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அறிவியல் 7ம் வகுப்பு – நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பபொருள்கள், அளவடீ்டியல் 

1. அணுக்களும், முலக்கூறுகளும் __________ என்னும் அலகொல் அளக்கப்படுகிறது 
நேந ோமீட்டர் 

2. 1 நநந ொைீட்டர் என்பது? 

10-9 மீட்டர் 
3. பபொருள்களின் நிமலகள் யொமவ? 

திண்மம், திரவம், வோயு 

4. பஞ்சு ஒரு __________ 
திடப்ப ோருள் 

5. பருப்பபொருளின் நொன்கொம் நிமல? 
 ிளோஸ்மோ 

6. பருப்பபொருளின் ஐந்தொம் நிமல? 
ஐன்ஸ்டின் கோண்டன்நேட் 

7. Compressed natural gas யில் இயங்கும் நபருந்துகள் எங்கு இயங்குகின்ற . 

படல்லி 

8. மூலக்கூறுகளுக்கு இமடநய உள்ள இமடபவளி ைிகவும் அதிகைொக இருப்பது? 
வோயு 

9. நம் வடீ்டில் உணவு சமைக்கும் நபொது அதன் வொசம  நவகைொக பரவ கொரணம்? 
முலக்கூறுக்கிடடநே உள்ள அதிக இடடபவளி, உேர்நவகம் 

10. குறிப்பிட்ட வடிவம் ைற்றும் பருை ளவு பகொண்டது? 
திண்மம் 

11. நீரின் பகொதிநிமல? 

100° C 
12. ப ிக்கட்டியின் உருகுநிமல? 

0° C 
13. திரவத்மத பவப்பப்படுத்தி ொல்? 

ஆவிேோதல் 

14. மூன்று நிமலயில் இருக்கும் ஓநர பபொருள்? 
ேீர் 

15. பரப்பளவின் அலகு? 
சதுர மீட்டர் 

16. 1 பெக்டர் என்பது? 

2.47 ஏக்கர் 
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17. 1 சதுரைீட்டர் என்பது? 

10.76 சதுர அடி 

18. பபொருள் ஒன்று அமடத்துக் பகொள்ளும் இடத்தின் அளவு? 
 ருமன் 

19. நீரின் க  அளமவ எவ்வொறு குறிப்பிடுகின்ற ? 

TMC 
20. அடர்த்தியின் அலகு? 

Kg/m3 
21. பொதரசத்தின் நிமற? 

13600 கிகி 
22. பொதரசத்தின் அடர்த்தி நீரின் அடர்த்திமயப் நபொல் __________ ைடங்கு 

13.6 
23. முழு அமலவிற்கு எடுத்துக் பகொள்ளும் நநரம்? 

அடலவு நேரம் 

24. ஒளி ஒரு வி ொடியில் __________ கி.ைி தூரம் பசல்லும் 

3 லட்சம் 

25. 1 வொ ியல் அலகு? 

149.6 மில்லிேன் கிநலோமீட்டர் 

26. ஒரு ஒளி ஆண்டு? 

9.46×1012 
27. சூரிய ிலிருந்து புவிமய வந்தமடய ஆகும் நநரம்? 

8 ேிமிடம் 20 வி ோடி அல்லது 500 வி ோடிகள் 

28. நீமர விட நலசொ  பபொருள் நீரில் __________ 
மிதக்கும் 

29. கலிலிநயொ எந்த நொட்மட நசர்ந்தவர்? 
இத்தோலி 

30. முதல் ஊசல் கடிகொரத்மத கண்டறிந்தவர்? 
கிறிஸ்டிேன் டைஜன்ஸ் 
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அறிவியல் 7ம் வகுப்பு இயக்கவியல், மனித உடல் அமமப்பு  

1. மின்னல் ப ோல்ட் என்றமைக்க ட்டவர்? 
உசேன் ச ோல்ட்  

2. 2008 ம் ஆண்டு  ீஜிங்கில் நமடப ற்ற ஒலிம் ிக் ப ோட்டியில் பவற்றி ப ற்றவர்? 

உசேன் ச ோல்ட்  

3. பவகம் என் து? 
கடந்த ததோலைவு/எடுத்துக் தகோண்ட சேரம் 

4. வோகனம் கடந்த பதோமலமவ அளவிட  யன் டும் கருவி? 
ஒசடோமிட்டர் 

5. வோகனத்தின் பவகத்மத அளவிட  யன் டுவது? 
சேகமோனி 

6. கோற்றின் பவகத்மத அளவிடும் கருவி? 
அனிசமோமீட்டர் 

7. இரு புள்ளிகளுக்கு இமடப் ட்ட மிகக் குமறந்த பநர்பகோட்டுத் பதோமலவு __________ எனப் டும் 
இடப்த யர்ச்ேி 

8. புவியீர்ப்பு முடுக்கம்? 

9.81 m/s2 
9. பதோங்கிப்  றத்தல் விமளயோட்டு விைோ நமடப றும் மோதம்? 

ஆகஸ்ட் - தேப்டம் ர் 

10. பதோங்கிப்  றத்தல் நமடப றும் இடம்? 
ஏைகிரி 

11. ஒரு வினோடியில் திமைபவகத்தில் ஏற் டும் மோற்றம்? 
முடுக்கம் 

12. ஒரு வினோடியில் அமடயும் இடப்ப யர்ச்ைி? 
திலேசேகம் 

13. உடலில் உள்ள எலும்புகள் எத்தமன? 

206 
14. உடலில் மிக கனமோன உறுப்பு எது? 

சதோல் 

15. நமது உடலில் உள்ள பதோலின் எமட? 

7 கிசைோ 
16. தமைமண்டலம் எத்தமன வமகப் டும்? 

3 
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17. ைித்த மருத்தவத்தின் தந்மத? 
அகத்தியர் 

18. ைித்த மருந்து தயோரிக்க ஏறக்குமறய __________ மூலிமககள் 

1200 
19. ப ோமிபயோ திமய அறிமுகப் டுத்தியவர்? 

ேோமுசேல் ஹோனிமன் 

20. இரத்ததில் உள்ள குளுக்பகோஸின் அளவு? 

80 - 120 மி.கி/தட.ைி 

21. குளுபகோஸின் அளமவ கட்டு டுத்துவது? 
இன்சுைின் 

22.  ோமல  ோதுகோக்கும் முமறமய கண்டறிந்தவர்? 
லூயி ோஸ்டியர் 

23. தமிழ்நோட்டில் பதோன்றிய மிகப்  ைமமயோன ஒரு ைிகிச்மை முமற? 
ஆயுர்சேதம் 

24. விந்தகம் உற் த்தி பைய்யும் ஆண் இனச்பைல்? 
ேிந்துதேல் 

25. அண்டகம் உற் த்தி பைய்யும் ப ண் இனச்பைல்? 
அண்டதேல் 
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7ம் வகுப்பு அறிவியல் – தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் - சுவாசித்தல், 
பருப்பபாருள்கள் மற்றும் அதன் தன்மமகள் 

1. நாம் ஒய்விலிருக்கும் பபாழுதும் இயக்கும் உறுப்புகள்? 
இதயம்,மூளை,சிறுநீரகம்,நுளரயரீல் 

2. நமது உடலின் அமைத்து பசயல்களுக்கு __________ அவசியம் 
ஆற்றல் 

3. உயிரிைங்களின் முக்கிய நிகழ்வு? 
சுவாசித்தல் 

4. சுவாசித்தல் எத்தமை வமகப்படும்? 

2 வளகப்படும் 

5. உயிர்வளியின் உதவியுடன் நமடபபறும் சுவாசம்? 
காற்றுச் சுவாசம் 

6. குளுக்ககாஸ் + உயிர்வளி கசர்ந்தால் கிமடப்பது? 
கரியமிலவாயு 

7. சர்க்கமரமய ஆல்கஹாலாக மாற்ற பயன்படுவது? 
பாக்டீரியா, பூஞ்ளச 

8. ஈஸ்ட் என்பது ஒரு பசல் __________ ஆகும் 
பூஞ்ளச 

9. காற்றில்லா சூழ்நிமலயில் சுவாசம் பசய்து __________ உற்பத்தி பசய்கின்றை 
ஆல்கஹால் 

10. சுவாசித்தல் ஒரு __________ நிகழ்ச்சி 
வவதியியல் நிகழ்ச்சி 

11. பகல் பபாழுதில் மட்டும் நமடபபறும் நிகழ்ச்சி? 
ஒைிச்வசர்க்ளக 

12. காற்று உள்ளிழுத்தல் மற்றும் பவளிகயற்றல் நிகழ்ச்சிகய __________ எைப்படும் 
மூச்சுவிடுதல் 

13. நுண்ணமறயின் சுவர்களில் __________ எைப்படும் 
இரத்தத் தந்துகிகள் 

14. தும்மல் வர காரணம்? 
தூசு, மகரந்தத்தூள் நாசிப்பள்ைத்தில் நுளைவதால் 

15. கதாலின் மூலமாக சுவாசம் பசய்வது? 
மண்புழு,அட்ளைப்புழுக்கள் 

16. ஐஸ் உருகுதல் ஒரு __________ மாற்றம் 
இயற்பியல் மாற்றம் 
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17. காப்பர் சல்கபட் கமரதல் என்பது ஒர் __________ மாற்றம் 
இயற்பியல் மாற்றம் 

18. பதங்கமாதலுக்கு உதாரணம்? 
கற்பூரம் 

19. திண்ம பபாருள் திரவமாக மாறும் நிகழ்வு? 
உருகுதல் 

20. நீர் பைிக்கட்டியாக மாறும் நிகழ்வு? 
உளறதல் 

21. கவதியியல் மாற்றத்திற்கு உதாரணம்? 
இரும்பு துருப்பிடித்தல் 

22. துரு என்பது ஒர் __________ 
புதிய இரசாயனப் பபாருள் 

23. பழங்களில் உள்ள வாசமை,நிறம்,மற்றும் சுமவக்கு காரணம்? 
ஃபினாலிக் வசர்மங்கள் 

24. பழங்கமள பவட்டிமவக்கும் பபாது பழுப்பாக நிறமாக மாற காரணம்? 
பமலானின் 

25. சிட்ரிக் அமிலம் + சமமயல் கசாடா கசர்க்கும் கபாது பவளிகயறும் வாயு? 
கார்பன் - ளை - ஆக்ளைடு 

26. பவள்ளி பாத்திரம் பளபளப்மப இழக்க காரணம்? 
சல்பர் 

27. இரும்பின் மீது துத்தநாகத்மதப் பூசுதல்? 
நாகமுலாம் பூசுதல் 

28. குளிர்பாைங்களின் உள்ள அமிலம் என்ை? 
கார்வபானிக் அமிலம் 

29. அசிடஸ் என்பது எந்த பமாழி வார்த்மத? 
இலத்தீன் 

30. அசிடஸ் பசால்லின் பபாருள்? 
புைிப்பு 

31. ஆக்ஸாலிக் அமிலம் எதில் உள்ளது? 
தக்காைி 

32. எரிகசாடா எை அமழக்கப்படுவது? 
வசாடியம் ளஹட்ராக்ளைடு 

33. அல்கலி என்பதின் பபாருள்? 
மரச்சாம்பல் 

34. பமக்ைசீியம் பால்மம் என்பது? 
பமக்னசீியம் ளஹட்ராக்ளைடு 

35. அமிலநீக்கி என்பது? 
பமக்னசீியம் ளஹட்ராக்ளைடு 
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36. பீட்ரூட் சாறு - காரத்தில் எந்த நிறத்மத பகாடுக்கிறது? 
பவைிர் மஞ்சள் 

37. லிட்மஸ் எதிலிருந்து தயாரிக்க படுகிறது? 
ளலக்கன்ஸ் 

38. மஞ்சள் ஒர் __________ நிறங்காட்டி 
இயற்ளக நிறங்காட்டி 

39. DNA என்பது? 

ஆக்ைி ரிவபா நியூக்ைிக் அமிலம் 

40. காபி ஒரு அமிலமா? காரமா? 
காரம் 

41. பகாழுப்பில் உள்ள அமிலம்? 
பகாழுப்பு அமிலம் 

42. மஹட்ராஞ்ஜியா கமக்கராமபலா என்ற பசடி நடுநிமல மண்ணில் எந்த நிறத்தில் பூ பூக்கும்? 
பவள்ளை 

43. உலகின் அதிக வலிமம மிக்க அமிலம்? 

HFSo3  
44. வயிற்றில் சுரக்கும் அமிலம்? 

HCl 
45. பசரிமாைமின்மமமயச் சரி பசய்ய பயன்படுத்தப்படுவது? 

பமக்னசீியா பால்மம் 

46. எறும்பு கடிமய சரி பசய்யப் பயன்படுவது? 
துத்தநாக்க் கார்பவனட் 

 
 
 
 
 
 
 
 

நன்றி ✍ 
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