Winmeen Study Materials 2018
8th Std Science Term 1 – Book Back Questions With Answers in Tamil
எட்டாம் வகுப்பு
அறிவியல் முதல் பருவம்
1. பயிர்ப் பபருக்கமும், மேலாண்மேயும்
1 . ………………………. மூலம் விதைத்ைல் பெருமளவில் நதைபெறுகிறது.
விமட : தூவுதல்
2 . வடுகளில்இயற்தகயான
ீ
முதறயில் ……………………………. ெயன்ெடுத்ைி பூச்சிகதளத்
ைடுக்கலாம்.
விமட : மவப்ப இமல
3 . பொருந்ைாைதைக் கண்ைறிக.
( கதளக்பகாத்ைி , ெரம்பு ெலதக , அறுவதை இயந்ைிரம் , மண்பவட்டி )
விமட : ெரம்பு ெலதக

3 . ைமிழக அரசு ………………………….. என்னும் அதமப்தெ உருவாக்கி குறுநில
விவசாயிகள் மற்றும் நுகர்வவர்களின் வைதவதய நிதறவவற்றி வருகிறது.
விமட : உழவர் சந்மத
4 . இது ஒரு ெைப்ெடுத்ைப்ெட்ை உணவு . . . . . . . . .
விமட : பால்
5 . மனிைர்கள் ைங்கள் வைதவகளுக்கு ைாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகதள வளர்ப்ெது
குறித்து ெடிக்கும் அறிவியல் ெிரிவிற்கு ……………………………… என்று பெயர்.
விமட : மவளாண்மே
7 . ைாவர வவருக்கு மிக அருகில் நீரானது பசாட்டு பசாட்ைாக விைப்ெடுவைால்
இம்முதற ……………………… ொசனம் என்று பெயர்.
விமட : பசாட்டு நீர்ப்பாசனம்
8 . சாகுெடி பசய்யப்ெடும் ெயிரினூவை இயற்தகயாக வளரும் வைதவயற்ற பசடிகள்
…………………………. என்று பெயர்.
விமட : கமளச் பசடிகள்
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9 . சாகுெடி பசய்யப்ெடும் ெயிர் முழுதமயாக விதளந்து முற்றியவுைன் அவற்தறச்
வசகரிக்கும் முதற …………………………………..
விமட : அறுவமட பசய்தல்
10 . ைானியத்தையும் ெயிதரயும் மாறி மாறி ஒவர நிலத்ைில் ெயிரிைப்ெடும் முதறக்கு
…………………………… என்று பெயர்.
விமட : பயிர் சுழற்சி
11 . இந்ைியாவில் ைானியங்கள் உற்ெத்ைிதய விை ……………………………….. மிதகயாக உயர்ந்து
பகாண்டிருக்கிறது.
விமட : ேக்கள் பதாமக
12 . உழுைல் மனிைர்களால் காலங்காலமாக பசய்யப்ெடும் ொரம்ெரிய உழவு
முதறயாகும் இது ………………………………….. எனப்ெடும்.
விமட : ஏர் பகாண்டு உழுதல்
13 . உழுைலின் வொது ………………………………………… , ……………………………………. ஒன்வறாடு ஒன்றாக கலக்க
உைவுகிறது.
விமட : ேண்ணும் , உரமும்
14 . ைமிழகத்ைின் பநற்களஞ்சியம் எது .
விமட : தஞ்சாவூர்
15 . நிலத்தை ையார் பசய்ைலில் பொருந்ைாைதை நீக்குக.
1) உழுைல்

2) சமன் ெடுத்துைல்

3) அறுவதை பசய்ைல்

4) உரமிடுைல்

விமட : அறுவமட பசய்தல்
16 . ொரம்ெரிய ொசன முதற அல்லாை பைாகுைிதயக் கண்ைறிக.
1) பைளிப்பு நீர்ப்ொசனம்

2) கப்ெி முதற

3) சங்கிலி சுழற்சி முதற

4) ஏற்றம் முதற

விமட : பதளிப்பு நீர்ப்பாசனம்
17 . நவன
ீ
ொசன முதற அல்லாை பைாகுைிதயக் கண்ைறிக.
1) வைக்கு நீர்ப் ொசனம்
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3) பைளிப்பு நீர்ப்ொசனம்

4) கால்வாய் நீர்ப்ொசனம்

விமட : ஏற்றம் முமற
18 . கதளச் பசடி அல்லாை பைாகுைிதயக் கண்ைறிக
1) புல்

2) ஆமரந்ைஸ்

3) காட்டு ஓட்ஸ்

4) பநல்

விமட : பநல்
19 . கதளபயடுக்கும கருவிகளில் பொருநைாை ஒன்தறக் கண்ைறிக.
1) கதளக்பகாத்ைி

2) ைாலவென்

3) மண் ைட்டும் பொறி

4) ெரம்பு ெலதக

விமட : டாலமபன்
20 . கதளக்பகால்லிகளில் பொருந்ைாைதை நீக்குக.
1) ைாலவென்

2) பமட்ைாக்வளார்

3) 2,4 தை குவளாவரா ெீனாக்ஸி அசிடிக் அமிலம்
4) எரித்வராதமசின்
விமட : எரித்மராமேசின்
21 . அறுவதைத் ைிருவிழாவில் பொருந்ைாைவற்தற நீக்குக.
1) பொங்கல்

2) ெிகு

3) ைீொவளி

4) நகன்யா

விமட : தீபாவளி
22 . பொருத்துக.
1) கால்வாய் நீர்ப்ொசனம்

அ) ைிராட்தச, வாதழ

2) வைக்கு நீர்ப்ொசனம்

ஆ) நீர் ைங்காை இைத்ைில் ெயன்ெடும்

3) பைளிப்பு நீர்ப்ொசனம்

இ) ெயிர் வதககளுக்கிதையில்

4) பசாட்டு நீர்ப்ொசனம்
விமட : 1) இ

2) ஈ

ஈ) பநல் வயல்
3) ஆ

4) அ

23 . பொருத்துக.
1) ொஸ்ெரஸ்

அ) பமட்ைா குவளார்

2) பொட்ைாசியம்

ஆ) 2 , 4 , D
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3) தநட்வரட்

இ) ைாலவென்

விமட : 1) ஆ

2) இ

3) அ

24 . பொருத்துக.
1) வகாதுதம

அ) உருதளக் கிழங்கு

2) அரிசி

ஆ) ஆப்ெிள்

3) வசாளம்

இ) ைிராட்தச

விமட : 1) ஆ 2) அ

3) இ

25 . பொருத்துக.
1) இந்ைியா ஒரு

அ) தூவுைல்

2) விதைத்ைல்

ஆ) உழுைல்

3) எந்ைிரம் மூலம் தூவுைல்

இ) விவசாய நாடு

4) நிலத்தை ையார் பசய்ைல்
விமட : 1) இ

2) அ

ஈ) துதள முதற விதைத்ைல்

3) ஈ

4)

26 . பொருத்துக.
1) தககளால் கதளபயடுத்ைல்

அ) ைாலவென்

2) கதளக் பகால்லிகள்

ஆ) வவப்ெ இதல

3) அறுவதை பசய்ைல்

இ) ெரம்பு ெலதக

4) வசமித்ைலுக்கு ெயன்ெடுத்ைல்

ஈ) அறுவதை எந்ைிரம்

விமட : 1) இ

2) அ

3) ஈ

4) ஆ

27 . பொருத்துக.
1) ொரம்ெரிய முதற

அ) சால்வழியாக நீர்ப்ொய்ச்சுைல்

2) கால்வாய் முதற

ஆ) புல்ைதர

3) வைக்கு நீர்ப்ொசனம்

இ) கப்ெி முதற

4) பைளிப்பு நீர்ப்ொசனம்

ஈ) பநல் வயல்

விமட : 1) இ
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2. வளரினம் பருவத்மத அமடதல்
1 . குழந்தைப் ெருவத்ைிற்கும் முைிர்ச்சி அதைவைற்கும் இதைப்ெட்ை காலம்
………………………….. எனப்ெடும்.
விமட : விடமலப் பருவம்.
2 . விைதலப் ெருவத்ைில் உைலளவிலும் மனைளவிலும் நிதறய மாற்றங்கள்
ஏற்ெடும்……………………………… மாற்றத்ைால் அடிக்கடி மனைளவில் மாற்றங்கள் ஏற்ெடுகின்றன.
விமட : ஹார்மோன்
3 . கதணயத்ைில் காணப்ெடும் நாளமில்லாச் சுரப்ெி ெகுைியில் காணப்ெடும் ைிட்டுகள்
……………………………… எனப்ெடும்.
விமட : லாங்கர்ஹார் திட்டுகள்
4 . லாங்கர்ஹான் ைிட்டுகளில் …………………….. மற்றும் ………………………. பசல்கள் உள்ளன.
விமட : பீட்டா
5 . இன்சுலின் குதறொட்டினால் வரும் வநாயின் பெயர் …………………………………
விமட : நீரிழிவு மநாய்
6 . நாம் ெிறந்ை உைன் ஹார்வமான்கள் ைன் ெணிதயச் பசய்ய ஆரம்ெித்து
விடுகின்றன.ஆனால் இந்ை ஹார்வமான்களுக்கு இந்ை ஹார்வமான்களுக்கு மட்டும்
விைிவிலக்கு …………………………………………..
விமட : இனப்பபருக்க சுரப்பி
7 . எந்ை சுரப்ெி உைலிலுள்ள அதனத்து நாளமில்லாச் சுரப்ெிகதளயும் ைன்னுதைய
கட்டுப்ொட்டிற்குள் தவத்துள்ளது.
விமட : பியூட்டரி
8 . மகளிருக்கு ஏற்ெடும் இயற்தக நிகழ்வு ஆதகயால் இைதன பவட்கப்ெைவவா
வருத்ைெெைவவா வைதவயில்தல ………………………………………
விமட : ோதவிடாய் சுழற்சி
9 . ைன் சுத்ைம் ஒரு மனிைனின் ……………………………. பவளிப்ெடுத்துவைாக உள்ளது.
விமட : ஆளுமேப் பண்மே
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10 . வெதைப் பொருள்கள் கடுதமயான ெின் விதளவுகதள ஏற்ெடுத்ைி கதைசியில்
அைிலிருந்து ……………………… நிதல ஏற்ெடும்.
விமட : ேீ ளமுடியாத
11 . ெயறு வதககதளச் சார்ந்ை விதைகள் எளிைில் ………………………………… பகாண்ைதவ.
விமட : முமளக்கும் தன்மே
12 . …………………………….. இரண்ைாம் நிதல ொல் ெண்புகள் பவளிப்ெடும் வொது முைல்
மாைவிைாய் நிகழ்ச்சி ஆரம்ெமாகிறது.
விமட : சிறுேிகள்
13 . …………………………….. இரண்ைாம் நிதல ொல் ெண்புகள் பவளிப்ெடும் வொது முகத்ைில்
அரும்பு மீ தச மற்றும் ைாடி வைான்றும்.
விமட : சிறுவர்கள்
14 . நாளமில்லா சுரப்ெிகள் ………………………………. என்ற சிறப்பு வவைிப்பொருதள சுரக்கின்றன.
விமட : ஹார்மோன்
15 . …………………………. நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்லா சுரப்ெி என இரண்டு ெண்புகதளயும்
பெற்றுள்ளன.
விமட : கமையம்.
16 . ……………………………… சிறுநீரகத்ைின் வமவல அதமந்து காணப்ெடுவைால் இவற்தற
சுப்ராரீனல் சுரப்ெி என்றும் அதழக்கப்ெடுகிறது.
விமட : அட்ரீனல் சுரப்பி
17 . நாளமில்லா சுரப்ெி அல்லாை பைாகுைிதயக் கண்ைறிக.
1) ெியூட்ைரி

2) தைராய்டு

3) இையம்

4) அட்ரீனல்

விமட : இதயம்
18 . இனப்பெருக்க ஹார்வமான் அல்லாை பைாகுைிதயக் கண்ைறிக.
1) பைஸ்வைாஸ்டிவரான்
3) புவராபஜஸ்டிவரான்

2) ஈஸ்ட்வராஜன்
4) தைராக்சின்

விமட : மதராக்சின்
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19 . ஹார்வமான்கவளாடு பொருந்ைாைதைக் நீக்குக.
1) கதணயநீர்

2) தைராக்சின்

3) குளுக்வகாஸ்

4) இன்சுலின்

விமட : கமையநீர்
20 . ஹார்வமான் குதறப்ட்ைால் ஏற்ெடும் வநாய்கள் அல்லாைதைக் கண்ைறிக.
1) அக்வராபமகாலி

2) கிரிடினிஸம்

3) HIV

4) ையாெடிஸ் பமலிைஸ்

விமட : HIV
21 . ஆண்களின் இரண்ைாம் நிதல ொல் ெண்புகள் அல்லாைைதைக் கண்ைறிக.
1) முகத்ைில் மீ தச மற்றும் ைாடி

2) குரல் ஒலி மாற்றம்

3) விரல்களில் நகம் வளர்ச்சி
விமட : விரல்களின் நகம் வளர்ச்சி
22 . பெண்களின் இரண்ைாம் நிதல ொல் ெண்புகள் அல்லாைதைக் கண்ைறிக.
1) ொல் சுரப்ெிகள் வளர்ச்சி

2) மாைவிைாய் நிகழ்ச்சி ஆரம்ெம்

3) முடி உைிர்ைல்

4) இடுப்தெச் சுறறி பகாழுப்புப் ெடியும்

விமட : முடி உதிர்தல்
23 . சட்ைத்ைிற்கு புறம்ொன மருந்துகள் அல்லாைைதைக் கண்ைறிக.
1) ஒெியம்

2) பஜன்ைாதமசின்

3) பஹராயின்

4) அம்வமானியா

விமட : 3) அம்மோனியா
24 . பொருத்துக.
1) ெியூட்ைரி

அ) ஈஸ்ட்வராஜன்

2) தைராய்டு

ஆ) அட்ரீனல்

3) கதணயம்

இ) வளர்ச்சி ஹார்வமான்

4) அட்ரீனல்

ஈ) தைராக்சின்

5) அண்ைகச் சுரப்ெி
விமட : 1) இ
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25 . பொருத்துக.
1) ஆண்கள்

அ) 11 வயது முைல் 12 வயது வதர

2) பெண்கள்

ஆ) 14 வயது முைல் 15 வயது வதர

3) பமன்தமயான குரல்

இ) ஆண்கள்

4) ைடிமனான குரல்

ஈ)

விமட : 1) ஆ

2) அ

பெண்கள்

3) ஈ

4) இ

26 . பொருத்துக.
1) ெியூட்ைரி சுரப்ெி

அ) ஆளுதம ஹார்வமான்

2) தைராய்டு சுரப்ெி

ஆ) சுப்ராரீனல் சுரப்ெி

3) கதணயம்

இ) ைதலதமச் சுரப்ெி

4) அட்ரீனல் சுரப்ெி

ஈ) நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்லா சுரப்ெி

விமட : 1) இ

2) அ

3) ஈ

4) இ

27 . பொருத்துக.
1) ஆண்கள்

அ) ஈஸ்ட்வராபஜன்

2) பெண்கள்

ஆ) பைஸ்வைாஸ்டிவராைன்

3) XX

இ) ஆண்கள்

4) XY

ஈ) பெண்கள்

விமட : 1) ஆ

2) அ

3) இ

4) ஈ

3. தாவர உலகம்
1 . இது சாறுண்ணியின் எடுத்துக்காட்டு
விமட : பக்சீனியா
2 . அகர் அகர் இைிலிருந்து ையாரிக்கப்ெடுகிறது.
விமட : பெலிடியம்
3 . இது ஒரு ெதன வொன்ற ஜிம்வனாஜ்பெர்ம்
விமட : மசகஸ்
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4 . மனிை சிறுநீரகத்தை தூய்தமெடுத்தும் ஆல்ஹா
விமட : குமளாபரல்லா
5 . இரு வாழ்வி என அதழக்கப்ெடுவது.
விமட : பிமரமயாஃமபட்
6 . விட்ைாகரின் வதகப்ொட்டில் ……………………………. மூன்றாவது இைத்ைில் உள்ளது.
விமட : பூஞ்மசகள்
7 . பூஞ்தசகளில் ……………………………. இல்தல ஆைலால் இவற்தற ைமக்கு வவண்டிய
உணதவத் ைாவம ையாரிக்க இயலாது.
விமட : பச்மசயம்
8 . ……………………. மற்றும் ……………………. முதறகளில் இனப்பெஃரக்கம் பூஞ்தசகளில்
நதைபெறுகிறது.
விமட : பாலிலா, பாலின
9 . உைல் தமசீலியம் எனப்ெடும் …………………………… பைாகுப்புகளால் ஆனது. …………………………
என்னும் பொருளால் மூைப்ெட்டுள்ளது.
விமட : மஹப்பாக்களின் , மகடின்
10 . சுற்றுச்சூழதல ொைிக்கும் உயிர்க்காட்டிகளாக ………………………………… விளங்குகின்றன.
விமட : மலக்கன்கள்
11 . இதுவதர ……………………….. க்கும் வமற்ெட்ை பூஞ்தச இன வநாய்கள்
கண்ைறியப்ெட்டுள்ளன.
விமட : 100000
12 . பென்சிலின் என்ற நுண்ணுயிர் எைிர்பொருள் …………………….. என்னும் பூஞ்தசயிலிருந்து
ெிரித்பைடுக்கப்ெடுகிறது.
விமட : பபன்சிலியம்
13 . ைாவரங்கதள …………………………. ைாவரங்கள் என்றும் …………………………. என்றும் இரு
வதககளாக ெிரிக்கலாம்.
விமட : பூக்குே , பூவா
14 . சிகப்பு ொசியிலிருந்து …………………………… பெறப்ெடுகிறது.
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விமட : பெலிடியம்
15 . பெரணிகள் ……………………….. காலத்ைில்

இருந்து வாழ்ந்து வருகின்றன.

விமட : ெீராசிக்
16 . விசிறி வடிவ இதலகதளக் பகாண்டுள்ள பெரிய மரம் …………………………………
விமட : மசகஸ்
17 . பூக்கும் ைாவரங்களில் ஒரு மிகப்பெரிய பைாகுைிகளாக ……………………………….. உள்ளது.
விமட : ஆஞ்சிமயாஸ்பபர்ம்கள்
18 . தசலம் , ஃபுவளயம் ைிசுக்கள் ………………………………. ெணிதய வமற்பகாள்கின்றன.
விமட : கடத்தும்
19 . ஆஞ்சிவயாஸ்பெர்ம் ………………………… ைாவரம் மற்றும் …………………………. என இரு
வதககதளக் பகாண்டுள்ளது.
விமட : ஒரு வித்திமல இருவித்திமல
20 . ைன்னுதைய விதையினுள் ………………………… பகாண்ை ைாவரங்கள் இரு வித்ைிதல
ைாவரங்கள் என அதழக்கப்ெடும்.
விமட : இரு வித்திமல
21 . பவங்காயம் , ைக்காளி ……………………………………… அல் ொைிப்ெதைகிறது.
விமட : பூஞ்டிசயால்
22 . உண்ணத் ைகுநை காளான்களுக்கு எ.கா.
விமட : அகாரிகஸ்,கம்பபஸ்ட்ரிஸ்,மபஸ்மபாரஸ்
23 . நச்சுத் ைன்தமயுள்ள காளான்களுக்கு எ.கா.
விமட : அோனிடா ேஸ்காரியா,அோனிடா பல்மலாய்ட்ஸ்
24 . நீலப்ொசி காணப்ெடும் நிறமி ………………………..
விமட : மபமகாசயனின்
25 . கிளாமிவைாவமானஸில் காணப்ெடும் வகுப்பு எது ………………………
விமட : குமளாமராமபட்டா
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26 . கிளாமிவைாவமானசில் காணப்ெடும் வசமிப்பு உணவு பெயர் ……………….
விமட : ஸ்டார்ச்
27 . பூஞ்தசகளின் வதகப்ொட்டில் அல்லாைைதைக் கண்ைறிக.
1) தசவகாதமவகாட்ைா

2) ஆந்த்வைாபசரட்வை

3) ஆஸ்வகாதமவகாட்ைா

4) யுபைவராதமவகாட்ைா

விமட : 2) ஆந்த்வைாபசரட்வை
28 . ெல பசல்களாலான பூஞ்தசகள் அல்லாை பைாகுடிைதயக் கண்ைறிக.
1) ஈஸ்ட்

2) தரவசாெஸ்

3) அகாரிகஸ்

4) அஸ்ெர்ஜீல்ஸ்

விமட : ஈஸ்ட்
29 . நுண்ணுயிர் எைிர் பொருட்கள் அல்லாை பைாகுைிதயக் கண்ைறிக.
1) ஸ்பைபரப்வைாதமசின்

2) அகாரிகஸ் கம்பெஸ்ட்ரிஸ்

3) நிவயாதமசின்

4) கானாதமசின்

விமட : 2) அகாரிகஸ் கம்பெஸ்ட்ரிஸ்
30 . கிரிப்வைாவகமஸ் அல்லாை பைாகுைிதயக் கண்ைறியவும்.
1) ொசிகள்

2) ெிதரவயாதெட்டுகள்

3) ஜிம்வனாஸ்பெர்ம்கள்

4) பைரிவைாதெட்டுகள்

விமட : 3) ஜிம்வனாஸ்பெர்ம்கள்
31 . ொசிகள் அல்லாைைதைக் கண்ைறிக.
1) ஆஸில்லவைாரியா

2) கிளாமிவைாவமானஸ்

3) சர்காஸம்

4) வகானிபெவரல்ஸ்

விமட : 4) வகானிபெவரல்ஸ்
32 . ெிதரவயாதெட்டுகள் அல்லாை பைாகுைிதயக் கண்ைறிக.
1) பஹொடிவக

2) ொலிதச வொனியா

3) ஆந்த்வைாபசரவைட்

4) மஸ்தஸ

விமட : 2) ொலிதச வொனியா
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33 . பைரிவைாதெட்டுகளின் வதகப்ொடு அல்லாை பைாகுைிதயக் கண்ைறியவும்
1) தஸலாப்சிைா

2) தலவகாப்ஸிைா

3) மஸ்தஸ

4) ஸ்ெீனாஸ்ஸிைா

விமட : ேஸ்மை
34 . பொருத்துக.
1) தசவகாதமவகாட்ைா

அ) பெனிசிலியம்

2) ஆஸ்வகா தமவகாட்ைா

ஆ) பராட்டி காளான்

3) பெசிடியா தமவகாட்ைா

இ) வகாப்தெ பூஞ்தச

4) யுபைவரா தமவகாட்ைா

ஈ) கணுவடி பூஞ்தச

விமட : 1) ஆ

2) இ

3) ஈ

4) அ

35 . பொருத்துக
1) ஒற்தற பசல்கள்

அ) தமக்வகாதரசா

2) ஒட்டுண்ணிகள்

ஆ) ஈஸ்ட்

3) பூஞ்தச + ொசிகள்

இ) தரவசாெஸ்

4) சாறுண்ணிகள்

ஈ) ெக்சீனியா

விமட : 1) ஆ

2) ஈ

3) அ

4) இ

36 . பொருத்துக.
1) உண்ணத் ைகுந்ை காளான்கள்

அ) பெனிசிலியம்

2) நச்சு காளாண்கள்

ஆ) அகாரிகஸ் கம்பெஸ்ட்ரிஸ்

3) நுண்ணுயிர் எைிர் பொருள்

இ) எரிவமாைீசியம் அஸ்ஃப்

4) தவட்ைமின்கள்
விமட : 1) ஈ 2) ஈ

ஈ) அமானிைா மஸ்காரியா
3) அ

4) இ

37 . பொருத்துக.
1) மனிைன்

அ) எர்காட்

2) விலங்குகள்

ஆ) ஒவ்வாதம

3) ைாவரங்கள்

இ) ெைர் ைாமதர
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4) அஸ்ெரிஜில்லஸ்

ஈ) துருவநாய்

விமட : 1) இ

3) ஈ

2) அ

4) ஆ

37 . பொருத்துக.
1)

நீலப்ெச்தசப் ொசிகள்

அ) சர்காஸம்

2) ெச்தசப் ொசிகள்

ஆ) ஆஸில்லவைாரியா

3) ெழுப்பு ொசிகள்

இ) ொலிதச வொனியா

4) சிவப்பு ொசிகள்

ஈ) கிளாமிவைாவமானஸ்

விமட : 1) ஆ

2) ஈ

3) அ

4) இ

38 . பொருத்துக.
1) உணவு

அ) வலமினிரியா

2) அகர் அகர்

ஆ) குவளாபரல்லா

3) அவயாடின்

இ) சர்க்காஸம்

4) விண்பவளியில்

ஈ) பஜலிடியம்

ெயன்ெடும் ொசிகள்
விமட : 1) இ

2) ஈ

3) அ

4) ஆ

38 . பொருத்துக.
1) தசகவைல்ஸ்

அ) தெனஸ்

2) ஜிங்க்வகாவயல்ஸ்

ஆ) நீட்ைம்

3) வகானிபெவரல்ஸ்

இ) ஜிங்க்வகாதமவலாொ

4) நீட்வைல்ஸ்

ஈ) தசகஸ்

விமட :

1) ஈ

2) இ

3) அ

4) ஆ

4. நுண்ணுயிரிகள்
1. நீர் மலர்ச்சியினால் நீர் சூழ்நிதல பைாகுப்பு முழுவதுமாக அழிக்கப்ெடுகிறது.
இந்நிகழ்வு …………………………….. எனப்ெடும்.
விமட : யூட்மராபிமகசன்
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2 . கீ ழ்கண்ை நுண்ணுயிரிகளில்
1) என்ைமிொ ஹிஸ்ைாலிடிக்கா

எது சீைவெைிதய உருவாக்கும்.
2) ெிளாஸ்வமடியம் தவவாக்கஸ்

விமட : 1) என்ைமிொ ஹிஸ்ைாலிடிக்கா
3 . நுண்ணுயிரிகதள ……………………………. உைவியின் மூலம் மட்டும் ொர்க்க முடியும்.
விமட : கூட்டு நுண்மைாக்கி
4 . ……………………… என்ற ொக்டீரியா ொதல ையிராக மாற்றுகிறது.
விமட : லாக்மடா பாசிலஸ்
5 . ொக்டீரியா …………………………. ஆன நுண்ணுயிரி ஆகும்.
விமட : ஒரு பசல்லால் ஆன
6 . ொக்டீரியாதவ கூட்டு நுண்வணாக்கியில் கண்ைறிந்ைவர் ……………………….. ஆவார்.
விமட : ஆன்டன்வான் லுவான்ஹீக்
7 . பூஞ்தசகளில் ……………………………. காணப்ெடுவைில்தல.ஆகவவ ைாமைமாக உணதவத்
ையாரிக்க முடியவில்தல.
விமட : பச்மசயம்.
8 . புவராட்வைாவசாவாக்கள் …………………………..மற்றும் …………………… முதறயில் வாழ்க்தக
நதைபெறுகிறது.
விமட : ஒட்டுண்ைி , தனித்து வாழ்பமவ
9 . உயிரியல் துப்புரவாளர்களாக ……………………………. பசயல்ெடுகிறது.
விமட : பாக்டீரியாக்கள்
10 . ……………………….. ொக்டீரியங்கள் மற்றும் பூஞ்தசகள் இறந்ை ைாவர மற்றும்
விலங்குகளின் உைதலச் சிதைக்கின்றன.
விமட : சாறுண்ைி
11. நாம் ………………………….. நண்ெர்களாக இருந்ைால் ைான் எைிர்காலம் ஒளிமயமானைாக
அதமயும் என்ெது ைின்னம்.
விமட : இயற்மகமயாடு.
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11 . ொக்டீரியங்கவளாடு பைாைர்ெற்ற அறிஞதரக் கண்ைறிக.
1) சார்லஜ் ைார்வின்

2) லூயி ொஸ்டியர்

3) ராெர்ட் வகாச்

4) லாட் லிஸ்ைர்

விமட : 1) சார்லஜ் ைார்வின்
12 . நுண்ணுயிரிகள் அல்லாை பைாகுைிதயக் கண்ைறிக.
1) தவரஸ்

2) ொக்டீரியா

3) பூஞ்தசகள்

4) ொலூட்டிகள்

விமட : 4) ொலூட்டிகள்
13 . தநட்தரஜதன நிதலநிறுத்தும் ொக்டீரியம் அல்லலாைதைக் கண்ைறிக.
1) அசவைா ொக்ைர்

2) கியாஸ்டிரிடியம்

3) விப்ரிவயா

4) இன்புளுயன்சா தவரஸ்

விமட : 4) இன்புளுயன்சா தவரஸ்
14 . ைாவர ொக்டீரியா வநாய் அல்லாைதைக் கண்ைறியவும்.
1) டிக்கா வநாய்

2) சீட்ரஸ் வநாய்

3) வில்ட் வநாய்

4) ொக்டீரியல் ெிதளட்

விமட : 1) டிக்கா வநாய்
15 . ைாவர தவரஸ் வநாய் அல்லாைதைக் கண்ைறியவும்.
1) வாதழயின் உச்சிக் பகாத்து

2) புதகயிதலயில் ெல வண்ண வநாய்

3) பவள்ளரியில் ெல வண்ண பநாய்

4) பவப்பு வநாய் பநல்

விமட : 4) பவப்பு வநாய் பநல்
16 . விலங்கு தவரஸ்கள் வநாய்கள் அல்லாை பைாகுைிதயக் கண்ைறியவும்.
1) மவலரியா

2) சாைாரண சலி

3) வொலிவயா

4) எயிட்ஸ்

விமட : ேமலரியா
17 . மனிைதனத் ைாக்கக்கூடிய ொக்டீரியா அல்லாை பைாகுைிதயக் கண்ைறிக.
1) காலரா

2) தைொய்டு

3) மஞ்சள் காமாதல

4) பைாழு வநாய்

விமட : 3) மஞ்சள் காமாதல
18 . பநாைித்ைல் எந்ை பசல் மூலம் நதைபெறுகிறது.
விமட : ஈஸ்ட் பசல்கள்

15

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

Winmeen Study Materials 2018
8th Std Science Term 1 – Book Back Questions With Answers in Tamil
17 . பொருத்துக.
1) காக்ஸ்

அ) குச்சி வடிவம்

2) வெசிலஸ்

ஆ) சுருள் வடிவம்

3) ஸ்தெரில்லஸ்

இ) ொல் புள்ளி

4) விப்ரிவயா

ஈ) உருதள வடிவம்

விமட : 1) ஈ

2) அ

3) அ

4) இ

18 . பொருத்துக.
1) தவரஸ்

அ) தமக்காலஜி

2) ொக்டீரியா

ஆ) தெக்காலஜி

3) ொசிகள்

இ) தவராலஜி

4) பூஞ்தசகள்

ஈ) ொக்டீரியாலஜி

விமட : 1) இ

2) ஈ

3) ஆ

4) அ

19 , பொருத்துக.
1) தவரஸ்கள்

அ) அபலக்ஸாண்ைர் ெிளம்ெிங்

2) ொக்டீரியா

ஆ) ஐவவனாஸ்கி

3) பெனிசிலின்
விமட : 1) ஆ

இ) ஆன்ைன் வான் லூவன் ஹீக்
2) அ

3) இ

20 . பொருத்துக.
1) சாைாரண சலி

அ) ொலியல் பைாைர்பு

2) பைட்ைனஸ்

ஆ) ஸ்வொர்கள் நிலம் மற்றும் ைண்ணர்ீ மூலம்

3) எயிட்ஸ்

இ) காயங்கள்

4) பைாழு வநாய்

ஈ) காற்று நீர் மற்றும் வநரடி பைாைர்பு

5) ொைத் ைடிப்பு வநாய்

உ) வநரடித் பைாைர்பு ( கைத்ைி )

விமட :
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21 . பொருத்துக.
1) எண்ைமீ ொ ஹிஸ்ைாலிடிக்கா

அ) மவலரியா

2) ெிளாஸ்வமாடியம் ொல்சிவொரம்

ஆ) பென்சிலீன்

3) டிரிப்னவனாவசாமா வகம்ெியன்ஸ்

இ) அமீ ெியாஸிஸ் இரத்ை வெைி

4) பெனிசிலியம் கிதரவசாஜீனம்

ஈ) ஆப்ெிரிக்கா தூக்க வநாய்

விமட : 1) இ

2) அ

3) ஈ

4) ஆ

22 .
தீங்குயிர்

மநாய்கள்

பரவும் மூலங்கள்

ொக்டீரியா

காலரா,தைொய்டு

அசுத்ைமான நீர்

மவலரியா

வநாய் ெரப்ெி ( எ.கா )

ஒரு பசல்

பகாசுக்கள்.

உயிரிகள்
23 .
நுண்ணுயிரிகள்

தீங்குயிரியின் பபயர்

மநாய்

ொக்டீரியா

சாந்வைாவமாவனாஸ் சிட்ரி

சிட்ரஸ் வநாய்

பூஞ்தசகள்

தெரிகுவலாரியா ஒதரசா

ொக்டீரியா பவப்பு வநாய்

தவரஸ்

உச்சி காத்து தவரஸ்

வாதழயில் உச்சி

பகாத்து வநாய்
24 . கிளாமிவைாவமானஸ் எந்ை நிற ொசி வதகதயச் சார்ந்ைது.
விமட : பச்மச நிற பாசிகள்
25 . ொசிகள் குறித்து ெடிக்கும் அறிவியல் பெயர் …………………………..
விமட : மபக்காலெி
26 . ஈஸ்ட்டில் காணப்ெடும் பசல் நுண்ணுருப்புகள் ……………………….
விமட : மரமபாமசாம்கள் , மேட்மடாகாண்டிரியாக்கள்
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5. நம்மேச் சுற்றியுள்ள தனிேங்கள் ேற்றும் மசர்ேங்கள்
1 . நீரின் ெண்புகள் அைன் ெகுைிப் பொருள்களான ஆக்சிஜன் மற்றும் தஹட்ரஜன்
ெண்புளில் இருந்து வவறுெடுகிறைா ……
விமட : நீர் தீயமனக்கப் பயன்படுகிறது.
2 . ெின்வருவனவற்றில் எந்ைக் வகாள்களிலிருந்து ைனிமங்கள் உருவானது என்ெதை
எழுைவும்.
1) புளுட்வைானியம்

2) பநப்டியுனியம்

3) யுவரனியம்

விமட : புளுட்மடா
3 . நீர் பசல்லும் குழாய் ………………………………. ஆல் உருவானது.
விமட : இரும்பு
4 . மின் கம்ெி …………………………….. ஆல் உருவானது.
விமட : காப்பர்
5 . நாம் அணியும் அணிகலன்கள் ………………………………… ஆல் உருவானதவ.
விமட : தங்கம்
6 . நாம் சுவாசிக்கும் காற்றில் ……………………………. உள்ளது.
விமட : ஆக்சிென்
7 . நிலக்கரியில் ………………………… உள்ளது.
விமட : கார்பன்
8 . விழாக் காலங்களில் ெலூன்களில் நிரப்ெப்ெடும் வாயு ……………………………….
விமட : He
9 . ஒளிரும் விளக்கு உருவாக்க ெயன்ெடும் வாயு ……………………………..
விமட : Kr
10 . விளம்ெரங்களில் ெயன்ெடும் ஒளிரும் குழல் விளக்குகளில் ெயன்ெடும் வாயு
விமட : Ne
11 . ைங்ஸ்ைன் விளக்குகளில் நிரப்ெப் ெயன்ெடும் வாயு ………………………
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விமட : N
12 . அண்ைத்ைில் உள்ள வாயு ……………………..
விமட : H
13 . அைிகம் ஒளிரக்கூடிய விளக்குகளில் உள் வாயு ……………………………
விமட : Xe
14 . உங்களுதைய ெற்கதள வலிதமயாக தவத்ைிருக்க ெற்ெதசயில்
ெயன்ெடும் வாயு
விமட : F
15 . நீச்சல் குளத்தை சுத்ைமாக தவத்ைிருக்க ெயன்ெடும் வாயு ………………………
விமட : CI
16 . கைிரியக்கத் ைன்தமயுள்ள வாயு …………………..
விமட : Tre
17 . புவியின் வளிமண்ைலத்ைில் 21% உள்ள வாயு …………………………….
விமட : O2
18 . இயற்ெியல் முதறயில் ெிரிக்க முடியாை நிதலயான இதயபு மற்றும்
நிதலயான ெண்புகதளப் பெற்றிருப்ெவை ………………………. ஆகும்.
1) தூய பொருள்

2) உவலாகம்

3) அவலாகம்

4) உவலாகப்

வொலி

விமட : 1) தூய பொருள்
19 . எந்ை ஒரு தூய பொருதள இயற்ெியல் அல்லது வவைியல் முதறயினால் ெிரிக்க
முடியாவைா அப்பொருவள ைனிமமாகும் என்று கூறியவர்.
1) அவவாபகட்ரா

2) லாவாசியர்

3) ைற்கால பகாள்தக

4) ொயில்

விமட : பாயில்
20 . இது கடினமானது,ெளெளப்ொனதவ ைகைாக அடிக்க முடியும் இதவ ……………………
எனப்ெடும்.
விமட : உமலாகம்.
21 . இது பமன்தமயானது ெளெளப்ொனதவ ைன்தமயுற்றது.ைகைாக மாற்ற முடியும்
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இதவ …………………….. என்று அதழக்கப்ெடுகிறது.
விமட : அமலாகம்
22 . இது உவலாகப் ெண்புகதளயும் அவலாகப் ெண்புகதளயும் பெற்றுள்ளன.
இவற்தற …………………….. என்று அதழக்கிவறாம்.
விமட : உமலாகப் மபாலி
23 . குறியீடுகள் என்ெது ஒரு ……………………………. குறிக்கும் எளிய வடிவமாகும்.
விமட : தனிேம்
24 . இயற்தகயில் கிதைக்கும் ைனிமங்கள் ……………………………
விமட : 92
25 . நமக்கு

பைரிந்ை மிக பமன்தமயான பொருள் ……………………… ஆகும்.

விமட : முகப்பூச்சுகள்
26 . ெிளாஸ்க் பொருட்கள் சிதைவுற எடுத்துக் பகாள்ளும் ஆண்டுகள் ……………………
விமட : 5000
27 . காற்று நீர் …………………… ஆகும்.
விமட : கலமவ.
28 . கலப்ெைமற்ற பொருதளக் கண்ைறிக.
1) காற்று

2) ொல்

3) வாதல வடிநீர்

4) பவள்ளி

விமட : வாமல வடி நீர்
29 . கலப்ெைமான பொருதளக் கண்ைறிக.
1) வாதல வடிநீர்

2) தூய சர்க்கதர

3) சதமயல் வசாைா

4) ொல்

விமட : பால்
30 . ைனிமங்கவளாடு பைாைர்ெற்றதை நீக்குக.
1) லாவாசியர்

2) ைற்கால அணுக்பகாள்தக

3) சார்லஜ் ைார்வின்

4) ொயில் கூற்று

விமட : சார்லஜ் கூற்று
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31 . சிதைவுறுைவலாடு பைாைர்ெற்றதவதய நீக்குக.
1) கால்சியம்

2) சில்வர் குவளாதரடு

3) சில்வர் புவராதமடு

4) சில்வர் அவயாதைடு

விமட : கால்சியம்
33 . ைனிமங்கவளாடு பைாைர்ெற்றதவதய நீக்குக.
1) ஆக்சிஜன்

2) கார்ென்

3) ஹீலியம்

4) தநட்ரஜன்

விமட : ஹீலியம்
34 . இயற்ெியல் ைன்தமயில் ைனிமங்களின் வதகப்ொடு அல்லாைதைக் கண்ைறிக.
1) நீர்மம்

2) உவலாகப் வொலிகள்

3) வாயு

4) ைிண்மம்

விமட : 2) உவலாகப் வொலிகள்
35 . ெண்புகளின் அடிப்ெதையில் ைனிமங்களின் வதகப்ொடு அல்லாைதைக் கண்ைறிக.
1) உவலாகங்கள்

2) உவலாகப் வொலிகள்

3) வாயு

4) ைிண்மம்

விமட : திண்ேம்
36 . நீர்மம் நிதலயில் அல்லாை ைனிமங்கதளக் கண்ைறிக.
1) பமர்குரி

2) கார்ென்

3) புவராமின்

4) சீசியம்

விமட : கார்பன்
37 . வாயு நிதலயில் அல்லாைதைக் கண்ைறிக.
1) தஹட்ரஜன்

2) தநட்ரஜன்

3) குவளாரின்

4) காலியம்.

விமட : காலியம்
38 . உவலாகப் வொலிகள் அல்லாைதைக் கண்ைறிக.
1) ஆண்டிமனி

2) கார்ென்

3) காப்ெர்

4) வகால்டு

விமட : ஆண்டிேனி
39 . உவலாகங்கள் அல்லாைதைக் கண்ைறிக.
1) ைங்கம்

2) பவள்ளி

3) வொரான்

4) ொயில் கூற்று

விமட : மபாரான்
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40 . உவலாகங்கள் அல்லாைதைக் கண்ைறிக.
1) வொரான்

2) சிலிக்கான்

3) பசர்மானியம்

4) தஹட்ரஜன்

விமட : ஹட்ரென்
41 . உவலாகங்கள் அல்லாைதைக் கண்ைறிக.
1) காப்ெர்

2) ைங்கம்

3) இரும்பு

4) ெிஸ்மத்

விமட : பிஸ்ேத்
42 . உவலாகங்கள் அல்லாைதைக் கண்ைறிக.
1) சுண்ணக் கட்டி

2) ெளிங்கு

3) புரைம்

4) சதமயல் வசாைா

விமட : புரதம்
43 . பொருத்துக.
1) தூய பொருள்கள்

அ) காற்று

2) கலப்ெை பொருள்கள்

ஆ) வாதல வடிநீர்

3) ஆக்சிஜன்

இ) H2

4) தஹட்ரஜன்

ஈ) O2

விமட : 1) ஆ

2) அ

3) ஈ

4) இ

44 . பொருத்துக.
1) உருகுநிதல

அ) ெிரிக்க முடியாது

2) பகாைிநிதல

ஆ) ொகியல் ைன்தம

3) ஆக்சிஜன் மற்றும் தஹட்ரஜன்

இ) 00 C

4) தூய பொருள் அறியும் முதற
விமட : 1) இ

2) ஈ

3) அ

ஈ) 1000 C

4) ஆ

45 . பொருத்துக.
1) ெிரிக்க முடியாவைா

அ) ைற்கால அணுக்பகாள்தக

2) உதைக்க முடியாவைா

ஆ) ொயில் கூற்று

3) ஒவர வதக அணுக்கள்

இ) லாவாசியர் கூற்று
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விமட :

1) ஆ

2) இ

3) அ

46 . பொருத்துக.
1) கண்ைறியப்ெட்ை ைனிமங்கள்

அ) 92

2) இயற்தகயில் கிதைக்குத் ைனிமங்கள்

ஆ) 26

3)

ஆய்வகத்ைில் கிதைக்கும் ைனிமங்கள்

4) அைிகாரப்பூர்வமாக பவளியிைப்ெட்ை குறியீடு
விமட : 1) ஈ

2) அ

3) இ

இ) 112
ஈ) 118

4) ஆ

47 . பொருத்துக.
1) ஆக்சிஜன்

அ) 18

2) கார்ென்

ஆ) 3

3) தஹட்ரஜன்

இ) 65

4) தநட்ரஜன்

ஈ) 10

விமட : 1) இ

2) அ

3) ஈ

4) ஆ

48 . பொருத்துக.
1) நீர்மம்

அ) காப்ெர்

2) வாயு

ஆ) பசர்மானியம்

3) ைிண்மம்

இ) பமர்குரி

4) உவலாகப் வொலி

ஈ) தநட்ரஜன்

விமட : 1) இ

2) ஈ

3) அ

4) ஆ

49 . பொருத்துக.
1) நீர்

அ) சுக்வராஸ்

2) சாைாரண உப்பு

ஆ) நீர்

3) சர்க்கதர

இ) வசாடியம் குவளாதரடு

4) பராட்டி வசாைா

ஈ) வசாடியம் தெ கார்ெவனட்

விமட : 1) ஆ
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50 . பொருத்துக.
1) சலதவ வசாைா

அ) கால்சியம் ஆக்ஸி குவளாதரடு.

2) சலதவத் தூள்

ஆ) கால்சியம் ஆக்தசடு

3) சுட்ை சுண்ணாம்பு

இ) கால்சியம் தஹட்ராக்தஸடு

4) நீற்றிய சுண்ணாம்பு
விமட : 1) ஈ

2) அ

ஈ) வசாடியம் கார்ெவனட்
3) ஆ

4) இ

6. அளவியல்
1 . நிதறயின் SI அலகு …………………….
விமட : Kg
2 . ைளக்வகாணத்ைின் SI

அலகு …………………………..

விமட : மரடியன்
3 . ஒளிச் பசறிதவ அளக்கப் ெயன்ெடும் அலகு ………………………
விமட : மகண்டிலா
4 . SI

பகல்வின் முதறயில் என்ெது …………………………. அலகாகும்.

விமட : பவப்பநிமல
5 . ஆம்ெியர் என்ெது SI முதறயில் ……………………. அலகாகும்.
விமட : ேின்மனாட்டத்திற்கான
6 . SI

முதறயில் ைிண்ம வகாணத்ைின் அலகு ……………………

விமட : ஸ்வரடியன்
7 . SI முதறயில் பொருளின் அலகு ……………………..
விமட : வினாடி
8 . SI முதற ……………………….. அடிப்ெதை அளவுகதள உதையது.
விமட : 7
9 . SI முதறயில் பகல்வின் என்ெது ……………………….. அலகாகும்.
விமட : பவப்பநிமல
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10 . எந்ை ஒரு அளதவயும் ………………………….. இல்லாமல் அளக்க முடியாது.
1) அலகு

2) நிதற

3) எதை

4) பசறிவு

விமட : அலகு
11 . ……………………… ஆம் ஆண்டில் கூடிய எதைகள் மற்றும் அளவுகள் ெற்றிய பொதுக்
கூட்ைதமவில் SI அலகு முதற அறிமுகப்ெடுத்ைப்ெட்ைது.
1) 1975

2) 1979

3) 1995

4) 1971

விமட : 1971
12 . SI அலகு முதற ……………………….. அடிப்ெதை அலவுகதளயும் ………………………….. வழி
அளவுகதளயும் பகாண்ைது
1) 9,14

2) 7,22

3) 19,14

4) 20,26

விமட : 7 , 22
13 . ஒரு வமால் என்ெது ……………… கார்ென் 12 ல் அைங்கியுள்ள அடிப்ெதை
ஆக்கக்கூறுகள்.
1) 0.0011

2) 0.11

3) 0.012

4) 0.0015

விமட : 0.012
14 . எரியும் பமழுவர்த்ைி ஒன்று பவளிவிடும் ஒளியின் பசறிவு வைாராயமாக ஒரு
………………………… சமம்.
1) வமால்

2) வகன்டிலா

3) ஆம்ெியர்

4) பகல்வின்

விமட : மகண்டிலா
15 . நில நடுக்கத்ைின் அளவிதன ……………………………. என்ற அளவு வகாலால் அளக்கலாம்.
1) ரிக்ைர்

2) கிவலாகிராம்

3) வமால்

4) வரடியன்

விமட : ரிக்டர்
16 . வகாள்கள் மற்றும் விண்மீ ண்களுக்கு இதைவயயுள்ள பைாதலவிதன அளக்கப்
ெடும் அளவு …………………………..
1) பைசிபெல்

2) ரிக்ைர்

3) வானியல் அலகு

4) வகண்டிலா

விமட : வானியல் அலகு.
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17 . பொருத்துக.
1) SI அலகு முதற

அ) S

2) மீ ட்ைர்

ஆ) Kg

3) கிவலாகிராம்

இ) m

4) வினாடி
விமட : 1) ஈ

ஈ)1971
2) இ

3) ஆ

4) அ

18 . பொருத்துக.
1) ஆம்ெியர்

அ) பவப்ெநிதல

2) பகல்வின்

ஆ) மின்வனாட்ைம்

3) வமால்

இ) ஒளிச்பசறிவு

4) வகண்டிலா

ஈ) பொருளின் அளவு

விமட : 1) ஆ

2) அ

3) ஈ

4) அ

19 . பொருத்துக.
1) 10 மி.மீ

அ) 1 மீ

2) 10 பச.மீ

ஆ) 1 பச.மீ

3) 10 பைசி.மீ

இ) 10 பைகா.மீ

4) 10 மீ

ஈ) 1 பைசி.மீ

விமட : 1) ஆ

2) ஈ

3) அ

4) இ

20 . பொருத்துக.
1) 100 ச.மி.மீ

அ) 1 ச.பைகா.மீ

2) 100 ச.பச.மீ .

ஆ) 1 ச.பச.மீ

3) 100 ச.பச.மீ

இ) 1 ச.பை.மீ

4) 10 ச.மீ

ஈ) 1 ச.மீ

விமட : 1) ஆ
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7. விமசயும் அழுத்தமும்
1 . அழுத்ைத்ைின் அளவு நிமீ

-2

இந்ை அலதக …………………………. எனவும் கூறலாம்.

விமட : பாஸ்கல்
2 . கைல் மட்ை அளவில் அழுத்ைத்ைின் மைிப்பு …………………….
விமட : 10

5

நிமீ

-2

3 . உராய்வு ஒரு …………………… விதச.
விமட : பதாடு
4 . ஒரு பொருளின் நிதலதய மாற்ற அல்லது மாற்ற முயற்சிகின்ற பசயல் …………………….
எனப்ெடும்.
1) விதச

2) புவிஈர்ப்பு விதச

3) நிதலமின் விதச

4) காந்ை விதச

விமட : விமச
5 . ென்னாட்டு அலகு முதறயில் விதசயின் அலகு ………………………………
1) ொஸ்கல்

2) நியூட்ைன்

3) அழுத்ைம்

4) வகண்டிலா

விமட : 4) நியூட்ைன்
6 . பைாடுவைன் மூலம் பொருளின் விதசதயச் பசலுத்ைி அைன் இயக்க நிதலயில்
மாற்றத்தை ஏற்ெடுத்துவவாவமயானால்
1) பைாைா விதச

இதை ……………………………..

2) நிதல மின் விதச

3) பைாடு விதச

4) உராய்வு விதச

விமட : 1) அலகு.
7 . விதச எப்வொதும் ஒரு பொருளின் ………………………… மாற்றத்தை ஏற்ெடுத்ை வவண்டிய
அவசியமில்தல.
1) பைாடு விதச

2) பைாைா விதச

3) இயக்க நிதலயில்

4) உராய்வு விதச

விமட : இயக்க நிமலயில்
8 . ஒரு பொருளின் மீ து வநரடித் பைாைர்ெின்றி பசயல்ெடும் விதசகள்
…………………………… எனப்ெடும்.
1) பைாைாவிதச

2) ஓய்வு நிதல

3) இயக்க நிதல

4) ைிதசவவகம்

விமட : பதாடாவிமச
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9 . புவி பொருட்களின் மீ து பசலுத்தும் கீ ழ்வநாக்கிய இழு விதசவய ……………………………….
1) நியூட்ைன்

2) ொஸ்கல்

3) நிதலமின் விதச

4) ஈர்ப்பு விதச

விமட : ஈர்ப்பு விமச
10 . மின்னூட்ைம் பெற்ற ஒரு பொருள் மின்னூட்ைமற்ற மற்பறாரு பொருளின் மீ து
பசயல்ெடுத்ைப்ெடும் விதச ………………………….
1) உராய்வு விதச

2) மின் நிதல விதச

3) புவிஈர்ப்பு விதச

4) காந்ை விதச

விமட : ேின் நிமல விமச.
11 . அழுத்ைத்ைின் ென்னாட்டு அலகு ………………………….
1) வகண்டிலா

2) பைசிபெல்

விமட : 3) நி.மீ

-2

3) நி.மீ

-2

4) வமால்

12 . நீர்மங்கள் மற்றும் வாயுக்கதள ………………………………… என்று அதழக்கலாம்.
1) ொய்மங்கள்

2) ைிண்மம்

3) அழுத்ைம்

4) அைர்த்ைி

விமட : பாய்ேங்கள்
13 . ைிரவங்கள் ஒவர அழுத்ைத்ைில் ………………………………. அழுத்ைத்தைக் பகாண்டிருக்கும்.
1) ஒவர

2) பவவ்வவறு

3) அைர்த்ைி

4) வாயுக்கள்

விமட : ஒமர அளவு
14 . ைிரவங்களில் ஆழம் அைிகரிக்க …………………………………… அைிகரிக்கும்.
1) வாயுக்கள்

2) வமால்கள்

3) ஒளியின் பசறிவு

4) அழுத்ைம்

விமட : அழுத்தம்
15 . ைிரவங்களின் அழுத்ைம் அவற்றின் ……………………………. ஐ ப் பொருத்ைது.
1) ஆழம்

2) ைிதச

3) அைர்த்ைி

4) வமால்கள்

விமட : அடர்த்தி
16 . காற்று மண்ைலம் புவியின் மீ து பசலுத்தும் அழுத்ைவம …………………………. ஆகும்.
1) வளிமண்ைல அழுத்ைம்

2) நீர்மம்

3) ஈர்ப்பு விதச

4) ைிதசவவகம்.

விமட : வளிேண்டல அழுத்தம்

28

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

Winmeen Study Materials 2018
8th Std Science Term 1 – Book Back Questions With Answers in Tamil
17 . கைல் மட்ைத்ைின் அளவில் வளிமண்ைல அழுத்ைத்ைின் அளவு …………………………….
1) 10 நி/மீ 2

2) 10000 நி/மீ 2

3) 100000 நி/மீ 2

4) 1000 நி/மீ 2

விமட : 3) 100000 நி/மீ 2
18 . வளிமண்ைல அழுத்ைத்தை அளக்க ெயன்ெடும் கருவி ………………………. ஆகும்.
1) பைர்வமா மீ ட்ைர்

2) ொராமானி

3) Ph மீ ட்ைர்

4) ஸ்ெிக்வமாமாமீ ட்ைர்

விமட : பாராோனி
19 . நமது காதல ைதரயில் வைய்க்க முற்ெடும் வொது காலில் இயக்கத்தை எைிர்க்கும்
விதசவய …………………………….. எனப்ெடும்.
1) புவி ஈர்ப்பு விதச

2) நிதலமின் விதச

3) காந்ை விதச

4) உராய்வு விதச

விமட : உராய்வு விமச
20 . உராய்வு ஏற்ெைக் காரணம் ெரப்புகளில் உள்ள ………………………. ஆகும்.
1) வமடுகள்

2) ெள்ளங்கள்

3) வமடுெள்ளங்கள்

4) சமமான ெரப்பு

விமட : மேடு பள்ளங்கள்
21 . உராய்தவ ஒரு வொதும்
1) ஒழிக்க

2) ஆக்கவவா

முற்றிலும் ………………………. முடியாது.
3) வவறுவதக

4) பைாைாவிதச

விமட : ஒழிக்க
22 . வளிமண்ைலம் என்றால் என்ன …………………
விமட : காற்று உமறமய வளிேண்டலம்
23 . பைாைாவிதசயுைன் பைாைற்ெற்றதவதய கண்ைறிக.
1) ைதச விதச

2) காந்ை விதச

3) நிதலமின் விதச

4) புவி ஈர்ப்பு விதச

விமட : தமச விமச
24 . வளிமண்ைலத்வைாடு பைாைர்ெற்றதவதய நீக்குக.
1) வளிமண்ைலம்

2) வளிமண்ைல அழுத்ைம்

3) ொஸ்கல் விைி

4) 100000 நி/மீ 2

விமட : பாஸ்கல் விதி
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