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புவியியல் - பகுதி 3 

 3. நாம் வாழும் பூமி  

1. உலகின் உயரமான மலல த ாடர் எது? 

A) ஆல்ப்ஸ் மலல   B) இமயமலலத் த ாடர் 

C) ஆண்டிஸ் மலல   D) ராக்கி மலல   Ans; (B) 

2. இமயமலல ஒரு 

A) இலடமுறிவு மலல  B) உலறபனி உலடப்பு 

C) கீழ்முகப் பள்ளத் ாக்கு  D) மடிப்பு மலல   Ans; (D) 

3. ஆப்பிரிக்க ஐரராப்பிய கண்டப்பலலககளின் ரமா லினால் உருவான மலல எது? 

A) ஆல்ப்ஸ் மலல   B) இமயமலல 

C) ராக்கி மலல   D) ஆண்டிஸ் மலல    Ans; (A) 

4. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 

1) நிலவியல் விலைகளால் பாலறகள்  ங்கள் வலுவிலன இழந்து 

இலடமுறிவுகள் ஏற்பட்டு விரிைல் அலடகின்றன. இ ில் ஏற்படும் துண்டுகள் 

கீழ்ரநாக்கி ைரிந்து பள்ளம் ஏற்படுகின்றன. இப்பள்ளம் கிராபின் எனப்படும். 

ரமதலழுந்து நிற்கும் பாலறகள் ஹார்ஸ்ட் எனப்படும். 

2) ஹார்ஸ்ட் எனப்படும் பாலறதுண்டுகள் நீள் மலலத்த ாடர்களாக 

உருவாகின்றன. இத் லகய மலலத்த ாடர்கள் இலடமுறிவு மலல எனப்படும். 

A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans; (C) 

5. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) கண்டங்கள் மீது அலமத்துள்ள மலலத்த ாடர்கலள ஈர்க்கின்ற பள்ளத் ாக்குகள் 

கீழ்முகப்பள்ளத் ாக்குகள் எனப்படும். 

2) கீழ்முக மடிப்புகள் பள்ளத் ாக்குகளாகவும்,ரமல்முக மடிப்புகள் மலலகளாகவும் 

உள்ளன. 
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A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு    Ans; (C) 

6. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் எலவ ைரியானலவ? 

1) உயரமான முகடுகளுடன் கூடிய நில அலமப்ரப மலல. பல மலலகள் 

த ாடர்ச்ைியாக அலமயும்ரபாது அது மலலத்த ாடர் என வழங்கப்படுகிறது. 

2) இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு ரமற்பட்ட நிலவியல் பலலககளின் ரமா ல் 

காரணமாக இரண்டு கண்டப் பகு ிகளுக்கு இலடரய அலமந்துள்ள பாலறகளில் 

மடிப்புகள் ஏற்பட்டு ரமரல உந் ப்படுவது மடிப்பு மலலயாகும். 

3) சுற்றயுள்ள நிலப்பகு ிகலளவிடச் ைற்ரற உயரமாகவும் அ ன் ரமற்பகு ி 

 ட்லடயாகவும் உள்ள நில அலமப்பு ைமதவளி எனப்படுகிறது. 

4)   ிதபத் படீபூமி ான் உலகின் மிக உயரமான படீபூமி ஆகும். 

A) 1,2,மற்றும் 3   B) 1,மற்றும் 4 

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

7. உலகின் கூலர எனப்படுவது எது? 

A) ைமதவளிகள்   B)  ிதபத் படீபூமி 

C) ைகாரா    D) இலவ அலனத்தும்   Ans; (B) 

8. அ ிகம் மக்கள் தநருக்கம் தகாண்ட பகு ிகள் எது? 

A) மலலகள்    B) படீபூமி 

C) கண்டங்கள்   D) ைமதவளிகள்    Ans; (D) 

9. கடலுக்கு அடியில் மிக ஆழமான பகு ிகள் இருந் ால் அது எவ்வாறு 

அலழக்கப்படுகிறது. 

A) படீபூமி    B) கண்டங்கள் 

C) ைமதவளிகள்   D) அகழிகள்     Ans; (D) 

10. ரகாபி குளிர்ப்பாலலவனம் இமயமலலத்த ாடர் அலமந்துள்ள கண்டம் எது? 

A) ஆப்பிரிக்கா   B) ஆைியா 

C) வட அதமரிக்கா   D) த ன் அதமரிக்கா   Ans; (B) 
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11. உலகின் உயரமான படீபூமி எது? 

A) தகாரலாரரரடா   B) அண்டார்டிக் 

C)  க்கான    D)  ிதபத்     Ans; (D) 

12. பரப்பளவில் இரண்டாவது தபரிய கண்டம் எது? 

A) ஆப்பிரிக்கா   B) ஆைியா 

C) வட அதமரிக்கா   D) த ன் அதமரிக்கா   Ans; (A) 

13. அடர்ந்  காடுகள் மற்றும் கனிம வளங்களின் தைறிவுமிக்க கண்டம் எது? 

A) ஆப்பிரிக்கா   B) ஆைியா 

C) வட அதமரிக்கா   D) த ன் அதமரிக்கா   Ans; (A) 

14. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் த ன் அதமரிக்கா கண்டம் த ாடர்பானவற்றுள் எலவ 

ைரியானலவ? 

1) இக்கண்டம் தபரும் அளவு த ன் அலரக்ரகாளத் ில் அலமந்துள்ளது. 

2) ராக்கி மலலத்த ாடர் இந் க் கண்டத் ில் உள்ளது. 

3) உலகின் மிக அகன்ற அரமைான் ஆறு இக்கண்டத் ில் உள்ளது. 

4) ஆல்ப்ஸ் மலலத்த ாடர் இக்கண்டத் ில் உள்ளது. 

 A) 1,2,மற்றும் 3   B) 1,மற்றும் 4 

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

15. நான்கு பக்கமும் கடல்களால் சூழப்பட்ட  ீவுக்கண்டம் எது? 

A) நியூைிலாந்து   B) ஆஸ் ிரரலியா 

C) பிஜித்  ீவுகள்    D) நியூகினியா    Ans; (D) 

16. கிரரட் பாரியர் ரீப் எனப்படும் உலகின் மிகப்தபரிய பவளப்பாலற எங்கு 

அலமந்துள்ளது 

A) நியூகினியா   B) பிஜித்  ீவுகள் 

C) நீர்ச்ைந் ி    D) ஆஸ் ிரரலியாக் கடற்கலர  Ans; (D) 

17. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கள் எக்கண்டத்துடன் த ாடர்பானது? 
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A) இந் க் கண்டம் வட அலரக்தகாள ிலும்,த ன் அலரக்ரகாளத் ிலும் 

பரவியுள்ளது 

2) நிலநடுக்ரகாடு இந் க் கண்டல  இரண்டாகப் பிரிக்கிறது. 

3) உலகின் மிக நீளமான லநல் ந ி, மிகப்தபரிய பாலலவனமான ைகாராவும் 

இக்கண்டத் ில் உள்ளது. 

A) ஆப்பிரிக்கா   B) ஆைியா 

C) வட அதமரிக்கா   D) த ன் அதமரிக்கா   Ans; (A) 

18. அட்லாண்டிக், பைிபிக் மற்றும் ஆர்டிக் தபருங்கடல்களால் சூழப்பட்ட கண்டம் எது? 

A) ஆப்பிரிக்கா   B) ஆைியா 

C) வட அதமரிக்கா   D) த ன் அதமரிக்கா   Ans; (C) 

19. உலகின் நீளமான ஆண்டிஸ் மலலத்த ாடர் அலமந்துள்ள கண்டம் எது? 

A) ஆப்பிரிக்கா   B) ஆைியா 

C) வட அதமரிக்கா   D) த ன் அதமரிக்கா   Ans; (D) 

20. நியூைிலாந்து, பிஜித்  ீவுகள், பாப்புவா, நியூகினியா மு லிய  ீவுகள் தபாதுவாக 

எவ்வாறு அலழக்கப்படுகின்றன. 

A) கண்டங்கள்   B) ஆஸ் ிரரலியா 

C) ைமதவளிகள்   D) ஓைியானியத்  ீவுகள்   Ans; (D) 

21.  ட்ைின் கங்ரகாத்ரி மற்றும் லமத்ரரயி எனும் ஆய்வுக் குடியிருப்புகள் 

அலமந்துள்ள கண்டம் எது? 

A) ஆர்டிக்    B) அன்டார்டிகா 

C) ஆப்பிரிக்கா   D) த ன் அதமரிக்கா   Ans; (B) 

22. நான்கு பக்கங்களும் நீரால் சூழப்பட்ட நிலப்பகு ி எவ்வாறு அலழக்கப்படுகிறது. 

A) நீர்ச்ைந் ி    B)  ீவு 

C) நிலச்ைந் ி   D)  ீபகற்பம்      Ans; (B) 

23. மூன்று பக்கம் நீராலும் ஒரு பக்கம் நிலத் ாலும் சூழப்பட்ட பகு ி எவ்வாறு 

அலழக்கப்படுகிறது. 
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A) நீர்ச்ைந் ி    B)  ீவு 

C) நிலச்ைந் ி    D)  ீபகற்பம்     Ans; (D) 

24. இரண்டு நீர்ப்பரப்புகலள இலணக்கும் குறுகிய நீர்ப்பகு ி எவ்வாறு 

அலழக்கப்படுகிறது. 

A) நீர்ச்ைந் ி    B)  ீவு 

C) நிலச்ைந் ி    D)  ீபகற்பம்     Ans; (A) 

25. விரிந்  இரண்டு நிலப்பரப்புகலள இலணக்கும் மிகக் குறுகிய நிலப்பரப்பு எவ்வாறு 

அலழக்கப்படுகிறது. 

A) நீர்ச்ைந் ி    B)  ீவு 

C) நிலச்ைந் ி    D)  ீபகற்பம்     Ans; (C) 

26. இந் ியாலவயும்,இலங்லகலயயும் பிரிப்பது எது? 

A) ரபரிங் நிலச்ைந் ி   B) பனாமா நிலச்ைந் ி 

C) ரபரிங் நீர்ச்ைந் ி   D) பாக் நீர்ச்ைந் ி    Ans; (D) 

27. இந் ியா ஒரு  

A) நீர்ச்ைந் ி    B)  ீவு 

C) நிலச்ைந் ி    D)  ீபகற்பம்     Ans; (D) 

28. தபன்குவின் பறலவ, ைீல் ரபான்ற உயிரினங்களின் வாழ்விடம் எது? 

A) ஆர்டிக்    B) அன்டார்டிகா 

C) ஆப்பிரிக்கா   D) த ன் அதமரிக்கா   Ans; (B) 

29. கடல்கள் இன்றித் த ாடர்ச்ைியான அகண்ட நிலப்பரப்புகள் எவ்வாறு 

அலழக்கப்படுகிறது. 

A) நிலச்ைந் ி    B) கண்டங்கள் 

C)  ீவு     D) இவற்றுள் எதுவும் இல்லல  Ans; (B) 

30. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி  

1) மூன்று பக்கங்களும் நிலமாகவும், ஒரு பக்கம் கடலாகவும் அலமந்  

நீர்ப்பரப்புக்கு வலளகுடா என்று தபயர். 
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2) அளவில் ைற்ரற ைிறிய ாக இருந் ால் விரிகுடா என்று தபயர். 

A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு    Ans; (D) 

31. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 

1) பூமியின் தமாத் ப்பரப்பில் 71% மற்றும் பூமியின் தமாத்  நீரில் 97% 

தகாண்டிருகின்றது. 

2) புவிப்பரப்பில் சுமார் 36௦ மி.ை.கி.மீ. பரப்பு தபருங்கடல் பரப்புகளாக உள்ளன . 

A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு    Ans; (C) 

32. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) வாட அலரக்ரகாளத் ில் நிலம் மற்றும் தபருங்கடல் விகி ம் 1:4 என உள்ளது  

2) த ன் அலரக்ரகாளத் ில் நிலம் மற்றும் தபருங்கடல் விகி ம் 1:1,5 என உள்ளது 

A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு    Ans; (D) 

33.  மிழகத் ின் கிழக்ரக உள்ள கடல் எது? 

A) வங்காள விரிகுடா   B) அரபிக்கடல்  

C) இந் ிய தபருங்கடல்   D) அட்லாண்டிக் தபருங்கடல்  Ans; (A) 

34. ரபராழி என்ற ஒரகனஸ் எந்  தமாழிச் தைால்லில் இருந்து வந் து  

A) அரபி     B) லத் ீன்  

C) ஆங்கிலம்   D) கிரரக்கம்    Ans; (D) 

35. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 

1) பூமியானது நீர்ரகாளம் எனவும் அலழக்கப்படுகிறது. 

2) புவியில் உயிரினமானது மு ன் மு லில் கடலில் ர ான்றிருக்க கூடும் என 

நம்பப்படுகிறது. 

A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans; (C) 
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36. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் பைிபிக் ரபராழி த ாடர்பானவற்றுள் எலவ 

ைரியானலவ? 

1) புவியின் தமாத்  ரமற்பரப்பில் 33 ை வ ீம் (புவிபரப்பில் 1/3 பங்கு)  ன்னகத்ர  

தகாண்டுள்ளது 

2) இது அட்லாண்டிக் கடலலக் காட்டிலும் 4 மடங்கு தபரிது. 

3) பைிபிக் ரபராழியானது தபருங்கடல்களுள் மிகப் தபரியதும் மற்றும் ஆழமான 

ரபராழியும் ஆகும். 

4) பைிபிக் ரபராழியில் உள்ள தபரும்பான்லமயான  ீவுகளில் தையல்படும் 

எரிமலலகள் தநருப்புக் குழம்லபக் கக்குவ ால் இப்பகு ி பைிபிக் தநருப்பு 

வலளயம் (PACIFIC RING OF FIRE) என்று அலழக்கப்படுகிறது 

5) வாட பைிபிக்கில் உள்ள ரைலஞ்ைர் ஆழிக்குழிரய (மரியானா ஆழிக்குழி (mariana 

trench) உலகின் ஆழமான பகு ி ஆகும்  

A) 1,2, மற்றும் 5   B) 1,3,மற்றும் 4 

C) 1,3,மற்றும் 5    D) 2,3,மற்றும் 4    Ans:(B) 

37. மரியானா ஆழிக்குழியின் ஆழம் என்ன? 

A) 11,033 மீட்டர்கள்    B) 10,033 மீட்டர்கள் 

C) 9,033 மீட்டர்கள்   D) 21,033 மீட்டர்கள்    Ans;(A) 

38. இரண்டாவது தபரிய தபருங்கடல் எது? 

A) இந் ிய ரபராழி   B) அட்லாண்டிக் ரபராழி 

C) பைிபிக் ரபராழி    D) அண்டார்டிகா ரபராழி   Ans:(B) 

39. கீழ்கண்ட ரபராழிகலள ஆழத் ின் அடிப்பலடயில் ஏறு வரிலை காண்க 

A) இந் ிய ரபராழி- அட்லாண்டிக் ரபராழி-பைிபிக் ரபராழி- அண்டார்டிகா ரபராழி 

B) பைிபிக் ரபராழி-அட்லாண்டிக் ரபராழி- இந் ிய ரபராழி- அண்டார்டிகா ரபராழி 

C) அண்டார்டிகா ரபராழி-இந் ிய ரபராழி-அட்லாண்டிக் ரபராழி- பைிபிக் ரபராழி 

D) பைிபிக் ரபராழி- இந் ிய ரபராழி-அட்லாண்டிக் ரபராழி-அண்டார்டிகா ரபராழி 

         Ans; (C) 
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40. மிக வலிலம தகாண்ட சூறாவளிகள் அ ிகமாகத் ர ான்றுகின்ற தபருங்கடல் எது? 

A) இந் ிய ரபராழி   B) அட்லாண்டிக் ரபராழி 

C) பைிபிக் ரபராழி    D) அண்டார்டிகா ரபராழி   Ans:(B) 

41. கீரின்லாந்து, பிரிட்டிஷ்  ீவுகள், நியூபவுண்ட்லாந்து, ரமற்கு இந் ியத்  ீவுகள், 

தவர்டிமுலன மற்றும் கான்ரீஸ் ஆகிய  ீவுகள் உள்ள தபருங்கடல் எது ? 

A) இந் ிய ரபராழி   B) அட்லாண்டிக் ரபராழி 

C) பைிபிக் ரபராழி    D) அண்டார்டிகா ரபராழி   Ans:(B) 

42. அரமைான், மிஸிஸிப்பி, தையின்ட் லாரன்ஸ் காங்ரகா மு லான ஆறுகள் 

கலக்கும் தபருங்கடல் எது? 

A) இந் ிய ரபராழி   B) அட்லாண்டிக் ரபராழி 

C) பைிபிக் ரபராழி    D) அண்டார்டிகா ரபராழி   Ans:(B) 

43. புவியின் தமாத்  பரப்பில் 16.5% வலர பரவிக் காணப்படுகிற தபருங்கடல் எது? 

A) இந் ிய ரபராழி   B) அட்லாண்டிக் ரபராழி 

C) பைிபிக் ரபராழி    D) அண்டார்டிகா ரபராழி   Ans:(B) 

44. உலகில் உள்ள அலணத்து ரபராழிகளின் தமாத்  பரப்பில் 2௦ ை வ ீம் 

தகாண்டுள்ள தபருங்கடல் எது? 

A) இந் ிய ரபராழி   B) அட்லாண்டிக் ரபராழி 

C) பைிபிக் ரபராழி    D) அண்டார்டிகா ரபராழி   Ans;(A) 

45. த ன் முலனயில் அண்டார்டிகா கண்டத் ிலன சுற்றி அலமந்துள்ள ரபராழி எது? 

A) இந் ிய ரபராழி   B) அட்லாண்டிக் ரபராழி 

C) பைிபிக் ரபராழி    D) அண்டார்டிகா ரபராழி    Ans:(D) 

46. த ன் அலரக்ரகாளத் ில் 55° த ன் அட்ைத் ில் அலமந்துள்ள அலணத்து 

நீர்பரப்பிலன எவ்வாறு அலழக்கிரறாம். 

A) பைிபிக் ரபராழி   B) அட்லாண்டிக் ரபராழி 

C) ஆர்டிக் ரபராழி    D) த ன் தபருங்கடல்கள்    Ans;(D) 
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47. அந் மான், நிக்ரகாபர், மாலத் ீவு, மடகாஸ்கர், இலங்லக, சுமத்ரா,மற்றும் ஜாவா 

ஆகிய உள்ள தபருங்கடல் எது ? 

A) இந் ிய ரபராழி   B) அட்லாண்டிக் ரபராழி 

C) பைிபிக் ரபராழி    D) அண்டார்டிகா ரபராழி   Ans;(A) 

48. இந் ிய ரபராழியின் ைராைரி ஆழம் என்ன? 

A) 2,000 மீட்டர்    B) 4,000 மீட்டர் 

C) 6,000 மீட்டர்    D) 8,000 மீட்டர்   Ans:(B) 

49. இந் ிய வளம் தபறும் பருவக்காற்று மலழ எந் ப் தபருங்கடலில் உருவாகிறது 

A) இந் ிய ரபராழி   B) அட்லாண்டிக் ரபராழி 

C) பைிபிக் ரபராழி    D) அண்டார்டிகா ரபராழி   Ans;(A) 

50. விக்ரடாரியா  ீவுகள், எலிைபத்  ீவுகள், ஐஸ்லாந்து ஸ்பிட்தபர்தஜன் மற்றும் 

ரநாவாக ரைாம்லியா ஆகிய  ீவுகள் உள்ள தபருங்கடல் எது? 

A) இந் ிய ரபராழி   B) ஆர்டிக் ரபராழி 

C) பைிபிக் ரபராழி    D) அண்டார்டிகா ரபராழி   AnS;(B) 

51. அதலக்ஸாண்டர்  ீவுகள், பாலினி  ீவுகள், மற்றும் ரராஸ்  ீவுகள் உள்ள 

தபருங்கடல் எது? 

A) இந் ிய ரபராழி   B) ஆர்டிக் ரபராழி 

C) பைிபிக் ரபராழி    D) அண்டார்டிகா ரபராழி   Ans;(D) 

52. இந்ர ாரனைியா, ஜப்பான் மற்றும் ஹவாய் உள்ள தபருங்கடல் எது? 

A) இந் ிய ரபராழி   B) அட்லாண்டிக் ரபராழி 

C) பைிபிக் ரபராழி    D) அண்டார்டிகா ரபராழி   Ans; (C) 

53. ஆப்பிரிக்காவின் த ன்முலனயில் அட்லாண்டிக் ரபராழியுடனும், கிழக்கு மற்றும் 

த ன்கிழக்கில் பைிபிக் ரபராழியுடனும் இலணயும் தபருங்கடல் எது? 

A) இந் ிய ரபராழி   B) அட்லாண்டிக் ரபராழி 

C) பைிபிக் ரபராழி    D) அண்டார்டிகா ரபராழி   Ans;(A) 
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54. ரமற்கில் ஆைியா மற்றும் ஆஸ் ிரரலியா, கிழக்கில் வட அதமரிக்கா, த ற்கில் 

அண்டார்டிகாலவயும் எல்லலகளாக தகாண்டுள்ள தபருங்கடல் எது? 

A) இந் ிய ரபராழி   B) அட்லாண்டிக் ரபராழி 

C) பைிபிக் ரபராழி    D) அண்டார்டிகா ரபராழி   Ans; (C) 

55. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் இந் ிய ரபராழி த ாடர்பனவற்றுள் எலவ ைரியானலவ 

அல்ல? 

1) இது உலகின் முன்றாவது தபரிய தபருங்கடல் 

2) இக்கடல் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆைியக் கண்டங்களினால் சூழப்பட்டுள்ளது 

3) நிலநடுரகாட்டிற்கு அருகாலமயில் உள்ள ால் இ ன் ரமற்பரப்பு தவப்பநிலல 

குலறவாக உள்ளது. 

4) வரலாற்று காலந்த ாட்ரட வணிகர்களின் பரிச்ையமான வணிக வழியாக 

இருந்து வருகின்றது. 

5) ஏறக்குலறய வட்டவடிவில் அலமந்துள்ளது. 

A) 1,2, மற்றும் 3   B) 1 மற்றும் 4 

C) 2,4 மற்றும் 5   D) 3 மற்றும் 5   Ans;(D) 

56. ஆர்டிக் ரபராழியின் ைராைரி ஆழம் என்ன? 

A) 2,000 மீட்டர்   B) 4,000 மீட்டர் 

C) 6,000 மீட்டர்   D) 8,000 மீட்டர்   Ans;(B) 

57. வடதுருவப் பகு ியில் அலமந்துள்ள மிகச் ைிறிய தபருங்கடல் எது? 

A) இந் ிய ரபராழி   B) ஆர்டிக் ரபராழி 

C) பைிபிக் ரபராழி    D) அண்டார்டிகா ரபராழி  Ans;(B) 

58. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 

1) குலறந்  அளவு நீர் பரப்பிலனக் தகாண்ட நிலத் ினால் சூழப்பட்டுள்ள 

பகு ிலய தபருங்கடல்கள் என்கின்ரறாம். 

2) தபரும்பரப்பிலான நீரினால் சூழப்பட்டிருக்கும் பகு ிலய கடல் என 

அலழக்கின்ரறாம். 



Winmeen VAO Mission 100 2018 

 

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

A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans;(D) 

59. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் ரபராழிகள் த ாடர்பானவற்றுள் எலவ ைரியானலவ? 

1) புவியின் பல்ரவறு இயக்கங்களுக்கு ரபராழிகள் காரணமாகின்றன. 

2) வானிலல மற்றும் தவப்பநிலலயிலன பா ிக்கின்றன. 

3) சூரியக் க ிர்கலள உட்கவரு ன் மூலம் புவியின் தவப்பநிலலயிலன இலவ 

மாற்றியலமக்கின்றன. 

4) உட்கவரப்பட்ட தவப்ப ஆற்றலல கடல் நீரராட்டங்கள் உலகம் முழுவதும் 

கடத்துகின்றன. 

 A) 1, 2, மற்றும் 3   B) 1, 3 மற்றும் 4 

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

60. ஆர்டிக் ரபராழியின் தமாத்  பரப்பு எவ்வளவு? 

A) 1௦ மில்லியன் ைதுர கிரலா மீட்டர்கள் 

B) 4 மில்லியன் ைதுர கிரலா மீட்டர்கள் 

C) 14 மில்லியன் ைதுர கிரலா மீட்டர்கள் 

D) 24 மில்லியன் ைதுர கிரலா மீட்டர்கள்    Ans; (C) 

61. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 

1) உலகில் உள்ள ரபராழிகள் அலனத்தும் கடல்கள், வலளகுடாக்கள், நீர் 

ைந் ிப்புகள் மற்றும் கால்வாய்கள் மூலம் ஒன்றுடன் ஓன்று 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

2) பைிபிக், அட்லாண்டிக், இந் ிய மற்றும் ஆர்டிக் ஆகிய நான்கு ரபராழிகள் 

மட்டும் உள்ளன. 

A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans;(A) 

62. கடற்கலர ஓரத் ின் ஆழம் குலறந்  பகு ி எது? 

A) கண்ட விளிம்பு   B) கண்டத் ிட்டு 
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C) ஆழ்கடல் ைமதவளிகள் D) கண்டச்ைரிவு   Ans;(B) 

63. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
கூற்று (A) அகண்ட கண்டத் ிட்டு பகு ியானது மிகச்ைிறந்  மீன்பிடித் ளமாக 

விளங்குகின்றது. காரணம் (R) இங்கு மீன்களின் உணவாக கடல்வாழ் 

நுண்ணுயிரிகள் (PLANKTON) அ ிக அளவு கண்டத் ிட்டு பகு ிகளில் நிலறந்து 

காணப்படுகின்றன. 

A) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ைரி, ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான  

விளக்கம்  

B) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ைரி, ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான  

விளக்கமல்ல 

C) (A) ைரி ஆனால் (R)  வறு 

D) (A)  வறு ஆனால் (R) ைரி      Ans;(A) 

64. கண்டத்  ிட்லடயும் ஆழத் ிலுள்ள கடல்  லரலயயும் இலணப்பது எது? 

A) கண்ட விளிம்பு    B) கண்டத் ிட்டு 

C) ஆழ்கடல் ைமதவளிகள்  D) கண்டச்ைரிவு  Ans;(D) 

65. குறிகிய பள்ளத் ாக்கு, ஓங்கல் மற்றும் ரைறு வழி ல் ஆகியன காணப்படும் 

பகு ி? 

 A) கண்ட விளிம்பு    B) கண்டத் ிட்டு 

 C) ஆழ்கடல் ைமதவளிகள்  D) கண்டச்ைரிவு  Ans:(D) 

66. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
கூற்று A) தகாச்ைின் மற்றும் மும்லப ஆகியன இயற்லக துலறமுகங்கள் காரணம் 

(R) : ஒழுங்கற்ற கடற்கலர மற்றும் ஆழமான ைரிவுகள் ஆகியன இயற்லக 

துலறமுகம் அலமய அவைியமாகின்றது. 

A)  (A) மற்றும (R) இரண்டும் ைரி ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான 

விளக்கம். 

B) (A) மற்றும (R) இரண்டும் ைரி ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான விளக்கமல்ல 
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C) (A) ைரி அனால் (R)  வறு 

D) (A)  வறு அனால் (R) ைரி      Ans;(A) 

67. கடற்கலரயிலிருந்து காணப்படும் நிலத்ர ாற்றங்கலள வரிலைபடுத்துக 

1) கண்டச்ைரிவு 

2) கண்டத் ிட்டு 

3) ஆழ்கடல் ைமதவளி 

4) ஆழ்கடல் அகழி 

A) 2,1,4 மற்றும் 3    B) 1,2,4 மற்றும் 3 

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

68. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) வட அதமரிக்காவின் கிழக்கு கடற்கலர, ஐரராப்பாவின் வடரமற்கு கடற்கலர, 
ஜப்பாலனச் சுற்றியுள்ள பகு ிகள் ைிறந்  மீன்பிடி  ளங்களாக உள்ளன. 
2) கண்டத் ிட்டு பகு ிகளில் தபட்ரராலிய ஆழ்குழாய் கிணறுகள் 
காணப்படுகின்றன. 
A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans; (C) 

69. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) பைிபிக் தபருங்கடலலக் காட்டிலும் அட்லாண்டிக் தபருங்கடலில் மிகப் பரந்  
ஆழ்கடல் ைமதவளிகள் பல உள்ளன. 
2) கடலடிக் குன்றுகலளச் சுற்றி கீழ் மட்டத் ில் ஆழ்கடல் ைமதவளி (ABYSSAL 
PLAIN) உள்ளது. 
A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans; (C) 

70. தபருங்கடல் பரப்பின் தமாத் ப்பரப்பில் தபருங்கடல்  ாழ்ச்ைி எத் லன ை வ ீம் 
உள்ளது? 

A) 3௦  B) 40  C) 5௦  D) 6௦    Ans;(B) 

71. தபருங்கடல்  ாழ்ச்ைியில் உள்ள குறுகிய குழிகள் எவ்வாறு அலழக்கப்படுகிறது 

A) அகழிகள்    B) கடல் மலலகள் 

C) கண்டச்ைரிவு   D) கண்டத் ிட்டு   Ans;(A) 

72. கடலின் அடிப்பகு ியில் உள்ள எரிமலலயின் ஒவ்தவாரு ைீற்றத் ின் ரபாது 
வளர்ந்து உருவாகிறது. இக்கடல் மலலகள் கடல் நீரின் ரமற்பரப்பிற்கு ரமல் 
த ரிவது எவ்வாறு அலழக்கப்படுகிறது. 
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A)  ீவு     B) நீர் சுழற்ைி 
C) கண்டத் ிட்டு   D) அகழிகள்    Ans:(A) 

73. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) அட்லாண்டிக் ரபராழியின் வர்த் க வழியானது உலகின் மிகவும் ரபாக்குவரத்து 
நிலறந்  ஒன்றாக கரு ப்படுகிறது. 
2) வட அலரக்ரகாளத் ில் அ ிகப்படியான நீர்ப்பரப்பு உள்ளது. 
A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans;(A) 

74. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) அண்டார்டிகா ரபராழியின் ைராைரி ஆழம் 4,500 மீட்டர்களாகும். 
2) தவப்பநிலலயானது 1௦°தைல்ைியலஸ் மு ல் -2° தைல்ைியஸ் வலர 
ரவறுபடுகிறது 

A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans; (C) 

75. கடல் மட்டத் ிற்கு ரமல் உள்ள  ீவுகள் அலல மற்றும் வானிலல தையல்களால் 
அரிக்கப்பட்டு கீழ்பகு ிக்கு தைன்றிருந் ால் அலவ எவ்வாறு அலழக்கப்படுகிறது. 
A) அகழிகள்    B) கயாட் 

C)  ீவு     D) இவற்றுள் எதுவுமில்லல Ans;(B) 

76. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) இரு கண்டத் ிட்டுகள் ஒன்ரறாடு ஓன்று ரமாதும் ரபாது அடர்த் ி அ ிகமான 
 ட்டின் அழுத் த் ால் அடர்த் ி குலறவான  ட்டிற்கு கீழ் அடர்த் ி அ ிகமான 
 ட்டு தைல்வ ால் அகழிகள் உருவாகிறது. 
2) ரபராழியின் அகழிகள் என்பனலவ ரபராழியின் ஆழமான பகு ியாகும். 
A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans; (C) 

77. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) கடல் நீரில் ரைாடியம் குரளாலரடு, தமக்னைீியம் குரளாலரட், தமக்னைீியம் 
ைல்ரபட், கால்ைியம் ைல்ரபட், தபாட்டாைியம் ைல்ரபட், கால்ைியம் கார்பரனட் 
மற்றும் தமக்னைீியம் புரராலமட் ஆகிய உப்புகள் தபருமளவு கலந்துள்ளன. 
2) உவர்ப்பியம் என்பது கடல் / ரபராழியில் ஒரு லிட்டர் நீரில் எத் லன கிராம் 
அளவு உப்பு கலந்துள்ளது என்பல  குறிப்பிடுவ ாகும். 
A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans; (C) 

78. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
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கூற்று (A) புவியில் உள்ள பாலற மற்றும் ஆற்று படுலகயின் மண்களில் உள்ள 
உப்பானது மலலநீரினால் கலரக்கப்பட்டு ஆறுகளில் பாய்கின்றது. 
காரணம் (R) ஆவியா லின் தையலினால் கடல் நீர் ஆவியாவதுடன் உப்பு 
ஆவியாகாமல்  ங்கி விடுகிறது. எனரவ ான் கடல் நீர் உப்புத்  ன்லமயுடன் 
காணப்படுகிறது. 
A) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ைரி, ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான விளக்கம் 

B) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ைரி, ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான விளக்கமல்ல 

C) (A) ைரி ஆனால் (R)  வறு 

D) (A)  வறு ஆனால் (R) ைரி       Ans;(B) 

79. உலகில் உள்ள ரபராழிகளின் ைராைரி உவர்ப்பியம் எவ்வளவு? 

A) 25 கிராம் B) 35 கிராம்  C) 55 கிராம் D) 75 கிராம்   Ans;(B)  

80. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
கூற்று (A) ைாக்கடல், தைங்கடல் மற்றும் தபரிைியன் வலளகுடாவின் உப்பளவு மிக 
அ ிகமாகும், இங்கு உவர்ப்பியத் ின் அளவு 40 கிராம் ஆகும்  

காரணம் (R) மிக அ ிகமாக நீராவிய ாலும் மற்றும் குலறந்  அளவு நன்னரீ் 
ரைர்க்லகயும் நலடதபறுகிறது 

A) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ைரி, ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான விளக்கம் 

B) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ைரி, ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான விளக்கமல்ல 

C) (A) ைரி ஆனால் (R)  வறு 

D) (A)  வறு ஆனால் (R) ைரி       Ans;(A) 

81. கடல்களிரலரய மிக அ ிக அளவு உவர்ப்பியம் உள்ள கடல் எது? 

A) ைாக்கடல்     B) தைங்கடல் 

C) மஞ்ைள் கடல்    D) கருங்கடல்   Ans;(A) 

82. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
கூற்று (A)  துருவ பிரர ைங்களில் உள்ள கடல்களில் உவர்ப்பியம் மிக குலறவாக 
காணப்படுகிறது. 
காரணம் (R) பனி உருகு லும் மற்றும் அ ிக மலலப்தபாழிவும் இங்கு 
நலடதபறுகிறது. 
A) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ைரி, ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான விளக்கம் 

B) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ைரி, ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான விளக்கமல்ல 

C) (A) ைரி ஆனால் (R)  வறு 

D) (A)  வறு ஆனால் (R) ைரி      Ans;(A) 

83. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) கடல் நீரில் கலரக்கப்படும் வாயுக்களின் அளவுகலள அந்நீரின் தவப்ப 
நிலலயும் உப்பளவும் நிர்ணயிக்கின்றன. 
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2) கடல் நீரின் தவப்பம் மற்றும் தவப்பநிலல அ ிகரித் ால் அந்நீரின் 
கலரக்கப்படும் வாயுக்களின் அளவு அ ிகமாகும். 
A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans;(A) 

84. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) 99% கடல் உப்புகள் ஆறு வலக  னிமங்களாலும், ரைர்மங்களாலும் ஆனலவ, 
குரளாரின், ரைாடியம், ைல்பர், தமக்னைீியம், கால்ைியம், தபாட்டாைியம், ஆகும். 
2) கடல் நீரில் காணப்படும் 5௦% உப்பளவில் அ ிகம் இருப்பது குரளாரின் 
அயனிகள் ஆகும். 
A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans; (C) 

85. ரபராழியில் உள்ள உயிரினங்களின் பண்புகலள நிர்ணயிப்ப ில் முக்கிய பங்கு 
வகிப்பது. 
A) நீரராட்டங்கள்  B) தவப்பநிலல 

C) அட்ைரரலககள்   D) ஆழம்    Ans:(B) 

86. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
கூற்று (A) ரபராழிகள் சூரிய ஆற்றலலச் ரைமித்து லவக்கும்  ிறன் 
தகாண்டுள்ள ால் புவியின் தவப்பச் ைமநிலலயிலன ைீர்தைய்வ ில் முக்கிய 
பங்காற்றுகின்றன. 
காரணம் (R) நிலத் ின் ரமற்ப்பரப்பானது மிக விலரவாக தவப்பமலடந்து மிக 
விலரவாக குளிர்ச்ைி அலடகிறது ஆனால் நீர்ப்பரப்பானது தமதுவாக 
தவப்பமலடந்து தமதுவாகரவ குளிர்ச்ைி அலடகிறது. 
A) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ைரி, ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான விளக்கம் 

B) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ைரி, ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான விளக்கமல்ல 

C) (A) ைரி ஆனால் (R)  வறு 

D) (A)  வறு ஆனால் (R) ைரி      Ans;(B) 

87. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) அலலகள் உருவாவ ற்கு முக்கியக்காரணம் காற்ரறாட்டம் ஆகும். 
இயற்லகயான அலலகள் காற்ரறாட்ட ால் ர ாற்றுவிக்கப்படுகின்றன. 
2) நீரானது அலலகரளாடு பயணிப்பது இல்லல 

3) ரபராழிகளில் நீரின் ரமலும் கீழுமாக அலைரவ அலலகள் என 
அலழக்கப்படுகிறது. 
A) 1,2 மட்டும் ைரி     B) 3 மட்டும் ைரி 

C) 1,2 மட்டும் 3 ைரி     D) 1,2,  வறு   Ans; (C) 

88. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் எலவ ைரியானலவ? 
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1) ரபராழி நீரராட்டங்கள் தபாதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட  ிலையில் தபரிய பரப்பில் 
நகரும் நீரிலன குறிக்கும். 
2) ரபராழி நீரராட்டங்கள் இரண்டு வலகப்படும் அலவகள் தவப்ப மற்றும் குளிர் 
நீரராட்டங்கள் ஆகும் 

3) தவப்ப நீரராட்டங்கள் உயர் அட்ச்ைரரலக பகு ிகளில் உருவாகி 
பூமத் ியரரலகலய ரநாக்கி ஓடுகின்றன. 
4) குளிர் நீரராட்டங்கள்  ாழ் அட்ச்ைரரலகயிலிருந்து உருவாகி துருவங்கலள 
ரநாக்கி ஓடுகின்றன. 
A) 1 மற்றும் 3    B) 1 மற்றும் 2 

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

89. வட்டவடிவில் உருவாகிற ரமற்பரப்பு நீரராட்டம் எவ்வாறு அலழக்கப்படுகிறது. 
A) சுழல்     B) நீரராட்டம் 

C) தகாரிரயாலிஸ்    D) இவற்றுள் எதுவுமில்லல Ans;(A) 

90. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் ரமற்கு எல்லல நீரராட்டம் த ாடர்பானவற்றுள் எலவ 
ைரியானலவ? 

1) நிலநடுரகாட்டிலிருந்து உயர் அட்ைங்கலள ரநாக்கி பாய்கிற நீரராட்டங்கள் 
ரமற்கு எல்லல நீரராட்டங்களாகும். 
2) ரமற்கு எல்லல நீரராட்டங்கள் மிக ஆழத் ில் தைல்லக்கூடிய 
நீரராட்டங்களாகும்  

3) நாதளான்றுக்கு 40-120 கி.மீ. வலர பாய்கின்றன. 
A) 1,2, மற்றும் 3    B) 1 மற்றும் 3 

C) 2 மற்றும் 3    D) 3 மட்டும்    Ans;(A) 

91. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) புவிப்பரப்பின் மீது வசீும் ரகாள்க்காற்றுகள் தபருங்கடல் பரப்புகளின் மீது 

நிலலயான நீரராட்டங்கலள உருவாக்கின்றன. 
2) தகாரிரயாலிஸ் ( CORIOLIS) விலையினால் ரமற்ப்பரப்பு நீரராட்டங்கள் வட 
அலரக்ரகாளத் ில் கடல் நீர் காற்று வசீும்  ிலைக்கு வலதுபுறம்  ிருப்பப்படுகிறது. 
A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans; (C) 

92. உயர் அட்ைத் ிலிருந்து நில நடுக்ரகாட்லட ரநாக்கி பாய்கின்ற நீரராட்டங்கள் 
எவ்வாறு அலழக்கப்படுகிறது. 
A) ரமற்கு எல்லல நீரராட்டம் B) கிழக்கு எல்லல நீரராட்டம்  

C) கிழக்கு-ரமற்கு நீரராட்டம்  D) ஓ ங்கள்    Ans;(B) 

93. துருவ  ாழ் அழுத்  லமயத் ினால் உருவாகிற காற்று சுழற்ைியினால் ஏற்படுகிற 
நீரராட்டங்கள் எது? 
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A) ரமற்கு எல்லல நீரராட்டம் B) கிழக்கு எல்லல நீரராட்டம்  

C) கிழக்கு-ரமற்கு நீரராட்டம்  D) ஓ ங்கள்    Ans; (C) 

94. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
கூற்று (A) வட அட்லாண்டிக் மற்றும் பைிபிக் தபருங்கடல்களில் 5௦° வடக்கில் 
ைிறிய சுழல்கள் காணப்படுகின்றன. இவ்வாறான சுழற்ைி த ன் அலரக்ரகாளத் ில் 
நிகழ்வ ில்லல. 
காரணம் (R) இந்நீரராட்டங்கலள  டுத்து அவற்றின்  ிலைலய  ிருப்பும் அளவிற்கு 
நிலப்பரப்புகள் தபரி ாக இல்லல. 
A) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ைரி, ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான விளக்கம் 

B) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ைரி, ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான விளக்கமல்ல 

C) (A) ைரி ஆனால் (R)  வறு 

D) (A)  வறு ஆனால் (R) ைரி      Ans;(A) 

95. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) ஆழ்கடல் நீரராட்டங்கள் கடல் நீரின் அடர்த் ி ரவறுபாடுகளினால் 
இயக்கப்படுகின்றன. 
2) தபருங்கடல்களில் தவப்பநிலலயும் உப்பளவும் மாறுபடுவ ால் அந்நீரின் 
அடர்த் ி ரவறுபடுகிறது. 
A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans; (C) 

96. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் ஆழ்கடல் நீரராட்டங்கள் த ாடர்பானவற்றுள் 
ைரியானலவ எலவ? 

1) உயர் அட்ைக் ரகாடுகளில் மிகக் குலறந்  தவப்பநிலல நிலவுவ ால் அங்கு 
கடல்நீரின் அடர்த் ி குலறவாக இருக்கும் இ னால் கடல்நீர் மிகவும் குளிர்ந்து 
ஆழ்கடல் அகழிகலள ரநாக்கி கீழிறங்குகிறது. 
2) தபருங்கடல்களிலுள்ள நீரில் 9௦% நீலர ஆக்கிரமித்துள்ள ஆழ்கடல் 
நீரராட்டங்கள் தகாரிரயாலிஸ் (CORIOLIS) விலையினால் பா ிப்பலடவ ில்லல. 
3) ஆழ்கடல் நீரராட்டங்கள் மிக ரவகமாக ஓடுகின்றன 

4) தபருங்கடல்  லரயில் காணப்படும் நிலத் ர ாற்றங்களான த ாடர்களும் 
பள்ளங்களும் ஆழ்கடல் நீரராட்டத்ல  ரவகப்படுத்துகின்றன 

A) 1  மற்றும் 2    B) 2,3 மற்றும் 4 

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

97. ரபராழிகளில் உருவாகும் நீரராட்டங்கலள பா ிக்கும் காரணிகள் அல்லா து எது? 

1) ரபராழி நீரின் அடர்த் ி 
2) காற்று மற்றும் வளிமண்டல அழுத் ம் 

3) தகாரியாலிைிஸ் விலை 
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4) புவியிர்ப்பு விலை 

A) 1 ,2 மற்றும் 3    B) 3 மற்றும் 4 

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

98. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) சூரியன் மற்றும் ைந் ிரனின் ஈர்ப்பு விலையினால் ஒவ்தவரு நாளும் கடல்நீரின் 
மட்டம் உயர்ந்து  ாழ்வல  ஓ ம் என அலழக்கிரறாம் 

2) கடல் மட்டம் உயர்வல  உயர் ஓ ம் (high tide) என்றும்  ாழ்வல   ாழ் ஓ ம் 
(Low Tide) என்றும் அளக்கப்படுகிறது. 
3) மி லவ ஓ மானது (Spring Tide) அமாவாலை நாட்களில் மட்டும் ஏற்படுகிறது. 
A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 2 மற்றும் 3 ைரி   D) 3  வறு    Ans;(D) 

99. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) சூரியன் ைந் ிரன் மற்றும் பூமி ஆகியன ஒரர ரநர்க்ரகாட்டில் இருக்கும் 
நாட்களில் ைந் ிரன் மற்றும் சூரியனின் ஈர்ப்பு விலையால் ஓ ங்கள் 
ஈர்க்கப்படுகின்றன. இக்காலங்களில் உயர் ஓ ம் மிக உயர்ந்தும் மற்றும்  ாழ் 
ஓ ம் மிக  ாழ்ந்தும் காணப்படும். 
2) சூரியன் ைந் ிரன் மற்றும் பூமி ஆகியன தைங்ரகாணத் ில் இருப்ப ன் 
விலளவாக நிலவின் ஈர்ப்பு விலையில் இருந்து ஒன்றுதகான்று தைங்ரகாணத் ில் 
அலமகின்றன, இந்ரநரங்களில் உயர் ஓ ம் மிகத்  ாழ்ந்தும் மற்றும்  ாழ் ஓ ம் 
மிக உயர்ந்தும் காணப்படும்.  

A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans; (C) 

100.  கடற்க்கலரரயாரப் பகு ிகளில் உள்ள எண்தணய் மற்றும் இயற்க்லக வாயு 
வளங்கள் உலக தபட்ரராலிய உற்பத் ியில் எத் லன ை வ ீத்ல  அளிக்கின்றன. 
A) 15     B) 16 

C) 17     C) 18     Ans; (C) 

101.  கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
கூற்று (A) கடல் சூரிய தவப்பத் ிலன உட்கவருவ ால் ரபராழிகள் 
தவப்பப்படு ப்பட்டு நீரராட்டங்கள் ஏற்படுகின்றன. 
காரணம் (R) இல  தவப்ப ஆற்றலாக மாற்ற இயலாது 

A) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ைரி, ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான விளக்கம் 

B) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ைரி, ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான விளக்கமல்ல 

C) (A) ைரி ஆனால் (R)  வறு 

D) (A)  வறு ஆனால் (R) ைரி      Ans; (C) 

102.  கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
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கூற்று (A) கடல் நீரில் தமக்னைீியம், புரராமின் மற்றும் ரைாடியம் குரளாலரடு 
(அல்லது) ைா ாரண உப்பு ஆகிய  ாது உப்புகளும் உள்ளன. 
காரணம் (R) ரபராழிகள் மாற்று ைக் ி வள ஆ ாரமாக பயன்படுத்துவ ற்காண 
வாய்ப்பிலனயும் தகாண்டிருக்கின்றன 

A) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ைரி, ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான விளக்கம் 

B) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ைரி, ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான விளக்கமல்ல 

C) (A) ைரி ஆனால் (R)  வறு 

D) (A)  வறு ஆனால் (R) ைரி     Ans;(B) 

103.  கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1)  னித்துக் காணப்படும் பவள உயிரினங்கள் பாலிப்புகள் எனப்படும். இந்  
பாலிப்புகளின் கூட்டரம பவளம் எனப்படுகிறது 

2) பாலிப்புகள் அ ிக இரும்பு ைத்து உள்ளலவ. 
A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans;(A) 

104.  கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1)  ாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினத் ின் ஒருங்கிலணந்  தையலால் பவளங்கள் 
உருவாகின்றன. 
2) பவளங்கலள உருவாக்கும் பாலிப்பு எனப்படும் பவளப் பாலிப்புகள் ஒரு 
முதுதகலும்பில்லா உயிரினம் ஆகும். 
A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு    Ans; (C) 

105.  பின்வருவனவற்றுள்  வறான இலண எது / எலவ? 

1) கண்ட  ிட்டுகளில் விளிம்புகளில் வளரும் பவளத் த ாடர்கள்-ந 

நாடாத்த ாடர். 
2) கண்ட ைரிவுகளில் வளரும் பவளத்த ாடர்கள்- ரமலடத்த ாடர்கள் 

3) கண்ட  ீவுகள் அல்லது மு ன்லம கண்ட பகு ிகளில் வளரும் 
பவளத்த ாடர்கள்- விளிம்புத்த ாடர் 

A) 1 மற்றும் 2   B) 2 மற்றும் 3 

C) 1 மற்றும் 3   D) இவற்றுள் எதுவுமில்லல Ans;(D)  

106.  கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) தவப்ப மற்றும் துலண தவப்ப மண்டல தபருங்கடலின் நீர்ப்பரப்பில் 
பவளத்த ாடர்கள் தைரிந்து அ ிகமாக காணப்படும் 

2) 21° மு ல் 3௦° தை வலர தவப்பநிலல உள்ள நன்னரீில் மட்டும் பவளியினங்கள் 
வளரும். 
A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 
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C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans;(A) 

107.  கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) 3௦° வட மற்றும் 3௦° த ன் அட்ைக்ரகாடுகளுக்கிலடரய பவளங்கள் 
காணப்படுகின்றன. 
2) வளிமண்டலத் ில் காணப்படுகிற கார்பன்-லட-ஆக்லைடு வாயுவின் அளலவ 
நிர்னயிப்ப ில் பவள த ாடர்கள் பங்கு வகிக்கின்றன 

 A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans; (C) 

108.  கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) சூைான்ர ாலி (ZOOZANTHALE) என்னும் கடற்பாைி பவளங்களுக்கு ர லவயான 
98% ைக் ியிலன வழங்குகின்றன. 
2) பவளங்களிலிருந்து சூ ான்த ாலி பாைி தவளிரயற்றப்படும் ரபாது அப்பவளம் 
தவளிறி ரபாகிறது 

A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans; (C) 

109.  தபரிய பவள அரண் த ாடர்கள் எங்கு உள்ளது 

A) ஆஸ் ிரரலியா   B) ராரமஸ்வரம் 

C) அந் மான்   D) இலவ அலனத்தும்  Ans;(A) 

110.  இந் ியாவில் பவளப்பாலறகள் எங்கு உள்ளன  

A) ராரமஸ்வரம்   B) மன்னார் வலளகுடா 

C) அந் மான் நிக்ரகாபர்  ீவு D) இலவ அலனத்தும்  Ans;(D) 

111.  கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) சூைான்ர ாலி என்ற கடற்பாைி காற்றிலுள்ள கார்பன்-லட-ஆக்லஸடு வாயுலவ 
ஒளிச்ரைர்லகயின் மூலமாக அகற்றி விடுகிறது. 
2) 5௦௦௦ மு ல் 1௦௦௦௦ வலர வயது தகாண்ட பவளப்பாலறகள் நன்கு வளர்ச்ைி 
தபற்றலவ 

A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans; (C) 

112.  கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) தவப்ப மண்டலத் ிலிருந்து துருவ மண்டலம் வலர உலகிலுள்ள 
தபருங்கடல்களில் பவளங்கள் காணப்படுகின்றன. 
2) ரமற்கு அட்லாண்டிக் மற்றும் இந் ிய-பைிபிக் தபருங்கடல்களில் தவப்ப துலண 
தவப்பப் பகு ிகளில் பவளங்கள் ைி றி காணப்படுகின்றன 
A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans; (C) 



Winmeen VAO Mission 100 2018 

 

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

113.  கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) தஜல்லி மீன், கடற்பஜ்சு ரபான்றலவகளுக்கு இருப்பிடங்கள் பவளப்பாலறகள் 
ஆகும். 
2) பவளங்கள் தவண்லமயாக இருக்கும் பவளக் கூட்டினுள் வாழும் கடற்பாைியின் 
நிறம் பவளக்கூடுகளுடன் படிந்து பவளங்களுக்கு நிறத்ல   ருகின்றன.  

A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans; (C) 

114.  கீழ்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி 
1) ஆழம் குலறந்  கடலடித்  ளத் ிலிருந்து நீர்மட்டத் ிற்கு ரமல் தவளிரய 
காணப்படும் பவளப்பாலறகள் பவளத்த ாடர்கள் (CORAL REEFS) எனப்படுகின்றன. 
2) ஆயிரகணக்கான பவளங்கள் கூட்டுகள் ரைர்ந்து குழுமி இருப்பல  
பவளக்காலனிகள் என்கிரறாம் 

A) 1 மட்டும் ைரி   B) 2 மட்டும் ைரி 

C) 1 மற்றும் 2 ைரி   D) இரண்டும்  வறு   Ans; (C) 

115.  ரபராழியில் நீரராட்டங்கள் உருவாக காரணமாய் அலமவது எது? 

A) உயிரினங்களின் பண்புகள் B) பவள த ாடர்கள்  

C) தவப்பநிலல மாறுபாடு D) உவர்ப்பியம்   Ans; (C) 


