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    PART – A (2x 15 = 30 marks)

Answer the questions, each in not more 800 words:

1) a) Explain the identification of acids and bases using pH scale and pH  
       paper. Explain the importance of pH in everyday life.
      pH அளவுகககோல, pH தகோள ஆகியவற்றறைப பயன்படுத்த அமிலம 
      மற்றும ககோரங்கள கண்டறிதல பற்றி எழுதுக. அன்றைகோட வகோழ்வில  
      pH ன் முக்கியத்துவத்றத விளக்குக.
                                       (OR)
   b) Describe the types of chemical reaction.
       Write about the chemical properties and uses of aids.
      கவதவிறனைகளின் வறககறளப பற்றி விவர.
      அமிலங்களின் கவதபபண்புகள மற்றும பயன்கறள எழுது.

2)  a) State and explain the methods of teaching science.
      அறிவியல கற்பித்தல முறறைகறளப பற்றி விவர.
                                            (OR)
    b) Write about the classification of bases and chemical properties of   
         bases.
      அமிலங்களின் வறகபபகோட்றடயும, அதன் கவபபண்புகறளயும
      விவர. 

   
                 PART – B (10 x 4 = 40 marks)

Answer any TEN questions, each in not more than 400 words:

3. Explain multisensory teaching.
 பலபுலன் வழிக் கற்பித்தறலப பற்றி விளக்குக.

4. Write about the inductive and deductive method of teaching.
 பகுத்தறி முறறை மற்றும ததகோகுத்தறி முறறைறயப பற்றி எழுதுக.

5. Explain the types of solutions.
 கறரசலகளின் வறககறளப பற்றி விவர.

6. Illustrate the modern atomic theory.
 நவீனை அணுகககோட்பகோட்றட விவர.

7. Differentiate the longitudinal and transverse waves.
குறுக்கறல மற்றும தநட்டறலகறள கவறுபடுத்துக.

8. Describe the Newton’s law of gravitation.
நியூட்டனின் புவிஈர்பபுக் தககோளறககறளப பற்றி விவர.
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9. State and explain the Blogs.
Blogs-ஐ பற்றி விரவகோக விவர.

10. Write about the ‘Manned Space Station’.
 மனிதன் உளள விண்தவளி நிறலயம பற்றி குறிபபிடுக.

11. Explain Avogadro hypothesis.
 அவககோட்கரகோ தககோளறகறய விளக்குக.

12. Write about second law of motion.
 இரண்டகோம இயக்கவிதறயப பற்றி எழுதுக.

13. Discuss the problem solving method of teaching.
 பிரச்சிறனை தீர்க்கும முறறைறயப பற்றி விளக்குக.

14. Discuss about the factors affecting solubility.
 கறரதறைறனை பகோதக்கும ககோரணிகறளப பற்றி விளக்குக.
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