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11th Geography Notes Part 1 in Tamil – [New Book] 

[Tnpsc Syllabus Portion] 

1] சூரியக் குடும்பமும் புவியும் 

1) எது ஒரு பரந்த முடிவற்ற வவளிப்பகுதி என்று அழைக்கப்படுகிறது?         

A] அண்டம்    B] பால்வவளி அண்டம்  

C] பபரண்டம்     D] நட்சத்திரங்கள் 

விடை : C]  

 பபரண்டம் என்பது அண்டங்கள், நட்சத்திரங்கள், பகாள்கள் மற்றும் பிற பருப்வபாருட்கழையும்,     

ஆற்றழையும்  வகாண்டுள்ை ஒரு பரந்த முடிவற்ற வான்வவளி பகுதியாகும் 

2) பூமியின் பதாற்றம் பற்றிய வநபுைா கருதுபகாள் யாரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது? 

A] இம்மானுபவல் கான்ட்   B] ைாப்பைஸ்  

C] லிட்டில்டன்    D] எட்வின் ஹப்பிள் 

விடை : B]  

 புவியின் பதாற்றம் பற்றிய இம்மானுபவல் கான்ட் என்பவருழடய பகாட்பாட்ழட 1796ஆம் ஆண்டு 

கணிதபமழத ைாப்பைஸ் என்பவர்  புதுப்பித்தார்.இதுபவ வநபுைார்  கருதுபகாள் என்று 

அறியப்பட்டது.வமதுவாக சூைலும் இைம் சூரியனுடன் வதாடர்புழடய வபாருட்களின் பமகக் 

கூட்டத்தில் இருந்து பகாள்கள் உருவாகியிருக்கைாம் என்று வநபுைா கருதுபகாள் கூறுகிறது. 

3) லிட்டில்டன் கீழ்க்கண்ட எந்த பகாட்பாட்ழட வவளியிட்டார்?  

A] அகத்திரள்வு பகாட்பாடு   B] வநபுைார் கருதுபகாள்  

C] வபருவவடிப்புக் பகாட்பாடு  D] ஈர்ப்பு புை ஒளிவிைகல் பகாட்பாடு 

விடை : A]  

 புவியின் பதாற்றத்ழதப் பற்றிய அகத்திரள்வு பகாட்பாட்ழட லிட்டில்டன் என்பவர் முன்ழவத்தார். 
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4) எத்தழை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சூரியமண்டைமாைது தூசி மற்றும் வாயுக்கள் நிழறந்த 

பமகக்கூட்டமாக இருந்தது. 

A] 4.3 பில்லியன்    B] 4.5 பில்லியன்  

C] 4.6 பில்லியன்    D] 4.8 பில்லியன் 

விடை : C]  

 லிட்டில்டனின் அகத்திரள்வு பகாட்பாட்டின்படி பதாராயமாக 4.6 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

சூரிய மண்டைம் ஆைது சூரியன் என்று அழைக்கப்படும் தூசி மற்றும் வாயுக்கள் நிழறந்த கூட்டமாக 

இருந்தது. 

5) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எதிலிருந்து சூரியன் உருவாகியது? 

A] சூரியக் காற்று    B] சூரியப்  புயல்  

C] பபரண்டங்கள்    D] சூரிய வநபுைா 

விடை : D]  

 தூசி மற்றும் வாயுக்கள் நிழறந்த பமகக் கூட்டமாை சூரிய வநபுைா சுைன்ற  பபாது ஈர்ப்பு விழசயாைது 

வபாருள்கழை தகர்த்து சூரிய குடும்பத்தின் ழமயத்தில் சூரியழை உருவாக்கியது. சூரியன் 

உருவாைதும் மீதமுள்ை வபாருட்கள் இறுகத் வதாடங்கிை. சிறிய துகள்கள் ஈர்ப்புவிழசயிைால் 

ஒன்றுடன் ஒன்று இழைந்து வபரிய துகள்கைாக மாறிை. 

6) வாபயஜர் 2 என்ற ஆய்வுக்கைத்தின் பவகம் எவ்வைவு? 

A] 61762.416 km/hr   B] 62764.416 km/hr  

C] 63762.416 km/hr   D] 64764.416 km/hr 

விடை : B]  

 மணிக்கு 62,764.416 கி.மீட்டர் பவகத்தில் வசல்லும் வாபயஜர் 2 ஆய்வுக் கைம், நமது இரவு 

வாைத்தில் அதிக ஒளிரும் நட்சத்திரமாை சிரியழை கடந்து வசல்ை 2, 96, 000 ஆண்டுகளுக்கு பமல் 

எடுத்துக் வகாள்ைைாம். 

7) கீழ்க்கண்ட எந்த காரணி ழஹட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் பபான்ற இைகுவாை தனிமங்கழை 

வவளிபயற்றுகிறது? 
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A] பபரண்டங்கள்    B] சூரிய வநபுைா  

C] சூரியக் காற்று    D] சூரியப் புயல்  

விடை : C]  

 சூரியக் காற்று புவி பபான்ற பகாள்கள் உருவாக காரைமாகிய வபரிய பாழற வபாருட்கழை 

விட்டுவிட்டு ழஹட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் பபான்ற இைகுவாை தனிமங்கழை ழமயப்பகுதியிலிருந்து 

வவளிபயற்றுகிறது 

8) சூரிய காற்றுகள் இைகுவாை கூறுகளின் மீது குழறவாை தாக்கத்ழத ஏற்படுத்துவதால் உருவாவது எது? 

A] பாழறக் பகாள்கள்    B] வாயுப் வபருங்பகாள்கள்   

C] நட்சத்திரங்கள்    D] குள்ைக் பகாள்கள் 

விடை : B]  

 சூரிய காற்றுகள் இைகுவாை கூறுகளின் மீது குழறவாை தாக்கத்ழத ஏற்படுத்தியதால் அழவகள் 

இழைந்து வபரிய வாயும் வபரும் பகாள்கைாக உருவாகிை. 

9) புவியின் எந்த அடுக்கு முதலில் உருவாைது? 

A] உட்கருவம்     B] வவளிக் கருவம்  

C] கவசம்     D] பமபைாடு 

விடை : A]  

 கைமாை தனிமங்கள் ஒன்பறாடு ஒன்று பமாதி இறுகி முதலில் பூமியின் உட்கரு உருவாகியது.. 

கைமாை தனிமங்கள் ழமயத்ழத பநாக்கி மூழ்கிய பபாது வமல்லிய தனிமங்கள் பமபைாட்ழட 

உருவாக்கியது. இந்பநரத்தில் புவியில் காந்தப்புைம் உருவாகியது. 

10) புவியின் ஈர்ப்பு விழச வாயுக்கழை கவர்ந்ததால் உருவாைது எது? 

A] துழைக்பகாள்    B] வளிமண்டைம்  

C] வாயுக்பகாள்கள்    D] நீர்க்பகாைம்  

விடை : B]  
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 புவியின் ஈர்ப்பு விழச சிை வாயுக்கழை கவர்ந்ததால் புவிக்கு பமல் வளிமண்டைம் உருவாகியது. 

11) கீழ்கண்ட எந்த பகாட்பாடு விரிவழடயும் பபரண்டம் கருதுபகாள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது? 

A] வநபுைார் பகாட்பாடு   B] அகத்திரள்வு பகாட்பாடு  

C] வபருவவடிப்புக் பகாட்பாடு  D] ஈர்ப்புப் புை ஒளிவிைகல் பகாட்பாடு 

விடை : C]  

    பபரண்டத்தின் பதாற்றம் பற்றிய மிக முக்கியமாை பகாட்பாட்ழட வபருவவடிப்புக் பகாட்பாடு 

என்கிபறாம்.இது விரிவழடயும் பபரண்டம் கருதுபகாள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. 

12) முதன்முதலில் பபரண்டத்தின் பதாற்றம் பற்றிய பகாட்பாட்ழட வவளியிட்டவர் யார்? 

A] ைாப்பைஸ்     B] இம்மானுபவல் கான்ட்  

C] ஜார்ஜ் பைமட்பர    D] லிட்டில்டன்  

விடை : C]  

13) வபருவவடிப்புக் பகாட்பாடு யாரால் வவளியிடப்பட்டது? 

A] ஆண்படான் ைவாய்சியர்   B] ஆல்பிவரட் பவக்ைர்  

C] பகாப்பர்நிகஸ்    D] எட்வின் ஹப்பிள்  

விடை : D]  

 எட்வின் ஹப்பிள் என்பவர் பபரண்டம் விரிவழடந்துவகாண்டு இருப்பதற்காை ஆதாரங்கழை முன் 

ழவத்தார். இழத வபருவவடிப்புக் பகாட்பாடு என்கிபறாம். 

14) வபருவவடிப்புக் பகாட்பாட்டின்படி எத்தழை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பபரண்டம் உருவாகியது? 

A] 13.25 பில்லியன்    B] 13.45 பில்லியன்  

C] 13.55 பில்லியன்    D] 13.75 பில்லியன்  

விடை : D]  
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 வபருவவடிப்பு பகாட்பாட்டின்படி 13.75 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பபரண்டம் உருவாகி 

விரிவழடயத் வதாடங்கியது. மிக விழரவாக விரிவழடயும் பலூன் பபாை எைக்ட்ராழை விட சிறிய 

அைவில் இருந்து தற்பபாழதய அைவிற்கு ஒரு வநாடி வபாழுதில் வபருகியது. 

15) பை குழுக்கைாக உருவாை நட்சத்திரங்கழை நாம் எவ்வாறு அழைக்கிபறாம்? 

A] விண்மீன் குழுக்கள்   B] அண்டங்கள்  

C] பபரண்டங்கள்    D] விண்மீன் கூட்டம் 

விடை : B]  

 பபரண்டத்திலிருந்து பருப்வபாருட்கள் வபரும் சக்தியுடன் அழைத்து திழசகளிலும் வவளிபய 

வீசப்பட்டை. வசயல்பாட்டிைால் பை குழுக்கைாக உருவாை நட்சத்திரங்கழைபய நாம் அண்டங்கள் 

என்கிபறாம். ஓர் அண்டம் பில்லியன் கைக்காை நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர எச்சங்கள், நட்சத்திர 

வாயுக்கள், தூசு மற்றும் புைப்படாத வபாருட்கழை உள்ைடக்கியது. 

16) பகைக்ஸி என்ற வசால் பகைக்ஸியா என்ற எந்த வமாழிச் வசால்லிலிருந்து வபறப்பட்டது? 

A] கிபரக்கம்     B] இைத்தின்  

C] அபரபியம்     D] ஈப்ரு 

விடை : A]  

 பகைக்ஸி என்றால் பால்வழி என்று வபாருள். பால்வழி அண்டம் என்பது நம் சூரிய குடும்பம் 

அழமந்துள்ை ஒரு அண்டமாகும். 

17) ‘வீக்கம்’ என்ற நட்சத்திரங்கள் குவியல் எந்த வடிவ அண்டத்தில் அழமந்துள்ைது? 

A] நீள் வடிவ அண்டம்   B] சுருள் வடிவ அண்டம்  

C] ஒழுங்கற்ற அண்டம்   D] பகாை வடிவ அண்டம் 

விடை : B]  

 சுருள் வடிவ அண்டம் நட்சத்திரங்கள், வாயுக்கள் மற்றும் தூசுகைால் ஆை தட்ழடயாை மற்றும் சூைலும் 

வட்ட வடிவத்ழத வகாண்டுள்ைது. ழமயத்தில் நட்சத்திரங்கள் குவிந்திருப்பதால் இதழை வீக்கம் 

என்கிபறாம். 
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18) கீழ்கண்டவற்றுள் சுருள் வடிவ அண்டங்கள் எது?   

1] வமஸ்ஸியர் 89  2] ஆன்பராமீடா  C] பால்வழி மண்டைம்  D] பமவகல்ைனிக்  

A] 1&2   B] 1&3   C] 2&3   D] 2&4 

விடை : C]  

19) கீழ்கண்டவற்றுள் வயதாை நட்சத்திரங்கழை வகாண்டுள்ை அண்டம் எது? 

A] பகாை வடிவ அண்டம்   B] நீள்வட்ட அண்டம்  

C] சுருள் வடிவ அண்டம்   D] ஒழுங்கற்ற அண்டம் 

விடை : B]  

 நீள்வட்ட அண்டம் குழறவாை வாயுக்கள் வகாண்ட வயதாை நட்சத்திரங்கழை வகாண்டுள்ைது. 

வமஸ்ஸியர் 89 அண்டமாைது ஒரு நீள்வட்ட அண்டமாகும். 

20) கீழ்க்கண்டவற்றுள் இைழமயாை அண்டம் எது? 

A] பால்வழி அண்டம்    B] ஆன்பராமீடா  

C] வமஸ்ஸியர்    D] பமவகல்ைனிக்  

விடை : D]  

 ஒழுங்கற்ற அண்டம் அதிக அைவில் தூசுகளும் வாயுக்களும் நிழறந்த இைழமயாை அண்டமாகும். 

இது மிகவும் பிரகாசமாைது. எடுத்துக்காட்டு, வபரிய பமவகல்ைனிக் பமகம் ஆகும். 

21) வானியைாைர்களின் கருத்துப்படி நாம் பபரண்டத்தின் எத்தழை சதவீதம் பகுதிழயக் 

காண்கின்பறாம்? 

A] 2%   B] 3%   C] 4%   D] 5%  

விடை : C]  

 வானியைாைர்களின் கருத்துப்படி நாம் காண்கின்ற அண்டங்கள், நட்சத்திரங்கள் மற்றும் பகாள்கள் 

பபான்றழவ பபரண்டத்தின் 4 சதவீத பகுதி மட்டுபம ஆகும். பபரண்டத்தில் மீதமுள்ை 96% 

வபாருட்கழை நாம் காைபவா அல்ைது எளிதில் புரிந்துவகாள்ைபவா இயைவில்ழை. 
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22) பபரண்டத்தின் வயது மற்றும் புைப்படாத ஆற்றலின் வலிழம ஆகியவற்ழற உறுதிப்படுத்திய 

பகாட்பாடு எது? 

A] ஈர்ப்பு புை ஒளிவிைகல் பகாட்பாடு  B] வபருவவடிப்புக் பகாட்பாடு  

C] அகத்திரள்வு பகாட்பாடு    D] வநபுைார் பகாட்பாடு 

விடை : A]  

 ஈர்ப்பு புை ஒளிவிைகல் எை அழைக்கப்படும் புதிய அைழவ நுட்பம் பபரண்டத்தின் வயது மற்றும் 

புைப்படாத ஆற்றலின் வலிழம ஆகியவற்ழற உறுதிப்படுத்தியது. பபரண்டத்தின் விரிவாக்கம் 

புைப்படாத ஆற்றலிைால் துரிதப்படுத்தப்படுகிறது. விஞ்ஞானிகள் ஈர்ப்பு புை ஒளிவிைகழைப் 

பயன்படுத்தி பிரகாசமாை ஒரு வசயல்படும் அண்டத்திலிருந்து பயணித்த ஒளியின் தூரத்ழதயும் 

மற்றும் அண்ட விரிவாக்கத்தின் சிை விவரங்கழையும் கண்டறிந்தைர். 

23) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியாைழத பதர்ந்வதடு. 

  1) சூரியழை விட பிரகாசமாை நட்சத்திரம்   - சிரியஸ்  

  2) புவிக்கு அருகில் உள்ை நட்சத்திரம்      - சூரியன்  

  3) சூரியனுக்கு அருகில் காைப்படும் நட்சத்திரம்  - பிராக்ஸிமா வசன்டாரி  

A] 1&2   B] 1&3   C] 2&3   D] அழைத்தும் சரி 

விடை : D]  

 நட்சத்திரங்கள் என்பது சுய வவளிச்சம் மற்றும் வவப்பத்ழத வகாண்டழவயாகும். பபாதுமாை அைவு 

தூசுகள் மற்றும் வாயுக்கள் ஈர்ப்பு சக்தியிைால் ஒன்றாகப் இழைந்து நட்சத்திரங்கள் உருவாகின்றை. 

ஒரு நட்சத்திரம் வாழ்நாளில் வபரிய சிவப்பு நட்சத்திரம், வவண் குள்ை நட்சத்திரம், நியூட்ரான் 

நட்சத்திரம் மற்றும் கருந்துழை பபான்ற வடிவங்கைாக மாற்றமழடகிறது. 

24) கீழ்கண்டவற்றுள் எது வாைத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்ழத உருவாக்கும் அழமப்பாகும்? 

A] பகாள்கள்     B] துழைக்பகாள்கள்  

C] நட்சத்திரக் கூட்டம்   D] குறுங்பகாள்கள் 

விடை : C]  
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 நட்சத்திரக் கூட்டம் என்பது வாைத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்ழத உருவாக்குகின்ற நிழையாை 

நட்சத்திர கூட்டழமப்பாகும். 

25) சர்வபதச வானியல் ஒன்றியம் எத்தழை நட்சத்திர குழுக்கள் உள்ைதாக ஏற்றுக்வகாண்டுள்ைது? 

A] 78   B] 88   C] 67   D] 96 

விடை : B]  

 1929 ஆம் ஆண்டில் சர்வபதச வானியல் ஒன்றியம் 88 நட்சத்திர குழுக்கள் உள்ைதாக 

அதிகாரப்பூர்வமாக ஏற்றுக் வகாண்டுள்ைது. 

26) அல் பமகஸ்ட் என்ற புத்தகத்ழத எழுதியவர் யார்? 

A] ஐன்ஸ்டீன்     B] வகப்ைர்  

C] தாைமி     D] ைவாய்ஸியர் 

விடை : C]  

 அல் பமகஸ்ட் என்ற புத்தகத்ழத தாைமி எழுதியுள்ைார். அந்த புத்தகத்தில் 44 நட்சத்திரக் கூட்டங்கள் 

உள்ைதாக தாைமி பட்டியலிட்டுள்ைார். 

27) கீழ்கண்டவர்களுள்  2011 ஆம் ஆண்டின் இயற்பியலுக்காை பநாபல் பரிழசப்  வபறாதவர் யார்? 

A] சவுல் வபரல் மட்டர்   B] பிவரய்ன் ஸ்மித்   

C] ஜார்ஜ் பைமட்பர    D] ஆடம் வரய்ஸ் 

விடை : C] ஜார்ஜ் லேமட்லே 

 பபரண்டம் விரிவழடவழதயும் மற்றும் விரிவழடயும் பவகம் அதிகரிப்பழதயும் கண்டறிந்ததிைால் 

சவுல் வபரல் மட்டர், பிவரய்ன் ஸ்மித், ஆடம் வரய்ஸ் என்ற மூன்று அறிவியைாைர்களும் 

இயற்பியலுக்காக பநாபல் பரிழசப் வபற்றைர். 

28) உர்சா பமஜர் என்றால் ைத்தீன் வமாழியில் என்ை வபாருள்? 

A] வபரிய கரடி     B] சிறிய கரடி   

C] கரடி கூட்டம்      D] எதுவும் இல்ழை 
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விடை : A]  

 உர்சா பமஜர் என்ற நட்சத்திர கூட்டத்ழத வட அழரக்பகாைம் மற்றும் வதன் அழரக்பகாைத்தின் சிை 

பகுதிகளில் காைைாம். 

29) சூரிய குடும்பத்தில் உள்ை பகாள்களின் எண்ணிக்ழக யாது? 

A] 7     B] 8     C] 9     D] 10 

விடை : B]  

 சூரிய குடும்பம் என்பது நடுவில் ஒரு நட்சத்திரமும் அழதச் சுற்றி வைம் வரும் எட்டு பகாள்கள், 

துழைக்பகாள்கள், சிறிய பகாள்கள், வால் நட்சத்திரங்கள் பபான்றவற்ழற வகாண்ட ஒரு 

அழமப்பாகும. புதன், வவள்ளி, புவி, வசவ்வாய், வியாைன், சனி, யுபரைஸ், வநப்டியூன் ஆகிய எட்டு 

பகாள்களும் சூரியழை நீள்வட்டப் பாழதயில் சுற்றி வருகின்றை. 

30) கீழ்கண்டவற்றுள் நட்சத்திரங்கள் எதழைக் வகாண்டுள்ைை? 

A] பகாள்கள்     B] துழைக்பகாள்கள்   

C] உயிர்க்பகாைம்     D] எதுவும் இல்ழை 

விடை : A]  

 வபரும்பாைாை நட்சத்திரங்கள் பகாள்கழை வகாண்டுள்ைை. எைபவ பில்லியன் கைக்காை சூரிய 

குடும்பங்கள் பால்வழி அண்டத்தில் காைப்படுகின்றை. 

31) மூன்று அல்ைது பை நட்சத்திரங்கழை வகாண்டுள்ை சூரிய குடும்பத்ழத எவ்வாறு அழைக்கிபறாம்? 

A] நட்சத்திர குடும்பம்    B] இரண்டு நட்சத்திர குடும்பம்   

C] மூன்று நட்சத்திர குடும்பம்   D] பை நட்சத்திர குடும்பம் 

விடை : D]  

 ஒரு சூரிய குடும்பத்தில் ஒன்றுக்கு பமற்பட்ட நட்சத்திரங்கள் காைப்படைாம். இரண்டு நட்சத்திரம் 

வகாண்டுள்ை சூரிய குடும்பத்ழத இரண்டு நட்சத்திர குடும்பம் என்று அழைக்கிபறாம். நம் சூரிய 

குடும்பம் பால்வவளி அண்டத்தின் வவளிப்புற சூைலில் அழமந்துள்ைது. 

32) சூரிய குடும்பம் பால்வவளி அண்டத்தின் ழமயத்திலிருந்து சுற்றும் பவகம் எவ்வைவு? 
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A] 823000 km/hr     B] 828000 km/hr   

C] 863000 km/hr     D] 868000 km/hr 

விடை : B]  

 நமது சூரிய குடும்பம் பால்வவளி அண்டத்தின் ழமயத்திலிருந்து ஒரு மணி பநரத்திற்கு 8, 28, 000 

கிபைா மீட்டர் பவகத்தில் சுற்றுகிறது. நமது சூரியக்குடும்பம் இந்த அண்டத்ழத சுற்றி வர 

எடுத்துக்வகாள்ளும் காைம் 230 மில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகும். 

33) நமது சூரிய குடும்பம் எத்தழை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாைது? 

A] 4.2 பில்லியன்     B] 4.4 பில்லியன்  

C] 4.6 பில்லியன்     D] 4.8 பில்லியன் 

விடை : C]  

34) குய்ப்பர் மண்டைம் எந்தக் பகாளின் நீள்வட்டப்பாழதயில் இருந்து வதாடங்குகிறது? 

A] வியாைன்      B] சனி   

C] யுபரைஸ்      D] வநப்டியூன் 

விடை : D]  

 வநப்டியூனின் நீள்வட்டப் பாழதயில் இருந்து வதாடங்கும் குய்ப்பர் மண்டைம் நமது சூரிய குடும்பத்தில் 

அடங்கும். இது பனிக்கட்டிகைால் ஆை அடர்த்தி குழறவாை வழையம் ஆகும். இது குறுங்பகாைாை  

புளூட்படாழவ விட சிறியதாகும்.  

35) சூரிய குடும்பத்ழத சூழ்ந்துள்ை மிகப்வபரிய பகாைவடிவ ஓடு பபான்ற அழமப்பின் வபயர் என்ை? 

A] ஊர்ட் பமகம்    B] குய்ப்பர் மண்டைம்   

C] சிறு பகாள் மண்டைம்    D] நட்சத்திர குழுக்கள் 

விடை : A]  

 குய்ப்பர் மண்டைத்திற்கு அப்பால் ஊர்ட் பமகங்கள் காைப்படுகின்றை. இந்த மிகப்வபரிய பகாைவடிவ 

ஓடு பபான்ற அழமப்பாைது நம்முழடய சூரிய குடும்பத்ழத சூழ்ந்துள்ைது. இது இதுவழர பநராக 
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கண்டறியப்படவில்ழை. ஆைால் சிை கணித மாதிரிகள் மற்றும் அங்கிருந்து வரும் வால் 

நட்சத்திரங்கழை கண்டறிந்ததின் அடிப்பழடயில் இது இருப்பது கணிக்கப்பட்டுள்ைது. 

36) சூரியனுக்கும் ஊர்ட் பமகத்திற்கும் உள்ை தூரம் எவ்வைவு? 

A] 1.4 ஒளியாண்டுகள்    B] 1.5 ஒளியாண்டுகள்   

C] 1.6 ஒளியாண்டுகள்    D] 1.8 ஒளியாண்டுகள் 

விடை : C]  

 ஊர்ட் பமகம் விண்வவளி பனி துகள்கைால் ஆைது. இந்த ஓடு மிகவும் அடர்த்தியாை வபாருட்கைால் 

ஆைது. இதன் அடர்த்தி 5000 வானியல் அைகிலிருந்து 100000 வானியல் அைகு வழரயாகும்.ஊர்ட் 

பமகமாைது சூரியனின் புவியீர்ப்பு சக்தியின் எல்ழை ஆகும். இந்த எல்ழையில் சுற்றிவரும் 

விண்வபாருட்கள் இந்த இடத்தில் திரும்பி சூரியழை பநாக்கிச் வசல்லும். 

37) ஒரு வானியல் அைகு என்பது _____? 

 A] சூரியனுக்கும் அண்டத்திற்கும் இழடப்பட்ட தூரம் 

 B] புவிக்கும் அண்டத்திற்கும் இழடப்பட்ட தூரம் 

 C] புவிக்கும் வளிமண்டைத்திற்கும் இழடப்பட்ட தூரம் 

 D] சூரியனுக்கும் புவிக்கும் இழடப்பட்ட தூரம் 

விடை : D]  

 ஒரு வானியல் அைகு என்பது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இழடப்பட்ட தூரம் அல்ைது 150 மில்லியன் 

கிபைாமீட்டர் ஆகும். 

38) நமது சூரிய குடும்பத்தில் கண்டறியப்பட்ட துழைக் பகாள்களின் எண்ணிக்ழக யாது? 

A] 150   B] 153    C] 160    D] 163 

விடை : D]  

 நமது சூரிய குடும்பத்தில் 163 கண்டறியப்பட்ட துழைக்பகாள்கள் உள்ைை. இன்னும் பை 

துழைக்பகாள்கள் மனிதன் கண்டுபிடித்து அங்கீகாரத்திற்காக காத்திருக்கின்றை. 
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39) கீழ்கண்டவற்றுள் துழைக்பகாள்கள் இல்ைாத பகாள்கள் எது? 

   1) புதன்    2) வவள்ளி    3) யுபரைஸ்    4) வநப்டியூன் 

A] 1&2    B] 2&3    C] 2&4    D] 3&4 

விடை : A]  

 சூரிய குடும்பத்தில் காைப்படும் எட்டு பகாள்களில் புதன் மற்றும் வவள்ளி தவிர மற்றழவ 

அழைத்திற்கும்  துழைக்பகாள்கள் உள்ைை.வியாைனும் சனியும் மிக அதிக அைவு 

துழைக்பகாள்கழை வகாண்டுள்ைை. 

40) கீழ்க்கண்டவற்றுள் பந்து பபான்ற அழமப்புழடய மஞ்சள் நிற குறு நட்சத்திரம் எது? 

A] சிரியஸ்      B] சூரியன்   

C] பவகா     D] ரீகல் 

விடை : B]  

 நமது சூரிய குடும்பத்தின் ழமயப்பகுதியில் சூரியன் காைப்படுகிறது. இது ஒரு வவப்பமாை எரி 

வாயுக்கைால் ஆை பந்து பபான்ற அழமப்பாகும். இதனுழடய ஈர்ப்பு சக்தியாைது முழு அழமப்ழபயும் 

அதனுடன் ஈர்த்து மிகப்வபரிய பகாள்களிலிருந்து மிகச் சிறிய விண்வவளி சிழதவுகள் வழர அதன் 

வட்டப்பாழதயில் இயங்க ழவக்கிறது. 

41) சூரியனில் எத்தழை சதவீதம் ழஹட்ரஜன் காைப்படுகிறது? 

A] 70.3      B] 70.6   

C] 73.3      D] 71.6 

விடை : B] 70.6 

 சூரியன் 70.6 % ழஹட்ரஜன் மற்றும் 27.4 % ஹீலியத்தால் ஆைது. சூரியன் ஈர்ப்புவிழசயால் மிக 

அதிக அைவு பருப்வபாருள்கழை ஒன்றிழைத்து அைவற்ற அழுத்தத்ழதயும் மற்றும் வவப்ப 

நிழைழயயும் அதன் ழமயப்பகுதியில் உருவாக்குகிறது 

42) சூரியனில் காைப்படும் அடுக்குகளில் அதிக வவப்பமாைது எது? 

A]  உட்கரு      B] வவளிக்கரு   
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C] கதிர்வீச்சு மண்டைம்    D] வவப்ப உமிழ்வு சுைற்சி மண்டைம் 

விடை : A]  

 சூரியனின் உட்புறத்தில் மூன்று முதன்ழமயாை அடுக்குகள் உள்ைை. அழவ உட்கரு, கதிர்வீச்சு 

மண்டைம் மற்றும் வவப்ப உமிழ்வு சுைற்சி மண்டைம் ஆகும். 

43) சூரியனின் உட்கருவில் நழடவபறும் பவதிவிழை எது? 

A] அணுக்கரு பிைவு    B] அணுக்கரு இழைவு   

C] a&b      D] எதுவும் இல்ழை 

விடை : B]  

 சூரியனின் உட்கரு மிகவும் வவப்பமாை பகுதி ஆகும். இங்கு நழடவபறும் அணுக்கரு இழைவு 

பவதிவிழை சூரியனுக்கு அதிக ஆற்றழை வகாடுக்கிறது 

44) கீழ்கண்டவற்றில் வவப்பக் கதிர்வீச்சு மண்டைத்தில் ஆற்றைாைது எதன் மூைம் எடுத்துச் 

வசல்ைப்படுகிறது? 

A] நியூட்ரான்கள்     B] எைக்ட்ரான்கள்   

C] பபாட்டான்கள்     D] எைக்ட்ரான் மற்றும் நியூட்ரான்கள் 

விடை : C]  

 உட்கருழவ அடுத்து வவளிப்புறத்ழத பநாக்கி அழமந்த அடுக்ழக கதிர்வீச்சு மண்டைம் என்கிபறாம் 

இந்த அடுக்கு முழுவதும் ஆற்றைாைது பபாட்டான்கள் மூைம் வவப்பக் கதிர்கழை எடுத்து வசல்வதால் 

இப்வபயர் வபற்றது. 

45) சூரியனின் உட்பகுதிக்கும் சூரிய வளி மண்டைத்திற்கும் இழடப்பட்ட பகுதி எவ்வாறு 

அழைக்கப்படுகிறது? 

A] வண்ைக்பகாைம்     B] கபராைா   

C] ஒளி மண்டைம்     D] வவப்ப உமிழ்வு சுைற்சி மண்டைம் 

விடை : C]  
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 சூரியனின் உட்பகுதிக்கு சூரிய வளி மண்டைத்தில் க்கும் இழடப்பட்ட எல்ழைப்பகுதிழய ஒளி 

மண்டைம் எை அழைக்கிபறாம். இழதத்தான் நாம் சூரியனின் பமற்பரப்பாக காண்கிபறாம். 

46) சூரிய வளி மண்டைத்தின் கீழ்ப் பகுதிழய எவ்வாறு அழைக்கிபறாம்? 

A] வவப்பக்பகாைம்    B] சிவப்புக்பகாைம்   

C] வண்ைக்பகாைம்    D] எரிக் பகாைம்  

விடை : C] வண்ணக்ல ாளம் 

 சூரியனுக்கும் வளிமண்டைம் உண்டு.வண்ைக்பகாைம் (chromosphere) என்பதில் குபராபமா என்ற 

வசால்லுக்கு கிபரக்க வமாழியில் வண்ைம் என்று வபாருள். சூரிய கிரகைத்தின் பபாது இது 

பிரகாசமாை சிவப்பு வண்ைத்தில் பதான்றுவதால் இப்வபயழர வபற்றது. 

47) மாறுநிழை பகுதியாைது எந்த இரண்டு பகுதிகளுக்கு இழடபய அழமந்துள்ைது? 

A] வண்ைத் பகாைப் பகுதிழயயும் பரந்த கபராைா  பகுதிழயயும் பிரிக்கிறது. 

B] உட் கருழவயும் கதிர்வீச்சு மண்டைத்ழதயும் பிரிக்கிறது 

C] ஒளிக் பகாைத்ழதயும் வண்ைக் பகாைத்ழதயும் பிரிக்கிறது. 

D] ஒளிக் பகாைத்ழதயும் கபராைாழவயும் பிரிக்கிறது. 

விடை : A]  

 சூரிய வளி மண்டைத்தின்  உயர்ந்த பமல்பகுதி கபராைா  என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது சூரியனின் 

பமற்பரப்ழப விட மிக அதிக வவப்பமாக இருக்கும்.கபராைாவின் பமல் பகுதி சிறிது சிறிதாக சூரிய 

காற்று மண்டைமாக  மாறுகிறது. சூரிய காற்றாைது மின்ம  அழைகைாக சூரியனிலிருந்து சூரிய 

குடும்பம் வழியாக நட்சத்திரங்களுக்கு இழடபய உள்ை விண்வவளிக்குச் வசல்கிறது. 

48) சூரியனின் உள்ை வமாத்த பகுதிகளின் எண்ணிக்ழக யாது? 

A] 4    B] 5    C] 6    D] 8 

விடை : B]  

 சூரியனுக்கு 6 பகுதிகள்  உள்ைை. அழவ உட்கரு, கதிர்வீச்சு மண்டைம், வவப்ப உமிழ்வு சுைற்சி 

மண்டைம், ஒளிக் பகாைம், வண்ைக்பகாைம் மற்றும் கபராைா  பபான்றழவயாகும். 
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49) சூரியனின் பமற்பரப்பில் காைப்படும் வவப்ப நிழை _____ டிகிரி வசல்சியஸ்? 

A] 4000-5000   B] 4500-5500   C] 5500-6000   D] 6000-6500 

விடை : C] 

50) சூரியனின் ழமயப் பகுதியில் காைப்படும் வவப்பநிழை _____ டிகிரி வசல்சியஸ்? 

A] 12 மில்லியன்   B] 13 மில்லியன்   C] 14 மில்லியன்   D] 15 மில்லியன்  

விடை : D]  

 சூரியனின் ழமயப் பகுதியில் காைப்படும் இந்த வவப்பநிழை வவப்ப உட்கரு பிழைப்ழப 

தக்கழவத்துக் வகாள்ை பபாதுமாைதாகும். இந்த நிகழ்வில் சிறுசிறு அணுக்கள் இழைந்து வபரிய 

அணுக்கழை உருவாக்குகின்றை. அப்பபாது அதிக அைவிைாை ஆற்றல் வவளிப்படுகிறது. 

51) கீழ்கண்டவற்றில் சரியாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 

   1) சூரியனின் ழமயப் பகுதியில் ழஹட்ரஜன் அணுக்கள் இழைந்து ஹீலியம் அணுழவ 

உருவாக்குகிறது 

   2) சூரியனின் ழமயப் பகுதியில் ஹீலியம் அணுக்கள் இழைந்து ழஹட்ரஜன் அணுழவ 

உருவாக்குகிறது. 

A] 1 மட்டும்    B] 2 மட்டும்    C] 1 & 2    D] இரண்டும் தவறு 

விடை : A]  

52) சூரியனின் ஆரம் எவ்வைவு? 

A] 5, 95, 508 கி.மீ     B] 6, 95, 508 கி.மீ    

C] 6, 92, 508 கி.மீ     D] 5, 92, 508 கி.மீ  

விடை : B]  

53) ஒரு சூரியனின் வகாள்ைைழவ நிரப்ப எத்தழை புவிக்பகாள்கள் பதழவ? 

A] 1.1 மில்லியன்     B] 1.2 மில்லியன்   

C] 1.3 மில்லியன்     D] 1.4 மில்லியன் 
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விடை : C]  

 சூரியன் பூமிழய விட மிகப் வபரிய பருமழை வகாண்டது. ஒரு சூரியனின் பருமனுக்கு 3, 32, 946 

புவி சமமாகும். 

54) சூரியன் பால்வழி மண்டைத்தின் எந்த வழைவு பகுதியில் அழமந்துள்ைது? 

A] பநார்மா  மற்றும் சிக்ைஸ் வழைவு   B] சகட் டாரியஸ்   

C] வபர்ஸியஸ்     D] ஸ்கூடம் க்ரக்ஸ்  

விடை : B]  

 பால்வழி மண்டைம் நான்கு முக்கிய வழைவு பகுதிகழைக் வகாண்டது.சகிட்டாரியஸ் என்ற சிறு 

வழைவிலிருந்து சூரியைாைது தன்னுழடய பகாள்கள், எரிகற்கள், வால் நட்சத்திரங்கள் மற்றும் 

விண்வவளி வபாருட்கழை பசர்த்துக் வகாண்டு பால்வழி  மண்டைத்தின் ழமயத்ழத சுற்றி வருகிறது. 

நமது சூரிய குடும்பமாைது மணிக்கு 8, 28, 000 கிபைா மீட்டர் திழசபவகத்தில் சுற்றி வருகிறது. 

55) பால்வழி மண்டைத்ழத ஒரு முழற சுற்றி வர சூரியன் எடுத்துக் வகாள்ளும் காைம் எவ்வைவு? 

A] 210 மில்லியன்      B] 250 மில்லியன்   

C] 230 மில்லியன்      D] 270 மில்லியன் 

விடை : C] 230 மில்லியன் 

 சூரியன் தைது அச்சில் 7.25 டிகிரி சாய்வாக பகாள்களின் நீள்வட்ட பாழத தைத்தில் சுைலுகிறது. 

56) சூரிய நடுக்பகாட்டுப் பகுதியில் சூரியைாைது ஒருமுழற சுற்றிவர எடுத்துக்வகாள்ளும் காைம் 

எவ்வைவு? 

A] 23 நாட்கள்    B] 25 நாட்கள்    C] 36 நாட்கள்   D] 38 நாட்கள் 

விடை : B]  

 சூரியன் திடப்வபாருள் இல்ைாததால் அதன் ஒவ்வவாரு பாகமும் பவறுபட்டபவக விகிதத்தில் 

சுற்றுகிறது. சூரிய நடுக்பகாட்டுப் பகுதியில் 25 நாட்களும் துருவப் பகுதியில் 36  நாட்களும் எடுத்துக் 

வகாள்கிறது. நமது சூரிய குடும்பத்தின் வமாத்த நிழறயில் சூரியன் மட்டுபம 99.8 சதவீதத்ழதக் 

வகாண்டுள்ைது. 
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57) சூரியன் சுருங்கி ஒரு குறும் வபண் புள்ளியாக  மாற இன்னும் எத்தழை வருடங்கள் ஆகைாம் எை 

அறிஞர்கள் கணித்துள்ைைர்? 

A] 5.6 பில்லியன்     B] 5.8 பில்லியன்     

C] 6.2 பில்லியன்     D] 6.5 பில்லியன் 

விடை : D]  

 மற்ற நட்சத்திரங்கழை பபாை சூரியனும் ஒருநாள் தைது ஆற்றழை இைக்க பநரிடும். சூரியன் 

இறக்கும் தருவாயில் மிகப்வபரிய அைவில் விரிவழடந்து புதன், வவள்ளி மற்றும் புவிழய கூட 

முழுவதுமாக விழுங்கைாம். சூரியன் தன் வாழ்நாளில் பாதிழய கடந்து விட்டது. 

58) ஒரு பகாள் கீழ்காணும் எந்வதந்த பண்புகழைக் வகாண்டிருக்க பவண்டும்? 

   1) இது சூரியழைச் சுற்றி வர பவண்டும் 

   2) இது பவறு எந்த பகாளுக்கும் துழைக்பகாைாக இருக்கக் கூடாது. 

   3) இது தன்னுழடய நிழற மற்றும் ஈர்ப்பு சக்தியின் மூைம் இது பகாை வடிழவ வபற்றிருக்க பவண்டும் 

   4) பவறு எந்த வான்வபாருளும் இதன் நீள்வட்டப் பாழதயில் குறுக்கிடக் கூடாது 

A] 1, 2 & 3 மட்டும்    B] 2, 3 & 4 மட்டும்  

C] 1, 3 & 4 மட்டும்   D] அழைத்துப் பண்புகளும் வபற்றிருக்க பவண்டும் 

விடை : D]  

59) கீழ்கண்டவற்றுள் பாழறக்பகாள் அல்ைாதது எது? 

A] வியாைன்   B] புதன்   C] வவள்ளி   D] வசவ்வாய் 

விடை : A]  

 சூரியனிடமிருந்து தூரம் மற்றும் தன்ழமகழைக் வகாண்டு பகாள்கள் பாழற பகாள்கள் மற்றும் வாயுக் 

பகாள்கள் எை பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. புதன், வவள்ளி, பூமி, வசவ்வாய் ஆகிய நான்கு பகாள்களும் 

பாழற பகாள்கள் அல்ைது உட்பகாள்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றை. வியாைன், சனி, யுபரைஸ் 

மற்றும் வநப்டியூன் ஆகிய நான்கு பகாள்களும் வவளிக்பகாள்கள் அல்ைது வாயுபகாள்கள் என்று 

அழைக்கப்படுகின்றை. 
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60) பகாள்கள் சூரியழை நீள்வட்டப்பாழதயில் சுற்றி வருவதற்கு ______ என்று வபயர். 

A] சுைலுதல்     B] வைம் வருதல்  

C] a & b     D] ஒரு பகாள் நாள் 

விடை : B]  

 ஒவ்வவாரு பகாளும் அதன் அச்சில் சுற்றி வருகிறது. இந்த இயக்கத்திற்கு சுைலுதல் என்று வபயர். 

இவ்வாறு ஒரு பகாள் ஒருமுழற சுற்றி வரும்பபாது ஒரு பகாள் நாள் உருவாகிறது. பகாள்கள் சூரியழை 

நீள்வட்டப்பாழதயில் சுற்றி வருவது வைம் வருதல் அல்ைது ஒரு பகாள் வருடம் என்று 

அழைக்கப்படுகிறது. 

61) சூரிய குடும்பத்தில் உள்ை பகாள்களில் மிகச் சிறிய பகாள் எது? 

A] யுபரைஸ்     B] வவள்ளி  

C] புதன்     D] வசவ்வாய் 

விடை : C]  

 சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ை பகாள் புதன் ஆகும். இதற்கு துழைக்பகாள்கள் எதுவும் 

கிழடயாது.இது தன் அச்சில் தன்ழைத்தாபை சுற்றிவர 58.65 பூமி நாட்கள் எடுத்துக் வகாள்கிறது. 

62) சூரிய ஒளி புதழை வசன்றழடய எவ்வைவு பநரம் எடுத்துக் வகாள்கிறது? 

A] 2.5 நிமிடங்கள்    B] 2.8 நிமிடங்கள்  

C] 3.0 நிமிடங்கள்    D] 3.2 நிமிடங்கள் 

விடை : D]  

63) கீழ்க்கண்டவற்றுள் புவியின் சபகாதரி என்று அழைக்கப்படும் பகாள் எது? 

A] புதன்     B] வவள்ளி  

C] வசவ்வாய்     D] சனி 

விடை : B]  
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 வவள்ளி சூரியனுக்கு அருகில் உள்ை இரண்டாவது பகாள் ஆகும். இது நிழறயிலும் அைவிலும் 

பூமிழயப் பபால் இருப்பதால் புவியின் சபகாதரி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இதற்கு இயற்ழகயாக 

துழைக்பகாள்கள் கிழடயாது. இது கிைக்பக சூரிய உதயத்திற்கு முன்பும் பமற்பக சூரியன் மழறந்த 

பிறகும் வானில் பதான்றுவதால் இது காழையில் விடிவவள்ளி என்றும் மாழையில் அஸ்தமைவவள்ளி 

என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. 

64) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சூரிய குடும்பத்தில் எந்த இரண்டு பகாள்கள் மட்டும் வைஞ்சுழியாக தைது அச்சில் 

சுற்றி வருகிறது? 

    1) வவள்ளி  2) பூமி  3) வசவ்வாய்   4) யுபரைஸ் 

A] 1 & 2   B] 2 & 4   C] 2 & 3   D] 1 & 4 

விடை : D]  

 சூரிய குடும்பத்தில் உள்ை பகாள்களில் வவள்ளியும் யுபரைஸ்சும் தவிர மற்ற அழைத்து பகாள்களும் 

இடஞ்சுழியாக தன் அச்சில் சுற்றி வருகிறது. ஆைால் யுபரைஸ்சும் வவள்ளியும் மட்டும் வைஞ்சுழியாக 

கடிகார திழசயில் கிைக்கிலிருந்து பமற்காக தைது அச்சில் சுற்றி வருகிறது. 

65) பின்வருவைவற்றுள் சரியாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 

   1) வவள்ளி தன்ழைத்தாபை ஒருமுழற சுற்றிவர 243 புவி நாட்கழை எடுத்துக்வகாள்கிறது. 

   2) வவள்ளி சூரியழை வைம் வர 224.7 நாட்கள் எடுத்துக் வகாள்கிறது 

   3) சூரிய ஒளியாைது வவள்ளிக் பகாழை அழடய 7 நிமிடங்கள் எடுத்துக் வகாள்கிறது. 

A] 1 & 2 மட்டும்  B] 2 & 3 மட்டும்  C] 1, 2 & 3  D] 1 & 3 

விடை : A]  

 சூரிய ஒளியாைது வவள்ளிழய அழடய 6 நிமிடங்கள் எடுத்துக் வகாள்கிறது. 

66) சூரிய குடும்பத்தில் உள்ை பகாள்களில் மிகவும் வவப்பமாை பகாள் எது? 

A] புதன்   B] வவள்ளி   C] பூமி   D] வசவ்வாய் 

விடை : B]  
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 வவள்ளி புதழை விட அதிக வவப்பமாைது. ஏவைன்றால் வவள்ளி மிகவும் அடர்த்தியாை 

வளிமண்டைம் மற்றும் ஏறக்குழறய முழுவதும் கார்பன்-ழட-ஆக்ழைடால் ஆைது. வவள்ளிக் 

பகாளின் சராசரி வவப்பநிழை 462 டிகிரி வசல்சியஸ் ஆகும். ஆைால் புதனின் சராசரி வவப்பநிழை 

167 டிகிரி வசல்சியஸ் மட்டுபம ஆகும். 

67) சூரிய குடும்பத்தில் புவி எத்தழையாவது வபரிய பகாள்? 

A] மூன்றாவது    B] நான்காவது  

C] ஐந்தாவது     D] ஆறாவது 

விடை : C]  

 புவி சூரியனுக்கு அருகில் உள்ை மூன்றாவது பகாைாகும். இதனுழடய சுற்றுப்பாழத வவள்ளிக்கும் 

வசவ்வாய்க்கும் இழடயில் உள்ைது. புவி தன்ழைத்தாபை சுற்றிவர 23 மணிபநரம் 56 நிமிடங்கள் 4 

விைாடிகள் எடுத்துக் வகாள்கிறது. புவி சூரியழை வைம் வர 365.25 நாட்கள் எடுத்துக் வகாள்கிறது. 

68) சூரிய குடும்பத்தில் உள்ை மிக அடர்த்தியாை பகாள் எது? 

A] வியாைன்     B] சனி  

C] பூமி     D] வசவ்வாய் 

விடை : C]  

 புவியின் வவப்பநிழை -28 டிகிரி வசல்சியஸிலிருந்து 58 டிகிரி வசல்சியஸ் வழர காைப்படுகிறது. 

அதைால் இங்கு உயிரிைங்கள் வாைத் தகுந்த சூைல் காைப்படுவதால் அடர்த்தியாை பகாைாக 

உள்ைது. 

69) சூரிய குடும்பத்தில் உள்ை பகாள்களில் நீைக்பகாள் என்று அழைக்கப்படுவது எது? 

A] புதன்   B] பூமி   C] வசவ்வாய்   D] வியாைன் 

விடை : B]  

 பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இழடபய உள்ை தூரம், அழசவுகள், ஆக்ஸிஜபைாடு கூடிய வளிமண்டைம், 

நீர் மற்றும் மிதமாை வவப்பநிழை பபான்றழவ புவி ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த பகாைாக அழமந்ததற்கு 

http://www.winmeen.com/


Geography                                                                                  Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 21 of 41 

காரைம் ஆகும். உயிரிைங்கள் காைப்படும் ஒபர பகாள் புவி ஆகும். இங்கு இருக்கும் நீர் காரைமாக 

இது நீைக்பகாள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 

70) சூரிய ஒளி புவிழய அழடய எடுத்துக்வகாள்ளும் பநரம் எவ்வைவு? 

A] 7.5 நிமிடங்கள்    B] 7.8 நிமிடங்கள்   

C] 8.0 நிமிடங்கள்    D] 8.20 நிமிடங்கள் 

விடை : D]  

71) பின்வருவைவற்றுள் சிவப்பு பகாள் என்று அழைக்கப்படுவது எது? 

A] வசவ்வாய்     B] புதன்  

C] வியாைன்     D] வவள்ளி 

விடை : A]  

 வசவ்வாய் சூரியனுக்கு அருகில் உள்ை நான்காவது பகாைாகும். வடிவத்தில் இரண்டாவது சிறிய 

பகாைாகும். இதனுழடய பமற்பரப்பில் இரும்பு ஆக்ழசடு காைப்படுவதால் இது வசந்நிறமாக 

காைப்படுகிறது. வசவ்வாய் மற்றும் புவியின் நிைத்பதாற்றம் ஒன்று பபால் காைப்படுகிறது. 

72) கீழ்கண்டவற்றில் சரியாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 

    1) வசவ்வாய் தன்ழைத்தாபை சுற்றிவர 24 மணிபநரம் 37 நிமிடம் எடுத்துக் வகாள்கிறது 

    2) வசவ்வாய் சூரியழை வைம் வர 687 நாட்கள் எடுத்துக் வகாள்கிறது 

    3) வசவ்வாயின் வவப்பநிழை -153 டிகிரி வசல்சியஸில் இருந்து 20 டிகிரி வசல்சியஸ் வழர 

காைப்படுகிறது. 

    4) வசவ்வாய்க்கு பபாபபாஸ் மற்றும் படய்பமாஸ் என்ற இரண்டு துழைக்பகாள்கள் உள்ைை. 

A] 1, 2&3 சரி  B] 2, 3&4 சரி  C] 1, 3&4 சரி  D] 1, 2, 3&4 சரி  

விடை : D]  

73) சூரிய குடும்பத்தில் உள்ை பகாள்களில் மிக குறுகிய நாள் வகாண்ட பகாள் எது? 

A] புதன்   B] வசவ்வாய்   C] வியாைன்   D] சனி 
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விடை : C]  

 வியாைன் சூரிய குடும்பத்தில் ஐந்தாவது பகாைாவும் இது சூரிய குடும்பத்தில் மிகப் வபரிய பகாள் 

ஆகும். இது வபரும்பாலும் வாயுக்கைால் மட்டுபம ஆைதால் இது மிகப்வபரிய வாயுக்பகாள் என்று 

அழைக்கப்படுகிறது. வியாைழை சுற்றிலும் தூசிகைால் ஆை ஒரு மங்கிய வழையம் காைப்படும். 

74) சூரிய குடும்பத்தில் உள்ை துழைக் பகாள்களில் மிகப்வபரியது எது? 

A] சந்திரன்   B] கனிபமவட   C] பபாபபாஸ்   D] படய்பமாஸ்  

விடை : B]  

 வியாைனுக்கு 67 துழைக்பகாள்கள் உண்டு. அதில் கனிபமவட என்ற துழைக்பகாள் தான் சூரிய 

குடும்பத்தில் மிகப்வபரிய துழைக்பகாள் ஆகும். இது அைவில் புதழை விட வபரியதாகும். 

75) சூரிய குடும்பத்தில் உள்ை நீழரவிட அடர்த்தி குழறவாை பகாள் எது? 

A] சனி   B] புதன்   C] வசவ்வாய்    D] யுபரைஸ் 

விடை : A]  

 சனிக்பகாள் சூரிய குடும்பத்தில் ஆறாவது பகாள் ஆகும். இது அைவில் இரண்டாவது வபரிய பகாள் 

ஆகும். இது வழையக் பகாள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. 

76) பின்வருவைவற்றுள் சரியாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 

   1) சனிக்பகாளில் 30 வழையங்களும் 50 உறுதி வசய்யப்பட்ட துழைக்பகாள்களும் உள்ைை. 

   2) சனிக்பகாள் தன் அச்சில் தன்ழைத்தாபை ஒருமுழற சுற்றிவர 10 மணிபநரம் 34 நிமிடங்கள் 

எடுத்துக் வகாள்கிறது. 

   3) சனிக்பகாள் சூரியழை ஒருமுழற வைம் வர 29.4 வருடங்கள் எடுத்துக் வகாள்கிறது. 

A] 1 & 2 சரி   B] 2 & 3 சரி   C] 1 & 3 சரி   D] அழைத்தும் சரி 

விடை : B]  

 சனிக்பகாளின் 30 வழையங்களும் 53 உறுதிவசய்யப்பட்ட துழைக்பகாள்களும் உள்ைை 

77) பின்வருவைவற்றில் எந்த பகாளில் வழையம் காைப்படவில்ழை? 
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A] வசவ்வாய்   B] வியாைன்   C] சனி   D] யுபரைஸ் 

விடை : A]  

 சூரிய குடும்பத்தில் காைப்படும் பகாள்களில் வியாைன், சனி, யுபரைஸ், வநப்டியூன் ஆகிய 

வாயுக்கைால் ஆை பகாள்கள் வழையங்கழைக் வகாண்டுள்ைை. 

78) கீழ்கண்ட வாயுக்களில் யுபரைஸ் பகாளில் காைப்படும் மூன்று முக்கிய வாயுக்களில் ஒன்றாக 

இல்ைாதது எது? 

A] ழஹட்ரஜன்    B] ஹீலியம்  

C] ழநட்ரஜன்     D] மீத்பதன் 

விடை : C]  

 யுபரைஸ் பகாளின் வளிமண்டைம் ழஹட்ரஜன், ஹீலியம் மற்றும் மீத்பதன் பபான்ற மூன்று முக்கிய 

வாயுக்கழை வகாண்டுள்ைது. இக்பகாள் முக்கியமாக மீத்பதன் வாயுழவ வகாண்டுள்ைதால் நீை 

பச்ழசயாக பதாற்றமளிக்கிறது. கிபரக்க கடவுளின் வபயராை யுபரைஸ் என்பழத இக்பகாளுக்குச் 

சூட்டியுள்ைைர். இக்பகாள் 27 துழைக்பகாள்கழை வகாண்டுள்ைது. 

79) நமது சூரிய குடும்பத்தில் உள்ை பகாள்களில் காற்று அதிகமாக வீசும் பகாள் எது? 

A] வநப்டியூன்     B] யுபரைஸ்  

C] பூமி     D] வவள்ளி 

விடை : A]  

 வநப்டியூன் சூரியக் குடும்பத்தின் எட்டாவது பகாைாக மிகத் வதாழைவில் அழமந்து இருப்பதால் சூரிய 

குடும்பத்தின் மிக குளிராை பகாள் ஆகும். கணித கணிப்பின்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் பகால் 

வநப்டியூன் ஆகும். 

80) கீழ்கண்டவற்றுள் சரியாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 

   1) வநப்டியூன் தன்ழைத்தாபை சுற்றுவதற்கு 12 மணி பநரம் எடுத்துக் வகாள்கிறது. 

   2) வநப்டியூன் சூரியழை வைம் வருவதற்கு 163 வருடங்கழை எடுத்துக் வகாள்கிறது. 

   3) வநப்டியூன் 13 துழைக்பகாள்கழை வகாண்டுள்ைது 
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A] 1 மட்டும்   B] 2 மட்டும்   C] 3 மட்டும்   D] 1, 2 & 3 

விடை : C]  

 வநப்டியூன் சூரிய குடும்பத்தின் எட்டாவது பகாைாகும். இது தன்ழைத் தாபை ஒருமுழற சுற்றுவதற்கு 
16 மணி பநரமும், சூரியழை வைம் வருவதற்கு 165 வருடங்களும் எடுத்துக் வகாள்கிறது. 

81) தமக்வகை சுற்றுப்பாழத இல்ைாமல் சூரியழைச் சுற்றி வரும் வட்ட வடிவ உருவத்ழத _____ 

என்கிபறாம். 

A] பகாள்கள்     B] துழைக்பகாள்கள்  

C] குள்ைக் பகாள்கள்    D] குறுங்பகாள்கள் 

விடை : C]  

 குள்ை பகாள்கள் சூரிய குடும்பத்தின் மிகச் சிறிய பகாைாகும். தமது ஈர்ப்பு சக்தியிைால் தமக்வகை 

சுற்றுப்பாழத இல்ைாமல் சூரியழைச் சுற்றி வரும் வட்ட வடிவ உருவத்ழதக் வகாண்ட அழைத்து 

வான்வவளி வபாருட்களும் குள்ைக்பகாள்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றை. 

82) கீழ்க்கண்டவற்றுள் குள்ைக்பகாள் அல்ைாதது எது? 

A] வசவரஸ்   B] எரிஸ்   C] ப்ளூட்படா   D] ரீகல்  

விடை : D]  

 சூரிய குடும்பத்தில் வமாத்தம் ஐந்து குள்ைக்பகாள்கள் உள்ைை. அழவ வசவரஸ், ப்ளூட்படா, 

ஹியூமிபய, பமக் பமக், எரிஸ். ப்ளூட்படா தைக்வகை ஒரு நீள்வட்டப் பாழத இல்ைாமல் அருகில் 

இருக்கும் பகாள் வழையத்தில் வைம் வருவதால் ஒன்பதாவது பகாள் எனும் தகுதிழய இைந்தது என்று 

2006 ஆம் ஆண்டு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

83) பின்வருவைவற்றுள் தவறாை கூற்ழறத் பதர்ந்வதடு. 

   1) துழைக்பகாள் என்றால் பகாள்களின் துழை எைப் வபாருைாகும். 

   2) இன்ழறய கைக்கின்படி 163 துழைக்பகாள்கள் நம் சூரிய குடும்பத்தில் உள்ைை. 

   3) துழைக்பகாள்கள் கிைக்கிலிருந்து பமற்காக பகாள்கழை சுற்றி வருகின்றை. 

   4) துழை பகாள்களில் வளிமண்டைம் மற்றும் நீர் காைப்படுகிறது. 
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A] 1, 2 & 3 தவறு    B] 1 & 2 தவறு    

C] 3 & 4 தவறு    D] 2, 3 & 4 தவறு  

விடை : C]  

 துழைக்பகாள்கள் பமற்கிலிருந்து கிைக்காக பகாள்கழைச் சுற்றி வருகின்றை. துழைக்பகாள்களில் 

வளிமண்டைம் மற்றும் நீர் கிழடயாது. 

84) சூரிய குடும்பத்தில் சந்திரைாைது எத்தழையாவது வபரிய துழைக்பகாள்? 

A] இரண்டாவது  B] மூன்றாவது  C] நான்காவது  D] ஐந்தாவது 

விடை : D]  

85) பின்வருவைவற்றில் தவறாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 

   1) சந்திரைாைது புவியிலிருந்து 8, 75, 401 கிபைாமீட்டர் வதாழைவில் அழமந்துள்ைது. 

   2) சந்திரன் தன்ழைத்தாபை சுற்றுவதற்கும் புவிழய சுற்றி வருவதற்கும் ஒபர பநரத்ழத எடுத்துக் 

வகாள்கிறது. 

   3) புவியில் இருந்து பார்க்கும்பபாது சந்திரனின் அழைத்து பக்கத்ழதயும் காை முடியும். 

   4) புதன் அைவு நிழறவுழடய வபாருள் புவிழய பமாதியதால் சந்திரன் உருவாகி இருக்கைாம் எை 

கருதப்படுகிறது. 

A] 1&4   B] 1, 3&4   C] 2, 3&4   D] 2&4 

விடை : B]  

 சந்திரைாைது புவியிலிருந்து 8, 84, 401 கிபைாமீட்டர் வதாழைவில் அழமந்துள்ைது. சந்திரன் 

தன்ழைத்தாபை சுற்றுவதற்கும் புவிழய சுற்றி வருவதற்கும் ஒபர பநரத்ழத அதாவது 27 நாட்கள் 

மட்டுபம 7 மணி 43 நிமிடம் எடுத்துக் வகாள்கிறது. புவியில் இருந்து பார்க்கும்பபாது சந்திரனின் ஒரு 

பக்கத்ழத மட்டுபம காைமுடிகிறது. வசவ்வாய் அைவு நிழறயுழடய வபாருள் புவிழய பமாதியதால் 

இது உருவாகி இருக்கைாம் எை கருதப்படுகிறது. 

86) மனிதர்கள் சந்திரனில் புவிழய விட எத்தழை மடங்கு எழட குழறவாக இருப்பார்கள்? 

A] 4 மடங்கு   B] 5 மடங்கு   C] 6 மடங்கு   D] 8 மடங்கு  
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விடை : C]  

 சந்திரன் பூமிழய விட சிறியது என்பதால் அதன் ஈர்ப்பு சக்தி புவியின் ஈர்ப்பு சக்தியில் 1/6 மடங்கு 

மட்டுபம. சந்திரனில் பட்டு எதிவராலிக்க படும் ஒளியாைது 1 ¼ விைாடிகளில் புவிழய வந்தழடகிறது. 

87) பின்வருவைவற்றுள் அப்பல்பைா 2 பற்றிய சரியாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 

   1) இது மனித முயற்சியிைால் வசவ்வாய்க்கு அனுப்பப்பட்ட விண்வவளிக்கைமாகும். 

   2) இது அவமரிக்காவின் நாசா நிறுவைம் மூைம் அனுப்பப்பட்டது. 

   3) விண்வவளி வீரர்கள் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் மற்றும் எட்வின் ஆல்ட்ரின் ஆகிய இருவரும் இதில் பயைம் 

வசய்தைர். 

A] 1&2   B] 2&3   C] 1&3   D] 1, 2&3 

விடை : B]  

 அப்பல்பைா 2 மனித முயற்சியிைால் நிைவுக்கு அனுப்பப்பட்ட விண்வவளிக்கைமாகும். விண்வவளி 

வீரர்கைாை நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் மற்றும் எட்வின் ஆல்ட்ரின் ஆகிய இருவரும் 1969 ஜூழை 20 அன்று 

சந்திரனில் நீர் இல்ைாத அழமதி கடலில் கால் ழவத்தைர். அவர்கள் அங்கு 21 மணி பநரம் 38 

நிமிடங்கள் மற்றும் 21 விைாடிகள் இருந்தைர். 

88) குறுங்பகாள்கள் எந்த இரண்டு பகாடுகளுக்கு இழடயில் காைப்படுகின்றை? 

A] பூமி மற்றும் வசவ்வாய்   B] வசவ்வாய் மற்றும் வியாைன்  

C] வியாைன் மற்றும் சனி   D] சனி மற்றும் யுபரைஸ் 

விடை : B]  

 வசவ்வாய் மற்றும் வியாைன் பகாள்களுக்கு இழடயில் காைப்படும் இந்த பகுதிழய ஒரு 

குறுங்பகாள்பட்ழட என்று அழைக்கிபறாம். இதன் விட்டமாைது 100 கிபைாமீட்டரில் இருந்து சிறிய 

கூைாங்கற்கள் அைவு வழர காைப்படுகிறது. இழவ கடந்த காைத்தில் வவடித்து சிதறடிக்கப்பட்ட 

பகாள்கள் அல்ைது வால் நட்சத்திரங்களின் ஒரு பகுதியாக இருக்கைாம் எை நம்பப்படுகிறது. 

89) பின்வருவைவற்றுள் சரியாைழத பதர்ந்வதடு. 
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   1) காவமட் என்கிற ஆங்கிைச் வசால் கிபரக்க வமாழியில் உள்ை அஸ்டர் பகாமட்டிஸ் என்கிற மூைச் 

வசால்லிலிருந்து வபறப்பட்டது. 

   2) காவமட் என்பதன் அர்த்தம் நீைமுடி உழடய நட்சத்திரமாகும். 

   3) வால் நட்சத்திரங்கள் ஒழுங்கற்ற சுற்றுப்பாழதயில் பகாள்கழை சுற்றி வருகின்றை. 

A] 1&2   B] 1&3   C] 2&3   D] 1, 2&3 

விடை : A]  

 வால் நட்சத்திரங்கள் ஒழுங்கற்ற சுற்றுப் பாழதயில் சூரியழைச் சுற்றி வருகின்றை. 

90) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 

   1) வால் நட்சத்திரங்கள் சூரியனுக்கு மிக அருகில் வரும்பபாது வபரிஹிலியன் என்று 

அழைக்கப்படுகிறது 

   2) வால் நட்சத்திரங்கள் சூரியனுக்கு வவகுவதாழைவில் காைப்படுவது அப்ஹிலியன் என்று 

அழைக்கப்படுகிறது. 

A] 1 மட்டும்   B] 2 மட்டும்   C] 1&2   D] எதுவும் இல்ழை 

விடை : C]  

91) சனிக் பகாளின் மிகப்வபரிய துழைக்பகாள் எது? 

A] டிபயாபை   B] ழடட்டன்   C] வடத்திஸ்   D] வடைஸ்ட்படா  

விடை : B]  

 ழடட்டன் சனிக் பகாளின் மிகப்வபரிய துழைக்பகாள். இது சூரிய குடும்பத்தில் இரண்டாவது வபரிய 

துழைக்பகாள். பமகம் மற்றும் அடர்த்தியாை வழி மண்டபத்துடன் கூடிய ஒபர துழைக்பகாள் 

இதுபவ. 

92) ழடட்டன் யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? 

A] வில்லியம் ைாவசல்   B] ஆபடாய்ன் படால்ப்ஸ்  

C] W.C.பாண்ட்    D] கிறிஸ்டியன் ஹுவஜன்ஸ்  
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விடை : D]  

 1655 டச்சு வாைவியைாைர் கிறிஸ்டியன் ஹூவஜன்ஸ் என்பவரால் ழடட்டன் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.ஹுவஜன்ஸ் பைண்டர் ஆய்வு பகசினி விண்வவளி ஓடத்ழத ஐபராப்பிய 

விண்வவளி ஆய்வு ழமயம் மூைமாக ழடட்டனுக்கு அனுப்பியது அவழர வகௌரவிக்கும் வழகயில் 

அவரது வபயரில் அனுப்பப்பட்டது. 

93) கீழ்க்கண்டவற்றுள் ழடட்டழை பற்றிய தவறாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 

   1) ழடட்டன் துழைக்பகாளின் விட்டம் 5150 கிபைாமீட்டர். 

   2) இதன் பமற்பரப்பு வவப்பநிழை -179 டிகிரி வசல்சியஸ். 

   3) ழடட்டனின் விட்டம் புவியின் அைவுக்கு சமமாக காைப்படுகிறது. 

   4) ழடட்டனில் காந்தப்புைம் காைப்படுகிறது. 

A] 1&2   B] 2&3   C] 3&4   D] 1&4 

விடை : C]  

 ழடட்டனின் விட்டம் புவியின் அைவில் பாதியும் வசவ்வாயின் அைவுக்கு சமமாகவும் காைப்படுகிறது. 

இதற்கு காந்தப்புைம் கிழடயாது. 

94) புவியின் அழுத்தம் எவ்வைவு? 

A] 1 மில்லிபார்  B] 2 மில்லிபார்  C] 3 மில்லிபார்  D] 4 மில்லிபார் 

விடை : A]  

 புவியின் அழுத்தம் கடல் மட்டத்தில் 1 மில்லி பார். ழடட்டனின் பமற்பரப்பு அழுத்தம் புவியின் 

அழுத்தத்ழத விட அதிகம். அதாவது 1.6 மில்லி பார். இதன் பமற்பரப்பு வவப்பநிழை நீழர பாழற 

பபான்று கட்டியாகிவிடுகிறது. இது மீபதன் வாயுழவ திரவ நிழையில் ழவத்திருக்கிறது. 

95) விண் கற்கள் எங்கிருந்து வவளிபயற்றப்படுகிறது? 

A] சூரியனிலிருந்து     B] குறுங்பகாள்களிலிருந்து  

C] குறுங்பகாள் பட்ழடகளில் இருந்து  D] குள்ை பகாள்களிலிருந்து 
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விடை : C]  

 வானில் பதான்றும் பிரகாசமாை ஒளிகீற்பற எரிநட்சத்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இழவ 

குறுங்பகாள் பட்ழடகளின் வதாகுப்பில் இருந்து வவளிபயற்றப்பட்ட பாழறத் துண்டுகள் ஆகும். 

96) பின்வருவைவற்றுள் சரியாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 

      1) விண்கற்கள் புவிக்கு வருவதற்கு முன் விண்வவளி கற்கள் எை அழைக்கப்படும்.  

      2) முழுவதும் எரியாமல் புவியில் விழும் மிகப்வபரிய விண்கற்கழை எரிகற்கள் என்று அழைக்கிபறாம். 

A] 1 மட்டும்   B] 2 மட்டும்   C] 1&2   D] எதுவும் இல்ழை 

விடை : C]  

 வபரும்பாைாை விண்கற்கள் வளி மண்டைத்திற்குள் நுழையும் முன்பாகபவ எரிந்து விடுகின்றை. 

நமது வளிமண்டைத்திற்குள் நுழைந்த உடபைபய சிை எரிகற்கள் முழுவதும் எரியாமல் புவியில் 

விழுந்து வபரும் பள்ைங்கழை உருவாக்குகின்றை. வட அரிபசாைாவில் உள்ை ஏரிகள் பள்ைத்தாக்கு, 

இந்தியாவில் மகாராஷ்டிர மாநிைம் புல்தாைா மாவட்டத்தில் உள்ை பைாைார் எரியும் எரிகல் 

தாக்கத்திற்காை எடுத்துக்காட்டுகைாகும். 

97) பின்வரும் கூற்றுகளில் அைாக்ஸிமன்டரின் அறிக்ழக எது? 

A] உருழை வடிவ புவி வான்பகாை வடிவால் சூைப்பட்டுள்ைது. 

B] பகாை வடிவ புவி வான்பகாை வடிவால் சூைப்பட்டுள்ைது 

C] வசவ்வக வடிவ புவி வான்பகாை வடிவால் சூைப்பட்டுள்ைது 

D] ஒழுங்கற்ற வடிவ புவி வான்பகாை வடிவால் சூைப்பட்டுள்ைது 

விடை : A]  

98) பின்வருவைவற்றில் சரியாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 

    1) பித்தாகரஸ் புவியாைது பகாை வடிவம் என்று நம்பிைார். 

    2) அரிஸ்டாட்டில் புவி பகாை வடிவம் உழடயது எனும் பகாட்பாட்ழட வவளியிட்டார். 

    3) எரபடாஸ்தனிஸ் புவியின் பரிமாைத்ழத கண்டறிந்தார். 
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A] 1&2   B] 2&3   C] 1&3   D] 1, 2&3 

விடை : D]  

 புவி பகாை வடிவமாைது என்று பித்தாகரஸ் நம்பிைார்.. இந்த வடிவபம அறிஞர்கள் ஏற்றுக் வகாண்ட 

வடிவமாக கருதப்பட்டது. அரிஸ்டாட்டிலின் கூற்றுகளில் சிை சந்திரனின் நிைல் சந்திர கிரகத்தின் 

பபாது வட்டமாக காட்சியளிப்பது மற்றும் நாம் வதன் துருவம் பநாக்கி பயணிக்க பயணிக்க நட்சத்திரக் 

கூட்டங்கள் வானில் அதிக உயரத்தில் காைப்படுவது பபாை உைர்வது ஆகும். எரபடாஸ்தனிஸ் 

எகிப்தில் இருந்து பார்க்கும் பபாது சூரியனின் ஏற்றம் புவி பமற்பரப்பின் நிழைப்பாட்டிற்கு 

ஏற்றாற்பபால் மாறுவழதக் வகாண்டு புவியின் பரிமாைத்ழத கண்டறிந்தார். 

99) புவி ஒரு பகாை வடிவம் வகாண்டது எைக் கூறும் ஆராய்ச்சி முடிவுகளில் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது 

சரியாைது? 

   1) மழை முகப்புகள் சூரியன் மழறந்த பின்பும் சூரிய ஒளியால் ஒளிர்வது. 

   2) கப்பல்கள் அடிவாைத்ழத வதாட்ட பின் மழறந்து பபாவது. 

   3) சந்திரன் ஒரு வட்டத் தட்டு பபாை பதான்றுவது. 

   4) புவி ஒரு வட்ட வடிவ நிைழை சந்திர கிரகைத்தின்பபாது ஏற்படுத்துவது. 

A] 1, 2 & 3   B] 1, 3 & 4   C] 2, 3 & 4   D] 1, 2, 3 & 4 

விடை : D]  

 புவி ஒரு பகாை வடிவம் ஆகும், நிைநடுக்பகாட்டில் பருத்தும் துருவத்தில் தட்ழடயாகவும் 

காைப்படுகிறது. இதழை புவி வடிவம் என்கிபறாம். அதாவது பூமிழயப் பபான்ற அழமப்பு ஆகும். 

100) நிைநடுக்பகாட்டுப் பகுதி பருத்துக் காைப் படுவதற்கு காரைம் என்ை? 

A] புவியின் அடர்த்தி    B] புவியீர்ப்பு விழச  

B] காந்தப் புை விழச   D] ழமயவிைக்கு விழச 

விடை : D]  

 ழமயவிைக்கு விழசயின் காரைமாக நிைநடுக்பகாட்டுப் பகுதி பருத்துக் காைப் படுகிறது. புவியின் 

ஈர்ப்பு விழச துருவத்தில் அதிக வலிழம உள்ைதாகவும் நிைநடுக்பகாட்டுப் பகுதியில் வலிழம 

குழறந்தும் காைப்படுகிறது. 
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101) அண்ட இயக்கம் என்பது யாது? 

A] பகாள்கள் சூரியழைச் சுற்றி வருவது. 

B] துழைக்பகாள்கள் பகாள்கழைச் சுற்றி வருவது. 

C] சூரிய குடும்பம் வமாத்தமாக பால்வழி அண்டத் வதாகுதியின் ழமயத்ழதச் சுற்றி வருவது. 

D] பமற்கண்ட எதுவும் இல்ழை. 

விடை : C]  

 அண்ட இயக்கம் என்பது சூரிய குடும்பம் வமாத்தமாக பால்வழி அண்டத்வதாகுதியின் ழமயத்ழதச் 

சுற்றி வருவதாகும். இருப்பினும் இது புவியின் சூழ்நிழை மாற்றத்தில் சிறிய அைவு மாற்றத்ழதபய 

ஏற்படுத்துகிறது. 

102) கீழ்கண்டவற்றுள் பூமி சுைற்சியிைால் ஏற்படும் விழைவுகள் யாழவ? 

     1) இரவு பகல் மாறி மாறி உண்டாகிறது. 

     2) புவியின் வவவ்பவறு இடங்களில் ஒபர மாதிரியாை பநரம் காைப்படுவது. 

     3) பூமி சுைற்சியிைால் வகாரிபயாலிஸ் விழச உருவாகிறது. 

     4) கடல் ஓதங்கள் உருவாகிறது. 

A] 1, 2 & 3    B] 2, 3 & 4    C] 1, 3 & 4    D] 1, 2, 3 & 4 

விடை : C]  

 புவியின் வவவ்பவறு இடங்களில் வவவ்பவறு பநரம் காைப்படுவதற்கு புவி சுைற்சிபய காரைமாக 

அழமகிறது. புவி சுைற்சியிைால் ஏற்படும் வகாரிபயாலிஸ் விழச  காற்று மற்றும் கடல் அழைகள் 

தங்கள் பாழதயிலிருந்து விைகுகிறது. கடல் ஓதங்கள் உருவாவது சூரியன் மற்றும் சந்திரனின் ஈர்ப்பு 

விழசகளிைால் மட்டுமின்றி புவி சூழ்ச்சியாலும் உருவாகிறது. 

103) சூரியழை கடக்கும் ஒவ்வவாரு தீர்க்கபரழகக்கும் உள்ை வித்தியாசம் எவ்வைவு? 

A] 3 நிமிடங்கள்  B] 4 நிமிடங்கள்  C] 5 நிமிடங்கள்  D] 6 நிமிடங்கள் 

விடை : B]  

http://www.winmeen.com/


Geography                                                                                  Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 32 of 41 

 360 டிகிரிழய 24 மணி பநரத்தால் வகுத்தால் சூரியழை கடக்கும் ஒவ்வவாரு தீர்க்க பரழகக்கு 4  

நிமிடம் வித்தியாசம் ஏற்படுகிறது. இதைால் ஒரு மணி பநரம் என்பது ஒரு நாளில் 1/ 24 பங்கு ஆகும். 

104) கீழ்கண்டவற்றுள் சரியாைழத பதர்ந்வதடுக்கவும். 

  1) புவியின் அச்சாைது சூரியழைச் சுற்றும் தைத்திற்கு 23 ½ டிகிரி சாய்ந்து உள்ைது. 

  2) புவி தன்னுழடய அச்சில் வசங்குத்தாக 66 ½ டிகிரி சாய்ந்தும் உள்ைது. 

A] 1 மட்டும்    B] 2 மட்டும்    C] 1&2  D] இரண்டும் தவறு 

விடை : D]  

 புவியின் அச்சாைது சூரியழைச் சுற்றும் தைத்திற்கு 66 ½ டிகிரி சாய்ந்தும் தன்னுழடய அச்சில் 

வசங்குத்தாக 23  ½ டிகிரி சாய்ந்தும் காைப்படுகிறது. 

105) ஒளிழயயும் இருழையும் பிரிக்கும் பூமிழயச் சுற்றி உள்ை பகாட்ழட எவ்வாறு அழைக்கிபறாம்? 

A] ஒளியூட்டத்தின் வட்டம்   B] ஒளிவட்டம்  

C] மகர பரழக    D] கடக பரழக 

விடை : A]  

 ஒளியூட்டத்தின்  வட்டம் துருவங்கழை கடந்து வசல்லும்பபாது சமமாை இரவும் பகலும் ஏற்படுகிறது. 

இந்தக் பகாட்ழட விண்வவளியில் இருந்து மட்டுபம பார்க்க முடியும். வவவ்பவறு காை நிழைக்பகற்ப 

இந்த பகாட்டின் அழமவிடம் மாறுபடுகிறது. 

106) பூமி சூரியனுக்கு மிக அருகில் காைப்படும் நாள் எது? 

A] ஜைவரி 3   B] ஜைவரி 6   C] ஜைவரி 8   D] ஜைவரி 9 

விடை : A]  

 பகாள்களின் நீள்வட்ட பாழதயிைால் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இழடபய உள்ை தூரம் காைத்திற்பகற்ப 

மாறுபடுகிறது. ஜைவரி 3ம் பததி புவி சூரியனுக்கு மிக அருகில் காைப்படும். அழத சூரிய 

அண்ழமப்புள்ளி என்கிபறாம். 

107) சூரிய வதாழைதூர புள்ளி பற்றிய தவறாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 
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    1) பூமியாைது சூரியழை விட்டு வவகு வதாழைவில் காைப்படுவது சூரிய வதாழைதூரபுள்ளி என்று 

அழைக்கப்படுகிறது. 

    2) சூரிய வதாழைதூரபுள்ளி நாள் ஜூழை 7. 

    3) இந்த புள்ளியில் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இழடபய உள்ை தூரம் 152 மில்லியன் கிபைா மீட்டர் 

ஆகும். 

A] 1&2   B] 1&3   C] 2&3   D] 1, 2&3 

விடை : B]  

 ஜூழை 4 ஆம் நாள் புவியாைது சூரியழை விட்டு வவகுத்வதாழைவில் காைப்படும் இழத சூரிய 

வதாழைதூர புள்ளி என்கிபறாம். 

108) கீழ்க்கண்டவற்றுள் பருவகாைங்கள் ஏற்படுவதற்காை காரைங்களில் சரியாைழத பதர்ந்வதடு. 

    1) புவி சூரியழை வைம் வருதல் 

    2) புவி தன் ஆட்சியில் ஆண்டு முழுவதும் 23 ½ டிகிரி ஒபர திழசயில் சாய்ந்து இருப்பது. 

A] 1 மட்டும்   B] 2 மட்டும்   C] இரண்டும் சரி   4) இரண்டும் தவறு 

விடை : C]  

109) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சூரியனின் பதாற்றம் நகர்வு பற்றிய சரியாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 

A] சூரியைாைது  ஆண்டு முழுவதும் வடக்கு பநாக்கிபயா அல்ைது வதற்கு பநாக்கிபயா பயணிப்பது 

பபான்ற பதாற்றம். 

B] சூரியைாைது ஆண்டு முழுவதும் கிைக்கு பநாக்கிபயா அல்ைது வடக்கு பநாக்கிபயா பயணிப்பது 

பபான்ற பதாற்றம். 

C] சூரியைாைது ஆண்டு முழுவதும் கிைக்கு பநாக்கிபயா அல்ைது பமற்கு பநாக்கிபயா பயணிப்பது 

பபான்ற பதாற்றம். 

D] சூரியைாைது ஆண்டு முழுவதும் வதற்கு பநாக்கிபயா அல்ைது பமற்கு பநாக்கிபயா பயணிப்பது 

பபான்ற பதாற்றம். 

விடை : A]  
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 புவி தன் நீள்வட்ட பாழதயில் சூரியழை வைம் வருவதால் சூரிய கதிர்கள் வசங்குத்தாக விழும் அட்ச 

பரழககள் மாறுகின்றை. சூரியனின் பதாற்ற நகர்வு சூரியன் நிை நடுக்பகாட்டிற்கு வதற்கும் வடக்கும் 

அழைவது பபான்ற ஒரு பதாற்றத்ழத தருகிறது ஆைால் உண்ழமயில் புவி தான் தைது சாய்ந்த 

ஆட்சியில் சூரியழைச் சுற்றி இயங்குகிறது 

110) சூரியன் மிகச்சரியாக கிைக்கில் பதான்றி பமற்கில் மழறயும் நாள் எது? 

   1) மார்ச் 24   2) வசப்டம்பர் 23   3) மார்ச் 21   4) வசப்டம்பர் 21 

A] 1&2   B] 2&3   C] 3&4   D] 1&4 

விடை : B]  

 புவி சூரியழைச் சுற்றும் தைமும் நிைநடுக்பகாடும்  ஒன்ழறவயான்று சந்திக்கும் பபாது உைகின் எல்ைா 

இடங்களிலும் சம இரவு பகல் ஏற்படுகிறது. மார்ச் 21 வசந்தகாை சம நாள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 

வசப்டம்பர் 23 இழையுதிர் காை சம நாள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 

111) கீழ்க்கண்டவற்றுள் பகாழட காை நீண்ட பகல் நாள் பற்றிய சரியாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 

   1) ஜூன் 21 அன்று பகாழடகாை நீண்ட பகல் நாள் ஏற்படுகிறது. 

   2) வட துருவத்தில் பகல் இரழவ விட நீண்டதாக இருக்கும். 

   3) வதன் துருவத்தில் குளிர் காைமாக இருக்கும். 

A] 1&2 மட்டும்  B] 2&3 மட்டும்  C] 3&4 மட்டும்  D] அழைத்தும் சரி 

விடை : D]  

 வடதுருவம் சூரியழை பநாக்கிச் சாய்ந்து காைப்படுவதால் 24 மணி பநரமும் சூரிய ஒளிழயப் 

வபறும். ஆைால் அபத நாளில் வதன் துருவம் சூரியழை விட்டு விைகி இருப்பதால் 24 மணி பநரமும் 

இருைாக இருக்கும். அந்நாளில் சூரியனின் ஒளிக்கதிர்கள் கடக பரழகயில் வசங்குத்தாக விழும். 

இதைால் வட துருவத்தில் பகாழடகாைம் ஆகவும் வதன் துருவத்தில் குளிர்காைமாகவும் இருக்கும். 

112) கீழ்க்கண்டவற்றுள் குளிர்காை நீண்ட இரவு நாள் பற்றிய தவறாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 

   1) டிசம்பர் 25 அன்று குளிர்காை நீண்ட இரவு நாள் ஏற்படுகிறது. 

   2) இந்நாளில் மகர பரழகயில் சூரியனின் ஒளிக் கதிர்கள் வசங்குத்தாக விழுகின்றை 

http://www.winmeen.com/


Geography                                                                                  Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 35 of 41 

   3) இந்நாளில் வதன் துருவத்தில் பகல் நீண்டதாகவும் இரவு குறுகியதாகவும் காைப்படுகிறது. 

A] 1 மட்டும்   B] 2 மட்டும்   C] 1&3   D] 2&3  

விடை : A]  

 குளிர்காை நீண்ட இரவு நாள் டிசம்பர் 22 அன்று ஏற்படுகிறது.வதன் துருவம் சூரியழை பநாக்கி 

சாய்ந்து காைப்படும்பபாது வடதுருவம் சூரியழை விட்டு விைகி காைப்படுகிறது. இதைால் வதன் 

துருவம் அதிக சூரிய ஒளிழயப் வபறுவதால் பகல் நீண்டு காைப்படுகிறது. அபத பநரத்தில் வட 

துருவத்தில் நீண்ட இரவு காைப்படுகிறது. இக்காைம் வதன்துருவத்தில் பகாழட காைமாகும் 

வடதுருவத்திற்கு குளிர்காைமாகவும் உள்ைது. 

113) எகிப்தில் உள்ை பிரமிடுகள் எதன் அடிப்பழடயில் வடிவழமக்கபட்டிருக்கைாம் என்று 

அகழ்வாராய்ச்சியாைர்கள் கண்டு பிடித்துள்ைைர்? 

A] பகாழடக்காை நீண்ட பகல் நாள்   B] குளிர்காை நீண்ட இரவு நாள்  

C] சூரியனின் பதாற்ற நகர்வு   D] இழையுதிர் காை சம நாள் 

விடை : D]  

 கிைாவின் வபரும் பிரமீடு ஏறத்தாை 4500 ஆண்டுகளுக்கு முன் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிரமீடாகும். இது 

கட்டிடக்கழையின் வரைாற்றில் ஒரு அருஞ் வசயைாக அல்ைது ஒரு சவாைாக பபாற்றப்படுகிறது. 

இதற்கு எகிப்தியர்கள் இழையுதிர்காை சமநிழை உபபயாகப் படுத்தி இருக்கைாம் என்று 

கருதப்படுகிறது. இழையுதிர் காைத்தின் சம நாைன்று நிைம் அழைப்பவர் ஒரு குச்சிழய புவியில் 

நட்டுழவத்து அதன் நிைழை அன்று முழுவதும் அைந்திருக்கிறார். அதன் முடிவு நிைலின் பகாடாைது 

சரியாக கிைக்கு பமற்காக வந்துள்ைது. பகாழட நீண்ட பகல் நாளுக்கு பிறகு சரியாக 91 நாட்கழை 

கைக்கிட்டு இழையுதிர்காை சமநிழை கண்டுபிடித்துள்ைார். 

114) ஒரு விண்வவளி வபாருளில் இருந்து வரும் ஒளிழய பவவறாரு விண்வவளி வபாருள் கடக்கும் 

பபாது அதன் நிைைால் முழுவதுமாகபவா அல்ைது பகுதியாகபவா மழறக்கப்படுவது எவ்வாறு 

அழைக்கப்படுகிறது? 

A] அமாவாழச    B] வபௌர்ைமி  

C] கிரகைம்     D] சூரியன் உதிப்பது மற்றும் மழறவது 
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விடை : C]  

 கிரகைம் சூரிய கிரகைம், சந்திர கிரகைம் என்று இருவழகப்படும். 

115) பின்வருவைவற்றுள் சூரிய கிரகைம் பற்றிய தவறாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 

   1) புவியாைது சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் இழடயில் வரும் பபாது இந்நிகழ்வு ஏற்படுகிறது. 

   2) இந்நிகழ்வு உைகில் அழைத்து பகுதியில் இருந்தும்  காை முடியும்.  

A] 1 மட்டும்   B] 2 மட்டும்   C] 1&2  D] எதுவும் இல்ழை 

விடை : C]  

 சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இழடயில் சந்திரன் அழமந்திருக்கும் வபாழுது சூரிய கிரகைம் நிகழ்கிறது. 

அப்வபாழுது பூமியிலிருந்து காணும் சூரியனின் ஒரு சிறிய பகுதி சந்திரைால் மழறக்கப்படுகிறது. 

உைகில் ஒரு சிறிய பகுதியில் இருந்து மட்டுபம இழத காைக்கூடும். இது ஒரு சிை நிமிடங்கள் மட்டுபம 

நிகழும். 

116) பின்வருவைவற்றில் சரியாைழத பதர்ந்வதடு. 

   1) சந்திரன் சூரிய வட்டத்தில் ஒரு பகுதிழய மழறப்பது- வழைய சூரிய கிரகைம் 

   2) சந்திரன் சூரியழை நடுபவ கடந்து வசல்வது- அழர சூரிய கிரகைம் 

   3) சந்திரனின் நிைல் சூரியன் முழுவழதயும் மழறப்பது- முழு சூரிய கிரகைம் 

A] 1 மட்டும்   B] 3 மட்டும்   C] 1&3   D] 1, 2&3 

விடை : B]  

 சந்திரன் சூரிய வட்டத்தில் ஒரு பகுதிழய மழறப்பழத அழர சூரிய கிரகைம் என்கிபறாம். சந்திரன் 

சூரியழை நடுவில் கடந்து வசல்லும் பபாது வழைய சூரிய கிரகைம் ஏற்படுகிறது. 

117) கீழ்க்கண்ட எந்த நிகழ்ழவ ழவர பமாதிரம் எை அழைக்கிபறாம்? 

A] வழைய சூரிய கிரகைம்    B] அழர சூரிய கிரகைம்  

C] முழு சூரிய கிரகைம்    D] பமற்கண்ட எதுவும் இல்ழை 

விடை : C]  
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 முழு சூரிய கிரகைத்தின் பபாது சூரியனின் வவளிப்பகுதி ஆைது ஒளி வட்டமாக பிரகாசிக்கிறது இந்த 

நிகழ்ழவ ழவர பமாதிரம் எை அழைக்கிபறாம். 

118) பின்வருவைவற்றுள் சந்திர கிரகைம் பற்றிய தவறாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 

   1) சந்திரகிரகைம் ஒருசிை நிமிடங்கள் மட்டுபம நீடிக்கும். 

   2) சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் இழடயில் பூமி வரும் பபாது ஏற்படுகிறது. 

A] 1 மட்டும்     B] 2 மட்டும்  

C] இரண்டும் தவறு    D] இரண்டும் சரி 

விடை : A]  

 சந்திர கிரகைம் முழு சந்திர நாைன்று புவியாைது சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் இழடயில் வரும் 

பபாது ஏற்படுகிறது. புவியில் இருந்து பார்க்கும்பபாது பூமியின் நிைைாைது சந்திரனின் ஒளிழய மங்கச் 

வசய்யும். சந்திரன் மிகச் சிறியதாக இருப்பதால் இக்கிரகைம் சிை மணி பநரங்கள் மட்டுபம நீடிக்கும். 

119) பின்வருவைவற்றுள் சரியாைழத பதர்ந்வதடு. 

   1) சந்திரனின் ஒளி பூமியின் நிைைால் பகுதியாக மழறக்கப்படுவது- அழர சந்திர கிரகைம் 

   2) சந்திரன் புவியின் புறநிைல் பகுதியில் கடந்து வசல்வது- புறநிைல் சந்திரகிரகைம் 

   3) புவியாைது சந்திரனின் ஒளிழய முழுவதுமாக மழறக்கும் நிகழ்வு- முழு சந்திர கிரகைம் 

A] 1&2   B] 1&3   C] 2&3   D] 1, 2&3 

விடை : D]  

120) சந்திரனின் நிழையாைது ஒவ்வவாரு மாதமும் எதிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது? 

A] வபௌர்ைமி  B] அமாவாழச  C] பிழறச் சந்திரன்  D] கழடசி கால் சந்திரன் 

விடை : B]  

 புவி, சந்திரன் மற்றும் சூரியனுக்கு இழடயில் மாறும் பகாைங்கள் சந்திரனின் வைர்ச்சி நிழைழய 

நிர்ையிக்கின்றை. சந்திரனின் நிழையாைது ஒவ்வவாரு மாதமும் அமாவாழச அன்றிலிருந்து 

ஆரம்பிக்கிறது. அதன்பிறகு சந்திரனின் ஒரு சிறு பகுதி மட்டுபம ஒளிர்கிறது பிழறச் சந்திரன் என்று 
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வபயர். பிழற சந்திரனுக்கு பிறகு முதல் கால் சந்திரை, மூன்றாவது கால் சந்திரன் என்று வைர்ந்து 

பிறகு பவுர்ைமியாக உருவாகிறது. வபௌர்ைமிக்குப் பின் சந்திரன் பதய்ந்து முக்கால் சந்திரன், 

கழடசி கால் சந்திரன், பிழறச் சந்திரன் மற்றும் முழுவதும் மழறந்து மீண்டும் அமாவாழச 

உருவாகிறது. 

121) பருவகாை மாற்றங்கைால் பகல்பநர பவறுபாடு எங்கு அதிகமாக இருக்கும்? 

A] நிைநடுக்பகாட்டுப் பகுதி   B] கடக பரழக  

C] துருவப் பகுதி    D] மகர பரழக 

விடை : C]  

 நிைநடுக்பகாட்டுப் பகுதியில் மட்டுபம ஆண்டு முழுவதும் 12 மணி பநரம் பகல் இரவு இருக்கும். 

நிைநடுக்பகாட்டுப் பகுதியில் இருந்து விைகி வசல்லும் பபாது பகல் பநர பவறுபாடு அதிகரிக்கிறது. 

இந்த பருவகாை மாற்றங்கைால் பகல் பநர பவறுபாடு துருவப் பிரபதசங்களில் மிக அதிகமாக 

இருக்கும். 

122) புவி பகாை வடிவமாக இருப்பதன் விழைவுகளில் தவறாைது எது? 

   1) புவி வபறுகின்ற சூரிய கதிர் வீசலின் அைவு மாறுபடுகிறது  

   2) புவியின் பை பகுதிகழை அழடயும் சூரிய கதிர்கள் பவறுபட்ட குைத்ழத வகாண்டுள்ைது. 

A] 1 மட்டும்     B] 2 மட்டும்  

C] இரண்டும் தவறு    D] எதுவும் இல்ழை 

விடை : D]  

 புவியாைது சூரியனுக்கு வைது பகாைத்ழத சார்ந்து தட்ழடயாை பமற்பரப்ழப வகாண்டிருந்தால் 

எல்ைா பகுதிகளும் ஒபர அைவு சூரிய கதிர்வீசழைப் வபற்றிருக்கும் ஆைால் புவியாைது பகாை 

வடிவம் வகாண்டதால் பூமியின் உயரமாை பகுதிகளில் வவப்ப மண்டை பகுதிழய பபாை வவப்பம் 

வபறுவதில்ழை. வடக்கு அல்ைது வதற்கு பநாக்கி வசல்ை வசல்ை சூரியக்கதிர்கள் விழும் பகாைங்கள் 

குழறகிறது. தாழ்ந்த அட்சபரழகயில் உயர்ந்த வவப்ப நிழை காைப்படுகிறது. 

123) புவி எத்தழை வவப்பநிழை மண்டைங்கைாக பிரிக்கப்பட்டுள்ைது? 

A] 3   B] 4   C] 5   D] 6 
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விடை : A]  

 புவியின் பகாை வடிவமும் புவி சூரியழை சுற்றும் இயக்கமும் சூரியக்கதிர்கள் புவிபமற்பரப்பில் பவறு 

பவறு பகாைத்தில் விழுவதற்கு காரைமாகிறது. இது புவியின் பமற்பரப்பில் காைப்படும் வவப்பப் 

பரவலில் பவறுபாட்ழட ஏற்படுத்துகிறது. இதைால் புவி மூன்று பவறுபட்ட வவப்ப மண்டைமாக 

பிரிக்கப்படுகிறது. அழவ வவப்பமண்டைம், மித வவப்ப மண்டைம் மற்றும் குளிர் மண்டைம் ஆகும். 

124) காைக் கடிகாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 

A] 1635   B] 1735   C] 1764   D] 1824 

விடை : C]  

 இழடக்காை மனிதர்கள் சூரிய கடிகாரம் மற்றும் நீர் கடிகாரங்கழை வகாண்டு சூரியனின் 

தீர்க்கபரழகழய கடப்பழத கண்காணித்தைர். 17ஆம் நூற்றாண்டில் மனிதர்கள் ஊசல் கடிகாரங்கழை 

பயன்படுத்த ஆரம்பித்தைர். இது கடலில் வசல்லும் பபாது சரியாை பநரத்ழத காட்டுவதில்ழை. 

பின்ைாளில் காைக் கடிகாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது பநரத்ழத துல்லியமாக காட்டக்கூடியது.19 

ஆம் நூற்றாண்டில் கப்பபைாட்டிகள் இழத அதிக அைவில் பயன்படுத்திைர். 

125) உைகின் பநர மண்டைங்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த காரணிகழைக் வகாண்டு உருவாக்கப்பட்டது? 

A] தீர்க்க பரழக மற்றும் சூரியன்  

B] தீர்க்க பரழக மற்றும் சுற்றும் பூமி 

C] அட்சபரழக மற்றும் தீர்க்கபரழக 

D] அட்சபரழக மற்றும் சுற்றும் பூமி 

விடை : B]  

 தீர்க்க பரழக மற்றும் சுற்றும் பூமிழய வதாடர்புபடுத்தி உைகின் பநர மண்டைங்கள் உருவாக்கப்பட்டது. 

முதன்ழம (0 டிகிரி) தீர்க்க பரழகபய பநர மண்டைத்திற்கு ழமயமாகும். இழத 7 ½  டிகிரி பமற்கு 

மற்றும்7 ½ டிகிரி கிைக்கு தீர்க்க பரழகயில் இருந்து நீட்டிக்கப்பட்டுள்ைது. அழைத்து பநர 

மண்டைங்களும் கிரீன்விச் மத்திய பநரத்ழத பின்பற்றும் படியாக 24 மணி பநரங்கழை வகாண்ட 

பநரமண்டைமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ைை. 

126) பகல் பசமிப்பு பநரம் கீழ்கண்ட எந்வதந்த இடங்களில் காைப்படுகிறது? 
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1) ஐபராப்பா  

2) வட அவமரிக்கா மற்றும் வதன் அவமரிக்கா  

3) ஆப்பிரிக்கா  

4) ஆஸ்திபரலியா  

5) ஆசியா 

A] 1, 2, 3 & 5   B] 1, 3 & 4   C] 1, 2 & 4   D] 1, 2, 3, 4 & 5 

விடை : C]  

 மத்திய அட்ச பரழகயில் காைப்படும் ஐபராப்பா, வட அவமரிக்கா, ஆஸ்திபரலியா மற்றும் வதன் 

அவமரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் பகாழடக் காைங்களில் பகல் பநரம் இரவு பநரத்ழத விட கூடுதைாக 

இருக்கும். பகல் பநர காை அைழவ வசயல்படுத்திய பபாதும் பகல் பநரத்ழத வசந்த காைங்களில் ஒரு 

மணி பநரம் முன்பாகவும் இழையுதிர் காைங்களில் ஒரு மணி பநரம் பின்பாகவும் சரி வசய்யப்படுகிறது 

இது வபாதுவாக பகல் பசமிப்பு பநரம் எை அழைக்கப்படுகிறது. 

127) கீழ்க்கண்டவற்றுள் அட்சபரழக பற்றிய தவறாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 

   1) புவிழயச் சுற்றி கிைக்கு பமற்காகச் வசல்லும் ஒரு கற்பழை பகாடு. 

   2) இது வட துருவம் மற்றும் வதன் துருவத்தில் உள்ை இடங்கழை அடக்க உதவுகிறது. 

   3) இது நிை நடுக் பகாட்டிலிருந்து வதாழைவில் வசல்ைச்வசல்ை வபரியதாகின்றது. 

   4) இழவ சமநீைக் பகாடுகள். 

A] 1 மட்டும்   B] 2 மட்டும்   C] 3 & 4 மட்டும்   D] 1 & 3  

விடை : C]  

 பநரம் மண்டைங்கழையும் நிர்ையிப்பதில் அட்சபரழக மற்றும் தீர்க்கபரழககள் முக்கிய பங்கு 

வகிக்கின்றது. இக்பகாடுகள் நிை நடுக் பகாட்டிலிருந்து ஆரம்பித்து 0 டிகிரியில் இருந்து 90 டிகிரி வழர 

வடக்காகவும் பமலும் 0 டிகிரி லிருந்து 90 டிகிரி வழர வதற்காகவும் வசல்லும். இழவ சமமற்ற 

நீைக்பகாடுகள் ஆகும். 

128) கீழ்க்கண்டவற்றில் தீர்க்கபரழக பற்றிய சரியாை கூற்ழற பதர்ந்வதடு. 
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   1) தீர்க்கபரழககள் பமற்கு கிைக்காக வழரயப்படுகிறது. 

   2) இழவ பமற்கு கிைக்கு துருவங்களில் உள்ை பகுதிகழை அைக்கின்றை. 

   3) இழவ சமநீை  பகாடுகள் ஆகும் 

A] 1 & 2   B] 2 & 3   C] 1 & 3   D] 1, 2 & 3 

விடை : B]  

 தீர்க்கபரழககள் வடக்கு வதற்காக வழரயப்படுகின்றை. இழவ முதன்ழம தீர்க்கபரழகயில் ஆரம்பித்து 

0 டிகிரியிலிருந்து 180 டிகிரி வழர கிைக்காகவும் பமலும் 0 டிகிரியிலிருந்து 180 டிகிரி பமற்காகவும் 

வசல்கின்றை. அட்ச பரழககள் பபாை அல்ைாமல் இழவ சமநீை பகாடுகள் ஆகும். 

129) மூன்றில் ஒரு பங்கு நிைவின் பதாற்றம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது? 

A] பிழறச் சந்திரன்    B] கழடசி கால் சந்திரன்  

C] கால் சந்திரன்    D] கூைல் நிைவு 

விடை : D]  

 மூன்றில் ஒரு பங்கு நிைவின் பதாற்றம் கூைல் நிைவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. 

130) கீழ்கண்டவற்றுள் சூப்பர் பநாவா நிகழ்வு என்று அழைக்கப்படுவது எது? 

A] ஒரு நட்சத்திரம் சிறியதிலிருந்து வபரிய உருவமாக மாறுவது. 

B] ஒரு நட்சத்திரம்  தன் உருவத்திலிருந்து பாதியாகக் குழறவது. 

C] ஒரு நட்சத்திரம் மற்வறாரு  நட்சத்திரத்துடன் பமாதுவது. 

D] ஒரு நட்சத்திரம் வவடித்து மரைம் அழடவது. 

விடை : D]  

 ஒரு நட்சத்திரம் வவடித்து மரைம் அழடவது சூப்பர் பநாவா என்று அழைக்கப்படுகிறது. அந்த 

சமயத்தில் இழவ 100 மில்லியன் சூரியனின் பிரகாசத்ழத அழடயக் கூடும். 
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