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               ஜ ோ.வனிதோ முத்துக்குமோர ்

        பட்டதோரி ஆசிரியர(்அறிவியல்) 
 
 

 

ோடெ்-காந்தவியை்                         பதரவ்ு-1                                                              நாள்: 

 

I. மோருத்தொன  விடடடயத் பதரந்்மதடுக்கவுெ் .                                                (5×1=5) 
 

1. கோந்தத்தோல் ஈரக்்கப்படும் பபோருள்.  

     அ. மரக்கடட்ட         ஆ. ஊசி                             இ. அழிப்போன்            ஈ. கோகிதத்துண்டு  

2. மோலுமி திடைகோடட்ும்      கருவிகடள  முதன்முதலில் பைய்து பயன்படுத்தியவரக்ள்.  

    அ. இந்தியரக்ள்        ஆ. ஐஜரோப்பியரக்ள்       இ. சீனரக்ள்                ஈ. எகிப்தியரக்ள்  

3. தங்குதடடயின்றி  பதோங்கவிடப்பட்ட கோந்தம் எப்பபோழுதுஜம  திடையில் தோன்  

    நிற்கும்  
    அ. வடக்கு-கிழக்கு     ஆ. பதற்கு-ஜமற்கு        இ. கிழக்கு-ஜமற்கு     ஈ. வடக்கு-பதற்கு  

4. கோந்தங்கள் தன் கோந்தத்தன்டமடய   இழக்கக் கோரணம்  

    அ. பயன்படுத்தப்படுவதோல்       ஆ. போதுகோப்போக டவத்திருப்பதோல்  

    இ. சுத்தியோல் தடட்ுவதோல்            ஈ. சுத்தப்படுத்துவதோல்  

5. கோந்த ஊசிப்பபடட்ிடயப் பயன்படுத்தி    அறிந்து பகோள்ளமுடியும்.  

    அ. ஜவகத்டத              ஆ. கடந்த  பதோடலடவ    இ. திடைடய      ஈ. இயக்கத்டத  

 

1I.சரியா? தவறா? தவமறனிை்  சரி மசய்து எழுதுக.                                             (5×1=5) 
 

   1. உருடள வடிவ கோந்தத்திற்கு ஒஜர ஒரு துருவம் மடட்ுஜம உண்டு.  

   2. கோந்தத்தின் ஒத்த துருவங்கள் ஒன்டறபயோன்று விலக்கும்.  

   3. கோந்தத்திடன இரும்புத்தூள்களுக்கு அருஜக பகோண்டு பைல்லும் ஜபோது   

      அதிக அளவிலோன துகள்கள் கோந்தத்தின் டமயப்பகுதியில்   

      ஒடட்ிக்பகோள்கின்றன.  

   4. கோந்த ஊசியிடனப் பயன்படுத்தி கிழக்கு மற்றும் ஜமற்கு திடைகடளக்  

       கண்டறிய  முடியும்.  

   5. இரப்பர ்ஒரு கோந்தப் பபோருள்.  

                                                                  பதரவ்ு-2                                              நாள்: 
 

I. மோருத்துக                                                                                                                 (4×1=4) 
 

  1. கோந்த திடைகோட்டி    -   அதிக கோந்த வலிடம  

  2. ஈரப்்பு                            -   ஒத்த துருவங்கள்  

  3. விலக்குதல்                  -   எதிபரதிர ்துருவங்கள்  

  4. கோந்த துருவங்கள்     -   கோந்த ஊசி  

 

II. மோருத்தமிை்ைாதடத வட்டமிட்டுக்  காரணெ் கூறுக.                                (3×2=6) 
 

1. இரும்பு ஆணி, குண்டூசி, இரப்பரக்ுழோய்,  ஊசி.  

 

2. மின்தூக்கி, தோனியங்கிப் படிக்கடட்ு, மின்கோந்த இரயில், மின்பல்பு.  

 

3.  கவரத்ல், விலக்குதல், திடைகோடட்ுதல்,  ஒளியூடட்ுதல்.  
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                                                                          பதரவ்ு-3                                              நாள்: 

   I. பின்வரும் படங்களில் இரு ைடட்கோந்தங்கள்  அருகருஜக கோடட்ப்படட்ுள்ளன.  

     பின்வரும்   வோரத்்டதகடளப் பயன்படுத்தி ஒவ்பவோரு முடறயும் என்ன நிகழும்   

      எனக்கூறு.      [ஈரக்்கும்,   விலக்கும்,   திரும்பி ஒடட்ிக்  பகோள்ளும்]                         (6×1=6) 

   

2. படம்- ‘அ’ மற்றும் ‘ஆ’ ஆகியடவ இரு  ைட்டகோந்தங்கடளக்                                   (1×2=2)        

குறிக்கின்றன. அடவ ஒன்டறபயோன்று ஈரக்்கின்றன எனில், ைட்டகோந்தம் ‘ஆ’ வின் 

துருவங்கடளக் கண்டறிந்து குறிக்கவும்.                                                      

 
                                                        பதரவ்ு-4                                              நாள்: 

I. சிறு வினாக்கள்                                                                                                                             (2×3=6) 
 1.கோந்த துருவங்களின் ஈரக்்கும் மற்றும் விலக்கும் தன்டம குறித்து எழுதுக.  

 2. பள்ளி ஆய்வுக்கூடதத்ில் உள்ள சில கோந்தங்கள் அவற்றின் கோந்ததத்ன்டமடய  

    இழந்திருப்பதோக  அவற்டறப் பரிஜைோதிக்கும் ஜபோது பதரியவருகிறது. எந்த  

    கோரணங்களோல் அடவ தமது கோந்தத்தன்டமடய  இழந்திருக்கக்கூடும்.  

    மூன்று கோரணங்கடளக் கூறு.  
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