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மூன்றாம் பருவ ததாகுத்தறி மதிப்பீடு – மார்ச் 2019 

அறிவியல்    -  ஒன்பதாம் வகுப்பு 

காலம் : 2   மணி நேரம்                                  மதிப்தபண்கள் : 60 

 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்தேடு                                                                                                        10 X 1 = 10 

1. தனித்து யாழும் ாக்டீரினாயா சூட ாடநாாஸ்  ாக்டீரினாக்கள் நட்பஜன்  சுமற்சியில் 

____________க்கு காபணநாக உள். 

அ) அடநானினாயாதல்   ஆ) நிநப்டுத்துதல்  

இ) நட்டபட் ாதல்    ஈ) நட்டபட் வயளிடனற்ம் 

2. காான்களின் தாயப உ ம் என்து _________ 

அ) காான் விநத ஆ) நநசீலினம்  இ) இந  ஈ) இநய அநத்தும் 

3. கீழ்காணும் டாய்களுள் எநய நயபஸ் டாய்காகும்? 

அ)  னாநக்கால் டாய், எய்ட்ஸ்   ஆ) சாதாபண சளி, எய்ட்ஸ்  

 இ) யயிற்றுப்டாக்கு, சாதாபண சளி   ஈ)   ந ாய்டு, காசடாய் 

4. ________ ன் அவு யளிநண் த்தில் உனர்யதன் விநயாக சுநந வீட்டு விநவும் புவி 

வயப்நனநாதலும் ஏற்டுகின். 

அ) கார்ன் டநாாக்நசடு   ஆ) கந்தக ந  ஆக்நசடு 

இ) நட்பஜன் ந  ஆக்நசடு    ஈ)  கரினமி யாயு 

5. கணினியின் சாதங்கந ன்று ன் ன்று இநணக்கும் வநன்வாருள் _________ஆகும். 

அ) னன்ாட்டு வநன்வாருள்  ஆ) இனக்க வநன்வாருள் 

இ)  னன்ாட்டு யன்வாருள்  ஈ)   இனக்க யன்வாருள் 

6. இந்த விங்குகளின்   யனநதத் தீர்நானிக்க __________ ஐடசாட ாப்புகநப்  

னன்டுத்தாம். 

அ) அடனாடின்  ஆ) கார்ன்  இ) ாஸ்பஸ்    ஈ) ஆக்ஸிஜன் 

7. ாலிகார்டட் ( PC) நற்றும் அக்நபடாநட்நபல் பியூட் ாந ஈன் ஸ்ந ரீன் (AB ) மூம் 

தனாரிக்கப்டும் வகிழினாது எந்த குறியீடு உந ன வபசிால் ஆது? 

அ) 2   ஆ) 5   இ) 6   ஈ) 7 

8. சுற்றினக்கத் திநசடயகத்தின் (v) யாய்ப்ாடு 

அ) 
√𝐺𝑀

(𝑅+ℎ)
  ஆ) 

2𝜋𝑟

𝑣
   இ) 

2𝜋(𝑅+ℎ)

√
𝐺𝑀

(𝑅+ℎ)

  ஈ) 
√𝐺𝑚

(𝑅+ℎ)
 

9. ________ ல் லி அநகள் டயகநாகப் னணிக்கும். 

அ) திபயங்களில் ஆ) யாயுக்களில் இ) தி ப்வாருளில்  ஈ) வயற்றி த்தில் 

10. திபயங்களில் ஏற்டுத்தும் அழுத்தத்திந  தீர்நானிப்து_______ 

அ) புவியீர்ப்பு முடுக்கம்   ஆ)  திநசடயகம் 

இ) முடுக்கம்      ஈ)   சுற்றினக்கத் திநசடயகம் 

 

II. எடைதயனும் பதிடனந்து  வினாக்களுக்கு விடையளி.                                                               15 X 2 = 30 

11.   உயிர்க்டகாத்தில் காணப்டும் இரு காபணிகள் னாநய? 

12. நீர்யாழ்த் தாயபங்கள் தங்கள் யாழி ங்களில் சந்திக்கக் கூடின சயால்கள் னாநய? 

13. டகாடிட்  இ ங்கந நிபப்புக: 

அ) குயிநன் நருந்து _______ லிருந்து வப்டுகிது. 

ஆ) நண்புழு உபத்நத உருயாக்குயது ________ நற்றும் நுண்ணுயிரிகள் ஆகும். 

14. ஐ. யூ. சி. என் என்ால் என் ? அதன் வதாநடாக்குப் ார்நயகள் னாநய? 

15. நறுசுமற்சி வசய்னப்ட்  நீரின் னன்கள் னாநய ? 

16. மீன் யர்ப்பு- யநபனறு. 

17. கூனி இால் நற்றும் இால் ஆகினயற்ந டயறுடுத்துக. 

18. காான்கநப் தப்டுத்தும் இரு முநகநக் கூறுக. 
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      IXTM-SCI-IIITERM 
19. அட் யநணநனப் குப்ாய்வு வசய்து ,விடுட்டுள் இ ங்கநப் பூர்த்தி வசய்க. 

த ாய் த ாய்க்காரணி அறிகுறிகள் 

வெப்ாடிடிஸ் ______ கல்லீபலில் வீக்கம் 

னாநக்கால் டாய் ஃபிவரினல் புழு _______ 

நடரினா புடபாட்ட ாடசாயா _______ 

யயிற்றுப்டாக்கு ______ நனக்கம், யாந்தி, நீர்ச்சத்துக் குநவு 

  

20. வாருத்துக.                                                                                                                                               

நட்பஜன் நிநப்டுத்துதல்  -  நட்படசாடநாாஸ் 

அம்டநானினாயாதல்   -  அசட ாாக் ர் 

நட்டபட் ாதல்   -  சூட ாடநாாஸ் சிற்றிங்கள் 

 நைட்ரேட் வெளிரேற்றம்   -  அழுக நயக்கும் ாக்டீரினாக்கள் 

                                                                                   -பசுநை ொயு 

21. கட் ற் நற்றும் திந்த மூ வநன்வாருள்கள் என்ால் என்?  இபண்டு உதாபணங்கள் தருக. 

22. நனக்கமூட்டிகள் என்ால் என்? அநய எவ்யாறு யநகப்டுத்தப்ட்டுள்? 

23. கிபாஃநட்ந  உபாய்வுக் குநப்ாாக எந்திபங்களில் னன்டுத்தக் காபணம் என்? 

24. குநந்தவு காற்டாட் முள் அநயில் கார்ன் எரிவாருந எரிக்கும் டாது, அங்கு 

இருப்து ஆத்தாது, ஏன்? 

25. நயபம் நற்றும் கார்ன் ஆகினயற்ந டயறுடுத்துக. 

26. பின்யரும் கூற்று சரினா? தயா? எ  ஆபாய்க. 

அ) புதன், வயள்ளி, பூமி நற்றும் வசவ்யாய் ஆகினநய உட்புக்டகாள்கள்  ஆகும். 

ஆ) புதன் டகாள் சியப்புக்டகாள் என்நமக்கப்டுகிது. 

27. டஜாகஸ் வகப்ரின் சந பப்புகளின் விதிநன யநபனறு. 

28.  யாயுவில் லியின் டயகம் எந்வதந்த காபணிகநச் சார்ந்தது? 

29. 90 கிடா நிநநனக் வகாண்  நனிதன் ருயன் தன் இரு கால்களிலும் தநபயில் நிற்கிான். 

தநபயு ன் கால்களின் பப்வு 0. 036 மீ 
2
 ஆகும் எனில்   அயன் உ ல் எவ்யவு அழுத்தத்நத 

தநபயில் ஏற்டுத்துகின்து ?( g = 10  மீவி 
-2
 எக் வகாள்க.) 

30. சரினா தயா எ கண்டுபிடித்து எழுதவும். 

அ) இ ப்வனர்ச்ச்சி வசய்னப்ட்  நீரின் எந  மிதப்பு விநசநனத் தீர்நானிக்கிது. 

ஆ) தனிச்சுழி அழுத்தம் என்து முழுநநனா வயற்றி த்நத பூஜ்ஜினக்குறிப்ாகக் வகாண்டு   

              அவி ப்டுயதாகும். 

31. ஆர்க்கிமிடிஸ் தத்துயத்நதக் கூறுக. 

32. கூற்று (A) :  உங்குயதற்குப் னன்டுத்தப்டும் வநத்நதகளின் மீது டுக்கும் டாது  

                                உ லின் அதிகநா பப்பு டுக்நகயு ன் வதாட்டுக் வகாண்டிருக்கும்டி  

                                தனாரிக்கப்ட்டிருக்கும்.  

காரணம் (R) : இதால் உ லின் மீது வசனல்டும் அழுத்தம் குநக்கப்ட்டு நிநயா  

                                உக்கம் கிந க்கிது. 

அ)  A  நற்றும்  R  இபண்டும் சரி. ஆால் R சரினா காபணநல். 

ஆ)  A  சரி ஆால்  R  தயறு. 

இ)  A  நற்றும்  R  இபண்டும் சரி.  R  என்து  A  க்கு சரினா காபணநாகும். 

ஈ)  A  தயறு ஆால் R  சரி. 

V.   எடைதயனும்  ான்கனுக்கு விடையளி:                                                                                                    4  X 5 = 20 

33. டதனின் நருத்துயப் னன்கநப் ட்டினலிடுக. 

( அல்லது) 

நீர் நறுசுமற்சி என்ால் என்? கழிவுநீர் நறுசுமற்சியில் உள் யமக்கநா முநகள் னாநய ? 

34. ாக்டீரினாவின் யடியத்தின் அடிப்ந யில் அதனுந ன யநககநப் ற்றி ரு 

வதாகுப்பிநத் தருக. 

(அல்லது) 

யன்வாருள் நற்றும் வநன்வாருள் ஆகினயற்ந விக்குக, 

35. காற்ழுத்தநானியின் அநநப்பு நற்றும் வசனல்டும் விதத்நத  வியரிக்கவும். 

(அல்லது) 

மீவனாலியின் னன்கந எழுதுக. 

36. கார்ன் நற்றும் அதன் டசர்நங்களின் டயதிப்ண்புகள் ஏடதனும் ஐந்திநத் தருக. 

(அல்லது) 

ட னினல் மின்கத்தின்  ம் யநபந்து அதன் வசனல்ாட்ந  விக்குக. 

 

Prepared by : C. Mohanraj. M. Sc., B. Ed., D.T.Ed., B.T. Asst. (Science), 8344721343. 
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