
தேர்வு நஶள் : 22/10/2017     கயஶஷன் லிதேகள் லஶட்சப் குழு 

 

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

 

 

8ம் லகுப்பு அமஷலில் 
1. சசல்தயக் கண்டமஷந்ேலர் ஶர்? ஆண்டு? 

இஶபர்ட் வூக், 1605 

 

2. சசல் சகஶள்தக ஶஶல் உபேலஶக்கப்பட்டது? ஆண்டு ? 

தேக்கப் ஸ்லீடன், ேஷதஶடர் ளீலஶன். 1838 

 

3. சசல்யஷன் லடிலம் ன்ன? 

லட்டம், தகஶயம், நீரம். 

 

4. நம்பு சசல்யஷன் சபர் ன்ன? 

நஷபெஶன் 
 

5. சசல்யஷன் லடிலங்கள் : 

நம்பு சசல் 

நட்சத்ேஷம் 
 

சுடர் சசல் 

குறல் 
 

சுப்பி சசல் 

கனசதும் 
 

ேட்டு பிேயீஷம் 

பல்தகஶணம் 
 

தூண் பிேயீஷம் 

உபேதர 
 

அண்டச் சசல் 

பட்தட 
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இத்ே சஷலப்பு சசல் 

லட்டம் 
 

ேதச சசல்கள், நஶர் சசல் 

நீள் லடிலம். 

 

6. சசல்யஷன் பணிகள்: 

ேட்டு பிேயீஷம் 

லடிலம் ற்றும் பஶதுகஶப்பு 
 

ேஶய்ச் சசல்கள் 

சுபேங்கஷ லிரிேல் 
 

சகஶழுப்புச் சசல்கள் 

சகஶழுப்புகதர தசகரித்ேல் 
 

நம்புச் சசல்கள் 

நம்பு தூண்டதயக் கடத்துேல் 
 

லும்புச் சசல்கள் 

உறுேஷ ற்றும் உடதயத் ேஶங்குேல் 
 

கூம்பு ற்றும் குச்சஷ சசல்கள் 

பஶர்தல ற்றும் நஷமத்தே உணர்ேல் 
 

சசலிில் உள்ர நத்தேக்கூடு சசல்கள் 

எயஷ அதயகதர உணர்ேல் 
 

சுப்பி சசல் 

சுத்ேல் 
 

7. சசல் தண்ணுறுப்புகள் ங்கு கஶணப்படுகஷன்மன ? 

தசட்தடஶபிரஶசம் 
 

8. சசல்யஷன் தசட்தடஶபிரஶசத்ேஷல் கஶணப்படும் லதயப்பின்னல் ற்றும் 

இதடசலரிதஶடு கூடி குஷழ் அதப்பின் சபர் ன்ன? 

ண்தடஶபிரஶஸ்ஷக் லதயப்பின்னல். 
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9. ண்தடஶபிரஶஸ்ஷக் லதயப்பின்னதய கண்டுபிடித்ேலர் ஶர்? ஆண்டு ? 

தபஶர்ட்டர், 1945 

 

10. ண்தடஶபிரஶஸ்ஷக் லதயப்பின்னல் ன சபரிடப்பட்ட ஆண்டு ? 

1952 

 

11. ண்தடஶபிரஶஸ்ஷக் லதயப்பின்னல் ங்கஷபேந்து தேஶன்றுலேஶக 

கபேேப்படுகஷமது ? 

உட்கபே சவ்வு 
 

12. ண்தடஶபிரஶஸ்ஷக் லதயப்பின்னயஷன் லதககல் ன்ன? 

சசஶசசஶப்பஶன ண்தடஶபிரஶஸ்ஷக் லதயப்பின்னல்., லறலறப்பஶன 

ண்தடஶபிரஶஸ்ஷக் லதயப்பின்னல். 

 

13. சசஶசசஶப்பஶன ண்தடஶபிரஶஸ்ஷக் லதயப்பின்னல் ங்கு 

கஶணப்படுகஷன்மது? 

ததபஶதசஶம்கதர எட்டி கஶணப்படும். 

 

14. ததபஶதசஶம்கதர எட்டஶல் இபேக்கும் ண்தடஶபிரஶஸ்ஷக் 

லதயப்பின்னயஷன் சபர் ன்ன? 

லறலறப்பஶன ண்தடஶபிரஶஸ்ஷக் லதயப்பின்னல். 

 

15. சசல்கலக்கு எபே சட்டகம் தபஶன்று அதந்து உபேலத்ேஷதன சகஶடுப்பது 

து ? 

ண்தடஶபிரஶஸ்ஷக் லதயப்பின்னல். 

 

16. லறலறப்பஶன லதயதப்பின் பணி ன்ன? 

சகஶழுப்பு உற்பத்ேஷ ற்றும் கஷதரக்தகஶேதன உதடத்ேல். 

 

17. சசல் பிரிேயஷன் தபஶது தமந்து எவ்சலஶபே உட்கபேப் பிரலிற்குப் பின்னபேம் 

புேஷ உட்கபே உதமதத் தேஶற்லிப்பது து? 

ண்தடஶபிரஶஸ்ஷக் லதயப்பின்னல். 

 

18. ண்தடஶபிரஶஸ்ஷக் லதயப்பின்னயஷல் எட்டிிபேக்கும் சஷமஷ தகஶர 

லடிலத் துகள்கள் தபஶன் அதப்பின் சபர் ன்ன? 

ததபஶதசஶம் 
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19. சசஶசசஶப்பஶன ண்தடஶபிரஶஸ்ஷக் லதயப்பின்னயஶக உபேஶறுலது 

து? 

ததபஶதசஶம். 

 

20. ததபஶதசஶம் ங்கஷபேந்து தேஶன்றுகஷன்மன ? 

உட்கபே ணி. 
 

21. ததபஶதசஶஷன் சஷமஷ அயகஶனது ..... க்கு சேஶப்பி தபஶன்று 

கஶணப்படுகஷன்மன. 

சபரி அயகு. 

 

22. ததபஶதசஶஷன் சேஶப்பி லடிலம் கஶணப்படும் இடத்ேஷல் .... 

நதடசபறுகஷன்மன. 

புேச்தசர்க்தக. 

 

23. ததபஶதசஶஷன் தலேஷில் அதப்பிற்கஶன ஆஶய்ச்சஷத தற்சகஶண்டு 

தலேஷில் தநஶபல் பரிசஷதன சபற்மலர்கள் ஶர்? ஆண்டு ? 

சலங்கட்ஶன் ஶகஷபேஷ்ணன் (அசரிக்கஶ லஶழ் இந்ேஷர்) , ேஶஸ் 

ஸ்சடய்ஸ் (அசரிக்கஶ) , அடஶத் (இஸ்தல்), 2009 

 

24. ேட்டு ற்றும் ேட்தட லடிலஶன தகஶல்தக உறுப்பின் சபர் ன்ன? 

சஷஸ்டர்தன் 
 

25. தகஶல்தக உறுப்புகரின் சவ்லதப்புகள் ன்ன? 

ேட்டு ற்றும் ேட்தட லடிலம், சஷமஷ தண்குறல், சபரி தண்குஷழ். 

 

26. சநஶேஷகதரக் சகஶண்ட ..... துகள் தபஶன்ம சுக்கும் குறல்கதர 

உபேலஶக்குலது தகஶல்தக உறுப்புகள். 

தசதஶேன். 

 

27. லரபேம் ஊதசட்டுகரில் ஞ்சள் கபேதல உபேலஶக்குலது து? 

தகஶல்தக உறுப்புகள். 

 

28. லிறஷத்ேஷதமில் லிறஷ நஷமஷ சசல்தய உபேலஶக்குலது து? 

தகஶல்தக உறுப்புகள். 
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29. லிந்ேணுலில் உள்ர .....  உபேலஶக்குலது தகஶல்தக உறுப்புகள் ஆகும். 

அக்தஶதசஶம். 

 

30. சசல்யஷன் உள்ர கறஷவுப் சபஶபேதர சலரிதற்றும் அதப்பின் சபர் 

ன்ன? 

தயதசஶதசஶம்கள். 

 

31. தயதசஶதசஶஷன் லடிலம் ன்ன? 

அடர்த்ேஷஶன சபஶபேள்கதரக் சகஶண்ட உபேண்தட லடிலம். 

 

32. தயதசஶதசஶம்கள் ங்கஷபேந்து தேஶன்றுகஷன்மன ? 

தகஶல்தக உறுப்பு அல்யது தநடி ண்தடஶப்பிரஶச லதய 
 

33. சசல்யஷன் உள்தர லபேம் அல் சபஶபேல்கதரபம் சசல்யஷன் இமந்ே 

பகுேஷகதர சஷதேத்து சலரிதற்றுலது .... 

தயதசஶதசஶம் 
 

34. எபே சசல் ...... தயதசஶதசஶம் சலடித்து சலரி லபேம். 

சஷதேலதடபம்தபஶது. 

 

35. சஷதேலதடந்ே சசல் பகுேஷகதர ேீணிப்பது ... 

தயதசஶதசஶம் சலடிக்தகில் உற்பத்ேஷஶகும் சநஶேஷகள். 

 

36. ேற்சகஶதயப் தபகள் னப்படுலது து? கஶணம் ? 

தயதசஶதசஶம். ேஶம் இபேக்கும் சசல்தயத் ேஶதன ேீணிக்கஷன்மன. 

 

37. சசல்யஷன் தசட்தடஶபிரஶசத்ேஷல் இதற, லட்ட அல்யது குச்சஷ லடிலம் 

சகஶண்டு கஶணப்படுலது ..... 

தட்தடஶகஶண்டிரிஶ 
 

38. தட்தடஶகஶண்டிரிஶதல சுற்மஷிபேப்பது .... 

புேத்ேஶல் ஆன இட்தடச் சவ்வு. 

 

39. தட்தடஶகஶண்டிரிஶலின் உட்சவ்வு  உட்புமஶக உபேலஶக்கும் லில் 

தபஶன்ம நீட்சஷின் சபர் ன்ன? 

கஷரிஸ்தட 
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40. சசல்யஷன் சுலஶசத்ேஷல் சபபேம்பங்கு லகஷத்து சக்ேஷத உபேலஶக்கும்  ஆற்மல் 

தம் னப்படுலது து? 

தட்தடஶகஶண்டிரிஶ 
 

41. சசல் சுலஶசத்ேயஷன் தபஶது ஆற்மதய ATP (அடிதனஶதசன் ட்த பஶஸ்தபட்) 

ன்னும் கூட்டுப் சபஶபேரஶக உபேலஶக்கஷ தசஷத்து தலப்பது து? 

தட்தடஶகஶண்டிரிஶ 
 

42. சசன்ட்ரிதஶல்கதர பற்மஷ லிரக்கரித்ேலர் ஶர்? ஆண்டு ? 

சவன்னிதக லுகஸ்சசக், 1897 

 

43. லியகு சசல்கரில் சசன்ட்ரிதஶல்கள்  ங்கு  ந்ே லடிலத்ேஷல் 

கஶணப்படுகஷன்மன? 

உட்கபேலிற்கு அபேகஷல் தண்ணி குறல் லடிலம். 

 

44. சசன்ட்ரிதஶல்கள் சசல் பிரிேயஷன் தபஶது ..... உபேலஶக்கஷச் சசல் பிரிேதய 

ேஷட்டஷடுகஷன்மன. 

கேஷர் இதற நஶர்கள், ஆஸ்ட்ல் உறுப்பு 
 

45. சசல்யஷன் ஷகவும் தம்பஶடு அதடந்ே சசல் தண்ணுறுப்பு து? 

உட்கபே 
 

46. சசல்யஷன் பணிகதர கட்டுப்படுத்துலது து? 

உட்கபே 
 

47. உட்கபேலின் சலரிப்பும படயத்ேஷன் சபர் ன்ன? 

உட்கபேப் படயம். 

 

48. உட்கபேலின் உள்தர கஶணப்படும் புதஶட்தடஶபிரஶசத் ேஷலத்ேஷன் சபர் 

ன்ன? 

உட்கபே பிரஶசம். 

 

49. என்மன் தல் என்மஶக அடுக்கப்பட்ட இதறகரஶன குதஶஶட்டின் 

லதயப்பின்னல்கள் ங்கு கஶணப்படுகஷன்மன ? 

உட்கபே பிரஶசத்ேஷன் தல் 
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50. உட்கபேணி சசல் பிரிேயஷன் தபஶது ..... ற்ம கஶயங்கரில் .... கஶணப்படும். 

சபரிேஶகவும், சஷமஷேஶகவும். 

 

51. சசல் அதப்பஶரர் னப்படுலது து? 

உட்கபேணி 
 

52. சசல்யஷன் நதடசபறும் லரர்சஷதே ஶற்மம் ற்றும் பஶம்பரிப் பண்புகதர 

கடத்துலது து? 

உட்கபே 
 

53. உட்கபே பிரஶசத்ேஷற்கும் தசட்தடஶபிரஶசத்ேஷற்கும் இதடத அனி 
பரிஶற்மம் சசய் உேவுலது து? 

உட்கபே படயம். 

 

54. சசல்கரின் சேஶகுப்பு .... னப்படும். 

ேஷசு 
 

55. லியங்கு ேஷசுலின் லதககல் ன்ன? 

பிேயீஷத் ேஷசு, கடத்தும் ேஷசு, இதணப்புத் ேஷசு, நம்புத் ேஷசு, ேதச ேஷசு. 

 

56. கடத்தும் ேஷசு து? 

இத்ேம். 

 

57. உறுப்புகரின் புமத்தேஶயஷலும் உடல் குறஷகரின் உட்புமத்ேஷலும் கஶணப்படும் 

ேஷசு து? 

பிேயீஷத் ேஷசு 
 

58. பிேயீஷத் ேஷசுலின் சஷமப்பம்சம் ன்ன? 

ேஷசுலின் சசல்கள் இதடசலரி இல்யஶல் ஷக சநபேக்கஶக 

அதந்ேஷபேப்பது ஆகும். 

 

59. பிேயீஷத் ேஷசுலின் லதககரின் ண்ணிக்தக ன்ன? 

7 

 

60. எபே லரிதசில் அதந்ே ேட்தடஶன சசல்கரின் சேஶகுப்பின் சபர் 

ன்ன? 

ேட்தட பிேயீஷம். 
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61. ேட்தட பிேயீஷத் ேஷசுக்கள் கஶணப்படும் இடம் து? 

கன்னத்ேஷன் உட்புமம் ற்றும் உடல் உறுப்புகரின் படயம். 

 

62. ேட்தட பிேயீஷத் ேஷசுலின் பணி ன்ன? 

பஶதுகஶத்ேல் ற்றும் ததீயஷல் உள்ர கஶற்று தண்ணதமகரில் 

லஶபக்கரின் பரிஶற்மத்ேஷற்கு உேவுேல். 

 

63. தூண் பிேயீஷத் ேஷசுலின் லடிலம் ன்ன? 

உஶன உபேதர லடிலம். 

 

64. தூண் பிேயீஷத்ேஷன் உட்கபே ங்கு கஶணப்படுகஷன்மன ? 

சசல்கரின் அடிில் பட்தட லடிலத்ேஷல். 

 

65. தூண் பிேஷயஷத் ேஷசு - .கஶ? 

சஷறுகுடயஷன் உட்புமச் சுலரில் கஶணப்படும் ேஷசு. 

 

66. தூண் பிேயீஷம் ேஷசுலின் பணி ன்ன? 

லிற்மஷன் சுலரில் சநஶேஷகதர சுத்ேல், சஷறுகுடயஷல் சசரிக்கப்பட்ட 

உணலிதன உமஷஞ்சுகஷன்மது. 

 

67. கனசது பிேஷயஷம் ேஷசு ங்கு கஶணப்படுகஷன்மன? 

குடல் ற்றும் நஶரஷல்யஶச் சுப்பிகரின் சுலர்கரில் கஶணப்படுகஷன்மன. 

 

68. கனசது பிேஷயஷம் ேஷசுலின் பணி ன்ன? 

சுத்ேல் ற்றும் சஷறுநீக குறஶய்கரின் று உமஷஞ்சுேல் பயம் நீத 

உமஷஞ்சப் பன்படுகஷமது, 

 

69. குறுிதற பிேயீஷம் ேஷசுலின் அதப்பு ன்ன? 

தூண் பிேயீஷம் தபஶன்று கஶணப்படும். சசல்கரின் லிரிம்பில் சஷமஷ 

புதஶட்தடஶபிரஶச நீட்சஷகரஶன குறுிதறகள் கஶணப்படும். 

 

70. குறுிதற பிேயீஷம் ேஷசு ங்கு கஶணப்படுகஷன்மன ? 

கஶற்றுக்குறல் அல்யது ட்க்கஷஶலின் உட்புமம். 

 

71. குறுிதற பிேயீஷம் ேஷசுலின் பணி ன்ன? 

சஷயஷஶக்கள் அதறலேன் பயம் பஶசு துகள் நீக்கப்படுகஷன்மன. 
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72. நஶசஷக்குறயஷன் உட்சுலரில் கஶணப்படும் ேஷசுலின் சபர் ன்ன? 

உணர்வு பிேயீஷம். (இத்ேஷசுலில் சசல்கள் சேஶடு உணர்வுக்குத் துயங்கும் 

லண்ணம் ஶறுபஶடு அதடந்துள்ரன.) 

 

73. கடத்தும் ேஷசுலின் பணி ன்ன? 

உணவுப்சபஶபேள், சுலஶச லஶபக்கள் கறஷவுப்சபஶபேட்கள் தபஶன்மலற்தம 

கடத்துகஷன்மன. 

 

74. ேஷலத் ேஷசு னப்படுலது ? 

கடத்தும் ேஷசு (இத்ேம்). 

 

75. இத்ேத்ேஷல் ....... பிரஶஸ்ஶ ற்றும் ..... இத்ே சசல்கள் உள்ரன. 

55%,45% 

 

76. ரித்தஶதசட்டுகள் னப்படுலது து? 

இத்ேச் சஷலப்பணுக்கள். 

 

77. யஷபெக்தகஶதசட்டுகள் னப்படுலது து? 

இத்ே சலள்தர அணுக்கள். 

 

78. த்தஶம்தபஶதசட்டுகள் னப்படுலது து? 

இத்ேத் ேட்டுகள். 

 

79. இத்ேத்ேஷல் லட்ட லடிலம் ற்றும் எபே புமம் குறஷந்தும் ற்சமஶபே புமம் 

குலிந்தும் கஶணப்படுலது .... 

இத்ே சஷலப்பணுக்கள். 

 

80. உட்கபே இல்யஶே இத்ே அணுக்கள் து? 

இத்ே சஷலப்பணுக்கள். 

 

81. இத்ே சஷலப்பணுக்கள் சகஶண்டுள்ர சுலஶச நஷமஷின் சபர் ன்ன ? 

வதீஶகுதரஶபின். (உட்கபேவுக்கு பேஷயஶக). 

 

82. இத்ே சஷலப்பணுக்கள் உபேலஶகும் இடம் து? 

லும்பு ஜ்தே. 
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83. இத்ே சஷலப்பணுக்கரின் ஆபட்கஶயம் வ்லரவு ? 

100 - 120 நஶட்கள். 

 

84. இத்ே சஷலப்பணுக்கரின் பக்கஷப் பணி ன்ன? 

ததீயஷயஷபேந்து ஆக்ழஷேதன உடயஷல் ல்யஶப் பஶகங்கலக்கும் டுத்து 

சசல்கஷமது. 

 

85. இத்ே சலள்தர அணுக்கரின் லடிலம் ற்றும் லண்ணம் ன்ன? 

நஷமஷகரற்ம எழுங்கற்ம லடிலம் சகஶண்டது. 

 

86. இத்ே சலள்தர அணுக்கள் ங்கு உற்பத்ேஷஶகஷன்மது? 

லும்பு ஜ்தே ற்றும் நஷணநீர்ச் சுப்பி 
 

87. இத்ே சலள்தர அணுக்கரின் ஆபட்கஶயம் ன்ன? 

2 அல்யது 3 லஶங்கள். 

 

88. இத்ே சலள்தர அணுக்கரின் பணி ன்ன? 

உடலுக்கு தநஶய் ேஷர்ப்புத் ேன்த ற்றும் கஶலல் பதடஶக இபேந்து 

உடலுக்கு உள்தர லபேம் தநஶய் உண்டஶக்கும் கஷபேஷகதர அறஷத்து உடதய 

பஶதுகஶக்கஷமது. 

 

89. இத்ே சசல்கரில் ஷகச்சஷமஷதல தல? 

இத்ேத் ேட்டுகள். 

 

90. இத்ேத் ேட்டுகரின் பணி ன்ன? 

இத்ேம் உதமேல். 

 

91. தட்ரிக்ஸ் ன்ம இதடீட்டு சபஶபேள்கதரக் சகஶண்ட ேஷசு து? 

இதணப்புத் ேஷசு. 

 

92. தட்ரிக்ழஷன் ேன்த ன்ன? 

சநகஷழ்வுத் ேன்தக் சகஶண்ட கூழ்த் ேஷலம். 

 

93. ேஷசுக்கரில் உள்ர சசல்கள் எழுங்கற்ம நஷதயிலும், இதடசலரிபடனும் 

கஶணப்படும் ேஷசு து? 

இதணப்புத் ேஷசு 
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94. இதணப்புத் ேஷசுலின் லதககள் ன்ன? 

சகஶழுப்புத் ேஷசு, ேஶங்கு ேஷசு 
 

95. சகஶழுப்புத் ேஷசுலில் ..... கஶணப்படுலேஷல்தய. 

சசல்யஷதடப் சபஶபேட்கள். 

 

96. சகஶழுப்புேஷசு ங்கு கஶணப்படுகஷமது? 

தேஶலுக்கு அடிில் ற்றும் உள்லறுப்புகலக்கு இதடில். 

 

97. ேஶங்கு ேஷசுலின் லதககள் ன்ன? 

குபேத்சேலும்புத் ேஷசு, லும்புத் ேஷசு,லதய இதணத் ேஷசு. 

 

98. சசல்கரின் இதடில் அகயஶன இதடசலரி சகஶண்ட ேஷசுலின் சபர் 

ன்ன? 

குபேத்சேலும்பு ேஷசு. 

 

99. குபேத்சேலும்பு ேஷசுலின் இதடில் ........ சபஶபேள்கள் உள்ரன. 

ஷபேதுலஶன ேஷட இதடீட்டு சபஶபேட்கள் 
 

100. குபேத்சேலும்பின் இதடீட்டு சபஶபேட்கள் ேனஶல் ஆனதல ? 

புேம், சர்க்கத. 

 

101. குபேத்சேலும்பு ேஷசு ங்கு கஶணப்படுகஷன்மன ? 

கஶது டல், பக்கு, பச்சுக்குறல், குல்லதர ஆகஷலற்மஷல். 

 

102. நம் உடதயத் ேஶங்கஷ உபேலம் சகஶடுக்கக் கூடி ேஷசுலின் சபர்  

ன்ன? 

லும்புத் ேஷசு 
 

103. லும்புத் ேஷசு ேனஶல் ஆனது ? 

கஶல்சஷம், பஶஸ்பஸ். 

 

104. லும்புகள் என்தமசஶன்று ....... ஆய இதணக்கப்பட்டுள்ரது. 

ேதச நஶண்கரஶல். 
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105. குதமந்ே அரவு இதடீட்டு சபஶபேட்கதர சகஶண்ட ேஷசு .... ஆகும் 

லும்புத் ேஷசு 
 

106. ேதச நஶண்கரின் ேன்த ன்ன? 

ீள் ேன்த உதடது. 

 

107. ேரர்ச்சஷஶன இதணப்பு ேஷசு து? 

லதய இதணப்புத் ேஷசு 
 

108. லதய இதணப்புத் ேஷசு ங்கு கஶணப்படுகஷன்மன ? 

நம்பு ற்றும் லும்பு க்தககதரச்சுற்மஷபம், இத்ே குறஶய்கள். 

 

109. லதய இதணப்புத் ேஷசுலின் பணி ன்ன? 

உறுப்புகரின் உள் அதப்தபத் ேஶங்கவும், சஷதேந்ே ேஷசுக்கதரப் 

பழுது பஶர்க்கவும் பன்படுகஷமது. 

 

110. நம்பு சசல்கள்  ேனஶல் உபேலஶனது ? 

நஷபெஶன் னும் நம்பு நஶர்கரஶல். 

 

111. சேஶடு உணர்வுடன் கடத்தும் ேஷமன் சபற்ம ேஷசு து? 

நம்புத் ேஷசு 
 

112. நம்புத் ேஷசுக்கள் கஶணப்படும் இடங்கள் து? 

பதர, ேண்டு லடம், நம்புகள். 

 

113. நம்பு ண்டயத்ேஷன் அடிப்பதட அயகு து? 

நம்பு சசல். 

 

114. நம்பு சசல்யஷன் உடல் ... னப்படுகஷமது 

தசட்டஶன் 
 

115. நம்பு சசல்யஷல் உள்ர தசட்டஶனின் புதஶட்டஶபிரஶசத்ேஷன்  

கஶணப்படும் கபேப்பு துகள்கரின் சபர் ன்ன? 

நஷழல் 
 

116. தசட்டஶனின் கஷதரகள் சபர் ன்ன? 

சடன்ஶன் 
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117. சடன்தட்டுகள் ன்மஶல் ன்ன? 

சடன்ஶனின் கஷதரகள். 

 

118. தசட்டஶனின் லஶல்பகுேஷ ..... னப்படுகஷமது 

ஆக்ழஶன். 

 

119. ேதச ேஷசுக்கள் ....... ஆல் ஆனதல 

நீண்ட சசல்கள். 

 

120. ேதச நஶர்கள் ன்மஶல் ன்ன? 

ேதச ேஷசுலின் நீண்ட சசல்கள். 

 

121. ேதச ேஷசுலின் பணி ன்ன? 

உடல் இக்கம் 
 

122. ேதச நஶர்கள் ேனஶல் ஆனது ? 

சுபேங்கும் புேம் 
 

123. ேதச ேஷசுலின் லதககள் ன்ன? 

லரித்ேதச. லரிற்ம ேதச. இே ேதச. 

 

124. லும்புடன் இதணந்து ேதசகள் ..... னப்படும். 

லரித்ேதசகள். 

 

125. லரித் ேதசகரின் லடிலம் ன்ன ? 

எவ்சலஶபே இதறகதரபம் நீண்ட பக்கத்ேஷற்கு இதணஶகவும், 

உபேதர லடிலஶகவுல், குறுக்கு லரிகலடன் கஶணப்படும். 

 

126. லரித்ேதச சசல்கரின் உட்கபேதல சூழ்ந்துள்ர படயத்ேஷன் சபர்  

ன்ன? 

சஶர்தகஶயஶ. 

 

127. நம் லிபேப்பத்ேஷற்தகற்ப சசல்படும் ேதச து? 

லரித்ேதச (இக்கு ேதச). 
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128. சசல்சுலரில் ன்னற்ம உட்கபேக்கதர சகஶண்ட ேஷசு து? 

லரிேதச 
 

129. ............... ேஷசுக்கரின் சசல்கதர இதணந்து ேகடு தபஶன்ம ேதச  

கஶணப்படும். 

லரிற்ம ேதசகள். 

 

130. லரிற்ம ேதசகள் கஶணப்படும் இடம் து? 

உணவுக்குறல், சஷறுநீகப்தப, ற்றும் பிம உள்லறுப்புகரின் சுலர் 
 

131. நது லிபேப்பத்ேஷற்தகற்ப சசல்படஶே ேதசகள் ... னப்படும் 

இங்கு ேதச 
 

132. லரிற்ம ேதசின் தலறு சபர் ன்ன 

இங்கு ேதச 
 

133. அதப்பில் லரி ற்றும் லரிற்ம ேதசகள் எத்ேஷபேக்கும் ேதசகள்......  

ஆகும் 

இே ேதசகள். 

 

134. இே ேதசகரின் ண்ணற்ம உட்கபேக்கள் ....... கஶணப்படுகஷன்மன. 

சசல்யஷன் தத்ேஷல். 

 

135. இேத் ேதசகரின் லரிகரின் நஷமம் ன்ன? 

கபேத ற்றும் சலரிமஷ ஞ்சள் கயந்ே நஷமம். 

 

136. கண், கஶது, ததீல் ......... ேஷசுக்கரஶல் ஆனது . 

பிேயீஷத் ேஷசு, இதணப்புத் ேஷசு, நம்புத் ேஷசு ற்றும் ேதச ேஷசு. 

 

137. கண் தகஶரம் த்ேதன அடுக்குகரஶல் ஆனது? 

3 

 

138. கண் தகஶரத்ேஷன் லிறஷ சலண் படயத்ேஷன் சபர் ன்ன? 

ஸ்கஷரிஶ 
 

139. லிறஷடிக் கபேம்படயத்ேஷன் சபர் ன்ன? 

நடு அடுக்கு 
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140. கண்ணில் உள் அடுக்கஷன் சபர் ன்ன? 

சட்டினஶ 
 

141. ஸ்கஷரிஶ கண்ணின் .................. ேலி தன இடங்கரில் சலண்த  

நஷமஶக கஶணப்படுகஷன்மது. 

பன்பகுேஷ 
 

142. லிறஷடிக் கபேம்படயத்ேஷல் உள்ர இத்ேத்ேஷன் ேன்த ன்ன? 

சசமஷவுஷக்க அடர்ந்ே நஷமஷகதரக் சகஶண்டது. 

 

143. லிறஷடிக் கபேம்படயத்ேஷன் பணி ன்ன? 

லிறஷின் பன் பகுேஷில் உள்ர சஷயஷரி உறுப்பிதனபம், ரிஸ் னும் 

எரிக் குறுக்கு அதப்பிதனபம் லிறஷ சயன்தசபம் உபேலஶக்குகஷமது. 

 

144. கண்பஶதல துலஶம் ங்குள்ரது ? 

ரிஸ்க்கு நடுலில். 

 

145. லிறஷத்ேஷத ங்குள்ரது 

உள் அடுக்கு 
 

146. கண்ணின் உணர்வுள்ர பகுேஷ து? 

உள் அடுக்கு 
 

147. லிறஷேஷதில் உள்ர எரி ற்புதட இபே லதக சசல்கரின் சபர்  

ன்ன? 

உபேதர ற்றும் கூம்பு சசல்கள். 

 

148. உபேதர சசல்கரின் பன் ன்ன? 

பய லிே எரிகதரப் பஶர்க்கப் பன்படுகஷமது. 

 

149. நஷமத்தே உணஶே லிறஷ சசல்கள் ...... ஆகும் 

உபேதர சசல்கள். 

 

150. கூர்ந்து பஶர்க்கவும்(ஊசஷில் தல் தகஶர்க்கும்தபஶது, படிக்கும் தபஶது),  

நஷமங்கதரப் பஶர்க்கவும் உேவும் சசல்கள் ...... ஆகும் 

கூம்பு சசல்கள். 
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151. கூம்பு சசல்கள் அேஷகஶக உள்ரப் பகுேஷ து? 

லிறஷத்ேஷதில் உள்ர ஃதபஶபிஶ அல்யது ஞ்சள் ேஶனம் பகுேஷ. 
 

152. லிறஷலில்தய (லிறஷ சயன்சஷன்) அதப்பு ற்றும் ேன்த ன்ன? 

எரி ஊடுறுவும் ேன்த அற்மது, எபே புமபம் குலிந்து ீள்ேன்த  

உதடது. 

 

153. லிறஷலில்தய .... ேதசகலடன் ேதசநஶர்கரஶல்  

இதணக்கப்பட்டுள்ரது. 

சஷயஷரித்ேதசகள். 

 

154. சலறஷ சலண்படயத்ேஷற்கும், லிறஷ சயன்சஷற்கும் இதடில் உள்ர  

ேஷலத்ேஷன் சபர் ன்ன? 

லிறஷபன் அதமத் ேஷலம். 

 

155. லிறஷபன் அதமத் ேஷலத்ேஷன் ேன்த ன்ன? 

சேரிலஶன நீர்த்ே ேஷலம். 

 

156. லிறஷத்ேஷதக்கும், லிறஷ சயன்சுக்கும் இதடத உள்ர ேஷலத்ேஷன்
 சபர் ன்ன? 

லிறஷ பின் அதமத் ேஷலம். 

 

157. லிறஷ பின் அதமத் ேஷலத்ேஷன் ேன்த ன்ன? 

அடர்த்ேஷதக் சகஶண்டது. 

 

158. லிறஷ பின் அதமத் ேஷலத்ேஷன் பணி ன்ன? 

தகஶர லடிலத்தே கண் சேஶடர்ந்து தலத்துக்சகஶள்லேஷலும், லிறஷில்  

பின்பம் அதக்கவும் பன்படுகஷமது. 

 

159. உடயஷன் பல்தலறு உறுப்புகதரஶ என்மஶக தசர்ந்து சபஶதுலஶன எபே  

தலதயத ட்டுத சசய்லது .... 

உறுப்பு ண்டயம். 

 

160. லரர்சஷதே ஶற்மத்ேஷனஶல் உபேலஶகும் கறஷவுப்சபஶபேட்கதர  

இத்ேத்ேஷயஷபேந்து பிரித்து சலரிதற்றும் தலதயத சசய்லது ......  

ண்டயம்   கறஷவு நீக்க ண்டயம். 
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161. கறஷவு நீக்க ண்டயத்ேஷன் பக்கஷப் பணி ன்ன? 

தநட்ேன் கறஷவுகதர சலரிதற்றுேல். 

 

162. பஶலூட்டிகரின் கறஷவு நீக்க ண்டயத்ேஷல் உள்ர உறுப்புகள் ஶதல? 

ஏர் இதணச் சஷறுநீகங்கள், சஷறுநீகக் குறஶய்கள் ற்றும் சஷறுநீகப் 

தப. 

 

163. சஷறுநீகங்கள் ங்கு அதந்துள்ரன ? 

பதுகுப்புமத்ேஷல் பதுசகலும்பிற்கு அபேகஷல் லிற்றுப் பின் பகுேஷில் 

பக்கத்ேஷற்கு என்மஶக அதந்துள்ரன. 

 

164. கல்லீல் இபேப்பேஶல் ...... பக்க சஷறுநீகம் சற்று கஸறஷமங்கஷ கஶணப்படும். 

லயப்பக்கம். 

 

165. சஷறுநீகம் ..... பக்கம் குலிந்தும் ..... குறஷந்தும் கஶணப்படும். 

சலரிபுமம்,உட்புமம்.. 

 

166. சஷறுநீகத்ேஷன் குறஷந்து கஶணப்படும் பகுேஷின் சபர் ன்ன? 

தவதயஸ் 
 

167. சஷமஷநீகத்ேஷன் நீள்சலட்டுத் தேஶற்மத்ேஷல் கஶணப்படும் கஶர்சடக்ஸ்  

பகுேஷின் நஷமம் ன்ன? 

கபேஞ்சஷலப்பு நஷமம் 
 

168. சஷறுநீகத்ேஷன் சலரிமஷ உட்பகுேஷ ...... ஈகும். 

சடுல்யஶ. 

 

169. நீண்ட கூம்பு லடிலப் பிஷடுகள் ங்கு கஶணப்படுகஷன்மன? 

சடுல்யஶ. 

 

170. இபே பிஷடுகலக்கு இதடிலுள்ர பகுேஷ .... ஆகும் 

சபல்லிஸ் 
 

171. சபல்லிழஷற்கு இதடில் கஶணப்படும் கஷண்ணம் தபஶன்ம இதடசலரி  
..... னப்படும். 

கஶயஷசஸ் 
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172. சஷறுநீகத்ேஷல் சநப்ஶன்கள் ங்கு கஶணப்படுகஷன்மன ? 

கஶர்சடக்ஸ் ற்றும் சடுல்யஶ  பகுேஷில். 

 

173. சஷறுநீகத்ேஷன் அடிப்பதட அயகு து? 

சநப்ஶன்கள் 
 

174. இத்ேத்ேஷன் நடுநஷதயத்ேன்தத பஶரிப்பது து? 

சஷறுநீகம் 
 

175. இத்ேத்ேஷன் pH அரதல நஷதய நஷறுத்துலது து? 

சஷறுநீகம் 
 

176. உடயஷன் நீர் சநஷதயத எழுங்கு படுத்துலது து? 

சஷறுநீகம் 
 

177. உடயஷன் சநஷதய ன்மஶல் ன்ன? 

உடயஷன் உள் சூழ்நஷதயத ஶமஶல் தலத்ேஷபேத்ேல். 

 

178. உடல் சநஷதய கபேத்ேஷதன பேயஷல் கூமஷலர் ஶர்? ஆண்டு ? 

கஷரஶட்சபர்னஶர்ட் (1957, பிஶன்ஸ்). 

 

179. உடயஷன் சலப்ப நஷதய ......... சசல் பதமகரினஶல் ஶமஶல்  

பஶர்த்துக்சகஶள்ரப்படுகஷமது. 

பறக்க லறக்கம், உடற்சசல். 

 
180. உடயஷன் சநஷதய பஶரிப்பதல தல? 

பஶலூட்டிகள். 

 

181. உடல் சநஷதய கஶத்ேலுக்கு .கஶ? 

இத்ேத்ேஷல் குலக்தகஶஸ் (சர்க்கதின்) அரதலக் கட்டுபடுத்துேல். 

 

182. இத்ேத்ேஷல் குலக்தகஶஸ் (சர்க்கதின்) அரதலக் கட்டுபடுத்ே  

உேலிபுரிபம் வஶர்தஶன்கரின் ண்ணிக்தக ? 

மக்குதம 6 
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183. இத்ேத்ேஷல் குலக்தகஶஸ்  அரவு அேஷகஶகும் தபஶது ...... சுந்து  

சர்க்கதின் குதமக்கப்படுகஷமது. 

இன்சுயஷன் 
 

184. இத்ேத்ேஷல் குலக்தகஶஸ் அரவுக் குதமபம்தபஶது........ சுந்து  

சர்க்கதின் அரவு அேஷகப்படுத்ேப்படுகஷன்மது. 

குலக்ககஶன். 

 

185. குலக்ககஶன் சுப்பேன் பன் ன்ன? 

தசஷப்பில் உள்ர கஷதரக்தகஶேன் குலக்தகஶழஶக ஶற்மப்பட்டு 

இத்ேத்ேஷல் உள்ர  குலக்தகஶழஷன் அரவு சநஷதயப் 

படுத்ேப்படுகஷமது. 

 

186. சசல் சுலஶசஷத்ேல் ன்மஶல் ன்ன? 

கரி பயக்கூறுகதர ஆக்ழஷேதனற்மம் சசய்து தலேஷ ஆற்மதயப் 

சபறுேல். (உிர் தலேஷில் ஶற்மம்) 

 

187. சசல் சுலஶசஷத்ேயஷன் தபஶது சபமப்படும் தலேஷ ஆற்மல் .........  

உபேலஶக்குகஷமது 

ATP - அடிதனஶதசன் - ட்தபஶஸ்தபட். 

 

188. ஆக்ழஷேதனப் பன்படுத்ேஷ நதடசபறும் சுலஶசம் .... னப்படும். 

கஶற்று சுலஶசம் (aerobic respiration) 

 

189. ஆக்ழஷேதனப் பன்படுத்ேஷ நதடசபறும் சுலஶசம் .... னப்படும். 

கஶற்மஷல்யஶச் சுலஶசம். (anaerobic respiration) 

 

190. கஶற்மஷல்யஶச் சுலஶசம் .... னப்படுகஷமது 

சநஶேஷத்ேல். 

 

191. தண்ணுிரிகள் பன்படுத்தும் சுலஶசம் ....... ஆகும் 

கஶற்மஷல்யஶச் சுலஶசம். 

 

192. ATP பயக்கூறுகள் .... சுலஶசத்ேஷன் தபஶது உபேலஶக்கப்படுகஷமது 

கஶற்மஷல்யஶச் சுலஶசம். 
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193. கஶற்மஷல்யஶச் சுலஶசம் - .கஶ? 

பஶக்டீரிஶ, ஈஸ்டு 
 

194. சட்டபஶல் ம்சஶறஷச் சசஶல் ? சபஶபேள் ன்ன? 

கஷதக்கம், ஶற்மம் 
 

195. உிரினங்கரில் உடயஷல் நதடசபறும் ஆற்மல் சலரிீடு, ஆற்மதயப்  

பன்படுத்துேல், ஆற்மல் பரிஶற்மம் ஆகஷதலகதர உல்ரடக்கஷ 

உிர் தலேஷல் நஷகழ்லின் சபர் ன்ன? 

லரர்சஷதே ஶற்மம். 

 

196. லரர்சஷதே ஶற்மத்ேஷன் இபே நஷதயகள் ன்ன? 

லரர்ச்சஷ ஶற்மம், சஷதே ஶற்மம் 
 

197. சசரிக்கப்பட்ட உணலின் பயம் சபமப்படும் ரி சபஶபேள்கரில்  

இபேந்து சசல்கள் சசல்லூட்டப் சபஶபேள்கதர 

உபேலஶக்கஷக்சகஶள்லம்தபஶது நதடசபறும் சசல்கரின் சேஶகுப்பு 

....... னப்படும் 

லரர்ச்சஷ ஶற்மம். 

 

198. லரர்ச்சஷ ஶற்மத்ேஷன் தபஶது ..... சலரிலபேலேஷல்தய. 

சலப்பம். 

 

199. லரர்ச்சஷ ஶற்மம் - .கஶ? 

குலக்தகஶஸ் - கஷதரக்தகஶேன், சர்க்கத 
 

200. அஷதனஶ அஷயம் - சநஶேஷகள், வஶர்தஶன்கள், புேங்கள் 

சகஶழுப்பு அஷயங்கள் - சகஶயஸ்ட்ஶல், ஸ்டீஶய்கள். 

 

201. உணலின் பயம் சபமப்படும் ரி கரிப் சபஶபேள்கள்  

சஷதேக்கப்பட்டு சசல்கரின் உடல் சசயஷல் சசலுக்கு தேதலஶன 

ஆற்மதய அரிப்பேற்கு நதடசபறும் சசல்கரின் சேஶகுப்பின் சபர் 

ன்ன? 

சஷதே ஶற்மம். 
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202. சஷதே ஶற்மம் - .கஶ? 

குலக்தகஶஸ் - கஶர்பன் - தட- ஆக்தழடு, நீர், சலப்ப ஆற்மல். 

 

203. புேங்கள் - அஷதனஶ அஷயம் 

சகஶழுப்பு - கஷரிசஶல், சகஶழுப்பு அஷயம். 

 

204. லரர்ச்சஷதே ஶற்மம் ற்றும் சஷதே ஶற்மம் ஶமஷ ஶமஷ நஷகழும்தபஶது  

....... சபறுகஷமது 

உடற்சசயஷல் சநஷதய 
 

205. லரர்சஷதேஶற்மம் லற்மஷக்கு கஶணஶக அதகஷன்மது ? 

இக்கம். லரர்ச்சஷ, ேஷசு ஶற்மங்க, பழுது பஶர்த்ேல், அனி 
சநஷதயதப் பஶரித்ேல். 

 

206. ஆம்பத்ேஷல் றுலது தபஶன்று இபேந்ே னிேனின் கஶல்கள் ..... பயம்  

நடக்கவும், ஏடவும் ற்மலதகில் அதந்துள்ரன. 

றுேகலதவு. 

 

207. சஷமகடித்தும் பமக்கும் எத பஶலூட்டிினம் து? 

சலௌலஶல். 

 

208. சலௌலஶயஷன் இமக்தககள் ....... ஆல் ஆனதல. 

ேதச டிப்புகள். 

 

209. இந்ேஷஶலில் பஶதயலனக் கஶடுகள் (லமண்ட கஶடுகள்) கஶணப்படும்  

பகுேஷ து? 

இஶேஸ்ேஶன், பஞ்சஶப், அரிஶனஶலின் சேன்பகுேஷ 
 

210. இந்ேஷஶலில் இதயபேஷர்கஶடுகள் கஶணப்படும் பகுேஷ து? 

ேபீகற்ப பகுேஷ. 
 

211. இந்ேஷஶலில் சலப்ப ண்டயப் பசுதஶமஶக் கஶடுகள் கஶணப்படும்  

பகுேஷ து? 

தற்குத் சேஶடர்ச்சஷ தயகள், லடகஷறக்கு தயப்பகுேஷகள், 

இதய அடிலஶம். 
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212. இந்ேஷஶலில் தயக்கஶடுகள் கஶணப்படும் பகுேஷ து? 

இதய, சேன்னிந்ேஷஶ 
 

213. இந்ேஷஶலில் அதயிதடக்கஶடுகள் கஶணப்படும் பகுேஷ து? 

கங்தக, கஶநேஷ, கறஷபகப்பகுேஷகள். 

 

214. கஶடுகள் சபபேக்கம் ன்மஶல் ன்ன? 

புேஷ ங்கள் நடப்படுலது. 

 

215. இந்ேஷஶலில் சபேஶக் கஶடுகள் ேஷட்டம் சேஶடங்கப்பட்ட ஆண்டு ? 

1976 

 

216. சபேஶக் கஶடுகள் ேஷட்டத்ேஷன் தநஶக்கம் ன்ன? 

இற்தக லரங்கதர தம்படுத்துேல், பன்படஶே நஷயங்கரில் 

கஶடுகதர உபேலஶக்குேல். 

 

217. தலரஶண் பிபேடன் இதணந்து, தலரஶண் நஷயங்கரின்  

ல்தயகரிலும் ேனிஶர் நஷயங்கரில் ஏங்கரிலும் ங்கதர 

நடுலது ....... ஆகும். 

தலரஶண் கஶடுகள் ேஷட்டம் 
 

218. இந்ேஷஶலில் உள்ர ேஶல லதககரின் ண்ணிக்தக : 

பூக்கும் ேஶலங்கள் 
15,000 

 

பஶசஷினங்கள் 

1,676 

 

படர்ேஶலங்கள் 

1,940 

 

பூஞ்தசகள் 

12,480 

 

ேஷமந்ே லிதேத் ேஶலங்கள் 

64 
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பிரிதஶதபட்டுகள் 

2,843 

 

சடரிதடஶஃதபட்கள் 

1,012 

 

219. இந்ேஷஶலில் உள்ர ேஶல ண்டயங்கரின் ண்ணிக்தக ன்ன? 

8 

 

220. இந்ேஷஶலில் உள்ர லியங்கஷனங்கள் ....... சஷற்மஷனங்கதரச் \ 

சஶர்ந்ேதல 
81251 

 

221. உயக லியங்கஷனங்கரில் இந்ேஷஶலில் உள்ர சேலேீம் ? 

6.67% 

 

222. இந்ேஷஶலில் உள்ர லியங்கஷன லதககரின் ண்ணிக்தக 

பூச்சஷகள் 

60,000 

 

சல்லுடயஷகள் 

5,000 

 

பஶலூட்டிகள் 

372 

 

பமதலகள் 

1,228 

 

ஊர்லன 

446 

 

இபேலஶழ்லிகள் 

204 

 

ீன்கள் 

2,546 
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223. டதனஶசர் ம்சஶறஷச்சசஶல் ? சபஶபேள் ன்ன? 

கஷதக்கம், பங்கஶன பல்யஷகள் 
 

224. புயஷகள் பஶதுகஶப்புத் ேஷட்டம் - ஆண்டு ? 

01/04/1973 

 

225. இந்ேஷ ஶதனகரின் அமஷலில் சபர் ன்ன? 

யஷஃபஶஸ் தக்ழஷஸ் 
 

226. இந்ேஷ கஶண்டஶஷபேகங்கள் அல்யஶே எற்தமக் சகஶம்பன் –  

அமஷலில் சபர் ன்ன? 

ததனஶ பனிகஶர்ஷஸ் 
 

227. கஶண்டஶஷபேகங்கலக்கஶன புனதப்புத் ேஷட்டம் தற்சகஶள்ரப்பட்ட  

இடம் து? 

துத்லஶ தேசஷப் பூங்கஶ 
 

228. சஷங்கங்கள் புனதப்பிற்கஶன ந்ேஶண்டு ேஷட்டம் தற்சகஶள்ரப்பட்ட  

இடம் து? ஆண்டு ? 

குேஶத் கஷர் லனலியங்கு சணஶயம், 1972 

 

229. பேதய பஶதுகஶப்பு ேஷட்டம் - ஆண்டு ? 

1975 

 

230. நன்னரீ் லஶழ் பேதய - அமஷலில் சபர் ன்ன? 

குதஶதகஶதடயஸ் பஶலுஸ்ட்ரிஸ் 
 

231. உலர்நீர் லஶழ் பேதய - அமஷலில் சபர் ? 

கஷரிழஷதடயஸ் தபஶதஶழஸ் 
 

232. அரி இனஶன கஶரில் - அமஷலில் சபர் ? 

கஷஶலிஶயஷஸ் தகஞ்சடிடக்கஸ் 
 

233. NGC ன்மஶல் ன்ன? 

National Green corps.. (தேசஷ பசுதப் பதட) 
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234. இந்ேஷஶலில் ஆயஷலர் ரிட்யஷ ஆதகரின் இனப்சபபேக்க இடம் து? 

எடிழஶ கடற்கத. 

 

235. தேசஷப் பறம் து? 

ஶம்பறம் 
 

236. தேசஷ யர் து ? 

ேஶத யர் 
 

237. தேசஷ ம் து? 

ஆயம் 
 

238. தேசஷப் பஶம்பரி லியங்கு து? 

ஶதன 
 

239. பபேந்து அயகு ஆதகரின் இனசபபேக்க இடம் து? 

ேஷறக கடற்கத 
 

240. ேஷழ்நஶடு : 

ஶநஷய ம் 

பதன ம் 
 

ஶநஷய பமதல  

கேப்புமஶ 
 

ஶநஷய லியங்கு 

லதஶடு 
 

ஶநஷய யர் 

சசங்கஶந்ேள் 
 

241. சஷலப்பு புள்ரிலிலப் புத்ேகத்தேப் பஶதுகஶக்கும் அதப்பு து? 

IUCN - இற்தக லரங்கதரபம் பஶதுகஶப்பேற்கஶன சர்லதேச 

கூட்டதப்பு. 

 

 

 

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 நஶள் : 22/10/2017     கயஶஷன் லிதேகள் லஶட்சப் குழு 

 

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

 

242. சஷலப்பு புள்ரிலிலப் புத்ேகத்ேஷன் பன் ன்ன? 

லிரிம்பு நஷதயில் லஶழும் சஷற்மஷனங்கள் அல்யது அறஷபம் நஷதயில் 

உள்ர லியங்குகள் பற்மஷ பேஷவுகதரக் சகஶண்டிபேக்கும். 

 

243. 2000 ஆண்டுகலக்கு பன்தப லியங்குகரின் பபேலக்கஶய  

இடப்சபர்தலக் கண்டமஷந்ேலர் ஶர்? 

அரிஸ்டஶடில். 

 

244. பஶதுகஶப்பு, இனலிபேத்ேஷ தபஶன் கஶணங்கலக்கஶக இடப் சபர்வு  

சசய்லது ..... ஆகும் 

லயதச தபஶேல் 
 

245. பமதல னித்ன் னப்படுபலர் ஶர்? 

பமதல லல்லுநர் பதனலர் சலீம் அயஷ (1896 - 1987) 

 

246. பஶதயலன சலட்டுகஷரிப்பூச்சஷகரின் சபபேந்ேஷள் கூட்டத்ேஷல் உள்ர  

பூச்சஷகரின் ன்ணிக்தக ன்ன? 

50,000 ஷல்யஷன் 
 

247. சஶயன் ீன்கள் இனப்சபபேக்கத்ேஷற்கஶக கடயஷயஷபேந்து நன்னதீ  

தநஶக்கஷ ......... லத பணிக்கஷன்மன 

1,500 தல்கள் (2,500 கஷ.ீ) 

 

248. இனப்சபபேக்கத்ேஷற்கஶக 8 லஶங்கரில் 1,250 தல்கள் (2,000 கஷ.ீ)  

பணிக்கும் ஆதகள் ங்குள்ரன ? 

பிதசஷல் 
 

249. பஶலூட்டிகரின் நீண்ட தூம் இடம் சபபேம் உிரினம் து? 

லட அசரிக்கஶலிலுள்ர பஶன் தேஶன ஶன்கள் (3,700 தல்கள் 

(5000 கஷ.ஷ)) 
 

250. உிர்ப்பன் இறப்பு ன்மஶல் ன்ன? 

எபே சஷற்மஷனம் லஶழ்லேற்குத் தேதலஶன லஶறஷடம் அறஷக்கப்படுேல் 

அல்யது அக்குமஷப்பிட்ட சஷற்மஷனம் அறஷக்கப்படுேல். 
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251. சணஶயம் ற்றும் லியங்குகள் : 

பண்டந்துதம ற்றும் கரக்கஶடு சணஶயம் (புயஷகள் தசகம்) -

ேஷபேசநல்தலயஷ ஶலட்டம் 

சஷங்கலஶல் குங்கு, புயஷ 
 

ேஷபேலில்யஷப்புத்தூர் சணஶயம் (புயஷகள்) - லிபேதுநகர் ஶலட்டம் 

கஶட்டு அணில், குதல ஶன் 
 

தலடந்ேஶங்கல் சணஶயம் (பமதலகள்) - கஶஞ்சஷபும் ஶலட்டம் 

கடற்பமதல, சஶம்பல் நஶத 
 

பதுதயச் சணஶயம் (புயஷகள் தசகம்) - நீயகஷரி தய 

ஶதன, கஶட்டு பேது, யங்கூர் 
 

லிஶயஷதயச் சணஶயம் (ில்கள்) - ேஷபேச்சஷ ஶலட்டம் 

கஶட்டு ில் 
 

தகஶடிக்கத சணஶயம்  - நஶகப்பட்டிணம் ஶலட்டம் 

புள்ரிஶன்,கடி 
 

252. சணஶயம் ன்மஶல் ன்ன? 

லியங்குகதர நல்ய பதமில் பஶதுகஶத்துப் பஶரிக்கும் இடம். 

 

253. தேசஷப் பூங்கஶக்கள் ன்மஶல் ன்ன? 

இற்தகஶன சுற்றுச்சூறதயஶடு லன உிரிகதரப் பஶதுகஶக்கும் 

சபஶபேட்டு அர்ப்பணம் சசய்ப்பட்ட நஷயப்பப்பு. 

 

254. இந்ேஷஶலில் உள்ர சணஶயங்கரின் ண்ணிக்தக ? 

500 

 

255. இந்ேஷஶலில் உள்ர தேசஷப் பூங்கஶக்கரின் ண்ணிக்தக ? 

89 

 

256. தேசஷப் பூங்கஶக்கள் ற்றும் லியங்குகள் : 

பந்ேஷப்பூர் தேசஷப்பூங்கஶ- தசூர்- கர்நஶடகஶ 

ஶதன, சஷறுத்தே, குதல ஶன், புயஷ, ஷரஶ ஶன் 
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கஶர்சபட் தேசஷப்பூங்கஶ - கஶர்லஶல், உ.பி 
நஶற்சகஶம்பு ஶன், ஶதன, புல்ரிஶன், புயஷ சலரிஶன் 
 

கஷர் தேசஷப்பூங்கஶ - ேஷனஶகர், குேஶத் 

ஆசஷச்சஷங்கம், சஷறுத்தே, கஶட்டுபன்மஷ, சஷங்கஶஶ சலரிஶன் 
 

கஶசஷங்கஶ தேசஷப்பூங்கஶ - தேஶர்வஶட், அஸ்ழஶம் 

ஶதன, எற்தமக் சகஶம்பு கஶண்டஶஷபேகம், கஶட்சடபேத, புயஷ, 
சஷறுத்தேப்புயஷ 
 

சபரிஶர் சணஶயம் - இடுக்கஷ, தகரஶ 

ஶதன, புள்ரிஶன், ஷரஶ ஶன், சலரிஶன், புயஷ, குதல ஶன். 

 

257. உயகத்ேஷல் உள்ய உிரினப் பன் இடங்கரின் ண்ணிக்தக ன்ன? 

12 

 

258. உிரிகள் பல்தலறு லதககள் கஶணப்படுலது ..... ஆகும் 

உிரினம் பன்ம் 
 

259. புயஷகலம் சஷங்கங்கலம் .... குடும்பத்தே சஶர்ந்தேதல 

பூதன (சபபேம்பூதனகள் னப்படுகஷமது) 

 

260. லனங்கரின் ந்து சபபேம்பூதன லதககதரக் சகஶண்டுள்ர எத  

நஶடு து? 

இந்ேஷஶ 
 

261. இந்ேஷஶலின் சபபேம்பூதனகள் தல? 

சஷங்கம், புயஷ, சஷறுத்தேபுயஷ, பனிச்சஷறுத்தே, தகக்கூட்ட சஷறுத்தே 
 

262. ேஷஷங்கய தலட்தடஶடுேதயத் ேதட சசய்க் கஶணஶிபேந்ே  

அதப்பு து? 

பசுத அதேஷ 
 

263. இப்பகுேஷின் சஷயப்பகுேஷகரில் ங்கதர சலட்டுலதே ேடுத்து  

நஷறுத்ேஷ அதப்பு து? 

சுந்ேர்யஶல் பகுகுணஶலினஶல் சேஶடங்கப்பட்ட சஷப்தகஶ இக்கம். 
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