
ஆறாவது அறிவியல் 

காந்தவியல் 

I. ப ாருத்தமான விடைடயத் ததர்ந்பதடுக்கவும். 

 1.காந்தத்தால் ஈர்க்கப்படும் பபாருள் ……………………………. 

  அ) மரக்கட்டை ஆ) ஊசி இ) அழிப்பான்  ஈ) காகிதத் துண்டு 

          விடை:ஆ) ஊசி 

 2.மாலுமி திடைகாட்டும் கருவிகடை முதன்முதலில் பைய்து பயன்படுத்தியவர்கள் _____ 

  அ) இந்தியர்கள் ஆ) ஐரராப்பியர்கள்  இ) சீனர்கள்   ஈ) எகிப்தியர்கள் 

          விடை:இ) சீனர்கள் 

 3.தங்குதடையின்றி பதாங்கவிைப்பட்ை காந்தம் எப்பபாழுதுரம _____ திடையில்தான் 

நிற்கும். 

  அ) வைக்கு – கிழக்கு  ஆ) பதற்கு – ரமற்கு 

  இ) கிழக்கு – ரமற்கு   ஈ) வைக்கு – பதற்கு 

          விடை:ஈ) வைக்கு – பதற்கு 

 4.காந்தங்கள் தன் காந்தத்தன்டமடய இழக்கக்காரணம் 

  அ) பயன்படுத்தப்படுவதால் ஆ) பதுகாப்பாக டவத்திருப்பதால் 

  இ) சுத்தியால் தட்டுவதால்  ஈ) சுத்தப்படுத்துவதால் 

          விடை:இ) சுத்தியால் தட்டுவதால் 

 5.காந்த ஊசிப்பபட்டிடயப் பயன்படுத்தி _____ அறிந்து பகாள்ைமுடியும். 

  அ) ரவகத்டத   ஆ) கைந்த பதாடைடவ 

  இ) திடைடய    ஈ) இயக்கத்டத 

          விடை:இ) திடைடய 

II. தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

 1.பையற்டகக்காந்தங்கள் ____, ____, ______ ஆகிய வடிவங்களில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. 

  விடை:நீள்தகாைம், வட்ைம்,உருடை 

 2.காந்தத்தால் ஈர்க்கப்படும் பபாருள்கள் _____ எனப்படுகின்றன. 

  விடை:காந்தப்ப ாருள்கள் 

 3.காகிதம் _____ பபாருைல்ை. 

  விடை:காந்த தன்டம உள்ை 
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ஆறாவது அறிவியல் 

 4.பழங்காை மாலுமிகள், திடைடயக் கண்ைறிய தங்கள் கப்பல்களில் ஒரு சிறிய _____ கட்டித்  

    பதாங்கவிட்டிருந்தனர். 

  விடை:காந்தக்கல் 

 5.ஒரு காந்தத்திற்கு எப்பபாழுதும் _____ துருவங்கள் இருக்கும். 

  விடை:இரு 

III. ைரியா? தவறா? தவபறனில் ைரிபைய்து எழுதுக. 

 1.உருடை வடிவ காந்தத்திற்கு ஒரர ஒரு துருவம் மட்டுரம உண்டு. 

  விடை:தவறு.உருடைவடிவ காந்தத்திற்கு இரு துருவங்கள் உண்டு. 

 2.காந்தத்தின் ஒத்த துருவங்கள் ஒன்டறபயான்று விைக்கும். 

  விடை:ைரி. 

 3.காந்தத்திடன இரும்புத்துகள்களுக்கு அருரக பகாண்டு பைல்லும் ரபாது அதிக அைவிைான 

துகள்கள் 

     காந்தத்தின் டமயப்பகுதியில் ஒட்டிக்பகாள்கின்றன. 

  விடை:தவறு – துருவப் குதிகளில் ஒட்டிக் பகாள்ளும். 

 4.காந்த ஊசியிடனப் பயன்படுத்தி கிழக்கு மற்றும் ரமற்கு திடைகடைக் கண்ைறிய முடியும். 

   விடை:தவறு – காந்த ஊசிடயப்  யன் டுத்தி வைக்கு – பதற்கு திடைகடைக் கண்ைறிய  

                                      முடியும். 

 5.இரப்பர் ஒரு காந்தப்பபாருள். 

  விடை:தவறு – இரப் ர் ஒரு காந்தப் ப ாருள் அல்ல. 

IV. ப ாருத்துக 

 

V. ப ாருத்தமில்லாதடத வட்ைமிட்டுக் காரணம் கூறுக. 
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ஆறாவது அறிவியல் 

 1.இரும்பு ஆணி, குண்டூசி, (இரப்பர் குழாய்) , ஊசி. 

   

  காரணம் : இரப்பர் குழாய் காந்தப்பபாருள் அல்ை. 

 2.மின்தூக்கி, தானியங்கிப் படிக்கட்டு, மின்காந்த இரயில், மின்பல்பு 

   

  காரணம் : மின்பல்பில் காந்தம் பயன்பைவில்டை. 

 3.கவர்தல், விைக்குதல், திடைகாட்டுதல், ஒளியூட்டுதல் 

   

  காரணம் : ஒளியூட்டுதல் காந்தத்தின் பண்பு அல்ை. 

VI. பின்வரும்  ைங்களில் இரு ைட்ைக்காந்தங்கள் அருகருதக காட்ைப் ட்டுள்ைன. பின்வரும்  

      வார்த்டதகடைப்  யன் டுத்தி ஒவ்பவாரு முடறயும் என்ன நிகழும் எனக்கூறு. (ஈர்க்கும், 

விலக்கும்,  

      திரும்பி ஓட்டிக் பகாள்ளும்) 

   

  விடை : 

  (a) ஈர்க்கும் 

  (b) விலக்கும் 

  (c) ஈர்க்கும் 

  (d) திரும்பி ஒட்டிக் பகாள்ளும் 
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ஆறாவது அறிவியல் 

  (e) விலக்கும் 

  (f) திரும்பி ஒட்டிக் பகாள்ளும் 

VII. நிரப்புக. 

 

விடை : 

 

VIII. சிறு வினாக்கள் : 

 1.காந்த துருவங்களின் ஈர்க்கும் மற்றும் விலக்கும் தன்டம குறித்து எழுதுக. 

  1.காந்தத்தின் ஒத்த துருவங்கள் ஒன்டற ஒன்று விைக்கும். 

2.எதிபரதிர் துருவங்கள் ஒன்டற ஒன்று ஈர்க்கும். 

 2. ள்ளி ஆய்வுக்கூைத்தில் உள்ை சில காந்தங்கள் அவற்றின் காந்தத்தன்டமடய  

    இழந்திருப் தாக அவற்டறப்   ரிதைாதிக்கும் த ாது பதரியவருகிறது. எந்த காரணங்கைால்  

    அடவ தமது காந்தத்தன்டமடய  இழந்திருக்கக்கூடும். மூன்று காரணங்கடைக் கூறு. 

காந்தங்கள் காந்தத் தன்டமடய இழக்கக் காரணங்கள் 

1. பவப்பப்படுத்துதல் 

2. உயரத்திலிருந்து கீரழ ரபாடுதல் 

3. சுத்தியைால் தட்டுதல். 
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ஆறாவது அறிவியல் 

IX. பெடுவினா : 

1.உன்னிைம் ஓர் இரும்பு ஊசி தரப் டுகிறது. அதடன நீ எவ்வாறு காந்தமாக்குவாய்? 

   1.ஒரு ைட்ைகாந்தத்டத எடுத்து அதன் ஒரு முடனடய இரும்பு ஊசியின் ஒரு  

                          முடனயிலிருந்து  மறுமுடன வடர ரதய்க்க ரவண்டும். 

2.ரதய்க்கும் ரபாது திடைடயரயா, காந்த முடனடயரயா மாற்றாமல் ரதய்க்க  

   ரவண்டும். 

3. 30அல்ைது 40 முடற இரத ரபால் ரதய்க்க ரவண்டும். 

4. பின் இரும்பு ஊசியின் அருரக இரும்புத்துகள்கடை பகாண்டு பைன்றால் 

அது ஈர்க்கும்  இவ்வாறு இரும்பு ஊசி காந்தமாக மாறும். 

2.மின்காந்த பதாைர்வண்டி எவ்வாறு இயங்குகிறது? 

              1.மின்காந்தத் பதாைர்வண்டியில் மின்காந்தங்கள் பயன்படுகின்றன. மின்ைாரம்  

                           பாயும் ரபாது  மட்டும்  இடவ காந்தத் தன்டம பபறும். 

2. மின்ைாரத்தின் திடைமாறும் ரபாது துருவங்கள் மாறும். 

3. தண்ைவாைத்திலும், பதாைர்வண்டி அடியிலும் உள்ை காந்தங்களின் ஒத்த 

    துருவங்கள் ஒன்டற ஒன்று விைக்குவதால் வண்டி தண்ைவாைத்திலிருந்து 10  

    பை.மீ உயரத்தில் நிற்கும். 

4. தண்ைவாைத்திலும், பதாைர்வண்டி அடியிலுமுள்ை காந்தங்களில் காந்த ஈர்ப்பு 

விடையும், விைக்கு விடையும் ஒரர ரேரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு 

பதாைர்வண்டி முன்ரனாக்கி பைலுத்தப்படுகிறது. 

X. உயர்சிந்தடன வினாக்களுக்கு  திலளிக்கவும். 

 1.உன்னிைம் துருவங்கள் குறிக்கப் ைாத ஒரு காந்தமும், சிறிது இரும்புத்தூளும் தரப் டுகிறது.   

    இதடனக் பகாண்டு 

    அ. காந்தத்தின் துருவங்கடை எவ்வாறு கண்ைறிவாய்? 

    ஆ. காந்தத்தின் எந்தப்  குதியில் அதிக அைவு இரும்புத் தூள்கள் ஒட்டிக் பகாள்கின்றன?  

         ஏன்? 

1. இரும்புத்தூள்கடை காகிகத்தில் எடுத்துக் பகாண்டு ைட்ை காந்தத்டத அதன் ரமல் 

கிடையாக டவத்து சிறிது ரேரம் இரும்புத்தூள்கடை புரட்டினால் காந்தத்தின் எந்தப் 

பகுதிகளில் இரும்புத்துகள்கள் அதிகம் ஒட்டியுள்ைனரவா அப்பகுதி துருவங்கள் ஆகும்.  
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ஆறாவது அறிவியல் 

2. துருவப்பகுதிகளில் அதிக அைவு இரும்புத்தூள்கள் ஒட்டிக்பகாள்ளும். காரணம் 

துருவப்பகுதிகளில் காந்த வலிடம அதிகம். 

2. ைம் – ‘அ’ மற்றும் ‘ஆ’ ஆகியடவ இரு ைட்ைக்காந்தங்கடைக் குறிக்கின்றன. அடவ 

ஒன்டறபயான்று ஈர்க்கின்றன எனில், ைட்ைகாந்தம் ‘ஆ’. வின் துருவங்கடைக் கண்ைறிந்து 

குறிக்கவும். 

   

 காந்தத்தின் எதிபரதிர் துருவங்கள் ஒன்டற ஒன்று ஈர்க்கும். எனரவ பைம் ‘ஆ’ வின்    

துருவங்கள் (S – N) 

   

 3.ஒரு கண்ணாடி குவடை / முகடவயில் நீடர எடுத்துக் பகாள்ைவும். அதில் சில 

குண்டூசிகடைப் த ாைவும். நீருக்குள் டகடய விைாமல் நீங்கள் த ாட்ை குண்டூசிகடை 

பவளியில் எடுக்க தவண்டும். அதற்கு நீங்கள் என்ன பைய்வீர்கள்? 

கண்ணாடி முகடவயில் நீருக்கு ரமல் ஒரு வலிடமயான காந்தத்டத டவத்தால் 

நீருக்குள் உள்ை குண்டூசிகள் எல்ைாம் காந்தத்தில் ஒட்டிக் பகாள்ளும். 

நீர் 

I. ப ாருத்தமான விடைடயத் ததர்ந்பதடுக்கவும்: 

 1.உைகில் உள்ை பமாத்த நீரில் 97% ____ ஆகும். 

  அ) ேன்னீர்  ஆ) தூயநீர்   இ) உப்புநீர்  ஈ) மாைடைந்த நீர் 

           விடை:இ) உப்புநீர் 

 2.பின்வருவனவற்றுள் எது நீர்சுழற்சியின் ஒரு படிநிடை அல்ை? 

  அ) ஆவியாதல்  ஆ) ஆவி சுருங்குதல்  இ) மடழ பபாழிதல்

 ஈ) காய்ச்சி வடித்தல் 

           விடை:ஈ) காய்ச்சி வடித்தல் 

 3.பின்வரும் முடறகளுள் நீராவியிடன வளிமண்ைைத்தினுள் ரைர்ப்பது எது? 

  i) நீராவிப்ரபாக்கு ii) மடழபபாழிதல் iii) ஆவி சுருங்குதல் iv) ஆவியாதல் 
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ஆறாவது அறிவியல் 

  அ) ii) மற்றும் iii) ஆ) ii) மற்றும் iv) இ) i) மற்றும் iv) ஈ) i) மற்றும் ii) 

           விடை:இ) i) மற்றும் iv) 

 4.ேன்னீரில் சுமார் 30% நீர் எங்ரக காணப்படுகிறது? 

  அ) பனி ஆறுகள்   ஆ) நிைத்தடிநீர்   

  இ) மற்ற நீர் ஆதாரங்கள்   ஈ) ரமற்பரப்பு நீர் 

          விடை:ஆ) நிலத்தடிநீர் 

 5.வீட்டில் நீர் சுத்திகரிப்பின் பபாழுது பபருமைவு உவர்ப்பு நீர் பவளிரயறுகிறது.  

    பவளிரயறிய உவர்ப்பு  நீரிடன மீைப் பயன்படுத்தும் சிறந்த வழி யாபதனில் 

  அ) பவளிரயறிய நீடர ஆழ்துடை கிணற்றருரக விட்டு கசிய டவக்கைாம். 

  ஆ) அந்நீடர பைடிகளுக்கு நீரூற்ற பயன்படுத்தைாம் 

  இ) பவளிரயறிய நீடர பகாதிக்க டவத்து, பின் குளிர டவத்துப் பருகைாம். 

  ஈ) அதில் அதிகமான உயிர் ைத்துக்கள் இருப்பதால் அதடன ைடமயலுக்குப்  

                 பயன்படுத்தைாம். 

      விடை:ஆ) அந்நீடர பைடிகளுக்கு நீரூற்ற  யன் டுத்தலாம். 

II. தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

 1.இயற்டகயாகக் கிடைக்கும் நீரில் ______ ைதவீதம் நீர் மனிதனின் பயன்பாட்டிற்காக  

     உள்ைது. 

  விடை:3% 

 2.நீர் ஆவியாக மாறும் நிகழ்விற்கு ____ என்று பபயர். 

  விடை:ஆவியாதல் 

 3.நீரராட்ைம் மற்றும் நீர் விநிரயாகத்திடன முடறப்படுத்தும் பபாருட்டு ஆற்றின் குறுக்ரக  

     _____ கட்ைப்படுகிறது. 

  விடை:அடண 

 4.ஆறுகளில் பாயும் நீரின் அைவு ____ காைங்களில் பபருமைவு அதிகமாக இருக்கும் 

  விடை:மடழ 

 5.நீர் சுழற்சியிடன _____ என்றும் அடழக்கைாம். 

  விடை:டைட்ராலிஜிக்கல் சுழற்சி 

III. ைரியா (அ) தவறா எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் ைரியாக எழுதவும். 
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ஆறாவது அறிவியல் 

 1.ஆறுகள், ஏரிகள் மற்றும் குைங்களில் காணப்படும் நீர் மனிதகுைத்தின் பயன்பாட்டிற்கு 

     ஏதுவானதாக இல்டை. 

  விடை:தவறு – ஆறுகள், ஏரிகள் மற்றும் குைங்களில் காணப் டும் நீர் மனிதகுலத்தின்   

                                       யன் ாட்டிற்கு ஏதுவானதாக உள்ைன. 

 2.நீரராட்ைம் நிைப்பரப்டப ைந்திக்கும் இைம் கைல் ஆகும். 

  விடை:தவறு – கைல் நீதராட்ைம் நிலப் ரப்ட  ைந்திக்கும் இைம் முகத்துவாரம்  

                                      எனப் டும். 

 3.சூரிய பவப்பத்தால் மட்டுரம ஆவியாதல் நிகழும். 

  விடை:தவறு – அடனத்து பவப்  மூலங்கைாலும் ஆவியாதல் நிகழும். 

 4.குளிர்வித்தைால் புற்களின் மீது பனி உருவாகும். 

  விடை:ைரி – உடறதலால் புற்களின் மீது  னி உருவாகும். 

 5.கைல்நீரிடன ரேரடியாகப் பாைனத்திற்குப் பயன்படுத்தைாம். 

  விடை:தவறு – கைல்நீடர தெரடியாகப்  ாைனத்திற்கு  யன் டுத்த முடியாது. 

IV. ப ாருத்துக 

 

V. கீழ்வரும் வாக்கியங்கடை ைரியான வரிடையில் எழுதுக. 

1. இந்த ஆவியானது குளிர்வடைந்து சிறு நீர்த்துளிகைாக ஆகிறது. 

2. நீர்த் துளிகள் ஒன்றாக இடணந்து பபரிய நீர்த்துளிகள் ஆகிறது. 

3. சூரியனின் பவப்பமானது புவி மீதும், பபருங்கைல்கள், ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் பிற 

நீர் நிடைகளின் மீதும் பையல்பட்டு நீராவியாகிறது. 

4. பபரிய நீர்த்துளிகளின் எடை அதிகமாவதால், காற்றால் அந்த நீர்த்துளிகடை சுமந்து 

பைல்ை இயைாமல் மடழயாகப் பபாழிகிறது.. 

5. மரங்களில் உள்ை இடைகளின் மூைம் நீராவிப்ரபாக்கு ேடைபபற்று 

வளிமண்ைைத்தினுள் நீராவியாகச் ரைர்கிறது. 

6. ரமகங்கடைச் சுமந்த பவப்பக் காற்று ரமரை ரபாகிறது. 
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ஆறாவது அறிவியல் 

7. வளிமண்ைைத்தின் உயர் அடுக்குகளில் காற்று குளிர்வாக இருக்கும். 

8. தூசுப் பபாருட்களுைன் இடணந்து மிதக்கும் இந்த நீர்த் திவடைகள் இடணந்து 

ரமகங்கைாக உருவாக்கும். 

  விடை: 

1. சூரியனின் பவப் மானது புவி மீதும், ப ருங்கைல்கள், ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் பிற நீர் 

நிடலகளின் மீதும் பையல் ட்டு நீராவியாகிறது. 

2. மரங்களில் உள்ை இடலகளின் மூலம் நீராவிப்த ாக்கு ெடைப ற்று 

வளிமண்ைலத்தினுள் நீராவியாகச் தைர்கிறது. 

3. தூசுப் ப ாருட்களுைன் இடணந்து மிதக்கும் இந்த நீர்த்திவடலகள் இடணந்து 

தமகங்கைாக உருவாகும். 

4. தமகங்கடைச் சுமந்த பவப் க் காற்று தமதல த ாகிற 

5. வளிமண்ைலத்தின் உயர் அடுக்குகளில் காற்று குளிர்வாக இருக்கும். 

6. இந்த ஆவியானது குளிர்வடைந்து சிறு நீர்த்துளிகைாக ஆகிறது. 

7. நீர்த் துளிகள் ஒன்றாக இடணந்து ப ரிய நீர்த்துளிகள் ஆகிறது. 

8. ப ரிய நீர்த்துளிகளின் எடை அதிகமாவதால், காற்றால் அந்த நீர்த்துளிகடை சுமந்து 

பைல்ல இயலாமல் மடழயாகப் ப ாழிகிறது. 

VI. ஒப்புடம தருக. 

 1.மக்கள் பதாடகப் பபருக்கம் : நீர் பற்றாக்குடற :: மறு சுழற்சி : _____ 

  விடை:நீர் தமலாண்டம 

 2.நிைத்தடிநீர் : ____ : ரமற்பரப்பு நீர் : ஏரிகள் 

  விடை:கிணறு 

VII. மிகக் குறுகிய விடையளி: 

 1.ஏததனும் ொன்கு நீர் மூலங்கடைக் குறிப்பிைவும். 

  கைல், ஆறு, ஏரி, குைம், கிணறு, பனிப்பாடற, பனியாறு 

 2.ெகரங்களிலும், கிராமங்களிலும் உள்ை மக்களின்  ல்தவறு ததடவகளுக்கான நீர் எவ்வாறு  

    ப றப் டுகிறது? 
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ஆறாவது அறிவியல் 

கிணறுகள், கால்வாய்கள், நீர்த்ரதக்கங்கள், குைங்கள், ஆறுகள், நீர்த்பதாட்டிகள், 

ஆழ்துடைக் கிணறுகள் ரபான்றடவகளிலிருந்து ேகரங்களிலும் கிராமங்களிலும் 

மக்கள் நீடர பபறுகின்றனர். 

 3.குளிர்ைாதனப் ப ட்டியில் டவத்து குளிரூட்ைப் ட்ை ஒரு முகடவ நீரிடன பவளிதய எடுத்து  

    ஒரு தமடையில் டவக்கவும். சிறிது தெரத்திற்கு பின்னர் அந்த  ாட்டிடலச் சுற்றி குைம்த ால்  

     நீர் ததங்கியிருக்கும் ஏன்? 

குளிர்ைாதனப் பபட்டியில் குளிரூட்ைப்பட்ை முகடவ நீரானது அதடனச் சுற்றியுள்ை 

காற்டற குளிரச் பைய்கிறது. அதன்மூைம் காற்றிலுள்ை நீராவி சுருங்கி குவடையின் 

பவளிப்பகுதியில் நீர்த்திவடைகடை உருவாக்கும். எனரவ பாட்டிடைச் சுற்றி குைம் 

ரபால் அந்த நீர் ரதங்கியிருக்கும். 

 4.அன்றாைம் ொம் தமகங்கடைக் காண்கிதறாம். ஆனால், மடழ ப ாழிவு அன்றாைம்  

     நிகழ்வதில்டல. ஏன்? 

            மடழ பபாழிவு நிகழ குளிர்ச்சியான காற்று ரதடவ. 

ரமகங்கடை சுற்றியுள்ை காற்று குைர்ச்சியடையும் ரபாது மட்டுரம மடழ பபாழிவு 

நிகழும். 

 5.நீர்  னிக்கட்டியாகக் காணப் டும் இைங்கள் யாடவ? 

துருவங்களிலுள்ை பனிப்படிவுகள், பனியாறுகள், பனிப் பாடறகளில் நீர் 

பனிக்கட்டியாகக் காணப்படுகின்றன. 

 6.ஆர்க்டிக் மற்றும் அண்ைார்க்டிக்  குதியில் உள்ை நீர்வாழ் விலங்குகள் எவ்வாறு உயிர்  

     வாழ்கின்றன? 

1. ஆர்க்டிக் மற்றும் அண்ைார்க்டிக் பகுதிகளில் நீரின் ரமற்பரப்பு திண்மநிடையில் 

பனிப்பைைங்கைாக உள்ைன. 

2. இந்த மிதக்கும் பனிப்பைைங்கள் ஒரு பாதுகாப்பு பைைமாக பையல்பட்டு நீரிலிருந்து 

பவப்பம் பவளிரயறுவடத தடுக்கிறது. 

3. இது நீர்வாழ் உயிர்களுக்கு ைாதகமாக அடமந்து அடவ உயிர்வாழ உதவுகின்றது. 

 7.மடழநீர் தைகரிப்பின் வடககள் யாடவ? 

  மடழநீர் எங்கு பபாழிகிறரதா அவ்விைத்திரைரய ரைகரித்தல். 

ஓடும் மடழ நீரிடன ரைகரித்தல். 

VIII. குறுகிய விடையளி: 
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ஆறாவது அறிவியல் 

 1.தமற் ரப்பு நீரிடன நிலத்தடி நீரிலிருந்து தவறு டுத்தவும். 

 

 2.“நீர் தைமிப்பு ” என்ற தடலப்பில் சில வாைகங்கடை உமது ெடையில் எழுதவும். 

”நீரின்றி அடமயாது உைகு” 

“மரம் ேடுரவாம் ! மடழ பபறுரவாம்!!” 

“மடழநீர் ரைமிக்க ஊக்கம் பபறு” 

“மடழநீரில் உயிர் ஓட்ைம் உண்டு” 

”மனிதா நீ வாழ உயிர்நீர் ஒன்று” 

 3.புவியின்  ரப்பில் சுமார் 71% நீர் நிடறந்துள்ைது எனில் தண்ணீ ர்  ற்றாக்குடற ஏற் டுவது  

    ைாத்தியமா? காரணம் கூறுக. 

  1.புவிப்பரப்பில் 71% தண்ணீ ர் இருந்தாலும் ேன்னீரின் அைவு 3% மட்டுரம. 

2.உயிரினங்கள் ேன்னீடர மட்டுரம பயன்படுத்த முடியும். 

3.ேன்னீடர பயன்படுத்தும் தாவரங்கள், விைங்குகள் மற்றும் மனிதர்களின்  

   எண்ணிக்டக ோளுக்கு ோள் அதிகரிக்கின்றன.எனரவ நீர் பற்றாக்குடற ஏற்படுவது 

   ைாத்தியரம. 

 4.கழிவு நீடர ஆறுகளிதலா, கைலிதலா ைமன் டுத்தாமல் பவளிதயற்றக் கூைாது.  

    இக்கூற்றிற்குத் தகுந்த விைக்கம் அளிக்கவும். 

  கழிவுநீடர ைமன்படுத்தாமல் ஆறுகளிரைா, கைலிரைா பவளிரயற்றக்கூைாது. 

ஏபனனில் அடவ ஆறு, கைல் ஆகிய நீர் ஆதாரங்கடை மாசு படுத்தும். 

எனரவ அதில் உயிரினங்கள் வாழ முடியாது. ரமலும் அந்நீடர பயன்படுத்த முடியாது. 

 5.இந்தியாவில் நீர்  ற்றாக்குடற ஏற் டுவதற்கான காரணங்கடை பதளிவுப் டுத்தவும். 
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ஆறாவது அறிவியல் 

மக்கள் பதாடக பபருக்கம் 

சீரான மடழ பபாழிவின்டம 

நிைத்தடி நீர்மட்ைம் குடறதல் 

நீர் மாசுபடுதல் 

நீடர கவனக்குடறவாக டகயாளுதல் 

IX. விரிவான விடையளி 

 1.குடிநீர் என் து யாது? அதன்  ண்புகடைப்  ட்டியலிைவும். 

குடிநீர் என்பது குடிப்பதற்கும், உணவு ைடமப்பதற்கும் ரதடவப்படும் சுத்தமான 

பாதுகாப்பான நீராகும். 

பண்புகள் : 

அமிை, காரப்பண்பு pH மதிப்பு ைரியாக இருக்க ரவண்டும். 

பாக்டீரியா முதலிய பதாற்று இருக்கக்கூைாது. 

குடிநீர் சுத்தமானதாக, ஒளி ஊடுருவக்கூடியதாகவும், நிறமற்றதாகவும் இருக்க 

ரவண்டும். 

குடிநீரில் இயற்டகயான கனிமங்கள், மினரல்ஸ் இருக்க ரவண்டும். 

 2.இந்தியாவின் நீர் மனிதன் யார்? இடணயத்தின் உதவியுைன் அவர் உருவாக்கிய நீர்  

     தமலாண்டமத் திட்ைங்கள்   ற்றியும், அவர் ப ற்ற விருதுகள்  ற்றியும் ஒரு குறிப்பிடன  

      எழுதவும். 

  இந்தியாவின் நீர் மனிதர் இராரேந்திர சிங் ஆவார். 

இவர் மடழநீர் ரைமிப்பு திட்ைத்தின் கீழ் இந்தியாவில் 350 கிராமங்களில் 4500 

தடுப்படணகடையும், தண்ணீர் ரைமிப்பு குைங்கடையும் கட்டினார். 

நீர்வைத்டத இழந்து மடிந்து பகாண்டிருந்த ஆறுகள் இவர் முயற்சியால் புத்துயிர் 

பபற்றன. 

3.மடழ நீர் தைகரிப்பு என்றால் என்ன? வீடுகளில் மடழநீர் தைகரிப்பு எவ்வாறு நிகழ்கிறது  

   என் தடன சில வாக்கியங்களில் குறிப்பிைவும். 

  மடழநீடர ரேரடியாக ரைகரித்தல் மற்றும் பயன்படுத்துதல் மடழநீர் ரைகரிப்பு  

           எனப்படும்.   

  வீடுகளில் மடழநீர் தைகரிப்பு முடறகள் 

www.Padasalai.Net                                                           www.TrbTnpsc.com

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


ஆறாவது அறிவியல் 

மடழ ப ாழிகிற இைத்தில் தைகரித்தல் : 

(எ.கா.) கட்டிைங்களின் ரமல்தைத்திலிருந்து வரும் மடழநீடர ரைகரித்தல். 

ஓடும் மடழ நீடர தைகரித்தல் : 

(எ. கா.) மடழநீர் அதிகம் பாய்ந்து வரும் பகுதிகளில் நீர்த்ரதக்கங்கள் அடமத்து 

ரைகரித்தல். 

X. உயர் சிந்தடனத்திறன் வினாக்களுக்கு விடையளி 

 1.ஒரு நிலப் குதியில் ஏரிதயா, குைதமா காணப் ைவில்டல. அப் குதியில் தமகங்கள்  

     உருவாதல் நிகழுமா? 

ரமகங்கள் உருவாகும். ஏபனனில் மரங்கள் இருந்தால் கூை நீராவிப்ரபாக்கு மூைம் 

நீராவி ரமரை பைன்று ரமகமாக மாறும். 

 2.புவியில் 3% மட்டுதம ென்னீர் உள்ைது. அதடன அதிகப் டுத்த முடியாது. இந்தச்  

     சூழ்நிடலயில் இருக்கும்  ென்னீரிடன எவ்வாறு தக்க டவத்துக் பகாள்ைலாம்? 

  நீரிடன கவனமாகவும், குடறந்த அைவும் பயன்படுத்த ரவண்டும். 

நீர் நிடைகளில் கழிவு நீர் கைக்காமல் பாதுகாக்க ரவண்டும். 

மடழநீடர ரைமித்து நிைத்தடிநீர் மட்ைத்டத பாதுகாக்க ரவண்டும். 

அன்றாை வாழ்வில் தவதியியல் 

I. ப ாருத்தமான விடைடயத் ததர்ந்பதடுக்கவும். 

1.ரைாப்புகளின் முதன்டம மூைம் _____ ஆகும். 

  அ) புரதங்கள்  ஆ) விைங்கு பகாழுப்பும் தாவர எண்டணயும் 

  இ) மண்   ஈ) நுடர உருவாக்கி 

       விடை:ஆ) விலங்கு பகாழுப்பும் தாவர எண்டணயும் 

 2.பவப்ப நிகழ்வின் மூைம் பகாழுப்பு அல்ைது எண்டணடய ரைாப்பாக மாற்றுவதற்கு  

     கடரைல் பயன்படுகிறது. 

  அ) பபாட்ைாசியம் டைட்ராக்டைடு  ஆ) ரைாடியும் டைட்ராக்டைடு 

  இ) டைட்ரரா குரைாரிக் அமிைம்   ஈ) ரைாடியம் குரைாடரடு 

       விடை:ஆ) தைாடியம் டைட்ராக்டைடு 

 3.சிபமண்டில் ஜிப்ைம் ரைர்க்கப்படுவதற்கான காரணம் _____ ஆகும். 

  அ) விடரவாக பகட்டித்தன்டமயடைய ஆ) பகட்டிப்படும் தன்டமடய தாமதப்படுத்த 
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ஆறாவது அறிவியல் 

  இ) கடினமாக்க      ஈ) கைடவடய உருவாக்க 

       விடை:ஆ) பகட்டிப் டும் தன்டமடய தாமதப் டுத்தி 

 4.பீனால் என்பது ______ 

  அ) கார்பாலிக் அமிைம்   ஆ) அசிட்டிக் அமிைம் 

  இ) பபன்ரைாயிக் அமிைம்    ஈ) டைட்ரராகுரைாரிக் அமிைம் 

       விடை:அ) கார் ாலிக் அமிலம் 

 5.இயற்டக ஒட்டும் பபாருள் ______ இருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றது. 

  அ) புரதங்களில் ஆ) பகாழுப்புகளில்     

  இ) ஸ்ைார்ச்சில்  ஈ) டவட்ைமின்களில் 

       விடை:இ) ஸ்ைார்ச்சில் 

II. தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக. 

 1.பவங்காயம் ேறுக்கும் ரபாது ேம் கண்களில் கண்ணீர்வரக் காரணமான வாயு ______  

     ஆகும். 

  விடை:ஆக்டைடு 

 2.ரைாப்பு தயாரிக்க நீர், ரதங்காய் எண்பணய் மற்றும் ______ ரதடவப்படுகின்றது. 

  விடை:NaOH 

 3.உழவனின் ேண்பன் என அடழக்கப்படுவது ______ ஆகும் 

  விடை:மண்புழு 

 4.சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தடவ _____ உரங்கள் ஆகும். 

  விடை:இயற்டக 

 5.இயற்டக படைக்கு உதாரணம் _____ ஆகும். 

  விடை:ஸ்ைார்ச் 

III. ைரியா (அ) தவறா எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் ைரியாக எழுதவும். 

 1.பைறிவூட்ைப்பட்ை பீனால் கிருமிோசினியாக பயன்படுகின்றது. 

  விடைதவறு  குடறந்த அைர்வுடைய பீனால் கிருமி ொசினியாக  யன் டுகின்றது. 

 2.ஜிப்ைம் மருத்துவத் துடறயில் அதிகைவு பயன்படுகின்றன. 

  விடை:தவறு எப்ைம் மருத்துவத்துடறயில் அதிகைவு  யன் டுகின்றது. 
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ஆறாவது அறிவியல் 

 3.ஜிப்ைத்டத சூடுபடுத்துவதன் மூைம் பாரிஸ்ைாந்து கிடைக்கின்றது. 

  விடை:ைரி 

 4.ஒட்டும் பபாருள் என்பது இரு பபாருட்கடை ஒன்ரறாபைான்று பிரிக்க பயன்படுகின்றது. 

  விடை:தவறு – ஒட்டும் ப ாருள் என் து இரு ப ாருட்கடை ஒன்தறாபைான்று  

                                      ஒட்டுவதற்கு  யன் டுகின்றது. 

 5.NPK என்பது தாவரங்களுக்கான முதன்டமச் ைத்துக்கள் ஆகும். 

  விடை:ைரி 

IV. பபாருத்துக. 

 

V. கீழ்வரும் வாக்கியங்கடை ைரியான வரிடையில் எழுதுக. 

 

1. பின் இதடன சிறிய காலித்தீப்பபட்டியில் ஊற்றி உைர டவத்தால் கிடைப்பது 

ரைாப்பாகும். 

2. கண்ணாடிக் குவடையில் சிறிதைவு நீடர நிரப்பவும். 

3. பின் அதனுைன் ரதங்காய் எண்டணடய சிறிது சிறிதாக கைந்து, கைக்கி 

பகாண்ரை இருந்தால் இக்கடரைல் கூழ்மமாகி பகட்டித்தன்டம பபறும். 

4. அதனுைன் அைர் ரைாடியம் டைட்ராக்டைடைக் ரைர்த்து குளிர டவக்கவும். 

5. இந்த ரைாப்பின் மூைம் உங்கள் டகக்குட்டைடய துடவக்க முயற்சிக்கவும். 

6. ரைாப்பு தயாரிக்கக்கூடிய இைத்தில் படழய பைய்தித்தாடை விரித்துக் 

பகாள்ைவும். 
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ஆறாவது அறிவியல் 

விடை: 

1. தைாப்பு தயாரிக்கக்கூடிய இைத்தில்  டழய பைய்தித்தாடை விரித்துக் 

பகாள்ைவும். 

2. கண்ணாடிக் குவடையில் சிறிதைவு நீடர நிரப் வும். 

3. அதனுைன் அைர் தைாடியம் டைட்ராக்டைடைக் தைர்த்து குளிர டவக்கவும். 

4. பின் அதனுைன் ததங்காய் எண்டணடய சிறிது சிறிதாக கலந்து, கலக்கி 

பகாண்தை இருந்தால் இக்கடரைல் கூழ்மமாகி பகட்டித்தன்டம ப றும். 

5. பின் இதடன சிறிய காலித்தீப்ப ட்டியில் ஊற்றி உலர டவத்தால் கிடைப் து 

தைாப் ாகும். 

6. இந்த தைாப்பின் மூலம் உங்கள் டகக்குட்டைடய துடவக்க முயற்சிக்கவும். 

VI. ஒப்புடம தருக. 

 1.யூரியா : கனிம உரம் :: மண்புழு உரம் : _____ 

  விடை:இயற்டக உரம் 

 2.______ : இயற்டக ஓட்டும் பபாருள் :: பையற்டக ஒட்டும் பபாருள் : பைரைாரைப் 

  விடை:ஸ்ைார்ச் 

VII. மிகக் குறுகிய விடையளி : 

 1.தைாப்பில் அைங்கியுள்ை மூலப்ப ாருள்கள் யாடவ? 

நீர் ரைாடியம் டைட்ராக்டைடு (NaOH) ரதங்காய் எண்பணய் (தாவர எண்பணய் 

(அல்ைது) விைங்கு பகாழுப்பு) 

2.தைாப்பில் உள்ை இரு பவவ்தவறு வடக மூலக்கூறுகள் என்பனன்ன? 

         நீர் விரும்பும் மூைக்கூறுகள் 

நீர் பவறுக்கும் மூைக்கூறுகள் 

 3.கனிம உரங்களுக்கு உதாரணம் தருக. 

 

1. யூரியா 

2. சூப்பர் பாஸ்ரபட் 

3. அம்ரமானியம் ைல்ரபட் 

4. பபாட்ைாசியம் டேட்ரரட் 
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ஆறாவது அறிவியல் 

 4.பீனாலின் மூன்று இயற்பியல்  ண்புகடைக் கூறுக. 

  வீரியம் குடறந்த அமிைம் 

எளிதில் ஆவியாகும் தன்டமயுடையது. 

பவண்ணிற படிகத் திண்மம். 

 5. ாரிஸ் ைாந்தின்  யன்கடை விவரிக்கவும். 

  கரும்பைடகயில் எழுதும் பபாருள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது. 

அறுடவச் சிகிச்டையில் எலும்பு முறிவுகடைச் ைரிபைய்யப் பயன்படுகிறது. 

சிடைகள் வார்ப்பதற்கு பயன்படுகிறது. 

கட்டுமானத்துடறயில் பயன்படுகிறது. 

 6.சிபமண்டில் கலந்துள்ை மூலப்ப ாருள்கள் யாடவ? 

  சுண்ணாம்புக்கல் 

களிமண் – ஜிப்ைம் 

 7.சிபமண்ட் தயாரிப்பில் ஜிப்ைம் எதற்காகப்  யன் டுகிறது? 

ஜிப்ைமானது சிபமண்டின் பகட்டிப்படும் ரேரத்டத தாமதமாக்குகின்றது. இதனால் 

சிபமண்டில் ஜிப்ைம் ரைர்க்கப்படுகின்றது. 

VIII. குறுகிய விடையளி: 

 1.மண்புழு ஏன் உழவனின் ெண் ன் என்று அடழக்கப் டுகின்றது? 

  மண்புழுக்கள் உயிரி கழிவுகள் அடனத்டதயும் உணவாக உண்டு, பைரித்து  

           பவளிரயற்றுகிறது.இத்தடகய மண், பைழிப்பான தாவர வைர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. 

மண்புழு விவைாயத்திற்குப் பல்ரவறு வடககளில் உதவுவதால் “உழவனின் ேண்பன்” 

என்று மண்புழுடவ அடழக்கின்ரறாம். 

 2.சிபமண்ட் தயாரிக்கும் முடறடய விவரிக்கவும். 

இயற்டகயில் கிடைக்கக்கூடிய சுண்ணாம்புக்கல், களிமண், ஜிப்ைம் ஆகிய தாது 

உப்புகடைக் கைந்து அடரப்பதன் மூைம் சிபமண்ட் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

 3.ஜிப்ைத்தின்  யன்கடைக் கூறுக. 

  உரமாகப் பயன்படுகிறது. 

சிபமண்ட் மற்றும் பாரிஸ் ைாந்து தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. 

IX. விரிவான விடையளி: 
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ஆறாவது அறிவியல் 

 1.வலுவூட்ைப் ட்ை சிபமண்ட் காடர (RCC) மற்றும் அதன்  யன்  ாடுகடைப்  ற்றி 

விவரிக்கவும். 

1. வலுவூட்ைப்பட்ை சிபமண்ட் காடர (RCC) : 

2. இரும்புக் கம்பிகள் மற்றும் எஃகு வடைகடைத் கற்காடரரயாடு ரைர்த்துப் 

பபறப்படுவரத வலுவூட்ைப்பட்ை சிபமண்ட் காடர (RCC) ஆகும். 

3. இது வலுவானதாகவும், உறுதியானதாகவும் இருக்கும். 

 யன்கள் : 

அடணக்கட்டுகள், பாைங்கள், வீட்டின் ரமல்தைம் மற்றும் தூண்கள் கட்டுவதற்குப் 

பயன்படுகிறது. 

குடிநீர்த் பதாட்டிகள், குழாய்கள் மற்றும் கழிவு நீர் வடிகால்கள் அடமக்கப் 

பயன்படுகிறது. 

 2.தைாப்பு எவ்வாறு தயாரிக்கப் டுகின்றது ? 

ததடவயான ப ாருட்கள்: 

1. 35 மிலி நீர் 

2. 10 மிலி NaOH 

3. 60 மிலி ரதங்காய் எண்பணய் 

பைய்முடற : 

1. ரைாப்பு தயாரிக்கக்கூடிய இைத்தில் படழய பைய்தித்தாடை விரித்துக் 

பகாள்ைவும். 

2. கண்ணாடிக் குவடையில் நீடர நிரப்பவும். 

3. அதனுைன் 10 மிலி NaOHடயச் ரைர்த்து குளிர டவக்கவும். 

4. பின் அதனுைன் 60 மிலி ரதங்காய் எண்பணடய சிறிது, சிறிதாக ரைர்த்து, கைக்கி 

பகாண்ரை இருந்தால் இக்கடரைல் கூழ்மமாகி பகட்டித்தன்டம பபறும். 

5. பின் இதடன சிறிய காலித் தீப்பபட்டியில் ஊற்றி உைர டவத்தால் கிடைப்பது 

ரைாப்பாகும். 

X. உயர் சிந்தடனத்திறன் வினாவிற்கு விடையளி. 

 1.ரவி ஒரு விவைாயி. அவருடைய  ண்டணயில் அதிக கால்ெடைகடை அவர் வைர்க்கின்றார்.  

    இதனால்  அதிகைவில் உயிரிக்கழிவுகள் கிடைக்கின்றன. இக்கழிவுகடை மண்புழு உரமாக 
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ஆறாவது அறிவியல் 

     மாற்றுவதற்கு தகுந்த ஆதலாைடனடய ரவிக்கு வழங்கவும். மண்புழு உரத்தின்  

     ென்டமகடைப்  ற்றி எடுத்துக் கூறவும். 

1. 30 பை.மீ ஆழத்தில் குழி ஒன்டறத் ரதாண்ைவும் அல்ைது மரப்பபட்டி 

ஒன்டற எடுத்துக்பகாள்ைவும். 

2. குழியின் அல்ைது பபட்டியின் அடிப்பகுதியில் பமல்லிய வடை ஒன்டற 

விரித்து 1-2 பை.மீ உயரத்திற்கு மண்ணால் நிரப்பவும். 

3. அதன்மீது தாவரக் கழிவுகடை (உைர்ந்த இடை, பூ) மற்றும் பிற சிடதவுறும் 

கழிவுகடைப் பரப்பிச் சிறிது நீடர பதளிக்கவும். 

4. சிை மண்புழுக்கடைக் குழியில் உள்ை பபாருள்கரைாடு ரைர்த்து படழய 

துணி அல்ைது ஓடையால் மூைவும். 

5. ோன்கு வாரங்களுக்குப் பிறகு ‘மண்புழு உரம்’ உருவாகி யிருப்படதக் 

காணைாம். 

6. உருவாக்கப்பட்ை மண்புழு உரத்டதத் தாவரங்களுக்குப் பயன்படுத்தி 

மண்வைம் காக்க வழி பைய்யைாம். 

 

மண்புழு உரத்தின் ென்டமகள் : 

1. மண்புழு உரம் ரவைாண்டமக்குப் பயன்படும் மிகச்சிறந்த இயற்டக கரிம உரமாகும்.  

2. மண்புழு உரமானது தாவரங்களுக்குத் ரதடவயான ஊட்ைச்ைத்துகடைப் பபரும் 

அைவில் பகாண்டுள்ைது. 

3. மண்ணின் இயல்புத்தன்டம, காற்ரறாட்ைம், நீடரத்ரதக்கி டவக்கும் பண்பு 

ஆகியவற்டற ரமம்படுத்தி மண் அரிப்டபத் தடுக்கிறது. 

4. அதிக ஊட்ைச்ைத்து பகாண்ை சூழல் ேட்புமுடற சீர்த்திருத்தத்டத மண்ணுக்கு 

அளிக்கும் பபாருைாக மண்புழு உரம் உள்ைது.  

5. மாடித்ரதாட்ைம் அடமப்பதற்கும் உதவுகிறது. 

6. விடத முடைத்தடைத் தூண்டி தாவர வைர்ச்சிடயயும் உறுதி பைய்கிறது. 

7. மண்புழு உரங்கடை எளிடமயாகத் தயாரித்துப் பயன்படுத்த முடியும். 

ெமது சுற்றுச்சூழல் 

I. ப ாருத்தமான விடைடயத் ததர்ந்பதடுக்கவும் 
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ஆறாவது அறிவியல் 

 1.ேன்னீர் சூழ்நிடை மண்ைைம் எது எனக் கண்டுபிடித்து எழுதுக. 

  அ) குைம்  ஆ) ஏரி இ) ேதி   ஈ) இடவ அடனத்தும் 

          விடை:ஈ) இடவ அடனத்தும் 

 2.உற்பத்தியாைர்கள் எனப்படுடவ. 

  அ) விைங்குகள் ஆ) பறடவகள்       இ) தாவரங்கள் ஈ) பாம்புகள் 

          விடை:இ) தாரவங்கள் 

 3.உயிரினச் சிடதவிற்கு உள்ைாகும் கழிவு 

  அ) பேகிழி        ஆ) ைடமயைடறக் கழிவுகள்   இ) கண்ணாடி ஈ) அலுமினியம் 

         விடை:ஆ) ைடமயலடறக் கழிவுகள் 

 4.காற்றிலும், நீரிலும் ஏற்பைக்கூடிய விரும்பத்தகாத மாற்றங்கடை இப்படியும் 

     அடழக்கைாம். 

  அ) மறு சுழற்சி  ஆ) மீண்டும் பயன்படுத்துதல் 

  இ) மாசுபாடு   ஈ) பயன்பாட்டைக் குடறத்தல் 

          விடை:இ) மாசு ாடு 

 5.கடைக்பகால்லிகளின் பயன்பாடு _____ மாசுபாட்டை உருவாக்கும். 

  அ) நிை மாசுபாடு ஆ) நீர் மாசுபாடு இ) இடரச்ைல் மாசுபாடு ஈ) அ மற்றும் ஆ 

          விடை:ஈ) அ மற்றும் ஆ 

II. தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

 1.தாவரங்கடை உண்படவ ———- நிடை நுகர்ரவார்கள் ஆகும். 

  விடை:முதல் 

 2.சூழ்நிடை மண்ைைத்தில் பவப்பநிடை, ஒளி மற்றும் காற்று ரபான்றடவ _____ காரணிகள்  

     ஆகும். 

  விடை:காலநிடலக் 

3.______ என்ற நிகழ்வின் மூைம் கழிவுப் பபாருள்களிலிருந்து புதிய பபாருள்கடை  

    உருவாக்கைாம். 

  விடை:மறு சுழற்சி 

 4.நீர் மாசுபாடு மனிதனுக்கு _____ ரோடய உருவாக்குகிறது. 

  விடை:தீங்கு விடைவித்து 
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ஆறாவது அறிவியல் 

 5.3R என்பது பயன்பாட்டைக் குடறத்தல் _____ மற்றும் மறுழற்சி ஆகியவற்டறக்  

    குறிக்கிறது. 

  விடை:மீண்டும்  யன் டுத்துதல் 

III. ைரியா (அ) தவறா என கூறுக. தவறாக இருப்பின் ைரியாக எழுதவும். 

 1.கைல் சூழ்நிடை மண்ைைத்திற்கு பசிபிக் பபருங்கைல் ஓர் எடுத்துக்காட்ைாகும். 

  விடை;ைரி. 

 2.பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் பூஞ்டைகள் ஆகியன சிடதப்படவகள் என அடழக்கப்படுகின்றன. 

  விடை:ைரி. 

 3.மனிதக் கழிவுகளும், விைங்கினக் கழிவுகளும், உயிரினச் சிடதவிற்கு உட்பைாத  

    கழிவுகளுக்கு எடுத்துக் காட்டுகைாகும். 

  விடை.தவறு – மனிதக் கழிவுகளும், விலங்கினக் கழிவுகளும் உயிரினச் சிடதவுக்கு  

                                     உள்ைாகும் கழிவுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகைாகும். 

 4.அைவுக்கு அதிகமாக கடைக் பகால்லிகடைப் பயன்படுத்தினால் ஒலி மாசுபாடு  

     உருவாகும். 

  விடை:தவறு – அைவுக்கு அதிகமாக கடைக் பகால்லிகடைப்  யன் டுத்தினால், நீர்  

                                      நில மாசு ாடு  உருவாகும். 

 5.திைக்கழிவு ரமைாண்டம விதிகளின்படி, கழிவுகடை ோம் இரண்டு வடககைாகப் பிரிக்க  

    ரவண்டும். 

  விடை.தவறு – திைக்கழிவு தமலாண்டம விதிகளின் டி கழிவுகடை ொம் மூன்று  

                                     வடககைாகப் பிரிக்க தவண்டும். 

IV. ப ாருத்துக . 

 

V. ைரியான வரிடையில் எழுதி, உணவுச் ைங்கிலிடய உருவாக்கு. 
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ஆறாவது அறிவியல் 

 1.முயல் → ரகரட் → கழுகு → பாம்பு 

  விடை:தகரட் → முயல் →  ாம்பு → கழுகு 

 2.மனிதன் → பூச்சி → ஆல்கா → மீன் 

  விடை:ஆல்கா → பூச்சி → மீன் → மனிதன் 

VI. மிகக் குறுகிய விடையளி: 

 1.சூழ்நிடல மண்ைலம் வடரயறு. 

  உயிருள்ைடவயும், உயிரற்றடவயும் ஒன்று ரைர்ந்த ஒரு கட்ைடமப்ரப சூழ்நிடை 

             மண்ைைமாகும். 

 2.சூழ்நிடல மண்ைலத்தின் இரு வடககள் யாடவ? 

  இயற்டக சூழ்நிடை மண்ைைம் 

  பையற்டக சூழ்நிடை மண்ைைம் 

 3.மறுசுழற்சி அடையக்கூடிய ப ாருள்களில் எடவதயனும் இரண்டிடன எழுதுக. 

  படழய துணிகள் – காகிதத் தயாரிப்பில் பயன்படுத்துதல். 

  சிை வடக பேகிழிகள் – உருக்கி ேடைபாடத விரிப்புகள், பேகிழி அட்டைகள், நீர்  

            பாய்ச்சு குழாய்கள் தயாரித்தல். 

4.மாசு ாட்டின் வடககடைக் குறிப்பிடுக. 

  1. காற்று மாசுபாடு 

2. நீர் மாசுபாடு 

3. நிை மாசுபாடு 

4. ஒலி மாசுபாடு 

 5.நீர் வாழ் உணவுச்ைங்கிலிக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக. 

  நீர் வாழ் உணவுச் ைங்கிலி: 

  நீர் வாழ் தாவரம் → நீர் வாழ்ப்பூச்சி → ைார்வா → மீன் 

 6.மாசு டுத்திகள் என்றால் என்ன? 

  மனிதனின் பையல்பாடுகைாள் சுற்றுச்சூழல் மாைடைகிறது. 

எந்தப் பபாருட்கள் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டை உருவாக்குகின்றனரவா அடவ 

மாசுபடுத்திகள் எனப்படுகின்றன. 

(எ.கா) புடக, ைாக்கடைக்கழிவுகள், கடைக் பகால்லிகள். 
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ஆறாவது அறிவியல் 

 7.பின்வருவன உருவாக்கும் மாசு ாடுகடை எழுதுக.  அ. ஒலி ப ருக்கி    ஆ. பெகிழி 

  அ. ஒலி பபருக்கி – ஒலி மாசுபாடு.    ஆ. பேகிழி – நிை மாசுபாடு. 

VII. குறுகிய விடையளி: 

 1.உயிரினச் சிடதவிற்கு உள்ைாகும் கழிவுகள் என்றால் என்ன? 

1. பாக்டீரியா, பூஞ்டை ஆகிய நுண்ணுயிரிகள், தாவர, விைங்கின கழிவுகடை நீர், 

ஆக்ஸிேன், பவப்பம், சூரிய புற ஊதாக் கதிர்கள் ஆகியவற்றின் உதவியால் சிடதத்து 

மண்ரணாடு மண்ணாக மட்கச் பைய்கிறது. இதற்கு உயிரினச் சிடதவு என்று பபயர். 

2. இவ்வாறு நுண்ணுயிரினங்கைால் சிடதவுறக்கூடிய இயற்டகக் கழிவுகடை உயிரினச் 

சிடதவிற்கு உள்ைாகும் கழிவுகள் என்கிரறாம். 

எ.கா. – காய்கறி மற்றும் பழக்கழிவுகள், உணவுக்கழிவுகள், காய்ந்த புல், இடை, தடழ, 

கிடை ரபான்ற தாவர கழிவுகள், விைங்கின மனிதக் கழிவுகள், இறந்த உைல்கள் 

ரபான்ற கழிவுகள். 

2.நீர் மாசு ாட்டை ொம் எவ்வாறு குடறக்கலாம்? 

i. மீதமுள்ை எண்பணய், படழய மருந்து மற்றும் மருத்துவ கழிவுகள், 

ரவதிக்  கழிவுகள் நீருைன் கைத்தடைத் தவிர்க்க ரவண்டும். 

ii. வயலில் பயிர்கள் வைர்வதற்காகப் பயன்படுத்தும் பூச்சிக் பகால்லி 

மற்றும் உரங்களின் அைடவக் குடறக்க ரவண்டும். 

iii. வீட்டின் கழிவு நீடர வீட்டுத் ரதாட்ைம் அடமத்துப் பயன்படுத்தைாம். 

iv. குைங்கள், ஏரிகள், ஆறுகளில் குப்டபகள், பதாழிற்ைாடைக் கழிவுகள், 

ைாக்கடைக் கழிவுகடைக் கைக்காமல் அவற்டறச் சுத்தமாக டவத்துக் 

பகாள்ை ரவண்டும். 

v. எப்பபாழுதும் குப்டபத் பதாட்டியில் குப்டபடயக் பகாட்ை ரவண்டும். 

vi. பதாழிற்ைாடைக் கழிவுகடை ரேரடியாக நீர் கைக்காமல், அவற்டற 

சுத்திகரிப்பு பைய்து பின்னரர நீர் நிடைகளில் பகாட்ை அரசு 

கட்டுப்பாடுகடை விதிக்க ரவண்டும். 

 3.உணவுச் ைங்கிலியின் முக்கியத்துவத்டத எழுதுக. 

  ஒரு சூழ்நிடை மண்ைைத்தில் உயிரினங்களுக்கிடைரய உள்ை உணவு உண்ணும் உறவு  

           முடறயும்,  அந்த உயிரினங்கள் எவ்வாறு ஒன்டறபயான்று ைார்ந்துள்ைன என்படதயும்  

           உணவுச் ைங்கிலி விைக்குகிறது. 
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ஆறாவது அறிவியல் 

சூழ்நிடை மண்ைைத்தில் ஆற்றல் எவ்வாறு ஓர் உயிரினத்திைமிருந்து மற்பறாரு 

உயிரினத்திற்கு சுழற்சியாகக் கைத்தப்படுகிறது என்படத ோம் புரிந்து பகாள்ை 

முடிகிறது. 

VIII.விரிவான விடையளி 

 1.உயிரினச் சிடதவிற்கு உள்ைாகும் கழிவுகடையும், உயிரினச் சிடதவிற்கு உள்ைாகாத  

    கழிவுகடையும் தவறு டுத்துக. 

 

 2.ஒலி மாசு ாடு  ற்றி குறிப்பு தருக. 

வடரயடற: 

85 dB (பைஸிபல்) அைவுக்கு அதிகமாக மனிதர்கள், பதாழிற்ைாடை இயந்திரங்கள், 

இடை, வாகனங்கள், ஒலிபபருக்கி இவற்றால் உருவாக்கப்படும் எந்த ஒலியும், ஒலி 

மாசுபாடு (அ) இடரச்ைல் மாசுபாடு எனப்படும். 

பாதிப்புகள்: 

அதிகபட்ை இடரச்ைலில் அதிக ரேரம் இருப்பது உைவியல் மற்றும் உைல் ரீதியான 

பபரிய பாதிப்புகடை ஏற்படுத்துகிறது. 

அடமதியான தூக்கம் பகடுகிறது. 

ரகட்கும் திறடனப் பாதிக்கிறது. 

உயர் இரத்த அழுத்தம், உயர் மன அழுத்தம் ரபான்றவற்டற ஏற்படுத்துகிறது. 
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ஆறாவது அறிவியல் 

IX. உயர் சிந்தடனத்திறன் வினாவிற்கு விடையளி 

 1.உணவுச் ைங்கிலியில் இருந்து ஓர் உயிரினம் நீக்கப் ட்ைால் என்பனன்ன விடைவுகள்  

     ஏற் டும்? 

   

1. தாவரங்கள் – மான் – புலி 

2. காடுகளில் மான்கள் புற்கடை உணவாக எடுத்துக் பகாள்கின்றன. 

3. புலிகள் மான்கடை ரவட்டையாடி உண்கின்றன. 

4. இயற்டகயாகரவா அல்ைது மனித பையல்கைால் மான்கள் ரவட்டையாடிக் 

பகால்ைப்பட்ைால் அதன் எண்ணிக்டக குடறய வாய்ப்புள்ைது. 

5. இதனால் புலிகளுக்கு ரதடவயான உணவுத்தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது. 

6. இதனால் புலிகள் எண்ணிக்டக குடறயைாம். 

7. ரமலும் உணவுக்காக மனிதடனயும் தாக்க ரேரிைைாம். 

 2.கழிவுகளுக்கும், பைங்கு மற்றும் மதலரியா த ான்ற ஆ த்தான தொய்களுக்கும் இடைதய  

     உள்ை பதாைர்பிடன விைக்குக. 

   1. ஏடிஸ் எஜிப்டி வடக பகாசுக்கள் பைங்கு காய்ச்ைடையும், பபண் அன்பிலிஸ்  

   வடக பகாசுக்கள் மரைரியா ரோடயயும் பரப்புகின்றன. 

2. இடவ மனிதனால் உண்ைான நீர் பதாட்டிகள், ரமல் நிடை பதாட்டிகள், 

குளிர்விப்பான் அடியில் உள்ை நீர்தட்டு ரபான்றவற்றில் பபருகுகின்றன. 

ரமலும் தூக்கி வீைப்பட்ை ரதங்காய் ஓடுகள், பிைாஸ்டிக் கிண்ணங்கள், ையர்கள் 

ரபான்றவற்றிலும் மடழ நீர் ரதங்கி இருந்தால் இனப் பபருக்கம் பைய்து 

அதிகைவு பபருக்கமடைகின்றன. 

3.எனரவ திறந்த பவளியில் பகாட்ைப்பட்ை கழிவுகள் பகாசுக்கள் உற்பத்திக்கு 

பபரிதும் உதவுவதாலும் தீடம விடைவிக்கும் டவரஸ், பாக்டீரியாக்கடை 

உருவாக்குவதாலும், பரப்புவதாலும் குப்டபகடை திறந்த பவளியில் பகாட்ைக் 

கூைாது. 

X.  ைத்டதப்  ார்த்து பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளி 
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ஆறாவது அறிவியல் 

 

 1.இப் ைத்திலிருந்து நீ அறியும் நிகழ்வு எது? விைக்குக. 

   

1. திறந்த பவளிக் குப்டபயில் தீப்பற்றி எரிகிறது. 

2. இதனால் பேகிழிப்டபகள், டபப்புகள், காைணிகள் ரபான்றடவ எரிந்து 

ஆரராக்கியத்டதக் பகடுக்கக் கூடிய புடக மற்றும் ேச்சுப் பபாருள்கடைச் 

சூழ்நிடை மண்ைைத்தில் ரைர்த்து அடத மாசுப்படுத்தும். 

3. ரவதிப் பபாருட்கள் கைந்த இக்காற்டற உயிரினங்கள் சுவாசிக்கின்றன. 

4. குப்டபகள் எரிவதால் உருவாகும் ைாம்பல் துகள்கள் நிைத்டத 

மாசுப்படுத்துகின்றன. 

5. மடழ பபய்யும் ரபாது சிை அபாயகரமான ேச்சுக்கள் நீருைன் கைந்து 

நிைத்திற்குள் பைல்லுகின்றன. நிைத்தடி நீருைனும் கைக்கின்றன. 

6. பேகிழிப்டபகள் மடழ நீடர நிைத்திற்கடியில் பைல்ை விைாமல் தடுக்கின்றன. 

7. இதனால் சிறிய குட்டைகளில் உள்ை நீரில் பேகிழிக் கிண்ணங்கள், ையர்கள் 

ரபான்றவற்றில் பகாசுக்கள் உற்பத்தியாகி பைங்கு மற்றும் மரைரியா 

ரோய்கடைப் பரப்புகின்றன. 

8. இவ்வாறு திறந்த பவளியில் குப்டப பல்ரவறு விதங்களில் சூழ்நிடைப் 

பாதிப்டப ஏற்படுத்துகிறது. 

 2.குப்ட க் குழிகளில் நிகழும் மாசு ாடுகள் யாடவ? 

  1 காற்றுச் சீர்ரகடு 

  2 நிை சீர்ரகடு 

  3. நீர் சீர்ரகடு 
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ஆறாவது அறிவியல் 

அன்றாை வாழ்வில் தாவரங்கள் 

I. ைரியான விடைடயத் ததர்ந்பதடு: 

 1.தாவரங்களின் மகரந்தச் ரைர்க்டகக்கு உதவும் பறடவ. 

  அ) வாத்து  ஆ) கிளி  இ) ஓைனிச்சிட்டு  ஈ) புறா 

           விடை:இ) ஓைனிச்சிட்டு 

 2.இயற்டகயான பகாசு விரட்டி 

  அ) ோதிக்காய்  ஆ) மூங்கில்  இ) இஞ்சி   ஈ) ரவம்பு 

           விடை:ஈ) தவம்பு 

 3.பின்வருவனவற்றுள் எது ரவர் அல்ை? 

  அ) உருடைக்கிழங்கு ஆ) ரகரட் இ) முள்ைங்கி ஈ) ைர்னிப் 

          விடை:அ) உருடைக்கிழங்கு 

 4.பின்வருவனவற்றுள் எது டவட்ைமின் ‘C’ குடறபாட்டைப் ரபாக்குகிறது? 

  அ) பேல்லி  ஆ) துைசி  இ) மஞ்ைள்  ஈ) ரைாற்று கற்றாடழ 

           விடை:அ) பெல்லி 

 5.இந்தியாவின் ரதசிய மரம் எது? 

  அ) ரவப்பமரம்  ஆ) பைா மரம்  இ) ஆைமரம்  ஈ) மாமரம் 

           விடை:இ) ஆலமரம் 

II. தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக : 

 1.ஒவ்பவாரு ஆண்டும் அக்ரைாபர் _____ ஆம் ோள் உைக உணவு தினமாகக்  

    பகாண்ைாைப்படுகிறது. 

  விடை:16 

 2.______ பேைவு ோருக்கு எடுத்துக்காட்ைாகும். 

  விடை: ருத்தி 

 3.ோன் தமிழ்ோட்டின் மாநிை மரம் ோன் யார்? _______ 

  விடை: டன 

 4.______ இடையின் ைாறு இருமடையும், மார்புச் ைளிடயயும் குணமாக்குகிறது. 

  விடை:துைசி 

 5.அவடரக் குடும்பத்டதச் ைார்ந்த தாவரங்களின் உண்ண க் கூடிய பருப்புகள் (அ) விடதகள்  
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ஆறாவது அறிவியல் 

    ______ எனப்படுகின்றன. 

  விடை: யிறு வடககள் 

III. ைரியா? தவறா? தவறாக இருந்தால் ைரியாக விடைடய எழுதுக. 

 1.அழகிற்காக வைர்க்கப்படும் தாவரங்கள் பமன்கட்டைகள் என அடழக்கப்படுகின்றன. 

  விடை:தவறு. அலங்காரத் தாவரங்கள் 

 2.பட்டுப்புழுக்கள் மல்பபரி இடைடய உணவாக உட்பகாள்கின்றன. 

   விடை:ைரி 

 3.அைங்காரத் தாவரமாகக் காலிபிைவர் தாவரம் பயன்படுகிறது. 

  விடை:தவறு – உணவு தாவரம். 

 4.ரகாடை காைத்திற்குப் பருத்தி உடைகள் ஏற்றதன்று. 

  விடை:தவறு – தகாடை காலத்திற்கு  ருத்தி உடைகள் தான் ஏற்றடவ. 

 5.கரும்புத் தாவரம் உயிரி எரிபபாருைாகப் பயன்படுகிறது. 

  விடை:தவறு – ைர்க்கடர தயாரிக்க  யன் டுகிறது. 

IV. பின்வருவனவற்டறப் ப ாருத்துக 

 

V. ஒப்பிடுக. 

 1. மாம்பழம் : கனி :: மக்காச்ரைாைம் : _______ 

  விடை:தானியம் 

2.பதன்டன : ோர் :: ரராோ : _____ 

  விடை:அத்தர் 

 3.ரதனீக்கள் : மகரந்தச் ரைர்க்டகயாைர் :: மண்புழு : ______ 

  விடை:மண்புழு உரம் தயாரிப் ாைர் 

VI. மிகக் குறுகிய விடை தருக. 
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ஆறாவது அறிவியல் 

 1.உணவுத் தாவரங்கள் என்றால் என்ன? 

மனிதர்களுக்கு முக்கிய உணவு ஆதாரமாக விைங்கும் தாவரங்கள் உணவுத் தாவரங்கள் 

எனப்படுகின்றன. 

(எ.கா.)  

காய்கறிகள் – பீட்ரூட், ரகரட் 

தானியங்கள் – பேல், ரகாதுடம 

 ருப்பு வடககள் – பகாண்டைக் கைடை, பச்டைப்பயிறு. 

 2.மருத்துவத் தாவரங்கள் என்றால் என்ன? 

  ரோய்கடைக் குணப்படுத்த பயன்படும் தாவரங்கடை மருத்துவத் தாவரங்கள் என  

            அடழக்கிரறாம். 

   

3.வன்கட்டை எவ்வாறு பமன்கட்டையில் இருந்து தவறு டுகிறது? 

 

 

 4.ெறுமணப் ப ாருள்கள் என்றால் என்ன? 

1. உணவிற்கு ேறுமணமூட்ைப் பயன்படும் தாவரப் பபாருட்கள் ேறுமணப் 

பபாருட்கள் எனப்படுகின்றன.  

2. மரப்பட்டைகள், ரவர்கள், இடைகள், மைர்கள் (அ) தண்டுகள் 

ரபான்றவற்றிலிருந்து பபறப்படுகிறது.  
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ஆறாவது அறிவியல் 

3. உணவிற்கு சுடவயூட்ைவும் – நிறமூட்டியாகவும், உணடவக் பகைாமல் 

பாதுகாக்கவும் பயன்படுகிறது. 

4. (எ.கா) ஏைக்காய், மிைகு, கறிரவப்பிடை, பவந்தயம், பபருஞ்சீரகம், ஓமம், 

பிரியாணி இடை, பகாத்தமல்லி விடதகள், இஞ்சி, ோதிக்காய் மற்றும் 

இைவங்கப் பட்டை. 

 5.நீ வசிக்கும்  குதியில் உள்ை மூன்று மருத்துவத் தாவரங்கடை எழுதுக. 

 

 6.மரக்கட்டைகளின்  யன்கள் யாடவ? 

வன்கட்டை: 

உயர்ரக மரச்ைாமான்கள், ோற்காலிகள், ரமற்கூடரகள் மற்றும் கட்டில், ரமடே, கதவு, 

நிடைக்கால் ேன்னல் ரபான்ற மரக்கட்டுமானங்கள் தயாரிக்க பயன்படுகின்றன. 

பமன்கட்டை: 

ஓட்டுப்பைடககள், மரப்பபட்டிகள், ேடுத்தரமான அைர்த்தி பகாண்ை பைடககள் 

மற்றும் தாள்கள் (அ) காகிதம் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. 

VII. குறுகிய விடை தருக. 

 1.அலங்காரத் தாவரங்கள்  ற்றி எழுதுக. 

அழகியல் காரணங்களுக்காக வீட்டுத் ரதாட்ைங்களில், பூங்காக்களில், மாடித் 

ரதாட்ைங்களில் வைர்க்கப்படும் தாவரங்கள் அைங்கார தாவரங்கள் எனப்படும். 
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ஆறாவது அறிவியல் 

 2.தவப்  மரத்தின்  யன்கடை எழுதுக. 

  

 3.எடவதயனும் ஐந்து தாவரங்கடையும், அவற்றின் எந்தப்  குதிடய உண்கிதறாம் 

என் டதயும் எழுதுக. 

 

 

VIII. விரிவான விடை தருக. 

 1.மரக்கட்டை தரும் தாவரங்கள்  ற்றி குறிப்பு வடரக. 
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ஆறாவது அறிவியல் 

 2.விலங்கு – தாவர இடைவிடனயின் முக்கியத்துவத்டத  ற்றி எழுதுக. 

வடரயடர: 

உணவு, வசிப்பிைம் உள்ளிட்ை ரதடவகளுக்கு விைங்குகள் தாவரங்கடைச் 

ைார்ந்திருக்கின்றன. இந்தத் பதாைர்பினால் விைங்குகள் மட்டுமின்றி, தாவரங்களும் 

பயனடைகின்றன – இடவ பபாருைாதார ரீதியாகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தடவ. 

 

IX. உயர் சிந்தடனத்திறன் வினாவிற்கு விடையளி 

 1. ாடலவனத்தில் குடறவான நீதர காணப் டுகிறது. இதற்கு காரணம் யாது? 

 

1. நிடறய பாடைவனங்களில் 10 அங்குைத்திற்கும் குடறவான மடழ அைரவ 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் காணப்படுகிறது. 

2. மடழ அைடவ விை நீராவிப் ரபாக்கின் அைவு அதிகம். 

3. பாடைவனங்களில் வாழும் தாவர விைங்கினங்களுக்கு மிகச் சிறிய அைவு தான் 

கிடைக்கிறது. 

4. ரமலும் அடவ நீடரச் ரைமிக்கவும், வறட்சிடயத் தாங்கவும் தகவடமப்புப் 

பபற்றுள்ைது. 

5. (எ.கா) கள்ளி வடக தாவரங்கள் – ஒட்ைகம் ரபான்ற விைங்குகள். 

 2.“ டனமரம் உயரமான மரம், அதனால் அது வன்கட்டைடயத் தருகிறது” என்று கவிதா  

    கூறினார். இடத நீ ஏற்றுக் பகாள்கிறாயா? மறுக்கிறாயா? எதுவாயினும் ஏன் என் டத 
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ஆறாவது அறிவியல் 

      எழுதுக. 

 

1. படன மரங்கள் அதி உயரமான உயரமுடைய தாயிருந்தாலும் அடவ பமன் 

கட்டைகடைரய உருவாக்கின்றன. 

2. வடையக்கூடிய வலுவற்றதாக இருப்பதால் இதன் கட்டைகள் பமன்டமயான 

கட்டைகள் எனப்படுகின்றன. 

3. இதன் கட்டை ோர்கள் – பதாப்பிகள் ரபான்ற பபாருட்கள் பைய்ய பயன்படுகிறது. 

வன்ப ாருளும் பமன்ப ாருளும் 

I. ைரியான விடைடயத் ததர்ந்பதடு: 

 1.டமயச்பையைகப் பபட்டியினுள் காணப்பைாதது எது? 

  அ) தாய்ப்பைடக  ஆ) SMPS  இ) RAM  ஈ) MOUSE 

           விடை:ஈ) MOUSE 

 2.கீழ்வருவனவற்றுள் எடவ ைரியானது? 

  அ) இயக்க பமன்பபாருள் மற்றும் பயன்பாட்டு பமன்பபாருள். 

  ஆ) இயக்க பமன்பபாருள் மற்றும் பண்பாட்டு பமன்பபாருள் 

  இ) இயக்கமில்ைா பமன்பபாருள் மற்றும் பயன்பாட்டு பமன்பபாருள் 

  ஈ) இயக்கமில்ைா பமன்பபாருள் மற்றும் பண்பாட்டு பமன்பபாருள் 

    விடை:அ) இயக்க பமன்ப ாருள் மற்றும்  யன் ாட்டு பமன்ப ாருள் 

 3.LINUX என்பது 

  அ) கட்ைண பமன்பபாருள்   

  ஆ) தனிஉரிடம பமன்பபாருள் 

  இ) கட்ைணமில்ைா மற்றும் தனி உரிடம பமன்பபாருள் 

  ஈ) கட்ைற்ற மற்றும் திறந்த மூை பமன்பபாருள் 

    விடை:ஈ) கட்ைற்ற மற்றும் திறமூல பமன்ப ாருள் 

 4.கீழ்வருவனவற்றுள் எடவ கட்ைண மற்றும் தனி உரிடம பமன் பபாருள்? 

  அ) WINDOWS   ஆ) MACOS 

  இ) Adobe Photoshop   ஈ) இடவ அடனத்தும் 

      விடை:ஈ) இடவ அடனத்தும் 
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ஆறாவது அறிவியல் 

 5.______ என்பது ஒரு இயங்குதைமாகும். 

  அ) ANDROID  ஆ) Chrome  இ) Internet  ஈ) Pendrive 

       விடை:அ) ANDROID 

II. ப ாருத்துக. 

 

III. சிறுவினா 

 1.வன்ப ாருள் மற்றும் பமன்ப ாருள் விைக்குக. 

 

 2.இயங்குதைம் என்றால் என்ன? அவற்றின் பையல் ாட்டை எழுதுக. 

1. கணினியின் ைாதனங்கடை ஒன்றுைன் ஒன்று இடணக்கும் பமன்பபாருள் 

இயங்கு தைம் ஆகும். 

2. கணினி இயங்குவதற்குத் ரதடவயான அடிப்படைத் தரவுகடை பகாண்ை பமன் 

பபாருடை, இயக்க பமன்பபாருள் என்கிரறாம். இயங்கு தைமின்றி 

கணினிடயப் பயன்படுத்த முடியாது. (எ.கா.) Linux, Windows, Mac, Android. 

 

 3.கட்ைற்ற மற்றும் திறந்த மூல பமன்ப ாருள் என்றால் என்ன? இரண்டு உதாரணங்கள் தருக. 
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ஆறாவது அறிவியல் 

1. கட்ைற்ற பமன்பபாருட்கடைப் பயனர் இைவைமாகப் பபற்றுப் 

பயன்படுத்தவும், பகிரவும் பைய்யைாம். 

2. திற மூை பமன்பபாருட்களில் அவற்றின் நிரல்கடைத் திருத்திக் பகாள்ைவும் 

உரிமம் வழங்கப்படும்.  

3. இதன் மூைம் புதிய பமன்பபாருள் வடிவத்டத உருவாக்க வாய்ப்பு 

கிடைக்கிறது. (எ.கா.) :லினக்ஸ்,ஜிரயா ஜீப்ரா 
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