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NATIONAL MEANS CUM MERIT SCHOLARSHIP SCHEME EXAMINATION 

தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் ேிறன் படிப்புேவித் தோகை ேிட்டத் தேர்வு  

பகுதி - 2 

படிப்பறிவுத்ேிறன் தேர்வு 

( Scholastic Aptitute Test ) 

 கணக்கு  
 அறிவியல்  
 சமூக அறிவியல்  

    
வழிைாட்டல்  : அ. பஷீர் அைமது, M. SC., M.Ed., M.Phil.,   

முதல்வர், DIET - RANIPET 

தோகுப்பு     : அ. நித்ேியானந்ேன், B. SC., B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர்  

வடிவகமப்பு  : பா. வழுேி, M. A., B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர்  
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தபாருளடக்ைம் 

படிப்பறிவுத்ேிறன் தேர்வு   ( SAT) 

வ. எண் தபாருளடக்ைம் பக்ை எண் 

1 NMMS ததர்வில் வவற்றிவபற எளிய வழிகள் 4 

2 வினாப்பகிர்வு (Blue Print) 5 

அறிவியல் 

3 இயற்பியல்  6 - 12 

4 தவதியியல் 13 - 18 

5 விலங்கியல்  19 - 25 

6 தாவரவியல்  26 - 32 

சமூை அறிவியல் 

7 வரலாறு  33 -  

8 குடிமையியல்   

9 வபாருளாதாரம்   

10 புவியியல்   

தபாது 

11 OMR ைாதிரி  

12 குறிப்புகள்  
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NMMS தேர்வில் தவற்றிதபற எளிய வழிைள் 

 எளிமையான வினாக்களுக்கு முதலில் விமடயளிக்கவும்.  

 வரிமசயாக விமடயளிக்க தவண்டும் என்று அவசியைில்மல.  

 1 வினாவுக்கு 1 நிைிடம் ைட்டுதை. எனதவ தநரத்மத வணீாக்காதீர்கள். 

 முதல் 1 ைணி தநரத்தில் 60 முதல் 70 வினாக்களுக்கு விமடயளியுங்கள் 

 நீண்ட வினா அமைப்பிற்கு கமடசியில் தநரம் ஒதுக்குங்குகள்.  

 கணக்கிற்கான வழிமுமறமய 1 நிைிடத்திற்குள் கண்டறிய முற்படுங்கள். 

 எளிமையான வபருக்கல், கூட்டல் கணக்மக ைனதில் மவத்து விமடயளிக்கவும்.  

 + - × ÷ இதில் ஏததனும் ஒன்மற மவத்து கணக்குகளுக்கு விமடயளிக்கவும்.  

 வமரபடம், வபாருத்துக வினாக்களுக்கு எளிமையாக விமடகாண முற்படுங்கள்.  

 SAT வினாக்கள் 7, 8 ஆம் வகுப்பு பாடங்களில் இருந்தத வரும்.  

MAT  (Paper – 1) 
 வண்ணங்கள், வடிவங்கள் பண்புகமள முழுமையாக வதரிந்துவகாள்ளவும்.  

 உலகம், கண்டம், நாடு இவற்றின் ஒற்றுமை தவற்றுமைகமள வதரிந்துவகாள்ளவும். 

 உறவு முமறகள் குறித்து வரிமசயாக அறிந்து வகாள்ளவும். 

 A – Z வமரயுள்ள எழுத்துக்களின் ஏறுவரிமச, இறங்கு வரிமச அறியவும். . 

 1 – 20 வமரயுள்ள எண்களின் வர்க்க மூலம், கனமூலங்கமள வதரிந்துவகாள்ளவும்.  

 முதன்மை திமசகள், தகாணதிமசகள் குறித்து வதரிந்து தகாள்ளவும்.  

 இரு எண்களுக்கு இமடதய உள்ள இமடவவளியின் எண்ணிக்மகமய அறியவும்.  

 பகு எண்கள், பகா எண்கள் எமவ என்பனவற்மறப் பற்றி வதரிந்துவகாள்ளவும்.  

 ஒற்மறப்பமட, இரட்மடப்பமட எண்களின் ஏறுவரிமசமய வதரிந்துவகாள்ளவும்.  

 வலப்பக்கம், இடப்பக்கம், முன்பக்கம், பின்பக்கம் பற்றி வதரிந்துவகாள்ளவும். 

 குழு ைற்றும் தனியாக வரும் அமைப்புகமள வதரிந்துவகாள்ளவும்.  

 பின்னம் ைற்றும் பின்னத்தின் பகுதிகமள வதரிந்துவகாள்ளவும். 

 ஆங்கில உயிர் எழுத்துக்கள்  [a, e, i, o, u] பற்றி வதரிந்துவகாள்ளவும்.  

 சதுரம், முக்தகாணம் அமைப்பிமன வவவ்தவறு தகாணத்தில் வதரிந்துவகாள்ளவும். 

 பகமடயின் எதிர்ப்பக்கம், பின்பக்கம் பற்றி வதரிந்துவகாள்ளவும்.  

 கண்ணாடி எதிவராளிப்பில் இடது வலது ைாற்றம் வதரிந்துவகாள்ளவும்.  

 அகனத்து வினாக்ைளுக்கும் விகடயளித்ோல் தவற்றி நிச்சயதம!     
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வினாப்பைிர்வு (Blue Print) 

மனத்ேிறன் தேர்வு (MAT)  
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A1 எண்ணியல் பகுதி – 1  1 - 20 20 15 - - 5 

A2 எண்ணியல் பகுதி – 2  21 - 45 25 20 - - 5 

A3 
வைாழிசார் காரணம் 
கண்டறிதல் திறன்  

46 - 60 15 10 - 2 3 

A4 
வைாழிசார் காரணம் 
கண்டறிதல் திறன் 

61 - 80 20 15 - 2 3 

A5 
வைாழிசாராக் காரணம் 
கண்டறிதல் திறன் 

81 - 90 10 5 - - 5 

  

படிப்பறிவுத்ேிறன் தேர்வு (SAT)  
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B1 கணிதம் 91 - 110 20 20 - - - 

B2 இயற்பியல் & தவதியியல் 111 - 130 20 14 2 2 2 

B3 உயிரியல்  131 - 145 15 10 2 2 1 

B4 வரலாறு & குடிமையியல் 146 - 165 20 15 2 2 1 

B5 புவியியல் & வபாருளியியல் 166 - 180 15 11 2 1 1 

 

உத்தேச வினாப்பைிர்வு  

வ. எண்  பாடம்  வினா எண்ணிக்கை மேிப்தபண்ைள்  

1 கணக்கு    18 முதல் 20 வமர 18 அல்லது 20 

2 இயற்பியல்  10 முதல் 11 வமர 10 அல்லது 11 

3 தவதியியல்  10 முதல் 11 வமர 10 அல்லது 11 

4 உயிரியல்  14 முதல் 15 வமர 14 அல்லது 15 

5 வரலாறு & குடிமையியல் 18 முதல் 20 வமர 18 அல்லது 20 

6 புவியியல் & வபாருளியியல் 14 முதல் 15 வமர 14 அல்லது 15 
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இயற்பியல்  

வகுப்பு பருவம் பாடம் தைள்வி 

7 

1 
1. அளவடீ்டியல் 1 - 34 

2. இயக்கவியல் 35 - 49 

2 3. ைின்னியல் 50 - 65 

3 4. வவப்பவியலும் ஒளியியலும் 66 - 87  

8 
1 

5. அளவியல் 88 - 111 

6. விமசயும் அழுத்தமும் 112 - 128 

2 7. ைின்னியலும் வவப்பவியலும் 129 - 160 

 

வகுப்பு : 7             பருவம் : 1           பாடம் : 1  

அளவடீ்டியல் 

1.  பரப்பளவின் வாய்ப்பாடு  நீளம் x அகலம் = ைீ²   

2.  அடிப்பமட அளவுகளின் வபருக்கல் அல்லது வகுத்தல் மூலம் 
வபறப்படும் அளவுகள்  

வழி அளவுகள்  

3.  1 ஏக்கர் என்பது ---------- பரப்பளவு  4௦47 ைீ² = 1௦௦ வசன்ட்  

4.  1 வெக்தடர் என்பது -------------- ஏக்கர்  2 . 47 ஏக்கர்  

5.  1 ைீட்டர் என்பது ------- அடி  3 . 28  அடி   

6.  1 சதுரைீட்டர் என்பது ----------- சதுர அடி  1௦ . 76 சதுர அடி  

7.  சதுரத்தின் பரப்பளவு  பக்கம் x பக்கம் [ a² ] 

8.  வசவ்வகத்தின் பரப்பளவு நீளம் x அகலம் [ lb ] 

9.  முக்தகாணத்தின் பரப்பளவு ½ x அகலம் x உயரம் [  ½ bh ] 

10.  வட்டத்தின் பரப்பளவு Π x ஆரம் x ஆரம் [ π r² ] 

11.  குறிப்பிட்ட கனஅளவுள்ள திரவத்மத அளக்க பயன்படுவது  பிப்வபட்  

அறிவியல்

இயற்பியல் வவதியியல் விலங்கியல் தாவரவியல்
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12.  ததமவயான குமறந்த கனஅளவு திரவத்மத வவளிதயற்றப் 
பயன்படுவது  

பியூவரட்  

13.  அமணக்கட்டுகளில் அல்லது நீர்ததக்கங்களில் ததக்கி 
மவக்கப்படும் நீரின் கனஅளமவ குறிப்பிடும் அளவு  

ஆயிரம் ைில்லியன் கனஅடி  

[ TMC  ] 

14.  வபாருள் ஒன்று அமடத்துக்வகாள்ளும் இடத்தின் அளவு  பருைன்  

15.  பருைனின் அலகு  ைீ³  

16.  பருைன் = அடிப்பரப்பு x ----------- உயரம்  

17.  அடர்த்தி = நிமற / ? பருைன்  

18.  ஓரலகு பருைன் வகாண்ட வபாருளின் நிமற --------------- அடர்த்தி  

19.  அடர்த்தியின் அலகு  கி.கி / ைீ³   

20.  நீரின் அடர்த்தி --------------- 1௦௦௦ கி.கி / ைீ³ 

21.  1ைீ நீளம், 1ைீ அகலம், 1ைீ உயரம் வகாண்ட வதாட்டி 
முழுவதும் நீர் நிரப்பப்பட்டால் அதன் நிமற  

1௦௦௦ கி.கி 

22.  1ைீ நீளம், 1ைீ அகலம், 1ைீ உயரம் வகாண்ட வதாட்டி 
முழுவதும் பாதரசத்தால்  நிரப்பப்பட்டால் அதன் நிமற  

13,6௦௦ கிகி  

23.  இரும்பின் அடர்த்தி ----------------- 7800 கி.கி / ைீ³ 

24.  இக்காலத்தில் துல்லியைான அளவடீ்டிற்கு பயன்படுவது  தனி ஊசல்  

25.  முதலாவது ஊசல் கடிகாரத்மத வடிவமைத்தவர், ஆண்டு  கிறிஸ்டியன் மெஜன்ஸ் – 1657  

26.  ISRO என்பது என்ன? [ Indian  Space  Research  Organaisation   ] இந்திய விண்வவளி ஆராய்ச்சி 
கழகம்  

27.  பாதரசத்தின் அடர்த்தி நீரின் அடர்த்திமயப் தபால ---- ைடங்கு  13 . 6  

28.  புவிக்கும் சூரியனுக்கும் இமடப்பட்ட சராசரித் வதாமலவு  வானியல் அலகு  

29.  ஒரு வானியல் அலகு = ------------- 1 . 496 x 1௦¹¹ ைீ [14 . 96 தகாடி கிைீ]  

30.  வவற்றிடத்தில் ஒளி ஒரு வருடத்தில் கடக்கும் வதாமலவு  ஒளி ஆண்டு  

31.  1 ஒளி ஆண்டு = ---------------- 9 . 46 x 1௦¹² கிைீ , [ 9 .46 x 1௦¹⁵ ைீ ] 
[ 9,46,௦௦௦ தகாடி கிைீ ] 

32.  ஒளி ஒரு வினாடியில் வசல்லும் வதாமலவு  3 இலட்சம்  

33.  ஒளியின் திமசதவகத்தில் ஒருவன் பூைிமய சுற்றி வந்தால் 
ஒரு வினாடியில் எத்தமன முமற பூைிமய சுற்றி வருவான்  7 ½ முமற  

34.  ைணிக்கு 1௦௦௦ கிைீ தவகத்தில் வசல்லும் பந்தயக்கார் பூைிமய 
சுற்ற எடுத்துக்வகாள்ளும் காலம்  

17 ஆண்டுகள்  

வகுப்பு : 7             பருவம் : 1           பாடம் : 2  

இயக்ைவியல் 

35.  உதசன் தபால்ட் [ லண்டன் ஒலிம்பிக் – 1௦௦, 2௦௦ைீ – தங்கம் ] 
எவ்வாறு அமழக்கப்படுகிறார்  ைின்னல் தபால்ட்  

36.  1 கிைீ / ைணி = ----------------- 1௦௦௦ைீ / 36௦௦ வி [ 5 / 18 ைீ/வி ]  

37.  வாகனம் கடந்த வைாத்த வதாமலமவ அளவிடும் கருவி  ஓதடாைீட்டர்  

38.  தவகம் =  ? / எடுத்துக்வகாண்ட தநரம்  கடந்த வதாமலவு  

39.  இரு புள்ளிகளுக்கு இமடப்பட்ட தநர்தகாட்டுத் வதாமலவு  இடப்வபயர்ச்சி  
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40.  காற்றின் தவகத்மத அளவிடும் கருவி  அனிதைாைீட்டர்  

41.  வபாருள் ஒரு வினாடியில் அமடயும் இடப்வபயர்ச்சி  திமசதவகம்  

42.  திமசதவகம் = ? / எடுத்துக்வகாண்ட தநரம்  இடப்வபயர்ச்சி  

43.  ஒரு வினாடியில் திமசதவகத்தில் ஏற்படும் ைாற்றம்  முடுக்கம்  

44.  முடுக்கம் = ? / எடுத்துக்வகாண்ட தநரம் திமசதவக ைாறுபாடு  

45.  முடுக்கத்தின் அலகு ------------- ைீ / வி²     

46.  புவிஈர்ப்பு முடுக்கம் ------------- 9   .    8   ைீ / வி²    

47.  நவனீ கால ைிதமவ ஊர்திகள் வசய்ய பயன்படும் உதலாகக் 
கலமவ   அலுைினிய உதலாகக் கலமவ   

48.  தைிழ்நாட்டில் பறத்தல் விமளயாட்டிற்கு ஏற்ற இடம்  ஏலகிரி [ தவலூர் ைாவட்டம் ] 

49.  தைிழ்நாடு சுற்றுலாத்துமற ஏலகிரியில் வதாங்கிப்பறத்தல் 
விமளயாட்டு விழாமவ நடத்தும் ைாதங்கள்  ஆகஸ்ட் – வசப்டம்பர்  

வகுப்பு : 7             பருவம் : 2           பாடம் : 3 

மின்னியல் 

50.  ைின்தனாட்டமதத் தரும் மூலம்  ைின்கலம்  

51.  
கடிகாரங்கள், டார்ச் விளக்குகள், டிஜிட்டல் கடிகாரங்கள், 
கணக்கிடும் கருவி தபான்றமவகளில் பயன்படும் ைின்கலம்  

முதன்மை ைின்கலம்  

52.  
தானியங்கிகள், மகப்தபசிகள், அவசரகால விளக்குகள் 
தபான்றமவகளில் பயன்படும் ைின்கலம் 

துமண ைின்கலம்  

53.  
இந்தியாவில் காற்றாற்றல் மூலம் ைின்னுற்பத்தி வசய்யும் 
ைாநிலங்களில் முதலிடம் வகிக்கும் ைாநிலம் , அளவு  

தைிழ்நாடு , 5௦௦௦ வைகாவாட்  

54.  முதன்முதலில் விண்கலத்மத உருவாக்கியவர் , நாடு  லூயி கால்வானி, இத்தாலி  

55.  ைின்கலத்மத தைம்படுத்தியவர்  அதலஸ்சாண்தரா தவால்டா  

56.  ைின்தனாட்டம் வசல்லும்தபாது ைின்சுற்றுக்குப் வபயர்  மூடிய சுற்று  

57.  ைின்தனாட்டம் வசல்லாததபாது ைின்சுற்றுக்குப் வபயர் திறந்த சுற்று  

58.  ைனிதனின் சராசரி உடல் வவப்பநிமல  36 . 9 C     [அ]      98  .  4 F 

59.  
இந்தியாவில் காற்று ஆற்றல் மூலம் அதிக ைின் உற்பத்தி 
வசய்யும் ைாநிலம், அளவு  

தைிழ்நாடு , 5௦௦௦ வைகாவாட்  

60.  
ைின்சுற்றுகளில் வசல்லும் ைின்தனாட்டத்மதக் கண்டறியப் 
பயன்படும் கருவி  

கால்வனாைீட்டர்  

61.  ைின்விளக்கில் உள்ள சுருள் எதனால் ஆனது  டங்ஸ்டன்  

62.  ைின்சாரத்மத உருவாக்கும் ைீனின் வபயர்  ைின்விலாங்கு ைீன்  

63.  
ைின் விலாங்கு ைீன் ---------- நதியின் தூய நீரிலும் , 
அவைரிக்காவின் ---------- நதி படுமககளிலும் வாழ்கின்றன   

அதைசான், ஒரிதனாக்வகா  

64.  நிக்கல் ைற்றும் குதராைியம் தசர்ந்த கலமவக்குப் வபயர்  நிக்தராம்  

65.  ைின்தனாட்டம் வசல்லும் கம்பிமயச் சுற்றி காந்தப்புலம் 
இருப்பமத உறுதி வசய்தவர், ஆண்டு  

கிறிஸ்டியன் ஒயர்ஸ்வடட்  

[ டச்சு – 1820   ] 
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வகுப்பு : 7             பருவம் : 3           பாடம் : 4 

தவப்பவியலும் ஒளியியலும் 

66.  சூரியன் வினாடிக்கு வவளியிடும் வவப்ப ஆற்றலின் அளவு  3  .  8  X 10       26  ஜூல்  

67.  சூரியனில் வவப்ப ஆற்றல் உருவாகும் நிகழ்விற்குப் வபயர்  அணுக்கரு இமணவு  

68.  ஆற்றமல அளவிடப் பயன்படும் அலகு  ஜூல்  

69.  வவப்பநிமலமய அளவிடப் பயன்படும் கருவி  வதர்ைாைீட்டர்  

70.  வவப்பநிமலயின் SI  அலகு  வகல்வின்  

71.  ஆய்வக வவப்ப நிமலைானியில் அளவடீுகள் எவ்வாறு 
குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ?  -10° C   முதல் 110°  F வமர   

72.  ைருத்துவ வவப்ப நிமலைானியில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் 
அளவடீுகள்  

35° C  முதல் 42° C வமர  

73.  ௦ K  [ தனிச்சுழி வவப்பநிமல ] என்பது  - 273° C 

74.  முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியின் பின்புறம் பூசப்படுவது  வவள்ளிப் பூச்சு  

75.  தன்ைீது விழும் ஒளிமய ஏறக்குமறய அப்படிதய 
முழுவதுைாக எதிவராளிக்கக் கூடிய பளபளப்பான பரப்பு ஆடி  

76.  தகாளக ஆடியின் வமககள்   குழி , குவி ஆடி  

77.  கலங்கமர விளக்குகளில் பயன்படுத்தப்படுபமவ  ஆடிகள்  

78.  வானவில்லின் நிறங்கள்  VIBGYAR 

79.  வவள்மள ஒளியானது ஏழு நிறங்களாக பிரிக்கப்படும் 
நிகழ்வுக்குப் வபயர்   நிறப்பிரிமக  

80.  சைதள ஆடியில் முழு உருவத்மதக் காண சைதள ஆடியின் 
உயரம் வபாருளின் உயரத்தில் இருக்கதவண்டிய  அளவு  

பாதி  

81.  நிறங்கமளச் தசர்த்து வவள்மள ஒளிமய வபற பயன்படுவது  நியூட்டன் வட்டு   

82.  ஆசியாவிதலதய வபரிய எதிவராளிப்பு வதாமலதநாக்கிகளில் 
தைிழ்நாட்டில் உள்ள வதாமலதநாக்கி  காவலூர் [ ஜவ்வாதுைமல ] 

83.  எப்தபாதும் வபாருமளவிட சிறிய ைாயபிம்பத்மத ைட்டுதை 
உருவாக்கும் ஆடி எது ? 

குவி ஆடி  

84.  சூரிய அடுப்புகளில் பயன்படும் ஆடி எது ? குழி ஆடி  

85.  பல், ைற்றும் காது, மூக்குத் வதாண்மட ைருத்துவர்கள் 
பயன்படுத்தும் ஆடி எது ? குழி ஆடி 

86.  முகம் சவரம் வசய்யும் அடியாகப் பயன்படுவது எது ? குழி ஆடி 

87.  வைய், ைாயப் பிம்பங்கமள உருவாக்கும் ஆடி  குவி, குழி, சைதள ஆடி  

வகுப்பு : 8             பருவம் : 1           பாடம் : 5 

அளவியல் 

88.  SI அலகுமுமற நமடமுமறக்கு வந்த ஆண்டு  1971  

89.  SI அலகுமுமற எத்தமன அடிப்பமட அலகுகள் வகாண்டது  7  

90.  SI அலகுமுமற எத்தமன வழி அளவுகமள உள்ளடக்கியது  22  

91.  நீளத்தின் SI அலகு ைீட்டர்  
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92.  நிமறயின் SI அலகு கிதலாகிராம்  

93.  காலத்தின் SI அலகு வினாடி  

94.  வவப்பநிமலயின் SI அலகு வகல்வின்  

95.  ைின்தனாட்டத்தின் SI அலகு ஆம்பியர்  

96.  வபாருளின் அளமவ அளக்கும் SI அலகு தைால்  

97.  ஒளிச்வசறிவின் SI அலகு தகண்டிலா  

98.  SI முமறயில் தளக்தகாணத்தின் அலகு   தரடியன்  

99.  SI முமறயில் திண்ை தகாணத்தின் அளவு  ஸ்டிதரடியன்  

100.  ஒலியின் அளவிமன அளக்க பயன்படும் அலகு  வடசிபல்  

101.  நிலநடுக்கத்மத அளவிடும் அளவு  ரிக்டர்  

102.  37℃ இன் பாரன்ெடீ் அளவு  98  .  6 ℉ 

103.  100℉   இன் வசல்சியஸ் அளவு  37 . 7℃ 

104.  4௦℃ இன் வகல்வின் அளவு  313 ° K 

105.  -273° K = ௦ K, 273° K = ? ௦° K 

106.  ஒரு தைால் என்பது ---------- கி.கி. ௦ . ௦12  

107.  எரியும் வைழுகுவர்த்தி ஒன்று வவளிவிடும் ஒளியின் வசறிவு 
ததாராயைாக ------------- க்குச் சைம்  1 தகண்டிலா  

108.  1 கிரவுண்ட் = -------- சதுர அடி  2400 

109.  1 குழி = -------- சதுர அடி 145  .  2 

110.  1 வசண்ட் = -------- சதுர அடி 435  .  60 

111.  1 ஏக்கர் = -------- சதுர அடி 43560 = 300 குழி = 100 வசன்ட் 

வகுப்பு : 8             பருவம் : 1           பாடம் : 6 

விகசயும் அழுத்ேமும் 

112.  
ஒரு வபாருளின் நிமலமய ைாற்ற அல்லது ைாற்ற 
முயற்சிக்கும் வமகயில் அதன்ைீது வசய்யப்படும் தள்ளுதல் 
அல்லது இழுத்தல் வசயலுக்குப் வபயர்  

விமச  

113.  SI அலகு அலகு முமறயில் விமசயின் அலகு  நியூட்டன்  

114.  சர் இமசக் நியூட்டன் [ 1642 – 1727 ] எந்த நாட்மடச் தசர்ந்தவர்  இங்கிலாந்து  

115.  விமசயின் அலகுகள்  மடன், கிதலாகிராம், பவுண்ட்  

116.  ஓரலகுப் பரப்பில் வசயல்படும் விமச  அழுத்தம்  

117.  அழுத்தம் = ? / விமச வசயல்படும் பரப்பு  விமச  

118.  பால்ஸி பாஸ்கல் [ பிரான்சு ] [ 1623 – 1662 ] எவ்வாறு 
அமழக்கப்பட்டார்  குழந்மத ஞானி  

119.  அழுத்தத்தில் SI அலகு பாஸ்கல்  

120.  திரவங்களில் ஆழம் அதிகரிக்க எது அதிகரிக்கும் ? அழுத்தம்   
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121.  அழுத்தத்தின் சைன்பாடு [ h – உயரம்  d –  அடர்த்தி g – 
புவிஈர்ப்பு முடுக்கம் ] 

P  = hdg 

122.  
மூடப்பட்ட நிமலயில் ஒரு திரவத்தின் ஒரு பகுதியில் 
வகாடுக்கப்படும் அழுத்தைானது, அதன் அமனத்துப் 
பகுதிகளிலும் சைைாகக் கடத்தப்படுகிறது என்பது --------- விதி  

பாஸ்கல் விதி  

123.  கடல்ைட்ட அளவில் வளிைண்டல அழுத்தத்தின் ைதிப்பு  1,௦௦,௦௦௦ நி/ைீ 2 [1௦⁵ நி/ைீ 2] 

124.  வளிைண்டல அழுத்தத்மத அளக்கப் பயன்படும் கருவி  பாரைானி  

125.  முதல் பாதரச பாரைானிமய உருவாக்கியவர் , ஆண்டு  டாரிவசல்லி [ 1643 ] இத்தாலி  

126.  வளிைண்டல அழுத்தத்மத அளக்க பயன்படும் பாரைானிகள்  அனிராய்டு, பார்டின்  

127.  இரண்டு பரப்புகள் ஒன்றன் ைீது ைற்வறான்று நகரும் தபாததா 
நகர முற்படும் தபாததா உருவாகும் விமச 

உராய்வு  

128.  உராய்மவக் குமறக்க பயன்புபமவ  
எண்வணய், கிரிஸ்,  

உருண்மடத் தாங்கிகள்  

வகுப்பு : 8             பருவம் : 2           பாடம் : 7 

மின்னியலும் தவப்பவியலும் 

129.  நைது உடலில் உள்ள நீரின் சதவதீம்  7௦ % 

130.  ைின்தனாட்டம் பாய்வதற்கு ததமவயானது  மூடப்பட்ட ைின்கடத்தும்  
சுற்றுப்பாமத  

131.  ைின்சுற்றுகளின் வமககள்  
1.வதாடர் ைற்றும் பக்கச்சுற்றுகள்  

2.வதாடரிமணப்புச் சுற்று  

3.பக்க இமணப்புச் சுற்று   

132.  நம் வடீுகளில் பயன்படுத்தப்படும் ைின்சுற்று  பக்க இமணப்புச் சுற்று 

133.  ஒரு ைின்சுற்றில் ைின்தனாட்டம் பாய்கிறதா என அறிய 
பயன்படுவது  

ஒளி உைிழ் மடதயாடு [ LED  ] 

134.  ஒரு கமரசலினுள் மூழ்கி மவக்கப்பட்டு ைின்தனாட்டத்மதச் 
வசலுத்த பயன்படும் இரண்டு தகடுகளுக்குப் வபயர்  ைின்வாய்கள்  

135.  ைின்தனாட்டத்மதக் கடத்தும் ஒரு கமரசல் அல்லது உருகிய 
நிமலயில் உள்ள ஒரு வபாருளுக்குப் வபயர்  ைின்பகுளி  

136.  
ஒரு ைின்பகுளிக் கமரசலின் வழியாக ைின்தனாட்டம் 
வசலுத்தப்படும்தபாது ைின்பகுளிக் கமரசல் அயனிகலாகப் 
பிரியும் நிகழ்விற்குப் வபயர்  

ைின்னாற்பகுப்பு  

137.  தங்கம், வவள்ளிமய தூய்மைப்படுத்தும் முமறக்குப் வபயர்  ைின்னாற் தூய்மையாக்கல்  

138.  
ைின்னாற்பகுப்பு முமறயில் ஏததனுவைாரு ைின்கடத்தும் 
பரப்பின் ைீது ைற்வறாரு உதலாகத்மத வைலிதான அடுக்காகப் 
படியச் வசய்யும் முமறக்குப் வபயர்  

ைின்முலாம் பூசுதல்  

139.  துத்தநாக முலாம் பூசப்பட்ட இரும்பிற்குப் வபயர்  கால்வமனசுடு இரும்பு [ GI  ]  

140.  வானில் வவள்ளிக் தகாடாக நிகழும் நிகழ்வு  ைின்னல்  

141.  ைின்னல் உருவாகக் காரணம்  தைகங்களில் ஏற்படும் 
ைின்னூட்டம்  

142.  ைின்கடத்தாப் வபாருள் ஒன்றின் புறப்பரப்பில் ைின்னூட்டங்கள் 
தசறும் நிகழ்ச்சிக்குப் வபயர்  நிமல ைின்னியல்  

143.  எலக்ட்ரானின் ைின்சுமை  எதிர்ைின்சுமை  

144.  புதராட்டானின் ைின்சுமை  தநர்ைின்சுமை  
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145.  நியூட்ரானின் ைின்சுமை ைின்னூட்டைற்ற துகள்  

146.  ஓர் அணுவின் எலக்ட்ரான், புதராட்டான்களின் எண்ணிக்மக 
சைம் இல்லாததபாது அந்த அணு எவ்வாறு கருதப்படும்   ைின்னூட்டம்  

147.  
ஓர் அணுவின் புதராட்டான்களின் எண்ணிக்மகமய 
எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்மகமய விட அதிகைாகும்தபாது 
அணுவின் ைின்சுமை  

தநர்ைின்னூட்டம்  

148.  
ஓர் அணுவின் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்மகமய 
புதராட்டான்களின் எண்ணிக்மகமய விட அதிகைாகும்தபாது 
அணுவின் ைின்சுமை 

எதிர்ைின்னூட்டாம்  

149.  வபாருள்கள் ைின்னூட்டம் வபறும்தபாது ஒரு வபாருளிலிருந்து 
ைற்வறாரு வபாருளுக்கு ைாற்றப்படும் துகள்  எலக்ட்ரான்கள் 

150.  அணுமவ விட்டு வவளிதய வராத துகள்கள்  புதராட்டான்கள் , நியூட்ரான்கள்  

151.  கண்ணாடித்தண்டு பட்டுத் துணியில் ததய்க்கப்ப்படும்தபாது 
வபறப்படும் ைின்னூட்டம்  தநர் ைின்னூட்டம்  

152.  பிளாஸ்டிக்தண்டு கம்பளித் துணியில் ததய்க்கப்ப்படும்தபாது 
வபறப்படும் ைின்னூட்டம் 

எதிர் ைின்னூட்டம்  

153.  ஒதர வமகயான ைின்னூட்டங்கள் ஒன்மற ஒன்று -------- விலக்கும்  

154.  எதிவரதிர் ைின்னூட்டங்கள் ஒன்மற ஒன்று -------- ஈர்க்கும்  

155.  ைின்னூட்டங்கமளக் கண்டறிவதற்கும் அவற்மற 
அளப்பதற்கும் பயன்படும் கருவி   ைின்னூட்டங்காட்டி  

156.  மூலக்கூறுகளின் உண்மையான இயக்கத்தால் வவப்பம் பரவும் 
முமறக்குப் வபயர்  வவப்பச் சலனம்  

157.  வவப்பம் ஓரிடத்திலிருந்து ைற்வறாரு இடத்திற்கு எவ்வித 
பருப்வபாருள் ஊடகமும் இன்றி பரவும் முமறக்குப் வபயர்  வவப்பக் கதிர்வசீல்  

158.  பகல் தநரங்களில் காற்று கடல் பகுதியிலிருந்து நிலம் தநாக்கி 
வசீுவதற்குப் வபயர்   கடல் காற்று  

159.  இரவு தநரங்களில் காற்று நிலப் பகுதியிலிருந்து கடல் தநாக்கி 
வசீுவதற்குப் வபயர்   

நிலக்காற்று  

160.    
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தவேியியல் 

வகுப்பு பருவம் பாடம் தைள்வி 

7 

1 1. நம்மைச் சுற்றி நிகழும் ைாற்றங்கள் 1 - 3 

2 
2. பருப்வபாருள்கள் ைற்றும் அதன் 

தன்மைகள் 
4 - 34 

3 3. எறிதல் ைற்றும் சுடர் 35 - 53 

8 
1 

4. நம்மைச் சுற்றியுள்ள தனிைங்கள் 
ைற்றும் தசர்ைங்கள் 

54 - 110 

2 5. அணு அமைப்பு 111 - 121 

 

வகுப்பு : 7             பருவம் : 1           பாடம் : 1 

நம்கமச் சுற்றி நிைழும் மாற்றங்ைள்  

அணு அலகு , பருப்தபாருள் 

1.  அணுக்கமளயும் மூலக்கூறுகமளயும் அளக்கும் அலகு  
தநதனா ைீட்டர்  

[ 1 தநதனா ைீ  = 1௦¯ ⁹ ைீட்டர்  

2.  பருப்வபாருளின் நான்காம் நிமல  பிளாஸ்ைா  

3.  பருப்வபாருளின் ஐந்தாம் நிமல  தபாஸ் – ஐன்ஸ்டீன் காண்டன்தசட்  

வகுப்பு : 7             பருவம் : 2           பாடம் : 2 

பருப்தபாருள்ைள் மற்றும் அேன் ேன்கமைள் 

ஃபினாலிக் தசர்மம் 

4.  
காய்கறிகள் ைற்றும் பழங்களின் நிறம், சுமவக்கு காரணைான 
தசர்ைம்  

ஃபினாலிக் தசர்ைம்  

5.  இதயதநாய், சில புற்றுதநாமய தடுக்கும் தசர்ைம்  ஃபினாலிக் தசர்ைம்  

6.  
காய்கள் ைற்றும் பழங்கமள வவட்டி சிறுது தநரம் மவத்தபின் 
பழுப்பாக ைாறக் காரணம்  

ஃபினாலிக் ஆக்சிசனுடன் 
விமனபுரிந்து வைலனின் ஆகா 
ைாறுகிறது  
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துருபிடிக்ைாே இரும்பு 

7.  இன்றும் துருபிடிக்காத இரும்புத் தூண்  

குதுப்பினார் அருகில் உள்ள  

இரும்புத் தூண் [ உயரம் – 7 ைீ, 
எமட – 6௦௦௦ கிதலா , பழமை - 
16௦௦ ஆண்டு  

அமிலம், ைாரம் தபறப்பட்ட தமாழி 

8.  அைிலம் வார்த்மத வபறப்பட்ட வைாழி, வார்த்மத , வபாருள்  இலத்தீன் , அசிடஸ் , புளிப்பு  

9.  காரம் வார்த்மத வபறப்பட்ட வைாழி , வார்த்மத , வபாருள் அராபிக் , அல்கலி , ைரச்சாம்பல்   

ைாய்ைறி, பழங்ைளில் அமிலங்ைள் 

10.  எலுைிச்மச  சிட்ரிக் அைிலம்  

11.  பால்  லாக்டிக் அைிலம்  

12.  ஆப்பிள்  ைாலிக் அைிலம்  

13.  வினிகர்  அசிட்டிக் அைிலம்  

14.  தக்காளி  ஆக்ஸாலிக் அைிலம்  

15.  திராட்மச  டார்டாரிக் அைிலம்  

16.  எறும்பு  பார்ைிக் அைிலம்  

17.  குளிர்பானங்கள்   கார்தபானிக் அைிலம்  

ைாரங்ைளின் தபயர்ைள் 

18.  சுட்ட சுண்ணாம்பு  கால்சியம் ஆக்மசடு  

19.  காஸ்டிக் வபாட்டாஷ்  வபாட்டாசியம் மெட்ராக்மசடு  

20.  நீற்றுச் சுண்ணாம்பு  கால்சியம் மெட்ராக்மசடு 

21.  காஸ்டிக் தசாடா  தசாடியம் மெட்ராக்மசடு 

22.  வைக்னசீியம் பால்ைம்  வைக்னசீியம் மெட்ராக்மசடு 

நிறங்ைாட்டி – அமிலத்ேில், ைாரத்ேில் 

23.  நிறங்காட்டி  அைிலம்  காரம்  

24.  லிட்ைஸ்  சிவப்பு  நீலம் 

25.  ஃபினாப்தலின்  நிறைற்றமவ இளஞ்சிவப்பு 

26.  ைஞ்சள் தூள்  ைஞ்சள்  வசங்கல் சிவப்பு 

27.  படீ்ரூட் சாறு  இளஞ்சிவப்பு  வவளிர் ைஞ்சள் 

28.  சிவப்பு முட்மடக்தகாசுச் சாறு  சிவப்பு / இலஞ்சிவப்பு  பச்மச 

சிறப்பு ோவரம், 

29.  லிட்ைஸ் எதிலிருந்து வபறப்படுகிறது  மலக்கன்ஸ்  

30.  அைில ைண் – நீல நிற பூ , கார ைண் – ஊதா நிற பூ , நடுநிமல 
ைண் – வவள்மள பூ வகாடுக்கும் தாவரம்  மெட்ராஞ்ஜியா தைக்தராமபலா  
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சிறப்பு அமிலங்ைள் , எறும்புக்ைடி மருந்து 

31.  கந்தக அைிலம் அமழக்கப்படுவது  தவதிப் வபாருள்களின் அரசன்  

32.  ஒரு நாட்டின் வபாருளாதாரம் அந்த நாட்டில் 
பயன்படுத்தப்படும் இந்த அைிலத்மத வபாறுத்தது  

கந்தக அைிலம்  

33.  ஃபுளுதரா சல்பியூரிக் அைிலம் [ H F S O  ₃  ] தவறு வபயர்  
உலகில் அதிக வலிமை ைிக்க 
அைிலம்  

34.  துத்தநாகம் கார்பதனட் [ காலமைன் ] எக்கடிக்கு ைருந்து  எறும்பு கடிக்கு ைருந்து 

வகுப்பு : 7             பருவம் : 3           பாடம் : 3 

எறிேல் மற்றும் சுடர்  

எரிேலின் வகைைள் 

35.  தன்னிச்மசயாக எரிதல்   வவண் பாஸ்பரஸ்  

36.  தவகைாக எரிதல்  வைக்னசீியம் நாடா  

37.  வைதுவாக எரிதல்  இரும்பு துருபிடித்தல்  

38.  முற்றுப்வபறா எரிதல்  C + O = CO  
விபத்து ேடுப்பான் 

39.  எண்வணய் தீமய அமணக்க பயன்படுவது  நுமரபபான் [ ஃதபாமைட் ] 

40.  ைின் கசிமவ அமணக்க பயன்படுவது  திண்ை கார்பன்மட ஆக்மசடு , 
கார்பன் வடட்ரா குதளாமரடு  

ைதலாரி மேிப்பு 

41.  ைரம்  4,000  Kcal   /  Kg 

42.  நீர் வாயு  3,000 – 6,000 Kcal   /  Kg 

43.  நிலக்கரி  7,000 Kcal   /  Kg 

44.  கல்கரி  8,000 Kcal   /  Kg 

45.  ைண்வணண்வணய்  10,300 Kcal   /  Kg 

46.  வபட்தரால்  11,500 Kcal   /  Kg 

47.  இயற்மக வாயு  8,000 – 12,000 Kcal   /  Kg 

48.  ைீத்ததன்  13,340 Kcal   /  Kg 

49.  மெட்ரஜன்  34,000 Kcal   /  Kg 
எரிவாயு 

50.  L P G – உள்ள கலமவ  
புதராப்தபன் - 15 % , பியூட்தடன்  - 
85 % 

51.  L P G – வவளிதயறும்தபாது துர்நாற்றம் வசீ தசர்க்கப்படும் 
விமனபுரியா வாயு  எத்தில் வைர்காப்டன்  

52.  சாண எரிவாயுக் கலமவ  ைீத்ததன், ஈத்ததன்  

53.  டீசலுக்கு பதில் பயன்படுத்தும் வாயு  C N G வாயு   
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வகுப்பு : 8             பருவம் : 1           பாடம் : 4 

நம்கமச் சுற்றியுள்ள ேனிமங்ைள் மற்றும் தசர்மங்ைள் 

ேனிமம் 

54.  எந்த ஒரு தூய வபாருமள இயற்பியல் [ அ ] தவதியியல் 
முமறயினால் தைலும் பிரிக்க முடியாதமவ தனிைம்   

பாயில் கூற்று  

55.  எந்த ஒரு வதாடக்க நிமலயிலுள்ள பருப்வபாருமளச் சிறிய 
வபாருளாக உமடக்க முடியாததா அது தனிைைாகும்  லவாய்சியர்  

56.  ஒதர வமக அணுக்களால் ஆனமவதய தனிைைாகும்  தற்கால அணுக்வகாள்மக  

தமாத்ே ேனிமங்ைள் 

57.  இதுவமரயில் கண்டறியப்பட்டுள்ள தனிைங்கள்  118 

58.  இயற்மகயில் கிமடக்கும் தனிைங்கள்  96 

59.  ஆய்வகத்தில் வசயற்மக முமறயில் தயாரிக்கப்படும் 
தனிைங்கள்  26 

60.  I U P A C  [ Internatinal  Union  of  Pure  and  Applied  Chemistry  ] 
வபயர் மவக்கப்பட்டுள்ள தனிைங்கள்   112  

புவியில் ேனிமங்ைள் 

61.  புவியில் அதிக அளவு இருக்கும் முதல் தனிைம்  ஆக்சிஜன்  

62.  புவியில் அதிக அளவு இருக்கும் இரண்டாவது தனிைம்  சிலிக்கன்  

63.  புவியில் ஆக்சிஜனும் சிலிகனும் தசர்ந்து உள்ள பங்கு  3 / 4 பங்கு  

64.  புவியில் உள்ள 2௦ விழுக்காடு ஆக்சிஜன் உருவாகும் காடு  அதைசான்  

மனிே உடலில், உயிறுள்ளகவைளில் ேனிமங்ைள் 

65.  ைனித உடலின் நிமற 99 % உள்ள ஆறு தனிைங்கள்  ஆக்சிஜன், கார்பன், மெட்ரஜன், 
மநட்ரஜன், கால்சியம், பாஸ்பரஸ்  

66.  அமனத்து உயிறுள்ள தாவரம் ைற்றும் விலங்குகளில் உள்ள 
தனிைத்தின் அளவு  

 ஆக்சிஜன்   - 65 %  

 கார்பன்      - 18 % 

 மெட்ரஜன் -  10 %, 
 மநட்ரஜன்   -  3 % 

 கால்சியம்   -  2 % 

புவியில் உள்ள ேனிமங்ைளின் அளவு 

67.  புவியில் உள்ள ஆக்சிஜனின் அளவு  4 6 . 6 

68.  புவியில் உள்ள சிலிக்கனின் அளவு  2 7 . 7 

69.  புவியில் உள்ள அலுைினியத்தின் அளவு  8 . 1  

70.  புவியில் உள்ள இரும்பின் அளவு  5 . 0 

71.  புவியில் உள்ள கால்சியத்தின் அளவு  3 . 6  

72.  புவியில் உள்ள தசாடியத்தின் அளவு  2 . 8 

73.  புவியில் உள்ள வபாட்டாசியத்தின் அளவு  2 . 6 

74.  புவியில் உள்ள வைக்னசீியத்தின் அளவு  2 . 1  

75.  புவியில் உள்ள இதர தனிைங்களின் அளவு  2 . 5  
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ேனிமங்ைள் வகை 

76.  நீர்ைைாக உள்ள தனிைங்கள்   
அமற வவப்பநிமல – வைர்க்குரி, 
புதராைின் , 3௦° c – சீசியம், 
காலியம்  

77.  உதலாக தனிைங்கள்  72  

78.  அதலாக தனிைங்கள்  16 [அ] 17  

79.  உதலாகப் தபாலிகள்  தபாரான், சிலிகன், வசர்ைானியம்  

அறிந்துதைாள்தவாம் 

80.  ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்மத நீளத்திற்கு கம்பியாக நீட்டுதல்  80  கி . ைீ [ 50 மைல்   ] 

81.  நைது உடலில் உள்ள கார்பனின் அளமவக் வகாண்டு 
எவ்வளவு வபன்சில்களுக்கு மை நிரப்பலாம்  9,௦௦௦  

82.  வவட்டமுடியாத வபாருமளக்கூட வவட்ட பயன்படுவது மவரம் , வசனான் தலசர்  

83.  ஒரு சராசரி ைனிதனின் உடலில் உள்ள உப்பின் அளவு  25௦ கிராம்  

84.  அதிக உருகுநிமலக் வகாண்ட உதலாகம்  டங்ஸ்டன் [ 341௦° c ]  

85.  பலூன்களில் நிரப்பப்படும் வாயு  ெலீியம்  

86.  ஒளிரும் விளக்கு உருவாக்க பயன்படும் வாயு  கிரிப்டான்  

87.  ஒளிரும் குழல் விளக்குகளில் பயன்படும் வாயு  நியான்  

88.  டங்ஸ்டன் விளக்குகளில் நிரப்பப்படும் வாயு   ஆர்கன்  

89.  அதிக ஒளிரக்கூடிய விளக்குகளில் நிரப்பப்படும் வாயு  வசனான்  

90.  பற்பமசயில் பயன்படுத்தப்படும் வாயு  ப்ளூரின்  

91.  நீச்சல் குளத்தில் பயன்படும் வாயு  குதளாரின்  

92.  புற்றுதநாமய குணப்படுத்தும் கதிரியக்க தன்மை வாயு  ஆஸ்டமடன்  

ேனிமங்ைளுக்கு குரயீடு 

93.  நிலம், நீர், காற்று, வநருப்பு ஆகியவற்றிற்கு திண்ை வடிவில் 
குறியடீுகமள பயன்படுத்தியவர்கள்  

கிதரக்கர்கள்  

94.  வமரபடக் குறியடீுகளில் தனிைங்களின் வபயர்கமள 
குறிப்பிட்டவர்கள்  ஆல்வகைிஸ்ட் [அ] இரசவாதிகள்  

95.  பழங்காலத்தில் இரும்மப தங்கைாக ைாற்றும் கமல  அல்வகைி  

96.  தனிைங்களுக்கு வமரபடக் குறியடீு  ஜான் டால்டன் - 1808 

97.  தனிைங்களுக்கு ஆங்கில எழுத்துக்கள்  ஜான் தஜகப் வபர்சீலியஸ் - 1813 

அறிந்துதைாள்தவாம் 

98.  இரும்பு சல்மபடில் இரும்பு, சல்பரின் விகிதம்  7 : 4  

99.  நைக்கு வதரிந்த ைிகவும் வைன்மையான வபாருள்  டால்க் [ முகப்பூச்சுத் தூள் ] 

100.  நீர் உமறயும்தபாது அதன் பருைன் உயரும் சதவதீம்  1௦ % 

101.  பிளாஸ்டிக் வபாருள்களின் சிமதவுக் காலம்  5௦,௦௦௦ ஆண்டுகள்  

102.  கண்ணாடிமய கமரக்கும் அைிலம்  மெட்தரா ஃபுளூரிக் அைிலம்  
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ைாரங்ைள் 

103.  சாதாரண உப்பு  தசாடியம் குதளாமரடு  

104.  சர்க்கமர  சுக்தராஸ்  

105.  வராட்டிச் தசாடா [ தீயமணப்பு சாதனம் ] தசாடியம் மப கார்பதனட்  

106.  சலமவச் தசாடா [ கடின நீர் – வைன்னரீ் ] தசாடியம் கார்பதனட்  

107.  சலமவத் தூள்  கால்சியம் ஆக்ஸி குதளாமரடு  

108.  சுட்ட சுண்ணாம்பு [ சிவைண்ட், கண்ணாடி ] கால்சியம் ஆக்மசடு  

109.  நீற்றிய சுண்ணாம்பு  கால்சியம் மெட்ராக்மசடு  

110.  சுண்ணாம்புக் கல்  கால்சியம் கார்பதனட்  

வகுப்பு : 8             பருவம் : 2           பாடம் : 5 

அணு அகமப்பு 

அணு, விேி 

111.  கி.மு . 4௦௦ ஆம் ஆண்டுகளில் பருப்வபாருள்கள் 
அணுக்களாலானமவ எனக் கூறியவர்  

வடைாகிரிடியஸ்  

112.  வபாருண்மை அழிவின்மை விதி  லவாய்சியர் – 1774  

113.  ைாறாவிகித விதி  ப்வரௌஸ்ட் – 1779  

114.  நீரில் உள்ள ஆக்சிஜன், மெட்ரஜனின் நிமற விகிதம்  1 : 8 

115.  அர்த்தமுள்ள அணுக்வகாள்மக  ஜான் டால்டன் – 1803 – 1807 

116.  இளமைக் காலம் முதல் இறுதிக் காலம் வமர ஒவ்வவாரு 
நாளும் வவப்பநிமலமய பதிவு வசய்தவர்  ஜான் டால்டன் 

அடிப்பகடத் துைள்ைள் 

117.  எலக்ட்ரான் ைற்றும் ஐதசாதடாப்புகமள கண்டறிந்தவர்   தஜ . தஜ . தாம்சன்  

118.  குரூக் கதிர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு  1878 

119.  தகால்டுஸ்டீன் தசாதமன  1886 

120.  எலக்ட்ரானின் [ -1 ] அணுநிமற அலகு  0 . 00054   amu 

121.  புதராட்டானின் [ +1 ] அணுநிமற அலகு 1 . 00778  amu 
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விலங்ைியல் 

வகுப்பு பருவம் பாடம் தைள்வி 

7 

1 
1.  அன்றாட வாழ்வில் விலங்குகளின் பங்கு  1 - 5  

2. விலங்குகளின் உணவூட்டம்  6 - 9 

2 3. ைனித உடல் அமைப்பு ைற்றும் இயக்கம்  10 - 15 

3 4. விலங்குகள் சுவாசித்தல் 16 - 17 

8 
1 

5.  வளரிளம் பருவத்மத அமடதல்  18 - 23 

6.  நுண்ணுயிரிகள்  24 - 38 

2 7.  உடல் இயக்கங்கள்  39 - 45 

  

 

வகுப்பு : 7             பருவம் : 1           பாடம் : 1 

அன்றாட வாழ்வில் விலங்குைளின் பங்கு  

1.  
பசு  

பாலுக்காக வளர்க்கப்படும் பசு இனம்  வஜர்சி  
சில பசுக்கள் நாள், வருடத்தில் அளிக்கும் பால்  16 லி , 6௦௦௦ லி  

2.  
ஆடு  

காஷ்ைீர் சால்மவ  பஸ்ைினா சால்மவ  
ஆட்டில் இருந்து கம்பளிமய எடுக்கும் முமற பதயாகிளிப் – ஆஸ்திதரலிய விஞ்ஞானிகள்  

3.  

பட்டு 
பட்டின் சிறப்புப் வபயர்  இமழகளின் ராணி  
பட்மட முதன் முதலில் கண்டுபிடித்தவர்  மசலிங்சி தபரரசி (சீனா)  
உலக பட்டு உற்பத்தியில் இந்தியாவின் இடம்  2 ஆம் இடம்  
பட்டு வமககள்  ைல்வபரி [ சிறந்த பட்டு – வவளிர் ைஞ்சள் ] , 

டஸார் , எரி, முகா   
பட்டுப்புழு இமழமய எதிலிருந்து சுரக்கிறது  உைிழ்நீர்  
இளம் உயிரிக் கூட்டிற்குப் வபயர்  கக்கூன்  
கக்கூன் அமைக்கும் முன் உண்ணும் நாட்கள்  25 – 3௦ நாட்கள்  
தைிழ்நாட்டில் பட்டு உற்பத்தி  காஞ்சி, சிறுவந்தாடு, திருபுவனம், ஆரணி  
கூட்டிலிருந்து இமழபிரித்வதடுக்கும் முமற  சுருளுதல்  
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4.  

தேன ீவகைைள் – தேன்  
பாமறத் ததன ீ  ஏபிஸ் டார்தசட்டா  

சிறிய ததன ீ ஏபிஸ் புதளாரியா  

இந்தியத் ததன ீ ஏபிஸ் இண்டிகா  

இத்தாலிய இனம் ஏபிஸ் தைல்லிவபரா  

ஆண் ததன ீ டிதரான்  

ததனின் கூட்டுப் வபாருள்கள் சர்க்கமர – 75% நீர் - 11% தாதுஉப்பு – 8 % 

5.  

தைாழி 
தகாழி குஞ்சு வபாரிக்க எடுத்துக்வகாள்ளும் காலம்  21 நாட்கள்  

தைிழ்நாடு தகாழி வளர்ப்புத் துமற TAPCO 

முட்மட உற்பத்திமய அதிகரிக்க புரட்சி  வவள்ளிப் புரட்சி  

விலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட 
பதிவு வசய்யப்பட அமைப்பு 

புளூகிராஸ் 

வகுப்பு : 7             பருவம் : 1           பாடம் : 2 

விலங்குைளின் உணவூட்டம் 

6.  

மனிே தசரிமான மண்டலம் - உமிழ்நீர் [ மூன்று த ாடி ] , குடல் 
உைிழ் நீரில் உள்ள வநாதி  அமைதலஸ் [ ஸ்டார்ச் வசரிப்பதற்கு ] 
சிறுகுடலின் நீளம்  7 ைீட்டர்  
வபருங்குடலின் நீளம்  1.5.ைீட்டர்  
உணவு அமனத்து வசரிைான நிமலகமளயும் 
கடக்க சராசரியாக எடுத்துக்வகாள்ளும் தநரம் 

24 ைணி தநரம் 

7.  

மனிே பற்ைள் 
குழந்மதயாக இருக்கும்தபாது ததான்றுவது  பால்பற்கள் – 2௦  [ 7 அல்லது 8 வயது வமர ] 
வவட்டுப்பற்கள் [ உணமவ கடித்தல் ] 8 
தகாமரப்பற்கள் [ உணமவ வவட்டுதல் ] 4  
முன்கமடவாய் [ உணமவ வைல்லுதல் ] 8 
பின்கடவாய் [ உணமவ வைல்லுதல் ] 12   

8.  

அகசதபாடும் பாலூட்டிைள்  
பசு இமரப்மபயில் உணமவ தசகரிக்கும் இடம்  ரூைன்  
காணப்படும் ஒருவமக மப தபான்ற அமைப்பு 

[ சிறுகுடல், வபருங்குடல் இமடயில் ] 
சீக்கம் 

பற்களில் காணப்படும் தவதிப்வபாருள்  வசல்லுதலாஸ்  
ைட்டுதை வசரிப்பது  வசல்லுதலாஸ்  
ஒரு ைாடு ஏறக்குமறய ஒரு நாளுக்கு 
அமசதபாடுதல்  

40000 – 60000 முமற 

பறமவகளுக்கு இல்லாதது  பற்கள்  

பற்கள் வதாடர்ச்சியாக வளர்ந்து வகாண்டு 
இருக்கும் உயிரினம்  

எலி  
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வகுப்பு : 7             பருவம் : 2           பாடம் : 3 

மனிே உடல் அகமப்பு மற்றும் இயக்ைம் 

9.  
தோலுறுப்பு மண்டலம் 

நைது உடலின் ைிக கனைான உறுப்பு  ததால்  
நைது உடலில் உள்ள ததாலின் சராசரி எமட  7 கிதலா  

10.  தயாரிக்க உதவும் மவட்டைின்  மவட்டைின் D 

11.  

எலும்பு 
எலும்பின் நிறம்  வவண்ணிற சாம்பல்  
எலும்பில் 2 / 3 பங்கு  

எலும்பில் 1 / 3 பங்கு  
கனிைச் தசர்ைங்கள்  

கரிைச் தசர்ைங்கள்  

எலும்பின் மையம்  எலும்பு ைஜ்மஜ [ கடற் பஞ்சு ] 

எலும்பு ைஜ்மஜயில் உற்பத்தியாவது  
இரத்த சிவப்பணுக்கள், இரத்த 
வவள்மளயணுக்கள், இரத்தத் தட்டுகள்  

முகம் காட்டும் பல்தவறு உணர்ச்சிகளுக்கு   

காரணைான தமசகள்   
4௦ வமகயான தமசகள்  

எலும்பு ைண்டலத்தில் உள்ள எலும்புகள்  2௦6 எலும்புகள்  

12.  

மூன்று வகையான ேகசைள் 
1.எலும்புத் தமசகள்  வரியுமட 
2.வைன் தமசகள்  வரியற்ற 
3.இதயத் தமசகள்  இதயம்  

13.  

மருத்துவம் 
தைிழர் ைருத்துவ முமற  சித்த ைருத்துவம் 

சித்தி என்ற வசால்லின் வபாருள்  முடிவுற்ற தபரானந்தம்  

14.  

இயற்மக மூலிமக ைருந்துகளால் 
குணப்படுத்தும் முமற  

ஆயுர்தவத ைருத்துவம்  

[ வியப்பமடயமவக்கும் சிகிச்மச முமற ] 

ஆயுர் – வபாருள் ,  தவதம் – வபாருள்  உயிர்  ,    அறிவியல்  

நைது உடலில் உள்ள மூன்று நாடிகள்  வாதம், பித்தம், கபம்  

சித்த ைருத்துவத்தின் தந்மத, முதல் சித்தர் அகத்தியர்  

தொைிதயாபதி ைருத்துவம் – அறிமுகம்  சாமுவவல் ொனிைன் - 1796 

யுனானி ைருத்துவம் – அறிமுகம்  
ெிப்தபாகிதரட்டஸ் [ கிதரக்கம் ], 
தகலன் [ தராம் ] 

இரத்தத்தில் உள்ள குளுக்தகாஸ் அளவு  80  -  120  ைி.கி. / வட . லி  

வகுப்பு : 7             பருவம் : 3           பாடம் : 4 

விலங்குைள் சுவாசித்ேல் 

15.  
நுகரயீரல்  

நுமரயரீலுக்கு கீதழ உள்ள தமசத் வதாகுப்பு  உதரவிதானம்  
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வகுப்பு : 8             பருவம் : 1           பாடம் : 5 

வளரிளம் பருவத்கே அகடேல் 

16.  

விடகலப் பருவம்  
அதடாலசன்ஸ் வசால் பிறந்த வைாழி, வசால்  இலத்தீன் – அதடாலசதர  
குறல்வமளக்கு வழங்கப்படும் வபயர்  ஆடம்ஸ் ஆப்பிள்  
விடமலப் பருவத்மத 11 – 19 வமர எனக் கூறும் 
அமைப்பு  

உலக சுகாதார அமைப்பு  

17.  

நாளமில்லாச் சுரப்பி  
நாளைில்லாச் சுரப்பி ொர்தைான்கள் தநாய்கள்  

1.பிட்யூட்டரி  பிட்யூட்டரி குமறவு – குள்ளத்தன்மை  

அதிகம்  - அக்தரா வைகாலி   

2.மதராய்டு  மதராக்சின்  குமறவு – கிரிடினிசம்  

அதிகம்   - காய்டர் [ மு.க.க ] 
3.கமணயம்  லாங்கர்ொன் திட்டுக்கள்  

ஆல்பாவசல் – குளுக்ககான்  

படீ்டா வசல் – இன்சுலின்  
டயாபடிஸ் வைலிடஸ்  

4.அட்ரீனல்  அட்ரினலின்   

5.விந்தகம்  வடஸ்தடாஸ்டீதரான்   

6.அண்டச்சுரப்பி  ஈஸ்டிதராவஜன்   

18.  

அறிந்துதைாள்தவாம் 

இரு பாலருக்கும் சுரக்கும் அட்ரினலின் 
புரணிப்பகுதி ொர்தைான்   

ஸ்டிராய்டு ொர்தைான்  

வசல்களின் சுழற்சிக்குப் வபயர்  அதபாப்டாசிஸ்  

19.  

புற்றுதநாய் வகை – சிைிச்கச முகற  
ததால் புற்றுதநாயின் வபயர்  வைலதனாைா  
நுமரயரீல் , ைார்பு, ைலக்குடல் புற்றுதநாய்  கார்சிதநாைா –  
எலும்பு, வகாழுப்புப் பகுதி புற்றுதநாய் சார்தகாைா  
நிணநீர் முடிச்சுக்கள் பகுதி புற்றுதநாய் லிம்பதபாைா  
எலும்பு ைஜ்மஜ, இரத்த ஓட்டம் புற்றுதநாய் லுக்தகைியா  
நாளைில்லச் சுரப்பி புற்றுதநாய் அடிதனாைா  
புற்றுதநாமய குணப்படுத்தும் சிகிச்மச 
முமறகள்  

கீதைாவதரபி, தரடிதயாவதரபி  

ொர்தைானல் வதரபி   

20.  
ஆண், தபண் குதராதமாதசாம்ைள் 

ஆண், வபண் xx, xy 
வகுப்பு : 8             பருவம் : 1           பாடம் : 6 

நுண்ணுயிரிைள் 

21.  

கவரஸ்  
வார்த்மத ததான்றிய வைாழி, வபாருள்  இலத்தீன், நஞ்சு  

கண்டுபிடித்தவர், நாடு, ஆண்டு  ஐவதநாஸ்கி, ரஷ்யா, 1892  

சிறப்புப் வபயர்  
உயிருள்ளமவ, உயிரற்றமவகளின் 
எல்மலக்தகாடு  
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22.  

படிப்பு  
பாக்டீரியா பற்றிய படிப்பு  பாக்டீரியாலஜி  
மவரஸ்கள் பற்றிய படிப்பு  மவராலஜி  

பாசிகள் பற்றிய படிப்பு  மபக்காலஜி  
பூஞ்மசகள் பற்றிய படிப்பு  மைக்காலஜி  

23.  

விருந்தோம்பியின் அடிப்பகடயில் கவரஸ்ைளின் வகைப்பாடு 
மபட்தடாதபஜ்  தாவர மவரஸ்கள்  
மபதகாதபஜ்  பாசி மவரஸ்கள் 
சூதபஜ்  விலங்கு மவரஸ்கள் 
மைக்தகாதபஜ்  பூஞ்மச மவரஸ்கள் 

24.  

பாக்டீரியா  
ஆராய்ந்தவர்கள்  லூயி பாஸ்டியர், இராபர்ட் தகாச், 

லாட் லிஸ்டர்  
வசல்  புதராதகரியடிக் வசல்  
1 மைக்ரான் = 1/1௦௦௦ ைிைீ  
தவறு வபயர்  உயிரியல் துப்புரவாளர்கள்  

25.  

வடிவத்ேின் அடிப்பகடயில் பாக்டீரியாக்ைளின் வகைப்பாடு 
காக்கஸ்  உருமள வடிவம்  
தபசில்லஸ்  குச்சி வடிவம்  
ஸ்மபரில்லம்  சுருள் வடிவம்  
விப்ரிதயா  கால்புள்ளி வடிவம்  

26.  

ைகசயிகழ அடிப்பகடயில் பாக்டீரியாக்ைளின் வகைப்பாடு 
ஒற்மறக் கமசயிமழ வமக  ஒரு முமனயில் ஒரு கமசயிமழ  
இருமுமனக் கமசயிமழ வமக  ஒரு முமனகளிலும் கமசயிமழ  
ஏட்மரக்கஸ்  கமசயிமழகலற்றமவ  
ஒரு கற்மற கமசயிமழ வமக  கற்மறயான கசயிமழகள் ஒரு முமனயில்  
வபரிட்மரகஸ் கமசயிமழ வமக  வசல்மலச் சுற்றி கமசயிமழ  

27.  
பாசிைள்  

ஒரு வசல் பாசி கிளாைிதடாதைானஸ்  

28.  

பூஞ்கசைள்  
வராட்டி ைீது படரும் கரும் படலம்   மெபாக்கள்  
வராட்டிக்காளான் உடலம்  மைசீலியம்  
தவறு வபயர்  இயற்மக துப்புரவாளர்கள்  

29.  

தநாய்ைள்  
எண்டைீபா ெிஸ்டாலிடிக்கா  அைீபியாஸிஸ் [ இரத்த தபதி ] 
பிளாஸ்தைாடியம் மவவாக்ஸ்  ைதலரியா  
பிளாஸ்தைாடியம் பால்சிதபாரம்  ைதலரியா  
டிரிப்னதசாதைா தகம்ப்பியன்ஸ்  ஆப்பிரிக்காவின் உறக்க தநாய்  

30.  

மண் வளத்கே தபருக்கும் பாக்டீரியாக்ைள்  
அம்தைானியாமவ நிமலநிறுத்தும் பாக்டீரியா பாசில்லஸ் ரதைாஸஸ்  
மநட்ரிமபயிங் பாக்டீரியா   மநட்தராபாக்டர், மநட்தராதசாதைானாஸ்  
மநட்ரஜமன நிமலநிறுத்தும் பாக்டீரியா அசட்தடாபாக்டர், கிளாஸ்டிரிடியம் 
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31.  

பேப்படுத்தும் பாக்டீரியாக்ைள் 
ததயிமல, புமகயிமல, காப்பி, தகாக்தகா  பாசில்லஸ் வைகாதீரியம்  
சர்க்கமர கமரசலிளிருந்து வினிகர்  அசட்தடாபாக்டர் அவசட்டி  
ஆக்சாலிக் அைிலம் தயாரித்தல்  ஆஸ்வபர்ஜில்லஸ் மநகர்  
ஒரு வசல் புரதங்கள்  குதளாவரல்லா, ஸ்மபரிலினா   

32.  

பாக்டீரியா ோவர தநாய்ைள்  
தீங்குயிரி  தநாய்  
சாந்ததாதைானாஸ் சிட்ரி  சிட்ரஸ் தகன்கர்  
சூதடாதைானாஸ் வசாலதனசீயாரம்  வில்ட் தநாய் – உருமளக்கிழங்கு  
சாந்ததாதைானாஸ் ஒமரதச  பாக்டீரியல் பிமளட் – வநல்  

33.  

பூஞ்கச ோவர தநாய்ைள் 
தீங்குயிரி  தநாய்  
வசர்தகாஸ்தபாரா வபர்சதனட்டா  டிக்கா தநாய் – தவர்க்கடமல  
வசர்தகாஸ்தபாரா அராகிடிக்தகாலா  டிக்கா தநாய் – தவர்க்கடமல  
மபரிகுதலாரியா ஒமரசா  பாக்டீரியா வவப்புதநாய் – வநல்  

34.  

கவரஸ் ோவர தநாய்ைள் 
தீங்குயிரி  தநாய்  
உச்சிவகாத்து மவரஸ்  உச்சி வகாத்து தநாய் - வாமழ  
புமகயிமல பல வண்ண மவரஸ்  பலவண்ண தநாய் – புமகயிமல  
வவள்ளரி பல வண்ண மவரஸ் பலவண்ண தநாய் – வவள்ளரி  

35.  

அறிந்துதைாள்தவாம்  
வண்ணத்துப்பூச்சி ைற்றும் அமதச்சார்ந்த 
பூச்சியினங்களின் புழுக்கமள அழுக்கும் 
பாக்டீரியா  

தபசில்லஸ் துரிஞ்சின்சிஸ்  

குதளானிங் வாகனைாக வசயல்படுபமவ  மவரஸ்கள்  
நீர் ைலர்ச்சியால் உயிரினங்கள் அழிவதற்குப் 
வபயர்   

யூட்தராபிதகசன்  

பூைியில் ைனிதர்களின் ததமவமயப் பூர்த்தி 
வசய்யக் கூடிய அளவிற்கு அமனத்து 
வளங்களும் உள்ளன. ஆனால், ைனிதனின் 
தபராமசமய பூர்த்தி வசய்ய அல்ல. 

ைகாத்ைா காந்தி  

வகுப்பு : 8             பருவம் : 2           பாடம் : 7 

உடல் இயக்ைங்ைள் 

36.  

மூட்டுைளின் வகைைள் 
1.பந்துக்கிண்ண மூட்டு  ததாள் பட்மட, இடுப்பு எலும்புகள்  
2.கீல் மூட்டு  முழங்கால், முழங்மக  
3.வழுக்கு மூட்டு  கணுக்கள், உள்ளங்மக, ைார்பு  
4.முமள மூட்டு முதல், 2 வது கழுத்து முள் எலும்புகள்   

37.  
சட்டைத்ேில் எலும்புைள்  

அச்சுச் சட்டகம்  80 எலும்புகள்  
இமணயுருப்புச் சட்டகம்  126 எலும்புகள்  

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                   http://kalviamuthu.blogspot.com



 

 

P. U. M. SCHOOL, THAGARAKUPPAM, VELLORE DISTRICT - 632520 

26 

38.  

முதுதைலும்பு – பகுேிைள் – முள்தளலும்புைள் 

கழுத்து  7  

ைார்பு  12  

வயிறு  5  

இடுப்பு [ திருவகலும்பு ] 5  

எச்ச உறுப்பு [ வால் முள்வளலும்பு ] 4  

39.  

மார்புக்கூடு – விலா எலும்புைள் 
உண்மை விலா எலும்புகள்  1 – 7  

தபாய்விலா எலும்புகள்  8  -   10 
ைிதக்கும் விலா எலும்புகள்  11 – 12  

40.  

தபாது அறிவு  
நைது உடலின் நீளைான எலும்பு  வதாமட எலும்பு [ 45 வச . ைீ ] 
நைது உடலின் ைிகச்சிறிய எலும்பு  அங்கவடி எலும்பு [ உள் காது ] 
ைண்புழு ஒரு நிைிடத்திற்கு நகரும் வதாமலவு  25 வச . ைீ  
தைல்லுடலிகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பமவ   தைற்புறக்கூடு – தைண்டிலால்  

41.  

மீன் - நீந்துேல்  
வால் பகுதிமய அமசத்து நீந்தும் ைீன்  டின்னி ைீன்  
தைலும் கீழும் நீந்தும் ைீன்  பிமளயஸ் , பிளன்ட்ஸ்  
பக்கவாட்டில் அமசத்து நீந்தும் ைீன்  விலாங்கு ைீன்  
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ோவரவியல் 

வகுப்பு பருவம் பாடம் தைள்வி 

7 

1 

1. தாவரங்களின் உணவூட்டம்  1  - 1 

2.  தாவர புறஅமைப்பியல்  2 - 6 

3.  வமகப்பாட்டியல்  7 - 17 

2 4.  தாவரங்கள் சுவாசித்தல் 18 - 19 

3 
5. சூழ்நிமல ைண்டலம் 20 - 21 

6. நீர் – ஓர் அறிய வளம் 22 - 26 

8 
1 

7. பயிர்ப்வபருக்கமும் தைலாண்மையும் 27 - 30 

8. தாவர உலகம் 31 - 51 

2 9. காற்று, நீர், நிலம் ைாசுபடுதல்  52 - 54 

  

 

வகுப்பு : 7             பருவம் : 1           பாடம் : 1 

ோவரங்ைளின் உணவூட்டம்  

1.  

அறிந்துதைாள்தவாம் 
ஆல்கா , பூஞ்மச இமடதய - கூட்டுயிர் வாழ்க்மக   மலக்கன்கள்  

முழு விழுங்கு ஊட்டமுமறக்குப் வபயர்   ொதலாதசாயிக் ஊட்ட முமற  

அைீபா உணமவ விழுங்க பயன்படுத்தும் உறுப்பு  வபாய்க்கால்கள்  

வகுப்பு : 7             பருவம் : 1           பாடம் : 2 

புறஅகமப்பியல் உணவூட்டம் 

2.  

நீர்வாழ்த்தாவரங்கள் – வமககள் – எடுத்துக்காட்டு 
தனித்து ைிதக்கும் நீர்வாழ்த் தாவரங்கள்  ஆகாயத் தாைமர  

தவரூன்றி ைிதக்கும் நீர்வாழ்த் தாவரங்கள் அல்லி, தாைமர  

மூழ்கிய நீர்வாழ்த் தாவரங்கள் வாலிஸ்தனரியா  

3.  

ைலரின் பாகங்கள்  
ைலரின் முதல் பாகம்  புல்லி வட்டம்  

ைலரின் இரண்டாம் பாகம் [ பிரகாசைான நிறம் ] அல்லி வட்டம்  
ைலரின் மூன்றாம் பாகம் [ ஆண் பாகம் ] ைகரந்தத்தாள் வட்டம்  
ைலரின் நான்காம் பாகம் [ வபண் பாகம் ] சூலக வட்டம் 

Meena Samy
Typewritten Text
 கல்வி அமுது                                                                 http://kalviamuthu.blogspot.com



 

 

P. U. M. SCHOOL, THAGARAKUPPAM, VELLORE DISTRICT - 632520 

28 

4.  

அறிந்துவகாள்தவாம் 
தைிழ் நாட்டில் ைட்டுதை காணப்படும் ைலர் இனம் , 
கமடசியாக பூத்தது  

குறிஞ்சி ைலர் – 2௦௦6  

பிச்சாவரத்தில் காணப்படும் தாவர இனம்  அவிசின்னியா [ வவள்மள 
அமலயாற்றி ] 

5.  

இந்தியாவில் ைிகப்வபரிய ஆலைரம் உள்ள இடம்  

 [ வயது 2௦௦ ஆண்டுகள் ] [ விட்டம் 36௦ ைீட்டர் ] 
வகால்கத்தா – இந்தியத் தாவரவியல் 
ததாட்டம் [ 9௦௦ க்கும் தைல் தூண் 
தவர்கள் ] 

இமலயின் விட்டம் 7 அடி, ைலரின் அங்குலம் 12 - 16  அதைசான் அல்லி  
வவட்டுக்காயப் பூண்டின் வபயர்  ட்மரடாக்ஸ்  
தாவரங்களுக்கு உணர்வு உண்டு என்பமத கண்டறிந்தவர் , 
கருவி  

வஜகதீஸ் சந்திர தபாஸ்  

கிமரதசாகிராப் 

6.  

தைாத்துதவர், தோற்றுதவர், படர்க்தைாடி , ேண்டு பற்றுக்ைம்பி – எடுத்துக்ைாட்டு  
வகாத்து தவர்  டாலியா  
ததாற்று தவர் வாண்டா [ ஆர்கிட் ] 
படர்வகாடி  ஸ்தடாலன் – ஸ்ட்ராவபர்ரி  
தண்டு பற்றுக்கம்பி பாஸிப்புதளாரா  

வகுப்பு : 7             பருவம் : 1           பாடம் : 3 

வகைப்பாட்டியல் 

7.  

ைண்டறிந்ேவர்ைள் 

ஐந்துலக வமகப்பாடு  R . H . விட்தடக்கர், USA -  1969  
பாக்டீரியாமவ கண்டுபிடித்தவர், பாக்டீரியா இயலின் 
தந்மத. பாக்டீரியாமவ நுண்ணுயிரி என அமழத்தவர்  

ஆண்டன்வான் லூவன் ெூக்  

டச்சு – 1675  

தாவரங்கள், விலங்குகள் என பிரித்தரிந்தவர்  அரிஸ்டாட்டில்  

ைருத்துவ முக்கியத்துவத்தின் அடிப்பமடயில் 
உயிரினங்கமள பட்டியலிட்டவர்  ெிப்தபாகிவரட்டஸ்  

ைருத்துவத்தின் தந்மத  ெிப்தபாகிவரட்டஸ் 

வடிவம், வாழிடத்தின் படி வமகப்படுத்தியவர்கள்  அரிஸ்டாட்டில், திதயாப்ராஸ்டஸ்  

தாவரங்களுக்கு இருவசால் வபயரிடும் முமற கதராலஸ் லின்தனயஸ்  

வமகப்பாட்டியலின் தந்மத  கதராலஸ் லின்தனயஸ்  

சிற்றினம் என்ற வசால்மல அறிமுகப்படுத்தியவர்  ஜான் தர  

8.  

ைண்டறியப்பட்டுள்ள உயிரினங்ைள்  

வைானிரா உலக சிற்றினங்கள்  9௦௦௦ க்கும் தைல்  

புதராட்டிஸ்டா உயிரினங்கள்  59,95௦  

பூஞ்மசகள்  1,௦௦,௦௦௦  

தாவரங்களின்  2,89,640 

விலங்குகளின்  11,70,000 

9.  

பாக்டீரியா 

பாக்டீரியாவால் ஏற்படும் தநாய்கள்  
டிப்தீரியா, நிதைானியா, காசதநாய், 
வதாழுதநாய், பிதளக்,  

பாக்டீரியாக்களின் வடிவங்கள்  தகால் வடிவம், தகாள வடிவம், 
காற்புள்ளி வடிவம், சுருள் வடிவம்  

உலகில் ததான்றிய முதல் உயிரியாக நம்பப்படுவது  பாக்டீரியா  

ைனிதனின் குடலில் சராசரியாக உள்ள பாக்டீரியா  ஒரு கிதலா  
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10.  

பாக்டீரியா – ோவர தநாய்ைள் 
எலுைிச்மச  கழமல தநாய்  

உருமள   வமளய அழுகல் தநாய்  

ஆப்பிள்  தீ வவப்பு தநாய்  

தக்காளி  வாடல் தநாய்  

11.  

எல்கலக்தைாடு – வகுப்பு – தசல்சுவர் –ராணி  
தாவர விலங்குகளிமடதயயான ஒரு எல்மலக் தகாடு யூக்ளினா  

பாரைீசியம் எந்த வகுப்மப தசர்ந்தது  சிலிதயட்டா  

அைீபா எந்த வகுப்மப தசர்ந்தது சார்தகாடினா  

பூஞ்மசகளின் வசல்சுவர் எதனால் ஆனது  மகட்டின் [ கூட்டுச் சர்க்கமர ] 
ைருந்துகளின் ராணி  வபனிசிலின்  

12.  

சிற்றினங்ைள்  
நீர், நில வாழ்வன [ பிமரதயாஃமபட்டுகள் ]   24,000 

விமதகளற்றபூவாத்தாவரங்கள் [வடரிதடாஃமபட்டுகள் ] 10,000 

திறந்தவிமதத் தாவரங்கள் [ ஜிம்தனாஸ் வபர்ம்கள் ] 640 

மூடியவிமதத் தாவரங்கள் [ ஆஞ்சிதயாஸ்வபர்ம்கள் ] 2,55,000 

13.  

உயிரினம் எடுத்துக்ைாட்டு 

துமளயுடலிகள்  கடற்பஞ்சுகள்  

குழியுடலிகள்   மெட்ரா, வஜல்லி ைீன்  

தட்மடப்புழுக்கள்   நாடாப்புழு  

உருமளப்புழுக்கள்   அஸ்காரிஸ்  

வமளதமசப் புழுக்கள்  நீரிஸ், ைண்புழு  

14.  

உயிரினம் எடுத்துக்ைாட்டு 
கணுக்காலிகள்  பூரான், கரப்பான் பூச்சி, ததள்  

வைல்லுடலிகள்  நத்மத, ஆக்தடாபஸ், வசபியா  

முள்ததாலிகள்  நட்சத்திரைீன், கடல் வவள்ளரி  

முதுகுநாணுள்ளமவ ைீன், தவமள, ைனிதன் 

15.  
தபாது அறிவு  

ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் ைட்டும் பரவியுள்ள விலங்குகள் 
என்று கணக்கிட்டால் இந்திய ைாநிலங்களிதலதய  

தைிழ்நாடு முதலாவதாக உள்ள 
ைாநிலம்  

16.  

விலங்ைியல் தபயர்ைள்  

கரப்பான் பூச்சி  வபரிப்பிளாதனட்டானா அவைரிக்கானா   

வடீ்டு ஈ  ைஸ்கா வடாைஸ்டிகா  

தவமள  ரானா வெக்ஸாடாக்மடலா  

புறா  வகாலம்பா லிவியா  

17.  

ோவரவியல் தபயர்ைள்  
வசம்பருத்தி  மெபிஸ்கஸ் தராஸா மசனன்சிஸ்  

தக்காளி  மலதகாவபர்சிகான் எஸ்குலண்டம்  

உருமள  வசாலானம் டியுபதராசம்  

ைா  ைாஞ்சிஃவபரா இண்டிகா  

அரிசி  ஒமரசா சட்மடவா  

வகுப்பு : 7             பருவம் : 2           பாடம் : 4 

ோவரங்ைள் சுவாசித்ேல் 

18.  

வபாது அறிவு 
ைனிதன் ஒரு நிைிடத்திற்கு மூச்சு விடும் முமற  16 முதல் 18 முமற  
நுமரயரீலுக்கு கீதழ காணப்படும் தமசத் வதாகுப்பு  உதரவிதானம்  

சுண்ணாம்பு நீமர பால்தபால் ைாற்றும்  கார்பன் மட ஆக்மசடு  
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19.  

உயிரிகளில் சுவாசம் 
பூச்சிகள்  காற்றுத் துமளகள்  

ைீன்  வசவுள்  

தவமள  நுமரயரீல் ைற்றும் ததால்  

ைண் புழு  ததால்  

நாய்  நுமரயரீல்  

வகுப்பு : 7             பருவம் : 3           பாடம் : 5 

சூழ்நிகல மண்டலம் 

20.  

காடுகளில் ைமழ அளவு  

வவப்பைண்டல ைமழக்காடுகள்  190 வச.ைீ   
புல்வவளிப் பிரததசங்கள்  25 வச.ைீ   

பாமலவனங்கள்  25 வச.ைீ க்குக் குமறவு    

ைிதவவப்ப ைண்டலப் புல்வவளிப் பகுதி  25 வச.ைீ  முதல் 1௦௦ வச.ைீ வமர  

இமலயுதிர் காடுகள்  75 வச.ைீ முதல் 1௦௦ வச.ைீ வமர    

ஊசியிமலக்காடுகள்  2௦ வச.ைீ முதல் 6௦ வச.ைீ வமர    

தூந்திரப்பிரததசக் காடுகள்  25 வச.ைீ   

21.  
ஊசியிமல தவறுவபயர் – கடவுளின் முதற் தகாவில் 

ஊசியிமலக்காடுகளின் தவறுவபயர்  தபாரியல் காடுகள்  

கடவுளின் முதற்தகாவில்  காடுகள்  

வகுப்பு : 7             பருவம் : 3           பாடம் : 6 

நீர் - ஓர் அறிய வளம் 

22.  

சுற்றுச்சூழல் தினங்கள் 
உலக நீர் நாள்  ைார்ச் 22  

உலக நிலப்பரப்பு தினம்  பிப்ரவரி 2  

உலக காடுகள் தினம்  ைார்ச் 21  

புவி தினம்  ஏப்ரல் 22  

உலக சுற்றுச்சூழல் தினம்  ஜூன் 5  

இயற்மக வள தினம்  அக்தடாபர் 5  

இயற்மகப் பாதுகாப்பு தினம்  நவம்பர் 25  

23.  

அறிந்துவகாள்தவாம்  
ஒருநாளில் ஒரு ைனிதன் 5௦ லி நீமரப் [ 2 ½ வாளி ] 
பயன்படுத்துகிறான் என வதரிவிக்கும் அமைப்பு  

ஐ . நா சமப  

பூைியில் 3 % நன்னரீில் பனிக்கட்டியாக உள்ள நீர்  ¼ பங்கு  
நிலத்தடி நீமர அதிகம் பயன்படுத்தும் நாடு இந்தியா  உலக வங்கி கூற்று  
உலக நீரில் இந்தியாவில் உள்ள அளவு  4 % 
ஓர் ஆண்டிற்கு ஒரு ைனிதனுக்கு கிமடக்கும் நீர் 
அளவில் உலகில் இந்தியாவின் இடம்  

133 வது இடம்  

இந்தியாவில் ைீண்டும் புதுப்பிக்கக்கூடிய நீர் வளம் 
ஓராண்டில் எவ்வளவு சதுர கி.ைீ உள்ளதாக 
கணக்கிடப்பட்டுள்ளது  

1897 ச.கி.ைீ  

இந்தியாவின் கடுமையான நீர்ப்பற்றாக்குமற ஏற்படும் 
என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ள ஆண்டு  

2௦25  

இந்தியாவில் ைமழநீர் தசகரிப்பில் முன்தனாடி தைிழ்நாடு  

24.  
வசன்மன கடல்நீமர குடிநீராக்கும் திட்டங்கள் 

வடவசன்மனயின் கடல்நீமரக்குடிநீராக்கும் திட்டம் – 
திருவள்ளூர் ைாவட்டம்  

ைீஞ்சூர் – காட்டுப்பள்ளி  
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வசன்மன - கடல்நீமரக்குடிநீராக்கும் திட்டம் – காஞ்சிபுரம் 
ைாவட்டம்  

வநைிலி  

25.  
நீர் வபறப்படும் முமற 

தூய வடிநீர் வபறப்படும் முமற  பகுத்து வடித்தல் முமற  
குடிநீர்  தமலகீழ் சவ்வூடு பரவல்  

26.  

சிறப்பான கடல் நீர்  
2௦௦6 ஆம் ஆண்டு மும்மபயில் கடல்நீர் இனிப்பாக 
ைாறிய இடம்  

ைாகிம்  

2௦௦6 ஆம் ஆண்டு குஜராத்தில் கடல்நீர் இனிப்பாக ைாறிய 
கடற்கமர  

தீத்தல் கடற்கமர  

ைிக அதிக உப்புத்தன்மைமயக் வகாண்ட கடல்  சாக்கடல் - 1 லிட்டர் = 3௦௦ கிராம் உப்பு 

வகுப்பு : 8             பருவம் : 1           பாடம் : 7 

பயிர்ப்தபருக்ைமும் தமலாண்கமயும் 

27.  

இந்ேிய மக்ைள்தோகை தபருக்ைம் 
1991 – 2௦௦1 க்கு இடப்பட்ட காலத்தில் இந்திய 
ைக்கள்வதாமக வளர்ச்சிப் வபருக்கம்  

21 . 34 % 

இந்தியாவின் இந்த பயிர்கமளக் காட்டிலும் 
ைக்கள்வதாமக தவகைாக வளர்ந்துவகாண்டிருக்கிறது  

தகாதுமை ைற்றும் வநல்  

28.  

ைகளச்தசடி, ைகளக்தைால்லி  
அதிகைாக காணப்படும் கமளச்வசடிகள்  புல். அைராந்தஸ், காட்டு ஓட்ஸ்   

கமளக்வகால்லிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு  டாலதபன், வைட்டாக்தளார்,  

2, 4 – மடகுதளாதரா பனீாக்ஸி அசிடிக் 
அைிலம் [ 2 – 4 – D  ] 

29.  
அறுவகடத்ேிருநாள் 

அஸ்ஸாம்  பிகு  

தகரளா  ஓணம் நகன்யா தொலி 

30.  

தபாது அறிவு  
உலகிதலதய விவசாயபாசன கால்வாய்களில் நீளைான 
பாசனக் கால்வாய் , நீளம் நாடு   

காராகும் கால்வாய்  

13௦௦ கி. ைீ. - துர்க்தைனிஸ்தான்   

நீமர அதிக அளவு ததக்கிமவப்பதில் இந்தியாவிதலதய 
ைிகப் வபரிய நீர்த்ததக்கம்  

பரம்பிக்குளம் ஆழியாறு நீர்த்ததக்கம் 

[ உலகிலுள்ள முதல் பத்தில் ஒன்று ] 
இந்தியாவிலுள்ள வபரிய கால்வாய்களுள் ஒன்று 
குறிப்பிடுக. துவங்குைிடம் குறிப்பிடுக   

இந்திரா காந்தி கால்வாய்  

சுல்தான்பூர் – ெரிதக பாதரஜ்  

பசுமை புரட்சியின் தந்மத     எம். எஸ். சுவாைிநாதன் 

தைிழகத்தின் வநற்களஞ்சியம்  தஞ்சாவூர்  

விவசாயப் வபாருள்களின் தரத்மத நிர்ணயித்தல்  அக்ைார்க் தரக்கட்டுப்பாடு  

வகுப்பு : 8             பருவம் : 1           பாடம் : 8 

ோவர உலைம்  

31.  
பூஞ்கசைளின் உள்ளடக்ைம்  

தைால்டுகள் நாய்க்குமட அமடப்புக்குறிப் பூஞ்மச  பஃப் பந்துகள்  

32.  

உணவூட்ட அடிப்பகடயில் பூஞ்கசைளின் வகைப்பாடு 
ஒட்டுண்ணி பூஞ்மச பக்சீனியா  

சாறுண்ணி பூஞ்மச அகாரிகஸ், மரதசாபஸ்  

கூட்டுயிர் பூஞ்மச மலக்கன்கள், மைக்தகாமரசா  
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33.  

பூஞ்கசைள்  
உடல்  மைசீலியம் எனப்படும் மெபாக்கள்  

இதுவமர கண்டறியப்பட்டுள்ள பூஞ்மசகள்  1,௦௦,௦௦௦ க்கும் தைல்  

சுற்றுச்சூழமல உணர்த்தும் உயிர்க் காட்டிகள்  மலக்கன்கள்  

பகற்கனவு பூஞ்மச  கிளாவிஸ்வசப்ஸ் பர்பர்ரியா   

ஒற்மறச் வசல் பூஞ்மச  ஈஸ்ட்  

பல வசல் பூஞ்மச  மரதசாபஸ், அகாரிகஸ், 
அஸ்பர்ஜில்லஸ்   

34.  

பூஞ்கசைளின் வகைப்பாடு 
மசதகாமைதகாட்டா வராட்டி காளான்  

வபசிடிதயாமைதகாட்டா கணுவடி பூஞ்மச  

ஆஸ்தகாமைதகாட்டா தகாப்மபப் பூஞ்மச  

டியுவடதராமைதகாட்டா வபனிசிலியம்  

35.  
பூஞ்கசைள் -  குழந்கேைள் 

குழந்மதகளுக்கு ஒவ்வாமைமய ஏற்படுத்தும் ஆஸ்பரிஜில்லஸ்  

குழந்மதகமள ஒவ்வாமையிலிருந்து பாதுகாக்கும்  கிளாதடாஸ்தபாரியம்  

36.  
ோவர வகைப்பாடு  

பூவாத் தாவரங்கள் , பூக்கும் தாவரங்கள் வபனதராதகம்ஸ் , கிரிப்தடாதகம்ஸ் 

37.  பூவாத் ோவரங்ைளின் வகைப்பாடு  
தாதலாமபட்டுகள்  பிரதயாமபட்டுகள் வடரிட்தடாமபட்டுகள் 

38.  பூக்கும் ோவரங்ைளின் வகைப்பாடு  
ஜிம்தனாஸ்வபர்ம்கள்  ஆஞ்சிதயா ஸ்வபர்ம்கள் 

39.  ோதலாகபட்டுைளின் வகைப்பாடு 
பூஞ்மசகள்  பாசிகள்  

40.  பிரதயாகபட்டுைளின் வகைப்பாடு 
வெபாடிதக  ஆந்த்ததாவசரட்தட  ைஸ்மக  

41.  

பாசிைளில் இனப்தபருக்ைம் – எடுத்துக்ைாட்டு  
துண்டாதல்  ஸ்மபதராமகரா  
பாலிலா இனப்வபருக்கம்  ஸ்தபார்கள்  
பால் இனப்வபருக்கம் – ஏணி, பக்க இமணவு  ஸ்மபதராமகரா  
பால் உறுப்பு – ஆந்த்ரிடியம் , ஆர்க்கிதகானியம்  காரா  

42.  

பாசிைளின் வகைப்பாடு – வண்ணம் – நிறமி  
மசயதனாமபட்டா  - நீலப்பச்மச  மபதகாசயனின்  
குதளாதராமபட்டா  - பச்மச  பச்மசயம்  
தபதயாமபட்டா     - பழுப்பு  ப்யூதகாஸாந்தின்  
தராதடாமபட்டா    - சிவப்பு  மபதகாஎரித்ரின்  

43.  

தடரிட்தடாகபட்டுைளின் வகைப்பாடு – எடுத்துக்ைாட்டு  
மசலாப்ஸிடா  மசதலாட்டம்  
மலதகாப்ஸிடா [ கிளப் ைாஸ் ] மலதகாதபாடியம்  
ஸ்பனீாப்ஸிடா [ குதிமரவால் வபரணிகள் ] ஈக்யுசிட்டம்  
டீராப்ஸிடா  வநப்தராவலபிஸ்  

44.  

தபரணிைளின் பயன்ைள் 
உணவாகப் பயன்படுவது  ைார்ஸிலியா  
வயிற்றுப் பூச்சி அகற்றி  ட்ராப்வடரிஸ்  
ைருந்தாகப் பயன்படுவது  மலதகாதபாடியம்  
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45.  

ேிறந்ே விகேத்ோவரங்ைளின் வகைப்பாடு – எடுத்துக்ைாட்டு  
மசகதடல்ஸ் [ சிறகு வடிவ கூட்டிமல ] மசகஸ்  
ஜிங்க்தகாதயல்ஸ் [ விசிறி வடிவ இமல ] ஜிங்க்தகாமபதலாபா  
தகானிவபதரல்ஸ் [ ஊசி [அ] வசதில் இமல ] மபனஸ்  
நீட்தடல்ஸ் [ சிறிய தாவரக் கூட்டம் ] நீட்டம்  

  ிம்தனாஸ்தபர்ம்ைளின் பயன்ைள் 

46.  
ஆஞ்சிதயாஸ்தபர்ம்ைளின் வகைப்பாடு – எடுத்துக்ைாட்டு  

ஒரு வித்திமலத் தாவரம்  புல், வநல், தசாளம், தகாதுமை  
இரு வித்திமலத் தாவரம் அவமர, பட்டாணி, ைா  

47.  

தவரின் அகமப்பு 
தவரின் புறத்ததால்  மரதசாவடர்ைிஸ்  
கடத்துதல், தசைித்தல்  கார்வடக்ஸ்  
தவரிலிருந்து நீமர கடத்துபமவ  மசல குழாய்கள்  
இமலயிலிருந்து உணமவ கடத்துபமவ  ப்தளாயம்  
தவரின் மையப் பகுதி  பித் [ இருவித்திமலயில் இல்மல ] 

48.  

ேண்டின் அகமப்பு 
வைழுகுப் படலம்  க்யூட்டிகிள்  
புறத்ததால்  எபிவடர்ைிஸ்  

புறணி  கார்வடக்ஸ் [ தகாலன்மகைா, 
குதளாரன்மகைா, பாரன்மகைா ] 

49.  

பாசி 
அகர் அகர் தயாரிக்கப் பயன்படும் பாசி  வஜலிடியம், கிராஸிதலரியா  

அதயாடின் வபறப்படும் பாசி  தலைிதனரியா  

விண்வவளிப் பயணத்தில் பயன்படும் பாசி  குதளாவரல்லா மபவராதனாய்தடாஸா   

உலகில் தவகைாக வளரும் கடல்பாசி  
கலிதபார்னியா இராட்சத வகல்ப் –  

1 நாளில் 15 வச.ைீ  

ஒருகாலத்தில் குழந்மதகளுக்கு ஒருமுமற 
கால்சட்மடயாக பயன்பட்ட பிமரதயாமபட்டு  ஸ்பாக்னம் ைாஸ்  

வகுப்பு : 8             பருவம் : 2           பாடம் : 9 

ைாற்று, நீர், நிலம் மாசுபடுேல் 

50.  

மாசுக்ைள் 

எரிவபாருள் எரித்தல்  [ ெதீைாகுதளாபின் ] கார்பன் தைானாக்மசடு  

நிலக்கரி, விறகு எரித்தல்  [ உலக வவப்பம் ] கரியைில வாயு  

வாகனம் வவளிவிடும் புமக [ அைில ைமழ ] மநட்ரஜன் ஆக்மசடுகள்  

கந்தகம் எறிதல் [ கண் எரிச்சல் ] கந்தக மட ஆக்மசடு  

51.  

தபாது அறிவு 
பிளாஸ்டிக் வபாருளின் வணிகப்வபயர்  ஆல்காலிஜன்  
உயிரி பிளாஸ்டிக் எனப்படுவது  பாலி மெட்ராக்சி பியூட்டிதரட்  

கழிவு நீமர விமரவாக உறிஞ்சும் ைரங்கள்  மதல ைரங்கள்  

குளிர்சாதனப் வபட்டியிலிருந்து வவளிதயறும் வாயு  குதளாதரா புளுதரா கார்பன் [ CFC ]  

ஆண்டுக்கு கடலில் கலக்கும் எண்வணய்க் கழிவுகள்  1௦,௦௦௦,௦௦ டன்  

52.  

சுற்றுச்சூழல் சட்டங்ைள் 
நீர் [ ைாசு தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப்பாடு ] சட்டம்  1974  

காற்று [ ைாசு தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப்பாடு ] சட்டம் 1981 

சுற்றுப்புறச் சூழல் [ பாதுகாப்பு ] சட்டம்  1986 
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வரலாறு  

  

சமூக அறிவியல்

வரலாறு குடிமையியல் பபாருளாதாரம் புவியியல் 
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குடிகமயியல் 

வகுப்பு பருவம் பாடம் தைள்வி 

7 

1 

1.  நைது நாடு 1 - 94 

2. இந்திய அரசியலமைப்பும் சிறப்புக் கூறுகளும் 95 – 112 

2 3. அரசியல் கட்சிகள் 113 – 122 

3  

4. ஐக்கிய நாடுகள் அமவ 123 – 182 
5. குழந்மதகள் ைற்றும் வபண்களுக்கான 
சட்டங்களும், நலத்திட்டங்களும் 

183 – 202 

8 
1 

6. ததசிய ஒருமைப்பாடு 203 – 217 

7.  சமூக, வபாருளாதாரப் பிரச்சமனகள் 217 – 246 

2 8. ைனித உரிமைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சமபயும் 247 - 278 
 

 

வகுப்பு : 7             பருவம் : 1           பாடம் : 1 

நமது நாடு  
1.  உலக அளவில் விண்வவளி ஆய்வில் இந்தியாவின் இடம்   6 ஆம் இடம்  

2.  
உலக அளவில் நில அளவில் [ 32,87,263 சகிைீ ]  

இந்தியாவின் இடம் 
7 ஆம் இடம்  

3.  உலக அளவில் வதாழில் துமறயில் இந்தியாவின் இடம் 1௦ ஆம் இடம்  

4.  ஒரு சிறிய உலகம் என்று _______ நாட்மட அமழப்பார்கள்  இந்தியா 
5.  இந்தியாவின் வட பகுதியில் அமைந்துள்ளது எது ? இையைமலத்வதாடர்  
6.  இந்தியாவின் வதற்தக அமைந்துள்ள கடல் எது ? இந்தியப்வபருங்கடல்  
7.  இந்தியாவின் கிழக்தக அமைந்துள்ள கடல் எது ? வங்காள விரிகுடா  
8.  இந்தியாவின் தைற்தக அமைந்துள்ள கடல் எது ? அரபிக்கடல்  
9.  இந்திய எந்த அமரக் தகாளத்தில் அமைந்துள்ளது? வடக்கு  

10.  
இந்தியா எந்த வட அட்சக் தகாட்டிற்கு இமடயில்  

அமைந்துள்ளது  
8° 4’ முதல்  37° 6’ வமர 

11.  
இந்தியா எந்த கிழக்கு தீர்க்க தகாட்டிற்கு இமடயில் 

 அமைந்துள்ளது  
68°  7’ முதல்  97°  25 ‘  

வமர 
12.  இந்தியாவின் வைாத்த நில எல்மலயின் நீளம்  15,2௦௦ கி.ைீ   
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13.  வடக்கு வதற்காக இந்தியாவின் நீளம் 3214 கிைீ  

14.  கிழக்கு தைற்காக இந்தியாவின் நீளம் 2933 கிைீ 
15.  இந்திய கடற்கமரயின் நீளம்  7516 . 6 கிைீ  

16.  2௦11 இந்திய ைக்கள் வதாமக  121௦ . 2 ைில்லியன் 

17.  2௦11 இந்திய ைக்கள் வதாமகயில் ஆண்கள்  623 . 7 ைில்லியன் 

18.  2௦11 இந்திய ைக்கள் வதாமக வபண்கள்  586 . 5 ைில்லியன் 
19.  2௦11 இந்திய ைக்கள் வதாமக – ைக்கள் அடர்த்தி 1 ச கி ைீ  382 தபர்  
20.  2௦11 இந்திய ைக்கள் வதாமக கல்வியறிவில் வைாத்தம்  74 . ௦4 % 

21.  2௦11 இந்திய ைக்கள் வதாமக கல்வியறிவில் ஆண்கள்  82 . 14 % 

22.  2௦11 இந்திய ைக்கள் வதாமக கல்வியறிவில் வபண்கள்  65 . 46 % 
23.  உலகின் ைிகப்வபரிய ைக்களாட்சி நாடு எது ? இந்தியா 

24.  இந்தியா எந்த அமைப்பின்படி வசயல்படுகிறது ? பாராளுைன்றம் 
25.  உலகின் ைிக நீண்ட எழுதப்பட்ட அரசியல் அமைப்பு  இந்திய அரசியல் அமைப்பு  

26.  இந்திய அரசியல் அமைப்பு நமடமுமறக்கு வந்த நாள்  26 . 1 . 195௦  

27.  இந்தியாவின் முதன்மைக் குடிைகன்  குடியரசுத் தமலவர்  

28.  இந்தியாவில் உள்ள ைாநிலங்களின் எண்ணிக்மக  28  +  1  

29.  இந்தியாவில் உள்ள யூனியன் பிரததசங்களின் எண்ணிக்மக  6 + 1  

30.  குடியரசுத் தமலவமர ததர்ந்வதடுக்கும் ததர்தல் முமற  ைமறமுகத் ததர்தல்  

31.  குடியரசுத் தமலவர் ததர்தலில் தபாட்டியிட வயது?   35  

32.  
மைய அரசின் உயர் அதிகாரிகள் அமனவமரயும் யார் 
நியைனம் வசய்கிறார் ? 

குடியரசுத் தமலவர் 

33.  
குடியரசுத் தமலவர் இல்லாததபாது அவரது பணிமய 
வசய்பவர்  

துமண க் குடியரசுத் தமலவர்  

34.  
குடியரசுத் தமலவருக்குப் பதவிப்பிரைாணம் 
வசய்துமவப்பவர்  

உச்சநீதிைன்ற தமலமை நீதிபதி  

35.  பிரதைருக்கு பதவிப்பிரைாணம் வசய்துமவப்பவர்  குடியரசுத் தமலவர்   

36.  
இந்தியப் பாராளுைன்ற அமைப்பின்படி உண்மையான 
அதிகாரம் வபற்றவர்  

பிரதைர்  

37.  பிரதைமர நியைனம் வசய்பவர்  குடியரசுத் தமலவர் 

38.  ைத்திய சட்டைன்றம் அமழக்கப்படுவது   பாராளுைன்றம் [அ] நாடாளுைன்றம்  

39.  
ைக்களால் தநரடியாகத் ததர்ந்வதடுக்கப்படும் [ வயது 
வந்ததார் வாக்குரிமைப்படி ] உறுப்பினர்கள் வகாண்ட அமவ  

ைக்களமவ  

[ தலாக்சபா அல்லது கீழ் அமவ ] 
40.  ைக்களமவயின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக   543 + 2 = 545  

41.  
ைக்களமவயில் நியைிக்கப்படும் ஆங்கிதலா இந்திய 
உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக  

2 தபர்  

42.  
ைமறமுகைாக ததர்ந்வதடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் வகாண்ட 
அமவ  

ைாநிலங்களமவ  

[ இராஜ்ய சபா அல்லது தைலமவ ] 
43.  ைாநிலங்களமவ உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக  238  +   12  = 250 

44.  
ைாநிலங்களமவ உறுப்பினர்களில் குடியரசுத் தமலவரால் 
நியைிக்கப்படுபவர்கள்   

12 தபர்  

45.  ைத்திய அரசு தமலமை வழக்கறிஞர்  அட்டர்னி வஜனரல்  

46.  ைாநில அரசு தமலமை வழக்கறிஞர் அட்வதகட் வஜனரல்   

47.  ைாநிலத்தின் அரசியலமைப்புத் தமலவர்  ஆளுநர்  
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48.  ஆளுநமர நியைனம் வசய்பவர்  குடியரசுத் தமலவர்  

49.  ஆளுநராக நியைனம் வசய்வதற்கான வயது  35  

50.  முதலமைச்சமர நியைனம் வசய்பவர்  ஆளுநர்  

51.  முதலமைச்சருக்கு பதவிப்பிரைாணம் வசய்துமவப்பவர் ஆளுநர்  
52.  ஆளுநருக்கு பதவிப்பிரைாணம் வசய்துமவப்பவர்  உயர் நீதிைன்ற தமலமை நீதிபதி  

53.  

ஆந்திரப்பிரததசம், பகீார், ஜம்மு – காஷ்ைீர், கர்நாடகம், 
ைகாராஷ்டிரம் ைற்றும் உத்திரப்பிரததசம் ஆகிய 
ைாநிலங்களில் சட்டைன்ற முமற  

ஈரமவ சட்டைன்றம்  

54.  தற்தபாது உச்சநீதிைன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்மக  1 + 3௦ = 31  

55.  இந்தியாவில் உள்ள உயர் நீதிைன்றங்களின் எண்ணிக்மக  21  

56.  

இந்தியாவில் உள்ள 21 உயர் நீதிைன்றங்களில் இரண்டு 
அல்லது அதற்கு தைற்பட்ட ைாநிலங்களுக்குப் வபாதுவானது 
எத்தமன ?  

3  

57.  நைது ததசியக் வகாடியின் நீள, அகல விகிதம்  3 : 2  

58.  ததசியகீதம் இயற்றப்பட்ட வைாழி   வங்கவைாழி  

59.  ததசியப் பாடல் இயற்றப்பட்ட வைாழி  [ வந்தத ைாதரம் ] சைஸ்கிருதம் 

60.  ததசியக்வகாடியில் காவி நிறம் பிரதிபலிப்பது     தியாகம், மதரியம் 

61.  ததசியக்வகாடியில் வவண்மை நிறம் பிரதிபலிப்பது  உண்மை 

62.  ததசியக்வகாடியில் கருநீல நிறம் பிரதிபலிப்பது  அமைதி, வசழுமை  

63.  ததசியக்வகாடியில் பச்மச நிறம் பிரதிபலிப்பது   வளைான நிலம், வசழிப்பு, பசுமை       

64.  ததசியகீதம் பிரதிபலிப்பது தாய்நாட்டின் வபருமை, புகழ் 

65.  ததசியச்சின்னம்  சாராநாத் தூண் சிங்க உருவை 

66.  ததசியச்சின்னம் பிரதிபலிப்பது அதிகாரம், கம்பரீம் 
67.  ததசியப்பறமவ [ ையில் ] பிரதிபலிப்பது நாட்டின் இயற்மக அழகு 

68.  ததசிய விலங்கு [ புலி ] பிரதிபலிப்பது வலிமை, திறமை, ைிகுந்த ஆற்றல் 

69.  ததசிய ைலர் [ தாைமர ] பிரதிபலிப்பது நாட்டின் ஒற்றுமை 

70.  ததசிய ைரம் [ ஆலைரம் ] பிரதிபலிப்பது 
ஒரு குமடயின்கீழ் ஒன்றிமணக்கும்  

அமடயாளம் 

71.  
ததசியக்வகாடி அங்கீகரித்த நாள்  

[ சுதந்திரம் வபறுவதற்கு 3 வாரத்திருக்கு முன் ]  
22 . 7 . 1947 

72.  ததசியகீதம் அங்கீகரித்த நாள்   24 . 1 . 195௦ 

73.  ததசியச்சின்னம் அங்கீகரித்த நாள்   26 . 12 . 195௦ 

74.  ததசியகீதம் முதலில் பாடப்பட்ட இடம் , நாள்  
27 . 12 . 1911  

[கல்கத்தா INC  ைாநாடு] 

75.  ததசியப் பாடல் முதலில் பாடப்பட்ட இடம்   
1896    

[  கல்கத்தா INC ைாநாடு ] 
76.  ததசியப் பாடல் முதலில் பாடியவர்  இரவநீ்திரநாத் தாகூர் 

77.  ததசியகீதம் உணர்த்தும் அறச்வசய்தி   
ததசிய ஒற்றுமை,  

ஒருமைப்பாடு 

78.  
ததசியச்சின்னத்தில் இடது புறத்தில் உள்ள குதிமர  
உணர்த்தும் அறச்வசய்தி   

ஆற்றல், தவகம் 

79.  
ததசியச்சின்னத்தில் ைத்தியில் உள்ள சக்கரம் உணர்த்தும் 
அறச்வசய்தி   

தர்ைம், அறவழி  
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80.  
ததசியச்சின்னத்தில் வலது புறத்தில் உள்ள காமள   
உணர்த்தும் அறச்வசய்தி   

கடின உமழப்பு, உறுதி   

81.  ததசியகீதம் பாடும் தநரம்       52 வினாடிகள் 

82.  
ததசியச்சின்னத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள வாசகம் 

 [ வாய்மைதய வவல்லும் ] 
சத்யதைவ வஜயதத  

83.  ததசியப் பாடல் எழுதிய நூல் , ஆண்டு     ஆனந்த ைடம் - 1882   

84.  ததசிய விலங்காக முதலில் ததர்வுவசய்யப்பட்டது     சிங்கம்  

85.  இந்திய இலக்கியங்களில் உயர்வாக தபசப்படும் பறமவ   ையில் 

86.  புராண இலக்கியங்களில் முக்கிய இடம் வபற்ற ைலர்      தாைமர  

87.  ததசிய ைரம்  ஆலைரம் 

88.  ததசியப் பழம்  ைா 

89.  ததசிய விமளயாட்டு  ொக்கி 
90.  ததசிய ஆறு   கங்மக 
91.  ததசிய நாள்காட்டி  சாகா காலப் பிரிவு 
92.  இந்தியா சுதந்திரம் வபற்ற ஆண்டு  15 . 8 . 1947 
93.  இந்திய உச்ச நீதிைன்றம் அமைந்துள்ள இடம்  வடல்லி  

94.  தைிழ்நாட்டில் உயர் நீதிைன்றம் அமைந்துள்ள இடம் வசன்மன  

வகுப்பு : 7             பருவம் : 1           பாடம் : 2 

இந்ேிய அரசியலகமப்பின் சிறப்புக் கூறுைள்  

95.  
இந்திய அரசியலமைப்மப உருவாக்க அரசியல் நிர்ணய 
சமப ஏற்படுத்த பரிந்துமர வசய்த அமைப்பு  

அமைச்சரமவத் தூதுக்குழு  

96.  அரசியல் நிர்ணய சமபயின் முதல் கூட்டம்  9 . 12 . 1946  
97.  அரசியல் நிர்ணய சமபயின் முதல் தமலவர்  டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ொ  
98.  அரசியல் நிர்ணய சமபயின் அடுத்த தமலவர்   டாக்டர் ராதஜந்திர பிரசாத் 

99.  
அரசியல் நிர்ணய சமப வமரவுக் குழுத் தமலவராக 
ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டவர் ,  நாள்   

அம்தபத்கார் ,  

29 . 8 . 1947  
100.  இந்திய அரசியலமைப்பின் சிற்பி  அம்தபத்கார் 

101.  
அரசியல் வமரவுக் குழு எத்தமன நாடுகளின் அரசியல் 
அமைப்மபஆராய்ந்தது   

6௦ நாடுகள்  

102.  அரசியல் நிர்ணய சமபயின் கமடசி கூட்டம் 24 . 1 . 195௦  
103.  அரசியலமைப்புச் சட்டம் நமடமுமறப்படுத்தப்பட்ட நாள் 26 . 1 . 195௦  
104.  இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தமலவர்  டாக்டர் . இராதஜந்திர பிரசாத்  

105.  இந்தியாவின் முதல் பிரதைர்  ஜவெர்லால் தநரு  

106.  சட்டைியற்றப்பட்ட கூட்டங்கள் , கலந்துமரயாடல்கள்  11 , 114  
107.  சட்டைியற்ற ததமவப்பட்ட காலம்  2 ஆண்டுகள், 11 ைாதங்கள் 18 நாட்கள் 

108.  
1929 INC தீர்ைானத்தின்படி பூரண சுயராஜ்ஜியம்  

வகாண்டாடப்பட்ட நாள்   
26 . 1 . 193௦  

109.  
இந்திய அரசியல் அமைப்பின் பாகங்கள் , அட்டவமணகள், 
சரத்துகளின் எண்ணிக்மக 

22 – 12 – 449  

110.  அடிப்பமட உரிமைகள் எத்தமன வமகப்படும்  6  
111.  அரசியல் வநறிமுமறக் தகாட்பாடுகளின் வமககள்  4  
112.  அடிப்பமடக் கடமைகள் வைாத்தம் எத்தமன  11  
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வகுப்பு : 7             பருவம் : 2           பாடம் : 3 

அரசியல் ைட்சிைள் 

113.  
ைக்களாட்சி என்பது ைக்களால் ைக்களுக்காக ைக்கதள  

ஏற்று நடத்தும் அரசு  எனக் கூறியவர்  
ஆபிரகாம் லிங்கன்  

114.  ைக்களாட்சியின் முதுவகலும்பாக வசயல்படுவது   அரசியல் கட்சிகள்  
115.  கட்சியின் உயர்நிமலப் பதவி  தமலவர்  
116.  ைக்களாட்சியில் வவளிப்பமடயாக வசயல்படும் அமைப்பு எது ? அரசியல் கட்சி 
117.  அரசியல் கட்சியானது-- நிர்வாக அமைப்மபக் வகாண்டுள்ளது  படிநிமல 
118.  கட்சி முமறகள் எத்தமன வமகப்படும்  3  
119.  ஒரு கட்சி ஆட்சி முமற நமடவபறும் நாடு  ரஷ்யா  
120.  இருகட்சி ஆட்சி முமற நமடவபறும் நாடு அவைரிக்கா, இங்கிலாந்து  

121.  பலகட்சி ஆட்சி முமற நமடவபறும் நாடு 
இந்தியா, பிரான்சு,  

இத்தாலி, இலங்மக  
122.  ததசியக் கட்சிகளுக்கான அங்கீகாரம்  4 ைாநிலத்தில் ைாநிலக்கட்சி  

வகுப்பு : 7             பருவம் : 3           பாடம் : 4 

ஐக்ைிய நாடுைள் அகவ 

123.  இரண்டாம் உலகப்தபார் நமடவபற்ற ஆண்டுகள்  1939  -  1945 
124.  இரண்டாம் உலகப்தபாரில் உயிரிழந்தவர்கள்  5௦ ைில்லியன் தபர் 

125.  முதல் உலகப்தபாரின் முடிவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு   பன்னாட்டுக் கழகம்  

126.  அட்லாண்டிக் சாசனத்தில் மகவயழுத்திட்டவர்கள் 
பிராங் .டி ரூஸ்வவல்ட் ,  

வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்  
127.  அட்லாண்டிக் சாசனம் மகவயழுத்தான கப்பல்  வெச். எம். எஸ். தவல்ஸ் பிரின்ஸ்  
128.  அட்லாண்டிக் சாசனம் மகவயழுத்தான நாள்  14 . 8 . 1941 
129.  ஐக்கிய நாடுகள் என்ற வபயமர உருவாக்கியவர்  பிராங்க்ளின் டி ரூஸ்வவல்ட் 

130.  26 நாடுகள் அட்லாண்டிக் சாசனத்தில் மகவயழுத்திட்ட நாள் 1 . 1. 1942  

131.  
முதன் முதலில் ஐக்கிய நாடுகள் என்ற வபயர்  

அதிகாரபூர்வைாக பயன்படுத்தப்பட்ட நாள்   
1 . 1. 1942  

132.  
ஐக்கிய நாடுகள் அமவயின் சாசனத்மத எழுதுவதற்காக 

கூட்டப்பட்ட ைாநாடு நமடவபற்ற இடம், ஆண்டு   
சான்பிரான்சிஸ்தகா  

25 . 4 .  1945  

133.  
ஐக்கிய நாடுகள் அமவ உருவாக்குவதற்கு முன் 

ைாஸ்தகாவில் ைாநாடு கூட்டப்பட்ட ஆண்டு  
30. 10 . 1943 

134.  
ஐக்கிய நாடுகள் அமவ உருவாக்குவதற்கு முன்  

வடக்ரான் ைாநாடு கூட்டப்பட்ட ஆண்டு 
1 . 12 . 1943 

135.  
ஐக்கிய நாடுகள் அமவ உருவாக்குவதற்கு முன்  

டம்பர்டன் ஓக்ஸ் முதல் ைாநாடு கூட்டப்பட்ட ஆண்டு 
21 . 9 . 1944   

136.  
ஐக்கிய நாடுகள் அமவ உருவாக்குவதற்கு முன்  

டம்பர்டன் ஓக்ஸ் இரண்டாவது ைாநாடு கூட்டப்பட்ட ஆண்டு  
7 . 10 . 1944 

137.  
ஐக்கிய நாடுகள் அமவ உருவாக்குவதற்கு முன் 

யால்டா ைாநாடு கூட்டப்பட்ட ஆண்டு 
11 . 12 . 1945 

138.  
அட்லாண்டிக் சாசனத்தில் 5௦ நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் 
மகவயழுத்திட்ட நாள்  

26 . 6 . 1945  

139.  ஐக்கிய நாடுகள் சமப வசயல்பாட்மடத் வதாடங்கிய நாள்  24 . 1௦ . 1945  
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140.  ஐக்கிய நாடுகள் சமபயில் 192 வது நாடாக தசர்ந்த நாடு  தைான்டவநக்ரா [ 2௦௦6 ] 
141.  ஐக்கிய நாடுகள் சமபயில் 193 வது நாடாக தசர்ந்த நாடு  வதற்கு சூடான் [ 2௦11 ] 
142.  ஐக்கிய நாடுகள் சமபயில் 194 வது நாடாக தசர்ந்த நாடு  பாலஸ்தீனம்   
143.  ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் தமலமையகம் உள்ள இடம்  நியூயார்க் – ைன்ொட்டன்  

144.  ஐ . நா . இலச்சிமனயில் உள்ள வட்டங்கள்  5 உள்வட்டங்கள் 

145.  

ஐ . நா . இலச்சிமனயில் உள்ள உலகப்படம் எவ்வாறு 
அமைந்துள்ளது  

 

வடதுருவத்தில் இருந்து பார்த்தால்  

வதரியும் உலகப்படம் 

146.  ஐ . நா . இலச்சிமனயில் உள்ள இமல  ஆலிவ் இமல 

147.  
ஐ . நா . சமபயின் இலச்சிமனயில் உள்ள  

ஆலிவ் இமல எமதக் குறிக்கிறது ?  
உலக அமைதி 

148.  ஐ . நா . வபாது வைாழிகள்  
ஆங்கிலம், பிவரஞ்சு, ஸ்பானிஷ்,  

ருஷியன், சீனவைாழி, அதரபிய வைாழி   
149.  ஐ . நா . வகாடியின் நிறம்  வவளிர்நீலம் 
150.  ஐ . நா . வபாதுப்தபரமவ  கூடும் ைாதம்  வசப்டம்பர் 
151.  ஐ.நா. தபரமவயின் முக்கிய கூட்டம் கூடும் ைாதம்  ஜூமல 

152.  
ஐ . நா . பாதுகாப்பு தபரமவயில் நிரந்தர, நிரந்தரைற்ற 
உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக  

5 , 1௦  

153.  
ஐ . நா . பாதுகாப்பு தபரமவயில் நிரந்தரைற்ற  

உறுப்பினர்களின் பதவிக் காலம்  
2 ஆண்டுகள்  

154.  
ஐ . நா . சமூகப் தபரமவயில் ஒவ்வவாரு  

3 ஆண்டிலும் பதவி விலகும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக [அ] 44  
54  

155.  ஐ.நா. அறங்காவலர் தபரமவயில் உறுப்பினர்கள் 7  
156.  ஐ . நா . நீதிைன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்மக   15  

157.  
ஐ . நா . சமபயின் அமனத்து அமைப்புகளின்  

ைிக முக்கியைான அங்கம் ---------  
வபாதுப்தபரமவ 

158.  
ஒவ்வவாரு உறுப்பு நாடுகளும் ஐ . நா . சமபயின் 
தபாதுப்தபரமவக்கு எத்தமன   

5 

159.  ஐ . நா . வபாதுப்தபரமவயின் தவறுவபயர்   ைனித இனப் பாராளுைன்றம் 

160.  

அமைதி, பாதுகாப்பு, புதிய உறுப்பு நாடுகமளச் தசர்த்தல்,  

வரவு, வசலவு திட்டங்கமள நிமறதவற்ற எத்தமன பங்கு, 
உறுப்பினர்களின் ஆதரவு ததமவ ? 

2 / 3 

161.  
1954 ஆம் ஆண்டு ஐ . நா . வபாதுப்தபரமவக்கு  தமலவராக 
ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட இந்தியர்     

திருைதி .விஜயலட்சுைி பண்டிட் 

162.  
ஐ . நா . பாதுகாப்பு தபரமவயில் நிரந்தரைற்ற உறுப்பினராக 
இந்தியா ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட ஆண்டு 

2௦1௦ 

163.  VETO POWER வபற்ற 5 நாடுகள்  FRACE  

164.  
ஐ . நா . அறங்காவலர் தபரமவயால் நிர்வகிக்கப்பட்ட 

11 நாடுகள் தன்னாட்சி வபற்ற ஆண்டு  
1994 

165.  ஐ . நா . நீதிைன்றம் அமைந்துள்ள இடம்     திதெக் – ொலந்து 

166.  

பாதுகாப்புப் தபரமவயின் பரிந்துமரயின்படி, வபாதுச் வசயலர் 
ைற்றும் பன்னாட்டு நீதிைன்ற நீதிபதிகள் ஆகிதயாமர  

நியைனம் வசய்வது எந்த அமைப்பின் முக்கிய வசயல்பாடு?   
வபாதுப்தபரமவ 

167.  
ஐ . நா . சமபயின் ஆண்டு வரவு, வசலவு  

திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் தபரமவ எது?  
வபாதுப்தபரமவ 



 

 

P. U. M. SCHOOL, THAGARAKUPPAM, VELLORE DISTRICT - 632520 

41 

168.  ஐ . நா . சமபயின் இரண்டாவது முக்கிய அமைப்பு  வபாதுப்தபரமவ 

169.  ஐ . நா . சமபயின் நிர்வாக அமைப்பாக விளங்குவது எது?   வபாதுப்தபரமவ 

170.  ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் தற்தபாமதய தமலவர்  பான் கி மூன் [ 2௦௦7 – 2 வது முமற ] 

171.  ஐக்கிய நாடுகள் சமபயில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் 75௦௦ தபர் 

172.  ஐ. நாடுகள் சமபயின் சிறப்பு நிறுவனங்கள் எத்தமன ? 3௦ 

173.  
ஐ . நா . அகதிகளுக்கான தைலாண்மை நிறுவனம்  

[ UNCHR ] தநாபல் பரிசு வபற்ற ஆண்டுகள்  
1954 -  UNCHR 1981 -  UNCHR 

174.  
ஐ . நா . சமபயின் முயற்சியால் ஈரானிலிருந்து 

ரஷ்யப்பமடகள் திரும்பப் வபறமவத்த ஆண்டு  
1946 

175.  
ஐ . நா . சமபயின் முயற்சியால் டச்சு பிடியிலிருந்து 
இந்ததாதனஷியா விடுதமல வபற்ற ஆண்டு  

1947 

176.  
ஐ . நா . சமபயின் முயற்சியால் சூயஸ் கால்வாய்  

பிரச்சமன முடிவுக்கு வந்த ஆண்டு  
1956 

177.  
ஐ . நா . சமபயின் முயற்சியால் ைத்திய கிழக்கு நாடுகள்  

பிரச்சமன முடிவுக்கு வந்த ஆண்டு  
1962 

178.  
ஐ . நா . சமபயின் முயற்சியால் கியுபா ஏவுகமண 

பிரச்சமன முடிவுக்கு வந்த ஆண்டு  
1973 

179.  
ஐ . நா . சமபயின் முயற்சியால் ஈரான் – ஈராக்  

தபார் முடிவுக்கு வந்த ஆண்டு  
1988 

180.  
ஐ . நா . சமபயின் முயற்சியால் ஆப்கனிலிருந்து 

ரஷ்யப்பமடகள் திரும்பப் வபறமவத்த  
1989 

181.  
ஐ . நா . சமபயின் முயற்சியால் குமவத்துக்கு  

தைலாண்மை வபற்றுத்தந்த ஆண்டு   
1990 

182.  

ஐ . நா . சமபயின் முயற்சியால் கம்தபாடியா,  

எல் சால் தவடர், வகளட்டதைலா, வைாசாம்பிக் நாடுகளில் 
உள்நாட்டுப் தபார் முடிவுக்கு வந்த ஆண்டு  

1990 

வகுப்பு : 7             பருவம் : 3           பாடம் : 5 

குழந்கேைள் மற்றும் தபண்ைளுக்ைான சட்டங்ைளும், 

நலத்ேிட்டங்ைளும் 

183.  குழந்மதகள் பாதுகாப்பு, வளர்ச்சி சட்டப் பிரிவு  39 [ f ]  

184.  
குழந்மதகளின் அடிப்பமட உரிமை, குழந்மதத் வதாழிலாளர் தமட 
சட்டத்தின் சரத்து   

சரத்து 24  

185.  14 வயதுவமர இலவச கட்டாயக் கல்வி  பிரிவு 45  

186.  
குழந்மதகள் கல்வி உரிமை  

[தகாபாலகிருஷ்ண தகாகதலவின் கனவு நிமறதவறிய நாள்] 
1 . 4 . 2௦1௦  

187.  இளம் குற்றவாளிகள் நீதிச்சட்டம் வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு 1986, 2000 

188.  
தாய்ப்பாலுக்கு ைாற்றாக உணவுப் புட்டிகள் திட்டம் 
வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு 

1992 

189.  
குழந்மதகள் உரிமைகமள பாதுகாக்கும்  

வபாருப்பபாமணக் குழு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு  
2005 

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                   http://kalviamuthu.blogspot.com



 

 

P. U. M. SCHOOL, THAGARAKUPPAM, VELLORE DISTRICT - 632520 

42 

190.  
ஒருங்கிமணந்த குழந்மதகள் வளர்ச்சித் திட்டம் [ ICDS   ] 
வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு 

1975 

191.  
ராஜவீ்காந்தி குழந்மதக் காப்பகத் திட்டம் [ 6 வயது வமர ] 
வகாண்டுவரப்பட்டஆண்டு 

2006 

192.  
முமறசாராக் கல்வி, வதாழிற்கல்வி, வதாடர்கல்வி  

வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு  
2௦௦5  

193.  குழந்மதகள் தினைாக வகாண்டாடப்படும் தினம்   நவம்பர் 14  

194.  
குழந்மதகள் ததசிய விருது எற்படுத்தப்பட்ட  

ஆண்டு [ 4 – 15வயது ] 
1996 

195.  வபண்கள் விடுதமல – அரசியலமைப்புச் சட்டம்  பிரிவு 23 
196.  குழந்மதத் திருைணத் தமடச் சட்டம்  1978 

197.  
வரதட்சமணத் தமடச்சட்டம் வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு ,  

திருத்தம் வசய்யப்பட்ட ஆண்டு   
1961, 1986 

198.  
தைிழ்நாடு ஈவ் டீசிங் சட்டம் வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு , 
திருத்தம் வசய்யப்பட்ட ஆண்டு   

1997, 2002 

199.  
உள்ளாட்சியில் வபண்களுக்கு 33 % அரசியல்  

சட்டத் திருத்தம் வசய்யப்பட்ட ஆண்டு   
73, 74 திருத்தம்  

200.  
வபண்கள் தவமலக்கான பயிற்சித் திட்டம் [ STEP   ]  

வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு 
1996 

201.  வபண்கள் சுயஉதவி திட்டத்திற்குப் வபயர்   சுயம்ஸிதா  

202.  
வபண்கள–குறுகியகால இல்லங்கள் வகாண்டுவரப்பட்ட  

ஆண்டு 
1996 

வகுப்பு : 8             பருவம் : 1           பாடம் : 6 

தேசிய ஒருகமப்பாடு 

203.  இனங்கள் அடிப்பமடயில் இந்தியா அமழக்கப்படுவது  ைனித இனங்களின் அருங்காட்சியகம்   

204.  இந்தியாவில் தபசப்படும் வைாழிகள்  845 

205.  இந்திய அலுவலக வைாழிகளின் எண்ணிக்மக  22 
206.  இமணப்புக் கருவி எது?  வைாழி  

207.  இந்தியாவின் அலுவலக வைாழி எது ?  இந்தி [ ததவநாகரி ]  

208.  இந்தியாவின் அலுவலக இமணப்பு வைாழி எது ? ஆங்கிலம்  

209.  இராைாயணத்மத எழுதியவர்  வால்ைீகி  

210.  தைகதூதம், சாகுந்தலம் நூல்களின் ஆசிரியர்  காளிதாசர்  

211.  வபாங்கல் விழாவின் தவறுவபயர்  ைகரசங்கராந்தி  

212.  இந்தியாவின் வபருமைமய பமறசாற்றும் ஓவியங்கள்  அஜந்தா, எல்தலாரா குமகக்தகாயில்  

213.  ததசிய ஒருமைப்பாட்டு தினம்  நவம்பர் 19   

214.  வைாழி அடிப்பமடயில் இந்தியா பிரிக்கப்பட்ட ஆண்டு   1956  

215.  சைணர் தகாவில் உள்ள இடம்   சரவணவபலதகாலா  

216.  இந்தியாவில் வபாற்தகாவில் உள்ள இடம்  அைிர்தசரஸ்  
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வகுப்பு : 8             பருவம் : 1           பாடம் : 7 

சமூை, தபாருளாோரப் பிரச்சகனைள்  
217.  பல்கமலக்கழக ைானியக் குழு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு  1948  -   1949 
218.  1௦ + 2 + 3 SYSTEM நமடமுமறப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு   1968 
219.  ஆரம்பக் கல்வி கட்டாயம் சட்டம் வகாடுவரப்பட்ட ஆண்டு  1986 
220.  குமறந்தபட்ச கற்றல் அளவு [ MLL   ] நிர்ணயித்த குழு  1991 – தபராசிரியர் தாதவ  

221.  கரும்பலமகத் திட்டம்  1992 
222.  SSA – 3௦௦ ைக்களுக்கு ஒரு பள்ளி வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு  2002 

223.  
2௦11 ைக்கள்வதாமக TN  எழுத்தறிவு  

[ ஆண் -  86 . 81 %  , வபண் - 73 . 86 % ] 
வைாத்தம் – 80 . 33 % 

224.  பன்னாட்டு எழுத்தறிவு வருடைாக ஐ .நா. அறிவித்த ஆண்டு 1990 
225.  உலக எழுத்தறிவு தினைாக அறிவித்த ஆண்டு   வசப்டம்பர் 8 

226.  
குழந்மதகள் பணிபுரிய வயது 14, பின்னர் 17 ஆகா உயர்வு  

சட்டம் வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு  
1949 

227.  
12 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்மதகமள ததாட்டத் வதாழிலில் 
ஈடுபடுத்தக்கூடாதுசட்டம் வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு  

1951 [ ததாட்டத் வதாழிலாளர் சட்டம் ] 

228.  
வதாழிற்சாமலகள், சுரங்கங்களில் பணிபுரிய வயது  

14 சட்டம் வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு  
1986 [ குழந்மத வதாழிலாளர் சட்டம் ] 

229.  
குழந்மதத் வதாழிலாளர் முமற ஒழிப்பு வகாள்மக 
வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு  

1987 [ குழந்மத வதாழிலாளர் வகாள்மக ] 

230.  
வகாத்தடிமை வதாழிலாளர் முமற ஒழிப்பு [இந்திராகாந்தி]  

சட்டம் வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு 
1976 

231.  உடன்கட்மட ஒழிப்பு சட்டம் வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு  1829 
232.  இந்து விதமவ ைறுைணச் சட்டம் சட்டம்  1856 

233.  
குழந்மதத் திருைணம் தமட சட்டம் ஆண்டு  

[ முத்துலட்சுைி முயற்சி – சாரதா சட்டம் ] 
1929 

234.  
வபற்தறாரின் வசாத்தில் வபண்களுக்கு சை பங்கு உண்டு  

சட்டம் வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு  
1956 [ இந்து வாரிசுரிமை சட்டம் ] 

235.  வரதட்சமண தமட சட்டம் சட்டம்  1961 
236.  சை ஊதியம் சட்டம் வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு 1976 
237.  வதாட்டில் குழந்மத சட்டம் வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு 1992 
238.  உலக வபண்கள் ஆண்டாக  ஐ . நா . அறிவித்த ஆண்டு  1978 
239.  வறுமை ஒழிப்புத் திட்டத்தின் வபயர்   PAP 

240.  
வறுமை என்பது குமறந்தபட்ச வாழ்வு நிமலமய அமடய  

இயலாத நிமலமை – யார் கூற்று  
உலக வங்கி கூற்று  

241.  
கிராை பஞ்சாயத்து மூலம் தவமலவாய்ப்பு நிதியுதவி திட்டம்[ JRY ] 
வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு 

1989 

242.  
கிராைப்புற வறுமை ஒழிப்பு 2௦ அம்ச திட்டம்  

வகாண்டுவந்த பிரதைர்  
இந்திராகாந்தி 

243.  
ததசிய கிராைப்புற தவமலவாய்ப்பு திட்டம் [ NREP  ] 
வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு 

1980 

244.  
கிராைப்புற நிலைற்தறார் தவமலவாய்ப்பு உத்திரவாதத்  

திட்டம் வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு  
1983 

245.  கிராைப்புற இமளஞர் தவமலவாய்ப்பு திட்டம் [  TRYEP   ] 1979  
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வகுப்பு : 8             பருவம் : 2           பாடம் : 8 

மனிே உரிகமைளும் ஐக்ைிய நாடுைள் சகபயும் 

246.  
உரிமைகள் என்பன சமூகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு,  

அரசால் நமடமுமறப்படுத்தப்படுவதாகம்எனக் கூறியவர்    
தபரரிஞர் வபாசாங்தகா   

247.  ஐ . நா . தினைாக வகாண்டாடப்படும் தினம்  அக்தடாபர் 24  

248.  
அமனத்துலக ைனித உரிமைகள் பிரகடனம் [ 3௦ சரத்துகள் ]  
வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு  

10 . 12 . 1948 

249.  ைனித உரிமைகள் தினம்  டிசம்பர் 1௦  

250.  
ைனித உரிமைகமளப் பாதுகாக்க ஐ . நா . சமபயின் இரு 
ஒப்பந்தங்கள்  வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு 

1966  

251.  வியன்னா பிரகடனம் வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு 1993  

252.  
ததசிய ைனித உரிமைகள் ஆமணயம் [ வடல்லி ]  

வதாடங்கப்பட்ட ஆண்டு   
12 . 1௦ . 1993 

253.  
ைாநில ைனித உரிமைகள் ஆமணயம்  

வதாடங்கப்பட்ட ஆண்டு    
17 . 4 . 1997  

254.  
தற்தபாமதய ததசிய ைனித உரிமைகள்  

ஆமணயத்தின் தமலவர் யார்?  
K . G . பால கிருஷ்ணன்  

255.  
தற்தபாமதய ைாநில ைனித உரிமைகள்  

ஆமணயத்தின் தமலவர் யார்?  
T . ைீனாகுைாரி 

256.  
ததசிய ைனித உரிமைகள் ஆமணயத்தின்  

தமலவருக்கான தகுதி  
உச்ச நீதிைன்ற ஓய்வு வபற்ற  

தமலமை நீதிபதி 

257.  
ததசிய ைனித உரிமைகள் ஆமணய தமலவரின்  

பதவிக் காலம்   
5 ஆண்டுகள் அல்லது 7௦  

வயது வமர 

258.  
ததசிய ைனித உரிமைகள் ஆமணயத்தின்  

தமலவமர நியைிப்பவர் , நீக்குபவர் யார்? 
குடியரசுத் தமலவர் 

259.  
ைாநில ைனித உரிமைகள் ஆமணயத்தின்  

தமலவருக்கான தகுதி  
உயர் நீதிைன்ற ஓய்வு வபற்ற  

தமலமை நீதிபதி 

260.  
ைாநில ைனித உரிமைகள் ஆமணய தமலவரின்  

பதவிக் காலம் எத்தமன ஆண்டுகள்   
5 ஆண்டுகள் அல்லது 7௦  

வயது வமர 

261.  
ைாநில ைனித உரிமைகள் ஆமணயத்தின்  

தமலவமர நியைிப்பவர் , நீக்குபவர் யார் ?  
ஆளுநர் 

262.  ைாவட்ட ைனித உரிமைகள் நீதிைன்ற நீதிபதிக்கான தகுதி  
7 ஆண்டுகள் நீதிபதி அனுபவம் 

[அ] அரசு வழக்கறிஞர் 

263.  
ததசிய ைனித உரிமைகள் ஆமணயத்தின் தமலமையிடம்  

உள்ள இடம்  
வடல்லி  

264.  
வபண்கள் திருைண வயது 21 [ இந்து திருைணச் சட்டம் ]  

சட்டம் வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு 
1955 

265.  
சுயைரியாமத திருைணச் சட்டம் [ தைிழ்நாடு ]  

[ அண்ணா ] வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு 
1967 

266.  ஈவ் டீசிங் சட்டம் [ தைிழ்நாடு ] வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு 1997 

267.  
வபண்கமள இழிவுபடுத்தும் சுவவராட்டிகமள தமட  

வசய்யும் சட்டம் [ தைிழ்நாடு ]  
1999 

268.  வதாழிற்கூட சட்டம் ] வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு 1948 
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269.  ததாட்டத் வதாழிலாளர் சட்டம் ] வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு 1951  

270.  சை ஊதிய சட்டம்  வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு 1952 
271.  சுரங்க சட்டம்  வகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு 1952 
272.  வபண்கள் தபறுகாலப் பயன் சட்டம் ஆண்டு 1961  
273.  சர்வததச வபண்கள் தினைாக வகாண்டாடப்படும் தினம்   ைார்ச் 8 

274.  
வபண்கள் உரிமைகள் ைனித உரிமைகதள ைனித உரிமைகள் 
வபண்கள் உரிமைகதள என முழக்கைிட்ட ைாநாடு , ஆண்டு  

1995 – வபய்ஜிங்  

வபண்கள் ைாநாடு  

275.  வபண்கமளக் காக்க தபாராடிவரும் அரசு சாரா அமைப்புகள் 
அரிைா சங்கம், தராட்டரி சங்கம்  

இன்னர்வலீ்சங்கம்  
276.  சிறுவர்களுக்கு எதிரான அநீதிச் சட்டம் ஆண்டு  1986 

277.  
சர்வததச குழந்மதகள் ஆண்டாக ஐக்கிய நாடுகள் சமப  

அறிவித்த ஆண்டு   
1979  

 

 

 

 

 

 

தபாருளாோரம் 

வகுப்பு : 7             பருவம் : 3           பாடம் : 1 

உற்பத்ேிக் ைாரணிைள் 

1.  வபாருளியல் ஒரு -------------- அறிவியல்  சமூக  

2.  
ைனித விருப்பங்கமளப் பற்றியும், அமவ நிமறவு 
வசய்யப்படுவது பற்றியும் விளக்கும் சமூக அறிவியலின் ஒரு 
பிரிவு எது? 

வபாருளியல்  

3.  வபாருளியலின் தந்மத  ஆடம் ஸ்ைித்  

4.  
வபாருளியல் என்பது வசல்வத்மதப் பற்றிய ஒரு அறிவியல் 
எனக் கூறியவர்  

ஆடம் ஸ்ைித் 

5.  நாடுகளின் வசல்வம் என்ற நூலின் ஆசிரியர்  ஆடம் ஸ்ைித் 

6.  

விருப்பங்கதளாடும், கிமடப்பருமையுள்ள ைாற்று வழிகளில் 
பயன்படத்தக்க சாதனங்கதளாடும் வதாடர்புள்ள ைனித 
நடவடிக்மககமளப் பற்றி பயிலுகின்ற அறிவியல் வபாருளியல் 
எனக் கூறியவர்   

இலயனல் ராபின்ஸ்   

7.  
இந்த நவனீ உலகில் ைக்கள் தங்களது அன்றாட 
வாழ்க்மகயில் நுகர விரும்புபமவகள்  

பண்டங்கள், பணிகள்  
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8.  
ைனிதன் வளங்கமள ைாற்றி அமைத்து ைனிதத் ததமவகமள 
நிமறவு வசய்யும் முமறக்குப் வபயர்  

உற்பத்தி  

9.  ஒருநாட்டின் நாட்டு வருைானம் எமதப்வபாருத்து அமையும்  
பண்டங்கள், பணிகளின் உற்பத்தி 
அளமவப் வபாறுத்து  

10.  வபறப்பட்ட காரணிகள்  மூலதனம், வதாழிலமைப்பு  

11.  பயன்பாட்மட உருவாக்குவது  உற்பத்தி  

12.  விருப்பங்கமள நிமறவு வசய்வது  பயன்பாடு  

13.  
பண்டங்கமளயும், பணிகமளயும் உற்பத்தி வசய்ய 
பயன்படுபமவகள்  [அ] உற்பத்திக் காரணிகள்  

நிலம், உமழப்பு, மூலதனம், 
வதாழிலமைப்பு  

14.  உற்பத்திக் காரணியான நிலத்தின் வவகுைது  வாரம் [அ ] வாடமக  

15.  உற்பத்திக் காரணியான உமழப்பின் வவகுைது கூலி  

16.  உற்பத்திக் காரணியான மூலதனத்தின் வவகுைது வட்டி  

17.  உற்பத்திக் காரணியான வதாழிலமைப்பின் வவகுைது இலாபம்  

18.  வபாதுவாக நிலம் எதமனக் குறிக்கும்  பூைி [ நிலப்பரப்பு ]  

19.  வபாருளியலில் நிலம் குறிப்பது  
ைனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட 
அமனத்தும்  

20.  உண்மைக் காரணிகள்  நிலமும் உமழப்பும்  

21.  
ஊதியத்மதப் வபறுவதற்குச் வசய்யப்படும் எந்த ஒரு 
தவமலயும் ---------- ஆகும்  

உமழப்பு  

22.  
ஆடம் ஸ்ைித் தவமலப் பகுப்பு முமறக்கு கூறும் 
எடுத்துக்காட்டு  

குண்டூசி தயாரிப்பு  

23.  
ைனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கட்டிடங்கள் ைற்றும் 
இயந்திரங்கள் ைீதான மூலதனத்திற்குப் வபயர்  

பருைப்வபாருள் மூலதனம்  

24.  
பண வடிவில் அல்லது பண ைாற்றுப் பத்திரங்களாக உள்ள 
மூலதனத்திற்குப் வபயர்  

பண மூலதனம்  

25.  
கல்வி, பயிற்சி ைற்றும் உடல் நலத்திற்காகச் வசய்யப்படும் 
மூலதனத்திற்குப் வபயர் 

ைனித மூலதனம்  

26.  வதாழில் முமனதவார் எவ்வாறு அமழக்கப்படுகிறார்  சமுதாய ைாற்றம் காணும் முகவர்  

27.  ைனிதனின் வதாழில்களின் மூன்று துமறகள்  
முதன்மைத்துமற  

இரண்டாம் துமற  

சார்புத்துமற  

28.  பண்டங்கள், பணிகளின் இயக்கம் முதன்மை, இரண்டாம் 
ைற்றும் சார்புத்துமற மூலைாகச் வசயல்படுவதற்குப் வபயர்  உற்பத்திச் சங்கிலி  

29.  விவசாயம், ைீன்பிடித்தல், வனத்துமற, சுரங்கத்வதாழில், கல் 
உமடத்தல் தபான்றமவ எவ்வமகத் துமற  

முதன்மைத்துமற  

[ அடிப்பமடப் வபாருள்கள் ] 

30.  உதலாகத் வதாழில், உருக்காமலகள், கப்பல் கட்டும் 
வதாழிற்சாமலகள் தபான்றமவ எவ்வமகத் துமற 

இரண்டாம் துமற 

[ உற்பத்திப் வபாருள்கள்]  

31.  காப்படீு, வங்கித்துமற, உடல் நலம், தபாக்குவரத்து, 
வதாமலத்வதாடர்பு தபான்றமவ எவ்வமகத் துமற 

சார்புத்துமற 

[ பணிகள் ] 

32.  அவைரிக்காவில் சார்புத்துமறயில் பணிபுரியும் 
உமழப்பாளர்களின் சதவிகிதம்  

80 % 

33.  வபாருளாதாரத்திற்கான தநாபல் பரிசு வபற்ற இந்திய அறிஞர்  அைர்த்தியாவசன்  
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புவியியல் 

வகுப்பு பருவம் பாடம் தைள்வி 

7 

1 1.  புவி – அதன் அமைப்பு ைற்றும் நில நகர்வுகள் 1 - 87 

2 
2. புவி தைற்பரப்பு – ைாறிக்வகாண்டிருக்கும் 
நிலக்தகாளத்தின் தைற்பரப்பு 

88 - 133 

3 

3. வானிமலயும் காலநிமலயும் 134 - 248 

4. தபரிடர் ைற்றும் தபரிடர் தைலாண்மை 249 - 268 

5. தபராழியியல் ஓர் அறிமுகம் 269 - 297  

8 
1 

6.  வள ஆதாரங்களும் அதன் வமககளும் 298 - 326  

7.  வள ஆதாரங்களும் வபாருளாதார  

நடவடிக்மககளும் 
327 - 332 

8. முதல்நிமலத் வதாழிலின் வமககள் 333 - 350 

9. சுரங்கத்வதாழில் 351 - 376 

2 10. தவளாண்மை 377 - 434 

 

  

வகுப்பு : 7             பருவம் : 1           பாடம் : 1 

புவி – அேன் அகமப்பு மற்றும் நில நைர்வுைள் 

1.  தாய்க்தகாளம் என அமழக்கப்படுவது   பூைி  

2.  பூைிமய கடலின் ைீது ைிதக்கும் தகாளைாக கருதியவர்கள்  எகிப்தியர்கள்  

3.  
வபரும்பான்மையினரால் ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட பூைி ைற்றும் 
ைற்ற தகாள்களின்  ததாற்றம் பற்றிய வகாள்மக  

வபரு வவடிப்புக் வகாள்மக  

[ காஸ்ைிக் ] 

4.  
இப்தபரண்டைானது இன்னும் விரிவமடந்து வகாண்டுதான் 
வருகிறது என விளக்கிய வானிமல ஆராய்ச்சியாளர்  

எட்வின் ெபிள் [ அவைரிக்கா ] 

5.  
அறிவியல் அறிஞர்கள் வபருவவடிப்புக் வகாள்மகமய 
பரிதசாத்தித்துப் பார்த்த கருவி, ஆண்டு   

லார்ஜ் வெட்ரான் வகாலாய்டர்  

3௦ . 5 . 2௦1௦  

6.  
முன்பு அமனத்து கண்டங்களும் வதன்துருவத்தில் 
ஒன்றிமணந்து இருந்த நிலப்பரப்பிற்குப் வபயர்  

பான்ஜியா  

7.  பான்ஜியா என்ற கிதரக்க வசால்லின் வபாருள்  எல்லா நிலமும்  
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8.  பான்ஜியா நிலப்பரப்மப சுற்றி இருந்த தபராழிக்குப் வபயர்   
வபந்தலாசா [அ]  

பிரம்ைாண்டைான தபராழி 
9.  வபந்தலாசா என்ற கிதரக்க வசால்லின் வபாருள்  எல்லா நீரும்  

10.  பான்ஜியா எத்தமன வபரிய தட்டுக்களாக உமடந்தது  7  

11.  பான்ஜியா உமடந்து உருவான சிறிய தட்டுக்களுக்குப் வபயர்  
கரீபியன் பிலிப்மபன்ஸ் , 
தகாதகாஸ், நாஸ்கா  

12.  

இந்ததா ஆஸ்திதரலியன் தட்டு ஒவ்வவாரு ஆண்டும் 
எவ்வளவு வதாமலவு நகர்கிறது , அதனால் இையைமல 
எவ்வளவு உயர்கிறது   

 67 ைில்லி ைீட்டர்  

 5 ைில்லி ைீட்டர் 

13.  
புவியின் ைிகப்வபரிய தட்டு, 

தட்டின்  அளவு  

 பசிபிக் தட்டு  

 1/5 பங்கு புவி தைற்பரப்பு  

14.  பூைி உள்ளமைப்புக் தகாட்பாட்மட முதலில் கூறியவர்  ஐசக் நியூட்டன்  

15.  பூைியின் உட்பகுதி எத்தமன பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது   3  

16.  
தைதலாடு, கவசம் ைற்றும் கருவத்திற்கு சியால், சிைா, 
மநஃப் எனப் வபயரிட்டவர், நாடு  

 வபயர்  -  சூயஸ்  

 நாடு  -  ஆஸ்திரியா 

17.  பூைியின் தைற்பரப்பிற்குப் வபயர் 
தைதலாடு [அ] நிலக்தகாளம்  

[ லித்ததாஸ்பியர் ]  

18.  கவசத்தின் தைல்பகுதி எவ்வாறு அமழக்கப்படுகிறது  அஸ்திதனாஸ்பியர்  

19.  பூைியின் உள்மைய அடுக்கிற்குப் வபயர்  கருவம் [அ] தபரிஸ்பியர்  

20.  பூைி தைற்பரப்பு கண்டத்தின் தைலடுக்கு அமழக்கப்படுவது  சியால்  

21.  கடலடி தைதலாடான பசால்ட் அடுக்குகளின் தவறு வபயர்  சிைா  

22.  கருவம் [அ] தபரிஸ்பியரின் தவறு வபயர்  மநஃப்  

23.  
கடலடி தைதலாடு எந்த அடுக்குகளால் 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது   

பசால்ட் அடுக்குகள்  

24.  
பூைியின் தைதலாட்டிற்கும் கருவத்திற்கும் இமடயில் 
அமைந்துள்ள அடுக்கு   

கவசம்  

25.  
பூைியின் தைற்பரப்பு கண்டத்தின் தைலடுக்கான சியால் 
________________ தனிைங்களால் ஆனது  

 சிலிக்கா 

 அலுைினியம்  

26.  
கடலடி தைதலாடான பசால்ட் அடுக்குகளின் தவறு வபயரான 
சிைா எந்த தனிைங்களால் ஆனது  

 சிலிக்கா,  

 வைக்னசீியம்  

27.  கருவம் [அ] தபரிஸ்பியரில் காணப்படும் தனிைங்கள்  நிக்கல், இரும்பு  

28.  சியாலின் சராசரி ஆழம்  2௦ கி.ைீ  

29.  சிைாவின் சராசரி ஆழம்  25 கி.ைீ  

30.  புவி தைதலாட்டின் சராசரி அடர்த்தி  3 g / cm 
31.  கவசத்தின் சராசரி அடர்த்தி  8  g / cm 
32.  கருவம் [அ] தபரிஸ்பியரின் சராசரி அடர்த்தி 12  g / cm 

33.  கண்ட நகர்மவ உருவாக்கும் பூைியின் அடுக்கு  கவசம்  

34.  கவசம் பூைியின் எமடயில் _____ சதவதீத்மத வகாண்டுள்ளது  85  % 

35.  
கவசம் எவ்வளவு கிதலா ைீட்டர்களுக்கு அப்பால் ஒதர 
ைாதிரியாக காணப்படுகிறது  

9௦௦ கி.ைீ  

36.  
கவசத்தின் தைல்பகுதியான அஸ்திதனாஸ்பியர் எவ்வளவு 
ஆழம் வமர பரவிக் காணப்படுகிறது  

7௦௦ கி.ைீ  

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                   http://kalviamuthu.blogspot.com



 

 

P. U. M. SCHOOL, THAGARAKUPPAM, VELLORE DISTRICT - 632520 

49 

37.  
இயல்பான வபரு விகித வவப்பநிமலயானது ஒவ்வவாரு ------
ைீ ஆழத்திற்கும் 1° c அதிகரிக்கிறது  

32 ைீட்டர்  

38.  புவி மையப்பகுதியின் வவப்பநிமல  5000° C 

39.  கருவம் [அ] தபரிஸ்பியர் உற்பத்தி வசய்யும் விமச  காந்த விமச  

40.  வவளிக்கருவத்தின் நிமல   திரவ நிமல  

41.  உட்கருவத்தின் நிமல  திடநிமல  

42.  
முன்வனாரு காலத்தில் இையைமல ஆழம் குமறந்த -------- 
கடல் பகுதியாக இருந்தது   

வடத்திஸ்  

43.  

அங்காரா ைற்றும் தகாண்டுவானா என்ற இரண்டு வபரிய 
நிலப்பகுதிகளுக்கு இமடதய அமைந்திருந்த ஆழம் குமறந்த 
கடல் பகுதி ---------------- 

வடத்திஸ் 

44.  
புவி தைதலாட்டில் வபரிய அளவு ைாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கு 
காரணைான இயக்க சக்தி   

எண்தடாவஜனிக்  

[அ] கண்ட நகர்வுகள்  

45.  
புவியின் தைதலாட்டில் உள்ள ஒழுங்கற்ற நிலப் பரப்புகமள  

கமளந்து சைநிமலமய உருவாக்கும் இயக்க சக்தி    
எக்தசாவஜனிக்  

[அ] வவளி இயக்க சக்திகள்  

46.  
வைதுவாக வமளதல், ைடிதல், வளர்த்தல், உமடதளுக்கு 
காரணைான நகர்வு    

மடயட்தராப்பிசம் [அ] வைதுவாக 
நகர்தல்  

47.  

வசங்குத்து நகர்வானது பூைியின் தைவலாட்டு பகுதிமய தைல் 
தநாக்கி அல்லது கீழ் தநாக்கி பலவனீைான தகாட்டின் 
வழியாக வசல்வதற்குப் வபயர்   

பிளவுகள்  

48.  
பிளவு தகாட்டிற்கு இமடதய காணப்படும் பகுதி தைல் 
தநாக்கி தள்ளப்பட்டால் அதற்குப் வபயர்   

பிதிர்வு ைமல [அ] படீபூைி  

49.  
பிளவு தகாட்டிற்கு இமடதய காணப்படும் பகுதி கீழ் தநாக்கி 
தள்ளப்பட்டால் அதற்குப் வபயர்   

பிளவு பள்ளத்தாக்கு வகாப்பமர  

50.  இந்தியாவில் அமைந்துள்ள பிளவு பள்ளத்தாக்கு வகாப்பமர நர்ைதா பள்ளத்தாக்கு  

51.  
பூைியின் தைதலாட்டில் ைிகப் வபரிய அளவிற்கு வசங்குத்து 
நகர்வு ஏற்படுவதற்குப் வபயர்  

எபிதராவஜனிக் [அ] கண்ட ஆக்க 
நகர்வு 

52.  
புவிதயாட்டில் ைிகப்வபரிய அளவிற்கு கிமடைட்ட நகர்வு 
ஏற்படுவதற்குப் வபயர்  

ஓதராவஜனிக் [அ] ைமலயாக்க 
நகர்வு  

53.  
புவி தைதலாட்டில் திடீவரன நிகழும் அமசதல் அல்லது 
நடுங்குதளுக்குப் வபயர்  

நிலநடுக்கம்  

54.  
எரிைமல வவடிக்கும் தபாததா அல்லது வவடிப்பதற்கு 
முன்பாகதவா ஏற்படும் அதிர்வுகள்  

எரிைமல நிலநடுக்கம்  

55.  
பாமறகளின் அமைப்பு, ைாற்றத்திற்கு ைற்றும் 
இடம்வபயர்வதற்கு காரணைான நகர்வு நிலநடுக்கம்  

கண்ட நகர்வு நிலநடுக்கம்  

56.  நிலநடுக்கம் ததான்றும் இடத்திற்குப் வபயர்  நிலநடுக்க மையம் [ FOCUS] 

57.  
நிலநடுக்கம் ததான்றும் இடத்திற்கு தநர் எதிதர தைற்பரப்பில் 
அமைந்திருக்கும் புள்ளிக்குப் வபயர்   

வவளி மையம்  

58.  

உலகில் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ஏற்படும் நிலநடுக்கங்களின் 
எண்ணிக்மக [ ஒவ்வவாரு ைணி தநரத்திற்கும் ஒரு 
நிலநடுக்கம் ] 

8000 முதல்  10000 வமர  

59.  நிலநடுக்கத்தின் அமலகமள பதிவு வசய்ய பயன்படும் கருவி  சீஸ்தைாகிராப்  

60.  
நிலநடுக்க மையத்திலிருந்து ஆற்றல் வவளிப்படுவதன் 
மூலைாக உற்பத்தியாகம் அமலகள்   

உட்புற அமலகள்  
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61.  நிலநடுக்க ைானியில் இறுதியாக பதிவாகும் அமலகள்  தைற்புற அமலகள் 

62.  

நிலநடுக்க முதல்நிமல அமலகள் [அ] P அமலகள் எந்த 
வபாருட்கள் வழிதய ஊடுருவிச் வசல்லும்  

திட, திரவ, வாயு நிமல 
வபாருட்கள்  

 

63.  
இரண்டாம்நிமல அமலகள் [அ] S  அமலகள் எந்த 
வபாருட்கள்  வழிதய ஊடுருவிச் வசல்லும்  

திட நிமல வபாருட்கள்  

64.  
பூைியின் வபாருட்கமள முன்னும் பின்னும் அழுத்திக் 
வகாண்டு வசல்லும் அமலகள்  

முதல்நிமல அமலகள் [அ] P 
அமலகள்  

65.  
கயிற்மற ஒரு பக்கத்திலிருந்து ைற்வறாரு பக்கத்திற்கு 
நகர்வமதப் தபான்று வசயல்படும் நிலநடுக்க அமலகள் 

இரண்டாம்நிமல அமலகள் [அ] S 
அமலகள் 

66.  
பூைியின் வபாருட்கமள வசங்தகாண திமசயில் அமசத்து 
வசல்லும் நிலநடுக்க அமலகள்  

இரண்டாம்நிமல அமலகள் [அ] S  
அமலகள் 

67.  
பூைியில் ைிக அதிகப்படியான அழிவுகள் ஏற்பட காரணைான 
நிலநடுக்க அமலகள்   

தைற்புற அமலகள் [அ] 
L அமலகள்   

68.  
முதல்நிமல அமலகள் [அ] P அமலகள் ஒரு வநாடிக்கு 
பயணிக்கும் தவகம்  

8 கி.ைீ  

69.  
இரண்டாம்நிமல அமலகள் [அ] S அமலகள் ஒரு வநாடிக்கு 
பயணிக்கும் தவகம்  

5 கி.ைீ  

70.  
தைற்புற அமலகள் [அ] L அமலகள் வநாடிக்கு பயணிக்கும் 
தவகம்     

4 கி.ைீ  

71.  

பூைியின் உட்பகுதியிலிருந்து வவப்பைான பாமறக் குழம்மப 
ஒரு திறப்பு அல்லது துமள வழிதய பூைியின் தைற்பரப்பின் 
ைீது படியமவப்பதற்குப் வபயர்  

எரிைமல  

72.  எரிைமல உைிழும் பாமறக் குழம்பிற்குப் வபயர்   லாவா  

73.  
எரிைமலகமள வசயல்படும் தன்மைமயப் வபாறுத்து 
எத்தமன வமககளாகப் பிரிக்கலாம்   

3  

74.  அவ்வப்தபாது சீராக லாவாமவ வவளிதயற்றும் எரிைமலகள்  வசயல்படும் எரிைமலகள்  

75.  தணிந்த எரிைமலகளின் தவறு வபயர்  உறங்கும் எரிைமலகள்  

76.  
முன்பு லாவாமவ உைிழ்ந்து தற்வபாழுது உைிழாது 
எதிர்காலத்திலும் உைிழாது என கருதப்படும் எரிைமலகள்  

உயிரற்ற எரிைமலகள் [அ] இறந்த 
எரிைமலகள் 

77.  
ைிக அதிகைாக வசயல்படும் எரிைமலகள் எங்கு 
காணப்படுகின்றன  

கடலடி ைமலத்வதாடர்  

78.  
உலகிதலதய ைிகப்வபரிய வசயல்படும் எரிைமல, 

எந்த நாட்டில் உள்ளது  
 தைானலாவா 

 ெவாய் தீவு  
79.  இந்தியாவில் உள்ள ஒதர வசயல்படும் எரிைமல உள்ள தீவு  பாரன் தீவு  

80.  
இந்தியாவில் உள்ள தக்காண படீபூைியின் எந்த பகுதி 
எரிைமலகுழம்பால் உருவாக்கப்பட்டது  

வடதைற்கு பகுதி  

81.  
தணிந்த எரிைமலகள் [அ] உறங்கும் எரிைமலகளில் 
இத்தாலியில் உள்ள எரிைமல 

வவசூவியஸ்  

82.  
தணிந்த எரிைமலகள் [அ] உறங்கும் எரிைமலகளில் ெவாய் 
தீவில் உள்ள எரிைமல  

வைௌனகியா  

83.  
உயிரற்ற எரிைமலகள் [அ] இறந்த எரிைமலகளில் 
ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள எரிைமல  

ைவுண்ட் கிளிைாஞ்சாதரா  
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84.  

உயிரற்ற எரிைமலகள் [அ] இறந்த எரிைமலகளில் 
இந்தியாவில் உள்ள எரிைமல [ வடக்கு அந்தைான் தீவில் 
வடகிழக்கு பகுதியில் உள்ளது  

நார்கண்டம் தீவு 

 

85.  தைிழ்நாட்டில் உள்ள இறந்த எரிைமல  திருவண்ணாைமல குன்று  
86.  ஆந்திரப் பிரததசத்தில் உள்ள இறந்த எரிைமல பனகா குன்று  
87.  நீர் நிரம்பிய எரிைமல வாய் எவ்வாறு அமழக்கப்படுகிறது   வபருவாய் ஏரி   

வகுப்பு : 7           பருவம் : 2      பாடம் : 2 

புவி தமற்பரப்பு – மாறிக்தைாண்டிருக்கும் நிலக்தைாளத்ேின் தமற்பரப்பு 

88.  
பாமறச் சிமதவின் வமககள் எத்தமன   

 [ வபௌதீக சிமதவு , இரசாயன சிமதவு , உயிரின சிமதவு ] 
3  

89.  
பாமறகள் இரசாயன ைாற்றம் அமடயாைல் 
சிமதவமடவதற்குப் வபயர்   

வபௌதீக சிமதவு [அ] உருைாற்றச் 
சிமதவு  

90.  
வபௌதீக சிமதவு [அ] உருைாற்றச் சிமதவின் முதன்மைச் 
வசயல்முமற 

அரித்தல்  

91.  உப்பு படிகைாதல் இவ்வாறும் அமழக்கப்படுகிறது  ொதலாெிலாஸ்டி  

92.  
படீப்பாமறயின் தைற்பரப்பு உப்பு படிகைாதலின் காரணைாக 
வபறும் அமைப்பு  

ததன்கூட்டு அமைப்பு  

93.  
படீப்பாமறயின் தைற்பரப்பு உப்பு படிகைாதலின் காரணைாக 
வபறும் ததன்கூட்டு அமைப்புக்கு உதாரணம்  

ஏகிலு – மதவான்  

94.  
இந்திய அரசு தாஜ்ைொமல சுற்றியுள்ள -------------- 
வதாழிற்சாமலகள் தமட வசய்துள்ளது  

ததால் வதாழிற்சாமல  

95.  
ஆற்றின் வமளந்து வசல்லும் பாமதகளில் உள்ள ஒரு 
வமளவு  

ைியான்டர்கள்  

96.  

ஆற்று வமளவில் ஆற்றுநீர் வசல்லும் தபாது அது 
வமளவின் தைல் தநரடியாக தைாதி அரிது வன்சரிவுமடய 

---------- மய ஏற்படுத்துகிறது  

ஆற்று ஓங்கல்  

97.  

ஆற்று நீர் இயல்பாக வசல்லும்தபாது அது வகாண்டு வந்த 
படிவுகள் ைற்றும் பருப்வபாருட்கள் ஆற்றின் கமரயில் 
படிவதால் அதன் கமர உயரும் நிகழ்விற்குப் வபயர்  

வலவிஸ்  

98.  

சைவவளிப் பாமதயில் ஆற்றின் மூப்பு நிமலயில் அதன் 
உட்குழிந்த கமர அரிக்கப்பட்டு ஏற்படும் வமளவின் 
கழுத்துப் பகுதிமய உமடத்து விடப்பட்ட வமளவு  

குதிமர குளம்பு ஏரி  

99.  வட அவைரிக்காவின் ைிக நீண்ட ஆறு  ைிசிசிபி  

100.  வட அவைரிக்காவின் ைிக நீண்ட ஆறான ைிசிசிபியின் நீளம்  373௦ கி.ைீ  

101.  
வட அவைரிக்காவின் ைிக நீண்ட ஆறான ைிசிசிபி  

[ நீளம் 373௦ கி.ைீ ] உருவாகும் இடம்   
இட்ஸ்கா ஏரி  - ைின்னதசாட்டா  

102.  உலகின் நான்காவது நீண்ட ஆறு  ைிசிசிபி 
103.  உலகின் பத்தாவது அதிக சக்திவாய்ந்த ஆறு  ைிசிசிபி 

104.  
ஆற்றின் முகத்துவாரப் பகுதியில் விசிறி வடிவில் 
வண்டமலப் படிய மவப்பதற்குப் வபயர்   

வடல்டா  

105.  வடல்டாக்களின் வமககள் எத்தமன   4  

106.  இந்திய துமணக்கண்டத்தின் நீண்ட ஆறு  கங்மக  
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107.  
இந்திய துமணக்கண்டத்தின் நீண்ட ஆறான கங்மகயின் 
நீளம்  

2,51௦ கி.ைீ  

108.  
இந்திய துமணக்கண்டத்தின் நீண்ட ஆறான கங்மக 
உருவாகுைிடம்  

உத்தரகாண்ட் இையைமல  

109.  
இந்திய துமணக்கண்டத்தின் நீண்ட ஆறான கங்மக 
முடியுைிடம்   

பங்களாததஷ்  

110.  
இந்திய துமணக்கண்டத்தின் நீண்ட ஆறான கங்மக 
வகாண்டுள்ள வடிநிலத்தின் அளவு  

1௦,௦௦,௦௦௦ கி.ைீ  

111.  
உலகின் அதிகைான ைக்கள் வதாமக அடர்த்தி வகாண்டுள்ள 
ஆறு   

கங்மக 

112.  
வசங்குத்தான பாமற கடமல தநாக்கி அமையும் தபாது 
ஏற்படுவது   

ஓங்கல்  

113.  
கடற்கமரமயச் சுற்றி ைண் படியமவத்தலால் 
ததாற்றுவிக்கப்படும் நிலத்ததாற்றத்திற்குப் வபயர்  

காயல்  

114.  உலகின் நீண்ட முதலாவது நீண்ட கடற்கமர  ைியாைி  

115.  உலகின் நீண்ட இரண்டாவது நீண்ட கடற்கமர வைரீனா  

116.  

நீண்ட தடுப்பு தபாலவும் ைற்றும் நாக்கு தபான்ற 
அமைப்பாகவும் கடமல தநாக்கி வளரும் அமைப்பு ஆற்று 
முகத்துவாரத்தில் உருவானால் அதற்குப் வபயர்   

குடா  

117.  பனியாறுகள் காணப்படாத கண்டம்   ஆஸ்திதரலியா  

118.  

பனியாறுகளின் வமககள் எத்தமன?  

[ 1. பள்ளத்தாக்கு பனியாறுகள், 2. கண்டப் பனியாறுகள் ,  

3. ைமலயடிவாரப் பனியாறுகள் ] 
3  

119.  பள்ளத்தாக்கு பனியாறுகளின் தவறுவபயர்  ஆல்ஃமபன் பனியாறுகள்  

120.  

பனியாறுகள் பறித்வதடுத்தல் வசயலினால் உருவாகும் 
நாற்காலி தபான்ற அமைப்பிமன வகாண்டிருக்கும் நிலத் 
ததாற்றத்திற்குப் வபயர்    

சர்க்  

121.  
இரண்டு சரக்குகளுக்கு இமடதய காணப்படும் கத்தி தபான்ற 
நீண்ட வதாடர் நிலப்பகுதிக்குப் வபயர்  

அவரட்டு  

122.  

அருகருதக உள்ள 3 அல்லது அதற்கு தைற்பட்ட சரக்குகளால் 
இமணக்கப்பட்டுள்ள பகுதி உமடந்து உயர்ந்து நிற்கும் சிகரம் 
தபான்ற அமைப்பு  

பிரைிடு சிகரம்  

123.  
பாமறத்துகள்கள், துண்டுகள், பாமற உருண்மடகள் ைற்றும் 
வசருகலால் உருவான பனியாறுகளின் பதிவு  

வைாமரன்கள்  

124.  

வைாமரன்களின் வமககள் எத்தமன  

[ விளிம்பு வைாமரன்கள் ,பக்க வைாமரன்கள் ,ைத்திய 
வைாமரன்கள் ] 

3  

125.  
பாமறத்துகள் ைற்றும் தசறு கலமவயாலான நிலத் 
ததாற்றத்தால் உருவான பனியாறுகளின் பதிவுக்குப் வபயர்  

டிரம்லின்கள்  

126.  
காற்றினால் கீழ்பகுதி தவகைாக அரிக்கப்பட்ட 
பாமறகளுக்குப் வபயர்  

படீப்பாமறகள் [அ] காளான் 
பாமறகள்  

127.  
காற்றினால் அரிக்கப்படாத எஞ்சிய குன்றுகளாக தமரப் 
பகுதியிலிருந்து உயர்ந்து காணப்படும் நிலத்ததாற்றம்  

இன்சல் 

பர்க்குகள்  

128.  பிமறசந்திர வடிவ ைணற்குன்றுகளுக்குப் வபயர்   பர்கான்  
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129.  

காற்று வசீும் திமசக்கு இமணயாக பல கிதலா ைீட்டர்கள் 
நீளத்திற்கு அமைந்திருக்கும் குறுகலான ைணற் 
குன்றுகளுக்குப் வபயர்  

வசஃப் [அ] நீள்வடிவ 
ைணற்குன்றுகள்  

130.  

பாமலவனத்திற்கு வவகு வதாமலவில் கடத்தல் வசயல் 
மூலம் படிந்திருக்கும் நுண்ணிய ைணல் துகல்களுக்குப் 
வபயர்  

தலாயஸ்  

[ ைஞ்சள் நிற ைணல் ] 

131.  
ஆக்ஸிகரண வசயல்முமறயானது இவ்வாறு 
அறியப்படுகிறது  

இரும்பு துருப்பிடித்தல்  

132.  குருட்டாறுகள் உருவாக்கப்படும் பாமத ------------ பள்ளத்தாக்கு பாமத  

133.  பர்கான் எந்த வசயதலாடு வதாடர்புமடயது  படியமவத்தல் நிலத்ததாற்றம்  

வகுப்பு : 7              பருவம் : 3          பாடம் : 3  

வானிகலயும் ைாலநிகலயும் 

134.  வவப்ப ைண்டலப் பகுதியின் முக்கியப் பயிர்  வநல்  

135.  ைித வவப்ப ைண்டலப் பகுதியின் முக்கியப் பயிர் தகாதுமை  

136.  
ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் 24 ைணி தநரத்திற்குள் நிலவும் 
வளிைண்டலத்தின் நிமலக்குப் வபயர்  

வானிமல  

137.  
ஒரு நீண்ட காலத்தில் ைற்றும் ஒரு வபரும் பரப்பளவில் 
காணப்படும் வானிமலயின் சராசரிக்குப் வபயர்  

காலநிமல  

138.  ஒரு திட்டைான சராசரி காலநிமல எத்தமன ஆண்டுகள் ?  3௦ ஆண்டுகள்  

139.  காலநிமல என்ற வசால் எந்த வைாழிச்வசால் , வைாழி  கிமளைா – கிதரக்கம்  

140.  
காலநிமல என்ற வசால் வபறப்பட்ட கிதரக்க 
வைாழிச்வசால்லான கிமளைா என்ற வசால்லின் வபாருள்  

ஒழுங்கிலிருந்து விலகுதல்  

141.  வவப்பம் அதிகைாக காணப்படும் பகுதி  நிலநடுக்தகாட்டுப் பகுதி  

142.  
பூைியின் தைற்பரப்பிலிருந்து வவப்பநிமலயானது ஒவ்வவாரு 
1,௦௦௦ ைீட்டருக்கும் குமறயும் வவப்பநிமல விகிதம் 

சுைார் 6.5° வசல்சியஸ்  

143.  சீரான காலநிமலமய இப்படியும் அமழக்கலாம்  கடலாதிக்க காலநிமல  

144.  தீவிரக் காலநிமலமய இப்படியும் அமழக்கலாம் கண்டக் காலநிமல  

145.  
கடலில் பனிப்பாமறகள் உருவாகாைல் தடுக்கும் கடல் 
நீதராட்டங்களுக்குப் வபயர்  

வவப்ப நீதராட்டங்கள்  

146.  
கடலில் பனிப்பாமறகமள உருவாக்கும் கடல் 
நீதராட்டங்களுக்குப் வபயர் 

குளிர் நீதராட்டங்கள்  

147.  எல்நிதனா என்றால் ஸ்பானிய வைாழியில் ------- வபாருள்  குழந்மத ஏசு  

148.  
எல்நிதனாவால் 5 [அ] 6 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற தாழ்வு 
அழுத்த ைண்டலம் ஏற்படும் கடற்கமரப் பகுதிகள்   

வபரு ைற்றும் ஈக்வடார்  

149.  

ஆஸ்திதரலியாவில் ஏற்பட்ட புதர்த்தீ ைற்றும் வறட்சி, 
இந்ததாதனஷியாவில் ஏற்பட்ட பஞ்சம், பிதரசில்,  வதன் 
கிழக்கு ஆசியாவில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீக்கு காரணம் 

எல்நிதனா விமளவு  

150.  
ஒரு நாளில் நிலவும் அதிக அளவு ைற்றும் குமறந்த அளவு 
வவப்பநிமலக்கு இமடதய உள்ள வவப்பநிமல தவறுபாடு  

நாள் வவப்பப் பரவல்  

151.  

ஒரு வருடத்தின் வவப்பைான ைாதத்தின் வவப்ப நிமலக்கும் 
குளிரான ைாதத்தின் வவப்ப நிமலக்கும் இமடதய உள்ள 
தவறுபாடு   

ஆண்டு வவப்பநிமல பரவல்  

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                   http://kalviamuthu.blogspot.com
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152.  
சூரிய கதிர்வசீலிலிருந்து பூைி வபரும் வவப்ப ஆற்றல் 
வளிைண்டலத்தில் ---------- முமறயில் நமடவபறுகிறது   

கதிர்வசீல்  

153.  
சூரிய கதிர்வசீலிலிருந்து பூைி வபரும் வவப்ப ஆற்றல் 
நிலத்தில் --------முமறயில் நமடவபறுகிறது   

கடத்தல்  

154.  
சூரிய கதிர்வசீலிலிருந்து பூைி வபரும் வவப்ப ஆற்றல் நீரில் -
--------- முமறயில் நமடவபறுகிறது   

வவப்பச் சலனம்  

155.  ைாமல தநர 4 ைணி ைமழப் வபாழிவு என அமழக்கப்படுவது  வவப்பச் சலன ைமழ 

156.  வளிைண்டல அடுக்குகளின் சரியான வரிமசமய ததர்ந்வதடு  

அடியடுக்கு, [ TROPOSPHERE ] 

பமடயடுக்கு, [ STRATOSPHERE ] 

அயனியடுக்கு, [ IONOSPHERE ] 

வவளியடுக்கு [ EXOSPHERE ] 

157.  

அடியடுக்கு புவியின் தைற்பரப்பிலிருந்து -------- கி .ைீ 
வமரயிலும் , பூைத்தியதரமகப் பகுதியில் -------- கி.ைீ 
வமரயிலும் பரவியுள்ளது  

8  - 18 

158.  உயரம் அதிகரிப்பிற்கு ஏற்ப வவப்பநிமல குமறயும் அடுக்கு  அடியடுக்கு, [ TROPOSPHERE ] 

159.  

வவப்பநிமல, காற்று, காற்றின் அழுத்தம், தைகங்களின் 
உருவாக்கம் ைற்றும் ைமழப்வபாழிவு ஆகிய அமனத்து 
ைாற்றங்களும் நிகழும் அடுக்கு  

அடியடுக்கு, [ TROPOSPHERE ] 

160.  
அடியடுக்கு ைற்றும் பமடயடுக்குக்கு இமடதய அமைந்துள்ள 
அடுக்கு    

தசணிமட அடுக்கு [ TROPOPAUSE  ] 

161.  வஜட் விைானங்கள் பயணிக்கும் அடுக்கு  பமடயடுக்கு [ STRATOSPHERE ] 

162.  வளிைண்டலத்மதப் பற்றி படிக்கும் அறிவியல்   வானிமலயியல்  

163.  
பமடயடுக்கு புவியின் தைற்பரப்பிலிருந்து சுைார் -------- கி.ைீ 
வமர பரவியுள்ளது   

80 கி.ைீ  

164.  
அயனியடுக்கு புவியின் தைற்பரப்பிலிருந்து ----- கி.ைீ முதல்  

----- கி.ைீ வமர பரவியுள்ளது  
80  கி.ைீ முதல் 500 கி.ைீ வமர  

165.  
இந்த அடுக்கின் உச்சி விளிம்பில் ஓதசான் வாயு அதிக 
அளவு காணப்படுகிறது  

பமடயடுக்கு, 
[ STRATOSPHERE ] 

166.  
சூரியனிடைிருந்து வரும் புற ஊதாக் கதிர்கமள வடிகட்டும் 
படலம்   

ஓதசான் 

167.  பமடயடுக்கின் [ STRATOSPHERE ] தவறு வபயர்  
சைவவப்ப அடுக்கு [அ]   ஓதசான் 
அடுக்கு  

168.  
பமடயடுக்கிமன வதாடர்ந்து காணப்படும் வைல்லிய 
அடுக்கிற்குப் வபயர்  

ைீவளி இமடயடுக்கு  

[ STRATOPAUSE ] 

169.  
வளிைண்டலத்தின் சூரியக் கதிர்கள் வசறிவூட்டப்படும் 
அடுக்கு 

அயனியடுக்கு,[ IONOSPHERE ] 

170.  
வாவனாலி அமலகமள திருப்பி அனுப்புவதால் திறப்பான் 
என்று அமழக்கப்படும் புவியின் வளிைண்டல அடுக்கு  

அயனியடுக்கு, 
[ IONOSPHERE ] 

171.  
கதிர்வசீலியல் என்பது வளிைண்டலத்தின் எந்த அடுக்மகப் 
பற்றி படிக்கும் படிப்பு 

அடியடுக்கு,  

[ TROPOSPHERE ] 
172.  வளி ைண்டலத்தின் ைிக உயரைான அடுக்கு வவளியடுக்கு [ EXOSPHERE ] 

173.  
வபருைளவு மெட்ரஜன் ைற்றும் ெலீியம் வாயுக்கமள 
வகாண்டுள்ள வளிைண்டல அடுக்கு 

வவளியடுக்கு [ EXOSPHERE ] 
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174.  
சில சையங்களில் அண்டவவளியின் புறப் பகுதியாக 
கருதப்படும் வளிைண்டல அடுக்கு  

வவளியடுக்கு 

[ EXOSPHERE ] 

175.  வவப்பநிமலமய அளக்க உதவும் கருவியின் வபயர் வவப்பைானி [ THERMOMETER  ] 

176.  வளிைண்டல அழுத்தத்மத அளவிடப் பயன்படும் உபகரணம்  அழுத்தைானி [ BEROMETER  ] 

177.  
காற்றின் தவகம் ைற்றும் வசீும் திமசயிமன அளவிட 
பயன்படும் கருவி  

காற்றுைானி [   ANEMOMETER   ] 

178.  
எரிைமல பரவமலப் பற்றி அறிந்துவகாள்ளப் பயன்படும் 
கருவி 

சாய்வுைானி [ TILT METER  ] 

179.  காற்று வசீும் திமசயிமனக் குறிப்பதற்குப் பயன்படும் கருவி  காற்றுத் திமச காட்டி [WIND   VANE]  

180.  
ைமழ அளமவ அளவிடப் பயன்படும் உபகரனத்திற்குப் 
வபயர்   

ைமழைானி  

181.  
ஒதர அளவுள்ள வவப்பநிமலமயக் வகாண்டிருக்கும் 
இடங்கமள இமணக்கும் கற்பமனக் தகாட்டிற்குப் வபயர்   

சைவவப்பக் தகாடுகள்  

182.  
ஒதர அளவுள்ள காற்றழுத்ததிமனக் வகாண்ட வவவ்தவறு 
இடங்கமள இமணக்கும் கற்பமனக் தகாடுகள்  

சை அழுத்தக் தகாடுகள்  

183.  
வமரபடத்தில் ஒதர அளவுமடய ைமழ அளமவ இடங்கமள 
இமணக்கும் கற்பமனக் தகாட்டிற்குப் வபயர்  

சை ைமழக் தகாடுகள்  

184.  
கடக தரமகக்கும் [ 23 ½°வ ]  ைகர தரமகக்கும்[ 23 ½° வத  ]   
இமடப்பட்டப் பகுதி அமழக்கப்படுவது 

வவப்ப ைண்டலம்  

185.  
கடக தரமகக்கும் [ 23 ½° வ ]  ஆர்டிக் வட்டத்திற்கும்  

[ 66 ½°வ  ]  இமடப்பட்ட பகுதி அமழக்கப்படுவது 
வட ைிதவவப்ப ைண்டலம்  

186.  
ைகர தரமகக்கும் [ 23 ½° வத  ]  அண்டார்டிக் [ 66 ½°வத  ]  
வட்டத்திற்கும் இமடப்பட்ட பகுதி அமழக்கப்படுவது    

வதன் ைிதவவப்ப ைண்டலம் 

187.  

ஆர்டிக் வட்டத்திற்கும் [ 66 ½°வ  ]  வட துருவத்திற்கும் 
இமடப்பட்ட பகுதிமயயும் அண்டார்டிக் [ 9௦ ° வத  ]  
வட்டத்திற்கும் இமடப்பட்ட பகுதியும் அமழக்கப்படுவது      

குளிர் ைண்டலம்  

188.  கடல் ைட்டத்தில் நிலவும் காற்றழுத்தத்தின் சராசரி அளவு  1௦13 ைில்லி பார்கள்  

189.  
5° வடக்கு முதல் 5° வதற்கு அட்சதரமக பகுதிகளில் 
அமைந்துள்ள ைண்டலம்   

பூைத்தியதரமக தாழ்வழுத்த 
ைண்டலம்  

190.  
பூைத்தியதரமக தாழ்வழுத்த ைண்டலம் எவ்வாறு 
அமழக்கப்படுகிறது  

அமைதி ைண்டலம் [அ] 
தடால்டுராம்ஸ்  

191.  
25° முதல் 35° வமர வடக்கு ைற்றும் வதன் தகாளங்களில் 
அமைந்துள்ள ைண்டலம்   

துமண அயன உயர் அழுத்த 
ைண்டலம்  

192.  துமண அயன உயர் அழுத்த ைண்டலம் அமழக்கப்படுவது  குதிமர அட்சதரமக  

193.  
6௦° முதல் 65° வமர வட ைற்றும் வதன் தகாளங்களில் 
அமைந்துள்ள ைண்டலம்   

துமண துருவத்  

தாழ்வழுத்த ைண்டலம்  

194.  துருவப் பகுதிகளில் அமைந்துள்ள ைண்டலம்   துருவ உயர் அழுத்த ைண்டலம்  

195.  கடல்களில் காற்மற அளக்க பயன்படும் அளவு   கடல் மைல்கள் [   KNOTS   ] 

196.  

பூைியின் ைீது நகரும் வபாருட்கள் அமனத்தும் புவி 
சுழற்சியின் காரணைாக வடதகாளத்தில் வலப்புறைாகவும் 
வதன் தகாளத்தில் இடப்புறைாகவும் விலகிச் வசல்லும் 
ைாற்றைில்லாத விதிக்குப் வபயர்   

ஃவபரல் விதி [அ] 
வகாரியாலிஸ் விமச   

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                   http://kalviamuthu.blogspot.com



 

 

P. U. M. SCHOOL, THAGARAKUPPAM, VELLORE DISTRICT - 632520 

56 

197.  

காற்றின் வமககள் எத்தமன  

[ 1.தகாள் காற்றுகள், 2. பருவகால ைற்றும் பகுதிதநரக் 
காற்றுகள், 3. தலக் காற்றுகள், 4. ைாறும் காற்றுகள்  ]      

4  

198.  
வியாபாரக் காற்றுகள், தைமலக்காற்றுகள், துருவக்காற்றுகள்  

தபான்றமவ எவ்வமகக் காற்றில் அடங்கும்  
தகாள் காற்றுகள் 

199.  
பருவக் காற்றுகள், நிலக் காற்றுகள், கடல் காற்றுகள்  
தபான்றமவ எவ்வமகக் காற்றில் அடங்கும் 

பருவகால ைற்றும் பகுதிதநரக் 
காற்றுகள் 

200.  
வவவ்தவறு இடங்களில் வவவ்தவறு வபயர்களில் 
அமழக்கப்படும் காற்றுகள் 

தலக் காற்றுகள்  

201.  சூறாவளிகள், எதிர் சூறாவளிகள் காற்றுகளுக்குப் வபயர்  ைாறும் காற்றுகள்  

202.  
ஆண்டு முழுவதும் ஒரு குறிப்பிட்ட திமசமய தநாக்கி வசீும் 
காற்றுகளுக்குப் வபயர்  

தகாள் காற்றுகள் 

203.  
வரலாற்றுக் காலங்களில் கடற்பயணம் 
தைற்வகாள்பவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்த காற்றுகள்  

வியாபாரக் காற்றுகள் 

204.  ஃவபரல் விதிப்படி விலகி வசீும் காற்று   வியாபாரக் காற்றுகள் 

205.  
பூைியின் சுழற்சி காரணைாக தைற்கிலிருந்து கிழக்காக வசீும் 
காற்றுகள்  

தைமலக் காற்றுகள்  

206.  இையைமல வதாடர்களினால் தடுக்கப்படும் காற்றுகள்  துருவக் காற்றுகள்  

207.  
ைான்சூன் என்ற வசால் எந்த வைாழிச் வசால்லிலிருந்து 
வபறப்பட்டது, அந்த வசால்   

 அதரபிய வைாழி 
 ைவுசிம்   

208.  ைான்சூன் வசால்லின் வபாருள்   பருவங்கள்  

209.  புயலின் மையப்பகுதிக்குப் [ வவற்றிடம் ] வபயர்  புயல் கண்  

210.  புயலானது வட தகாளத்தில் நகரும் சுற்று திமச   எதிர் கடிகாரச் சுற்று 

211.  புயலானது வதன் தகாளத்தில் நகரும் சுற்று திமச  கடிகாரச் சுற்று  

212.  எதிர் சூறாவளிகள் வட தகாளத்தில் நகரும் சுற்று திமச கடிகாரச் சுற்று 

213.  எதிர் சூறாவளிகள் வதன் தகாளத்தில் நகரும் சுற்று திமச  எதிர் கடிகாரச் சுற்று 

214.  ஆஸ்திதரலியாவில் வசீும் வவப்ப தலக் காற்றுகுப் வபயர்  ஃபிரிக் பலீ்டர்  

215.  அவைரிக்கா நாடுகளில் வசீும் வவப்ப தலக் காற்றுக்குப் வபயர்  சின்னூக்  

216.  வடக்கு இத்தாலியில் வசீும் வவப்ப தலக் காற்றுக்குப் வபயர்  ஃபான்  

217.  சகாரா பாமலவனத்தில் வசீும் வவப்ப தலக் காற்று வபயர்  சிராக்தகா  

218.  
இந்தியாவின் தார் பாமலவனத்தில் வவப்ப தலக் காற்றுக்குப் 
வபயர் 

லூ   

219.  
ைத்திய ஆப்பிரிக்காவில் வசீும் குளிர் தலக் காற்றுகளுக்குப் 
வபயர்  

ஆர்ைத்தான்  

220.  
ஆல்ப்ஸ் ைமலயில் வசீும் குளிர் தலக் காற்றுகளுக்குப் 
வபயர் 

ைிஸ்ட்ரல்  

221.  இரஷ்யாவில் வசீும் குளிர் தலக் காற்றுகளுக்குப் வபயர்  புர்கா  

222.  
வைக்சிதகா வமளகுடாவில் வசீும் குளிர் தலக் 
காற்றுகளுக்குப் வபயர்  

நார்ட்  
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223.  
அர்வஜன்மடனாவில் வசீும் குளிர் தலக் காற்றுகளுக்குப் 
வபயர்  

ஃபாம்வபதரா  

224.  
தைகங்களின் வமககள் எத்தமன ? 

[ 1.கீற்று , 2.பமட , 3.திரள் , 4.காற்பமட ]  
4  

225.  கீற்று தைகங்கள் எவ்வாறு அமழக்கப்படுகின்றன  உயர் தைகங்கள்  

226.  பமட தைகங்கள் எவ்வாறு அமழக்கப்படுகின்றன  தாழ் தைகங்கள்  

227.  திரள் தைகங்கள் எவ்வாறு அமழக்கப்படுகின்றன  நடுத்தர தைகங்கள்  

228.  கார்பமட தைகங்கள் எவ்வாறு அமழக்கப்படுகின்றன  வசங்குத்தான தைகங்கள்  

229.  கார்பமட தைகங்கள் எவ்வாறு அமழக்கப்படுகின்றன  புயல் [அ] ைமழ தைகங்கள்  

230.  
கீற்று தைகங்கள் கடல் ைட்டத்திலிருந்து எவ்வளவு 
உயரத்தில் உருவாகின்றன    

5௦௦௦ ைீ  

231.  
பமட தைகங்கள் கடல் ைட்டத்திலிருந்து எவ்வளவு 
உயரத்தில் உருவாகின்றன   

2௦௦௦ ைீ  

232.  

திரள் தைகங்கள் கடல் ைட்டத்திலிருந்து எவ்வளவு 
உயரத்தில் 

காணப்படுகின்றன 
12,௦௦௦ ைீ  

233.  ஒருதபாதும் ைமழமய வகாடுக்காத தைகங்கள்  கீற்று தைகங்கள் 

234.  
ைமழப்வபாழிவு, ைின்னல், இடி இவற்தறாடு வதாடர்புமடய 
தைகங்கள் [ தனி, அணியாக காணப்படும் ] 

திரள் தைகங்கள் 

235.  கனத்த ைமழப்வபாழிமவ வகாடுக்கும் தைகங்கள்  கார்பமட தைகங்கள் 

236.  கீற்று தைகங்களின் அமைப்பு  நீண்டு நார் தபான்ற அமைப்பு  

237.  பமட தைகங்கள் அமைப்பு  
அடர் சாம்பல் நிற விரிப்பு தபான்ற 
ததாற்றம்  

238.  திரள் தைகங்கள் அமைப்பு  
ைிருதுவான வவடித்த பருத்திமயப் 
தபான்ற ததாற்றம்  

239.  கார்பமட தைகங்கள் அமைப்பு   கருமை அல்லது சாம்பல் நிறம்  

240.  
தைற்கு வதாடர்ச்சி ைமலயின் காற்று முகப் பகுதியில் 
உள்ளதால் அதிக ைமழ வபரும் ைாநிலம்   

தகரளா  

241.  
தைற்கு வதாடர்ச்சி ைமலயின் எதிர் முக காற்று திமசயில்  
உள்ளதால் குமறவாக ைமழ வபரும் ைாநிலம்  

தைிழ்நாடு  

242.  ைின்னல் ஒரு வநாடிக்கு பயணிக்கும் தவகம்  96,56௦ மைல்  

243.  ைின்னமலப் பற்றி படிக்கும் அறிவியல் ைின்னலியல் [  FULMINOLOGY  ] 

244.  
உலகில் ஆண்வடான்றுக்கு ததான்றும் ைின்னல்களின் 
எண்ணிக்மக  

16 ைில்லியன்  

245.  
2௦1௦ ஆம் ஆண்டு 23,௦௦௦ வானூர்திகள் இரத்து வசய்யப்பட 
காரணைான எரிைமல வவடிப்பு நிகழ்ந்த இடம்   

ஐஸ்லாந்து  

246.  
இடி, ைின்னல், புயமல அறிஞர்கள் எவ்வாறு 
அமழக்கின்றனர்    

வானிமலத் வதாழிற்சாமல  

247.  
இடியுடன் கூடிய புயல் புவியின் தைற்பரப்பில் எவ்வளவு 
உயரத்தில் உருவாகின்றன  

4 முதல் 2௦ கி.ைீ  

248.  இடியுடன் கூடிய புயல் உருவாவதற்கு காரணைான தைகம்  கார்திரள் தைகம்  
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  வகுப்பு : 7             பருவம் : 3           பாடம் : 4 

தபரிடர் மற்றும் தபரிடர் தமலாண்கம 

249.  
சமூகம் அல்லது சுற்றுச்சூழலின் ைீது ஏற்படுத்தப்படும் 
விமளவு -------- 

தபரிடர் 

250.  

சமூகத்தின் நடவடிக்மக வதாடர்ந்து தமடபடுவது, 
ைனிதர்கள், வபாருள்கள் அல்லது சுற்றுச்சூழலுக்கு 
உண்டாகும் தபரிடர், அதன் அழிவிலிருந்து சுயதிறன் ைற்றும் 
வளங்களின் உதவியுடன் ைீண்வடழுவது - யார் கூற்று ? 

ஐ . நா 

251.  இடர் தணித்தல் என்பதன் வபாருள் ------------- விமளவின் தீவிரத்மதக் குமறதல்  

252.  

காஷ்ைீர், பஞ்சாப், தைற்கு ைற்றும் ைத்திய இையைமலப் 
பகுதிகள், வடகிழக்கு இந்தியப் பகுதிகள் ைற்றும் ராணாப் 
கட்ச் பகுதிகளில் நிலநடுக்க ைண்டலம் -----------------  

ைிக அதிக அபாய தநர்வு ைண்டலம் 
[5] 

253.  
சிந்து கங்மகச் சைவவளி வடிநிலப் பகுதிகள், வடல்லி, ஜம்மு 
ைற்றும் பகீார் பகுதிகளில் நிலநடுக்க ைண்டலம் ----------------- 

அதிக அபாய தநர்வு ைண்டலம் [4] 

254.  
அந்தைான் நிக்தகாபார் தீவுகள் ைற்றும் தைற்கு இையைமலப் 
பகுதிகள் நிலநடுக்க ைண்டலம் ----------------- 

ைிதைான அபாய தநர்வு ைண்டலம் 
[3] 

255.  தக்காணப் படீபூைி பகுதிகள் ைற்றும் தைிழ்நாடு  
குமறவான  அபாய தநர்வு 
ைண்டலம் [2] 

256.  குஜராத் [ பூஜ் ] ைாநிலத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட ஆண்டு 26 . 1 . 2௦௦1  

257.  
வகாலம்பியாவில் வநவாடா வடல் ருச் பகுதியில் எரிைமல 
வவடிப்பு ஏற்பட்ட ஆண்டு  

13 . 11 . 1985 

258.  ஐஸ்லாந்தில் எரிைமல வவடிப்பு ஏற்பட்ட ஆண்டு  14 . 4 . 2௦1௦  
259.  வதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் சுனாைி ஏற்பட்ட ஆண்டு  26 . 12 . 2௦௦4  
260.  ஓடிசாவில் புயல் ஏற்பட்ட ஆண்டு  29 . 1௦ . 1999  

261.  
தைற்குவங்காளம் ைற்றும் ஓடிசாவில் சூமறக்காற்று ஏற்பட்ட 
ஆண்டு  

24 . 3 . 1998 

262.  சுனாைி [ கடற்தகாள் ] அமலகளின் உயரம்  15 ைீட்டருக்கு தைல்  

263.  சுனாைி அமலகள் ைணிக்கு பயணிக்கும் தவகம்   32௦ கி.ைீ  

264.  
சுனாைி [  Tsunami  ]   வசால் வந்த வைாழி, வபாருள்  ஜப்பான் – Tsu  -  துமறமுகம்  

Nami  - அமலகள்  
265.  சுனாைி அமலகள் எப்தபாது தவகம் அதிகரிக்கும்  கண்டங்கமள வநருங்கும் தபாது 

266.  
இந்தியாவில் சுனாைி எச்சரிக்மக மையம் அமைந்துள்ள 
இடம்  

மெதராபாத்  

267.  
எரிைமலயிலிருந்து வவளிதயறும் நீதராமட ைற்றும் வவந்நீர் 
ஊற்று ------------------ சக்திமயத் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது   

புவி வவப்ப சக்தி  

268.  சூமறக்காற்று அவைரிக்காவில் எவ்வாறு அமழக்கப்படுகிறது  டுவிஸ்டர்  

வகுப்பு : 7 பருவம் : 3   பாடம் : 5 

தபராழியியல் ஓர் அறிமுைம் 

269.  தபராழி எந்த வைாழிச்வசால்  கிதரக்கம்  

270.  
ஓர் உவர் நீரின் வபரும் பகுதி ைற்றும் நீர்தகாளத்தின் 
முதன்மையான கூட்டமைப்பு   

ஒதகனஸ்  
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271.  
சைீபகால ஆய்வுகளில் நீர் இருக்கலாம் என கருதப்படும் 
தகாள்  

வியாழன்  

272.  பசிபிக் தபராழியின் வடிவம்   முக்தகாணம்  
273.  அட்லாண்டிக் தபராழியின் வடிவம்  முக்தகாணம் 
274.  ஆர்டிக் வபராழியின் வடிவம்  வட்ட வடிவம்  

275.  
பசிபிக் தபராழி புவி தைற்பரப்பில் --------- அளவு 
வகாண்டுள்ளது  

33 % 

276.  
அட்லாண்டிக் தபராழி புவி தைற்பரப்பில் --------- அளவு 
வகாண்டுள்ளது  

16 . 5 % 

277.  
இந்தியப் தபராழி புவி தைற்பரப்பில் --------- அளவு 
வகாண்டுள்ளது  

2௦ % 

278.  பசிபிக் தபராழியின் சராசரி ஆழம்   5௦௦௦ ைீட்டர்  

279.  இந்தியப் தபராழியின் சராசரி ஆழம்  4,௦௦௦ ைீட்டர்  

280.  அண்டார்டிகா தபராழியின் சராசரி ஆழம்  4,5௦௦ ைீட்டர்  

281.  ஆர்டிக் தபராழியின் சராசரி ஆழம்  4,௦௦௦ ைீட்டர் 

282.  பசிபிக் தபராழியில் உள்ள உலகின் ஆழைான பகுதி   ைரியானா - தசலஞ்சர் ஆழிக்குழி  

283.  
பசிபிக் தபராழியில் உள்ள தசலஞ்சர் ஆழிக்குழியின்  

[ ைரியானா ] ஆழம்  
11,௦33 ைீ 

284.  பசிபிக் தபராழியில் ஏறத்தாழ உள்ள தீவுகளின் எண்ணிக்மக  2௦,௦௦௦  
285.  கண்டத்திட்டின் சராசரி ஆழம்  1௦௦ ைீட்டர்  

286.  கண்டச்சரிவின் சராசரி ஆழம்  155 ைீட்டர்  

287.  கண்டத்திட்டு என்பது   
கடற்கமர ஓரத்தின் ஆழம் 
குமறந்த பகுதி  

288.  கண்டச்சரிவு என்பது 
வசங்குத்துச் சரிவாகப் தபராழி யின் 
தமரமய அமடவது  

289.  
கண்டச்சரிவு ைற்றும் கண்டத்திட்டுப் பகுதிகள் 
அமழக்கப்படுவது  

கண்ட விளிம்பு  

290.  கண்டத் திட்டு விமசயினால் ஏற்படுவது   நடுக்கடல் ைமலத்வதாடர்  

291.  
தீவுகள், அமல ைற்றும் வானிமல வசயல்களால் அரிக்கப் 
பட்டு கீழ்ப்பகுதிக்குச் வசன்றிருந்தால் அவற்றிற்குப் வபயர்   

கயாட்  

292.  உலகில் உள்ள தபராழிகளின் சராசரி உவர்ப்பியம்  35 கிராம்  

293.  
சாக்கடல், வசங்கடல் ைற்றும் வபர்சியன் வமளகுடாவின் 
உவர்ப்பியத்தின் அளவு  

4௦ கிராம்  

294.  

சூரியன் ைற்றும் சந்திரனின் ஈர்ப்பு விமசயினால் ஒவ்வவாரு 
நாளும் 6 ைணி தநர இமடவவளியில் கடல் நீரின் ைட்டம் 
உயர்ந்து தாழ்வதற்குப் வபயர்    

ஓதம்  

295.  அைாவாமச ைற்றும் பவுர்ணைி நாள்களில் ஏற்படும் ஓதம்   ைிகமவ ஓதம் 

296.  
நிலவின் முதல் ைற்றும் 3 வது  வளர்ச்சி நிமலயில் 
ஏற்படும் ஓதம்  

தாழ் ஓதம் 

297.  
தபராழிகள் உலக வபட்தராலிய உற்பத்தியில் எவ்வளவு 
சதவதீத்மத தருகின்றன  

17 % 
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வகுப்பு : 8         பருவம் : 1        பாடம் : 6 

வள ஆோரங்ைளும் அேன் வகைைளும் 

298.  
இயற்மகயில் காணப்படும் எந்த ஒரு வபாருளும் 
ைனிதனுக்கு பயனளிப்பதாக இருப்பின் அதற்குப் வபயர்     

வள ஆதாரம்   

299.  
ைக்களால் பயன்படுத்த முடியாத சூழலில் உள்ள 

வள ஆதாரங்களுக்குப் வபயர்  
இயலாற்றல் வளஆதாரங்கள் 

300.  இயலாற்றல் வளஆதாரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு  மசபரீியா ைற்றும் அண்டார்டிக்கா  

301.  ைனிதர்களால் பயன்படுத்தப்படும் வள ஆதாரங்கள் வபயர்  வளர்ச்சியுற்ற வள ஆதாரங்கள் 

302.  புதுப்பிக்க இயலாத வளஆதாரங்களின் தவறுவபயர்  இருப்பு வளங்கள்  

303.  புதுப்பிக்கக்கூடிய வளஆதாரங்களின் தவறுவபயர் வற்றாத வளங்கள்  

304.  
ஒரு நாட்டின் வபாருளாதார தைம்பாட்டிற்கு ---------- 
கனிைங்கள் ைிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது  

எரிவபாருள் கனிைங்கள்  

305.  நிலக்கரியின் தவறுவபயர்   புமத எரிவபாருள்  

306.  வநய்தவலியில் வவட்டி எடுக்கப்படும் நிலக்கரி   லிக்மனட் [அ] பழுப்பு நிலக்கரி  

307.  இந்தியாவின் ைிகப்வபரிய எண்வணய் வயல்   மும்மப மெ [ கண்டத்திட்டு ]  

308.  தைிழ் நாட்டில் எண்வணய் வளம் கண்டறியப்பட்டுள்ள இடம்  காவிரி வடல்டா  

309.  அணுசக்திமய உற்பத்தி வசய்ய பயன்படும் கனிைங்கள்   யுதரனியம், ததாரியம்  

310.  
தைிழ்நாடு ைற்றும் தகரள கடற்கமர ைணற்பரப்புகளில் 
அதிகைாக கிமடக்கும் எரிவபாருள் கனிைம்   

இல்ைமனட்  

311.  
உலகிதலய அதிக அளவு [3௦%] அணுசக்திமய உற்பத்தி 
வசய்யும் நாடு  

அவைரிக்கா  

312.  
உலகிதலய அதிக அளவு அணுசக்தி எரிவபாருமள அதிக 
அளவில் [ 75 % ] பயன்படுத்தும் நாடு  

பிரான்சு  

313.  

உலகின் ைிகப்வபரிய நீர்  ைின்சக்தி நிமலயம் 

       ஆறு 

       நாடு    

 முப்பள்ளத்தாக்கு அமண  

 யாங்டிசி ஆறு  

 சீனா  

314.  இந்தியாவின் ைிகப்வபரிய நீர் ைின்சக்தி நிமலய அமண    பக்ராநங்கள்  

315.  சூரிய சக்திமய தசைிப்பதற்கு ததமவப்படும் ைின்கலம்  ஒளிைின் தவால்டா ைின்கலம்  

316.  
உலகில் அதிக அளவு சூரிய ஆற்றமல உற்பத்தி வசய்யும் 
நாடு  

வஜர்ைனி  

317.  
வசன்மன, இராஜஸ்தான், காய்கா, தாராப்பூர், காக்ராபர், 
நதராரா ஆகிய இடங்களில் உள்ள நிமலயங்கள்   

அணுைின் நிமலயங்கள்  

318.  காற்று ஆற்றமல அதிக அளவு பயன்படுத்தும் கண்டம்   ஐதராப்பா கண்டம்  

319.  2௦ % ைின்சாரம் காற்று ஆற்றல் மூலைாக வபறும் நாடு  வடன்ைார்க்  

320.  
இந்தியாவில் காற்று ஆற்றல் உற்பத்தி வசய்யப்படும் 
ைாநிலங்கள்  

ைகாராட்டிரம், தைிழ்நாடு  

321.  உலகின் ைிகப்வபரிய காற்றாமல நிறுவனம் உள்ள இடம்  ஆரல்வாய்வைாழி – கன்னியாகுைரி  

322.  வளரும் நாடுகளில் ைிக முக்கிய எரிவபாருளாக திகழ்வது  ைர [ விறகு ] எரிவபாருள்  
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323.  ைாட்டுச் சானத்திலிருந்து உற்பத்தி வசய்யப்படும் எரிவாயு   சாண எரிவாயு [அ] ைீத்ததன்  

324.  
தற்வபாழுது உயிரி எரிவபாருள் உற்பத்தி வசய்யப்படும் 
தாவரங்கள்  

 கரும்பு 

 ஆைணக்கு  

325.  ஆசியாவின் எண்வணய் வயல்கள் காணப்படும் நிலப்பகுதி    வதன்தைற்கு ஆசியா  

326.  எண்வணய் வயல்கள் காணப்படும் கண்டத்திட்டுப் பகுதிகள்    வடகடல் பகுதி  

வகுப்பு : 8           பருவம் : 1        பாடம் : 7 

வள ஆதாரங்களும் வபாருளாதார நடவடிக்மககளும் 

327.  
வள ஆதாரங்கமளக் வகாண்டு ைனிதர்கள் வசய்யும் வதாழில் 
நடவடிக்மககளுக்குப் வபயர்   

வபாருளாதார நடவடிக்மககள்  

328.  முதல்நிமலத் வதாழிலில் ஈடுபடுதவார் அமழக்கப்படுவது  
சிவப்பு கழுத்துப்பட்மட 
பணியாளர்கள்  

329.  
இரண்டாம் நிமலத் வதாழிலில் ஈடுபடுதவார் 
அமழக்கப்படுவது 

நீல கழுத்துப்பட்மட பணியாளர்கள் 

330.  
மூன்றாம் நிமலத் வதாழிலில் ஈடுபடுதவார் 
அமழக்கப்படுவத 

வவளிர்சிவப்பு கழுத்துப்பட்மட 
பணியாளர்கள் 

331.  
நான்காம் நிமலத் வதாழிலில் ஈடுபடுதவார் 
அமழக்கப்படுவது 

வவள்மள கழுத்துப்பட்மட 
பணியாளர்கள் 

332.  ஐந்தாம் நிமலத் வதாழிலில் ஈடுபடுதவார் அமழக்கப்படுவது 
தங்க கழுத்துப்பட்மட 
பணியாளர்கள் 

வகுப்பு : 8             பருவம் : 1           பாடம் : 8 

முேல்நிகலத் தோழிலின் வகைைள் 

333.  ஆப்பிரிக்க காடுகளில் உணவு தசகரிப்தபார் இனம் புஷ்வைன் இனம்  

334.  
அந்தைான் நிக்தகாபார் தீவுகளில் உணவு தசகரிப்தபார் 
இனங்கள்  

ஜார்வாஸ், ஓஞ்சஸ்  

335.  ஆப்பிரிக்காவில் தவட்மடயாடுதலில் ஈடுபடும் இனத்தவர்  பிக்ைிக்கள்  

336.  
அதைசான் வடிநிலப் பகுதிகளில் தவட்மடயாடுதலில் 
ஈடுபடும் இனத்தவர் 

அவைரிண்டியன்  

337.  கனடாவில் தவட்மடயாடுதலில் ஈடுபடும் இனத்தவர் எஸ்கிதைாஸ்  

338.  
ஆப்பிரிக்காவில் வகன்யா ைற்றும் டான்தசனியாவில் 
கால்நமடகமள தைய்க்கும் நாதடாடிகளுக்குப் வபயர்    

ைசாய்  

339.  அதரபியாவில் ஒட்டகம் தைய்க்கும் நாதடாடிகளுக்குப் வபயர்    பதடாயின்  

340.  
ஸ்காண்டிதநவியாவில் கமலைான் தைய்க்கும் 
நாதடாடிகளுக்குப் வபயர்    

லாப்ஸ்  

341.  
ஆப்பிரிக்கா ைற்றும் வதன்தைற்கு ஆசியாவில் ஒட்டகம் 
தைய்க்கும் நாதடாடிகளுக்குப் வபயர்    

டாவரக்ஸ்  

342.  
தைற்கு ஆசியாவில் ஆடு ைற்றும் வசம்ைறி ஆடு தைய்க்கும் 
நாதடாடிகளுக்குப் வபயர்    

கர்ட்ஸ்  

343.  
இந்தியாவில் ராஜஸ்தானில் ஒட்டகம் தைய்க்கும் 
நாதடாடிகளுக்குப் வபயர்    

ரபாரி  
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344.  உலகின் ைிகப்வபரிய உள்நாட்டு ஏரி  தடான்தலசாப் –கம்தபாடியா  

345.  
------------ ல் ைீன் பிடிப்பது என்பது ைிகவும் சிக்கலான 
வசயலாகும்  

கடல்  

346.  
முதல் நிமலத் வதாழில்களில் பழமையானமவகள்  உணவு தசகரித்தல் , 

தவட்மடயாடுதல்  

347.  
ைீன் உணவு [ பிளாங்டன் ] ---------- க்கு அருகாமையில் 
வபருைளவு கிமடக்கின்றன   

கண்டத்திட்டு  

348.  
ைனிதன் தநரடியாக இயற்மகமயச் சார்ந்து வசயல்படும் 
வதாழில்கள் ------------- என அமழக்கப்படுகிறது  

முதன்மைத் வதாழில்கள்  

349.  
உலகில் வதாழிற்சாமலகளுக்குப் பயன்படும் ைரங்களில் 2 /3 
பங்கு ---------------- காடுகளிலிருந்து வபறப்படுகிறது   

ைிதவவப்ப ைண்டலக் காடுகள் 

350.  வபருைளவு நமடவபறும் முதன்மைத்வதாழில்  உணவு தசகரித்தல் 

வகுப்பு : 8              பருவம் : 1            பாடம் : 9 

சுரங்ைத்தோழில் 

351.  சுரங்கத்வதாழில் எவ்வாறு அமழக்கப்படுகிறது  வகாள்மளத்வதாழில்  

352.  
புவியின் தைற்பரப்பிதலதய கனிைங்கள் வவட்டிவயடுக்கும் 
முமற  

திறந்தவவளி முமற  

353.  
தைற்படிந்த நீள் வடிவில் ைண் ைற்றும் பாமறகமள 
அகற்றியபின் கனிைங்கள் வவட்டிவயடுக்கப்படும் முமற  

பட்மடகளாக எடுத்தல் முமற  

354.  
கனிைங்கமள சலித்ததா, சுழற்றிதயா, வதளியமவக்கப்பட்டுப்  

பிரித்வதடுக்கப்படும் முமற  
வண்டல் பிரித்தல் முமற முமற  

355.  
சுண்ணாம்புக்கல் தபான்ற கட்டடப் வபாருட்கமள புவி 
தைற்பரப்பிலிருந்து எடுக்கும் முமற  

 

356.  
எண்வணய்க் கிணறுகளில் இருந்து எண்வணய் எடுக்க 
பயன்படும் இயந்திர தைமட 

எண்வணய் ரிக் தைமட  

357.  
துமளயிட்டு எண்வணய் எடுக்கும் எண்வணய் வயல்களில் 
காணப்படும் தகாபுரம் தபான்ற இயந்திரத்திற்குப் வபயர்  

வடரிக் இயந்திரம்  

358.  
தைக்னமடட், தெைமடட், லிதைாமனட், சிடமரட் 
தபான்றமவ எந்த தனிைத்தின் தாதுக்கள்   

இரும்பு  

359.  அலுைினியத்தின் தாது  பாக்மஸட்  

360.  தகரத்தின் தாது  தகசிடமரட்  

361.  வசம்பு பிரித்வதடுக்கும் முமற   திறந்தவவளி முமற 

362.  அலுைினியம் பிரித்வதடுக்கும் முமற திறந்தவவளி முமற 

363.  ஆஸ்வபஸ்டாஸ் பிரித்வதடுக்கும் முமற  திறந்தவவளி முமற 

364.  தகரம் பிரித்வதடுக்கும் முமற வண்டல் பிரித்தல் முமற முமற 

365.  தங்கம் வபரும்பாலும் பிரித்வதடுக்கும் முமற வண்டல் பிரித்தல் முமற முமற 

366.  கந்தகம் பிரித்வதடுக்கும் முமற நிலத்தடி சுரங்க முமற  

367.  
தங்கத்தின் தூய தன்மைமய அறிய பயன்படுத்தப்படும் 
அலகு   

காரட்  

368.  மைக்காவின் நிறம்   கருப்பு  
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369.  மைக்கா ----------- வதாழிற்சாமலகளில் பயன்படுகிறது   ைின்சக்தி தயாரிப்பு   

370.  
அவைரிக்கா, வைக்சிதகா, சாம்பியா, சிலி, இந்ததாதனஷியா 
ஆகிய நாடுகளில் அதிகம் காணப்படும் கனிைம்  

வசம்பு  

371.  
ஆஸ்திதரலியா, பிதரசில், ஜமைக்கா ைற்றும் கினியா ஆகிய 
நாடுகளில் அதிகம் காணப்படும் கனிைம்   

அலுைினியம் – பாக்மஸட்  

372.  

ைதலஷியா, வபாலிவியா, இந்ததாதனஷியா, சீனா, ரஷ்யா, 
மநஜரீியா ைற்றும் காங்தகா ஆகிய நாடுகளில் அதிகம் 
காணப்படும் கனிைம்  

தகரம் – தகசிடமரட் 

373.  
வதன் ஆப்பிரிக்கா, கனடா, அவைரிக்கா, ஆஸ்திதரலியா,  
கானா ஆகிய நாடுகளில் அதிகம் காணப்படும் கனிைம்   

தங்கம்  

374.  
அவைரிக்கா, வைக்சிதகா, இத்தாலி ைற்றும் ஜப்பான் ஆகிய 
நாடுகளில் அதிகம் காணப்படும் கனிைம்    

கந்தகம்  

375.  
அவைரிக்கா, இந்தியா, நார்தவ, பிதரசில், ைற்றும் ரஷ்யா 
ஆகிய நாடுகள் அதிகம் உற்பத்தி வசய்யும் கனிைம்   

மைக்கா  

376.  

கனடா, ரஷ்யா, பிதரசில், வதன்ஆப்பிரிக்கா, வராடீஷியா, 
சீனா, அவைரிக்கா, இத்தாலி ஆகிய நாடுகளில் அதிகம் 
காணப்படும் கனிைம்   

ஆஸ்வபஸ்டாஸ்  

வகுப்பு : 8               பருவம் : 2          பாடம் : 10 

தவளாண்கம 

377.  சிந்து [ ஆசியா ] நதிக்கமரயில் ததான்றிய நாகரிகம்  ெரப்பா – வைாகஞ்சதாதரா  

378.  மநல் [ ஆப்பிரிக்கா ] நதிக்கமரயில் ததான்றிய நாகரிகம்  எகிப்து  

379.  யூஃப்ரடிஸ் [ ஆசியா ] நதிக்கமரயில் ததான்றிய நாகரிகம்  வைசபட்தடாைியா  

380.  ைஞ்சள் [ ஆசியா ] நதிக்கமரயில் ததான்றிய நாகரிகம்  ைஞ்சள் நதி  

381.  வபரும்பான்மையான வசடிகள் வளர இயலாத வவப்பநிமல  6°  வசன்டி கிதரடுக்கு குமறவு   

382.  பருத்தி வளர ததமவப்படும் பனிவபாழிவற்ற நாட்கள்  2௦௦ நாள்கள்  

383.  வநல் ஒரு ------------ ைண்டலப் பயிர்   அயன ைண்டலம்  

384.  தகாதுமை ஒரு ------------ ைண்டலப் பயிர்  ைிதவவப்ப ைண்டலம்  

385.  
அறுவமடயின் தபாதும், முன்பும் வறண்ட காலநிமல 
ததமவப்படும் பயிர்  

காபி  

386.  

இந்தியாவில் இையைமலயில் --------------- பகுதியில் ஒதர 
விமள நிலத்தில் 12 க்கும் தைற்பட்ட பயிர்கள் 
விமளவிக்கப்படுகின்றன   

கார்வால்  

387.  வசழுமையான ைற்றும் உரம் ைிக்க ைண் வமக   வண்டல் ைண்  

388.  வநல், பருத்தி வளர உகந்த ைண்  களிைண்  

389.  தண்ணமீர தக்கமவத்துக் வகாள்ளும் ைண்  களிைண் 

390.  ைாற்றிட தவளாண்மை முமற எவ்வாறு அமழக்கப்படுகிறது இடப்வபயர்வு தவளாண்மை  

391.  
ைாற்றிட தவளாண்மைத் வதாழில் பிதரசிலில் எவ்வாறு 
அமழக்கப்படுகிறது 

தராக்தகா  

392.  
ைாற்றிட தவளாண்மைத் வதாழில் இந்தியாவில் எவ்வாறு 
அமழக்கப்படுகிறது  

ஜூம், தபவார், தபாடா  
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393.  
ைாற்றிட தவளாண்மைத் வதாழில் ைத்திய அவைரிக்காவில் 
எவ்வாறு அமழக்கப்படுகிறது  

ைில்பா  

394.  வணிக தவளாண்மை எவ்வாறு அமழக்கப்படுகிறது  பரந்த தவளாண்மை  
395.  தவளாண் வதாழிலுக்கு ஏற்ற இடம்  சைவவளி 
396.  உலகில் வபரும்பான்மையான ைக்களின் உணவு  வநல்  

397.  
வநல் பயிரின் மூல இனம் ----------------- பகுதியிலிருந்து 
வந்திருக்கும் என கருதப்படுகிறது   

வதற்கு ஆசியா  

398.  
வநல் பயிரின் பயன்பாடு முதன் முதலில் 
வதாடங்கப்பட்டதாக கருதப்படும் இடம்   

யாங்டிசி ஆறு – சீனா   

399.  
வநல் வளர்வதற்கு ததமவப்படும் சராசரி தட்பவவப்பம், 
ைமழயளவு  

24 ℃ , 15௦ வச.ைீ  

400.  
தகாதுமைப் பயிர் வளர ததமவப்படும் தட்பவவப்பம், 
ைமழயளவு  

15 ℃ முதல் 2௦℃ வமர , 5௦ - 6௦ 
வச.ைீ  

401.  பருத்தி வளர்வதற்கு ஏற்ற தட்பவவப்பநிமல, ைமழயளவு  
2௦℃ முதல் 3௦℃ வமர , 5௦ - 1௦௦ 
வச.ைீ   

402.  சணல் வளர்வதற்கு ஏற்ற தட்பவவப்பநிமல, ைமழயளவு  3௦℃  , 15௦ வச.ைீ  

403.  கரும்பு வளர ததமவப்படும் தட்பவவப்பம், ைமழயளவு  3௦℃ , 13௦ வச.ைீ  

404.  ததயிமல வளர ததமவப்படும் தட்பவவப்பம், ைமழயளவு  21℃ , 13௦ வச.ைீ  

405.  உயரைான இடங்களில் வநல் பயிரிட ததமவப்படும் முமற   பாடிக்கட்டு முமற   

406.  வநல் வளர உகந்த ைண்   வண்டல் ைண்  

407.  
உலகில் வநல் உற்பத்தியில் -------------சதவதீம் ஆசியாவில் 
உற்பத்தி வசய்யப்படுகிறது   

98 

408.  
உலகில் எவ்வளவு நிலப்பகுதி தகாதுமை பயிரிடப் 
பயன்படுகிறது  

25 % 

409.  கரும்பு எவ்வளவு உயரம் வமர வளரும்  3.5 ைீட்டர்  

410.  
ததயிமல வளர இமலகள் எவ்வளவு உயரத்திற்கு வவட்டி 
விடப்படுகின்றன  

1.5 ைீட்டர்  

411.  வநல் உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் நாடு  சீனா  

412.  வநல் உற்பத்தியில் இரண்டாைிடம் வகிக்கும் நாடு  இந்தியா  

413.  வநல் உற்பத்தியில் மூன்றாைிடம் வகிக்கும் நாடு  இந்ததாதனஷியா  

414.  வநல் உற்பத்தியில் நான்காைிடம் வகிக்கும் நாடு  வங்காளததசம்  

415.  இமழப்பயிமரத் ததர்ந்வதடு   ஆளிவிமதச் வசடி  

416.  
பருத்தி இமழயிலிருந்து விதிகமள பிரிக்கும் முமறக்குப் 
வபயர்   

ஜின்னிங்  

417.  
சணல் வசடிகமள நீரில் ஊறமவத்து, ைக்கச்வசய்து 
இமழகமளப் பிரித்வதடுக்கும் முமறக்குப் வபயர்   

வரட்டிங்  

418.  சணல் உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் நாடுகள்  இந்தியா, வங்காளததசம்  

419.  

அவைரிக்கா, சீனா, யுக்தரன், கனடா, அர்வஜன்மடனா, 
ஆஸ்திதரலியா, இந்தியா, பாகிஸ்தான் தபான்ற நாடுகளில் 
அதிகம் விமளவிக்கப்படும் பயிர்கள்  

தகாதுமை  
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420.  
அவைரிக்கா, உஸ்வபகிஸ்தான், பிதரசில், பாகிஸ்தான் 
தபான்ற நாடுகளில் அதிகம் விமளவிக்கப்படும் பயிர்கள் 

பருத்தி  

421.  

இலத்தீன் அவைரிக்கா, வதன் ைற்றும் கிழக்கு ஆசியப் 
பகுதிகள் தபான்ற நாடுகளில் அதிகம் விமளவிக்கப்படும் 
பயிர்கள் 

கரும்பு  

422.  
சீனா, இந்தியா ைற்றும் இலங்மக தபான்ற நாடுகளில் 
அதிகம் விமளவிக்கப்படும் பயிர்கள்  

ததயிமல   

423.  
இந்தியாவில் உத்திரப்பிரததசம், பஞ்சாப் ைற்றும் அரியானா 
தபான்ற ைாநிலங்களில் அதிகம் உற்பத்தி வசய்யப்படும் பயிர்  

தகாதுமை  

424.  
கரும்பின் இனிப்புத்தன்மை ----------- ைணிதநரங்களுக்குள் 
குமறயும்  

24  

425.  இந்தியாவில் மவரம் அறுக்கும் வதாழிற்சாமல உள்ள இடம் சூரத்  

426.  
உலகில் இயந்திரங்கள் இயக்க பயன்படும் எரிவபாருள் 
சக்தியின் சதவிகிதம்  

7௦ % 

427.  
இந்வதாயாவில் -------------- க்குப் பின்னதர வதாழிலக வளர்ச்சி 
ஏற்பட்டது   

ஐந்தாண்டுத் திட்டம்  

428.  வதாழிற்புரட்சிமய ஏற்படுத்திய எரிவபாருள்   நிலக்கரி  

429.  
வபாதுவாக ---------- நிலக்கரி சுரங்கங்களுக்கு அருகிதலதய 
அமைக்கப்படும் 

இரும்பு எஃகுத் வதாழிற்சாமல  

430.  
இராணிகன்ச் , ஜாரியா ைற்றும் வபாக்காதரா தபான்றமவ 
எதமனக் குறிக்கும்   

நிலக்கரி வயல்கள்  

431.  டாடா இரும்பு எஃகு வதாழிற்சாமல உள்ள இடம்  ஜாம்வஷட்பூர்  

432.  தைிழ்நாட்டில் SAIL நிறுவனம் உள்ள இடம்   தசலம்  

433.  தைிழ்நாட்டில் BHEL நிறுவனம் உள்ள இடங்கள்  திருச்சி, ராணிப்தபட்மட   

434.  தனியார் வதாழிற்சாமல ரிமலயன்ஸ்  
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OMR SHEET MODEL 
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குறிப்புைள்... 
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