
www.napoos.blogspot.in              Cell : 9659966192, 8608225854         Mail :   napoos@ymail.com  Page 1 
 

 

 

 

     :            D.T.Ed., B.A 
அறிவியல் STD – VII   

01) அரக்குப் பூச்சி சுரக்கும் ஒரு வகை பிசின் அரக்கு ஆகும் 
02) லாமா என்ற ஒரு வகை ைம்பளி ஆட்டிலிருந்து ைம்பளி எடுக்ைப்படுைிறது 
03) ஆஸ்திரரலிய விஞ்ஞானிைள் ைண்டுபிடித்த  ரதாலிகன ரசதப்படுத்தாமல் ைம்பளிகய எடுக்கும் 

முகற பரயாைிளிப் 
04) பட்டு வகைைள் :  மல்பபரிபட்டு, டாஸர்பட்டு, எரிபட்டு, முைாபட்டு 
05) மிை அதிை அளவில் பயனில் உள்ள பட்டு மல்பபரி பட்டு 
06) தரத்தில் சிறந்தது  மல்பபரி பட்டு 
07) பட்டுக்கூட்டிலிருந்து இகைைகளப் பிரித்பதடுக்கும் முகறக்கு சுருளுதல் என்று பபயர் 
08) சீனாகவச் ரசர்ந்த கசலிங்சி என்ற ரபரரசிதான் முதன் முதலில் பட்கட ைண்டுபிடித்தாைக் 

கூறப்படுைிறது 
09) உலைின் பட்டு உற்பத்தியில் 2ம் இடத்தில் உள்ள நாடு இந்தியா (           )  
10) தமிழ் நாட்டில் பட்டு உற்பத்தி பசய்யும் சில முக்ைிய இடங்ைள் ைாஞ்சிபுரம், சிறுவந்தாடு, திருபுவனம், 

ஆரணி 
11) இகைைளின் இராணி இயற்கைப் பட்டு 
12) ரதனில் உள்ள கூட்டுப் பபாருளின் அளவு : சர்க்ைகர - 75%,  நீர் - 17%, தாது உப்புைள்  -  8%    
13) சில வகை இந்திய ரதனகீ்ைள் : பாகறத் ரதன ீ (ஏபிஸ் டார்ரசட்டா), சிறியத்ரதன ீ(ஏபிஸ் புரளாரியா) 

இந்தியத்ரதன ீ (ஏபிஸ் இண்டிைா) 
14) இந்தியாவில் முட்கட உற்பத்திகய அதிைப்படுத்த ரமற்பைாள்ளப்படும் புதிய அறிவியல் 

நகடமுகறக்கு பவள்ளிப்புரட்சி என்று பபயர் 
15) அகடைாத்தலுக்குப் பிறகு ரைாைிமுட்கடைள் 21 நாட்ைளுக்குப் பிறகு குஞ்சு பபாறிக்கும்  
16) ஓர் விலங்கு பதாடர்ந்து இல்லாதிருந்தால் அகவ அைிந்த இனம் எனப்படும் 
17) ஓர் விலங்கு அைியக்கூடிய ஆபத்தான நிகலயில் இருந்தால் அகவ அைிந்து பைாண்டிருக்கும் இனம் 

எனப்படும் 
18) விலங்குைளின் பாதுைாப்பிற்ைாை ஏற்படுத்தப்பட்ட அகமப்பு புளுைிராஸ் 
19) உயிரினங்ைள் உணகவ உட்பைாள்ளும் முகறயும் அதகனப் பயன்படுத்தும் முகறயுரம உணவூட்டம் 

எனப்படும் 
20) இரு பவவ்ரவறு உயிரினங்ைள் ஒன்றாை இகணந்து வாழ்ந்து ஒன்று மற்பறான்றால் பயன் 

அகடந்தால் அவ்வாழ்க்கைமுகற கூட்டுயிர் வாழ்க்கைமுகற எனப்படும். எ .ைா கலக்ைன்ைள் 
21) கலக்ைன்ைள் என்பது ஒரு ஆல்ைா மற்றும் ஒரு பூஞ்கச இகடரய  ைாணப்படும் கூட்டுயிர் 

வாழ்க்கைமுகற ஆகும்  
22) பூச்சிைகள உண்ணும் தாவரங்ைள் பநப்பந்தஸ், வனீஸ் பிகளட்ராப் 
23) ஒரு பசல் உயிரி அமீபா 
24) அமீபா திட உணகவ உடலின் ரமற்பரப்பு வைியாை எடுத்துக் பைாள்ைிறது. இவ்வகை 

உணவூட்டத்திற்கு முழு விலங்கு ஊட்டமுகற ( ர ாரலாரசாயிக் ஊட்டமுகற ) என்று பபயர்  
25) நமது வாய் குைியினுள் மூன்று ர ாடி உமிழ் நீர் சுரப்பிைள் உள்ளன 
26) வாய்க்குைிகயயும் இகரப்கபயும் இகணக்கும் ஓர் குைாய் உணவுக்குைல் 
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27) உணவு மண்டலத்தினுள் உணவானது அகனத்து பசரிமான நிகலைகளயும் ைடக்ை சராசரியாை 24 
மணி ரநரம் எடுத்துக் பைாள்ைிறது  

28) இகரப்கப சுரக்கும் பநாதிக்கு இகரப்கப நீர் என்று பபயர் 
29) சிறு குடலின் நீளம் சுமார் 7 மீட்டர் 
30) பபருங்குடலின் நீளம் சுமார் 1.5மீட்டர் 
31) ஒரு வயது குைந்கதயாை இருக்கும் ரபாது ரதான்றும் பற்ைள் பால் பற்ைள் 
32) பால் பற்ைளின் எண்ணிக்கை 20 
33) பால்பற்ைள் குைந்கதயின் ஏழு அல்லது எட்டு வயது வகரமட்டுரம இருக்கும் 
34) பால் பற்ைள் விழுந்தவுடன் வளரும் புதிய வகை பற்ைள் நிகலத்த பற்ைள் 
35) நிகலத்த பற்ைளின் எண்ணிக்கை 32 ( ரமற்புறத் தாகடப்பற்ைள் 16, ைீழ்புறத் தாகடப் பற்ைள் 16 )  
36) பற்ைளின் நான்குவகை : பவட்டுப்பற்ைள், ரைாகரப்பற்ைள், முன்ைடவாய்ப் பற்ைள்,பின்ைடவாய்ப் பற்ைள் 
37) பற்ைள் இல்லாதது பறகவைள் 
38) பற்ைள் எலிைளுக்கு பதாடர்ந்து வளர்ந்து பைாண்ரட இருக்கும் 
39) ஒரு மாடு ஏறக்குகறய 40,000 முதல் 60,000 முகற அகசரபாடும் 
40) நமது உடலின் மிைக் ைனமான உறுப்பு ரதால் 
41) நம் உடல் எகடயில் ஏறக்குகறய 7 ைிரலா ரதால் உள்ளது 
42) ரதால் என்பது ஓர் உணர் உறுப்பு 
43) நமது உடலிற்கு ஒரு வடிவத்கத அளிப்பது ரதால் 
44) தகசமண்டலத்திலுள்ள மூன்று வகையான தகசைள் : 1) எலும்புத் தகசைள் ( வரியுகடத் தகசைள் )  

  2) உள்ளுறுப்புத் தகசைள் ( வரியற்ற தகசைள் )  3) இதயத் தகசைள் 
45) எலும்புைளுடன் இகணக்ைப்பட்டுள்ள தகசைள் எலும்புத் தகசைள் 
46) இரத்த குைாய்ைளின் சுவர்ைளிலும் இகரப்கப, குடல் ரபான்றவற்றின் சுவர்ைளிலும் ைாணப்படும் 

தகசைள் உள்ளுறுப்புத் தகசைள் 
47) இதயத் தகச இதயத்தில் மட்டுரம ைாணப்படும் சிறப்புத் தகசயாகும் 
48) இரத்த சிவப்பு அணுக்ைளில் உள்ள சிவப்பு நிறமி  ரீமாகுரளாபின் 
49) இதயம் தகச நார்ைளால் ஆனது 
50) இரத்த குைாய்ைளின் மூன்று வகைைள் : 1) தமனிைள் 2) சிகரைள் 3) இரத்த தந்துைிைள் 
51) மூகள தண்டுவடம் மற்றும் நரம்புைளால் ஆனது நரம்பு மண்டலம் 
52) நம்முகடய முை அகசவுைளுக்கு ைாரணம் 40 வகையான தகசைளின் பசயல்பாட்டின் பவளிப்பாடு 

ஆகும் 
53) நண்டு, ைல்இறால் ரபான்றவற்றில் இரத்தம் நீல நிறமாைக் ைாணப்படும் 
54) ைரப்பான் பூச்சியில் இரத்தம் நிறமற்றதாைக் ைாணப்படும் 
55) நரம்புமண்டலத்தின் இரு வகைைள் : 1) கமய நரம்பு மண்டலம்  2) பவளிச்பசல் நரம்புமண்டலம் 
56) மூகள மற்றும் தண்டுவடத்தினால் ஆனது கமய நரம்பு மண்டலம்    
57) மூகள நரம்புைள் மற்றும் தண்டுவடநரம்புைளால் ஆனது பவளிச்பசல் நரம்புமண்டலம் 
58) சித்த மருத்துவத்தின் தந்கத என அகைைப்படுபவர் அைஸ்தியர் 
59) திராவிட முகற மருத்துவம் சித்த மருத்துவம் 
60) தமிழ்நாட்டில் ரதான்றிய மிைத் பதான்கமயான மருத்துவ முகற சித்த மருத்துவம்  
61) சித்த மருத்துவம் ரதான்ற அடித்தளமிட்டவர்ைள் 18 சித்தர்ைள் 
62) சித்தர் என்பது “சித்தி” என்ற பசால்லில் இருந்து ரதான்றியதாகும் 
63) சித்தர்ைளின் பபாதுவான ைருத்து ”உணரவ மருந்து மருந்ரத உணவு” 
64) மிைப்பைகமயான சிைிச்கச முகற ஆயுர்ரவதா 
65) ஆயுர்ரவதா என்பது உயிகரப் பற்றிய அறிவியலாகும்.( ஆயுர்-உயிர், ரவதம்-அறிவியல் ) 
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66) ரயாைா, தியானம், ஆன்மாகவத் தூய்கமயாக்குதல் ரபான்ற முகறைளில் குணமாக்குவது ஆயுர்ரவத 
சிைிச்கசயாகும் 

67) ர ாமிரயாபதி முகறகயக் முதன் முதலில் அறிமுைப்படுத்தியவர் சாமுரவல்  ானிமன் 
68) யுனானி மருத்துவ முகறகயக் ைண்டறிந்தவர்ைள் ைிரரக்ை நாட்டின்  ிப்ரபா ைிரரட்டஸ் மற்றும் 

ரராமானிய நாட்டின் ரைலன்  
69)  உணவுப் பபாருள்ைளின் இயல்பான நிகலயிரலரய, பைட்டுப்ரபாைாமல் வணீாைாமல் நீண்ட 

நாட்ைளுக்கு கவத்திருக்கும் முகற பதப்படுத்துதல் 
70) பாக்டீரியா, பூஞ்கச மற்றும் சில நுண்ணுயிரிைள் உணாவுப் பபாருள்ைளில் வளர்ச்சியகடயாமல் 

பாதுைாக்கும் முகற பதப்படுத்துதல் 
71) X ைதிர்ைள் அல்லது ைாமா ைதிர்ைள் அல்லது புற ஊதாக்ைதிர்ைள் மூலம் உணவிலுள்ள பாக்டீரியாக்ைள் 

மற்றும் பூஞ்கசைகளக் பைால்லும் முகற ைதிர் வசீ்சு முகற 
72) வார்மிங் (1909) நீர்த் ரதகவயின் அடிப்பகடயில் தாவரங்ைகள மூன்று வகையாைப் பிரித்தார். அகவ :  

 1) நீர் வாழ்த் தாவரங்ைள் (எ.ைா) அல்லி, தாமகர  2) இகடநிகலத் தாவரங்ைள் (எ.ைா) ரைாதுகம, மா, 
ரவம்பு   3) வறள் நிலத் தாவரங்ைள் (எ.ைா) சப்பாத்திக் ைள்ளி 

73) தண்டின் அளவு  மற்றும் அகமப்பின் அடிப்பகடயில் பூக்கும் தாவரங்ைள் மூன்று வகைப்படும்.அகவ: 
01) சிறு பசடிைள் (எ.ைா) முள்ளங்ைி, ரைாதுகம, பநல், சூரியைாந்தி 
02) புதர்பசடிைள் (எ.ைா) ரரா ா, மல்லிகை, குரராட்டன், துளசி, எலுமிச்கச 
03) மரங்ைள் (எ.ைா) ரவம்பு, மா, ரதக்கு, பதன்கன 

74) ஆணிரவர்த்பதாகுப்பு ைாணப்படும் தாவரங்ைளுக்கு (எ.ைா) மா, ரவம்பு, ரைரட், முள்ளங்ைி 
75) ரவற்றிடரவர்த் பதாகுப்பு ைாணப்படும் தாவரங்ைளுக்கு (எ.ைா) பநல், புல், மக்ைாரசாளம் 
76) தாவரத்தின் இனப்பபருக்ைத்கத ரமற்பைாள்ளும் இனப்பபருக்ை உறுப்பு மலர் 
77) மலரின் நான்கு பாைங்ைள் :1)புல்லி வட்டம், 2)அல்லி வட்டம், 3)மைரந்தத் தாள் வட்டம், 4)சூலை வட்டம் 
78) சித்தர்” என்பதன் பபாருள் முடிவற்ற ரபரானந்தம் 
79) முதல் சித்தர் அைஸ்தியர் 
80) தமிழ்நாட்டில் ைாணப்படும் 12 ஆண்டுைளுக்கு ஒரு முகற மட்டுரம மலரும் மலர் குறிஞ்சி 
81) குறிஞ்சி மலர் ைகடசியாை பூத்த ஆண்டு 2006 
82) பைால்ைத்தாவில் உள்ள இந்திய தாவரவியல் ரதாட்டத்தில் உள்ள மிைப்பபரிய ஆலமரத்தில் 900க்கும் 

ரமற்பட்ட தூண் ரவர்ைள் ( விழுதுைள் ) உள்ளன. இம்மரத்தின் வயது 200 ஆண்டு. இதன் விட்டம் 360மீ 
83) இயல்பான பணிைள் மட்டுமல்லாமல் சில ரவர்,தண்டு, இகலைள் கூடுதல் பணிைகளச் பசய்வதற்ைாை 

அகமப்பு, வடிவம் இவற்றில் மாறுபட்டு பலவிதங்ைளில் அகமவது மாற்றுரு எனப்படும். 
84) சதுப்பு நிலங்ைளில் உள்ள தாவரங்ைளில் உப்பு நிகறந்த நீருக்குள் புகதந்திருக்கும் சாதாரண 

ரவர்ைளில் இருந்து பசங்குத்தான ரவர்ைள் ைிளம்பி தகரக்கு ரமல் வளர்வது சுவாச ரவர்ைள் ஆகும். 
எ.ைா அவிசின்னியா ( பவள்கள அகலயாற்றி ) 

85) மட்டநிலத்தண்டுக்கு எ.ைா இஞ்சி 
86) சில வறள் நிலத் தாவரங்ைளில் இகலைள் முட்ைளாை மாறியுள்ளன. தண்டு தட்கடயாை இகல ரபால 

மாறி இகலயின் பணிகயச் பசய்ைின்றது. இத்தண்டு இகலத்பதாைில் தண்டு எனப்படும். எ.ைா 
சப்பாத்திக்ைள்ளி 

87) அரமசான் அல்லி தாவரத்தின் இகலயின் விட்டம் 7 அடி. அதன் மலர் 12 முதல் 16 அங்குலம் 
உகடயது 

88) ஆணி ரவரின் மாற்றுருக்ைள் : 1) ரசமிப்பு ரவர்ைள் : அ) கூம்பு வடிவம்  எ.ைா ரைரட்  
ஆ) ைதிர் வடிவம்  எ.ைா முள்ளங்ைி  இ) பம்பர வடிவம் எ.ைா படீ்ரூட், டர்னிப்  
2)சுவாச ரவர்ைள் எ.ைா : அவிசின்னியா   (பவள்கள அகலயாற்றி) 

89) ரவற்றிட ரவரின் மாற்றுருக்ைள் : 
  1) ரசமிப்பு ரவர்ைள் : அ) ரவர்க்ைிைங்குைள் எ.ைா சர்க்ைகரவள்ளிக் ைிைங்கு 
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                       ஆ) பைாத்து ரவர்ைள் எ.ைா டாலியா 
 2) தாங்கு ரவர்ைள் : அ) தூண் ரவர்ைள் எ.ைா ஆலமரம் ஆ) முண்டு ரவர்ைள் எ.ைா ரசாளம், ைரும்பு 
 3) ஒட்டுண்ணி ரவர்ைள் எ.ைா : ைஸ்குட்டா  4) பதாற்று ரவர்ைள் எ.ைா : வாண்டா ( ஆர்ைிட் ) 

90) தண்டின் மாற்றுரு : 
1) தகரைீழ்தண்டு மாற்றுரு : 
  அ) ைிைங்கு எ.ைா - உருகளக்ைிைங்கு   ஆ) மட்டநிலத் தண்டு எ.ைா - இஞ்சி 
2) தகர ஒட்டிய தண்டு மாற்றுரு: 
   அ) ஓடு தண்டு எ.ைா - புல்          ஆ) ஸ்ரடாலன் எ.ைா - ஸ்ட்ராபபர்ரி 
3) தகரரமல் மாற்றுரு : 
   அ) தண்டு பற்றுக் ைம்பிைள் எ.ைா - பாஸிப்புரளாரா  ஆ) முட்ைள் எ.ைா - ைாைிதப் பூ 
   இ) இகலத்பதாைில் தண்டு எ.ைா - சப்பாத்திக்ைள்ளி 

91) தண்டுைளின் வகைைள் : 
1) குறுக்ைமகடந்த தண்டுைள் எ.ைா முள்ளங்ைி, ரைரட் 
2) நிமிர் தண்டுைள் எ.ைா மூங்ைில், பதன்கன, ஆலமரம், கதலமரம் 
3) நலிந்த தண்டு  அ) நிமிர்ந்த நலிந்த தண்டு  - பின்னுபைாடி எ.ைா அவகர - ஏறுபைாடி எ.ைா மிளகு,    
  பவற்றிகல         ஆ) தகரபயாட்டிய நலிந்த தண்டு எ.ைா ட்கரடாக்ஸ் (பவட்டிக் ைாயப் பூண்டு) 

92) இகலயின் மாற்றுரு : 
1) இகல பற்றுக் ைம்பி எ.ைா பட்டாணி  2) இகல முட்ைள் எ.ைா சப்பாத்திக்ைள்ளி 
3) குடுகவத் தாவரம் எ.ைா பநப்பந்தஸ்  4) கப எ.ைா யூட்ரிகுரலரியா 

93) தூண்டலின் திகசக்கு ஏற்ப தாவர பாைங்ைளில் ஏற்படும் இயக்ைம் சார்பகசவு எனப்படும் 
94) சார்பகசவு மூன்று வகைப்படும். அகவ 

1) ஒளிச் சார்பகசவு  2) புவி சார்பகசவு  3) நீர் சார்பகசவு  
95) பல்ரவறு உயிரினங்ைளில் ைாணப்படும் ரவறுபாடுைள் பல்லுயிர்த் தன்கம எனப்படும் 
96) அபமரிக்ை சூழ்நிகலயியல் வல்லுனர் R..H.. விட்ரடக்ைர் 
97) முதன் முதலில் அகனத்து உயிரினங்ைகளயும் அவற்றிற்ைிகடரய ைாணப்படும் பரிணாமத் 

பதாடர்பின் அடிப்பகடயில் ஐந்துலை வகைபாட்கட அறிமுைப்படுத்தியவர் R..H.. விட்ரடக்ைர் (1969ல்) 
98) பமானிரா உலைத்தில் 9000க்கும் அதிைமான சிற்றினங்ைள் ைாணப்படுைின்றன 
99) புரராட்டிஸ்டாவில் 59,950 உயிரினங்ைள்,பூஞ்கசைள், உலைத்தில் 1,00,000. தாவரங்ைள் 2,89,640. பமாத்தம் 

அறியப்பட்ட விலங்குைளின் எண்ணிக்கை 11,70,000. 
100) உயிரினங்ைளின் ஐந்து உலைங்ைள் : 

1) பமானிரா         அ) பாக்டீரியா   ஆ) சயரனா பாக்டீரியா ( நீலப்பசும்பாசி ) 
2) புரராட்டிஸ்டா    அ) ஒரு பசல் பாசி  ஆ) புரராட்ரடாரசாவா 
3) பூஞ்கசைள்       அ) பூஞ்கச 
4) தாவரங்ைள் 
   அ) பல பசல் பாசி எ.ைா லாமிரனரியா, ஸ்கபரராகைரரா, ரைரா 
   ஆ) பிகரரயாகபட் (நில, நீர் வாழ்வன) எ.ைா ரிக்ஸியா, மாஸ் 
   இ) படரிரடாகபட் (விகதைளற்ற தாவரங்ைள்) எ.ைா  பபரணிைள் 
   ஈ)  ிம்ரனாஸ்பபர்ம் (திறந்த விகதத் தாவரங்ைள்) எ.ைா கசைஸ், கபனஸ்  
   உ) ஆஞ்சிரயாஸ்பபர்ம் (மூடிய விகதத் தாவரங்ைள்) எ.ைா புல், பதன்கன, மா, ரவம்பு  
5) விலங்குைள் 
   அ) துகளயுடலிைள் எ.ைா ைடற்பஞ்சுைள் 
   ஆ) குைியுடலிைள் எ.ைா க ட்ரா, ப ல்லிமீன் 
   இ) தட்கட புழுக்ைள் எ.ைா நாடாப்புழு 
   ஈ) உருகளப் புழுக்ைள் எ.ைா அஸ்ைாரிஸ்(உருகளப்புழுக்ைள்) 
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   உ) வகள தகச புழுக்ைள் எ.ைா நீரிஸ், மண்புழு 
   ஊ) ைணுக்ைாலிைள் எ.ைா பூரான், ைரப்பான் பூச்சி 
   எ) பமல்லுடலிைள் எ.ைா நத்கத, ஆக்ரடாபஸ், பசபியா 
   ஏ) முட்ரதாலிைள் எ.ைா நட்சத்திரமீன், ைடல்பவள்ளரி 
   ஐ) முதுகு நாணுள்ளகவ எ.ைா மீன், தவகள, மனிதன் 

101) பாக்டீரியாக்ைள் அகனத்தும் ஒரு பசல் உயிரிைள் ஆகும் 
102) பாக்டீரியாக்ைள் ஏற்படுத்தும் சில ரநாய்ைள் டிப்தீரியா, நிரமானியா, ைாசரநாய், பதாழுரநாய் 
103) 1675 ம் ஆண்டு ஆண்டன்வான் லூவன் ூக் என்ற டச்சுநாட்டு அறிவியல் அறிஞர் பாக்டீரியாகவக் 

ைண்டுபித்தார் 
104) உலைில் ரதான்றிய  முதல் உயிரி பாக்டீரியா 
105) பாக்டீரியாயியலின் தந்கத ஆண்டன்வான் லூவன் ூக் 
106) பாக்ரீரியாவின் வடிவங்ைள் : 

1) ரைால் வடிவம் 2) ரைாள வடிவம் 3) ைால் புள்ளி வடிவம் 4) சுருள் வடிவம் 
107) ஒரு மனிதனின் குடலில் சராசரியாை ஒரு ைிரலா பாக்டீரியாக்ைள் உள்ளன 
108) மருந்துைளின் இராணி பபனிசிலின் 
109) பபனிசிலியம் ஒரு பூஞ்கச. இதில் பச்கசயம் ைாணப்படுவதில்கல 
110) பூஞ்கசைள் பிற உயிரிைளிடமிருந்து உணகவப் பபறுவதற்குக் ைாரணம் பச்கசயம் இல்கல 
111) ஈஸ்ட் முட்கட வடிவம் பைாண்ட ஒரு பசல் உயிரி 
112) பூச்சியுண்ணும் தாவரங்ைளுக்கு எ.ைா பநப்பந்தஸ், டிராஸிரா 
113) தாவர உலைம் : 

     -  பிகரரயாகபட் (நில, நீர் வாழ்வன) 24,000 சிற்றினங்ைள் 
     -  படரிரடாகபட் (விகதைளற்ற தாவரங்ைள்) 10,000 சிற்றினங்ைள் 
     -   ிம்ரனாஸ்பபர்ம் (திறந்த விகதத் தாவரங்ைள்) 640 சிற்றினங்ைள் 
     -  ஆஞ்சிரயாஸ்பபர்ம் (மூடிய விகதத் தாவரங்ைள்) 2,55,000 சிற்றினங்ைள் 

114) ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில்மட்டும் பரவியுள்ள விலங்குைள் என்று ைணக்ைிட்டால் இந்திய 
மாநிலங்ைளிரலரய முதலாவதாை உள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு 

115) உயிரினங்ைகள தாவரங்ைள், விலங்குைள் என இரண்டாைப் பிரித்தவர் அரிஸ்டாட்டில் 
116) மருத்துவத்தின் தந்கத என அகைக்ைப்பட்டவர்  ிப்ரபாைிபரட்டஸ் 
117) மருத்துவ முக்ைியத்துவத்தின் அடிப்பகடயில் உயிரினங்ைகளப் பட்டியலிட்டவர்  ிப்ரபாைிபரட்டஸ் 
118) உயிரினங்ைளின் வடிவம் மற்றும் வாைிட்த்தின் அடிப்பகடயில் தாவரங்ைகளயும், விலங்குைகளயும் 

வகைப்படுத்தியவர்ைள் அரிஸ்டாட்டில், திரயாப்ராஸ்டஸ் 
119) “சிற்றினம்” என்ற பசால்கல அறிமுைப்படுத்தியவர்  ான்ரர 
120) எளிய முகறயில் தாவரங்ைளின் பபயரிடும் முகறகய உருவாக்ைியவர் ைரராலஸ் லின்ரனயஸ் 
121) வகைப்பாட்டியலின் தந்கத ைரராலஸ் லின்ரனயஸ் 
122) இருபசாற் பபயரிடும் முகறகய அறிமுைப்படுத்தியவர் ைரராலஸ் லின்ரனயஸ் 
123) அறிவியல் பபயர் இலத்தீன் பமாைியிரலா அல்லது இலத்தீன் பமாைியில் பமாைிப்பபயர்ப்ரபா 

பசய்யப்பட்டிருக்கும் 
124) விலங்ைியல் பபயர்ைள் : 

       ைரப்பான் பூச்சி   -  பபரிப்பிளாரனட்டா அபமரிக்ைானா 
       வடீ்டு ஈ         -  மஸ்ைா படாமஸ்டிைா 
       தவகள         -   ரானா ப க்ஸாடாக்கடலா 
       புறா             -  பைாலம்பா லிவியா 
       மனிதன்         -  ர ாரமா பசப்பியன்ஸ் 
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125) தாவரங்ைளின் பபயர்ைள் : 
       பசம்பருத்தி    -  க பிஸ்ைஸ் ரராஸா கசனன்சிஸ் 
       தக்ைாளி       -  கலரைாபபர்சிைான் எஸ்குலண்டம் 
       உருகள       -  பசாலானம் டியுபரராசம் 
       மா            -  மாஞ்சிஃபபரா இன்டிைா 
       அரிசி          -  ஒகரசா சட்கடவா 

126) சுவாசித்தலின் இரு வகைைள் :  1) ைாற்று சுவாசம்  2) ைாற்றில்லா சுவாசம் 
127) நம் எலும்புத் தகசைளில் நகடபபறும் சுவாசம் ைாற்றில்லா சுவாசம் 
128) உயிர்வைியின் முன்னிகலயில் நகடபபறும் சுவாசம் ைாற்று சுவாசம்   
129) பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்கசைளில் நகடபபறும் சுவாசம் ைாற்றில்லா சுவாசம் 
130) சராசரியாை மனிதன் ஒரு நிமிடத்திற்கு 16 முதல் 18 முகற மூச்சு விடுைிறான் 
131) நுகரயரீலுக்கு ைீரை வலிகமயாை தட்கடயாை ைாணப்படும் தகசத் பதாகுப்பு உதரவிதானம் 
132) சுவாச மண்டலத்தின் முக்ைிய விகளவு குரல் 
133) ரதால் மற்றும் நுகரயரீல் மூலம் சுவாசிக்கும் விலங்ைிற்கு எ.ைா : தவகள 
134) ரதாலின் மூலம் சுவாசிப்பகவ மண்புழு, அட்கடப் புழுக்ைள் 
135) ஒரு பசல் மற்றும் சிறு பல பசல் விலங்குைளில் அகனத்து பசல்ைளும் சுற்றுபுறத்திலுள்ள ைாற்று 

அல்லது நீரிலிருந்து உயிர்வளிகய எடுத்துக் பைாண்டு ைரியமிலவாயுகவ பவளியிடுைின்றன. எ.ைா 
அமீபா, பாரமீசியம் 

136) உணவுச் சங்ைிலியில் ஒரு உறவு உகடந்தாலும் அதன் முடிவு ஓர் உயிரினத்தின் அைிரவ ஆகும் 
137) ஆற்றல் மாற்றத்திற்ைாை நிைழும் எண்ணற்ற உணவுச்சங்ைிலித் பதாடர்ைளின் வகல ரபான்ற அகமப்பு 

உணவு வகல எனப்படும் 
138) ைாடுைளின் வகைைள் : 

1) பவப்பமண்டல மகைக்ைாடுைள் :  ைாணப்படும் இடங்ைள் : பதன்அபமரிக்ைா, ஆப்பிரிக்ைா மற்றும்    
   இந்ரதா-மரலசியா ரபான்ற  பூமத்தியரரகைக்கு அருைிலுள்ள பகுதிைள்.  இந்தியாவில் : அந்தமான்  
     நிரைாபர் தீவுைள், ரமற்குபதாடர்ச்சி மகலைள், அஸ்ஸாம்,ரமற்குவங்ைாளம்  
     தட்பபவப்பநிகல :     முதல்   வகர     மகைப்பபாைிவு : 190 பச.மீ ( ஆண்டுக்கு ) 
2) புல்பவளி பிரரதசங்ைள் :  ைாணப்படும் இடங்ைள்: பதன்அபமரிக்ைா, ரமற்குஆஸ்திரரலியா,     
    வடரமற்குஇந்தியா, ைிைக்குபாைிஸ்தான். இந்தியாவில் : நீலைிரி, ைாசிமகல, நாைமகல 
     மகைப்பபாைிவு : 25 பச.மீ ( ஆண்டுக்கு ) 
     தட்பபவப்பநிகல : வறண்ட தட்பபவப்ப நிகல & ஈர தட்பபவப்ப நிகல 
3)பாகலவனங்ைள் : ைாணப்படும் இடங்ைள்: ஆப்பிரிக்ைா, அபமரிக்ைாவின் அரிரசானா மாநிலம், மத்திய  
  ஆசியா, பமக்ஸிரைா. இந்தியாவில் : தார்பாகலவனம்.  மகைப்பபாைிவு : 25 பச.மீ க்கும் குகறவு. 
   தட்பபவப்பநிகல :பைல் பபாழுது பவப்பமாைவும், இரவுப் பபாழுது குளிராைவும் ைாணப்படும் 
4) மிதபவப்பமண்டல புல் பவளிப் பகுதி: ைாணப்படும் இடங்ைள் : வடக்கு மற்றும் பதற்கு அபமரிக்ைா,  
    ஐரராப்பாவின் ஒரு சில பகுதிைள்.  இந்தியாவில் : உத்திரபிரரதசம் மகைப்பபாைிவு : 25 பச.மீ  
     முதல் 100 பச.மீ வகர . தட்பபவப்பநிகல : பவப்பக் ைாற்று வசீும் ரைாகடக்ைாலம், மற்றும்  
     அதிை குளிர் பைாண்ட குளிர்ைாலம் 
5) இகலயுதிர்க்ைாடுைள் : ைாணப்படும் இடங்ைள் : வடஅபமரிக்ைா, ைிைக்கு ஆசியா, ஐரராப்பா 
   இந்தியாவில் : பஞ்சாப், தமிழ்நாடு, உத்திரபிரரதசம், பைீார், ஒரிஸ்ஸா, மத்தியபிரரதசம் 
   மகைப்பபாைிவு : 75cm முதல் 100cm வகர தட்பபவப்பநிகல : மிதமான குளிர்ைால   
6) ஊசியிகலக்ைாடுைள் ( ரபாரியல்ைாடுைள் ) : 
   ைாணப்படும் இடங்ைள் : ைனடா, ஐரராப்பா, ரஷ்யா 
   இந்தியாவில் : இமாச்சலபிரரதசம், பஞ்சாப், ைாஷ்மீர் 
   மகைப்பபாைிவு : 20% பச.மீ முதல் 60% பச.மீ வகர ( ஆண்டுக்கு ) 
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   தட்பபவப்பநிகல : குறுைிய குளிர் ரைாகடைாலம், நீண்ட குளிர்ைாலம், அதிைமான பனிப்பபாைிவு 
7) தூந்திரப்பிரரதச ைாடுைள் : (இங்கு மண் உகறந்ரத ைாணப்படும்) 
   ைாணப்படும் இடங்ைள் : வடதுருவப் பகுதிக்கு ைிைக்கு 
   இந்தியாவில் : இமயமகலப் பகுதிைள் 
   மகைப்பபாைிவு : 25% பச.மீ ( ஆண்டுக்கு ) 
   தட்பபவப்பநிகல : அதிை குளிர்ச்சி, குளிர்ந்த ைாற்று 

139) இந்தியாவில் வன மைா உற்சவம்(மரம் நடுவிைா) வருடந்ரதாறும்  ூகலமாதம் பைாண்டாட படு     
140) உயிர்ரைாளத்தில் வாைக்கூடிய தாவரங்ைளும், விலங்ைினங்ைளும் : 

1) பவப்ப மண்டலக் மகைக்ைாடுைள் : 
   தாவரங்ைள் : ரதக்கு, இரப்பர், பபருங்பைாடிைள், பதாற்றுத்தாவரம், ஆர்க்ைிடுைள், பபரணிைள் 
   விலங்குைள் : தாவர உண்ணிைள், பூச்சிைள், பைாறிக்கும் விலங்குைள், குரங்குைள், பவௌவால்ைள்,  
                 பபரிய பூகனைள், பாம்புைள் 
2) புல் பவளிப் பிரரதசங்ைள் : 
   தாவரங்ைள் : புல்பவளிைள் 
   விலங்குைள் : பறகவைள், ைங்ைாரு, சிங்ைம், வரிக்குதிகரைள், ஒட்டைச்சிவிங்ைி, சிறுத்கத, யாகன,  
                 ைகரயான்ைள்   
3) பாகல வனங்ைள் :  
   தாவரங்ைள் : சகதப்பற்றுள்ள ைள்ளி வகைைள், அரைஷியா, எருக்கு, ரபரிச்சம்பைம் மற்றும் பல 
   விலங்குைள் : சிங்ைாரா மான், பாம்பு, ரதள், ஒட்டைம், பல்லி 
4) மிதபவப்ப மண்டல புல்பவளிப் பகுதி :  
   தாவரங்ைள் : பல்லாண்டு வாழும் புல் வகைைள் 
   விலங்குைள் :ஓநாய்ைள், நரி, ைாட்படருகம, மான்ைள், பூச்சிைள் மற்றும் பல 
5) இகலயுதிர்க் ைாடுைள் :  
   தாவரங்ைள் : ஓக், மாப்பிள், மாஸ்ைள், அரைஷியா, கபன், ஃபிர் 
   விலங்குைள் :மான், அணில், ைருப்புைரடி, வண்டுைள், பறகவைள், சிறிய பாலூட்டிைள் 
6) ஊசியிகலக்ைாடுைள் :  
   தாவரங்ைள் : ஸ்ப்ரூஸ், ஃபிர், கபன், ஆஸ்பபன், வில்ரலா, மாஸ்ைள், கலக்ைன்ைள், ைாளான்ைள் 
   விலங்குைள் : முள்ளம்பன்றி, சிவப்புஅணில், முயல், சாம்பல் நிற பசந்நாய்ைள், பூச்சிைள் (ம) பல 
7) தூந்திரப்பிரரதசைாடுைள் :  
   தாவரங்ைள் : அைன்ற இகலயுகடய பசடிைள், கலக்ைன்ைள் 
   விலங்குைள் : பரயின்மான்ைள், ஆந்கத, நரி, ஓநாய், இடம்பபயரும் பறகவைள், பனிக்ைரடி,  
                 பபங்குயின்ைள் 

141) உலை நிலப்பரப்பு தினம் பிப்ரவரி 2 
142) உலை ைாடுைள் தினம் மார்ச் 21 
143) புவி தினம் ஏப்ரல் 22 
144) உலை சுற்றுசூைல் தினம்  ூன் 5 
145) இயற்கை ஆதார தினம் அக்ரடாபர் 5 
146) இயற்கை பாதுைாப்பு தினம் நவம்பர் 25 
147) மிை அதிை உப்புத் தன்கமக் பைாண்ட ைடல் சாக்ைடல் 
148) உயிரற்ற ைடல் சாக்ைடல் 
149) உலைிரலரய நிலத்தடிநீகர அதிைமாை பயன்படுத்தும் நாடு இந்தியா 
150) உலைில் நிகறந்துள்ள நீரின் அளவில் இந்தியாவில் உள்ள நீரின் அளவு 4% 
151) ஓர் ஆண்டிற்கு ஒரு மனிதனுக்கு ைிகடக்கும் நீரின் அளவில் இந்தியா 133வது இடத்தில் உள்ளது 
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152) இந்தியாவில் மீண்டும் புதுப்பிக்ைக் கூடிய நீர் வளம் ஓராண்டில் 1897 சதுர ைி.மீ அளவு உள்ளதாைக் 
ைணக்ைிடப்பட்டுள்ளது 

153) இந்தியாவில் உள்ள மிைப்பபரிய உப்புநீகரக் குடிநீராக்கும் திட்டம் மிஞ்சூர் ைடல்நீகர குடிநீராக்கும் 
திட்டம் ( இத்திட்டம் 600 ரைாடி பசலவில் 60 ஏக்ைர் பரப்பளவில் அகமக்ைப்பட்டுள்ளது ) 

154) மிஞ்சூர் ைடல்நீகர குடிநீராக்கும் திட்டத்தின் மூலம் 273 மில்லியன் லிட்டர் ைடல்நீகர நாபளான்றுக்கு 
100 மில்லியன் லிட்டர் நன்னரீாை மாற்றப்படுைிறது 

155) மிஞ்சூர் ைடல்நீகர குடிநீராக்கும் திட்டத்கதத் பதாடர்ந்து பநமிலியில் உப்பு நீகர குடிநீராக்கும் திட்டம் 
908.28 ரைாடி பசலவில் பதாடங்ைப்பட்டுள்ளது 

156) பகுத்து வடித்தல்  மூலம் ைிகடத்த நீர் தூய வடிநீராகும் 
157) அணுக்ைளும், மூலக்கூறுைளும் ரநரனாமீட்டர் என்னும் அலைால் அளக்ைப்படுைிறது 
158) 1 ரநரனாமீட்டர் =     மீட்டர் 
159) பருப்பபாருள்ைளின் நான்ைாவது நிகல பிளாஸ்மா – அதிை பவப்பப்படுத்தப்பட்ட வாயு நிகல 
160) பருப்பபாருள்ைளின் ஐந்தாம் நிகல ைாண்டன்ஸ்ரடட் - அதிை குளிரூட்டப்பட்டத் திடப்பபாருள் 
161) எந்த பவப்பநிகலயில் திரவமானது பைாதிக்ை ஆரம்பிக்ைிறரதா, அதுரவ அந்த திரவத்தின் பைாதிநிகல 

எனப்படும் 
162) வாயு மூலக்கூறு இகடரய உள்ள விகச திண்மத்கத விட குகறவு 
163) திரவ நிகல குறிப்பிட்ட பைாள்ளளவு பைாண்டது. ஆணால் வடிவம் ைிகடயாது. 
164) பருப்பபாருள் மாற்றங்ைகள இரு வகையாைப் பிரிக்ைலாம். அகவ 

1) இயற்பியல் மாற்றம் 2) ரவதியியல் மாற்றம் 
165) திண்மப்பபாருகள பவப்பப்படுத்தும் ரபாது ரநரடியாை வாயு நிகலக்கு மாறும் நிைழ்வுக்கு 

பதங்ைமாதல் என்று பபயர் எ.ைா ைற்பூரம் 
166) ஒரு பருப்பபாருளின் இயற்பியல்  பண்புைளில் மட்டும் மாற்றத்கத ஏற்படுத்துவது இயற்பியல் 

மாற்றம் எனப்படும் 
167) இயற்பியல் மாற்றம் பபாதுவாை மீள் விகனயாகும் 
168) பமழுகு எரிதல் என்பது ஒரு ரவதியியல் மாற்றமாகும் 
169) இரும்பு ைாற்றில் உள்ள ஆக்சி ன் மற்றும் நீருடன் ரசர்ந்து இரும்பு ஆக்கஸடாை மாறுவது துரு 

எனப்படும் 
170) விகனபடு பபாருள்ைள் விகனபுரிந்து ஒன்றுக்கு ரமற்பட்ட விகனவிகளபபாருள்ைகளக் பைாடுப்பது 

ரவதியியல் மாற்றம் என்ைிரறாம் 
171) குதுப்மினார் அகமந்துள்ள இடம் புது டில்லி 
172) குதுப்மினார் அருைிலுள்ள இரும்புத் தூண் 7 மீட்டர் நீளத்கதயும், 6000 ைிைி எகடயும் பைாண்டது 
173) குதுப்மினார் 1600 ஆண்டுைளுக்கு முன் ைட்டப்பட்டது 
174) அமிலம் என்ற வார்த்கத “ அசிடஸ்” என்ற இலத்தீன் பமாைிச் பசால்லிலிருந்து எடுக்ைப்பட்டுள்ளது 
175) அசிடஸ் என்ற பசால்லின் பபாருள் புளிப்பு 
176) அமிலங்ைளின் இரு வகைைள்  :  1) ைரிம அமிலம்  2) ைனிம அமிலம் 
177) தாவரங்ைளிலிருந்தும் விலங்குைளிடமிருந்தும் பபறப்படும் அமிலங்ைள் ைரிம அமிலங்ைள் எனப்படும் 
178) ஆரஞ்சு மற்றும் எலுமிச்கசயில் உள்ள அமிலம் சிட்ரிக் அமிலம்  
179) தயிரில் உள்ள அமிலம் லாக்டிக் அமிலம்  
180) குளிர்பானங்ைளில் உள்ள அமிலம் ைார்ரபானிக் அமிலம் 
181) ஆப்பிளில் உள்ள அமிலம் மாலிக் அமிலம்  
182) உணவு பசரிப்பதற்கு நமது இகரப்கபயில் சுரப்பது க ட்ரராகுரளாரிக் அமிலம் 
183) தாதுபபாருள்ைளிலிருந்து பபறப்படும் அமிலம் ைனிம அமிலங்ைள் (எைா) க ட்ரராகுரளாரிக் அமிலம் 

(HCl) , ைந்தை அமிலம்  (H2S  ) , கநட்ரிக் அமிலம் (HN  )  
184) நீரில் ைகரயும் ைாரங்ைளுக்கு ‘அல்ைலிஸ்’ என்று பபயர் 
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185) ‘அல்ைலி’ என்ற வார்த்கத  அராபிக் பசால்லிலிருந்து வந்ததாகும் 
186) ‘அல்ைலி’ என்ற பசால்லின் பபாருள் ‘மரச்சாம்பல்’ 
187)                           ைாரத்தின் பபயர்                 -            ரவறுபபயர் 

 1) ைால்சியம் க ட்ராக்கஸடு             -    சுட்டச் சுண்ணாம்பு / நீற்றுச் சுண்ணாம்பு 
 2) பபாட்டாசியம் க ட்ராக்கஸடு         -    ைாஸ்டிக் பபாட்டாஷ் 
 3) ரசாடியம் க ட்ராக்கஸடு              -    ைாஸ்டிக் ரசாடா 
 4) பமக்னசீியம் க ட்ராக்கஸடு           -    அமிலநீக்ைி 

188)              ைாரத்தின் பபயர்                 -           ைாணப்படும் பபாருள் 
 1) ைால்சியம் க ட்ராக்கஸடு              -      சுண்ணாம்பு நீர் 
 2) அரமானியம் க ட்ராக்கஸடு           -      ைண்ணாடிகய சுத்தம் பசய்யும் பபாருள் 
 3) ரசாடியம் க ட்ராக்கஸடு              -      ரசாப்பு 
 4) பபாட்டாசியம்                            -      ரசாப்பு 
 5) க ட்ராக்கஸடு                        -       ரசாப்பு 
 6) பமக்னசீியம் க ட்ராக்கஸடு           -       பமக்னசீியம் பால்மம் 

189)        நிறங்ைாட்டிைள்        -    அமிலத்தில் அதன் நிறம்        -       ைாரத்தில் அதன் நிறம் 
   1) லிட்மஸ்               -         சிவப்பு                      -             நீலம் 
   2) ஃபினாப்தலின்          -       நிறமற்றகவ                  -          இளஞ்சிவப்பு 
   3) மஞ்சள்                -         மஞ்சள்                     -          பசங்ைல்சிவப்பு 
   4) படீ்ரூட் சாறு           -        இளஞ்சிவப்பு                 -            மஞ்சள் 
   5) சிவப்பு முட்கடக்ரைாசு  -         சிவப்பு                     -             பச்கச 

190)  பபாதுவாை பயன்படுத்தப்படும் இயற்கை நிறங்ைாட்டி லிட்மஸ் 
191)  லிட்மஸ் லிச்சன்ஸ்ஸில் இருந்து தயாரிக்ைப்படுைிறது  
192)  அமிலங்ைள் மின்சாரத்கத நன்கு ைடத்தக்கூடியது 
193)  சிவப்பு லிட்மஸ் தாகள நீல நிறமாை மாற்றுவது ைாரங்ைள் 
194)  நீல லிட்மஸ் தாகள சிவப்பு நிறமாை மாற்றுவது அமிலங்ைள் 
195)  உலைில் அதிை வலிகமமிக்ை அமிலம் ஃபுளுரரா சல்பியூரிக் அமிலம் ( HFSO3 ) 
196)  ரவதிப்பபாருள்ைளின் அரசன் ைந்தை அமிலம் 
197) ஒரு நாட்டின் பபாருளாதாரம் அந்த நாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் ைந்தை அமிலத்கதப் பபாருத்ததாகும் 
198)  நமது வயிற்றில் அமிலத்தன்கமகயக் குகறக்ை முக்ைியமாை பயன்படும் பபாருளில் ஒன்று பால் 
199) நமது உடலில் உணகவ பசரிக்ை பயன்படும் அமிலம் க ட்ரராகுரளாரிக் அமிலம் 
200) எறும்பு ைடிக்கும் ரபாது ரதாலினுள் பசலுத்தும் அமிலம் பார்மிக் அமிலம் 
201) எறும்பு ைடிப்பதனால் ஏற்ப்பட்ட வலி மற்றும் வகீ்ைத்கதக் குகறக்ை பயன்படும் அமிலம் துத்தநாைக் 

ைார்பரனட் ( ைாலகமன் ) 
202) அமிலங்ைள் புளிப்பு சுகவயுகடயகவ 
203) பநருப்பு என்பது ரவைமாை நகடபபறும் ஆக்சி ரனற்ற எரிதல் விகனயாகும் 
204) ஒரு எரிபபாருள் எரியத் ரதகவப்படும் குகறந்தபட்ச பவப்பநிகல எரி பவப்பநிகல 
205) எரிதலின் நான்கு வகைைள் :  

 1) தன்னிச்கசயாை எரிதல் 2) ரவைமாை எரிதல் 3) பமதுவாை எரிதல் 4) முற்றுபபறா எரிதல் 
206) எந்த பபாருளின் தூண்டுதலுமின்றி தானாைரவ தீப்பற்றிக் பைாள்ளும் எரிதலுக்குத் தன்னிச்கசயாை 

எரிதல் என்று பபயர் எ.ைா  பவண் பாஸ்பரஸ் 
207) முற்றுபபறா எரிதலின் ரபாது ைார்பன் ைார்பன் ரமானாக்கசடாை மாறுைிறது 
208)  பமதுவாை நகடபபறும் எரிதலுக்கு எ.ைா இரும்பு துருப்பிடித்தல் 
209) எரியும் பமழுகுவர்த்தியில் உள்ள க ட்ரரா ைார்பன் எரிந்து ைார்பன் மற்றும் க ட்ர ன் 

தனிமங்ைளாைப் பிரிைிறது  
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210) பமழுகுவர்த்தி எரியும் ரபாது அதன் பவளிச்சம் மஞ்சள் நிறமாை இருப்பதற்குக் ைாரணம் எரியாத 
ைார்பன் துைள்ைள் 

211) எரிபபாருள் என்பது எரியும் ரபாது பவப்ப ஆற்றகலத் தருவதாகும் 
212) ஒரு ைிரலாைிராம் அளவிலான எரிபபாருள் ஆக்சி ரனாடு எரிக்ைப்படுரபாது ைிகடக்கும் பவப்பத்தின் 

அளவு அந்த எரிபபாருளின் ைரலாரி மதிப்பு ஆகும் 
213)  எரிபபாருள்             -      ைரலாரி மதிப்பு  

   மரம்                 -          4000 
   நிலக்ைரி              -         7000 
   ைல்ைரி                -         8000 
   மண்பணண்பணய்     -        10,300 
   பபட்ரரால்            -        11,500 
   இயற்கை வாயு       -      8,000 முதல் 12,000 
   தண்ணரீ் வாயு        -      3,000 முதல் 6,000 
   க ட்ர ன்          -         34,000 
   மீத்ரதன்              -        13,340 

214) மீத்ரதன் மற்றும் ஈத்ரதன் ைலந்த எரிவாயு சாண எரிவாயு 
215) பரப்பு ஒன்றின் அளவு பரப்பளவு 
216) 1 மீட்டர் = 3.28 அடி 
217) 1 சதுர மீட்டர் = 10.76 சதுர அடி  
218)  1 ஏக்ைர் =  4000 சதுர மீட்டர் = 100 பசன்ட் 
219) 1 ப க்ரடர் = 2.47 ஏக்ைர் 
220) பபாருள் ஒன்று அகடத்துக் பைாள்ளும் இடத்தின் அளவு பருமன் எனப்படும் 
221) பருமன் = அடிப்பரப்பு X  உயரம் 
222) பருமகன அளக்கும் அலகு ைனமீட்டர் 
223) ஒரு மீட்டர் பக்ைம் பைாண்ட ைனசதுரத்தின் பருமன் ஒரு ைனமீட்டர் எனப்படும் 
224) 1 லிட்டர் = 1000 ைனபசன்டிமீட்டர் 
225) 1 ைனபசன்டிமீட்டர் =  ஒரு மில்லிலிட்டர் 
226) ஓரலகு பருமன் பைாண்ட பபாருளின் நிகற அதன் அடர்த்தி ஆகும் 
227) இரும்பின் அடர்த்தி 7,800ைிைி/ைனமீட்டர் 
228)  நீரின் அடர்த்தி 1000 ைிைி/ைனமீட்டர் 
229) 1 மீ நீளம், 1 மீ அைலம், 1 மீ உயரம் பைாண்ட பதாட்டி முழுவதும் நீர் நிரப்பப்பட்டால் அதன் நிகற 

1000 ைிைி 
230) 1 மீ நீளம், 1 மீ அைலம், 1 மீ உயரம் பைாண்ட பதாட்டி முழுவதும் பாதரசத்தால் நிரப்பப்பட்டால் 

அதன் நிகற 13,600 ைிைி 
231) பாதரசத்தின் அடர்த்தி நீரின் அடர்த்திகயப் ரபால் 13.6 மடங்கு 
232) தனிஊசலில் குண்டானது ஒரு முகனயிலிருந்து மறுமுகனக்கு பசன்று மீண்டும் அரத முகனக்கு 

திரும்பினால் அது ஒரு அகலவு எனப்படும் 
233) ஊசல் பதாங்ைவிடப்படும் புள்ளிக்கும், குண்டின் கமயத்திற்கும் இகடப்பட்ட தூரம் ஊசலின் நீளம் 

எனப்படும் 
234) ஓய்வு நிகலயில் இருந்து குண்டானது இழுத்துவிடப்படும் ரபாது ஏற்படும் பதாகலவு வசீ்சு 

எனப்படும் 
235) முதலாவது ஊசல் ைடிைாரம் டச்சு நாட்டு அறிஞர் ைிறிஸ்டியன் க  ன்ஸ் என்பவரால் 1657 ஆம் 

ஆண்டு வடிவகமக்ைப்பட்டது 
236) வானியல் அலகு என்பது புவிக்கும் சூரியனுக்கும் இகடப்பட்ட சராசரித் பதாகலவு ஆகும் 
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237) 1 வானியல் அலகு = 150 மில்லியன் ைிரலாமீட்டர் ( 15 ரைாடி ைிமீ ) 
238)  ஒளி ஆண்டு என்பது பவற்றிடத்தில் ஒளியானது ஒரு வருடத்தில் ைடக்கும் பதாகலவு ஆகும் 
239) 1 ஒளி ஆண்டு = 9.46 X     ைிமீ ( 9,46,000 ரைாடி ைிமீ ) 
240) ஒளி ஒரு விநாடியில் மூன்று இலட்சம் ைிமீ தூரம் பசல்லும் 
241) பபாருள் ரலசானதா அல்லது ைனமானதா என்பகதக் குறிப்பது அடர்த்தி எனப்படும் 
242) 1 ைிமீ/மணி = 1000மீ/3600வி = 5/18 மீ/வி 
243) பபாருபளான்றின் ரவைம் எனப்படுவது அது ஒரு விநாடியில் ைடக்கும் பதாகலவு ஆகும் 
244) 2008 ஆம் ஆண்டு ப ீிங்ைில் நகடபபற்ற ஒலிம்பிக் ரபாட்டியில் 100மீ பதாகலகவ 9.6 வினாடிைளிலும் 

200மீ பதாகலகவ 19.19 வினாடிைளிலும் ஓடி சாதகன பகடத்தவர் உகசன் ரபால்ட் 
245) “மின்னல் ரபால்ட்” என்று அகைக்ைப்படுபவர்  உகசன் ரபால்ட் 
246) இருச்சக்ைர வாைனம் ைடந்த பமாத்த பதாகலகவ அள்விடும் ைருவி ஓரடாமீட்டர் 
247) வாைனத்தின் ரவைத்கத அளவிடும் ைருவி ரவைமானி 
248)  இரு புள்ளிைளுக்கு இகடப்பட்ட ரநர்க்ரைாட்டுத் பதாகலவு இடப்பபயர்ச்சி எனப்படும் 
249)  ைாற்றின் ரவைத்கத அளவிடும் ைருவி அனிரமாமீட்டர் 
250) பபாருள் ஒரு வினாடியில் அகடயும் இடப்பபயர்ச்சி அதன் திகசரவைம் எனப்படும் 
251) திகசரவைத்தின் அலகு மீ/வி 
252) ஒரு வினாடியில் திகசரவைத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் முடுக்ைமாகும் 
253) முடுக்ைத்தின் அலகு மீ / வினாடி2 
254) பபாருள் ரமல் ரநாக்ைி எறியப்படும் ரபாது  அதன் ரவைம் ஒவ்பவாரு வினாடியும் 9.8மீ/வி குகறயும் 
255) பபாருள் ைீழ்ரநாக்ைி விழும் ரபாது ஒவ்பவாரு வினாடியும் 9.8மீ/வி அதிைரிக்கும் 
256) தமிழ்நாட்டில் பறத்தல் விகளயாட்டிற்கு ஏற்றதாை அகமந்துள்ள பகுதி ரவலூர் மாவட்டத்திலுள்ள 

ஏலைிரி மகல 
257) தமிழ்நாட்டில் சுற்றுலா துகறயினர் ஒவ்பவாரு வருடமும் ஆைஸ்ட்-பசப்டம்பர் மாதங்ைளில், 

ஏலைிரியில் பதாங்ைி பறத்தல் விகளயாட்டு விைாகவ நடத்துைின்றனர் 
258)  முதன் முதலாை மின்ைலம் லூயி ைால்வானி என்ற இத்தாலிய விஞ்ஞானியால் உருவாக்ைப்பட்டது 
259) மின்ைலம் அலசாண்ரரா ரவால்ரடா என்பவரால் ரமம்படுத்தப்பட்டது 
260) மின் சுற்று என்பது மின்ைலத்தின் ரநர்முகனயில் இருந்து எதிர்முகனக்கு மின்ரனாட்டம் பசல்லும் 

மூடிய பகதயாகும் 
261) மின்விளக்ைினுள் டங்ஸ்டனால் பசய்யப்பட்ட சுருள்வடிவக் ைம்பி மின்னிகை எனப்படும் 
262) தன் வைிரய மின்ரனாட்டத்கத அனுமதிக்கும் பபாருள்ைள் ைடத்திைள் எனப்படும். எ.ைா தாமிரம், 

இரும்பு, மனித உடல் 
263) தன் வைிரய மின்ரனாட்டத்கத அனுமதிக்ைாத பபாருள்ைள் மின் ைாப்புபபாருள்ைள் எனப்படும். எ.ைா 

பிளாஸ்டிக் , ரப்பர், ைண்ணாடி 
264) மின்சாரத்கத உருவாக்ைக் கூடிய மீன்ைள் மின் விலாங்கு மீன் 
265) மின் விலாங்கு மீன் ைாணப்படக் கூடிய இடங்ைள் : அரமசான் நதி, பதன் அபமரிக்ைாவின் 

ஓரினாக்பைா நதிப் படுகை 
266) நிக்ைல் மற்றும் குரராமியம் ரசர்ந்த உரலாைக் ைலகவ நிக்ரராம் 
267) மின்ரனாட்டம் பசல்லும் ைம்பிகயச் சுற்றிலும் ைாந்தபுலம் இருப்பகத உறுதி பசய்தவர் டச்சு 

நாட்கடச் ரசர்ந்த அறிஞர் ைிறிஸ்டியன் ஒயர்ஸ்படட் 
268) மின்ரனாட்டம் பசல்லும்ரபாது பபாருள் ைாந்தமாக்ைப்பட்டால், அது மின் ைாந்தம் எனப்படும் 
269) ஆற்றகல அளவிடப் பயன்படும் அலகு  ுல் 
270) சூரியன் வினாடிக்கு 3.8 X      ூல் பவப்ப ஆற்றகல பவளிவிடுைிறது 
271) பவப்பநிகலகய குறிப்பிட பசல்சியஸ் மற்றும் ஃபாரன் டீ் என்ற இரு அலகுைகளப் 

பயன்படுத்தலாம் 
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272) பவப்பநிகலமானிைளில் பயன்படுத்தப்படும் இரு விதமான் அளவடீ்டு முகறைள்: 
   1) பசன்டிைிரரடு அல்லது பசல்சியஸ் அளவடீ்டு முகற 
   2) ஃபாரன் டீ் அளவடீ்டு முகற 

273)   அளவடீ்டு முகறயில் பவப்பநிகல பைல்வின் என்ற அலைால் அளவிடப்படுைிறது 
274) டி ிட்டல் பவப்பநிகலமானி ைண்ணாடி மற்றும் பாதரசம் இல்லாத ஒரு மின்னணு அகமப்பு ஆகும் 
275)  பார்க்கும் உணர்கவத் தரும் ஆற்றல் ஒளி எனப்படும் 
276) ஒளிபிரதிபலிப்பால் ஏற்படுவது பிம்பம் 
277) தன் மீது விழும் ஒளிகய ஏறக்குகறய முழுவதுமாை எதிபராளிக்ைக் கூடிய பளபளப்பான பரப்பு ஆடி 
278)  ஒளி பபாருள்ைளின் மீது பட்டு திரும்பி அனுப்பப்படும்  பசயல் எதிபராளிப்பு எனப்படும் 
279) சமதள ஆடியில் ரதான்றும் பிம்பம் எப்ரபாதும் ரநரான மாயபிம்பமாகும் 
280) சமதள ஆடி உருவாக்கும் பிம்பத்தின் அளவு பபாருளின் அளவிற்கு சமமாை இருக்கும் 
281) ஆடியில் முழு உருவத்கதக் ைாண ஆடியின் உயரம் குகறந்தது பபாருளின் உயரத்தில் பாதியளவு 

இருக்ை ரவண்டும் 
282) சமதள ஆடியில் ரதான்றும் பிம்பம் எப்ரபாதும் இடவல மாற்றம் அகடந்து ைாணப்படும் 
283) ஆடிக்கு முன் பபாருள் எவ்வளவு பதாகலவில் உள்ளரதா அரத பதாகலவில் ஆடிக்குப் பின் 

பபாருளின் பிம்பம் ரதான்றும் 
284) ரமல் ரநாக்ைி வகளந்த பரப்புகடய ஆடி குவி ஆடி, உள்ரநாக்ைி வகளந்த ஆடி குைி ஆடி 
285) தாளின் மீது அல்லது திகரயின் மீது விழும் பிம்பம் பமய்பிம்பம் 
286) ஒளிகய எதிபராளித்து ஒரு புள்ளியில் ரசர்க்கும்(குவிக்கும்) ஆடி குைி ஆடி 
287) ஒளிகய எதிபராளித்து விரிந்து பசல்ல கவக்கும் ஆடி குவியாடி 
288)    குவி ஆடி எப்ரபாதும் பபாருகள விட சிறிய மாயபிம்பத்கத மட்டுரம உருவாக்கும் 
289) பபாருள் குைி ஆடிக்கு மிை அருைாகமயில் உள்ள ரபாது ஆடியினுள் பபரிய ரநரான மாயபிம்பம் 

உருவாகும் 
290) வாைனங்ைளில் பின்புறத்கதப் பார்க்ைவும், அதிைமான இடத்கதக் ைண்ைாணிக்ைவும் பயன்படும் ஆடி 

குவி ஆடி 
291) மைிழுந்தின் முைப்பு  விளக்குைளிலும், பதாகலரநாக்ைிைளிலும் பயன்படும் ஆடி குைி ஆடி 
292) ஆசியாவிரலரய பபரிய எதிபராளிப்பு பதாகலரநாக்ைிைளில் ஒன்று தமிழ்நாட்டில் உள்ள  வ்வாது 

மகலயில் (ரவலூர் மாவட்டம்) அகமந்துள்ள ைாவலூர் ஆராய்ச்சி கமயத்தில் உள்ளது 
293) பவள்கள ஒளி என்பது ஏழு நிறங்ைளால் ஆனது 
294) பவள்கள ஒளியானது அதனுள் அடங்ைியுள்ள ஏழு நிறங்ைளாைப் பிரிக்ைப்படும் நிைழ்வு நிறப்பிரிகை 

எனப்படும் 
295) நிறங்ைளின் பதாகுப்பு நிறமாகல எனப்படும் 

 

 


