
vii

பவாடைப்வபவாருள் அடடை்றை

மின்நூல் மதிப்பீடு இலணய வளஙகள்

அைகு எண் தறைப்பு பக்க எண் மவாதம்

16 தவா்ை மற்றும் விைஙகு ஹவார்்மவானகள் 226 ஆகஸ்ட

17 தவா்ைஙகள் மற்றும்  விைஙகுகளில் இனப்வபருக்கம் 240 ஆகஸ்ட

18 மைபியல் 259 வெப்டைம்பர்

19 உயிரின ்தவாற்ைமும் பரிைவாமமும் 273 அக்்டைவாபர்

20 இனக்கைப்பு மற்றும் உயிரித்வதவாழில்நுடபவியல் 285 அக்்டைவாபர்

21 உடைல் நைம் மற்றும் ்நவாயகள் 299 ந்ம்பர்

22 சுற்றுச்சூழல் ்மைவாண்றம 315 ந்ம்பர்

23 கவாடசித் வதவாடைர்பு 329 டிெம்பர்

வெயமுறைகள் 334

வெவால்ைறடைவு 350
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15 இயக்க விதி்கள்

க��� வைரபட�

இய�க�ைச�ய�

ைல�ய� இய�
ய�

அ��டா��� ஐச�
��ட�

��ட�� �த� இய�க��

��ட�� இர�டா� இய�க��

��ட�� ��றா� இய�க��

ஈ���ய�

ைலம� ம��� அத� வைகக�

உ�த� ம��� �ைச ைற ம��� எைட

ேதா�ற எைட எைட இழ��

ெபா� ஈ���ய� �� g ம���� மா�ற�

க��ேயா

உரலி :

http://amrita.olabs.edu.in/?sub=1&brch=1&sim=44&cnt=4 

நியூட்டனின்  இரண்டாம் விதி

• கீநழ பகோடுக்கப்�ட்டுள்ள  உரலி / வி்ரவுக் குறியீட்்ைப் �யன�டுத்தி “olabs.edu.in”  த்ளத்தில் 

ஒன�தோைது ைகுப்பின கீநழ பகோடுக்கப்�ட்டுள்ள  “Newton’s second  law” எனறை �க்கத்திற்கு பசனறு  

“simulator” எனறை தோை்ல பசோடுக்கவும. 

• M1 நி்றை்ய ைணடியிலும, M2 நி்றை்ய பசங்குத்தோகவும, ைணடி �கர நைணடிய தூரத்்தயும (s)

பதரிவு பசய்து  “Start” எனறை ப�ோத்தோ்ை பசோடுக்கவும, 

• s பதோ்ல்ை கைக்க ைணடி t wஏரத்்த எடுத்துக்பகோணைோல், அதன முடுக்கத்்த a = 2s/t2  எனறை 

சமன�ோட்டின மூலம கணக்கிைலோம. முடுக்கத்திைோல் உருைோை உந்த மோறு�ோடு (M1+M2) a.

• பசங்குத்தோக பசயல்�டும வி்ச,  F = M2 g. 

• (M1+M2)a மதிப்பும M2 g மதிப்பும சமமோக இருக்கும . அதோைது உந்த மோறு�ோடு பசயல்�டும வி்சக்கு 

சமமோக இருக்கிறைது. எைநை நியூட்ைனின இரணைோைது விதி சரி�ோர்க்கப்�ட்ைது. 

• பைவ்நைறு M1 மற்றும M2 மதிப்புக்களுக்கு இந்த நசோத்ை்ய பசய்து �ோர்த்து அட்ைை்ணப்�டுத்துங்கள. 

பூமி, நிலவு, யுநரனியஸ், வியோழன ந�ோனறை �ல நகோளகளிலும நியூட்ைம இரணைோம விதி பசயல்�டுகிறைதோ? 

எை பசய்து �ோருங்கள.  நசோத்ை்ய திருப்பிச் பசய்ய ’reset’ ப�ோத்தோ்ை பசோடுக்கைவும.

�டிகள

இ்ணயச்பசயல்�ோடு
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31 ஒளியியல்

 பி்ற நூல்கள் 

1 . Fundamentals of optics by D .R . Khanna and 
H .R . Gulati, R . Chand & Co .

2 . Principles of Physics – Halliday, Resnick & 
Walker, Wiley Publications, New Delhi .

  இடணய வ்ளஙகள்

1 . www .physicsabout .com
2 . www .khanacademy .org

கருத்து வடரபடம்

ம�த� க�

அைம�� �ைறபா�க�

எய
��ேணா��

���
��ேணா��

�ல�பர�� வா�ய�

��ட� பா�ைவ�
�ைறபா�

�ர�பா�ைவ�
�ைறபா�

��ஏ பைம� 
�ற� �ைறபா�

��ேணா�� ெதாைலேநா��

ஒ�லக�

ஒ�லக� 
��க�

ராேல �தற� � �தற� ��டா� 
�தற�

இராம� 
�தற�

�ற���ைக ஒ��தற� ஒ�ய� க��க�

ஒ�ய�
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42பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

இலணேச்வசேல்்போடு

• கீதை வ்காடுக்்கப்படடுளை  உரலி / வினரவுக் குறியீடனடப ்பயன்படுத்தி வசயல்்பாடு இருக்கும் ்பக்்கத்துக்கு 
வசல்லுங்கள. 

• பீற்றுக்குைலில் இருக்கும் உந்து தண்னட மைாற்்றம் வசயது (20 மிலி முதல் 80 மிலி வனர) ்கை அைனவ 
மைாற்்றவும். அழுத்தம் ்கை அைனவப வ்பாறுத்து எவவாறு மைாற்்றமைனடகி்றது என்பனத உற்று தநாக்குங்கள.  

• கினடக்கும் தரவு்கனை அடடவனணப்படுத்துங்கள. ்கை அைவு குன்றயும் த்பாது அழுத்தம் அதி்கரிப்பனத 
வதரிந்து வ்காளளுங்கள. இதுதவ ்பாயில் விதி. ( PV = மைாறிலி). 

்படிகள்:

இ்நத வசேல்்போடடின் மூைம் மோ்றோத வெப்பநிலையில் அழுததம் கனஅளவுககு எதிர்த 
தகவில் இருககும் (்போயில் விதி) என்்பலத மோணெர்கள் புரி்நது வகோள்ெோர்கள்

்போயில் விதி

குறிபபு:
• “show the air inside the syringe’ என்ற வ்பாத்தானை வசாடுக்கி ்காற்று மூைக்கூறு்கனை 

்பாருங்கள.
• உங்கள உைாவியில்  flash player இல்னைவயன்றால் அதனை நிறுவவும்.  
உரலி: http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/matter_change_

state_measurement_mass_volume/pressure_volume_boyle_mariotte_law_ideal_gas_
closed_system_MCQ.htm

  -   

ெவப்பநிைல 

ெகல்�ன்
அள�ேகால்

ெவப்ப ஆற்றல்

 ெவப்ப ஆற்ற�ன்
அல�கள்

ெவப்ப ஆற்ற�ன்
�ைள�கள்

ெபா
ள்கள்
�ரிவைடதல்

  --  
�டப்ெபா
ள் �ரவப் ெபா�ள் 

உண்ைம
ெவப்ப�ரி� 

ேதாற்ற
ெவப்ப �ரி�

வா�ப் ெபா�ள் 

இயல்�
வா�

நல்�யல்�
வா�

நல்�யல்�  
வா� சமன்பா�

வா�க்களின்
அ�ப்பைட ��கள் 

பா�ல் ��

ந
ிை

ற
�

ெ
ச

ய்
த

ல்

சாரல்ஸ் ��

அவகாட்ேரா ��

நீள்
ெவப்ப �ரி	

பரப்�
ெவப்ப �ரி	

ப�ம
ெவப்ப �ரி	

கேலாரி
�ேலா

கேலாரி

ெவப்பச்
சமநிைல 

ெவப்ப இயற்�யல்

க�த்� வைரபடம் கருதது ெலர்ப்டம்
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59 மின்னோட்டவியல்

க��� வைரபட�  

��ேனா�ட
�ய�

��ேனா�ட�
I = Q/T

ஓ� �

V = IR

�� தைட R = V/I

�� ���க� 

ெதாட�ைண���
��தைட

ப�க இைண���
��தைட

������ய
�����க�

��ன �த�

��ன �த
ேவ�பா�

��ேனா�ட�
�
ெவ�ப �ைள�

ஜூ� ெவ�ப
�ைள�

�� 
ற�

�� தைட எ�

�� கட�� எ�

LED ���ள��

LED
ெதாைல�கா��

இ்ணயசத்யல்பசாடு ஓம் விதி

உரலி :
http://amrita.olabs.edu.in/?sub=1&brch=4&sim=99&cnt=4

படி்கள்:

இந்தை த்யல்பசாடு மூைம் ைசாணவர்கள்  (i) ஓம் விதி்ய வ்சாதை்ன மூைம் ்ரி பசாரப்பசார்கள்.  (ii) மினதை்ட, 
மினவனசாடடம் ைற்றும் மினனழுத்தைம் இவற்றுககி்டவயயுள்ை ததைசாடர்ப புரிந்து த்கசாள்வசார்கள்.

• கீவழ த்கசாடுக்கப்படடுள்ை  உரலி / வி்ரவுக குறியீட்டப் பயனபடுத்தி “olabs.edu.in”  
தைைத்தில் பத்தைசாம் வகுப்பின கீவழ த்கசாடுக்கப்படடுள்ை  “Ohm’s law and resistance”என்ற 
பக்கத்திற்கு த்னறு  “simulator” என்ற தைசாவ்ை த்சாடுக்கவும். 

• “show circuit diagram” என்ற தபசாத்தைசா்ன த்சாடுகககும் வபசாது கி்டககும் மினசுற்றுப் 
படத்தின படி மினசுற்்்ற உருவசாக்கவும். 

• மினசுற்றுப் படத்தில் ்கசாடடியபடி மினசுற்றின பல்வவறு பசா்கங்க்ை சுடடி்ய பயனபடுத்தி  
சுடடி இழுத்து  இ்ணப்பதைன மூைம் மினசுற்்்ற உருவசாக்கைசாம். 

• ்சாவி்ய தபசாருத்தி மினசுற்்்ற மூடவும். மினவனசாடடம் (I) ைற்றும் மினனழுத்தைத்்தை ( V) 
அைவிடவும். R= V/I என்ற சூத்திரத்்தை பயனபடுத்தி மினதை்ட்ய ்கணககிடவும். தவவ்வவறு 
மினவனசாடடம் ைற்றும் மினனழுத்தைத்திற்கு மினதை்டயின  ைதிப்பு ைசாறிலியசா்க வருவ்தை 
உறுதி த்ய்யவும். 

• (மினதை்ட) / (்கம்பியின நீைம் (த்மீ)) ைதிப்்ப ்கண்டுபிடிக்கவும். ்கண்டுபிடித்தை 
ைதிப்பி்ன த்கசாடுக்கப்படடுள்ை ்கடடத்தில் குறிக்கவும். வி்ட்ய ்ரி 
பசாரக்கவும்.
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72பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

3. அ)   மீநயாலி அதிர்வுறுதல் என்ைால் என்ன? 

ஆ) மிநயாலி அதிர்வுறுதலின் பயன்கள் யாலவ? 

இ)   மீநயாலி அதிர்வுகலள உணெரும் ஏததனும் 

மூன்று விைங்குகலளக கூறுக. 

4. எதிநராலி என்ைால் என்ன?

அ)    எதிநராலி தகடபதற்கான இரணடு 

நிபநதலனகலளக கூறுக. 

ஆ)  எதிநராலியின் மருத்துவ பயன்கலளக 

கூறுக. 

இ)   எதிநராலிலயப் பயன்படுத்தி ஒலியின் 

திலெதவகத்லதக காணக? 

 பி்ற நூல்கள் 

1.  Fundamental Physics by K.L. Gomber 
and K.L. Gogia

2.  Fundamentals of sound and vibration by 
Franky Fahy and David Thombson

3.  The theory of sound by Rayleigh and 
John William Strutt

   இலணைய வெைஙகள்
1.  http://people.bath.ac.uk/ensmjc/Notes/

acoustics.pdf

20-20kHz

>20000Hz

<20 Hz

ஒ��ய�

�ைச ேவக� அ��ெவ�

ெந�டைலக�ஒ அைலக�

�ெயா

	�ெறா

ெச��ண� ஒ

அைல �ள�
ஒ எ�ெரா��

அ�ைட 
காெதா�

க��
ேசானா�

�� அைல� கால� 

ப��க�

ப��க�

தர� 

க��� வைரபட�

ஒ�ெச��

��� 

ெவ�ேவ�
�ழ�க� 

ெமகா
ேபா�

டா�ள�
�ைள�

எ�ெரா��
��க� 

எ�ெரா��
எ�ெரா

அட��	
ஊடக�

அட� 	ைற
ஊடக�பய�பா�க�

பய�பா�க�

�ைசேவக�ைத�
கா�த�

கருத்து வெலரபடம்
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89 அணுக்கரு இயற்பியல்

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

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

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

 பி்ற நூல்கள் 
1.  Physics concepts and connections – by Art 

Hobson Edition: Pearson education

2.  Modern Physics – by Dr. R Murugesan & Er. 
Kiruthiga Sivaprasath – S. Chand publications

   இணைய வளஙகள்
1.  https://physics.columbia.edu/research/nuclear-

physics

2.  http://www.newworldencyclopedia.org/entry/
Nuclear_physics
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103 அணுக்களும் மூலககூறு்களும்

5. ைொயுவின ்மைொலொர பருமைன எனைொல் எனை?
6. அம்மைொனியொவில் உள்ள ்நடேஜனின சைவீை 

இ்ய்பக ்கண்்டறி்க.

VII.  விரிேொக வி்�யளி.
1. 0.18 கி நீர துளியில் உள்ள நீர மூலககூறு்களின 

எண்ணிக்்க்ய ்கணககிடு.
2. N2 + 3 H2  2 NH3 (N = 14, H = 1)

1 ்மைொல் ்நடேஜன = _________ கி + 3 ்மைொல் 
்ைடேஜன = _________ கி   
2 ்மைொல் அம்மைொனியொ = _________ கி

3.  ் மைொல்்களின எண்ணிக்்க்யக ்கண்்டறி்க.
அ. 27 கி அலுமினியம.
ஆ. 1.51 × 1023 மூலககூறு NH4Cl

4. நவீை அணுக்்கொள்்கயின ்்கொடபொடு்க்்ள 
எழுது்க.

5. ஒபபு  மூலககூறு நி்ைககும ஆவி அ்டரத்திககும 
உள்ள ்ைொ்டரபி்ை ைருவி.

VIII.  உயர சிநத்னககொன வினொககள
1. ்கொல்சியம ்கொரப்ைட்்ட ்ைபபப படுத்தும 

்பொது கீழ்கண்்டைொறு சி்ைை்்டகிைது.
CaCO3 → CaO + CO2

அ.  இவவி்ையில் எத்ை்ை ்மைொல்்கள 
்கொல்சியம ்கொரப்ைட ஈடுபடுகிைது

ஆ. ்கொல்சியம ்கொரப்ைடடின கிேொம 
மூலககூறுநி்ை்யக ்கண்ககிடு.

இ. இவவி்ையில் எத்ை்ை ்மைொல்்கள 
்கொரபன ்்ட ஆக்சடு ்ைளிைருகிைது.

IX.  கைககீடுகள.
1. கீழ்்கண்்டைற்றின நி்ை்யக ்கொண்்க.

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

2. ்கொல்சியம ்கொரப்ைடடில் உள்ள ஒவ்ைொரு 
ைனிமைத்தின சைவீை இ்ய்பக ்கொண்்க. 

      (Ca = 40, C = 12, O =16).
3. Al2(SO4)3 ல் உள்ள ஆகசிஜனின சைவீை 

இ்ய்பக ்கொண்்க. (Al = 27, O = 16, S = 32).
4. ்பொேொனின சேொசரி அணுநி்ை 10.804 amu 

எனில் B -10 மைற்றும B - 11 சைவீை பேை்லக 
்கொண்்க?

 பி்ற நூல்கள
1.  Petrucci, Ralph H et.al. General Chemistry: Principles 

& Modern Applications (9th Edition). Upper Saddle 
River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2007. Print.

2.  Raymond Chang. (2010). Chemistry. New York, 
NY: The Tata McGraw Hill Companies.Inc.

3.  Julia Burdge. (2011). Chemistry. New York, NY: The 
Tata McGraw Hill Companies.Inc.

 இ்ைய ேளஙகள
1.  https://www2.estrel lamountain.edu/faculty/

farabee/biobk/BioBookCHEM1.html
2.  https://www.toppr.com/guides/chemistry/atoms-

and-molecules/
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120பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

VIII.  உயர சிந்்தகனககான வினாககள்.
1. A என்ை உவலஞாகம் 3 ஆம் பதஞா்டறேயும்  

13 ம் பதஞாகுதிறயயும் ைஞார்நதது. பைஞசூப்டறிய 
A நீேஞாவியு்டன் வைர்நது B றய உருேஞாககும். 
உவலஞாகம் A யஞானது NaOH உ்டன் வைர்நது  
C ஐ உருேஞாககும். எனில் A,B,C எறே எறே 
என வினகளு்டன் எழுதுக. 

2. எ்நத அமிலம், அலுமினிய உவலஞாகத்றத 
பையல்�்டஞா நிறலககு உட்�டுத்தும். ஏன்? 

3. a.  HF மூலககூறில் உள்ள H மற்றும் F ககு 
இற்டயில் உள்ள பிறைபபு எது? 

 b.  இபபிறைபற� அறிய உதவும் ஆேரத்தன 
�ண்பு எது? 

 c.  இப�ண்பு பதஞா்டரிலும், பதஞாகுதியிலும் எவேஞாறு 
வேறு�டுகிைது? 

 பி்ற நூல்கள்
1. Inorganic chemistry by PL Soni

2. Physical chemistry by Puri and Sharma

3. Inorganic chemistry by Atkins

4. Oxford Inorganic chemistry

 இகைய வைஙகள்
1. https://www.webelements.com

2. www.rsc.orgperiodic-table

3. https://www.tcyonline.com
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133 கரைசலகள்

VI.  விரிவறாக விரடயளி.

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

2. கவரதி்வன பறாதிககும் பல்மைறு கறாரணிகள் 
பற்றி குறிப்பு ைவரக.

3. i) MgSO4.7H2O உப்வப பைப்பப்படுத்தும் மபறாது 
எனன நிகழ்கி்து?

 ii) கவரதி்ன - ைவரயறு.
4. ஈரம் உறிஞ்சும் மசரேஙகளுககும், ஈரம் உறிஞ்சிக 

கவரயும் மசரேஙகளுககும் இவடமயயறான 
மைறுபறாடுகள் யறாவை?

5. 180 கி நீரில், 45 கி மசறாடியம் குமைறாவரவடக 
கவரத்து ஒரு கவரசல் தையறாரிககப்படுகி்து. 
கவரபபறாருளின நிவ் சதைவீதைத்வதை கறாண்க.

6. 15 லி எத்தைனறால் நீரககவரசலில் 3.5 லி எத்தைனறால் 
கலநதுள்ைது. எத்தைனறால் கவரசலின கனஅைவு 
சதைவீதைத்வதை கண்டறிக.

VII.  உயர சிந்்தரைககறாை விைறாககள்.
1. விணு 50 கி சரககவரவய 250 மி.லி சுடுநீரில் 

கவரககி்றார. சரத் 50 கி அமதை ைவக சரககவரவய 
250 மி.லி குளிரநதை நீரில் கவரககி்றார. யறார 
எளிதில் சரககவரவய கவரப்பறாரகள்? ஏன?

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

3. குளிரபறானஙகள் ேவல உசசியில் அதிகேறாக 
நுவரத்துப் பபறாஙகுேறா? அல்லது அடிைறாரத்தில் 
அதிகேறாக நுவரத்துப் பபறாஙகுேறா? விைககுக.

 பி் நூல்கள்
1. Properties Liquids Solutions John Murrell 2nd 

Edition.

2.  Fundamental Interrelationships Between Certain 
Soluble Salts and Soil Colloids (Classic Reprint) 
Hardcover, by Leslie Theodore Sharp

 இரைய வ்ளஙகள்
1.  https://www.cwcboe.org/cms/lib/NJ01001185/

C e nt r i c i t y / D o m a i n / 2 0 3 / S o l u t i o n s % 2 0
Suspensions%20and%20Colloids.pdf
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151 வேதிவினைகளின் ேனககள்

2. வேப்�நின்ல உயரததும்வ�ோழுது ஒரு வினனயின 
வே்கம் அதி்கரிக்கி்றது. ஏன?

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

4. மீள் மறறும் மீைோ வினன்கனை வேறு�டுதது்க.

VI.  விரிோக வினைைளி.
1. வேப்�சசின்தவு வினன்கள் என�து யோனே?
2. இரட்னை இைப்வ�யரசசி வினனயின ேன்க்கனை 

்தகுந்த எடுததுக்்கோட்டுைன விைக்கு்க.
3. ஒரு வினனயின வினன வே்கதன்த �ோதிக்கும் 

்கோரணி்கனை விைக்கு்க.
4. அன்றோை ேோழ்வில் pH எவேோறு முக்கிய �ஙகு 

ேகிக்கி்றது.
5. வேதிச சைமநின்ல என்றோல் எனன? அ்தன 

�ண்பு்கள் யோனே?

VII.  உைர சி்நெனைககாை விைாககள்
1. ‘A’ என்ற திண்மச வசைரமதன்த வேப்�ப்�டுததும் 

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

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

VIII.  கணககீடுகள்.
1. எலுமிசனசை சைோறின pH மதிப்பு 2 எனில், அ்தன 

னைட்ரஜன அயனியின வசைறிவின மதிப்பு 
எனன?

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

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

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

பி்ற நூல்கள்
1.  Text book of inorganic chemistry-P.L.Soni- 

S.Chand & sons publishers, New Delhi.

2.  Principles of Physical Chemistry- B.R.Ruri, L.R. 
Sharma, Vishal publishing Co Punjab.

 இனணை ேைஙகள்
1. Webliography:www.chem4kids.com 

2. http://aravindguptatoys.com/filims.html

கருதது ேன்ரெைம்
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168பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

VII. உயரசிநதளன வினொககள்.
1. ஆல்கைறாலின மூ்்ககூறு வறாயப்்பறாடு C

4
H

10
O 

அதில் -OH இட எண் 2 

அ. அதனுளடய அளமப்பு வறாயப்்பறாடளட எழுதுக. 

ஆ. IUPAC க்பயரிளன எழுதுக. 

இ.  இச் சேரமம் நிள்வுற்ளவயறா? 

நிள்வு்றாதளவயறா?

2. ஒரு கரிம சேரமம் A என்பதன மூ்்ககூறு 

வறாயப்்பறாடு C
2
H

4
O

2
 இது ்பதப்்படுத்துதலில் 

்பயன்படுகி்து. சமலும் எத்தனறாலுடன 

விளனபுரிந்து இனிய மணமுளடய சேரமம் B 

ளய தருகி்து. 

அ. சேரமம் A ளய்க கண்டறிக. 

ஆ. சேரமம் B உருவறாதல் விளனயிளன எழுதுக. 

இ. இந்நிகழ்விறகு க்பயரிடுக. 

 பி்ற நூல்கள் 
1. Organic chemistry - B.S.Bahl & Arun Bahl 

S.Chand publishers, New delhi.
2.   Organic chemistry - R.T.Morrision & R.MN. Boyd 

- Prentice Hall Publishers. New Delhi 

    இளைய வைஙகள்
1. https://www.tutorvista.com/

2. https://www.topperlearning.com/

IUPAC(ெபயர்)

கார்பனும்
அதன்

ேசர்மங்களும்

அன்றாட வாழ்வில்
பயன்பாடு

விைனச்ெசயல்
ெதாகுதி

ஈதர்

எஸ்டர்

கார்பாக்சிலிக்
அமிலம்

ஆல்டிைஹடு

கீட்ேடான்

ஆல்கஹால்

ஆல்கஹால்

கரிம அமிலம்

மருந்து

எரிெபாருள்

டயர்

 ெநகிழி

ேவர்ச்ெசால்

முன்ெனாட்டு

பின்ெனாட்டு

மூலப்ெபாருள்ெபாதுப்ெபயர்

வைகப்பாடு

திறந்த சங்கிலிச்
ேசர்மங்கள்

மூடிய சங்கிலிச்
ேசர்மங்கள்

நிைறவுற்ற
ேசர்மங்கள்

நிைறவுறா
ேசர்மங்கள்

கார்ேபா வைளயச்
ேசர்மங்கள்

ேவற்று வைளயச்
ேசர்மங்கள்

ெபயரிடுதல்

கருத்து வளர்படம்
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183 தாவர உள்ளமைப்பியல் ைற்றும் தாவர செயலியல்

க���� பட�

பா����
கார�க�

எல�ரா�
கட���
அைம��

�ர� �ழ��

�ைள�கா���

�வா��த�

ைமேடா
கா� யா��

அைம��

ஒ����ைல�
தாவர ேவ�,

த��, இைல வா��லா�
���

ெதா���

இ����ைல�
தாவர ேவ�,

த��, இைல

தாவர
உலக�

தாவர
உ�ளைம��ய�

ஒ��ேச��ைக

பா����
கார�க�

ஒ�சாரா
�ைன

ப��க�க���
அைம��

ஒ�சா�
�ைன

இமணயசசெயல்பாடு தாவர உள்ளமைப்பியல்

படிகள:

PHOTOSHINYTHESIS – இநத 
நை்ல்பயாடடின்  மூ்லம்  மயாைவர்கள 

பறறி அறிநது நகயாளவர்

• கீழ்க்காணும் உரலி / விமரவுக குறியீடம்டப் பயனபடுத்தி “photosynthesis” அமல்பசியில் 
பதிவி்றக்கம் செய்து  நிறுவு்க. செயல்பாடடின  உள் செனறு LEVELS ஐ சொடுக்கவும்.  

• Content’ஐ சொடுககி  மைட்ரா்கார்பனின படடியமல ்காண்பர்.
• ‘anim’ ஐ சொடுககி, மூலககூறு வாய்பாடம்ட  அறியலாம்.  உயிரூட்டமுள்ள அமைப்பு்கமள ்காணலாம்.
• பல படி்கமள சைதுவா்க முடிக்கவும்

உரலி: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Rinekso.PhotoSHinythesis

கருதது வமரபைம்
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196பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்

IX.  ைதிப்பு சார விோக்கள.
1 அடமடயில் ்பல வம்யகோன சீரண சுரபபு ைற்றும் 

பநகோதி்ள ்கோணப்படுவதில்மல ஏன்?
2 முயலின் உணவு ைண்டலம் ்தகோவர உண்ணி 

வம்யகோன ஊடடத்திற்கு ஏற்ைகோற் க்பகோல் 
எவ்வகோறு அமைநதுளளது?

 பி்ற நூலகள

1.  Kotpal R.L, 2014 Modern Text Book of Zoology 
-Invertebrates,Rastogi Publications, Meerut.

2.  Ekambaranatha  Ayyar M and Anantha krishnan 
T. N. 2003. Manual of Zoology, Vol I, Part I & 
II (Invertebrates), S. Viswanathan Printers and 
Publishers Pvt Ltd.

3.  Kotpal R.L, 2012 Modern Text Book of Zoology 
-Vertebrates, Rastogi Publications, Meerut

4.  Jordan E.L. and Verma P.S. 2003 Chordate 
Zoology, S. Chand and Company Ltd, New Delhi.

 இவணய ை்ளங்கள
1. http://leeches-medicinalis.com/

2. http://www.biologydiscussion.com/zoology

3. http://animaldiversity.org/accounts/Hirudo_
medicinalis/

4. http://www.notesonzoology.com/rabbit/external-
morphology/external-morphology-of-rabbit-
with-diagram-chordata-zoology/7642

ஈர�பதமான,
வழவழ�பான ேதா�

க��� வைரபட�

�ய�அ�ைட

உட
க�ட�க� 

வைளய, க�ட உண�ேவ
�க�

��,�� ஒ�����க�

உண��ட 

வாச 


ேறா�ட 

�ைள ��, �� ந��ைள

இதய 

�ைர�ர�

வா����, இைர�ைப, �ட�, க��ர�,
கைணய  

க����க  ெம�டா ெநஃ��� ���ரக 

இன�ெப��க  ஒ� பா� உ�� (ஆ�க�� ��தக ,
ெப�க�� அ�டக ) 

¡¢�ைப, இைர�ைப, �ட�

ேதா�, உேராம ,
நக , வைளநக 

தைல, உட�, வா�

¤ற¥ெச�

�ய�ைவ, எ�ெண�
ம
�  பா�ர��க�

ேதா�

இர§த உட
�� கா�வா�க�

ேம� ¨© நர ¤§ ªர�

ெநஃ��«யா

இ�பா� உ�� (��தக 
ம
�  அ�டக )

¤ற
அ

ை
ம�

�ய
�

உ
�

�¤
 ம


�
  

உ
�

�¤
ம�

டல
 

¤ற
அ

ை
ம�

�ய
�

உ
�

�¤
 ம


�
  

உ
�

�¤
ம�

டல
 

கருத்து ைவரபைம்
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213 தாவரங்களின் ்கடத்துதல்  மற்றும்  விலஙகு்களின் சுற்்றாடடம்

Rh கார�

க��� வைரபட�

��ேறா�ட ம�டல�

இர�த�

�ளா�மா இர�த ெச�க�

இர�த
�வ�ப��க�

இர�த
ெவ�ைளய��க�

இர�த
த��க�

� �ேராஃ��க�
ஈ�ேனாஃ��க�

ேபேசாஃ��க�

��ேபாைச�க�

ேமாேனாைச��க�

�ண��

இர�த வைகக�

இர�த நாள�க� ம���
��ேறா�ட��� வைகக�

தம�க�

 த���க�ABO
வைகக�

�ைரக�

உட� இர�த
ஓ�ட�

�ைர�ர� 
இர�த ஓ�ட�

கேரான�
இர�த ஓ�ட�

இதய� ம���
அத�ைடய ப�க�

நா�� அைறகைள
ெகா�டைவ

இதய� ����

கா��யா� �ழ��

இதய ஒ�

இர�த அ��த�

தாவர�க��
கட��� �ைறக�

தாவர�க��
கட��த�

ேவ���க�


ரா�	 ேபா��

ேவ அ��த�

இட� ெபயத�

சாேற�ற�

ேவ�� 
 ெச���
பாைத

பரவ�

ஆ�ற�சா கட��த�

ச�  பரவ�

�ளா�மா �ைத�

உ���த�

அேபா�ளா�� வ�

���ளா�� வ�

இைல��ைள


ரா�	 ேபா���
���ய��வ�

க�ம அய�க�

ச�கைர

கருத்து வளர�டம்
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225 நரம்பு மண்டலம்

VII.  ந்றுபடுததுக.
1. இச்னைச் ்ையல் மற்றும் அனிச்னைச் ்ையல்.
2. னமயலின் உனற உளள மற்றும் னமயலின் 

உனறயற்ற நரம்பு நொரினை்கள.

VIII.  விரி்கான விண்டயளி 
1. நியூரொனின் அனமபன்ப ்ப்டத்து்டன் விவரி.
2. மூனளயின் அனமபன்பயும் ்பணி்கனளயும் 

விளக்கு்க.
3. உனது ன்கனய யொரொவது சிறு ஊசி மூைம் 

குத்தும்ப்பொது நீ என்ன  ் ைய்வொய்? என்்ப்தனனயும் 
இந்்த நரம்புத் தூண்டல் ்ைல்ைக்கூடிய   
்பொன்தனய ்ப்டம் வனரந்து ்பொ்கங்்களு்டன் விளக்கு்க.

4. ்தணடுவ்டத்தின் அனமபபினன விவரி.
5. ஒரு நியூரொனிலிருந்து மற்்றொரு நியூரொனுக்கு 

நரம்பு தூண்டல்்கள  எவவொறு ்க்டத்்தப்படுகின்றன?
6. நியூரொன்்கள அவற்றின் அனமபபின் அடிப்பன்டயில் 

எவவொறு வன்கப்படுத்்தப்படடுளளது என்று 
விளக்கு்க.

IX.   உயர சிந்தணன தி்றன் வினகாககள்:
1. முகுளத்தின் கீழ்பபுறத்தில் ்்தொ்டங்கும் 

உருனளயொன அனமபபு “A”, கீழ்பபுறமொ்க 
நீணடுளளது. இது “B” என்னும் எலும்பு 
ைட்ட்கத்துக்குள, “C” என்ற உனற்களொல் 
ப்பொர்த்்தப்படடுளளது. “A”யிலிருந்து, “D” 
எணணிக்ன்கயிைொன இனண நரம்பு்கள 
கினளத்து வருகின்றன..
i.   “A” என்்பது எந்்த உறுபன்பக் குறிக்கிறது?
ii.   அ)  “B” எனப்படும் எலும்பு ைட்ட்கம் மற்றும்
     ஆ)   “C” எனப்படும் உனற்கள ஆகியவற்றின் 

்்பயர்்கனளக் கூறு்க.
iii. “D” என்்பது எத்்தனன இனண நரம்பு்கள?

2. நம் உ்டலில் அதி்கமொன அளவு ்கொணப்படும் 
நீளமொன “L” ்ைல்்கள ஆகும். “L”்ைல்்களில் 
நீண்ட கினளத்்த ்பகுதி”M” என்றும், குறுகிய 
கினளத்்த ்பகுதி்கள ”N” என்றும் அனைக்்கப்படும். 
இரணடு “L” ்ைல்்களுக்கின்டபயயொன 
இன்ட்வளி ்பகுதி “O” என்று அனைக்்கப்படும். 
இந்்த இன்ட்வளிப ்பகுதியில் ்வளியி்டப்படும் 
பவதிப்்பொருளொன “P” நரம்புத் தூண்டனை 
்க்டத்்த உ்தவுகிறது.
i.   “L” ்ைல்்களின் ்்பயனர கூறு்க.
ii.   “M”மற்றும் ”N’ என்்பனவ யொனவ?
iii    “O” என்னும் இன்ட்வளி ்பகுதியின் ்்பயர் 

என்ன? 
iv.   “P” எனப்படும் பவதிப ்்பொருளின் ்்பயனர 

கூறு்க.

 பி்ற நூல்கள் 
1. Guyton and Hall, 2003, Textbook of Medical 

Physiology; Harcourt Indian Private Limited. 

2. Sherwood. L., 2007, Human Physiology: From cells 
to systems 6th Edition, Indian edition, Thomson 
Brooks/Cole.

3. Singh, H.D., 2007, Handbook of Basic Human 
Physiology for Paramedical Students. S. Chand 
and Company Ltd. New Delhi. 

    இணைய ்ளஙகள்
1. http://www.britannica.com/science/nervous-

system

2. http://www.sumanasine.com/webcontent/
animations/neurobiology.html

கருதது ்ணரப்ப்டம்

ம�த நர�� ம�டல�

ைமய நர�� ம�டல� �ற அைம� நர�� ம�டல� தா�ய� நர�� ம�டல�

த��வட�
ைள 
ைள/கபால
நர��க�

த��வட
நர��க� எ��� ப�� நர��க� ப�� நர��க�
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239 தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மான்கள் 

 பிை நூல்கள் 
1.  Helgi Opik and Stephen Rolfe, The Physiology 

of Flowering Plants, Cambridge University 
Press.

2.  Berry AK, A Textbook of Endocrinology, 11th 
edition, Emkay Publications, New Delhi 

3.   Prakash S Lohar, Endocrinology, Hormones and 
Human Health, MJP Publishers (TamilNadu 
Book House), Chennai 

   இணைய வளங்்கள்
1. https://www.biologydiscussion.com > auxins-

his

2. https://www.mcdaniel.edu/biology/Bot.(dia)

3. https://www.ndsu.edu/pubweb/chiwonlee/
plsc210

்கருத்து வணர�டம்

தாவர ஹார்மான்கள்

வளரச்சி ஊக்கி்கள்

ஆகசின்கள்

்ெட்நடோ்கனின்கள்

ஜிபைல்லின்கள்

வளரச்சி அடக்கி்கள்

அபசிசிக அமி்ம்

எததிலின்

GH, PRL, TSH,
ACTH, FSH, LH

T3, T4

க��� வைரபட�

நாள��லா�
�ர��க�

����ட� �ர��
ைதரா�


�ர��

பாரா
ைதரா�


�ர��

கைணய�
(லா�க�ஹா��

��
க�)

அ��ன�
�ர��

ைதம �ர�� இன�ெப��க�
�ர��க�

அ�ேனாைஹ�ேபாைப� ��ேராைஹ�ேபாைப�

வாேசா�ர��
ஆ��ேடா��

பாரா�தா�ேமா�

��தக�

அ�டக� ெடேடா�ரா�

ஈ�ேராஜ�
�ேராெஜ�ரா�எ�ெந���

நா� எ�ெந���

அ��ன�
ெம
�லா

அ��ன�
கா�ெட�

கா���ேசா�
அ�ேடா�ரா�

ைதேமா��

இ����
���ேகாகா�
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க��� வைரபட�

தாவர�க�� இனெப��க�

பா
லா
இனெப��க� உடல இனெப��க� பா
னெப��க�

�ேபா�க�
உ�வாத�

இைலக�, த��,
ேவ�, ப����

�ள�த�

ெமா�� ��த�

இழ  �ட�

��டாத�

க���த� மகர�த� ேச��ைக

த� மகர�த�
ேச��ைக

அய� மகர�த�
ேச��ைக

��ேக �

இர�ைட�
க���த�

IUDS

ம�த��  பா� இன�ெப��க�

பா� இன�ெப��க� ���ப நல�
	ட�க� �காதார�

ஆ� ெப�

��தக� அ�டக�
த� �காதார�ம�க�ெதாைக ெவ��  ���ப� க	��பா�

க��தைட

கவைற
�காதார�

மாத�டா�
�காதார�

த�� 
�ைறக�

ஹா�ேமா�
�ைறக�

அ�ைவ
���ைச

�ைறக�

��த�வா�க� அ�ட�வா�க�

��� ெச� அ�ட�

க���த�

ப
�த�

க��ப கால�

�ழ�ைத �ற� 

பா�	�த�

மாத�டா� �ழ��

பா���லா� �ைல

அ�ட� ��ப��
�ைல

�	�ய� அ�ல�
உ�ப�
 �ைல
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மர�ய�

�ேராேமாேசா�க�

அைம��

�.எ�.ஏ ச
	 மா�ற� ெம�ட��
மர�ய� �	க� 

• �த�ைம� ���க�
• இர�டா� ைல�
     ���க� 
• ெச��ேரா�ய�
• �ேலா�ய�
• சா�ைல�

�ேராேமாேசா�க��
வைகக�

• �ேலா ெச����
• அ�ேரா ெச����
• ச�ெம�டா ெச����
• ெம�டா ெச����

�ேராேமாேசா�க��
வைகக� 

• ஆ�ேடாேசா�க�
• அ�ேலாேசா�க� 

ம�த�� பா� �ணய�
• ஆ� (44+XY)
• ெப� (44+XY)

• ஓ�� த�ைம��
     �	
• த���� ��த� �	 
• சா���� ஒ��கத�
    �	

�� ச
	 மா�ற�

• ப	�
 ெச�த� 
• �ைறத� 
• இைட�ேச�த�
• தைல �ழாத�

�ேராேமாேசா� ச
	 மா�ற�
• அைம��� மா�ற�க� 
• எ���ைக�� மா�ற�க�
     • ��ளா��
     • அ���ளா��
     • ட¡� ேநா�� £�

       அ���

• இர���பாத�� ெதாட�க�
• �.எ�. ஏ ¤ல�£¥ ��த�
• ஆ�.எ�.ஏ �ைரம�
     உ�வாத�
• ெப�ேறா� இைழ���§�
     �	ய ர�� இைழ��
     ேதா�ற�
• இர���பாத�� ��¡

���ேயாைட

• ஒ� ெப�ேடா¨
     ச��கைர 
• ஒ� ைந�ரஜ� கார�
• ஒ� பா¨ேப� ெதா�	

இர���பாத�

கருத்து வ்ரப்டம்
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மபாதிரியபாகவும், பவவதவறு ்ணிகளுக்கு ஏற் 
தைகவ்மக்கப்டடுள்ளன. இந்தை உறுபபுகளுக்கு 
என்ன  ப்யர?

2. பு்தை்டிவப ்்ற்வ என்று கருதைப்டும் உயிரினம் 
எது?

3. பு்தை உயிரப ்டிவம் ்றறிய அறிவியல் பிரிவு 
எவவபாறு அ்ழக்கப்டுகி்றது?

VI. சுருககமோக வி்்டயளி.
1.  கிவி ் ்ற்வயின் சி்தைவ்டந்தை இ்றக்்ககள்,ஒரு 

ப்்றப்டட ்ணபு. ஏன் அது ப்்றப்டட ்ணபு என 
அ்ழக்கப்டுகி்றது?

2. ஆரக்கியபாபபடரிக்ஸ இ்ணபபு உயிரியபாக ஏன் 
கருதைப்டுகி்றது?

3. வடடபார இன தைபாவரவியல் என்்தை்ன 
வ்ரயறுதது அதைன் முக்கியததுவத்தை எழுதுக.

4. பு்தை உயிரப ்டிவஙகளின் கபாலத்தை எவவபாறு 
அறிந்து பகபாள்ள இயலும்?

VII விரிெோன வி்்டயளி.
1. ்ரிணபாமததிறகபான உந்துவி்சயபாக இயற்கத 

ததைரவு உள்ளது. எவவபாறு?
2. அ்மபபு ஒததை உறுபபுக்ளயும் பசயல் ஒததை 

உறுபபுக்ளயும் எவவபாறு தவறு்டுததுவீரகள்?
3. ்டிவமபாதைல் தைபாவரஙகளில் எவவபாறு 

ே்டப்றுகி்றது?

VIII உயர் சிந்�்னககோன வினோககள்.
1. அருண ததைபாடடததில் வி்ளயபாடிக் 

பகபாணடிருந்தைபான் . திடீபரன ஒரு பசடியின் மீது 
ஒரு தும்பி அமரந்திருப்்தைப ்பாரததைபான். அதைன் 
இ்றக்்க்ள உறறு தேபாக்கினபான்.  கபாக்்கயின் 

இ்றக்்கயும் தும்பியின் இ்றக்்கயும் ஒதர மபாதிரி 
உள்ளதைபாக நி்னததைபான். அவன் நி்னததைது 
சரியபா? உஙகள் வி்டக்கபான கபாரணஙக்ளக் 
கூறுக.

2. பு்தை உயிரப ்டிவஙகளின் ்திவுகள் ேமக்குப 
்ரிணபாமம் ்றறித பதைரிவிக்கின்்றன. எவவபாறு?

3. ஆக்தடபா்ஸ, கரப்பான்பூச்சி மறறும் தைவ்ள ஆகிய 
அ்னததிறகும் கணகள் உள்ளன. இ்வ 
ப்பாதுவபான ்ரிணபாம ததைபாற்றத்தைக் 
பகபாணடுள்ளதைபால் ஒதர வ்கயபாக கருதை முடியுமபா?  
உஙகள் வி்டக்கபான கபாரணஙக்ளக் கூறுக.

 பி்ற நூல்கள்
1.  B. S.Tomar and S. P. Singh, An Introduction to 

General Biology, 9th Edition, Rastogi Publications, 
Meerut.

2.  Stephen. C. Stearns and Rolf. F. Hoekstra 
Evolution - An introduction 

3.  Archer, S.D.J., Asuncion de los, R., Lee, K.C., 
Niederberger, T.S., Cary, S.C., Coyne, K.J., 
Douglas, S., Lacap-Bugler, D.C. and Pointing, 
S.B., 2017. A Endolithic microbial diversity in 
sandstone and granite from the McMurdo Dry 
Valleys, Antarctica. Polar biology, 40 (5): 997-1006.

இ்ணய ெளஙகள்
1. http://www.nhs.uk
2. http://www.eniscuola.net/en/2012/11/29/

exobiology/
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Astrobiology

ப�ணாம�

உ��ன� ேதா�ற�

ேகா�பா�க�
• �ற�� ேதா�ற�
• �ய பைட� ேகா�பா�
     (உ��� �ற�)
• உ�� �ற�� ேகா�பா�

• ேவ�� �ரக அ�ல 
     கா�� ேதா�ற�
• உ��க�� ேவ�
     ப�ணாம�

• அைம� ஒ�த உ��க�
• ெசய� ஒ�த உ��க�
• எ�ச உ��க�
• ��ேனா� ப�� ���

• உ��வ�� ேதா�ற
     ��

• உ��க�� பய�பா�
     ம��� பய�ப��தாைம�
     ேகா�பா�

• இய�ைக� ேத�� ேகா�பா�

ப�ணாம��� சா��க�

�றஅைம�ய� ம���
உ�அைம�ய�

ப�ணாம���
ேகா�பா�க�

லாமா���ய�

டா���ய�

க��ய�

• �ைதப�ம�

ெதா����ய�

கருத்து ெ்ரெ்டம்
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உரலி
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.banana4apps.evolution&hl=en

இ்ணயச்பசயல்்பாடு ததைபாற்றம் மறறும்  ்ரிணபாமம்

்டி – 1:  கீழக்கபாணும் உரலி / வி்ரவுக் குறியீட்டப ் யன்்டுததி HUMAN EVOLUTION CLICKER GAME:RISE 
OF  MANKIND” அ்லத்சியில் ்திவி்றக்கம் பசயது நிறுவுக.

்டி – 2: குமிழி்ய ஐ DNA அ்மப்் கபாணலபாம்.
்டி – 3:  இரணடு DNA மூலக்கூ்்ற இ்ணக்க ்பாக்டீரியபா உருவபாகி்றது.  இரணடு ்பாக்டீரியபாக்க்ள 

இ்ணக்க  அமீ்பா ததைபான்றுவ்தை கபாணலபாம்.
்டி – 4 இது த்பான்று ்லவிதை உயிரினஙக்ள பசயது கபாணலபாம். 52 உயிரினஙகள் ்றறி அறியலபாம்

ெடிகள்

இந்� பசையல்ெோடடின்  மூ்லம்  மோணெர்கள்  
உயிரினஙகளின் ப�ோறறம் மறறும் ெளர்சசி 

ெறறி அறிந்து பகோள்ெர்.

ெடி- 1 ெடி- 2 ெடி- 3 ெடி- 4

ப�ணாம�

வ�டார இன�
தாவர�ய�

ெதா� தாவர�ய�

இ��யா�� உ	ள வ�டார இனம�க	

வ�டார இன� தாவர�ய�� ���ய��வ�

ப�வமாத�

ப�வ�க�� வய�ைன�
கண���த�

க�லாத�

அ� ம��� வா���

பத�ப���த�

அ���ய ��ன�க	

ப����த�

க��ய�க கா�ப�
அள��ைற
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தாவர�
ப���ெப��க� 

ப�ைம��ர� 

ேநா	
எ����� �ற� 

��� / �����
எ����� �ற� 

ேம�பட
ஊட�ச� தர� அ�க மக�� 

ேத�� ெச	த� 

ப�மய ப���ெப��க� ச��மா�ற� ப���ெப��க� 

கல��னமா�க� 

�ேளான�
ேத�� �ைற 

 �யவ�ைச�
ேத�� �ைற 

���
ேத�� �ைற

�ைறக� 

ப�� ேம�பா�

ம����
ெபா��க� 

�� ���ைச 

DNA 	ர� ேரைக
ெதா�� ��ப� 

�ல ெச�
ெதா�� ��ப� 

	ல��ன� ெப��க� ம��� உ��ெதா����ப	ய� 

	ல��ன� ெப��க� 

உ�கல�� 

ெவ��கல��

கல��ன ��ய� 

உ��ெதா����ப	ய��
நைட�ைற� பய�பா�க� 

	���ய �� 

கட�� ஊ�� 

ம�ேச��ைக
DNA (rDNA) 

DNA ைலேக�

ெர����ஸ�
எ�ேடா����ேய�

மர��ெபா�ய��
ேதைவக� 

மர�� ப��
மா�ற�ப�ட

தாவர�க¡�
	ல�¢க¡�

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

XII.   கூறறு மறறும் காரணம்
கீழ்கைாணும் ஒவபவோரு வினாகைளிலும் 

ஒரு கூற்றும் அதன கீ்ழ அதற்ைான ைாரணமும் 
பைாடுகை்பபடடுளளன.  கீ்ழ பைாடுகை்பபடடுளள 
நானகு வோககியஙைளில ஒனகற சரியான பதிலாைக 
குறிகைவும்.
அ)  கூற்று மற்றும் ைாரணம் இரண்டும் சரி.  

்மலும் ைாரணம் கூற்றுகைான சரியான 
விளகைமாகும்.

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

இ) கூற்று சரி. ஆனால ைாரணம் தவேறு.
  ஈ)  கூற்று மற்றும் ைாரணம் இரண்டும் தவேறு.
1.  கூறறு:  அகனத்து மருநதுைளும் மூகளயின மீது 

பசயலபடுகினறன.  
    காரணம்: மருநதுைள உடல மற்றும் மனதின 

பசயலபாடுைகளக குகலககினறன.

வா��ைக �ைற மா�ற�க�னா� ஏ�ப� தவறான பய
பா� ம�	 ேகாளா	க�

தவறான
பய
பா�க�

�ழ�ைதக�

தவறான பய
பா�

க���� பட

பா�ய���யாக
தவறான பய
பா�

ம���க�
 
தவறான பய
பா�

 ைகைல தவறான
பய
பா�

ஆ�கஹா� தவறான
பய
பா�

பா�கா�  ம�	 த�� 

ஆேலாசைன ம�	
உள�ய� ���ைச

��ப ஆதர�

ச�தாய அ��பைடலான
�ய��க�

தவறான பய
பா�ைட�
த��� �காக�

ம	வா��

வா��ைக �ைற மா�ற�க�னா�
ஏ�ப� ேகாளா	க�

டயாப��
ெம��ட�

உட�ப�ம


 �	ேநா�

ம��� ம�	
���ைச

பா�கா�  ம�	 த�� 

உண�� க���பா��
ேமலா�ைம

உட�சா��த இய�க�க� 
ம�	 உட� எைட பராம�� 

க�� ம�	 பராம�� 

2.  கூறறு: டயாபடீஸ பமலலிடஸ ்நாயாளிைளின 
சிறுநீரில அதிைளவு குளுக்ைாஸ 
பவேளி்யறுவேகதக ைாணலாம்.

     காரணம்: ைகணயம் ்பாதுமான அளவு 
இனசுலிகன சுர்பபதிலகல.

 பி்ற நூல்கள் 
1. Edward P Sarafino and Timothy W. Smith. 

2012, Health Psychology, International Student 
Version - 7th Edition, Wiley India (P) Ltd, New 
Delhi.

2. Srilakshmi, B. Dietetics, 2014, 7th Multi-color 
Edition, New Age International Publishers, New 
Delhi. 

3. Sathyanarayana U. Biochemistry – Revised 
Edition, Books and (P) Ltd, Kolkata.

   இகணய வைஙகள்
1. https://www. ross and wilson.com / lecturers 
2. https://www.elsevier health.com
3. https://www.ncpcr.gov.in 

கருத்து வகரபடம்
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2. கீழக்காணும் கழிவுக்்ள எவவோறு ் கயாளுவோய்? 
 (அ)   வீடடுக் கழிவுக்ளான காய்கறிக் கழிவுகள.
 (ஆ)  சதாழிற்ொ்லக் கழிவுக்ளான கழிவு 

உரு்்ளகள.
 இக்கழிவுகள சுற்றுச்சூழ்ல ்பாதுகாக்குோ? ஆம் 

எனில் எவவோறு ்பாதுகாக்கும்?
3. 4 - R மு்்றயி்னப் ்பயன்படுததி இயற்்க 

வே்ளஙக்்ள ்பாதுகாக்க ஏமதனும் மூனறு 
செயல்்பாடுக்்ள கூறுக.

 பிை நூல்கள் 
1. Ghatwal G.T. and Harish Sharma, 2005. A Text 

Book of Environmental Studies’, Himalaya 
Publishing House. 

2. P. D. Sharma, 2013. Ecology and Environment, 
Rastogi Publications, Meerut.

   இ்ணய வளஙகள்
1. http://envfor.nic.in
2. https://www.ovoenergy.com/guides/energy-

guides/120-ways-to-save-energy.html

IX.  உயர் சிந்த்னககான வினாககள்
1. உயிரப்ச்பாருண்ே சி்தவே்டவேதன மூலம் 

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

2. ேரபுொரா ஆற்்றல் மூலஙக்்ள ்பயன்படுததுவேதற்கு 
்பதிலாக ேரபுொரா ஆற்்றல் மூலஙக்்ள 
்பயன்படுததுவேதன மநாக்கஙகள யா்வே?

3. தமிழக அரசு சநகிழிப் ச்பாரு்்ளயும் பி்ளாஸ்டிக் 
ச்பாரு்்ளயும் ்பயன்படுததத த்ட விதிததுள்ளது? 
இதற்கான ோற்று மு்்றகள ஏமதனும் இருப்பின 
அத்ன கூறு. இந்தத த்டயின காரணோக 
சுற்றுச்சூழல் எவவோறு சீர்டயும்?

X.  விழுமிய அடிப்ப்்டயிலான வினாககள்
1. சூரிய மினகலனகள நேது ஆற்்றல் 

மத்வேக்்ள பூரததி செய்யும் அ்ளவிற்கு 
இல்்ல. ஏன? உேது வி்டக்கான மூனறு 
காரணஙக்்ள கூறுக.

• மா�� ஆ�ற�
    வள�க�� பய�க�
    • உ� வா�
    • 
�ய ஆ�ற�
    • கா�றா�ற�
    • 	ரா�ற�
    • ஓத ஆ�ற�

க��� வைரபட�
�����ழ� ேமலா	ைம

இய�ைக வள�கைள� பா�கா�த�

• வன�க�
    • மர� வள���
    • கா�க� பா�கா���
      சட�
• வன உ�
    • வன உ�
       பா�கா��� சட�
• ம�ண��ைப� த����
    ேமலா�ைம

• க��க� ேமலா�ைம
    • ��ன� க��
    • �ட�க��
    • க�� 	�

��னா�ற�
ேமலா�ைம

மைழ 	� ேச���

ஆ�ற� வள�க�

�����க
இயலாதைவ

�����க�
��யைவ

• �ைத ப�வ
    எ�ெபா��க�
    ேமலா�ைம
    (க� ம���
    ெபேரா�ய�)

கருத்து வ்ரப்டம்
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6. File menu -> Save வ்தரவு பைய்க. இபவ�ொது 
உஙகள் Project வைமிக்கப�டும்..

7. நிைரே இயக்க வேது வைல் ஓைத்தில் உள்ை 
�சரை நி்க் பகொடிரய click பைய்யவும்.

I.  ைரிைோை விளடேளைத் க�ர்்நத�டு.

1. அரைவூட்டும் கொபணொளிகரை உருவொக்க 
�யன�டும் பைனப�ொருள் எது ?

 a) Paint
 b) PDF
 c) MS Word
 d) Scratch
2. �ே வகொபபுகள் வைமிக்கப�டும் இடம்
 அ) வகொபபுத் ப்தொகுபபு
 ஆ) ப�ட்டி
 இ) Paint
 ஈ) ஸ்வகைர
3. நிைல் (script) உருவொக்கப �யன�டுவது எது ?
 அ) Script area
 ஆ) Block palette
 இ) Stage
 ஈ) Sprite
4. நிைேொக்கத்ர்தத் ப்தொகுக்கப �யன�டுவது எது?
 அ) Inkscape
 ஆ) Script editor
 இ) Stage
 ஈ) Sprite

 ெதிப்பீடு 

5. பிைொக்குகரை (Block) உருவொக்க �யன�டுவது 
எது?

 அ) Block palette
 ஆ) Block menu
 இ) Script area
 ஈ) Sprite

II.  த்போருத்து�.
1. நிைேொக்கப �குதி

Script Area
குறிபபுகரைத் ்தட்டசசு 
பைய்்தல் Type notes

2. வகொபபுத் ப்தொகுபபு
Folder

அரைவூட்ட பைனப�ொருள் 
Animation software

3. ஸ்கிைொசசு
Scratch

நிைல் திருத்தி
Edit programs

4. ஆரட திருத்தி
Costume editor

வகொபபு வைமிபபு
Store files

5. வநொட்வ�டு
Notepad

நிைல் உருவொக்கம்
Build Scripts

III.  சுருக�ெோ� விளடேைளி
1. ஸ்கிைொசசு (SCRATCH) என்ொல் எனை?
2. திருத்தி (EDITOR) குறித்தும் அ்தன �குதிகள் 

குறித்தும் எழுதுக?
3. வைரட (STAGE) என்ொல் எனை?
4. ஸ்பிரைட்டு (SPRITE) என்ொல் எனை?

தவளியீடு:

10th_Science_TM_Unit-23.indd   333 23-01-2020   22:49:40


	0_பொருளடக்கம்
	1_இயக்க விதிகள்
	2_ஒளியியல்
	3_வெப்ப இயற்பியல்
	4_மின்னோட்டவியல்
	5_ஒலியியல்
	6_அணுக்கரு இயற்பியல்
	7_அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும்
	8_தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு
	9_கரைசல்கள்
	10_வேதிவினைகளின் வகைகள்
	11_கார்பனும் அதன் சேர்மங்களும்
	12_தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியல்
	13_உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள்
	14_தாவரங்களின் கடத்துதல் மற்றும் விலங்குகளின் சுற்றோட்டம்
	15_நரம்பு மண்டலம்
	16_தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள்
	17_தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் இனப்பெருக்கம்
	18_மரபியல்
	19_உயிரின் தோற்றமும் மற்றும் பரிணாமமும்
	20_இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித் தொழில்நுட்பவியல்
	21_உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள்
	22_சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை
	23_காட்சித் தொடர்பு

