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11th Geography Notes Part 2 in Tamil – [New Book] 

[Tnpsc Syllabus Portion] 

2] பாறைக்க ாளம் - உள் இயக் ச் செயல்முறை ள் 

1) வாயேஜர் 1 செேற்கைக்யைாள் சூரிே குடும்பத்கை விட்டு சவளியே செல்ல எத்ைகை ஆண்டுைள் 
எடுத்துக்சைாண்டது? 

A] 23 ஆண்டுைள்   B] 24 ஆண்டுைள்   C] 25 ஆண்டுைள்   D] 26 ஆண்டுைள் 

விகட: D] 

2) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் யைாலா சூப்பர் ஆழ்துகை பற்றிே ைவறாை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

   1) யைாலா சூப்பர் ஆழ்துகை யைாண்ட 27 ஆண்டுைள் எடுத்துக்சைாண்டது. 

   2) இது 1970 - 1994 ஆண்டுைளுக்கு இகடப்பட்ட ைாலத்தில் யைாண்டப்பட்டது. 

   3) இது 12.3 கியலா மீட்டர் ஆழம் உள்ைது. 

A] 1 மட்டும்   B] 2 மட்டும்   C] 3 மட்டும்   D] எதுவும் இல்கல 

விகட: A] 

 யைாலா சூப்பர் ஆழ்துகை யைாண்ட 24 ஆண்டுைள் ஆைது. இது ரஷ்ோவில் உள்ைது. 

3) யைாலா சூப்பர் ஆழ்துகையின் மிை ஆழமாை பகுதி எவ்வாறு அகழக்ைப்படுகிறது? 

A] சூரிே வழி  B] நட்ெத்திர வழி  C] சூப்பர் யநாவா  D] யைாள் வழி 

விகட: B] 

 முர்மான்ஸ்க் ஒப்லாஸ்ட் என்ற ரஷ்ோவிலுள்ை இடத்தில் இந்ை யைாலா சூப்பர் ஆழ்துகை 
ைாணப்படுகிறது. இைன் 12. 3 கியலாமீட்டர் ஆழத்தில் உள்ை பகுதியே பூமியின் மிை ஆழமாை 
பகுதிோை ைருைப்படுகிறது. 

4) கீழ்ைண்டவற்றுள் ெரிோை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 
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   1) உள் மற்றும் சவளி இேக்ை ெக்திைள் புவி யமற்பரப்பின் யைாற்றத்தில் ஏற்படும் புவிப்புற செேல்முகற 
என்கியறாம். 

   2) பாகறைளின் நைர்வு மற்றும் இடப்சபேர்வு மூலமாை புவி யமற்பரப்பின் யைாற்றத்கை மாற்றி 
அகமக்கும் செேல்முகற ஒட்டுரு அழிைல் எை அகழக்கியறாம். 

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

விகட: C] 

 பூமியின் யமற்பரப்பாைது உள் மற்றும் சவளி இேக்ை ெக்திைைால் சைாடர்ச்சிோை மாற்றி 
அகமக்ைப்படுகிறது. ஒட்டுரு அழிைல் ைண்ட ஆக்ை நைர்வு மற்றும் மகலோக்ை நைர்வு 
செேல்முகறைகை சைாண்டுள்ைது. 

5) யமயலாடு மற்றும் ைவெ அடுக்கின் யமற்பகுதிகே உள்ைடக்கிே பகுதி எவ்வாறு அகழக்ைப்படுகிறது? 

A] அஸ்திைாஸ்பிேர் B] நீர்யைாைம் C] நிலக்யைாைம்  D] பாகறக்யைாைம்  

விகட: D] 

 பாகறக்யைாைம் என்ற வார்த்கை லித்யைாஸ்பிேர் என்ற கியரக்ைச் சொல்லிலிருந்து சபறப்பட்டது. 
‘லித்யைாஸ்’ என்பைன் சபாருள் ‘பாகற’ மற்றும் ‘ஸ்யபரா’ என்பைன் சபாருள் ‘யைாைம்’ என்பைாகும். 
பாகறக்யைாைம் என்ற சொல் யஜாெப் யபரல் என்ற அசமரிக்ை நில அகமப்பிேல் வல்லுைரால் 
அறிமுைப்படுத்ைப்பட்டது. 

6) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் ெரிோைகை யைர்ந்சைடு. 

    1) சவளி யமயலாட்டிற்கும் உள் யமயலாட்டிற்கும் இகடப்பட்ட எல்கல – யைான்ராட்  

    2) கீழ் யமயலாட்டிற்கும் யமல் ைவெத்திற்கும் இகடப்பட்ட எல்கல – யமாய ாயராவிசிக்  

    3) கீழ் ைவெத்திற்கும்  சவளிக்ைருவத்திற்கும் இகடப்பட்ட எல்கல – சரபிடி 

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

விகட: A] 

 கீழ் ைவெத்திற்கும் சவளிக்ைருவத்திற்கும் இகடப்பட்ட எல்கல குட்டன்சபர்க் என்று 
அகழக்ைப்படுகிறது. 
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7) கீழ்ைண்டவற்றுள் ைவறாை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

    1) சவளி ைவெத்திற்கும் உட் ைவெத்திற்கும் இகடப்பட்ட எல்கல சரபிடி என்று அகழக்ைப்படுகிறது. 

    2) சவளிக்ைருவிற்கும் உட் ைருவிற்கும் இகடப்பட்ட எல்கல சலஹ்யமன் என்று அகழக்ைப்படுகிறது. 

A] 1 மட்டும்   B] 2 மட்டும்   C] இரண்டும் ைவறு    D] இரண்டும் ெரி 

விகட: D] 

8) புவியின் சவப்ப நிகலோைது எத்ைகை மீட்டருக்கு 1 டிகிரி செல்சிேஸ் என்ற வீைத்தில் அதிைரிக்கிறது ? 

A] 26 மீட்டர்   B] 28 மீட்டர்   C] 32 மீட்டர்   D] 34 மீட்டர்  

விகட: C] 

 புவியின் உள்ைகமப்பு திட மற்றும் திரவ நிகலயில் உள்ை பல ைனிமங்ைகை சைாண்டுள்ைது. 
சவப்பநிகலோைது சபாதுவாை ஒவ்சவாரு 32 மீட்டருக்கு 1 டிகிரி செல்சிேஸ் என்ற வீைத்தில் 
பூமியின் உட்பகுதிகே யநாக்கி அதிைரிக்கிறது. புவியின் உள்ைகமப்பு சபாதுவாை யமயலாடு, 

சவளிக்ைவெம், உள் ைவெம், சவளிக்ைரு மற்றும் உட்ைரு எைப் பிரிக்ைலாம். 

9) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் யமயலாடு பற்றிே ைவறாை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

    1) சவளி யமயலாடு ( ைண்ட ஓடு )  - சிலிைா + அலுமினிேம் 

    2) கீழ் யமயலாடு ( சபருங்ைடல் யமயலாடு ) – சிலிைா + மக்னீசிேம் 

A] 1 மட்டும்   B] 2 மட்டும்   C] இரண்டும் ைவறு    D] இரண்டும் ெரி 

விகட: D] 

 யமயலாடு சவளி யமயலாடு மற்றும் கீழ் யமயலாடு எை பிரிக்ைப்படுகிறது. யமயலாட்டின் அடர்த்தி 
சபருங்ைடல் யமயலாட்டு பகுதியிலும் ைண்ட யமயலாட்டுப் பகுதியிலும் யவறுபட்டு ைாணப்படுகிறது. 

10) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் ெரிோை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

1) சபருங்ைடல் யமயலாட்டின் ெராெரி ைடிமன் – 5 கியலாமீட்டர் 

2) ைண்ட யமயலாட்டின் ைடிமன் – 30 கியலாமீட்டர் 

A] 1 மட்டும்   B] 2 மட்டும்   C] இரண்டும்    D] எதுவும் இல்கல 
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விகட: C] 

11) யமயலாட்டின் அடர்த்தி _____ ? 

A] 2 கிராம்/செ.மீ ^3 க்கு அதிைம்   B] 2 கிராம்/செ.மீ ^3 க்கு குகறவு  

C] 2 கிராம்/செ.மீ ^3     D] எதுவும் இல்கல 

விகட: B] 

12) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் ைவறாை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

    1) சபருங்ைடல் யமயலாட்டின் ைடிமன் ைண்ட யமயலாட்டுடன் ஒப்பிடும்யபாது குகறவாை உள்ைது. 

    2) ைண்ட யமயலாட்டின் ைடிமன் முக்கிே மகலத்சைாடர் பகுதிைளில் குகறவாை உள்ைது. 

    3) இமாலேப் பகுதிைளில் ைண்ட யமயலாட்டின் ைடிமன் 83  கியலா மீட்டர் ஆகும். 

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

விகட: B] 

 ைண்ட யமயலாட்டின் ைடிமன் முக்கிே மகலத்சைாடர் பகுதிைளில் அதிைமாை உள்ைது. இமாலேப் 
பகுதிைளில் ைண்ட யமயலாட்டின் ைடிமன் 70 கியலா மீட்டர் ஆகும் . 

13) ைவெ அடுக்கு கீழ்க்ைண்ட எந்சைந்ை ைனிமங்ைைால் ஆைது? 

A] சிலிக்ைா+ மக்னீசிேம்     B] சிலிக்ைா+ அலுமினிேம்  

C] சிலிக்ைா+ மக்னீசிேம்+ இரும்பு      D] இரும்பு+ அலுமினிேம்+ பாஸ்பரஸ் 

விகட: C] 

 ைவெ அடுக்கு சிலிைா, மக்னீசிேம் மற்றும் இரும்பால் ஆைது. இது யமயலாட்டிற்கும் சவளிக் 
ைருவத்திற்கும் இகடயில் அகமந்துள்ைது.இது உட்ைவெம் மற்றும் சவளிக்ைவெம் எை இரண்டாைப் 
பிரிக்ைப்பட்டுள்ைது. 

14) ைவெ அடிக்கு எந்ை ஆழம் வகர பரவியுள்ைது? 

A] 2500 கி.மீட்டர்     B] 2900 கி.மீட்டர்  
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C] 3200 கி.மீட்டர்      D] 3400 கி.மீட்டர்  

விகட: B] 

15) கீழ்ைண்டவற்றுள் ைவெ அடுக்குப் பற்றிே ைவறாை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

 1) ைவெ அடுக்கு திரவ நிகலயில் ைாணப்படுகிறது 

 2) ைவெ அடுக்கு யமல் பகுதி  அஸ்தியைாஸ்பிேர் எை அகழக்ைப்படுகிறது. 

 3) ைவெ அடுக்கின் அடர்த்தி 3.5 கிராம்/செ.மீ^3 ஆகும். 

A] 1 மட்டும்      B] 2 & 3 மட்டும்  

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

விகட: C] 

 ைவெ அடுக்கு சபாதுவாை திடநிகலயில் ைாணப்படுகிறது. கியரக்ை சமாழியில் அஸ்ைன் என்ற 
சொல்லின் சபாருள் ‘ வலுவற்றது ‘ என்பைாகும். அஸ்தியைாஸ்பிேர்   சுமார் 400 கியலா மீட்டர் ஆழம் 
கர பரவியுள்ைதுவ . ைவெ அடுக்கின் அடர்த்தி 3.9 கிராம்/செ.மீ^3 ஆகும். 

16) கீழ்ைண்டவற்றுள் புவிக்ைரு  பற்றிே ைவறாை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

 1) புவி ைருவின் அடர்த்தி 13.0 கிராம்/செ.மீ^3 ஆகும். 

 2) புவிக்ைரு புவியின் சவளிப்பகுதி ஆகும். 

 3) புவி ைருவியின் சவப்பநிகல 5500 டிகிரி செல்சிேஸ் முைல் 6000 டிகிரி செல்சிேஸ் வகர ஆகும் . 

A] 1மட்டும்      B] 2 மட்டும்  

C] 2 & 3      D] 1 & 3  

விகட: B] 

 புவிக்ைரு புவியின் கமேப்பகுதி ஆகும். புவிக்ைருகவ சவளிக்ைரு மற்றும் உட்ைரு எை இரண்டாைப் 
பிரிக்ைலாம். சவளிக்ைரு திரவ நிகலயில் இருக்கும் யபாது உட்ைரு திரவ நிகலயில் உள்ைது. 

17) புவிக்ைரு கீழ்க்ைண்ட எந்ை ைனிமங்ைைால் ஆைது? 
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A] சிலிைா + இரும்பு B] நிக்ைல் + இரும்பு C] நிக்ைல் + சிலிைா D] சிலிைா + மக்னிசீேம்  

விகட: B] 

 இது நிஃயப என்று அகழக்ைப்படுகிறது.புவியின் யமற்பரப்பிலிருந்து 2900 கி.மீட்டர் ஆழத்திலிருந்து 
6370 கி.மீட்டர் ஆழம் வகர பரவியுள்ைது. 

18) எத்ைகை ஆண்டுைளுக்கு முன்பு பூமி ஒயர ைண்டமாை இருந்ைது எை ஆல்பர்ட் சவைர் கூறுகிறார்? 

A] 450 மில்லிேன்      B] 350 மில்லிேன்   

C] 250 மில்லிேன்     D] 150 மில்லிேன் 

விகட: C] 

 1912 ஆம் ஆண்டு ஆல்பர்ட்  சவைைர் ைருத்துப்படி பல மில்லிேன் வருடங்ைளுக்கு முன்பு எல்லா 
ைண்டங்ைளும் ஒயர ைண்டமாை இருந்ைது. இவரின் கூற்றுப்படி 250 மில்லிேன் வருடங்ைளுக்கு முன்பு   

புவி ‘பாஞ்சிோ’ (அகைத்து நிலங்ைளும்) என்ற ஒயர நிலப்பகுதிோை ைாணப்பட்டது. இந்ை 
நிலப்பரப்கப சுற்றி ‘பாந்ைலாொ’ என்ற ஒரு சபருங் ைடல் சூழ்ந்திருந்ைது. 

19) கீழ்ைண்டவற்றுள் ைவறாை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

 1) பாஞ்சிோலாயரசிே ( வடக்கு ) + யைாண்டுவாைா  ( சைற்கு )  

 2) லாயரசிேயூயரசிோ + வட அசமரிக்ைா 

 3) யைாண்டுவாைாஆப்பிரிக்ைா+சைன்ைசமரிக்ைா+அண்டார்டிைா+ஆஸ்தியரலிோ+இந்திோ 

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

விகட: D] 

 நீண்ட ைால ைட்டத்திற்கு யமலாை அைாவது சுமார் 220 மில்லிேன் வருடங்ைளுக்கு முன்பு ைண்டங்ைள் 
இடம் சபேர்ந்து ைற்யபாகைே நிகலக்கு வந்துள்ைது. முைலில் பாஞ்சிோ இரு நிலப்பகுதிைைாை 
உகடந்ைை. அகவ வடக்கில் லாயரசிோ எைவும் மற்றும் சைற்கில் யைாண்ட்வாைா எைவும் 
அகழக்ைப்பட்டை. லாயரசிோ யமலும் உகடந்து யுயரசிோ மற்றும் வட அசமரிக்ைாவாை பிரிந்ைது. 
யைாண்டுவாைா நிலம் யமலும் உகடந்து ஆப்பிரிக்ைா, சைன் அமரிக்ைா, அண்டார்டிைா, ஆஸ்தியரலிோ 
மற்றும் இந்திோ எைப் பிரிந்ைது. 
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20) கீழ்ைண்டவற்றுள் ைண்ட நைர்வு யைாட்பாட்கட நிரூபிக்கும் ொன்றுைளுள் ைவறாைது எது? 

   1) பல்யவறு ைண்டங்ைளில் சில ஒத்ை அரிே உயிரிை புகைப்படிவங்ைள் ைாணப்பட்டை. 

   2) 360 மில்லிேன் ஆண்டுைள் பழகமோை சபர்ன்  மரத்தின் புகைபடிவங்ைள் இந்திோவிலும் 
அண்டார்டிைாவிலும் மட்டும் ைாணப்பட்டது 

   3) யவறுபட்ட ைண்டங்ைளின் எல்கலைள் ஒன்யறாசடான்று சபாருந்துகின்றை. 

   4) ஒயர ைாலைட்டத்தில் உருவாை ஒத்ை வகைோை பாகறைள் ஆப்பிரிக்ைா மற்றும் பியரசிலில் 
ைாணப்பட்டது. 

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

விகட: 3)  

 நியூ பவுண்ட்லாந்தின் புவியிேல் அகமப்பு அேர்லாந்து, ஸ்ைாட்லாந்து மற்றும் 
ஸ்ைாண்டியநவிோவுடன் சபாருந்துகிறது. அப்பயலச்சிேன் மகலயின் சபாறியிேல் அகமப்பாைது 
வட ஆப்பிரிக்ைாவில் உள்ை சமாராக்யைா மற்றும் அல்ஜீரிோ உடன் சபாருந்துகிறது. ஒத்ை 
ைண்டங்ைளின் எல்கலைைாை ஆப்பிரிக்ைாவின் யமற்குப் பகுதியும் சைன் அசமரிக்ைாவின் கிழக்குப் 
பகுதியும் ஒன்றாை சபாருந்துகின்றை. 

21) கீழ்ைண்டவற்றுள் ைவறாைகை யைர்ந்சைடு. 

   1) மீயொெரஸ் - சிறிே ஊர்வை விலங்கின் புகை படிவங்ைள் 

   2) மந்திரித்ை பாகற - சடக்ஸாஸ் குன்று 

   3)  வாய் தீவு – இைம் லாவாவிைால் உருவாை  ாட்ஸ்பாட் 

A] 1 மட்டும்   B] 2 மட்டும்   C] 3 மட்டும்   D] எதுவும் இல்கல 

விகட: D] 

22) கீழ்ைண்டவற்றுள் சில்ஃபரா பிைவு பற்றிே ெரிோை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

   1) வடஅசமரிக்ை புவித் ைட்டிற்கும் யுயரசிே புவித் ைட்டிற்கும் இகடயில் அகமந்துள்ைது. 

   2) இது பின்லாந்தில் அகமந்துள்ைது. 
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A] 1 மட்டும்   B] 2 மட்டும்   C] இரண்டும் ெரி   D] இரண்டும் ைவறு 

விகட: A] 

 இது இரண்டு ைட்டுைளுக்கிகடயே அகமந்துள்ை நம்மால் ைாணக் கூடிே எல்கலோகும். இதில் 
ஐஸ்லாந்தில் உள்ை திங்சவள்ளிர் யைசிே பூங்ைாவில் அகமந்துள்ைது. 

23) புவித்ைட்டு அகமப்பிேல் எகைப்பற்றிக் கூறுகிறது? 

A] புவித்ைட்டுைளின் பரவல்    B] புவித்ைட்டுைளின் நைர்வு  

C] a & b      D] எதுவும் இல்கல 

விகட: C] 

 இரண்டு அல்லது அைற்கு யமற்பட்ட பூமித்ைட்டுைள் நைரும் பகுதிகே புவித்ைட்டு எல்கலைள் 
என்கியறாம். ைட்டுைளின் பரவல் மற்றும் நைர்விகை பற்றி புவித்ைட்டு அகமப்பிேல் விரிவாைக் 
கூறுகிறது. பூமியின் யமற்பரப்பாைது புவித்ைட்டு எைப்படும் திடமாை பாகறக்யைாை பலகைைகை 
சைாண்டுள்ைது. 

24) சடக்டானிக் என்ற வார்த்கை எந்ை சமாழியிலிருந்து சபறப்பட்டது? 

A] இலத்தின்   B] கியரக்ைம்   C] ஆங்கிலம்   D] ெமஸ்கிருைம் 

விகட: B] 

 சடக்டானிக் என்ற வார்த்கை சடக்டான் என்ற கியரக்ைச் சொல்லிலிருந்து சபறப்பட்டது. இைன் சபாருள் 
ைட்டுைல் என்பைாகும். 

25) உலைைாவிே ஊடுருவல் செேற்கைக்யைாள் அகமப்பாைது கீழ்க்ைண்ட எகை அைக்ைப் 
பேன்படுகிறது? 

A] புவி ைட்டுைளின் எண்ணிக்கை   B] புவித் ைட்டு நைர்வின் யவைம்  

C] புவித் ைட்டுைளின் பரவல் அைவு   D] புவித் ைட்டுைள் யமாதும் யவைம் 

விகட: B] 

 உலைைாவிே ஊடுருவல் செேற்கைக்யைாள் அகமப்பாைது புவித் ைட்டு நைர்வின் யவைத்கை 
அைக்கிறது. ைடலடி பரவலாைது ஆண்டுக்கு 1 செ.மீட்டர் முைல் 2 செ.மீட்டர் என்ற வீைத்தில் வட 
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அட்லாண்டிக் மகலத்சைாடர் பகுதியிலும் 15 செ.மீட்டருக்கு யமல் என்ற வீைத்தில் கிழக்கு பசிபிக் 
ஏற்றம் என்ற இடத்திலும் ைாணப்படுகிறது. 

26) புவித்ைட்டு ெராெரிோை ஒரு ஆண்டிற்கு எவ்வைவு தூரம் நைர்கிறது? 

A] 1-2 செ.மீட்டர்     B] 2-4 செ.மீட்டர்  

C] 2-3 செ.மீட்டர்     D] 3-4 செ.மீட்டர்  

விகட: C] 

27) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் சபாருந்ைாைவற்கற யைர்ந்சைடு. 

A] ைரீபிேன் ைட்டு     B] அயரபிேன் ைட்டு  

C] யைாைாஸ் ைட்டு     D] யூயரசிோ ைட்டு 

விகட: D] 

 பாகறக்யைாை புவித் ைட்டுைள் சில ெமேம் யமயலாட்டு புவித்ைட்டு அல்லது சடக்டானிக் புவித்ைட்டு 
என்று அகழக்ைப்படுகிறது. புவியின் பாகறக்யைாைம் சபரிே மற்றும் சிறிே நைரும் புவித் ைட்டுைைாைப் 
பிரிக்ைப்பட்டுள்ைது. யுயரஷிேன் ைட்டு, இந்யைா-ஆஸ்தியரலிோ ைட்டு, வடஅசமரிக்ை ைட்டு, சைன் 
அசமரிக்ைத் ைட்டு, பசிபிக் ைட்டு, ஆப்பிரிக்ைத் ைட்டு, மற்றும் அண்டார்டிைா ைட்டு யபான்றகவ முக்கிே 
புவித்ைட்டுைள் ஆகும். அயரபிேன் ைட்டு, ைரீபிேன் ைட்டு, யைாைாஸ் ைட்டு மற்றும் ஸ்ைாட்டிோ ஆகிேகவ 
சிறிே ைட்டுைளுக்கு எடுத்துக்ைாட்டுைைாகும். 

28) கீழ்ைண்டவற்றுள் சபருங்ைடல் புவித் ைட்டுைள் கீழ்யநாக்கி அமிழ்வைால் ஏற்படும் மாற்றங்ைள் ோது? 

A] நிலநடுக்ைம்     B] எரிமகலைள்  

C] இரண்டும்      D] எதுவும் இல்கல 

விகட: C] 

 புவித் ைட்டுைள் ைண்டம் அல்லது சபருங்ைடல் நிலப்பகுதிைைால் ஆைது. சபருங்குடல் புவித் ைட்டுைள் 
கீழ்யநாக்கி அமிழ்வைால் அைழியின் அருகில் நிலநடுக்ைம் மற்றும் எரிமகலைள் ஏற்பட ைாரணமாை 
உள்ைது. மிை முக்கிேமாை நிலத்யைாற்றங்ைைாை எரிமகலைள், மடிப்பு மகலைள், தீவு வகைவுைள் 

மற்றும் ஆழ்ைடல் அைழிைள் யபான்றகவ ஏற்படுவகை புவித்ைட்டு எல்கலைள் குறிக்கின்றை. மூன்று 
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புவித்ைட்டு எல்கலைள் ைாணப்படுகின்றை. அகவ விலகும் எல்கலைள், குவியும் எல்கலைள் மற்றும் 
பக்ைவாட்டு ைட்டு எல்கலைள். 

29) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் விலகும் எல்கலக் சைாண்ட புவித்ைட்டிற்கு எடுத்துக் ைாட்டு எது? 

A] சைன்ைசமரிக்ைா புவித்ைட்டு மற்றும் நாஸ்ைா புவித்ைட்டு 

B] வட அசமரிக்ைா புவித்ைட்டு மற்றும் பசிபிக் புவித்ைட்டு 

C] ஆப்பிரிக்ைா புவித்ைட்டு மற்றும் சைன்ைசமரிக்ைா புவித்ைட்டு 

D] நாஸ்ைா புவித்ைட்டு மற்றும் ஆப்பிரிக்ைா புவித்ைட்டு 

விகட: C] 

 இரு புவித்ைட்டுைள் ஒன்கற விட்டு ஒன்று விலகிச் செல்லும் எல்கலகே விலகும் எல்கலைள் 
என்கியறாம். இது விலகும் எல்கலகே ஏற்படுத்துகிறது. குறுைலாை சபருங்ைடல்ைள் புதிே விலகும் 
எல்கலகேயும் அைலமாை சபருங்ைடல்ைள் பகழே சபருங்ைடல் சைாப்பகரகேயும் குறிக்கின்றது. 
சபருங்ைடல் மகலத்சைாடர்ைள் புவித்ைட்டுைளின் எல்கலைைாை அகமந்துள்ைை. 

30) அட்லாண்டிக் சபருங்ைடல் ஒரு ஆண்டிற்கு விரிவகடயும் அைவு எவ்வைவு? 

A] 1-10 செ.மீட்டர்     B] 2-10 செ.மீட்டர்  

C] 3-10 செ.மீட்டர்     D] 4-10 செ.மீட்டர்  

விகட: A] 

31) கீழ்ைண்டவற்றுள் ஆக்ைப்பூர்வமாை எல்கல என்று அகழக்ைப்படுவது எது? 

A] குவியும் எல்கலைள்    B] விலகும் எல்கலைள்  

C] பக்ைவாட்டு ைட்டு எல்கலைள்   D] எதுவும் இல்கல 

விகட: B] 

 சபருங்குடல் புவித்ைட்டு எல்கலைளில் சபருங்ைடல் பாகறக்யைாைம் பிரிகின்ற யபாது ஒரு சபரிே 
பிைவு யைான்றுகிறது. இந்ை இகடசவளிகே அஸ்தியைாஸ்பிேரிலிருந்து யமசலழுந்து வரும் மாக்மா 
நிரப்புகின்றது. மாக்மா குளிர்ந்து சைட்டிோகி இங்கு ஒரு புதிே சபருங்ைடல் புவி ஓட்டிகை 
உருவாக்குகின்றது. யமலும் இைகை வைர்ச்சிப் சபருக்ை எல்கல என்றும் அகழக்ைலாம். 
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32) உலகியலயே மிை நீைமாை ைடலடி மகலத் சைாடர் எது? 

A] ஆர்டிக் சபருங்ைடல் ைடலடி மகலத் சைாடர் 

B] பசுபிக் சபருங்ைடல் ைடலடி மகலத் சைாடர் 

C] அட்லாண்டிக் சபருங்ைடல் ைடலடி மகலத் சைாடர் 

D] இந்திே சபருங்ைடல் ைடலடி மகலத் சைாடர் 

விகட: C] 

 விலகும் எல்கலயில் முைலில் புவித் ைட்டுைள் விலகும்யபாது சபருங்ைடல் ஓட்டில் ஏற்படும் பிைவு 
வழிோை ைடலடி மகலத் சைாடர்ைள் உருவாகின்றை. இைற்கு அட்லாண்டிக் சபருங்ைடல் ைடலடி மகலத் 
சைாடர் சிறந்ை எடுத்துக்ைாட்டாகும். இது சுமார் 16, 000 கியலா மீட்டர் நீைமுகடேது. இது s வடிவத்தில் 
ைாணப்படுகிறது. வடக்கில் ஐஸ்லாந்திலிருந்து சைற்கில் பசவௌட் தீவு வகர பரவியுள்ைது. 

33) கீழ்ைண்டவற்றுள் விலகும் எல்கலைைால் உருவாகும் விகைவுைளில் ைவறாைது எது? 

1) ைடலடி மகலத் சைாடர்ைள்   2) பிைவு பள்ைத்ைாக்குைள்  

3) அைழிைள்      4) மடிப்பு மகலைள் 

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

விகட: A] 

 விலகும் எல்கலயில் முைலில் புவித் ைட்டுைள் விலகும்யபாது சபருங்ைடல் ஓட்டில் ஏற்படும் பிைவு 
வழிோை ைடலடி மகலத் சைாடர்ைள் உருவாகின்றை. ைண்ட பகுதியில் விலகும் எல்கல 
இருக்குமாைால் ைண்டம் இரண்டாை பிரிந்து பிைவு பள்ைத்ைாக்கு யைான்றுகிறது. இைற்கு கிழக்கு 
ஆப்பிரிக்ை பள்ைத்ைாக்கு எடுத்துக்ைாட்டாகும். 

34) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் குவியும் எல்கலைள் பற்றிே ைவறாை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

1) இரண்டு புவித் ைட்டுைள் ஒன்றுடன் ஒன்று யமாதிக் சைாள்ளும் எல்கலகே  குவியும் எல்கல 
என்கியறாம். 

 2) ஓவிேம் எல்கலக்கு எடுத்துக்ைாட்டு சைன்ைசமரிக்ை புவித்ைட்டு மற்றும் நாஸ்ைா புவித்ைட்டு 

 3) குவியும் எல்கலைைால் ைடலடி மகலத் சைாடர்ைள் மற்றும் பிைவுப் பள்ைத்ைாக்கு உருவாகின்றது. 
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A] 1 மட்டும்    B] 2 மட்டும்    C] 3 மட்டும்    D] எதுவும் இல்கல 

விகட: C] 

 குவியும் எல்கலயுடன் இகணந்து இரு வகைோை நிலத்யைாற்றங்ைள் உருவாகின்றை. அகவ 
அைழிைள் மற்றும் மடிப்பு மகலைள் ஆகிேகவ ஆகும். 

35) உலகியலயே மிை ஆழமாை அைழி எது?  

A] யடாங்ைா அைழி      B] மரிோைா அைழி   

C] கூறில்-ைாம்ெட்ைா அைழி     D] பில்லிப்கபன் அைழி  

விகட: B] 

 அைழி என்பது ைடலடி ெமசவளியின் அடிப்பகுதிைளில் அதிை அடர்த்தியுள்ை சபருங்ைடல் ைட்டு 
அடர்த்தி குகறவாை ைண்டத் ைட்டுக்கு  அடியில் ெரிந்து செல்வைால் உருவாகும் மிை நீைமாை குறுகிே 
செங்குத்து ெரிவுகடே ஆழமாை பகுதி ஆகும். மரிோைா அைழி உலகியலயே மிை ஆழமாைைாகும். 
பசிபிக் புவித்ைட்டு யுயரஷிேன் புவித்ைட்டுக்கு  கீயழ முழ்கும்யபாது மரிோைா அைழி யைான்றிேது. 

36) மரிோைா அைழியின் ஆழம் எவ்வைவு? 

A] 8848 மீட்டர்      B] 9200 மீட்டர்   

C] 10, 236 மீட்டர்      D] 10, 994 மீட்டர்  

விகட: D] 

 10.99 கியலா மீட்டர் ஆழம் உகடேது. மரிோைா அைழி 2540 கியலா மீட்டர் நீைமும் 69 கியலா மீட்டர் 
அைலமும் சைாண்டது. மரிோைா அைழியில் எவசரஸ்ட் சிைரத்கை முழுவதும் கவத்து மூழ்ைச் 
செய்ைாலும் ைடல் மட்டத்கை அகடே இன்னும் ஒரு சில கியலா மீட்டர் ஆழம் மீைம் ைாணப்படும். 

37) கீழ்ைண்டவற்றுள்  அடர்த்தி அதிைமுள்ை சபருங்ைடல் ைட்டு அடர்த்தி குகறவாை ைண்டத்ைட்டுக்கு  
கீயழ ெரிந்து செல்லும் யபாது உருவாவது எது? 

A] விலகும் எல்கல      B] மூழ்கும் மண்டலம்   

C] அமிழும்  மண்டலம்     D] குவியும்  மண்டலம் 

விகட: C] 
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 ைண்டத் ைட்டும், சபருங்ைடல் திட்டும்யமாதும் யபாது அடர்த்தி அதிைமுள்ை சபருங்ைடல் ைட்டு அடர்த்தி 
குகறவாை ைண்டத்திற்குக் கீயழ ெரிந்து செல்லும் யபாது அமிழும் மண்டலம் உருவாகின்றது. 

38) அமிழும் எல்கலகே முைலில் ைண்டுபிடித்ைவர்ைள் ோர்? 

A] கியூ வாசடட்டி      B] சபனிசோப்   

C] a & b       D] எட்வின்  ப்ல்  

விகட: C] 

 ஒரு புவித்ைட்டாைது மற்சறாரு புவித்ைட்டில் அமிழ்கின்ற எல்கல அமிழும் எல்கல எைப்படும். 

39) ஒன்யறாடு ஒன்று யமாதிக் சைாள்ளும் புவித் ைட்டுைளின் எல்கல எவ்வாறு அகழக்ைப்படுகிறது? 

A] பிைவுக்  யைாடு      B] பிைவு எல்கல   

C] எல்கல பிைவு      D] எல்கலக்யைாடு 

விகட: A] 

 இரு புவித் ைட்டுைள் ஒன்றுடன் ஒன்று யமாதும்யபாது மடிப்பு மகலைள் யைான்றுகின்றை. 
எடுத்துக்ைாட்டாை, இந்திேன் ைண்டத்ைட்டு யுயரசிேன் ைண்டத் ைட்டுடன் யமாதுவைால் இமேமகல 
உருவாைது. 

40) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் ெரிோை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

1) அமிழும்  மண்டலம் சபனிசோப் மண்டலம் எைவும் அகழக்ைப்படுகிறது. 

2) நைர்வு எல்கலைகை செேலற்ற எல்கலைள் எை அகழக்கியறாம். 

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

விகட: C] 

41) அதிை அைவில் நிலநடுக்ைம் ஏற்படும் பகுதி எது? 

A] ஆக்ைபூர்வமாை எல்கல     B] சபனிசோப் மண்டலம்   

C] செேலற்ற எல்கலைள்     D] a & c 
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விகட: B] 

 புவியோடு ைவெத்கை விட அடர்த்தி குகறவாை இருப்பைால், புதிைாை யைான்றிே மாக்மா புவியின் 
யமற்பரப்பில் வந்து எரிமகலோை யைான்றுகிறது.  

42) ஆக்ைம் மற்றும் அறிவு இரண்டும் இல்லாை பாகறயைாை எல்கல எது? 

A] குவியும் எல்கலைள்     B] பக்ைவாட்டு நைர்வு எல்கலைள்   

C] விலகும் எல்கலைள்     D] பிைவு எல்கலைள் 

விகட: B] 

 இரண்டு புவித் ைட்டுைள் பக்ைவாட்டில் நைரும் எல்கலகே பக்ைவாட்டு நைர்வு எல்கல என்கியறாம். இந்ை 
எல்கலப் பகுதியில் பாகற யைாைம் ஆக்ைப்படுவதும் இல்கல அழிக்ைப்படுவதும் இல்கல. எையவ 
இவற்கற செேலற்ற எல்கலைள் எை அகழக்கின்யறாம். ைலியபார்னிோவில் உள்ை ொன் 
ஆண்ட்ரிோஸ் பிைவு  வட அசமரிக்ைா புவித்  ைட்கடயும், பசுபிக் புவித் ைட்கடயும் பிரிக்கும் பக்ைவாட்டு 
நைர்வு எல்கலோகும். 

43) கீழ்க்ைண்டவற்றில் எைன் ைாரணமாை புவித் ைட்டுைள் நைர்கின்றை? 

A] சவப்ப உமிழ்வு சுழற்சி     B] சவப்பக் சைாள் சுழற்சி   

C] a &  b      D] எதுவும் இல்கல 

விகட: A] 

 புவிக் ைருவில் உள்ை சவப்பத்தின் ைாரணமாை பாகறக்குழம்பு சுழல்வகை சவப்ப உமிழ்வு சுழற்சி 
என்கியறாம். பாகறக்குழம்பு சவவ்யவறு திகெைளில் சுழல்வைால் புவித்ைட்டுைகை சவவ்யவறு 
திகெைளில் உந்தி அல்லது இழுத்து நைர்த்துகின்றை. எையவ புவி ைட்டாைது ஒன்கற யநாக்கி 
மற்சறான்றும், ஒன்கற விட்டு மற்சறான்று விலகியும் மற்றும் பக்ைவாட்டிலும் நைர்கிறது. 

44) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் ைவறாை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

    1) உள் இேக்ை ெக்திைகை மின் ைாந்ை ெக்திைள் எைவும் அகழக்ைலாம். 

    2) சவப்பஉமிழ்வு சுழற்சி மற்றும் சவப்ப சைாள் சுழற்சியிைால் உள் இேக்ை ெக்திைள் ஏற்படுகின்றை. 
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    3) உள்யை இேக்ை ெக்திைைால் மடிப்பு, பிைவு, நிலநடுக்ைம் மற்றும் எரிமகல யபான்றகவ 
உருவாகின்றை. 

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

விகட: A] 

 உள் இேக்ை ெக்திைகை சடக்டானிக் ெக்திைள் என்றும் அகழக்ைலாம். இகவ சபாதுவாை புவித்ைட்டு 
எல்கலைளில் நகடசபறுகின்றை. சவப்ப உமிழ்வு சுழற்சி மற்றும் புவித்ைட்டு நைர்விைால் உள் இேக்ை 
ெக்திைள் ஏற்படுகின்றை. 

45) அழுத்ை விகெைாரணமாை பாகற அடுக்குைளில் ஏற்படக்கூடிே வகைவுைகை எவ்வாறு 
அகழக்கியறாம்? 

A] எரிமகலைள்    B] மடிப்புைள்    C] பீடபூமிைள்    D] பிைவுைள் 

விகட: B] 

 அழுத்ை விகெ மற்றும் இழு விகெயின் ைாரணமாை கிகடமட்ட நைர்வுைள் ஏற்படுகின்றை. அழுத்ை 
விகெ ைாரணமாை பாகற இடுக்குைளில் ஏற்படக்கூடிே வகைவுைகை மடிப்புைள் என்கியறாம். சபரிே 
அைவிலாை மடிப்புைள் மகலைகை உருவாக்குவகை சபாதுவாை மகலோக்ைம் என்பர். 

46) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் ைவறாை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

1) யமல் யநாக்கி மடிந்ை மடிப்கப யமல் வகைவு என்று அகழப்பர். 

2) கீழ்யநாக்கி மடிந்ை மடிப்கப கீழ் வகைவு என்று கூறுகியறாம். 

3) மடிப்பின் இரு புறத்திலும் உள்ை ெரிவுைகை அச்சுத் ைைம் என்கியறாம். 

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

விகட: C] 

 மடிப்பின் இரு புறத்திலும் உள்ை ெரிவுைகை மடிப்பு ைால் என்கியறாம். மடிப்பின் யமல் பகுதிகே உச்சி 
என்கியறாம். மடிப்புைகை ெமபாைங்ைைாைப் இருக்கும் ைைத்திற்கு மடிப்பின் அச்சு அல்லது அச்சுத்ைைம் 
என்பது சபேர். மடிப்பாைது புவித்ைட்டு நைர்விைால் ஏற்படுகிறது. 

47) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் ெரிோை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 
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    1) அழுத்ை விகெ இரு பக்ைங்ைளிலும் ெமமாை இருப்பின் மடிப்புக்ைாலின் ொய்வு யைாணமாைது இரு 
பக்ைங்ைளிலும் ெமமாை இருக்கும் மடிப்புைகை ெமச்சீர் மடிப்பு எைலாம். 

    2) அழுத்ை விகெ ஒரு பக்ைம் அதிைமாை இருப்பின் ஒரு மடிப்புைால் மற்சறான்கற விட மிகுதிோை 
இருக்கும். அத்ைகைே மடிப்கப ெமச்சீரற்ற மடிப்பு அல்லது ஒத்ைகமோை மடிப்பு என்கியறாம். 

    3) ெமச்ொய்வு மடிப்பு ெமச்சீர் மடிப்பு யபான்றது. ஆைால் இவ்விரு மடிப்புைளும் சவவ்யவறாை  
யைாணத்கைக் சைாண்டுள்ைது. 

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

விகட: A] 

 ெமச்ொய்வு மடிப்பு ெமச்சீர் மடிப்பு யபான்றது. ஆைால் இவ்விரு மடிப்புைளும் ஒயர மாதிரிோை 
யைாணத்கை சைாண்டுள்ைது. இகவ ஒன்றுக்சைான்று இகணோைகவோை இருக்கும். 

48) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் ைவறாைகை யைர்ந்சைடு. 

1) மடிப்பின் ஒரு மடிப்புக்ைால் மடிப்பின் மறுபக்ைத்திற்கு ைள்ைப்படுவது - படிந்ை மடிப்பு 

2) ஒரு மடிப்பின் ஒரு பக்ைம் அதிைமாை ைள்ைப்படுவது – ைகலகீழ் மடிப்பு 

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

விகட: C] 

 மடிப்பின் ஒரு மடிப்பு ைால் மடிப்பின் மறுபக்ைத்திற்கு ைள்ைப்படுவகை ைகலகீழ் மடிப்பு என்கியறாம். 
இவ்வகை மடிப்பின் மடிப்புக்ைால் அரிைாை கிகடமட்டமாை ைாணப்படும். ஒரு மடிப்பின் ஒரு பக்ைம் 
அதிைமாை ைள்ைப்படும்யபாது அது மற்சறான்றின் மீது படிந்து ைாணப்படும். இைகை படிந்ை மடிப்பு எை 
அகழக்கியறாம். 

49) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் மடிப்பிைால் உருவாை மகல அல்லாைது எது? 

A] ராக்கி மகலத்சைாடர்     B] ஆண்டிஸ் மகலத் சைாடர்   

C] ஆல்ப்ஸ் மகலத்சைாடர்     D]  ார்ஸ் மகலத்சைாடர் 

விகட: D] 
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 ராக்கி மகலத்சைாடர் வட அசமரிக்ைாவில் அகமந்துள்ைது. ஆண்டிஸ் மகலத் சைாடர் 
சைன்ைசமரிக்ைாவில் அகமந்துள்ைது. ஆல்ப்ஸ் மகலத்சைாடர் அயரபிோவில் அகமந்துள்ைது. 

 ார்ஸ் மகல சஜர்மனியில் உள்ைது. 

50) கீழ்ைண்டவற்றுள் மகலயிகட பீடபூமிக்கு எடுத்துக்ைாட்டு எது? 

A] சைாலராயடா பீடபூமி    B] திசபத் பீடபூமி  

C] கிம்பர்லி பீடபூமி     D] ைக்ைாண பீடபூமி 

விகட: B] 

 மடிப்பு மகலைள் சிைரங்ைகையும் மற்றும் பள்ைத்ைாக்குைகையும் உள்ைடக்கிேது. மடிப்பின் யமல் 
வகைவில் யமல் பகுதி சிைரங்ைைாைவும் மற்றும் கீழ் வகைவு பள்ைத்ைாக்குைைாைவும் உருவாகின்றை. 
உேர்ந்ை மகலத்சைாடர்ைளுக்கு இகடயில் மகலயிகடப் பீடபூமிைள் (எல்லா பக்ைங்ைளிலும் மகலத் 
சைாடர்ைைால் சூழப்பட்டுள்ை பீடபூமி) ைாணப்படலாம். 

51) பாகற சைாகுதிைள் பக்ைவாட்டில் நைரும் புவியமயலாடுைளின் அடுப்புைள் உகடவகை எவ்வாறு 
அகழக்கியறாம்? 

A] மடிப்புைள்      B] பிைவுைள்  

C] எரிமகலைள்     D] பீடபூமிைள் 

விகட: B] 

 சபாதுவாை இது புவித்ைட்டு எல்கலைளில் நகடசபறுகிறது. இங்கு புவித் ைட்டின் நைர்வாைது புவி 
யமயலாட்கட அழுத்துவைாலும் இழுப்பைாலும் பூமியின் யமயலாட்கட உகடக்கின்றது. பிைவுைளில் 
ஏற்படும் யவைமாை இடம்சபேர்ைலுடன் சைாடர்புகடே ஆற்றல் ைான் சபரும்பாலாை 
நிலநடுக்ைத்திற்கு ைாரணமாை அகமகிறது. 

52) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் ெரிோை கூற்கறத் யைர்ந்சைடு. 

   1) உகடந்ை பாகறைளின் சைாகுதிோைது ஒன்றுக்சைான்று ைடந்து செல்லக்கூடிே பரந்ை ைட்கடோை 
யமற்பரப்கப பிைவு ைைம் என்கியறாம். 

   2) பிைவு ைைத்திற்கும், கிகடத்ைைத்திற்கும் இகடப்பட்ட யைாணத்கை பிைவு ெரிவு என்கியறாம். 

http://www.winmeen.com/


Geography                                                                                  Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 18 of 37 

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

விகட: C] 

 பிைவில் உள்ை சைாகுதியின் யமல்பகுதி யமல் வீச்சுப்பாகற எைப்படும். பிைவு ஏற்படும் யபாது 
பாகறயின் ஒரு பகுதி பிைவு ைைத்தின் வழியே கீழ் யநாக்கி நைர்கிறது. இது கீழ் வீச்சுப்பாகற எை 
அகழக்ைப்படுகிறது. சில ெமேங்ைளில் பிைவு ைைத்தில் எந்ைப் பாகற சைாகுதி நைர்ந்ைது என்பகை 
அறிவது ைடிைம். பிைவின் யமல் சுவகர சைாங்கும் சுவர் என்கியறாம். பிைவில் உள்ை கீழ் மதில் 
அடிச்சுவர் எைப்படும். 

53) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் யமயலாட்டுப் பாகற பிைவுைைால் ஏற்படுவது எது? 

A] பிைவு ைைம்   B] பிைவு ெரிவு   C] பிைவு எல்கல   D] பிைவு பாகற 

விகட: B] 

 பிைவு ெரிவு என்பது செங்குத்து சுவர் யபான்ற ெரிவாகும். இது யமயலாட்டுப் பாகற பிைவுைைால் 
ஏற்படுகின்றது. சிலயநரங்ைளில் பிைவு ெரிவாைது செங்குத்துப் பாகற யபான்றும் யைாற்றமளிக்கும். 

54) யநர் பிைவு எைன் ைாரணமாை உருவாகிறது? 

A] குவியும் எல்கலைளில் உள்ை புவி ைட்டுைளின் இழு விகெ ைாரணமாை 

B] பக்ைவாட்டு நைர்வு எல்கலைளில் உள்ை புவித்ைட்டுைளின் பரப்பு விகெ ைாரணமாை 

C] விலகும் எல்கலைளில் உள்ை புவி ைட்டுைளின் இழு விகெ ைாரணமாை 

D] குவியும் எல்கலைளில் உள்ை புவி ைட்டுைளின் சவப்பக் சைாள்விகை ைாரணமாை 

விகட: C] 

 புவி யமயலாட்டின் செங்குத்து நைர்விகை யநர் பிைவு என்று அகழக்கியறாம். இதில் ஒரு 
சைாகுதிோைது மற்சறாரு சைாகுதியின் யமல் உள்ைது( சைாங்கும் சுவர் ) . மற்சறாரு சைாகுதி 
பிைவின் கீழ் உள்ைது. பாகற சைாகுதியின் நைர்வாைது யநர் பிைவுைளில் ஏற்பட்டால் சைாங்கும் சுவர் 
கீழ் யநாக்கி நைரும். 

55) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் யநர் பிைவிைால் ஏற்படும் நிலத்யைாற்றம் அல்லாைது எது? 

A] பிைவிகடப் பள்ைம்  B] பிண்ட மகல  C] a & b  D] எதுவும் இல்கல 
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விகட: C] 

 இரண்டு இகணோை யநர் பிைவுைளுக்கு இகடயில் அகமந்துள்ை ஒரு குறுைலாை நிலப்பகுதி 
கீழ்யநாக்கி நைரும்யபாது பிைவுப் பள்ைத்ைாக்கு உருவாகின்றது. இரண்டு பிைவுைளுக்கு இகடயில் 
உள்ை நிலப் பகுதிோைது யமயல ைள்ைப்படும்யபாது பிண்ட மகல உருவாகிறது. 

56) கியரயபன் என்பைன் சபாருள் என்ை? 

A] பிைவு   B] மடிப்பு   C] பள்ைம்   D] பிைவுப் பள்ைத்ைாக்கு 

விகட: C] 

 கியரயபன் என்பது சஜர்மன் சமாழியிலிருந்து சபறப்பட்டது. இைன் சபாருள் பள்ைம் என்பைாகும். 
பிைவுப் பள்ைத்ைாக்கு பின்ைர் நீர் நிரம்பி ஆறாை ஓடும். சபாதுவாை பிைவுப் பள்ைத்ைாக்கு நீைமாை, 
குறுைலாை மற்றும் மிை ஆழமாை ைாணப்படும். 

57) உலகியலயே மிைப் சபரிே பிைவு பள்ைத்ைாக்கு எது? 

A] கரன் பள்ைத்ைாக்கு     

B] நர்மைா பிைவு பள்ைத்ைாக்கு  

C] ஆப்பிரிக்ைாவின் சபரும் பிைவுப் பள்ைத்ைாக்கு  

D] கிராண்ட் யைன்யோன்  

விகட: C] 

 இது 6400 கியலா மீட்டர் தூரத்திற்கு சைற்கில் சமாொம்பிக்கில் இருந்து வடக்யை சிரிோ வகர 
பரவியுள்ைது. பள்ைத்ைாக்குைளில் உள்ை பள்ைமாைது ஏரிோை மாறும். ஆப்பிரிக்ைாவில் உள்ை ஏரிைள், 

இஸ்யரலின் ொக்ைடல் மற்றும் செங்ைடல் யபான்றகவ பிைவு பள்ைத்ைாக்கின் பாைங்ைைாகும். 

58) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் விந்திே ொத்பூரா மகலத்சைாடர்ைள் எந்ை வகைகேச் ொர்ந்ைது? 

A] மடிப்பு மகல  B] பிண்ட மகல  C] கியரயபன்   D] பிைவுப் பள்ைத்ைாக்கு 

விகட: B] 
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 பிண்ட மகல உருவாகும் நிைழ்வில் கமே சைாகுதிோைது யமல்யநாக்கி உந்ைப்படுவது மட்டுமல்லாமல் 
அைன் பக்ைவாட்டில் உள்ை பகுதிைள் கீழ்யநாக்கியும் உந்ைப்படுகிறது. அைைால் கமேப்பகுதி ஆைது 
குவிமாடம் யபான்று யைாற்றமளிக்கிறது. 

59) புவி யமயலாட்டில் கிகடோை நைர்விைால் ஏற்படும் பிைகவ எவ்வாறு அகழக்கியறாம்? 

A] எதிர் பிைவு  B] ெரிவு பிைவு  C] யநர் பிைவு   D] இகணப் பிைவு 

விகட: A] 

 இரண்டு உகடந்ை பிைவுைள் ஒன்கற யநாக்கி மற்சறான்று நைர்வைால் எதிர் பிைவுைள் உருவாகின்றது. 
இழு விகெ ைாரணமாை குவியும் எல்கலைளில் எதிர் பிைவு யைான்றுகிறது. பிைவின் ஒரு பக்ைமாைது 
மற்சறாரு பக்ைத்தின் யைாணத்தின் யமல் உள்ைது. 

60) சபரும்பாலும் சபருங்ைடல் சைாப்பகரயில் நிைழக்கூடிே பிைவு எது? 

A] யநர் பிைவு   B] எதிர் பிைவு  C] பக்ைவாட்டு நைர்வு பிைவு   D] ெரிவு பிைவு 

விகட: C] 

 பக்ைவாட்டு நைர்வில் எல்கலயில் விளிம்புைளின் முறிவிைால் பக்ை நைர்வு பிைவுைள் உருவாகின்றது. 
பிைவுைளின் இரு பக்ைத்தில் உள்ை பாகறைைாைது ஒன்கறவிட்டு ஒன்று ைடந்து செல்வைால் ஒன்று 
ெற்று யமல் யநாக்கியும் மற்சறான்று கீழ்யநாக்கியும் நைரும். 

61) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் ெரிோை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

  1) புவியின் உள்யை நிலநடுக்ைம் யைான்றும் இடத்கை நிலநடுக்ை கமேம் என்று அகழக்கியறாம். 

  2) நிலநடுக்ை கமேத்திற்கு யநர் எதியர புவியின் யமற்பரப்பில் அகமந்திருக்கும் புள்ளிகே நிலநடுக்ை 
யமல் கமேப்புள்ளி என்கியறாம்.    

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

விகட: C] 

 புவியின் யமற்பரப்பில் திடீசரை ஏற்படும் அதிர்கவ நிலநடுக்ைம் என்கியறாம். புவியோட்டில், திடீசரை 
சவளிோகும் அழுத்ைத்தின் விகைவாை நிலநடுக்ைம் ஏற்படுகிறது. அைன் ெக்திோைது அதிர்வு 
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அகலைள் மூலமாை சவளிப்படுகின்றது. இது நில அதிர்வகலைள் என்று அகழக்ைப்படுகிறது. நில 
அதிர்வு அகலைகை உட்புற அகலைள், யமற்பரப்பு அகலைள் எை இரண்டாைப் பிரிக்ைலாம். 

62) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் P அகலைள் பற்றிே ைவறாை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

  1) இது திட நிகலயில் உள்ை சபாருட்ைளில் மட்டுயம ஊடுருவி செல்லும். 

  2) இது 6 கியலாமீட்டர் யவைத்தில் பேணிக்கிறது . 

  3) இது மிைவும் குகறவாை யவைத்தில் பேணிக்ைக் கூடிேது. 

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

விகட: C] 

 புவி யமயலாட்டில் சநாடிக்கு 6 கியலா மீட்டர் யவைத்தில் செல்லக்கூடிேகவ . இகவ அதிர்வகலைளுக்கு 
இகணோை P அகல ைடந்து செல்லும் வழியில் உள்ை சபாருட்ைகை முன்யைாக்கியும் மற்றும் 
பின்யைாக்கியும் ைள்ைவும் இறுக்ைவும் செய்கின்றது. இகவ திட, திரவ மற்றும் வாயு எை அகைத்து 
நிகலைளிலும் ைடந்து செல்லும். 

63) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் S அகலைள் பற்றிே ெரிோை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

  1) இகவ P அகலகே விட ெற்யற சமதுவாை யவைத்கைக் சைாண்டது. 

  2) இகவ திரவ நிகலயில் உள்ை சபாருட்ைளின் வழியே பேணிக்கிறது. 

  3) சவளி யமயலாட்டில் அைன் யவைம் சநாடிக்கு 8 கியலாமீட்டர் ஆகும் . 

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

விகட: A] 

 சவளி யமயலாட்டில் அைன் யவைம் சநாடிக்கு 3. 5 கியலா மீட்டர் ஆகும் . அகவ சபாருட்ைகை 
பக்ைவாட்டிலும் அகலைளின் இேக்ைத்திற்கு செங்குத்ைாைவும் ைள்ளுகின்றது. S அகலைள் அகவ 
ைடந்து செல்லும் வழியில் உள்ை பாகறைகை உகடக்கிறது. அகவ திட நிகலயில் உள்ை 
சபாருட்ைளின் வழியே மட்டும் ைான் செல்கின்றை. 

64) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் யமற்பரப்பு அகல அல்லாைது எது? 

   1) யலா அகலைள்   2) யரயல அகலைள்    
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3) யைாயலா அகலைள்  4) முைன்கம அகலைள் 

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

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

விகட: C] 

 S அகலைகைப் யபால நிலப்பரப்கப பக்ைவாட்டில் அதிரகவக்கும் அகலைள் யலா அகலைள் என்று 
அகழக்ைப்படுகிறது. ைடல் அகலைள் உருண்டு செல்வது யபான்று நிலத்கை இடமாற்றம் செய்யும் 
அகலைள் யரயல அகலைள் என்று அகழக்ைப்படுகிறது. இகவ நிலத்கை முன்யைாக்கியும் யமல் 
யநாக்கியும் மற்றும் கீழ் யநாக்கியும் ைள்ளுகின்றை. இகவ P அகலைள் யபால் உள்ைது. ஆைால் இது 
கூடுைலாை யமல் கீழ் நைர்கவ சைாண்டுள்ைது. யமற்பரப்பு அகலைள் உட்புற அகலைகைவிட 
சமதுவாை செல்கிறது. 

65) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் உட்புற அகலைள் ோகவ? 

1) P அகலைள்  2) S அகலைள்  3) L அகலைள்  4) Q அகலைள் 

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

விகட: B] 

 S  &  P அகலைள் உட்புற அகலைைாகும். P அகலைள் முைன்கம அகலைள் அல்லது அழுத்ை 
அகலைள் என்றும் அகழக்ைப்படுகிறது. S அகலைள் இரண்டாம் அகலைள் அல்லது முறிவு அகலைள் 
என்று அகழக்ைப்படுகிறது. L அகலைள் யமற்பரப்பு அகலைள் என்று அகழக்ைப்படுகிறது. பூமியில் 
மிை அதிைப்படிோை அழிவுைள் ஏற்படுவைற்கு ைாரணமாை உள்ைது யமற்புற அகலைள் ஆகும். 

66) நிலநடுக்ை அைவுயைாலின் அைவு எவ்வைவு? 

A] 0-10  B] 1-10  C] 1-9  D] 0-9 

விகட: B] 

 நிலநடுக்ைத்கை மதிப்பீடு செய்ே ரிக்டர் அைவுயைால் பேன்படுத்ைப்படுகிறது. இது ைண்டுபிடித்ைவரின் 
சபேரால் அகழக்ைப்படுகிறது. இந்ை அைவுயைாலின் அலகு 1 முைல் 10 வகர ஆகும். 

67) நிலநடுக்ைத்தின் தீவிரத்கை மதிப்பீடு செய்ே பேன்படுத்ைப்படும் அைவுயைால் எது? 
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A] ரிக்டர் அைவுயைால்    B] சமர்ைாலி அைவுயைால்  

C] சீஸ்யமாகிராப்     D] a & b 

விகட: B] 

 நிலநடுக்ைத்தின் தீவிரத்கை மதிப்பீடு செய்ே மாற்றிேகமக்ைப்பட்ட சமர்ைாலி அைவுயைால் 
பேன்படுகிறது. இதில் பதிவு செய்ேப்படும் அதிர்விகை எவராலும் உணர இேலாது அல்லது ஒரு சிலர் 
உணர்வார்ைள். இந்ை அைவுயைாலின் அலகு 1 முைல் 12 வகர ஆகும் . சீஸ்யமாகிராப் என்ற ைருவிகே 
சைாண்டு நிலநடுக்ைத்தின் அகலைள் பதிவு செய்ேப்படுகிறது. 

68) கீழ்ைண்டவற்றுள் நிலநடுக்ைம் ஏற்படுவைற்ைாை ைாரணங்ைளில் ைவறாைது எது? 

1) புவித் ைட்டு நைர்வுைள்    2) எரிமகல சவடிப்புைள்  

3) சபரிே அகணக்ைட்டுைள்    4) அணு குண்டு சவடிப்பு 

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

விகட: D] 

69) ரிக்டர் அைவுயைாலில் எவ்வைவு அைவுக்கு யமல் இருந்ைால் ைடலுக்ைடியில் சுைாமி ஏற்படும்? 

A] 4   B] 5   C] 7   D] 9 

விகட: C] 

 ைடலுக்கு அடியில் ஏற்படும் நில நடுக்ைம் ஆைது சுைாமி அல்லது ஆழிப்யபரகல எைப்படும். இகவ 
உயிருக்கும், உடகமைளுக்கும் மிைப்சபரிே அைவிலாை பாதிப்பிகை ஏற்படுத்துகிறது. 
எடுத்துக்ைாட்டாை டிெம்பர் 26, 2014 ஆண்டு வட சுமத்ராவில் ஏற்பட்ட 8. 9 ரிக்டர் அைவு 
நிலநடுக்ைமாைது இந்திே சபருங்ைடலில் சுற்றியுள்ை நாடுைளில் சுமார் 1, 50, 000 யபர் உயிரிழந்ைைர். 

70) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் ெரிோைகை யைர்ந்சைடு. 

A] பசுபிக் மண்டலம் - உலை நிலநடுக்ைத்தில் 68 % 

B] மத்திே ைகரக்ைடல் மற்றும் இமேமகல மண்டலம் – உலை நிலநடுக்ைத்தில் 16 % 

C] மற்ற பகுதிைள் – உலை நிலநடுக்ைத்தில் 15% 
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விகட: A] 

 பசுபிக் மண்டலத்தில் பசிபிக் சபருங்ைடகல சுற்றியுள்ை பகுதிைைாை அலாஸ்ைாவின் ைடயலாரம், 
ஜப்பான், பிலிப்கபன்ஸ், நியூசிலாந்து, அலுஷிேன் தீவு, வட மற்றும் சைன் அசமரிக்ைாவின் யமற்கு 
ைடயலாரப் பகுதிைள் ஆகிேகவ அடங்கும். மத்திே ைகரக்ைடல் மற்றும் இமேமகல மண்டலமாைது 
ஆல்ப்ஸ் மகலத் சைாடரிலிருந்து இமேமகல வகர பரவியுள்ைது. யமலும் தீபத்திலிருந்து சீைா வகர 
பரவியுள்ைது. உலை நிலநடுக்ைத்தில் சுமார் 31% இந்ைப் பகுதியில் நிைழ்கிறது. மற்ற பகுதிைளில் வட 
ஆப்பிரிக்ைா செங்ைடல் மற்றும் ொக்ைடல் பகுதிைளின் பிைவுப் பள்ைத்ைாக்கு பகுதிைளில் நிலநடுக்ைம் 
ஏற்படுகிறது. உலை நிலநடுக்ைத்தில் ஒரு ெைவீைம் மட்டுயம மற்ற பகுதிைளில் நிைழ்கிறது. 

71) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் ைவறாை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

   1) புவியின் ஆழ் பகுதியில் உள்ை எரிமகல குழம்பு லாவா என்றகழக்ைப்படுகிறது. 

   2) பாகறக் குழம்பு புவி யமற்பரப்பிற்கு வரும்சபாழுது மாக்மா என்று அகழக்ைப்படுகிறது. 

A] 1 மட்டும்   B] 2 மட்டும்   C] இரண்டும் ைவறு   D] எதுவும் இல்கல 

விகட: C] 

 புவியின் யமற்பரப்பில் உள்ை துகை அல்லது பிைவு வழியே மாக்மா, வாயுக்ைள் மற்றும் ொம்பல்ைள் 
சவளியேறுவகை எரிமகல என்கியறாம். 

72) சபாருத்துை:  

   1) எரிமகலயின் வாய் பகுதி – எரிமகல பள்ைம் 

   2) தீப்சபாறிைள் சவளிவரும் துகை – துகை  

   3) யைாப்கப வடிவப் பள்ைம் – வட்ட எரிமகல வாய் 

   4) விரிவாகும் எரிமகல பள்ைம் – எரிமகல உமிழ்வு துகை 

1  2  3  4 

a) 2  3  1  4 

b) 3  1  2  4 

c) 2  4  1  3 

d) 3  2  4  1 

விகட: C] 
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 எரிமகலயின் இகடசவளிைள் வழிோை தீப்சபாறிைள் சவளிவருவகை எரிமகல உமிழ்வு துகை 
என்கியறாம். எரிமகல வாய் பகுதியில் உள்ை யைாப்கப வடிவ பள்ைத்கை எரிமகலப் பள்ைம் 
என்கியறாம். எரிமகல பள்ைம் விரிவாைவும் சபாழுது அைகை வட்ட எரிமகல வாய் என்கியறாம். 

73) அதிைப்படிோை நீர் மற்றும் வாயுக்ைைால் ஆை லாவா சவளியேறுவகை எவ்வாறு அகழக்கியறாம்? 

A] எரிமகல பிைவு     B] நுகரக்ைல்    

C] நுகர எரிமகல பிைவு    D] எரிமகல மகழ  

விகட: B] 

 சபாடிோக்ைப்பட்ட பாகற துைள்ைள், ைனிமங்ைள் மற்றும் எரிமகல ைண்ணாடிைள் யபான்றகவ 
எரிமகல ொம்பலில் உள்ைை. ஏரிமகல சபாதுவாை துகைவழி (ஜப்பானில் உள்ை மவுண்ட் ப்யூஜிோமா 
) அல்லது பிைவு வழிோை (ைக்ைாண பீடபூமி, இந்திோ) சவளியேறுகிறது. 

74) கீழ்ைண்டவற்றுள் எரிமகல சவடிப்பிற்ைாை ைாரணங்ைள் ோகவ? 

1) புவி யமயலாட்டின் பலவீைமாை பகுதிைள்  

2) வாயுக்ைள் நிகறந்ை மாக்மா  

3) புவி யமயலாட்டின் பலமாை பகுதிைள்  

4) அணு குண்டு சவடிப்பு 

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

விகட: A] 

 இரு புவித் ைட்டுைள் ஒன்யறாடு ஒன்று யமாதும் அல்லது விலகிச் செல்லும் புவி பகுதி பலவீைமாை 
பகுதிோை ைருைப்படுகிறது. எடுத்துக்ைாட்டு ஆப்பிரிக்ைா மற்றும் யுயரஷிேன் புவித்ைட்டுைள். 
வாயுக்ைளிைால் ஏற்படும் அழுத்ைம் ைாரணமாை மாக்மா சவடித்து லாவா வாை புவியின் யமற்பரப்புக்கு 
வருகின்றது. 

75) வாயுக்ைள் எைனுடன் யெரும் சபாழுது மாக்மாகவ தீவிரமாை சவடிக்கும் ைன்கம சைாண்டகவோை 
மாற்றுகிறது? 

A] நீர்   B] நீராவி   C] புகை   D] ைார்பன் கட ஆக்கெடு 

http://www.winmeen.com/


Geography                                                                                  Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 26 of 37 

விகட: B]  

 புவியின் உட்பகுதியில் ைாணப்படும் மாக்மா என்கிற பாகறக் குழம்பாைது ைார்பன் கட ஆக்கெடு, 

க ட்ரஜன் ெல்கபடு யபான்ற வாயுக்ைைால் நிகறந்து ைாணப்படுகிறது. யமலும் இந்ை வாயுக்ைள் 
நீராவியுடன் யெரும் சபாழுது மாக்மாகவ மிைத் தீவிரமாை சவடிக்கும் ைன்கம சைாண்டகவோை 
மாற்றுகின்றை. 

76) கீழ்ைண்டவற்றுள் செேல்படும் எரிமகலக்கு எடுத்துக்ைாட்டு எது? 

A] எட்ைா எரிமகல     B] யபாப்பா எரிமகல  

C] சைன்ோ எரிமகல    D] மவுண்ட்  ாென்  

விகட: A] 

 அடிக்ைடி சவடிப்புக்கு உள்ைாகும் எரிமகலைள் செேல்படும் எரிமகலைள் எைப்படும். சபாதுவாை 
இவ்வகையில் எரிமகல வாய் திறந்யை ைாணப்படும். எடுத்துக்ைாட்டு சைாட்டபாக்ஸி எரிமகல 
ஈக்குயவடார். 

77) எந்ை வகை எரிமகலைளில் இருந்து நீராவியும் வாயுக்ைளும் சவளிவருகிறது? 

A] செேல்படும் எரிமகலைள்    B] உறங்கும் எரிமகலைள்  

C] செேலிழந்து எரிமகலைள்   D] யைடே எரிமகலைள்  

விகட: B] 

 ைடந்ை ைாலங்ைளில் சவடிக்ைாமலும், அயை யநரத்தில் எந்ை யநரத்திலும் சவடிக்கும் நிகலயில் உள்ை 
எரிமகலையை உறங்கும் எரிமகலைள் எைப்படும். உறங்குவது யபால் இருந்து, இகவ எந்ை யநரத்திலும் 
மிைப்சபரிே சவடிப்கப உண்டாக்குபகவ. இவ்வகைோை எரிமகலைள் இேங்கும் எரிமகலோை 
மாறும் சபாழுது, உயிர்ைளுக்கும், உடகமைளுக்கும் மிைப்சபரிே யபரழிகவ ஏற்படுத்துகிறது. 

78) எந்ை எரிமகலைளின் துகை இறுகிே லாவா பாகறைளிைால் மூடப்பட்டிருக்கும்? 

A] உறங்கும் எரிமகலைள்    B] செேல்படும் எரிமகலைள்  

C] செேலற்ற எரிமகலைள்    D] பல் சிட்ட கூம்பு எரிமகல 

விகட: C] 
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 செேலிழந்ை எரிமகலைள் அகவைளின் சவடிப்பு ஆற்றல் முழுவகையும் இழந்து சவடிப்பகை நிறுத்தி 
விட்டை. இந்ை எரிமகல பள்ைம் சில யநரங்ைளில் நீரிைால் நிரப்பப்பட்டு ஏரிோை 
ைாணப்படும்.இவ்வகை எரிமகலச் ெரிவுைளில் இேற்கை ைாவரங்ைள் ைாணப்படும். 

79) சபாருத்துை:  

    1) பியூஜிோமா எரிமகல  – மிோன்மர்  

    2) யபாப்பா எரிமகல  – இத்ைாலி  

    3) சைன்ோ எரிமகல  – கிழக்கு ஆப்பிரிக்ைா  

    4) சவசுவிேஸ் எரிமகல  – ஜப்பான்  

1  2  3  4 

a) 4  3  1  2 

b) 2  1  4  3 

c) 1  2  3  4 

d) 4  1  3  2 

விகட: D] 

80) பொல்ட் லாவா பாகறைளிைால் உருவாக்ைப்பட்ட எரிமகல வகை எது? 

A] செேல்படும் எரிமகலைள்    B] யைடே எரிமகல  

C] பல்சிட்ட கூம்பு எரிமகல    D] ைழல் கூம்பு எரிமகல 

விகட: B] 

 இவ்வகை எரிமகல புவிக்கு உள்ளிருந்து சவளியே வரும் சபாழுது மிைவும் நீர்த்ை, பொல்ட் என்ற லாவா 
பாகறைளிைால் உருவாக்ைப்பட்டகவ. எரிமகல துகை வழியே நீர் செல்லும் சபாழுது சவடிப்பிற்கு 
உள்ைாகிறது. சவடிப்பிற்கு பிறகு இகவ ைணல் கூம்புைைாை மாறுகிறது. எடுத்துக்ைாட்டு,  வாயில் 
உள்ை எரிமகலைள். 

81) ைசரக்ைட்டாயவா எரிமகல எந்ை நீர் ெந்தியில் அகமந்துள்ைது? 

A] பாக் நீர்ச்ெந்தி     B] ஜிப்ரால்டர் நீர்ச்ெந்தி  

C] சுண்டா நீர்ச்ெந்தி     D] மலாக்ைா நீர்ச்ெந்தி 
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விகட: C] 

 ஆர்டிக் 1883 ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் மாைத்தில் சவடித்துச் சிைறிே ைரக்ைட்டாயவா எரிமகல ைான் 
மனிைன் அறிந்ை மிைப்சபரிே எரிமகல சவடிப்பு ஆகும். இது சுண்டா நீர் ெந்தியில் ஜாவா மற்றும் 
சுமத்ரா தீவுைளுக்கு இகடயே ைாணப்படும் ஒரு சிறிே எரிமகலத் தீவு ஆகும். இந்யைாயைசிோவில் 
சவடித்ை இந்ை எரிமகலயின் ெத்ைத்கை 4000 கியலா மீட்டர் தூரத்தில் உள்ை ஆஸ்தியரலிோவில் 
யைட்ை முடிந்ைது. ைரைாட்டாயவா மனிை வாழிடமாை இல்கல எனினும், இந்ை எரிமகல அதிர்வின் 
ைாரணமாை 30 மீட்டர் உேரத்திற்கு யமல் சுைாமி எழும்பிேது. 

82) உலகின் மிை உேர்ந்ை செேல்படும் எரிமகல எது? 

A] மவுண்ட் எரிபஸ்    B] மவுண்ட் எட்ைா  

C] சைாட்டபாக்ஸி எரிமகல    D] மவுண்ட் ேசூர் 

விகட: C] 

 இது ஈக்யவடாரில் உள்ைஆண்டிஸ் மகலத்சைாடரில் அகமந்துள்ைது. இைன் உேரம் 5897 மீட்ட ர் 
ஆகும். 

83) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் அடுக்கு எரிமகல என்று அகழக்ைப்படுவது எது? 

A] பல் சிட்ட கூம்பு எரிமகல    B] யைடே எரிமகல  

C] அகரக்யைாை வடிவ லாவா எரிமகல  D] ைழல் கூம்பு எரிமகல 

விகட: A] 

 இது ொம்பல் மற்றும் எரிமகல பாகறத்துண்டுைைாலாை கூம்பு வடிவ எரிமகல ஆகும். மவுண்ட் 
சவசுவிேஸ் மற்றும் செயின்ட்  லன் எரிமகல யபான்றகவ பல் சிட்ட கூம்பு எரிமகலக்கு 
எடுத்துக்ைாட்டாகும். 

84) எைன் ைாரணமாை அகரக்யைாை வடிவ லாவா எரிமகல உருவாகிறது? 

A] பரப்பு இழுவிகெ     B] பாகுநிகல அடர்த்தி  

C] புவியீர்ப்பு விகெ     D] மின்ைாந்ை விகெ 

விகட: B] 
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 யைடே எரிமகல மற்றும் பல் சிட்ட கூம்பு எரிமகலைகை விட இது சிறிே அகமப்கப சைாண்டது. இதில் 
எரிமகலக் குழம்பின் பாகுநிகல அடர்த்தி அதிைமாை இருக்கும் சபாழுது அதிை சைாகலவு செல்ல 
இேலாது. இைைால் அகரக் யைாை வடிவ பாகறக்குழம்பு எரிமகல உருவாகின்றது. லாவா சமதுவாை 
சவளியேறி படிவைால் யமற்பரப்பாைது குளிர்ந்து திடமாகி விடுவைால் பாகறக் குழம்பாைது சைாடர்ந்து 
உள்யையே குவிந்து விடும். 

85) எரிமகலயில் இருந்து சவளிப்படும் எந்ை வாயு அமில மகழ ஏற்பட ைாரணமாை இருக்கிறது? 

A] ைார்பன் கட ஆக்கெடு    B] க ட்ரஜன் சபராக்கெடு  

C] கநட்ரஜன் கட ஆக்கெடு    D] ெல்பர் கட ஆக்கெடு 

விகட: D] 

 எரிமகலைளில் இருந்து சவளிப்படும் வாயுக்ைள் மனிைனுக்கும், பிற உயிர்ைளுக்கும், 
யவைாண்கமக்கும் அதிை அைவிலாை யபரிடகர ஏற்படுத்துகின்றை. சபாதுவாை எரிமகலைளில் 
இருந்து சவளிப்படும் ெல்பர் கட ஆக்கெடு வாயு அமில மகழ ஏற்படவும் ைாற்று சீர்யைடுைளுக்கும் 
ைாரணமாை அகமகிறது. 

86) கீழ்ைண்டவற்றுள் எரிமகல சவடிப்பிைால் ஏற்படும் நன்கம அல்லாைது எது? 

  1) எரிமகல சவடிப்பு புதிே நில யைாற்றங்ைகை உருவாக்குகின்றது. 

  2) சிறந்ை வைமாை மண் பரப்கப ஏற்படுத்துகிறது. 

  3) செேல்படும் எரிமகலைள் உள்ை பகுதிைளில் பூமிக்ைடியில் உள்ை நீர் குழம்பிைால் நீரூற்றாைது சவப்ப 
நீர் ஊற்றாை மாறுகிறது. 

  4) சபட்யராலிே எரிசபாருட்ைள் உருவாகிறது. 

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

விகட: D] 

 எரிமகலப் பாகறைள் பாகற சிகைவு மற்றும் யவதிப்பிரிகைைள் மூலம் மிைச்சிறந்ை வைமாை மண் 
பரப்கப ஏற்படுத்துகிறது. சைன் ஆப்பிரிக்ைாவின் கிம்பர்கலட் பாகறைள் கவரத்தில் ஆைாரமாை 
உள்ைது. இந்திோவிலுள்ை ப்யூைா பள்ைத்ைாக்கு, லடாக் பகுதி மற்றும் மணிைரன், (இமாச்ெலப் 
பிரயைெம்) ஆகிேகவ புவி சவப்ப ஆற்றல் உற்பத்திக்கு ஏற்ற இடங்ைைாை உள்ைை. 
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87) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் அதிை அைவிலாை செேல்படும் எரிமகலைகைக் சைாண்டுள்ைது எது? 

A] பசிபிக் சநருப்பு வகைேம்   B] மத்திே அட்லாண்டிக் ைடல் பகுதி  

C] ஆப்பிரிக்ைா சபரிே பள்ைத்ைாக்கு  D] மத்திே ைகரக்ைடல் பகுதி 

விகட: A] 

 பசிபிக் சநருப்பு வகைேம் எை அகழக்ைப்படும் பசுபிக் பகுதிோைது அதிை எண்ணிக்கையிலாை 
செேல்படும் எரிமகலைகைக் சைாண்டுள்ைது. இங்கு எரிமகல பகுதியும் நிலநடுக்ைப் பகுதியும் 
ஒருங்கிகணந்து ைாணப்படுகிறது. உலகின் எரிமகலைளில் சுமார் மூன்றில் இரண்டு பங்கு 
இப்பகுதியில் ைாணப்படுகிறது. 

88) கீழ்க்ைண்ட வாக்கிேங்ைகை எந்ை எரிமகல பரவல் இடத்கைக் குறிக்கிறது? 

   1) இந்ை பகுதியில் செேல்படும் எரிமகலைள் மிைக் குகறவாையவ உள்ைை. 

   2) ஆைால் உறங்கும் அல்லது செேலிழந்ை எரிமகலைள் அதிைமாை ைாணப்படுகின்றை. 

A] ஆப்பிரிக்ைா சபரிே பள்ைத்ைாக்கு  B] பசிபிக் சநருப்பு வகைேம்  

C] மத்திே அட்லாண்டிக் ைடல் பகுதி   D] மத்திே ைகரக்ைடல் பகுதி 

விகட: C] 

89) சபாருத்துை: 

   1) செயின்ட் ச லிைா – இந்திோ  

   2) அயொர்ஸ் தீவு – யமற்கு ஆப்பிரிக்ைா  

   3) மவுண்ட் யைமரூண் – செேல்படும் எரிமகல  

   4) ப்யூைா பள்ைத்ைாக்கு – உறங்கும் எரிமகல  

1  2  3  4 

a) 1  3  4  2 

b) 4  1  3  2 

c) 3  1  2  4 

d) 4  3  2  1 
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விகட: D] 

90) மத்திே ைகரக்ைடலின் ைலங்ைகர விைக்ைம் என்று அகழக்ைப்படும் எரிமகல எது? 

A] கிளிமஞ்ொயரா எரிமகல    B] ஸ்ட்யராம்யபாலி எரிமகல  

C] மவுண்ட் சைன்ோ     D] மவுண்ட் சவசுவிேஸ்  

விகட: B] 

 மத்திே ைகரக்ைடல் பகுதியில் ைாணப்படும் எரிமகலைள் அல்கபன் மடிப்புடன் மிை சநருங்கிே 
சைாடர்புகடேது. எடுத்துக்ைாட்டு மவுண்ட் சவசுவிேஸ் மற்றும் மவுண்ட் ஸ்ட்யராம்யபாலி. 

91) யபசரண் தீவு எந்ை ஆண்டில் செேல்படும் எரிமகலோை இருந்ைது? 

A] 1716 மற்றும் 1736    B] 1868 மற்றும் 1896  

C] 1895 மற்றும் 1908    D] 1991 மற்றும் 1995 

விகட: D] 

 இந்திோவில் இமேமகலப் பகுதியில் எரிமகலைள் இல்கல. யபார்ட் பியைரிலிருந்து 135 கியலாமீட்டர் 
ைாை அகமந்துள்ை யபசரண் தீவுவடகிழக் 1991 மற்றும் 1995  ல் செேல்படும் எரிமகலோை இருந்ைது. 

அந்ைமான் நிக்யைாபார் தீவு பகுதியில் உள்ை நார்சைாண்டம் செேலிழந்ை எரிமகலோகும். இைன் 
எரிமகல பள்ைம் முற்றிலும் அழிந்துவிட்டது. 

92) பாகறயின் வேது கீழ்ைண்டவற்றுள் எைன் அடிப்பகடயில் ைணக்கிடப்படுகிறது? 

A] ைார்பன் - 12     B] ைார்பன் – 14  

C] ைார்பன் - 13     D] ைார்பன் – 16 

விகட: B] 

 பாகற என்பது புவியின் யமற்பரப்கப உருவாக்கும் திட ைனிமப் சபாருட்ைகை உள்ைடக்கிேைாகும். 
சபட்ராலஜி என்பது பாகறைள் பற்றிே அறிவிேல் ஆய்வாகும். பாகறயின் வேது ைார்பன் - 14 யடட்டிங் 
என்ற அடிப்பகடயில் ைணக்கிடப்படுகிறது. 

93) கீழ்ைண்டவற்றுள் தீப்பாகறைள் எை அகழக்ைப்படுவது எது? 
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   1) கிராகைட் 2) சபக்யமகடட் 3) பொல்ட் 4) மணப்பாகற 

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

விகட: D] 

 எரிமகல சவடிப்பின் யபாது மாக்மா மற்றும் லாவாவிலிருந்து தீப்பாகற உருவாகின்றது. இது 
முைன்கமோை பாகறோகும். மாக்மா பூமியின் ஒரு பகுதியில் சமதுவாை குளிர்ச்சி அகடயும் யபாது 
ைனிம துைள்ைள் அைவில் சபரிைாகின்றை. புவி யமற்பரப்பில் மாக்மா யவைமாை குளிர்ந்ைால் சிறிே 
மிருதுவாை துைள்ைள் உருவாகின்றது. 

94) மிைப்சபரிே அைவில் மாக்மா குளிர்ந்து இறுகி ைாணப்படும் பாகறைள் எவ்வாறு அகழக்ைப்படுகிறது? 

A] பாத்யைாலிக்  B] லாக்யைாலித்  C] லாப்யபாலித்  D] சில்   

விகட: A] 

 புவிக்குள் மிைப்சபரிே அைவில் மாக்மா குளிர்ந்து, இறுகிக் ைாணப்படும் பாகறைள் பாத்யைாலிக் என்று 
அகழக்ைப்படுகிறது. இகவ கிராகைட் வகைப் பாகறோகும். 

95) அகரக்யைாை வடிவ முைடு யபான்று படிந்து இறுகி ைாணப்படும் பாகற வகை எவ்வாறு 
அகழக்ைப்படுகிறது? 

A] கடக்   B] லாக்யைாலித்  C] லாப்யபாலித்  D] சில்  

விகட: B] 

 புவியின் அடிப்பகுதியில் இருந்து ஒரு குழாய் வடிவில் யமசலழும்பி அகரக் யைாை வடிவ முைடு 

யபான்று படிந்து இறுகி ைாணப்படுவது லாக்யைாலித் எைப்படும். இகவ பாத்யைாலித்தின் சவளிப்பட்ட 
பகுதிோகும். எடுத்துக்ைாட்டாை, ைர்நாடை பீடபூமி அல்லது கிராகைட் பாகறைைாலாை அகரக் யைாை 
வடிவ முைடுைகை சைாண்டது. இவற்றில் சபரும்பாலாைகவ சிகைவகடந்து ைாணப்படுகிறது. 

96) புவி உட்பகுதியில் கிகடோை பரப்பப்பட்ட லாவா அடுக்குைள் எவ்வாறு அகழக்ைப்படுகிறது? 

A] பாத்யைாலிக்  B] லாப்யபாலித்  C] சில்  D] லாக்யைாலித்  

விகட: C] 
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 புவி உட்பகுதியில் கிகடோை பரப்பப்பட்ட லாவா அடுக்குைள் சில் என்று அகழக்ைப்படுகிறது. 
சபாருட்ைளின் அடர்த்தியின் அடிப்பகடயில் ஊடுருவிே தீப்பாகறைள் கிகடமட்டப் பகுதிைள் சில் 
அல்லது ைைடுைள் எை அகழக்ைப்படுகிறது. இவற்றில் சமல்லிே அகமப்புைள் ைைடுைள் என்றும் 
அடர்த்திோை அகமப்புைள் சில்ைள் என்றும் அகழக்ைப்படுகிறது. 

97) புவிப்பரப்பிற்கு செங்குத்ைாை அகமந்து குளிர்ந்து சுவர் யபான்ற அகமப்புகடே பாகற வகை எது? 

A] ைைடுைள்   B] பாத்யைாலிக்   C] லாக்யைாலித்   D] கடக்  

விகட: D] 

 புவிப்பிைவுைளிலிருந்தும் சவடிப்புைளிலிருந்தும் லாவா சவளியேறி சிைறி புவி பரப்பிற்கு ஏறக்குகறே 
செங்குத்ைாை அகமந்து குளிர்ந்து சுவர் யபான்ற அகமப்கப சைாண்டிருப்பகவ கடக் எைப்படும். 
இவற்கற சபாதுவாை யமற்கு மைாராஷ்டிரா பகுதியில் ைாணலாம். இது எரிமகல சவடித்து ைக்ைாணப் 
பீடபூமி உருவாவைற்கு வழிவகுத்ைது. 

98) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் அரிப்பு பாகற என்று அகழக்ைப்படுவது எது? 

A] தீப்பாகறைள்     B] படிவுப் பாகறைள்    

C] உருமாறிே பாகறைள்    D] யவதிேல் பார்கவைள் 

விகட: B] 

 இந்ை வகை பாகறைள் அழித்ைல் மூலமாை உருவாகிறது. இந்ைப் படிவுைள் ஒன்றின் யமல் ஒன்று படிந்து 
இறுகுவைால் படிவு பாகறைைாை மாறுகின்றை. படிவுப் பாகறைள் புவிப்பரப்பில் 5 ெைவீைம் மட்டும்ைான் 
ைாணப்படுகின்றை. 

99) கீழ்ைண்டவற்றுள் ெரிோைகை யைர்ந்சைடு. 

   1) படிவுப் பாகறைளின் அடுக்குைளில் ைடிமன் யவறுபடுகிறது. 

   2) பனி படிவு செேலால் ஏற்படும் படிவுைகை பனிேடிக் ைற்சபாடி என்று அகழக்கியறாம். 

   3) சிஸ்ட், கவரம் யபான்றகவ படிவு பாகறைளுக்கு எடுத்துக்ைாட்டுைைாகும். 

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

விகட: A] 

http://www.winmeen.com/


Geography                                                                                  Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 34 of 37 

 மணற்பாகற, மாக்ைல் யபான்றகவ படிவுப் பாகறைளுக்கு எடுத்துக்ைாட்டாகும். ைாற்று படிவு செேலால் 
ஏற்படும் படிவுைள் மஞ்ெள் நிறமாை வண்டல் மண் ஆகும். 

100) கீழ்ைண்டவற்றுள் ெரிோை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

1) இேற்கை முகறயில் உருவாை படிவுப் பாகறைள் - ைலகவ ைற்பாகறைள், சுண்ணாம்பு பாகற, 
மாக்ைல்  

   2) ைரிம முகறயில் உருவாை படிவுப் பாகறைள் – ொக், சுண்ணாம்பு பாகற, நிலக்ைரி 

   3) யவதியிேல் முகறயில் உருவாை படிவுப் பாகறைள் – ய கலட், சபாட்டாஷ் 

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

விகட: D] 

 படிவுப்பாகறைள் உருவாகும் முகறைளின் அடிப்பகடயில் இேற்கை முகறயில் உருவாை படிவுப் 
பாகறைள், ைரிம முகறயில் உருவாை படிவுப் பாகறைள், யவதிேல் முகறயில் உருவாை படிவுப் 
பாகறைள் எை வகைப்படுத்ைப்படுகிறது. 

101) அழுத்ைம், ைை பரிமாணம் மற்றும் சவப்ப நிகலயில் ஏற்படக்கூடிே மாற்றத்திைால் உருவாகும் பாகற 
வகை எது? 

A] தீப்பாகற   B] உருமாறிே பாகற   C] யவதியிேல் பாகற  D] படிவுப் பாகற 

விகட: B] 

 சமட்டமார்பிஸம் என்ற வார்த்கைக்கு உருமாற்றம் என்பது சபாருைாகும். ஏற்ைையவ ஒருங்கிகணந்ை 
பாகறைைாைது மறு படிைமாைல் மற்றும் மறுசீரகமப்பு செேலால் பாகறைளின் ைருப்சபாருள்ைளில் 
மாற்றத்கை ஏற்படுத்ைக்கூடிே செேல்முகற உருமாறுைல் எைப்படும். 

102) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் ைவறாை கூற்கற யைர்ந்சைடு. 

   1) உலை நிலப்பரப்பில் தீப்பாகறைள் உருமாறிே பாகறைளும் இகணந்து 85% இருக்கிறது. 

   2) ெலகவக்ைல், சிஸ்ட் யபான்றகவ உருமாறிே பாகறைளுக்கு எடுத்துக்ைாட்டுைைாகும். 

A] 1 மட்டும்   B] 2 மட்டும்   C] இரண்டும் ைவறு   D] எதுவும் இல்கல 

விகட: A] 
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 உலை நிலப்பரப்பில் தீப்பாகறைளும் உருமாறிே பாகறைளும் இகணந்து 95 ெைவீைம் ஆகும் . கநஸ், 

பலகை பாகற மற்றும் கவரம் யபான்றகவ உருமாறிே பாகறைளுக்கு எடுத்துக்ைாட்டுைைாகும். 

103) சபாருத்துை:  

தீப்பாகற/படிவுப் பாகறைள் உருமாறிே பாகறைள் 

  1) கிராகைட்   - குவார்ட்கெட்    

  2) மணற்பாகற    - கநஸ்  

  3) நிலக்ைரி     - கவரம் 

  4) சுண்ணாம்புப் பாகற     - ெலகவக்ைல் 

1  2  3  4 

a) 3  2  1  4 

b) 2  1  3  4 

c) 3  1  2  4 

d) 2  3  4  1 

விகட: B] 

 யமலும் நிலக்ைரி சவப்பத் ைாக்ைத்திைால் ஆந்திராகெட் நிலக்ைரி அல்லது கிராகபட் ஆை மாறுகிறது. 
ைளிமண், மாக்ைல் சவப்பத்தின் ைாரணமாை பலகைப்பாகற அல்லது மின்னும் பலகைப்பாகறோை 
உருமாறுகிறது. 

104) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் தீப்பாகறைள் என்று அகழக்ைப்படுபகவ எகவ? 

   1) ைருங்ைல் 2) எறும்புக்ைல் 3) விசித்திரக்ைல் 4) செல் 5) கிராகைட் 6) படிக்ைல் 

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

C] 1, 3, 4, 5 & 6     D] 1, 2, 3, 4, 5 & 6 

விகட: D] 

 யமலும் ைற் கூட்டு பாகற, கூட்டு, சுண்ணாம்புக்ைல், மணற்ைல் யபான்றகவ தீப்பாகறைள் ஆகும். 

105) கீழ்ைண்டவற்றுள் ைனிமம் அல்லாைது எது? 

1) ைருப்பு கமக்ைா 2) கிராகைட் 3) கவரம் 4) செல் 5) ைங்ைம் 6) குவார்ட்ஸ் 
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A] 2 & 4   B] 3 & 5   C] 1, 2 & 3   D] 1, 2, 3, 4, 5 & 6 

விகட: A] 

 செம்பு, சபல்ட்ஸ்பார், ய கலட் ைல், யமக்ைகடட், சவள்ளி மற்றும் பட்டுக்ைல் யபான்றகவ 
ைனிமங்ைள் ஆகும். 

106) கீழ்க்ைண்டவற்றுள் யைட்டஸ்யராபிெம் என்பைகை குறிப்பது எது? 

A] பாகறயின் உரு மாற்றம் 

B] நிலவிேல் பலகை எல்கலைளில் முடிவு ஏற்படுவது 

C] புவிப்பலகையில் திடீசரை ஏற்படக்கூடிே நைர்வு 

D] மகலைள் உருவாகும் நிைழ்வு 

விகட: C] 

 நிலவிேல் பலகையின் நைர்வின் ைாரணமாை புவியில் திடீசரை ஏற்படக்கூடிே நைர்வு யைட்டஸ்யராபிெம் 
என்று அகழக்ைப்படுகிறது.  

107) ஒரு வருடத்தில் எவ்வைவு நிலநடுக்ைங்ைள் ஏற்படுகிறது? 

A] 230, 30   B] 55, 000   C] 73, 500   D] 1, 00, 000 

விகட: D] 

 சபாதுவாை ஒரு வருடத்தில் சுமார் 1,00,000 நிலநடுக்ைங்ைள் ஏற்படுகின்றை எை மதிப்பீடு 
செய்ேப்பட்டுள்ைது. ஆைால் இவற்றில் அகைத்கையும் நம்மால் உணர முடிோது. சில நிலநடுக்ைங்ைள் 
தீவிரமாை இருப்பைால் நம்முகடே உடகமைளுக்கு மிைப்சபரிே யெைத்கை ஏற்படுத்துகிறது. 

108) சபாருத்துை: 

   1) இமேமகலத் சைாடர்     - இந்திே புவித்ைட்டு மற்றும் யுயரஷிேன் புவித்ைட்டு 

   2) ராக்கி மகலத்சைாடர்   - சைன்ைமரிக்ை புவித்ைட்டு மற்றும் நாஸ்ைா புவித்ைட்டு 

   3) ஆண்டிஸ் மகலத்சைாடர்  - ஆப்பிரிக்ைன் புவித்ைட்டு மற்றும் யுயரஷிேன் புவித்ைட்டு 

   4) அட்லஸ் மகலத்சைாடர்  - வடஅசமரிக்ை புவித்ைட்டு மற்றும் ஜூவாண்டி புவித்ைட்டு 
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    1  2  3  4 

A] 2  1  3  4 

B] 1  4  2  3 

C] 3  1  4  2 

D] 4  1  3  2 

விகட: B] 
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