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எட்டாம் வகுப்பு அறிவியல் 

மூன்றாம் பருவம் 

1. உயிரினங்களின் பல்வககத்தன்கை 

1 . கிளைகள் உள்ை தளைநார்கள் ……………………………….. தளை. 

விகட : எலும்புத் 

2 . எலும்பு மற்றும் குறுத்ததலும்பு ஆகியளை ………………………….. திசுைாகும். 

விகட : இகைப்புத் 

3 . குறுயிளை எபதீீலியத் திசு ………………………….. ல் காணப்படும். 

விகட : சுவாசப்பாகதயில் 

4 . கருத்து (அ) : பிம்பமானது மஞ்ைள் தானத்தில் ைிழுகிறது.  

காரணம் (ஆ) : ஒைியானது ைிைியின் பின் அளறத் திரைத்தினால் ஒைிைிலகல் 
அளைகிறது. 

1) அ ைரி ஆ தைறு                 2) ஆ ைரி அ தைறு 

3) ஆ என்பது அ ைின் ைிைக்கம்     4) அ என்பது ஆ ைின் ைிைக்கம்  

விகட : 1) அ ைரி ஆ தைறு 

5 . தபாருத்துக 

1) எண்டைாப் பிைாஸ்மிக் ைளலப்பின்னல்      அ) ைியர்ளை 

2) சுரப்பி எபலீியத் திசு                        ஆ) கதிர்ைடிைம் 

3) ைிைித்திளர                                 இ) டபார்ைல்  

4) ைிறுநீரகம்                                   ஈ) கூம்புச்தைல்கள் 

5) மீன்கள்                                     உ) தநப்ரான் 

விகட : 1) இ   2) அ   3) ஈ   4) உ   5) ஆ 

6 .   தபாருத்துக 

1) நரம்பு தைல்     அ) கணைதுரம் 

2) சுைர் தைல்      ஆ) நட்ைத்திரம் 
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3) சுரப்பி தைல்     இ) பல்டகாணம் 

4) தட்டு           ஈ) குைல் 

விகட : 1) ஆ   2) ஈ    3) அ   4) இ 

7 . தபாருத்துக 

1) தூண் எபிதீலியம்     அ) நீள்ைட்ைம் 

2) அண்ை தைல்         ஆ) ைட்ைம் 

3) இரத்த தைல்          இ) முட்ளை 

4) தளைதைல்கள்         ஈ) உருளை 

விகட : 1) ஈ   2) இ    3) ஆ    4) அ 

8 . தபாருத்துக 

1) எலும்பு தைல்கள்                          அ) பார்ளை மற்றும் நிறத்ளத உணர 

2) கூம்பு மற்றும் குச்ைி தைல்கள்              ஆ) ஒலி அளலகளை உணர்ைதற்கு 

3) தைைியில் உள்ை நத்ளத கூடு தைல்கள்     இ) சுரத்தல் 

4) சுரப்பி தைல்கள்                            ஈ) உறுதி மற்றும் உைளலத் தாங்க 

விகட : 1) ஈ    2) அ    3) ஆ   4) இ 

9 . தபாருத்துக 

1. த ௌன்னிளக மற்றும் லுகஸ்தைக்       அ) ளரதபடைாம் 

2. டபார்ைர்                                 ஆ) உைலின் ைமநிளல காத்தல் 

3. தைங்கட்ராமன் ராகிருஸ்னன்             இ) தைண்ட்ரிடயால்கள் 

4. கிைாபர்ட் தபர்னாட்                      ஈ) எண்டைாபியாஸ்மிக் ைளலப்பின்னல் 

விகட : 1) இ   2) ஈ    3) அ    4) ஆ    

10 . ைிறுநீரகத்தின் அடிப்பளை அலகு …………. 

விகட : நெப்ரான் 

11 . உயிரினங்கைின் தையல் மற்றும் அடிப்பளை அலகு ………………………… 

விகட : நசல்  
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12 . மனித தைல்கள் அைற்றின் பணிக்டகற்ப ………………………… டைறுபட்டுள்ைன. 

விகட : அளவிலும் வடிவத்திலும் 

13 . நரம்பு தைல்லானது ( நியூரான் ) கிளைக்கப் தபற்ற ைடிைம் ………………………. டபான்று 
காணப்படும். 

விகட : ெட்சத்திரம் 

14 . தைல்லின் ளைட்டைாபிைாைத்தில் பரைிஙக காணப்படும் உயிருள்ை 
தபாருட்களுக்கு …………………………. என்று தபயர். 

விகட : நசல் நுண்ணுருப்புகள் 

15 . ளமட்டைாகாண்டிரியாக்கள் …………………….. என்று அளைக்கப்படும். 

விகட : சக்தி ெிகையம் 

16 . உட்கரு தைல்லின் முக்கிய ……………………………….. நுண்ணுருப்பாகும். 

விகட : துகை 

17 . உட்கருளைச் சுற்றியுள்ை தைைிப்புறமாக காணப்படும் பைலம் …………………… எனப்படும்  

விகட : உட்கருப் படைம் 

18 . உட்கரு உள்டை காணப்படும் புடராட்டைா பிைாை திரைத்திற்கு ……………………  

என்று தபயர்  

விகட : உட்கரு படைம் 

19 . டதாற்றம்,ைடிைம்,தையல்கைில் ஒத்திருக்கும் தைல்கைின் ததாகுப்பு ………………….. 

விகட : திசு 

20 . இரத்த ைிைப்பணுக்கைில் ……………………. இல்ளல.மாறாக …………………………. என்ற சுைாை 
நிறமிளயக் தகாண்டுள்ைன. 

விகட : உட்கரு,ஹமீைாகுமளாபின் 

21 . இரத்த ைிைப்பணுக்கைின் ஆயுட்காலம் ……………………….. 

விகட : 100 – 120 

22 . இரத்த  தைள்ளையணுக்கைின் ஆயுட்காலம் ……………………. ைாரங்கள் ஆகும். 

விகட : இரண்டு,மூன்று அல்ைது ொன்கு வாரங்கள் 
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23 . நமது உைளலத் தாங்கி உருைத்ளதக் தகாடுக்கும் திசு ………………………… 

விகட : எலும்புத் திசு   

24 . உைலின் காைல் பளையாக இருந்து உைலுக்குள்டை ைரும் கிருமிகளை அைித்து 
…………………. அணுக்கள் நமது உைளலப் பாதுகாக்கிறது. 

விகட : இரத்த நவள்களயணுக்கள் 

25 . இரத்தத் தட்டுகள் உைலில் காயங்கள் ஏற்படும் தபாழுது ………………………….. உதவுகிறது.  

விகட : இரத்தம் உகறதலுக்கு 

26 . தகாழுப்ளபச் டைமிப்பதற்கு தகுந்த மாறுபாடு அளைந்த திசு …………………… ஆகும்.  

விகட : அடிப்மபாஸ் 

27 . நரம்புத் திசுைானது ………………….. எனப்படும். 

விகட : ெரம்பு நசல் 

28 . நரம்பு மண்ைலத்தின் தையல் மற்றும் அடிப்பளை அலகு ……………………. ஆகும். 

விகட : ெியூரான்கள் 

29 . ளைட்ைானின் உள்ை புடராட்டைாபிைாைத்தில் ………………. எனப்படும் கருளம நிற 
துகள்களைக் தகாண்டுள்ைது. 

விகட : ெீல்மேஸ் 

30 . ளைட்ைான் பல கிளைகைாக …………………. தகாண்டுள்ைது. 

விகட : நரட்ரான்கள் 

31 . தளைத் திசுக்கள் நீண்ை தைல்கைால் ஆனளை.இதளன ………………………. என்கிடறாம் 

விகட : தகச ொர்கள் 

32 . கண்கள் நமது உைலின் முக்கிய …………………….. ஆகும். 

விகட : புைனுறுப்பு 

33 . ைரித்தளைகள் எலும்புனளுைன் இளணந்திருந்தால் ……………………… எனப்படும். 

விகட : எலும்பு தளைகள் 

34 . இரண்டு அல்லது அதற்கு டமற்பட்ை தைல்கள் ஒன்றிளனந்து ………………. ஐ 
உருைாக்குகின்றன. 
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விகட : உறுப்பு 

35 . ைிைிதைண்பைலத்திற்கும் ைிைிதலன்ைிற்கும் இளைடய உள்ை  

திரைம் ……………….. எனப்படும். 

விகட : விழிமுன் அகற திரவம் 

36 . ைிைித்திளரக்கும் ைிைிதலன்ைிற்கும் இளைடய உள்ை திரைத்திற்கு 
………………………….என்று  தபயர் 

விகட : விழி பின் அகற திரவம் 

37 . தற்தகாளலப் ளபகள் என்றும் …………………………… அளைக்கப்படுகிறது. 

விகட : கைமசாமசாம் 

தபாருந்தாதைற்ளற நீக்குக 

1) தைல் நுண்ணுறுப்புகடைாடு தபாருந்ததாதைற்ளற எழுதுக. 

1) எண்டைாபிைாை ைளலப்பின்னல்    2) நரம்பு தைல் 

3) ளரடபாடைாம்                      4) ளலடபாடைாம் 

விகட :   2) நரம்பு தைல் 

2 ) தைல்லியல் அறிஞர்கடைாடு ததாைர்பற்றளைளய நீக்குக. 

1) இராபர்ட்  கீ்           2) டேக்கப் ஸ்லீைன் 

3) திடயாட்ைர் ஸ்ைிைான்    4) ைார்லஜ் ைார்ைின் 

விகட : 4) ைார்லஜ் ைார்ைின் 

3 ) எண்டைாபிைாஸ்மிக் ைளலப்பின்னடலாடு ததாைர்பற்றளதக் கண்ைறிக  

1) சுைர் தைல்     2) அகப்பிைாை ைளல 

3) தைாரதைாரப்பான அகப்பிைாை ைளல 

4) ைைைைப்பான அகப்பிைாை ைளல 

விகட : 1) சுைர் தைல் 

4) உட்கருைின் பகுதிகடைாடு தபாருந்தாதைற்ளற கண்ைறிக   

1) உட்கரு பைலம்          2) உட்கரு பிைாைம் 
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3) ைளல இன்ளமத்திசு     4) உட்கரு மணி 

விகட : 3) ைளல இன்ளமத்திசு 

5) எபிதீலிய திசுடைாடு ததாைர்பில்லாதளதக் கண்ைறிக 

1) தட்டுத் திசு    2) தகாழுப்புத் திசு 

3) தூண் திசு     4) கணைதுரத் திசு 

விகட : 2) தகாழுப்புத் திசு 

6) தாங்கு திசுடைாடு தபாருந்தாளத நீக்குக. 

1) குறுத்ததலும்பு          2) எலும்பு 

3) ைளல இன்ளமத்திசு    4) குறு இளை 

விகட : 4) குறு இளை 

7) தளைத்திசுடைாடு தபாருந்தாளத நீக்குக. 

1) இரத்தம்   2) ைரித்தளை    3) ைரியற்ற தளை    4) இதய தளை  

விகட : இரத்தம் 

8) கைத்தும் திசுடைாடு தபாருந்தாளத நீக்குக. 

1) இரத்த ைிைப்பணுக்கள்    2) இரத்த தைள்ளையணுக்கள் 

3) தாங்கு திசு              4) இரத்தத் தட்டுகள் 

விகட : 3) தாங்கு திசு 

9)             தைல்கள்                      ைடிைம் 

1) நரம்பு தைல்                            நட்ைத்திர ைடிைம் 

2) சுைர் தைல்                                 குைல்  

3) சுரப்பி தைல்                              கன ைதுரம் 

4) தட்டு எபிதீலியம்                         பல்டகாணம் 

5) தூண் எபிதீலியம்                         நீள் ைடிைம் 

10)     தைல்கள்                                          பணிகள் 

1) தட்டு எபிதீலியம்                                                             ைடிைம் மற்றும் பாதுகாப்பு 
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2) தளை தைல்கள்                          சுருங்கி ைிரிதல்  

3) தகாழுப்பு தைல்கள்                      தகாழுப்புகளை டைமிக்க  

4) நரம்பு தைல்கள்                         நரம்பு தூண்ைளலக் கைத்தல் 

5) எலும்பு தைல்கள்                        உறுதி மற்றும் உைளலத் தாங்க 

6) கூம்பு மற்றும் குச்ைி தைல்கள்            பார்ளை மற்றும் நிரத்ளத உணர 

7) தைைியில் உள்ை நத்ளத கூடு            ஒலி அளலகளை உணர்ைதற்கு   

தைல்கள்  

8)  சுரப்பி தைல்கள்                         சுரத்தல் 

2 . வனங்ககளயும் வன உயிரிககளயும் பாதுகாத்தல் 

1 . மிகக் குளறந்த எண்ணிக்ளகயில் முற்றிலும் அைிந்து ைிடும் அபாயத்தில் உள்ை 
ைிற்றினங்கள் ………………………….. எனப்படுகின்றன. 

( அைியும் நிளலயிலுள்ை உயிரினம் , அைிந்த உயிரினம் )  

விகட : அைியும் நிளலயிலுள்ை உயிரினம் 

2 . இயற்ளக ைாைிைத்தில் காணப்படும் ைடீ்டில் பைக்கப்படுத்தப்பைாத மற்றும் 
ைைர்க்கப்பைாத உயிரிகள் ………………………………. 

( ைன உயிரிகள் , ைாதாரண உயிரிகள் )  

விகட : ைன உயிரிகள் 

3 . ஒரு குறிப்பிட்ை இைத்திலுள்ை இயற்ளகத் தாைரங்கள் ………………………………. ைளகயாகும். 

( தாைர , காடுகள் ) 

விகட : தாவர 

4 . ையடனாைர் என்ற ைார்த்ளதயின் தபாருள் ………………….. ஆகும். 

( பயங்கரமான பல்லி , அரக்கத்தனமான பல்லி ) 

விகட : பயங்கரமான பல்லி 

5 . தபாருத்துக. 

1) பூக்கும் தாைரம்       அ) 1676 
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2) பாைியினங்கள்         ஆ) 12480 

3) பைர் தாைரங்கள்       இ) 15000 

4) பூஞ்ளைகள்            ஈ) 1940 

விகட : 1) இ   2) அ    3) ஈ    4) ஆ 

6 . தபாருத்துக. 

1) தாைரங்கள்                அ) 2843 

2) திறந்த தாைரங்கள்         ஆ) 1012 

3) பிளரடயாளபட்டுகள்        இ) 64  

4) தைரிடைாஃளபட்டுகள்       ஈ) 45000 

விகட : 1) ஈ  2) இ   3) அ    4) ஆ 

7 . தபாருத்துக 

1) பூச்ைிகள்             அ) 1228 

2) தமல்லுைலிகள்      ஆ) 5000 

3) பாலூட்டிகள்         இ) 60000 

4) பறளைகள்           ஈ) 372 

விகட : 1) இ  2) அ    3) ஈ    4) ஆ 

8 . தபாருத்துக. 

1) முண்ைந்துளற மற்றும் 

கைக்காடு ைரணாலயம்   அ) ைிருதுநகர் 

2) திருைில்லிபுத்தூர்      ஆ) நாகப்பட்டினம் 

3) டைைந்தாங்கள்         இ) திருதநல்டைலி 

4) டகாடியக்களற             ஈ) காஞ்ைிபுரம்   

விகட : 1) இ    2) அ    3) ஈ   4) ஆ 

9 . தபாருத்துக. 

1) பந்திப்பூர் டதைியபூங்கா        அ) குேராத் 
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2) கார்தபட் டதைியபூங்கா         ஆ) அஸ்ஸாம் 

3) கிர் டதைிய பூங்கா             இ) உத்திரப் பிரடதைம் 

4) காைிரங்கா டதைிய பூங்கா       ஈ) கர்நாைகம் 

விகட : 1) ஈ   2) இ    3) அ    4) ஆ 

10 . உலக ைிலங்கினங்கைில் ………………………….. ைதைதீம் இந்தியாைில் உள்ைது. 

விகட : 6.67% 

11 . இந்தியாைில் எத்தளன ைளகப் பாலூட்டிகள் உள்ைன 

விகட : 372 

12 . இந்தியாைில் சுமார் எத்தளன ைிற்றினங்கள் உள்ைன. 

விகட : 45000 

13 . இந்தியாைில் தாைரங்கள் எத்தளன பகுதிகைாக பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. 

விகட :  8 

14 . திறந்த ைிளதத் தாைரங்கள் எத்தளன உள்ைன. 

விகட :  64 

15 . காைாக்கல் என்றால் என்ன . 

விகட :  புதிய ைரங்ககள ெடுவது 

16 . இந்தியாைில் …………………………… உள்ைதால் நாட்டின் பல பகுதிகைில் தாைரங்கைின் 
ைைர்ச்ைிக்கு இவ்தைப்பம் உகந்ததாக உள்ைது.   

விகட : ைித நவப்பம் 

17 . மரபு தபாறியியலுக்கு பயன்படும் பரபு தபாருள்களுக்கான முக்கிய ஆதாரமாக 

………………………… ைிைங்குகின்றன.  

விகட : வன உயிரிகள் 

18 . புதிய மரங்களை நடுைது ………………….. எனப்படும். 

விகட : காடுகள் நபருக்கம் 
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19 . நமது நாட்டில் பல பகுதிகைில் இயற்ளகத் தாைரங்கள் …………………………….. 
அைிக்கப்படுகின்றன. 

விகட : சட்டத்திற்கு புறம்பாக 

20 . இன்று பல ைிலங்கு ைிற்றினங்கள் ………………………… யில் உள்ைன.  

விகட : அழியும் ெிகை 

21 . காடுகளை அைிப்பதாலும் மற்றும் தைவ்டைறு காரணங்கைாளும் ……………………. மற்றும் 

………………….. அைியும் நிளலக்கு தள்ைப்பட்டுள்ைன. 

விகட :  தாவரங்கள் , விைங்குகள் 

22 . 1973 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 ம் டததி ………………………. திட்ைம் இந்திய அரைால் 
நிறுைப்பட்ைது. 

விகட :  புைி பாதுகாப்பு சட்டம் 

23 . நமது நாட்டின் டதைியப் பாரம்பரிய அளையாைமாக ைிைங்குைது ………………………. ஆகும்  

விகட : விைங்குகள் 

24 . என்.ேி.ைி என்பதன் ைிைக்கம் …………………………….. 

விகட : மதசியப் பயிர்கள் 

25 . ஒவ்தைாரு ைருைமும் பகல் தபாழுது குளறயும் காலங்கைில்…………………. குளறகிறது 

விகட : உைவு கிகடப்பது 

26 . இந்தியாைில் சுமார் ………………………… டதைியப் பூங்காக்கள் உள்ைன. 

விகட : 89 

27 . காடுகடைாடு தபாருந்தாதளத நீக்குக. 

1) ஊர்ைன   2) பாளலைனம்   3) இளலயுதிர் காடுகள்   4) மளலக்காடுகள் 

விகட : ஊர்வன 

28 . தாைரப் பகுதிகடைாடு தபாருந்தாதளத நீக்குக. 

1) பூக்கும் தாைரம்   2) பூஞ்ளை    3) தமல்லுைலிகள்   4) பிளரடயாளபட்டுகள் 

விகட : நைல்லுடைிகள் 
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29 . ைிலங்குகைின் ததாகுதிடயாடு தபாருந்தாதளத நீக்குக. 

1) தமல்லுைலிகள்   2) பைர் தாைரங்கள் 

3) பறளைகள்       4) பூச்ைிகள் 

விகட : 2) பைர் தாைரங்கள் 

3 . ெிைக்கரியும் நபட்மராலும் 

1 . அதிக ஆற்றளலக் தகாண்டுள்ை நிலக்கரி எது. 

1) லிக்ளனட்   2) படீ்   3) பிட்டுமினஸ்   4) ஆந்த்ரளஸட் 

விகட : ஆந்த்ரகசட் 

2 . ைடீ்டில் எரி தபாருைாக பயன்படும் நிலக்கரி 

1) ஆந்த்ரளைட்   2) பிட்டுமினஸ்    3) படீ்    4) லிக்ளனட்  

விகட : பிட்டுைினஸ் 

3 . எதிலிருந்து நாப்தலீன் உருண்ளைப் தபறப்படுகிறது. 

1) நிலக்கரி ைாயு   2) கல்கரி   3) அம்டமானியா களரைல்    4) நிலக்கரி தார் 

விகட : 4) நிலக்கரி தார் 

4 . தேட் ைிமானங்கைில் எரி தபாருைாகப் பயன்படுைது ……………………..  

1) தபட்டைாலிய ைாயு    2) தபட்டரால்    3) மண்தணண்தணய்    4) டீைல் 

விகட : 3) மண்தணண்தணய்   

5 . கீழ்காண்பைற்றுள் புளத படிை எரிதபாருள் எது   ……… 

1) ைிறகு   2) காகிதம்    3) தபட்டராலியம்    4) பாஸ்பரஸ் 

விகட : நபட்மராைியம் 

6 . LPG இன் ைிரிவு ………………………………..  

விகட : Liquified petroleum gas 

7 . எரிைாயு ைிலிண்ர்கைில் LPG ………………… நிளலயில் பயன்கடுகிறது. 

விகட : ெீர்ைைாக்கப்பட்ட வாயு 

8 . CNG இன் ைிரிவு ………………………………. 
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விகட :  compressed natural gas 

9 . நிலக்கரியிலுள்ை முக்கிய தனிமம் ……………………. 

விகட : கார்பன் 

10 . இயற்ளக ைாயுைில் அதிகமாக உள்ை ைாயு …………………………… 

விகட : ைீத்மதன் 

11 . காற்றில்லா சூைலில் தைப்பப்படுத்துைது …………………… எனப்படுகிறது. 

விகட : காய்ச்சி வடித்தல் 

12 . ஆற்றல்கைின் முதன்ளம மூலம் ………………………….. 

விகட : சூரிய ஆற்றல் 

13 . தநய்டைலியில் கிளைப்பது …………………………. நிலக்கரி. 

விகட : ைிக்கனட் 

14 . எஃகு தயாரிப்பில் குளறப்பானாக பயன்கடுைது ………………………………. 

விகட : கல்கரி 

15 . தபாருத்துக. 

1) படயாடீைல்               அ) கயத்தாறு 

2) சூரிய ஆற்றல்            ஆ) நாளைய எரிதபாருள்  

3) காற்றாளல               இ) தாைர எண்தணய் 

4) ள ட்ரேன்              ஈ) மீத்டதன் தயாரித்தல்  

5) கைிவு நீர்                 உ) சூரிய மின்கலம் 

விகட : 1) இ   2) உ   3) அ    4) ஆ    5) ஈ 

15 . நிலக்கரியின் பகுதிப் தபாருட்கள் பயன்கள் 

 1) நிலக்கரி ைாயு           அ) எரிதபாருைாக 

2) அம்டமானியா திரைம்     ஆ) ைளமயல் எரிைாயு 

3) கல்கரி                   இ) தைடிதபாருள் தயாரிக்க 

4) கரித்தார்                  ஈ) உரம் தயாரிக்க 
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விகட : 1) ஆ   2) ஈ   3) அ    4) இ 

16 . கைடு எண்தணய் பகுதிப் தபாருட்கள் தைப்பநிளல 

1) தபட்டரால்                அ) 160 - 2500 C 

2) மண்தணண்தணய்         ஆ) 300 - 3500 C 

3) டீைல்                      இ) 40 - 600 C 

4) உயவு எண்தணய்           ஈ) 250 – 3000 C 

விகட : 1) இ    2) அ    3) ஈ    4) ஆ 

17 . கருப்புத் தங்கம் என்றளைக்கப்படுைது …………………….. 

விகட : நபட்மரால் 

18 . எரியும் தமழுகுைர்த்தியின் மீது ோடிளயக் கைிழ்த்து ளைத்தால் என்ன டநரும். 

விகட : அகைந்து விடும் 

19 . நிலக்கரியில் எத்தளன ைளககள் உள்ைன. 

விகட : 3 

20 . நிலக்கரிளய ………………………….. நிளலயில் சூைாக்கும் டபாது நிலக்கரிளயச் ைிளதத்துக் 
காய்ச்ைி ைடித்தல் எனப்படும். 

விகட : காற்றில்ைா 

21 . தபட்டராலியம் மற்றும் இயற்ளக ைாயுைிலிருந்து பல பயனுள்ை தபாருட்கள் 
தபற முடிைதால் ………………….. எனப்படும். 

விகட : நபட்மரா நகைிக்கல் 

22 . இயற்ளக ைாயுைில் எத்தளன ைதைதீம் மீத்டதன் உள்ைது. 

விகட : 90%  

23 . …………………… ஆண்டு முதல் இந்தியா நிலக்கரிளயத் டதாண்டி எடுத்தது. 

1) 1774   2) 1784   3) 1874   4) 1884 

விகட : 1774 

24 . நிலக்கரி உற்பத்தியில் இந்தியா  ……………………. இைத்தில் உள்ைது. 
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1) முதல்   2) இரண்ைாைது    3) மூன்றாைது    4) நான்காைது 

விகட : ொன்காவது 

25 . லிக்ளனட் நிலக்கரியில் காணப்படும் கார்பன் அைவு …………………….. ஆகும். 

1) 35 – 25%   2) 25 – 35%   3) 46 – 86%   4) 87 – 97% 

விகட : 25 – 35% 

26 . பிட்டுமன் நிலக்கரியில் காணப்படும் கார்பன் அைவு ……………………….. 

1) 35 – 25%   2) 46 – 86%   3) 46 – 86%   4) 87 – 97% 

விகட : 2) 46 – 86% 

27 . தமிழ்நாட்டில் எந்த பகுதியில் தபட்டராலியம் கிளைக்கிறது. 

1) டமட்டூர்   2) ஆைியார்    3) ளைளக   4) காடைரி   

விகட : காமவரி 

28 . புளத படிை எரிதபாருட்கடைாடு தபாருந்தாதளதக் கண்ைறிக. 

1) சூரிய ஆற்றல்    2) தபட்டராலியம்   3) நிலக்கரி   4) இயற்ளக ைாயு 

விகட : 1) சூரிய ஆற்றல் 

29 . நிலக்கரியின் பகுதிப்தபாருட்கடைாடு தபாருந்தாதளதக் கண்ைறிக. 

1) லிக்ளனட்   2) பிட்டுதமன்   3) பாராபின்   4) ஆந்திரளைட் 

விகட :  3) பாராபின் 

30 . நிலக்கரியின் பகுதிப் தபாருட்கடைாடு தபாருந்தாதளதக் கண்ைறிக. 

1) கல்கரி                 2) அழுத்தப்பட்ை இயற்ளக ைாயு 

3) மண்தணண்தணய்      4) கரித்தார்  

விகட : 2) அழுத்தப்பட்ை இயற்ளக ைாயு 

31 . தபட்டராலியத்டதாடு  ததாைர்பற்றளைளய நீக்குக. 

1) தபட்டரால்   2) டீைல்   3) மண்தணண்தணய்   4) படயா டீைல் 

விகட : 4) படயா டீைல் 

32 . மாற்று எரிதபாருட்கடைாடு தபாருந்தாதளதக் கண்ைறிக. 
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1)  படயா டீைல்   2) காற்றாளல   3) புளதபடிை எரிதபாருட்கள்   4) சூரிய ஆற்றல் 

விகட : 3) புளதபடிை எரிதபாருட்கள் 

33 . காற்றில் எரிந்து தைப்ப ஆற்றளலத் தரும் தபாருள்கள் ………………………………… 

விகட : எரிநபருள்கள்  

34 . நிலக்கரி ைாயு ………………………. ஆக பயன்படுகிறது. 

விகட : சகையல் எரிவாயுவாக 

35 . அம்டமானியா திரைம் ………………………………… ஆக பயன்படுகிறது. 

விகட : உரங்கள் தயாரிக்க 

4 . ஒளியியலும் ஒைியியலும் 

1 . பைபைப்பான ைமதைப் பரப்பில் நிகழும் எதிதராைிப்பு …………………………..  

எதிதராைிப்பு எனப்படும். 

விகட : ஒழுங்கற்ற 

2 . படுடகாணம் 400 எனில் அதன் எதிதராைிப்புக் டகாணம் ……………………………….. ஆகும். 

1) 100    2) 400    3) 200    4) 900  

விகட : 2) 400 

3 . படுகதிருக்கும் தைங்குத்துக் டகாட்டிற்கும் இளைடய உள்ை டகாணம்   

1) படுடகாணம்   2) எதிதராைிப்புக் டகாணம்   3) ைிலகு டகாணம் 

விகட : 1) படுடகாணம் 

4 . தபரிஸ்டகாப்பின் தத்துைம் ……………………….. 

விகட : பன்முக எதிநராளிப்பு 

5 . நீருள்ை முகளையில் பைம் ஒன்று ைற்று தபரிதாய்த் ததரியக் காரணம் …………. 

விகட : ஒளி விைகல் 

6 . ஒலி …………………….. ல் பரைாது. 

விகட : நவற்றிடத்தில் 

7 . ஒலிக்கும் மணிளயத் ததாட்ைால் நாம் உணர்ைது ……………… 



8th Science 3rd term Book Back Questions 2018 

More Book Back Questions Check here - https://goo.gl/rSCNT8 

16 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

விகட : அதிர்வு 

8 . தைைியுணர் ஒலியின் அதிர்தைண் தநடுக்கம் ………………… 

விகட : 20 நஹர்ட்ஸ் முதல் 20000 நஹர்ட்ஸ் வகர 

9 . கண்ணாடி ஒைியிளையின் தத்துைம் ………………… ஆகும். 

விகட : முழு அக எதிநராளிப்பு 

10 . தபாருத்துக. 

1) ஒழுங்கற்ற எதிதராைிப்பு    அ) தைவ்ைகப் தபட்ைகம் 

2) பன்முக எதிதராைிப்பு       ஆ) ஒைியிளை 

3) ஒைிைிலகல்               இ) தபரிஸ்டகாப் 

4) முழு அக எதிதராைிப்பு      ஈ) மரம்  

விகட : 1) ஈ    2) இ    3) அ   4) ஆ 

11 . தபாருத்துக. 

1) படுகதிர்                 அ) r 

2) எதிதராைிப்புக் கதிர்      ஆ) i 

3) முப்பட்ைகம்             இ) முழு அக எதிதராைிப்பு 

4) ளைரம்                  ஈ) நிறப்பிரிளக 

விகட : 1) அ   2) ஆ   3) ஈ   4) இ   

12 . தபாருத்துக. 

1) அதிர்தைண்          அ) த ர்ட்ஸ் 

2) அளலவுக்காலம்     ஆ) மீட்ைர்  

3) ைசீ்சு                இ) தநாடி 

விகட : 1) இ   2) அ   3) ஆ 

13 . ஏழு நிறங்கைின் குறுஞ்தைால் யாது. 

விகட : VIBGYOR 

14 . ஒைி தைல்லும் பாளத ………………………. எனப்படும். 
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1) இளணக்கற்ளற   2) ைிரிக்கற்ளற    3) குைிக்கற்ளற   4) பாளத 

விகட : 4) பாளத 

15 . ஒைி எதிதராைிப்புத் தைத்தில் படுகின்ற ஒைிக்கதிர் ……………………… ஆகும். 

1) ைிடுகதிர்   2) படுகதிர்   3) மீள்கதிர்    4) எதிதராைிப்புக்கதிர் 

விகட : 2) படுகதிர் 

16 . எதிதராைிப்புத் தைத்தில் படுபுள்ைியின் மீது ைளரயப்படும் டகாடு …………………………. 
எனப்படும் 

1) குத்துக் டகாடு   2) படுடகாடு    3) ைிலகுடகாடு   4) மீள்கதிர் 

விகட : 1) குத்துக் டகாடு 

17 . ஒர ைமதை ஆடியானது ஒரு தபாருளுக்கு ……………………………… பிம்பத்ளத மட்டும் 
டதாற்றுைிக்கும். 

1) இரண்டு   2) மூன்று   3) ஒன்று   4) ஏழு 

விகட : ஏழு 

18 . குளறபாைற்ற கண்பார்ளைக் தகாண்ை ஒருைருக்கு ததைிைாகக் காணக்கூடிய 
மிகக் குளறந்த அைவு ……………………………. ஆகும். 

1) 25 cm    2) 30 cm   3) 20 cm     4) 15cm  

விகட : 1) 25 cm 

19 . ஆண்கைின் குரல் நாண்கைின் நீைம் ……………………………….. ஆகும். 

1) 25 மி.மீ   2) 15 மி.மீ   3) 20 மி.மீ   4) 0.5 மி.மீ 

விகட : 3) 20 மி.மீ 

20 . தபண்கைின் குரல் நாண்கைின் நீைம் ……………………………….. ஆகும். 

1) 1.5மி.மீ   2) 15.5 மி.மீ   3) 45 மி.மீ   4) 4.5 மி.மீ 

விகட : 2) 15.5 மி.மீ 

21 . ……………………….. த ர்ட்ஸ் அதிகமான அதிர்தைண் தகாண்ை ஒலி மீதயாலி எனப்படும். 

1) 2000    2) 200   3) 200000    4) 20000 

விகட : 4. 20000 
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22 . கீழ்கண்ை தபாருட்கைில் எைற்றில் ஒலி டைகமாகப் பரவும். 

1) திைப்தபாருள்            2) திரைப் தபாருள் 

3) ைாயுப்தபாருள்           4) இளை அளனத்தும். 

விகட : 1) திைப்தபாருள் 

23 . ………………………… த ர்ட்ஸ்க்கு குளறைான அதிர்தைண் தகாண்ை ஒலி குற்தறாலி 
எனப்படும். 

1) 200    2) 2000   3) 20    4) 20000 

விகட : 20 

24 . நிறங்கைின் ததாகுப்ளபக் கண்ைறிந்தைர் …………………………………. 

விகட : ஐசக் ெியூட்டன் 

25 . ஒைியானது தபாருைின் மீது ைிழுந்த பிறகு திருப்பி அனுப்பப் படும் நிகழ்வு 
……………………. எனப்படும். 

விகட : எதிநராளித்தல் 

26 . ஒைி டநர்டகாட்டில் தைல்லும் ஒைிச் தைல்லும் பாளத …………………………….. எனப்படும். 

விகட : கதிர் 

27 . கதிர்கள் இளணயாக அளமந்தால் ………………………………….  

விகட : இகைக்கற்கற 

28 . ஒைிக்கதிர்கள் குைிந்தால் ………………………….. எனப்படும். 

விகட : குவிக்கற்கற 

29 . ஒைிக்கற்ளறயில் உள்ை கதிர்கள் ஒரு புள்ைியில் இருந்து ………………………… தைல்லும் 
படி இருந்தால் அது ………………………….. எனப்படும். 

விகட : விரிந்து,விரிக்கற்கற 

30 . ஒைி எதிதராைிப்புத் தைத்தில் படுகின்ற ஒைிக்கதிர் ………………………….. ஆகும். 

விகட : படுகதிர். 

31 . ஒைிக்கதிர் எதிதராைிப்பிற்கு பிறகு எதிதராைிப்புத் தைத்திலிருந்து அடத 
ஊைகத்திற்கு தைல்லும் கதிர் ……………………… ஆகும். 
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விகட : எதிநராளிப்புக் கதிர் 

32 . எதிதராைிப்புத் தைத்தில் படுபுள்ைியின் மீது ைளரயப்படும் தைங்குத்துக்டகாடு 
……………………. எனப்படும். 

விகட : குத்துக்டகாடு 

33 . படுகதிருக்கும் எதிதராைிப்புத் தைத்தில் படுபுள்ைியில் ைளரயப் பட்ை 
குத்துக்டகாட்டிற்கும் இளைடய உள்ை டகாணம் ……………………………… 

விகட : எதிநராளிப்புக் மகாைம் 

34 . படுகதிர் எதிதராைிப்புக் கதிர் மற்றும் படுபுள்ைியில் ைளரயப்பட்ை குத்துக்டகாடு 
ஆகியளை …………………………… ல் அளமயும் 

விகட : ஒமர தளத்தில் 

35 . படுடகாணமானது எதிதராைிப்புக் டகாணத்திற்கு …………………………… ஆகும். 

விகட : சைம் 

36 . பைபைப்பான பரப்பில் எதிதராைிப்பு நிகழ்ந்தால் ……………………….. எதிதராைிப்பு ஆகும். 

விகட : ஒழுங்கான 

37 . ஒைி தைாரதைாரப்பான பரப்பில் பட்டு எதிதராைித்தால் அது …………………………. 
எதிதராைிப்பு எனப்படும். 

விகட : ஒழுங்கற்ற 

38 . ஒரு ைமதை ஆடியானது ஒரு தபாருளுக்கு ………………………….. பிம்பத்ளத 
டதாற்றுைிக்கும். 

விகட : ஒமரநயாரு 

39 . ……………………… மற்றும் …………………………….. டபான்றைற்றில் பன்முக எதிடராைிப்பு என்ற 
தத்துைத்தில் பயன்படுகிறது. 

விகட : நபரிஸ்மகாப்,கிகளடாஸ்மகாப் 

40 . ஒைி ஓர் ஊைகத்திலிருந்து மற்தறாரு ஊைகத்திற்கு தைல்லும் டபாது தனது 
……………………… பாளதளய ைிட்டு ைிலகிச் தைல்லும் பண்டப ………………………… எனப்படும். 

விகட : மெர்மகாட்டு,ஒளிவிைகல் 
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41 . ஒைிக்கதிர் அைர் குளற ஊைகத்திலிருந்து அைர்மிகு ஊைகத்தினுள் தைல்லும் 
டபாது தைங்குத்துக் டகாட்ளை ………………………………… தைல்லும். 

விகட : விைகிச் 

42 . ஒைிக்கதிர் அைர்மிகு ஊைகத்திலிருந்து அைர் குளற ஊைகத்தினுள் தைல்லும் 
டபாது தைங்குத்துக் டகாட்ளை ………………………………… தைல்லும். 

விகட : விைகிச் 

43 . தைள்தைாைி ஒன்று முப்பட்ைகத்தின் ைைிடய தைல்லும் டபாது அதன் ………………….. 
பிரியும் நிகழ்வு …………………… எனப்படும். 

விகட : 7 ெிறங்களாக, ெிறப்பிரிகக 

44 . ஒைிக்கதிர் ைிலகல் அளையாமல் முழுைதுமாக எதிதராைிக்கப்பட்டு அைர் மிகு 
ஊைகத்திடலடய திருப்பப்படுைது …………………………… எனப்படும். 

விகட : முழு அக எதிநராளிப்பு 

45 . ஒரு குளறபாைற்ற கண்பார்ளை தகாண்ை ஒருைருக்கு ஒரு தபாருளைத் 
ததைிைாகக் காணக்கூடிய மிகக் குளறந்த அைவு ……………………………….. ஆகும். 

விகட : 25 நச.ைீ 

47 . ஒலி காற்று மற்றும் திரைங்களைைிை ……………………. தபாருைில் டைகமாகப் பரவும். 

விகட : தடப்  

48 . ஒலி பரவுைதற்கு ……………………… டதளை.ஒலி தைற்றிைத்தில் ………………………………….. 

விகட : ஊடகம் , பரவாது 

49 . அதிர்ைளையும் தபாருள்கைின் முன்பின் இயக்கடம ………………………… எனப்படும். 

விகட : அகைகள் 

50 .  அதிர்ைளையும் தபாருள் ஒரு முழு அதிர்வு அல்லது ஒரு முழு அளலவுக்கு 
எடுத்துக் தகாள்ளும் காலம் ……………………… எனப்படும். அதன் அலகு …………………………………. 

விகட : அகைவுக்காைம் , நொடி 

51 . ைம நிளலப்புள்ைியிலிருந்து அதிர்ைளையும் தபாருைின் தபரும மதிப்பு ………………….. 
எனப்படும்.அதன் அலகு ………………………….. எனப்படும். 

விகட : வசீ்சு , ைீட்டர் 
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52 . அளலவுக்காலம் அதிர்தைண்ணின் தளலகீழ் மதிப்புக்குச் …………………….. ஆகும். 

விகட : சைம் 

53 . இனிளமயற்ற ஒலி …………………….. எனப்படும். 

விகட : இகரச்சல் 

54 . கதிர்கடைாடு தபாருந்தாதைற்ளற நீக்குக. 

1) மீள் டகாணம்   2) படுகதிர்   3) மீள்கதிர்   4) ைிலகுகதிர் 

விகட : 1) ைீள் மகாைம் 

55 . ஒைிக்கற்ளறடயாடு தபாருந்தாதைற்ளற நீக்கவும். 

1) இளணக்கற்ளற   2) குைிக்கற்ளற   3) ைிரிடகாணம்   4) ைிரிகற்ளற 

விகட : விரிமகாைம் 

56 . நிறப்பிரிளகடயாடு தபாருந்தாதைற்ளற நீக்கவும். 

1) VBGYOR   2) ைார்லஜ் ைார்ைின்   3) ைர்.ஐைக் நியூட்ைன்   4) தைள்தைாைி கற்ளற 

விகட : 2) ைார்லஜ் ைார்ைின் 

57 . கண்கடைாடு ததாைர்பற்றளதக் கண்ைறிக. 

1) ைிலயரி தளைகள்   2) ைிைித்திளர   3) ைிைிதலன்சு   4) நடுச்தைைி 

விகட : 4) நடுச்தைைி  

 58 . ஒரு ைமதை ஆடியானது ஒரு தபாருளுக்கு ………………………….. பிம்பத்ளத 
டதாற்றுைிக்கும். 

விகட : ஒமரநயாரு 

 

  


