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Do You Know Box Content 

Download Winmeen App 
[1] மக்கள்த ொகக புவியியல் 

மக்கள்த ொகக த ொடர்பொன ககைச்த ொற்கள் 

1. மக்கள்த ொகக: ஒரு குறிப்பிட்ட புவிப்பரப்பில் கொணப்படும் ஒரர இனம்  ொர்ந்   னி நபர்களின் குழு. 

2. மக்கள்: ஒரு குறிப்பிட்ட நொட்டின்,  மூகத்தின் உறுப்பினர்கள். 

3. பிறப்பு விகி ம்: ஒரு வருடத்தில் 1000 ரபருக்கு பிறக்கும் குழந்க களின் எண்ணிக்கக. 

4. இறப்பு விகி ம்: ஒரு வருடத்தில் 1000 ரபருக்கு பிறந்  குழந்க களின் இறக்கும் குழந்க களின் 

எண்ணிக்கக. 

5. தமொத்  இடப்தபயர்ச்சி விகி ம்: தமொத்  இடப்தபயர்ச்சி விகி த்திற்கொன சூத்திரம் மிகவும் எளிகமயொனது. 

 N = 1000 x (1 – E)/P 

 N = தமொத்  இடப்தபயர்ச்சி விகி ம் 

 E = ஒரு நொட்டிலிருந்து தவளிரயறும் மக்களின் எண்ணிக்கக 

 I = ஒரு நொட்டிற்குள் உட்புகும் மக்களின் எண்ணிக்கக 

 P = மதிப்பிடப்பட்ட மக்கள் த ொகக  

6. கருவுறு ல் விகி ம்: கருவுறு ல் விகி ம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ரநரத்தில் 

அல்ைது வருடத்தில் ஒரு தபண்ணுக்கு அல்ைது 1000 தபண்களுக்கு அவர்களது வொழ்நொளில் பிறக்கும் 

குழந்க களின் எண்ணிக்கக ஆகும். உைகிரைரய கநஜரில் ொன் மிக அதிக கருவுறு ல் விகி ம் (6.49) 

கொணப்படுகிறது. சிங்கப்பூர் உைகிரைரய மிகக் குகறவொன கருவுறு ல் விகி த்க க் (0.83) 

தகொண்டுள்ளது. 

7.  ொர்பு நிகை விகி ம் 

  ொர்ந்திருப்ரபொரின் எண்ணிக்கககய பணிபுரிபவரின் அல்ைது வருமொனம் ஈட்டுரவொரின் 

எண்ணிக்ககயொல் வகுக்க கிகடப்பது  ொர்பு நிகை விகி ம் ஆகும். இக  கணக்கீடு த ய்யும்ரபொது 15 

வயதுக்கு உட்பட்டவர்ககளயும் 65 வயதுக்கு ரமற்பட்டவகரயும்  ொர்ந்திருப்ரபொர் எனவும், 15 – 64 

வயதுக்கு உட்பட்டவர்ககள பணிபுரிரவொர் எனவும் பிரிக்கைொம். 

8. மக்கள்த ொகக வளர்ச்சி விகி ம்: 

= CBR – CDR +/- நிகர இடப்தபயர்ச்சி விகி ம் /100 

த ற்கு சூடொன் மிக அதிக மக்கள்த ொகக வளர்ச்சி விகி த்க  (3.83%, 2017) தகொண்டுள்ளது. 

9. இயற்கக மக்கள் த ொகக அதிகரிப்பு (RNI) = 

CBR – CDR (இடப்தபயர்வு இல்கை) 

CBR > CDR = ↑ மக்கள் த ொகக 
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இயற்கக மக்கள் த ொகக அதிகரிப்பு (RNI)   வீ த்தில் கொட்டப்படுகிறது. எடுத்துக்கொட்டொக, 2% = 2/100 

 = 20/1000 

இடப்தபயர்வு முக்கியதமன்றொல் மக்கள்த ொகக வளர்ச்சி இயற்கக மக்கள் த ொகக அதிகரிப்பு (RNI) க்கு 

 மமொனது இல்கை. 

10. வயது வந்ர ொர் கல்வியறிவு   வீ ம்: வயது வந்ர ொர் கல்வியறிவு குறியீடு என்பது ஒரு பகுதியில் 

அல்ைது நொட்டில் எவ்வளவு வயது வந்ர ொர் படிக்கவும் எழு வும் த ரிந் வர்கள் என தீர்மொனிக்கும் ஒரு 

புள்ளிவிவர முகறயொகும். ஆயுட்கொைம், கல்வி மற்றும் வொழ்க்ககத் ரம் ரபொன்று வயது வந்ர ொர் 

கல்வியறிவு   வீ மும் மனி  வள ரமம்பொடு குறியீட்கட அளக்கும் கொரணிகளில் ஒன்றொகும். மிகவும் 

குகறவொன வயது வந்ர ொர் கல்வியறிவு   வீ ம் (21.8%, 2015) தகொண்ட நொடு பர்க்கிரனொ பொர ொ ஆகும்.  

11. ஆயுள் எதிர்பொர்ப்பு   வீ ம்: ஆயுள் எதிர்பொர்ப்பு   வீ ம் என்பது இறப்பு விகி ம் ஒவ்தவொரு வயதிலும் 

மொறொமல் இருக்கும் நிகையில் ஒரு நொட்டில் எவ்வளவு வருடங்கள் வொழ்வொர் என்ப ொகும். ஆயுள் 

எதிர்பொர்ப்பு வொழ்வொர் என்ப ொகும். ஆயுள் எதிர்பொர்ப்பு   வீ ம் ஆண் தபண் என இருபொைருக்கும் 

 னித் னியொகவும் ஒன்றொகவும் கொட்டப்படுகிறது.  ரியொக 2015 வருட புள்ளிவிவரத்தின் அடிப்பகடயில், 

நீண்ட ஆயுட்கொைம் தகொண்ட நொடு தமொனொக்ரகொ (89.52 வருடங்கள்) ஆகும். மிக குகறவொன ஆயுட்கொைம் 

தகொண்ட நொடு (Chad)  ொட் (49.81 வருடங்கள்) ஆகும். 

 கவல் குறிப்பு 

மக்கள் த ொகக  கவல் குறிப்பு – இந்தியொ 

ஐநொ  கபயின் கணிப்புப் படி, பிப் 19, 2019  அன்று இந்தியொவின் மக்கள் த ொகக 1,363,413,725 (1.36 

பில்லியன்) 

இது உைகின் தமொத்  மக்கள் த ொககயில் 17.74   வீ மொகும். 

இது உைக நொடுகளின் பட்டியலில் இரண்டொவது இடம். 

மக்கள் த ொகக அடர்த்தி  துர கிரைொமீட்டருக்கு 455 ரபர் (ஒரு கமலுக்கு 1,180 ரபர்). 

தமொத்  மக்கள் த ொககயில் 33.6   வீ ம் ரபர் நகர்ப்புற மக்களொகும் (460,249,853 ரபர் 2019) 

 கவல் ரகொப்பு 

கத் ொரில் 100 தபண்களுக்கு 315 ஆண்கள் (2019) 

உைகிரைரய 2018ல் அதிக ஆண் – தபண் விகி த்க க் தகொண்டுள்ள நொடு கத் ொர். இது 100 

தபண்களுக்கு 315 ஆண்கள் என்ற பிரமிப்பூட்டும் வககயில் மு லிடத்தில் உள்ளது. 

ைொட்வியொ – உைகிரைரய மிக அதிக பொலின விகி த்க க் தகொண்ட நொடு. 

முன்னொல் ர ொவியத் ஒன்றியத்தின் நொடொன ைொட்வியொ இரண்டொம் உைகப்ரபொர் கொைத்தில் ஆண்களின் 

எண்ணிக்ககயில் தபரும்  ரிகவக் கண்டது. 2015 ஆம் ஆண்டளவில் ஒவ்தவொரு 100 தபண்களுக்கும் 

84.8 ஆண்கள் இருந் னர். அ ொவது தமொத்  மக்கள் த ொககயில் 54.10   வீ ம் ரபர் தபண்கள். மது 

அருந்து ல், புககப் பிடித் ல் மற்றும் கவனக்குகறவொக வொகனம் ஓட்டு ல் ரபொன்ற கொரணங்களொல் 

ைொட்வியொவில் ஆண்களின் இறப்பு விகி ம் அதிகமொக கொணப்படுகிறது. ைொட்வியொவில் ரவகையின்கம, 

நிதி இைக்குககள எட்ட இயைொகம ரபொன்ற கொரணங்களொல் ைொட்வியொவில் ஆண்களின் இறப்பு விகி ம் 

அதிகமொக கொணப்படுகிறது. ைொட்வியொவில் ரவகையின்கம, நிதி இைக்குககள எட்ட இயைொகம ரபொன்ற 
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கொரணங்களொல் ஆண்கள்  ற்தகொகை த ய்துதகொள்வது 80   வீ மொகும். இங்கு தபண்கள் 

ஆண்ககளவிட 11 ஆண்டுகள் அதிகமொக வொழ்கிறொர்கள். 

த ரிந்து த ளிரவொம் 

இந்தியொவின் கல்வியறிவு விகி ம் 74.04   வீ மொகும். ரகரளொ 93.91 கல்வியறிவு   வீ த்க  

எட்டியுள்ளது. மிகக் குகறந்  கல்வியறிகவக் தகொண்டுள்ள மொநிைம் பீகொர் (63.82   வீ ம்). பிறப்பு ஆயுள் 

எதிர்பொர்ப்பு (ரகரளொவில் 71.61 ஆண்கள், 75 தபண்கள், பீகொரில் 65.66 ஆண்கள் 64.79 தபண்கள்) 

பிறக்கும் ஒவ்தவொரு 1000 குழந்க களில் ஏற்படும் இறப்பு விகி ம் (ரகரளொ 10 ரபர் பீகொரில் 61 ரபர்) 

ஒவ்தவொரு 1000 ரபருக்கொன பிறப்பு விகி ம் (ரகரளொ 16.9 ரபர் பீகொரில் 30.9 ரபர்) மற்றும் இறப்பு விகி ம் 

(ரகரளொ 6.4 ரபர் பீகொர் 7.9 ரபர்) ரபொன்ற  மூகக்கூறுகள் இந்  கல்வியறிவு விகி த்துடன் 

த ொடர்புகடய ொகும். 

 இந்தியொவில் 70   வீ  கல்வியறிவற்றவர்ககளக் தகொண்டுள்ள ஆறு மொநிைங்கள்: உத்திர 

பிரர  ம், பீகொர், மத்தியப் பிரர  ம், ரொஜஸ் ொன், ஆந்திர பிரர  ம் மற்றும் ரமற்கு வங்க. இந்தி தமொழி 

ரபசும் உத்திரபிரர  ம், பீகொர், மத்திய பிரர  ம், ரொஜஸ் ொன், ஜொர்கண்ட் மற்றும்  த்தீஷ்கர் ரபொன்ற 

மொநிைங்களில் இந்தியொவின் தமொத்  கல்வியறிவற்ரறொர் எண்ணிக்ககயில் பொதிக்கும்  ற்ரற 

குகறவொரனொர் (48.12   வீ ம்) உள்ளனர். 

திரிபுரொவின் எழுத் றிவு  ொ கன 

 ற்தபொழுது இந்தியொவில் திரிபுரொ மொநிைம்  ொன் மிகவும் அதிக கல்வியறிவு விகி த்க க் (94.65%) 

தகொண்டுள்ளது. 2011 ஆண்டின் கணக்கீட்டின்படி இந்தியொவின் மிக அதிக கல்வியறிவுப் தபற்ற 

மொநிைங்களொன ரகரளொ மற்றும் மிர ொரம் ஆகியவற்றின் கல்வியறிவு விகி ம் முகறரய 93.91   வீ ம் 

மற்றும் 91.58   வீ மொகும். 2011 ஆண்டின் கணக்கீட்டின்படி இந்தியொவின் ர சிய கல்வியறிவு 74.04 

  வீ மொகும். திரிபுரொவின் மு ைகமச் ர்  கைகமயில் கீழுள்ள மொநிைக் கல்வியறிவு பணி 

ஆகணயத்தின் ரமற்பொர்கவயில் இயங்கிவந்  உள்ளொட்சி அகமப்புகள், கிரொமப் பஞ் ொயத்துகள், அரசு 

 ொரொ அகமப்புகள் மற்றும் உள்ளூர் கிளப்புகள் ஆகியவற்றின் ஈடுபொரட திரிபுரொவின்  ொ கனக்குக் 

கொரணமொகும். 2001ஆம் ஆண்டின் கணக்கீட்டின்படி கல்வியறிவு விகி த்தில் 12ஆம் இடத்தில் இருந்  

திரிபுரொ 2011ஆம் ஆண்டு 87.75   வீ த்துடன் நொன்கொம் இடத்திற்கு முன்ரனறியது. கல்வியறிவு 

ரமம்பொட்டிற்கொக திரிபுரொ மொநிை அரசு ரமற்தகொண்ட திட்டங்களொவன: 

10,000 அங்கன் வொடி கமயங்களில் 100   வீ  ர ர்க்கக 

குழந்க களின் பள்ளிப் படிப்பு பொதியில் நின்றுவிடுவக   டுக்க எட்டொம் வகுப்பு வகர ர ர்ச்சிப் தபறொ வர் 

இல்கை எனும் தகொள்கக. 

மொணொக்கர்ககளக் கவரும் வண்ணம் அகனத்துப் பள்ளிகளிலும் வொரத்தின் எல்ைொ நொட்களிலும் 

ர ர்ந்த டுக்கப்பட்ட உணவு வகககள் தகொண்ட  த்துணவுத் திட்டம். 

கல்விக்கட்டணமில்ைொ அரசுக் கல்லூரிகள். 

அதிகொரிகளின் கூற்றுப்படி அகர்த் ைொ, த ொகைதூரப்பகுதிகள், பழங்குடியினர்,  ன்னொட்சிப் பகுதிகள் என 

எல்ைொப் பகுதிகளிலும் முழுகமயொன கல்வித்திட்டம் முழு ஈடுபொட்டுடன் த யல்படுத் ப்பட்ட ொல் திரிபுரொ 

மொநிைம் எழுத் றிவு தபற்ற மொநிைமொக மட்டுமல்ைொமல் கல்வியறிவு தபற்ற மொநிைமொகவும் விளங்குகிறது. 

கல்வி ரமம்பொட்டிற்கொக திரிபுரொ அரசு ஆர்வம் கொட்டுவது முழுகமயொன குழந்க த் த ொழிைொளர் 

இல்ைொகமகயச் சுட்டிக்கொட்டுகிறது. 
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உங்களுக்குத் த ரியுமொ? 

சிஸ்தஜண்டர் (Cisgender) (சுருக்கமொக CIS என அகழக்கப்படுகிறது) பிறக்கும்ரபொது ஒருவருக்குக் 

தகொடுக்கப்பட்ட பொலின அகடயொளம்  ற்ரபொக ய பொலின அகடயொளத்துடன் ஒத்துப்ரபொகும்ரபொது அந்  

நபகர குறிக்கும் த ொல் சிஸ்தஜண்டர் ஆகும். இது திருநங்கக என்னும் த ொல்லிற்கு எதிர்ச்த ொல்ைொகும். 

 ரியொன விகடகயத் ர ர்ந்த டு. 

1. ___________என்பது மக்கள்த ொககப் புள்ளிவிவரப் படிப்பொகும். இது மக்கள் த ொககயின் அளவு, 

அகமப்பு மற்றும் பரவல் ஆகியவற்ரறொடு பிறப்பு, குடிப்தபயர்வு, மூப்பகட ல் மற்றும் இறப்பு இவற்றிற்ரகற்ப 

நிகழும் கொை இடமொற்றம் ஆகியவற்கறப்பற்றிய படிப்பொகும். 

அ) மக்களியல் 

ஆ) புவியியல் 

இ) மொனிடப்புவியியல் 

ஈ) உயிரினப் புவியியல் 

2. இவற்றுள் இகவ அதிக மக்களடர்த்திக் தகொண்ட பகுதிகள் அல்ை 

அ) கங்ககப் பள்ளத் ொக்கு, பிரமபுத்திரொ பள்ளத் ொக்கு மற்றும் கிழக்கு ஆசியொ 

ஆ) கங்ககப் பள்ளத் ொக்கு, பிரமபுத்திரொ பள்ளத் ொக்கு மற்றும் அதமரிக்க ஐக்கிய நொட்டின் வட கிழக்குப் 

பகுதிகள் 

இ)  கொரொ, கிழக்கு க பீரியொ மற்றும் பட்டரகொனிய பகுதி 

ஈ) பிரமபுத்திரொ பள்ளத் ொக்கு, ஹவொங்ரகொ பள்ளத் ொக்கு மற்றும் வடரமற்கு ஐரரொப்பொ 

3. மி மொன மக்கள் அடர்த்தி தகொண்ட பகுதிககள உள்ளடக்கியகவககள த ரிவு த ய்க. 

i) அதமரிக்க ஐக்கிய நொட்டின் மத்தியப் பகுதி, தவப்ப மண்டை ரமற்கு ஆப்பிரிக்கொ, ரஷியொவின் ரமற்குப் 

பகுதி மற்றும் கிழக்கு ஐரரொப்பொ 

ii) இந்தியொவின்  க்கொன பீடபூமி, மத்திய சீனொ, தமக்சிரகொ பீடபூமியின் த ற்குப் பகுதி 

iii) வடகிழக்கு பிரரசில் மற்றும் மத்திய சிலி, தவப்ப மண்டை ரமற்கு ஆப்பிரிக்கொ மற்றும் ரஷியொவின் 

ரமற்குப் பகுதி 

iv) த ன் அதமரிக்கொவின் அரம ொன் பகுதி, மற்றும் ஆப்பிரிக்கொவின் கொங்ரகொ, கனடொவின் ஆர்டிக் பகுதி 

மற்றும் துருவப்பகுதிகள் 

அ) ii மற்றும் iii மட்டும் 

ஆ) i மற்றும் ii மட்டும் 

இ) i, ii மற்றும் iii மட்டும் 

ஈ) ii, iii மற்றும் iv மட்டும் 

4. பின்வரும் வொக்கியங்களில் ஒன்று உண்கமயல்ை. 

அ) உைகின் தமொத்  விகளநிைம் 13.3% மற்றும் ஊட்டச் த்து அடர்த்தி ஒரு  துர கிரைொமீட்டருக்கு 325 

ஆகும். 
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ஆ) இந்தியொவின் தமொத்  விகளநிைம் 48.83   வீ ம் மற்றும் அ ன் ஊட்டச் த்து அடர்த்தி ஒரு  துர 

கிரைொமீட்டருக்கு 753 ஆகும். 

இ) உைகிரைரய மிக அதிக ஊட்டச் த்து அடர்த்தி ( துர கிரைொமீட்டருக்கு 998) சிங்கப்பூரில் 

கொணப்படுகிறது. 

ஈ) உைகிரைரய சிங்கப்ப்பூரில்  ொன் மிக அதிக   விகி த்தில் விகளநிைங்கள் கொணப்படுகின்றன. 

5. பட்டியல் I ஐ பட்டியல் II உடன் தபொருத்துக. குறியீடுககளப் பயன்படுத்தி விகடயளி. 

 பட்டியல் I    பட்டியல் II 

அ. கநஜர்   i) மிகக் குகறந்  கல்வியறிவு விகி ம் 

ஆ) சிங்கப்பூர்   ii) மிக அதிகமொன பொலின விகி ம் 

இ) பர்கிரனொ பொர ொ  iii) மிக அதிக இனப்தபருக்க விகி ம் 

ஈ) ைொட்வியொ   iv) மிக அதிக ஊட்டச் த்து விகி ம் 

 1 2 3 4 

அ) iii iv i ii 

ஆ) i ii iii iv 

இ)  iv iii ii i 

ஈ)  ii iv i iii 

6. பின்வரும் வொக்கியங்ககளக் கருத்தில் தகொண்டு தகொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள்  ரியொன வொக்கியத்க  

ர ர்ந்த டு. 

வொக்கியம்: உைக மக்கள் த ொகக வளர்ச்சி அதிக   விகி த்தில் வளர்ச்சி குன்றிய நொடுகளில் 

கொணப்படுகிறது. 

கொரணம் : வளர்ச்சி குன்றிய நொடுகள் அதிக பிறப்பு விகி த்க யும் குகறந்  இறப்பு விகி த்க யும் 

தகொண்டுள்ளன. 

அ) வொக்கியம்  ரிரய ஆனொல் கொரணம்  வறு. 

ஆ) வொக்கியம்  வறு ஆனொல் கொரனம்  ரிரய 

இ) வொக்கியமும் கொரணமும்  ரிரய 

ஈ) வொக்கியமும் கொரணமும்  வறு 

7. அறிவு புைப்தபயர்ச்சி த ொடர்பொன பின்வரும் வொக்கியங்ககளக் கவனமொகக் கருத்தில் தகொண்டு 

தகொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள்  ரியொன வொக்கியத்க த் ர ர்ந்த டு. 

வொக்கியம் – I அறிவு புைப்தபயர்ச்சிகயப் தபரும் நொடுகள் மிகவும்  குதிவொய்ந்  த ொழிைொளர்ககளப் 

தபறுகின்றன. 

வொக்கியம் – II கல்வி மற்றும் சுகொ ொர த ைவுகள் இப்பிரிவினரின் த ொந்  நொட்டிற்கு திருப்பி 

த லுத் ப்படுவதில்கை. 
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வொக்கியம் III – அறிவு புைப்தபயர்ச்சிகயப் தபரும் நொடுகள் எதிர்கொை  கைவர்ககளயும் 

திறகம ொலிககளயும் இழக்கின்றன. 

அ) வொக்கியம் I, II மற்றும் III  ரியொனகவ. 

ஆ) வொக்கியம் I, II மற்றும் III  வறொனகவ. 

இ) வொக்கியம் I  ரியொனது. வொக்கியம் II மற்றும் III  வறொனகவ. 

ஈ) வொக்கியம் I மற்றும் II  ரியொனகவ. வொக்கியம் III  வறொனது. 

8. தகொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் ஒன்று அதிக மக்கள்த ொககப் பிரச் கனக்குத் தீர்வல்ை. 

அ) ர சிய மற்றும் உைக அளவில் அதிக மக்கள் த ொகக பற்றிய விழிப்புணர்வு பிரச் ொரங்ககள பை 

ஊடகங்கள் மூைம் நகடமுகறப்படுத்து ல் 

ஆ) ஒற்கறக் குழந்க க் குடும்பங்ககள ரநொக்கமொகக் தகொள்வது 

இ) இக  ர சிய பொதுகொப்பு பிரச் கனயொகக் கருது ல் 

ஈ) தபரிய அளவு குடும்பத்க  ஆ ரிப்பது 

9. ரவறுபட்ட ஒன்கற ர ர்ந்த டு 

அ) தமக்சிரகொ ொன் உைகிரைரய மிக அதிகளவில் குடிரயற்றம் த ய்  நொடு. 2015ஆம் ஆண்டிற்கொன 

ஐக்கிய நொடுகள்  கபயின் அறிக்ககயின்படி 2013ல் அதிக குடியிறக்கம் த ய்  நொடு அதமரிக்க ஐக்கிய 

நொடுகள். 

ஆ) உைகிரைரய மிக அதிக தபண்ணுக்கு ஆண் விகி ொ ொரத்க க் தகொண்டுள்ள நொடு கத் ொர். 

உைகிரைரய மிக அதிக ஆணுக்குப் தபண் விகி ொச் ொரத்க க் தகொண்டுள்ள நொடு ைொட்வியொ ஆகும்.  

இ) இந்தியொவில் திரிபுரொ அதிக அளவு கல்வியறிவு விகி த்க க் தகொண்டுள்ளது. பிகொர் மிகக் குகறந்  

கல்வியறிவு விகி த்க க் தகொண்டுள்ளது. 

ஈ) அதிகரிக்கும் ரவகைவொய்ப்பின்கம, குற்றம் மற்றும் வன்முகற ஏற்படக் கொரணம் குகறந்  மக்கள் 

த ொககயொகும். 

10. பின்வரும் வொக்கியங்களில் மற்ற எல்ைொம்  ரியொனகவ ஒன்கறத்  விர. 

அ) உைக மக்கள்த ொககயில் இந்தியொவின் மக்கள்த ொகக 17.74   விகி மொகும். 

ஆ) இந்தியொவின் மக்களடர்த்தி  துர கிரைொமீட்டருக்கு 350 ரபர். 

இ) 33.2   விகி  மக்கள் நகரவொசிகளொவர். 

ஈ) உைக மக்கள் த ொககயில் இந்தியொ இரண்டொம் இடத்க  வகிக்கிறது. 

விகடகள் 

1. அ) மக்களியல்  2. இ)  கொரொ, கிழக்கு க பீரியொ மற்றும் பட்டரகொனிய பகுதி  3.இ) i, ii மற்றும் iii மட்டும்  4. 

ஈ) உைகிரைரய சிங்கப்ப்பூரில்  ொன் மிக அதிக   விகி த்தில் விகளநிைங்கள் கொணப்படுகின்றன.  5. அ) 

iii iv ii i  6. இ) வொக்கியமும் கொரணமும்  ரிரய  7. ஈ) வொக்கியம் I மற்றும் II  ரியொனகவ. வொக்கியம் III 

 வறொனது.  8. ஈ) தபரிய அளவு குடும்பத்க  ஆ ரிப்பது  9. ஈ) அதிகரிக்கும் ரவகைவொய்ப்பின்கம, குற்றம் 

மற்றும் வன்முகற ஏற்படக் கொரணம் குகறந்  மக்கள் த ொககயொகும். 10.ஆ) இந்தியொவின் மக்களடர்த்தி 

 துர கிரைொமீட்டருக்கு 350 ரபர். 
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[2] மனி க் குடியிருப்புகள் 

உங்களுக்குத் த ரியுமொ? 

கொல்நகடககள அகடத்து கவக்கும் இடங்ககளச் சுற்றி அகமந்திருக்கும் வீடுகளின் த ொகுப்பு க்ரொல் 

(Kraal) எனப்படும் அல்ைது இத் ககய அகமப்புககளக் தகொண்ட  மூக அைகு ஆப்பிரிக்கொ, குறிப்பொக 

த ன்னொப்பிரிக்க மக்களின் வொழ்க்கக முகற எவ்வொறு க்ரொலுடன் த ொடர்புகடயது என்பக  விளக்க 

இவ்வொர்த்க  பயன்படுத் ப்படுகிறது. க்ரொல் என்பது மொட்டுத் த ொழுவத்க ச் சுற்றி வட்ட வடிவில் 

அகமக்கப்பட்ட குடிக ககளக் தகொண்டது. பை ொர மணம் இங்கு தபொதுவொனது. க்ரொலில் ஒவ்தவொரு 

மகனவிக்கும் ஒரு குடிக யிருக்கும். க்ரொலின்  கைவர்  னது பை மகனவிகளின் வீடுகரளொடு கூடிய 

உகடகமக்கு பொதுகொவைரொக இருப்பொர். 

த ரிந்து த ளிரவொம் 

 மிழ்நொட்டின் மிக விகரவொக வளரும் நகரம்! 

திருப்பூர் வடக்கில் 11.1075 டிகிரி கிழக்கில் 77.3398 டிகிரி வகர அகமந்துள்ளது. இது தநொய்யல் 

ஆற்றங்ககரயில்  ரொ ரியொக 295 மீட்டர் (967 அடி) உயரத்தில் அகமந்துள்ளது. இது 159.6 கிரைொமீட்டர்2 

( துர கிரைொமீட்டர்) பரப்பளவு தகொண்டது. 

 திருப்பூர் ஒரு நீர்ப்பொ னம் தபறும் ரவளொண் நகரமொக இருந் து. 1970களில் விவ ொயிகள் ஜவுளித் 

த ொழிரைொடு த ொடர்புகடய பிரிவுகளுக்குச் த ொந் க்கொரர்கள் ஆயினர். ஜவுளித்த ொழிைொல் ஏற்பட்ட திடீர் 

வளர்ச்சி சிறு த ொழில்ககள ஒன்றிகணத்து நகர்ப்புற வளர்ச்சிக்கு உ வியர ொடு தபரிய ஜவுளி கமயம் 

உருவொகவும் வழிவகுத் து. ஆக்ஸ்ரபொர்டு தபொருளொ ொரம் நடத்திய அண்கமக்கொை ஆய்வுகளிலிருந்து 

உைகின் மிக ரவகமொக வளர்ந்து வரும் மொநகரங்களில் இந்திய மொநகரங்கள் மு ல் 10 இடங்ககளப் 

பிடித்துள்ளன என்று த ரிய வருகிறது. இந்தியொவில் திருப்பூர் மிக ரவகமொக வளர்ந்து வரும் 

மொநகரங்களில் 6வது இடத்க ப் பிடித்துள்ளது. அக த் த ொடர்ந்து திருச்சிரொப்பள்ளியும், த ன்கனயும் 

உள்ளன. 

உைகமொநகரம் (Ecumeno polis) என்பது (இகுமிரனொ என்பது உைகத்க யும் ரபொலீஸ் என்பது 

மொநகரத்க யும் குறிக்கும்) உைக முழுகமயும்  ன்னுள் அடக்கிய ஒரர மொநகரமொகும். எதிர்கொைத்தில் இது 

ஏற்பட வொய்ப்புள்ளது. 

 ரியொன விகடகயத் ர ர்ந்த டு. 

1. நூற்றுக்கணக்கொன, ஆயிரக்கணக்கொன ஆண்டுகளுக்கு முன் மனி ர்கள் மு லில் ர ொன்றிய இடம் 

என்று மொனுடவியைொளர்கள் நம்புவது 

அ) யூப்ரடீஸ் மற்றும் கடக்ரிஸ் பள்ளத் ொக்கு 

ஆ) ஆசியொவின் சிந்து பள்ளத் ொக்கு 

இ) கிழக்கு ஆப்பிரிக்கொவில் தபரிய பிளவுப் பள்ளத் ொக்கு 

ஈ) ஆப்பிரிக்கொவின் கநல் பள்ளத் ொக்கு 

2. 1 மில்லியன் மக்கள் த ொகக தகொண்ட மு ல் நகர்ப்புறக் குடியிருப்பு (மில்லியன் நகரம்) 

அ) இைண்டன் 

ஆ) பொரிஸ் 
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இ) நியூயொர்க் 

ஈ) ரடொக்கிரயொ 

3. 2050ல் வளர்ந்து வரும் மற்றும் வளர்ந்  நொடுகளில் நகரமயமொகும் என்று கணிக்கப்பட்ட அளவு 

அ) முகறரய 74% மற்றும் 76% 

ஆ) முகறரய 64% மற்றும் 86% 

இ) முகறரய 54% மற்றும் 96% 

ஈ) முகறரய 44% மற்றும் 66% 

4. 2011ஆம் ஆண்டுக் கணக்தகடுப்பின்படி கீழ்வருவனவற்றுள் எது  ரியொனது? 

அ) தடல்லியின் மக்கள்த ொகக 4.1% உயர்ந் து 

ஆ) மும்கபயின் மக்கள்த ொகக 5.1% உயர்ந் து. 

இ) தகொல்கத் ொவின் மக்கள்த ொகக 4% உயர்ந் து. 

ஈ) த ன்கனயின் மக்கள்த ொகக 5% உயர்ந் து. 

5. கமய மண்டை ரகொட்பொடு மொதிரிகயப் தபொருத் வகர பின்வருவனவற்றுள் எந் வொக்கியம் 

உண்கமயொன ல்ை? ( வறொனது) 

 

அ) இந்  மொதிரி 1825ல் எர்னஸ்ட் பர்கஸ் என்பவரொல் தகொடுக்கப்பட்டது. 

ஆ) படத்தில் ‘E’ என்னும் எழுத்து குறிப்பது நடுத் ர வகுப்பு குடியிருப்புகள் 

இ) ஒரு நகரத்தின் வளர்ச்சியொனது கமயத்திலிருந்து தவளிரநொக்கி சிற்றகைகள்ரபொல் வட்ட 

வடிவங்களில் அகமயும் என்று சிந்தித் ொர். 

ஈ) படத்தில் ‘B’ எனும் எழுத்து மொறும் மண்டைத்க க் குறிக்கும். 

6. கீரழ தகொடுக்கப்பட்டுள்ள வொக்கியங்ககள கருத்தில் தகொண்டு  ரியொன விகடகயத் ர ர்ந்த டு 

வொக்கியம் 1: நகர்ப்புற விளிம்பு என்பது நன்கு அறியப்பட்ட நகர்ப்புறப் பயன்பொடுகள் கொணப்படும் 

நிைத்திற்கும், ரவளொண்த ொழிலுக்கொக ஒதுக்கப்பட்ட நிைத்திற்குமிகடயில் உள்ள மொறு ல் நிகழும் 

பகுதியொகும். 

வொக்கியம் 2: நகர்ப்புற விரிவொக்கம் அல்ைது புறநகர் விரிவொக்கம் என்பது மத்திய நகர்புறப் 

பகுதிகளிலிருந்து அடர்த்தி குகறந்  ஒரரதயொரு நிைப்பயன்பொடு தகொண்ட மற்றும் தபொதுவொக ரமொட்டொர் 

கொகர மட்டும்  ொர்ந்  குழுக்கள் வொழும் பகுதியில் மக்கள் த ொகக விரிவொக்கம் நகடதபறுவக  

விவரிக்கிறது. இச்த யல்முகற புறநகர் விரிவொக்கம் என்றும் அகழக்கப்படும். 
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அ) வொக்கியம் 1  ரியொனது வொக்கியம் 2  வறொனது. 

ஆ) வொக்கியம் 1  வறொனது வொக்கியம் 2  ரியொனது. 

இ) வொக்கியம் 1 மற்றும் 2  ரியொனது. 

ஈ) வொக்கியம் 1 மற்றும் 2  வறொனகவ 

7. பட்டியல் I மற்றும் பட்டியல் II ஐப் தபொருத்தி தகொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுககளப் பயன்படுத்தி 

விகடயளிக்கவும். 

பட்டியல் I   பட்டியல் II 

அ) நிர்வொக நகரம்  i) பிட்ஸ்பர்க் 

ஆ) தபொழுதுரபொக்கு நகரம் ii) பீஜிங் 

இ)  மய நகரம்  iii) மியொமி 

ஈ) த ொழில் நகரம்  iv) தஜரு ரைம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ) i ii iii iv 

ஆ)  iii iv i ii 

இ)  iv iii ii i 

ஈ) ii iii iv i 

8. பின்வரும் வொக்கியங்களில் நகரமயமொ ல் பற்றிய  வறொன வொக்கியம் எது? 

அ) அதிக அளவு ரவகையின்கம வீ ம் மற்றும்  குதிக்குக் குகறவொன ரவகை வீ ம் ஆகியகவ குற்ற 

வீ ம் அதிகரிக்கக் கொரணங்களொக உள்ளன. 

ஆ) நகர்ப்புற இடங்களில் மக்கள் குவிவ ொல்  மூக வ திகள் அதிக அழுத் த்திற்கு உள்ளொகின்றன. 

இ) குப்கப ர கரிக்கும் இடங்களின் பற்றொக்குகற கிரொம-நகர விளிம்கப ஆர்கொனிக் (Organic – கரிம) 

வளம் மிகுந்  ொகவும் மனி  உடல்நைத்திற்கு அதிகம் உகந்  ொகவும் ஆக்குகிறது. 

ஈ) இடப்பற்றொக்குகறக் கொரணமொக நிைத்தின் விகை அதிகரிப்பதுடன் அலுவைகம் மற்றும் 

குடியிருப்புகளின் வொடகக அதிகரிக்கிறது. 

9. பின்வருவனவற்றுள் எது/எகவ நிகையொன நகர்ப்புற பகுதியின் பண்புக்கூறு / கூறுகள்? 

i) குகறந் து 50,000 மக்கள் த ொகக தகொண்ட முக்கிய நகரமொக இருத் ல் ரவண்டும். 

ii) நகர்ப்புர மற்றும் கிரொமப்புற நிர்வொகக் குழுக்ககளக் தகொண்ட த ொடர் பகுதிகள் முக்கிய நகரத்ர ொடு 

தநருக்கமொன, பரஸ்பர,  மூகப் தபொருளொ ொரத் த ொடர்புககளக் தகொண்டிருக்க ரவண்டும். 

iii) 2 அல்ைது 3   ொப்  ஆண்டுகளில் இந்  முழுப்பகுதியும் நகரமயமொகைொம். 

அ) i, ii மற்றும் iii 

ஆ) i மற்றும் iii 

இ) ii மற்றும் iii 

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


Geography                                                                                                                 Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            10 

ஈ) iii மட்டும் 

10. சி றிய குடியிருப்பு பற்றிய பின்வரும் வொக்கியங்களில் எது  வறொனது 

அ) வீடுகள் இகடதவளி விட்டுக் கொணப்படும் 

ஆ) வயல் தவளிகரளொடு கைந்திருக்கும் 

இ)  ந்க  மற்றும் பிர த யல்பொடுகள் கமயப்படுத் ப்பட்டு இருப்ப ொல் மக்கள் ஒன்று ர ர்ந்து 

பங்தகடுப்பொர்கள் 

ஈ) வளமொன ஆற்றுப் பள்ளத் ொக்கில் கொணப்படுவது 

விகடகள் 

1. இ) கிழக்கு ஆப்பிரிக்கொவில் தபரிய பிளவுப் பள்ளத் ொக்கு  2. அ) இைண்டன்  3. ஆ) முகறரய 64% மற்றும் 

86%  4. ஆ) மும்கபயின் மக்கள்த ொகக 5.1% உயர்ந் து.  5. ஆ) படத்தில் ‘E’ என்னும் எழுத்து குறிப்பது 

நடுத் ர வகுப்பு குடியிருப்புகள்  6. அ) வொக்கியம் 1  ரியொனது வொக்கியம் 2  வறொனது.  7. ஈ)  ii  iii  iv  i  8. 

இ) குப்கப ர கரிக்கும் இடங்களின் பற்றொக்குகற கிரொம-நகர விளிம்கப ஆர்கொனிக் (Organic – கரிம) 

வளம் மிகுந்  ொகவும் மனி  உடல்நைத்திற்கு அதிகம் உகந்  ொகவும் ஆக்குகிறது.  9. அ) i, ii மற்றும் iii  10. 

ஈ) வளமொன ஆற்றுப் பள்ளத் ொக்கில் கொணப்படுவது 

 

[3] வளங்கள் 

உங்களுக்குத் த ரியுமொ? 

உண்கமயொன  ங்கத்தின் வடிவம் மற்றும் நிறத்க ப் ரபொன்று இருப்ப ொல்  ல்கபட் கபகரட் 

முட்டொள்களின்  ங்கம் என்று அறியப்படுகிறது. 

இந்தியொவில் கனிமங்ககள ஆய்வு த ய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள். ஜி.எஸ்.ஐ (GSI) , ஓ.என்.ஜி.சி 

(ONGC), எம்.இ.சி.எல் (MECL), என்.எம்.டீ.சி (NMDC), ஐ.எம்.பி (IMB), பி.ஜி.எம்.எல் (BGML), தஹச்.சி.எல் (HCL) 

நொல்ரகொ (NALCO) ரபொன்ற துகறகள் பை இந்திய மொநிைங்களில் சுரங்கப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன. 

OPEC (Organization of petroleum exporting countries) என்பது எண்தணய் ஏற்றுமதி த ய்யும் நொடுகளின் 

கூட்டகமப்பொகும். இது பொக் ொத் உடன்படிக்ககயில் 1960ல் உருவொனது. த ொடக்கத்தில்  வுதி அரரபியொ, 

ஈரொன், ஈரொக், குகவத் மற்றும் தவனிசுைொ ரபொன்ற நொடுகள் உறுப்பினர்களொக இருந் ன. பின்னர், லிபியொ, 

அல்ஜீரியொ, கத் ொர், ஐக்கிய அரபு எமிரரட்டுகள், கநஜீரியொ, ஈக்ரவடொர், மற்றும் அங்ரகொைொ ரபொன்ற எட்டு 

நொடுகள் ர ர்க்கப்பட்டன. இதிலிருந்து இந்ர ொரனசியொ விைகிக்தகொண்டது. 

மிகவும் அதிகமொன அழிவுககள ஏற்படுத்திய அணு க்தி விபத்துக்கள் 

1. மூன்று கமல் தீவு - மொர்ச் 28, 1979 அதமரிக்க ஐக்கியநொடுகள் 

2. த ர்ரனொபில் - ஏப்ரல் 29, 1986 ரஷ்யொ 

3. புகுஷிமொ டொய்ச்சி - மொர்ச் 11, 2011 ஜப்பொன் 

 ஹொரொ பொகைவனத்தில் அகமந்துள்ள நூர்கொம்பளக்ஸ் உைகின் மிகப்தபரிய அளவில் அடர்த்தியொன 

சூரிய ஆற்றல் ஆகையொகும். 

த ரிந்து த ளிரவொம் 
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கமுதி உைகின் மிகப்தபரிய  னித்  சூரிய மின் ொர நிகையம்! 

கமுதி உைகின் மிகப்தபரிய  னித்  மின் ொர நிகையம் : கமுதி சூரிய ஆற்றல் திட்டம் என்பது 

இரொமநொ புரம் மொவட்டம் கமுதியில் 2500 ஏக்கர் பரப்பளவில் அகமந்துள்ள ஒரு ஒளிமின்னழுத்  

மின்நிகையம். இது அ ொனி மின் திட்டத் ொல் த ொடங்கப்பட்டுள்ளது. அர ொடு ஒரர இடத்தில் 648 

தமகொவொட் உற்பத்தி திறன் தகொண்ட ொக அகமக்கப்பட்டுள்ளது. கமுதி சூரிய ஆற்றல் திட்டமொனது 21 

த ப்டம்பர் 2016ல் முடிக்கப்பட்டது. எட்டு மொ ங்களில்  ற்று ஏறக்குகறய 8500 பணியொட்கள் ர ர்ந்து 

தின ரி  ரொ ரியொக 11 தமகொவொட் உற்பத்தி திறகன நிறுவி முடித்துள்ளனர். இச்சூரிய பூங்கொ முழுவதும் 

 மிழ்நொடு மின்பொக  கொர்பரர னின் 400 கிரைொவொட் துகணமின் நிகையங்களுடன் 

இகணக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள சூரிய ரபனல்கள்  ொனியங்கி ரரொரபொட்டிக் முகற மூைம் தின ரி 

சுத் ப்படுத் ப்படுகிறது. 

 ரியொன விகடகயத் ர ர்ந்த டு 

1. புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் பற்றிய  வறொன வொக்கியத்க த் ர ர்ந்த டுக்கவும். 

அ) இவ்வளங்கள் பயன்படுத்திய பிறகு மீண்டும் கிகடக்கும் 

ஆ) இவ்வளங்ககள இயற்ககயிரைரய மீண்டும் உற்பத்தி த யல்படுத்துவ ொல் தீர்ந்து ரபொகொ கவயொகும். 

இ) கொற்று, நீர், சூரிய ஆற்றல் ரபொன்றகவ புதுப்பிக்கக் கூடிய வளங்களுக்கு உ ொரணங்கள் ஆகும். 

ஈ) குறிப்பிட்ட அளரவ உள்ள ொல் ஒரு முகற பயன்படுத்திவிட்டொல் மீண்டும் தபறமுடியொது. 

2. கனிமங்ககளப் பற்றிய உண்கமயல்ைொ  வொக்கியத்க  அகடயொளம் கொண்க. 

அ) கனிமங்கள், தபொதுவொக தீப்பொகறகள் மற்றும் உருமொறிய பொகறகளின் விரி ல்கள், பிளவுகள், 

தவடிப்புகள் மற்றும் இகணப்புகளில் கொணப்படுகின்றன. 

ஆ) பொகற இகணப்புகளில் கொணப்படும் சிறிய அளவிைொன கனிமங்கள் இகழ (Vein) என 

அகழக்கப்படுகிறது. 

இ) பொகற இகணப்புகளில் கொணப்படும் தபரிய அளவிைொன கனிமங்கள் ரைொட்ஸ் (Lodes) என 

அகழக்கப்படுகின்றன. 

ஈ) சிக வகடந்  பொகறத்துகள்கள் நீரொல் அடித்துச் த ல்ைப்படும் தபொழுது ககரயக்கூடிய துகள்கள் 

அகற்றப்பட்டும் ககரயொ  துகள்ககள விட்டுச்த ல்லும் இவ்வககயில் ர ொன்றுவக ச் சிக வகடந்  

எஞ்சிய துகள்கள் என்று அகழக்கப்படுகின்றன. 

3. பின்வரும் வொக்கியங்ககள கவனித்து அதில்  ரியொனவற்கற ர ர்ந்த டுக்கவும். 

i) ஆஸ்திரரலியொ, பிரரசில், ரஷ்யொ, சீனொ, அதமரிக்க ஐக்கிய நொடுகள், உக்கரன், கனடொ ரபொன்ற நொடுகளில் 

நல்ை  ரமொன இரும்புத் ொது கொணப்படுகிறது. 

ii) உைகின் நிரூபிக்கப்பட்ட இரும்புத் ொது கவப்பில் ரஷ்யொ மூன்றொவ ொக உள்ளது. 

iii) உைகின் மிகப்தபரிய இரும்புத் ொது உற்பத்தியொளர் ஆஸ்திரரலியொ ஆகும். 

iv) மிக அதிக அளவிைொன (84%) இரும்புத் ொதுகவ 10 நொடுகள் மட்டுரம உற்பத்தி த ய்கிறது. 

அ) i) மற்றும் (ii) மட்டும் 

ஆ) i) மற்றும் (iii) மட்டும் 
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இ) (iii) மற்றும் (iv) மட்டும் 

ஈ) (i) மற்றும் (iv) மட்டும் 

4. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  வறொன கூற்று எது? 

அ) உைகின் மிகப்தபரிய எண்தணய் உற்பத்தியொளர்  வுதி அரரபியொ. 

ஆ) உைகின் இரண்டொவது மிகப்தபரிய எண்தணய் உற்பத்தியொளர் ரஷ்யொ 

இ) உைகின் நொன்கொவது மிகப்தபரிய எண்தணய் உற்பத்தியொளர் இந்தியொ. 

ஈ) உைக எண்தணய் இருப்பில் 60%ஐ மத்திய கிழக்கு நொடுகள் தகொண்டுள்ளன. 

5. கீழ்க்கண்டவற்றில்  வறொன வொக்கியத்க  அகடயொளம் கொண்க. 

அ) மரங்கள் நிைக்கரியொக மொறுவ ன் மூைம் நிகை மரக்கரி ஆகும். இதில் 30% மு ல் 35% மட்டுரம 

கொர்பன் உள்ளது. 

ஆ) லிக்கனட் அல்ைது பழுப்பு நிைக்கரி  ரம் குகறந்  நிைக்கரி ஆகும். இதில் 35% மு ல் 45% வகர 

கொர்பன் உள்ளது. 

இ) பிட்டுமினஸ் அல்ைது கற்கரி நிைக்கரி வணிக ரீதியிைொன பயன்பொட்டில் மிகவும் பிரபைமொன நிைக்கரி 

ஆகும். 

ஈ) ஆந்த்ரக ட் நிைக்கரி மிக கடினமொனது ஆனொல் மிகவும் அதிகமொன புகககய தவளிப்படுத்துவர ொடு 

மிகக்குகறந்  அளவு  ொம்பகைக் தகொண்டுள்ளது. 

6. பின்வருவனவற்கற கருத்தில் தகொண்டு  ரியொன த ரிகவ ர ர்வு த ய்யவும். 

கூற்று (A) வளர்ந்  பொல் பண்கண மண்டைங்கள் ஈரப்ப ம் மிகுந்  மி க்குளிர் பிரர  த்தில் 

அகமந்துள்ளன. 

கொரணம் (R) மி க்குளிர் பிரர  ங்கள்  த்துக்கள் நிகறந்  புற்ககள தகொண்டுள்ளர ொடு பொல் 

தபொருட்களின் ர கவயும் மிகுந்துள்ளது. 

அ) A மற்றும் R இரண்டும்  ரி ஆனொல் R என்பது Aயின்  ரியொன விளக்கம் அல்ை. 

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும்  ரி ஆனொல் R என்பது Aயின்  ரியொன விளக்கம் ஆகும். 

இ) A என்பது உண்கம ஆனொல் R என்பது  வறு 

ஈ) R என்பது உண்கம ஆனொல் A என்பது  வறு. 

7.  வறொகப் தபொருந்தியுள்ளக  அகடயொளம் கொண்க. 

கனிமங்கள்  பண்புகள் 

அ) கொல்சியம்  - கட்டகமப்பு துகள்கள் 

ஆ) தமக்னீசியம் - மிளரக்கூடிய மற்றும் ஒளிமயமொன கனிமம் 

இ) ர ொடியம்      - ஆற்றல் மற்றும் ஆக்ஸிஜகனச் சுமந்து த ல்லும் கனிமம் 

ஈ) தபொட்டொசியம்    – மற்தறொரு ககரப்பொன் மற்றும் இ ய கனிமம் 

உ) குரளொரின் - இது ஒரு சுத் ப்படுத்தி 
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8. பின்வருவனவற்றுள்  வறொன வொக்கியங்கள் எகவ? 

i) நீர் மின் ொரம் ஒரு மொ ற்ற சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்  புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் ஆகும். 

ii) இது புவியின் மின் உற்பத்தியில் கிட்டத் ட்ட 15% ஐ வழங்குகிறது. 

iii) சீனொ மிகப்தபரிய நீர்மின் ஆற்றகைக் தகொண்ட நொடு அக த் த ொடர்ந்து பிரரசில், இந்ர ொரனசியொ , 

கனடொ மற்றும் க யர் உள்ளன. 

iv) உைகின் மிகப்தபரிய நீர் மின் ொரம் உற்பத்தி த ய்யும் நொடு கனடொ அக த் த ொடர்ந்து சீனொ உள்ளது. 

அ) i, ii மற்றும் iii மட்டும் 

ஆ) ii, iii மற்றும் iv மட்டும் 

இ) ii மற்றும் iv மட்டும் 

ஈ) i மற்றும் ii மட்டும் 

9. பின்வருவனவற்றுள் எகவ கனிமங்ககள பொதுகொக்கும் ஒரு வழிமுகற அல்ை? 

அ) மக்கள்த ொகக வளர்ச்சிகய கட்டுப்படுத்துவ ன் மூைம் கனிமங்களின் ர கவகயக் குகறத் ல் 

ஆ) கனிம வளங்ககளப் பொதுகொக்க  மூக விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்து ல். 

இ) கனிமங்ககள மறுசுழற்சி மற்றும் மறு பயன்பொட்டிற்கு உட்படுத்து ல் 

ஈ) அத்தியொவசியமற்ற கனிமங்களின் பயன்பொட்கட ஊக்கப்படுத்து ல். 

10. ரவறுபட்ட ஒன்கறத் ர ர்ந்த டு. 

அ) குகறந்  உகறயிட்ட தபொருட்ககளத் ர ர்ந்த டுத் ல் 

ஆ) மறுசுழற்சி அல்ைது மறுபயன்பொடு தகொண்ட தபொருட்ககளத் ர ர்ந்த டுத் ல் 

இ) தபொருட்ககள வொங்குவ ற்கு கபகள் அல்ைது தபட்டிககளப் பயன்படுத் ொமல் தநகிழிகயப் 

பயன்படுத்து ல். 

ஈ) ர கவயற்ற தநகிழிப் கபகள் மற்றும் உகறயிட்ட தபொருட்ககள  விர்த் ல். 

விகடகள் 

1. ஈ) குறிப்பிட்ட அளரவ உள்ள ொல் ஒரு முகற பயன்படுத்திவிட்டொல் மீண்டும் தபறமுடியொது.  2. இ) பொகற 

இகணப்புகளில் கொணப்படும் தபரிய அளவிைொன கனிமங்கள் ரைொட்ஸ் (Lodes) என அகழக்கப்படுகின்றன.  

3. ஆ) i) மற்றும் (iii) மட்டும்  4. இ) உைகின் நொன்கொவது மிகப்தபரிய எண்தணய் உற்பத்தியொளர் இந்தியொ.  

5. ஈ) ஆந்த்ரக ட் நிைக்கரி மிக கடினமொனது ஆனொல் மிகவும் அதிகமொன புகககய தவளிப்படுத்துவர ொடு 

மிகக்குகறந்  அளவு  ொம்பகைக் தகொண்டுள்ளது.  6. ஆ) A மற்றும் R இரண்டும்  ரி ஆனொல் R என்பது 

Aயின்  ரியொன விளக்கம் ஆகும்.   7. இ) ர ொடியம் - ஆற்றல் மற்றும் ஆக்ஸிஜகனச் சுமந்து த ல்லும் 

கனிமம்  8. இ) ii மற்றும் iv மட்டும்  9. ஈ) அத்தியொவசியமற்ற கனிமங்களின் பயன்பொட்கட ஊக்கப்படுத்து ல்.  

10. இ) தபொருட்ககள வொங்குவ ற்கு கபகள் அல்ைது தபட்டிககளப் பயன்படுத் ொமல் தநகிழிகயப் 

பயன்படுத்து ல். 
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[4] த ொழில்கள் 

த ரிந்து த ளிரவொம் 

ரவரமொ (Waymo) கொர் பற்றி ரகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களொ? 

ரவகத் டுப்பொன் (Speed Break) ரவகதுரி ப்படுத்தி (Accelerator), திக மொற்றி (Steering) மற்றும் ‘ஓட்டுநர் 

இல்ைொ  கொர்’ என்ற ஒரு கனவு நனவொகி இருக்கிறது. 

 கூகுள் நிறுவனம் 2009ல் கலிரபொர்னியொ (USA) மொகொணத்தில் “தடொரயொட்டொ ப்ரியஸ்” (Toyota 

Prius) நிறுவனத்துடன் இகணந்து  ொனொக இயங்கும் கொகர  யொரிக்க முயற்சி த ய்துள்ளது. புதிய 

முயற்சியொக 2014ம் ஆண்டு ஓட்டுநர் உ வியின்றி  ொரன இயங்கும் கொர் ரபொன்ற முன்மொதிரி கொர்கள் 

உருவொக்கப்பட்டன. இத் ககய அறிவுத்திறன் வொய்ந்  கொர்கள் உணரிகள் மற்றும் தமன்தபொருகளப் 

பயன்படுத்தி பொ  ொரிககளயும், க க்கிளில் த ல்ரவொர்ககளயும் கண்டறிந்து அவர்களுடரன பொதுகொப்பொக 

பயணிக்க முடியும். கொர் அது த ல்லும் த ரு அல்ைது  ந்து என மிகச்  ரியொக அ ன் அகமவிடத்க க் 

கண்டறிய வகரபடம் மற்றும் உணரித்  கவல்ககள த யல் இயக்கம் த ய்கிறது என கூகுள் நிறுவனம் 

த ரிவித்துள்ளது. இதில் உள்ள  க்தி வொய்ந்  உனரிகள் எல்ைொவி மொன தபொருட்ககளயும் உணரும் திரன் 

வொய்ந் கவ. இ ன் கூடு ல் சிறப்பு என்னதவன்றொல், இதில் உள்ள தமன்தபொருள் கொகரச் சுற்றியுள்ள 

வொகனங்கள் அடுத்து என்ன த ய்யப் ரபொகின்றன என்பக  கணித்து அ ற்ரகற்றவொறு  னது அடுத்  

த யல்பொட்கட த ய்யும். எடுத்துக்கொட்டொக, ரபொக்குவரத்து  ந்திப்பில் உள்ள  மிக்கையில் (Signal) 

பச்க விளக்கு ஒளிரும்ரபொது முன்ரனறி த ல்கின்றரபொது, (மருத்துவ) அவ ர ஊர்தி வைது பக்கத்தில் 

வருகிறத ன்றொல் அக  உணர்ந்து உடனடியொக நின்று வழிவிடும் திறன் வொய்ந் கவ. கூகுள் நிறுவனம் 

இந்  கொர்ககள “அனுபவமிக்க ஓட்டுநர்” என்று அகழக்கின்றது. இத் ககய கொர்கள் பொதுகொப்பு 

கொரணங்களுக்கொக மணிக்கு 40 கிரைொமீட்டர் ரவகத்தில் ஓடக்கூடியகவயொக வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. 

ரபொக்குவரத்து  மிக்கை பகுதிகளில் பச்க  விளக்கு ஒளிரத் துவங்கியதும் 1.5 தநொடிக்கு பிறகு ொன் இகவ 

ஓடத் துவங்கும். ஏதனனில் தபரும்பொைொன விபத்துக்கள் அந்  ரநரத்தில் ொன் நகடதபறுகின்றன. மணிக்கு 

161 கிரைொமீட்டர் ரவகத்தில் ஓடும் திறன் மிக்க இந்  கொர்களின் முன்பகுதி, நமது பொதுகொப்பிற்கொக, 

கண்ணொடிக்கு பதில் உயரிய தநகிழிகளொல்  யொரிக்கப்பட்ட 2 அடி அகைமுகடய கொற்றுப்கப, கொற்று 

 டுப்பொகனக் தகொண்டுள்ளது. ஆச் ரியமொன இந்  வொகனம் இரண்டொம் நிகைத் த ொழிலிருந்து 

 யொரிக்கப்பட்ட ொகும்.  

தபொருளொ ொர த ொகுதிகளின் வகககள் 

1.  ன்னிகறவு தபொருளொ ொரம்: சுயர கவகய பூர்த்தி த ய்யும் அளவிற்கு மட்டுரம உற்பத்தி த ய்ய 

இயலும் நிகை. 

2. வணிகப் தபொருளொ ொரம்: விற்பகனக்கொக மட்டும் உற்பத்தி த ய்யப்படும் தபொருட்கள் மற்றும் 

ர கவககள “வணிகப் தபொருளொ ொரம்” என்கிரறொம். இதில் தபொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் வழங்ககை 

 ந்க யில் கொணப்படும் ரபொட்டிரய நிர்ணயிக்கும் கொரணியொக உள்ளது. 

3. திட்டமிட்ட தபொருளொ ொரம் : அர ொங்க நிறுவனங்களின் கட்டுப்பொட்டுடன்  யொரிக்கப்படும் தபொருட்கள் 

மற்றும் ர கவககள திட்டமிட்ட தபொருளொ ொரம் எனைொம். தபொருட்களின் விகையும், அளிப்பும் , மத்திய 

மொநிை அர ொல் கட்டுப்படுத் ப்படுகிறது. முன்பு கம்யூனி  தகொள்ககககள பின்பற்றிய நொடுகளின் 

 மு ொயத்தில் இம்முகற பின்பற்றப்பட்டது. 

உங்களுக்குத் த ரியுமொ? 
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தபொருளொ ொர த யல்பொட்டின் அடிப்பகடயில் பணியொளர்கள் கீழ்க்கண்டவொறு அகழக்கப்படுகின்றொர்கள். 

தபொருளொ ொர த யல்பொடு   தபயர் 

மு ல்நிகைத் த ொழில்  சிவப்பு கழுத்துப்பட்கட 

இரண்டொம்நிகைத் த ொழில்  நீை கழுத்துப்பட்கட 

மூன்றொம்நிகைத் த ொழில்  இளஞ்சிவப்பு கழுத்துப்பட்கட 

நொன்கொம்நிகைத் த ொழில்  தவள்கள கழுத்துப்பட்கட 

ஐந் ொம்நிகைத் த ொழில்   ங்க கழுத்துப்பட்கட 

ரபொமொைஜி - பழங்கள்  ொகுபடி பற்றிய படிப்பு 

ஒைரி கல்ச் ர் - கொய்கறி வளர்ப்பு பற்றிய அறிவியல் 

ஃபுரளொரிகல்ச் ர் - பூக்கள் வளர்க்கும் ககை 

த ரி கல்ச் ர் - பட்டுப்புழு வளர்த் ல் 

விட்டி கல்ச் ர் - திரொட்க   ொகுபடி பற்றிய படிப்பு 

தபயர்      பகுதி 

ஜீமிங் / பீவர்   வடகிழக்கு இந்திய மொநிைங்கள் 

ைடொங்    மரைசியொ 

த ங்கின் / கககிங்ன் பிலிகபன்ஸ் 

மில்பொ    மத்திய அதமரிக்கொ மற்றும் தமக்ஸிக்ரகொ 

தகொனுரகொ        தவனிசுைொ 

ரரொக்கொ   பிரரசில் 

மர ொல்   கொங்ரகொ 

ரர    வியட்நொம் 

ஹீமொ    இந்ர ொரனஷியொ 

 ொங்கியொ   மியொன்மர் 

த ன்    இைங்கக 

 ரியொன விகடகயத் ர ர்ந்த டுத்து எழுதுக. 

1. விட்டி கல்ச் ர் அல்ைது திரொட்க   ொகுபடி சிறப்பொக நகடதபறும் இடம் 

அ) பொம்பொஸ் பகுதி 

ஆ)  வொனொ பகுதி 

இ)  கொரொ பகுதி 

ஈ) மத்திய  கரக்கடல் பகுதி 

2. பின்வருவனவற்றுள் எது வளர்ச்சியகடந்  நொடுககள உள்ளடக்கியது? 
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அ) ஆஸ்திரரலியொ, தகன்யொ, பொகிஸ்ஹொன், தஜர்மனி மற்றும் இத் ொலி 

ஆ) ஆஸ்திரரலியொ, கனடொ, பிரொன்ஸ், தஜர்மனி மற்றும் இத் ொலி 

இ) ஆஸ்திரரலியொ, இைங்கக,  ொய்ைொந்து, தஜர்மனி மற்றும் இத் ொலி 

ஈ) பொகிஸ் ொன், இைங்கக, பிரொன்ஸ், தஜர்மனி மற்றும் இத் ொலி 

3. இவற்றில் எது  வறொக தபொருந்தியுள்ளது. 

பழங்குடியினர்   பகுதி 

அ) இன்யூட்கள்   ஆர்டிக் பகுதி 

ஆ) பிக்மிக்கள்    கைகொரி பகுதி 

இ) அரபொரிஜின்ஸ்   த ன் அதமரிக்க பகுதி 

ஈ) பொலியன்    த ன் இந்திய பகுதி 

4. வொந்தூணனின் ரவளொண் மொதிரியின்படி நகர்ப்புற கமயத்திலிருந்து தவளிப்புறம் ரநொக்கி 

அகமந்துள்ள 4 வகளய வரிக  அகமப்புகள் 

 

அ)  ொனியங்கள் மற்றும் பயிர்நிைங்கள்,  ந்க , கொடுகள், பொல்பண்கண மற்றும் ரமய்ச் ல் 

ஆ) கொடுகள்,  ந்க ,  ொனியங்கள் மற்றும் பயிர் நிைங்கள், பொல்பண்கண மற்றும் ரமய்ச் ல் 

இ)  ந்க , பொல்பண்கண, கொடுகள்,  ொனியங்கள் மற்றும் பயிர்நிைங்கள், ரமய்ச் ல் 

ஈ) ரமய்ச் ல்,  ந்க , கொடுகள்,  ொனியங்கள் மற்றும் பயிர்நிைங்கள் மற்றும் பொல்பண்கண 

5. பின்வருவனவற்றில் எது மிகவும் பின் ங்கிய நொடுகளின் பண்பு அல்ை? 

அ) குகறந்  தமொத்  உள்நொட்டு உற்பத்தி 

ஆ) அதிக எழுத் றிவு விகி ம் 

இ)  மமற்ற வருவொய் பரவல் 

ஈ) அதிக அளவிைொன ரவகையின்கம 

6. பின்வரும் கூற்றுகளில் ஒன்று மட்டும் வொன்தூனணின் ரவளொண் மொதிரியின் அனுமொனம் அல்ை. 

அ) இது  னித்  ஆக்கிரமிப்பற்ற கொடுகளொல் சூழப்பட்டு கொணப்படுகின்றது. 

ஆ) இந்  நிைப்பகுதி முழுவதும் ஆறுகளொரைொ மகைகளொரைொ குறுக்கிடொ   மமொன புவிப்பரப்கபக் 

தகொண்டுள்ளது. 
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இ) இப்பகுதி முழுவதும் மண்ணின்  ன்கமயும் கொைநிகையும் சீரற்று கொணப்படுகிறது. 

ஈ) விவ ொயிகள் அதிகபட்  ைொபத்திற்கொக த யல்படுகிறொர்கள். 

7.  வறொக தபொருந்தியுள்ளக க் கண்டறிக. 

அ) கனரக த ொழிற் ொகை  - இரும்பு எஃகு த ொழிற் ொகை 

ஆ) இைகு ரக த ொழிற் ொகை  - க யல் இயந்திர த ொழிற் ொகை 

இ)  னியொர் த ொழிற் ொகை  - பிைொய் எஃகு த ொழிற் ொகை 

ஈ) தபொதுத்துகற த ொழிற் ொகை - பொரத் கனரக மின் ொ ன நிறுவனம் 

8. பின்வருவனவற்றில் எது வளர்ந்  நொடுகளின் பண்பு அல்ை? 

அ)  னிநபர் வருமொனம் குகறவு 

ஆ) சிறந்  வொழ்க்ககத்  ரம் மற்றும் வீட்டுவ தி 

இ) அதிகமொன தமொத்  உள்நொட்டு உற்பத்தி 

ஈ) ரமம்பட்ட அடிப்பகட வ திகளும், த ொழில் நுட்பங்களும் 

9. பின்வரும் வகரபடத்தில் எது ைொபகரமொன த ொழிைக அகமவிடம்? 

அ)  

ஆ)  

இ)  

ஈ)  

10. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ர ொட்டப்பயிர் அல்ை? 

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


Geography                                                                                                                 Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            18 

அ) ர யிகை 

ஆ) கொப்பி 

இ) ர ொளம் 

ஈ) ரகொரகொ 

விகடகள் 

1. ஈ) மத்திய  கரக்கடல் பகுதி  2. ஆ) ஆஸ்திரரலியொ, கனடொ, பிரொன்ஸ், தஜர்மனி மற்றும் இத் ொலி  3. ஈ) 

பொலியன்- த ன் இந்திய பகுதி  4.இ)  ந்க , பொல்பண்கண, கொடுகள்,  ொனியங்கள் மற்றும் பயிர்நிைங்கள், 

ரமய்ச் ல்  5. ஆ) அதிக எழுத் றிவு விகி ம்  6. இ) இப்பகுதி முழுவதும் மண்ணின்  ன்கமயும் 

கொைநிகையும் சீரற்று கொணப்படுகிறது.  7. இ)  னியொர் த ொழிற் ொகை - பிைொய் எஃகு த ொழிற் ொகை  8. 

அ)  னிநபர் வருமொனம் குகறவு  9. விகட: ஈ  10. இ) ர ொளம் 

 

[5] கைொச் ொர மற்றும் அரசியல் புவியியல் 

திரொவிடர்கள் 

இந்தியத் துகணக் கண்டத்தில் உள்ள திரொவிட தமொழிகய  ொய் தமொழியொக ரபசும் உள்ளூர் மக்கரள 

திரொவிடர்கள் ஆவர். தபரும்பொலும் திரொவிடர்கள் அகனவரும் இந்தியொவின் த ன்பகுதியில் வசிக்கின்றனர். 

இந்தியொவில் திரொவிட இனக்குழுவில் ஐந்து முக்கிய பிரிவுகள் உள்ளன அகவ:  மிழ், த லுங்கு, கன்னடம், 

மகையொளம் மற்றும் துளு. 

இந்தியொவில் உள்ள பண்கடய சிந்து  மத ளி நொகரிகம் வட இந்தியொவின் திரொவிட வம் த்க  ர ர்ந்  ொக 

நம்பப்படுகிறது, ஆனொல் வட இந்தியொவில் இந்ர ொ-ஆரியர்கள் வந்  பின் மற்றும் வட இந்தியொ முழுவதும் 

குருரொஜ்யம் உருவொன ரபொது திரொவிடர்கள் த ற்ரக  ள்ளப்பட்டனர். பின்னர் த ன் இந்தியொ ர ரர்கள், 

ர ொழர்கள் மற்றும் பொண்டியர்கள் என மூன்று திரொவிட ரபரரசுகளொல் ஆதிக்கம் த லுத் ப்பட்டது. இந்  

மூன்று ரபரரசுகளும் இைக்கியம், இக , ககை ஆகியவற்றின் வளர்ச்சிக்கொகவும் விரிவொன வர்த் கம் 

த ய்யவும் அதிக உ வி த ய் ன. இந்  மூன்று ரபரரசுகளும் தபௌத் ம்,  மணம் மற்றும் இந்தும ம் 

ஆகியவற்கற ஆ ரித் ன. திரொவிட மக்கள் முக்கியமொக  மிழ், த லுங்கு, கன்னடம், மகையொளம் மற்றும் 

பிரொஹி (Brahui) தமொழிககள ரபசுகின்றனர். 

உங்களுக்குத் த ரியுமொ? 

பிரொமி எழுத்து வடிவில் எழு ப்படொ  ஒரர திரொவிட தமொழி அரரபிய எழுத் ொன பிரஹி தமொழி ொன். இது 

அ ற்கு பதிைொக ஈரொன் பொகிஸ் ொன் மற்றும் ஆப்கொனிஸ் ொனில் இருப ொம் நூற்றொண்டின் இரண்டொம் 

பொதியில் இருந்து அரபு எழுத்துக்களில் எழு ப்பட்டுள்ளது. 

தமொத்  பழங்குடியினர் மக்கள்த ொககயில் 90% கிரீன்ைொந்திலும், 66% தபொலிவியொவிலும் மற்றும் 40 

  வீ ம் தபருவிலும் உள்ளனர். இந்தியொவின் தமொத்  மக்கள் த ொககயில் பழங்குடியினர் 8.2   வீ ம் 

ஆவர். 

சிை ரநரங்களில் பழங்குடியின மக்கள் நொன்கொவது உைகம் என அகழக்கப்படுகிறொர்கள். மு ல் – 

இரண்டொவது மற்றும் மூன்றொம் உைகங்கள் “நிைம் மக்களுக்கு த ொந் மொனது” என்று நம்புகின்ற ரபொது, 

நொன்கொவது உைகம் “மக்கள் நிைத்திற்கு த ொந் மொனவர்கள்” என நம்புகின்றனர். 
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 மிழ் உைகின் மிக நீண்ட பொரம்பரியமொன த ம்கமயொன தமொழிகளில் ஒன்றொகும்.  மிழ் இைக்கியத்தின் 

முந்க ய கொைம் தபொ.ஆ.மு. 300 மு ல் தபொ.ஆ. 300 வகர உகடய  ங்க இைக்கியம் கொைமொகும். திரொவிட 

தமொழிகளில்  மிழ் ொன் மிகப் பழகமயொன இைக்கியங்ககை தகொண்டுள்ளது. 

இந்  நூற்றொண்டின் முடிவில் உைகில் பொதிக்கு ரமற்பட்ட அ ொவது ஏறக்குகறய 7,000 தமொழிகள் 

அழிந்துவிடும் என்று எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது. 14 நொட்களுக்குள் ஒரு தமொழி அழிந்து வருவ ொக 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

கவ ொலி தபொ.ஆ.மு. 6ஆம் நூற்றொண்டில் ஒரு குடியர ொக நிறுவப்பட்டது. இது தபொ.ஆ.மு. 563ல் தகௌ ம 

புத் ர் பிறப்ப ற்கு முன் உைகின் மு ல் குடியர ொக ர ொன்றியது. 

மிக அதிகமொன அண்கட நொடுகளின் எல்கைககளக் தகொண்ட நொடு சீனொ ஆகும். அ ன் எல்கைகளில் 

அகமந்துள்ள 14 நொடுகள்: இந்தியொ, பொகிஸ் ொன்,  ஜிகிஸ் ொன், கிர்கிஸ் ொன், கஜகஸ் ொன், மங்ரகொலியொ, 

ரஷ்யொ, வட தகொரியொ, வியட்நொம், ைொரவொஸ், மியொன்மர், பூட்டொன் மற்றும் ரநபொளம் ஆகும். 

கனடொ உைகின் இரண்டொவது தபரிய நொடு ஆகும். இது அதமரிக்கொவுடன் மிக நீண்ட  ர்வர   எல்கைப் 

பகுதிகய பகிர்ந்து தகொள்கிறது. கனடொ – அதமரிக்க நிை எல்கைக்ரகொடு 8,893 கிரைொ மீட்டர் நீளம் 

உகடய ொகும். 

த ரிந்து த ளிரவொம் 

த ன்டினல்ஸ் பழங்குடியினர் - உைகின் மிக ஆபத் ொன பழங்குடியினர்கள் 

இந்திய தபருங்கடலில் வங்கொள விரிகுடொவில் அகமந்துள்ள வடக்கு த ண்டினொல் தீவொனது புவியின் 

மிகவும்  னிகமப்படுத் ப்பட்ட இடங்களில் ஒன்றொகும். த ொகைவில் அகமந்துள்ள த ன்டினொல் தீவு 

உைகின் மிக ஆபத் ொன பழங்குடியினரொன த ண்டினல் பழங்குடியினரின் வசிப்பிடமொகும். இவர்களுக்கு 

ரவளொண்கமப் பற்றி த ரியொ  ொல், ரவட்கடயொடுபவர்களொகவும் உணவு ர கரிப்பவர்களொகவும் 

இருக்கின்றனர். இவர்களின் உணவில் ஆழமற்ற கடரைொரப்பகுதிகளில் கொணப்படும் ர ங்கொய் மற்றும் 

மீன் ஆகியகவ மு ன்கமயொன உணவொகும். த ண்டினல்கள் கற்கொை மனி ர்கள் என 

விவரிக்கப்படுகிறது. தபண்கள்  ங்கள் இடுப்பு, கழுத்து மற்றும்  கைகயச் சுற்றி பிகணப்பட்ட நொர் 

 ரங்ககள அணிந்துள்ளனர். ஆண்கள் கழுத் ணிகள் மற்றும்  கைபொககககள அணிந்துள்ளனர். 

ஆனொல் ஒரு  டிமனொன இடுப்பு பட்கடகய இடுப்பில் அணிந்துள்ளனர். இந்  மனி ர்கள் ஈட்டி, வில், 

அம்புகள் ஆகியவற்கற எடுத்து த ல்கிறொர்கள். சிை ரநரங்களில் த ண்டினல்கள் மற்றவர்களுடன் நட்பு 

ரீதியொக க கககள் த ய்து அவர்கள்  ரும் பரிசுககள கொட்டிற்கு எடுத்து த ன்று பின்னர் அவர்கள் மீர  

அம்புககள எய்வக  கொண்கிரறொம். வடக்கு த ண்டினல் தீவின் மக்கள் த ொககயொனது 250 ரபர் என 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. த ண்டினல்கள் தவளி ஆட்களிடமிருந்து இருந்து கிகடக்கும் உ விகய 

விரும்புவதில்கை. 

 கவல் குறிப்பு 

யுதனஸ்ரகொவின் ஆபத் ொன தமொழிகள் பற்றிய ஐந்து நிகைகள்: 

பொதுகொப்பொனது: பரவைொகப் ரப ப்படுவது 

பொதிக்கப்படக் கூடியது: வீட்டிற்கு தவளியில் குழந்க கள் ரபசுவதில்கை (600 தமொழிகள்) 

நிச் யமொக ஆபத்து: குழந்க கள் ரபசுவர  இல்கை (646 தமொழிகள்) 

கடுகமயொன ஆபத்து : பகழய  கைமுகறயினரொல் மட்டுரம ரப ப்படுவது (527 தமொழிகள்) 
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மிகக்கடுகமயொன ஆபத்து : பழங்கொை  கைமுகறயினரின் ஒரு சிை உறுப்பினர்களொல் மட்டுரம 

ரப ப்படுவது, தபரும்பொலும் பகுதி – ரபச் ொளர்கள் (577 தமொழிகள்)! 

 மிழ்நொட்டின் முக்கிய ரபச்சு வழக்குகள் 

வட்டொர எல்கைக்குள் ரபசும் ரபச்சு வழக்குகளில்  மிழ் ஒரு சுவொரஸ்யமொன தமொழி ஆகும். மொநிைத்தின் 

பல்ரவறு பகுதிகளிலும் தமொழி பை கவர்ச்சிகரமொன ரமம்பொட்கடக் தகொண்டுள்ளது. த ன்கன, 

ரகொயம்புத்தூர், மதுகர மற்றும் திருதநல்ரவலி ரபொன்ற பகழய மற்றும் நன்கு அறியப்பட்ட ரபச்சு 

வழக்குககள  மிழ்நொட்டின் பைர் நன்கு அறிந்திருக்கிறொர்கள். 

 ரியொன விகடகயத் ர ர்ந்த டுத்து எழுதுக. 

1. கீரழ தகொடுக்கப்பட்ட வொக்கியத்தில் உண்கமயொனது எது? 

அ) இந்தியொ உைகின் மிக அதிகமொன தமொழிககளக் தகொண்டுள்ளது. 

ஆ) சீனொ மற்றும் ரஷ்யொவிற்கு அடுத்து, இந்தியொ உைகின் மூன்றொவது மிக அதிகமொன தமொழிககளக் 

தகொண்டுள்ளது. 

இ) பப்புவொ நியூ கினியொவுக்கு அடுத்து, இந்தியொ உைகின் இரண்டொவது மிக அதிகமொன தமொழிககளக் 

தகொண்டுள்ள நொடொகும். 

ஈ) இந்தியொ மற்றும் இங்கிைொந்து முகறரய உைகின் மூன்று மற்றும் நொன்கொவது அதிக தமொழிககளக் 

தகொண்டுள்ளன. 

2. பின்வருவனவற்றில் பொரம்பரிய கைொச் ொர பகுதிகள் பற்றிய  வறொன கருத்து எது? 

அ) ரமற்கு ஐரரொப்பிய கைொச் ொரம் த ொழில்துகற மிகுந்  மற்றும் நகர்ப்புற கைொச் ொரமொகும். 

ஆ) இஸ்ைொம் ஒரு முக்கிய த ல்வொக்கக தபற்றுள்ள ஒன்றொக இருக்கும் ரவகையில் கண்ட ஐரரொப்பிய 

கைொச் ொரம் பல்ரவறு அரசியல் மற்றும் தபொருளொ ொர சிந் கனகளொல் பொதிக்கப்படுகிறது. 

இ) மத்திய  கரக்கடல் ஐரரொப்பொகவ உள்ளடக்கிய நொடுகள் ஆல்ப்ஸ் மகைக்கு த ற்ரக அகமந்துள்ளது. 

ஈ) ஆங்கிரைொ-அதமரிக்கன் மற்றும் ஆஸ்திரரலிய கைொச் ொர பகுதிகள் நகடமுகறயில் ரமற்கு ஐரரொப்பிய 

கைொச் ொரத்தின் குழந்க கள் எனைொம். 

3. ஒவ்தவொரு ___________ ஒரு தமொழி இறப்ப ொக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அ) 14 நிமிடங்களில் 

ஆ) 14 நொட்களில் 

இ) 14 மொ ங்களில் 

ஈ) 14 ஆண்டுகளில் 

4. யுதனஸ்ரகொவின் கருத்துப்படி ஆபத் ொன தமொழிகளின் ஐந்து நிகைகளில், குழந்க கள் ரப ொ  

நிச் யமொக ஆபத்து நிகையில் உள்ள தமொழிகளின் எண்ணிக்கக _________ 

அ) 457 தமொழிகள் 

ஆ) 970 தமொழிகள் 

இ) 646 தமொழிகள் 
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ஈ) 374 தமொழிகள் 

5. பின்வரும் கூற்கற கூறியவர் யொர்? 

“கிழக்கு ஐரரொப்பொகவ ஆட்சி த ய்பவர்கள் கமய நிைப்பகுதிகய ஆள்வொர்கள் 

உைகத் தீவிற்கு கட்டகளயிடும் கமய நிைப்பகுதிகய ஆட்சி த ய்பவர்கள் உைகத்தீகவ ஆள்வொர்கள் 

உைகத்தீகவ ஆட்சி த ய்பவர்கள் உைகக ஆள்வொர்கள்” 

அ) ஹம்ரபொல்ட் 

ஆ) ஹட்டன் 

இ) ஸ்கபக்ரமன் 

ஈ) தமக்கிண்டர் 

6. எந்  நொடு அதிக எண்ணிக்ககயிைொன அண்கட நொடுகளுடன் எல்கைககளக் தகொண்டுள்ளது? 

அ) சீனொ 

ஆ) கனடொ 

இ) ரஷ்யொ 

ஈ) இந்தியொ 

7. பின்வருவனவற்றில்  ப்பிய (எஞ்சிய) எல்கைக்ரகொட்டிற்கு உ ொரணம் யொது? 

அ) தபர்சியொ மற்றும் கிழக்கு, ரமற்கு தஜர்மனி இகடரய உள்ள எல்கை 

ஆ) பொகிஸ் ொனொல் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட கொஷ்மீர் பகுதி 

இ) வட ஆப்பிரிக்கொ மற்றும் அதமரிக்க ஐக்கிய நொட்டின் எல்கைகள் 

ஈ) ஐரரொப்பிய நொடுகள் 

8. கமய நிைக் ரகொட்பொட்கட தவளியிட்டவர் யொர்? 

அ) ஹம்ரபொல்ட் 

ஆ) ஹட்டன் 

இ) ஸ்கபக்ரமன் 

ஈ) தமக்கிண்டர் 

9. பின்வருபவற்றின் அகனத்தும் தமக்கிண்டரின் கமய நிைக் ரகொட்பொட்கட ஆ ரிக்கின்றன 

ஒன்கறத் விர, 

அ) வட கடல், நொர்ரவ கடல், பொரன் கடல், கொரொ கடல், ைொப்ரடவ் கடல், கிழக்கு க பீரியன் கடல் ஆகியகவ 

ஆண்டுமுழுவதும் உகறந்து ரபொயிருப்ப ொல் கமய நிைப்பகுதிகய ரமலிருந்து அணுக முடியொது. 

ஆ) மத்திய கிழக்கு பொகைவனம், ஈரொனிய பீடபூமி, இமயமகை, திதபத் பீடபூமி மற்றும் க பீரியன் 

மகைகள் ஆகியவற்றின் கொரணமொக கமய நிைப்பகுதிகய கீழிருந்து அணுகமுடியொது. 

இ) கிழக்கு ஐரரொப்பொ ொன் கமய நிைப்பகுதிக்கு ஒரர நுகழவொயில். 

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


Geography                                                                                                                 Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            22 

ஈ) இது எந் தவொரு பக்கத்திலும் இருந்தும் கமய நிைப்பகுதி  ொக்கப்படும் வககயில் பைவீனமொக 

இருக்கிறது. 

10. எது  ரியொக தபொருந்தியுள்ளது? 

அ) ஆஸ்ட்ரிக் – முண்டொ, மொன் கிமர் 

ஆ) சீன – ஹிந்தி, உருது,  மஸ்கிரு ம் 

இ) இந்ர ொ  - ஆரியன் – திதபத்தியன் – ரபொரடொ, கரரன், மணிப்பூரி ரபொன்றகவ. 

ஈ) திரொவிட –  மஸ்கிரு ம், கரரன், மணிப்பூரி மு லியன. 

விகடகள் 

1. இ) பப்புவொ நியூ கினியொவுக்கு அடுத்து, இந்தியொ உைகின் இரண்டொவது மிக அதிகமொன தமொழிககளக் 

தகொண்டுள்ள நொடொகும்.  2. ஆ) இஸ்ைொம் ஒரு முக்கிய த ல்வொக்கக தபற்றுள்ள ஒன்றொக இருக்கும் 

ரவகையில் கண்ட ஐரரொப்பிய கைொச் ொரம் பல்ரவறு அரசியல் மற்றும் தபொருளொ ொர சிந் கனகளொல் 

பொதிக்கப்படுகிறது.  3. ஆ) 14 நொட்களில்  4. இ) 646 தமொழிகள்  5. ஈ) தமக்கிண்டர்  6.அ) சீனொ  7.அ) தபர்சியொ 

மற்றும் கிழக்கு, ரமற்கு தஜர்மனி இகடரய உள்ள எல்கை  8. ஈ) தமக்கிண்டர்  9. ஈ) இது எந் தவொரு 

பக்கத்திலும் இருந்தும் கமய நிைப்பகுதி  ொக்கப்படும் வககயில் பைவீனமொக இருக்கிறது.  10. அ) ஆஸ்ட்ரிக் 

– முண்டொ, மொன் கிமர் 

 

[6] புவித்  கவலியல் 

உங்களுக்குத் த ரியுமொ? 

 ன் மு ல் முயற்சியிரைரய த வ்வொய் கிரகத்க  த ன்றகடந்  ஒரர நொடு இந்தியொவொகும். 

TGaoten 4 புவியின் அதிக  க்தி வொய்ந்  புவி உளவி த யற்ககக்ரகொளொகும். (2015ல் ஏவப்பட்டது). 

இச்த யற்ககக்ரகொள் புவி அதிர்வு மற்றும் சூறொவளிகளொல் பொதிக்கப்படும் மக்களுக்கு மனி ொபிமொன 

அடிப்பகடயில் உ வும் தபொருட்டு உடனடி  கவல்ககள  ரவல்ைது. இச்த யற்ககக்ரகொள் 

அயல்நொடுகளின் ரபொர் முக்கியத்துவம் வொய்ந்  பகுதிககள கண்கொணிக்க சீனொவிற்கு உ வியது. WMD 

வ தி தகொண்ட பகுதிகளும் கடற்பகட  ளமும் ரபொர் முக்கியத்துவம் வொய்ந்  பகுதியில் அடங்கும். 

த ரிந்து த ளிரவொம் 

 மிழ்நொட்டின் 18 வயது மொணவரொல் வடிவகமக்கப்பட்ட புவியின் எகட குகறந்  த யற்ககக்ரகொகள 

நொ ொ ஏவியுள்ளது. 

இந்தியொ 64 கிரொம் எகட மட்டுரம தகொண்ட புவியின் மிகக் குகறந்  எகட தகொண்ட கைொம் ொட் என்ற 

த யற்ககக்ரகொகள ஏவி மீண்டும் ஒருமுகற விண்தவளி  ொ கனகய நிகழ்த்தியுள்ளது. இக  

வடிவகமத்து உருவொக்கியது விண்தவளி ஆரொய்ச்சிகய ரமற்தகொள்ளும் நிபுணரரொ அல்ைது 

தபொறியொளரரொ அல்ை. ஆனொல் 18 வயர  நிரம்பிய  மிழ்நொட்டு மொணவன் ரிஃப்பொத்  ரூக் மற்றும் அவரது 

அணியினரொகும். இச்சிறு த யற்ககக்ரகொளுக்கு அப்துல் கைொமின் தபயர் சூட்டப்பட்டு ஜூன் 22, 2017ல் 

நொ ொவொல் ஏவப்பட்டது. இந்  ஏவூர்தியில் இந்தியொவின்  ொர்பொக கைொம் ொட் மட்டுரம பங்கு தபற்றது. 

ரமற்தகொண்ட குழுவின் இயக்குனரொன ஸ்ரீமதிரக ன் கூறும்ரபொது இந்  ஏவூர்தி பறக்கும் தமொத்  ரநரம் 

240 நிமிடங்கள் எனக் கூறினொர். இவ்விண்கைத்க  த ொடுத் து த ன்கன தியொகரொய நகரில் 

அகமந்துள்ள அவரது வீட்டிைொகும். த யற்ககரகொளொனது ஏவப்பட்ட 125 நிமிடத்தில் வின்தவளியின் ஈர்ப்பு 
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விக  சூழலில் ஏவூர்தியிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டது.  ொரூக்கின் இத்திட்டம் மு ல் முப்பரிமொண அச்க க் 

தகொண்டு  யொரிக்கப்பட்டு ரபொட்டியின் மூைம் ர ர்ந்த டுக்கப்பட்ட ஒன்றொகும். Cubes in Space என்ற 

இப்ரபொட்டி நொ ொ மற்றும் I Doodle Learning என்ற இரண்டு நிறுவனங்களின் உபயத் ொல் நடத் ப்பட்ட ொகும். 

இத்திட்டத்தின் ரநொக்கம் த ொழில்நுட்பத்தின் புதிய த யல்திறகன விண்தவளிக்கு தகொண்டு ர ர்ப்ப ொகும். 

 கவல் குறிப்பு 

உைகின் மிக அதிரவக கணினிக்கொன ரபொட்டியில் புதிய தவற்றியொளர் :  ம்மிட் (Summit) 

IBMன் கூற்றுப்படி  ம்மிட் (Summit) 200 பீட்டொ பிளொப் (peta flops) த யல்திறன், அல்ைது வினொடிக்கு 200 

குவொட்ரில்லியன் (quadrillion) கணக்கீடுகள் த ய்யும் திறன் தகொண்ட ொகும். 87 பீட்டொ ப்ளொப் (petaflops) 

உடன் இப்ரபொதும் உைகின் அதிரவக கணினியொக இருக்கும்  ன்ரவ கட ஹு கைட் (sunwayTaihuLight)ஐ 

விட ஒரு குறிப்பிடத் க்க திறன் தபற்றுள்ளது  ம்மிட்.  ம்மிட் இன்னும் அதிகமொக ரரம் 10 பீட்டொ 

கபட்டுககளக் தகொண்டுள்ள்து. இ ன் அதிரவக த யல்பொடு அ ன் 325 மில்லியன் டொைர் நிதி திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியொக வந்துள்ளது. 

இ ற்கொன நிதி, ஆற்றல் ரமம்பொட்டுத்துகற, அதமரிக்க ஐக்கிய நொடுகளொல் அளிக்கப்பட்டது.  ம்மிட்டின் 

ஒவ்தவொரு 4,608 முகனயங்களும் இரண்டு IBM Power9 சிப்ஸ்களுடன் 3.1 GHz இல் இயங்குகின்றன. 

 ரியொன விகடகயத் ர ர்ந்த டுத்து எழுதுக. 

1.  ரியொக தபொருந் ொ து எது? 

அ) GPS - அதமரிக்க ஐக்கிய நொடுகள் 

ஆ) GLONASS - இரஷ்யொ 

இ) GALILEO - ஜப்பொன் 

ஈ) BEODOU - சீனொ 

உ) IRNSS - இந்தியொ 

2. GPS கீழ்க்கண்ட எத் கன த யற்ககக்ரகொள் உகடய குழுமத்க க் தகொண்டுள்ளது? 

அ) 28 த யற்ககக்ரகொள்கள் 

ஆ) 30 த யற்ககக்ரகொள்கள் 

இ) 40 த யற்ககக்ரகொள்கள் 

ஈ) 24 த யற்ககக்ரகொள்கள் 

3. IRNSS நுகர்ரவொருக்கு அகமவிடத்  கவல் ர கவகய இந்தியொ மற்றும் இந்திய எல்கைக்கு அப்பொல் 

_______ கி.மீ. வகர வழங்குகிறது. 

அ) 2300 கி.மீ 

ஆ) 2000 கி.மீ 

இ) 1000 கி.மீ 

ஈ) 1500 கி.மீ 
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4. பட்டியல் I ஐ பட்டியல் II உடன் தபொருத்தி தகொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுககள பயன்படுத்தி 

விகடயளிக்கவும். 

அ) மு ல்  கைமுகற i) தவற்றிடக் குழொய் 

ஆ) இரண்டொம்  கைமுகற ii) டிரொன்சிஸ்டர் 

இ) மூன்றொம்  கைமுகற iii) ஒருங்கிகணந்  மின்கற்கற 

ஈ) நொன்கொம்  கைமுகற iv) நுண்ணிய த யலி 

உ) ஐந் ொம்  கைமுகற v) த யற்கக நுண்ணறிவு 

குறியீடுகள் 

 1 2 3 4 5 

அ) i) ii) iii) iv) v) 

ஆ) ii) i) iii) v) iv) 

இ)  iv) iii) v) ii) i) 

ஈ)  v) iv) iii) ii) i) 

5. கீழ்க்கண்டவற்றில் மண்ணியலில் பயன்படுத் ப்படொ  த ொகைநுண்ணுணர்வு நுட்பம் எது? 

அ) இயற்கூறுகள்  ொர்ந்  நிைவகரபடம்  யொரித் ல் 

ஆ) கட்டகமப்பு நிைவகரபடம்  யொரித் ல் 

இ) வனவிைங்கு ஆய்வு 

ஈ) கஹட்ரரொகொர்பன் ஆய்வு 

6. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சூரியநிகை ஒத்  த யற்ககக்ரகொள் எது? 

அ) NOAA SESAT 

ஆ) TIROS 

இ) SKYLAB 

ஈ) METEOSAT 

7. உயிர்ப்புள்ள த ொகைநுண்ணுணர்வின் அகைநீளம் 1மி.மீக்கு அதிகமொகவும் உயிர்ப்பற்ற 

த ொகையுணர்வின் அகைநீளம் _________ வகரயிலும் உள்ளது. 

அ) 0.4 – 1.0மிமீ 

ஆ) 0.8 – 2.0 மி.மீ 

இ) 0.2 – 1.0 மி.மீ  

ஈ) 0.6 – 0.4 மி.மீ 

8. பின்வருவனவற்றுள் உைகின் அதிரவக கணினி எது? 

அ)  ன்ரவ கட ஹு கைட் (Sunway taihuLight) 
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ஆ)  ம்மிட் (Summit) 

இ) பிரத்யூஸ் (Pratyush) 

ஈ) பரம் 10000 (Param 10000) 

9. GNSS ன் சுற்றுப்பொக  புவிப் பரப்பிலிருந்து ________ கி.மீட்டர் உயரத்தில் அகமந்துள்ளது. 

அ) 15,000 

ஆ) 20,000 

இ) 10,000 

ஈ) 22,000 

10. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது புவிநிகை த யற்ககக்ரகொள்? 

அ) INTELSAT 

ஆ) Corona 

இ) MIDAS 

ஈ) SAMOS 

விகடகள் 

1. இ) GALILEO - ஜப்பொன்  2. ஈ) 24 த யற்ககக்ரகொள்கள்  3. ஈ) 1500 கி.மீ  4. அ) i) ii)  iii) iv)  v)  5. 

இ) வனவிைங்கு ஆய்வு  6. ஈ) METEOSAT  7. அ) 0.4 – 1.0மிமீ  8. ஆ)  ம்மிட் (Summit)  9. ஆ) 20,000  10. 

அ) INTELSAT 

 

[7] ரபணத்  குந்  ரமம்பொடு 

 கவல் குறிப்பு 

பொரிஸ் உடன்பொடு 

கொைநிகை மொற்றத்க  ரநரிட பங்ரகற்ற நொடுகள் COP21ல் பொரிஸில் 2015 டி ம்பர் 12ல் நகடதபற்ற 

“பொரிஸ் உடன்பொட்கட” ஏற்றன. இந்  உடன்பொடு நவம்பர் மொ ம் 4ஆம் நொள் 2016ல் நகடமுகறக்கு 

வந் து. இந்  உடன்பொட்டின்படி எல்ைொ நொடுகளும் உைக தவப்பமயமொ கை 2 டிகிரி த ல்சியஸ் அளவுக்கு 

குகறக்க முடிவு த ய் னர்.  ற்ரபொது உள்ள மிக ரமொ மொன நிகைகய மனதில் தகொண்டு 1.5 டிகிரி 

த ல்சியஸ் வகரயொவது குகறக்கரவண்டும் என உறுதி தகொண்டனர். 

உங்களுக்குத் த ரியுமொ? 

ஐக்கிய நொடுகளின் கொைநிகை மொற்றத்திற்கொன வகரயகற மொநொடு (UNFCCC) 2017ஆம் ஆண்டு, ரம 

17ந்ர தி நகடதபற்றது. இதில் ரபணத் குந்  ரமம்பொட்ரடொடு கொைநிகை மொற்றம் மற்றும் ரபரழிவு அபொய 

குகறப்பிற்கொன த ண்டொய் வகரயகற ஆகியவற்கற ஒருங்கிகணப்பக க் குறித்து விவொதிக்கப்பட்டது. 

த ரிந்து த ளிரவொம் 

பொரிபடொ: கொடுககளப் பொதுகொத்து வளப்படுத்தும் ஒரு குக்கிரொமத்தின் கக  
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பொரிபடொ என்பது மஹொரொஷ்டிரொ குஜரொத் எல்கையில் உள்ள ஒரு குக்கிரொமம். இங்கு வசிக்கும் 

பழங்குடிகளின் ஒருங்கிகணந்  அல்ைது கூட்டு முயற்சியொனது இக  உயர்ந்  நிகைக்குக் தகொண்டு 

த ன்றுள்ளது. தவறும் 1,000 மக்கள் மட்டுரம இருந் ொலும் இவர்கள்  ங்கள் கொட்கடயும் வனத்க யும் 

பொதுகொப்பர ொடு அல்ைொமல் அ ன் மூைம் ஐக்கிய நொடுகளின் ரபணத் குந்  ரமம்பொட்டு இைக்குககளயும் 

ரநொக்கங்ககையும் நிகறரவற்றியிருக்கிறொர்கள். அதுமட்டுமல்ை இ ன் மூைம் ஒவ்தவொருவரும்  னிப்பட்ட 

முகறயில் பயனகடந்துள்ளனர். 

இந்  கிரொமத்தினர் கொட்கடப் பொதுகொத்து உள்ளனர். கொட்கட பொதுகொத்து வந் தினொல் இக்கொடுகள் நீகர 

ர மிக்க உ வுகின்றன. அந்  நீர் ரவளொண்கம மற்றும் பண்கணகளுக்கு உ வுகிறது. பண்கணத் 

த ொழிைொனது வளத்க க் தகொடுத் து. படிப்பறிவொனது அவர்களது எல்கைகய விரிவொக்கி அவர்கள் 

வொழ்க்கககய முழுவதும் மொற்றியகமத்துள்ளது. 

பொல் பண்கண மற்றும் ரகொழி பண்கணகய கடந்  கொைகட்டத்தில் உருவொக்கிய இந்  கிரொமத்தினர் 

அவற்கற விற்பகன த ய்யவும் ஒரு அகமப்கப உருவொக்கினர். இ ன்மூைம் அவர்களுக்கு நிகையொன 

வருமொனம் வரத்த ொடங்கியது. கிரொம மக்கள்  ங்கள் நிைத்க  நிைமற்றவர்களுக்கு தபொதுவொக தகொடுத்து 

அ ன் மூைம் பசியின்கம மற்றும்  மத்துவமற்ற நிகைகய குகறத் ல் ரபொன்றவற்கற உறுதிபடுத்தினர். 

இக்கிரொம மக்கள் எல்ைொ வளங்கள் மற்றும் புதிய த யகை ர ொ கன த ய்து பொர்ப்பதில் முன்ரனொடிகள். 

நீர், நிைம், வனபொதுகொப்பு, உயிரினப்பன்கமகயப் பதிவு த ய் ல், உயிரிவொயு, சூரிய ஆற்றல், 

தபொதுமக்களின் துகணரயொடு அடிப்பகட உள்கட்டகமப்கப உருவொக்கு ல் ஆகியவற்கற கூட்டொக 

ஈடுபொட்டுடன் த ய் னர். “மரம் தவட்டுவக த்  டுத் ல், மரம் நடு ல் ஆகியகவ மு லில் கிரொம 

கூட்டங்களில் நிகறரவற்றப்பட்டு பின் உடனடியொக நகடமுகறப்படுத் ப்பட்டது. ஆனொல் இக்கிரொமத்தின் 

445 தஹக்ரடர் வனத்திற்குள் மனி ர்கள் மற்றும் மிருகங்கள் வரொமல்  டுப்பது மிகப்தபரிய  வொைொக 

இருந் து”. 

 ரியொன விகடகயத் ர ர்ந்த டுத்து எழுதுக. 

1. உைக சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வளர்ச்சி ஆகணயத்திற்கு  கைகம வகித் து யொர்? 

அ) ஜொர்ஜ் தபர்கின்ஸ்மொர்ஷ் 

ஆ) க்ரரொஹொர்தைம் ப்ரண்ட்ைண்ட் 

இ) எட்வர்ட் ரகொல்ட்ஸ்மித் 

ஈ) ஃப்ருட்ஸ் ஷிமச்த ர் 

2. கடல் மட்டம் நிகையொக ஆண்டுக்கு _________ அளவில் உயர்ந்து தகொண்டிருக்கிறது 

அ) 0.01 மு ல் 0.25 த .மீ 

ஆ) 0.1 மு ல் 0.25 த .மீ 

இ) 0.01 மு ல் 0.025 த .மீ 

ஈ) 1 மு ல் 0.25 த .மீ 

3. மகழநீர் ர மிப்பொனது __________ நீரின்  ரத்க  அதிகரிக்கிறது 

அ) கடல் 

ஆ) தபருங்கடல் 
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இ) ஆறு 

ஈ) நிைத் டிநீர் 

4. எது நச்சு வொயுக்கள் தவளியிடுவக  குகறப்ப ற்கொன சிறந்  வழிமுகற? 

அ) தபொது வொகனங்ககளப் பயன்படுத்து ல் 

ஆ)  னியொர் வொகனங்ககளப் பயன்படுத்து ல் 

இ) மின் ொரத்தில் இயங்கும் வொகனத்க ப் பயன்படுத்து ல் 

ஈ) இரு க்கர வொகனங்கள் ஒரு மொற்று வழி 

5. சுற்றுச்சூழல்  ொக்கம் மதிப்பிடல் (EIA) இந்தியொவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு? 

அ) 1947 

ஆ) 1950 

இ) 1956 

ஈ) 1978 

6. UNFCCC என்ப ன் விரிவொக்கம் 

அ) கொைநிகை மொற்றம் மீ ொன ஐக்கிய நொட்டு குழுவின் மொநொடு 

ஆ) கொைநிகை மொற்றம் மீ ொன ஐக்கிய நொட்டு கட்டகமப்பு மொநொடு 

இ) கொைநிகை மொற்றம் மீ ொன ஐக்கிய நொட்டு கட்டகமப்பின் பயண மொநொடு 

ஈ) கொைநிகை மொற்றம் மீ ொன ஐக்கிய நொட்டு கட்டகமப்பின் கூட்டம் 

7. உள் நொட்டிற்குள்ளும் உைக நொடுகளுக்கிகடரயயும்  மமற்ற நிகைகய குகறத் ல் என்பது 

ரபணத் குந்  ரமம்பொடு 

அ) இைக்கு 10 

ஆ) இைக்கு 7 

இ) இைக்கு 15 

ஈ) இைக்கு 5 

8. த ப்டம்பர் 2015ல் நகடதபற்ற ஐக்கிய நொடுகளின் உறுப்பினர்கள் த யல்கூட்டத்தில் ரபணத் குந்  

ரமம்பொட்டு 2030 ரகொரிக்கககள் உருவொக்கப்பட்டது. இதில் 17 ரநொக்கங்களும் 169 இைக்குகளும் 

நிர்ணயிக்கப்பட்டன. இதில் உள்ள உறுப்பு நொடுகளின் எண்ணிக்கக 

அ) 183 

ஆ) 193 

இ) 173 

ஈ) 163 

9.  ர்வர   இயற்ககப் பொதுகொப்புச்  ங்கம் எந்  ஆண்டு ரபணத் குந்  ரமம்பொடு என்கிற த ொல்கைப் 

பயன்படுத்  ஆரம்பித் து? 
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அ) 1990 

ஆ) 1980 

இ) 1970 

ஈ) 1960 

10) டி ம்பர் மொ ம் 12, 2015ல் COP2ல் நகடதபற்ற பொரிஸ் உடன்படிக்ககயில் எல்ைொ நொடுகளும் 

__________ புவி தவப்பத்க க் குகறக்க உறுதி ஏற்றன. 

அ) 2 டிகிரிக்கு கீழ் 

ஆ) 2 டிகிரிக்கு ரமல் 

இ) 2 டிகிரி த ல்சியஸிலிருந்து 4 டிகிரி த ல்சியஸ் வகர 

ஈ) 2 டிகிரி த ல்சியஸிலிருந்து 6 டிகிரி த ல்சியஸ் வகர 

விளக்கம் 

1. ஆ) க்ரரொஹொர்தைம் ப்ரண்ட்ைண்ட்  2. ஆ) 0.1 மு ல் 0.25 த .மீ  3. ஈ) நிைத் டிநீர்  4. அ) தபொது 

வொகனங்ககளப் பயன்படுத்து ல்  5.ஈ) 1978  6. ஈ) கொைநிகை மொற்றம் மீ ொன ஐக்கிய நொட்டு 

கட்டகமப்பின் கூட்டம்  7. அ) இைக்கு 10  8. ஆ) 193  9. ஆ) 1980  10. அ) 2 டிகிரிக்கு கீழ் 

 

[8] மனி னொல் ஏற்படும் ரபரிடர்கள் – ரபரிடர் அபொயக் குகறப்புவிழிப்புணர்வு 

ரபரிடர் என்ற வொர்த்க யின் மூைம் (கிரரக்க இைத்தீன் தமொழியில் ‘தகட்ட நட் த்திரம்’) ஒரு ரஜொதிடக் 

கருத்திலிருந்து வருகிறது. அ ொவது, நம் முன்ரனொர்கள் ஒரு நட் த்திரத்தின் அழிகவப் ரபரிடர் என்று 

கருதி வந் னர். 

அறிய ரவண்டிய த ொற்கள் 

1. இகடயூறு என்பது உயிரிழப்பு, அல்ைது கொயம், த ொத்துக்களுக்கு ர  ம்,  மூக மற்றும் தபொருளொ ொரத் 

 கட அல்ைது சுற்றுச்சூழல் சீர் குகைவு ரபொன்றகவஏற்படுத்தும் இயற்கக அல்ைது மனி ச் த யல்களொகும். 

2. ரபரிடர் என்பது  மூகத்தின் த யல்பொடுகளில் தீவிரமொன பொதிப்கப ஏற்படுத்தி, தபரிய அளவில் மனி  

மற்றும் தபொருட்ர  த்க  ஏற்படுத்துகிறது. இது பொதிக்கப்பட்ட  மு ொயம் அ ன் வளங்ககளப் பயன்படுத்தி 

 மொளிக்கும் திறகனக் கடந்  ஒன்றொகும். 

3. ரபரிடர் ஆபத்து ரமைொண்கம என்பது சிை நடவடிக்கககளின் த ொகுப்பொகும். இது ரபரிடரினொல் ஏற்படும் 

ரமொ மொன விகளவுககளத்  டுத் ல் அல்ைது குகறத் ல் மற்றும்  யொரொயிருத் ல் ரபொன்ற கட்டகமப்பு 

மற்றும் கட்டகமப்பு  ொரொ நடவடிக்ககககளக் தகொண்ட ொகும். 

4.  ொங்கும்  க்தி - ஒரு  மூகத்தில் ஆபத்துககளக் குகறக்கவும், ரபரிடரினொல் ஏற்படும் 

விகளவுககளக் குகறக்கவும் பயன்படும் த ொத்துக்கள், வளங்கள் மற்றும் திறன்கள். 

5. ரபரிடர் ஆபத்துக் குகறப்பு என்பது ரபரிடரினொல் ஏற்படும் உயிர் மற்றும் த ொத்து இழப்பிகனக் 

குகறக்கும் நடவடிக்ககககள உள்ளடக்கியது. 

குழந்க  பொதுகொப்புக் குறிப்புகள்: ஒரு வினொடியில் ஒரு புககப்படம் எடுக்கவும். ஏ ொவது நிகழ்ச்சிக்கொகக் 

குழந்க ககள தவளிரய அகழத்துச் த ல்லும்ரபொது ககப்ரபசிகய எடுத்து ஒவ்தவொரு குழந்க யுடனும் 
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 னித் னியொக சுயப் படம் (selfie) எடுத்துக்தகொள். இ னொல் குழந்க கள் அந்  குறிப்பிட்ட நொளில் எவ்வொறு 

இருந் ொர்கள் என்று த ரியவரும். ஒருரவகள ஒரு குழந்க  கூட்டத்தில் த ொகைய ரநரிட்டொல் இந் ப் 

புககப்படம் கொவல் துகறக்கு அனுப்பப்பட்டு அவர்கள் குழந்க கய எளிதில் ர டிக் கண்டுபிடிக்க 

உ வைொம். 

 கவல் குறிப்பு 

மூழ்கு ல் என்பது நீரின் தவகு ஆழத்தில் கக, கொல்ககள பைமொக உக த் ல், நுகரயீரல்கல் ஆக்ஸிஜன் 

இன்றித்  வித் ல் ரபொன்ற நிகழ்வுகளொல் பீதிகயக் கிளப்பும் ஒரு நிகழ்வொகும். ஒவ்தவொரு வருடமும் 

மூழ்கு ல் ஆயிரக்கணக்கொன உயிர்ககளப் பறிக்கின்றது. அதில் தபரும்பொைொரனொர் குழந்க களொவர். 

நீரின் அருகொகமயில் இருப்பது நிச் யமொக மூழ்கு லுக்குக் கொரணமொக இருந் ொலும், மூழ்கு லுக்குக் 

கொரணமொக இருந் ொலும், மூழ்கு ல் தபொருளொ ொரத்ர ொடு த ொடர்புகடய ொகவும் கொணப்படுகிறது. 

ஏழ்கமயொன நொடுகளிலுள்ள மக்கள் மூழ்குவ ற்கு அதிக வொய்ப்புகள் உள்ளன. வங்கொளர  த்தில் ஒரு 

ஆண்டிற்கு 17,000 குழந்க கள் நீரில் மூழ்கி இறக்கின்றனர். அ ொவது ஒரு நொளுக்கு 46 குழந்க கள் 

மூழ்கி இறக்கின்றனர். 

 நன்னீரும் உவர்நீரும் தவவ்ரவறு வி த்தில் மனி ர்ககள மூழ்கடிக்கிறது. 

 மு ல் கண்ரணொட்டத்தில் கடலில் நீச் ைடிப்பது ஏரியில்நீச் ைடிப்பக விட அபொயகரமொகத் 

ர ொன்றும். ரமொதும் மற்றும் தகொந் ளிக்கும் அகைகளொல் கடற்ககரக்குச் த ல்பவர்ககள எளி ொக 

மரணத்க  ரநொக்கி இழுத்துச் த ல்ை முடியும். ஆனொல் அதிர்ச்சியளிக்கும் வககயில் 90% மூழ்கு ல் 

நன்னீரில் ொன் நகடதபறுகிறது. உவர்நீகரவிட நன்னீர் அதிக அளவு நம் இரத் த்க  ஒத்  

கைகவயொகும். நன்னீர் நுகரயீரல்களுக்குள் த ல்லும்தபொழுது  வ்வூடு பரவல் முகறயில் அது நம் இரத்  

ஓட்டத்தில் கைக்கிறது. இவ்வொறு இரத் ம் அதிக அளவு நீர்த்துப்ரபொகும்ரபொது இரத்  அணுக்கள் தவடித்து 

உறுப்புகள் த யலிழக்கின்றன. இகவ நிகழ 2 அல்ைது 3 நிமிடங்கள் ஆகின்றன. 

  இரத் த்க விட உவர்நீரில் அதிக அளவு உப்புள்ளது. உவர்நீர் உள்ளிழுக்கப்படும்தபொழுது, 

உவர்நீகர நுகரயீரல்களுக்குள் த லுத்தி, இரத் த்க த்  டிமனொக்குவ ன் மூைம் உடைொனது  ன்கனத் 

 ொரன கட்டுப்படுத்  முயலுகிறது. இ னொல் மரணம்  ம்பவிக்க 8 மு ல் 10 நிமிடங்கள் வகர எடுத்துக் 

தகொள்ளப்படுவ ொல் கொப்பொற்றுவ ற்கு அதிக வொய்ப்பளிக்கிறது. 

உங்களுக்குத் த ரியுமொ? 

பொபொ குர்குர்வின் அகணயொ தநருப்பு - (தநருப்பின்  ந்க  எனப் தபொருள்படும்). ஈரொக்கிலுள்ள இயற்கக 

வொயுக் குழொயின் துவொரத்தில் எரியும் இந்தநருப்பு 4000 ஆண்டுகளுக்கும் ரமைொக த ொடர்ந்து எரிந்து 

தகொண்டிருக்கிறது. இந்தநருப்கபப்பற்றி தஹரரொரடொடஸ் மற்றும் புளூடொர்க் ஆகிரயொர் குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

 ரியொன விகடகயத் ர ர்ந்த டு 

1. குகறந்  அளவுத் தீ பரவும் ரவகம் 

அ) 1 – 3 மீ/தநொடி 

ஆ) 3 – 5மீ/ தநொடி 

இ) 4 – 6மீ/ தநொடி 

ஈ) 6 – 8மீ/ தநொடி 

2. விழு (Drop), மூடு (Cover), பிடி (Hold) என்பது எ ன் முக்கிய மொதிரிப் பயிற்சி? 
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அ) தீ 

ஆ) நிைநடுக்கம் 

இ) மின்னல் 

ஈ) தவள்ளம் 

3. நமது வீட்டிற்கருகில் நிற்கும் மரங்களின் அகனத்துக் கிகளககளயும் தவட்டுவது எக த் டுக்க? 

அ) நிைநடுக்கம் 

ஆ) தவள்ளம் 

இ) தீ 

ஈ) வறட்சி 

4. பின்வருவனவற்றுள் எது கூட்ட தநரி லுக்கொன த யல்விதி? 

அ) திறந் தவளி நிைப்பரப்பொக இருந் ொல்  ொழ்வொன பகுதி அல்ைது குழியில் அமர்ந்து தகொள் 

ஆ) மகைப்பகுதியொக இருந் ொல் பொகறச்  ரிவுககளயும் நிைச் ரிவுககளயும்  விர் 

இ) ககககள மொர்ரபொடு கவத்துக்தகொள் 

ஈ)  கைப்பகுதிகய  கரயிலிருந்து 30 த .மீ உயரத்திற்கு மிகொ வொறு கவத்துக்தகொள். 

5. 1984ல் த ொழிைக வொயுப் ரபரிடர் நிகழ்ந்  இடம் 

அ) தடல்லி 

ஆ) புரன 

இ) ரபொபொல் 

ஈ) தநொய்டொ 

6. உைகில் கொயம் ஏற்பட்டு மரணிப்பதில் நீரில் மூழ்கு ல் ___________   வீ மொகும். 

அ) 5 

ஆ) 7 

இ) 10 

ஈ) 2 

7. இயற்கக எரிவொயுகுழொயில் எரியும் பொபொகுர்குர் அகணயொ தநருப்பு கொணப்படும் நொடு 

அ) ஈரொன் 

ஆ) ஈரொக் 

இ) ஏமன் 

ஈ) குகவத் 

8. ஒவ்தவொரு ஆண்டும் _________ரபர்  ொகை விபத்தில் இறக்கிறொர்கள். 

அ) 4.34 மில்லியன் 
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ஆ) 3.24 மில்லியன் 

இ) 2.34 மில்லியன் 

ஈ) 1.34 மில்லியன் 

9. இந்தியொவில் _________   வீ  கூட்டதநரி ல் ம ம்  ொர்ந்  விழொக்களிரைரய ஏற்படுகிறது. 

அ) 69 

ஆ) 59 

இ) 79 

ஈ) 49 

10. தவள்ளப்தபருக்குப் ரபரிடரின் ரபொது __________   வீ  இறப்புகள் மூழ்கு ைொல் ஏற்படுகின்றன. 

அ) 75 

ஆ) 65 

இ) 55 

ஈ) 85 

விகடகள் 

1. அ) 1 – 3 மீ/தநொடி  2. ஆ) நிைநடுக்கம்  3. இ) தீ  4. இ) ககககள மொர்ரபொடு கவத்துக்தகொள்  5. இ) 

ரபொபொல்  6. ஆ) 7  7. ஆ) ஈரொக்  8. ஈ) 1.34 மில்லியன்  9. இ) 79  10. அ) 75 
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