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காந்தவியல் 
I. சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடு 
 1.பின்வருவனவற்றுள் காந்தத்தால் கவரப்படும் பபாருள் ………………….. 

  அ) மரப்பபாருள்கள் ஆ) ஏததனும் ஓர் உத ாகம் இ) தாமிரம்  ஈ) இரும்பு மற்றும் எஃகு 
         விடை:ஈ) இரும்பு மற்றும் எஃகு 
 2.கீழ்க்காணும் ஒன்று நில த்த காந்தத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாகும். 
  அ) மின்காந்தம் ஆ) பமட்டல்   இ) ததனிரும்பு  ஈ) நிதயாடிமியம் 

         விடை:ஈ) நிதயாடிமியம் 
 3.ஒரு சட்டக் காந்தத்தின் பதன்முலனயும், U வடிவ காந்தத்தின் வடமுலனயும் …………… 
  அ) ஒன்லைபயான்று கவரும்     ஆ) ஒன்லைபயான்று வி க்கும் 
  இ) ஒன்லைபயான்று கவரதவா வி க்கதவா பசய்யாது ஈ) தமற்கண்டவற்றுள் எதுவுமில்ல  

         விடை:அ) ஒன்டைதயான்று கவரும் 
 4.கற்பலனயான புவிக் காந்தப்பு ம் எந்த வடிவத்திலனப் தபான்ைது? – 
  அ) U வடிவ காந்தம்     ஆ) மின்தனாட்டத்லதக் கடத்தும் தேர்க்கடத்தி 
  இ) வரிசுருள்       ஈ) சட்டக் காந்தம் 

         விடை:ஈ) சட்ைக் காந்தம் 
 5.MRI என்பதன் விரிவாக்கம் …………… 
  அ) Magnetic Resonance Imaging   ஆ) Magnetic Running Image 
  இ) Magnetic Radio Imaging     ஈ) Magnetic Radar Imaging 

         விடை :அ) Magnetic Resonance Imaging 
 6.காந்த ஊசி ………. பயன்படுகிைது. 
  அ) காந்தவிலசக் தகாடுகலை வலரய   ஆ) காந்தப்பு த்தின் திலசலய அறிய 
  இ) கடல் பயணத்திற்கு     ஈ) தமற்காண் அலனத்தும் 

         விடை:ஈ) தமற்காண் அடனத்தும் 
II. தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக 
 1.காந்தத்தின் வலிலம அதன் முலனகளில் …………….. 

  விடை:அதிகம் 
 2.ஒரு காந்தம் ……………… முலனகலைக் பகாண்டது. 
  விடை:இரு (வை, ததன்) 
 3.மின்சார உற்பத்திக்குப் பயன்படும் காந்தங்கள் ………. 

  விடை:டைனதமா 
 4.கனமான இரும்புப் பபாருள்கலை உயர்த்தப் பயன்படுவது ………… 
  விடை:மின்காந்தங்கள் 
 5.தலடயின்றி பதாங்கவிடப்பட்ட காந்தம் எப்பபாழுதும் …………….. வட, பதன் முலனகலை தோக்கி 

    இருக்கும். 
  விடை:புவியின் 
III. பபாருத்துக 

 
IV. கீழ்க்காணும் கூற்றுகடை ஆராய்ந்து சரியான ஒன்டைத் ததர்வு தசய் 
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  அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி, தமலும் காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விைக்கம். 
  ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விைக்கமல் . 
  இ) கூற்று சரியானது. ஆனால் காரணம் தவறு  

   ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் தவறு 
 1.கூற்று : இரும்புத் துருவல்களின் பசறிவு காந்தத் துருவப் பகுதிகளில் அதிகம். 
  காரணம் : காந்தங்கள் மிகவும் கூர்லமயானலவ 

   விடை :இ) கூற்று சரியானது. ஆனால் காரணம் தவறு 
2.கூற்று : புவியின் காந்தப்பு ம் அதன் உள்ைகத்தில் உள்ை இரும்பினால் உருவாகிைது. 
  காரணம் : உயர் பவப்பநில யில் ஒரு காந்தமானது அதன் காந்தப்பண்பிலன இழக்கும் 
  விடை :ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி.ஆனால், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான   
                                விைக்கமல்ல 

V. சுருக்கமாக விடையளி 
 1.காந்தப்புலம் – வடரயறு. 

காந்தப்பு ம் என்பது காந்ததத்திலனச் சுற்றி காந்த விலைவு அல் து காந்த விலச உணரும் பகுதி 
ஆகும். 
அ கு – படஸ் ா அல் து காஸ் (1 படஸ் ா = 10,000 காஸ்) 

 2.தசயற்டகக் காந்தம் என்ைால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக. 
ஆய்வகம் மற்றும் பதாழிற்சால களில் மனிதர்கைால் உருவாக்கப்பட்ட காந்தங்கதை பசயற்லகக் 
காந்தங்கள் ஆகும். 
(எ.கா.) சட்டக் காந்தங்கள், U-வடிவக்காந்தங்கள் 

 3.இயற்டக மற்றும் தசயற்டகக் காந்தங்கடை தவறுபடுத்துக. 

இயற்லகக் காந்தங்கள் : 
ஒழங்கற்ை வடிவங்களும், பரிமாணங்களும் பகாண்ட காந்தங்கள். 
ேன்கு திடமான வலிலம பகாண்ட காந்தமாகும். 
இலவ நீண்ட கா ம் காந்தப் பண்புகலை இழக்காதலவ. 

மிகக் குலைந்த பயன்பாடு உலடயலவ. 
பசயற்லகக் காந்தங்கள் : 
 காந்தங்கள் பவவ்தவறு வடிவங்களிலும், பரிமாணங்களிலும் உருவாக்கிட முடியும். 
ததலவயான குறிப்பிட்ட வலிலம பகாண்ட பசயற்லகக் காந்தங்கலை உருவாக்க முடியும். 

இவற்றின் பண்புகள் குறிப்பிட்ட கா  அைவு உலடயது. 
அன்ைாட வாழ்வில் பபரும் அைவில் பயன்படக்கூடியது. 

 4.புவியானது மிகப்தபரிய சட்ைக் காந்தமாகும். ஏன்? காரணம் தருக. 
பூமியில் ஆழமான பகுதிகளில் காணப்படும் உத ாமானது அதிக பவப்பத்தின் காரணமாக உருகிய 
நில யில் காணப்படுகிைது. இதன் காரணமாக பூமியானது ஒரு காந்தத்லதப் தபா  பசயல்படுகிைது. 

 5.காந்தத தன்டமயற்ை தபாருள்கடை எவ்வாறு அடையாைம் காண்பாய்? காந்தத் தன்டமயற்ை தபாருளுக்கு ஓர் 
    எடுத்துக்காட்டு தருக. 

  காந்தத்தால் கவரப்படாத பபாருட்கலை காந்தத் தன்லமயற்ை பபாருள்கள் என்கிதைாம். 
(எ.கா.) கண்ணாடி, மரம், பேகிழி, ரப்பர் தபான்ைன. 

VI. விரிவாக விடையளி 
 1.காந்தத்தின் அன்ைாை வாழ்வியல் பயன்கடைப் பட்டியலிடுக. 

1. பழங்கா த்தில் கடலில் பயணம் பசய்தவாருக்கு திலசயிலன அறிவதற்கான ‘திலசக்காட்டும் 
கல் ாக’ காந்தம் உதவி இருக்கிைது. 

2. மின்சார மணிகளிலும், மின் தமாட்டார்களிலும், ஒலிப் பபருக்கிகளிலும், நுண்தபசிகளிலும் 
காந்தங்கள் பயன்படுகின்ைன. 

3. வங்கிகளில் கணினிகலைக் பகாண்டு காதசால யில் அச்சடிக்கப்பட்ட MICR எண்கலை 
அறிந்துக்பகாள்ை பயன்படுகிைது. 

4. பதாழிற்சால களில் காந்தப்பபாருள்கதைாடு க ந்திருக்கும் காந்தம் அல் ாத கழிவுக் கூைப் 
பபாருள்கலைப் பிரித்பதடுக்கும் காந்த கடத்தும் பட்லடயாகப் பயன்படுகிைது. 
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5. மருத்தவ மலனகளில் வலிலமயான மின்காந்தங்கலைப் பயன்படுத்தி MRI (காந்த ஒத்ததிர்வு 
நிழலுரு படம்) மூ ம் குறிப்பிட்ட உள்ளுறுப்பின் நிழலுருக்கலை உருவாக்கிட உதவுகிைது. 

 2.ஓர் ஆணிடய எவ்வாறு தற்காலிக காந்தமாக மாற்றுவாய்? 

விலட : 

 
 

1. சட்டக்காந்தத்தின் ஒரு முலனயினால் ஆணியின் ஒரு முலனயிலனத் பதாடவும். 

2. பமதுவாக ஆணியின் மீது ஒதர திலசயில் மறுமுலனவலர ேகர்த்தவும். 
3. படத்தில் காட்டியவாறு மீண்டும் இதத தபான்று 20 அல் து 30 முலை பசய்யதவண்டும். 
4. ஆணியின் மீது முன்னும் பின்னும் ேகர்த்தாமல் ஒதர திலசயில் ேகர்த்த தவண்டும். 
5. தற்தபாது குண்டூசிகளுக்கருகில் இரும்பு ஆணியிலனக் பகாண்டு பசல் வும். 

6. இரும்பு ஆணி தற்காலிக காந்தமாக மாறுவதால் குண்டூசிகள் ஆணியின் மீது 
ஒட்டிக்பகாள்கின்ைன. 

 3.புவிக்காந்தம் பற்றி குறிப்தபழுதுக. 
விலட : 

 
புவியின் உட்பகுதியில் உள்ை கற்பலனயான காந்தத்தின் பதன்முலனயானது, புவியில் 
வடமுலனக்கருகிலும், புவிக்காந்தத்தில் வட முலனயானது, புவியில் பதன்முலனக்கருகிலும் 
அலமந்துள்ைது.  
இதத காந்தங்களின் துருவங்கலை இலணக்கும் தேர்க்தகாடானது காந்த அச்சு என்று 
அலழக்கப்படுகிைது. 
காந்தத்தின் அச்சானது புவியில் வடமுலனயிலன சந்திக்கும் புள்ளியானது புவிகாந்த முலன அல் து 
காந்த வடமுலன என்ைலழக்கப்படுகிைது. 
காந்தத்தின் அச்சானது புவியில் பதன்முலனயிலன பதன்முலன காந்தத் பதன்முலன சந்திக்கும் 
புள்ளியானது புவிக்காந்த முலன அல் து காந்த பதன்முலன என்ைலழக்கப்படுகிைது. 
காந்த அச்சு மற்றும் புவியின் அச்சு ஒன்றுக்பகான்ைாக இலணயாக இருப்பதில்ல . புவியின் அச்சிற்கு 
10° முதல் 15° வலர காந்த அச்சிற்கு சாய்வாக உள்ைது. 
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VII. உயர்சிந்தடன வினாக்கள் 
 1.பூமி மிகப்தபரிய காந்தம் தபான்று தசயல்பட்ைாலும் பிை காந்தப்தபாருள்கடை பூமியால்  
     கவரமுடியவில்டல ஏன்? 

புவியில் காந்தபு  மதிப்பு ஏைத்தாழ 2 x 10-5 படஸ் ா ஆகும். 
இம்மதிப்பு மிகக் குலைவு என்பதால், பிை காந்தப் பபாருள்கலை பூமியால் கவரமுடியவில்ல  

 2.ஒரு இரும்புத் துண்டிடன ஒரு காந்தத்திடனக் தகாண்டு காந்தமாக்கும்தபாது முன்னும் பின்னும் நகர்த்த 

     அறிவுறுத்தப்படுவதில்டல . ஏன்? 

ஒரு பபாருலை (இரும்புத்துண்டு) காந்தமாக்க காந்தத்துடன் உரசினால் தபாதுமானது. அலத முன்னும் 
பின்னும் ேகர்த்த ததலவ இல்ல . 
இரும்புத்துண்டிலன, காந்தத்திற்கு அருகில் பகாண்டு பசன்று முன்னும் பின்னும் ேகர்த்தினால், 
அததனாடு பதாடர்புலடய காந்தப்பாயம் மாறுபட்டு மின்னியக்கு விலசயானது தூண்டப்படும். 

 3.தமிழ்தாரகா மற்றும் சங்கமித்திடர ஆகிய இருவரும் சட்ைக் காந்தத்திடனக் தகாண்டு விடையாடிக்  
    தகாண்டிருந்தனர். அப்தபாது காந்தமானது கீதே விழுந்து நான்கு துண்டுகைானது. அவற்றில் எத்தடன  
     காந்தத் துருவங்கள் கிடைக்கும்? 

எட்டு துருவங்கள் காணப்படும். 

ஒரு காந்தத்திற்கு இரு (வட-பதன்) துருவங்கள் காணப்படும். எனதவ ோன்கு துண்டுகளுக்கு (காந்தம்) 
(4 x 2 = 8) எட்டு துருவங்கள் காணப்படும். 

 
அண்ைம் மற்றும் விண்தவளி அறிவியல் 

I. சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடு 
 1.பின்வருவனவற்றுள் எது வான்பபாருள்? 
  அ) சூரியன்  ஆ) சந்திரன்  இ) விண்மீன்கள்  ஈ) இலவ அலனத்தும் 

         விடை:ஈ) இடவ அடனத்தும் 
 2.மங்கள்யான் …………………..க்கு அனுப்பப்பட்டது. 
  அ) சந்திரன்  ஆ) பசவ்வாய்  இ) பவள்ளி    ஈ) புதன் 
         விடை:ஆ) தசவ்வாய் 

 3.சந்திரயான் – I விண்ணில் பசலுத்தப்பட்ட ோள் 
  அ) 2008 அக்தடாபர் 22 ஆ) 2008 ேவம்பர் 8 இ) 2019 ஜூல  22 ஈ) 2019 அக்தடாபர் 22 
         விடை:அ) 2008 அக்தைாபர் 22 
 4.சிவப்புக் தகாள் என்று அலழக்கப்படுவது ……………….. 

  அ) புதன்  ஆ) பவள்ளி  இ) பூமி   ஈ) பசவ்வாய் 
         விடை:ஈ) தசவ்வாய் 
 5.ராக்பகட்டில் பயன்படும் தத்துவம் ………………………. 

  அ) நியூட்டனின் முதல் விதி   ஆ) நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி 
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  இ) நியூட்டனின் மூன்ைாம் விதி   ஈ) இலவ அலனத்தும் 
         விடை:இ) நியூட்ைனின் மூன்ைாம் விதி 
 6.கிரிதயாபஜனிக் எரிபபாருள் ………. எவ்பவப்பநில யில் தசகரித்து லவக்கப்படும்? 

  அ) அலை  ஆ) குலைந்த  இ) மிகக்குலைந்த  ஈ) மிக அதிக 
         விடை:இ) மிகக்குடைந்த 
 7.ோசாவின் ……….. திட்டம் முதன்முதலில் மனிதர்கலை நி வுக்கு அனுப்பியது. 

  அ) அப்தபாத ா – 5  ஆ) அப்தபாத ா – 8   இ) அப்தபாத ா – 10 ஈ) அப்தபாத ா – 11 
         விடை:ஆ) அப்தபாதலா – 8 
II. தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக 
 1.விண்மீன்கலைப் பற்றியும், தகாள்கலைப் பற்றியும் படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு ……. 

  விடை:வானியல் 
 2.சூரியன் ……….. விண்மீ ன் திரலைச் சார்ந்தது. 
  விடை:பால்தவளி 
 3.பசவ்வாய்க்தகாள் …….. ோட்களுக்கு ஒருமுலை சூரியலனச் சுற்றி வருகிைது. 

  விடை:687 
 4.பிை தகாள்களுக்கு விண்க லன அனுப்பிய முதல் இந்திய விண்பவளித் திட்டம் 
  விடை:மங்கள்யான் 
 5.நி வின் தமற்பரப்பில் ேடந்த முதல் மனிதர் ………….. ஆவார். 

  விடை:நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் 
III. சரியா அல்லது தவைா எனக்கூறுக. தவைான கூற்டைத் திருத்தி எழுதுக 
 1.சூரியன் மற்றும் இதர வான்பபாருள்கள் தசர்ந்து சூரியக் குடும்பத்லத உருவாக்குகின்ைன. 
  விடை :சரி 

 2.சந்திராயன் – I ஸ்ரீஹரிதகாட்டா விண்பவளி ஆய்வு லமயத்திலிருந்து விண்ணில் பசலுத்தப்பட்டது. 
  விடை:சரி 
 3.பசவ்வாய்க் தகாள் சூரியக் குடும்பத்தில் உள்ை மிகச் சிறிய தகாள் ஆகும். 
  விடை:தவறு 

  சரியான விடை : தசவ்வாய்க் தகாள் சூரிய குடும்பத்தில் உள்ை இரண்ைாவது சிறிய தகாள் ஆகும். 
 4.PSLV மற்றும் GSLV ஆகியலவ இந்தியாவின் புகழ்பபற்ை பசயற்லகக் தகாள்கள் ஆகும். 
  விடை:சரி 
 5.ராக்பகட்டின் இயக்கு பபாருள்கள் திண்மநில யில் மட்டுதம காணப்படும். 

  விடை:தவறு சரியான விடை : 
  ராக்தகட்டின் இயக்கு தபாருள்கள் திண்ம, நீர்ம மற்றும் திரவநிடல வாயுக்கைாக காணப்படுகின்ைன. 
IV. தபாருத்துக 

 
V. சுருக்கமாக விடையளி 
 1.வான்தபாருள்கள் என்ைால் என்ன? 
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வானத்தில் உள்ை விண்மீன்கள், தகாள்கள், சந்திரன் மற்றும் விண்கற்கள், வால்மீன்கள் 
தபான்ை பிை பபாருட்கள் ஆகியலவ வான்பபாருட்கள் என்று அலழக்கப்படுகின்ைன. 

 2.விண்மீன் திரள் – வடரயறு. 
தங்களுக்கு இலடதய உள்ை கவர்ச்சி விலசயினால் பிலணக்கப்பட்ட  ட்சக்கணக்கான 
விண்மீன்கலைக் பகாண்ட பதாகுப்பு விண்மீன் திரள் எனப்படும். 

 3.சந்திரயான் – 1 திட்ைத்தின் தநாக்கங்கள் யாடவ? 

1. சந்திரனில் நீர் இருப்பதற்கான சாத்தியக் கூறுகலை கண்டறிதல். 
2. சந்திரனில் உள்ை தனிமங்கலை கண்டறிதல். 
3. சந்திரனில் ஹீலியம் – 3 இருப்பலத ஆராய்தல். 
4. சந்திரனின் முப்பரிமான வலரபடத்லத உருவாக்குதல். 

5. சூரியக் குடும்பத்தின் பரிணாம வைர்ச்சிலய ஆராய்தல். 
 4.மங்கள்யான் திட்ைத்தின் தநாக்கங்கடை வரிடசப்படுத்துக. 

1. தகாள்களுக்கு இலடதயயான விண்பவளித் திட்டத்திற்கு ததலவயான பதாழில்நுட்பத்லத 
உருவாக்குதல். 

2. பசவ்வாயின் தமற்பரப்லப ஆராய்தல். 
3. பசவ்வாயின் வளிமண்ட த்தில் உள்ை பகுதிப் பபாருள்கலை அறிதல். 
4. எதிர்கா த்தில் பசவ்வாய்க் தகாளில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியக் கூறுகலையும். 
கடந்த கா ங்களில் உயிரினங்கள் இருந்தனவா என்பது பற்றிய தகவல்கலையும் அறிந்து 
பகாள்ளுதல். 

 5.கிடரதயாதெனிக் எரிதபாருள் என்ைால் என்ன? 

1. இந்த வலக இயக்கு பபாருள்களின் எரிபபாருள் அல் து ஆக்ஸிகரணி அல் து இரண்டும் 

திரவநில  வாயுக்கைாக இருக்கும். 
2. இலவ மிகக்குலைந்த பவப்பநில யில் லவக்கப்பட்டிருக்கும். 
3. இவ்வலக இயக்கு பபாருள்கலை எரியூட்ட தனியான அலமப்புகள் ததலவ இல்ல . 
4. இவற்லை ஒன்ைாகச் தசர்த்து க க்கும்தபாது, அலவ ஒன்தைாபடான்று விலனபுரிந்து எரியத் 

பதாடங்குகின்ைன. 
 6.நாசாவில் பணியாற்றிய சில இந்தியர்களின் தபயர்கடைக் குறிப்பிடுக. 

விடை:கல்பனா சாவ்லா  சுனிதா வில்லியம்ஸ் 
VI. விரிவாக விடையளி 

 1.சந்திரயான் – 1ன் சாதடனகள் யாடவ? 

1. சந்திரனின் மணற்பரப்பில் நீர் மூ க்கூறுகள் இருப்பலத கண்டறிந்தது. 
2. சந்திரன் முற்கா த்தில் உருகிய நில யில் இருப்பலத உறுதி பசய்தது. 
3. அபமரிக்காவின் விண்க ங்கள் அப்தபாத ா – 15 மற்றும் அப்தபாத ா – 11 ஆகியலவ 

தலரயிைங்கிய இடங்களின் படங்கலை பதிவு பசய்தது. 
4. சந்திரனின் கனிம வைம் பற்றிய தகவல்கள் உயர்திைன் பகாண்ட நிைமால மானி மூ ம் 
பபைப்பட்டன. 

5. X-கதிர் படக்கருவியின் மூ ம் சந்திரனில் அலுமினியம், பமக்னீசியம் மற்றும் சிலிக்கான் 

இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 
6. சந்திராயன் – I புலகப்படக் கருவியின் மூ ம் 75 ோட்களில் எடுக்கப்பட்ட 40 ஆயிரத்திற்கும் 
தமற்பட்ட படங்கள் பூமிக்கு அனுப்பப்பட்டன. 

7. நி வில் உள்ை தமடுகள் மற்றும் பள்ைங்கலைக் பகாண்ட படங்களிலிருந்து சந்திரனின் 

தமற்பரப்பு கிண்ணக்குழிகலைக் பகாண்டது என கண்டறியப்பட்டது. 
8. சந்திரயான் – I பூமியின் முழு வடிவத்லதயும் முதன் முத ாக பதிவு பசய்து அனுப்பியது. 
9. சந்திரயான் – I நி வின் பரப்பில் மனிதர்களுக்கு உலைவிடமாகப் பயன்படும் ப  குலககலை 
கண்டறிந்தது. 

 2.ராக்தகட்டின் பகுதிகடை விைக்குக. 
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I- கட்ைடமப்பு அடமப்பு : 
இலவ ராக்பகட்லட உள்ைடக்கிய சட்டம் ஆகும். 

இலவ மிகவும் வலிலமயான, ஆனால் எலட குலைந்த லடட்டானியம் அல் து அலுமினியம் தபான்ை 
பபாருட்கைால் உருவாக்கப்படுகின்ைன. 
ராக்பகட் பைக்கும் தபாது அதற்கு நில ப்புத் தன்லம ஏற்படுத்துவதற்காக, சி  ராக்பகட் சட்டத்தின் 
அடிப்பகுதியில் துடுப்புகள் இலணக்கப்படுகின்ைன. 

II – பணிச்சுடம அடமப்பு: 
சுற்று வட்டப்பாலதயில் விடப்படுவதற்காக ராக்பகட்டினால் சுமந்து பசல் ப்படும் பசயற்லகக் 
தகாள்கள் பணிச்சுலம ஆகும். இலவ திட்டப்பணிகலை சார்ந்தது. 
இலவ தகவல் பதாடர்பு, வானில  ஆய்வு, உைவு பார்த்தல், தகாள்கலை ஆராய்தல் மற்றும் 
கண்காணிப்பு தபான்ை பணிகலை தமற்பகாள்ளும் பசயற்லகக் தகாள்கலை விண்ணில் 
பசலுத்துவதற்கு ஏற்ைவாறு அலமக்கப்படுகின்ைன. 
III – வழிகாட்டு அடமப்பு : 

இவ்வலமப்பானது, ராக்பகட் பசல்  தவண்டிய பாலத குறித்து வழிகாட்டுகிைது. 
இலவ உணர்விகள், கணினிகள், தரடார் மற்றும் பதால த் பதாடர்பு சாதனங்கள் தபான்ைவற்லை 
உள்ைடக்கியது. 
IV – உந்துவிடச அடமப்பு : 

இது எரிபபாருள் பதாட்டிகள், இலைப்பான்கள் மற்றும் எரியூட்டும் அலை ஆகியவற்லை 
பகாண்டுள்ைது. 
i) திரவ உந்துவிலச அலமப்பு மற்றும் ii) திட உந்து விலச அலமப்பு என இரண்டு முக்கியமான 
உந்துவிலச அலமப்புகள் உள்ைன. 

 3.நாசாவின் அப்தபாதலா திட்ைங்கள் குறித்து குறிப்பு வடரக. 
1. இவற்றின் மூ ம், அபமரிக்க விண்பவளி வீரர்கள் நி வில் தலரயிைங்கினர். 
2. இது ஒட்டுபமாத்தமாக 17 திட்டங்கலைக் பகாண்டது. இதில் அப்தபாத ா – 8 மற்றும் 
அப்தபாத ா – 11 ஆகியலவ குறிப்பிடத்தகுந்தலவ. 

3. அப்தபா ா – 8 என்பது முதன்முதலில் மனிதர்கலை நி வுக்கு அனுப்பிய திட்டமாகும்.  
4. அப்தபா ா – 11 திட்டமானது முதன்முதலில் மனிதலன நி வில் தலரயிரங்க பசய்த 
திட்டம் ஆகும். இவ்விண்க மானது 1969 ஆம் ஆண்டு ஜூல  20ம் ோள் நி வில் 
தலரயிைங்கியது.  

VII. உயர்சிந்தடன வினாக்கள் 
 1.நாம் எப்தபாதும் நிலவின் ஒரு பகுதிடய மட்டுதம பார்க்க முடிகிைது. ஏன்? 

நி வானது பூமிலய ஒரு குறிப்பிட்ட பாலதயில் சுற்றி வருகிைது. 
இதனால் ஏற்படும் ஒத்திலசவின் காரணமாகதவ ேம்மால் நி வின் ஒரு பகுதிலய மட்டும் காண 
முடிகிைது. 

அன்ைாை வாழ்வில் தவதியியல் 
I. சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடு 
 1.வாயுக்கசிலவ அறிவதற்காக LPG வாயுவுடன் தசர்க்கப்படும் தவதிப்பபாருள் ………………………….. 
  அ) பமத்தனால் ஆ) எத்தனால்  இ) கற்பூரம்  ஈ) பமர்காப்டன் 
          விடை:ஈ) தமர்காப்ைன் 

 2.பதாகுப்பு வாயு என்று அலழக்கப்படுவது எது? 
  அ) சதுப்பு நி  வாயு ஆ) நீர்வாயு  இ) உற்பத்தி வாயு ஈ) நி க்கரி வாயு 
          விடை:ஆ) நீர்வாயு 
 3.ஒரு எரிபபாருளின் கத ாரி மதிப்பின் அ கு ………………………….. 

  அ) கித ா ஜுல்/தமால்  ஆ) கித ா ஜுல்/கிராம் 

இ) கித ா ஜூல்/கித ா கிராம்  ஈ) ஜுல்/கித ா கிராம் 
          விடை:இ) கிதலா ெூல்/கிதலா கிராம் 
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 4.………………………. என்பது உயர்தரமான நி க்கரி வலகயாகும். 
  அ) பீட்  ஆ) லிக்லனட்  இ) பிட்டுமினஸ்  ஈ) ஆந்த்ரலசட் 
          விடை:ஈ) ஆந்த்ரடசட் 

 5.இயற்லக வாயுவில் பபரும்பான்லமயான பகுதிப்பபாருள் …………………… 
  அ) மீத்ததன் ஆ) ஈத்ததன்  இ) புதராப்தபன்  ஈ) பியூட்தடன் 
          விடை:அ) மீத்ததன் 

II. தகாடிட்ை இைங்கடைப் பூர்த்தி தசய்க. 
 1.உற்பத்தி வாயு என்பது, ………………………. மற்றும் ……………………….. ஆகியவற்றின் க லவயாகும். 
  விடை:கார்பன் தமானாக்டசடு, டநட்ரென் 
 2.………………………. சதுப்பு நி  வாயு எனப்படுகிைது. 

  விடை:மீத்ததன் 
 3.பபட்தராலியம் என்ை பசால் குறிப்பது ………………………… 
  விடை:பாடை எண்தணய் 
 4.காற்றில் ாச் சூழலில் நி க்கரிலய பவப்பப்படுத்துவது …………………….. எனப்படும். 

  விடை:சிடதத்து வடித்தல் 
 5.படிம எரிபபாருளுக்கு ஒரு உதாரணம் ……………………….. 
  விடை:நிலக்கரி 
III. தபாருத்துக 

 

 
IV. சுருக்கமாக விடையளி 
 1.சங்கிலித் ததாைராக்கம் என்ைால் என்ன? 

லஹட்தரா கார்பன்களின் கார்பன் அணுக்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இலணந்து தவதிப்பிலணப்புகலை 
உருவாக்கி பபரிய எண்ணிக்லகயி ான சிக்க ான மூ க்கூறுகலை உருவாக்குவது சங்கிலி 
பதாடராக்கம் எனப்படும். 

 2.இயற்டக வாயுவின் நிடைகள் யாடவ? 
இயற்லக வாயு,எளிதில் எரியக்கூடியது.பபருமைவில் பவப்பத்லத பவளிவிடக்கூடியது. 
எரியும்தபாது புலகலய பவளிவிடாததால் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படாது. 

குழாய்கள் மூ ம் எளிதில் எடுத்துச்பசன்று தசர்க்க முடியும். 
தேரடியாக எரிபபாருைாக வீடுகளிலும், பதாழிற்சால களிலும் பயன்படுத்தமுடியும். 

 3.CNG என்படத விரிவு படுத்தி எழுதுக. அதன் இரு பயன்கடை எழுதுக. 
CNG -அழுத்தப்பட்ட இயற்லக வாயு எரிபபாருள் தானியங்கி வாகன எரிபபாருள். 

 4.ததாகுப்பு வாயு என்று அறியப்படும் வாயுடவக் கண்ைறிந்து எழுது. அது ஏன் அவ்வாறு அடேக்கப்படுகிைது? 
பதாகுப்பு வாயு – கார்பன்தமானாக்லசடு மற்றும் லஹட்ரஜன் வாயுக்களின் க லவ. 
பமத்தனால் மற்றும் எளிய லஹட்தராகார்பன்கலை உற்பத்தி பசய்ய பயன்படுவதால் இது பதாகுப்பு 
வாயு எனப்படுகிைது. 

 5.ஏன் ஆந்த்ரடசட் வடக நிலக்கரி மிகவும் உயர்தரமான நிலக்கரி எனப்படுகிைது? அதற்கான காரணம் தருக. 
ஆந்த்ரலசட்டில் கார்பனின் சதவீதம் 86-97% ஆகும். 
இது பிட்டுமினஸ் நி க்கரிலய விட சற்று உயர்ந்த பவப்ப ஆற்ைல் மதிப்லப உலடயது. 

ஆந்த்ரலசட் நி க்கரி நீண்ட தேரம் எரிந்து அதிக பவப்பத்லதயும் குலைவான தூசியிலனயும் தருகிைது. 
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எனதவ ஆந்த்ரலசட் நி க்கரி உயர்தரமான நி க்கரி எனப்படுகிைது. 
 6.ஆக்தைன் எண் – சீட்தைன் எண் – தவறுப்படுத்துக. 

ஆக்தைன் எண் 
1 இம்மதிப்பு பபட்தராலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிைது 
2. பபட்தராலிலுள்ை ஆக்தடனின் அைலவ குலைக்கிைது. 
3. பபன்சீன் அல் து படாலுவீலன தசர்ப்பதன் மூ ம் பபட்தராலின் ஆக்தடன் எண்லண அதிகரிக்க 

முடியும். 
4. உயர்ந்த ஆக்தடன் எண்லண பபற்றுள்ை எரிபபாருளின் சீட்தடன் எண் குலைவாக இருக்கும். 
சீட்தைன் எண் 

1.இம்மதிப்பு டீசலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

2.டீசல் எஞ்சினிலுள்ை பற்ைலவப்பு எரிபபாருளின் தேரத்லதக் குறிக்கிைது. 
3.அசிட்தடாலன தசர்ப்பதன் மூ ம் டீசலின் சீட்தடன் எண்லண அதிகரிக்க முடியும். 
4.உயர்ந்த சீட்தடன் எண்லண பபற்றுள்ை எரிபபாருளின் ஆக்தடன் எண் குலைவாக இருக்கும். 

 7.தமிழ்நாட்டில் காற்ைாடலகடைப் பயன்படுத்தி காற்ைாற்ைல் உற்பத்தி தசய்யப்படும் இைங்கடை எழுதுக. 

கயத்தாறு, ஆரல்வாய்பமாழி, பல் டம் மற்றும் குடிமங்கைம் 
 8.சூரிய ஆற்ைல் எப்தபாழுதும் தீராத ஒரு ஆற்ைல் மூலமாகும். இக்கூற்டை நியாயப்படுத்துக. 

சூரிய ஆற்ைல் முதன்லமயான மற்றும் முக்கியமான ஆற்ைல் மூ மாகும். 

இது இயற்லகயில் தீர்ந்து விடாத ஆற்ைல் மூ மாகும். 
இது வில யில் ா மற்றும் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்ைல் வைமாகும். 
இது சுற்றுச்சூழல  பாதிக்காதது. 

V. விரிவாக விடையளி 

 1.நிலக்கரியின் பல்தவறு வடககடைப் பற்றி விைக்குக. 
I. லிக்டனட்: 
இது பழுப்பு நிைமுலடய மிகவும் தரம் குலைந்த நி க்கரியாகும். 
கார்பனின் சதவீதம் 25 – 35% 

அதிக அைவு நீலரக் பகாண்டது. 
மின்சார உற்பத்தி, பதாகுப்பு முலையி ான இயற்லக வாயு, உரப்பபாருட்கலை உற்பத்தி பசய்ய 
பயன்படுகிைது. 
II. துடண – பிட்டுமினஸ்: 

லிக்லனட் அடர்நிைமாகவும் கடினமாகவும் ஆகும்பபாழுது துலண-பிட்டுமினஸ் நி க்கரி 
உருவாகிைது. 
இது கருலம நிைமுலடய குன்றிய நி க்கரி வலக. 
லிக்லனட்லட விட உயர் பவப்ப மதிப்லபக் பகாண்டது. 

கார்பனின் சதவீதம் 35 – 44% 
முதன்லமயாக மின்சார உற்பத்திக்கு எரிபபாருைாக பயன்படுகிைது. 
III. பிட்டுமினஸ் நிலக்கரி: 
நிலைய இயற்பியல் மற்றும் தவதியியல் மாற்ைங்கைால் துலண பிட்டுமினஸ் நி க்கரி பிட்டுமினஸ் 
வலக நி க்கரியாக மாற்ைம் பபற்றுள்ைது. 
இது அடர்கருலம நிைமும், கடினத் தன்லமயும் பகாண்டது 
கார்பனின் சதவீதம் 45 – 86% 
அதிக பவப்ப ஆற்ைல் மதிப்லப பபற்றுள்ைது. 

மின்சாரம் உற்பத்தி பசய்ய, இரும்பு மற்றும் எஃகு உற்பத்தி பதாழிற்சால களுக்கு கல்கரி 
வழங்குகிைது. 
IV. ஆந்த்ர டசட்: 
இது மிகவும் உயர்தரம் பகாண்ட நி க்கரி வலகயாகும். 

மிகுந்த கடினத்தன்லமயும், அடர்கருலம நிைத்லதயும் பகாண்டது. 
மிகவும் இத சானது. 
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உயர்ந்த பவப்ப ஆற்ைல  பகாண்டது. 
பைபைக்கும் தன்லம பகாண்டது. 
கார்பனின் சதவீதம் 86 – 97% 

2.சிடதத்து வடித்தல் என்ைால் என்ன? தபட்தராலியத்டத பின்னக்காய்ச்சி வடிக்கும் தபாது கிடைக்கும்  
    தபாருட்கடைப் பற்றி எழுதுக. 

காற்றில் ா சூழலில் நி க்ரிலய பவப்பப்படுத்துவது சிலதத்து வடித்தல் எனப்படும். 

பபட்தராலியத்திலிருந்து கிலடக்கும் பபாருள்கள். 

 
 

 3.பல்தவறு எரிதபாருள் வாயுக்கடைப் பற்றி எழுதுக. 
I. திை எரிதபாருட்கள்: 
திடநில யில் உள்ை மரம் மற்றும் நி க்கரி தபான்ைலவ திட எரிபபாருட்கள் எனப்படும். 

II. திரவ எரிதபாருட்கள்: 
பபரும்பா ான திரவ எரிபபாருட்கள் இைந்த தாவர வி ங்குகளின் படிமங்களில் இருந்து 
பபைப்படுகின்ைன. 
எரியும் பபாழுது அதிக ஆற்ைல த் தருகின்ைன. 

(எ.கா.) பபட்தராலிய எண்பணய், கரித்தார், ஆல்கஹால். 
III. வாயு எரிதபாருட்கள்: 
எளிதில் குழாய்கள் மூ ம் எடுத்துச் பசல் முடியும். 
சுற்றுச்சுழல  மாசுபடுத்தாது. 

(எ.கா.) நி க்கரி வாயு, எண்பணய் வாயு 
பயிர்ப் தபருக்கம் மற்றும் தமலாண்டம 

I. சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடு 
 1.மண்ணில் விலதகலை இடும் பசயல்முலையின் பபயர் ……………………………. 
  அ) உழுதல்  ஆ) விலதத்தல்  இ) பயிர்ப்பபருக்கம்  ஈ) பயிர்ச் சுழற்சி 
           விடை:ஆ) விடதத்தல் 

 2.மண் பரப்பில் பாய்ந்து மண்ணினுள் ஊடுருவும் முலை ………………………….. 
  அ) நீர்ப் பாசனம்   ஆ) பரப்பு நீர்ப் பாசனம்  

இ) பதளிப்பு நீர்ப் பாசனம்   ஈ) பசாட்டு நீர்ப் பாசனம் 
           விடை:ஆ) பரப்பு நீர்ப் பாசனம் 

 3.பயிர்கலைப் பாதிக்கும் பூச்சிகலையும், சிறு பூச்சிகலையும் கட்டுப்படுத்தும் உயிரினங்கள் 
  அ) உயிரி – பூச்சிக் பகால்லிகள் ஆ) உயிரி – உரங்கள் 

இ) மண்புழுக்கள்    ஈ) தவம்பு இல கள் 

          விடை:அ) உயிரி – பூச்சிக் தகால்லிகள் 
 4.திைன்மிக்க நுண்ணுயிரிகளின் தயாரிப்பு எதில் பயன்படுவது இல்ல  ? 
  அ) விலத தேர்த்தி பசய்தல்  ஆ) இல த்பதளிப்பு 

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/


11 
 

இ) மண் தேர்த்தி பசய்தல்   ஈ) உயிரி – பகான்றுண்ணிகள் 
           விடை:ஆ) இடலத்ததளிப்பு 
 5.பின்வருவனவற்றுள் பஞ்சகவ்யாவில் இல் ாதது எது? 

  அ) பசுவின் சாணம்  ஆ) பசுவின் சிறுநீர்  இ) தயிர்  ஈ) சர்க்கலர 
            விடை:ஈ) சர்க்கடர 
II. தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக. 

 1.ஓர் இடத்தில் வைரக்கூடிய பயிர்கலைப் பிடுங்கி தவபைாரு வைரிடத்தில் ேடவு பசய்யும் முலை  
     ……………………………. ஆகும். 
  விடை:நாற்று நடுதல் 
 2.விரும்பாத இடத்தில் வைரும் தாவரத்தின் பபயர் 

  விடை:கடைகள் 
 3.கலைகலைக் பகால்வதற்கு அல் து அதன் வைர்ச்சிலயத் தடுப்பதற்குப் பயன்படும் தவதிப்பபாருளின்  
    பபயர் ……………………….. 
  விடை:கடைக்தகால்லிகள் 

 4.………………….. விலதகள் தனது தனித்துவப் பண்புகலை அதன் வழித் ததான்ைலுக்குக் கடத்துகின்ைன. 
  விடை:பாரம்பரிய 
 5.………………………. லமயங்கள் ICAR மற்றும் விவசாயிகளுக்கிலடதயயான இறுதி இலணப்பாகச்  
    பசயல்படுகின்ைன. 

  விடை:க்ரிஷி விஞ்ஞான தகந்த்ரா 
 6.அதிக விலைச்சல த் தரக்கூடிய பபரும்பயிர் வலககள் ………………………… ஆல் உருவாக்கப்பட்டுள்ைன. 
  விடை:IARI 
III. தபாருத்துக 

 
IV. சுருக்கமாக விடையளி 
 1.உழுதல் – வடரயறு. 

விவசாயப் பயிர்களின் தவர்ப்பகுதிகளில் ஊட்டப்பபாருட்கள் கிலடப்பதற்கு மண்லண தமல்கீழாக 
மாற்றி மற்றும் தைர்வலடயச் பசய்யும் முலை உழுதல் எனப்படும். 

 2.விடதத்தலின் வடககடைப் பட்டியலிடுக. 
அ) லககைால் விலதத்தல் 
ஆ) உழுதால் விலதத்தல் 

இ) ஊன்றுதல் 
 3.இடலப்பரப்பில் ததளித்தல் என்ைால் என்ன? 

இல யில் பதளிப்பு எனப்படுவது திரவநில  உரங்கலை இல களில் தேரடியாக பசலுத்தி 
தாவரங்களுக்கு ஊட்டமளிக்கும் நுட்பம் ஆகும். 
தாவரங்கள் அவசியமான கனிமங்கலை தாவரங்கள் இல களில் உள்ை இல த் துலைகள் மூ மாக 
உறிஞ்ச முடிகிைது. 

 4.கிரிஷ் விஞ்ஞான் தகந்திரா பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு தருக. 
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i. க்ரிஷி விஞ்ஞான் தகந்த்ரா ஒரு தவைாண் அறிவியல் நில யமாகும். 
ii. இந்த லமயம் இந்திய தவைாண் ஆராய்ச்சி கழகம் (ICAR) மற்றும் விவசாயிகளுக்கு இலடதயயான 
இறுதியான இலணப்பாக பசயல்படுகிைது. 

iii. உள்ளூரில் தவைாண்லம ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகலை பயன்படுத்துதல் இலவகளில் 
தோக்கமாகும். 
iv. முதல் KVK 1974 ல் பாண்டிச்தசரியில் நிறுவப்பட்டது. 

 5.உயிரி – சுட்டிக்காட்டிகள் என்ைால் என்ன? மனிதருக்கு இடவ எவ்வாறு உதவுகின்ைன? 

சுற்றுச் சூழலின் தரம் சார்ந்த நில கலை பவளிப்படுத்தக்கூடிய ஓர் உயிரினம் அல் து இனங்களின் 
பதாகுப்பு உயிரி சுட்டிகள் அல் து உயிரியல் சுட்டிக்காட்டிகள் எனப்படும். 
புவியில் ஏற்படும் மாற்ைங்கலை குறிப்பாக பபருகி வரும் மக்கள் பதாலக பசயல்பாடுகைால் ஏற்படும் 
சூழ்நில  மாற்ைங்கலை புரிந்து பகாள்ைவும் பட்டியலிடவும் உயிரி சுட்டிகள் பயன்படுகிைது. 

6.கடைதயடுத்தல் என்பதன் தபாருள் என்ன? 

விவசாய நி த்தில் முக்கிய பயிர் வலககளுடன் ப  விரும்பாத தாவரங்கள் வைர ாம். இந்த 
விரும்பத்தகாத தாவரங்கள் கலை எனப்படும். 

கலை நீக்கப்படுதல் கலைபயடுத்தல் எனப்படும்.  
 7.பயிர்ச்சுேற்சி என்ைால் என்ன? 

இந்த முலையில் சம்மந்தப்பட்ட பயிர்கள் மற்றும் ஒட்டுண்ணி கலைகலை கட்டுப்படுத்த முலையான 
பயிர்ச் சுழற்சி முலை பின்பற்ைப்படுகிைது. 

 8.பசுந்தடே உரம் என்ைால் என்ன? 

விவசாயிகள் ோற்று ேடுவதற்கு முன்பாக தவம்பு, அவலர மற்றும் ப  ப குமினஸ் வலகத் 
பசுந்தாவரங்கலை உழும் பபாழுது மூழ்கச் பசய்து மண்ணின் ஊட்டச்சத்துக்கலை அதிகரிக்கச் பசய்வது 
பசுந்தலழ உரம் எனப்படும். 

V. விரிவாக விடையளி 
 1.தவைாண் தசயல்முடைகடை விவரி? 

i. காரிப் பயிர்கள் : (ஜூன் – பசப்டம்பர் மாதம் வலர) இந்த பயிர்கள் மலழக்கா ங்களில் 

விலதக்கப்படுகிைது. எ.கா : பேல், தசாைம், தசாயா பமாச்லச, நி க்கடல , பருத்தி தபான்ைலவ 
காரிப்பயிர்கைாகும். 
ii. ரபி பயிர்கள் : குளிர் கா ங்களில் வைர்க்கப்படும் பயிர்கைாகும். 
எ.கா : தகாதுலம, பருப்பு, பட்டாணி, கடுகு மற்றும் ஆளி விலத 

iii. சயாடு பயிர்கள் : தகாலடக்கா ங்களில் வைர்க்கப்படும் பயிர்கைாகும். 
எ.கா : தர்பூசணி, பவள்ைரி பயன்பாட்டின் அடிப்பலடயில் பயிர்கள் பின்வருமாறு 
வலகப்படுத்தப்படுகிைது. 

உணவுப் பயிர்கள் : பேல் மற்றும் தசாைம் மனித பயன்பாட்டிற்காக வைர்க்கப்படுகிைது. 
தீவன பயிர்கள் : கால்ேலடகளுக்கு தீவனமாகப் பயன்படுகிைது. மக்காச்தசாைம் மற்றும் சிறு 
தானியங்கள் 
நார்ப் பயிர்கள் : கயிறு தயாரிக்க உதவும் ோர்கள் மற்றும் துணி ஆல  ோர்கள் தயாரிக்க இந்த 

வலகப்பயிர்கள் பயன்படுகிைது. எ.கா : பருத்தி, புளிச்லச 
எண்தணய்ப் பயிர்கள் : மனித பயன்பாட்டிற்கு அல் து பதாழிற்சால  பயன்பாட்டிற்கு எண்பணய் 
பயிர்கள் பயன்படுகிைது. எ.கா : நி க்கடல , எள் 

 2.நீர்ப்பாசன முடைகடைப் பற்றி விைக்குக. 

நீர்ப் பாசன முலைகள் : 
அ) பாரம்பரிய முடைகள், 
இங்கு ஒரு விவசாயி கிணற்றிலிருந்து அல் து நீர் கால்வாயிலிருந்து தானாகதவா அல் து எருதுகளின் 
உதவியுடதனா நீலர இழுத்து விவசாய நி த்தில் பாய்ச்சுகிைார். 

டீசல், உயிர் வாயு, மின்சாரம் மற்றும் சூரிய ஆற்ைல் இந்த விலசயியக்க கருவிகலை இயக்க 
ததலவயான சி  முக்கிய ஆற்ைல் ஆதாரங்கைாகும். 
ஆ) நவீன முடைகள் : ேவீன முலைகள் இரண்டு அலமப்புகலை பகாண்டது. 

பதளிப்பு நீர் பாசன அலமப்பு,பசாட்டு நீர் பாசன அலமப்பு 
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ததளிப்பு நீர் பாசன அடமப்பு : 
பதளிப்பு நீர் பாசனம் அதன் பபயர் சுட்டுவலதப் தபால் பயிரின் தமல் பதளிக்கிைது மற்றும் சரியான 
பரவலுக்கு உதவுகிைது. 
தசாட்டு நீர் பாசனம் : நீர் குழாயிலன பயன்படுத்தி சரியாக தவர் பகுதியில் நீரானது பசாட்டு பசாட்டாக 
விடப்படுகிைது 

 3.கடை என்ைால் என்ன? கடைக் கட்டுப்பாட்டின் பல்தவறு முடைகடை விைக்குக. 

கடை : விவசாய நி த்தில் முக்கிய பயிர் வலககளுடன் ப  விரும்பாத தாவரங்கள் வைர ாம். இந்த 
விரும்பத்தகாத தாவரங்கள் கலை எனப்படும். 
கடைக்கட்டுப்பாட்டின் பல்தவறு முடைகள் : 
1. இயந்திர முலைகள் : இயந்திர முலை கலைகள் நீக்கப் பயன்படும் ஒரு பபாதுவான முலையாகும். 
கலை பகாத்தி உதவியுடன் லகயினால் நீக்குதல் அல் து கலைபயடுத்தல் ஒரு பழலமயான 
முலையாகும். 
2. உழுதல் முலைகள் : அலனத்து வலக கலைகலையும் அழிப்பதற்கான ஒரு வலக பசயல் 

முலையாகும். ஆழமாக உழுவதால் கலைகள் மண்ணில் புலதக்கப்படுகிைது அல் து சூரிய 
பவப்பத்தில் இடப்படுகிைது. 
3. பயிர்ச் சுழற்சி முலை : இந்த முலையில் சம்மந்தப்பட்ட பயிர்கள் மற்றும் ஒட்டுண்ணிகலை 

கட்டுப்படுத்த முலையான பயிர்ச் சுழற்சி முலை பின்பற்ைப்படுகிைது. 

4. தகாலட உழவு : குளிர் பருவ அறுவலடக்குப் பிைகு ேடக்கும் ஆழமான உழுதல் மற்றும் 
தகாலட கா ங்களில் கலைகளின் தலரகீழ்ப் பகுதிகலை தீவிர சூரிய ஒளிக்கு உட்படுத்துதல் ஓராண்டு 
மற்றும் பல் ாண்டு கலைகலை அழிப்பதற்கு பயனுள்ைதாக உள்ைது. 
5. உயிரியல் முலை கலைக் கட்டுப்பாடு : இந்த முலையில் பூச்சிகள் மற்றும் தோயூக்கிகள் தபான்ை உயிர் 

காரணிகள் கலைகளின் கட்டுப்பாட்டிற்கு பயன்படுகிைது. 
6. தவதியியல் முலைகள் : கலைகலை பகால்வதற்கு அல் து அவற்றின் வைர்ச்சிலய தடுப்பதற்கு 
பயன்படும் தவதிப்பபாருட்கள் கலைக் பகால்லிகள் எனப்படும். 
7. ஒருங்கிலணந்த கலை தம ாண்லம : இது ப வலக உழவியல் பசயல்பாடுகலைக் பகாண்டது. 
ஏததனும் ஒரு கலை கட்டுப்பாட்டு நுட்பம் குலைக்கப்படும் அைவிற்கு கலை தம ாண்லமயில் 
கலைக் பகால்லி பயன்படுகிைது. 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகடைப் பாதுகாத்தல் 
I. சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடு 

 1.ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் காணப்படும் தாவரங்கள் ………………………….. என அலழக்கப்படுகின்ைன. 
  அ) வி ங்கினங்கள் ஆ) தாவர இனங்கள் இ) உள்ளூர் இனம் ஈ) அரிதானலவ 
           விடை:இ) உள்ளூர் இனம் 
 2.காடு அழிப்பு என்பது ……………………….. 

  அ) காடுகலை அழித்தல்  ஆ) தாவரங்கலை வைர்ப்பது 
  இ) தாவரங்கலை கவனிப்பது   ஈ) இலவ எதுவுமில்ல  
          விடை:அ) காடுகடை அழித்தல் 
 3.சிவப்பு தரவு புத்தகம் ……………………………. பற்றிய பட்டியல  வழங்குகிைது. 

  அ) உள்ளூர் இனங்கள்    ஆ) அழிந்துதபான இனங்கள் 
  இ) இயற்லக இனங்கள்    ஈ) இலவ எதுவுமில்ல  
          விடை:அ) உள்ளூர் இனங்கள் 

4.உள்வாழிடப் பாதுகாப்பு என்பது உயிரினங்கலை ………………………. 
  அ) ஓரிடத்திற்குள் பாதுகாத்தல் ஆ) ஓரிடத்திற்கு பவளிதய பாதுகாத்தல் 
  இ) இரண்டும்     ஈ) இலவ எதுவுமில்ல  
        விடை:ஆ) ஓரிைத்திற்கு தவளிதய பாதுகாத்தல் 

 5.வனவி ங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் ………………………… ஆம் ஆண்டு ேலடமுலைப்படுத்தப்பட்டது. 
  அ) 1886 ஆ) 1972 இ) 1973 ஈ) 1971 
           விடை:ஆ) 1972 
II. தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக. 
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 1.WWF என்பது ……………………………. ஐக் குறிக்கிைது. 
  விடை:உலக வனவிலங்கு நிதி 
 2.ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் காணப்படும் வி ங்குகள் ………………………. என அலழக்கப்படுகின்ைன. 

  விடை:உள்ளூர் இனம் 
 3.சிவப்பு தரவுப் புத்தகம் …………………………… ஆல் பராமரிக்கப்படுகிைது. 
   விடை:IUCN 

 4.முதுமல வனவி ங்கு சரணா யம் ……………………… மாவட்டத்தில் அலமந்துள்ைது. 
  விடை:நீலகிரி 
 5.……………………….. ோள் உ க வனவி ங்கு தினமாகக் பகாண்டாடப்படுகிைது. 
  மார்ச் 3 ஆம் 

III. தபாருத்துக 

 

 
IV. மிகச் சுருக்கமாக விடையளி 
 1.புவி தவப்பமடைதல் என்ைால் என்ன? 

சூரிய ஆற்ைலின் ஒரு பகுதி பூமிலய மீண்டும் சூடாக லவத்திருக்க பசுலம இல்  வாயுக்கைால் 
பிரதிபலிக்கிைது மற்றும் ஒரு பகுதி தமத  பசல்கிைது. 
ஆனால் வளிமண்ட த்தில் தசரும் மீத்ததன் மற்றும் கார்பன் லட ஆக்லசடு தபான்ை வாயுக்கள் பவப்ப 
ஆற்ைல ப் உட்கவர்கின்ைன. இது பவப்பநில  அதிகரிக்க வழிவகுக்கிைது. இது புவி 
பவப்பமலடதல் என்று அலழக்கப்படுகிைது. 

 2.அழிந்து வரும் சிற்றினங்கள் என்ைால் என்ன? 

காடுகள் அழிக்கப்படுவதால் ப  ஆல்காக்கள், பூஞ்லசகள், பிலரதயாலபட்டுகள், பபர்ன்கள் மற்றும் 
ஜிம்தனாஸ்பபர்ம்கள் மலைந்து வருகின்ைன. 
தமலும் காணாமல் தபாகும் ஒவ்பவாரு தாவரங்கலையும் சார்ந்த ப  வலகயான வி ங்குகள் மற்றும் 
நுண்ணுயிரிகள் அழிந்து தபாகின்ைன. இதததபால், அழிந்துப் தபாகும் விளிம்பில் உள்ை 
வி ங்குகளின் பட்டியல் முடிவற்ைது. 

 3.அழிந்து தபான உயிரினங்களுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. 
பபங்கால் புலிகள் 
ஆசிய சீட்டா 

 4.அழியும் தருவாயில் உள்ை இரண்டு விலங்குகளின் தபயர்கடைக் கூறுக. 
பனிச்சிறுத்லத 
ஆசிய சிங்கம் 

 5.IUCN என்ைால் என்ன? 

சிவப்பு தரவு புத்தகத்லத இயற்லக பாதுகாப்புக்கான சர்வததச ஒன்றியம் (IUCN) பராமரிக்கிைது. 
இது இயற்லக பாதுகாப்பு மற்றும் இயற்லக வைங்களின் நில யான பயன்பாட்டு துலையில் 
பசயல்படும் ஒரு சர்வததச அலமப்பாகும். 

V. சுருக்கமாக விடையளி 
 1.உயிர்க்தகாைக் காப்பகம் என்ைால் என்ன? 

உயிர்க்தகாைம் என்பது ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாகும். மனிதர்களும் இந்த அலமப்பின் ஒரு 
பகுதியாக உள்ைனர். 
இலவ சுற்றுச்சூழல் அலமப்பு, சிற்றினங்கள் மற்றும் மரபணு வைங்கலைப் பாதுகாக்கின்ைன. 
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இந்தப் பகுதிகள் முக்கியமாக பபாருைாதார வைர்ச்சிக்காகதவ அலமக்கப்பட்டுள்ைன. 
 2.திசு வைர்ப்பு என்ைால் என்ன? 

தீங்குயிரிகள் அழிக்கப்பட்ட, ஊட்டச்சத்து மிக்க ஊடகத்தில் தாவர பசல்கள், திசுக்கள், உறுப்புகள், 

விலதகள் அல் து பிை தாவரப் பாகங்கலை வைர்க்கும் ஒரு நுட்பம் திசு வைர்ப்பு ஆகும். 
 3.அழியும் தருவாயில் உள்ை இனங்கள் என்ைால் என்ன? இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. 

காடழிப்பு, வாழ்விட இழப்பு, மனிதர்களின் குறுக்கீடு மற்றும் வி ங்குகலை தவட்லடயாடுவது 

தபான்ை பல்தவறு காரணங்கைால் ப  இனங்கள் ஆபத்தில் உள்ைன. அவற்றில் சி  மட்டுதம பூமியில் 
எஞ்சியுள்ைன. விலரவில் அலவகளும் அழிந்து தபாகக்கூடும். 
பனிச்சிறுத்லத, வங்காை புலி, ஆசிய சிங்கம், ஊதா தவலை மற்றும் இந்திய ராட்சத அணில் ஆகியலவ 
இந்தியாவில் ஆபத்தான நில யிலுள்ை வி ங்குகள். 

 4.சிவப்பு தரவு புத்தகத்தின் நன்டமகடை எழுதுக. 
இது ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தின் எண்ணிக்லகலய மதிப்பீடு பசய்ய உதவுகிைது. 
இந்த புத்தகத்தில் பகாடுக்கப்பட்டுள்ை தரவுகலை பகாண்டு உ க அைவிலுள்ை இனங்கள் மதிப்பீடு 
பசய்ய பயன்படுத்த ாம். 
உ கைவில் அழிந்துதபாகும் ஒரு இனத்தின் அபாயத்லத இந்த புத்தகத்தின் உதவியுடன் 
மதிப்பிட ாம். 
ஆபத்தான நில யிலுள்ை இனங்களின் பாதுகாப்பு ேடவடிக்லககலை பசயல்படுத்துவதற்கான 
வழிகாட்டுதல்கலை இது வழங்குகிைது. 

 5.தமிழ்நாட்டில் உள்ை நான்கு வனவிலங்கு சரணாலயங்கடைப் பட்டியலிடுக. 
தமகமல  வனவி ங்கு சரணா யம் 
வண்டலூர் வனவி ங்கு சரணா யம் 
கைக்காடு வனவி ங்கு சரணா யம் 
தவடந்தாங்கல் பைலவகள் சரணா யம் 

 6.உயிர்வழிப்தபருக்கம் என்ை வார்த்டதயால் நீங்கள் என்ன புரிந்துதகாள்கிறீர்கள்? 

ஆற்ைல் பகாண்ட தவதிச்தசர்மம் இயற்லக சூழ்நில க் காரணிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு, சுற்றுப்புைத்தில் 
உள்ை அைலவக்காட்டிலும் பன்மடங்கு பபருகி அலவ உயிர்களுக்குள் தசர்வதத உயிர்வழிப் 
பபருக்கமாகும். 

இலவ பாதரசம், ஆர்சனிக் தபான்ை கன உத ாகங்கள் மற்றும் பாலிக்குதைாரிதனட் லபபீலனல்கள் 
மற்றும் டி.டி.டி தபான்ை பூச்சிக் பகால்லிகைாக இருக்க ாம். 
இந்த பபாருட்கலை கீழ்நில  உயிரினங்கள் உணவாக உட்பகாள்ளும் பபாழுது இந்த பாதிப்பு 
பதாடங்குகிைது. 
இந்த வி ங்லக உயர்மட்ட வி ங்குகள் உணவாக உட்பகாள்ளும் பபாழுது ேச்சுத்தன்லம அந்த 
வி ங்கினத்லதயும் பாதிக்கிைது. 

 7.பிபிஆர் (PBR) என்ைால் என்ன? 

மக்கள் பல்லுயிர் பன்முகத் தன்லம பதிவு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி அல் து கிராமத்தின் 
நி ப்பரப்பு மற்றும் மக்கள் பதாலக உள்ளிட்ட உள்ோட்டில் கிலடக்கக்கூடிய உயிர் வைங்கள் பற்றிய 
விரிவான உருவாக்கம் பகாண்ட ஒரு ஆவணமாகும். 
உயிர் வைங்கள் என்பது தாவரங்கள், வி ங்குகள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகள், அதன் பாகங்கள் அவற்றின் 

மரபணு பபாருள் மற்றும் சாத்தியமான பயன்பாட்டு மதிப்லபக் பகாண்ட துலண தயாரிப்புகள் ஆகும். 
VI. விரிவாக விடையளி 
 1.காடு அழிப்பு என்ைால் என்ன? காடு அழிப்பிற்கான காரணங்கள் மற்றும் விடைவுகடை விைக்குக. 

 

மனிதனின் பவவ்தவறு பயன்பாடுகளுக்காக காடுகலை அழிப்பது காடழிப்பு என்று 
அலழக்கப்படுகிைது. 

காைழிப்புக்கான காரணங்கள்: 
1. காடழிப்பு இயற்லகயால் ஏற்பட ாம் அல் து அது மனித ேடவடிக்லககள் காரணமாக  
   இருக்க ாம். 
2.தீ மற்றும் பவள்ைம் தபான்ைலவ காடழிப்புக்கான இயற்லக காரணங்கள்.  
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3.காடழிப்புக்கு காரணமான மனித ேடவடிக்லககைான விவசாய விரிவாக்கம், கால்ேலட 
வைர்ப்பு, சட்டவிதராத மரம் பவட்டுதல், சுரங்கம், எண்பணய் பிரித்பதடுத்தல், அலண 
கட்டுமானம் மற்றும் உள்கட்டலமப்பு தமம்பாடு ஆகியலவ அடங்கும். 

காைழிப்பின் விடைவுகள் : 
i) இனங்கள் அழிவு : காடழிப்பு ப  அற்புதமான தாவரங்கள் மற்றும் வி ங்குகலை இழக்கச் 
பசய்துவிட்டது மற்றும் ப  அழிவின் விளிம்பில் உள்ைன. 

ii) மண்ணரிப்பு : மரங்கள் பவட்டப்படும் தபாது, மண் அரிக்கப்பட்டு ஊட்டச்சத்துகள் நீக்கப்படும். 
iii) நீர் சுேற்சி : மரங்கலை பவட்டும்தபாது பவளியாகும் நீராவியின் அைவு குலைகிைது. எனதவ 
மலழப் பபாழிவு குலைகிைது. 
iv) தவள்ைம் : மரங்கள் பவட்டப்படும்தபாது, நீரின் ஓட்டம் சீர் குல ந்து சி  பகுதிகளில் 

பவள்ைத்திற்கு வழிவகுக்கிைது. 
v) உலக தவப்பமயமாதல் : காடழிப்பு மரங்களின் எண்ணிக்லகலய குலைக்கிைது. எனதவ கார்பன் லட 
ஆக்லசடு அைவு வளிமண்ட த்தில் குவிகிைது. கார்பன் லட ஆக்லசடானது நீராவி, மீத்ததன், லேட்ரஸ் 
ஆக்லசடு மற்றும் ஓதசான் ஆகியவற்றுடன் பசுலம இல்  வாயுக்கலை உருவாக்குகிைது. இந்த 

வாயுக்கள் புவி பவப்பமலடதலுக்கு காரணமாகின்ைன. 
vi) வீட்டு நிலத்டத அழித்தல் : காடுகலை அழிப்பது பழங்குடியினரின் வாழ்க்லக முலைலய 
பாதிக்கிைது. 

 2.உள்வாழிைப் பாதுகாப்பு மற்றும் தவளிவாழிைப்பாதுகாப்பின் நன்டமகடை விவாதிக்கவும். 

வாழ்விைத்திலிருந்து பாதுகாப்பதன் நன்டமகள் : 
1. இனங்கள் அவற்றின் வாழ்விடத்திற்கு ஏற்ைவாறு வாழ ாம். 
2. இனங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று பதாடர்பு பகாள்ை ாம். 
3. இயற்லக வாழ்விடங்கள் பராமரிக்கப்படுகின்ைன. 

4. இது குலைந்த பச வினத்துடன் நிர்வகிக்க எளிதானது. 
5. பழங்குடியின மக்களின் ஆர்வங்களும் பாதுகாக்கப்படுகின்ைன. 
6. பவளிப்புை பாதுகாப்பின் ேன்லமகள் : 
7. இது உயிரினங்களின் வீழ்ச்சிலயத் தடுக்கிைது. 

8. ஆபத்தான நில யிலுள்ை வி ங்குகலை இந்த வழிகளில் இனப்பபருக்கம் பசய்ய ாம். 
9. அச்சுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் இனப்பபருக்கம் பசய்யப்பட்டு இயற்லக சூழலில் 
பவளியிடப்படுகின்ைன. 

10. ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிவியல் பணிகலை ேடத்துவதற்கு இது பயனுள்ைதாக இருக்கும். 

 3.ப்ளூ கிராஸ் பற்றி சிறு குறிப்பு வடரக. 
ப்ளூ கிராஸ் என்பது யுலனபடட் கிங்டமில் பதிவு பசய்யப்பட்ட வி ங்கு ே  பதாண்டு ஆகும். 
இது 1897 இல் ‘எங்கள் ஊலம ேண்பர்கள் லீக்’ என்று நிறுவப்பட்டது. 
இந்த பதாண்டு நிறுவனத்தின் பார்லவ என்னபவன்ைால், ஒவ்பவாரு பசல் ப்பிராணியும் 

மகிழ்ச்சியான ஆதராக்கியமான வாழ்க்லகலய அனுபவிக்க தவண்டும் என்பதத இதன் தோக்கமாகும். 
தனியார் கால்ேலட சிகிச்லசலய பபை முடியாத பசல் ப்பிராணி உரிலமயாைர்களுக்கு, தங்கள் 
பிராணிகளுக்கு ததலவயான வசதிகலை பபை உதவுகிைது. 
தமலும் வி ங்குகளின் உரிலமகலை பபாதுமக்களுக்கு கற்பிக்கிைது. 

தகப்டன் வி.சுந்தரம் 1959 ஆம் ஆண்டில் பசன்லனயில் ஆசியாவின் மிகப்பபரிய வி ங்கு ே  
அலமப்பான புளூ கிராஸ் ஆஃப் இந்தியாலவ நிறுவினார். 
மருத்துவமலனகள், தங்குமிடங்கள், ஆம்பு ன்ஸ் தசலவகள் மற்றும் வி ங்குகளின் பிைப்புக் 
கட்டுப்பாடுகள் தபான்ை அலனத்து வசதிகளுடன் பசன்லன கிண்டியில் பிரதான அலுவ கம் 
அலமந்துள்ைது. 

 4.வன உயிரிகள் பாதுகாப்பின் வடககடை விவரி. 
பாதுகாப்பு என்பது இரண்டு வலகயாகும். 
அலவ 
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i) வாழ்விை பாதுகாப்பு (வாழ்விைத்திற்குள்) 
ii) தவளிப்புை பாதுகாப்பு (வாழ்விைத்திற்கு தவளிதய) 
வாழ்விை பாதுகாப்பு. 

இயற்லக சுற்றுச்சூழலில் வாழும் உயிரினங்கலைப் பாதுகாப்பதாகும். 
ததசிய பூங்காக்கள், வன வி ங்குகள் அல் து பைலவகள் சரணா யங்கள் மற்றும் உயிர்க்தகாை 
இருப்புக்கள் தபான்ை சி  பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இயற்லக வாழ்விடங்களுடன் ஆபத்தான 
அழிவிலுள்ை உயிரினங்கலை பராமரிப்பதன் மூ ம் இது நிலைதவற்ைப்படுகிைது. 
இந்தியாவில் சுமார் 73 ததசிய பூங்காக்கள், 416 சரணா யங்கள் மற்றும் 12 உயிர்க்தகாை இருப்புகள் 
உள்ைன. 
நன்டமகள் : 
இனங்கள் அவற்றின் வாழ்விடத்திற்கு ஏற்ைவாறு வாழ ாம் 
இது குலைந்த பச வினத்துடன் நிர்வகிக்க எளிதானது. 
ii) தவளிப்புை பாதுகாப்பு. 
இது உயிரினங்கலை வாழ்விடங்களுக்கு பவளிதய பாதுகாக்கும் வனவி ங்கு பாதுகாப்பு ஆகும். 

உயிரியல் பூங்காக்கள் மற்றும் தாவர ததாட்டங்கலை நிறுவுதல், மரபணுக்கள் பாதுகாப்பு, ோற்று 
மற்றும் திசு வைர்ப்பு ஆகியலவ இந்த முலையில் பின்பற்ைப்படும் சி  உத்திகள் ஆகும். 
அ) தாவரவியல் பூங்காக்கள் 

ஆ) உயிரியல் பூங்கா 
இ) திசு வைர்ப்பு 
ஈ) விலத வங்கி 
உ) க்லரதயா வங்கி 

நன்டமகள் : 
இது உயிரினங்களின் வீழ்ச்சிலயத் தடுக்கிைது. 
ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிவியல் பணிகலை ேடத்துவதற்கு இது பயனுள்ைதாக இருக்கும். 

VIII. உயர் சிந்தடன வினாக்கள் 

 1.இன்று டைதனாசர்கடைக் காண முடியுமா? இல்டலதயனில், அடவ ஏன் காணப்படுவதில்டல? 

இந்த நூற்ைாண்டில் லடதனாசர்கலை ேம்மால் காண முடியாது. 
ஆனால் பதால்லுயிரியல் ஆராய்ச்சியாைர்கள் அவற்றின் எச்சங்கலை கண்டுபிடித்துள்ைனர். 
இது இன்னும் சி  சிற்றினங்கள் உயிதராடிருக்கிைது என்பலத உணர்த்துகிைது. 

இவற்றில் சி  பைலவயினங்கைாகக் காணப்படுகின்ைன. 
 2.காடுகள் அழிப்பால் விலங்குகள் பாதிக்கப்படுகின்ைனவா? எவ்வாறு? 

ஆம் காடுகலை அழிப்பதினால் வி ங்கினங்கள் பவகுவாக பாதிக்கப்படுகின்ைன 
வி ங்கினங்கள் அவற்றின் வாழிடங்கலை இழக்கின்ைன. 

காடுகலை அழிப்பதால் வி ங்குகளுக்கு உணவு கிலடப்பதில் பாதிப்பு ஏற்படுகிைது. 
காடுகலை அழிப்பதால் பருவகா ங்களில் மாற்ைம் ஏற்படுவதினால் வி ங்குகள் கிராம மற்றும் 
ேகர்புைங்கலை தோக்கி இடம்பபயர ஆரம்பிக்கின்ைன. 

 3.புலி மற்றும் புல்வாய் மான்களின் எண்ணிக்டக ஏன் குடைகிைது? 

அதிக அைவு தவட்லடயாடுதல் 
காடுகலை அழித்தல் 
மனிதர்களின் குறுக்கீடு 
இயற்லக வாழிடங்கள் அழிக்கப்படுதல் தபான்ை காரணங்கைால் புலி மற்றும் கருப்பு பக் எண்ணிக்லக 
குலைகிைது. 

லிப்தர ஆபீஸ் கால்க் 
I. சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடு 
 1.எல் ா சார்புகளும் …………………….. என்ை குறியீட்லடக் பகாண்டு துவங்கும். 

  அ) =  ஆ) –  இ) >  ஈ) } 
           விடை:அ) = 
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 2.……………….. என்ை சார்பு பகாடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளின் கூட்டுத்பதாலகலயக் கணக்கிட உதவுகிைது. 
  அ) Average ஆ) Sum இ) Min ஈ) Max 
           விடை:அ) Average 

 3.……………………. என்ை குறியீடு எழுத்துக்கலைப் பயன்படுத்தும் சூத்திரத்தில் இடம்பபறுகிைது. 
  அ) ampersand(&) ஆ) comma இ) exclamation Nalallation ஈ) hyperlink 
           விடை:அ) ampersand(&) 

 4.பின்வருவனவற்றில் எது பதாடர்புபடுத்தும் பசயலி? 
  அ) +  ஆ) >  இ) –  ஈ) NOT 
           விடை:ஆ) > 
 5.……………………. என்ை சார்பு பகாடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளில் மிகச்சிறிய மதிப்லப ேமக்குத் தரும். 

  அ) Average ஆ) Sum இ) Min ஈ) Max 
           விடை:இ) Min 
II. பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளி 
 1.Count என்ை சார்டப எடுத்துக்காட்டுைன் விைக்கு. 

ததர்வு பசய்யப்பட்ட இடத்தில் பமாத்தம் எத்தலன எண் மதிப்புகள் உள்ைன என்பலதத் தருகிைது. 
எடுத்துக்காட்டு: = COUNT (A2 : A6) முடிவு: 5 

 2.விைக்கப்பைங்கள் ஏன் ததடவப்படுகின்ைன? 
விைக்கப்படங்கள் என்பலவ பகாடுக்கப்பட்ட தரவுகலை எளிதாகப் புரிந்துபகாள்ளும் வலகயில் 
காட்சிப்படுத்தப்படும் படங்கள் ஆகும். 
விைக்கப்படங்கள் வலரய பின்வருவனவற்லை பசய்ய தவண்டும். 
விைக்கப்படங்கள் வலரயத் ததலவயான தரவுகலைத் ததர்வு பசய்க 
Insert → Chart கிளிக் பசய்க அல் து “Insert Chart” என்ை குறும்படத்லத கிளிக் பசய்க. 

 3.தரவுகடை வரிடசப்படுத்துதல் என்ைால் என்ன? 
பகாடுக்கப்பட்ட தரவுகலை ஏறுவரிலச அல் து இைங்கு வரிலசயில் வரிலசப்படுத்துவதத தரவுகலை 
வரிலசப்படுத்துதல் எனப்படும். 
ததலவயான தரவுகலை ததர்வு பசய்க 
Data → Sort கிளிக் பசய்க 

 4.Max (), Min () சார்புகளின் பயன்கள் யாடவ? 

Max () → பகாடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளில் மிகப்பபரிய எண்லணக் காண உதவுகிைது. 

Min ( ) → பகாடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளில் மிகச்சிறிய எண்லணக் காண உதவுகிைது. 
 5.அடை முகவரி என்ைால் என்ன? 

ஒவ்பவாரு அலையும் அதன் முகவரியால் குறிப்பிடப்படும். 

அலை முகவரி என்பது நிரல் எழுத்து மற்றும் நிலர எண்ணின் தசர்ப்பு ஆகும். 
முதல் அலையின் முகவரி A1 ஆகும். 
பபயர்ப் பபட்டியானது (Name Box) தற்தபாது பசயல்பாட்டில் உள்ை அலையின் முகவரிலயக் 
காட்டும். 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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