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ப ொது அறிவியல்  - புவியியல்  
 

மொதிரி வினொ விடைகள்  
 
1. பூமியில் ஒரு மனிதனின் எடை 
42 கில ொ எனில் அவருடைய 
எடை சந்திரனில் எவ்வளவு? 
 
7 கில ொ   
13 கில ொ     
4.2 கில ொ     
42 கில ொ 
 
Answer: 7 கில ொ 
 
2. பெப்டியூன் சூரியடன ஒருமுட  
சுற்றி வர எடுத்துக் பகொள்ளும் 
கொ ம்? 
164 ஆண்டுகள்     
64 ஆண்டுகள்     
114 ஆண்டுகள்     
94 ஆண்டுகள் 
 
Answer: 164 ஆண்டுகள் 
 
 
 

3. உ கின் தட் பவப்  டமயத்தின் 
தட டமயகம் உள்ள இைம்? 
 
மணி ொ   
பெனிவொ    
ப ன்ைகன்   
டதவொன் 
 
Answer: பெனிவொ 
 
  
4. லகொ ர் வொயுவின் முக்கிய 
தனிமம்? 
 
அசிட்டிலின்     
எத்திலின்   
மீத்லதன்   
டைட்ரென் 
 
Answer: மீத்லதன் 
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5. இந்தியொவின் 
தொர் ொட வனத்தில் வீசும் பவப்  
த க்கொற்றின் ப யர்? 
 
 ொன்     
சினூக்     
சிரொக்லகொ   
லூ 
 
Answer: லூ 
 
6. அதிக மடை ப ரும் மொநி ம்? 
 
லமற்கு வங்கொளம்     
தமிழ்ெொடு    
உத்திர பிரலதசம்   
அஸ்ஸொம் 
 
Answer: அஸ்ஸொம் 
 
 
7. பதன்லமற்கு  ருவகொற்று 
எப்ல ொது பதொைங்குகி து? 
 
ெூட    
ெூன்     

ஏப்ரல்     
லம 
 
Answer: ெூன் 
 
8. நி  ெடுக்கம் என் து? 
 
கிரிமினொ ஜி     
டவரொ ஜி  
சீஸ்மொ ஜி  
ஓஷனொகிரொபி 
 
Answer: சீஸ்மொ ஜி 
 
   
9. சந்திரமண்ை த்தில் மனிதனின் 
எடை? 
 
குட யும்   
அப் டிலய இருக்கும்     
அதிகரிக்கும்     
நிட யொனது அல்  
 
Answer: குட யும் 
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10. மண்,  ொட கள், நீர், கொற்று 
ஆகியடவ பதொைர்பு பகொண்டுள்ள 
உயிரினங்கடள தொங்கி 
நிற்கக்கூடிய புவியின் லமற் ரப்பு? 
 
ஓலசொன் லகொளம்   
மண் லகொளம்     
உயிர்க் லகொளம்   
லமற்கண்ை ஏதுமில்ட  
 
Answer: மண் லகொளம் 
 
11. ஒளியொனது சூரியனிலிருந்து 
புவிடய அடைய எடுத்துக் 
பகொள்ளும் லெரம்? 
 
8 நிமிைம் 20 பெொடி   
13 நிமிைம் 20 பெொடி      
2 நிமிைம் 20 பெொடி     
1 நிமிைம் 20 பெொடி 
 
 
Answer: 8 நிமிைம் 20 பெொடி 
  
 

12. GIS என் து? 
 
கூகுல் தகவல் முட டம   
குலளொ ல் தகவல் முட டம     
கிரொபிகல் தகவல் முட டம   
புவித் தகவல் முட டம 
 
Answer: புவித் தகவல் முட டம 
  
13.  ம் ொஸ்கள் ( PAMPUS ) 
என் டவ? 
 
மரங்கள்  
மட கள்   
பவப்  மண்ை ப் புல்பவளிகள்     
ப ரிய சமபவளிகள் 
 
Answer: பவப்  மண்ை ப் 
புல்பவளிகள் 
 
 
14. பசவ்வொய் சூரியடன ஒருமுட  
சுற்றி வர எடுத்துக் பகொள்ளும் 
கொ ம்? 
 
867 ெொட்கள்   
687 ெொட்கள்     
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677 ெொட்கள்     
765 ெொட்கள் 
 
Answer: 687 ெொட்கள் 
  
15. பதொட்ைப ட்ைொ சிகரத்தின் 
உயரம்? 
 
2600 மீட்ைர்   
2800 மீட்ைர்     
3600 மீட்ைர்   
3100 மீட்ைர் 
 
Answer: 2800 மீட்ைர் 
 
  
16. ஒரு பசன்டிமீட்ைர் மண் 
உற் த்தியொக எத்தடன ஆண்டுகள் 
லதடவப் டுகின் ன? 
 
10 ஆண்டுகள்   
65 ஆண்டுகள்   
100 ஆண்டுகள்     
6 ஆண்டுகள் 
 
Answer: 100 ஆண்டுகள் 
 

17. கிைக்கு பதொைர்ச்சி மட யில் 
உள்ள மிக உயர்ந்த மட ? 
 
அகத்தியர் மட    
கல்வரொயன் மட    
லசர்வரொயன் மட      
சித்லதரி மட  
 
Answer: லசர்வரொயன் மட  
 
18. புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு 
என்ன? 
 
g = 98 m / 𝑠𝑒𝑐2     
g = 980 m / 𝑠𝑒𝑐2     
g = 9.8 m / 𝑠𝑒𝑐2       
g = 0.98 m / 𝑠𝑒𝑐2     
 
Answer: g = 9.8 m / 𝑠𝑒𝑐2     
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19. வளிமண்ை  லதொற் த்டத  ற்றி 
அறிந்து பகொள்ள உதவும் அறிவியல் 
பிரிவு? 
 
எலும்பு  ற்றிய நூல்  
வொனிட  ஆரொய்ச்சி     
வொன சொஸ்திரம்     
லெொதிைம் 
 
Answer: வொனிட  ஆரொய்ச்சி 
 
  
20. புவி லமல ொட்டில் மிகப்ப ரிய 
அளவிற்கு பசங்குத்து ெகர்வு 
ஏற் டுவது என் து எவ்வொறு 
அடைக்கப் டுகி து? 
 
லதய்வுறுதல்   
எண்லைொபெனிக்     
எக்லஸொபெனிக்   
டமயம் 
 
Answer: எண்லைொபெனிக் 
 
 
 

21. சனி சூரியடன ஒருமுட  சுற்றி 
வர எடுத்துக் பகொள்ளும் கொ ம்? 
 
28 ஆண்டுகள்   
18 ஆண்டுகள்     
08 ஆண்டுகள்     
12 1/2 ஆண்டுகள் 
 
Answer: 28 ஆண்டுகள் 
 
22. அண்டை பவளியில் 
கொணப் டும் கருப்பு ஓட்டைகள் 
உண்ைொகக் கொரணம்? 
 
அணுப்பிளவு     
அணுச் லசர்க்டக   
அஸ்டிரொய்டுகளின் லமொதல்  
 ஈர்ப்பு விடச 
 
Answer: ஈர்ப்பு விடச 
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23. தமிழ் ெொட்டில் எத்தடன 
சதவிகித  ரப்பு கொடுகளொக 
உள்ளன? 
 
18 சதவிகிதம்     
32 சதவிகிதம்   
17 சதவிகிதம்   
11 சதவிகிதம் 
 
Answer: 17 சதவிகிதம் 
 
24. தமிழ்ெொட்டின் கொ நிட  எந்த 
வடகடயச் சொர்ந்தது? 
 
மிதபவப்  மண்ை ம்   
அயன மண்ை ம்     
ஆர்டிக்  குதி   
துருவப் குதி 
 
Answer: அயன மண்ை ம் 
  
25. யுலரனஸ் சூரியடன ஒருமுட  
சுற்றி வர எடுத்துக் பகொள்ளும் 
கொ ம்? 
 
 
 

84 ஆண்டுகள்     
48 ஆண்டுகள்     
52 ஆண்டுகள்   
62 ஆண்டுகள் 
 
Answer: 84 ஆண்டுகள் 
 
26. உ கில லய மிகப்ப ரிய 
பசயல் டும் எரிமட ? 
 
கொட்ை ொக்சி   
லமொனொல ொவொ    
பிஜியொமொ     
 ொரன்தீவு 
 
Answer: லமொனொல ொவொ 
  
27. ..................... லிருந்து 
ப  ப் டும் ப ொருட்களில் 
மிகுதியொனது நீலர ஆகும்? 
ெட்சத்திரங்கள்  
பசவ்வொய்கிரகம்     
சூரியன்   
பூமி 
 
Answer: பூமி 
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28. பவள்ளி சூரியடன ஒருமுட  
சுற்றி வர எடுத்துக் பகொள்ளும் 
கொ ம்? 
 
303 ெொட்கள்     
210 ெொட்கள்     
195 ெொட்கள்   
225 ெொட்கள் 
 
Answer: 225 ெொட்கள் 
 
 
29. வியொைன் சூரியடன ஒருமுட  
சுற்றி வர எடுத்துக் பகொள்ளும் 
கொ ம்? 
 
11 ஆண்டுகள்     
45 மொதங்கள் 
12 ஆண்டுகள்  
06 ஆண்டுகள் 
 
Answer: 12 ஆண்டுகள் 
 
 
 

30. புவி சூரியடன வ ம் வருவதொல் 
ஏற் டும் விடளவு? 
 
புயல் கொற்று     
கைல் அட கள்  
 ருவ கொ ங்கள்    
 கல் மற்றும் இரவு 
 
Answer:  ருவ கொ ங்கள் 
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