
                                                                                   

 

“விஞ்ஞானத்தினூடாக   உலகக புரிந்து ககாள்தல் – 03” 

மனித திறன் மமம்பாடு, ததாழிற்கல்வி, ஆராய்சச்ி மற்றும் கண்டுபிடிப்பு அமமசச்ு மற்றும்  

மதசிய அடிப்பமைக்கற்மககளுக்கான கல்வி நிறுவனத்துைன் 

இமணந்து நைாத்தும் 

அகில இலங்மக பாைசாமல மாணவரக்ளிற்கிமைமயயான விஞ்ஞான எண்ணக்கருக்கமள 

மமம்படுத்துவதற்கான மபாை்டி 

2021 

மபாை்டிக்கான குறிக்மகாள்கள் 

எமது சூழலிற்குப் பின்னிருக்கும் விஞ்ஞானத்மத அறிய ஆவமல தூண்டுவதன் மூலம் 

விஞ்ஞானத்திலிருக்கும் ஆராய்சச்ி பற்றிய அறிமவ தமருகூைட்ி பாைசாமலச ்

சமூகத்திற்கிமைமயயான விஞ்ஞான எண்ணக்கருக்கமள மமம்படுத்தல். 

A. மாணவரக்ள் சுற்றாைலில் தாம் எதிரத்காள்ளும் நிகழ்வுகளிற்குப்பின்மனயுள்ள விஞ்ஞான 

தகாள்மககமள அமையாளங்காண மவண்டும். நாதளான்றுக்கு ஒன்று என 20 நாைக்ளிற்கு 

சூழலிலுள்ள நிகழ்வுகளிற்குப் பின்மனயுள்ள விஞ்ஞானக் தகாள்மககமள கண்ைறிய மவண்டும். பின் 

அந் நிகழ்வுகளிற்குப் பின்மனயான விஞ்ஞானக் தகாள்மககமள 20 நிகழ்வு மற்றும் தகாள்மககமள 

உள்ளைங்கலான புத்தகமாக எழுதி கீழ்வரும் 6 வயதுப் பிரிவினராக மாணவரக்ள் இதில் கலந்து 

தகாள்ளலாம். 

                             பிரிவு  I தரம் 6  

பிரிவு  II தரம் 7  

பிரிவு                 III தரம் 8 

பிரிவு                 IV தரம் 9  

பிரிவு                 V தரம் 10  

பிரிவு                 VI தரம் 11  

 

B. கற்மகக்கான வழிகாை்ைல்கள் 

 

 இருளிலிருக்குதமாருவர ் தவளிசச்த்திலிருக்கும் ஒருவமர பாரக்்க முடியும். ஆனால் 

தவளிசச்த்திலிருக்குதமாருவரால் இருளான இைத்திலிருக்குதமாருவமர பாரக்்க முடியாது.  

ஒரு தபாருமள பாரப்்பதற்கு, எமது கண் அப்தபாருளிலிருந்தான ஒளிக்கதிரக்மள கை்ைாயம் 

தபற்றுக்தகாள்ள மவண்டும். இருளிலிருக்கும் ஒருவரினது உைலிலிருந்து ஒளிக் கதிரக்ள் எமது 

கண்மண வந்தமையாது. அதனாமல அவர ் எமது கண்களிற்கு புலப்பை மாை்ைார.் 

தவளிசச்த்திலிருக்கும் ஒருவரின் உைலிலிருந்து ஒளிக்கதிரக்ள் எமது கண்மண வந்தமையும். 

ஆகமவ அவர ்எமக்கு புலப்படுவார.் 

 

 மீன் ததாை்டியின் அடியிலிருந்து மமமல வரும் வளிக்குமிழ்கள் படிப்படியாக தபரிதாகிக் 

தகாண்டு வரும். 

திரவதமான்றினால் தகாடுக்கப்படும் அமுக்கமானது அதனது ஆழத்தில் தங்கியுள்ளது. 

ததாை்டியின் அடியிலுள்ள நீரமுக்கம் உசச்மானது. வளிக்குமிழ் ததாை்டியின் அடியிலிருந்து 

எழும் தபாழுது வளிக்குமிழிலுள்ள அமுக்கம் படிப்படியாக குமறகின்றது. ஆகமவ 

வளிக்குமிழின் கனவளவானது அதிகரிக்கிறது. அதனாமலமய வளிக்குமிழ் தபரிதாகின்றது. 

 



 எரிதபாருமளக் தகாண்டு தசல்லும் பவுசரக்ள் தமரமயத் ததாடும் சங்கிலிகமளக் 

தகாண்டுள்ளன. 

எரிதபாருமளக் தகாண்டு தசல்லும் பவுசரக்ள் பயணிக்கும்மபாது வறண்ை காற்மறாடு 

மமாதுகின்றன. இந்த ததாைரப்ு பவுசரின் மமற்பரப்பில் நிமல மின்சாரத்மத 

உருவாக்குகிறது. இந்த நிமல மின்சாரம் படிப்படியாக தீவிரமமையும் மபாது, மின் ஏற்றம் 

ஏற்படுகிறது. இது உலாவியில் மின்சார தீப்தபாறிகள் மற்றும் எரிதபாருள் எரியும். 
பவுசரக்ளில் சங்கிலிகள் தமரயில் பயன்படுத்தப்படும்மபாது, இதன் விமளவாக ஏற்படும் 

மின்சாரம் சங்கிலி வழியாக நிலத்தடிக்கு கைத்தப்படும். இதனால் தீப்தபாறிகள் 

தடுக்கப்படுகின்றன. 

 

 எஞ்சின் ஆரம்பிக்கும் மபாது சில மபருந்துகளின் யன்னல்கள் அதிரக்ின்றன. 

எம்மமச ் சுற்றியுள்ள ஒவ்தவாரு தபாருளிற்கும் இயற்மகயான அதிரத்வண் 

உண்டு.மபருந்துகளின் யன்னல்களிற்கும் அத்தமகய அதிரத்வண் உண்டு.  எஞ்சின் இயங்க 

ஆரம்பிக்கும் மபாது அதிரத்வண்ணும் அதிரக்ின்றது. எஞ்சினுமைய அதிரத்வண் மபருந்தின் 

யன்னலினுமைய அதிரத்வண்ணிற்கு சமனாகும் மபாது யன்னல்கள் அதிர 

ஆரம்பிக்கின்றன. இத்தமகய நிகழ்மவ பரிவு அதிரவ்ு என அமழக்கப்படுகின்றது. 

 

C          பரிசுகள் 

 

C.1.ஒவ்தவாரு தரத்திலும் 1, 2, 3 வது இைங்களுக்கும் இன்னும் சில தகுதி வாய்ந்த 

பாராை்ைத்தக்க இைங்களுக்கும் பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும். 

 

C.2.அதிக எண்ணிக்மகயிலான சமரப்்பிப்புகமளக் தகாடுக்கும் பாைசாமலகமளக் 

தகாண்ை கல்வி வலயத்திற்கு ஒரு சிறப்பு தகுதி வழங்கப்படுகிறது. 

 

C.3.அதிக எண்ணிக்மகயிலான சிறந்த சமரப்்பிப்புகள் வழங்கும் பாைசாமலக்கு ஒரு 

தவற்றிக்மகாப்மபயும் வழங்கப்படும். 

D          பபாட்டிக்கான நிபந்தகனகள் 

உங்கள் சமரப்்பிப்பு மகமயைம்ைப் மபான்றதாக இருப்பமதாடு மற்றும் காகிதத்தின் ஒரு பக்கத்மத 

மைட்ுமம பயன்படுத்த மவண்டும். இது உயர ் மை்ை தூய்மம மற்றும் ஒழுங்காக இருப்பமதாடு 

ததளிவான மகதயழுத்தில் எழுதப்பை மவண்டும். 

உங்கள் மகமயைம்ை எங்களிைம் சமரப்்பிக்கும்மபாது, கடித உமறக்கு மமல் இைது பக்க மூமலயில் 

நீங்கள் மசரந்்த குழுமவக் குறிக்க மவண்டும்.( உ. ம் .பிரிவ I, தரம் 6)  

D.1  A 4 அளவு சுய முத்திமரதயாை்ைப்பை்ை தபால் உமற (ரூபா.30 முத்திமரயுைன்) மகமயை்டில் 

மசரக்்கப்பைமவண்டும். (பங்மகற்பு சான்றிதழ் அனுப்பி மவக்க) நீங்கள் சமரப்்பித்த மகமயடு 

மீண்டும் மதமவப்பை்ைால் தபால் உமறயுைன் ரூபா. 100/= முத்திமரதயாை்டி அனுப்பி மவக்கவும். 

 

 

 

 



கீமழ தகாடுக்கப்பைட்ுள்ள மாதிரி படிவத்தின் படி சரியாக நிரப்பப்பை்ை படிவத்மத நீங்கள் 

அனுப்ப மவண்டும். (படிவத்தின் மாதிரி) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பமற்கண்ட பதகவககளப் பூரத்்தி கெய்யாத ெமர்ப்பிப்புகள் நிராகரிக்கப்படும். 

D.2. குறிக்கும் திை்ைம் 

          வடிவமமப்பு மற்றும் உள்ளைக்கம்                                                                                 60  புள்ளிகள் 

        பமைப்பாற்றல், வாசிப்புத்திறன், நிமறவு மற்றும் விளக்கக்காை்சி                    40  புள்ளிகள் 

D. 3 . நடுவரினது தீரப்்மப இறுதியானது. தவற்றியாளரக்ள் பின்னர ்அறிவிக்கப்படுவர.் 

D.4. உங்கள் மகமயைம்ை 2021 ஜூன் 30 அல்லது அதற்கு முன்னர ் கீமழ தகாடுக்கப்பைட்ுள்ள 

முகவரிக்கு சமரப்்பிக்கவும். 

E. ெமர்ப்பிப்புகள் மற்றும் பமலதிக  விவரங்களிற்கு 

கலாநிதி குமாரி திலகரத்ன 

விஞ்ஞானக் கல்வி மற்றும் விரிவாக்கல் பிரிவு 

மதசிய அடிப்பமைக்கற்மககளுக்கான கல்வி நிறுவனம் 

ஹந்தான வீதி, கண்டி 

 

 

மின் அஞ்சல்: sedu@nifs.ac.lk 

ததாமலமபசி எண். 081- 2232002/077 760 0845 [கிழமம நாைக்ள்: காமல 9.00 மணி முதல் பிற்பகல் 

3.00 மணி வமர] 

மபாை்டியின் விவரங்கள் எங்கள் வமலத்தளமான www.nifs.ac.lk இல் தபற்றுக்தகாள்ளலாம் 

 

1. முழுப்தபயர:் 

)குடும்பப்தபயர ்மற்றும் முததலழுத்துக்களுைன் தபரிய எழுதத்ுக்களில்) 

2. பாைசாமல: 

3. பாைசாமல அைங்கும் கல்வி வலயம்: 

4. பாைசாமல அைங்கும் மாவை்ைம்: 

5. கல்வி கற்கும் தரம் 

6. பாைசாமல முகவரி: 

7. தசாந்த முகவரி: 

8. தனிப்பை்ை ததாமலமபசி எண்: 

 

. இந்த மகமயைம்ை எழுதியவர ் ....................... என்று நான் சான்றளிக்கிமறன். 

                                                                                                     ....................................               

அலுவலக முத்திமர      மகதயாப்பம் 

(அதிபர/் உப அதிபர/் பிரிவுத ்தமலவர)் 

 

 


