
தேர்வு நாள் : 20/10/2017     கயாின் லிதேகள் லாட்சப் குழு 

 

8ம் லகுப்ன அமிலில் 
கயாின் லிதேகள் னகநூல் குழு :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

 

8ம் லகுப்ன அமிலில் 
1. பனப்பபானரின் கட்டுான அயகு ..... ஆகும் 

அணுக்கள் 
 

2. அணுக்கரின் அரவு ன்ன? 

10-10 m (1 A) 

 

3. பனப்பபானட்கள் அணுக்கராயானதல னக் கூமிலர் ார்? ஆண்டு ? 

பொகிரிடிஸ் (கிதக்கம்), கி.ன. 400 

 

4. அணு ம்பாறிச்பசால்? பபானள் ன்ன? 

கிதக்கம், உதெக்க னடிாேதல. 

 

5. பபானண்த அறிலின்த லிேி - கூமீலர், ஆண்டு ? 

யாலாய்சிர், 1774 

 

6. இற்பில் ாற்மம் நதெபபறும்தபாது, பனப்பபானரின் ...... ாமாது. 

பாத்ே நிதம. 

 

7. தபரிம் குதராதடு, தசாடிம் சல்தபட் கதசல்கள் லிதனனரிந்து 

உனலாக்குலது ..... கதசல்கள் ஆகும். 

பலண்தநிம லழீ்படிலாக தபரிம் சல்தபடு தசாடிம் தசாடிம் 

குதராதடு. 

 

8. பபானண்த அறிா லிேி ன்மால் ன்ன? 

இற்பில் அல்யது தலேிில் ாற்மத்ேின் னெயம் நிதமத ஆக்கதலா 

அல்யது அறிக்கதலா னடிாது. 

 

9. ாமாலிகிே லிேி - கூமிலர், ஆண்டு? 

ப்பௌஸ்ட், 1779 
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10. நீரில் உள்ர ஆக்ஸிஜன் ற்றும் தைட்ஜனின் லிகிேம் ன்ன? 

8 : 1 

 

11. ாமாலிகிேி லிேி ன்மால் ன்ன? 

என தூ தலேி தசர்ம், ம்னதமில் ோரிக்கப்பட்ொறம் அேில் உள்ர 

ேனிங்கள் என குமிப்பிட்ெ ாமா நிதம லிகிேத்ேின் ோன் கூடிினக்கும். 

 

12. ொல்ெனின் அணுக்பகாள்தக பலரிிெப்பட்ெ ஆண்டு ? 

1803 

 

13. ொல்ெனின் அணுக் பகாள்தக:  
எவ்பலான பனப்பபானளும் ிகச்சிமி பிரிக்க னடிாே துகள்கரான " 

அணுக்கரால்" உண்ொக்கப்பட்ெது. சரி / ேலறு ? 

சரி 
 

அணுக்கதர ஆக்கதலா, அறிக்கதலா னடிாது. சரி / ேலறு ? ? 

சரி 
 

என ேனித்ேின் அணுக்கள் ாவும் ல்யா லதகிறம் எத ாேிரிாக 

இனக்காது. சரி / ேலறு ? 

ேலறு. 

 

பலவ்தலறு ேனிங்கரின் அணுக்கள் ல்யா லதகிறம் 

பலவ்தலமாகதல இனக்கும். சரி / ேலறு ? 

சரி 
 

ாறுபட்ெ ேனிங்கரின் அணுக்கள் என்றுென் என்று குமிப்பிட்ெ, ரி 

ற்றும் னழு ண் லிகிேத்ேில் இதைந்து தசர் அணுக்கதர 

(னெயக்கூறுகதர) உனலாக்கும்.சரி / ேலறு ? 

சரி 
 

தலேிலிதனகரின் ஈடுபடும் ிகச் சிமி துகள் அணுலாகும். சரி / ேலறு ? 

சரி 
 

ொல்ெனின் அணுக் பகாள்தக தலேிச்தசர்க்தக லிேிகளுக்கு (பபானண்த 

அறிா லிேி ற்றும் ாமாலிேி) ற்கத்ேக்க லிரக்கம் அரிக்கலில்தய. சரி 

/ ேலறு ? ேலறு 
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14. பனப்பபானட்கள் ின் ேன்த லாய்ந்ேதல ன உறூேிபசய்ேலர் ார்? 

தக்கல்ஃபாதெ. 

 

15. ின்சாம் ன்பது ..... ஆல் ஆனது 

ின் அணுக்கள் ன்ம துகள்கரால். 

 

16. ின் அணுக்கள் ன்ம துகள்கரால் ஆந்து ின்சாம் னக் கூமிலர் ார்? 

தக்கல்ஃபாதெ. 

 

17. ின் அணுக்கள் ன்மால் யக்ட்ான் ன்று னன்பாறிந்ேலர் ார்? 

ஆண்டு? 

ஜார்ஜ் ஜான் ஸ்தொன் (அர்யாந்து). 

 

18. தஜ.தஜ ோம்சன் அணுலின் அடிப்பதெ துகள் கண்ெமி லறி பசய்ேது து? 

ஆண்டு ? 

ஜார்ஜ் ஜான் ஸ்தொனின் ின் அணுக்கள் ஆாய்ச்சி. 1891 

 

19. அடிப்பதெ துகள்கள் கண்டுபிடிப்னக்கு அடித்ேராக அதந்ேது து? 

குதமந்ே அழுத்ேத்ேில் உள்ர லானேக்கரின் லறிாக உர்ின் அழுத்ேம் 

பசல்றம்தபாது நதெபபறும் நிகழ்வுகள். 

 

20. குனக் கேிர்கள் ன்மால் ன்ன? 

ேிர்லாய்க்கேிர்கள் (தகத்தோடு கேிர்கள்). 

 

21. சர் லில்யிம் சுனொஉக் ின்னிமக்க குறாதக் பகாண்டு தசாேதன 

தற்பகாள்ளும்தபாது அலர் கண்ெது ? 

இண்டு உதயாக ின்லாய்களுக்கு இதெப்பட்ெ பகுேிில் கண்ணுக்குப் 

னயப்படும் லதகில் எரிக்கற்தம பாய்லது. (1878ம் ஆண்டு) 

 

22. சர் லில்யிம் குனொக் பன்படுத்ேி ின்னிமக்க குறாின் பபர் ன்ன? 

குனொக் குறாய் (அ) ேிர்ின்லாய் குறாய் (அ) ேிர்ின்லாய்க் குறாய் (CRT 

கேிர்க்குறாய்) 

 

23. காற்று என ின் கெத்ோப் பபானள். சரி/ ேலமா ? 

சரி 
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24. குனொக் குறாின் ேன்த ன்ன? 

லானே நிப்பப்பட்ெஎனனமனம் னெெப்பட்ெ என நீண்ெ கண்ைாடிக் குறாய். 

 

25. ின்கயனின் ேிர்ின் னதனனேென் இதைக்கப்படும் ின்லாய் .... ஆகும் 

ேிர்ின்லாய் (Cathode) 

 (ேிர்ின்னூட்ெம் பகாண்ெ துகள்கதரப் பபற்மோல்). 

 

26. ின்கயனின் தநர்ின் னதனனேென் இதைக்கப்படும் ின்லாய் .... ஆகும் 

தநர்ின்லாய் (Anode) 

 

27. ின்னிமக்க குறாினுள் உள்ர அழுத்ேத்தே குதமக்கப் பன்படுலது து? 

இதமப்பான். 

 

28. தஜ.தஜ ோம்சன் பன்படுத்ேி ின்னிமக்க குறாின் ேன்த ன்ன? 

பகுேிரவு பலற்மிொக்கப்பட்ெ (0.01 ி.ீ)  ின்னிமக்க குறாய் . 

 

29. தஜ.தஜ ோம்சன் பன்படுத்ேி ின்னிமக்க குறாில் பசறத்ேப்படும் உர் 

அழுத்ே ின்சாத்ேின் அரவு ன்ன? 

10,000 V 

 

30. தஜ.தஜ ோம்சன் பன்படுத்ேி ின்னிமக்க குறாில் பிகாசான 

எரிப்னள்ரி பேரிந்ே பகுேி து? 

எரிர்பபானள் னசப்பட்டுள்ர ேித. 

 

31. தஜ.தஜ ோம்சன் பன்படுத்ேி ின்னிமக்க குறாின் தோன்றும் 
எரிப்னள்ரிக்கு காைம் ன்ன? 
ேிர்ின்லாியினந்து லனம் கேிர்கள். 
 

32. ேிர்ின்லாய்க் கேிர்கள் ன்மால் ன்ன? 
தகத்தோடு கேிர்கள் (அ) யக்ட்ான் 

 

33. எரினம் ேன்தனேள்ர பபானள் ன்மால் ன்ன? 

கண்ணுக்குப் னயனாகாே கேிர்கள் சிங்க் சல்தபடு ீது படும்தபாது அதல 

உட்கலப்பட்டு கண்ணுக்குப் னயனாகும் கேிர்கராக பலரிிெப்படுகின்மன. 

 

 

 

www.Padasalai.Net                                                 www.TrbTnpsc.com

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

www.Padasalai.Net



தேர்வு நாள் : 20/10/2017     கயாின் லிதேகள் லாட்சப் குழு 

 

8ம் லகுப்ன அமிலில் 
கயாின் லிதேகள் னகநூல் குழு :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

34. ேிர்ின்லாய்க் கேிர்கரின் பண்னகள் : 

ேிர்ின்லாய்க் கேிர்கள் தநர்க்தகாட்டில் என்றுக்பகான்று இதைாக 

இங்குகின்மன. சரி / ேலறு ? 

சரி 

 

ேிர்ின்லாய்க் கேிர்கள் நிதம, இக்க ஆற்மறதெ சிமி 

துகள்கரினால் ஆனதல. 

சரி / ேலறு ? 

சரி. 

 

35. ேிர்ின்லாய்க் கேிர்கதர என காந்ே னயத்ேின் லறிாகச் 

பசறத்தும்தபாது ேிர்ின்லாய்க் கேிர்கள் பசறத்ேப்பட்ெ காந்ே 

னயத்ேிற்குச் ...........  லியக்கதெனேம். 

 பசங்குத்ோக. 

 

36. ேிர்ின்லாய்க் கேிர்கள்............... பகாண்டு அக்கேிர்கரின் ேிர்ின் 

துகள்கரான் ஆனதல னயாம். 

லியக்கதெனேம் ேிதச. 

 

37. ேிர்ின்லாய்க் கேிர்கள் ின்னிமக்ககுறாின் .................. சார்ந்ேது அல்ய. 
உள்ரினக்கும் லானேலின் ேன்தததா, ேிர்ின்லாின் 
ேன்தததா  
 

38. யக்ட்ான் ற்றும் தசாதொப்னகதரக் கண்டுபிடித்ேலர் ார்? 
தஜ.தஜ.ோம்சன் 
 

39. அணுலில் ேிர்ின்னூட்ெம் பகாண்ெ துகள்களுக்கு ேிாக 
தநர்ின்னூட்ெம் பகாண்ெ துகள்கள் இனப்பபேன் கனேிலர் ார்? 
தகால்டுஸ்டீன் 
 

40. அணு ின்நடுநிதயத் ேன்தக்கான காைம் ன்ன? 
தநர் ின்னூட்ெ துகள் ற்றும் ேிர்ின்னூட்ெ துகள். 
 

41. தகால்டுஸ்டீன் தசாேதன - ஆண்டு ? 
1886 
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42. ேிர்ின்லாய்க் கேிர்கதர தசாேதனிெ தகால்டுஸ்டீன் பன்படுத்ேி 
ேிர்ின்லாின் ேன்த ன்ன? 
துதரிெப் பட்ெ ேிர்ின்லாய். 
 

43. தகால்டுஸ்டீன் தசாேதனின்  தபாது குதமந்ே அழுத்ேத்ேில் உள்ர 
லானேலினுள் உர் ின் அழுத்ேத்தேச் பசறத்தும்தபாது தபாது 
தகால்டுஸ்டீன் கண்ெதல ன்ன? 
ேிர்ின்லாின் பின்னமம் ங்கி சிலப்ன நிம எரி எரிர்ந்ேது. 
 

44. தநர்ின் கேிர்கள் ன்மால் ன்ன? 
தநர்ின்லாய்க்கேிர்கள் , கால்லாய் கேிர்கள். 
 

45. தநர்ின்லாய்க்கேிர்கள்...... ஆல் ஆனது. 
தநர்ின்னூட்ெம் பகாண்ெ துகள்கள். 
 

46. தைட்ஜன் லானேதல ின்னிமக்க குறாில் டுத்துக்பகாள்ளும்தபாது 
பபமப்படும் தநர்ின் துகள்கள் ...... ஆகும். 
னதாட்ொன்கள். 
 

47. அனி ன்மால் ன்ன? 
ின்னூட்ெம் பகாண்ெ துகள்கள். இதல தநர்ின்னூட்ெதா அல்யது 
ேிர்ின்னூட்ெதா பபற்மினக்கயாம். 
 

48. தைட்ஜன் அனி ன்மால் ன்ன? 
னதாட்ொன் (H+) 
 

49. தநர்ின்லாய்க் கேிர்கரின் பண்னகள். 
தநர்ின்லாய்க்கேிர்கள் தநர்க்தகாட்டில் பைிக்கும். சரி/ேலறு? 
சரி 
 
தநர்ின்லாய்க் கேிர்கள் நிதமற்ம துகள்கரினால் ஆனது. சரி/ேலறு 
ேலறு. 
 
தநர்ின்லாய்க்கேிர்கள் ின் ற்றும் காந்ே னயத்ோல் ... தநாக்கி 
லியக்கதெகின்மன. 
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50. தநர்ின்லாய்க் கேிர்கரின் பண்னகள் :  
ின்னிமக்கக் குறாின் உள்ரினக்கும் லானேலின் ேன்ததக் 
சார்ந்ேேல்ய. சரி/ேலறு 
ேலறு. 
 
துகரின் நிதம ின்னிமக்கக் குறாிறள்ர லானேலின் அணு நிதமக்கு 
சாக இனக்கும். சரி/ேலறு 
சரி 
 

51. துகள்கரின் எப்னின் சுத : 
யக்ட்ான்  (e) 

- 1 
 

னதாட்ொன் (p) 
+ 1 

 
52. நிதம - அணு நிதம அயகு (அ.நி.அ) 
யக்ட்ான் (e) 
0.00054 அ.நி.அ. 
னதாட்ொன் (p) 
1.00778 அ.நி.அ. 
 

53. லானேக்கரின் லறிாக .... பசறத்தும்தபாது அணுதல பிரக்க னடினேம். 
ின்சாம் 
 

54. ோம்சன் அணு ாேிரி - ஆண்டு ? 
1904 
 

55. ோம்சன் அணு ாேிரி ேனுென் எப்பிெப் படுகிமது? 
ேர்னசைிப் பறம் அல்யது பகாய்ாப் பறம்.Plum pudding model. 
 

56. தஜ.தஜ.ோம்சன் அணுக் பகாள்தக : 
அணுலானது தநர்ின்னூட்ெம் பகாண்ெ தகாராகும். இக்தகாரத்ேினுள் 
யக்ட்ான்கள் பபாதுக்கப்பட்டுள்ரன. சரி/ ேலறு 
சரி 
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பாத்ே தநர்ின்னூட்ெனம் ேிர்ின்னூட்ெனத சாக இனப்போல் 
எவ்பலான அணுவும் ின் நடுநிதயத்ேன்ததப் பபமலில்தய. சரி / 
ேலறு 
ேலறு. 
 

57. நீர் சிமந்ே ின் கெத்ேிாக பசல்படுலேன் காைம் ன்ன? 
உப்னகள் கதந்ேினப்போல். 
 

58. னிே உெயில் 70% நீர் ற்றும் அேில் கதந்துள்ர பல்தலறு 
ோதுப்பபானட்கரால் ஆனோல் சிமந்ே ..... ஆக பசல்படும் 
ின் கெத்ேிாக. 
 

59. ின்தனாட்ெம் பாய்லேற்கு ...... தேதல 
னெெப்பட்ெ ின் கெத்தும் சுற்றுப்பாதே. 
 

60. னெெப்பட்ெ சுற்று .... ஆகும் 
ின்சுற்று 
 

61. ரி ின்சுற்றுக்கு .கா? 
என ின்கயம், என ின் லிரக்கு. 
 

62. நது லடீுகரில் உள்ர ின் சுற்று ......  னதமில் 
இதைக்கப்படுகின்மன. 
பக்கச்சுற்று னதம. 
 

63. ேிலத்ேில் னெழ்கி எரி உிழ் தெதாடு பிகாசம் குன்மி எரின்லேம் 
காைம் ன்ன? 
ேிலம் குதமந்ே அரதல ின்சாத்ேிதன கெத்துகிமது. 
 

64. லாதய லடிநீர் ின்சாத்ேிதன கெத்ோேன் காைம் ன்ன? 
அேில் உப்ன உள்ரிட்ெ ோதுப்பபானட்கள் இல்தய. 
 

65. ின்தனாட்ெத்ேிதன கெத்தும் ேிலங்கள் அதனத்தும் ...... ஆக உள்ரன. 
அிய, கா, உப்னக் கதசல்கள். 
 

66. ேிலங்கள் (கதசல்கள்) லறித ின்தனாட்ெம் பானேம்தபாது 
அலற்மினுள் ற்படுத்தும் தலேி ாற்மம் ... ஆகும் 
ின்தனாட்ெத்ேின் தலேி லிதரவு. 
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67. ிகக்குதமந்ே ின்தனாட்ெத்ேிறம் எரிச்பசய் பன்படுலது .... 
எரி உிழ் தெதாடு 
 

68. எரி உிழ் தெதாடு .... ஆல் ஆனது 
குதம கெத்ேிப் பபானள். 
 

69. எரி உிழ் தெதாடின் சிமி கால் ... உெனும், பபரி கால் ....... உெனும் 
இதைக்கப்பெ தலண்டும். 
ேிர்ின் னதன, தநர் ின் னதன. 
 

70. காப்பல் சல்தபட் கதசயின்  லறித பசல்றம் ின்சாத்ேினால்  
தநர்ின் அனிாக பசல்படுலது......  
காப்பர் 
 
ேிர்ின் அனிாக பசல்படுலது .... 
சல்தபட். 
 
ின்லாய்கராக பசல்படுலது ..... 
காப்பர் ேகடுகள். 
 
ின்பகுரிாக பசல்படுலது .... 
காப்பர் சல்தபட் கதசல். 
 

71. ின்பகுரிக் கதசயின் லறிாக ின்தனாட்ெம் பசறத்ேப்படும்தபாது 
ின் பகுரிக் கதசல் அனிகராகப் பிரினேம் நிகழ்வு .... ஆகும் 
ின்னாற்பகுப்ன. 
 

72. ின்தனாட்ெ தலேிலிதரலின் பன்பாடு ன்ன? 
ின்னாற் தூய்தாக்கல், ின் னயாம் னசுேல். ின் னயாம் னசுேயில் 
 

73. ப்பபானரின் ீது ற்பமான உதயாகத்தே படி தலக்க தலண்டுதா 
அப்பபானள் ... ஆக பசல்படும்.  
ேிர்ின்லாய் 
 

74. காப்பர் சல்தபட்டில் ின்சாத்ேினால் ற்படும் தலேி லிதரலின் பபர் 
ன்ன? 
ின்னாற்பகுப்ன. 
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75. என கதசயினுள் னெழ்கி தலக்கப்பட்டுள்ர ின்தனாட்ெத்தேச் 
பசறத்ேப் பன்படும் இண்டு ேகடுகள் ... னப்படும் 
ின்லாய்கள். 
 

76. ின்தனாட்ெத்தேக் கெத்தும் என கதசல் அல்யது உனகி நிதயில் 
உள்ர என பபானள் .... னப்படும் 
ின்பகுரி. 
 

77. ின் னயாம் னசுேயில் னயாம் னசப் பன்படும் உதயாகம் ... ஆக 
பசல்படும் 
தநர்ின்லாய் 
 

78. பலள்ரிக் கண்டிின் ீது ேங்க னயாம் னசுேல் : 
ின்பகுரி  
னயாம் னச தலண்டி அியம் கயந்ே உப்னகதசல் 
(தைட்தாகுதராரிக் அியம் கயந்ே ேங்க குதராதடு கதசல்) 
ேிர்ின்லாய் : 
பலள்ரிக் கண்டி 
தநர்ின்லாய் : 
ேங்கத் ேகடு 
 
துத்ேநாகம் (ஜிங்க்) ின்னச்சு  
ேிர்ின்லாய்  
இனம்ன 
தநர்ின்லாய் 
துத்ேநாகம் 
ின்பகுரி 
துத்ேநாக சல்தபட் 

 
பலள்ரி ின்னச்சு 
ேிர்ின்லாய் 
இனம்ன 
தநர்ின்லாய் 
பலள்ரி 
ின் பகுரி 
பலள்ரி தநட்தட் 
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ேங்க ின்னச்சு : 
ேிர்ின்லாய் 
பலள்ரி 
தநர்ின்லாய் 
ேங்கம் 
ின் பகுரி 
ேங்க குதராதடு 
 

79. கிழுந்ேின் பாகங்கள், சக்கங்கரின் பன்படும் உதயாகப்பகுேிகள், 
குரியதமக் குறாய்கள் தபான்மதல ... ீது ..... ின் னயாம் 
னசப்படுகின்மன. 
இனம்ன, குதாிம் 
 

80. சாப்பாட்டு  ததசில் பன்படும் பபானள்கள், ின் போெர்ன 
சாேனங்கள் தபான்மதல ... ின்னயாம் னசப்பட்ெதல. 
பலள்ரிால் 
 

81. இனம்ன துன பிடித்ேதய ேடுக்க ... ின்னயாம் னசப்படுகிமது. 
துத்ேநாக 
 

82. ோனிங்கிகள் ற்றும் லடீ்டு உபதாகப் பபானட்கரில் ... ற்றும் .... 
னசப்படுகின்மன. 
நிக்கல், குதாிம் 
 

83. துத்ேநாகம் னசப்பட்ெ இனம்பின் பபர் ன்ன? 
கால்லதனசுடு இனம்ன (GI) 
 

84. ின்னல் ன்பது .... 
ின்பபாமி 
 

85. ின்னல் உனலாகக் காைம் ன்ன? 
தகங்கரில் உனலாகும் ின்னூட்ெங்கள். 
 

86. உாய்லின் காைாக ..... உன பபானட்கரிதெத ாற்மப்படுகின்மன. 
ின்னூட்ெங்கள். 
 

87. ின்னூட்ெம் நிகறக் காைம் ன்ன? 
நிதய ின்னில் ேத்துலம். 
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88. நிதய ின்னில் ேத்துலம் ன்மால் ன்ன? 
ின் கெத்ோப் பபானள் என்மின் னமப்பப்பில் ின்னூட்ெங்கள் தசனம் 
நிகழ்வு. 
 

89. நிதய ன்ம பசால் பன்படுத்ேக் காைம் ன்ன? 
ின்னூட்ெங்கள் நகர்லேில்தய. 
 

90. ஏர் அணுலில் 
தநர்ின் சுத பபற்மதல து? 
னதாட்ொன் 
ேிர்ின் சுத பபற்மதல து? 
னதாட்ொன் 
ின்னூட்ெற்ம என துகள் து? 
நினைட்ான் 
 

91. ஏர் அணுலில் யக்ட்ான் னதாட்ொன்கரின் ண்ைிக்தக 
சில்யாேதபாது அதல ... னப்படும் 
அணு ின்னூட்ெம் உதெது. 
 

92. னதாட்ெனின் ண்ைிக்தகத லிெ யக்ட்ான்கரின் ண்ைிக்தக 
அேிகாகும் அப்பபானள் .... 
ேிர்ின்னூட்ெம் உதெோக இனக்கும் 
 

93. யக்ட்ான் ண்ைிக்தகத லிெ னதாட்ெனின் ண்ைிக்தக 
அேிகாகும் அப்பபானள் .... 
தநர்ின்னூட்ெம் உதெோக இனக்கும் 
 

94. ின்னூட்ெம் பபற்ம பபானட்கரின் நிதய ன்ன? 
தநர்ினூட்ெம் அல்யது ேிர்ின்னூட்ெம் பகாண்ெதல. 
 

95. பபானட்கள் ின்னூட்ெம் பபறும்தபாது .... ட்டுத என பபானரியினந்து 
ற்பமான பபானளுக்கு ாற்மப்படும் 
யக்ட்ான் 
 

96. அணுலின் உட்கனலில் இனப்பது ..... 
னதாட்ொன்கள் ற்றும் நினைட்ான்கள் இறுகப் பிதைந்துள்ரன. 
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97. ின்னூட்ெங்கரின் லதககள் : 
கண்ைாொடித்ேண்டு கம்பரித் துனிில் தேய்க்கப்படும்தபாது பபறுலது 
.....  
தநர்ின்னூட்ெம் 
 
பிராஸ்டிக்ேண்டு கம்பரித் துைிில் தேய்க்கப்படும்தபாது பபறுலது ..... 
ேிர் ின்னூட்ெம். 
 
எத லதகான ின்னூட்ெங்கள் என்தமபான்று ...  
லியக்குகின்மன 
 
ேிபேிர் ின்னூட்ெங்கள் என்தமபான்று ... 
ஈர்க்கின்மன. 
 

98. ின்னூட்ெங்களுக்கிதெத .... பசல்படுகிமது, 
லிதச 
 

99. ின்னூட்ெம் பபறும் லறிகள் ாதல ? 
உாய்வு, கெத்ேல், தூண்ெல். 
 

100. ின்னூட்ெங்காட்டி ந்ே ேத்துலத்ேின் அடிப்பதெில் இங்குகிமது ? 
கெத்துேல் அல்யது தூண்ெல். 
 

101. ின்னிமக்கம் ன்மால் ன்ன? 
ின்னூட்ெம் பபற்ம பபானள் என்று ின்னூட்ெம் அற்ம பபானதராடு 
போெர்ன பகாள்ளும்தபாது, ின்னூட்ெங்கள் பரிாறுகின்மன. 
இண்டிறம் ின்னூட்ெ அரவு சாகும் லதில் பரிாற்மம் 
நிகழ்கின்மது. 
 

102. னற்காயத்ேில் ின்னூட்ெங்காட்டிில் பன்படுத்ேப்பட்ெ இதறகள் 
ன்ன? 
ேங்க இதறகள். 
 

103. ின்னூட்ெங்கதரப் பபற்ம ஏர் அதைக்கட்டு .கா ? 
னலி 
 

104. தகத்ேின் தல்பாகம் ..... கீழ்ப்பாகம் ....... 
தநர் ின்னூட்ெம், ேிர்ின்னூட்ெம். 
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105. ின்னல் ன்மால் ன்ன? 
ிகப்பபனரவு ின் ஆற்மல் ஏரிெத்ேில் இனந்து ற்தமார் இெத்ேிற்குப் 
பானேம் நிகழ்வு 
 

106. ின்னல் ன்பது ின்னாற்மயின் லிதரவு ன நினொபித்ேலர் ார்? 
பபஞ்சின் பிாங்க்ரின். 
 

107. இடித்ோங்கிதக் கண்டுபிடித்ேலர் ார்? 
பபஞ்சின் பிாங்க்ரின். 
 

108. பலப்பநிதயத அரலிெப் பன்படுலது ... 
பலப்பானி 
 

109. பலப்ப ஆற்மயின் ிகச்சிமந்ே ஆற்மல் னெயம் து? 
சூரின் 
 

110. துத்ேநாகம் அதம பலப்ப நிதயில் ....  
கடினானோகவும் பநாறுங்கும் ேன்தனேெனும் காைப்படும். 
 

111. துத்ேநாகம் உர் பலப்ப நிதயில் .....  
பன்தன ற்றும் லதரக் கூடிோக இனக்கும். 
 

112. என ின் கெத்ேிின் ின்ேதெ ேிப்ன அேதன பலப்பப்படுத்தும் தபாது 
.... 
அேிகரிக்கிமது. 
 

113. காந்ேம் பலப்பபடுத்தும்தபாது அேன் காந்ேத்ேன்த .... 
இறக்கப்படுகிமது. 
 

114. எத அரவு பலப்பம் பகாடுக்கப்படும்தபாது ேிெப்பபானட்கள் .... 
லானேக்கள் .... லிரிலதெகின்மன. 
ிகக்குதமலாகவும், ிக அேிகாகவும். 
 

115. பலப்பக் கேிர்லசீல் ன்மால் ன்ன? 
பலப்பம் ஏரிெத்ேியினந்து ற்பமான இெத்ேிற்கு வ்லிே பனப்பபானள் 
ஊெகனம் இன்மி பவும் னதம. 
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116. சூரினியினந்து பலப்பம் னிக்கு லனலேன் காைம் ன்ன? 
பலப்பக் கேிர்லசீல் 
 

117. நியக்காற்று ன்மால் ன்ன? 
இவு தநங்கரில் காற்று நியத்ேியினந்து கெல் தநாக்கி லசீுேல். 
 

118. கெற்காற்று ன்மால் ன்ன? 
பகல் தநங்கரில் காற்று கெல் பகுேிியினந்து நியம் தநாக்கி லசீுேல். 
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