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9 - ஆம் ெகுப்பு - அறிவியல் – இரண்டோம் பருெம்
இயற்பியல்
1. வெப்பம்

எல்லாப் ப ாருள்களும் மூலக்கூறுகளால் ஆனவை. இந்த மூலக்கூறுகள் இயங்கிக் பகாண்டே
இருப் தால் இவை இயக்க ஆற்றவலப் ப ற்றுள்ளன. அடத சமயம் ஒவ்பைாரு மூலக்கூறும் மற்ற
மூலக்கூறுகளுேன் ஈர்ப்பு விவசயினால் கைரப் ட்டு நிவல ஆற்றவலயும் ப ற்றுள்ளன. இயக்க ஆற்றல்
நிவலயாற்றலின்

கூட்டுத்

பதாவகடய

மூலக்கூறின்

அக

ஆற்றல்

ஆகும்.

அக

ஆற்றல் ஒரு

ப ாருளிலிருந்து பைளிப் டும் ட ாது பைப் ஆற்றல் எனப் டுகிறது.
பைப் மானது

மூலக்கூறுகவள

விரிைவேயச்

பசய்கிறது.

ஒரு

ப ாருளுக்கு

பைப் ம்

அளிக்கப் டும் ட ாது அப்ப ாருளின் மூலக்கூறுகள் ஆற்றவலப் ப றுகின்றன. அவை அதிர்ைவேந்து
மற்ற மூலக்கூறுகவள விலகச் பசய்கின்றன. பைப்

ஆற்றவல ஒரு ப ாருள் ப றும் ட ாது அதன்

பைப் நிவல உயர்கிறது. சில ப ாருள்களின் பைப் த்வதப் ப றும் ட ாதும் பைப் த்வத இழக்கும் ட ாதும்
தம் நிவலகளில் மாற்றம் அவேகின்றன.

னிக்கட்டிவய பைப் ப் டுத்தும் ட ாது

அது திண்ம

நிவலயிலிருந்து மாறி திரை நிவலயில் நீராக மாறுகிறது. நீவரக் பகாதிக்க வைக்கும் ட ாது அது திரை
நிவலயிலிருந்து ைாயு நிவலக்கு மாறி நீராவியாக நிவலமாற்றம் அவேகிறது.
பைப் மானது ஒரு ப ாருளிலிருந்து மற்பறாரு ப ாருளுக்கு மூன்று ைழிகளில்

ரவுகிறது.

அவையாைன 1) பைப் க் கேத்தல் 2) பைப் ச் சலனம் 3) பைப் க் கதிர்வீச்சு. அதிக பைப் நிவலயில் உள்ள
ஒரு ப ாருளிலிருந்து குவறைான பைப் நிவலயில் உள்ள ஒரு ப ாருளுக்கு மூலக்கூறுகளின்
இயக்கமின்றி பைப் ம்

ரவும் நிகழ்வு பைப் க் கேத்தல் எனப் டும். உடலாகங்கள் பைப் க்கேத்தல் மூலம்

எளிதில் பைப் த்வதக் கேத்துகின்றன. எனடை விவரைாக சவமயல் பசய்ைதற்கு நாம் தாமிரம் அல்லது
அலுமினியத்தால் ஆன ாத்திரங்கவளப் யன் டுத்துகிடறாம்.
திரைங்கவள நாம் பைப் ப் டுத்தும் ட ாது,

ாத்திரத்தின் அடியில் உள்ள திரைம் முதலில்

பைப் த்வதப் ப றுகிறது. அது பைப் த்தால் டலசாகி டமடல பசல்கிறது.. டமல் ரப்பில் உள்ள கனமான
குளிர்ந்த திரைம் கீடழ இறங்கி ைந்து பைப் த்வதப் ப ற்றுக் பகாள்கிறது. ஒரு திரைத்தின் அதிக
பைப் முள்ள

குதியில் இருந்து குவறைான பைப் முள்ள

இயக்கத்தால் பைப் ம்

குதிக்கு மூலக்கூறுகளின் உண்வமயான

ரவுைவத பைப் ச்சலனம் என்கிடறாம். திரைங்களும் ைாயுக்களும் பைப் ச்

சலனத்தின் மூலம் பைப் த்வதக் கேத்துகின்றன.
பைப் க் கதிர்வீச்சு முவறயில் பைப் த்வதக் கேத்த ஊேகங்கள் எவையும் டதவையில்வல. இந்த
முவறயில் சூோன ப ாருளிலிருந்து பைப் ம் எல்லாத் திவசகளிலும்

ரவுகிறது. பைப் க் கதிர்வீச்சு

பைற்றிேத்தின் ைழியாகவும் நவேப றக் கூடும். ஓரிேத்திலிருந்து மற்டறார் இேத்திற்கு பைப் மானது
மின்காந்த அவலகள் மூலம்

ரவுைவத பைப் க் கதிர்வீச்சு என்கிடறாம். சூரியனிேமிருந்து பூமிக்கு

கிவேக்கும் பைப் ம் பைப் க் கதிர்வீச்சு மூலடம பூமிவய ைந்தவேகிறது.
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ஒரு ப ாருளின் பைப் ம் அல்லது குளிர்ச்சியின் அளவை நாம் பைப்

நிவல என்கிடறாம்.

பைப் நிவலயின் அலகு பகல்வின் (K) ஆகும். இவத நாம் பசல்சியஸ் (°C) என்ற அளவிலும்
குறிப்பிடுகிடறாம். பைப் நிவலவய அளக்க பைப் நிவலமானிகள்

யன் டுகின்றன. ஃ ாரன்ஹீட்

அளவீட்டில் நீரின் உவறநிவலயும் பகாதிநிவலயும் முவறடய 32°F மற்றும் 212°F ஆகும். இது பசல்சியஸ்
அளவீட்டு முவறயில் 0°C என்றும் 100°C என்று ைவரயறுக்கப் டுகிறது. பகல்வின் அளவீட்டில் இது 273.15 K
மற்றும் 373.15 K ஆகும். ஒரு ைாயுவின் அழுத்தமும் கன அளவும் கருநிதியலில் சுழியாக மாறும்
பைப் நிவலக்கு தனிச்சுழி பைப் நிவல எனப் ப யர்.
ஒரு ப ாருளின் பைப் நிவலவய 1°C உயர்த்துைதற்குத் டதவையான பைப்

ஆற்றல் பைப்

ஏற்புத் திறன் எனப் டுகிறது. இவத C எனவும் குறிப்பிேலாம். ஒரு ப ாருளின் ஒரு நிவலயிருந்து
1

மற்பறாரு நிவலக்கு மாறும் ட ாது ஓரளவு பைப் த்வத உறிஞ்சி பகாள்கிறது அல்லது பைளிவிடுகிறது.
இந்த பைப் ஆற்றல் உள்ளுவற பைப் ம் என அவழக்கப் டுகிறது. பைப் நிவல மாறாத நிவலயில் ஒரு
ப ாருள் தன் நிவலவய மாற்றிக் பகாள்ளும் ட ாது உட்கைரும் அல்லது பைளிவிடும் பைப்

ஆற்றல்

உள்ளுவற பைப் ம் ஆகும்.
1. சரியோ

விகடகயத் னதர்ந்வதடுத்து எழுதுக

1. கடலாரி என் து எதனுவேய அலகு?
அ) வெப்பம்

ஆ) டைவல

இ) பைப் நிவல

ஈ) உணவு

2. பைப் நிவலயின் SIஅலகு
அ) ஃ ாரன்ஹீட்

ஆ) ஜூல்

இ) பசல்சியஸ்

ஈ) வகல்வின்

3. நீரின் தன் பைப் ஏற்புத் திறன்
அ) 4200 Jkg-1K-1

ஆ) 420 Jg-1K-1

இ) 0.42 Jg-1K-1

ஈ) 4.2 Jkg-1K-1

4. ஒரு நீளமுள்ள இரண்டு உருவள ைடிவிலுள்ள கம்பிகளின் குறுக்கு பைட்டுப்

ரப்பின்

இரண்டு கம்பிகளும் ஒடர மாதிரியான ப ாருளில் பசய்யப் ட்டிருந்தால் எந்தக்

விகிதம் 2:1

கம்பி பைப் த்வத

அதிகம் கேத்தும்?
அ) இரண்டும்

ஆ) கம்பி-2

இ) கம்பி-1

ஈ) எதுவும் இல்வல
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சமமாக

உள்ள

இரண்டு

உருவளகள்

தாமிரம்

மற்றும்

அலுமினியத்தால்

பசய்யப் ட்டுள்ளன. எது அதிக பைப் த்வதக் கேத்தும்?
அ) தோமிரக் கம்பி

ஆ) அலுமினியக் கம்பி

இ) இரண்டும்

ஈ) இரண்டும் இல்வல

6. மூலக்கூறுகளின் இயக்கமின்றி பைப் மானது ஒரு மூலக்கூறில் இருந்து அருகில் இருக்கும் மற்பறாரு
மூலக்கூறுக்கு பைப் த்வதக் கேத்தும் முவறயின் ப யர் என்ன?
அ) பைப் க்கதிர்வீச்சு

ஆ) வெப்பக்கடத்தல்

இ) பைப் ச்சலனம்

ஈ) b மற்றும் c

7. பைப் க் கேத்தல், பைப் ச் சலனம், பைப் க் கதிர்வீச்சு ஆகியைற்றின் பைப்

ஆற்றவலக் குவறைாக

இழக்கும் கருவி
அ) சூரிய மின்கலம்

ஆ)சூரிய அழுத்த சவமயற்கலன்

இ) பைப் நிவலமானி

ஈ) வெற்றிடக் குடுகெ

2. னகோடிட்ட இடத்கத நிரப்புக.
1. டைகமாக பைப் த்வதக் கேத்தும் முவற வெப்பக்கதிர்வீச்சு.
2. கல் டநரங்களில், காற்று கடலில் இருந்து நிலத்திற்க்கு ாயும்.
3. திரைங்களும், ைாயுக்களும் வெப்பச்சல

ம் முவறயில் பைப் த்வதக் கேத்தும்.

4. பைப் நிவல மாறாமல் ப ாருபளான்று ஒரு நிவலயில் இருந்து மற்பறாரு நிவலக்கு மாறுைவத
நிகலமோற்றம் என்கிடறாம்
5. நீவர 100°C பைப் நிவலக்கு பைப் ப் டுத்தும் ட ாது அது நீராவியாக மாறுகிறது.
6. ஆற்றலின் ஒரு ைவக வெப்பம்.
7. பைப் ஆற்றலின் அலகு ஜூல்.
8. மவற பைப் ம் என் து உள்ளுகற.
9. ப ாருளின் நிவற பகாடுக்கப் ட்டிருந்தால் பைப்

ஏற்புத் திறன் தன் வெப்பஏற்புத்திறக

ப்

ப றுகிறது.
10. பைப் ப் ரிமாற்றத்தின் காரணமாக நீர்மங்களில் ஏற் டும் மாற்றம் குளிர்தல்.
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11. ஆவி என் து ெோயு.
12. நீரின் பைப் நிவலவய 0°C க்கு குவறக்கும் ட ாது னிக்கட்டியாக மாறுகிறது.
3. சரியோ

கருத்கத னதர்ந்வதடுக்கவும்.

1. கருத்து (A) : தாமிரப் குதிவய அடிப் குதியாகக் பகாண்ே ாத்திரங்கள் மூலம் விவரைாக சவமக்கலாம்
காரணம் (R) : தாமிரம் ஒரு எளிதிற் கேத்தி.
அ) கருத்தும் கோரைமும் சரி, கருத்துக்கோ

கோரைம் சரியோ

து.

ஆ) கருத்தும் காரணமும் சரி, ஆனால் கருத்துக்கான காரணம் தைறு.
இ) கருத்து சரி, காரணம் தைறு.
ஈ) கருத்து தைறு. காரணம் சரி.
2. கருத்து A :மதிய டைவளயில் அதிகமான சூரியக் கதிர்கள் பூமிவய ைந்தவேகின்றன,
காரணம் (R) :சூரியக்கதிர்கள் பைப் க் கதிர்வீச்சு மூலம் பூமிவய ைந்தவேகின்றன.
அ) கருத்தும் காரணமும் சரி, கருத்துக்கான காரணம் சரியானது.
ஆ) கருத்தும் காரணமும் சரி, ஆனால் கருத்துக்கான காரணம் தைறு.
இ) கருத்து சரி, கோரைம் தெறு
ஈ) கருத்து தைறு. காரணம் சரி.
3. கருத்து (A) :பைப் நிவல 100°C எட்டியவுேன் பைப் நிவல டமலும் மாறாமல் நீர் நீராவியாக மாறுகிறது
காரணம் (R) :நீரின் பகாதிநிவல 10°C
அ) கருத்தும் காரணமும் சரி, கருத்துக்கான காரணம் சரியானது..
ஆ) கருத்தும் காரணமும் சரி, ஆனால் கருத்துக்கான காரணம் தைறு.
இ) கருத்து சரி, கோரைம் தெறு
ஈ) கருத்து தைறு. காரணம் சரி.
4. கருத்து (A) :அலுமினியம் தாமிரத்வத விே அதிகமாக பைப் த்வதக் கேத்தும்.
காரணம் (R) :அலுமினியத்தின் தன்பைப் ஏற்புத்திறன் தாமிரத்வத விே அதிகம்.
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அ) கருத்தும் காரணமும் சரி, கருத்துக்கான காரணம் சரியானது.
ஆ) கருத்தும் காரணமும் சரி, ஆனால் கருத்துக்கான காரணம் தைறு.
இ) கருத்து சரி, காரணம் தைறு
ஈ) கருத்து தெறு. கோரைம் சரி.
4. சிறுவி

ோக்கள்.

1. வெப்பக் கடத்தல் ெகரயறு.
அதிக பைப் நிவலயில் உள்ள ஒரு ப ாருளிலிருந்து குவறைான பைப் நிவலயில் உள்ள ஒரு
ப ாருளுக்கு மூலக்கூறுகளின் இயக்கமின்றி பைப் ம் ரவும் நிகழ்வு பைப் க் கேத்தல் எனப் டும்.
2. பனிக்கட்டியோ

து இரட்கடச் சுெர் வகோள்கலன்களில் கெக்கப்படுெது ஏன்?

இரட்வேச் சுைர் பகாள்கலன், அைற்றின் இவேடய உள்ள காற்று ஆகியவை அரிதில் கேத்திகள் ஆகும்.
பைப் க் கேத்தல் மூலம் பைளிப்புற பைப் ம் உள்டள பசல்லமுடியாது.

இதனால்

னிக்கட்டி நீண்ே

டநரம் உருகி விோமல் ாதுகாக்கப் டுகிறது.
3. மண்போக

யில் கெத்திருக்கும் தண்ணீர் எப்னபோதும் குளிரோக இருப்பது ஏன்?

மண் ாவனயில் நுண்ணிய துைாரங்கள் உள்ளன. இைற்றின் ைழிடய கசிந்து பசல்லும் நீர் ஆவியாக
மாறுகிறது. ஆவியாதலுக்குத் டதவையான பைப் த்வத அது நீரிலிருந்து எடுத்துக் பகாள்கிறது.
மண் ாவனயின் உள்டள உள்ள நீர் பைப் த்வத பதாேர்ந்து இழப் தால் அது எப்ட ாதும் குளிர்ச்சியாக
இருக்கிறது.
4. வெப்பச்சல

ம் – வெப்பக்கதிர்வீச்சு இரண்கடயும் னெறுபடுத்துக.

பைப் ச் சலனத்தின் ட ாது திரைத்தில் நகர்தல் ஏற் டுகிறது. ஆனால் பைப் க் கதிர்வீச்சு என் து
மின்காந்த அவலகள் மூலம் பைப் ம்

ரவுதல் ஆகும். இங்கு திரைம், ைாயு நகர்ைதில்வல. பைப் க்

கதிர்வீச்சு பைற்றிேத்திலும் நவேப றும். ஆனால் பைப் ச் சலனம் நவேப ற ஊேகம் டதவை.
5. னகோகடக்கோலங்களில் மக்கள் ஏன் வெள்கை நிற ஆகட அணிெகத விரும்புகிறோர்கள்?
பைள்வள நிற ஆவேகள் பைப் த்வத எதிபராலிக்கின்றன. கறுப்பு நிற ஆவேகள் பைப் த்வத
உறிஞ்சுகின்றன.

டகாவேயில்

பைள்வள

நிற

ஆவே

அணியும்ட ாது

பையிலின்

பைப் ம்

எதிபராலிக்கப் டுகிறது. இதனால் நமது ஆவேகளும் உேலும் எளிதில் சூடேறுைதில்வல.
6. தன் வெப்ப ஏற்புத் திறன் ெகரயறு.
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ஓரலகு நிவறயுள்ள (1Kg) ப ாருளின் பைப் நிவலவய ஒரு அலகு (1°C or 1K) உயர்த்தத் டதவையான
பைப் ஆற்றலின் அளவு அதன் தன்பைப் ஏற்புத்திறன் எனப் டும்.
7. வெப்ப ஏற்புத் திறன் ெகரயறு.
ஒரு ப ாருளின் பைப் நிவலவய 1°C உயர்த்துைதற்குத் டதவையான பைப்

ஆற்றல் பைப்

ஏற்புத்

திறன் ஆகும். இதவன C எனக் குறிக்கலாம்.
8. உருகுதலின் உள்ளுகற வெப்பம் ெகரயறு.
உருகுதல் நிகழ்வின் ட ாது பைப் மானது உட்கைரப் ட்டு அடத பைப் மானது உவறதல் நிகழ்வின்
ட ாது (பைப் நிவலயில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல்) பைளிவிேப் டும். இந்த பைப் த்வத உருகுதலின்
உள்ளுவற பைப் ம் என்கிடறாம்.

2. மின்னூட்டமும் மின்ன

ோட்டமும்

ஒரு கேத்தியில் பசல்லும் மின்னூட்ேங்களின் இயக்கடம மின்டனாட்ேம் எனப் டுகிறது. ஓர்
அணுவிலிருந்து எலக்ட்ரான் நீக்கப் ட்ோல் அந்த அணு டநர் மின்னூட்ேத்வதப் ப றுகிறது. இது னேர்
அயனி எனப் டும். மாறாக, ஓர் எலக்ட்ரான் டசர்க்கப் ட்ோல் அது எதிர்மின்னூட்ேத்வதப் ப றுகிறது. இது
எதிர் அயனி எனப் டும். ஒரு பநகிழிச் சீப்பின் மூலம் உலர்ந்த தவலமுடிவயச் சீவும் ட ாது
தவலமுடியிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் சீப்புக்கு இேம் மாறுகின்றன. எலக்ட்ரான்கவளப் ப றும் சீப்பு எதிர்
மின்னூட்ேத்வத அவேகிறது. எலக்ட்ரான்கவள இழந்த தவலமுடி டநர் மின்னூட்ேம் ப றுகிறது.
மின்னூட்ேம் என் து கூலூம் என்ற அலகினால் அளவிேப் டுகிறது. இதன் குறியீடு C ஆகும். ஓர்
எலக்ட்ரான் மின்னூட்ேத்தின் மதிப்பு e = 1.6 10-19 C ஆகும். மின்னூட்ேங்களுக்கிவேயில் ஏற் டும்
மின்விவச

(F)

இருைவகப் டும்.

ஒன்று

கைர்ச்சிவிவச,

மற்பறான்று

விலக்கு

விவச.

டைறின

மின்னூட்ேங்கள் ஒன்வற பயான்று கைர்கின்றன. ஓரின மின்னூட்ேங்கள் ஒன்வற ஒன்று விரட்டுகின்றன.
ஒரு மின்னூட்ேத்வதச் சுற்றி இன்பனாரு டசாதவன மின்னூட்ேம் மின்விவசவய உணரக் கூடிய குதிடய
மின்புலம் எனப் டும்.
மின்புலத்வதக் குறிக்கும் டநர் அல்லது ைவளவு டகாடுகள் மின்விவசக் டகாடுகள் எனப் டுகின்றன.
அவனத்து மின் விவசகளுக்கும் எதிராக ஓரலகு டநர் மின்னூட்ேம் ஒன்வற
புள்ளிகளுக்குக் பகாண்டுைரச் பசய்யப் டும் டைவல மின்

ஒரு குறிப்பிட்ே

ழுத்தம் எனப் டும். டநர் மின்னூட்ேங்களின்

இயக்கம் ‘ மரபு மின்டனாட்ேம் ‘ என்றும் எலக்ட்ரான்களின் இயக்கம் ‘எலக்ட்ரான் மின்டனாட்ேம் ‘ என்றும்
அவழக்கப் டுகிறது.
மின் சுற்றின் ஒரு புள்ளிவய ஒரு வினாடியில் கேந்து பசல்லும் மின்னூட்ேங்களின் மதிப்ட
மின்ன

ோட்டம் எனப் டும். மின்னூட்ேத்தின் SI அலகு ஆம்பியர். இதன் குறியீடு A.

மின்கலங்களும்

மின்னாற்றல் மூலங்களும் மின்னூட்ேங்கவளத் தள்ளுைதால் இந்த மின்னூட்ேங்கள் கம்பியின் ைழிடய
ாய்கின்றன. இந்தத் தள்ளும் பசயல் ாடு மின்னியக்குவிகச எனப் டுகிறது. ஒரு மின்னாற்றல்
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மூலத்தின் மின்னியக்கு விவச என் து ஓரலகு மின்னூட்ேமானது மின்சுற்வற ஒரு முவற சுற்றி ைர
பசய்யப் டும் டைவலயாகும். மின்னியக்கு விவசயின் SI அலகு ஜூல் / கூலும். ஒரு டைால்ட் மின்னாற்றல்
மூலம் ஒரு கூலும் மின்னூட்ேத்வத மின்சுற்வறச் சுற்றி அனுப்

1 ஜூல் டைவலவயச் பசய்தால் அதன்

மின்னியக்கு விவச 1 டைால்ட் எனப் டுகிறது.
ஒரு கருவியின் ைழிடய மின்டனாட்ேம்

ாய்ைதற்கு அக்கருவி அளிக்கும் எதிர்ப்பின் அளடை

மின்தகட எனப் டுகிறது. இது ப ாருளின் ைடிைவமப்வ யும் இயல்வ யும் சார்ந்தது. ஓமின் விதிப் டி ஒரு
மின்சுற்றில் இரு புள்ளிகளுக்கு இவேடயயுள்ள மின்னழுத்த டைறு ாடு அதன் ைழிடய

ாயும்

மின்டனாட்ேத்திற்கு டநர்த்தகவில் இருக்கும். அதாைது V α I. ஒரு மின்சுற்றில் மின்தவே அளிக்க கூடிய
ப ாருள்களுக்கு மின்தகடயங்கள் எனப் ப யர். மின்தவேயங்கள் நிவலயாகவும் இருக்கலாம். மாறும்
மதிப்பு உவேயவையாகவும் இருக்கலாம். ஒரு கேத்தியின் ைழியாக ஒரு ஆம்பியர் மின்டனாட்ேம்

ாயும்

ட ாது அதன் முவனகளுக்கிவேயிலான மின்னழுத்த டைறு ாடு 1 டைால்ட் எனில் அந்தக் கேத்தியின்
மின்தவே 1 ஓம் ஆகும்.
மின்சாதனங்கள் இரண்டு விதமான மின் சுற்றுகள் மூலம் இவணக்கப் ட்டுள்ளன. வதோடர்
இகைப்பில் ஒவ்பைாரு கருவியும் ஒன்வறயடுத்து ஒன்றாக ஒடர தேத்தில் இவணக்கப் டுகின்றன.
இவ்ைவக இவணப்பில் எங்காைது ஓரிேத்தில் துண்டிப்பு ஏற் ட்ோலும் முழுச்சுற்றிலும் மின்டனாட்ேம்
தவேப் ட்டு விடுகிறது. பக்க இகைப்புச் சுற்றுகளில் ஒடர மின்னியக்கு விவச மூலத்துேன் பைவ்டைறு
கருவிகள் இரண்டு அல்லது அதற்கு டமற் ட்ே தேங்களில் இவணக்கப் டுகின்றன. இத்தவகய மின் சுற்றில்
ஒரு மின் கருவி ழுது ட்ோலும் மற்றவை பதாேர்ந்து இயங்குகின்றன. எனடை வீடுகளில் க்க இவணப்பு
யன் டுத்தப் டுகிறது.
ஒரு மின் சுற்றில் மின்டனாட்ேம் ாயும் ட ாது அது பைப் விவளவு, டைதி விவளவு மற்றும் காந்த
விவளவுகவள ஏற் டுத்துகிறது. மின்னாற்றல் பைப் ஆற்றலாக மாற்றப் டும் நிகழ்வு ஜூல் வெப்பனமறல்
அல்லது ஜூல் பைப்

விவளவு எனப் டுகிறது. மின்சார இஸ்திரிப் ப ட்டிகள், மின் அடுப்பு, மின் நீர்

சூடேற்றி ஆகிய கருவிகளில் இது யன் டுகிறது. மின்முலாம் பூசும் ட ாது மின்னாற்றல் டைதி ஆற்றலாக
மாற்றப் டுகிறது. சில கவரசல்களின் ைழிடய மின்டனாட்ேத்வதச் பசலுத்தி அைற்வறப் பிரிப் வத
மின்

ோற்பகுப்பு என்கிடறாம். மின்டனாட்ேம் ாயும் திரைம் மின் கு திரைம் ஆகும்.
மின்டனாட்ேமானது டநர்திவச மின்டனாட்ேம், மாறுதிவச மின்டனாட்ேம் என இருைவகப் டும்.

மின்கல

அடுக்கிலிருந்து

கிவேப் து

டநர்

மின்டனாட்ேமாகும்.

மாறுதிவச

மின்டனாட்ேத்தில்

மின்டனாட்ேத்தின் திவச மாறிக் பகாண்டேயிருக்கும். ஒரு விநாடியில் மாறுமின்டனாட்ேத்தால் ஏற் டும்
முழு சுழற்சிகள் அதிர்வெண் என்கிடறாம். மாறுதிவச மின்டனாட்ேத்வத டநர்திவச மின்டனாட்ேமாக
மாற்ற திருத்தி என்ற கருவி

யன் டுகிறது. டநர் திவச மின்டனாட்ேத்வத மாறுதிவச மின்டனாட்ேமாக

மாற்ற புரட்டி என்ற கருவி

யன் டுகிறது. மின்சாதனங்கள் அதிக ஆ த்து விவளவிக்கக் கூடியவை.

எனடை அைற்வறக் கைனமாகக் வகயாள டைண்டும். தவரயிவணப்பு, முறிசாவி மற்றும் மின் உருகு இவழ
ட ான்றவை மின்சுற்றுேன் இவணக்கப் டுைது ாதுகாப்பிற்கு உகந்ததாகும்.
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விகடகயத் னதர்ந்வதடுக்க:

1. ஒரு ப ாருளில் டநர் மின்னூட்ேம் டதான்றுைதன் காரணம்
அ) எலக்ட்ரான்களின் ஏற்பு

ஆ) புடராட்ோன்களின் ஏற்பு

இ) எலக்ட்ரோன்களின் இழப்பு

ஈ) புடராட்ோன்களின் இழப்பு

2. சீப்பினால் தவலமுடிவயக் டகாதுைதால்
அ) மின்னூட்ேங்கள் உருைாக்கப் டுகின்றன

ஆ) மின்னூட்டங்கள் இடம் வபயர்கின்ற

இ) அ அல்லது ஆ

ஈ) இரண்டும் இல்வல

3. மின்விவசக் டகாடுகள் டநர் மின்னூட்ேத்தில் ____________, எதிர் மின்னூட்ேத்தில் ______________.
அ) பதாேங்கி ; பதாேங்கும்

ஆ) வதோடங்கி ; முடிெகடயும்

இ) முடிைவேந்து ; பதாேங்கும்

ஈ) முடிைவேந்து ; முடிைவேயும்

4. ஒரு மின்னூட்ேத்திற்கு அருகில் மின்னழுத்தம் என் து ஓரலகு டநர் மின்னூட்ேம் ஒன்வற அதனருகில்
பகாண்டு ைர பசய்யப் டும் ______________ அளைாகும்.
அ) விவசயின்

ஆ) திறவமயின்

இ) ட ாக்கின்

ஈ) னெகலயின்.

5. மின் கு திரைத்தில் மின்டனாட்ேத்தின் ாய்விற்குக் காரணம்
அ) எலக்ட்ரான்கள்

ஆ) டநர் அயனிகள்

இ) அ மற்றும் ஆ இரண்டுனம

ஈ) இரண்டும் அல்ல

6. மின்டனாட்ேத்தின் பைப் விவளவு ___________ என அவழக்கப் டும்.
அ) ஜூல் வெப்பனமறல்

ஆ)கூலூம் பைப் டமறல்

இ) மின்னழுத்த பைப் டமறல்

ஈ) ஆம்பியர் பைப் டமறல்

7. பின்ைருைனைற்றுள் எது ாதுகாப்புக்கருவி அல்ல?
அ) மின்னுருகு இவழ

ஆ) முறி சாவி

இ) தவர இவணப்பு

ஈ) கம்பி

8. மின் முலாம் பூசுதல் எதற்கு எடுத்துக்காட்டு?
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அ) பைப் விவளவு

ஆ) னெதி விகைவு

இ) ாய்வு விவளவு

ஈ) காந்த விவளவு

9. ஒரு கம்பியின் மின்தவே இவதப் ப ாறுத்து அவமயும்.
அ) பைப் நிவல

ஆ) ைடிைம்

இ) கம்பியின் இயல்பு

ஈ) இகெயக

த்தும்

10. இந்தியாவில் மாறு மின்டனாட்ேத்தின் அதிர்பைண்
அ) 220 Hz

ஆ) 80 Hz

இ) 50 Hz

ஈ) 100 Hz

2. வபோருத்துக:
1. மின்னூட்ேம்

அ) ஓம்

2. மின்னழுத்த டைறு ாடு

ஆ) ஆம்பியர்

3. மின்புலம்

இ) கூலூம்

4. மின்தவே

ஈ) நியூட்ேன் கூலும்-1

5. மின்டனாட்ேம்

உ) டைால்ட்

விகட: 1 - இ, 2 – உ, 3 – ஈ, 4 – அ, 5 - ஆ
3. சரியோ தெறோ எ

க் கூறவும்:

1. மின்னியல் நடுநிவல என் து சுழி மின்னூட்ேம் ஆல்லது சமமான அளவு டநர் மற்றும் எதிர் மின்னூட்ேம்
உள்ளவதக் குறிக்கும்.
2. ஒரு மின்சுற்றில் அம்மீட்ேர் க்க இவணப்பில் இவணக்கப் டும்.

- சரி
- தெறு

விகட: தைறு – ஒரு மின்சுற்றில் அம்மீட்ேர் க்க இவணப்பில் இவணக்கப் டும்
3. மின் கு திரைத்தினுள் ஆடனாடு எதிர்மின் குறி உவேயது.

- தெறு

விகட: ஆடனாடு டநர் மின்குறி உவேயது
4. மின்டனாட்ேம் காந்த விவளவை ஏற் டுத்தும்.

- சரி

5. மின்னுருகு இவழ ஜூல் விவளவின் அடிப் வேயில் பசயல் டுகிறது.

– சரி

4. னகோடிட்ட இடங்ககை நிரப்புக:
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1. எலக்ட்ரான்கள் அதிக மின்னழுத்தத்திலிருந்து குகறந்த மின்னழுத்தத்திற்கு

இயங்கும்.

2. எலக்ட்ரான்கள் இயங்கும் திவசக்கு எதிர்திவசயில் இயங்குைது மரபு மின்டனாட்ேம் எனப் டும்.
3. ஒரு மின்கலத்தின் மின்னியக்கு விவச என் து குழாயிவணப்புச் சூழவல ஒப்பிடுவகயில் எதற்கு
ஒப் ானது இகறப்போன்
4. அபமரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் வீடுகளுக்கு அளிக்கப் டும் மின்சாரம் 60 Hz அதிர்பைண் பகாண்ே மாறு
மின்டனாட்ேம்.
5. முறி சாவி என் து ஒரு மின் இயக்கவியல் ாதுகாப்பு கருவியாகும்.
5. சிறுவி

ோக்கள்:

1. மோறு மின்ன

ோட்டத்தின் மூலம் மின் முலோம் பூச முடியுமோ? கோரைம் கூறு.

பூச முடியாது. மாறு மின்டனாட்ேத்தின் மின் முவனகள் மாறிக்பகாண்டே இருக்கும். இதனால் இவ்ைவக
மின்சாரம் பகாண்டு மின் முலாம் பூச முடியாது.
2. இரு மின்னூட்டங்களுக்கு இகடனயயோ

நிகலமின்னியல் விகச எந்த கோரணிககைச் சோர்ந்தது?

1) மின்னூட்ே மதிப்பு
2) மின்னூட்ேங்களுக்கு இவேயிலான பதாவலவு
3) அைற்றுக்கிவேடயயான ஊேகத்தின் தன்வம
3. மின்விகசக் னகோடுகள் என்றோல் என்

?

மின்விவசக் டகாடுகள் ஒரு ஓரலகு டநர் மின்னூட்ேம் மின்புலம் ஒன்றில் நகர முற் டும் திவசயில்
ைவரயப் டும் டநர் அல்லது ைவளவுக் டகாடுகளாம்.
4. மின்புலம் – ெகரயறு.
ஒரு மின்னூட்ேத்வதச் சுற்றி இன்பனாரு டசாதவன மின்னூட்ேம் மின்விவசவய உணரக்கூடிய
குதிடய மின்புலம் எனப் டும்.
5. மின்ன

ோட்டம் –ெகரயறு. அதன் அலகிக

த் தருக.

ஒரு புள்ளிவய ஒரு வினாடியில் கேந்து பசல்லும் மின்னூட்ேங்களின் மதிப்ட

மின்டனாட்ேம்

என்கிடறாம். மின்னூட்ேத்தின் SI அலகு ஆம்பியர்.
6. ஓமின் விதிகயக் கூறுக.
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ஒரு மின்சுற்றில் இரு புள்ளிகளுக்கு இவேடயயுள்ள மின்னழுத்த டைறு ாடு அதன் ைழிடய

ாயும்

மின்டனாட்ேத்திற்கு டநர்த்தகவில் இருக்கும். அதாைது V α I.
7. ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிகலயில் ஒரு கம்பியின் மின்தகட எந்த கோரணிககைச் சோர்ந்தது?
குறிப்பிட்ே பைப் நிவலயில் ஒரு ப ாருள் அளிக்கும் மின்தவே 1) ப ாருளின் ைடிைவமப்வ யும் 2)
ப ாருளின் இயல்வ யும் சார்ந்தது.
8. வீட்டு உபனயோக மின் வபோருட்கள் எவ்ெோறு இகைக்கப்படுகின்ற

: வதோடரிகைப்பிலோ? பக்க

இகைப்பிலோ? கோரைங்ககைத் தருக.
வீட்டு உ டயாக மின் ப ாருட்கள்

க்க இவணப்பில் இவணக்கப் டுகின்றன.

க்க இவணப்பில்

இவணக்கப் டும் ட ாது ஒரு மின் சாதனம் ழுது ட்ோலும் மற்ற மின் சாதனங்கள் இயங்கும்.
9. மின்சோரத்கதப் பயன்படுத்தும் னபோது கெனிக்கப்பட னெண்டிய போதுகோப்பு அம்சங்ககைக் கூறுக
1) தவரயிவணப்பு

2) முறிசாவி

3) மின் உருகு இவழ.

10. ஜீலின் வெப்ப விகைவின் அடிப்பகடயில் னெகல வசய்யும் கருவிகள் ஏனதனும் இரண்டிக

க்

கூறுக
நீர் சூடேற்றி, மின் சலவைப் ப ட்டி

3. கோந்தவியல் மற்றும் மின்கோந்தவியல்
இயற்வகயாகடை கிவேக்கும் காந்தம் இயற்வகக் காந்தம் எனப் டும். டமக்னவேட் என் து
ைலிவமமிக்க இயற்வகக் காந்தம் ஆகும். மனிதர்களால் உருைாக்கப் ட்ே காந்தம் பசயற்வகக் காந்தம்
எனப் டுகிறது. காந்தத்திவனச் சுற்றியுள்ள, காந்தத் தன்வமவய உணரக்கூடிய இேம் கோந்தப் புலம்
எனப் டுகிறது. இது B என்னும் குறியீட்ோல் குறிக்கப் டுகிறது. இதன் அலகு பேஸ்லா ஆகும். காந்தப்
புலத்தில் காணப் டும் ைவளந்த டகாடுகள் கோந்த விகசக் னகோடுகள் என அவழக்கப் டுகின்றன. காந்தப்
ாயம் என் து ஒரு குறிப்பிட்ே

ரப்பின் ைழியாக கேந்துைரும் காந்தப் புலக் டகாடுகளின் எண்ணிக்வக

ஆகும். காந்தவிவசக் டகாடுகளுக்குச் பசங்குத்தாக அவமந்த ஓரலகு

ரப்வ க் கேந்து பசல்லும் காந்த

விவசக் டகாடுகளின் எண்ணிக்வக கோந்தப் போய அடர்த்தி என்று அவழக்கப் டுகிறது. இதன் அலகு
Wb/m2 ஆகும்.
ஒரு கேத்தியின் ைழிடய மின்டனாட்ேம் ாயும் ட ாது அவதச் சுற்றி ஒரு காந்தப் புலம் உருைாகிறது
என் வத ஓர்ஸ்பேட் என் ைர் கண்ேறிந்தார். இவத அைர் ஓர் ஆய்வின் மூலம் பமய்ப்பித்தார். இவ்ைாறு
உண்ோகும் காந்தப் புலமானது மின்டனாட்ேம் பசல்லும் திவசக்கு பசங்குத்தாக அவமயும் என்றும் அைர்
கண்ேறிந்தார். இந்த காந்த விவசக் டகாடுகள் மின் கம்பிக்கு அருகில் ைலுைாகவும் அவத விட்டு விலகிச்
பசல்லும் ட ாது குவறைாகவும் உள்ளன.
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பசல்லும் கம்பியானது ஒரு காந்தப் புலத்தில் வைக்கப் டும்

ட ாது

விலக்கமவேயும் என் வத வமக்டகல் ஃ ாரடே என்ற அறிஞர் கண்டுபிடித்தார். இந்தத் தத்துைத்வதப்
யன் டுத்திடய மின் டமாட்ோர் என்ற கருவி பசயல் டுகிறது. மின் ஆற்றவல இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றும்
கருவிடய மின் டமாட்ோர் எனப் டுகிறது. நிவலயான ஒரு காந்தப்புலத்தின் நடுடை வைக்கப் டும்
மின்சுருளில் மின் தூண்ேலால் மின்காந்த விவச உருைாகிறது.
ஒரு

மாறுதிவச

மின்டனாட்ே

மின்மாற்றியில்

ஒரு

நிவலத்த

காந்தத்தின்

இரு

துருைங்களுக்கிவேடய சுழலும் ைவகயிலான ஆர்பமச்சூர் என்ற பசவ்ைக ைடிை கம்பி சுருள் மின்சட்ேம்
வைக்கப் ட்டுள்ளது. இந்தச் சுருள் சுழற்றப் டும் ட ாது மின் தூண்ேலினால் பைளிச் சுற்றில் மின்சாரம்
ாய்கிறது. குவறந்த மின்னழுத்தத்வத உயர் மின்னழுத்தமாகவும், உயர் மின்னழுத்தத்வத குவறந்த
மின்னழுத்தமாகவும் மாற்றும் கருவி மின்மோற்றி எனப் டுகிறது. இதில் ஒரு முதன்வமச் சுருளும், ஒரு
துவணச் சுருளும் உள்ளன. துவணச் சுருளில் உள்ள கம்பிச் சுற்றுகளின் எண்ணிக்வக முதன்வமச்
சுற்வறக் காட்டிலும் அதிகமாக இருந்தால் அது ஏற்று மின்மோற்றி எ

ப்படும். துவணச் சுருவளக் காட்டிலும்

முதன்வமச் சுருளில் சுற்றுகளின் எண்ணிக்வக குவறைாக இருப்பின் அது இறக்கு மின் மோற்றி எனப் டும்.
ஒரு டநர்திவச மின்டனாட்ே மூலத்துேன் ஒரு மின்மாற்றிவயப்

யன் டுத்த முடியாது. ஏபனனில்

முதன்வமச் சுருளில் மின்சாரம் நிவலயாக இருக்கும்.
மின்காந்தவியல் ப ாறியியல்

யன் ாடுகளில் ஒரு ப ரிய புரட்சிவய ஏற் டுத்தியுள்ளது.

மின்காந்தவியல் தத்துைப் டி ஒலி ப ருக்கி அவமக்கப் ட்டுள்ளது. இதில் ஒரு நிவலத்த காந்தம்
அவசயாமல் வைக்கப் ட்டுள்ளது. இதன் இவேயில் ஒரு மின்காந்தம் ப ாருத்தப் ட்டுள்ளது. மின் காந்தச்
சுருளில்

மின்சாரம்

அதிர்ைவேகிறது.

பசல்லும்

ட ாது

மின்காந்தம்

அது

காகிதம்

நிவலக்
அல்லது

காந்தத்தால்

ஈர்க்கப் ட்டும் விலக்கப் ட்டும்

பிளாஸ்டிக்கால்

ஆன

ஒரு

கூம்புேன்

இவணக்கப் ட்டிருக்கிறது. இது அதிர்வுகவள அதிகரிக்கச் பசய்து காவதச் சுற்றியுள்ள ஒலி அவலகவள
ஊடுருைச் பசய்கிறது.
காந்தத் தூக்கல் பதாேர் ைண்டி காந்தத்தின் தூக்கல் விவசவயப்
இருைவகக்

காந்தங்கள்

யன் டுத்தப் ட்டுள்ளன.

ஒன்று

சக்கரத்வத

யன் டுத்துகிறது. இதில்
விலக்குகிறது.

இதனால்

பதாேர்ைண்டி டமடல உயர்த்தப் டுகிறது. மற்பறான்று ைண்டிவய டைகமாக முன்டனாக்கித் தள்ளுகிறது.
இதனால் காந்தத் தூக்கல் பதாேர்ைண்டி உராய்வின்றி சீராக இயங்குகின்றது. இந்தத் பதாழில் நுட் த்தில்
நகரும் ாகங்கள் கிவேயாது. பதாேர் ைண்டியானது ைழிகாட்டிகள் ைழிடய சீராக முன்டனறுகிறது.
நவீன மருத்துைத் துவறயில் மின்காந்தங்கள் மிகப்ப ரும்

ங்கு ைகிக்கின்றன. காந்த ஒத்ததிர்வு

டதாற்றுருைாக்கல் (MRI) மூலம் உேலின் நுட் மான பசயல் ாடுகள்

ேம் பிடிக்கப் டுகின்றன. இவை

உேலில் உள்ள டகாளாறுகவள மருத்துைர்கள் மிகத் துல்லியமாகக் கண்ேறியப் ப ரிதும் யன் டுகின்றன.
ஸ்டகனர்கள், X-ray உ கரணங்கள் ட ான்ற கருவிகளும் மின்காந்தவியவல அடிப் வேயாகக் பகாண்டு
இயங்கு வை ஆகும்.
1. சரியோ

விகடகயத் னதர்ந்வதடுக்க :
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1. பின்ைருைனைற்றுள் எது மின் ஆற்றவல இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றுகிறது
அ) னமோட்டோர்

ஆ) மின்கலன்

இ) மின்னியற்றி

ஈ) சாவி

2. ஒரு மின்னியற்றி
அ) மின் ஆற்றவல இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றுகிறது
ஆ) இயந்திர ஆற்றகல வெப்ப ஆற்றலோக மோற்றுகிறது
இ) மின் ஆற்றவல மின் ஆற்றலாக மாற்றுகிறது
ஈ) இயந்திர ஆற்றகல மின் ஆற்றலோக மோற்றுகிறது.
3. மின்டனாட்ேத்வத AC மின்னியற்றியின் சுருளிலிருந்து பைளிச் சுற்றுக்கு எடுத்துச் பசல்லும்
மின்னியற்றியின் குதி
அ) புலக் காந்தம்

ஆ) பிளவு காந்தம்

இ) நழுவு ைவளயங்கள்

ஈ) தூரிகககள்

4. கீழ்கண்ே எைற்றில் மின்மாற்றி டைவல பசய்கிறது
அ) AC இல் மட்டும்

ஆ) DC இல் மட்டும்

இ) AC மற்றும் DC

ஈ) AC வய விே DC இல் அதிகமாக

5. காந்தப் ாய அேர்த்தியின் அலகு
அ) பை ர்

ஆ) பை ர்/மீட்ேர்

இ) வெபர்/மீட்டர்2

ஈ) பை ர் மீட்ேர்2

2. னகோடிட்ட இடத்கத நிரப்புக.
1. காந்தப் புலத் தூண்ேலின் SI அலகு வடஸ்லோ (T) ஆகும்.
2. காந்தப்புலத்திற்கு இகையோக இருக்கும் ட ாது மின்டனாட்ேக் கேத்தியில் எந்த

விவசயும்

பசயல் ோது.
3.

உயர்

மாறுதிவச

மின்டனாட்ேத்வத

குவறந்த

மாறுதிவச

மின்டனாட்ேமாக

மாற்றுைதற்குப்

யன் டுத்தப் டும் கருவிகள் இறக்கு மின்மோற்றிகள் ஆகும்.
4. மின் டமாட்ோர் மின் ஆற்றகல எந்திர ஆற்றலோக மாற்றுகிறது.
5. மின்டனாட்ேத்வத உருைாக்குைதற்கான ஒரு கருவி மின்கலன் / மின்னியற்றி ஆகும்.
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மின்னழுத்தத்வத

உயர்

மாறுதிவச

மின்னழுத்தமாக

மாற்றுைதற்குப்

யன் டுத்தப் டும் மின்மாற்றி ஏற்று மின்மோற்றி ஆகும்.
7. ஒரு மூடிய சுற்றுேன் இவணக்கப் ட்ே காந்தப் ாயத்தில் ஏற் டும் மாற்றம் காரணமாக தூண்ேப் ட்ே
மின்னியக்கு விவச உருைாகும் நிகழ்வு மின்கோந்தத் தூண்டல் எனப் டும்.
3. வபோருத்துக :
1. காந்தப் ப ாருள்

அ) ஓர்ஸ்பேட்

2. காந்தமல்லாத ப ாருள்

ஆ) இரும்பு

3. மின்டனாட்ேம் மற்றும் காந்தவியல்

இ) தூண்ேல்

4. மின்காந்தத் தூண்ேல்

ஈ) மரம்

5. மின்னியற்றி

உ) ஃ ாரடே

விகட : 1 – ஆ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – உ, 5 – இ
4. சரியோ தெறோ எ

க் கூறுக :

1. ஒரு மின்னியற்றி இயந்திர ஆற்றவல மின் ஆற்றலாக மாற்றுகிறது.

– சரி

2. காந்தப் புலம் டகாடுக் எப்ட ாதும் ஒன்வறபயான்று விலக்குகின்றன மற்றும் ஒன்வறபயான்று
– சரி

பைட்ோது.
3. ஃப்பளமிங்கின் இேது வக விதி மின்னியற்றி விதி எனவும் அவழக்கப் டுகிறது.

விவே: தெறு; ஃப்பளமிங்கின் இேது வக விதி மின்டமாட்ோர் விதி எனவும் அவழக்கப் டுகிறது.
4. கருவிகள் ரப்வ க் குவறப் தன் மூலம் மின் டமாட்ோரின் சுழற்சி டைகத்வத அதிகரிக்கலாம்.
விவே: தெறு; சுருளின்

ரப்வ

அதிகரிப் தன் மூலம் மின் டமாட்ோரின் சுழற்சி டைகத்வத

அதிகரிக்கலாம்
5. ஒரு மின்மாற்றி டநர்திவச மின்டனாட்ேத்வத மாற்றுகிறது.
விகட: தெறு; ஒரு மின்மாற்றி மாறுதிவச மின்டனாட்ேத்வத மாற்றுகிறது.
6. ஒரு இறக்கு மின்மாற்றியில் முதன்வமச் சுற்றில் உள்ள சுருள்களின் எண்ணிக்வக துவணச் சுற்றில்
உள்ள சுருள்களின் எண்ணிக்வகவய விே அதிகமாக உள்ளது. - சரி
5. சிறுவி

ோக்கள் :
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1. ஃப்வைம்மிங்கின் இடக்கக விதிகயக் கூறுக.
இேது கரத்தின் ப ருவிரல், ஆள்காட்டி விரல், நடுவிரல் ஆகியவை மூன்றும் ஒன்றுக்பகான்று
பசங்குத்தாக இருக்கும்ட ாது, மின்டனாட்ேத்தின் திவசவய நடுவிரலும் சுட்டு விரல் காந்தப்புலத்தின்
திவசயும் குறித்தால் ப ருவிரலானது கேத்தி இயங்கும் திவசவயக் குறிக்கிறது.

2. கோந்தப் போய அடர்த்தி ெகரயறுக்க.
காந்தவிவசக் டகாடுகளுக்கு பசங்குத்தாக அவமந்த ஓரலகு

ரப்வ

கேந்து பசல்லும் காந்தவிவசக்

டகாடுகளின் எண்ணிக்வக காந்தப் ாய அேர்த்தி என்று அவழக்கப் டும்.
3. மின் னமோட்டோரின் முக்கிய பகுதிககைப் பட்டியலிடுக.
நிவலக்காந்தம், திவசமாற்றி, கார் ன் தூரிவககள், கம்பிச் சுருள், DC யின் ைழங்கி.
4. DC கய விட AC ன் சிறப்பியல்புககைக் கூறுக.
1) AC மின்டனாட்ேம் DC மின்டனாட்ேத்வத விே மலிைானது.
2) AC மின்டனாட்ேத்வத எளிதில் DC மின்டனாட்ேமாக மாற்ற முடியும்.
3) ஏற்று மின்மாற்றி மற்றும் இறக்கு மின் மாற்றிகவள AC யுேன் மட்டுடம இவணக்க முடியும்.
4) AC மின்சாரத்வத பதாவல தூரத்திற்குக் கேத்தும்ட ாது மிகக் குவறந்த மின் இழப்ட

ஏற் டுகிறது.

எனடை மின்டனாட்ேம் DC வயக் காட்டிலும் ல ைழிகளில் சிறந்தது ஆகும்.
5. ஏற்று மின்மோற்றிக்கும் இறக்கு மின்மோற்றிக்கும் உள்ை னெறுபோடுககைத் தருக.
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மின்மோற்றி

:

ஒரு

குவறந்த இறக்கு மின்மோற்றி:

மாறுதிவச மின்னழுத்தத்வத உயர் மாறுதிவச மின்னழுத்தத்வத
மின்னழுத்தமாக

ஒரு உயர்
குவறந்த

மாற்றுைதற்குப் மின்னழுத்தமாக

யன் டுத்தப் டும் மின்மாற்றி ஏற்று மின் மாற்றி

மாறுதிவச
மாறுதிவச

மாற்றுைதற்காக

யன் டுத்தப் டும்

மின்மாற்றி

இறக்கு

என்று அவழக்கப் டுகிறது. அதாைது (Vs > Vp). மின்மாற்றி என்று அவழக்கப் டுகிறது. அதாைது
ஒரு ஏற்று மின்மாற்றியில் முதன்வமச் சுருளில் (Vs
உள்ள

கம்பிச்சுருளின் எண்ணிக்வகவய

துவணச்

சுருளின்

உள்ள

<

Vp).

ஒரு

இறக்கு

மின்மாற்றியில்,

விே முதன்வமச் சுருளில் உள்ள கம்பிச்சுருள்களின்

கம்பிச்சுருள்களின் எண்ணிக்வகவய விே துவணச் சுருளில் உள்ள

எண்ணிக்வக அதிகமாகும் (Ns > Np).

கம்பிச்சுருள்களின்

எண்ணிக்வக

குவறைாக

இருக்கும் (Ns < Np).

6. ஒரு ெோவ

ோலிப் வபட்டியில் அது வீட்டின் முதன்கமச் சுற்றிலிருந்து மின்சோரம் ஏற்று இயங்கும்

ெண்ைம் ஒரு மின்மோற்றி வபோருத்தப்பட்டுள்ைது. இது ஏற்று மின்மோற்றியோ அல்லது இறக்கு
மின்மோற்றியோ?
இறக்கு மின்மாற்றி
7. கோப்பிடப்பட்ட கம்பிககைக் வகோண்ட A மற்றும் B இரண்டு கம்பிச்சுருள்கள் ஒன்றுக்வகோன்று அருகில்
. கம்பிச்சுருள் A கோல்ெ

கெக்கப்பட்டுள்ை

மின்கலனுடனும் இகைக்கப்பட்டுள்ை

ோ மீட்டருடனும் கம்பிச்சுருள் B சோவி ெழியோக

.

அ) சோவிகய அழுத்தி கம்பியினுள் B யின் ெழியோக மின்சோரம் போயும் வபோழுது என்

நிகழும்?

சாவிவய இவணத்தவுேன், கால்ைனா மீட்ேரில் ஒரு விலகல் ஏற் டுகிறது. அதுட ால், சாவிவய
அவனக்கும் ப ாழுது, மீண்டும் ஒரு விலகல் ஏற் டுகிறது.
ஆனால்

இது

எதிர்

திவசயில்

நிகழ்கிறது.

இதிலிருந்து

மின்டனாட்ேம்

உற் த்தியாைது

நிரூபிக்கப் டுகிறது.
ஆ) கம்பிச்சுருள் B யில் மின்ன

ோட்டம் தகடபடும் வபோழுது என்

நிகழும்?

கால்ைனா மீட்ேரின் முள் சிறி டநரம் எதிர்த்திவசயில் விலகல் அவேகிறது. இதற்கு A என்ற கம்பிச்
சுருளில் எதிர்த் திவசயில் மின்சாரம் ாய்கிறது எனப் ப ாருளாகும்.
8. ஃபோரனடயின் மின் கோந்தத் தூண்டல் விதிககைத் தருக.
காந்தப் ாயம் மாறும்ப ாழுது காந்தப்புலத்தில் வைக்கப் ட்ே மின்சுற்றில் ஒரு

மின்னியக்கு விவச

உருைாகும் எனவும், அந்த மின்னியக்கு விவசயின் மதிப்பு காந்தப் ாய மாறு ாட்டு வீதத்வதப் ப ாறுத்து
அவமயும் எனவும், ஃ ாரடே முடிவு பசய்தார். இந்த மின்னியக்கு விவசயானது தூண்ேப் ட்ே மின்னியக்கு
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விவச ஆகும். ஒரு மூடிய சுற்றுேன் இவணக்கப் ட்ே காந்தப் ாயத்தில் ஏற் டும் மாற்றம் காரணமாக
தூண்ேப் ட்ே மின்னியக்கு விவச உருைாகும். நிகழ்வு மின்காந்தத் தூண்ேல் எனப் டும்.

னெதியியல்
4. தனிமங்களின் ெககப்போடு அட்டெகை
பெர்மானிய டைதியலாளர் ோ ர்னீர் என் ைர் தனிமங்கவள அணுநிவறயின் அடிப் வேயில்
ைரிவசப்

டுத்தினார். மூன்று தனிமங்கள் பகாண்ே பதாகுதிகளாக தனிமங்கவளப் பிரித்து அவமத்து

மும்வம ைவகப் ாட்வே முன்பமாழிந்தார். மூன்று தனிமங்கவள அைற்றின் நிவறயின் அடிப் வேயில்
ஏறுைரிவசயில் அடுக்கும் ட ாது நடுவில் உள்ள தனிமத்தின் அணுநிவற மற்ற இரண்டு தனிமங்களின்
அணு நிவறயின் சராசரிக்கு ஏறத்தாழ சரியாக இருக்கும் என்று கூறினார். இதுடை டோபர்னீரின் மும்கம
விதி என அவழக்கப் ட்ேது.
1866 இல் நியூலாந்தின் எண்ம விழி பைளியிேப் ட்ேது. இம்முவறயில் தனிமங்கள் அணுநிவறயின்
அடிப் வேயில் ஏறுைரிவசயில் அவமக்கப் ட்ேன. இதில் ஒவ்பைாரு எட்ோைது தனிமமும், சங்கீதத்தில்
முதல் சுருதியும் ஒத்திருப் து ட ால் முதலாைது தனிமத்தின்

ண்வ

ஒத்திருப் வதக் கண்ோர். இது

எண்ம விதி என்று அறியப் ட்ேது.
1869 இல் டிமிட்ரி பமண்ேலீவ் தனிமங்களின் ண்புகள் அவைகள் அணுநிவறயின் அடிப் வேயில்
அடுக்கப் டும் ட ாது ஒரு குறிப்பிட்ே இவேபைளிக்குப் பிறகு மறு டியும் ைருைவதக் கண்ோர். இந்த
அடிப் வேயில் இைர் தனிம ஆைர்த்தன விதிவய உருைாக்கினார். தனிமங்களின் இயற்பியல் மற்றும்
டைதியியல்
ஆெர்த்த

ண்புகள் அைற்றின் ஆைர்த்தன பசயல் ாடுகவளப் ப ாறுத்தது. இதுடை வமண்டலீவின்
அட்டெகை ஆகும்.

1913 இல் பென்றி டமாஸ்டல என்ற ஆங்கிடலய இயற்பியலாளர். தனிமங்களின்

ண்புகள்

அைற்றின் அணு எண்வணப் ப ாறுத்தது இருக்குடம தவிர அைற்றின் நிவறவயப் ப ாறுத்து இருக்காது
என நிரூபித்தார். “தனிமங்களின் இயற்பியல் மற்றும் டைதியியல் ண்புகள் அைற்றின் அணு எண்களின்
தனிம ைரிவச பசயல் ாடுகளாகும்” என் து அைர் முன்பமாழிந்த ேவீ

ஆெர்த்த

விதி ஆகும்.

நவீன நீள் ைரிவச தனிம அட்ேைவணயில் எல்லாத் தனிமங்களும் அைற்றின் அதிகரிக்கும் அணு
எண்ணிற்கு ஏற்றார் ட ால அவமக்கப் ட்டுள்ளன. இதில் கிவேமட்ேமாக ைரிவசப் டுத்தப் ட்ே ெரிகசகள்
பமாத்தம் ஏழு உள்ளன. டமலிருந்து கீழாக பசங்குத்தாக அவமக்கப் ட்ே வதோகுதிகள் பமாத்தம் 18 உள்ளன.
ஒவ்பைாரு பதாகுதியிலும் உள்ள தனிமங்களின்

ண்புகளுக்கு ஏற்

இவை

ல குடும் ங்களாகப்

பிரிக்கப் ட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்ோக பதாகுதி 1ல் உள்ள தனிமங்கள் கார உடலாகங்கள் ஆகும். 17 ஆைது
பதாகுதியில் ொலென்கள் எனப் டும் உப்பீனிகளும் 18 ஆைது பதாகுதியில் அரிய ைாயுக்கள் எனப் டும்
மந்த ைாயுக்களும் உள்ளன.
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ஒரு அணுவின் உட்கருவைச் சுற்றியுள்ள கூடுகளில் எலக்ட்ரான்கள் அவமந்துள்ளன. ஒவ்பைாரு
கூடும் ஒன்று அல்லது அதற்கு டமற் ட்ே துவணக்கூடுகவளக் பகாண்ேது. இந்தத் துவணக் கூடுகள் s,p,d,f
எனப் டும். இைற்றில் அதிக ட்சமாக 2,6,10,14 எலக்ட்ரான்கள் இேம் ப றும்.
நவீன தனிமைரிவச அட்ேைவணயானது அணுவின் அணு எண்வண அடிப் வேயாகக் பகாண்ேது.
இது தனிமத்தின் அவமவிேத்வதயும் அணு அவமப்வ யும் பதளிைாக ஒருங்கிவணக்கிறது. ஒவ்பைாரு
ைரிவச முழுைதும் ைாதப் ப ாருத்தமானது. இது நிவனவில் வைத்துக் பகாள்ைதற்கும் மறு டியும்
உருைாக்குைதற்கும் எளியது. ஒவ்பைாரு பதாகுதியும் தற்சார்பு உவேயது. இதனால் துவணத் பதாகுதி
இதற்குத் டதவையில்வல. இந்த அட்ேைவண உடலாகங்கவளயும் அடலாகங்கவளயும் தனித்தனியாகப்
பிரிக்கிறது. அடலாகங்கள் அட்ேைவணயின் டமல் ைலது மூவலயில் அவமந்துள்ளன.
தனிமங்கள்

அவனத்தும்

உடலாகங்கள்,

அடலாகங்கள்

மற்றும்

உடலாகப்ட ாலிகள்

என

ைவகப் டுத்தப் ட்டுள்ளன. உடலாகங்கள் கடினமாகவும், பிரகாசமாகவும், கம்பியாகடைா தகோகடைா
மாற்றக் கூடியதுமாய் உள்ளன. இைற்றில் டசாடியம், ப ாட்ோசியம் கோர உனலோகங்கள் என்றும், கால்சியம்,
மக்னீசியம் கோரமண் உனலோகங்கள் என்றும் பிரிக்கப் ட்டுள்ளன. இரும்பு, நிக்கல் ஆகியவை இகடநிகல
உனலோகங்கள் ஆகும்.

ாதரசம் மட்டும் அவற பைப் நிவலயில் திரைமாக உள்ள ஓர் உடலாகம் ஆகும்.

அடலாகங்களாகிய ஆக்சிென், வநட்ரென், கார் ன் ட ான்றைற்றிற்கு உடலாகத் தன்வம கிவேயாது.
இைற்வறக் கம்பியாகடைா தகோகடைா அடிக்க முடியாது. உடலாகம் மற்றும் அடலாகப்

ண்புகவளக்

பகாண்ே சில தனிமங்கள் உனலோகப் னபோலிகள் என அவழக்கப் டுகின்றன. எ.கா: ட ாரான், ஆர்சனிக்.
ஒன்றுக்கு டமற் ட்ே உடலாகங்கவள உருக்கப் ட்டு நன்கு கலக்கப் ட்டு உருைாகு வை உனலோகக்
கலகெகள் எனப் டும். உடலாகக் கலவைகள் அைற்றில் உள்ள தனிப் ட்ே உடலாகங்கவள விே அதிகப்
யனுள்ளவையாய் இருக்கின்றன. பித்தவள என் து தாமிரமும் பைள்ளீயமும் கலந்த உடலாகக்
கலவையாகும். துருப்பிடிக்கா எஃகு என் து இரும்பு, கார் ன், குடராமியம், நிக்கல் கலந்து உருக்கப் டுகிறது.
தங்கத்டதாடு பசம்பு கலந்து உடலாகக் கலவை தயாரிக்கும் ட ாது அது தங்கத்வத விே ைலிவமயுள்ளதாக
மாறுகிறது. ஓர் உடலாகம்

ாதரசத்துேன் டசர்க்கப் டும் ட ாது அது அமால்கம் என அவழக்கப் டுகிறது.

டமானல் என் து நிக்கல், பசம்பு, இரும்பு, மாங்கனீசு, கார் ன், சிலிக்கான் கலந்த உடலாகக் கலவை. இது
நிக்கவல விே ைலிவமயானது. துருப்பிடித்தவலயும் அரித்தவலயும் தடுத்து நிறுத்தக் கூடியது. இது
விமானக் கட்டுமானத்திலும் டசாதவன இராக்பகட்டுகளின் டதால் ட ான்ற ட ான்ற பைளிப்புறப் குயிலும்
யன் டுகிறது.
1. சரியோ

விகடகயத் னதர்ந்வதடுக்க:

1. ோப்ரீனர் மும்வம விதிடயாடு பதாேர்பு பகாண்டிருந்தால் நியூசிலாந்டதாடு பதாேர்புவேயது எது?
அ) நவீன தனிம அட்ேைவண
இ) எண்ம விதி

ஆ) ஹூண்ட்ஸ் விதி
ஈ) ப ளலீயின் விலக்கல் டகாட் ாடு

2. நவீன தனிம அட்ேைவண ஒரு தனிமத்தின் இயற்பியல் மற்றும் டைதியியல்

ண்புகள் அைற்றின்

______________ இன் ஆைர்த்தன பசயல் ாோகும் எனக் கூறுகிறது.

Learning Leads To Ruling

Page 19 of 61

General Science

Prepared By www.winmeen.com

அ) அணு எண்

ஆ) அணு நிவற

இ) ஒத்த தன்வம

ஈ) முரண் ாடு

3. நவீன தனிம அட்ேைவணயின் தனிமங்கள் ____________ பதாகுதி ைரிவசயாக அடுக்கப் ட்டுள்ளது.
அ) 7,18

ஆ) 18,7

இ) 17,8

ஈ) 8,17

4. துவணக்கூடுகளின் ஆற்றல் நிவலயானது அடுக்கப் ட்டுள்ள ஏறு ைரிவச
அ)s>p>d>f

ஆ) s<p<d<f

இ) s>p>f>d

ஈ) p>s>d>f

5. ஒரு தனிமத்தின் அணு அவமப்பு 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1என்றால் இது தனிம அட்ேைவணயில்
____________________ பதாகுதியில் காணப் டும்.
அ) s

ஆ) p

இ) d

ஈ) f

2. னகோடிட்ட இடத்கத நிரப்புக:
1. ோப்ரீனர் மும்வம விதியில் நடு தனிமத்தின் அணு எவேயானது முதல் மற்றும் மூன்றாம் அணு நிவறயின்
கூட்டுச் சரோசரிக்கு சமம்.
2. அரிய ைாயுக்கள் / மந்த ைாயுக்கள் தனிம அட்ேைவணயின் 18 பதாகுதியில் காணப் டும்.
3. தனிம அட்ேைவணப் டுத்துைதில் ோப்ரீனர், நியூசிலாந்து மற்றும் மாண்பேலீவ் இைர்களின் அடிப் வே
பகாள்வக அணு நிகறயின் அடிப்பகடயில் ெககப்படுத்துதல்.
4. B, SI, Ge & As இவைகள் உனலோகப் னபோலிகள் எடுத்துக்காட்ோகும்.
5. திரை உடலாகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு போதரசம்
6. லூன்களில் அவேக்கப் டும் மந்த ைாயு ஹீலியம்.
7. இவணதிறன் நான்கு பகாண்ே உயிரியல் மூலக்கூறு கோர்பன்.
8. குடிநீரில் யன் டுத்தப் டும் கிருமிநாசினி குனைோரின்.
9. தனிமைரிவச அட்ேைவணயில் 18ைது பதாகுதியில் உள்ளவை மந்த ெோயுக்கள்.
10. நமது இரத்தத்தில் உள்ள தனிமம் இரும்பு.
11. அணு எண் 7 உள்ள தனிமம் கேட்ரஜன்.
3. வபோருத்துக:
1. மும்வம விதி

Learning Leads To Ruling

அ) நியூலாந்து
Page 20 of 61

General Science

Prepared By www.winmeen.com

2. கார உடலாகம்

ஆ) கால்சியம்

3. எண்மக் டகாட் ாடு

இ) பென்றி டமாஸ்டல

4. கார மண் உடலாகம்

ஈ) டசாடியம்

5. நவீன ஆைர்த்தன விதி

உ) ோப்ரீனர்

விகட: 1 – உ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – ஆ, 5 – இ
4. சரியோ தெறோ எ

க் கூறுக:

1. நியூலாந்தின் தனிம அட்ேைவண தனிமத்தின் நிவறவயயும் நவீன தனிம அட்ேைவன அணு
எண்வணயும் அடிப் வேயாகக் பகாண்ேவை. – சரி
2. உடலாகங்கள் எலக்ட்ரான்கவள ஏற்கும் – தெறு
3. உடலாகப் ட ாலிகள் உடலாகம் மற்றும் அடலாகப் ண்புகவளக் பகாண்ேது – சரி
4. லாந்தவனடுகள் மற்றும் அக்டிவனகள் அட்ேைவணயின் அடியில் வைக்கப் ட்ேதற்கு காரணம் அவைகள்
ஒன்டறாபோன்று ஒத்திருக்கின்றன. ஆனால் பதாகுதியில் உன்ள டைறு எந்த தனிமங்களுேனும் ஒத்துப்
ட ாைதில்வல. – சரி
5. பதாகுதி 17 தனிமங்கள் ொலென்கள் (உப்பீனிகள்) என்று ப யரிேப் ட்டுள்ளன. – சரி
5. சரியோ

கருத்கதத் னதர்ந்வதடுக்க:

1. கூற்று : பதாகுதியில் உள்ள தனிமங்கள் ஒடர ண்புகவளயும் ைரிவசயில் உள்ள தனிமங்கள் டைறு டைறு
ண்புகவளயும் பகாண்டுள்ளன.
காரணம் : அணு அவமப்பில் உள்ள டைறு ாடு தான் தனிமங்களின் ைரிவசயில் தனிமங்களின்
டைற்றுவமக்குக் காரணம்.
அ) கூற்று சரியோ

து. கோரைம் கூற்கற விைக்குகிறது.

ஆ) கூற்று தைறானது. ஆனால் காரணம் சரியானது.
6. சிறுவி
1. ேவீ

ோக்கள்:
ஆெர்த்த

விதிகயக் கூறுக.

நவீன ஆைர்த்தன விதி: தனிமங்களின் இயற்பியல் மற்றும் டைதியியல்

ண்புகள் அைற்றின் அணு

எண்களின் தனிம ைரிவச பசயல் ாடுகளாகும்.

Learning Leads To Ruling

Page 21 of 61

General Science
2. ேவீ

Prepared By www.winmeen.com

தனிம அட்டெகையில் வதோகுதிகள் மற்றும் ெரிகசகள் என்பகெ யோகெ?

தனிம அட்ேைவணயில் தனிமங்கள் கிவேமட்ேமாக ைரிவசப் டுத்தப் ட்ே அவமப்பு ைரிவசகள் என
அவழக்கப் டுகிறது. தனிம அட்ேைவணயில் பமாத்தம் ஏழு ைரிவசகள் உண்டு.
தனிம ைரிவச அட்ேைவணயில் டமல் இருந்து கீழாக பசங்குத்தாக உள்ள

த்தி பதாகுதிகள் ஆகும்.

தனிம அட்ேைவணயில் 18 பதாகுதிகள் உள்ளன.
3. வமண்வடலீவ் அட்டெகையின் குகறகள் யோகெ?
1) ண்புகளில் அதிக டைறு ாடுள்ள தனிமங்களும் ஒடர பதாகுதியில் வைக்கப் ட்டுள்ளன. எ.கா: கடின
உடலாகங்களாகிய

பசம்பு,

மற்றும்

பைள்ளி

பமன்

உடலாகங்களாகிய

டசாடியம்

மற்றும்

ப ாட்ோசியத்டதாடு ஒடர பதாகுதியில் வைக்கப் ட்டுள்ளன.
2) கூடிக்பகாண்டே பசல்லும் அணு நிவற எனும் விதிவய சில டைவளகளில் கவேப்பிடிக்க
முடியவில்வல. எ.கா: Co & Ni, Te & I
3) வெட்ரெனுக்கு என்று ஒரு தனி இேம் பகாடுக்கப் ே முடியவில்வல. அடலாகமாகிய வெட்ரென்,
லித்தியம் டசாடியம் மற்றும் ப ாட்ோசியம் ட ான்ற பமன் உடலாகங்கடளாடு ஒடர பதாகுதியில்
வைக்கப் ட்ேது.
4) ஓரகத் தனிமங்கள் (ஐடசாடோப்புகள்) என் து ஒடர தனிமத்தின் அணுக்கள் டைறு ட்ே நிவறவயக்
பகாண்டுள்ளதாகும். அப் டி என்றால் டைறு ட்ே நிவறயுவேய இவைகளுக்கு டைறு டைறு இேம்
பகாடுக்கப் ட்டிருக்க டைண்டும். ஆனால் தனிம ைரிவச அட்ேைவணயில் அவ்ைாறு இல்வல.
4. ேவீ

தனிம அட்டெகையில் ஏனதனும் ஐந்து பண்புககைக் குறிப்பிடுக.

1) இந்த அட்ேைவண அணுவின் மிகுந்த அடிப் வேத் தன்வமயான அணு எண்வண அடிப் வேயாகக்
பகாண்ேது.
2) இது தனிமத்தின் அவமவிேத்வதயும் அணு அவமப்வ யும் பதளிைாக ஒருங்கிவணக்கிறது.
3) இது நிவனவில் வைத்துக் பகாள்ைதற்கும் மறு டி உருைாக்குைதற்கும் எளியது.
4) ஒவ்பைாரு பதாகுதியும் தற்சார்பு உவேயது. இதனால் துவணத் பதாகுதிகள் டைண்ோம் என முடிவு
பசய்யப் ட்ேது.
5) லாந்தவனடுகளும் அக்டிவனடுகளும் அட்ேைவணயின் அடியில் வைக்கப் ட்ேதற்கு சரியான
காரணம் பகாடுக்கப் ட்ேது.

5. னெதிப்பிகைப்பு
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னெதிப் பிகைப்பு என் து ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள அணுக்கவள ஒன்றாகச் டசர்த்து பிவணத்து வைக்கும்
கைர்ச்சி

விவசயாகும். தனிமங்களின் ஒரு சில அணுக்கள் மட்டும் இவணகின்றன. மற்றவை

இவணைதில்வல என்ற கருத்துக்கு டகாசல் – லூயிஸ் பகாள்வக விளக்கம் அளித்துள்ளது. மந்த
ைாயுக்களின் எலக்ட்ரான் அவமப்பு என்ற கருத்வத அடிப் வேயாகக் பகாண்டு, மூலக் கூறுகள் எவ்ைாறு
உருைாகின்றன என் வத டகாசல், லூயிஸ் ஆகிடயார் விளக்கினர். ஹீலியத்வதத் தவிர மற்ற மந்த
ைாயுக்கள் அவனத்தும் அைற்றின் இவணதிறன் கூட்டில் எட்டு எலக்ட்ரான்கவளப் ப ற்றுள்ளன. இந்த
மந்த ைாயுக்கள் இவணதிறன் கூட்டில் நிவலயான எலக்ட்ரான் அவமப்வ ப் ப ற்றிருப் தால் அவை
எலக்ட்ரான்கவள ஏற் தும் இல்வல, இழப் தும் இல்வல, விவனபுரிைதும் இல்வல.
ஓர் அணுைானது மற்பறாரு அணுவிேம் அதன் இவணதிறன் கூடு எலக்ட்ரான்கவள இழந்டதா அல்லது
ங்கீடு பசய்டதா இவணதிறன் கூட்டில் எட்டு எலக்ட்ரான்கவளப் ப ற்றிருக்கும் விவளவு “எட்டு
எலக்ட்ரான் விதி” அல்லது எண்ம விதி என அவழக்கப் டுகிறது. எடுத்துக்காட்ோக, டசாடியத்தின் அணு
எண் 11. (2,8,1). அது தன் இவணதிறன் கூட்டிலிருந்து ஒரு எலக்ட்ராவன இழந்து நியான் அணுவின்
நிவலயான அவமப்வ ப் ப றுகிறது (2, 8). குடளாரின் அணுவின் எலக்ட்ரான் அவமப்பு 2, 8, 7. அது
டசாடியத்திேமிருந்து ஒரு எலக்ட்ராவனப் ப ற்று ஆர்கான் ைாயுவின் எலக்ட்ரான் அவமப்வ அவேகிறது
(2, 8, 8).
ஒரு அணுவின் குறியீட்வேச் சுற்றி அவ்ைணுவின் இவணதிறன் கூடு எலக்ட்ரான்கவளப் புள்ளிகளாகக்
குறிக்கும் அவமப்ட

லூயிஸ் புள்ளி அகமப்பு எனப் டுகிறது. இந்த எலக்ட்ரான் புள்ளி அவமப்பு அந்த

அணுவின் இவணதிறன் கூடு எலக்ட்ரான்கவளக் குறிக்கிறது. ஒற்வறப் புள்ளியானது ஒரு இவணதிறன்
கூட்டில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரான்கவளக் குறிக்கிறது. டொடியான புள்ளிகள், டொடியான எலக்ட்ரான்கவளக்
குறிக்கின்றன. அணுவின் குறியீட்வேச் சுற்றி
குறிக்கலாம். பின்னர்

க்கத்திற்கு ஒரு புள்ளி வீதம் நான்கு புள்ளிகவளக்

க்கத்திற்கு ஒரு புள்ளி வீதம் இவணதிறன் எலக்ட்ரான்கள் அவனத்வதயும்

புள்ளிகளால் குறிப்பிே முடியும்.
எதிபரதிர் மின்சுவம உள்ள இரு அயனிகளுக்கிவேடய உருைாகும் நிலமின் கைர்ச்சியானது,
அயனிகவளப் பிவணக்கிறது. இதுடை அயனிப் பிகைப்பு எனப் டுகிறது. ஓர் அணுவில் ஒரு எலக்ட்ரான்
கூடுதலாகவும் மற்பறான்றில் ஒன்று குவறைாகவும் இருந்தால் கூடுதலாக உள்ள எலக்ட்ரான், குவறைான
எலக்ட்ரான் உள்ள அணுவிற்குப்

ரிமாற்றம் பசய்யப் டுகிறது. எலக்ட்ரான்கவள இழந்த அணு டநர்

அயனியாகவும், எலக்ட்ரான்கவளப் ப ற்றுக் பகாண்ே அணு எதிர் அயனியாகவும் மாறுகின்றன.
அயனிகளுக்கு ஏற் டும் அந்தப் பிவணப்பு அயனிப் பிவணப்பு எனப் டுகிறது.
அயனிச் டசர்மங்களில் டநர்மின் அயனியும் எதிர்மின் அயனியும் ைலிவம மிக்க பிவணப் ால்
இவணந்துள்ளன. எனடை இந்தச் டசர்மங்கள்

டிகத் திண்மங்களாக உள்ளன. உருகிய நிவலயில் இவை

மின்சாரத்வதக் கேத்துகின்றன. இவை உயர் உருகுநிவல, பகாதிநிவல ஆகியைற்வறக் பகாண்டுள்ளன.
அயனிச் டசர்மங்கள் நீர் ட ான்ற முவனவுள்ள கவரப் ான்களில் கவரயக் கூடியவை. இவை அதிக
அேர்த்திவயயும் கடினத் தன்வமவயயும் பகாண்டுள்ளன. இவை விவனகளில் ஈடு டுைதால் இைற்றின்
விவனடைகம் அதிகம்.
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எலக்ட்ரான்

அவமப்வ ப்

அணுக்களுேன்

ப றும்
ங்கீடு

ைவகயில் அணுக்கள் பைளிக்கூட்டில்
பசய்து

பகாள்ைது

சகப்பிகைப்பு

உள்ள

எலக்ட்ரான்கவள

மற்ற

எனப் டும்.

சகப்பிவணப்பில்

ங்கீடு பசய்யப் டும் எலக்ட்ரான்கள் இரு அணுக்களுக்கும் ப ாதுைானவை. எனடை

இது அணுப்பிகைப்பு என்றும் அவழக்கப் டுகிறது. இரண்டு வெடிரென் அணுக்கள் டசர்ந்து ஒரு
வெடிரென் மூலக்கூவற உருைாக்குகின்றன. ஒவ்பைாரு வெடிரென் அணுவுக்கும் ஓர் இவணதிறன்
எலக்ட்ரான் உண்டு. இரண்டு வெடிரென் அணுக்கள் தம் எலக்ட்ரான்கவளப்

ங்கீடு பசய்ைதால் ஒரு

வெடிரென் மூலக்கூறு உருைாகிறது. இதனால் இவை ஹீலியம் அணுவை ஒத்த நிவலயான அவமப்வ ப்
ப றுகின்றன. சகப் பிவணப்புச் டசர்மங்கள் திே, திரை, ைாயு நிவலயில் காணப் டுகின்றன. இைற்றில்
அயனிகள் இல்வலயாதலால் இைற்றின் விவனடைகம் குவறவு. இவை மின்சாரத்வதக் கேத்துைதில்வல.
குவறந்த உருகுநிவலவய இவை ப ற்றுள்ளன.
ஒரு

டைதிவிவனயில்

ஆக்சிென்

டசர்க்கப் டுதடலா,

வெட்ரென்

எலக்ட்ரான்கள் நீக்கப் டுதடலா நிகழும் ட ாது அந்த விவன ஆக்சிஜன

நீக்கப் டுதடலா

அல்லது

ற்றம் எனப் டுகிறது. இரும்பு

ஈரக்காற்றில் துருப்பிடித்து இரும்பு ஆக்வசோக மாறுைது இதற்கு எடுத்துக்காட்ோகும். ஒரு டைதிவிவனயில்
வெடிரென் டசர்க்கப் டுதடலா, ஆக்சிென் அகற்றப் டுதடலா அல்லது எலக்ட்ரான் டசர்க்கப் டுதடலா
நிகழும் ட ாது அந்த விவன ஒடுக்கம் எனப் டுகிறது. தாமிர ஆக்வசடு வெடிரெனுேன் விவனபுரியும்
ட ாது தாமிரமாக மாறுகிறது. இது ஒடுக்கத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்ோகும். ஒரு ப ாருவள ஆக்சிெடனற்றம்
அவேயச் பசய்யும் ப ாருள் ஆக்சிஜன

ற்றி எனப் டுகிறது. மற்ற ப ாருள்கவள ஒடுக்கம் அவேயச்

பசய்யும் ப ாருள்கள் ஒடுக்கிகள் எனப் டுகின்றன.
1. சரியோ

விகடகயத் னதர்ந்வதடுக்க:

1. கார் ன் அணுவில் உள்ள இவணதிறன் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்வக?
அ) 2

ஆ) 4

இ) 3

ஈ) 5

2. டசாடியத்தின் அணு எண் 11, அது _____________ பநருக்கமான மந்த ைாயுக்களின் நிவலயான
எலக்ட்ரான் அவமப்வ ப் ப றுகிறது.
அ) ஒரு எலக்ட்ராவன ஏற்று
இ) ஒரு எலக்ட்ரோக

இழந்து

ஆ) இரண்டு எலக்ட்ரான்கவள ஏற்று
ஈ) இரண்டு எலக்ட்ரான்கவள இழந்து

3. இவணதிறன் ஆற்றல் மட்ேத்தில் 1,2 அல்லது 3 எலக்ட்ரான்கவளக் பகாண்டுள்ள அணுக்கள்
____________ அயனியாக மாற ைல்லவை
அ) னேர் அயனி

ஆ) எதிர் அயனி

4. டைதிவிவனகளில் எலக்ட்ரான்கவள ஏற்று எதிர் அயனியாக மாறக்கூடிய தனிமம்
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அ) ப ாட்ோசியம்
இ) புளூரின்

ஆ) கால்சியம்
ஈ) இரும்பு

5. உடலாகங்களுக்கும் அடலாகங்களுக்கும் இவேடய டதான்றும் பிவணப்பு
அ) அயனிப்பிகைப்பு

ஆ) சகப் பிவணப்பு

இ) ஈதல் சகப் பிவணப்பு
6. _____________ டசர்மங்கள் அதிக உருகுநிவல மற்றும் பகாதிநிவல பகாண்ேவை.
அ) சகப்பிவணப்பு

ஆ) ஈதல் சகப் பிவணப்பு

இ) அயனிப் பிகைப்பு
7. சகப்பிவணப்பு _____________ மூலம் உருைாகிறது.
அ) எலக்ட்ரான் ரிமாற்றத்தின்

ஆ) எலக்ட்ரோன் பங்கீடு

இ) ஒரு இவண எலக்ட்ரான்களின் ங்கீடு
8. ஆக்ஸிெடனற்றிகள் ____________ எனவும் அவழக்கப் டுகின்றன.
அ) எலக்ட்ரான் ஈனி

ஆ) எலக்ட்ரோன் ஏற்பி

9. பைளிக்கூட்டில் எட்டு எலக்ட்ரான்களுேன் நிவலத்த எலக்ட்ரான் அவமப்வ ப் ப ற்ற தனிமங்கள்
____________,
அ) ொடலாென்கவள
இ) மந்த ெோயுக்கள்

ஆ) உடலாகங்கள்
ஈ) அடலாகங்கள்

2. னகோடிட்ட இடத்கத நிரப்புக:
1. ஓர் அணு எலக்ட்ராவன இழந்து னேர் அயனியோகிறது.
2. ஓர் அணு எலக்ட்ராவன ஏற்று எதிர் அயனியோகிறது.
3. எலக்ட்ரான்கள் நீக்கப் டும் விவன ஆக்சிஜன

ற்றம் எனப் டுகிறது.

4. எலக்ட்ரான்கள் டசர்க்கப் டும் நிகழ்வு ஒடுக்கம் எனப் டும்.
5. எண்ம விதி என் து எட்டு எலக்ட்ரோன் விதி.
6. எலக்ட்ரான் ரிமாற்றத்தால் உருைாகும் பிவணப்பு அயனிப்பிகைப்பு.
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7. எலக்ட்ரான்கள் ங்கீடு பசய்யப் டுைதால் உருைாகும் பிவணப்பு சகப்பிகைப்பு.
8. LiAlH4 என் து ஒடுக்கியோகும்.
9. NaCl2 என் து அயனிச் னசர்மம் ஆகும்.
10. முவனைற்ற கவரப் ான்களில் கவரைது சகப் பிகைப்பு.
11. அவற பைப் நிவலயில் திண்மங்கள் அயனிப் பிகைப்பு.
3. வபோருந்தோகதத் னதர்ந்வதடு
அ) H2, Cl2, NaCl2, O2, N2
NaCl2 இது மட்டும் அயனிச் டசர்மம் ஆகும். மற்றவை சகப் பிவணப்பு டசர்மங்கள் ஆகும்.
ஆ) H2O2,Mno4, LiAIH4, Cr2O22
LiAIH4 மட்டும் ஒடுக்கியாகும். மற்றவை ஆக்சிெடனற்றிகள்.
4. தெறோ

கூற்கறக் கண்டறிந்து அெற்கறச் சரி வசய்க

அ) அயனிச் டசர்மங்கள் முவனைற்ற கவரப் ான்களில் கவரைதில்வல,
தைறு – அயனிச் டசர்மங்கள் முவனைற்ற கவரப் ான்களில் கவரைதில்வல.
ஆ) சகப் பிவணப்புச் டசர்மங்கள் உருகிய நிவலயிலும், கவரசல் நிவலயிலும் மின்சாரத்வதக் கேத்தும்.
தைறு – சகப் பிவணப்புச் டசர்மங்களில் அயனிகள் இல்வல. எனடை மின்சாரத்வதக் கேத்தாது.
5. சரியாகப் ப ாருந்துைவதத் டதர்ந்பதடு
அ) இவை அவற பைப் நிவலயில் ைாயுக்கள்
ஆ) இவை கடினமான மற்றும் பநாறுங்கும் தன்வம பகாண்ேவை.
இ) இவை மூலக்கூறு விவனகளுக்குட் டுகிறது.
ஈ) இைற்றின் உருகுநிவல குவறவு
விவே: ஆ) இவை கடினமான மற்றும் பநாறுங்கும் தன்வம பகாண்ேவை.
6. சிறுவி

ோக்கள்:

1. தனிமங்கள் எவ்ெோறு மந்த ெோயுக்களின் எலக்ட்ரோன் அகமப்பிற்கு மோறுகின்ற
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ஒரு அணு அதன் இவணதிறன் கூட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்கவள மற்பறாரு அணுவிேம் இழந்டதா
அல்லது

ங்கீடு பசய்டதா இவணைதன் மூலம் நிவலயான மந்த ைாயு எலக்ட்ரான் அவமப்வ ப்

ப றுகிறது.
எடுத்துக்காட்ோக டசாடியத்தின் அணு எண் 11 ஆகும் (2, 8, 1). இது பைளிக்கூட்டில் உள்ள ஒரு
எலக்ட்ராவன இழந்து மந்தைாயுைாகிய நியான் எலக்ட்ரான் அவமப்வ ப் ப றுகிறது. (2, 8).
குடளாரின் என்ற தனிமத்தின் அணு எண் 17 (2, 8, 7) ஆகும். இது ஒரு எலக்ட்ராவனப் ப ற்று ஆர்கான்
என்ற மந்த ைாயுவின் அவமப்வ ப் ப றுகிறது. (2, 8, 8).
2. CCI4 நீரில் ககரெதில்கல. ஆ

ோல் NaCl நீரில் ககரகிறது. கோரைம் கூறு.

அயனிச்டசர்மங்கள் நீர் ட ான்ற முவனவுள்ள கவரப் ான்களில் கவரயக் கூடியவை. எனடை அயனிச்
டசர்மமான NaCl நீரில் கவரகிறது. ப ன்சான் (C6H6) மற்றும் கார் ன் பேட்ரா குடளாவரடு (CCl4) ட ான்ற
முவனைற்ற கவரப் ான்களில் அயனிச்டசர்மங்கள் கவரைதில்வல. எனடை இைற்றில் அயனிச்
டசர்மமாகிய NaCl கவரைதில்வல.
3. எண்ம விதிகய எடுத்துக்கோட்டுடன் கூறுக.
ஒரு அணுைானது மற்பறாரு அணுவிேம் அதன் இவணதிறன் கூடு எலக்ட்ரான்கவள இழந்டதா அல்லது
ங்கீடு பசய்டதா இவணதிறன் கூட்டில் எட்டு எலக்ட்ரான்கவளப் ப ற்றிருக்கும் விவளவு “ எட்டு
எலக்ட்ரான் விதி “ அல்லது “ எண்ம விதி “ எனப் டுகிறது.
உதாரணமாக, டசாடியத்தின் அணுஎண் 11. டசாடியம் அதன் இவணதிறன் கூட்டிலிருந்து ஒரு
எலக்ட்ராவன எளிதில் இழந்து நியான் அணுவின் எலக்ட்ரான் அவமப்வ ப் ப றுகிறது.
4. தெறோ

கூற்கறக் கண்டறிந்து அெற்கறச் சரி வசய்க.

அ) அயனிச் டசர்மங்கள் முவனைற்ற கவரப் ான்களில் கவரயும்.
தைறு. அயனிச் டசர்மங்கள் முவனைற்ற கவரப் ான்களில் கவரைதில்வல.
ஆ) சகப் பிவணப்புச் டசர்மங்கள் உருகிய நிவலயிலும், கவரசல் நிவலயிலும் மின்சாரத்வதக் கேத்தும்.
தைறு. சகப் பிவணப்புச் டசர்மங்களில் அயனிகள் இல்வல. எனடை மின்சாரத்வதக் கேத்தாது.
5. பிகைப்பினு ெகககள் யோகெ?
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6. மந்த ெோயுக்கள் ஏன் மந்தத் தன்கமயுடன் கோைப்படுகின்ற

?

ஹீலியத்வத தவிர, மற்ற மந்த ைாயுக்கள் அவனத்தும் அைற்றின் இவணதிறன் கூட்டில் எட்டு
எலக்ட்ரான்கவளப் ப ற்றிருக்கின்றன. ஹீலியம் அணுவும் முழுைதும் நிரம்பிய இவணதிறன் கூட்வேப்
ப ற்றிருப் தால், அதில் டமலும் எலக்ட்ரான்கவள டசர்க்க இயலாது. இவ்ைாறாக, மந்த ைாயு அணுக்கள்
இவணதிறன் கூட்டில் நிவலயான எலக்ட்ரான் அவமப்வ

ப ற்றிருப் தால் அவை எலக்ட்ரான்கவள

இழக்கும் அல்லது ஏற்கும் தன்வமவயப் ப ற்றிருப் தில்வல. எனடை அைற்றின் இவணதிறன்
பூச்சியமாகும். இதனால் இவை மந்தத் தன்வமவய பகாண்டிருக்கின்றன.
7. அயனிச் னசர்மங்களுக்கும் சகப்பிகைப்புச் னசர்மங்களுக்கும் இகடனய உள்ை னெறுபோடுககை
அட்டெகைப்படுத்துக.
அயனிச் டசர்மங்கள்

சகப்பிவணப்புச் டசர்மங்கள்

உடலாக அணுவிலிருந்து அடலாக அணுவிற்கு அடலாக
ஒரு

எலக்ட்ரான்

இேம்

ப யர்ைதால்

அணுக்களுக்கிவேடய எலக்ட்ரான்கள்

ங்கிேப் டுைதால் உருைாகின்றன.

உருைாகின்றன.
டநர்

மற்றும்

ைலிவமயான

எதிர்

அயனிகளுக்கிவேடய எலக்ட்ரான்களின்

நிவலயின்

கைர்ச்சி

கிர்வு.

எனடை

விவச அணுக்களுக்கிவேடய ைலிவம குவறந்த கைர்ச்சி

காணப் டுகிறது.

விவச காணப் டுகிறது.

அவற பைப் நிவலயில் திண்மங்கள்

ைாயுக்கள், நீர்மங்கள், பமன்வமயான திண்மங்கள்

உருகிய

நிவலயிலும்

கவரசல்

நிவலயிலும் மின்சாரத்வத கேத்துைதில்வல

மின்சாரத்வத கேத்தும்
உருகுநிவலயும், பகாதிநிவலயும் அதிகம்

உருகுநிவலயும், பகாதிநிவலயும் குவறவு

முவனவுள்ள கவரப் ான்களில் கவரயும்

முவனைற்ற கவரப் ான்களில் கவரயும்

கடினமானது. பநாறுங்கும் தன்வமயுவேயது

பமன்வமயானது, பமழுகுத்தன்வமயுவேயது.

அயனிகள் விவனகளில் ங்டகற் தால் விவனகள் மூலக்கூறுகள்
உேனடியாகவும், மிக டைகமாகவும் நவேப றும்.
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6. அமிலங்கள், கோரங்கள் மற்றும் உப்புகள்
நீரில் கவரயும் ட ாது H+அயனிகவளடயா H3O4 (வெட்டரானியம்) அயனிகவளடயா
பகாடுப் வை அமிலங்கள் என அவழக்கப் டுகின்றன. நீரில் கவரந்து வெட்ராக்வசடு அயனிகவளத்
(OH-) தரும் ப ாருட்கள் கோரங்கள் எனப் டுகின்றன. அமிலங்களுக்கும் காரங்களுக்கும் இவேடய நிகழும்
விவனயின் ட ாது நடுநிவலயாக்கல் ஏற் ட்டு உப்பு என்ற நடுநிவல விவனப ாருள் உண்ோகிறது.
வெட்டராகுடளாரிக் அமிலம் நீருேன் விவனபுரிந்து வெட்ரென் அயனிகவளத் தருகிறது. நீர் இல்லாத
ட ாது HClல் உள்ள வெட்ரென் அயனிகவளப் பிரிக்க முடியாது.
தாைரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் காணப் டும் அமிலங்கள் கரிம அமிலங்கள் எனப் டும்.
எ.கா :HCOOH (ஃ ார்மிக் அமிலம்), CH3COOH (அசிட்டிக் அமிலம்).

ாவறகவள மற்றும் கனிமப்

ப ாருட்களிலிருந்து ப றப் டும் அமிலங்கள் கனிம அமிலங்கள் எனப் டுகின்றன. எ.கா :HCl (வெட்டரா
டகாடளாரிக் அமிலம்), HNO3(வநட்ரிக் அமிலம்). நீர்கவரசலில் ஒரு மூலக்கூறு அமிலத்திற்கு ஒரு
வெட்ரென் அயனிவயத் தருைது ஒற்கறக் கோரத்துெ அமிலமாகும். இரட்கடக் கோரத்துெ அமிலங்கள்
ஒரு மூலக்கூறு அமிலத்திற்கு இரண்டு வெட்ரென் அயனிகவளத் தருகின்றன. அடதட ால் மும்கமக்
கோரத்துெ அமிலங்கள் மூன்று வெட்ரென் அயனிகவளத் தருகின்றன.
நீரில் முழுவமயாக அயனியுறும் அமிலங்கள் ெலிகமமிகு அமிலங்கள் எனப் டும். எ.கா :
வெட்டராகுடளாரிக் அமிலம். நீரில் குதியளடை அயனியுறும் தன்வம பகாண்ேவை ெலிகம குகறந்த
அமிலங்கள் ஆகும். எ.கா :CH3COOH (அசிட்டிக் அமிலம்). அமிலங்கள் புளிப்புச் சுவை பகாண்ேவை. இவை
நீல லிட்மவச சிைப் ாக மாற்றும். பசயல்திறன் மிக்க உடலாகங்களுேன் விவனபுரிந்து வெட்ரென்
ைாயுவைத்

தருகின்றன.

காரங்களுேன்

அமிலங்கள்

விவனபுரிந்து

உப்வ யும்

உண்ோக்குகின்றன. கந்தக அமிலமானது பிற அமிலங்கவளத் தயாரிக்கவும்
தயாரிக்கவும்

யன் டுகிறது.

எனடை

இது

னெதிப்வபோருள்களின்

வெட்டராகுடளாரிக் அமிலம் கழிப் வறகவளத் தூய்வமப் டுத்தப்

நீவரயும்

ல டசர்மங்கவளத்

அரசன்

எனப் டுகிறது.

யன் டுத்தப் டுகிறது. வநட்ரிக்

அமிலம் உரங்கள், சாயங்கள், ைண்ணப் பூச்சுகள் தயாரிக்கப் யன் டுகிறது.
இரோஜ திரோெகம் என் து மூன்று ங்கு வெட்டரா குடளாரிக் அமிலமும் ஒரு ங்கு வநட்ரிக்
அமிலமும் கலந்த கலவையாகும். இது பிற அமிலங்களில் கவரயாத தங்கம், பிளாட்டினம்,
ஆகியைற்வறக்

கவரக்கப்

யன் டுகிறது.

தங்கத்வத

சுத்தம்

பசய்யவும்,

டலாடியம்

சுத்திகரிக்கவும்

இது

யன் டுகிறது.
நீரில் கவரயும் ட ாது வெட்ராக்வசடு அயனிகவளத் தருைன கோரங்கள் எனப் டுகின்றன.
இவை அமிலங்களுேன் விவனபுரிந்து உப்வ யும் நீவரயும் பகாடுக்கக் கூடியவை. நீரில் அயனியுற்று ஒரு
மூலக்கூறு காரத்திற்கு ஒரு வெட்ராக்வசடு அயனிவயத் தரு வை ஒற்கற அமிலத்துெ கோரம்
எனப் டும். நீரில் அயனியுற்று ஒரு மூலக்கூறு காரத்திற்கு இரண்டு அயனிகவளத் தரு வை இரட்கட
அமிலத்துெ கோரம் என்றும் மூன்று வெட்ராக்வசடு அயனிகவளத் தரு வை மும்கம அமிலத்துெ கோரம்
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என்றும் அவழக்கப் டுகின்றன. நீர்த்த கவரசலில் முழுைதுமாய் அயனியுறு வை ெலிகமமிகு கோரங்கள்
ஆகும். நீர்த்த கவரசலில் குதியளடை அயனியுறு வை ெலிகமகுகறந்த கோரங்கள் ஆகும்.
காரங்கள் கசப்புச் சுவை பகாண்ேவை. இைற்றின் நீர்த்த கவரசல்கள் டசாப்புப் ட ான்ற
ைழைழப்பு பகாண்ேவை. இவை சிைப்பு லிட்மவச நீலநிறமாக மாற்றும். டசாடியம் வெட்ராக்வசடு என்ற
காரம் டசாப்பு தயாரிக்கப் யன் டுகிறது. அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கவளக் கண்ேறிய லிட்மஸ் டசாதவன
யன் டுகிறது. அமிலத்தில் பினாப்தலீன் நிறமற்றுக் காணப் டும். காரத்தில் இது இளஞ்சிைப்பு நிறமாக
மாறிவிடும். பமதில் ஆரஞ்சு அமிலத்தில் இளஞ்சிைப்பு நிறத்வத உண்ோக்கும். காரத்தில் இது மஞ்சள்
நிறமாக மாறும்.
கவரசவல வெட்ரென் அயனிகள் பசறிவின் அடிப் வேயில் அளவிடுதடல pHஅைவீடு
எனப் டும். இந்த pH 0 முதல் 14 ைவர அளவிேப் டும். அமிலத்தன்வம பகாண்ே கவரசலின் மதிப்பு 7ஐ
விேக் குவறைாக இருக்கும். காரத்தன்வம பகாண்ே கவரசலின் மதிப்பு 7ஐ விே அதிகமாக இருக்கும். நமது
உேம்பின் pH மதிப்பு 2.0. நாம்

ல்துலக்கப்

யன் டுத்தும்

ற் வசகள் காரத்தன்வம பகாண்டிருப் தால்

அவை ற்களில் உள்ள அமிலத்தன்வமவய நடுநிவலயாக்கப் யன் டுகின்றன. மவழநீரின் pH மதிப்பு 7.
ஆனால் இதில் அமிலங்கள் உருைாகிக் கவரயும் ட ாது இதன் மதிப்பு 7க்குக் குவறைாக மாறிவிடுகிறது.
சாதாரண உப்புகள், கார உப்புகள், இரட்வே உப்புகள் என உப்புகளில் லைவக உண்டு. நாம் நம் அன்றாே
உணவில் NaCl என்ற சாதாரண உப்வ ப் யன் டுத்தி ைருகிடறாம். டசாடியம் கார் டனட், சலவைச் டசாோ
என அவழக்கப் டுகிறது. இது கடின நீவர பமன்னீராக்கப்

யன் டுகிறது. டசாடியம் வ

கார் டனட்

எனப் டும் டசாோ பராட்டிகள் டகக்குகள் ஆகியைற்வற மிருதுைாக்கப் யன் டுகிறது.
1. சரியோ

விகடகயத் னதர்ந்வதடுக்க:

1. Zn + 2HCl ZnCl2 +…
அ) H2

ஆ) O2

இ) CO2

2. ஆப்பிளில் உள்ள அமிலம் மாலிக் அமிலம் ஆரஞ்சில் உள்ள அமிலம் __________
அ) சிட்ரிக் அமிலம்

ஆ) அஸ்கோர்பிக் அமிலம்

3. தாைரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் காணப் டும் அமிலங்கள் கரிம அமிலங்கள். அடத ட ால்
ாவறகளிலும், கனிமப் ப ாருட்களிலும் இருக்கும் அமிலம் _____________
அ) கனிம அமிலம்

ஆ) ைலிவம குவறந்த அமிலம்

4. அமிலமானது நீல லிட்மஸ் தாவள …………………. ஆக மாற்றும்.
அ) ச்வச

ஆ) சிெப்பு

Learning Leads To Ruling

இ) ஆரஞ்சு

Page 30 of 61

General Science

Prepared By www.winmeen.com

5. உடலாகக் கார் டனட்டுகள், உடலாக வ கார் டனட்டுகள் காரத் தன்வம ப ற்றிருந்தாலும், அமிலத்துேன்
விவனபுரிந்து உப்வ யும், நீவரயும் தந்து ___________ ஐ பைளிடயற்றுகிறது.
அ) NO2

ஆ) SO2

இ) CO2

6. மனித இரத்தத்தின் pH மதிப்பு ____________
அ) 7.0

ஆ) 7.4

இ) 7.6

7. ப ாதுைாக ற் வச _____________ தன்வம ப ற்றிருக்கும்
அ) அமில ஆ) கோர இ) நடுநிவல
8. pH மதிப்பிவனக் காண தூய நீர் உன்னிேம் பகாடுக்கப் டுகிறது. அது காட்டும் நிறம் என்ன?
அ) பைள்வள ஆ) கறுப்பு இ) பச்கச
9. நீடரற்றப் ட்ே காப் ர் சல்ட ட்டின் நிறம் _____________
அ) சிைப்பு

ஆ) பைள்வள இ) நீலம்

2. னகோடிட்ட இடத்கத நிரப்புக:
1. மின்சாரத்வத கேத்தாத நீர் ெோகலெடி நீர்.
2. ாரிஸ் சாந்து நீகர உறிஞ்சும் தன்வம பகாண்ே ப ாருள்.
3. டசாப்பு தயாரிக்க னசோடியம் கைட்ரோக்கசடு யன் டுகிறது.
4. வமக்னீசியம் கைட்ரோக்கசடு ையிற்றுக் டகாளாறுக்கு மருந்து.
5. கட்டிேங்களுக்கு சுண்ணாம்பு பூச கோல்சியம் கைட்ரோக்கசடு யன் டுகிறது.
6. னசோடியம் கோர்பன

ட் கடின நீவர பமன்னீராக்கப் யன் டுகிறது.

7. டைதிப் ப ாருட்களின் அரசன் என்று அவழக்கப் டுைது சல்பியூரிக் அமிலம்.
8. ருத்தித் துணிகவள பைளுக்கப் யன் டுைது சலகெத் தூள்.
9. பராட்டி தயாரிக்கப் யன் டுைது னசோடியம் கப கோர்பன

ட்.

10. முறிந்த எலும்புகவள ஒட்ே வைக்கப் யன் டுைது போரிஸ் சோந்து.
3. சிறுவி

ோக்கள்:

1. னசோடியம் கைட்ரோக்கசடுடன் விக
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Cu, Ag (தாமிரம், பைள்ளி)
2. அமிலங்களின் பயன்கள் ஏனதனும் ேோன்கிக

எழுதவும்.

1. கந்தக அமிலம் (சல்பியூரிக் அமிலம்) டைதிப் ப ாருட்களின் அரசன் என்று அவழக்கப் டுகிறது.
2. சிட்ரிக் அமிலம் உணவுப் ப ாருட்கவளப் தப் டுத்தப் யன் டுகிறது.
3. வநட்ரிக் அமிலம் விைசாயத்தில் உரமாகப் யன் டுகிறது.
4. கார் ானிக் அமிலம் காற்று அவேக்கப் ட்ே ானங்களில் யன் டுகிறது.
5. ோர்ோரிக் அமிலமானது பராட்டிச் டசாோவின் ஒரு குதிப்ப ாருளாகும்.
6. ஆக்ஸாலிக் அமிலம் குைார்ட்ஸ்

டிகத்தில் இரும்பு மற்றும் மாங்கனீசு

டிவுகவள சுத்தம் பசய்யவும்,

மரப்ப ாருட்கவளத் தூய்வமயாக்கவும், மற்றும் கருப்புக்கவறகவள நீக்கவும் யன் டுகிறது.
3. விெசோயத்தில் மண்ணின் pH மிக முக்கியமோ

து. சிட்ரஸ் பழங்கள், அரிசி மற்றும் கரும்பு விகைய

னதகெப்படும் மண்ணின் தன்கமகய எழுதவும்.
விைசாயத்தில் மண்ணின் pH மிக முக்கியமானதாகும். சிட்ரஸ்

ழங்களுக்கு காரத்தன்வமயுவேய

மண்ணும், அரிசிக்கு அமிலத்தன்வமயுவேய மண்ணும் மற்றும் கரும்பிற்கு நடுநிவலத் தன்வம
பகாண்ே மண்ணும் டதவைப் டுகிறது.
4. அமில மகழ எப்வபோழுது ஏற்படும்?
ைளிமண்ேலத்தில் கந்தகம் மற்றும் வநட்ரெனின் ஆக்வசடுகள் காணப் டுகின்றன. இவை மவழ நீரில்
கவரந்து கந்தக அமிலம், வநட்ரிக் அமிலத்வத நீரில் உருைாக்குகின்றன. இது அமில மவழ
எனப் டுகிறது. மவழ நீரில் இவ்ைாறு அமிலம் கலப் தால் மவழ நீரின் pH மதிப்பு 7க்கும் குவறைாக
மாறுகிறது. இந்த நிவலயில் மவழ நீர் அமில மவழ என்று அவழக்கப் டுகிறது.
5. போரிஸ் சோந்தின் பயன்ககைக் கூறு.
1. முறிந்த எலும்புகவள ஒட்ே வைப் தற்குப் யன் டுகிறது.
2. சிவலகளுக்கான ைார்ப்புகவளச் பசய்யப் யன் டுகிறது.
6. இரோஜ திரோெகம் ெகரயறு.
உடலாகங்களில் தங்கம் மற்றும் பைள்ளி மட்டுடம HCl மற்றும் HNO3 உேன் விவனபுரிைதில்வல. ஆனால்
இந்த இரண்டு அமிலங்களின் கலவை தங்கத்வதக் கவரக்கும் திறனுள்ளது. அந்த கலவையின் இராெ
திராைகம் எனப் டுகிறது. இதில் மூன்று

ங்கு வெட்டரா குடளாரிக் அமிலமும் ஒரு

ங்கு வநட்ரிக்

அமிலமும் கலந்துள்ளன.
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என்றோல் என்

? உதோரைம் வகோடு.

காரங்கள், அமிலங்களுேன் விவனபுரிந்து உப்வ யும், நீவரயும் தருகின்றன. இது நடுநிவலயாக்கல்
எனப் டுகிறது.
KOH + HCl  KCl + H2O
டமடல குறிப்பிட்ே விவன, காரத்திற்கும் அமிலத்திற்கும் இவேடய ஏற் டும் நடுநிவலயாக்கல் விவன
எனப் டும்.
8. மகழநீர் மின்சோரத்கதக் கடத்தும். அனத சமயத்தில் ெோகலெடி நீர் மின்சோரத்கத ஏன் கடத்தோது?
ைாவலைடி நீர் தூய நீராகும். இதில் உப்புகள் மற்றும் அயனிகள் கிவேயாது. எனடை இது மின்சாரத்வதக்
கேத்துைதில்வல. மவழநீரில் உப்புகள் கவரந்திருப் தால் இதில் அயனிகள் உள்ளன. எனடை இது
மின்சாரத்வதக் கேத்துகிறது.
9. போரிஸ் சோந்து நீரற்ற வகோள்கலனில் கெத்து போதுகோக்கப்பட னெண்டும் ஏன்?
ாரிஸ் சாந்து நீவர உறிஞ்சும் தன்வம பகாண்ே ப ாருள் (hygroscopic) ஆகும். இது ைளிமண்ேலத்தில்
உள்ள நீவர உறிஞ்சி எளிதில் நீர்த்துப் ட ாய்விடும். எனடை இதவன நீரற்ற பகாள்கலன்களில் வைத்துப்
ாதுகாக்க டைண்டும்.
10. சல்பியூரிக் அமிலம் “னெதிப் வபோருட்களின் அரசன்” என்று அகழக்கப்படுகிறது. ஏன்?
சல்பியூரிக் அமிலம் மற்ற அமிலங்கவளத் தயாரிக்கவும் ல டசர்மங்கள் தயாரிப் தற்கும் யன் டுகிறது.
ைாகன மின்கலங்களிலும் இது

யன் டுகிறது. எனடை இது “டைதிப் ப ாருட்களின் அரசன்” என்று

அவழக்கப் டுகிறது.
11. தெகற திருத்தி எழுதவும்.
அ) சலகெ னசோடோ, னகக் மற்றும் வரோட்டிககை வமன்கமயோக மோற்றுகிறது.
தெறு. டகக் மற்றும் பராட்டிகவள பமன்வமயாக மாற்றுைது சவமயல் டசாோைாகும்.
ஆ) கோல்சியம் சல்னபட் வைமிகைட்னரட் என்பது துணிககை வெளுக்கப் பயன்படுகிறது.
தெறு. கால்சியம் சல்ட ட் பெமி வெட்டரட் எனப் டும்

ாரீஸ் சாந்து முறிந்த எலும்புகவள

ஒட்ேவைக்கப் யன் டுகிறது.
கால்சியம் ஆக்ஸிகுடளாவரடு எனப் டும் சலவைத்தூள் துணிகவள பைளுக்கப் யன் டுகிறது.
12. வபோருந்தோதகத கண்டுபிடி.
எலுமிச்வச சாறு, வீட்டு உ டயாக அம்டமானியா, காபி
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விகட: வீட்டு உ டயாக அம்டமானியா.

உயிரியல்
7. திசுக்களின் அகமப்பு
ஒடர மாதிரியான டதாற்றம், அவமப்பு மற்றும் பசயல் ாடுகள் பகாண்ே பசல்களின் பதாகுப்பு
திசுக்கள் ஆகும். தாைரத் திசுக்கவள இரு ைவகயாகப் பிரிக்கப் டுகின்றன. அவை 1. ஆக்குத்திசு 2.
நிவலயான திசு. பதாேர்ந்து

குப் வேயும் தன்வம பகாண்ே ஒத்த அளவுவேய முதிர்ச்சி அவேயாத

பசல்களின் பதாகுப்பு ஆக்குத்திசு ஆகும். இவை தாைரங்களின் ைளர்ச்சி நவேப றும் இேங்களாகிய
தண்டின் நுனிப் குதி, டைரின் நுனிப் குதி, இவல மூலங்களில் காணப் டும். இைற்றிற்கு ப ரிய
நியூக்ளியஸ், சிறிய குமிழ்கள் உண்டு. இவை வமட்ோசிஸ் பசல் குப்புக்கு உட் ேக் கூடியவை.
ஆக்குத்

திசுக்கள்,

அவமவிேத்வத

அடிப் வேயாகக்

பகாண்டு

மூன்று

ைவககளாகப்

பிரிக்கப் டுகின்றன. 1. நுனி ஆக்குத்திசு என் து ைளரும் டைர், தண்டு நுனிகளில் காணப் டும். இவை
தாைரத்தில் நீள் ட ாக்கு ைளர்ச்சிவய ஏற் டுத்துகின்றன. 2. இகடயோக்குத் திசு என் ன நிவலயான
திசுப் குதிகளுக்கு இவதடய காணப் டுகின்றன. இவை இவலயின் அடிப் குதியிடலா, கணுவிவேப்
குதியின் அடியிடலா காணப் டுகின்றன. 3. பக்க ஆக்குத்திசு என் ன ஆரப் ட ாக்கில்

குப் வேந்து

தாைரப் குதியின் அளவை அதிகரிக்கச் பசய்கின்றன.
ஒத்த அவமப்பு மற்றும் பசயல்கவளயுவேய பசல்களால் ஆன திசு எளியதிசு எனப் டுகிறது.
ாரன்வகமா டகாலன்வகமா, ஸ்கிளீரன்வகமா ஆகியவை இதில் அேங்கும்.

ாரன்வகமா ைறண்ே

நிலத்தாைரங்களில் நீவரயும், உணவையும் டசமித்து வைக்கிறது. டகாலன்வகமா புறத்டதாலுக்குக் கீடழ
காணப் டுகிறது. இது தாைர உறுப்புகளுக்கு ைலிவம அளிக்கிறது. ஸ்கிளீரன்வகமா லிக்னின் பகாண்ே
தடித்த சுைரால் ஆனது. இது நார்கள் மற்றும் ஸ்கிளீவரடுகள் என இருைவகயாக அவமந்துள்ளது. நார்கள்
என் ன நீண்ே கூரான பசல்களால் ஆனவை. ஸ்கிளீவரடுகள் அகன்றவை. லிக்னின் என்ற ப ாருளால்
ஆனவை. ழங்கள் மற்றும் விவதகளில் இவை காணப் டுகின்றன.
ஒன்றுக்கு டமற் ட்ே

லைவக பசல்களால் ஆனவை கூட்டுத்திசுக்கள் ஆகும். வசலம் மற்றும்

ஃபுடளாயம் இதில் அேங்கும். வசலம் நீர் மற்றும் ஊட்ேச் சத்துகவள டைரிலிருந்து இவலப் குதிக்குக்
கேத்துகிறது. இது 1) வசலம் டிரக்கீடுகள் 2) வசலம் நார்கள் 3) வசலக்குழாய்கள் 4) வசலம்

ாரன்வகமா

ஆகியைற்றால் ஆனது. ஃபுடளாயம் என் ன இவலகளில் தயாரிக்கப் ட்ே உணவை தாைரத்தின் பிற
இேங்களுக்குக் கேத்தத் துவண புரிகின்றன. இதில் 1. சல்லவேக் குழாய் கூறுகள் 2. துவண பசல்கள் 3.
ஃபுடளாயம் ாரன்வகமா 4. ஃபுடளாயம் நார்கள் ஆகியவை அேங்கும்.
விலங்குத் திசுக்கள் நான்கு ைவககளாகப் பிரிக்கப் டுகின்றன. அவையாவை: 1. எபிதீலியத்திசு 2.
இவணப்புத் திசு 3. தவசத் திசு 4. நரம்புத் திசு. எபிதீலியத் திசுக்கள் இரண்டு ைவகப் டும். 1. எளிய
எபிதீலியம் என் து அடித்தளச் சவ்வின் மீது அவமந்த ஒற்வற அடுக்கு பசல்களாகும். 2. கூட்டு எபிதீலியம்
என் து

ல அடுக்கு பசல்களால் ஆனது. எளிய எபிதீலியம் நான்கு ைவககளாகப் பிரிக்கப் ட்டுள்ளது. 1.
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தட்கட எபிதீலியம் என் து பமல்லிய தட்வேயான பசல்களால் ஆனது. 2. க

சதுர ெடிவெோத்த

எபிதீலியம் ஒற்வற அடுக்கு கனசதுர பசல்களால் ஆனது. இந்தத் திசு வதராய்டு, உமிழ்நீர், வியர்வைச்
சுரப்பிகளில் உள்ளது. 3. தூண் எபிதீலியம் நீண்ே தூண்கவளப் ட ான்ற ஒற்வற அடுக்கு பசல்களால்
ஆனது. இவை சுரத்தல், உறிஞ்சுதல் ட ான்ற டைவலகவளச் பசய்கின்றன. 4. குறுயிகழ எபிதீலியம்
என் து டராமங்கள் ட ான்ற பமன்வமயான பைளி நீட்சிகவளக் பகாண்டுள்ளது. இது சுைாசப்
ாவதயிலும், சிறுநீரகக் குழாய்களிலும் காணப் டுகிறது. 5. சுரக்கும் எபிதீலியம் என் ன மாற்றம் அவேந்த
சிறப் ான சுரக்கும் பசல்களான எபிதீலியம் ஆகும்.
அதிக அளவில்

ரைலாகக் காணப் டும் இகைப்புத்திசு ஆகும்.

கட்ேவமப்வ யும் ஆதரவையும் அளிக்கிறது. முகறயோ

லைவகத் திசுக்களுக்கு

இகைப்புத் திசு என் து பசல்கள் மற்றும்

நார்கவளக் பகாண்ேது. இந்த டமட்ரிக்ஸில் பகாலாென் நார்கள், மீள்நார்கள் மற்றும் ஃவ ப்டராபிளாஸ்ட்
பசல்கள் உள்ளன. அடிப்ட ாவசட் பசல்கள் பகாழுப்பு டசமிப்பிேமாகப்
இகைப்புத் திசு என் து குருத்பதலும்பு மற்றும் எலும்வ

ணியாற்றுகின்றன. ஆதோர

உள்ளேக்கியது. அடர்த்தியோ

இகைப்புத்

திசுவில் தவச நாண்களும், தவச நார்களும் உள்ளன. இரத்தம் மற்றும் நிணநீர் ஆகியவை திரெ
இகைப்புத் திசுக்களாகும். தவசத்திசுைானது ைரித்தவச, ைரியற்றதவச, இதயத்தவச ஆகிய மூன்று
ைவகத் தவசகள் பகாண்ேதாகும். எலும்புத் தவசகள் ைரித்தவசகள் ஆகும். இவை நம்மால் இயக்கப் டும்
இயக்குதவசகள் ஆகும். ேரம்புத்திசுக்கள் என் ன நரம்பு பசல்கள் மற்றும் நியூரான்களால் ஆனவை.
இவை தூண்ேல்கவளப் ப ற்று சமிக்வகவய அனுப்புகின்றன.
விலங்கு பசல்களில் மூன்று ைவகயான பசல்
ஏவமட்ோசிஸ் எனப் டும் டநரடிப்
எனப் டும் குன்றல்

குப்புகள் நவேப றுகின்றன. அவை 1.

குப்பு 2. வமட்ோசிஸ் எனப் டும் மவறமுக

குப்பு 3. மியாசிஸ்

குப்பு. ஏவமட்ோசிஸ் என து டநர்முக பசல் பிரிதல் ஆகும். வமட்ோசிஸ்

குப்பு

முவறயில் புடராநிவல, பமட்ோ நிவல, அனா நிவல, டீடலாநிவல என்ற நான்கு நிவலகளில்

குப்பு

ஏற் டுகிறது. மியாசிஸ் குப்பு மூலம் இனச் பசல்கள் அல்லது டகமிட்டுகள் உருைாக்கப் டுகின்றன. இங்கு
குடராடமாடசாம் எண்ணிக்வக இருவமய நிவலயிலிருந்து ஒருவமய நிவலக்குக் குவறக்கப் டுைதால்
இது குன்றல்

குப்பு எனப் டுகிறது. மியாசிஸ்

குப்பின் மூலம் நிவலத்த குடராடமாடசாம்களின்

எண்ணிக்வக

ராமரிக்கப் டுகிறது. இதன் மூலம் மரபியல் டைறு ாடுகள் ஒரு சந்ததியிலிருந்து மறு

சந்ததிக்குக் கேத்தப் டுகின்றன.
1. சரியோ

விகடகயத்ை னதர்ந்வதடுக்க:

1. ஒரு ஆக்குத்திசு பகாண்டிருப் து
அ) பகுப்பகடயக் கூடிய மற்றும் நிகலயில் உள்ை முதிர்ச்சியுள்ை வசல்கள்
ஆ) முதிர்ந்த பசல்கள்
இ) உயிரற்ற பசல்கள்
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ஈ) ஸ்கிளிரன்வகமா பசல்கள்
2. உயிருள்ள பமல்லிய சுைருவேய லடகாண ைடிை பசல்கள் பகாண்டுள்ள திசு
அ) ாரன்வகமா

ஆ) டகாலன்வகமா

இ) ஸ்கிளிவரன்வகமா

ஈ) னமனல கூறிய எதுவும் இல்கல

3. நார் பகாண்டுள்ளது
அ) ாரன்வகமா

ஆ) ஸ்கிளிரன்ககமோ

இ) டகாலன்வகமா

ஈ) ஏதும் இல்வல

4. குடளாரன்வகமா உருைாக்கம் _____________ ல் அறியப் ட்ேது.
அ) குனைோனரோலோவின் கசட்னடோபிைசத்தில்
ஆ) ச்வசபூஞ்சாணம் அஸ் ர்ஜில்லாவின் வமசிலியத்தில்
இ) மாஸ்வுவேய ஸ்ட ார் டகம்சூலில்
ஈ) வ னாஸின் மகரந்த குழாயில்
5. துவணபசல்கள் ____________ வுேன் மிக பநருக்கமாக இவணந்துள்ளன.
அ) சல்லகடக் கூறுகள்

ஆ) ாத்திர கூறுகள்

இ) ட்வரக்டகாம்கள்

ஈ) துவண பசல்கள்

6. கீழ்க்கண்ே எது ஒரு கூட்டுத் திசுைாகும்.
அ) ாரன்வகமா

ஆ) டகாலன்வகமா

இ) கசலம்

ஈ) ஸ்கீளிரன்வகமா

7. ஏடரன்வகமா எதில் கண்ேறியப் ட்ேது.
அ) பதாற்று தாைரம்

ஆ) நீர்ெோழ் தோெரம்

இ) சதுப்புநில தாைரம்

ஈ) ைறண்ே தாைரம்

8. கீடழ உள்ளைற்றில் எது ஒன்று சாத்தியம்? ஒரு மனிதனின் நீண்ே வக எலும்புகள் இரண்டு வி த்தில்
இேம்மாறி அவமயப ற்றது.
அ) தவசநார்
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ஈ) சிற்றிவே திசு விரிசல் அவேைது

9. ைரியில்லா தவச எதில் கண்ேறியப் ட்ேது
அ) இரத்த நாளங்கள்

ஆ) இவரப்வ

ாவத

இ) சிறுநீர்ப்வ

ஈ) இகெ அக

த்திற்கும்

10. கீழ்கண்ேைற்றில் எது நியூரானில் இல்வல
அ) சோர்க்னகோவலம்மோ

ஆ) ஒருங்குமுவனப்புகளில்

இ) நியூடராலம்மா

ஈ) ஆக்ஸான்

11. நீண்ே கிவளகளற்ற ல உட்கரு பசல்கள்
அ) ெரித்தகச வசல்கள்

ஆ) பமன் தவசகள்

இ) இதய தவசகள்

ஈ) இைற்றில் ஏதுமில்வல

12. இவணப்புத்திசுவின் பைள்வள நார்கள் பகாண்டுள்ளது
அ) இலாஸ்டின்

ஆ) பரடிகுலார் நார்கள்

இ) வகோலோஜன்

ஈ) வமடயாசின்

13. தூரிவக எல்வல எபிதிலியம் எதில் கண்ேறியப் ட்டுள்ளது
அ) இவரப்வ

ஆ) சிறுகுேல்

இ) அண்ேக் குழல்

ஈ) வதோண்கட

14. மிருதுைான தவச காணப் டுைது
அ) கர்ப் ப்வ

ஆ) தமணி

இ) சிவற

ஈ) இகெ அக

த்திலும்

15. எந்த தவச தன்னிச்வசயற்றதாக பசயல் டும்
1. ைரித் தவசகள்

2. பமன் தவசகள்

3. இதய தவசகள்

4. எலும்புச் சட்ேக தவசகள்

அ) 1 மற்றும் 2
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ஈ) 1 மற்றும் 4

16. நரம்பு பசல்கள் ப ற்றிறாதது
அ) ஆக்சான்

ஆ) நரம்பு நுனி

இ) தகச ேோண்கள் ஈ) பேன்ட்வரட்
17. தவச நாண்கவள இவணப் து
அ) குருத்பதலும்வ தவசகளுேன்

ஆ) எலும்கப தகசகளுடன்

இ) தவசநார்கள் தவசகளுேன்

ஈ) எலும்வ எலும்புகளுேன்

18. சில ைவக பசல்களில் இரட்வேவமய எண்ணிக்வக குடராடமாடசாம்கள் அவர எண்ணிக்வகயாக
குவறகிறது. இவ்ைவகயான பசல் குப்பு எதில் நவேப றுகிறது.
அ) விந்தகத்தில் மட்டும்

ஆ) கருப்வ யில் மட்டும்

இ) கருப்கப மற்றும் விந்தகம் இரண்டிலும்

ஈ) அவனத்து உேல் பசல்களில்

2. னகோடிட்ட இடத்கத நிரப்புக:
1. கூட்டுத்திசு திசுக்கள் ஒன்றுக்கு டமற் ட்ே ைவக பசல்களால் உருைானது மற்றும் இவைகள்
ஒற்றிவணந்து ஒரு அலகாக டைவல பசய்கிறது.
2. உள்ளுறுப்புகளுக்கு னகோலன்ககமோ திசுக்கள் உறுதிவய அளிக்கின்றன.
3. ாரன்வகமா, குடளாடரான்வகமா, ஸ்கிளிரன்வகமா ஆகியவை எளிய ெகக ைவகயான திசு
4. கசலம் மற்றும் புனைோயம் ஆகியவை கூட்டுத்திசுக்களாகும்.
5. குறுயிவல பகாண்ே எபிதீலிய பசல்கள் நமது உேலின் சுெோசக்குழோய், சிறுநீரகக்குழல், அண்டக்குழல்
குதியில் உள்ளன.
6. சிறுகுேலின் புறணி தூண் எபிதீலியம் ஆல் ஆனது.
7. இருைவகயான எலும்பு இவணப்புத் திசுக்கள் எலும்பு மற்றும் குருத்வதலும்பு ஆகும்.
8. மனிதனில் 46 குடராடமாடசாம்கள் உள்ளன. அைர்களின் விந்து மற்றும் முட்வேகள் ஒவ்பைான்றும் 23
குடராடமாடசாம்கள் ப ற்றிருக்கும்.
9. மியாஸிஸ் நிகழ்ச்சியில் குடராடமாடசாம்கள் டொடியிடும் ட ாது, ஒத்திகசெோ

குடராடமாடசாம்கள்

ஒன்றின் க்கம் ஒன்றாக அவமந்திருக்கும்.
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10. ஒத்த அவமப்பினால் ஆனவை எளிய திசு ஆகும்.
11. உயிருள்ள பசல்களால் ஆன எளிய திசு போரன்ககமோ.
12. தட்கட எபிதீலியம் ைாய்குழியின் பைளி அடுக்வக உருைாக்குகிறது.
13. சிறுகுேல் ாவத மற்றும் குரல்ைவள மூடிவயச் சூழ்ந்துள்ளது தூண் எபிதீலியம்.
3. வபோருத்துக:
1. ஸ்கிளிவரடுகள்

அ) குடளாரன்வகமா

2. சுங்கணிகம்

ஆ) ஸ்கிளிவரன்வகமா

3. எளியதிசு

இ) டகாளன்வகமா

4. துவணபசல்

ஈ) வசலம்

5. டிரக்கீடுகள்

உ) ஃபுடளாயம்

விகட: 1 – ஆ, 2 – அ, 3 – இ, 4 – உ, 5 – ஈ
பிரிவு – 1

ெ

பிரிவு – 2

பிரிவு – 3

எண்
1.

தூண் எபித்தீலியம்

அ) உறிஞ்சுதல்

அ) தவசவய நிவலநிறுத்தல்

2.

எலும்புகள்

ஆ) ஆக்சான்

ஆ) ஒழுங்குமுவணப்புகள்

3.

நியூரான்கள்

இ) உேல்கட்ேவமப்பு

இ) சுரத்தல்

4.

சிற்றிவே தவச

ஈ) தளப்ப ாருள்

ஈ) குறுஇவழப்பு

5.

நாக்கு

உ) பதாண்வே

உ) வ ப்டராஃபிளாஸ்ட்

6.

எபித்தீலியம்

ஊ) ைரித்தவச

ஊ) உள்ளுறுப்பு திசு

விகட: 1-உ-ஈ, 2-இ-அ, 3-ஆ-ஆ, 4-ஈ-உ, 5-ஊ-ஊ, 6-அ-இ.
4. சரியோ தெறோ எ

க் கூறுக. தெறு எனில் சரியோ

கூற்கற எழுதுக.

1. எபிதீலிய திசு விலங்கு உடலின் போதுகோப்பு திசுெோகும்.
விகட: தெறு. கூட்டு எபிதீலியம் விலங்கு உேலின் ாதுகாப்பு திசுைாகும்.
2. எபிதீலிய அடுக்கு உடல் மற்றும் சுற்றுப்புற சூழலுக்கு இகடனய வபோருள் பரிமோற்றம் ேகடவபறுெகத
ஒழுங்குபடுத்துெதில்கல.
விகட: தெறு. எபிதீலியம் உறிஞ்சுதவலயும், கழிவுகவள அகற்றுைவதயும் ஒழுங்குப் டுத்துகிறது.

Learning Leads To Ruling

Page 39 of 61

General Science

Prepared By www.winmeen.com

3. எலும்பு மற்றும் குருத்வதலும்பு ஆகியகெ சிற்றிகத இகைப்பு திசுவின் இருெககயோகும்.
விகட: தெறு. எலும்பு மற்றும் குருத்பதலும்பு ஆகியவை எலும்பு இவணப்பு திசுவின் இருைவகயாகும்.
4. ெரிவகோண்ட மற்றும் ெரி அற்ற திசுக்கள் எபிதீலிய திசுக்கள் ெகககைோகும்.
விகட: தெறு. ைரி பகாண்ே மற்றும் ைரி அற்ற திசுக்கள் தவசகளின் ைவககளாகும்.
5. ஒரு தனி ேபரின் ெைர்ச்சியின் னபோது னதோல் வசல்களில் பிைவுறுதல் புறப்பரப்பில் உள்ை இழந்த
வசல்களுக்கு பதிலோக புதிய வசல்ககை உருெோக்குெதற்கு மட்டுனம ஏற்படும்.
விகட: தெறு. டதால் பசல்களில் பிளவுறுதல் ைளர்ச்சிக்கும் இறந்த பசல்கவளப் புதுப்பிக்கவும்
யன் டும்.
6. போரன்ககமோ ஒரு எளிய திசு.
விகட: சரி
7. ஃபுனைோயம் கூட்டுத்திசுக்கைோல் ஆ

து.

விகட: தெறு. ஃபுடளாயம், சல்லவேக் குழாய்கள், துவண பசல்கள், ஃபுடளாயம்

ாரன்வகமாைால்

ஆனவை.
8. னகோலன்ககமோவில் ேோைங்கள் கோைப்படுகின்ற

.

விகட: தெறு. நாளங்கள் வசலம் திசுக்களில் காணப் டுகின்றன.
5. கூற்று மற்றும் கோரைம் ெகக னகள்விகள்:
1. கூற்று : இயற்வகயாக ைரியற்ற தவசகள் தன்னிச்வசயானது என்று கூறப் டுகிறது.
கோரைம் : ைரியற்ற தவசகள் நமது விருப் த்டிதன் கட்டுப் ாட்டில் உவேயது ஆகும்.
அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. டமலும், காரணமும் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் இல்வல.
இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தைறு.
ஈ) கூற்று மற்றும் கோரைம் இரண்டும் தெறு.
2. கூற்று: எபிதிலீயம் மற்றும் இவணப்புத் திசுக்களுக்கு இவேடய ப ாருட்கள் ரிமாற்றம் ரவுதல் மூலம்
நவேப றுகிறது.
கோரைம் : எபிதீலிய பசல்களில் இரத்த நாளங்கள் இல்வல.
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அ) கூற்று மற்றும் கோரைம் இரண்டும் சரி. னமலும், கோரைமும் கூற்றுக்கோ

சரியோ

விைக்கமோகும்.

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் இல்வல.
இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தைறு.
ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தைறு.
6. சுருக்கமோக பதில் தருக:
1. இருெகக ஸ்கிளிரன்ககமோகெ பற்றி எழுதுக.
ஸ்கிளிரன்வகமா இருைவக பசல்களால் ஆனது. அவையாைன:
1. நார்கள் மற்றும் 2. ஸ்கிளீவரடுகள்.
2. கசலம் மற்றும் ஃபுனைோயமில் கூறுகளின் வபயகர எழுதுக.
1. வசலம் டிரக்கீடுகள், 2. வசலம் நார்கள், 3. வசலக்குழாய்கள், 4. வசலம் ாரன்வகமா
ஃபுனைோயத்தின் கூறுகள்: 1. சல்லவேக் குழாய் கூறுகள்

துவண

2.

பசல்கள்,

ஃபுடளாயம்

3.

ாரன்வகமா, 4. ஃபுடளாயம் நார்கள்.
3. மனிதனில் தகசகய எலும்புடன் இகைக்கும் திசுவின் வபயர் என்

?

தவச நாண்கள்.
4. ேமது உடலில் வகோழுப்கப னசமிக்கும் திசுவின் வபயர் என்

?

அடிப்ட ாவசட் எனப் டும் பகாழுப்புத்திசு.
5. திரவு அணியுடன் உள்ை இகைப்பு திசுவின் வபயர் எழுது.
இரத்தம், நிணநீர்.
6. மூகையில் உள்ை திசுவின் வபயர் எழுது.
நரம்புச் பசல்கள், நியூரான்கள்.
7. இகட ஆக்கத்திசு யோகெ? எவ்ெோறு அகெ மற்ற ஆக்குத்திசுவிலிருந்து னெறுபடுகின்ற

.

இவேப் ட்ே நிவலயான திசுக்கள் முதல்நிவல ஆக்குத்திசுவிலிருந்து உருைாகுைதால், ஆக்குத்திசுவின்
ஒரு

குதி பிரிந்து நிவலயான திசுப் குதிகளுக்கு இவேடய இவை காணப் டுகின்றன. இவே

ஆக்குத்திசு இவலயின் அடிப் குதியிடலா (எ.கா : வ னஸ் தாைரம்), கணுவிவேப் குதியின் அடியிடலா,
(எ.கா. புற்கள்) காணப் டுகின்றன.
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8. நீ எவ்ெோறு ஆக்குத்திசுகெயும் நிகலத்த திசுகெயும் னெறுபடுத்துெோய்?
ஆக்குத்திசுக்கள் நன்கு

குப் வேயும் திசுைாகும். ஆதலால் இவை தாைரத்தில் நவேப றும் முதலாம்

ைளர்ச்சி மற்றும் இரண்ோம் ைளர்ச்சிக்குக் காரணமாக உள்ளன.
நிவலத்த திசுக்கள்

குப் வேயும் திறவன நிரந்தரமாகடைா அல்லது தற்காலிகமாகடைா இழந்த

திசுக்களாகும். சில டநரத்தில் அவை குதி அல்லது முழு ஆக்குத்திசுைாக மாறுகின்றன.
9. கூட்டுத்திசு என்றோல் என்
ஒன்றுக்கு டமற் ட்ே

? பல்னெறு ெககயோ

கூட்டுத்திசுவின் வபயர்ககை எழுது.

லைவக பசல்களால் ஆனவை கூட்டுத்திசுக்கள் ஆகும். அந்த பசல்கள்

அவனத்தும் ஒன்றாக ஒரு குறிப்பிட்ே

ணிவய டமற்பகாள்ளும். இவை

ாரன்வகமா மற்றும்

ஸ்கிளீரன்வகமா பசல்கவளயும் பகாண்டுள்ளன. இருந்தட ாதிலும் டகாலன்வகமா பசல்கள் இந்த
திசுவில் காணப் டுைதில்வல. ப ாதுைான உதாரணம் : வசலம் மற்றும் ஃபுடளாயம் ஆகும்.
10. ஸ்கிளீகரட்களிலிருந்து ேோர்ககை னெறுபடுத்துக.
ஸ்கிளீகரடுகள்

ேோர்கள்

ைழக்கமாக அகன்றது

நீண்ே குறுகிய இவழ ட ான்றவை

சுைரின் முடிவில் மழுங்கியவை

சுைரின் முடிவில் கூர்வமயானவை

ஒற்வறயாகக் காணப் டுகிறது

கற்வறயாகக் காணப் டுகிறது

குழிகள் ஆழமானவை

குழிகள் குறுகியவை

11. அதிக அைவு ேமது உடலில் கோைப்படும் தகச திசுக்ககை குறிப்பிடுக. அெற்றின் வசயல்போட்டிக
ெகுத்துகர.
எலும்புச்சட்ேக தவச அல்லது ைரித் தவச: இந்த தவசகள் எலும்புகளுேன் ஒட்டியுள்ளன. உேலின்
அவசவிற்குக்

காரணமாக

உள்ளன.

ஆதலால்

இவை

எலும்புச்

சட்ேக

தவச

என்று

அவழக்கப் டுகின்றன. இவை இயக்க (தன்னிச்வச) தவசகள் என்றும் அவழக்கப் டுகின்றன.
பமன் தவச அல்லது ைரியற்ற தவச: இந்த தவசகள் கதிர் ைடிவில் வமயப் குதி அகன்றும், முன் குதி
குறுகியும் காணப் டுகின்றன. இத்தவச பசல்களின் வமயத்தில் ஒடர ஒரு உட்கரு அவமந்துள்ளது.
இத்தவச நார்கள் எந்தவிதமான டகாடுகவளடயா ைரிகவளடயா ப ற்றிருக்கவில்வல. ஆதலால்,
இவை பமன்வமயான தவசகள் (ைரியற்ற தவசகள்) என்று அவழக்கப் டுகின்றன. டமலும் இவை உேல்
உணர்ச்சிகளின் கட்டுப் ாட்டில் இயங்குைது இல்வல. எனடை இைற்வற இயங்கு (தன்னிவசயற்ற)
தவசகள் என்றும் அவழக்கிடறாம்.
12. எந்த திசுெோ

து தகசேோண் மற்றும் ேோர்களின் முக்கிய வபோருைோகும்? எப்படி அகெ வசயலில்

னெறுபடுகிறது?
நார்களும் ஃவ ப்டராபிளாஸ்ட் பசல்களும் தவச நாண் மற்றும் தவச நார்களின் முக்கிய ப ாருளாகும்.
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தகசேோண்கள்: இவை கயிறு ட ான்ற உறுதியான அவமப்பு பகாண்ேவை. இவை எலும்புச் சட்ேக
தவசகவள எலும்புகளுேன் இவணக்கின்றன. தவச நாண்கள் அதிக ைலிவம மற்றும் குவறந்த
பநகிழ்வுவேயவை.

இவை

இவணயான

பகாலாென்

நார்கவளக்

பகாண்ே

கட்டுகளாகும்.

இதற்கிவேயில் ஃவ ப்டராபிளாஸ்ட்கள் உள்ளன.
தகச ேோர்கள்: இவைகள் மிகவும் பநகிழும் அவமப்புவேயவை மற்றும் அதிக ைலிவமயுவேயவை.
இது எலும்புகவள எலும்புகளுேன் இவணக்கிறது. இவை மிகக் குவறந்த டமட்ரிக்வஸ ப ற்றுள்ளன.
இவைகள் மூட்டுகவள ைலிவமயவேயச் பசய்கின்றன மற்றும் சாதாரண நகர்வுகளுக்கு உதவுகின்றன.
13. தைர்ந்த இகைப்பு திசுவின் னமட்ரிக்ஸ்ஸில் உள்ை ேோர்கள் எகெ?
1. பகாலாென் நார்கவள

2. மீள் நார்கள்

3. ஃவ ப்டராபிளாஸ்ட் பசல்கள்

14. அடர்ந்த இகைப்பு திசுவில் எவ்ெோறு வகோலோஜன் ேோர்கள் ஏற்படுகிறது?
அேர்ந்த இவணப்புத் திசுக்களில் உள்ள பகாலாென் நார்களில் ஃவ ப்டரா பிளாஸ்ட் உள்ளது. இது
கயிறு ட ான்ற உறுதியான அவமப்வ

பகாண்ேது. இது எலும்புச் சட்ேகத் தவசகவள எலும்புேன்

இவணக்கிறது. இது அதிக ைலிவமயும் பநகிழ்வும் பகாண்ேது.
15. எலும்பு இகைப்பு திசு என்றோல் என்

? எப்படி அகெ ேமது உடல் வசல்கள் வசயல்பட உதவுகிறது?

இது திேமான, விவறத்த மற்றும் உறுதியான இளக்கமற்ற எலும்பு சட்ேக இவணப்புத் திசுைாகும். எலும்பு
டமட்ரிக்ஸில், கால்சியம், உப்பு மற்றும் பகாலாென் நார் நிவறந்து எலும்புகளுக்கு ைலுவை டசர்க்கிறது.
16. திசு வசல்களுக்கு மற்றும் இரத்தத்திற்கு இகடனயயுள்ை இகடத்திரவுகள் என்று அகழக்கப்படும் திசு
எது? ஏன்?
நிணநீர் என் து இரத்த தந்துகிகளிலிருந்து ைடிகட்ேப் ட்ே ஓர் நிறமற்ற திரைமாகும். இது பிளாஸ்மா
மற்றும்

இரத்த

பைள்வள

அணுக்கவளக்

பகாண்டிருக்கிறது.

இது

இரத்தத்திற்கும்

திசுத்

திரைங்களுக்கும் இவேடய ப ாருட்கவளப் ரிமாற்றிக் பகாள்ள உதவி புரிகிறது. எனடை நிணநீர் திசு
பசல்களுக்கும் மற்றும் இரத்தத்திற்கும் இவேடயயுள்ள இவேத்தரவுகள் என அவழக்கப் டுகிறது.
17. போலி

ப் வபருக்கத்தின் னபோது ஏன் னகமிட்டுகள் மியோஸிஸ் மூலம் உருெோக னெண்டும்?

நியூக்ளியார்

குப்பிற்குப் பிறகு ஒவ்பைாரு ஒருமய / டெப்லாய்டு டசய் பசல்லிருந்து இரண்டு

பசல்கள் டதான்றுகின்றன. இதனால் ஒற்வறமய குடராடமாடசாம்கவளக் பகாண்ே 4 பசல்கள்
டதான்றுகின்றன.
மியாசிஸ்ஸின்

குப்பின் மூலம் நிவலத்த குடராடமாடசாம்களின் எண்ணிக்வக

ராமரிக்கப் ட்ேது.

வமட்ோசிஸ் மூலம் டகமீட்டுகள் உருைானால் குடராடமாடசாம்களின் எண்ணிக்வக இரட்டிப் ாகும்.
இதனால் அந்த உயிரினத்தின் அவமப்பு மாறு ட்டு விடும்.
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18. கமட்டோசிஸின் எந்த நிகலயில் குனரோனமோனசோம்கள் வசல்லின் கமயப்பகுதியில் அகமகின்ற

?

எப்படி?
நகலுற்ற குடராடமாடசாம்கள் பசல்லின் வமயப் குதியில் ஒருங்கவமந்து பமட்ோ நிவல தட்வே
டதாற்றுவிக்கின்றன. ஒவ்பைாரு குடராடமாடசாமும் ஸ்பிண்டில் இவழகள் மூலம் பசன்ட்டராமியருேன்
இவணவுற்று

இருப் தால்

குடராடமாடசாமின்

குடராடமாடசாம்

பசன்ட்டராமிரும்

இவழகள் என்று

இரண்ோகப்

அவழக்கப் டுகிறது.

குப் வேந்து

அவை

ஒவ்பைாரு

ஒவ்பைான்றும்

குடராடமடிட்டுேன் ஒன்றிவணந்துள்ளன.
19. ஒரு னெறுபோடு எழுதுக.
அ) எலும்பு மற்றும் குருத்வதலும்புக்கு
எலும்பு என் து திேமானது மற்றும் உறுதியானது. ஆனால் குருத்பதலும்பு மிருதுைான அவர விவரப்புத்
தன்வம பகாண்ேது.
ஆ) எளிய மற்றும் கூட்டு எபிதிலிய திசுவிற்கு
எளிய எபிதிலியம் ஒற்வற அடுக்கு பசல்களால் உருைானது. இது சுரப்பிகள் மற்றும் உறிஞ்சிகள் மீது
காணப் டுகிறது. கூட்டு எபிதிலியம் ல பசல் அடுக்குகவளக் பகாண்ேது. இதில் நவேப றும் சுரத்தல்
மற்றும் உறிஞ்சுதல் மிகக் குவறைாகடை உள்ளது.
எலும்பு உேல்

ாகங்களுக்கு ைடிைத்வதயும் அவமப்வ யும் பகாடுக்கின்றது. குருத்பதலும்பு மூக்கின்

நுனி, காதுமேல் ஆகிய குதிகளுக்கு இளக்கத் தன்வம அளிக்கிறது.
20. ஏன் இரத்தம் ஒரு இகைப்பு திசுெோகக் கருதப்படுகிறது.
இரத்தம் உேலில் உள்ள எல்லா

குதிகளுக்கும் பசல்லக் கூடியது. இது பசல்களுக்கு ஆக்சிெவனயும்

உணவுப் ப ாருள்கவளயும் கேத்துகிறது. பசல்களில் உண்ோகும் கழிவுகவள கழிவு மண்ேலத்திற்குக்
பகாண்டு பசல்கிறது. இவ்ைாறு இரத்தம் உேலின் அவனத்துப்

குதிகளுக்கும் பசல்ைதால் இது ஓர்

இவணப்புத் திசுைாகக் கருதப் டுகிறது.
21. கமட்டோஸிஸ் வசல்பகுப்பில் புனரோப்னபோஸ் ேகடவபறும் வபோழுது கோைப்படும் நிகழ்வுகளின்
ெரிகசகய எழுதுக.
புடராநிவலயில் உள்ள உட்கருவின் உள்டள குடராடமாடசாம்கள் சிறியதாகவும், தடித்தும் புலனாகும்
அல்லது

பதரியும்

ைவகயில்

பசன்ட்ரிடயால்களாகின்றது.

அவமந்திருக்கும்.

அவை

அங்கிருந்து

பசன்ட்டராடசாம்
நகர்ந்து

பசல்லின்

பிளவுற்று
துருைப்

இருடசய்
குதிகவள

பசன்றவேகின்றன. ஒவ்பைாரு பசன்ட்ரிடயாலும் ஒளிவீசும் கதிர்களால் சூழப் ட்ேது. இவை ஆஸ்ேர்
கதிர்கள்

என்று
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பசன்ட்ரிடயால்களுக்கு

இவேயில்

அவமந்திருக்கும்.

உட்கரு

சவ்வு

மற்றும்

உட்கருமணி

(நியூக்ளிடயாலஸ்) பமல்ல ஆரம்பிக்கின்றது.
22. ஏன் மியோசிஸ் குன்றல் பகுப்பு என்றும் கமட்டோஸிஸ் சமபிைத்தல் என்றும் அகழக்கப்படுகின்ற
மியாசிஸ்

குன்றல்

குப்பு

என்றும்

அவழக்கப் டுகிறது.

ஏபனனில்

இதில்

?

குடராடமாடசாம்

எண்ணிக்வக இருவமய (2n) நிவலயில் இருந்து ஒருவமய (n) நிவலயாக குவறக்கப் டுகிறது.
மியாசிஸ் குப்பில் ஒரு தாய் பசல்லில் இருந்து நான்கு டசய் பசல்கள் உருைாக்கப் டுகின்றன.
23. இரத்தத்திலிருந்து அக

த்து இரத்தத் தட்டுககையும் நீக்கும்னபோது என்

விகைவு ஏற்படும்?

இரத்தத் தட்டுகள் இரத்தம் உவறதலுக்கு அைசியமாகும். இைற்வற இரத்தத்திலிருந்து நீக்கி விட்ோல்
இரத்தம் உவறைதில்வல. எனடை காயங்களின் ைழிடய பைளிடயறும் இரத்தம் உவறயாமல் கசிந்து
பகாண்டேயிருக்கும். இதனால் மரணம் ஏற் டும்.
24. இரத்தத்தில் எகெ உண்கமயோ
எரித்டராவசட்

எனப் டும்

வசல்கள் இல்கல? ஏன்?

இரத்தச்

சிைப் ணுக்கள்

உண்வமயான

பசல்கள்

இல்வல.

எரித்டராவசட்டுகள் உருைாகும் ஆரம் நிவலயில் மட்டும் அைற்றிற்கு உட்கரு உண்டு. இவை முதிர்ச்சி
அவேயும்ட ாது உட்கரு மவறந்து விடுகிறது. எனடை எரித்டராவசட்டுகள் இரத்தத்தில் உண்வமயான
பசல்கள் இல்வல.
25. வமட்ோஸிஸ் மற்றும் மியாசிஸ்க்கும் இவேடயயுள்ள டைறு ாட்டிவன ட்டியலிடுக.

கமட்டோசிஸ்

மியோசிஸ்

உேல் பசல்களில் நிகழ்கிறது
ைாழ்க்வக

முழுைதும்

ைளர்ச்சிவயத்

இனச் பசல்களில் நிகழ்கிறது
பதாேர குறிப்பிட்ே

ங்காற்றுகிறது.

ையதில்

இனச்பசயல் ாடு

மற்றும்

டகமிட் உருைாக்கத்தில் ங்காற்றுகிறது.

ஒரு குப்வ மட்டும் பகாண்ேது

இரு குப்புகவளக் பகாண்ேது

இரு இருமய டசய் பசல்கள் டதான்றுகின்றன.

நான்கு ஒருமய டசய் பசல்கள் டதான்றுகின்றன.

தாய் பசல்களில் குடராடமாடசாம் எண்ணிக்வக டசய்

பசல்களில்

உள்ளது ட ாலடை டசய் பசல்களிலும் ஒத்து குடராடமாடசாம்

தாய்

பசல்களில்

உள்ள

எண்ணிக்வகயிலிருந்து

காணப் டுகிறது.

அளவு குவறந்து காணப் டுகிறது.

ஒத்த டசய் பசல்கள் உருைாகின்றன.

டசய்

பசல்கள்

ஒத்திருப் தில்வல

தாய்

பசல்கவளப்
மற்றும்

ாதி
ட ால்

ரைலாக

ைவகப் டுத்தப் ட்டுள்ளன.
26. தோெர வசல்கள் விலங்கு வசல்கள் னெறுபடுத்துக
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தாைர பசல்கள்

1.

தாைர

பசல்கள்

தற்சார்பு

விலங்கு பசல்கள்
பகாண்ேவை. விலங்கு

பசல்களால்

தங்களுக்குத் டதவையான உணவை தாங்கடள முடியாது.
தயாரிக்கக் கூடியவை

இவை

உணவை
பிற

தயாரிக்க

உயிரினங்கவளச்

சார்ந்துள்ளன.

2. தாைர திசுக்களில் ஆக்குத் திசுக்களும் நிவலத்த விலங்குத் திசுக்கள் எபிதீலியத் திசு, இவணப்புத்
திசுக்களும் உண்டு.

திசு,

தவசத்திசு,

நரம்புத்

திசு

என

நான்கு

ைவகப் டும்
3. தாைர பசல்களில் இறந்த பசல்கள் அதிகம்

விலங்கு பசல்களில் உயிருள்ள பசல்கள் அதிகம்
உண்டு.

4. தாைரத் திசுக்கள் எளியவை

விலங்குத்

திசுக்கள்

சிக்கலான

அவமப்பு

பகாண்ேவை.
5. தாைர பசல்களின் ைளர்ச்சி பதாேர்ந்து நேந்து விலங்கு பசல்கள் முதிர்ச்சி அவேந்ததும் ைளர்ச்சி
பகாண்டேயிருக்கும்.

நின்றுவிடும்.

7. கீழ்கண்டெற்றிற்கு ஒரு கோரைம் வகோடு:
1. இரத்தம் ஒரு திரெ இகைப்புத் திசு
இரத்தம் உேலில் உள்ள எல்லா

குதிகளுக்கும் பசல்லக் கூடியது. இது பசல்களுக்கு ஆக்சிெவனயும்

உணவுப் ப ாருள்கவளயும் கேத்துகிறது. பசல்களில் உண்ோகும் கழிவுகவள கழிவு மண்ேலத்திற்குக்
பகாண்டு பசல்கிறது. இவ்ைாறு இரத்தம் உேலின் அவனத்துப்

குதிகளுக்கும் பசல்ைதால் இது ஒர்

இவணப்புத் திசுைாகக் கருதப் டுகிறது.
2. எலும்புக்கூடு தகசகள் சுருங்கத்தக்க புரதத்கதப் வபற்றுள்ை

.

எலும்புத் தவசகளில் வமடயாசின், மற்றும் ஆக்டின் உள்ளன. இவை சுருங்கும் தன்வம பகாண்ேன.
இைற்றின் சுருங்கி விரியும் தன்வமயால் எலும்புகளுேன் இவணக்கப் ட்டுள்ள தவசகள் சுருங்கி
விரிகின்றன.
3. இயற்ககயோ

இதய தகசகள் தன்னிச்கசயற்றகெ

இதயத் தவசகள் தன்னிச்வசயற்றவை. சீரான முவறயில் சுருங்கி விரியும் தன்வம பகாண்ேவை.
இைற்வற நம்மால் இயக்க முடியாது. எனடை இவை இதயத்வதத் பதாேர்ந்து இயக்கச் பசய்கின்றன.

8. விலங்குகளின் உறுப்பு மண்டலங்கள்
உயிரினங்களின் உேலில் உள்ள பசல்கள் இவணந்து திசுக்களாகவும்,
உறுப்புகளாகவும்,

ல

உறுப்புகள்

இவணந்து

உறுப்பு

ல திசுக்கள் இவணந்து

மண்ேலங்களாகவும்

அவமந்து

உேவல

இயக்குகின்றன. பசரிமான மண்ேலம், கழிவு நீக்க மண்ேலம், இனப்ப ருக்க மண்ேலம், இரத்த ஓட்ே
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மண்ேலம், சுைாச மண்ேலம் ஆகியவை நம் உேலில் உள்ள

ல்டைறு மண்ேலங்கள் ஆகும். பசரிமான

மண்ேலத்தில் நமது உணவு சிவதக்கப் ட்டு எளிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றப் டுகிறது. நமது உேலில்
பசரிமானமானது 1. உணவு உட்பகாள்ளல் 2. பசரித்தல் 3. உட்கிரத்தல் 4. தன்மயமாதல் மற்றும் 5. கழிவை
அகற்றல் ஆகிய ஐந்து நிவலகவளக் பகாண்ேது. நமது உணவுப் ாவதயில் ைாய், ைாய்குழி, பதாண்வே,
உணவுக் குழல், இவரப்வ , சிறுகுேல், ப ருங்குேல், மலைாய் ஆகிய உறுப்புகள் உள்ளன.
நமது உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள் உமிழ்நீவரச் சுரக்கின்றன. உமிழ்நீரில் உள்ள டயோலின் என்ற என்வசம்
ைாயில் உணவு அவரக்கப் டும்ட ாது அதில் உள்ள ஸ்ோர்ச்வச மால்டோஸ் ஆக மாற்றுகிறது. நமது
உணவுக் குழலில் ஏற் டும் அவலட ான்ற ப ரிஸ்ோலிஸ் இயக்கத்தால் உணவு இவரப்வ க்குள்
தள்ளப் டுகிறது. இவரப்வ சுரப்பிகளில் இவரப்வ நீர் சுரக்கிறது. இங்கு பசயலற்ற வெட்டராகுடளாரிக்
அமிலம் உணவில் உள்ள ாக்டீரியாக்கவள அழித்து விடுகிறது. இங்கிருந்து சிறுகுேவல அவேந்த உணவு
பசரிமானம் அவேந்து குேல் உறிஞ்சிகளால் உட்கிரகிக்கப் டுகிறது. இது இரத்தம் மற்றும் நிணநீர் மூலம்
உேலில்

உள்ள

பசல்களுக்கு

எடுத்துச்

பசல்லப் டுகிறது.

இதற்கு

தன்மயமாதல்

எனப்

ப யர்.

உறிஞ்சப் ோத மற்றும் பசரிக்காத உணவு ப ருங்குேலுக்கு அனுப் ப் டுகிறது. அங்கிருந்து மலக்குேல்
ைழிடய பசன்று குதத்தன் மூலம் பைளிடயற்றப் டுகிறது.
சிறுநீரகங்களும் டதாலும் நமது கழிவு மண்ேலத்வதச் சார்ந்தவை. பைளிடய பைப் ம் அதிகரிக்கும்
ட ாது நமது வியர்வை நாளங்கள் விரிைவேந்து அதிக வியர்வைவய பைளிடயற்றுகின்றன. வியர்வைத்
துவளயின் ைழிடய பைளிடயறும் வியர்வை ஆவியாைதற்கு டைண்டிய பைப் த்வதத் டதாலிலிருந்து
எடுத்துக் பகாள்கிறது. இதனால் டதால் குளிர்ச்சியாகவும் அதிக பைப் மவேயாமலும் ாதுகாக்கப் டுகிறது.
சிறுநீரகங்கள் அைவர ைடிைம் பகாண்ே உறுப்புகளாகும். சிறுநீரகத்தினுள் கார்பேக்ஸ் என்ற அேர்த்தியான
பைளிப் குதியும்

பமடுல்லா

என்ற

பமலிதான

இரத்தத்திலிருந்து சிறுநீவரப் பிரிப் துேன் உேலின்

உட் குதியும்

காணப் டுகின்றன.

ாய்ப ாருள் சமநிவலவயப்

சிறுநீரகங்கள்
ராமரிக்கின்றன.

இரத்தத்தின் அமில – கார சமநிவலவயப் ாதுகாக்கின்றன.
கிளாமருலஸ் மற்றும் ப ளமானின் கிண்ணம் ஆகியைற்றால் இரத்தம் ைடிகட்ேப் ட்டு சிறுநீர்
உருைானது. ைடிதிரைத்தில் உள்ள குளுக்டகாஸ், அமிடனா அமிலங்கள், வைட்ேமின்கள், டசாடியம்,
ப ாட்ோசியம் கார் டனட் ஆகியவை டதர்ந்பதடுத்து மீள உறிஞ்சுதல் என்ற நிகழ்ைால் மீண்டும்
உறிஞ்சப் டுகின்றன. ப ல்விஸ்

குதியில் டசரும் சிறுநீர் சிறுநீர்க்குழாய்கள் மூலம் சிறுநீர்ப்வ வய

அவேந்து சிறுநீர்ப் புறைழி ைழியாக பைளிடயற்றப் டுகிறது. இவதடய கமக்டியூரிஷன் அல்லது சிறுநீர்
பைளிடயற்றம் என்கிடறாம்.
மனித இனப்ப ருக்க மண்ேலத்தில் முதன்வமப்
உறுப்புகளும் உள்ளன. முதன்வமப்
உருைாக்குகின்றன. இரண்ோம்
பசயவல

நிகழ்த்தவும்

ாலின உறுப்புகளான

ாலின உறுப்புகள்

உதவுகின்றன.

இவை

ாலின உறுப்புகளும் இரண்ோம்
ாலினச் சுரப்பிகள்

ாலின

ாலின உயிரணுவை

ாலின உயிரணுவைக் கேத்தவும், இனப்ப ருக்க
ாலின

உயிரணுவையும்

ொர்டமான்கவளயும்

உருைாக்குைதில்வல.
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மனித ஆண் இனப்ப ருக்க மண்ேலத்தில் விந்தகம், விவரப்வ , விந்து நாளம், சிறுநீர்ப்
புறைழிக்குழாய், ஆணுறுப்பு மற்றும் துவண சுரப்பிகள் உள்ளன. விந்தகங்கள் என் ன ஆண்

ாலினச்

சுரப்பிகள் ஆகும். இவை வடஸ்னடோஸ்டிரோன் என்ற ஆண் ாலியல் ொர்டமாவன உற் த்தி பசய்கின்றன.
விந்தகத்தில் காணப் டும் பசர்டோலி பசல்கள் ைளரும் விந்தணுவுக்கு ஊட்ேத்திவன ைழங்குகின்றன.
விவரப்வ

என் து டதாலாலான தளர்ைான சிறு வ ட ான்ற அவமப்புவேயது. இது பைப் சீராக்கியாக

பசயலாற்றும்

உறுப் ாகும்.

சாதாரண

உேல்

பைப் நிவலவய

விே

1

முதல்

குவறைான

3°C

பைப் நிவலயில் விந்தணுவின் ைளர்ச்சி ஏற் டுகிறது. எனடை மனித இனத்தில் ஆண்களுக்கு
விவரப்வ கள் உேலுக்கு பைளிடய அவமந்திருக்கின்றன.
ப ண் இனப்ப ருக்க மண்ேலமானது அண்ேகங்கள், கருப்வ க் குழாய், கருப்வ , டயானிக்குழாய்
ஆகியைற்வற உள்ளேக்கியது. சிறுநீரகங்களுக்கு அருகில் அவமந்துள்ள அண்ேகங்கள் ப ண் இனப்
ப ருக்க சுரப்பிகள் ஆகும். இதில் முட்வே அல்லது அண்ேம் உருைானது. ஈஸ்ட்னரோஜன் மற்றும்
புனரோவஜஸ்டிரோன் ஆகிய ொர்டமான்களும் இங்கு சுரக்கின்றன. ஒவ்பைாரு மாதமும் ஒடர ஒரு கருமுட்வே
முதிர்ச்சியவேகிறது.

கருமுட்வேயானது

அண்ேகத்திலிருந்து

பைளிடயறும்

பசயல்

கருமுட்கட

வெளிப்படுதல் எனப் டுகிறது.
ஃப டலாப்பியன் குழல் என் து கருக்குழல் ஆகும். கருமுட்வேயானது அண்ேகத்திலிருந்து
ஃப டலாப்பியன் குழலுக்குள் தள்ளப் டுகிறது. கர்ப் ப்வ யானது ஒரு ட ரிக்காய் ட ான்ற தவசயாலான
பைற்றிேமுள்ள அவமப் ாகும். கருவின் ைளர்ச்சி கர்ப் ப் வ க்குள்டள நவேப றுகிறது. கர்ப் ப் வ யின்
குறுகலான அடிப் குதியானது கருப்வ

ைாய் என ஆவழக்கப் டுகிறது. இது டயானி என்ற

குதிக்குள்

பசல்கிறது. ப ண் ாலின ொர்டமானாகிய ஈஸ்ட்டராென் கருமுட்வேயின் கிராஃபியன் ாலிக்கிள் மூலம்
சுரக்கப் டுகிறது. கார் ஸ் பியூட்டியத்தினால் புடராபெஸ்டிரான் என்ற ொர்டமான் சுரக்கப் டுகிறது.
1. சரியோ

விகடகயத் னதர்ந்வதடுக்க:

1. கீழ்காண் னைற்றில் எது உமிழ்நீர் சுரப்பி இல்வல?
அ) நாைடிச் சுரப்பி

ஆ) லோக்ரிமோல்

இ) கீழ்தாவேச் சுரப்பி

ஈ) டமலண்ணச் சுரப்பி

2. மனிதனின் இவரப்வ யில் ப ரும் ாலும் பசரிப் வை ______________ ஆகும்.
அ) கார்ட ாவெட்டரட்கள்

ஆ) புரதங்கள்

இ) பகாழுப்பு

ஈ) சுக்டராஸ்

3. மூச்சுகுழலின் துவளக்குள் உணைானது நுவழைவதத் தடுப் து ____________ ஆகும்.
அ) குரல்ெகை மூடிகள்

ஆ) குரல்ைவள முவன

இ) கடின அண்ணம்

ஈ) மிருதுைான அண்ணம்
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4. பித்த நீர் ________________ பசரிக்க உதவுகிறது.
அ) புரதங்கள்

ஆ) சர்க்கவர

இ) வகோழுப்புகள்

ஈ) கார்ட ாவெட்டரட்டுகள்

5. கழிவுநீக்கம் என் து ________________ ஆகும்.
அ) காற்றிலிருந்து ஆக்ஸிெவன உள்பளடுத்து கார் ன்-வே-ஆக்வஸடு பைளியிேல்.
ஆ) இரத்தத்தின் ைழியாக பசரிமானமாக்கப் ட்ே உணவிவன உேற்திசுக்களுக்கு கேத்துதல்.
இ) இரத்தத்தின் ைழியாக பசரிமானமாக்கப் ட்ே உணவிவன உேற்திசுக்களுக்கு கேத்துதல்.
ஈ) உடலிலிருந்து உருெோ

கேட்ரஜன் சோர்ந்த கழிவுககை வெளினயற்றல்.

6. சிறுநீரகத்தின் அடிப் வேச் பசயல் அலகு _____________ ஆகும்.
அ) குேலுறுஞ்சிகள்

ஆ) கல்லீரல்

இ) வேஃப்ரோன்

ஈ) சிறுநீரகக்குழாய்

7. கீழ்காண் னைற்றில் எது வியர்வையின் உட்கூறு இல்வல?
அ) யூரியா

ஆ) புரதம்

இ) நீர்

ஈ) உப்பு

8. ஆண்களில் சிறுநீவரயும் விந்வதயும் கேத்துைதற்கான ப ாதுைான ாவத ___________ ஆகும்.
அ) சிறுநீர்க்குழாய்

ஆ) சிறுநீர்ப்புறெழி

இ) விந்துக்குழாய்

ஈ) விவதப்வ

9. கீழ்காண் னைற்றி ல் எது ப ண் இனப்ப ருக்க மண்ேலத்தில் காணப் ோத குதி?
அ) அண்ேம்

ஆ) கருப்வ

இ) விந்தகம்

ஈ) அண்ேக்குழாய்

2. னகோடிட்ட இடத்கத நிரப்புக:
1. சிறுகுேடலாடு இவரப்வ இவணயும் குதி கபனலோரஸ் ஆகும்.
2. உமிழ்நீடராடு உணவிவன கலக்குைதற்கு யன் டும் தவசயாலான, உணர்வு உறுப்பு ேோக்கு ஆகும்.
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3. கல்லீரலால் சுரக்கப் டும் பித்தநீர் தற்காலிகமாக பித்தப்கப ல் டசமித்து வைக்கப் டுகிறது.
4. உணவுப் ாவதயில் மிகவும் நீளமான குதி சிறுகுடல் ஆகும்.
5. சிறுநீர் உருைாதல், டசர்த்து வைக்கப் டுதல் மற்றும் பைளிடயற்றுதல் ட ான்றைற்டறாடு இவணந்துள்ள
உறுப்புகள் அேங்கியது கழிவுமண்டலம் எனப் டுகிறது.
6. மனித உேலானது 37°C பைப் நிவலயில் இயல் ாக பசயல் டுகிறது.
7. சிறுநீர் உருைாதல் பசயல் ாட்டில் கிளாமருலார் ைடிகட்டியிலிருந்து அதிகப் டியான நீரானது னசய்கம
சுருள் நுண்குழல் மீண்டும் உறிஞ்சப் டுகிறது.
8. ப ண்களின் உேலிலுள்ள மிகப்ப ரிய பசல் கருமுட்கட ஆகும்.
9.

கருமுட்வேயானது

அண்ேகத்திலிருந்து

பைளிடயறும்

பசயல்

வெளிப்படுதல்

கருமுட்கட

எனப் டுகிறது.
10. விந்து என் து விந்தகங்களில் உற் த்தியாகும் ஆண் ால் உயிரணுைாகும்.
11. 20 ற்கள் அேங்கிய ால் ற்கள் இரட்கடப் பல்ெரிகச ஆகும்.
12. 32 ற்கள் பகாண்ே அவமப்பு கலப்புப் பல்ெரிகச எனப் டுகிறது.
3. சரியோ தெறோ எ

க் குறிப்பிடுக. தெறு எனில் தெறோ

ெோக்கியங்ககை சரி வசய்க:

1. இகரப்கபயில் கோைப்படும் கேட்ரிக் அமிலம் உைவிலுள்ை நுண்ணுயிரிககைக் வகோல்கிறது.
விகட: தெறு. இவரப்வ யில் காணப் டும் வெட்டராகுடளாரிக் உணவிலுள்ள நுண்ணியிரிகவளக்
பகால்கிறது.
2. வசரிமோ
விகட:

த்தின் னபோது, புரதங்கள் அமின
தெறு.

பசரிமானத்தின்

ோ அமிலங்கைோக உகடக்கப்படுகின்ற

ட ாது,

புரதங்கள்

ாலிப ப்வேடு,

.
வே

ப ப்வேோக

உவேக்கப் டுகின்றன.
3. கிைோமருலோர் ெடிநீரில் அமின
குளுக்னகோஸ் மற்றும் னதகெயோ

ோ அமிலங்கள், கெட்டமின்கள், ைோர்னமோன்கள், உப்புகள்,
வபோருட்கள் கோைப்படுகின்ற

.

விகட: தெறு. ொர்டமான்கள் கிவேயாது.
4.

இயல்போ

உட்கூறுககைத்

தவிர,

சிறுநீரோ

து

உயிர்எதிரிகயவிட

(ஆண்டிபயோடிக்),

கெட்டமின்ககை அதிகம் வெளினயற்றுகிறது.
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விகட: தெறு. வைட்ேமின்கள் மீள உறிஞ்சுதல் என்ற நிகழ்ைால் மீண்டும் உறிஞ்சப் டுகின்றன.
ஆண்டி யாடிக் எனப் டும் எதிர் உயிரிகள் டசய்வம சுருள் நுண்குழல்களில் ைடிதிரைமாகக் கேந்து
சிறுநீருேன் பைளிடயறுகின்றன.
5. அண்டகத்திலிருந்து முட்கடயோ

து வெளினயறும் நிகழ்வு கருவுறுகோலம் எ

ப்படும்.

விகட: தெறு. அண்ேகத்திலிருந்து முட்வேயானது பைளிடயறும் நிகழ்வு கருமுட்வே பைளிடயறுதல்
எனப் டும்.
4. கீழ்கோண்ப

ெற்றின் பகுதிககைக் கண்டறிக:

1. இது உைவிக

வதோண்கடயிலிருந்து இகரப்கபக்கு குடல் தகச அகசவு மூலம் கடத்துகிறது.

உணவுக்குழல்.
2. சிறுகுடலின் உறிஞ்சும் தன்கமகய அதிகப்படுத்தும் விரல் னபோன்ற நீட்சியுகடயது.
குேல் உறிஞ்சிகள்.
3. வபைமோனின் கிண்ைத்தினுள் உள்ை நுண்குழோய்களின் வகோத்து.
கிளாமரூலஸ்.
4. சிறுநீரகத்திலிருந்து சிறுநீர்ப்கபக்கு சிறுநீகரக் வகோண்டு வசல்லும் வமல்லிய தகசயோலோ
குழோய்.
சிறுநீர்க் குழாய்.
5. விந்தகத்கதச் சுற்றியுள்ை சிறிய கப னபோன்ற தகசயோலோ

அகமப்பு.

விவரப்வ .
5. வபோருத்துக:
ெ.

உறுப்பு

நீக்குதல்

எண்.
1.

டதால்

அ) சிறுநீர்

2.

நுவரயீரல்கள்

ஆ) வியர்வை

3.

ப ருங்குேல்

இ) கார் ன் வே ஆக்வஸடு

4.

சிறுநீரகங்கள்

ஈ) பசரிக்காத உணவு

விகட: 1 –ஆ, 2 – இ, 3 – ஈ, 4 – அ.
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6. கூற்று மற்றும் கோரைம் ெககக் னகள்விகள்:
1. கூற்று : சிறுநீரகங்களின் ைழிடய யூரியா பைளிடயற்றப் டுகிறது.
கோரைம் : யூரியா ஒரு நச்சுத்தன்வமயுவேய ப ாருள். இரத்தத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக யூரியா
குவிந்தால் இறப்புக்கு ைழிைகுக்கும்.
அ) கூற்றும் அதற்கோ

கோரைமும் சரி. இக்கோரைமோ

து வகோடுக்கப்பட்ட கூற்றிற்கோ

சரியோ

விைக்கமோகும்.
ஆ) கூற்றும் அதற்கான காரணமும் சரி. ஆனால் இக்காரணமானது பகாடுக்கப் ட்ே கூற்றிற்கான
சரியான விளக்கமில்வல.
இ) கூற்றும் சரி காரணம் தைறானது.
ஈ) கூற்றும் மற்றும் காரணம் இரண்டும் தைறு.
2. கூற்று : இரு ாலினங்களிலும் ாலினச் சுரப்பிகள் (gonads) இரட்வே டைவலவயச் பசய்கின்றன.
கோரைம் : ாலினச் சுரப்பிகள் (goands) முதன்வம ாலியல் உறுப்புகள் என அவழக்கப் டுகின்றன.
அ) கூற்றும் அதற்கான காரணமும் சரி. இக்காரணமானது பகாடுக்கப் ட்ே கூற்றிற்கான சரியான
விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்றும் அதற்கோ
சரியோ

கோரைமும் சரி. ஆ

ோல் இக்கோரைமோ

து வகோடுக்கப்பட்ட கூற்றிற்கோ

விைக்கமில்கல.

இ) கூற்றும் சரி காரணம் தைறானது.
ஈ) கூற்றும் மற்றும் காரணம் இரண்டும் தைறு.
7. சிந்தித்தல் திறன்கள்:
1. இவரப்வ நீரில் ப ப்சின் குவறவு ட்ோல் இவரப்வ யில் எச்பசயலானது ாதிக்கப் டும்?
அ) ஸ்ோர்ச்சிலிருந்து சர்க்கவரயாக மாறும் பசரிமான மாற்றம்.
ஆ) புரதங்கள் ப ப்வேடுகளாக உவேதல்.
இ) நியூக்ளிக் அமிலங்களின் பசரிமானம்.
ஈ) பகாழுப்புகள் கிளிசராலாகவும், பகாழுப்பு அமிலங்களாகவும் உவேதல்.
விகட : ஆ) புரதங்கள் ப ப்வேடுகளாக உவேதல்.
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2. மாறி மாறி அவமந்திருக்கும் உணவுப்

ாவதயின்

ல்டைறு

குதிகவள மறு டியும் சரியாக

ைரிவசப் டுத்துக. (பதாண்வே, சிறுகுேல், இவரப்வ , ப ருங்குேல், மலைாய், ைாய், மலக்குேல்).
விகட : ைாய், பதாண்வே, சிறுகுேல், ப ருங்குேல், மலக்குேல், மலைாய்.
3. கீடழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள உேலிலிருந்து பைளிடயற்றப் ே டைண்டிய ப ாருட்கவள டதர்வு பசய்க
(யூரியா, அமிடனா அமிலங்கள், கார் ன் வே ஆக்வஸடு, யூரிக் அமிலம், குளுக்டகாஸ்).
விகட : யூரியா, கார் ன் வே ஆக்வஸடு, யூரிக் அமிலம்.
4. மால்பீஜியன் காப்ஸ்யூலுக்குள் பசல்லும் மற்றும் மால்பீஜியன் காப்ஸ்யூவல விட்டு பைளிடயறும் இரத்த
நாளங்கவளப் ப யரிடுக.
விகட : 1. மால்பீஜியன் காப்ஸ்யூலுக்குள் பசல்லும் இரத்தக் குழாய் உட்பசல் நுண் தமணி.
2. மால்பீஜியன் காப்ஸ்யூவல விட்டு பைளிடயறும் இரத்த நாளம் பைளிச்பசல் நுண் தமணி.
5. மனித சிறுநீரக மண்ேலம் ஓரிவண ____________ (நீகசிறும்ர) பகாண்டுள்ளது. இதிலிருந்து சிறுநீரானது
உருைாகிறது. ஓரிவண _____________ (சிநாறுளநீம்ரக), _______________ (வரசிநீறு) சிறுநீரகத்திலிருந்து
கேத்தி ______________ (வ றுநீசிரகப்) யில் டசர்ந்து வைக்கிறது. பின்னர் சிறுநீரானது சிறுநீர்ப்வ
சுருங்குைதால் ________________ (றுநீசிர்றழிைபு) யாக பைளிடயற்றப் டுகிறது.
விகட : சிறுநீரகம், சிறுநீரக நாளம், சிறுநீவர, சிறுநீரகப்வ , சிறுநீர் புறைழி.
8. சுருக்கமோக பதில் தருக:
1. கீழ்கோணும் வசரிமோ

வசயல்முகறயின் ஐந்து படிநிகலககை சரியோக ெரிகசப்படுத்துக.

விகட : உட்பகாள்ளுதல், பசரிமானம், உறிஞ்சுதல், தன்மயமாதல் பைளிடயற்றுதல்.
2. இகரப்கபயோ

து கைட்னரோகுனைோரிக்

இதனுகடய பணி என்

அமிலம் அடங்கிய இகரப்கப

நீகரச் சுரக்கிறது.

?

இவரப்வ யிலுள்ள வெட்டராகுடளாரிக் அமிலம் உணவிலுள்ள நுண்கிருமிகவளக் பகால்கிறது.
அத்துேன் உணவை அமிலத்தன்வம உள்ளதாக மாற்றுகிறது.
3. வசரிக்கப்பட்ட உைகெ உட்கிரகிக்க எவ்ெோறு சிறுகுடலோ

து அகமக்கப்பட்டுள்ைது?

நமது சிறுகுேல் நம் உணவுப் ாவதயின் நீண்ே குதியாகும். இது 5 முதல் 7 மீட்ேர் ைவர நீளம் பகாண்ே
சுருண்ே குழாய் ஆகும். இது முன்சிறுகுேல். நடுசிறுகுேல், பின்சிறுகுேல் என்ற மூன்று

குதிகவளக்

பகாண்ேது. இைற்றில் உள்ள குேலுறிஞ்சிகள் உணவை உட்கிரகிக்கப் யன் டுகின்றன.
4. ேமக்கு ஏன் வியர்க்கிறது?
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நமது உேல் 37°C யில் சாதாரணமாக இயங்கக் கூடியது. சுற்றுப்புற பைப் நிவல அதிகரிக்கும் ட ாது
டதாலில்

உள்ள

வியர்வைச்

சுரப்பிகள்

அதிகமாக

விரிைவேந்து

அதிக

வியர்வைவய

பைளிடயற்றுகின்றன. வியர்வை நீர் டதாலில் உள்ள வியர்வைத் துவள ைழிடய பைப் மவேந்து
பைளிடயறும் ட ாது அது ஆவியாைதற்குத் டதவையான பைப் த்வதத் டதாலிலிருந்து எடுத்துக்
பகாள்கிறது. இதனால் டதால் குளிர்ச்சியாக உள்ளது.
5. மனித சிறுநீரகத்தின் ஏனதனும் இரண்டு முக்கிய பணிககைக் குறிப்பிடுக.
1. சிறுநீரகங்கள் நம் உேலில் உள்ள

ாய்மங்கள் மற்றும் மின் குதிகள் சமநிவலயில் இருக்க

உதவுகின்றன.
2. இவை இரத்தத்தின் அமில – காரத்தன்வமவய ஒழுங்குப் டுத்துகின்றன.
3. இரத்தத்திலும் திசுக்களிலும் ஏற் டும் சவ்வூடு ரைல் அழுத்தத்வத நிவல நிறுத்துகின்றன.
4. பிளாஸ்மாவின் முக்கியக் கூறுகளான குளுக்டகாஸ், அமிடனா அமிலங்கவளத் தக்க வைத்துக்
பகாள்ள உதவுகின்றன.
6. சிறுநீர் கழிக்க னெண்டும் என்ற தூண்டுதகல எவ்ெோறு கட்டுப்படுத்த முடிகிறது?
நமது சிறுநீர்ப்வ நிவறந்ததும் ஏற் டும் உந்துதலால் சிறுநீவர நாம் பைளிடயற்றுகிடறாம். சிறுநீர்ப் புற
ைழிவயச் சுற்றி அவமந்துள்ள சுருக்கு தவசகள் மூடிய நிவலயில் சிறுநீர் பைளிைராமல் தடுக்கின்றன.
சிறுநீர் கழிக்கும் ட ாது மட்டும் இவை விரிைவேந்து சிறுநீவர பைளிடய பசல்ல அனுமதிக்கின்றன.
இந்த சுருக்கு தவசகள் நம் விருப் த்திற்குக் கட்டுப் ட்ே இயக்கு தவசகளாக இருப் தால் சிறுநீர் கழிக்க
டைண்டுபமன்ற தூண்டுதவல நம்மால் கட்டுப் டுத்த முடிகிறது.
7. ஆண் மற்றும் வபண் ைோர்னமோன்களின் வபயர்ககை எழுதுக.
ஆண் ைோர்னமோன் : பேஸ்டோஸ்டீரான்
வபண் ைோர்னமோன் : ஈஸ்ட்டராென், புடராபெஸ்டிரான்.
8. கீழ்கோணும் வசோற்கூறுககை ெகரயறுக்க.
அ) வசரித்தல் : ப ரிய, சிக்கலான, எளிதில் கவரயாத உணவு மூலக்கூறுகவள சீரண மண்ேலத்தின்
பநாதிகள் மூலம் சிவதத்து, கவரயக்கூடிய, சிறிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றும் முவறடய பசரித்தல்
எனப் டுகிறது.
ஆ) சவ்வூடு பரெகல சீரோக்கல் : பசல்களில் உள்ள நீர், உப்புகளின் அேர்த்திவய சீராக்கி, உேலில்
பதாேர்ச்சியான சவ்வூடு

ரைல் அழுத்தத்வத நிவல நிறுத்தும் பசயடல சவ்வூடு

ரைவல சீராக்கல்

எனப் டுகிறது.
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இ) போல்மமோக்குதல் : ப ரிய பகாழுப்புச் பசாட்டுகவள சிறிய பகாழுப்பு துகள்களாக மாற்றுைது
ால்மமாக்கல் எனப் டுகிறது. பித்த உப்புகள் பகாழுப்வ ப் ால்மமாக்கி பசரித்தலுக்கு உதவுகின்றன.
ஈ) கருமுட்கட வெளிப்படுதல் : அண்ேகத்திலிருந்து கருமுட்வே விடு ட்டு ைருைது கருமுட்வே
பைளிப் டுதல் எனப் டுகிறது.
9. முதிர்ச்சியகடந்த மனிதனில் கோைப்படும் பற்களின் வபயர்ககை எழுதி அெற்றின் பணிககைக்
குறிப்பிடுக.
பற்களின் ெகககள்

பற்களின்

பணிகள்

எண்ணிக்கக
பைட்டுப் ற்கள்

8

பைட்ேவும் கடிக்கவும்

டகாவரப் ற்கள்

4

கிழிக்கவும் துவளக்கவும்

முன் கவேைாய்ப் ற்கள்

8

நசுக்கவும் அவரக்கவும்

பின் கவேைாய்ப் ற்கள்

12

நசுக்கவும் அவரக்கவும் பமல்லவும்

10. ஸ்டோர்ச், புரதங்கள் மற்றும் வகோழுப்புகளின் வசரிமோ

த்தின் இறுதி விகைவபோருட்கள் யோகெ?

ஸ்டோர்ச்

மோல்னடோஸ்

புடராட்டின்

ப ப்டோன்கள், ப ப்வேடு, ாலிப ப்வேடுகள்

பகாழுப்பு

பகாழுப்பு, அமிலங்கள், கிளிசரால்

11. கீழ்கோணும் வசோற்கூறுககை னெறுபடுத்துக
அ) கழிவுநீக்கம் மற்றும் சுரத்தல்:
உேலில் ஏற் டும் வநட்ரென் அேங்கிய கழிவுகவள கழிவு மண்ேலம் மூலம் அகற்றுைது கழிவு நீக்கம்
எனப் டுகிறது. ொர்டமான்கள், என்வஸம்கள், எண்பணய், வியர்வை ட ான்றவை உேலின்

ல்டைறு

சுரப்பிகளால் சுரக்கப் ட்டு குறிப்பிட்ே ஒவ்பைான்றும் டைவலவயச் பசய்கின்றன. இதற்கு சுரத்தல் எனப்
ப யர்.
ஆ) உறிஞ்சுதல் மற்றும் தன்மயமாதல்:
பசரிக்கப் ட்ே உணவு சிறுகுேலில் உள்ள குேலுறிஞ்சிகளால் ஈர்க்கப் டுைது உறிஞ்சுதல் எனப் டுகிறது.
உறிஞ்சப் ட்ே உணவுப் ப ாருள்கள் இரத்தத்தின் மூலம் பசல்கவளச் பசன்றவேைதற்கு தன்மயமாதல்
எனப் ப யர்.
இ) விந்து மற்றும் அண்ேம்:
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விந்து என் து விந்தங்களில் உற் த்தியாகும் ஆண் ால் உயிரணுைாகும். இது நகரக் கூடியது. அண்ேம்
என் து கருமுட்வேயாகும். இது ப ண் ாலின உயிரணு.
ஈ) உட்பகாள்ளுதல் மற்றும் பைளிடயற்றுதல்:
ைாயில் ைழிடய உணவு உண் து உட்பகாள்ளல் எனப் டுகிறது. உேலில் டதான்றும் கழவுகள்
மலக்குேவலக் கேந்து குதத்தின் ைழிடய பைளிடயற்றப் டுைது பைளிடயற்றுதல் எனப் டுகிறது.
உ) இரட்வேப் ல்ைரிவச மற்றும் கலப்பு ல் ைரிவச:
மனிதர்களின்

ஆயுட்

காலத்தில்

இரண்டுவிதமான

ல்ைரிவசகள்

டதான்றுகின்றன.

குழந்வதப் ருைத்தில் உண்ோகும் 20 ற்கள் அேங்கிய ால் ற்கள் இரட்வேப் ல்ைரிவசயாகும். அதன்
பின் நிவலயாக அவமயும் 32 ல் பகாண்ே அவமப்பு கலப்புப் ல்ைரிவச எனப் டுகிறது. இதில் நான்கு
ைவகப் ற்கள் உள்ளன. 1) பைட்டுப் ற்கள் 2) டகாவரப் ற்கள் 3) முன் கவே ைாய்ப் ற்கள் 4) பின் கவே
ைாய்ப் ற்கள்
ஊ) பைட்டுப் ற்கள் மற்றும் டகாவரப் ற்கள்:
பைட்டுப் ற்கள் பமாத்தம் 8 உள்ளன. இவை உணவை பைட்டுைதற்கும் கடிப் தற்கும் யன் டுகின்றன.
டகாவரப் ற்கள் நான்கு உள்ளன. இவை உணவைக் கிழிக்கப் யன் டுகின்றன.
9. கோரைம் தருக
1. மருத்துெ னேோயறிதலில் சிறுநீர் பகுப்போய்ெோ

து மிக முக்கியமோ

பகுதியோக இருப்பதோக ஏன்

கருதுகிறோய்?
சிறுநீர்ப்

குப் ாய்வின் மூலம் நமது சிறுநீரில் உள்ள சர்க்கவர அளவு கண்ேறியப் டுகிறது. நீரிழிவு

டநாவயக் கண்ேறியவும் அதன் அளவைக் கணக்கிேவும் இது ஒரு முக்கியமான டசாதவன ஆகும்.
அத்துேன் சிறுநீரக மண்ேலத்தில் ஏற் ட்டுள்ள டநாய்த் பதாற்று மற்றும் கல்லீரல் ாதிப்பு ஆகியைற்வற
அறியவும், அளவிேவும் சிறுநீர்ப் குப் ாய்வு யன் டுகிறது.
2. உ

து மருத்துெர் ஏன் அதிக நீர் குடிக்க அறிவுறுத்துகிறோர்?

நமது உேலில் உள்ள பசல்கள் உயிடராடிருக்கவும் சிறப் ாக பசயல் ேவும் நீர் இன்றியவமயாதது. இரத்த
சுழற்சிக்கு நீர் அைசியம். அத்துேன் சிறுநீர், வியர்வை மற்றும் கழிவுகவள அகற்ற நீர் அைசியம். உேலின்
பைப் நிவல சீராக இருக்கவும் உணவு பசரிக்கவும் நீர் இன்றியவமயாதது உேலில் ட ாதுமான நீர்
இல்வலபயன்றால் நீர் இழப்பு (dehydration) ஏற் ட்டு மரணம் நிகழும்.
3. ேமது உள்ைங்கககளிலும், போதங்களின் உள்ைங்கோலிலும் ஏன் வியர்கெ சுரப்பிகள் உள்ை
உன்

என்று

ோல் யூகிக்கமுடிகிறதோ?
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நாம் ே ேப் ாக இருக்கும் ட ாதும், உணர்ச்சிைசப் டும் ட ாதும் நமது ாதங்களுக்கும் உள்ளங்வகக்கும்
அதிக இரத்தம் பசல்கிறது. இதனால் அங்குள்ள வியர்வைச் சுரப்பிகள் அதிகமாக டைவல பசய்து அதிக
அளவு வியர்வைவய பைளிப் டுத்துகின்றன. வககளால் கடுவமயான டைவல பசய்யும் ட ாதும்
விவரந்து

நேக்கும்

ட ாதும்

இவ்ைாறு

உள்ளங்வககளிலும்

ாதங்களிலும்

அதிக

வியர்வை

பைளிடயறுகிறது. இங்கு அதிக அளவில் வியர்வைச் சுரப்பிகள் உள்ளதால் உேலின் இப் குதிகள் அதிக
பைப் மவேைது குவறக்கப் டுகிறது.

9. கணினியின் போகங்கள்
கணினியின் மூன்று

ாகங்களாைன : 1. உள்ளீேகம் (Input Unit), 2. வமயச் பசயலகம் (CPU), 3.

பைளியீட்ேகம் (Output Unit).
உள்ளீேகமானது தரவுகவளயும் (data) கட்ேவளகவளயும் (commands) கணினிச் பசயலகத்திற்கு
உள்ளீடு பசய்கிறது. இதற்குப் யன் டும் கருவிகள் உள்ளீட்டுக் கருவிகள் எனப் டுகின்றன. அவையாைன :
1. விவசப் லவக (Key board), 2. சுட்டி (Mouse), 3.

ட்வேக் குறியீடு

டிப் ான் (Barcode reader), 4.

ஒலிைாங்கி (Mic), 5. இவணயப் ேக் கருவி (Web camera), 6. ஒளி ட னா (Light pen).
விவசப் லவகயில் இரண்டு விதமான ப ாத்தான்கள் (key) உள்ளன. அவை எண் விவச (number
key) மற்றும் எழுத்து விவச (alphabet key) ஆகும். சுட்டியில் இரண்டு ப ாத்தான்களும் அவ்விரண்டிற்கும்
நடுவில் நகர்த்தும் உருவளயும் உள்ளன. ைலது ப ாத்தான் டகாப்புகவளத் டதர்வு பசய்ைதற்கும் இேது
ப ாத்தான் டதர்வு பசய்யப் ட்ே டகாப்புகளில் டதவையான மாற்றங்கவளச் பசய்யவும் யன் டுகின்றன.
கணினியின் திவரவய டமலும் கீழும் இயக்குைதற்கு நகரும் உருவள யன் டுகிறது.
CPU எனப் டும் வமயச் பசயலகம் கணினியின் மூவள ட ான்று பசயலாற்றுகிறது. இதில் 1.
கட்டுப் ாட்ேகம், 2. கணிதத் தருக்கச் பசயலகம் மற்றும், 3. நிவனைகம் ஆகியவை வைக்கிறது. கணிதச்
பசயல் ாடுகள் அவனத்தும் கணிதத் தருக்கச் பசயலகத்தில் நவேப றுகின்றன.
பைளியீட்ேகமானது

வமயச்

யனருக்குக் பகாண்டு பசல்லப்

பசயலகத்திலிருந்து

ப றப் ட்ே

ஈரடிமானக்

குறிப்புகவளப்

யன் டுகிறது. திவர, அச்சுப் ப ாறி, ஒலி ப ருக்கி, ைவரவி

ட ான்றவை பைளியீட்ேகத்தின் கருவிகளாகச் பசயல் டுகின்றன. கணினித் திவர

ேம், டகளிக்வகச்

சித்திரங்கள் மற்றும் எழுத்துக்கவள நமக்குக் காட்சிப் டுத்துகிறது.
கணினிகள் 1. ப ருமுகக் கணினி, 2. குறுமுகக் கணினி, 3. தனியாள் கணினி மற்றும் 4. மீக்கணினி
என ைவகப் டுத்தப் ட்டுள்ளன. தனியாள் கணினி என் து நுண் கணினியாகும். இது 1. டமவசக் கணினி,
2. மடிக்கணினி, 3. லவகக் கணினி என மூன்று ைவகப் டும்.
கணினியின் ல்டைறு ாகங்கவள இவணக்க கீழ்கண்ே இவணப்பு ைேங்கள் யன் டுகின்றன. 1.
விஜிஏ, 2. எச்டிஎம்ஐ, 3. யுஎஸ்பி, 4. தரவுக்கம்பி, 5. ஒலிைேம், 6. மின் இவணப்புக் கம்பி, 7. ஒலிைாங்கி
இவணப்புக் கம்பி, 8. ஈதர்பநட் இவணப்புக் கம்பி.
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விஜிஏ கணினியின் வமயச் பசயலகத்வத கணினித் திவரயுேன் இவணக்கப்

யன் டுகிறது.

யுஎஸ்பியானது அச்சுப் லவக, ைருடி, திறன் ட சி ட ான்றைற்வறக் கணினியுேன் இவணக்கப்
யன் டுகிறது. எச்டிஎம்ஐ மூலம் டிஜிேல் ஆடிடயா ஒளிவீழ்த்தி, பதாவலக்காட்சி ஆகியைற்வறக்
கணினியுேன் இவணக்க முடியும். தரவுக் கம்பி கணினியின் வமயச் பசயலகத்துேன் வகட சிவய
இவணக்கப்

யன் டுகிறது. ஒலிைேம் ஒலிப ருக்கியுேனும் மின் இவணப்பு ைேம் மின் பதாேர்பு

ைழங்கவும் யன் டுகின்றன.
ஊேவல மற்றும் அருகவல (Wi-Fi) என் ன கம்பியில்லா இவணப்புகள் ஆகும். இவை இவணப்பு
ைேம் எதுவுமின்றி கருவிகவளக் கணினியுேன் இவணக்கின்றன. ஊேவல மூலம் அருகில் உள்ள
தரவுகவளப் ரிமாறிக் பகாள்ள முடியும். அருகவல இவணப்பு ைேம் நமக்கு இவணய ைசதிவயப் ப ற்றுத்
தருகிறது.
1. சரியோ

விகடகயத் னதர்ந்வதடுக்க:

1. உள்ளீட்டுக்கருவி அல்லாதது எது?
அ) சுட்டி

ஆ) விவசப் லவக

இ) ஒலிப்வபருக்கி

ஈ) விரலி

2. வமயச்பசயலகத்துேன் திவரவய இவணக்கும் கம்பி ___________.
அ) ஈதர்பநட்

ஆ) வி.ஜி.ஏ

இ) எச்.டி.எம்.ஐ

ஈ) யு.எஸ்பி

3. கீழ்காண் னைற்றுள் எது உள்ளீட்டுக்கருவி?
அ) ஒலிப்ப ருக்கி

ஆ) சுட்டி

இ) திவரயகம்

ஈ) அச்சுப்ப ாறி

4. கீழ்காண் னைற்றுள் கம்பி இவணப்பு ைவகவயச் டசர்ந்தது எது?
அ) ஊடகல

ஆ) மின்னவல

இ) வி.ஜி.ஏ

ஈ) யு.எஸ்.பி

5. விரலி ஒரு ______________ ஆகப் யன் டுகிறது.
அ) பைளியீட்டுக்கருவி

ஆ) உள்ளீட்டுக்கருவி

இ) னசமிப்புக்கருவி

ஈ) இவணப்புக்கம்பி
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2. னகோடிட்ட இடத்கத நிரப்புக:
1. விவசப் லவக என் து உள்ளீட்டுக் கருவி.
2. அச்சுப்ப ாறி என் து வெளியீட்டுக் கருவி.
3. ஊேவல மற்றும் அருகவல என் ன கம்பியில்லோ இகைப்புகள் ஆகும்.
4. கணினியின் மூவள என் து கமயச் வசயலகம்.
5. கணினியுேன் வகப்ட சிவய இவணப் து தரவுக்கம்பி ஆகும்.
3. வபோருத்துக:
1. வி.ஜி.ஏ

அ) உள்ளீட்டுக் கருவி

2. அருகவல

ஆ) இவணப்புைேம்

3. அச்சுப்ப ாறி

இ) எல்.இ.டி. பதாவலக்காட்சி

4. விவசப் லவக

ஈ) கம்பி இல்லா இவணப்பு

5. எச்.டி.எம்.ஐ

உ) பைளியீட்டுக்கருவி

விகட : 1 – ஆ, 2 –ஈ, 3 – உ, 4 – அ, 5 – இ
4. சிறுவி

ோக்கள்:

1. கணினியின் கூறுகள் யோகெ?
கணினியின் மூன்று ாகங்களாைன :
1. உள்ளீேகம் (Input Unit)
2. வமயச்பசயலகம் (CPU)
3. பைளியீட்ேகம் (Output Unit)
2. பல்னெறு இகைப்புெடங்ககைக் கூறி, எகெனயனும் மூன்றிக


வி.ஜி.ஏ (VGA – Video Graphics Array)



எச்டிஎம்ஐ (HDMI – High Definition Multimedia Interface)



யுஎஸ்பி (USB – Universal Serial Bus)



தரவுக்கம்பி (Data Cable)



ஒலி ைேம் (Audio Cable)
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மின் இவணப்புக் கம்பி (Power Cord)



ஒலி ைாங்கி இவணப்புக்கம்பி (Mic cable)



ஈதர் பநட் இவணப்புக்கம்பி (Ethernet cable)

1. வி.ஜி.ஏ (VGA) இகைப்புக்கம்பி :
கணினியின் வமயச் பசயலகத்வதத் திவரயுேன் இவணக்க வி.ஜி.ஏ யன் டுகிறது.
2. யுஎஸ்பி (USB) இகைப்புெடம் :
அச்சுப்ப ாறி, ைருடி, விரலி, சுட்டி, விவசப் லவக, இவணயப் ேக்கருவி, திறன்ட சி, ட ான்றைற்வறக்
கணினியுேன் இவணக்கப் யன் டுகிறது.
3. எச்டிஎம்ஐ (HDMI) இகைப்புெடம் :
உயர் ைவரயவற வீடிடயா, டிஜிட்ேல் ஆடிடயா ஆகியைற்வற ஒடர ஒரு டகபிள் ைழியாக எல்.இ.டி.
கேத்துகிறது. பதாவலக்காட்சிகள், ஒளிவீழ்த்தி , கணினித் திவர ஆகியைற்வறக் கணினியுேன்
இவணக்க யன் டுகிறது.
4. தரவுக்கம்பி (Data cable) :
கணினியின் வமயச் பசயலகத்துேன் வகப்ட சி, வகயேக்கக் கணினி ஆகியைற்வற இவணக்க,
தரவுக்கம்பி யன் டுகிறது.
5. ஒலி ெடம் (Audio Jack) :
ஒலி ைேம் கணினிவய ஒலிப ருக்கியுேன இவணக்கப் யன் டுகிறது.
6. மின் இகைப்புெடம் (Power Cord) :
வமயச்

பசயலகம்,

கணினித்திவர,

ஒலிப ருக்கி,

ைருடி

ஆகியைற்றிற்கு

மின்

இவணப்வ

ைழங்குகிறது.
7. ஒலி ெோங்கி (Mic) இகைப்புெடம் :
ஒலிைாங்கிவய வமயச்பசயலகத்துேன் இவணப் தற்கு ஒலிைாங்கி இவணப்புைேம் உதவுகிறது.
8. ஈதர்வேட் (Ethernet) இகைப்புெடம் :
கணினியுேன் இவணயைழித் பதாேர்வ ஏற் டுத்த ஈதர்பநட் இவணப்புைேம் யன் டுகிறது.
3. உள்ளீட்டகத்திற்கும் வெளியீட்டகத்திற்கும் உள்ை னெறுபோடுகள் இரண்டு கூறுக.
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உள்ளீேகம்

பைளியீேகம்

இது தரவுகவளயும் கட்ேவளகவளயும் உள்ளீடு இது வமயச் பசயலகத்திலிருந்து ஈரடிமானக்
பசய்கிறது

குறிப்புகவள

(Binary

இக்குறிப்புகவள

signals)

ப றுகிறது.

யனருக்கு பகாண்டு பசல்ல

உதவுகிறது.
விவசப் லவக (Keyboard), சுட்டி (Mouse), ைருடி கணினித்திவர
(Scanner),

ட்வேக் குறியீடு

reader),

ஒலிைாங்கி

(Monitor),

அச்சுப்ப ாறி

டிப் ான் (Barcode (Printer), ஒலிப்ப ருக்கி (Speaker), விவரவி
(Microphone-Mic.,), (Plotter)

ட ான்றவை

பைளியீட்ேகத்தின்

இவணயப் ேக்கருவி (Web Camera), ஒளி ட னா கருவிகளாகச் பசயல் டுகின்றன.
(Light pen) ட ான்றவைதான் உள்ளீட்டுக்கருவிகள்.
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