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ப ொது அறிவியல்  
 

 புவியியல் 
 

மொதிரி வினொ விடை 
 
1. சந்திரனுக்கும் பூமிக்கும் உள்ள எடை 
விகிதம்? 
 
1 : 6     
1 : 2     
1 : 12     
1 : 3 
 
Answer: 1 : 6 
  
 
2. நிலக்கரி உற் த்தியில் முன்னணி 
வகிக்கும் மொநிலம்? 
 
பீகொர்     
 ஞ்சொப்     
ககரளொ   
தமிழ்நொடு 
 
Answer: பீகொர் 
 
  
 

3. இந்தியொவின் குறுக்கொக பசல்லும் 
சிறப்பு அட்சகரடக? 
 
புவிநடுககொடு     
துருவ வட்ைம்     
மகரகரடக   
கைககரடக 
 
Answer: கைககரடக 
  
4. சூரியன் உதயமொகும் நொடு? 
 
நியூசிலொந்து   
லண்ைன்     
நொர்கவ   
ஜப் ொன் 
Answer: ஜப் ொன் 
 
  
5. உலகில் பதொழிற்சொடலகளுக்கு 
 யன் டும் மரங்களில் மூன்றில் இரண்டு 
 ங்கு ................ கொடுகளில் இருந்து 
கிடைக்கிறது? 
 
மிதபவப்  மண்ைலக் கொடுகள்   
அயனமண்ைலக் கொடுகள்     
பவப்  மண்ைலக் கொடுகள்    
தூந்திரக் கொடுகள் 
 
Answer: மிதபவப்  மண்ைலக் கொடுகள் 
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6. ஆரவல்லி மடலத்பதொைரின் உயர்ந்த 
சிகரம்? 
 
கொபமட்   
நம்ச ொல்   
குருசிகொர்     
கமற்கண்ை ஏதுமில்டல 
 
Answer: குருசிகொர் 
 
  
7. பின்னடையும்  ருவக்கொற்று 
எனப் டுவது? 
 
மொஞ்சொரல் கொற்று   
வைகிழக்கு  ருவக்கொற்று     
மத்திய தடரக்கைல் கொற்று   
பதன் கமற்கு  ருவக்கொற்று 
 
Answer: வைகிழக்கு  ருவக்கொற்று 
 
  
8. இந்தியொவின் பமொத்த  ரப் ளவு? 
 
32,87,263 சதுர கிகலொ மீட்ைர்   
52,47,193 சதுர கிகலொ மீட்ைர்     
72,17,803 சதுர கிகலொ மீட்ைர்     
13,07,063 சதுர கிகலொ மீட்ைர் 
 
Answer: 32,87,263 சதுர கிகலொ மீட்ைர் 

9.  ருவக்கொற்று கொடுகள் எவ்வொறு 
கூறப் டுகிறது? 
 
அயனமண்ைல  சுடம மொறொக்கொடு  
மடலக்கொடு     
மொங்குகரொவ் கொடு   
இடலயுதிர் கொடு 
 
Answer: இடலயுதிர் கொடு 
 
10. நிலநடுக்கத்தின் வடககள் எத்தடன? 
 
நொன்கு   
இரண்டு     
ஐந்து   
மூன்று 
 
Answer: இரண்டு 
 
  
11. பூமியிலிருந்து சூரியனின் பதொடலவு? 
 
1.496  10 8 கி.மீ     
1.49  10 6 கி.மீ     
1.296  10 8 கி.மீ   
1.496  10 6 கி.மீ 
 
Answer: 1.496  10 8 கி.மீ 
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12.  கல் மற்றும் இரவு என் து எதனொல் 
ஏற் டுகிறது? 
 
 புவி தன்டனத்தொகன சுழன்று 
வருவதொல்   
புவி சூரியடன வலம் வருவதொல்     
புவியின் ஈர்ப்பு விடசயொல்     
கமற்கண்ை ஏதும் இல்டல 
 
Answer: புவி தன்டனத்தொகன சுழன்று 
வருவதொல் 
 
  
13. டில்ட்மீட்ைர் எனப் டும் சொய்வவுமொனி 
எதற்கு  யன் டுகிறது? 
 
கண்ை நகர்வு   
எரிமடலப் ரவல்   
நிலநடுக்கம்     
கமற்கண்ை அடனத்தும் 
 
Answer: எரிமடலப் ரவல் 
 
  
14.  ருத்தி விடளவதற்கு ஏற்ற மண்? 
 
கரிசல் மண்   
பசம்மண்     

வண்ைல் மண்     
மடல மண் 
 
Answer: கரிசல் மண் 
 
15. சூரிய கிரகணம் ....................... , 
....................... க்கு இடையில் ................... 
வரும்க ொது ஏற் டுகிறது? 
 
சூரியன் , பூமி : சந்திரன்     

சூரியன் , சந்திரன் : பூமி     

பூமி , சந்திரன் : சூரியன்   
பூமி , சூரியன் : பசவ்வொய்வ 
 
Answer: சூரியன் , பூமி : சந்திரன் 
 
  
16. 0° தீர்க்கக்ககொடு என் து? 
 
கிரீவிச்ககொடு   
பூமி அச்சு     
நிலநடுக்ககொடு     
அட்சக்ககொடு 
 
Answer: கிரீவிச்ககொடு 
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17. இந்தியொவின் பமொத்தப்  ரப் ளவில் 
தமிழ்நொடு எத்தடன சதவிகித அளவில் 
அடமந்துள்ளது? 
 
 4 சதவிகிதம்     
7.5 சதவிகிதம்   
12.5 சதவிகிதம்     
2.5 சதவிகிதம் 
 
Answer: 4 சதவிகிதம் 
  
18. உலக உருண்டையில் கிழக்கு 
கமற்கொக பசல்லும் கற் டன 
ககொடுகளின் ப யர்? 
எல்டலக்ககொடு   
தீர்க்கக்ககொடு     
அட்சக்ககொடு   
பூமியின் அச்சு 
 
Answer: தீர்க்கக்ககொடு 
    
19. இந்திய திட்ை கநரம் ( IST ) எந்த 
நகரின் கநரத்டத குறிக்கின்றது? 
 
அலகொ ொத்   
புது பைல்லி     
டைதரொ ொத்     
பகொல்கத்தொ 
 
Answer: அலகொ ொத் 

20. ஒளிவருைம் ( LIGHT YEAR ) 
என் து எடத அளக்கப்  யன் டுகிறது? 
 
பூமி சூரியடன சுற்றி வரும் கவகத்டத   
ரொக்பகட்டின் கவகத்டத     
விமொனத்தின் கவகத்டத   
விண்ப ொருட்களுக்கிடைகயயொன 
தூரத்டத 
 
Answer: விண்ப ொருட்களுக்கிடைகயயொன 
தூரத்டத 
 
21. இந்தியொவின் நடுகவ பசல்லும் 
முக்கிய தீர்க்கக்ககொடு எந்த நகரின் 
வழிகய பசல்கிறது? 
 
அலகொ ொத்     
டைதரொ ொத்     
அகமதொ ொத்     
ஒளரங்க ொத் 
 
Answer: அலகொ ொத் 
  
22. தமிழ்நொட்டில் எவ்வடக மண் அதிக 
 ரப் ளவில்  ரவியுள்ளன? 
 
கரிசல் மண்   
பசம்மண்     
துருக்கல் மண்     
வண்ைல் மண் 
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Answer: பசம்மண் 
 
  
23. உலக கொடுகள் தினம்? 
 
மொர்ச் 21     
மொர்ச் 22     
பசப்ைம் ர் 21   
பசப்ைம் ர் 22 
 
Answer: மொர்ச் 21 
 
  
24. கதசியக் கொடுகள் பகொள்டகப் டி 
ஒரு  குதியின் பமொத்தப்  ரப்பில் 
குடறந்த  ட்சம் எத்தடன சதவிகிதம் 
கொடுகள் இருக்க கவண்டும்? 
 
 33 சதவிகிதம்     
25 சதவிகிதம்     
41 சதவிகிதம்   
13 சதவிகிதம் 
 
Answer: 33 சதவிகிதம் 
 
 
25.  சொல்ட் மற்றும் கிரொடனட் 
இரண்டும் கீழ்க்கண்ை எந்த வடக 
 ொடறடயச் சொர்ந்தது? 

 
உருமொறிய  ொடற     
 டிவுப் ொடறகள்   
தீப் ொடற     
கமற்கண்ை ஏதுமில்டல 
 
Answer: தீப் ொடற 
 
 
26. புதன் சூரியடன ஒருமுடற சுற்றி வர 
எடுத்துக் பகொள்ளும் கொலம்? 
 
30 நொட்கள்     
44 நொட்கள்   
88 நொட்கள்     
42 நொட்கள் 
 
Answer: 88 நொட்கள் 
 
  
27. ............... நொளில் இரவும்  கலும் 
சமமொக இருக்கும்? 
 
டிசம் ர் 21   
மொர்ச் 21     
கம 21   
ஜீன் 21 
 
Answer: மொர்ச் 21 
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28. அயனமண்ைல சூறொவளி உருவொகும் 
மொதம்? 
 
ஜனவரி   
நவம் ர்     
டவடக   
தொமிர ரணி 
 
Answer: நவம் ர் 
  
29. பூமியில்  ருவ கொல மொற்றம் 
ஏற் ைக் கொரணம்? 
 
பூமியின் அச்சு சொய்வவொக இருப் தனொல்   
பூமி சூரியடனச் சுற்றி வருவதொல்     
பூமி தன்டனத் தொகன சுற்றுவதொல்     
கொல சுழற்சியினொல் 
 
Answer: பூமியின் அச்சு சொய்வவொக 
இருப் தனொல் 
 
30. தமிழ்நொட்டில் அதிக அளவில் 
கொணப் டும் மண்? 
 
பசம்மண்     
வண்ைல் மண்     
வொைடற மண்   
கருப்பு மண் 
 
Answer: பசம்மண் 

 
  
31. இந்தியொவில் பசயல் டும் எரிமடல 
எங்கு அடமந்துள்ளது? 
 
இமயமடலயில்     
நொர்கண்ைம் தீவு   
 ொரன் தீவு    
கமற்கண்ை ஏதுமில்டல 
 
Answer:  ொரன் தீவு 
 
32. புவியின் பமல்லிய  குதியின் 
தடிமனின் அளவு? 
 
2240 கி.மீ   
2900 கி.மீ     
2140 கி.மீ     
2800 கி.மீ 
 
Answer: 2900 கி.மீ 
  
33. புவியிலுள்ள பமொத்த நீரில் 
நன்னீரின் அளவு? 
30 சதவிகிதம்     
0.9 சதவிகிதம்   
3 சதவிகிதம்   
17 சதவிகிதம் 
 
Answer: 3 சதவிகிதம் 
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34. ஓகசொன் புவியின் எந்த அடுக்கில் 
உள்ளது? 
 
மீகசொஸ்பியர்   
அயகனொஸ்பியர்     
ட்கரொக ொஸ்பியர்   
ஸ்ட்கரட்கைொஸ்பியர் 
 
Answer: ஸ்ட்கரட்கைொஸ்பியர் 
 
35. கவகமொக சுற்றும் ககொளின் ப யர்? 
புதன்   
பசவ்வொய்வ     
வியொழன்     
சனி 
 
Answer: புதன் 
 
36. கசொல்ஸ்டைஸ் ( SOLSTICE ) 
என் து ஜூன் 21 மற்றும் டிசம் ர் 22 
அன்று பூமி சூரியமண்ைலத்தில் இருக்கும் 
நிடலயொகும் எனில், கீழ்க்கண்ைவற்றில் 
எது சரி? 
 
உண்டம    டிசம் ர் 22 அன்று மட்டுகம 
உள்ள நிடலடம     
தவறு ஜூன் 21 அன்று மட்டுகம உள்ள 
நிடலடம 
 
Answer: உண்டம 

 
  
37. சர்வகதச நொள்ககொடு ( 
INTERNATIONAL DATA LINE ) 
................... வழியொக பசல்கிறது? 
 
180° கிரீன்விச்     
90° கிரீன்விச்     
0° கிரீன்விச்   
270° கிரீன்விச் 
 
Answer: 180° கிரீன்விச் 
 
38. சூரிய ஒளி புவிடய வந்தடைவது 
எவ்வடகயொன பவப்   ரவல்? 
 
பவப் க் கைத்தல்  
பவப் ச் சலனம்   
பவப் க் கதிர்வீசல்     
கமற்கண்ை அடனத்தும் 
 
Answer: பவப் க் கதிர்வீசல் 
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39. ............ நீடர குடிநீரொக 
மொற்றுவதற்கு பசயற்டக முடறயில் 
உப்பு நீடர குடிநீரொக்கும் திட்ைம் 
 யன் டுகிறது? 
 
ஆறு   
கைல்     
குளம்   
ஏரி 
 
Answer: கைல்  

40. வளிமண்ைலத்தில் உள்ள கொர் ன் - 
டை - ஆக்டசடு அளவு ..................? 
 
0.0003 %   
0.03 %     
0.3 %     
3 % 
Answer: 0.03 % 
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