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8ம் வகுப்பு அறிவியல் (1ம் பருவம்) தேர்வு எண் - 1
1.

2010ம் ஆண்டில் தற்ப ோததய இந்திய மக்கள் ததோதக பதோரோயமோக?
1.19

2.

ில்லியன்

தோவரங்கள் மற்றும் விலங்குகதை வைர்ப் து குறித்துப்
பவைோண்தம

3.

மண்ணில் விததபய ஊன்றும் தெயலுக்கு __________ என்று த யர்.
விததத்தல்
நமது நோட்டின்
கப் ி முதற

5.

கோல்வோய்ப்

ோரம் ரிய நீர்ப்

ோெனம் எது?
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4.

டிக்கும் அறிவியல்?

ோெனம் முதறயில் நீர்

ோய்ச்ெ டும் தோவரங்கள்?

தநல், கரும்பு, வோதை

6.

புல்ததரக்கு எந்த மோதிரி நீர்ப் ோெனம்
ததைிப்பு நீர்ப்

7.

ோெனம்

மதைநீர் குதறவோகக் இருக்கும் ப ோது
தெோட்டு நீர்ப்

8.

ோய்ச்ெ டுகிறது?

ோய்ச்ெப் டும் நீர்ப்

ோெனம்?

ோெனம்

இந்தியோவிலுள்ை த ரிய கோல்வோய் எது?
இந்திரோ கோந்தி கோல்வோய்

9.

உலகிலுள்ை முதல்

த்து மிகப்த ரிய நீர் பதக்கங்கைில் ஒன்றில் இந்தியோவில் உள்ைது எது?

ரம் ிகுைம் அைியோறு

10.

கதைக் தகோல்லிக்கு உதோரணம்?
டோலப ன், தமட்டோக்பைோர்,

11.

அஸ்ஸோமின் அறுவதட திருவிைோ?
ிகு

தமிைகத்தின் தநற்கைஞ்ெியம்?
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12.

2 – 4 - D

தஞ்தெ

13.

விதைச்ெல் அதிகப் டுத்த __________ முதற ெிறந்த வைியோகும்.
யிர் சுைற்ெி முதற

14.

மரபுப் த ோறியியல் என் துஉயிரித் ததோைில்நுட் ம்

15.

__________ முலம் விததத்தல் த ருமைவில் நதடத றுகிறது.
தூவுதல்

16.

தப் டுத்தப் ட்ட உணவுக்கு உதோரணம்?
ோல்
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உயிரிக் கதைக் தகோல்லிகள் என் து __________ தய அைிக்க
பூஞ்தெ,

18.

ோக்டீரியம்

யிதர அறுத்து, பெகரிக்கும் முதறக்கு __________ என த யர்.
அறுவதட

19.

நிலத்தத தயோர் தெய்வதில் உள்ை

டிநிதல வரிதெப் டுத்துக - விததத்தல்,ெமப் டுத்தல், உழுதல்

உழுதல், ெமன்ப் டுத்துதல், விததத்தல்

20.

அபடோலஸ்ன்ஸ் எந்த தமோைி தெோல்?
இலத்தீன்

21.

விடதலப்

ருவம் என் து?

11 முதல் 19 வயது வதர
22.
23.

ஆண் மற்றும் த ண்

ருவமதடயும் வயது?

ஆண் -

14 முதல் 15 த ண்- 11 முதல் 12

ஆண்

ருவமதடயும் ப ோது குரல் கடினமோக மோறும் அதன் த யர்?
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ஆடம்ஸ் ஆப் ிள்

24.

முகப் ருக்கள் எதனோல் பதோன்றுகிறது?
தகோழுப்புச் சுரப் ிகைில்

25.

ோக்டீரியோக்கள் ததோற்றோல் ஏற் டுகிறது.

நோைமுள்ை சுரப் ிகள் __________ தய சுரக்கின்றன.
தநோதிகள்

26.

யன் டுகிறது.
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17.

கலாமின் விதேகள் வாட்சப் குழு

ஹோர்பமோன்கள் எனும் ெிறப்பு பவதிப் த ோருட்கதை உற் த்தி தெய்வது?
நோைமில்லோச் சுரப் ி

27.

ததலதமச் சுரப் ி என அதைக்கப் டுவது?
ிட்யூட்டரி சுரப் ி

28.

உடலிலுள்ை அதனத்து நோைமில்லோச் சுரப் ிகதையும் தன் கட்டுப் ோட்டிற்குள் தவத்திருப் து?
ிட்யூட்டரி சுரப் ி

29.

ிட்யூட்டரி சுரப் ி அதிகமோக சுரப் தோல் ஏற் டுவது?
இரோட்ெதத் தன்தம

30.

முன்கழுத்துக் கைதலயின் பவறு த யர்?
கோய்டர்

ததரோக்ஸின் சுரப் ி குதறவோகச் சுரப் தோல் ஏற் டும் பநோய்?
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31.

கிரிட்டினிஸம்

32.

இதரப்த யின் கீ ழ் உள்ைது?
கதணயம்

33.

இரத்தத்தில் ெர்க்கதரயின் அைதவக் கட்டுப் டுத்துவது?
ஹோர்பமோன்கள்

34.

இன்சுலின் குதற ோட்டினோல் வரும் பநோய்?
நீரிைிவு பநோய்

35.

ஆல் ோ மற்றும்

ட்
ீ டோ தெல்கள் சுரக்கும் ஹோர்பமன்கள்?

ஆல் ோ - குளுக்கோன்,

ட்
ீ டோ - இன்சுலின்
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36.

கலாமின் விதேகள் வாட்சப் குழு

விந்தகம் மற்றும் அண்டகம் சுரக்கும் ஹோர்பமோன்கள்?

37.

அட்ரினல் சுரப் ியின் பவறு த யர்?
சுப்ரோரீனல் சுரப் ி

38.

அவெர கோலங்கைில் சுரக்கும் ஹோர்பமோன்?
அட்ரினல்

39.

த ண்ணின் இனப்த ருக்க கோலநிதல?

13 முதல் 50 வயது வதர
40.

ஆண்கைின் இனப் த ருக்கக் கோலநிதல?

13 முதல் வோழ்நோள் வதர
41.

மோதவிதடவு முடியும் வயது?

50 வயது
உடலின் பவகமோக வைர்ச்ெிக்கு பததவயோன ெத்து?
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42.
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விந்தகம் – தடஸ்படோஸ்டிபரோன், அண்டகம் - ஈஸ்டிபரோஜன்

புரதம், மோவு ெத்து

43.

22 குபரோபமோபெோம் __________ என்று அதைக்கப் டுகிறது.
ஆட்படோபெோம்

44.

ோல்

ண்புகதை நிர்ணயிப் து __________ குபரோபமோபெோம்கள்.

ோல் குபரோபமோபெோம்

45.

இரும்புச் ெத்துக் குதறவோல் வரும் பநோயின் த யர்?
அன ீமியோ

46.

ததரோய்டு சுரப் ி ெோர்ந்த பநோய்கதை தடுக்க உதவுவது?
அபயோடின்

47.

ோல் மற்றும்
கோல்ெியம்

48.

டிபரோக் எந்த தமோைி தெோல்?
ிரஞ்சு

49.

டிரக் என் து ஒரு?
பவதிப்த ோருள்

80 விழுக்கோடு புற்றுபநோய் __________ வரு தவ.
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50.

ோல் ெோர்ந்த உணவுப் த ோருள்கைில் அதிகம் கோணப் டுவது?

புதகப் தோல்.
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