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புவியியல் பகுதி 2 

2. பூமி தற்சுழற்சி மற்றும் சுற்றி வருதல் 

1. புவியின் அச்சு எத்தனை டிகிரி சாய்ந்துள்ளது 

A)231/2°  B)26°  C)281/2°  D)34°  Ans; (A) 

2. புவி தன்னைத்தானை சுழலுவதால் ஏற்படுவது 

A)பகல் மட்டும்   B)பகல் மற்றும் இரவு  

C)இரவு மட்டும்  D)பருவ காலங்கள்  Ans; (B) 

3. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கனள கவைி 

1)பூமி சூரியனைச் சுற்றிவரும் தளத்தின் னேர்குத்திற்கு 231/2° சாய்வாக 

  இருப்பதால்தான் பருவகால மாற்றம் ஏற்படுகிறது. 

2)பூமி ஒரு மணி னேரத்திற்கு 1670கீ.மீ. னவகத்தில் சுற்றுகிறது. 

A)1 மட்டும் சரி  B)2 மட்டும் சரி  

C)1 மற்றும் 2 சரி  D)இரண்டும் தவறு  Ans; ( C) 

4. பூமி தன்னைதானை சுற்றுகிறது என்றும் சூரியன் ேினலயாக இருக்கிறது 

பூமி தன்னைதானை சுற்றும்னபாது ேினலயாை சூரியன் பூமினயச் சுற்றி 

வருவனதப் னபான்ற னதாற்றம் ஏற்படுகிறது என்று கூறியவர் யார்? 

A)னபாப் கிரிகாரி  B)ஆரியபட்டர் 

C)எட்வின் ஹபிள்  D)ேீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்  Ans; (B) 

5. நூற்றாண்டுகனள லீப் வருடம் எை எடுத்துககாள்வதைால் அது ோன்கால் 

வகுபட்டால் மட்டும் னபாதாது 400ஆலும் வகுபட னவண்டும் என்று கூறியவர் 

யார்? 

A) எட்வின் ஹபிள்  B) ஆரியபட்டர் 

C) ேீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்  D) னபாப் கிரிகாரி  Ans;(D) 

6. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கனளக் கவைி 
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1)ஜூனல மாதத்தில் பூமி சூரியனுக்கு கவகுகதானலவில் இருக்கும். ஜைவரி 

மாதத்தில் மிக அருனக இருக்கும் 

2)பூமி முழுவதும் ஒனர பருவகாலம் எப்னபாதும் அனமவதில்னல 

A) 1 மட்டும் சரி        B) 2 மட்டும் சரி 

C) 1 மற்றும் 2 சரி  D) இரண்டும் தவ்று  Ans; (C) 

7. சூரியன் புவியினடக்னகாட்டில் கசங்குத்தாக பிரகாசிக்கும் ோட்கள் எனவ? 

A)மார்ச் 21 மற்றும் கசப்டம்பர் 23  B)மார்ச் 11 மற்றும் கசப்டம்பர் 20 

C)மார்ச் 1 மற்றும் கசப்டம்பர் 3  D)மார்ச் 12 மற்றும் கசப்டம்பர் 3௦ 

Ans; (A) 

8. சூரியன் வடனகாளத்தில் னேர் னமலாக அனமவதால் சூரிய ஒளி னேராகப் படரும் 

மாதம் எது? 

A)ஜூனல,ஆகஸ்ட்,கசப்டம்பர்  B)மார்ச்,ஏப்ரல்,னம 

C)ஜூன்,ஜூனல,ஆகஸ்ட்   D)கசப்டம்பர்,மார்ச்,       Ans; (C) 

9. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் எனவ சரியாைனவ? 

1)னகாள்கள் யாவும் தன்னைத்தானை சுற்றிக்ககாண்டு சூரியனையும் சுற்றுகிறது  

2)பூமி சுழற்சியிைால் இரவு பகல் உண்டாகிறது 

3) புவியினடனகாடு பூமினய இருசம அனரக் னகாலங்களாகப் பிரிக்கிறது. 

4)தீர்க்கக்னகாடுகள் கிழக்குனமற்காக வனரயப்பட்ட னகாடுகள் 

A)1 மற்றும் 2   B)2 மற்றும் 3 

C)1,2 மற்றும் 3   D)1,2,3 மற்றும் 4         Ans; (C) 

10. புவிக் னகாளத்னத கிழக்கு னமற்காக இரண்டு அனரக் னகாலங்களாக பிரிக்கும் 

தீர்க்கக் னகாடு எது? 

A)0° B)180°  C)360°  D)90°    Ans: (A)   

11. க்ரீன்விச் தீர்கனகாடு எை கனலக்கப் படுவது எது? 

A)0° B)180°  C)360°  D)90°    Ans: (A) 

12. இந்தியாவின் னமயத் தீர்கனகாடு எது? 



Winmeen VAO Mission 100 2018 

 

3 www.winmeen.com | Paid Copy – Don’t Share With Anyone 
 

A)82°கி  B)82° 30 னம  C)84° 30 கி  D) 82° 30 கி Ans;(D) 

13. உலகில் னேரங்கள் கணக்கிடப் பயன்படுவது எது? 

A)அட்சக்னகாடு    B)தீர்க்கக்னகாடு 

C) அட்சக்னகாடு & தீர்க்கக்னகாடு D)இவற்றுள் எதுவும் இல்னல Ans;(B) 

14. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் எனவ சரியாைனவ? 

1)இந்தியாவில் கமாத்தம் 3௦ தீர்க்கக்னகாடுகள் உள்ளை. 

2)பூமி சூரியனை னோக்கிய வண்ணம் ஒருமுனற சுழல 24 மணி னேரம் எடுத்துக் 

ககாள்கின்றது. 

A)1 மட்டும்  B)2 மட்டும் C)1 மற்றும் 2   

D)இவற்றுள் எதுவுமில்னல            Ans; (C) 

15. சர்வனதச ோட்னகாட்னட குறிக்கும் தீர்க்கனரனக எது? 

A)1௦௦° தீர்க்கனரனக   B)180° தீர்க்கனரனக 

C)௦° தீர்க்கனரனக   D)9௦° தீர்க்கனரனக   Ans; (B) 

16. புவியினடக் னகாடு பூமத்திய னரனக என்பது எது? 

A)0°அட்சக்னகாடு   B)180° அட்சக்னகாடு 

C)360° அட்சக்னகாடு   D)23° அட்சக்னகாடு  Ans; (A) 

17. முழுக்னகாளதில் கமாத்தம் எத்தனை தீர்க்கக் னகாடுகள் வனரயப்பட்டிருக்கும் 

A)360  B)0  C)180  D)90   Ans; (A) 

18. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனளக் கவைி 

1)231/2° வடஅட்சக்னகாடு வடஅயைக்னகாடு(மகரனரனக) என்றும்,231/2° கதன் 

அட்சக்னகாடு கதன்அயைக்னகாடு(கடகனரனக) எைவும் குறிப்பிடுகின்னறாம். 

2)661/2° வட அட்சக்னகாடு அண்டார்டிக் வட்டம் என்றும் 661/2° கதன் அட்சக்னகாடு 

ஆர்டிக் வட்டம் எை அனழக்கப்படுகினறாம். 

A)1 மட்டும் சரி   B)2 மட்டும் சரி 

C)1 மற்றும் 2 சரி   D) இரண்டும் தவறு  Ans; (D) 

19. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனளக் கவைி 
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1)அட்சக்னகாடுகள் கிழக்கு னமற்காக வனரயப்பட்ட னகாடுகள் 

2)தீர்க்கக்னகாடுகள் வடக்கு கதற்காக வனரயப்பட்ட னகாடுகள் 

A)1 மட்டும் சரி   B)2 மட்டும் சரி 

C)1 மற்றும் 2 சரி   D) இரண்டும் தவறு  Ans; (C) 

20. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனளக் கவைி 

1)பூமி சூரியனை னோக்கிய வண்ணம் ஒருமுனற சுழல 24 மணி னேரம் எடுத்துக் 

ககாள்கின்றது 

2)ஒரு தீர்க்கக்னகாட்னட கடக்க 4 ேிமிடம்கள் ஆகின்றை 

A)1 மட்டும் சரி   B)2 மட்டும் சரி 

C)1 மற்றும் 2 சரி   D) இரண்டும் தவறு  Ans; (C) 

21. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனளக் கவைி 

1)வட அட்சக்னகாடு வடதுருவத்னதயும், 90°கதன் அட்சக்னகாடு கதன் 

துருவத்னதயும் குறிப்பிடுகின்றை 

2)அட்சக்னகாடுக் னகாடுகள் தீர்க்கக் னகாடுகள் ஒரு கற்பனையாக வனரயப்பட்ட 

னகாடுகள் 

A)1 மட்டும் சரி   B)2 மட்டும் சரி 

C)1 மற்றும் 2 சரி   D) இரண்டும் தவறு  Ans; (C) 

22. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனளக் கவைி 

1)க்ரீன்விச் னகாட்டிற்க்கு கிழக்னக கசல்லச் கசல்ல னேரம் அதிகரித்ததுக் 

ககாண்டும்,னமற்னக கசல்லச் கசல்ல குனறந்து ககாண்னட வரும் 

2)உலகில் கமாத்தம் 24னேர மண்டலங்கள் உள்ளை 

A)1 மட்டும் சரி   B)2 மட்டும் சரி 

C)1 மற்றும் 2 சரி   D) இரண்டும் தவறு  Ans; (C) 

23. சூரிய உதய ோடு எை அனழக்கப்படும் ோடு எது? 

1)ரஷ்யா 2)ஜப்பான் 3)அகமரிக்க 4)ோர்னவ   Ans;(B) 
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24. பூமி சூரியனை ஒருமுனற சுற்றி வரஎடுக்கும் கால இனடகவளி எவ்வாறு 

அனழக்கப்படுகிறது 

1)ஒரு ோள் 2)ஒரு ஆண்டு 3)லீப் ஆண்டு  4)4 ஆண்டு Ans;(B) 

25. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனளக் கவைி 

1) உலகளாவிய பார்னவயில் 4 பருவ காலங்கனள வகுத்துள்ளார்கள் 

2) தமிழ் மரபின்படி பருவகாலங்கள் 6 

A) 1 மட்டும் சரி   B) 2 மட்டும் சரி 

C) 1 மற்றும் 2 சரி       D) இரண்டும் தவறு  Ans; (C) 


