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ஆறாம் வகுப்பு
வவதியியல்
முதல்பருவம்
1. யிண்வயினில் ந்த முதல்இந்தின வண்நணி கல்ா சாவ்ா
2. 1997ம் ஆண்டு கல்ா சாவ்ா யிண்வயினில் வசன்ார்

3. கல்ா சாவ்ா வகாம்ினா யிண்கத்தில் யிண்வயிக்கு வசன்ார்
4. கல் நற்றும் இபவு நபங்கில் வயப்ில நாறுடும்

5. நாற்ங்கள் எப்டுயது வாருள்கின் யண்ணம், வயப்ில, இடம்
நற்றும் யடியம், ருநன் ஆகினயற்ில் ஏற்டும் நாறுதல்கள்

6. சி நணிநபம், ாள்கள், நாதங்கள் அல்து ஆண்டுகள் எ ீண்ட
நபம் ிகழும் நாற்நந வநதுயா நாற்ம்

7. சி வாடிகில் அல்து சி ிநிடங்கில் ிகழும் நாற்நந
நயகநா நாற்ம் ஆகும்

8. 30 நகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன் புலதமண்ட நபங்கள் ற்
நாற்ங்களுக்கு உட்ட்டு ிக்கரி ஆக நாறுகிது

9. நாற்ங்கள் நீ ள், நீ ா நாற்ம் எ இபண்டு யலகப்டும்

10. நாற்நலடந்த வாருள்கள் இனல்பு ிலக்கு திரும்ிால் அது நீ ள்
நாற்ம் ஆகும்

11. நாற்நலடந்த வாருள்கள் இனல்பு ிலக்கு திரும்யில்ல எில்
அது நீ ா நாற்ம் ஆகும்

12. ிகட்டி உருகுதல் நீ ள் நாற்த்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும்
13. யிகு எரிதல் நீ ா நாற்த்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும்

14. ல் னன்கலத் தரும் நாற்ங்கள் யிரும்த்தக்க நாற்ங்கள் ஆகும்
15. ல் னன்கலத் தபாத நாற்ங்கள் யிரும்தகாத நாற்ங்கள் ஆகும்

16. குிப்ிட்ட கா இலடவயினில் நீ ண்டும் நீ ண்டும் ிகழும் நாற்ங்கள்
காஒழுங்கு நாற்ங்கள் எப்டும்

17. குிப்ிட்ட கா இலடவயினில் நீ ண்டும் நீ ண்டும் லடவாத
நாற்ங்கள் கா ஒழுங்கற் நாற்ங்க்ள் எப்டும்

18. நாற்ங்கள் ிகழும் வாழுது வயப்ம் உநிமப்ட்டால் அலய வயப்
உநிழ் நாற்ங்கள் ஆகும்

19. நாற்ங்கள் ிகழும் வாழுது வயப்ம் உிஞ்சப்ட்டால் அலய வயப்ம்
வகாள் நாற்ங்கள் ஆகும்

20. வயல்க்நபா என் வாருலக் கண்டுிடித்தயர் ஜார்ஜ் வநஸ்ட்பல்
ஆயார்
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21. அழுத்தியிடப்ட்ட சுருள் கம்ினில் ஏற்டும் நாற்ம் நீ ள் நாற்ம்
ஆகும்

22. உணவு வகட்டுப்நாதல் என்து யிரும்தகாத நாற்ம்

23. சலயச்நசாடா ீரில் கலபயது வயப்ம் உநிழ் நாற்ம்ஆகும்

24. கா ஒழுங்கற் நாற்த்திற்கு எடுத்துக்காட்டு ிடுக்கம் ஆகும்
25. வயப்த்தின் அடிப்லடனில் நாற்ங்கள் வயப் உநிழ் நாற்ம்
வயப்வகாள் நாற்ம் எ ிரிக்கப்டுகின்

26. னன் அடிப்லடனில் யிரும்தக்க, யிரும்தகாத நாற்ங்கள் எ
ிரிக்கப்டுகின்

27. நயகத்தின் அடிப்லடனில் நயகநா, வநதுயா நாற்ம் எ இபண்டு
யலகனாக ிரிக்கின்ர்

28. கா இலடவயி அடிப்லடனில் காஒழுங்கு, கா ஒழுங்கற்
நாற்ங்கள் எ ிரிக்கப்டுகின்.

இரண்டாம் பருவம்
வவதியியல்
29. கலயனில் உள் இநசா நாசுகல ீக்க ஏற்முல தூற்றுதல்
30. கலயனில் உள் வாருள்கின் அலய அடிப்லடனாக வகாண்ட
ிரித்தல் முல சித்தல்

31. மச்சாறு தனாரிப்ில் சாற்ிிருந்து யிலதகலப் ிரிக்க ஏற்முல
யடிகட்டுதல்

32. உப்லக் கடல் ீரில் இருந்து ிரிக்கும்முல ஆயினாதல்
33. ிம், அவு, யடியத்தில் நயறுட்ட திண்நக் கலயகல ிரிக்கும்
முல லகனால் வதரிந்வதடுத்தல்

34. கலயனில் உள் நாசுப்வாருள்கல தூற்றுதல் முலனில்
ிரிக்காம்

35. ீர்நத்லத வயப்ப்டுத்தி ஆயினாக்குதல ஆயினாக்குதல் என்று
அலமக்கிநாம்

36. காந்தத்தால் கயபப்டும் வாருள் கலயனின் குதினாக இருந்தால்
காந்தப் ிரிப்பு முலனில் ிரிக்காம்

37. யடிதாின் யமிநன யடிந்து நசரும் ீர் யடிீர்
38. யடிதாில் தங்கும் வாருள் கசடு

39. கலயனில் உள் குதிப்வாருள்கின் ருநவு நயறுட்டால்
அயற்ல சித்தல் முலனில் ிரிக்க முடிமம்

40. நதீர் தனாரிக்க யடிகட்டுதல் முலலனப் னன்டுத்துகிநாம்
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41. நாயிிருந்து புழு, யண்டில ீக்க சித்தல் முலனில்
ிரித்வதடுப்நாம்

42. கலயனில் உள் குதிப்வாருில் இரும்புத்துகள்கள் கந்து

இருந்தால் அதல ிரித்வதடுக்கும் முல காந்தப்ிரிப்பு முல

43. ஒரு ிட்டர் கடல் ீரில் சுநார் 3.5கிபாம் உப்பு கலபந்துள்து
44. கடல்ீரில் 50-க்கும் நநற்ட்ட கிநங்கள் உள்

45. கச்சா எண்வணய் 86 வாருட்கள் கந்துள் கலய ஆகும்
46. காற்று  யாமக்கள் நசர்ந்த கலயனாகும்

47. பலய, நகாதுலந நாவு நான்யற்ல சித்தல் முலனில்
ிரிக்கிநாம்

48. ிம், அவு, யடியத்தின் அடிப்லடனில் வாருள்கலப் ிரித்தல்
லகனால் வதரிந்வதடுத்தல் எப்டும்

49. கலயனில் உள் குதிப்வாருள்கள் இநசாதாக இருப்தால்
அயற்ல தூற்றுதல் முலனில் ிரிக்க முடிமம்

50. கட்டுநாப் ணிகில் னன்டுத்தும் ளுதூக்கினில்
நின்காந்தங்கலப் னன்டுத்துகிநாம்

51. ஒரு ீர்நத்லத வயப்த்தால் ஆயினாக நாற்றும் முல ஆயினாதல்
எப்டுகிது

52. உணவுப்வாருில் கப்டம் இல்ாதலய என்தல உறுதி வசய்து
வகாள் அக்நார்க் முத்திலப னன்டுகிது

53. தாினங்கல ிரித்வதடுக்க தூற்றுதல் முல னன்டுகிது

மூன்றாம் பருவம்
வவதியியல்
54. இனற்லக இலம – ாிவனஸ்டர்

55. நகாலடக் காங்கில் உடுத்தும்ஆலட – ருத்தி

56. யிங்குகின் உநபாநங்கில் இருந்து தனாரிக்கப்டும் ஆலட கம்ி
57. நருத்துயத்துலக்கா  சாதங்கள் வசய்ன அதிகம் னன்டுயது
வகிமி

58. நசாப்பு தனாரிக்கப் னன்டும் முக்கின நயதிப்வாருள் நசாடினம்
லைட்பாக்லைடு

59. சிவநண்ட் தனாரிப்ில் னன்டும் அடிப்லடனா மூப்வாருள்கள்
சுண்ணாம்புக்கல். கிநண்

60. ி.யி.சி. என்தன் யிரியாக்கம் ாியிலல் குநாலபடு

61. தீப்ிடிக்காத உலடகள் தனாரிக்க வநலநன் னன்டுகிது
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62. கண்ணாடிலன ஒநப சீபாகவும் வநதுயாகவும் குிபலயக்கும் முலக்கு
கட்டுப்டுத்தி ஆற்தல்

63. தாயபத்தின் தண்டுப்குதினிிருந்து வப்டும் இலம சணல்
64. ருத்தினில் வசல்லுநாஸ் என் நயதிப்வாருள் உள்து
65. நக்கலட் ஒரு வயப்ம் கடத்தாப் வாருாகும்

66. சிவநண்ட் சாம்ல் ித்தில் நாவு நா இருக்கிது

67. இகும் ிாஸ்டிக்கு எடுத்துக்காட்டு ாிதீன் லகள்

68. கான்கிரிட் என்து சிவநண்ட், நணல், சிறுகற்கள், ீர் ஆகினலய கந்த
கலயஆகும்

69. கண்ணாடி நட்டுநந 100% நறுசுமற்சி வசய்னப்டும் வாருள்
70. ஞ்சில் வசல்லுநாஸ் எனும் நயதிப்வாருள் உள்து

71. வாருள்கள் யில வகாடுத்து யாங்கிப் னன்டுத்துநயார்க்கு
தகர்நயார் என்று வனர்

72. சிவநண்டுடன் ீர் நசர்த்ததும் கடித்தன்லந அலடந்து யிடுகிது
73. சிவநண்ட், நணல், ீர் நசர்ந்த கலயநன சிவநண்ட் சாந்து
74. ாினஸ்டர் என்து வசனற்லக இலம
75. ருத்தி என்து இனற்லக இலம

76. சாக்குகட்டி ஒரு நயதிப்வாருள்
வாருத்துக:

77. கண்ணாடி – சிிக்கா

78. நின்வாத்தான் - நக்கலட்
79. லடல்ஸ் - வநலநன்
80. சிவநண்ட் - ஜிப்சம்

81. லான் - வசனற்லக இலம

82. ி.இ.டி. என்து ாி எத்திலீன் வரிதாநட்
83. ாித்தீன் ஒரு இகும் வகிமி

84. நக்கலட், வநலநன் இறுகும் வகிமி
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