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ஒன்பதாம் வகுப்பு 

வவதியியல் 
 

1. இனற்ினல் ிலனின் அடிப்லைனில் பேப்பொபேின் வலைைள் - 

திணநீம், ீர்நம், வொப 

2. இலனபு ிலனின் அடிப்லைனில் பேப்பொபேின் வலைைள் - திநம், 

சேர்நம், ைலவ 

3. இபண்டு அல்து பன்று திநங்ைள் குிப்ிட்ை விைிதொேொபத்தில் 

இலணந்து சவதிப் ிலப்பு ஏற்டுத்துவது – சேர்நங்ைள் 

4. இபண்டு அல்து அதற்கு சநற்ட்ை பொபேட்ைள் அவற்ின் 

தித்தன்லந நொொநல் ன்சொபைொன்று ைந்து உபேவொவது – ைலவ 

5. ிநற், நணநற், சுலவனற் ீர்நம் என்து – தூனீர் 

6. பே ைலவலன உபேவொக்ை ைொபணநொை உள் பொபேட்ைள் 

அக்ைலவனின் - குதிப் பொபேட்ைள் (அ) கூறுைள் 

7. ீர்நக் ைொற்ிலுள் கூறுைல ிரித்பதடுக்கும் பல – ின்க் ைொய்ச்ேி 
வடித்தல் 

8. ைலவைள் இபண்டு வலைப்டும் - பேப்டித்தொ ைலவ, 

டித்தொ ைலவ 

9. திண்ந ிலனிிபேந்து பே பொபேள் சரிலைனொை வொப ிலக்கு 

நொறுவது – தங்ைநொதல்  

10. தங்ைநொகும் இனல்புலைன தின்நங்ைள் - ைற்பூபம், ொப்தின் 

11. பே பொபேில் அைங்ைின நிை நிை ேிின துைச அணு என்வர் – ஜொன் 

ைொல்ைன் 

12. அணுக்ைபே இனற்ினின் தந்லத – எர்ஸ்ட் பைதர்சொர்டு (1871-1937) 

13. ஆல்ொ துைின் ில ஒர் எக்ட்பொின் ிலலனப் சொல் 8000 நைங்கு 

அதிைம் 

14. பைதர்சொர்டின் நொணவர்ைில் பேவர் – சஜம்ஸ்ேொட்விக் 

15. ீல்ஸ்சொர் இனற்ினலுக்ைொ சொல்ரிசு பற் ஆண்டு – 1922 

16. எக்ட்பொன்ைள் உட்ைபேலவ சுற்ிவபேம் வட்ைொலத – ஆர்ிட் 

17. 1932ல் சஜம்ஸ் ேொட்விக் என்னும் அிவினொர் பரில்ினம் 

உட்ைபேலவ ஆல்ொக் ைதிபொல் தொக்ைிொர் 

18. சர்நின்சுலந உலைன துைள்ைள் - புசபொட்ைொன்ைள்  

19. எதிர்நின்சுலந உலைனதுைள்ைள் - எக்ட்பொன்ைள் 

20. டுில நின்சுலந உலைன துைள்ைள் - ிபெட்பொன்ைள் 
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21. த்த அணு எண் நதிப்லபம் சவறுட்ை ில எண் நதிப்லபம் 

பைொண்ை சப திநத்தின் அணுக்ைள் - ஐசேொசைொப்புைள் 

22. ிசேர்க்லைக்கு சதலவனொலவ – ைொர்ன்-லை-ஆக்லைடு, ீர், சூரின 

ி, ச்லேனம் 

23. பபேம்ொொ ஒபணு எதிர்நின் அனிைின் பனர்ைள் ஐடு என் 

ின்பொட்டுைன் வபேம் 

24. பே திநத்தின் இலணதின் என்து அத்திநத்தின் நீதுள் பநொத்த 

– நின்சுலந 

25. பபேம்ொொ  அனித் பதொகுதிைின் பனர் ின்பொட்டுைள் - 

‘ஐட்’ என்று படிபம் 

26. பே சேர்நத்தின் இலனல குினடீுைள் பம் குிப்ிடுவசத – 

சவதிவொய்ொடு  

27. பே சேர்நத்தின் சவதி வொய்ப்ொடு – நின்சுலநனற்து 

28. திநங்ைல பம்லந அடுக்குைொை வரிலேப்டுத்தினவர் – 

சஜொவபொன்  

29. திந வரிலே அட்ைவலணலன பவினிட்ைவர் – திநித்ரி 

இவசொவிச்பநண்ைலீப் 

30. ைொினம் ர் – உசொைம் 

31. ைொினத்தின் பவப்ில – 29.8ºc 

32. திந வரிலே அட்ைவலணனில் இைம் பற்றுள் திநங்ைள் -

உசொைங்ைள், அசொைங்ைள், உசொைப் சொிைள் 

33. அசொைங்ைலக்கு எ.ைொ. – ைொர்ன், அசனொடின்  

34. உசொை சொிக்கு எ.ைொ – ேிக்ைொன், பஜர்நொினம் 

35. இபண்டு வலைனொ உசொைக் ைலவைள்  - இைப்பனர்ச்ேி உசொைக் 

ைலவ, இைபவி ிபப்ப்ட்ை உசொக் ைலவ 

36. ிலனொ பக்கூறு ன்று உபேவொவதற்கு அணுக்ைலக்ைிலைசன 

உபேவொகும் விலேசன – சவதிப்ிலணப்பு 

37. எண்நவிதி பைொள்லைலன பவினிட்ைவர் – ஜி.எண்.லூனிஸ் 

38. பன்று வலைனொ சவதிப்ிலணப்பு – அனிப்ிலணப்பு, ேைப் 

ிலணப்பு, ஈதல் ேைப்ிலணப்பு 

39. அனிப்ிலணப்ல பற்றுள் சேர்நங்ைள் - அனிச் சேர்நங்ைள்   
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