TET Questions and Answers – Science.
ெபாருள்கைளப் பிrத்தல்
* பல வாயுக்கள் ேச ந்த கலைவ - காற்று
* நாம் வாங்கும் உணவுப் ெபாறுள்களில் கலப்படம் இல்லாதைவ என்பைத உறுதி ெசய்யும்
முத்திைர - அக்மாக் முத்திைர
* நிறம், அளவு, வடிவத்தின் அடிப்பைடயில் ெபாருள்கைள பிrத்தல் - ைகயால்
ெதrந்ெதடுத்தல்
* கலைவயில் உள்ள பகுதிப் ெபாருள்கள் இேலசானதாக இருந்தால் அவற்ைற தூற்றுதல்
முைறயில் பிrக்கலாம்.
* ஒேர கலைவயில் உள்ள பகுதிப் ெபாருள்களின் பருமனளவு ேவறுபட்டால் மட்டுேம
அவற்ைறச் சலித்தல் முைறயில் பிrக்க முடியும்.
* காந்தத்தால் கவரப்படும் ஒரு ெபாருள் கலைவயின் பகுதியாக இருந்தால் அதைனப்
பிrத்ெதடுக்கும் முைற - காந்தப் பிrப்பு முைற
* துைறமுகங்கள் மற்றும் கட்டுமானப் பணிகளில் பயன்படுத்தும் பளுத்தூக்கிகளில்
பயன்படுத்துவது - மின்காந்தங்கள்
* திண்மப் ெபாருளும், திரவப் ெபாருளும் கலந்த கலைவைய அைசயாமல் ைவத்து,
திரவத்தின் அடியில் திண்மப் ெபாருைளப் படியச் ெசய்வது - ெதளிய ைவத்தல்.
* ெதளிய ைவத்தல் கலைவ ஒன்றிலிருந்து, ெதளிவான திரவப் ெபாருைள மட்டும் மற்ெறாரு
கலனுக்குக் கண்ணாடிக்குச்சியின் உதவியுடன் மாற்றுதல் - ெதளியைவத்து இறுத்தல்
எனப்படும்.
* வடிதாள் வழிேய கசிந்து முகைவயில் ேசகrக்கப்படும் ந>

- வடிந'  எனப்படும்.

* வடிதாளிேலேய தங்கும் மணல் - கசடு
* ஒரு லிட்ட

கடல் ந>rல் சுமா

எத்தைன கிராம் உப்பு கைரந்துள்ளது - 3.5 கிராம்

* கடல் ந>rல் நாம் உண்ணும் உப்பு மட்டும் இல்லாமல் 50க்கும் ேமற்பட்ட கனிமங்கள்
உள்ளன.
* ஒரு ந> மத்ைத ெவப்பத்தால் ஆவியாக மாற்றும் முைற - ஆவியாதல்
* ஒரு ெபாருளின் ஆவி, குளி ச்சி அைடயும்ேபாது ந> மமாக மாறும் முைறக்கு - ஆவி
சுருங்கி ந' மமாதல் என்று ெபய .
* உப்ைபக் கடல் ந>rல் இருந்து பிrக்கும் முைற - ஆவியாதல்
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* காற்ைற தூய்ைமப் படுத்துவது - மரங்கள்.
* நமது வடுகளில்
>
உள்ள கதவு, ஜன்னல், நாற்காலி ேபான்ற ெபரும்பாலான ெபாருள்கள்
ெசய்ய ேதைவப்படுவது - மரக்கட்ைடகள்.
* இரயில் படுக்ைககள், படகுகள் ெசய்யப் பயன்படும் மரம் - ைபன் மரம்.
* மாட்டு வண்டியின் பாகங்கள் ெசய்யப் பயன்படும் மரம் - கருேவல மரம்
* ைதலம், காகிதம் ெசய்யப் பயன்படும் மரம் - யூகலிப்டஸ்
* த>ப்ெபட்டி, த>க்குச்சி, சிறுெபாம்ைமகள், பஞ்சு ெமத்ைதகள், தைலயைண ெசய்யப் பயன்படும்
மரம் - இலவம் மரம்.
* விைளயாட்டுச் சாமான்கள் ,கிrக்ெகட் மட்ைடகள் ெசய்யப் பயன்படும் மரம் - வில்ேலா
* ெடன்னிஸ் மற்றும் ஹாக்கி மட்ைடகள் ெசய்யப் பயன்படும் மரம் - மல்பr.
* விவசாயம் என்பது - ஓ

அறிவியலாகும்.

* ஏன்? எதற்கு? எப்படி? என்ற வினாக்களுக்கு விைடக்காண ேமற்ெகாள்ளும் அைனத்து
வைகச் ெசயல்பாடுகளும் - அறிவியல் ஆகும்.
* பூமி, விண்ெவளி, அதில் உள்ள ேகாள்கள், விண்மீ ன்கள், அவற்றின் இயக்கம், ெவளிச்சம்,
ஓைச என விrவைடயும் அறிவியல் - இயற்பியல்.
* விலங்குகைளப் பற்றி படிப்பது - விலங்கியல்.
* நாம் பயன்படுத்தும் ெபாருள்கள் உேலாகமா? அேலாகமா? அதன் தன்ைம? சுைவ? அமிலமா?
காரமா?, ெநடிகள் என்ன? என்று ஆராய்வது - ேவதியியல்
* உயிருள்ளைவப் பற்றி அதாவது ெசடி, ெகாடி, மரம், வட்டு
>
விலங்குகள், ந> வாழ்
உயிrனங்கள், கண்ணுக்குத் ெதrயாத நுண்ணுயிrகள் ேபான்றவற்ைறப் பற்றி படிப்பது
- உயிrயல்.
* ெசடி ெகாடிகள், மரங்கள் பற்றி படிப்பது - தாவரவியல்.
* ஆைடகள், பயன்படுத்தும் கயிறு, சாக்குப் ைபகள் ேபான்றவற்ைற வழங்குவது - தாவரங்கள்.
* நாம் உடுத்தும் ஆைடகள் யா

தந்த பrசு - பருத்தி

* ெமத்ைத, தைலயைண, பாய், விrப்புகள் ேபான்றவற்ைற உருவாக்க பயன்படும் தாவரம் நா த்தாவரங்கள்.
* உணவு ெதாட பான ெதாழில்கள் அைனத்தும் எைத நம்பி உள்ளன - தாவரம்
* மருத்துவ குணம் நிைறந்த தாவரங்கைள - மூலிைககள் என்கிேறாம்.
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* கிருமி நாசினி், உடல் அழகுக்காக பயன்படும் மூலிைக - மஞ்சள்.
* பசிையத் தூண்டுவதற்கும், ெசrமாமின்ைமைய மீ க்குவதற்கும் பயன்படும் மூலிைக பிரண்ைட.
* ெதாண்ைடக் கரகரப்ைப ந>க்க பயன்படும் மூலிைக - மிளகு.
* ெசrமானக் ேகாளாறுகைள ந>க்கும் மூலிைக - இஞ்சி.
* வயிறு ெதாட பான பிரச்சைனகைள ந>க்கும் மூலிைக - வசம்பு
* சளி, காய்ச்சல், ேகாைழ ேபான்றவற்ைற ந>க்கும் மூலிைக - துளசி.
* கிருமி் நாசினி, உடலுக்கு குளி ச்சிையயும், வயிற்றுப் பூச்சிைய ந>க்கும் மூலிைக - ேவம்பு.
* மா புச்சளி, ேகாைழ, சளித்ெதால்ைலகைள ந>க்கி உடலுக்கு பலன் தரும் மூலிைக தூதுவைள.
* மஞ்சள் காமாைல ந>க்கும் மூலிைக - கீ ழாெநல்லி.
* விய ைவ ெபருக்கும், ேகாைழைய அகற்றும், காய்ச்சைல ந>க்கும் மூலிைக - ஓமவல்லி.
* வாய்ப் புண்ைண ந>க்கவும், உடம்பிற்கு குளி ச்சிையயும் தரும் மூலிைக - ெநல்லிக்காய்.
* இரத்தம் தூய்ைமயைடய நாம் உண்ண ேவண்டிய காய் - ெநல்லி
* குளியல் ேசாப்பு, மூகப் பவுட , பூச்சு, வாசைனத் திரவியம் ேபான்ற அழகு சாதனப்
ெபாருள்கள் தயாrப்பில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது - மல கள்.
* எந்தத் தாவரத்தின் விைதப் பகுதி உணவாகப் பயன்படுவது - துவைர.
* ஒரு த ப்பூசணிப் பழத்திலிருந்து எத்தைன த ப்பூசணிகச் ெசடிகைள உற்பத்தி ெசய்து, 180
டன் எைடயுள்ள த ப்பூசணிகைளப் ெபறலாம் - 6,00,000
* த>ப்பற்றாத ெரட்வுட் மரம் - ெசம்மரம்.
* மிகப் ெபrய பூப்பூக்கும் தாவரம் - ராஃப்ேலசியா. இைவ ஒரு மீ ட்ட

விட்டம் ெகாண்டது.

* ஆப்பிrக்காவின் ஜிம்பாப்ேவ நாட்டில் உள்ள ேபாபாப் என்னும் மரங்களின் தண்டுப்பகுதி
மிகவும் அகலமானைவ.
* ஜிம்பாப்ேவ நாட்டில் ேபருந்து நிறுத்தமாக எந்த மரத்தின் தண்டுப் பகுதிகள் அைமந்துள்ளன
- ேபாபாப்.
* பழம் வைக மரங்களிேலேய ந>ண்ட காலம் விைளச்சல் தரும் மரம் - ஆரஞ்சு மரம் (400
ஆண்டுகள்)
* ெவற்றிைலக்கு புகழ் ெபய
* மதுைரக்கு புகழ் ெபற்ற மல

ஊ

- கும்பேகாணம்.

- மல்லிைக
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* தஞ்ைசக்கு அதிகம் விைளயும் பயி

- ெநல்

* இந்தியாவின் நறுமணப் ெபாருள்களின் ேதாட்டம் என்று அைழக்கப்படுவது - ேகரளா.
* தாவரத்தண்டின் கருநிறமான ைமயப்பகுதி எவ்வாறு அைழக்கப்படுகிறது? - வன்கட்ைட
* தாவரத்தண்டின் ெமன்ைமயான ெவளிப்பகுதி எவ்வாறு அைழக்கப்படுகிறது? - ெமன்கட்ைட
* ெமன்கட்ைட தாவரத்தின் ந>rைனக் கடத்த உதவுகிறது.
* தாவரங்களுக்கு வலிைமையயும், கடினத்தன்ைமையயும் உறுதிையயும் அளிப்பது வன்கட்ைட
* ெமன்கட்ைடைய விட அதிக உறுதியானது - வன்கட்ைட
* வன்கட்ைடைய எைவெயல்லாம் சிைதப்பதில்ைல - பூஞ்ைசகள், கைரயான்கள், துைளயிடும்
பூச்சிகள்.
* வன்கட்ைடயில் காணப்படுவது - பிசின், அரக்கு, ெரஸின் மற்றும் எண்ெணய்
* வன்கட்ைட - கடினத் தன்ைமயும், பூஞ்ைசகைள எதி க்கும் தன்ைமயும் ெகாண்டது.
* அதிக ெமருேகறும் தன்ைமயும், கட்டுமானப் பணிகளுக்கும் பயன்படுவது - வன்கட்ைட.
* நா

என்பது தாவரங்களிலிருந்து ெபறப்படும் ந>ண்ட ெமல்லிய உறுதியான இைழயாகும்.

* ேமற்புற நா களுக்கு எடுத்துக்காட்டு - பருத்தி, ேதங்காய் இலவம் பஞ்சு (விைதயின்
ேமற்புறத்தில் இருந்து ெபறப்படுகிறது)
* இைலகளில் இருந்து ெபறப்படும் நா கள் - இைல நா கள் (அன்னாச்சி, கற்றாைழ)
* தாவரத்தின் தண்டுப் பகுதியிலிருந்து ெபறப்படும் நா கள் - தண்டு நா கள் ( சணல்)
* நாருக்காக மட்டுமின்றி ேவறு சில பயன்பாடுகளுக்காக வள க்கப்படும் தாவரம் - ெஹம்ப்
என்ற சணல் தாவரம்.
* ெஹம்ப் என்ற சணல் தாவரத்தில் 85 சதவிகிதம் ெசல்லுேலாஸ் உள்ளதால் உயிr
பிளாஸ்டிக் தயாrக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.
* மண்ணில் மக்கும் தன்ைமயுைடயது - உயிr பிளாஸ்டிக்.
* இஞ்சி, மஞ்சள் ேபான்ற தாவரங்கள் தண்டுப் பகுதி தைரக்குக் கீ ழ் உள்ளைவ. இைவேய
உணைவச் ேசமிக்கும் ேவைலையச் ெசய்கிறது.
* தமிழகத்தில் கிருஷ்ணகிr மாவட்டத்தில் ஆண்டுக்கு 50,000 முதல் 75,000 டன் மாம்பழக்கூழ்
(Mango pulp) ெவளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ெசய்யப்படுகிறது.

உணவு
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* உடலுக்கு ஊட்டத்ைதத் தரும் ெபாருள்கைள உணவு என்கிேறாம்.
* உணவில், உடலுக்குத் ேதைவயான சத்துக்கைளேய ஊட்டச்சத்துகள் எனக் கூறுகிேறாம்.
* உடலுக்கு ஆற்றல் அளிப்பைவ - கா ேபாைஹட்ேரட்டுகள். ெகாழுப்பு.
* வள ச்சிைய அளிக்கக் கூடியைவ - புரதங்கள்
* உடலியல் ெசயல்கைள ஒழுங்குபடுத்துபைவ - ைவட்டமின்கள்
* உடலியக்கச் ெசயல்கைள ஒழுங்குபடுத்துபைவ - தாது உப்புகள்
* உணைவக் கடத்தவும், உடல் ெவப்பத்ைத ஒழுங்குப்படுத்துபைவ - ந>
* ெவள்ளrக்காயின் ந>rன் அளவு - 95 சதவிகதம்
* பாலில் ந>rன் அளவு - 87 சதவிகதம்
* முட்ைடயில் உள்ள ந>rன் அளவு - 73 சதவிகதம்
* காளானில் உள்ள ந>rன் அளவு - 92 சதவிகதம்
* உருைளக்கிழங்கில் உள்ள ந>rன் அளவு - 75 சதவிகதம்
* த பூசணியில் உள்ள ந>rன் அளவு - 99 சதவிகதம்
* ஒரு துண்டு ெராட்டியில் உள்ள ந>rன் அளவு - 25 சதவிகதம்
* காய்கறிகள், பழங்கைள நறுக்கிய பின் கழுவினால், அவற்றில் உள்ள ைவட்டமின் சத்துக்கள்
இழக்கப்படுகிறது.
* காய்கறிகள், பழங்களின் ேதால்களில் அதிகயளவில் ைவட்டமின்கள், தாது உப்புகள்
காணப்படுகின்றன.
* ைவட்டமின் D சூrய ஒளியின் உதவியுடன் ேதாலில் தயாrக்கப்படுகிறது.
* ைவட்டமின் A குைறப்பாட்டினால் மாைலக்கண் ேநாய் ஏற்படுகிறது.
* ைவட்டமின் B குைறப்பாட்டினால் ெபr-ெபr என்னும் ேநாய் ஏற்படுகிறது.
* ைவட்டமின் C குைறப்பாட்டினால் ஸ்க வி என்னும் ேநாய் ஏற்படுகிறது.
* ைவட்டமின் D குைறப்பாட்டினால் rக்கட்ஸ் என்னும் ேநாய் ஏற்படுகிறது.
* ைவட்டமின் E குைறப்பாட்டினால் மலட்டுத் தன்ைம ஏற்படுகிறது.
* ைவட்டமின் K குைறப்பாட்டினால் இரத்தம் உைறயாைம ஏற்படுகிறது.
* புரதம் குைறபாட்டினால் குவாஷிேயா கள், மராஸ்மஸ் ேபான்ற ேநாய்கள் ஏற்படுகிறது.
* கால்சியம் குைறப்பாட்டினால் எலும்பு மற்றும் பல் சிைதவு ஏற்படுகிறது.
* இரும்பு சத்து குைறப்பாட்டினால் இரத்த ேசாைக ஏற்படுகிறது.
* அேயாடின் குைறப்பாட்டினால் முன்கழுத்து கழைல ஏற்படுகிறது.
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* அைனத்து ஊட்டச் சத்துக்களும் சrயான விகிதத்தில் கலந்துள்ள உணேவ சrவிகித
உணவாகும்.
* ஊட்டச்சத்து மிகுந்த உணைவ உண்பதால் குைறபாட்டு ேநாய்கைளத் தவி க்கலாம்.
* சூrய ஒளி, கrயமில வாயு, ந> , பச்ைசயம் ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்தித் தாவரங்கள்
ஸ்டா ச் (ச க்கைர) தயாrப்பது - ஒளிச்ேச க்ைக
* உணவூட்டம் என்பது - உணைவ உட்ெகாள்ளுதல், ெசrத்தல், உட்கிரகித்தல்,
தன்மயமாக்குதல் என பல நிைலகைள உைடயது.
* தனக்குத் ேதைவயான உணைவத் தாேன தயாrத்துக் ெகாள்ளுதல் - தற்சா பு ஊட்ட முைற.
* தற்சா பு ஊட்ட முைறக்கு எடுத்துக்காட்டு - பசுந்தாவரங்கள், யூக்ளினா
* ஒட்டுண்ணி உணவூட்டத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு - கஸ்க்யூட்டா
* கஸ்க்யூட்டாவின் அறிவியல் ெபய
ெபய - அம்ைமயா

- கஸ்க்யூட்டா rஃெளக்ஸா( ஊ களில் அைழக்கப்படும்

கூந்தல், சடதாr, தங்கக்ெகாடி)

* புற ஒட்டுண்ணிகள் - ேபன், அட்ைடப்பூச்சி
* அக ஒட்டுண்ணி - உருைளப்புழு
* சாறுண்ணி - காளான்
* தாவரங்கைள மட்டுேம உண்பது தாவர உண்ணி (ஆடு, மாடு)
* விலங்குகைள மட்டுேம உண்பது மாமிச உண்ணி (புலி)
* தாவரங்கைளயும், விலங்குகைளயும் உண்பது அைனத்து உண்ணி (காகம்)
* பூச்சி உண்ணும் தாவரம் - ெநப்பந்தஸ், டிேராசீரா, யுட்rகுேலrயா
* ஸ்க வி ேநாய்க்கான அறிகுறி - பல் ஈறுகளில் இரத்தம் வடிதல்
* rக்கட்ஸ் ேநாய்க்கான அறிகுறி - வலிைமயற்ற வைளந்த எலும்பு
* மலட்டுத் தன்ைமக்கான அறிகுறி - குழந்ைதயின்ைம, ேநாய் எதி ப்பு தன்ைம குைறதல்
* இரத்தம் உைறயாைமக்கான அறிகுறி - சிறிய காயம் ஏற்படும்ேபாது அதிக இரத்தப்ேபாக்கு
ஏற்படுதல்.
* முன்கழுத்து கழைல ேநாய்க்கான அறிகுறி - கழுத்துப் பகுதியில் வக்கம்
>
காணுதல்
* இரத்த ேசாைக ேநாய்க்கான அறிகுறி - மயக்கம் வருதல், உடல் ேசா வு.
* எலும்பு மற்றும் பல் சிைதவு ேநாய்க்கான அறிகுறி - எலும்பு, பற்களின் வலிைம குைறதல்.
* மாைலக்கண் ேநாய்க்கான அறிகுறி - பா ைவக் குைறபாடு, மங்கிய ெவளிச்சத்தில் பா க்க
முடியாைம.
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* ெபr-ெபr ேநாய்க்கான அறிகுறி - ஆேராக்கியமற்ற நரம்பு, தைசச் ேசா வு.
* மராஸ்மஸ் ேநாய்க்கான அறிகுறி - குச்சி ேபான்ற ைக, கால்கள், ெமலிந்த ேதாற்றம், ெபrய
தைல, எைடக் குைறவு, உடல் மற்றும்

மூைள வள ச்சி குைறதல்.

* குவாஷிேயா கள் ேநாய்க்கான அறிகுறி - வள ச்சி தைடபடுதல், உப்பிய வயிறு, ைக மற்றும்
கால்களில் வக்கம்.
>

காந்தவியல்:
* காந்தத்தால் கவரப்படுவது - இரும்பு, நிக்கல், ேகாபால்ட்
* காந்தத்தால் ஈ க்கப்படும் ெபாருள் - காந்தத் தன்ைம உள்ள ெபாருள்கள்.
* வடக்ேக ேநாக்கும்முைன - வடதுருவம்.
* ெதற்ேக ேநாக்கும்முைன - ெதன்துருபவம்
* காந்த ஊசிப்ெபட்டிையப் பயன்படுத்தி திைசைய அறிந்துக் ெகாள்ள முடியும்.
* ஒய்வு நிைலயில் இருக்கும்ேபாது(தடங்கல் ஏதுமின்றி) காந்த ஊசியானது ேதாராயமாக
வடக்கு ெதற்கு திைசயிேலேய நிற்கும்.
* காந்தங்களின் எதிெரதி

துருவங்கள் - ஒன்ைறெயான்று ஈ க்கின்றன.

* காந்தங்களின் ஒத்ததுருவங்கள் - ஒன்ைறெயான்று விலக்குகின்றன.
* காந்தப் பாைறகைள மாக்னஸ் கண்டு பிடித்ததால் அதற்கு மாக்னட் என்று ெபய

வந்தது.

* காந்தங்கள் எப்ெபாழுது அதன் காந்தத் தன்ைனைய இழந்து விடுகின்றன? - ெவப்பப்படுத்தும்
ெபாழுதும், கீ ேழ ேபாடும்ெபாழுதும், சுத்தியால் தட்டும் ெபாழுதும்.
* காந்தத்தில் ஈ ப்புச் சக்தி அதிகமுள்ள பகுதி இருமுைனகள் ஆகும்.
* மின்காந்த ெதாட

வண்டிக்கு மிதக்கும் ெதாட வண்டி என்ற ெபயரும் உண்டு.

* ஒலி நாடா, ைகேபசி, ெதாைலக்காட்சிப் ெபட்டி, குறுந்தகடு, கணிணி ேபான்றவற்றிற்கு
அருகில் காந்தங்கைள ைவத்தால் அைவ காந்தத்தன்ைமைய இழந்து விடும்.
* புவி மிகப்ெபrய காந்தமாக ெசயல்வடுகிறது என்று அறிவித்தவ ? - 1600ல் வில்லியம்
கில்ப ட்.
* ெஜயண்ட் வல்
> எனப்படும் மிகப் ெபrய இராட்டினங்கைள இயக்க மின் காந்தங்கள் ேதைவ.
* மாக்னைடட் - ஒ

இயற்ைகக் காந்தம்

* இந்தியாவின் முதல் ெதாட வண்டி மும்ைபயிலிருந்து தாேனவுக்கு 1853ஆம் ஆண்டு
விடப்பட்டது.
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* மாலுமிகளுக்கு திைசகாட்டும் கருவிைய அளித்தவ கள் - சீன கள்

அளவடுகளும்
'
இயக்கமும்:
* ெதrந்த உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அளேவாடு, ெதrயாத அளைவ ஒப்பிட்டுப் பா ப்பது - அளவடு
>
எனப்படும்.
* ெதrந்த உறுதிபடுத்தப்பட்ட அளவு - அலகு எனப்படும்.
* ெபரும்பாலான அளவுகள் எண் மதிப்ைபயும், அலைகயும் ேச ந்ேத ெபற்றிருக்கும்.
* எந்த ஒ

அளவடும்
>
அைனவருக்கும் ஒேர அளைவத்தான் தரேவண்டும் என்பது - திட்ட

அளவடு
>
* மீ ட்ட , கிேலாகிராம், வினாடி ேபான்றைவ - திட்ட அலகுகளாகும்.
* நிளம், நிைற, காலம் - அடிப்பைட அளவுகள் ஆகும். இைவ ேவறு எந்த அளவுகைளக்
ெகாண்டும் ெபற இயலாது.
* FPS முைற - அடி, பவுண்டு, வினாடி
* CGS முைற - ெசன்டிமீ ட்ட , கிராம், வினாடி
* MKS முைற - மீ ட்ட , கிேலாகிராம், வினாடி
* பன்னாட்டு அலகு முைற ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - 1960. இதைன SI அலகு முைற என்ப .
* ந>ளம், நிைற, காலம் - SI அலகுமுைறயின் அடிப்பைட அளவுகளாகும்.
* ந>ளத்தின் அலகு - மீ ட்ட
* நிைறயின் அலகு - கிேலாகிராம்
* காலத்தின் அலகு - வினாடி
* 1மீ ட்ட

= 1000 மில்லிமீ ட்ட

* 1மீ ட்ட

= 100 ெசன்டிமீ ட்ட

* 1கிேலாமீ ட்ட

=1000 மீ ட்ட

ெகாண்டது.
ெகாண்டது.
ெகாண்டது.

* ஒரு கிராம் = 1000 மில்லி கிராம் ெகாண்டது.
* ஒரு கிேலாகிராம் = 1000 கிராம் ெகாண்டது.
* நிைறைய அளவிட சட்டத்தராசு, இற்பியல் தராசு, மின்னணுத் தராசு ேபான்றைவ
பயன்படுகிறது.
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* மணலில் உள்ள பருப்ெபாருளின் அளைவவிட அrசி, பஞ்சு ேபான்றவற்றின் பருப்ெபாருளின்
அளவு குைறவானது.
* ஒரு ெமட்rக் டன் என்பது 1000 கிேலாகிராம்.
* ஒரு மணி = 3600 வினாடிகைளக் ெகாண்டது.
* ஒரு குவிண்டால் = 100 கிேலாகிராம் ெகாண்டது.
* ஒரு வினாடி = 1000 மில்லி வினாடி ெகாண்டது.
* ஒரு வினாடி = 10,00,000 ைமக்ேரா வினாடி ெகாண்டது.
* ஒரு நிமிடம் - 60 வினாடி ெகாண்டது.
* ஒரு மணி = 60 நிமிடம் ெகாண்டது.
* ஒரு நாள் = 24 மணி ேநரம் ெகாண்டது.
* ஒரு ஆண்டு = 365 1/4 நாள்கள் ெகாண்டது.
* ஒரு ெமட்rக்டன் = 1000 கிேலாகிராம் ெகாண்டது.
* தங்கத்தின் நிைறைய அளக்க கிராம் என்ற அலைகப் பயன்படுத்துகிேறாம்.
* மாத்திைரகளில் உள்ள ேவதிப்ெபாருள்களின் நிைற - மில்லி கிராம் என்ற அலகால்
குறிப்பிடுகிேறாம்.
* ஒரு கிேலாகிராைம விட அதிக நிைறைய உைடய கரும்பு, பருத்தி ேபான்ற ெபாருள்கைள
அளக்க ெமட்rக்டன், குவிண்டால் என்ற அலைகப் பயன்படுத்துகிேறாம்.
* அrசி, ச க்கைர ேபான்றவற்ைற அளக்க கிேலாகிராம் என்ற அலைகப் பயன்படுத்துகிேறாம்.
* முற்காலத்தில் காலத்ைத அளக்க சூrயக் கடிகாரம், மணல் கடிகாரம், ந> க்கடிகாரம்
ேபான்றைவ பயன்படுத்தப்பட்டன.
* உசல் கடிகாரம், ைகக்கடிகாரம், நிறுத்துக்கடிகாரம் ேபான்றைவ காலத்ைத அளக்க
பயன்படுகின்றன.
* பூமியின் நிைறையப்ேபால் சூrயன் 3,20,000 மடங்கு அதிக நிைற ெகாண்டது.
* ேராேபாவின் தந்ைத எனப்படுபவ

- ஐசக் அசிேமா.

* ேராேபா என்பது பிலிப்ைபன்ஸ் ெமாழிச் ெசால்.
* ேராேபாவின் மூைளயாக ெசயல்படுவது - மின்னணுச் சில்லு(Chip)
* ேநரத்ைதப் ெபாருத்துப் ெபாருத்துப் ெபாருளின் நிைல மாறுவேத இயக்கம் ஆகும்.
* ெபாருத்து ஒரு ெபாருளின் நிைல மாறாமல் இருந்தால், அது ஒய்வு நிைலயில் உள்ளது
என்கிேறாம்.
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* ஒய்வும் இயக்கமும் ஒன்றிற்ெகான்று ெதாட புைடயது.
* ஒரு ெபாருள் ேந க்ேகாட்டுப் பாைதயில் இயங்கினால் அத்தைகய இயக்கம் ேந ேகாட்டு
இயக்கம்
* ேந ேகாட்டு இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - தாேன விழும் ெபாருளின் இயக்கம்,
மின்தூக்கியின் இயக்கம்(Lift)
* ஒரு ெபாருள் ஒரு புள்ளிைய ைமயமாக ைவத்து வட்டப் பாைதயில் இயங்கினால்,
அத்தைகய இயக்கம் - வட்ட இயக்கம் எனப்படும்.
* குைடராட்டினம், கடிகாரத்தின் முள், மாவு அைரக்கும் இயந்திரம் ேபான்றைவ வட்ட
இயக்கத்ைத ேச ந்தைவ.
* வட்ட இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - கடிகார முள்முைனயின் இயக்கம், மின்விசிறியின்
இறக்ைககளில் ஏேதனும் ஒ

இடத்தில் குறிக்கப்பட்ட புள்ளியின் இயக்கம்.

* சுழற்சி இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - பம்பரத்தின் இயக்கம், மின்விசிறியின் இயக்கம்,
குைட இராட்டினத்தின் இயக்கம்.
* சீரைலவு இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - ஊஞ்சலில் ஆடும் சிறுமியின் இயக்கம், சுவ
கடிகார ஊசலின் இயக்கம், சுண்டிவிடப்பட்ட

வைணக்
>
கம்பியின் இயக்கம், பூமிையச்

சுற்றி வரும் நிலவின் இயக்கம், சூrயைனச் சுற்றி வரும் பூமியின் இயக்கம்.
* தன்னிச்ைசயான இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு ெதாட்டியில் ந>ந்தும் மீ னின் இயக்கம், கால்
பந்தாட்டக்களத்தில் உள்ள பந்தின் இயக்கம்.
* அலகுகைள வrைசப்படுத்துக: வினாடி, நிமிடம், மணி, வாரம், மாதம், ஆண்டு, மில்லி
வினாடி, ைமக்ேரா வினாடி.
* ந>rல் வாழும் விலங்குகளில் மிகப்ெபrயதான ந>லத்திமிங்கலத்தின் ந>ளம் - 30 மீ ட்ட

வைர

இருக்கும்.

ெசல்லின் அைமப்பு:
* உயிrனங்களின் அடிப்பைட அைமப்பும், ெசயல் அலகும் ெகாண்டது - ெசல்
* நமது உடலின் அடிப்பைடக் கட்டைமப்பு - ெசல்
* ெசல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு - கி.பி.1665
* ெசல்ைல முதன் முதலில் பா த்தவரும், ெபய ைவத்தவரும் - இராபட் ஹ'க்
* ெசல்லுலா எனும் இலத்த>ன் ெமாழி ெசால்லுக்கு - ஒரு சிறிய அைற என்று ெபய .
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* ெவறும் கண்களால் எைத பா க்க முடியாது - ெசல்ைல
* ெசல்கைள எதன் உதவிக்ெகாண்டு காணமுடியும் - நுண்ேணாக்கி (Microscope)
* ெசல்சுவ

ெசல்லுேலாசினால் ஆனது.

* ெசல்லின் உட்கருைவயும், ெசல்லுக்குள்ேள தனி உலகம் இருப்பைதயும் கண்டறிந்தவ

-

இராப ட் பிெரளன்
* எைத சாப்பிடுவதற்கு முன்னும் அைத நுண்ேணாக்கியில் பா த்த பிறேக சாப்பிடும் பழக்கம்
உள்ளவ

- இராப ட் பிெரளன்.

* இராப ட் பிெரளன் ஆற்றிய பணி - ஆசிrய

பணி.

* ெதளிவற்ற உட்கரு மட்டுேம ெகாண்ட ெசல்ைல விஞ்ஞானிகள் - புெராேகrயாடிக்
ெசல்(எளிைமயான ெசல்) என அைழப்ப .
* ெசல்லின் ெவளிச்சுவ , உட்கரு உட்பட நுண்ணுறுப்புகள் அைனத்தும் ெகாண்ட ெசல்லிற்கு யூேகrயாட்டிக்ெசல்(முழுைமயான ெசல்) என்று ெபய .
* மனித உடலில் உள்ள ெசல்களின் எண்ணிக்ைக - 6,50,00,00 ெசல்கள்.
* கணிகங்கள் இல்லாத ெசல் - விலங்குெசல்
* தாவரெசல்லுக்ேக உrய நுண் உறுப்பு - கணிகம்.
* புேராட்ேடா என்றால் - முதன்ைம என்று ெபாருள்
* பிளாஸ்மா என்றால் - கூழ் ேபான்ற அைமப்பு என்று ெபாருள்.
* பிளாஸ்மா படலத்திற்கு உள்ேள இருக்கும் கூழ் - புேராட்ேடாபிளாசம்.
* ைசட்ேடாபிளாசம், உட்கரு இரண்ைடயும் உள்ளடக்கியது - புேராட்ேடாபிளாசம்.
* பிளாஸ்மா படலத்துக்கும் உட்கருவுக்கும் இைடப்பட்ட புேராட்ேடாபிளாசத்தின் பகுதி ைசட்ேடாபிளாசம்.
* ெசல்லின் உட்கருைவப் பாதுகாப்பதும், அது ெசால்லும் ேவைலைய தடங்கல் இல்லாமல்
ெசய்வது - ைசட்ேடாபிளாசம்.
* உட்கருவின் வடிவம் - ேகாளவடிவம்.
* உடல் வடிவத்ைத த> மானிப்பது - உட்கரு (நியூக்ளியஸ்)
* ஒரு தைலமுைறயிலிருந்து அடுத்த தைலமுைறக்கு மரபு சா ந்த பண்புகைள எடுத்துச்
ெசல்வது - உட்கரு.
* ெசல்லின் சுவாசம் ைமட்ேடாகாண்ட்rயாவிடம் உள்ளது.
* தாவர, விலங்கு ெசல்கள் எந்த வைகைய சா ந்த ெசல் - யூேகrயாட்டிக்ெசல்
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* பாக்டீrயா - புேராேகrயாடிக்ெசல் வைகைய சா ந்தது.
* விலங்கு ெசல்லில் மட்டுேம இருப்பைவ - ெசன்ட்ேராேசாம்
* விலங்கு ெசல்ைல சுற்றியுள்ள படலத்திற்கு ெபய

- பிளாஸ்மா

* ெசல்லுக்கு வடிவம் ெகாடுப்பது - பிளாஸ்மா
* புதிய ெசல்கைள உருவாக்குவது - ெசன்ட்ேராேசாம்.
* விலங்குகைளவிடத் தாவரம் இருகி இருப்பதற்குக் காரணம் - தாவரங்களின் ெசல்சுவ
அைமப்பு
* ெசல்லுக்கு வடிவத்ைதத் தரும் ெவளியுைற - ெசல்சுவ
* ெசல்லின் உள் உறுப்புகைளப் பாதுகாப்பது, ெசல்லுக்கு வடிவம் தருவது - ெசல்சுவ
* சத்து ந>ைர ேசமிப்பதும், ெசல்லின் உள் அழுத்தத்ைத ஒ

மாதிr ேபணுவதும் நுண்குமிழ்கள்

ேவைல.
* தாவர ெசல்லுக்கு ெசன்ட்ேராேசாம் இல்ைல.
* ெசல்லின் ஆற்றலின் ைமயம் - ைமட்ேடாகாண்ட்rயா
* ெசன்ட்ேராேசாம் என்னும் நுண்ணுறுப்பு - தாவர ெசல்லில் இல்ைல.
* தற்ெகாைலப்ைபகள் என அைழக்கப்படும் ெசல் உறுப்பு - ைலேசாேசாம்கள்
* ெசல்லின் கட்டுப்பாட்டு ைமயம் - உட்கரு (நியூக்ளியஸ்)
* ெசல்லின் ெசயல்கைளக் கட்டுப்படுத்தும் ேகாள வடிவம் ெகாண்ட நுண்ணுறுப்பு - உட்கரு.
* ெசல்லுக்குள் நுைழயும் நுண் கிருமிகைள அழிக்கும் பணியில் ஈடுபடும் ெசல் நுண்ணுறுப்பு ைலேசாேசாம்.
* மிகவும் ந>ளமான ெசல் - நரம்பு ெசல்
* நுண் குமிழ்கள் ெபrய அளவில் காணப்படும் ெசல் - ெவங்காயத்ேதாலின் ெசல்.
* புரதத்ைத உற்பத்தி ெசய்வது - rேபாேசாம்கள்.
* ெசல்லின் புரதத் ெதாழிற்சாைல - rேபாேசாம்கள்.
* ெசல்லுக்கு உள்ேள இருக்கும் ெபாருள்கைள ஒ

இடத்திலிருந்து மற்ேறா

இடத்திற்கு

ெகாண்டு ெசல்வது - எண்ேடாபிளாச வைல.
* உண்ணும் உணவிலிருந்து புரதச்சத்ைதப் பிrத்து எடுத்துச் ெசல்லுக்கும், நம் உடலுக்கும்
வலு ேச ப்பது - ேகால்ைக உறுப்புகள்.
* உணவு ெசrமானம் அைடய ெநாதிகைளச் சுரப்பது - ேகால்ைக உறுப்புகளின் ேவைல.
* புேராட்டாபிளாசத்திற்கு ெபய

இட்டவ

- ெஜ.இ.ப கின்ஜி
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* எலும்புகள் - ஈரப்பைசயற்ற சிறப்பு வைகச் ெசல்களால் ஆனது.
* இரத்தம் சிவப்புச் ெசல்களால் ஆனது என்று உலகிற்குக் கண்டுபிடித்து அறிவித்தவ

-

ஆண்டவன் வான் லூவன்ஹாக் (1675)

ஒளியியல்
* பூமி நிைலயாக இல்லாமல் தன்ைனத்தாேன சுற்றிக் ெகாண்டு சூrயைனயும் சுற்றி
வருகிறது என்ற ேகாப்ப
நிரூபித்தா

நிக்கஸ் கருத்திைன யா

தன்னுைடய ஆய்வுகள் மூலம்

- கலிலிேயா.

* கி.பி.1609ஆம் ஆண்டு ெதாைலேநாக்கிைய கண்டுபிடித்தவ

- கலிலிேயா

* சூrய ஒரு விண்மீ ன்; நிலவு ேகாளவடிவம் ெகாண்டது என கண்டுபிடித்தவ
* கலிலிேயா எந்த நாட்ைடச் சா ந்தவ

- கலிலிேயா.

- இத்தாலி

* கலிலிேயா கண்டுபிடித்த ெதாைலேநாக்கியால் சூrயக் குடும்பம் பற்றிய பல தகவல்கைள
ெதrந்து ெகாள்ள முடியும்.
* உலக விண்ெவளி ஆண்டு ெகாண்டாடப்பட்ட ஆண்டு - 2009 ஆம் ஆண்டு(ெதாைலேநாக்கி
கண்டுபிடித்து 400 ஆண்டுகள் நி்ைறவைடந்தைத ஒட்டி)
* கலிலிேயா கண்டுபிடித்த ெதாைலேநாக்கி கருவி தற்ேபாது இத்தாலி நாட்டின் ஃபிளாரன்ஸ்
நகrல் உள்ளது.
* எந்ெதந்தப் ெபாருள்கள் நமக்கு ஒளிையத் தருகிறேதா அைவ ஒளிமூலங்கள் என்கிேறாம்.
* ெபாருள்கைளப் பா க்க நமக்கு ேதைவயானது - ஒளி
* ஒளிரும் ெபாரும் ெபாருள்கள் - சூrயன் விண்மீ ன்கள், ெமழுவ த்தி, டா ச்விளக்கு
ேபான்றைவ.
* தாமாக ஒளிையத் தரும் ெபாருள்கள் - ஒளிரும் ெபாருள்கள்.
* தாமாக ஒளிையத் தராத ெபாருள்கள் ஒளிராப் ெபாருள்கள்.
* சந்திரன் ெபாலிவுடன் ெதrந்தாலும் அது ஒளிராப் ெபாருளாகும்.
* சூrய ஒளி புவிைய அைடய எடுத்துக்ெகாள்ளும் காலம் - 8 நிமிடங்கள் 20 வினாடிகள்.
* சூrயன், பூமி, சந்திரன் இைவ மூன்றும் ஒேர ேந ேகாட்டில் அைமயும் ேபாது உண்டாவது கிரகணங்கள்.
* சந்திரன் ெபாலிவுடன் ெதrந்தாலும் அது ஒளிராப்ெபாருள் ஆகும்.
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* ஒளி ேந ேகாட்டில் ெசல்கிறது.
* தன்வழிேய ஒளிையச் ெசல்ல அனுமதிக்காத ெபாருள்கள் - ஒளிபுகாப் ெபாருள்கள்.
* தன்வழிேய ஒளிையச் ெசல்ல அனுமதிக்கும் ெபாருள்கள் - ஒளிபுகும் ெபாருள்கள்.
* தன்வழிேய பகுதியாக ஒளிையச் ெசல்ல அனுமதிக்கும் ெபாருள்கள் - ஒளிகசியும்
ெபாருள்கள்.

ஆற்றலின் வைககள்:
* ேவைல ெசய்யத் ேதைவயான திறைமேய - ஆற்றல்
* ெவப்பம் ஒரு வைக ஆற்றல் என்பைதக் கண்டுபிடித்தவ

- ேஜம்ஸ் ஜூல்

* ஆற்றலின் அலகு - ஜூல்
* ெதாழிற்சாைலகள் இயங்க ேதைவயான ஆற்றல் - மின் ஆற்றல்
* ஒலி ஆற்றலால் வாகனங்கைள இயக்க முடியாது.
* நிலக்கrைய எrக்கும்ேபாது, அதன் ேவதியாற்றல் ெவப்ப ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது.
* காற்றாைலகளில் காற்றின் இயக்க ஆற்றல் மூலம் ெபறப்படுவது - மின்னாற்றல்
* அைசயும் இைல ெபற்றுள்ள ஆற்றல் - இயக்க ஆற்றல்
* உங்கள் உள்ளங்ைகையத் ேதய்க்கும்ேபாது ெவளிப்படும் ஆற்றல் - ெவப்ப ஆற்றல்.
* உராய்வின்மூலம் ெவளிப்படுவது - ெவப்ப ஆற்றல்.
* ஒலிெபருக்கியில் மின்னாற்றல் ஒலி ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது.
* மின்சார அைழப்பு மணி, வாகனங்களில் உள்ள ஒலி எழுப்பிகளில் மின் ஆற்றல் - ஒலி
ஆற்றலாக மாறுகிறது.
* டா ச் விளக்கில் ேவதியாற்றல் மின்னாற்றலாக மாறி அதிலிருந்து ஒளி ஆற்றல்
ெபறப்படுகிறது.
* எந்த ஒ

ஆற்றல் மாற்றத்திலும் ெமாத்த ஆற்றலின் அளவு - மாறாமல் இருக்கும்.

* மின்சார அடுப்பு, மின்சார சலைவப்ெபட்டி முதலியவற்றில் மின்னாற்றல் - ெவப்ப ஆற்றலாக
மாற்றமைடகிறது.
* சூrயனிடமிருந்து ெவளிப்படும் ெவப்ப ஆற்றலினால் கிைடப்பது - மைழ
* துணி விைரவில் உலரத் ேதைவப்படும் ஆற்றல் - சூrயனின் ெவப்ப ஆற்றல்
* தமிழ்நாட்டில் காற்றாைல மூலம் மின்சாரம் கிைடக்கும் இடங்கள்: கயத்தாறு(திருெநல்ேவலி
மாவட்டம்), ஆரல்வாய்ெமாழி (கன்னியாகுமr மாவட்டம்).
* மின்விளக்கில் மின்னாற்றால் - ஒளியாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது.
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* மின்விசிறியில் மின்னாற்றல் - இயக்க ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது.
* காற்றாைலகளில் காற்றின் இயக்க ஆற்றல் மூலம் ெபறப்படுவது - மின்னாற்றல்
* ந>

ஆற்றல் மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி ெசய்யப்படும் இடங்கள் - ேமட்டூ , பவானி சாக .

* நிைல ஆற்றல் - ஒரு ெபாருள் அதன் நிைலையப் ெபாருத்ேதா அல்லது வடிவத்ைதப்
ெபாருத்ேதா ெபற்றுள்ள ஆற்றல்
* இயக்க ஆற்றல் - இயக்கத்தில் உள்ள ெபாருள் ெபற்றுள்ள ஆற்றல் (எ.கா: நகரும் ேபருந்து,
ஒடும் குதிைர, பாடும் ந> )
* காற்றின் இயக்க ஆற்றைலக் ெகாண்டு காற்றாைலகள் மூலம் மின்னாற்றைலத் உற்பத்தி
ெசய்யலாம்.
* ேவதிவிைனயின் ேபாது ெவளிப்படும் ஆற்றல் - ேவதியாற்றல்.(எ.கா:மரம்,
நிலக்கr,ெபட்ேரால்)
* எrப்ெபாருள்களில் உள்ள ேவதி ஆற்றல் ெவப்ப ஆற்றலாகவும், ஒளி ஆற்றலாகவும்
மாற்றமைடகிறது.
* மின்கலன்களில் உள்ள ேவதி ஆற்றலில் இருந்து மின் ஆற்றல் கிைடக்கிறது.
* ஒளிச்ேச க்ைகயின் ேபாது தாவரங்கள் சூrயனிடமிருந்து ெபறும் ஒளி ஆற்றைல எந்த
ஆற்றலாக ேசமித்து ைவக்கும் ஆற்றல் - ேவதி ஆற்றல்
* ஆற்றைல ஆக்கேவா, அழிக்கேவா முடியாது ஒரு வைக ஆற்றைல மற்ெறாரு வைக
ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் என்பது ஆற்றல் அழிவின்ைம விதி.
* ஆ க்கிமிடிஸ் வாழ்ந்த காலம் - கி.மு. 212 ஆம் ஆண்டு.
* ஆ க்கிமிடிஸ் கிேரக்க நாட்ைடச் ேச ந்தவ .
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