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[1] புவியியலின் அடிப்படைகள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

புவியியலில் ஐந்து கருப்தபாருட்கள் உள்ளன. புவியியடைப் புரிந்து தகாள்ள உெவும் ஒரு கருவி 

புவியியலின் கருப்தபாருள் ஆகும். இது 1984 ஆம் ஆண்டு அதமரிக்க புவியியைாளர் கூட்ைடமப்பில் ஏற்றுக் 

தகாள்ளப்பட்டு தெசிய புவியியல் சங்கத்திலும், புவியியல் படிப்புக்கான அதமரிக்க புவியியலாளர் புவியியல் 

பாைக்டகதயட்டிலும் தெளியிைப்பட்டுள்ளது. 

உைகளாவிய ஊடுருெல் தசயற்டகக்தகாள் அடமப்பு (GNSS) இச்தசால் உைகளாவிய மற்றும் குறிப்பிட்ை 

நிைப்பரப்டப கண்காணிக்கக் கூடிய ஊடுருவும் தசயற்டகதகாள் அடமப்டப குறிப்பொகும். இது உைக 

அடமவிைங்கள் கண்ைரியும் தொகுதிகள் (GPS – அதமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்), GLONASS (ரஷ்யா) 

கலிலிதயா (ஐதராப்பா), பிதைாவ் (சீனா), ஐஆர்என்எஸ்எஸ் (IRNSS – இந்தியா) தபான்றெற்டற 

உள்ளைக்கியொகும். உைக அடமவிைங்கள் கண்ைறியும் தொகுதிகள் அடமப்பு (GPS) அதமரிக்கர்களால் 

ஏற்படுத்ெப்பட்ை முெல் உைகளாவிய ஊடுருெல் தசயற்டகக்தகாள் அடமப்பு (GNSS) ஆகும். இெடன 

அெர்கள் இராணுெப் பயன்பாட்டிற்காக ஏற்படுத்தினர். ெற்தபாது உைக அடமவிைங்கள் கண்ைறியும் 

அடமப்பானது (GPS), அடைதபசிகள், ஊர்திகள், விெசாயம் தபான்றெற்றிலும் நிைெடரபைம் 

ெயாரித்ெலிலும் பயன்படுகிறது. 

பள்ளி/கல்லூரி/பல்கடைக்கழக மாணெர்களுக்கான ெருைாந்திர புவியியல் தசயல்திறன் தெர்வு. 

 இந்திய புவியியல் சங்கம் இளநிடை மற்றும் முதுகடை இறுதியாண்டு மாணெர்களுக்கு 

ஆண்டுதொறும் தசயல்திறன் தெர்வு நைத்தி இந்திய புவியியல் சங்க நிறுெனர் திரு.என்.சுப்பிரமணியம் 

மற்றும் தசன்டனப் பல்கடைக்கழக புவியியல் துடறயின் முன்னாள் ெடைெர் முடனெர் ஏ.ரதமஷ் ஆகிய 

இருெரின் தபயரில் முெல் மூன்று இைங்கடளப் தபறும் B.Sc மாணெர்களுக்கு 10,000 ரூபாயும், முெல் 

மூன்று இைங்கடளப் தபறும் M.Sc மாணெர்களுக்கு 15,000 ரூபாய் தராக்கப்பரிசும் சான்றிெழும் 

ெழங்குகின்றது. அத்துைன் இத்தெர்வில் பங்கு தபறும் அடனத்து மாணெர்களுக்கும் சான்றிெழ்களும் 

ெழங்கப்படுகிறது. 

 இந்திய புவியியல் ஆசிரியர் சங்கம் பள்ளி மாணாக்கருக்கு ஆண்டுதொரும் புவியியல் தசயல்திறன் 

தெர்வு நைத்துகிறது. இந்ெத் தெர்வு இரு நிடைகளில் நைத்ெப்படுகிறது. இடளதயார் (Junior Level) நிடையில் 

7 மற்றும் 8-ஆம் ெகுப்பு மாணாக்கர்கள் பங்தகற்கிறார்கள். மூத்தொர் (Senior Level) நிடையில் 9 மற்றும் 

10ஆம் ெகுப்பு மாணாக்கர்கள் பங்தகற்கிறார்கள். அதிக மதிப்தபண் தபறும் மாணாக்கருக்கு பரிசுகளும் 

சான்றிெழ்களும் ெழங்கப்படுகின்றன. 

தெரிந்து தகாள்தொம் 

1769 ஆம் ஆண்டு தசப்ைம்பர் 14 ல் பிறந்ெ அதைக்சாண்ைர் ொன்ஹம் தபால்ட் ஒரு பல்துடற ெல்லுனர், 

புவியியைாளர், இயற்டகயியைாளர் மற்றும் ஆய்வுப் பயணம் தசய்பெர். ஹம்தபால்டின் ொெரப் புவியியல் 

மீொன ஆய்ொனது புவியியலுக்கு ஒரு அடிப்படையாக அடமந்ெது. இெர் காஸ்மாஸ் (Cosmos) என்ற 

பண்டைய கிதரக்க தசால்லின் பயன்பாட்டிற்குப் புத்துயிர் அளித்ொர். இெரது பல்தொகுதி ஆய்வுக் 
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கட்டுடரக்கு காஸ்தமாஸ் (Kasmos) எனப் தபயரிட்ைார். மனிெனால் தூண்ைப்பட்ை காைநிடை மாற்றத்டெ 

1800 ல் முென் முெலில் எடுத்துடரத்ெெர் இெர்ொன். இெர் குெதனாதகா ஆஸ்பால்ட் ஏரிடய “நல்ை மெ 

குருவின் நீரூற்று” என விெரித்ொர். ஹம்தபால்ட்டும் தபாண்ப்ைான்ட்டும் (Bonpland) மனிெடனக் 

தகால்ைக் கூடிய மின் அதிர்ச்சி ெரும் விைாங்கு மீடனக் கண்டுபிடித்ெனர். எகிெைாரில் ெங்கியிருந்ெ தபாது 

பிச்சின்ச்சா மற்றும் சிம்தபாரசா சிகரங்களில் 5,878 மீட்ைர் உயரம் ெடர ஏறிச் தசன்றது குறிப்பிைத்ெக்கது. 

இது அந்ெ காைகட்ைத்தில் உைக சாெடனயாக இருந்ெது. அதமரிக்க அதிபர் தெபர்சன் ஹம்தபால்ட்டை 

“மிகச் சிறந்ெ விஞ்ஞான மனிெர்” என புகந்துள்ளார். 

சரியான விடைடயத் தெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1. புவியியல் என்ற தசால் ______________ தமாழியிலிருந்து தபறப்பட்ைது. 

அ) ைத்தின் 

ஆ) ஸ்பானிஷ் 

இ) கிதரக்கம் 

ஈ) சீனம் 

2. புவியியலின் நான்கு மரபுகடள அறிமுகப்படுத்தியெர் 

அ) ஹர்த் த ார்ன் 

ஆ) தகரார்ட் தமர்கார்ட்ைர் 

இ) வில்லியம் டி.தபட்டிசன் 

ஈ) ஹம்தபால்ட் 

3. கீழ்க்கண்ைெற்றில் எது புவியியலின் கருப்தபாருள் அல்ை? 

அ) அடமவிைம் 

ஆ) இைம் 

இ) இைப்தபயர்வு 

ஈ) தொழில்நுட்பம் 

4. புவியியடைக் கற்பெற்கான முடறயான அணுகு முடறடய தெளிப்படுத்தியெர். 

அ) கார்ல்ரிட்ைர் 

ஆ) ஹம்தபால்ட் 

இ) தபட்டிசன் 

ஈ) ஹார்த்த ார்தன 

5. மானுைவியல் மனிெனின் ______________ பற்றி விளக்குகிறது. 

அ) இைப்தபயர்ச்சி 

ஆ) குடியிருப்புகள் 

இ) இனம் 
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ஈ)  அரசாட்சி 

6. எது ெெறான இடண? 

அ) தபாருளாொரப் புவியியல் - தொழிற்சாடைகள் 

ஆ) அரசியல் புவியியல் - மாநிைங்களின் எல்டைகள் 

இ) கைாச்சாரப் புவியியல் - ஆயுட்காைம் 

ஈ) மக்கட்தொடகப் புவியியல் - சார்புவிகிெம் 

7. ொனிடையியல் என்பது ____________ பற்றிய படிப்பாகும். 

அ) ெளிமண்ைைம் 

ஆ) விண்கற்கள் 

இ) உதைாகங்கள் 

ஈ) குறுங்தகாள் 

8. ொனியல் என்பது __________ பற்றி விளக்கும் ஓர் அறிவியைாகும். 

அ) ொெரங்கள் 

ஆ) விைங்குகள் 

இ) காைநிடை 

ஈ) ொன் தபாருள்கள் 

9. இந்தியாவின் உைகளாவிய ஊடுருவும் தசயற்டகக்தகாள் 

அ) IRNSS 

ஆ) GPS 

இ) GLONAS 

ஈ) Beidou 

10 கீழ்க்கண்ைெற்றில் எந்ெ நாடு இராணுெத்தில் உைகளாவிய அடமவிைம் கண்ைறியும் தொகுதிடய 

முெலில் பயன்படுத்தியது. 

அ) கனைா 

ஆ) தெர்மனி 

இ) இந்தியா 

ஈ) அதமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

விடைகள் 

1. இ) கிதரக்கம்  2. இ) வில்லியம் டி.தபட்டிசன்  3. ஈ) தொழில்நுட்பம்  4. ஆ) ஹம்தபால்ட்  5. இ) இனம்  6. 

இ) கைாச்சாரப் புவியியல் – ஆயுட்காைம்  7. ஈ) குறுங்தகாள்  8. ஈ) ொன்தபாருள்கள்  9. அ) IRNSS  10. ஈ) 

அதமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 
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[2] சூரியக்குடும்பமும் புவியும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

மணிக்கு 62,764.416 கி.மீட்ைர் தெகத்தில் தசல்லும் ொதயெர் 2 ஆய்வுக்கைம், நமது இரவு ொனத்தில் 

அதிக ஒளிரும் நட்சத்திரமான சிரியஸ்டய கைந்து தசல்ை 2,96,000  ஆண்டுகளுக்கு தமல் எடுத்துக் 

தகாள்ளைாம். 

தபரண்ைம் விரிெடைெடெயும் மற்றும் விரிெடையும் தெகம் அதிகரிப்படெயும் கண்ைறிந்ெதினால் சவுல் 

தபரல்மட்ைர் (Saul Permutter, Brain Smith and Adam Riess) பிதரய்ன் ஸ்மித் மற்றும் ஆைம் தரய்ஸ் இந்ெ 

மூன்று அறிவியைாளர்களும் இயற்பியலுக்கான தநாபல்பரிடச (2011) தபற்றனர். 

தெள்ளி புெடன விை அதிக தெப்பமானது ஏதனன்றால் தெள்ளி மிகவும் அைர்த்தியான ெளிமண்ைைம் 

மற்றும் ஏறக்குடறய முழுெதும் கார்பன் டை ஆக்டைைால் ஆனது. 

அப்பல்தைா II மனிெ முயற்சியினால் நிைவுக்கு அனுப்பப்பட்ை விண்தெளிக்கைமாகும். இது அதமரிக்காவின் 

NASA நிறுெனம் மூைம் அனுப்பப்பட்ைது. இரண்டு அதமரிக்க விண்தெளி வீரர்கள் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் மற்றும் 

எட்வின் ஆல்ட்ரின் ஆகிய இருெரும் 1969 ெூடை 20 அன்று சந்திரனில் நீரில்ைாெ அடமதிக் கைலில் (Sea 

of Tranquility) கால் டெத்ெனர். அெர்கள் அங்கு 21 மணி தநரம், 38 நிமிைங்கள் மற்றும் 21 விநாடிகள் 

இருந்ெனர். அப்பல்தைா – II விண்கைத்டெ தசலுத்தியெர் டமக்தகல் தகால்வின்ஸ் 

அடனெராலும் நன்கு அறியப்பட்ை தஹலி ொல் நட்சத்திரம் 76 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முடற ொனில் 

தொன்றும். இவ்ொல் நட்சத்திரம் 1986 ம் ஆண்டு தொன்றியது மீண்டும் 2061 ம் ஆண்டு ெூடை 28ம் 

தெதி தொன்றும். 

அண்ைஇயக்கம் (Galactic Movement): இது சூரியக் குடும்பம் தமாத்ெமாக பால்ெழி அண்ைத் 

தொகுதியின் டமயத்டெச் சுற்றி ெருெொகும். இருப்பினும் இது புவியின் சூழ்நிடை மாற்றத்தில் சிறிய 

அளவு மாற்றத்டெதய ஏற்படுத்துகிறது. 

தெரிந்து தகாள்தொம் 

டைட்ைன் (Titan) -தமகம் மற்றும் ெளிமண்ைைத்துைன் கூடிய ஒதர துடணக்தகாள். 

சனிக் தகாளின் மிகப் தபரிய துடணக்தகாள் இது. இது சூரியக் குடும்பத்தில் இரண்ைாெது தபரிய 

துடணக்தகாள். தமகம் மற்றும் அைர்த்தியான ெளிமண்ைைத்துைன் கூடிய ஒதர துடணக்தகாள் இதுதெ. 

புவியின் கைந்ெ காைங்களில் காணப்பட்ை அதெ சூழ்நிடை டைட்ைனில் உள்ளது (சூரியனுக்கு அருகில் 

இருப்பொல் புவி எப்தபாதும் தெப்பமாக இருப்பது ொன் தெறுபாடு). 

நாசா கருத்துப்படி, டைட்ைன் ொன் இதுெடர நாம் கண்ைதில் புவி தபான்ற உைகமாக தெரிகிறது. 

1655  இல் ைச்சு ொனவியைாளர் கிறிஸ்டியன் ஹுதென்ஸ் (Christian Huygens) என்பெரால் டைட்ைன் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. ஹுதென்ஸ்தைன்ைர் ஆய்வு தகசினி விண்தெளி ஓைத்டெ ஐதராப்பியன் 

விண்தெளி அனுப்பியது அெடர தபருடமப்படுத்தும் ெடகயில் அெரது தபயரில் அனுப்பப்பட்ைது. 

டைட்ைன் துடணக்தகாளின் விட்ைம் 5,150 கி.மீ இது புவியின் அளவில் பாதியும் தசவ்ொயின் அளவுக்குச் 

சமமாகவும் காணப்படுகிறது. இென் தமற்பரப்பு தெப்பநிடை – 1790 தசல்சியஸ். இந்ெ தெப்பநிடை நீடர 

பாடற தபான்று கட்டியாகி விடுகிறது. இது மீத்தென் ொயுடெ திரெ நிடையில் டெத்திருக்கிறது. 

தமற்பரப்பு அழுத்ெம் புவியின் அழுத்ெத்டெ விை தகாஞ்சம் அதிகம். புவியின் அழுத்ெம் கைல் மட்ைத்தில் 1 
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மில்லி பார் இது டைட்ைனில் 1.6 மில்லி பார். நீள் ெட்ைப் பாடெச் சுற்று 15,945 நாட்கள். இென் நிடற 

முக்கியமாக பனி மற்றும் பாடறப் தபாருள் ெடிவில் காணப்படுகிறது. இெற்கு காந்ெப் புைம் கிடையாது. 

அறிந்து தகாள்தொம் 

லீப் ஆண்டை எவ்ொறு கணக்கிடுெது? 

ஏொெது ஒரு ெருைத்டெ எடுத்துக் தகாள்ள தெண்டும். அடெ நான்கால் (4) ெகுக்க தெண்டும். மீெம் 

இல்ைாமல் முழு எண்ணும் ெகுபட்ைால் அடெ லீப் ஆண்டு என்கிதறாம். 

பகல் தசமிப்பு தநரம் 

மத்திய அட்ச தரடகயில் காணப்படும் ஐதராப்பா, ெை அதமரிக்கா, ஆஸ்திதரலியா மற்றும் தென் அதமரிக்கா 

ஆகிய நாடுகளில் தகாடை காைங்களில் பகல் தநரம் இரவு தநரத்டெ விை கூடுெைாக இருக்கும். பகல் தநர 

காை அளடெ தசயல்படுத்திய தபாதும் பகல் தநரத்டெ ெசந்ெ காைங்களில் ஒரு மணி தநரம் முன்பாகவும் 

இடையுதிர் காைங்களில் ஒரு மணி தநரம் பின்பாகவும் சரி தசய்யப்படுகிறது. இது தபாதுொக பகல் தசமிப்பு 

தநரம் (Daylight Saving Time) என அறியப்படுகிறது. 

ெகெல் குறிப்பு 

தபரிய பிரமீடின் மிகச் சீரான ஒழுங்கடமப்பின் இரகசியம் கிட்ைத்ெட்ை கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்ைது. 

 கிைாவின் தபரும் பிரமீடு ஏறத்ொழ 4,500 ஆண்டுகளுக்கு முன் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை பிரமீைாகும். 

இது கட்டிைக்கடையின் ெரைாற்றில் ஒரு அருஞ்தசயைாக அல்ைது ஒரு சொைாக தபாற்றப்படுகிறது. 

ெற்தபாழுது ஒரு அகழ்ொராய்ச்சியாளர் எவ்ொறு இந்ெ பிரமீடுகள் புவியில் முக்கிய நான்கு திடச 

புள்ளிகளில் ஒழுங்கடமக்கப்பட்டுள்ளது என்னும் இரகசியத்டெக் கண்டுபிடித்துள்ளார். இெற்கு 

எகிப்தியர்கள் இடையுதிர்காை சமநாடள உபதயாகப்படுத்தி இருக்கைாம் என்றுகருெப்படுகிறது. 

இெற்தகன்று எகிப்தியர்கள் உபதயாகித்ெ முடற மிக துல்லியமானது. 

 இடையுதிர்காைத்தின் சமநாளன்று நிைம் அளப்பெர் ஒரு குச்சிடய புவியில் நட்டு டெத்து அென் 

நிழடை அன்று முழுெதும் அளந்திருக்கிறார். அென் முடிவு நிழலின் தகாைானது சரியாக கிழக்கு தமற்காக 

ெந்துள்ளது. தகாடை நீண்ை பகல் நாளுக்கு பிறகு சரியாக 91 நாட்கடள கணக்கிட்டு இடையுதிர் 

காைசமநாடளக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

சரியான விடைடயத் தெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1. தபருதெடிப்புக் தகாட்பாட்டை முென் முெலில் தெளியிட்ைெர் 

அ) அப்தபஜியார் ெஸ்ைதமய்ட்தைர் 

ஆ) எட்வின் ஹப்ல் 

இ) நிக்தகாைஸ் தகாபர்நிகஸ் 

ஈ) ஆரியபட்ைா 

2. சூரியக் குடும்பத்தில் காடை மற்றும் மாடை நட்சத்திரம் என்று அடழக்கப்படுெது 

அ) புென் 

ஆ) தெள்ளி 

இ) யுதரனஸ் 
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ஈ) சனி 

3. சூரியக்குடும்பத்தில் 30 ெடளயங்களுைன் காணப்படும் தகாள்எது? 

அ) வியாழன் 

ஆ) தசவ்ொய் 

இ) புவி 

ஈ) சனி 

4. புவித் ென்டனத் ொதன ஒரு முடற சுற்றி ெர எடுத்துக் தகாள்ளும் தநரம் 

அ) 23 மணிதநரம், 56 நிமிைங்கள், 4 வினாடிகள் 

ஆ) 27 மணிதநரம், 17 நிமிைங்கள், 2 வினாடிகள் 

இ) 24 மணிதநரம், 56 நிமிைங்கள், 4 வினாடிகள் 

ஈ) 10 மணிதநரம், 7 நிமிைங்கள், 4 வினாடிகள் 

5. காற்று அதிகமாக உள்ள தகாள் எது? 

அ) சனி 

ஆ) தநப்டியூன் 

இ) வியாழன் 

ஈ) தசவ்ொய் 

6. சூரியன் புவிக்கு மிக அருகில் காணப்படும் நாள் 

அ) ெனெரி 3 

ஆ) ெூடை 4 

இ) தசப்ைம்பர் 5 

ஈ) டிசம்பர் 4 

7. 800 ெைக்கில் தகாடை நீண்ை பகல் இரவு நாளன்று பகல் தநரத்தின் காை அளவு 

அ) 18 மணிதநரம் 27 நிமிைங்கள் 

ஆ) 24 மணி (2 மாெங்களுக்கு) 

இ) 24 மணிதநரம் (4 மாெங்களுக்கு) 

ஈ) 24 மணிதநரம் (6 மாெங்களுக்கு) 

8. சூரியன் பூமத்திய தரடகயில் ெடைக்கு தமல் ெந்து இருப்பது தபான்ற இயங்கு தொற்றம் ஆண்டிற்கு 

இரு முடறெருெது. 

அ) டிசம்பர் 22 மற்றும்மார்ச் 21 

ஆ) மார்ச் 21 மற்றும்தசப்ைம்பர் 23 

இ) ெூன் 21 மற்றும்டிசம்பர் 22 
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ஈ) தசப்ைம்பர் 23 மற்றும்டிசம்பர் 22 

9. ெூன் 21இல் சூரிய ஒளிக் கதிர் தசங்குத்ொக விழுெது 

அ) கைகதரடக 

ஆ) மகரதரடக 

இ) பூமத்தியதரடக 

ஈ) ஆர்டிக்ெட்ைம் 

10. பிராொன தீர்க்க தரடக காை மண்ைைத்தின் டமயப்பகுதி இது இடெகளுக்கு இடையில் காணப்படும் 

அ) 7 ½0தமற்குமற்றும் 7 ½0கிழக்கு 

ஆ) 7 ½0தெற்குமற்றும் 7 ½0ெைக்கு 

இ) 17 ½0தமற்குமற்றும் 17 ½0கிழக்கு 

ஈ) 17 ½0தெற்குமற்றும் 17 ½0ெைக்கு 

விடைகள் 

1. அ) அப்தபஜியார் ெஸ்ைதமய்ட்தைர்  2. ஆ) தெள்ளி  3. ஈ) சனி  4. அ) 23 மணி தநரம், 56 நிமிைங்கள், 4 

வினாடிகள்  5. ஆ) தநப்டியூன்  6. அ) ெனெரி 3  7. இ) 24 மணிதநரம் (4 மாெங்களுக்கு)  8. ஆ) மார்ச் 21 

மற்றும்தசப்ைம்பர் 23  9. அ) கைகதரடக  10. அ) 7 ½0தமற்குமற்றும் 7 ½0கிழக்கு  

 

[3] பாடறக்தகாளம் – உள் இயக்கச் தசயல்முடற 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

தைக்சாஸ் (Texas) குன்றில் காணப்படும் மந்திரித்ெ பாடற பை பில்லியன் ெருைங்கள் பழடமயானது. 

ஹொய் தீவுகள் மிகவும் இளம் ைாொவினால் உருொன ஹாட்ஸ்பாட் (Hotspot) ஆக உள்ளது. 

உைகளாவிய ஊடுருெல் தசயற்டகக்தகாள் அடமப்பானது (Global Navigation Satellite System – GNSS) 

புவித் ெட்டு நகர்வின் தெகத்டெ அளக்கிறது. கைைடிப் பரெைானது ஆண்டுக்கு 1 தச.மீட்ைர் முெல் 2 

தச.மீட்ைர் என்ற வீெத்தில் ெை அட்ைாண்டிக் மடைத் தொைர் பகுதியிலும் 15 தச.மீட்ைருக்கு தமல் என்ற 

வீெத்தில் கிழக்கு பசிபிக் ஏற்றம் என்ற இைத்திலும் காணப்படுகிறது. 

அட்ைாண்டிக் தபருங்கைல் ஆண்டிற்கு 1 தச.மீட்ைர் முெல் 10 தச.மீட்ைர் ெடர விரிெடைந்து ெருகிறது. 

ொதைட்டி தபனிதயாப் மண்ைைம் என்பது அமிழும் மண்ைைம் ஆகும். 

தெரிந்து தகாள்தொம் 

2017, நெம்பர் 12 ல் 7.2 ரிக்ைர் அளவிைான நிைநடுக்கம் ஈரான் – ஈராக் எல்டையில் ஏற்பட்ைது. 

பாதிக்கப்பட்ைபகுதிகள்: ஈரான் மற்றும் ஈராக். 

ஆழம்: 19.0 கி.மீ. 

அதிகபட்ச சக்தி : 8 (தீவிரமான) 

பிளவுகள்: அதரபியன் மற்றும் யுதரஷியன் புவித்ெட்டுகள். 

https://www.winmeen.com/book-back-questions-answers-pdf-tamil-english/


Geography                                                                                                                 Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            8 

பாதிக்கப்பட்ைெர்கள்: 630 தபர் மரணமடைந்ெனர். 8,100 க்கும் தமற்பட்தைார் காயமடைந்ெனர். 70,000 

க்கும் தமற்பட்தைார் வீடுகடள இழந்ெனர். 

உைகின் மிக உயர்ந்ெ தசயல்படும் எரிமடையானது, ஈகுதெைாரில் உள்ள ‘தகாட்ைபாக்ஸி’ (Cotapaxi). 

ெகெல் குறிப்பு 

1883ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாெத்தில் தெடித்து சிெறிய கரக்கட்ைாதொ எரிமடை ொன் மனிென் அறிந்ெ 

மிகப் தபரிய எரிமடை தெடிப்பாகும். சுண்ைா நீர் சந்தியில் ொொ மற்றும் சுமத்ரா தீவுகளுக்கிடைதய 

காணப்படும் ஒரு சிறிய எரிமடைத் தீதெ கரகட்ைாதொ ஆகும். இந்தொதனசியாவில் தெடித்ெ இந்ெ 

எரிமடையின் சத்ெத்டெ 4000 கி.மீ தூரத்தில் உள்ள ஆஸ்திதரலியாவில் தகட்க முடிந்ெது. கரக்கட்ைாதொ 

மனிெ ொழிைமாக இல்டைதயனினும், இந்ெ எரிமடை அதிர்வின்காரணமாக 30 மீட்ைர் உயரத்திற்கு தமல் 

எழும்பிய மிகப் தபரிய சுனாமியால் இந்தொதனஷியாவின் கைதைாரப் பகுதிகளில்ெ சித்ெ 36,000 தபர் 

உயிரிக்க தநரிட்ைது. 

சரியான விடைடயத் தெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1. பாடறக்தகாளம் என்ற தசால்டை அறிமுகப்படுத்தியெர். 

அ) ஆல்ப்தரட் தெகனர் 

ஆ) தொதசப்தபரல் 

இ) அதைக்சாண்ைர் ொன்ஹம்தபால்ட் 

ஈ) கியூதெைட்டி 

2. புவி தமதைாட்டின் தமல் பகுதிக்கும் கீழ் பகுதிக்கும் இடைப்பட்ை எல்டை 

அ) குட்ைன் பர்க் எல்டை 

ஆ) தைஹ்மன் எல்டை 

இ) தகான்ராட் எல்டை 

ஈ) தமாதஹாதராவிசிக் எல்டை 

3. கண்ை நகர்வுக் தகாள்டகடய தெளியிட்ைெர் 

அ) தகாபர் 

ஆ) தஹால்ம்ஸ் 

இ) டைைர் 

ஈ) தெகனர் 

4. தெறுபட்ைடெக் கண்ைறி 

அ) யுதரசியன் புவித்ெட்டு 

ஆ) ெைஅதமரிக்க புவித்ெட்டு 

இ) பசிபிக் புவித்ெட்டு 

ஈ) ஆப்பிரிக்கத் ெட்டு 
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5. தகாடுக்கப்பட்டுள்ளெற்றில் ஒன்று உைகின் மிக ஆழமான அகழியாகும். 

அ) மரியானா அகழி 

ஆ) தசண்ட்விச் அகழி 

இ) பியூர்ட்தைாரிக்தகா அகழி 

ஈ) சுண்ைா அகழி 

6. இவ்ெடக மடிப்பில் ஒரு மடிப்புக்களால் மற்தறான்டற விை தசங்குத்ொக இருக்கிறது. 

அ) சமச்சீர் மடிப்பு 

ஆ) சமச்சீரற்ற மடிப்பு 

இ) ெடைகீழ் மடிப்பு 

ஈ) படிந்ெ மடிப்பு 

7. உைகின் மிக நீளமான பிளவுப் பள்ளத்ொக்கு 

அ) நர்மொ பிளவுப்பள்ளத்ொக்கு 

ஆ) ஆப்பிரிக்கப் பள்ளத்ொக்கு 

இ) டெக்கால் பிளவு ப்பள்ளத்ொக்கு 

ஈ) டரன் பிளவுப் பள்ளத்ொக்கு 

8. கீழ்க்கண்ைெற்றில் ஒன்று புவி தமற்பரப்பில் ஏற்படும் நிைநடுக்கத்தில் 68 செவீெத்டெக் தகாண்டுள்ளது. 

அ) மத்திய ெடரக்கைல் – இமாையப் பகுதி 

ஆ) பசிபிக் ெடளயப் பகுதி 

இ) மத்திய அட்ைாண்டிக் பகுதி 

ஈ) ஆப்பிரிக்க பிளவுப் பள்ளத்ொக்கு பகுதி 

9. தகாடுக்கப்பட்டுள்ளெற்றில் உைகின் மிக உயரமான தசயல்படும் எரிமடை 

அ) தெசுவியஸ் எரிமடை 

ஆ) ஸ்ட்ராம்தபாலி எரிமடை 

இ) தகாட்ைபாக்சி எரிமடை 

ஈ) கரக்கட்ைாதொ எரிமடை 

10. புவியின் உள் பகுதியில் காணப்படும் ெகடு தபான்ற திைமாக்கப்பட்ை கிடைமட்ை ைாொ என்பது 

அ) டைக் 

ஆ) பாத்தொலித் 

இ) சில் 

ஈ) ைாக்தகாலித் 

விடைகள் 
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1. ஆ) தொதசப்தபரல்  2.இ) தகான்ராட்எல்டை  3. ஈ) தெகனர்  4.இ) பசிபிக் புவித்ெட்டு  5. அ) மரியானா 

அகழி  6. ஆ) சமச்சீரற்ற மடிப்பு  7. ஆ) ஆப்பிரிக்கப் பள்ளத்ொக்கு  8. ஆ) பசிபிக் ெடளயப்பகுதி  9. இ) 

தகாட்ைபாக்சி எரிமடை  10.இ) சில் 

 

[4] பாடறக்தகாளம் – தெளி இயக்கச் தசயல் முடறகள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

தெனிசுைாவில் உள்ள ஏஞ்சல் (Angel falls, 979 மீட்ைர்) நீர் வீழ்ச்சி உைகின் மிக உயரமான நீர் 

வீழ்ச்சியாகும். 

உைகின் மிகப் தபரிய பனியாறு அண்ைார்டிக்காவில் உள்ள ைதைம்பார்ட் (Lambert) பனியாறாகும். இது 96 

கி.மீ அகைமும், 435 கி.மீ நீளமும் 2500 மீட்ைர் ஆழமும் தகாண்ைது. 

தெரிந்து தெளிதொம் 

ஆந்திர மாநிைம் கைப்பா மாெட்ைத்தில் உள்ள கண்டி தகாட்ைா கண்டணக் கெரும் பள்ளத்ொக்குக்கு தபயர் 

தபானொகும். இந்ெ பள்ளத்ொக்கு எரிமடை ெழிதய ஓடும் தபன்னாரால் தொற்றுவிக்கப்பட்ைது. 

இயற்டகயின் கட்டிைக்கடையான இந்ெ அழகான நிைத்தொற்றம் இந்தியாவின் மடறக்கப்பட்ை கிராண்ட் 

பள்ளத்ொக்கு என அறியப்படுகிறது. இந்ெ பள்ளத்ொக்கின் தமல் சிறப்பு ொய்ந்ெ கண்டி தகாட்ைா தகாட்டை 

கம்பீரமாக அடமந்துள்ளது. இங்கு அடமந்துள்ள தபைம் குடக இந்தியாவின் இரண்ைாெது தபரிய குடக 

அடமப்பாகும். உண்டமயில் இந்ெ குடகயின் கசிதுளிப் படிவு மற்றும் கசித்துளி வீழ் தொற்றத்தின் 

படிகக்கல் பதிவுகடள புவியியல் அறிஞர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். கண்டிதகாட்ைா தகாட்டைக்கு அருகில் 

அடமந்துள்ள சிறப்பு ொய்ந்ெ ஒரு ஏரி அரசர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணதெெராயரால் உருொக்கப்பட்ைொக 

நம்பப்படுகிறது. 

ெகெல் குறிப்பு 

கைற்கடர: (Sea shore) கைல் நீரின் ொழ் ஓெத்திற்கும் உயர் ஓெத்திற்கும் இடைப்பட்ை நிைப் பகுதிதய 

கைற்கடர எனப்படும். 

கடரதயாரம் (Shore line) நிைத்திற்கும், கைல் நீரிற்கும் இடையில் உள்ள எல்டைதய கடரதயாரம் ஆகும். 

பின் கைற்கடர: (Back Shore) ஓங்கலின் அடிொரத்திற்கு அடுத்துள்ள கைல் அதிதெக அடைகளினால் 

அதிகம் ொக்கப்படும் கைற்கடரப் பகுதிபின் கைற்கடர எனப்படும். 

முன் கைற்கடர : (Fore shore) புயல் இல்ைாெ சூழலில் அடையின் ொக்கத்திற்குட்பட்ை கைற்கடரயின் பகுதி 

முன் கைற்கடர எனப்படும். 

கைற்கடர விைகிய பகுதி : (Off shore) கண்ைத் திட்டின் ஆழமில்ைாப் பகுதி ‘கைற்கடர விைகிய பகுதி’ 

எனப்படும். 

கைற்கடர எல்டை: (Coast line) கைலும் கடரயும் சந்திக்கும் எல்டை கைற்கடர எல்டை எனப்படுகிறது. 

அடை தமாெல் : (Swash) கைல் அடைகள் கைற்கடரடய தமாதி ஈரமாக்கும் பகுதி. 

சரியான விடைடயத் தெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1. பின்ெருெனெற்றில் எது தெதியியல் சிடெவு? 

அ) பரப்பு விரிசல் 
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ஆ) உடறபனி உடைப்பு 

இ) கார்பதனற்றம் 

ஈ) தெப்பம் விரிெடைெல் 

2. கிராடனட் பாடறயில் உள்ள தபல்ஸ்பர் களிமண் ஆக மாறுெல் __________ ஆகும். 

அ) ஆக்ஸிகரணம் 

ஆ) கார்பதனற்றம் 

இ) கடரசல் 

ஈ) நீராற்பகுப்பு 

3. ெமிழ்நாட்டில் எந்ெ மாெட்ைத்தில் நிைச்சரிவு அதிகமாக உள்ளது. 

அ) நீைகிரி 

ஆ) ஈதராடு 

இ) ெர்மபுரி 

ஈ) தகாயம்புத்தூர் 

4. நீர் சுழன்று நீர் வீழ்ச்சிக் குளத்தில் விழுெடெ __________ என்கிதறாம். 

அ) நீர் வீழ்ச்சிக் குளம் 

ஆ) நீண்ை பள்ளம் 

இ) துள்ளல் அருவி 

ஈ) நீர் சுழி 

5. ஆற்றின் ெடளவு மற்றும் தநளிடெ _________ என்கிதறாம். 

அ) குருட்டு ஆறு 

ஆ) தெள்ளச் சமதெளி 

இ) மியாண்ைர் 

ஈ) உயரடண 

6. ெடளந்ெ ெடிெ குவிந்ெ எல்டைகடளக் தகாண்டு கைடை தநாக்கிக் காணப்படும் தைல்ைாக்கள் 

______________ 

அ) வில் ெடிெ தைல்ைா 

ஆ) விடுபட்ை தைல்ைா 

இ) பறடெ பாெ தைல்ைா 

ஈ) அரிமானத் துண்டிப்பு தைல்ைா 

7. தகாள்ளிைம் ஆறு எந்ெ ஆற்றின் கிடளயாறு 

அ) பொனி ஆறு 
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ஆ) பாைாறு 

இ) தபன்னாறு 

ஈ) காவிரி ஆறு 

8. மடைத்தொைர் பனியாறுகளால் அரிக்கப்பட்டு ஏற்படும் அடர அரங்க ெடிவிைான ெட்ை குழிந்ெ 

நிைத்தொற்றம் ___________ ஆகும். 

அ) தசங்குத்து முகடுகள் 

ஆ) சர்க் 

இ) தகாம்பு 

ஈ) பியர்டு 

9. சுண்ணாம்புக் கற்கள் கடரெலினால் முழுெதும் அகற்றப்பட்டு அவ்விைத்தில் ஒழுங்கற்ற பள்ளங்கள் 

மற்றும் முகடுகள் தொன்றுெடெ ________ எனப்படும். 

அ) ைாப்பிஸ் 

ஆ) தபால்தெ 

இ) குடக 

ஈ) ெனிதநடும்பாடற 

10. கைல் ெடளவுகள் உடைந்து பின்ெருெனெற்றில் எது உருொகும்? 

அ) கைல் தூண் 

ஆ) கைல் குடக 

இ) ஊது துடள 

ஈ) அடை அரிதமடை 

விடைகள் 

1. இ) கார்பதனற்றம்  2. ஈ) நீராற்பகுப்பு  3. அ) நீைகிரி  4. ஈ) நீர்சுழி  5. இ) மியாண்ைர்  6. அ) வில் ெடிெ 

தைல்ைா  7. ஈ) காவிரி ஆறு  8. ஆ) சர்க்  9. அ) ைாப்பிஸ்  10. அ) கைல் தூண் 

 

[5] நீர்க்தகாளம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

உைகில் 263 ஆறுகள் சர்ெதெச அரசியல் எல்டைகடளக் கைந்து தசல்கின்றன அல்ைது எல்டைகளாக 

அடமந்துள்ளன. 

நம் நாட்டில் தெசிய நீர் ெள ெகெல் தொகுதியானது (India-WRIS) ெகெல் தொகுப்பு ஒன்டற ெயாரித்து 

அெடன ெடைத்ெளம் மூைம் தபறக்கூடிய நீர் ெள ெகெல்கடள ெரெல்ை ஒரு தொகுதியாக தசயல்பாட்டில் 

உள்ளது. அதில் நாட்டில் நீர் ெளம் பற்றிய அடனத்து புள்ளி விெரங்கடளயும், ெகெல்கடளயும் கீதழ உள்ள 

இடணயெள முகெரியிலிருந்து தபாதுமக்கள் தெரிந்து தகாள்ளைாம். India – WRIS Web GIS portal. 
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சுமத்திரா தீவிலுள்ள தைாபா ஏரியானது உைகின் மிகப்தபரிய மறு எழுச்சி தபற்ற எரிமடை ொயாகும் 

(caldera). ராெஸ்ொனில் உள்ள சாம்பார் ஏரி இந்தியாவின் மிகப்தபரிய உெர் நீர் ஏரியாகும். பின்ைாந்து 

“ஆயிரம்ஏரிகளின்நாடு” என அடழக்கப்படுகிறது. 

உெர் நீர் ஊடுருெல் 

கைற்கடரதயாரங்களில் உள்ள நீர்க்தகாள்படுடகயில் காணப்படும் அதிகபட்ச நிைத்ெடி நீடர அளவுக்கு 

அதிகமாக தெளிக் தகாணர்ந்ொல் கைல் நீர் அந்ெ தபாடறயிைங்கடள நிரப்ப கைல் நீர் உட்புகுந்து விடுகின்ற 

நிகழ்டெ உெர் நீர் ஊடுருெல் என்கிதறாம். 

ெளிமண்ைைத்தில் ஏற்படும் கார்பன் சுழற்சியில் கார்படன விடுவிப்பது பனிக்தகாளதமயாகும். திை 

நிடையில் பனியில் உடறந்துள்ள கார்பன் பனி உருகும் தபாது தெளிதயற்றப்படுகிறது. 

தபருங்கைல்களுக்கும் ொழ்க்டக சுழற்சி உண்டு. இது வில்சன் சுழற்சி எனப்படும். 

நிைத்தினால் பகுதியாக சூழப்பைட்ைக் கைல்களில் அென் கைைடி நிைத்தொற்றங்கள், கைைடி 

மடைத்தொைர்கள், ஆழம் குடறொன நீர்பகுதி ஆகியடெ பிறக்கைல் நீர் எளிதில் கைப்படெத் ெடுக்கிறது. 

எடுத்துக்காட்ைாக, தசங்கைலில் 1,800 மீட்ைர் ஆழத்தில் உள்ள நீரின் தெப்பநிடை அதெ ஆழத்தில் உள்ள 

இந்தியப் தபருங்கைல் நீரின் தெப்பநிடைடயக் காட்டிலும் அதிகம். 

உப்பு தசகரித்ெலில் மரத்ொைான நீண்ை டகப்பிடியும், பற்களும் தகாண்ை பழங்காைக் கருவி 

பயன்படுத்ெப்படுகிறது. இெற்கு உப்புொரி என்று தபயர். 

சர்ெதெச கால்நிடைக்கணிப்பு ஆய்வு டமயம் எல்நிதனா நிகழ்வுகடளக் கணித்து முன்னறிவிப்புத் 

ெருகிறது. எல்நிதனா உைக தெப்பமயமாெல் ஏற்பைக் காரணமாக அடமெதுைன் எல்நிதனா நிகழ்வுகடள 

அதிகரிக்கிறது என அறிவியல் அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர். 

ெகெல் குறிப்பு 

டி.எம்.சி என்பது one Thousand Million Cubic Feet என்பென் சுருக்கம் ஆகும். இது ஆயிரம் மில்லியன் கன 

அடி நீர் என்பொகும் (1,000,000,000 = 1 பில்லியன்). இது இந்தியாவில் நீர்தெக்கங்கள் அல்ைது ஆறுகளில் 

உள்ள நீரின் கன அளடெக் குறிக்கும் அைகாகும். 

தெப்பமான புவியிடைக் தகாட்டுக்கருகில் அடமந்துள்ள கிளிமஞ்சாதரா மடை (5895 மீ ,ொன்சானியா, 

ஆப்பிரிக்கா) நிரந்ெர பணிப்படிடெக் தகாண்டுள்ளது. 

சராசரி கைல் மட்ைம் (Mean Sea Level) என்பது எல்ைா ஓெ நிடைகளுக்கான கைல் தமற்பரப்பின் சராசரி 

உயரமாகும். கைல் நீர் மட்ைத்டெ அடிப்படையாகக் தகாண்டு புவி நிைத்தொற்றத்தின் உயரமும், கைைடி 

நிைத்தொற்றத்தின் ஆழமும் கணக்கிைப்படுகிறது. 

எகிப்தில் உள்ள சூயஸ் கால்ொய் தசயற்டகயான கைல் நீர் மட்ை நீர் ெழிப்பாடெ. சூயஸ் கால்ொய் 

மத்தியத்ெடரக்கைடையும் தசங்கைடையும் இடணக்கிறது. இது முடறப்படி நெம்பர் 17ந் தெதி 1869 அன்று 

திறக்கப்பட்ைது. 

சர்ெதெச நீர்ப்பரப்பு சார் அடமப்பு என்பது (International Hydrographic Organisation) உைக 

நாடுகளுக்கிடைதயயான அரசாங்க அடமப்பாகும். இது உைக கைல்கள், தபருங்கைல்கள் மற்றும் அடனத்து 

நீர்ெழிப்பாடெகடளயும் அளடெ தசய்து ெடரபைங்கள் ெடரந்து ெருகின்றது. 

ஒரு கைல் டமல் (Nautical mile) என்பது புவியின் சுற்றளடெ டெத்து கணக்கிைப்படுகிறது. இது 

அட்சதரடகயின் ஒரு நிமிைத்திற்கு சமமானது. ஒரு கைல் டமல் என்பது கைலில் தொடைடெ அளக்கப் 
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பயன்படும் அைகாகும். அொெது ஒரு கைல் டமல் என்பது 1852 மீட்ைருக்கு சமமாகும். கைல் பயண 

ெடரபைங்களில் கைல் டமல்கள் என்ற அைகு பயன்படுத்ெப்படுகிறது. 

இந்திய தெசிய தபருங்கைல் ெகெல் தசடெடமயமானது (INCOIS) ென் கைல்சார் தசயற்டகதகாளின் 

தொடை நுண்ணுணர்டெ பயன்படுத்தி கைலின் தமல்மட்ை தெப்பத்டெ உணர்ந்து எந்ெ இைத்தில் 

மீன்ெளம் திரண்டு காணப்படுகிறது என்ற ெகெல் தசடெடய ெருகிறது.  மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முடற 

ஒவ்தொரு இந்திய கைற்கடரதயார பிரதெசத்தின் கைங்கடர விளக்கம் அருதக அந்ெந்ெ ெட்ைார தமாழியில் 

மீன் அதிகம் கிடைக்க சாத்தியமான மண்ைைங்கள் பற்றி தெரிவிக்கின்றது. 

கைல் நீரின் ஆழம் பாதொம் (fathom) என்ற அைகில் அளக்கப்படுகிறது. ஒரு பாதொம் என்பது 6 அடி அல்ைது 

1.8 மீட்ைருக்கு சமம். 

ஒதர அளவு உெர்ப்பியம் தகாண்ை பகுதிகடள இடணக்கும் கற்படனக் தகாட்டிற்கு ‘சம 

உெர்ப்பியக்தகாடு’ (isohaline) என்று தபயர். 

சாக்கைலில் காணப்படும் உப்பின் அளவு மற்ற கைல்கதளாடு ஒப்பிடும்தபாது 8.6 மைங்கு அதிகமாகும். 

சாக்கைல் கைல் மட்ைத்திலிருந்து 423 மீட்ைர் ொழ்ொக அடமந்துள்ளது. இது நிைப்பரப்பின் மிகத் ொழ்ொன 

பகுதியாகும். இக்கைல் 377 மீட்ைர் ஆழமுடையது. இக்கைலின் அதிக உெர்ப்பியம் காரணமாக 

மனிெர்களால் இென் மீது மிெக்க முடிகிறது. அதிக உெர்ப்பியம் காரணமாக உயிரினங்கள் ஏதுமில்ைாெ 

கைைாகக் காணப்படுகிறது. 

கப்பல் நங்கூரமிட்டு நிறுத்ெப்படும் நீர்ப்பகுதி துடறமுகம் (Harbour) ஆகும். 

ஒரு கிறிஸ்துமஸ் சமயத்தில் முென் முெைாக எல்நிதனா காைநிடை பற்றி அறிந்ெொல் தபரு நாட்டின் 

மீனெர்கள் ஆண் குழந்டெ (அல்ைது) குழந்டெ இதயசு என்று எல்நிதனாவிற்கும், தபண் குழந்டெ என்று 

ைாநினாவிற்கும் தபயர் டெத்ெனர். 

தெரிந்து தகாள்தொம் 

சர்தகதசா கைல் (நிை எல்டையில்ைா கைல்) 

 சர்தகதசா கைல் ெை அட்ைாண்டிக் தபருங்கைலின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பரப்டப 

ஆக்கிரமித்துள்ளது. இது எழுநூறு டமல் அகைம் முெல் இரண்ைாயிரம் டமல்கள் நீளத்திற்கும் பரவியுள்ளது. 

ென்டன சுற்றிலும் நிைப்பகுதிதய இல்ைாெ ஒரு கைல் சர்தகதசா கைைாகும். இந்ெ கைல் பரப்பு முழுெதும் 

சர்தகசம் என்ற பழுப்பு பச்டச நிற கைற்பாடிகளால் மூைப்பட்டு காணப்படுெொல் சர்தகதசா கைல் என்று 

அடழக்கப்படுகிறது. இக்கைல் நான்கு புறத்திலும் கைல் நீதராட்ைங்களால் மட்டும் சூழப்பட்டு ஒரு 

எல்டைக்குள் அடமந்து காணப்படுகிறது. அொெது ெை அட்ைாண்டிக் துடண அயன மண்ைை 

தபருங்கைல்சூழல் (Gye) நடுதெ காணப்படுகிறது. ெைக்கில் ெை அட்ைாண்டிக் நீதராட்ைமும், கிழக்கில் 

கானரீஸ் நீதராட்ைமும், தெற்கில் ெை அட்ைாண்டிக் புவிடைக்தகாட்டு நீதராட்ைமும் எல்டைகளாக அடமந்து 

உள்ளது. எனதெ இந்ெ பகுதி எல்டை நீதராட்ைங்கள் எனப்படுகிறது. எனதெ சர்தகதசா கைல் ஒரு 

சக்திொய்ந்ெ எல்டைகடளக் தகாண்டுள்ளது என்றால் மிடகயில்டை. 

சரியானவிடைடயத் தெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1. கங்டகயாறு எங்கிருந்து உற்பத்தியாகிறது? 

அ) பனியாறு 

ஆ) ஊற்று 
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இ) ஏரி 

ஈ) நீர்தகாள்படுடக 

2. நீடர ென்னுள் ஊடுருவி தெக்கி டெத்து தெளிதயற்றும் திறன் தகாண்ை பாடறப் பகுதிடய 

____________ என அடழக்கிதறாம். 

அ) நிைத்ெடி நீர் 

ஆ) பூரிெ நிடை மண்ைைம் 

இ) பாடற 

ஈ) நீர்தகாள்படுடக 

3. பனியாற்றிலிருந்தொ, பனித் ெட்டிலிருந்தொ உடைந்து விழுந்து கைலில் மிெக்கும் பனிடய 

____________ என்கிதறாம். 

அ) பனித் திட்டு 

ஆ) பனிப் பூகம்பம் 

இ) பனி மிெடெ 

ஈ) பனிப் பாடற 

4. இடளய தபருங்கைல் எனப்படும் தபருங்கைல் ____________ 

அ) இந்திய தபருங்கைல் 

ஆ) தென் தபருங்கைல் 

இ) ஆர்டிக் தபருங்கைல் 

ஈ) அட்ைாண்டிக் தபருங்கைல் 

5. மத்திய தபருங்கைல் குன்றுகள் __________ ெட்டு எல்டையில் அடமந்துள்ளது. 

அ) விைகும் எல்டை 

ஆ) குவியும் எல்டை 

இ) பக்கொட்டு எல்டை 

ஈ) அமிழும் எல்டை 

6. புவியிடைக் தகாட்டுக்கு அருகில் காணப்படும் கைற் தமற்பரப்பு தெப்பநிடைடய விை அென் _______ 

பகுதியில் ொன் தெப்பநிடை மிகவும் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. 

அ) தெற்கில் 

ஆ) தென் கிழக்கில் 

இ) ெை கிழக்கில் 

ஈ) ெைக்கில் 

7. கல்ப் நீதராட்ைமும் ைாபரைார் நீதராட்ைமும் சந்திக்குமிைத்தில் ___________ மீன் பிடித்ெளம் 

அடமந்துள்ளது. 
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அ) ைாகர் திட்டு 

ஆ) கிராண்ட் திட்டு 

இ) ரீட் திட்டு 

ஈ) தபட்தரா திட்டு 

8. ஓெங்கள் உருொெெற்கான காரணம் __________ 

அ) புவியின் சுழற்சி 

ஆ) சூரியன் சந்திரனுக்கிடைதயயான ஈர்ப்புவிடச 

இ) தகாள் காற்றுகள் 

ஈ) புவி சூரியடன ெைம்ெருெல் 

9. _____________ ஒரு தெப்ப நீதராட்ைமாகும். 

அ) ைாபரைார் நீதராட்ைம் 

ஆ) கல்ப் நீதராட்ைம் 

இ) ஒயாஷிதயா நீதராட்ைம் 

ஈ) துருெச்சுற்று காற்றியியக்க நீதராட்ைம் 

10. அடனத்து பக்கங்களிலும் நீரால் சூழப்பட்ை ஒதர கைல் ___________ 

அ) சாக்கைல் 

ஆ) சர்காதசா கைல் 

இ) தென் சீனக் கைல் 

ஈ) ஏரல் கைல் 

விடைகள் 

1. அ) பனியாறு  2. ஈ) நீர் தகாள் படுடக  3. இ) பனி மிெடெ  4. ஆ) தென் தபருங்கைல்  5. அ) விைகும் 

எல்டை  6. இ) ெை கிழக்கில்  7. ஆ) கிராண்ட் திட்டு  8. ஆ) சூரியன் சந்திரனுக்கிடைதயயான ஈர்ப்புவிடச  

9. ஆ) கல்ப் நீதராட்ைம்  10. ஆ) சர்காதசா கைல் 

 

[6] ெளிமண்ைைம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ைாப்ைன் அைகு  (DU) என்பது தமாத்ெ ஓதசானின் அளவீடு ஆகும். 

சூரியக் கதிர்வீச்சு புவிடய ெந்ெடைய சராசரியாக எடுத்துக் தகாள்ளும் தநரம் 8 நிமிைம் 20 வினாடிகள் 

ஆகும். 

புவி தமற்பரப்பினால் பிரதிபலிக்கப்படும் சூரியக் கதிர்வீசலின் அளடெ ஒளி திருப்புத் திறன் (Albedo) 

என்கிதறாம். காடுகளுைன் ஒப்பிடும் தபாது பனி அதிகளவு ஒளி திருப்புத் திறடனக் தகாண்டுள்ளது. 

ஆண்டு தெப்பநிடை (Annual Temperature): ஒரு பகுதியின் ஒரு ெருைத்தின் சராசரி தெப்பநிடை 
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ஆண்டு சராசரி தெப்பநிடை (Mean Annual Temperature): ஒரு பகுதியின் 30 ஆண்டு காை 

தெப்பநிடையின் சராசரி 

தெப்பநிடையின் வீச்சு (Rage of Temperature): ஒரு பகுதியின் அதிகபட்ச தெப்பநிடைக்கும் 

குடறந்ெபட்ச தெப்பநிடைக்கும் இடைதய உள்ள தெறுபாடு. 

ஆண்டு தெப்பநிடை வீச்சு (Annual Range of Temparature): ஒரு பகுதியின் ஒரு ெருைத்தின் 

அதிகபட்ச தெப்பநிடைக்கும் குடறந்ெபட்ச தெப்பநிடைக்கும் இடைதய உள்ள தெறுபாடு 

தினசரி தெப்பநிடை வீச்சு (Diurnal Range Of Temperature): ஒரு பகுதியின் ஒரு நாளின் அதிகபட்ச 

தெப்பநிடைக்கும் குடறந்ெபட்ச தெப்பநிடைக்கும் இடைதய உள்ள தெறுபாடு 

சராசரி கைல் மட்ை உயரத்தில் உள்ள சம அழுத்ெப் பகுதிகடள இடணக்கும் கற்படனக் தகாட்டிற்கு சம 

அழுத்ெக்தகாடு (Isobar) என்று தபயர். 

புவியின் தென் தகாளத்தில் 400தெற்கு முெல் 600தெற்கு ெடர தபருங்கைல் பரந்து விரிந்துள்ளது. இெனால் 

தமற்கத்திய காற்றுகள் தொைர்ந்து ெலிடமயானொக இருக்கும். எனதெ இப்பகுதி உறுமும் நாற்பது, சீறும் 

ஐம்பது மற்றும் கீச்சிடும் அறுபது என கப்பதைாட்டிகளால் (Sailors) அடழக்கபடுகின்றன. 

காற்று அடமப்பு தமதை குறிப்பிட்ை பருெக்காற்று இயல்புகடள ஒரு பருெத்திலும் மற்தறாரு பருெத்தில் 

ஏொெது ஒரு இயல்பு இல்ைாமலும் இருக்குமானால் அக்காற்று அடமப்டபப் தபாலி பருெகாற்று (Pseudo 

Monsoon) என அடழக்கிதறாம். இெடன தபாய் பருெக்காற்று (False Monsoon) அல்ைது பருெக்காற்று 

மாதிரி (Monsoon Tendency) என தெறு தபயரால் அடழக்கிதறாம். 

கைல் காற்றும், நிைக் காற்றும் கைதைாரத்தில் பைகுப் தபாக்குெரத்திற்குப் தபரிதும் உெவுெொல் 

மீனெர்களின் தினசரி நைெடிக்டகக்கு உறுதுடணயாகிறது. மீனெர்கள் அதிகாடையில் கைலுக்குள் மீன் 

பிடிக்கச் தசல்ை நிைக்காற்றும், மாடையில் கடரக்குத் திரும்ப கைற்காற்றும் உெவுகின்றன. 

மடைக்காற்றும், பள்ளத்ொக்குக்காற்றும் மடை உச்சி மற்றும் பள்ளத்ொக்குப் பகுதிகளின் ொனிடைடய 

தபரிதும் பாதிக்கிறது. மடைஉச்சிடயகாடையிலும், பள்ளத்ொக்டகமாடையிலும், தெளிொகக் காண 

முடிகிறது. ஆனால் மடை உச்சியானது மாடை தெடளயில் தமதை உயரும் பள்ளத்ொக்கு காற்றினால் 

உருொன தமகங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. பள்ளத்ொக்கனது, அதிகாடையில் கீழிறங்கும் 

மடைக்காற்றினால் உருொன தமகங்களால் சூழப்பட்டிருக்கும். இம்தமகங்கள் சிை தநரங்களில் மூடுபனி 

என அடழக்கப்படுகிறது. இந்ெ மூடுபனி ஏதமன் தபான்ற ெறண்ை பகுதிகளில் விெசாயம் தசய்ய தபரிதும் 

பயன்படுகிறது. 

தெட் காற்றுகளின் அடை அடையான ெடிெத்திற்கு ‘ராஸ்பி அடைகள்’ (Rossby waves) எனப் தபயர். 

தெட்காற்றுகள், இரண்ைாெது உைகப் தபாரின் தபாது தெட் விமானிகள் அதிக உயரத்தில் உணர்ந்ெ 

ெலிடமயான காற்றின் எதிர் விடசயின் விடளடெக் தகாண்டு கண்ைறியப்பட்ைது. 

ஈரப்பெமானி (Hygrometer) ஒரு பகுதியில் உள்ள சார்பு ஈரப்பெத்டெ அளக்க உெவுகிறது. 

மடைத்ெடை மடழ முடறயில் உயரம் அதிகரிக்கும் தபாது மடழப்தபாழிவும் அதிகரிக்கிறது. அதிகமான 

மடழ தபய்யும் உயரமான பகுதி அதிக மடழதகாடு எனப்படும். இக்தகாட்டிற்கு தமல் ஈரப்பெம் குடறய 

தொைங்குெொல் மடழயானது உயரம் அதிகரிக்கும் தபாது குடறகிறது. இந்ெ நிடை மடழயின் 

ெடைகீழ்நிடை எனப்படும். ஒரு புள்ளியில் காற்றில் உள்ள ஈரப்பெத்தின் அளவு குடறயும் முன்னர் எங்கு 

அதிக மடழப்தபாழிடெ ஏற்படுத்துகிறதொ அெடன “அதிகபட்ச மடழக்தகாடு” என அடழக்கிதறாம். 
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இந்ெநிடையில் உயரத்திற்கு ஏற்ப குடறகின்ற மடழப் தபாழிடெ “மடழப் தபாழிவின் ெடைகீழ் மாற்றம்” 

(Inversion of rainfall) என அடழக்கிதறாம். 

குறிப்பிட்ை காை இடைதெளியில் ஒதர அளவு மடழ தபய்யும் பகுதிகடள இடணக்கும் கற்படனக் தகாடு 

சமமடழக்தகாடு (Isohyets) எனப்படும். இந்ெக் தகாடு உள்ள ெடரபைத்டெ சமமடழக்தகாடு நிைெடரபைம் 

(Isohyetal line map) என அடழக்கிதறாம். 

மிக ெறண்ை பகுதியில் மடழத் துளியானது ெடரப்பகுதிடய ெந்ெடைெெற்கு முன்தப ஆவியாகி விடுகிறது. 

தமகங்களின் தெறுபட்ைப்பகுதிகளின் தெறுபட்ை மின்னூட்ை சக்தியால் மின்னல் மற்றும் இடி ஏற்படுகிறது. 

தமகத்தின் தமல் பகுதி தநர் மின்னூட்ைத்டெயும் அென் கீழ் பகுதி எதிர் மின்னூட்ைத்டெயும் தபறுகிறது. 

இந்ெ தெறுபாடு தபரிய அளவில் தொன்றி மின்னல் உருொகிறது. தமகத்திற்கும் புவியின் தமற்பரப்பிற்கும் 

இடைதய உள்ள தெறுபட்ை மின்னூட்ைம் காரணமாக மின்னல் உருொகிறது. 

 இடி (Thunder) தெப்பமான காற்று தெகமாக விரிெடைந்து சுருங்குெொல் மின்னடைத் தொைர்ந்து 

இடி உருொகிறது. 

சம தமகக் தகாடுகள் – ஒதர அளவு தமகங்கள் உள்ள பகுதிகடள இடணக்கும் கற்படனக் தகாட்டிற்கு சம 

தமகக் தகாடுகள் (Isonephs) என்று தபயர். 

அதி தெக சூறாெளியின் உருொக்கம் 

1. மிக அதிக தநரம் தபருங்கைல் தெப்ப நீரின் தமல் இருக்கும் அல்ைது தநடுந்தொடைவு பயணம் தசய்யும் 

குடறந்ெ காற்றழுத்ெப் பகுதி 

2. தெட் காற்றின் உந்துெைால் ஏற்படும் மிக அதிதெக சுழற்சி. 

தெரிந்து தெளிதொம் 

“நீங்கள் எங்கும் கண்டிராெ ஒரு விெமான மடழ இது. நாங்கள் தெறுமதன நான்கு அடித் 

தொடைவிதைதய பார்க்க முடிந்ெது. எங்களால் தமகத்டெத் தொைவும், உணரவும் மற்றும் சுடெக்கவும் 

முடிந்ெது” என ஓர் உள்ளூர் ொசி கூறினார். ஆமாம், அது 1000 வீடுகளுைன் தமகாையாவின் கிழக்கு காசி 

குன்றில் அடமந்துள்ள மாசின்றம் என்னும் இைம். இது உைகின் மிக அதிகமாக மடழ தபறும் இைம் என்ற 

கின்னஸ் சாெடனடயக் தகாண்டுள்ளது. கின்னஸ் இடணயெள ெகெலின் படி இந்ெ இைத்தின் ஆண்டு 

சராசரி மடழயளவு 11,861 மி.மீ ஆகும். ஆனாலும், இந்ெ சுண்ணாம்பு பீைபூமி மடழ நீடர 

உள்ொங்குெதில்டை. எனதெ, காடுகள் அரிொகதெ காணப்படுகிறது. மண் அரிப்பு அதிகம் ஏற்படுகிறது. 

தபய்யும் மடழ எல்ைாம் ெங்கதெசத்திற்கு தசல்கிறது. உைகின் மிக அதிக மடழ தபறும் இந்ெ பகுதி 

பருெமடழ முடிந்ெவுைன் தீவிர ெண்ணீர்க் கட்டுப்பாட்டில் சிக்கிக் தகாள்கிறது. ஆகதெ, உைகின் மிக அதிக 

மடழ தபறும் மாசின்றம் உைகின் அதிக மடழ தபறும் பாடைெனம் (Wettest Desert) என மக்களால் 

அடழக்கப்படுகிறது. 

தகாரியாலிஸ் விடளவு (Coriolis Effect) 

புவியின் சுழற்சியானது புவிதமற்பரப்பில் நகரும் தபாருட்களின் மீது ொக்கத்டெ ஏற்படுத்துகிறது. 

ெடையின்றி நகரும் தபாருட்கள் புவியின் சுழற்சியினால் தநர்தகாட்டில் பயணிப்பது இல்டை. அடெ 

ெைதகாளத்தில் ெைப்புறமாகவும், தென்தகாளத்தில் இைப்புறமாகவும் நகரும். 

 ெைதகாளத்தில் மணிக்கு 95 கி.மீதெகத்தில் தநர்தகாட்டில் தசல்லும் ஒருொகனத்தின் 

சக்கரத்திற்கும் புவித்ெடரக்கும் இடைதய உராய்வு இல்டைதயன்றால் ெைப்புறமாகத்திரும்பும். 
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இந்ெொக்கம் தகாரியாலிஸ் விடளவு எனப்படும். இந்ெ விடளடெ கண்ைறிந்ெெர் G.G.தகாரியாலிஸ். 

இென்காரணமாகதெ தசயற்டகக்தகாள் ஏவும் ெைங்கள் கிழக்குக்கைற்கடரப்பகுதிகளில் 

அடமக்கப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்ைாக, ஸ்ரீஹரிதகாட்ைா (இந்தியா), பிதரஞ்ச்கயானா (பிரான்ஸ்). 

ெகெல் துளிகள் 

அமிை மடழ (Acid Rain) 

அமிை மடழ என்பது ெழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக அளவிைான டஹட்ரென் அணுக்கடள தகாண்டுள்ள 

அமிைம் நிடறந்ெ மடழயாகும். இது எரிமடையில் இருந்து தெளிெரும் ொயு மற்றும் மனிெ 

நைெடிக்டகயால் தெளிெரும் சல்பர் டை ஆக்டைடு, டநட்ரென் ஆக்டைடு தபான்ற தசர்மங்களின் 

இரசாயன எதிர்விடனயால் ஏற்படுகிறது. இந்ெ தசர்மங்கள் ெளிமண்ைைத்தில் மிக அதிகமாக உயர்ந்து 

அடெ நீர் உறிஞ்சும் அணுக்களாக நீராவி, ஆக்சிென் மற்றும் இெர ொயுக்களுைன் எதிர் விடனபுரிந்து 

அமிை நீராக மாறி கீதழ விழுகிறது. இெடன அமிை மடழ என்கிதறாம். இது ொெரங்கள், விைங்குகள், 

மனிென் மற்றும் சுற்றுசூழலுக்கு தீங்கு விடளவிக்கின்றது. 

 இயல்பான மடழயில் கார்தபானிக் அமிைம் கைந்துள்ளொல் சிறிெளவு அமிைத்ென்டம காணப்படும். 

மடழயின் PH மதிப்பு 5.6 என இருந்ொல் அடெ இயல்பான மடழ என்றும், மடழயின் PH மதிப்பு 5.6க்கும் 

குடறொக இருந்ொல் அடெ அமிைமடழ என்றும் அடழக்கிதறாம். அமிை மடழடய குறிப்பெற்கான 

சிறந்ெெழி, சூரிய மற்றும் காற்று சக்திடய தபான்ற புதுப்பிக்கத்ெக்க ஆற்றல் ெளங்கடள பயன்படுத்துெல் 

மற்றும் புடெ படிெ எரிதபாருட்களின் பயன்பாட்டிடன குடறத்ெல் ஆகும். 

தமக விடெப்பு அல்ைது தசயற்டக மடழ (Cloud Seeding or Artificial Rainfall)  

 ெறட்சியிலிருந்து ெப்பிக்க மக்கள் மடழடய உருொக்க விரும்புெர். நவீன அறிவியைானது 

தமகவிடெப்பின் மூைமாக குறிப்பிட்ை முடறயில் மடழடய உருொக்குெதில் தெற்றி கண்டிருக்கிறது. இது 

தமகங்களில் பனிப்படிகங்கடள உருொக்கும் அரிடெ அடிப்படையாகக் தகாண்ைது. 

 விமானம் மூைம் ெறண்ை பனிபடிகங்கடள (திை CO2) தமகத்தின் மீது தூவி மடழடய 

உருொக்குகிறது ஒரு முடறயாகும். இெனால் பனி படிகங்கள் ஒன்றிடணந்து திரண்ை தமகங்களாக 

உருொகின்றன. இந்ெ பனிபடிகங்கள் ெளர்ந்து, கீதழ ெரும் தபாது உருகி மடழயாக தபாழிகிறது. 

தமகமானது நீராவியால் பூரிெ நிடைடய அடையவில்டை என்றால் தமகவிடெப்பு முடறயானது 

தெற்றியடையாது. 

சரியான விடைடயத் தெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1. பின்ெரும் ெளிமண்ைை அடுக்குகளில் ொனிடை அடுக்கு என அறியப்படுெது எது? 

அ) அடியடுக்கு 

ஆ) படையடுக்கு 

இ) தெப்பஅடுக்கு 

ஈ) இடையடுக்கு 

2. தெட்விமானங்கள் பறக்க ஏதுொன அடுக்கு எது? 

அ) அடியடுக்கு 

ஆ) படையடுக்கு 
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இ) இடையடுக்கு 

ஈ) தெளியடுக்கு 

3. பின்ெரும் ெளிமண்ைை அடமப்பில் சூரியனிைம் இருந்து ெரும் புற ஊொக் கதிர்கடள உட்கிரகித்து புவி 

தெப்பமடையாமல் பாதுகாக்கும் அடுக்கு எது? 

அ) அடியடுக்கு 

ஆ) ஓதசான் அடுக்கு 

இ) தெப்ப அடுக்கு 

ஈ) தெளியடுக்கு 

4. சமமான ெளிமண்ைை தெப்பநிடைடயக் தகாண்ை இைங்கடள இடணக்கும் கற்படனக் தகாட்டை 

_________ என அடழக்கிதறாம். 

அ) சம தெப்பதகாடு 

ஆ) சம மடழக்தகாடு 

இ) சம அழுத்ெக்தகாடு 

ஈ) சம உயரக்தகாடு 

5. காற்றின் தெகத்டெ அளவிைப் பயன்படும் கருவி 

அ) அழுத்ெமானி 

ஆ) ஈரப்பெமானி 

இ) தெப்பமானி 

ஈ) காற்றுமானி 

6. உயரம் அதிகரிக்கும் தபாது ெளிமண்ைை அழுத்ெமானது 

அ) நிடையாக இருக்கும் 

ஆ) அதிகரிக்கும் 

இ) குடறயும் 

ஈ) தொைர்ந்து மாறிக் தகாண்டு இருக்கும். 

7. பின்ெரும் காற்றுகளில் இரண்ைாம் நிடைகாற்று எது? 

அ) வியாபாரக் காற்று 

ஆ) தமற்கத்தியக் காற்று 

இ) துருெகிழக்கத்தியக் காற்று 

ஈ) பருெக்காற்று 

8. அல்பிதைா என்பென் தபாருள் 

அ) தமற்பரப்பால் பிரதிபலிக்கப்படும் சூரியக்கதிர்வீசலின் அளவு 
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ஆ) தமற்பரப்பால் உட்கிரகிக்கப்படும் ஈரப்பெத்தின் அளவு 

இ) காற்றில் உள்ள ஈரப்பெத்தின் அளவு 

ஈ) காற்றில் உள்ள மூைக்கூறுகளின் அளவு 

9. காற்றில் உள்ள சார்பு ஈரப்பெத்டெ அளவிைப் பயன்படும் கருவியின் தபயர் யாது? 

அ) ஈரப்பெமானி 

ஆ) அழுத்ெமானி 

இ) தெப்பமானி 

ஈ) உயரம் காட்டும் கருவி 

10. தெப்பச்சைன மடழ தபரும்பாலும் ஏற்படும் பகுதி ___________. 

அ) மிெ தெப்ப மண்ைைப் பகுதி 

ஆ) நிை நடுக்தகாட்டுப் பகுதி 

இ) துருெப் பகுதி 

ஈ) பாடைெனப் பகுதி 

விடைகள் 

1. அ) அடியடுக்கு  2. ஆ) படையடுக்கு  3. ஆ) ஓதசான் அடுக்கு  4. அ) சம தெப்ப தகாடு  5. ஈ) காற்றுமானி  

6. இ) குடறயும்  7. ஈ) பருெக்காற்று  8. அ) தமற்பரப்பால் பிரதிபலிக்கப்படும் சூரியக்க திர்வீசலின் அளவு  

9. அ) ஈரப்பெமானி  10. ஆ) நிை நடுக்தகாட்டுப் பகுதி 

 

[7] உயிர்க் தகாளம் 

உயிரினம் - ொெரங்கள், விைங்குகள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகடள உள்ளைக்கியது. 

உயரினத் திரள் - ஒரு பகுதியில் ொழும் ஒதர ெடகயான ொெரங்கள் அல்ைது விைங்குகள். 

இனக் குழுமம்  - ஒரு பகுதியில் ொழும் அடனத்து ொெரங்கடளயும் விைங்குகடளயும் குறிக்கிறது. 

சூழ்நிடை மண்ைைம் - ஒரு தொகுதியின் உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற தபாருட்களுக்கு இடைதயயான 

இடைச் தசயல். 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

மண்புழு உழெனின் நண்பன் என அடழக்கப்படுகிறது. 

இயற்டகயான அல்ைது தசயற்டகயான ஒரு நீர்த்தெக்கமானது நீண்ை காைத்திற்குக் கார்படனத் தெக்கி 

டெக்கும் தெக்கமாக உள்ளது. ெளிமண்ைைத்திலிருந்து கார்பன் -டை-ஆக்டைடை ஒரு கார்பன் தெக்கம் 

பிரித்து எடுத்துக் தகாள்ெடெக் கார்பன் பிரிப்பு (Carbon Sequestration) என்கிதறாம். 

 முக்கியமான இயற்டக கார்பன் தெக்கங்கள், ொெரங்கள், தபருங்கைல்கள் மற்றும் மண் 

தபான்றடெயாகும். 
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தகரள மாநிைத்தில் தமற்குத் தொைர்ச்சி மடைகளில் அடமந்திருக்கும் டசைண்ட் பள்ளத்ொக்கு தெசியப் 

பூங்காொனது இந்தியாவின் கடைசி எஞ்சிய தெப்ப மண்ைைப் பசுடம மாறாக்காடுகள் ஆகும். இது நீைகிரி 

உயிர்க்தகாள காப்பகத்தின் (Biosphere Reserve) ஒரு பகுதி ஆகும். 

ஒவ்தொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் மாெத்தில் சகாரா பாடைெனத்தில் மிகக் கடினமான நடை பந்ெயம் 

நடைதபறுகிறது. இந்ெ நடை பந்ெயம் மாராத்ொன் தைசாபல்ஸ் (Marathon des sables MDS) என்று 

அடழக்கப்படுகிறது. 

 பங்தகற்பாளர்கள் தெற்கு தமாராக்தகாவில் உள்ள சகாரா பாடைெனத்திலிருந்து 250 கி.மீ 

தொடைடெ 7 நாட்களுக்குள் கைக்க தெண்டும். உைகம் முழுெதும் 16 முெல் 79 ெயதிற்குட்பட்ை சுமார் 

1500 பங்தகற்பாளர்கள் இந்ெப் தபாட்டியில் பங்தகற்கின்றனர். ெகெல் - தமாராக்தகா உைகச்தசய்திகள். 

“சர்ெதெச உயிர் பாதுகாப்பு டமயம்” (Conversation International): 

இது ஒரு நிதிசாரா அதமரிக்க சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அடமப்பாகும். இது 1987 ஆம் ஆண்டு தெர்ஜினாவில் 

ஆரம்பிக்கப்பட்ைது. இெனுடைய தநாக்கம் நமக்கு உணவு, தூயநீர், ொழ்ொொரம் ெரும் இயற்டகடயயும் 

மற்றும் ஒரு நிடையான காைநிடைடயயும் பாதுகாப்பொகும். இவ்ெடமப்பு 77 நாடுகளில் உள்ள 1200 

இைங்கடள பாதுகாக்க உெவி தசய்கிறது. இென் மூைம் 601 மில்லியன் தஹக்தைர் பரப்பிைான கைல் சார்ந்ெ 

மற்றும் கைதைார இைங்கடளப் பாதுகாக்கப்படுகிறது. 

ெகெல் குறிப்பு 

கைல் புற்கள் உெர் நீரில் ெளரும் ஒரு ெடக ொெரமாகும். ெற்தபாது இவ்ெடக கைல் புற்கள் 50 

இனங்களுக்கு தமல் காணப்படுகின்றன. இென் பூக்கள், தெர்கள் மற்றும் சிறப்பான தசல் ெழியாக 

ஊட்ைச்சத்துக்கள் அத்ொெரங்களுக்கு எடுத்துச் தசல்ைப்படுக்கிறது. இந்ெ ெடகயில் இது நிைப்பகுதி 

ொெரங்கடளப் தபான்றும், கைல்பாசி அல்ைது பாசியிலிருந்து தெறுபட்டும் காணப்படுகிறது. 

தமல் ஓட்டுக் கணுக்காலி (Crustaceans) 

 ஓட்டு மீன்கள் முக்கியமாக நீர் ொழ் கணுக்காலி உயிரினம் ஆகும். அடெ அென் கடினமான 

தமதைாடு மற்றும் பை தொடி கால்களால் மூைப்பட்டிருக்கும். (எ.கா) நண்டு, கைல்நண்டு (lobsters), கிதரமீன் 

(Cray fish) சிறுகூனி (Krill) பர்னக்கல்ஸ் (barnacles) இறால் மீன்கள் (shrimps). 

தமல்லுைலிகள் (Molluscs) 

 இடெ தபாதுொக முதுதகலும்பில்ைாெ தமன்டமயான உைடைக் தகாண்ை உயிரினங்களாகும். 

தபரும்பாலும் இெற்றின் உைல்கள் ெடிமனான ஓடுகளால் மூைப்பட்டிருக்கும். (எ.கா) நத்டெ, அட்டை (Slug) 

கணொய் (Squid), கணொய்மீன் (cuttle fish), சிப்பி ஓடு (Mussel), எண்காலி (Octopus), ஆலிகன் (Clams), 

ஈரிெழ்ச் சிப்பி (Oysters) மற்றும் பை. 

ஈர நிை சூழ்நிடை மண்ைைத்தில் தசறுநிடறந்ெசதுப்புநிைம் காணப்படுகிறது. இடெ ஈரமான கைற்பஞ்சு 

தபான்ற ென்டமயுடைய, பாசி மற்றும் இறந்ெ ொெரங்களால் ஆன நீர் ெடியா மண்டணக் தகாண்டுள்ளது. 

இச்சூழலில் பாசி, புற்கள், பருத்தி புல், குடுடெத் ொெரம் தபான்ற பூச்சியுண்ணும் ொெரங்கள் மற்றும் பை 

மந்ொடர ெடககள் ெளர்கின்றன. சிடெந்ெ ொெரத்தின் தபாருள் படிப்படியாகக் குவிந்து தசறு நிடறந்ெ 

இைங்களில் கார்பன் தெக்கங்களாகச் தசயல்படுகின்றன. 
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 ொழ்ொனதசற்றுநிைப்பகுதிமுழுடமயாகதொஅல்ைதுஓரளவுெண்ணீரால்மூைப்பட்டுநிைத்ெடிநீரிலி

ருந்துஊட்ைச்சத்துக்கடளப்தபறுகின்றன. அமிைக்கரிமமண்தகாடரகள், 

நாணல்ஆகியடெஅந்நிைத்தின்ெனிச்சிறப்புடையொெரெடககள்ஆகும். 

மாங்குதராவ் (Mangrove) 

சதுப்பு நிைக்காடுகள் அடையாத்தி காடுகள் என்றும் அடழக்கப்படுகின்றன. இடெ தெப்ப மண்ைை மற்றும் 

மிெ தெப்ப மண்ைைப் பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. சதுப்பு நிைங்கள் தபரும்பாலும் ஆறுகளின் கழி 

முகங்களிலும், நன்னீர் உெர் நீருைன் கைக்கும் இைங்களிலும் காணப்படும். அடையாத்தி காடுகள் 

நன்னீரிலும், உெர் நீரிலும் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன. சுந்ெரெனக்காடுகள் உைகின் மிகப் தபரிய 

சதுப்பு நிைப்பகுதியாகும். இது யுதனஸ்தகாவின் (UNESCO) உைகப் பாரம்பரிய தசாத்து அடமவிைமாகவும் 

கருெப்படுகிறது. 

ெமிழ்நாட்டில் உள்ள அடையாத்தி காடுகள் 

ெமிழ்நாட்டில் பிச்சாெரம், முத்துப்தபட்டை, ராமநாெபுரம், மன்னார் ெடளகுைா மற்றும் புன்னகாயல் 

ஆகியெற்றின் கைற்ைடரதயாரப் பகுதியில் அடையாத்தி காடுகள் காணப்படுகின்றன. 

தெள்டளக்கீரி (Ermine) (எர்டமன்) ஒரு சிறிய பாலூட்டி, தகாடை காைத்தில் அைர்த்தியான இருண்ை பழுப்பு 

நிற உதராமங்களால் மூைப்பட்டிருக்கும். ஆனால் குளிர் காைத்தில் இென் உதராமங்கள் பனிடயப் தபாை 

தெள்டள நிறமாக மாறி விடுகின்றன. இது பனிக்காை சூழ்நிடைக்கு ஏற்றொறு ென்டன மாற்றிக் 

தகாள்கிறது. அெனால் தெட்டைக்காரர்களுக்கு தெள்டளக் கீரிடய தெட்டையாடுெ துகடினமாகிறது. 

ெட்ைார இனம் (Endemism) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ை புவிப்பரப்பு அொெது குறிப்பிட்ை தீவு ொழிைம் அல்ைது ஒரு 

நாடு அல்ைது ஒரு ெட்ைாரத்தில் மட்டுதம காணப்பைக் கூடிய விைங்கு அல்ைது ொெரத்டெக் குறிப்பொகும். 

எடுத்துக்காட்ைாக, குெராத்தில் உள்ள கிர் காடுகளில் மட்டும் ொழக் கூடிய“ஆசியசிங்கம்”, ஹங்குல் என்று 

அடழக்கப்படும் “காஷ்மீர்கடைமான்” இடெகள் காஷ்மீர் பள்ளத்ொக்குகளில் உள்ள நதிக்காடுகள் மற்றும் 

ஹிமாச்சல் பிரதெசத்தில் உள்ள சம்பா பள்ளொக்குகளில் மட்டுதம காணப்படும். “சிங்கொல்குரங்குகள்” (Lion 

Tailed Macaque) ொன் விடரவில் அழியக்கூடிய அதிகப்படியான அச்சுறுத்ெலில் உள்ளது. இது தென் 

இந்தியாவின் தமற்கு தொைர்ச்சிமடைகளில் மட்டுதம காணப்படும். 

தெரிந்து தெளிதொம் 

நார்மன்டமர்ஸ் (பிறப்பு: 24 ஆகஸ்டு 1934) என்பெர் ஆங்கிதைய உயிரியைாளர். இெர் உயிரினப் பன்டம 

ெளடமயங்கடள ஆராய்ெதில் ெல்லுநர். தபராசிரியர் நார் மன்டமர்ஸ் ொன் உைக அளவில் 

தெப்பமண்ைை காடுகளின் அழிப்பு, உயிரிகளின் தமாத்ெ அழிவு மற்றும் சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்டபக் குறித்து 

ஒரு விழிப்புணர்டெக் தகாண்டு ெந்ெெர். 

1964 இல் நிறுெப்பட்ை IUCN ன்அச்சுறுத்ெப்பட்ை இனங்களின் சிெப்புபட்டியல் (IUCN அல்ைது சிெப்பு புள்ளி 

விெரப்பட்டியல் என்றும் அடழக்கப்படும்) ொன் உைகளாவிய நிடையில் பாதுகாக்கப்பை தெண்டிய 

இனங்களின் உைகின் அதிக விரிொன விெரப்பட்டியல் ஆகும். “இயற்டகடய பாதுகாக்கும் சர்ெதெச 

சங்கம்” (IUCN) மட்டுதம உைகின் புவியின் இனங்கடள பாதுகாப்பெற்கான அதிகார பூர்ெ அடமப்பாகும். 

ஒரு குறிப்பிட்ை அரசியல் அடமப்பில் உள்ள அழிந்து தபான இனங்கடள குறித்ெ சிெப்பு விெரப் பட்டியடை 

அந்ெந்ெ நாடுகள் மற்றும் அெற்றிலுள்ள அடமப்புகள் தெளியிடும். 

சிறுத்டெப் புலி, ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசிய கண்ைங்களில் ொழும் விைங்காகும். இது உைகிதைதய மிக 

தெகமாக ஓடும் நிை விைங்காகும். உருெத்தில் ஆசிய சிறுத்டெகள் ஆப்பிரிக்க சிறுத்டெகடள விை சற்று 
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சிறியொக காணப்படும். அெற்கு கருப்பு புள்ளிகடளயுடைய பழுப்பு நிற உைலும் முகத்தில் கண் 

உள்மூடையிலிருந்து மூக்கு பக்கம் ெடர ெனித்துெமான கருப்பு நிற கண்ணீர் குறிப்புகள் காணப்படும். 

ஈரானில் மட்டும் இன்று எஞ்சியிருக்கும் ஈரானிய சிறுத்டெ என்றும் அடழக்கப்படும் ஆசிய சிறுத்டெ 

அபாயகரமாக அழியக் கூடிய நிடையில் உள்ள ஒரு சிற்றினமாகும். ஒரு காைத்தில் பாகிஸ்ொன், இந்தியா 

மற்றும் அதரபிய தீபகற்பகத்தில் உள்ள காஸ்பியன் மண்ைைத்தில் டகசுல்கும் பாடைெனத்திற்கருதக 

இடெ காணப்பட்ைன. 

ஆசிய சிறுத்டெகள் ஆசிய கண்ைத்தில் பரெைாக இருந்ென. ஆனால் அடெ இந்தியா வில் 

விடளயாட்டிற்காக தெட்டையாைப்பட்டு முற்றிலும் அழிக்கப்பட்ைன. 19 ஆம் மற்றும் 20 ஆம் நூற்றாண்டில் 

தெளாண்டமயின் விரிொக்கத்தினால் சிறுத்டெயின் எண்ணிக்டக தபரிதும் குடறந்ெது. இறுதியில் 

இந்ெ விைங்கு இென் பிறப்பிைமான ஆசிய கண்ைத்திலிருந்தெ ஒழிக்கப்பட்டு விட்ைது. 

சிறுத்டெகள் இந்தியாவில் மிக நீண்ை காைமாக உள்ளொக அறியப்படுகிறது. அடெ அரசர்கள் மற்றும் 

இளெரசர்களாலும் காப்பாற்றப்பட்ைன. ஆனால் தெட்டையாடுெதினால் அழிவுற்ற நிடைடய 

அடைந்துள்ளது. 1948 ஆம் ஆண்டில் மகாராொ ராமானுெ பிரொப் சிங் திதயா என்பெர் இன்டறய ெை 

சட்டிஸ்கர் மாநிைமான, அன்டறய மத்தியபிரதெசத்டெ சார்ந்ெ சர்குொ மாநிைத்தில் எஞ்சியுள்ள மூன்று 

ஆசிய சிறுத்டெகடள சுட்டு தகான்றுவிட்ைார். 

இெற்குப் பின்னர் இந்திய அரசாங்கம் 2009 ஆம் ஆண்டில் ஆசிய சிறுத்டெகள் மீண்டும் இந்தியாவில் 

அறிமுகப்படுத்ெ முயற்சிகள் எடுத்ெது. ஆனால் இந்ெ முயற்சி நடைமுடறப்படுத்ெவில்டை. 

சரியான விடைடயத் தெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1.“சுற்றுச்சூழல்” என்ற ொர்த்டெடய முென் முெலில் உபதயாகித்ெெர் யார்? 

அ) எ.ஒ. வில்சன் 

ஆ) ஐ.ஜி.சிம்மன் 

இ)ஏ.ஜி.ைன்ஸ்தை 

ஈ) தரமண்ட்எஃப்ைாஸ்மன் 

2. புவியின் முக்கிய ஆற்றல் டமயம் எது? 

அ) சந்திரன் 

ஆ) சூரியன் 

இ) நட்சத்திரங்கள் 

ஈ) அடைகள் 

3. உணவுச் சங்கிலியில் முயலின் நிடைப்பாடு என்ன? 

அ) முெைாம் நிடை நுகர்தொர் 

ஆ) இரண்ைாம் நிடை நுகர்தொர் 

இ) மூன்றாம் நிடை நுகர்தொர் 

ஈ) நான்காம் நிடை நுகர்தொர் 

4. எந்ெ ெடக உயிரிகள் ொெரம் மற்றும் விைங்குகடள உண்ணும் 
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அ) ொெர உண்ணி 

ஆ) விைங்கு உண்ணி 

இ) அடனத்து உண்ணி 

ஈ) கழிவு உண்ணி 

5. கீழ்க்கண்ைெற்றில் எது பாடை ென உயிரினக் குழுமத்டெச் சார்ந்ெது? 

அ) யூகலிப்ைஸ் 

ஆ) டபன் 

இ) தெக்கு 

ஈ) கள்ளிச்தசடி 

6. கீழ்க்கண்ைெற்றில் ஆப்பிரிக்காவின் தெப்ப மண்ைை பசுடம மாறாகாடுகளில் ொழும் பழங்குடி 

இனத்ெெர் யார்? 

அ) யதனாமனி 

ஆ) பிக்மீக்கள் 

இ) டிக்குனா 

ஈ) அபார்ஜின்கள் 

7. அதிக எண்ணிக்டகயில் ொெர இனங்கள் __________ உயிரினக் குழுமத்தில் காணப்படுகிறது. 

அ) சாெனா புல்தெளிகள் 

ஆ) பாடைெனம் 

இ) தெப்ப மண்ைை மடழக்காடுகள் 

ஈ) ஊசியிடைக் காடுகள் 

8. தெப்ப மண்ைை புல் தெளி பிரதெசங்களின் தெறு தபயர் 

அ) செனா 

ஆ) ஸ்தைப்பி 

இ) பாம்பாஸ் 

ஈ) ைவுன்ஸ் 

9. ஊசியிடைக் காடுகள் ______________ அட்ச தரடக ெடரக் காணப்படுகிறது. 

அ) 00 முெல் 200ெைக்கு மற்றும் தெற்கு 

ஆ) 300 முெல் 500ெடர ெைக்கு 

இ) 500 முெல் 700 ெைக்கு 

ஈ) 750 (க்குதமல்) ெைக்கு 

10. கீழ்க்கண்ைெற்றில் எது நீைகிரி உயிர்க்தகாளத்திற்குள் ெராெது. 
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அ) பாண்டிபூர் தெசிய பூங்கா 

ஆ) நாகர்தகால் தெசிய பூங்கா 

இ) சரிஸ்கா புலிகள் காப்பகம் 

ஈ) முகுர்தி தெசிய பூங்கா 

விடைகள் 

1. இ) ஏ.ஜி.ைன்ஸ்தை  2. ஆ) சூரியன்  3. அ) முெைாம் நிடை நுகர்தொர்  4. இ) அடனத்து உண்ணி  5. ஈ) 

கள்ளிச்தசடி  6. ஆ) பிக்மீக்கள்  7. இ) தெப்ப மண்ைை மடழக்காடுகள்  8. அ) செனா  9. இ) 500முெல் 

700ெைக்கு  10. இ) சரிஸ்கா புலிகள் காப்பகம் 

 

[8] இயற்டகப் தபரிைர் – தபரிைர் அபாயக் குடறப்பு விழிப்புணர்வு 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

எதிர் காைத்தில் ஏற்பைக் கூடிய ஒரு நிகழ்விடன எளிதில் டகயாளும் விெத்தில் முன் கூட்டிதய 

தமற்தகாள்ளும் ஒரு பயிற்சிடய மாதிரிப் பயிற்சி என்கிதறாம். 

16 கி.மீ தொடைவில் இருந்து உங்களால் இடி ஓடசடய தகட்க முடியும். 

இடி, மின்னல் பாய்வு வினாடிக்கு 80,000 கி.மீ தெகத்தில் பயணிக்கும். 

ஒரு இடி மின்னல் பாய்வின் சராசரி நீளம் 3 முெல் 4 கி.மீ ஆகும். 

மின் தெட்தைாளி உைக அளவில் ஒரு நாடளக்கு 3 மில்லியன் முடற அல்ைது ஒரு வினாடிக்கு 40 முடற 

ஏற்படுகிறது. 

மூன்று மாெங்களுக்குத் தொைர்ச்சியாக ஒளிரக் கூடிய 100 ொட் மின் விளக்டக இயக்கத் தெடெயான 

ஆற்றடை ஒரு சராசரி மின் தெட்தைாளி தெளியிடுகிறது. 

தெரிந்து தெளிதொம் 

தநபாளம் – இந்தியா நிைநடுக்கம் 

ஏப்ரல் 2015 தநபாள நிை நடுக்கத்ொல் (தகார்க்கா நிை நடுக்கம் எனவும் அடழக்கப்படுகிறது.) ஏறக்குடறய 

9,000 தபர் உயிரிழந்ெனர் மற்றும் 22,000 தபர் காயம் அடைந்ெனர். இது ஏப்ரல் 25-ம் தெதி 8.1 என்ற 

ரிக்ைர் அளவில் ஏற்பட்ைது. தகார்க்கா மாெட்ைத்தின் கிழக்குப் பகுதியில் உள்ள பார்பக் என்ற இைத்தில் இென் 

டமயப் புள்ளியானது அடமந்திருந்ெது. 1934-ம் ஆண்டு தநபாளம் –பீகார் நிைநடுக்கத்திற்கு பிறகு 

தநபாடளத் ொக்கிய மிக தமாசமான இயற்டக தபரிைர் இதுதெ ஆகும். இந்நிைநடுக்கம் எெரஸ்ட் சிகரத்தில் 

பனிச்சரிடெ ஏற்படுத்தியது. இதில் 21 தபர் உயிரிழந்ெதினால் ஏப்ரல் 25, 2015 என்பது தநபாளத்தின் 

ெரைாற்றில் மிக தமாசமான நாளாக அடமந்ெது. இந்ெ நிைநடுக்கமான துைாங்க் ைாங் பள்ளத்ொக்கில் 

மற்தறாரு தபரிய அளவிைான பனிச்சரிடெ ஏற்படுத்தியது. இதில் 250 தபர் காணாமல் தபானொக 

அறிவிக்கப்பட்ைது. 

ெகெல் குறிப்பு 

தெப்ப மண்ைை புயைான “ெர்ொ” தசன்டனடய 2016 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 12-ம் தெதி ொக்கியது. தெசிய 

தபரிைர் தமைாண்டம ஆடணயம் ெனது அறிக்டகயில் ெமிழ்நாட்டில் 10 தபர் இறந்ெொக ெகெல் அளித்ெது. 
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காற்றின் அதிகபட்ச தெகமானது ஒரு மணி தநரத்திற்கு 130 கி.மீக்கு தமல் என பதிொகியுள்ளது. இந்ெ 

புயைானது தசன்டன நகரத்திலுள்ள பை பகுதிகடள மிக தமாசமாக தசெப்படுத்தியது. அதில் 4,000 க்கும் 

தமற்பட்ை மரங்கடள தெருைன் பிடுங்கி எரிந்ெது. மின் கம்பிகள் அறுந்து விழுந்ென மற்றும் கட்டிைங்கள் 

தசெம் அடைந்ென. 

சரியான விடைடயத் தெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1. ஒவ்தொரு ெருைமும் சராசரியாக __________ மில்லியன் மக்கள் தெவ்தெறு ெடகயான 

தபரிைர்களால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். 

அ) 423 

ஆ) 232 

இ) 322 

ஈ) 332 

2. _____________ ஆம் ஆண்டு 168 நாடுகள் எல்ைா ெளர்ச்சி மற்றும் மனிெ தநயம் சார்ந்ெ 

நிறுெனங்கள் கியூதகாதசயல் திட்ைெடரவில் டகதயழுத்திட்ைது. 

அ) 2006 

ஆ) 2008 

இ) 2005 

ஈ) 2002 

3. தபரிைர் அபாயக் குடறப்பிற்கான தபாது விழிப்புணர்வுக்கு ____________ முக்கிய முடறகள் 

உள்ளன. 

அ) 8 

ஆ) 6 

இ) 9 

ஈ) 4 

4. இந்தியாவின் தமாத்ெ நிைப்பரப்பில் 33 செவீெ பகுதிகள் _________க்கும் குடறொன மடழ 

தபாழிடெப் தபற்றால் அெடன நாள்பட்ை ெறட்சிப்பகுதி எனைாம். 

அ) 650 மிமீ 

ஆ) 750 மிமீ 

இ) 850 மிமீ 

ஈ) 950 மிமீ 

5. “விழு! மூடிக்தகாள்! பிடி!” என்ற பயிற்சி எந்ெ தபரிைருக்கு முக்கியமானது. 

அ) தீ 

ஆ) நிைநடுக்கம் 
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இ) மின்னல் 

ஈ) தெள்ளம் 

6. தகாடுக்கப்பட்டுள்ளடெகளில் ஒன்றும் தபரும்பாலும் உயர் நிைச்சரிவில் ஏற்படுகிறது. 

அ) நிைநடுக்கம் 

ஆ) தெள்ளம் 

இ) நிைச்சரிவு 

ஈ) மின்னல் 

7. மின்னலின் தபாது அென் தெப்பம் __________ 

அ) 9982.20தச 

ஆ) 8892.20 தச 

இ) 9892.20தச 

ஈ) 9899.20தச 

8. இடிக்கும், மின்னலுக்கும் இடைதய உள்ள இடைதெளியானது ____________க்கு குடறொக 

இருந்ொல் நீங்கள் ஆபத்தில் இருப்பொக அர்த்ெம். 

அ) 40 தநாடி 

ஆ) 60 தநாடி 

இ) 50 தநாடி 

ஈ) 3 தநாடி 

9. இந்தியாவின் ________________ செவீெ பகுதிகள் தெப்ப மண்ைை புயலின் ொக்குெலுக்கு 

உட்பட்ைது. 

அ) 10 

ஆ) 20 

இ) 30 

ஈ) 40 

10. தபரிைரின் தபாது கீழ்க்கண்ைெற்றில் எது மிக சரியானது எனக் கருத்தில் தகாள்ள தெண்டும்? 

அ) உயிர் மிகவும் மதிப்புடையது 

ஆ) தபாருள்கள் மிகவும் மதிப்புடையது 

இ) உயிர் மற்றும் தபாருள்கள் சம மதிப்புடையது 

ஈ) உயிர் தபாருடள விை குடறொனமதிப்புடையது 

விடைகள் 

1. ஆ) 232 2. இ) 2005 3. ஈ) 4  4. ஆ) 750 மிமீ 5. ஆ) நிைநடுக்கம் 6. இ) நிைச்சரிவு 7. அ) 9982.20தச   
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8. ஈ) 3 தநாடி 9. அ) 10   10. அ) உயிர் மிகவும் மதிப்புடையது 
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