Winmeen Study Materials 2018
7th Std Science Term 2 – Book Back Questions With Answers in Tamil
ஏழாம் வகுப்பு
அறிவியல்
இரண்டாம் பருவம்
1.மனித உடல் அமமப்பு மற்றும் இயக்கம்
1.இதயத்தில் மட்டும் காணப்படும் ஒரு சிறப்பான தசச-----------------(அ) எழும்புத் தசச

(ஆ)இதயத் தசச (இ)உள்ளுறுப்புத் தசச

விமட: இதயத் தமை
2. நமது உடலில் எழும்பு மண்டலத்தில்------------------எலும்புகள் உள்ளன.
(அ) 206

(ஆ) 306

(இ) 606

விமட: 206
3. நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் சுரக்கும் வேதிப்பபாருள்கள்------------------எனப்படும்.
(அ) பநாதிகள்

(ஆ) சேட்டமின்

(ஈ)ஹார்வமான்

விமட: ஹார்மமான்
4. தமிழ்நாட்டில் வதான்றிய மிகப் பழசமயான ஒரு சிகிச்சச முசற-----------------(அ) சித்த மருத்துேம்

(ஆ) ஆயுர்வேதம்

(இ) யுனானி

விமட: ஆயுர்மவதம்
5. பாஸ்டியர் முசறசயக் கண்டுபிடித்தேர்
(அ) ஹிப்வபா கிவரட்டஸ்

(ஆ) லூயி பாஸ்டியர்

(ஈ) அகத்தியர்

விமட: லூயி பாஸ்டியர்
6. நம் உடலில் ------------------ உறுப்பு மண்டலங்கள் உள்ளன.
விமட: 10
7. பேளிச்சுோசம் மூலம்------------------பேளிவயற்றப்படுகிறது.
விமட: கரியமில வாயு
8. இரத்த பேள்சளயணுக்கள், இரத்தச் சிேப்பணுக்கள் மற்றும் இரத்தத் தட்டுகசள
உருோக்குேது------------------ஆகும்.
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விமட: எலும்பு மண்டலம்
9. சிறப்பு ேசக தசச என அசழப்படுேது-----------------விமட: இதயத் தமை
10. கரப்பான் பூச்சியின் இரத்தம்-----------------விமட: நிறமற்றது
11. நம் உடலில் உள்ள உணர் உறுப்புகள்-----------------விமட: 5
12. ------------------என்பது திராேிடர் முசற மருத்துேமாகும்.
விமட: ைித்த மருத்துவம்
13. சித்த மருந்துகள் தயாரிக்க ஏறக்குசறய------------------மூலிசகச் பசடிகள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
விமட: 1200
14. இரத்தத்தில் இருக்க வேண்டிய குளூக்வகாஸ் அளவு------------------ஆகும்.
விமட: 80 – 120 மி.கி
15. ------------------உடலுக்கு உருேத்சத அளிக்கிறது.
விமட: எலும்புத்தமை
16. உடலின் பேப்பநிசலசயயும் நீரின் அளசேயும் கட்டுப்படுத்துேது.
விமட: இரத்தம்
17. உடற்பசயலியல் வேசலகசள ஒழுங்குப்படுத்துேது-----------------விமட: ஹார்மமான்கள்
18. சிறுநீர் ------------------ ேடித்பதடுக்கப்படுகிறது.
விமட: இரத்தத்தில் இருந்து
19. சில உணவுப்பபாருள் அசர பேப்பநிசலயில் பகட்டுப் வபாேதில்சல, ஏன்?
விமட: உலர்ந்த நிமலயில் இருப்பதால்
20. உலர்த்துதல் முசறயின் மூலம் பாதுகாக்கப்படுேது------------------
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விமட: தானியங்கள்
21. நண்டு மற்றும் கல் இறால் வபான்றேற்றின் இரத்தம் ------------------ நிறத்தில்
உள்ளது.
விமட: நீலம்
22. நம் உடலின் எசடயில் ஏறக்குசறய ------------------ கிவலா வதால் உள்ளது.
விமட: 7 கிமலா
23. எலுப்பு மண்டலத்தில் ------------------ எலும்புகள் உள்ளன.
விமட: 206 எலும்புகள்
24. தசச மண்டலத்தின் ------------------ ேசக தசசகள் உள்ளன.
விமட: முன்று
25. நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் சுரக்கும் வேதிப்பபாருட்கள்------------------எனப்படும்.
விமட: ஹார்மமான்கள்
26. தமிழ் மருத்துேம் என அசழக்கப்படுேது.
விமட: ைித்த மருத்துவமாகும்
27. சித்த மருத்துேத்துசறக்கு அடித்தளம் அசமத்தேர்கள்.
விமட: 18 ைித்தர்கள்
28. ------------------ சித்த மருத்துேத்தின் தந்சத என அசழக்கிவறாம்.
விமட: அகத்தியமர
29. ------------------ என்பது உயிசரப்பற்றிய அறிேியலாகும்.
விமட: ஆயுர்மவதம்
30. ------------------ ஹார்வமான் இரத்தத்தில் உள்ள குளுக்வகாஸிடன அளசேக்
கட்டுப்படுத்துகின்றது.
விமட: இன்சுலின்
31. ஆவராக்கியமான உடலின் அறிகுறி தூய காற்றில் அடங்கிய------------------பபறுேவத
ஆகும்.
விமட: உயிர்வளிமய
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32. பாக்டீரியா, பூஞ்சச மற்றும் நுண்ணுயிரிகள் உணவுப்பபாருள்களின் வமல்
ேளர்ச்சியசடயாமல் பாதுகாக்கும் முசறக்கு------------------என்று பபயர்.
விமட: பதப்படுத்துதல்
33. வதாலானது------------------மூலமாகக் கழிவு நீக்க உறுப்பாகச் பசயல்படுகிறது.
விமட: வியர்மவச் சுரப்பிகள்
34. கழிவுநீக்க மண்டலமாகச் பசயல்படுேது------------------ஆகும்.
விமட: ைிறுநீரக மண்டலம்
35. ஆண் இனச் பசல்லுக்கு------------------என்று பபயர்.
விமட: விந்து சைல்
36. ------------------ என்பது தமிழ்நாட்டில் இருந்து வதான்றிய பதான்சமயான மருத்துே
முசறயாகும்.
விமட: ைித்த மருத்துவம்
37. உணேில் உப்பு வசர்க்கப்படுேதால் நீரானது------------------நிகழ்ச்சி மூலம்
பேளிவயறுகிறது.
விமட: ைவ்வூடு பரவுதல்
38. துரித உணவு இரத்தக் குழாய்களில் தசடசய ஏற்படுத்தி------------------ஏற்படுேதற்கு
ேழி ேகுக்கிறது.
விமட: மாரமடப்பு
39. சித்த மருத்துேத்தின் தந்சத -----------------விமட: அகஸ்தியர்
40. சித்தி என்பதன் பபாருள்-----------------விமட: முடிவற்ற மபரானந்தம்
41. சித்த மருத்துேத்தில் பயன்படும் மூலிசககள் எத்தசன-----------------விமட: 1200 மூலிமகச் சைடிகள்
42. 70 முதல் 75 டிகிரி பேப்ப நிசலக்கு உட்படுத்தி திடீர் என குளிரச் பசய்தல்----------------- எனப்படும்.
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விமட: பாஸ்டியர்முமற
43. மனித உடலில் உறுப்பு மண்டலங்களின் எண்ணிக்சக-----------------விமட: பத்து
44. ------------------ என்பது ஓர் உணர் உறுபாகும்.
விமட: மதால்
45. உணவுப் பபாருள் எரிக்கப்படுேதற்கு ------------------ பயன்படுகிறது.
விமட: உயர்வளி
46. சித்த மருத்துேம் பற்றிய குறிப்புகள் இடம் பபற்றுள்ள நூல்கள்------------------,-----------------,-----------------விமட: திருமந்திரம், திருக்குறள், சதால்காப்பியம்
47. சித்தர்களின் பபாதுோன கருத்து-----------------விமட: உணமவ மருந்து, மருந்மத உணவு
48. சமய நரம்பு மண்டலம் ------------------ மற்றும் ------------------

ஆனது.

விமட: மூமள மற்றும் தண்டுவடத்தினால்
49. நாளமில்லா சுரப்பிகள் சுரக்கும் வேதிப் பபாருள்கவள------------------ ஆகும்.
விமட: ஹார்மமான்கள்
50. ஹார்வமான்கள் ------------------ ேழியாக பசல்கிறது.
விமட: இரத்தத்தின்
I. பபாருத்துக
1.உலர்த்துதல்

-

(அ) பழபாகு

2. பேப்பப்படுத்துதல்

-

(ஆ) மீ ன்

3. சர்க்கசர வசர்த்தல்

-

(இ) அசமதியாகக் பகால்லக்கூடியது

4. குளிரூட்டுதல்

-

(ஈ) உலர்ந்த தானியங்கள்

5. துரித உணவு

-

(உ) பால்

விமட: 1 – ஈ 2 – உ 3 – அ 4 – ஆ 5 - இ
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II. பபாருத்துக
1.ேரியுசடய தசசகள்

- (அ) உள்ளுறுப்புகளின் இயக்கம்

2. ேரியற்ற தசசகள்

- (ஆ) இதயத்தின் தசசகள்

3. இதயத் தசசகள்

- (இ) உடல் இயக்கம்

விமட: 1 – இ 2 – அ 3 – ஆ
III. பபாருத்துக
1.சுோச மண்டலம்

- (அ) இதயம்

2. இரத்த ஓட்ட மண்டலம்

- (ஆ) சிறுநீரகம்

3. நரம்பு மண்டலம்

- (இ) நுசரயீரல்

4. கழிவு நீக்க மண்டலம்

- (ஈ) மூசள

விமட: 1 – இ 2 – அ 3 – ஈ 4 – ஆ
IV. பபாருத்துக
1.உலர்த்துதல்

- (அ) இசறச்சி

2. பேப்பப்படுத்துதல்

- (ஆ) தானியம்

3. குளிரூட்டுதல்

- (இ) மாங்காய்

4. உப்பு வசர்த்தல்

- (ஈ) பால்

விமட: 1 – ஆ 2 – ஈ 3 – அ 4 – இ
V. பபாருத்துக
1.சித்த மருத்துேம்

- (அ) ஹிப்வபா கிசரட்டிஸ்

2. வஹாமிவயாபதி

- (ஆ) அகஸ்தியர்

3. யுனானி மருத்துேம்

- (இ) சாமுவேர் ஹானிவமன்

விமட: 1 – ஆ 2 – இ 3 – அ

2. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் - சுவாைித்தல்
1. நாம் சுோசிக்கும் காற்றில் அதிகம் காணப்படுேது-----------------விமட: உயிர்வளி
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2. காற்றற்ற சுோசமுசறக்குக்------------------என்று பபயர்
விமட: காற்றில்லா சுவாைம்
3. தாேரங்களில் ------------------ மூலமாக சுோசம் நசடபபறுகிறது.
விமட: இமலத் துமள
4. அமீ பா------------------மூலம் சுோசிக்கின்றன.
விமட: சைல்கள்
5. மீ ன் ------------------ மூலம் சுோசிக்கின்றன.
விமட: சைவுள்
6. தேசள ------------------மூலம் சுோசிக்கின்றன
விமட: மதால் மற்றும் நுமரயீரல்
7. இசலக்குள் ோயு பரிமாற்றம் ------------------ ேழியாக நிகழ்கின்றது.
விமட: இமலத்துமளகள்
8. நாம் ஆற்றசல ------------------ இருந்து பபறுகிவறாம்.
விமட: உணவில்
9. சுோசித்தலின் வபாது உணவு ------------------ உடன் இசணந்து வேதியியல்
மாற்றமசடந்து ஆற்றலாக பேளிப்படுகிறது.
விமட: உயிர்வழி
10. நாம் ஓய்ேில் இருக்கும்வபாது ஆற்றல்-----------------விமட: மதமவ
11. உயிர்ேளி உடலின் அசனத்துப் பகுதிகளுக்கும்------------------எடூத்துச் பசல்கிறது.
விமட: இரத்தம்
11. உயிர்ேளி முன்னிசலயில் நசடபபறும் சுோசத்திற்கு ------------------ என்று பபயர்.
விமட: காற்றுச் சுவாைம்
12. நம் ------------------ தசசகளில் காற்றில்லா சுோசம் நசடபபறுகிறது.
விமட: எலும்பு
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13. காற்றில்லா சூழ்நிசலயில் சுோசம் நசடபபற்று------------------உற்பத்தி
பசய்யப்படுகிறது.
விமட: ஆல்கஹால்
14. இரவு பகல் எனத் பதாடர்ந்து நசடபபறும் நிகழ்ச்சி-----------------விமட: சுவாைம்
15. சுோசம் என்பது-----------------விமட: உணமவச் ைிமதக்கிறது
16. காற்று நுண்ணசறயில் ------------------ என்ற வமல்லிய குழாய்கள் சூழ்ந்துள்ளன.
விமட: இரத்தத் தந்துகிகள்
17. குரல் ஏற்படுேது------------------மண்டலத்தால்.
விமட: சுவாை
18. வதால் மற்றும் நுசரயீரல் மூலம் சுோசம் நசடபபறுேது.
விமட: தவமள
19. காற்றுத்துசளகள் மூலம் நசடபபறும் ோயுப் பரிமாற்றம்------------------யில்
நசடபபறுகிறது.
விமட: பூச்ைி
20. தாேரங்கள் ------------------ மூலம் சுோசிக்கின்றன.
விமட: இமலத்துமளகள்
21. மார்பசறயில் உள்ள ------------------ மூலமாகவே நாம் சுோசிக்க முடிகிறது.
விமட: மார்புத் தமை
22. மீ ன்கள் உயிர்ேளிசய------------------இருந்து உறிஞ்சி எடுத்துக் பகாள்கின்றன.
விமட: நீரில்
23. மண்புழுக்கள்------------------மூலம் சுோசம் பசய்கின்றன.
விமட: மதால்
24. நமது உடலில் ------------------ நுசரயீரல்கள் காணப்படுகின்றன.
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விமட: இரண்டு
25. சராசரியாக ஒரு நிமிடத்தில் மனிதன் ------------------முதல் ------------------முசற மூச்சு
ேிடுகிறான்.
விமட: 16 முதல் 18 முமற
26. நம் எலும்புத் தசசகளில்------------------நசடபபறுகிறது.
விமட: காற்றில்லா சுவாைம்
27. ஒளிச்வசர்சக என்பது ------------------எள பதாடர்ந்து நசடபபறும் நிகழ்ச்சியாகும்.
விமட: பகலில்
28. பூச்சிகளின் சுோசம் ------------------ மூலம் நசடபபறுகிறது.
விமட: காற்றுத் துமளகள்
29. ஈஸ்ட் என்பது ஒரு பசல் -----------------விமட: புஞ்மைகள்
30. தாேரங்கள் சுோசித்தலின் வபாது ------------------ எடுத்துக்பகாள்கிறது.
விமட: உயிர்வளி
31. தாேரங்கள் ஒளிச்வசர்க்சகயின் வபாது ------------------ எடுத்துக் பகாள்கிறது.
விமட: வாயுமவ
32. உயிர்களின் உடலில் நசடபபறும் முக்கியமான நிகழ்வுகளில் ஒன்று-----------------விமட: சுவாைித்தல்
33. உயிர்ேளியில் சத்திப்பபாருள் எரிக்கப்படுேதற்கு ------------------ என்று பபயர்.
விமட: ஆக்ைிஜமனற்றம் அமடதல்
34. சராசரியாக ஒரு நிமிடத்திற்கு மனிதன் ------------------ முசற மூச்சு ேிடுகிறான்.
விமட: 16 முதல் 18 வமர
35. ஆல்கஹால் ------------------ தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.
விமட: மதுபானம்
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36. ------------------ நிகழ்ேின்வபாது உயிர்ேளி எடுத்துக்பகாள்ளப்பட்டு கரியமில ோயு
பேளியிடப்படுகிறது.
விமட: சுவாைம்
37. ------------------ பசும் தாேரங்களிர் மட்டும் நசடபபறும்.
விமட: ஒளிச்மைர்மக
38. நுசரயீரலுக்குக் கீ ழ் ேலிசமயான தட்சடயான தசசத்பதாகுப்புக்கு-----------------என்று பபயர்.
விமட: உதரவிதானம்
39. உயிர்ேழி இரத்தத்தில் உள்ள ------------------ உடன் கலந்து ------------------ ஆக
மாற்றுகிறது.
விமட:ஹீமமாகுமளாபின், ஆக்ஸி ஹீமமாகுமளாபின்
40. காற்கு நுண்ணசறகள் ------------------ பயன்படுகிறது.
விமட: வாயுப் பரிமாற்றத்திற்குப்
41. புசக பிடித்தலால் நுசரயீரல் ------------------ ஏற்படுகிறது.
விமட: புற்றுமநாய்
42. பாரமீ சியம் வபான்ற உயிரிகளில் ோயுப் பரிமாற்றம் ------------------ முசறயில்
நசடபபறுகிறது.
விமட: பரவல்
43. மீ ன்கள் ------------------ மூலமாக சுோசித்தல் நசடபபறுகிறது.
விமட: சைவுள்கள்
44. சுோசக் காற்று நுசரயீரலின் ------------------ பசன்றசடகின்றன.
விமட: நுண்ணமறகமளச்
45.

உயிர்ேளி அற்ற நிசலயில் நசடபபறும் சுோசம்------------------

விமட: காற்றில்லா சுவாைம்
46. ------------------ மற்றும் ------------------ உயிரினம் காற்றில்லா சுோசம் முசறயில்
சுோசிக்கும்.
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விமட: அமீ பா, பாரமீ ைியம்
47. நம் உடலின் ஓய்ேின்றி இயங்கும் உறுப்புகள்-----------------விமட: இதயம், மூமள, ைிறுநீரகம் மற்றும் நுமரயீரல்
48. உயிர்ேளிசய உடலின் எல்லா பாகத்திலும் உள்ள பசல்களுக்கு
எடுத்துச்பசல்ேது-----------------விமட: இரத்தத்தில் உள்ள ஹீமமாகுமளாபின்
49. சுோசத்தின் இறுதியில் கழிவுப் பபாருள்களாக பேளிவயறுபசே-----------------விமட: நீர் மற்றும் கரியமில வாயு
50. ஒரு மனிதன் ஒரு நிமிடத்தில் எத்தசன முசற மூச்சு ேிடுகின்றாவனா அது----------------- எனப்படும்.
விமட: மூச்சு விடும் வதம்
ீ
51. இரத்தத்தில் உயிர்ேளி ------------------நிசலயில் எடுத்துச் பசல்லப்படுகிறது.
விமட: ஆக்ஸிஹீமமாகுமளாபின் நிமலயில்
பபாருத்துக
ேிளங்குகள்

சுோச உறுப்புகள்

1.கரப்பான் பூச்சி

- அ) பசவுள்

2. தேசள

- ஆ) நுசரயீரல்

3. மீ ன்

- இ) நுசரயீரல் மற்றும் வதால்

4. மண்புழு

- ஈ) காற்றுத் துசளகள்

5. நாய்

- உ) வதால்

விமட: 1 - ஈ 2 – இ 3 – அ 4 – உ 5 - ஆ

மவதியியல்
3. பருப்சபாருள்கள் மற்றும் அதன் தன்மமகள்
1. மின்னிசழ ேிளக்கு எரிேது------------------மாற்றம்.
விமட: இயற்பியல்
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2. பனிக்கட்டிசய பேப்பப்படுத்தினால் ------------------ மாறும்.
விமட: திரவமாக
3. நீசர பேப்பப்படுத்தும்வபாது நீர் பகாதித்து ------------------ மாறுகிறது.
விமட: நீராவியாக
4. உசடந்த பபன்சிசல ஒட்டினால் அதன் முழு உருேத்சதப் பபறுகிறது. ஆனால்
அதன் ------------------ மாற்றம் உள்ளது.
விமட: அளவில்
5. படிகமாக்குதல் வசாதசனயில் நீசரச் பசறிவூட்ட------------------ படிகம்
வசர்க்கப்படுகிறது.
விமட: காப்பர் ைல்மபட்
6.

பதங்கமாதலுக்கு ------------------ ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும்.

விமட: கற்பூரம்
7. இரும்பின் வமற்பரப்பில் பழுப்பு நிறம் வதான்றுேதற்கு ------------------ என்று பபயர்.
விமட: துருப்பிடித்தல்
8. இரும்பு துருப்பிடித்து ------------------ ஆக மாறுகிறது.
விமட: இரும்பு ஆக்மைடு
9. துரு என்பது புதிய ------------------ பபாருளாகும்.
விமட: துருப்பிடித்தல்
10. பமக்ன ீசியம் நாடா எரிய ------------------ வதசேப்படுகிறது.
விமட: இரைாயனப்
11. பாசலத் தயிராக மாற்ற ------------------ வதசேப்படுகிறது.
விமட: மமார்
12. புது படல்லியில் உள்ள குதுப்மினார் அருகில் அசமந்துள்ள இரும்புத் தூண்
உயரம் ------------------ ஆகும்
விமட: 7 மீ ட்டர்
13. குதுப்மினாரில் உள்ள இரும்புத் தூணின் எசட------------------ ஆகும்.
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விமட: 6000 கி.கி
14. பிளாஸ்டிக், வசாப்பு வபான்ற பல பபாருட்கள் ------------------ மூலம் கிசடக்கின்றன.
விமட: மவதிவிமன
15. எலுமிச்சச,தயிர்,ஆரஞ்சின் புளிப்புச் சுசேக்குக் காரணம் ------------------ ஆகும்.
விமட: அமிலம்
16. ------------------ ஒரு இயற்சகச் சாயம்
விமட: லிட்மஸ்
17. காரக்கசரசலில் சிேப்பு லிட்மஸ் தாசளடா பதாட்டால் ------------------ நிறமாக
மாறும்.
விமட: நீல நிறமாக
18. ------------------ கசரசலுக்கு அமிலம் மற்றும் காரத்தன்சம கிசடயாது.
விமட: நடுநிமலக்
19. அமிலங்கள் உவலாகங்களுடன் ேிசனபுரிந்து ------------------ ோயுசே
பேளியிடுகிறது.
விமட: மஹட்ரஜன்
20. சசமயல் வசாடா தாயாரிக்கப் பயன்படுேது ------------------ அமிலமாகும்.
விமட: கரிம அமிலம்
21. அமிலமும் காரமும் ேிசனபுரிந்து நடுநிசலயாதலின் மூலம் நமக்கு கிசடப்பது----------------விமட: உப்பு
22. உருோகும் உப்புகள் ------------------,------------------ ஆகும்.
விமட: குமளாமரடு, மநட்மரட்
23. ேயிற்றில் சுரக்கும் சஹட்வராகுவளாரிக் அமிலம் ------------------ உதவுகிறது.
விமட: உணவு சைரிக்க
24. அசிடஸ் என்பது ------------------ இலத்தீன் பசால்.
விமட: அமிலத்தின்
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25. பாலில் உள்ள அமிலம் ------------------ ஆகும்.
விமட: லாக்டிக் அமிலம்
26. கனிம அமிலங்கள் ------------------ தன்சம பகாண்டசே.
விமட: அரிக்கும்
27. எல்லா அமிலங்களிலும் இடப்பபயர்ச்சி பசய்யத்தக்கது------------------அயனி ஆகும்.
விமட: மஹட்ரஜன்
28. அரிக்கும் தன்சம பகாண்ட காரம் ------------------ ஆகும்.
விமட: மைாடியம் மஹட்ராக்மைடு எரிமைாடா
29. காரங்கள் நீரில் கசரந்து ------------------ அயனிசயத் தருகிறது.
விமட: மஹட்ராக்மைடு
30. பசரிமானமின்சமசயச் சரிபசய்ய ------------------ பயன்படுத்தப்படுகிறது.
விமட: சமக்ன ீைியம் பால்மம்
31. கடித்த எறும்பின் ேிஷத்தில் உள்ளது ------------------ அமிலம். அசத நடு
நிசலயாக்கிக் குணப்படுத்தப் பயன்படுேது.
விமட: பார்மிக் அமிலம், காலமின்
32. ேயிற்றில் அமிலத்தன்சமசயக் குசறக்கப் பயன்படுேது------------------ ஆகும்.
விமட: பால்
33. ------------------ அமிலம் உலகிர் அதிக ேலிசம மிக்க அமிலம் ஆகும்.
விமட: ஃபுளூமரா ைல்பூரிக்
34. ஐஸ்கிரீம் உருகுேது ஓர் ------------------- மாற்றம் எனப்படும்.
விமட: இயற்பியல்
35. மணலில் இருந்து இரும்புத் துகள்கசளப் பிரித்பதடுக்க ----------------------பயன்படுத்தலாம்
விமட: காந்தத்மத
36. தற்காலிகமாக நசடபபரும் மாற்றம் --------- எனப்படும்.
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விமட: மீ ள் விமன மாற்றம்
37. உருகி திரேமான பனிக்கட்டிசய மீ ண்டும் பனிக்கட்டியாக மாற்ற ------------------விமட: முடியும்
38. பனிக்கட்டி உருகி திரேமாக மாறுேதற்கு ---------- என்று பபயர்.
விமட: உருகுதல்
39. படகமாக்கும் ேிசனயில் நீரில் காப்பர் சல்வபட் கசரயும் ேசர அதசன------------விமட: சவப்பப்படுத்த மவண்டும்
40. திண்மப் பபாருள் வநரடியாக ோயு நிசலக்கு மாறும் நிகழ்ச்சிக்கு ------------ என்று
பபயர்.
விமட: பதங்கமாதல்
41. நீர் பகாதித்து நீராேியாக ோயு மாறுேதற்கு------------- என்று பபயர்.
விமட: ஆவியாதல்
42. நீர் பனிக்கட்டியாக மாறும் நிகழ்ச்சி ------------- எனப்படும்.
விமட: உமறதல்
43. துருப்பிடித்தல் இரும்சப ---------------- மாற்றுகிறது.
விமட: வலுவற்றதாக
44. துருப்பிடித்தல் என்பது ------மாற்றமாகும்.
விமட: மவதியியல்
45. பமக்ன ீசியம் பமக்ன ீசியம் ஆக்சசடாக மாற -------- வேண்டும்.
விமட: ஆக்ைிஜன்
46. எலுமிச்சசச் சாறில் உள்ளது ------ அமிலமாகும்.
விமட: ைிட்ரிக்
47. எலுமிச்சச சாறுடன் சசமயல் வசாடா வசர்த்தால் பேளிேறும் ோயு ------விமட: கார்பன் மட ஆக்மைடு
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48. ேிசன ேசள பபாருட்கள் மற்றும் ேிசனபடு பபாருட்களின் வேதிப் பண்புகள்-----காணப்படுகிறது.
விமட: மவறுபட்டு
49. முட்சடயின் ஓட்சட அரிப்பது ------- ஆகும்.
விமட: வினிகர்
50. ஆரஞ்சு மற்றும் எலுமிச்சசயில் ------------ அமிலம் உள்ளது.
விமட: ைிட்ரிக்
51. ஆப்பிளில் உள்ள அமிலம்------------- ஆகும்.
விமட: மாலிக்
52. உணேின் காணப்படும் அமிலம் ---------------- ஆகும்.
விமட: வரியம்
ீ
குமறந்தது
53. இயற்க்சகயில் கிசடக்கும் அமிலம் ------------ ஆகும்.
விமட: கரிம அமிலமங்கள்
54. தாதுப் பபாருட்களில் இருந்து பபறப்படும் அமிலம்--------- அமிலமாகும்.
விமட: கனிம
55. எரிவசாடாேின் வேதிப் பபயர்------- ஆகும்.
விமட: மைாடயம் மஹட்ராக்மைடு
56. எலுமிச்சச,தயிர்,ஆரஞ்சு வபான்றசேயின் பளிப்புச் சுசேக்குக் காரணம்-----------ஆகும்.
விமட: அமிலம்
57. அமிலம் இடப்பபயர்ச்சி பசய்யத்தக்க-------- பபற்றுள்ளது,
விமட: மை்ட்ரஜமன
58. நம்மிடம் உள்ளது அமிலம் என்றால் லிட்மஸ் தாள் -------- நிறமாக மாறும்.
விமட: ைிவப்பு
59. முட்சடக்வகாஸ் சாசறப் பச்சச நிறமாக மாறும்.
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விமட: காரம்
60. சிேப்பு மற்றும் நீல லிட்மஸ் தாள்களின் நிறத்சத மாற்றாத கசரசல்--------- ஆகும்.
விமட: நடுநிமல கமரைல்
61. பபாதுோக எல்லா அமிலங்களிலும் ------------- இருக்கும்.
விமட: மஹட்ரஜன்
62. அமிலங்கள் ஃபினாப்தலின் நிறங்காட்டியுடன் ---------------விமட: எந்த நிறத்மதயும் தருவதில்மல
63. காரங்கள் --------------- சுசேயுசடயசே.
விமட: கைப்பு
64. காகிதம் மற்றும் மருந்து தயாரிக்கப் பயன்படுேது----------விமட: காரம்
65. நடுநிசலயாக்கள் ேிசன நசடபபறும்வபாது பேப்பம்----------விமட: சவளியிடப்படுகிறது
66. ------------ அமிலம் சுரப்பது பசரிமானமின்சமசய உண்டு பண்ணுகிறது.
விமட: அதிக
67. எறும்பு கடிக்கும் வபாது அமிலத்சதத் வதாலுக்குள் பசலுத்துகிறது.
விமட: ஃபார்மிக்
68. இயற்பியல் மாற்றம் புதிய பபாருட்கசள--------விமட: உண்டாக்காது
69. பகாழுப்பில் உள்ளது

பகாழுப்பு அமிலம்

புரதத்தில் உள்ளது

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

பசல்களில் உள்ளது

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

விமட: 1.அமிமனா அமிலங்கள் 2. டி ஆக்ஸி ரீமபா நியூக்ளிக் அமிலம்
70. வேதிப் பபாருட்களின் அரசன்
அதிக ேலிசம மிக்க அமிலம
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ேயிற்றில் சுரக்கும் அமிலம்

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

விமட: 1.ஃபுளுமரா ைல்பூரிக் அமிலம் 2. மஹட்மரா குமளாரிக் அமிலம்.
71. திண்மப் பபாருளான கற்பூரத்சத பேப்பப்படுத்தும் வபாது வநரடியாக திரே
நிசலக்கு மாறும் நிகழ்வு ---------------------விமட: பதங்கமாதல்
72. பபாருளின் இயற்பியல் பண்புகளில் மட்டும் மாற்றம் ஏற்படுேது ---------------------மாற்றம் எனப்படும்.
விமட: இயற்பியல்
73. தாேரங்கள் மற்றும் ேிலங்குகளில் இருந்து பபறப்படும் அமிலங்கள் ---------------------எனப்படும்
விமட: கரிம அமிலங்கள்
74. உப்பு ---------------------- தன்சமயாகும்.
விமட: நடுநிமலத் தன்மமயாகும்
75. ஐஸ்கிரீம் என்பது ---------------------விமட: ஒரு பனிக்கூழ்
76. குளிர்பான பாட்டில்களில் ---------------------- அமிலம் காணப்படுகிறது.
விமட: கார்பானிக் அமிலம்
77. நீரில் கசரயும் காரங்களுக்கு ----------------------பபயர்
விமட: அல்கலின்
78. அமில, காரத் தன்சமயற்ற கசரசல் ---------------------விமட: நடுநிமல
79. காலமின் என்பது---------------------விமட: துத்தநாகக் கார்பமனட்
80. தண்ணசரத்
ீ
தூய்சமப்படுத்தப் பயன்படும் வேதிப்பபாருள்---------------------விமட: நீமரற்றபட்ட சபாட்டாைியம் அலுமினியம் ைல்மபட்
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81. பூச்சிக்பகால்லியாக பயன்படும் உப்பு---------------------விமட: காப்பர் ைல்மபட்
I.பபாருத்துக
1. ேினிகர்

- (அ) சிட்லிக் அமிலம்

2. எலுமிச்சச

- (ஆ) அசிட்டிக் அமிலம்

3. திராட்சச

- (இ) மாலிக் அமிலம்

4. ஆப்பிள்

- (ஈ) டார்டாரிக் அமிலம்

5. தக்காளி

- (உ) பார்மிக் அமிலம்

6. பால்

- (ஊ) ஆக்ஸாஸிக் அமிலம்

7. எறும்பு

- (எ) லாக்டிக் அமிலம்

விமட: 1 - (ஆ) 2 - (அ). 3 - (ஈ) 4 - (இ) 5 - (ஊ) 6 - (எ) 7 - (உ)
II.பபாருத்துக
1. காலசமன்

- (அ) வசாடியம் சஹட்ராகசசடு

2. எரிவசாடா

- (ஆ) துத்தநாக கார்பவனட்

3. எரிபபாட்டாசு

- (இ) வசாடியம் கார்பவனட்

4. மரச் சாம்பல்

- (ஈ) பபாட்டாசியம் சஹட்ராக்சசடு

விமட: 1 - (அ). 2 - (ஆ). 3 - (ஈ). 4 - (இ)
III.பபாருத்துக
1. சஹட்வரா குவளாரிக் அமிலம்

- (அ) H2SO

2. கந்தக அமிலம்

- (ஆ) HCL

3. சநட்ரிக் அமிலம்

- (இ) HC4

4. மீ த்வதன்

- (ஈ) HNO3

5. அவமானியா

- (உ) C6H12O6

6. குளுக்வகாஸ்

- (ஊ) NH3

விமட: 1 - (ஆ) 2 - (அ) 3 - (ஈ) 4 - (இ) 5 - (ஊ) 6 - (உ)
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IV.பபாருத்துக
1. உணசேப் பாதுகாக்க

- (அ) பபாட்டாசியம் சநட்வரட்

2. பூச்சிக்பகால்லியாக

- (ஆ) வசாடியம் சப கார்பவனட்

3. பேடிமருந்து

- (இ) வசாடியம் குவளாசரடு

4. பராட்டி தயாரிக்க

- (ஈ) வசாடியம் கார்பவனட்

5. சலசே வசாடா தயாரிக்க

- (உ) காப்பர் சல்வபட்

விமட: 1 - (இ). 2 - (உ) 3 - (அ) 4 - (ஆ) 5 - (ஈ)
V.பபாருத்துக
(அ). ேினிகர்

- (1) சுட்ட சுண்ணாம்பு

(ஆ) பால்

- (2) அசிட்டிக் அமிலம்

(இ) புளி

- (3) பமக்ன ீசியம் பால்மால்

(ஈ) கால்சியம் ஆக்சசடு

- (4) டார்டாரிக் அமிலம்

(உ) பமக்ன ீசியம் சஹட்ராக்சசடு

- (5) காப்பர் சல்வபட்

விமட: அ - (2) ஆ – (5) இ - (4) ஈ – (1) உ – (3)
அ. முட்சட பபாரித்தல்

மீ ளா ேிசன

வேதியல் மாற்றம்

ஆ. பபட்வரால் எரிதல்

மீ ளா ேிசன

வேதியல் மாற்றம்

இ. கண்ணாடி உசடதல்

மீ ளா ேிசன

வேதியல் மாற்றம்

ஈ. பாலில் இருந்து தயிர் உருோகுதல்

மீ ளா ேிசன

வேதியல் மாற்றம்

உ. சுருள் ேில்சல அழுத்துதல்

மீ ள் ேிசன

இயற்பியல் மாற்றம்

ஊ. ஒளிச்வசர்க்சக

மீ ளா ேிசன

வேதியல் மாற்றம்

எ. பசரித்தல்

மீ ளா ேிசன

காரத்தின் சபயர்

மவறு சபயர்

கால்சியம் ஆக்சசடு

சுட்ட சுண்ணாம்பு

பபாட்டாசியம் சஹட்ராக்சசடு

காஸ்டிக் பபாட்டாஷ்

கால்சியம் சஹட்ராக்சசடு

நீற்றுச் சுண்ணாம்பு
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வசாடியம் சஹட்ராக்சசடு

காஸ்டிக் வசாடா

பமக்ன ீசியம் சஹட்ராக்சசடு

அமில நீக்கி

இயற்பியல்
4. மின்னியல்
1.மின்கலம் ---------- மாற்றுகின்றது,
அ) வேதி ஆற்றசல மின்னாற்றலாக
ஆ) எந்திர ஆற்றசல வேதி ஆற்றலாக
இ) மின்னாற்றசல ஒளி ஆற்றலாக
ஈ) ஒளி ஆற்றசல பேப்ப ஆற்றலாக
விமட:

(அ) மவதி ஆற்றமல மின்னாற்றலாக

2. கடத்தி ஒன்றின் ேழிவய மின்வனாட்ம் பசல்லும் வபாது அசதச் சுற்றி ----------உருோகின்றது.
விமட: காந்தப்புலம்
3. துசண மின்கலன்கள்------------அ) மின்வனற்றம் பசய்ய இயலாதசே

ஆ) மீ ண்டும் பயன்படுத்த முடியாதசே

இ) மின்வனற்றம் பசய்யவோ மீ ண்டும் பயன்படுத்தவோ முடியாதசே
ஈ) மின்வனற்றம் பசய்து மீ ண்டும் பயன்படுத்தக் கூடியசே.
விமட:

(ஈ) மின்மனாற்றம் சைய்து மீ ண்டும் பயன்படுத்தக் கூடியமவ

4. பபாருத்தமற்றசதக் கண்டுபிடிக்கவும்
அ) மின் பராட்டி சுடும் அடுப்பு

(ஆ) மின் ேிசிறி

(இ) மின் சலசே பபட்டி

(ஈ) அசற சூவடற்றி

விமட: மின் விைிறி
5. மின் உருகு இசழயானது அதன் ேழிவய பசல்லும் மின்வனாட்டம் குறிப்பிட்ட -------உள்ளவபாது உருகிேிடும்.
(அ) சிறும மதிப்சப ேிட அதிகமாக
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(இ) பபரும மதிப்சப ேிட அதிகமாக

(ஈ) பபரும மதிப்சப ேிட குசறோக

விமட: சபரும் மதிப்மப விட அதிகமாக
6. இந்திரா காந்தி அணு ஆராய்ச்சி சமயம்----------- அசமந்துள்ளது.
விமட: கால்பாக்கம்
7. வமட்டூரில் ------- மின் நிசலயம் அசமந்துள்ளது.
விமட: நீர்
8. ---------- அனல் மின் நிசலயம் உள்ளது.
விமட: எண்ணூரில்
9. இந்தியாேில் காற்று ஆற்றல் மூலம் மின் உற்பத்தி பசய்யும் மாநிலங்களில் ---------முதலிடம் ேகிக்கிறது.
விமட: தமிழ்நாடு
10. சூரிய மின் கலன்கள் -------- ஆற்றசல மின்னாற்றலாக மாற்றுகிறது.
விமட: ஒளியாற்றல்
11. மின் ேிசிறிசய இயக்கவோ அல்லது நிறுத்தவோ-------------- பயன்படுகிறது.
விமட: ைாவி
12. மின் ேிளக்கினுள் ------------ ஆல் பசய்யப்பட்ட சுருள் ேடிே கம்பி உள்ளது.
விமட: டங்ஸ்டன்
13. மின் ேிளக்குகளில் ------------ ஆற்றல் ஒளி ஆற்றலாக மாறுகிறது.
விமட: மின் ஆற்றல்
14. தன் ேழிவய மின்வனாட்டத்சத அனுமதிக்காத பபாருள்கள் -----------விமட: மின் காப்புப் சபாருள்கள்
15. மின்வனாட்டம் கம்பியில் பசல்லும் வபாது ---------------- உருோக்குகிறது.
விமட: சவப்பத்மத
16. மின்வனாட்டம் பசல்லும் கம்பிசயச் சுற்றி ------------------- வதான்றுகிறது.
விமட: காந்தப்புலம்
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17. எலுமிச்சசப்பழ மின்கலத்தின் மின் பகுளியாகப் பயன்படுேது ----------விமட: எலுமிச்மை ைாறு
18. மின்சார மணியில் மின்வனாட்டம்------------- ஆக மாறுகிறது.
விமட: மின் காந்தமாக
19. லூயி கால்ோனியால் உருோக்கப்பட்ட மின்கலசன --------- வமம்படுத்தினார்.
விமட: அலைான்மரா மவால்டா
20. உவலாக கம்பி ஒரு ---------- பபாருள் ஆகும்.
விமட: மின் கடத்தும்
21. ரப்பர் மின் --------- பயன்படுகிறது.
விமட: காப்புப்சபாருளாக
22. மின்வனாட்டத்தினால் உருோகும் பேப்ப ேிசளசே அடிப்பசடயாகக் பகாண்டு
மின் சாதனம் ----------- ஆகும்.
விமட: மின் ைலமவப் சபட்டி
23. இரும்பு ஆணி

ஒன்றின் மீ து மின் கம்பி ஒன்சறச் சுற்றி கம்பியினால்

முசனகசள மின் கலத்துடன் இனணக்கவும் ஆணி----------------- மாறுகிறது.
விமட: மின் காந்தமாக
24. மின் சுற்சற ேசரேதில் ஏற்படும் குழப்பத்சதப் வபாக்க அேற்றின் நிசலயான ------------ பயன்படுத்தலாம்.
விமட: குறியீடுகமள
25. ------ சுழப்பட்டு மின் இயற்றியுடன் இசணக்கப்பட்ட தண்டு சுழலச் பசய்ேதால்
மின்னாற்றல் உருோக்கப்படுகிறது.
விமட: டர்மபன்
26. கால்ோனா மீ ட்டர் என்பது சுற்றுகளில் பசல்லும் -------- கண்டறியப் பயன்படும்
கருேி ஆகும்.
விமட: மின்மனாட்டத்மத
27. குறியீடுகசளப் பயன்படுத்தி ேசரயப்படும் மின்சுற்று--------------- என
அசழக்கப்படும்.
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விமட: மின் சுற்றுப் படம்
28. மின் பராட்டி சுடும் அடுப்பு மற்றும் மின் சலசேப் பபட்டி ஆகியசே
பேப்படசடயக் காரயம் மின்வனாட்டத்தின்---------------விமட: சவப்ப
29. மின் உருகு இசழ என்பது ஒரு ---------------- சாதனமாகும்
விமட: பாதுகாப்பு
30. மின் ேிளக்கின் மின் இசழயானது----------------பகாண்டு பசய்யப்படுகிறது.
விமட: டங்ஸ்டன்
31. கூர் முசனயின் மீ து பபாருத்தப்பட்ட காந்த ஊசியானது எப்வபாதும்---------------திசசசயக் காட்டும்.
விமட: வடக்கு - சதற்கு
32. மின் கலத்திற்கான குறியீட்டில் நீளமான வகாடு ----------------- முசனசயக் குறிக்கும்.
விமட: மநர்
33. மின் ேிளக்கின் ேழிவய பதாடர்ந்து மின்வனாட்டம் பசலுத்தும் வபாது அது ------------விமட: சவப்பமமடயும்
34. சூரிய மின் கலங்கள் ஒளி ஆற்றசல ---------------- மாற்றுகிறது.
விமட: மின் ஆற்றலாக
35. மின் கலன் என்பது வேதி ஆற்றசல ---------------- மாற்றுகிறது.
விமட: மின் ஆற்றலாக
36. காற்றாசல மின்சாரம் பசய்ேதில் தமிழ்நாடு ---------------- இடம் ேகிக்கிறது.
விமட: முதல்
37. கடிகாரங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மின்கலம்---------------விமட: முதன்மம மின்கலம்
38. துசண மின்கலத்திற்கு உதாரணம்---------------விமட: மக மபைி மின்கலம்
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39. மின் ேிளக்குகளில் ஒளிர்ேது---------------விமட: கம்பிச்சுருள்
40. மின் ேிளக்குகளில் ஒளிரும் பகுதி----------------ஆல் ஆனது.
விமட: டங்ஸ்டன் இமழயால்
41. மின்வனாட்டம் பசல்லும் வபாது சில பபாருட்கள் காந்தமாக மாறுகிறது. இதற்கு---------------என்று பபயர்.
விமட: மின் காந்தம்
42. கல்பாக்கத்தில் --------- அணு ஆராய்ச்சி சமயம் அசமந்துள்ளது .
விமட: அந்திராகாந்தி
43. காற்றாடிகள் மூலம் காற்று ஆற்றல் -------- ஆற்றலாக மாற்றப்படுகின்றது.
விமட: மின்
44. காற்றாசல ----------------பமகாோட் மின்னாற்றசல உற்பத்தி பசய்யும்

திறன்

பகாண்டது.
விமட: 5000
45. மின்சாரம் இல்லாத இடங்களில்--------------- பயன்படுத்தி ஒளிசயப் பபறுகின்வறாம்.
விமட: டார்ச்மை
46. டார்ச்சிி்ல் மின்னாற்றல் ------------- வசமிக்கப்பட்டுள்ளது.
விமட: மின் கலங்களில்
47. முதன் முதலில் ------------- என்ற இத்தாலிய ேிஞ்ஞானியால் மின்கலன்
உருோக்கப்பட்டது.
விமட: லூயி கால்வானி
48. மின் கலத்தில் மின்வனாட்டம் ------------ முசனயில் இருந்து எதிர் முசனக்கு
பசல்கிறது.
விமட: மநர்
49. மின்வனாட்டம் என்பது --------------- இயக்கம் ஆகும்.
விமட: எசலக்ட்ரான்களின்
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50. மின் கலன்களின் குறியீடு-----------விமட: +/51. மின் சுற்சறத் திறக்கவும் மூடவும் -------------- பயன்படுகிறது.
விமட: ைாவி
52. மின் கடத்தாப் பபாருட்கள்----------------எனப்படும்.
விமட: மின் காப்புப் சபாருள்கள்
53. மின் ேிலாங்கு மீ ன் ---------------- நதியில் தூய நீரில் ோழ்கின்றது.
விமட: அமமைான்
54. மின்வனாட்டத்தினால் உருோகும் பேப்ப ேிசளசே அடிப்பசடயாகக் பகாண்டு
பசயல்படும் கருேி----------------ஆகும்.
விமட: மின் ைலமவப் சபட்டி
55. ேணான
ீ
பபாருள்களில் இருந்து இரும்சபப் பிரித்பதடுக்க ---------------பயன்படுகின்றது.
விமட: மின் காந்தங்கள்
56. எலுமிச்சச பழ மின் கலனில் எதிர் முசனயாகப் பயன்படுேது----------------ஆகும்.
விமட: இரும்பு ஆணி
57. மின்கலன்களில் இரு வேறுபட்ட ---------------- உள்ளன.
விமட: உமலாகத் தகடுகள்
58. மின்கலன்களில் உவலாக தகடுகள்----------------சேக்கப்பட்டுள்ளது.
விமட: மின் பகு சபாருளான மவதிப்சபாருளில்
59. மின் பேப்ப சாதனங்களில் பேப்பத்சத உருோக்கும் கம்பி ஒன்று இருக்கும். அது
----------------எனப்படும்.
விமட: சவப்பமமற்றும் சபாருள்
60. மின்வனாட்டம் பசல்லும் கம்பிசயச் சுற்றி காந்தப்புலம் இருப்பசத ---------------கண்டறிந்தார்.
விமட: கிறிஸ்டியன் ஒயர்ஸ்சடட்
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61. ---------------- மற்றும் ---------------- மின்கலங்கள் மீ ண்டும் மீ ண்டும் மின்னாற்றசலத்
தரக்கூடிய மின்கலங்கள்
விமட: கார மின்கலங்கள், சூரிய மின் கலங்கள்
62. மின்வனாட்டம் என்பது ---------------விமட: எலக்ட்ரான்களின் இயக்கம்
63. மின் கலம் என்பது ---------------விமட: மவதி ஆற்றமல மின்னாற்றராக மாற்றித் தரும் அமமப்பு
64. மின் கலத்தின் வநர் முசனயில் இருந்து எதிர் முசனக்கு மின்வனாட்டம்
பசல்லும் மூடிய பாசத---------------விமட: மின் சுற்று
65. தன் ேழிவய மின்வனாட்டத்சத அனுமதிக்கும் பபாருட்கள் ---------------- எனப்படும்
விமட: மின் கடத்திகள்
66. மின் பேந்நீர் பகாதிகலன் ---------------- அடிப்பசடயாகக் பகாண்டு இயங்குகிறது.
விமட: மின்மனாட்டத்தினால் உருவாகும் சவப்ப விமளமவ
67. மின் சுற்றில் பயன்கடுத்தப்படும் பாதுகாப்பு அசமப்பு----------------எனப்படும்.
விமட: மின் உருகு இமழ
68. மின் ேிலாங்கு மீ ன்கள்

அபமரிக்காேில் ---------------- பகுதியில் ோழ்கின்றன.

விமட: ஒரிமனாக்மகா நதிப் படுமகயில்
69. லூயி கால்ோனியால் உருோக்கப்பட்ட மின் கலத்சத வமம்படுத்தியேர்---------------விமட: அலைான்மரா
I. பபாருத்துக
1. லூயி கால்ோனி

- (அ) மின்வனாட்டத்தின் காந்த ேிசளவு

2. கிறிஸ்டியன் ஒயர்ஸ்படட்

- (ஆ) மின்கலன்

3. மின் ேிலாங்கு மீ ன்

- (இ) மின்னிசழ

4. டங்ஸ்டன்

- (ஈ) ஒரிவனாக்பகா நதி
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விமட 1 - (ஆ) 2 - (அ) 3 - (ஈ) 4 - (இ)
II.பபாருத்துக
1. கல்பாக்கம்

- (அ) அனல் மின்

2. வமட்டூர் உற்பத்தி

- (ஆ) காற்றாசல மின்

3. எண்ணூர் நிசலயம்

- (இ) அணு மின்

4. கன்னியாகுமாரி

- (ஈ) நீர் மின் நிசலயம்

விமட 1 - (இ) 2 - (ஈ) 3 - (அ) 4 - (ஆ)
III. பபாருத்துக
1. மின் ேிளக்கு

- (அ) மின் ஆற்றல் பேப்ப ஆற்றலாக

2. சலசே பபட்டி

- (ஆ) மின்கலன்

3. மின் வமாட்டார்

- (இ) மின்னிசழ

4. மின்சார மணி

- (ஈ) ஒரிவனாக்பகா நதி

விமட 1 - (ஆ) 2 - (அ) 3 - (ஈ) 4 - (இ)
IV. பபாருத்துக
1. மின் கலம்

- அ) மின்னூட்டத்தின் இயக்கம்

2. மின் உருகு இசழ

- ஆ) மின்வனாட்டத்சதத் தரும் மூலம்

3. மின்காப்புப் பபாள்கள்

- இ) மின் காந்தம்

4. மின்சார மணி

- ஈ) மின் சாதனங்கசளச் வசதமசடயாமல் தடுக்கும்

5. மின்வனாட்டம்

- உ) மின்வனாட்டத்சதத் ேழி வபாக அனுமதிக்காதாசே

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