
    கனன் ிதகள் ட்சப் குழு 

 

8ம் குப்ன அநில் 
கனன் ிதகள் னகநூல் குழு :  https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

 

 

8ம் குப்ன அநில் 

1. னஞ்தசகபில்------ இல்தன 
தச்தசம். 
 

2. ிட்டகரின் தகப்தட்டில் னென்நது உனகக உள்பது 
னஞ்தசகள் 
 

3. னஞ்தசின் உடல்---- ணப்தடும். 
தசனம் 
 

4. னஞ்தசகள்----- ன்னும் பதனபல் னெடப்தட்டுள்பது. 
தகடின் 
 

5. தனக்கன்கள் ன்தது- 
னஞ்தச+தசகள் 
 

6. எட்டுண்ி ற்றும் சறுண்ிகலக்கு உம்- 
தக்சணி,அகரிகஸ் 
 

7. உண்த் குந் கபன்கள்- 
அகரிகஸ் கம்பதஸ்ட்ரிஸ்,அகரிகஸ் ததஸ்பதஸ் 
 

8. ச்சுத்ன்த குந் கபன்கள்- 
அணிட ஸ்கரி,அணிட தல்பனய்ட்ஸ் 
 

9. பதணிசனம் ன்னும் னஞ்தசினனந்து பதநப்தடுது. 
பதணிசனன் 
 

10. தகற்கணவு னஞ்தச ண அதக்கதடுது 
கபிஸ்பசப்ஸ் தர்தர்ரி 
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11. னஞ்தசல் ணினுக்கு ற்தடும் பய்- 
தப்ததட,தடர்த 
 

12. தணிக்கூழ் ரிக்கப் தன்தடும் தசகள்- 
அகர் அகர் 
 

13. ிண்பபிப் தத்ல் ணிணின் கவுகதப சதக்கும் தசகள்- 
குபபபல்ன ததபபணய் படஸ 
 

14. இட்ச பகல்ப் ன்தத- 
தழுப்ன நக் கடல்தசகள் 
 

15. உனகல் பகக பனம் கடல்தச து- 
கனபதர்ணி இட்ச பகல்ப் 
 

16. இதனகள் ப்ண்டுகள் ----- ண அதக்கப்தடுகன்நண. 
ஸ்பதபதில்கள் 
 

17. தசனம்,ப்பபம் ன்தத- 
ீர் ற்றும் உவு கடத்தும் 
 

18. ஸ்பதர்கள் னனம் இணப்பதனக்கம் பசய்தத- 
படரிபடததட்டுகள் 
 

19. த பர்கதப பகண்ட ம்- 
தசகஸ் 
 

20. குங்கன் னர் ண அதக்கதடுது- 
ஆக்பகரி 
 

21. என ித்தனத் ங்கலக்கு டுத்துக்கட்டு- 
னல்,பல்,பசபம்,பகதுத 
 

22. இனித்தனத் ங்கலக்கு டுத்துக்கட்டு- 
அத,தட்டி, 
 

23. இதபதக்கு ம்ததவு பகண்ட ங்கள்- 
என ித்தன ங்கள் 
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24. பரின் தப்தகு----- ணப்தடும் 
தித் 
 

25. தனனதண தசனம் பகண்டத- 
என ித்தன ம் 
 

26. ஸ்கபிபன்தக வும் தன்தகவும் ந ந அதந்துள்பது- 
பதரிதசக்கள் 
 

27. ன்கு னதண தசனம் பகண்டத- 
இனித்தனத் ம் 
 

28. தனபகபதடிம்------ னந்க தன்தடுகன்நது. 
படினந்க 
 

29. தஸ் ந் ப பசல்? கண்டநந்ர்? கண்டநந் ஆண்டு? 
இனத்னீ், ஜபணஸ்க,1892 
 

30. தக்டித கண்டநந்ர்? கண்டநந் ஆண்டு? 
ஆண்டன் ன் லூன் ஹகீ்,1975 
 

31. ததனத் ிக ற்றும் தக்டீரி- 
னக்பட தசல்னஸ் 
 

32. நூல் பதன்ந துத உறுப்னகபக ----கப்தடுகன்நண. 
கதசிதகள் 
 

33. 1தக்ன்- 
1/1000 ல்ன ீட்டர் 
 

34. னைக்பிஸ் பதனள்கள் ட்ட டிினண----- ஆகும் 
டி.ன். 
 

35. கக்கஸ்,பதசல்னஸ்,ஸ்ததரில்னம்,ிப்ரிப  
இற்நன் டிங்கள் த? 
உனதப,குச்ச,சுனள்,கல்னள்பி டிம் 
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36. தக்டிரிக்கதப----- ன்ந அனகல் அபக்கனம். 
தக்ன் 
 

37. கதசிதகபற்ந தக்டீரி- 
ட்தக்கஸ் 
 

38. தசகதபக் குநத் அநில்- 
ததக்கனஜ 
 

39. னஞ்தசகள் குநத்  அநில்- 
தக்கனஜ 
 

40. ஆப்திரிக்கின் உநக்க பய்- 
டிரிப்பசபபகம்தின்ஸ் 
 

41. பதணிசனதணக் கண்டுதிடித்ர்? 
அபனக்சண்டர் திபபம்திக் 
 

42. பட்டிக் கபணின் உடனத்த----- ன்று அதக்கபநம். 
தசனம் 
 

43. ிணிகர் ன்தது எர்- 
உவு தப்தடுத் 
 

44. ஈஸ்ட் என பசல்னனண ---- தக னஞ்தச. 
சறுண்ி 
 

45. ஊறுகய் பகட்டுப் பதகனக்க தன்தடுது- 
ிணிகர் 
 

46. தட்ஜதண தனறுத்தும் தக்டீரி- 
அசட்படதக்டர், கபஸ்டிரிடிம் 
 

47. பள்பரிகில் ற்தடும்  தஸ் பய்- 
பள்பிரிில் தன ண்பய் 
 

48. ஆல்கக்கள் அடர்த்க பனம் தன? 
ீர்னர்ச்ச 
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49. இட்தடப் திபவு னதநில் இணப் பதனக்கம் பசய்து? 
தக்டீரிக்கள் 
 

50. பர்னடிச்சுகபில் கப்தடும் தக்டிரி?             
தபசதிம். 
 

51. தனல் உள்ப கனத பதனட்கள்- 
ீர்,ீர்பகழுப்ன,னம் 

 
52. ன்கம்தி ------ ஆல் உனணது. 
கப்தர் 

 
53. தனப்பதனதப சந பதனபக உதடக்க னடிது ண கூநர்? 
னய்சர் 

 
54. ணித்ன் கச்சந துகள்கபப- 
அணுக்கள் 

 
55. இதுத கண்டநந் ணிங்கள்- 

118 
 

56. அண்டம் ற்றும் ிண்ீன்கபில் உள்ப  ணிங்கள்- 
தஹட்ஜன், ஹனீம் 

 
57. ீர்ம் தனில் உள்ப ணிங்கள்- 
பர்க்குரி,னபன்,சசம்,கனம் 

 
58. அக உனகுதனதக் பகண்ட உபனகம்? 
டங்ஸ்டன் W-3410°c  

 
59. து உடனல் உள்ப கர்தணின் அபத பகண்டு------- பதன்சலுக்கு த 
ப்தனம். 
9000 

 
60. னிில் உள்ப 20% ிழுக்கடு ஆக்சஜன் --------- கட்டில் உனகநது. 
அபசன் 
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61. டங்ஸ்டன் ிபக்குகபில் ப்தப்தடும் னே----- 
ஆர்கன் 

 
62. தலூன்கபில் ப்ததடும் னே- 
ஹனீம் 
 

63. ஆங்கன ழுத்துகதப குநீடக தன்தடுத்ர்? 
பதர்சனஸ் 

 
64. பர்க்குரிின் பதர் க் கம்- 
கடவுபின் பதர் 

 
65. ஆல்ஃதிட் பதல் ன்ந அநில் அநஞர் பததக் பகண்ட 
ணிம்- 
பதினம் 

 
66. ீரின் தனணபவு- 

1:8 
 

67. பட்டிச் பசடின் பில் பதர்- 
பசடிம் தத கர்தபணட் 

 
68. கண்டிதக் கதக்கும் அனம்- 
தஹட்ப ஃனலரிக் அனம் 

 
69. தன்ணட்டு அனகு னதந தடனதநக்கு ந் ஆண்டு? 

1971 
 

70. என பல் ன்தது- 
0.012க.க 

 
71. ன்பணட்டத்ன் அனகு- 
ஆம்திர் 

 
72. பக்பகம் ற்றும் ண்க் பகத்ன் அனகு- 
படின்,ஸ்டிபடின் 
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73. எனின் அபிதண அபப்தற்கு- 
னக்க் 

 
74. னடுக்கத்ன் அபிதண----- அபவுபகனல் அபக்கனம். 
ரிக்டர் 

 
75. 1 க்கர் த்தண பசண்ட்- 

100 பசண்ட் 
 

76. னைட்டன் ந் ட்தட சர்ந்ர்? 
இங்கனந்து 

 
77. அழுத்த்ன் அனகு- 
தஸ்கல் 

 
78. ங்கபில் ஆம் அகரிக்க அழுத்ம் அகரிக்கு? குதநனே? 
அகரிக்கும் 

 
79. ீரின் அழுத்ம் னிின் அழுத்த ிட-------- 
கவும் அகம். 

 
80. னிின் ஈர்ப்ன ிதச னின் ஈர்ப்ன ிதசத ிட--- 
அகம் 

 
81. ிண்பபிில் கற்றும்,அழுத்னம் ------ 
இல்தன 

 
82. JCB ந் த்துத்ன் அடிததடில் பசல்தடுகநது? 
தஸ்கல் ி 

 
83. தணித கண்டநந்ர்? 
டரிபசல்ி 

 
84. கனன் இக்கத்த ர்க்கும் ிதசப- 
உய்வு 

 
85. டக்கப,எடப ------- ிதச பத. 
உய்வு 
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86. பதணின் னதணக்கும் லக்கும் இதடப உள்ப ிதச- 
உய்வு 

 
87. சக்கங்கலம்,உனண்தடத் ங்ககலம்- 
உய்வு குதநகநது 

 
88. ஆப்திள் த்னனந்து ிழுல்--- ிதச 
படிதச(னிீர்ப்ன ிதச) 

 
89. பிண்டன அழுத்த்ன் ப்ன- 

10 அடுக்கு 5 னைட்டன் ீட்டர்-2 
 

90. உய்வு என------ ிதச....    
படு ிதச.... 

 
91. பசல்தன கண்டநந்ர்? 
இதா்ட் ஹகீ் 
 

92. அண்டச் பசல்னன் டிம்- 
னட்தட 
 

93. பகழுப்ன பசல்கபின் திகள்- 
பகழுப்னகதபச் பசத்ல் 
 

94. ண்பட திபஸ்க் தனப்தின்ணல் ண பதரிட்டர்? 
பதர்ட்டர் 
 

95. பங்கட்ன் கனஷ்ன் ந் ஆண்டு பிலுக்கண பதல் 
தரிசு பதற்நர்? 
2009 
 

96. ிந்ணுில் உள்ப அக்பபசத உனக்கும் தித பசய்து? 
பகல்தக உறுப்ன 
 

97. ATP ன்தது 
அடிபணதசன் ட்த தஸ்பதட் 
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98. ற்பகதனப் ததகள் ண அதக்கப்தடுது? 
தனபசபசம்கள் 
 

99. தட்படகண்டிின் டிம் 
ட்ட அல்னது குச்ச டிம் 
 

100. பசன்ட்ரிபல்கதப தற்ந ிபக்கர்? 
பஹன்ணிதக லுகஸ்பசக் 
 

101. பசல் அதப்தபர் ன்று அதக்கப்தடுது? 
உட்கனி 
 

102. இத் பள்தப அணுக்கள்- 
னனைக்பகதசட்டுகள் 
 

103. ரித்பதசட்டுகள் ற்றும் லீனைக்பகதசட் கபின் ஆனேட்கனம்  
வ்பவு? 
100  to 120, 2 அல்னது 3 ங்கள் 
 

104. னைன்கள் ன்கந ம்னர்கபல் ஆணது? 
ம்ன சுக்கள் 
 

105. தசட்டணில் உள்ப னபட்படதிபசத்ல்------ ணப்தடும் 
ஸல் 
 

106. ழ்ள் னழுதும் சுனங்க ிரிகன்ந தசகதப பகண்டது? 
இதச 
 

107. கண்பகபம் த்தண அடுக்குகதப பகண்டது? 
3 
 

108. ரிஸ்க்கு டுில் உள்ப தும்- 
கண்தர்த 
 

109. ஆக்ஸஜன் இல்ன தனில் தடபதறும் சுசம்? 
கற்நல்ன சுசம் 
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110. சநகடுத்துப் தநக்ககூடி தலூட்டிகள்- 
பௌல்கள் 
 

111. பப்தண்டன தசுத நக் கடுகள் இந்ில் ங்குள்பது? 
பற்கு படர்ச்ச தனகள்,இதன 
 

112. ன ங்கதப டப்தடுது ----- ணப்தடும். 
கடுகள் பதனக்கம் 
 

113. இந்ில் சன கடுகள் ட்டம்- 
1976 
 

114. னனகள் ததுகப்ன ட்டம்- 
1973 
 

115. சங்கங்கபின் ததுகப்ன ட்டம்- 
1972 
 

116. ஆனர் ரிட்ன ஆதகபின் இணப்பதனக்க இடம்? 
எடிஸ கடற்கத 
 

117. னதன ததுகப்ன ட்டம்- 
1975 
 

118. னதச பதல் தற்ந கூநர்? 
அரிஸ்டட்டில் 
 

119. தநத ணின் ன்று அதக்கப்தட்டர்? 
சலீம் அன 
 

120. னதுதன சனம் ங்குள்பது? 
ீனகரி 
 

121. கசங்க பச னங்க உள்ப இடம்- 
அஸ்ஸம் 
 

122. இந்ில் சுர் --- பச னங்கக்கள் உள்பண. 
89 
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123. சப்பக இக்கத்த படங்கர்? 

சுந்ர்னல் தகுகுணல் 
 

124. சறுத்தகதப ந் னடத்ல் இனந்து இந்து னகபநம்? 
1950 
 

125. ின தன சனம் ங்குள்பது? 
னச்ச 
 

126. இத்த்ட்டுகபின் பறு பதர்? 
த்பம்பததசட்டுகள் 
 

127. ன ம்- 
ததணம் 
 

128. பச தம்தரி ினங்கு- 
தண 
 

129. பச தம்- 
ங்கணி 
 

130. ன தநத து? 
கப்னந.... 
 

131. அணுத ------ அபில் குநப்திடுபம். 
10 அடுக்கு -10(1A°)  

 
132. அணு ந் ப பசல்- 

கபக்க ப பசல் 
 

133. பதனண்த அின்த ித கூநர்? 
னய்சர் 

 
134. நிக ித கூநர்? 

ப்பௌஸ்ட் 
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135. கற்று என ------- பதனபக பசல்தடுகநது. 
ன்கடத்ப் பதனபக 

 
136. ன் அணுக்கள் ன் னக்ட்ன் ண கூநர்? 

ஜர்ஜ் ஜன் ஸ்படன் ஸ்டணி 
 

137. னக்ட்ன் கண்டநந்ர்? 
பஜ.பஜ.ம்சன் 

 
138. ஜபசபடப்னகதப கண்டநந்ர்? 

பஜ.பஜ.ம்சன் 
 

139. னபட்டன்கதப கண்டநந்ர்? 
பகல்டுஸ்டின் 

 
140. னக்ட்ன் ற்றும் னபட்டன் ன்சுத ன்ண? 

ர்,பர் 
 

141. அணு ரி ண ர்னசி ற்றும் தழுத் பகய்த  
கூநர்? 
ம்சன் 

 
142. உனர்ட்தசத அணு ரி ண கூநர்? 

ம்சன் 
 

143. னக்ட்ன் அணு தந- 
0.00054 

 
144. னபட்டன் அணு தந- 

1.00778 
 

145. ீரிலுள்ப தஹட்ஜன் ற்றும் ஆக்ஸஜன் தந ிகம்- 
1:8 

 
146. து உடனல் -----% ீர் உள்பது 

70% 
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147. து டீுகபில் உள்ப ன் சணங்கலம் ----- னதநிபனப  
இதக்கப்தடுகநது 
தக்க இதப்ன 

 
148. LED ன்தது 

Light Emitting Diode 
 

149. என கதசனனுள் னெழ்க தக்கதட்டு ன்பணட்டத்த  
பசலுத்ப்தன்தடும் இண்டு கடு- 
ன்ய்கள் 

 
150. ன்பணட்டத்த கடத்தும் என கதசனல் உள்ப பதனள்- 

ன்தகுபி 
 

151. ன்தகுபிக் கதசல் அணிக்கபக திரினேம் கழ்வு- 
ன்ணற்தகுப்ன 

 
152. துத்க னனம் னசப்தட்ட ----------- ணப்தடும் 

இனம்ன கல்தணசுடு இனம்ன 
 

153. இனம்ன துனம்திடித்தன டுப்தது- 
துத்கப் னச்சு 

 
154. ன்ணல் ற்தடக் கம்- 

பகங்கபில் உனகும் ன்னூட்டங்கள் 
 

155. அணு ன்ண ன்சுதத பதற்றுள்பது- 
டுதனத் ன்த 

 
156. னைட்ணின் ன்சுத –  

ன்னூட்டற்ந என துகள் 
 

157. பர்ன்சுத பதந கண்டினேடன் ந் துித பய்க்க  
பண்டும்? 
தட்டு 

 
158. எப ன்னூட்டங்கள் என்தந என்று- 

ினக்கும் 
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159. ர் ன்னூட்டம் பதந திபஸ்டிக் னேடன் ந் துித பய்க்க  

பண்டும். 
கம்தபி 

 
160. த பகங்கள் ------- பதற்றுள்பண. 

ன்னூட்டங்கள் 
 

161. இடிங்கத கண்டநந்ர்? 
பதஞ்சன் ஃதிங்க்பின் 

 
162. இடிங்க ன்தது- 

கூர்தண னதணதக் பகண்ட எர் உபனக ண்டகும். 
 

163. பப்தம் தவுல் த்தண தகப்தடும். 
3 

 
164. ன்பணட்டம் தய்ற்கு ------- பத. 

ன்சுற்று 
 

165. ன்னனம் னசப்தட பண்டி பதனள் ------ ன்க
 பசல்தடும்.ர்ன்ய் 
 

166. படுன் னனம் என பதனதப ன்னூட்டதடச் பசய்னேம்  
னதந- 
கடத்துல் 

 
167. பதனள்கதப பப்தப்தடுத்தும் பதது அற்நன் ------ உனகநது. 

பப்ததன 
 

168. பதனதப பப்ததடுத்தும் பதது ிரினேம் குபிர்ிக்கும் பதது- 
சுனங்கும் 

 
169. ன்ணற்நனன் ிதபப னொதித்ர்? 

பதஞ்சன் திங்க்பின் 
 

170. பர் ன்னூட்டங்கள் என்தநபன்று----                         
ஈர்க்கும்... 
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171. இத் பள்தபணுக்கள் உனகும் இடம்- 

லும்ன ஜ்தஜ 

 

172. லும்தின் தத்ல் ------ பதன்ந பதனள்கள் உள்பண. 

கடற்தஞ்சு 

 

173. லும்ன ------- பதனள்கபல் ஆணது. 

பண்ிந சம்தல் நப் பதனள்கபல் 

 

174. லும்தின் பபினேதநக்கு ------ ன்று பதர். 

பதரிஸ்டிம் 

 

175. தந்துக் கண் னெட்டு டுத்துக்கட்டு 

பள்தட்தட, இனம்ன, லும்னகள் 

 

176. ணி லும்னக் கூட்டில் உள்ப லும்னகள்- 

206 
 

177. ர்னப் தகுில் ---- னள்பபலும்னகள் உள்பண. 

12 
 

178. ணி உடனல் கப்தடக் கூடி க பண லும்ன- 

பதட லும்னகள் 

 

179. இதனேறுப்ன லும்னகபின் ண்ிக்தக- 

126 
 

180. து உடனல் கச் சந லும்ன- 

கல் உள்ப அங்கடி லும்தகும் 

 

181. ீண்ட உடதனப் பதற்றுள்ப ீன்- 

ினங்குீன் 

 

182. ீன்கபின் இடப்பதர்ச்ச உறுப்ன- 

துடுப்னகள் 

 

183. ண்னழு என டத்ற்கு ----- பச.ீ கர்கநது. 

25 
 

184. கப்தன் னச்சின் கல்கள் த்தண- 

6 
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185. ண்னழு கர்லுக்கு உடல் தசகள் ற்றும் ------ உவுகன்நண. 

சட்ட கு 
 

186. அன த ற்தட கம்- 

தட்ஜன் ஆக்தஸடுகள் 

 

187. ஏபசன் எர் ---- னே 

நற்ந 

 

188. திபஸ்டிக் ிகப் பதர்- 

ஆல்கனஜன் 

 

189. திபஸ்டிக் என--- தனர். 

பஹப தனர் 

 

190. நுண்ணுிரிகதப சதப்தத------ ற்றும்------- நுண்ணுிர்கள் 

னைதசட்ஸ்,தசபசதசட்ஸ் 

 

191. PHB ன்தது- 

தன தஹட்க்ச தினைட்டிபட் 

 

192. கவுீத ிதக உநஞ்சக் பகள்லம் ங்கள்- 

தனங்கள் 

 

193. ீர் சு டுப்ன ற்றும் கட்டுப்தடு- 

1974 
 

194. சுற்றுப்னநச் சூல் ததுகப்ன சட்டம்- 

1986 
 

195. கற்று சு டுப்ன ற்றும் கட்டுதடு சட்டம்- 

1981 
 

196. குபிர் சணப் பதட்டிினனந்து பபிபறுது- 

குபபப னலப கர்தன் 

 

197. தனகன்கள் ற்றும் தசகள் பகல்லும் னே- 

கந்க தட ஆக்தஸடு 

 

198. பிண்டனத்ன் பனடுக்கு- 

ஸ்ட்பட்படஸ்திர் 
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199. னிின் பற்தப்தில்----- தப் பதகநது. 

அனத 

 

200. நுதீனல் னற்றுபய்  கம்- 

கந்க தட ஆக்தஸடு.... 

 

201. இந்ில் னன் னனல் னக்கரி பண்டி டுக்கதட்ட  
ஆண்டு? 
1774 
 

202. னக்கரிில் அக அபவு ------- இனக்கநது. 
கர்தன் 
 

203. பன்னக்கரி ணப்தடுது? 
திட்டுணஸ் னக்கரி 
 

204. கடிண னக்கரி ணப்தடுது? 
ஆந்தசட் னக்கரி 
 

205. ன் உற்தத்க்கு தன்தடும் னக்கரி? 
னக்தணட் 
 

206. ழ்ட்டில் பதட்பனம் கதடக்கும் இடம்- 
கிரி ஆற்றுப்தடுதக 
 

207. ஃகு ரித்னல் குதநப்தணக தன்தடுது? 
கல்கரி 
 

208. ----- ஆண்டுக்குள் னில் பதட்பனம் னழுதும் ரீ்ந்துிடும்? 
2050 
 

209. பதிண்டு ரிக்க ,சதனகள் பதட தன்தடுது- 
திட்டுபன் 
 

210. இற்தக னேில் 90% உள்பது? 
ீத்பன் 
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211. கற்நதன ழ்ட்டில் உற்தத் பசய்னேம் இடம்? 
கத்று,தல்னடம்,குடிங்கனம்,ஆய் ப 
 

212. ச ரினே உள்பது? 
ீத்பன்,ஈத்பன் 
 

213. என சநந் ற்று ரிபதனள்- 
தஹட்ஜன் 
 

214. PCRA ன்தது- 
பதட்பனம் ததுகப்ன ஆய்ச்சக் குழும் 
 

215. னனந்து ப்னன் உனண்தட பதநப்தடுகநது? 
னக்கரி ர் 
 

216. CNG ன்தது- 
அழுத்ப்தட்ட இற்தக னே 
 

217. இநந் ங்கள் பதுக னக்கரிக ற்நதடல்- 
கர்தணக்கல் 
 

218. எபிணது பதனபின் ீது ிழுந் திநகு னம்தி அனுப்ததடும்  
கழ்வு- 
எபி பபிப்ன 
 

219. எபி பசல்லும் தத------ ணப்தடும். 
கர் 
 

220. எபி பபிப்ன பத்ல் தடுகன்ந எபிக்கர்- 
தடுகர் 
 

221. தடுகனக்கும் குத்துக்பகட்டிற்கும் இதடப உள்ப பகம்- 
தடுபகம் 
 

222. தன்னக பபிப்ன த்தும்- 
பதரிஸ்பகப், கதனடஸ்பகப் 
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    கனன் ிதகள் ட்சப் குழு 

 

8ம் குப்ன அநில் 
கனன் ிதகள் னகநூல் குழு :  https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

 

223. பர்க்பகட்டு ததத ிட்டு ினக பசல்லும் கழ்வு- 
எபிினகல் 
 

224. கக்கூடி கக் குதநந் பதனவு- 
25cm 
 

225. என பற்நடத்ல் ------ தது. 
தது 
 

226. என தவுற்கு ஊடகம்------- பத. 
என தவுற்கு ஊடகம் பத. 
 

227. என ------ க ன் தவும் 
ட,,னேப்பதனள் 
 

228. ஆண்கபின் குல் ண்கபின் பம்- 
20  
 

229. பதண்கபின் குல் ண்கபின் பம்- 
15 
 

230. அர்பண் ின் அனகு- 
பஹர்ட்ஸ் 
 

231. ணிணின் பசில் ----- னல்----- த பகட்டு னடிகநது. 
20 to 20000 பஹர்ட்ஸ் 
 

232. 20000 க்கு அகண எனத பசில் பகட்டு னடிது  
இத ---- 
பசினே அர்பண்கள் 
 

233. இணிதற்ந என ---- ணப்தடும். 
இதச்சல் 
 

234. 20 பஹர்ட்ஸ்க்கு குதநண அர்பண் பகண்ட என- 
குற்பநன 
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    கனன் ிதகள் ட்சப் குழு 

 

8ம் குப்ன அநில் 
கனன் ிதகள் னகநூல் குழு :  https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

 

235. எனின் ப்ன அன் ----- பதனத்து. 
சீ்தசப்  
 

236. சீ்சுின் அனகு- 
ீட்டர் 
 

237. குதநந் அடர்த்த பகண்டுள்பது. 
கற்று 
 

238. அடர்கு ஊடகத்ற்கு டுத்துக்கட்டு.. 
கண்டி 
 

239. என னள்பிில் எபிக்கர்கள் குிந்ல்- 
குிக்கற்தந 
 

240. பய்பனில் கதடப்தது------- னக்கரி.. 
னக்தணட்... 
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