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I.பொமத்தநொ யிடைடனத் ததர்ந்பதடுக்கவும்  

1. காந்தத்தால் ஈர்க்கப்டும் பாமள் 

                  அ.நபக்கட்டை  ஆ. ஊசி  

             இ.அமிப்ான்       ஈ.காகித்த்துண்டு 

 யிடை : ஊசி 

2. நாலுநி திடசகாட்டும் கமயிகட முதன் 
முதில் பசய்து னன்டுத்தினயர்கள் 

அ. இந்தினர்கள் ஆ.ரபாப்ினர்கள்  

  இ. சீர்கள்    ஈ.கிப்தினர்கள் 

 யிடை : சீர்கள் 

3. தங்குதடைனின்ி பதாங்கயிைப்ட்ை காந்தம் 
   ப்பாழுதுரந________ திடசனில் தான் இமக்கும்.  

      அ. யைக்கு-கிமக்கு  ஆ.பதற்கு-ரநற்கு 

      இ. கிமக்கு- ரநற்கு  ஈ.யைக்கு-பதற்கு 

 யிடை : யைக்கு-பதற்கு 

4.காந்தங்கள் தன் காந்த்த்தன்டநடன இமக்கக் 
காபணம்,  

      அ.னன்டுத்தப்டுயதால்  

    ஆ.ாதுகாப்ாக டயத்திமப்தால் 

   இ.சுத்தினால் தட்டுயதால்      

       ஈ.சுத்தப்டுத்துயதால் 

 யிடை : சுத்தினொல் தட்டுயதொல்      

5.காந்த ஊசிப்பட்டிடனப் னன்டுத்தி ____________  

அிந்து பகாள் முடிமம். 

      அ. ரயகத்டத  ஆ.கைந்த பதாடடய 

      இ. திடசடன           ஈ.இனக்கத்டத 

 யிடை : திடசடன 

                                                                                

II. தகொடிட்ை இைங்கட ிபப்புக. 
1. பசனற்டகக்காந்தங்கள்_______ , _______ , ________ 

ஆகின யடியங்கில் தனரிக்கப்டுகின். 

யிடை : ீள் தகொம், யட்ைம்,உமட  

2. காந்தத்தால் ஈர்க்கப்டும் பாமள்கள்  __________ 

ப்டுகின். 

யிடை : கொந்தத் தன்டநமள் பொமட்கள் 

3. காகிதம் ________________ பாமல். 

யிடை : கொந்தத் தன்டநமள் 

4. மங்கா நாலுநிகள்  திடசடனக் கண்ைின 
தங்கள் கப்ல்கில்  எம சிின _________ கட்டித் 
பதாங்கயிட்டு இமந்தர். 

யிடை : கொந்த கற்கடக் 
5. எம  காந்தத்திற்கு  ப்பாழுதும்_____  துமயங்கள் 

இமக்கும். 

யிடை : இம (யை,பதன்) 
 

III.சரினொ? தயொ? தயறு ில் சரிபசய்து ழுதுக. 

1. உமட யடிய காந்தத்திற்கு எரப எம துமயம் 
நட்டுரந உண்டு. 

யிடை : தயறு. இம துமயம் 

2. காந்தத்தின் எத்த துமயங்கள் என்டபனான்று 
யிக்கும்.  யிடை : சரி 

3. காந்தத்திட இமம்புத்தூள்களுக்கு அமரக 
பகாண்டு பசல்லும் ராது அதிக அயிா 
துகள்கள் காந்தத்தின் டநனப்குதினில்  
எட்டிக்பகாள்கின். 
யிடை : தயறு.  துமயப்குதினில்  

4. காந்த ஊசினிடப் னன்டுத்தி கிமக்கு நற்றும் 
ரநற்கு திடசகடக் கண்ைின முடிமம். 

யிடை : சரி 

5. இபப்ர் எம காந்தப் பாமள். 

யிடை : தயறு. கொந்தத் தன்டநனற்ப்பொமள். 
 

ஆக்கம் 
நீா.சாநிாதன் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., 

ட்டதாரி ஆசிரினர், 
அபசு உனர்ிலப் ள்ி, 

லமனயம். 
திருயாரூர் நாயட்டம் 
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IV.பொமத்துக 

1. காந்தத் திடசகாட்டி  -  அதிக  காந்த யிடந 

2. ஈர்ப்பு    -   எத்த துமயங்கள் 

3. யிக்குதல்   -   திபபதிர் துமயங்கள் 

4. காந்த துமயங்கள் -   காந்த ஊசி 
யிடை : 
1. கொந்தத் திடசகொட்டி  - கொந்த ஊசி  

2. ஈர்ப்பு    -  திபபதிர் துமயங்கள்  

3. யிக்குதல்   -  ஒத்த துமயங்கள் 

4. கொந்த துமயங்கள் -  அதிக  கொந்த யிடந 

 

 V.பொமத்தநில்ொதடத யட்ைநிட்டுக் கொபணம் 
கூறுக 

1. இமம்பு ஆணி, குண்டூசி, இபப்ர் குமாய், ஊசி 
யிடை : இபப்ர் குமொய்.  

          கொபணம் : கொந்தத் தன்டநனற்ப் பொமள் 
 

2. நின்தூக்கி, தாினங்கிப் டிக்கட்டு, நின்காந்த 
இபனில், நின் ல்பு. 

யிடை : நின் ல்பு.  
  கொபணம் :கொந்த னன்ொட்டு கமயி அல். 

3. கயர்தல், யிக்குதல் திடசகாட்டுதல், 

எிமட்டுதல். 

யிடை :  ஒிமட்டுதல். 
           கொபணம் : கொந்தத்தின் ண்பு அல். 
 

VI. ின்யமம் இம சட்ைக்கொந்தங்கள் அமகமதக 
கொட்ைப்ட்டுள். ின்யமம் யொர்த்டதகடப் 
னன்டுத்தி ஒவ்பயொம முடமம் ன் ிகழும் 
க் கூறு.  

[ஈர்க்கும், யிக்கும், திமம்ி ஒட்டிக்பகொள்ளும்] 

 

யிடை :   

a) ஈர்க்கும்.  
b) யிக்கும்.  
c) ஈர்க்கும்.  
d) திமம்ி ஒட்டிக்பகொள்ளும்.  
e) யிக்கும்.  
f) திமம்ி ஒட்டிக்பகொள்ளும். 

VII. ிபப்புக. 

 

   யிடை : 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. சிறு யிொக்கள் 

1. காந்த துமயங்கின் ஈர்க்கும் நற்றும் 
யிக்கும் தன்டந குித்து ழுதுக. 

யிடை :  
 கொந்தததின் திபபதிர் துமயங்கள் (N-S,S-N)  

          ஒன்டபனொன்று ஈர்க்கின்.  
 ஒத்த துமயங்கள் (N-N, S-S) 

ஒன்டபனொன்று யிக்குகின். 
 

2. ள்ி ஆய்வு க் கூைத்தில் உள் எம சி 
காந்தங்கள் அயற்ின் காந்தத்தன்டநடன 
இமந்திமப்தாக அயற்ட ப் ரிரசாதிக்கும்  

ராது பதரினயமகிது . ந்த காபணங்கால் 
அடய தநது காந்தத்தன்டநடன இமந்து 
இமக்கக்கூடும் மூன்று காபணங்கடக் கூறு  

யிடை : 
I) பயப்ப்டுத்துதல் 

II) சுத்தினொல் தட்டுதல் 
III) கீதம தொடுதல் 

 

IX.படுயிொ 

1.  உன்ிைம் எம இமம்பு ஊசி தபப்டுகிது. 

அதட ீ வ்யாறு காந்தநாக்குயாய்? 

யிடை : 
 

ஒம இமம்பு ஊசி டன தநசனின் நீது 
டயத்து ஒம சட்ை கொந்தத்தின் ஒம 
முடடன இமம்பு ஊசினின் ஒம 
முடனில் இமந்து நறுமுட யடப ஒதப 
திடசனில் 30 அல்து 40 முட ததய்த்து 
இமம்பு ஊசிடன கொந்தநொக்கொம்.   
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2. நின்காந்த பதாைர்யண்டி வ்யாறு 
இனங்குகிது? 

யிடை : 
 நின்கொந்த பதொைர் யண்டினில் 

நின்கொந்தங்கள் னன்டுகின். 
இயற்ின் யமிதன நின்சொபம் 
ொமம்தொது நட்டுதந  கொந்தத்தன்டந 
பறுகின்.  

 நின்சொபத்தின் திடச நொறும்தொது இதன் 
துமயங்களும் நொறுகின்.  

 பதொைர்யண்டினின் அடினிலும் , 

தண்ையொத்திலும் உள் கொந்தங்கின் 
ஒத்த துமயங்கள் ஒன்டபனொன்று 
யிக்குயதன் கொபணநொக 
இத்பதொைர்யண்டிகள் 

தண்ையொத்திிமந்து 10 பச.நீ 
உனபத்தில் அந்தபத்தில் 
ிடிறுத்தப்டுன்.  

 கொந்தத்தின் ஈர்ப்பு யிடசடனமம் , 

கொந்தத்தின் யிக்கு யிடசடனமம் 
னன்டுத்தி தண்ையொத்தில்  

க்கயொட்டிலும், பதொைர்யண்டினின் கீதம  

க்கயொட்டிலும் உள் கொந்தங்கிொல் 
இந்தத் பதொைர்யண்டி முன்தொக்கி 
பசலுத்தப்டுகிது.  

 நின்தொட்ைத்தின் மூம் 
இக்கொந்தங்கட ம்நொல் கட்டுப்டுத்த 
முடிமம்.  

 இத்பதொைர்யண்டினில் சக்கபம் தொன்  

அடசமம் பொமள்கள் 
இல்டபனன்தொல் உபொய்வு யிடச 
கிடைனொது. அதொல் நணிக்கு  300 கி.நீ 
தயகத்திற்கு தநல் ிதொகச்  

பசல்ொம். இடய நணிக்கு 600 கி.நீ 
தயகம் யடப கூை பசல்லும் தின் 
உடைனடய.  

 உபொய்வு இல்டபனன்தொல் இடய 
பசல்லும் தொது அதிக சத்தம் 
தகட்தில்ட.  

 குடந்த நின்சொபதந தொதுநொது. 
சுற்றுச்சூமலுக்கும் இடய உகந்தடய. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

X.உனர் சிந்தட யிொக்களுக்கு தில் அிக்கவும் 

1. உன்ிைம் துமயங்கள் குிக்கப்ைாத எம 
காந்தமும், சிிது இமம்புத்தூளும்  
தபப்டுகிது இதடக் பகாண்டு. 

அ. காந்தத்தின் துமயங்கட வ்யாறு 
கண்ைியாய்? 

ஆ. காந்தத்தின் ந்தப் குதினில் அதிக அவு 
இமம்புத்தூள்கள் எட்டிக்பகாள்கின்? ன்? 

     யிடை : 
 அ.இமம்புத்தூள்கட ஒம கொகிதத்தில்  

                        டுத்துக்பகொண்டு. ஒம சட்ைகொந்தத்டத  

                        அதன் தநல் கிடைனொக டயத்து,       

                        சிமுட இமம்புத்துகள்களுக்குள்  

                        புபட்டின ிகு தற்தொது சட்ைகொந்தத்டத  

                        டுத்துப்ொர்த்து கொந்தத்தின் ந்தப்  

                        குதினில் இமம்புத்துகள்கள் அதிகம்  

                        ஒட்டிமள்தயொ அப்குதிடன  

                        கொந்தத்தின் துமயங்கள் க்  
           கண்ைினொம். 

ஆ. துமயப்குதினில். 
        கொபணம் :  
     கொந்தத்தின் ஈர்ப்புயிடச கொந்தத்தின் இம   

                       முடகிலும் ( துமயப்குதிகிலும் )   

                       அதிகநொக இமக்கிது. 

2. ைம் ’அ’ நற்றும் ’ஆ’ ஆகினடய இம 
சட்ைக்காந்தங்கடக்  குிக்கின் அடய 
என்டபனான்று ஈர்க்கின் ில், சட்ை 
காந்தம் ‘ஆ’ யின் துமயங்கடக் கண்ைிந்து 
குிக்கவும் 

 
     யிடை : 

 
 

3. எம கண்ணாடி குயட / முகடயனில் ீடப 
டுத்துக் பகாள்வும் அதில் சி 
குண்டூசிகடப் ராைவும். ீமக்குள் டகடன 
யிைாநல் ீங்கள் ராட்ை குண்டூசிகட 
பயினில் டுக்க ரயண்டும் அதற்கு ீங்கள் 
ன் பசய்யரீ்கள்?  

யிடை : 
   சட்டக்காந்தம் ஒன்ில முகலயனின் 
மநல் குதினில் அரு மக ககாண்டு 
கசல்யதன் மூம் காந்தத்தின் ஈர்ப்பு யிலச 
காபணநாக குண்டூசிகல ீருக்குள் 
லகலன யிடாநல் கயினில் எடுக்காம். 
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நயலபடம் :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

காந்தம் கண்டினப்ட்ட கலதலன கூறுக :  
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ஆதொசட திட்ைங்கள் நற்றும் பசனல்ொடுகள்  

கதாகுப்பு – FA (a) : 
1. அன்ாை யாழ்யில் காந்தம் 

னன்டுத்தப்டுகின் ரயறு 
சந்தர்ப்ங்கடமம் இைங்கடமம் 
ரதடினிந்து அிக்டக சநர்ப்ிக்க. 

2. அன்ாை யாழ்யில் காந்த த்தால் 
னன்டுத்தப்டுகின் கமயிக ின் ட்டினல் 
தனார் சசய்க. 

3. காந்தம் என்ட னன்டுத்தி யடீ்டு 
முற்த்தில் நணலுைன் கந்து உள் 
சாருள்களக் கண்டிந்து ின்ர் 
அயற்ின் பனர் ட்டினல் என்ட 
தனாரிக்க. 

4.  அன்ாை யாழ்யில் காந்த 
னன்டுத்தப்டுகின் கமயிகள் அல்து 
இைங்கில் இமந்து அப்புப்டுத்தும் 
காந்தங்கட ரசகரித்து யருக.. 

5. பனரிைப்ைாத காந்தம் என்ட உங்களுக்கு 
தமம்ராது பனரிைப்ட்ை காந்தத்தின் 
உதயிமைன் அந்த காந்த முளகள இம் 
கண்டு பனரிடுங்கள். 

6. தித்தினாக காகிதத்தால் சுற்ப்ட்ை 
காந்தமும் ிாஸ்டிக் துன் சடான்றும் 
உங்களுக்கு தபப்ட்டுள் பனரிைப்ட்ை 
சட்ைத்தின் உதயிமைன் அயற்ட 
ரயறுடுத்தி இங்காணக்கூடின முடடன 
டுத்துக் கூறுக. 

7. காந்தங்கடப் னன்டுத்தி யிராத 
பசனல்ாடுகட உமயாக்குங்கள். 

8. உங்கது ண்ர்கின் ஆக்கங்கடமம் 
ரசர்த்து கண்காட்சி என்று ற்ாடு 
பசய்மங்கள்  

9. எம டதனல்காபர் தது சட்டை 
பாத்தான்கட டதக்கும் பாது  ஊசி தது 
டகனிிமந்து தயியிட்ைது.  ீங்கள் ஊசிளன 
கண்டுிடிக்க டதனல்காப ருக்கு வ்யாறு  
உதய முடிமம்? 

10. ஒரு சட்டக்காந்தம் ஒன்ிள சுதந்திபநாக 
ிறுத்தி சட்டக்காந்தம் ந்த திசனில் ஓய்வு 
அளடகிது  உற்றுபாக்குக. 

11. ஒரு சட்டக் காந்த்த்திளப் னன்டுத்தி ஒரு 
இரும்பு ஊசிளன காந்தநாக்குக. 

12.  யடியங்கில் உள் சசனற்ளகக் 
காந்தங்களச் பசகரிக்க. 

 

 

மகள்யித்தாள் - FA (b)  

கநாத்த நதிப்கண் : 20          காம் : 30 ிநிடம் 

I. தகொடிட்ை இைங்கட ிபப்புக.                5×1=5 
1. காந்தத் தன்ளநமளடன தாது _________________ 
  ன்ளமக்கப்டுகிது  
2. தங்குதடைனின்ி பதாங்கயிைப்ட்ை காந்தம் 
   ப்பாழுதுரந________ திடசனில் தான் இமக்கும். 

3. காந்தத்தால் ஈர்க்கப்டும் பாமள்கள்  _________ 
    ப்டுகின். 

4. எம  காந்தத்திற்கு ப்பாழுதும் ______  துமயங்கள்  
    இமக்கும். 

5. காந்த திளசகாட்டும் கருயி ன்து திளசனின 
உதவும் ஒரு ________________ ஆகும். 

II.குறுகின யிலடனி.                            5×2=10 
6. காந்தத்திட இமம்புத்தூள்களுக்கு அமரக 

பகாண்டு சசன்ால் அதிக அயிா 
துகள்கள் காந்தத்தின் டநனத்தில் 
எட்டிக்பகாள்கின்  
சரினா?தயா? காபணம் தருக. 

7. காந்தம் தன் காந்த்த் தன்ளநளன இமப்தற்கா 
காபணங்கள் மூன்ிள ழுதுக. 

8. காந்தத் தன்ளநமள், காந்தத் தன்ளநனற்ப் 
சாருள்கள அட்டயளணப்டுத்துக.  

9. காந்தத்தின் ந்தப் குதினில் அதிக அவு 
இமம்புத்தூள்கள் எட்டிக்பகாள்கின்? ன்? 

10. அன்ாை யாழ்யில் காந்தத்தால் னன்டுகின் 
கமயிகள் சியற்ள ழுதுக. 

II. யிரியா யிலடனி.                        1×5=5 
11. நின்காந்த பதாைர்யண்டி வ்யாறு 

இனங்குகிது? 
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QR CODE - கதாகுப்பு 

 

 

காந்தங்கள் தன் காந்த்த் 
தன்லநலன இமந்து யிடுநா? 

எப்மாது? 

 

                           
சுமலும் நின்ினக்கி 

 

நின்காந்த கதாடர்யண்டி 

எவ்யாறு கசனல்டுகிது? 

 

நதிப்ீடு – னிற்சி 
கதாகுப்பு 

 

காந்த துருயங்கின் 
ண்புகலமம் காந்த 

புங்கலமம் அிமயாநா? 

ிலயில் ககாள்க : 

 

 

 

 




