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� Classes going on...... 

� Materials are available. 
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ஏழாம் வகுப்பு 

உயிரியல் 
 

1. செம்நி ஆடு, சள்பாடு, னாா ன்ந எபேகை ைம்தபி ஆடு பதான்ந 

ினங்குைள் உபாம் பேைின்நண 

2. உபாங்ைகப ெரிாண பகநில் தப்தடுத்ி ைம்தபி 
ாரிக்ைப்தடுைிநது 

3. ர் உழுற்கும் ண்டி இழுப்தற்கும் தன்தடும் ினங்குைள் 

இழுக ினங்குைள் ஆகும் 

4. ெின தசுக்ைள் எபே ாலக்கு 16 னிட்டர் தால் பேைின்நண 

5. தட்டுபுழுக்ைபில் இபேந்து தட்டுஇக சதநப்தடுைிநது 

6. அக்குப்பூச்சு சுக்கு எபே கை திெின் அக்கு ஆகும் 

7. உபாம் 2 கைப்தடும் 

8. ிசதக் ற்றும் னடாக் தகுிைபில் சதாதுாை ெகடபேகக் ைம்தபி 
ைிகடக்ைிநது 

9. ஜம்ப ற்றும் ைாஷ்ீர் தகுிைபில் உள்ப அங்பைா சள்பாடுைபில் 

இபேந்து சதநப்தடும் ைம்தபி அங்பைாாைம்தபி ணப்தடும் 

10. ைாஷ்ீரில் உள்ப சள்பாடு தஸ்ிணா 

11. பானிகண பெப்தடுத்ால் ைம்தபிக டுக்கும் இந்ப் புி 

பகநக்கு தபாைிபிப் ன்று சதர் 

12. தட்டுத்துிைகப பனில் உபோக்ைிர்ைள் ெீணர்ைள் ஆர் 

13. இகைபின் ாி ன்தது தட்டுப்பூச்ெிின் ிபேதுாண இற்கை 

இக ஆகும் 

14. சதண்தட்டுப்புழு எப ெத்ில் நூற்றுக்ைக்ைாண பட்கடைகப 

இடும் 

15. இந்ிா உனைின் தட்டு உற்தத்ிில் இண்டாம் இடத்ில் உள்பது 

16. பன்கூட்டில் பன்று கை பணகீ்ைள் உள்பண 

17. பணில் உள்ப ெர்க்ைக அபவு 75% 

18. பணில் உள்ப ீரின் அபவு 17% 

19. பணில் உள்ப ாது உப்புக்ைபின் அபவு 8% 

20. ிழ்ாட்டில் ாக்ைல் ாட்டம் பைாிப்தண்க சாினில் 

புைழ்சதற்று ிபங்குைிநது  

21. அகடைாக்கும் பைாிைள் 21ாள் ைித்து பட்கடில் இபேந்து குஞ்சு 

சதாரிக்கும்  

22. ல்னபட்கட ீரில் பழ்ைிிடும் அழுைி பட்கட ீரில் ிக்கும் 
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23. ினங்குைள் சாடர்ந்து இல்னாது இபேந்ால் அக அிந்இணம் 

ணப்தடும் 

24. ிழ்ாட்டில் உள்ப பக்ைி ொனங்ைள் படந்ாங்ைல், 

பதுகன, பண்டந்துகந, ைபக்ைாடு, பைாடிக்ைக 

25. புலைிாஸ் ன்தது ினங்குைபின் தாதுைாப்திற்ைாை ற்தடுத்ப்தட்ட 

எபே திவு செய்ப்தட்ட அகப்தாகும் 

26. ிழ்ாட்டின் ாின ினங்கு காடு 

27. தட்டு இக பூச்ெிினிபேந்து சதநப்தடுைிநது 

28. பைாிப் தண்கில் பர்க்ைப்தடும் தநகிணம் 

29. பன்கூட்டில் எப எபே ாித்பணி இபேக்கும் 

30. அகடக்ைாத்லுக்கு திநகு பைாிபட்கடைள் 21 ாட்ைலக்குப்திநகு 

குஞ்சு சதாரிக்கும் 

31. ஆடுைபின் பானில் இபேக்கும் அடர்த்ிாண உபாம் ணினுக்கு 

தன்தடுைிநது 

32. உிரிணங்ைள் உக உட்சைாள்லம் பகநபம் அகண 

தன்தடுத்தும் பகநபம் உவூட்டம் ணப்தடும் 

33. உவூட்டம் ற்ொர்பு ஊட்டபகந, திநொர்பு ஊட்டபகந ண இபே 

கைப்தடும் 

34. க்குத் பகாண உகத் ாப ாரிக்கும் உவூட்ட 

பகநப ற்ொர்பு ஊட்டபகந ஆகும்  

35. இகனைபின் உள்பப உள்ப தசுகாண சதாபேள் தச்கெம் ணப்தடும் 

36. உிற்ைாை திந உிரிணங்ைகப ொர்ந்து இபேக்கும் ஊட்டபகநக்குப் 

திநொர்பு ஊட்டபகந ணப்தடும் 

37. சூரி எபி இல்னால் எபிச்பெர்க்கை கடசதநாது 

38. ஏபிச்பெர்க்கை ிகண: ீர்+ைரிினாப சூரிஎபி ஸ்டார்ச் 

+ஆக்ஸிஜன் 

39. தச்கெம் 

40. கனக்ைன்ைள் ன்தது ஆல்ைா ற்றும் பூஞ்கெ இகடப ைாப்தடும் 

கூட்டுிர் ாழ்க்கை ஆகும் 

41. உவு ிழுங்குகனப உட்சைாள்லல் ன்ைிபநாம் 

42. ெிக்ைனாண பனக்கூறுைபால் ஆண உிகண சாிைபின் உிால் 

ெிகக்ைப்தட்டு பி பனக்கூறுைபாை ாற்றுைின்ந ிைழ்ச்ெி செரித்ல் 

ணப்தடும்  

43. செரிக்ைப்தட்ட உவு ெிறுகுடற்சுரில் உள்ப குடலுறுஞ்ெிைள் பனம் 

உநிஞ்ெப்தடும் ிைழ்ச்ெி உநிஞ்சுல் ஆகும் 
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44. உநிஞ்ெப்தட்ட உாணது செல்னினுள் தன்தடுத்ப்தடும் ிாை 

ாற்நம் அகடப ன்ால் ணப்தடும் 

45. செரிக்ைப்தடாஉவு னப்புக ிாை சபிபறுகப 

சபிபறுல் ன்ைிபநாம் 

46. அீதா எபே செல் உிரி 

47. செரிக்ைப்தட்ட உவு தல் பனாைக் செல் பழுதும் தவுைின்நண 

48. ாய்க்குிினுள் தற்ைள், ாக்கு ற்றும் உிழ்ீர்ச் சுப்திைள் உள்பண 

49. ாய்குிினுள் பன்று பஜாடி உிழ்ீர் சுப்திைள் உள்பண 

50. உிழ்ீர் சுப்திில் உள்ப அகபனஸ் ன்ந சாிாணது ஸ்டார்ச் 

செரித்லுக்கு உவுைின்நண 

51. ாக்கு ன்தது சுக உர் உறுப்பு 

52. ாய்க்குிகபம், இகப்கதகபம் இகக்கும் எர் குாய் 

உவுக்குல் ஆகும் 

53. இகப்கத ன்தது எர் கத பதான்ந அகப்பு 

54. இகப்கத சுக்கும் எர் சாிக்கு இகப்கதீர் ன்று சதர் 

55. ெிறுகுடல் சுார் 7ீட்டர் ீபபகட ீண்ட குா 

56. செரித்னின் படிில் ைார்பதாகைட்பட்டுைள் ெிகந்து 

குலக்பைாஸாைவும் புங்ைள் ெிகந்து அிபணா அினங்ைபாைவும் 

சைாழுப்புைள் ெிகந்து சைாழுப்பு அினங்ைபாைவும் ாறுைின்நண 

57. உவு ண்டனத்ினுள் உாணது அகணத்து செரிாண 

ிகனைகபபம்  ைடக்ை ொெரிாை 24ிபம் டுத்துசைாள்ைிநது 

58. செரிக்ைப்தட்ட உவு ெிறுகுடனில் உள்ப குடலுநிஞ்ெிைள் பனம் 

உநிஞ்ெப்தடுைின்நண  

59. சதபேங்குடல் சுார் 1.5ீட்டர் ீபம் உகடது 

60. சதபேங்குடனில் செரித்ல் கடசதறுது இல்கன 

61. க்கு 2 கைாண தற்ைள் பான்றுைின்நண 

62. எபே து குந்காை இபேக்கும்பதாது பான்றும் தற்ைள் தால்தற்ைள் 

ன்று சதர் தால் தற்ைள் ிழுந்வுடன் புி கை தற்ைள் பான்றும் 

இ;த்கை தற்ைலக்கு ிகனத்தற்ைள் ன்று சதர் 

63. தற்ைள் ான்கு கைாை உபோைிநது சட்டுப்தற்ைள், பைாகப்தற்ைள், 

பன்,தின் ைகடாய் தற்ைள் 

64. ாின் பன்தகுிில் உபிபதான்று ைாப்தடும் தற்ைள் சட்டுப் 

தற்ைபாகும்  

65. ீனத்ிிங்ைனம்  ன்ந ிைப்சதரி தாலூட்டிக்குப் தற்ைபப ைிகடாது 

66. தநகைலக்கு தற்ைள் ைிகடாது 

67. னிைலக்கு தற்ைள் சாடர்ச்ெிாை பர்ந்து சைாண்படிபேக்கும்  
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68. ாகணின் சட்டுப்தற்ைள் ீட்ெிப அன் ீண்ட ந்ாகும்  

69. ெின ணிர்ைலக்கு ட்டுப 32 தற்ைள் இபேக்கும் 

70. எபே ாடு நக்குகந எபே ாலக்கு 40,000 பல் 60,000 பகந 

அகெபதாடும் 

71. புற்ைபில் அிை அபவு செல்லுபனாஸ் ன்ந எபே கைாண 

ைார்பதாகைட்பட் உள்பது 

72. உிணுக்ைபால்  உபோக்ைப்தடும் உிரிைள் உிபேள்பக 

73. உிணுக்ைள் அற்ந ிடப்சதாபேள்ைபால் ஆணக உிற்நக ஆகும் 

74. அிை ீர் உள்ப தகுிைபின் ாழும் ாங்ைள் ீர்ாழ்த்ாங்ைள் 

ஆகும் 

75. ீர்ாழ்த்ாங்ைள் 3 கைப்தடும் 

76. ணித்து ிக்கும் ீர்ாழ்த்ாங்ைள் ீர்தப்தின் ீது ணித்து 

ிக்ைின்நண 

77. பழ்ைி ீர்ாழ்த்ாங்ைள் பழுதும் ீரில் பழ்ைி ண்ில் 

பபேன்நி உள்பண 

78. ிாண ீர் உள்ப இடங்ைபில் ாழும் ாங்ைள் இகடிகனத் 

ாங்ைள் ஆகும் 

79. நண்ட ினப்தகுிில் ாழும்  ாங்ைள் நண்ட ினத்ாங்ைள் 

ஆகும் 

80. சன்காண ண்டு உகட தசுகாண ெிநி ாங்ைள் 

ெிறுசெடிைள் ணப்தடும் 

81. சனிந் ஆணால் ைடிணாண ைட்கடத் ண்டுகட டுத் அபவுள்ப 

ாங்ைள் புர்ச் செடிைள் ணப்தடும் 

82. ெிறுசெடிைள் டுத்துக்ைாட்டு சல் 

83. புர்ச்செடிைள் டுத்துக்ைாட்டு பாஜா 

84. ாங்ைபில் 2 பக்ைி சாகுப்புைள் உள்பண அக பர்த்சாகுப்பு, 

ண்டுத் சாகுப்பு 

85. ாங்ைபில் கக்கு ைீழ் உள்ப சாகுப்பு பர்த்சாகுப்பு ஆகும் 

86. ாங்ைபில் கக்கு பல் உள்ப  சாகுப்பு ண்டுத்சாகுப்பு ஆகும் 

87. பர், ண்டு, இகனைள் ாத்ின் உடல்உறுப்புைள் ஆகும்  

88. னர்ைள், ைணிைள், ிகைள் இணசதபேக்ைஉறுப்புைள் 

89. பர்சாகுப்புைள் ஆிபர், பற்நிடபர் னும் சாகுப்புைகப 

சைாண்டுள்பது 

90. இபேித்ிகன ாங்ைபில் ஆிபர்த் சாகுப்பு ைாப்தடும் 

91. பகபபர் ி ாத்ின் பசநந்ப் தகுிினிபேந்தும் பபேம் 

பர் பற்நிடபர் ஆகும் 
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92. எபேித்ிகனத் ாங்ைபில் ெல்னிபர்த்சாகுப்பு ைாப்தடுைிநது 

93. ண்டுனிபேந்து இகனபான்றுைின்ந தகுி ைணு ணப்தடும்  

94. இண்டு அடுத்டுத் ைணுக்ைலக்கு இகடப உள்ப தூம் 

ைணுிகடப்தகுி ணப்தடும் 

95. இகனத்ாபின் கத்ில் கம்பு உள்பது 

96. இகனிலுள்ப ைாம்பு தகுிப இகனக்ைாம்பு ணப்தடும் 

97. எபிச்பெர்க்கை பனம் இகனைள் உகத் ாரிக்ைின்நண 

98. ாங்ைள் எபிச்பெர்க்கைின் பதாது ைரிினாபக உள் 

டுத்துக்சைாண்டு உிர்பிக சபிிடுைின்நண. 

99. ைந்பெர்க்கை ற்றும் ைபேவுறுல் ிைழ்ிற்கு தின் னர் ைணிாை 

ாற்நகடைிநது 

100. னரின் ான்கு தாைங்ைள் அல்னிட்டம், புல்னிட்டம், ைந்ாள் 

ட்டம், சூனை ட்டம் 

101. ைந்ாள் ன்தது னரின் ஆண் தாைாகும் 

102. திைாொண ிநபகட னரின் தகுிப அல்னி இழ் 

103. சூனைட்டம் னரின் சதண் தாைாகும் 

104. சூனைத்ின் பகணதகுி சூழ்படி ஆகும் 

105. சூல்ைபில் இபேந்து சதண் பைிட்டுைள் உபோைின்நண 

106. குநிஞ்ெி ன்தது 12 பேடங்ைலக்கு எபே பகந ட்டுப பூக்கும் 

107. பெிப்பு பர்ைள் பன்று கைப்தடும் அக கூம்வு டிம், 

ைிர்டிம், தம்தடிம் 

108. த்ின் ைிகபைபில் இபேந்து தூண்பர்ைள் பான்றுைின்நண 

109. சூனைட்டம் ன்தது னரின் உள் அடுக்கு ஆகும் 

110. தடர்சைாடிைள் ஏடுண்டு, ஸ்படானின் ண இபே கைப்தடும் 

111. ண்டுைள் குறுக்ைகடந் ண்டுைள், ிிர் ண்டுைள், னிந் ண்டுைள் 

ண பன்று கைப்தடும் 

112. னிந் ண்டு 2 கைப்தடும் அக ிிர்ந் னிந் ண்டு, 

கசாட்டி னிந் ண்டு 

113. சஜ.ெி.பதாஸ் இந்ி ாில் ல்லுர் 

114. தூண்டனின் ிகெக்கு ற்தத் ாப் தாைங்ைபில் ற்தடும் இக்ைம் 

ொர்தகெவு ணப்தடும் 

115. ொர்தகெவு 3 கைப்தடும்  

116. ொர்தகெவு எபி, புி, ீர் ஆைி கைைகப சைாண்டுள்பது 

117. ீக உநிஞ்சுல் பர் சாகுப்தின் திாகும் 

118. துபெி புர்செடிக்கு உாாகும் 

119. இகன ண்படாடு இகக்கும் உறுப்திற்கு இகனடிதகுி ன்றுசதர் 
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120. னர் சாட்டாை இபேக்கும் சதாழுது புல்னிஇழ் தாதுைாக்ைிநது 

121. எபி பாக்ைி ைாப்தடும் ா அகெிற்கு எபிச்ொர்பு அகெவு ன்று 

சதர் 

122. சாணிா உனைத்ில் அகணத்துப் தாக்டீரிாக்ைள் ற்றும் ெபணா 

தாக்டீரிாக்ைள் அடங்ைிபள்பண. 

123. தாக்டீரிாக்ைள் அகணத்து எபே செல் உிரிைபாகும் 

124. 1675ம் ஆண்டு ஆண்டன்ான் லூன்ைகீ் ன்ந டச்சுாட்டு அநிில் 

அநிஞர் தாக்டீரிாக ைண்டுதிடித்ார். 

125. தாக்டீரிாக உனைில் பான்நி பல்உிரி ன்று ைபேப்தடுைிநது 

126. தாக்டீரிாக்ைள் தன டிங்ைபில் உள்பண. அக பைால் டிம், பைாப 

டிம், ைாற்புள்பி டிம், சுபேள்டிம் 

127. எபே ணிணின் உடனில் ொெரிாை எபேைிபனா தாக்டீரிாக்ைள் 

உள்பண 

128. ா, ினங்கு புபாட்டிஸ்டாக்ைள் ைடல்ீர் ற்றும் ன்ணரீில் 

ைாப்தடும் 

129. ினங்குப் புபாட்டிஸ்டாக்ைள் சதாதுாை புபாட்படாபொன்ைள் 

ணப்தடும் 

130. ொர்பைாடிணா ந் குப்கத ொர்ந் அீதாில் சதாய்ைால்ைள் உள்பண 

131. பெக்பிணா ன்ந புபாட்படாபொா தச்கெத்கக் சைாண்டுள்பால் 

எபிச்பெர்க்கை பனம் உவு ாரிக்ைிநது 

132. பூஞ்கெ தன செல்ைபால் ஆண பெபைரிபாட் செல் அகப்கத 

சைாண்டக 

133. பூஞ்கெைள் இற்கைில் க்குண்ிைபாைவும் அல்னது 

எட்டுண்ிைபாைவும் ைாப்தடுைின்நண. 

134. சதணிெினிம் எபே பூஞ்கெ 

135. சதணிெினிம் பேந்துைபின் ாி ண அகக்ைப்தடுைிநது 

136. ஈஸ்ட் பட்கட டிம் சைாண்ட எபே செல் உிரி 

137. ஈஸ்ட் சாித்ல் பகநில் ஆல்ைைால் ாரிக்ை உவுைிநது 

138. சப்தந்ஸ் ற்றும் டிாஸிா பூச்ெிபண்ணும் ாங்ைள் 

139. ினங்கு உனை செல்ைபில் திபாஸ்ாச்ெவ்வு ட்டுப ைாப்தடுைிநது 

140. ஜான்ப ன்தர் ெிற்நிணம் ன்ந சொல்கன அநிபைம் செய்ார் 

141. கைதாட்டிினின் ந்க ைபானஸ்னின்பணஸ்  

142. பதரிணப்சதரின் பல் ழுத்க சதரிழுத்ில் ழுபண்டும்  

143. ெிற்நிணப்சதரின் பல் ழுத்க ெிநிழுத்ில் ழுபண்டும் 

144. ைப்தான் பூச்ெிின் ினங்ைில் சதர் சதரிப்திபாபணட்டா 

அசரிக்ைாணா 
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145. டீ்டு ஈன் ினங்ைில் சதர் ஸ்ைா சடாஸ்டிைா 

146. ணிணின் ினங்ைில் சதர் பைாபா செப்தின்;ஸ் 

147. புநாின் ினங்ைில் சதர் சைானம்தா னிிா 

148. செம்தபேத்ிின் ாில் சதர் கைதிஸ்ைஸ் 

பாஸாகெணன்ெிஸ் 

149. க்ைாபிின் ாில் சதர்  கனபைாசதர்ெிைான் ஸ்குனண்டம் 

150. உபேகபின் ாில் சதர் சொனாணம் டிபதபாெம் 

151. ா ாில் சதர் ாஞ்ெி ஃசதாஇண்டிைா 

152. அரிெிின் ாில் சதர் எகொ ெட்கடா 

153. ந்து உனை கைதாட்டு பகநக கைதடுத்ிர் 

ஆர்.ச்.ிட்படக்ைர் 

154. சாணிா உனைத்ில் எபே செல் உிரிணங்ைள் அடங்ைிபள்பண 

155. பேந்துைபின் ாி ண அகக்ைப்தடுது சதன்ெினின் 

156. செல்சுர் ா செல்ைபில் ைாப்தடும் ினங்கு செல்ைபில் 

ைாப்தடுில்கன 

157. எகொ ெட்கடா ன்தது சல்ன் இபேசொல் சதாகும்  
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