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ஏழாம் வகுப்பு 

அறிவியல் 

மூன்றாம் பருவம் 

1. சூழ்நிலை மண்டைம் 

1. அதிக அடர்வுள்ள காடுகளில் காணப்படுவன. 

விலட: மரங்கள் 

2. -------------------- இது ஓர் இயற்க்ககச் சூழ்நிகை அண்டலத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாகும். 

விலட: பாலை வனம் 

3. உணவச் சங்கிலியின் மூன்றாவது நிகலயில்-------------- அகைந்துள்ளன. 

விலட: ஊன் உண்ணிகள் 

4. பல உணவுச் சங்கிலிகள் இகணந்து காணப்படுவதற்கு ----------- என்று பபயர். 

விலட: உணவு வலை 

5. வனைகா உற்சவம் பண்டிகக பகாண்டாடும் ைாதம்--------- 

விலட: ஜலீை 

6. ஏரி ஒரு ----------- சூழ்நிகல ைண்டலம் ஆகும். 

விலட: இயற்லக 

7. ஒரு சூழ்நிகை ைண்டலம் -------------------- முக்கிய காரணிககளக் பகாண்டிருக்கும். 

விலட: இரண்டு  

8. உற்பத்தியாளர்கள் என்பவர்கள் ------------- ஆகும். 

விலட: பசும் தாவரங்கள் 

9. தாவரங்கள் ைற்றும் விலங்குககள உணவாக உட்பகாள்பகவ---------- 

விலட: சிலதப்பவர்கள் 

10. ---------------- என்பது ஓர் உயிரற்ற காரணியாகும். 

விலட: காற்று  
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11. ------------ அகனத்து உயிரினங்களுக்கும் முதன்கையான ைற்றும் முக்கியைான 
ஆற்றல் மூலம். 

விலட: சூரியன் 

12.------------------- ஆற்றல் ைாற்றத்தின் முதல் ஊட்ட நிகலயாகும். 

விலட: உற்பத்தியாளர்கள் 

13. வவதி ஆற்றல் அளவு  ஒரு ஊட்ட நிகலயில் இருந்து அடுத்த ஊட்ட நிகலக்கு 
ைாறும் வபாது ------------ 

விலட: குலறயும் 

14. ஆற்றல் ைாற்றம் ----------- திகசயில் ைட்டுவை நகடபபறும். 

விலட: ஒரர 

15. நம்முகடய இருப்பிடத்தின் தட்பபவப்பநிகல --------------- சார்ந்வத உள்ளது. 

விலட: பூமிலய 

16. ஆண்டிற்க்கு 190 பச.ைீ. அளவுக்கு அதிகைாக ைகைப்பபாைிவது -------------- காடுகள். 

விலட: வவப்பமண்டைக் காடுகள் 

17. இந்தியாவிி்ல்-------------------யில் புல்பவளிப் பிரவதசம் காணப்படுகிறது. 

விலட: நீைகிரி 

18. இந்தியாவில் ----------------- ைாநிலத்தில் தார் பாகலவனம் உள்ளது. 

விலட: ராஜஸ்தான் 

19. வகாகடயில் பவப்ப காற்றும் குளிர் காலத்தில் அதிக குளிரும் பகாண்ட ைாநிலம்-
---------- ஆகும். 

விலட: உத்திரப்பிரரதசம் 

20.  தைிழ் நாட்டில் காணப்படும் காடுகள்------------- 

விலட: இலையுதிர் காடுகள் 

21. ஆண்டில் இரு முகற ைிக வறண்ட சீவதாஷ்ண நிகல காணப்படும் . 

விலட: மித வவப்ப மண்டைப் புல்வவளி 

22. ---------------- க்கு வபாரியல் காடுகள் என ைறு பபயரும் உண்டு. 
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விலட: ஊசியிலைக் காடுகள் 

23. தூந்திரப் பிரவதசக் காடுகள் இந்தியாவின் ------------------- பகுதியில் ைட்டுவை 
காணப்படுகின்றது. 

விலட: மயமலை 

24. ஆறுகளின் உற்பத்திக்கு  மூல ஆதாரைாக -------- உள்ளன. 

விலட: காடுகள் 

25.பறகவகள் ைற்றும் விலங்குகளிி்ன் வாைிடைாகத் திகழ்வது------------------- 

விலட: காடுகள் 

26. வனைகா உற்சவம் இந்தியாவில் வருடம் வதாறும்----------------- ைாதத்தில் 
பகாண்டாடப்படுகிறது. 

விலட: ஜலீை 

27. உலகில் உள்ள அதிகத் தாவர ைற்றும் விலங்குககளக் பகாண்ட பன்னிரண்டு 
வககயான உயிர் பல்வகக கையங்களில் ------------------ ஒன்றாக உள்ளது. 

விலட: இந்தியாவும் 

28. பாகல வனங்களில் ------------- ைரங்கள் அதிகைாக  உள்ளன. 

விலட: ரபரிச்லச 

29. அகன்ற இகலயுகடய பசடிகள் ------------- காடுகளில் உள்ளன. 

விலட: தூந்திரப்பிரரதசக் காடுகள்  

30. தூந்திரப்பிரவதசக் காடுகள்  -----------------காணப்படுகிறது. 

விலட: பனிக்கரடிகள்  

31. புல் , பவட்டிக்கிளி ----------------, பாம்பு, ----------------- 

விலட: 1. தவலள , 2. கழுகு 

32. வன ைகா உற்சவம் --------------- வருடம் வதான்றும் ஜகீல ைாதத்தில் -------------------------
விைாவாகக் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

விலட: 1. இந்தியாவில் 2. மரம் நடும் 
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33. கடவுளின் முதல் வகாவிலாகக் கருதப்படுவது ------------ நிறந்தரைாக ைண் 
உகறந்வத காணப்படுவது. 

விலட: 1. காடுகள் 2. தூந்திரப்பிரரதசக்காடுகள் 

34. ைீன் பதாட்டி ஒர் --------- சூழ்நிகல ைண்டலைாகும். 

விலட: 1. வசயற்லக 2. பாக்டீரியா 

35. தாவரங்கள் உணவு தயாரிக்கின்ற வபாது ------------- ஆற்றகல -------------- ஆற்றலாக 
ைாற்றுகிறது. 

விலட: 1. ஒளியற்றலை 2. ரவதியாற்றைாக 

36. ஆண்டில் பவப்பநிகல ைிதைாக (20 பச.முதல் 25 பச.) உள்ள இந்தியப் பகுதிகள் 
ைற்றும் ------------- ஆகும். 

விலட: 1. ரமற்குத் வதாடர்ச்சி மலை 2. அஸ்ஸாம் 

37. புல்பவளிப் பிரவதசத்தில்-------------------- தட்பபவப்ப நிகலயும் --------------- தட்ப பவப்ப 
நிகலயும் ைாறிைாறிக் காணப்படுகிறது. 

விலட: 1. ஈர  2. வறண்ட  

38. பாகலவனங்களில் பகலில் அதிக ----------- இரவில் அதிக ----------- காணப்படும். 

விலட: 1. வவப்பமும்   2.  குளிரும் 

39. ஊசியிகலக் காடுகளில் குறுகிய------------ நீண்ட குளிர் காலமும், அதிக ------------- 
காணப்படும். 

விலட: 1. ரகாலடயும்   2. பனிப்வபாழிவும் 

40 -------------------- காடுகள் முழுவதும் பனியால் சூைப்பட்ட பகுதிக்குக் கீவை 
காணப்படுகிறது. 

விலட: 1. தூந்திரப்பிரரதசம்     2. வட துருவ 

41. பவப்ப ைண்டல ைகைக்காடுகளில் ------------------ தாவரங்களும் பாகலவனங்களில் ---
------------------- வறண்டநிலத் தாவரங்களும் காணப்படுகின்றன. 

விலட: 1. ஆர்க்கிட்     2. எருக்கு 

42 பபன்குயின் அதிகம் காணப்படுவது----------------------------- 

  முள்ளம் பன்றிகள் காணப்படுவது----------------------------- 
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விலட: 1. தூந்திரப் பிரரதசக் காடுகள்      2. ஊசியிலைக் காடுகள் 

43. பநல்வயல் ைனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு --------------------     

விலட: வசயற்லக சூழ்நிலை மண்டைம் 

44. தைக்கு வவண்டிய உணகவ தாவை தயாரித்துக் பகாள்பகவ-------------------
தாவரங்களாகும். 

விலட: பசும் தாவரங்கள் 

45. தாவரம் ைட்டும் விலங்குககள உணவாகப் -------------------- உயிரினம் பயன்படுத்தும். 

விலட: உட்வகாள்ளும் உயிரிகள் 

46. இறந்த உயிரிககளச் சிகதப்பகவகள்--------------------     

விலட: பூஞ்லசகள், பாக்டீரியாக்கள் 

47. உணவு ஆற்றலின் ஒவர திகச ஓட்டம் என்பது--------------------  

விலட: உணவுச் சங்கிைி   

48. உணவுச் சங்கிலிகள் ஒவ்பவாரு உயிரிகளுக்கும் குறிப்பிட்ட ைட்டத்தில் இடம் 
வகிக்கின்ற --------------------    நிகல 

விலட: ஊட்ட நிலை 

49. தைிழ்நாட்டில் பவளப்பாகறகள் -------------------- இடங்களில் காணப்படுகின்றன. 

விலட: மண்டபம் மற்றும் இராரமஸ்வரம் 

50. தைிழ்நாட்டில் --------------------பகுதிகளில் சதுப்புநிலக் காடுகள் காணப்படுகின்றன. 

விலட: கடலூர் மாவட்டம் பிச்சாவரம் 

51. உணவுச் சங்கிலியில் ஒரு உணவு உகடந்தாலும் -------------------- ஆகும் 

விலட: ஓர் உயிரினத்தின் அழிவு 

I.பபாருத்துக 

1. முதலாம் ஊட்டநிகல         - (அ) உற்பத்தியாளர்கள் 

2. இரண்டாம் ஊட்டநிகல        - (ஆ) தாவர உண்ணிகள் 

3. மூன்றாம் ஊட்டநிகல         - (இ) முதலாம் ஊன் உண்ணிகள் 
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4. நான்காம் ஊட்டநிகல          - (ஈ) இரண்டாம் ஊன் உண்ணிகள் 

விலட: 1 – (ஆ)  2 – (ஈ)  3 – (அ)  4 – (இ) 

II.பபாருத்துக 

1. உற்பத்தியாளர்கள்             - (அ) தாவரங்கள் 

2. தவர உண்ணிகள்              - (ஆ) ைான், எலி 

3. முதலாம் ஊன் உண்ணிகள்    - (இ) தவகள , பாம்பு 

4. இரண்டாம் ஊன் உண்ணிகள்   - (ஈ) கழுகு , புலி 

5. சிகதப்பகவ                   - (உ) பாக்டீரியா     

விலட: 1 – (இ)  2 – (ஈ)  3 – (அ)  4 – (உ)  5 – (ஆ) 

III.பபாருத்துக 

1. புல் பவளிப் பிரவதசம்            - (அ) 25 -0 0 பச.ைீ 

2. பவப்ப ைண்டல ைகைக்காடு      - (ஆ) 75 – 100 பச.ைீ 

3. இகலயுதிர்க் காடுகள்            - (இ) 25 பச.ைீ 

4. ஊசியிகலக் காடுகள்            - (ஈ) 20 -60 பச.ைீ 

5. பாகலவனங்கள்                 - (உ) 190 பச.ைீ     

விலட: 1 – (இ)  2 – (உ)  3 – (ஆ)  4 – (ஈ)  5 – (அ) 

IV. பபாருத்துக 

1. புல் பவளிப் பிரவதசம்            - (அ) பசந்நாய்கள் 

2. பாகல வனம்                    - (ஆ) காட்படருகை 

3. பவப்ப ைண்டலப் புல்பவளி       - (இ) ஒட்டகம் 

4. இகலயுதிர்க் காடுகள்             - (ஈ) பரயின் ைான்கள்  

5. ஊசியிகலக் காடுகள்             - (உ) வரிக் குதிகர  

6. தூந்திரப் பிரவதசம்               -  (ஊ) கருப்புக் கரடி       

விலட: 1 – (உ)  2 – (இ)  3 – (ஆ)  4 – (ஊ)  5 – (அ) 6 – (ஈ) 

V. பபாருத்துக 
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1. பாம்பு - (அ) புல்பவளிப் பிரவதசங்கள் 

2. சிறுத்கத - (ஆ) தூந்திரப் பிரவதசக் காடுகள் 

3. ஒட்டகம் - (இ) பவப்பைண்டல ைகைக் காடுகள் 

4. ைான் - (ஈ) ஊசியிகலக்காடுகள் 

5. கருப்புக் கரடி - (உ) பாகலவனம் 

6. பசந்நாய்  - (ஊ) இகலயுதிர்க் காடுகள் 

7. பபன்குயின்             - (எ) புல்பவளிக் காடுகள் 

விலட: 1 – (இ)  2 – (அ)  3 – (உ)  4 – (எ)  5 – (ஊ) 6 – (ஈ) 6 – (ஆ) 

2. நீர் – ஓர் அரிய வளம் 

1.----------லிருந்து பபறப்படும் பபாருட்களில் ைிகுதியானது நீவர ஆகும். 

விலட: பூமி 

2. --------------------ைிக அதிக அளவில் நீகரக் பகாண்டுள்ளது. 

விலட: வபருங்கடல் 

3. -------------------- என்பது நீரின் வாயு நிகலயாகும். 

விலட: நீராவி 

4. --------------------நீகரக் குடிநீராக ைாற்றுவதற்குச் பசயற்கக முகறயில் உப்புநீகரக் 
குடிநீரக்கும் திட்டம் பயன்படுகிறது. 

விலட: கடல் 

5. இப்புவியானது -------------------- சதவதீம் நீரால் நிரம்பியுள்ளது. 

விலட: 70 

6. ைார்ச் 22-ம் வததி -------------------- பகாண்டாடுகிவறாம். 

விலட: உைக நீர் தினம் 

7. பபருங்கடல்களில் உள்ள நீர் -------------------- உள்ளதால் குடிப்பதற்கு ஏற்றதல்ல. 

விலட: உவர்ப்பாக 

8. -------------------- நன்னரீ் எளிதில் கிகடக்க கூடியதாக இல்கல. 
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விலட: துருவப் பகுதி பனிக்கட்டி 

9. முதன் முதலில் பபாைியும் நீர் -------------------- ஆக இருக்கும். 

விலட: தூய்லமயற்றது 

10. நிலத்தின் வைல் காணப்படும் பபரும் பள்ளங்கள் -------------------- ஆகும். 

விலட: ஏரி 

11. நீர் 0 பச அல்லது அதன் கீழ் இருந்தால்-------------------- 

விலட: பனிக்கட்டி 

12. -------------------- தான் நீரின் வாயு நிகலயாகும். 

விலட: நீராவி 

13. நிலத்தடி நீரின் வைற்பரப்பில் உள்ள நீர் -------------------- என அகைக்கப்படுகிறது. 

விலட: நீர்ப்படுலக 

14. -------------------- நாட்டிவலவய முன்வனாடியாக ைகைநீர் வசகரிப்புத் திட்டத்கத 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

விலட: தமிழ்நாடு 

15. பனிைகலகளின் துண்டுகவள -------------------- ஆகும். 

விலட: பனிப்பாலற 

16. பனிப்பட்டியில் நீர்க் குைிழ் இல்லாதிருக்கும் வபாது --------------------நிறைாக வதான்றும் 

விலட: நீை நிறமாக 

17. கடல் நீகர நன்னரீாக ைாற்றுவிது ஒரு -------------------- முகற. 

விலட: வசயற்லக 

18. --------------------கடல் நீகரக் குடிநீராக்கும் திட்டம். 

விலட: மீஞ்சூர் 

19. 2006ல்-------------------- ைாகிம் என்ற பகுதியில் கடல் நீர் திடீபரன இனிபாக ைாறியதாக 
அங்கு வசிக்கும் ைக்கள் கூறினர்.  

விலட: மும்லபயின் 
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20 .மும்கப வபாலவவ குஜராத்தில் உள்ள ைக்கள் தங்களது   -------------------- 
கடற்ககரயிலும் கடல்நிர் இனிப்பாக ைாறியுள்ளதாகத் பதரிவித்தனர். 

விலட: நீத்தல் 

21. உலக நீடர பரப்பு தினம் --------------------  ஆகும். 

விலட: பிப்ரவரி 2 

22. --------------------  என்பது தற்காலிகைாகவவா, நிரந்தரைாகவவா தண்ணகீரச் வசைித்து 
கவத்துருக்கும் ஆைைற்ற பகுதிகள் ஆகும். 

விலட: குளம் 

23. ைிக அதிக உப்புத்தன்கை பகாண்ட கடல் --------------------  ஆகும். 

விலட: சாக்கடல் 

24. சாக்கடலில் ஒரு ைனிதன் விழுந்தால் அவன் --------------------  

விலட: மிதிப்பான் 

25. உலகிவலவய நிலத்தடி நீகர அதிகைாகப் பயன்படுத்துவது --------------------  நாடு 
ஆகும்.  

விலட: இந்தியா 

26. தைிழ்நாடு  -------------------- ைாதங்களில் ைகைகயப் பபறும். 

விலட: அக்ரடாபர் மற்றும் நவம்பர் 

27. உலக நீர் தினத்கத -------------------- வததி பகாண்டாடுகிறாம். 

விலட: மார்ச் 22 

28. மும்கபயில் கடல்நீர் இனிபாக ைாறியது-------------------- வகளகுடாவில் நீத்தல் 
கடற்ககர-------------------- உள்ளது. 

விலட: மாகிம், குஜராத்தில் 

29. பனிக்கட்டியில் நீர்க் குைிைிகக் இல்லாதிருந்தால் பனிக்கட்டி --------------------  
நிறைாகத் வதான்றும் பனிக்கட்டியில் நீர்க் குைிைிகள் இல்லாதிருந்தால் பனிக்கட்டி -----
--------------- நிறைாகத் வதான்றும். 

விலட: வவண்லம, நீை 
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30. புவியில் உள்ள நீரில் -------------------- சதவதீம் ைட்டுவை நன்னரீ் ஆகும். பபரும்பகுதி 
நன்னரீ் துருவப் பகுதியில் -------------------- ஆக உள்ளது. 

விலட: 1.3 சதவதீம், பனிப்பாலறகளாக 

31. தண்ணகீரச் வசைித்து கவத்துதிருக்கும் ஆைைற்ற பகுதி -------------------- ஆகும். ைண் 
துகளின் ஈரத்தன்கை அங்கு -------------------- நீர் இருப்பகதக் குறிக்கும். 

விலட: ஏரி, நிைத்தடி 

32. வடீுகளில் கட்டாயைாக -------------------- வசைிப்புத் பதாட்டி அகைக்க வவண்டும். 
ைகைநீர் வசைிப்பு மூலம் நகர பதருக்களில் ஏற்படும் -------------------- தவிர்க்கலாம். 

விலட: மலழ நீர், வவள்ளப்வபருக்லக 

33.  ைீஞ்சூர் திட்டம் இந்தியாவில் உள் ைிகப்பபரிய-------------------- குடிநீராகும் திட்டம் 
ஆகும். கடல் நீகர நாபளான்றுக்கு-------------------- ைில்லியன் லிட்டர்  

விலட: உப்பு நீலர, 100                          

34. -------------------- என்பது ைிகவும் ைாசுப்பட்ட வகளகுடாவாகும். ைகை நீவர -------------------- 
நீராகும். 

விலட: மாகில் வலளகுடா, தூய நீராகும்                          

35. சர்க்கடல் நீரில் ஒரு லிட்டரில் -------------------- கிராம் உப்பு ககரந்துள்ளது. நீர் 
என்பது ைீண்டும் -------------------- வளம் ஆகும். 

விலட: 300 கிராம், புதுப்பிக்கக் கூடிய                           

36. இந்தியாவில் அதிக ைகைப் பபாைிகவப் பபறுவது -------------------- ைாநிலங்களாகும். 
இந்தியாவின் முக்கிய நதிகளான சிந்து, கங்கக, பிரைபுத்திரா வபான்றகவ-------------------- 
இருந்து தான் வதான்றுகின்றன. 

விலட: வட கிழக்கு , இமயமலையில்                          

37. ைீஞ்சூர் கடல் நீகரக் குடிநீராக்கும் திட்டம் -------------------- ைாவட்டம் 

விலட: திருவள்ளூவர் 

38. பநைிலி கடல்நீகரக் குடிநீராக்கும் திட்டம் -------------------- ைாவட்டம் 

விலட: காஞ்சிபுரம் 

39. நீர் திட நிகலக்கு ைாறுவது --------------------  
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   -------------------- ஆவியாதல் 

   சூடம் எரிதல் --------------------    

  விலட: 1.உலறதல் 2. நீர் வாயு நிலைக்கு மாறுதல் 3. பதங்கமாதல் 

40. கடல் நீர்                  -------------------- 

   --------------------                3 சதவதீம் 

   நன்னரீில் பனிைகல     -------------------- 

  --------------------                30.1 சதவதீம் 

விலட: 1. விலட: 1. 97 சதவதீம்  2. நன்னரீ்   3. 69 சதவதீம்  4. நிைத்தடி நீர் 

41. உலகிவலவய நிலத்தடி நீகர அதிகைாகப் பயன்படுத்துவது --------------------  நாடு 
ஆகும்.  

விலட: இந்தியா 

I.பபாருத்துக 

1.ைகை நீர் - (அ) உவர்ப்பு நீர் 

2. பனி ைகலகள் - (ஆ) நன்னரீ் 

3. கடல் நீர் - (இ) தூய நீர் 

4. குளத்து நீர் - (ஈ) பனிக்கட்டி 

விலட: 1 – இ 2 – ஈ 3 – அ 4 - ஆ  

1.திட நிகலயில் நீர்  - நீராவி 

2. திரவ நிகலயில் நீர்   - கடல், ஆறு, ஏரி 

3. வாயு நிகலயில் நீர்   - பனி ைகலகள் 

விலட: 1 – இ 2 – ஆ 3 – அ  

 

                        3. எரிதல் ைற்றும் சுடர் 

1. எரிபபாருள் எரியும் வபாது  ஒளியுடன்வருவது-------------------- 

(அ) பவப்பம்          (ஆ) ஒளி    
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(இ) காற்று            (ஈ) வைற்கூறிய ஏதுவும் இல்கல 

விலட: வவப்பம் 

2. எளிதில் தீப்பிடிக்கும் பபாருள்கள்----------- 

(அ) எளிதில் தீப்பற்றும்    (ஆ) எரியாத பபாருள்   

(இ) கனைானது            (ஈ) இவலசானது 

விலட: எளிதில் தீப்பற்றும் 

3. LPG என்பது  

(அ) ைீி்த்வதன்,புவராப்வபன்         (ஆ) புவராப்வபான்,பியூட்வடன்    

(இ) பியூட்வடன்,ைீத்வதன்         (ஈ) வைற்கூறிய ஏதுவும் இல்கல 

விலட: புரராப்ரபன்,பியூட்ரடன் 

4. இரும்புத் துருப்பிடித்தல் என்பது ------------------ எரிதல் ஆகும். 

(அ) பைதுவாக           (ஆ) வவகைாக  

(இ) அதி வவகைாக       (ஈ) முற்றுப்பபறாத எரிதல் 

விலட: வமதுவாக 

5. ------------------------------ என்பது எரிதலுக்கு நன்றாகத் துகண புரியும். 

(அ) ஆக்ஸிஜன்        (ஆ) கார்பன் கட ஆக்கஸடு  

(இ) கநட்ரஜன்         (ஈ) கைட்ரஜன் 

விலட: ஆக்ஸிஜன் 

6. பபட்வரால் என்பது 

(அ) திண்ை எரிபபாருள்    (ஆ) அதிகம் தீப்பற்றக்கூடியது   

(இ) முற்றுபபறா எரிதல்   (ஈ) பைதுவாக தீப்பற்றுதல் 

விலட: அதிகம் தீப்பற்றக்கூடியது 

7. எரியும் பபாருள்கள் ----------------- என்று அகைக்கப்படுகின்றன. 

விலட: எரிவபாருள் 
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8. எரிபபாருள் தீப்பிடித்து எரியும் குகறந்த பவப்பநிகல --------------- என்று 
அகைக்கப்படுகின்றது. 

விலட: எரி வவப்பநிலை 

9. எண்பணயால் ஏற்பட்ட தீகயக் கட்டுபடுத்த -------------- பயன்படுகிறது. 

விலட: ஃரபாலமட் 

10. ஒரு கிவலாகிராம் எரிபபாருகள எரிக்கும் வபாது பவளிப்படும் பவப்ப ஆற்றல் ------
-- 

விலட: கரைாரி மதிப்பு 

11. கற்கால ைனிதன் ----------------- உணகவ உட்பகாண்டான். 

விலட: ரவகலவக்காத 

12. பநருப்பு எரிவதற்கு ------------------ வதகவப்படுகிறது. 

விலட: ஆக்ஸிஜன் 

13. ஒரு எரிபபாருள் எரிவதற்கு குறிப்பிட்ட அளவு பவப்பநிகல ----------------  

விலட:ரதலவ 

14. அதிக நிகற பகாண்ட பபரிய ைரத்துண்டு தீப்பற்ற-------------------- வநரத்கத எடுத்துக் 
பகாள்கிறது. 

விலட: அதிக 

15. எரிதல் ------------ வககப்படும். 

விலட: நான்கு  

16. பட்டாசு பவடித்தல் ---------------எரிதலுக்கு ஒரு எடுத்தக்காட்டாகும். 

விலட: ரவகமாக 

17. முற்றுப் பபறா எரிதலின் வபாது கார்பன் ---------------- ைாறுகிறது. 

விலட: கார்பன் ரமனாக்லஸடு 

18. -------------- பைதுவாக நகடபபறும் எரிதலுக்கு ஒரு நல்ல எ.காட்டு ஆகும். 

விலட: இரும்பு துருப்பிடித்தல் 
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19. எண்பணயினால் பற்றி எரியக்கூடிய தீகய --------------------- பகாண்டு அகணக்க 
வவண்டும். 

விலட: நுலரப்பான் 

20. குகறவாக எரியும் பகுதி -------------- நிறைாக இருப்பதற்கு காரணம் எரியாத கார்பன் 
துகள்கவள ஆகும். 

விலட: மஞ்சள் 

21. பைழுகுவர்த்தியில் முழுவதுைாக எரியும் பகுதி -------------------- பகுதி ஆகும். 

விலட: நீைச்சுடர் 

22. எரி பபாருள் எரிவது ஒரு ------------------- விகன ஆகும். 

விலட: வவப்ப உமிழ் 

23. சிறந்த எரிபபாருள் ---------------பவளியிட வவண்டும். 

விலட: அதிக வவப்பத்லத 

24. பபட்வராலியா கிணற்றில் இருந்து ---------------------- கிகடக்கிறது. 

விகட: இயற்க்கக வாயு3 

25. ைீத்வதன் ைற்றும் ஈத்வதன் கலந்த வாயு------------------ எரிவாயு ஆகும். 

விகட: சாண எரிவாயு 

26. முற்று பபறா எரிதல் மூலம் உருவாகும் வாயு ------------------- தன்கை பகாண்டது . 

விகட: நச்சு 

27.----------------- வாயு அதிகரிப்பதால் பூைி பவப்பைகடகிறது. 

விகட: கரியைில வாயு  

28. கரி ைற்றும் டீசகல எரிக்கும் வபாது ---------------- வாயு பவளிவருகிறது. 

விகட: கார்பன் கட ஆக்கஸடு  

29. கந்தக கட ஆக்கஸடு --------------- தன்கை பகாண்டது. 

விகட: அரிக்கும். 

30. பபட்வரால் மூலம் பசயல்படும் இயந்திரம்------------------- வாயுகவ பவளிவிடுகிறது. 
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விகட: கநட்ரஜன் ஆக்கஸடு 

31. அழுத்தப்பட்ட ---------------- வாயு சுற்றுச் சுைகல பாதிக்காத வாயுவாகும். 

விகட: இயற்கக வாயு. 

32. எண்பணய் தீப்பற்றி எரியும் வபாது தண்ணகீர--------------- 

விகட: பயன்படுத்தக் கூடாது 

33. எரிக்கப்படும் வபாது கிகடக்கும் பவப்பத்தின் அளவு அந்த எரிபபாருளின் ------------- 
ைதிப்பு ஆகும். 

விகட: கவலரி 

34. ஆதி கால ைனிதன் கற்ககள ……………………….. பநருப்கப உருவாக்கினான் 

விலட  :ரதய்த்து 

35. எரிப்பதற்கு பயன்படும் பபாருட்கள் …………………………… எனப்படும். 

விலட  : எரிவபாருள்கள் 

36. ………………….. ைற்றும் ……………………. வபான்றகவகள் திரவ எரிபபாருள்கள் ஆகும். 

விலட  : வபட்ரரால் மற்றும் மண்வணண்வணய் 

37. குகறந்த நிகற பகாண்ட ைரத்துகள்கள் தீப்பற்ற …………………………… வநரத்கத எடுத்துக் 
பகாள்கிறது. 

விலட  : கலறந்த 

38. …………………….. எந்த தூண்டுதலுைின்றி தன்னிச்கசயாக தீப்பற்றிக் பகாள்ளும். 

விலட  : வவண் பாஸ்பரஸ் 

39. வபாதிய அளவு ………………………. எரிபபாருளுக்கு கிகடக்காவிட்டால் எரிவது  

முற்றுப் பபறாது.  

விலட  : ஆக்சிஜன் 

40. தீப்பற்றியவுடன் ைணல் (அ) கம்பளிகயப் பயன்படுத்தி …………………………………… 
கட்டுப்பபடுத்த வவண்டும். 

விலட  : காற்ரறாட்டத்லத 



Winmeen Study Materials 2018 

7th Std Science Term 3 – Book Back Questions With Answers in Tamil 

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

 

41. அலுவலகங்களில் தீ விபத்து  ஏற்படும் பபாழுது ………………………….. பயன்படுத்தி தீகய 
அகணக்கலாம். 

விலட  :  தீ அலணப்பான் 

42. ைின் கசிவினால் தீ விபத்து ஏற்படும் பபாழுது நீகரப் பயன்படுத்தினால் ………………. 
ஏற்படும் 

விலட  : மின் அதிர்ச்சியும் , தீக்காயமும் 

43. எரிபபாருள்கள் …………………………… வககப்படும். 

விலட  : மூன்று 

44. திண்ை எரிபபாருளின் ………………………… ைதிப்பு குகறவு 

விலட  : கரைாரி 

45. திட ைற்றும் திரவ எரிபபாருகள விட ………………………….. எரிபபாருள் சிறந்தது. 

விலட  : வாயு எரிவபாருள் 

46. எரிவாயு கசிந்து பவளிவயறுவகத துர்நாற்றம் மூலம் கண்டறிய ………………….. என்ற 
விகனபுரிகின்ற வாயு வசர்க்கப்படுகிறது. 

விலட  : எத்தில் வமக் மணர்கார்பன் 

47. உற்பத்தி வாயு,நீர்ை வாயு, நிலக்கரி வபான்ற வாயுக்கள் ……………………………………. 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

விலட  : வதாழிற்சாலைகளில் 

48. தீயகனப்பு  நிகலயத்தின் பதாகலவபசி எண் ………………………… 

விலட  : 101 ஆகும். 

49. அவசர கால ஊர்தியின் பதாகலவபசி எண் …………………….. 

விலட  : 108 

50. சாண எரிவாயு கலன்கள் எங்வக அதிகைாக அகைக்கப்படுகின்றன …………………. 

விலட  : கிராமங்கள் 

51. இரும்பு துருப்பிடித்தல் என்பது …………………………. விகன 

விலட  : வமதுவான விலன 
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52. கற்பூரம் எரிதல் …………………………….. விகன 

விலட  : ரவகமான விலன 

53. சுடரின் பிரகாசைான பகுதி எது ………………… 

விலட  : குலறவாக எரியும் மஞ்சள் பகுதி 

54. ைின்சார சாதனங்களில் ஏற்படக்கூடிய தீகய --------------------பகாண்டு அகணக்க 
வவண்டும். 

விலட  : திடகார்பன் லட ஆக்லசடு (அ) கார்பன் வடட்ரா குரளாலரடு 

55. தீப்பற்றியவுடன் காற்வறாட்டத்கத--------------------பகாண்டு கட்டுபடுத்த முடியும் 

விலட  : மணல் (அ) கம்பளிலயப் பயன்படுத்தி 

56. பைழுகுவர்த்தி சுடரில் எரியாத பகுதி -------------------- 

விலட  :திரிலயச் சுற்றி கருப்பாக அலமந்த பகுதி 

57. பைழுகுவர்த்தியின் கைட்வராகார்பன் எரிந்ததும்----------------- தனிைங்களாக 
ைறுகிறது. 

விலட  : கார்பன் மற்றும் லைட்ரஜன் 

58. பைழுகுவர்த்தியின் சுடரில் ஒளிதராத பைல்லிய பகுதி------------ 

விலட  : வமழுகுவர்த்தியின் குலறவாக எரியும் மஞ்சள் பகுதி 

59. எரிபபாருள் எரியும் விகன -------------- விகன 

விலட  :  வவப்ப உமிழ் விலன 

60. இயற்கக வாயு எங்கிருந்து ------------------------ கிகடக்கிறது . 

விலட  :  வபட்ரராைிய கிணற்றில் இருந்து 

1 . பபாருத்துக. 

1) தன்னிச்கசயாக எரிதல்    அ) பபட்வராலியம்,கற்பூரம் 

2) வவகைாக எரிதல்          ஆ) உடலில் உணவு எரிக்கப்படுவதால் இரும்பு எரிதல்  

3) பைதுவாக எரிதல்          இ) கார்பன்,கார்பன் வைானாக்கஸடாக வருதல் 

4) முற்றுப் பபறாஎரிதல்      ஈ)  பவண் பாஸ்பரஸ் 
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விலட  : 1) ஈ   2) அ    3) ஆ    4) இ 

2 . பபாருத்துக. 

1) ைரம்                 அ) 10,000 

2) நிலக்கரி             ஆ) 13,340 

3) ைண்பணண்பணய்    இ) 4,000 

4) பபட்வரால்           ஈ) 34,000 

5) கைட்ரஜன்         உ) 7,000 

6) ைீத்வதன்            ஊ) 11,000 

விலட  : 1) இ    2) உ    3) அ     4) ஊ    5) ஈ    6) ஆ 

3 . பபாருத்துக. 

1) எரியாத பகுதி         அ) நீலச்சுடர் பகுதி பவப்பம் ைிகுந்த பகுதி 

2) குகறவாக எரிவது   ஆ) திரிகயச் சுற்றியுள்ள கருப்பான பகுதி 

3) முழுவதும் எரியும்   இ) ைஞ்சள் நிற பகுதி பிரகாசைான பகுதி 

விலட  : 1) ஆ    2) இ    3) அ 

4. வவப்பவியலும் ஒளியியலும் 

1 . சூடான அல்லது குளிர்ச்சியான உணர்கவத் தரும் ஆற்றல் ……………….. எனப்படும். 

விலட : வவப்பம் 

2. சூரியன் ஒளிகயத் தவிர ……………………. ஆற்றகலத் தருகிறது. 

விலட : வவப்ப 

3. பவப்ப ஆற்றல் கண்ணுக்குப் புலனாகாது.ஆனால்  அதகன …………………. முடியும். 

விலட : உணர 

4. பவப்ப நிகலகய அளவிட ……………………… என்ற கருவிகயப் பயன்படுத்துகின்வறாம். 

விலட : வவப்பநிலைமானி 

5. பவப்பநிகலகய குறிப்பிட ……………….. ைற்றும் …………….. என்ற இரு அலகுககளப் 
பயன்படுத்தலாம்.  



Winmeen Study Materials 2018 

7th Std Science Term 3 – Book Back Questions With Answers in Tamil 

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

 

விலட : வசல்சியஸ் , பாரன்ைடீ் 

6 . பவப்பநிகல ைானியில் அளவடீுகளில் ஒவ்பவாரு பாகமும் ……………….. என்று 
அகைக்கப்படும். 

விலட : 1 டிகிரி 

7. பவப்பநிகலைானியின் வைல்திட்ட அளவடீு ……………………………. ஆகும். 

விலட : தூய நீரின் வகாதிநிலை 

8. பசல்சியஸ் அளவடீ்டிலிருந்து ஃபாரன்ைடீ் அளவடீ்டிற்கு ைாற்ற பயன்படும் 
பதாடர்பு ……………………. 

C        ( F – 32 ) 

100   =   180 

9. ஆய்வக பவப்பநிகலைானிகளில் அளவடீுகள் …………….. வகர குறிக்கப்பட்டிருக்கும். 

விலட : - 100 C முதல் 1100 C 

10. …………………….. எரிதல் மூலம் பவப்ப ஆற்றகலத் தருகிறது. 

விலட : மண்வணண்வணய் 

11. திரவங்கள் சூடாக்கும் வபாது விரிவகடயும் குளிர்விக்கப்படும் வபாது சுருங்கும் 
இந்த பண்வப ……………………….. அடிப்பகடயாகும். 

விலட : வவப்பநிலை மானியின் 

12. பபாருள் ஒன்கற நாம் பார்க்க வவண்டும்.எனில் பபாருளில் இருந்து ………………… நம் 
கண்ககள அகடய வவண்டும். 

விலட : ஒளியானது 

13. …………………… எதிபராளிப்பதால் பிம்பம் உண்டாகிறது. 

விலட : வபாருளில் இருந்து ஒளி 

14. ைாய பிம்பம் எப்வபாதும் ……………………. ஆக அகையும். 

விலட : ரநராக 

15. சைதள ஆடியில் பிம்பம் …………………. ஆக வதான்றும். 

விலட : ரநராக 
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16. ஆடியின் முன் பபாருள் எவ்வளவு பதாகலவில் உள்ளவதா …………………. அடிக்குப்பின் 
பபாருளின் பிம்பம் வதான்றும்.   

விலட : அரத வதாலைவில் 

17. குவி ஆடிகளும் குைி ஆடிகளும் ………………….. ஆடிகள் எனப்படும்.  

விலட : வலளந்த 

18. குவி ஆடி ஒளிகய எதிபராளித்து …………………….. பசல்ல கவக்கும்.   

விலட : விரிந்து. 

19 . தாளின் ைீது அல்லது திகரயின் ைீது விழும் பிம்பம் …………………………. எனப்படும். 

விலட : வமய் பிம்பம் 

20. குவி ஆடி எப்வபாதும் பபாருகள விட சிறிய …………………. ைட்டுவை உருவாக்கும். 

விலட : மாய பிம்பத்லத 

21. பபாருள் குைி ஆடிக்கு ைிக அருகாகையில் உள்ள வபாது ஆடியினுள் ………………….. 
பிம்பம் உருவாகும்.  

விலட : வபரிய ரநரான மாய பிம்பம் 

22. பவள்கள ஒளி என்பது ………………….. பதாகுப்பு ஆகும். 

விலட : பை வண்ணங்களில் 

23 . சூரிய ஒளியின் பல வண்ணங்ககளச் சுருக்கைாக ………………….. என குறிப்பிடுகிவறாம். 

விலட : VIBGYOR 

24 . வவலூர் ைாவட்டம் ஜவ்வாது ைகலயில் ………………………… ஆராய்ச்சி கையம் உள்ளது. 

விலட : காவலூர் 

25 . நிறங்களின் பதாகுப்பு ………………………. எனப்படும். 

விலட : நிறமாலை 

26 . …………………….. வட்டின் மூலம் நிறங்ககளச் வசர்த்து பவள்கள ஒளிகயப் பபறலாம்.  

விலட : நியூட்டன் 

27 . ஒளி பபாருளின் ைீது பட்டு திருப்பி அனுப்பப்படும் பசயல் ………………….. ஆகும். 
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விலட : எதிவராளிப்பு 

28 . நாய் நீரில் தன் …………………………… கதப் பார்க்கிறது.  

விலட : பிம்பத்லதப் 

29 . ஒளி எதிபராளிப்பதால்  ……………………… உருவாகிறது. 

விலட : பிம்பம் 

30 . பக்கத்து அகறயில் உள்ள பபாருகள அங்கு பசல்லாைவல பார்க்க …………………. 
உதவுகிறது. 

விலட : சமதள ஆடி 

31 . எந்த ஒரு வகளந்த பரப்பும் வகாளத்தின் ……………………….. அகையும்.  

விலட : ஒரு பகுதியாக 

32 . கலங்ககர விளக்கங்களில் ………………………….. பயன்படுத்துவதால் ஒளி நீண்ட தூரம் 
எதிபராளிக்கிறது. 

விலட : ஆடிகலள  

33 . சூரிய அடுப்பில் பயன்படும் ஆடி …………………….. ஆகும். 

  விலட : குழி ஆடி 

34 . அதிகைான இடத்கதக் கண்கானிக்க ………………………. ஆடி பயன்படுகிறது. 

விலட : குவி ஆடி 

35 . ………………………… ஒரு புகத படிவ எரிபபாருள். 

விலட : நிைக்கரி 

36 . ஆதி ைனிதன் …………………… பயன்படுத்தி  பநருப்புப் பபாறிகய உருவாக்கினான். 

விலட : உராய்லவ 

37 . திரவங்ககளச் சூடாக்கும் வபாது ………………………… அகடகிறது. 

விலட : விரிவலடயும் 

38 . பவப்பநிகலைானியின் கீழ்நிகல அளவடீு ……………………….. எனப்படும். 

விலட : தூய பனிக்கட்டியின் உருகுநிலை 
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39 . அளவடீ்டுமுகறயில் பவப்பநிகல …………………………. என்ற அலகால் அளவிடப்படுகிறது. 

விலட : வசல்சியஸ் 

40 . பபரும்பாலான பவப்பநிகல ைானிகளில் பாதரசம் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் ஒரு 
சில பவப்பநிகல ைானிகளில் …………………………………. பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

விலட : ஆல்டிலகடு 

41 . காய்ச்சலுடன் ைருத்துவரிடம் பசல்லும் வபாது முதல் வவகலயாக உங்களது 
உடலின் ……………………………. கண்டறிவார்கள்.   

விலட : வவப்பநிலைலய 

42 . ைனிதனின் சராசரி பவப்பநிகல ……………………….. ஆகும். 

விலட : 36.90 C 

43 . பார்க்கும் உணர்கவத் தரும் ஆற்றல் ………………………… ஆகும். 

விலட : ஒளி 

44 . தூய்கையான ……………….. வபான்ற பபாருள்களின் வைிவய ஒளி புகுந்து பசல்லும். 

விலட : கண்ணாடி 

45 . நீர்,கண்ணாடியில் பபாருகளப் வபான்ற அவத வதாற்றம் பகாண்ட வடிவத்கதப் 
பார்க்கலாம்.அது அப்பபாருளின் ………………………… எனப்படும். 

விலட : பிம்பம்  

46 . சைதள ஆடியில் வதான்றும் பிம்பம் எப்வபாதும் ………………………. 

விலட : ரநரான மாய பிம்பம் 

47 . சைதள ஆடியில் வதான்றும் பிம்பம் பபாருளின் அளவிற்கு …………………….. இருக்கும். 

விலட : சமமாக  

48 . சைதள ஆடியில் வதான்றும் பிம்பம் எப்வபாதும் ……………………….. ைாற்றம் அகடந்து 
காணப்படும். 

விலட : இடவை மாற்றம் 

49 . ………………………. வாகனத்தில் எழுத்துகள் இடவல ைாற்றத்துடன் எழுதப்பட்டிருக்கும். 

விலட : ஆம்புைன்ஸ்  
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50 . ஆடியில் முழு உருவத்கதப் பபற ஆடியின் உயரம் குகறந்தது பபாருளின் 
உயரத்தில் ……………………… இருக்க வவண்டும். 

விலட : பாதியளவு 

51 . குைி ைற்றும் குவி ஆடிகள் …………………….. ஆடிகள் எனப்படும். 

விலட : ரகாளக 

52 . குைி ஆடி ஒளிகய எதிபராளித்து ………………………………. 

விலட : ஒரு புள்ளியில்  ரசர்க்கும்  

53 . ைாய பிம்பத்கத திகரயில் உருவாக்க ……………………….. 

விலட :  இயைாது 

54 . குைி ஆடியின் பிம்பத்கத திகரயில் …………………… 

விலட : பிடிக்கைாம் 

55 . குவி ஆடியின் பிம்பத்கத திகரயில் ……………………….. 

விலட : பிடிக்க இயைாது 

56 . சூரிய ஒளி ைகைத்துளிகளில் பட்டு எதிபராளிப்பதால் ……………………. வதான்றுகிறது. 

விலட : வானவில் 

57 . வானவில்லில் ……………………….. நிறங்கள் உள்ளன. 

விலட : ஏழு 

58 . ஆசியாவிவலவய பபரிய எதிபராளிப்பு பதாகலவநாக்கிகளில் ஒன்று 
தைிழ்நாட்டில் உள்ள …………………… ைகலயில் உள்ளது. 

விலட : ஜவ்வாது 

59 . வைகச , நாற்காலி ைீது விழும் ஒளியின் ……………………. திருப்பி அனுப்பப்படும். 

விலட : ஒரு பகுதி  

60 . தன் ைீது விழும் ஒளிகய ஏறக்குகறய முழுவதுைாக எதிபராளிக்கக்கூடிய 
பளபளப்பான பரப்பு ………………….. எனப்படும். 

விலட : ஆடி 

61 . பபரும்பாலான ஆடிகள் ……………………… பகாண்டு உருவாக்கப்படுகின்றன. 
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விலட : கண்ணாடி 

62 . சைதள ஆடியின் ைீத கவக்கப்படும் பபாருளின் பிம்பம் திகரயயில் ………………… 

விலட : விழுவதில்லை 

63 . வைகசக் கரண்டியின் இரு பக்கங்களிலும் ஒவர ைாதிரியான பிம்பம் …….. 

விலட : உருவாகாது 

64 . ைகிழுந்தின் முகப்பு விளக்கில் ……………………. ஆடி பயன்படுகிறது. 

விலட : குழி ஆடி 

65 . பவள்கள ஒளியில் அடங்கியுள்ள ஏழு நிறங்கள் பிரிக்கப்படும் நிகழ்வு …………………… 

விலட : நிறப்பிரிலக 

66 . பபாருள் ஒன்று பபற்றுள்ள பவப்ப ஆற்றகல  அளவிடப் பயன்படுவது ……………………. 

விலட : வவப்பநிலை 

67 . இயங்கும் வாகனம் ஒன்றின் சக்கரம் பவப்பம் அகடவதற்கான காரணம் …………………… 

விலட : உராய்வு 

68 . பவப்பநிகல அளவடீ்டில் நீரின் பகாதிநிகல …………………….. ஆக எடுத்ததுக் 
பகாள்ளப்படுகிறது. 

விலட : ரமல் திட்டவலர 

69 . சினிைாத் திகரயில் பபறப்படும் பிம்பம் ……………………. 

விலட : வமய் பிம்பம் 

70 . பரப்பு ஒன்றிலிருந்து ஒளி திருப்பி அனுப்பப்படும் நிகழ்வு …………………. 

விலட : எதிவராளித்தல் 

71 . பசல்சியஸ் அளவுவகாலில் 100 என்பது ஃபாரன்ைடீ் அளவுவகாலில் 1800 C க்குச் 
சைம் 10 C பசவ்சியஸ் என்பது எதற்குச் சைம். 

1) ( F – 32 ) X 100 / 180       2) ( F – 32 ) X 180 / 100 

3) ( F + 32 ) X 100 / 180       4) ( F + 32 ) X 180 / 100 

விலட : 1) ( F – 32 ) X 100 / 180 
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72 .  ஃபாரன்ைடீ் அளவுவகாலில் வைல் ைற்றும் கீழ்த் திட்ட வகரகளுக்கு 
இகடப்பட்ட பிரிவுகளின் எண்ணிக்கக  

1) 212    2) 180    3) 100     4) 32 

விலட : 2) 180 

73 . அஜய் சைதள ஆடியிலிருந்து 1 ைீட்டர் பதாகலவில் நிற்கிறான். அவன் ஆடிகய 
வறாக்கி 50 பச.ைீ நகருகிறான்.இப்வபாது அஜய்க்கும் அவனது பிம்பத்திற்கும் 
இகடப்பட்ட பதாகலவு ………………….. 

1) 50 பச.ைீ    2) 2 ைீ    3) 3 ைீ    4) 1 ைீ 

விலட : 4) 1 ைீ 

74 . இருட்டு அகறயில் கவக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடியின் உங்களது முகத்கதக் 
காண டார்ச் விளக்கில் இருந்து வரும் ஒளிகய எதன் ைீது பசலுத்த வவண்டும். 

1) ஆடி                      2) உங்களது முகம்    

3) பக்கத்தில் உள்ள சுவர்    4) அகறயின் வைற்கூகர    

விலட : உங்களது முகம் 

75 . பின்வருவனவற்றில் பைய் பிம்பத்கதயும் ைாயப் பிம்பத்கதயும் உருவாக்குவது 
எது ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

1) சைதள ஆடி    2) குைி ஆடி   3) குவி ஆடி    4) வைற்கூரிய எல்லாம்  

விலட : குழி ஆடி 

76 . பபாருத்துக. 

1) சூரியன்              அ) எரிதல் 

2) காகிதத் எரிதல்       ஆ) பவப்பநிகலகய அளவிடுதல் 

3) பவப்பநிகல ைானி    இ) ஒளியின் நிறப்பிரிகக 

4) குவி ஆடி            ஈ) பவப்பம் ைற்றும் ஒளிமூலம் 

5) நிறைாகல           உ) ஒளிக்கதிர்ககள விரிக்கும். 

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

77 . பபாருத்துக. 
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1) வாகனங்களில் பின்புறம் உள்ளகத       அ) சைதள ஆடி 

பார்க்க பயன்படுவது  

2) ைகிழுந்தின் முகப்பு விளக்கில்           ஆ) குவி ஆடி  

உள்ள ஆடி  

3) பக்கத்து அகறயில் உள்ள பபாருகள     இ) குைி ஆடி 

பார்க்க பயன்படுவது                     

விலட : 1) ஆ    2) இ    3) அ 

78 . பபாருத்துக .  

1) சைதள ஆடி       அ) நிறைாகல 

2) குைி ஆடி         ஆ) எதிபராளித்து விரிந்து பசல்லும் 

3) குவி ஆடி         இ) பபாருளின் அளவிற்கு சைைான பிம்பம் 

4) முப்பட்டகம்       ஈ) எதிபராளித்து புள்ளியில் குவியும் 

5) நியூட்டன் வட்டு   உ) நிறப்பிரிகக 

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

79 . பபாருத்துக. 

1) சைதள ஆடியில் வதான்றும் பிம்பம்     அ) தகலகீழ் பைய் பிம்பம் 

2) குவி ஆடியில் வதான்றும் பிம்பம்       ஆ) வநரான ைாய பிம்பம் 

3) குைி ஆடியில் வதான்றும் பிம்பம்       இ) பபாருகள விட சிறிய பிம்பம் 

விலட : 1) ஆ    2) இ    3) அ    

80 . பபாருத்துக. 

1) காட்டுத்தீ                   அ) சூரியன் 

2) முடி உலர்த்தி              ஆ) உராய்வு 

3) எரி நட்சத்திரம்              இ) எரிதல் 

4) துணிகள் உலர கவத்தல்     ஈ) ைின்வனாட்டம் 

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


