Winmeen Study Materials 2018
7th Std Science Term 1 – Book Back Questions With Answers in Tamil
ஏழாம் வகுப்பு
அறிவியல் - முதல் பருவம்
1. அன்றாட வாழ்வில் விலங்குகளின் பங்கு
1. --------- உர ோமங்கள் கம்பளி தயோரிக்க பயன்படுகிறது.
விடட: மெல்லிய
2. சடை எருடம கம்பளி கிடைக்கும் பகுதி----------ஆகும்.
விடட: திமபத்
3. ஆஸ்திர லிய விஞ்ஞோனிகள் ஆட்டு உர ோமங்கடளக் கத்தரிக்கக் கண்டுபிடித்த
புதிய முடறக்கு----------என்று பபயர்.
விடட: பயயாகிளிப்
4. மிக அதிக அளவு பயனில் உள்ளது----------பட்டு ஆகும்.
விடட: ெல்மபரி
5. ரதன ீ வளர்ப்பிி்ற்கு உகந்த இனம்----------ஆகும்.
விடட: எபிஸ் மெல்லிமபரா
6.----------பி ோய்லர் என அடைக்கப்படுகிறது.
விடட: கறிக்யகாழி
7. மீ ன்கள்----------சோர்ந்த உணவோகும்.
விடட: புரதம்
8. கம்பளி ஆடு என அடைக்கப்படுவது---------விடட:லாொ
9. சில பசுக்கள் ஒரு நோளில் ச ோசரியோக----------லிட்ைர் போல் தரும்.
விடட: 16 லிட்டர்
10. டகப்டபகள்.போதணி.இடுப்பு வோர் தயோரிக்க பயன்படுகிறது.
விடட: யதால்
11. ஒரு விலங்கு பதோைர்ந்து இல்லோதிருத்தல்----------எனப்படும்.
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விடட: அழிந்த இனம்
12.ஆடுகளின் ரதோலில் பபறப்படும் உர ோமங்களிலிருந்து------------தயோரிக்கப்படுகிறது
விடட: கம்பளி
13. முத்துச் சிப்பிகளிலிருந்து

விடல உயர்ந்த ---------------பபறப்படுகிறது.

விடட: முத்து
14. கம்பளி தரும் ஒரு வடக எருடம----------ஆகும்.
விடட: சடட எருடெ –யாக்
15.----------என்பது மிருதுவோன மற்றும் விடல உயர்ந்த சோல்டவயோகும்.
விடட: பஸ்ெினா
16. கக்கூன் என்பது மல்பபரி பட்டுப்புழுக்களின் ----- ஆகும்.
விடட: இளம் உயிரி
17. இந்தியோவின் மிகத் பதோன்டமயோன பதோைில்களில் --------------ம் ஒன்றோகும்.
விடட: பட்டுப்புழு வளர்ப்பு
18. பட்டுப்புழு கூட்டில் இருந்து இடைகடளப் பிரித்பதடுக்கும் முடறக்கு ---------என்று
பபயர்.
விடட: சுருளுதல்
19. முசுக்பகோட்டை இடலகடள உணவோக பகோள்வது---------விடட: பட்டுப்பூச்சி இளம் உயிரி
20. ரகோைி வளர்க்கும் இைத்திற்கு---------------என்று பபயர்.
விடட: யகாழிப்பண்டை
21. வன விலங்கு போதுகோத்தல் மற்றும் ப ோமரித்தடல ---------- என்கிரறோம்.
விடட: வன விலங்கு பாதுகாப்பு
22. ஏர் உைவும் வண்டிஇழுக்கும் பயன்படும் விலங்குகள் ---------ஆகும்,
விடட: இழுடவ விலங்குகள்
23. ரதன் கூட்டில்-----------வடக ரதன ீகள் உள்ளன
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விடட: மூன்று
24. ரதன் பமழுகிலிருந்து -------------தயோரிக்கப்படுகிறது.
விடட: மெழுகுவர்த்தி
25. தமிழ்நோட்டில் ரகோைிப்பண்டணத் பதோைில் ------------- புகழ் பபற்று விளங்குகிறது.
விடட: நாெக்கல் ொவட்டம்
26. விலங்குகளின் போதுகோப்பிற்க்கோக ஏற்படுத்தப்பட்ை ஓர் பதிவு பசய்யப்பட்ை
அடமப்பு----------ஆகும்.
விடட: புளூகிராஸ்
27. இந்தியோவில் முட்டை உற்பத்திடய அதிகபடுத்த ரமற்பகோள்ளப்படும் புதிய
அறிவியல் நடைமுடறக்கு-------------என்று பபயர்.
விடட: மவள்ளிப் புரச்சி
28. தூய ரதன் நீரில்-----------விடட: கடரயாது
29. மலட்டுப் பபண் ரதன ீக்கள்-------------என்று அடைக்கப்படுகிறது.
விடட: யவடலக்காரத் யதன ீ
30 -------------------இடை பூச்சியிலிருந்து பபறப்படுகிறது.
விடட: பட்டு
31. ------------------பண்டணயில் வளர்க்கப்படும் பறடவயினம்.
விடட: யகாழி
32. ரதன் கூட்டில் ஒர

ஒரு ------------------- இருக்கும்.

விடட: இராைித் யதன ீ
33. அடைக்கோத்தலுக்குப் பிறகு ரகோைி முட்டைகள் ------------------- நோட்களுக்குப் பிறகு
குஞ்சு பபோறிக்கும்.
விடட: 21
34. ஆடுகளின்

ரதோலில் இருக்கும் அைர்த்தியோன ர ோமம்------------------ ஆனது.

விடட: கம்பளி

3

www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling
More Book Back Questions https://goo.gl/rSCNT8

Winmeen Study Materials 2018
7th Std Science Term 1 – Book Back Questions With Answers in Tamil
35. பட்டுப்பூச்சியின்-------------- இருந்து பட்டு இடை பிரித்பதடுக்கப்படுகிறது.
விடட: கூட்டுப்புழுவில்
36. இந்தியோ உலகின் பட்டு உற்பத்தியில்-------------- இைத்தில் உள்ளது.
விடட: இரண்டாம்
37. தமிழ்நோட்டில் -------------- மோவட்ைத்தில் ரகோைிப்பண்டண பதோைில் புகழ்பபற்று
விளங்குகிறது.
விடட: நாெக்கல்
38. ரவைந்தோங்கல் என்பது -------------- ச ணோலயமோகும்.
விடட: பறடவகளின்
39. வட யோடு--------------மோநிலத்தில் விலங்கு.
விடட: தெிழ்நாடு
I. பபோருத்துக.
1. ஆட்டின் உர ோமம்

(அ) சடை எருடம

2. யோக்

(ஆ) பரயோகிளிக்

3. அங்ரகோ ோ கம்பளி

(இ) பட்டுப்புழு இளம் உயிரி

4. உர ோமத்டதக் கத்தரிக்கும் முடற

(ஈ) ஜம்மு மற்றும் கோஷ்மீ ர்

5. கக்கூன்

(உ) கம்பளி

6. டிர ோன்

(ஊ) கறிக்ரகோைி

7. எபிஸ் பமல்லிபப ோ

(எ) நோமக்கல் மோவட்ைம்

8. பி ோய்லர்

(ஏ) ஆண் ரதன ீ

9. ரகோைிப்பண்டண

(ஐ) பறடவகள் ச ணோலயம்

10. ரவைந்தோங்கல்

(ஒ) வளர்க்க உகந்த ரதன ீ

விடட: 1 - (உ) 2 - (அ) 3 - (ஈ) 4 - (ஆ) 5 - (இ) 6 - (ஏ) 7 - (ஒ) 8 - (ஊ) 9 - (எ) 10 - (ஐ)
II. பபோருத்துக
1. சடை எருடம கம்பளி
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2. அங்ரகோ ோ கம்பளி

(ஆ) திபபக் மற்றும் லைோக்

3. பஸ்டினோ சோல்டவ

(இ) ஜம்மு மற்றும் கோஷ்மீ ர்

விடட: 1 - (ஆ) 2 - (இ) 3 - (அ)
III. பபோருத்துக
1. இத்தோலிய ரதன ீ

(அ) ஏபிஸ் ைோர்ரசட்ைோ

2. போடறத் ரதன ீ

(ஆ) ஏபிஸ் புரளோரியோ

3. சிறிய ரதன ீ

(இ) ஏபிஸ் இன்டிகோ

4. இந்தியத் ரதன ீ

(ஈ) ஏபிஸ் பமல்லிபப ோ

விடட: 1 - (ஈ) 2 - (அ) 3 - (ஆ) 4 - (இ)

2. தாவரங்கள், விலங்குகளின் உைவூட்டம்
1.தோவ ங்களின் உணவூட்ை முடற-----------விடட: தர்சார்பு ஊட்டமுடற
2. சூரிய ஒளி இல்லோமல் ஒளிச்ரசர்க்டக நடைபபறுமோ ?
விடட: நடடமபறாது
3. பச்டசயம் அற்ற தோவ ங்களோல் உணவு தயோரிக்க முடியுமோ ?
விடட: முடியாது
4. ஓம்புயிரி என்பது ------------தோவ ம்.
விடட: உைவு அளிக்குு்ம்
5. சிறுகுைலின் நீளம்--------------மீ ட்ைர்கள்.
விடட: 7ெீ ட்டர்கள்
6. உணவு பசறித்தலில் பகோழுப்பு---------------ஆக மோறுகிறது.
விடட: மகாழுப்பு அெிலம்
7. குைந்டதகளின் போல்பற்கள்--------விடட: 20
8. யோடனயின்------------பற்கரள நீண்ை தந்தமோக
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விடட: மவட்டுப்பற்கள்
9. தர்சோர்பு ஊட்ைமுடறக்கு ஓர் உதோ ணம் கூறு.
விடட: பசுந்தாவரங்கள்
10. இடலத்துடள-------------பரிமோற்றத்துக்குப் பயன்படுகிறது.
விடட: காற்று
11. தோவ த்தின் இடலகள் சில பல வண்ணங்களில் இருக்கக் கோ ணம்.
விடட: நிறெிகள்
12. சோறுண்ணிகள் கரிமப்பபோருட்கடள----------இருந்து பபறுகிறது.
விடட: வளர்தளத்தில் இருந்து
13. அமீ போக்கள் உணவிடண---------மூலம் விழுங்குகிறது.
விடட: மபாய்க்கால்கள் மூலம்
14.கோற்று இடலக்குள் பசல்லுவதற்குப் பயன்படும் நுண் துடளகள்---------விடட: இடலத்துடளகள்
15. அடனத்து உயிரினங்களுக்கும்----------ஆற்றலுக்கு முதன்டமயோன மூலமோக
உள்ளது,
விடட: சூரியன்
16. தோவ

இடலகளின் பசுடம நிறத்திற்குக் கோ ணம்----------

விடட: பச்டசயம்
17, தோவ ங்களில் சைதோரி என அடைக்கப்படுவது---------விடட: கஸ்குட்டா
18. முழு விலங்கு ஊட்ை முடற----------ஊட்ை முடற எனப்படும்,
விடட: ய

ாயலாயசயிக்

19. பசரித்தலின் முடிவில் பு தம்----------மோறும்,
விடட: அெியனா அமிலமோக
20. பபருங்குைல் சுமோர்----------நீளமுடையது,
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விடட: 1.5 மீ ட்ைர்
21. உணவு உணவுக்குைலில் இருந்து மலப்புடைக்கு அடல ரபோன்று பசல்வதற்கு---------என்று பபயர்,
விடட: குடல் தடச அடசவு
22. இ ண்டு வயது குைந்டதக்குக் கோணப்படும் பற்கள்----------எனப்படும்,
விடட: பால் பற்கள்
23. ஒரு மோடு ஏறக்குடறய ஒரு நோடளக்கு----------முடற அடசரபோடும்.
விடட: 40.000 முதல் 60,000)
24. புற்களில் அதிகம் உள்ள பசல்லுரலோடை----------மட்டுரம எளிதில் பசரிக்கின்றன.
விடட: தாவர உண்ைிகள்
25. பசுவின் சிறுகுைலுக்கும் பபருங்குைலுக்கும் இடைரய உள்ள டப ரபோன்ற
உறுப்புக்கு---------விடட: சீக்கம்
26. ----------விழுந்தோல் மீ ண்டும் முடளக்கும்.
விடட: பால் பற்கள்
27. பூஞ்டசகள் ---------- தோவ ங்களோகும்.
விடட: சாறுண்ைி
28. கஸ்குட்ைோ ---------- தோவ ங்களோகும்.
விடட: ஒட்டுண்ைி
29. பூச்சி உண்ணும் தோவ ங்கள் ---------- குடறபோட்டை ரபோக்கிக் பகோள்ள பூச்சிகடள
உணவோக உட்பகோள்கின்றன.
விடட: டநட்ராஜன்
30. அமீ போக்கள் வளர்ச்சிக்குத் ரதடவயோன ---------- உருவோக்குவதற்கோக உணடவப்
பயன்படுத்துகின்றன.
விடட: புரதத்டத
31. உணடவ வடிகட்டும் விலங்கு ----------
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விடட: கடலில் வாழும் நீலத் திெிங்கலங்கள்
32. ---------- ஒரு பசர் உயிரினம்
விடட: அெீ பா
33. மனிதனின் வோய்க்குைியில்----------உமிழ்நீர்ச் சு ப்பிகள் உள்ளன.
விடட: மூன்று
34. குைந்டதகளின் வோயில் ---------- வயது முதல் ---------- வயது வட

போல் பற்கள்

கோணப்படும்.
விடட: ஏழு,எட்டு
35. நிடலத்த பற்களின் எண்ணிக்டக---------விடட: 32
36. பற்பரள இல்லோத மிகப் பபரிய போலூட்டி---------விடட: கடலில் வாழும் நீலத் திெிங்கலங்கள்
37. பசுவின் இட ப்டபயில் ---------- பகுதிகள் உள்ளன.
விடட: நான்கு
38. பறடவகள்

-

பற்கள் கிடையோது

எலிகள் பற்கள்

-

பதோைர்ச்சியோக வளரும்

யோடனயிைன் பவட்டும் பற்கள்

-

-------------------

விடட: தந்தம்
39. தற்சோர்பு ஊட்ை முடற

- தோவ ங்கள்

பிற சோர்பு ஊட்ை முடற

- -------------------

விடட: விலங்குகள்
40. இட ப்டபயில் சு க்கும் நீர்
வோயில் சு க்கும் நீர்

-

இட ப்டப நீர்

-

------------------

விடட: உெிழ்
I. பபோருத்துக.
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1. தற்சோர்பு ஊட்ைம்

-

(அ) பசு

2. சோருண்ணி ஊட்ைமுடற

-

(ஆ) கஸ்குட்ைோ

3. ஒட்டுண்ணி ஊட்ைமுடற

-

(இ) தோவ ங்கள்

4. விலங்கு

-

(ஈ) கோளோன்

விடட: 1 - (இ) 2 - (ஈ) 3 - (ஆ) 4 - (அ)
II. பபோருத்துக.
1. அமீ போ

- (அ) கூட்டு வோழ்க்டக

2. டலக்கன்

- (ஆ) பபோய் கோல்கள்

3. பநப்பந்தஸ்

- (இ) அடசரபோடும் போலுோட்டி

4. பசு

- (ஈ) பூச்சி உண்ணும் தோவ ம்

விடட: 1 - (ஆ) 2 - (அ) 3 - (ஈ) 4 - (அ)
III. பபோருத்துக.
1. போல் பற்கள்

- (அ) 08

2. நிடலத்த பற்கள்

- (ஆ) 16

3. ரமற் பற்கள்

- (இ) 32

4. பவட்டும் பற்கள்

- (ஈ) 20

விடட: 1 - (ஈ) 2 - (இ) 3 - (ஆ) 4 - (அ)
தற்சார்பு உயிரிகள்

.பிற சார்பு உயிரிகள்

புல்

-

போம்பு

ரவப்ப ம ம்

-

மனிதன்

மோம ம்

-

கோளோன்

முட்டைக்ரகோஸ்

-

அமீ போ

சூரிய கோந்திப் பூ

-

பசுமோடு

உைவின் மபயர்
இட்லி
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ரதோடச

-

கோர்ரபோடைட்ர ட்,பு தம்

சோம்போர்

-

பு தம்,டவட்ைமின்,தோதுப்பபோருள்கள்

அரிசி

-

கோர்ரபோடைட்ர ட்

முட்டை

-

பு தம்,பகோழுப்பு

பகோண்டைக் கைடல சுண்ைல்

-

பு தம்

கோய்கறி,பபோரியல்

-

டவட்ைமின்,தோதுப்பபோருள்கள்

வடை,போல்

-

பகோழுப்பு, பு தம்

மீ ன்

-

பு தம்

தோனியம்(கம்பு,ரசோளம்)

-

கோர்ரபோடைட்ர ட்டுகள்

கீ ட கள்

-

டவட்ைமின்,தோதுப்பபோருள்

பற்களின் மபயர்

பயன்கள்

முன் கடைவோய்ப் பற்கள்

-

உணடவ பமல்ல, அட க்க

பின் கடைவோய்ப் பற்கள்

-

உணடவ பமல்ல, அட க்க

ரகோட ப் பற்கள்

-

உணடவ கிைிக்க, பவட்ை

பவட்டுப் பற்கள்

-

உணடவக் கடிப்பதற்கு

3. தாவர புற அடெப்பியல்
1. வறண்ை நிலத் தோவ த்திற்கு எடுத்துக்கோட்டு-----------------விடட: சாப்பாத்திக்கள்ளி
2. வறண்ை நிலத் தோவ ங்களில் ஒளிச்ரசர்க்டக பசய்வது-----------------விடட: தண்டு
3. சூரிய ஒளிக்கு எதி ோக வளரும் தோவ ப் பகுதி-----------------விடட: யவர்
4. ஆணி ரவர்த் பதோகுப்பு கோணப்படும் தோவ ங்கள்------------------தோவ ங்கள் எனப்படும்.
விடட: இருவித்திடல
5. தோவ த்தில்------------------ஒளிச்ரசர்டக மூலம் உணடவத் தயோரிக்கிறது.
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விடட: இடலகள்
6. தோவ ங்கள் ஒளிச்ரசர்டகயின் ரபோது------------------வோயுடவ எடுத்துக் பகோள்கிறது.
விடட: உயர்வளி
7. மலரில் பல வண்ணங்களுைன் கோணப்படுவது-----------------விடட: அல்லி
8. மலரின் ------------------ ஆண் போகமோக அடமந்துள்ளது
விடட: ெகரந்தத் தாள் வட்டம்
9. முதன்டம ரவர்களில் உணடவச் ரசமித்துப் பருந்து சடதப்பற்றுைன்
கோணப்படுவது------------------எனப்படும்
விடட: யசெிப்பு யவர்கள்
10. அவிசின்னியோ தோவ த்தில் உள்ள சிறப்பு ரவர்கள்-----------------விடட: சுவாச யவர்கள்
11. தூண் ரவர்கள் ம த்தின்------------------ரதோன்றுகின்றன,
விடட: கிடளகளில் இருந்து
12. வோண்ைோ தோவ ங்கள் ரவறு ம ங்களின் கிடளகளில் வளர்வது-----------------விடட: இருப்பிடத்திற்காக
13. போைிப்புரளோ ோ தோவ த்தில்------------------பற்றுக்கம்பியோக மோறுபோடு அடைந்துள்ளது.
விடட: யகாைமொட்டு
14. இடலத்பதோைில் தண்டுடைய தோவ ம்----------------விடட: சாப்பாத்திக்கள்ளி
15. இடல பற்றுக்கம்பியோக-----------------தோவ த்தில் கோணப்படுகிறது,
விடட: பட்டாைி
16. பநப்பந்தஸ் தோவ ம் பூச்சிடயப் பிடிப்பது-----------------பற்றோக்குடறடய
ஈடுபசய்வதற்கோக.
விடட: டநட்ரஜன்
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17. -----------------தோவ த்தில் கணு,கணுவிடைப்பகுதி கோணப்படுவதில்டல.
(பவங்கோயம் / மூங்கில்)
விடட: மவங்காயம்
18. வோர்மிக் 1909-ல் ----------------ரதடவயின் அடிப்படையில் தோவ ங்கடள மூன்று
வடககளோகப் பிரித்தோர்,
விடட: நீர்த்
19. தோவ த்தின் ரவர்கள் சூரிய ஒளிக்கு-----------------திடசயில் வளர்கிறது.
விடட: எதிர்
20. தோவ த்தின் தண்டுப் பகுதியோனது சூரிய ஒளிக்கு----------------திடசயில் வளர்கிறது.
விடட: யநர்
21. குறிஞ்சி ----------------ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முடற பூக்கும்.
விடட: 24
22. குறிஞ்சி---------------- மோநிலத்தில் மட்டும் கோணப்படுகின்றது.
விடட: யகரளா
23. பநப்பந்தஸ் தோவ த்தின் இடலயின் அடமப்பு ------------- ரபோன்று அடமந்துள்ளது.
விடட: குடுடவ
24. பநப்பந்தஸ் தோவ த்தின் ------------- பிடிப்பதற்கோக குடுடவ அடமப்பு ரபோன்ற
இடலடய பகோண்டுள்ளது.
விடட: பூச்சிகடள
25. பநப்பந்தஸ் தோவ ம் ------------- குடறப்போட்டிடன நீக்குவதற்கோக பூச்சிகடள
பிடிக்கிறது.
விடட: டநட்ரஜன்
26. பஜ.சி.ரபோஸ் -------------நோட்டு தோவ வியல் வல்லுநர்
விடட: இந்தியா
27. தோவ ங்களின் உணர்வுகடள பதரிந்து பகோள்வதற்கோக ------------- கருவி
பயன்படுகிறது.
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விடட:
28. நீட

உறிஞ்சுதல் ------------------ பதோகுப்பின் பணியோகும்.

விடட: யவர்
29. துளசி-------------க்கு உதோ ணமோகும்.
விடட: புதர்ச் மசடி
30. இடலடயத் தண்டுரைோடு இடணக்கும் உறுப்பிற்கு ------------ என்று பபயர்.
விடட: இடலயடிப்பகுதி
31. மலர் பமோட்ைோக இருக்கும் பபோழுது------------போதுகோக்கிறது.
விடட: புல்லி
32. ------------ ரநோக்கிக் கோணப்படும் தோவ

அடசவிற்கு ஒளிச் சோர்படசவு என்று பபயர்,

விடட: ஒளி
33. அல்லி

-

நீர்த் தோவ ம்

ரகோதுடம

-

ஒரு பசடி

சப்போத்திக்கள்ளி

–

போடலவனத்தில் வளரும்

ரதக்கு

-

ம ம்

இடல

-

தோவ ங்களின் உணவு தயோரிக்கும் பகுதி

மிளகு

-

ஒரு ஏறுபகோடி

உருடள

-

கிைங்கு

ஆலம ம்

-

தூண் ரவர்கள் உண்டு

1,பபோருத்துதல்
1.

1. தனித்து மிதக்கும் நீர்வோழ் தோவ ம்

-

(அ) தோமட

2. ரவரூன்றிய நீர் வோழ் தோவ ம்

-

(ஆ) சோப்போத்திக் கள்ளி

3, நீரில் மூழ்கிய நீர்தோவ ம்

-

(இ) சூரிய கோந்தி

4. இடைநிடலத் தோவ ங்கள்

-

(ஈ) ஆகோயத் தோமட

5. வறள்நிலத் தோவ ங்கள்

-

(உ) வோலஸ் ரநரியோ
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விடட: 1 – (ஈ) 2 – (அ) 3 – (உ) 4 – (இ) 5 – (ஆ)
II. 1. சுவோச ரவர்கள்

-

(அ) ஆலம ம்

2. ரசமிப்பு ரவர்கள்

-

(ஆ) கஸ்குட்ைோ

3. தூண்ரவர்கள்

-

(இ) ரசோளம்

4. முண்டு ரவர்கள்

-

(ஈ) சர்க்கட வள்ளி கிைங்கு

5. ஒட்டுண்ணி ரவர்

-

(உ) அவி சின்னியோ

விடட: 1 – (உ) 2 – (ஈ) 3 – (அ) 4 – (இ) 5 – (ஆ)
III. 1. இடல பற்றுக் கம்பி

-

(அ) சோப்போத்தி கள்ளி

2. இடல முட்கள்

-

(ஆ) ரக ட்

3. குடுடவத் தோவ ம்

-

(இ) மிளகு

4. குறுக்கமடைந்த தண்டு

-

(ஈ) பட்ைோணி

5. ஏறுபகோடி

-

(உ) பநப்பந்தஸ்

விடட: 1 – (ஈ) 2 – (அ) 3 – (உ) 4 – (ஆ) 5 – (இ)
IV.

1. வோலிஸ்ரநரியோ

-

(அ) கரும்பு

2. இடலத்துடளகள்

-

(ஆ) சப்போத்திக் கள்ளி

3 முண்டுரவர்

-

(இ) மிளகு

4. இடலத் பதோைில் தண்டு

-

(ஈ) நீர் மூழ்கிய நீர்த்தோவ ம்

5. ஏறு பகோடி

-

(உ) நீ ோவிப் ரபோக்கு

விடட: 1 – (ஈ) 2 – (உ) 3 – (அ) 4 – (ஆ) 5 – (இ)
1.நீர்த் ரதடவயின் அடிப்படையில் தோவ ங்கடள வடகப்படுத்தியவர்---------------ஆவோர்.
விடட: வார்ெிங் -1909
2. நீரின் ரமற்ப ப்பின் மீ து --------- தோவ ங்கள் தனித்து மிதக்கின்றது,
விடட: ஆகோயத் தோமட
3. மண்ணில் ரவருன்றி மிதக்கும் நீர்த் தோவ ங்கள் ------------விடட: தாெடர.அல்லி
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4. தோவ த்தின்

ரவர்த்பதோகுப்பு வடதக் கருவியின் -------ரதோன்றுகிறது.

விடட: முடள யவர்
5. ஒரு வித்திடலத் தோவ ங்களில் -------------- பதோகுப்பு கோணப்படுகிறது.
விடட: யவற்றிட யவர்
6. தோவ ங்கடள மண்ணில் -----------நிடலநிறுத்துகிறது.
விடட: யவர்கள்
7. தோவ த்தின் இ ண்டு கணுக்களுக்கு இடையில் உள்ள பகுதி--------------ஆகும்.
விடட: கணுவிடடப்பகுதி
8. தோவ த்தின் இடலக்ரகோணத்தில் கோணப்படும் பமோட்டு-------------விடட: யகாை மொட்டு
9. இடலயடிப்பகுதியில்--------------கோணப்படுகிறது.
விடட: இடலயடிச்மசதில்
10. இடலயில்-------------மூலம் வோயுப் பரிமோற்றம் நடைபபறுகிறது.
விடட: இடலத்துடள
11. தோவ த்தின் இடலயில் உள்ள அதிகபடியோன

நீட

பவளிரயற்றும் நிகழ்வு------------

விடட: நீராவிப்யபாக்கு
12. பபண் ரகமிட்டுகள் ----------- உருவோகின்றன.
விடட: சூல்களில் இருந்து
13. ------------சுவோச ரவர்கடளக் பகோண்ை தோவ மோகும்.
விடட: அவிசின்னியா
14. ----------ரவர்க் கிைங்கிற்கு ஓர் எடுத்துக்கோட்ைோகும்,
விடட: சர்க்கடர வள்ளிக் கிழங்கு
15. ரசோளம்.கரும்பு ரபோன்ற தோவ ங்களில் கோணப்படும் ரவற்றிை ரவர் மோற்றுரு----ஆகும்.
விடட: முண்டு யவர்
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16. பதோற்று ரவரின் ரவடலகள்-------------------- ஆகும்.
விடட: காற்றிலுள்ள ஈரப்படசடய உறிஞ்சுதல்
17 .----------------மட்ைநிலத் தண்டுக்கு ஒரு உதோ ணமோகும்.
விடட: இஞ்சி
18. தட

ஒட்டிய தண்டு ------------மோற்றுரு அடைதந்துள்ளது.

விடட: இனப்மபருக்கத்திற்காக
19. --------------- தோவ த்தின் இடல பூச்சிடயப் பிடிக்கடப ரபோன்ற அடமப்போக
மோறியுள்ளது.
விடட: யூட்ரிகுயலரியா
20. ------------- ஒரு நுனி நிமிர் நிலம் பைர் தண்டு.
விடட: டிடரடாக்ஸ்
21. -------------- தோவ த்தின் இடலகள் பதோட்ைவுைன் மூடிக்பகோள்கின்றன.
விடட: மதாட்டால் சிணுங்கி

4. வடகப்பாட்டியல்
1. உயிரினங்கடள எளிதில் இனம் கண்ைறிய ------- பயன்படுகிறது.
விடட: வடகப்படுத்துதல்
2. ஆர்.எச்.விட்ரைக்கர் -------- ஆண்டு உயிர்னங்கடள ஐந்து உலகங்களோக
வடகப்படுத்தினோர்.
விடட: 1969
3. ஐந்துலக வடகப்போட்டில் நுண்ணுயிரி உலகம் என --------- கூறப்படுகிறது.
விடட: மொனிரா
4. உண்டமயோன உட்கரு இல்லோதடவகள்---------- என அடைக்கப்படும்.
விடட: புயராயகரியயாட்
5. ----------போக்டீரியோ இயலின் தந்டத என்று அடைக்கப் பட்ைோர்.
விடட: லுாவன் க்
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6. ஒர

பசல்லோலோன யூரகரிரயோட்டுகள் பகோண்ை உலகம்------------ உலகம்

விடட: புயராட்டிஸ்டா
7. பூஞ்டசகளின் பசல்சுவர்-------ஆல் ஆனது.
விடட: டகட்டின்
8. ஈஸ்ட்-------- வடிவம் பகோண்ை ஒரு பசல் உயிரி.
விடட: முட்டட
9. விலங்கு பசல்லில் பசல்சுவர்-------------விடட: காைப்படுவதில்டல
10. மருத்துவத்தின் தந்டத என்று அடைக்கப்பட்ைவர்------------விடட:

ாப்யபாகியரட்டஸ்

11. சிற்றினம் என்ற பசோல்டல ------- அறிமுகப்படுத்தினோர்.
விடட: ஜான் யர
12. வடகப்போட்டியலின் தந்டத என்று --------- அடைக்கப்படுகிறோர்.
விடட: கயராலஸ் லின்யனயஸ்
13. தோவ ங்களின் பசல்சுவர்---------- ஆல் ஆனது.
விடட: மசல்லுயலாஸ்
14. ஒரு குறிப்பிட்ை இைத்தில் மட்டும் ப வியுள்ள விலங்குகள் என்று கணக்கிட்ைோல்
இந்திய மோநிலங்களிரய முதலோவதோக உள்ளது-----------விடட: தெிழ்நாடு
15. ைிப்ரபோ கிர ட்ைஸ் ---------------- முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையில்
உயிரினங்கடளப் பட்டியலிட்ைோர்
விடட: ெருத்துவ
16. ஆர்.எச் விட்ரைக்கர் ----------- பதோைர்பின் அடிப்படையில் ஐந்துலக வடகப்போட்டை
அறிமுகப்படுத்தினோர்.
விடட: பரிைாெ
17.எலுமிச்டசயில் ------------ கைடல ரநோடய உண்ைோக்குகிறது.
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விடட: பாக்டீரியா
18.----------போசிகள் குழுமங்களோகக் கோணப்படும்.
விடட: வால்வாக்ஸ்
19. தோவ

உலகம் ----------- பிரிவுகளோகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

விடட: 5
20. தயிரில் உள்ள போக்டீரியோ -------------- ஆகும்.
விடட: யலக்யடாயபசில்லஸ்
21. சோர்ரகோட்டினோ வகுப்டபச் சோர்ந்த

உயிரிக்கு

எடுத்துக்கோட்டு -------------- ஆகும்.

விடட: அெீ பா
22. பநோதித்தலின் ரபோது ----------- வோயு பவளிவருகின்றது.
விடட: உயிர்வளி
23. இரு பசோற்பபயர்கள்---------------பமோைியில் எழுதப்பட்டுள்ளன.
விடட: லத்தீன்
24. ஆஞ்சிரயோஸ்பபர்ம் என்பது ------ ------ எனப்படும்.
விடட: மூடிய விடதத் தாவரங்கள்
25. துடளகள்

பகோண்ை உைலடமப்பு பகோண்ைது------------------

விடட: கடற்பஞ்சுகள்
26. நீலப் பசும்போசிகள் என அடைக்கப்படுவது------விடட: டசயயனா பாக்டீரியா
27. --------------பபோருள்களின் மறு சுைற்சிக்குப் பயன்னடுகின்றன.
விடட: பாக்டீரியாக்கள்
28. -------------- என்பவர் தோவ வியலின் தந்டத என அடைக்கப்பட்ைோர்.
விடட: கயராலஸ் லின்யனயஸ்
29. சிற்றினம் என்ற பசோல்டல அறிமுகப்படுத்தியவர்--------------ஆவோர்.
விடட: ஜான்யர
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30. நீரிஸ்--------------பதோகுதிடயச் சோர்ந்தது.
விடட: ஆஸ்காரிஸ்
31. பநப்பந்தஸ் ஒரு-------------- தோவ மோகும்.
விடட: பூச்சியுண்ணும்
32. -------------- வடகப்போட்டு முடற ஆர்.எச்.விட்ரைக்க ோல் அறிமுகம் பசய்யப்பட்ைர்.
விடட: ஐந்துலக
33.

முதன் முதலில் போக்டீரியோடவக் கண்ைறிந்தவர்---------------

விடட: வான் லூவன்

க்
ீ

34. உலகில் ரதோன்றிய முதல் உயிரி எனக் கருதப்படுவது--------------விடட: பாக்டீரியா
35. பபோய் கோல்கடளக் பகோண்ை ஒரு பசல் உயிரி--------------விடட: அெீ பா
36. --------------- மற்றும் --------------- விலங்குகள் ஒட்டுண்ணிகளோக பசயல்படும்.
விடட: நாடாப் புழு, உருடளப் புழு
37. --------------- என்பவர் இருபசோற் பபயரிட்டு முடறடய உருவோக்கியவர்.
விடட: கயராலஸ் லின்யனயஸ்
38. --------------- என்பது இ ண்டு வடகயோன உணவூட்ை முடறடயக் பகோண்ைது.
விடட: யூக்ளினா
39. ஐந்து உலக வடகப்போட்டு முடறடய வடகப் படுத்தியவர்--------------விடட: R.H.விட்யடக்கர்
40. பமோனி ோ உலகத்தில் ----------------------- உயிரினங்கள் அைங்கியுள்ளன.
விடட: ஒரு மசல்
41. மருந்துகளின்

ோணி என அடைக்கப்படுவது.

விடட: மபனிசிலின்
42. ------------ தோவ
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விடட: மசல்சுவர்
43. ஒட சோ சட்டைவோ என்பது ----------------ன் இரு பசோற் பபய ோகும்.
விடட: மநல்
விலங்குகள்

மதாகுதிகள்

6.

நோைோப் புழு

-

7.

கைற்பஞ்சு

-

8.

டைட் ோ

-

குைியுைலிகள்

9.

உருடளப் புழு

-

உருடளப் புழுக்கள்

10.

ரதள்

-

கணுக்கோலிகள்

11.

மனிதன்

-

முதுகு நோணுள்ளடவ

12.

நத்டத

-

பமல்லுைலிகள்

13.

நட்சத்தி

-

முட்ரதோலிகள்

14.

மண்புழு

மீ ன்

-

தட்டைப் புழுக்கள்
துடளயுைலிகள்

வடளதடசப் புழுக்கள்

I. பபோருத்துக.
1. ஆோி்.எச்.விட்ரைக்கர்

- (அ) போக்டீரியோ இயலின் தந்டத

2. லூவன் ைீக்

- (ஆ) வடகப்போட்டியலின் தந்டத

3. ைிப்ரபோகிப ட்ைஸ்

- (இ) ஐந்துலக வடகப்போட்டு முடற

4. கர ோலஸ் லின்ரனயஸ்

- (ஈ) சிற்றினம் என்ற பசோல்டல
அறிமுகப்படுத்தியவர்

விடட: 1 - (இ) 2 - (அ) 3 - (உ) 4 - (ஆ) 5 - (ஈ)
II. பபோருத்துக
1. பூஞ்டசகள்

- (அ) பப ணி

2. பிட ரயோஃடபட்

- (ஆ) டசகஸ்

3. பைரிரைோஃடபட்

- (இ) மோஸ்

4. ஜிம்ரனோஸ்பபர்ம்

- (ஈ) கோளோன்
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விடட: 1-(ஈ). 2-(உ). 3-(இ). 4-(அ) 5-(ஆ)
III. பபோருத்துக
1. பமோனி ோ

- (அ) 1,00,000

2. புர ோட்டிஸ்ைோ

- (ஆ) 9000

3. பூஞ்டசகள்

- (இ) 2,89,640

4. தோவ ங்கள்

- (ஈ) 11,70,000

5. விலங்குகள்

- (உ) 59,950

விடட: 1 - (ஆ) 2 - (உ) 3 - (அ) 4 - (இ) 5 - (ஈ)
IV. பபோருத்துக
1. எலுமிச்டச

- (அ) வோைல் ரநோய்

2. உருடள

- (ஆ) பவப்பு ரநோய்

3. ஆப்பிள்

- (இ) வடளய அழுகல் ரநோய்

4. தக்கோளி

- (ஈ) கைடல ரநோய்

விடட: 1 - (ஈ) 2 - (இ) 3 - (ஆ) 4 - (அ)
V. பபோருத்துக
1. பசம்பருத்தி

- (அ) பசோலோனம் டியூபர ோசம்.

2. தக்கோளி

- (ஆ) மோஞ்சிஃபப ோ இன்டிகோ

3. உருடள

- (இ) டைபிஸ்ககஸ் ர ோசோ பசனன்சிஸ்

4. மோ

- (ஈ) உட சோ சட்டைவோ

5. அரிசி

- (உ) டலரகோபபர்சிகோன் எஸ்குலண்ைோ

விடட: 1 - (இ) 2 - (உ) 3 - (அ) 4 - (ஆ) 5 - (ஈ)

5. நம்டெச் சுற்றியுள்ள பருப்மபாருள்கள்
1. அணுக்கள் ------------- அலகோல் அளக்கிறோர்கள்
விடட: நாயன ெீ ட்டர்
2. தி வத்தின் வடிவம் அது உள்ள -------------------- பபோறுத்தது.
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விடட: பாத்திரத்டத
3. நீரில் சிறிதளவு சர்க்கட டயப் ரபோட்ைோல் நீரின் மட்ைம்-----------விடட: உயராது
4. திண்மங்களின் மூலக்கூறுகள் பநருக்கமோக அடமந்துள்ளதோல் திண்மங்கடள
அழுத்த ---------விடட: முடியாது
5. அழுத்த முடியும் திண்மம்-------- ஆகும்.
விடட: பஞ்சு
6. வோயுக்களின் மூவக்கூறுகனிடைரய ஈர்ப்பு விடச -------------- ஆகும்.
விடட: ெிகக் குடறவு
7. வோயுக்கடள எளிதில் ----------------விடட: அழுத்த முடியும்
8. இன்டறய கோலத்தில் அழுத்தப்பட்ை ---------------- ரபோக்குவ த்துக்குப்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
விடட: இயற்டக வாயு
9. பனிக்கட்டிடய

ஒரு கண்ணோடி குடுடவயில் இட்டு பவப்பப்படுத்தினோல்-----------------

மோற்றம் அடையும்.
விடட: திரவொக
10. பவப்பத்தோல் பபோருட்களின் மூலக்கூறுகள் ----------------- அதிர்வுறுகின்றன.
விடட: யவகொக
11.பவப்ப நிடலடய மோற்றினோல் பபோருட்களின்--------------விடட: நிடல ொறும்
12. -------------- குறிப்பிட்ைவடிவம் மற்றும் பருமன் பகோண்ைது .
விடட: திண்ெம்
13. வோயுக்களின் மூவக்கூறுகள் இடைரய உள்ள இடைபவளி ----------------விடட: அதிகம்
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14. பருப்பபோருட்கள் உருவோக அடிப்படையோன துகள்கள் ------------- எனப்படும்.
விடட: அணுக்கள் (அ) மூலக்கூருகள்
15. பருப்பபோருட்களின் நோன்கோவது நிடல --------- ஆகும்.
விடட: பிளாஸ்ொ
16. வோயுக்களுக்குக் குறிப்பிட்ை ----------------- கிடையோது.
விடட: பருெயனா வடிவயொ
17. நம் வட்டில்
ீ
பயன்படுத்துி்ம் எரிவோயு உருடளயில் அடைக்கப்பட்ைது ------------- வோயு
விடட: நீர்ெப் மபட்யராலியம்
18. நோரன மீ ட்ைர் என்பது --------------- ஆகும்.
விடட: 10-9
19. நீரில் சர்க்கட டயக் கட க்கும் ரபோது சர்க்கட

மூலக்கூறுகள் நீர்

மூலக்கூறுகளின் ------------- அடைத்துக்பகோள்கிறது.
விடட: இடடயய
20. மூலக்கூறுகள் பதோைர்ந்து -------------- ஒன்ரறோபைோன்று கலக்கின்றன.
விடட: நகர்ந்து
21. திண்மப்பபோருளுக்கு ----------------- ஒரு உதோ ணம்.
விடட: மபன்சில்
22. பைச்சோறு என்பது ------------ க்கு ஓர் எடுத்துக்கோட்டு.
விடட: திரவத்திற்க்கு
23. பருப்பபோருளின் ஐந்தோம் நிடல----------------விடட: யபாஸ் –ஜன்ஸ்டீன்
24. பஞ்சில் உள்ள சிறு துடளகளில்----------- அைங்கியுள்ளது.
விடட: காற்று
25. மூன்று நிடலகளில் இருக்கும் ஒர

பபோருள்------------

விடட: நீர்
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26. மூலக்கூறுகளுக்கு இடைரய மிகவும் குடறவோன இடைபவளி உள்ள
பருப்பபோருள்----------விடட: திண்ெம்
27. 1ரநரனோ மீ ட்ைர் என்பது----------விடட: 10-9 ெீ
28. -----------நிடல குறிப்பிட்ை பகோள்ளளவு பகோண்ைது. ஆனோல் வடிவம் கிடையோது.
விடட: திரவ
29. பபோருட்கள் அனுக்கள் மூலக்கூறுகளோல் ஆனது. இவற்டற ----------- எனும்
அலகோல் அளக்கலோம்.
விடட: நாயனா ெீ ட்டர்
30. பபோருட்கள் திை,தி வ, வோயு என்னும் மூன்று ----------- நிடலகளில் கோணப்படுகிறது.
விடட: யவதியியல்
31. பவப்பத்தோல் பபோருட்களின் இயக்க ஆற்றல் ----------விடட: அதிகரிக்கும்
32. குளி ச் பசய்தோல் பபோருட்களின் இயக்க ஆற்றல் ----------விடட: குடறயும்
33. தி வத்தின் மூலக்கூறுகள்-----------இடைபவளி உடையடவயோக உள்ளது.
விடட: குடறவாக
34. வோயுக்களின் மூலக்கூறுகள் ----------- இடைபவளி உடையடவயோக உள்ளது.
விடட: அதிகொக
35. அதிக பவப்பப்படுத்தப்பட்ை வோயு நிடல----------விடட: பிளாஸ்ொ
36. தி வத்டத அதிகமோகக் குளிர்விப்பதோல்-----------மோறுகிறது.
விடட: திண்ெொக
14. பருப்பபருோருள்கள் ஐந்து நிடலகளில் உள்ளன.
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1. முதல் நிடல

- ------------------------

2. இ ண்ைோம் நிடல

- தி வப்பபோருள்

3. மூன்றோம் நிடல

- ------------------------

4. நோன்கோம் நிடல

- பிளோஸ்மோ

5. ஐந்தோம் நிடல

-

----------------------

விடட: 1.திடப்மபாருள் 3.வாயுப்மபாருள் 5.யபாஸ்-ஜன்ஸ்டீன் காண்டன்டஸ்யடட்
1. திைப்பபோருள் தி வமோக மோறுவது

- உருகுதல்

2. தி வப்பபோருள் வோயுவோக மோறுவது

- -------------------

3. வோயுப்பபோருள் தி வமோகமோறுவது

- குளிர்வித்தல்

4. தி வம் திைப்பபோருளோக மோறுவது

- --------------------

விடட: 1.மகாதித்தல் 2.உடறத்தல்
பபோருள்

மோற்றத்தின் பபயர்

உருகுதல்

– பனிக்கட்டி

ஆவியோதல்

– நீர்

உடறதல்

– உடறதல்

குளிர்வித்தல் – நீ ோவி
I. பபோருத்துக
1.தி வத்டத பவப்பப்படுத்தினோல் - தி வம்
2. திண்மம்

- எளிதில் அழுத்தலோம்

3. அணுக்கள் மற்றும் மூலக்சுறுகள்- ஆவியோதல்
4. போல்

- போயும் தன்டம இல்டல

5. வோயு

- பருப்பபோருளின் அடிப்படைக் கட்ைடமப்பு

விடட 1 - (இ) 2 - (ஈ) 3 - (உ) 4 - (அ) 5 - (ஆ)
II. பபோருத்துக
1. பனிக்கட்டி நீ ோக மோறுதல்
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2.

நீர் நீ ோவியோக மோறுதல்

- (ஆ) உருகுதல்

3. நீ ோவி நீ ோக மோறுதல்

- (இ) ஆவியோதல்

4. நீர் பனிக்கட்டியோக மோறுதல்

- (ஈ) குளிர்வித்தல்

விடட 1 - (ஆ) 2 - (இ) 3 - (ஈ) 4 - (அ)
III.பபோருத்துக
1. திண்மம்

- (அ) குறிப்பிட்ை பருமரன,வடிவரமோ கிடையோது

2. தி வம்

- (ஆ) குறிப்பிட்ை வடிவம்,பருமன் பகோண்ைது.

3. வோயு

- (இ) அதிக பவப்பப்படுத்தப்பட்ை வோயு நிடல

4. பிளோஸ்மோ

- (ஈ) குறிப்பிட்ை பருமன்,நிடலயற்ற வடிவம் கிடையோது

விடட 1 - (ஆ) 2 - (ஆ) 3 - (ஈ) 4 - (இ)
தி வத்தின் நிடற

- 80கி ோம்

தி வத்தின் பருமன்

- 100CC

தி வத்தின் அைர்த்தி

- 1g/cc

6. அளவட்டியல்
ீ
1.ப ப்பளவின் அலகு ------------விடட: ெீ ட்டர்.
2. பபோருபளோன்றி ப ப்பு 10 சது

மீ ட்ைர் எனில் அது 1 மீ ட்ைர் பக்கம் பகோண்ை ------------

க்கு சமம் என்பதோகும்
விடட: 10 சதுரங்களுக்கு
3. ஒரு ஏக்கர் என்பது --------------விடட: 100 மசன்ட்
4. வட்ைத்தின் ப ப்பளவு கோண்பதற்கோன வோய்ப்போடு--------விடட: πr2
5. 1 லிட்ைர் என்பது எத்தடன பச.மீ ட்ைருக்கு சமம்?
விடட: 1000 மச.ெீ 3
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6. குறிப்பிட்ை கன அளவுள்ள தி வத்டத அளந்து எடுக்கப் பயன்படுவது
விடட: பிப்மபட்
7.அைர்த்திடய ------------- அலகினோல் குறிக்கின்ரறோம்
விடட:கிகி/ெீ 3
8. இரும்பின் அைர்த்தி 7800 கி.கி.மீ 3. இது போத சத்தில் ------------------விடட: ெிதக்கும்
9. துல்லியமோன அளவட்டிற்க்குப்
ீ
பயன்படுவது -------------விடட: ஊசல் கடிகாரம்
10.ஒரு வோனியல் அலகு என்பது -------------விடட: 150 ெில்லியன் கீ யலா ெீ ட்டர்
11. ஒளி ஒரு வினோடியில்--------------கி.மீ . தூ ம் பசல்லும்.
விடட: மூன்று இலட்சம்
12. ஒரு மீ ட்ைர் என்பது ------------- அடிகள்.
விடட: 3.28
13. ப ப்பளவு சது

மீ ட்ைரில் குறிக்கப்படுவதோல் ப ப்பு சது மோக இருக்க ரவண்டுமோ?

விடட: இல்டல
14. முக்ரகோணத்தின் வோய்ப்போடு-----------விடட: 1/2bh
15. பபோருள் இரலசோனதோ அல்லது கனமோனதோ என்படதத் தீர்மோனிக்கும் அளவு --------விடட: அடர்த்தி
16. போத சத்தின் நிடற ------------- ஆகும்.
விடட: 13600 கி.கி
17. பபோருள் ஒன்றின் ரமற்ப ப்பின் அளவு அதன் --------------- எனப்படும்.
விடட: பரப்பளவு
18. மீ ட்ைர்2 என்பதடன------------------- என்று படிக்க ரவண்டும்.
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விடட: சதுர ெீ ட்டர்
19. ப ப்பளவு என்பது அடிப்படை அளவோன நீளத்டத இரு முடற பபருக்கிக்
கணக்கிடுவதோல் அது ------------------ அளவோகும்.
விடட: வழி அளவு
20. நீளத்தின் அலகு மி.மீ ட்ைர் எனில் அதன் ப ப்பளவின் அலகு ---------------- ஆகும்.
விடட: ெில்லி ெீ ட்டர்
21. 2.47 ஏக்கர் என்பது -------------- ஆகும்.
விடட: 1 ம

க்யடர்

22. ஒரு மீ ட்ைர் பக்கம் பகோண்ை கனசது த்தின் பருமன் ஒரு -------------------------எனப்படும்.
விடட: கன ெீ ட்டர்
23. தி வத்தின் கன அளடவ ----------------------- என்ற அளவோல் அளக்கிரறோம்.
விடட: லிட்டர்
24. ஒரு கன பசன்டி மீ ட்ைர் என்பது ஒரு ------------- எனப்படும்.
விடட: ெில்லி லிட்டர்
25. குறிப்பிட்ை கன அளவுள்ள தி வத்டத டவத்துக் பகோள்வதற்க்கோக
வடிவடமக்கப்பட்ைது----------------- ஆகும்
விடட: அளவுக் குடுடவ
26. 1 மீ .நீளம், 1 மீ அகலம். 1 மீ உய ம் பகோண்ை பதோட்டியில் முழுவதும் நீர்
நி ப்பப்பட்ைோல் அதன் நிடற--------------------- இருக்கும்.
விடட: 1000 கி.கி
27. போத சத்தின் அைர்த்தி நீரின்

அைர்த்திடய விை ---------------- மைங்கோகும்.

விடட: 13.6 ெடங்கு
28. ஊசல் கடிகோ ம் ைச்சு நோட்டு ------------ என்பவ ோல் 1657 –ம் ஆண்டு
வடிவடமக்கப்பட்ைது.
விடட: கிறிஸ்டியன் ட
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29. வோனியல் அலகு என்பது புவிக்கும் ------------ இடைப்பட்ை ச ோசரி பதோடலவு
ஆகும்.
விடட: சூரியனுக்கும்
30. ஒளி ஆண்டு என்பது பவற்றிைத்தில் ஒளியோனது -------------- கைக்கும் பதோடலவு
ஆகும்.
விடட: ஒரு வருடத்தில்
31. ஒரு ஒளி ஆண்டு என்பது ------------விடட: 9.46 x 1012 கி.ெீ .
32. ரதடவயோன

குடறந்த கன அளவுள்ள தி வத்டத பவளிரயற்றப் பயன்படுவது------

அளவி.
விடட: பியூமரட்
33. ------------- பயன்படுத்திக் கல் ஒன்றின் பருமடனக் கோணலோம்.
விடட: அளவிடும் சாடி
34. பபோருள் ஒன்றின் ரமற்ப ப்பின் அளவு அதன் ------------------- எனப்படும்.
விடட: பரப்பளவு
35. பபோருள் ஒன்று அடைத்துக் பகோள்ளும் இைத்தின் அளவு ------------------- ஆகும்.
விடட: பருென்
36. ஒரு வோனியல் அலகு------------------விடட:

150 ெில்லியன் கியலா ெீ ட்டர்

37. ஒரு ஒளி ஆண்டு------------------விடட: 9.46 மு 1012
38. ஒளியின் திடச ரவகத்தில் ஒருவர் சூரியனில் இருந்து பூமிக்கு வந்தோல் ---------------வினோடிகள் ஆகும்.
விடட: 8 நிெிடம் 20 வினாடிகள்
39. -------------------,-------------------மற்றும் ------------------- ஆகியடவ வைி அளவுகள்.
விடட: பரப்பளவு, கள அளவு, அடர்த்தி
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40. ------------------- மற்றும் ------------------- அலகுகள் விடள நிலங்களின் ப ப்டபக் குறிக்கப்
பயன்படுத்தும் அலகு.
விடட: ஏக்கர் ெற்றும் ம

க்யடர்

41. ------------------- பயன்படுத்தி ஒழுங்கற்ற பபோருளின் ப ப்பளடவக் கண்ைறியலோம்.
விடட: வடரபடத்தாள்
42. ஓ லகு பருமன் பகோண்ை பபோருளின் நிடற அதன் ------------------- எனப்படும்.
விடட: அடர்த்தி
43. ------------------- தத்துவத்தின் படி ஊசல் கடிகோ ம் பசயல்படுகிறது.
விடட: தனி ஊசல் தத்துவத்தின்
44. பவற்றிைத்தில் ஒளியோனது ஒரு வருைத்தில் கைக்கும் பதோடலவு ------------------எனப்படும்.
விடட: ஒளி ஆண்டு
45. ஊசல் ஒரு முழு அடலவுக்கு எடுத்துக்பகோள்ளும் ரந ம் ------------------- எனப்படும்.
விடட: அடலவு யநரம்
பபோருத்துக
1. சது ம்

- (அ) 1/2bh

2. பசவ்வகம்

- (ஆ) πr2

3. முக்ரகோணம்

- (இ) Ib

4. வட்ைம்

- (ஈ) I2

விடட 1 - (ஈ) 2 - (இ) 3 - (அ) 4 - (ஆ)
பபோருத்துக
1. சது ம்

- (அ) 1/2bh

2. பசவ்வகம்

- (ஆ) πr2

3. முக்ரகோணம்

- (இ) Ib

4. வட்ைம்

- (ஈ) I2
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விடட: 1 - (ஈ) 2 - (இ) 3 - (அ) 4 - (ஆ)
பபோருத்துக
1. ரவகம்

- (அ) S2

2. திடசரவகம்

- (ஆ) 9.8மீ /S2

3. முடுக்கம்

- (இ) கிரலோ மீ ட்ைர்/மணி

4. புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம்

- (ஈ) மீ ட்ைர்/வினோடி

விடட: 1 - (இ) 2 - (ஈ) 3 - (அ) 4 - (ஆ)

7. இயக்கவியல்
1. ரவகத்தின் அலகு ------------------- ஆகும்.
விடட: ெீ ட்டர்/வினாடி
2. 1கி.மீ ./மணி என்பது------------------விடட: 5/18 ெீ /வி
3. இரு ரவறு பசயல்போடுகடள ஒப்பிட்டுப் போர்க்கப் பயன்படுகிறது.
விடட: வடரபட முடற
4. திடச ரவகத்தின் அலகு ------------------- ஆகும்.
விடட: ெீ /வி
5. இயங்கும் பபோருளின் திடசரவகம் குடறயுமோனோல் அது ------------------பகோண்டுள்ளது எனலோம்.
விடட: எதிர் முடுக்கம்
6. ரமல் ரநோக்கி எறியப்படும் பந்தில் ஏற்படும் எதிர் முடுக்கம் (அ) முடுக்கத்திற்குக்
கோ ணம்------------------- விடசயோகும்.
விடட: புவியின் ஈர்ப்பு
7. நவன
ீ
கோல மிதடவ ஊர்திகள் ------------------- உரலோகக் கலடவயோல்
உருவோக்கப்படுகின்றன.
விடட: அலுெினியம்
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8. தமிழ் நோட்டில் பறக்கும் விடளயோட்டிற்கு ஏற்றதோக உள்ள இைம் ------------------ஆகும்.
விடட: ஏலகிரி ெடல
9. தமிழ் நோட்டில் ஆகஸ்ட் / பசப்ைம்பர் மோதங்களில் ஏலகிரியில் பதோங்கிப் பறந்தல்
விடளயோட்டை நைத்துவது.
விடட: சுற்றுலாத் துடற
10. பதோங்கியபடி பறக்கும் மிதடவ ஊர்தி ------------------- பசலுத்தப்படும்.
விடட: காலினால்
11. 2008ம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் ரபோட்டி நடைபபற்றது.
விடட: மபய்ஜிங்
12. 2008ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக்கில் மின்னல் ரபோல்ட் என அடைக்கப்பட்ைவர்.
விடட: உடசன் யபால்ட்
13. வண்டியில் கைந்த பமோத்தத் பதோடலடவ அளவிைப் பயன்படும் கருவி------------------விடட: ஓயடா ெீ ட்டர்
14. கோற்றின் ரவகத்டத அளவிைப் பயன்படும் கருவி ------------------- ஆகும்.
விடட: அனியொ ெீ ட்டர்
15. இயங்கும் பபோருளின் திடச ரவகம் குடறயுமோனோல் அது ------------------பகோண்டுள்ளது எனலோம்.
விடட: எதிர் முடுக்கம்
16. ரமல் ரநோக்கி எறியப்படும் பபோருளின் ரவகம் ஒவ்பவோரு வினோடியும்------------------குடறயும்.
விடட: 9.8 ெீ /வி
17. ஒரு கிரலோ மீ ட்ைர் என்பது-------------------மீ ட்ைர் ஆகும்.
விடட: 1000
18. ஒரு மணி ரந த்திற்கு -------------------வினோடிகள்.
விடட: 3600வினாடிகள்
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19. பபோருளின்-------------------பதரியுமோனல், அது குறிப்பிட்ை ரந த்தில் கைந்த
பதோடலடவக் கணக்கிைலோம்.
விடட: யவகம்
20. திடச ரவகத்திற்கோன வோய்போடு ------------------- ஆகும்.
விடட: இடப்மபயர்ச்சி/எடுத்துக்மகாண்ட யநரம்
21. திடசரவகம் என்பது குறிப்பிட்ை திடசயில் பசல்லும் பபோருளின்-------------------ஆகும்.
விடட: யவகம்
22. முடுக்கத்தின் அலகு ------------------- ஆகும்.
விடட: ெீ /வ2ீ
23. ரமல் ரநோக்கி எறியப்படும் பந்து பபறும் முடுக்கம் ------------------- எனப்படும்.
விடட: எதிர் முடுக்கம்
24. புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் ச ோசரி மதிப்பு ------------------- ஆகும்.
விடட: 9.8 ெீ /வ2ீ
25. பதோங்கிப் பறத்தல் விடளயோட்டு விைோ ஒவ்பவோரு ஆண்டும்------------------மோதங்களில் ஏலகிரியில் நடைபபறுகிறது.
விடட: ஆகஸ்ட் -- மசப்டம்பர்
26. வண்டியின் அளவிடும் கருவியில் km/h என எழுதப்பட்டிருக்கும். இது ------------------எனப்படும்.
விடட: யவகொனி
27. வண்டிகளில் ரவகமோனி ------------------- பயன்படுகிறது.
விடட: யவகத்டத அளவிட
28. தமிழ் நோட்டில் ஏலகிரி மடல-------------------மோவட்ைத்தில் உள்ளது.
விடட: யவலூர்
29. சோடலயில் பசல்லும் மகிழுந்து, மிதிவண்டி மோட்டு,மோட்டு வண்டு இவற்றில்
குறிப்பிட்ை பதோடலடவ அடைய குடறவோன ரந த்டத எடுத்துக்பகோள்வது------------------ஆகும்.
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விடட: ெகிழுந்து
30. ரவகத்டத-------------------அலகோலும் குறிப்பிைலோம்.
விடட: கியலா ெீ ட்டர்/வினாடி
31. ------------------- சோடலகளில் பமதுவோகச் பசல்லும் வண்டி ஆகும்.
விடட: ொட்டு வண்டி
32. ஓட்ைப் பந்தயத்தில் அதிக ரவகத்துைன் அல்லது ------------------- ஓடுபவர
பவற்றி பபறுவோர்.
விடட: ெிக விடரவாக
33. பதோடலவு-------------------ரந ம் வினோடியிலும் அளவிைப்படுகிறது.
விடட: ெீ ட்டரிலும்
34. ரவகத்டத ------------------- என்ற அலகோலும் குறிப்பிைலோம்.
விடட: கியலா ெீ ட்டர்/வினாடி
35. நீட விை அைர்த்தி அதிகமோன தி வம் ------------------விடட: பாதரசம்
36. நீட

விை ரலசோன தி வம்-------------------

விடட: ெண்மைன்மைய்
37. ISRO என்பது ------------------விடட: இந்திய விண்மவளி ஆராய்ச்சி கழகம்
I.பபோருத்துக
1. ரவகம்

-

(அ) இைப்பபயர்ச்சி/எடுத்துக்பகோண்ை ரந ம்

2. ச ோசரி ரவகம்

-

(ஆ) மீ /வி

3. திடச ரவகம்

-

(இ) மீ /வ2ீ

4. முடுக்கம்

-

(ஈ) கைந்த பமோத்தத் பதோடலவு/எடுத்துக் பகோண்ை
ரந ம்

5. திடசரவகத்தின் அலகு
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6. முடுக்கத்தின் அலகு

-

(ஊ) திடசரவக மோறுபோடு/ எடுத்துக்பகோண்ை ரந ம்

விடட: 1 - உ, 2 - ஈ, 3 - அ, 4 - ஊ, 5 - ஆ, 6 - இ
II.பபோருத்துக
1. ரவகம்

- அ) ரவகம் x ரவகம்

2. திடச ரவகம்

- ஆ) திடசரவக மோறுபோடு/ எடுத்துக்பகோண்ை ரந ம்

3. முடுக்கம்

- இ) இைப்பபயர்ச்சி/ எடுத்துக்பகோண்ை கோலம்

4. கைந்த பதோடலவு

- ஈ) கைந்த பதோடலவு/எடுத்துக்பகோண்ை கோலம்

விடட: 1 - ஈ 2 - இ 3 - ஆ 4 - அ
III.பபோருத்துக
1. ரவகமோனி

- அ) வோகனம் கைந்த பதோடலடவ அளவிை பயன்படுகிறது

2. ஓரைோ மீ ட்ைர்

- ஆ) கோற்றின் ரவகத்டத அளவிை பயன்படுகிறது

3. அனிரமோ மீ ட்ைர்

- இ) வோகனத்தின்ரவகத்டத அளவிை பயன்படுகிறது.

விடட: 1 - இ 2 - அ 3 - ஆ
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