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தொரிப்பு  திரு.ரி.தெப்பிகொஷ் 
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நீருிரின லரத் ததொறினுட்பலில் 
அயகு 4 

தலணை  3                                       தசயட்ணட 1 
 

1. அயங்கொ ீன் லரர்ப்பின் முக்கித்துலம் மூன்று தருக? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. பிதொனொக இயங்ணகியிருந்து அயங்கொ ீன்கள் ஏற்றுதி தசய்ப் 
படும் நொடுகள் நொன்கிணனக் குமிப்பிடுக 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. இனப்தபருக்க முணமினடிப்பணடில் அயங்கொ ீன்கணர எவ்லொறு 
இண்டொகப் பொகுபடுத்தயொம் 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ீன்லரர்ப்புக்தகனத் ததரிவு தசய்மம் ஆரொக்கிொன ீன்குஞ்சுகரின் 
இல்புகள் மூன்று தருக 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. குமித்த இடத்தில்அதிக எண்ைிக்ணகொன ீன்கணர லரர்ப்புச் 
தசய்லதனொல் ஏற்படும் பிதிகூயங்கள் மூன்று தருக? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ரநொய்க்குள்ரொன ீனின் அமிகுமிகள் நொன்கிணனக் குமிப்பிடுக 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ீன்கரிற்குத் ததொற்றுரநொண ஏற்படுத்தும் ரநொய்க்கொைிகள் நொன்கு 
தருக 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. உைவுக்கொன நன்நீர் ீன்கணர லரர்ப்பதன் ரநொக்கங்கள் நொன்கிணனக் 
குமிப்படீுக 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. அணடப்புக்கரில் ீன்கணரச் தசய்ணக பண்ணும் ரபொது கலனிக்க 
ரலண்டி முக்கி லிடங்கள் மூன்மிணனக் குமிப்பிடுக 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. கூடுகரின் ீன்கணரச் தசய்ணக தசய்மம் ரபொத கலனிக்க ரலண்டி 
மூன்று லிடங்கணரக் குமிப்படீுக 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ீனின் அடர்த்தி, உைவு லறங்கல், நீரின் தம் என்பலற்மிற்ரகற்ப 
உைவுக்கொன ீன் லரர்ப்ணப எவ்லொறு லணகப்படுத்தயொம் 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. தடொகத்தில்லரர்க்கப்படும் ீனினங்கரின் எண்ைிக்ணகணின் 
அடிப்பணடில் நன்னரீ் ீன்லரர்ப்ணப எத்தணன லணகப்படுத்தயொம் 
அணல எணல 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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13. உைவுக்கொக லரர்க்கப்படும் நன்னரீ்ீன்கரின் சிமப்பில்புகள் 
நொன்கிணனக் குமிப்பிடுக 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. தடொகத்ணத அணப்பதற்கொன இடத்திணனக் ரதர்ந்ததடுக்கும் ரபொது 
கலனிக்க ரலண்டி லிடங்கள்  நொன்கு தருக 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

15. ீன் லரர்ப்பின் ரபொது ஏற்படும் ரநொய்கணரக் கட்டுப்படுத்துலதற்கொன 
முணமகள் நொன்கு தருக 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. இயிங்க முதிர்லணடந்த தபண்ீன்கள் தகொண்டுள்ர இல்புகள் 
நொன்கிணனக் குமிப்பிடுக 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

17. நன்னரீ் ீன்கரிற்கு ஏற்படும் ரநொய்கரின் இருலணககளும் எணல? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

18. சீனக்கொர்ப் இன ீன்கள் நொன்கிணனக் குமிப்பிடுக 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

19. இந்தின் கொர்ப் இன் ீன்கள் மூன்மிணனக் குமிப்பிடுக 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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20. இற்ணகொக இனப்தபருக்கம் தசய்க்கூடி உைவுக்கொக 
லரர்க்கப்படும் ீன்கள் நொன்கு தருக 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

21. தசற்ணகொக இனப்தபருக்கம் தசய்க்கூடி உைவுக்கொக 
லரர்க்கப்படும் ீன்கள் நொன்கு தருக 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

22. தடொகத்தில் லரர்க்கப்படும் ீன்கணர உைவு உட்தகொள்ரயிற்ரகற்ப 
எவ்லொறு லணகப்படுத்தயொம்? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

23. லல்கரில் ீன்கணர லரர்க்கும்ரபொது ஏற்படும் பிதிகூயங்கள் 
மூன்று தருக? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

24. லல்கரில் ீன்கணர லரர்ப்புச் தசய்லதனொல் ஏற்படும் அனுகூங்கள் 
நொன்கு தருக 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

25. தடொகத்தில் நீரின் தத்ணதப் ரபணுலதற்கு ரற்தகொள்ரக்கூடி 
நடலடிக்ணககள் நொன்கு தருக? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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