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6ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் - முதல் பருவம்
1. அளவீடுகள்

அளவீடு என்பது தெரிந்ெ ஒரு அளவைக் த ொண்டு, தெரியொெ அளவை ஒப்பிடுைது ஆகும்.
தெரிந்ெ அளவு அலகு எனப்படும். பன்னொட்டு அளவிலொன தபொதுத் ென்வைக் ொ அவனத்து இயற்பியல்
அளவு ளுக்கும் படித்ெர அலகு ள் உள்ளன. நீளம், நிவை ைற்றும்

ொலம் ஆகியவை சில அடிப்படை

இயற்பியல் அளவுகள் ஆகும்.
ஒரர ைொதிரியொன அளவீட்டு முவைக் ொ , உல ம் முழுைதும் உள்ள அறிவியல் அறிஞர் ள்
தபொதுைொன அலகு வள ஏற்றுக்த ொண்டனர். இந்ெ முவையொனது பன்னாட்டு அலகு முடை அல்லது SI
அலகு முடை எனப்படுகிைது. SI அலகு முவையில் நீளத்தின் அலகு மீட்டர் (m), நிவையின் SI அலகு
முவையில் நீளத்தின் அலகு மீட்டர் (m), நிவையின் அலகு (kg), ைற்றும்

ொலத்தின் அலகு வினொடி (s)

ஆகும்.
தபொருள் ஒன்றின் ரைற்பரப்பின் அளவு அென் பரப்பளவு எனப்படும். பரப்பளவின் அலகு மீ2
ஆகும்.
தபொருள் ஒன்று அவடத்துக் த ொள்ளும் இடத்தின் அளவு பருமன் எனப்படும். பருைனின் அலகு மீ3
ஆகும்.
திட,

திரை

பயன்படுகிைது.

ைற்றும்

ஒழுங் ற்ை

ஒழுங் ொன

தபொருள் ளின்

தபொருள் ளின்

பருைவன

பருைவன
அளந்ெரிய

அளந்ெரிய
நீர்

ரேரடி

இைப்பபயர்ச்சி

அளவீடு
முடை

பயன்படுகிைது.
மின்னணுத் தராடைப் பயன்படுத்தி மி த் துல்லியைொ எவடவய அளக் லொம்.
ஓடைா மீட்ைர் என்பது ெொனியங்கி ைொ னங் ள்

டக்கும் தெொவலவைக்

ணக்கிடுைெற்குப்

பயன்படுத்ெப்படும் ஒரு ருவியொகும்.
முற் ொலத்தில் ைக் ள் ப ல் ரேரத்வெக்

ணக்கிட, ைணல்

டி ொரம் ைற்றும் சூரிய

டி ொரத்வெப்

பயன்படுத்தி ரேரத்வெ அளவிட்டனர்.
I. கீழ்க்கண்ை டகள்விக்கு அளவுடகாடல உற்று ட ாக்கி விடையளி.
1. 1 தெ.மீட்டரில் எத்ெவன மி.மீ உள்ளது?
விடை: 1 பை.மீட்ைரில் 10 மி.மீ உள்ளது.
2. 1 மீட்டரில் எத்ெவன தெ.மீ உள்ளது?
விடை: 1 மீட்ைரில் 100 பை.மீ உள்ளது.
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II. பின்வருவனவற்டை நிரப்புக:
1. 7875 தெ.மீ = _____________ மீ ________________ தெ.மீ
விடை: 78 மீ 75 பை.மீ
2. 1195 மீ = ________ கி.மீ _______ மீ.
விடை: 1 கி.மீ 195 மீ
3. 15 தெ.மீ 10 மி.மீ = ____________ மி.மீ.
விடை: 160 மி.மீ
4. 45 கி.மீ 33 மீ = _____________ மீ.
விடை: 45033 மீ.
III. ைரியான விடைடயத் டதர்ந்பதடுத்து எழுதுக.
1. ஒரு ைரத்தின் சுற்ைளவை அளவிடப் பயன்படுைது
அ. மீட்டர் அளவு ர ொல்

ஆ. மீட்டர் ம்பி

இ. பிளொஸ்டிக் அளவுர ொல்

ஈ. அளவு ாைா

2. 7மீ என்பது தெ.மீ – ல்
அ. 70 தெ.மீ

ஆ. 7 தெ.மீ

இ. 700 பை.மீ

ஈ. 7000 தெ.மீ

3. ஒரு அளவை அளவிடும் முவைக்கு _________________ என்று தபயர்
அ. இயல் அளவீடு

ஆ. அளவீடு

இ. அலகு

ஈ. இயக் ம்

4. ெரியொனவெ ரெர்ந்தெடு
அ. கி.மீ > மி.மீ > தெ.மீ > மீ

ஆ. கி.மீ > மி.மீ > தெ.மீ> கி.மீ

இ. கி.மீ > மீ > பை.மீ > மி.மீ

ஈ. கி.மீ > தெ.மீ >மீ > மி.மீ

5. அளவுர ொவலப் பயன்படுத்தி, நீளத்வெ அளவிடும்ரபொது உனது

ண்ணின் நிவல _______________ இருக்

ரைண்டும்.
அ. அளவிடும் புள்ளிக்கு இடதுபுைைொ
ஆ. அளவிடும் புள்ளிக்கு டமடல, பைங்குத்தாக
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இ. புள்ளிக்கு ைலது புைைொ
ஈ. ைெதியொன ஏெொைது ஒரு ர ொணத்தில்
6. பொவெவய ெைைவிட்ட ஜிக்கிக்கு உெவுங் ள், ஒரு வீட்டிலிருந்து ைற்தைொரு வீட்டிற்கு தெல்லும்
தெொவலவு : மீட்டர் ; வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்குச் தெல்லும் தெொவலவு : ?
அ. தென்டிமீட்டர்
7.

ரொஜொ

ஆ. மீட்டர்

தென்டிமீட்டரில்

இ. மில்லிமீட்டர்

உள்ள

தபொருட் ளின்

பட்டியவலயும்,

ஈ. கிடலாமீட்ைர்
மீட்டரில்

உள்ள

தபொருட் ளின்

பட்டியவலயும் ெயொரித்ெொன். கீரே உள்ளைற்றில் தென்டிமீட்டருக்கு தபொருந்ெொெ ஒன்வைத் ரெர்ந்தெடு.
அ. ைொவேப்பேத்தின் நீளம்

ஆ. ெண்ணீர் புட்டியின் உயரம்

இ. தெொவலக் ொட்சி தபட்டியின் அ லம்
ஈ. ைல்வாரின் டமற்ைட்டையின் நீளம்
8. பூமியிலிருந்து விண்மீனின் தெொவலவை அளக் ப் பயன்படும் அலகு எது?
அ. மீட்டர்

ஆ. கிரலொ மீட்டர்

இ. ஒளி ஆண்டு

ஈ. இவை அவனத்தும்

IV. கீழ்க்காணும் வாக்கியங்கள் ைரியா? தவைா ? திருத்தி எழுதுக.
1. நிவைவய 126 கிகி எனக் கூறுைது ெரிரய.

ைரி

2. ஒருைரின் ைொர்பளவை அளவுர ொல் பயன்படுத்தி அளவிட முடியும்.

தவறு

3. 10 மி.மீ என்பது 1 தெ.மீ ஆகும்

ைரி

4. முேம் என்பது நீளத்வெ அளவிடும் ேம்பத் ெகுந்ெ முவையொகும்.

தவறு

5. அலகு முவை என்பது உல ம் முழுைதும் ஏற்றுக்த ொள்ளப்பட்ட ஒரு அலகு முவையொகும்.
ைரி
V. டகாடிட்ை இைத்டத நிரப்புக
1. SI அலகு முவையில் நீளத்தின் அலகு மீ .
2. 500 கிரொம் = அடர கிரலொகிரொம்.
3. தடல்லிக்கும், தென்வனக்கும் இவடயில் உள்ள தெொவலவு கிடலா மீட்ைர் .
4. 1 மீ = 100 தெ.மீ என அளவிடப்படுகிைது.
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5. 5 கி.மீ = 5000 மீ.
6. பூமியின் பரப்பில் எவட என்பது நிவைக்கு ட ர்தகவில் இருக்கும்.
7. நிவையின் SI அலகு கிடலாகிராம் .
8. தைட்ரிக் முவை அலகு ள் அல்லது திட்ட அலகு ள் 1790ல் ஃபிரஞ்சுக்காரர் ளொல் உருைொக் ப்பட்டது
9. அளவுர ொல் வில்லியம் பபட்பவல் என்பைரொல் ண்டுபிடிக் ப்பட்டது.
10. படித்ெர மீட்டர் ம்பி பிளாட்டினம் ைற்றும் இரிடியம் உரலொ க் லவையினொல் ஆனது.
11. ஒரு ைனிென் இரண்டு லிட்டர் ெண்ணீர் குடிக் ரைண்டும்.
12. ஒழுங் ற்ை தபொருள் ளின் பருைவன அளந்ெறிய நீர் இைப்பபயர்ச்சி முடை பயன்படுகிைது.
VI. ஒப்புடம தருக.
1. ெர்க் வர : தபொதுத்ெரொசு : எலுமிச்வெ ெொறு : அளவு ைாடி ?
2. ைனிெனின் உயரம் : தெ.மீ ; கூர்வையொன தபன்சிலின் முவனயின் நீளம் மி.மீ ?
3. பொல் : பருைன் : ொய் றி ள் : நிடை ?
VII. பபாருத்துக.
1. முன்வ யின் நீலம்

-

அ. மீட்டர்

2. நீளத்தின் SI அலகு

-

ஆ. விேொடி

3. ேொரனொ

-

இ.

4. ொலத்தின் SI அலகு

-

ஈ.

5. கிரலொ

-

உ. முேம்

விடை: உ, அ, ஈ, ஆ. இ.
VIII. அட்ைவடைடய நிரப்புக.
1. ன அளவு

மீ

2. நிடை

கிரலொ கிரொம்

3. சுண்டு விரலின் நீளம்

பை.மீ
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கி.மீ

IX. பின்வரும் அலகிடன ஏறு வரிடையில் எழுதுக.
1. 1 மீட்டர் , 1 தென்டி மீட்டர் , 1 கிரலொ மீட்டர் ைற்றும்

1 மில்லி மீட்டர்

விடை : 1 மில்லி மீட்ைர், 1 பைன்டி மீட்ைர் , 1 மீட்ைர் மற்றும் 1 கிடலா மீட்ைர்
X. வினாக்களுக்கு விடையளி.
1. SI என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன?
The International System of Units.
2. நிடைடய அளவிைப் பயம்படும் ஒரு கருவி
ெரொசு
3. பபாருந்தாதடதத் டதர்ந்பதடு
கிரலொகிரொம் , மில்லிமீட்டர் , தென்டி மீட்டர் , ரேரனொ மீட்டர்.
கிரலொகிரொம்
4. நிடையின் SI அலகு என்ன?
கிரலொகிரொம்
5. ஒரு அளவீட்டில் இருக்கும் இரு பகுதிகள் என்ன?
எண் ைதிப்பு ைற்றும் அலகு
6. அளவீடு – வடரயறு.
தெரிந்ெ ஒரு அளவைக் த ொண்டு தெரியொெ அளவை ஒப்பிடுைது அளவீடு எனப்படும்.
7. நிடை வடரயறு
நிவை என்பது ஒரு தபொருளில் உள்ளபருப்தபொருளின் அளரை ஆகும்.
8. ஒழுங்கற்ை பபாருட்களின் பருமடன எவ்வாறு அளவிடுவாய்?
ஒழுங் ற்ை தபொருட் ளின் பருைவன அளந்ெறிய நீர் இடப்தபயர்ச்சி முவை பயன்படுகிைது.
9. அளவுடகாலில் அளவிடும்டபாது, துல்லியமான அளவீடு பபைப் பின்பற்ைப்படும் விதிமுடைகள்
என்ன?
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அளவுர ொலின் 0 அளவை தபொருளின் ஒரு முவனயில் வைத்து தபொருளின் ைறுமுவன
அளவுர ொலில் எந்ெ அளவைக் குறிக்கிைரெொ அதுரை அப்தபொருளின் அளவீடொ க் ருெப்படுகிைது.
10. உனக்குத் பதரிந்த அளவீட்டுக் கருவிகள் சிலவற்டைக் கூறுக.
அளவுர ொல், அளவுேொடொ, அளவு ெொடி, டி ொரம் ைற்றும் ெரொசு.
11. நீளம் – வடரயறு.
ஏரெனும் இரு புள்ளி ளுக்கு இவடரய உள்ள தெொவலவு நீளம் எனப்படும்.
12. ஏன் பன்னாட்டு அலகு முடை டதடவ?
ஒரர ைொதிரியொன அளவீட்டு முவைக் ொ , உல ம் முழுைதும் உள்ள அறிவியல் அறிஞர் ள்
தபொதுைொன

அலகு வள

ஏற்றுக்த ொண்டனர்.

இந்ெ

முவையொனது

பன்னொட்டு

அலகு

முவை

எனப்படுகிைது.
13. SI அலகு முடையின் அடிப்படை அலகுகள் யாடவ?
மீட்டர், லிட்டர், கிரொம்.
14. இைமாறு டதாற்ைப் பிடை என்ைால் என்ன?
ஒரு தபொருளின் ரெொற்ை நிவலவய இரு ரைறு பொர்வைக் ர ொடு ளின் ைழிரய ரேொக்கும் ரபொது
ஏற்படுைெொ த் ரெொன்றும். அளவீட்டு ைொறுபொடு இடைொறு ரெொற்ைப் பிவே எனப்படும்.
15. திரவத்தின் பருமடன அளக்கப் பயன்படும் கருவிகள் யாடவ?
அளவு ள் குறிக் ப்பட்ட த ொள் லன் ள், குடுவை ள், பிப்தபட்டு ள், பியூதரட்டு ள்.
16. எடை வடரயறு.
எவட என்பது நிவையின் ரைல் தெயல்படும் புவி ஈர்ப்பு விவெரய ஆகும்.
17. நிடை அளக்கப் பயன்படும் கருவிகள் யாடவ?
ெரொசு, இயற்பியல், மின்னணு ெரொசு.
18. ‘ஓடைா மீட்ைர்’ சிறுகுறிப்பு வடரக.
ஓரடொமீட்டர் என்பது ெொனியங்கி ைொ னங் ள் டக்கும் தெொவலவைக்

ணக்கிடப் பயன்படும் ஒரு

ருவியொகும்.
19. அடிப்படை அளவுகள் யாடவ?
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நீளம், நிவை ைற்றும் ொலம்.
20. ஒளி ஆண்டு – வடரயறு.
ஒளி ஆண்டு என்பது, ஒரு ஆண்டில் ஒளியொனது டக்கும் தெொவலவு ஆகும்.
21. கீழ்க்கண்ை அட்ைவடைடய நிரப்புக.
பண்புகள்

வடரயடை

அடிப்படை அலகு

அளக்க

பயன்படும்

கருவி
நீளம்

ஏரெனும் இரு புள்ளி ளுக்கு
இவடரய

உள்ள

மீட்டர்

தெொவலவு

அளவு ேொடொ, மீட்டர்
அளவுர ொல்

நீளம் எனப்படும்.
நிவை

நிவை என்பது ஒரு தபொருளில்

கிரலொ-கிரொம்

உள்ள பருப்தபொருளின் அளவு

ெரொசு,
மின்னணு ெரொசு

ஆகும்.
பருைன்

ஒரு பருப்தபொருள் எவ்ைளவு
இடத்வெக்

லிட்டர்

த ொள்கிைரெொ,

அளவுெொடி,

பிக் ர்,

பிப்தபட், பியூதரட்

அதுரை அென் பருைன் ஆகும்.
ொலம்

இரண்டு

நி ழ்வு ளுக்கு

இவடப்பட்ட ரேர அளவு

வினொடி

ொலம்

ெனி ஊெல்

டி ொரம்,

மின்னணு டி ொரம்.

எனப்படும்.

2. விடையும் இயக்கமும்
தபொருட் ளின் மீது உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ை
அல்லது

இழுத்ெரல

விடை

எனப்படுகிைது.

ொரணி ளொல் தெயல்படுத்ெப்படும் ெள்ளுெல்

விவெயொனது

தபொருளிவனத்

தெொடுைென்

மூலம்

தெயல்படுத்ெப்படுகிைது. இத்ெவ ய விவெ பதாடுவிடை என அவேக் ப்படுகிைது. விவெயொனது
தபொருளிவனத் தெொடொைல் தெயல்படுத்ெப்பட்டொல் அது

பதாைாவிடை என அவேக் ப்படுகிைது.

தபொருளின் மீது தெயல்படுத்ெப்படும் விவெயொனது, தபொருவள ஓய்வு நிவலயிலிருந்து இயக்
நிவலக்ர ொ அல்லது இயக்

நிவலயிலிருந்து ஓய்வு நிவலக்ர ொ ைொற்றும். இயங்கும் தபொருளின்

ரை த்திவனரயொ அல்லது திவெவயரயொ அல்லது இரண்வடயுரைொ ைொற்றும். தபொருளின் ைடிைத்தில்
ைொற்ைத்வெ ஏற்படுத்தும்.
இயக் ம் ைற்றும் ஓய்வு ஆகியவை ஒன்றுக்த ொன்று ெொர்புள்ளவை. ஓய்வு நிவலயில் உள்ள
அவனத்துப் தபொருட் ளும் ரைதைொரு நிவலயில் இருந்து பொர்க்கும் ரபொது இயக்
ரபொல் இயக்
நிவலயிலும்

நிவலயிலும் அரெ

நிவலயில் உள்ள தபொருட் ள் ரைதைொரு நிவலயில் இருந்து பொர்க்கும்ரபொது ஓய்வு
உள்ள்ன.
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ைவ படுத்ெப்படுகிைது. ஒரு வினொடியில் தபொருள்

டக்கும் தெொவலவு டவகம் எனப்படும். ரை த்தின்

அலகு மீ/வி.
ரேர்க்ர ொட்டு இயக் ம் ைவளவுப்பொவெ இயக் ம், ைட்டபொவெ இயக் ம், ெற்சுேற்சி இயக் ம்,
அவலவு இயக் ம், ஒழுங் ற்ை இயக் ம், ொல ஒழுங்கு இயக் ம், ொல ஒழுங் ற்ை இயக் ம், சீரொன இயக் ம்
ைற்றும் சீரற்ை இயக் ம் ஆகியவை இயக் த்தின் ைவ

ள் ஆகும்.

I. ைரியான விடைடயத் டதர்ந்பதடுத்து எழுதுக.
1. ரை த்தின் அலகு _____________
அ. மீ

ஆ. விேொடி

இ. கிரலொகிரொம்

ஈ. மீ/வி

2. கீழ்க் ண்டைற்றுள் எது அவலவுறு இயக் ம்?
அ. பூமி ென் அச்வெப் பற்றிச் சுேலுெல்
ஆ. நிலவு பூமிவய சுற்றி ைருெல்
இ. அதிவுறும் கம்வியின் முன்பின் இயக்கம்
ஈ. ரைற் ண்ட அவனத்தும்
3. கீழ்க் ண்டைற்றுள் ெரியொன தெொடர்பிவனத் ரெர்ந்தெடு.
அ. ரை ம் = தெொவலவு X ொலம்

ஆ. டவகம் = பதாடலவு X காலம்

இ. ரை ம் = ொலம் X தெொவலவு

ஈ. 1/ (தெொவலவு X ொலம்)

4. கீெொ ென் ெந்வெயின் ைண்டியிவன எடித்துக் த ொண்டு அைளுவடய வீட்டிலிருந்து 40 கி.மீ.
தெொவலவிலுள்ள

ைொைொ வீட்டிற்குச் தெல்கிைொள்.

அங்கு

தென்ைெற்கு

40 நிமிடங் ள் எடுத்துக்

த ொண்டொள்.
கூற்று 1: கீெொவின் ரை ம் 1 கி.மீ/ நிமிடம்
கூற்று 2: கீெொவின் ரை ம் 1 கி.மீ/ ைணி
அ. கூற்று 1 மட்டும் ைரி

ஆ. கூற்று 2 ைட்டும் ெரி

இ. இரண்டு கூற்றுரை ெரி

இ. இரண்டு கூற்று ளும் ெைறு

5. ஓய்வு ைற்றும் இயக் த்தில் உள்ளப் தபொருவளப் பற்றி படிக்கும் இயற்பியல் பிரிவு
அ. இயக்கவியல்
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6. இந்தியொவில் நிவலயொன அல்கு ள் NPL, புதுதில்லி – ஆல் பரொைரிக் ப்படுகிைது. NPL என்பது
அ. National Public Library

ஆ. North Physical Library

இ. National Physical Laboratory

ஈ. National Public Laboratory

7. 1 மில்ரலனியம் என்பது
அ. 10 ைருடங் ள்

ஆ. 100 ைருடங் ள்

இ. 1000 வருைங்கள்

ஈ. 2000 ைருடங் ள்

8. எந்ெ ைொய்பொடு ெரியொனது?
அ. திவெ ரை ம் =
ஆ. ரை ம் =

தெொவலவு
ொலம்

இடப்தபயர்ச்சி
ொலம்

இ. ரை ம் = நீளம் X அ லம்
ஈ. முடுக்கம் =

திவெரை ைொறுபொடு
ொலம்

9. ஒரு தபொருளின்

எல்லொப்

பொ ங் ளும் ெை ொல அளவில் ஒரர தெொவலவு தெல்லுைொனொல்

அப்தபொருளின் இயக் ம்
அ. ரேர்ைொைொன இயக் ம்

ஆ. சுேற்சி இயக் ம்

இ. ைட்ட இயக் ம்

ஈ. மாறுபடும் இயக்கம்

10. ‘ர ரம் ரபொர்ட்’ல் உள்ள ொய் ளின் இயக் ம்
அ. வடளவுப்பாடத இயக்கம்

ஆ. ைட்ட இயக் ம்

இ. ொல ஒழுங்கு இயக் ம்

ஈ. ெற்சுேற்சி இயக் ம்

11. ொல ஒழுங்கு இயக் த்திற்கு எடுத்துக் ொட்டு,
அ. ைவளவு பொவெயில் தெல்லும் ைகிழூந்தின் இயக் ம்
ஆ. வீரர்களின் அணி டை இயக்கம்
இ. ொற்றில் பைக்கும் பைவையின் இயக் ம்
ஈ. கீரே இைங்கும் மின்தூக்கியின் இயக் ம்
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12. ஒரு ைொ னம் டந்ெ தெொவலவைக் ணக்கிடும் ருவி
அ. ரைரனொ மீட்டர்

ஆ. ஸ்பிரடொ மீட்டர்

இ. ஓடைா மீட்ைர்

ஈ. இவை ஒன்றும் இல்வல

II. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகள் ைரியா / தவைா எனக் கூறு. தவறு எனில் ைரியான விடைடய எழுதுக.
1. வையப்புள்ளிவயப் தபொறுத்து முன்னும் பின்னும் இயங்கும் இயக் ம் அவலவு இயக் ம் ஆகும்.
ைரி
2. அதிர்வு இயக் மும், சுேற்சி இயக் மும் ொல ஒழுங்கு இயக் ைொகும்.

தவறு

அதிர்வு இயக் மும் அவலவு இயக் மும் ொல ஒழுங்கு இயக் ைொகும்.
3. ைொறுபட்ட ரை த்துடன் இயங்கும் ைொ னத்தின் இயக் ம் ஒரு சீரொன இயக் ைொகும்.
தவறு
ைொறுபட்ட ரை த்துடன் இயங்கும் ைொ னத்தின் இயக் ம் ஒரு சீரற்ை இயக் ைொகும்.
4. ைருங் ொலத்தில் ைனிெர் ளின் பதிலியொ ரரொபொட்டு ள் தெயல்படும்.

ைரி

III. டகாடிட்ை இைத்டத நிரப்புக
1. ெொவலயில் ரேரொ ச் தெல்லும் ஒரு ைண்டியின் இயக் ம் ட ர்டகாட்டு இயக்கம்.
2. புவி ஈர்ப்பு விவெ பதாைா விவெயொகும்.
3. ைண்பொண்டம் தெய்பைரின் ெக் ரத்தின் இயக் ம் சுைற்சி.
4. ஒரு தபொருள் ெை ொல இவடதைளியில் ெை தெொவலவைக்

டக்குைொனொல், அப்தபொருளின் இயக் ம்

சீரான.
5. இந்தியொவின் முந்வெய ைொனியல் ஆரொய்ச்சியொளர் ஆர்யபட்ைா .
6. ரை ைொன அவலவு ள் அதிர்வுகள் எனப்படும்.
7. ெரொெரி ரை த்தின் அலகு கிடலாமீட்ைர்/மணி .
8. ெரயில் ைொழும் விலங்கு ளில் சிறுத்டத ெரொெரியொ

112 கி.மீ/ைணி என்ை ரை த்தில் ஓடும் மி

ரை ைொன விலங் ொகும்.
9. ‘ரரொபொட்’ பற்றி படிக்கும் அறிவியல் டராபாட்டிக்ஸ்.
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IV. பதாைர்பின் அடிப்படையில் நிரப்புக.
1. பந்வெ உவெத்ெல் : தெொடு விவெ :: இவல கீரே விழுெல் : பதாைா விடை.
2. தெொவலவு : மீட்டர்:: ரை ம் : மீட்ைர்/ வினாடி
3. சுேற்சி இயக் ம் :பம்பரம் சுற்றுெல் :: அவலவு இயக் ம் : ஊஞ்ைலின் இயக்கம்.
V. சீரான டவகத்தில் காட்டினுள் பைல்லும் ஒரு யாடன கைக்கும் பதாடலவு, காலத்துைன்
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. சீரான டவகத்தின் அடிப்படையில் கீழ்க்கண்ை அட்ைவடைடய பூர்த்தி பைய்க.
தெொவலவு (மீ)
ொலம் (வி)

0

4

8

12

16

20

0

2

4

6

8

10

VI. ஒரு வார்த்டதயில் விடைடய எழுதுக.
1. தெொடுெல் நி ழ்வின்றி ஒரு தபொருள் மீது தெயல்படும் விவெயின் தபயர் பதாைா விடை.
2. ொலத்வெப் தபொறுத்து ஒரு தபொருளின் நிவல ைொறுபடுைது இயக்கம்.
3. ஒரு குறிப்பிட்ட

ொல இவடதைளியில் திரும்பத் திரும்ப நி ழும் இயக் ம் கால ஒழுங்கு இயக்கம்

எனப்படும்.
4. ெை ொல இவடதைளியில் ெைதெொவலவை டக்கும் தபொருளின் இயக் ம் சீரான இயக்கம்.
5. நுணுக் ைொன அல்லது டினைொன ரைவல வளச் தெய்யுைொறு ணினி நிரல் ளொல் ைடிைவைக் ப்பட்ட
இயந்திரம் டராபாட்.
VII. ஓரிரு வார்த்டதகளில் விடையளி
1. விடை – விடையறு.
தபொருட் ளின் மீது உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ை

ொரணி ளொல் தெயல்படுத்ெப்படும் ெள்ளுெல்

அல்லது இழுத்ெரல விவெ என அவேக் ப்படுகிைது.
2. பபாருள்

கரும் பாடதடயப் பபாறுத்து இயக்கங்கடள எவ்வாறு வடகப்படுத்தலாம்?

ரேர்க்ர ொட்டு இயக் ம் ைவளவுப்பொவெ இயக் ம், ைட்டபொவெ இயக் ம், ெற்சுேற்சி இயக் ம்,
அவலவு இயக் ம், ஒழுங் ற்ை இயக் ம்.
3. நீ, இயங்கும் மகிழுந்தினுள் உட்கார்ந்திருக்கும் டபாது உன்னருகில் அமர்ந்திருக்கும் உன்
ண்படனப் பபாறுத்து நீ என்ன நிடலயில் உள்ளாய்?
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என் ேண்பவனப் தபொறுத்ெைவரயில் ேொன் ஓய்வில் உள்ரளன்.
4. பூமியின் சுைற்சி கால ஒழுங்கு இயக்கமாகும்-விவரி.
பூமியின் சுேற்சி

ொல ஒழுங்கு இயக் ைொகும். ஏதனனில் பூமியொனது ஒரு குறிப்பிட்ட

ொல

இவடதைளியில் சீரொ இயங்குகிைது.
5. சுைற்சி இயக்கம், வடளவுப்பாடத இயக்கம் டவறுபடுத்துக.
சுேற்சி இயக் ம்

ைவளவுப்பொவெ இயக் ம்

ஒரு தபொருள் அென் அச்சிவன வையைொ க் தபொருளொனது
த ொண்டு

இயங்குெல்

முன்ரனொக்கிச்

தென்று

ெற்சுேற்சி த ொண்டிருக்கும் ெனது பொவெயில் ெனது

இயக் ைொகும்.

திவெவயத் தெொடர்ந்து ைொற்றிக் த ொண்ரட

(எ. ொ) பம்பரத்தின் இயக் ம்

இருக்கும்.
(எ. ொ) பந்திவன வீசுெல்

6. ஓய்வு மற்றும் இயக்கம் வடரயறு.
ொலத்வெப் தபொறுத்து ஒரு தபொருள் ெனது நிவலவய ைொற்றிக் த ொள்ைவெ இயக் ம் எனவும்,
ெனது நிவலவய ைொற்றிக் த ொள்ளொைல் ஒரர இடத்தில் இருப்பவெ ஓய்வு நிவல எனவும் ேொம் கூைல்லம்.
7. பபாருட்கள் எவ்வாறு இயங்குகின்ைன?
ஒரு தபொருளின் மீது தெயல்படுத்ெப்படும் ெள்ளுெல் அல்லது இழுத்ெல் நி ழ்வு ளின் ொரணைொ
இயக் ைொனது ஏற்படுகிைது.
8. பதாடுவிடை என்ைால் என்ன?
ஒரு தபொருளிவனத் தெொடுைென் மூலம் விவெ தெயல்படுத்ெப்பட்டொல் அத்ெவ ய விவெவயத்
தெொடுவிவெ என்கிரைொம்.
9. நீங்கள் பதன்டன மரங்களின் அருகில்

ைந்து பைல்லும் டபாது சில ட ரங்களில் முதிர்ந்த

டதங்காயானது கீடை விழுகிைது. எது டதங்காடயத் தடரயில் விை டவக்கிைது?
புவி ஈர்ப்பு விவெ ரெங் ொவய ைரத்திலிருந்து கீரே விே வைக்கிைது.
10. பதாைா விடை என்ைால் என்ன?
விவெயொனது தபொருளிவனத் தெொடொைல் தெயல்படுத்ெப்பட்டொல் அத்ெவ ய விவெ தெொடொ
விவெ எனப்படும்.
11. விடையினால் ஏற்படும் மாற்ைங்கள் யாடவ?
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தபொருளின் மீது தெயல்படுத்ெப்படும் விவெயொனது,
(i) தபொருவள ஓய்வு நிவலயிலிருந்து இயக்

நிவலக்ர ொ அல்லது இயக்

நிவலயிலிருந்து ஓய்வு

நிவலக்ர ொ ைொற்றும்.
(ii) இயங்கும் தபொருளின் ரை த்திவனரயொ அல்லது திவெவயரயொ அல்லது இரண்வடயுரைொ ைொற்றும்
(iii) தபொருளின் ைடிைத்தில் ைொற்ைத்வெ ஏற்படுத்தும்.
12. கால ஒழுங்கு இயக்கம் என்ைால் என்ன?
ஒரு குறிப்பிட்டக்

ொல இவடதைளியில் மீண்டும் மீண்டும் ேவடதபறும் இயக் ம்

ொல ஒழுங்கு

இயக் ம் எனப்படும்.
13. ைராைரி டவகம் – வடரயறு.
ஓரலகு ொலத்தில் ஒரு தபொருள் எவ்ைளவு தூரம் டந்ெது என்று கூறுைரெ ெரொெரி ரை ைொகும்.
டந்ெ தெொவலவு

ெரொெரி ரை ம் = எடுத்துக் த

ொண்ட ொலம்

14. சீரான மற்றும் சீரற்ை இயக்கம் என்ைால் என்ன?
குறிப்பிட்ட
எனவும்,

ொல இவடதைளியில் சீரொன ரை த்தில் இயங்கும் தபொருளின் இயக் ம் சீரொன இயக் ம்

ைொறுபட்ட

ரை ங் ளில்

இயங்கும்

தபொருளின்

இயக் ம்

சீரற்ை

இயக் ம்

எனவும்

அவேக் ப்படுகிைது.
15. டராபாட் – சிறு குறிப்பு வடரக.
ரரொபொட்டு ள் என்பது ெொனியங்கி இயந்திரைொகும். சில ரரொபொட்டு ள் இயந்திர ரைவல வளயும்,
பணி வளயும் ைனிெவன விடச் சிைப்பொ வும், துல்லியைொ வும் தெய்ய ைல்லவை. ரரொபொட்டு ள்
ஆபத்ெொன தபொருள் வளக் வ யொளவும், மி த் தெொவலவில் உள்ள ர ொள் ளின் இயல்பு வளக்
ண்டறியவும் பயன்படுகின்ைன. ‘ரரொபொட்டொ’ என்ை தெக்ர ொஸ்ரலொவியொ ைொர்த்வெயிலிருந்து ‘ரரொபொட்’
என்ை ைொர்த்வெ

உருைொக் ப்பட்டது. இென் தபொருள் ‘உத்திரவுக்கு படிந்ெ ஊளியர்’ என்பெொகும்.

‘ரரொபொட்டிக்ஸ்’ என்பது ரரொபட்டு வளப் பற்றீ அறியும் அறிவியல் பிரிவு ஆகும்.
16. ‘ ாடனாடராபாட்டு’ குறிப்பு வடரக.
ேொரனொ ரரொபொட்டு ள் அல்லது ேொரனொரபொட்ஸ் என்பவை மி ச் சிறிய அளவுவடயவை. அவை
மி நுண்ணிய இடங் ளில் ெங் ள் பணி வளச் தெய்ைெற்கு உருைொக் ப்பட்டவை ஆகும்.
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பருப்பபாருள் என்பது நிவை உவடயது ைற்றும் இடத்வெ அவடத்துக் த ொள்ைது ஆகும். எல்லொ
பருப்தபொருள் ளும்

மி மி ச்

சிறிய

து ள் ளொல்

ஆனவை.

இரண்டு

முக்கியப்

பண்பு ளின்

அடிப்பவடயில் பருப்தபொருவள திண்ைம், திரைம் ைற்றும் ைொயு என ைவ ப்படுத்ெலொம். அவை,
(i) து ள் ளின் அவைப்வபப் தபொறுத்து
(ii) து ள் ள் ஒன்வைதயொன்று ஈர்க்கும் ென்வைவயப் தபொறுத்து
து ள் ொளின் அவைப்பு ைற்றும் து ள் ளுக்கு இவடரய உள்ள ஈர்ப்பு விவெயின் அடிப்பவடயில் திட, திரை
ைற்றும் ைொயுக் ளின் பண்பு வள ரைறுபடுத்ெலொம்.
ஒரு தூயப்பபாருள் என்பது ஒரு ெனிைத்ெொரலொ அல்லது ஒரு ரெர்ைத்ெொரலொ ஆன ஒரர
ைொதிரியொன து ள் வளக் த ொண்டெொகும்.
ஒரு கலடவ என்பது இரண்டு பகுதிப் தபொருள் வளரயொ அல்லது அெற்கு ரைற்பட்ட பகுதிப்
தபொருள் வளரயொ எந்ெ ஒரு விகிெத்திலும் லந்து உருைொக் ப்பட்ட தூய்வையற்ை தபொருளொகும்.
தபொருட் வளப் பிரிப்பெற்கு பல்ரைறு முவை வளப் பயன்படுத்துகிரைொம். அவை வ
தெரிந்தெடுத்ெல், தூற்றுெல்,

ளொல்

ொந்ெப் பிரிப்பு முவை, ைண்டலொக்குெல், தெளியவைத்து இறுத்ெல்,

ைடி ட்டுெல் ஆகும்.
கலப்பைம்-

ஒத்ெ ைடிைம் உவடய ெரம் குவைந்ெ தபொருவள

லந்து ஒரு முென்வைப்

தபொருளிவனத் தூய்வையற்ைெொ ைொற்றுைது ஆகும்.
I. ைரியான விடைடயத் டதர்ந்பதடுத்து எழுதுக.
1. _________________ என்பது பருப்தபொருளொல் ஆனது அல்ல.
அ. ெங் ரைொதிரம்

ஆ. இரும்பு அணி

இ. ஒளி

ஈ. எண்தணய்த் துளி

2.

400 மி.லி த ொள்ளவு த ொண்ட ஒரு கிண்ணத்தில் 200 மி.லி நீர் ஊற்ைப்படுகிைது. இப்ரபொது நீரின்

பருைன்
அ. 400 மி.லி

ஆ. 600 மி.லி

இ. 200 மி.லி

ஈ. 800 மி.லி

3. ெர்பூெணி பேத்தில் உள்ள விவெ வள ____________________ முவையில் நீக் ல்லம்.
அ. டககளால் பதரிந்பதடுத்தல்

ஆ. ைடி ட்டுெல்

இ. ொந்ெப் பிரிப்பு

ஈ. தெளிய வைத்து இறுத்ெல்
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4. அரிசி ைற்றும் பருப்பு ளில்

லந்துள்ள ரலெொன ைொசுப் தபொருள் வள _________________ முவையில்

நீக் லொம்.
அ. ைடி ட்டுெல்

ஆ. ைண்டலொக்குெல்

இ. தெளிய வைத்து இறுத்ெல்

ஈ. புடைத்தல்

5. தூற்றுெல் என்ை தெயவல நி ழ்த்ெ பின்ைருைனைற்றுள் ________________ அைசியம் ரெவைப்படுகிைது.
அ. ைவே

ஆ. ைண்

இ. நீர்

ஈ. காற்று

6. _______________ ைவ யொன லவையிவன ைடி ட்டுெல் முவையினொல் பிரித்தெடுக் லொம்.
அ. திடப்தபொருள் – திடப்தபொள்

ஆ. திைப்பபாருள் – நீர்மம்

இ. நீர்ைம் – நீர்ைம்

ஈ. நீர்ைம் – ைொயு

7. பின்ைருைனைற்றுள் எது லவை அல்ல
அ. பொலுடன் ொபி

ஆ. எலுமிச்வெ ஜூஸ்

இ. நீர்

ஈ. த ொட்வட ள் புவெத்ெ ஐஸ்கிரீம்

8. திண்ைம் – திண்ைம் ரெர்ந்ெ

லவையில் எவடயில் ரைறுபடும் திண்ைத்வெப் பிரிக்

‘X’ என்ை பிரித்ெல்

முவைவயப் பயன்படுத்துகிரைொம்.
‘X’ என்பது குறிப்பது,
அ. ெலித்ெல்

ஆ. வ

ளொல் தெரிந்தெடுத்ெல்

இ. திரடித்ெல்

ஈ. தூற்றுதல்

9. இரண்டுக்கு ரைற்பட்ட ைொயுக் வளப் பிரிக் பயன்படும் முவை,
அ. தெளிய வைத்ெல்

ஆ. நீர்மமாக்குதல்

இ. வ

ஈ. தெளிய ைத்து இறுத்ெல்

ளொல் ரெர்ந்தெடுத்ெல்

10. கீழ்க் ண்டைற்றில் லவை எது?
அ. ஆக்ஸிஜன்

ஆ. ொர்பண்வட ஆக்வெடு

இ. வைட்ரஜன்

ஈ. காற்று

11. கீழ்க் ண்டைற்றில் எது திண்ைம் – ைொயு லவைக்கு எடுத்துக் ொட்டு ?
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ஆ. புடக

இ. ஈரப்பெம்

ஈ. பனித்துளி

12. ஒரு லவையில், அென் பகுதிப் தபொருட் ள்
அ. ஒரர ைொதிரியொனப் பண்பு வளப் தபற்றிருக்கும்.
ஆ. லவையின் பண்வபப் தபற்றிருக்கும்.
இ. அதற்குரிய பண்புகடளப் பபற்றிருக்கும்.
ஈ. பண்பு ள் இல்வல.
13. ைொயுவை திரைைொ ைொற்றும் முவை
அ. தெளிய வைத்து இறுத்ெல்

ஆ. பெங் ைொெல்

இ. குளிர்வித்தல்

ஈ. படிய வைத்ெல்

14. ொற்றூட்டப்பட்ட குளிர் பொனங் ளில் ொணப்படுைது,
அ. திண்ைம் – திண்ைம்

ஆ. திரைம் – திண்ைம்

இ. வாயு – திரவம்

ஈ. திரைம் - திரைம்

II. கீழ்க்காணும் கூற்று ைரியா அல்லது தவைா எனக்கூறு. தவைாக இருப்பின் ைரியான கூற்டை எழுது.
1. ொற்று அழுத்ெத்திற்கு உட்படொது.

தவறு

ொற்று அழுத்ெத்திற்கு உட்படும்.
2. திரைங் ளுக்கு குறிப்பிட்ட பருைன் இல்வல . ஆனொல் குறிப்பிட்ட ைடிைம் உண்டு. தவறு
( திரைங் ளுக்கு குறிப்பிட்ட பருைன், குறிப்பிட்ட ைடிைம் கிவடயொது.)
3. திண்ைத்தில் உள்ள து ள் ள் எளிதில் ே ருகின்ைன.

தவறு

( திண்ைத்தில் உள்ள து ள் ள் எளிதில் ே ரொது.)
4. ெவைக்கும் முன் பருப்பு ைவ

வள நீரில் ழுவி, அந்நீவர ைடி ட்டுெல் மூலம் பிரித்தெடுக் லொம். ைரி

5. திடப்தபொருள் ொளில் இருந்து நீர்ைப்தபொருள் வளப் பிரிப்பெற்த ன பயன்படுத்ெப்படும் ைடி ட்டி
என்பது ஒரு ைவ யொன ெல்லவடரய.

தவறு

(திடப்தபொருள் ொளில் இருந்து திடப்தபொருவளப் பிரிப்பெற்த ன பயன்படுத்ெப்படும் ைடி ட்டி என்பது ஒரு
ைவ யொன ெல்லவடரய.)
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6. ெொனியத்வெயும் உமிவயயும் தூற்றுெல் மூலம் பிரிக் லொம்.
7. ொற்று ஒரு தூய தபொருளொகும்.

ைரி

தவறு ( ொற்று ஒரு லவை.)

8. ெயிரிலிருந்து தைண்தணய் ைண்டலொக்குெல் முவை மூலம் பிரித்தெடுக் லொம். தவறு
( ெயிரிலிருந்து தைண்தணய் வடெல் முவை மூலம் பிரித்தெடுக் லொம்.)
III. பபாருத்துக.
1.
பண்பு ள்

உெொரணம்

1. எளிதில் உவடயக்கூடியது (தேொறுங்கும் ென்வை)

அ.உரலொ த் ெட்டு

2. எளிதில் ைவளயக்கூடியது

ஆ.ரப்பர் ைவளயும்

3. எளிதில் இழுக் லொம்

இ.பருத்தி, ம்பளி

4. எளிதில் அழுத்ெலொம்

ஈ.ைண் பொவன

5. எளிதில் தைப்பைவடயும்

உ.தேகிழி ஒயர்(wire)

விடை: ஈ, உ, ஆ, இ, அ.
2.
ை.எண் அ
1.

ஆ

இ

ண் ளொல் பொர்க் கூடிய ரெவையற்ை சுண்ணொம்புக்
பகுதிப் தபொருவள நீக்குெல்

ட்டி

ொந்ெப் பிரிப்பு

(ெொக்பீஸ் தூள்) நீருடன்
லந்திருத்ெல்

2.

ரலெொன

ைற்றும்

னைொன

பகுதிப் ைணல் ைற்றும் நீர்

தபொருட் வளப் பிரித்ெல்
3.

வரயொன

இறுத்ெல்

ைொசுப்தபொருள் வள

நீக்குெல்
4.

தெளிய வைத்து

இரும்பு

ெொர்ந்ெ ைடி ட்டுெல்

ைொசுக் ள்

ொந்ெத்ென்வை
பகுதிப்தபொருவள

த ொண்ட

அரிசி ைற்றும் ல்

ொந்ெத்ென்வை

வ

ளொல்

ரெர்வு தெய்ெல்

அற்ை பகுதிப் தபொருட் ளில் இருந்து
பிரித்ெல்
5.

நீர்ைங் ளில் இருந்து திண்ைங் வளப் உமி ைற்றும் தேல்

தூற்றுெல்

பிரித்ெல்

விடை :

அ

ஆ
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1

5

4

2

3

3

3

4

5

4

1

1

5

2

2

IV. டகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக.
1. பருப்தபொருள் என்பது மிகமிகச் சிறிய துகள்கள் ஆல் ஆனவை.
2. திண்ைத்தில் து ள் ளுக்கு இவடரய உள்ள இவடதைளி திரவம் மற்றும் வாயு ஆல் ஆனவை.
3. தேல் ெொைரத்திலிருந்து ெொனியங் வள தூற்றுதல் முவை மூலம் பிரித்தெடுக் லொம்.
4. ‘உப்புைொ’ வில் இருந்து டககளால் பதரிந்பதடுத்தல் முவையில் மிள ொயிவன நீக் லொம்.
5. நீரில் இருந்து ளிைண் து ள் வள நீக் பதளிய டவத்து இறுத்தல் முவை பயன்படுத்ெப்படுகிைது.
6. ஊசி, தபன்சில் ைற்றும் இரப்பர் ைவளயம் இைற்றில் ஊசி ொந்ெத்ெொல் ைரப்படும்.
7. குேொய் கிணறு ளில் இருந்து தபைப்படும் நீர் தபொதுைொ தூய நீர் நீரொ அவையும்.
8. ஒரு துளி நீரில் ஏைக்குவைய 1021 நீர் து ள் ள் அடங்கியுள்ளது.
9. வாயுக்கள் புவி ஈர்ப்பு விவெயொல் பொதிக் ப்படுைதில்வல.
10. ஒரு ரைதியலொளவரப் தபொருத்ெைவர ‘தூய்டம’ என்ை தெொல்லின் அர்த்ெரை ரைறு.
11. ெங் த்தின் தூய்வை காரட் என்ை அல ொல் குறிப்பிடப்படுகிைது.
12. ஒரு ெல்லவட என்பது வடிகட்டிடயப் ரபொன்ை அவைப்பொகும்.
V. பின்வரும் ஒப்புடமடயப் பூர்த்தி பைய்க.
1. திண்ைம் : டினத்ென்வை : ைொயு : அழுத்தத்திற்கு உட்படும்.
2. து ள் ளுக்கு இவடரய அதி

இவடதைளி உவடயது : ைொயு : துகள்களுக்கு இடைடய குடைந்த

இடைபவளி உள்ளது : திண்ைம்
3. உமி – ெொனியங் ள் : தூற்றுெல் : ைரத்தூள் – சுண்ணக் ட்டி : டககளால் பதரிந்பதடுத்தல்.
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4. சூடொன எண்தணயிலிருந்து முறுக்கிவன எடுத்ெல் : வடிகட்டுதல் :

ொபிவய ைடி ட்டியபின் அடியில்

ெங்கும் ொபித்தூள் : வடிகட்டுதல்.
5. இரும்பு – ந்ெ ம் லவை : காந்தப் பிரிப்பு முடை : : உளுத்ெம் பருப்பு – டுகு லவை : உருட்டுெல்.
VI. வினாக்களுக்கு விடையளி.
1. பருப்பபாருள் வடரயறு.
பருப்தபொருள் என்பது நிவை உவடயது ைற்றும் இடத்வெ அவடத்துக் த ொள்ைது.
2. ைடமக்கும் முன் அரிசியில் உள்ள உமி, தூசு டபான்ை நுண்ணிய மாசுப் பபாருட்கள் எவ்வாறு
நீக்கப்படுகிைது?
ெவைக்கும் முன் அரிசியில் உள்ள உமி, தூசு ரபொன்ை நுண்ணிய ைொசுப் தபொருட் ள்
தெளியவைத்து இறுத்ெல் மூலம் நீக் ப்படுகிைது.
3. கலடவகடள

ாம் ஏன் பிரித்பதடுக்க டவண்டும்?

லவை ளில் உள்ள ைொசுக் வளயும் தீங்கு விவளவிக்கும் பகுதிப் தபொருட் வளயும் நீக்குெல்
(எ. ொ) அரிசியில் உள்ள ற் வள நீக்குெல்.
பயனளிக்கும்

ஒரு

பகுதிப்

தபொருளிவன

அென்

ைற்ை

பகுதிப்

தபொருட் ளில்

இருந்து

ெனித்தெடுத்ெல் (எ. ொ) தபட்ரரொலியத்தில் இருந்து தபட்ரரொல் தபறுெல்.
ஒரு தபொருவள மிகுந்ெ தூய நிவலயில் தபறுெல் (எ. ொ) ெங் ச் சுரங் த்தில் இருந்து ெங் ம்
தபறுெல்.
4. கலடவக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டிடனக் கூறி அது எவ்வாறு கலடவ என்று அடைக்கப்படுகிைது.
என்படதக் காரைாத்துைன் நியாயப்படுத்தவும்.
ொற்று ஒரு

லவை. ஏதனனில்

ொற்றில் உயிர்ைளி, வேட்ரஜன்,

ொர்பன் வட ஆக்வைடு, நீரொவி,

ைந்ெைொயுக் ள் ரபொன்ைவை லந்து ொணப்படுகிைது.
5. படிய டவத்தல் : வடரயறு.
ஒரு

லவை

னைொன

தபொருட் ள்

இருப்பின்

அைற்வைச்

சிறிது

ரேரம்

அவெயொைல்

வைக்கும்தபொழுது எவட அதி ைொன தபொருட் ள் ைண்டலொ த் ெங்கி, ரைலடுக்கில் தெளிந்ெ நீர்ைம்
கிவடக்கும். இம்முவைக்கு படியவைத்ெல் என்று தபயர்.
6. இரப்பர் பந்டத அழுத்தும் டபாது வடிவம் மாறுகிைது? அடத திண்மம் என அடைகலாமா?
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ஆம். ரப்பர் பந்து ஒரு திண்ைம் ஆகும். ரப்பர் பந்திற்குள்

ொற்று நிரம்பியிருக்கும். ேம்ைொல் அவெ

அழுத்ெ முடியும். அவ்ைொறு அழுத்தும்ரபொது அதில் உள்ள ொற்று தைளிரயறுகிைது.
7. வாயுக்களுக்கு குறிப்பிட்ை வடிவம் இல்டல ஏன்?
ைொயுக் ளுக்கு குறிப்பிட்ட ைடிைம் இல்வல. ஏதனனில் ைொயுக் ளில் உள்ள மூலக்கூறு ளுக்கு
இவடரய அதி இவடதைளி ொணப்படும். எனரை அவை லன் முழுைதும் பரவிக் ொணப்படும்.
8. பாலில் இருந்து பாலாடைக் கட்டிடய எம்முடையில் பபறுவாய்? விளக்கவும்.
பொலில் இருந்து பொலொவடக் ட்டிவய ைடி ட்டுெல் முவையில் பிரித்தெடுக் லொம்.
9. பருப்புைம் அதிக அளவில் சிறு காகிதத் துண்டுகள் கலந்திருப்பின் அவற்டை எவ்வாறு நீக்குவாய்?
பருப்புடம் அதி அளவில் சிறு ொகிெத் தூற்றுெல் மூலம் நீக் லொம்.
10. உைவுக் கலப்பைம் என்ைால் என்ன?
லப்படம் என்பது ஒத்ெ ைடிைம் உவடய, ெரம் குவைந்ெ தபொருவள

லந்து ஒரு முென்வைப்

தபொருளிவனத் தூய்வையற்ைெொ ைொற்றுைது.
11. ஒரு பவப்பமான டகாடை

ாளில் வீட்டிற்கு திரும்பிய திரு. ரகு டமார் பருக விரும்பினார். திருமதி.

ரகுவிைம் தயிர் மட்டுடம இருந்தது. அவர் எவ்வாறு தயிரிலிருந்து டமாடரப் பபறுவார்? விளக்வும்.
ரகு ெயிரிலிருந்து ரைொவரப் தபறுைெற்கு வடெல் என்ை முவைவயப் பயன்படுத்ெலொம்.
12. மூன்று நிடலடமகளில் உள்ள பருப்பபாருள் மூலக்கூறுகளின் அடமப்டப விவரி. உனது
விடைக்கான பைங்கடள வடரக.
ை.எண்
1.

திண்ை நிவல

திரை நிவல

குறிப்பிட்ட ைடிைம் ைற்றும் குறிப்பிட்ட
பருைனளவு த ொண்டது.

கிவடயொது.

ைொயு நிவல
ைடிைம் குறிப்பிட்ட

திரைம்

ைடிைரைொ

உள்ள பருைரனொ கிவடயொது.

த ொள் லனின் ைடிைத்வெப்
தபறுகிைது.
2.

அழுத்ெத்திற்கு உட்படொது.

சிறிெளவு

அழுத்ெத்திற்கு அதி

உட்படும்

அளவு

அழுத்ெத்திற்கு
உட்பட்டது.

3.

து ள் ளுக்கு

இவடரய து ள் ளுக்கு

உள்ள இவடதைளி மி வும்
குவைவு.

இவடரய து ள் ளுக்கு

உள்ள இவடதைளி அதி ம்.

இவடரய
இவடதைளி

உள்ள
மி வும்

அதி ம்.
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து ள் ள் ஒன்வைதயொன்று திரைத்தின்

4.

அதி அளவில் ஈர்க்கிைது.

இவடரய

து ள் ளுக்கு ைொயுவின்
உள்ள

ஈர்ப்பு து ள் ளுக்கு

விவெ

திண்ைப் இவடரய உள்ள ஈர்ப்பு

தபொருவளவிட குவைவு.

விவெ

மு வும்

குவைவு.
திண்ைத்தின்

5.

து ள் ள் திரைத்தின்

எளிதில் ே ரொது.

து ள் ள் ைொயுவின்

எளிதில் ே ரும்.

து ள் ள்

தெொடர்ந்து

அங்கும்

இங்கும் இயங்கும்.

13. மலரின் அம்மா இரவு உைடவ ைடமக்கத் தயாராகிைார்கள். தவறுதலாக டவர்க்கைடலயுைன்
உளுத்தம்

பருப்பிடன

கலந்துவிட்ைார்.

இவ்விரண்டையும்

பிரித்பதடுக்க

உரிய

முடைடயப்

பரிந்துடரத்து மலருக்கு உண்பதற்கு டவர்க்கைடல கிடைக்க வழி பைய்க.
வ

ளொல் தெரிந்தெடுத்ெல்

14. திண்மம்-திரவம் மற்றும் வாயு திரவ பருப்பபாருளின் டமலும் இரண்டு நிடலகள் யாடவ?
பிளொஸ்ைொ நிவல, ரபொஸ் – ஐன்ஸ்ட்டீன் சுருக் ம்
15. விரவுதல் – வடரயறு.
விரவுெல் என்பது கிவடக்கும் இடத்வெ நிரப்பப் பரவும் து ள் ளின் ென்வை ஆகும்.
16. காற்றில் உள்ள வாயுக்கள் யாடவ?
ஆக்ஸிஜன், வேட்ரஜன், ொர்பன் வட ஆக்வைடு, நீரொவி ைற்றும் ைந்ெ ைொயுக் ள்.
17. பிரித்பதடுத்தல் என்ைால் என்ன?
ஒரு

லவையில் இருந்து அைற்றின் பல பகுதிப் தபொருட் வளத் ெனித்ெனிரய பிரித்து எடுக்கும்

முவைக்கு பிரித்தெடுத்ெல் என்று தபயர்.
18. டமய விலக்கல் என்ைால் என்ன?
துணி துவைக்கும் இயந்திரத்தில் இந்ெ ெத்துைத்திவனப் பயன்படுத்தி ஈர உவட ளில் இருந்து
நீரிவன தைளிரயற்றும் முவைக்கு வைய விலக் ல் என்று தபயர்.
19. கதிரடித்தல் என்ைால் என்ன?
ெொனியங் வள அைற்றின் ெொைரத் ெண்டு ளில் இருந்து பிரிப்பெற் ொ விைெொயி ள் ெண்டு வள
டினைொ பரப்பில் அடிக்கின்ைனர். இம்முவைக்கு திரடித்ெல் என்று தபயர்.
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20. பதளிய டவத்து இறுத்தல் என்ைால் என்ன?
அடியில் ெங்கிய ைண்டவல பொதிக் ொ

ைண்ணம் ரைல் அடுக்கில் உள்ள நீரிவன

ைனைொ

ைற்ரைொரு லனிற்கு ைொற்றுெரல தெளிய வைத்து இறுத்ெலொகும்.
21. வடிகட்டுதல் என்ைால் என்ன?
ஒரு

லவையில் உள்ள

ளிைண், ைணல் ரபொன்ை

வரயொெ தபொருள் வள ைடிெொவளப்

பயன்படுத்தி பிரித்தெடுக்கும் முவைக்கு ைடி ட்டுெல் என்று தபயர்.
22. பிரித்பதடுத்தடல முழுடமப்படுத்துவதற்கான முடைகள் யாடவ?
படியவைத்ெல், தெளியவைத்து இறுத்ெல், ைடி ட்டுெல், ஆவியொெல் ைற்றும் குளிர்வித்ெல்.
23. RO – சிறுகுறிப்பு வடரக.
எதிர் ெவ்வூடு (RO) என்ை முவையில் குடிப்பெற்த ன நீரில் உள்ள ைொசுக் ள் நீக் ப்பட்டு
சுத்தி ரிக் ப்படுகிைது.
24. தூயப் பபாருளுக்கும் தூய்டமயற்ை பபாருளுக்கும் இடைடய உள்ள முக்கிய டவறுபாடுகடளக்
கூறுக.
தூயப் தபொருள்
1.

ஒரு

தூய

தபொருள்

தூய்வையற்ைப் தபொருள்
என்பது

ஒரர ஒரு

ென்வையொன து ள் ளொல் ைட்டுரை ஆனது

தூய்வையற்ை

ஒன்றுக்கு

ரைற்பட்ட

து ள் வளல்

தபொருள்
ஒரர

த ொண்டு

என்பது

ென்வையொன
தூய்வையற்ை

தபொருளொகும்.
2.

தூய

தபொருள் ள்

ெனிைங் ளொ ரைொ

அல்லது ரெர்ைங் ளொ ரைொ இருக் லொம்.

லவையின்

பகுதிப்

தபொருட் ள்

எந்ெ

விகிெத்திலும் லக் ப்பட்டு இருக்கும்.

4. தாவரங்கள் வாழும் உலகம்
ெொைரங் ள் ரைர், ெண்டு, இவல, ைற்றும் ைலர் ள் ஆகிய பொ ங் வளக் த ொண்டுள்ளன. பூக்கும்
ெொைரங் ள் இரண்டு முக்கிய பொ ங் வளக் த ொண்டு உள்ளன. அவை ெண்டுத் தெொகுப்பு ைற்றும் ரைர்த்
தெொகுப்பு. ரைர் என்பது நிலத்துக்கு கீரே

ொணப்படும் ெொைரத்தின் முக்கிய அச்ெொகும். ெனித்ெ ரைர் ள்

முென்வை ரைர் ள் எனவும் முென்வை ரைரில் இருந்து ரெொன்றும் ரைர் ள் கிவள ரைர் ள் எனவும்
அவேக் ப்படுகிைது. ெொைரத்தின் ெண்டுப் பகுதியில் இருந்து த ொத்ெொ

ரெொன்றி ைளரும் ரைர் ள்

ெல்லிரைர் என்று அவேக் ப்படுகிைது.
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நிலத்தின் ரைற்பரப்பில் ைளர்கின்ை பகுதிக்கு ெண்டுத் தெொகுப்பு என்று தபயர். ெண்டுத்
தெொகுப்பொனது ெண்டு, இவல ள், ைலர் ள் ைற்றும்
ரைற்பரப்பில் சூரியவன ரேொக்கி ைளர்கிைது. ெண்டில்

னி வளக் த ொண்டுள்ளது. ெண்டு பூமியின்
ணுக் ளும்,

ணுவிவடப் பகுதி ளும் உள்ளன.

ஒளிச்ரெர்க்வ , சுைொெம், நீரொவிப் ரபொக்கு ஆகியன இவல ளின் மூன்று முக்கியப் பணி ள்.
ெொைரங் ள் ைொழும் சுற்றுப்புைம் அென் ைொழிடம் ஆகும். இரண்டு ைவ யொன ைொழிடங் ள் உள்ளன.
அவை நீர் ைொழ்ைன ைற்றும் நில ைொழ்ைன. நீர் ைொழிடம் இருைவ ப்படும். ேன்னீர் ைொழிடம் ைற்றும்

டல்

நீர் ைொழிடம். நில ைொழிடங் ள் ொடு ள், புல்தைளி ள் ைற்றும் பொவலைனங் ள் என மூைவ ப்படும். நீரின்
அளவு மி க் குவைைொ
புற் ள்

உள்ள இடத்வெ பொவலைனம் என்கிரைொம். புல்தைளி ைொழ்விடத்தில் அதி ைொ

ொணப்படுகிைது. இவை மி ச் சிறியன முெல் உயரைொன புற் வளக் த ொண்டெொ

இருக்கும்.

ொடு ள் மி ப் பரந்ெ நிலப் பரப்பில் அதி ைொ ைரங் வளக் த ொண்டுள்ளன.
ெ ைவைப்பு ள் என்பது ெொைரங் ளின் சிைப்பு அம்ெைொகும். ெொைரங் ள் ெொங் ள் ைளரும்
சூழ்நிவலக்ர ற்ப ெ ைவைத்துக் த ொண்டு ைொழ்கின்ைன. பற்றுக்

ம்பி என்பது தைலிந்ெ ெண்டுவடய

ெொைரங் வள பற்றுைெற்கு பயன்படும் உறுப்பு ஆகும். பின்னுத ொடி என்பது தைலிந்ெ ெண்டுவடய
ெொைரங் ள் ரேரொ

நிற்

உெவுைது. சில ெொைரங் ளின் இவல ள் முழுவையொ ரைொ அல்லது சிறு

பகுதியொ ரைொ கூரிய முட் ளொ

அல்லது சிறிய முட் ளொ

ைொறுகின்ைன. முட் ள் பொது ொப்பிற்கு

உெவுகின்ைன.
I. ைரியான விடைடயத் டதர்ந்பதடுத்து எழுதுக.
1. குளம் ______________ ைொழிடத்திற்கு உெொரணம்.
அ. டல்

ஆ. ன்னீர் வாழிைம்

இ, பொவலைனம்

ஈ. ைவல ள்

2. இவலத் துவளயின் முக்கிய ரைவல ____________________ .
அ. நீவரக் டத்துெல்

ஆ. நீராவிப் டபாக்கு

இ. ஒளிச்ரெர்க்வ

ஈ. உறிஞ்சுெல்

3. நீவர உறிஞ்சும் பகுதி ____________________ ஆகும்.
அ. டவர்

ஆ. ெண்டு

4. நீர் ைொழ் ெொைரங் ளின் ைொழிடம்
அ. நீர்

ஆ. நிலம்

இ. இவல

ஈ. பூ

___________________ .
இ. பொவலைனம்

ஈ. ைவல

5. முவள குருத்திலிருந்து ரெொன்ைொைல் ெொைரத்தின் ைற்ை பொ ங் ளிலிருந்து ரெொன்றுைது _____
அ. எரிவபலஸ் ரைர்
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இ. டவற்றிை டவர்

ஈ. ெல்லி ரைர்

6. ரைர் முண்டு ________ல் ொணப்படுகிைது.
அ. பட்ைாணி

ஆ. ர ொதுவை

இ. டுகு

ஈ. அரிசி

7. கூம்பு ைடிை ரைர் ொணப்படுைது___________
அ. ெர்க் வர ைள்ளிக் கிேங்கு

ஆ. பொலியொ

இ. அஸ்பொர ஸ்

ஈ. டகரட்

8. முென்வை ரைர் ைற்றும் பக் ரைர் ொணப்படுைது ___________ல்.
அ. ரைற்றிட ரைர்

ஆ. ஆணிடவர்

இ. ெல்லி ரைர்

ஈ. விந்ெணு ரைர்

9. ெொைரங் ளில் ைலர் எந்ெ தெொகுப்பில் ொணப்படுகிைது.
அ. ரைர்த் தெொகுப்பு

ஆ. தண்டுத் பதாகுப்பு

இ. இரண்டிலும்

ஈ. இவை எதிலும் இல்வல

10. எது உறுதியொன ெண்வடப் தபற்றுள்ளது?
அ.சிறுத ொடி
11.

கீடை சிலத்

ஆ. புெர்தெடி
தாவரங்களும்

இ. மரம்

ஈ. எதுவும் இல்வல

அவற்றின் வாழிைமும்

பகாழுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில்

தவைாக

பபாருந்தியடதக் கண்டுபிடி
தாவரம்
அ. ெதுப்பு நிலக் ொடு
ஆ. தென்வன

வாழிைம்
ெதுப்புநிைம்
டற் வரப்பகுதி

இ. கள்ளிச்பைடி

மடலப்பகுதி

ஈ. ைொ

நிலப்பகுதி

12. கீழ்க் ண்டைற்றில் எெற்கு இவலத்துவள ள் இல்வல?
அ. நீர் மூழ்கிய தாவரம்

ஆ. நிவலத்ெத் ெொைரங் ள்

இ. மிெக்கும் ெொைரங் ள்

ஈ. பசுவை ைொைொத் ெொைரங் ள்
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குறிப்பு: நீர் மூழ்கிய ெொைரத்திற்கு இவலத்துவள ள் இல்வல
13. ள்ளிச் தெடியில் ஒளிச்ரெர்க்வ எென் மூலம் ேவடதபறுகிைது?
அ. இவல

ஆ. முட் ள்

இ. ரைர் ள்

ஈ. தண்டு

குறிப்பு: ள்ளிச் தெடியில் ஒளிச்ரெர்க்வ உறுதியொ ெவெப்பற்றுள்ள ெண்டு ள் மூலம் ேவடதபறுகிைது.
14. கீழ்க் ண்ட எந்ெத் ெொைரத்திற்கு ைண் ரெவையில்வல?
அ. ள்ளிச்தெடி

ஆ. தபரணி

இ. நீர் பதுமராகம்

ஈ. குடுவைத் ெொைரம்.

II. கீழ்க்காணும் கூற்று ைரியா அல்லது தவைா எனக்கூறு.
1. ெொைரங் ள் நீர் இன்றி ைொர முடியும்.

தவறு

2. ெொைரங் ள் அவனத்திலும் பச்வெயம் ொணப்படும்.

தவறு

3. ெொைரங் ளின் மூன்று பொ ங் ள்- ரைர், ெண்டு, இவல ள்.

தவறு

4. ைவல ள் ேன்னீர் ைொழிடத்திற்கு ஓர் உெொரணம்.

தவறு

5. ரைர் முட் ளொ ைொற்றுரு அவடந்துள்ளது.

ைரி

6. பசுந்ெொைரங் ளுக்கு ஒளிச்ரெர்க்வ ரெவை.

ைரி

III. டகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக.
1. புவிப்பரப்பில் நீரின் அளவு 70%.
2. பூமியில் மி வும் ைைண்ட பகுதி பாடலவனம்.
3. ஊன்றுெல், உறிஞ்சுெல் இரண்டும் டவரின் ரைவல.
4. ஒளிச்ரெர்க்வ ேவடதபறும் முென்வை இடலகள்.
5. ஆணிரைர்த் தெொகுப்பு இருவித்திடலத் ெொைரங் ளில் ொணப்படுகிைது.
IV. பபாருத்துக.
1. ைவல ள்

- ஒரு வித்திவலத் ெொைரங் ள்

2. பொவலைனம்

- கிவள ள்
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3. ெண்டு

- ைைண்ட இடங் ள்

4. ஒளிச்ரெர்க்வ

- இையைவல

5. ெல்லிரைர்த்தெொகுப்பு

- இவல ள்

விடை:
1. ைவல ள்

- இையைவல

2. பொவலைனம்

- ைைண்ட இடங் ள்

3. ெண்டு

- கிவள ள்

4. ஒளிச்ரெர்க்வ

- இவல ள்

5. ெல்லிரைர்த்தெொகுப்பு

– ஒரு வித்திவலத் ெொைரங் ள்

V. தாவரங்களின் பாகங்கள் மற்றும் பணிகளில் டமலிருந்து கீைாக வரிடைப்படுத்துக.
1. இவல ள் – ெண்டு – ரைர் – ைலர் ள்
விடை:

டவர் – தண்டு – இடலகள் – மலர்கள்

2. நீரொவிப்ரபொக்கு – டத்துெல் – உறிஞ்சுெல் – ஊன்றுெல்
விடை:
VI.

ஊன்றுதல் – உறிஞ்சுதல் – கைத்துதல் – நீராவிப்டபாக்கு

வினாக்களுக்கு

விடையளி

வாழிைத்டத

அடிப்படையாகக்

பகாண்டு

தாவரங்கடள

வடகப்படுத்துக.
நீர் ைொழ்ைன ைற்றும் நில ைொழ்ைன
2. பாடலவனத் தாவரங்கடள அடையாளம் காண்க.
ள்ளித் ெொைரங் ள்
3. வாழிைம் என்படத வடரயறு.
ஒவ்தைொரு உயிரினமும், உயிர் ைொேவும், இனப்தபருக் ம் தெய்யவும் ரெவைப்படும் இடைொனது
அென் ைொழிடம் ஆகும்.
4. இடலக்கும், ஒளிச்டைர்க்டகக்கும் இடைடய உள்ள பதாைர்பு என்ன?
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இடல:

இவல என்பது ஒரு தைல்லிய, பரந்ெ ைற்றும் பசுவையொன பகுதியொகும். பச்வெ நிை

இவல ள் உணவு ெயொரிக்கின்ைன.
ஒளிச்டைர்க்டக:

சூரிய

ஒளி,

ொர்பன்

வட

ஆக்வெடு,

நீர்

ைற்றும்

குரளொரரொஃபில்

ஆகியைற்றின் உெவியுடன் ஒளிச்ரெர்க்வ ெயொரிப்பது ஒரு இவல ளின் தெயல்பொடொகும்.
5. மல்லிடகக்பகாடி ஏன் பின்னு பகாடி என அடைக்கப்படுகிைது?
ைல்லிவ க் த ொடியின் ெண்டு பலவீனைொனது ைற்றும் அவை ளொல் ரேரொ

நிற்

முடியொது.

எனரை பின்னுக்த ொடி என்று அவேக் ப்படுகிைது.
6. ஆணிடவர் மற்றும் ைல்லி டவர் பதாகுப்புகடள ஒப்பீடு பைய்க.
ை.எண் ஆணி ரைர்

ஜல்லி ரைர்

1

முவள ரைர் ள் ொணப்படும்

2

முவளக்

குருத்து

ரைர் ள் த ொத்ெொ

ைண்ணினுள் ெண்டின்

தென்று ஆணி ரைரொ ைளருகிைது.

ொணப்படும்

அடிப்பகுதியிலிருந்து

ரெொன்றி

த ொத்ெொ

ைளருைது

ெல்லிரைர்.
இது

3

இருவித்திவலத்

ெொைரத்தில் இது ஒருவித்திவலத்

ொணப்படும்.

ொணப்படும்.

எடுத்துக் ொட்டு: பீன்ஸ், ைொ, ரைம்பு

4

ெொைரத்தில்

எடுத்துக் ொட்டு: புல், தேல், ரெொளம்

7. நில வாழிைம் மற்றும் நீர் வாழிைத்டத டவறுபடுத்துக.
வ.எண்

நில வாழிைம்
ொடு ள்,

1

நீர் வாழிைம்
புல்தைளி ள்

ைற்றும்

டல்

நீவரப்

பொவலைனங் ள் ரபொன்ை நிலங் ளில் ரெக் ங் ள்
ொணப்படுகின்ைன.

ரபொன்ை

ரபொன்ை
ைற்றும்

நீர்த்

நீர்த்

குளங் ள்
ரெக் ங் ளில்

ொணப்படுகின்ைன.
2

இது முழு உல
ெெவீெம் ஆகும்.

3

ைொழ்விடத்திலும் சுைொர் 28 இது 70% ெெவீெத்திற்கும் அதி ைொ
டல் ைழி ளொல் மூடப்பட்டிருக்கும்.

எ. ொ: இரப்பர் ைரம், ரெக்கு ைரம் ைற்றும் எ. ொ:
ரைப்ப ைரம்

நீர்

பதுைரொெம்,

நீர்

அல்லி,

ெொைவர

8. டவர் மற்றும் தண்டு ஆகியவற்றின் பணிகடளப் பற்றி எழுதுக.
டவரின் பணிகள்:
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ரைர் ள் ெொைரத்வெ

பூமியில் நிவலநிறுத்துகின்ைன.

ைண்வண இறு

பற்றிக் த ொள்ள

உெவுகிைது.


ைண்ணில் உள்ள நீவரயும்,

னிைச் ெத்துக் வளயும் உறிஞ்சி ெொைரத்தின் பிை பொ ங் ளுக்கு

அனுப்புகின்ைன


சில ெொைரங் ள் ெொன் ெயொரித்ெ உணவைத் ெங் ளின் ரைர் ளில் ரெமிக்கின்ைன. எ. ொ: ர ரட்,
பீட்ரூட்.

தண்டின் பணிகள்


ெண்டொனது கிவள ள், இவல ள், ைலர் ள் ைற்றும் னி ள் ஆகியைற்வைத் ெொங்குகின்ைது.



ரைரினொல்

உறிஞ்ெப்பட்ட நீர் ைற்றும்

ெனிைங் ள் ெண்டின்

ைழியொ

ெொைரத்தின்

ைற்ை

பொ ங் ளுக்குக் டத்ெப்படுகிைது.


இவலயினொல் ெயொரிக் ப்பட்ட உணவு ெண்டின் ைழியொ

ைற்ை ெொைரத்தின் பொ ங் ளுக்கு

டத்ெப்படுகின்ைன.


சில ெொைரங் ள் உணவைச் ரெமித்து வைக்கின்ைன.

எ. ொ: ரும்பு
8. தண்ணீர் பதுமராகம் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.
நீர் பதுைரொ ம் ஒரு நீர்ைொழ்த் ெொைரம். அதில் பஞ்சு, வீக் ம் ைற்றும் பளப்பொன ெண்டு ைற்றும் ெல்லி
ரைர் ள் உள்ளன.
9. இடல பச்டை நிைத்தில் காைப்பை காரைம் என்ன?
இவல பச்வெ நிைத்தில்

ொணப்படுைெற்கு

ொரணம் அைற்றில்

ொணப்படும் குரளொரரொஃபில்

(பச்வெயம்) என்ை பச்வெ நிை நிைமி
.10. இடலத்துடள என்ைால் என்ன?
இவலயின் அடிப்பகுதியில் மி ச்சிறிய துவள ள்

ொணப்படும். அவை இவலத்துவள எனப்படும்.

இவை நீரொவிப் ரபொக்கில் ஈடுபடுகிைது.
10. இடலயடிச் பைதில் என்ைால் என்ன?
இவலயடிப் பகுதி இரண்டு சிறிய பக் ைொட்டு ைளறி வள உவடயது. இவை இவலயடிச் தெதில்
எனப்படும்.
12. பூவாத் தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக?
தபரணி ள், ரிக்சியொ, பொசி ள், ஃபுரனரியொ
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13. ஆஞ்சிடயாஸ்பபர்ம் மற்றும் ஜிம்டனாஸ்பபர்ம்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
ஆஞ்சிரயொஸ்தபர்ம் - ஆரஞ்சு, ைொ, ஆப்பிள், புளியைரம்
ஜிம்ரனொஸ்தபர்ம் ள் - வபனஸ், வெ ஸ், நீட்டம்.
14. உலகில் அதிக அளவு ஆக்சிஜடன பவளியிடும் காடு எது?
தென் அதைரிக் ொவில் உள்ள அரைெொன் ைவலக்

ொடு ள் உலகிற் ொன ஆக்சிஜன் ரெவையில்

பொதிவயக் த ொடுக்கிைது.
15. உலக வாழிை

ாள் என்று அனுைரிக்கப்படுகிைது?

அக்ரடொபர் ைொெம் முெல் திங் ட்கிேவை உல ைொழிட ேொளொ அனுெரிக் ப்படுகிைது.
16. தார் பாடலவனம் பற்றிச் சிறுகுறிப்பு வடரக.
ைணல் குன்று ளொல் ஆன மி ப் தபரிய இந்திய பொவலைனைொன ெொர் பொவலைனம் இந்யி
துவணக்

ண்டத்தில் உள்ளது. இென் பகுதி ள் ரொஜஸ்ெொன் ைொநிலத்திலும், ைடரைற்கு இந்தியொவிலும்,

பஞ்ெொபிலும், சிந்து ைொ ொணத்திலும் ைற்றும் கிேக்கு பொகிஸ்ெொனிலும் விரிந்துள்ளது.

5. விலங்குகள் வாழும் உலகம்
ேொம்

ைொழும்

உலகில்

ெொைரங் ளிலும்,

விலங்கு ளிலும்

அதி ைொன

பல்லுயிர்

ென்வை

ொணப்படுகிைது. ஒவ்தைொரு ெொைரமும், விலங்கும் ெனித்ென்வை ைொய்ந்ெது. உயிரினப் பல்லுயிர்த்
ென்வை என்பது

ொடு ளில் ைற்றும் வீடு ளில் ைொழும் விலங்கு ளின் சிற்றினங் ளின் எண்ணிக்வ ,

உயிர்த்தெொவ உயிரியல் ெமூ ம் ைற்றும் சூழ்நிவல ைண்டலங் ளொல் ஆனது. ரைலும், பல்ைவ த்ென்வை
என்பது,

உயிரினங் ள்

ைொழும்

பல்ரைறு

ைொழிடங் ள்

ைற்றும்

அவை

தபற்றுள்ள

பல்ரைறு

ைொறுபொடு வளயும் குறிப்பிடுைெொகும்.
உயிரினங் ளின் பல்ைவ த் ென்வை என்பது பொவலைனங் ள்,

ொடு ள், ைவல ள், ஏரி ள்,

ஆறு ள் ைற்றும் ையல்தைளி ள் ஆகிய பல்ரைறுபட்ட சூழ்நிவல ைண்டலங் வள உள்ளடக்கியது.
உயிர்க் ொரணி ள்

உயிர்

ெமூ த்வெயும்,

உயிரற்ை

ொரணி ள்

உயிர்

அற்ை

ெமூ த்வெயும்

உருைொக்குகின்ைன. விலங்கு ள் ைொழும் இடம், அென் ைொழிடைொ க் ருெப்படுகிைது.
உயிரினத்தின் மி ச் சிறிய தெயல்படும் அலகு தெல் ள் ஆகும். ஒரர தெல்லொல் ஆன சில உயிரினங் ள்
ஒரு தெல் உயிரி ள் எனவும், பல தெல் ளொல் ஆன உயிரினங் ள் பல தெல் உயிரி ள் எனவும்
அவேக் ப்படுகின்ைன. ஒரு தெல் உயிரினங் ள் என்பவை தைறும்

ண் ளொல் பொர்க்

முடியொெ

நுண்ரணொக்கியொல் ைட்டுரை பொர்க் க் கூடிய உயிரினங் ள் ஆகும். ேம்வைச்சுற்றி உள்ள தபரும்பொலொன
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உயிரினங் ள் ைற்றும் விலங்கு ள் உட்பட, அவனத்தும் பல தெல் உயிரி ள் ஆகும். இவ்வுயிரினங் ளில்
பல்ரைறு பணி ள் தெல் தெொகுப்பு ள் அல்லது உறுப்பு ள் மூலம் ேவடதபறுகின்ைன.
ஓர்

உயிரினம்

ென்

உடவல

ஒரு

குறிப்பிட்ட

ைொழிடத்திற்கு

ஏற்ைைொறு

ெ ைவைத்துக்

த ொண்டொல்ெொன், அந்ெ ைொழிடத்தில் உயிர் ைொே முடியும். ஒரு குறிப்பிட்ட ைொழிடத்தில் ைொழ்ைெற்ர ற்ப
ெொைரங் ளும், விலங்கு ளும் சிைப்பு ென்வை வளயும், பண்பு வளயும் தபற்றுள்ளன. ஒரு விலங்கு
பருை ைொறுபொட்டின்
என்பெொகும்.

ொரணைொ

ர ொவட

ஓரிடத்திலிருந்து ரைறு ஒரு இடத்திற்கு தெல்ைது “ைலவெ ரபொெல்”

ைற்றும்

ைைட்சி

அதி முள்ள

ொலங் ளில்

ேம்

ேொட்டுப்

பைவை ள்

தைளிேொடு ளுக்கு ைலவெ ரபொகின்ைன. எனரை இவை ள் ைலவெ ரபொகும் பைவை ள் என்று
அவேக் ப்படுகின்ைன.
I. ைரியான விடைடயத் டதர்ந்பதடு:
1.

2.

உயிரினங் வளப் பற்றி ைடிக்கும் அறிவியல் பிரிவு __________
அ. உளவியல்

ஆ. உயிரியல்

இ. விலங்கியல்

ஈ. ெொைரவியல்

கீழ்க் ண்டைற்றுள் எது உயிரினங் ளில் ொணப்படும் பண்பு ஆகும்.
i) சுைொசித்ெல்

ii) இனப்தபருக் ம்

iii) ெ ைவைத்ெல்

iv) ழிவுநீக் ம் தெய்ெல்

ெரியொன தெரிவிவனத் ரெர்ந்தெடு.

3.

4.

5.

அ. (i), (ii) ைற்றும் (iv) ைட்டும்

ஆ. (i), (ii) ைட்டும்

இ. (ii) ைற்றும் (iv) ைட்டும்

ஈ. (i), (ii), (iii) மற்றும் (iv) மட்டும்

பல்லி ளின் சுைொெ உறுப்பு _______
அ. ரெொல்

ஆ. தெவுள் ள்

இ. நுடரயீரல்

ஈ. மூச்சுக்குேல்

அவனத்து உயிரினங் ளுக்கும் ரெவையொனது _____
அ. உணவு ைற்றும் நீர்

ஆ. நீர் ைட்டும்

இ. காற்று, உைவு மற்றும் நீர்

ஈ. உணவு ைட்டும்

எந்ெ விலங்குக்கு தெவுள் ள் என்ை சிைப்பு உறுப்பு சுைொசிப்பெற்குப் பயன்படுகிைது _______
அ. ைண்புழு

6.

7.

ஆ. ெைவள

இ. மீன்

ஈ. ேரி

கீழ்க் ண்டைற்றுள் எவை சூழ்நிவல ைண்டலத்தின் உயிர் ொரணி ள் ஆகும்.
அ. புலி, ைொன், புல், ைண்

ஆ. பொவை ள், ைண், ெொைரங் ள், ொற்று

இ. ைணல். ஆவை, ேண்டு, பொவை ள்

ஈ. நீர் தாவரம், மீன், தவடள, பூச்சிகள்

கீழ்க் ண்டைற்றுள் எது ைொழிட்த்வெக் குறிக் ொது?
அ. பொவலைனத்தில் ொணப்படும் ஒட்ட ங் ள்
ஆ.குளத்தில் ொணப்படும் மீன் ைற்றும் ேத்வெ
இ. வயல் நிலத்தில் காைப்படும் புல் டமயக்கூடிய கால் டை
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ஈ. ொடு ளில் உள்ள ைனவிலங்கு ள்
8.

பைவை ள் ொற்றில் பைப்பெற்குக் கீழ்க் ண்ட எது உெவியொ உள்ளது?
அ. னைொன ைற்றும் உறுதியொன எலும்பு ள்
ஆ. தைன்வையொன ைற்றும் அடர்த்தியொன எலும்பு ள்
இ. உள்ளீைற்ை மற்றும் இலகுவான எலும்புகள்.
ஈ. ெட்வடயொன ைற்றும் அடர்த்தியொன எலும்பு ள்

9.

10.

பொரமீசியம் ஒரு இடத்திலிருந்து ைற்தைொரு இடத்திற்கு இடம் தபயர்ைெற்கு பயன்படுத்தும் உறுப்பு
அ. ரபொலிக் ொல் ள்

ஆ. குறுயீவே ள்

இ. ொல் ள்

ஈ. சிலியா

ங் ொரு எலியின் ைொழிடம்______
அ. நீர் ைொழிடம்

ஆ. பாடலவன வாழிைம்

இ. புல்தைளி ைொழிடம்

ஈ. ைவல ைொழிடம்

11. கீழ்க் ண்டைற்றில் எது சூழ்நிவல ைண்டலத்தின் உயிர் ொரணி?
அ. நீர்

ஆ. ைண்

ஈ. ைரம்

ஈ. குளம்

விடை: (இ) மரங்கள் சூழ்நிடல மண்ைலத்தின் உயிர் காரணி
12. கீழ்க் ண்ட எந்ெ ைொர்த்வெ ‘சுற்றுப்புைத்ரெொடி ஒத்துப்ரபொெல்’ என்ை ைொர்த்வெயின் அர்த்ெைொகும்.
அ. ைொழிடம்

ஆ. புை அடமப்பு ஒன்றிக்காைப்படுதல்

இ. ர ொவடக் ொல உைக் ம்

ஈ. குளிர் ொல உைக் ம்

13. மீன் ள் தெவுள் மூலம் சுைொசிக்கிைது. தெவுள் ள் இரத்ெ ேொளங் ரளொடு தெொடர்புவடயது.
தெவுள் ள் மீன் ளுக்கு,
அ. ொற்றிலிருந்து உயிர்ைளி எடுக் ப் பயன்படுகிைது.
ஆ. நீரில் கடரந்துள்ள உயிர்வளிடய எடுக்கப் பயன்படுகிைது.
இ. நீரில் உள்ள ஊட்டச்ெத்துக் வள எடுக் ப் பயன்படுகிைது
ஈ. ழிவு வள நீரில் தைளிரயற்ை பயன்படுகிைது.
14. இவலப் பூச்சி பொர்ப்பெற்கு இவல ரபொன்ரை உள்ளது. பனிக் ரடி பனிப்பகுதி ளில் தைள்ளிநிை
உரரொைத்வெப் தபற்றிருக்கிைது. இவை இரண்டும் பல்ரைறு ைவ யில் ரைறுபட்டு இருந்ெொலும்
இைற்றிற்கு உள்ள ஒற்றுவை என்ன?
அ. ென் உடவல எதிரி வளத் ெொக் பயன்படுகிைது
ஆ. தன் உைல் அடமப்பால் எதிரிகடள குைப்பம் அடையச் பைய்கிைது
இ. ென் உடவலப் பயன்படுத்தி உணவு ெயொரிக்கிைது.
ஈ. அதி தூரம் பயணிப்பெொல் எதிரி ளிடம் இருந்து ெங் வளக் ொத்துக் த ொள்கிைது.
15. கீழ்க் ண்ட எந்ெ விலங்கு ர ொவட ொல உைக் த்திற்கு உட்படும்.
அ. ஒட்ட ம்

ஆ. திமிங் லம்

இ. பல்லி

ஈ. டொல்பின்

16. கீழ்க் ண்ட் எந்ெ பைவை டுங்குளிர் ொலத்தில் பனிப்பிரரெெத்தில் ைொே முடியும்.
அ. தேருப்புக் ர ொழி
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17. கீழ்க் ண்ட எது விலங்கு ள் எதிரி ளிடமிருந்து ெங் வள பொது ொப்பெற் ொன ெற் ொப்புக் ொன
ெ ைவைப்பு இல்வல?
அ. வலடை டபாதல்

ஆ. நிைத்வெ ைொற்றுெல்

இ. குழுைொ தெல்லுெல்

ஈ. ண் ரபொன்ை அவைப்பூடலில் ொணபடுெல்

18. ‘பொவலைனக் ப்பல்’ என அவேக் ப்படுைது எது?
அ. எருது

ஆ. ஒட்ைகம்

இ. ழுவெ

ஈ. குதிவர

19. ஆவையின் எந்ெ உறுப்பு எதிரி ளிடமிருந்து ென்வனக் ொத்துக் த ொள்ள உெவுகிைது.
அ. அென் சிறிய ண் ள்

ஆ. தபரிய ொல் ள்

இ. தடிமனான ஓடு

ஈ. தபரிய ைொய்

20. ைண்புழுவில் சுைொெம் இென் மூலம் ேவடதபறுகிைது.
அ. ேொசி

ஆ. டதால்

இ. ைொண்

ஈ. இதில் எதுவுமில்வல

21. தபொய்க் ொல் ள் மூலம் இடப்தபயர்ச்சி தெய்ைது எது?
அ. பொரமீசியம்

ஆ. யூக்ளீனொ

இ. அமீபா

ஈ. பிளொஸ்ரைொடியம்

II. டகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக.
1.

நீர் நிவல ள், பொவலைனங் ள் ைற்றும் ைவல ள் ஆகியைற்வை சூழ்நிடல மண்ைலம் என்று
அவேக் லொம்.

2.

தெல் ளின் எண்ணிக்வ யின் அடிப்பவடயில் விலங்கு வள ஒரு பைல் ைற்றும் பல பைல்
உயிரினங்கள் என ைவ ப்படுத்ெலொம்.

3.

பைவை ளின் ைொல் திவெ திருப்புக் ட்வடயொ தெயல்பட்டு திரும்புவதற்கு பயன்படுகிைது.

4.

அமீபொ டபாலிக்கால்கள் உெவியுடன் இடப்தபயர்ச்சி தெய்கிைது.

5.

தைப்பைண்டல

ைவேக் ொடு ள்,

புல்தைளி ள்

ைற்றும்

பொவலைனங் வள

நிலப்பரப்பு

சுற்றுச்சூைல் என்று அவேக்கிரைொம்.
6.

ஒரு தெல்லொல் ஆன உயிரினங் ள் ஒரு பைல் உயிரிகள் என்று அவேக் ப்படுகின்ைன.

7.

மீனின் சுைொெ உறுப்பு பைவுள்கள் ஆகும்.
ொல் ளில் உள்ள ைவள ே ங் ளின் மூலம் பல்லி ள் ெவர ளில் இைங்கும்.

8.
9.

ஒட்ட ங் ள் ெங் ள் திமில் ளில் பகாழுப்டபச் ரெமிக்கின்ைன.

III. கீழ்க்காணும் கூற்று ைரியா அல்லது தவைா எனக்கூறு. தவைாக இருப்பின் ைரியான கூற்டை
எழுதுக.
1. ஒரு உயிரி ைொேக்கூடிய அல்லது இருக் க்கூடிய இடம் ைொழிடம் எனப்படும். ெரி
2. புவியியல் அவைப்பு ைற்றும் சூழ்நிவல ளும் புவியின் அவனத்து இடங் ளிலும் ஒரர ைொதிரியொ
இருக்கும்.
தவறு. (புவியியல் அடமப்பு மற்றும் சுற்றுப்புை சூழ்நிடலகளும் ஒடர மாதிரியாக இருப்பதில்டல.
இைத்திற்கு இைம் மாறுபடும்.)
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3. ஒரு தெல் உயிரியொன அமீபொ, தபொய்க் ொல் ள் மூலம் இடப்தபயர்ச்சி தெய்கிைது. ைரி
4. பைவை ளொல் ஒரு ரேரத்தில் ஒரு தபொருவள ைட்டுரை பொர்க் முடியும்.
தவறு. ( ஒடர ைமயத்தில் இரு கண்கள் மூலம் இரு பவவ்டவறு பபாருட்கடள காை முடியும்)
5. பொரமீசியம் ஒரு பல தெல் உயிரி.
தவறு. (பாரமீசியம் ஒரு பைல் உயிரி)
IV. வினாக்களுக்கு விடையளி
1. பைடவகள் தங்கள் இடரகடள எவ்வாறு பிடிக்கின்ைன?
பைவை ள் கூர்வையொன ே ங் ள் ைற்றும் ெக்திைொய்ந்ெ அலகு ஆகியைற்வைப் பயன்படுத்தி
ெங் ள் இவரவயப் பிடிக்கின்ைன.
2. இந்தியாவில் ஒட்ைகங்கடள

ாம் எங்கு காை முடியும்?

பொவலைனத்தில் ஒட்ட ங் வள ேொம் ொண முடியும்.
3. அமீபாவின் இைப்பபயர்ச்சி உறுப்பு எது?
தபொய்க் ொல் ள்
4. பாம்புகளின் உைல் பகுதிகள் யாடவ?
ெவல, ைொல், உடம்பு, ேொக்கு, ைொய், ண்
5. பைடவகள் காற்றில் பைக்கும் பபாழுது எந்த உைலடமப்டபப் பயன்படுத்தி பைக்கும் திடைடய
மாற்றிக் பகாள்கின்ைன?
ைொல்ப்பகுதி
6. ஒரு பைல் உயிரிகடள பல பைல் உயிரிகளிைமிருந்து டவறுபடுத்துக.
ஒரு பைல் உயிரிகள்

பல பைல் உயிரிகள்

ஒரு தெல்லொல் ஆனவை

பல பைல்களால் ஆனடவ

உயிரியல் உள்ள ஒரு தெொல்ரல ைொழ்க்வ ச் தெல் ளுக்கிவடரய
தெயல் ள் அவனத்வெயும் ரைற்த ொள்கிைது.

ைொழ்க்வ ச்

தெயல் ள்

பிரிக் ப்பட்டு தைவ்ரைறு தெல் ள் தைவ்ரைறு
தெயல் வள தெய்ைற்ர ற்ப சிைப்பு அம்ெங் ள்
தபற்றுள்ளன.

தபொதுைொ

இவை அளவில் மி ச் சிறியவை தபொதுைொ
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நுண்ரணொக்கியொல் ைட்டுரை பொர்க் இயலும்.

ண் ளொல் பொர்க் இயலும்.

இைற்றில் திசுக் ள், உறுப்பு ள் ைற்றும் உறுப்பு இைற்றில் திசுக் ள், உறுப்பு ள் ைற்றும் உறுப்பு
ைண்டலங் ள் கிவடயொது.

ைண்டலங் ள் உள்ளன.

தெல் ளின் அளவு அதி ரிப்பென் மூலம் ைளர்ச்சி தெல்பிரிவு

மூலம்

தெல் ளின்

எண்ணிக்வ

அவடகிைது.

அதி ரிக் ப்பட்டு ைளர்ச்சி அவெகிைது.

எ. ொ. அமீபொ, பொரமீசியம் ைற்றும் யூக்ளினொ

எ. ொ. ைண்புழு, மீன், ெைவள, பல்லி ைற்றும்
ைனிென்

7. துருவ கரடிகள் மற்றும் பபன்குயின்களில் காைப்படும் தகவடமப்புகடள எழுதுக.
துருவக் கரடி: பொதி ொப்பிற் ொன

ெடிைனொன

ரெொல்,

தைண்வையொன

உரரொைங் ள்

ரபொன்ை

ெ ைவைப்பு வள தபற்றுள்ளன.
பபன்குயின்கள்:

நீந்துைெற் ொன

துடுப்பு ள்,

ேடப்பெற் ொன

இரண்டு

ொல் ள்

ரபொன்ை

ெ ைவைப்வபப் தபற்றுள்ளன.
8. பைடவகளின் எவ்வடகயான உைலடமப்பு காற்றில் பைக்க உதவி பைய்கிைது?
பைவையின் ைொல் பைக்கும் திவெவயக்

ட்டுப்படுத்ெ உெவுகிைது. பைத்ெலின்ரபொது ஏற்படும்

அழுத்ெத்திவனத் ெொங்குைெற்கு ைலிவை மிக் ைொர்புத் ெவெயிவனப் தபற்றுள்ளன.
9. முதுபகலும்பற்ை விலங்குகளின் வடககள் யாடவ?
1. தெொகுதி ஆர்த்ரரொரபொட்ஸ்
2. தெொகுதி தைல்லுடலி ள்
3. தெொகுதி ைவலத் ெவெப்புழுக் ள்
4. தெொகுதி சீதலண்ட்தடரரட்டொ
10. பாடலவனங்களில் வாழ்வதற்டகற்ப ஒட்ைகங்களில் காைப்படும் தகவடமப்புகடள விவரி.
1.

இென்

நீண்ட

ொல் ள்

பொவலைனத்தில்

உள்ள

சூடொன

ைணலில்

இருந்து

உடவல

பொது ொக்கின்ைன.
2.

இவை நீர் கிவடக்கும்ரபொதெல்லொம் அதி

அளவு நீவர அருந்தி, ென் உடலில் ரெக்கி வைத்துக்

த ொள்கின்ைன.
3.

உலர்ந்ெ

பொவலைனத்திற்கு

ஏற்ைொற்ரபொல்

ென்

உடலில்

நீர்

ரெமிக்கும்

ெ ைவைப்வபப்

தபற்றுள்ளன.
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ஒட்ட ம் குவைந்ெ அளவு நிறுநீவர தைளிரயற்றுகிைது. அென் ெொணம் ைரண்டு

ொணப்படும்.

ரைலும் அென் உடலில் இருந்து வியர்வை தைளிரயறுைதில்வல.
5.

ஒட்ட ம் ென் உடலில் இருந்து சிறிெளவு நீவரரய இஅேப்பெொல், அைற்ைொல் பல ேொட் ளுக்கு நீர்
அருந்ெொைல் உயிர் ைொே முடியும்.

6.

ஒட்ட ம் திமில் பகுதியில் த ொழுப்வப ரெமித்து வைக்கின்ைது. ெக்தி ரெவைப்படும்
ஒட்ட ம்

ென்

திமில்

பகுதியில்

ரெமித்து

வைக் ப்பட்ட

த ொழுப்வப

ொலங் ளில்

சிவெத்து

ஊட்டம்

தபறுகின்ைது.
7.

ஒட்ட ம் தபரிய , ெட்வடயொன திண்டு

ொல் ள் மூலம் மிருதுைொன ைணலில் ேன்ைொ

ேடக்கும்

ென்வைவயப் தபற்றுள்ளன. இெனொல் ஒட்ட த்வெ “பொவலைனக் ப்பல்” என்று அவேப்பொர் ள்.
8.

ஒட்ட ங் ளின் நீண்ட

ண் இவை ள் ைற்றும் ரெொல் அென்

ண் ைற்றும்

ொது வளபுழுதிப்

புயலில் இருந்து பொது ொக்கிைது.
9.

ேொசித் துைொரங் ள் தூசி ள் உள்ரள தெல்ைவெத் ெடுப்பெற் ொ மூடிய நிவலயில் ொணப்படும்.

11. உயிரினங்களின் பல்லுயிர்த் தன்டம வடரயறு.
பல்ைவ த் ென்வை என்பது, உயிரினங் ள் ைொழும் பல்ரைறு ைொழிடங் ள் ைற்றும் அவை
தபற்றுள்ள பல்ரைறு ைொறுபொடு வளயும் குறிப்பிடுைெொகும்.
12. அமீபா பற்றிச் சிறு குறிப்பு வடரக.
அமீபொ

ஓர்

ஒரு

தெல்

உயிரி.

உணவு

தெரித்ெல்,

இடப்தபயர்ச்சி,

சுைொசித்ெல்

ைற்றும்

இனப்தபருக் ம் ஆகிய அவனத்து தெயல்பொடு வளயும் ரைற்த ொள்கிைது. இவை நீரில் இருந்து
உணவை விழுங்குகின்ைன. இந்ெ உணவு, உணவுக் குமிழி மூலம் தெரிைொனம் அவடகிைது. சுருங்கும்
நுண்குமிழ் ள் மூலம்

ழிவு நீக் ம் ேவடதபறுகிைது, எளிய பரைல் முவையில் உடலின் ரைற்பரப்பின்

ைழியொ

ேவடதபறுகிைது.

சுைொசித்ெல்

இவை

விரல்

ரபொன்ை

நீட்சி ளொ

ரபொலிக் ொல் வளப்

தபற்றுள்ளன. இென் மூலம் இடப்தபயர்ச்சி தெய்கின்ைன.
13. பாரமீசியம் பற்றிச் சிறு குறிப்பு வடரக.
பொரமீசியம் நீரில் ைொழும் ஒரு தெல் உயிரி. இது ென்னுவடய குறுஇவே ள் மூலம் இடப்தபயர்ச்சி
தெய்கிைது.
14. தகவடமத்தல் என்ைால் என்ன?
ெொைரங் ள் ைற்றும் விலங்கு ள் ஒரு குறிப்பிட்ட ைொழிடத்தில் ைொழ்ைெற்ர ற்பத் ெங் ள் உடலில்
தபற்றுள்ள சிைப்பு அவைப்பு ள் ெ ைவைப்பு ள் என்று அவேக் ப்படுகிைது.
14. வலடை டபாதல் என்ைால் என்ன?
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ஒரு விலங்கு பருை ைொறுபொட்டின்

ொரணைொ

ஓரிட்த்திலிருந்து ரைறு ஒரு இடத்திற்கு தெல்ைது

“ைலவெரபொெல்” என்பெொகும்.
14. வலடை டபாகும் பைடவகள் பற்றி எழுதுக.
ர ொவட ைற்றும் ைைட்சி அதி முள்ள

ொலங் ளில் ேம் ேொட்டுப் பைவை ள் தைளிேொடு ளுக்கு

ைலவெ ரபொகின்ைன. எனரை இவை ைலவெ ரபொகும் பைவை ள் என்று அவேக் ப்படுகின்ைன.
15. குளிர்கால உைக்கம் என்ைால் என்ன?
சில

விலங்கு ள்

அதி ப்படியொன

குளிவர

ெவிர்க் ,

அவனத்து

தெயல்பொடு வளயும்

நிறுத்திவிட்டு உைக் த்தில் ஈடுபடுகின்ைன. இந்நிவலக்கு குளிர் ொல உைக் ம் என்று தபயர். (எ. ொ) ஆவை.
16. டகாடை கால உைக்கம் என்ைால் என்ன?
சில விலங்கு ள் அதி ப்படியொன தைப்பத்வெ

ெவிர்க் , அவனத்து

நிறுத்திவிட்டு உைக் த்தில் ஈடுபடுகின்ைன. இந்நிவலக்கு ர ொவட

தெயல்பொடு வளயும்

ொல உைக் ம் என்று தபயர். (எ. ொ)

ேத்வெ.
16. கங்காரு எலி பற்றிச் சிறு குறிப்பு எழுதுக.
எப்தபொழுதும்

ங் ொரு எலி நீர் அருந்துைதில்வல. அது உண்ணும் உணவில் இருந்து உடலுக்கு

ரெவையொன நீவர உருைொக்கிக் த ொள்கிைது.
17. பைடவகளின் தகவடமப்டப விளக்குக.
1.

பைவை ள் இைகு ளொல் மூடப்பட்ட, படகு ரபொன்ை உடல் அவைப்வபப் தபற்றிருக்கின்ைன. படகு
ரபொன்ை உடல் அவைப்பு குவைந்ெ பட்ெ எவடயுடன் ொற்றில் பைக் பயன்படுகிைது.

2.

பைவை ளுக்கு ைொய்க்கு பதிலொ அலகு ள் உள்ளன.

3.

அவை நுவரயீரல் ள் சுைொசிக்கின்ைன.

4.

பைவையின் முன்னங் ொல் ள் இைக்வ

5.

உள்ளீடற்ை அல்லது தைற்றிடத்தினொல் ஆன இலகுைொன எலும்பு வளப் தபற்று இருக்கின்ைன.

6.

பைவை ள்

பைக்கும் ென்வை

ளொ ைொறுபொடு அவடந்துள்ளன.

தபற்றிருப்பினும் அைற்ைொல் நிலத்தில் ேடக் வும், ஓடவும்,

குதிக் வும் முடியும். பைவை ளின்

ொல் ளில் உள்ள கூர்ே ங் ள் ைரங் ளின் கிவள வள ேன்கு

பற்றிக் த ொண்டு அைர உெவுகின்ைன.
7.

பைவையின் ைொல் பைக்கும் திவெவயக்

ட்டுப்படுத்ெ உெவுகிைது. பைத்ெலின் ரபொது ஏற்படும்

அழுத்ெத்திவனத் ெொங்குைெற்கு ைலிவை மிக் ைொர்புத் ெவெயிவனப் தபற்றுள்ளன.
8.

ஒரர ெையத்தில் இரு ண் ள் மூலம் இரு தைவ்ரைறு தபொருட் வள பைவை ளொல் ொண முடியும்.
இெற்கு இருவை பொர்வை என்று தபயர்.
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6. உைல்

லமும், சுகாதாரமும்

ேலம் என்பது முழுவையொன ைனம் ைற்றும் உடல் ேலத்வெக் குறிக்கும். உல

சு ொெொர நிறுைனம்

(WHO) “உடல் ேலம் என்பது, ஒரு ைனிெனின் முழுவையொன உடல், ைனம் ைற்று, ெமூ ம் ெொர்ந்ெ இடர்பொடு ள்
இல்லொைல் இருக்கும் நிவலவயக் குறிப்பெொகும். ரைலும் உடற்குவைபொடு ரேொயுற்று இருப்பவெ ைட்டும்
குறிப்பது ஆ ொது.” என்று ைவரயறுத்துள்ளது. உடல் ேலம் என்பது உடல் சுற்றுப்புைத்தில் ஏற்படும்
அழுத்ெங் ளுக்கும், ைொற்ைங் ளுக்கும் ஏற்ை ைவ யில் ெ ைவைத்துக் த ொள்ைது மூலம், உடலினுள்
ெைநிவலவயப் ரபணுகின்ை சிைப்பொன நிவலயொகும். இந்நிவல ைமிரயொஸ்டொனிஸ் எனப்படுகிைது.
சு ொெொரம் என்பது தெொடர்ந்து உடல் ேலத்வெப் ரபணுகின்ை அறிவியல் ெொர்ந்ெெொகும். உடல்
ேலத்வெப் ரபணும் தூய்வைப்படுத்துெல் ரபொன்ை சில பேக் ங் வள ெரிைர பின்பற்ைொவையொல் உடல்
ேலத்திற்கு

ர டு

உருைொகிைது.

தூய்வையொ ப்பரொைரிப்பென் ைொயிலொ

சு ொெொரம்

என்பது

ென்வனயும்,

ென்

சுற்றுப்புைத்வெயும்

ரேொயிலிருந்து பொது ொத்து த ொள்ைெற்கும் தேொய் பரைொைல்

இருப்பெற்கும் உெவுகிைது.
உணவில் உள்ள ரைதிப்தபொருட் ள் ேைக்கு ஆற்ைல் அல்லது ெக்திவயத் ெருகிைது. உடல் ைளர்ச்சி
ைற்றும் ரேொய் ளில் இருந்து பொது ொப்பெற்கும் உெவுகின்ைன. இவை வள ேொம் ெத்துப்தபொருட் ள்
என்கிரைொம். இைற்வை ஆறு முக்கிய ைவ

ளொ

பிரிக் லொம். அவையொைன,

புரெங் ள், த ொழுப்பு ள், வைட்டமின் ள், ெொது உப்பு ள், நீர்

ொர்ரபொவைட்ரரட்டு ள்,

ொர்ரபொவைட்ரரட்டு ள் உணவு ஆற்ைல்

ெரும் ஆக் க்கூறு ஆகும். த ொழுப்பு ஆற்ைவல ெரக்கூடியது ஆகும். உடல் ைளர்ச்சி, தெல் பழுதுபொர்த்ெல்
ைற்றும் தெரிைொனம் ரபொன்ை பல்ரைறு விெைொன உடற்தெயல் ளுக்கும் புரெங் ள் மி வும் அைசியம்.
இவை பொது ொக்கும் உணவு என்று, அவேக் ப்படுகிைது. A, B, C, D, Eைற்றும் K ஆகிய ஆறு முக்கிய
வைட்டமின் ள் உள்ளன. வைட்டமின் ள் B ைற்றும் C நீரில் வரயும் வைட்டமின் ள். வைட்டமின் ள் A, D,
E ைற்றும் K த ொழுப்பில்

வரயும் வைட்டமின் ள் ஆகும். ெொது உப்பு ள் உடல் ைளர்ச்சிக்கும், உடல்

தெயல்பொடு வள ஒழுங்குபடுத்ெத் ரெவைப்படுகிைது. ேொம் தினந்ரெொறும் குவைந்ெது 2 லிட்டர் நீவரக்
குடிக் ரைண்டும்.
அவனத்து ெத்துக் ளும் ரபொதுைொன அளவு த ொண்ட ஓர் உணவு ெரிவிகிெ உணவு. ேொம் ேலைொ
ைளர்ைெற்கும் தெயல்படுைெற்கும் இது அைசியம். ேொம் உண்ணும் உணவில் ேம் உடலுக்குத் ரெவையொன
ஊட்டச் ெத்துக் ள் அவனத்தும் ெரியொன விகிெத்தில் கிவடக் வில்வல என்ைொல் ஊட்டச் ெத்து குவைபொடு
ஏற்படுகிைது. இக்குவைபொட்டினொல் ரேொய் ள் உண்டொகுகின்ைன.
உடற்பயிற்சி என்பது உடல் ெகுதி, முழு ேலம், உடல் ேலம் ஆகியைற்வை தபறுைெற்கும் அல்லது
அதி ப்படுத்துைெற்கும் தெய்யப்படும் உடல் ரீதியொன பயிற்சியொகு. இது ைளர்ச்சி ைற்றும் ரைம்பொட்டிவன
அதி ப்படுத்துகிைது. உணர்வுப் பூர்ைைொன உடல் ேலத்திற்கும் ெரியொன அளவு ஓய்வு என்பது அைசியம்.
உடல் ைளர்ச்சிக்கும், ரைம்பொட்டிற்கும், ஊட்டச்ெத்து எவ்ைளவு முக்கியரைொ அரெ அளவிற்கு ஓய்வும்
முக்கியம் ஆகும்.
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நுண்ணுயிரி ள்
புரரொட்ரடொரெொைொ

ேொன்கு

ைற்றும்

முக்கியப்

பூஞ்வெ ள்

பிரிவு ளொ

பொக்டீரியொ

உள்ளன.

என்பவை

அவை

மி ச்

பொக்டீரியொ,

சிறிய

வைரஸ்,

புரரொர ரியொட்டிக்

நுண்ணுயிரி ள் ஆகும். வடபொய்டு, நிரைொனியொ ஆகியவை பொக்டீரியொவினொல் ஏற்படும் ரேொய் ள்.
வைரஸ் என்பது ஒரு தெல்லற்ை உயிரி ஆகும். இவை ைற்தைொரு உயிரினங் ளின் தெல் ளில் புகுந்து
தபரு

தெய்கின்ைன. இன்புளுயொன்ெொ, ெொெொரண ெளி, சின்னம்வை ஆகியவை வைரஸினொல் ஏற்படும்

ரேொய் ள் ஆகும்.
I. ைரியான விடைடயத் டதர்ந்பதடுத்து எழுதுக.
1. ேம் உடலின் ெவெ ளின் உருைொக் த்திற்கு _________ ரெவைப்படுகிைது.
அ. ொர்ரபொவைட்ரரட்

ஆ. த ொழுப்பு

இ. புரதம்

ஈ. நீர்

2. ஸ் ர்வி ______ குவைபொட்டினொல் உண்டொகிைது.
அ. வைட்டமின் A

ஆ. வைட்டமின் B

இ. டவட்ைமின் C

ஈ. வைட்டமின் D

3. ொல்சியம் __________ ைவ ஊட்டச்ெத்திற் ொன எடுத்துக் ொட்டு ஆகும்.
அ. ொர்ரபொவைட்ரரட்

ஆ. வைட்டமின் B

இ. புரெம்

ஈ. தாது உப்புகள்

4. ேம் உணவில் பேங் ள் ைற்றும் ொய் றி வள ரெர்த்துக் த ொள்ள ரைண்டும். ஏதனனில் _________
அ. அைற்றில் அதி அளவு ொர்ரபொவைட்ரரட் உள்ளது
ஆ. அைற்றில் அதி அளவு புரெம் உள்ளது
இ. அவற்றில் அதிக டவட்ைமின்களும் தாது உப்புகளும் உள்ளன.
ஈ) அைற்றில் அதி அளவு நீர் உள்ளது.
5. பொக்டீரியொ, ஒரு சிறிய _______நுண்ணுயிரி.
அ. புடராடகரிடயாட்டிக்

ஆ. யூர ரிரயொட்டிக்

இ. புரரொட்ரடொரெொைொ

ஈ. தெல்லற்ை

6. கீழ்க் ொணும் எந்ெ ஊட்டச்ெத்து உடல் தெயல் ளுக்கு ஏற்ைது?
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அ. ொர்ரபொவைட்ரரட்

ஆ. புரெம்

இ. த ொழுப்பு ைற்றும் ொர்ரபொவைட்ரரட்

ஈ. டவட்ைமின் மற்றும் தாது உப்புகள்

7. புரெம் எளிய தபொருளொ கீழ்க் ண்ட பகுதியில் உவடக் ப்படுகிைது.
அ. ைொய்

ஆ. இரப்டப

இ. தபருங்குடல்

ஈ. சிறுகுடல்

8. கீழ்க் ண்ட எந்ெ முவை அஸ்ைொைொல் பொவல த டொைல் பொது ொக் பின்பற்ைப்பட்டது?
அ. அைள் உப்புக் வரெவல பொலில் ரெர்த்ெொள்.
ஆ. அவள் பாடலக் காய்ச்சி குளிர்ைாதனம் பபட்டியில் டவத்தாள்
இ. அைள் ெர்க் வரக் வரெவலப் பொலில் ரெர்த்ெொள்.
ஈ. அைள் பொவல ைைட்சிெயவடயச் தெய்ெொள்.
(பாலில் உள்ள கிருமிகள் அழிக்கப்பை அது

ன்கு காய்ச்சிய பின் பகைாமல் இருக்க குளிர்ைாதனப்

பபட்டியில் டவக்கப்படுகிைது.)
9. ORS வரெல் கீழ்க் ண்ட ேொட் ளுக்கு ரைல் பத்திரப்படுத்தி வைக் க் கூடொது.
அ. 12 மணி ட ரம்

ஆ. 24 ைணி ரேரம்

இ. 36 ைணி ரேரம்

ஈ. 48 ைணி ரேரம்

9. கீழ்க் ண்ட எந்ெ நுண்ணுயிரி ைளிைண்டலத்தின் வேட்ரஜன் ெைநிவலவய சீரொ வைக்கிைது.
அ. வைரஸ்

ஆ. பாக்டீரியா

இ. பொசி

ஈ. புரரொட்ரடொரெொைொ

10. கீழ்க் ண்ட எது பொக்டீரியொைொல் ெயொரிக் ப்படுகிைது?
அ. நுண்ணுயிர் எதிர்தபொருள்

ஆ. பொலொவடக் ட்டி

இ. ெயிர்

ஈ. இடவ அடனத்தும்

11. ொலரொவை உருைொக்கும் பொக்டீரியொ
அ. ஸ்ட்தரப்ரடொ ொக் ஸ்

ஆ. கிளொஸ்டிரீடியம்

இ. பொஸ்டுல்லொ

ஈ. விப்ரிடயா

12. வைரஸ் ொய்ச்ெல் உருைொக்
அ. திைந்ெ ொப்சிட்
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இ. திைந்ெ பொலி வைட்ரல் ொப்சிட்

ஈ. ொப்டிட் இல்வல

II. ைரியா? தவைா?
1. ேம் உணவில் மூன்று முக்கிய ஊட்டச்ெத்துக் ள் உள்ளன.

தவறு

2. ேம் உடலில் ஆற்ைவல ரெமித்து வைக் த ொழுப்பு உெவுகிைது.

ைரி

3. அவனத்து பொக்டீரியொக் ளும் நீளிவே வள தபற்றுள்ளன.

தவறு

4. ஹீரைொகுரளொபின் உற்பத்திக்கு இரும்புச்ெத்து உெவுகிைது.

ைரி

5. ஓம்புயிரியின் உடலுக்கு தைளிரயயும் வைரஸ் ளொல் ைளர்ந்து இனப்தபருக் ம் தெய்ய இயலும்.
தவறு
III. டகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக.
1. ஊட்டச்ெத்து குவைபொடு குடைபாட்டு ட ாய்களுக்கு ைழிைகுக்கிைது.
2. தபரியைர் ளில், அரயொடின் ெத்துக்குவைபொடு முன் கழுத்து கைடல ரேொவய ஏற்படுத்துகிைது.
3. வைட்டமின் D குவைபொடு ரிக்பகட்ஸ் ரேொவய ஏற்படுத்துகிைது.
4. வடபொய்டு ரேொய், உைவு ைற்றும் நீர் ைொசுறுெலொல் பரவுகிைது.
5. குளிர் ொய்ச்ெல் (இன்புளுயன்ெொ) டவரஸ் நுண்ணுயிரியொல் ஏற்படுகிைது.
VI. பின்வரும் ஒப்புடமடயப் பூர்த்தி பைய்க.
1. அரிசி

:: ொர்ரபொவைட்ரரட்:: பருப்பு ைவ

ள் : புரதம்

2. வைட்டமின் D : ரிக்த ட்ஸ் :: வைட்டமின் C : ஸ்கர்வி
3. அரயொடின் : முன் ழுத்து ேவல ரேொய் :: இரும்பு : இரத்த டைாடக
4. ொலரொ :: பொக்டீரியொ ::சின்னம்வை : டவரஸ்
V. பபாருத்துக.
1. வைட்டமின் A

- ரிக்த ட்ஸ்

2. வைட்டமின் B

- ைொவலக் ண் ரேொய்

3. வைட்டமின் C

- ைலட்டுத்ென்வை

4. வைட்டமின் D

- தபரி தபரி
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விடை: 1. மாடலக்கண் ட ாய், 2. பபரிபபரி, 3. ஸ்கர்வி, 4. ரிக்பகட்ஸ், 5. மலட்டுத் தன்டம
VI. வினாக்களுக்கு விடையளி
1. கீழ்க்கண்ைவற்றிற்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
அ. பகாழுப்புச்ைத்து அதிகமுள்ள உைவுப்பபாருட்கள்
இவைச்சி, முட்வட, ைஞ்ெள் ரு
ஆ. டவட்ைமின் குடைபாட்டு ட ாய்கள்.
ைொவலக் ண் ரேொய், தபரி தபரி
2. கார்டபாடைட்டரட் மற்றும் புரதத்திடன டவறுபடுத்தி எழுதுக.
வ.எண் கார்டபாடைட்டரட்
ொர்பவைட்ரரட்

1

புரதம்
ெர்க் வரப்

தபொருளொல்

புரெங் ள் அமிரனொ அமிலங் ளொல் ஆனது.

ஆனது.
2.

ஆற்ைவல அளிக்கிைது.

3

தபரியைர் ள் அன்ைொட உணவில் 45 முெல் 65 தபரியைர் ள் அன்ைொட ைொழ்வில் 10 முெல் 35
ெெவீெம்

ரலொரி ள்

ைளர்ச்சிக்கு உெவுகிைது.
நிவைந்ெ

உனவுப்

தபொருட் வள உட்த ொள்ள ரைண்டும்.

ெெவீெம்

ரலொரி ள்

நிவைந்ெ

உணவுப்

தபொருட் வள உட்த ொள்ள ரைண்டும்.

3. ைரிவிகித உைவு – வடரயறு.
அவனத்து

ஊட்டச்

ெத்துக் ளும்

ெரியொன

விகிெத்தில்

வரந்துள்ள

உணரை

ெரிவிகிெ

உணைொகும்.
4. பைங்கடளயும் காய்கறிகடளயும் பவட்டிய பின் நீரில் கழுவக்கூைாது. ஏன்?
ொய் றி ள்,

பேங் வள

ேறுக்கியபின்

இேக் ப்படுகிைது. ஏதனனில் தபரும்பொலொன

ழுவினொல்,

அைற்றிலுள்ள

வைட்டமின்

ொய் றி ள், பேங் ளின் ரெொலில்ெொன் அதி

ெத்து

அளவில்

வைட்டமின் ளும் ெொது உப்பு ளும் ொணப்படுகின்ைன. எனரை இைற்வை ேறுக்குைெற்கு முன் ழுவுைரெ
சிைந்ெது.
5. டவரஸால் ஏற்படும் ட ாய்கள் இரண்டிடன எழுதுக.
ெொெொரண ெளி ைற்றும் சின்னம்வை.
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6. நுண்ணுயிரிகளின் முக்கிய பண்பு என்ன?
நுண்ரணொக்கி மூலம் ைட்டும்
எல்லொ இடங் ளிலும் பரவிக்

ொணப்படக் கூடிய உயிரி நுண்ணுயிரி எனப்படும். இது உலகின்

ொணப்படுகிைது. இவை

விலங்கு ள் ைற்றும் இைந்ெ உயிரி ளிலும்

ொற்று, நீர், ைண் , உயிருள்ள ெொைரங் ள்,

ொணப்படுகிைது. ஆக்சிஜவன உற்பத்தி தெய்ெல், உயிரி

உரங் வள ெயொரித்ெல், ஊட்டச் ெத்துக் வள ெொைரங் ளுக்கு ைேங்குெல் ைற்றும் ைனிெ உடல்
ஆரரொக்கியத்தில்

பங்கு

த ொள்ளுெல்

ரபொன்ை

பல

ேன்வை வள

அளிக்கிைது.

ஆனொல்

சில

நுண்ணியிரி ள் ெொைர, விலங்கு ைற்றும் ைனிெர் ளில் ரேொயிவன ஏற்படுத்துகிைது.
7. டவட்ைமின்கடளயும் அவற்றின் குடைப்பாட்ைால் ஏற்படும் ட ாய்கடளயும் அட்ைவடைப்படுத்துக.
உயிர்ச்ைத்து டவட்ைமின்

குடைபாட்டு ட ாய்கள்

வைட்டமின் A

ைொவலக் ண்ரேொய்

வைட்டமின் B

தபரி தபரி

வைட்டமின் C

ஸ் ர்வி

வைட்டமின் D

ரிக்த ட்ஸ்

வைட்டமின் E

ேரம்பு

பலவீனம்,

ைங் லொன

ண்பொர்வை,

ைலட்டுத்ென்வை
8. உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) படி உைல் லம் வடரயறு.
“உடல் ேலம் என்பது, ஒரு ைனிெனின் முழுவையொன உடல், ைனம் ைற்றும் ெமூ

ெொர்ந்ெ

இடர்பொடு ள் இல்லொைல் இருக்கும் நிவலவயக் குறிப்பெொகும். ரைலும் உடற்குவைபொடு, ரேொயுற்று
இருப்பவெ ைட்டும் குறிப்பது ஆ ொது” என்று ைவரயறுத்துள்ளது.
9. ஊட்ைச்ைத்துக்கள் யாடவ?
ொர்ரபொவைட்ரரட் ள்,

புரெங் ள்,

த ொழுப்பு ள்,

வைட்டமின் ள்,

ெொதூப்பு ள்

ஆகியவை

ஊட்டச்ெத்து ஆகும்.
10. பகாழுப்பின் ஆதாரங்கள் என்ன?
தைண்தணய், தேய், பொல், சீஸ், பன்னீர், த ொட்வட ள், இவைச்சி, மீன், முட்வட ைஞ்ெள்

ரு

ரபொன்ைவை சில முக்கியைொன த ொழுப்பு ள் ஆகும்.
11. டவட்ைமின்களின் வடககள் யாடவ?
வைட்டமின் ள் பொது ொக்கும் உதணௌ என்று அவேக் ப்படுகிைது. A, B, C, D, E ைற்றும் K ஆகிய
ஆறு முக்கிய வைட்டமின் ள் உள்ளன. வைட்டமின் B ைற்றும் வைட்டமின் C நீரில்

வரயும்

வைட்டமின் ள் ஆகும். வைட்டமின் A, D, E ைற்றும் K த ொழுப்பில் வரயும் வைட்டமின் ள் ஆகும்.
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12. ாம் ஆற்ைடலப்பபை மது உைவில் காைப்பை டவண்டிய உைவுப் பபாருள்கள் யாடவ?
ொர்ரபொவைட்ரரட்டு ள் ைற்றும் த ொழுப்பு ள்
13. புரதங்கள் எவ்வாறு பயனுள்ளதாக இருக்கும்?
புரெங் ள் ைளர்ச்சிக்கு உெவுகிைது.
14. ாம் உைவுகள் நீடரப் பருக டவண்டும். ஏன்?
உணவிலுள்ள ஊட்டச்ெத்துக் வள உடலின் பொ ங் ளுக்குக் த ொண்டு தெல்ல உெவுகிைது.
உடலின் தைப்பநிவலவய சீரொ வைக் உெவுகிைது.
15. குடைபாட்டு ட ாய்கள் என்ைால் என்ன?
ேொம் உண்ணும் உணவில் ஊட்டச்ெத்துக் ள் குவைைெொல் ஏற்படும் ரேொய் குவைபொட்டு ரேொய்
எனப்படும்.
16. குடைபாட்டு ட ாய்கடள எப்படி தவிர்க்கலாம்?
ெத்ெொன உணவை ெொப்பிடுைென் மூலம் குவைபொட்டு ரேொய் வளத் ெவிர்க் லொம்.
17. இப்டபாபதல்லாம் பபரும்பாலான குைந்டதகள் பருமனாக மாறிவிட்ைார்கள்? இதற்கான காரைம்
என்ன?
இப்ரபொதெல்லொம் தபரும்பொலொன குேந்வெ ள் தைளிப்புை விவளயொட்டு ள் விவளயொட
விரும்பவில்வல. அைர் ள் ஒரு நீண்ட ரேரைொ தெொவலக் ொட்சிவயப் பொர்க்கிைொர் ள் ைற்றும் சிற்றுண்டி
ெொப்பிடுகிைொர் ள். இந்ெ தீங்கு விவளவிக்கும் பேக் ம் அைர் வள பருைனொ ைொற்றுகிைது.
18. முருங்டக இடலடயப் பற்றி நீ அறிவது யாது?
முருங்வ இவலயில் நிவைந்துள்ள ெத்துக் ள் வைட்டமின் A, வைட்டமின் ள் C, தபொட்டொசியம்,
ொல்சியம், இரும்புச்ெத்து ைற்றும் புரெம். இது ஆக்ஸிஜரனற்ைத் ெடுப்பொனொவும் உள்ளது.
19. மக்கு ைரிவிகித உனவு அவசியம். ஏன்?
ேைக்கு ெரிவிகிெ உணவு ரைண்டும். ஏதனன்ைொல்,


அதி ரைவல தெய்யும் திைன் தபறுைெற்கும்



ேல்ல உடல் ைற்றும் ைன ேலத்திற்கும்



ரேொய் வள எதிர்க்கும் அதி திைன் தபறுைெற்கும்



உடல் ேன்ைொ ைளர்ைெற்கும்.
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19. ஊட்ைச்ைத்து குடைபாடு பற்றி குறிப்பு வடரக.
ேொம் உண்ணும் உணவில் ேம் உடலுக்குத் ரெவையொன ஊட்டச் ெத்துக் ள் அவனத்தும் ெரியொன
விகிெத்தில் கிவடக் வில்வல என்ைொல் ஊட்டச் ெத்துக் குவைபொடு ஏற்படுகிைது. ஊட்டச்ெத்து
குவைபொட்டினொல் ரேொய் ள் உண்டொகின்ைன.
20. சுகாதாரம்- வடரயறு.
சு ொெொரம் (தூய்வை) என்பது ரேொய் ள் பரைொைல் ெடுப்பதும், உடல் ேலத்வெ பரொைரிக் வும்,
தெய்யப்படும் பேக் ைேக் ங் வள வடபிடித்ெலொகும்.
21. நுண்ணுயிர்கள் யாடவ?
பொக்டீரியொ, வைரஸ், புரரொட்ரடொரெொைொ ைற்றும் பூஞ்வெ ள்
22. நுண்ணுயிரிகளினால் ஏற்படும் ட ாய்கள் சிலவற்டைக் குறிப்பிடுக.
1. சீெரபதி

2. பற்தெொத்வெ

3. ரெற்றுப்புண்

4. தபொடுகு

7. கணினி ஓர் அறிமுகம்
ணினி பலவிெ ெ ைல் வளயும், ெரவு வளயும் வ யொளக் கூடிய ஓர் மின்னனு இயந்திரம்.
ணிணியொல் பல்ெரப்பட்ட ெரவு வள ரெமிக் வும், மீட்தடடுக் வும் முடியும். உங் ளுக்கு ஏற் னரை
தெரிந்ெ ைண்ணம்

ணினி பல்ரைறு ஆைணங் வள ெட்டச்சு பண்ணவும், இவணயத்தில் உலொைவும்

ைற்றும் விவளயொட்டு வள விவளயொடவும் பயன்படுகிைது.
தபொதுைொ அவனத்து ணினி ளும் இரண்டு பிரிவு வள உள்ளடக்கியது. அவை
1. ைன் தபொருள்

2. தைன் தபொருள்

வன்பபாருள்:
ணினியில்

ொணப்படும் தைளியிட்டுக்

ருவி ளொன, விவெப்பலவ , திவர, வையதெயலொ ம்

(CPU) ைற்றும் சுட்டு ைன்தபொருளின் பொ ங் ளொ

ருெப்படிகிைது.

ணினியின் உள்பொ ங் ளும்

ைன்தபொருளின் அடங்கும்.
பமன்பபாருள்:
ைன்தபொருள் தெய்ய ரைண்டிய

ொரியங் வள

ட்டவள ளின் மூலம் எப்படி தெய்ைது என்று

கூறுைது தைன்தபொருளொகும். (எ. ொ) விவளயொட்டுக் ள், இவணய உலொவி வைக்ரரொெொப்ட் ைர்டு (Ms-Word),
தபயிண்ட் ைற்றும் பல.
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என்ைதுரை

விவெப்பலவ வய
உருைங் ளிலும்,

ேம்மில்

பலர்

ைழிைழியொ

ைட்டுரை

எண்ணுகிரைொம்.

பல்ெரப்பட்ட

அன்ைொன

பொர்த்ெ

ஆனொல்

வையதெயல ம்,

ணினி

ரைவல ளுக்கு

தைவ்ரைறு

உெவு

திவர

ைற்றும்

ைடிைங் ளிலும்,

ைண்ணம்

ெற்ரபொது

ைடிைவைக் ப்பட்டுள்ளது.
கணினியின் பயன்பாடுகள் :
(i) சில்லவை ைணி க் வட ளின் ணக்கு ளுக்குப் பயன்படுகிைது.
(ii) இரயில்ரை நிவலயங் ளில் இவெவுச் சீட்டு ைேங் பயன்படுகிைது.
(iii) ைங்கி ளில், ஏடிஎம் ளில், அஞ்ெல் நிவலயங் ளில்
(iv) விவளயொட்டு ளில், இவணயெள வையங் ளில் ைற்றும் பல இடங் ளில் பயன்படுகிைது.
கணினியின் வடககள் :
முன்பு தபரிய அளவில் ைடிைைக் ப்பட்ட

ணினி ள் ெற்தபொழுது மி ச் சிறிய ைடிவில்

ைந்துள்ளது. ெற் ொலத்தில் ேவினையைொனதின் ொரணைொ ேம் அவனைரிடமும் ஆன்ட்ரொய்டு வ ரபசி ள்
உள்ளது.
பைஸ்க் ைாப் கணினி :
திவர, விவெப்பலவ ைற்றும் சுட்டி.
மடிக்கணினி :
ைடிக் ணினி ள்

மின் லப்

பணிய ம்

மூலம்

இயங் க்

கூடியது.

ணினி வள

விட

ைடிக் ணினி ள் எடுத்துச் தெல்லச் சுலபைொ வும், வ யடக் டவனெொ வும் உள்ளது.
டகக்கணினி :
ைடி ணினி வள விட வ க் ணினி மி

வ யடக் ம் உவடயெொ வும், எடுத்துச் தெல்லக் கூடிய

ைவ யிலும் அவைந்துள்ளது. விவெப்பலவ , சுட்டுக்கு பதிலொ

ைடிக் ணினியில் ெட்டச்சுப்புரியவும்,

ைழி ொட்டவும் தெொடு திவர உள்ளது.
திைன் டபசி :
ணினி ள்

தெய்ைவெக்

ொட்டிலும்

திரன்ரபசி ளொல்

அதி

அளவில்

அவனத்வெயும்

(இவணயெள உலொவி, விவளயொட்டு ள்) தெய்ய முடிகிைது.
I. ைரியான விடைடயத் டதர்ந்பதடுத்து எழுதுக.

Learning Leads To Ruling

Page 45 of 48

General Science

Prepared By www.winmeen.com

1. ணினியின் ெந்வெ என அவேக் ப்படுபைர் யொர்?
அ. ைொர்ட்டீன் லூெர் கிங்

ஆ. கிர ொம்தபல்

இ. ெொர்லி ெொப்ளின்

ஈ. ைார்லஸ் பாடபஜ்

2. கீழ்க் ண்டைற்றில் ணினியின் ைறுைடிைம் எது?
அ. ரும்பலவ

ஆ. டகப்டபசி

இ. ைொதனொலி

3. முெல் ணினி அறிமு ம் தெய்யப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1980

ஆ. 1947

இ. 1946

ஈ. 1985

4. ணினியின் முெல் நிருைர் யொர்?
அ. டலடி வில்லிங்ைன்

ஆ. அ ஸ்டொ அடொலவ்ரலஸ்

இ. ரைரி க்யூரி

ஈ. ரைரிக்ர ொம்

5. தபொருத்ெமில்லொெவெக் குறிப்பிடு ..
அ. ணிப்பொன்

ஆ. அபொ ஸ்

இ. மின் அட்டை

ஈ. ைடிக் ணினி

II. டகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக.
1. ெரவு என்பது முடைப்படுத்தபை டவண்டுய விவரங்கள் ஆகும்.
2. உலகின் முெல் தபொதுப் பயன்பொடுக் ணினி ENIAC .
3. ெ ைல் என்பது முடைப்படுத்தப்பட்ை விைரங் ள் ஆகும்.
4. ஐந்ெொம் ெவலமுவை பையற்டக நுண்ணறிவு த ொண்டது.
5. குறியீட்டு எண் வளப் பயன்படுத்திக் ணக்கிடும் ருவி அபாகஸ்.
III. கீழ்க்காணும் வாக்கியங்கள் ைரியா? தவைா? எனக்கூறுக.
1. ணினி ஒரு மின்னணு இயந்திரம்.

ைரி

2. ணினிவயக் ண்டறிந்ெைர் ெர் ஜெக் நியூட்டன்.

தவறு

3. ணினி, ணக்கீடு வள மி விவரைொ ச் தெய்யும்.

ைரி
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IV. பபாருத்துக.
1. முெல் ெவலமுவை

-

அ. தெயற்வ நுண்ணறிவு

2. இரண்டொம் ெவலமுவை

-

ஆ. ஒருங்கிவணந்ெச் சுற்று

3. மூன்ைொம் ெவலமுவை

-

இ. தைற்றிடக் குேொய் ள்

4. ேொன் ொம் ெவலமுவை

-

ஈ. மின்ையப் தபருக்கி

5. ஐந்ெொம் ெவலமுவை

-

உ. நுண்தெயலி

விடை : இ, ஈ, ஆ, உ, அ.
V. வினாக்களுக்கு விடையளி.
1. கணினி என்ைால் என்ன?
ணினி என்பது ெரவு ைற்றும் ெ ைல் வளத் ரெவைக்கு ஏற்ப ைொற்றியவைக்

உருைொக் ப்பட்ட

ஒரு மின்னணு இயந்திரம். இதில் ேொம் ெரவு வளச் ரெமித்து வைக் லொம். இத்ெரவு வள ேொம் ரெவைக்கு
ஏற்ைைொறு ெ ைல் ளொ ைொற்றி எடுத்துக் த ொள்ளலொம்.
2. கணினியின் முன்டனாடிகள் யாடவ?
“ெொர்லஸ் பொப்ரபஜ்” அைர் ள் பகுப்பொய்வுப் தபொறிவய ைடிைவைத்ெொர். அைர் ெொன் “ ணினியின்
ெந்வெ” எனவும் அவேக் ப்படுகிைொர். அைர் ஏற்படுத்திய அடிப்பவடயொன
அவனத்துக்

ணினி

பயன்பொட்டிலும்

தெயல்பொட்டிற்குத் ரெவையொன

உள்ளது.

அ ஸ்டொ

அடொ

ட்டைப்புெொன் இன்வைக்கும்

லவ்ரலஸ்

ட்டவள வள ைகுத்ெவையொல், உலகின் முெல்

என்பைர்

ணிெ

ணினி நிரலர்’ எனப்

ரபொற்ைப்படுகிைொர்.
3. தரவுப் பற்றிச் சிறுகுறிப்பு வடரக.
ெரவு என்பது ‘முவைப்படுத்ெப்பட ரைண்டிய’ விைரங் ள். இவை ரேரடியொ

ேைக்கு பயன் ெரொது.

தபொதுைொ எண், எழுத்து, படக் குறியீடு ளொ இருக்கும்.
4. ஏடதனும் ான்கு உள்ளீட்டுக் கருவிகடளக் கூறுக.
விவெப்பலவ , சுட்டு, தெொடுதிவர, ஜொய் ஸ்டிக்.
5. பமன்பபாருள் மற்றும் வன்பபாருள் இரண்டிற்குமிடைடய உள்ள டவறுபாட்டிடன எழுதுக.
ை.எண்
1.

தைன் தபொருள்
ணினியில்
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ைன் தபொருள்
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ட்டவள ள்

நிரல் ளின்

அல்லது தெயல்படுைெற்கு

தெொகுப்புெொன்

தைன்தபொருள்.
அறிவுறுத்ெல் ளின்

2.

ைேங்குைெற்கு,

உெவுக்கூடிய

ணினியின் பொ ங் ரள ைன்தபொருட் ள்
எனப்படும்.

தெொகுப்வப தைன்தபொருள்

ஏற்ைப்பட்டவுடன்

தைன்தபொருள் ைன்தபொருள் தெயல்படத் துைங்குகிைது.

ைன்தபொருளுக்குள்
இவணக் ப்பட்டுள்ளது.
3.

தைன்தபொருள் ெருக் ரீதியொனது.

ைன்தபொருள் இயற்பியல் ரீதியொனது.

4.

எடுத்துக் ொட்டு: விவெப்பலவ , சுட்டி, எடுத்துக் ொட்டு:

இவணய

அச்சுப்தபொறி, ஸ்ர னர் பட அட்வட.

எக்ைல்,

வைக்ரரொெொப்ட்

ெள

ஆய்வு,

வைக்ரரொெொப்ட்

ைர்டு.

6. கணினியின் பயன்பாடுகடள விரிவாகக் கூறுக.
ணினி கீழ்க் ண்ட தெயல் ளில் அதிவிவரைொ ச் தெயல்படுகிைது. அவை
 ரைவலயில் ைனம்
 துல்லியம்
 ேம்ப த் ென்வை (அல்லது) தெயலொக் ம்
இென் மூலம்

ணினி ேம் ைொழ்வில் ஒரு அங் ைொ

தெயல்படுைரெொடு ைணி த் துவையிலும் மி ச்

சிைப்பொ தெயல்படுகிைது.
ேம் ைொழ்வில் அவனத்துத் துவை ளிலும் ணினி முக்கியப் பங்கு ைகிக்கிைது.
எடுத்துக்காட்டு:
 அலுைல நிர்ைொ ம் - ைணி ம் அல்லது ைணி ைல்லொெது
 இவணயெளம்
 டிஜிட்டல் வீடிரயொ (அல்லது) ஆடிரயொ லவை
 தடஸ்க்டொப் பதிப்ப ம்
 ைருத்துைத்தில் ணினி


ணிெ ணக்கீடு ள்

 ைங்கி, ஏடி எம் இயந்திரங் ள்
 பயணங் ள்
 ெொன்றிெழ்
 ைணி த்தில் ணினி
 ைொனிவல ஆய்வு.
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