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ஏழாம் வகுப்பு 

வவதியியல் 
 

1. நிறை மற்றும் குைிப்பிட்ட இடத்றை அறடத்துக்க ொள்ளும் ைன்றம 

க ொண்டறை பருப்கபொருள் ள் ஆகும் 

2. 1 நநந ொமீட்டர் – 〖10〗ட(-9)மீட்டர்  

3. அணு, மூலக்கூறு இைற்றை நநந ொமீட்டர் அல ொல் அளக் லொம் 

4. கபொருள் ள் ைிண்மம், ைிரைம், ைொம என்ை 3 நிறல ளில் உள்ளது 

5. ைிண்மங் ளில் மூலக்கூறு ளுக்கு இறடநே ஈர்ப்புைிறை அைி ம் 

6. ைிண்மங் றள கபொதுைொ  அழுத்ை முடிேொது 

7. பருப்கபொருளின் நொன் ொைது நிறல பிளொஸ்மொ 

8. ைிரைத்ைிற்கு ஒரு நிறலேொ  ைடிைம்  ிறடேொது  

9. ைிரைத்ைில் உள்ள மூலக்கூறு ளுக்கு இறடநே ைிைிது இறடகைளி 
உள்ளது 

10. ைொமைிற்கு குைிப்பிட்ட பரும ளநைொ, ைடிைநமொ  ிறடேொது 

11. ைொமக் ளுக்கு மூலக்கூறு இறடநே உள்ள ஈர்ப்புைிறை குறைவு 

12. ைிண்ம மற்றும் ைிரை நிறல ளுடன் ஒப்பிடும்நபொது ைொமக் றள 

எளிைொ  அமுத்ை முடிமம்  

13. ைிண்மப்கபொருளின் கைப்பநிறலறே உேர்த்தும் நபொது 

ைிண்மகபொருளில் உள்ள து ள் ளின் இேக் ஆற்ைல் அைி ரிக் ிைது 

14. கைப்ப ஆற்ைலி ொல் மூலக்கூறு ளுக்கு இறடநே உள்ள இறடகைளி 
அைி ரிக் ிைது  

15. ப ிக் ட்டிேின் உருகுநிறல 0ºc ஆகும் 

16. எந்ை கைப்பநிறலேில் ைிரைமொ து க ொைிக்  ஆரம்பிக் ிைநைொ அதுநை 

அந்ை ைிரைத்ைின் க ொைிநிறல ஆகும் 

17. நீரின் க ொைிநிறல 100ºc ஆகும்  

18. ைிரைத்ைில் உள்ள மூலக்கூறு ள் அைி  கைப்ப ஆற்ைறல கபற்று 

ஆைிேொ  மொறு ிைது 

19. கைப்ப நிறலறே மொற்ைி ொல் கபொருளின் நிறல மொறும்  

கபொருத்து : 

20. ைிரைத்றை கைப்பப்படுத்ைி ொல் - ஆைிேொைல்  

21. ைிண்மம் - பொமம் ைன்றம இல்றல 

22. அணுக் ள் மற்றும் மூலக்கூறு ள் - பருப்கபொருளின் அடிப்பறட 

 ட்டறமப்பு 

23. ைொம – எளிைில் அமுத்ைலொம்  

24. மூன்று நிறல ளில் இருக்கும் ஒநர கபொருள் நீர் 
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25. மூலக்கூறு ளுக்கு இறடநே மி வும் குறைைொ  இறடகைளி உள்ள 

பருப்கபொருள் ைிரைம் 

26. 1 நநந ொமீட்டர் என்பது 〖10〗ட(-9)மீட்டர் 

27. ைொம மூலக்கூறு ளுக்கு இறடநே உள்ள ஈர்ப்பு ைிறை ைிண்மத்றை ைிட 

குறைவு 

28. ைிரை நிறல க ொள்ளளவு க ொண்டது ஆ ொல் ைடிைம்  ிறடேொது 
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