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டி.இ.டி அறிவுக்கான அரங்கம்: 

மரம்:  

*  கஶற்றம தூய்றப் படுத்துலது - ங்கள். 

*  நது லடீுகரில் உள்ர கதவு, ஜன்னல், நஶற்கஶயஷ பபஶன்ம பபபேம்பஶயஶன 

பபஶபேள்கள் பெய் பதறலப்படுலது - க்கட்றைகள். 

*  இில் படுக்றககள், பைகுகள் பெய்ப் பன்படும் ம் - றபன் ம். 

*  ஶட்டு லண்டிின் பஶகங்கள் பெய்ப் பன்படும் ம் - கபேபலய ம் 

*  றதயம், கஶகஷதம் பெய்ப் பன்படும் ம் - பெகயஷப்ைஸ் 

*  தீப்பபட்டி, தீக்குச்ெஷ, ெஷறுபபஶம்றகள், பஞ்சு பத்றதகள், தறயறை 

பெய்ப் பன்படும் ம் - இயலம் ம். 

 

*  லிறரஶட்டுச் ெஶஶன்கள் ,கஷரிக்பகட் ட்றைகள் பெய்ப் பன்படும் ம் 

- லில்பயஶ 

*  பைன்னிஸ் ற்றும் வஶக்கஷ ட்றைகள் பெய்ப் பன்படும் ம் - ல்பரி. 

*  லிலெஶம் ன்பது - ஏர் அமஷலியஶகும். 

*  ன்? தற்கு? ப்படி? ன்ம லினஶக்கலக்கு லிறைக்கஶை பற்பகஶள்லம் 

அறனத்து லறகச் பெல்பஶடுகலம் - அமஷலில் ஆகும். 

*  பூஷ, லிண்பலரி, அதஷல் உள்ர பகஶள்கள், லிண்ீன்கள், அலற்மஷன் 

இக்கம், பலரிச்ெம், ஏறெ ன லிரிலறைபம் அமஷலில் - இற்பில். 

*  லியங்குகறரப் பற்மஷ படிப்பது - லியங்கஷல். 

*  நஶம் பன்படுத்தும் பபஶபேள்கள் உபயஶகஶ? அபயஶகஶ? அதன் தன்ற? 

சுறல? அஷயஶ? கஶஶ?, பநடிகள் ன்ன? ன்று ஆஶய்லது - பலதஷில் 

*  உிபேள்ரறலப் பற்மஷ அதஶலது பெடி, பகஶடி, ம், லடீ்டு லியங்குகள், 

நீர்லஶழ் உிரினங்கள், கண்டக்குத் பதரிஶத தண்டிரிகள் 

பபஶன்மலற்றமப் பற்மஷ படிப்பது - உிரில். 

*  பெடி பகஶடிகள், ங்கள் பற்மஷ படிப்பது - தஶலலில். 

*  ஆறைகள், பன்படுத்தும் கிறு, ெஶக்குப் றபகள் பபஶன்மலற்றம 

லறங்குலது - தஶலங்கள். 

*  நஶம் உடுத்தும் ஆறைகள் ஶர் தந்த பரிசு - பபேத்தஷ 
*  பத்றத, தறயறை, பஶய், லிரிப்புகள் பபஶன்மலற்றம உபேலஶக்க 

பன்படும் தஶலம் - நஶர்த்தஶலங்கள். 

*  உைவு பதஶைர்பஶன பதஶறஷல்கள் அறனத்தும் றத நம்பி உள்ரன - தஶலம் 

*  பேத்துல குைம் நஷறமந்த தஶலங்கறர - பயஷறககள் ன்கஷபமஶம். 

*  கஷபேஷ நஶெஷனிி், உைல் அறகுக்கஶக பன்படும் பயஷறக - ஞ்ெள். 
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*  பெஷறத் தூண்டுலதற்கும், பெரிஶஷன்றற ீக்குலதற்கும் பன்படும் 

பயஷறக - பிண்றை. 

*  பதஶண்றைக் ககப்றப நீக்க பன்படும் பயஷறக - ஷரகு. 

*  பெரிஶனக் பகஶரஶறுகறர நீக்கும் பயஷறக - இஞ்ெஷ. 
*  லிறு பதஶைர்பஶன பிச்ெறனகறர நீக்கும் பயஷறக - லெம்பு 

*  ெரி, கஶய்ச்ெல், பகஶறற பபஶன்மலற்றம நீக்கும் பயஷறக - துரெஷ. 
*  கஷபேஷி் நஶெஷனி, உைலுக்கு குரிர்ச்ெஷறபம், லிற்றுப் பூச்ெஷற நீக்கும் 

பயஷறக - பலம்பு. 

*  ஶர்புச்ெரி, பகஶறற, ெரித்பதஶல்றயகறர நீக்கஷ உைலுக்கு பயன் தபேம் 

பயஷறக - தூதுலறர. 

*  ஞ்ெள் கஶஶறய நீக்கும் பயஷறக - கஸறஶபநல்யஷ. 
*  லிர்றல பபபேக்கும், பகஶறறற அகற்றும், கஶய்ச்ெறய நீக்கும் பயஷறக - 

ஏலல்யஷ. 
*  லஶய்ப் புண்றை நீக்கவும், உைம்பிற்கு குரிர்ச்ெஷறபம் தபேம் பயஷறக - 

பநல்யஷக்கஶய். 

*  இத்தம் தூய்றறை நஶம் உண்ை பலண்டி கஶய் - பநல்யஷ 
*  குரில் பெஶப்பு, பகப் பவுைர், பூச்சு, லஶெறனத் தஷலிம் பபஶன்ம அறகு 

ெஶதனப் பபஶபேள்கள் தஶரிப்பில் பக்கஷ பங்கு லகஷப்பது -  யர்கள். 

*  ந்தத் தஶலத்தஷன் லிறதப் பகுதஷ உைலஶகப் பன்படுலது - துலற. 

*  எபே தர்ப்பூெைிப் பறத்தஷயஷபேந்து த்தறன தர்ப்பூெைிகச் பெடிகறர 

உற்பத்தஷ பெய்து, 180 ைன் றைபள்ர தர்ப்பூெைிகறரப் பபமயஶம் - 6,00,000 

*  தீப்பற்மஶத பட்வுட் ம் - பெம்ம். 

*  ஷகப் பபரி பூப்பூக்கும் தஶலம் - ஶஃப்பயெஷஶ. இறல எபே ீட்ைர் லிட்ைம் 

பகஶண்ைது. 

*  ஆப்பிரிக்கஶலின் ஜஷம்பஶப்பல நஶட்டில் உள்ர பபஶபஶப் ன்னும் ங்கரின் 

தண்டுப்பகுதஷ ஷகவும் அகயஶனறல. 

*  ஜஷம்பஶப்பல நஶட்டில் பபபேந்து நஷறுத்தஶக ந்த த்தஷன் தண்டுப் பகுதஷகள் 

அறந்துள்ரன - பபஶபஶப். 

*  பறம் லறக ங்கரிபயப நீண்ை கஶயம் லிறரச்ெல் தபேம் ம் - ஆஞ்சு 

ம் (400 ஆண்டுகள்) 

*  பலற்மஷறயக்கு புகழ் பபர் ஊர் - கும்பபகஶைம். 

*  துறக்கு புகழ் பபற்ம யர் - ல்யஷறக 

*  தஞ்றெக்கு அதஷகம் லிறரபம் பிர் - பநல் 

*  இந்தஷஶலின் நறுைப் பபஶபேள்கரின் பதஶட்ைம் ன்று அறறக்கப்படுலது - 

பகரஶ. 
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*  தஶலத்தண்டின் கபேநஷமஶன றப்பகுதஷ வ்லஶறு அறறக்கப்படுகஷமது? - 

லன்கட்றை 

*  தஶலத்தண்டின் பன்றஶன பலரிப்பகுதஷ வ்லஶறு 

அறறக்கப்படுகஷமது? - பன்கட்றை 

*  பன்கட்றை தஶலத்தஷன் நீரிறனக் கைத்த உதவுகஷமது. 

*  தஶலங்கலக்கு லயஷறறபம், கடினத்தன்றறபம் உறுதஷறபம் 

அரிப்பது - லன்கட்றை 

*  பன்கட்றைற லிை அதஷக உறுதஷஶனது - லன்கட்றை 

*  லன்கட்றைற றலபல்யஶம் ெஷறதப்பதஷல்றய - பூஞ்றெகள், 

கறஶன்கள், துறரிடும் பூச்ெஷகள். 

*  லன்கட்றைில் கஶைப்படுலது - பிெஷன், அக்கு, பழஷன் ற்றும் 

ண்பைய் 

*  லன்கட்றை - கடினத் தன்றபம், பூஞ்றெகறர தஷர்க்கும் தன்றபம் 

பகஶண்ைது. 

*  அதஷக பபேபகறும் தன்றபம், கட்டுஶனப் பைிகலக்கும் பன்படுலது - 

லன்கட்றை. 

*  நஶர் ன்பது தஶலங்கரியஷபேந்து பபமப்படும் நீண்ை பல்யஷ உறுதஷஶன 

இறறஶகும். 

*  பற்பும நஶர்கலக்கு டுத்துக்கஶட்டு - பபேத்தஷ, பதங்கஶய் இயலம் பஞ்சு 

(லிறதின் பற்புமத்தஷல் இபேந்து பபமப்படுகஷமது) 

*  இறயகரில் இபேந்து பபமப்படும் நஶர்கள் - இறய நஶர்கள் (அன்னஶச்ெஷ, 
கற்மஶறற) 

*  தஶலத்தஷன் தண்டுப் பகுதஷியஷபேந்து பபமப்படும் நஶர்கள் - தண்டு நஶர்கள் ( 

ெைல்) 

*  நஶபேக்கஶக ட்டுஷன்மஷ பலறு ெஷய பன்பஶடுகலக்கஶக லரர்க்கப்படும் 

தஶலம் - பவம்ப் ன்ம ெைல் தஶலம். 

*  பவம்ப் ன்ம ெைல் தஶலத்தஷல் 85 ெதலிகஷதம் பெல்லுபயஶஸ் உள்ரதஶல் 

உிரி பிரஶஸ்டிக் தஶரிக்க பன்படுத்தப்படுகஷமது. 

*  ண்ைில் க்கும் தன்றபறைது - உிரி பிரஶஸ்டிக். 

*  இஞ்ெஷ, ஞ்ெள் பபஶன்ம தஶலங்கள் தண்டுப் பகுதஷ தறக்குக் கஸழ் உள்ரறல. 

இறலப உைறலச் பெஷக்கும் பலறயறச் பெய்கஷமது. 

*  தஷறகத்தஷல் கஷபேஷ்ைகஷரி ஶலட்ைத்தஷல் ஆண்டுக்கு 50,000 பதல் 75,000 

ைன் ஶம்பறக்கூழ் (Mango pulp) பலரிநஶடுகலக்கு ற்றுதஷ பெய்ப்படுகஷமது.  
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உடலியல்:  

*  உைலுக்கு ஊட்ைத்றதத் தபேம் பபஶபேள்கறர உைவு ன்கஷபமஶம்.  

*  உைலில், உைலுக்குத் பதறலஶன ெத்துக்கறரப ஊட்ைச்ெத்துகள் னக் 

கூறுகஷபமஶம். 

*  உைலுக்கு ஆற்மல் அரிப்பறல - கஶர்பபஶறவட்பட்டுகள். பகஶலப்பு. 

*  லரர்ச்ெஷற அரிக்கக் கூடிறல - புதங்கள் 

 

*  உையஷல் பெல்கறர எலங்குபடுத்துபறல - றலட்ைஷன்கள் 

*  உையஷக்கச் பெல்கறர எலங்குபடுத்துபறல - தஶது உப்புகள் 

*  உைறலக் கைத்தவும், உைல் பலப்பத்றத எலங்குப்படுத்துபறல - நீர் 

*  பலள்ரரிக்கஶின் நீரின் அரவு - 95 ெதலிகதம் 

*  பஶயஷல் நீரின் அரவு - 87 ெதலிகதம் 

*  பட்றைில் உள்ர நீரின் அரவு - 73 ெதலிகதம் 

*  கஶரஶனில் உள்ர நீரின் அரவு - 92  ெதலிகதம் 

*  உபேறரக்கஷறங்கஷல் உள்ர நீரின் அரவு - 75 ெதலிகதம் 

*  தர்பூெைிில் உள்ர நீரின் அரவு - 99 ெதலிகதம் 

*  எபே துண்டு பஶட்டிில் உள்ர நீரின் அரவு - 25 ெதலிகதம் 

*  கஶய்கமஷகள், பறங்கறர நறுக்கஷ பின் கலலினஶல், அலற்மஷல் உள்ர 

றலட்ைஷன் ெத்துக்கள் இறக்கப்படுகஷமது. 

*  கஶய்கமஷகள், பறங்கரின் பதஶல்கரில் அதஷகரலில் றலட்ைஷன்கள், தஶது 

உப்புகள் கஶைப்படுகஷன்மன. 

*  றலட்ைஷன் D சூரி எரிின் உதலிபைன் பதஶயஷல் தஶரிக்கப்படுகஷமது. 

*  றலட்ைஷன் A  குறமப்பஶட்டினஶல் ஶறயக்கண் பநஶய் ற்படுகஷமது. 

*  றலட்ைஷன் B  குறமப்பஶட்டினஶல் பபரி-பபரி ன்னும் பநஶய் ற்படுகஷமது. 

*  றலட்ைஷன் C  குறமப்பஶட்டினஶல் ஸ்கர்லி ன்னும் பநஶய் ற்படுகஷமது. 

*  றலட்ைஷன் D  குறமப்பஶட்டினஶல் ரிக்கட்ஸ் ன்னும் பநஶய் ற்படுகஷமது. 

*  றலட்ைஷன் E  குறமப்பஶட்டினஶல் யட்டுத் தன்ற ற்படுகஷமது. 

*  றலட்ைஷன் K  குறமப்பஶட்டினஶல் இத்தம் உறமஶற ற்படுகஷமது. 

*  புதம் குறமபஶட்டினஶல் குலஶளஷபஶர்கள், ஶஸ்ஸ் பபஶன்ம பநஶய்கள் 

ற்படுகஷமது.  

*  கஶல்ெஷம் குறமப்பஶட்டினஶல் லும்பு ற்றும் பல் ெஷறதவு ற்படுகஷமது. 

*  இபேம்பு ெத்து குறமப்பஶட்டினஶல் இத்த பெஶறக ற்படுகஷமது. 
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*  அபஶடின் குறமப்பஶட்டினஶல் பன்கலத்து கறறய ற்படுகஷமது. 

*  அறனத்து ஊட்ைச் ெத்துக்கலம் ெரிஶன லிகஷதத்தஷல் கயந்துள்ர உைபல 

ெரிலிகஷத உைலஶகும். 

*  ஊட்ைச்ெத்து ஷகுந்த உைறல உண்பதஶல் குறமபஶட்டு பநஶய்கறரத் 

தலிர்க்கயஶம். 

*  சூரி எரி, கரிஷய லஶப, நீர், பச்றெம் ஆகஷலற்றமப் பன்படுத்தஷத் 

தஶலங்கள் ஸ்ைஶர்ச் (ெர்க்கற) தஶரிப்பது - எரிச்பெர்க்றக 

*  உைவூட்ைம் ன்பது - உைறல உட்பகஶள்லதல், பெரித்தல், உட்கஷகஷத்தல், 

தன்ஶக்குதல் ன பய நஷறயகறர உறைது. 

*  தனக்குத் பதறலஶன உைறலத் தஶபன தஶரித்துக் பகஶள்லதல் - 

தற்ெஶர்பு ஊட்ை பறம. 

*  தற்ெஶர்பு ஊட்ை பறமக்கு டுத்துக்கஶட்டு - பசுந்தஶலங்கள், பெக்ரினஶ 

*  எட்டுண்ைி உைவூட்ைத்துக்கு டுத்துக்கஶட்டு -கஸ்க்பெட்ைஶ 

*  கஸ்க்பெட்ைஶலின் அமஷலில் பபர் - கஸ்க்பெட்ைஶ ரிஃபரக்ழஶ( ஊர்கரில் 

அறறக்கப்படும் பபர்- அம்றஶர் கூந்தல், ெைதஶரி, தங்கக்பகஶடி) 

*  பும எட்டுண்ைிகள் - பபன், அட்றைப்பூச்ெஷ 
*  அக எட்டுண்ைி - உபேறரப்புல 

*  ெஶறுண்ைி - கஶரஶன் 

*  தஶலங்கறர ட்டுப உண்பது தஶல உண்ைி (ஆடு, ஶடு) 

*  லியங்குகறர ட்டுப உண்பது ஶஷெ உண்ைி (புயஷ)  
*  தஶலங்கறரபம், லியங்குகறரபம் உண்பது அறனத்து உண்ைி (கஶகம்) 

*  பூச்ெஷ உண்டம் தஶலம் - பநப்பந்தஸ், டிபஶெஸஶ, பட்ரிகுபயரிஶ 

*  ஸ்கர்லி பநஶய்க்கஶன அமஷகுமஷ - பல் ஈறுகரில் இத்தம் லடிதல் 

*  ரிக்கட்ஸ் பநஶய்க்கஶன அமஷகுமஷ - லயஷறற்ம லறரந்த லும்பு 

*  யட்டுத் தன்றக்கஶன அமஷகுமஷ - குறந்றதின்ற, பநஶய் தஷர்ப்பு 

தன்ற குறமதல் 

*  இத்தம் உறமஶறக்கஶன அமஷகுமஷ - ெஷமஷ கஶம் ற்படும்பபஶது அதஷக 

இத்தப்பபஶக்கு ற்படுதல். 

*  பன்கலத்து கறறய பநஶய்க்கஶன அமஷகுமஷ - கலத்துப் பகுதஷில் லகீ்கம் 

கஶடதல் 

*  இத்த பெஶறக பநஶய்க்கஶன அமஷகுமஷ - க்கம் லபேதல், உைல் பெஶர்வு. 

*  லும்பு ற்றும் பல் ெஷறதவு பநஶய்க்கஶன அமஷகுமஷ - லும்பு, பற்கரின் 

லயஷற குறமதல். 

*  ஶறயக்கண் பநஶய்க்கஶன அமஷகுமஷ - பஶர்றலக் குறமபஶடு, ங்கஷ 

பலரிச்ெத்தஷல் பஶர்க்க படிஶற. 
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*  பபரி-பபரி பநஶய்க்கஶன அமஷகுமஷ - ஆபஶக்கஷற்ம நம்பு, தறெச் பெஶர்வு. 

*  ஶஸ்ஸ் பநஶய்க்கஶன அமஷகுமஷ - குச்ெஷ பபஶன்ம றக, கஶல்கள், பயஷந்த 

பதஶற்மம், பபரி தறய, றைக் குறமவு, உைல் ற்றும்   பறர லரர்ச்ெஷ 
குறமதல். 

*  குலஶளஷபஶர்கள் பநஶய்க்கஶன அமஷகுமஷ - லரர்ச்ெஷ தறைபடுதல், உப்பி 

லிறு, றக ற்றும் கஶல்கரில் லகீ்கம். 

 

மாற்றம்:  

*  அலத்தஷலிைப்பட்ை சுபேள் கம்பிில் ற்படும் ஶற்மம் - கஶய எலங்கற்ம 

ஶற்மம் 

*  உண்வு பகட்டுப்பபஶதல் ன்பது - லிபேம்பத்தகஶத ஶற்மம். 

*  ெயறல பெஶைஶ நீரில் கறலது - லிபேம்பத்தகஶத ஶற்மம் 

*  இவுபகல் பதஶன்றுதல் - கஶய எலங்கற்ம ஶற்மம் 

*  ெஷய ைிபநம், நஶள்கள், ஶதங்கள் அல்யது ஆண்டுகள் ன நீண்ை பநம் 

நஷகவும் ஶற்மப - பதுலஶன ஶற்மம். 

 

*  பலப்பம் உஷழ் ஶற்மங்கலக்கு டுத்துக்கஶட்டு - குலக்பகஶஸ், 

அபஶனிம் குபரஶறடு நீரில் கறதல் 

*  ஊகஷத்து அமஷ இயஶதது - நஷயநடுக்கம். இறல கஶய எலங்கற்ம 

ஶற்மங்கள். 

*  ஊகஷத்து அமஷ இயக் கூடிது - பபேல நஷறய. இறல கஶய எலங்கு 

ஶற்மங்கள். 

*  அஶலஶறெக்கும் பபரர்ைஷக்கும் இறைப்பட்ை நஶள்கள் -15 

*  எவ்பலஶபே ஶதபம் அஶலஶறெபம், பபரர்ைஷபம் இபத கஶய 

இறைபலரிில் நஷி்கழ்கஷமதஶ? - ஆம் 

*  ீரஶ ஶற்மங்கள் - ெஷய ஶற்மங்கள் நஷகலம்பபஶது ஶற்மறைந்த 

பபஶபேள்கள் தங்கள் இல்பு நஷறயக்கு ீண்டும் தஷபேம்ப இயஶது. 

*  ீள் ஶற்மங்கள் - ெஷய ஶற்மங்கள் நஷகலம்பபஶது ஶற்மறைந்த 

பபஶபேள்கள் தங்கள் இல்பு நஷறயக்கு ீண்டும் தஷபேம்பும். 

*  நஷயக்கரி - சுஶர் 34 பகஶடி ஆண்டுகலக்கு பன் புறதபண்ை ங்கள் பற்பய 

ஶற்மங்கலக்கு உட்பட்டு நஷயக்கரிஶக ஶறுகஷமது. 

*  லிண்பலரிில் பமந்த பதல் இந்தஷப் பபண்ைி - கல்பனஶ ெஶவ்யஶ. 

*  கல்பனஶ ெஶவ்யஶ அபரிக்கஶலின் பகஶயம்பிஶ லிண்கயத்தஷல் 

லிண்பலரிக்குச் பென்ம ஆண்டு - 1997 
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*  ீள் ஶற்மம் - பனிக்கட்டி உபேகுதல், நீர் ஆலிஶதல். 

*  ீரஶ ஶற்மம் - பஶல் திஶகுதல், லிமகு ரிதல், ஶவு இட்யஷஶதல், படி 

நறத்தல். 

*  பலல்க்பஶ(Velcro) கண்டுபிட்த்தலர் - ஜஶர்ஜ் பஸ்ட்ல் 1948 ஆம் ஆண்டு 

கண்டுபிடித்தஶர். 

*  பலல்க்பஶ - றபகள், கஶயைிகள், உறைகள் னப் பயலற்மஷல் 

பன்படுத்தப்படுகஷமது. 

*  அரலடீு - பதரிந்த உறுதஷப்படுத்தப்பட்ை அரபலஶடு, பதரிஶத அரறல 

எப்பிட்டுப் பஶர்ப்பது - அரலடீு னப்படும். 

*  பதரிந்த உறுதஷபடுத்தப்பட்ை அரவு அயகு னப்படும். 

*  பபபேம்பஶயஶன அரவுகள் ண் தஷப்றபபம், அயறகபம் பெர்ந்பத 

பபற்மஷபேக்கும். 

*  ீட்ைர், கஷபயஶகஷஶம், லினஶடி பபஶன்மறல - தஷட்ை அயகுகரஶகும். 

*  நஷரம், நஷறம, கஶயம் - அடிப்பறை அரவுகள் ஆகும். இறல பலறு ந்த 

அரவுகறரக் பகஶண்டும் பபம இயஶது. 

*  FPS பறம - அடி, பவுண்டு, லினஶடி 

*  CGS பறம - பென்டிீட்ைர், கஷஶம், லினஶடி 

*  MKS பறம - ீட்ைர், கஷபயஶகஷஶம், லினஶடி 

*  பன்னஶட்டு அயகு பறம ற்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு - 1960. இதறன SI அயகு 

பறம ன்பர். 

*  நீரத்தஷன் அயகு - ீட்ைர் 

*  நஷறமின் அயகு - கஷபயஶகஷஶம் 

*  கஶயத்தஷன் அயகு - லினஶடி 

*  1ீட்ைர் = 1000 ஷல்யஷீட்ைர் பகஶைைது. 

*  1ீட்ைர் = 100 பென்டிீட்ைர் பகஶண்ைது. 

*  1கஷபயஶீட்ைர் =1000 ீட்ைர் பகஶண்ைது. 

*  ையஷல் உள்ர பபேப்பபஶபேரின் அரறலலிை அரிெஷ, பஞ்சு பபஶன்மலற்மஷன் 

பபேப்பபஶபேரின் அரவு குறமலஶனது. 

*  எபே பட்ரிக் ைன் ன்பது 1000 கஷபயஶகஷஶம். 

*  எபே ைி = 3600 லினஶடிகறரக் பகஶண்ைது. 

*  எபே குலிண்ைஶல் = 100 கஷபயஶகஷஶம் பகஶண்ைது. 

*  எபே லினஶடி = 1000 ஷல்யஷ லினஶடி பகஶண்ைது. 

*  எபே லினஶடி = 1000000 றக்பஶ லினஶடி பகஶண்ைது. 

*  தங்கத்தஷன் நஷறமற அரக்க கஷஶம் ன்ம அயறகப் பன்படுத்துகஷபமஶம். 

*  ஶத்தஷறகரில் உள்ர பலதஷப்பபஶபேள்கரின் நஷறம - ஷல்யஷ கஷஶம் ன்ம 
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அயகஶல் குமஷப்பிடுகஷபமஶம். 

*  கபேம்பின் நஷறமற அரக்க ைன் ன்ம அயறகப் பன்படுத்துகஷபமஶம். 

*  அரிெஷ, ெர்க்கற பபஶன்மலற்றம அரக்க கஷபயஶகஷஶம் ன்ம அயறகப் 

பன்படுத்துகஷபமஶம். 

*  பூஷின் நஷறமறப்பபஶல் சூரின் 3,20,000 ைங்கு அதஷக நஷறம பகஶண்ைது. 

*  பஶபபஶலின் தந்றத னப்படுபலர் - ெக் அெஷபஶ. 

*  பஶபபஶ ன்பது பியஷப்றபன்ஸ் பஶறஷச் பெஶல். 

*  பஶபபஶலின் பறரஶக பெல்படுலது - ஷன்னடச் ெஷல்லு(Chip) 

*  பநத்றதப் பபஶபேத்துப் பபஶபேத்துப் பபஶபேரின் நஷறய ஶறுலபத இக்கம் 

ஆகும். 

*  பபஶபேத்து எபே பபஶபேரின் நஷறய ஶமஶல் இபேந்தஶல், அது எய்வு 

நஷறயில் உள்ரது ன்கஷபமஶம். 

*  எய்வும் இக்கபம் என்மஷற்பகஶன்று பதஶைர்புறைது. 

*  பநர்பகஶட்டு இக்கத்தஷற்கு டுத்துக்கஶட்டு - தஶபன லிலம் பபஶபேரின் 

இக்கம், ஷன்தூக்கஷின் இக்கம்(Lift) 

*  லட்ை இக்கத்தஷற்கு டுத்துக்கஶட்டு - கடிகஶ பள்பறனின் இக்கம், 

ஷன்லிெஷமஷின் இமக்றககரில் பதனும் எர் இைத்தஷல் குமஷக்கப்பட்ை 

புள்ரிின் இக்கம். 

*  சுறற்ெஷ இக்கத்தஷற்கு டுத்துக்கஶட்டு - பம்பத்தஷன் இக்கம், 

ஷன்லிெஷமஷின் இக்கம், குறை இஶட்டினத்தஷன் இக்கம். 

*  ெஸறயவு இக்கத்தஷற்கு டுத்துக்கஶட்டு - ஊஞ்ெயஷல் ஆடும் ெஷறுஷின் 

இக்கம், சுலர் கடிகஶ ஊெயஷன் இக்கம், சுண்டிலிைப்பட்ை   லறீைக் 

கம்பிின் இக்கம், பூஷறச் சுற்மஷ லபேம் நஷயலின் இக்கம், சூரிறனச் 

சுற்மஷ லபேம் பூஷின் இக்கம். 

*  தன்னிச்றெஶன இக்கத்தஷற்கு டுத்துக்கஶட்டு பதஶட்டிில் நீந்தும் ீனின் 

இக்கம், கஶல் பந்தஶட்ைக்கரத்தஷல் உள்ர பந்தஷன் இக்கம். 

*  அயகுகறர லரிறெப்படுத்துக: லினஶடி, நஷஷைம், ைி, லஶம், ஶதம், 

ஆண்டு, ஷல்யஷ லினஶடி, றக்பஶ லினஶடி.  

*  நீரில் லஶலம் லியங்குகரில் ஷகப்பபரிதஶன நீயத்தஷஷங்கயத்தஷன் நீரம் - 

30 ீட்ைர் லற இபேக்கும். 
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ஒளியியல் :  

ஒளியியல் 

*  பூஷ நஷறயஶக இல்யஶல் தன்றனத்தஶபன சுற்மஷக் பகஶண்டு 

சூரிறனபம் சுற்மஷ லபேகஷமது ன்ம பகஶப்பர் நஷக்கஸ் கபேத்தஷறன ஶர் 

தன்னுறை ஆய்வுகள் பயம் நஷபைபித்தஶர் - கயஷயஷபஶ. 

*  கஷ.பி.1609ஆம் ஆண்டு பதஶறயபநஶக்கஷற கண்டுபிடித்தலர் - கயஷயஷபஶ 

*  சூரி எபே லிண்ீன்; நஷயவு பகஶரலடிலம் பகஶண்ைது ன கண்டுபிடித்தலர் 

- கயஷயஷபஶ. 

 

*  கயஷயஷபஶ ந்த நஶட்றைச் ெஶர்ந்தலர் - இத்தஶயஷ  
*  கயஷயஷபஶ கண்டுபிடித்த பதஶறயபநஶக்கஷஶல் சூரிக் குடும்பம் பற்மஷ 

பய தகலல்கறர பதரிந்து பகஶள்ர படிபம். 

*  உயக லிண்பலரி ஆண்டு பகஶண்ைஶைப்பட்ை ஆண்டு - 2009 ஆம் 

ஆண்டு(பதஶறயபநஶக்கஷ கண்டுபிடித்து 400 ஆண்டுகள் நஷி்றமலறைந்தறத 

எட்டி) 

*  கயஷயஷபஶ கண்டுபிடித்த பதஶறயபநஶக்கஷ கபேலி தற்பபஶது இத்தஶயஷ 
நஶட்டின் ஃபிரஶன்ஸ் நகரில் உள்ரது. 

*  ந்பதந்தப் பபஶபேள்கள் நக்கு எரிறத் தபேகஷமபதஶ அறல 

எரிபயங்கள் ன்கஷபமஶம். 

*  பபஶபேள்கறரப் பஶர்க்க நக்கு பதறலஶனது - எரி 
*  எரிபேம் பபஶபேம் பபஶபேள்கள் - சூரின் லிண்ீன்கள், பலலர்த்தஷ, 
ைஶர்ச்லிரக்கு பபஶன்மறல. 

*  தஶஶக எரிறத் தபேம் பபஶபேள்கள் - எரிபேம் பபஶபேள்கள். 

*  தஶஶக எரிறத் தஶத பபஶபேள்கள் எரிஶப் பபஶபேள்கள். 

*  ெந்தஷன் பபஶயஷவுைன் பதரிந்தஶலும் அது எரிஶப் பபஶபேரஶகும். 

*  சூரி எரி புலிற அறை டுத்துக்பகஶள்லம் கஶயம் - 8 நஷஷைங்கள் 20 

லினஶடிகள். 

*  சூரின், பூஷ, ெந்தஷன் இறல பன்றும் எப பநர்பகஶட்டில் அறபம் பபஶது 

உண்ைஶலது - கஷகைங்கள். 

*  ெந்தஷன் பபஶயஷவுைன் பதரிந்தஶலும் அது எரிஶப்பபஶபேள் ஆகும். 

*  எரி பநர்பகஶட்டில் பெல்கஷமது. 

*  தன்லறஷப எரிறச் பெல்ய அனுதஷக்கஶத பபஶபேள்கள் - எரிபுகஶப் 

பபஶபேள்கள். 

*  தன்லறஷப எரிறச் பெல்ய அனுதஷக்கும் பபஶபேள்கள் - எரிபுகும் 

பபஶபேள்கள். 
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*  தன்லறஷப பகுதஷஶக எரிறச் பெல்ய அனுதஷக்கும் பபஶபேள்கள் - 

எரிகெஷபம் பபஶபேள்கள். 

 

ஆற்றலின் வகககள்:  

ஆற்றலின் வகககள்: 

*  பலறய பெய்த் பதறலஶன தஷமறப - ஆற்மல்  

*  பலப்பம் எபே லறக ஆற்மல் ன்பறதக் கண்டுபிடித்தலர் - பஜம்ஸ் ஜூல் 

*  ஆற்மயஷன் அயகு - ஜூல் 

*  பதஶறஷற்ெஶறயகள் இங்க பதறலஶன ஆற்மல் - ஷன் ஆற்மல் 

 

 

*  எயஷ ஆற்மயஶல் லஶகனங்கறர இக்க படிஶது. 

*  நஷயக்கரிற ரிக்கும்பபஶது, அதன் பலதஷஶற்மல் பலப்ப ஆற்மயஶக 

ஶற்மப்படுகஷமது. 

*  கஶற்மஶறயகரில் கஶற்மஷன் இக்க ஆற்மல் பயம் பபமப்படுலது - 

ஷன்னஶற்மல் 

*  அறெபம் இறய பபற்றுள்ர ஆற்மல் - இக்க ஆற்மல் 

*  உங்கள் உள்ரங்றகறத் பதய்க்கும்பபஶது பலரிப்படும் ஆற்மல் - பலப்ப 

ஆற்மல். 

*  உஶய்லின்பயம் பலரிப்படுலது - பலப்ப ஆற்மல். 

*  எயஷபபபேக்கஷில் ஷன்னஶற்மல் எயஷ ஆற்மயஶக ஶற்மப்படுகஷமது. 

*  ஷன்ெஶ அறறப்பு ைி, லஶகனங்கரில் உள்ர எயஷ லப்பிகரில் ஷன் 

ஆற்மல் - எயஷ ஆற்மயஶக ஶறுகஷமது. 

*  ைஶர்ச் லிரக்கஷல் பலதஷஶற்மல் ஷன்னஶற்மயஶக ஶமஷ அதஷயஷபேந்து எரி 
ஆற்மல் பபமப்படுகஷமது. 

*  ந்த எர் ஆற்மல் ஶற்மத்தஷலும் பஶத்த ஆற்மயஷன் அரவு - ஶமஶல் 

இபேக்கும். 

*  ஷன்ெஶ அடுப்பு, ஷன்ெஶ ெயறலப்பபட்டி பதயஷலற்மஷல் ஷன்னஶற்மல் - 

பலப்ப ஆற்மயஶக ஶற்மறைகஷமது. 

*  சூரினிைஷபேந்து பலரிப்படும் பலப்ப ஆற்மயஷனஶல் கஷறைப்பது - றற 

*  துைி லிறலில் உயத் பதறலப்படும் ஆற்மல் - சூரினின் பலப்ப ஆற்மல் 

*  தஷழ்நஶட்டில் கஶற்மஶறய பயம் ஷன்ெஶம் கஷறைக்கும் இைங்கள்: 

கத்தஶறு(தஷபேபநல்பலயஷ ஶலட்ைம்), ஆல்லஶய்பஶறஷ(கன்னிஶகுரி 

ஶலட்ைம்). 

*  ஷன்லிரக்கஷல் ஷன்னஶற்மஶல் - எரிஶற்மயஶக ஶற்மப்படுகஷமது. 



www.Padasalai.Net 

*  ஷன்லிெஷமஷில் ஷன்னஶற்மல் - இக்க ஆற்மயஶக ஶற்மப்படுகஷமது. 

*  கஶற்மஶறயகரில் கஶற்மஷன் இக்க ஆற்மல் பயம் பபமப்படுலது - 

ஷன்னஶற்மல் 

*  நீர் ஆற்மல் பயம் ஷன்ெஶம் உற்பத்தஷ பெய்ப்படும் இைங்கள் - பட்டூர், 

பலஶனி ெஶகர். 

*  நஷறய ஆற்மல் - எபே பபஶபேள் அதன் நஷறயறப் பபஶபேத்பதஶ அல்யது 

லடிலத்றதப் பபஶபேத்பதஶ பபற்றுள்ர ஆற்மல் 

*  இக்க ஆற்மல் - இக்கத்தஷல் உள்ர பபஶபேள் பபற்றுள்ர ஆற்மல் (.கஶ: 

நகபேம் பபபேந்து, எடும் குதஷற, பஶடும் நீர்) 

*  கஶற்மஷன் இக்க ஆற்மறயக் பகஶண்டு கஶற்மஶறயகள் பயம் 

ஷன்னஶற்மறயத் உற்பத்தஷ பெய்யஶம். 

*  பலதஷலிறனின் பபஶது பலரிப்படும் ஆற்மல் - பலதஷஶற்மல்.(.கஶ:ம், 

நஷயக்கரி,பபட்பஶல்) 

*  ரிப்பபஶபேள்கரில் உள்ர பலதஷ ஆற்மல் பலப்ப ஆற்மயஶகவும், எரி 
ஆற்மயஶகவும் ஶற்மறைகஷமது. 

*  ஷன்கயன்கரில் உள்ர பலதஷ ஆற்மயஷல் இபேந்து ஷன் ஆற்மல் 

கஷறைக்கஷமது. 

*  எரிச்பெர்க்றகின் பபஶது தஶலங்கள் சூரினிைஷபேந்து பபறும் எரி 
ஆற்மறய ந்த ஆற்மயஶக பெஷத்து றலக்கும் ஆற்மல் - பலதஷ ஆற்மல் 

*  ஆற்மறய ஆக்கபலஶ, அறஷக்கபலஶ படிஶது எபே லறக ஆற்மறய 

ற்பமஶபே லறக ஆற்மயஶக ஶற்ம படிபம் ன்பது ஆற்மல் அறஷலின்ற 

லிதஷ. 
*  ஆர்க்கஷஷடிஸ் லஶழ்ந்த கஶயம் - கஷ.ப. 212ஆம் ஆண்டு. 

*  ஆர்க்கஷஷடிஸ் கஷபக்க நஶட்றைச் பெர்ந்தலர்.  

 

 

செல்லின் அகமப்பு:  

செல்லின் அகமப்பு: 

*  உிரினங்கரின் அடிப்பறை அறப்பும், பெல் அயகும் பகஶண்ைது - பெல் 

*  நது உையஷன் அடிப்பறைக் கட்ைறப்பு - பெல் 

*  பெல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை ஆண்டு - கஷ.பி.1665 

*  பெல்றய பதன் பதயஷல் பஶர்த்தலபேம், பபர்றலத்தலபேம் - இஶபர்ட் 

வகீ் 
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*  பெல்லுயஶ னும் இயத்தீன் பஶறஷ பெஶல்லுக்கு - எபே ெஷமஷ அறம ன்று 

பபர். 

*  பலறும் கண்கரஶல் றத பஶர்க்க படிஶது - பெல்றய 

*  பெல்கறர தன் உதலிக்பகஶண்டு கஶைபடிபம் - தண்பைஶக்கஷ (Microscope) 

*  பெல்சுலர் பெல்லுபயஶெஷனஶல் ஆனது. 

*  பெல்யஷன் உட்கபேறலபம், பெல்லுக்குள்பர தனி உயகம் இபேப்பறதபம் 

கண்ைமஷந்தலர் - இஶபர்ட் பிபரன் 

*  றத ெஶப்பிடுலதற்கு பன்னும் அறத தண்பைஶக்கஷில் பஶர்த்த பிமபக 

ெஶப்பிடும் பறக்கம் உள்ரலர் - இஶபர்ட் பிபரன். 

*  இஶபர்ட் பிபரன் ஆற்மஷ பைி - ஆெஷரிர் பைி. 
* பதரிலற்ம உட்கபே ட்டுப பகஶண்ை பெல்றய லிஞ்ஞஶனிகள் - 

புபஶபகரிஶடிக் பெல்(ரிறஶன பெல்) ன அறறப்பர். 

*  பெல்யஷன் பலரிச்சுலர், உட்கபே உட்பை தண்டறுப்புகள் அறனத்தும் 

பகஶண்ை பெல்யஷற்கு - பெபகரிஶட்டிக்பெல்(பலறஶன பெல்) ன்று 

பபர். 

*  னித உையஷல் உள்ர பெல்கரின் ண்ைிக்றக - 6,50,00,00 பெல்கள். 

*  கைிகங்கள் இல்யஶத பெல் - லியங்குபெல் 

*  தஶலபெல்லுக்பக உரி தண் உறுப்பு - கைிகம். 

*  புபஶட்பைஶ ன்மஶல் - பதன்ற ன்று பபஶபேள் 

*  பிரஶஸ்ஶ ன்மஶல் - கூழ் பபஶன்ம அறப்பு ன்று பபஶபேள். 

*  பிரஶஸ்ஶ பையத்தஷற்கு உள்பர இபேக்கும் கூழ் - புபஶட்பைஶபிரஶெம். 

*  றெட்பைஶபிரஶெம், உட்கபே இண்றைபம் உள்ரைக்கஷது - 

புபஶட்பைஶபிரஶெம். 

*  பிரஶஸ்ஶ பையத்துக்கும் உட்கபேவுக்கும் இறைப்பட்ை 

புபஶட்பைஶபிரஶெத்தஷன் பகுதஷ - றெட்பைஶபிரஶெம். 

*  பெல்யஷன் உட்கபேறலப் பஶதுகஶப்பதும், அது பெஶல்லும் பலறயற 

தைங்கல் இல்யஶல் பெய்லது - றெட்பைஶபிரஶெம். 

*  உட்கபேலின் லடிலம் - பகஶரலடிலம். 

*  உைல் லடிலத்றத தீர்ஶனிப்பது - உட்கபே (நஷபெக்ரிஸ்) 

*  எபே தறயபறமியஷபேந்து அடுத்த தறயபறமக்கு பு ெஶர்ந்த 

பண்புகறர டுத்துச் பெல்லது - உட்கபே. 

*  பெல்யஷன் சுலஶெம் றட்பைஶகஶண்ட்ரிஶலிைம் உள்ரது. 

*  தஶல, லியங்கு பெல்கள் ந்த லறகற ெஶர்ந்த பெல் - பெபகரிஶட்டிக்பெல் 

*  பஶக்டீரிஶ - புபஶபகரிஶடிக்பெல் லறகற ெஶர்ந்தது. 

*  லியங்கு பெல்யஷல் ட்டுப இபேப்பறல - பென்ட்பஶபெஶம் 
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*  லியங்கு பெல்றய சுற்மஷபள்ர பையத்தஷற்கு பபர் - பிரஶஸ்ஶ 

*  பெல்லுக்கு லடிலம் பகஶடுப்பது - பிரஶஸ்ஶ 

*  புதஷ பெல்கறர உபேலஶக்குலது - பென்ட்பஶபெஶம். 

*  லியங்குகறரலிைத் தஶலம் இபேகஷ இபேப்பதற்குக் கஶைம் - தஶலங்கரின் 

பெல்சுலர் அறப்பு 

*  பெல்லுக்கு லடிலத்றதத் தபேம் பலரிபறம - பெல்சுலர் 

*  பெல்யஷன் உள் உறுப்புகறரப் பஶதுகஶப்பது, பெல்லுக்கு லடிலம் தபேலது - 

பெல்சுலர் 

*  ெத்து நீற பெஷப்பதும், பெல்யஷன் உள் அலத்தத்றத எர் ஶதஷரி பபடலதும் 

தண்குஷழ்கள் பலறய. 

*  தஶல பெல்லுக்கு பென்ட்பஶபெஶம் இல்றய. 

*  பெல்யஷன் ஆற்மயஷன் றம் - றட்பைஶகஶண்ட்ரிஶ 

*  பென்ட்பஶபெஶம் ன்னும் தண்டறுப்பு - தஶல பெல்யஷல் இல்றய. 

*  தற்பகஶறயப்றபகள் ன அறறக்கப்படும் பெல் உறுப்பு - றயபெஶபெஶம்கள் 

*  பெல்யஷன் கட்டுப்பஶட்டு றம் - உட்கபே (நஷபெக்ரிஸ்) 

*  பெல்யஷன் பெல்கறரக் கட்டுப்படுத்தும் பகஶர லடிலம் பகஶண்ை 

தண்டறுப்பு - உட்கபே. 

*  பெல்லுக்குள் தறறபம் தண் கஷபேஷகறர அறஷக்கும் பைிில் ஈடுபடும் 

பெல் தண்டறுப்பு - றயபெஶபெஶம். 

*  ஷகவும் நீரஶன பெல் - நம்பு பெல் 

*  தண் குஷழ்கள் பபரி அரலில் கஶைப்படும் பெல் - பலங்கஶத்பதஶயஷன் 

பெல். 

*  புதத்றத உற்பத்தஷ பெய்லது - ரிபபஶபெஶம்கள். 

*  பெல்யஷன் புதத் பதஶறஷற்ெஶறய - ரிபபஶபெஶம்கள். 

*  பெல்லுக்கு உள்பர இபேக்கும் பபஶபேள்கறர எர் இைத்தஷயஷபேந்து ற்பமஶர் 

இைத்தஷற்கு பகஶண்டு பெல்லது - ண்பைஶபிரஶெ லறய. 

*  உண்டம் உைலியஷபேந்து புதச்ெத்றதப் பிரித்து டுத்துச் பெல்லுக்கும், நம் 

உைலுக்கும் லலு பெர்ப்பது - பகஶல்றக உறுப்புகள். 

*  உைவு பெரிஶனம் அறை பநஶதஷகறரச் சுப்பது - பகஶல்றக உறுப்புகரின் 

பலறய. 

*  புபஶட்ைஶபிரஶெத்தஷற்கு பபர் இட்ைலர் - பஜ.இ.பர்கஷன்ஜஷ 
*  லும்புகள் - ஈப்பறெற்ம ெஷமப்பு லறகச் பெல்கரஶல் ஆனது. 

*  இத்தம் ெஷலப்புச் பெல்கரஶல் ஆனது ன்று உயகஷற்குக் கண்டுபிடித்து 

அமஷலித்தலர் - ஆண்ைலன் லஶன் லூலன்வஶக் (1675) 
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அளவடீுகளும் இயக்கமும்:  

 

*  பதரிந்த உறுதஷப்படுத்தப்பட்ை அரபலஶடு, பதரிஶத அரறல எப்பிட்டுப் 

பஶர்ப்பது - அரலடீு னப்படும். 

*  பதரிந்த உறுதஷபடுத்தப்பட்ை அரவு - அயகு னப்படும். 

*  பபபேம்பஶயஶன அரவுகள் ண் தஷப்றபபம், அயறகபம் பெர்ந்பத 

பபற்மஷபேக்கும். 

 

*  ந்த எர் அரலடீும் அறனலபேக்கும் எப அரறலத்தஶன் தபலண்டும் 

ன்பது - தஷட்ை அரலடீு 

*  ீட்ைர், கஷபயஶகஷஶம், லினஶடி பபஶன்மறல - தஷட்ை அயகுகரஶகும். 

*  நஷரம், நஷறம, கஶயம் - அடிப்பறை அரவுகள் ஆகும். இறல பலறு ந்த 

அரவுகறரக் பகஶண்டும் பபம இயஶது. 

*  FPS பறம - அடி, பவுண்டு, லினஶடி 

*  CGS பறம - பென்டிீட்ைர், கஷஶம், லினஶடி 

*  MKS பறம - ீட்ைர், கஷபயஶகஷஶம், லினஶடி 

*  பன்னஶட்டு அயகு பறம ற்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு - 1960. இதறன SI அயகு 

பறம ன்பர். 

*  நீரம், நஷறம, கஶயம் - SI அயகுபறமின் அடிப்பறை அரவுகரஶகும். 

*  நீரத்தஷன் அயகு - ீட்ைர் 

*  நஷறமின் அயகு - கஷபயஶகஷஶம் 

*  கஶயத்தஷன் அயகு - லினஶடி 

*  1ீட்ைர் = 1000 ஷல்யஷீட்ைர் பகஶண்ைது. 

*  1ீட்ைர் = 100 பென்டிீட்ைர் பகஶண்ைது. 

*  1கஷபயஶீட்ைர் =1000 ீட்ைர் பகஶண்ைது. 

*  எபே கஷஶம் = 1000 ஷல்யஷ கஷஶம் பகஶண்ைது. 

*  எபே கஷபயஶகஷஶம் = 1000 கஷஶம் பகஶண்ைது. 

*  நஷறமற அரலிை ெட்ைத்தஶசு, இற்பில் தஶசு, ஷன்னடத் தஶசு 

பபஶன்மறல பன்படுகஷமது. 

*  ையஷல் உள்ர பபேப்பபஶபேரின் அரறலலிை அரிெஷ, பஞ்சு பபஶன்மலற்மஷன் 

பபேப்பபஶபேரின் அரவு குறமலஶனது. 

*  எபே பட்ரிக் ைன் ன்பது 1000 கஷபயஶகஷஶம். 

*  எபே ைி = 3600 லினஶடிகறரக் பகஶண்ைது. 

*  எபே குலிண்ைஶல் = 100 கஷபயஶகஷஶம் பகஶண்ைது. 

*  எபே லினஶடி = 1000 ஷல்யஷ லினஶடி பகஶண்ைது. 
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*  எபே லினஶடி = 10,00,000 றக்பஶ லினஶடி பகஶண்ைது. 

*  எபே நஷஷைம் - 60 லினஶடி பகஶண்ைது. 

*  எபே ைி = 60 நஷஷைம் பகஶண்ைது. 

*  எபே நஶள் = 24 ைி பநம் பகஶண்ைது. 

*  எபே ஆண்டு = 365 1/4 நஶள்கள் பகஶண்ைது. 

*  எபே பட்ரிக்ைன் = 1000 கஷபயஶகஷஶம் பகஶண்ைது. 

*  தங்கத்தஷன் நஷறமற அரக்க கஷஶம் ன்ம அயறகப் பன்படுத்துகஷபமஶம். 

*  ஶத்தஷறகரில் உள்ர பலதஷப்பபஶபேள்கரின் நஷறம - ஷல்யஷ கஷஶம் ன்ம 

அயகஶல் குமஷப்பிடுகஷபமஶம். 

*  எபே கஷபயஶகஷஶற லிை அதஷக நஷறமற உறை கபேம்பு, பபேத்தஷ பபஶன்ம 

பபஶபேள்கறர அரக்க பட்ரிக்ைன், குலிண்ைஶல் ன்ம அயறகப் 

பன்படுத்துகஷபமஶம். 

*  அரிெஷ, ெர்க்கற பபஶன்மலற்றம அரக்க கஷபயஶகஷஶம் ன்ம அயறகப் 

பன்படுத்துகஷபமஶம். 

*  பற்கஶயத்தஷல் கஶயத்றத அரக்க சூரிக் கடிகஶம், ைல் கடிகஶம், 

நீர்க்கடிகஶம் பபஶன்மறல பன்படுத்தப்பட்ைன. 

*  உெல் கடிகஶம், றகக்கடிகஶம், நஷறுத்துக்கடிகஶம் பபஶன்மறல கஶயத்றத 

அரக்க பன்படுகஷன்மன. 

*  பூஷின் நஷறமறப்பபஶல் சூரின் 3,20,000 ைங்கு அதஷக நஷறம பகஶண்ைது. 

*  பஶபபஶலின் தந்றத னப்படுபலர் - ெக் அெஷபஶ. 

*  பஶபபஶ ன்பது பியஷப்றபன்ஸ் பஶறஷச் பெஶல். 

*  பஶபபஶலின் பறரஶக பெல்படுலது - ஷன்னடச் ெஷல்லு(Chip) 

*  பநத்றதப் பபஶபேத்துப் பபஶபேத்துப் பபஶபேரின் நஷறய ஶறுலபத இக்கம் 

ஆகும். 

*  பபஶபேத்து எபே பபஶபேரின் நஷறய ஶமஶல் இபேந்தஶல், அது எய்வு 

நஷறயில் உள்ரது ன்கஷபமஶம். 

*  எய்வும் இக்கபம் என்மஷற்பகஶன்று பதஶைர்புறைது. 

*  எபே பபஶபேள் பநர்க்பகஶட்டுப் பஶறதில் இங்கஷனஶல் அத்தறக இக்கம் 

பநர்பகஶட்டு இக்கம் 

*  பநர்பகஶட்டு இக்கத்தஷற்கு டுத்துக்கஶட்டு - தஶபன லிலம் பபஶபேரின் 

இக்கம், ஷன்தூக்கஷின் இக்கம்(Lift) 

*  எபே பபஶபேள் எபே புள்ரிற றஶக றலத்து லட்ைப் பஶறதில் 

இங்கஷனஶல், அத்தறக இக்கம் - லட்ை இக்கம் னப்படும். 

*  குறைஶட்டினம், கடிகஶத்தஷன் பள், ஶவு அறக்கும் இந்தஷம் 

பபஶன்மறல லட்ை இக்கத்றத பெர்ந்தறல. 
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*  லட்ை இக்கத்தஷற்கு டுத்துக்கஶட்டு - கடிகஶ பள்பறனின் இக்கம், 

ஷன்லிெஷமஷின் இமக்றககரில் பதனும் எர் இைத்தஷல் குமஷக்கப்பட்ை 

புள்ரிின் இக்கம். 

*  சுறற்ெஷ இக்கத்தஷற்கு டுத்துக்கஶட்டு - பம்பத்தஷன் இக்கம், 

ஷன்லிெஷமஷின் இக்கம், குறை இஶட்டினத்தஷன் இக்கம். 

*  ெஸறயவு இக்கத்தஷற்கு டுத்துக்கஶட்டு - ஊஞ்ெயஷல் ஆடும் ெஷறுஷின் 

இக்கம், சுலர் கடிகஶ ஊெயஷன் இக்கம், சுண்டிலிைப்பட்ை    லறீைக் 

கம்பிின் இக்கம், பூஷறச் சுற்மஷ லபேம் நஷயலின் இக்கம், சூரிறனச் 

சுற்மஷ லபேம் பூஷின் இக்கம். 

*  தன்னிச்றெஶன இக்கத்தஷற்கு டுத்துக்கஶட்டு பதஶட்டிில் நீந்தும் ீனின் 

இக்கம், கஶல் பந்தஶட்ைக்கரத்தஷல் உள்ர பந்தஷன் இக்கம். 

*  அயகுகறர லரிறெப்படுத்துக: லினஶடி, நஷஷைம், ைி, லஶம், ஶதம், 

ஆண்டு, ஷல்யஷ லினஶடி, றக்பஶ லினஶடி.  

*  நீரில் லஶலம் லியங்குகரில் ஷகப்பபரிதஶன நீயத்தஷஷங்கயத்தஷன் நீரம் - 

30 ீட்ைர் லற இபேக்கும். 

 

காந்தவியல்:  

*  கஶந்தத்தஶல் கலப்படுலது - இபேம்பு, நஷக்கல், பகஶபஶல்ட் 

*  கஶந்தத்தஶல் ஈர்க்கப்படும் பபஶபேள் - கஶந்தத் தன்ற உள்ர பபஶபேள்கள். 

*  லைக்பக பநஶக்கும்பறன - லைதுபேலம். 

*  பதற்பக பநஶக்கும்பறன - பதன்துபேபலம் 

 

*  கஶந்த ஊெஷப்பபட்டிறப் பன்படுத்தஷ தஷறெற அமஷந்துக் பகஶள்ர படிபம். 

*  எய்வு நஷறயில் இபேக்கும்பபஶது(தைங்கல் துஷன்மஷ) கஶந்த ஊெஷஶனது 

பதஶஶஶக லைக்கு பதற்கு தஷறெிபயப நஷற்கும். 

*  கஶந்தங்கரின் தஷபதஷர் துபேலங்கள் - என்றமபஶன்று ஈர்க்கஷன்மன. 

*  கஶந்தங்கரின் எத்ததுபேலங்கள் - என்றமபஶன்று லியக்குகஷன்மன. 

*  கஶந்தப் பஶறமகறர ஶக்னஸ் கண்டு பிடித்ததஶல் அதற்கு ஶக்னட் ன்று 

பபர் லந்தது. 

*  கஶந்தங்கள் ப்பபஶலது அதன் கஶந்தத் தன்றனற இறந்து லிடுகஷன்மன? - 

பலப்பப்படுத்தும் பபஶலதும், கஸபற பபஶடும்பபஶலதும், சுத்தஷஶல் தட்டும் 

பபஶலதும். 

*  கஶந்தத்தஷல் ஈர்ப்புச் ெக்தஷ அதஷகபள்ர பகுதஷ இபேபறனகள் ஆகும்.  

*  ஷன்கஶந்த பதஶைர் லண்டிக்கு ஷதக்கும் பதஶைர்லண்டி ன்ம பபபேம் 
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உண்டு. 

*  எயஷ நஶைஶ, றகபபெஷ, பதஶறயக்கஶட்ெஷப் பபட்டி, குறுந்தகடு, கைிைி 
பபஶன்மலற்மஷற்கு அபேகஷல் கஶந்தங்கறர றலத்தஶல் அறல 

கஶந்தத்தன்றற இறந்து லிடும். 

*  புலி ஷகப்பபரி கஶந்தஶக பெல்லடுகஷமது ன்று அமஷலித்தலர்? -  1600ல் 

லில்யஷம் கஷல்பர்ட். 

*  பஜண்ட் லலீ் னப்படும் ஷகப் பபரி இஶட்டினங்கறர இக்க ஷன் 

கஶந்தங்கள் பதறல. 

*  ஶக்னறைட் - எர் இற்றகக் கஶந்தம்  

*  இந்தஷஶலின் பதல் பதஶைர்லண்டி பம்றபியஷபேந்து தஶபனவுக்கு 

1853ஆம் ஆண்டு லிைப்பட்ைது. 

*  ஶலுஷகலக்கு தஷறெகஶட்டும் கபேலிற அரித்தலர்கள் - ெஸனர்கள் 

 

ச ாருள்ககளப்  ிரித்தல்:  

 

*  பய லஶபக்கள் பெர்ந்த கயறல - கஶற்று 

*  நஶம் லஶங்கும் உைவுப் பபஶறுள்கரில் கயப்பைம் இல்யஶதறல ன்பறத 

உறுதஷ பெய்பம் பத்தஷற - அக்ஶர்க் பத்தஷற 

*  நஷமம், அரவு, லடிலத்தஷன் அடிப்பறைில் பபஶபேள்கறர பிரித்தல் - 

றகஶல் பதரிந்பதடுத்தல் 

 

*  கயறலில் உள்ர பகுதஷப் பபஶபேள்கள் இபயெஶனதஶக இபேந்தஶல் 

அலற்றம தூற்றுதல் பறமில் பிரிக்கயஶம். 

*  எப கயறலில் உள்ர பகுதஷப் பபஶபேள்கரின் பபேனரவு பலறுபட்ைஶல் 

ட்டுப அலற்றமச் ெயஷத்தல் பறமில் பிரிக்க படிபம். 

*  கஶந்தத்தஶல் கலப்படும் எபே பபஶபேள் கயறலின் பகுதஷஶக இபேந்தஶல் 

அதறனப் பிரித்பதடுக்கும் பறம - கஶந்தப் பிரிப்பு பறம 

*  துறமபகங்கள் ற்றும் கட்டுஶனப் பைிகரில் பன்படுத்தும் 

பலத்தூக்கஷகரில் பன்படுத்துலது - ஷன்கஶந்தங்கள் 

*  தஷண்ப் பபஶபேலம், தஷலப் பபஶபேலம் கயந்த கயறலற அறெஶல் 

றலத்து, தஷலத்தஷன் அடிில் தஷண்ப் பபஶபேறரப் படிச் பெய்லது - பதரி 

றலத்தல். 

*  பதரி றலத்தல் கயறல என்மஷயஷபேந்து, பதரிலஶன தஷலப் பபஶபேறர 

ட்டும் ற்பமஶபே கயனுக்குக் கண்ைஶடிக்குச்ெஷின் உதலிபைன் ஶற்றுதல் 

- பதரிறலத்து இறுத்தல் னப்படும். 
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*  லடிதஶள் லறஷப கெஷந்து பகறலில் பெகரிக்கப்படும் நீர் - லடிநீர் 

னப்படும். 

*  லடிதஶரிபயப தங்கும் ைல் - கெடு 

*  எபே யஷட்ைர் கைல் நீரில் சுஶர் த்தறன கஷஶம் உப்பு கறந்துள்ரது - 3.5 

கஷஶம் 

*  கைல் நீரில் நஶம் உண்டம் உப்பு ட்டும் இல்யஶல் 50க்கும் பற்பட்ை 

கனிங்கள் உள்ரன. 

*  எபே நீர்த்றத பலப்பத்தஶல் ஆலிஶக ஶற்றும் பறம - ஆலிஶதல் 

*  எபே பபஶபேரின் ஆலி, குரிர்ச்ெஷ அறைபம்பபஶது நீர்ஶக ஶறும் 

பறமக்கு - ஆலி சுபேங்கஷ நீர்ஶதல் ன்று பபர். 

*  உப்றபக் கைல் நீரில் இபேந்து பிரிக்கும் பறம - ஆலிஶதல் 

 

 

 


