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புவியியல் பகுதி - 14, 15 

14. தமிழ்நாடு 

1. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களில் எவவ சரியானவவ? 

1) தமிழ்நாடு கிழக்கில் வங்காள விரிகுடாவவயும் ததற்கில் இந்தியப் 
தெருங்கடவையும் மமற்கில் மகராளவவயும் வடக்கில் கர்நாடகம் மற்றும் 
மகாராட்டியத்வதயும் எல்வைகளாக தகாண்டுள்ளது. 
2) இந்தியாவின் தமாத்த மக்கள் ததாவகயில் ஆறாவது இடத்வதயும் ெரப்ெளவில் 
11 ஆவது இடத்வதயும் தெற்றுள்ள தமிழ்நாட்டின் ஆட்சி தமாழியாக தமிழ்தமாழி 
1959 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் நவடமுவறக்கு வந்தது. 
A) 1 மட்டும்    B) 2 மட்டும் 

C) 1 மற்றும் 2   D) இவற்றுள் எதுவுமில்வை   Ans;(A) 

2. தமிழ்நாட்டின் ெரப்ெளவு எவ்வளவு 

A) 1,30,580 ச.கி.மீ   B) 1,30,058 ச.கி.மீ 

C) 1,35,008 ச.கி.மீ   D) 32,10,078 ச.கி.மீ    Ans;(B) 

3. தொருத்துக: (தமிழ்நாடு) 
ெட்டியல் 1     ெட்டியல் 2 

a) சட்டமன்ற ததாகுதி   1. 611 

b) மாநிைங்களவவ ததாகுதி  2. 10 

c) மாநகராட்சிகள்   3. 18 

d) நகரெஞ்சாயத்துகள்   4. 234 

 a  b  c  d 

A)  4  3  1  2 

B)  1  2  3  4 

C)  2  1  4  3 

D)  4  3  2  1   Ans; (D) 

4. மவளாண் ததாழில் தசய்ய மிகவும் ஏற்ற ெகுதி எது? 

A) கரிசல் மண் நிவறந்த சமதவளி B) வண்டல் மண் நிவறந்த சமதவளி 
C) மவழப் ெகுதி    D) ெடீபூமிகள்  Ans;(B) 

5. தமிழ்நாட்டின் கிழக்கு கடற்கவரமயாரத்தில் அவமந்துள்ள மாவட்டங்கள் எத்தவன 

A) 12    B) 13 

C) 14    D) 15      Ans;(B) 
6. தமிழ்நாட்டின் மாநிை ெறவவ எது ? 

A) மரகதப்புறா  B) மயில் 

C) குயில்   D) காகம்     Ans;(A) 

7. தமிழ்நாட்டின் ெரப்தெல்வை? 
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A) 8° 05´வ- 13° 09´வ. அட்சம் மற்றும் 76° 15´கி- 80°.கி தீர்க்கம்.  

B) 8° 05´தத- 13° 09´தத. அட்சம் மற்றும் 76° 15´மம- 80° 20´ தீர்க்கம் 

C) 8° 02´வ- 12° 08´வ. அட்சம் மற்றும் 72° 14´கி- 82° 10´.கி தீர்க்கம். 
D) 8° வ- 13° வ. அட்சம் மற்றும் 76° கி- 80°.கி தீர்க்கம்.   Ans;(A) 

8. தமிழ்நாட்டின் தொற்காைம் 

A) மசர மசாழர்கள் காைம் B) மசாழ ொண்டியர் காைம் 

C) ொண்டியர் ெல்ைவ காைம் D) மசர,மசாழ,ொண்டியர்,ெல்ைவர் காைம் 

Ans;(D) 

9. டச்சிக்கரர்களின் முதல் தமிழ் அச்சகம் அவமக்கப்ெட்ட இடம் எது? 

A) சூரத்   B) தரங்கம்ொடி 

C) நாகூர்   D) மகாழிக்மகாடு    Ans;(B) 

10. இந்தியாவின் ததன் எல்வை இந்திரா முவன அவமந்துள்ள கடல் எது? 

A) வங்காளவிரிகுட  B) அரெிக்கடல் 

C) இந்தியப்தெருங்கடல்  D) கன்னியாகுமரி   Ans;(A) 

11. திருவள்ளுவவர ததய்வப்புைவர் எனப் மொற்றப்ெடுவதற்கு காரணம்  

A) அவர் எந்த மதத்வதயும் சாராதவர். 
B) தன்னுவடய ெவடப்ெில் தனிப்ெட்ட நாட்வடமயா, மதத்வதமயா, மக்கவளமயா 
குறிப்ெிடவில்வை. 
C) ததய்வ வழிொடு தகாண்டு திருக்குறவள இயற்றினார் 

D) மதத்திவனயும், கடவுள் வழிொட்வடயும் மமம்ெடுத்தி கூறியுள்ளார். 
Ans;(B) 

12. தொருத்துக; 
ெட்டியல் 1     ெட்டியல் 2 

a) முதல் சங்கம்    1. இைக்கண காப்ெியம் 

b) இரண்டாம் சங்கம்   2. ததன்மதுவர 

c) மூன்றாம் சங்கம்    3. கொடபுரம் 

d) சிைப்ெதிகாரம்    4. மதுவர 

 a b c d 

A) 2 3 4 1 

B) 2 3 1 4 

C) 1 2 3 4 

D) 3 1 2 4      Ans;(A) 

13. தவறான இவணவயக் காண்க 

A) தமிழ்நாட்டின் மாநிைப் ெறவவ- மரகதப்புறா 

B) தமிழ்நாட்டின் மாநிை மரம் – ெவனமரம் 

C) தமிழ்நாட்டின் மாநிை விைங்கு- புைி 
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D) தமிழ்நாட்டின் மாநிைப் பூ _ தசங்காந்தள்   Ans;( C) 

14. தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் எத்தவன? 

A) 12618    B) 158 

C) 152     D) 32     Ans;( C) 

15. தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்களவவ ததாகுதிகள் எத்தவன? 

A) 18     B) 39 

C) 234     D) 32     Ans;(B) 

16. தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்ற ததாகுதிகள் எத்தவன? 

A) 18     B) 39 

C) 234     D) 32     Ans;( C) 

15. தமிழ்நாட்டின் இயற்கை அகமப்பு 

1. மமற்கு ததாடர்ச்சி மவையின் சராசரி உயரம் என்ன? 

A) 1௦௦௦ மீட்டர்கள் முதல் 15௦௦ மீட்டர்கள் வவர 

B) 15௦௦ மீட்டர்கள் முதல் 25௦௦ மீட்டர்கள் வவர 

C) 262௦ மீட்டர்கள் முதல் 

D) 2540 மீட்டர்கள் முதல்        Ans;(A) 

2. தமிழ்நாட்டின் மிக உயர்ந்த சிகரம் எது? 

A) ததாட்டப்தெட்டா  B) ஆவனமுடி 

C) முக்கூர்த்தி   D) K2      Ans;(A) 

3. வருசநாடு மவைக்கும் அகத்தியர் மவைக்கும் இவடமய காணப்ெடும் கனவாய் 
எது? 

A) ொைக்காட்டு கனவாய்  B) தசங்மகாட்வட கனவாய் 

C) வருசநாடு கனவாய்  D) ஆண்டிெட்டி அகத்தியமவை  Ans;(B) 

4. ெழனிக் குன்றுகளுக்கு ததற்மக உள்ள மவைத்ததாடர்கள் யாவவ? 

A) ஏழுமவை அகத்திய மவை B) வருசநாடு, ஆண்டிெட்டி 

C) ொைக்காடு வருசநாடு  D) ஆண்டிெட்டி அகத்தியமவை  Ans;(B) 

5. கம்ெம் ெள்ளத்தாக்கு அவமந்துள்ள ெகுதி எது? 

A) அகத்திய மவை   B) வருசநாடு மவை 

C) ஏைமவை    C) ொைக்காடு    Ans;(C) 

6. மமற்குத்ததாடர்ச்சி மவைகளின் குறிெிடத்தக்க கணவாய்கள் யாவவ? 

A) ஆண்டிப்ெட்டி, வருசநாடு  B) ொைக்காடு, தசங்மகாட்வட 

C) ஜவ்வாதுமவை ஏைக்கிரி மவை D) ெச்வசமவை, தகால்ைிமவை  

Ans;(B) 

7. மமற்கு மவைத்ததாடரும், கிழக்கு மவைத்ததாடரும் ஓன்று மசருமிடம் எது 
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A) ஏைமவை    B) நீைகிரி 

C) ஆண்டிப்ெட்டி   D) வருசநாடு     Ans;(B) 

8. மமற்குத் ததாடர்ச்சி மவைகளில் உயர்ந்த மவை எது? 

A) நீைகிரி மவை   B) வருசநாடு  
C) ஆவனமவை   D) மசர்வராயன்    Ans;(C ) 

9. கிழக்குத் ததாடர்ச்சி மவைகளில் உயர்ந்த மவை எது? 

A) நீைகிரி மவை   B) வருசநாடு  

C) ஆவனமவை   D) மசர்வராயன்    Ans;(D) 

10. தொருத்துக; 
ெட்டியல் 1      ெட்டியல் 2 

a) ஜவ்வாதுமவை     1. மசைம் 

b) மசர்வராயன் மவை     2. விழுப்புரம் 

c) கல்ராயன் மவை    3. மவலூர் 

d) தகால்ைிமவை     4. நாமக்கல் 

 a b c d 

A)  3 1 4 2 

B)  3 1 2 4 

C)  2 3 1 4 

D)  1 2 4 3       Ans;(B) 

11. தசஞ்சி மவை எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது 

A) தருமபுரி    B) திருச்சி 
C) திருவண்ணாமவை  D) மசைம்     Ans;( C) 

12. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களில் எவவ சரியானவவ/ 
1) தருமபுரி ெடீபூமியின் சராசரி உயரம் 3௦௦ முதல் 7௦௦ மீட்டர் ஆகும் 

2) தமிழ்நாட்டின் ெடீபூமிகவள மகாயம்புத்தூர் ெடீபூமி மற்றும் மதுவர ெடீபூமி என 
இரு ெிரிவுகளாக ெிரிக்கைாம். 
3) இவ்விரு ெடீபூமிக்களுகிவடமய உள்ள குன்றுகளுள் ஓன்று தசன்னிமவை 

A) 1 மட்டும்    B) 2 மட்டும் 

C) 3 மட்டும்     D) 1,2, மற்றும் 3    Ans;(D) 

13. தமிழ்நாட்டின் கடமைாரச் சமதவளியின் சராசரி உயரம் என்ன? 

A) 5௦ மீ    B) 1௦௦ மீ 

C) 15௦ மீ    D) 25 மீ     Ans;(A) 

14. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் எவவ சரியானவவ அல்ை  

1) தமிழ்நாட்டின் வடக்கில் ொைாறு ,தசய்யாரு, தெண்ணாறு,தவள்ளாறு, ஆகிய 
ஆறுகள் ஓடுகின்றன. 
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2) மத்திய ஆற்மறாரச் சமதவளி காவிரி மற்றும் அதன் துவண ஆறுகளால் 
உருவாக்கெட்டுள்ளன. 
3) வவவக, வவப்ொர், தாமிரெரணி ஆகிய ஆறுகள் தமிழ்நாட்டின் ததற்குப் 
ெகுதியில் ஓடுகின்றன  

A) 1 மட்டும்    B) 2 மட்டும் 

C) 3 மட்டும்     D) 1,2, மற்றும் 3    Ans;(D) 

15. திருவள்ளூர் ,காஞ்சிபுரம் ,கடலூர் ,விழுப்புரம் மாவட்ட கடமைார சமதவளி 
எவ்வாறு அவழக்கெடுகிறது . 
A) மைொர் கடற்கவர    B) ராமமஸ்வரம்  

c) மசாழ மண்டை சமதவளி   C)மகாவளம்     Ans;( C) 

16. ெின்வருவனவற்றுள் எது காமவரி ஆற்றின் துவண ஆறு அல்ை. 
A) ெவானி, தநாய்யல், மமாயார் மற்றும் ொைாறு 

B) ெவானி, தநாய்யல், ொைாறு மற்றும் மணிமுத்தாறு 

C) அமராவதி, மமாயார், தநாய்யல், ெவானி 
D) ஆரணியாறு, ொைாறு, தசய்யாறு, குண்டாறு    Ans;(D) 

17. தவறான இவணவய காண்க 

A) வவவக- மதுவர  B) வவப்ொர்- விருதுநகர் 

C) சிற்றாறு- திருதநல்மவைி D) மகாவதயாறு- திண்டுக்கல்  Ans;(D) 

18. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கவள கவனி 
கூற்று (A) தமிழகத்தின் தெரும்ொன்வம சமதவளி ெகுதி வண்டல்மண் சமதவளி, 
காரணம் (R) இந்தச் சமதவளி தமிழகத்தின் கிழக்கு மநாக்கி ொயும் ஆறுகளால் 
உற்ெத்தி தசய்யப்ெட்டது. 
A) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி மமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

B) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி மமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ை 

C) (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 

D) (A) தவறு ஆனால் ( R) தவறு       Ans;(A) 

19. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கவள கவனி 
கூற்று (A) காவரி ஆறு திருச்சி,தஞ்வச,திருவாரூர்,நாகப்ெட்டினம், ராமநாதபுரம் 
ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு நீர் ஆதாரமாக விளங்குகிறது 

காரணம் (R) தகாள்ளிடம்,மண்ணியாறு,தவண்ணாறு,தவட்டாறு,அரசைாறு, நட்டாறு 
மணிக்தகாண்டைாறு,குடமுருட்டி,வரீமசாழனாறு ஆகிய ஆறுகள் காமவரியின் 
கிவளயாறுகள் ஆகும். 
A) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி மமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

B) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி மமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ை 

C) (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 
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D) (A) தவறு ஆனால் ( R) தவறு       Ans;(D) 

20. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கவள கவனி 
கூற்று (A) மமற்கு ததாடர்ச்சி மவைகமளாடு ஒப்ெிடும்மொது கிழக்கு ததாடர்ச்சி 
மவைகள் ததாடர்ச்சியற்ற மவைகள் 

காரணம் (R) இதன் சராசரி உயரம் 11௦௦ மீட்டர்கள் முதல் 16௦௦ மீட்டர்கள் ஆகும் 

A) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி மமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

B) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி மமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ை 

C) (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 

D) (A) தவறு ஆனால் ( R) தவறு       Ans;(B) 

21. தமிழ்நாட்டின் நீளமான ஆறு எது? 

A) வவவக     B) ொைாறு 

C) காவிரி     D) குண்டாறு    Ans;( C) 

22. காவிரி உற்ெத்தியாகும் இடம் எது? 

A) குடகு     B) மமற்குததாடர்ச்சி மவை 

C) தகாள்ளிடம்     D) திருச்சி    Ans;(A) 

23. ெின்வருவனவற்றுள் சரியாகப் தொருந்தியுள்ளது எது? 

A) தருமபுரி ெடீபூமி- ொராமஹால் ெடீபூமி 
B) மவலூர், தருமபுரி, ஈமராடு- மமற்கு ததாடர்ச்சி மவை 

C) ததாட்டதெட்டா -2540 மீட்டர்கள் 

D) முக்கூர்த்தி – 2620 மீட்டர்கள்       Ans;(A) 

24. கிழக்கு ததாடர்ச்சிமவை தருமபுரி மற்றும் மசைம் ெகுதியில் எவ்வாறு 
அவழக்கப்ெடுகிறது. 
A) கல்வராயன் மவை   B) சித்மதரி மவை 

C) ஏைகிரி மவை    D) மசர்வராயன் மவை  Ans;(B) 

25. ெச்வச மவை எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது 

A) நாமக்கல்     B) திருச்சி 
C) திருவண்ணாமவை   D) மசைம்    Ans;(B) 


