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  = tpj;aghujp nkl;hpf; Nky;epiyg;gs;sp 
rf;fuhk;ghisak;> mfuk; (po)>vyr;rpg;ghisak; 

jpUr;nrq;NfhL(Tk) ehkf;fy;(Dt) 637202. 
Cell :99655 31727 

gj;jhk; tFg;G 
,uz;lhk; ,ilg;gUtj; Njh;T – etk;gu; 2019 

mwptpay; -  
Neuk;: 1.15 kzp   TENTATIVE ANSWER KEY    kjpg;ngz;fs; : 50 

 

வி.ண்  ோதிப்பொண் 

I.  சரிௌ விடைடௌத் தேர்ந்பேடுத்து ழுதுக. 8x1=8 

1.  ஆ) 20KHz 1 

2.  இ) ைப்ௐர் விடௐவு 1 

3.  ஈ)  Co60 1 

4.  ஆ) இௌற்பிௌல் சோநிட 1 

5.  ஆ) ஈேர் 1 

6.  ஆ)  J.W. கர்ஸ்பொர்கர் 1 

7.  ஆ) ப்ஸ்ட்ரிக்ஸன் ண்தை நியூக்ளிௌஸ் 1 

8.  ஆ) புடகயிட 1 

II. டதௌனும் ஆறு விக்களுக்கு விடைௌளி 

வி.ண். 10க்கு கண்டிப்ொக விடைௌளிக்கவும் 

6x2=12 

9.  1. ோடக்கங்களில் கற்றில் ஈ்ப்ொேம் அதிகரிக்கும்  

2. கற்றின் ஈ்ப்ொேம் அதிகரிக்கும் தொது எலியின் திடசதகமும் 

அதிகரிக்கிது. 

3. த ேன் ோடக்கங்களில் பேடவிலிருந்து ்க்கூடி 

எலிடௌத் பேளிக்க தகட்க முடிகிது. 

 

 

2 

10.  விடயின் தொது நிட ழு (m) = 1kg 

எளியின் திடசதகம் (c) = 3x108மீவி-1 

ன்ஸ்டீன் நிட ஆற்ல் 

                                              E =mc2 
                                              E =1x(3x108)2 
                                              E  =9 x 1016J 

1 
 
 

1 

11.  த்ேட க்ங்கந்ே பொட்ைசிௌம் பொர்ோங்கதட் அல்து அமிம் 

கந்ேபொட்ைசிௌம் – டை– குத்தோட் கட்சட பகண்டு 

ஆக்சிஜதற்ம் அடைௌச் பசய்து த்ேயிக் அமித்டே ேௌரிக்கம். 

CH3CH2OH 
𝐾𝑀𝑛𝑂4/𝑂𝐻

−

2[𝑂]
    CH3COOH+H2O 

த்ேல்   த்ேயிக் அமிம் 

 

2 

12.  அ)  A ோற்றும்  R சரி,   R, A  விௐக்குகிது. 
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13.  ொடிங்களின் ௌதிட அற்றில் உள்ௐ கதிரிௌக்கத் ேனிோங்கௐல் 

கண்டுபிடிக்கம். அத்ேனிோங்கள் கர்ொன், யுத்னிௌம், கரீௌம் ோற்றும் 

பொட்ைசிௌோக இருக்கம். இட பேல் ே்விௌல் ோற்றும் 

ோனுைவிௌலில் ோனிேப் ொடிங்களின் ௌதிடயும் சுடிகளின் 

கத்டேயும் அறிௌ உேவுகின்.  

கதிரிௌக்கக் கர்ொன் (C
14
)கஅௐவு முட 

இந்ேக் கதிரிௌக்கக் கர்ொன் முடடௌக் கண்டுபிடித்ேர் W.F. லிபி (1956). 

உயிரிந்ே ே்ங்களும் விங்குகளும் கர்ொட உட்பகள்தில்ட. 

அேன் பின்பு அற்றிலுள்ௐ கர்ொன் அழிௌத் பேைங்குகிது. உயிரிந்ே 

ே்த்தில் அல்து விங்கில் உள்ௐ கர்ொன் (C
14
) அௐடக் பகண்டு 

அந்ேத் ே்ம் அல்து விங்கு ப்தொது உயிரிந்ேது ன்ொடே அறிந்து 

பகள்ௐமுடியும். 

 

14.  அ) ேறு 

 சரிௌ கூற்று : ‘க ோல்டன் ரரஸ்’ ஒரு மரபுப்பண்பு மோற்றம் செய்யப்பட்ட 

அரிசி 

ஆ) ேறு 

சரிௌ கூற்று : செயற்ர க்  ருவுறுதல் என்பது உடலுக்கு செளிகய 

நரடசபறும்  ருவுறுதலோகும் 

1 

 

 

1 

15.  நிடவுே ொல்பகழுப்பு அமிம் : 

சூரிௌகந்தி ண்பெய், பகட்டைகள், பகழுப்புள்ௐ மீன் 

2 

16.  ேறு. 

க்ெம்: ோதுடக் குடிப்ொேல் அதில் உள்ௐ ஆல்கஹல் உைலில் 

ை்ம்புேௐர்ச்சி ோற்றும் குைல், கல்லீ்ல் தொன் உறுப்புகள் 

ொதிப்ொடைகின் 

1 

1 

III.  டதௌனும் ைன்கு விக்களுக்கு விடைௌளி 

வி.ண். 19 க்கு கண்டிப்ொக விடைௌளிக்கவும் 

4x4=16 

17.  ைப்ௐர் விடௐவு 

எலி மூத்திற்கும், தகட்குைருக்கும் இடைதௌ சர்பிௌக்கம் இருக்கும் தொது, 

தகட்குை்ல் தகட்கப்ொடும் எலியின்அதிர்பண்ெது, எலி மூத்தின் 

அதிர்பண்ணிலிருந்து ோறுது தொல் தேன்றும். இந்நிகழ்வு ைப்ௐர் 

விடௐவு ப்ொடும். 

ைப்ௐர் விடௐவின் ொௌன்ொடுகள் 

அ. கம் என்றின் தகத்டே அௐவிடுேல்  

கரின்கரில் பொருத்ேப்ொட்டிருக்கும் கருவி என்று மின்கந்ே 

அடடௌ உமிழும். இந்ே அடௌது சடயில் தகோக பசல்லும் 

கத்தின் மீது ொட்டு திப்ளிக்கப்ொடும். திப்ளித்ே அடயின் 

அதிர்பண்ணில் ோற்ம் ற்ொடும். அந்ே அதிர்பண்ணின் ோற்த்டேப் 

ொௌன்ொடுத்தி கத்தின் தகத்டேக் கெ இௌலும். இது அதிதக 

கங்கடௐக் கண்கணிக்கஉேவுகிது.  

ஆ. துடெக்தகள் என்றின் பேடவிடக் கெக்கிடுேல்  

துடெக்தகள் என்று புவியிலிருந்து பகு பேடவிற்குச் பசல்லும் தொது, 

அேல் உமிப்ொட்ை த்டிதௌ அடகளின் அதிர்பண் குடயும். அந்ே 

அதிர்பண்ணின் ோற்த்டேப் ொௌன்ொடுத்தி துடெக்தகளின் 

இருப்பிைத்டேக் கண்ைறிௌம்.  
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இ. த்ைர் (RADAR – Radio Detection and Ranging)  

த்ை்து அதிர்பண் மிக்க த்டிதௌ அடகடௐ ஆகௌ விோத்டே 

தைக்கி அனுப்பும். திப்ளித்து ரும் த்டிதௌ அடகடௐ த்ைர் 

நிடௌத்தில் உள்ௐ ற்பிக் கண்ைறியும் அதிர்பண்ணில் உள்ௐ 

தறுொட்டைக் பகண்டு விோத்தின் தகத்டேக் கெக்கிைம்.  

ஈ. தசர் (SONAR – Sound Navigation and Ranging)  

தசர் கருவியின் மூம் நீரில் அனுப்ொப்ொட்ை ோற்றும் திப்லித்ேக் 

கதிரின் அதிர்பண் தறுொட்டைக் பகண்டு கைல் ழ் உயிரிங்கள் 

ோற்றும் நீர் முழ்கிக் கப்ொல்கடௐக் கண்ைறிௌம் 

18.  gz;Gfs;  My;gh () 
fjph;fs;  

gPl;lh () 
fjph;fs; 

fhkh () fjph;fs; 

jd;ik ,uz;L 
GNuhl;lhd;fs; 
kw;Wk; ,uz;L 
epAl;uhd;fs; 
nfhz;l P̀ypak; 
mZtpd; cl;fU 
(2He4)MFk;. 

,it 
midj;J 
mZf;fspYk; 
fhzg;gLk; 
mbg;gilj; 
Jfs;fshd 
vyf;l;uhd;fs; 
MFk; (-1e

0) 

,it 
/Nghl;lhd;fs; 
vdg;gLk; 
kpd;fhe;j 
miyfs; MFk;.  

kpd;Rik ,it 
Neh;kpd;Rik 
kpd;Rik = +2e 

,it vjph; 
kpd;Rik  
kpd;Rik = -e 

,it 
kpd;Rikaw;wit 
kpd;Rik = Rop  

madpahf;Fk; 
jpwd; 

,it gPl;lh 
Jfs;fistpl 
100 klq;Fk;> 
fhkhj; 
Jfs;fistpl 
10>000 klq;Fk; 
mjpfk;. 
 

kpfTk; FiwT xg;gPl;lstpy; 
kpfTk; FiwT 

CLUTk; 
jpwd; 

kpfTk; Fiwe;j 
jpwd; cilaJ. 
(mjhtJ 
jbkdhd 
jhisf; nfhz;L 
,tw;iwj; jLj;J 
tpl KbAk;) 

My;gh 
fjph;fistpl 
mjpf CLUTk; 
jpwd; 
nfhz;lit. 
(nky;ypa 
jfl;bd; topNa 
,it 
CLUtpr; 
nry;Yk;)  

gPl;lh 
fjph;fistpl kpf 
mjpf CLUTk; 
jpwd; 
nfhz;lit. 
(jbkdhd 
cNyhfq;fspd; 
topNa CLUtpr; 
nry;Yk;)  

kpd; kw;Wk; 
fhe;jg; 
Gyq;fshy; 
Vw;gLk; 
tpisT 

tpyf;fkilAk;. 
(/g;skpq; 
,lf;if 
tpjpg;gb)  

tpyf;fkilAk;> 
Mdhy; 
My;ghj; 
Jfs;fs; 
tpyfyilAk; 
jpirf;F 
vjpuhd 
jpirapy; 
tpyfyilAk;. 
(/gpskpq; 
,lf;if 
tpjpg;gb)  

tpyfyilahJ 

jpirNtfk;  xspapd; 
jpirNtfj;jpy; 
1

10
 Kjy;  

1

20
  

klq;F 

xspapd; 
jpirNtfj;jpy; 
9

10
  klq;F 

jpirNtfj;jpy; 

xspapd; 
jpirNtfj;jpy; 
nry;Yk;. 
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19.  [OH–]   =    1× 10-11 M 

 POH    =     –log10[OH
-
] 

             =  - log10[10
-11

] 

               = - (–11 × log10

10
) 

      = -  (–11) = 11 

 pH + pOH = 14 

pH = 14 – pOH= 14 – 11= 3 

 
2 
 
 
 
 
 

2 

20.  ொடி ரிடச ன்ொது எத் பொது மூக்கூறு ய்ப்ொட்டையும் எத்ே 

ததிப் ொண்புகடௐயும் பகண்ை எத் பேகுதி அல்து எத் டகயில் 

உள்ௐ கரிோச் தசர்ோங்கடௐக் குறிப்ொேகும். ொடிரிடசயில் அடுத்ேடுத்ே 

தசர்ோங்கள் CH2 ன் பேகுதிௌல் தறுொடும். 

ொடிரிடச தசர்ோங்களின் ொண்புகள்(டதௌனும் 3) 

 எரு ொடி ரிடசயில் உள்ௐ அடுத்ேடுத்ே தசர்ோங்கள் போத்திலீன் CH2 

ன் பொது தறுொட்டிலும் மூக்கூறு நிட14 amu (அணுநிட 

அகிலும்) தறுொடுகின்.  

 எரு ொடி ரிடசயில் உள்ௐ அடத்து தசர்ோங்களும் எத் டக 

ேனிோங்கடௐயும், விடச் பசௌல் பேகுதிகடௐயும் பொற்றிருக்கும்.  

 எரு ொடிரிடசயிலுள்ௐஅடத்து தசர்ோங்கடௐயும் எத்பொது 

ய்ப்ொட்டில் குறிப்பிை இௌலும். .க அல்தகன்கள் CnH2n+2  

 மூக்கூறு நிடயின் அதிகரிப்டொப் பொறுத்து தசர்ோங்களின் 

இௌற்ொண்புகள் எழுங்க முடயில் ோறுகின்.  

 ல்ச் தசர்ோங்களும் எத்ே ததிவிடகளில் ஈடுொடுகின்.  

 ல்ச் தசர்ோங்கடௐயும் எத்முடயில் ேௌரிக்க இௌலும்.  

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

21.  1. புதிௌ டகத் ே்ங்களின் அறிமுகம்.  2.தேர்வு பசய்ேல்  

3. ொன்ோௌ ொயிர்ப்பொருக்கம்    4. சடுதிோற்ப்ொயிர்ப்பொருக்கம்  

5. கப்பிோக்கம் 

புதிௌ டகத் ே்ங்களின் அறிமுகம் 

 இது அதிக ோகசூல் ேரும் ே் டககடௐ எரு இைத்தில் இருந்து 

ோற்பரு இைத்துக்கு அறிமுகம் பசய்யும் பசௌல்முடௌகும். இத்ேடகௌ 

ே்ங்கள் அௌல் இங்கள்  அடக்கப்ொடுகின். 

 இவ்று இக்குோதி பசய்ௌப்ொட்ை ே்ங்களில் தைய்க் கிருமிகளும், 

பூச்சிகளும் இருக்கம். த அட அறிமுகம் பசய்ௌப்ொடுேற்கு 

முன்ர் ே் தைய்த் பேற்றுத் ேடுப்பு முடகள் மூம் முற்றிலும் 

தசதிக்கப்ொடுகின். 

 டுத்துக்கட்ைக தொசிதௌஸ் முங்தக ன் உளுந்து ்கம் சீவில் 

இருந்து அறிமுகம் பசய்ௌப்ொட்ைது. 

தேர்வு பசய்ேல் 

 புத்தேற்த்டே அடிப்ொடைௌகக் பகண்டு சிந்ே ே் ்கங்கடௐத் 

ே்க் கூட்ைத்தில் இருந்து பிரித்பேடுக்கும் ொம் பொரும் முட‚தேர்வு 

பசய்ேல்‛ ஆகும். 

தேர்வு முடகள் மூன்று டகௌ தேர்வு முடகள் உள்ௐ.  

1. கூட்டுத்தேர்வு முட 
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2. தூௌ ரிடசத்தேர்வு முட 

3. தொத்துத்தேர்வு முட(குதௐல் தேர்வு முட)கூட்டுத் தேர்வு முட 

 ொடகப் ொண்புகள் பகண்ை ே்ங்களின் கூட்ைத்தில் இருந்து 

விரும்ொத்ேக்க ொண்புகடௐக் பகண்ை சிந்ே ே்ங்களின் விடேகள் 

தசகரிக்கப்ொடுகின். 

 இந்ே விடேகளிலிருந்து இ்ண்ைம் ேடமுட ே்ங்கள் 

உருக்கப்ொடுகின். இச்பசௌல்முட ழு அல்து ட்டு 

ேடமுடகளுக்குத் பேைர்ந்து பசய்ௌப்ொடுகிது. இறுதியில் 

தேர்ந்பேடுக்கப்ொட்ை விடேகள் அதிக ண்ணிக்டகயில் உற்ொத்தி 

பசய்ௌப்ொட்டு, விசயிகளுக்கு ொயிரிடுேற்கக விநிதௌகிக்கப்ொடுகிது. 

 தர்க்கைட ்கங்கௐ TMV – 2 ோற்றும் AK-10 ஆகிௌட 

கூட்டுத்தேர்வுக்க சி டுத்துக்கட்டுக்கள் ஆகும். 

தூௌ ரிடசத் தேர்வு முட 

 தூௌ ரிடசன்ொது ‚ேனி உயிரியில் இருந்து ேற்கப்பு மூம் 

பொப்ொட்ை சந்ேதி‛ ஆகும். இது ‚ேனித்ே்த்தேர்வு‛ வும் 

அடக்கப்ொடுகிது. 

 இம்முடயில் ேன் ோக்ந்ேச்தசர்க்டகக்கு உட்ொடுத்ேப்ொட்ை எரு 

ேனித்ே்த்தில் இருந்து ்ௐோ ே்ங்கள் தேர்ந்பேடுக்கப்ொட்டு, 

ேனித்ேனிதௌ அறுடைச் பசய்ௌப்ொடுகின் 

 அற்றில் இருந்து ே் சந்ேதிகள் ேனித்ேனிதௌ ோதிப்பீடு 

பசய்ௌப்ொடுகின். அற்றுள் மிகச் சிந்ேது ‘தூௌ ரிடச‛  

பளியிைப்ொடுகிது. இந்ேசந்ேதிகள், புத்தேற்த்திலும் ஜீக்கத்திலும் 

எத்துக் கெப்ொடுகின். 

தொத்துத் தேர்வு முட 

 எரு ேனித்ே்த்திலிருந்து உை இப்பொருக்கம் அல்து ொலி 

இப்பொருக்கத்தின் மூம் உருக்கப்ொட்ை ே்ங்களின் கூட்ைதோ 

குதௐன்கள் ப்ொடுகின். 

 இேன் மூம் உரு அடத்து ே்ங்களும் புத்தேற்த்திலும் 

ஜீக்கத்திலும் எத்துக் கெப்ொடுகின். 

ொன்ோௌ ொயிர்ப்பொருக்கம் 

 ொலிப்பொருக்கம் பசய்யும் ே்ங்களின் உைபசல்களில் இ்ண்டு 

முழுடோௌ பேகுதி குத்தோதசம்கள் உள்ௐ. இதுத 

இ்ட்டைோௌம் (2n) ப்ொடும். 

 தகமீட்டுகளில் (இச்பசல்களில்) எத்எரு பேகுதி குத்தோதசம் 

ோட்டுதோ உள்ௐது. இது ‚எற்டோௌம்‛ (n) ன்று அடக்கப்ொடுகிது 

 இ்ண்டுக்கும் தோற்ொட்ைபேகுதி குத்தோதசம்கடௐக் பகண்ை 

உயிரிம் ‚ொன்ோௌம்‛ (Greek : Polys = many + aploos= One fold + 

eidos=form) ப்ொடும் 

சடுதிோற் ொயிர்ப்பொருக்கம் 

 எரு உயிரித்தின் DNA வின் நியூக்ளிதௌடைடு ரிடசயில் திடீப் 

ற்ொடும், ொ்ம்ொரிௌத்துக்கு உட்ொடும் ோற்தோ சடுதிோற்ம் ப்ொடும் 

 இது ோ்பிௌல் தறுொடுகடௐஉண்ைக்குேன் மூோக, 

உயிரிங்களில் ோற்ங்கடௐற்ொடுத்தும் பசௌல் ஆகும் 

 சடுதிோற்த்டேத்தூண்டும் க்ணிகள் ‚மியூைபஜன்கள்‛ அல்து 

‚சடுதிோற்த் தூண்டிகள்‛ ப்ொடும். 
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கப்பிோக்கம் 

 கப்பிோக்கம் ன்ொது ‚இ்ண்டு அல்து அேற்கு 

தோற்ொட்ைடகத்ே்ங்கடௐக் கப்பு பசய்து, அற்றின் விரும்ொத்ேக்க 

ொண்புகடௐ, ‚கப்புயிரி‛ ன் எத் சந்ேதியில் பகண்டு ரும் 

பசௌல்முட ஆகும். 

 கப்புயிரிௌது என்று அல்து அேற்கு தோற்ொட்ைொண்புகளில் இ்ண்டு 

பொற்தட்யும் விை தோம்ொட்ைேக இருக்கும் 

 டிரிட்டிக்தகல் ன்ொது ோனிேன் உருக்கிௌ முேல் கப்பி 

ேனிௌோகும். இது தகதுடோ(டிரிட்டிகம் டியூ்ம், 2n = 28) ோற்றும் 

ட்(சீதகல் சிரிதௌல், 2 n = 14) ஆகிௌற்ட கப்பு பசய்ேேல் 

கிடைக்கப் பொற்து. 

 இேல் உரு F
1 
கப்புயிரி ௐோற்து (2n = 21). பின்ர் 

கல்ச்சிசிடப் ொௌன்ொடுத்தி, அேன் குத்தோதசம் ண்ணிக்டகடௌ 

இ்ட்டிப்ொடைௌச் பசய்து, உருக்கப்ொட்ைதே டிரிட்டிக்தகல் (2n = 42) 

ன் பஹக்சபிௐய்டு ஆகும். 

22.   ோக்கள் ோதுகுடிப்ொேற்கும், தொடே பொருள்கள் 

ொௌன்ொடுத்துேற்கும் ொ க்ெங்கள் உள்ௐ. 

தசேடக்ககவும், விடௐௌட்டிற்ககவும், ோநிம்ோதிக்ககவும், 

கடக்ககவும், ோ அழுத்ேத்திற்ககவும் ோது அருந்துகிர்கள். 

 அவ்ப்தொது ைடைபொறும் விக்களில் ோது ோற்றும் தொடே 

ொக்கம் உள்ௐர்கள் எவ்பரு ைளும், அர்களுடைௌ 

ழ்க்டகயில் ொல்தறு  டகௌ பி்ச்சடகடௐ சந்திக்க 

தண்டியுள்ௐது. 

 இந்ே க்ெங்களுக்கக ோது ொக்கத்திற்கு அடிடோௌர்கள் 

ளிேக மீண்டு ்முடிௌவில்ட. 

 ோது குடிப்ொர்கள் சுட ோற்றும் ோெத்திற்ககவும் 

அருந்துகிர்கள். 

 ோது அருந்துதில் உைல் லிடோ ோற்றும் எருசி 

பி்ச்சடகளில் ேற்கலிக தீர்வு ற்ொடும் ன்கி ே 

ைம்பிக்டகயில் ோது அருந்துகிர்கள். 

 ோது அருந்துதிலிருந்து அர்கள் விட்வில் விடுொை முடிௌேேற்கு 

பின்ரும் க்ெங்களும் முக்கிௌோகின். 

 பேைர்ந்து ோதுகுடிக்கும் ொக்கம் உள்ௐர்கள் உைடிௌக 

ோது குடிக்கும் ொக்கத்தில் இருந்து மீௐ முடிதில்ட. 

 ோது ொக்கம் உள்ௐர்கள் ேங்கடௐக் கட்டுப்ொடுத்தும் 

ோலிடோ குன்றிௌர்கௐக இருப்ொேல் அர்கௐல் 

இப்ொக்கத்திலிருந்து ளிதில் விடுொைமுடிதில்ட. 

 அர்கள் ைைப்பு உண்டோகடௐ திர்பகள்ௐ ேௌங்குேல்  

இப்ொக்கத்திலிருந்து ளிதில் விடுொைமுடிதில்ட. 

 ேங்கௐது கட, ோஅழுத்ேம் தொன்ற்ட அர்கள் 

குடிப்ொக்கத்தின் மூம் ோடக்க, ோக்க முடியும்  

ைம்புேல்  இப்ொக்கத்திலிருந்து ளிதில் 

விடுொைமுடிதில்ட. 
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IV. அடத்து விக்களுக்கும் விடைௌளி 2x7=14 

23.  திப்லி :  

எலி அடகள், ொ்ப்புகளில் தோதி பி்திொலிக்கப்ொடும் நிகழ்த திப்லி 

ஆகும்.    .க.  சுர்கள், தோற்கூட்கள், ோடகள் 

அ) திப்லி தகட்ொேற்க இ்ண்டு நிொந்ேடகள் : 

 ோனிேர்கௐல் தகட்கப்ொடும் எலிௌது, ைோது கதுகளில் 0.1 

விைடிகளுக்கு நிடத்திருக்கும்.  

 தைம் இ்ண்டு எலிகடௐக் தகட்கதண்டுோல் இ்ண்டு 

எலிகளுக்கும் இடைதௌக இடைபளி குடந்ேொட்சம் 0.1 

விைடிகள்இருக்கதண்டும்.  

 எலி மூத்திற்கும் திப்லிக்கும் ொ்ப்பிற்கும் இடைதௌஉள்ௐ 

பேடது கீழ்க்கணும் சோன்ொட்டை பூர்த்தி  

பசய்ௌதண்டும். 

             
 திடசதகம் கற்றில் 344 மீவி-1 க் கருதில் திப்லிக் 

தகட்ொேற்க குடந்ேொட்சத் பேடவு 17.2 மீ ஆகும். 

ஆ) திப்லியின் ோருத்து ொௌன்கள் : 

 திப்லித் ேத்தும் ோகப்தொறிௌல் துடயில் அல்ட்்தசதகி்பி 

கருவியில்  ொௌன்ொடுகிது. இடேப் ொௌன்ொடுத்தி ேயின் 

கருப்டொயில் உள்ௐ கருவின் ௐர்ச்சியிட ஆ்ய்ந்ேறிௌப் 

ொௌன்ொடுகிது.  

 இந்ேக் கருவி மிகப் ொதுகப்ொது பனில் இதில் தீங்க 

விடௐவிக்கும் கதிர்கள் துவும் ொௌன்ொடுத்ேப்ொடுதில்ட. 

2 
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 (அல்து) 

அ)  H3O+ (aq)+ OH-(aq) 

ஆ) Kw = [H3O+] [ OH-] 

இ) அமித் ேன்டோ, ைடுநிடத்ேன்டோ 

ஈ) i) தகோது       ii) போதுது 

உ) இ்ட்டை இைப்பொௌர்ச்சி விட (அல்து) வீழ்ப்ொடிக்கல் விட 

 

1 

1 

2 

2 

1 

24.  கல்ேல்  

சிலிக்கதொன் கனிோங்கள், இந்ே உயிரியின் உள்தௐ ஊடுருவி, 

திசுக்கடௐ அழித்து எரு ொட தொன் புடேப்ொடித்டே உருக்குகிது. 

இந்ேடகப் ொடிோேலில் கடி ோற்றும் போன்டோௌ ொகங்கள் ொடிம் 

ஆகின். பொரும்ொலும் லும்புகளும் ோ்க்கட்டைகளும் இம்முடயில் 

ொடிம் ஆகின்.  

அச்சு ோற்றும் ர்ப்பு  

ே்ம் அல்து விங்கு ொடகளுக்கு இடைதௌ அதே அடோப்பு ோோல் 

ொேப்ொடுத்ேப்ொடுகிது. ொடிவுகளுக்கு இடைதௌ உயிரிகள் புடேவுறும் தொது 
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நித்ேடி நீரில் அவ்வுயிரியின் உைல் சிடேக்கப்ொட்டு ஏர் பற்றிைம் 

உருகிது. அந்ே பற்றிைத்தில் புடேயுண்ை ே்ம் அல்து விங்கு 

தொன் ஏர் அச்சு ற்ொடுகிது. இேன் மூம் ைம்ோல் அந்ே உயிரியின் 

உள்ௐடோப்டொ அறிௌ இௌது. பின்பு கனிோங்கள் அல்து ொடிங்கள் 

இந்ே பற்றிைத்டே நி்ப்பும். இது ர்ப்பு ப்ொடும்.  

ொேப்ொடுத்ேல்  

ொனிக்கட்டி அல்து ோ்ங்களின் ேண்டுப்ொகுதியில் கசியும் பிசின் 

தொன்ற்றில் ொதியும் உயிரிகள் அழுகிப் தொகோல் 

ொதுகக்கப்ொடுகின். முழுத்ே்ம் அல்து விங்கு இம்முடயில் 

ொேப்ொடுத்ேப்ொடுகிது.  

அழுத்திௌ சின்ங்கள்  

கைலுக்கு அடியில் உள்ௐ இந்ே உயிரிங்களின் கடி உறுப்புகள், 

ொடிவுகௐல் மூைப்ொடுகிது. ொடிவு உருேல் பேைர்ச்சிௌக ைைபொற்று, புடே 

உயிர்ப்ொடிோக ோறுகிது.  

ஊடுருவுேல் அல்து ொதிலீட்டுேல்  

சி தடௐகளில் கனிோப் ொடிோது பசல் சுட்த் ேண்டிச் பசல்கிது. 

இந்ேக் கனிோ ஊடுருது சிலிக, கல்சிௌம் கர்ொதட், போக்னீசிௌம் 

கர்ொதட் தொன் கனிோங்கௐல் நி்ப்ொப்ொடுகிது. கடிப்ொகுதிகள் 

கட்க்கப்ொட்டு அப்ொகுதி கனிோங்கௐல் நி்ப்ொப்ொடுகிது. 
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 ( அல்து ) 

சர்ஸ் ைர்வின் (1809 – 1882) ன்ொர்18- ஆம் நூற்ண்டைச் தசர்ந்ே 

எரு சிந்ே இௌற்டக அறிவிௌௐர் ோற்றும் ேத்துஞனி. அர்1809- ஆம் 

ஆண்டு இங்கிந்தில் பிந்ேர். அர் கல்லூரியில் ொடிக்கும் தொது, 

தொ்சிரிௌர் J.S. பஹன்ஸ்த ன்ொரின் ைட்பின் க்ெோக, 

இௌற்டகயின் ொல் ஈர்க்கப்ொட்ைர். அந்ேதை்த்தில் பிரிட்ைன் கைற்ொடை, 

H.M.S. பீகல் ன் கப்ொலில் ந்து ருைங்கள் (1831 – 1835) பேன் 

அபோரிக்கடச் சுற்றி ஆய்வுப்ொௌெம் தோற்பகள்ௐத்திட்ைமிட்ைது. எரு 

இௐம் இௌற்டக அறிவிௌௐட் நிௌமிக்கும்ொடி Dr.பஹன்ஸ்த 

தகட்டுக்பகள்ௐப்ொட்ைர். ைர்வின் அர்களுக்கு அந்ே ய்ப்பு 

ங்கப்ொட்ைது. அர், தகொகஸ் தீவு ோற்றும் ொசிபிக்தீவு உள்ளிட்ைொ 

தீவுகடௐயும், உகின் ொ ொகுதிகடௐயும் ந்து ருைப் ொௌெத்தின் தொது 

ொர்டயிட்ைர். ைர்வின், ேன் ொர்டயிட்ை ொகுதிகளின் நிம், ே்ம் 

ோற்றும் விங்குகளின் ேன்டோப் ொற்றி விரிகக் கண்ைறிந்து ொதிவுகடௐ 

தோற்பகண்ைர். தோலும், அர் 20 ஆண்டுகள் அப்ொணிடௌத் பேைர்ந்து, 

இௌற்டகத்தேர்வு தகட்ொட்டை பளியிட்ைர். 
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ைர்வின், ேன்னுடைௌ ொதிவுகடௐயும், முடிவுகடௐயும் ‘சிற்றிங்களின் 

தேற்ம்’ (Origin of Species) ன் பொௌரில் 1859-ஆம் ஆண்டு 

பளியிட்ைர். ைர்வினுடைௌ இந்ேப்புத்ேகம், ொரிெோம் ொற்றிௌ 

ேகல்கடௐ உறுதிப்ொடுத்திௌது. இது ொரிெோ ோற்ங்களுக்க 

இௌற்டகத் தேர்வுக் தகட்ொட்டை விௐக்கிௌது.  

ைர்வினின் பகள்டககள்  

i அதிக இப்பொருக்கத்தின்:  

உயிரிங்கள், அதிக அௐவு உயிரிகடௐ இப்பொருக்கம் பசய்து 

ேங்களுடைௌ சந்ேதிடௌ உருக்கும் தின் பொற்ட. அட பொருக்கல் 

விகிேமுடயில் இப்பொருக்கம் பசய்யும் ஆற்ல் உடைௌட. இது 

இப்பொருக்கத்திட அதிகரித்து அதிக உற்ொத்திக்கு ழிகுக்கிது.  

ii. ழ்க்டகக்க தொ்ட்ைம்:  

அதிக உற்ொத்தி க்ெோக, பொருக்க விகிேமுடயில் இத்பேடக 

அதிகரிக்கிது. உயிரிங்கள் த் தேடௌ இைமும், உெவும் அதே 

அௐவில் ோோல் உள்ௐது. இது உயிரிங்களுக்க உெவு ோற்றும் 

இைத்திற்க தீவி் தொட்டிடௌ உருக்கி, தொ்ட்ைத்திற்கு 

ழிகுக்கிது. இது மூன்று டகப்ொடும்  

(அ) எத்சிற்றி உயிரிங்களுக்கு இடைதௌௌ தொ்ட்ைம்: எத் 

சிற்றித்டேச் தசர்ந்ே உயிரிகளுக்கு இடைதௌௌ தொட்டி.  

(ஆ) இரு தறுொட்ை சிற்றிங்களுக்கு இடைதௌௌ தொ்ட்ைம்: என்க 

எத் இைத்தில் க்கூடிௌ பவ்தறு சிற்றித்டேச் சர்ந்ே 

உயிரிகளுக்கு இடைதௌௌ தொட்டி. 

(இ) சூழ்நிடதொ்ட்ைம்: அதிக பப்ொம் அல்து குளிர், ட்சி ோற்றும் 

பள்ௐம் தொன் இௌற்டகசூலும் உயிரிங்களின் ழ்விௌட 

ொதிக்கின்.  

iii. தறுொடுகள்  

தறுொடுகளுைன் கெப்ொடுது அடத்து ே்ங்கள் ோற்றும் 

விங்குகளின் சிப்பு ொண்ொகும். ொரிெோத்திற்கு சிறிௌ தறுொடுகள் 

முக்கிௌோடௌக உள்ௐ. ைர்வின் கூற்றுப்ொடி சேகோ 

தறுொடுகள் உயிரிங்களுக்கு உொதௌகோகவும், சேகோற் 

தறுொடுகள் உயிரித்திற்குத் தீங்கு விடௐவிக்கக்கூடிௌ அல்து ொௌன் 

அற்டௌகவும் உள்ௐ.  

iv. ேக்க உயிர் பிடத்ேல் அல்து இௌற்டகத் தேர்வு:  

ழ்க்டகக்க தொ்ட்ைத்தின் தொது, கடிோ சூட 

திர்பகள்ௐக்கூடிௌ உயிரிங்கள், உயிர் பிடத்து சூலுக்கு ற் 

ேகடோத்துக் பகள்ளும். கடிோ சூட திர்பகள்ௐ முடிௌே 

உயிரிங்கள் உயிர்பிடக்கத் ேகுதியின்றி ோடந்துவிடும். சேகோ 

தறுொடுகடௐ உடைௌ உயிரிங்கடௐத் தேர்வு பசய்யும் 

இச்பசௌல்முட, இௌற்டகத் தேர்வு  அடக்கப்ொடுகிது.  
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v. சிற்றிங்களின் தேற்ம்  

ைர்வின் கூற்றுப்ொடி, ொ ேடமுடகௐக ொடிப்ொடிௌக ற்ொட்ை சேகோ 

தறுொடுகளின் பேகுப்பில் புதிௌ சிற்றிங்கள் உருகின். 
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