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புவியியல்
 

 

1. கீழே ககொடுக்கப்படட்ுள்ள வொக்கியத்ததக் கவனி 

1. இந்தியொவின் வடழேற்கு பகுதி, வட கிேக்கு பருவக்கொற்று கொலங்களில் ேதேதய 

கபறுகிறது 

2. இந்தியொவின் ழேற்கு இேய ேதலப்பகுதிகளில் சிவப்பு பொண்டொ கொணப்படுகிறது. 

3. கதன்ழேற்கு பருவக்கொற்று கொலத்தில் தமிே்நொடு அதிக அளவு ேதேதய கபருகின்றது. 

ழேழல ககொடுக்கப்படட்ுள்ள வொக்கியத்தில் எதவ(கள்) சொியொனது 

(A) 1 ேடட்ுே்    (B) 2 ேடட்ுே் 

(C) 1 மற்றும் 2    (D) 3 ேற்றுே் 1 

 

2. சொியொன இதணதயத் ழதொவ்ு கசய் 

  ழகொள்   அடொத்்தி 

(A) கேொக்ுொி  - 1.000 

(B) ஜூப்பிட்டொ ் - 19.182 

(C) பூமி  - 0.387 

(D) யுழேனஸ்  - 5.203 

 

3. பின்வருே் கூற்றிதன கருத்தில் ககொள்க. 

1. 21 ஜூன்  - வடழகொளத்தின் அதிகேொன கவப்பநிதல  

   கபறப்படுகிறது. 

2. 23 கசப்டே்பொ ் - ேொதே் சேேொன அளவில் வட ேற்றுே் கதன்  

   துருவங்களில் கவப்பநிதல இருப்பதில்தல 

3. 22 டிசே்பொ ்  - குளிொ ்கொலத்தில் கதன் துருவே் அதிக கவப்பநிதல  

  கபறுகிறது 

(A) 1 ேற்றுே் 2  (B) 1 மற்றும் 3 (C) 2 ேற்றுே் 3 (D) 1, 2 ேற்றுே் 3 

 

4. இந்தியொவின் புவி அதிொவ்ு ேண்டலங்கள் எத்ததன? 

(A) 4   (B) 5   (C) 6   (D) 8 

 

5. சபொே்தி ஆறு பொயுே் ேொநிலங்கள் எதவ? 

(A) மத்திய பிரததசம், இராஜஸ்தான் மற்றும் குஜராத் 

(B) குஜேொத் ேற்றுே் இேொஜஸ்தொன் 

(C) ேத்திய பிேழதசே் ேற்றுே் பீகொொ ்

(D) ேகொேொஷ்டிேொ ேற்றுே் ஜொொக்ண்ட் 
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6. கீே்க்கண்ட கூற்தற ஆேொய்க 

ேக்கள்கதொதக ேொற்றத்தின் முதல் நிதலயின் படி 

1. அதிகேொன இறப்பு வீதே் 

2. குதறவொன பிறப்பு வீதே் 

3. ேருத்துவ உதவி இல்லொதே 

கீே்க்கண்டவற்றுள் சொியொன விதடதய ழதொந்்கதடுக்க 

(A) 1 மற்றும் 3 மட்டும்   (B) 1 ேற்றுே் 2 ேடட்ுே் 

(C) 2 ேற்றுே் 3ேடட்ுே்    (D) 1, 2 ேற்றுே் 3 

 

7. கவப்பே் ததலகீேொக ேொறுவதற்கு ழததவப்படுே் சூே்நிதலகள் 

(A) குதறந்த இேவு  

(B) நீண்ட ழகொதட கொலே் ேற்றுே் குளிொ ்கொற்று   

(C) நீண்ட குள ா் காலம் மற்றும் ததள வான வானம் 

(D) ழேகே் மூடிய வொனே் 

 

8. கசன்தன – ககொல்கத்தொ இதடழயயொன தங்க நொற்கேச ்சொதலயின் தூேே் எவ்வளவு? 

(A) 1684 கி.மீ.   (B) 1453 கி.மீ.  (C) 1290 கி.மீ.  (D) 1419 கி.மீ. 

 

9. இந்தியொவின் பசுதே புேட்சியின் தந்தத என அதேக்கப்பட்டவே ்யொே?் 

(A) M.S. சுவாமிநாதன்   (B) கொந்தி  

(C) விஸ்கவஸ்வேொய்யொ   (D) N.R. விஸ்வநொதன் 

 

10. 250 கச.மீ. க்குே் அதிகேொக ேதே கபொழிவு ேற்றுே் 250C முதல் 270C வதே கவப்பே் உள்ள 

பகுதிகளில் எவ்வதக கொடுகள் கொணப்படுகின்றன? 

(A) அயன ேண்டல பொதி பசுதே ேொறொக் கொடுகள் 

(B) அயன மண்டல ஈரப்பதமிக்க பசுமம மாறாக் காடுகள் 

(C) அயன ேண்டல ஈேப்பதமிக்க இதலயுதிே ்கொடுகள் 

(D) வறண்ட அயன ேண்டல கொடுகள் 

 

11. பூேத்தியப் பகுதியில் கபொழியுே் ேதேயின் வதக 

(A) ேதல ததட ேதே   (B) வளிமுக அல்லது புயல் ேதே 

(C) தவப்பசலன மமை   (D) பருவக் கொற்று ேதே 

 

12. கீழே ககொடுக்கப்படட்ுள்ளதவகளில் எதவ ேேபுசொேொ உற்பத்தி கபொருளொக கொகிதே் தயொேிக்கப் 

பயன்படுகிறது 

(A) மூங்கில்  (B) சவுக்கு  (C) கரும்பு சக்மக  (D) யூகொலிப்டஸ் 
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13. கருப்பு ேண் கதொடேப்ொக, கீே் ககொடுக்கப்பட்ட கதொகுப்புகதள முடிவு கசய்க : 

1. கபொதுவொக களிேண் தன்தே, ஆேேொன ேற்றுே் நீே ்கடத்திவிடொ தன்தே ககொண்டது. 

2. ஈேேதடயுே் கபொழுது உப்பலொகவுே், உலருே் கபொழுது சுருங்கியுே் கொணப்படுே் 

3. ஈேத ்தன்தேதய நீண்ட கொலத்திற்கு தக்க தவத்துக் ககொள்ளுே்.  

ழேழல ககொடுக்கப்பட்ட கதொகுப்பில் எது/எதவகயல்லொே் சேியொனதவ? 

(A) 1 ேடட்ுே் சேி    (B) 2 ேடட்ுே் சேி 

(C) 1 ேற்றுே் 2 ேடட்ுே் சேி   (D) 3 ேடட்ுே் சேி 

 

14. பல்ழவறு வதகயொன தொவேங்கள், இந்தியொவின் பல்ழவறு பகுதிகளில் அதேந்துள்ளதேக்கு 

கொேணே் 

(A) இட அதேவு 

(B) தவப்பந மல மற்றும் மமைப்தபாழிவின் சமமற்ற பரவல் 

(C) ேண் 

(D) கவப்பநிதல ேற்றுே் ேண் 

 

15. “நகே கவப்பத் தீவு” ஏற்படுவதற்கு 

1. நகேே் முழுவதுே் கொன்கிேீட்டொலொன கடின ழேற்பேப்பு 

2. ேண்ணின் குதறவொன ஈேப்பதே் 

3. அதிக கொற்றின் ழவகே் 

4. அதிக ேதேப் கபொழிவு 

ழேழல ககொடுக்கப்பட்டதவகளில் எதவ(கள்) சேியொனது 

(A) 1  ேற்றுே்  4  (B) 1 மற்றும் 2 (C) 1, 2 ேற்றுே் 3  (D) 4 ேடட்ுே் 

 

16. கீழே ககொடுக்கப்படட்ுள்ள நதிகதள அதன் புகே் வொய்ந்த நகேங்கழளொடு கதொடேப்ுபடுத்துக. 

  நதிகள்     நகேங்கள் 

(a) கங்கொ     - 1.  சூேத ்

(b) பிேே்ேபுத்ேொ    - 2. ஆக்ேொ 

(c) யமுனொ     - 3. குவொஹத்தி 

(d) தப்தி     - 4. பனொேஸ் 

(a) (b) (c) (d) 

(A) 2 1 4 3 

(B)   3 4 1 2 

(C)   3 4 2 1 

(D)  4 3 2 1 
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