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11th Geography Book Back Questions in Tamil – [New Book]
மேல்நிலை முதைாம் ஆண்டு
புவியியல்
1. புவியியலின் அடிப்பலைகள்
1. சரியான விலைலயத் மதர்வு சசய்க
1. புவியியல் என்ற ச ொல் ……………………. ச ொழியிலிருந்து செறப்ெட்டது.
அ) லத்தின்

ஆ) ஸ்ெொனிஷ்

இ) கிமேக்கம்

ஈ) சீனம்

2. புவியியலின் நொன்கு ரபுகளை அறிமுகப்ெடுத்தியவர்
அ) ஹொர்த்ஷ

ொர்ன்

இ) வில்லியம் டி.மபட்டிசன்

ஆ) சகரொர்ட் ஷ ர்கொர்ட்டர்
ஈ) ஹம்ஷெொல்ட்

3. கீழ்கண்டவற்றில் எது புவியியலின் கருப்செொருள் அல்ல?
அ) அள விடம்

ஆ) இடம்

இ) இடப்செயர்வு

ஈ) சதாழில்நுட்பம்

4. புவியியளலக் கற்ெதற்கொன முளறயொன அணுகுமுளறளய சவளிப்ெடுத்தியவர்.
அ) கொர்ல் ரிட்டர்

ஆ) ஹம்மபால்ட்

இ) ஷெட்டி ன்

ஈ) ஹொர்த்ஷ

ொர்ஷன

5. ொனுடவியல் னிதனின் …………………. ெற்றி விைக்குகிறது.
அ) இடப்செயர்ச்சி

ஆ) குடியிருப்புகள்

இ) இனம்

ஈ) அர ொட்சி

6. புவிஅள ப்பியல் என்ெது ………………… ெற்றிய ெடிப்ெொகும்.
அ) பாலைகள்

ஆ) கனி ங்கள்

இ) செட்ஷரொலியம்

ஈ) வொயுக்கள்

7. வொனிளலயில் என்ெது ………………….. ெற்றிய ெடிப்ெொகும்.
அ) வளி ண்டலம்

ஆ) விண்கற்கள்

இ) உஷலொகங்கள்

ஈ) குறுங்மகாள்

8. வொனியல் என்ெது ………………… ெற்றி விைக்கும் ஓர் அறிவியலொகும்.
அ) தொவரங்கள்

ஆ) விலங்குகள்

இ) கொலநிளல

ஈ) வான்சபாருள்

9. இந்தியொவின் உலகைொவிய ஊடுருவும் ச யற்ளகக்ஷகொள்
அ) IRNSS
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ஈ) Beidou

10. கீழ்கண்டவற்றில் எந்த நொடு இரொணுவத்தில் உலகைொவிய அள விடம் கண்டறியும் சதொகுதிளய
முதலில் ெயன்ெடுத்தியது.
அ) கனடொ

ஆ) செர் னி

இ) இந்தியொ

ஈ) அசேரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்

2. சூரியக் குடும்பமும் புவியும்
1. சரியான விலைலயத் மதர்வு சசய்க
1. செரு சவடிப்புக் ஷகொட்ெொட்ளட முதன் முதலில் சவளியிட்டவர்
அ) அப்மப ஜியார்ஜஸ் ைமேய்ட்சைர்

ஆ) எட்வின் ஹப்ல்

இ) நிக்ஷகொலஸ் ஷகொெர்நிகஸ்

ஈ) ஆரியெட்டொ

2. சூரியக் குடும்ெத்தில் கொளல ற்றும் ொளல நட் த்திரம் என்று அளைக்கப்ெடுவது
அ) புதன்

ஆ) சவள்ளி

இ) யுஷரனஸ்

ஈ) னி

3. சூரியக் குடும்ெத்தில் 30 வளையங்களுடன் கொணப்ெடும் ஷகொள் எது?
அ) வியொைன்

ஆ) ச வ்வொய்

இ) புவி

ஈ) சனி

4. புவித் தன்ளனத்தொஷன ஒருமுளற சுற்றிவர எடுத்துக்சகொள்ளும் ஷநரம்
அ) 23 ேணிமநேம், 56நிமிைங்கள், 4வினாடிகள்
ஆ) 27 ணிஷநரம், 17நிமிடங்கள், 2 வினொடிகள்
இ) 24 ணிஷநரம், 56நிமிடங்கள், 4வினொடிகள்
ஈ) 10 ணிஷநரம், 7நிமிடங்கள், 4வினொடிகள்
5. கொற்று அதிக ொக உள்ை ஷகொள் எது?
அ) னி

ஆ) சநப்டியூன்

இ) வியொைன்

ஈ) ச வ்வொய்

6. சூரியன் புவிக்கு மிக அருகில் கொணப்ெடும் நொள்
அ) ஜனவரி 3

ஆ) ஜூளல 4

இ) ச ப்டம்ெர் 5

ஈ) டி ம்ெர் 4

7. 80° வடக்கில் ஷகொளட நீண்ட ெகல் இரவு நொைன்று ெகல் ஷநரத்தின் கொல அைவு
அ) 18 ணிஷநரம் 27 நிமிடங்கள்

ஆ) 24 ணி (2 ொதங்களுக்கு)

இ) 24 ேணிமநேம் (4ோதங்களுக்கு)

ஈ) 24 ணிஷநரம் (6 ொதங்களுக்கு)
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8. சூரியன் பூ த்தியஷரளகயில் தளலக்குஷ ல் வந்து இருப்ெது ஷெொன்ற இயங்கு ஷதொற்றம் ஆண்டிற்கு
இருமுளற வருவது.
அ) டி ம்ெர் 22 ற்றும் ொர்ச் 21

ஆ) ோர்ச் 21 ேற்றும் சசப்ைம்பர் 23

இ) ஜூன் 21 ற்றும் டி ம்ெர் 22

ஈ) ச ப்டம்ெர் 23 ற்றும் டி ம்ெர் 22

9. ஜூன் 21ல் சூரிய ஒளிக் கதிர் ச ங்குத்தொக விழுவது
அ) கைக மேலக

ஆ) கர ஷரளக

இ) பூ த்திய ஷரளக

ஈ) ஆர்டிக் வட்டம்

10. பிரொதொன தீர்க்க ஷரளக கொல ண்டலத்தின் ள யப் ெகுதி இது இளவகளுக்கு இளடயில் கொணப்ெடும்.
அ) 7 1/2° மேற்கு ேற்றும் 7 1/2° கிழக்கு

ஆ) 7 1/2° சதற்கு ற்றும் 7 1/2° வடக்கு

இ) 17 1/2° ஷ ற்கு ற்றும் 17 1/2° கிைக்கு

ஈ) 17 1/2° சதற்கு ற்றும் 17 1/2° வடக்கு

3. பாலைக்மகாளம் – உள் இயக்கச் சசயல்முலைகள்
1. சரியான விலைலயத் மதர்வு சசய்க
1. ெொளறக்ஷகொைம் என்ற ச ொல்ளல அறிமுகப்ெடுத்தியவர்.
அ) ஆல்ப்சரட் சவகனர்

ஆ) மஜாசசப் மபேல்

இ) அசலக் ொண்டர் வொன் ஹம்ஷெொல்ட்

ஈ) கியூ ஷவடட்டி

2. புவி ஷ ஷலொட்டின் ஷ ல்ெகுதிக்கும் கீழ் ெகுதிக்கும் இளடப்ெட்ட எல்ளல
அ) குட்டன்ெர்க் எல்ளல

ஆ) சலஹ் ன் எல்ளல

இ) மகான்ோட் எல்லை

ஈ) ஷ ொஷஹொஷரொவிசிக் எல்ளல

3. கண்ட நகர்வுக் சகொள்ளகளய சவளியிட்டவர்
அ) ஷகொெர்

ஆ) ஷஹொல்ம்ஸ்

இ) ளடலர்

ஈ) சவகனர்

4. ஷவறுெட்டளதக் கண்டறி
அ) யுஷரசியன் புவித்தட்டு

ஆ) வட அச ரிக்க புவித்தட்டு

இ) பசிபிக் புவித்தட்டு

ஈ) ஆப்பிரிக்கத் தட்டு

5. சகொடுக்கப்ெட்டுள்ைவற்றில் ஒன்று உலகின் மிக அை ொன அகழியொகும்.
அ) ேரியானா அகழி

ஆ) ஷ ண்ட்விச் அகழி

இ) பியூர்ட்ஷடொரிக்ஷகொ அகழி

ஈ) சுண்டொ அகழி

6. இவ்வளக டிப்பில் ஒரு டிப்புக்கைொல் ற்சறொன்ளற விட ச ங்குத்தொக இருக்கிறது.
அ)

ச்சீர் டிப்பு

இ) தளலகீழ் டிப்பு

ஆ) சேச்சீேற்ை ேடிப்பு
ஈ) ெடிந்த டிப்பு

7. உலகின் மிக நீை ொன பிைவுப் ெள்ைத்தொக்கு
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அ) நர் தொ பிைவுப் ெள்ைத்தொக்கு

ஆ) ஆப்பிரிக்கப் பள்ளத்தாக்கு

இ) ளவக்கொல் பிைவுப் ெள்ைத்தொக்கு

ஈ) ளரன் பிைவுப் ெள்ைத்தொக்கு

8. கீழ்க் கண்டவற்றில் ஒன்று புவி ஷ ற்ெரப்பில் ஏற்ெடும் நில நடுக்கத்தில் 68 தவீதத்ளதக்
சகொண்டுள்ைது.
அ) த்திய தளரக்கடல் – இ ொலயப் ெகுதி

ஆ) பசிபிக் வலளயப் பகுதி

இ) த்திய அட்லொண்டிக் ெகுதி

ஈ) ஆப்பிரிக்க பிைவுப் ெள்ைதொக்கு ெகுதி

9. சகொடுக்கப்ெட்டுள்ைவற்றில் உலகின் மிக உயர ொன ச யல்ெடும் எரி ளல
அ) சவசுவியஸ் எரி ளல

ஆ) ஸ்ட்ரொம்ஷெொலி எரி ளல

இ) சகாட்ைபாக்சி எரிேலை

ஈ) கரக்கட்டொஷவொ எரி ளல

10. புவியின் உள் ெகுதியில் கொணப்ெடும் தகடு ஷெொன்ற திட ொக்கப்ெட்ட கிளட ட்ட லொவொ என்ெது
அ) ளடக்

ஆ) ெொத்ஷதொலிக்

இ) சில்

ஈ) லொக்ஷகொலித்

4. பாலைக்மகாளம் – சவளிஇயக்கச் சசயல்முலைகள்
1. சரியான விலைலயத் மதர்வு சசய்க
1. பின்வருவனவற்றில் எது ஷவதியியல் சிளதவு?
அ) ெரப்பு விரி ல்

ஆ) உளறெனி உளடப்பு

இ) கார்பமனற்ைம்

ஈ) சவப்ெம் விரிவளடதல்

2. கிரொளனட் ெொளறயில் உள்ை செல்ஸ்ெர் களி ண் ஆக ொறுதல் ……………….. ஆகும்.
அ) ஆக்ஸிகரணம்

ஆ) கொர்ெஷனற்றம்

இ) களர ல்

ஈ) நீோற்பகுப்பு

3. தமிழ்நொட்டில் எந்த ொவட்டத்தில் நிலச் ரிவு அதிக ொக உள்ைது
அ) நீைகிரி

ஆ) ஈஷரொடு

இ) தர் புரி

ஈ) ஷகொயம்புத்துர்

4. நீர் சுைன்று நீர்வீழ்ச்சிக்குைத்தில் விழுவளத ………………………… என்கிஷறொம்.
அ) நீர்வீழ்ச்சிக்குைம்

ஆ) நீண்ட ெள்ைம்

இ) துள்ைல் அருவி

ஈ) நீர் சுழி

5. ஆற்றின் வளைவு ற்றும் சநளிளவ ………………. என்கிஷறொம்.
அ) குருட்டு ஆறு

ஆ) சவள்ைச்

இ) மியாண்ைர்

ஈ) உயரளண

சவளி

6. வளைந்த வடிவ குவிந்த எல்ளலகளைக் சகொண்டு கடளல ஷநொக்கிக் கொணப்ெடும் சடல்டொக்கள்
…………………
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அ) வில்வடிவ சைல்ைா

ஆ) விடுெட்ட சடல்டொ

இ) ெறளவ ெொத சடல்டொ

ஈ) அரி ொனத் துண்டிப்பு சடல்டொ

7. சகொள்ளிடம் ஆறு எந்த ஆற்றின் கிளையொறு
அ) ெவொனி ஆறு

ஆ) ெொலொறு

இ) சென்னொறு

ஈ) காவிரி ஆறு

8. ளலத்சதொடர் ெணியொறுகைொல் அரிக்கப்ெட்டு ஏற்ெடும் அளரஅரங்க வடிவிலொன வட்ட குழிந்த
நிலத்ஷதொற்றம் …………………. ஆகும்.
அ) ச ங்குத்து முகடுகள்

ஆ) சர்க்

இ) சகொம்பு

ஈ) பியர்டு

9. சுண்ணொம்புக் கற்கள் களரதலினொல் முழுவதும் அகற்றப்ெட்டு அவ்விடத்தில் ஒழுங்கற்ற ெள்ைங்கள்
ற்றம் முகடுகள் ஷதொன்றுவளத ……………………….. எனப்ெடும்.
அ) ைாப்பிஸ்

ஆ) ஷெொல்செ

இ) குளக

ஈ) தனிசநடும்ெொளற

10. கடல் வளைவுகள் உளடந்து பின்வருவனவற்றில் எது உருவொகும்.
அ) கைல்தூண்

ஆ) கடல் குளக

இ) ஊது துளை

ஈ) அளல அரிஷ ளட

5. நீர்க்மகாளம்
1. சரியான விலைலயத் மதர்வு சசய்க
1. கங்ளகயொறு எங்கிருந்து உற்ெத்தியொகிறது?
அ) பனியாறு

ஆ) ஊற்று

இ) ஏரி

ஈ) அருவி

2. நீளர தன்னுள் ஊடுருவி ஷதக்கி ளவத்து சவளிஷயற்றும் திறன் சகொண்ட ெொளறப்ெகுதிளய
…………………….. என அளைக்கிஷறொம்.
அ) நிலத்தடி நீர்

ஆ) பூரித நிளல ண்டலம்

இ) ெொளற

ஈ) நீர்சகாள் படுலக

3. ெனியொற்றிலிருந்ஷதொ, ெனித்திட்டிலிருந்ஷதொ உளடந்து விழுந்து கடலில் மிதக்கும் ெனிளய …………………….
என்கிஷறொம்.
அ) ெனித்திட்டு

ஆ) ெனிப்பூகம்ெம்

இ) பனிமிதலவ

ஈ) கடல்ெனி

4. இளைய செருங்கடல் எனப்ெடும் செருங்கடல் ……………………..
அ) இந்திய செருங்கடல்
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ஈ) அட்லொண்டிக் செருங்கடல்

5. த்திய செருங்கடல் குன்றுகள் …………………… தட்டு எல்ளலயில் அள ந்துள்ைது.
அ) விைகும் எல்லை

ஆ) குவியும் எல்ளல

இ) ெக்கவொட்டு எல்ளல

ஈ) அமிழும் எல்ளல

6. புவியிளடக்ஷகொட்டுக்கு அருகில் கொணப்ெடும் கடற்ஷ ற்ெரப்பு சவப்ெநிளலளய விட அதன்
……………………… ெகுதியில் தொன் சவப்ெநிளல மிகவும் அதிக ொகக் கொணப்ெடுகிறது.
அ) சதற்கில்

ஆ) சதன் கிைக்கில்

இ) வடகிைக்கில்

ஈ) வைக்கில்

7. கல்ப் நீஷரொட்டமும் லொெரடொர் நீஷரொட்டமும் ந்திக்குமிடத்தில் ………………….. மீன் பிடித்தைம்
அள ந்துள்ைது.
அ) டொகர் திட்டு

ஆ) கிோண்ட் திட்டு

இ) ரீட் திட்டு

ஈ) செட்ஷரொ திட்டு

8. ஓதங்கள் உருவொவதற்கொன கொரணம் ………………………
அ) புவியின் சுைற்சி

ஆ) சூரியன் சந்திேனுக்கிலைமயயான ஈர்ப்புவிலச

இ) ஷகொள் கொற்றுகள்

ஈ) புவி சூரியளன வலம் வருதல்

9. ………………………… ஒரு சவப்ெ நீஷரொட்ட ொகும்.
அ) லொெரடொர் நீஷரொட்டம்

ஆ) கல்ப் நீமோட்ைம்

இ) ஒயொஷிஷயொ நீஷரொட்டம்

ஈ) துருவச்சுற்று கொற்றியியக்க நீஷரொட்டம்.

10. அளனத்து ெக்கங்களிலும் நீரொல் சூைப்ெட்ட ஒஷர கடல் ……………………
அ) ொக்கடல்

ஆ) சர்காமசா கைல்

இ) சதன் சீனக்கடல்

ஈ) ஏரல் கடல்

6. வளிேண்ைைம்
1. சரியான விலைலயத் மதர்வு சசய்க
1. பின்வரும் வளி ண்டல அடுக்குகளில் வொனிளல அடுக்கு என அறியப்ெடுவது எது?
அ) அடியடுக்கு

ஆ) ெளடயடுக்கு

இ) சவப்ெ அடுக்கு

ஈ) இளடயடுக்கு

2. செட் வி ொனங்கள் ெறக்க ஏதுவொன அடுக்கு எது?
அ) அடியடுக்கு

ஆ) பலையடுக்கு

இ) இளடயடுக்கு

ஈ) சவளியடுக்கு

3. பின்வரும் வளி ண்டல அள ப்பில் சூரியனிடம் இருந்து வரும் புற ஊதொக் கதிர்களை உட்கிரகித்து புவி
சவப்ெ ளடயொ ல் ெொதுகொக்கும் அடுக்கு எது?
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அ) அடியடுக்கு

ஆ) ஓமசான் அடுக்கு

இ) சவப்ெ அடுக்கு

ஈ) சவளியடுக்கு

ொன வளி ண்டல சவப்ெநிளலளயக் சகொண்ட இடங்களை இளணக்கும் கற்ெளனக் ஷகொட்ளட

4.

…………………. என அளைக்கிஷறொம்.
அ) சே சவப்பமகாடு

ஆ)

இ)

ஈ)

அழுத்தக்ஷகொடு

ளைக்ஷகொடு
உயரக்ஷகொடு

5. கொற்றின் ஷவகத்ளத அைவிடப் ெயன்ெடும் கருவி
அ) அழுத்த ொனி

ஆ) ஈரப்ெத ொனி

இ) சவப்ெ ொனி

ஈ) காற்றுோனி

6. உயரம் அதிகரிக்கும்ஷெொது வளி ண்டல அழுத்த ொனது
அ) நிளலயொக இருக்கும்

ஆ) அதிகரிக்கும்

இ) குலையும்

ஈ) சதொடர்ந்து ொறிக்சகொண்டு இருக்கும்.

7. பின்வரும் கொற்றுகளில் இரண்டொம் நிளல கொற்று எது?
அ) வியொெொரக் கொற்று

ஆ) ஷ ற்கத்தியக் கொற்று

இ) துருவ கிைக்கத்தியக் கொற்று

ஈ) பருவக்காற்று

8. அல்பிஷடொ என்ெதன் செொருள்
அ) மேற்பேப்பால் பிேதிபலிக்கப்படும் சூரியக் கதிர்வீசலின் அளவு
ஆ) ஷ ற்ெரப்ெொல் உட்கிரகிக்கப்ெடும் ஈரப்ெதத்தின் அைவு
இ) கொற்றில் உள்ை ஈரப்ெதத்தின் அைவு
ஈ) கொற்றில் உள்ை மூலக்கூறுகளின் அைவு
9. கொற்றில் உள்ை ொர்பு ஈரப்ெதத்ளத அைவிடப் ெயன்ெடும் கருவியின் செயர் யொது?
அ) ஈேப்பதோனி

ஆ) அழுத்த ொனி

இ) சவப்ெ ொனி

ஈ) உயரம் கொட்டும் கருவி

10. சவப்ெச் லன ளை செரும்ெொலும் ஏற்ெடும் ெகுதி …………………..
அ) மிதசவப்ெ ண்டலப் ெகுதி

ஆ) நிைநடுக்மகாட்டுப் பகுதி

இ) துருவப் ெகுதி

ஈ) ெொளலவனப் ெகுதி

7. உயிர்க்மகாளம்
1. சரியான விலைலயத் மதர்வு சசய்க
1. “சுற்றுச்சூைல்” என்ற வொர்த்ளதளய முதன் முதலில் உெஷயொகித்தவர் யொர்?
அ) எ.ஒ.வில் ன்

ஆ) ஐ.ஜி.சிம் ன்

இ) ஏ.ஜி.ைன்ஸ்மை

ஈ) ஷர ண்ட் எஃப் டொஸ் ன்
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2. புவியின் முக்கிய ஆற்றல் ள யம் எது?
அ) ந்திரன்

ஆ) சூரியன்

இ) நட் த்திரங்கள்

ஈ) அளலகள்

3. உணவுச் ங்கிலியில் முயலின் நிளலப்ெொடு என்ன?
அ) முதைாம் நிலை நுகர்மவார்

ஆ) இரண்டொம் நிளல நுகர்ஷவொர்

இ) மூன்றொம் நிளல நுகர்ஷவொர்

ஈ) நொன்கொம் நிளல நுகர்ஷவொர்

4. எந்த வளக உயிரிகள் தொவொரம் ற்றும் விலங்குகளை உண்ணும்
அ) தொவர உண்ணி

ஆ) விலங்கு உண்ணி

இ) அலனத்து உண்ணி

ஈ) கழிவு உண்ணி

5. கீழ்கண்டவற்றில் எது ெொளலவன சூைல் உயிரினக் குழு த்ளதச் ொர்ந்தது?
அ) யூகலிப்டஸ்

ஆ) ளென்

இ) ஷதக்கு

ஈ) கள்ளிச்சசடி

6. கீழ்கண்டவற்றில் ஆப்பிரிக்கொவின் சவப்ெ ண்டல ெசுள

ொறொ கொடுகளில் வொழும் ெைங்குடி

இனத்தவர் யொர்?
அ) யஷனொ னி

ஆ) பிக்மீக்கள்

இ) டிக்குனொ

ஈ) அெொர்ஜின்கள்

7. அதிக எண்ணிக்ளகயில் தொவர இனங்கள் ………………… உயிரினக் குழு த்தில் கொணப்ெடுகிறது.
அ) ொவனொ புல்சவளிகள்

ஆ) ெொளலவனம்

இ) சவப்ப ேண்ைை ேலழக் காடுகள்

ஈ) ஊசியிளலக்கொடுகள்

8. சவப்ெ ண்டல புல்சவளி பிரஷத ங்களின் ஷவறு செயர்
அ) சவானா

ஆ) ஸ்சடப்பி

இ) ெொம்ெொஸ்

ஈ) டவுன்ஸ்

9. ஊசியிளலக் கொடுகள் ………………… அட் ஷரளக வளரக் கொணப்ெடுகிறது.
அ) 0° முதல் 20° வடக்கு ற்றும் சதற்கு

ஆ) 30° முதல் 50° வளர வடக்கு

இ) 50° முதல் 65° வைக்கு

ஈ) 65° க்கு ஷ ல் வடக்கு

10. கீழ்கண்டவற்றில் எது நீலகிரி உயிர்க்ஷகொைத்திற்குள் வரொதது
அ) ெொண்டி பூர் ஷதசியபூங்கொ

ஆ) நொகர்ஷகொல் ஷதசியபூங்கொ

இ) சரிஸ்கா புலிகள் காப்பகம்

ஈ) முகுர்தி ஷதசிய பூங்கொ

8. இயற்லகப் மபரிைர் – மபரிைர் அபாயக் குலைப்பு விழிப்புணர்வு
1. சரியான விலைலயத் மதர்வு சசய்க
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1. ஒவ்சவொரு வருடமும் ரொ ரியொக ………………….. மில்லியன் க்கள் சவவ்ஷவறு வளகயொன ஷெரிடர்கைொல்
ெொதிக்கப்ெடுகின்றனர்.
அ) 423

ஆ) 232

இ) 322

ஈ) 332

2. ……………………. ஆம் ஆண்டு 168 நொடுகள் எல்லொ வைர்ச்சி ற்றும் னித ஷநயம் ொர்ந்த நிறுவனங்கள்
கியூஷகொ ச யல்திட்ட வளரவில் ளகசயழுத்திட்டது.
அ) 2006

ஆ) 2008

இ) 2005

ஈ) 2002

3. ஷெரிடர் அெொயக் குளறப்பிற்கொன செொது விழிப்புணர்வுக்கு ………………. முக்கிய முளறகள் உள்ைன.
அ) 8

ஆ) 6

இ) 9

ஈ) 4

4. இந்தியொவின் ச ொத்த நிலப்ெரப்பில் 33 தவீத ெகுதிகள் …………………க்கும் குளறவொன ளைசெொழிளவப்
செற்றொல் அதளன நொள்ெட்ட வறட்சிப் ெகுதி எனலொம்.
அ) 650 மிமீ

ஆ) 750மிமீ

இ) 850மிமீ

ஈ) 950மிமீ

5. “விழு! மூடிக்சகொள்! பிடி!” என்ற ெயிற்சி எந்த ஷெரிடருக்கு முக்கிய ொனது.
அ) தீ

ஆ) நிைநடுக்கம்

இ) மின்னல்

ஈ) சவள்ைம்

6. சகொடுக்கப்ெட்டுள்ைளவகளில் ஒன்று செரும்ெொலும் உயர்நிலச் ரிவில் ஏற்ெடுகிறது.
அ) நிலநடுக்கம்

ஆ) சவள்ைம்

இ) நிைச்சரிவு

ஈ) மின்னல்

7. மின்னலின் ஷெொது அதன் சவப்ெம் …………………
அ) 9982.20° சச

ஆ) 8892.20°

இ) 9892.20° ச

ஈ) 9899.20° ச

8. இடிக்கும், மின்னலுக்கும் இளடஷய உள்ை இளடசவளியொனது ………………………………. க்கு குளறவொக
இருந்தொல் நீங்கள் ஆெத்தில் இருப்ெதொக அர்த்தம்.
அ) 40 சநொடி

ஆ) 60 சநொடி

இ) 50 சநொடி

ஈ) 3 வினாடிகள்

9. இந்தியொவின் …………………. தவீத ெகுதிகள் சவப்ெ ண்டல புயலின் தொக்குதலுக்கு உட்ெட்டது.
அ) 10

ஆ) 20

இ) 30

ஈ) 40

10. ஷெரிடரின் ஷெொது கீழ்கண்டவற்றில் எது மிக ரியொனது எனக் கருத்தில் சகொள்ைஷவண்டும்?
அ) உயிர் மிகவும் ேதிப்புலையது
இ) உயிர் ற்றும் செொருள்கள்
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