
    கலஹமன் விதைகள் வஹட்சப் குழு 

 

அறவியல்  9ம் வகுப்ன  

கலஹமன் விதைகள் னகதல் குழு :  https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

அறவியல்  9ம் வகுப்ன . 

1. ககஹள்கள் சூரியதை சுற்றுவைஹக னைலல் கூறயவர்? 
ககஹபர்நக்கஸ் 
 

2. விண்மீன்கதளப் பற்ற அைக கனத்துகதள துல்லயமஹக கூறயவர்? 
தைககஹ பிரஹகஸ 
 

3. சைிக்ககஹளின் சுற்று வதளயத்தை ஆரஹய்ந்ைவர்- 
கலலகயஹ 
 

4. அளவிைக் கூடிய மகக்குதறந்ை அளவு அக்கனவி -------- ைப்படும். 
மீச்சற்றளவு 
 

5. பபனம்பஹலும் அளவிடும் கனவிகளில் மகக் குதறந்ை அளவடீ்டில்----- 
அளவடீு அளக்கப்படுவைல்தல 
சுழ 
 

6. மன்கைஹட்ைத்ைன் SI அலகு- 
ஆம்பியர் 
 

7. தமக்கரஹ அளவு- 
10 அடுக்கு-6 

 
8. 0.1மீட்ைர் ன்பது-------- ன்பதை குறக்கும். 
பைச மீட்ைர் 
 

9. 1000 ககலஹகரஹம் ----- ை குறப்பிைலஹம். 
பமட்ரிக் ைன் 
 

10. பவர்ைியர் அளவியின் ------- மீச்சற்றளவு. 
1.0  
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   11. கலலகயஹ ைைிஊசதல வடிவதமத்ை ஆண்டு- 
1602 
 

11. நீர்க்கடிகஹரத்தைனேம் மணல் கடிகஹரத்தைனேம் கண்டுபிடித்ைவர்- 
ககரக்கர்கள் 
 

12. சசயம் ற்படும் சரஹை அைர்வுகளின் கஹரணமஹை கடிகஹரம்- 
அணுக்கடிகஹரம் 
 

13. இந்ையஹவின் ைட்ை கநரமஹைது ங்குள்ளது? 
னதுைல்ல 
 

14. துல்லயமஹை கநரத்தை கஹட்டும் கடிகஹரம்- 
அணுக்கடிகஹரம் 
 

15. அறவியல் கஹரணங்கலக்கஹக வடிவதமக்கபட்ை கடிகஹரம் 
அணுகடிகஹரம் 
 

16. கஹல்பங்கு ன்ற துல்லய ைன்தம பகஹண்ை கடிகஹரம்- 
நீர்க்கடிகஹரம் 
 

17. 5×10 அடுக்கு 7 க்கு சம்மஹை மைப்ன- 
50s 
 

18. x,y,z னென்று கற்பதைககஹடுகலம் அைப்னள்ளினேம் கசர்ந்ை அதமப்தப- 
குறப்பஹயம் 
 

19. பைஹதலவு மஹறுபஹட்டு வைீம்- 
கவகம் 
 

20. இைப்பபயர்ச்ச மஹறுபஹட்டு வைீம்- 
ைதசகவகம் 
 

21. குறபிட்ை ைதசயில் மகழுந்து ைதசகவகம் 10 விைஹடிகளில் 10மீ/வி 
இனந்து 50மீ/வி ஆக கவகம் அைகரிக்கறது ைில் னடுக்கத்தை கஹண்க? 
4 

22. வட்ைப்பஹதையில் இயக்கும் பபஹனளின் இயக்கம்- 
வட்ை இயக்கம் 
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23. அணுக்கனதவ வட்ைப்பஹதையில் சுற்றுபதவ- 
லக்ட்ரஹன் 
 

24. குதை இரஹட்டிைத்ைல் அதமந்துள்ள எனவர் சுற்றும் பஹதை- 
வட்ைப்பஹதை 
 

25. சரஹை னடுக்ககம ---- ைப்படும். 
தமயகநஹக்கு னடுக்கம் 
 

26. மகழ்ந்து என்று வதளவில் ைனம்னம் கபஹது ையனக்கும் ைதரக்கும் 
இதைப்பட்ை விதச- 
ஊரஹய்வு விதச 
 

27. ககஹள்கள் சூரியதைச் சுற்ற இயக்கும் கபஹது அைன் விதச- 
தமயகநஹக்கு விதச 
 

28. ஆர்க்கமடிஸ் ந்ை நஹட்தை சஹர்ந்ைவர்- 
ககரக்க  
 

29. நலவின் னவிஈர்ப்ன னடுக்கத்ைல் ----- பங்கஹக இனக்கும். 
1/6 
 

30. என னகதவயில் உள்ள ைரவத்ைன் அழுத்ைம்- 
10 Nm அடுக்கு2 
 

31. ைரவத்ைன் அழுத்ைத்ைற்கஹை சமன்பஹடு- 
p=DPG 
 

32. அைர்த்ை ன்பது- 
நதற/பனமன் 
 

33. எப்பைர்த்ை ன்பது- 
பபஹனளின் அைர்த்ை/ நீரின் அைர்த்ை 
 

34. உனதளயின் பனமன் ன்பது உனதளயின் அடிபக்கத்ைன் 
பரப்பளவு,உயரம் ஆகயவற்றன் ------ சமம். 
பபனக்குத் பைஹதகக்குச் சமம் 
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35. ைரவத்ைன் எப்பைர்த்ை- 
W1-W3/W1-W2 
 

36. ைைப்பபஹனளின் அைர்த்ை------ தைக்கு சமமஹக இனக்கும். 
எரலகு பனமைின் 
 

37. பபஹனளின் அைர்த்ை- 
எப்பைர்த்ை ×நீரின் அைர்த்ை 
 

38. ைரவமஹைி ந்ை ைத்துவத்ைன் படி பசயல்படுகறது. 
ஆர்க்கமடீஸ் ைத்துவம் 
 

39. ைரவமஹைியஹைது என குறப்பிட்ை ------- தை உதையது. 
தையிதை 
 

40. பஹலன் தூய்தமத் ைன்தமதயச் கசஹைதையிைப் பயன்படுவது- 
பஹல்மஹைி 
 

41. கமல்கநஹக்கு அனக்கு விதச------க்கு சமம். 
Mg 
 

42. சுழப்பிதழ 1 ம.மீ க்கு கமல் அதமவது- 
சுழப்பிதழ 
 

43. 10 அடுக்கு 6 பமகஹ ஜலீ்- 
1,000,000 
 

44. மைப்ன விதசயின் சமன்பஹடு- 
Vpg 
 

45. 2012 இல் மக்கள் பைஹதக ------- ககஹடியஹக பபனகனேள்ளது. 
700 
 

46. ண்பணய் பயிர்கள் யஹதவ? 
நலக்கைதல,சூரியகஹந்ை, கடுகு,ள் 
 

47. ைஹவர வளர்ச்சக்கு இன்றயதமயஹை ைைிமங்கள் த்ைதை- 
16 
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48. தநட்ரஜன் குதறப்பஹட்ைல் ைஹவரங்களில் ----- கநஹய் ற்படுகறது. 
குகளஹரஷஸ் 
 

49. சூரிய எளி ஆற்றதல கவை ஆற்றலஹக மஹற்றுவைற்கு ------
கைதவப்படுகறது. 
பஹஸ்பரஸ் 
 

50. பசுந்ைஹல் உரம் ையஹரிக்க கைதவபடும் பபஹனட்கள்- 
சணல்,பகஹழஞ்ச,பலகுமைஸ் 
 

51. ைஹவரங்களின் வளர்ச்சக்கு குதறந்ை அளகவ கைதவப்படும் ைைிமங்கள்- 
தண் ஊட்ைத் ைைிமங்கள் 
 

52. பசயற்தக உரங்கள் ையஹரிக்க கைதவபடும் கவைப்பபஹனள்- 
தநட்ரஜன், பஹஸ்பரஸ்,பபஹட்ைஹசயம் 
 

53. இதலகதள கடித்து பமல்லும் னச்சகள்- 
பவட்டுக்களிகள்,கம்பளிப்னச்ச 
 

54. பசல்சஹற்றதை உறஞ்சுபதவ- 
இதலத்ைத்துப் னச்சகள்,அசுவைி 
 

55. னஞ்தசகலதவ- 
கபஹர்ைஹக்ஸ்கலதவ 
 

56. னச்சக்பகஹல்லகள்- 
தை குகளஹகரஹ தை பீதைல் ட்தர குகளஹகரஹ ஈத்கைன் 
 

57. லக்பகஹல்ல- 
துத்ைநஹக பஹஸ்கபட் 
 

58. கஹற்று னலம் ைஹவரங்கலக்கு பரவும் கநஹய்- 
பநல்லன் பவப்ன கநஹய், ககஹதுதமயின் துன கநஹய் 
 

59. கலப்பிைக் ககஹழ வதககள்- 
பிளஹக்ரஹக்,கரஹட் அய்லஹண்ட்,ப்தளபமௌத் ரஹக் 
 

60. கவறுபட்ை சறப்பிைக் கலப்னக்கு உைஹரணம்- 
ககஹகவறு கழுதை 
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61. பஹல் மற்றும் இழுதவக்கு பயன்படுபதவ- 
ஆங்கல,கஹன்க்பரஜ 
 

62. அைக பஹல் ைனம் கஹல்நதைகள்- 
னர்கர,பஜர்ஸ் 
 

63. அைக அளவு சத்துள்ள உணவு- 
தசகலஜ் 
 

64. பவண்தமப் னரட்சயின் ைந்தை- 
குரியன் 
 

65. ஆசய இைக் ககஹழகள்- 
ப்ரம்மஹ,லஹங்ஶஹன் 
 

66. உலககலகய மக அைக னட்தைகள் பகஹடுக்கும் இைம்- 
பவள்தள பலக்ஸஹன் 
 

67. ககஹழ உற்பத்ையில் உலக அளவில் 5 வது இைத்ைல் உள்ள நஹடு- 
இந்ையஹ 
 

68. ைமழ்நஹட்டில் ககஹழப் பண்தணகள் உள்ள இைங்கள்- 
நஹமக்கல்,பல்லைம்,பசன்தை 
 

69. கைைகீ்கள் நைை அதசவுகதள விளக்க கநஹபல் பரிசு பபற்றவர்- 
கஹர்ல் வஹன் ப்ரிஷ் 
 

70. கைன்----- ககலஹரி சக்ைதய ைனம். 
3200 
 

71. பபஹதுவஹை இந்ையத் கைை-ீ 
பிஸ் இண்டிகஹ 
 

72. கைஹல் த்ைதை அடுக்குகளஹல் ஆைது- 
3 
 

73. மைிை உைலல் சுமஹர் ---- வதகயஹை ைதசகள் உள்ளை. 
700 
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74. னறத்கைஹல் உள்ள நறமச் பசல்கள்- 
தமலகைஹதசட் 
 

75. மைிைர்கள் னதுதமயதைனேம் கபஹது அவர்களின் கைஹல் இந்ை ----- 
சக்ைதய இழந்துவிடும்- 
மீள்சக்ை 
 

76. னன்ைதக பசய்னேம் கபஹது த்ைதை ைதசகள் பசயல்படுகன்றை. 
30 
 

77. உைலல் அைக அளவு இயக்கத்ைலுள்ள ைதசகள்- 
நஹக்கு 
 

78. மஹர்பதறதயனேம் வயிற்றதறனேம் பிரிப்பது- 
உைரவிைஹைம் 
 

79. ைதச நஹண் ------- ககலஹ தை. 
600-1000 
 

80. மைிை மண்ைகயஹடு---- லும்னகளஹல் ஆைது. 
22 
 

81. நீண்ை லும்ன து- 
பைஹதை லும்ன 
 

82. இதணனேறுப்ன சட்ைகத்ைல் உள்ள லும்னகள்- 
126 
 

83. உணவு பஹதையின் நீளம்- 
6-9 மீட்ைர் 
 

84. 20 ஆவது வயைற்குப் பின்ைர் னதளக்கும் பல் ---- ைப்படும். 
ஞஹைப்பற்கள் 
 

85. சறுகுைலன் நீளம்- 
5-7 மீட்ைர் 
 

86. மைிை உைலன் மகக் கடிைமஹை பகுை- 
பற்களின் ைஹமல் 
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87. சறுகுைலன் பகுைகள்- 
டிகயஹடிைம்,ஜஜீைம்,இலயம் 
 

88. மைிை உைலல் மகப் பபரிய சுரப்பி- 
கல்லீரல் 
 

89. கல்லீரலன் தை றக்குதறய- 
1500 
 

90. பகஹழுப்ன பசரித்ைலுக்கு உைவுவது- 
பித்ைநீர் 
 

91. என நஹதளக்கு வ்வளவு உமழ்நீதர சுரக்கும்- 
1.5 லட்ைர் 
 

92. சறுநரகம் ---- ன்ற இதழகளஹல் ஆை சவ விைஹல் னெைப்பட்டுள்ளது. 
ககப்சனைல் 
 

93. இரத்ைச் சவப்பணுக்களின் வஹழ்நஹள்- 
120 நஹள்கள் 
 

94. பவள்தளயணுக்களின் வஹழ்நஹள்- 
4 வஹரங்கள் 
 

95. பைஹண்தையின் கழ்ப்பகுையில் கஹணப்படும் குனத்பைலும்ன 
வதளயத்ைற்கு- 
கரிைஹ 
 

96. கஹர்பன் கமஹைஹக்தஷடு  ஏர்------ 
நச்சுைன்தம பகஹண்ை வஹனே 
 

97. ஊர்வன் வகுப்தப சஹர்ந்ை இையத்ைல் 4 அதறகதள பகஹண்ைது- 
னைதல 
 

98. விந்து பசல்தலக் கண்ைறந்ைவர்- 
ஆண்ைன் வஹன் லூவன் ஸஹக் 
 

99. பிளவிப் பபனகலன் னடிவில் அந்ைக் கன ------ ைப்படும். 
பிளஹஸ்டுலஹ... 
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100. 1 கஹலன் ன்பது ------ லட்ைனக்கு சமம். 

4.5 லட்ைர் 
 

101. தநட்ரஜன் நதலநறுத்ைப்படுைல்- 
தரகசஹபியம்,நஹஸ்ைஹக்,அகஷஹட்கைஹபஹக்ைர் 

 
102. மகப்பபரிய நீர்த்கைக்கைம்- 

பபனங்கைல்கள் 
 

103. கமகங்களிலுள்ள நீர்த்துகள்கள் ------ அதைந்து மதழயஹகப்  
       பபஹழகன்றை. 

குளிர்ச்ச 
 

104. ப்லரின் அணு எர் ------ 
அகலஹகம் 
 

105. கசஹடியத்ைன் அணு ண்- 
11 

 
106. எரணு ைர் அயைிகளின் பபயர்கள் ------ ன்ற பின்பைஹட்டுைன்  

னடிகன்றை. 
டு 

 
107. பமர்குரஸ் அயைி -------- யஹக மட்டுகம கஹணப்படுகறது. 

இரட்தையஹக 
 

108. என விதை நகழ்வைற்கு னன் டுத்துக் பகஹள்ளப்படும் பபஹனள்- 
விதைபடுபபஹனள்கள் 

 
109. என விதை நகழ்ந்ை பின் உனவஹகும் பபஹனள்கள்- 

விதைவிதளபபஹனட்கள் 
 

110. தநட்ரஜனும் ஆக்ஷஜனும் விதைனரிந்து ------- தய உனவஹக்குகறது. 
தநட்ரஜன் -தை- ஆக்தஷடு 

 
111. எல பவற்றைத்ைன் வழகய பரவஹது ன்நனொபித்ைவர்- 

இரஹபர்ட் பஹயில் 
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112. எல அதலகள் பரவ ஊைகம் ---- 
கைதவ 

 
113. எல அதலகள் ----------------- பபஹனள்களின் வழகய பரவும். 

ைை,ைரவ,வஹனே 
 

114. பரவுவைற்கு ஊைகம் கைதவபடும் அதலகள் ------- ை  
அதழக்கபடும். 
ந்ைர அதலகள் 

 
115. ந்ைர அதலகள் த்ைதை வதகப்படும் 

2 
 

116. மன்கஹந்ை அதலகள் பரவுவைற்கு  ஊைகங்கள்- 
கைதவபைஹது 

 
117. பவற்றைத்ைன் வழயஹகவும்,பரவும் அதலகள்- 

கரடிகயஹ அதலகள் 
 

118. நீரின் கமற்பரப்பில் உனவஹகும் அதலகள்- 
குறுக்கதலகள் 

 
119. கஹற்றகலஹ,வஹனேவிகலஹ பரவுகன்ற அதலகள்- 

பநட்ைதலகள் 
 

120. னகடு, அகடுகதள உனவஹக்கும் அதலகள்- 
 குறுகதலகள் 
 

121. எளியின் ைதசகவகம்- 
3×108 மீ/வி 

 
122. எலயின் ைதசகவகம்- 

340 மீ/வி 
 

123. அைர்பவண்ணின் அலகு- 
பஸர்ட்ஸ் 
 

124. 20 Hz க்கும் குதறவஹை அைர்பவண் பகஹண்ை எல- 
குற்பறஹல 
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125. 20000 Hz க்கும் அைகமஹை அைர்பவண் பகஹண்ை எல- 
மீபயஹல 

 
126. கரடிகயஹ அதலகதள ஆய்வின் னலம் நனொபித்ைவர்- 

பஸர்ைஸ் 
 

127. மைிைன் மற்றும் பவவ்கவறு விலங்குகளின் பசவினேணர் பநடுக்கம் 
i. மைிைன்- 

1.20-20000 
 

ii. யஹதை- 
16-12000 

 
iii. பசு- 

16-40000 
 

iv. னயல்- 
100-32000 

 
v. நஹய்- 

40-46000 
 

vi. னயல்- 
1000-1,00,000 

 
vii. பவௌவஹல்- 

1000-1,50,000 
 

viii. ைஹல்பின்- 
70-1,50,000 

 
ix. கைல்நஹய்- 

900-2,00,000 
 

128. SONAR ன்பைன் விளக்கம்- 
Sound Navigation And Ranging 
 

129. நீரில் எலயின் ைதசகவகம்- 
1440 
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கலஹமன் விதைகள் னகதல் குழு :  https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

130. கனவின் உள்ள சசுவின் பைம் கஹண பயன்படுவது- 
மீபயஹல 

 
131. இரட்தை விண்மீன்களின் நற எளியியதல கண்ைறந்ைவர்? 

ைஹப்ளர் 
 

132. கசஹைஹர் கனவிகளில்----- னதற பயன்படுத்ைப்படுகறது. 
ைஹப்ளர் 

 
133. அதலத்ைதசகவகம்= அைர்பவண் ×--------- 

அதலநளம் 
 

134. எல அதலகள் ------- 
ந்ைரவியல் குறுக்கதலகள் 

 
135. ைதைப்பபஹனளின் பைஹதலவு கண்ைறனேம் னதற- 

ைபரஹல பநடுக்கம் 
 

136. மீபயஹல ------;- ன்ககறஹம். 
வரிக்கண்கணஹட்ைம் 

 
137. ைஹப்ளர் ந்ை நஹட்தை சஹர்ந்ைவர்- 

ஆஸ்ைரிய நஹடு 
 

138. மீ ன்ற னன்ைிதைச் பசஹல் ------ தய குறக்கும். 
அைகம் 

 
139. 1Hz ன்பது- 

1சுற்று/விைஹடி.. 
 

140. ைஹவரபசல் பபனம்பஹலும் ------ அல்லது -------- வடிவிகலஹ   
      கஹணப்படும். 

பசவ்வக, அறுங்ககஹணம் 
 

141. பக்க ஆக்கத் ைசுக்கலக்கு டுத்துக்கஹட்டு- 
வஹஸ்குலஹர் ககம்பியம்,கஹர்க் ககம்பியம் 
 

142. ளிய ைசுக்கள் த்ைதை வதகப்படும் 
3 
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கலஹமன் விதைகள் னகதல் குழு :  https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

143. சல்லதைக் குழஹய்களில் ------ உள்ளது. 
ஆஞ்சகயஹஸ்பபர்ம் 

 
144. தசலத்ைன் பசல்களில் உயினள்ளதவ து- 

தசலம் பஹரன்தகமஹ 
 

145. ஸ்களதீரடுகள் ன்பதவ ------ ஆகும். 
கல்பசல்கள் 

 
146. இதலகளில் உள்ள பச்தசயம் -------- ை அதழக்கப்படும். 

குகளஹகரஹஃபில் 
 

147.  ATP ன்பது- 
அடிகைஹசன் டிதர பஹஸ்கபட் 

 
147. கனைட்டிக்கள் ------- ஆல் ஆைது. 

பமழுகஹல் 
 

148. உணவிலனந்து ஆற்றல் பவளியிைப்படும் நகழ்வு- 
சுவஹசத்ைல் 
 

149. பசல்லன் ஆற்றல் நஹணயம்- 
ATP 

 
150. கூட்டுயிரிகலக்கு டுத்துக்கஹட்டு- 

தலக்கண்,தரகசஹபியம்,தமக்ககஹதரசஹ 
 

151. னச்ச உண்ணும் ைஹவரங்கள்- 
பநப்பந்ைஸ்,ட்ரஷரஹ 

 
152. ைஹவரப் பஹகம் எளிதய விட்டு விலக வளர்ந்ைஹல்- 

ைர் எளிச்சஹர்பதசவு 
 

153. ந்ை ைஹவரத்ைன் மலர்கள் உயர் பவப்பநதலயில் மலர்கன்றை. 
குகரஹக்கஸ்(குங்குமப்ன) 

 
154. பைஹட்ைஹல்சுனங்கயின் அறவியல் பபயர்- 

தமகமஹசஹ னடிகஹ 
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155. இறந்ை ைசீு து- 
ஸ்களிபரன்தகமஹ 

 
156. இதலகளில் நதைபபறஹை நகழ்ச்ச - 

சுவஹசத்ைல் 
 

157. ஈஸ்ட் ன்பது- 
என பசல் னஞ்தச 

 
158. நச்சுத்ைன்தம வஹய்ந்ை பபஹனள்- 

த்ைல் ஆல்கஸஹல்,த்ைைஹல், 
 

159. னதகப்பிடித்ைல் ------ இல் ரிச்சதல உண்ைஹக்கும். 
இதரப்தபயில் 

 
160. மீைில் உள்ள அமலம்- 

எகமகஹ -3- பகஹழுப்ன அமலம் 
 

161. கல்லீரல் அழற்சக்கு கஹரணம்- 
குடிபழக்கம் 

 
162. னதகயிதலயிலுள்ள ைஙீ்கு ைனம் கவைப் பபஹனள்- 

நக்ககஹடின் 
 

163. நடுநரம்ன மண்ைலத்ைல் சர்ககட்தை விதளவிக்கறது- 
ஸரீஹயின்,ககஹதகன்,ஏப்பியம் 

 
164. மது அனந்துைல் ------ ற்பை கஹரணம் 

கல்லீரல் வகீ்கம் ற்படும் 
 

165. நடுக்கனறு வதளைலுக்கு டுத்துக்கஹட்டு- 
தமகமஹசஹ னடிகஹ 

 
166. மனந்துப் பபஹனள்கள்- 

LSD,ஆம்ஃபிட்ைஹதமன்கள் 
 

167. எளியின் தூண்ைலஹல் ற்படும் ைஹவரப் பஹகத்ைன் இயக்கம்- 
எளிச்சஹர்பதசவு 
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168. உயிரிய ஆக்ஷஜகைற்றம் நதைபபறும் இைம்- 
ATP... 
 

169. இயற்பியல் நதலயின் அடிபதையில் பனப்பபஹனளின் வதக- 
ைண்மம்,நீர்மம், வஹனே 

 
170. இதயன அடிப்பதையில் பனப்பபஹனள்களின் வதக- 

ைைிமம், கசர்மம், கலதவ 
 

171. கவைவிதை னலம் பகுப்னக்குட்பைஹை பபஹனள்- 
ைைிமம் 

 
172. குறப்பிட்ை விகைஹச் சஹரத்ைல் கவைப்பிதணப்ன னலம் இதணந்து – 

----உனவஹக்கன்றை. 
கசர்மங்கள் 

 
173. நீர் என- 

கவைச்கசர்மம் 
 

174. ைண்மத்ைல் நீர்மம் டுத்துக்கஹட்டு- 
இரசக்கலதவ 

 
175. நீரின் விகைம்- 

1:8 
 

176. நீரின் பகுைப்பபஹனட்கள்- 
தஸட்ரஜன், ஆக்ஷஜன் 

 
177. உள்ளிழுக்கப்படும் சுவஹசக் கஹற்றல் கஹர்பன் தை ஆக்தசடு  

சைவிைம் - 
0.03% 

 
178. கஹற்றன் இதயனயின் ஆர்கைின் சைவிைம்- 

1.0% 
 

179. இனம்ன சல்தபடு கஹந்த்ைஹல்- 
கவரப்படுவைல்தல 

180. நர்மகஹற்றன் பகஹைநதல- 
-196°c to -183°c 
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181. பபன்சலல் உள்ள பகுைப் பபஹனட்கள்- 
கரஹதபட்,கஹர்பன் 
 

182. ஆஸ்பிரின் என- 
கசர்மம் 
 

183. ைண்ம நதலயிலனந்து கநரடியஹக வஹனேநதலக்கு மஹறுவது- 
பைங்கமஹைல் 
 

184. பைங்கமஹைல் இயல்னதைய ைண்மங்கள்- 
 கற்னரம்,நஹப்ைலன், அகயஹடின் 
 
185. என்றுைன் என்று கலவஹை நீர்மங்கதளப் பிரிக்க பயன்படுவது- 

பிரினைல் 
 

186. தபக்ககஹ கரஹம்- 
10-10 
 

187. பபன்சன் நீர்மத்ைன் பகஹைநதல- 
353 k 
 

188. தூயநீரில் ஆக்ஷஜன் ----- நதற விகைத்ைல் உள்ளது. 
88.81% 
 

189. னதக ன்பது------ கசர்ந்ை கலதவ. 
வஹனேவில் ைண்மம் 
 

199. ஆல்கஸஹல்,பபன்சன் கலதவதயப் பிரிக்கும் னதற 
பின்ை வஹதல வடித்ைல் 
 

200. வளிமண்ைலத்ைல் தநட்ரஜைின் சைவிைம்- 
75.50% 
 

201. கைல்நீர் ன்பது----- கலதவ. 
நீர்மத்ைல் ைண்மம் 
 

202. அணு பகஹள்தக கூறயவர் 
ைஹல்ைன் 
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203. அணுக்கன இயற்பியலன் ைந்தை- 
னொைர்கபஹர்டு 
 

204. ஆல்பஹத்துகள்கள் ன்பதவ- 
ஸலீயம் அயைிகள் 
 

205. ஆல்பஹதுகள்களின் ைதசகவகம்- 
2×107 மீ/பநஹடி 
 

206. அணு அதமப்தப ஆரஹய்ந்து 1908 ஆண்டு கநஹபல் பரிசு பபற்றவர்- 
னொைர்கபஹர்டு 
 

207. குவஹண்ைம் பகஹள்தககஹக 1922 இயற்பியலுக்கஹை கநஹபல் பரிதச 
பபற்றவர்- 
நீல்ஸ்கபஹர் 

 
208. னொைர்கபஹர்டின் மஹணவர்களில் எனவர்- 

கஜம்ஸ் சஹட்விக் 
 

209. நனைட்ரஹன்கதள கண்ைறந்ைவர்- 
சஹட்விக் 
 

210. பபரில்லயம்+ஆல்பஹ கைர்--- 
கஹர்பன் நனைட்ரஹன் 
 

211. நனைட்ரஹன்கள் இல்லஹை எகர அணு- 
தஸட்ரஜன் 
 

212. நனைட்ரஹைின் நதற----- நதறக்கு சமம்- 
னகரஹட்ரஹணின் நதறக்கு 
 

213. உட்கனவின் அதமப்பில் உள்ள இன கூறுகள்- 
னகரஹட்ைஹன், நனைட்ரஹன் 
 

214. நயஹைின் அணு ண்- 
10 
 

215. எத்ை அணு கவறுபட்ை நதற ண் மைப்னகதள பகஹண்ைதவ- 
கசஹகைஹப்னகள் 
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216. கசஹகைஹப்னகளின் பயன்கள் 
 

a. இனம்ன -59- 
இரத்ைகசஹதக 
 

b. அகயஹடின்-131- 
னன்கழுத்துக்கழதல 
 

c. ககஹபஹல்ட்-60- 
னற்றுகநஹய் சகச்தசக்கு 
 

d. பஹஸ்பரஸ்-32- 
கண் மனத்துவத்ைல் 

 
e. கஹர்பன்-11- 
னெதள தண்ணஹய்வு சகச்தச 

 
217. K,L,M,N ை அணு மஹைரியின் படி பபயரிட்ைவர்- 

நீல்ஸ்கபஹர் 
 

218. கசஹடியம் ைைிமத்ைன் அணு ண்- 
11 
 

219. N ஆர்பிட்ைஹலல் நரம்னம் லக்ட்ரஹன்களின் ண்ணிதக- 
32  
 

220. குகளஹரின் கசஹகைஹப்னகள்- 
குகளஹரின் 35, குகளஹரின் 37 
 

221. கஹர்பைின் லக்ட்ரஹன் பகர்வு- 
2,4 
 

223. பஹஸ்பரஷன் லக்ட்ரஹன் பகர்வு- 
2,8,5 
 

224. னகரஹட்ைஹதை கண்ைறந்ைவர்- 
ககஹல்டுஸ்டின் 
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225. கசஹகைஹப்னகதள கண்ைறந்ைவர்- 
கஜ.கஜ.ைஹம்சன் 
 

226. அணுவின் மன்சுதம- 
நடுநதலயஹைது 
 

227. னேகரைியத்ைல் உள்ள னகரஹட்ைஹன்களின் ண்ணிக்தக 
92 
 

228. லக்ட்ரஹைின் நதற- 
9.1×10 -28 

 
229. னகரஹட்ைஹைின் நதற- 

1.672×10-24 

 
230. நனைட்ரஹைின் நதற- 

1.674×10 -24 

 
231. அணு ண் ன்பது- 

னகரஹட்ைஹன் அல்லது லக்ட்ரஹைின் ண்ணிக்தக 
 

232. ஸலயத்ைன் அணு ண்- 
2 
 

234. அணுவின் பவளிவட்ை பஹதையில் சுற்ற வனவது- 
லக்ட்ரஹன்.... 
 

235. ைற்கஹல வதகப்பஹட்டியலன் ைந்தை- 
ககரஹலஸ் லன்கையஸ் 
 

236. கபஹல உைற்குழ உதையதவ- 
உனதளப்னழு 
 

237. ந்து உலக வதகப்பட்தை கூறயவர்- 
R.H.விட்கைக்கர் 

 
238. சஸ்பைமஹ கநச்சுகர ன்ற னத்ைகத்தை ழுையவர்- 

ககரஹலஸ் லன்கையஸ் 
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239. குளிர் இரத்ை வதக பகஹண்ை விலங்குகள்- 
ைவதள,மீன் 
 

240. யஹதைக்கஹல் கநஹய்க்கு கஹரணமஹை னழுக்கள்- 
தபகலரியஹ 
 

241. அைக நச்சுத்ைன்தம வஹய்ந்ை மீன்- 
கல்மீன் 
 

242. உலககலகய மக அைக நச்சுத்ைறன் பகஹண்ை விலங்கு- 
பஜல்ல மீன்(தககரஹரக்ஸ் பிளஹக்கரி) 
 

243. ஆஸ்ைகரலயஹ கைற்குளவியின் கவறு பபயர்- 
பஜல்ல மீன் 
 

244. சஹலமஹண்ைர்கள்,கைதர ைற்கு உைஹரணம்- 
இனவஹழ்விக்கு 
 

245. தைைசஹர்ககளஹடு பைஹைர்னதைய விலங்குகள்- 
பல்ல,னைதல 
 

246. பஹரமீசயம் ந்ை னதறயில் இைப்பபனக்கம் பசய்கறது- 
இனசம்ப்பிளவு 
 

247. பவட்டுக்களியின் இளம் உயிரிக்கு----- ன்று பபயர். 
நம்ப் 
 

248. கைஹலுரித்ைலுக்கஹை ஸஹர்கமஹன் து- 
க்தைஸ்கசஹன்(ஜவீதைல் ஸஹர்கமஹன்) 
 

249. விலங்கயலன் ைந்தை - 
அரிஸ்ைஹட்டில் 
 

250. பஹலூட்டிகளில் பறப்பதவக்கு உைஹரணம்- 
பவௌவஹல் 
 

251. னைககரிகயஹட்டிக் பசல்களின் அளவு- 
5-100 தமக்ரஹன் 
 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



    கலஹமன் விதைகள் வஹட்சப் குழு 

 

அறவியல்  9ம் வகுப்ன  

கலஹமன் விதைகள் னகதல் குழு :  https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

252. உட்கனவில் ஆரம்ப நதலக்கு பபயர்- 
னகரஹககரிகயஹட்ைஹ 
 

253. னகரஹட்கைஹபிளஹசம் ை பபயரிட்ைவர்- 
னர்கன்ஜ 
 

254. உயிரியின் இயற்பியல் ைளம் ை அதழக்கபடுவது- 
னகரஹட்கைஹ பிளஹசம் 
 

255. ககஹல்தக உறுப்தப பற்ற விவரித்ைவர்- 
கஹமல்கலஹ கல்வி 
 

256. பசல் விழுங்குைல் பணிதய பசய்வது- 
தலகசஹகசஹம்கள் 
 

257. ATP ன்பது- 
அடிகைஹசன் ட்தர பஹஸ்கபட் 
 

258. பசல்லன் துப்னரவஹளர்கள் ை அதழக்கபடுவது- 
தலகசஹகசஹம்கள் 
 

259. நறனதைய வண்ண க் கணிகலக்கு ------ ை பபயர் 
குகரஹகமஹ பிளஹஸ்ட்கள் 
 

260. ைளப்பபஹனளின் தைலக்கஹய்டுகளற்ற பகுை து- 
ஸ்ட்கரஹமஹ 
 

261. எவ்பவஹன கரஹைஹவும் ------ ை பபயர். 
தைலகஹய்டுகள் 
 

262. DNA ன்பது 
டி ஆக்ஷ ரிகபஹ நனைக்ளிக் அமலம் 
 

263. DNA வின் அதமப்தப கூறயவர்கள்- 
வஹட்சன்,கரிக் 
 

264. பினைரின், பிரிமடின் இதைகய உள்ள பிதணப்ன- 
தஸட்ரஜன் பிதணப்ன 
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265. குகரஹகமஹகசஹம் த்ைதை வதகப்படும்? 
4 
 

266. ளிய னதற பசல் பகுப்ன - 
தமட்ைஹசஸ் 
 

267. குன்றல் பகுப்ன ன்பது- 
மயஹசஸ் 
 

268. மதறனகச் பசல் பிரிைல் இறுைநதல 
டீகலஹ நதல 
 

269. பசஹரபசஹரப்பஹை சவ்வுைன் இதணக்கப்பட்ைது- 
ண்கைஹபிளஹச வதலப்பின்ைல் 
 

270. டி.ன்.. ஏர் ------- அதமப்தப பகஹண்ைது. 
ஈரிதழ அதமப்ன 
 

271. னட்தையிடும் பஹலூட்டி இைம் து- 
க்குட்ைஹ 
 

272. னச்சகளின் பைஹைர் வளர்நதல------- ைப்படும். 
இன்ஸ்ைஹர் 
 

273. ஆற்றல் நதலயங்கள் ை அதழக்கப்படுவது- 
தமட்கைஹ கஹண்ட்ரியங்கள் 
 

274. ைஹய்ப்பஹலல் கஹணப்படும் னரைம்- 
கலக்கைஹ பபரின்... 
 

275. அணுக்கலக்கதைகய உனவஹகும் விதசகய--------- ை அதழக்கப்படுகறது. 
கவைப்பிதணப்ன 
 

276. இதணைறன் லக்ட்ரஹன் பகஹள்தகயிதை பவளியிட்ைவர்? 
லூயிஸ் 
 

277. நயஹைின் அணு ண்- 
10 
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    கலஹமன் விதைகள் வஹட்சப் குழு 

 

அறவியல்  9ம் வகுப்ன  

கலஹமன் விதைகள் னகதல் குழு :  https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

278. கவைபிதணப்பின் வதககள் த்ைதை- 
3 
 

279. அயைிப் பிதணப்தபப் பபற்றுள்ள கசர்மங்கள்- 
அயைிச்கசர்மங்கள் 
 

280. கசஹடியத்ைன் லக்ட்ரஹன் பகர்வு- 
2,8,1 
 

281. பமக்ைசீயத்ைன் லக்ட்ரஹன் பகர்வு- 
2,8,2 
 

282. குகளஹரின் லக்ட்ரஹன் பகர்வு- 
2,8,7 
 

283. அயைிச் கசர்மங்களின் நறங்கள் 
a. கஹப்பர் சல்கபட்- 
நீலம் 

 
b. கசஹடியம் குகளஹதரடு- 
பவண்தம 

 
c. ககஹபஹல்ட் குகளஹதரடு- 
சவப்ன 

 
284. சகப்பிதணப்னகலக்கு கஹரணம்- 
லக்ட்ரஹன்கள் பங்கடு 
 

285. கநர் மற்றும் ைர் அயைிகலக்கதைகய இறுக்கமஹை ------விதச உள்ளது. 
கவர்ச்ச விதச 
 

286. அயைிப் படிகத்தை நீனைன் கசர்க்கும் கபஹது --------- ைன்தம பகஹண்ைது. 
னதைவுத் ைன்தம 

 
287. ைண்ம நதலயில் அயைிகள் - 

இைம் பபயர்வைல்தல 
 

288. பவப்பம் ைஹங்கவல்ல பபஹனள்கள்------ைர் பகஹள்லம் ைன்தம 
உதையை. உயர்பவப்பநதலதய 
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கலஹமன் விதைகள் னகதல் குழு :  https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

289. பவப்பம் ைஹங்கவல்ல பபஹனள்கள் ----- கசர்மங்ககள ஆகும். 
அயைிச் கசர்மங்ககள 

 
290. என பிதணப்பில் லக்ட்ரஹன் இதணகள் சமமஹக 

பங்கைப்பட்டினப்பின் அப்பிதணப்ன- 
னைகவுத் ைன்தமயற்ற 

 
291. கரிமக் கதரப்பஹன்கள்- 

பபன்சன்,பைஹலுவின் 
 

292. லக்ட்ரஹன்கள் இைம் பபயர்வைஹல் ற்படும் பிதணப்ன- 
அயைிப்பிதணப்ன 

 
293. லக்ட்ரஹன்கள் பங்கைப்படுவைஹல் ற்படும் பிதணப்ன- 

சகப்பிதணப்ன 
 

294. கஹர்பன் தை ஆக்தசடு யின் த்ைதை பிதணப்னள்ளது. 
இரண்டு இரட்தைப் பிதணப்ன 

 
295. தஸட்ரஜைில் த்ைதை பிதணப்னள்ளது. 

என னப்பிதணப்ன 
 
296. நீரஹைது நீர்ம நதலயில் இனப்பைற்கு கஹரணம்- 

னதைவுத் ைன்தம 
 
297. கஹர்பன்கமஹைஹக்தஷடு எர்- 

வஹனே 
 
298. உயர் உனகுநதல உதைய கசர்மம்- 

NaF 
 
299. CH4 என --------- கசர்மம். 

சகப்பிதணப்ன 
 
300. அயைிச் கசர்மங்கள் பபஹதுவஹக உள்ள நதல- 

ைண்மம் 
 
301. கவதலயின் அலகதை அளவடீ்டு னதறயில் ----- ை 

அதழக்ககறஹம். ஜலீ் 
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302. கவதலயின் பபரிய அளவுகதள அளவிை பயன்படுவது- 

ககலஹ ஜலீ்,பமகஹ ஜலீ் 
 
303. ைறன் ன்பது -- 

கவதல பசய்யப்படும் வைீம் 
 
304. நீரஹவி ந்ைரத் பைஹழல் தட்பத்ைல் மக்க ஆர்வனள்ளவர்- 

கஜம்ஸ் வஹட் 
 
305. என ககலஹவஹட்மணி ன்பது- 

3600000 
 
306. என வஹட்ைறன் ன்பது- 

என ஜலீ்/விைஹடிக்கு சமம் 
 
307. ைறைின் அலகு- 

வஹட் 
  
308. மன்விளக்கு ----- ஆற்றதல ------ ஆற்றலஹக மஹற்றுகறது. 

மன்ைஹற்றதல எளியற்றலஹக 
 
309. மன்விசற ---- ஆற்றதல ----- ஆற்றலஹக மஹற்றுகறது. 

மன்ைஹற்றதல ந்ைர ஆற்றலஹக 
 
310. மன் அடுப்பில்-----ஆற்றதல ------ஆற்றலஹக மஹற்றலஹம். 

மன்ைஹற்றதல பவப்ப ஆற்றலஹக  
 

311. ஆற்றல் அழவின்தம பற்றய மகச் சரியஹை வதரயதற கூறயவர்- 
தமக்ககல் பஹரகை 

 
312. இயக்க ஆற்றலன் சமஹன்பஹடு- 

1/2mv2 
 
313. நதலயஹற்றலன் சமன்பஹடு- 

Mgh 
 
314. மன்ைஹற்றஹலன் வணிக னதற அலகு- 

ககலஹவஹட் 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



    கலஹமன் விதைகள் வஹட்சப் குழு 

 

அறவியல்  9ம் வகுப்ன  
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315. பசய்யப்படும் கவதலயின் அளவு- 

ைறன் 
 
316. கவதல=ைறன்× 

இைப்பபயர்ச்ச 
 
317. தஸட்ரஜைஹல் நரப்பப்பட்ை உலகன் னைல் பலூதைப் பறக்க விட்ை 

இைம்- 
கசம்ப்-டி-மஹர்ஸ் 

 
318. பவப்பம் ன்பது என வதக- 

ஆற்றல் 
 
319. பவப்ப அளவிற்கஹை குறயீடு ----ஆகும். 

Q 
 
320. ைன் பவப்ப ற்னத் ைறைின் அலகு- 

J/kg/k 
 
321. நீரின் ைன் பவப்ப ற்னத்ைறன்- 

4180 J/kg/k 
 
322. பஹைரசத்ைன் ைன்பவப்ப ற்பத்ைறன்- 

140 J/kg/k 
 
323. பவப்ப ற்பத் ைறைின் அலகு- 

J/k 
 
324. பபஹனளின் பவப்ப ற்பத்ைறன்- 

m×c 
 
325. வஹனேக்களின் அழுத்ைம் மஹற்றங்களிைஹல் ற்படும் பைஹைர்தப 

விளக்கயவர்- 
இரஹபர்ட் பஹயில் 

 
326. னைல் நவைீ கவையலறஞர்- 

இரஹபர்ட் பஹயில் 
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கலஹமன் விதைகள் னகதல் குழு :  https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

327. பஹயில் விை ---- ஆம் ஆண்டு பவளியிைப்பட்ைது. 
1662 

 
328. ைைிச்சுழ பவப்பநதலயின் மைப்ன- 

273°c 
 
329. நல்லயல்ன வஹனே சமன்பஹடு- 

p/t= மஹறல 
 
330. னைல் தஸட்ரஜன் பலூதை வடிவதமத்ைவர்- 

ஜஹக்குயிஸ் சஹர்லஸ் 
 
331. ைரமஹைிதயக்  கண்டுபிடித்ைவர்- 

ஜஹக்குயிஸ் சஹர்லஸ் 
 
332. பசவ்வஹய்க் கரக சுற்றுப் பஹதைதய கண்ைறய அணுவிய விண்கலம்- 

மங்கள்யஹன் 
 
333. பகல்வின் பவப்பநதல அளவடீ்டில் ைைிச்சுழ பவப்பநதல ன்பது- 

0k 
 
334. பவப்பம் ன்பது- 

பரவும் ஆற்றல் 
 
335. ைைிச்சுழ பவப்ப நதல அளவடீு ன்பது- 

பசல்சயஸ் அளவடீு 
 
336. பவப்பநதலதய அளப்பைற்கஹை அளதவக் கண்டுபிடித்ைவர்- 

பகல்வின் பிரன 
 
337. 0°c ன்பது ----- தயக் குறக்கறது.. 

+273k 
 
338. சஹர்லஸ் விை னைன் னைலஹக பவளியிட்ைவர்----- 

கஜஹப் லூயி ககலூசஹக் 
 
339. PAN ன்பது------- 

பபரஹக்ஷ அசதைல் தநட்கரட் 
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கலஹமன் விதைகள் னகதல் குழு :  https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

340. அமலமதழக்கு கஹரணமஹை வஹனேக்கள்--- 
கந்ைக தை ஆக்தஷடு,தநட்ரஜன் ஆக்தஷடு 

 
341. தநட்ரஜன் ஆக்தஷடு ந்ை உறுப்னகதள பஹைக்கன்றை? 

இையம்,ததரயீரல் 
 

342. கஹர்பன் துகள்கதளச் சுவஹசப்பைைஹல் --------- னற்றுகநஹய் ற்படுகறது. 
ததரயீரல் 

 
343. கபஹபஹல் பவளியஹை நச்சுத்ைன்தம மகுந்ை வஹனே- 

மீத்தைல் கசஹசயகைட்டு 
 

344. நீரில் உயிர்வளி அளவு குதறனேம் கபஹது நீர்வஹழ் விலங் குகளின் 
இறப்பிற்கு பபயர்- 
னைட்கரஹபிககஶன் 

 
345. மைஹமட்ைஹ கநஹய் ற்பை கஹரணம்- 

மீத்தைல் பமர்குரி 
 

346. கச்சஹ ண்பணயிலனந்து பவளிவனவது--------- 
பபன்சன், பைஹலுவின்,தஸட்கரஹகஹர்பன் 

 
347. ண்பணய் கசவுகதள அகற்றும் னதறதய கண்ைறந்ைவர்- 

ஆைந்ை கமஹகன் சக்ரபர்த்ை 
 

348. கைரியக்க ைன்தம பகஹண்ை ைைிமங்கள் - 
கரடியம்,கைஹரியம்,னேகரைியம் 

 
349. லும்னப் னற்றுகநஹதய உண்ைஹக்குவது- 

ஸ்ட்ரஹன்சயம்-90 
 

350. நணநீர்னடிச்சுகதள ைஹக்கும் இரத்ை னற்றுகநஹய்க்கு கஹரணம்- 
அகயஹடின்-131 

 
351. எல அளதவ ------- ைப்படும். 

பைசபபல் 
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352. எலயின் அளவுகள் 
 
A. மைிைைஹல் ககட்க கூடியதவ- 

120db 
 

B. பஜட் ஆகஹய விமஹைம்- 
45db  

 
C. கபசுைல்- 

60db 
 
353. குளிர்விப்பஹைில் பவளிவனம் வஹனே- 

குகளஹகரஹப்களஹகரஹ வஹனே 
 

354. இந்ைய அரசு பல்கவறு சட்ைங்கள் 
A. நீர்ப் பஹதுகஹப்ன சட்ைம்- 

1974 
 

B. வைச் சட்ைம்- 
1980     

 
C. கஹற்று பஹதுகஹப்ன சட்ைம்- 

1981        
 

D. சுற்றுப்னற சுழல் பஹதுகஹப்ன சட்ைம்- 
1986        

 
E. கமஹட்ைஹர் வஹகை சட்ைம்- 

1988 
 
355. ஏகசஹன் அளவு குதறவதை ------- ன்ககறஹம். 

ஏகசஹன் பைலச் சதைவு 
 

356. C.P.இரஹமசஹம சுற்றுச்சூழல் கல்வி தமயம் ங்குள்ளது? 
பசன்தை 

 
357. M.S.சுவஹமநஹைன் ஆரஹய்ச்ச நறுவபட்ை ஆண்டு- 

1998 
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    கலஹமன் விதைகள் வஹட்சப் குழு 

 

அறவியல்  9ம் வகுப்ன  

கலஹமன் விதைகள் னகதல் குழு :  https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

358. அறவியல் பபயர் 
A. பைஹட்ைஹற்சுனங்க- 

தமகமஹசஹ னடிகஹ  
    

B. மயில்- 
பஹகவஹ இதரஸ்ைஹட்ைஸ் 
 

C. ஆந்தை- 
தைட்கைஹ ஆல்பஹ 
 

D. பவங்கஹயம்-      
அல்லயம் சபஹ   
 

E. குங்குமப்ன 
குகரஹக்கஸ் சட்தைவஸ் 

 
359. ண்ம விைதய கூறயவர்- 

நனைகலண்ட் 
 
360. ைைிமங்கதள உகலஹகங்கள் அகலஹகங்கள் அடிபதையில் 

வதகப்படுத்ையவர்- 
லவஹய்சயர் 

 
361. னம்தம அடுக்குகளஹக வரிதசப்படுத்ையவர்? 

கைஹபரிைர் 
 

362. ைைிம வரிதச அட்ைவதணதய உனவஹக்கயவர்- 
பமண்ைலீப் 

 
363. ஈகஹ சலக்கஹன் ன்பது- 

பஜர்மஹைியம் 
 

364. கஹலயத்ைன் உனகுநதல- 
29.8°c 
 

365. உகலஹகப்கபஹலகள்- 
சலக்கஹன்,பஜர்மஹைியம் 
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    கலஹமன் விதைகள் வஹட்சப் குழு 

 

அறவியல்  9ம் வகுப்ன  

கலஹமன் விதைகள் னகதல் குழு :  https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

366. அகலஹகங்களின் நறம் 
i. சல்பர்- 

மஞ்சள்-  
 

ii. பஹஸ்பரஸ்- 
பவண்தம- 

 
iii. னகரஹமன்- 

சவப்ன-       
 

iv. கஹர்பன்- 
கனதம- 

 
367. உகலஹகங்களில் அைக மன்கைத்து ைறன் பகஹண்ைது--- 

பவள்ளி 
 

368. அைக தைக் பகஹண்ை உகலஹகம்- 
ஆஸ்மயம் 

 
369. அைக உனகுநதல பகஹண்ை உகலஹகம்- 

ைங்க்ஸ்ைன் 
 
370. மக இகலசஹை உகலஹகம்- 

லத்ையம் 
 

371. க.ன.3500 ல் கண்ைறந்ை உகலஹக்க்கலதவ- 
பவண்கலம் 

 
372. வஹனூர்ை உைரிப் பஹகங்கள் பசய்ய பயன்படுவது- 

டினைரஹலுமன் 
 

373. நஹணய உகலஹகங்கள் யஹதவ- 
பசம்ன,ைங்கம்,நக்கல்... 
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