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புவியியல் பகுதி 1 

1. சூரியக்குடும்பம் 

1. சூரியனின் ஒளி பூமியய வந்தயைய எவ்வளவு நிமிைங்கள் ஆகும் 

(A) 8.8     (B) 8.4 

(C) 9.8                   (D) 8.0                            ANS:B 

2. சூரிய குடும்பத்துக்கு மிக அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் எது? 

(A) ஆல்பாசசன்ைரி   (B) பிராக்ஸிமாசசன்ைரி 

(C) பர்னார்ட்நட்சத்திரம்    (D) சிரியஸ்                        ANS:B 

3. ககாள்கள் சூரியயனச் சுற்றுவதற்கு காரணம் என்ன? 

(A) ஈர்ப்புவியச   (B) சுற்றுப்புறவியச 

(C) கநர்ககாட்டுவியச      (D) யமயகநாக்குவியச              ANS:A 

4. ககாள்கள் சூரியயனச் சுற்றிவரும் பாயத எவ்வாறு அளிக்கப்படுகிறது 

(A) சுற்றுப்பாயத   (B) வட்ைப்பாயத 

(C) இரண்டும்    (D) இரண்டும்தவறு                 ANS:A 

5. கீழ்க்கண்ை வாக்கியத்தில் எயவ சரியானயவ? 

1.சூரியக்குடும்பத்தின் ககாள்கயள திைக்ககாள்கள், வாயுக்ககாள்கள் இரண்டு 

பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். 

2.சூரியயனச் சுற்றும் எல்லாக்ககாள்களும் வட்ைப்பாயதயில் ஒகர சமயத்தில் 

சுற்றி வருகின்றன. 

3.நட்சத்திரங்கள் தானாக ஒளிரும் தன்யம சகாண்ையவ 

4.ககாள்களுக்கு தானாக ஒளி உமிழும் தன்யம இல்யல 

(A) 1 மற்றும் 2    (B) 2 மற்றும்3 

(C) 1, 2 மற்றும் 3    (D) 1, 3 மற்றும் 4                 ANS:D 

6. கீழ்க்கண்ை வாக்கியங்கயளக் கவனி 

1.புதன் சூரியயனச் சுழன்றமாறு சுற்றி வரும் காலம் 87.97 நாள்கள் 
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2.சவள்ளி சூரியயனச் சுழன்றமாறு சுற்றி வரும் காலம் 224.7 நாள்கள் 

(A) 1 மட்டும் சரி         (B) 2 மட்டும் சரி 

(C) 1 மற்றும் 2 சரி    (D) இரண்டும் தவறு              ANS:C 

7. சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள ககாள் எது? 

(A) புவி       (B) புதன் 

(C) சவள்ளி     (D) வியாழன்                     ANS:B 

8. பின்வருவனவற்றுள் பாயறக்ககாள் எனப்படுவது எது? 

(A) புவி      (B) புதன் 

(C) வியாழன்     (D) சநப்டியூன்                    ANS:B 

9. பின்வருவனவற்றுள் வாயுக்ககாள்கள் எனப்படுவது எது? 

(A) சவள்ளி, வியாழன், சனி,யுகரனஸ் 

(B) சனி, யுகரனஸ், சநப்டியூன், சசவ்வாய் 

(C) புதன், சவள்ளி, பூமி, சசவ்வாய் 

(D) வியாழன், சனி, யுகரனஸ், சநப்டியூன்                           ANS:B 

10. சூரியக் குடும்பம் என்பது எது? 

(A) சூரியன், எட்டுக்ககாள் அைங்கியது 

(B) துயணக்ககாள், குள்ளக்ககாள், அைங்கியது 

(C) குறுக்ககாள்கள், வால் நட்சத்திரம், எரிகற்கள் அைங்கியது   

(D) இயவ அயனத்தும்                                             ANS:D 

11. மாயல நட்சத்திரம் என்று அயழக்கப்படும் ககாள் எது? 

(A) சனி       (B) சவள்ளி  

(C) வியாழன்      (D) புவி                        ANS:B 

12. சிவப்பு ககாள் எது? 

(A) சனி       (B) புதன்  

(C) சசவ்வாய்    (D) வியாழன்                         ANS:C 

13. நிலா புவியய வலம் வருவதற்கு எவ்வளவு நாட்கள் ஆகும்? 
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(A) 27       (B) 27.3  

(C) 27.5      (D) 28                         ANS:B  

14. நீலக்ககாள் என்று அயழக்கப்படுவது எது? 

(A) சசவ்வாய்   (B) புதன்  

(C) புவி    (D) வியாழன்                          ANS:C  

15. சூரியனிலிருந்து 3-வது ககாள் 

(A) சசவ்வாய்   (B) புவி  

(C) வியாழன்    (D) சவள்ளி                     ANS:B 

16. புவி சூரியயனச் சுழன்றவாறு சுற்றிவரும் காலம் எவ்வளவு? 

(A) 364.24 நாட்கள்    (B) 365.24 நாட்கள் 

(C) 365 நாட்கள்   (D) 366 நாட்கள்                        ANS:B 

17. புவியின் வடிவம் 

(A) ககாளம்    (B) நீள்வட்ை ககாளம்  

(C) சதுரம்    (D) வட்ைம்                            ANS:B   

18. பின்வருவனவற்றுள் துயணக்ககாள் இல்லாத ககாள் எது? 

(A) புளூட்கைா   (B) புவி  

(C) வியாழன்    (D) சவள்ளி                     ANS:D 

19. அதிக துயணக்ககாள் உள்ள ககாள் எது? 

(A) வியாழன்    (B) சனி    

(C) யுகரனஸ்    (D) சசவ்வாய்                     ANS:A 

20. குள்ளக்ககாள் என வயகப்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு எது? 

(A) 2004    (B) 2006  

(C) 2006    (D) 2007                              ANS:C 

21. கீழ்க்கண்ை வாக்கியத்தில் எயவ சரியானயவ? 

1 சசவ்வாய், வியாழன், சவள்ளி, சனி, யுகரனஸ் சநப்டியூன் முதலிய 

ககாள்களுக்கு பல துயணக் ககாள்கள் உள்ளன 
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2 புவியில் உள்ளது கபான்ற வளிமண்ைலம்/காற்று ஈரப்பயச சந்திரனில் இல்யல 

(A) 1 மட்டும்         (B) 2 மட்டும் 

(C) 1 மற்றும் 2   (D) இவற்றுள் எதுவுமில்யல          ANS:D 

22. கீழ்க்கண்ை வாக்கியத்தில் எயவ சரியானயவ? 

1 பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இயைகய சந்திரன் வரும்கபாது முழுச்சந்திரன்   

2 சூரியனுக்கும் நிலவுக்கும் இயையில் புவி வரும்கபாது அமாவயச  

(A) 1 மட்டும்         (B) 2 மட்டும் 

(C) 1 மற்றும் 2   (D) இவற்றுள் எதுவுமில்யல          ANS:D  

23. கீழ்க்கண்ை வாக்கியத்தில் எயவ சரியானயவ? 

1 சனிக் ககாயளச்சுற்றி நுண்கற்களும் தூசும் பனியும் சகாண்ை வயளயம் 

கபான்ற அயமப்பு காணப்படும் 

2 புதன் வியாழன் யுகரனஸ் சநப்டியூன் ஆகிய ககாள்களுக்கும் வயளயங்கள் 

உள்ளன 

(A) 1 மட்டும்         (B) 2 மட்டும் 

(C) 1 மற்றும் 2   (D) இவற்றுள் எதுவுமில்யல          ANS:A 

24. கீழ்க்கண்ை வாக்கியங்கயளக் கவனி 

கூற்று (A): நிலவின் பரப்பு இல்லாததால் சூரியனின் ஒளியய முழுயமயாக 

பிரதிபலிப்பதில்யல  

காரணம் (R): நிலசவாளி இதமாக இருக்கிறது. 

(A) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

(B) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான 

விளக்கமல்ல  

(C) (A) சரி ஆனால் (R) தவறு  

(D) (A) தவறு ஆனால்(R) சரி                                          ANS:B  

25. சபாருத்துக  

பட்டியல் I                      பட்டியல் II 
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(a) எரிநட்சத்திரம்  1.பனிப்பாயற  

(b) வால்நட்சத்திரம்    2.ஒளிக்கீற்று  

(c) சசரஸ்    3.சபரியககாள்  

(d) வியாழன்    4.குள்ளக்ககாள் 

 a b c d 

(A) 3 4 1 2 

(B) 3 4 2 1 

(C) 2 1 4 3 

(D) 1 2 3 4                                          ANS:C 

26. கீழ்க்கண்ை வாக்கியத்தில் எயவ சரியானயவ?  

1 வால்நட்சத்திரம் சூரியனுக்கு அருகில் வரும்கபாதுஉயறந்து கபான                              

வாயுக்கள் ஆவியாகின்றன 

2 வால்நட்சத்தின் வால் எப்சபாழுதும் சூரியனுக்கு கநர் தியசயில் அயமயும் 

    (A) 1 மட்டும்          (B) 2 மட்டும்  

    (C) 1 மற்றும் 2    (D) இவற்றுள் எதுவுமில்யல         ANS:A  

27. சூரியன் உட்பை கண்களுக்குப் புலப்படும் விண்மீன்கள் எல்லாம் சார்ந்தயவ 

இதயன நமது முன்கனார் "ஆகாய கங்யக" எனவும் அயழத்தனர். 

(A) பால்சவளி அண்ைம்   (B) கபரண்ைம் 

(C) நட்சத்திரம்    (D) அண்ைம்                        ANS:A 

28. சூரியன் பூமியிலிருந்து சுமார் எவ்வளவு சதாயலவில் உள்ளது  

    (A) 15 ககாடி கி.மீ    (B) 1.5 ககாடி கி.மீ 

 (C) 5 ககாடி கி.மீ    (D) 51 ககாடி கி.மீ                   ANS:A 

29. சூரிய குடும்பத்தில் தாகன ஒளிரும் ஒகர வன்சபாருள் எது? 

(A) சூரியன்      (B) புவி 

(C) சவள்ளி      (D) யுகரனஸ்                       ANS:A 

30. அடுத்த வால்நட்சத்திரம் எந்த  ஆண்டு சதன்படும்  
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(A) 2022     (B) 2062 

(C) 2072     (D) 2092                             ANS:B 

31. இரவு வானில் வால் நட்சத்திரங்கள் விட்டுச் சசன்ற துகள்கள் பூமியின் 

வளிமண்ைலத்தின் சமது உராய்வதால் ஏற்படும் ஒளிக்கீற்று எவ்வாறு 

அயழக்கபடுகிறது?  

 (A) எரிகற்கள்    (B) எரிநட்சத்திரம்  

 (C) விண்மீன்கள்      (D) வயளய ஒளிமயறப்பு            ANS:B 

32. பாயறத் துண்டுகள் புவி ஈர்ப்பு யமயத்திற்குள் வரும் சபாது எட்ைப்படும் 

உராய்வின் காரணமாக எரிகிறது. இவ்வாறு எரிந்து விழும் பாயறத்துண்டுகள் 

எவ்வாறு அயழக்கப்படுகிறது?  

 (A) எரிகற்கள்    (B) எரிநட்சத்திரம்  

    (C) விண்மீன்கள்      (D) வழீ்கற்கள்                       ANS:A  

33.  புளூட்கைா, சசரஸ், ஏரிஸ், கமக்கமக், ஹவ்மீகய முதலியன 

     (A) ககாள்கள்    (B) குள்ளக்ககாள்கள்   

     (C) விண்மீன்கள்    (D) எரிநட்சத்திரம்                  ANS:B 

34.  புளூட்கைா கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது 

 (A) 2004     (B) 1930 

 (C) 2008      (D) 1925                           ANS:B  

35. எரிகற்கள் கவகமாக பூமியய கநாக்கி வருவதால் முழுயமயாக எரியாமல் 

புவியின் கமற்பரப்பில் விழுகின்றன. இது இவ்வாறு அயழக்கப்படுகின்றது? (A) 

எரிகற்கள்    (B) எரிநட்சத்திரம்  

(C) விண்மீன்கள்     (D) வழீ்கற்கள்                     ANS:D 

 

 


