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நன்றி : மா.கனகராஜ்  D.T.Ed., B.A 
அறிவியல் STD – VIII 

01) 2010 ஆம் ஆண்டில் தற்ப ாததய மக்கள் ததாதக பதாராயமாக 1,192,196,919 ( 1.19  ில்லியன் ) 

02) 1991 -2001 இதைப் ட்ை  த்தாண்டில் இந்திய மக்கள் ததாதக வளர்ச்சிப் த ருக்கம் சுமார் 21.34% 

03) மனிதர்கள் தம் பததவகளுக்காக தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகதள வளர்ப் து குறித்து  டிக்கும் 

அறிவியல்  ிரிவிற்கு பவளாண்தம என்று த யர் 

04) உலகிபலபய மிகவும் நீளமான  ாசனகால்வாய் துர்க்பமனிஸ்தானிலுள்ள காராகும்.(1300கிமீ) 

05) நீதரத் பதக்கி தவப் தில் இந்தியாவிபலபய மிகப்த ரியது  ரப் ிகுளம் ஆழியார் நீர்த்பதக்கமாகும் 

06) உலகிலுள்ள முதல்  த்து மிகப்த ரிய நீர்த்பதக்கங்களில் ஒன்று இந்தியாவிலுள்ள  ரப் ிகுளம் 

ஆழியார் நீர்த்பதக்கமாகும் 

07) இந்தியாவிலுள்ள மிகப்த ரிய கால்வாய்களுள் ஒன்று இந்திராகாந்தி கால்வாய் 

08) இந்திராகாந்தி கால்வாய் துவங்கும் இைம் சுல்தான்பூர் எனும் ஊரிலுள்ள ஹரிபக  ாபரஜ் 

09) பூஞ்தச மற்றும்  ாக்டீரியம் ப ான்ற நுண்ணுயிரிகதளப்  யன் டுத்தி கதளத் தாவரங்கதள 

அழித்தலுக்கு உயிர்கதளக் தகால்லிகள் என்று த யர் 

10) தமிழக அரசு உழவர் சந்தத என்னும் அதமப்த  உருவாக்கி குறுநில விவசாயிகள் மற்றும் 

நுகர்பவாரின் பததவதய நிதறபவற்றி வருகிறது 

11) நீர்  ாசன முதறகள் : 

 1)  ாரம் ரிய முதற ( கப் ி முதற, சங்கிலி சுழற்சி முதற, ஏற்றம் முதற) 

 2) நவனீ நீர் ாசன முதறகள்  

    அ) கால்வாய்ப்  ாசனம்  

    ஆ) பதக்கு நீர்  ாசனம் எ.கா : தநல் வயல் 

    இ) ததளிப்பு நீர்  ாசனம் எ.கா : புல் ததர 

    ஈ) தசாட்டு நீர்  ாசனம் எ.கா : திராட்தச, வாதழ, கத்தரி 

12) நீண்ை பநரம் ஈரத்தன்தமதய தக்க தவத்துக் தகாள்ள இயலாத மண் வதககள் தகாண்ை நிலத்தில் 

 யன் டுத்தும் நீர்  ாசன முதற ததளிப்பு நீர்  ாசனம் 

13) மதழ குதறவாக கிதைக்கும் இைங்களில்  யன் டுத்தப் டும் நீர்  ாசன முதற தசாட்டு நீர்  ாசனம் 

14) வயலானது நீரால் முழுதமயாக நிரப் ப் டும் நீர்  ாசன முதற பதக்கு நீர்  ாசனம் 

15) வயல் தவளிகளில்  யிர் வரிதசகளுக்கிதைபயயுள்ள உழவுக்கால் ( சால்) மூலமாக நீர்  ாய்ச்சப் டும் 

நீர் ாசன முதற கால்வாய்ப்  ாசனம் 
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16) “அபைாலஸன்ஸ்” ( வளரிளம்  ருவம் ) என்கின்ற தசால் இலத்தீன் தமாழியான “அபைாலஸபர” ( 

வளர்ச்சி) என்னும் தசால்லில் இருந்து வந்தது 

17) உலக சுகாதார அதமப்பு 11-19 வயது வதரயுள்ள  ருவத்தத, விைதலப்  ருவம் என்று கூறுகிறது 

18) இனப்த ருக்க உறுப்புகள் வளர்ச்சி அதைவதத  ருவமதைதல் என்கிபறாம் 

19) இனப்த ருக்க உறுப்புகளின் வளர்ச்சி ஆண்களுக்கு 14 முதல் 15 வயதிலும்,  

த ண்களுக்கு 11 முதல் 12 வயதிலும் முதிர்ச்சியதைகிறது 

20) குரல் வதள “ ஆைம்ஸ் ஆப் ிள் “ என்று கூறப் டுகிறது 

21) சுரப் ி என் தன் த ாருள் ஏதாவது ஒன்தறச் சுரத்தல் ஆகும் 

22) நம்மிைம் உள்ள நாளமில்லாச் சுரப் ிகள்: 

1)  ிட்யூட்ைரி 2) ததராய்டு 3) கதையம் 4) அட்ரீனல் 5) விந்தகம்(ஆண்) 6) அண்ைகச் சுரப் ி ( த ண் ) 

23) ததலதம சுரப் ி என்று அதழக்கப் டுவது  ிட்யூட்ைரி சுரப் ி 

24) உைலிலுள்ள அதனத்து நாளமில்லாச் சுரப் ிகதளயும் தமது கட்டுப் ாட்டில் தவத்திருப் து  ிட்யூட்ைரி 

சுரப் ி 

25)  ிட்யூட்ைரி சுரப் ி சில பநரங்களில் வயது முதிர்ந்தவுைன் அதிகமாக சுரந்தால் அததன அக்பரா 

தமகாலி 

26) மூதளயின் கீழ்  ாகத்தில்  ிட்யூட்ைரி அதமந்துள்ளது 

27) ததாண்தை  குதியின் இரு புறங்களிலும் அதமந்துள்ள சுரப் ி ததராய்டு சுரப் ி 

28) வளர்ச்சி, சுவாசம் மற்றும் வளர்ச்சிதத மாற்றத்ததக் கட்டு டுத்துவது ததராய்டு சுரப் ி 

29) குழந்ததகளுக்கு ததராக்ஸின் சுரப் ி குதறவாக சுரப் தால் ஏற் டும் பநாய் கிரிடினிஸம் 

30) நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்லாச் சுரப் ித் தன்தமகதள உதையது கதையம் 

31) இன்சுலின் குதற ாட்டினால் வரும் பநாய் நீரிழிவு பநாய் 

32) இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கதரயின் அளதவக் கட்டு டுத்தும் ஹார்பமான்கள் குளுக்கான், இன்சுலின் 

33) விந்தகம் தைஸ்பைாஸ்டீபரான் என்கிற ஹார்பமாதனயும், அண்ைகம் ஈஸ்டிபராஜன்  என்கிற 

ஹார்பமாதனயும் சுரக்கிறது 

34) ததராய்டு சுரப் ி சார்ந்த பநாய்கதளத் தடுக்க உதவுவது அபயாடின் 

35) இரும்புச் சத்துக் குதறவினால் ஏற் டும் பநாய் அனமீியா 

36) ஒவ்தவாரு சிகதரட்டும் புதகக்கும் ப ாதும், அதிலுள்ள நிபகாடின், அம்பமானியா, அசிட்பைான், 

ஃ ார்மால்டிதஹட்டு, தநட்ரஜன் சயதனடும், பமலும் 400 பவதிப்த ாருள்கள் மரைத்தத 

விதளவிக்கக் கூடிய திடீர் மாற்றக் காரைிகளாகவும் 40 வதகயான புற்றுபநாய்க்கு காரைிகளாகவும் 

அதமகிறது 

37) 80 விழுக்காடு புற்றுபநாய் புதகத்தலால் வரு தவ 

38) ஓர் உயிருள்ள தநாதிகள் நிதறந்த, குதறவான கபலாரிகதளயுதைய இயற்தக உைவு முதளப் யிர் 

39) சாதாரைமாக தசல்கள் ஓர் ஒழுங்கான முதறயில்  ிரிந்து வளர்ந்து  ின் இறக்கும் சுழற்சி முதறக்கு 

அப ாப்ைாசிஸ் என்று த யர் 
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40) நம் உைலின் எல்லா இயக்கங்களும் ததசகளின் ஒருங்கிதைந்த தசயல் ாடுகபள ஆகும் 

41) எலும் ின் தமயத்தில் எதைகுதறவானதும் மிருதுவானதுமான உறிஞ்சும் தன்தமயுள்ள கைற் ஞ்சு 

ப ான்ற த ாருள் எலும்பு மஞ்தச எனப் டும் 

42) மூட்டுகளின் இரு வதககள் அதசயும் மூட்டு, அதசயா மூட்டு 

43) மூட்டுகளின் இதைப்பு வதககள் 1) நாரிதைப்பு மூட்டுகள், 2) குருத்ததலும்பு மூட்டுகள், 

3) திரவ மூட்டுகள் ( சிபனாவியல் மூட்டுகள் ) 

44) சில திரவ மூட்டுகள் : 

1)  ந்து கிண்ை மூட்டு எ.கா : பதாள்  ட்தை, இடுப்பு எலும்புகள் 

2) கீழ் மூட்டு எ.கா : முழங்கால், முழங்தக 

3) வழுக்கு மூட்டு எ.கா : கணுக்கால் எலும்பு, உள்ளங்தக எலும்பு, பதாள் ட்தை எலும்பு, மார்த லும்பு 

4) முதள மூட்டு எ.கா : முதல் மற்றும் இரண்ைாவது கழுத்து முள் எலும்புகள் 

45) மனித எலும்பு கூட்டில் 206 எலும்புகள் உள்ளன 

46) மனிதனில் காைப் ைக்கூடிய மிக நீளமான எலும்பு ததாதை எலும்பு 

47) சராசரி மனிதனின் ததாதை எலும் ின் நீளம் 45 தசமீ 

48) நம் உைம் ில் காைப் ைக்கூடிய மிகச் சிறிய எலும்பு நடு காதில் உள்ள அங்கவடி எலும் ாகும் 

49) கழுத்துப்  குதியிலுள்ள முள்தளலும்புகளின் எண்ைிக்தக 7 

50) மார்புப்  குதியிலுள்ள முள்தளலும்புகளின் எண்ைிக்தக 12 

51) வயிற்றுப்  குதியிலுள்ள முள்தளலும்புகளின் எண்ைிக்தக 5 

52) திருதவலும்பு ( இடுப்புப்  குதி )  குதியிலுள்ள முள்தளலும்புகளின் எண்ைிக்தக 5 

53) வால் முள்தளழும்பு ( எச்ச உறுப்பு )  குதியிலுள்ள முள்தளலும்புகளின் எண்ைிக்தக 4 

54) விலா எலும்புகளும், மார்த லும்புகளும், மற்றும் முதுதகலும்பும் இதைந்து மார்பு கூைாக உள்ளன 

55) நுதரயரீல், இதயம் ப ான்ற இன்றியதமயாத உறுப்புகதளப்  ாதுகாப் து மார்புக்கூடும், 

மார்த லும்புகளும் 

56) மார்புக்கூட்டில் 12 இதை(24) விலா எலும்புகள் உள்ளன 

57) முதல் 7 இதை விலா எலும்புகள் பநரிதையாக மார்த லும்புைன் இதைந்திருக்கின்றன, இதவ 

உண்தம விலா எலும்புகள் எனப் டும் 

58) அடுத்துள்ள 3 இதை விலா எலும்புகள் பநரிதையாக இன்றி மார்த லும்புைன் இதைந்திருக்கின்றன. 

இதவ த ாய் விலா எலும்புகள் எனப் டும் 

59) இறுதியில் உள்ள இரண்டு 11 மற்றும் 12வது இதை விலா எலும்புகள் சிறியதாகவும் மார்த லும்புைன் 

இதை     இருக்கும்.  

60) இதையாத விலா எலும்புகள், மிதக்கும் விலா எலும்புகள் எனப் டும் 

61) அச்சு சட்ைக எலும்புகளின் எண்ைிக்தக 80 

62) இதையுறுப்பு எலும்புகளின் எண்ைிக்தக 126 
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63) இரத்த சிவப் ணுக்கள், இரத்த தவள்தள அணுக்கள் மற்றும் இரத்த தட்டுகள் உற் த்தி தசய்யப் டும் 

இைம் எலும்பு மஞ்தச 

64) மீன்களின் இைப்த யர்ச்சி உறுப்பு துடுப்புகள் 

65) மண்புழு நிமிைத்திற்கு 25 தசமீ பவகத்தில் தசல்லும் 

66)  றதவகளின் இறக்தககள் அதவகளின் முன்னங்கால்களின் மாற்றி அதமக்கப் ட்ை நவனீ 

அதமப் ாகும் 

67) எலும் ிதன தவளிப்புறமாக சூழ்ந்துள்ள கடின பதால் ப ான்ற அதமப் ிற்கு த ரியாஸ்டியம் என்று 

த யர் 

68) நம் உைலில் காைப் டும் எலும்புகதள வடிவத்தின் அடிப் தையில் நான்கு வதககளாகப்  ிரிக்கலாம் 

69) எலும்புகளின் நான்கு வதககள் ( வடிவத்தின் அடிப் தையில் ) : 

 1) நீளமான எலும்பு எ.கா ததாதை எலும்புகள், கால் எலும்புகள், கால்விரல் எலும்புகள், தகதயலும்பு, 

முன்தகதயலும்பு, தகவிரல் எலும்புகள் 

 2) குட்தையான எலும்பு எ.கா மைிக்கட்டு, கணுக்கால் எலும்பு 

 3) தட்தையான எலும்பு எ.கா மண்தைபயாட்டு எலும்புகள், பதாள் ட்தையில் உள்ள காதர எலும்பு, 

பதாள் ட்தையில் உள்ள மார்த லும்பு 

 4) ஒழுங்கற்ற வடிவம் தகாண்ை எலும்புகள் எ.கா முதுதகலும்பு ததாைரில் கதைசியாக உள்ள வால் 

எலும்பு மற்றும் மண்தைபயாடு, முக எலும்புகள் 

70) எலும்புகளுக்கு இதையிலும் குருத்ததலும்புகளுக்கு இதையிலும்  ற்களுக்கு எலும்புகளுக்கு 

இதையிலும் இதைப்த  ஏற் டுத்துவது மூட்டு 

71) சுற்றுச்சூழல்  ாதிப் ிதன உைர்த்தும் உயிர் காட்டிகளாக தலக்கன்கள் விளங்குகின்றன 

72) பூஞ்தசகளுக்கு எ.கா ஈஸ்ட் ( ஒற்தறச் தசல்லால் ஆனதவ ), தரபசா ஸ், அகாரிகஸ், 

அஸ் ர்ஜில்லஸ் (  ல தசல்களாலானதவ ) 

73) பூஞ்தசகளின் வதக ாடு: 

 1) தசபகாதமபகாட்ைா ( தராட்டி காளான் )      2) ஆஸ்பகாதமபகாட்ைா ( பகாப்த  பூஞ்தச ) 

 3) த சிடிபயாதமபகாட்ைா ( கணுவடி பூஞ்தச )  4) யுதைபராதமபகாட்ைா ( த னிசிலியம் ) 

74) உைவூட்ை அடிப் தையில் பூஞ்தசகளின் வதககள் : மூன்று 

 1)ஒட்டுண்ைிகள் (எ.கா:  க்சீனியா) 2) சாறுண்ைிகள் (எ.கா: தரபசா ஸ், அகாரிகஸ்) 3) கூட்டுயிரிகள்  

75) அதிக அளவு  ரவலாக உண்ைப் டும் காளான்கள் த ாத்தான் காளான்களாகும் 

76) உண்ைத் தகுந்த காளான்கள் அகாரிகஸ் கம்த ஸ்ட்ரிஸ், அகாரிகஸ் த ஸ்ப ாரஸ் 

77) நச்சுத்தன்தம உள்ள காளான்கள் அமானிைா மஸ்காரியா, அமானிைா  ல்பலாய்ட்ஸ் 

78) தவட்ைமின்  ி தயாரிப் ில்  யன் டும் பூஞ்தசகள் அஸ்ஃப்யா காஸிப் மற்றும் எரிபமாதீசியா அஸ்ஃப் 

79) பூஞ்தச பநாய்கள் :     மனிதன் : தமபகாசஸ்,  ாதப் தை,  ைர் தாமதர 

 விலங்குகள் : எர்காட்,  ாதப் தை   தாவரங்கள் : துருபநாய், கருப் ழுகல், கறும்புள்ளி, பகன்கர் 
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80)  ிளான்பை ( தாவர உலகம் ): 

1) பூவாத தாவரங்கள் :  அ)  ாசிகள் ஆ)  ிரபயாத ட்டுகள் இ) தைரிட்பைாத ட்டுகள் 

2) பூக்கும் தாவரங்கள் :  அ) ஜிம்பனாஸ்த ர்ம்கள் ஆ) ஆஞ்சிபயாஸ்த ர்ம்கள் 

81) கலிப ார்னியா இராட்சத தகல்ப் என் தவ ஒரு  ழுப்பு நிற கைல் ாசிகளாகும் 

82) கலிப ார்னியா இராட்சத தகல்ப் எனும் ஒரு  ழுப்பு நிற கைல் ாசிகள் ஒரு நாளிற்கு சுமார் 15 தசமீ 

வளர்ந்து ஒரு வருைத்தில் சுமார் 50மீ (160 அடி) நீளம் வதர அதையக் கூடியது 

83) உலகில் மிக பவகமாக வளரும் கைல் கதள கலிப ார்னியா இராட்சத தகல்ப் எனும் ஒரு  ழுப்பு நிற 

கைல் ாசிகள் 

84) கரியமில வாயு மற்றும் உைலின் மற்ற கழிவுகதள நீக்கவும் மனிதன் சிறுநீதர சிததக்கவும் 

விண்தவளிப்  யைங்களில்  யன் டுத்தப் டும்  ாசி குபளாதரல்லா த தரபனாய் பைாஸா 

85) ஸ் ாக்னம் மாஸ் ஒரு காலத்தில் குழந்ததகளுக்கு ஒரு முதற மட்டும்  யன் டுத்தும் 

கால்சட்தையாகப்  யன் டுத்தப் ட்ைது 

86) சாற்றுக் குழாய் கற்தறதயப் த ற்று முதன் முதலில் நிலத்தில் வாழும் திறதனப் த ற்ற பூவாத 

தாவரங்கள் த ரைிகள் ஆகும் 

87) பூக்கும் தாவரங்களின் ஒரு மிகப்த ரிய ததாகுதி ஆஞ்சிபயாஸ்த ர்ம் 

88) ஆஞ்சிபயாஸ்த ர்ம் ஏறக்குதறய 26,000 உயிர் வாழ் தாவரங்கதளக் தகாண்ைது 

89) தன்னுதைய விததயினுள் ஒபர ஒரு வித்திதலதயக் தகாண்ை தாவரங்கள்  ஒரு வித்திதலத் 

தாவரங்கள் என அதழக்கப் டுகின்றன. எகா புல் ,தநல், பசாளம் 

90) தன்னுதைய விததயினுள் இரண்டு வித்திதலதயக் தகாண்ை தாவரங்கள்  இரு வித்திதலத் 

தாவரங்கள் என அதழக்கப் டுகின்றன எ.கா அவதர,  ட்ைாைி, மா 

91) பவரின் புறத்பதால் தரபசாதைர்மிஸ் எனப் டும் 

92) பவரின் தமயப் குதி  ித் எனப் டும் ( ஒரு வித்திதல தாவரத்தில் மட்டும் உள்ளது ) 

93)  சுதம மாறாத அழகு தாவரம் அரக்பகரியா ( குரங்கின் புதிர் ) 

94)  தன ப ான்ற சிறிய ஜிம்பனாஸ்த ர்ம் தசகஸ் 

95) சூல்கள் பூப்ப ான்ற தண்டின் மீது திறந்த நிதலயில் உள்ள ஜிம்பனாஸ்த ர்ம் நீட்ைம் 

96) தவரஸ் என்ற வார்த்தத இலத்தீன் தமாழியிலிருந்து எடுக்கப் ட்ட்து 

97) தவரஸ் என் தன் த ாருள் நஞ்சு 

98) தவரதஸ முதன் முதலில் ரஷ்யாதவச் பசர்ந்த தாவரவியல் அறிஞர் ஐவபனாஸ்கி 1892 ஆம் 

ஆண்டு கண்டு ிடித்தார் 

99) தவரஸ்கள் எந்த உயிரிதயத் தாகி அதனுள் தன்தனப் த ருக்கிக் தகாள்கிறபதா அது விருந்பதாம் ி 

தசல் என்று அதழக்கப் டுகிறது 

100)  ாதலத் தயிராக மாற்றும்  ாக்டீரியா லாக்பைா  ாசில்லஸ் 

101) தநட்ரஜதன நிதல நிறுத்தும்  ாக்டீரியாக்கள். எ.கா : அசட்பைா ாக்ைர், கிளாஸ்டிரிடியம், 

தரபசா ியம், நீலப் ச்தச  ாசிகளான ஆசிலட்பைாரியா, அன னீா, நாஸ்ைாக் 
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102) விருந்பதாம் ியின் அடிப் தையில் தவரஸ்களின் ஐந்து வதககள் : 

1)  ாக்டீரிபயாப ஜ்   2) த ட்பைாப ஜ் (தாவர தவரஸ்கள்)   3) த பகா ப ஜ் ( ாசி தவரஸ்கள்) 

4) சூப ஜ் ( விலங்கு தவரஸ்கள் )    5) தமக்பகா ப ஜ் ( பூஞ்தச தவரஸ்கள்) 

103) ஒரு தசல்லால் ஆன நுண்ணுயிரி  ாக்டீரியா 

104)  ாக்டீரியாதவக் குறித்த அறிவியல்  ாக்டீரியாலஜி 

105)  ாக்டீரியாவின் தசல் புபராபகரிபயாட்டிக் தசல் 

106)  ாக்டீரியாதவ தமக்ரான் என்ற அலகால் அளக்கலாம் 

107) 1 தமக்ரான் = 1/1000மிமீ 

108)  ாக்டீரியாவின் வடிவத்தத தவத்து அதன் நான்கு வதககள்: 

1) காக்கஸ் ( உருதள வடிவம் )    2) ப சில்லஸ் ( குச்சி வடிவம் ) 

3) ஸ்த ரில்லம் ( சுருள் வடிவம் )  4) விப்ரிபயா ( கால்புள்ளி வடிவம் ) 

109) கதசயிதழகளின் எண்ைிக்தக, அதமவு முதறயின் அடிப் தையில்  ாக்டீரியங்களின் வதககள் : 

1) ஒற்தறக் கதசயிதழ வதக              2) இருமுதனக் கதசயிதழ வதக 

3) ஆஸ்ட்ரிகஸ் (கதசயிதழகளற்றதவ)     4) ஒரு கற்தற கதசயிதழ வதக 

5) த ரிட்தரகஸ் கதசயிதழ வதக 

110) கிளாமிபைாபமானாஸ் என் ன எளிய ஒரு தசல்லால் ஆன  ச்தச நிற  ாசிகள் ஆகும் 

111)  ாசிகதளக் குறித்த அறிவியல் த க்காலஜி 

112) ஒரு தசல்லாலான சாறுண்ைி வதகப் பூஞ்தச ஈஸ்ட் 

113) த னிசிலிதன  ிரிட்ைன் நாட்தைச் சார்ந்த அதலக்ஸாண்ைர்  ிதளம்மிங் 1928ல் கண்டு ிடித்தார் 

114) அபமானியாதவ நிதலநிறுத்தும்  ாக்டீரியா  ாசில்லஸ் ரபமாஸஸ் 

115) ததாழிற்சாதலத் துதறயில் த ரும் ங்காற்றும்  ாக்டீரியா லாக்டிக் அமில  க்டீரியா 

116)  ாக்டீரியாக்களால் ஏற் டும் தீங்குகள்: 

   தீங்குயிரியின் த யர்                             பநாய் 

சாந்பதாபமானாஸ்சிட்ரி                        சிட்ரஸ் பகன்கர் 

பசாபைாபமானாஸ்                         வில்ட் பநாய் – உருதளக்கிழங்கு 

தசாலரனாசீயாரம்                           ாக்டீரியல்  ிதளட் - தநல் 

சாந்பதாபமானாஸ்ஒதரபச                   ாக்டீரியல்  ிதளட் - தநல்  

 

117) பூஞ்தசகளால் ஏற் டும் பநாய்கள்: 

    தீங்குயிரியின் த யர்                                  பநாய் 

தசர்பகாஸ்ப ாரா த ர்சபனட்ைா     டிக்கா பநாய் - பவர்க்கைதல 

தசர்பகாஸ்ப ாரா அராசிகிடிக்பகாலா             டிக்கா பநாய் - பவர்க்கைதல 

த ரிகுபலாரியா ஒதரசா                        தவப்பு பநாய் - தநல்    
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118) தவரஸ்ஸால் ஏற் டும் பநாய்கள் : 

       தீங்குயிரியின் த யர்                                  பநாய் 

உச்சிக் தகாத்து தவரஸ்                        வாதழயில் உச்சிக் தகாத்து பநாய்       

புதகயிதல  ல வண்ை தவரஸ்               புதகயிதலயில்  ல வண்ை பநாய் 

தவள்ளரி  ல வண்ை தவரஸ்                  தவள்ளரியில்  ல வண்ை பநாய் 

 

119) தீங்குயிரிகளால் மனிதனுக்கு ஏற் டும் பநாய்கள்: 

   தீங்குயிரி             பநாய்கள்                         ரவும் மூலங்கள் 

1) தவரஸ்     -    சாதாரை சளி, ப ாலிபயா,   -        காற்று, நீர் மற்றும்  

                   மஞ்சள் காமாதல, எய்ட்ஸ்,  -     பநரடித் ததாைர்பு,  ாலியல்ததாைர்பு 

                    இன்புளுதயன்சா            

2)  ாக்டீரியா   -    காலரா, தை ாய்டு           -        அசுத்தமான நீர்                                          

                   தைன்னஸ்                   -         காயங்கள்                                      

                   எலிக்காய்ச்சல்               -      விலங்குகளின் சிறுநீர்                                       

                   ததாழுபநாய்                 -         பநரடித் ததாைர்பு                                             

3) பூஞ்தசகள்  -    ாதத் தடிப்பு பநாய்           -   ஸ்ப ார்கள் நிலம், தண்ைரீ் மூலம் 

4) ஒரு தசல் உயிரிகள்   -    மபலரியா         -   பநாய்ப்  ரப் ி (எ.கா : தகாசுக்கள்) 

 

120)  ாக்டீரியாக்கள் இரட்தைப்  ிளவு முதறயில் தன் இனத்ததப் த ருக்கிக் தகாள்கிறது 

121) பூஞ்தசகள் ஸ்ப ார்கள் மூலம் தன் இனத்ததப் த ருக்கிக் தகாள்கிறது 

122) தாவரம், விலங்குகள், மற்றும் மனிதர்களிைம் நுண்ணுயிரிகளால் ஏற் டும் பநாய்கதளயும் அதன் 

காரைங்கதளயும்  ற்றி அறியும் அறிவியல்  ிரிவு பநாயியல் 

123) தசல் தகாள்தகதய உருவாக்கியவர்கள் பஜக்கப் ஸ்லீைன், திபயாைர் ஸ்சிவான் (1838ல்) 

124)         தசல்கள்                      வடிவம் 

      நரம்பு தசல்                -   நட்சத்திரம் 

      சுைர் தசல்                 -   குழல் 

      சுரப் ி தசல்                -  கனசதுரம் 

      தட்டு எ ிதீலியம்           -   ல்பகாைம் 

      தூண் எ ிதீலியம்           -  உருதள 

      அண்ை தசல்               -  முட்தை 

      இரத்தச் தசல்கள்          -   வட்ைம் 

      ததச தசல்கள், நார் தசல்  -   நீள்வடிவம் 

125) தசல்லின் தசட்பைா ிளாசத்தில்  ரவிக் காைப் டும் உயிருள்ள த ாருள்களுக்கு தசல் 

நுண்ணுறுப்புகள் என்று த யர் 
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126) எண்பைா ிளாஸ்மிக் வதலப் ின்னதலக் கண்ைறிந்தவர் 1945ல் ப ார்ட்ைர் 

127) எண்பைா ிளாஸ்மிக் வதலப் ின்னல் எனப் த யரிட்ைவர் 1952ல் ப ார்ட்ைர் 

128) சில மனித தசல்களும் அவற்றின்  ைிகளும்: 

       தசல்கள்                               ைிகள் 

  தட்டு எ ிதீலியம்                -   வடிவம் மற்றும்  துகாப்பு 

  ததச தசல்கள்                   -   சுருங்கி விரிதல் 

  தகாழுப்பு தசல்கள்               -   தகாழுப்புகதளச் பசமிக்க  

  நரம்பு தசல்கள்                  -   நரம்புத் தூண்ைதலக் கைத்தல் 

  எலும்பு தசல்கள்                 -   உறுதி மற்றும் உைதலத் தாங்கவும் 

  கூம்பு மற்றும் குச்சி தசல்கள்    -    ார்தவ மற்றும் நிறத்தத உைர 

  நத்தத கூடு தசல்கள்            -  ஒலி அதலகதள உைர்வதற்கு 

  சுரப் ி தசல்                     -  சுரத்தல் 

129) பவதியியல் அதமப் ிதன ஆராய்ந்து 2009ல் பவதியலுக்கான பநா ல்  ரிதச த ற்ற மூன்று 

அறிவியல் அறிஞர்கள் தவங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ைன் ( இந்தியா), தாமஸ் ஸ்தைய்ஸ் ( அதமரிக்கா) , 

அைாயத் (இஸ்பரல்) 

130) தசல்லின் முக்கிய துதை நுண்ணுறுப்பு உட்கரு 

131) இரத்த தசல்களின் மூன்று வதககள்: 

 1) இரத்தச் சிவப்பு அணுக்கள் ( எரித்பராதசட் ) 

 2) இரத்த தவள்தள அணுக்கள் ( லீயூபகாதசட்டுகள் ) 

 3) இரத்தத் தட்டுகள் ( த்பராம்ப ாதசட்டுகள் ) 

132) நமது உைலின் காவல்  தை இரத்த தவள்தள அணுக்கள் 

133) ஹபீமாகுபளா ின் எனும் சுவாச நிறமிதயப் த ற்றுள்ள இரத்த தசல் வதக இரத்தச் சிவப்பு 

அணுக்கள் 

134) உைல் முழுவததயும் தாங்கும் திசுக்கள் தாங்கு திசு 

135) தாங்கு திசுக்களின் வதககள் 

1) குறுத்ததலும்பு திசு 2) எலும்பு திசு 3) வதல இதைமத் திசு 

136)  நமக்கு உருவத்ததக் தகாடுக்கக் கூடிய திசு எலும்பு திசு 

137) குறுத்ததலும்பு திசுக்கள் காைப் டும் இைங்கள் மூட்டுகள், காது மைல், மூக்கு, மூச்சுக் குழல், குரல் 

வதள 

138) வதல இதைமத் திசுக்கள் காைப் டும் இைங்கள் பதாலுக்கும் ததசகளுக்கும் இதையில், இரத்த 

குழாய், நரம்புகள், எலும்பு மஞ்தசகள் 

139) ததசகளின் மூன்று வதககள்  

1) வரித்ததசகள்(இயக்குததச) 2) வரியற்ற ததசகள்(இயங்கு ததசகள்) 3) இதய ததசகள் 
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140) கண் பகாளத்தின் மூன்று அடுக்குகள் 

 1) தவளி அடுக்கு - விழி தவண்  ைலம் ( ஸ்கிளிரா ) 

 2) நடு அடுக்கு – விழியடிக்கரும்  ைலம் 

 3) உள் அடுக்கு – விழித்திதர ( தரட்டினா ) 

141) கண்ைின் உைர்வுள்ள  குதி விழித்திதர 

142) விழி தவண் ைலத்திற்கும்விழிதலன்சுக்கும் இதைபய உள்ள திரவத்திற்கு விழி முன் அதற திரவம் 

என்று த யர் 

143) சிறுநீரகத்தின் அடிப் தை அலகு தநப்ரான் 

144) சிறுநீரகத்தின் நீள்தவட்டு பதாற்றத்தில் கருஞ்சிவப்பு நிறம் தகாண்ை தவளிப் குதி கார்தைக்ஸ் ஆகும் 

145) இரத்தத்தின் PH அளதவ நிதல நிறுத்துவது சிறுநீரகம் 

146) கரிம மூலக் கூறுகதள ஆக்ஸிஜபனற்றம் தசய்து பவதி ஆற்றதலப் த றுதல் சுவாசித்தல் ஆகும் 

147) காற்றில்லா சுவாசத்தின் மற்தறாரு த யர் தநாதித்தல் 

148) கிபரக்க தமாழியில் தமட்ை ால் என்றால் மாற்றம் என்றுத ாருள் 

149) சிறகடித்து  றக்கக் கூடிய  ாலூட்டி தவௌவால் 

150) இந்தியாவிலுள்ள காடுகளின் ஐந்து த ரும்வதககள்:  

1)  ாதலவனம் ( இராஜஸ்தான்,  ஞ்சாப், அரியானாவின் ததன்  குதிகள் ) 

2) தவப் மண்ைல இதலயுதிர்க் காடுகள் 

3) தவப்  மண்ைல  சுதமமாறாக் காடுகள் ( வைகிழக்கு மதலப் குதிகள், இமயமதல அடிவாரம் ) 

4) மதலக்காடுகள் ( இமயமதல, ததன்னிந்தியா ) 

5) அதலயிதைக்காடுகள் ( கங்கா மற்றும் மகாநதி கழிமுகப் குதிகள் ) 

151) இந்தியாவிலுள்ள தாவர வதககள் மற்றும் எண்ைிக்தக : 

  தாவர வதககள்                      எண்ைிக்தக 

சிற்றினங்கள்                     -       45000 

பூக்கும் தாவரங்கள்               -       15000 

 ாசியின்ங்கள்                    -       1676 

 ைர்தாவரங்கள்                   -       1940 

பூஞ்தசகள்                       -       12480 

திறந்த விததத் தாவரங்கள்        -       64 

 ிரிபயாதைட்டுகள்                -       2843 

தைரிபைாத ட்டுகள்               -       1012 

152) உலக விலங்கினங்களில் இந்தியாவிலுள்ள விலங்கினங்களின் சதவதீம் 6.67 

153) இந்தியாவில் சமுதாயக் காடுகள் திட்ைம் ஆரம் ிக்கப் ட்ை ஆண்டு 1976 

154) “ றதவ மனிதன்” என்று அதழக்கப் ட்ைவர் முதனவர் சலீம் அலி 

155) புலி  ாதுஅகாப்புத் திட்ைம் தகாண்டு வரப் ட்ை ஆண்டு 1973ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 
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156) விலங்குகளின் வதககள் மற்றும் எண்ைிக்தக : 

விலங்குகளின் வதககள்                 எண்ைிக்தக 

சிற்றினங்கள்                                81,251 

பூச்சிகள்                                    60,000 

தமல்லுைலிகள்                              5,000 

 ாலூட்டிகள்                                 372 

 றதவகள்                                  1228 

ஊர்வன                                     446 

இரு வாழ்விகள்                             204 

மீன்கள்                                     2546 

157) நமது பதசப் ாரம் ரியத்தின் அதையாளமாக விளங்கும் விலங்கு யாதன 

158) நடுவண் அரசினால் துத்வா பதசிய பூங்காவில் காண்ைாமிருகங்கள் இனத்ததப்  ாதுகாக்க 

புனரதமப்புத் திட்ைம் நதைமுதறப் டுத்தப் ட்ைது 

159) முததல வதககள்  

நன்னரீ் வாழ் முததல ( குபராபகாதைல்ல்  ாலுஸ்ட்ரிஸ் ) 

உவர் நீர் வாழ் முததல ( கிரிஸிதைலஸ் ப ாபராஸஸ் ) 

காரியல் ( கிராவியாலிஸ் பகங்டிக்கஸ் ) 

160) முததல வளர்ப்பு மற்றும்  ராமரிப்புத்திட்ைம் ததாைங்கப் ட்ை ஆண்டு 1975 

161) சிகப்பு புள்ளி விவர புத்தகத்ததப்  ராமரிப் து இயற்தக மற்றும் இயற்தக வளங்கதளப் 

 ாதுகாப் தற்கான சர்வபதச கூட்ைதமப்பு ( ஐயூசிஎன் ) 

162) அச்சுறுத்தப் ட்ை சிற்றினங்கள் அல்லது அழியும் நிதலயின் விளிம் ில் உள்ள விலங்குகள்  ற்றிய 

 திவிதனக் தகாண்டிருப் து சிகப்பு புள்ளி விவர புத்தகம் 

163) விலங்குகளின்  ருவ கால இைர்த யர்தவ 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்ப  கண்ைறிந்தவர் அரிஸ்ைாட்டில் 

164) அழியும் நிதலயிலுள்ள  றதவகள் பமானல், இந்திய நாதர, காட்டுக் பகாழி 

165) அழியும் நிதலயிலுள்ள விலங்குகள் இந்திய ஒற்தறக் தகாம் ன், நீலகிரிகுரங்கு, சிங்கவால் குரங்கு, 

ஆசிய சிங்கம், இந்தியப்புலி, ஓலிவ் ரிட்லி ஆதம 

166)  ாதலவன தவட்டுக் கிளிப் பூச்சிகள் த ருந்திரள் கூட்ைமாக இைம்த யரும் ப ாது ஒரு நாதளக்கு 

3,000ைன் தாவரங்கதள உண்கின்றன 

167) ஒரு த ருந்திரள் கூட்ைத்தில் உள்ள தவட்டுக் கிளிகளின் எண்ைிக்தக 50,000 மில்லியன் 

168)  ிபரசில் ஆதமகள் இனவிருத்திக்காக 8 வாரங்களில் 1,250தமல்கள்  யைிக்கின்றன 

169) வை அதமரிக்காவிலுள்ள  ாரன் தமதான மான்கள் 3,700 தமல்களுக்கும் (5000கிமீ)பமலாக 

இைம்த யருகின்றன 
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170)  ாலூட்டிகளில் மிகவும் அதிக தூரம் நதைத றும் வருைாந்திர வலதச ப ாதல்  ாரன் தமதான 

மான்கள் 3,700 தமல்களுக்கும் (5000கிமீ) 

171) நமது நாட்டிலுள்ள சரைாலயங்களின் எண்ைிக்தக சுமார் 500 

172) தமிழ்நாட்டிலுள்ள முக்கிய சரைாலயங்கள் : 

    சரைாலயத்தின் த யர் (ம) இருப் ிைம்                    விலங்குகள் 

 1) முண்ைந்துதற மற்றும் களக்காடு சரைாலயம்          சிங்கவால் குரங்கு, புலி 

        திருதநல்பவலி மாவட்ைம்                                               

 2)திருவில்லிபுத்தூர் (புலிகள்)                              காட்டு அைில், குரதவ மான் 

       விருதுநகர் மாவட்ைம் 

 3) பவைந்தாங்கல் சரைாலயம் ( றதவகள்)                கைற் றதவ, சாம் ல் நாதர 

       காஞ்சிபுரம் மாவட்ைம் 

 4) முது மதல சரைாலயம்(புலிகள் பசமகம்)               யாதன, காட்தைருதம, லங்கூர் 

       நீலகிரி மதல                                              

 5) விராலிமதல சரைாலயம்(மயில்கள்)                      காட்டு மயில் 

      திருச்சி மாவட்ைம் 

 6) பகாடியக்கதர சரைாலயம்                             புள்ளி மான், கரடி 

     நாகப் ட்டினம் மாவட்ைம் 

 

173) இந்தியாவிலுள்ள முக்கிய பதசிய பூங்காக்கள்: 

    த யர் (ம) இருப் ிைம்                              முக்கிய சிற்றினங்கள் 

1)  ந்திப்பூர் பதசியப் பூங்கா, தமசூர்            -    யாதன, சிறுத்தத, குரதவமான், புலி,  

     கர்நாைக மாநிலம்                              மிளாமான் 

2) கார்த ட் பதசியப் பூங்கா, கார்வால்           -   நார்தகாம்புமான், யாதன, புள்ளிமான்,  

     உத்திர  ிரபதச மாநிலம்                        புலி, தவளிமான் 

3) கிர் பதசியப் பூங்கா, ஜூனாகர்                -   ஆசிய சிங்கம், சிறுத்தத, காட்டுப்  

     குஜராத் மாநிலம்                                ன்றி, சிங்காரா 

4) காசிரங்கா பதசியப் பூங்கா, பஜார்காட்         -  யாதன, ஒற்தறக்தகாம்பு,சிறுத்ததபுலி ,      

     அஸ்ஸாம் மாநிலம்                             காண்ைாமிருகம்,காட்தைருதம, புலி 

5) த ரியார் சரைாலயம், இடுக்கி               -    யாதன, புள்ளிமான், மிளாமான்,   

      பகரள மாநிலம்                                  சாம் ர்மான், புலி, குரதவமான் 

174) உலகத்திலுள்ள  ிரமாண்ைமான  ன்தமயிைங்கள் தமாத்தம் 12 

175) ையபனாசர் என்ற வார்த்ததக்கு “ யங்கரமான  ல்லி” என்று த ாருள் 

176) நுண்ணுயிரிகள் முதல் த ரிய உயிரிகள் வதர விலங்கு வதககளாகும் 



www.napoos.blogspot.in            Cell : 9659966192, 8608225854          Mail : napoos@yamil.com  Page 12 
 

177) காற்று மாசு டுதலின் மூலங்கள் இரண்டு: 

1) இயற்தக மூலங்கள் 2) மனித தசயல் ாட்டு மூலங்கள்( ஆன்த்ரப ாஜனீிக்) 

178) காற்றிலுள்ள வாயுக்கள் : 

உயிர்வளி( ஆக்சிஜன்) - 20.9%,  தநட்ரஜன்  -  78%  

கரியமில வாயு, நியான், கிரிப்ைான், தஹட்ரஜன் - 0.03% (மற்றும்) மிகக் குதறந்த அளவு நீராவி 

179) ஓபசான் ஒரு நிறமற்ற வாயு 

180) ஓபசானின் அைர்த்தி குதறவதத ஓபசான் ஓட்தை என்கிபறாம் 

181) மனிதன்  யன் டுத்தாத நிதலயில் அதன் இயற் ியல் பவதியியல் மற்றும் உயிரியல் தன்தமகளில் 

விரும் த்தகாத மாற்றங்கள் ஏற் டுவது நீர் மாசு டுதல் ஆகும் 

182) ஓபசான் காைப் டும் அடுக்கு ஸ்ட்பரட்பைாஸ் ியர் 

183) நிலக்கரி மற்றும் த ட்பராலியத்தத எரிக்கும் ப ாது தவளிப் டும் வாயுக்கள் தநட்ரஜன், கந்தகம், 

கார் ன் 

184) அமில மதழக்கு காரைமான அமிலங்கள் தநட்ரிக், கந்தக, கார் ானிக் அமிலங்கள் 

185)  சுதம இல்ல வாயுவினால் ஏற் டும் தவப் நிதல உயர்தவ புவி தவப் மதைதல் என்கிபறாம் 

186) எரித ாருள்கள் எரிக்கப் டுவதால் உருவாகும் வாயு/மாசுத ாருள் கார் ன் பமானாக்தசடு 

187) கார் ன் பமானாக்தசடு மனித ஹிபமா குபளா ிபனாடு இதைந்து கார் ாக்சி ஹிபமா குபளா ினாக 

மாறி மரைத்தத ஏற் டுத்தலாம் 

188) நிலக்கரி மற்றும் விறகு எரிக்கப் டுவதால் உருவாகும் வாயு/ மாசுத ாருள் கரியமில வாயு 

189) கரியமில வாயுவின் விதளவு உலகம் தவப் மதைதல் 

190) வாகனங்கள் தவளிவிடும் புதகயிலுள்ள மாசுப்த ாருள் தநட்ரஜன் ஆக்தசடுகள் 

191) தநட்ரஜன் ஆக்தசடுகளால் ஏற் டும் விதளவு அமில மதழ எற் டுதல் 

192) கந்தக எரிதலால் உருவாகும் வாயு/ மாசுத ாருள் கந்தக தை ஆக்தசடு 

193) கந்தக தை ஆக்தசடு கண்கள் எரிதல், நுதரயரீலில் புற்றுபநாதயயும், ஆஸ்துமாதவயும் 

ஏற் டுத்துகிறது 

194) முழுதமயாக மக்கிப் ப ாகும் இயற்தகயான  ிளாஸ்டிக் த ாருளின் வியா ார த யர்  பயாப ால் 

195) முழுதமயாக மக்கிப் ப ாகும் இயற்தகயான  ிளாஸ்டிக் த ாருள் அல்காலிஜன்கள் எனும் 

நுண்ணுயிரிலிருந்து உருவாக்கப் டுகிறது 

196) காய்கறிகள், மக்காச்பசாள மாவு,  ட்ைாைி மாவு ப ான்ற த ாருள்கதளச் சிததத்து உருவாக்கப் ட்ை 

 ிளாஸ்டிக் உயிரி  ிளாஸ்டிக் 

197) நுண்ணுயிரிகளின் சிததத்தலுக்கு காரைமாக உள்ள நுண்ணுயிரிகள் யூதமசீட்ஸ், தசபசாதமசீட்ஸ் 

198)  பயாப ால்  ிளாஸ்டிக் ஒரு பஹாபமா ாலிமர்(PHB) ஆகும் 

199) நீர் மாசுதடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ாடு சட்ைம் 1974 

200) காற்று மாசுதடுப்பு மற்றும் கட்டுப் ாடு சட்ைம் 1981 

201) சுற்றுபுறச்சூழல்  ாதுகாப்புச் சட்ைம் 1986 
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202)  ால் என் து நீர்ம தகாழுப்பு, புரதம் மற்றும் நீர் பசர்ந்த கலதவ ஆகும் 

203) தனிமத்தில் மிகச் சிறிய துகள்கள் அணுக்கள் ஆகும் 

204)  ஒபர வதக அல்லது தவவ்பவறு வதக அணுக்களால் ஆனதவ மூலக்கூறு ஆகும் 

205) எந்த ஒரு தூய த ாருதள இயற் ியல் அல்லது பவதியியல் முதறயினால் பமலும்  ிரிக்க 

முடியாபதா அப்த ாருபள தனிமம் ஆகும் ( ாயில் கூற்று) 

206) எந்த ஒரு ததாைக்க நிதலயிலுள்ள  ருப்த ாருதளச் சிறிய த ாருளாக உதைக்க முடியாபதா அது 

தனிமம் ஆகும் (லாவாசியர்) 

207) ஒபர வதக அணுக்களால் ஆனதவ தனிமம் ( தற்கால அணுக்தகாள்தக ) 

208) இதுவதர கண்ைறியப் ட்டுள்ள தனிமங்கள் 118 

209) தமாத்த தனிமங்களில் (118) 92 தனிமங்கள் இயற்தகயிலும், 26 தனிமங்கள் தசயற்தக முதறயிலும் 

தயாரிக்கப் ட்டுள்ளன 

210) மனித உைலின் நிதற ஏறத்தாழ 99% ஆறு தனிமங்களாலும் ( ஆக்சிஜன், கார் ன், தஹட்ரஜன், 

தநட்ரஜன், கால்சியம்,  ாஸ் ரஸ் ) 1% மற்ற தனிமங்களாலும் உருவானது 

211) புவியில் அதிக அளவிலுள்ள தனிமம் ஆக்சிஜன் 

212) புவியில் நான்கில் மூன்று  ங்கு உள்ள தனிமங்கள் ஆக்சிஜன் (ம) சிலிக்கான் 

213) இதுவதரயில் IUPAC அதிகாரப்பூர்வ குறயீடீுகள் தவளியிைப் ட்டுள்ள தனிமங்களின் எண்ைிக்தக 112 

214) அண்ைம் மற்றும் விண்மீன்களில் உள்ள முக்கியமான தனிமங்கள் தஹட்ரஜன், ஹலீியம் 

215) நீர்மமாக உள்ள தனிமங்கள்  

1) அதற தவப் நிதலயில் தமர்குரி மற்றும் புபராமின், 2)      ல் சீசியம் மற்றும் காலியம் 

216) வாயு நிதலயிலுள்ள தனிமங்கள் : 

தஹட்ரஜன், தநட்ரஜன், ஆக்சிஜன், குபளாரின், ஃபுளூரின், ஹலீியம், நியான், ஆர்கான், கிரிப்ைான், 

ராைான், தசனான் 

217) திண்ம நிதலயிலுள்ள தனிமங்கள்: கார் ன், காப் ர், பகால்டு 

218) தனிமங்களின் வதககள் (  ண்புகதளக் தகாண்டு ): 

 1) உபலாகம் ( 72 தனிமங்கள்) 

 2) அபலாகம் ( ஏறத்தாழ 16 அல்லது 17 தனிமங்கள் ) 

 3) உபலாகப் ப ாலிகள் ( சில தனிமங்கள் மட்டும் 

219) உபலாகங்களின்  ண்புகள் : 

 கடினமானது,  ள ளப் ானது, தகைாக அடிக்கக்கூடியது, கம் ியாக நீட்ை முடிந்தது,  

 மின்சாரத்ததக் கைத்தக் கூடியது 

220) உபலாகங்களுக்கு எ.கா : காப் ர், தங்கம், தவள்ளி, இரும்பு 

221) அபலாகங்களின்  ண்புகள்: தமன்தமயானது,  ள ளப்பு தன்தமயற்றது, தகைாக அடிக்க முடியாது, 

                          கம் ியாக நீட்ை முடியாது, மின்சாரத்ததக் கைத்தாது 
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222) தனிமங்களின் த யர்களும் குறியடீுகளும் 

   ப ாரான் – B    கார் ன் – C     புளூரின் – F   தஹட்ரஜன் – H   அபயாடின் – I 

  தநட்ரஜன் – N    ஆக்சிஜன் – O    ாஸ் ரஸ் – P   சல் ர் – S  தவபனடியம் – V  யுபரனியம் – U 

 

 அலுமினியம் - A    ப ரியம்  - Ba    த ரிலியம் – Be     ிஸ்மத் – Bi      புபராமின் -  Br 

 பகா ால்ட் – Co     காலியம்  - Ga    ஹலீியம் - He    லித்தியம் – Li      நியான் - Ne 

 சிலிக்கான் – Si      ஆர்கான்  - Ar   ஆர்சனிக்  -  As   குபளாரின் – Ci     குபராமியம் - Cr 

 கால்சியம் - Ca     காட்மியம் – Cd   தமக்னசீியம் – Mg  மாங்கனசீு – Mn 

 

223)  தனிமங்களின் த யர்கள்      இலத்தில்/ கிபரக்கப் த யர்    குறியடீு 

 பசாடியம்                         பநட்ரியம்                 Na 

 த ாட்ைாசியம்                     பகலியம்                  K 

 இரும்பு                           ஃத ர்ரம்                   Fe 

 காப் ர்                              குப்ரம்                  Cu 

 சில்வர்                           அர்தஜன்ைம்               Ag 

 பகால்டு                            ஆரம்                    Au 

 தமர்குரி                         தஹட்ரார்ஜிரம்             Hg 

 தலட்                               ப்ளம் ம்                 Pb 

 டின்                                ஸ்பைனம்               Sn 

 ஆண்டிமைி                       ஸ்டி ியம்                Sb 

 ைங்ஸ்ைன்                        உல்ஃ ரம்                 W 

 

224)     த யர்                குறியடீு           த யர் உருவான விதம் 

 அதமர்சியம்                Am                 அதமரிக்கா நாடு 

 யுபரா ியம்                 Eu                 ஐபராப் ா நாடு 

 பநா ிலியம்                 No               அல்ஃ ிரட் பநா ல் (அறிவியல் அறிஞர்) 

 அபயாடின்                   I                    ஊதாநிறம் 

 தமர்குரி                     Hg                கைவுளின் த யர் 

 புளூட்பைானியம்             Pu                புளூட்பைா பகாள் 

 நிப்டியூனியம்                Np                தநப்டியூன் பகாள் 

 யுபரனியம்                   U                யுபரனஸ் பகாள் 

225) ஒரு தனிமத்ததக் குறிக்கும் எளிய வடிவம் குறியடீு 

226) உபலாக  ண்புகதளயும் அபலாக  ண்புகதளயும் த ற்றுள்ளதவ உபலாகப்ப ாலிகள், எ.கா ப ாரான், 

சிலிகான், தசர்மானியம் 
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227) ஒரு ( அவுன்ஸ் ) பதக்கரண்டி தங்கத்தத 80 கிமீ (50தமல்) நீளத்திற்கு கம் ியாக நீட்ை முடியும் 

228) நமது உைலிலுள்ள கார் னின் அளதவக் தகாண்டு 9000 த ன்சிலுக்கு தம நிரப் லாம் 

229) தவரத்தின் முதனதயக் தகாண்டு கூை தவட்ை முடியாத த ாருதள தசனான் பலசதரப்  யன் டுத்தி 

தவட்ைலாம் 

230) ஒரு சராசரி மனிதனின் உைலில் 250கி உப்பு உள்ளது 

231) அதிக உருகுநிதலதயக் தகாண்ை உபலாகம் ைங்ஸ்ைன் ( 3410  ) 

232) வதர ைக் குறியடீுகள் “ஆல்தகமிஸ்டின்” காலத்தில் குறிப் ிைப் ட்ைது 

233) இரும்த த் தங்கமாக மாற்றும் கதல அல்தகமி 

234) 1808ல் தனிமத்தின் த யர்கதள வதர ை குறியடீு மூலம் கூற முயன்றவர் ஜான் ைால்ைன் 

235) அல்தகமி கதலஞர்கள் “அல்தகமிஸ்டுகள்” அல்லது “இரசவாதிகள்” என்று அதழக்கப் டுகின்றனர் 

236) குறியடீுகளில் ஆங்கில எழுத்துகதளப்  யன் டுத்தும் முதறக்கு வழிவகுத்தவர் ஜான் பஜகப் 

த ர்சிலியஸ் (1813)  

237) இரண்டு அல்லது அதற்கு பமற் ட்ை தனிமங்கள் ஒரு குறிப் ிட்ை நிதற விகிதத்தில் இதைந்து 

பசர்மம் உருவாகிறது 

238) இரண்டு அல்லது அதற்கு பமற் ட்ை தனிமங்கள் ஒரு குறிப் ிட்ை நிதற விகிதத்தில் பவதியியல் 

முதறயில் இதைந்து உருவாகும் தூயத ாருள் பசர்மம் எனப் டும் 

239) தனிமம் + தனிமம் = பசர்மம் எ.கா : சல் ர் + ஆக்ஸிஜன் = சல் ர் தை ஆக்தசடு  

240) ஒரு பசர்மத்திலுள்ள  குதிப்த ாருள்கதள இயற் ியல் முதறப் டி  ிரிக்க முடியாது 

241) ஒரு பசர்மம் உருவாகும் ப ாது தவப் ம் தவளிப் டுதலும், தவப் ம் உறிஞ்சப் டுவதும் 

நதைத றுகிறது 

242) பசர்மத்தின்  ண்புகள் அதன்  குதிப்த ாருள்களின்  ண்புகளில் இருந்து மாறு டுகிறது 

243) பசர்மம் ஒரு  டித்தானது 

244) பசர்மங்களின் வதகப் ாடு :  1) கனிமச் பசர்மம்    2) கரிமச் பசர்மம்  

245) கனிமச் பசர்மம் என் து உயிரற்ற மூலங்களிலிருந்து த றப் டுகிறது எ.கா : சுண்ைக்கட்டி 

246) கரிமச் பசர்மம் என் து உயிருள்ள மூலங்களிலிருந்து த றப் டுகிறது எ.கா : சர்க்கதர 

247) நீர் உதறயும் ப ாது அதனுதைய  ருமன் 10% அதிகமாகிறது 

248)  ிளாஸ்டிக் சிததவதைய ஏறக்குதறய 50,000 ஆண்டுகளாகும்  

249) கண்ைாடிதய கதரக்க வல்ல அமிலம் தஹட்பரா குபளாரிக் அமிலம் 

250) ஒரு பசர்மத்தில் உள்ள  குதிப் த ாருள்கதள இயற் ியல் முதறப் டி  ிரிக்க முடியாது 

251) நமக்குத் ததரிந்த மிகவும் தமன்தமயான த ாருள் ைால்க் (முகப்பூச்சுத்தூள்) 

252)  ஒரு தஹட்ரஜன் மூலக்கூறில் ஒரு தஹட்ரஜன் அணு மற்றும் ஒரு குபளாரின் அணு உள்ளன 

253) ஒரு தனிமத்தின் இதையக்கூடிய திறன் இதைதிறன் ஆகும் 

254) ஒரு தனிமத்தின் இதைதிறன் என் து அத்தனிமத்தின் ஓர் அணுவுைன் இதையக் கூடிய 

தஹட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ைிக்தக ஆகும் ( தஹட்ரஜதன அடிப் தையாகக் தகாண்ைது ) 
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255) பவதிக் கூடுதக விதிகள்: 

1) த ாருண்தம அழியா விதிகள்  2) மாறா விகித விதி   3) ததலகீழ் விகித விதி 

4) த ருக்க விகித விதி    5) பகலுசக்கின்  ருமன் இதைப்பு விதி 

256) இயற் ியல் அல்லது பவதியியல் மாற்றத்தின் மூலம் நிதறதய உருவாக்கபவா அழிக்கபவா 

முடியாது என் து த ாருண்தம அழியா விதி 

257) நீரிலுள்ள தஹட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் அளவு எப்த ாழுதும் 1:8 என்ற விகிதத்தில் இருக்கும்  

258) பவதிவிதனகளில் ஈடு ைக் கூடிய மிகச் சிறிய துகள் அணு 

259)  ருப்த ாருள்களின் மின்தன்தம  ற்றி முதன் முதலில் பநரடியாக பசாததன மூலம் உறுதி தசய்தவர் 

தமக்பகல்  ாரபை 

260) மின் அணுக்கள் என் தவ “எலக்ட்ரான்கள்” என்று முன்தமாழிந்தவர் (1891ல்) ஜார்ஜ் ஜான் ஸ்பைான் 

(அயர்லாந்து) 

261) ஜான் ைால்ைன் தமது அணுக் தகாள்தகதய தவளியிட்ை ஆண்டு 1803 

262) எலக்ட்ரான் மற்றும் ஐபசாபைாப்புகதளக் கண்டு ிடித்தவர் பஜ.பஜ.தாம்சன் 

263) அணுவிலுள்ள  ல்பவறு அடிப் தைத் துகள்களின் அதமப்பு  ற்றிக் கூறுவது அணு மாதிரி 

264) எலக்ட்ரான் துகள்களின் அணு நிதற அலகு 0.00054 

265) எலக்ட்ரான் துகள்களின் ஒப்புமின் சுதம -1 

266) புபராட்ைான் துகள்களின் அணுநிதற அலகு 1.00778 

267)  புபராட்ைான் துகள்களின் ஒப்புமின் சுதம +1 

268) தாம்சன் முன்தமாழிந்த அணு மாதிரி தர்பூசைிப்  ழத்தத ஒத்திருந்தது 

269) சதுப்பு நிலங்களிலிருந்து கிதைக்கும் நிலக்கரியில் அதிக அளவில் இருப் து சல் ர் 

270) நிலக்கரியின் வதககள்: 

      வதககள்                         கார் னின் அளவு 

லிக்தனட் (  ழுப்பு நிலக்கரி )          25 முதல் 35% வதர 

 ிட்டுமன் நிலக்கரி ( தமன் நிலக்கரி )   46 முதல் 86% வதர 

ஆந்திரதசட் ( கடின நிலக்கரி )         87 முதல் 97% வதர 

271) நிலக்கரியின்  குதிப் த ாருள்களும் அதன்  யன்களும்: 

  நிலக்கரியின்  குதிப் த ாருள்கள்             யன்கள் 

      நிலக்கரி வாயு                     சதமயல் எரிவாயு 

      அம்பமானியா திரவம்              உரங்கள் தயாரிக்க  

      துகள் கார் ன்                     மின்கலங்களில்  யன் டும் மின்வாய் 

      கல்கரி                            எரித ாருள், எஃகு தாயாரித்தலில் குதறப் ானாக 

      கரித்தார்                          தநகிழி, வண்ைப்பூச்சு, நாப்தலின் உருண்தை,  

                                        தவடித ாருள் தயாரிக்க 
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272) எரித ாருள்களில் உள்ள தஹட்பராகார் ன் காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனுைன் பசர்ந்து பவதிவிதன 

புரிவதால் ஏற் டும் விதளவு த ாருள்கள் எரிதல் 

273)  உலகில் கிதைக்கும் நிலக்கரியில் 2/3  ாகம் அதமரிக்காவிலும் சீனாவிலும் உள்ளது 

274) இந்தியாவில் முதன் முதறயாக நிலக்கரி பதாண்டி எடுக்கப் ட்ை ஆண்டு 1774 

275) 1000 கிகி நிலக்கரியில் இருந்து கிதைப் தவ: 

 700 கிகி கல்கரி,   100லி அம்பமானியா,   50லி கரித்தார்,     400மீ3  நிலக்கரி வாயு 

276)   முதன் முதலில் த ட்பராலியம் எடுக்கப் ட்ை  குதி 1859 ஆம் ஆண்டு அதமரிக்காவில் 

த னிசில்பவனியா 

277) அதிக அளவில் த ட்பராலியம் உற் த்தி தசய்யும் நாடுகள் குதவத், ஈராக், த ர்ஷியா, ரஷ்யா, 

தமக்சிபகா, அதமரிக்கா 

278) இந்தியாவில் த ட்பராலியம் கிதைக்கும் இைங்கள் : 

அஸ்ஸாம், குஜராத், மும்த  (மகராஷ்டிரா), மற்றும் பகாதாவரி, கிருஷ்ைா (ஆந்திர மாநிலம்), காவிரி 

(தமிழ்நாடு) ஆற்றுப்  டுதக 

279) நாம் ஒரு நாளில் தசலவழிக்கும் நிலக்கரி உருவாக 1000 ஆண்டுகள் ஆகும் 

280) இந்தியாவில் அஸ்ஸாமில் 1867ம் ஆண்டு மக்கும் என்ற  குதியில் கண்ைறியப் ட்ைது 

281) த ட்பராலியப்  குதிப் த ாருள்களும் அதன்  யன்களும் : 

   குதிப் த ாருள்கள்                       யன்கள் 

த ட்பராலியம் வாயு               வடீுகளில் எரித ாருள் 

த ட்பரால்                         வாகன எரித ாருள் 

மண்தைண்ைய்                  அடுப்பு மற்றும் தஜட் விமான எரித ாருள் 

டீசல்                             கனரக வாகன எரித ாருள் 

உயவு எண்தைய்                 உயவு எரித ாருள் 

எரித ாருள் எண்தைய்            கப் ல் மற்றும் மின் நிதலய எரித ாருள் 

 ாரமின் தமழுகு                  தமழுகு மற்றும் வாசிலின் தயாரிக்க 

 ிட்டுதமன்                       த யிண்டு மற்றும் சாதலகள் ப ாை 

 

282) “கருப்புத் தங்கம்” என்று அதழக்கப் டுவது த ட்பராலியம் 

283) இயற்தக வாயுவில் 90% மீத்பதன் உள்ளது 

284) அதிக அழுத்தத்தில் பசகரிக்கப் டும் வாயு CNG 

285) உயர் குளிர்ந்த நிதலயில் உள்ள நீர்மம் LNG 

286) இந்தியாவில் இயற்தக வயு அதிகம் கிதைக்கும் இைங்கள் 

திரிபுரா, இராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா, ஆந்திர  ிரபதசம் ( பகாதாவரி, கிருஷ்ைா ), தமிழ்நாடு ( 

தைல்ைா  குதிகள் ) 
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287) தாவர எண்தைய்களிலிருந்து ( பசாயா னீ்ஸ் எண்தைய், ஆமனக்கு எண்தைய், மக்காபசாள 

எண்தைய், சூரியகாந்தி எண்தைய்,  ருத்தி எண்தைய், தநல் உமி மற்றும் இரப் ர் தகாட்தை ) 

தாயாரிக்கப் டுவது  பயாடீசல் 

288) ஒரு சிறந்த மாற்று எரித ாருள் தஹட்ரஜன் 

289) எரித ாருள் எரிய துதை தசய்யும் வாயு ஆக்சிஜன் 

290) புதத வடிவ எரித ாருள் நிலக்கரி (ம) த ட்பரால் 

291) LPG ன் விரிவு நீர்மமாக்கப் ட்ை த ட்பராலிய வாயு 

292)  SI அலகு முதற அறிவிக்கப் ட்ை ஆண்டு 1971 

293) த ாருளின் அளவு - ன் SI அலகு பமால். குறியடீு mol 

294) ஒளிச்தசறிவின் SI அலகு பகண்டிலா. குறியடீு Cd 

295) மின்பனாட்ைத்தின் SI அலகு ஆம் ியர். குறியடீு A 

296) SI அலகு முதற 7 அடிப் தை அளவுகதளயும், 22 வழி அளவுகதளயும் உள்ளைக்கியது 

297) நீரின் உதறநிதல 0  

298) ஒலியின் அளவிதன அளப் தற்கு லாக்ரதமிக் அலகான தைசி ல் என்ற அலகு  யன் டும் 

299) மிக நீண்ை ததாதலவிதன அளக்கப்  யன் டும் அலகு வானியல் அலகு 

300) SI அலகு முதறயில் திண்ம பகாைத்தின் அலகு ஸ்டிபரடியன் 

301) ஒரு த ாருளின் நிதலதய மாற்ற அல்லது மாற்ற முயற்சிக்கும் வதகயில் அதன் மீது தசய்யப் டும் 

தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தல் தசயல் விதச  

302) விதசயின் SI அலகு சர் ஐசக் நியூட்ைன் த யரால் வழங்கப் டுகிறது  

303)  ன்னாட்டு அலகு முதறயில் விதசயின் அலகு நியூட்ைன் 

304) விதசயின் பவறு சில அலகுகள் தைன், கிபலாகிராம், விதச, மற்றும்  வுண்ட் விதச 

305)  ன்னாட்டு அலகு முதறயில் அழுத்தத்தின் அலகு நி.மீ-2 

306) அழுத்தத்தின் அலகு  ால்ஸி  ாஸ்கல் த யரால் வழங்கப் டுகிறது 

307) நீர்மத்தின் அடிப் குதியில் அழுத்தம் அந்நீர்மத்தின் தமாத்த உயரத்ததப் த ாறுத்தது 

308) ஒபர ஆழத்தில் ஒபர அளவு அழுத்தத்ததக் தகாடுப் து திரவங்கள் 

309) திரவங்களில் அழுத்தம் அதன் அைர்த்திதயப் த ாறுத்தது 

310) வளிமண்ைல அழுத்தத்தத அளக்கப்  யன் டும் கருவி  ாரமானி 

311) முதல்  ாதரசமானிதய உருவாக்கியவர் கி ி 1643ல் ைாரிதசல்லி ( இத்தாலி ) 

312) மூைப் ட்ை நிதலயில் ஒரு திரவத்தின் ஒரு  குதியில் தகாடுக்கப் டும் அழுத்தமானது அதன் 

அதனத்து  குதிகளிலும் சமமாக கைத்தப் டுகிறது என்ற  ண்த  முதன் முதலில் தசய்து காட்டியவர்  

313) இரு த ாருள்கள் ஒன்றன் மீது மற்தறான்று  நகரும் ப ாபதா அல்லது நகர முற் டும் ப ாபதா 

உருவாகும் விதச உராய்வு 

314) உராய்வு விதச ஒரு ததாடு விதச 

315) கைல் மட்ை அளவில் வளிமண்ைல அழுத்தத்தின் மதிப்பு 1,00,000 நி/மீ-2  ( 105 நி/மீ2 ) 



www.napoos.blogspot.in            Cell : 9659966192, 8608225854          Mail : napoos@yamil.com  Page 19 
 

316) நமது வடீுகளில் உள்ள மின்சாதனங்களில்  யன் டுத்தப் டும் மின் சுற்றுமுதற  க்கச் சுற்று முதற 

317) தன் வழிபய மின்சாரம் தசல்ல அனுமதிக்கும் உபலாகங்கள் காப் ர், அலுமினியம், இரும்பு, தங்கம் 

318) துத்தநாக முலாம் பூசப் ட்ை இரும்பு கால்வதனசுடு இரும்பு எனப் டும் 

319) துருப் ிடிக்காத இரும்புக் குழாய்கள் தசய்யப் யன் டுவது கால்வதனசுடு இரும்பு 

320) ஒரு அணு சம எண்ைிக்தகயில் எதிர்மின் துகள்கதளயும் பநர்மின் துகள்கதளயும் த ற்றிருக்கும் 

321) புபராட்ைான்களின் எண்ைிக்தக எலக்ட்ரான்களின் எண்ைிக்தகதய விை அதிகமாகும் ப ாது அணு 

பநர்மின் சுதம உதையதாக இருக்கும் 

322) எலக்ட்ரான்களின் எண்ைிக்தக புபராட்ைான்களின் எண்ைிக்தகதய விை அதிகமாகும் ப ாது அணு 

எதிர்மின் சுதம உதையதாக இருக்கும் 

323) கண்ைாடித் தண்டு  ட்டுத் துைியில் பதய்க்கப் டும் ப ாது த றுவது பநர்மின்பனாட்ைம் 

324)  ிளாஸ்டிக் தண்டு கம் ளித் துைியில் பதய்க்கப் டும் ப ாது த றுவது எதிர் மின்பனாட்ைம் 

325) ஒபர வதகயான மின்பனாட்ைங்கள் ஒன்தறதயான்தற விலக்கும் 

326) எதிதரதிர் மின்பனாட்ைங்கள் ஒன்தறதயான்தற ஈர்க்கும் 

327) மின்பனாட்ைம் த ற்ற த ாருள் ஒன்தற கைத்து கம் ிகள் மூலமாகபவா அல்லது ததாடுதல் 

மூலமாகபவா புவிபயாடு இதைப் து புவி இதைப்பு 

328) மின்னூட்ைம் த ற்ற த ாருள் ஒன்று மின்னூட்ைம் அற்ற த ாருபளாடு ததாைர்பு தகாள்ளும் ப ாது 

மின்னூட்ை அளவு சமமாகும் வதரயில்  ரிமாற்றம் நிகழ்வது மின்னிறக்கம் 

329) த ாருள்களுக்கு ஏற்  எலக்ைான்கதள அளிக்கபவா அல்லது ஏற்கபவா தசய்யும் இயல்புதையது புவி 

330) மின்பனாட்ைத்தினால் இயற்தகயில் நிகழும் ஒரு அற்புத நிகழ்வு மின்னல் 

331) மிகப்த ருமளவில் மின்னூட்ைங்கள் ஒரு பமகத்திலிருந்து மற்தறாரு பமகத்திற்பகா அல்லது ஒரு 

பமகத்தின் ஒரு  குதியிலிருந்து மற்தறாரு  குதிக்பகா அல்லது பமகத்திலிருந்து ததரக்பகா  ாயும் 

நிகழ்ச்சி மின்னல் 

332) மின்னூட்ைங்கதளக் கண்ைறிவதற்கும் அளப் தற்கும்  யன் டும் கருவி மின்னூட்ைங்காட்டி 

333) மின்னல் என் து மின்னாற்றலின் விதளபவ என் தத நிரூ ித்தவர் த ஞ்சமின்  ிராங்களின் 

334) உயரமான கட்ட்ைங்கதள மின்னலிலிருந்து  ாதுகாக்க  யன் டுவது இடி தாங்கி 

335) தவப் ம் ஓரிைத்திலிருந்து மற்தறாரு இைத்திற்கு எவ்வித  ருப்த ாருள் ஊைகமும் இன்றி  ரவும் 

முதறக்கு தவப் க்கதிர்வசீல் என்று த யர் 

336) மூலக்கூறுகளின் உண்தமயான இயக்கத்தால் தவப் ம்  ரவும் முதற தவப் ச் சலனம் 

337) எதிதராளிப்புத் தளத்தில்  டுபுள்ளியின் மீது வதரயப் டும் தசங்குத்துக் பகாடு குத்துக் பகாடு 

338) ஒளியானது த ாருளின் மீது விழுந்த  ிறகு திருப் ி அனுப் ப் டும் நிகழ்வு எதிதராளித்தல் 

339)  ள ளப் ான  ரப் ில் எதிதராளிப்பு நிகழ்ந்தால் அது ஒழுங்கான எதிதராளிப்பு எனப் டும் 

340)  டுபகாைமானது எதிதராளிப்பு பகாைத்திற்கு சமம் 

341) ஒரு த ாருளுக்கு ஒபர ஒரு  ிம் த்ததத் பதாற்றுவிப் து சமதள ஆடி 
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342) ஒளி ஓர் ஊைகத்திலிருந்து மற்தறாரு ஊைகத்திற்குச் தசல்லும் ப ாது தன் பநர்பகாட்டுப்  ாதததய 

விட்டு விலகிச் தசல்லும்  ண்பு ஒளிவிலகல் ஆகும் 

343) தவள்தளாளி ஒன்று முப் ட்ைகத்தின் வழிபய தசல்லும் ப ாது அதன் ஏழு நிறங்களாகப்  ிரியும் 

நிகழ்வு நிறப் ிரிதக எனப் டும் 

344) தவரங்கள் மினுமினுக்க முக்கிய காரைம் முழுஅக எதிதராளிப்பு ஆகும் 

345) குதற ாைற்ற கண் ார்தவ தகாண்ை ஒருவருக்கு ஒரு த ாருதள ததளிவாக காைக்கூடிய மிகக் 

குதறந்த அளவு 25 தசமீ 

346) ஆண்களின் குரல் நாண்களின் நீளம் 20மிமீ 

347) த ண்களின் குரல் நாண்களின் நீளம் 15மிமீ 

348) அதிர்வதையும் த ாருள்களின் முன்  ின் இயக்கம் அதலவுகள் எனப் டும் 

349) அதிர்வதையும் த ாருள் ஒரு தநாடியில் ஏற் டுத்தும் அதிர்வுகளின் எண்ைிக்தக அதன் அதிர்தவண் 

எனப் டும் 

350) அதிர்தவண்ைின் அலகு தஹர்ட்ஸ் (Hz) 

351) அதிர்வதையும் த ாருள் ஒரு முழு அதிர்வு அல்லது ஒரு முழு அதலவுக்கு எடுத்துக் தகாள்ளும் 

காலம் அதைவுக் காலம் எனப் டும் 

352) அதைவுக் காலத்தின் அலகு தநாடி 

353) சமநிதலப் புள்ளியிலிருந்து அதிர்வதையும் த ாருளின் இைப்த யர்ச்சியின் த ரும மதிப்பு வசீ்சு 

எனப் டும் 

354) வசீ்சின் அலகு மீட்ைர் 

355) 20,000 தஹர்ட்ஸ்க்கு அதிகமான அதிர்தவண்ணுக்கு தகாண்ை மீதயாலிகதள பகட்கும் திறன் த ற்றது 

நாய் 

356) 20,000 தஹர்ட்ஸ்க்கு அதிகமான அதிர்தவண்ணுக்கு தகாண்ை ஒலி மீதயாலி 

 

 

 


