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11th Geography Lesson 4 Questions in Tamil 
4] பாறைக் க ாளம் - வெளி இயக் ச் வெயல்முறை ள் 

1) வெளி இயக்க வெயல்முறையினால் பாறைகள் 

சிறைவுறுெறை எவ்ொறு அறைக்கிறைாம்? 

A] புவி உட்புை இயக்க ெக்தி  

B] புவி வெளி இயக்க ெக்தி  

C] நிலச் சிறைவு  

D] வெளிப்புை ெக்தி 

2) வெளி இயக்க வெயல்முறைகறை வெய்ய ெல்ல 

இயற்றக கூறுகறை எவ்ொறு அறைக்கிறைாம்? 

A] வெளி இயக்க வெயல்முறை  

B] நிலமட்டம் ெமமாக்கும் காரணிகள்  

C] வெளிப்புை காரணிகள்  

D] இயற்றக காரணிகள் 

3) பாறைச் சிறைவு எத்ைறன ெறகப்படும்? 

A] 2  

B] 3  

C] 4  

D] 5 

4) கீழ்க்கண்டெற்றுள் இயற் சிறைவு அல்லாைது எது? 

A] வெப்ப சிறைவு  

B] உறைபனி உறடப்பு  

C] பரப்பு விரிெல்  

D] கார்பறனற்ைம் 

5) தீவிர வெப்பநிறல மாற்ைத்ைால் பாறைகளில் விரிெல் 

ஏற்படுெது எவ்ெறகச் சிறைவு? 

A] உறைபனி உறடப்பு  

B] அழுத்ைச் சிறைவு  

C] வெப்பச் சிறைவு  

D] ஆக்ஸிகரணம் 

6) பாறைகள் உருறை ெடிவில் துண்டுகைாக உறடயும் 

சிறைவு எவ்ொறு அறைக்கப்படுகிைது? 

A] குருறண மாற்ை சிறைவு  

B] பிைாக் சிறைவு  

C] உருமாற்ை சிறைவு  

D] குருறணயுரு சிறைவு 

7) பாறைகள் வெவ்ெக ெடிெ வைாகுதிகைாக உறடயும் 

சிறைவு எவ்ொறு அறைக்கப்படுகிைது? 

A] பிைாக் சிறைவு  

B] பரப்பு விரிெல்  

C] கார்பறனற்ைம்  

D] வெப்பச் சிறைவு 

8) கீழ்கண்டெற்றுள் உறைபனி உறடப்பு பற்றிய 

ைெைான கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) நீர் விரிெறடெைால் பாறைகளில் குறைொன அழுத்ைம் 

ஏற்படுகிைது. 

2) உறைைலின் றபாது திரெங்கள் அறனத்தும் 

விரிெறடயும். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] A & B  

D] எதுவும் இல்றல 

9) பின்ெருெனெற்றுள் வெங்காயச் சிறைவு என்று 

அறைக்கப்படுெது எது? 

A] வெப்ப சிறைவு  

B] அழுத்ைச் சிறைவு  

C] பரப்பு விரிெல்  

D] பிைாக் சிறைவு 

10) பின்ெருெனெற்றுள் சீனக் களிமண் என்று 

அறைக்கப்படுெது எது? 

A] லிக்றனட்  

B] கிறயாலிறனட் 

C] றேமறடட்  

D] றமகனறடட்  

11) கிறயாலிறனட் கீழ்கண்ட எதிலிருந்து வபைப்படுகிைது? 

A] வபல்ட்ஸ்பார்  

B] றேறலட் 

C] குொர்ட்ஸ்  

D] கிராறனட் 

12) பின்ெருெனெற்றுள் குறககள் உருொக காரணமாக 

இருக்கும் றெதியியல் சிறைவு எது? 

1) கறரெல்  

2) கார்பறனற்ைம்  

3) ஆக்ஸிகரணம்  

4) வெப்ப சிறைவு 

A] 1 & 2  

B] 2 & 4  

C] 3 & 4  

D] 1, 2  & 3 

13) ஆக்ஸிஜன், நீர் மற்றும் இரும்பு றெரும் நிகழ்வு 

எவ்ொறு அறைக்கப்படுகிைது? 

A] ஆக்ஸிஜறனற்ைம்  

B] பரப்பு விரிெல்  

C] ஆக்ஸிகரணம்  

D] கார்பறனற்ைம் 

14) கிராறனட் பாறையில் உள்ை வபல்ஸ்பார் 

களிமண்ணாக மாறுெது கீழ்க்கண்ட எந்ை நிகழ்வுக்கு 

எடுத்துக்காட்டு? 

A] ஆக்ஸிகரணம்  

B] கார்பன் ஏற்ைம்  

C] பரப்பு விரிெல்  

D] நீராற் பகுப்பு 

15) கார்பன் றட ஆக்றெடு நீருடன் கலக்கும் றபாது 

உருொகும் அமிலம் எது? 
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A] ஆக்ஸாலிக் அமிலம்  

B] கார்றபானிக் அமிலம்  

C] அசிட்டிக் அமிலம்  

D] றபாரிக் அமிலம் 

16) கீழ்கண்டெற்றுள் நீறரற்ைம் பற்றிய ைெைான கூற்றை 

றைர்ந்வைடு. 

1) நீர் ஏற்ைம் என்பது பாறைகளில் உள்ை கனிமங்களில் 

நீர் வெளிறயற்ைப்படுெது ஆகும். 

2) நீரற்ை கால்சியம் ெல்றபட் ஆக்ஸிஜறன உட்கிரகிக்கும் 

றபாது ஜிப்ெம் ஆக உருொகிைது. 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

17) ைாெரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் மனிைனின் 

நடெடிக்றககைால் பாறைகளில் ஏற்படும் மாற்ைம் 

எவ்ொறு அறைக்கப்படுகிைது? 

A] வெப்ப பாறைச் சிறைவு  

B] அழுத்ை பாறைச் சிறைவு  

C] இயற்றக பாறைச் சிறைவு  

D] உயிரின பாறைச் சிறைவு 

18) கீழ்க்கண்டெற்றுள் றெறுபட்ட ஒன்றை றைர்ந்வைடு. 

A] பாறை வபாருள் சிறைவு  

B] பாறை ெரிவு வீழ்ச்சி  

C] பாறை வபாருள் அறெவு  

D] ெரிவு நகர்வு 

19) கீழ்கண்டெற்றுள் ெரியான கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) வீழ்ச்சி- ைானாக விழுகின்ை பாறைத் துண்டுகள் 

2) ெரிவு- பாறை ெரிறொடு வபாருட்கள் நகர்ெது 

3) ெழிைல்- வபாருட்கள் நீருடன் கலந்து ெழிைல் 

A] 1 & 2  

B] 2 & 3  

C] 3 & 1  

D] 1, 2 & 3 

20) வெங்குத்ைான ெரிவின் அடித்ைைத்தில் பாறை 

கூைங்கள் குவிெது எவ்ொறு அறைக்கப்படுகிைது? 

A] பாறை வீழ்ச்சி  

B] மறலயடி பாறைக் குவியல்  

C] மறலப் பாறை கூைச்ெரிவு  

D] மண் வீழ்ச்சி 

21) பாறை ெரிவு கீழ்க்கண்ட எந்ை ெறக பாறையில் 

ஏற்படுகிைது? 

A] ெலுொன பாறை  

B] கரடுமுரடான பாறை  

C] ெலுெற்ை பாறை  

D] ெழுக்கல் பாறை 

22) மறலயில் இருந்து ஒரு வபரிய பாறை பகுதி உறடந்து 

ெரிந்து விழுெது எவ்ொறு அறைக்கப்படுகிைது? 

A] பாறை ெரிவு  

B] மண்ெரிவு  

C] பாறை வீழ்ச்சி  

D] நிலச்ெரிவு 

23) வெங்குத்து மறலயின் அடித்ைை பாறையிலிருந்து ஒரு 

வபரிய பாறை வைாகுதி சுைன்று நகர்ெது எவ்ொறு 

அறைக்கப்படுகிைது? 

A] மண் வீழ்ச்சி  

B] நிலச்ெரிவு  

C] பாறை கூைச் ெரிவு  

D] பாறை வீழ்ச்சி 

24) கீழ்க்கண்டெற்றுள் பாறை கூைம் ெழிைல் பற்றிய 

ைெைான கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) பாறை கூைம் ெழிைல் என்பது மண் ெழிைல், றெறு 

ெழிைல், பனிப்பாறை வீழ்ச்சி றபான்ைெற்றை 

உள்ைடக்கியைாகும்.  

2) பாறை கூைம் ெடிைல், அதிக நீரினால் பாறை அல்லது 

மண் இறணப்பு திைறன இைப்பைால் கூைப்பாறை ெடிைல் 

ஏற்படுகிைது. 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

25) கீழ்க்கண்டெற்றுள் வபரும்பாலும் அறர ெைண்ட 

மறலப் பகுதியில் நிகழும் நிகழ்வு எது? 

A] மண் வீழ்ச்சி  

B] நிலச்ெரிவு  

C] பாறை ெரிவு  

D] றெறு ெழிைல்  

26) பாறைக்கூை ெழிைலில் மிகவும் ஆபத்ைான நிகழ்வு 

எது? 

A] பாறைக்கூைச் ெரிவு  

B] பாறைக் கூைம் ெழிைல் 

C] பனிப்பாறை வீழ்ச்சி  

D] றெறு ெழிைல் 

27) கீழ்க்கண்ட எக்காரணங்கைால் பாறை நகர்வு 

ஏற்படுகிைது? 

 1) வெப்பம்  

2) அழுத்ைம்  

3) உருகுநிறல  

4) உறைைல்  

A] 1 & 2  

B] 2 & 3  

C] 3 & 4  

D] 2 & 4 

28) ஒரு ஆண்டிற்கு பாறை நகர்வின் திறெறெகம் 

எவ்ெைவு? 

A] 1 வெ.மீட்டருக்கும் குறைவு  
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B] 2 வெ.மீட்டருக்கும் குறைவு 

C] 3 வெ.மீட்டருக்கும் குறைவு  

D] 4 வெ.மீட்டருக்கும் குறைவு 

29) புவியின் றமற்பரப்றப ெமன் வெய்யும் வெயல்முறை 

எவ்ொறு அறைக்கப்படுகிைது? 

A] நிலமட்டம் ெமமாக்கல்  

B] றமற்பரப்பு ெமமாக்கல்  

C] புவிப்பரப்பு ெமமாக்கல்  

D] நிலப்பரப்பு ெமமாக்கல்  

30) புவியின் றமற்பரப்பில் வெயல்படும் ெக்திகள் எவ்ொறு 

அறைக்கப்படுகிைது? 

A] அரித்ைல் காரணி  

B] நிலமட்டம் ெமமாக்கும் காரணி  

C] றமற்பரப்பு ெமமாக்கல் காரணி  

D] நிலப்பரப்பு ெமமாக்கும் காரணி 

31) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ைெைான கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) ஆற்றின் அரிப்பு ைன்றமயானது ஆற்று நீரின் றெகத்றை 

மட்டுறம வபாறுத்ைைாகும். 

2) ஆறுகள் அறெ வெல்லும் ெழியில் உள்ை பாறைகறை 

அரிப்பைற்கான திைறன வகாண்டுள்ைது. 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] இரண்டும்  

D] எதுவும் இல்றல 

32) ஆறுகள் வைாடர்ச்சியாக பாறைகறை உறடப்பறை 

எவ்ொறு அறைக்கிறைாம்? 

A] கடத்துைல்  

B] படிய றெத்ைல்  

C] அரித்ைல்  

D] துள்ைல் 

33) ஆற்று நீரின் விறெயின் காரணமாக பாறைகள் 

உறடெது எவ்ொறு அறைக்கப்படுகிைது? 

A] அரித்ைல்  

B] நீர்த்ைாக்கம்  

C] படிய றெத்ைல்  

D] றமாதித் றைய்ைல்  

34) ஆற்ைங்கறர பாறை துகள்கைால் அரிக்கப்படுெது 

எவ்ொறு அறைக்கப்படுகிைது? 

A] கறரெல்  

B] கடத்துைல்  

C] துள்ைல்  

D] உராய்வு 

35) ஆற்று நீரால் கடத்தி ெரப்படும் வபாருட்கள் ஒன்றுடன் 

ஒன்று றமாதுெது எவ்ொறு அறைக்கப்படுகிைது? 

A] றமாதித் றைய்ைல்  

B] நீர்த் ைாக்கம்  

C] அரித்ைல்  

D] கறரெல் 

36) கீழ்க்கண்ட எந்ை வெயல் முறையில் நீர் கடத்துைல் 

நறடவபைவில்றல? 

A] இழுத்ைல்  

B] துள்ைல்  

C] வைாங்குைல்  

D] உராய்வு 

37) கீழ்க்கண்டெற்றுள் இழுத்து வெல்லல் பற்றிய ைெைான 

கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) கனமான மற்றும் வபரிய பாறைத் துண்டுகைான ெரறை, 

கூைாங் கற்கள் றபான்ைறெ நீரின் விறெயால் 

ஆற்றுப்படுறக ெழிறய உருட்டி ைள்ைப்படுகின்ைன. 

2) இந்ைத் துண்டுகைானது உருண்டும், நழுவியும், 

குதித்தும் இழுத்துச் வெல்லப்படுகிைது. 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] இரண்டும் ைெறு  

D] இரண்டும் ெரி 

38) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ைெைானறை றைர்ந்வைடு. 

1) சிறிய மணல் துகள்கள், ெண்டல் படிவுகள், றெறு 

ஆகியெற்றை ஆற்று நீரானது ைாங்கி வெல்ெறை துள்ைல் 

என்று அறைக்கிறைாம். 

2) சில பாறை துகள்கள் ஆற்றின் படுறகயில் வைாடர்ந்து 

குதித்து வெல்கின்ைன இந்ை வெயல்முறைறய வைாங்குைல் 

எனக் கூறுகிறைாம். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] இரண்டும் ைெறு  

D] இரண்டும் ெரி 

39) படிய றெத்ைல் பற்றிய ெரியான கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) படிய றெத்ைல் என்பது, ஆற்றின் றெகம் குறைெைால் 

மணல், ெண்டல் படிவுகள் மற்றும் மற்ை துகள்கள் 

படிகின்ைன. 

2) ென் ெரிவில் ஆற்றின் றெகம் அதிகரிப்பைால் அறெ 

படிவுகறை படிய றெக்கும். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] இரண்டும் ெரி  

D] எதுவும் இல்றல 

40) மறல நிறல என்று அறைக்கப்படும் ஆற்றின் 

படிநிறல எது? 

A] முைல் நிறல  

B] றமல்நிறல  

C] இறடநிறல  

D] இறுதிநிறல 

41) கீழ்கண்டெற்றுள் ைெைான கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) இரண்டு ஆறுகள் ெந்திக்கும் இடத்றை ெங்கமம் என்று 

அறைக்கிறைாம். 
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2) ஒரு மறலயின் இரு பக்கங்களில் இருந்தும் இரண்டு 

நதி அறமப்புகறை நில பிரிப்பு என்கிறைாம். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

42) கீழ்கண்டெற்றுள் ஆற்றின் முதிர்ந்ை நிறல எது? 

A] முைல் நிறல  

B] றமல்நிறல  

C] இறடநிறல  

D] இறுதிநிறல 

43) ஆற்றுப் படிநிறலயில் இறடநிறலயின் முக்கிய 

றெறல யாது? 

A] வெங்குத்து அரித்ைல்  

B] இழுத்ைல்  

C] படிய றெத்ைல்  

D] பக்கொட்டு அரித்ைல் 

44) பள்ைத்ைாக்கு முற்றிலும் ெமைைமாக இருப்பறை 

எவ்ொறு அறைக்கிறைாம்? 

A] பள்ைத்ைாக்கு ெமவெளி  

B] அரிப்பு ெமவெளி  

C] இறுதிநிறல ெமவெளி  

D] வமன்ெரிவு ெமவெளி 

45) ஆற்றுப் படிநிறலயில் இறுதி நிறலயின் முக்கிய பணி 

யாது? 

A] பக்கொட்டு அரித்ைல்  

B] வெங்குத்து அரித்ைல்  

C] படிய றெத்ைல்  

D] கடத்துைல் 

46) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ைெைான கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) மறல நிறலயில் சிறிய நீறராறடகள் அதிக 

எண்ணிக்றகயில் வெவ்றெறு இடங்களிலிருந்து 

உருொெது கிறையாறுகள் என்று அறைக்கப்படுகிைது. 

2) முைன்றம ஆைானது பல சிறிய ஆறுகைாக பிரிெறை 

துறணயாறுகள் என்கிறைாம். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] இரண்டும் ைெறு  

D] எதுவும் இல்றல 

47) கீழ்க்கண்டெற்றுள் மறலயிடுக்குகள் பற்றிய ெரியான 

கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) பள்ைத்ைாக்குகளில் பக்கொட்டு அரித்ைல் காரணமாக 

மறலயிடுக்குகள் உருொகின்ைன. 

2) மறலயிடுக்குகள் என்பது ஒரு குறுகிய மற்றும் 

ஆைமான, குறுகிய ெரிவுகறை வகாண்ட பள்ைத்ைாக்குகள் 

ஆகும். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] இரண்டும் ெரி  

D] எதுவும் இல்றல 

48) உலகின் மிகப்வபரிய வெங்குத்து பள்ைத்ைாக்கு எது? 

A] கிராண்ட் பள்ைத்ைாக்கு - வகாலராறடா  

B] றகால்கா பள்ைத்ைாக்கு - வபரு 

C] காப்பர் பள்ைத்ைாக்கு - வமக்சிறகா  

D] வெர்டான் ஜார்ஜ் பள்ைத்ைாக்கு - பிரான்ஸ் 

49) இந்தியாவின் கிராண்ட் வெங்குத்து பள்ைத்ைாக்கு 

என்று அறைக்கப்படுெது எது? 

A] கங்காணி பள்ைத்ைாக்கு - றமற்கு ெங்காைம்  

B] கண்டிறகாட்டா பள்ைத்ைாக்கு - ஆந்திர பிரறைெம் 

C] ொம்பல் நதி பள்ைத்ைாக்கு - ராஜஸ்ைான்  

D] றலட்லம் பள்ைத்ைாக்கு - றமகாலயா 

50) கீழ்க்கண்டெற்றுள் வெங்குத்துப் பள்ைத்ைாக்கு பற்றிய 

ெரியான கூற்றைத் றைர்ந்வைடு. 

1) மறலயிடுக்குகளின் வைாடர்ச்சிறய வெங்குத்து 

பள்ைத்ைாக்குகள் ஆகும். 

2) பள்ைத்ைாக்கின் ெரிொனது பாறைகளின் ைன்றமறயப் 

வபாருத்து அறமகிைது. 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

51) ஆற்றின் அரித்ைலின் காரணமாக இைம் நிறலயில் 

உருொெது எது? 

A] நீர்வீழ்ச்சி  

B] பள்ைத்ைாக்கு  

C] மறலயிடுக்குகள்  

D] நீண்ட பள்ைம் 

52) ஆற்றுப் படுறகயில் உள்ை படிக்கட்டுகறை 

வகாண்டுள்ை ஆற்றின் பகுதிறய எவ்ொறு 

அறைக்கிறைாம்? 

A] நீர்வீழ்ச்சி குைம்  

B] பின்னப்பட்ட குெடு  

C] நீர்வீழ்ச்சி  

53) மிகத் தீவிரமான அரிப்பினால் ஏற்படுெது எது? 

1) மறல இடுக்குகள்  

2) நீர்வீழ்ச்சி  

3) துள்ைல் அருவி  

4) V - ெடிெ பள்ைத்ைாக்கு 

A] 1 & 2  

B] 2 & 3  

C] 3 & 4  

D] 1 & 3 

54) உலகின் மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி எது? 

A] றயாஸ்றமட் நீர்வீழ்ச்சி  

B] நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி  

C] ஏஞ்ெல் நீர்வீழ்ச்சி  
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D] விக்றடாரியா நீர்வீழ்ச்சி 

55) இந்தியாவின் இரண்டாெது வபரிய குறக அறமப்பான 

வபலம் எங்கு அறமந்துள்ைது? 

A] கர்நாடகா  

B] மத்திய பிரறைெம்  

C] ஆந்திர பிரறைெம்  

D] உத்திரப் பிரறைெம் 

56) கண்டி றகாட்டா றகாட்றடக்கு அருகில் உள்ை ஏரி 

யாரால் கட்டப்பட்டைாக நம்பப்படுகிைது? 

A] வகாமராம் பீம்  

B] கிருஷ்ணறைெராயர்  

C] நாகார்ஜுனா  

D] ருத்ர புருஷ ைட்டா 

57) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ெரியான கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) ஆற்றுப்படுறகயில் நீர்வீழ்ச்சியின் அடிொரத்தில் 

காணப்படும் மிக ஆைமான பள்ைத்றை நீண்ட பள்ைம் 

என்கிறைாம். 

2) நீர்வீழ்ச்சியில் இருந்து நீர் சுைன்று குைத்தில் விழுெறை 

நீர்ச்சுழி என்கிறைாம். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

58) கீழ்கண்டெற்றுள் றமற் வபாருந்திய குெடு என்று 

அறைக்கப்படுெது எது? 

A] V - ெடிெ பள்ைத்ைாக்கு  

B] நீர்வீழ்ச்சி  

C] நீண்ட பள்ைம்  

D] பின்னப்பட்ட குெடு  

59) கீழ்க்கண்டெற்றுள் குடக் குறடவு பற்றிய ெரியான 

கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) வபரிய வகண்டி றபான்ை பள்ைமானது ஆற்றுப் 

பள்ைத்ைாக்கின் பாறைகள் நிறைந்ை ஆற்றுப்படுறகயில் 

உருொெறை குடக் குறடவு என்கிறைாம். 

2) குடக் குறடவு எப்வபாழுதுறம நீள்ெட்ட ெடிவில் 

காணப்படுகிைது. 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] இரண்டும் ெரி  

D] எதுவும் இல்றல 

60) கீழ்கண்டெற்றுள் பறைய பள்ைத்ைாக்கு படுறகயின் 

நிறலறயக் குறிப்பது எது? 

A] மறலயிடுக்குகள்  

B] V - ெடிெ பள்ைத்ைாக்கு  

C] ஆற்றுதிடல்  

D] குடக் குறடவு 

61) கீழ்கண்டெற்றுள் ெண்டல் விசிறிகள் காணப்படும் 

இடங்கள் யாறெ? 

1) இமயமறலயில் பகுதியில் உள்ை காசி ஆறு 

2) அவமரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் உள்ை மரணப் பள்ைத்ைாக்கு 

றைசிய பூங்கா 

3) வகாலராறடா ஆற்றின் கறரயில் உள்ை கிராண்ட் 

பள்ைத்ைாக்கு றைசிய பூங்கா 

A] 1 & 2  

B] 2 & 3  

C] 1 & 3  

D] 1, 2 & 3 

62) கீழ்கண்டெற்றுள் அரிப்பு ெமவெளியின் 

ெறரயறைறய றைர்ந்வைடு. 

A] பள்ைத்ைாக்கின் அடிொரத்தின் இரு பக்கங்களில் 

காணப்படும் குறுகிய படிக்கட்டுகள் 

B] குழிந்ை மற்றும் குவிந்ை குன்றுகளின் எச்ெங்கறையும் 

சிறிய றமடு பள்ைங்கறையும் உறடய றமற்பரப்பு வகாண்ட 

ைாழ்ொன ெமவெளி 

C] சிறிய வகண்டி றபான்ை பள்ைமானது ஆற்றுப் 

பள்ைத்ைாக்கின் பாறைகள் நிறைந்ை ஆற்றுப்படுறகயில் 

உருொெது 

D] ஆற்றுப்படுறகயில் நீர்வீழ்ச்சியின் அடிொரத்தில் 

காணப்படும் மிக ஆைமான பள்ைம் 

63) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ஆற்றின் இறடநிறல மற்றும் 

இறுதி நிறலயில் குறிப்பிடத்ைக்க நிலத்றைாற்ைம் எது? 

A] வடல்டா  

B] குதிறரக் குைம்பு ஏரி  

C] பள்ைத்ைாக்குகள்  

D] ஆற்று ெறைவு 

64) முைன்றம ஆற்றிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டு ைனித்து 

காணப்படும் ஆற்று ெறைவு எவ்ொறு 

அறைக்கப்படுகிைது? 

A] நீர்வீழ்ச்சி  

B] ஆற்ைல் திடல்  

C] அரிப்பு ெமவெளி  

D] குதிறர குைம்பு ஏரி 

65) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ைெைான கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) அடிக்கடி வெள்ைப்வபருக்கு ஏற்பட்டு ெண்டல் படிவுகள் 

படிைல் காரணமாக ஆற்றின் படுறக மற்றும் 

கறரறயாரங்கள் உயர்த்ைப்படுெது நீர்வீழ்ச்சி 

எனப்படுகிைது. 

2) ஆற்றின் கறரறய ஒட்டியுள்ை ெமைைமான நிலப்பரப்றப 

வெள்ைச் ெமவெளி என்கிறைாம். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும் 

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

66) எஸ்சுெரி “Estuary“ என்ை வொல் எந்ை 

வமாழியிலிருந்து வபைப்பட்டது? 

A] கிறரக்கம்  
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B] இலத்தீன்  

C] ஆங்கிலம்  

D] அரபு 

67) கீழ்க்கண்டெற்றுள் உலகின் மிக ெைமான இயற் 

வைாகுதியாக இருப்பது எது? 

A] வடல்டா  

B] கழிமுகம்  

C] வெள்ைச் ெமவெளி  

D] ஆற்று ெறைவு 

68) கீழ்கண்டெற்றுள் ஆற்றின் முதுறம நிறலயில் 

காணப்படுெது எது? 

A] குதிறர குைம்பு ஏரி  

B] உயரறண  

C] வடல்டா  

D] வெள்ைச் ெமவெளி 

69) உலகின் மிகப்வபரிய வடல்டா எது? 

A] றநல் வடல்டா  

B] மிசிசிப்பி வடல்டா  

C] கங்றக பிரம்மபுத்திரா வடல்டா  

D] மஞ்ெைாறு வடல்டா 

70) விசிறி ெடிெ வடல்டா என்று அறைக்கப்படுெது எது? 

A] வில் ெடிெ வடல்டா  

B] கழிமுக வடல்டா  

C] பைறெ பாை வடல்டா  

D] துண்டிக்கப்பட்ட வடல்டா 

71) வபாருத்துக: 

a) றநல் வடல்டா – 1. ஏரி வடல்டா 

b) சீன் ஆறு – 2. பைறெ பாை வடல்டா 

c) மிசிசிப்பி ஆற்று வடல்டா - 3. கழிமுக வடல்டா 

d) றலா றலன்றன – 4. வில் ெடிெ வடல்டா 

 a b c d 

A] 4 3 2 1 

B] 2 1 4 3 

C] 1 3 2 4 

D] 3 2 1 4 

72) கீழ்கண்டெற்றுள் ெரியான கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) மூழ்கிய ஆற்றின் முகத்துொரத்தில் ஓரங்களில் ெண்டல் 

படிவுகறை ஏற்படுத்தும் றபாது உருொகும் நிலத்றைாற்ைம் 

கழிமுக வடல்டா ஆகும். 

2) காற்றினால் படிய றெக்கப்படும் மிக அதிகமான 

படிவுகைால் பைறெ பாை வடல்டா உருொகிைது. 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

73) சீனாவில் உள்ை மஞ்ெள் ஆற்றின் வடல்டா கீழ்க்கண்ட 

எந்ை ெறக வடல்டாவுக்கு எடுத்துக்காட்டு? 

A] வில் ெடிெ வடல்டா  

B] ஏரி வடல்டா  

C] விடுபட்ட வடல்டா  

D] துண்டிக்கப்பட்ட வடல்டா 

74) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ெரியான கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) கடல் அறலகள் மற்றும் கடல் நீறராட்டங்கள் அரித்ைல் 

காரணமாக உருொகிய வடல்டாறெ மாற்றியறமக்கறொ 

அல்லது அழிக்கறொ வெய்யும் வடல்டா ெறக 

துண்டிக்கப்பட்ட வடல்டா என அறைக்கப்படுகிைது. 

2) ஒரு ைனித்ை கிறையாறு ெண்டல் படிவுகள் ஆற்றின் 

இரு பக்கங்களிலும் படிய றெக்கும் றபாது கூரிய ெடிெ 

வடல்டா உருொகிைது. 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

75) பனியாறு என்ை வொல் எந்ை வமாழியிலிருந்து 

வபைப்பட்டது? 

A] கிறரக்கம்  

B] பிரான்ஸ்  

C] லத்தீன்  

D] ஆங்கிலம் 

76) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ெரியான கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) ஆண்டு முழுெதும் பனி படர்ந்து உள்ை இடங்கறை 

உறைபனிக் கைம் எனப்படுகிைது. 

2) பனிக்கைம் எனும் கற்பறனக் றகாடானது நிறலயான 

பனிக்கைம் இருக்கும் பகுதிறய குறிப்பைாகும். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] இரண்டும் ெரி  

D] எதுவும் இல்றல 

77) உலகின் மிகப்வபரிய பனியாறு எது? 

A] அண்டார்டிக் பனியாறு  

B] பட்டறகானியன் பனியாறு  

C] றஜாஸ்றடடல் பனியாறு  

D] றபயாஃறபா பனியாறு 

78) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ெரியானறை றைர்ந்வைடு. 

1) உறைபனி றகாட்டிற்கு கீழ் ைான் எப்வபாழுதும் 

பனிகைமானது அறமகிைது. 

2) பனியாறுகள் ஒரு நாளில் 2 மீட்டர் என்ை ெராெரி 

றெகத்தில் நகர்கிைது. 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

79) கீழ்கண்டெற்றுள் உறைபனி றகாடானது இடத்திற்கு 

இடம் றெறுபடுெைற்கான காரணங்கள் யாது? 

1) அட்ெக்றகாடு  

2) தீர்க்கக்றகாடு  
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3) பனிப்வபாழிவின் அைவு 

4] காற்றின் திறெ 

A] 1, 2 & 3  

B] 2, 3 & 4  

C] 1, 3 & 4  

D] 1, 2, 3 & 4 

80) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ெரியான கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) துருெப் பகுதி மிக அதிக அைவில் பனிக்கட்டியால் 

மூடப்பட்டுள்ைறெறய பனித்ைாள்கள் அல்லது கண்ட 

பனியாறுகள் எனப்படுகின்ைன. 

2) பனி ைாள்களின் அடர்த்தி அதிகபட்ெமாக 3400 மீட்டர் 

அைவில் கிரீன்லாந்திலும் அதிகபட்ெமாக 4776 மீட்டர் 

அைவில் அண்டார்டிகாவிலும் உள்ைது. 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

81) சுொர்ட்டிென் - கீழ்க்கண்ட எந்ை ெறக 

பனியாறுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு? 

A] கண்ட பனியாறுகள்  

B] பனிகவிறக  

C] மறல மற்றும் பள்ைத்ைாக்கு பனியாறுகள்  

D] எதுவும் இல்றல 

82) கீழ்கண்டெற்றுள் ெரியானறை றைர்ந்வைடு. 

1) மறல மற்றும் பள்ைத்ைாக்கு பனியாறுகள் ஆல்றபன் 

பனியாறுகள் எனவும் அறைக்கப் படுகின்ைது. 

2) மறல மற்றும் பள்ைத்ைாக்கு பனியாறுகள் பனி 

படலத்திலிருந்து மறலப் பள்ைத்ைாக்குகளின் ெழிறய 

நாக்கு ெடிவில் ஓடிெரும் நீண்ட பனியாறுகள் ஆகும். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல. 

83) கீழ்கண்டெற்றுள் பனியாறுகளின் பண்புகளில் 

ைெைானது எது? 

1) பனியாற்றின் நகரும் வீைம் அல்லது றெகம் 

பனியாற்றின் அைறெயும், பள்ைத்ைாக்கின் ெரிறெயும் 

வபாருத்து அறமகிைது. 

2) பனியாற்றின் றமற்பரப்பில் ஏற்படும் ஆைமான, 

றெறுபட்ட அகலமுறடய விரிெல்கறை பனியாற்றுப் 

பிைவுகள் ஆகும். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

84) கீழ்க்கண்டெற்றுள் பறித்ைல் பற்றிய ெரியான கூற்றை 

றைர்ந்வைடு. 

1) பனியாறுகள் மிகப்வபரிய பாறை துண்டுகறை 

பள்ைத்ைாக்கின் அடித்ைைத்தில் இருந்து பறித்து அரித்து, 

வபரிய பள்ைங்கறை ஏற்படுத்துகின்ைன. 

2) பல றகாணங்கறைக் வகாண்ட உறடந்ை பாறை 

துகள்கள் ஆனது சுத்ைமான பனியுடன் றெர்ந்து மிகப் 

வபரிய அைவிலான பாறைகறை சிராய்த்து அரிக்கின்ைது. 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

85) கீழ்க்கண்டெற்றுள் பனியாற்றின் ைனித்துெமான 

நிலத்றைாற்ைம் எது? 

A] U - ெடிெ பள்ைத்ைாக்கு  

B] V - ெடிெ பள்ைத்ைாக்கு  

C] வைாங்கும் பள்ைத்ைாக்கு  

D] வெங்குத்து முகடுகள் 

86) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ெரியான கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) துறண பனியாறுகள் முைன்றம பனியாறுகறைப் 

றபான்று அதிகமாக ஆைப்படுத்ை இயலாைைால் அந்ைப் 

பகுதியிறலறய, முக்கிய பனியாற்றுடன் துண்டிக்கப்பட்ட 

நிறலயில் துறணப் பனியாற்று பள்ைத்ைாக்குகைாக 

அறமயப் வபற்றிருக்கும். 

2) துறண பனியாற்று பள்ைத்ைாக்குகள் முக்கிய 

பனியாற்று பள்ைத்ைாக்கில் வைாங்குெது றபால் அறமயப் 

வபற்று ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில் முக்கிய பனியாறுடன் 

றெரும் இறெறய வைாங்கும் பள்ைத்ைாக்குகள் எனப்படும். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

87) மறலமுகடுகளில் பனியாறுகைால் உருொகும் அறர 

அரங்க ெடிெ வெற்றிட ெடிநிலம் எவ்ொறு 

அறைக்கப்படுகிைது? 

A] வெங்குத்து முகடுகள்  

B] வைாங்கும் பாலம்  

C] நீர்வீழ்ச்சி  

D] ெர்க்குகள் 

88) வெங்குத்து முகடுகள் கீழ்க்கண்ட எந்ை 

ெடிெமுறடயது? 

A] நாற்காலி ெடிெம்  

B] சீப்பு ெடிெம்  

C] பைறெ பாை ெடிெம்  

D] றபனா முள் ெடிெம் 

89) சுவிட்ெர்லாந்தில் உள்ை றமட்டர் ோர்ன் கீழ்க்கண்ட 

எந்ை ெறக பனியாறுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்? 

A] வைாங்கும் பாலம்  

B] வெங்குத்து முகடுகள்  

C] வகாம்பு  
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D] U - ெடிெ பள்ைத்ைாக்குகள் 

90) கீழ்க்கண்டெற்றுள் றராச்றெ வமௌட்டன்னீஸ் என்று 

அறைக்கப்படுெது எது? 

A] வகாம்பு  

B] வெம்மறியாடு பாறை  

C] ைனி வநடும் பாறை  

D] பியர்டுகள்  

91) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ெரியானறை றைர்ந்வைடு. 

1) ைனித்ை பாறை சுற்றிலும் பனியால் மூடப்பட்டு இருப்பின் 

அறை ைனி வநடும் பாறை என்கிறைாம். 

2) பனியாற்று நிலப்பகுதியில் பனியாறு கடலில் கலக்கும் 

கடற்கறர பகுதியில், ென்ெரிறெ வகாண்ட 

பக்கொட்டுடன் குறுகிய ொய்ப்பகுதிறய உறடய 

நிலத்றைாற்ைறம பியர்டுகள் எனப்படும். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

92) கீழ்கண்டெற்றுள் பனியாற்றின் படிவித்ைலால் 

றைாற்றுவிக்கப்பட்ட நிலத்றைாற்ைம் அல்லாைது எது? 

A] வமாறரன்கள்  

B] பனியாற்று ெண்டல் ெமவெளி  

C] பள்ைத்ைாக்கு ெரப்பு முகடு  

D] டார்ன் ஏரி 

93) பனியாறு புவிப்பரப்பில் நகரும் வபாழுது ைன்னுடன் 

கடத்தி ெரும் பாறைகள் குவியல்கறை படிய றெப்பறை 

எவ்ொறு அறைக்கிறைாம்? 

A] குவியல்கள்  

B] றராச்றெ வமௌட்டன்னீஸ் 

C] வமாறரன்கள்  

D] வகாம்பு 

94) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ைெைான கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) பனியாற்றின் இரு பக்கங்களிலும், இறணயாக வெல்லும் 

பாறைப் படிவு முகடுகறை மத்திய வமாறரன்கள் 

எனப்படுகிைது. 

2) படுறக வமாறரன்கள், பனியாற்று பள்ைத்ைாக்கின் 

படுறகயில் ஏற்படும் பனியாற்று படிவுகள் ஆகும். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2 

D] எதுவும் இல்றல 

95) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ெரியான கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) இரண்டு பனியாறுகளுக்கு இறடப்பட்ட பள்ைத்ைாக்கு 

பகுதியில் படிவிக்கப்படும் வமாறரன்கள் மத்திய 

வமாறரன்கள் எனப்படும். 

2) மத்திய வமாறரன்கள் இரு பக்கொட்டு வமாறரன்கள் 

ஒன்றிறணந்து உருொக்கப்பட்டறெயாகும். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

96) பனியாறுகளின் முடிவில் விட்டு விடப்படும் பாறைத் 

துகள் படிவுகள் எவ்ொறு அறைக்கப்படுகிைது? 

A] பக்கொட்டு வமாறரன்கள்  

B] மத்திய வமாறரன்கள்  

C] விளிம்பு வமாறரன்கள்  

D] படுறக வமாறரன்கள்  

97) பனியாற்றின் றெகம் குறையும் றபாறைா அல்லது 

பனியாறு ஓடுெது நிற்கும் வபாழுறைா ஏற்படும் வமாறரன் 

ெறக எது? 

A] பின்னறடவு வமாறரன்கள்  

B] முடிவு வமாறரன்கள்  

C] பக்கொட்டு வமாறரன்கள்  

D] மத்திய வமாறரன்கள்  

98) கீழ்கண்டெற்றுள் ெரியானறை றைர்ந்வைடு. 

1) பனியாறு ைன்னுறடய கறடநிறலயில் உருகி நிற்கும் 

வபாழுது, ைான் கடத்தி ெரும் பாறை துகள்கறை களிமண், 

மணல், ெரறைக்கல் என பிரிக்கப்பட்டு அடுக்கறமப்பாகப் 

படிெறை பனியாற்று ெண்டல் ெமவெளி எனப்படுகிைது. 

2) பனியாறு கடத்திய பாறைத் துகள், ெரறைக்கல், 

களிமண் றபான்ைறெ பனியாற்று ெண்டல் ெமவெளியில் 

படிய றெப்பைால் றைான்றும் நீண்டக் குன்று பள்ைத்ைாக்கு 

ெரப்பு முகடு ஆகும். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

99) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ைெைானறை றைர்ந்வைடு. 

1) பனியாற்று ெண்டல் ெமவெளியில் படிவித்ைலினால் 

ஏற்படும் கவிழ்க்கப்பட்ட படகு ெடிெத்திலான அறமப்றப 

முட்றடெடிெ பனிப்படிவு என்கிறைாம். 

2) கற்குவியல் என்பது பனிக்கட்டி நகரும் திறெக்கு 

எதிராக அறமந்துள்ை ைாழ்ொன வெங்குத்துச் ெரிவு 

வகாண்ட குன்றுகள் ஆகும். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

100) கார்ஸ்ட் என்பைன் வபாருள் என்ன? 

A] கற்குவியல்  

B] நிலத்ைடி நீர்  

C] நிலத்றைாற்ைம்  

D] பாறை மறல 

101) கீழ்கண்டெற்றுள் நிலத்ைடி நீரின் அரிப்பினால் 

றைாற்றுவிக்கப்படும் நிலத்றைாற்ைம் அல்லாைது எது? 

A] லாப்பிஸ்கள்  
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B] உொலா 

C] றராச்றெ வமௌட்டன்னீஸ்  

D] றபால்வஜ  

102) கீழ்கண்டெற்றுள் ெரியானறை றைர்ந்வைடு. 

1) உறிஞ்சி துறைகள் என்பது ஓரைவிற்கு ெட்டமான 

துறைறய றமல்பகுதியிலும், உள்றநாக்கி உள்ை கீழ் பகுதி 

றகாை ெடிவிலும் அறமந்துள்ை பள்ைங்கள் ஆகும். 

2) முழுெதும் கறரைல் வெயலினால் ஏற்படும் உறிஞ்சி 

துறைகள் கறரந்து உருொன உறிஞ்சி துறைகள் 

எனப்படும். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

103) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ைெைானறை றைர்ந்வைடு. 

1) றடாறலன் என்ை ொர்த்றை லத்தின் வமாழியில் உள்ை 

றடாலினா என்ை வொல்லிலிருந்து வபைப்பட்டது. 

2) முழுெதுமாக மூடப்பட்ட கார்ஸ்ட் நிலத் றைாற்ைத்தின் 

உட்பகுதியில் நிலத்ைடி நீரின் அரித்ைலால் ஏற்படும் 

பள்ைங்கள் றடாறலன்கள் எனப்படும். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

104) கறரைலினால் சுண்ணாம்பு கற்கள் முழுெதும் 

அகற்ைப்பட்டு அவ்விடத்தில் ஒழுங்கற்ை பள்ைங்கள் மற்றும் 

முகடுகள் றைான்றுெது எவ்ொறு அறைக்கப்படுகிைது? 

A] றடாறலன்  

B] லாப்பிஸ்கள்  

C] உொலா  

D] றபால்வஜ  

105) ைட்றடயான ைைத்றையும், ெரிவு மிகுந்ை 

சுெர்கறையும் வகாண்ட நீள்ெட்ட ெடிெ நிலம் எவ்ொறு 

அறைக்கப்படுகிைது? 

A] வெள்ைச் ெமவெளி  

B] உொலா  

C] றபால்வஜ  

D] குறககள் 

106) கீழ்கண்டெற்றில் ெரியான கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) ெரிறெயாக உள்ை சிறிய உறிஞ்சி துறைகள், ஒன்ைாக 

இறணந்து வநாறுங்கி விழுெைால், ஒரு வபரிய உறிஞ்சு 

துறைப் பள்ைம் றைான்றுெறை உொலா என்கிறைாம். 

2) ஒரு குறகயின் ஒரு பக்கம் மட்டும் ெழிகள் இருப்பின் 

அறெ சுரங்கப்பாறை எனப்படுகிைது. 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

107) குறககளின் ெழிறய வொட்டுகின்ை மறை நீரானது 

ஒரு வைாடர்ச்சியான சுண்ணாம்புக்கல் படிெங்கறை 

ஏற்படுத்துெது எவ்ொறு அறைக்கப்படுகிைது? 

A] குறகத் திறரகள்  

B] கல் விழுதுகள்  

C] கல்முறனகள்  

D] குறகப் படிெங்கள் 

108) கீழ்கண்டெற்றுள் கல் விழுதுகள் பற்றிய ெரியான 

கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) சுண்ணாம்பு கலறெகள் குறகயின் கூறரயிலிருந்து 

வைாங்குகின்ை தூண்கறை ஏற்படுத்துெது கல்விழுது 

எனப்படுகிைது. 

2) கல் விழுதுகள் பக்கொட்டில் படிவிக்கக்கப்படும் வபாழுது 

இறெ பக்கொட்டு விழுதுகள் எனப்படுகின்ைன. 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

109) கீழ்க்கண்டெற்றுள் கல்முறனகள் பற்றிய ெரியான 

கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) சுண்ணாம்புக்கல் படிவித்ைலினால், குறகயின் ைறரயில் 

உருொகும் சுண்ணாம்பு கறரெல் றமல்றநாக்கி 

ெைர்ெறை கல்முறனகள் என்கிறைாம். 

2) கல்விழுது என்பது வைாங்கு பனி றபான்று றொடியம் 

கார்பறனட் படிவுகள் கீழ்றநாக்கி படிெைாகும். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

110) ெைண்ட நிலங்களில் உள்ை முக்கியமான புவி 

புைவியல் காரணி எது? 

A] நிலம்  

B] காற்று  

C] நிலத்ைடி நீர்  

D] மறை 

111) காற்றின் மூலம் மணல் மற்றும் தூசிகள் நீக்கப்படுெது 

எவ்ொறு அறைக்கப்படுகிைது? 

A] தூற்றுைல்  

B] படிைல்  

C] சிராய்த்ைல்  

D] உராய்ைல் 

112) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ெரியான கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) காற்றில் வெயல்களில், காற்றினால் கடத்ைப்படும் மணல் 

துகள்கள் பாறைகளின் மீது றமாதி அரிக்கப்படுெறை 

சிராய்த்ைல் ஆகும். 

2) காற்றினால் கடத்ைப்படும் மணல் துகள்கள் ஒன்றுடன் 

ஒன்று றமாதி றைய்ெது உராய்ைல் எனப்படும். 

A] 1 மட்டும்  
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B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

113) காற்றின் தூற்றுைல் வெயலினால் ஏற்படும் ஆைமற்ை 

பள்ைம் எவ்ொறு அறைக்கப்படுகிைது? 

A] சியூகன்  

B] ஊது பள்ைம்  

C] காைான் பாறை  

D] யார்டாங்  

114) கீழ்கண்டெற்றுள் காைான் பாறை பற்றிய ைெைான 

கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) காைான் பாறைகள் பாறை பீடம் எனவும் 

அறைக்கப்படுகிைது. 

2) இறெ இயற்றகயாக றைான்றும் காைான் றபான்ை 

அறமப்பிறன வகாண்டிருக்கும். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

115) எவ்ெைவு உயர பாறைகள் அரிக்கப்பட்டு யார்டாங் 

நிலத்றைாற்ைம் உருொகிைது? 

A] 1 – 4 மீட்டர்  

B] 3 – 6 மீட்டர்  

C] 1 – 8 மீட்டர்  

D] 1 – 10 மீட்டர்  

116) எகிப்தில் உள்ை றகாம்ஓம்றபா கீழ்க்கண்ட எந்ை ெறக 

நில றைாற்ைத்றைக் வகாண்டிருக்கிைது? 

A] ஊது பள்ைம்  

B] பீடப் பாறைகள்  

C] யார்டாங்  

D] சியூகன்  

117) சியூகன் நிலத்றைாற்ைம் எவ்ெைவு உயரம் ெறர 

காணப்படும்? 

A] 15 மீட்டர்  

B] 20 மீட்டர்  

C] 30 மீட்டர்  

D] 35 மீட்டர்  

118) கீழ்க்கண்டெற்றுள் காற்றின் படிய றெத்ைல் 

வெயலினால் றைாற்றுவிக்கப்படாை நிலத்றைாற்ைம் எது? 

A] மணல் குன்றுகள்  

B] யார்டாங்  

C] றலாயஸ்  

D] மறலயடி ெமவெளி 

119) கீழ்கண்டெற்றுள் மணல் குன்றுகள் பற்றிய ைெைான 

கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) ெைண்ட மிைவெப்ப பாறலெனங்கறை மணல் 

குன்றுகள் உருொகும் சிைந்ை இடமாக அறமகிைது. 

2) பிறை ெடிெ மணற்குன்று, ெங்கிலித்வைாடர் மணல் 

குன்று றபான்ை பலெறக மணற்குன்றுகள் 

காணப்படுகின்ைன. 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

120) பாறலெனத்தின் மிகச்சிைந்ை நிலத்றைாற்ைம் எது? 

A] ெங்கிலித் வைாடர் மணல் குன்று  

B] பர்க்கான்ஸ் 

C] யார்டாங்  

D] சியூகன்  

121) நீண்ட முகடுகறை வகாண்ட மணல் குன்றுகள் 

எவ்ொறு அறைக்கப்படுகிைது? 

A] றலாயஸ்  

B] பர்க்கான்ஸ் 

C] ெங்கிலி வைாடர் மணல் குன்று  

D] மறலயடி ெமவெளி 

122) கீழ்கண்டெற்றுள் பல ஆயிரம் ெருடங்கைாக 

காற்றினாலும் அைன்படிய றெத்ைல் வெயலினாலும் 

றைாற்றுவிக்கப்பட்ட நிலத்றைாற்ைம் எது? 

A] சியூகன்  

B] யார்டாங்  

C] பர்க்கான்ஸ்  

D] றலாயஸ்  

123) கீழ்க்கண்டெற்றுள் அறலகள் பற்றிய ெரியான 

கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

A] கடல் நீரானது வெங்குத்ைாக நகருெறை கடல் அறலகள் 

எனப்படும். 

B] கடல் நீரானது கிறடயாக நகருெறை கடல் அறலகள் 

எனப்படும். 

C] கடல் நீரானது வமதுொக நகருெறை கடல் அறலகள் 

எனப்படும். 

D] கடல் நீரானது றெகமாக நகருெறை கடல் அறலகள் 

எனப்படும். 

124) கீழ்க்கண்டெற்றுள் அரித்துத்தின்னல் என்று 

அறைக்கப்படுெது எது? 

A] நீர் ைாக்கம்  

B] கறரத்ைரித்ைல்  

C] உராய்ைல்  

D] உராய்ந்து றைய்ைல் 

125) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ெரியானறை றைர்ந்வைடு. 

1) கடல் நீரினால் காற்றின் ஒரு பகுதி பாறையிடுக்கில் 

அழுத்ைப்படும்றபாது காற்று விரிெறடந்து பாறையில் 

உள்ை விரிெல்கறை பலவீனப்படுத்தி பாறைகறை 

உறடக்கும் வெயல் நீர் ைாக்கம் எனப்படுகிைது. 

2) கடல் அறலகளின் வெயல்களினால், நீரில் பாறைகள் 

கறரக்கப்படுெது கறரத்ைரித்ைல் எனப்படும். 
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A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

126) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ைெைானறை றைர்ந்வைடு. 

A] பின் கடற்கறர - ஓங்கலின் அடிொரத்திற்கு 

அடுத்துள்ை கடல் அதிறெக அறலகளினால் அதிகம் 

ைாக்கப்படும் கடற்கறரப்பகுதி 

B] முன் கடற்கறர - புயல் இல்லாை சூைலில் அறலயின் 

ைாக்கத்திற்கு உட்பட்ட கடற்கறரயின் பகுதி 

C] கடற்கறர விலகிய பகுதி - நிலத்திற்கும், கடல் நீரிற்கும் 

இறடயில் உள்ை பகுதி 

D] அறலறமாைல் - கடல் அறலகள் கடற்கறரறய றமாதி 

ஈரமாக்கும் பகுதி 

127) கீழ்கண்டெற்றுள் ெரியானறை றைர்ந்வைடு. 

1) ென்ெரிறெ வகாண்ட கடறலார பாறை வெங்குத்ைாகக் 

கடல் நீரின் றமல் அறமந்திருப்பின் அறெ கடல் 

ஓங்கல்கள் எனப்படுகின்ைன. 

2) கடல் ஓங்கலின் முன் பகுதியில், அறலகளினால் 

அரிக்கப்பட்ட ெமைைப் பரப்புகறை அறல அரிறமறட 

எனப்படும். 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

128) உலகின் மிகப் பரந்ை கடல் குறகயான 

மட்டாய்னாகாவின் நீைம் என்ன? 

A] 1 கிறலாமீட்டர்  

B] 1.5 கிறலாமீட்டர்  

C] 2 கிறலாமீட்டர்  

D] 3.5 கிறலாமீட்டர் 

129) கீழ்க்கண்டெற்றுள் கடல் குறக பற்றிய ெரியான 

கூற்றை றைர்ந்வைடு. 

1) கடல் ஓங்கல்களின் பலவீனமான பகுதிகளில் கடல் 

அறலகளினால் குறடந்து உருொக்கப்படும் 

வெற்றிடங்கறை கடல் குறக எனப்படும். 

2) றகாொவில் உள்ை கானா றகாணாவில் அறமந்துள்ை 

றலாலிம் கடற்கறரயில் 90 மீட்டர் நீைம் உள்ை கடல் 

குறக காணப்படுகிைது. 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

130) கீழ்கண்டெற்றுள் ெரியானறை றைர்ந்வைடு. 

1) கடல் குறகயின் கூறரயில் மீது கடல் அறலகளின் நீர் 

மற்றும் ொயு ைாக்க வெயல்களினால் நீரானது துறையின் 

ெழிறய றமறல ெருெது கடல் ெறைவு எனப்படும். 

2) கடல் குறககள், கடல் அறலகளின் வெயல்களினால் 

அரிக்கப்படும் வபாழுது ஊது துறை உருொகிைது. 

A] 1 மட்டும்  

B] 2 மட்டும்  

C] 1 & 2  

D] எதுவும் இல்றல 

131) கடல் ெறைவு மிக நீைமாக 

உருொக்கப்படுறமயானால் அது எவ்ொறு 

அறைக்கப்படுகிைது? 

A] கடல் தூண்  

B] ஊதுத் துறை  

C] கடல் சுரங்கப்பாறை  

D] கடல் ஓங்கல்  

132) கடல் அறலகளினால் கடறலாரத்தில் 

உருொக்கப்படும் ென்ெரிறெ வகாண்ட வெங்குத்து தூண் 

பாறை எவ்ொறு அறைக்கப்படுகிைது? 

A] கடல் ெறைவு  

B] எஞ்சிய பாறை  

C] கடல் தூண்  

D] ஊதுத் துறை 

133) கீழ்கண்டெற்றுள் கடலின் கடத்ைல் வெயலால் 

கடத்ைப்படும் வபாருள்கள் யாறெ? 

1) ெண்டல் 

2) மணல்  

3) ெரறைக் கற்கள்  

4) உருறைகல்  

5) கூைாங்கற்கள்  

6) பாைாங்கற்கள் 

A] 1, 2, 3, 4, 5 & 6  

B] 1, 2, 3 & 4  

C] 2, 3, 4 & 5  

D] 1, 3, 4 & 5 

134) கீழ்க்கண்டெற்றுள் அறலகளின் படிவித்ைல் 

வெயலினால் றைாற்றுவிக்கப்படாை நிலத்றைாற்ைம் எது? 

A] மணல் திட்டுகள்  

B] வமாறரன்கள் 

C] நீண்ட மணல் திட்டு  

D] தீவு ெரறை இறணப்பாறை 

135) கீழ்க்கண்டெற்றுள் உலகின் மிக நீண்ட கடற்கறர 

எது? 

A] விர்ஜினியா கடற்கறர  

B] வமரினா கடற்கறர  

C] ஸ்டாக்டன் கடற்கறர  

D] பிறரறயா டா றகசிறனா  

136) கீழ்கண்டெற்றுள் அரண் என அறைக்கப்படுெது எது? 

A] வபரிய அைவிலான மணல்திட்டுகள்  

B] சிறிய அைவிலான மணல் திட்டுகள் 

C] வைாடர்ச்சியான மணல் திட்டுகள்  
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D] ஒழுங்கற்ை மணல் திட்டுகள் 

137) ைமிழ்நாடு - ஆந்திரா எல்றலயில் அறமந்துள்ை 

பைறெற்காடு ஏரி கீழ்க்கண்ட எந்ை ெறக நில 

றைாற்ைத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு? 

A] தீவு ெரறை இறணபாறை  

B] நீண்ட மணல்திட்டு  

C] காயல்கள்  

D] மணல் திட்டுகள் 

138) நீைமான கூைாங்கற்கள் நிறைந்ை பகுதி எவ்ொறு 

அறைக்கப்படுகிைது? 

A] கற்குவியல்  

B] மணல் திட்டுகள்  

C] நீண்ட மணல்திட்டு  

D] அரண்கள் 

 

 

 

 


