
 

1. ehŸ   -  

2. tF¥ò   - Mwh« tF¥ò 

3. ghl«   - m¿éaš 

4. ghl¤jiy¥ò  - 4.ekJ R‰W NHš 

5. my»‹ j‹ik - ku« k‰W« »is   

                                       tif  

6. f‰F« Kiw  - FG f‰wš 

7. ghl¤bjhl®ò  - 6, 7, 8 tF¥òfŸ  

                                        bjhl®òilaJ. 

 

 

 

8. my»‹ xU§fik¥ò 

             - (g¡f« 51 Kjš 57 tiu) 

 4.1. Nœãiy k©ly« 

 4.2. czÎ¢ r§»è k‰W« czÎ tiy 

9. ghl¥gF¥ò  -  90 ãäl§fŸ. 

10. f‰wš éisÎfŸ  -  

 சூழ்நிலை மண்டைம் பற்றியும், அதன் கூறுகள் பற்றியும் உள்ள அறிவிலைப் பபறுதல். 

 உணவுச் சங்கிலி என்றால் என்ை என்பலதயும், அது சூழ்நிலை மண்டைத்தில் என்ை 

பங்காற்றுகின்றது என்பலதயும் புரிந்துபகாள்ளுதல். 
11. f‰wš Âw‹fŸ -  

 go¤jš, vGJjš, c‰W neh¡fš, édh¡fŸ nf£lš, g»®ªJ bfhŸSjš, kdtiugl« 

tiujš, bjhF¤jš, fyªJiuahLjš, nrhjidfŸ brŒjš, jftš nrfç¤jš. 

12. m¿Kf«  - 

 உங்கள் வீட்டில் உள்ள அலைத்லதயும் உங்கள் கண் முன் பகாண்டு வருக. உங்கள் 

குடும்பத்திைர் , உங்கள் வீட்டில் உள்ள புத்தகங்கள், பபாம்லமகள், மரச்சாமான்கள், உணவு 

வலககள் மற்றும் உங்கள் பசல்ைப் பிராணிகள் எை அலைத்லதயும் நிலைத்துப் பாருங்கள் 

அவற்றுள் உயிருள்ளலவலையும், உயிரற்றலவலையும் அட்டவணப்படுத்துக. 
13. go¤jš mo¡nfholš - 

 

g¡f« 20 Kjš 27 tiuÍŸs gFÂia bghUŸ és§F«go go¤J jiy¥òfŸ, 

Jiz¤jiy¥òfŸ, K¡»akhd fU¤JfŸ, òÂa th®¤ijfŸ M»at‰iw mo¡nfholš 

nt©L«. nkY« òÂa th®¤ijfS¡fhd bghUis rf khzt®fëlnkh mšyJ 

MÁçaçlnkh nf£l¿jš nt©L«. 

òÂa th®¤ijfŸ 

 fçk¥ bghUŸfŸ 
  

14. xU§fik¥ò  - 

khzt®fis FGédnuhL fyªJiuahl¢brŒJ kdtiugl« tiujš k‰W« 

ghl¡fU¤Jfis bjhF¤J vGj¢ brŒjš nt©L«. 

15. vGJjš  -  

kdtiugl« tiujš k‰W« ghl¡fU¤Jfis bjhF¤J vGJjš. 
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16. kdtiugl«  - 

 

17. bjhF¤jš  -  

 சுற்றுச்சூழல் - மனிதர்கள், விைங்குகள் அல்ைது தாவரங்கள் வாழக்கூடிை பகுதி மற்றும் 

அவற்லறச் சுற்றியுள்ள சூழல். 

 உயிரற்ற காரணிகள் -  சூரிைன், காற்று, நீர், தாதுப் பபாருள்கள் மற்றும் மண். 

 உயிருள்ள காரணிகள்-  தாவரங்கள்Ï விைங்குகள் மற்றும் பாக்டீரிைா. 

 சூழ்நிலை மண்டைம் (Ecosystem) - உயிருள்ள காரணிகலளயும், உயிரற்ற காரணிகலளயும் 

ஒன்று சசர்ந்த ஒரு கட்டலமப்சப சூழ்நிலை மண்டைமாகும். 

 இயற்லக சூழ்நிலை மண்டைம் - மனிதர்களுலடை தலையீடுகளின்றி, இைற்லகைாக உருவாை 

சூழ்நிலை மண்டைம் 

 நீரில் காணப்படும் சூழ்நிலை மண்டைம் நீர்வாழ் சூழ்நிலை மண்டைம் எைப்படும். எ-கா: கடல், ஆறு, 

ஏரி, குளம் மற்றும் குட்லடகள் 

 நீருக்கு பவளிசை நிைப்பகுதியில் காணப்படும் சூழ்நிலைமண்டைங்கள் நிைவாழ் சூழ்நிலை 

மண்டைங்கள் எைப்படுகின்றை. எ-கா: காடுகள், மலைப்பகுதிகள், பாலைவைங்கள் 

 செயற்லக சூழ்நிலை மண்டைம் - பசைற்லக சூழ்நிலை மண்டைங்கள் மனிதர்களால் 

உருவாக்கப்பட்டு, பராமரிக்கப்படுகின்றை. எ-கா: பெல் வைல், சதாட்டம், மீன் வளர்பதாட்டி  

 தைக்காை உணலவத் தாசை உற்பத்தி பசய்து பகாள்ளக்கூடிை உயிரிைங்கலள 

உற்பத்தியாளர்கள் என்கிசறாம். உற்பத்திைாளர்கலள தற்ொர்பு ஊட்ட உயிரிகள் என்றும் 

அலழக்கிசறாம். 

 நுகர்வவார்கள் - தைக்காை உணலவத் தாசை தைாரிக்க முடிைாத உயிரிைங்கள். 

  நுகர்சவார்கள் பிறொர்பு ஊட்ட உயிரிகள் என்றும் அலழக்கிசறாம். 

 தாவர உண்ணிகள் - தாவரங்கள் மற்றும் தாவரப் பபாருள்கலள உணவாக உட்பகாள்ளும் 

விைங்குகள். (எ.கா) பசு, மான், ஆடு மற்றும் எலி. 
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 ஊன் உண்ணிகள் - பிற விைங்குகலள உணவாக உட்பகாள்ளும் விைங்குகள். (எ.கா) சிங்கம், 

புலி, தவலள மற்றும் ஆந்லத . 

 அலைத்துண்ணிகள் - தாவரங்கலளயும், விைங்குகலளயும் உணவாக உட்பகாள்ளும் 

விைங்குகள். (எ.கா) மனிதன் மற்றும் காகம் 

 ெிலதப்பலவகள் - இறந்த விைங்குகள் மற்றும் தாவரங்கலள உணவாக உட்பகாள்பலவ. (எ.கா) 

பாக்டீரிைாக்கள், பூஞ்லசகள். 

 உணவுச் ெங்கிைி - ஒரு சூழ்நிரல மண்டலத்தில் உண்ணுதல் மற்றும் உண்ணப்படுதலுக்கான வரிரை 

முரறரய உணவுச்ைங்கிலி என்கறறாம். 

 ஒரு சூழ்நிலை மண்டைத்தின் எல்ைா உணவுச்சங்கிலிகலளயும் ஒன்றிலணத்தால், பல்சவறு 

பிலணப்புகலளக் பகாண்டுள்ள ஒரு வலைைலமப்பு கிலடக்கும். இதலை உணவு வலை 

என்கிசறாம். 

18. tH§Fjš - 

khzt®fŸ jh§fŸ jahç¤j kdtiugl« k‰W« bjhF¤jiy tF¥giwæš tH§Fjš 

nt©L«. nkY« MÁçaç‹ kdtiugl« k‰W« bjhF¤jnyhL x¥Ã£L, éLg£l k‰W« 

K¡»a fU¤Jfis Ïiz¤J¡bfhŸSjš nt©L«.  

19. tYñ£Ljš -  

 g¡f« 50 k‰W« 53 - š cŸs éiuÎ¤ Jy§fš F¿£oš cŸs fhbzhëia¡ fhz¢ 

brŒjš k‰W« brašghL – 1 k‰W« 2- I¢ brŒjš. 

20. kÂ¥ÕL –  

I. சபாருத்தமாை விலடலயத் வதர்ந்சதடுக்கவும்         2x1=2 

1. ென்னீர் சூழ்நிலை மண்டைம் எது எைக் கண்டுபிடித்து எழுதுக. 

அ. குளம் ஆ. ஏரி இ. ெதி ஈ. இலவ அலைத்தும் 

2. உற்பத்திைாளர்கள் எைப்படுபலவ 

அ. விைங்குகள் ஆ. பறலவகள் இ. தாவரங்கள் ஈ. பாம்புகள் 
II. வகாடிட்ட இடங்கலள நிரப்புக        2x1=2 

1. தாவரங்கலள உண்பலவ  _________ நிலை நுகர்சவார்கள் ஆகும். 

2. பவப்ப நிலை, ஒளி மற்றும் காற்று சபான்றலவ ___________ காரணிகள் ஆகும். 
III. ெ ரியா (அ) தவறா எைக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் ெரியாக எழுதுக   2x1=2 

1. கடல் சூழ்நிலை மண்டைத்திற்கு பசிபிக் பபருங்கடல் ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். 

2. பாக்டீரிைாக்கள் மற்றும் பூஞ்லசகள் ஆகிைை சிலதப்பலவகள் எை அலழக்கப்படுகின்றை . 

VI. மிகக் குறுகிய விலட யளி        2x2=4 

1. சூழ்நிலை மண்டைம் – வலரைறு. 

2. சூழ்நிலை மண்டைத்தின் இரு வலககள் ைாலவ? 

 
21. FiwÔ® f‰Ã¤jš - 

 kÂ¥Õ£o‹ ÏWÂæš f‰wš miléid¥ bgwhj khzt®fS¡F ghl¥gFÂia vëa Kiwæš 

és¡»¥ òçait¤jš. nkY« ghl¤Â‹ fod¥ gFÂfis Û©L« vëa Kiwæš és¡Fjš. 

22. Å£L¥ ghl«  -. 

o czÎ¢ r§»è k‰W« czÎ tiyfis mik¡f. 
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1. ehŸ   -  

2. tF¥ò   - VHh« tF¥ò 

3. ghl«   - m¿éaš 

4. ghl¤jiy¥ò  - 2. m©l« k‰W«  

                                            é©btë 

5. my»‹ j‹ik -  ik ÁªJ« tif  

6. f‰F« Kiw  - FG f‰wš 

7. ghl¤bjhl®ò  - 6, 7, 8 tF¥òfŸ  

                                        bjhl®òilaJ. 

 

 

8. my»‹ xU§fik¥ò 

             - (g¡f« 35 Kjš 45 tiu) 

 é©Û‹ ÂuŸfŸ 

 ghštê¤ÂuŸ 

 e£r¤Âu§fŸ 

 ÏªÂa é©btë MuhŒ¢Á ika« 

9. ghl¥gF¥ò  -  90 ãäl§fŸ. 

10. f‰wš éisÎfŸ  -  

 விண்மீன்திைள்கள் மற்றும் அவற்றின் வரககள் பற்றி அறிந்து ககாள்ளுதல். 
 இைவு வானத்தில் ததான்றும் விண்மீன்கூட்டங்கரள அரடயாளம் காணுதல் 

 நட்சத்திைங்கள் குறித்த தகவல்கரளப் கப றுதல். 
 இயற்ரக மற்றும் கசயற்ரகக்தகாள்களுக்கு இரடயில் உள்ள தவறுபாடுகரள 

அறிந்துககாள்ளுதல். 

 இந்திய விண்கவளி ஆய்வு ரமயத்தின் பல்தவறு கசயல்பாடுகரளப் புரிந்துககாள்ளுதல். 
11. f‰wš Âw‹fŸ -  

 go¤jš, vGJjš, c‰W neh¡fš, édh¡fŸ nf£lš, g»®ªJ bfhŸSjš, kdtiugl« 

tiujš, bjhF¤jš, fyªJiuahLjš, nrhjidfŸ brŒjš, jftš nrfç¤jš. 

12. m¿Kf«  - 

 iffis¥ ga‹gL¤Â gšntW ãHš cUt§fis cUth¡»  பாடத்தலைப்லப அறிமுகம் 

செய்தல். 
13. go¤jš mo¡nfholš - 

 

g¡f« 35 Kjš 45 tiuÍŸs gFÂia bghUŸ és§F«go go¤J jiy¥òfŸ, 

Jiz¤jiy¥òfŸ, K¡»akhd fU¤JfŸ, òÂa th®¤ijfŸ M»at‰iw mo¡nfholš 

nt©L«. nkY« òÂa th®¤ijfS¡fhd bghUis rf khzt®fëlnkh mšyJ 

MÁçaçlnkh nf£l¿jš nt©L«. 

òÂa th®¤ijfŸ 

 fh°ä¡ E©ziy   

14. xU§fik¥ò  - 

khzt®fis FGédnuhL fyªJiuahl¢brŒJ kdtiugl« tiujš k‰W« 

ghl¡fU¤Jfis bjhF¤J vGj¢ brŒjš nt©L«. 

15. vGJjš  -  

kdtiugl« tiujš k‰W« ghl¡fU¤Jfis bjhF¤J vGJjš. 

 

 



 

16. kdtiugl«  - 

 

17. bjhF¤jš  -  

 ககாடிக் கணக்கான நட்ெத்திரங்கள் இலணந்திருப்பது ‘விண்மீன் திரள்’ என்றலைக்கப்படுகிறது. 

 நமது விண்மீன் திரளின் சபயர் பால்வளித் திரள் ஆகும். பால்வளித்திரள் கபாைகவ, பிரபஞ்ெத்தில் 

ககாடிக்கணக்கான விண்மீன் திரள்கள் உள்ளன. 

 ஒரு புள்ளியில் பருப் சபாருள் குவிந்து அங்கிருந்து விரிவலடயத் சதாடங்கிய நிகழ்வு 

‘சபருசவடிப்பு’ என அலைக்கப்படுகிறது. 

 வானியல் அலகு: பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இலடயிைான ெராெரி தூரம் ‘வானியல் அைகு’ என்று 

அலைக்கப்படுகிறது. 1 வா .ஆ = 1.496 x 108
 கிமீ 

 ஒளி ஆண்டு: ஒளியானது ஒரு வருடத்தில் கடந்த தூரம் ஒளி ஆண்டு என்று அலைக்கப்படுகிறது. . 

 1 ஒ.ஆ = 9.4607 x 1012
 கிமீ 

 விண்ணியல் ஆரம் : ஒரு விண்ணியல் ஆரம் என்பது வானியல் அைகானது ஒரு ஆர வினாடியில் 

ஏற்படுத்தும் ககாணத்தின் சதாலைவு என வலரயறுக்கப்படுகிறது.  

 1 pc = 3.2615 ஒ.ஆ = 3.09 x 1013
 km 

 விண்மீன் திரள்களின் வகககள்: 

 சுைல்திரள், நீள்வட்டம், தட்லடச் சுைல் மற்றும் ஒழுங்கற்ற வடிவம் கபான்ற பல்கவறு வலகயான 

விண்மீன் திரள்கள் உள்ளன. 
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 விண்மீன் மண்டலம் - பூமியில் இருந்து பார்க்கும்கபாது, இரவு வானத்தில் காணப்படும் பிரித்தறிய 

முடிகின்ற நட்ெத்திரங்களின் அலமப்பு விண்மீன் மண்டைம் என அலைக்கப்படுகிறது. 

 ெர்வகதெ வானியல் ெங்கம் 88 விண்மீன் மண்டைங்கலள வலகப்படுத்தியுள்ளது. 

 சபங்களூருலவ தலைலமயிடமாகக் சகாண்ட விண்சவளி ஆராய்ச்சி நிலையம்  இந்திய 

விண்னசவளி ஆராய்ச்சி நிலையமாகும். (ISRO) 

18. tH§Fjš - 

khzt®fŸ jh§fŸ jahç¤j kdtiugl« k‰W« bjhF¤jiy tF¥giwæš tH§Fjš 

nt©L«. nkY« MÁçaç‹ kdtiugl« k‰W« bjhF¤jnyhL x¥Ã£L, éLg£l k‰W« 

K¡»a fU¤Jfis Ïiz¤J¡bfhŸSjš nt©L«.  

19. tYñ£Ljš -  

 g¡f« -  43 š cŸs éiuÎ¤ Jy§fš F¿£oš cŸs fhbzhëia¡ fhz¢ brŒjš. 

20. kÂ¥ÕL –  

வகுப்பு : 7             2.m©l« k‰W« é©btë                                          பருவம் : 3 

kÂ¥bg©fŸ - 10 

I. சரியான விகடகயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக.             3x1=3 

1. அகனக இளம் நட்ெத்திரங்கலளக் சகாண்ட விண்மீன் திரளுக்கு _________ என்று சபயர். 

a. நீள்வட்ட விண்மீன் திரள் b. ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள் c. குழுக்கள் d. சுருள் விண்மீன் திரள் 

2. _________ துலணக் ககாலள நிறுவியவுடன் ISRO 4 டன் எலடயுலடய துலணக்ககாள்கலள 

ஏவும் திறன் சபறுகிறது. 

a. GSAT- 13    b. GSAT- 14    c. GSAT- 17    d. GSAT- 19 

 
II. தகாடிட்ட இடத்கத நிரப்பவும்              3x1=3 

3. அண்டத்தின் ஆதிலயக் குறித்துக் கூறும் மாதிரி ___________ ஆகும். 

4. ஆகாயத்தின் சபரும் பகுதிலய அடக்கியுள்ள விண்மீன் மண்டைம் _________ஆகும். 

5. இந்தியா ஏவிய முதல் ஏவுகலண _________ஆகும். 

III. தபாருத்துக           5x1=5 

1. கராகிணி   - GSLV-Mark III 

2. GSAT-14   - GSLV Mark III M1 

3. GSAT-19   - SLV-3 

4. ெந்த்ரயான் -2  - PSLV-XL C25 

5. மங்கள்யான்  - GSLV-D5 

 
21. FiwÔ® f‰Ã¤jš - 

 kÂ¥Õ£o‹ ÏWÂæš f‰wš miléid¥ bgwhj khzt®fS¡F ghl¥gFÂia vëa Kiwæš 

és¡»¥ òçait¤jš. nkY« ghl¤Â‹ fod¥ gFÂfis Û©L« vëa Kiwæš és¡Fjš. 

22. Å£L¥ ghl«  - 

 ISRO F¿¤j jftšfis nrfç¤J tu¢ brŒjš. 



 

1. ehŸ   -  

2. tF¥ò   - v£lh« tF¥ò 

3. ghl«   - m¿éaš 

4. ghl¤jiy¥ò  - 7. gæ®bgU¡f«  

                                        k‰W« nkyh©ik 

5. my»‹ j‹ik - ku« k‰W« »is   

                                       tif  

6. f‰F« Kiw  - FG f‰wš 

7. ghl¤bjhl®ò  - 6, 7, 8 tF¥òfŸ  

                                        bjhl®òilaJ. 

 

 

 

8. my»‹ xU§fik¥ò 

             - (g¡f« 88 Kjš 98 tiu) 

 7.1. ntsh© brašKiwfŸ 

 7.2. gæ® bgU¡f¤Â‹ mo¥gil  

      brašKiwfŸ 

 7.3. gæ® RH‰Á 

 7.4. éij t§» 

9. ghl¥gF¥ò  -  90 ãäl§fŸ. 

10. f‰wš éisÎfŸ  -  

 வேளாண் செயல்பாடுகளள அறிதல் 

 பயிர்ப்சபருக்கம் அடிப்பளை செயல்பாடுகளள புரிந்து சகாள்ளுதல் 

 பயிற் சுழற்சியின் முக்கியத்துேத்ளத அறிதல். 

 விளத ேங்கி, விளதப்பந்துகள் மற்றும் விளதப் பதப்படுத்துதலின் முக்கியத்துேங்களள 

உற்றுவ ாக்குதல் 

11. f‰wš Âw‹fŸ -  

go¤jš, vGJjš, c‰W neh¡fš, édh¡fŸ nf£lš, g»®ªJ bfhŸSjš, kdtiugl« 

tiujš, bjhF¤jš, fyªJiuahLjš, nrhjidfŸ brŒjš, jftš nrfç¤jš. 

12. m¿Kf«  - 

 khzt®fŸ thG« gFÂæš gæçl¥gL« gæ®fŸ F¿¤J« mt‰iw rhFgo brŒa 

mt®fŸ nk‰bfhŸS« ntsh©ik rh®ªj brašKiwfŸ F¿¤J« khzt®fël« 

fyªJiuaho ghl¤jiy¥ig m¿Kf« brŒjš. 
13. go¤jš mo¡nfholš - 

 

g¡f« 88 Kjš 98 tiuÍŸs gFÂia bghUŸ és§F«go go¤J jiy¥òfŸ, 

Jiz¤jiy¥òfŸ, K¡»akhd fU¤JfŸ, òÂa th®¤ijfŸ M»at‰iw mo¡nfholš 

nt©L«. nkY« òÂa th®¤ijfS¡fhd bghUis rf khzt®fëlnkh mšyJ 

MÁçaçlnkh nf£l¿jš nt©L«. 

òÂa th®¤ijfŸ 

 காரிப் பயிர்கள் 

 ைபிபயிர்கள் 

 சயாடு பயிர்கள் 

 யூவபார் பியா 

 அங்கக மட்கு 

 செகூம் பயிர் 

14. xU§fik¥ò  - 

khzt®fis FGédnuhL fyªJiuahl¢brŒJ kdtiugl« tiujš k‰W« 

ghl¡fU¤Jfis bjhF¤J vGj¢ brŒjš nt©L«. 

15. vGJjš  -  

kdtiugl« tiujš k‰W« ghl¡fU¤Jfis bjhF¤J vGJjš. 

 



 

16. kdtiugl«  - 

 

17. bjhF¤jš  -  

 காரிப் பயிர்கள்: இந்த பயிர்கள் மளழக்காெங்களில் விளதக்கப்படுகிறது. எ.கா: ச ல், வொளம், 

வொயா சமாச்ளெ, நிெக்கைளெ, பருத்தி 

 ரபிபயிர்கள்: இளே குளிர் காெங்களில் ேளர்க்கப்படும் பயிர்களாகும். எ.கா: வகாதுளம, பருப்பு,  

     பட்ைாணி, கடுகு மற்றும் ஆளி விளத 

 சயாடு பயிர்கள்: வகாளைக் காெங்களில் ேளர்க்கப்படும் பயிர்களாகும். தர்பூெணி, சேள்ளரி,  

பயன்பாட்டின் அடிப்ளையில் பயிர்கள் 

• உணவுப் பயிர்கள்   - ச ல் மற்றும் வொளம் 

• தீவின பயிர்கள்  - மக்காச்வொளம் மற்றும் சிறு தானியங்கள். 

• நார்ப் பயிர்கள்    - பருத்தி, புளிச்ளெ . 

• எண்ணணய்ப் பயிர்கள்  - நிெக்கைளெ மற்றும் எள். 

• அலங்காரத் தாவரங்கள்  - குவ ாட்ைன், யூவபார்பியா. 

பயிர் ணபருக்கத்தின் அடிப்படை ணசயல்பாடுகள் 

 மண்டண தயார் ணசய்த ல் 

அ. உழுதல் 

ஆ. ெமப்படுத்துதல் 

இ. அடி உ மிடுதல் 

 விடத விடதத்தல் 

www.zealstudy.in



 

அ. ரகக ளால் விரைத்ைல் 

ஆ. உழுசால் விரைத்ைல் 

இ. ஊன்றுைல் 

 குப்டபயிடுதல் மற்றும் உரமிடுதல் 

 நீர் பாசனம்: 

அ. பாைம்ப ரிய முரறகள் 

ஆ. நவனீமுரறகள்: 

 சதளிப்பு நீர் பாென அளமப்பு 

 சொட்டு நீர் பாென அளமப்பு 

 கடை நீக்கம் 

 இயந்ைிை முரறகள் 

 உழுைல் முரறகள் 

 பயிர்ச் சுழற்சி முரற  

 ககாரட உழவு 

 உயிரியல் முரற கரளக் கட்டுப்பாடு 

 கவைியியல் முரறகள் 

 ஒருங்கிளைந்த களள வமொண்ளம 

 பயிர் அறுவடை ணசய்தல் 

o உரழப்பு சார்ந்ை அறுவரட 

o இயந்ைிை முரற 

o கைிைடித்ைல் 

 சசமிப்பு: 

o வ ாய் மற்றும் பூச்சிகளால் பாதிப்பு ஏற்பைாத ேளகயில் வெமித்தல் 

 பயிர்ச் சுழற்சி 

 ஒவ  இைத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ை காெ ேரிளெயில் பெ ேளக ப்பயிர்களள ேரிளெயாக  ைவு 

செய்தல் பயிர்ச் சுழற்சி எனப்படும். 

 விடத வங்கி 

 ம பு பல்ேளகளமயிளன பாதுகாத்திை விளதகள் வெமிக்கப்படும் இைம் விளத ேங்கி எனப்படும். 

விடதப் பந்துகள் 

 விளதப்பந்துகள் எனப்படுேது மண், மட்கிய குப்ளப மற்றும் தாே  விளதகளின் கெளேயாகும். 

பாரம்பரிய விடத 

 பெ தளெ முளறகளாக சகாண்டு ே ப்பட்ை கேனமாக ேளாக்கப்பட்ை தாே ங்களின் விளதகள் 

பா ம்பரிய விளதகள் ஆகும். 



 

18. tH§Fjš - 

khzt®fŸ jh§fŸ jahç¤j kdtiugl« k‰W« bjhF¤jiy tF¥giwæš tH§Fjš 

nt©L«. nkY« MÁçaç‹ kdtiugl« k‰W« bjhF¤jnyhL x¥Ã£L, éLg£l k‰W« 

K¡»a fU¤Jfis Ïiz¤J¡bfhŸSjš nt©L«.  

19. tYñ£Ljš -  

 g¡f« - 88 š cŸs éiuÎ¤ Jy§fš F¿£oš cŸs fhbzhëia¡ fhz¢ brŒjš. 

 brašghL –1. 

20. kÂ¥ÕL –  

வகுப்பு : 8                                   7.gæ®bgU¡f« k‰W« nkyh©ik                             பருவம் : 3 

kÂ¥bg©fŸ - 10  

m. rçahd éilia¤ nj®ªbjL¤J vGJf.        3x1=3 

1. மண்ணில் விளதகளள இடுதலின் செயல்முளறயின் சபயர் . 

  அ. உழுதல்   ஆ. விளதத்தல்   இ.பயிர்ப் சபருக்கம்   ஈ. பயிர்ச் சுழற்சி 

2. மண் ப ப்பில் பாய்ந்து மண்ணினுள் ஊடுருவும் முளற . 

  அ. நீர் பாெனம்  ஆ. ப ப்பு நீர் பாெனம்  இ. சதளிப்பு நீர் பாெனம் ஈ. சொட்டு நீர் பாெனம் 

3. தாே ப் பயிர்களில் பூச்சிகளளயும் சிறு பூச்சிகளளயும் கட்டுப்படுத்தும் உயிரினங்கள் 

  அ. உயிரி-பூச்சிக் சகால்லிகள் ஆ. உயிரி உ ங்கள்  இ. மண்புழுக்கள்  ஈ. வேம்பு இளெகள் 

M.ãu¥òf.             4x1=4 

1. ஓர் இைத்தில் ேள க்கூடிய பயிர்களள வமலும் ேளர்ேதற்கு அதன் முக்கிய ேளரிைத்தில்  ைவு செய்தல்  

    ____________ ஆகும். 

2. விரும்பாத இைத்தில் ேளரும் விரும்பாத தாே த்தின் சபயர் ______________ . 

3. களளகளள சகால்லுேதற்கு அல்ெது அதன் ேளர்ச்சிளய தடுப்பதற்கு பயன்படும் வேதிப் சபாருளின்  

   சபயர் _________________ . 

4. ____________ விளதகள் தனது தனித்துேப் பண்புகளள அதன் ேழித் வதான்றலுக்கு மாற்றுகிறது. 

இ.கீழ்கண்ை வற்டை விவரி          1x3=3 

1.பயிர்சுழற்சி  
21. FiwÔ® f‰Ã¤jš - 

kÂ¥Õ£o‹ ÏWÂæš f‰wš miléid¥ bgwhj khzt®fS¡F ghl¥gFÂia vëa 

Kiwæš és¡»¥ òçait¤jš. nkY« ghl¤Â‹ fod¥ gFÂfis Û©L« vëa 

Kiwæš és¡Fjš. 

22. Å£L¥ ghl«  - 

 éij¥gªJfis jah® brŒjš. 

  


