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12th Economics Lesson 8 Questions in Tamil 
8] சுற்றுச்சூழல் ப ொருளியல்

1. "சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் உண்னையாகவே 

சமுதாயப் பிரச்சனைகள்.... அனேகளின் துேக்கத்திற்கு 

ைக்கவே காரணைாகவும் முடிவில் பாதிக்கப்படுேதும் 

ைக்கவே." என்று கூறியேர் 

A) J.R. ஹிக்ஸ் 

B) சாமுவேல்சன் 

C) சர் எட்ைண்டு ஹிலரி 

D) மில்டன் பிரரடுவைன் 

2. ைனிதனின் ரபாருோதார நடேடிக்னககளுக்கும் 

இயற்னகச்சூழலுக்கும் இனடவயயாை ரதாடர்பினைப் 

பற்றி படிக்கும் ஒரு இயல் 

A) சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் 

B) சூழலியல் 

C) சுற்றுச்சூழல் ரபாருளியல் 

D) இயற்னக ரபாருளியல் 

3. சுற்றுச்சூழல் ரபாருளியல் கீழ்க்கண்ட எேற்றினை 

உள்ேடக்கியது? 

1. இயற்னக ேே ைதிப்பீடு 2. பாதுகாப்பு 

3. ைாசுக் கட்டுப்பாடு 4. கழிவுகள் வைலாண்னை 

5. ைறுசுழற்ச்சி 6. நீடித்த ேேர்ச்சி 

A) அனைத்தும்  

B) 1, 3, 4, 5 

C) 2, 3, 4, 5, 6 

D) 1, 2, 4, 5, 6 

4. சுற்றுச்சூழல் என்ற ரசால் ______________ ரைாழி 

ரசால்லிலிருந்து வதான்றியது. 

A) இலத்தீன் 

B) ஆங்கிலம் 

C) பிரரஞ்ச் 

D) ஜப்பானிய 

5. கூற்று 1: சுற்றுப்புறச் சூழலின் பிரச்சனைகள் ைற்றும் 

ரகாள்னககளின் நிதித்தாக்கத்னதப் பற்றி ஆராயும் 

ரபாருளியலின் ஒரு பகுதிவய சுற்றுச்சூழல் ரபாருோதாரம் 

எைப்படும். 

கூற்று 2: ரசலவுகள் ைற்றும் நன்னைகனேக் 

கணக்கிரலடுத்துக்ரகாண்டு ரபாருோதார 

நடேடிக்னககனேயும் சுற்றுச்சூழனலயும் சைன் ரசய்ேவத 

சுற்றுச்சூழல் ரபாருோதாரத்தின் வநாக்கைாகும். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தேறு 

C) கூற்று 1 தேறு, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தேறு 

6. ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இருக்கும் உயிரிைங்கள் 

ைற்றும் உயிரற்றனேகள் ஆகியேற்றிற்கினடவயயாை 

ரதாடர்பு _____________ எைப்படுகிறது. 

A) இயற்னகச்சூழல் 

B) சூழல் அனைப்பு 

C) சூழலியல் 

D) சமூகவியல்  

7. ரபாருோதாரத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் 

இனடவயயாை ரதாடர்பினை விேக்க “ரபாருள்சார் 

சைநினல அணுகுமுனற"னய ேகுத்தளித்தேர்கள் 

1. ஆலன் நீஸ் 2. சாமுவேல்சன் 

3. R.V. அய்யர்ஸ் 4. J.R. ஹிக்ஸ் 

A) 1, 2  

B) 2, 3  

C) 1, 3  

D) 1, 4 

8. _______________விதினய ஆதாரைாகக் ரகாண்டு 

ரபாருள்சார் சைநினல அணுகு முனற, சுற்றுச்சூழலுக்கும் 

ரபாருோதாரத்திற்குைாை ரதாடர்பினை விேக்குகிறது. 

A) ரபாருள் ைற்றும் ஆற்றல் பாதுகாப்பிற்காை 

ரேப்பஇயக்கவியல் முதல் விதி 

B) ரபாருள் ைற்றும் ஆற்றல் பாதுகாப்பிற்காை 

ரேப்பஇயக்கவியல் இரண்டாம் விதி 

C) ரபாருள் ைற்றும் ஆற்றல் பாதுகாப்பிற்காை 

ரேப்பஇயக்கவியல் மூன்றாம் விதி 

D) ரபாருள் ைற்றும் ஆற்றல் பாதுகாப்பிற்காை 

ரேப்பஇயக்கவியல் நான்காம் விதி 

9. கீழ்க்கண்டேற்றுள் சரியாை சைன்பாடு எது? 

A) M = G + Rc – Rp + Rrp + Rrc = Rdc + Rdc 

B) M = G – Rc – Rp - Rrp + Rrc = Rdp + Rdc 

C) M = G – Rc – Rp - Rrp - Rrc = Rdc + Rdc 

D) M = G – Rc – Rp + Rrp + Rrc = Rdp + Rdc 

10. கீழ்கண்டேற்றுள் சுற்றுச்சூழல் ரபாருட்கள் எனே? 

1. தூய்னை காற்று 

2. ரபாது பூங்காக்கள் 

3. பசுனையாை வபாக்குேரத்து 

4. ைனலகள் 

5. ரதாழிற்சானலகள் 

A) அனைத்தும்  

B) 1, 2, 3, 4  

C) 2, 3, 4, 5  

D) 1, 3, 4, 5 

11. சுற்றுச்சூழல் பண்புகள் ஒவ்ரோன்றின் அேவும் 

எவ்ேேவு இருக்க வேண்டும் என்ற ரதாகுப்பின் 

குறியீட்ரடண் _____________ எைப்படும். 

A) சிதறிய வினேவுகள் 

B) புற வினேவுகள் 

C) சுற்றுச்சூழல் தரம் 

D) இயற்னக தரம் 
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12. சுற்றுச்சூழல் குறித்த கூற்றுகளில் தேறாைனத 

வதர்ந்ரதடு. 

A) சுற்றுச்சூழல் என்பது ஒரு ரபாதுப்ரபாருோகும். 

B) எந்த ஒரு தனிப்பட்ட நபனரயும் சுற்றுச்சூழனல 

பயன்படுத்துேதிலிருந்து விலக்கி னேக்க முடியாது. 

C) ஒருேர் சுற்றுச்சூழனல பயன்படுத்துேதால், 

ைற்றேர்களுக்கு கினடக்கும் அேவு குனறந்து வபாகாது. 

D) இயற்னக ேேங்களின் குனறவும் வதசிய 

ேருைாைத்தில் இயற்னக ேேங்களின் பங்களிப்பும் 

தற்ரபாழுதுள்ே வதசிய ேருோய் கணக்கீட்டில் 

அேவிடப்படுகின்றை.  

13. ரபாருட்கள் ைற்றும் பணிகனே உற்பத்தி அல்லது 

நுகர்வு ரசய்யும் வபாது சரியாை இழப்பீடு ேழங்கப்படாத 

மூன்றாம் தரப்பிைருக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்புகனே___________ என்கிவறாம். 

A) எதிர்ைனற வினேவுகள் 

B) அக வினேவுகள் 

C) புற வினேவுகள் 

D) வநர்ைனற வினேவுகள் 

14. சரியாை கூற்னறத் வதர்ந்ரதடு. (புற வினேவுகள்) 

1. புற வினேவுகள் அங்காடிகளுக்கு உள்வே 

நனடரபறுகின்றது. 

2. உற்பத்தி அல்லது நுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ே ைக்கனே 

வநரடியாக பாதிப்பதில்னல. 

3. எைவே புற வினேவுகள் "சிதறிய வினேவுகள்" 

எைப்படுகின்றது. 

A) அனைத்தும் சரி 

B) 2, 3 சரி 

C) 1, 2 சரி 

D) 1, 3 சரி 

15. ஒரு நகரில் உள்ே சிலர் ஏற்பாடு ரசய்கின்ற தனியார் 

பாதுகாப்பு அப்பகுதியில் குடியிருக்கும் ைற்றேர்களுக்கும் 

ரசலவில்லாைல் பாதுகாப்னப ஏற்படுத்துேது எவ்ேனக 

வினேவு 

A) வநர்ைனற நுகர்ச்சிப் புறவினேவு 

B) எதிர்ைனற நுகர்ச்சிப் புறவினேவு 

C) வநர்ைனற உற்பத்தி புறவினேவு 

D) எதிர்ைனற உற்பத்தி புறவினேவு 

16. ஒருேருனடய நுகர்ச்சி சார்பு ைற்ரறாருேருனடய 

நுகர்ச்சி சார்பில் எதிர்ைனற வினேவினை 

ஏற்படுத்துேனத ______________ என்கிவறாம். 

A) வநர்ைனற நுகர்ச்சிப் புறவினேவு 

B) எதிர்ைனற நுகர்ச்சிப் புறவினேவு 

C) வநர்ைனற உற்பத்தி புறவினேவு 

D) எதிர்ைனற உற்பத்தி புறவினேவு 

17. ஒருேர் வதனீ ேேர்ப்புத் ரதாழினல ரசய்து ேருைாைம் 

ஈட்டி ேருகிறார். அருகிலுள்ே ைற்ரறாரு விேசாயி தைது 

பண்னணயில் பழைரங்கனே ேேர்த்து ேருகிறார். 

வதனீக்களிைால் ஏற்படும் ைகரந்தச் வசர்க்னகயின் 

காரணைாக இரண்டாைேருக்கு அதிகைாை 

பழவினேச்சனலயும், ேருைாைத்னதயும் ரபறுேது 

A) வநர்ைனற நுகர்ச்சிப் புறவினேவு 

B) எதிர்ைனற நுகர்ச்சிப் புறவினேவு 

C) வநர்ைனற உற்பத்தி புறவினேவு 

D) எதிர்ைனற உற்பத்தி புறவினேவு 

18. ஒரு சிரைண்ட் ரதாழிற்சானலயிலிருந்து ரேளிவயறும் 

காற்று ைாசுபாட்டிைால், அருகிலுள்ே விேசாயியின் 

ரநல்வினேச்சல் பாதிக்கப்படுேது 

A) வநர்ைனற நுகர்ச்சிப் புறவினேவு 

B) எதிர்ைனற நுகர்ச்சிப் புறவினேவு 

C) வநர்ைனற உற்பத்தி புறவினேவு 

D) எதிர்ைனற உற்பத்தி புறவினேவு 

19. கூற்று 1: எதிர்ைனற உற்பத்தி புறவினேவுகள் 

ரதாழிற்சானலகோல் ஏற்படுத்தப்படும் ைாசுக்களிைால் 

ைற்றேர்களுக்கு ஏற்படும் ரசலனேக் குறிக்கும். 

கூற்று 2: இத்தனகய ரசலவுகள் குறிப்பிடத்தக்கனேயா? 

அேற்னற துல்லியைாக அேவிட முடியுைா? என்பேற்னற 

எதிர்ைனற உற்பத்தி புறவினேவுகனேப் பற்றி 

ஆராய்கின்றவபாது கணக்கில் எடுத்துக்ரகாள்ே வேண்டும். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தேறு 

C) கூற்று 1 தேறு, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தேறு 

20. ைாசுபடுதல் _____________ ேனககோகப் 

பிரிக்கப்படுகிறது. 

A) 3  

B) 4  

C) 5  

D) 6 

21. "சுற்றுச்சூழல் ரசாத்து, தாேரங்கள், உயிரிகள் ைற்றும் 

ைனித இைம் ஆகியேற்றிற்கு ஊறு வினேவிக்குைேவுக்கு 

காற்றுைண்டலத்தில் திட, திரே அல்லது காற்று ேடிேப் 

ரபாருள் கலந்திருப்பனதவய காற்று ைாசுபடுதல்" எை எந்த 

சட்டம் காற்று ைாசுபடுதனல ேனரயறுக்கிறது 

A) காற்று ைாசு தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் சட்டம் 1978 

B) காற்று ைாசு தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் சட்டம் 1980 

C) காற்று ைாசு தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் சட்டம் 1981 

D) காற்று ைாசு தடுப்பு ைற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் சட்டம் 1992 

22. கீழ்க்கண்டேற்றுள் காற்று ைாசுபடுதலின் ேனககள் 

எனே? 

1. கிராைப்புற காற்று ைாசு 

2. நகர்ப்புற காற்று ைாசு 

3. உட்புற காற்று ைாசு 

4. ரேளிப்புற காற்று ைாசு 

A) அனைத்தும்  

B) 1, 2  
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C) 3, 4  

D) 1, 2, 4 

23. ைனிதர்களின் ேசிப்பிடத்திற்குள் தீங்கு 

வினேவிக்கக்கூடிய அசுத்தங்கள் காற்றில் கலந்திருப்பனத 

____________ ைாசு என்கிவறாம். 

A) உட்புற காற்று ைாசு 

B) ரேளிப்புற காற்று ைாசு 

C) ேசிப்பிட காற்று ைாசு 

D) நகர்ப்புற காற்று ைாசு 

24. காற்றுைண்டலத்தில் திட, திரே, அல்லது காற்று ேடிே 

அசுத்தங்கள் கலந்திருப்பது _______________ 

எைப்படுகிறது. 

A) உட்புற காற்று ைாசு 

B) ரேளிப்புற காற்று ைாசு 

C) ேசிப்பிட காற்று ைாசு 

D) நகர்ப்புற காற்று ைாசு 

25. ோகைங்கள் _____________ கலந்த புனகனய 

ரேளியிடுேதால் ேளிைண்டலத்தில் ஆக்ஸிஜன் அேவு 

குனறந்து சுற்றுச்சூழல் அசுத்தைனடகிறது. 

A) ஓவசான் 

B) பனி 

C) கரியமில ோயு 

D) ஹட்ஜன் 

26. மின்சாரத் திட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ரபட்வரால், 

டீசல் வபான்றனே _____________ ஐ ரேளியிட்டு 

காற்று ைண்டலத்தில் அசுத்தைாை கழிவுகனே கலப்பதால் 

அமிலைனழ ஏற்படுகிறது. 

A) கார்பன் னட ஆக்னசடு 

B) சல்பர் னட ஆக்னசடு 

C) னஹட்ரஜன் ஆக்னசடு 

D) சல்பர் ஆக்னசடு 

27. கீழ்க்கண்டேற்றுள் காற்று ைாசுபடுதலுக்காை 

காரணங்கள் எனே? 

1. ோகைங்கள் ரேளியிடும் புனக 

2. புனத படிே எரிரபாருளில் மின்சாரத் திட்டங்கள் 

3. ரதாழிற்சானல ரேளிவயற்றும் புனக 

4. கட்டிடக் கட்டுைாைம் ைற்றும் வேோண்னை 

நடேடிக்னககள் 

5. இயற்னக காரணங்கள் 

6. வீட்டு நடேடிக்னககள் 

A) அனைத்தும்  

B) 1, 2, 3, 4  

C) 1, 3, 4, 5  

D) 1, 3, 4, 5, 6 

28. கீழ்க்கண்டேற்றுள் காற்று ைாசின் வினேவுகோக 

கருதப்படுபனே எனே? 

1. புவி ரேப்பைனடதல்  

2. அமில ைனழ 

3. ேை விலங்குகள் எண்ணிக்னக குனறதல் 

4. ஓவசான் ைண்டலம் பலவீைைனடதல் 

5. ைனித இை சுகாதாரம் ரகடுதல் 

6. தூர்ந்து வபாதல் 

A) 1, 2, 4, 5  

B) 2, 3, 4, 5  

C) 1, 2, 4, 5  

D) அனைத்தும் 

29. உலக அேவில் ஒவ்ரோரு நாளும் 15 ேயதிற்கு 

உட்பட்ட குழந்னதகளின்________________ சதவீதம் 

வபர் ைாசுபட்ட காற்னற சுோசிப்பதால் உடல்நலம் 

பாதிக்கப்பட்டு வைாசைாை இடர்ப்பாடுக்கு உள்ோகின்றைர். 

A) 85  

B) 88  

C) 91  

D) 93 

30. காற்று ைாசுபடுதனல கட்டுப்படுத்தும் ேழிகளில் 

தேறாைது எது? 

A) ைக்கள் ேசிக்காத இடங்களில் ஆனலகனே அனைத்தல் 

B) ஆனலகளின் புனகப்வபாக்கித் ரதாழில்நுட்பத்னத 

வைம்படுத்துதல் 

C) அதிகைாை ரசடிகனேயும், ைரங்கனேயும் நடுதல் 

D) ைரபுசாரா எரிரபாருள் ஆற்றல்கனே பயன்படுத்துேனத 

தடுத்தல் 

31. கூற்று 1: இயற்னக சூழலில் தீங்குவினேவிக்கக்கூடிய 

அசுத்தங்கள் வசருேனதவய ைாசுபடுதல் என்கிவறாம். 

கூற்று 2: உயிரிைங்களுக்கு ஆபத்தாை, உயிரிைங்களின் 

உடல் நலனைக் ரகடுக்கிற ரபாருள்கனேவயா, 

சக்திகனேவயா ைனிதன் வநரடியாகவோ, 

ைனறமுகைாகவோ நீர் நினலகளுக்குள் ரசலுத்துதல் நீர் 

ைாசுபடுத்துதல் ஆகும். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தேறு 

C) கூற்று 1 தேறு, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தேறு 

32. கீழ்க்கண்டேற்றுள் நீர் ைாசுக்களின் ேனககள் எனே? 

1. நில வைற்பரப்பு நீர் ைாசுபடுதல் 

2. நிலத்தடி நீர் ைாசுபடுதல் 

3. நுண்ணுயிரியல் ைாசுபடுதல் 

4. ஆக்ஸிஜன் குனறபாடு ைாசுபடுதல் 

5. குடிநீர் ைாசுபடுதல் 

A) அனைத்தும்  

B) 1, 2, 3, 4  

C) 2, 3, 4, 5  

D) 1, 2, 4, 5 

33. பூமியின் வைற்பரப்பில் இருக்கின்ற நீர் நினலகள் 

ஆறுகள், குேங்கள், கடல் வபான்றனே ைாசுபடுேது 

______________ எைப்படும். 
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A) நில வைற்பரப்பு நீர் ைாசுபடுதல் 

B) நிலத்தடி நீர் ைாசுபடுதல் 

C) நுண்ணுயிரியல் ைாசுபடுதல் 

D) ஆக்ஸிஜன் குனறபாடு ைாசுபடுதல் 

34. பூமிக்கு அடியில் உள்ே நீர் ைாசு, நிலத்தடி ோயு, 

எண்ரணய் ரபாருள்கள், வேதியியல் ரபாருள்கள் 

ஆகியனே நிலத்தடி நீனரச் ரசன்று வசர்தல் 

____________ ேனக ைாசுபாடுதல் ஆகும். 

A) நில வைற்பரப்பு நீர் ைாசுபடுதல் 

B) நிலத்தடி நீர் ைாசுபடுதல் 

C) நுண்ணுயிரியல் ைாசுபடுதல் 

D) ஆக்ஸிஜன் குனறபாடு ைாசுபடுதல்  

35. சரியாைக் கூற்னறத் வதர்ந்ரதடு. 

1. னேரஸ் பாக்டீரியா வபான்றனே நீரின் தன்னைனயக் 

ரகடுக்கின்றை. இந்த நீர் நீர்ோழ் உயிரிைங்கனேயும், 

ைனிதர்கனேயும் பாதிக்கின்றது. இவ்ேனக ைாசுபடுதல் 

நுண்ணுயிரியல் ைாசுபடுதல் எைப்படும். 

2. நீரில் உள்ே ஆக்ஸிஜன் குனறேதால் அல்லது 

இல்லாைல் வபாேதால், நன்னையாை நுண்ணுயிர் 

கிருமிகள் இறந்து ஆபத்தாை நுண்ணுயிர்க்கிருமிகள் 

ேேர்கின்றை. 

3. ஆபத்தாை நுண்ணுயிர்க் கிருமிகள் அம்வைானியா, 

சல்னபடு வபான்ற நச்சுப்ரபாருட்கனே ரேளியிடுேதால் 

ைனிதகுலம், விலங்குகள் ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

பாதிப்பனடகின்றை. இவ்ேனக ைாசுபடுதல் ஆக்ஸிஜன் 

குனறபாடு ைாசுபடுதல் எைப்படும். 

A) அனைத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 2, 3 சரி 

D) 1, 3 சரி 

36. நீர் ைாசுபடுதலுக்காை காரணங்களில் தேறாைது 

எது? 

A) திடக் கழிவுகள் குவித்தல் 

B) ஆனலக் கழிவுகனேக் ரகாட்டுதல் 

C) புவி ரேப்பைனடதல் 

D) கட்டுைாைப் பணிகள் 

37. நீர்நினலகள் ைாசுபடும் வபாது தண்ணீரில் 

_____________ன் அேவு அதிகரிக்கிறது. 

A) ஆக்சிஜன் 

B) குவோரின் 

C) புளூரின் 

D) னநட்ரஜன் 

38. அமில ைனழ ______________ வினேவுகளில் 

ஒன்று. 

A) காற்று ைாசு 

B) நீர் ைாசு 

C) நில ைாசு 

D) ஒலி ைாசு 

39. பின்ேரும் எந்த ஒன்று புற ஊதாக் கதிர்களிலிருந்து 

ைனிதர்கனே பாதுகாக்கிறது? 

A) UV - A 

B) UV – C 

C) ஓவசான் படலம் 

D) வைற்ரசான்ை எதுவுமில்னல 

40. கூற்று 1: ைக்களுக்கும் சுற்றுச் சூழலுக்கும் தீங்கு 

வினேவிக்கும் ைாசுப்ரபாருட்கோை, ஆஸ்ரபஸ்ட்டாஸ், 

காரீயம், பாதரசம், கிரிஸ் எண்ரணய் ைற்றும் ரபட்வராலியக் 

கழிவுகள் வபான்றனே ஆனலக்கழிவுகளில் அதிகம் 

உள்ேது. 

கூற்று 2: நீர் ைாசுவின் காரணைாக காரீயம், காட்மியம் 

வபான்ற ைாசுக்காரணிகள் கலந்த உணனே சிறிய 

பறனேகள், அேற்னற உண்ட மீன்கள், அேற்னற உண்ட 

ைனிதர்கள் எை அனைேருக்கும் பாதிப்னப 

ஏற்படுத்துகின்றது. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தேறு 

C) கூற்று 1 தேறு, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தேறு 

41. கீழ்க்கண்டேற்றுள் தண்ணீர் மூலம் பரவும் வநாய்கள் 

எனே? 

1. ரஹபாடிட்டிஸ் A 2. னடபாய்டு 

3. ைவலரியா 4. ரடங்கு காய்ச்சல் 

5. ரபரி ரபரி 

A) அனைத்தும் 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 2, 3, 4, 5 

D) 1, 2, 4, 5 

42. சூழலியல் என்பது எந்த ஒன்றின் சிறிய பகுதி? 

A) அயவைாஸ்பியர் 

B) லித்வதாஸ்பியர் 

C) னபரயாஸ்பியர் 

D) ரைஸ்வ ாஸ்பியர் 

43. கீழ்க்கண்டேற்றுள் நீர் ைாசுவினைக் கட்டுப்படுத்த 

எடுக்க வேண்டிய நடேடிக்னககள் எனே? 

1. ஒருங்கினணந்த நீர்நிர்ோக நடேடிக்னகனய 

வைற்ரகாள்ேல். 

2. வதங்கு நீர்க் குேங்களும் முனறயாை ேடிகால் 

ேசதியும் ஏற்படுத்துதல். 

3. ேடிநீர்க் கால்ோய்கனே பராைரித்தல். 

4. கழிவு ைற்றும் சாக்கனட நீனர சுத்தப்படுத்தும் 

அனைப்புகனே நிறுவுதல். 

5. ரதாடர்ந்து நீர் ஆதாரங்கள் ைற்றும் கழிவு நீனரக் 

கண்காணித்தல். 

6. சட்ட விவராதைாக நீர்நினலகளில் கழிவுகனேக் 

ரகாட்டுவோர் மீது கடுனையாை நடேடிக்னக எடுத்தல். 

A) அனைத்தும் 
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B) 1, 2, 3, 4, 6 

C) 2, 3, 4, 5, 6 

D) 1, 2, 4, 5 

44. "ைனித உடல் நலத்திற்கும் சுற்றுப்புறச் சூழலுக்கும் 

ஒவ்ோத அேவுக்கு அதிகைாை சத்தத்னத எழுப்புேது ஒலி 

ைாசுோகும். இது அதிகைாக ரதாழிற்சானலகோல் 

உருோக்கப்படலாம். ோனூர்திகள், வபாக்குேரத்து 

ோகைங்கள், புனக ேண்டிகள் ைற்றும் திறந்தரேளி 

கட்டுைாைங்களிலும் காணப்படலாம்." என்று ஒலி ைாசு 

பற்றி கூறியேர் 

A) ரஜரி. A. நாதர்சன், ரிச்சர்டு. E. ரபர்க் 

B) ரிச்சர்டு. E. ரபர்க், கார்ல் பியர் ன் 

C) ரஜரி. A. நாதர்சன், சர் எட்ைண்டு ஹிலரி 

D) கார்ல் பியர் ன், சர் எட்ைண்டு ஹிலரி 

45. ைனிதைால் வதாற்றுவிக்கப்படும் ஒலி ைாசுக்களில் 

தேறாைது எது? 

A) கப்பல் ைற்றும் ஆகாய விைாைங்கள் இயக்குதல் 

B) பூமிக்கடியில் ஆய்வு ரசய்தல் 

C) ஆழ்துனேகள் ஏற்படுத்துதல் 

D) ேளிைண்டல ஒலி 

46. கீழ்க்கண்டேற்றுள் ஒலி ைாசுவிற்காை காரணங்கோக 

கருதப்படுபனே எனே? 

1. வைாசைாை நகர்ப்புறத் திட்டமிடல் 

2. வைாட்டார் ோகைங்களின் இனரச்சல் 

3. ரேடிகள் 

4. ரதாழிற்சானல இயந்திரங்கள் 

5. அமில ைனழ 

A) அனைத்தும்  

B) 1, 2, 3, 4  

C) 1, 3, 4, 5  

D) 1, 2, 4, 5 

47. கீழ்க்கண்டேற்றுள் ஒலி ைாசுவிைால் ஏற்படும் 

வினேவுகள் எனே? 

1. வகட்கும் திறன் இழப்பு 

2. உேரீதியாை, ைைரீதியாை பாதிப்புகள் 

3. இதய பாதிப்புகள் 

4. விலங்கிைங்களுக்கு தீனை ஏற்படுத்தும் 

5. ேை உயிரிைங்களுக்கு தீனை ஏற்படுத்தும் 

A) அனைத்தும்  

B) 1, 2, 4, 5  

C) 2, 3, 4, 5  

D) 1, 3, 4, 5 

48. ஒலி ைாசுவினை கட்டுப்படுத்துேதற்காை தீர்வுகளில் 

தேறாைது எது? 

A) ஒலித்தனடகனே ஏற்படுத்துதல் 

B) தனரப் வபாக்குேரத்திற்கு புதிய சானலகள் 

ஏற்படுத்துேனத தனட ரசய்தல் 

C) வேனல ரசய்யும் இடங்களில் ஒலித் தடுப்பானை 

நிறுவுதல் 

D) ஒலி ரபருக்கிகனேக் கட்டுப்படுத்துதல் 

49. "கழிவுகனே ரகாட்டுேதால் நிலம் தரக்குனறோைதாக 

ைாறும். சுற்றுச்சூழலில் ரகாட்டப்படும் பல திட, திரே, ோயுப் 

ரபாருட்கள் நிலத்தின் தன்னைனயக் ரகடுத்து விடுதல் 

நிலைாசு ஆகும்." என்று எந்த விதி கூறுகிறது? 

A) சுற்றுச்சூழல் ரசயல்பாடுகளின் பாதுகாப்பு விதி 1992 

B) சுற்றுச்சூழல் ரசயல்பாடுகளின் பாதுகாப்பு விதி 1995 

C) சுற்றுச்சூழல் ரசயல்பாடுகளின் பாதுகாப்பு விதி 1997 

D) சுற்றுச்சூழல் ரசயல்பாடுகளின் பாதுகாப்பு விதி 1999 

50. கீழ்க்கண்டேற்றுள் நில ைாசுவிற்காை காரணங்கள் 

எனே? 

1. காடுகனே அழித்தல் 

2. விேசாய நடேடிக்னககள் 

3. சுரங்கத் ரதாழில்கள் 

4. ைண்ணில் புனதத்தல் 

5. ரதாழில்ையைாதல் 

6. கட்டுைாைப் பணிகள் 

7. அணுமின் விரயங்கள் 

A) அனைத்தும் 

B) 1, 2, 3, 4, 7 

C) 1, 2, 3, 4, 6,7 

D) 2, 3, 4, 5, 7 

51. நில ைாசுவிைால் ஏற்படும் வினேவுகள் எனே? 

1. ைண் ைாசுபடுதல் 

2. உடல் ஆவராக்கிய வகடு 

3. காற்று ைாசுபாடு 

4. விலங்குகள் மீதாை பாதிப்பு 

5. வகட்கும் திறன் இழப்பு 

A) 1, 2, 3, 4  

B) 2, 3, 4, 5  

C) 1, 3, 4, 5  

D) 1, 2, 4, 5 

52. நில ைாசுவினை கட்டுப்படுத்துேதற்காை தீர்வுகளில் 

தேறாைது எது? 

A) ைக்களுக்கு குனறத்தல், ைறுசுழற்சி, ைறுபயன்படுத்துதல் 

பற்றி உரிய அறிவினைப் புகட்டுேது. 

B) இயற்னகயாகவே அழிந்து, ைண்ணுக்கு வசதம் 

வினேவிக்காத ரபாருள்கனேப் பயன்படுத்துேது. 

C) பூச்சிக்ரகால்லி ைருந்துகனே அதிக அேவில் 

பயன்படுத்துதல் 

D) மிகக் குனறோை ரநகிழிப் ரபாருள்கனேப் 

பயன்படுத்துதல் 

53. உலகின் சராசரி ரேப்பநினல கடந்த 100 

ஆண்டுகளில் _____________ அேவு கூடியுள்ேதாக 

ரசால்லப்படுகிறது. 

1. 1.4 °C   2. 1.4 °F  3. 0.75 °C  
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4. 0.75 °F 

A) 1, 2  

B) 2, 3  

C) 1, 3  

D) 1, 4  

54. கீழ்க்கண்ட எந்த ோயுக்களின் அேவு 

ேளிைண்டலத்தில் அதிகரிப்பதால் பசுனைக்குடில் வினேவு 

ஏற்படுகிறது? 

1. கரியமில ோயு    2. மீத்வதன் 

3. குவோவராபுவோவரா கார்பன்  4. னநட்ரஸ் ஆக்ன டு 

5. ஆக்ஸிஜன் 

A) அனைத்தும்  

B) 1, 2, 3, 4  

C) 1, 2, 4, 5  

D) 1, 3, 4, 5 

55. புவி ரேப்பம் அதிகரிக்க கரியமில ோயு 

___________சதவீதம் காரணைாக உள்ேது. 

A) 25%  

B) 50%  

C) 80%  

D) 90% 

56. ரதாழிற்புரட்சிக்கு முன் ேளிைண்டலத்தில் இருந்த 

கரியமில ோயுவின் அேவு 

A) 140 ppm  

B) 200 ppm 

C) 280 ppm 

D) 402 ppm 

57. "உயிர்சார்" என்ற ோர்த்னதயின் ரபாருள் என்ை? 

A) உயிர் ோழ்ேை 

B) உயிரற்றனே 

C) பருப்ரபாருள் 

D) வைற்ரசான்ை எதுவுமில்னல 

58. ேளிைண்டலத்தில் ______________ன் அேவு 

ேேர்ந்து ரகாண்டு ரசல்ேதால் காலநினல ைாற்றம் 

ஏற்படுகிறது. 

A) ரசயற்னக வகாள்கள் 

B) ஓவசான் 

C) புனக 

D) பசுனைக்குடில் ோயுக்கள் 

59. சரியாை கூற்னறத் வதர்ந்ரதடு. (அமில ைனழ) 

1. ரதாழிற்சானலகள், ோகைங்கள் ரகாதிப்பான்கள் 

வபான்றனே ரேளியிடும் ோயுக்கள் ேளிைண்டலத்தில் 

உள்ே நீர்த்துகள்கவோடு இனணயும் வபாது அமில ைனழ 

ஏற்படுகின்றது. 

2. இந்த ோயுக்கள் னநட்ரஜன் ஆக்ன டு, சல்பர் னட 

ஆக்ன டு ைற்றும் சல்பர் டினர ஆக்ன டு, தண்ணீவராடு 

கலக்கின்ற வபாது சல்பரஸ் அமிலம், னநட்ரிக் அமிலம், 

சல்பியூரிக் அமிலம் வபான்றனேயாக ைாறுகின்றது. 

3. இந்நிகழ்வுகள் எரிைனல ரேடித்துச் சிதறும் வபாதும் 

எரிகுழம்புகனேக் கக்கும் வபாதும் இயற்னகயிவலயும் 

ஏற்படும். 

A) அனைத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 2, 3 சரி 

D) 1, 3 சரி 

60. கீழ்க்கண்டேற்றுள் மின்ைணுக் கழிவுகள் அல்லாதது 

எது? 

A) காற்று சீரனைப்பிகள் 

B) வகட்கும் கருவிகள் 

C) னகவபசிகள் 

D) கட்டுைாைத்துனற கழிவுகள் 

61. கூற்று 1: தகேல் ரதாழில்நுட்ப ேேர்ச்சியில் E - 

கழிவுகள் என்று ரபாதுோக அனழக்கப்படும் மின்ைணுக் 

கழிவுகள் ஏற்படுகின்றை. 

கூற்று 2: ரதானலசாதைம், கணினிகள், வகட்கும் 

கருவிகள், ரதானலவபசி, VCR, DVD, ரதானலநகல், 

நகரலடுக்கும் இயந்திரங்கள், கம்பியில்லா கருவிகள் 

வபான்ற வீட்டு உபவயாகப் ரபாருட்கனே கழிக்கும் 

வபாவதா அல்லது ைறுசுழற்சி ரசய்யும்வபாவதா E கழிவுகள் 

வதான்றும். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தேறு 

C) கூற்று 1 தேறு, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தேறு 

62. கீழ்க்கண்டேற்றுள் திடக்கழிவின் ேனககள் எனே? 

1. வீட்டுக் கழிவுகள் 2. இறந்த பிராணிகள் 

3. ைருத்துேைனைக் கழிவுகள் 4. கட்டுைாைத்துனற 

கழிவுகள் 

5. விேசாயக் கழிவுகள் 6. ரதாழிற்சானலக் கழிவுகள் 

A) 1, 3, 4, 5, 6 

B) 2, 3, 4, 5, 6 

C) 1, 2, 4, 5, 6 

D) அனைத்தும் 

63. "இயற்னக ேேத்தின் அேவு எக்காலத்திலும் 

குனறயாைல் இருக்க வேண்டும்" என்று நீடித்த 

நினலயாை வைம்பாட்டிற்கு இலக்கணம் ேகுத்தேர்கள் 

1. பியர்ஸ் 2. ைார்கண்வடயா 

3. பார்பியர் 4. ஆலன் நீஸ் 

A) 1, 2, 3  

B) 1, 2, 4  

C) 2, 3, 4  

D) 1, 3, 4 

64. "ேருங்காலத் தனலமுனறயிைர் தங்கள் வதனேகனே 

நினறவேற்ற எந்த ஒரு தனடயும் இல்லாத நினலயில் 

தற்ரபாழுது உள்ே ைக்களின் வதனேனய 
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நினறவேற்றுதவல நீடித்த நினலயாை வைம்பாடு.” என்று 

எந்த அனைப்பு கூறியுள்ேது 

A) உலக சுகாதார நிறுேைம் 

B) சுற்றுப்புறச் சூழல் ைற்றும் வைம்பாட்டிற்காை உலக 

அனைப்பு (1987) 

C) யுரைஸ்வகா 

D) ஐக்கிய நாடுகள் சனப 

65. நீடித்த நினலயாை ேேர்ச்சி என்பது கீழ்க்கண்ட எந்த 

குறிக்வகாள்கனேயும் வசர்த்து சாதிப்பது? 

1. ரபாருோதார ேேர்ச்சி 2. சமூகச் வசர்ப்பு 

3. தகேல் ரதாழில்நுட்ப ேேர்ச்சி 4. சுற்றுப்புறப் பாதுகாப்பு 

A) 1, 2, 3  

B) 1, 2, 4  

C) 2, 3, 4  

D) 1, 3, 4 

66. 2030க்குள் 17 குறிக்வகாள்கனேச் சாதிக்க வேண்டும் 

என்று ஐக்கிய நாடுகள் சனப (UNO) ____________ 

இனணந்துவபாகிற ரகாள்னககனே நிறுவியிக்கிறது. 

A) 2  

B) 3  

C) 4  

D) 5 

67. நீடித்த நினலயாை வைம்பாட்டிற்காை உலகோவிய 

இலக்குகள் எத்தனை? 

A) 3  

B) 12  

C) 17  

D) 21 

68. உேர் நிலங்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த ைாநிலங்களில் 

காணப்படுகிறது? 

1. பஞ்சாப் 2. ஹரியாைா 3. வைகாலயா 

4. உத்திரப்பிரவதசம் 5. அஸ்லாம் 

A) 1, 2, 3  

B) 1, 2, 4  

C) 2, 3, 4  

D) 1, 3, 5 

69. காரநிலம் அதிகைாக காணப்படும் சைரேளி எது? 

A) சிந்து-கங்னக 

B) ேட இந்திய 

C) கங்னக 

D) வைற்கூறிய அனைத்தும் 

70. பூமியின் நுனரயீரல் என்று அனழக்கப்படுபனே 

எனே? 

A) ஆறுகள் 

B) ைனலகள் 

C) ைரங்கள் 

D) நீர் 

71. இயற்னக பண்னண முனற குறித்த கூற்றுகளில் 

சரியாைனத வதர்ந்ரதடு. 

1. கால்நனட சாணம், இயற்னகக் கழிவுகள் ஆகியேற்னற 

உரைாகவும் பயிர்ப்பூச்சி ைருந்துகனேப் பயன்படுத்தியும் 

பருப்பு ேனககள் வபான்றேற்னறப் பயிரிட்டு பயிர்ச் சுழற்சி 

முனறனயயும் பயன்படுத்தி ரசய்யப்படும் வேோண்னை 

இயற்னக பண்னண முனற எைப்படும். 

2. இதில் ரசாயை உரங்களும் பூச்சிக்ரகால்லி 

ைருந்துகளும் பயன்படுத்தப்படுேதில்னல. 

3. விேசாய சூழல் அனைப்பில் உள்ே நிலத்தின் தன்னை, 

பயிர்கள், கால்நனடகள் ைற்றும் ைக்கனேக் கருத்தில் 

ரகாண்டு உத்தை அேவு உற்பத்தி ரசய்யும் உள்ேடக்கிய 

அனைப்பு முனறவய இயற்னகப் பண்னணகோகும். 

A) அனைத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 2, 3 சரி 

D) 1, 3 சரி 

72. உயிரிைங்களுக்கினடவயயாை பரஸ்பர உறவும், 

அனேகளின் சுற்றுச்சூழனலயும் பற்றி படிக்கும் இயல் 

A) இயற்னகயியல் 

B) உயிரியல் 

C) சூழலியல் 

D) பூவலாகவியல் 

73. ஒரு பகுதியின் உயிருள்ே ைற்றும் உயிரற்ற 

ரபாருட்களின் ரதாகுப்பும், அேற்றிற்கினடவயயாை 

ரதாடர்பும் _____________ எைப்படும். 

A) புற வினேவு 

B) இயற்னக 

C) ைாசுபாடு 

D) சூழல் ைண்டலம் 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


