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ஏழாம் வகுப்பு 

உயிரியல் 

 

1. மனித உடல் அமமப்பு மற்றும் இயக்கம் 

1. னித உடலயபம் லடீ்லடபம் ஒப்பிடும்பபது கபற 

ககடுக்கப்பட்டுள்ர தகலல்கள் சரிக கபருந்த லருலது 

குமப்பிடத்தக்கது 

2. கசங்கல் - கசல் 

3. கசங்கல், கயலல, இரும்பு – தசு 

4. சுலர் – உறுப்புகள் 

5. லடீு – னிதன் 

6. உிரினத்தன் நலயகள் 8 ஆகும் 

7. நம் உடயல் 10 உறுப்பு ண்டயங்கள் உள்ரன 

8. பதலுறுப்பு ண்டயம்  

9. பதல் உறுப்பு ண்டயத்தல் பதல், உபம், நகம், லிர்லலச் 

சுப்பிகள் ற்றும் எண்கெய் சுப்பிகள் பபன்மலல 

10. பதல் நது உடயன் க கனன உறுப்பகும் 

11. உடல் எலடில் ஏமக்குலம 7கபய பதல் உள்ரது 

12. பதல் என்பது ஒர் உெர் உறுப்பு இது நக்கு கதடு உெர்லல 

உெர்லதற்கு உதவுகமது 

13. உடயன் உள் உறுப்புகலரப்  பதுகக்கமது 

14. லிர்லலலச் சுப்பதன் பயம் இம்ண்டயம் ஒரு கறவு நீக்க 

உறுப்பக கசல்படுகமது 

15. லலட்டன் Dல தரிக்கமது 

16. கசரின ண்டயம் பய லலகன உெவுப்கபருள்கரின் கசரித்தல் 

இங்கு நலடகபறுகன்மன 

17. கசரிக்கப்பட்ட உெவு பயக்கூறுகள் உமஞ்சப்பட்ட இத்தத்தன் பயம் 

கடத்தப்படுகமது 

18. கசரிக்கப்படத உெவு கலரிபற்மப்படுகமது 

19. சுலச ண்டயம் கலரிியருந்து உிர் லரில (ஆக்ஸஜன்) 

எடுத்துக்ககண்டு (உட்சுலசம்) இத்த ஓட்டத்தன் பயம் பல்பலறு 

பகுதகளுக்குக் கடத்தப்படுகமது 

20. உெவுப் கபருள் எரிக்கப்படுலதற்கு உிர்லரி எனப்படுகமது 

21. இவ்லிலனின் பபது கரியலப கலரிபற்மப்படுகமது 

(கலரிச்சுலசம்) 
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22. எலும்புண்டயம் நது உடயன் எலும்புண்டயத்தல் எலும்புகள் பிம 

தசுக்கரயன குருத்கதலும்புகள் தலச நர்கள் பபன்மலல 

அலந்துள்ரன 

23. னிதஉடயல் 206 எலும்புகள் உள்ரன 

24. பட்டுகரல் இலெக்கப்பட்டு உடயற்கு ஒருலடிலத்லத தருகமது 

25. எலும்பு ண்டயம் நதுஉடயற்;கு லடிலத்லத அரிப்பபதடு, 

இக்கத்தற்கும் உதவுகமது 

26. உள்ளுருப்புகரன பலர,இதம், தலீல் பபன்மலற்லம 

பதுகக்கமது 

27. இத்தகலள்லரணுக்கள், இத்தசலப்பணுக்கள் ற்றும் 

இத்தத்தட்டுகள் பபன்மலல எலும்பு ஜ்லஜில் 

உருலக்கப்படுகன்மன 

28. தலச ண்டயம்: 

29. தலசண்டயம் பன்றுலலகன தலசகள் உள்ரன 

30. எலும்புத்தலசகள் (லரிபலடத்தலசகள்) கன்தலசகள் 

(லரிற்மதலசகள்) இதத் தலசகள் 

31. எலும்புத்தலசகள்என்பது எலும்புகளுடன் இலெக்;கப்பட்டுள்ரன 

32. கன்தலசகள் என்பது இத்தக்குறய்கரின் சுலர்கரிலும் உள்ரடீற்ம 

உறுப்;புகரன இலப்லப குடல் பபன்மலற்மன் சுலர்கரிலும் 

கெப்படுகன்மன. 

33. இதத் தலசகள் என்பது இதத்தல்ட்டுப கெப்படும் ஒரு 

சமப்பன தலசகும் 

34. எலும்புத் தலசகள் உடலுக்கு உருலத்லத அரிக்கன்மன 

35. உடல் உறுப்புகள் இங்குலதற்கு உதவுகமது 

36. நம்உடயன் கலப்பநலயல ஒப சக லலத்துக் ககள்ரத் 

பதலலன கலப்பத்லத உற்பத்தகசய்பலல தலசகபர ஆகும் 

37. இத்த ஓட்டண்டயம்: 

38. உடயன் பய பகுதகளுக்குத் பதலலன கபருட்கலர இத்தத்தன் 

பயம் கடத்தும் பெில கசய்லது இத்த ஓட்டண்டயம் 

39. இம்ண்டயம் இதம் ற்றும் இத்தகுறய்கரல் ஆனது இதன் 

லறக இத்தம் கசல்கமது 

40. இதம்  தலச நர்கரல் ஆன சுருங்கலிரிபம் தன்லபலட ஓர் 

உறுப்பகும் 

41. இதம் இத்தத்லத அலனத்து பகங்களுக்கும் ககண்டுகசல்லும் 

ீண்டும் அலனத்து பகங்கரியருந்தும் இத்தத்லத கபறுகமது ww
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42. இத்தனது உெவுட்டப்கபருட்கள், உிர்லரி கறவுப்கபருட்கள், 

ஹர்பன்கலரக் கடத்துகன்மது 

43. உடயன் கலப்பநலயபம்,நீரின் அரலலபம் கட்டுப்படுத்துகன்மது 

44. இத்த குறய்கள் பன்று லலகப்படும் அலல தனிகள், சலகள், 

இத்தத்தந்துககள் 

45. னிதனின் இல்பன நடித்துடிப்பு ஒரு நடத்தற்கு 72 

46. இத்த சலப்பு அணுக்கரில் உள்ர சலப்பு நம ஹபீகுபரபின் 

எனப்படும் 

47. இலலப இத்தத்தற்கு சலப்பு நமத்லதத் தருகமது 

48. சய லியங்குகரன நண்டு, இமல் பபன்மலற்மன் இத்தம் நீய 

நமகக்கெப்படும் 

49. நம்புண்டயம் பலர, தண்டுலடம் ற்றும் நம்புகரல் ஆனபத 

நம்பு ண்டயம் 

50. நம்பு ண்டயம் இரு லலகப்படும் அலல: 1. ல நம்பு ண்டயம் 2. 

கலரிப்பும நம்பு ண்டயம் 

51. கப்பன் பூச்சின் இத்தம் நமற்மதகக் கெப்படும் 

52. கலரி உயகத்லத கதரிந்து ககள்ர நம்உடயல் 5 உெர் உறுப்புகள் 

உள்ரன அலல: கண்,பக்கு, கது, நக்கு, பதல்)  

53. ல நம்பு ண்டயம் பலர, தண்டுலடத்தனல் ஆனது 

54. கலரிப்பும நம்புண்டயம் பலர நம்புகள் தண்டுலடநம்புகரல் 

ஆனது 

55. நம்பலட பகம்கட்டும் பல்பலறு உெர்ச்ச கலரிப்படுகளுக்கு  40 

லலகன தலசகரின் கசல்பபட கெம் ஆகும் 

56. நரல்ய சுப்பி ண்டயம்: இம்ண்டயத்தல் நரல்ய 

சுப்பிகரின் கதகுப்பு கெப்படுகமது 

57. இச்சுப்பி சுக்கும் பலதப்கபருள்கபர ஹர்பன்கள் 

58. இத்தத்தன் பயம் கசல்படும் இடத்தற்கு ஹர்பன்கள் எடுத்து 

கசல்யப்படுகன்மன 

59. ஹர்பன்கள் உடற் கசயல் பலலயகலர 

ஒழுங்குப்படுத்துகன்மன 

60. கறவு நீக்க ண்டயம்: கறவு கபருட்கலர கலரிபற்ம உதவும் 

ண்டயப கறவு நீக்க ண்டயம்  

61. இதல் ஒரு பஜடி சறுநீகம், ஒரு பஜடி சறுநீர்நரம், சறுநீர்ப்லப 

ற்றும் சறுநீர்ப்புமலற அலப்கபற்றுள்ரது 

62. இத்தத்தல் உள்ர கறவுப்கபருள்கள் லடிகட்டப்பட்டு ஒருகுமப்பிட்ட 

கய இலடகலரிில் சறுநீக கலரிபற்றுலபத இதன் பெிகும் 
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63. இனப்கபருக்க ண்டயம்: ஆண்கரில் கெப்படும் லிந்தகங்கள் 

கபண்கரில் கெப்படும் அண்டகங்கள் உள்ரடங்கபத இனப்கபருக்க 

ண்டயகும் 

64. லிந்தகம் உற்பத்த கசய்பம் ஆண் இனச்கசல்லுக்கு லிந்துகசல் என்று 

கபர் 

65. அண்டகம் உற்பத்த கசய்பம் கபண் இனச்கசல்லுக்கு அண்டகசல் என்று 

கபர் 

66. இந்த ருத்துலத்தல் னித உடல் நயம் பபெல் க க்கள் 

இண்டு லலகன சகச்லசலச் சர்ந்தருக்கமர்கள் சத்த 

ருத்துலம், ஆபர்பலத ருத்துலம் 

67. சத்த ருத்துலம் என்பது நம் தழ்நட்டில் இருந்து பதன்ம 

கத்கதண்லன ருத்துலபலம ஆகும் 

68. பறங்கய இயக்கங்கரன தருந்தம், தருக்குமள், கதல்கப்பிம் 

பதய தல்கரில் பய ருத்துலக் குமப்புகள் இடம் கபற்றுள்ரன 

69. சத்த ருத்துலம் என்பது தலிடபலம ருத்துலகும் இங்கருந்து 

பகர, கர்நடக, ற்றும் ஆந்தப்பிபதசம் பபன்ம நயங்களுக்கு 

பலிற்று 

70. பதகனட்டு சத்தர்கள் தன் இந்த ருத்துல பலமல 

உருலக்கனர்கள் 

71. சத்தர் என்பது சத்த என்ம கசல்யல் இருந்து பதன்மபத ஆகும் 

72. இதன் கபருள் படிலற்ம பபனந்தம் என்பதகும் 

73. சத்தர்கரில் அகத்தல பதல் சத்தர் எனக்குமப்பிடுகபமம் 

74. சத்தருத்துலத்தன் தந்லத அகத்தர் ஆலர் 

75. சத்தர்கரின்கபதுலன கருத்து உெபல ருந்து ருந்பத உெவு 

என்பதகும் 

76. பயலககள் (தலங்கள்) தது (உபயகக் கனிம்) ஜலீன் (லியங்குப் 

கபருள்கள்) 

77. சத்த ருந்து தரிக்க ஏமக்குலம 1200 பயலககள் பன்படுகன்மன 

78. சகச்லசபலம பதயல் இலயகலரக் ககண்டும் பின்பு கசடிகரின் 

பலர்கலரக் ககண்டும் சகச்லசரிக்கப்படுகமது 

79. பநய்தீலிம் குலமல் இருந்தல் அதன் பின் பஸ்பம் என்ம அடுத்த 

நலயக்கு கசல்கன்மர்கள் 

80. சூெம், த்தல, லதயம், பயகம், சனம், பஸ்பம், ற்றும் 

கசந்தூம் ருந்து லடிலங்கள் சத்த ருத்துலத்தல் 

பன்படுத்தப்படுகன்மன. 
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81. ஆபர்பலத ருத்துலம்: ஆபர்பலதம் என்பதும் இற்லகன 

பயலகருந்துகரல் குெப்படுத்தும் கப்பறலன 

சகச்லசபலமகும் 

82. ஆிர்பலத என்பது உிலப்பற்ம அமலியகும் 

83. (ஆபர் –உிர், பலதம் - அமலில்) 

84. நது உடல் லதம், பித்தம், கபம் ஆக பன்று நடிகரல் ஆனது 

85. ஆபர்பலதம் உடல்,னம் சர்ந்த லிதகலர குெப்படுத்துலதக 

நம்பப்படுகமது 

86. ஆபர்பலதத்தன் சமப்பு பக, தனம், தூய்லக்குதல் பபன்ம 

அலனத்து பலமகலரபம் பன்படுத்த குெப்படுத்தப்படுகமது 

87. ஆபர்பலத சகச்லச பலம பநின் தன்லக்பகற்ப பயலக 

ருந்துகள் ககண்டு, உடலயப் பிடித்து லிடுதல் (ஸஜ்), உெவு 

கட்டுப்படு கசய்தல், உடற்பிற்சகள் கசய்தல் எனப் பல்பலறு 

பலமகலரப் பன்படுத்த சகச்லச அரிக்கப்படுகமது 

88. பஹபபத ருத்துலம்: பஹபபத என்பது ஒரு ற்று 

ருத்துலபலமகளுள் ஒன்மகும் 

89. இலத கஜர்னிலச் பசர்ந்த ருத்துலர் சபபலல் ஹனின் 

என்பலர் 1796ல் பதன் பதயக அமபகப்படுத்தனர் 

90. பனனி ருத்துலம்: கபக்க நட்டின் ஹப்பப கபட்டஸ் 

ற்றும்பனி நட்டின் பகயன் என்பலல் இப்பம்பரி 

ருத்துலபலம கண்டமப்பட்டது 

91. பிமகு அபு ற்றும் கபர்ச நடுகரில் இம்ருத்துலபலம லரர்ச்ச 
அலடந்தது 

92. நீரிறவு பநய்: நம் சப்பிடும் உெவு உலடந்து குளுக்பகசக 

றுகமது 

93. அலனத்து உிரினங்களுக்கும் பதலலன ஆற்மலய அரிக்கும் 

பயக குளுக்பகஸ் உள்ரது 

94. கலெத்தல் சுக்கும் இன்சுயன் என்ம ஹர்பன் குளுக்பகஸன் 

அரலலக் கட்டுப்படுத்துகமது 

95. இத்தத்தல் உள்ர குளுக்பகஸ் அரவு 80-120 .க லிட அதகனல் 

அந்த னிதனுக்கு லட.ய.ல நீரிறவு பநய் உள்ரது எனத்கதரிந்து 

ககள்ரயம் 

96. நீரிறவு என்பது பநய் அல்ய இது ஒரு குலமபடகும் 

97. இந்த குலமபட்டிற்கு கெம் உடற்பிற்ச இல்யல, பலமற்ம 

உெவு பறக்கம் ற்றும் இன்சுயன்பற்மக்குலம பபன்மலல 
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98. நீரிறவு பநல் உர் இத்தஅழுத்தம் உடல்பருன், இத பநய் 

பபன்ம பிம பநய்களும் ஏற்படும் 

99. இந்த சரிலிகத உெவு பகபும்: தனசரி உடற்பிற்ச, 3 பதல் 5 

யட்டர் நீர் 

100. ஆபக்கன உெவு பலம 

101. சரின அரலிலும் சரிலிகத உெலகவும் குமப்பிட்ட 

இலடகலரிில் உட்ககள்லது 

102. 3 பதல் 5 யட்டர் நீர்அருந்துலது 

103. நர்ச்சத்து உெவு, பச்லச கய்கமகள், கலகள், தனி லலககள், 

கனிகள் பபன்மலல உட்ககள்லது 

104. உடற்பிற்ச என்பது அலனத்து னிதர்களுக்கும் பதலலன ஒன்று 

105. உடற்பிற்ச நம் தலசகள், இதம், தலீல், ற்றும் இத்த ஓட்ட 

ண்டயத்தற்கு உிர்லரில அரிக்கமது   

106. பதலலற்ம சக்த (கபயரி)எரிக்கப்படுலதல் உடல்எலட சகமது 

உடல்பருன் தடுக்கப் படுகமது 

107. இத்தத்தல் உள்ர சர்க்கல அரலலச் குலமக்க உதவுகமது 

108. இத்தத்தல் உள்ர ககழுப்லப குலமக்க உதவுகமது 

109. இத்த அழுத்தத்லத சக்க நம் உடல்நயலன பம்படுத்துகமது 

110. குறந்லதகள் உடற்பிற்சலக் குலமந்தது 60 நடங்கள் தனபம் 

கசய்தல் பலண்டும் 

111. சய உெவு லலககள் அலம கலப்பநலயக்பக ககட்டுபபலதற்கு 

கெம்அதல் உள்ர ஈப்பதம் தன் (அழுகும் கபருள்) எ.க. 

கய்கமகள், தக்கரி, பல், இலமச்ச, கனிகள் 

112. உயர்ந்து இருக்கும் கபருள்கள் அலம கலப்பநலயில் 

ககட்டுப்பபலதல்லய இலல அழுகதகபருள் எனப்படும் எ.க.அரிச 
113. உெவு கபருள்கலர நீண்டநள்களுக்கு ககட்டு பபகல் 

லலத்தருக்கும் பலமப உெவு பதப்படுத்துதல் எனப்படும் 

114. உெவு கபருள்கரில் பக்டீரி, பூஞ்லச, சய தண்ணுிர்கள் 

லரர்ச்சலடல் பதுகக்கும் பலமப பதப்படுத்துதல் என்பர் 

115. உெவுப்கபருள்கரில் கநதகரின் கசல்கள் கூட 

தடுக்கப்படபலண்டும் 

116. கதர்லசீ்சு உெலில் சுலல ற்றும் தம் அறலதல்லய 

117. எ.க. கலங்கம், உருலரகறங்கு, பலரலிட்டப்பிறு லலககள் 

கதர்லசீ்சுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பிமகும் புததகபல கதடர்ந்து 

இருக்கும் 

118. இது நச்சுத்தன்லற்மது 
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