
தேர்வு நள் : 17/10/2017     கயன் லிதேகள் லட்சப் குழு 

 

8ம் லகுப்பு அமலில் 
கயன் லிதேகள் பகதல் குழு :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

 

8ம் லகுப்பு அமலில் 
1. னிே உடயன் கட்டதப்பு ... ஆல் உபேலனது 

எலும்பு 
 

2. னிே உடயன் கட்டதப்பு .... எனப்படும் 

எலும்பு ண்டயம் 
 

3. ேதசகரின் பன் என்ன? 

உடயன் பல்தலறு உறுப்புகரின் இக்கம், உடல் நதயக நற்பேற்கும், 

உறுப்புகதர பதுகக்கமது. 

 

4. ேதசகரல் எலும்புகதரத் ..... இயது. ..... ட்டுத படிபம் 

ேள்ர, இழுக்க. 

 

5. எலும்புகளுடன் ..... , ..... ஆல் இதைக்கப்பட்டுள்ரன. 

ேதச, ேதச நர்கள். 

 

6. ேதச நர் என்மல் என்ன? 

ேடித்ே இதற அல்யது ேகடு தபன்ம இதைப்புத் ேசுலின் றுபட்ட 

அதப்பு. 

 

7. எலும்பு எவ்லறு இழுக்கப்படுகமது ? 

ேதச நர் சுபேங்குலேல். 

 

8. எலும்பு எேனல் உபேலனது ? 

எரிேல் உதடக் கூடி வலண்ைிம சம்பல் நமப் வபபேள். 

 

9. எலும்பில் அடங்கபள்ர வபபேட்கள் என்ன? 

2/3 பங்கு கனிச்தசர்ங்கள் அல்யது கல்சம், பஸ்தபட், கர்பதனட்  

தபன்ம ேனிங்கள். 1/3 கரிப்வபபேட்கள். 
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10. எலும்புகள் வலரிப்புமத்ேல் எவ்லமனது ? 

குதமந்ே எதடக்வகண்ட கடினன படயத்ேலும் வநபேக்கன பய  

அடுக்குகரலும் ஆன எலும்பு ேசுக்கரல் ஆனதல. 

 

11. எலும்பு ஜ்தை என்மல் என்ன? 

எலும்பு தத்ேல் உள்ர கடற்பஞ்சு தபன்ம வபபேட்கள். 

 

12. இத்ே சலப்பணுக்கள் ற்றும் வலள்தரணுக்கள் எங்கு உபேலகமது ? 

எலும்பு ஜ்தை. 

 

13. எலும்பின் வலரிபதமக்கு வபர் என்ன? 

வபரிஸ்டிம். 

 

14. எலும்பின் லதககள் என்ன? 

நீரன எலும்பு, குட்தடஅன எலும்பு, ேட்தடன எலும்பு, ஒழுங்கற்ம 

லடிலம் வகண்ட எலும்பு. 

 

15. நீரன எலும்புகள் எதல? 

வேதட எலும்புகள், கல் லில் எலும்புகள், கல் எலும்புகள், பன் தக 

எலும்பு, தக லில் எலும்புகள். 

 

16. குட்தடன எலும்புகள் எதல ? 

ைிகட்டு, கணுக்கல் எலும்பு. 

 

17. ேட்தடன எலும்பு எதல ? 

ண்தடதடு எலும்புகள், தேள்பட்தடின் உள்ர கத எலும்புகள், 

தேள்பட்தடில் உள்ர லிய எலும்புகள். 

 

18. ஒழுங்கற்ம லடிலம் வகண்ட எலும்புகள் எதல ? 

பதுவகலும்பு வேடரில் கதடசக உள்ர லல் எலும்பு, ண்தடதட்டு 

பக எலும்பு. 

 

19. பட்டுகதர இதைப்பது ..... 

உறுேன இதைப்பு இதற. 
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20. இதைப்பு இதற ... ஆல் உபேலனது. 

இதைப்பு ேசுக்கள். 

 

21. பட்டு என்மல் என்ன? 

எலும்புகளுகு இதடிலும், குபேத்வேலும்புகளுக்கு இதடிலும், பற்கள் 

எலும்புகளுக்கும் இதடிலும் இதைப்தப ஏற்படுத்தும் பகுேகும். 

 

22. பட்டுகரின் லதககள் என்ன? 

அதசபம் பட்டுகள் , அதச பட்டுகள். 

 

23. சமது அதசக் கூடிதல ..... 

அதச பட்டுகள். 

 

24. நரிதைப்பு பட்டுகள் - எ.க ? 

ண்தடதட்டு எலும்பு, பறங்கல் எலும்புகள், கணுக்கல் எலும்புகள். 

இதடதன இதைப்பு. 

 

25. நரிதைப்பு பட்டுகள் அதப்பு என்ன? 

இதைப்புத் ேசு நர்கரல் எலும்பு இதைக்கப்பட்டுள்ரன. இலற்மற்கு 

இதடில் த்ல இதடவலரி இல்தய. அதசவுகள் இல்தய. ஒவ்வலன்றும் 

தேல் இதைப்பல் இதைக்கப்பட்டுள்ரது. 

 

26. குபேத்வேலும்பு பட்டுகள் - எ.க ? 

கது டல் , பக்கன் தனி, ர்வபலும்பு. 

 

27. குபேத்வேலும்பின் அதப்பு என்ன? 

எலும்புகள் குபேத்வேலும்புகள் பயம் இதைந்துள்ரன. இேல் சதனலில் 

ேல இதடவலரி இல்தய. 

 

28. ேல பட்டுகள் என்மல் என்ன? 

சதனலில் பட்டுகள். 

 

29. சதனலில் பட்டுகள் என்மல் என்ன? 

இபேப்பு, தேள்பட்தட எலும்பு தசபேடம், பறங்தக பேல் கழுத்து 

பள்தயழும்பு, இண்டலது கழுத்து பள்தயழும்பு, கணுக்கல் 

எலும்புகரில் கைப்படும். 
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30. சதைலில் பட்டுகரின் அதப்பு என்ன? 

குமப்பிட்ட ேதசகரின் அதசக் கூடிதல. இதலகளுக்கதடத 

இதடவலரி உள்ரது. பட்டுகள் குபேத்வேலும்பலும் சதனலில் 

சவ்லலும் ஆனதல. இந்ே இதடவலரிில் சதனலில் ேலம் உள்ரது. 

 

31. பந்து கண்ை பட்டுகள் கைப்படும் இடம் ? 

தேல்பட்தட, இடுப்பு எலும்புகள். 

 

32. இதைபம் எலும்புகரில் ஒபே எலும்பின் பதன பந்து தபயவும், ற்வமபே 

எலும்பின் பதன கண்ைம் தபயவும் கைப்படுலது .... 

பந்து கண்ை பட்டு. 

 

33. இதைபம் இபே எலும்புகரில் ஒன்மன் பதன குலிந்தும், ற்வமபே 

எலும்பின் பதன குறந்தும் கைபடுலது .... 

கல் பட்டு 
 

34. கல் பட்டு -எ.க? 

பறங்கல், பறங்தக. 

 

35. லழுக்கு பட்டு கனப்படும் இடம் ? 

கணுக்கல் எலும்பு, உள்ரங்தக எலும்பு, தேள்பட்தட எலும்பு, 

ர்வபலும்பு, 

 

36. இதைபம் எலும்புகரின் தற்பகுே லறலறப்பகவும், ேட்தடகவும் 

இபேப்பது .... 

லழுக்கு பட்டு. 

 

37. அச்தச தக வகண்டு இங்கேது... 

லழுக்கு பட்டு. 

 

38. பதய பட்டு - எ.க? 

பேல், இண்டலது கழுத்து பன் எலும்புகள். 

 

39. இதைபம் இபே எலும்புகரில் ஒன்மன் பதன கூர்தகவும், 

உபேதரகவும் கூம்பு லடிலத்ேலும் கைப்படுலது .... 

பதர பட்டு. 
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40. எலும்பனது இேன் ீது லட்டபதனக சுறல்லது தபய அதந்ேபேப்பது 

... 

பதர பட்டு. 

 

41. பதர பட்டில் பே ........ அரலில் இபேப்பது. அேன் பன் என்ன? 

இதைப்பு இதற (Ligament) . ேதயிதன இடலயகத் ேபேப்பப் 

பன்படுகமது. 

 

42. னிே எலும்பு கூட்டின் பிரிவுகள் என்ன? 

அச்சுச் சட்டகம், இதைபறுச்சட்டகம். 

 

43. அச்சுச்சட்டகத்ேன் பகுேகள் என்ன? 

கழுத்துப்பகுே, ர்புபகுே, லிற்றுப்பகுே, ேபேவகலும்பு (இடுப்புபகுே). 
லள் பள்வரலும்பு (எச்ச எலும்பு) 

 

44. கழுத்துப்பகுேில் உள்ர பள்வரழும்புகரின் எண்ைிக்தக என்ன? 

7 

 

45. ர்ப்புப்பகுேில் உள்ர பள்வரழும்புகரின் எண்ைிக்தக என்ன? 

12 

 

46. லிற்றுப்பகுேில் உள்ர பள்வரழும்புகரின் எண்ைிக்தக என்ன? 

5 

 

47. ேபேவகலும்பில் உள்ர பள்வரழும்புகரின் எண்ைிக்தக என்ன? 

5 

 

48. லல் பள்வரலும்பில் உள்ர பள்வரழும்புகரின் எண்ைிக்தக என்ன? 

4 

 

49. ர்புக்கூட்டின் பைி என்ன? 

ததீல், இேம் தபன்ம உறுப்புகதரப் பதுகக்கமது. 

 

50. ர்புக்கூட்டில் உள்ர எலும்புகரின் எண்ைிக்தக என்ன? 

12 இதை (24) லிய எலும்புகள் . 
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51. ர்புக்கூட்டில் தநரிதடக இதைந்துள்ர லிய எலும்புகரின் 

எண்ைிக்தக என்ன? 

7 

 

52. ர்புக்கூட்டில் தநரிதடக இதைந்துள்ர லிய எலும்புகரின் வபர் 

என்ன? 

உண்த லிய எலும்புகள். 

 

53. ர்புக்கூட்டில் தநரிதடக  இதைக்கப்படே எலும்புகரின் 

எண்ைிக்தக என்ன? 

3 

 

54. ர்புக்கூட்டில் தநரிதடக  இதைக்கப்படே எலும்புகரின் வபர் 

என்ன? 

வபய் லிய எலும்புகள். 

 

55. ர்வபலும்புடன் இதைே எலும்புகரின் எண்ைிக்தக என்ன? 

2 

 

56. ர்வபலும்புடன் இதைே எலும்புகரின் வபர் என்ன? 

ேக்கும் லிய எலும்புகள். 

 

57. இதைபறுச்சட்டகத்ேல் கைப்படும் எலும்புகள் என்ன? 

தேல் பட்தட எலும்பு, இடுப்பு எலும்பு லதரங்கள். 

 

58. இதைபறுச்சட்டகத்ேல் உள்ர எலும்புகரின் எண்ைிக்தக என்ன? 

126 

 

59. அச்சுச்சட்டகத்ேல் கைப்படும் எலும்புகரின் எண்ைிக்தக என்ன? 

80 

 

60. னிே உடயன் கச்சம எலும்பு எது? 

கேல் உள்ர அங்கலடி எலும்பு. 

 

61. ந்ே உடயன் க நீரன எலும்பு எது? 

வேதட எலும்பு (45 வச.ீ) 

www.Padasalai.Net                                                 www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



தேர்வு நள் : 17/10/2017     கயன் லிதேகள் லட்சப் குழு 

 

8ம் லகுப்பு அமலில் 
கயன் லிதேகள் பகதல் குழு :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

62. ீன்கரின் இடப்வபர்ச்சக்கு உேவுலது எது? 

துடுப்புகள். 

 

63. லல்கதர பக்கலடில் அதயதபன்று அதசத்து நீந்தும் ீன்களுக்கு எ.க ? 

டின்னி ீன் 
 

64. தலும் கழும் நீந்தும் ீன்கள் எதல? 

ேட்தட அதப்புதட பிரன்ட்ஸ் 
 

65. ண்புழுக்கரின் இக்கத்ேற்கு உேவுலது எது? 

சட்டக்கரின் நீட்ச. 
 

66. ண்புழு ஒபே நடத்ேற்கு ..... நகர்கமது. 

25 வச.ீ 
 

67. உபேதரப்புழுலின் நீள்லட்ட நகர்ேலுக்கு ... பன்படுகமது. 

உடல் பழுலதும் நப்பப்பட்டுள்ர ேலத்ேல். 

 

68. வல்லுடல்கரின் நகர்ேலுக்கு பன்படுலது எது? 

ேல அழுத்ேப் பண்புகள் பயம் சுபேங்க ேரர்ேல் பதமில் ேதச 

பேங்கள் நகர்ேல் பயம். 

 

69. வல்லுடயகரின் கூடு எேனல் உபேலக்கப்படுகமது ? 

தண்டில் 
 

70. பமதலகரின் எலும்புகள் எேனல் ஆந்து ? 

உள்ரடீற்ம எலும்புகள், கற்று. 

 

71. பமதலில் ர்வபலும்பின் வபர் என்ன? 

கல். 

 

72. கற்று சன் பயங்கள் எதல ? 

இற்தக பயங்கள் 
னிே வசல்பட்டு பயங்கள். 
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8ம் லகுப்பு அமலில் 
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73. ஆன்த்தபைனீிக் என்மல் என்ன? 

னிே வசல்பட்டு பயங்கள். 

 

74. இற்தக பயங்கரல் ஏற்படும் கற்று சுக்கு ற்றும் லரிண்டய 

கேர்லசீ்சுக்கு  எ.க ? 

எரிதய வலடிப்பு, கட்டுத்ே,ீ கடல் உப்பு நீர் வேரிப்பு, உிரின அறேல், 

ஒரிதலே ஆக்ஸகைம், சதுப்பு நயங்கள், கந்ேத் தூள்கள், லித்துகள், 

புலிதயடுக்கயபேந்து கேரிக்க ேதுக்கள். 

 

75. லரிண்டயத்ேல் ஆக்சைனின் பங்கு ? 

20.9% 

 

76. லரிண்டயத்ேல் தநட்ைனின் பங்கு ? 

78% 

 

77. லரிண்டயத்ேல் கரிய லபலின் பங்கு ? 

0.03% 

 

78. இந்ேலில் கற்று சு 50% எேனல் ஆகமது ? 

லகனப் புதக 
 

79. கற்று சுக்கரின் பிமப்பிடம் : 

கர்பன் தனக்தசடு 

எரிவபபேள் எரிக்கப்படுேல் 
 

கரிய லப 

நயக்கரி, லிமகு எரிக்கப்படுேல் 
 

தநட்ைன் ஆக்தஸடுகள் 

லகனங்கரில் வலரிலிடும் புதக 
 

கந்ேக தட ஆக்தஸடு 

கந்ேகம் எரிேல் 
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80. கற்று சுக்கரின் லிதரவுகள் 

கர்பன் தனக்தஸடு  

னிே ஹதீகுதரபிதனடு இதைந்து கர்பக்ச ஹதீகுதரபினக 

ம ைத்தே ஏற்படுத்தும். 

 

கரிய லப 

உயகம் வலப்பதடேல். 

 

தநட்ைன் ஆக்தஸடுகள் 

அய தற ஏற்படுத்துேல் 
 

கந்ேக தட ஆக்தஸடு 

கண் எரிச்சல், ஆஸ்து, ததீல் புற்று தநய் 
 

81. ஒதசன் எங்குள்ரது? 

லரிண்டயத்ேன் ஸ்ட்தட்தடஸ்பிர் 
 

82. இற்தக தண்ணுிர்கள் பயம் ேரிக்கப்படும் பழுலதும் க்கப்தபகும் 

ேன்தபதட பிரஸ்டிக் வபபேரின் லைிகப்வபர் என்ன? 

ஆல்கயைன். 

 

83. அல்கயைன் எவ்லதக பிரஸ்டிக்? 

தஹதபயர் 
 

84. PHB என்மல் என்ன? 

உிர் பிரஸ்டிக். கய்கமகள், க்கதசர வு, பட்டைி வு தபன் 

புதுப்பிக்கக் கூடி வபபேள்கதர தண்ணுிரிகரல் சேத்து 

உபேலக்கப்பட்ட பிரஸ்டிக் ஆகும். 

 

85. PHB லிரிலக்கம் என்ன? 

பய தஹட்க்ஸ பிபெட்டிதட் (Polyhydroxy butyrate) 

 

86. சதேத்ேலுக்கு கைன தண்ணுிரிகள் எதல? 

பெதச்சட்ஸ், தசதசதசட்ஸ் 
 

87. தயகன்கள் ர்றும் பசகரின் அறலிற்கு கைம் என்ன? 

வேறற்சதயகரின் கந்ேக தட ஆக்தஸடு. 
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88. கறவு நீத லிதலக உமஞ்ச தூ நீலித லரிண்டயத்ேல் 

வலரிலிடும் ம் எது? 

தேய ங்கள் (Eucalyptus) 

 

89. நீர் (சு ேடுப்பு ற்றும் கட்டுப்படு) சட்டம் - ஆண்டு? 

1974 

 

90. கற்று (சு ேடுப்பு ற்றும் கட்டுப்படு) சட்டம் - ஆண்டு? 

1981 

 

91. சுற்றுப்புமச்சூறல் (சு ேடுப்பு ற்றும் கட்டுப்படு) சட்டம் - ஆண்டு? 

1986 

 

92. ஒதசன் அடுக்கு பேப்பிற்கு கைம் என்ன? 

குரிர்சேனப் வபட்டிகரியபேந்து வலரிலபேம் CFC (Chloro Fluro Carbon) 

 

93. பமதலகரின் வல்ய ஓடுதட பட்தடகதர இட கைம் எது? 

பூச்சக்வகல்யகள். 
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