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9 - ஆம் வகுப்பு - அறிவியல் – மூன்றாம் பருவம்
இயற்பியல்
1. பாய்மங்கள்

திரவங்கள், வாயுக்களின் மீது அழுத்தம் செலுத்தும் ப ாது அவவ சிவதவவையாமல்

ாயும்

தன்வமவய ச றுகின்றன. எனபவ இவவ பாய்மங்கள் என்று அவைக்கப் டுகின்றன. ஒரு ரப்பின் மீது
ஒரு ச ாருள் இருக்கும் ப ாது

ரப்பிற்குச் செங்குத்தாக செயல் டும் உந்து விவெ எனப் டுகிறது. ஒரு

குறிப்பிட்ை திவெயில் செயல் டும் நிகர விவெபய உந்துவிலே எனப் டும்.
அழுத்தம் =

உந்துவிவெ
சதாடு ரப்பு

ரப் ளவு குவறயும் ப ாது அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது;

ரப் ளவு அதிகரிக்கும் ப ாது அழுத்தம்

குவறகிறது. ாய்மங்களின் அழுத்தத்வத கீழ்கண்ைவாறு கணக்கிைலாம்.
ாய்மங்கள் ஏற் டுத்தும் சமாத்தவிவெ

ாய்ம அழுத்தம் =

விவெ செயல் டும் ரப் ளவு

=

திரவங்களால் ஒரு புள்ளியில் செயல் டும் அழுத்தம் கீழ்கண்ைவற்றால் நிர்ணயிக்கப் டுகிறது. 1.
ஆைம்(h), 2. திரவத்தின் அைர்த்தி( ), 3. புவியீர்ப்பு முடுக்கம்(g). திரவத்தம் த்தினால் ஏற் டும் அழுத்தம்
p=h g. பூமியானது வளிமண்ைலத்தால் சூைப் ட்ைது. இங்கு காற்று ஏற் டுத்தும் அழுத்தம் வளிமண்ைல
அழுத்தம் எனப் டுகிறது. வளிமண்ைல அழுத்தமானது கைல் மட்ைத்திலிருந்து உயபர செல்லும்ப ாது
குவறகிறது. கைல் மட்ைத்திற்குக் கீபை, சுரங்கங்களுக்குள் செல்லும் ப ாது அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது.
வளிமண்ைல அழுத்தத்வத அளக்க காற்றழுத்தமானி (barometer) என்ற கருவி யன் டுகிறது.
முதல்

ாதரெ

காற்றழுத்தமானிவய

இத்தாலிய

இயற்பியலாளர்

உருவாக்கினார். ஃப ார்டின் காற்றழுத்தமானி, அனிராய்டு காற்றழுத்தமானி,

ைாரிசெல்லி

என் வர்

ாபராகிராப் ப ான்றவவ

காற்றழுத்தமானியின் வவககள் ஆகும். பிரான்ஸ் நாட்டு இயற்பியல் பமவதயாகிய

ாஸ்கல் என் வர்

அழுத்தமுறா திரவங்களில் செயல் டும் புறவிவெயானது திரவங்களின் அவனத்துத் திவெகளிலும்
சீராகக் கைத்தப் டும் என் வதக் கண்ைறிந்தார். “நிவலயாக உள்ள திரவத்தில் ஏபதனும் ஒரு புள்ளியில்
அதிகப் டியாக

அளிக்கப் டும்

அழுத்தமானது

மற்ற

அவனத்துப்

புள்ளிகளுக்கும்

அவனத்துத்

திவெகளிலும் ெமமாகப் கிர்ந்தளிக்கப் டுகிறது” என் து ாஸ்கல் விதியாகும்.
ஒரு ச ாருளின் ஓரலகு

ருமனுக்கான நிவற அடர்த்தி எனப் டுகிறது. அைர்த்தியின் SI அலகு

கிபலாகிராம் / மீட்ைர்3. அல்லது கி.கி/மீ3. ஒரு ச ாருளின் ஒப் ைர்த்தி என் து அப்ச ாருளின்
அைர்த்திக்கும் 4°C சவப் நிவலயில் நீரின் அைர்த்திக்கும் உள்ள விகிதம் என்று வவரயறுக்கப் டுகிறது.
ஒப் ைர்த்தி (R.D) =

ச ாருளின் அைர்த்தி
நீரின் அைர்த்தி

பிக்பநாமீட்ைர் என்ற கருவிவயக் சகாண்டு ஒப் ைர்த்திவய அளக்க முடியும். ஒப்பிைப் டும்
ச ாருள் நீர் எனில் ஒப் ைர்த்திக்குப் திலாக தன்னைர்த்தி என்ற சொல் யன் டுகிறது.
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ஒரு ச ாருவள திரவத்தில் இடும் ப ாது, ச ாருளின் அைர்த்தி, திரவத்தின் அைர்த்திவயக்
காட்டிலும் குவறவாக இருந்தால் அது அந்தத் திரவத்தில் மிதக்கும். எ.கா: மரக்கட்வை நீரில் மிதத்தல்.
ச ாருளின் அைர்த்தி திரவத்தின் அைர்த்திவயக் காட்டிலும் அதிகமாக இருந்தால் அப்ச ாருள் அந்த
திரவத்தில் மூழ்கிவிடும். எ.கா: இரும்புத் துண்டு நீரில் மூழ்கி விடுகிறது. ஒரு திரவத்தின் அைர்த்திவய
பநரடியாக அளக்க திரவமானி (hydrometer)

யன் டுகிறது.

ாலின் அைர்த்திவயக் கண்ைறிய

ால்மானியும் (lactometer), ெர்க்கவரயின் அைர்த்திவய அளக்க ெர்க்கவரமானியும் (saccharometer)
ொராயத்தின் அைர்த்திவய அளவிை ொராயமானியும் (alcoholmeter) யன் டுகின்றன.
ஒரு ச ாருள் ஒரு

ாய்மத்தில் மூழ்கியிருக்கும் ப ாது அது

ாய்மத்தின் பமல்பநாக்கிய உந்து

விவெவய உணர்கிறது. இந்த விவெவய மிதப்பு விலே என்கிபறாம். நன்னீவர விை கைல்நீர் அதிக
அைர்த்தியுள்ளது. எனபவ கைல்நீர் அதிகமான மிதப்பு விவெவய ஏற் டுத்தும். ஒரு ச ாருளானது தான்
இைப்ச யர்ச்சி செய்த நீவர விைக் குவறவான எவை சகாண்டிருந்தால் அது மிதக்கிறது.

ைகின் எவை

அது இைப்ச யர்ச்சி செய்யும் நீரின் எவைவயக் காட்டிலும் குவறவாக இருப் தால் அது மிதக்கிறது. “ஒரு
ச ாருளானது

ாய்மங்களில் மூழ்கும்ப ாது அப்ச ாருள் இைப்ச யர்ச்சி செய்த

ாய்மத்தின் எவைக்குச்

ெமமான செங்குத்தான மிதப்பு விவெவய அது உணரும்” என் து ஆர்க்கிமிடிஸ் தத்துவம் ஆகும்.
1. ேரியான விலடலயத் சதர்ந்பதடு:
1. நீரில் மூழ்கியிருக்கும் காற்றுக்குமிழி பமபல எழுப்பும் ப ாது, அதன் அளவு _________.
அ) குவறயும்

ஆ) அதிகரிக்கும்

இ) அபத அளவில் இருக்கும்

ஈ) குவறயும் அல்லது அதிகரிக்கும்

2. வளிமண்ைலத்தில் பமகங்கள் மிதப் தற்கு, அவற்றின் குவறந்த ___________ காரணமாகும்.
அ) அடர்த்தி

ஆ) அழுத்தம்

இ) திவெபவகம்

ஈ) நிவற

3. அழுத்த ெவமயற்கலனில் (pressure cooker) உணவு விவரவாக ெவமக்கப் டுவதற்கு காரணம்,
அதனுவைய
அ) அதிகரிக்கப் ட்ை அழுத்தம் சகாதி நிவலவயக் குவறக்கிறது.
ஆ) அதிகரிக்கப்பட்ட அழுத்தம் பகாதி நிலைலய உயர்த்துகிறது
இ) குவறக்கப் ட்ை அழுத்தம் சகாதி நிவலவய உயர்த்துகிறது
ஈ) அதிகரிக்கப் ட்ை அழுத்தம் உருகு நிவலவயக் குவறக்கிறது
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4. நீருள்ள வாளியில், காற்றுப் புகாத அவைப் ானால் மூைப் ட்ை காலி பிளாஸ்டிக்
கீழ்பநாக்கி அழுத்தப் டுகிறது.

ாட்டில் ஒன்று

ாட்டில் கீழ்பநாக்கி தள்ளப் டும்ப ாது, அதன் அடிப் குதியில்

செயல் டும் விவெயானது அதிகரிக்கிறது. இதவன கீழுள்ள வவர ைம் விளக்குகிறது. இதற்கான
காரணம் என்ன?
அ) அதிக ருமனுள்ள நீர் சவளிபயற்றப் டுகிறது
ஆ) அதிக எவையுள்ள நீர் சவளிபயற்றப் டுகிறது

விவெ

இ) ஆைம் அதிகரிக்கும் ப ாது அழுத்தம் அதிகரிக்கின்றது.
ஈ) சமசை கூறிய யாவும்

ஆைம்

2. சகாடிட்ட இடங்கலள நிரப்புக:
1.

ாய்மங்களில் உள்ள ஒரு ச ாருளின் மீது மிதப்பு விவெ செயல் டுகிறது. ஏசனனில் அதன் அடிப்
குதியில் உள்ள அழுத்தம் அதன் பமல் குதியில் அழுத்தத்வத விை அதிகமாகும்.

2. ச ாருளானது திரவத்தில் மூழ்கி இருக்கும்ப ாது உணரப் டும் எவையானது அதன் உண்வமயான
எவைவய விை குலறவாகத் பதான்றும்.
3. வளிமண்ைல அழுத்தத்வத அளவிைப் யன் டும் கருவி காற்றழுத்தமானி ஆகும்.
4. திரவத்தில் மூழுகியுள்ள ச ாருளின் மீது செயல் டும் மிதப்பு விவெயின் எண் மதிப்பு திரவத்தின்
அடர்த்தி ஐப் ச ாறுத்தது.
5. ைரெம் அருந்தப் யன் டும் உறிஞ்சு குைல் வளிமண்டை அழுத்தத்தின் மூலம் பவவல செய்கிறது.
3. ேரியா? தவறா? எனக் கூறுக:
1. இைப்ச யர்ச்சி செய்யப் ட்ை நீரின் எவை மதிப்பு விவெவயத் தீர்மானிக்கிறது.

– ேரி

2. ஒரு ச ாருளின் வடிவம் அப்ச ாருள் மிதக்குமா இல்வலயா என் வதத் தீர்மானிக்கிறது.

– ேரி

3. மிக உயரமான கட்ைைங்களின் அடிப் ாகம் அகலமாக இருப் தால், கட்ைைம் அதிக அழுத்தத்வத
புவியின் மீது செலுத்துகிறது.
4. ஆர்க்கிமிடிஸ் தத்துவம் வாயுக்களுக்கும் ச ாருந்தும்.

– தவறு
– ேரி

5. நீரியல் அழுத்தி எண்சணய் விந்துக்களிலிருந்து எண்சணய் எடுக்க யன் டுகிறது.
– தவறு.
4. பபாருத்துக:
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1. அைர்த்தி

அ) h g

2. 1 கிராம் எவை

ஆ) ால்

3. ாஸ்கல் விதி

இ)

4. ாய்மம் ஏற் டுத்தும் அழுத்தம்

ஈ) அழுத்தம்

5. ால்மனி

உ) 980 வைன்

நிவற
ருமன்

விலட: 1 – இ, 2 – உ, 3 – ஈ, 4 – அ, 5 – ஆ.
5. ேரியான கூற்று மற்றும் காரணங்கலள சதர்ந்பதடுக:
1. கூற்று: ச ாருளானது அதன் எவைக்குச் ெமமான எவை சகாண்ை திரவத்வத இைப்ச யர்ச்சி
செய்வதன் மூலம் மிதக்கிறது.
காரணம்:

இந்த

நிகழ்வில்

ச ாருளானது

எந்தசவாரு

கீழ்பநாக்கிய

நிகரவிவெவயயும்

ச ற்றிருக்கவில்வல.
அ)

கூற்று

மற்றும்

காரணம்

இரண்டும்

ேரி.

சமலும்,

காரணம்

கூற்றுக்கான

ேரியான

விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கம்
இல்வல.
இ) கூற்று ெரி. ஆனால் காரணம் தவறு.
ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் காரணம் ெரி.
2. கூற்று: நீரியல் தூக்கியானது ாஸ்கல் விதியின் தத்துவத்தில் செயல் டுகிறது.
காரணம்:அழுத்தம் என் து ஓரலகு ரப்பில் செயல் டும் உந்து விவெயாகும்.
அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெரி. பமலும், காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ேரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ேரியான விளக்கம்
இல்லை.
இ) கூற்று ெரி. ஆனால் காரணம் தவறு.
ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் காரணம் ெரி.
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3. கூற்று: ஒரு சகாள்கலனில் நிவலயாக உள்ள திரவத்தின்

ரப்பின் மீது புவிஈர்ப்பினால் செயல் டும்

விவெ எப்ச ாழுதும் கிவைத்தளத்தில் செயல் டும்.
காரணம்: நிவலயாக உள்ள ாய்மத்தின் மீது செயல் டும் விவெ ரப்பிற்கு குத்தாக இருக்கும்.
அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெரி. பமலும், காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கம்
இல்வல.
இ) கூற்று ெரி. ஆனால் காரணம் தவறு.
ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் காரணம் ேரி.
4. கூற்று: உறங்குவதற்குப்

யன் டுத்தப் டும் சமத்வதகளின் மீது

டுக்கும் ப ாது உைலின் அதிகமான

ரப்பு சதாட்டுக் சகாண்டிருக்கும் டி தயாரிக்கப் ட்டிருக்கும்.
காரணம்: இதனால் உைலின் மீது செயல் டும் அழுத்தம் குவறக்கப் ட்டு நிவறவான உறக்கம்
கிவைக்கிறது.
அ)

கூற்று

மற்றும்

காரணம்

இரண்டும்

ேரி.

சமலும்,

காரணம்

கூற்றுக்கான

ேரியான

விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கம்
இல்வல.
இ) கூற்று ெரி. ஆனால் காரணம் தவறு.
ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் காரணம் ெரி.
5.

கூற்று:

ரயில்

தண்ைவாளத்தின்

அடியில்

அகலமான

மரப் லவககவள

வவப் தன்

மூலம்

தண்ைவாளத்தின் மீதான அழுத்தம் குவறக்கப் ட்டு, தண்ைவாளம் பூமியில் புவதயுண்டு ப ாகாமல்
காக்கப் டுகிறது.
காரணம்: அழுத்தமானது அது செயல் டும் ரப்புைன் பநர்விகிதத் சதாைர்புவையது.
அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெரி. பமலும், காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கம்
இல்வல.
இ) கூற்று ேரி. ஆனால் காரணம் தவறு.
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ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் காரணம் ெரி.
6. சிறுவினாக்கள்:
1. திரவம் ஏற்படுத்தும் அழுத்தம் எந்பதந்த காரணிகலளப் பபாறுத்தது?
திரவங்களால்

ஒரு

புள்ளியில்

செயல் டுத்தப் டும்

அழுத்தமானது

கீழ்கண்ைவற்றால்

நிர்ணயிக்கப் டுகிறது.
i) ஆைம்(h)

ii) திரவத்தின் அைர்த்தி( )

iii) புவியீர்ப்பு முடுக்கம்

2. ஹீலியம் வாயு நிரப்பப்பட்ட பலூன் காற்றில் மிதப்பது ஏன்?
காற்வற விை ஹீலியம் மற்றும் சவப் க்காற்று ஆகியவற்றின் அைர்த்தி குவறவாக உள்ளது. எனபவ
ஹீலியம் வாயு நிரப் ப் ட்ை லூன் மிதப்பு விவெவயப் ச ற்று காற்றில் மிதக்கிறது.
3. ஆற்று நீரில் நீந்துவது கடல் நீரில் நீந்துவலதவிட எளிதாக இருப்பது ஏன்?
கைல்நீரில் உப்புக்கள் கவரந்திருப் தால் அதன் அைர்த்தி நீரின் அைர்த்திவய விை அதிகம். மிதப்பு
விவெயானது

திரவத்தின்

அைர்த்திவயயும்,

இைப்ச யர்ச்சியவையும்

திரவத்தின்

ருமவனயும்

ச ாறுத்தது. எனபவ கைல்நீரில் நீந்துவது கடினமாகவும் ஆற்று நீரில் நீந்துவது எளிதாகவும் உள்ளது.
4. வளி மண்டை அழுத்தம் என்றால் என்ன?
புவிவயச் சுற்றி 300 கி.மீ உயரம் வவர காற்றுக்கு ஏற் டுத்தும் அழுத்தம் வளிமண்ைல அழுத்தம்
எனப் டுகிறது.
5. பாஸ்கல் விதிலயக் கூறு.
அழுத்தமுள்ள திரவங்களில் செயல் டும் புறவிவெயானது, திரவங்களின் அவனத்துத் திவெகளிலும்
சீராகக் கைத்தப் டும் என்று

ாஸ்கல் விதி கூறுகிறது. அதாவது “நிவலயாக உள்ள திரவத்தில்

ஏபதனும்

அதிகப் டியாக

ஒரு

புள்ளியில்

அளிக்கப் டும்

அழுத்தமானது

மற்ற

அவனத்துப்

புள்ளிகளுக்கும் அவனத்து திவெகளிலும் ெமமாகப் கிர்ந்தளிக்கப் டுகிறது”.
6. பபாருளின் அடர்த்தி எவ்வாறு அப்பபாருள் நீரில் மூழ்குமா அல்ைது மிதக்குமா என்பலதத்
தீர்மானிக்கிறது?
ஒரு ச ாருளானது சகாடுக்கப் ட்ை திரவத்தில் மூழ்குவபதா அல்லது மிதப் பதா, குறிப்பிட்ை அந்த
திரவத்தின் அைர்த்திபயாடு அப்ச ாருளின் அைர்த்திவய ஒப்பிடுவதன் மூலம் நிர்ணயிக்கப் டுகிறது.
திரவத்தின் அைர்த்திவய விை ச ாருளின் அைர்த்தி குவறவாக இருப்பின், அப்ச ாருளானது
அத்திரவத்தில் மிதக்கும்.
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எடுத்துக்காட்ைாக, நீவரவிை அைர்த்தி குவறவாக மரக்கட்வை நீரில் மிதக்கும். நீவர விை அதிக அைர்த்தி
சகாண்ை ச ாருள்கள், உதாரணமாக, கல்லானது நீரில் மூழ்கும்.
7. மிதத்தல் விதிகலளக் கூறு.
1.

ாய்மம்

ஒன்றின்

மீது

மிதக்கும்

ச ாருசளான்றின்

எவையானது,

அப்ச ாருளினால்

சவளிபயற்றப் ட்ை ாய்மத்தின் எவைக்குச் ெமமாகும்.
2. மிதக்கும் ச ாருளின் ஈர்ப்பு வமயமும் மிதப்புவிவெயின் வமயமும் ஒபர பநர்பகாட்டில் அவமயும்.
மிதப்புவிவெ செயல் டும் புள்ளிபய மிதப்பு விவெ வமயம் எனப் டுகிறது.
7. புரிதல் வினாக்கள்:
1. சிை மாணவர்கள் அருகிலுள்ள குளத்லதக் கடக்கும் பபாழுது, நீரில் மூழ்கும் ஒரு மனிதன்
உதவிசவண்டி அைறுவலதக் சகட்டனர். உடசன அவர்கள் அவ்வழிசய பேன்றவலர உதவிக்கு
அலைத்தனர். அவர் காற்று நிரப்பப்பட்ட குைாய் ஒன்லற நீரினுள் வீசினார். ரப்பர் குைாய்
சபாடப்பட்டதால் அந்த மனிதன் காப்பாற்றப்பட்டான்.
அ) ஏன் அந்த வழிப்சபாக்கர் காற்று நிரப்பப்பட்ட ரப்பர் குைாலய, நீரில் மூழ்கும் மனிதலனக்
காப்பாற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தினார்?
காற்று நிரப் ப் ட்ை

ரப் ர் குைாய் எப் டி

அழுத்தப் ட்ைாலும் நீரில் மூழ்கிவிைாமல் மிதக்கும்

தன்வமயுவையது. நீரில் விழுந்தவர் அவதப்

ற்றிக் சகாண்ைால், மூழ்கிவிைாமல் மிதந்து கவரவய

அவைந்து

விைலாம்.

எனபவ

அந்த

வழிப்

ப ாக்கர்

காற்று

நிரப் ப் ட்ை

ரப் ர்

குைாவயப்

யன் டுத்தினார்.
ஆ) இங்கு பயன்படும் தத்துவத்லதக் கூறு.
காற்றின் அைர்த்தி நீரின் அைர்த்திவயக் காட்டிலும் குவறவு. எனபவ காற்று நிரப் ப் ட்ை ரப் ர் குைாய்
எப்ச ாழுதும் நீரில் மிதக்கும்.
இ) மாணவர்கள் மற்றும் வழிப்சபாக்கரின் எந்த குணங்கள் நீரில் மூழ்கும் மனிதலனக் காப்பாற்ற
உதவியானது என்பலத அலடயாளம் காண்.
ெரியான

பநரத்தில்

மாணவர்கள்

காலத்வத

வீணாக்காமல்

அருகில்

உள்ளவவர

உதவிக்கு

அவைத்தனர். வழிப்ப ாக்கர் காற்றவைந்த ரப் ர் குைாய் தண்ணீரில் மிதக்கும் என்ற அறிவியல்
பகாட் ாட்வை அறிந்திருந்தார். இதனால் மனிதன் தண்ணீரில் மூழ்கி விைாமல் காப் ாற்றப் ட்ைான்.
2. ஒரு பலூனில் இடப்பபயர்ச்சி பேய்யப்படும் காற்றானது மிதப்பு விலேலய உண்டாக்குகிறது.
இந்த விலே பலூனின் எலடலயவிட அதிகமாகும். எனசவ பலூன் சமபைழும்புகிறது.
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அ) பலூன் சமபைழும்பும் சபாது, அதன் அடர்த்தியில் என்ன மாற்றம் நலடபபறுகிறது?
லூன் பமசலழும்பும் ப ாது காற்றின் அைர்த்தி குவறகிறது.
ஆ) பலூன் மிதப்பதற்கான நிபந்தலனகள் யாலவ?
லூனால் இைப்ச யர்ச்சி செய்யப் ட்ை காற்றின் எவைவயக் காட்டிலும்

லூனின் எவை குவறவாக

உள்ளப ாது அது மிதக்கிறது.
இ) மிதப்பு விலே பாய்மத்தின் அடர்த்திலயப் பபாறுத்தது.
3. மீன்கள் எவ்வாறு நீரின் சமலும் கீழும் நீந்த முடிகிறது?
மீன்கள் காற்றினால் நிரப் ப் ட்ை நீந்தும் வ கவளக் சகாண்டுள்ளன. நீரின் பமபல எழும் வும்
உள்பள

மூழ்கவும்

ஏற்றாற்ப ால

இவற்றின்

ருமவனயும்

அைர்த்திவயயும்

இவவ

மாற்றிக்

சகாள்கின்றன.
4. ஒரு பனிக்கட்டிலய ஒரு குவலள நீரிலும், ஒரு குவலள ஆல்கஹாலிலும் சபாடும் பபாழுது
என்ன நிகழ்கிறது என்பலத கவனித்து விவரி.
நீரில் ப ாைப் ட்ை

னிக்கட்டி மிதக்கும். ஏசனன்றால் நீரின் அைர்த்திவயக் காட்டிலும்

அைர்த்தி குவறவு. ஆல்கஹாலில் ப ாைப் ட்ை

னிக்கட்டியின்

னிக்கட்டி அதில் மூழ்கி விடுகிறது. ஏசனனில்

னிக்கட்டியின் அைர்த்தி ஆல்கஹாலின் அைர்த்திவயக் காட்டிலும் அதிகம் ஆகும்.
5. உன்னிடம் ஒரு லபயில் பஞ்சும், மற்பறாரு லபயில் இரும்புத்துண்டும் உள்ளன. எலட பார்க்கும்
எந்திரம் ஒவ்பவான்றின் நிலறயும் 100 கி.கி என்று காண்பிக்கிறது. உண்லமயில் ஒன்று
மற்பறான்லறவிட கனமானதாக இருக்கும். எந்தப் பபாருள் கனமானதாக இருக்கும்? ஏன்?
ஞ்சு உள்ள வ
அதிகமான

கனமாகத் பதான்றுகிறது. இரும்வ க் காட்டிலும்

ருமன்

மீது

அதிக

உந்துவிவெ

ஞ்சின்

செயல் டுவதால்

அது

ருமன் அதிகம்.
கனமாக

ஞ்சின்

இருப் தாகத்

பதான்றுகிறது.
6. அடியில் துலளயுடன் உள்ள படகு நீரில் பேல்லும்பபாழுது இறுதியில் மூழ்கிவிடும். ஏன்?
ைகின் எவையும் அதனால் இைப்ச யர்ச்சி செய்யப் டும் நீரின் எவையும் ெமமாக இருப் தால்

ைகு

நீரில் மிதக்கிறது. துவளயின் வழிபய ைகினுள் செல்லும் நீர் ைகின் எவைவய அதிகரிக்கிறது. ைகு
இைப்ச யர்ச்சி செய்யும் நீரின் எவைவய விை இப்ப ாது

ைகின் எவை அதிகரிக்கிறது. இதனால்

ைகு

இறுதியில் நீரில் மூழ்கி விடுகிறது.
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2. ஒலி

ஒலியானது ஒரு வித ஆற்றல் ஆகும். ச ாருட்கள் அதிர்வவையும் ப ாது ஒலி ஏற் டுகிறது.
அந்த அதிர்வுகள் நம் செவிவய வந்தவையும் ப ாது நாம் ஒலிவய உணர்கிபறாம். ஒலி அவலகள்
ரவுவதற்கு காற்று, நீர், எஃகு ப ான்ற ஊைகங்கள் பதவவ. சவற்றிைத்தில் ஒலி

ரவாது. ஒரு ச ாருள்

அதிர்வவையும் ப ாது அதவனச் சுற்றியுள்ள ஊைகத்தின் துகள்களும் அதிர்வவைகின்றன. ஆனால்
ஊைகத்தின் துகள்கள் இைம் ச யர்வதில்வல. ஒரு துகள் அடுத்த துகளுக்கு அதிர்வவச் செலுத்திவிட்டு
தான் தனது

வைய நிவலவய அவைந்து விடுகிறது. இவ்வாறு முன்பனாக்கிச் செல்லும் அதிர்பவ

அவல எனப் டுகிறது.
ஒலி ஒரு சநட்ைவலயாகும். இந்த சநட்ைவலகள் ஊைகத்தின் துகள்கள்

ரவும் திவெக்கு

இவணயாக முன்னும் பின்னும் அதிர்வுறுகின்றன. இதனால் துகள்கள் சநருக்கமும் சநகிழ்ச்சியும்
அவைகின்றன. சநருக்கம், என் து துகள்கள் அருகருபக இருக்கும்
குவறந்த அழுத்தம் உள்ள

குதியாகும். சநகிழ்வு என் து

குதியாகும். ஒலி அவலயானது ஓர் ஊைகத்தின் துகள்கள் நடுநிவலப்

புள்ளியிலிருந்து அவையும் ச ரும இைப்ச யர்ச்சி வீச்சு(n) எனப் டும். அதிர்வவையும் ச ாருள் ஒரு
சநாடியில் ஏற் டுத்தும் அதிர்வுகளின் எண்ணிக்வக அதன் அதிர்பவண் (n) எனப் டும். இதன் அலகு
சஹர்ட்ஸ் (Hz). 20 சஹர்ட்ஸ்க்கும் குவறவான அதிர்சவண் சகாண்ை ஒலிகள் குற்பறாலிகள்
எனப் டும். 20,000 Hzக்கு அதிகமான ஒலி மிலக ஒலி எனப் டும். இவற்வற நம் செவிகளால் உணர
முடியாது. அதிர்வுறும் துகள், ஒரு முழுவமயான அதிர்வுக்கு எடுத்துக் சகாள்ளும் காலம் அலைவுக்
காைம் (T) எனப் டும். ஒலி அவலயில் இரண்டு சநருக்கங்கள் மற்றும் சநகிழ்வுகளின் வமயங்களுக்கு
இவைப் ட்ை பதாலைவு அலைநீளம் (λ) எனப் டும்.
மீட்சித் தன்வம சகாண்ை ஊைகத்தின் வழிபய

ரவும் ப ாது ஒலியானது ஓரலகு காலத்தில்

கைந்த சதாவலபவ ஒலியின் பவகம் எனப் டுகிறது.
பவகம் (V) =

கைந்தசதாவலவு
காலம்

மின்னலும் இடியும் ஒபர பநரத்தில் ஏற் ட்ைாலும் மின்னவலப்

ார்த்த பின்ப

நம்மால்

இடிபயாவெவயக் பகட்க முடிகிறது. ஏசனனில் ஒளியின் பவகம் ஒலியின் பவகத்வதக் காட்டிலும்
அதிகமாகும். ஒலியின் பவகம் வாயுக்கள் விை திைப் ச ாருட்களில் அதிகமாக இருக்கும். ஒலியானது
காற்வறவிை 5 மைங்கு பவகமாக நீரில்

யணிக்கும். ஒரு ச ாருளானது காற்றில் ஒலியின் பவகத்வத

விை அதிக பவகத்தில் செல்லும் ப ாது அவவ அதிர்வவலகவள ஏற் டுத்துகின்றன. இவ்வதிர்வவலகள்
அதிக ஆற்றவலப் ச ற்றிருக்கும். இதனால் காற்றில் அழுத்த மாறு ாடு உரத்த ஒலி பதான்றுகிறது.
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இதவன ஒலி முைக்கம் என்கிபறாம். ஆகாய விமானங்களால் ஏற் டும் இத்தவகய அதிர்வவலகள்
கட்டிைங்கவளயும் கண்ணாடிகவளயும் பெதப் டுத்தும் ஆற்றல் சகாண்ைவவ.
ஒலியானது திை, திரவப் ரப்புகளில் ட்டு எதிசராலிக்கும் தன்வம உவையது. அவ்வாறு ஒலி
எதிசராலிக்கும் ப ாது

டுபகாணமும் அது எதிசராலிக்கும் பகாணமும் ெமமாக இருக்கும். ஒலி

டும்

திவெ, எதிசராலிக்கும் திவெ, மற்றும் அப்புள்ளியில் வவரயப் டும் செங்குத்துக்பகாடு ஆகியவவ ஒபர
தளத்தில் அவமகின்றன. குைல் ச ருக்கி, ஒலி ச ருக்கி, நாதஸ்வரம் ப ான்றவற்றில் ஒலியானது ஒரு
குறிப்பிட்ை திவெயில்

ரவும் டி வடிவவமக்கப் ட்டுள்ளன. உைலில் உண்ைாகும் ஒலிவயக் பகட்க உதவும்

இதயதுடிப்பளவி என்ற கருவியில் ஓர் இவணப்புக் குைாய் உள்ளது. இதில் ஒலியானது

லமுவற

எதிசராலிப் வைந்து மருத்துவரின் செவிவய அவைகிறது. இந்த ஒலி எதிபராலி எனப் டுகிறது.
எதிசராலிவய நாம் பகட்க எதிசராலிக்கும் ரப்பு குவறந்த ட்ெம் 17 மீ சதாவலவில் இருக்க பவண்டும்.
ச ரிய அவறகளில் ஒலியானது சுவர்களில்

ட்டு மீண்டும் எதிசராலிப்பு அவைகிறது.

ன்முக எதிசராலிகள் காரணமாக, ஒலியின் பகட்ைல் நீடித்திருக்கும் தன்வம எதிர் முைக்கம் எனப் டும்.
20,000 சஹர்ட்ஸ்க்கும் அதிகமாக அதிர்சவண்வணக் சகாண்ை ஒலி அவலகள் மீபயாலி அலைகள்
எனப் டுகின்றன. இவற்வற நம்மால் உணர முடியாது. ஆனால் மீசயாலி அவலகள் மருத்துவ
ஆய்வுகளில்

யன் டுகின்றன. SONAR என் து SOUND NAVIGATION AND RANGING என் தன்

சுருக்கம் ஆகும். இதில் மீசயாலி அவலகள் செலுத்தப் ட்டு கைலின் ஆைம் கண்ைறியப் டுகிறது.நமது
செவியில் செவிமைல், செவிக்குைாய், செவிப் வற, செவிச் சிற்சறலும்புகள், காக்ளியா ஆகிய
உறுப்புகள் உள்ளன. இவற்றின் மூலம் ஒலிவய நம்மால் பகட்க முடிகிறது. உட்செவியினுள் கைத்தப் ட்ை
அழுத்த பவறு ாைானது காக்ளியா மூலம் மின்வெவககளாக மாற்றப் டுகிறது. இந்த மின்வெவககள்
காது நரம்பு வழியாக மூவளக்குச் செல்லும் ப ாது மூவள அவற்வற ஒலியாக உணர்கிறது.
I. ேரியான விலடலயத் சதர்ந்பதடு:
1. இவெக் கச்பெரிகளில் ஜால்ரா

(cymbals) எனும் இவெக்கருவிவய இவெக்கும் ப ாது

எது

அதிர்வவைகிறது?
அ) நீட்டிக்கப் ட்ை கம்பி

ஆ) நீட்டிக்கப் ட்ை ெவ்வு

இ) காற்றுத் தம் ம்

ஈ) உசைாகத் தகடு

2. காற்றில் எப்ச ாழுது ஒலி யனிக்கும்?
அ) காற்றில் ஈரப் தம் இல்லாதப ாது
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ஆ) ஊைகத்தில் உள்ள துகள்கள் ஒரு இைத்திலிருந்து மற்சறாரு இைத்திற்கு நகரும் ப ாது
இ) துகள்களும் அதிர்வுகளும் ஒரு இைத்திலிருந்து மற்சறாரு இைத்திற்கு நகரும் ப ாது
ஈ) அதிர்வுகள் நகரும் சபாது
3. ஒரு இவெக் கருவி சதாைர் குறிப்புகவள உண்ைாக்குகிறது. ொதாரண செவித்திறன் சகாண்ை
ஒருவரால் இக்குறிப்புகவள உணர முடியவில்வல. எனில், இக்குறிப்புகள் கீழ்கண்ைவற்றுள் எதன்
உள்பள புகுந்து செல்ல முடியும்?
அ) சமழுகு

ஆ) பவற்றிடம்

இ) நீர்

ஈ) சவறுவமயான ாத்திரம்

4. ஒரு அவலயின் பவகம் 340 மி/வி மற்றும் அதிர்சவண் 1700 Hz எனில், அதன் அவலநீளம் (செ.மீ
அளவில்) என்ன?
அ) 34

ஆ) 20

இ) 15

ஈ) 0.2

5. கீழ்கண்ைவற்றுள் எந்த வாக்கியம் அதிர்சவண்வண ெரியாக விளக்குகிறது?
அ) ஒரு விநாடியில் ஏற்படும் முழுலமயான அதிர்வுகளின் எண்ணிக்லக.
ஆ) ஒரு விநாடியில் அவல ஒன்று கைந்த சதாவலவு.
இ) இரு அடுத்தடுத்த முகடுகளுக்கிவைபய உள்ள சதாவலவு.
ஈ) அவல ஒன்று ஏற் டுத்தும் ச ரும அதிர்வு.
6. செவியுணர் ஒலியினால் ஏற் டும் அதிர்வுகள் ச ரும பவகம், கீபை சகாடுக்கப் ட்டுள்ள எவற்றில்
யணிக்கும் ப ாது ஏற் டும்?
அ) கைல் நீர்

ஆ) கண்ணாடி

இ) உலர்ந்த காற்று

ஈ) மனித இரத்தம்

7. ________________ ல் ஒலி அவலகள் பவகமாக யணிக்கும்
அ) திரவங்களில்

ஆ) வாயுக்களில்

இ) திடப்பபாருளில்

ஈ) சவற்றிைத்தில்
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8. ஆர்பமானியத்தில் உண்ைான இவெக்குறிப்பின் சுருதிவயக் குவறக்கும் ப ாது அதன் நீளம்
______________.
அ) முதலில் குவறந்து பின்பு அதிகரிக்கும்

ஆ) குவறயும்

இ) மாறாது

ஈ) அதிகரிக்கும்

9. நான்கு சவவ்பவறு ஊைகத்தில் ஒலியின் பவகம் (மீ/வி) சகாடுக்கப் ட்டுள்ளது. இவற்றுள்,
கைலுக்கடியில் சவகு சதாவலவில் உள்ள இரு திமிங்கலங்கள் செய்யும் ெமிஞ்வெகள் பவகமாக
செல்வதற்கு ஏற்ற பவகம் எது?
அ) 5170

ஆ) 1280

இ) 340

ஈ) 1530

10. சவவ்பவறு சூழ்நிவலயில், சநட்ைவல மற்றும் குறுக்கவலகவள இவற்றில் எவதக்சகாண்டு
உருவாக்க முடியும்?
அ) பதாலைக்காட்சி அலைப்பரப்பி

ஆ) இவெக்கலவவ

இ) நீர்

ஈ) சுருள்வில்

11. P,Q,R,S என்ற நான்கு சவவ்பவறு ஊைகங்களில் ஒலியின் திவெபவகம் (கி.மீ/மணி) 1800, 0, 900
மற்றும் 1200 எனில் இவற்றுள் எது திரவ ஊைகமாக இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது?
அ) P

ஆ) Q

இ) R

ஈ) S

2. சகாடிட்ட இடங்கலள நிரப்புக:
1. அதிர்வுரும் ச ாருட்கள் ஒலிலய உருவாக்குகின்றன.
2. ஒலி என் து எந்திரவியல் பநட்டலை அவல. எனபவ ஒலி ஊடுருவ ஊைகம் பதவவ.
3. ஒரு விநாடியில் உருவாகும் அதிர்வுகளின் எண்ணிக்வக அதிர்பவண் எனப் டும்.
4. திைப்ச ாருளில் ஒலியின் திவெபவகமானது, திரவத்தில் உள்ள திவெபவகத்வத விை அதிகம்.
5. ஒலிச் செறிவானது வீச்சி ன் இரு மைங்கிற்கு பநர்த்தகவில் உள்ளது.
6. ஒலியின் அதிர்சவண் 4 கிபலா சஹர்ட்ஸ் மற்றும் அவலநீளம் 2m எனில், ஒலியின் திவெபவகம்
8000 m.s-1.

Learning Leads To Ruling

Page 13 of 74

General Science

Prepared By www.winmeen.com

7. உைலில் ஏற் டும் ஒலிகவள உணர யன் டுத்தப் டும் மருத்துவக் கருவி இதயத்துடிப்பளவி.
8. ஒலிவய நீட்டிக்கும் சதாைர் எதிசராலித்தலுக்கு எதிர் முைக்கம் என்று ச யர்.
9.

மீசயாலிவயப்

யன் டுத்தி

உசைாகப்

பட்லடயில்

உள்ள

குவற

மற்றும்

விரிெல்கவள

கண்ைறியலாம்.
10. காதுகளின் உட் குதியில், அழுத்த மாறு ாடுகவள மின் ெமிவைகளாக காக்ளியா மாற்றுகிறது.
3. பபாருத்துக:
1. இவெக்கவவ

அ) காற்றின் அைர்த்தி அதிகமாக உள்ள புள்ளி

2. ஒலி

ஆ) ெமநிவலயில் இருந்து ஏற் டும் ச ரும இைப்ச யர்ச்சி

3. அழுத்தங்கள்

இ) 20000 ஐ விை அதிகமாக அதிர்சவண் சகாண்ை ஒலி

4. வீச்சு

ஈ) சநட்ைவலகள்

5. மீசயாலியியல்

உ) ஒலியின் உற் த்தி

விலட: 1 – உ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – ஆ, 5 – இ
4. பபாருத்துக:
ஒலிச்செறிவு

ஒரு

வினாடியில்

ஏற் டும் சைசி ல்

அதிர்சவண்களின்
எண்ணிக்வக
காலம்

எழுப் ப் ட்ை ஒலியின் அளவு

மீட்ைர்

வீச்சு

ஓரலகு காலத்தில் ஒலி கைந்த சஹர்ட்ஸ்
சதாவலவு

ஒலியின் திவெபவகம்

ஒரு

முழு

பதாற்றுவிக்க

அவலவய மீட்ைர் / வினாடி
பதவவயான

காலம்
அதிர்சவண்

வமயப்
அவையும்

புள்ளியிலிருந்து வினாடி
ச ரும

இைப்ச யர்ச்சி
விலட:
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ஒலிச்செறிவு

எழுப் ப் ட்ை ஒலியின் அளவு

காலம்

ஒரு

முழு

சைசி ல்

அவலவய வினாடி

பதாற்றுவிக்க
வீச்சு

வமயப்

புள்ளியிருந்து மீட்ைர்

அவையும்

ச ரும

இைப்ச யர்ச்சி
ஒலியின் திவெபவகம்

ஓரலகு காலத்தில் ஒலி கைந்த மீட்ைர் / வினாடி
சதாவலவு

அதிர்சவண்

ஒரு

வினாடியில்

ஏற் டும் சஹர்ட்ஸ்

அதிர்சவண்களின்
எண்ணிக்வக

5. சிறுவினாக்கள்:
1. ஆய்வகங்களில் ஒலிலய உண்டாக்கும் கருவிகலளப் பற்றி கூறுக.
ஆய்வகங்களில் ஒலிவய உண்ைாக்க இவெக்கவவ யன் டுகிறது.
2. இரும்பு மற்றும் நீர் – இவற்றில் எதன் வழிசய ஒலி சவகமாக பேல்லும், காரணம் கூறு.
ஒலியின் திவெபவகமானது அது

ரவும் ஊைகத்தின் அைர்த்திவயப் ச ாறுத்தது. அைர்த்தி அதிகமான

ஊைகத்தில் ஒலியின் பவகமும் அதிகமாக இருக்கும். இரும்பு நீவரக் காட்டிலும் அைர்த்தி மிகுந்ததாக
இருப் தால் இரும்பில் ஒலியின் பவகம் அதிகம் ஆகும்.
3. ஒலிலய எழுப்ப, ஒரு பபாருள் என்ன பேய்ய சவண்டும்?
ஒலிவய எழுப் பவண்டுமானால் ஒரு ச ாருள் அதிர்வவைய பவண்டும்.
4. பவற்றிடத்தில் ஒலி பயணம் பேய்யுமா?
சவற்றிைத்தில் ஒலி ரவாது. ஒலி ரவ ஊைகம் பதவவ.
5. எந்த இயற்பியல் பண்பளவு பஹர்ட்ஸ் (Hz) என்ற அைகிலனக் பகாண்டுள்ளது? அதலன
வலரயறு.
அதிர்சவண் (n) என்ற இயற்பியல்

ண்பு சஹர்ட்ஸ் (Hz) என்ற அலகிவனக் சகாண்டுள்ளது. ஒரு

சநாடியில் ஏற் டும் ஒரு முழு சுைற்சி ஒரு சஹர்ட்ஸ் எனப் டுகிறது.
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6. சூப்பர்சோனிக் சவகம் என்றால் என்ன?
ஒரு ச ாருளின் பவகம் காற்றில் ஒலியின் பவகத்வதக் (330 ms-1) காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கும்
ப ாது அது சூப் ர்பொனிக் பவகம் எனப் டுகிறது.
7. அதிர்வலடயும் பபாருட்கள் ஏற்படுத்தும் ஒலி எவ்வாறு நமது பேவிகலள வந்தலடகிறது?
ஒரு ச ாருள் அதிர்வவையும் ப ாது அது அதவனச் சுற்றியுள்ள ஊைகத்தின் துகள்கவளயும்
அதிர்வவையச் செய்கிறது. அந்தப் ச ாருளின் அருகில் உள்ள துகளானது தனது ெமநிவலப்
புள்ளியிலிருந்து விலக்கப் டுகிறது. இந்தத் துகள் அருகில் உள்ள துகள் மீது ஒரு விவெவயச்
செலுத்தி இைப்ச யர்ச்சி அவையச் செய்து பின்னர் தன்

வைய நிவலவய அவைகிறது. இவ்வாறு

அதிர்வுகள் சதாைர்ச்சியாகக் கைத்தப் டுவதால் ஒலி அவலகள் முன்பனாக்கி நகர்ந்து நமது செவியில்
விழுகின்றன.
8. நீயும் உனது நண்பரும் நிைவில் இருக்கிறீர்கள். உனது நண்பன் ஏற்படுத்தும் ஒலிலய உன்னால்
சகட்கமுடியுமா?
நிலவில் என் நண் ன் ஏற் டுத்தும் ஒலிவய என்னால் பகட்க முடியாது. நிலவில் காற்று கிவையாது.
காற்று என்ற ஊைகம் அங்கு இல்லாததால் அங்கு ஒலி அவலகள் கைத்தப் ை இயலாது. ஒலிவயயும்
என்னால் பகட்க முடியாது.

3. அண்டம்
விண்சவளியில் காணப் டும் அவனத்துப் ச ாருள்கவளயும் உள்ளைக்கியதுதான் அண்டம்
ஆகும். புவி, பகாள்கள், விண்மீன்கள், வான்சவளி மற்றும் விண்மீன் திரள்கள் அவனத்தும் இதில்
அைங்கியுள்ளன. ஏறத்தாை 13.7 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு ச ரு சவடிப்பு ஏற் ட்ைது.
அப்ப ாது

விண்மீன் திரள்கள் வடிவில் அவனத்துப் ச ாருள்களும் அவனத்துத் திவெகளிலும்

சவடித்துச் சிதறின. அப்ப ாது பதான்றிய வஹட்ரஜன் மறுறும் ஹீலியம் என்ற தனிமங்களால் அண்ைப்
ச ாருள்கள் அவனத்தும் உருவாகின. விண்மீன் திரள் என் து வாயு, தூசு, பகாடிக்கணக்கான
விண்மீன்கள் மற்றும் அவற்றில் உள்ள சூரிய மண்ைலங்கள் ஆகியவற்வற உள்ளைக்கிய திரண்ைசதாரு
அவமப் ாகும். சூரியன் மற்றும் சூரிய மண்ைலத்திலுள்ள பகாள்கள் அவனத்தும் பால்பவளி வீதி.
விண்மீன் திரளில் உள்ளன. இது

ால் வண்ணப்

ட்வை ப ான்றிருப் தால் இப்ச யர் ச ற்றது. நமக்கு

அருகில் உள்ள அடுத்த விண்மீன் திரளின் ச யர் அண்டிசராமீடா.
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விண்மீன்கள் அவனத்தும் வஹட்ரஜன் வாயுவல் நிரம்பியுள்ளன. இந்த வஹட்ரஜன்
அணுக்கள் ஹீலியம் அணுக்கள் உருவாகும் ப ாது அதிக சவப் ம் உருவாகிறது. சவப் மான
விண்மீன்கள் சவண்வமயாகபவா நீல நிறமாகபவா பதான்றுகின்றன. குளிர்வான விண்மீன்கள் ஆரஞ்சு
அல்லது சிவப்பு நிறமாகத் பதாற்றமளிக்கின்றன. சூரியன் மற்றும் அதவன சுற்றிவரும் வான்ச ாருள்
அவனத்தும் பெர்ந்தபத சூரிய மண்டைம் ஆகும். சூரியனிலிருந்து சவளிவரும் ஆற்றலின் ச ரும்
குதி

கண்ணுறு

ஒளியாகவும்,

அகச்

சிவப்புக்கதிர்

எனப் டும்

ஒருவவகக்

கதிர்வீச்ொகவும்

காணப் டுகின்றன. இவற்வற நாம் சவப் மாக உணர்கிபறாம். எட்டுக்பகாள்கள் சூரியவனச் சுற்றி
வருகின்றன.

முதல்

ஒன்றுக்சகான்று

நான்கு

பகாள்களாகிய

சநருக்கமாகவும்

சூரியனுக்கு

புதன்,

சவள்ளி,

பூமி,

அருகாவமயிலும்

செவ்வாய்

ஆகியவவ

காணப் டுகின்றன.

இவவ

உட்புறக்சகாள்கள் என அவைக்கப் டுகின்றன. வியாைன், ெனி, யுபரனஸ் மற்றும் சநப்டியூன் ஆகியவவ
சவளிப்புறத்தில் சூரியவன சமதுவாகச் சுற்றி வருகின்றன. இவவ பவளிப்புறக் சகாள்கள் என
அவைக்கப் டுகின்றன.
சூரியனுக்கு

மிக

அருகில்

அவமந்துள்ள

பகாள்

புதன்

ஆகும்.

கலில்

அதிக

சவப் த்துைனும் இரவில் குளிர்ச்சியுைனும் காணப் டும். சூரியமண்ைலத்தின் பகாள்களிபலபய அதிக
சவப் நிவல சகாண்ைது பவள்ளி ஆகும். இதுபவ நமது கண்ணுக்குத் சதரியும் மிகப் பிரகாெமான
வான்ச ாருள்

ஆகும்.

இது

கிைக்கு

அல்லது

பமற்குத்

திவெயில்

கீழ்வானத்தில்

சதரியும்.

சூரியமண்ைலத்தில் உள்ள பகாள்களிபல உயிரினங்கள் வாைக்கூடிய ஒபர பகாள் பூமி மட்டுபம இது
சூரியனிைமிருந்து ெரியான சதாவலவில் இருப் தால் இங்கு ெரியான சவப் ம், நீர், ஆதாரம்,
வளிமண்ைலம் ஆகியவவ காணப் டுகின்றன. பூமி தன் அச்சில் பமற்கிலிருந்து கிைக்காகச் சுைல்வதால்
சூரியன் கிைக்கில் உதித்து பமற்பக மவறவது ப ால் நமக்குத் சதரிகிறது. பேவ்வாய் என் து சிவப்பு
நிறக் பகாளாகும். இது சிவப்புக் சகாள் என அவைக்கப் டுகிறது. இதற்கு டீபமாஸ், ப ாப ாஸ் என்ற
இரண்டு இயற்வகத் துவணக் பகாள்கள் உள்ளன. வியாைன் பகாள்களிபலபய மிகப் ச ரியது இது
ச ருங்பகாள் என்று அவைக்கப் டுகிறது. இதன் நிலவு கானிமீடு என்று அவைக்கப் டுகிறது. வியாைன்
மற்றக் பகாள்கவள விை பவகமாகச் சுைலக் கூடியது. ேனி வவளயங்களுக்குப் ச யர் ப ான பகாள்
ஆகும். இதற்கு வைைன் என்ற நிலவு உண்டு. யுசரனஸ் மிகவும் குளிர் நிவறந்தது. இது ொய்ந்த சுைல்
அச்வெக் சகாண்டுள்ளது. எனபவ இது உருண்பைாடுவது ப ால் சதரிகிறது. பநப்டியூன்

ச்வெ நிற

விண்மீன் ப ால் பதாற்றமளிக்கக் கூடியது. இது மிகவும் காற்று வீெக்கூடிய பகாளாகும். இதன் நிலவாகிய
டிவரட்ைன் சூரியமண்ைலத்தில் சுைற்சிக்கு எதிர்திவெயில் சுற்றக் கூடிய ஒபர ஒரு நிலவாகும்.
சிறுபகாள்கள் என் ன செவ்வாய் – வியாைன் சுற்றுப் ாவத இவைசவளியில் காணப் டும்
ாவறத் துண்டுகள் ஆகும். இவற்றில் செரஸ் என் பத மிகப் ச ரிய சிறுபகாளாகும். சூரியவன அதி
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நீள்வட்ைப் ாவதயில் சுற்றி வரும் தூசு மற்றும் னி நிவறந்த ச ாருள்கபள வால் விண்மீன்கள் ஆகும்.
ஹாலி வால்விண்மீன் என் து 76 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுவற சதரியக் கூடியது. சூரிய மண்ைலத்தில்
சிதறிக் கிைக்கும்

ாவறத் துண்டுகள் விண்கற்கள் எனப் டுகின்றன. ச ரிய விண்கற்கள் எரியாமல்

பூமியில் வந்து வீழ்வதுண்டு. அவவ விண்வீழ் கற்கள் எனப் டுகின்றன. 1955ல் செலுத்தப் ட்ை
ஸ்புட்னிக் என்ற செயற்வகக் பகாபள முதன்முவறயாக விண்சவளியில் செலுத்தப் ட்ை செயற்வகத்
துவணக்பகாள் ஆகும். இந்தியாவின் முதல் செயற்வகத் துவணக்பகாள் ஆரிய ட்ைா. இது ஏப்ரல் 19,
1975ல் செலுத்தப் ட்ைது. புவியின் பவகத்திபலபய சுைன்று வரும் செயற்வகத் துவணக்பகாள்கள்
புவிநிலை

பேயற்லகக்

சகாள்கள்

என

அவைக்கப் டுகின்றன.

விண்சவளியில்

ன்னாட்டு

விண்சவளி வமயம் ஒன்று அவமக்கப் ட்டுள்ளது. இது அறிவியல் ஆய்வகமாகவும், வாபனாக்கு
நிவலயமாகவும் செயல் டுகிறது. இதன் முக்கிய பநாக்கம் விண்ணில் ஆய்வுகவள பமற்சகாள்ளும்
ன்னாட்டு ஆய்வகமாகச் செயல் டுவது ஆகும்.
1. ேரியான விலடலயத் சதர்ந்பதடு :
1. இவற்றுள் எது ெரியான வாக்கியம்?
A) நம் சூரிய மண்ைலத்தில் எட்டு பகாள்கள் உள்ளன.
B) செவ்வாய் பகாவளத் தவிர, அவனத்துக் பகாள்களும் சூரியவன நீள்வட்ைப்

ாவதயில்

சுற்றிவருகின்றன.
அ) A மட்டும் ேரியானது

ஆ) B மட்டும் ெரியானது

இ) A மற்றும் B ெரியானது

ஈ) இரு வாக்கியங்களும் தவறு

2. சூரிய வமயக் சகாள்வகவய முன்சமாழிந்தவர் யார்?
அ) வைக்பகா பிராபஹ

ஆ) நிசகாைஸ் சகாபர்நிக்கஸ்

இ) ைாலமி

ஈ) ஆர்க்கிமிடிஸ்

3. இவற்றுள் எது சவளிப்புற சூரிய மண்ைலத்தில் உள்ள பகாள் அல்ல?
அ) புதன்

ஆ) ெனி

இ) யுபரனஸ்

ஈ) சநஃப்டியூன்

4. செரஸ் என் து _______________.
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அ) விண்கல்

ஆ) விண்மீன்

இ) பகாள்

ஈ) சிறுசகாள்

5. A என்ற சூரியவனச் சுற்றி வர எடுத்துக் சகாள்ளும் சுைற்சி பநரம் Bஎன்ற பகாவள விை எட்டு மைங்கு
அதிகம் எனில், பகாள் A வின் தூரம் பகாள் B யின் தூரத்வத விை எத்தவன மைங்கு அதிகம்?
அ) 4

ஆ) 5

இ) 2

ஈ) 3

6. _________________ ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ச ருசவடிப்பு ஏற் ட்ைது.
அ) 13.7 மில்லியன்

ஆ) 15 மில்லியன்

இ) 13 மில்லியன்

ஈ) 20 மில்லியன்

2. சகாடிட்ட இடங்கலள நிரப்புக :
1. சூரியனின் திவெபவகம் 1.250 கி.மீ/வி.
2. முவனகளில், சூரியனின் சுைற்சி பவகம் 2.36 நாட்கள்.
3. இந்தியாவின் முதல் செயற்வகக்பகாள் ஆரியபட்டா.
4. சகப்ளரின் மூன்றாம் விதிவய ஒத்திலேவுகளின் விதி என்றும் அவைப் ர்.
5. டிலரடன் எனும் இயற்வகத் துவணக்பகாள் மட்டுபம பகாள் சுைலும் திவெக்கு எதிர்திவெயில்
அவமந்துள்ளது.
6. நம் சூரிய குடும் த்திலுள்ள பகாள்களின் எண்ணிக்வக 8 ஆகும்.
3. ேரியா? தவறா? எனக் கூறுக:
1. ெனி மற்றும் யுபரனஸ் பகாள்களுக்கிவைபய உள்ள சதாவலவு, பூமி மற்றும் புதனுக்கிவைபய உள்ள
சதாவலவின் 10 மைங்குகள் ஆகும்.

- ேரி

2. ன்னாட்டு வின்சவளி வமயம் என் து ெர்வபதெ ஒத்துவைப்பின் ஒரு ஆதாரமாகும்.
- ேரி
3. பஹலிஸ் வால்மீன் 67 மணிபநரங்களுக்கு சுைலும் பின்னர் பதான்றும்.
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4. பூமிக்கு அருபக உள்ள பகாள்களுக்கு ெைலும் திவெபவகம் குவறவாக இருக்கும்.
- தவறு
– தவறு

5. புதன் பகாள் சிவப்புக்பகாள் என்றவைக்கப் டுகிறது.
4. பபாருத்துக:
1. வியாைன்

அ) 17.2 மணிகள்

2. புதன்

ஆ) 10.7 மணிகள்

3. சவள்ளி

இ) 87.97 நாட்கள்

4. ெனி

ஈ) 9 மணி 55 நிமிைங்கள்

5. செவ்வாய்

உ) 243 நாட்கள்
ஊ) 24 மணி 37 நிமிைங்கள்

விலட: 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – உ, 4 – ஆ, 5 – ஊ.
5. சிறுவினாக்கள்:
1. சூரிய மண்டைம் என்றால் என்ன?
சூரியனும்

அவதச்

சுற்றி

வரும்

விண்ச ாருள்களும்

பெர்ந்து

சூரிய

மண்ைலம்

என

அவைக்கப் டுகின்றன.
2. காஸ்மிக் ஆண்டு என்றால் என்ன?
ஒரு சநாடிக்கு 250 கி.மீ பவகத்தில்

யணம் செய்யும் சூரியன் (9 lakh கி.மீ/ம)

ால்சவளிவய ஒரு

முவற சுற்றிவர 225 மில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகிறது. இந்தக் காலம் தான் காஸ்மிக் ஆண்டு
எனப் டுகிறது.
3. சுைற்சித் திலேசவகம் வலரயறு.
பகாளிலிருந்து ஒரு நிர்ணயிக்கப் ட்ை உயரத்தில், செயற்வகக் பகாள் ஒன்று வட்ைப் ாவதயில் சுற்றி
வருவதற்கு

அளிக்கப் டும்

கிவைமட்ைத்

திவெபவகம்

சுைற்சித்

திவெபவகம்

என

வவரயறுக்கப் டுகிறது.
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4. சுற்றுக்காைம் வலரயறு.
புவிவய ஒரு முவற முழுவமயாக சுற்றிவர ஒரு செயற்வகக் பகாள் எடுத்துக் சகாள்ளும் காலம்
சுற்றுக் காலம் எனப் டும்.
சுற்றுக் காலம் T =

கைந்த சதாவலவு
சுற்றியக்கத் திவெபவகம்

5. துலணக்சகாள் என்றால் என்ன? துலணக்சகாளின் இரு வலககள் யாலவ?
ஒரு சுற்றுப்

ாவதயில் சூரியமண்ைலத்திலுள்ள பகாள்கவளச் சுற்றி வரும் ச ாருள் துவணக்பகாள்

என்று அவைக்கப் டுகிறது.
இரண்டு விதமான துவணக்பகாள்கள்:
1. இயற்வக துவணக்பகாள்
2. செயற்வக துவணக்பகாள்
6. உட்புறக் சகாள்கள் குறிப்பு வலரக.
உட்புற சூரியமண்ைலத்தில் காணப் டும் நான்கு பகாள்களான புதன், சவள்ளி, பூமி மற்றும் செவ்வாய்
ஆகியவவ உட்புற பகாள்கள் என்று அவைக்கப் டுகின்றன. அவற்றின் புறப் ரப்பு திண்மப்
பமபலாட்டினால் அவமந்துள்ளதால், அவவ நிலம்ொர் பகாள்கள் அல்லது

ாவற

ாவறக்பகாள்கள் என

அவைக்கப் டுகின்றன. அவற்றின் உட் குதி, புறப் ரப்பு மற்றும் வளிமண்ைலம் ஆகியவவ ஒபர
முவறயில் ஒபர வடிவில் உருவானவவ. பமலும், அவவ ஒத்த அவமப்பில் உள்ளன. நம் பூமிவய
இவற்றிற்கான மாதிரியாகக் சகாள்ளலாம்.
7. வால் விண்மீன்கள் என்றால் என்ன?
அதி நீள்வட்ைப்

ாவதயில் நம் சூரியவனச் சுற்றிவரும் தூசு மற்றும்

னி நிவறந்த ச ாருட்கபள

வால்மீன்கள் எனப் டும். இவற்றின் சுற்றுக்காலம் அதிகம் ஆகும். இவவ சூரியவன சநருங்கும் ப ாது
ஆவியாகி, தவல மற்றும் வால் ஆகியவவ உருவாகின்றன. ஒரு சில ச ரிய வால் விண்மீன்களுக்கு
160 மில்லியன் (16 பகாடி) கிபலாமீட்ைர் நீளமுள்ள வால் உள்ளது. இது புவிக்கும் சூரியனுக்கும்
சதாவலவவவிை அதிகமாகும்.

ல வால்விண்மீன்கள் குறிப்பிட்ை கால இவைசவளியில் மீண்டும்

பதான்று வவ ஆகும். அதில் ஒன்று தான் ஹாலி வால்விண்மீன். இது 76 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுவற
மீண்டும் சதரியும். கவைசியாக 1986-ல் இது

ார்க்கப் ட்ைது. எனவவ, இது மீண்டும் 2062-ல்

சதரியும்.
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8. பகப்ளபரின் விதிகள் – வலரயறு.
முதல் விதி – நீள்வட்டங்களின் விதி:
சூரியனின் வமயம் ஒரு குவியத்தில் உள்ளவாறு, நீள்வட்ைப்

ாவதயில் பகாள்கள் சூரியவனச் சுற்றி

வருகின்றன.
இரண்டாவது விதி – ேம பரப்புகளின் விதி:
பகாளின் வமயத்வதயும் சூரியனின் வமயத்வதயும் இவணக்கும் கற் வனக் பகாடு ெம காலங்களில்
ெம ரப்புகவளக் கைக்கிறது.
மூன்றாவது விதி – ஒத்திலேவுகளின் விதி:
எந்த இரு பகாள்களுக்கும், சுற்றுக்காலங்களின் இருமடிகளின் விகிதம் சூரியனிலிருந்து அவற்றின்
ாதியளவு ப ரச்சுகளின் (major axis) மும்மடிகளின் விகிதத்திற்குச் ெமம்.
9. ககன்யான் – குறிப்பு வலரக.
இந்திய விண்சவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (இஸ்பரா) தவலவர், பக.சிவன் கூற்றுப் டி, 2021 /
2022-ம் ஆண்டில் இந்திய மனித விண்சவளிப்
முதல்

யணத்திட்ைத்வத இஸ்பரா செயல் டுத்தும். இதன்

ணிக்குழுவில் மூன்று விண்சவளி வீரர்கள் இருப் ர். ஜி.எஸ்.எல்.வி – III ராக்சகட் மூலம்

விண்சவளிக்கு இவர்கவள எடுத்துச் செல்லும் திட்ைம் ககன்யான் என்றவைக்கப் டுகிறது. இந்தத்
திட்ைத்திற்கு பமம் டுத்தப் ட்ை ஏவுதல் சதாழில்நுட் த்தில் வல்லுநரான வீ.ஆர்.லலிதாம்பிகா என் வர்
இயக்குநராகப் ச ாறுப்ப ற்கிறார்.
10. பூமியில் உயிர்வாழ்வதற்கான காரணிகள் யாலவ?
சூரிய மண்ைலத்திலுள்ள பகாள்களிபலபய நாம் பூமியில் மட்டும்தான் உயிர்வாைத் தகுதியான சூைல்
உள்ளது. சூரியனிலிருந்து ெரியான சதாவலவில் பூமி உள்ளதால், ெரியான சவப் நிவல, நீர்
ஆதாரம், ெரியான வளிமண்ைலம் மற்றும் ஓபொன்

ைலம் ஆகியவற்வற அது சகாண்டுள்ளது.

இவவயவனத்தும் உள்ளதால்தான், பூமியில் உயிர்கள் சதாைர்ந்து வாழ்வசதன் து ொத்தியமாகின்றது.
11. புதன் சகாலளப் பற்றி கூறுக.
சூரியனுக்கு மிக அருகில் அவமந்துள்ள

ாவறக்பகாள்தான் புதன் ஆகும். இது

கலில் மிக அதிக

சவப் த்துைனும் இரவில் அதிகக் குளிருைனும் காணப் டும். மற்ற எந்த பகாள்கவளயும் விை
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சூரியவன இது பவகமாகச் சுற்றி வருகின்றது. இதன் சுற்றுக்காலம் 87.97 புவி நாள்களாகும்.
ஆனால், இது தன்வனத்தாபன சுைல எடுத்துக் சகாள்ளும் சுைற்சிக்காலம் மிக அதிகம். அதாவது,
புதனில் ஒரு நாள் என் து 58.65 புவி நாள்களாகும். அவத எப்ப ாதும் கிைக்கு அல்லது பமற்குத்
திவெயின் கீழ்வானத்தில் மட்டுபம காண இயலும்.
12. பவள்ளி சகாலளப் பற்றி விளக்குக.
நம் சூரியமண்ைலத்தில் காணப் டும் பகாள்களிபலபய அதிக சவப் நிவல சகாண்ைது சவள்ளி
ஆகும். நிலவிற்குப் பிறகு, வானத்தில் சதரியும் மிகப்பிரகாெமான வான்ச ாருள் இதுபவ. இதில் ஒரு
நாள் என் து அதனுவைய ஒரு ஆண்வை விை நீண்ைது. சவள்ளியில் ஒரு நாள் என் து 243 புவி
நாள்களாகவும் ஒரு ஆண்டு என் து 224.7 புவி நாள்களாகவும், உள்ளது. இது எதிர்த் திவெயில்
சுைல்வதால், இங்கு சூரியன் பமற்பக பதான்றி கிைக்பக மவறகிறது.
13. பூமிலயப் பற்றி கூறுக.
சூரிய மண்ைலத்திலுள்ள பகாள்களிபலபய நாம் வாழும் பூமியில் மட்டும்தான் உயிர்வாைத் தகுதியான
சூைல் உள்ளது. சூரியனிலிருந்து ெரியான சதாவலவில் அது உள்ளதால், ெரியான சவப் நிவல, நீர்
ஆதாரம், ெரியான வளிமண்ைலம் மற்றும் ஓபொன்
பூமியானது

சூரியவனச்

சுற்றிவர

ைலம் ஆகியவற்வற பூமி சகாண்டுள்ளது.

எடுத்துக்சகாள்ளும்

காலம்

365.25

நாட்களாகவும்,

அதன்

சுைற்சிக்காலம் 23.93 மணியாகவும் உள்ளது. பூமியின் சுைற்சி அச்ொனது ொய்ந்துள்ளதால்தான்,
பூமியில்

ருவநிவல மாற்றங்கள் ஏற் டுகின்றன. பூமியானது தன் அச்சில் பமற்கிலிருந்து கிைக்காக

சுைல்வதால், சூரியனானது கிைகிலிருந்து பமற்கு பநாக்கி நகர்வது ப ால் நமக்குத் சதரிகின்றது.
சூரியன் இல்வலசயனில், உயிர்கள் இருப் தற்கு ொத்தியம் இல்வல.
14. பேவ்வாய் சகாலளப் பற்றி கூறுக.
புவியின் சுற்றுப் ாவதக்கு சவளியில் அவமந்துள்ள முதல் பகாள் செவ்வாய் ஆகும். ெற்பற சிவப்பு
காணப் டுவதால், இது சிவப்புக்பகாள் என அவைக்கப் டுகிறது. இதற்கு டீபமாஸ் மற்றும் ப ாப ாஸ்
எனப் டும் இரு இயற்வகத் துவணக்பகாள்கள் உள்ளன. இங்கு ஒரு நாள் என் து 24 மணி 37 நிமிைம்
22 விநாடியாகவும், ஒரு வருைம் என் து 686.96 புவி நாள்கள், கிட்ைத்தட்ை 687 நாள்களாகவும்
உள்ளது.
15. வியாைன் சகாலளப் பற்றி விளக்குக.
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வியாைன் பகாளானது ச ருங்பகாள் என அவைக்கப் டுகின்றது. பகாள்களிபலபய மிகப்ச ரியது
இதுபவ. இதற்கு 3 வவளயங்களும் 65 நிலவுகளும் உள்ளன. இதன் நிலவான கானிமீடு என்ற
நிலவுதான் சூரிய மண்ைலத்திபலபய மிகப்ச ரிய நிலவாகும். மற்ற பகாள்கவளசயல்லம் விை மிக
பவகமாக இது சுைல்வதால், வியாைனில் ஒரு நாள் என் து 9 மணி 55 நிமிைங்கள் 30 விநாடிகளாக
உள்ளது. அங்கு ஒரு வருைம் என் து 11.862 புவி வருைங்கள் ஆகும்.
16. ேனிக் சகாலளப் பற்றி கூறுக.
வவளயங்களுக்குப் ச யர்ப ான ெனி பகாள், மஞ்ெள் நிறத்தில் காணப் டுகிறது. சவளிப்புற
சூரியமண்ைலத்தில் காணப் டும் இக்பகாளானது வியாைனுக்கு அடுத்து இரண்ைாவது ச ரும்
வாயுக்பகாளாகும். இது மிக பவகமாக சுைல்கிறது. ெனியின் சுைற்சிக்காலம் 10.7 மணியாகவும்,
சூரியவன இது சமதுவாக சுற்றி வருவதால் இதன் சுற்றுக்காலம் 29.46 புவி ஆண்டுகளாகவும்
இருக்கின்றது. குவறந்த ட்ெம் ெனியில் 60 நிலவுகள் உள்ளன. வைட்ைன் என்ற நிலபவ அதில்
ச ரியது ஆகும். நம் சூரிய மண்ைலத்தில் பமகங்களுைன் கூடிய ஒபர நிலவு இதுவாகும். ெனியின்
அைர்த்தி மிகவும் குவறவாக உள்ளதால் (புவிவய விை 30 மைங்கு குவறவு) இந்த பகாள் கனமற்றது.
17. யுசரனஸ் பற்றி கூறுக.
யுபரனஸ் பகாளானது ஒரு குளிர்மிகு வாயுப் ச ருங்பகாளாகும். இது சூரிய மண்ைலத்தின் ஏைாவது
பகாள் ஆகும். இது மிகவும் ொய்ந்த சுைல் அச்வெக் சகாண்டுள்ளது. அதனால் இது உருண்பைாடுவது
ப ால் சதரிகின்றது. இதன் சுற்றுக்காலம் 84 புவி ஆண்டுகள் மற்றும் சுைற்சிக்காலம் 17.2 மணி
பநரமாகும். இதன் அொதாரண ொய்வின் காரணமாக இங்கு பகாவை காலமும், குளிர்காலமும் மிக
நீண்டு இருக்கும், ஒவ்சவான்றும் 42 ஆண்டுகளாக உள்ளன.
18. பநப்டியூன் சகாள் பற்றி கூறுக.
இக்பகாளானது

ச்வெ நிற விண்மீன் ப ான்று காட்சியளிக்கும். சூரியனிலிருந்து எட்ைாவதாக உள்ள

இந்தக் பகாள் மிகவும் காற்று வீெக்கூடிய பகாளாகும். 248 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுவற புளூட்பைா
இதன் சுற்றுப் ாவதவயக் கைக்கிறது. இந்த நிவல 20 ஆண்டுகளுக்குத் சதாைர்கிறது. இதற்கு 13
நிலவுகள் உள்ளன. அதில் டிவரைான் என்ற நிலபவ ச ரியதாகும். சூரிய மண்ைலத்தில் பகாளின்
சுைற்சிக்கு எதிர்திவெயில் சுற்றும் ஒபர நிலவு டிவரைான் ஆகும்.
19. சுற்றியக்கத் திலேசவகம் என்றால் என்ன?
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பகாளிலிருந்து ஒரு நிர்ணயிக்கப் ட்ை உயரத்தில், செயற்வகக்பகாள் ஒன்று வட்ைப் ாவதயில் சுற்றி
வருவதற்கு அதற்கு அளிக்கப் டும் கிவைமட்ைத் திவெபவகம் சுற்றியக்கத் திவெபவகம் எனப் டும்.
20. சிை விண்மீன்கள் நீை நிறமாகவும், சிை சிவப்பு நிறமாகவும் சதான்றுவதற்கான காரணம்
என்ன?
சவப் நிவலவயப் ச ாறுத்து, விண்மீன்கள் சவவ்பவறு வண்ணங்களில் பதான்றலாம். சவப் மான
விண்மீன்கள் சவண்வமயாகபவா அல்லது நீலமாகபவா பதான்றும். குளிர்வான விண்மீன்கள்
ஆரஞ்சு அல்லது சிவப்பு நிறமாகத் பதான்றும்.
21. ஒளிராப் பபாருளாக இருந்தாலும் நிைலவ நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. ஏன்?
நிலவு

ஓர்

ஒளிரும்

ச ாருள்

அல்ல.

இருப்பினும்

அது

சூரியனின்

ஒளிவயப்

ச ற்று

எதிசராளிக்கிறது. இதனால் நிலவவ நம்மால் ார்க்க முடிகிறது.
22. சகாள்கள் நீள்வட்டப்பாலதயில் சுைல்வலத எவ்வாறு பதாடர்ந்து பராமரிக்க முடிகிறது?
செயற்வகக்பகாள்கள் சில நூறு கிபலாமீட்ைர் உயரத்தில் பூமிவயச் சுற்றி வரும் வவகயில்
விண்ணில்

செலுத்தப் டுகின்றன.

இந்த

உயரத்தில்

காற்றினால்

ஏற் டும்

உராய்வு

புறக்கணிக்கத்தக்கதாக இருக்கும். இந்த உயரத்திற்கு எடுத்துச் சென்ற பின்பு, செயற்வகக்பகாளிற்கு
ஒரு கிவைமட்ைத் திவெபவகத்வத அளித்தால் அது கிட்ைத்தட்ை ஒரு வட்ை வடிவ சுற்றுப் ாவதயில்
இயங்கும்.
பகாளிலிருந்து ஒரு நிர்ணயிக்கப் ட்ை உயரத்தில், செயற்வகக்பகாள் ஒன்று வட்ைப் ாவதயில் சுற்றி
வருவதற்கு அதற்கு அளிக்கப் டும் கிவைமட்ைத் திவெபவகம் சுற்றியக்கத் திவெபவகம் எனப் டும்.
23. ஏன் சிை பேயற்லகக் சகாள்கள் புவி நிலை பேயற்லகக் சகாள்கள் எனக் கருதப்படுகின்றன?
ஒரு செயற்வகக்பகாளின் சுற்றியக்கத் திவெபவகம் என் து அது புவியிலிருந்து உள்ள உயரத்வதப்
ச ாறுத்தது. பூமிக்கு எந்த அளவிற்கு அருகில் உள்ளபதா அந்த அளவிற்கு அதன் பவகம் அதிகமாக
இருக்க பவண்டும். 200 கி.மீ/மணி பவகத்திற்கும் ெற்று அதிகமாக பவகத்துைன் இயங்க பவண்டும்.
அவ்வாறு இயங்கும்ப ாது அது 24 மணி பநரத்தில் பூமிவயச் சுற்றி வரும். புவியின் சுைற்சிக்காலமும்
24 மணியாக இருப் தால் அந்த செயற்வகக்பகாளானது புவியின்

ரப்பிற்கு பமல் ஒபர இைத்தில்

இருப் து ப ால் பதான்றும். இவ்வாறாக, புவிவயப் ச ாறுத்து ஒபர நிவலயில் இருப் தால்,
இவ்வவக செயற்வகக்பகாள்களுக்கு புவிநிவல செயற்வகக்பகாள்கள் என்று ச யர்.
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24. பூமியில் 60 கி.கி எலடயுள்ள மனிதன் சூரியனில் 1680 கிகி எலடலயக் பகாண்டிருப்பது ஏன்?
பூமியில் மனிதனின் எவை = 60 கி.கி
சூரியனில் ஈர்ப்பு விவெ புவியீர்ப்பு விவெவயப் ப ால் 28 மைங்கு அதிகமாகும். எனபவ 60 கிபலா
எவையுள்ள மனிதன் சூரியனில் 28 மைங்கு அதிக எவையுைன் காணப் டுவர்.
60 X 28 = 1680 கி.கி

4. கார்பனும் அவற்றின் சேர்மங்களும்
1772 இல் பிரான்சு நாட்டு அறிவியல் அறிைர் ஆண்டனி ைவாய்சியர் ‘கார்ப ா’ என்ற
லத்தீன்

வார்த்வதயிலிருந்து

அடிப் வைப்

ச ாருள்

கார் ன்

கார் ன்

என்ற

என்று

ச யவர

உருவாக்கினார்.

கருதப் ட்ைது.

அப்ப ாது

நிலக்கரியானது

நிலக்கரியின்

ல்லாயிரக்கணக்கான

ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த தாவரங்களும் விலங்குகளும் மண்ணில் புவதயுண்டு சிவதவவைந்ததால்
உண்ைானது. இன்று நாம்

யன் டுத்தும்

ற் ல ச ாருள்கள் கார் ன் பெர்மங்களாகும். தாவரங்களில்

ஏற் டும் ஒளிபவதியியல் விவனகள் கார் வன உள்ளைக்கியவவ. எனபவ கரிம பவதியலானது உயிரி
சவதியியல் என்று அவைக்கப் டுகிறது.
கார் னின் பெர்மங்கள்

கரிம கார் ன்

பெர்மங்கள்,

கனிம கார் ன்

பெர்மங்கள் என

வவகப் டுத்தப் ட்டுள்ளன. பிரசைரிக் பஹலர் என் வர் கரமச் பெர்மங்கள் தயாரிக்கும் முயற்சியில்
ஈடு ட்டு முதன் முதலில் யூரியா டிகங்கவள உருவாக்கினார். இவர் “நவீனகரிம சவதியியலின் தந்லத”
என

அவைக்கப் டுகிறார்.

கார் ன்

ற் ல

முக்கியமான

சிறப்பியல்புகவளக்

அவவயாவன: 1. ெங்கிலித் சதாைராக்கம், 2. நான்முக இவணதிறன், 3.

சகாண்டிருக்கிறது.

ன்முக இவணப்புகள், 4.

மாற்றியம், 5. புற பவற்றுவம வடிவத்துவம். ெங்கிலித் சதாைராக்கம் என் து ஒரு தனிமம் அபத
தனிமத்துைபனா மற்ற தனிங்களுைபனா நான்முக இவணதிறன் மூலம் திறந்த / மூடிய ெங்கிலிச்
பெர்கங்களாக இவணவது ஆகும்.
கார் ன் அணு எண்ம நிவலவய அவைவதற்காக தன்னுவைய நான்கு எலக்ட்ரான்கவளயும்
மற்ற தனிமங்களின் எலக்ட்ரான்களுைன்

கிர்ந்து சகாள்கிறது. இதற்கு நான்முகப் பிவணப்பு எனப்

ச யர். இது ஒற்வறப் பிவணப்பு, இரட்வைப் பிவணப்பு, முப்பிவணப்பு ப ான்ற பிவணப்புகளாக
அவமயக் கூடியது. ெங்கிலித் சதாைராக்கத்தின் மூலம் உருவான கார் ன் பெர்மங்களில் மாற்றியம்
என்னும் தன்வம காணப் டுகிறது. ஒபர மூலக்கூறு வாய்ப் ாட்வையும் பவறு ட்ை கட்ைவமப்வ யும்
சகாண்ை கனிமச் பெர்மமானது மாற்றியம் என்ற

ண்வ க் சகாண்டிருக்கிறது. இத்தவகய கரிமச்

பெர்மங்கள் மாற்றியங்கள் என அவைக்கப் டுகின்றன. கார் ன் புறபவற்றுவம வடிவத்துவம் சகாண்ைது.
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ல்பவறு வடிவங்கள் இயற்பியல்

ஒன்று ட்டும்

காணப் டுகின்றன.

ண்புகளில் பவறு ட்டும் பவதியியல்

நிலக்கரி,

கிராஃவ ட்,

வவரம்

ண்புகளில்

ஆகியவவ

கார் னின்

புறபவற்றுவமகள் ஆகும். வவரத்தில் அணுக்கள் யாவும் நான்முகப் பிவணப்பில் மீண்டும் மீண்டும்
அடுக்கப் ட்டுள்ளன. கிராஃவ ட்டில் ஒவ்சவாரு கார் ன் அணுவும் மற்ற மூன்று கார் ன் அணுக்களுைன்
ஒபர தளத்தில் ெகப் பிவணப்பில் பிவணந்துள்ளது.
கார் ன்

அணுக்கள்

ஒன்றிவணந்து

அல்லது

5

க்மின்ஸ்ட்ர் ஃபுல்லரீன் என்ற அவமப்பில் 60
6

உறுப்புகவளக்

சகாண்ை

பகாள

வடிவம்

ச ற்றிருக்கின்றன.
சநகிழிகள் என் ன ெங்கிலித் சதாைராக்கத்திலான கரிமச் பெர்மங்களின் ஒரு வவகயாகும்.
இவவ

ல டி சரசின்கள் எனப் டும் நீண்ை சநடிய ெங்கிலித் சதாைரான கரிமச் பெர்மங்களுைன் சில

பவதிச்பெர்க்வககவளச்

பெர்த்து

உருவாக்கப் டுகின்றன.

சநகிழிகவள

வவகப் டுத்துவதற்காக

ஏழுவிதமான சரசின் குறியீடுகள் யன் டுத்தப் டுகின்றன. இவவ #1 முதல் #7 வவர உள்ளன. #3, #6,
#7 ஆகிய சரசின் குறியீடுகள்
மட்டும்

யன் டுத்தி

தூக்கி

ாதுகாப்பு அற்றவவ; ஆ த்வத விவளவிக்கக் கூடியவவ. ஒரு முவற
எறியப் டும்

சநகிழிப்

ச ாருட்கள்

மனித

உைல்நலத்துக்குக்

பகடு

விவளவிப் துைன் தாவரங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் அதிக ாதிப்வ ஏற் டுத்துகின்றன.
97%

சநகிழிப்

வ கள்

செய்யமுடியாது. ஒரு முவற மட்டுபம
உைலுக்குத் தீங்கு விவளவிக்கும்
நிமிைங்கள் மட்டுபம

மறுசுைற்சி

செய்யப் டுவதில்வல.

இவற்வற

மறுசுைற்சி

யன் டுத்தக்கூடிய ச ரும் ாலான சநகிழித் தட்டுகள் நம்

ாலிஸ்வைரின் (சரசின் குறியீடு #6) என்ற ச ாருளால் ஆனவவ. சில

யன் டுத்தித் தூக்கி எறியப் டும் இத்தட்டுகள் 1000 ஆண்டுகளுக்கு பமல்

சுற்றுச்சூைலில் தங்கி விடுகின்றன.
தமிழ்நாடு அரொனது ஒரு சில சநகிழிப் ச ாருட்கவள ஒழிப் தற்கான முயற்சிவய
எடுத்துள்ளது. (சுற்றுச் சூைல் மற்றும் காடுகள் துவற, தமிழ்நாடு அரொவண எண் 84 – நாள்
25/06/2018) சில வவக சநகிழிப் ச ாருட்கள் மறு சுைற்சி செய்து மீண்டும் யன் டுத்தலாம். சநகிழிப்
ச ாருள்கவள வீசி எறிவதன் மூலம் சுற்றுப்புறம் மாெவைகிறது. இவற்வற எரிப் தால் உண்ைாகும்
நச்சுப்புவக காற்வற மாசு ைச் செய்கிறது. எனபவ சநகிழிப் ச ாருள்களின் யன் ாட்வைத் தடுப் து மிக
முக்கியமான ஒரு பிரச்ெவனயாக அவமந்துள்ளது.
1. ேரியான விலடலயத் சதர்ந்பதடுக்க:
1. ஒரு தனிமம் பவறு ட்ை அவமப்வ யும் ஒபர மூலக்கூறு வாய்ப் ாட்வையும் சகாண்டிருப் து
அ) மாற்றியம்
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ஈ) டிகமாக்கல்

2. கிராஃவ ட் கார் னிலுள்ள தனித்த எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்வக
அ) ஒன்று

ஆ) இரண்டு

இ) மூன்று

ஈ) நான்கு

3. ஃபுல்லரினிலுள்ள கார் ன் அணுக்களின் அவமப்புகள்
அ) நான்முகி மற்றும் ஐங்கரம்

ஆ) ஐங்கரம் மற்றும் அறுங்சகாணம்

இ) அறுங்பகாணம் மற்றும் எழுபகாணம்

ஈ) எழுபகாணம் மற்றும் எண்முகி

4. கார் ன் அதிகப் டியான கரிமச் பெர்மங்கவள உருவாக்கக் காரணம்
அ) புறபவற்றுவம வடிவம்

ஆ) மாற்றியம்

இ) நான்கு இவணதிறன்

ஈ) ேங்கிலித் பதாடராக்கம்

5. வவரம் ஒரு சிறந்த மின்கைத்தி அல்ல ஏசனனில்,
அ) அதன் கடினத் தன்வம

ஆ) அதில் கட்டுறா எைக்ட்ரான்கள் இல்லை

இ) அதன் சீரான வடிவம்

ஈ) அது நீரில் கவரவதில்வல

6. கீழ்கண்ைவற்றுள் இரட்வைப் பிவணப்பு இல்லாதது எது?
அ) CO2

ஆ) C2H2

இ) HCL

ஈ) O2

7. கீழ்கண்ைவற்றுள் அதிக நச்சுத்தன்வம வாய்ந்தது எது?
அ) கார் ன் வை ஆக்வைடு

ஆ) கார்பன் சமானாக்லைடு

இ) கால்சியம் கார் பனட்

ஈ) பொடியம் வ கார் பனட்

8. ராகவ்

ள்ளிக்கு மதிய உணவு சகாண்டுவரும் (சநகிழி) கலனானது குறியீடு 5 உவைய சரசினால்

ஆனது. அந்த சநகிழிக் கலன் எதனால் தயாரிக்கப் ட்டிருக்கும்?
அ) ாலிஸ்வைரீன்

Learning Leads To Ruling

ஆ) பி.வி.சி
Page 28 of 74

General Science

Prepared By www.winmeen.com

இ) பாலிபுபராப்பலீன்
9.

ஈ) எல்.டி.பி.இ

ாலி கார் பனட் (PC) மற்றும் அக்வரபலா வநட்வரல் பியுட்ைாவைஈன் ஸ்வைரின் (AB) மூலம்
தயாரிக்கப் டும் சநகிழியானது எந்த குறியீடு உவைய சரசினால் ஆனது?
அ) 2

ஆ) 5

இ) 6

ஈ) 7

10. கீழ்கண்ைவற்றுள் எந்த சநகிழி தமிைக அரொல் ஜனவரி 1, 2019 முதல் தவை செய்யப் ட்டுள்ளது?
அ) சநகிழித்தாள்

ஆ) சநகிழித் பதநீர் குவவள

இ) சநகிழித் தண்ணீர் வ கள்

ஈ) சமற்கண்ட அலனத்தும்

11. கிராஃவ ட்வை உராய்வுக் குவறப் ானாக எந்திரங்களில் யன் டுத்தக் காரணம் என்ன?
அ) அது நல்ல மின்கைத்தி
ஆ) அது வைவைப்பான படைங்களால் ஆனது மற்றும் அதிக உருகுநிலை பகாண்டது
இ) அதன் அதிக அைர்த்தி
ஈ) அது வலிவமயானது மற்றும் மிருதுவானது
12. ச ன்சில் முவனயில் இருப் து எது?
அ) கிராஃலபட்

ஆ) வவரம்

இ) காரியம்

ஈ) கரி

13. ஓரடுக்குக் கார் ன் அணுக்களால் ஆன கிராஃபீன் எதிலிருந்து கிவைக்கிறது?
அ) வவரம்
இ) கிராஃலபட்

ஆ) ஃபுல்லரின்
ஈ) வாயு கார் ன்

14. சநகிழிக் குறியீைானது மூன்று சதாைர் அம்புக் குறிகளால் உருவாக்கப் ட்ை _____________ ைன்
கூடிய எண்கள் மற்றும் எழுத்துக்களால் (சநகிழி வவகயின் சுருக்கக் குறியீடு) குறிக்கப் ட்டிருக்கும்.
அ) சின்னம்

ஆ) மறு சுைற்சி

இ) ெதுரம்

ஈ) முக்சகாணம்
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15. சநகிழி மாசு ாட்வைத் தடுக்கும் நவைமுவறகள் _________________

ாதுகாப்புச் ெட்ைம் 1988 ன் கீழ்

வருகின்றன.
அ) வனத்துவற

ஆ) வனவிலங்கு

இ) சுற்றுச்சூைல்

ஈ) மனித உரிவமகள்

2. சகாடிட்ட இடங்கலள நிரப்புக:
1. ஆண்டனி ைவாய்சியர் என் வர் கார் னுக்குப் ச யரிட்ைவர் ஆவார்.
2. க்மின்ஸ்ைர் ஃபுல்லரின் 60 கார் ன் அணுக்கவளக் சகாண்ைது
3. ஒபர மூலக்கூறு வாய் ாட்வையும், பவறு ட்ை மூலக்கூறு கட்ைவமப்வ யும் சகாண்ை பெர்மங்கள்
மாற்றியங்கள்.
4. ல்பவறு முவறகளில் கார் ன் உருவாவதற்குக் காரணம் அதன் ேங்கிலித் பதாடராக்கம்.
5. சநகிழி சரசின் குறியீடுகளின் எண்ணிக்வக ஏழு.
6. இது கார் னின் கடினமான புறபவற்றுவம வடிவம் லவரம்.
7. இரட்வைப் பிவணப்பு சகாண்ை கார் ன் அணுக்களால் உருவாகும் கரிமச் பெர்மங்கள் ஆல்கீன்.
8. கார் ன் ஆக்ஸிஜனுைன் விவனபுரிந்து கிவைப் து ஆக்லேடுகள்.
9. இந்த மூலக்கூறில், கார் ன் நான்கு வஹட்ரஜன் அணுக்களுைன் இவணந்துள்ளது மீத்சதன்.
10. கார் ன் மற்ற தனிமங்களுைன் ேகப் பிவணப் ால் இவணகிறது.
11. சவடி மருந்து தயாரிக்கப் யன் டுவது கரி.
12. பாலிஸ்லடரின் ஆல் தயாரிக்கப் ட்ை சநகிழி, சரசின் குறியீடு 6 ஐப் ச ற்றுள்ளது.
13. ஒரு முவற யன் ாட்டு சநகிழி தூக்கி எறியப்பட சவண்டிய பநகிழி.
14. ஒரு முவற யன் டும் சநகிழி சுற்றுச் சூைல் ாதிப்வ ஏற் டுத்தும்.
15. விரிவவைந்த ாலிஸ்வைரின் வணிகவியல் ச யர் பதர்சமாசகால்.
16. இதுவவர 50 இலட்ெத்திற்கும் பமலான கார் ன் பெர்மங்கள் கண்ைறியப் ட்டுள்ளன.
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17. குவறந்த அளவு காற்பறாட்ைமுள்ள அவறயில் கார் ன் எரிச ாருள் எரிக்கும் ப ாது கார்பன்
சமானாக்லைடு உண்ைாகிறது.
18. பாலிவிலனல் குசளாலரடு (PVC) என்ற சநகிழிவய எரிக்கும்ப ாது வையாக்சின் உருவாகிறது.
19. பாலிபுசராப்பிலின் (PP) என் து ாதுகாப் ான சநகிழிகளில் ஒன்றாகும்.
20. கார் ன் பமானாக்வைடு மனித உைலுக்குள் உள்ள ஹீசமாகுசளாபிலனத்தாக்குகிறது.
3. பபாருத்துக:
1. அல்வகன்

அ) ள ளப் ான ந்து

2. அவணட்பர சஜம்

ஆ) ஆக்ஸிஜபனற்றம்

3. C – 60

இ) கிராஃபீன்

4. சதர்மாக்பகால்

ஈ) முப்பிவணப்பு

5. எரித்தல்

உ) ாலிஸ்வைரின்

விலட:1 – ஈ, 2 – இ, 3 – அ, 4 – உ, 5 – ஆ.
4. சிறுவினாக்கள்:
1. கார்பன் எத்தலன இலணதிறன் எைக்ட்ரான்கலளக் பகாண்டுள்ளது?
கார் ன் நான்கு இவணதிறன் எலக்ட்ரான்கவளக் சகாண்டுள்ளது.
2. நவீன கரிம சவதியியலின் தந்லத என அலைக்கப்படுபவர் யார்?
ஃபிரசைரிக் பஹாலர்
3. ஆபத்தான மூன்று பரசின் குறியீடுகள் எலவ?
குறியீடு # 3, குறியீடு # 6, குறியீடு # 7.
4. பதவிட்டிய மற்றுப் பதவிட்டாத சேர்மங்கள் என்றால் என்ன?
பதவிட்டிய சேர்மங்கள் என் ன கார் ன் – கார் ன் அல்லது கார் ன், வஹட்ரஜன் ஒற்வறப்
பிவணப்பு பெர்மங்கள் ஆகும்.
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பதவிட்டா சேர்மங்கள் என் ன கார் ன் – இரட்வைப் பிவணப்பு அல்லது முப்பிவணப்பு சகாண்ை
பெர்மங்கள் ஆகும்.
5. சவறுபடுத்துக: கிராஃலபட் மற்றும் லவரம்
லவரம்
ஒவ்சவாரு

கிராஃலபட்

கார் னும்

நான்கு ஒவ்சவாரு

ெகப்பிவணப்புகவளக் சகாண்டுள்ளது.
கடினமானது,

அைர்த்தியானது

மூன்று

ெகப்பிவணப்புகவளக் சகாண்டுள்ளது.

ஒளியாகும் மிருதுவானது,

தன்வம உவையது.
நான்முகி

கார் னும்
சதாடுவதற்கு

வைவைப் ானது,

ஒளி புகாத்தன்வம உவையது.

அலகுகள்

முப் ரிமான

அவமப்பில் அறுங்பகாண

அலகுகள்

தள

அடுக்குகளில்

இவணக்கப் ட்டுள்ளன.

அவமந்துள்ளன.

இது சவப் ம் மற்றும் மின்ொரத்வத கைத்தாது.

இது சவப் ம் மற்றும் மின்ொரத்வத கைத்தும்.

6. கார்பன் அயனிச் சேர்மங்கலள உருவாக்குவதில்லை, ஏன்?
கார் னின் முக்கியமான தன்வம நான்முக இவணதிறன் ஆகும். கார் னின் எலக்ட்ரான் அவமப்பு 2,4
(இதன் அணு எண் 6) ஆகும். இதன் சவளிக்கூட்டில் நான்கு எலக்ட்ரான்கள் காணப் டுகின்றன.
எண்ம விதியின் டி கார் ன் தன் அருகிலுள்ள மந்த வாயுவான நியானின் எலக்ட்ரான் அவமப்வ
அவைவதற்கு நான்கு எலக்ட்ரான்கள் அதற்கு பதவவ. எனபவ, எண்ம நிவலவய அவைவதற்காக,
கார் ன் தன்னுவைய நான்கு எலக்ட்ரான்கவளயும் மற்ற தனிமங்களின் எலக்ட்ரான்களுைன்

கிர்ந்து

சகாள்ளும் தன்வம உவையது. இதுபவ, நான்முகப் பிவணப்பு என அவைக்கப் டுகிறது. எனபவ,
கார் ன் மற்ற தனிமங்களுைன் நான்கு ெகப்பிவணப்புகவள உண்ைாக்குகிறது.
7. கார்பன் சமானாக்லைடில் கார்பனின் இலணதிறன் என்ன?
கார் ன் பமானாக்வைடில் கார் னின் இவணதிறன் இரண்டு
8. ஒரு முலற பயன்படுத்தி தூக்கி எறியப்படும் பநகிழிகள் ஆபத்தானலவ ஏன்?
இவ்வவக சநகிழிகள் விலங்குகளுக்கு தீங்கு விவளவிக்கின்றன. கைந்த நாள்களில் உணவகங்கள்
மற்றும் பதநீர்க் கவைகளில், வாவை இவலகபள தட்டுக்களாகவும், உணவவ எடுத்துச்செல்ல உதவும்
ச ாருள்களாகவும்

யன் டுத்தப் ட்ைன. இவவ

சுக்களுக்கு நல்ல உணவாக இருந்தன. அவவ

வாவை இவலவயயும், மீதமுள்ள உணவவயும் உண்டு அவற்வற மறுசுைற்சி செய்தன. அவவ
இவற்வற மறுசுைற்சி செய்து, நமக்கு ாவலயும் வயல்களுக்கு உரமாக ொணத்வதயும் தந்தன. வாவை
இவலயின்

யன் ாடு
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யன் டுத்தப் டுகின்றன. அவவ தூக்கிசயறியப் டும்ப ாது,

சுக்கள் அவற்வற நுகர்கின்றன.

உணவவ உண்ணும்ப ாது, சநகிழித் தாள்கவளயும் எதிர் ாராமல் உண்கின்றன. சநகிழிகளின்
பவதியியல் கலவவயானது,
அதற்குப்

சுக்களின் செரிமான அவமப்பினால் சிவதக்கப் ை முடிவதில்வல.

திலாக சநகிழிகள்

ெத்துக்கவள

செரிமானம்

சுக்களின் குைல்களுக்குள் சென்று, அவைத்துக் சகாண்டு, ஊட்ைச்

செய்யும்

திறவனக்

குவறப் பதாடு,

நம்

ெமுதாயத்திற்குத்

தரும்

ஊட்ைச்ெத்துள்ள ால் மற்றும் மதிப்புமிக்க ொணத்தின் திறவனயும் குவறக்கின்றன.

5. பயன்பாட்டு சவதியியல்
நம்

அன்றாை

வாழ்வில்

உணவுப்

ச ாருள்கள்,

மருந்துப்

ச ாருள்கள்,

ச ாருள்கள், உவைகள் மற்றும் தங்கமுலாம் பூெப் ட்ை அலங்காரப் ச ாருள்கவளப்
இவவ

யாவும்

அவற்றின்

தன்வமயிலும்

பவதியியலுைன் சதாைர்புவையவவ.

யன் ாட்டிலும்

அைகு

யன் டுத்துகிபறாம்.

பவறு ட்டிருந்தாலும்

இவற்றில் இயற்வகயான அல்லது

ொதனப்

கூை

இவவ

செயற்வகயான

பவதிப்

ச ாருள்களும், பவதியியல் கருத்துக்களும் பகாட் ாடுகளும் உள்ளன. அன்றாை வாழ்வில் நாம் எதிர்
சகாள்ளும்

ற் ல இவையூறுகளுக்கும் நமக்கு உதவுகின்றன. பவதியியல் சகாள்வககள் மற்றும்

பகாட் ாடுகள்

ல்பவறு துவறகளில் சிறந்த விவளவுகவளப் ச றுவதற்கும் உலகின் பிரச்ெவனகவளத்

தீர்ப் தற்கும் யன் ட்டு வருகின்றன. இதுபவ பயன்பாட்டு சவதியியல் என அவைக்கப் டுகிி்றது.
நாசனா சவதியியல் என் து நாபனா அறிவியலின் ஒரு பிரிவாகும். இது நாபனா சதாழில்
நுட் த்திற்குப் யன் டுத்தும் பவதியியல் யன் ாட்வைப் ற்றியதாகும். ஒரு நாபனா மீட்ைர் என் து 10-9
அல்லது 0.0000000001 மீட்ைர் ஆகும். ச ரிய ச ாருளாக இருக்கும் ப ாது உள்ள
மாறு ட்டிருக்கும். நாபனா பவதியியல்

ற் ல துவறகளில்

ண்பிலிருந்து

யன் ாட்டு வருகிறது. மருந்தாக்க

சவதியியல் என் து மருந்துப் ச ாருள்களின் பவதியியல் ஆகும். இது மருந்துகள் தயாரிக்கும் முவற.
மருந்துகளின் பவதியியல் அவமப்பு, அவற்றின் தன்வம, உயிரினத்தில் இவவ ஏற் டுத்தும்
ஆகிய அவனத்வதயும் ஆராய்ந்து வருகிறது. பவதியியலின் மருந்துகள்

ாதிப்பு

ற்றிய ஆய்வு சதாைர்ந்து

நைந்து வருகிறது. நாம் யன் டுத்தக் கூடிய மருந்துகள் ற் ல வவகப் டுகின்றன.
விலங்குகள்,
ஆகியவவ

தாவரங்கபள

தாவரங்களிலிருந்தும்,

மருந்துகளின்

இன்சுலின்,

மூலங்கள்

சஹ ாரின்

ஆகும்.

மார்ஃபின்,

குயிவனன்

ஆகியவவ

விலங்குகளிைமிருந்தும்,

ச னிசிலின் நுண்ணுயிர்களிைமிருந்தும் ச றப் டுகின்றன. ஆஸ்பிரின்,

ாராசிட்ைமால் ப ான்ற

மருந்துகள் ரொயனத் சதாகுப்பு மூலம் உற் த்தி செய்யப் டுகின்றன. திரவ ாராஃபின் கனிமத்திலிருந்து
கிவைக்கிறது. மருந்துகளின் ஒரு வவக, பநாய்கவள குணப் டுத்தப்

யன் டுகிறது. மற்சறாரு வவக

பநாய்கவளக் குணப் டுத்த இயலாவிட்ைாலும் பநாய்களுக்கு எதிரான சில சிறப் ான விவளவுகவள
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ஏற் டுத்தக் கூடியது. சில பநாய்களால் ஏற் டும் தீவிர வலியுணர்வவக் குவறக்க மார்ஃபின், சகாவகன்
ப ான்ற மருந்துகள் யன் டுகின்றன.
மயக்க மருந்துகள் : உணர்வவ இைக்கச் செய்யும் இந்த மருந்துகள் அறுவவச் சிகிச்வெயின் ப ாது
யன் டுத்தப் டுகின்றன.
வலி

நிவாரணிகள்

:

இவவ

உறுப்புகவள

உணர்விைக்கச்

செய்யாமல்

எல்லா

வவகயான

வலிகளிலிருந்தும் நிவாரணம் அளிக்கும் பெர்மங்கள் ஆகும்.
காய்ச்ேல் நிவாரணிகள் : இவவ உைலில் ஏற் டும் காய்ச்ெவலத் தணிக்கப் யன் டுகின்றன.
புலரத்தடுப்பான்கள் : பநாய்கவள ஏற் டுத்தும் நுண்ணுயிரிகளால் ஏற் டும் சதாற்வற நீக்குவதற்கு
புவரத்தடுப் ான்கள்

யன் டுகின்றன.

மசைரியா நிவாரணிகள் : மபலரியா பநாயால் குளிரும் காய்ச்ெலும் ஏற் டுகிறது. குவிவனன்
எனப் டும் பவதிப்ச ாருள் மபலரியா நிவாரணியாகப் யன் டுகிறது.
நுண்ணுயிர் எதிரிகள் :

ாக்டீரியா, பூஞ்வெ ப ான்ற நுண்ணுயிர்கள் சில பவதிப்ச ாருள்கவள

சவளிப் டுத்துகின்றன. இவவ பநாய் கிருமிகவள அழிக்கப் யன் டுகின்றன.
அமிை நீக்கிகள் : வயிற்றிலும் உணவுக் குைாயிலும் அதிகமாக பெரும் அமிலங்கள் வயிற்றில்
எரிச்ெவலயும் வயிற்றுப் புண்வணயும் ஏற் டுத்துகின்றன. இந்த அமிலத்வத நடுநிவலப்

டுத்த அமில

நீக்கிகள் யன் டுகின்றன.
மின்
சதாைர்புவையது.

சவதியியல்

என் து

மின்பனாட்ைத்தால்

ல வித மின்பவதிக் கலங்களின்

ஏற் டும்

பவதியியல்

மாற்றங்கள்

யன் ாடு, மின் முலாம் பூசுதல், உபலாகங்கவள

மின் சுத்திகரிப்பு செய்தல் ப ான்றவவ இதில் அைங்கும். கதிரியக்கசவதியியல் என் து கதிரியக்க
ஐபொபைாப்புகவளப்
ஆராய்கிறது.

யன் டுத்தி அதனால் ஏற் டும் பவதியியல் மாற்றங்கவளயும்

கதிரியக்க

சிகிச்வெ

இன்வறய

மருத்துவத்தில்

ஒரு

முக்கிய

ங்கு

யன்கவளயும்
வகிக்கிறது.

இவதப்ப ான்பற ொய பவதியியல், பவளாண் பவதியியல், உணவு பவதியியல் ப ான்ற

ற் ல

பவதியியல் ஆய்வுகள் நமது அன்றாை வாழ்விற்குப் ச ரிதும் யனுள்ளவவயாய் அவமந்துள்ளன.
1. ேரியான விலடலயத் சதர்ந்பதடு :
1. ஒரு நாபனா மீட்ைர் என் து
அ) 10-7மீட்ைர்
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ஈ) 10-9 மீட்டர்

2. ச னிசிலின் எனப் டும் எதிர் நுண்ணுயிரி _______________ லிருந்து ச றப் டுகிறது.
அ) தாவரங்கள்

ஆ) நுண்ணுயிரிகள்

இ) விலங்குகள்

ஈ) சூரிய ஒளி

3. அபயாபைா ார்ம் _________________ ஆக யன் டுத்தப் டுகிறது.
அ) எதிர் நுண்ணுயிரி

ஆ) மபலரியா

இ) புலரத் தடுப்பான்

ஈ) அமில நீக்கி

4. ஒரு மின் பவதிக்கலத்தில் எதிர் மின்வாயில் _______________ நிகழும்.
அ) ஆக்ஸிஜபனற்றம்

ஆ) ஒடுக்கம்

இ) நடுநிவலயாக்கம்

ஈ) ெங்கிலி இவணப்பு

5. இறந்த விலங்குகளின் வயவதத் தீர்மானிக்க _______________ ஐபொபைாப்வ
அ) கார்பன்

ஆ) அபயாடின்

இ) ாஸ் ரஸ்

ஈ) ஆக்ஸிஜன்

யன் டுத்தலாம்

6. பின்வருவனவற்றுள் எது இயற்வகச் ொயம் இல்வல?
அ) உருலளக்கிைங்கு

ஆ) பீட்ரூட்

இ) பகரட்

ஈ) மஞ்ெள்

7. ___________________ வவக உணவுகள் குவற ாட்டு பநாய்களிலிருந்து நம்வமப் ாதுகாக்கின்றன.
அ) கார்ப ாவஹட்பரட்

ஆ) லவட்டமின்கள்

இ) புரதங்கள்

ஈ) சகாழுப்புகள்

8. கதிரியக்கவியலுைன் சதாைர்புள்ளது எது?
அ) ஆக்ஸிஜபனற்றம்
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இ) ஐசோசடாப்புகள்
9.

ஒரு

கரிமச்

பெர்மத்தின்

ஈ) நாபனாதுகள்கள்
நிறத்திற்குக்

காரணமான

குழுக்கள்

______________

என

அவைக்கப் டுகின்றன.
அ) ஐபொபைாப்புகள்

ஆ) நிற உயர்த்தி

இ) நிற ஜனனிகள்

ஈ) நிறத் தாங்கி

10. குபளாரிபனற்றப் ட்ை வஹட்பரா கார் ன்கள் _______________ ஆக யன் டுத்தப் டுகின்றன.
அ) உரங்கள்

ஆ) பூச்சிக்பகால்லிகள்

இ) உணவு நிறமிகள்

ஈ) உணவு தப் டுத்திகள்

2. சகாடிட்ட இடங்கலள நிரப்புக:
1. மின் ஆற்றவல பவதி ஆற்றலாக மாற்றும் மின்பவதியியல் கால்வானிக் மின்கைம் ஆகும்.
2. வலி மருந்துகள் வலி நிவாரணிகள் என்று அவைக்கப் டுகின்றன.
3. ஆஸ்பிரின் ஒரு காய்ச்ேல் நிவாரணி ஆகும்.
4. லநட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் பபாட்டாசியம் ஆகியவவ தாவர வளர்ச்சிக்குத் பதவவயான ச ரும
நுண் ஊட்ைத் தனிமங்கள் ஆகும்.
5. வகபரவகப் திவவக் கண்ைறியப் யன் டும் பவதிப்ச ாருள் நின் லஹட்ரின் ஆகும்.
3. பபாருத்துக:
1. காய்ச்ெல் நிவாரணி

அ) ச ரிய பமற் ரப்புப் குதி

2. அரிப்வ த் தடுத்தல்

ஆ) அபயாடின் 131

3. வஹப் ர் வதராய்டிெம்

இ) காய்ச்ெல்

4. நாபனா துகள்கள்

ஈ) புற்று பநாய் செல்கவளக் கண்ைறிதல்

5. நாபனா பரா ாட்டிக்ஸ்

உ) மின் முலாம் பூசுதல்

விலட: 1 – இ, 2 – உ, 3 – ஆ, 4 – அ, 5 – ஈ.
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4. சிறுவினாக்கள்:
1. சவதிச்சிகிச்லே என்றால் என்ன?
மனித உைலின் செல்கவளப் ாதிக்காமல் வியாதிகவள உண்ைாக்கும் கிருமிகவள மட்டும் அழிக்க சில
கரிம பவதிகவளப் யன் டுத்துகிபறாம். இவதபய பவதி மருத்துவம் என்கிபறாம்.
2. மயக்கமூட்டிகள் என்றால் என்ன? அலவ எவ்வாறு வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன?
உணர்வவ

இைக்கச்

செய்யும்

மருந்துகள்

மயக்கமூட்டிகள்

எனப் டும்.

இவவ,

அறுவவ

சிகிச்வெயின்ப ாது பநாயாளிக்கு வைங்கப் டுகின்றன. மயக்கமூட்டிகள் இருவவகப் டும்.
1. பபாது மயக்க மூட்டிகள் : இவவ எல்லா வவகயான உணர்வுகவளயும் இைக்கச் செய் வவ.
குறிப் ாக வலி உணர்வவ மீள்தன்வமயுைன் இைக்கச் செய்கின்றன. உதாரணமாக பநாயாளிகளுக்கு
உள் உறுப்புகளில் ச ரிய அறுவவ சிகிச்வெ செய்யப் டும் ப ாது இந்த மயக்க மருந்துகள்
சகாடுக்கப் டுகின்றன.

பநாயாளிகள்

குறிப்பிட்ை

பநரத்திற்கு

உணர்வவ

இைந்து

(அறுவவ

சிகிச்வெயின் கால அளவவப் ச ாறுத்தது) மீண்டும் உணர்வவப் ச றுகின்றனர்.
2. குறிப்பிட்ட மயக்க மூட்டிகள் : இவவ குறிப்பிட்ை இைத்வத உணர்விைக்கச் செய்யும் காரணிகள்
ஆகும். ச ாது உணர்வவப்
நீக்குகின்றன. உதாரணமாக

ாதிக்காமல், வலியுள்ள இைத்தில் மட்டும் இவவ வலி உணர்வவ
ல் மருத்துவர்கள் தங்களது பநாயாளிகளுக்கு

ற்களில் சிறிய அறுவவ

சிகிச்வெ அளிக்கும்ப ாது இத்தவகய மருந்திவன வைங்குகின்றனர்.
3. பயிர்துலறயில் இரோயன சவதியியல் உரங்களின் சதலவ என்ன?
பவதியியல் உரங்கள் : தாவர வளர்ச்சிக்குத் பதவவயான நுண் ஊட்ைச்ெத்து மற்றும் ச ரும
ஊட்ைச்ெத்துக்கவள வைங்குவதற்காக நிலத்தில் பெர்க்கப் டும் கூட்டுப்ச ாருட்கபள உரங்கள் ஆகும்.
பவதியியல் பெர்மங்களான அம்பமானியம் வநட்பரட், கால்சியம்
(வநட்ரஜன்

ாஸ்ப ட், யூரியா மற்றும் NPK

ாஸ் ரஸ் ச ாட்ைாசியம்) ஆகியவவ ஒரு சில உரங்களாகும். மண்ணின் இயல்வ ப்

ச ாறுத்து, இந்த உரங்கள் தனித்தனியாகபவா அல்லது கலவவகளாகபவா

யன் டுத்தப் டுகின்றன.

4. தடயவியல் சவதியியலின் பதாடர்புகள் யாலவ?
தையவியல் பவதியிதலானது, பவதியியலின் சகாள்வககள் மற்றும் நுட் ங்கவள குற்றம்
விொரவணக்குப்

யன் டுத்துகிறது. அன்றாை வாழ்வில் நவைச றும் 1. வகபரவகப்

உயிரியல் அளவீட்டியல் 3. ஆல்கஹால்
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பவதியியலின் சதாைர்புகள் ஆகும். நிகழ்வுகளுக்கான ஆதாரங்கவளச் பெகரிக்கவும், அவற்வற
குப் ாய்வு செய்யவும் இது யன் டுகிறது.
5. லகசபசியில் பயன்படுத்தப்படும் மின்கைங்கலள மறு ஊட்டம் (ரீோர்ஜ்) பேய்ய சவண்டும்.
அசதசபால்,

நீங்கள்

கடிகாரங்களில்

பயன்படுத்தப்படும்

மின்கைங்கலள

மறு

ஊட்டம்

பேய்யமுடியுமா? ஆராய்ந்து பதில் கூறுக.
கடிகாரங்களில்

யன் டுத்தப் டும் மின் கலங்கள் alkaline

இவற்வற ஒரு முவற மட்டுபம

ாட்ைரிகவளப்

யன் டுத்துகின்றன.

யன் டுத்த முடியும். மறு ஊட்ைம் செய்ய முடியாது. அவ்வாறு

முயன்றால் ாட்ைரியில் கசிவு, சவடிப்பு ப ான்ற ஆ த்துகள் ஏற் டும்.
6. சுதாவுக்கு தீ விபத்து ஏற்பட்டது. அவள் எந்தவித மருந்துகலளப் பயன்படுத்த சவண்டும்?
தீ வி த்தால் காயம்

ட்ை சுதாவுக்கு

ாசிட்ராசின் (Bacitracin), சில்வர் ெல்ஃ ா ையாசின் (Silver

Sulphadiazine) ப ான்ற மருந்துகவளப் யன் டுத்தலாம்.
7. ஓர் பயிர் நிைத்தில் மண்ணின் PH மதிப்பு 5. அங்கு என்ன வலகயான உரங்கலள பயன்படுத்த
சவண்டும்?
PH மதிப்பு 5 சகாண்ை மண் அமிலத் தன்வம சகாண்ைதாகும். அதில் உள்ள அமிலத் தன்வமவய
நடுநிவலப் டுத்த

தூளாக்கப் ட்ை

சுண்ணாம்புக்

கல்வலப்

யன் டுத்தலாம்.

சுண்ணாம்புக்கல்

மண்ணின் அமிலத் தன்வமவய நடுநிவலயாக்கும்.
குறிப்பு : PH

1

என் து அதிக அமிலத்தன்வம, PH

14

என் து அதிக காரத்தன்வம, PH

7

என் து

நடுநிவலத்தன்வம ஆகியவற்வறக் குறிக்கின்றன.

6. சூழ்நிலை அறிவியல்
சூழ்நிவல அறிவியல் என் து இயற்வக உலகின் அவமப்பு மற்றும் நிகழ்வுகவளயும்,
சூழ்நிவல மீது மனிதனால் ஏற் டும் மாற்றங்கவளயும்

ற்றிப் டிக்கும் பிரிவு ஆகும். பூமியின் பமலுள்ள

அவனத்து மூலங்கவளயும் இரு வவககளாகப் பிரிக்கலாம். தாவரங்கள், விலங்குகள் ப ான்றவற்வற
உள்ளைக்கியது உயிருள்ள காரணிகள் எனப் டும். சவப் ம், அழுத்தம், நீர், மண், காற்று, சூரிய ஒளி
ஆகியவற்வற உள்ளைக்கியது உயிரற்ற காரணிகள் எனப் டும். இவவ இரண்டுக்கும் இவைபய 1. நீர்ச்
சுைற்சி 2. வநட்ரஜன் சுைற்சி 3. கார் ன் சுைற்சி ஆகியவவ சதாைர்ந்து நவைச ற்றுக் சகாண்பை
இருக்கின்றன.
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நீரானது திைநிவல ( னிக்கட்டி), திரவநிவல (நீர்) வாயுநிவல (நீராவி) ஆகிய மூன்று
நிவலகளில் காணப் டுகிறது. நீராவிப் ப ாக்கு என் து நீர் சகாதிநிவலவய அவைவதற்கு முன்
நீராவியாக மாறுவதாகும்.
பதங்கமாதல்

னிக்கட்டி திரவநிவலவய அவையாமல் பநரடியாக நீராவியாக மாறுவது

எனப் டுகிறது.

நீராவியாக

உள்ள

நீர்

உயரமான

இைங்களில்

குளிர்விக்கப் ட்டு

பமகங்களாகவும், மூட்ைங்களாகவும் மாறுவது குளிர்வித்தல் எனப் டுகிறது. குளிர்விக்கப் ட்ை பமகம்
ச ரிய

நீர்த்திவவலகளாக

மாறி

மவையாக

பூமிவய

வந்தவைவது

மலைப்

பபாழிவு

என

அவைக்கப் டுகிறது. தவரயில் விழுந்த நீர் ஆறுகள், ஏரிகள், கைல்கவள அவைகிறது. இந்த நீர்
தலரசமல் வழிந்சதாடும் நீர் என அவைக்கப் டுகிறது. மவைநீரின் ஒரு

குதி ஊடுருவல் மற்றும்

உள்வழிந்சதாடல் மூலம் ஆைமாகச் சென்று நிலத்தடி நீராக மாறுகிறது.
வாயு

மண்ைலத்தில்

உள்ள

வநட்ரஜன்

1.

நிவல

நிறுத்தல்

உட்கிரகித்தல்

2.

3.

அம்பமானியாவாதல் 4. வநட்பரட்ைாதல் 5. வநட்ரஜன் சவளிபயற்றம் ஆகிய செயல் முவறகள் மூலம்
சுைற்சி

அவைகிறது.

பவர்முண்டுகளில்

வரபொபியம்

வநட்ரஜவன

ப ான்ற

ாக்டீரியங்கள்

நிவலப் டுத்துகின்றன.

சலக்யூமினஸ்

தாவரங்கள்

தாவரங்களின்

வநட்ரஜவன

வநட்பரட்

அயனிகளாக உறிஞ்சி புரதங்கள் என்ற கரிமப் ச ாருள்கவள உருவாக்குகின்றன. வநட்ரஜன் கழிவுப்
ச ாருள்கவள சிலவவக

ாக்டீரியாக்களும் பூஞ்வெகளும் சிவதவவையச் செய்து அம்பமானியாவாக

மாற்றுகின்றன. இந்த அம்பமானிய பெர்மங்கள் ஆக்சிஜபனற்றம் மூலம் நீரில் கவரயக் கூடிய வநட்பரட்
உப்புகளாக மாறுகின்றன. இவவ சூபைாபமானஸ்

ாக்டீரியங்களால் சிவதவவைந்து வநட்ரஜனாக

மீண்டும் வளிமண்ைலத்வத அவைகின்றன. இதற்கு வநட்ரஜன் சவளிபயற்றம் எனப் ச யர். இத் சதாைர்
நிகழ்வுகளால் வாயு மண்ைலத்தில் வநட்ரஜன் அளவு மாறாமல் இருக்கிறது. ரொயன உரங்கவளப்
யன் டுத்துவதால் நிலத்திலும் நீரிலும் வநட்ரஜன் அளவு அதிகரிக்கிறது. இதனால் உயிரினங்கள்,
அவற்றில் வாழிைங்களில் ற் ல மாற்றங்கள் ஏற் டுகின்றன.
கார் னானது

பூமியில் கரி,

வவரம்,

கிராவ ட்

ப ான்ற

ல்பவறு

புற

பவற்றுவம

வடிவங்களில் கிவைக்கிறது. வளிமண்ைலத்தில் உள்ள கார் ன் வை ஆக்வெடு தாவரங்களின் ஒளிச்
பெர்க்வகயின் மூலம் கார்ப ாவஹட்பரட்ைாக மாற்றப் டுகிறது. இது தாவரங்கவள உண்ணும் தாவர
உண்ணிகளுக்கும்

விலங்குண்ணிகளுக்கும்

கைத்தப் டுகிறது.

உயிரினங்கள்

சுவாசிக்கும்

ப ாது

சவளிபயற்றப் டும் கார் ன் வை ஆக்வெடு வளிமண்ைலத்வத அவைகிறது. எரிமவலச் செயல் ாடுகள்,
டிம எரிச ாருள்கவள எரித்தல், கரிமப் ச ாருள்களின் சிவதவு ஆகியவற்றால் கார் ன் வை ஆக்வெடு
வளிமண்ைலத்வத

அவைகிறது.

இதனால்

சுவம

ஏற் டுகின்றன. இத்தவகய இயற்வக விவளவுகவளப்

இல்ல

விவளவும்

புவி

சவப் மயமாதலும்

ாதிக்கும் செயல்கவள நாம் கட்டுப் டுத்துவது

மிகவும் இன்றியவமயாத ஒன்றாகும்.
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தாவரங்கள் தங்களது வாழிைத்திற்பகற்றவாறு தங்கவளத் தகவவமத்துக் சகாள்கின்றன.
நீரிபலா, நீருக்கு அருகிபலா வாழும் தாவரங்கள் நீர்த் தாவரங்கள் எனப் டுகின்றன. இவவ பவர்கள்
நன்கு

வளர்ச்சி

அவையாமபலா,

தாவரங்கள், நீர் குவறந்த
கிவைப் து

அரிதாக

பவர்கபள

குதியிபலா

இருப் தால்

இல்லாமபலா

காணப் டுகின்றன.

வறண்ட

நிைத்

ாவலவனங்களிபலா வளரக் கூடியவவ. இவற்றிற்கு நீர்

இவவ

ஆைமான

பவர்கவளக்

சகாண்டிருக்கின்றன.

நீராவிப்

ப ாக்வகக் குவறக்கும் டி இவலப் ரப்பில் சமழுகுப் பூச்சு காணப் டுகிறது. இலடநிலைத் தாவரங்கள்
தங்களுக்குத் பதவவயான நீவரப் ச ற்றுள்ளன. இவற்றின் பவர்கள் நன்கு வளர்ச்சியவைந்திருக்கும்.
இவலகள் ச ாதுவாக அகலமாகவும் தடித்துக் காணப் டும்.
விலங்குகளும் தங்கள் வாழிைத்திற்பகற்
சவௌவால்கள்

றக்கும்

ற் ல தகவவமப்புகவளக் சகாண்டிருக்கின்றன

ாலூட்டிகள் ஆகும். இவவ சவப் த்திலிருந்து தங்கள் உைவலப்

ாதுகாத்துக்

சகாள்ள இருண்ை குவககளில் வசிக்கின்றன. இவவ இரவு பநரங்களில் செயல் ைக் கூடியவவ.
இவற்றின் முன்னங்கால்கள் இறக்வககளாக மாறியுள்ளன. குளிர்காலங்களில் தங்கள் செயல்திறவனக்
குவறத்துக் சகாண்டு குளிர்கால உறக்கத்தில் ஈடு டுகின்றன. சவௌவால்கள் மீசயாலி அவலகவள
ஏற் டுத்தி அவவ எதிசராலிப் வத உணர்ந்து இருட்டிலும் தங்கள் இவரவயப்
இதற்கு

எதிபராலித்து

இடம்கண்டறிதல்

எனப்

ச யர்.

மண்புழுவின்

ற்றிக் சகாள்கின்றன.
உைல்

உருள்

ப ான்ற

உைலவமப்புைன் உள்ளது. இதன் உைல் கண்ைங்களின் அடியில் உள்ள தூரிவக ப ான்ற மயிர்கால்கள்
இைப்ச யர்ச்சியின் ப ாது மண்வண இறுகப்

ற்றிப் பிடிக்க உதவுகின்றன. பகாவைக்காலத்தில் இவவ

மண்ணின் ஆைத்திற்குச் சென்று பகாவை கால உறக்கத்தில் ஈடு டுகின்றன. நீர் இயற்வகயின் விவல
மதிப் ற்ற வளங்களுள் ஒன்றாகும். சதாழிற்ொவலகளிலும், வீடுகளிலும், விவொயத்திலும் நீர் அதிகம்
யன் டுகிறது. எனபவ மவைநீர் பெகரிப்பு, நீரின் மறுசுைற்சி, பமம் டுத்தப் ட்ை

ாென நுட் ங்கள் மூலம்

நீவர பெமிப் து அவசியம். நீர் ஆதாரங்கவளச் பெமித்து கட்டுப் டுத்தி நிர்வகிக்கும் முவறபய
நீர்பாதுகாப்பு எனப் டுகிறது.
1. ேரியான விலடலயத் சதர்ந்பதடுக்க:
1. ஒரு உயிரினத்தின் வாழ்திறவனயும், இனப்ச ருக்கத்திவனயும்

ாதிக்கக் கூடிய உயிர்க் பகாளத்தில்

காணப் டும் அவனத்துக் காரணிகளும் ______________ என அவைக்கப் டுகின்றன.
அ) உயிரியல் காரணிகள்

ஆ) உயிரற்ற காரணிகள்

இ) உயிர்க் காரணிகள்

ஈ) இயற் காரணிகள்
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2. வை, சதன் துருவங்களில் காணப் டும்

னிப் ாவறகளிலுள்ள

னிக்கட்டிகள் பநரடியாக ஆவியாக

மாறும் நிவல ________________ எனப் டும்.

3.

அ) ஆவியாதல்

ஆ) குளிர்வித்தல்

இ) பதங்கமாதல்

ஈ) உட்செலுத்துதல்

தனித்து

வாழும்

ாக்டீரியாவான

சூபைாபமானாஸ்

ாக்டீரியாக்கள்

வநட்ரஜன்

சுைற்சியில்

______________ க்கு காரணமாக உள்ளன.
அ) அபமானியாவாதல்

ஆ) நிவலப் டுத்துதல்

இ) வநட்பரட்ைாதல்

ஈ) லநட்சரட் பவளிசயற்றம்

4. வளிமண்ைல கார் ன் வை ஆக்வைடு (CO2) தாவரங்களுக்குள் உட்செல்லும் நிகழ்வு ______________
எனப் டும்.
அ) ஒளிச்சேர்க்லக

ஆ) உட்கிரகித்தல்

இ) சுவாசித்தல்

ஈ) சிவதத்தல்

5. ______________ ன் அளவு வளிமண்ைலத்தில் உயர்வதன் விவளவாக

சுவம வீட்டு விவளவும் புவி

சவப் மயமாதலும் ஏற் டுகின்றன.
அ) கார் ன் பமானாக்வெடு

ஆ) கந்தக வை ஆக்வெடு

இ) வநட்ரஜன் வை ஆக்வெடு

ஈ) கரியமிை வாயு

6. கீழ்கண்ைவற்றுள் எது நீர்த்தாவரங்களின் தகவவமப்புகளில் இல்லாதது?
அ) நன்றாக வளர்ச்சி அவையாத பவர்கள்

ஆ) குறுக்கப் ட்ை உைலம்

இ) நீலர சேமிக்கும் பாரன்லகமா திசுக்கள்

ஈ) சமன்வமயாக பிளவற்ற நீரில் மூழ்கிய இவலகள்

7. சில வறண்ைநிலத் தாவரங்களில் இவலகளானவவ முட்களாக மாற்றமவைந்து காணப் டும். இதன்
காரணம் _________________.
அ) நீராவிப் ப ாக்கின் வீதத்திவனக் குவறப் தற்கு

ஆ) நீவரவெ பெமிப் தற்கு

இ) நீவரப் யன் டுத்துவவதக் குவறப் தற்கு

ஈ) இலவயலனத்தும்
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8. மண்புழுவின் தகவவமப்புகளில் தவறான கூற்வற கண்ைறிக.
அ) உணர் நீட்சி அல்லது துடுப்புகளற்ற உைலவமப்வ க் சகாண்ைது
ஆ) மண்புழுவின் ஒவ்சவாரு கண்ைத்திலும் நீட்சிகள் (சீட்ைாக்கள்) காணப் டும்
இ) குளிர் காைத்தில் ஏராளமான மண்புழுக்கள் குளிர்காை உறக்கம் எனும் பேயல்படா நிலையில்
காணப்படும்
ஈ) சூரிய ஒளியின் சவப் த்திலிருந்து தன்வனப்

ாதுகாத்துக்சகாள்ள

கல் பநரத்தில் மண்ணில்

துங்கிக் சகாள்ளும்
9. கீழ்கண்ைவற்றுள் எது நீவரப் ாதுகாக்கும் உத்தியாகும்?
அ) நீர் மறுசுைற்சி
ஆ) ஆழ்துவளக்கிணறுகவள அதிகப் டுத்துதல்
இ) பமல்நிவல நீர்த்பதக்கத் சதாட்டிகவள ச ருமளவில் யன் டுத்துதல்
ஈ) தாவரங்களுக்கு நீர் ஊற்றும்ப ாது குைாய்கவளப் யன் டுத்துதல்
10.

கழிவு

நீரில்

திண்மங்கள்,

குதிப்ச ாருள்களாகக்
கன

உபலாகங்கள்

காணப் டும்

ஆகியவவ

வநட்ரஜன்,

சுத்திகரிப்பின்

ாஸ் ரஸ்,
____________

சதாங்கல்கள்,
நிவலயில்

நீக்கப் டுகின்றன.
அ) முதல்

ஆ) இரண்ைாம்

இ) மூன்றாம்

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்வல

2. சகாடிட்ட இடங்கலள நிரப்புக:
1. தண்ணீர் ஆவியாக மாறுவவத ஆவியாதல் என்கிபறாம்.
2. திை நிவலயில் இருந்து ஒரு ச ாருள் திரவநிவலவய அவையாமல் பநரடியாக வாயுநிவலக்கு மாறும்
நிகழ்வு பதங்கமாதல் எனப் டும்.
3. தாவரங்களின் இவல மற்றும் தண்டுகளின் மூலமாக நீவர ஆவியாக மாற்றி வளிமண்ைலத்துக்கு
சவளியிடும் நிகழ்வு நீராவிப்சபாக்கு எனப் டும்.
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4. நீராவியாக உள்ள நீவர வாயுநிவலக்கு மாற்றும் நிகழ்வு குளிர்வித்தல் என்று அவைக்கப் டுகிறது.
5. காற்று அல்லது சவப் நிவல மாறு ட்ைால் பமகங்கள் ஒன்றுபெர்ந்து ச ரிய நீர்த்திவவலயாக மாறி
மலையாகப் ச ாழிகின்றன.
3. பபாருத்துக:
1. வநட்ரஜன் நிவலப் டுத்துதல்

அ) வநட்பராபொபமானாஸ்

2. அபமானியாவாதல்

ஆ) அபொபைா ாக்ைர்

3. வநட்பரட்ைாதல்

இ) சூபைாபமானாஸ் சிற்றினங்கள்

4. வநட்பரட் சவளிபயற்றம்

ஈ) அழுகவவக்கும் ாக்டிரியாக்கள்

விலட: 1 – ஆ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – இ.
4. ேரியா? தவறா? எனக் கூறுக:
1. வநட்ரஜன் ஒரு சுவம வாயு ஆகும்.
விவை: தவறு - கார்பன் லட ஆக்லேடு ஒரு பசுலம வாயு ஆகும்.
2. நன்றாக வளர்ச்சியவையாத, பவர்த் தகவவமப்பு இவைநிவலத் தாவரங்களில் காணப் டுகின்றது.
விவை: தவறு - நன்றாக வளர்ச்சியலடயாத, சவர்த் தகவலமப்பு நீர்த் தாவரங்களில்
காணப்படுகிறது.
3. ாலூட்டிகளில் சவௌவால்கள் மட்டுபம றக்கும்
விவை: ேரி
4. மண்புழுக்கள் அதிக அதிர்சவண் சகாண்ை எதிசராலித்தல் என அவைக்கப் டும் அவமப்வ ப்
யன் டுத்துகின்றன.
விவை: தவறு - பவௌவால்கள் அதிக அதிர்பவண் பகாண்ட எதிபராலித்தல் என அலைக்கப்படும்
அலமப்லபப் பயன்படுத்துகின்றன.
5. பகாவைக்கால உறக்கம் என்ற தகவவமப் ானது குளிர் நிவலவயச் ெமாளிக்க யன் டுவதாகும்.
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விவை: தவறு - சகாலடகாை உறக்கம் என்ற தகவலமப்பானது பவப்ப நிலைலயச் ேமாளிக்க
பயன்படுவதாகும்.
5. சிறுவினாக்கள்:
1. உயிர்க்சகாளத்தில் காணப்படும் இரு காரணிகள் யாலவ?
1) உயிருள்ள காரணிகள் (Biotic)

2) உயிரற்ற காரணிகள் (Abiotic)

2. உன்லனப் பபாறுத்த வலரயில் எச்பேயல் நீர்ச்சுைற்சியில் மனிதச் பேயல்பாடுகளால் சமாேமாகப்
பாதிகப்படுகிறது?
நீர் ஊடுருவல், உள்வழிந்பதாைல்
3. லநட்ரஜன் சுைற்சிலய மனிதனின் பேயல்கள் எவ்வாறு பாதிக்கின்றன?
புவத வடிவ எரிச ாருள்கவள (இயற்வக வாயு / ச ட்பரால் டீெல்) நாம் அதிகம் எரிக்கிபறாம்.
வநட்ரஜவன அடிப் வையாகக் சகாண்ை உரங்கவள அதிக அளவில்

யன் டுத்துகிபறாம். இத்தவகய

செயல்களால் சூழ்நிவலயில் உயிரிய வநட்ரஜனின் இருப்பு அதிகரிக்கின்றது. விவொய நிலங்களில்
யன் டுத்தப் டும்

வநட்ரஜனானது

ஆறுகளுக்குச் சென்று அங்கிருந்து கைல் சூழ்நிவலவய

சென்றவைகிறது. இவ்வாறு கைத்தப் டுவதன் மூலம் உணவு வவலயின் அவமப்பில் மாற்றம்
ஏற் டுகிறது; வாழிைங்கள் அழிகின்றன; பமலும் உயிரினங்களின் ல்வவகத் தன்வமயில் மாற்றங்கள்
ஏற் டுகின்றன.
4. தகவலமப்பு என்றால் என்ன?
ஒரு உயிரினத்தின் எந்த ஒரு

ண்ப ா அல்லது அதன் ஒரு

குதிபயா அந்த உயிரினத்வத அதன்

வாழிைத்தில் இருக்கக் கூடிய சூழ்நிவலக்பகற் ஒத்துப்ப ாக வவப் வதபய தகவவமப்பு என்கிபறாம்.
5. நீர்த்தாவரங்கள் தங்கள் வாழிடங்களில் ேந்திக்கக் கூடிய ேவால்கள் யாலவ?
 பதவவக்கு அதிகமான நீர் இருத்தல்.
 நீபராட்ைம் தாவரத்திவன பெதப் டுத்துதல்.
 நீரின் அளவு சதாைர்ந்து மாறிக்சகாண்டிருத்தல்.
6. நீர் சேமித்தலின் முக்கியத்துவம் என்ன?
 நீர் வளங்கவள திறவமயாகப் யன் டுத்துவதற்கு வழிவகுக்கிறது.
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 ப ாதுமான அளவு யன் டுத்தக்கூடிய நீரானது நமக்குக் கிவைப் வத உறுதிப் டுத்துகிறது.
 நீர் மாசு டுதவலக் குவறக்க உதவுகின்றது.
 ஆற்றல் பெமிப்வ அதிகப் டுத்துவதற்கு இது உதவி புரிகின்றது.
7. உன் பள்ளி, வீடு ஆகியவற்றில் நீலரச் சேமிக்கக்கூடிய சிை வழிமுலறகலளப் பட்டியலிடுக.
 வாறல் குளிப் ான்களில் (Showers) குளிப் வத விை, நீவர வாளியில் பிடித்து குளிக்க பவண்டும்.
 குவறவாக நீர் வரக்கூடிய குடிநீர்க்குைாய்கவளப் (tap) யன் டுத்திை பவண்டும்.
 மறுசுைற்சி செய்யப் ட்ை நீவர புல்சவளிகளுக்குப் யன் டுத்துதல்.
 குடிநீர்க் குைாய்களில் ஏற் டும் நீர்க்கசிவவ ெரிசெய்தல்.
 முடிந்தவவர நீவர மறுசுைற்சி செய்தல் அல்லது மீண்டும் யன் டுத்துதல்.
8. ோம்பல் நீர் என்றால் என்ன?
வீடுகள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் சதாழிற்ொவலகளிலிருந்து சவளிபயற்றப் டும் கழிவு நீர்,
குளியல் அவறகள், வாறல் இவறப் ான்கள்

(shower drains) மற்றும் துணி துவவப் தால்

சவளிபயறும் நீர் ஆகியவவ ொம் ல் நீர் எனப் டுகின்றன.
9. மறுசுைற்சி பேய்யப்பட்ட நீரின் பயன்கள் யாலவ?
மறுசுைற்சி நீரானது கீழ்கண்ைவற்றில் யன் டுகிறது.
 விவொயம்
 இயற்வக அைகுமிக்க நிலங்கவள உருவாக்குதல்
 ச ாதுப்பூங்காக்கள்
 குழிப் ந்தாட்ை விவளயாட்டுத்திைல்
 எண்சணய் சுத்திகரிப்பு நிவலயம் மற்றும் ஆற்றல் நிவலயங்களில் உள்ள குளிர்விப் ான்கள்
 கழிவவறகவளச் சுத்தம் செய்தல்
 தூசிகவளக் கட்டுப் டுத்துதல்
 கட்டுமானச் செயல்கள்
10. ஐ.யூ.சி.என் என்றால் என்ன? அதன் பதாலைசநாக்குப் பார்லவகள் யாலவ?
IUCN என் து International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ஆகும்.
‘இயற்வகவய மதிக்கவும் ாதுகாக்கவும் கூடிய பநர்வமயான உலகம்’ என் பத இதன் இலக்கு ஆகும்.
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11. சவர்கள் அதிக ஆைமாக வளர்ந்து நீர் உள்ள பூமியின் அடுக்குகள் வலர பேல்கின்றன.
இவ்வலகயான தகவலமப்புகலள எவ்வலகத் தாவரங்கள் சமற்பகாள்கின்றன? ஏன்?
எருக்கவல ப ான்ற வறண்ை நிலத்தாவரங்கள் ஆைமான பவர்கவளக் சகாண்டுள்ளன. இவவ
பூமிக்குள் ஆைமாகச் சென்று நீர் அடுக்குகளில் உள்ள நீவர உறிஞ்சி சகாள்கின்றன. வறண்ை
நிலத்தாவரங்கள்

அவனத்திலும்

தண்ணீவரப்

ச றுவதற்காக

இத்தவகய

தகவவமப்பு

காணப் டுகிறது.
12.

நீண்ட

படகு

சபான்ற

உடைலமப்பு

மற்றும்

நீட்சிகள்

காணப்படுவது

மண்புழுவின்

தகவலமப்பாகக் கருதப்படுகிறது. ஏன்?
மண்புழுக்கள்

கண்ைமாகப்

காணப் டுகின்றன.

பிரிக்கப் ட்ை,

இவ்வவமப்பு

வவத

நீளமான,

மண்ணின்

உருவள
அடியிலுள்ள

ப ான்ற

உைலவமப்புைன்

குறுகிய

வவளகளுக்குள்

(குழிகளுக்குள்) எளிதாக ஊடுருவிச் செல்ல உதவுகின்றன. வவளயக்கூடிய வட்ை மற்றும் நீளவாட்டுத்
தவெகவளக் சகாண்ை இவற்றின் உைலானது, மண்ணிலுள்ள வவளவுகளில் உட்புகுந்து செல்வதற்கு
உதவுகின்றது. உைலிலுள்ள ஒவ்சவாரு கண்ைங்களின் கீழ் குதியிலும் எண்ணற்ற தூரிவக ப ான்ற
அவமப்புகள் காணப் டுகின்றன. அவவ மயிர்க்கால்கள் எனப் டுகின்றன. இந்த மயிர்க்கால்கள்
இைப்ச யர்ச்சிக்கும் மண்வண இறுகப்பிடித்து வவளயின் உள்பள செல்வதற்கும் உதவுகின்றன.
13. எதிபராலித்து இடம் கண்டறிதல் என்பது, பவௌவால்களின் தகவலமப்பாக உள்ளது. இந்த
வாக்கியம் நியாயமானதா?
ஆம்! சவௌவால்கள்

ார்வவயற்ற விலங்குகள் அல்ல. ஆனாலும், இரவுபநரங்களில்

றந்து,

தங்கவளச் சுற்றியுள்ள பூச்சிகவள பவட்ையாடுவதற்கு, பிரத்திபயக அதிக அதிர்சவண் சகாண்ை
ஒலி அவமப்வ

யன் டுத்துகின்றன (மீசயாலி அவலகள் ultrasonic sound). இவ்வவமப்புக்கு

எதிசராலித்து இைம் கண்ைறிதல் என்று ச யர். இந்த அவலகள் அவற்றின் இவரயின் மீது (prey)
ட்டு எதிசராலித்து மீண்டும் அவற்றின் காதிவன வந்தவைகின்றன. இந்த எதிசராலியானது
இவரயின் இைத்திவனக் கண்ைறிய யன் டுகிறது.
14. பண்லணக்குட்லட என்ற அணுகுமுலறயானது ஒரு நீர்ப் பாதுகாப்பு முலறயாகும். எல்ைா
விவோயிகளாலும் ஏன் இந்த முலறலய அவர்களின் வயல்களில் கட்டலமத்து பயன்படுத்த
முடியவில்லை?
 தாழ்வான குதிகளில் அவமந்துள்ள ஏரிகள் மற்றும் குட்வைகளுக்குப் ாய்ந்பதாடும் நீரின்
அளவவ ண்வணக் குட்வைகள் குவறக்கின்றன.
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 விவொயிகளின் நிலங்கவள அதிகளவு ஆக்கிரமித்துக் சகாள்கின்றன.
எனபவ எல்லா விவொயிகளாலும் இந்த முவறவய தங்கள் வயல்களில் கட்ைவமத்து

யன் டுத்த

முடியவில்வல.

7. பபாருளாதார உயிரியல்
இயற்வகயின்
முக்கியத்துவம்

உள்ள

நன்சகாவையானது

எல்வலயற்றது.

ற் ல

நமக்குக்

ச ாருள்கள்

பூச்செடிகவளயும் மருத்துவப் ச ாருள்களாகப்

தாவரங்களிலிருந்து

கிவைக்கின்றன.

யன் டும்

ச ாருளாதார

பதாட்ைக்கவல

மூலிவககவளயும் வளர்க்கும்

மூலமாக
ஆர்வம்

நம்மிவைபய அதிகரித்துக் சகாண்டு வருகிறது. நீர் உயிரி மூலம் மீன், நண்டு, முத்து மற்றும்
உண்ணத்தக்க சிப்பிகள் வளர்க்கப் டுகின்றன. மண்புழு வளர்ப்பு, பதனீ வளர்ப்பு, கால்நவை வளர்ப்பு
ப ான்றவவ ச ாருளாதார பமம் ாட்டிற்குப் யனுள்ளதாக அவமந்துள்ளன.
சதாட்டக் கலையானது

ைவியல், காய்கறிப்

ண்வண, பூந்பதாட்ைப்

ண்வண, நில

அவமவுத் பதாட்ைங்கள் என்ற நான்கு பிரிவுகவள உள்ளைக்கியதாகும். சிறந்த உற் த்தி முவறகவளப்
யன் டுத்தி,

குவறந்த

செலவில்

தரமான

ைங்கள்

உற் த்தி

செய்யப் டுகின்றன.

பீன்ஸ்,

முட்வைபகாஸ், தக்காளி, பகரட் ப ான்றவவ ெவமயலவறத் பதாட்ைங்களில் வளர்க்கப் டுகின்றன.
ச ரிய

அளவில்

காய்கறிகவள

உற் த்தி

செய்ய

வணிகத்

பதாட்ைங்கள்

யன் டுகின்றன.

அைகிற்காகவும், மருந்துப் ச ாருள்கள், வாெவனப் ச ாருள்கள், ஊட்ைச் ெத்து மிகுந்த ச ாருள்கள்
தயாரிக்கவும் பூ வளர்ப்பு

யன் டுகிறது. வீடுகளிலும், வணிக வளாகங்கள் மற்றும் பூங்காக்களிலும் நில

அவமவுத் பதாட்ைங்கள் அவமக்கப் டுகின்றன.
தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கு உரமிடுதல் மிகவும் இன்றியவமயாததாகும். விலங்கு உரங்கள்,
சதாழுப்

ண்வண உரங்கள், செம்மறியாடு மற்றும் சவள்ளாட்டு உரம், மண்புழு உரம்,

சுத்தாள் உரம்

ஆகியவற்றால் விவளச்ெல் அதிரிக்கிறது. நுண்ணுயிரிகள் கலந்த ச ாருள்கள் உயிரி உரங்கள்
எனப் டுகின்றன. வரபொபியம், அபொஸ்வ ரிலம், அபொபைா ாக்ைர், வமக்பகாவரொ, அபொலா
ப ான்ற உயிரி உரங்கள் தாவரங்களுக்குத் பதவவயான உட்ைச்ெத்வத அளிக்கின்றன. அபனக மருத்துவ
முவறகளான ஆயுர்பவதா, பயாகா, யுனானி, சித்தா, பஹாமிபயா தி ப ான்ற மருத்துவ முவறகள்
என

AYUSH

அவைக்கப்

டுகின்றன.

இவவ

ச ரும் ாலும்

தாவரங்களிலிருந்து

ச றப் டும்

மருந்துகவள அடிப் வையாகக் சகாண்ைவவ.
மண்ணற்ற சூைலில் நீரில் கவரந்துள்ள கனிம ஊட்ைங்கவளக் சகாண்டு தாவரங்கலள
வளர்ப்பது

மண்ணில்ைா
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நீர்

ஊடக

தாவர

வளர்ப்பு

முலற

எனப் டுகிறது.

ஏபராப ானிக்ஸ்
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எனப் டுவது காற்று ஊடக தாவர வளர்ப்பு முவறயாகும். இதற்கு முதன்வமயான வளர் ஊைகம் காற்று.
எனபவ

இது

வளிமண்ைல

பவளாண்வம

என

அவைக்கப் டுகிறது.

அக்வாப ானிக்ஸ்

என் து

தாவரங்கவள நீரில் வளர்க்கும் நீர்வாழ் உயிரின ஊடக தாவர வளர்ப்பு முலற ஆகும். இம்முவறயில்
மீன் ப ான்ற நீர் உயிரினங்கவள வளர்க்கலாம். மண்ணில்லாமல் தாவரங்கவளயும் வளர்க்கலாம்.
சுக்கவள, எருவம மாடுகள் ஆகிய கால்நவைகள்

லவிதப்

யன் ாடுகளுக்காக வளர்க்கப் டுகின்றன.

இந்த விலங்குகள் மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப் ட்டுள்ளன. 1)
இனங்கள்

3)

இரண்டிற்கும்

யன் டு வவ.

உள்நாட்டு

ால் உற் த்தி இனங்கள் 2) இழுவவ

இனங்கள்

இந்தியாவவத்

தாயகமாகக்

சகாண்ைவவ. சஜர்ஸி, ப்சரௌன் ஸ்விஸ், பஹால்ஸ்டீய்ன் ஃப்சரய்ஸ்யன் ஆகியவவ அயல்நாட்டு
இனங்களாகும்.
நீர் வாழ் உயிர் வளர்ப் ானது 1) நன்னீர்வாழ் உயிரி வளர்ப்பு 2) உவர் நீர் வாழ் உயிரி வளர்ப்பு 3)
கைல்வாழ் உயிரி வளர்ப்பு என்ற மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப் ட்டுள்ளது. சகண்வை, சகளுத்தி, சிபலபி
மீன்கள் நன்னீரில் வாைக் கூடியவவ. கைல் இறால்கள், முத்துச் சிப்பிகள், ொல்மன் மீன்கள் கைல்நீரில்
வாைக் கூடியவவ. நண்டுகள்,

ால் சகண்வைகள் ஆகியவவ உவர் நீரில் வாைக் கூடியவவ. மீன்

வளர்ப்பு என் து பிசிகல்ச்ெர் எனப் டுகிறது. குளங்கள், ஆறுகள், நீர்த்பதக்கங்கள், ஏரிக்களில் மீன்கள்
வளர்க்கப் டுகின்றன. மீன்களிலிருந்து ஊட்ைச்ெத்து மிகுந்த ச ாருள்கள் தயாரிக்கப் டுகின்றன. மீன்
எண்சணய் மருத்துவ குணம் சகாண்ைது. இதில் A, D, E வவட்ைமின்கள் செறிந்துள்ளன. மண்புழுக்கள்
மூலம் கரிமப் ச ாருள்கவள சிவதவவையச் செய்து மண்புழு உரம் தயாரிக்கப் டுகிறது. இது மண்வண
வளப் டுத்துவதுைன் தாவரங்களுக்குத் பதவவயான ஊட்ைச் ெத்துகவள அளிக்கிறது.
பதனுக்காக பதனீக்கவள வளர்ப் து சதனீ வளர்ப்பு எனப் டுகிறது. ஒரு பதன் கூட்டில்
இராணித் பதனீ, ஆண் பதனீ, பவவலக்காரத் பதனீ ஆகிய மூன்று வவகத் பதனீக்கள் உள்ளன.
பவவலக்காரத் பதனீக்கள் தங்கள் வயிற்றுப்
சமழுகினால்

பதனவைவய

குதியில் உள்ள சமழுகுச்சுரப்பியிலிருந்து சுரக்கப் டும்

உருவாக்குகின்றன.

பதனீக்களால்

மலர்களிலிருந்து

உறிஞ்ெப் ட்ை

மகரந்தத்பதன் பதன் வ களுக்குள் பெமிக்கப் டுகிறது. இது சநாதிகளின் செயல் ாட்ைால் பதனாக மாறி
பதன் கூட்டிலுள்ள சிறப்பு அவறயில் பெமிக்கப் டுகிறது. பதன் புவரதடுப் ானாகவும் இரத்தத்வத
சுத்தப் டுத்தவும் உதவுகிறது. இருமல், ெளி, காய்ச்ெல் மற்றும் சதாண்வை வறட்சிவய நீக்கவும் இது
யன் டுகிறது.
1. ேரியான விலடலயத் சதர்ந்பதடு:
1. மீன் உற் த்தி மற்றும் பமலாண்வம என் து
அ) பிஸ்ஸி கல்ச்ேர்
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ஈ) பமானா கல்ச்ெர்

2. கீழ்கண்ைவற்றில் எது அயல்நாட்டு இனம் அல்ல?
அ) சஜர்சி

ஆ) பஹால்ஸ்டீன் – பிரிைன்

இ) ஷகிவால்

ஈ) ப்சரௌன் சுவிஸ்

3. பின்வருவனவற்றுள் எது இத்தாலியத் பதனீ?
அ) ஏபிஸ் பமல்லிபபரா

ஆ) ஏபிஸ் ைார்பொட்ைா

இ) ஏபிஸ் ப்பளாரா

ஈ) ஏபிஸ் சிரானா

4. கீழ்கண்ைவற்றில் இந்திய கால்நவை எது?
1) ாஸ் இண்டிகஸ்

2) ாஸ் சைாமஸ்டிகஸ்

3) ாஸ் பு ாலிஸ்

4) ாஸ் வல்காரிஸ்

அ) 1 மற்றும் 2

ஆ) 1 மற்றும் 3

இ) 2 மற்றும் 3

ஈ) 3 மற்றும் 4

5. பின்வருவனவற்றில் எந்த முக்கிய இந்திய மீன் இல்வல?
அ) பராகு

ஆ) கட்லா

இ) மிரிகால்

ஈ) சின்காரா

6. பதன் கூட்டில் காணப் டும் ஆண் பதனீக்கள் () இதிலிருந்து உருவாகிறது?
அ) கருவுறாத முட்லட

ஆ) கருவுற்ற முட்வை

இ) ார்த்திபனாசஜனிஸிஸ்

ஈ) ஆ மற்றும் இ

7. கீழ்கண்ைவற்றில் அதிக அளவு ால் சகாடுக்கும் சுவினம் எது?
அ) சஹால்ஸ்டீன் - பிரிைன்
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ஈ) சிவப்பு சிந்தி

8. கீழ்கண்ைவற்றில் எந்த ஒன்று சிவப்பு புழுக்கள் என்று அவைக்கப் டுகிறது?
அ) எஸ்பேனியா பபட்டிடா

ஆ) யூட்ரிலஸ் சஜனி ா

இ) ச ரிபயானிக்கஸ் எக்ஸ்காவட்ைஸ்

ஈ) லாம்பிட்பைா மாரிட்டி

9. பதனீ வளர்ப்பில் ச ாதுவாக யன் டுத்தப் டும் இந்திய பதனீ எது?
அ) ஏபிஸ் ைார்பொட்ைா

ஆ) ஏபிஸ் ப்பளாரா

இ) ஏபிஸ் ச ல்ல ச ரா

ஈ) ஏபிஸ் இண்டிகா

10. சமொனா என் து ஒரு __________________ இனம்.
அ) மாடு

ஆ) எருலம

இ) சவள்ளாடு

ஈ) செம்மறி ஆடு

11. நிலபவம்பின் இடு சொல்ச யர் _______________.
அ) லூக்காஸ் ஆஸ்ச ரா

ஆ) ஆன்சரா கிராபிஸ் பானிகுசைாட்டா

இ) குபராட்ைபலரியா ஜன்சி ா

ஈ) பகஷியா ஸ்துவா

12. மண்ணில்லாமல் தாவரங்கவள வளர்க்கும் முவற _________________.
அ) பதாட்ைக்கவல

ஆ) லஹட்சராசபானிக்ஸ்

இ) ப ாமாலஜி

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்வல

13. பூஞ்வெகள் மற்றும் வாஸ்குலார் தாவரங்கள் நைத்தும் கூட்டுயிர் வாழ்க்வக___________.
அ) வலக்கன்

ஆ) வரபொபியம்

இ) லமக்சகாலரோ

ஈ) அசிட்பைா ாக்ைர்

14. காளான்களின் தாவர உைலம் என் து ______________.
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அ) காளான் விவத

ஆ) லமசீலியம்

இ) இவல

ஈ) இவவகள் அவனத்தும்

2. சகாடிட்ட இடங்கலள நிரப்புக:
1. சலகூம் தாவரங்களின் பவர் முடிச்சுகளில் காணப் டும் நுண்ணுயிரி லரசைாபியம்.
2. குயிவனன் மருந்து சின்சகானா அபிசினாலிஸ் லிருந்து ச றப் டுகிறது.
3. பகரிக்கா ப்வ யா இவல படங்கு பநாவய ெரிசெய்ய யன் டுகிறது.
4. காபனாசைர்மா லூசிைம் என்ற காளான் ச ாதுவாக லிங்லி என்று அவைக்கப் டுகிறது.
5. நவீன பதன் கூட்டில் பதனீக்கள் கூட்ைத்திவனப் ராமரிப் து சவலைக்காரத் சதனீக்கள் ஆகும்.
6. மண்புழு உரத்வத உருவாக்குவது மண்புழு மற்றும் நுண்ணுயிரிகள் ஆகும்.
7. கடல் வாழ் உயிரி வளர்ப்பின் மூலம் இறால், மற்றும் உண்ணக்கூடிய சிப்பிகவள உற் த்தி
செய்யலாம்.
8. பதன் கூட்டில் உள்ள வளமான பதனீ இராணித் சதனீ ஆகும்.
9. பார்மிக் அமிைம் ஆல் பதன் தப் டுத்தப் டுகிறது.
10. பைவலக மீன் வளர்ப்பு முவறயில் மீன் வவககவள நீர் நிவலகளில் வளர்க்கலாம்.
3. ேரியா, தவறா எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் வாக்கியத்லத ேரி பேய்க:
1. மருத்துவத் தாவரங்களில் உள்ள கூட்டுப் ச ாருள்கள் பநாய்கவள குணப் டுத்தப் யன் டுகின்றன.
விலட: ேரி
2. ஆந்பராகுயிவனன் என்ற மருந்து ஆசிமம் ொங்ைம் என்ற தாவரத்திலிருந்து கிவைக்கிறது
விலட: தவறு - யன் ாட்டு எண்சணய் ஆசிமம் ொங்ைம் என்ற தாவரத்திலிருந்து கிவைக்கிறது.
3. வமக்பகாவரொ ஒரு ாசி
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விலட: தவறு - லமக்சகாலரோ ஒரு பூஞ்லே.
4. அக்வாச ானிக்ஸ் என்ற சதாழில் நுட் த்திவனப்

யன் டுத்தி தாவரங்கவள வளர்த்து அதன்

பவர்களுக்கு காற்றில் உள்ள ஈரப் தத்திவன அளிக்கலாம்.
விலட: தவறு - ஏசராசபானிக்ஸ் என்ற பதாழில் நுட்பத்திலனப் பயன்படுத்தி தாவரங்கலள
வளர்த்து அதன் சவர்களுக்கு காற்றில் உள்ள ஈரப்பதத்திலன அளிக்கைாம்.
5. ால் சகாடுக்கும் விலங்குகள், விவொயம் மற்றும் ப ாக்குவரத்திற்குப் யன் டுகின்றன.
விலட: தவறு - இழுலவ இனங்கள் விவோயம் மற்றும் சபாக்குவரத்திற்குப் பயன்படுகின்றன.
6. ஏபிஸ் புபளாரியா என் து

ாவறத் பதனீ.

விலட: தவறு - ஏபிஸ் டார்சகட்டா என்பது பாலறத் சதனீ.
7. ஓங்பகால் கால்நவைகள் ஒரு சவளிநாட்டு இனம்.
விவை: தவறு - ஓங்சகால் கால்நலடகள் ஒரு உள்நாட்டு இனம்.
8. சவள்ளாட்டு எருவானது சதாழு உரத்வதக் காட்டிலும் அதிக ெத்திவனக் சகாண்டுள்ளது.
விவை: ேரி
4. பபாருத்துக:
1. ச ரிய கைல் நண்டு

அ) கைல்மீன்

2. கட்லா

ஆ) முத்து

3. சகாடுவா மீன்

இ) ஒடு மீன்

4. முத்துச் சிப்பி

ஈ) சநல்

5. ச ாக்காலி

உ) துடுப்பு மீன்

6. பிளிபராட்ைஸ் சிற்றினம்

ஊ) பொரியாஸிஸ்

7. ெர்ப் கந்தா

எ) சிப்பி காளான்
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8. ஒபலரிகல்ச்ெர்

ஏ) ரிசெர்வ ன்

9. டிங்பைாரயா

ஐ) காய்கறிப் ண்வண

விலட: 1 – இ, 2 – உ, 3 – அ, 4 – ஆ, 5 – ஈ, 6 – எ, 7 – ஏ, 8 – ஐ, 9 – ஊ.
5. கீழ்கண்டவற்லற வலரயறு:
அ) மீன் வளர்ப்பு

ஆ) பதனீ வளர்ப்பு

இ) மண்புழு வளர்ப்பு

ஈ) கைலுயிரி வளர்ப்பு

உ) மலரியல்

ஊ) கலப்பு உரம்

எ) கனியியல்

ஏ) ச ாருத்துதல்

அ) மீன்வளர்ப்பு : இது மீன்கள் குளம், நீர்த்பதக்கம், ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் விவளநிலங்கள் ப ான்ற
இைங்களில் இனப்ச ருக்கம் செய்யவவத்து வளர்த்சதடுக்கும் செயல்முவறயாகும்
ஆ) சதனீ வளர்ப்பு : பதவனப் ச ருவதற்காக பதனீக்கவள வளர்க்கும் முவற பதனீ வளர்ப்பு
எனப் டுகிறது.
இ) மண்புழு உரம் : உயிரியல் கழிவுகவள மண்புழுக்கள் மூலம் ஊட்ைச் ெத்து மிகுந்த கரிம உரமாக
மாற்றுவபத மண்புழு உரமாக்கல் எனப் டுகிறது.
ஈ) கடலுயிரி வளர்ப்பு : கைற்கவர அருகில், கைல் நீரில் மீன்கவளயும் மற்ற நீர்வாழ் உயிரினங்கவளயும்
வளர்ப் து கைலுயிரி வளர்ப் து எனப் டுகிறது.
உ) மைரியல் : மலர்கவளயும், அைகுத் தாவரங்வளயும் மலர்ப்

ண்வணயில் வளர்த்து ொகு டி செய்வது

மலரியல் எனப் டுகிறது.
ஊ) கைப்பு உரம் :

யிர்க் கழிவுகள், விலங்கு எச்ெங்கள், உணவுக் கழிவுகள் ஆகியவற்வற

கட்டுப் டுத்தப் ட்ை சூைலில் நுண்ணுயிரிகளால் இயற்வகயான முவறயில் சிவதவவையச் செய்து
தயாரிக்கப் டுவது கலப்பு உரம் ஆகும்.
எ) கனியியல் :

ைங்களில் உற் த்திக் காலத்வத முவறப் டுத்தி உற் த்திச் செலவவக் குவறத்து

ெரியான உற் த்தி முவறகள் மூலம் தரமான கனிகவள விவளவிப் து கனியியல் எனப் டும்.
6. கீழ்கண்டவற்லற சவறுபடுத்துக:
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அ) அயல்நாட்டு இனம் மற்றும் பாரம்பரிய இனம் : அயல்நாட்டு இனங்கள் (ப ாஸ் ைாரஸ்)
சவளிநாடுகளிலிருந்து

இறக்குமதி

செய்யப் டுகின்றன.

சஜர்ஸி,

ப்சரௌன்

ஸ்விஸ்

மற்றும்

பஹால்ஸ்டீய்ன் ஃப்சரய்ஸ்யன் ஆகியவவ அயல்நாட்டு இனங்களாகும். உள்நாட்டு இனங்கள் ாரம் ரிய
இனம் எனப் டுகின்றன. இந்தியாவவத் தாயகமாகக் சகாண்ைவவ. இவற்றுள் ொகிவால், சிவப்பு சிந்தி,
திபயானி மற்றும் கிர் ஆகியவவ அைங்கும்.
ஆ) மகரந்தம் மற்றும் சதன் ரேம் : மகரந்தம் என் து பூவின் ஆண் குதியாகும். மகரந்தத் தூளானது
மலர்கள் கருவுறுதலுக்கும் கனிகவள உருவாக்கவும்

யன் டுகிறது. பதனீக்கள் மலர்களில் பதவன

உறிஞ்சும்ப ாது மகரந்தத் தூள் அவற்றின் உைலில் ஒட்டிக் சகாள்கிறது. இது அடுத்த மலரின்
சூல்மூடியில் விழுந்து மகரந்தச் பெர்க்வக நவைச றுகிறது.
பதன் ரெம் என் து பதனீக்கவளக் கவர்வதற்காக பூக்கள் உற் த்தி செய்யும் வைவைப் ான ஒரு திரவம்
ஆகும். பதனீக்கள் இவற்வற உறிஞ்சி பதன்கூட்டில் பெகரிக்கின்றன. இந்தத் பதன்ரெம் பதன்கூட்டில்
பின்னர் பதனாக மாற்றம் அவைகிறது.
இ) கூனி இறால் மற்றும் இறால் : கைலில் காணப் டும் கைல் இறால்கள் கூனி இறால்கள் எனவும்
அவைக்கப் டுகின்றன. முதிர்ச்சியவைந்த கூனி இறால்கள் ஆழ்கைலில் இனப்ச ருக்கம் செய்கின்றன.
இவற்றின் வளர்ச்சி நிவலகள் கழிமுகம் மற்றும் கைபலார நீர் நிவலகளில் காணப் டுகின்றன.
நன்னீர் இறால்கள் : இவவ ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகவள வாழிைமாகக் சகாண்டுள்ளன. பின்னர்
இனப்ச ருக்கத்திற்காக உவர்நீர்நிவலகளுக்கு இைம்ச யர்கின்றன.
ஈ) துடுப்பு மீன் மற்றும் ஒடு மீன் : துடுப்பு மீன்களுக்கு நல்ல வளர்ச்சியவைந்த துடுப்புகள் உண்டு.
இவவ நீரில் நீந்திச் செல்லவும் மிதக்கவும் உதவுகின்றன. இந்தத் துடுப்பு மின்கள் pisces எனப் டும் மீன்
இனத்வதச் பெர்ந்தவவ. இவற்றிற்கு நன்கு வளர்ச்சியவைந்த முதுசகலும்புத் சதாைர் உள்ளது. ஒடுமீன்
என் ன கணுக்காலிகள் இனத்வதச் பெர்ந்தவவ. இவற்றின் மிகச் சிறந்த சுவவக்காக இவவ உணவில்
யன் டுத்தப் டுகின்றன.
உ) பதாழுஉரம் மற்றும் பவள்ளாட்டு எரு :
அ. சதாழுப் ண்வண உரம் : இது கால்நவைகளின் ொணம், சிறுநீர் மற்றும் மாட்டுக் சகாட்ைங்களில்
தவரபமல் இருக்கும் கழிவுகள் மற்றும் ண்வணக் கழிவுகள் ஆகியவற்றின் கலவவயாகும்.
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ஆ. செம்மறிஆடு மற்றும் சவள்ளாட்டுச் ொண உரங்கள் : இது சதாழுப் ண்வண உரத்வதக் காட்டிலும்
அதிக

ெத்துக்கவளக்

சகாண்ைதாகும்.

3%

வநட்ரஜன்,

1%

ாஸ் ரஸ்

ச ன்ைாக்வெடு,

2%

ச ாட்ைாசியம் ஆக்வெடு ஆகியவற்வற இது சகாண்டுள்ளது.
7. சிறுவினாக்கள்:
1. இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சிலத மாற்றப் பபாருட்கள் யாலவ?
இரண்ைாம் நிவல வளர்ச்சிவத மாற்றப் ச ாருள்கள் தாவரங்களின்
சிற்றினங்களின்

உட்சதாைர்பு

ஆகியவற்றிற்குப்

யன் டுகின்றன.

ாதுகாப்பு, ப ாட்டி மற்றும்
எ.கா

:

அல்கலாய்டுகள்,

சைர்பினாய்டுகள், பிளபவானாய்டுகள் மற்றும் ல.
2. AYUSH பற்றி நீ அறிவது என்ன?
அபநக மருத்துவ முவறகளான ஆயுர்பவதா, பயாகா, யுனானி, சித்தா மற்றும் பஹாமிபயா தி
(AYUSH) ப ான்ற மருத்துவ முவறகள் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளிலிருந்து ச றப் டும்
மருந்துகவளப்

யன் டுத்துகின்றன.

இவ்வவக

மருந்துகள் தாவரங்களின்

இரண்ைாம்

நிவல

வளர்ச்சிவத மாற்றப் ச ாருள்கள் என அவைக்கப் டுகின்றன.
3. காய்கறித் சதாட்டங்களின் வலககள் யாலவ?
1) ெவமயலவற அல்லது உணவுத் பதாட்ைங்கள்
2) வணிகத் பதாட்ைங்கள்
3) செயற்வகக் காய்கறித் பதாட்ைங்கள்
4. காளான்கலளப் பதப்படுத்தும் இரண்டு முலறகலளக் கூறுக.
1) குளிர்வித்தல்
2) உலர்த்துதல்
3) கலனில் அவைத்தல்
4) சவற்றிை குளிர்வித்தல்
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மற்றும்

கான்கிசரட்ஜ்

இனங்கள்

இரட்லடப்

பயன்பாட்டு

இனங்கள்

என

அலைக்கப்படுவது ஏன்?
இந்த

வவக

இனங்கள்

செய்வதற்காகவும்

ால்

உற் த்திக்காகவும்,

ண்வண

பவவலகவளச்

யன் டுகின்றன. இந்தியாவில் இவ்வவகவயச் ொர்ந்த மாடுகள் அதிகமாக

விவொயிகளால் விரும்பி வளர்க்கப் டுகின்றன. ஏசனனில் இவற்றின்
சுரப் வவயாக

சிறப் ாகச்

உள்ளன.

காவளகள்

சிறப் ாக

இழுவவ

சுக்கள் அதிகளவு

பவவலகவளச்

ால்

செய் வவயாகப்

யன் டுகின்றன.
6. சதனீக்களில் சவலைப் பகிர்வு எவ்வாறு நலடபபறுகிறது?
அ. இராணித் சதனீ : இராணித் பதனீயானது, பதன் கூட்டிலுள்ள மிகப்ச ரிய உறுப்பினராகவும்,
இனப்ச ருக்கம் செய்யும் ச ண் பதனீயாகவும் உள்ளது. இது ஆபராக்கியமான முட்வைகளிலிருந்து
உருவாகிறது. பதன் கூட்டில் முட்வையிடுவது இதன் ச ாறுப் ாகும். இராணித் பதனீக்களின் ஆயுள்
காலம் 3 – 4 ஆண்டுகள் ஆகும்.
ஆ. ஆண் சதனீ (ட்சரான்கள்) : இவவ இனப்ச ருக்கம் செய்யும் திறனுவைய ஆண் பதனீக்களாகும்.
இவவ பவவலக்காரத் பதனீக்கவளவிை அளவில் ச ரிதாகவும், இராணித் பதனீக்கவளவிை அளவில்
சிறியதாகவும் உள்ளன. இராணித் பதனீ இைக்கூடிய முட்வைகவள கருவுறச் செய்தபல இதன் முக்கியப்
ணியாகும்.
இ. சவலைக்காரத் சதனீ : இவவ இனப்ச ருக்கத் திறனற்ற ச ண் பதனீக்கள் ஆகும். பதன்
கூட்டிலுள்ள மிகச்சிறிய உறுப்பினர்களாகும். பதன் பெகரித்தல், சிறிய பதனீக்கவளப்
பதனவைவயச் சுத்தம் செய்தல், பதன் கூட்வைப்

ராமரித்தல்,

ாதுகாத்தல் மற்றும் பதன்கூட்டின் சவப் த்வதப்

ராமரித்தல் ப ான்றவவ இவற்றின் ணிகளாகும்.
7. மீன் எண்பணயின் ஊட்டச்ேத்து முக்கியத்துவம் என்ன? மீன் எண்பணய் கிலடக்கும் இரண்டு
மீன் வலககலளக் கூறுக.
1) மீனின் ஈரல் எண்பணய் : காட் மீன், சூவற மீன் (ட்யூனா), ச ரியதட்வை மீன் (ஹாலி ட்) மற்றும்
சுறாமீன்

ப ான்றவற்றின்

ஈரல்

எண்சணய்கள்

மிகவும்

சிறந்த

மதிப்புமிக்க

மருத்துவக்

குணமுவையவவகளாகவும், A, D மற்றும் E ப ான்ற வவட்ைமின்கவளக் சகாண்ைவவகளாகவும்
உள்ளன.
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மீனின் உடல் எண்பணய் : உைல் எண்சணயானது, மத்தி மீன் (ொர்டின்ஸ்) சஹர்ரிங்மீன், ொலமீன்,
கானாங்சகளுத்தி மீன் (மாக்சகசரல்ஸ்) மற்றும் சநத்திலி மீன் (அன்பகாவீஸ்) ப ான்ற மீன்களில்
இருந்து எடுக்கப் டுகிறது. இவவகள் சதாழிற்ொவலகளில் உயவு எண்சணய்கள், வண்ணங்கள்,
ள ளப் ான பமற்பூச்சு மற்றும் அைகு ொதனப்ச ாருட்கள் தயாரிக்கப் யன் டுகின்றன.
2) காட் மீன், சுறா மீன் ஆகியவற்றிலிருந்து மீன் எண்சணய் கிவைக்கிறது.
8. சவதி உரங்கலளக் காட்டிலும் மண்புழு உரம் எவ்வாறு சிறந்தது என்பலதப் பட்டியலிடு.
மண்புழு உரமானது
1) தாவரங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் விவளச்ெலுக்குத் பதவவயான முக்கிய வவட்ைமின்கள், சநாதிகள்
மற்றும் வளர்ச்சிவயக் கட்டுப் டுத்தும் ச ாருள்கவளக் சகாண்டுள்ளது.
2) கரிமப் ச ாருள்கள் மண்ணில் சிவதவவைவவத இது பமம் டுத்துகிறது.
3) இது பநாய்க்கிருமிகள் மற்றும் நச்சுத் தன்வம அற்றது.
4) மண்புழு உரமானது, நன்வம யக்கும் நுண்ணுயிரிகவளக் சகாண்டுள்ளது.
9. வளர்ப்பு மீன்களின் சிறப்புப் பண்புகள் யாலவ?
நன்னீர்

மற்றும்

கைல்நீரில்

உணவிற்காக

வளர்க்கப் டும்

மீன்களானவவ

அதிகளவு

ஊட்ைச்ெத்துவைவவயாகவும், விலங்குப் புரதத்திற்கான சிறப் ான ஆதாரமாகவும் மற்றும் எளிதில்
செரிக்கும்
வலசின்

ண்புவையதாகவும் உள்ளன. இவவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அமிபனா அமிலங்கவள
மற்றும்

சமத்திபயாவனன்கவளயும்,

கால்சியம்,

ாஸ் ரஸ்,

இரும்பு,

பொடியம்,

ச ாட்ைாசியம் மற்றும் சமக்னீசியம் ப ான்ற தாதுப்ச ாருள்கவளயும் சகாண்டுள்ளன. சகாழுப்பில்
கவரயும்

வவட்ைமின்களாகிய

ஏ,டி

வவட்ைமின்களும்

நீரில்

கவரயும்

பி-காம்ப்சளக்ஸ்

ப ான்றவவகளும் மீன்களில் காணப் டுகின்றன. சகாழுப்வ க் (சகாலஸ்ட்ரால்) கட்டுப் டுத்தும்
நிவறவுறாத சகாழுப்பு அமிலங்களின் சதாகுப் ானது, மீன்களில் அதிகம் காணப் டுகின்றது. இவவ
இதயத்திற்கு ஆபராக்கியம் தருகின்றன.
10. சதனின் சவதிப்பபாருட்கலளப் பட்டியலிடுக.
பதன் ஒரு இனிப் ான,

ாகு நிவல சகாண்ை இயற்வகயான தாவர உணவுப்ச ாருள் ஆகும்.

சைக்ஸ்ட்பராஸ் மற்றும் சுக்பராஸ் ப ான்றவவ பதனுக்கு இனிப்பு சுவவவயத் தருகின்றன. புரதம்,
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அமிபனா அமிலங்கள், அஸ்கார்பிக் அமிலம், வவட்ைமின்கள், நியாசின், ரிப ாபிளாவின் மற்றும்
மாங்கனீசு ப ான்ற தாது உப்புக்கள் காணப் டுகின்றன. பதனில் சிட்ரிக் அமிலம், குளுக்பகானிக்
அமிலம் மற்றும்

ார்மிக் அமிலம் ஆகியவவ காணப் டுகின்றன.

ார்மிக் அமிலம் பதவனக்

சகட்டுப்ப ாகாமல் ாதுகாக்கிறது. பதனில் இன்வர்பைாஸ் என்ற சநாதியும் காணப் டுகிறது.
11. மண்புழு வளர்ப்பில் பயன்படும் மண்புழு சிற்றினங்கள் யாலவ?
ல்பவறு வவகயான மண்புழுக்கள் மண்ணில் வாழ்கின்றன. அவற்றுள் ஒரு சிலவற்வற மட்டுபம
மண்புழு உரம் தயாரிப்பில்

யன் டுத்த முடியும். அவவயாவன : ச ரிபயானிக்ஸ் எஸ்கபவட்ைஸ்

(இந்திய நீலவண்ண மண்புழு), எஸ்செனியா ச டிைா (சிவப்பு மண்புழு) மற்றும் யூட்ரிலஸ் யூஜினிபய
(இரவில் ஊர்ந்து செல்லும் ஆப் ரிக்க மண்புழு)
12. உயிரி உரமிடல் விவோயத்தில் மிகப்பபரிய பங்கு வகிக்கிறது. நிரூபி.
உயிரி உரங்கள் என் வவ நுண்ணுயிரிகள் கலந்த ச ாருள்கள் ஆகும். இவவகவள விவதகள்,
தாவரங்களின்

பமற் ரப்புகள்

உட் குதிகளில்

வரபொபியம்

அல்லது

மண்

முண்டுகவள

ஆகியவற்றில்

உருவாக்கி

யன் டுத்தும்ப ாது,

ஓம்புயிரிகளுக்கான

முதல்

தாவர
நிவல

ஊட்ைச்ெத்துக்கவள அதிகரிப் தன் மூலம் தாவர வளர்ச்சிவயத் தூண்டுகின்றன.
13. அருண் மற்றும் ஆகாஷ் இருவருக்கும் சவதி உரம் மற்றும் மண்புழு உரம் வைங்கப்பட்டது.
ஆகாஷ்

மண்புழு

உரத்லதசய

விரும்பினான்.

அவன்

ஏன்

சவதி

உரங்கலளத்

சதர்ந்பதடுக்கவில்லை?
பவதி உரங்களில் உள்ள நச்சுத் தன்வமயுள்ள பவதிப் ச ாருள்கள் மண்ணின் வளத்வதக் சகடுக்கக்
கூடியவவ.

ஆனால்

மண்புழு

உரமானது

எளிதில்

சிவதவவையக்

கூடியது.

இது

மண்வண

வளப் டுத்தக் கூடியது. எனபவ ஆகாஷ் மண்புழு உரத்வதபய விரும்பினான்.
14. பதப்படுத்தல் என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு சதன் தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது?
பதனில்

சிட்ரிக்

அமிலம்,

குளுக்பகானிக்

அமிலம்

மற்றும்

ார்மிக்

அமிலம்

ஆகியவவ

காணப் டுகின்றன. ார்மிக் அமிலம் சகட்டுப்ப ாகாமல் ாதுகாக்கிறது.
15. ஒவ்பவாரு சதன் கூடும் அறுசகாண அலறகலளக் பகாண்டிருக்கும். அந்த அலறகள் எதனால்
ஆக்கப்பட்டிருக்கும்? அதன் சிறப்பம்ேம் என்ன?
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சமழுகினாலான அறுங்பகாண வடிவ அவறகவளக் சகாண்ை செங்குத்தான இரட்வை அடுக்கு
அட்வைகபள பதன்கூடு ஆகும். பதனவையின் அவறகள் ல்பவறு வடிவில் உள்ளன.
பெமிப்பு அவறயானது, பதன் மற்றும் மகரந்தத்வதக் சகாண்டுள்ளது. அவவ, பதனவையின் விளிம்பு
மற்றும் பமற் குதியில் அவமக்கப் ட்டுள்ளன.
அவைகாக்கும் அவறகளில் இளம் பதனீக்கள் உள்ளன. இவவ, பதனவையின் நடுப் குதியிலும்,
கீழ் குதியிலும்

அவமக்கப் ட்டுள்ளன.

இவைகாக்கும்

அவறயானது,

மூன்று

பிரிவுகளாகப்

பிரிக்கப் ட்டுள்ளது. அவவ, பவவலக்காரத் பதனீ அவற, ஆண் பதனீ அவற மற்றும் இராணித் பதனீ
அவற, பவவலக்காரத் பதனீ, ஆண் பதனீ மற்றும் இராணித் பதனீயாக வளர இருக்கும் இளம்
பதனீக்கள் இந்த அவறகளில் வளர்க்கப் டுகின்றன.

8. நுண்ணுயிரிகளின் உைகம்
நுண்ணுயிரிகள் என் ன நுண்ணிய அளவுவைய

ாக்டீரியாக்கள், பூஞ்வெகள், ஆல்காக்கள்,

புபராட்டுபொவாக்கள், மற்றும் வவரஸ்கள் ஆகும். அவவ
சகாண்ைவவயாகபவா, பூஞ்வெகள் ப ால

ாக்டீரியாக்கவளப் ப ால் ஒரு செல்

ல செல் சகாண்ைவவயாகபவா அல்லது வவரஸ்கவளப்

ப ால செல்கள் இல்லாமபலா இருக்கலாம்.

ாக்டீரியாக்கள் நுண்ணிய, உட்கரு மற்றும் பிற செல்

நுண்ணுறுப்புகள்

உயிரினங்களாகும்.

அற்ற

புபராபகரியாட்டிக்

பகாள

வடிவத்தில்

காணப் டும்

ாக்டீரியாக்கள் “பகாக்வககள்” என்னும் பகால் வடிவத்தில் காணப் டு வவ “ப சில்வலகள்” என்றும்
திருகு வடிவத்தில் காணப் டும்
தயாரித்துக்

சகாள்கின்றன.

எ.கா

ாக்டீரியாங்கள் தங்களுக்குத் பதவவயான உணவவ தாங்கபள
:

வநட்பராபொபமானஸ்.

ொர்பூட்ை

முவற

ாக்டீரியங்களால்

தங்களுவைய உணவவத் தயாரிக்க முடிகிறது. விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்கவளச் ொர்ந்திருப் வவ
ஒட்டுண்ணி

ாக்டீரியங்கள் ஆகும். இறந்த உயிரிகவளச் ொர்ந்து கரிமப் ச ாருள்கவளப் ச றுவவ

ொறுண்ணி

ாக்டீரியங்கள் எனப் டும். கூட்டுயிர்

ாக்டீரியாக்கள் ஓம்புயிரிகளின் உள்பள வாழ்ந்து

அவற்றிைமிருந்து ஊட்ைத்வதப் ச றுகின்றன.
வவரஸ் என் ன செல் அவமப் ற்ற, தன்வனத் தாபன ச ருக்கிக் சகாள்ளும் ஒட்டுண்ணிகளாகும்.
ஒரு எளிய வவரஸ்கவள வீரியான் என்று அவைக்கப் டுகிறது. இவவ உயிருள்ள செல்களில் மட்டுபம
வளர்ந்து ச ருகுகின்றன. இவவபய பநாய்த் சதாற்வற உருவாக்கும் காரணிகளாக அவமந்துள்ளன.
விலங்கு வவரஸ்கள் விலங்குகவளத் தாக்கி இன்புளுயன்ொ, HIV, ப ாலிபயா ப ான்ற பநாய்கவள
உண்ைாக்குகின்றன. ாக்டீரியாக்கவளத் தாக்கும் வவரஸ்
ாக்டீரியாஃப ஜ்).

பூஞ்வெகளுக்கு
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ச்வெயம்

ாக்டீரியாஃப ஜ் என அவைக்கப் டுகிறது. (T4

கிவையாது.

எனவவ

அவவ

உணவுக்காகப்

பிற
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ஓம்புயிரிகவளச் ொர்ந்து வாழ்கின்றன. விவொயத் துவறயில்
உயிரி உரங்களாகப்
ாக்டீரியா,

யன் டுகின்றன. சில நுண்ணுயிரிகள்

யன் டுகின்றன. இவவ மண்ணிவன ெத்து மிக்கதாய் வளப் டுத்துகின்றன.

ெயபனா ாக்டீரியா

மற்றும்

பூஞ்வெகள்

உயிரி

உரங்களின்

முக்கிய

மூலங்களாகத்

திகழ்கின்றன.
சநாதிக்க வவக்கப் ட்ை

ானங்கள் தயாரிக்க நுண்ணுயிரிகள் ச ரிதும்

யன் டுகின்றன. காஃபி

பதயிவல மற்றும் புவகயிவலச் செடியின் இவலகவள சநாதிக்க வவத்து ொறு தயாரிக்க ஃப சில்லஸ்
சமகாசைரியம் என்ற

ாக்டீரியா

யன் டுகிறது.

ாலிவனத் தயிராக மாற்றவும், கரிம அமிலங்கள்,

சநாதிகள் மற்றும் வவட்ைமின்கள் தயாரிக்கவும் நுண்ணுயிரிகள்

யன் டுகின்றன. நுண்ணுயிரிகளின்

வளர்சிவத மாற்ற விவள ச ாருள்கபள நுண்ணுயிரி எதிர்ப் ச ாருள் ஆகும். இவவ வாந்தி ப தி,
சதாண்வை அவைப் ான், நிபமானியா, வை ாய்டு ப ான்ற பநாய்கவளக் கட்டுப் டுத்த உதவுகின்றன.
ஒரு குறிப்பிட்ை குவறவான மக்கவள மட்டும் தாக்கும் பநாய் என்படமிக் எனப் டும் வட்ைார பநாய்
ஆகும். புவியின் ஒரு குறிப்பிட்ை

குதியில் ஒபர பநரத்தில் பதான்றி அதிகமான மக்கவளப்

எபிபடமிக் எனப் டும் சகாள்வள பநாயாகும் (எ.கா : இன்புளுசயன்ொ). உலகம் முழுவதும்

ாதித்து

ரவி அதிக

அளவு பெதத்வத ஏற் டுத்தும் பநாய் பான்படமிக் எனப் டும் ச ருங்சகாள்வள பநாயாகும் (எ.கா :
எய்ட்ஸ்). எப்ப ாதாவது பதான்றுகிற ஸ்பபாராடிக் எனப் டும் சதாைர்ச்சியற்ற பநாய் ஆகும் (எ.கா :
மபலரியா, காலரா),
நுண்ணுயிரிகள்

ற் ல பநாய்கவளத் பதாற்றுவிக்கின்றன. காெபநாய், சதாண்வை அவைப் ான்,

கக்குவான் இருமல் ப ான்றவவ
தட்ைம்வம, ச ான்னுக்கு

வீங்கி,

ாக்டீரியாக்களால் ஏற் டுகின்றன. ொதாரண ெளி, இன்ஃபுளுயன்ொ,
சின்னம்வம

ப ான்ற

பநாய்கள் வவரஸ்கள்

உண்ைாகின்றன.

வாந்திப தி மற்றும் வைஃ ாய்டு ஆகியவவ நீர்வழி பநாய்களாகும். மபலரியா, சிக்குன்குனியா, சைங்கு,
வ பவரியா ப ான்ற பநாய்கள் கைத்திகள் வழியாகப்

ரவும் பநாய்கள் ஆகும்.

ன்றிக் காய்ச்ெல்,

றவவக் காய்ச்ெல் ஆகியவவ விலங்குகளால் ரவும் பநாய்கள். எய்ட்ஸ், சஹப் ாடிடிஸ் – பி, சிபிலிஸ்,
பிறப்புறுப்பில் சகாப் ளம் ஆகியவவ ாலியல் ரவுதல் பநாய்கள் ஆகும்.
ஆன்டிசஜன்கள் அல்லது ஆன்டி ாடிகவளக் சகாடுத்து பநாய்க்கு எதிரான தடுப்பிவன ஏற் டுத்தும்
செயல்

பநாய்

தடுக்கப் டுகிறது.

எதிர்ப்புத்

திறனூட்ைல்

உயிருள்ள

தடுப்பூசி

எனப் டுகிறது.
மருந்துகள்

தடுப்பூசி
உயிர்

மருந்துகள்
வாழும்

மூலம்

பநாய்

உயிரிகளிைமிருந்து

தயாரிக்கப் டுகின்றன. எ.கா : பிசிஜி தடுப்பூசி, வாய்வழி ப ாலிபயா சொட்டு மருந்து. சகால்லப் ட்ை
தடுப்பூசி மருந்துகள், சவப் த்தினாபலா பவதிப்ச ாருள்கவளக் சகாண்பைா நுண்ணுயிரிகவளக்
சகான்று அவற்றிலிருந்து உருவாக்கப் டுகின்றன. எ.கா : வை ாய்டு தடுப்பூசி, காலரா தடுப்பூசி
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1. ேரியான விலடலயத் சதர்ந்பதடுக்க:
1. வமக்காலஜி என் து உயிரியலின் ஒரு பிரிவு. இது ________________ ற்றிய டிப் ாகும்.
அ) ாசிகள்

ஆ) வவரஸ்

இ) ாக்டீரியா

ஈ) பூஞ்லே

2. வினிகரின் முக்கிய உட்கூறு _________________ ஆகும்.
அ) சிட்ரிக் அமிலம்

ஆ) அசிடிக் அமிைம்

இ) ஆக்ைாலின் அமிலம்

ஈ) சஹட்பராகுபளாரிக் அமிலம்

3. தயிர் உருவாதலில் ஈடு ட்டுள்ள ாக்டீரியா
அ) ைாக்சடா ஃசபசில்ைஸ் அசிசடா ஃபிைஸ்

ஆ) வநட்பைாபொபமானாஸ்

இ) ஃப சில்லஸ் ராசமாஸ்

ஈ) பமற்கூறியவவ எதுவுமில்வல

4. கீழ்கண்ைவற்றுள் காற்றினால் ரப் ப் டுவது
அ) காேசநாய்

ஆ) மூவளக்காய்ச்ெல்

இ) வை ாய்டு

ஈ) காலரா

5. மபலரியாவின் மிகவும் அ ாயகரமான தன்வமயுவைய வவக
அ) பிளாஸ்பைாடியம் ஓபவல்

ஆ) பிளாஸ்சமாடியம் ஃசபல்சிபாரம்

இ) பிளாஸ்பமாடியம் மபலரியா

ஈ) பிளாஸ்பமாடியம் வவவாக்ஸ்

6. மவறமுக விதத்தில் பநாய் ரவும் வழிமுவற
அ) தும்மல்

ஆ) இருமல்

இ) கடத்திகள்

ஈ) துளிர்த்சதாற்று முவற

7. சிபிலிஸ் பநாவய ஏற் டுத்துவது
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அ) டிபரப்சபானியா பல்லிடம்

ஆ) சலப்பைாஸ்மிரா

இ) ாஸ்டியுசரல்லா

ஈ) விப்ரிபயா காலபர

8. சகாசுவினால் ரவும் வவரஸ் பநாய்
அ) மபலரியா மற்றும் மஞ்ெள் காய்ச்ெல்

ஆ) படங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியா

இ) யாவனக்கால் பநாய் மற்றும் வைஃ ஸ்

ஈ) காலா அொர் மற்றும் சதாண்வை அைற்சி

9. டிப்தீரியா எவதத் தாக்குகிறது?
அ) நுவரயீரல்

ஆ) பதாண்லட

இ) இரத்தம்

ஈ) கல்லீரல்

10. கீழ்காணும் பநாய்களுள் எவவ வவரஸ் பநாய்கள் ஆகும்?
அ) யாவனக்கால் பநாய், எய்ட்ஸ்

ஆ) ொதாரண ெளி, எய்ட்ஸ்

இ) வயிற்றுப்சபாக்கு, ோதாரண ேளி

ஈ) வை ாய்டு, காெ பநாய்

11. இந்த கீழ்காணும் பநாயானது விலங்கு கடித்தலால் ரவக்கூடியது.
அ) நிபமானியா

ஆ) காயபநாய்

இ) காலரா

ஈ) சரபிஸ்

12. காெபநாயினால் ாதிக்கப் டும் முதன்வம உறுப்பு
அ) எலும்பு மஜ்வஜ

ஆ) குைல்

இ) மண்ணீரல்

ஈ) நுலரயீரல்

13. மூக்கின் வழியாக உைலிவன அவையும் நுண்ணுயிரிகள் ச ரும் ாலும் ____________ தாக்கும்.
அ) குைலிவன

ஆ) நுலரயீரலிலன

இ) கல்லீரலிவன

ஈ) நிணநீர் முவனகவள
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14. மஞ்ெள் காமாவல பநாயால் ாதிகப் டும் உறுப்பு ______________.
அ) கல்லீரல்

ஆ) நுவரயீரல்

இ) சிறுநீரகம்

ஈ) மூவள

15. ஒரு பநாய் அறிகுறியின் தீவிரமானது இவதப்ச ாருத்பத அவமயும்.
அ) நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்வக

ஆ) தாக்கப் ட்ை உறுப்பு

இ) அ மற்றும் ஆ

ஈ) ஏதுவுமில்வல

16. குைந்வத நிவலயில் வாதத்திவனத் தரும் ப ாலிபயாவமலிடிஸ் வவரொனது இவ்வழியாக
உைலினுள் செல்கிறது.
அ) பதால்

ஆ) வாய் மற்றும் மூக்கு

இ) காதுகள்

ஈ) கண்

2. சகாடிட்ட இடங்கலள நிரப்புக:
1. பகட்டழிக்கும் பாக்டீரியாக்கள், பூஞ்லேகள் கரிமப் ச ாருட்கள் மற்றும் விலங்குக் கழிவுகவள
அம்பமானியாவாக மாற்றுகின்றன.
2. வஹஃ ாக்கள் கிவளகபளாடு பெர்ந்து ஒரு கடின வவலப்பின்னவல ஏற் டுத்துவது லமசீலியம்
ஆகும்.
3. முதலாவது பநாய்எதிர் உயிரிப்ச ாருள் பபனிசிலின் ஆகும். இது அபைக்ோண்டர் ஃபிபளம்மிங்
ஆல் உருவாக்கப் ட்ைது.
4. ப க்கர்ஸ் ஈஸ்ட் என் து பராட்டிக்காளான் (Saccharomyces cerevisiae) ஆகும்.
5.

ஒன்றுக்சகான்று

உதவிக்சகாள்ளாத,

வநட்ரஜவன

நிவலப் டுத்தும்

ாக்டீரியங்கள்

லநட்சராசோசமானாஸ் மற்றும் நாஸ்டாக் ஆகும்.
6. வை ாய்டு காய்ச்ெல் ோல்சமாபனல்ைா லடஃபி ஆல் ஏற் டுத்தப் டுகிறது.
7. எச்1 என்1 வவரஸ் பன்றிக் காய்ச்ேல் ஐ உருவாக்குகிறது.
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8. சைங்கு என்ற வவரஸ் பநாய் ஏற் டுவதற்கு எய்ட்ஸ் எய்ஜிப்டி பகாசு (ஏடிஸ் ஏஜிப்டி) ஒரு கைத்தியாக
செயலாற்றுகிறது.
9. BCG (சபசிைஸ் கால்பமட் குய்ரின்) என்ற தடுப்பூசி காெபநாய்க்கு ப ாதுமான

ாதுகாப்பிவன

வைங்குகிறது.
10. காலரா விப்ரிசய காைசர ஆல் ஏற் டுகிறது; மற்றும் மபலரியா பிளாஸ்சமாடியம் ஆல் ஏற் டுகிறது.
3. விரிவுபடுத்தி எழுதுக:
1. ORS - Oral Rehydration Solution
2. WHO - World Health Organisation
3. HIV - Human Immunodeficiency Virus
4. BCG - Bacillus Calmette Guerin
5. DPT - Diphtheria, Pertussis and Tetanus.
4. கீழ்கண்டவற்றுள் தனித்திருப்பலத பதரிந்பதடு:
1. எய்ட்ஸ், சரட்பரா வவரஸ், லிம்சபாலேட்ஸ், பி.சி.ஜி
2. ாக்டீரியா பநாய், சரபிஸ், காலரா, ொதாரண ெளி மற்றும் இன்ஃபுளுயன்ொ
3. விந்துயிரிகள், வளருயிரிகள், உணவுட்ை உயிரிகள், இனச் செல்கள், மனிதனில் பிளாஸ்பமாடியத்தின்
தாக்கும் நிவலகள்.
5. ேரியா, தவறா எனக் கூறுக. தவறானால் ேரியான வாக்கியத்லத எழுதுக:
1. கிவளபகாஜன் மற்றும் எண்சணய் திவவளகள் ஆகியவவ பெமிக்கப் ட்ை பூஞ்வெயில் உள்ள
உணவாகும்.
விலட: ேரி
2. வவரஸ்களுக்கும், வீராய்டுக்குமுள்ள வித்தியாெம், வீராய்டுகளில் புரத உவற காணப் டுவதும்
வவரஸில் காணப் ைாதிருத்தலுபம ஆகும்.
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விலட: தவறு - லவரஸ்களுக்கும், வீராய்டுக்குமுள்ள வித்தியாேம், லவரஸில் புரத உலற
காணப்படுவதும் வீராய்டில் காணப்படாதிருத்தலுசம ஆகும்.
3. வரபொபியமானது,

ருப்பு வவகத் தாவரங்களில் காணப் டும் பவர் முடிச்சுகளில் வளிமண்ைல

வநட்ரஜவன நிவலநிறுத்த வவபயாடு சதாைர்புவையது.
விலட: ேரி
4. பலாப ாட்வரக்ஸ் ஒரு துருவ சகாத்து கவெயிவையுவையது.
விலட: ேரி
5. சதாற்றாத வவக பநாய்கள் ஒரு மனிதனிைமிருந்து வளர்ந்து பிறருக்கு ரவுவதாகும்.
விலட: தவறு - பதாற்றாத வலக சநாய்கள் ஒரு மனிதனிடமிருந்து வளர்ந்து பிறருக்கு
பரவுவதில்லை
6. 1796 ஆம் ஆண்டு சஜன்னர் என் வர் பநாய்த் தடுப்பு உருவாக்குதல் என்ற நிகழ்விவனக்
கண்ைறிந்தார்
விலட: ேரி
7. சஹப் ாடிடிஸ் பி, சஹப் ாடிடிஸ் ஏ வவக் காட்டிலும் அ ாயகரமானது
விலட: ேரி
6. பபாருத்துக:
1. ன்றிக்காய்ச்ெல்

அ) மனித ார்பிபலாமா வவரஸ்

2. பிறப்புறுப்பு ாலுண்ணிகள்

ஆ) சஹச்.ஐ.வி

3. எய்ட்ஸ்

இ) வமக்பகா ாக்டீரியம்

4. காெபநாய்

ஈ) இன்ஃபுளுயன்ொ வவரஸ் எச் 1 என் 1

விலட : 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – இ.
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அட்டவலணலயப்

பகுப்பாய்வு

பேய்து

கீசை பகாடுக்கப்பட்டுள்ள

பதில்கலளத்

சதர்வுபேய்து

விடுபட்டுள்ள இடங்கலளப் பூர்த்தி பேய்க:

சநாய்

சநாய்க்காரணி

அறிகுறிகள்

சஹப் ாடிடிஸ்

பஹப்பாடிடிஸ் லவரஸ்

கல்லீரலில் வீக்கம்

யாவனக்கால் பநாய்

ஃபிபலரியல் புழு

கால்களில் வீக்கம்

மபலரியா

புபராட்பைா பொவா

காய்ச்ேல், குளிர்தல் மற்றும்
வியர்த்தல்

வயிற்றுப்ப ாக்கு

சராட்டா லவரஸ்

மயக்கம்,

வாந்தி,

நீர்ச்ெத்துக்

குவறவு
(கால்களில் வீக்கம், வவரஸ், பராட்ைா வவரஸ், காய்ச்ெல், குளிர்தல் மற்றும் வியர்த்தல்)
8. ஒரு வார்த்லத அல்ைது ஒரு வாக்கியத்தில் விலடயளி:
1. சுவாேமண்டைத்சதாடு பதாடர்புலடய, அதிக நாட்கள் காணப்படும் சநாய்கலளப் பபயரிடுக.
கக்குவான் இருமல், காெபநாய்
2. பபனிசிலின் என்ற சநாய் எதிர் உயிர்பபாருலள முதன் முதலில் கண்டறிந்த அறிவியைறிஞரின்
பபயர் என்ன? ஏசதனும் சநாய் உயிர்பபாருளின் பபயர்கலள உன்னால் கூறமுடியுமா?
அசலக்ொண்ைர் ஃபிளமிங்
மற்ற

எதிர்

உயிர்ப்பபாருள்கள்

:

ஸ்ட்சரப்பைாவமசின்,

எரித்பராவமசின்,

ப சிட்பராசின்,

செ பலாஸ்ப்ராய்ன்
3. வாந்திசபதியிலன ஏற்படுத்தும் நுண்ணுயிரியின் பபயபரன்ன? இலதத் தடுக்கும் ஏதாவபதாரு
முலறலயத் தருக.
பராட்ைா வவரஸ் என்ற நுண்ணுயிரி வாந்நி ப தியிவன ஏற் டுத்துகிறது.
சுற்றுப்புறம், குடிநீர் மற்றும் உணவு ஆகியவற்வறச் சுகாதாரமாக வவத்துக் சகாள்வது இவதத்
தடுக்கும் முவறகளாகும்.
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4. இரு ோதாரண பகாசுக்கள் மற்றும் அலவ பரப்பும் சநாய்களின் பபயர்கலளத் தருக.
அபனாபிலஸ் சகாசு – மபலரியா
ஏடிஸ் ஏஜிப்டி – சிக்கன்குனியா
5. வீட்டு ஈயின் மூைம் பரப்பப்படும் ஏசதனும் ஒரு சநாயின் பபயரிலனத் தருக. அதனுலடய சநாய்
பரப்பும் நுண்கிருமியிலனக் குறிப்பிடுக.
காலரா – விப்ரிபயா காலபர
9. கீழ்காண்பனவற்லற வலரயறு:
1. பநாய்க்கிருமி

2. ாக்டீரியா ஃப ஜ்கள்

4. பநாய் எதிர்ப்பு தடுப்பூசி

5. பிரியான்கள்

1)

சநாய்க்கிருமி

:

மனித

உைவல

ாதித்து

பநாய்கவள

3. பிளாஸ்மிடு

ஏற் டுத்து வவ

பநாய்க்கிருமிகள்

எனப் டுகின்றன. எ.கா : நுண்ணுயிரிகள், பூச்சிகள், ஒட்டுண்ணிகள்.
2) பாக்டீரியா ஃசபஜ்கள் : இவவ

ாக்டீரியாவின் செல்கவள தாக்கி அழிக்கக் கூடியவவ. எ.கா : T4

ாக்டீரிபயா ப ஜ்
3) பிளாஸ்மிடு :

ாக்டீரியா செல்லில் காணப் டும் சிறிய வட்ைமான குபராபமாபொமல் டி.என்.ஏ

பிளாஸ்மிடு எனப் டுகிறது. இது வெட்பைாபிளாெத்தில் காணப் டுகிறது.
4) சநாய் எதிர்ப்பு தடுப்பூசி : தடுப்பூசி மருந்துகள் என் வவ உயிருள்ள அல்லது சகால்லப் ட்ை
நுண்ணுயிரிகளிைமிருந்பதா அல்லது அவற்றின் விவளப்ச ாருள்களின் உதவியுைபனா பநாயிவனத்
தடுக்கவும் அல்லது சிகிச்வெ அளிக்கவும் உருவாக்கப் டும் ச ாருள்களாகும். இவவ ஊசி மூலம்
உைலுக்குள் செலுத்தப் டுகின்றன.
5) பிரியான்கள் : பிரியான்கள் என் வவ பநாவய உண்ைாக்கவல்ல புரதத்துகள்கள் (தீவமயாக
மாறிப்ப ான புரதம்) ஆகும். இவற்றில் நியூக்ளிக் அமிலமானது காணப் ைவில்வல.
10. சிறுவினாக்கள்:
1. விரியான் மற்றும் வீராய்டு சவறுபடுத்துக.
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ஒரு எளிய வவரஸ் துகள் வீரியன் (virion) என்று ச ரும் ாலும் அவைக்கப் டுகிறது. இவவ
உயிருள்ள செல்களில் மட்டுபம வளர்ந்து ச ருகுகின்றன. இவவ மிகச்சிறிய பநாய்த்சதாற்றிவன
உருவாக்கும் காரணிகளாக உள்ளன.
வவரஸிலுள்ள புரத உவறயற்ற தீங்களிக்கும் ஆர்.என்.ஏ.பவ வீராய்டு என அவைக்கப் டுகிறது.
இவவகள் தாவர செல்களில் காணப் ட்டு அத்தாவரங்களுக்கு பநாயிவன உண்ைாக்குகின்றன.
2. ஒரு பகுதியிலுள்ள குைந்லதகளுள் ஒரு குைந்லத மட்டும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் மற்ற
குைந்லதகள் பாதிக்கப்படவில்லை. இதற்கு என்ன காரணங்கபளல்ைாம் இருக்கும் என்று நீ
நிலனக்கிறாய்?
ாதிக்கப் ட்ை குைந்வத பநாய்த் சதாற்றுள்ள உணவவ உண்டிருக்கலாம். அந்தக் குைந்வத குடித்த நீர்
ாதுகாப் ற்றதாக, பநாய்க்கிருமிகள் உள்ளதாக இருந்திருக்கலாம்.
3. மசைரியா ஒட்டுண்ணியின் கடத்தியின் பபயர் யாது? தீங்கான மற்றும் ோவுக்சகதுவான
மசைரியாலவப் பரப்பும் மசைரியா ஒட்டுண்ணி சிற்றினத்தின் பபயலர எழுதுக.
மசைரியா ஒட்டுண்ணியின் கடத்தி : அபனாபிலஸ் ச ண் சகாசு.
சிற்றினத்தின் பபயர் : பிளாஸ்பமாடியம் ால்சி ாரம்
4.

மூவலக

ஆண்டிபஜன்

என்றால்

என்ன?

இந்த

வலக

ஆண்டிபஜலனப்

பயன்படுத்தி

தடுக்கப்படும் சநாய்கலளக் குறிப்பிடுக.
DPT (Diaphtheria, Pertussis, Tetanus) என் து மூவவக ஆன்டிசஜன் எனப் டுகிறது. இதவனப்
யன் டுத்தி சதாண்வை அைற்சி பநாய், கக்குவான் இருமல், சைட்ைனஸ் ஆகிய பநாய்கவளத்
தடுக்கலாம்.
5. ேஞ்ேய் சின்னம்லம சநாயால் பாதிக்கப்பட்டு மீண்டு வருகிறான். அந்தப் பகுதியின் சுகாதார
அலுவைர் இந்த சநாய் மீண்டும் அவலனப் பாதிக்காது என்று கூறுகிறார். இதற்கு என்ன
காரணமாக இருக்கும்?
ஒரு முவற சின்னம்வம

ாதிக்கப் ட்ைவருக்கு உைலில் அந்த பநாய்க்கு எதிர்ப்பு ெக்தி (immunity)

பதான்றி விடுகிறது. எனபவ அவருக்கு மீண்டும் சின்னம்வம

ாதிப்பு ஏற் ைாது. இதனால் ெஞ்ெய்க்கு

மீண்டும் சின்னம்வம ாதிப்பு ஏற் ைாது என சுகாதார அலுவலர் கூறுகிறார்.
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6. நாம் சநாயுற்றிருக்கும் சபாது மிதமான மற்றும் ேத்து நிலறந்த உணவிலன உட்பகாள்ள
அறிவுறுத்தப்படுகிசறாம். இதற்கு என்ன காரணம்?
நாம் பநாயுற்றிருக்கும் ப ாது நமது உைல் மிகவும்

லவீனமாக உள்ளது. எனபவ நாம் மிதமான

உணவவயும் ெத்து நிவறந்த உணவவ உட்சகாள்ளும் டி அறிவுறுத்தப் டுகிபறாம். மிதமான உணவு,
செரித்தவல எளிதாக்குகிறது. ெத்தான உணவவ உண் தால் உைலில் பநாய் எதிர்ப்பு தன்வம
அதிகரிக்கிறது. மிக விவரவில் பநாயிலிருந்து நிவாரணம் கிவைக்கிறது.
7. பதாற்றக்கூடிய சநாய்கள் உனது பள்ளிவளாகத்திலிருந்தால் அதலனக் குலறப்பதற்கு நீவிர்
எடுக்கும் முன்பனச்ேரிக்லக நடவடிக்லககலளப் பரிந்துலர பேய்க.
நமது வகுப் வறகள் காற்பறாட்ைமும், சவளிச்ெமும் உள்ளதாகவும் சுத்தமாகவும் இருக்க பவண்டும்.
சுத்தமான

ாதுகாப் ான உணவுப் ச ாருள்கவள மட்டும் நாம் உண்ண பவண்டும். திறந்த சவளியில்,

ஈசமாய்க்கும் டி வவத்திருக்கும் தின் ண்ைங்கவள ஒரு ப ாதும் உண்ணக் கூைாது. குடிநீர் சுத்தமாக
இருக்க பவண்டும்.

ள்ளியில் உள்ள குடிநீர்த் சதாட்டியும், கழிவவறப்

குதிகளும் சுத்தமாகப்

ராமரிக்கப் ை பவண்டும்.
8.

சதஜஸ்

லடபாய்டு

என்ற

சநாயால்

பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான்.

ேச்சின்

காேசநாயால்

பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான். இவ்விரு சநாய்களிலும் எந்த சநாய் அதிக பாதிப்லப ஏற்படுத்தும்? ஏன்
அதிக பாதிப்லப ஏற்படுத்தும்?
காெபநாயானது வை ாய்வைக் காட்டிலும் அதிகப்

ாதிப்வ

ஏற் டுத்தக் கூடியது. காெபநாயானது

இவைவிைாத இருமவலயும் சநஞ்சு வலிவயயும் ஏற் டுத்தக் கூடியது. அத்துைன் நுவரயீரலில்
நிவலயான

ாதிப்புகவள ஏற் டுத்தக் கூடியது. இந்த மூச்சு மண்ைல

ாதிப்புகள்

லவற்வற மீண்டும்

ெரிசெய்ய முடியாது. எனபவ காெபநாயானது வை ாய்வைக் காட்டிலும் அதிகக் பகடு விவளவிக்கக்
கூடியது.
9. பஹப்பாடிடிஸ் ஏ விலிருந்து பஹப்பாடிடிஸ் பி லய எவ்வாறு சவறுபடுத்துவாய்?
சஹப் ாடிடிஸ் ஏ உணவு மற்றும் நீர் மூலம்
இந்பநாயால்

ரவக்கூடியது. இது பிறருக்குத் சதாற்றக் கூடியது ஆகும்.

ாதிக்கப் ட்ைவர்கள் ஒரு சில வாரங்கள் அல்லது மாதங்கள் சிகிச்வெக்குப் பின் உைல்

நலம் ச றலாம். ஆனால் சஹப் ாடிடிஸ் பி என் து

ால்விவனத் சதாற்று பநாயாகும். இது கல்லீரல்

ாதிப்வ யும் கடுவமயான விவளகவளயும் மரணத்வதயும் ஏற் டுத்தக் கூடியதாகும்.
11. ேரியான கூற்று மற்றும் காரணங்கலள கண்டறிக:
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1. கூற்று : காலராவால்
சிகிச்வெயானது

ாதிக்கப் ட்ை ஒரு பநாயாளிக்கு வாய்வழி நீர்ச்ெத்திவனக் சகாடுக்கும்

நீர்மத்தன்வமவயயும்

எசலக்ட்பராவலட்டுகவளயும்

விவரவாக

மாற்றியவமக்க

சகாடுக்கப் ட்ைது.
காரணம் : நுண்பணாக்கி மூலமாக மனிதக் கழிவவ மதிப்பிடுவதன் மூலம் காலராவவ ஏற் டுத்தும்
ாக்டீரியாவவக் கண்ைறிய முடியும்.
அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெரி. பமலும், காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ேரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ேரியான விளக்கம்
இல்லை.
இ) கூற்று ெரி. ஆனால் காரணம் தவறு.
ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் காரணம் ெரி.
2. கூற்று : சின்னம்வம பநாய் உைலில் வடுக்களாலும் தைங்களாலும் சுட்டிக்காட்ைப் டுகிறது.
காரணம் : சின்னம்வமயானது முகத்தில் அரிப்பிவன ஏற் டுத்தி உைலில் அவனத்து இைங்களிலும்
ரவக்கூடியது.
அ)

கூற்று

மற்றும்

காரணம்

இரண்டும்

ேரி.

சமலும்,

காரணம்

கூற்றுக்கான

ேரியான

விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கம்
இல்வல.
இ) கூற்று ெரி. ஆனால் காரணம் தவறு.
ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் காரணம் ெரி.
3. கூற்று : எதிர் உயிர் ச ாருட்கவள உட்சகாள்வதால் சைங்கு பநாவயக் குணமாக்க முடியும்.
காரணம் : பநாய் எதிர் உயிர் ச ாருட்கள் வவரஸ்கள் ச ருகுவவதத் தடுக்கின்றன.
அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெரி. பமலும், காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ேரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ேரியான விளக்கம்
இல்லை.
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இ) கூற்று ெரி. ஆனால் காரணம் தவறு.
ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் காரணம் ெரி.

9. வன்பபாருளும் பமன்பபாருளும்
கணினி என் து வன்ச ாருள் (Hardware) மற்றும் சமன்ச ாருள் (Software) ஆகிய இரு
ச ரும்

குதிகள் உள்ளைக்கிய அவமப் ாகும். இவவ இரண்டும் பெர்ந்த அவமப்ப

செயல் ை

வவக்கிறது.

வன்ச ாருள்

வழியாக

கட்ைவள

உள்ளீடு

கணினிவய

சகாடுக்கப் டுகிறது.

இது

சமன்ச ாருள் மூலம் செயல் டுத்தப் ட்டு சவளியீட்டுக் கருவிகள் மூலம் திவரயில் காட்ைப் டுகிறது.
இவ்வாறு வன்ச ாருளும் சமன்ச ாருளும் உைலும் உயிரும் ப ால் கணினியில் அவமந்துள்ளன.
கணினியில் நம்மால்

ார்த்து சதாட்டு உணரக் கூடிய அவனத்து

ாகங்களும் வன்ச ாருள்

ஆகும். உள்ளீட்டு, சவளியீட்டுக் கருவிகள், வமயச் செயலகத்தில் உள்ள நிவனவகம் (Hard disk),
தாய்ப் லவக, SMPS, CPU, RAM, CD DRIVE, GRAPHICS CARD ஆகியவவ இதில் அைங்கும்.
சமன்ச ாருள் என் து ச ாருள் இயங்குவதற்குத் பதவவயான தரவுகவள உள்ளைக்கிய குறியீட்டு
சமாழியாகும். இவதக் கணினியால் மட்டுபம புரிந்து சகாள்ள முடியும்.
செயல் ாட்டின் அடிப் வையில் சமன்ச ாருள்கவள இரண்டு வவககளாகப் பிரிக்கலாம். 1.
இயக்க சமன்ச ாருள், 2.

யன் ாட்டு சமன்ச ாருள். இயக்க சமன்ச ாருள் என் து கணினியின்

ொதனங்கவள ஒன்றுைன் ஒன்று இவணக்கக் கூடியது. இது அடிப் வைத் தரவுகவளக் சகாண்ை
சமன்ச ாருள் ஆகும். எ.கா; Linux, Windows, Android. கணினிவய நமது பதவவக்பகற்
யன் டுத்த

உதவும்

சமன்ச ாருள்

யன் ாட்டு

சமன்ச ாருள்

சமன்ச ாருள்கள் ஒன்றிற்கு பமற் ட்ை பவவலவயச் செய்து முடிக்க

எனப் டுகிறது.

இவ்வவக

யனாளர்களுக்கு உதவுகின்றன.

எ.கா; Video Players, Audio Players, Word Processing.
இயக்க சமன்ச ாருள் மற்றும்

யன் ாட்டு சமன்ச ாருள் இரண்டு வவகயாகப் பிரிக்கலாம்

அவவயாவன; 1) கட்ைற்ற மற்றும் திறந்த மூல சமன்ச ாருள் 2) கட்ைண மற்றும் தனியுரிவம
சமன்ச ாருள். கட்ைற்ற சமன்ச ாருள் நாம் இலவெமாகப் ச ற்றுக் சகாள்ளலாம். இதில் உள்ள
நிரல்கவள நாம் திருத்திக் சகாள்ளவும் நமக்கு உரிமம் வைங்கப் டுகிறது. ஆனால் கட்ைண மற்றும்
தனியுரிம

சமன்ச ாருள்கள்

என் வவ

அவற்வறப்

யன் டுத்துவதற்கு

நிரந்தர

அல்லது

காலவவரயவறயுைன் கூடிய உரிமத்வதப் சகாண்ைவவ. இவற்வறப் கிர்ந்து சகாள்ளபவா, நிரல்கவளத்
திருத்திக் சகாள்ளபவா அனுமதி கிவையாது. எ.கா; விண்பைாஸ், வமக்பராொப்ட் ஆபீஸ், அபைாப்
ப ாட்பைா ஷாப்.
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1. ேரியான விலடலயத் சதர்ந்பதடு:
1. வமயச்செயலகப் ச ட்டியினுள் காணப் ைாதது எது?
அ) தாய்ப் லவக

ஆ) SMPS

இ) RAM

ஈ) MOUSE

2. கீழ்வருவனவற்றுள் எது ெரியானது?
அ) இயக்க பமன்பபாருள் மற்றும் பயன்பாட்டு பமன்பபாருள்
ஆ) இயக்க சமன்ச ாருள் மற்றும் ண் ாட்டு சமன்ச ாருள்
இ) இயக்கமில்லா சமன்ச ாருள் மற்றும் யன் ாட்டு சமன்ச ாருள்
ஈ) இயக்கமில்லா சமன்ச ாருள் மற்றும் ண் ாட்டு சமன்ச ாருள்
3. LINUX என் து
அ) கட்ைண சமன்ச ாருள்
ஆ) தனி உரிவம சமன்ச ாருள்
இ) கட்ைணமில்லா மற்றும் தனி உரிவம சமன்ச ாருள்
ஈ) கட்டற்ற மற்றும் திறந்த மூை பமன்பபாருள்
4. கீழ்க்கண்ைவருவனவற்றுள் எது கட்ைண மற்றும் தனி உரிவம சமன்ச ாருள்?
அ) WINDOWS

ஆ) MAC OS

இ) Adobe Photoshop

ஈ) இலவ அலனத்தும்

5. __________________ என் து ஒரு இயங்குதளமாகும்.
அ) ANDROID

ஆ) Chrome

இ) Internet

ஈ) Pendrive

2. பபாருத்துக:
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1. MAC OS

அ) இலவெ மற்றும் கட்ைற்ற சமன்ச ாருள்

2. Software

ஆ) கட்ைண மற்றும் தனி உரிவம சமன்ச ாருள்

3. Hardware

இ) உள்ளீட்டு கருவி

4. Keyboard

ஈ) RAM

5. LINUX

உ) Geogebra

விலட: 1 – ஆ, 2 – உ, 3 – ஈ, 4 – இ, 5 – அ.
3. சிறுவினாக்கள்:
1. வன்பபாருள் மற்றும் பமன்பபாருள் விளக்குக.
கணினியில் நம்மால்

ார்த்து சதாட்டு உணரக்கூடிய அவனத்து

ாகங்களும் வன்ச ாருள்கபள.

உள்ளீட்டு (INPUT), சவளியீட்டு (OUTPUT) கருவிகள் மற்றும் கணினியின் வமயச்செயலகப்
ச ட்டியினுள் (CPU CABINET) அவமந்திருக்கும் நிவனவகம் (HARD DISK), தாய்ப் லவக
(MOTHER BOARD), SMPS, CPU, RAM, CD DRIVE, GRAPHICS CARD ஆகியவவ இதில்
அைங்கும்.
சமன்ச ாருள் இல்லா வன்ச ாருள் மட்டும் ஒரு முழுக்கணினியாக முடியாது. சமன்ச ாருள் என் து
வன்ச ாருள்

இயங்குவதற்குத்

பதவவயான

தரவுகவள

உள்ளைக்கிய,

கணினியால்

மட்டும்

புரிந்துசகாள்ளக்கூடிய குறியீட்டு சமாழிவயக் சகாண்ை அவமப்பு ஆகும். வன்ச ாருவளப் ப ால்
நம்மால் இவதத் சதாட்டு உணர இயலாது. ஆனால் கணினித்திவர மூலம் கண்டு கட்ைவளகவளக்
சகாடுத்துப் யன் டுத்த முடியும்.
2. இயங்குதளம் என்றால் என்ன? அவற்றின் பேயல்பாட்லட எழுதுக?
இயக்க பமன்பபாருள் (OPERATING SYSTEM – OS)
கணினியின் ொதனங்கவள ஒன்றுைன் ஒன்று இவணக்கும் சமன்ச ாருள் இயக்க சமன்ச ாருள்
ஆகும்.

கணினி

சமன்ச ாருவள,

இயங்குவதற்குத்
இயக்க

பதவவயான

சமன்ச ாருள்

அடிப் வைத்

என்கிபறாம்.

தரவுகவளக்

இயக்க

(DATA)

சமன்ச ாருள்

சகாண்ை

(OS)

இன்றி

கணினிவயப் யன் டுத்த இயலாது. (எ.கா.) – Linux, Windows, Mac, Android.
பயன்பாட்டு பமன்பபாருள் (APPLICATION SOFTWARE)
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நமது

பதவவக்பகற்

யன் டுத்த

உதவும்

சமன்ச ாருள்கபள

யன் ாட்டு

சமன்ச ாருள் ஆகும். இவற்வற இயக்க சமன்ச ாருளின் உதவியுைன்தான் நிறுவ முடியும். இவ்வவக
சமன்ச ாருள்கள் ஒன்று அல்லது அதற்கு பமற் ட்ை குறிப்பிட்ை பவவலகவளச் செய்து முடிக்க
யனாளர்களுக்கு உதவுகின்றன.
எ.கா – Video players, Audio players, Word processing softwares, Drawing tools, Editing
softwares, etc.
3. கட்டற்ற மற்றும் திறந்த மூை பமன்பபாருள்கள் என்றால் என்ன? இரண்டு உதாரணங்கள் தருக?
கட்டற்ற மற்றும் திற மூை பமன்பபாருள் (FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE)
கட்ைற்ற சமன்ச ாருள்கவளப்

யனர் இலவெமாகப் ச ற்றுப்

யன் டுத்தவும்,

கிரவும் செய்யலாம்.

திறந்த மூல சமன்ச ாருள்களில் அவற்றின் நிரல்கவளத் (CODINGS) திருத்திக் சகாள்ளவும் உரிமம்
வைங்கப் டும். இதன் மூலம் புதிய சமன்ச ாருள் வடிவத்வத உருவாக்க வாய்ப்பு கிவைக்கிறது.
சிை கட்டற்ற மற்றும் திறந்த மூை பமன்பபாருள்
1. லினக்ஸ் (LINUX)
2. ஓ ன் ஆபீஸ் (OPEN OFFICE)
3. ஜிபயாஜீப்ரா (GEOGEBRA), etc.
4. இயக்க சமன்ச ாருள் (OPERATING SYSTEM)

Learning Leads To Ruling

Page 74 of 74

