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11th Geography Lesson 8 Questions in Tamil 
8] இயற்கைப் பேரிடர் - பேரிடர் அோய குகைப்பு விழிப்புணர்வு 

1) ஒவ்வ ொரு ஆண்டும் சரொசரியொக எத்தனை மில்லியன் 

மக்கள் வ வ்வ று  னகயொை வேரிடர்களொல் 

ேொதிக்கப்ேடுகின்றைர்? 

A) 212 மில்லியன்  

B) 232 மில்லியன்  

C) 245 மில்லியன்  

D) 258 மில்லியன் 

2) கியூவகொ வசயல் திட்ட  னரவில் எத்தனை நொடுகள் 

னகவயழுத்திட்டுள்ளை? 

A) 168  

B) 175  

C) 182  

D) 189 

3) கியூவகொ திட்ட  னரவில் னகவயழுத்திட்ட நொடுகள் 

எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு னகவயழுத்திட்டை? 

A) 3  

B) 6  

C) 8  

D) 10 

4) வேரிடர் அேொய குனறப்பிற்கொை வேொது விழிப்புணர்வு 

எத்தனை அணுகுமுனறகனள வகொண்டுள்ளது? 

A) 2  

B) 3  

C) 4  

D) 5 

5) கீழ்கண்ட ற்றுள் சரியொைனத வதர்ந்வதடு. 

1) வேரிடர் வதொடர்புனடய குறிப்பிட்ட மக்களின் 

வதன கனள பூர்த்தி வசய்யும்  ண்ணம் வேொது 

விழிப்புணர்வு பிரச்சொரத்னத வதொடங்கலொம். 

2) வேொது விழிப்புணர்வு பிரச்சொரத்னத ஏற்கைவ  

ேயன்ேொட்டில் உள்ள திட்டங்களுடன் வேரிடர் எங்கு, 

எப்வேொது நிகழ்கிறவதொ அதனுடன் ஒருங்கினணக்க 

வ ண்டும். 

A) 1 மட்டும்  

B) 2 மட்டும்  

C) 1 & 2  

D) எதுவும் இல்னல 

6) முனறசொர் கல்வி சொர்ந்த ேங்களிப்னே 

முன்னினலப்ேடுத்து து எத்தனை ேகுதிகனளக் 

வகொண்டுள்ளது? 

A) 2  

B) 3  

C) 4  

D) 5 

7) கீழ்க்கண்ட ற்றுள் ஒவ்வ ொரு ேள்ளியும் அனமக்க 

வ ண்டிய ேள்ளி வேரிடர் குழுக்கள் யொன ? 

1) ஒருங்கினணப்புக் குழு  

2) விழிப்புணர்வு ஏற்ேடுத்தும் குழு  

3) இடப் ேொதுகொப்பு குழு  

4) முதலுதவி குழு 

A) 1, 2 & 3  

B) 2, 3 & 4  

C) 1, 3 & 4  

D) 1, 2, 3 & 4 

8) எதிர்கொலத்தில் ஏற்ேடக்கூடிய ஒரு நிகழ்வினை 

எளிதில் னகயொளும் விதத்தில் முன்கூட்டிவய 

வமற்வகொள்ளும் ஒரு ேயிற்சி எவ் ொறு அனைக்கப்ேடுகிறது? 

A) வேரிடர் வமலொண்னம திட்டம்  

B) மொதிரி ேயிற்சி  

C) வேரிடர் அேொய குனறப்பு விழிப்புணர்வு  

D) கியூவகொ வசயல் திட்ட  னரவு 

9) புவிப் ேரப்பில் உள்ள ேொனறப் ேகுதி மொறு தொல் 

நிலப்ேகுதி திடீவரை அனச து எவ் ொறு 

அனைக்கப்ேடுகிறது? 

A) நிலநடுக்கம்  

B) எரிமனல வ டிப்பு  

C) ேொனற வ டிப்பு  

D) நிலச்சரிவு 

10) வகொர்க்கொ நிலநடுக்கம் எந்த நொட்டில் ஏற்ேட்டது? 

A) பூட்டொன்  

B) வநேொளம்  

C) ஜப்ேொன்  

D) இந்வதொவைசியொ 

11) வநேொளம் - பீகொர் நிலநடுக்கம் ஏற்ேட்ட ஆண்டு எது? 

A) 1928  

B) 1930  

C) 1932  

D) 1934 

12) கீழ்கண்ட ற்றுள் நிலநடுக்கத்தின் வேொது 

பின்ேற்றப்ேடும் விதிமுனறகள் யொன ? 

1) அனமதியொக இருக்கவ ண்டும் மற்றும் ேதற்றம் அனடய 

வதன யில்னல. 

2) கண்ணொடி ஜன்ைல்கள், கண்ணொடி கதவுகள் மற்றும் 

கீவை விைக்கூடிய வேொருட்கள் ஆகிய ற்றில் இருந்து 

விலகி நிற்க வ ண்டும். 

3) வீட்டில் இருந்தொல் மின் சொதைங்கள் மற்றும் சனமயல் 

எரி ொயுவினை வினர ொக அனணத்து விட வ ண்டும். 

A) 1 & 2  

B) 2 & 3  

C) 3 & 1  

D) 1, 2 & 3 
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13) நிலநடுக்கத்திற்கு பின் பின்ேற்ற வ ண்டிய 

விதிமுனறகளில் சரியொைது எது? 

1) நிலநடுக்கம் ஏற்ேட்ட இரண்டு அல்லது மூன்று மணி 

வநரத்திற்குள் நொம்  சிப்பிடத்திற்கு திரும்பி வசல்ல கூடொது. 

ஏவைனில் நிலநடுக்கம் மீண்டும் ஏற்ேட  ொய்ப்பு உள்ளது. 

2) எரி ொயு கசிவு மற்றும் மின்ைணு சொதைங்கள் ேழுது 

அனடந்து இருந்தொல் நொம் எச்சரிக்னகயுடன் இருக்க 

வ ண்டும். 

3) லொந்தர் விளக்குகனளப் ேயன்ேடுத்த வ ண்டும். 

எண்வணய் விளக்கு மற்றும் வமழுகு ர்த்திகனள 

ேயன்ேடுத்தக் கூடொது. 

A) 1 & 2 மட்டும்  

B) 2 & 3 மட்டும்  

C) 1 & 3  

 D) 1, 2 & 3 

14) உயரமொை சரிவு மிகுந்த ேகுதியில் இருந்து சினதந்த 

ேொனறகள் நகர் னத எவ் ொறு அனைக்கிவறொம்? 

A) நிலநடுக்கம் B) எரிமனல வ டிப்பு C) ேொனற வ டிப்பு D) 

நிலச்சரிவு 

15) கீழ்க்கண்ட ற்றுள் நிலச்சரிவு ஏற்ேடும் வேொது வசய்ய 

வ ண்டிய வசயல் முனறகளில் சரியொைது எது? 

1) நிலச்சரிவு ஏற்ேடக்கூடிய இடங்களின்  ழியொக 

 ொகைங்களில் வசல்லும்வேொது க ைமொக இருக்க 

வ ண்டும் 

2) நிலச்சரிவு ஏற்ேடும் ேகுதியில் மின் இனணப்னே 

துண்டிக்க வ ண்டும். 

A) 1 மட்டும்  

B) 2 மட்டும்  

C) 1 & 2  

D) எதுவும் இல்னல 

16) கீழ்கண்ட ற்றுள் நிகழ்விற்குப் பின் வசய்ய வ ண்டிய 

வசயல்களில் சரியொைது எது? 

1) நிலச்சரிவு ஏற்ேட்ட ேகுதியில் இருந்து விலகி இருக்க 

வ ண்டும். 

2) மீட்புக் குழுவிைருக்கு  ழிகொட்டுதல் வ ண்டும். 

3) உள்ளூர்  ொவைொலி அல்லது வதொனலக்கொட்சி களின் 

சமீேத்திய அ சர தக ல்கனள அறிந்து வகொள்ள 

வ ண்டும். 

A) 1 & 2  

B) 2 & 3  

C) 1 & 3  

D) 1, 2 & 3 

17) இந்தியொவின் கடவலொர இனலயின் நீளம் எவ் ளவு? 

A) 7516 கி.மீ  

B) 7427 கி.மீ  

C) 7336 கி.மீ  

D) 7113கி.மீ  

18) உலகின் வ ப்ே மண்டல ேகுதியில் ஏற்ேடும் புயலில் 

இந்தியொவில் எத்தனை சதவீதம் உரு ொகிறது? 

A) 4%  

B) 10%  

C) 14%  

D) 19% 

19) இந்தியொவின் வமொத்த புயல் ேொதிப்பில் 71% எத்தனை 

மொநிலங்களில் ஏற்ேடுகிறது? 

A) 5  

B) 7  

C) 10  

D) 13 

20) தமிழ்நொட்டில் உள்ள கடவலொர மொ ட்டங்களின் 

எண்ணிக்னக யொது? 

A) 10  

B) 13  

C) 17  

D) 20 

21) ஒவ்வ ொரு ஆண்டும் சரொசரியொக ஏற்ேடும் வ ப்ே 

மண்டலப் புயல்களின் எண்ணிக்னக யொது? 

A) 2 அல்லது 3  

B) 3 அல்லது 4  

C) 4 அல்லது 5  

D) 5 அல்லது 6 

22) புயலின் வேொது மணிக்கு _____ வ கத்தில் கொற்று 

வீசும். 

A) 65 – 117 கி.மீ  

B) 72 – 133 கி.மீ  

C) 76 – 139 கி.மீ  

D) 80 – 145 கி.மீ  

23) புயல்  ரு தற்கு முன் வசய்ய வ ண்டிய ற்றுள் 

த றொைனத வதர்ந்வதடு. 

1) உயரமொை ேகுதியில் இருந்து தொழ் ொை ேகுதிகளுக்கு 

வசல்ல வ ண்டும். 

2) வேட்டரியொல் இயங்கும்  ொவைொலி வேட்டி, பிளொஸ்டிக் 

டொர்ச் விளக்கு, மண்வணண்வணய், தீப்வேட்டி 

முதலிய ற்னற ேொதுகொப்ேொை இடத்தில் ன த்திருக்க 

வ ண்டும். 

3) முதலுதவி சொதைங்கனள தயொர் நினலயில் 

ன த்திருக்க வ ண்டும். 

A) 1 மட்டும்  

B) 2 மட்டும்  

C) 3 மட்டும்  

D) எதுவும் இல்னல 

24) புயல்  ரு தற்கு முன் வசய்ய வ ண்டிய ற்றில் 

எத்தனை நொட்களுக்கு வதன யொை 

உணவுப்வேொருட்கனள தயொர் நினலயில் ன க்க 

வ ண்டும்? 
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A) 2 நொள்  

B) 4 நொள்  

C) ஒரு  ொரம்  

D) இரண்டு  ொரம்  

25) புயலின் வேொது வசய்ய வ ண்டிய ற்றுள் சரியொைனத 

வதர்ந்வதடு. 

1) புயலின் வேொது கட்டிடத்திற்கு உள்வள இருந்தொல் 

கண்டிப்ேொக ஜன்ைல் மற்றும் கதவுகனள மூட வ ண்டும். 

2) அனைத்து மின் சொதைங்கனளயும் அனணத்து ன க்க 

வ ண்டும். 

3) கண், மூக்கு,  ொய் ஆகிய ற்னற தூசிகளில் இருந்து 

ேொதுகொக்க னககளொல் அல்லது துணியொல் மூடிக் வகொள்ள 

வ ண்டும். 

A) 1 மட்டும்  

B) 2 மட்டும்  

C) 3 மட்டும்  

D) 1, 2 & 3 

26) கீழ்க்கண்ட ற்றுள் வ ள்ளப்வேருக்கில் வினள ொக 

ேரவும் வதொற்று வநொய்கள் என ? 

1) மவலரியொ  

2) புற்றுவநொய்  

3) எய்ட்ஸ்  

4) கொலரொ 

A) 1 & 2  

B) 2 & 3  

C) 1 & 3  

D) 1 & 4 

27) இந்தியொவின் ஆண்டு சரொசரி மனை அளவு எவ் ளவு? 

A) 1000 மி.மீ  

B) 1150 மி.மீ  

C) 1250 மி.மீ  

D) 1375 மி.மீ  

28)  ர்தொ புயல் ஏற்ேட்ட ஆண்டு எது? 

A) 2015  

B) 2016  

C) 2017  

D) 2018 

29) பிரம்மபுத்திரொ ேள்ளத்தொக்கு ேகுதிகளில் ஏற்ேடும் 

ஆண்டு மனைப்வேொழிவு எவ் ளவு? 

A) 1500 மி.மீ  

B) 1800 மி.மீ  

C) 2500 மி.மீ  

D) 2700 மி.மீ  

30) நொட்டின் வமொத்த நிலப்ேரப்பில் வ ள்ளப்வேருக்கொல் 

ேொதிக்கப்ேடும் ேகுதிகளின் விகிதம் எவ் ளவு? 

A) 1/5  

B) 1/3  

C) 1/8  

D) 1/6 

31) நம் நொட்டில் வதசிய வ ள்ளப்வேருக்கு தடுப்பு 

நட டிக்னக வதொடங்கப்ேட்ட ஆண்டு எது? 

A) 1945  

B) 1954  

C) 1975  

D) 1992 

32) வ ள்ளப்வேருக்கு முன் வசய்யக்கூடிய ற்றுள் 

சரியொைனத வதர்ந்வதடு. 

1) னகவேசினய மின்வைற்றம் வசய்ய வ ண்டும். 

2) சிறிய மர சொமொன்கள் மற்றும் மின்சொதை வேொருட்கனள 

கட்டில் மற்றும் வமனசயின் வமல் ன க்க வ ண்டும். 

3) கழிவு மற்றும் அனைத்து கழிவு நீர் வசல்லும் 

துனளகனளயும் மணல் மூட்னடகனள வகொண்டு 

மூடிவிடவ ண்டும். 

A) 1 & 2  

B) 2 & 3  

C) 3 & 1  

D) 1, 2 & 3 

33)  றட்சிக்கு முதன்னம கொரணம் எது? 

A) வ ப்ேம்  

B) மனை ேற்றொக்குனற  

C)  றண்ட கொற்று  

D) எதுவும் இல்னல 

34) இந்தியொவின் வமொத்த ேரப்பில் எத்தனை சதவீதம் 

 றட்சிக்கு உட்ேட்டதொகும்? 

A) 68%  

B) 70%  

C) 72%  

D) 76% 

35) நொள்ேட்ட  றட்சி ேகுதி வேரும் மனைப்வேொழிவின் 

அளவு எவ் ளவு? 

A) 650 மி.மீ  

B) 750 மி.மீ  

C) 800 மி.மீ  

D) 850 மி.மீ  

36)  றட்சி கொலத்திற்கு முன் வசய்ய வ ண்டிய ற்றில் 

சரியொைனத வதர்ந்வதடு. 

1) நீரினை சிக்கைமொக ேயன்ேடுத்த வ ண்டும். 

2) கொல் ொய்கனள கட்டுதல் அல்லது ஆற்றின் ேொனதனய 

மொற்றி அனமத்தல் மூலமொக நீர் ேொசைம் வசய்யலொம். 

A) 1 மட்டும்  

B) 2 மட்டும்  

C) 1 & 2  

D) எதுவும் இல்னல 

37) கீழ்க்கண்ட ற்றுள்  றட்சியின் வேொது வசய்ய 

வ ண்டிய வசயல்களில் சரியொைது எது? 

1) ேருத்தி ஆனடகனளயும், வதொப்பியும் அணிய வ ண்டும். 
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2) வேொதுமொை அளவு நீர் அருந்த வ ண்டும். 

3) வேரிடர் மற்றும் மக்கள் வசன க்கொை தக னல அறிய 

உள்ளொட்சி அனமப்புகனள வதொடர்பு வகொள்ள வ ண்டும். 

A) 1 & 2  

B) 2 & 3  

C) 3 & 1  

D) 1, 2 & 3 

38) மின்ைல் உரு ொக்கும் மின்சொரத்தின் அளவு 

எவ் ளவு? 

A) 5 முதல் 10 ஆம்பியர்  

B) 10 முதல் 20 ஆம்பியர்  

C) 10 முதல் 15 ஆம்பியர்  

D) 15 முதல் 20 ஆம்பியர்  

39) ஒரு ஆண்டுக்கு சரொசரியொக எத்தனை வேர் 

மின்ைலிைொல் உயிரிைக்கின்றைர்? 

A) 1000   B) 1500  

C) 2000   D) 2500 

40) மின்ைல் வ ளிப்ேடும் வேொது அதன் வ ப்ேம் 

எவ் ளவு? 

A) 8895.20° வசல்சியஸ்  

B) 8992.64° வசல்சியஸ்  

C) 9573.30° வசல்சியஸ்  

D) 9982.20° வசல்சியஸ் 

41) எத்தனை கிவலொமீட்டர் வதொனலவில் இருந்து இடி 

ஓனச வகட்க முடியும்? 

A) 25    B) 19  

C) 16    D) 28 

42) ஒரு இடி மின்ைல் ேொய்வின் சரொசரி நீளம் எவ் ளவு? 

A) 2 முதல் 3 கி.மீ  

B) 3 முதல் 4 கி.மீ  

C) 4 முதல் 5 கி.மீ  

D) 5 முதல் 6 கி.மீ  

43) மின் வ ட்வடொளி உலக அளவில் ஒரு நொனளக்கு 

எத்தனை முனற ஏற்ேடுகிறது? 

A) 1 மில்லியன்  

B) 2 மில்லியன்  

C) 3 மில்லியன்  

D) 4 மில்லியன்  

44) ஒரு சரொசரி மின் வ ட்வடொளி வதொடர்ச்சியொக 

ஒளிரக்கூடிய 100  ொட் மின்விளக்னக எத்தனை 

மொதங்களுக்கு ஒளிரச் வசய்யும்? 

A) 3 மொதம்  

B) 2 மொதம்  

C) 4 மொதம்  

D) 5 மொதம்  

45) ஒளியொைது சரொசரியொக ஒவ்வ ொரு கிவலொ மீட்டர் 

தூரத்தினையும் எவ் ளவு வநரத்திற்குள் கடந்து வசல்லும்? 

A) 2 விைொடி  

B) 3 விைொடி  

C) 2 நிமிடம்  

D) 3 நிமிடம்  

46) பின் ரு ை ற்றுள் மின்ைல் ஏற்ேடும்வேொது வசய்ய 

வ ண்டிய ற்றில் சரியொைது எது? 

1) மின்ைலின் வேொழுது குளிக்கக்கூடொது 

2) வ ப்ேமூட்டினய ேயன்ேடுத்தக்கூடொது. 

3) வ ட்ட வ ளியில் இருந்தொல் தொழ் ொை ேகுதி அல்லது 

ேள்ளமொை ேகுதினய அனடயொளம் கண்டு குத்துக்கொலிட்டு 

அமர வ ண்டும். 

A) 1 & 2  

B) 2 & 3  

C) 3 & 1  

D) 1, 2 & 3 

47) மின்ைல் ஏற்ேடும்வேொது மரம் இருக்கும் இடத்தில் 

இருந்து எவ் ளவு தூரம் தள்ளி நிற்க வ ண்டும்? 

A) 10 – 20 மீட்டர்  

B) 20 – 30 மீட்டர்  

C) 30 – 40 மீட்டர்  

D) 40 – 50 மீட்டர்  

48) கீழ்க்கண்ட எனத மின்ைல் தொக்கொது? 

A) புதர்கள்  

B) மரங்கள்  

C) புல்வ ளி  

D) உயரமொை கட்டிடங்கள் 

49) கீழ்க்கண்ட ற்றுள் சரியொைனத வதர்ந்வதடு. 

1) மின்ைலின் வேொது குனட பிடித்துக் வகொண்டு வசல்ல 

வ ண்டும். 

2) மின்ைல்  ரும் வேொழுது வ கமொக ஓட வ ண்டும். 

A) 1 மட்டும்  

B) 2 மட்டும்  

C) 1 & 2  

D) எதுவும் இல்னல 

50) கீழ்க்கண்ட ற்றுள் சரியொைனத வதர்ந்வதடு. 

1) தண்ணீர் குைொய்கள்  ழிவய மின்ைல் ஊடுரு  

 ொய்ப்பிருக்கிறது. 

2) மின்சொர கம்பிகள், இடிதொங்கி, அனல உணரி, ஜன்ைல் 

வேொன்ற ற்றிற்கு அருகில் வசல்லக் கூடொது. 

A) 1 மட்டும்  

B) 2 மட்டும்  

C) 1 & 2  

D) எதுவும் இல்னல 

51) வேரிடரின் இனடயூறுகள் மற்றும் வேரழிவுகளின் 

ேொதிப்புகனள குனறதல் எவ் ொறு அனைக்கப்ேடுகிறது? 

A) மீட்சித்திறன்  

B) விரிதிறன்  

C) தயொர் நினல  

D) வேரிடர் அேொய குனறப்பு
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