயரிளன எழுதுக.
இ. இச் சேரமம் நிள்வுற்ளவயறா?
நிள்வு்றாதளவயறா?

2. ஒரு கரிம சேரமம் A என்பதன மூ்்ககூறு
வறாயப்்பறாடு C2H4O2 இது ்பதப்்படுத்துதலில்
்பயன்படுகி்து.
சமலும்
எத்தனறாலுடன
விளனபுரிந்து இனிய மணமுளடய சேரமம் B
ளய தருகி்து.
அ. சேரமம் A ளய்க கண்டறிக.
ஆ. சேரமம் B உருவறாதல் விளனயிளன எழுதுக.
இ. இந்நிகழ்விறகு க்பயரிடுக.

19.capupd; Njhw;wKk; gupzhkKk;
I. சைரியோன வி்்ட்யத் ந�ர்ந்ப�டு.
1.

உயிரவழித ததைபாற்ற விதியின் கூறறுப்டி
அ) தைனி உயிரி வரலபாறும் பதைபாகுதி வரலபாறும்
ஒன்்றபாகத திகழும்.
ஆ) தைனி உயிரி வரலபாறு பதைபாகுதி வரலபாற்்ற
மீணடும் பகபாணடுள்ளது.
இ) பதைபாகுதி வரலபாறு தைனி உயிரி வரலபாற்்ற
மீணடும் பகபாணடுள்ளது.
ஈ) பதைபாகுதி வரலபாறு மறறும் தைனி உயிரி வரலபாறு
ஆகியவறறுக்கு இ்டதய பதைபாடரபில்்ல

ஆ. A சரி R தவறு .
இ. A தவறு R சரி
ஈ.       A மற்றும் R சரி R, A க்கான் சரியான விளக்கம்
அல்ல.
2. கூற்று: அல்கேன்கள் நிறைவுற்ற ஹைட்ரோ
கார்பன்கள்

2. "்யன்்பாடு
மறறும்
்யன்்டுததைபா்ம"
தகபாட்பாட்ட முன்பமபாழிந்தைவர

கார்பன்கள்

மூலக்கூறு

எத்தனால்

VII. உயரசிநதளன வினொககள்.

அ. A மற்றும் R சரி R, A ஐ விளக்குகிறது.

எளிய கீட்டோனின் பெயரையும்
வாய்ப்பாட்டையும் எழுதுக.

படிவரிசை
என்றால்
என்ன?
படிவரிசை
சேர்மங்களின் மூன்று பண்புகளைக் கூறுக.

3. கரும்பு சாறிலிருந்து
தயாரிக்கப்படுகிறது?

கீழ்கண்ட வினாக்களுக்கு பின்வரும் தரவுகளைப்
பயன்படுத்தி விடையளி.

1.

4. பியூரறான

என்ற
சேர்மத்திற்கு
பெயரிடும் முறையை வரிசை கிரமமாக எழுதுக.

IV.  பின்வரும்
வினாக்களில்
கூற்றும்
அதனையடுத்து காரணமும் க�ொடுக்கப்
பட்டுள்ளன. பின்வருவனவற்றுள்ளுள் எது
சரியான தெரிவ�ோ அதனைத் தெரிவு செய்க.

V. சிறுவினாக்கள்.

3. வளளய பியூடசடன

2. CH3–CH2–CH2–OH.

ஈத்தீன்

 ாரணம்:
க
ஹைட்ரோ
சகபிணைப்பைப் பெற்றுள்ளன.

2. க்பனசீன

VI. விரிவான விடையளி.

6. 100% தூய ஆல்கஹால் ________________
என்று அழைக்கப்படுகிறது.

III. ப�ொருத்துக:

1. புரப்ச்பன

அ) சபாரலஸ டபாரவின்
ஆ) எரனஸட பெக்கல்
இ) ஜீன் ்பாபடிஸட லபாமபாரக் ஈ) கிரிகர பமணடல்
5. வடடபார இன தைபாவரவியல் என்னும் பசபால்்ல
முதைன் முதைலில் அறிமுகப்டுததியவர
அ) பகபாரபானபா
ஆ) J.W. கபாரஸ ப்ரகர
இ) பரபானபால்டு ரபாஸ ஈ) ஹியுதகபா டி விரிஸ
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II. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்பு.
1.

சூழ்நிலையின்
மாற்றங்களுக்குப்
எதிர்
வினைப்புரியும் விதமாக, தங்கள் வாழ்நாளில்
விலங்குகள் பெறுகின்ற பண்புகள் __________
என அழைக்கப்படுகின்றன.

4.	பரிணாமத்தின் இயற்கைத் தேர்வு க�ோட்பாட்டை
முன்மொழிந்தவர் __________ .

III. சரியா? தவறா? (தவறு எனில் கூற்றினை
திருத்துக)
1.

உறுப்புகளின் பயன்பாடு மற்றும் பயன்படுத்தாமை
க�ோட்பாட்டைக் கூறியவர் சார்லஸ் டார்வின்.

VI. சுருககமோக வி்்டயளி.
1.

கிவி ்்ற்வயின் சி்தைவ்டந்தை இ்றக்்ககள்,ஒரு
ப்்றப்டட ்ணபு. ஏன் அது ப்்றப்டட ்ணபு என
அ்ழக்கப்டுகி்றது?

3. வடடபார
இன
தைபாவரவியல்
என்்தை்ன
வ்ரயறுதது அதைன் முக்கியததுவத்தை எழுதுக.

VII விரிெோன வி்்டயளி.
1.

்ரிணபாமததிறகபான உந்துவி்சயபாக இயற்கத
ததைரவு உள்ளது. எவவபாறு?

20.,df;fyg;G kw;Wk;
capu;j;njhopy;El;gtpay;
I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்தடு.
1.

5.

ஓர அனு்வமற்ற விவெபாயி ்யிர மமம்்பாடடிறகபாக
எந்தை மு்்ற்யப பின்்றறுவபார?
அ. ம்பாததுத மதைரவு மு்்ற
ஆ. கூடடுத மதைரவு மு்்ற
இ. தூய வரி்ெத மதைரவு மு்்ற
ஈ. கைபபினமபாக்கம்
உயிரதபதைபாழில்நுட்ததைபால்
உருவபாக்கப்டட
பின்வரும் எபப்பாருள் மனிதைனுக்கு ்யன்்டும்
ப்பாருள்க்ள உற்ததி பெய்யப ்யன்்டுகி்றது?
அ. உயிரினங்களிடமிருந்து ப்்றப்டட பநபாதி
ஆ. வபாழும் உயிரினங்கள்
இ. ்வடடமின்கள்
ஈ. (அ) மறறும் (ஆ)

10. பெக்ெபாபிளபாய்டி மகபாது்மயில் (2n = 6x = 42)
ஒற்்ற மயம் (n) மறறும் அடிப்்டத பதைபாகுதி (x)
குமரபாமமபாமெபாம்
எண்ணிக்்க
மு்்றமய
______________ ஆகும்
அ. n = 7 மறறும் x = 21 ஆ. n= 21 மறறும் x = 21
இ. n = 7 மறறும் x = 7 ஈ. n = 21 மறறும் x = 7

II. நகாடிட்ை இைஙகட்ள நிரப்புக
2.

3.

புரதைம் பெறிந்தை மகபாது்ம ரகம் __________ஆகும்.

4.

விரும்்ததைக்க ஊடடச்ெதது நி்்றந்தை ்யிரத
தைபாவரங்க்ள உற்ததிச் பெய்யும் அறிவியல்
மு்்ற ______________ எனப்டும்.

III. சரியா அல்்து தவ்றா என கூறுக. தவ்றாயின்,
சரியான கூறட்ற எழுதுக.
1.

2.

3.

4.

5.

கபால்ச்சிசின் சிகிச்்ெயபால் உருவபாக்கப்டட
ரப்மனபா
பிரபாசிக்கபா
என்்து
மனிதைன்
உருவபாக்கிய ஒரு அல்மைபாபடடரபாபிளபாய்டு ஆகும்.
இரண்டுக்கும்
மமற்டட
குமரபாமமபாமெபாம்க்ளக்
உயிரினங்க்ள
உருவபாக்கும்
ெடுதிமபாற்றம் எனப்டும்.

பதைபாகுதி
பகபாண்ட
மு்்ற

உடை
இனபப்ருக்கம்
அல்ைது
்பாலிைபா
இனபப்ருக்கததின் மூைம் ஒரு தைனித தைபாவரததில்
இருந்து
உருவபாக்கப்டட
தைபாவரங்களின்
கூடடமம தூய வரி்ெ எனப்டும்.
இரும்பு ெதது பெறிவூடடப்டட அரிசி ரகம், ்யிர
பெய்யப்டட தைபாவரததின் புரதைத தைரத்தை
தீரமபானிக்கி்றது.
‘மகபால்டன் ்ரஸ்’ ஒரு கைபபுயிரி

V. கூறறு மறறும் காரைம் வடக நகள்விகள்.
பின்வரும் ஒவ்வாரு வினாககளிலும் ஒரு கூறறும்
அதன்
கீநழ
அதறகான
காரைமும்
்காடுககப்பட்டுள்்ளன.
கீநழ
்காடுககப்பட்டுள்்ள
ோன்கு வாககியஙகளில் ஒன்ட்ற சரியான பதி்ாக
குறிககவும்.
அ) கூறறு ெரி ஆனபால் கபாரணம் தைவறு.
ஆ) கூறறு தைவறு ஆனபால் கபாரணம் ெரி.

இ) கூறறு மறறும் கபாரணம் இரண்டும் ெரி.
ஈ)

கூறறு மறறும் கபாரணம் இரண்டும் தைவறு.

1. கூறறு: கைபபுயிரி இரு
மமம்்டடதைபாக இருக்கும்.
கபாரணம்:
கைபபின
இழக்கப்டுகி்றது.

ப்றம்றபா்ரயும்
வீரியம்

விட

தைறகைபபில்

2. கூறறு:
கபால்ச்சிசின்
குமரபாமமபாமெபாம்
எண்ணிக்்க்யக் கு்்றக்கி்றது.
கபாரணம்: ெமகபாதைரி குமரபாமமபாடடிடுகள் எதிபரதிரத
துருவங்க்ள
மநபாக்கி
நகரவ்தை
அது
ஊக்குவிக்கி்றது.
3. கூறறு: rDNA பதைபாழில் நுட்ம் கைபபினமபாக்க்ை
விட மமைபானது.
கபாரணம்: இைக்கு உயிரினததில் விரும்்த தைகபாதை
ஜீன்க்ள நு்ழக்கபாமல் விரும்்த தைக்க ஜீன்கள்
மடடும் நு்ழக்கப ்டுகின்்றன.

VI. ஒநர வாககியத்தில் விடையளி
1.

______________
என்்து
குமரபாமமபாமெபாம்
எண்ணிக்்க்ய இரடடிக்க ்யன்்டுததைப்டும்
மவதிபப்பாருள் ஆகும்.
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அதிக நபாரச்ெததும், புரதைமும் நி்்றந்தை மகபாது்ம
ரகததின் ப்ய்ர எழுதுக.

2. இந்தியா உணவு உற்பத்தியில் சாதிக்க உதவிய
க�ோதுமையின் மூன்று மேம்பாடு அடைந்த
பண்புகளை எழுதுக.

5. அளவுககு
மிஞ்சிய
மது்பபழகைத்தினால
உருவோவேது
அ) ஞாபை மறதி
ஆ) ைலலீரல சிகதவு
இ) மாயத் ்தாற்றம்
ஈ) மூகளச பசயலபாடு குகறதல

7.

7. எபிதீலியல பசலலில புற்று்நாய உருவோவேதற்கு
----------------------- எனறு பபயர.
அ) லுயூக்ைமியா
ஆ) சாரக்ைாமா
இ) ைாரசி்னாமா
ஈ) லிம்்பாமா

VII. சுருக்கமாக விடையளி

3.	லைசின் அமின�ோ அமிலம் செறிந்த இரண்டு
மக்காச்சோள கலப்புயிரி வகைகளின் பெயரை
எழுதுக.
	உட்கலப்பு மற்றும் வெளிக் கலப்பு – வேறுபடுத்துக.

8. பமடடாஸடாசிஸ இதனுடன பதாடரபுகடயது
அ) வீரியமிகை ைடடி (மாலிகனனட)
ஆ) தீஙைற்ற ைடடி
இ) அ மற்றும் ஆ
ஈ) மகுடக ைழகல ்நாய

VIII. விரிவாக விடையளி
1.

விைங்குகளில் கைபபின வீரியததின் வி்ளவுகள்
யபா்வ?

2.	சடுதிமாற்றத்தை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி

10. மது அருநதியவுடன, உடலில
முதலில பாதிகை்பபடும் பகுதி

3. உயிரூட்டச்சத்தேற்றம் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

அ)
இ)

5. மருத்துவத் துறையில் உயிர்தொழில்நுட்பவியலின்
முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

ஆ) பசவி உணரவு்ப பகுதி
ஈ) கமய நரம்பு மண்டலம்

II. கீழ்ககணடவறக்ற சரியா, தவ்றா எனக
கூறுக. தவறுகள் ஏதுமிருப்பின திருத்தி
எழுதுக.

IX. உயர் சிந்தனைக்கான வினாக்கள்

1.	பயிர் ரகங்களை பெருக்குபவர் ஒருவர் விரும்பத்
தக்க பண்புகளை தாவரப் பயிரில் இணைத்துக்
க�ொள்ள விரும்புகிறார். அவர் இணைத்துக்
க�ொள்ளும் பண்புகளின் பட்டியலைத் தயார்
செய்.

1.

எயடஸ எனபது ஒரு பைாளகள ்நாய (எபிடமிக)

2. புற்று்நாய
உருவோககும்
ஆன்ைாஜீனைள எனறு பபயர.

ஜீனைளுககு

3. உடல பருமனின பண்பு ைடடிைள உருவோகைம்
ஆகும்.

2. ‘இயற்கை விவசாயம் பசுமைப்புரட்சியை விட
சிறந்தது’ காரணங்கள் கூறு.

4. பவேளகளயணுகைள
மற்றும்
இரத்த
சிவே்பபணுகைள எண்ணிககையில அதிைரி்பபது
லுயூக்ைமியா என்பபடுகிறது.

3. “பன்மயம் இராட்சதத் தன்மையை பண்பாகக்
க�ொண்டது” இக்கூற்றை சரியான காரணத்துடன்
விவரி.

5. ்நாயின ைாரணஙைள பற்றி அறிய உதவும்
அறிவியல
பிரிவு
்நாயகைாரண
ஆயவு
(ஏடடியாலஜி) என்பபடுகிறது.
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6. ்நாயாளிைளின
ஆகடைகள
பயனபடுத்துவேதனால எயடஸ ்நாய பரவோது.

I. சரியான விகடகயத் நதர்ந்தடு
1.

ைண்ைள
ைலலீரல

8. ைாரசி்னாஜன
எனபகவே
உருவோககும் ைாரணிைளாகும்.

புகையிகல்ப பழகைம், அடரினலின சுர்பகபத்
தூண்டுகிறது. இதற்குக ைாரணமான ைாரணி
அ) நிக்ைாடடின
ஆ) டானிக அமிலம்
இ) குரகுமின
ஈ) பல்படின

9. நிக்ைாடடின
மருநது.

2. உலை புகையிகல எதிர்பபு தினம்
அ) ்ம 31
ஆ) ஜுன 6
இ) ஏ்பரல 22
ஈ) அக்டாபர 2

எனபது

புற்று்நாகய

மயகைமூடடி

வேகை

10. சிர்ராசிஸ (ைலலீரல வீகைம்) எனபது மூகளக
்ைாளாறு ்நாயுடன பதாடரபுகடயது.

III. கீழ்ககணடவறறின விரிவாககத்கதத் தருக

3. சாதாரண பசலைகள விட புற்று்நாய பசலைள
ைதிரவீசசினால சுலபமாை அழிகை்பபடுகினறன.
ஏபனனில அகவே
அ) ்வேறுபடட உருவே அகம்பபு பைாண்டகவே
ஆ) பிளவுககு உடபடுவேதிலகல
இ) திடீரமாற்றமகடநத பசலைள
ஈ) துரித பசலபிரிதல தனகம பைாண்டகவே

1. IDDM

2. HIV

3. BMI

4. AIDS

V. நகாடிட்ட இடஙககை நிரப்புக
1.

4. நிணநீர முடிசசுைள மற்றும் மண்ணீரகலத்
தாககும் புற்று்நாய வேகை
அ) ைாரசி்னாமா
ஆ) சாரக்ைாமா
இ) லுயூக்ைமியா
ஈ) லிம்்பாமா

-------------------- அதிை்பபடியாை
பயன
படுத்துவேதினால ைலலீரலில சிர்ராஸிஸ ்நாய
ஏற்படுகிறது.

2. புகையிகலயிலிருநது பிரித்பதடுகை்பபடும் அதிை
நசசு உளள ்வேதி்பபபாருள ---------------------3. இரத்த்ப புற்று்நாயககு ------------------------எனறு பபயர.
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மக்களிடையே
எய்ட்ஸ்
அவ்வறிக்கையில்
பற்றிய விழிப்புணர்வு இன்னும் குறைவாக
உள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
நீ இந்த
நாளிதழின் அறிக்கையை உன் வகுப்பிலும், உன்
வகுப்பிலுள்ள குழுவினரிடமும் விவாதித்து, இந்த
அச்சமூட்டும் ந�ோய்க்கு எதிராக செயல்படுதல்
குறித்து
மக்களுக்கு
உதவுவது
பற்றி
முடிவெடுக்கவும்.

4. சிலவகையான
மருந்துகளை
த�ொடர்ந்து
உண்டாகும்
அதன்
பயன்படுத்துவதினால்
குறைவான பதில் விளைவு -------------------எனப்படும்.

VI. ஒ
 ப்புமை  வகை  வினாக்கள்.   முதல்
ச�ொல்லை  அடையாளம் கண்டு, அதன�ோடு
த�ொடர்புடைய ச�ொல்லை நான்காவது
க�ோடிட்ட இடத்தில் எழுதுக.

அ) உன்னுடைய பள்ளிக்கு அருகாமையிலுள்ள
கிராம மக்களுக்கு
நீ மேற்கூறியவற்றை
தெரிவிக்கும் ப�ோது உனக்கு ஏற்படும்
சிரமங்கள் யாவை ?

அ)	த�ொற்று ந�ோய் : எய்ட்ஸ் : 	த�ொற்றா
ந�ோய் : -------------------ஆ) கீம�ோதெரபி
:	வேதிப்பொருள்கள் :
கதிர்வீச்சு : -------------------இ) உயர் இரத்த அழுத்தம் :	ஹை

ஆ) இச்சிக்கலுக்கு நீ எவ்வாறு தீர்வு காண்பாய் ?

XI.
1.

VII. ஒரு வாக்கியத்தில் விடையளி
1.

மன�ோவியல் மருந்துகள் என்றால் என்ன ?

விழுமிய அடிப்படையிலான வினாக்கள்

ப�ோதை மருந்து அல்லது மது அருந்தும் பழக்கம்
உள்ளவர்களால், அதிலிருந்து எளிதில் விடுபட
முடிவதில்லை ஏன் ?

2. புகைப்பதால் வரும் ந�ோய்களைக் குறிப்பிடுக.

2. புகையிலை பழக்கம் ஒரு மனிதனின் உடலில்
ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்துகிறது.
இதற்கான காரணத்தைக் கண்டறிக.

5. மெட்டாஸ்டாசிஸ் என்றால் என்ன ?

4. மனிதரைளின HIV பற்றிய புரிதல மற்றும்
நடவேடிககை,
அவேரைளின
பதரிநது
பைாளளும் தனகமகய்ப பபாறுத்து எவவோறு
மாறுபடுகிறது?

3. உடற்பருமனுக்குக்
எவை ?

காரணமான

காரணிகள்

VIII. குறுகிய விடையளி
1.

HIV பரவக்கூடிய பல்வேறு வழிகளைக் கூறுக?

XII.

2. புற்று செல் சாதாரண செல்லிலிருந்து எவ்வாறு
வேறுபடுகிறது ?

கீழ்கைாணும்
ஒவபவோரு
வினாகைளிலும்
ஒரு கூற்றும் அதன கீ்ழ அதற்ைான ைாரணமும்
பைாடுகை்பபடடுளளன.
கீ்ழ பைாடுகை்பபடடுளள
நானகு வோககியஙைளில ஒனகற சரியான பதிலாைக
குறிகைவும்.

4. உடற்பருமன்
உள்ளவர்களுக்கு
உணவுக்
கட்டுப்பாடு பரிந்துரைப்பதன் அவசியம் என்ன ?

IX. விரிவான விடையளி
1.

மது
அருந்துபவர்களுக்கு
பிரச்சினைகளை சரிசெய்வதற்கான
தருக.

கூறறு மறறும் காரணம்

அ) கூற்று மற்றும்
்மலும் ைாரணம்
விளகைமாகும்.

ஏற்படும்
தீர்வைத்

ைாரணம் இரண்டும் சரி.
கூற்றுகைான
சரியான

ஆ) கூற்று மற்றும் ைாரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால
ைாரணம் கூற்றுகைான சரியான விளகைம்
இலகல.

X. உயர் சிந்தனைக்கான வினாக்கள்

இ) கூற்று சரி. ஆனால ைாரணம் தவேறு.

2. குப்பை உணவுகளை உண்பதாலும், மென்
பானங்களைப் பருகுவதாலும் உடற்பருமன்
ப�ோன்ற
உடல்நலப்
பிரச்சினைகள்
ஏற்பட்ட ப�ோதிலும், குழந்தைகள் அதனை
விரும்புகின்றனர்.
இதனைத் தவிர்ப்பதற்கு
நீங்கள் தரும் ஆல�ோசனைகளைக் கூறுக.

ஈ) கூற்று மற்றும் ைாரணம் இரண்டும் தவேறு.

1. கூறறு: அகனத்து மருநதுைளும் மூகளயின மீது
பசயலபடுகினறன.

காரணம்: மருநதுைள உடல மற்றும் மனதின
பசயலபாடுைகளக குகலககினறன.

3. மனித உடலின் இயல்பான செயல்பாட்டிற்கு
நாள்தோறும்
உடற்பயிற்சி
செய்ய
அறிவுறுத்தப்படுகிறது. தினசரி வாழ்க்கையில்
உடற்பயிற்சியினை
மேற்கொள்வதன்
நன்மைகள் யாவை ?

22.Rw;Wr;#oy; Nkyhz;ik
I. நகாடிட்ட இ்டஙக்ள நிரப்பு.

4. ஒரு முன்னணி வார இதழ் சமீபத்தில்
நடத்திய
கணக்கெடுப்பில், நம் நாட்டில்
ஒவ்வொரு நாளும் எய்ட்ஸ் ந�ோயாளிகளின்
எண்ணிக்கை
அதிகரித்து
வருவதாக
ஆய்வறிக்கை
வெளியிட்டுள்ளது.

5. ஓத ஆற்்றல் _______________ வே்க ஆற்்றலாகும்.
6. கரி, ச்படமராலியம் ேற்றும் இயற்்க எரிவோயு
ஆகிய்வே _____________ எரிச்பாருடகள ஆகும்.
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7. மினொர உற்்பததிக்கு மிகவும் அதிக அ்ளவில்
்பயன்படுததப்்படும் எரிச்பாருள _______________
ஆகும்.

ஆ) கூற்று ேற்றும் காரணம் ஆகிய இரணடும் ெரி.
ஆனால்,
காரணம்
கூற்றுக்கு
ெரியான
வி்ளக்கேல்ல.

II. ச
 ரியா? தவறா? (தவறு எனில் கூற்றினை 
திருத்துக)
1.

உயிரி வாயு ஒரு புதைபடிவ எரிப�ொருளாகும்.

இ) கூற்று ெரி. ஆனால் காரணம் தவேறு.

4. அணு ஆற்றல் ஒரு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலாகும்.

ஈ) கூற்று ேற்றும் காரணம் இரணடும் தவேறு.

III. ப�ொருத்துக.

1. கூறறு: ே்ழ நீர மெமிப்பு என்பது ே்ழ நீ்ர
மெமிதது ்பாதுகாப்்பதாகும்.

1. மண்ணரிப்பு

- ஆற்றல் சேமிப்பு

2. உயிரி வாயு

- அமில மழை

3. இயற்கை வாயு

- தாவரப் பரப்பு நீக்கம்

காரணம்: ே்ழ நீ்ர நிலததடியில் கசியவிடடு
நிலததடி நீரேடடத்த உயரததலாம்.

2. கூறறு: CFL ்பல்புகள ேடடுமே ்பயன ்படுததுவேதன
மூலம் மினனாற்்ற்ல மெமிக்க முடியும்.

4. பசுமை இல்ல வாயு - புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்
5. CFL பல்புகள்

- CO2

6. காற்று

- புதுப்பிக்க
ஆற்றல்

7. திடக்கழிவு

- காரீயம் மற்றும் கன
உல�ோகங்கள்

காரணம்: CFL ்பல்புகள ொதாரண ்பல்புக்்ள விட
வி்ல
அதிகோன்வே.
எனமவே
ொதாரண ்பல்புக்்ள ்பயன்படுததுவேதன
மூலம் நேது ்பணத்தயும் மெமிக்கலாம்.

இயலாத

IX. உயர் சிந்த்னககான வினாககள்
1.

IV. ச
 ரியான
விடையைத்
தேர்ந்தெடு.
1.

கீழுள்ளவற்றுள் எது/எவை புதைபடிவ எரிப�ொருட்கள்
i. தார்	
ii. கரி iii. பெட்ரோலியம்
அ) i மட்டும்
ஆ) i மற்றும் ii
ஈ) i, ii மற்றும் iii
இ) ii மற்றும் iii

5. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலம்
அ) பெட்ரோலியம்

இ) அணுக்கரு ஆற்றல்

ஆ) கரி

ஈ) மரங்கள்

V. ஒரு வாககியத்தில் வி்்டயளி.

2. ேரபுொரா ஆற்்றல் மூலஙக்்ள ்பயன்படுததுவேதற்கு
்பதிலாக
ேரபுொரா
ஆற்்றல்
மூலஙக்்ள
்பயன்படுததுவேதன மநாக்கஙகள யா்வே?
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4. பு்த்படிவே எரிச்பாருளக்்ள நாம் ஏன ்பாதுகாக்க
மவேணடும்?
5. சூரிய ஆற்்றல் மூலம் எவவோறு ஒரு புதுப்பிக்கததக்க
ஆற்்றல் மூலம் எனப்்படுகி்றது?
6. மினனணுக்
கழிவுகள
உற்்பததியாகின்றன?

எவவோறு

VI. சுருககமாக வி்்டயளி
1.

ே்ழநீர மெமிப்பின முக்கியததுவேஙகள யா்வே?

VII. விரிவாக வி்்டயளி.
1.

உயிரப்ச்பாருண்ே சி்தவே்டவேதன மூலம்
நேக்கு கரி ேற்றும் ச்படமராலியப் ச்பாருடகள
கி்டக்கின்றன. இருப்பினும் நாம் அவேற்்்ற
்பாதுகாப்்பது அவேசியோகி்றது. ஏன?

ே்ழநீர மெமிப்பு அ்ேப்புகள எவவோறு நிலததடி
நீர ேடடத்த அதிகரிக்கச் செய்கின்றன?

VIII. ககாடுககப்படடுள்ள
கூறறு
மறறும்
காரணஙகளில் சரியாகப் கபாருந்தியுள்ள்த
கீழகாண் வரி்சகளின உதவியு்டன நதர்வு
கசய்து எழுதுக.
அ) கூற்று ேற்றும் காரணம் ஆகிய இரணடும் ெரி.
மேலும், காரணம் கூற்றுக்கு ெரியான வி்ளக்கம்
தருகி்றது.
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