
 
I 

 

6 முதல் 10ஆம் வகுப்பு 
அறிவியல் 

 

 
சமச்சீர் உங்களுக்குத் தெரியுமா? பகுதி  

மற்றும் புத்ெக பின்புற வினாக்கள் விடைகளுைன் 

110 பாைங்கள் 

 

 

 

 

 
Winmeen E Learning 

Email: admin@winmeen.com 

Mobile: 6385150514 

mailto:admin@winmeen.com


 
II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அர்ப்பணிப்பு  
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6th Science Lesson 1 

1] அளவீடுகள்

உங்களுக்கு தெரியுமா? 

பூமியை விட நிலவில் ஈர்ப்பு வியை குயைவு. எனவே, 

அங்கு எயட குயைோக இருக்கும். ஆனால், இரண்டிலும் 

நியை ைமமாகவே இருக்கும். நிலவின் ஈர்ப்புவியை 

புவியின் ஈர்ப்பு வியையைப்வ ால ஆறில் ஒரு  ங்கு 

இருப் ொல், நிலவில் ஒரு த ாருளின் எயட பூமியில் 

உள்ளயெவிட ஆறு மடங்கு குயைோகவே இருக்கும். 

முற்காலத்தில் மக்கள்  கல் வேரத்யெக் கணக்கிட, மணல் 

கடிகாரம் மற்றும் சூரிைக்கடிகாரத்யெப்  ைன் டுத்தினர். 

ெயரயில் ேடப் ட்ட ஒரு குச்சியின் நிழலியனக் தகாண்டும் 

வேரத்யெக் கணக்கிட முடியும். மணல் நிரப் ப் ட்ட, சிறிை 

துயள உயடை  ாத்திரத்யெக் தகாண்டும் காலத்யெக் 

கணக்கிடலாம். அந்ெப்  ாத்திரத்திலுள்ள மணலானது கீவழ 

விழ ஆரம்பிக்கும். இெயனப்  ைன் டுத்தி காலத்யெக் 

கண்கிடலாம். 

ஒவடாமீட்டர் என் து ொனிைங்கி ோகனங்கள் கடக்கும் 

தொயலயேக் கணக்கிடுேெற்கு  ைன் டுத்ெப் டும் ஒரு 

கருவிைாகும். தமட்ரிக் முயை அலகுகள் அல்லது திட்ட 

அலகுகள், 1790ல் ஃபிதரஞ்சு ோட்டினரால் 

உருோக்கப் ட்டது. ெற்காலத்தில் நீளத்யெ அளவிடப் 

 ைன் டுத்ெப் டும் அளவுவகால்,  தினாைாம் நூற்ைாண்டில் 

வில்லிைம் த ட்தேல் என்ை அறிவிைல் அறிஞரால் 

கண்டுபிடிக்கப் ட்டது. ஃபிரான்ஸ் ோட்டின் ெயலேகர் 

 ாரீஸில் உள்ள எயடகள் மற்றும் அளவீடுகளுக்கான 

அயனத்துலக நிறுேனத்தில் பிளாட்டினம் – இரிடிைம் 

உவலாகக் கலயேயிலான  டித்ெர மீட்டர் கம்பி ஒன்று 

யேக்கப் ட்டுள்ளது. இந்ெ மீட்டர் கம்பியின் ேகல் ஒன்று 

டில்லியில் உள்ள வெசிை இைற்பிைல் ஆய்ேகத்தில் 

யேக்கப் ட்டுள்ளது. 1 கிவலாகிராம் என் து ஃபிரான்ஸில் 

உள்ள தைவ்தரஸ் என்ை இடத்தில் ைர்ேவெை எயடகள் 

மற்றும் அளவீடுகளுக்கான அயனத்துலக நிறுேனத்ொல் 

1889 முெல் யேக்கப் ட்டுள்ள, பிளாட்டினம் – இரிடிைம் 

உவலாகக் கலயேைால் ஆன ஒரு உவலாகத் ெண்டின் 

நியைக்குச் ைமம். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. ஒரு மரத்தின் சுற்ைளயே அளவிடப்  ைன் டுேது 

(அ) மீட்டர் அளவுவகால்  

(ஆ) மீட்டர் கம்பி 

(இ) பிளாஸ்டிக் அளவுவகால்  

(ஈ) அளவு ோடா 

2. 7 மீ என் யெ தைன்டி மீட்டரில் மாற்றினால் கியடப் து 

(அ) 70 தை.மீ  

(ஆ) 7 தை.மீ  

(இ) 700 தை.மீ  

(ஈ) 7000 தை.மீ 

3. அளவிடப் டக்கூடிை அளவிற்கு __________ என்று 

த ைர் 

(அ) இைல் அளவீடு  

(ஆ) அளவீடு  

(இ) அலகு  

(ஈ) இைக்கம் 

4. ைரிைானயெத் வெர்ந்தெடு: 

(அ) கி.மீ > மி.மீ > தை.மீ > மீ  

(ஆ) கி.மீ > மி.மீ > தை.மீ > கி.மீ 

(இ) கி.மீ > மீ > தை.மீ > மி.மீ  

(ஈ) கி.மீ > தை.மீ > மீ > மி.மீ 

5. அளவுவகாயலப்  ைன் டுத்தி, நீளத்யெ அளவிடும்வ ாது, 

உனது கண்ணின் நியல ___________ இருக்க 

வேண்டும். 

(அ) அளவிடும் புள்ளிக்கு இடதுபுைமாக  

(ஆ) அளவிடும் புள்ளிக்கு வமவல, தைங்குத்ொக 

(இ) புள்ளிக்கு ேலது புைமாக  

(ஈ) ேைதிைான ஏொேது ஒரு வகாணத்தில் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. SI அலகு முயையில் நீளத்தின் அலகு ___________ 

2. 500 கிராம் = _______________ கிவலாகிராம். 

3. தடல்லிக்கும், தைன்யனக்கும் இயடயில் உள்ள 

தொயலவு ____________ என்ை அலகால் 

அளவிடப் டுகிைது. 

4. 1 மீ = ______________ தை.மீ 

5. 5 கி.மீ = ____________ மீ. 
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III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் 

ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. ஒரு த ாருளின் நியையை 126 கி.கி. எனக் கூைலாம். 

2. ஒருேரின் மார் ளயே மீட்டர் அளவு வகாயலப் 

 ைன் டுத்தி அளவிட முடியும். 

3. 10 மி.மீ என் து 1 தை.மீ ஆகும். 

4. முழம் என் து நீளத்யெ அளவிடப்  ைன் டுத்ெப் டும் 

ேம் கமான முயை ஆகும். 

5. SI அலகு முயை உலகம் முழுேதும் 

ஏற்றுக்தகாள்ளப் ட்டுள்ளது. 

IV. ஓப்புயமயின் அடிப் யடயில் நிரப்புக: 

1. ைர்க்கயர : த ாதுத்ெராசு :: எலுமிச்யைச் ைாறு : 

______________ 

2. மனிெனின் உைரம் : தை.மீ :: கூர்யமைான த ன்சில் 

முயனயின் நீளம் : ______________ 

3.  ால் :  ருமன் :: காய்கறிகள் : ____________ 

V. த ாருத்துக: 

1. முன்யகயின் நீளம் - அ. மீட்டர் 

2. நீளத்தின் SI அலகு - ஆ. விோடி 

3. ோவனா - இ. 103 

4. காலத்தின் SI அலகு - ஈ. 10-9 

5. கிவலா - உ. முழம் 

VI. பின்ேரும் அலகுகயள ஏறு ேரியையில் எழுதுக: 

1 மீட்டர், 1 தைன்டி மீட்டர், 1 கிவலா மீட்டர் மற்றும் 1 மில்லி 

மீட்டர்  

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. அளவு ோடா, 2. 700 தை.மீ, 3. இைல் அளவீடு, 4. கி.மீ > மீ 

> தை.மீ > மி.மீ, 5. அளவிடும் புள்ளிக்கு வமவல, 

தைங்குத்ொக 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. மீட்டர், 2. அயர, 3. கிவலாமீட்டர், 4. 100 தை.மீ, 5. 5000  

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் 

ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. ைரி, 2. அளவிடும் ோடா, 3. ைரி, 4. வொராைமான, 5. ைரி 

IV. ஓப்புயமயின் அடிப் யடயில் நிரப்புக: 

1. அளவு ஜாடி, 2. மில்லிமீட்டர், 3. நியை 

V. த ாருத்துக: 

1. உ, 2. அ, 3. ஈ, 4.ஆ, 5. இ 

VI. பின்ேரும் அலகுகயள ஏறு ேரியையில் எழுதுக: 

1 மில்லி மீட்டர், 1 தைன்டி மீட்டர், 1 மீட்டர், 1 கிவலா மீட்டர் 

 

6th Science Lesson 2 

2] வியையும் இைக்கமும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

இந்திைாவின்  ழங்கால ோனிைலாளர் ஆரிை  ட்டா, 
“நீங்கள் ஆற்றில் ஒரு  டகில் தைல்லும்வ ாது எவ்ோறு 

ஆற்றின் கயரைானது உங்களுக்குப் பின்புைம் 

எதிர்த்தியையில் தைல்ேதுவ ாலத் வொன்றுகிைவொ, 
அயெப்வ ால, ோனில் உள்ள ேட்ைத்திரங்கயள ோம் 

காணும்வ ாது அயே கிழக்கிலிருந்து வமற்காகச் 
தைல்ேொகத் வொன்றுேொல், நிச்ைைம் ேமது பூமிைானது 

வமற்கிலிருந்து கிழக்காகத்ொன் சுற்ை வேண்டும்” என்று 

அனுமானித்ொர். 

த ாருள்களின் மீது உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ை 

காரணிகளால் தைைல் டுத்ெப் டும் ெள்ளுெல் அல்லது 

இழுத்ெல் தைைல்கவள வியை என அயழக்கப் டுகிைது. 

அதிவேகத்தில் இைங்கும் அயலவு இைக்கம்: 

உங்கள் ேண் யன ஒரு தேகிழிப்  ட்யடயின் இரு 

முயனகயளயும் ேன்ைாக இழுத்துப் பிடித்துக்தகாள்ளுமாறு 

தைால்லவும். இப்வ ாது அென் யமைப் குதியை 

இழுத்துவிடுங்கள். அென் அயலோனது அதிக வேகத்தில் 

ேயடத றுேயெக் காண்கிறீர்களா?  

அயலோனது அதிவேகமாக ேயடத றும்வ ாது ோம் அந்ெ 

இைக்கத்தியன அதிர்வுறுெல் என அயழக்கிவைாம். 

அயலவு இைக்கம் அயனத்துவம கால ஒழுங்கு இைக்கமாக 

அயமயும். ஆனால் கால ஒழுங்கு இைக்கங்கள் அயனத்தும் 

அயலவு இைக்கமாகக் காணப் டாது. 

ஓரலகு காலத்தில் ஒரு த ாருள் கடந்ெ தூரவம அென் 

வேகமாகும். 
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ஒரு த ாருளானது “d” தொயலவியன “t” கால 

இயடதேளியில் கடந்ொல்: 

 வேகம் (s) = கடந்ெ தொயலவு (d) / எடுத்துக்தகாண்ட 

காலம் (t) = d / t 

உயைன் வ ாலட் 100 மீ தூரத்தியன 9.58 வினாடிகளில் 

கடந்து உலக ைாெயன  யடத்ொர். இயெவிட வேகமாக 

உங்களால் ஓட முடியும் என்ைால் உலிம்பிக் ெங்கப் ெக்கம் 

உங்களுக்காக காத்திருக்கிைது. 

ெயரோழ் விலங்குகளில் சிறுத்யெைானது 112 கிமீ / மணி 

வேகத்தில் ஓடக்கூடிை விலங்காகும் 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. வேகத்தின் அலகு __________ 

(அ) மீ  

(ஆ) விோடி  

(இ) கிவலாகிராம்  

(ஈ) மீ/ வி 

2. கீழ்க்கண்டேற்றுள் எது அயலவுறு இைக்கம்? 

(அ) பூமி ென் அச்யைப்  ற்றிச் சுழல்ெல் 

(ஆ) நிலவு பூமியைச் சுற்றி ேருெல் 

(இ) அதிர்வுறும் கம்பியின் முன்பின் இைக்கம் 

(ஈ) வமற்கண்ட அயனத்தும் 

3. கீழ்க்கண்டேற்றுள் ைரிைான தொடர்பியனத் வெர்ந்தெடு: 

(அ) வேகம் = தொயலவு x காலம்  

(ஆ) வேகம் = தொயலவு / காலம் 

(இ) வேகம் = காலம் / தொயலவு  

(ஈ) வேகம் = 1 / (தெயலவு x காலம்) 

4. கீொ ென் ெந்யெயுடன் ஒரு ேண்டியில் அேளுயடை 

வீட்டிலிருந்து 40 கி.மீ தொயலவிலுள்ள அேளது மாமா 
வீட்டிற்குச் தைல்கிைாள். அங்கு தைல்ேெற்கு 40 நிமிடங்கள் 

எடுத்துக் தகாண்டாள். 

கூற்று 1: கீொவின் வேகம் 1 கி.மீ/ நிமிடம் 

கூற்று 2: கீொவின் வேகம் 1 கி.மீ /மணி 

(அ) கூற்று 1 மட்டும் ைரி  

(ஆ) கூற்று 2 மட்டும் ைரி 

(இ) இரண்டு கூற்றுகளும் ைரி  

(ஈ) இரண்டு கூற்றுகளும் ெேறு 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ைாயலயின் வேராகச் தைல்லும் ஒரு ேண்டியின் இைக்கம் 

_______________ இைக்கத்திற்கு ஒரு 

உொரணமாகும். 

2. புவிஈர்ப்பு வியை ____________ வியைைாகும். 

3. மண் ாண்டம் தைய் ேரின் ைக்கரத்தின் இைக்கம் 

_______________ இைக்கமாகும். 

4. ஒரு த ாருள் ைமகால இயடதேளியில் ைம 

தொயலயேக் கடக்குமானால், அப்த ாருளின் இைக்கம் 

__________ 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் 

ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. யமைப் புள்ளியைப் த ாருத்து முன்னும் பின்னும் 

இைங்கும் இைக்கம் அயலவு இைக்கம் ஆகும். 

2. அதிர்வு இைக்கமும், சுழற்சி இைக்கமும் கால ஒழுங்கு 

இைக்கமாகும். 

3. மாறு ட்ட வேகத்துடன் இைங்கும் ோகனங்கள் சீரான 

இைக்கத்தில் உள்ளன. 

4. ேருங்காலத்தில் மனிெர்களுக்குப்  திலாக 

வரா ாட்டுகள் தைைல் டும். 

IV. ஒப்புயமயின் அடிப் யடயில் நிரப்புக: 

1.  ந்யெ உயெத்ெல் : தொடு வியை :: இயல கீவழ 

விழுெல் : _____________ 

2. தொயலவு : மீட்டர் :: வேகம் : __________ 

3. சுழற்சி இைக்கம் :  ம் ரம் சுற்றுெல் :: அயலவு இைக்கம் : 

_____________ 

V. த ாருத்துக: 

1.  - அ. ேட்ட இைக்கம் 
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2.  - ஆ. அயலவு இைக்கம் 

3.  - இ. வேர்வகாட்டு இைக்கம் 

4.  - ஈ. சுழற்சி இைக்கம் 

5.  - உ. வேர்வகாட்டு இைக்கமும், 

சுழற்சி இைக்கமும் 

VI. சீரான வேகத்தில் காட்டினுள் தைல்லும் ஒரு ைாயன 

கடக்கும் தொயலவு, காலத்துடன் தகாடுக்கப் ட்டுள்ளது. 

சீரான வேகத்தின் அடிப் யடயில் கீழ்கண்ட 

அட்டேயணயைப் பூர்த்தி தைய்க: 

தொயலவு (மீ) 0 4  12  20 

காலம் (வி) 0 2 4  8 10 

 

VII. அட்டேயணயைப் பூர்த்தி தைய்க: 

கால 

ஒழுங்கற்ை 

இைக்கம் 

  

 குறிப்பிட்ட கால 

இயடதேளியில் 

ேயடத றும் இைக்கம் 

குறிப்பிட்ட 

அச்யைப்  ற்றிச் 

சுழலும் இைக்கம் 

 

VIII. ஓரிரு ோர்த்யெயில் வியட எழுதுக: 

1. தொடுெல் நிகழ்வின்றி ஒரு த ாருள் மீது தைைல் டும் 

வியை ______________ 

2. காலத்யெப் த ாருத்து ஒரு த ாருளின் நியல 

மாறு டுேது ______________ 

3. ஒரு குறிப்பிட்ட கால இயடதேளியில் மீண்டும் மீண்டும் 

நிகழும் இைக்கம் ___________ 

4. ைமகால இயடதேளியில், ைமதொயலயேக் கடக்கும் 

த ாருளின் இைக்கம் ______________ 

5. நுணுக்கமான அல்லது கடினமான வேயலகயளச் 
தைய்யுமாறு கணினி நிரல்களால் ேடிேயமக்கப் ட்ட 

இைந்திரம். _______________ 

வியடகள்: 

I.ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக 

1. மீ/ வி, 2. அதிர்வுறும் கம்பியின் முன்பின் இைக்கம், 3. 

வேகம் = தொயலவு / காலம், 4. கூற்று 1 மட்டும் ைரி 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. வேர்வகாட்டு இைக்கம், 2. தொடா வியை, 3. ெற்சுழற்சி 

இைக்கம், 4. சீரான இைக்கம். 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் 

ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. ைரி, 2. அதிர்வு இைக்கமும், ேட்டப் ாயெ இைக்கமும், 3. 

சீரற்ை இைக்கம், 4. மனிெர்களுக்கு  திலாக எல்லா 
விஷைங்களிலும் வராவ ாட்டுக்களால் தைைல் ட முடிைாது. 

IV. ஒப்புயமயின் அடிப் யடயில் நிரப்புக: 

1. தொடா வியை, 2. மீட்டர்/ வினாடி, 3. ெனி ஊைலின் 

இைக்கம்  

V. த ாருத்துக: 

1. உ, 2. ஈ, 3. ஆ, 4. அ, 5. இ  

VI. சீரான வேகத்தில் காட்டினுள் தைல்லும் ஒரு ைாயன 

கடக்கும் தொயலவு, காலத்துடன் தகாடுக்கப் ட்டுள்ளது. 

சீரான வேகத்தின் அடிப் யடயில் கீழ்கண்ட 

அட்டேயணயைப் பூர்த்தி தைய்க: 

 

தொயலவு (மீ) 0 4 8 12 16 20 

காலம் (வி) 0 2 4 6 8 10 

 

VII. அட்டேயணயைப் பூர்த்தி தைய்க: 

கால ஒழுங்கற்ை 

இைக்கம் 

அயலவு இைக்கம் ெற்சுழற்சி 

இைக்கம் 

இைக்கம் சீரான 

இயடதேளியில் 

ேயடத ைாது. 

குறிப்பிட்ட கால 

இயடதேளியில் 

ேயடத றும் 

இைக்கம் 

குறிப்பிட்ட 

அச்யைப் 

 ற்றிச் சுழலும் 

இைக்கம் 
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VIII. ஓரிரு ோர்த்யெயில் வியட எழுதுக: 1. தொடா வியை, 2. இைக்கம், 3. அயலவு இைக்கம், 4. 

சீரான இைக்கம், 5. வராவ ாட்டுகள் 

 

6th Science Lesson 3 

3] ேம்யமச் சுற்றியுள்ள  ருப்த ாருள்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஒரு கலயே என் து ஒன்றுக்கு வமற் ட்ட ஒவர 
ென்யமயுயடை துகள்கயளக் தகாண்ட தூய்யமைற்ை 

த ாருளாகும். 

கலயேயின்  குதிப் த ாருள்கள் எந்ெ விகிெத்திலும் 

கலந்திருக்கும். 

துணி துயேக்கும் இைந்திரம் மூலம் ஈரம் நியைந்ெ 

துணிகளிலிருந்து நீர் தேளிவைற்ைப் ட்டு அயே 

உலர்த்ெப் டுகின்ைன. இம்முயைக்கு யமை விலக்கல் 

என்று த ைர். 

உமி என் து வியெ அல்லது ொனிைத்யெச் சுற்றிக் 

காணப் டும் கடினமான அல்லது  ாதுகாப் ான 

உயைைாகும். அரிசியின் ேளர்நியலக் காலங்களில் இது 

அரிசியைப்  ாதுகாக்கிைது. கட்டுமானப் த ாருளாகவும், 

உரமாகவும், மின்காப்புப் த ாருளாகவும் எரித ாருளாகவும் 

இது  ைன் டுகின்ைது. 

பிரித்தெடுத்ெயல முழுயமைாக்குேெற்கு,  ல பிரித்ெல் 

முயைகயள ஒன்ைாக இயணத்தும் தைைல் டுத்ெலாம். 

உொரணமாக, நீரில் கலந்துள்ள மணலும் உப்பும் கலந்ெ 

கலயேயியனப் பிரிப் ெற்கு  டிை யேத்ெல், 

தெளிையேத்து இறுத்ெல், ேடிகட்டுெல், ஆவிைாக்குெல் 

மற்றும் குளிரயேத்ெல் வ ான்ை  ல முயைகயள 

தேவ்வேறு  டிநியலகளில் நிகழ்த்ெ வேண்டும். 

த ரும் ாலான இல்லங்களில் நீரில் உள்ள மாசுக்கயள 

நீக்குேெற்காகவும், நுண்கிருமிகயள புைஊொ 
கதிர்கயளக் தகாண்டு அழிப் ெற்காகவும் 

ேணிகரீதியிலான நீர் ேடிகட்டிகள் 

 ைன் டுத்ெப் டுகின்ைன. 

எதிர் ைவ்வூடு  ரேல் (RO) என்ை முயையில், நீரில் உள்ள 

மாசுக்கள் நீக்கப் ட்டு, நீர் சுத்திகரிக்கப் டுகிைது. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. _____________  ருப்த ாருளால் ஆனெல்ல.  

(அ) ெங்க வமாதிரம்  

(ஆ) இரும்பு ஆணி  

(இ) ஒளி  

(ஈ) எண்தணய்த் துளி 

2. 400 மி.லி தகாள்ளளவு தகாண்ட ஒரு கிண்ணத்தில் 

200 மி.லி. நீர் ஊற்ைப் டுகிைது. இப்வ ாது நீரின்  ருமன்  

(அ) 400 மி.லி.  

(ஆ) 600 மி.லி.  

(இ) 200 மி.லி.  

(ஈ) 800 மி.லி. 

3. ெர்பூைணிப்  ழத்தில் உள்ள வியெகயள 

__________ முயையில் நீக்கலாம். 

(அ) யககளால் தெரிந்தெடுத்ெல்  

(ஆ) ேடிகட்டுெல்  

(இ) காந்ெப் பிரிப்பு  

(ஈ) தெளிை யேத்து இறுத்ெல் 

4. அரிசி மற்றும்  ருப்பில் கலந்துள்ள வலைான மாசுக்கயள 

______________ முயையில் நீக்கலாம். 

(அ) ேடிகட்டுெல்  

(ஆ)  டிையேத்ெல்  

(இ) தெளிை யேத்து இறுத்ெல்  

(ஈ) புயடத்ெல் 

5. தூற்றுெல் என்ை தைையல நிகழ்த்ெ 

பின்ேருேனேற்றுள் ____________ அேசிைம் 

வெயேப் டுகிைது. 

(அ) மயழ  

(ஆ) மண்  

(இ) நீர்  

(ஈ) காற்று 
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6. ___________ ேயகைான கலயேயியன 

ேடிகட்டுெல் முயையினால் பிரித்தெடுக்கலாம். 

(அ) திடப்த ாருள் - திடப்த ாருள்  

(ஆ) திடப்த ாருள் - நீர்மம் 

(இ) நீர்மம் - நீர்மம்  

(ஈ) நீர்மம் - ோயு 

7. பின்ேருேனேற்றுள் எது கலயே அல்ல? 

(அ)  ாலுடன் கலந்ெ காபி  

(ஆ) எலுமிச்யைச் ைாறு 

(இ) நீர்  

(ஈ) தகாட்யடகள் புயெத்ெ ஐஸ்கீரிம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1.  ருப்த ாருள் என் து __________ஆல் ஆனது. 

2. திண்மத்தில் துகள்களுக்கு இயடவை உள்ள 

இயடதேளி _______________ஐ விடக் குயைவு. 

3. தேற் யிரிலிருந்து தேல்யல _______________ 

முயை மூலம் பிரித்தெடுக்கலாம். 

4. “உப்புமா” வில் இருந்து __________ முயையில் 

மிளகாயியன நீக்கலாம். 

5. நீரில் இருந்து களிமண் துகள்கயள நீக்க 

______________ முயை  ைன் டுத்ெப் டுகிைது. 

6. குழாய்க் கிணறுகளில் இருந்து த ைப் டும் நீர் 
த ாதுோக ___________ நீராக அயமயும். 

7. ஊசி, த ன்சில் மற்றும் இரப் ர் ேயளைம் இேற்றுள் 

______________ காந்ெத்ொல் கேரப் டும். 

III. த ாருத்துக: 

அ.  ண்புகள் உொரணம் 

1. எளிதில் உயடைக்கூடிைது (தோறுங்கும் ென்யம) - அ. 

உவலாகத்ெட்டு 

2. எளிதில் ேயளைக்கூடிைது - ஆ. ரப் ர் ேயளைம்  

3. எளிதில் இழுக்கலாம் - இ.  ருத்தி, கம் ளி 

4. எளிதில் அழுத்ெலாம் - ஈ. மண்  ாயன 

5. எளிதில் தேப் மயடயும் - உ. தேகிழி ஒைர்(wire) 

ஆ.  

அ ஆ இ 

கண்களால் 

 ார்க்ககூடிை 

வெயேைற்ை  குதிப் 

த ாருயள நீக்குெல் 

 

சுண்ணாம்புக் 

கட்டி (ைாக்பீஸ் 

தூள்) நீருடன் 

கலந்திருத்ெல் 

காந்ெப் பிரிப்பு 

முயை 

 

வலைான மற்றும் 

கனமான  குதிப் 

த ாருள்கயளப் 

பிரித்ெல் 

 

மணல் மற்றும் 

நீர் 

தெளிை 

யேத்து 

இறுத்ெல் 

 

கயரைாெ 

மாசுப்த ாருள்கயள 

நீக்குெல் 

இரும்பு ைார்ந்ெ 

மாசுக்கள் 

ேடிகட்டுெல் 

காந்ெத்ென்யம 

தகாண்ட 

 குதிப்த ாருள்கயள 

காந்ெத்ென்யம அற்ை 

 குதிப்த ாருள்களில்  

இருந்து பிரித்ெல் 

 

அரிசி மற்றும் 

கல் 

யககளால் 

வெர்வு 

தைய்ெல் 

 

நீர்மங்களில் இருந்து 

திண்மங்கயளப் 

பிரித்ெல் 

 

உமி மற்றும் 

தேல் 

தூற்றுெல் 

 

IV. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் 

ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

அ) காற்று அழுத்ெத்திற்கு உட் டாது. 

ஆ) திரேங்களுக்கு குறிப்பிட்ட  ருமன் இல்யல. ஆனால் 

குறிப்பிட்ட ேடிேம் உண்டு. 

இ) திண்மத்தில் உள்ள துகள்கள் எளிதில் ேகர்கின்ைன. 

ஈ) ையமக்கும் முன்  ருப்பு ேயககயள நீரில் கழுவும்வ ாது, 

ேடிகட்டுெல் மூலம் நீயரப் பிரித்தெடுக்கலாம். 

உ) திடப்த ாருள்களில் இருந்து நீர்மப் த ாருள்கயளப் 

பிரிப் ெற்தகன  ைன் டுத்ெப் டும் ேடிகட்டி என் து ஒரு 

ேயகைான ைல்லயடவை. 

ஊ) ொனிைத்யெயும், உமியையும் தூற்றுெல் முயை மூலம் 

பிரிக்கலாம். 

எ) காற்று ஒரு தூை த ாருளாகும். 

ஏ) ேண்டலாக்குெல் முயை மூலம் ெயிரிலிருந்து 

தேண்தணயைப் பிரித்தெடுக்கலாம். 

V. ஒப்புயமயின் அடிப் யடயில் நிரப்புக: 
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1. திண்மம் : கடினத்ென்யம :: ோயு : __________ 

2. துகள்களுக்கு இயடவை அதிக இயடதேளி உயடைது : 

ோயு :: __________ : திண்மம் 

3. திண்மம் : குறிப்பிட்ட ேடிேம் :: __________ : 

தகாள்கலனின் ேடிேம் 

4. உமி ொனிைங்கள் : தூற்றுெல் :: மரத்தூள் 

சுண்ணக்கட்டி : _______________ 

5. சூடான எண்தணயிலிருந்து முறுக்கியன எடுத்ெல் : 

__________ :: காபியை ேடிகட்டிைபின் அடியில் ெங்கும் 

காபித்தூள் : ____________ 

6. இரும்பு – கந்ெகம் கலயே : ____________ :: 

உளுத்ெம்  ருப்பு – கடுகு கலயே : உருட்டுெல். 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. ஒளி, 2. 200 மி.லி, 3. யககளால் தெரிந்தெடுத்ெல், 4. 

புயடத்ெல், 5. காற்று, 6. திடப்த ாருள் – நீர்மம், 7. நீர் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. அணுக்கள், 2. நீர்மம் மற்றும் ோயு, 3. கதிரடித்ெல், 4. 

யககளால் தெரிந்தெடுத்ெல், 5.  டிை யேத்ெல், தெளிை 

யேத்து இருத்ெல், 6. ஊசி, 7. தூய்யம இல்லாெ  

III. த ாருத்துக: 

அ. 1. ஈ, 2. உ, 3. ஆ, 4. இ, 5. அ  

ஆ. கண்களால்  ார்க்ககூடிை வெயேைற்ை  குதிப் 

த ாருயள நீக்குெல் -அரிசி மற்றும் கல், யககளால் வெர்வு 

தைய்ெல் 

வலைான மற்றும் கனமான  குதிப் த ாருள்கயளப் 

பிரித்ெல்- உமி மற்றும் தேல், தூற்றுெல் 

காந்ெத்ென்யம தகாண்ட  குதிப்த ாருள்கயள 

காந்ெத்ென்யம அற்ை  குதிப்த ாருள்களில் இருந்து 

பிரித்ெல்- இரும்பு ைார்ந்ெ மாசுக்கள், காந்ெப் பிரிப்பு முயை 

நீர்மங்களில் இருந்து திண்மங்கயளப் பிரித்ெல்- மணல் 

மற்றும் நீர், தெளிை யேத்து இறுத்ெல் 

IV. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் 

ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

அ. உட் டும், ஆ. ேடிேம் இல்யல, இ. ேகரும் ென்யம 

அற்ையே, ஈ. ைரி, உ. ைரி, ஊ. ைரி, எ.கலயே, ஏ. கயடெல் 

V. ஒப்புயமயின் அடிப் யடயில் நிரப்புக: 

1. வலைானது, 2. துகள்களுக்கு இயடவை மிக குயைந்ெ 

இயடதேளி உயடைது, 3. திரேம், 4. ேடிகட்டுெல், 5. 

ேடிகட்டுெல்& வீழ்ப் டிவு, 6. காந்ெ பிரிப்பு முயை  

 

6th Science Lesson 4 

4] ொேரங்கள் ோழும் உலகம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

விக்வடாரிைா அவமவைானிக்கா என்ை ொேரத்தின் 

இயலகள் மூன்று மீட்டர் விட்டம் ேயர ேளரக்கூடிையே. 

ேன்கு ேளர்ச்சிையடந்ெ இயலயின் வமற் ரப்பு 45 

கிவலாகிராம் எயட அல்லது அெற்கு இயணைான 

ஒருேயரத் ொங்கும் திைன் தகாண்டது. 

உலகில் மிக நீளமான ேதி யேல் ேதிைாகும். இது 6,650 

கி.மீ. நீளம் உயடைது. இந்திைாவின் மிக நீளமான ேதி 

கங்யகைாகும். இென் நீளம் 2,525 கி.மீ. 

ொமயரயின் இயலக் காம்பில் உள்ள காற்று 

இயடதேளிகள் (Air Spaces) அயே நீரில் மிெக்க 

உெவுகின்ைன. 

470 மில்லிைன் ஆண்டுகளுக்கு முன் உருோன 

நிலோழ்த் ொேரங்கள், மாஸ்கள், மற்றும் 

லிேர்வோர்ட்ஸ்கள் ஆகும். தென் அதமரிக்காவிலுள்ள 

அவமைான் மயலக் காடுகள் உலகிற்கான ஆக்ஸிஜன் 

வெயேயில்  ாதியை உற் த்தி தைய்கின்ைன. 

மணல் குன்றுகளால் ஆன மிகப்த ரிை  ாயலேனமான 

ொர்  ாயலேனம் இந்திை துயணக் கண்டத்தில் உள்ளது. 

இென் ஒரு  குதி ேடவமற்கு இந்திைாவிலுள்ள 

ராஜஸ்ொனிலும். மற்தைாரு  குதி கிழக்கு 

 ாகிஸ்ொனிலுள்ள  ஞ்ைாப் மற்றும் சிந்து மாகாணத்திலும் 

காணப் டுகிைது. 

ஒவ்தோரு ஆண்டும் அக்வடா ர் மாெம் முெல் 

திங்கட்கிழயம உலக ோழிட ோளாக அனுைரிக்கப் டுகிைது. 

ேளரும்  ருே நியலயில் அதிவேகமாக ேளரக் கூடிை 

ொேரம் மூங்கில் ஆகும். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 
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1. குளம் _____________ ோழிடத்திற்கு ஒரு 

உொரணம். 

(அ) கடல்  

(ஆ) ேன்னீர்  

(இ)  ாயலேனம்  

(ஈ) மயலகள் 

2. இயலத்துயளயின் முக்கிை வேயல ___________ 

(அ) நீயரக் கடத்துெல்  

(ஆ) நீராவிப்வ ாக்கு  

(இ) ஒளிச்வைர்க்யக  

(ஈ) உறிஞ்சுெல் 

3. நீயர உறிஞ்சும்  குதி ______________ ஆகும். 

(அ) வேர்  

(ஆ) ெண்டு  

(இ) இயல  

(ஈ) பூ 

4. ஆகாைத் ொமயரயின் ோழிடம் 

(அ) நீர்  

(ஆ) நிலம்  

(இ)  ாயலேனம்  

(ஈ) மயல 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. புவிப் ரப்பு _____________ % நீரால் மூடப் ட்டுள்ளது. 

2. பூமியில் காணப் டும் மிகவும் ேைண்ட  குதி 

______________ 

3. ஊன்றுெல், உறிஞ்சுெல் ஆகிை இரண்டும் 

_______________ன் வேயல. 

4. ஒளிச்வைர்க்யக ேயடத றும் முென்யமப்  குதி 

___________ 

5. ஆணிவேர்த் தொகுப்பு ___________ ொேரங்களில் 

காணப் டுகிைது. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் 

ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. ொேரங்கள் நீரின்றி ோழ முடியும். 

2. ொேரங்கள் அயனத்திலும்  ச்யைைம் காணப் டுகிைது. 

3. ொேரங்களில் மூன்று  ாகங்கள்- வேர், ெண்டு, 

இயலகள். 

4. மயலகள் ேன்னீர் ோழிடத்திற்கு ஓர் உொரணம். 

5. வேர் முட்களாக மாற்றுரு அயடந்துள்ளது. 

6.  சுந்ொேரங்களுக்கு சூரிை ஒளி வெயே. 

IV. த ாருத்துக: 

1. மயலகள் - அ. ஒரு வித்தியலத் ொேரங்கள் 

2.  ாயலேனம் - ஆ. கியளகள் 

3. ெண்டு - இ. ேைண்ட இடங்கள் 

4. ஒளிச்வைர்க்யக - ஈ. இமைமயல 

5. ைல்லிவேர்த் தொகுப்பு - உ. இயலகள் 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. ேன்னீர், 2. நீராவிப்வ ாக்கு, 3. வேர், 4. நீர்  

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. 70%, 2.  ாயலேனம், 3. வேரின், 4. இயலகள், 5. 

இருவித்தியல 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் 

ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. முடிைாது, 2. ைரி, 3.  ல்வேறு  ாகங்கள் உள்ளன, 4. நில 

ோழ் இடத்திற்கு உொரணம், 5. இயலகள், 6. ைரி 

IV. த ாருத்துக: 

1. ஈ, 2. இ, 3. ஆ, 4.உ, 5. அ 
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6th Science Lesson 5 

5] விலங்குகள் ோழும் உலகம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

சிங்கப்பூரில் உள்ள ஜீராங்  ையேகள் பூங்காவில், 

த ன்குவின்  ையேகள்  னிக்கட்டிகள் நிரம்பிை ஒரு 

த ரிை கண்ணாடிக் கூண்டினுள் 0oC அல்லது அெற்கும் 

குயைோன தேப் நியலயில்  ராமரிக்கப் டுகின்ைன. 

 ருே மாறு ாட்டின் காரணமாக விலங்குகள் 

ஓரிடத்திலிருந்து வேதைாரு இடத்திற்குச் தைல்ேது ேலயை 

வ ாெல் எனப் டும். ெமிழ் ோட்டில் வேடந்ொங்கல், 

வகாடிைக்கயர மற்றும் கூடன்குளம் ஆகிை இடங்களில் 

 ையேகள் ைரணாலைங்கள் காணப் டுகின்ைன. 

 ல  ையேகள் தேளிோடுகளான யைபீரிைா மற்றும் 

ரஷ்ைாவிலிருந்து வேடந்ொங்கல் ேருகின்ைன. அவெவ ால் 

வகாயட மற்றும் ேைட்சி அதிகமுள்ள காலங்களில் ேம் 

ோட்டுப்  ையேகள் தேளி ோடுகளுக்கு ேலயை 

வ ாகின்ைன. எனவே, இயே ேலயைவ ாகும்  ையேகள் 

என்று அயழக்கப் டுகின்ைன. 

சில விலங்குகள் அதிகப் டிைான குளியரத் ெவிர்க்க, 

அயனத்து தைைல் ாடுகயளயும் நிறுத்திக் தகாண்டு 

உைக்கத்தில் ஈடு டுகின்ைன. இந்நியலக்கு குளிர்கால 

உைக்கம் (Aestivation) என்று த ைர். எ.கா.ஆயம. 

அவெவேயள, சில விலங்குகள், அதிகப் டிைான 

தேப் த்யெத் ெவிர்க்க, அயனத்து தைைல் ாடுகயளயும் 

நிறுத்திக் தகாண்டு, உைக்கத்தில் ஈடு டுகின்ைன. 

இந்நியலக்கு வகாயடகால உைக்கம் (Hibernation) என்று 

த ைர். எ.கா.ேத்யெ. 

கங்காரு எலி எப்த ாழுதும் நீர் அருந்துேவெ இல்யல. அது 

ொன் உண்ணும் வியெகளிலிருந்து நீயரப்த றுகிைது. 

ேமது மாநில விலங்கான நீலகிரி ேயரைாடு மயலகளின் 

மீது உள்ள  ாயைகளின் இடுக்குகளில் மிக எளிொக 

நுயழந்து, உடல் ைமநியலயுடன் ஏறி ொேர ேயககயள 

உண்ணும் திைன் த ற்றுள்ளது. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. உயிருள்ள த ாருள்கள் அல்லது உயிரினங்கயளப்  ற்றி 

 டிப் து. 

(அ) உளவிைல்  

(ஆ) உயிரிைல்  

(இ) விலங்கிைல்  

(ஈ) ொேரவிைல் 

2. கீழ்க்காணும் எேற்றுள் எயே உயிருள்ளயேகளின் 

 ண்புகளாகக் கருெப் டுகின்ைன? 

i. சுோைம். ii. இனப்த ருக்கம். iii. ெகேயமப்பு. iv. கழிவு 

நீக்கம். 

ைரிைான ஒன்யைத் வெர்ந்தெடு.  

(அ) i, ii மற்றும் iv மட்டும்  

(ஆ) i, ii மட்டும்  

(இ) ii மற்றும் iv மட்டும்  

(ஈ) i, iv, ii மற்றும் iii 

3.  ல்லிகள் எென்மூலம் சுோசிக்கின்ைன? 

(அ) வொல்  

(ஆ) தைவுள்கள்  

(இ) நுயரயீரல்கள்  

(ஈ) சுோை நுண்குழல் 

4. அயனத்து விலங்குகளுக்கும் வெயேைானது  

(அ) உணவு மற்றும் நீர்  

(ஆ) நீர் மட்டும்  

(இ) காற்று, உணவு மற்றும் நீர்  

(ஈ) உணவு மட்டும் 

5. எந்ெ விலங்கு தைவுள்கள் எனப் டும் சுோை உறுப்ய ப் 

த ற்றுள்ளது? 

(அ) மண்புழு  

(ஆ) குள்ளேரி  

(இ) மீன்  

(ஈ) ெேயள 

6. ஒரு ோழிடத்தின் உயிரிக்காரணிகயள மட்டும் 

குறிக்கும் தொகுப்பியனத் வெர்ந்தெடு. 

(அ) புலி, மான், புல், மண்  
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(ஆ)  ாயைகள், மண், ொேரங்கள், காற்று 

(இ) மண், ஆயம, ேண்டு,  ாயைகள்  

(ஈ) நீர்ோழ்த்ொேரம், மீன், ெேயள, பூச்சிகள் 

7. கீழ்கண்டேற்றுள் எயெ ோழிடமாகக் கூை முடிைாது? 

(அ) ஒட்டகங்களுடன் கூடிை  ாயலேனம். 

(ஆ) மீன்கள் மற்றும் ேத்யெகளுடன் கூடிை குளம் 

(இ) வமயும் கால்ேயடகளுடன் கூடிை  ண் டுத்ெப் ட்ட 

நிலம் 

(ஈ) காட்டு விலங்குகளுடன் கூடிை காடு 

8.  ையேகள் காற்றில்  ைப் ெற்கு உெவி தைய்ேது எது? 

(அ) கனமான மற்றும் ேலியமைான எலும்புகள் 

(ஆ) தமன்யமைான மற்றும் ெடித்ெ எலும்புகள் 

(இ) உள்ளீடற்ை மற்றும் இவலைான எலும்புகள் 

(ஈ) ெட்யடைான மற்றும் ெடித்ெ எலும்புகள் 

9.  ாரமீசிைம் ஓரிடத்திலிருந்து வேதைாரு இடத்திற்கு 

இடம்த ைர்ேெற்கு உெவுேது. 

(அ) வ ாலிக்கால்கள்  

(ஆ) கயையியழ  

(இ)  ாெம்  

(ஈ) குறு இயழ 

10. கங்காரு எலி ேசிப் து 

(அ) நீர் ோழிடம்  

(ஆ)  ாயலேன ோழிடம் 

(இ) புல்தேளி ோழிடம்  

(ஈ) மயலப்பிரவெை ோழிடம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. நீர்நியலகள்,  ாயலேனங்கள் மற்றும் மயலகள் 

ஆகிைேற்யை _______________ என்று 

அயழக்கலாம். 

2. தைல் எண்ணிக்யகயின் அடிப் யடயில் விலங்குகயள 

____________ மற்றும் _____________ என 

ேயகப் டுத்ெலாம். 

3.  ையேகளின் ோல் தியை திருப்புக் கட்யடைாக 

தைைல் ட்டு _____________க்கு உெவுகிைது. 

4. அமீ ா ______________ உெவியுடன் இடப்த ைர்ச்சி 

தைய்கிைது. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் 

ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. ஓர் உயிரி ோழக்கூடிை அல்லது ேசிக்கக்கூடிை இடம் 

ோழிடம் எனப் டும் 

2. புவியிைல் அயமப்பு மற்றும் சுற்றுப்புைச் சூழல் 

ஆகிையே புவியின் அயனத்து இடங்களிலும் ஒவர 
மாதிரிைாக இருக்கும். 

3. ஒருதைல் உயிரிைான அமீ ா, வ ாலிக்கால்கள் மூலம் 

இடப்த ைர்ச்சி தைய்கின்ைது. 

4.  ையேகளால் ஒரு வேரத்தில் ஒரு த ாருயள மட்டுவம 

 ார்க்க முடியும். 

5.  ாரமீசிைம் ஒரு  லதைல் உயிரி. 

IV. பின்ேருேனேற்யை நியைவு தைய்க: 

1. மயழக்காடுகள், புல்தேளிகள் மற்றும் 

 ாயலேனங்கயள _____________ என்று 

அயழக்கிவைாம். 

2. ஒரு தைல்லால் ஆன உயிரினங்கள் 

______________ என்று அயழக்கப் டுகின்ைன. 

3. மீனின் சுோை உறுப்பு _______________ ஆகும். 

4. கால்களில் உள்ள ேயள ேகங்களின் மூலம்  ல்லிகள் 

ெயரகளில் ________ 

5. ஒட்டகங்கள் ெங்கள் திமில்களில் ______________ 

வைமிக்கின்ைன. 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. உயிரிைல், 2. i, iv, ii மற்றும் iii, 3. நுயரயீரல்கள், 4. 

காற்று, உணவு மற்றும் நீர், 5. மீன், 6. நீர்ோழ் ொேரம், 

மீன், ெேயள, பூச்சிகள், 7. வமயும் கால்ேயடகளுடன் 

கூடிை  ண் டுத்ெப் ட்ட நிலம், 8. உள்ளீடற்ை மற்றும் 

இவலைான எலும்புகள், 9. குறு இயழ, 10.  ாயலேன 

ோழிடம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. ோழிடம், 2. ஒரு தைல் உயிரிகள்,  ல தைல் உயிரிகள், 3. 

தியையை கட்டுப் டுத்ெ, 4. வ ாலிக்கால்கள்  
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III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் 

ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. ைரி, 2. இருக்காது, 3. ைரி, 4.  ல த ாருட்கயள, 5. 

ஒருதைல் 

IV. பின்ேருேனேற்யை நியைவு தைய்க: 

1. ோழிடம், 2. ஒருதைல் உயிரி, 3. தைவுள்கள், 4. ேகரும், 5. 

தகாழுப்ய  

 

6th Science Lesson 6 

6] உடல் ேலமும், சுகாொரமும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

அதிகமான புரெம் உள்ள உணவு வைாைாபீன்ஸ் ஆகும். 

தேல்லிக்கனிகளில், ஆரஞ்சுப்  ழங்கயளவிட 20 மடங்கு, 

அதிக யேட்டமின் C காணப் டுகிைது. 

உண்யமக்வகாப்பு: சூரிை தேப் க் கதிர்வீச்சிலிருந்து 

 ாதுகாக்கும் களிம்புகள் (Sun Screen Lotion) வொலின் 

யேட்டமின் D உற் த்தியை 95% குயைக்கிைது. எனவே, 

யேட்டமின் D குயை ாட்டு வோய் ஏற் டுகிைது. 

முயளகட்டிை  ாசிப் யிரில் குயைந்ெ கவலாரி உள்ளது. 

இதில் ோர்ச்ைத்தும், யேட்டமின் B யும் உள்ளன. இதில் 

அதிக அளவு யேட்டமின் C மற்றும் யேட்டமின் K 

ஆகிையே உள்ளன. 

முருங்யகக்கீயரயில் யேட்டமின் A, யேட்டமின் C, 

த ாட்டாசிைம், கால்சிைம், இரும்புத் ைத்து மற்றும் புரெம் 

ஆகிையே நியைந்து காணப் டுகின்ைன. இது 

ஆக்ஸிஜவனற்ைத் ெடுப் ானாகவும் (Antioxidants) உள்ளது. 

உலகளவில் 80% முருங்யகக் கீயர உற் த்தி 

இந்திைாவில்ொன் உள்ளது. முருங்யகக் கீயரயை சீனா, 
அதமரிக்கா, தஜர்மனி, கனடா, தென் தகாரிைா மற்றும் 

ஐவராப்பிை ோடுகள் இைக்குமதி தைய்கின்ைன. 

ைமீ த்தில் இந்திைாவில் ேடத்ெப் ட்ட ஆய்வின் டி 14.4 

மில்லிைன் குழந்யெகள் உடல்  ருமனுடன் இருப் ொக 

தெரிைேந்துள்ளது. இந்ெ ேயகயில் இந்திைா, சீனாவிற்கு 

அடுத்ெொக, அதிக எண்ணிக்யகயில் உடல்  ருமன் 

உயடைேர்கயளக் தகாண்ட ோடுகளுடன் இரண்டாேது 

இடத்தில் உள்ளது. 

வோய் என் து, குறிப்பிட்ட அயடைாளங்கள் மற்றும் 

அறிகுறிகயளக் தகாண்ட உடல் தைைலிைல் நிகழ்வு ஆகும். 

வகாளாறு என் து உடல் தைைல் ாடுகளில் ஏற் டும் 

ஒழுங்கற்ை ென்யம ஆகும். 

ஒரு யேரஸ் டி.என்.ஏ.வுக்குப்  திலாக ஆர்.என்.ஏ.யேப் 

த ற்றிருந்ொல் அெற்கு தரட்வரா யேரஸ் என்று த ைர். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. ேம் உடலின் ெயைகளின் உருோக்கத்திற்கு 

___________ வெயேப் டுகிைது. 

(அ) கார்வ ாயைட்வரட்  

(ஆ) தகாழுப்பு  

(இ) புரெம்  

(ஈ) நீர் 

2. ஸ்கர்வி _____________ குயை ாட்டினால் 

உண்டாகிைது. 

(அ) யேட்டமின் A  

(ஆ) யேட்டமின் B  

(இ) யேட்டமின் C  

(ஈ) யேட்டமின் D 

3. கால்சிைம் ______________ ேயக 

ஊட்டச்ைத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு ஆகும். 

(அ) கார்வ ாயைட்வரட்  

(ஆ) தகாழுப்பு  

(இ) புரெம்  

(ஈ) ொது உப்புகள் 

4. ேம் உணவில்  ழங்கள் மற்றும் காய்கறிகயள வைர்த்துக் 

தகாள்ள வேண்டும். ஏதனனில் ____________ 

(அ) அேற்றில் அதிக அளவு கார்வ ாயைட்வரட் உள்ளது. 

(ஆ) அேற்றில் அதிக அளவு புரெம் உள்ளது 

(இ) அேற்றில் அதிக யேட்டமின்களும் ொது உப்புகளும் 

உள்ளன. 

(ஈ) அேற்றில் அதிக அளவு நீர் உள்ளது. 
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5.  ாக்டீரிைா, ஒரு சிறிை ______________ 

நுண்ணுயிரி. 

(அ) புவராவகரிவைாட்டிக்  

(ஆ) யூவகரிவைாட்டிக் 

(இ) புவராட்வடாவைாோ  

(ஈ) தைல்களற்ை 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. ஊட்டச்ைத்துக் குயை ாடு _________ வோய்களுக்கு 

ேழிேகுக்கிைது. 

2. அவைாடின் ைத்துக்குயை ாடு த ரிைேர்களில் 

_____________ வோயை ஏற் டுத்துகிைது. 

3. யேட்டமின் D குயை ாடு _______________ 

வோயை ஏற் டுத்துகிைது. 

4. யட ாய்டு வோய், _____________ மற்றும் நீர் 

மாசு டுேொல்  ரவுகிைது. 

5. குளிர்காய்ச்ைல் (இன்புளுைன்ைா) ____________ 

நுண்ணுயிரிைால் ஏற் டுகிைது. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் 

ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. ேம் உணவில் மூன்று முக்கிை ஊட்டச்ைத்துக்கள் 

உள்ளன. 

2. ேம் உடலில் தகாழுப்பு, ஆற்ைலாக வைமித்து 

யேக்கப் டுகிைது. 

3. அயனத்து  ாக்டீரிைாக்களும் கயையியழகயளப் 

த ற்றுள்ளன. 

4. ஹீவமாகுவளாபின் உற் த்திக்கு இரும்புச்ைத்து 

உெவுகிைது. 

5. ஓம்புயிரியின் உடலுக்கு தேளிவையும் யேரஸ்களால் 

ேளர்ந்து இனப்த ருக்கம் தைய்ை இைலும். 

IV. பின்ேரும் ஒப்புயமகயளப் பூர்த்தி தைய்க: 

1. அரிசி : கார்வ ாயைட்வரட் ::  ருப்பு ேயககள் : 

__________ 

2. யேட்டமின் D : ரிக்தகட்ஸ் :: யேட்டமின் C : 

_____________ 

3. அவைாடின் : முன் கழுத்துக் கழயல வோய் :: இரும்பு : 

_____________ 

4. காலரா :  ாக்டீரிைா :: சின்னம்யம : 

_______________ 

V. த ாருத்துக: 

1. யேட்டமின் A - அ. ரிக்தகட்ஸ் 

2. யேட்டமின் B - ஆ. மாயலக் கண் வோய் 

3. யேட்டமின் C - இ. மலட்டுத்ென்யம 

4. யேட்டமின் D - ஈ. த ரி த ரி 

5. யேட்டமின் E - உ. ஸ்கர்வி 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. புரெம், 2. யேட்டமின் C, 3. ொது உப்புகள், 4. அேற்றில் 

அதிக யேட்டமின்களும் ொது உப்புகளும் உள்ளன, 5. 

புவராவகரிவைாட்டிக் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. குயை ாட்டு, 2. காய்டர்- முன் கழுத்து கழயல வோய், 3. 

ரிக்தகட்ஸ், 4. யேரஸ், 5. யேரஸ்  

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் 

ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. ஆறு, 2. ஆற்ையல தகாடுக்க, 3. சில, 4. ைரி, 5. உடலுக்கு 

உள்வள 

IV. பின்ேரும் ஒப்புயமகயளப் பூர்த்தி தைய்க: 

1. புரெம், 2. ஸ்கர்வி, 3. ரத்ெவைாயக, 4. யேரஸ் 

V. த ாருத்துக: 

1. ஆ, 2. ஈ, 3. உ, 4. அ, 5. இ  
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6th Science Lesson 7 

7] கணினி – ஓர் அறிமுகம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) 

என் வெ முெலாேது கணினி ஆகும். இது 1946ஆம் 

ஆண்டு அறிமுகப் டுத்ெப் ட்டது. இதுவே, த ாதுப் 

 ைன் ாட்டிற்கான முெலாேது கணினி ஆகும். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. கணினியின் ெந்யெ என அயழக்கப் டு ேர் ைார்? 

(அ) மார்ட்டின் லூெர் கிங்  

(ஆ) கிரகாம்த ல்  

(இ) ைார்லி ைாப்ளின்  

(ஈ) ைார்லஸ்  ாவ ஜ் 

2. கீழ்க்காண் ேற்றுள் கணினியின் மறுேடிேம் எது? 

(அ) கரும் லயக 

(ஆ) யகப்வ சி  

(இ) ோதனாலி  

(ஈ) புத்ெகம் 

3. முெல் கணினி அறிமுகம் தைய்ைப் ட்ட ஆண்டு; 

(அ) 1980  

(ஆ) 1947  

(இ) 1946  

(ஈ) 1985 

4. கணினியின் முெல் நிரலர் ைார்? 

(அ) வலடி வில்லிங்டன்  

(ஆ) அகஸ்டா அடாலவ்வலஸ் 

(இ) வமரி க்யூரி  

(ஈ) வமரிக்வகாம் 

5. த ாருத்ெமில்லாெயெக் குறிப்பிடுக: 

(அ) கணிப் ான்  

(ஆ) அ ாகஸ்  

(இ) மின்அட்யட  

(ஈ) மடிக்கணினி 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. ெரவு என் து ______________ விேரங்கள் ஆகும். 

2. உலகின் முெல் த ாதுப்  ைன் ாட்டுக் கணினி 

______________ 

3. ெகேல் என் து ___________ விேரங்கள் ஆகும். 

4. ஐந்ொம் ெயலமுயைக் கணினி ___________ 

நுண்ணறிவு தகாண்டது 

5. குறியீட்டு எண்கயளப்  ைன் டுத்திக் கணக்கிடும் 

கருவி ______________ 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் 

ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. கணினி ஒரு மின்னணு இைந்திரம் 

2. கணினியைக் கண்டறிந்ெேர் ைர் ஐைக் நியூட்டன். 

3. கணினி, கணக்கீடுகயள மிகவும் வியரோகச் 
தைய்ைக்கூடிைது. 

IV. த ாருத்துக: 

1. முெல் ெயலமுயை - அ. தைைற்யக நுண்ணறிவு 

2. இரண்டாம் ெயலமுயை - ஆ. ஒருங்கியணந்ெ சுற்று 

3. மூன்ைாம் ெயலமுயை - இ. தேற்றிடக் குழாய்கள் 

4. ோன்காம் ெயலமுயை - ஈ. மின்மைப் த ருக்கி 

5. ஐந்ொம் ெயல முயை - உ. நுண்தைைலி 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 

1. ைார்லஸ்  ாவ ஜ், 2. யகப்வ சி, 3. 1946, 4. அகஸ்டா 
அடாலவ்வலஸ், 5. மின்அட்யட 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக:  

1. முயைப் டுத்ெப் ட வேண்டிை, 2. அ ாகஸ், 3. 

முயைப் டுத்ெப் ட்ட, 4. தைைற்யக, 5. அனலாக் கம்ப்யூட்டர் 
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III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் கூறுக: ெேைாக இருப்பின் 

ைரிைான கூற்யை எழுதுக: 

1. ைரி, 2. ைார்லஸ்  ாவ ஜ், 3. ைரி 

IV. த ாருத்துக: 

1. இ, 2. ஈ, 3. ஆ, 4. உ, 5. அ  

 

6th Science Lesson 8 

8] தேப் ம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள, லிபிைாவில், 1922ம் ேருடத்தில் ஒரு 

ோள், காற்றின் தேப்  நியலைானது 59oC எனக் 

கணிக்கப் ட்டிருக்கிைது. அண்டார்ட்டிக் கண்டத்தின் 

தேப் நியல ொன் உலகிவலவை மிகக் குயைந்ெ தேப்  

நியலைாக அளவிடப் ட்டுள்ளது. அது வொராைமாக -89oC 

எனக் கணக்கிடப் ட்டுள்ளது. தேப்  நியல நீரின் 

உயைநியலக்குக் குயைோக இருக்கும் த ாழுது எதிர்குறி 

(-) உ வைாகப் டுத்ெப் டுகிைது. நீரின் உயைநியல 0oC 

எனக் கணக்கிடப் டுகிைது. நீரானது 0oC தேப்  நியலயில் 

 னிக்கட்டிைாக மாறுகிைது என்ைால் -89oC என் து எந்ெ 

அளவுக்குக் குளிராக இருக்கும் என் ெயன சிந்தித்துப்  ார். 

ேமது உடலின் ைராைரி தேப்  நியல 37oC ஆகும். காற்றின் 

தேப்  நியல 15oC முெல் 20oC அளவில் இருக்கும் த ாழுது 

ேமது உடல் குளிர்ச்சிைாக உணர்கிைது. 

ையமைலயை மற்றும் ஆய்ேகங்களில்  ைன் டுத்தும் 

கண்ணாடிப் த ாருள்கள் வ ாவராசிலிவகட் 

கண்ணாடிைால் (ய ரக்ஸ் கண்ணாடி) 

உருோக்கப் டுகின்ைன. இந்ெ கண்ணாடிப் த ாருள்கயள 

தேப் ப் டுத்தும் த ாழுது, மிகமிகக் குயைோகவே 

விரிேயடகின்ைன. எனவே இேற்றில் விரிைல் 

ஏற் டுேதில்யல. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஒரு த ாருயள தேப் ப் டுத்தும் த ாழுது, அதிலுள்ள 

மூலக்கூறுகள் 

(அ) வேகமாக ேகரத் தொடங்கும்  

(ஆ) ஆற்ையல இழக்கும் 

(இ) கடினமாக மாறும்  

(ஈ) வலைாக மாறும் 

2. தேப் த்தின் அலகு 

(அ) நியூட்டன்  

(ஆ) ஜீல்  

(இ) வோல்ட்  

(ஈ) தைல்சிைஸ் 

3. 30oC தேப்  நியலயில் உள்ள ஒரு லிட்டர் நீரும், 50oC 

தேப்  நியலயில் உள்ள ஒரு லிட்டர் நீரும் ஒன்ைாகச் 
வைரும் த ாழுது, உருோகும் நீரின் தேப்  நியல 

(அ) 80oC  

(ஆ) 50oC க்கு வமல் 80oC க்குள்  

(இ) 20oC  

(ஈ) ஏைக்குயைை 40oC 

4. 50oC தேப்  நியலயில் உள்ள ஓர் இரும்புக் 

குண்டியன, 50oC தேப்  நியலயில் உள்ள நீர் நிரம்பிை 

முகயேயில் வ ாடும்த ாழுது தேப் மானது, 

(அ) இரும்புக் குண்டிலிருந்து நீருக்குச் தைல்லும் 

(ஆ) இரும்புக்குண்டிலிருந்து நீருக்வகா (அல்லது) 

நீரிலிருந்து இரும்புக் குண்டிற்வகா மாைாது 

(இ) நீரிலிருந்து இரும்புக் குண்டிற்குச் தைல்லும் 

(ஈ) இரண்டின் தேப்  நியலயும் உைரும் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. தேப் ம் ____________ த ாருளிலிருந்து 

___________ த ாருளுக்கு  ரவும். 

2. த ாருளின் சூடான நியலைானது ___________ 

தகாண்டு கணக்கிடப் டுகுpைது. 

3. தேப்  நியலயின் SI அலகு _______________ 

4. தேப் ப் டுத்தும் த ாழுது திடப்த ாருள் ________ 

மற்றும் குளிர்விக்கும் த ாழுது ____________ 

5. இரண்டு த ாருள்களுக்குக்கியடவை தேப் ப்  ரிமாற்ைம் 

இல்யலதைனில் அயே இரண்டும் _________ 

நியலயில் உள்ளன. 
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III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. தேப் ம் என் து ஒரு ேயக ஆற்ைல். இது தேப்  நியல 

அதிகமான த ாருளிலிருந்து தேப்  நியல குயைோன 

த ாருளிற்கு  ரவும். 

2. நீரிலிருந்து தேப் ம் தேளிவைறும் த ாழுது, நீராவி 

உருோகும். 

3. தேப்  விரிவு என் து த ாதுோக தீங்கானது. 

4. வ ாவராசிலிவகட் கண்ணாடிைானது தேப் ப் டுத்தும் 

த ாழுது அதிகம் விரிேயடைாது. 

5. தேப் ம் மற்றும் தேப் நியல இரண்டும் ஒவர 
அலகியனப் த ற்றுள்ளன. 

IV. த ாருத்துக: 

1. தேப் ம் - அ. 0oC 

2. தேப் நியல - ஆ. 100oC 

3. தேப் ச் ைமநியல - இ. தகல்வின் 

4.  னிக்கட்டி - ஈ. தேப் ம்  ரிமாற்ைம் இல்யல 

5. தகாதி நீர் - உ. ஜீல் 

V. ஒப்புயம ெருக: 

1. தேப் ம்: ஜீல்: : தேப்  நியல : ______________ 

2.  னிக்கட்டி: 0oC: : தகாதி நீர் : ______________ 

3. மூலக்கூறுகளின் தமாத்ெ இைக்க ஆற்ைல்: தேப் ம்: : 

ைராைரி இைக்க ஆற்ைல்: _______________ 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. வேகமாக ேகரத் தொடங்கும், 2. ஜீல், 3. ஏைக்குயைை 

40oC, 4. இரும்புக்குண்டிலிருந்து நீருக்வகா (அல்லது) 

நீரிலிருந்து இரும்புக் குண்டிற்வகா மாைாது 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. உைர்ந்ெ தேப் நியல உள்ள, குயைந்ெ தேப் நியல 

உள்ள, 2. தேப் நியலமானி, 3. தகல்வின், 4. 

விரிேயடகிைது, சுருங்குகிைது, 5. தேப்  ைம  

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. ைரி, 2.  னிக்கட்டிைாக, 3. ேன்யமைானது, 4. ைரி, 5. 

தேவ்வேறு அலகியன 

IV. த ாருத்துக: 

1. உ, 2. இ, 3. ஈ, 4. அ, 5. ஆ  

V. ஒப்புயம ெருக: 

1. தகல்வின், 2. 100 டிகிரி தைல்சிைஸ், 3. தேப் நியல 

 

6th Science Lesson 9 

9] மின்னிைல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

எச்ைரிக்யக: மின்ைாரம் தொடர் ான வைாெயனகள் 

அயனத்தும் டார்ச் விளக்கு அல்லது ோதனாலிப் த ட்டியில் 

 ைன் டுத்ெப் டும் மின்கலன்கயளக் தகாண்வட 

தைய்ைப் ட வேண்டும். எந்ெ சூழ்நியலயிலும் உன் 

வீட்டிவலா அல்லது  ண்யணயிவலா அல்லது  ள்ளியிவலா 
உள்ள மின்ைாரத்யெக் தகாண்டு, எந்ெ வைாெயனயையும் 

தைய்து  ார்க்கக் கூடாது. வீட்டிலுள்ள மின்ைாரத்துடன் 

வியளைாடுேது மிகவும் ஆ த்ொனது. 

ஈல் என்னும் ஒரு ேயக மீன் மின்ைாரத்யெ உருோக்கும் 

திைன் தகாண்டது. இயே மின்னதிர்யே தேளியிட்டு 

எதிரிகளிடமிருந்து ெங்கயளக் காத்து தகாள்ளவும், 

ெங்களது உணயேப் பிடிக்கவும் தைய்கின்ைன. 

அம்மீட்டர் என் து ஒரு மின் சுற்றில்  ாயும் 

மின்வனாட்டத்தின் அளயே அளவிடும் கருவிைாகும். 

இக்கருவிைானது சுற்றில் தொடரியணப்பில் 

இயணக்கப் ட வேண்டும். 

ொமஸ் ஆல்ோ எடிைன் (பிப்ரேரி 11, 1847 முெல் அக்வடா ர் 
18, 1931) ஓர் அதமரிக்க கண்டுபிடிப் ாளர். இேர் 1000க்கும் 

வமற் ட்ட உ வைாகமான த ாருட்கயள 

உருோக்கியுள்ளார். அேற்றில்  ல வீடுகளில்  ைன் டுத்ெக் 

கூடிையே. மின் விளக்யகக் கண்டுபிடித்ெெற்காக ோம் 

என்றும் அேயரப் வ ாற்றுகிவைாம். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. வேதி ஆற்ையல மின்னாற்ைலாக மாற்றும் ைாெனம் 
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(அ) மின் விசிறி  

(ஆ) சூரிை மின்கலன்  

(இ) மின்கலன்  

(ஈ) தொயலக்காட்சி 

2. மின்ைாரம் ெைாரிக்கப் டும் இடம் 

(அ) மின்மாற்றி  

(ஆ) மின் உற் த்தி நியலைம் 

(இ) மின்ைாரக் கம்பி  

(ஈ) தொயலக்காட்சி 

3. மின்கல அடுக்கின் ைரிைான குறியீட்யடத் வெர்ந்தெடு 

 

4. கீழ்க்கண்ட மின் சுற்றுகளில் எதில் மின்விளக்கு 

ஒளிரும்? 

 

5. கீழ்க்கண்டேற்றுள் எது ேற்கடத்தி? 

(அ) தேள்ளி  

(ஆ) மரம்  

(இ) அழிப் ான்  

(ஈ) தேகிழி 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ____________ த ாருள்கள் ென் ேழிவை 

மின்வனாட்டம் தைல்ல அனுமதிக்கின்ைன. 

2. ஒரு மூடிை மின் சுற்றினுள்  ாயும் மின்ைாரம் 

__________ எனப் டும். 

3. __________ என் து மின் சுற்யை திைக்க அல்லது 

மூட உெவும் ைாெனமாகும். 

4. மின்கலனின் குறியீட்டில் த ரிை தைங்குத்து வகாடு 

____________ முயனயைக் குறிக்கும். 

5. இரண்டு அல்லது அெற்கு வமற் ட்ட மின்கலன்களின் 

தொகுப்பு ____________ ஆகும். 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1.  க்க இயணப்பு மின்சுற்றில், ஒன்றுக்கு வமற் ட்ட 

மின்வனாட்டப்  ாயெகள் உண்டு. 

2. இரண்டு மின்கலன்கயளக் தகாண்டு உருோக்கப் டும் 

மின்கல அடுக்கில் ஒரு மின்கலத்தின் எதிர் முயனயை 

மற்தைாரு மின்கலத்தின் எதிர் முயனவைாடு இயணக்க 

வேண்டும். 

3. ைாவி என் து மின் சுற்றியனத் திைக்க அல்லது 

மூடப் ைன் டும் மின்ைாெனம் ஆகும். 

4. தூை நீர் என் து ஒரு ேற்கடத்திைாகும். 

5. துயண மின்கலன்கயள ஒரு முயை மட்டுவம 

 ைன் டுத்ெ முடியும். 

IV. த ாருத்துக: 

 

V. பின்ேரும் தைாற்கயளக் தகாண்டு ஒரு முழுயமைாக 

ோக்கிைத்யெ உருோக்குக: 

மாற்றும் ைாெனம் மின்னாற்ைலாக ஆற்ையல மின்கலன் 

வேதி ஆகும். 

VI. பின்ேரும் கூற்றியன ஆராய்ந்து ைரிைானேற்யை 

வெர்வு தைய்க: 

1. கூற்று (A): ேமது உடலானது மின் அதிர்யே தேகு 

எளிதில் ஏற்றுக்தகாள்கிைது. 

காரணம் (R): மனிெ உடலானது ஒரு ேல்ல 

மின்கடத்திைாகும். 

(அ) A மற்றும் R இரண்டும் ைரி மற்றும் R என் து Aக்கு 

ைரிைான விளக்கம் 
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(ஆ) A ைரி, ஆனால் R என் து Aக்கு ைரிைான விளக்கம் 

அல்ல. 

(இ) A ெேறு ஆனால் R ைரி. 

(ஈ) A மற்றும் R இரண்டும் ைரி. R என் து Aக்கு ைரிைான 

விளக்கம் அல்ல. 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. மின்கலன், 2. மின் உற் த்தி நியலைம், 3. அ, 4. ஈ, 5. 

தேள்ளி 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. மின்கடத்தும், 2. மூடிை மின்சுற்று, 3. ைாவி, 4. வேர், 5. 

மின்கல அடுக்கு 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1. ைரி, 2. வேர்முயன, 3. ைரி, 4. தூய்யமைற்ை நீர், 5. 

முென்யம தைல்கள் 

IV. த ாருத்துக: 

1. ஈ, 2. உ, 3. அ, 4. இ, 5. ஆ 

V. பின்ேரும் தைாற்கயளக் தகாண்டு ஒரு முழுயமைாக 

ோக்கிைத்யெ உருோக்குக: 

மின்கலன் வேதி ஆற்ையல மின்னாற்ைலாக மாற்றும் 

ைாெனம் ஆகும். 

VI. பின்ேரும் கூற்றியன ஆராய்ந்து ைரிைானேற்யை 

வெர்வு தைய்க: 

(அ) A மற்றும் R இரண்டும் ைரி மற்றும் R என் து Aக்கு 

ைரிைான விளக்கம் 

 

6th Science Lesson 10 

10] ேம்யமச் சுற்றி நிகழும் மாற்ைங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

நீர் ஒரு த ாதுக் கயரப் ான். அது த ரும் ாலான 

த ாருள்கயள கயரக்கிைது. 

ஒரு திடப்த ாருயள தேப் ப் டுத்தும் த ாழுது 

திரேமாகாமல் வேரடிைாக ோயு நியலக்கு மாறுேது 

 ெங்கமாெல் எனப் டும். உொரணம்: கற்பூரம். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1.  னிக்கட்டி நீராக உருகும்வ ாது ஏற் டும் மாற்ைம் 

____________ ஆகும். 

(அ) இட மாற்ைம்  

(ஆ) நிை மாற்ைம்  

(இ) நியல மாற்ைம்  

(ஈ) இயைபு மாற்ைம் 

2. ஈரத்துணி காற்றில் உலரும் வ ாது ஏற் டும் மாற்ைம் 

_________ ஆகும். 

(அ) வேதியிைல் மாற்ைம்  

(ஆ) விரும் த்ெகாெ மாற்ைம் 

(இ) மீளா மாற்ைம்  

(ஈ) இைற்பிைல் மாற்ைம் 

3.  ால் ெயிராக மாறுேது ஒரு _________ ஆகும். 

(அ) மீள் மாற்ைம்  

(ஆ) வேகமான மாற்ைம் 

(இ) மீளா மாற்ைம்  

(ஈ) விரும் த்ெகாெ மாற்ைம் 

4. கீழுள்ளேற்றில் விரும் த்ெக்க மாற்ைம் எது? 

(அ) துருப்பிடித்ெல்  

(ஆ)  ருேநியல மாற்ைம்  

(இ) நில அதிர்வு  

(ஈ) தேள்ளப்த ருக்கு 

5. காற்று மாசு ாடு, அமில மயழக்கு ேழிேகுக்கும், இது 

ஒரு _________ ஆகும். 

(அ) மீள் மாற்ைம்  
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(ஆ) வேகமான மாற்ைம்  

(இ) இைற்யகைான மாற்ைம்  

(ஈ) மனிெனால் ஏற் டுத்ெப் ட்ட மாற்ைம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. காந்ெம் இரும்பு ஊசியைக் கேர்ந்திழுக்கும். இது ஒரு 

_________ மாற்ைம். (மீள்/மீளா) 

2. முட்யடயை வேகயேக்கும் வ ாது _________ 

மாற்ைம் நிகழ்கிைது. (மீள்/மீளா) 

3. ேமக்கு ஆ த்யெ வியளவிப் யே ___________ 

மாற்ைங்கள். (விரும் த்ெக்க/விரும் த்ெகாெ) 

4. ொேரங்கள் கரிைமில ோயு மற்றும் நீயரச் வைர்த்து 

ஸ்டார்ச்யை உருோக்குேது ______________ 

(இைற்யகைான/மனிெனால் நிகழ்த்ெப் ட்ட மாற்ைம்) ஆகும். 

5.  ட்டாசு தேடித்ெல் என் து ஒரு ________ மாற்ைம்; 

வியெ முயளத்ெல் ஒரு _________ மாற்ைம். 

(தமதுோன/வேகமான) 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1. குழந்யெகளுக்குப்  ற்கள் முயளப் து தமதுோன 

மாற்ைம். 

2. தீக்குச்சி எரிேது ஒரு மீள் மாற்ைம். 

3. அமாோயை த ௌர்ணமிைாக மாறும் நிகழ்வு மனிெனால் 

ஏற் டுத்ெப் ட்ட கூடிை மாற்ைம். 

4. உணவு தைரித்ெல் என் து ஓர் இைற்பிைல் மாற்ைம். 

5. உப்ய  நீரில் கயரத்து உருோக்கும் கயரைலில், நீர் 
ஒரு கயரத ாருள் ஆகும். 

IV. ஒப்புயம ெருக: 

1.  ால் ெயிராெல்: மீளா மாற்ைம்: :வமகம் உருோெல்: 

___________ மாற்ைம். 

2. ஒளிச்வைர்க்யக: _________ மாற்ைம்: : நிலக்கரி 

எரிெல்: மனிெனால் ஏற் டுத்ெப் ட்ட மாற்ைம். 

3. குளுக்வகாஸ் கயரெல்: மீள் மாற்ைம்: : உணவு 

தைரித்ெல்: _________ மாற்ைம். 

4. உணவு ையமத்ெல்: விரும் த்ெக்க மாற்ைம்: : உணவு 

தகட்டுப்வ ாெல்: _________ மாற்ைம். 

5. தீக்குச்சி எரிெல்: _________ மாற்ைம்: : பூமி சுற்றுெல்: 

தமதுோன மாற்ைம். 

V. த ாருந்ொெ ஒன்யைத் வெர்ந்தெடுத்து, அெற்கான 

காரணத்யெக் கூறுக: 

1. குழந்யெ ேளருெல், கண் சிமிட்டுெல், துருப்பிடித்ெல், 

வியெமுயளத்ெல். 

2. மின் விளக்கு ஒளிர்ெல், தமழுகுேர்த்தி எரிெல், காபிக் 

குேயள உயடெல்,  ால் ெயிராெல். 

3. முட்யட அழுகுெல், நீராவி குளிர்ெல், முடிதேட்டுெல், காய் 

கனிைாெல். 

4.  லூன் ஊதுெல்,  லூன் தேடித்ெல், சுேற்றின் 

ேண்ணம் மங்குெல், மண்தணண்தணய் எரிெல். 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. நியல மாற்ைம், 2. இைற்பிைல் மாற்ைம், 3. மீளா மாற்ைம், 

4.  ருேநியல மாற்ைம், 5. மனிெனால் ஏற் டுத்ெப் ட்ட 

மாற்ைம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. மீள், 2. மீளா, 3. விரும் த்ெகாெ, 4. இைற்யகைான, 5. 

வேகமான, தமதுோன 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1. ைரி, 2. மீளா, 3. இைற்யகைான, 4. வேதியிைல் நீர், 5. 

ஒரு கயரப் ான்  

IV. ஒப்புயம ெருக: 

1. மீள் மாற்ைம், 2. இைற்யகைான மாற்ைம், 3. மீளா மாற்ைம், 

4. விரும் த்ெகாெ மாற்ைம், 5. வேகமான மாற்ைம் 

V. த ாருந்ொெ ஒன்யைத் வெர்ந்தெடுத்து, அெற்கான 

காரணத்யெக் கூறுக: 

1. கண் சிமிட்டுெல், 2. காபிக் குேயள உயடெல், 3. 

முடிதேட்டுெல், 4.  லூன் ஊதுெல் 
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6th Science Lesson 11 

11] காற்று 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் காற்று வீசும் தியையைக் 

கண்டறிை காற்றுத் தியைகாட்டி  ைன் டுகிைது. காற்றின் 

தியைைறிை நீங்கள் ஒரு தியைகாட்டியையும் 

உருோக்கலாம். நீங்கவள தைய்து  ார்த்து மகிழவும். 

கார் ன்-யட-ஆக்யையட -57oC க்கு குளிர்விக்கும் 

த ாழுது, அயே திரே நியலயை அயடைாமல், வேரடிைாக 

திட நியலக்கு மாறுகிைது. இெயன உலர்  னிக்கட்டி 

என்ையழக்கின்ைனர். இது குளிர்விக்கும் காரணிைாகப் 

 ைன் டுகின்ைது. இயைச்சி மற்றும் மீன்கள் 

வ ான்ைேற்யை ைரக்குந்து மற்றும் ைரக்குப் த ட்டிகளில் 

ஏற்றுமதி தைய்யும் த ாழுது, அப்த ாருள்கயளப்  ெப் டுத்ெ 

உலர்  னிக்கட்டியைப்  ைன் டுத்துகின்ைனர். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. காற்றில் யேட்ரஜனின் ைெவீெம் ______________ 

(அ) 78%  

(ஆ) 21%  

(இ) 0.03%  

(ஈ) 1% 

2. ொேரங்களில் ோயுப்  ரிமாற்ைம் ேயடத றும் இடம் 

_____________ ஆகும். 

(அ) இயலத்துயள  

(ஆ)  ச்யைைம்  

(இ) இயலகள்  

(ஈ) மலர்கள் 

3. காற்றுக் கலயேயில் எரிெலுக்கு துயணபுரியும்  குதி 

_________ ஆகும். 

(அ) யேட்ரஜன்  

(ஆ) கார் ன்-யட-ஆக்யைடு  

(இ) ஆக்சிஜன்  

(ஈ) நீராவி 

4. உணவு  ெப் டுத்தும் தொழிற்ைாயலயில் யேட்ரஜன் 

 ைன் டுத்ெப் டுகிைது ஏதனனில் _______________ 

(அ) உணவிற்கு நிைம் அளிக்கிைது.  

(ஆ) உணவிற்கு சுயே அளிக்கிைது 

(இ) உணவிற்கு புரெத்யெயும், ொது உப்புக்கயளயும் 

அளிக்கிைது 

(ஈ) உணவுப் த ாருயள புதிைொகவே இருக்கும் டிச் 
தைய்கின்ைது. 

5. காற்றில் உள்ள _________ மற்றும் ___________ 

ோயுக்களின் கூடுெல் காற்றின் 99% இயை ாகிைது. 

i. யேட்ரஜன் ii. கார் ன்-யட-ஆக்யைடு iii. மந்ெ ோயுக்கள் 

iv. ஆக்சிஜன் 

(அ) i மற்றும் ii  

(ஆ) i மற்றும் iii  

(இ) ii மற்றும் iv  

(ஈ) i மற்றும் iv 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. காற்றில் காணப் டும் எளிதில் வியனபுரிைக்கூடிை  குதி 

_________ ஆகும். 

2. ஒளிச்வைர்க்யகயின் த ாழுது தேளிேரும் ோயு 

___________ ஆகும். 

3. சுோைக் வகாளாறு உள்ள வோைாளிக்கு தகாடுக்கப் டும் 

ோயு _________ ஆகும். 

4. இருண்ட அயையினுள் ேரும் சூரிை ஒளிக்கற்யையில் 

__________ காண முடியும். 

5. ________ ோயு சுண்ணாம்பு நீயர  ால் வ ால 

மாற்றும். 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1. உள்ளிழுக்கும் காற்றில் அதிக அளவு கார் ன்-யட-

ஆக்யைடு உள்ளது. 

2. புவி தேப் மைமாெயல மரங்கயள ேடுேென் மூலம் 

குயைக்கலாம். 

3. காற்றின் இயைபு எப்த ாழுதும் ைமமான விகிெத்தில் 

இருக்கும். 
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4. திமிங்கலம் ஆக்சிஜயன சுோசிக்க நீரின் வமற் ரப்பிற்கு 

ேரும். 

5. காற்றில் ஆக்ஸிஜனின் இயை ானது, ொேரங்களின் 

சுோைம் மூலமும், விலங்குகளின் ஒளிச்வைர்க்யக மூலமும் 

ைமன் தைய்ைப் டுகிைது. 

IV. த ாருத்துக: 

1. இைங்கும் காற்று - அ] அடிேளிமண்டலம் 

2. ோம் ோழும் அடுக்கு - ஆ] ஒளிச்வைர்க்யக 

3. ேளிமண்டலம் - இ] தென்ைல் காற்று 

4. ஆக்சிஜன் - ஈ] ஓவைான்  டலம் 

5. கார் ன்-யட-ஆக்யைடு- உ] எரிெல் 

V. கீழ்ேரும் ோக்கிைங்கயள ைரிைான ேரியையில் 

எழுதுக: 

1. ொேரங்கள் உணவு ெைாரிக்கும் முயைக்கு 

ஒளிச்வைர்க்யக என்று த ைர். 

2. ொேரங்களின் ேளர்ச்சிக்கு ஆற்ைல் வெயேப் டுகிைது. 

3. ொேரங்களும் விலங்குகயளப் வ ால ஆக்சிஜயன 

எடுத்துக் தகாண்டு கார் ன்-யட-ஆக்யையட 

தேளியிடுகின்ைன. 

4. ொேரங்கள் சூரிை ஒளியின் முன்னியலயில், 

 ச்யைைத்தின் துயணவைாடு, ேளி மண்டலத்திலிருந்து 

கார் ன்-யட-ஆக்யையட எடுத்துக் தகாண்டு உணவு 

ெைாரிக்கின்ைன. 

5. மனிெர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இந்ெ முயையில் 

சுோசிக்க ஆக்சிஜன் கியடக்கிைது. 

6. இந்ெ முயையில், ொேரங்கள் ஆக்சிஜயன 

தேளியிடுகின்ைன. 

VI. ஒப்புயம ெருக: 

1. ஒளிச்வைர்க்யக: ____________ : : சுோைம்: ஆக்சிஜன். 

2. காற்றின் 78%: எரிெலுக்கு துயண புரிேதில்யல: : 

______________: எரிெலுக்கு துயண புரிகிைது. 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. 78%, 2. இயலத்துயள, 3. ஆக்சிஜன், 4. உணவுப் 

த ாருயள புதிைொகவே இருக்கும் டிச் தைய்கின்ைது, 5. i 

மற்றும் iv 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ஆக்சிஜன், 2. ஆக்சிஜன், 3. ஆக்சிஜன், 4. தூசு 

த ாருள்கயள, 5. கார் ன் யட ஆக்யைடு 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1. ஆக்சிஜன், 2. ைரி, 3. இடத்திற்கு இடம் வேறு டும், 4. ைரி, 

5. ொேரங்களின் ஒளிவைர்க்யக மூலம் 

IV. த ாருத்துக: 

1. இ, 2. அ, 3. ஈ, 4. உ, 5. ஆ  

V. கீழ்ேரும் ோக்கிைங்கயள ைரிைான ேரியையில் 

எழுதுக: 

1. ொேரங்கள் உணவு ெைாரிக்கும் முயைக்கு 

ஒளிச்வைர்க்யக என்று த ைர். 

2. ொேரங்களின் ேளர்ச்சிக்கு ஆற்ைல் வெயேப் டுகிைது. 

3. ொேரங்களும் விலங்குகயளப் வ ால ஆக்சிஜயன 

எடுத்துக் தகாண்டு கார் ன்-யட-ஆக்யையட 

தேளியிடுகின்ைன. 

4. ொேரங்கள் சூரிை ஒளியின் முன்னியலயில், 

 ச்யைைத்தின் துயணவைாடு, ேளி மண்டலத்திலிருந்து 

கார் ன்-யட-ஆக்யையட எடுத்துக் தகாண்டு உணவு 

ெைாரிக்கின்ைன. 

5. மனிெர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இந்ெ முயையில் 

சுோசிக்க ஆக்சிஜன் கியடக்கிைது. 

6. இந்ெ முயையில், ொேரங்கள் ஆக்சிஜயன 

தேளியிடுகின்ைன. 

VI. ஒப்புயம ெருக: 

1. கார் ன் யட ஆக்யைடு, 2. காற்றில் 21% 
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6th Science Lesson 12 

12] தைல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ேம்மால் தேறும் கண்களால் தைல்லியன காண இைலாது. 

ஏதனனில் அது அளவில் மிகச்சிறிைது. அெயன கூட்டு 

நுண்வணாக்கிைால் ேம்மால் காண இைலும். ெற்காலத்தில் 

எலக்ட்ரான் நுண்வணாக்கிைானது தைல்கயள ேன்கு 

உருப்த ருக்கம் தைய்து காணப் ைன் டுகிைது. 

தைல்லின் அளவிற்கும் உயிரினத்தின் அளவிற்கும் 

ைாதொரு தொடர்பும் இல்யல. உொரணமாக ைாயனயின் 

தைல், சுண்தடலியின் தைல்யல விட மிகப் த ரிைொக 

இருக்க வேண்டும் என்ை அேசிைமில்யல. 

வொராைமாக, மனிெ உடலில் உள்ள தைல்களின் 

எண்ணிக்யக 3.7 x 1013 (அ) 37,000,000,000,000. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. தைல்லின் அளயேக் குறிக்கும் குறியீடு 

(அ) தைன்டி மீட்டர்  

(ஆ) மில்லி மீட்டர்  

(இ) யமக்வரா மீட்டர்  

(ஈ) மீட்டர் 

2. நுண்வணாக்கியில், பிரிைா தைல்யலப்  ார்க்கும் வ ாது 

அச்தைல்லில் தைல்சுேர் இருக்கிைது. ஆனால் நியூக்ளிைஸ் 

இல்யல. பிரிைா  ார்த்ெ தைல். 

(அ) ொேர தைல்  

(ஆ) விலங்கு தைல்  

(இ) ேரம்பு தைல்  

(ஈ) மீட்டர் 

3. யூவகரிவைாட்டின் கட்டுப் ாட்டு யமைம் எனப் டுேது 

(அ) தைல் சுேர்  

(ஆ) நியூக்ளிைஸ்  

(இ) நுண்குமிழ்கள்  

(ஈ)  சுங்கணிகம் 

4. கீவழ உள்ளேற்றில் எது ஒரு தைல் உயிரினம் அல்ல? 

(அ) ஈஸ்ட்  

(ஆ) அமீ ா  

(இ) ஸ்ய வரா யகரா  

(ஈ)  ாக்டீரிைா 

5. யூவகரிவைாட் தைல்லில் நுண்ணுறுப்புகள் காணப் டும் 

இடம் 

(அ) தைல்சுோ  

(ஆ) யைட்வடாபிளாைம் 

(இ) உட்கரு (நியூக்ளிைஸ்)  

(ஈ) நுண்குமிழ்கள் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. தைல்கயளக் காண உெவும் உ கரணம் 

____________ 

2. ோன் தைல்லில் உணவு உற் த்தியைக் 

கட்டுப் டுத்துகிவைன் ோன் ைார்? ___________ 

3. ோன் ஒரு காேல்காரன் ோன் தைல்லினுள் ைாயரயும் 

உள்வள விடமாட்வடன், தேளிவையும் விட மாட்வடன். ோன் 

ைார்? __________ 

4. தைல் என்ை ோர்த்யெயை உருோக்கிைேர் 

___________ 

5. தேருப்புக் வகாழியின் முட்யட ______________ 

ெனி தைல் ஆகும். 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1. உயிரினங்களின் மிகச் சிறிை அலகு தைல். 

2. மிக நீளமான தைல் ேரம்பு தைல். 

3. பூமியில் முென் முெலாக உருோன தைல் 

புவராவகாவைாட்டிக் தைல் ஆகும். 

4. ொேரஙத்திலும், விலங்கிலும் உள்ள நுண்ணுறுப்புகள், 

தைல்களால் ஆனயே. 

5. ஏற்கனவே உள்ள தைல்களிலிருந்து ொன் புதிை 

தைல்கள் உருோகின்ைன. 

IV. த ாருத்துக: 
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1. கட்டுப் ாட்டு யமைம் - அ. தைல் ைவ்வு 

2. வைமிப்பு கிடங்கு - ஆ. யமட்வடா காண்ட்ரிைா 

3. உட்கரு ோயில் - இ. நியூக்ளிைஸ் (உட்கரு) 

4. ஆற்ைல் உற் த்திைாளர்- ஈ. உட்கரு உயை 

5. தைல்லின் ோயில் - உ. நுண்குமிழ்கள் 

V. ைரிைான ேரியையில் எழுது: 

1. ைாயன,  சு,  ாக்டிரிைா, மாமரம், வராஜாச் தைடி. 

2. வகாழி முட்யட, தேருப்புக் வகாழி முட்யட, பூச்சிகளின் 

முட்யட 

VI. ஒப்புயம ெருக: 

1. புவராவகரிவைாட்:  ாக்டிரிைா: : யூவகரிவைாட்: 

_____________ 

2. ஸ்ய வராயகரா: ொேர தைல்: : அமீ ா: 
_____________ 

3. உணவு உற் த்திைாளர்:  சுங்கணிகம்: : ஆற்ைல் 

யமைம்: ______________ 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. யமக்வரா மீட்டர், 2. ொேர தைல் , 3. நியூக்ளிைஸ், 4. 

ஸ்ய வராயகரா, 5. யைட்வடாபிளாைம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. நுண்வணாக்கி, 2.  சுங்கணிகம், 3. தைல்சுேர், 4. 

ரா ர்ட்ைூக், 5. மிகப்த ரிை 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1. ைரி, 2. ைரி, 3. ைரி, 4. தைல்கள் நுண்ணுறுப்புகளால் 

ஆனயே, 5. ைரி 

IV. த ாருத்துக: 

1. இ, 2. உ, 3. ஈ, 4. ஆ, 5. அ 

V. ைரிைான ேரியையில் எழுது: 

1.  ாக்டீரிைா, வராஜா தைடி,  சு, ைாயன, மாமரம் 

2. பூச்சிகளின் முட்யட, வகாழி முட்யட, தேருப்புக்வகாழி 

முட்யட 

VI. ஒப்புயம ெருக: 

1. ொேர அல்லது விலங்கு தைல்  

2. விலங்கு தைல்  

3. யமட்வடாகாண்ட்ரிைா  
 

6th Science Lesson 13 

13] மனிெ உறுப்பு மண்டலங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ேமது உடலில் காணப் டும் எலும்புளில் மிகச்சிறிைது ேமது 

உள்காதில் உள்ள அங்கேடி (stapes) எலும்பு ஆகும். இது 

2.8 மில்லி மீட்டர் மட்டுவம நீளம் உயடைது (ைராைரி நீளம்). 

ேமது உடலில் நீளமான எலும்பு தொயட எலும்பு ஆகும். 

குழந்யெகள் பிைக்கும் த ாழுது 300க்கும் அதிகமான 

எலும்புகளுடன் பிைக்கின்ைன. அேர்கள் ேளரும் த ாழுது 

சில எலும்புகள் இயணந்து ஒன்ைாக மாறிவிடுகின்ைன. 

ஆயகைால் முதிர்ச்சிையடந்ெ மனிெனின் எலும்புக் 

கூட்டில் 206 எலும்புகள் உள்ளன. 

மனிெனின் ஒவ்தோரு நுயரயீரலும் ஏைக்குயைை 300 

மில்லிைன் நுண் காற்றுப்ய கள் உள்ளன. தகாட்டாவி 

விடுெல் மூலம் ோம் அதிக அளவு ஆக்ஸிஜயன 

உள்ோங்கி அதிக அளவு கார் ன்-யட-ஆக்யைடு 

தேளியிடுகிவைாம். 

இரத்ெ ொனம்: மருத்துேமயனகளில் வோைாளிகளின் 

வெயேக்காக இரத்ெம் ெற்காலிகமாக இரத்ெ ேங்கிகளில் 

வைமிக்கப் டுகின்ைது. 18 ேைதுக்கு வமல், ஆவராக்கிைமான 

ஒவ்தோருேரும் இரத்ெ ொனம் தைய்ைலாம். அென் மூலம் 

அேைரகால வி த்துக் காலங்களிலும், அறுயே 

சிகிச்யையின் வ ாதும், இரத்ெம் வெயே டு ேர்களுக்கு 

உரிை காலத்தில் இரத்ெம் தகாடுக்கப் டுகிைது. இரத்ெ 

ொனம் இேர்களின் உயிர்காக்க உெவுகிைது. 

மூயளயில் நூறு மில்லிைனுக்கும் அதிகமான 

ெகேல்கயள ஒருேர் ோழ்ோளில் வைமித்து யேக்க 

முடியும் என்று கூைப் டுகிைது. 

உங்கள் உணர் உறுப்புகயளப்  ாதுகாத்துக் தகாள்ளவும்: 

மிக அதிகமான ஒளியிவலா அல்லது மிகக்குயைந்ெ 

ஒளியிவலா, வமலும் ேகரும் ோகனத்தில் தைல்லும் 

த ாழுவொ  டிக்க வேண்டாம். தொயலக்காட்சி, கணினி, 
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தைல்வ சி, மடிக்கணினி வ ான்ை ஒளித்தியரகயள அதிக 

வேரம் தொடர்ந்து  ைன் டுத்துேயெத் ெவிர்க்கவும். 

உங்கள் கண்கயள மிகக் கடினமாகத் வெய்க்க 

வேண்டாம். கண்ணில் உள்ள தூசிகயள அகற்ை 

தினந்வொறும் 2 அல்லது 3 முயை தூய்யமைான 

ெண்ணீர் தகாண்டு உங்கள் கண்கயள தமதுோக 

(தமன்யமைாக) சுத்ெம் தைய்ைவும். தைவிகள் கடுயமைான 

அடி அல்லது ொக்குெல் வ ான்ை நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து 

 ாதுகாக்கப் ட வேண்டும். தகாண்யட ஊசி,  ல் குச்சி 

இேற்யை யேத்து தைவிகயளச் சுத்ெம் தைய்ேது 

ஆ த்ொன தைைல், எனவே இெயனத் ெவிர்க்க வேண்டும். 

ஏதனனில் இெனால் காதுச் ைவ்வு கிழிந்து விடும் காது 

தொற்று ஏற் டும். தினமும் வொயலச் சுத்ெமாகவும், 

புத்துணர்ச்சியுடன் யேத்துக் தகாள்ள தினமும் ஒரு 

முயைைாேது குளிக்க வேண்டும். 

ோம் ஏன் நீயர அருந்துகிவைாம்? ேமது உடலில் 70% நீர் 

உள்ளது. ேமது மூயளயில் உள்ள ைாம் ல் நிைப்  குதியில் 

அதிகளவு (85%) நீர் உள்ளது. தகாழுப்பு தைல்களில் 

குயைந்ெ அளவு (15%) மட்டுவம உள்ளது. ோம் உணவின் 

மூலமாகவும்,  ருகும் நீர் மூலமாகவும் ஒரு ோயளக்கு 1.5 

முெல் 3.5 லிட்டர் ேயர நீர் அருந்துகிவைாம்.  

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. மனிெனின் இரத்ெ ஓட்ட மண்டலம் கடத்தும் த ாருள்கள் 

________ 

(அ) ஆக்சிஜன்  

(ஆ) ைத்துப் த ாருள்கள்  

(இ) ைார்வமான்கள்  

(ஈ) இயே அயனத்தும் 

2. மனிெனின் முென்யமைான சுோை உறுப்பு 

__________ 

(அ) இயரப்ய   

(ஆ) மண்ணீரல்  

(இ) இெைம்  

(ஈ) நுயரயீரல்கள் 

3. ேமது உடலில் உணவு மூலக்கூறுகள் உயடக்கப் ட்டு 

சிறிை மூலக்கூறுகளாக மாற்ைப் டும் நிகழ்ச்சி இவ்ோறு 

அயழக்கப் டுகிைது. 

(அ) ெயைச் சுருக்கம்  

(ஆ) சுோைம்  

(இ) தைரிமானம்  

(ஈ) கழிவு நீக்கம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ஒரு குழுோன உறுப்புகள் வைர்ந்து உருோக்குேது 

____________ மண்டலம் ஆகும். 

2. மனிெ மூயளயைப்  ாதுகாக்கும் எலும்புச் ைட்டகத்தின் 

த ைர் __________ ஆகும். 

3. மனிெ உடலிலுள்ள கழிவுப் த ாருட்கயள 

தேளிவைற்றும் முயைக்கு __________ என்று த ைர். 

4. மனிெ உடலிலுள்ள மிகப்த ரிை உணர் உறுப்பு 

___________ ஆகும். 

5. ோளமில்லா சுரப்பிகளால் சுரக்கப் டுகின்ை 

வேதிப்த ாருள்களுக்கு _________ என்று த ைர். 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1. இரத்ெம் எலும்புகளில் உருோகின்ைது. 

2. இரத்ெ ஓட்ட மண்டலம் மனிெ உடலிலுள்ள கழிவுகயள 

தேளிவைற்றுகிைது. 

3. உணவுக் குழலுக்கு இன்தனாரு த ைர் உணவுப்  ாயெ. 

4. இரத்ெ ஓட்ட மண்டலத்திலுள்ள மிகச் சிறிை 

நுண்குழலுக்கு இரத்ெக் குழாய்கள் என்று த ைர். 

5. மூயள, ெண்டுேடம் மற்றும் ேரம்புகள் வைர்ந்ெவெ ேரம்பு 

மண்டலம் ஆகும். 

IV. த ாருத்துக: 

1. காது - அ. இெைத் ெயை 

2. எலும்பு மண்டலம் - ஆ. ெட்யடைான ெயை 

3. உெர விொனம் - இ. ஒலி 

4. இெைம் - ஈ. நுண் காற்றுப்ய கள் 

5. நுயரயீரல்கள் - உ. உள்ளுறுப்புக்கயளப் 

 ாதுகாக்கின்ைது 

V. கீழுள்ளேற்யை முயை டுத்தி எழுதுக: 

1. இயரப்ய  → த ருங்குடல் → உணவுக் குழல் → 

தொண்யட → ோய் → சிறுகுடல் → மலக்குடல் → 

மலோய் 
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2. சிறுநீர்ப் புைேழி → சிறுநீர் ோளம் → சிறுநீர்ப்ய  → 

சிறு நீரகம். 

VI. ஒப்புயம ெருக: 

1. ெமனிகள்: இரத்ெத்யெ இெைத்திலிருந்து எடுத்து 

தைல் யே:: __________ இரத்ெத்யெ இெைத்திற்கு 

தகாண்டு ேரு யே. 

2. நுயரயீரல்: சுோை மண்டலம்:: __________: இரத்ெ 

ஓட்ட மண்டலம். 

3. தோதிகள்: தைரிமான சுரப்பிகள்:: __________: 

ோளமில்லாச் சுரப்பிகள். 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. இயே அயனத்தும், 2. நுயரயீரல்கள், 3. தைரிமானம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. உறுப்பு, 2. மண்யடவைாடு, 3. கழிவுநீக்கம், 4. வொல், 5. 

ைார்வமான்கள்  

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக: 

1. எலும்பு மஜ்யஜ, 2. கழிவுநீக்க மணடலம், 3. ைரி, 4. ரத்ெ 

ெந்துகிகள், 5. ைரி 

IV. த ாருத்துக: 

1. இ, 2. உ, 3. ஆ, 4. அ, 5. ஈ 

V. கீழுள்ளேற்யை முயை டுத்தி எழுதுக: 

1. ோய் → தொண்யட → உணவுக் குழல் →1. இயரப்ய  

→ சிறுகுடல் → த ருங்குடல் → மலக்குடல் → மலோய் 

2. சிறு நீரகம்→ சிறுநீர் ோளம் → சிறுநீர்ப்ய  → சிறுநீர்ப் 

புைேழி → 

VI. ஒப்புயம ெருக: 

1. சியரகள், 2. இெைம், 3. ைார்வமான்கள் 

 

6th Science Lesson 14 

14] கணினியின்  ாகங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

குறுேட்டில் (CD) வைமிக்கும் ெகேல்கயள விட, 6 மடங்கு 

அதிகமாக DVD ெட்டில் வைமிக்க முடியும். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. உள்ளீட்டுக்கருவி அல்லாெது எது? 

(அ) சுட்டி  

(ஆ) வியைப் லயக  

(இ) ஒலித ருக்கி  

(ஈ) விரலி 

2. யமைச்தைைலகத்துடன் தியரயை இயணக்கும் கம்பி 

எது? 

(அ) ஈெர்ேயல (Ethernet)  

(ஆ) வி.ஜி.ஏ. (VGA)  

(இ) எச்.டி.எம்.ஐ. (HDMI)  

(ஈ) யு.எஸ்.பி (USB) 

3. கீழ்ேருேனேற்றுள் உள்ளீட்டுக்கருவி எது? 

(அ) ஒலி த ருக்கி  

(ஆ) சுட்டி  

(இ) தியரைகம்  

(ஈ) அச்சுப்த ாறி 

4. கீழ்ேருேனேற்றுள் கம்பி இல்லா இயணப்பு 

ேயகயைச் வைர்ந்ெது எது? 

(அ) ஊடயல  

(ஆ) மின்னயல  

(இ) வி.ஜி.ஏ. (VGA)  

(ஈ) யு.எஸ்.பி. (USB) 

5. விரலி ஒரு _________ ஆக  ைன் டுகிைது. 

(அ) தேளியீட்டுக் கருவி  
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(ஆ) உள்ளீட்டுக் கருவி 

(இ) வைமிப்புக் கருவி  

(ஈ) இயணப்புக் கம்பி 

II. த ாருத்துக: 

1. காதணாளிப்  ட ேரியை (VGA) - அ. உள்ளீட்டுக் கருவி 

2. அருகயல - ஆ. இயணப்பு ேடம் 

3. அச்சுப்த ாறி - இ. எல்.இ.டி. (LED) தொயலக்காட்சி 

4. வியைப் லயக - ஈ. கம்பி இல்லா இயணப்பு 

5. மிகுதிைன்  ல்லூடக இயடமுகப்பு (HDMI)- உ. 

தேளியீட்டுக்கருவி 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஒலித ருக்கி, 2. வி.ஜி.ஏ. (VGA), 3. சுட்டி, 4. ஊடயல, 5. 

வைமிப்புக் கருவி  

II. த ாருத்துக: 

1. ஆ, 2. ஈ, 3. உ, 4. அ, 5. இ  

 

6th Science Lesson 15 

15] காந்ெவிைல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

காந்ெத்தின் தியை காட்டும்  ண்பு  ல ஆண்டுகளாக 

தியையை அறிைப்  ைன் டுத்ெப் ட்டு ேருகிைது. ஏைத்ொழ 

800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீனர்கள் காந்ெ கற்கயளக் 

கட்டி தொங்கவிட்டால், அயே ேடக்கு-தெற்கு 

தியையிவலவை ஓய்வு நியலக்கு ேருேயெக் 

கண்டறிந்ெனர். காந்ெத் ென்யமயுயடை கற்கயளக் 

தகாண்டு தியை காட்டும் கருவிகள் தைய்து 

 ைன் டுத்தினர். சீன மாலுமிகள் ெங்கள்  டகுகளிலும் 

கப் ல்களிலும் இத்ெயகை கற்கயளக் தகாண்டு, புைல் 

காலங்களிலும், மூடு னி காலங்களிலும் தியையைைறிந்து 

 ாதுகாப் ான கடல்  ைணங்கயள வமற்தகாண்டனர். 

யகவ சி, குறுந்ெகடு, கணினி வ ான்ைேற்றிற்கு அருகில் 

காந்ெங்கயள யேத்ொல், காந்ெங்கள் அென் காந்ெத் 

ென்யமயை இழந்துவிடும். அந்ெ த ாருள்களும்  ாதிப்புக்கு 

உள்ளாகும். 

I. த ாருத்ெமான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. காந்ெத்ொல் ஈர்க்கப் டும் த ாருள். 

(அ) மரக்கட்யட  

(ஆ) ஊசி  

(இ) அழிப் ான்  

(ஈ) காகிெத்துண்டு 

2. மாலுமி தியைகாட்டும் கருவிகயள முென்முெலில் தைய்து 

 ைன் டுத்திைேர்கள். 

(அ) இந்திைர்கள்  

(ஆ) ஐவராப்பிைர்கள்  

(இ) சீனர்கள்  

(ஈ) எகிப்திைர்கள் 

3. ெங்கு ெயடயின்றி தொங்க விடப் ட்ட காந்ெம் 

எப்த ாழுதுவம ____________ தியையில் ொன் நிற்கும். 

(அ) ேடக்கு–கிழக்கு  

(ஆ) தெற்கு–வமற்கு 

(இ) கிழக்கு–வமற்கு  

(ஈ) ேடக்கு–தெற்கு 

4. காந்ெங்கள் ென் காந்ெத் ென்யமயை இழக்கக் காரணம்  

(அ)  ைன் டுத்ெப் டுேொல்  

(ஆ)  ாதுகாப் ாக யேத்திருப் ொல் 

(இ) சுத்திைால் ெட்டுேொல்  

(ஈ) சுத்ெப் டுத்துேொல் 

5. காந்ெ ஊசிப் த ட்டியைப்  ைன் டுத்தி __________ 

அறிந்து தகாள்ள முடியும். 

(அ) வேகத்யெ  

(ஆ) கடந்ெ தொயலயே  

(இ) தியையை  
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(ஈ) இைக்கத்யெ 

II. வகாடிட்ட இடங்கயளநிரப்புக: 

1. தைைற்யகக் காந்ெங்கள் ____________, 

________ , __________ ஆகிை ேடிேங்களில் 

ெைாரிக்கப் டுகின்ைன. 

2. காந்ெத்ொல் ஈர்க்கப் டும் த ாருள்கள் 

_____________ எனப் டுகின்ைன. 

3. காகிெம் __________ த ாருளல்ல. 

4.  ழங்கால மாலுமிகள், தியையைக் கண்டறிை ெங்கள் 

கப் ல்களில் ஒரு சிறிை __________ கட்டித் தொங்க 

விட்டிருந்ெனர். 

5. ஒரு காந்ெத்திற்கு எப்த ாழுதும் ___________ 

துருேங்கள் இருக்கும். 

III. ைரிைா? ெேைா? ெேதைனில் ைரி தைய்து எழுதுக: 

1. உருயள ேடிே காந்ெத்திற்கு ஒவர ஒரு துருேம் 

மட்டுவம உண்டு. 

2. காந்ெத்தின் ஒத்ெ துருேங்கள் ஒன்யைதைான்று 

விலக்கும். 

3. காந்ெத்தியன இரும்புத் தூள்களுக்கு அருவக தகாண்டு 

தைல்லும் வ ாது அதிக அளவிலான துகள்கள் காந்ெத்தின் 

யமைப் குதியில் ஒட்டிக்தகாள்கின்ைன. 

4. காந்ெ ஊசியியனப்  ைன் டுத்தி கிழக்கு மற்றும் வமற்கு 

தியைகயளக் கண்டறிை முடியும். 

5. இரப் ர் ஒரு காந்ெப் த ாருள். 

IV. த ாருத்துக: 

1. காந்ெ தியைகாட்டி - அ. அதிக காந்ெ ேலியம 

2. ஈர்ப்பு - ஆ. ஒத்ெ துருேங்கள் 

3. விலக்குெல் - இ. எதிதரதிர் துருேங்கள் 

4. காந்ெ துருேங்கள் - ஈ. காந்ெ ஊசி 

வியடகள்: 

I. த ாருத்ெமான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஊசி, 2. சீனர்கள், 3. ேடக்கு–தெற்கு, 4. சுத்திைால் 

ெட்டுேொல், 5. தியையை 

II. வகாடிட்ட இடங்கயளநிரப்புக: 

1. ைட்டம், லாடம், ேயளைம், 2. காந்ெ ென்யம உயடை 

த ாருள்கள், 3. காந்ெ த ாருள் அல்ல, 4. காந்ெ கற்கயள, 5. 

இரண்டு 

III. ைரிைா? ெேைா? ெேதைனில் ைரி தைய்து எழுதுக: 

1. இரன்டு துருேங்கள், 2. ைரி, 3. துருேங்களில் 

ஒட்டிக்தகாள்கின்ைன, 4. ைரி, 5. காந்ெ ென்யமைற்ை 

த ாருள் 

IV. த ாருத்துக: 

1. ஈ, 2. இ, 3. ஆ, 4. அ 

 

6th Science Lesson 16 

16] நீர் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

நீரானது மண்ணில் உள்ள உப்புகள் மற்றும் ொதுப் 

த ாருள்கயள ென்னுடன் கயரத்து எடுத்துச் தைல்கிைது. 

இந்ெ உப்புகளும், ொதுக்களும் கடல்கள் மற்றும் 

த ருங்கடல்களில் இலட்ைக்கணக்கான ஆண்டுகளாக 

 டிந்து ேருகிைது. கடலின் அடியில் காணப் டும் 

எரிமயலகளும் கடல் நீருடன் உப்பியன வைர்க்கின்ைன. 

அதிக அளவு கயர த ாருள் கயரந்துள்ள நீரியன ேம்மால் 

 ைன் டுத்ெவோ அல்லது  ருகவோ இைலாது. இத்ெயகை 

நீரியன ோம் உப்புநீர் என அயழக்கிவைாம். 

த ாதுோன ேளிமண்டல அழுத்ெத்தில் நீரானது 0o 

தைல்சிைஸ் தேப் நியலயில்  னிக்கட்டிைாக உயைகிைது. 

ஓவ்தோரு ேருடமும் மார்ச் 22ஆம் வெதி உலக நீர் 

தகாண்டாடப் டுகிைது. 

இமைமயல:  னிப் டிவுகள்,  னிப் ாயைகள் மற்றும் 

 னிைாறுகயளக் தகாண்டுள்ளது. ஆசிைாவின் முக்கிை 

ஆறுகளில்  த்து த ரிை ஆறுகள் இமைமயலயில் இருந்து 

தொடங்கிப்  ாய்கின்ைன. ஏைக்குயைை நூறு வகாடி 

மக்களின் ோழ்ோொரமான நீர்த்வெயேயை இவ்ோறுகள் 

பூர்த்தி தைய்கின்ைன. 

நீர்ோழ் விலங்குகள்:  னிக்காலங்களில், குளிர்ந்ெ 

ோடுகளில் ஏரிகள் மற்றும் குளங்கள் குளிர்ச்சிையடந்து 

நீரின் வமற் ரப்பில் திண்ம நியல  னிப் டலங்கள் 

உருோகின்ைன. இருந்ெ வ ாதிலும்  னிப் டலத்திற்கு கீழ் 
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ேசிக்கும் நீர்ோழ் விலங்குகள் இைப் தில்யல. ஏதனனில் 

மிெக்கும்  னிப் டலமானது ஒரு  ாதுகாப்புப்  டலமாக 

தைைல் ட்டு நீரிலிருந்து தேப் ம் தேளிவைறுேெயன 

அனுமதிப் தில்யல. எனவே நீரின் வமற் ரப்பு மட்டுவம 

குளிர்ச்சிையடந்து  னிைாக மாறுகின்ைது. இக்காரணங்கள் 

நீர்ோழ் விலங்குகளுக்கு ைாெகமாக அயமந்து அயே 

உயிர் ோழ உெவுகின்ைன. 

கூேம் ஒரு முகத்துோரம்: நீர் நியலகள், கடயலச் 
ைந்திக்கும் ஈர நிலங்களுக்கு முகத்துோரம் என்று த ைர். 

இது நிலத்திலிருந்து ேன்னீரும் கடலிலிருந்து உப்பு நீரும் 

ைந்திக்கும் இடமாகும். சில ெனித்ென்யமைான ொேர 
மற்றும் விலங்கு ேயககளுக்கு உயைவிடமாக 

முகத்துோரம் அயமகிைது. 

ைதுப்பு நிலங்கள் என் யே ஈரப் ெம் நியைந்ெ காடுகள் 

ஆகும். அயே த ரிை ஆறுகயளச் ைார்ந்வொ அல்லது த ரிை 

ஏரிகளின் கயரகளிவலா காணப் டும். ைதுப்பு நில நீர் 

ேன்னீராகவோ, உேர்ப்பு நீராகவோ அல்லது கடல் 

நீராகவோ அல்லது கடல் நீராகவோ இருக்கலாம். 

உயிரினங்களுக்கு ேன்னீயரயும், ஆக்ஸிஜயனயும் 

அளிப் தில் ைதுப்பு நிலங்கள் முக்கிை  ங்கியன 

ேகிக்கின்ைன. சிெம் ரத்தியன அடுத்து பிச்ைாேரம் ைதுப்பு 

நிலக்காடுகள், முத்துப்வ ட்யட ைதுப்பு நிலக்காடுகள், 

தைன்யனயில் உள்ள  ள்ளிக்கரயண ைதுப்பு நிலம், 

காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள தைம் ரம் ாக்கம் ைதுப்பு நிலம் 

ஆகிைன ெமிழ்ோட்டில் உள்ள சில ைதுப்பு நிலங்களாகும். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. உலகில் உள்ள தமாத்ெ நீரில் 97% _____________ 

ஆகும். 

(அ) ேன்னீர்  

(ஆ) தூைநீர்  

(இ) உப்பு நீர்  

(ஈ) மாையடந்ெ நீர் 

2. பின்ேருேனேற்றுள் எது நீர் சுழற்சியின் ஒரு  டிநியல 

அல்ல? 

(அ) ஆவிைாெல்  

(ஆ) ஆவி சுருங்குெல்  

(இ) மயழ த ாழிெல்  

(ஈ) காய்ச்சி ேடித்ெல் 

3. பின்ேரும் முயைகளுள் நீராவியியன 

ேளிமண்டலத்தினுள் வைர்ப் து எது? 

I. நீராவிப்வ ாக்கு II. மயழத ாழிெல் III. ஆவி சுருங்குெல் IV. 

ஆவிைாெல் 

(அ) II மற்றும் III  

(ஆ) II மற்றும் IV  

(இ) I மற்றும் IV  

(ஈ) I மற்றும் II 

4. ேன்னீரில் சுமார் 30% நீர் எங்வக காணப் டுகிைது? 

(அ)  னி ஆறுகள்  

(ஆ) நிலத்ெடி நீர்  

(இ) மற்ை நீர் ஆொரங்கள்  

(ஈ) வமற் ரப்பு நீர் 

5. வீட்டில் நீர் சுத்திகரிப்பின் த ாழுது த ருமளவு உேர்ப்பு 

நீர் தேளிவைறுகிைது. தேளிவைறிை உேர்ப்பு நீரியன 

மீளப்  ைன் டுத்தும் சிைந்ெ ேழி ைாதெனில் 

__________ 

(அ) தேளிவைறிை நீயர ஆழ்துயள கிணற்ைருவக விட்டு 

கசிை யேக்கலாம். 

(ஆ) அந்நீயர தைடிகளுக்கு நீரூற்ை  ைன் டுத்ெலாம். 

(இ) தேளிவைறிை நீயர தகாதிக்க யேத்து, பின் குளிர 
யேத்துப்  ருகலாம். 

(ஈ) அதில் அதிகமான உயிர் ைத்துக்கள் இருப் ொல் 

அெயன ையமைலுக்குப்  ைன் டுத்ெலாம். 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. இைற்யகைாகக் கியடக்கும் நீரில் ___________ 

ைெவீெம் நீர் மனிெனின்  ைன் ாட்டிற்காக உள்ளது. 

2. நீர் ஆவிைாக மாறும் நிகழ்விற்கு __________ என்று 

த ைர். 

3. நீவராட்டம் மற்றும் நீர் விநிவைாகத்தியன 

முயைப் டுத்தும் த ாருட்டு ஆற்றின் குறுக்வக 

_____________ கட்டப் டுகிைது. 

4. ஆறுகளில்  ாயும் நீரின் அளவு ______________ 

காலங்களில் த ருமளவு அதிகமாக இருக்கும். 

5. நீர் சுழற்சியியன _________ என்றும் அயழக்கலாம். 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 
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1. ஆறுகள், ஏரிகள் மற்றும் குளங்களில் காணப் டும் நீர் 

மனிெகுலத்தின்  ைன் ாட்டிற்கு ஏதுோனொக இல்யல. 

2. நீவராட்டம் நிலப் ரப்ய  ைந்திக்கும் இடம் கடல் ஆகும். 

3. சூரிை தேப் த்ொல் மட்டுவம ஆவிைாெல் நிகழும். 

4. குளிர்வித்ெலால் புற்களின் மீது  னி உருோகும். 

5. கடல் நீரியன வேரடிைாகப்  ாைனத்திற்குப் 

 ைன் டுத்ெலாம். 

IV. த ாருத்துக: 

1. தேள்ளம் - அ. ஏரிகள் 

2. வமற் ரப்பு நீர் - ஆ. ஆவிைாெல் 

3. சூரிை ஒளி - இ. நீராவி 

4. வமகங்கள் - ஈ. துருேங்கள் 

5. உயைந்ெ நீர் - உ. அதிகளவு மயழ 

V. கீழ்ேரும் ோக்கிைங்கயள ைரிைான ேரியையில் 

எழுதுக: 

1. இந்ெ ஆவிைானது குளிர்ேயடந்து சிறு நீர்த் துளிகளாக 

ஆகிைது. 

2. நீர்த் துளிகள் ஒன்ைாக இயணந்து த ரிை நீர்த்துளிகள் 

ஆகிைது. 

3. சூரிைனின் தேப் மானது புவி மீதும், த ருங்கடல்கள், 

ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் பிை நீர் நியலகளின் மீதும் 

தைைல் ட்டு நீராவிைாகிைது. 

4. த ரிை நீர்த்துளிகளின் எயட அதிமாேொல், காற்ைால் 

அந்ெ நீர்த்துளிகயள சுமந்து தைல்ல இைலாமல் மயழைாகப் 

த ாழிகிைது. 

5. மரங்களில் உள்ள இயலகளின் மூலம் நீராவிப்வ ாக்கு 

ேயடத ற்று ேளிமண்டலத்தினுள் நீராவிைாகச் வைர்கிைது. 

6. வமகங்கயளச் சுமந்ெ தேப் க் காற்று வமவல வ ாகிைது. 

7. ேளிமண்டலத்தின் உைர் அடுக்குகளில் காற்று 

குளிர்ோக இருக்கும். 

8. தூசுப் த ாருள்களுடன் இயணந்து மிெக்கும் இந்ெ நீர்த் 

திேயலகள் இயணந்து வமகங்களாக உருோக்கும். 

VI. ஒப்புயம ெருக: 

1. மக்கள் தொயகப் த ருக்கம் : நீர்  ற்ைாக்குயை :: மறு 

சுழற்சி : ____________ 

2. நிலத்ெடி நீர் : __________ :: வமற் ரப்பு நீர் : ஏரிகள் 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. உப்பு நீர், 2. காய்ச்சி ேடித்ெல், 3. I மற்றும் IV, 4. நிலத்ெடி 

நீர், 5. அந்நீயர தைடிகளுக்கு நீரூற்ை  ைன் டுத்ெலாம்  

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. (0.3), 2. ஆவிைாெல், 3. அயண, 4. மயழ, 5. 

யைட்ராலிஜிக்கல் சுழற்சி 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. உள்ளது , 2. குளம் , 3. ைரி, 4. ைரி, 5. முடிைாது 

IV. த ாருத்துக: 

1. உ, 2. அ, 3. ஆ, 4. இ, 5. ஈ  

V. கீழ்ேரும் ோக்கிைங்கயள ைரிைான ேரியையில் 

எழுதுக: 

1. சூரிைனின் தேப் மானது புவி மீதும், த ருங்கடல்கள், 

ஏரிகள், ஆறுகள் மற்றும் பிை நீர் நியலகளின் மீதும் 

தைைல் ட்டு நீராவிைாகிைது. 

2. மரங்களில் உள்ள இயலகளின் மூலம் நீராவிப்வ ாக்கு 

ேயடத ற்று ேளிமண்டலத்தினுள் நீராவிைாகச் வைர்கிைது. 

3. ேளிமண்டலத்தின் உைர் அடுக்குகளில் காற்று 

குளிர்ோக இருக்கும். 

4. இந்ெ ஆவிைானது குளிர்ேயடந்து சிறு நீர்த் துளிகளாக 

ஆகிைது. 

5. தூசுப் த ாருள்களுடன் இயணந்து மிெக்கும் இந்ெ நீர்த் 

திேயலகள் இயணந்து வமகங்களாக உருோக்கும். 

6. வமகங்கயளச் சுமந்ெ தேப் க் காற்று வமவல வ ாகிைது. 

7. த ரிை நீர்த்துளிகளின் எயட அதிமாேொல், காற்ைால் 

அந்ெ நீர்த்துளிகயள சுமந்து தைல்ல இைலாமல் மயழைாகப் 

த ாழிகிைது. 

VI. ஒப்புயம ெருக: 

1. நீர் அதிகமாெல், 2. ஆழ்துயள கிணறுகள் 
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6th Science Lesson 17 

17] அன்ைாட ோழ்வில் வேதியிைல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

தேங்காைத்யெ ேறுக்கும்வ ாது கண்களில் எரிச்ைலுடன் 

கண்ணீரும் ேருேது ஏன்? 

தேங்காைத்தியன ேறுக்கும் வ ாது ேம்மில்  லருக்கு 

கண்களில் எரிச்ைலுடன் கண்ணீர் ேருேெற்கான 

காரணம், அென் தைல்களில் த ாதிந்துள்ள புவராப்வ ன் 

ெைால் S-ஆக்யைடு எனும் வேதிப்த ாருள் ஆகும். இது 

எளிதில் ஆவிைாகக் கூடிைது (Volatile). தேங்காைத்யெ 

தேட்டும் வ ாது, சில தைல்கள் சியெந்து இந்ெ வேதிப் 

த ாருள் தேளிப் டும். எளிதில் ஆவிைாகி உடவன 

கண்கயளச் தைன்ையடந்து, எரிச்ைல் ஏற் டுத்தி 

கண்ணீயரத் தூண்டும். தேங்காைத்யெ ேசுக்கினால் 

கூடுெல் தைல்கள் உயடந்து, இந்ெ வேதிப்த ாருள் 

அதிகமாக தேளிப் டும். எனவே, இன்னும் அதிகமாக 

கண்ணீர் ேரும். தேங்காைத்யெ நீரில் ேயனத்து 

ேறுக்கும்வ ாது ேமக்கு எரிச்ைல் குயைகின்ைது. ஏன்? 

மண்புழுக்கள் உயிரி கழிவுகள் அயனத்யெயும் உணோக 

உண்டு தைரித்து தேளிவைற்றுகின்ைன. இத்ெயகை மண், 

தைழிப் ான ொேர ேளர்ச்சிக்கு உெவுகிைது. இவ்ோறு 

மண்புழு விேைாைத்திற்குப்  ல்வேறு ேயககளில் 

உெவுேொல் இது உழேனின் ேண் ன் எனவும் 

அயழக்கப் டுகிைது. 

இங்கிலாந்து ோட்யடச் வைர்ந்ெ வில்லிைம் ஆஸ்பிடின் 

என் ேர் 1824ஆம் ஆண்டு முென் முெலில் சிதமண்யடக் 

கண்டுபிடித்ொர். இது இங்கிலாந்து ோட்டில் உள்ள 

வ ார்ட்வலண்ட் என்னும் இடத்தில் கியடக்கும் 

சுண்ணாம்புக் கல்லின் ென்யமயை ஒத்திருந்ெொல் 

வ ார்ட்வலண்ட் சிதமண்ட் என்று அயழக்கப் டுகிைது. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. வைாப்புக்களின் முென்யம மூலம் ____________ 

ஆகும். 

(அ) புரெங்கள்  

(ஆ) விலங்கு தகாழுப்பும் ொேர எண்யணயும் 

(இ) மண்  

(ஈ) நுயர உருோக்கி 

2. தேப்  நிகழ்வின் மூலம் தகாழுப்பு அல்லது 

எண்யணயை வைாப் ாக மாற்றுேெற்கு _________ 

கயரைல்  ைன் டுகிைது. 

(அ) அம்வமானிைம் யைட்ராக்யைடு  

(ஆ) வைாடிைம் யைட்ராக்யைடு 

(இ) யைட்வராகுவளாரிக் அமிலம்  

(ஈ) வைாடிைம் குவளாயரடு 

3. சிதமண்டில் ஜிப்ைம் வைர்க்கப் டுேெற்கான காரணம் 

______________ ஆகும். 

(அ) வியரோக தகட்டித் ென்யமையடை  

(ஆ) தகட்டிப் டும் ென்யமயை ொமெப் டுத்ெ 

(இ) கடினமாக்க  

(ஈ) கலயேயை உருோக்க 

4. பீனால் என் து ____________ 

(அ) கார் ாலிக் அமிலம்  

(ஆ) அசிட்டிக் அமிலம் 

(இ) த ன்வைாயிக் அமிலம்  

(ஈ) யைட்வராகுவளாரிக் அமிலம்  

5. இைற்யக ஒட்டும் த ாருள் _____________ இருந்து 

ெைாரிக்கப் டுகின்ைது. 

(அ) புரெங்களில்  

(ஆ) தகாழுப்புகளில்  

(இ) ஸ்டார்ச்சில்  

(ஈ) யேட்டமின்களில் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. தேங்காைம் ேறுக்கும் வ ாது ேம் கண்களில் கண்ணீர் 

ேரக் காரணமான ோயு ___________ ஆகும். 

2. வைாப்பு ெைாரிக்க நீர், வெங்காய் எண்தணய் மற்றும் 

_____________ வெயேப் டுகின்ைது. 

3. உழேனின் ேண் ன் என அயழக்கப் டுேது 

__________ ஆகும். 

4. சுற்றுச் சூழலுக்கு உகந்ெயே ______________ 

உரங்கள் ஆகும். 
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5. இைற்யக  யைக்கு உொரணம் _____________ 

ஆகும். 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. தைறிவூட்டப் ட்ட பீனால் கிருமிோசினிைாக 

 ைன் டுகின்ைது. 

2. ஜிப்ைம் மருத்துேத் துயையில் அதிகளவு 

 ைன் டுகின்ைது. 

3. ஜிப்ைத்யெ சூடு டுத்துேென் மூலம்  ாரிஸ்ைாந்து 

கியடக்கின்ைது. 

4. ஒட்டும்த ாருள் என் து இரு த ாருள்கயள 

ஒன்வைாதடான்று பிரிக்கப்  ைன் டுகின்ைது. 

5. NPK என் து ொேரங்களுக்கான முென்யமச் ைத்துக்கள் 

ஆகும். 

IV. த ாருத்துக: 

1. வைாப்பு - அ. C6H5OH  

2. சிதமண்ட் - ஆ. CaSO4.2H2O 

3. உரங்கள் - இ NaOH 

4. ஜிப்ைம் - ஈ. RCC 

5. பீனால் - உ. NPK 

V. ஒப்புயம ெருக: 

1. யூரிைா : கனிம உரம் :: மண்புழு உரம் : __________ 

2. ____________ : இைற்யக ஒட்டும் த ாருள் : : 

தைவலா வடப் : தைைற்யக ஒட்டும்த ாருள் : 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. விலங்கு தகாழுப்பும் ொேர எண்யணயும், 2. வைாடிைம் 

யைட்ராக்யைடு, 3. தகட்டிப் டும் ென்யமயை 

ொமெப் டுத்ெ, 4. கார் ாலிக் அமிலம், 5. ஸ்டார்ச்சில் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. புவராஃவ ன் ெைால் ஆக்யைடு, 2. வைாடிைம் 

யைட்ராக்யைடு, 3. மண்புழு, 4. இைற்யக அல்லது கரிம 

உரங்கள், 5. நீரில் கயரக்கப் ட்ட ஸ்டார்ச் 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. குயைந்ெ அடர்வுயடை, 2. சிதமண்ட் உற் த்தியில், 3. ைரி, 

4.ஒட்ட, 5. ைரி 

IV. த ாருத்துக: 

1. இ, 2. ஈ, 3. உ, 4. ஆ, 5. அ  

V. ஒப்புயம ெருக: 

1. இைற்யகஉரம், 2. நீரில் கயரக்கப் ட்ட ஸ்டார்ச் 

 

6th Science Lesson 18 

18] ேமது சுற்றுச்சூழல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

நீர்ோழ் காட்சிைகம் (Aquarium) : மீன்கள், பிை நீர்ோழ் 

உயிரினங்கள் மற்றும் நீர்ோழ் ொேரங்கயள  ராமரிக்கும் 

இடம் நீர்;ோழ் காட்சிைகம் (Aquarium) எனப் டுகிைது. இது 

ஒரு சிறிை தொட்டிைாகவோ அல்லது  ல த ரிை தொட்டிகள் 

யேக்கப் ட்ட ஒரு கட்டிடமாகவோ இருக்கலாம். 

நிலோழ் காட்சிைகம் (Terrarium): நிலோழ் உயிரினங்கள் 

மற்றும் ொேரங்கயளக்  ராமரிக்கும் இடம் அல்லது 

அயமப்பு நிலோழ் காட்சிைகம் (Terrarium) எனப் டுகிைது. 

இங்கு இைற்யகைான சூழ்நியல மண்டலத்தியனப் 

வ ால ேடிேயமக்கப் ட்டு, கட்டுப் டுத்ெப் ட்ட சூழலில் 

விலங்குகளும், ொேரங்களும் காட்சிப் டுத்ெப் டுகின்ைன. 

நீர்ோழ் காட்சிைகம் மற்றும் நில ோழ்காட்சிைகம் 

ஆகிையே விலங்குகயளயும், ொேரங்கயளயும் 

தேருக்கமாக உற்று வோக்க உெவுகின்ைன. 

அலங்காரத்திற்காகவும் இயே  ைன் டுகின்ைன. 

 யடப் ாக்க மறு ைன் ாடு:  யடப் ாக்க மறு ைன் ாடு 

அல்லது உைர்சுழற்சி என் து கழிவுப்த ாருள்கள் அல்லது 

வெயேைற்ை த ாருள்கயள, உைர்ெரமான மற்றும் சுற்றுச் 
சூழல் மதிப்புயடை த ாருள்களாக மாற்றிப்  ைன் டுத்துெல் 

ஆகும். ோம் ஒரு த ாருயள உைர்சுழற்சி தைய்யும் வ ாது 

அெற்கு ோம் வேறு  ைன் ாட்டியனத் ெருகிவைாம். (எ.கா) 
 ைன் டுத்திை டைர்கயள அமரும் ோற்காலிைாக 

மாற்றுெல்.  ைன் டுத்திை தேகிழிப்  ாட்டில்கயள வ னா 
ொங்கிைாக மாற்றிப்  ைன் டுத்துெல். 

உலகளவில் தினந்வொறும் ஒவ்தோரு மனிெனும் 

உருோக்கும் கழிவுகளின் அளவு எவ்ேளவு தெரியுமா? 
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இந்திைாவில் ஒவ்தோருேரும் உருோக்கும் கழிவுகளின் 

ைராைரி அளவு 0.45 கிவலா கிராம். இது ஒப்பிடுயகயில் 

குயைோன அளோக இருந்ொலும், மக்கள் தொயக 

அதிகமுள்ள இந்திை ோட்டு மக்களினால் உருோக்கப் டும் 

தமாத்ெ கழிவுகயளக் கருத்தில் தகாண்டால், அேற்யை 

எத்ெயன ேண்டிகளில் ஏற்ை வேண்டும்? ேண்டிகள் 

ேரியைைாக நிற்கும் தூரத்யெக் கணக்கிட்டால், அது 2800 

கிவலா மீட்டயரத் ொண்டும். இது கன்னிைாகுமரியிருந்து 

தடல்லி ேயர உள்ள இயடவிடாெ தூரத்யெக் குறிக்கிைது. 

(ேடப் ெற்குக் கூட இடமிருக்காது இயெக் கருத்தில் 

தகாள்ள வேண்டும்). எனவே இைன்ை ேயர கழிவுகயளக் 

குயைத்ெல் அேசிைம் ஆகும். ஒவ்தோரு ோளும் 532 

மில்லிைன் கிவலா திடக்கழிவுகள் இந்திைாவில் உற் த்தி 

தைய்ைப் டுகிைது. 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ேன்னீர் சூழ்நியல மண்டலம் எது எனக் கண்டுபிடித்து 

எழுதுக: 

(அ) குளம்  

(ஆ) எரி  

(இ) ேதி  

(ஈ) இயே அயனத்தும். 

2. உற் த்திைாளர்கள் எனப் டு யே 

(அ) விலங்குகள்  

(ஆ)  ையேகள்  

(இ) ொேரங்கள்  

(ஈ)  ாம்புகள் 

3. உயிரினச் சியெவிற்கு உள்ளாகும் கழிவு 

(அ) தேகிழி  

(ஆ) வெங்காய் ஓடு  

(இ) கண்ணாடி  

(ஈ) அலுமினிைம் 

4. காற்றிலும், நீரிலும் ஏற் டக்கூடிை விரும் த்ெகாெ 

மாற்ைங்கயள இப் டியும் அயழக்கலாம். 

(அ) மறுசுழற்சி  

(ஆ) மீண்டும்  ைன் டுத்துெல்  

(இ) மாசு ாடு  

(ஈ)  ைன் ாட்யடக் குயைத்ெல் 

5. கயளக்தகால்லிகளின்  ைன் ாடு __________ 

மாசு ாட்யட உருோக்கும். 

(அ) காற்று மாசு ாடு 

(ஆ) நீர் மாசு ாடு  

(இ) இயரச்ைல் மாசு ாடு  

 (ஈ) இேற்றில் எதுவும் இல்யல 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ொேரங்கயள உண் யே ____________ நியல 

நுகர்வோர்கள் ஆகும். 

2. தேப் நியல, ஒளி மற்றும் காற்று வ ான்ையே 

_________ காரணிகள் ஆகும். 

3. __________ என்ை நிகழ்வின் மூலம் கழிவுப் 

த ாருள்களிலிருந்து புதிை த ாருள்கயள உருோக்கலாம். 

4. நீர் மாசு ாடு மனிெனுக்கு ____________ வோயை 

உருோக்குகிைது. 

5. 3R என் து  ைன் ாட்யடக் குயைத்ெல், 

____________ மற்றும் மறுசுழற்சி ஆகிைேற்யைக் 

குறிக்கிைது. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. கடல் சூழ்நியல மண்டலத்திற்கு  சிபிக் த ருங்கடல் ஓர் 
எடுத்துக்காட்டாகும். 

2.  ாக்டீரிைாக்கள் மற்றும் பூஞ்யைகள் ஆகிைன 

சியெப் யேகள் என அயழக்கப் டுகின்ைன. 

3. மனிெக் கழிவுகளும், விலங்கினக் கழிவுகளும், 

உயிரினச் சியெவிற்கு உட் டாெ கழிவுகளுக்கு 

எடுத்துக்காட்டுகளாகும். 

4. அளவுக்கு அதிகமாக கயளக் தகால்லிகயளப் 

 ைன் டுத்தினால் ஒலி மாசு ாடு உருோகும். 

5.  ள்ளியின் திடக்கழிவு வமலாண்யம விதிகளின் டி, 

கழிவுகயள ோம் இரண்டு ேயககளாகப் பிரிக்க 

வேண்டும். 

IV. த ாருத்துக: 

1. உயிரினக் கூறுகள் - அ. நிலோழ் சூழ்நியல மண்டலம் 

2. ைாக்கயடக் கழிவுகள் - ஆ. நில மாசு ாடு 



 

6th To 10th DYK - Book Back                                                                                                            Science - TM 

Winmeen E Learning                                                                                             32 

3. தைைற்யக உரங்கள் - இ. காற்று மாசு ாடு 

4.  ாயலேனம் - ஈ. நீர் மாசு ாடு 

5. புயக - உ. விலங்குகள் 

V. ைரிைான ேரியையில் எழுதி, உணவுச்ைங்கிலியை 

உருோக்கு: 

1. முைல் - வகரட் - கழுகு –  ாம்பு 

2. மனிென் - பூச்சி – ஆல்கா – மீன் 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. இயே அயனத்தும், 2. ொேரங்கள், 3. வெங்காய் ஓடு, 4. 

மாசு ாடு, 5. நீர் மாசு ாடு 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. முெல்நியல, 2. உயிரற்ை, 3. மறுசுழற்சி, 4. 

ேயிற்றுப்வ ாக்கு, 5. மீண்டும்  ைன் டுத்துெல்  

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. ைரி, 2. ைரி, 3. உட் டும், 4. நீர் மாசு ாடு, 5. ைரி 

IV. த ாருத்துக: 

1. உ, 2. ஈ, 3. ஆ, 4. அ, 5. இ 

V. ைரிைான ேரியையில் எழுதி, உணவுச்ைங்கிலியை 

உருோக்கு: 

1. வகரட் - முைல் -  ாம்பு- கழுகு 

2. ஆல்கா – பூச்சி –– மீன்–– மனிென் 

 

6th Science Lesson 19 

19] அன்ைாட ோழ்வில் ொேரங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

உலக உணவு தினம் அக்வடா ர் 16. அயனேருக்கும் 

உணவுப்  ாதுகாப்ய யும் ைத்துணவின் வெயேயையும் 

ேலியுறுத்தி இந்ோள் கயடபிடிக்கப் டுகிைது. ஐக்கிை 

ோடுகள் அயேயின் உணவு மற்றும் வேளாண் நிறுேன 

அயமப்பு ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஒரு கருப்த ாருயள 

யமைமாகக் தகாண்டு இத்தினத்தியனக் 

தகாண்டாடுகிைது. இந்ெ ஆண்டின் கருப்த ாருள்  ற்றி 

உனது ஆசிரிைரிடம் வகட்டு அறிந்து தகாள். 

உலகளவில் கனிகள் மற்றும் காய்கறிகள் உற் த்தியில் 

இந்திைா இரண்டாம் இடத்யெ ேகிக்கிைது. 

இந்திைாவில் வமற்கு ேங்காளம், அஸ்ைாம், ஒடிைா, பீகார், 

உத்திரப்பிரவெைம், திரிபுரா மற்றும் வமகாலைா ஆகிை ஏழு 

மாநிலங்களில் ைணல்  யிரிடப் டுகின்ைது. வமற்கு 

ேங்காளம் மட்டும் இந்திை ைணல் உற் த்தியில், 50 

விழுக்காடு உற் த்தி தைய்கிைது. 

மரக்கட்யடகளிலிருந்து தமல்லிைொகச் சீவி 

எடுக்கப் டுகின்ை மரத்ெகடுகயள உரிை ேயகயில் 

ஒன்றின் வமதலான்று அடுக்கடுக்காக ஒட்டி 

உருோக்கப் டுேவெ ஒட்டுப் லயக (Ply Wood) ஆகும். இது 

ஒருேயகக் கூட்டு மரப் (Composite Wood)  லயக ஆகும். 

 ாலக்கீயர: மூட்டு முடக்குோெம் என் து அயனத்து 

ேைதினருக்கும் மூட்டு மற்றும் முழங்கால்  ாதிப்ய  

ஏற் டுத்தும் ஒரு வோைாகும். இந்ெ வோய்க்கான 

மருந்தியன  ாலக்கீயரயிலிருந்து ெற்வ ாது மத்திை 

மருந்து ஆராய்ச்சி நிறுேன (CDRI – Central Drug Research 

Institute – Lucknow) விஞ்ஞானிகள் ோவனா 
உருோக்கத்தின் (Nano Formulation) மூலம் 

உருோக்கியுள்ளனர். 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ொேரங்களின் மகரந்ெச் வைர்க்யகக்கு உெவும்  ையே. 

(அ) ோத்து  

(ஆ) கிளி  

(இ) ஓைனிச்சிட்டு  

(ஈ) புைா 

2. இைற்யகைான தகாசு விரட்டி 

(அ) ஜாதிக்காய்  

(ஆ) மூங்கில்  

(இ) இஞ்சி  

(ஈ) வேம்பு 

3. பின்ேருேனேற்றுள் எது வேர் அல்ல? 
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(அ) உருயளக்கிழங்கு  

(ஆ) வகரட்  

(இ) முள்ளங்கி  

(ஈ) டர்னிப் 

4. பின்ேருேனேற்றுள் எது யேட்டமின் ‘C’ 
குயை ாட்யடப் வ ாக்குகிைது? 

(அ) தேல்லி  

(ஆ) துளசி  

(இ) மஞ்ைள்  

(ஈ) வைாற்றுக் கற்ைாயழ 

5. இந்திைாவின் வெசிை மரம் எது? 

(அ) வேப் மரம்  

(ஆ)  லா மரம்  

(இ) ஆலமரம்  

(ஈ) மாமரம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. ஒவ்தோரு ஆண்டும் அக்வடா ர் _____________ஆம் 

ோள் உலக உணவு தினமாகக் தகாண்டாடப் டுகிைது. 

2. ____________ தேைவு ோருக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். 

3. ோன் ெமிழ்ோட்டின் மாநில மரம். ோன் ைார்? 

______________ 

4. _______ இயலயின் ைாறு இருமயலயும், மார்புச் 
ைளியையும் குணமாக்குகிைது. 

5. அேயரக் கடும் த்யெச் ைார்ந்ெ ொேரங்களின் 

உண்ணக் கூடிை வியெகள் _________ 

எனப் டுகின்ைன. 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. அழகிற்காக ேளர்க்கப் டும் ொேரங்கள் தமன்கட்யடகள் 

என அயழக்கப் டுகின்ைன. 

2.  ட்டுப்புழுக்கள் மல்த ரி இயலயை உணோக 

உட்தகாள்கின்ைன. 

3. அலங்காரத் ொேரமாகக் காலிபிளேர் ொேரம் 

 ைன் டுகிைது. 

4. வகாயட காலத்திற்குப்  ருத்தி உயடகள் ஏற்ைென்று. 

5. கரும்புத் ொேரம் உயிரி எரித ாருளாகப்  ைன் டுகிைது. 

IV.த ாருத்துக: 

1. ோர்ெரும் ொேரம் - அ] கிருமி ோசினி 

2. ேன்கட்யட - ஆ] ேறுமணப் த ாருள் 

3. வேம்பு - இ] ைணல் 

4. ஏலக்காய் - ஈ] ொனிைம் 

5. கம்பு - உ] வெக்கு 

V. ஓப்பிடுக: 

1. மாம் ழம் : கனி : : மக்காச்வைாளம் : ______________ 

2. தென்யன : ோர் :: வராஜா : ________ 

3. வெனீக்கள் : மகரந்ெச் வைர்க்கயகைாளர் :: மண்புழு : 

_____________ 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. ஓைனிச்சிட்டு, 2. வேம்பு, 3. உருயளக்கிழங்கு, 4. தேல்லி, 

5. ஆலமரம் 

II. வகாடிட்ட இடங்கயள நிரப்புக: 

1. 16, 2.  ருத்தி, 3.  யனமரம், 4. துளசி, 5.  ருப்புகள் 

III. ைரிைா அல்லது ெேைா எனக் குறிப்பிடுக: ெேைான 

ோக்கிைத்யெ திருத்தி எழுதுக 

1. அலங்காரொேரங்கள், 2. ைரி, 3. தைம் ருத்தி, 4. ஏற்ைது, 5. 

ைரி  

IV.த ாருத்துக: 

1. இ, 2. உ, 3. அ, 4. ஆ, 5. ஈ 

V. ஓப்பிடுக: 

1. ொனிைம், 2. மலர், 3. மண்ேளம் அதிகரிப் ாளர்  
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6th Science Lesson 20 

20] ேன்த ாருளும் தமன்த ாருளும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

இயணைம்  ைன் ாட்டிற்கு ேருேெற்கு முன்வ  

மின்னஞ்ைல்  ைன் ாட்டில் இருந்ெது. 

திைந்ெ மூல தமன்த ாருள் ெைாரித்ெயலயும் 

 ைன் டுத்ெயலயும் ஊக்குவிக்கும் நிறுேனம் Open 

Source Initiative 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. யமைச்தைைலகப் த ட்டியினுள் காணப் டாெது எது? 

(அ) ொய்ப் லயக  

(ஆ) SMPS  

(இ) RAM  

(ஈ) MOUSE  

2. கீழ்ேருேனேற்றுள் எது ைரிைானது? 

(அ) இைக்க தமன்த ாருள் மற்றும்  ைன் ாட்டு 

தமன்த ாருள். 

(ஆ) இைக்க தமன்த ாருள் மற்றும்  ண் ாட்டு 

தமன்த ாருள் 

(இ) இைக்கமில்லா தமன்த ாருள் மற்றும்  ைன் ாட்டு 

தமன்த ாருள். 

(ஈ) இைக்கமில்லா தமன்த ாருள் மற்றும்  ண் ாட்டு 

தமன்த ாருள் 

3. LINUX என் து 

(அ) கட்டண தமன்த ாருள்  

(ஆ) ெனி உரியம தமன்த ாருள் 

(இ) கட்டணமில்லா மற்றும் ெனி உரியம தமன்த ாருள் 

(ஈ) கட்டற்ை மற்றும் திைந்ெ மூல தமன்த ாருள் 

4. கீழ்ேருேனேற்றுள் எது கட்டண மற்றும் ெனி உரியம 

தமன்த ாருள்? 

(அ) WINDOWS  

(ஆ) MAC OS  

(இ) Adobe Photoshop  

(ஈ) இயே அயனத்தும் 

5. ________ என் து ஒரு இைங்குெளமாகும். 

(அ) ANDROID  

(ஆ) Chrome  

(இ) Internet  

(ஈ) Pendrive 

II. த ாருத்துக: 

1. MAC OS - அ] இலேை மற்றும் கட்டற்ை தமன்த ாருள் 

2. Software - ஆ] கட்டண மற்றும் ெனி உரியம 

தமன்த ாருள் 

3. Hardware - இ] உள்ளீட்டு கருவி 

4. Keyboard - ஈ] RAM 

5. LINUX - உ] Geogebra 

வியடகள்: 

I. ைரிைான வியடயைத் வெர்ந்தெடுக்கவும்: 

1. MOUSE, 2. இைக்க தமன்த ாருள் மற்றும்  ைன் ாட்டு 

தமன்த ாருள், 3. கட்டற்ை மற்றும் திைந்ெ மூல 

தமன்த ாருள், 4. இயே அயனத்தும், 5. ANDROID  

II. த ாருத்துக: 

1. ஆ, 2. உ, 3. ஈ, 4. இ, 5. அ  

 

 

 

 

 


