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எட்டாம் வகுப்பு 1.அணு அைமப்பு 2.மின்னியலும்,ெவப்பவியலும் 

 

எட்டாம் வகுப்பு 1.அணு அைமப்பு 2.மின்னியலும்,ெவப்பவியலும் 
 

1. அணுைவ ------ அளவில் குறிப்பிடுேவாம். 
10 அடுக்கு -10(1A°) 
 

2. அணு எந்த ெமாழி ெசால்- 
கிேரக்க ெமாழி ெசால் 
 

3. ெபாருண்ைம அழிவின்ைம விதிைய கூறியவர்? 
லவாய்சியர் 
 

4. மாறாவிகித விதிைய கூறியவர்? 
ப்ெரௗஸ்ட் 
 

5. காற்று ஒரு ------- ெபாருளாக ெசயல்படுகிறது. 
மின்கடத்தாப் ெபாருளாக 
 

6. மின் அணுக்கள் தான் எலக்ட்ரான் என கூறியவர்? 
ஜார்ஜ் ஜான் ஸ்ேடான் ஸ்டானி 
 

7. எலக்ட்ரான் கண்டறிந்தவர்? 
ேஜ.ேஜ.தாம்சன் 
 

8. ஜேசாேடாப்புகைள கண்டறிந்தவர்? 
ேஜ.ேஜ.தாம்சன் 
 

9. புேராட்டான்கைள கண்டறிந்தவர்? 
ேகால்டுஸ்டின் 
 

10. எலக்ட்ரான் மற்றும் புேராட்டான் மின்சுைம என்ன? 
எதிர்,ேநர் 
 

11. அணு மாதிr என தர்பூசணி மற்றும் பழுத்த ெகாய்யாைவ கூறியவர்? 
தாம்சன் 
 

12. உலர்திராட்ைசைய அணு மாதிr என கூறியவர்? 
தாம்சன் 
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13. எலக்ட்ரான் அணு நிைற- 

0.00054 
 

14. புேராட்டான் அணு நிைற- 
1.00778 
 

15. நீrலுள்ள ைஹட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் நிைற விகிதம்- 
1:8 
 

16. நமது உடலில் -----% நீர் உள்ளது 
70% 
 

17. நமது வடீுகளில் உள்ள மின் சாதனங்களும் ----- முைறயிேலேய 
இைணக்கப்படுகிறது 
பக்க இைணப்பு 
 

18. LED என்பது 
Light Emitting Diode 
 

19. ஒரு கைரசலினுள் மூழ்கி ைவக்கபட்டு மின்ேனாட்டத்ைத ெசலுத்தப்பயன்படும் 
இரண்டு தகடு- 
மின்வாய்கள் 
 

20. மின்ேனாட்டத்ைத கடத்தும் ஒரு கைரசலில் உள்ள ெபாருள்- 
மின்பகுளி 
 

21. மின்பகுளிக் கைரசல் அயனிக்களாக பிrயும் நிகழ்வு- 
மின்னாற்பகுப்பு 
 

22. துத்தநாக முலாம் பூசப்பட்ட ----------- எனப்படும் 
இரும்பு கால்வைனசுடு இரும்பு 
 

23. இரும்பு துரும்பிடித்தைல தடுப்பது- 
துத்தநாகப் பூச்சு 
 

24. மின்னல் ஏற்படக் காரணம்- 
ேமகங்களில் உருவாகும் மின்னூட்டங்கள் 
 

25. அணு என்ன மின்சுைமைய ெபற்றுள்ளது- 
நடுநிைலத் தன்ைம 
 

26. நியூட்ரானின் மின்சுைம - மின்னூட்டமற்ற ஒரு துகள் 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/08/tet-study-materials-latest-schedules.html

www.Pa
da

sal
ai.

Net



ேதர்வு நாள் : 12/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

 

எட்டாம் வகுப்பு 1.அணு அைமப்பு 2.மின்னியலும்,ெவப்பவியலும் 

 
27. ேநர்மின்சுைம ெபற கண்ணாடியுடன் எந்த துணிைய ேதய்க்க ேவண்டும்? 

பட்டு 
 

28. ஒேர மின்னூட்டங்கள் ஒன்ைற ஒன்று- 
விலக்கும் 
 

29. எதிர் மின்னூட்டம் ெபற பிளாஸ்டிக் யுடன் எந்த துணிைய ேதய்க்க ேவண்டும். 
கம்பளி 
 

30. மைழ ேமகங்கள் ------- ெபற்றுள்ளன. 
மின்னூட்டங்கள் 
 

31. இடிதாங்கிைய கண்டறிந்தவர்? 
ெபஞ்சமின் ஃபிராங்க்ளின் 
 

32. இடிதாங்கி என்பது- 
கூர்ைமயான முைனையக் ெகாண்ட ஒர் உேலாக தண்டாகும். 
 

33. ெவப்பம் பரவுதல் எத்தைன வைகப்படும். 
3 
 

34. மின்ேனாட்டம் பாய்வதற்கு ------- ேதைவ. 
மின்சுற்று 
 

35. மின்முலாம் பூசப்பட ேவண்டிய ெபாருள் ------ மின்வாயாக 
ெசயல்படும்.எதிர்மின்வாய் 
 

36. ெதாடுவதின் முலம் ஒரு ெபாருைள மின்னூட்டமைடச் ெசய்யும் முைற- 
கடத்துதல் 
 

37. ெபாருள்கைள ெவப்பப்படுத்தும் ேபாது அவற்றின் ------ உயருகிறது. 
ெவப்பநிைல 
 

38. ெபாருைள ெவப்பபடுத்தும் ெபாது விrயும் குளிர்விக்கும் ேபாது- 
சுருங்கும் 
 

39. மின்னாற்றலின் விைளேவ நிரூபித்தவர்? 
ெபஞ்சமின் பிராங்க்ளின் 
 

40. எதிெரதிர் மின்னூட்டங்கள் ஒன்ைறெயான்று----                         
ஈர்க்கும்... 
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8ம் வகுப்பு அறிவியல் 
 

 

 

8ம் வகுப்பு அறிவியல் 
 

1. இந்தியாவில் முதன் முதலில் நிலக்கr ேதாண்டி எடுக்கபட்ட 
ஆண்டு? 
1774 
 

2. நிலக்கrயில் அதிக அளவு ------- இருக்கிறது. 
கார்பன் 
 

3. ெமன்நிலக்கr எனப்படுவது? 
பிட்டுமினஸ் நிலக்கr 
 

4. கடின நிலக்கிr எனப்படுவது? 
ஆந்தரைசட் நிலக்கr 
 

5. மின் உற்பத்திக்கு பயன்படும் நிலக்கr? 
லிக்ைனட் 
 

6. தமிழ்நாட்டில் ெபட்ேராலியம் கிைடக்கும் இடம்- 
காவிr ஆற்றுப்படுைக 
 

7. எஃகு தயாrத்தலில் குைறப்பானாக பயன்படுவது? 
கல்கr 
 

8. ----- ஆண்டுக்குள் பூமியில் ெபட்ேராலியம் முழுவதும் தரீ்ந்துவிடும்? 
2050 
 

9. ெபயிண்டு தயாrக்க ,சாைலகள் ேபாட பயன்படுவது- 
பிட்டுெமன் 
 

10. இயற்ைக வாயுவில் 90% உள்ளது? 
மீத்ேதன் 
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8ம் வகுப்பு அறிவியல் 
 

 

11. காற்றாைல தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி ெசய்யும் இடம்? 
கயத்தாறு,பல்லடம்,குடிமங்கலம்,ஆரவாய் ெமாழி 
 

12. சாண எrவாயு உள்ளது? 
மீத்ேதன்,ஈத்ேதன் 
 

13. ஒரு சிறந்த மாற்று எrெபாருள்- 
ைஹட்ரஜன் 
 

14. PCRA என்பது- 
ெபட்ேராலியம் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சிக் குழுமம் 
 

15. எதிலிருந்து நாப்தலின் உருண்ைட ெபறப்படுகிறது? 
நிலக்கr தார் 
 

16. CNG என்பது- 
அழுத்தப்பட்ட இயற்ைக வாயு 
 

17. இறந்த தாவரங்கள் ெமதுவாக நிலக்கrயாக மாற்றமைடதல்- 
கார்பனாக்கல் 
 

18. ஒளியானது ெபாருளின் மீது விழுந்த பிறகு திரும்பி அனுப்பபடும் 
நிகழ்வு- 

ஒளி எதிெராளிப்பு 

19. ஒளி ெசல்லும் பாைத------ எனப்படும். 
கதிர் 
 

20. ஒளி எதிெராளிப்பு தளத்தில் படுகின்ற ஒளிக்கதிர்- 
படுகதிர் 
 

21. படுகதிருக்கும் குத்துக்ேகாட்டிற்கும் இைடேய உள்ள ேகாணம்- 
படுேகாணம் 
 

22. பன்முக எதிெராளிப்பு தத்துவம்- 
ெபrஸ்ேகாப்,கைலடாஸ்ேகாப் 
 
 

22. ேநர்க்ேகாட்டு பாைதைய விட்டு விலகி ெசல்லும் நிகழ்வு- 
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8ம் வகுப்பு அறிவியல் 
 

 

ஒளிவிலகல் 
 

23. காணக்கூடிய மிகக் குைறந்த ெதாைலவு- 
25cm 
 

24. ஒலி ெவற்றிடத்தில் ------ பரவாது. 
பரவாது 
 

25. ஒலி பரவுவதற்கு ஊடகம்------- ேதைவ. 
ஒலி பரவுவதற்கு ஊடகம் ேதைவ. 
 

26. ஒலி ------ வழியாக தான் பரவும் 
திட,திரவ,வாயுப்ெபாருள் 
 

27. ஆண்களின் குரல் நாண்களின் நிளம்- 
20 மிமி 
 

28. ெபண்களின் குரல் நாண்களின் நிளம்- 
15மிமி 
 

29. அதிர்ெவண் யின் அலகு- 
ெஹர்ட்ஸ் 
 

30. மனிதனின் ெசவியால் ----- முதல்----- வைர ேகட்டுணர முடிகிறது. 
20 to 20000 ெஹர்ட்ஸ் 
 

31. 20000 க்கு அதிகமான ஒலிைய ெசவியால் ேகட்டுணர முடியாது 
இைவ ---- 
ெசவியுணரா அதிர்ெவண்கள் 
 

32. இனிைமயற்ற ஒலி ---- எனப்படும். 
இைரச்சல் 
 

33. 20 ெஹர்ட்ஸ்க்கு குைறவான அதிர்ெவண் ெகாண்ட ஒலி- 
குற்ெறாலி 
 

34. ஒலியின் மதிப்பு அதன் ----- ெபாருத்தது. 
வசீ்ைசப்  
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35. வசீ்சுயின் அலகு- 
மீட்டர் 
 

36. குைறந்த அடர்த்திைய ெகாண்டுள்ளது. 
காற்று 
 

37. அடர்மிகு ஊடகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு.. 
கண்ணாடி 
 

38. ஒரு புள்ளியில் ஒளிக்கதிர்கள் குவிந்தால்- 
குவிக்கற்ைற 
 

39. ெநய்ேவலியில் கிைடப்பது------- நிலக்கr.. 
லிக்ைனட்... 
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8ம் வகுப்பு முதல் பருவம் பாடம் 5, 6 7 

 

எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் பாடம் 5, 6 7\ 
1. பாலில் உள்ள கலைவ ெபாருட்கள்- 

நீர்,நீர்மெகாழுப்பு,புரதம் 
 

2. மின்கம்பி ------ ஆல் உருவானது. 
காப்பர் 
 

3. பருப்ெபாருைள சிறிய ெபாருளாக உைடக்க முடியாது என கூறியவர்? 
லவாய்சியர் 
 

4. தனிமத்தின் மிகச்சிறிய துகள்கேள- 
அணுக்கள் 
 

5. இதுவைர கண்டறிந்த தனிமங்கள்- 
118 
 

6. அண்டம் மற்றும் விண்மீன்களில் உள்ள  தனிமங்கள்- 
ைஹட்ரஜன், ஹலீியம் 
 

7. நீர்மம் நிைலயில் உள்ள தனிமங்கள்- 
ெமர்க்குr,புேராமின்,சசீியம்,காலியம் 
 

8. அதிக உருகுநிைலையக் ெகாண்ட உேலாகம்? 
டங்ஸ்டன் W-3410°c  
   

9. நமது உடலில் உள்ள கார்பனின் அளைவ ெகாண்டு------- ெபன்சிலுக்கு ைம 
நிரப்பலாம். 
9000 
 

10. புவியில் உள்ள 20% விழுக்காடு ஆக்சிஜன் --------- காட்டில் உருவாகிறது. 
அேமசான் 
 

11. டங்ஸ்டன் விளக்குகளில் நிரப்பப்படும் வாயு----- 
ஆர்கான் 
 

12. பலூன்களில் நிரப்பபடும் வாயு- 
ஹலீியம் 
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ேதர்வு நாள் : 11/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு முதல் பருவம் பாடம் 5, 6 7 

13. ஆங்கில எழுத்துகைள குறியீடாக பயன்படுத்தியவர்? 
ெபர்சிலியஸ் 
 

14. ெமர்க்குrயின் ெபயர் வரக் காரணம்- 
கடவுளின் ெபயர் 
 

15. ஆல்ஃபிரட் ேநாபல் என்ற அறிவியல் அறிஞர் ெபயைரக் ெகாண்ட தனிமம்- 
ேநாபிலியம் 
 

16. நீrன் பருமனளவு- 
1:8 
 

17. ெராட்டிச் ேசாடாவின் ேவதியியல் ெபயர்- 
ேசாடியம் ைப கார்பேனட் 
 

18. கண்ணாடிையக் கைரக்கும் அமிலம்- 
ைஹட்ேரா ஃபுளுrக் அமிலம் 
 

19. பன்னாட்டு அலகு முைற நைடமுைறக்கு வந்த ஆண்டு? 
1971 
 

20. ஒரு ேமால் என்பது- 
0.012கி.கி 
 

21. மின்ேனாட்டத்தின் அலகு- 
ஆம்பியர் 
 

21. தளக்ேகாணம் மற்றும் திண்மக் ேகாணத்தின் அலகு- 
ேரடியன்,ஸ்டிேரடியன் 
 

22. ஒலியின் அளவிைன அளப்பதற்கு- 
லாக்ரதமிக் 
 

23. நிலநடுக்கத்தின் அளவிைன----- அளவுேகாலால் அளக்கலாம். 
rக்டர் 
 

24. 1 ஏக்கர் எத்தைன ெசண்ட்- 
100 ெசண்ட் 
 

25. நியூட்டன் எந்த நாட்ைட சார்ந்தவர்? 
இங்கிலாந்து 
 

26. அழுத்தத்தின் அலகு- 
பாஸ்கல் 
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ேதர்வு நாள் : 11/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு முதல் பருவம் பாடம் 5, 6 7 

 
27. திரவங்களில் ஆழம் அதிகrக்க அழுத்தம் அதிகrக்குமா? குைறயுமா? 

அதிகrக்கும் 
 

28. நீrன் அழுத்தம் புவியின் அழுத்தைத விட-------- 
மிகவும் அதிகம். 
 

29. புவியின் ஈர்ப்பு விைச நிலவின் ஈர்ப்பு விைசைய விட--- 
அதிகம் 
 

30. விண்ெவளியில் காற்றும்,அழுத்தமும் ------ 
இல்ைல 
 

31. JCB எந்த தத்துவத்தின் அடிபைடயில் ெசயல்படுகிறது? 
பாஸ்கல் விதி 
 

32. பாரமானிைய கண்டறிந்தவர்? 
டாrெசல்வி 
 

33. காலின் இயக்கத்ைத எதிர்க்கும் விைசேய- 
உராய்வு 
 

34. நடக்கேவா,ஒடேவா ------- விைச ேதைவ. 
உராய்வு 
 

35. ேபனாவின் முைனக்கும் தாளுக்கும் இைடேய உள்ள விைச- 
உராய்வு 
 

36. சக்கரங்களும்,உருண்ைடத் தாங்கிகளும்- 
உராய்வு குைறகிறது 
 

37. ஆப்பிள் மரத்திலிருந்து விழுதல்--- விைச 
ெதாடாவிைச(புவியீர்ப்பு விைச) 
 

38. வளிமண்டல அழுத்தத்தின் மதிப்பு- 
10 அடுக்கு 5 நியூட்டன் மீட்டர்-2 
 

39. உராய்வு ஒரு------ விைச....    
ெதாடு விைச.... 
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ேதர்வு நாள் : 15/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு அறிவியல் முதல் பருவம் 1,2ம் பாடம் 
 

 

8ம் வகுப்பு அறிவியல் முதல் பருவம் 1,2ம் பாடம் 
 

1. இரத்த ெவள்ைளயணுக்கள் உருவாகும் இடம்‐ 

எலும்பு மஜ்ைஜ 

2. எலும்பின் ைமயத்தில் ‐‐‐‐‐‐ ேபான்ற ெபாருள்கள் உள்ளன. 

கடற்பஞ்சு 

3. எலும்பு ‐‐‐‐‐‐‐ ெபாருள்களால் ஆனது. 

ெவண்ணிற சாம்பல் நிறப் ெபாருள்களால் 

4. எலும்பின் ெவளியுைறக்கு ‐‐‐‐‐‐ என்று ெபயர். 

ெபrயாஸ்டியம் 

5. பந்துக் கிண்ண மூட்டு எடுத்துக்காட்டு 

ேதாள்பட்ைட, இரும்பு, எலும்புகள் 

6. மனித எலும்புக் கூட்டில் உள்ள எலும்புகள்‐ 

206 

7. மார்புப் பகுதியில் ‐‐‐‐ முள்ெளலும்புகள் உள்ளன. 

12 

8. மனித உடலில் காணப்படக் கூடிய மிக நிளமான எலும்பு‐ 

ெதாைட எலும்புகள் 

9. இைணயுறுப்பு எலும்புகளின் எண்ணிக்ைக‐ 

126 

10. நமது உடலில் மிகச் சிறிய எலும்பு‐ 

காதில் உள்ள அங்கவடி எலும்பாகும் 
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ேதர்வு நாள் : 15/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு அறிவியல் முதல் பருவம் 1,2ம் பாடம் 
 

 

11. நீண்ட உடைலப் ெபற்றுள்ள மீன்‐ 

விலாங்குமீன் 

12. மீன்களின் இடப்ெபயர்ச்சி உறுப்பு‐ 

துடுப்புகள் 

13. மண்புழு ஒரு நிமிடத்திற்கு ‐‐‐‐‐ ெச.மீ நகர்கிறது. 

25 

14. கரப்பான் பூச்சியின் கால்கள் எத்தைன‐ 

6 

15. மண்புழு நகர்தலுக்கு உடல் தைசகள் மற்றும் ‐‐‐‐‐‐ உதவுகின்றன. 

சடீ்டா குழி 

16. அமில மைழ எற்பட காரணம்‐ 

ைநரட்ரஜன் ஆக்ைஸடுகள் 

17. ஓேசான் ஒர் ‐‐‐‐ வாயு 

நிறமற்ற 

18. பிளாஸ்டிக் வணிகப் ெபயர்‐ 

ஆல்காலிஜன் 

19. பிளாஸ்டிக் ஒரு‐‐‐ பாலிமர். 

ேஹாேமா பாலிமர் 

20. நுண்ணுயிrகைள சிைதப்பைவ‐‐‐‐‐‐ மற்றும்‐‐‐‐‐‐‐ நுண்ணுயிர்கள் 

யூைமசடீ்ஸ்,ைசேசாைமசடீ்ஸ் 

21. PHB என்பது‐ 

பாலி ைஹட்ராக்சி பியூட்டிேரட் 

22. கழிவுநீைர விைரவாக உறிஞ்சிக் ெகாள்ளும் மரங்கள்‐ 

ைதலமரங்கள் 
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ேதர்வு நாள் : 15/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு அறிவியல் முதல் பருவம் 1,2ம் பாடம் 
 

23. நீர் மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு‐ 

1974 

24. சுற்றுப்புறச் சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம்‐ 

1986 

25. காற்று மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுபாடு சட்டம்‐ 

1981 

26. குளிர் சாதனப் ெபட்டியிலிருந்து ெவளிேயறுவது‐ 

குேளாேரா புளுேரா கார்பன் 

27. ைலகன்கள் மற்றும் பாசிகள் ெகால்லும் வாயு‐ 

கந்தக ைட ஆக்ைஸடு 

28. வளிமண்டலத்தின் ேமலடுக்கு‐ 

ஸ்ட்ேரட்ேடாஸ்பியர் 

29. புவியின் ேமற்பரப்பில்‐‐‐‐‐ மைழப் ெபாழிகிறது. 

அமிலமைழ 

30. நுைரயீரலில் புற்றுேநாய் வர காரணம்‐ 

கந்தக ைட ஆக்ைஸடு.... 
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ேதர்வு நாள் : 24/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு 3ம் பருவம் 1,2 பாடம் 
 

 

எட்டாம் வகுப்பு 3ம் பருவம் 1,2 பாடம் 
 

1. ெசல்ைல கண்டறிந்தவர்? 

இராபா்ட் ஹகீ் 

2. அண்டச் ெசல்லின் வடிவம்- 

முட்ைட 

3. ெகாழுப்பு ெசல்களின் பணிகள்- 

ெகாழுப்புகைளச் ேசமித்தல் 

4. எண்ேடா பிளாஸ்மிக் வைலப்பின்னல் என ெபயrட்டவர்? 

ேபார்ட்டர் 

5. ெவங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன் எந்த ஆண்டு ேவதியியலுக்கான ேநாபல் 
பrசு ெபற்றார்? 

2009 

6. விந்தணுவில் உள்ள அக்ேராேசாைம உருவாக்கும் பணிைய ெசய்வது? 

ேகால்ைக உறுப்பு 

7. ATP என்பது 

அடிேனாைசன் ட்ைர பாஸ்ேபட் 

8. தற்ெகாைலப் ைபகள் என அைழக்கப்படுவது? 

ைலேசாேசாம்கள் 

9. ைமட்ேடாகாண்டியாவின் வடிவம் 

வட்ட அல்லது குச்சி வடிவம் 
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ேதர்வு நாள் : 24/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு 3ம் பருவம் 1,2 பாடம் 
 

10. ெசன்ட்rேயால்கைள பற்றி விளக்கியவர்? 

ெஹன்னிைக லுகஸ்ெசக் 

11. ெசல் அைமப்பாளர் என்று அைழக்கப்படுவது? 

உட்கருமணி 

12. இரத்த ெவள்ைள அணுக்கள்- 

லியூக்ேகாைசட்டுகள் 

13. எrத்ேராைசட்டுகள் மற்றும் lயூக்ேகாைசட் களின் ஆயுட்காலம் 
எவ்வளவு? 

100  to 120, 2 அல்லது 3 வாரங்கள் 

14. நியூரான்கள் என்கிற நரம்புநார்களால் ஆனது? 

நரம்பு திசுக்கள் 

15. ைசட்டானில் உள்ள புேராட்ேடாபிளாசத்தில்------ எனப்படும் 

நிஸல் 

16. வாழ்நாள் முழுவதும் சுருங்கி விrகின்ற தைசகைள ெகாண்டது? 

இதயதைச 

17. கண்ேகாளம் எத்தைன அடுக்குகைள ெகாண்டது? 

3 

18. ஐrஸ்க்கு நடுவில் உள்ள துவாரம்- 

கண்பார்ைவ 

19. ஆக்ஸிஜன் இல்லாத நிைலயில் நைடெபறும் சுவாசம்? 

காற்றில்லா சுவாசம் 

20. சிறகடுத்துப் பறக்ககூடிய பாலூட்டிகள்- 

ெவௗவால்கள் 

21. ெவப்பமண்டல பசுைம மாறாக் காடுகள் இந்தியாவில் எங்குள்ளது? 

ேமற்கு ெதாடர்ச்சி மைலகள்,இமயமைல 
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ேதர்வு நாள் : 24/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு 3ம் பருவம் 1,2 பாடம் 
 

22. புதிய மரங்கைள நடப்படுவது ----- எனப்படும். 

காடுகள் ெபருக்கம் 

23. இந்தியாவில் சமுதாய காடுகள் திட்டம்- 

1976 

24. புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம்- 

1973 

25. சிங்கங்களின் பாதுகாப்பு திட்டம்- 

1972 

26. ஆலிவர் rட்லி ஆைமகளின் இனப்ெபருக்க இடம்? 

ஒடிஸா கடற்கைர 

27. முதைல பாதுகாப்பு திட்டம்- 

1975 

28. வலைச ேபாதல் பற்றி கூறியவர்? 

அrஸ்டாட்டில் 

29. பறைவ மனிதன் என்று அைழக்கப்பட்டவர்? 

சlம் அலி 

30. முதுமைல சரணாலயம் எங்குள்ளது? 

நீலகிr 

31. காசிரங்கா ேதசிய பூங்கா உள்ள இடம்- 

அஸ்ஸாம் 

32. இந்தியாவில் சுமார் --- ேதசிய பூங்காக்கள் உள்ளன. 

89 

33. சிப்ேகா இயக்கத்ைத ெதாடங்கியவர்? 

சுந்தர்லால் பகுகுணானால் 
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ேதர்வு நாள் : 24/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு 3ம் பருவம் 1,2 பாடம் 
 

34. சிறுத்ைதகைள எந்த வருடத்தில் இருந்து இழந்து வருகிேறாம்? 

1950 

35. விராலி மைல சரணாலயம் எங்குள்ளது? 

திருச்சி 

36. இரத்தத்தட்டுகளின் ேவறு ெபயர்? 

த்ேராம்ேபாைசட்டுகள் 

37. மாநில மரம்- 

பைனமரம் 

38. ேதசிய பாரம்பrய விலங்கு- 

யாைன 

39. ேதசிய பழம்- 

மாங்கனி 

40. மாநில பறைவ எது? 

மரகதப்புறா.... 
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ேதர்வு நாள் : 07/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு அறிவியல் 

 
 

 

8ம் வகுப்பு அறிவியல் 
1. பூஞ்ைசகளில்------ இல்ைல 

பச்ைசயம். 
 

2. விட்டாகrன் வைகப்பாட்டில் மூன்றாவது உலகமாக உள்ளது 
பூஞ்ைசகள் 
 

3. பூஞ்ைசயின் உடல்---- எனப்படும். 
ைமசலீியம் 
 

4. பூஞ்ைசகள்----- என்னும் ெபாருளால் மூடப்பட்டுள்ளது. 
ைகடின் 
 

5. ைலக்கன்கள் என்பது- 
பூஞ்ைச+பாசிகள் 
 

6. ஒட்டுண்ணி மற்றும் சாறுண்ணிகளுக்கு உதாரணம்- 
பக்சனீியா,அகாrகஸ் 
 

7. உண்ணத் தகுந்த காளான்கள்- 
அகாrகஸ் கம்ெபஸ்ட்rஸ்,அகாrகஸ் ைபஸ்ேபாரஸ் 
 

8. நச்சுத்தன்ைம மிகுந்த காளான்கள்- 
அமானிடா மஸ்காrயா,அமானிடா பல்ேலாய்ட்ஸ் 
 

9. ெபனிசிலியம் என்னும் பூஞ்ைசயிலிருந்து ெபறப்படுவது. 
ெபனிசிலின் 
 

10. பகற்கனவு பூஞ்ைச என அைழக்கபடுவது 
கிளாவிஸ்ெசப்ஸ் பர்பர்rயா 
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ேதர்வு நாள் : 07/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு அறிவியல் 

 
 

11. பூஞ்ைசயால் மனிதனுக்கு ஏற்படும் ேநாய்- 
பாதப்பைட,படர்தாமைர 
 

12. பனிக்கூழ் தயாrக்கப் பயன்படும் பாசிகள்- 
அகர் அகர் 
 

13. விண்ெவளிப் பயணத்தில் மனிதனின் கழிவுகைள சிைதக்கும் பாசிகள்- 
குேளாெரல்லா ைபெரேனாய் ேடாஸா 
 

14. இராட்சத ெகல்ப் என்பைவ- 
பழுப்பு நிறக் கடல்பாசிகள் 
 

15. உலகில் ேவகமாக வளரும் கடல்பாசி எது- 
கலிேபார்னியா இராட்சத ெகல்ப் 
 

16. இைலகள் ப்ராண்டுகள் ----- என அைழக்கப்படுகின்றன. 
ஸ்ேபாேராபில்கள் 
 

17. ைசலம்,ப்ேளாயம் என்பைவ- 
நீர் மற்றும் உணவு கடத்தும் 
 

18. ஸ்ேபார்கள் முலம் இனப்ெபருக்கம் ெசய்பைவ- 
ெடrேடாைபட்டுகள் 
 

19. பவழ ேவர்கைள ெகாண்ட தாவரம்- 
ைசகஸ் 
 

20. குரங்கின் புதிர் என அைழக்கபடுவது- 
ஆரக்ேகrயா 
 

21. ஒரு வித்தைலத் தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு- 
புல்,ெநல்,ேசாளம்,ேகாதுைம 
 

22. இருவித்தைலத் தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு- 
அவைர,பட்டாணி,மா 
 

23. இைணேபாக்கு நரம்பைமவு ெகாண்ட தாவரங்கள்- 
ஒரு வித்தைல தாவரங்கள் 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/08/tet-study-materials-latest-schedules.html

www.Pa
da

sal
ai.

Net



ேதர்வு நாள் : 07/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு அறிவியல் 

 
 

 
24. ேவrன் ைமயப்பகுதி----- எனப்படும் 

பித் 
 

25. பலமுைன ைசலம் ெகாண்டைவ- 
ஒரு வித்தைல தாவரம் 
 

26. ஸ்கிளிெரன்ைக மாவும் பாரன்ைகமாவும் மாறி மாறி அைமந்துள்ளது- 
ெபrைசக்கிள் 
 

27. நான்கு முைன ைசலம் ெகாண்டைவ- 
இருவித்தைலத் தாவரம் 
 

28. ைலேகாேபாடியம்------ மருந்தாக பயன்படுகின்றது. 
ெவடிமருந்தாக 
 

29. ைவரஸ் எந்த ெமாழி ெசால்? கண்டறிந்தவர்? கண்டறிந்த ஆண்டு? 
இலத்தனீ், ஜவேனாஸ்கி,1892 
 

30. பாக்டியாைவ கண்டறிந்தவர்? கண்டறிந்த ஆண்டு? 
ஆண்டன் வான் லூவன் ஹகீ்,1975 
 

31. பாைலத் தயிராக மாற்றும் பாக்டீrயா- 
லாக்ேடா பாசில்லஸ் 
 

32. நூல் ேபான்ற துைண உறுப்புகளாக ----காணப்படுகின்றன. 
கைசயிைழகள் 
 

33. 1ைமக்ரான்- 
1/1000 மில்லி மீட்டர் 
 

34. நியூக்ளியஸ் ெபாருள்கள் வட்ட வடிவிலான----- ஆகும் 
டி.என்.ஏ 
 

35. காக்கஸ்,ேபசில்லஸ்,ஸ்ைபrல்லம்,விப்rேயா  
இவற்றின் வடிவங்கள் யாைவ? 
உருைள,குச்சி,சுருள்,கால்புள்ளி வடிவம் 
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ேதர்வு நாள் : 07/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு அறிவியல் 

 
 

36. பாக்டிrயாக்கைள----- என்ற அலகால் அளக்கலாம். 
ைமக்ரான் 
 

37. கைசயிைழகளற்ற பாக்டீrயா- 
ஏட்ைரக்கஸ் 
 

38. பாசிகைளக் குறித்த அறிவியல்- 
ைபக்காலஜி 
 

39. பூஞ்ைசகள் குறித்த  அறிவியல்- 
ைமக்காலஜி 
 

40. ஆப்பிrக்காவின் உறக்க ேநாய்- 
டிrப்ேசாேமாேகம்பியன்ஸ் 
 

41. ெபனிசிலிைனக் கண்டுபிடித்தவர்? 
அெலக்சாண்டர் பிெளம்பிக் 
 

42. ெராட்டிக் காளானின் உடலத்ைத----- என்று அைழக்கிேறாம். 
ைமசலீியம் 
 

43. வினிகர் என்பது ஒர்- 
உணவு பதப்படுத்தி 
 

44. ஈஸ்ட் ஒரு ெசல்லாலான ---- வைக பூஞ்ைச. 
சாறுண்ணி 
 

45. ஊறுகாய் ெகட்டுப் ேபாகாதிருக்க பயன்படுவது- 
வினிகர் 
 

46. ைநட்ரஜைன நிைலநிறுத்தும் பாக்டீrயா- 
அசட்ேடாபாக்டர், கிளாஸ்டிrடியம் 
 

47. ெவள்ளrகாயில் ஏற்படும்  ைவரஸ் ேநாய்- 
ெவள்ளிrயில் பல வண்ணேநாய் 
 

48. ஆல்காக்கள் அடர்த்தியாக வளரும் நிைல? 
நீர்மலர்ச்சி 
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ேதர்வு நாள் : 07/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு அறிவியல் 

 
 

 
49. இரட்ைடப் பிளவு முைறயில் இனப் ெபருக்கம் ெசய்வது? 

பாக்டீrயாக்கள் 
 

50. ேவர்முடிச்சுகளில் காணப்படும் பாக்டிrயா?             
ைரேசாபியம்.. 
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