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ஆறாம் வகுப்பு
இயற்பியல்
முதல் பருவம்
1. ீ ட்டர் ன்தது ீபத்ின் அனகாகும்

2. ிறநின் அனகு கிலனாகிாம் ஆகும்

3. தரிந் ாநா அபலாடு தரிா அபற எப்திட்டுப் தார்ப்தது
அபடு
ீ ஆகும்

4. தரிந் ாநா அபவு அனகு ணப்தடும்

5. அறணருக்கும் எல ாிரிாண அபட்றடத்;
ீ
ரும் அபற
ிட்டஅபடு
ீ ன்கிலநாம்

6. ிட்ட அபட்டில்
ீ
தன்தடுத்ப்தடும் அனகுகள் ிட்ட அனகுககள்
ணப்தடும்

7. ீபம், ிறந, கானம் லதான்ந அபவுகறப அடிப்தறட அபவுகள்
ன்கிலநாம்

8. அடிப்தறட அபவுகறப அபக்கப் தன்தடுத்ப்தடும் அனகுகள்
அடிப்தறட அனகுகள் ணப்தடும்

9. அடி, தவுண்டு, ிணாடி அபக்க குளுபறந தன்தடுத்ப்தடுகிநது
10. 1960ம் ஆண்டு தன்ணாட்டு அனகுபறந ற்தடுத்ப்தட்டது

11. தன்ணாட்டு அனகுபறநற SI அனகு பறந ன்று கூறுர்
12. ீபத்ின் SI அனகு ீ ட்டர்

13. ிறநின் SI அனகு கிலனாகிாம்
14. கானத்ின் SI அனகு ிணாடி

15. இண்டு புள்பிகளுக்கு இறடப்தட்ட தாறனவு ீபம் ஆகும்
16. 1 ீ ட்டர் 1000 ில்னிீ ட்டர் ஆகும்
17. 1 ீ ட்டர் 100 தென்டிீ ட்டர் ஆகும்

18. 1 கிலனாீ ட்டர் 1000 ீ ட்டர் ஆகும்

19. ததாருபின் ிறந ன்தது அப்ததாருபில் அடங்கிபள்ப தருப்ததாருபின்
அபவு ஆகும்

20. அிக ிறநற அபிட குின்டால், தட்ரிக் டன் லதான்ந
அனகுகறபப் தன்தடுத்துகிலநாம்

21. குறநாண ிறநபள்ப ததாருறப அபிட கிாம் ற்றும் ில்னிகிாம்
தன்தடுத்துகிலநாம்.

22. 1 குிண்டால் 100 கிலனாகிாம் ஆகும்

23. 1 தட்ரிக்டன் 1000 கிலனாகிாம் ஆகும்
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24. லம் ன்தது இண்டு ிகழ்வுகளுக்கு இறடப்தட்ட கான அபவு ஆகும்
25. கானத்ின் SI அனகு ிணாடி ஆகும்
26. எரு ி – 60 ிிடம்

27. எரு ிிடம் - 60 ிணாடி

28. லத்றப் ததாருத்து ததாருபின் ிறன ாறுல இக்கம் ஆகும்
29. எரு ததாருள் லர்க்லகாட்டுப் தாறில் இங்கிணால் அது
லர்க்லகாட்டு இக்கம் ஆகும்

30. எரு ததாருள் ட்டப்தாறில் இங்கிணால் அது ட்ட இக்காகும்
31. எரு குநிப்திட்ட அச்றெப் தற்நி சுலும் ததாருபின் இக்கம் சுற்ெி
இக்கம் ஆகும்

32. எல ாிரிாண இக்கம் ெீாண கான இறடதபிில் ிரும்தத்
ிரும்த றடததற்நால் ெீறனவு இக்கம் ணப்தடும்.

33. தௌலறு ிறெகபில் தௌலறு லகங்கபில் தெல்லும் ததாருபின்
இக்கம் ன்ணிச்றொண இக்கம் ணப்தடும்

34. லாலதா-ற உருாக்கிர் ெக் அெிலா

35. லாலதா ன்தது தினிப்றதன்ஸ் தாிதொல்
36. ின்ணடச்ெில்லு லாலதாின் பறபாகச் தெல்தடுகிநது

37. காற்நில் அறெந்ாடும் க்கிறபின் இக்கம் ெீறனவு ஆகும்
38. றில் உருளும் தந்து சுற்ெி இக்கத்ிற்கு டுத்துக்காட்டு

39. எரு அச்றெப்தற்நி சுலும் ததாருள் சுற்ெிஇக்கம் ததற்றுள்பது
40. லத்றப் ததாருத்து ததாருபின் ிறன ாறுல இக்கம்
41. காந்த்ற கண்டுதிடித்ர் ாக்ணஸ்

42. ாக்ணறடட் ன்தது அப்தகுிில் இருந் ஈர்ப்புச் ெக்ிபள்ப
ாதுததாருபின் ததர்

43. ாக்ணறடட் ிகாட்டும் காந்ம் ன்று அறக்கப்தடுகிநது
44. ாக்ணறடட் எரு இற்றக காந்ம் ஆகும்

45. ணிணால் உருாக்கப்தட்ட காந்ங்களுக்கு தெற்றக காந்ங்கள்
ன்று ததர்

46. காந்த்ால் ஈர்க்கப்தடும் ததாருள்கள் காந்த் ன்ற உள்ப
ததாருள்கள் ஆகும்

47. காந்த்ால் ஈர்க்கப்தடா ததாருள்கள் காந்த் ன்ற அற்ந
ததாருள்கள் ஆகும்.

48. இரும்பு, லகாதால்ட், ிக்கல் லதான்நற காந் ன்றபள்ப
ததாருளுக்கு டுத்துக் காட்டு

49. காந்த்ின் இண்டு பறணகறபபம் துருங்கள் ண
அறக்கின்லநாம்
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50. காந்ம் ப்ததாழுதும் டக்கு, தற்குத் ிறெிலனல ிற்தறக்
கானாம்

51. காந்த்ின் ிறெகாட்டும் தண்ற தன்தடுத்ி உருாக்கப்தட்டது
காந் ஊெிப்ததட்டி

52. காந்த்ின் ிதிர் துருங்கள் என்றநதான்று ஈர்க்கின்நண
53. எத் துருங்கள் என்றநதான்று ினக்குகின்நண

54. தெண்ட் ல்
ீ ணப்தடும் இாட்டிணங்கறப இக்க ின்காந்ங்கள்
லற

55. ில்னிம் கில்தர்ட் ன்தர் புி ிகப்ததரி காந்ாக
தெல்தடுாக தரிித்ார்

56. ாலுிகளுக்கு ிறெக்காட்டும் கருிகறப அபித்ர்கள் ெீணர்கள்

57. காந் ஊெிப்ததட்டிற தன்தடுத்ி ிறெற அநிந்து தகாள்ப படிபம்
58. ங்குறடின்நி தாங்கிடப்தட்ட காந்ம் ப்ததாழுதுல டக்கு
தற்கு ிறெிலனல ிற்கும்

59. காந்த்ால் கப்தடும் ததாருள் குண்டூெி

60. காந்ங்கள் காந்த்ன்றற இக்கக்காம் சுத்ிால்
ட்டுால்

இயற்பியல்
இரண்டாம் பருவம்
61. துி ிறில் உனத் லறப்தடும் ஆற்நல் சூரிணின் தப்த
ஆற்நல்

62. தப்தம் எருறக ஆற்நல் ன்தறக் கண்டுதிடித்ர் லகஸ் ெீல்
63. தாிற்ொறன இங்க ின் ஆற்நல் லற

64. எனி ஆற்நனால் ாகணங்கறப இக்க படிாது

65. ினக்கரிற ரிக்கும்லதாது அன் லிாற்நல் தப்த ஆற்நனாக
ாற்நப்தடுகிநது

66. காற்நாறனகபில் காற்நின் இக்க ஆற்நல் பனம் ததநப்தடுது
ின்ணாற்நல்

67. அறெபம் இறன ததற்றுள்ப ஆற்நல் இக்க ஆற்நல்

68. தாாசூட்டில் இநங்குதர் தன்தடுத்தும் ஆற்நல் காற்நின் இக்க
ஆற்நல்

69. உங்கள் உள்பங்றகறத் லய்க்கும்லதாது தபிப்தடும் ஆற்நல் தப்த
ஆற்நல்

70. ிறனாற்நனம், இக்க ஆற்நலும் இந்ி ஆற்நனின் றககள்
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71. டார்ச் ிபக்கில் லிஆற்நல் எபி ஆற்நனாக ாறுகிநது
72. ாதணானில் ின் ஆற்நல் எனி ஆற்நனாக ாறுகிநது

73. ின்ணாக்கி இக்க ஆற்நறன ின் ஆற்நனாக ாற்றுகிநது
74. லறன தெய்த் லறாண ிநற ஆற்நல்
75. ஆற்நனின் அனகு ெீல்

76. அறக்கட்டில் உள்ப ீர் ிறனஆற்நல்
77. காரின் ஆற்நல் இக்க ஆற்நல்

78. ாம் உண்டம் உில் லி ஆற்நல் உள்பது

79. காற்நாறன பனம் ின்ொம் கிறடக்கும் இடம் ஆல்ாய்தாி
80. காற்நாறனகபில் காற்நில் இக்க ஆற்நல் பனம் ின் ஆற்நல்
ததநப்தடுகிநது

81. தப்த ஆற்நறனக் தகாடுக்கும் பன்ற ததாருள் சூரின்

82. சூரிணிடிருந்து கிறடக்கும் ஆற்நலன சூரி ஆற்நல் ஆகும்
83. ின்ொ அறப்பு ிின் ின்ஆற்நல் எனி ஆற்நனாக
ாற்நப்தடுகிநது

84. ிறனாக உள்ப ததாருள் ததற்றுள்ப ஆற்நல் ிறன ஆற்நல்
85. இக்கத்ில் உள்ப ததாருள் ததற்றுள்ப ஆற்நல் இக்க ஆற்நல்
86. தப்தம் எரு றக ஆற்நல்

87. கிலக்க அநிஞர் ஆர்க்கிிடிஸ் சூரி ஆற்நறனப் தன்தடுத்ி
உருப்ததருக்கி பனம் லாாணி லதார்க்கப்தறன ரித்ார்

88. எரு றக ஆற்நறன ற்தநாரு றக ஆற்நனாக ாற்நபடிபம்
89. எனிததருக்கிில் ின் ஆற்நல் எனி ஆற்நனாக ாற்நப்தடுகிநது

90. எபிச்லெர்க்றகின் லதாது சூரிணிடிருந்து ததறும் எபி ஆற்நறன
லி ஆற்நல் ஆகச் லெர்த்து றக்கின்நண

91. ீர் ின்ொம் ாரிக்கப்தடும் இடம் லட்டூர், தாணி ொகர்
92. காற்நாறன பனம் ின்ொம் கிறடக்கும் தகுி கத்ாறு

93. சூரிணிடிருந்து தபிப்தடும் தப்த ஆற்நல் ான் றாக
கிறடக்கிநது

94. ாங்கள், ினங்குகபின் பர்ச்ெி தெல்களுக்கு தன்தடும் ஆற்நல்
லி ஆற்நல்

95. லி ிறணின் லதாது தபிப்தடும் ஆற்நல் லி ஆற்நனாகும்

மூன்றாம் பருவம்
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இயற்பியல்
96. கனினிலா கண்டுதிடித் அநிில் கருிின் ததர் தாறனலாக்கி
97. தெற்றக எபிபனம் டார்ச் ிபக்கு

98. எபிாப் ததாருளுக்கு டுத்துக்காட்டு ெந்ின்

99. ணி உடல் எபி ஊடுருவும் ன்றபறடது
100. எபிபுகாப் ததாருள் ந் ிநபறடாக இருந்ாலும் அன் ினின்
ிநம் கருற

101. தபதபப்தாண தப்தில் தபிாண ிதாபிப்புப் திம்தத்ற தார்க்க
படிபம்

102. எபி பனம் இருக்கும் ிறெக்கு ிர்த்ிறெில் ில் உருாகும்
103. எபி லர்க்லகாட்டில் தெல்ால் ில் ற்தடுகிநது

104. ணிணால் உருாக்கப்தடுதற தெற்றக எபிபனம்

105. ாாகல எபிறத் ரும் ததாருட்கள் எபிரும் ததாருள்
106. ாாக எபிறத் ாப் ததாருட்கள் எபிாப் ததாருள்
107. கனினிலா இத்ானி ாட்றட ொர்ந்ர்

108. கனினிலா 1609ஆம் ஆண்டு தாறனலாக்கி கண்டுதிடித்ார்
109. சூரின் ன்தது எரு ிண்ீ ன்
110. உனக ிண்தபி ஆண்டு 2007

111. சூரி எபி புிற ந்து அறடற்கு 8 ிிடங்கள் 20 ிாடிகள்
ஆகின்நண

112. ன்றணத் ாலண சுற்நிக்தகாண்லட சூரிறணபம் சுற்நி ருகின்நது
ண அநிித்ர் லகாதர் ிக்கஸ்

113. ினவு லகாப டிம் தகாண்டது

114. கனினிலா தாறனலாக்கி பனம் சூரிக்குடும்தம் தற்நி
கல்கறபத் தரிந்து தகாண்டார்

115. கனினிலா பன்பனில் தன்தடுத்ி தாறனலாக்கி கருி
ற்லதாது இத்ானி ாட்டில் ஃதிபான்ஸ் கரில் உள்பது

116. ினவுஎரு துறக்லகாள்

117. சூரின், பூி, ெந்ின் பன்றும் எல லர்க்லகாட்டில் அறபம் லதாது
கிகங்கள் ற்தடுகின்நண

118. தாறனலாக்கி கண்டுதிடித்து 200 ஆண்டுகள் ிறநறடந்துள்பது
119. ததாருத்துக:

120. தெற்றக எபி பனம் - ிபக்தகாபி
121. எபிாப் ததாருள் - ினவு

122. ிதாபிக்கும் தப்பு – குறுந்கடு
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123. எபிகெிபம் ததாருள் - கனங்கி ீர்

124. எபிபுகும் ததாருள் - கண்கண்ாடி
125. எபிபுகாப் ததாருள் - ம்
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