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10th Geography Questions – New Book 

[Book Back + Important Questions] 

பத்தாம் வகுப்பு - புவியியல் 

1. இந்தியா – அமைவிடம், நிலத்ததாற்றம் ைற்றும் வடிகாலமைப்பு 

1. சரியான விமடமயத் ததர்வு சசய்க 

1. இந்தியாவின் வடக்கு தெற்கு பரவல் 

அ) 2500 கி.மீ   ஆ) 2933 கி.மீ 

இ) 3214 கி.மீ   ஈ) 2814 கி.மீ 

2. இந்தியாவின் தென்க ாடி முனை 

அ) அந்ெமான்   ஆ) கன்னியாகுைாரி 

இ) இந்திராமுனை   ஈ)  ாவரட்தி 

3. இமயமனையின் கிழக்கு – கமற்கு பரவல் 

அ) 2500 கி.மீ   ஆ) 2400 கி.மீ 

இ) 800 கி.மீ    ஈ) 2200 கி.மீ 

4. பீ ாரின் துயரம் என்று அனழக் ப்படும் ஆறு  

அ) நர்மொ    ஆ) க ாொவரி 

இ) தகாசி    ஈ) ொகமாெர் 

5. ெக் ாண பீடபூமியின் பரப்பளவு …………………… சதுர கி.மீ ஆகும். 

அ) 6 ைட்சம்    ஆ) 8 ைட்சம் 

இ) 5 ைட்சம்    ஈ) 7 லட்சம் 

6. மூன்று பக் ம் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதி ………………….. எை அனழக் ப்படுகிறது. 

அ)  டற் னர   ஆ) தீப ற்பம் 

இ) தீவு    ஈ) நீர்ச்சந்தி 

7. பாக் நீர்சந்தி மற்றும் மன்ைார் வனளகுடா ……………….. ஐ இந்தியாவிடமிருந்து பிரிக்கிறது. 

அ) க ாவா    ஆ) கமற்கு வங் ாளம் 

இ) ஸ்ரீலங்கா   ஈ) மாைத்தீவு 

8. தென்னிந்தியாவின் மி  உயரமாை சி ரம் …………………… 

அ) ஊட்டி    ஆ) ஆமன முடி 

இ) த ானடக் ாைல்   ஈ) ஜின்டா  டா 

9. பனழய வண்டல் படிவு ளால் உருவாை சமதவளி ……………………. 

அ) பாபர்    ஆ) ெராய் 

இ) பாங்கர்    ஈ)  ாெர் 

10. பழகவற் ாடு ஏரி ………………………… மாநிைங் ளுக்கினடகய அனமந்துள்ளது 

http://www.winmeen.com/


Geography                                                                                        Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                      Page 2 of 14 

அ) கமற்கு வங் ாளம் மற்றும் ஒடிசா   

ஆ)  ர்நாட ா மற்றும் க ரளா 

இ) ஒடிசா மற்றும் ஆந்திரப் பிரகெசம் 

ஈ) தமிழ்நாடு ைற்றும் ஆந்திர பிரததசம் 

11. இந்திய  டற் னரயின் தமாத்ெ நீளம் மற்றும் தீவுக் கூட்டங் னளயும் கசர்த்து ……………….. ஆகும்.  

அ) 7516.6 கி.மீ   ஆ) 7625.6 கி.மீ 

இ) 7526.6 கி.மீ   ஈ) 7626.6 கி.மீ 

12. இந்தியா ………………. மாநிைங் ளா வும் …………….. யூனியன் பிரகெசங் ளா வும் நிர்வா  வசதிக் ா  

பிரிக் ப்பட்டுள்ளது. 

அ) 29, 6    ஆ) 28, 7 

இ) 29, 7    ஈ) 30, 7 

13. இந்தியா பரப்பளவில் உைகின் ……………….. தபரிய நாடாகும். 

அ) ஐந்ொவது   ஆ) ஏழாவது 

இ) நான் ாவது   ஈ) எட்டாவது 

14. கமற்கு இமயமனை ளின் மற்தறாரு தபயர் ……………. 

அ) தபரிய இமயமனை  ஆ) ட்ரான்ஸ் இையைமல 

இ) பூர்வாஞ்சல்   ஈ) ஹிமாத்ரி 

15. பிரம்மபுத்திரா சமதவளியின் தபரும்பகுதி ……………………ல் அனமந்துள்ளது. 

அ) அஸ்ஸாம்   ஆ) பீ ார் 

இ) கமற்கு வங் ாளம்  ஈ) மத்திய பிரகெசம் 

16. தீப ற்ப பீடபீமியின் மி  உயர்ந்ெ சி ரம் ……………….. 

அ)  ஞ்சன் ஜங் ா   ஆ) எவதரஸ்ட் 

இ) ஆமனமுடி   ஈ) ஆரவல்லி 

17. ………………… ஆறு தீப ற்ப பீடபூமினய இரு தபரும் பகுதி ளா  பிரிக்கின்றது. 

அ) ெபதி    ஆ) சரஸ்வதி 

இ) நர்ைமத    ஈ) ம ாநதி 

18. தீப ற்ப பீடபூமி …………………. இல் இருந்து ……………… கநாக்கி சரிந்துள்ளது. 

அ) தைற்கு, கிழக்கு  ஆ) வடக்கு, தெற்கு 

இ) கிழக்கு, வடக்கு   ஈ) வடக்கு, தெற்கு 

19. கிழக்கு தொடர்ச்சி மனையும் கமற்கு தொடர்ச்சி மனையும் ………………….. இல் இனணகின்றை. 

அ) ஆனைமுடி   ஆ) நீலகிரி 

இ) ஊட்டி    ஈ) அ த்தியமனை 

20.  ாயல் ள் மற்றும் உப்பங் ழி ள் …………………  டற் னரயில்  ாணப்படுகின்றை. 

அ) த ாங் ன்   ஆ) ைலபார் 

இ) கசாழமண்டை   ஈ) வடசர்க் ார் 

21. ………………….. ஏரி இந்தியாவின் மி ப்தபரிய  ாயல் ஏரியாகும். 
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அ) சிலிகா    ஆ) கவம்பநாடு 

இ) புலி ாட்    ஈ) க ாவளம் 

22. இைட்சத்தீவுக் கூட்டங் னள …………………  ால்வாய் மாைத்தீவிலிருந்து பிரிக்கிறது. 

அ) 10°    ஆ) 12° 

இ) 8°    ஈ) 7° 

II.அ. சபாருத்துக 

அ. சபாருத்துக 

1. சாங்கபா    - அ)  ங்ன  ஆற்றின் துனண ஆறு 

2. யமுனை    - ஆ) இந்தியாவின் உயர்ந்ெ சி ரம் 

3. புதிய வண்டல்   - இ) பிரம்மபுத்ரா 

4.  ாட்வின் ஆஸ்டின் (K2)   - ஈ) தென்கிழக்கு  டற் னரச் சமதவளி 

5. கசாழ மண்டைக்  டற் னர - உ)  ாெர் 

விமட: 1 – இ; 2 – அ; 3 – உ; 4 – ஆ, 5 - ஈ 

ஆ. சபாருத்துக 

1. சாம்பார் ஏரி  - அ) பிரம்மபுத்திரா ஆறு 

2. கமக்ைா ஆறு  - ஆ) நிக ாபார் தீவு 

3. பத்மா ஆறு  - இ) இராஜஸ்ொன் 

4. இந்திரா முனை  - ஈ) உைகின் கூனர 

5. பாமீர் முடிச்சு  - உ) வங் ாள கெசம் 

விமட: 1 – இ, 2 – அ, 3 – உ, 4 – ஆ, 5 – ஈ 

இ. சபாருத்துக 

1. குருசி ார்   - அ) ஒடிஷா 

2. பனி உனறவிடம்  - ஆ) திதபத் 

3. சிலி ா ஏரி  - இ) க ரளா 

4. கவம்பநாடு  - ஈ) இமாையா 

5. மாைசகராவர்  - உ) ஆரவல்லி 

விமட: 1 – உ; 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – இ, 5 - ஆ 

 
2. இந்தியா – காலநிமல ைற்றும் இயற்மகத் தாவரங்கள் 

1. சரியான விமடமயத் ததர்வு சசய்க 

1. வானினையியல் ஒரு …………………. அறிவியைாகும். 

அ) வானிமல   ஆ) சமூ  

இ) அரசியல்    ஈ) மனிெ 

2. நாம் பருத்தி ஆனட னள …………………….  ாைத்தில் அணிகிகறாம். 

அ) தகாமடக்காலம்  ஆ) குளிர்க் ாைம் 

இ) மனழக் ாைம்   ஈ) வடகிழக்கு பருவக் ாற்று  ாைம் 
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3. கமற் ந்திய இனடயூறு ளால் மனழப்தபாழினவப் தபறும் பகுதி ……………………… 

அ) ெமிழ்நாடு   ஆ) க ரளா 

இ) பஞ்சாப்    ஈ) மத்தியப் பிரகெசம் 

4. க ரளா மற்றும்  ர்நாட   டற் னரப் பகுதி ளில் வினளயும் மாங் ாய் ள் வினரவில் முதிர்வெற்கு 

……………..  ாற்று ள் உெவுகின்றை. 

அ) லூ    ஆ) நார்தவஸ்டர்ஸ் 

இ) ைாஞ்சாரல்   ஈ) தஜட்  ாற்கறாட்டம் 

5. ஒகர அளவு மனழப்தபறும் இடங் னள இனணக்கும் க ாடு …………… ஆகும். 

அ) சமதவப்ப க ாடு ள்  ஆ) சை ைமழக்தகாடுகள் 

இ) சம அழுத்ெக் க ாடு ள்  ஈ) அட்சக் க ாடு ள் 

6. இந்தியாவின்  ாைநினை ……………….. ஆ  தபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

அ) அயை மண்டை ஈரக்  ாைநினை  ஆ) நிைநடுக்க ாட்டுக்  ாைநினை 

இ) அயனைண்டல பருவக்காற்றுக் காலநிமல ஈ) மிெ அயைமண்டைக்  ாைநினை 

7. பருவக் ாற்று  ாடு ள் இவ்வாறு அனழக் ப்படுகின்றை. 

அ) அயை மண்டை பசுனம மாறாக்  ாடு ள் ஆ) இமலயுதிர்க் காடுகள் 

இ) மாங்குகராவ்  ாடு ள்    ஈ) மனைக்  ாடு ள் 

8. இமய மனையில் 2400 மீ உயரத்திற்கு கமல்  ாணப்படும்  ாடு ள் ………………… 

அ) இனையுதிர்க் ாடு ள்   ஆ) ஆல்மபன் காடுகள் 

இ) மாங்குகராவ்  ாடு ள்  ஈ) ஓெக் ாடு ள் 

9. கசஷாசைம் உயிர்க்க ாள தபட்ட ம் அனமந்துள்ள மாநிைம் ………………… 

அ) ெமிழ்நாடு   ஆ) ஆந்திரப் பிரததசம் 

இ) மத்தியப் பிரகெசம்  ஈ)  ர்நாட ா 

10. யுதைஸ்க ாவின் (UNESCO) உயிர்க்க ாளப் பாது ாப்பு தபட்ட த்தின் ஒரு அங் மா  இல்ைாெது 
……………. 

அ) நீலகிரி    ஆ) அ த்திய மனை 

இ) தபரிய நிக்க ாபார்  ஈ)  ட்ச் 

11. ஒகர அளவு தவப்பம் தபறும் இடங் னள இனணத்திடும் க ாடு ………………… ஆகும். 

அ) சைசவப்பக் தகாடுகள்  ஆ) சம மனழக் க ாடு ள் 

இ) சம அழுத்ெக் க ாடு ள்  ஈ) அட்சக் க ாடு ள் 

12. …………………… பானைவைம் பூமியிகைகய வறண்ட பகுதியாகும். 

அ) ச ாரா    ஆ) அடகாைா 

இ) ொர்    ஈ) க ாபி 

13. வடகமற்கு தினசயில் இருந்து வீசும் ெைக் ாற்று நார்தவஸ்டர் அல்ைது ……………………. என்று 

அனழக் ப்படுகிறது. 

அ) மாஞ்சாரால்   ஆ) தென் கமற்கு பருவக் ாற்று 

இ) கால்மபசாகி   ஈ) வடகிழக்கு பருவக் ாற்று 
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14. உைகில் மி  அதி  அளவு மனழ தபறும் பகுதியாை தமௌசின்ராம் ……………………… ல் அனமந்துள்ளது. 

அ) தைகாலயா   ஆ) அஸ்ஸாம் 

இ) மணிப்பூர்   ஈ) அருணாச்சாை பிரகெசம் 

15. ………………….  ாடு ள் நறுமண திரவியங் ள், வார்னிஷ், சந்ெை எண்தணய் மற்றும் வாசனை 

திரவியங் னள அளிக்கின்றை. 

அ) அயன ைண்டல இமலயுதிர் காடுகள் 

ஆ) அயை மண்டை பசுனம மாறாக்  ாடு ள் 

இ) முட்புெர்க்  ாடு ள் 

ஈ) மனைக்  ாடு ள் 

16. இந்திய வைவிைங்கு வாரியம் அனமக் ப்பட்ட ஆண்டு ………………. 

அ) 1952   ஆ) 1955   இ) 1945   ஈ) 1958 

II. சபாருத்துக 

அ. சபாருத்துக 

1. யானை பாது ாப்புத் திட்டம்  - அ) பானை மற்றும் அனரப் பானைவைத் ொவரங் ள் 

2. உயிர்பன்னமச் சிறப்பு பகுதி ள் - ஆ) அக்கடாபர், டிசம்பர் 

3. வடகிழக்குப் பருவக்  ாற்று  - இ)  டற் னரக்  ாடு ள் 

4. அயை மண்டை முட்புெர்  ாடு ள் - ஈ) யானை ள் பாது ாப்பு 

5.  டகைாரக்  ாடு ள்   - உ) இமயமனை ள் 

விமட: 1 – ஈ, 2 – உ, 3 – ஆ, 4 – அ, 5 - இ 

ஆ. சபாருத்துக 

1. புலி ள் பாது ாப்பு திட்டம்  - அ) 102 

2. கெசிய பூங் ாக் ள்   - ஆ) உயிர்க் க ாள  ாப்ப ம் 

3. வளவிைங்கு பாது ாப்புச் சட்டம் - இ) அல்னபன்  ாடு ள் 

4. மாைாஸ்    - ஈ) 1972 

5. ஓக், சில்வர் மிர்    - உ) 1973 

விமட: 1 – உ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – ஆ, 5 – இ 

III. கீழ்க்காணும் வாக்கியங்கமைக் கருத்தில் சகாண்டு சகாடுக்கப்பட்டுள்ைவற்றில் சரியான விமடமயத் 

ததர்வு சசய்யவும் 

1. கூற்று (A) : பருவக்  ாற்று ள் எளிதில் புரிந்துத ாள்ள இயைாெ வானினை நி ழ்வாகும். 

 ாரணம் (R): வானினை வல்லுநர் ள் பருவக்  ாற்றின் கொற்றத்னெப் பற்றி பல்கவறு  ருத்துக் னளக் 

கூறியுள்ளைர். 

அ) A ைற்றும் R இரண்டும் சரி கூற்றுக்கான காரணம் சரி 

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி கூற்றுக் ாை  ாரணம் ெவறு 

இ) கூற்று சரி  ாரணம் ெவறு 

ஈ) கூற்று ெவறு  ாரணம் சரி 

2. கூற்று (A) : இமய மனையாைது ஒரு  ாைநினை அரணா ச் தசயல்படுகிறது. 
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 ாரணம் (R): இமயமனை மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வீசும் குளிர்க்  ாற்னற ெடுத்து இந்தியத் துனணக் 

 ண்டத்னெ மிெ தவப்பமா  னவத்திருக்கிறது. 

அ) A ைற்றும் R இரண்டும் சரி கூற்றுக்கான காரணம் சரி 

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி கூற்றுக் ாை  ாரணம் ெவறு 

இ) கூற்று சரி  ாரணம் ெவறு 

ஈ) கூற்று ெவறு  ாரணம் சரி 

3. கூற்று: இந்தியாவின் நிைத்கொற்றம்,  ாைநினையின் முக்கிய கூறு ளாை தவப்பநினை, வளிமண்டை 

அழுத்ெம்,  ாற்றின் தினச மற்றும் மனழயளனவ தபருமளவில் பாதிக்கின்றது. 

 ாரணம்: இமயமனை ள் மத்திய ஆசியாவில் இருந்து வீசும்  டும் குளிர் ாற்னற ெடுத்து, இந்திய 

துனணக்  ண்டத்னெ தவப்பப் பகுதியா  னவத்திருக்கிறது. 

 அ) A ைற்றும் R இரண்டும் சரி கூற்றுக்கான காரணம் சரி 

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி கூற்றுக் ாை  ாரணம் ெவறு 

இ) கூற்று சரி  ாரணம் ெவறு 

ஈ) கூற்று ெவறு  ாரணம் சரி 

IV. சபாருந்தாத விமடமயத் ததர்வு சசய்க 

1. ஓெக் ாடு ள் இெனைச் சுற்றி  ாணப்படுகிறது. 

அ) பாமலவானம்    ஆ)  ங்ன  பிரம்மபுத்ரா தடல்டா 

இ) க ாொவரி தடல்டா   ஈ) ம ாநதி தடல்டா 

2. இந்தியாவின்  ாைநினைனயப் பாதிக்கும்  ாரணி ள் 

அ) அட்ச பரவல்    ஆ) உயரம் 

இ)  டலிலிருந்து அனமந்துள்ள தூரம் ஈ) ைண் 

 
3. தவைாண்மைக் கூறுகள் 

1. சரியான விமடமயத் ததர்வு சசய்க 

1. ………………….. மண்ணில் இரும்பு ஆக்னஸடு அதி மா   ாணப்படுகிறது. 

அ) வண்டல்    ஆ)  ரிசல் 

இ) சசம்ைண்   ஈ) உவர் மண் 

2. எந்ெ நிறுவைம் இந்தியாவில் உள்ள மண் வன  னள 8 தபரும் பிரிவு ளா  பிரித்துள்ளது? 

அ) இந்திய தவைாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

ஆ) இந்திய வானியல் துனற 

இ) இந்திய மண் அறிவியல் நிறுவைம் 

ஈ) இந்திய மண் ஆய்வு நிறுவைம் 

3. ஆறு ளின் மூைம் உருவாகும் மண்  

அ) தசம்மண்   ஆ)  ரிசல் மண் 

இ) பானைமண்   ஈ) வண்டல் ைண் 

4. இந்தியாவின் உயரமாை புவிஈர்ப்பு அனண 
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அ) ஹிராகுட் அனண  ஆ) பக்ராநங்கல் அமண 

இ) கமட்டூர் அனண   ஈ) நா ர்ஜூைா சா ர் அனண 

5. ………………….. என்பது ஒரு வாணிபப்பயிர் 

அ) பருத்தி    ஆ) க ாதுனம  

இ) அரிசி    ஈ) மக் ாச் கசாளம் 

6.  ரிசல் மண் ……………….. எைவும் அனழக் ப்படுகிறது. 

அ) வறண்ட மண்   ஆ) உவர் மண் 

இ) மனை மண்   ஈ) பருத்தி ைண் 

7. உைகிகைகய மி  நீளமாை அனண …………………. 

அ) கமட்டூர் அனண   ஆ) க ாசி அனண 

இ) ஹிராகுட் அமண  ஈ) பக்ராநங் ல் அனண 

8. இந்தியாவில் அதி ம் தநல் வினளயும் மாநிைம் ………………… 

அ) பஞ்சாப்    ஆ) ம ராஷ்டிரா 

இ) உத்திரப்பிரகெசம்  ஈ) தைற்கு வங்காைம் 

9. இந்தியாவில் ெங்  இனழப் பயிர் எை அனழக் ப்படுவது ………………….. 

அ) பருத்தி    ஆ) க ாதுனம 

இ) சணல்    ஈ) புன யினை 

10.  ாபி அதி ம் உற்பத்தி தசய்யும் மாநிைம் 

அ) கமற்கு வங் ம்   ஆ) கர்நாடகா 

இ) ஓடிசா    ஈ) பஞ்சாப் 

11. ……………………… ஆம் ஆண்டு இந்திய கவளாண் ஆராய்ச்சிக்  ழ ம் தொடங் ப்பட்டது. 

அ) 1950    ஆ) 1952 

இ) 1953    ஈ) 1951 

12. ……………………… பாசைம் இந்தியாவின் இரண்டாவது மற்றும் முக்கியமாை நீர்ப்பாசை ஆொரமாகும். 

அ) கால்வாய்   ஆ) கிணற்றுப்  

இ) ஏரிப்    ஈ) தசாட்டு நீர் 

13. பக்ரா நங் ல் அனை திட்டம் மூைம் பயன்தபறும் மாநிைங் ள் …………………. 

அ) பஞ்சாப், ஹரியாைா, குஜராத் 

ஆ) பஞ்சாப், ஹரியானா, இராஜஸ்தான் 

இ) பஞ்சாப், ஹரியாைா, ஹிமாச்சல் பிரகெஷம் 

ஈ) பஞ்சாப், ஹரியாைா, உத்திராஞ்சல் 

14. ……………….. கவளாண்னம பழங்குடி இை மக் ளால் அ ற்றி சாகுபடி தசய்யப்படுகிறது. 

அ) வறண்ட நிை   ஆ) இடப்சபயர்வு 

இ) தீவிர    ஈ) படிக் ட்டு முனற 

15.  ம்பு …………………….. ஐ பூர்வி மா க் த ாண்ட ஒரு பயிராகும். 

அ) ஆசியா    ஆ) ஆப்பிரிக் ா 
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இ) ஐகராப்பா   ஈ) அதமரிக் ா 

II. சபாருத்துக 

அ. சபாருத்துக 

1. இந்தியாவின் சர்க் னர கிண்ணம் - அ) ம ாநதி 

2.  ாபி     - ஆ) ெங் ப் புரட்சி 

3. தடகிரி அனண    - இ)  ர்நாட ா 

4. ஹிராகுட்    - ஈ) உத்திரப்பிரகெசம் மற்றும் பீ ார் 

5. கொட்டக்  னை    - உ) இந்தியாவின் உயரமாை அனண 

விமட: 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – உ, 4 – அ, 5 – ஆ 

ஆ. சபாருத்துக 

1.  ம்பு  - அ) ம ாராஷ்டிரா 

2. கசாளம்  - ஆ) உத்திர பிரகெசம் 

3. பருத்தி  - இ) இராஜஸ்ொன் 

4. சணல்  - ஈ) குஜராத் 

5.  ரும்பு  - உ) கமற்கு வங் ாளம் 

விமட: 1 – இ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – உ, 5 – ஆ 

இ. சபாருத்துக 

1. மஞ்சள் புரட்சி   - அ) சணல் உற்பத்தி 

2. நீைப் புரட்சி   - ஆ) முட்னட மற்றும் க ாழி ள் 

3. ெங்  நூலினழப் புரட்சி  - இ) பால் உற்பத்தி 

4. தவண்னமப் புரட்சி  - ஈ) மீன் ள் உற்பத்தி 

5. தவள்ளிப் புரட்சி  - உ) எண்தணய் வித்து ள் 

விமட: 1 – உ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – இ, 5 – ஆ 

ஈ. சபாருத்துக 

1. மஞ்சள் புரட்சி  - அ) பால் உற்பத்தி 

2. பழுப்பு புரட்சி  - ஆ) தவங் ாயம் உற்பத்தி 

3. ெங்  நூலினைப் புரட்சி - இ) கொல், க ாக்க ா 

4. இளம் சிவப்பு புரட்சி - எண்தணய் வித்துக் ள் 

5. தவண்னம புரட்சி - சணல் உற்பத்தி 

விமட: 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – உ, 4 – ஆ, 5 – அ 

உ. சபாருத்துக 

1. ஜீம்  - அ) க ரளா 

2. தபான்ைம் - ஆ) ஓடிசா 

3. தபாடு  - இ) மத்திய பிரகெசம் 

4. பீவார், மாசன் - ஈ) அசாம் 

5. தபன்டா, பீரா - உ) ஆந்திர பிரகெசம் 
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விமட: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – உ, 4 – ஆ, 5 - இ 

III. சரியான கூற்மறக் கண்டுபிடிக்கவும் 

1. கூற்று : பழங் ள்  ாய்வன  ள் மற்றும் பூக் ள் பயிரிடலில் ஈடுபடுவது கொட்டக் னைத் துனறயாகும். 

 ாரணம்: உை ளவில் இந்தியா மா, வானழ மற்றும் சிட்ரஸ் பழவன  உற்பத்தியில் முெலிடத்தில் உள்ளது. 

அ) கூற்று ைற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விைக்கைாகும் 

ஆ) கூற்று மற்றும்  ாரணம் இரண்டும் சரி,  ாரணம் கூற்றுக் ாை சரியாை விளக் ம் அல்ை. 

இ) கூற்று சரி,  ாரணம் ெவறு. 

ஈ) கூற்று ெவறு,  ாரணம் சரி 

2. கூற்று : வண்டல் மண் ஆறு ளின் மூைம் அரிக் ப்பட்டு படிய னவக் ப்பட்ட, மக்கிய தபாருட் ளால் 

ஆை ஒன்று. 

 ாரணம்: தநல் மற்றும் க ாதுனம வண்டல் மண்ணில் நன்கு வளரும் 

அ) கூற்று ைற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விைக்கைாகும் 

ஆ) கூற்று மற்றும்  ாரணம் இரண்டும் சரி,  ாரணம் கூற்றுக் ாை சரியாை விளக் ம் அல்ை. 

இ) கூற்று சரி,  ாரணம் ெவறு. 

ஈ) கூற்று ெவறு,  ாரணம் சரி 

IV. சபாருந்தாதமதத் ததர்ந்சதடுக்கவும் 

1. அ) க ாதுனம ஆ) தநல்  இ) தினண வன ள்  ஈ) காபி 

2. அ)  ாெர்  ஆ) பாங் ர்  இ) வண்டல் மண்  ஈ) கரிசல் ைண் 

3. அ) தவள்ளப் தபருக்கு  ால்வாய்  ஆ) வற்றாெ  ால்வாய் 

இ) ஏரிப்பாசனம்    ஈ)  ால்வாய் 
 

4. வைங்கள் ைற்றும் சதாழிலகங்கள் 
1. சரியான விமடமயத் ததர்வு சசய்க 

1. மாங் னீசு இவற்றில் பயன்படுத்ெப்படுகிறது 

அ) தசமிப்பு மின்கலன்கள்  ஆ) எஃகு ெயாரிப்பு 

இ) தசம்பு உருக்குெல்  ஈ) தபட்கராலிய சுத்தி ரிப்பு 

2. ஆந்த்ரனசட் நிைக் ரி ………………..  ார்பன் அளனவ த ாண்டுள்ளது. 

அ) 80% - 95%   ஆ) 70% க்கு கமல் 

இ) 60% - 70%   ஈ) 50% க்கும் குனறவு 

3. தபட்தராலியத்தில் உள்ள முக்கிய  னிமங் ள் னஹட்ரஜன் மற்றும் ……………….. 

அ) ஆக்ஸிஜன்   ஆ) நீர் 

இ)  ார்பன்    ஈ) னநட்ரஜன் 

4. தென்னிந்தியாவின் மான்தசஸ்டர் என்று அனழக் ப்படும் ந ரம் 

அ) கசைம்    ஆ) தசன்னை 

இ) மதுனர    ஈ) தகாயம்புத்தூர் 

5. இந்தியாவில் முெல் சணல் ஆனை நிறுவப்பட்ட இடம் 
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அ) சகால்கத்தா   ஆ) மும்னப 

இ) அ மொபாத்   ஈ) பகராடா 

6. இந்தியாவில் முெல் அணுமின் நினையம் நிறுவப்பட்ட மாநிைம். 

அ) குஜராத்    ஆ) இராஜஸ்ொன் 

இ) ைகாராஷ்டிரம்   ஈ) ெமிழ்நாடு 

7. மி  அதி மா  கினடக் கூடிய ஆற்றல் வளம்  

அ) உயிரி சக்தி   ஆ) சூரியன் 

இ) நிைக் ரி    ஈ) எண்தணய் 

8. பு ழ் தபற்ற சிந்திரி உரத் தொழிை ம் அனமந்துள்ள மாநிைம். 

அ) ஜார்கண்ட்   ஆ) பீ ார் 

இ) இராஜஸ்ொன்   ஈ) அசாம் 

9. கசாட்டா நா புரி பீடபூமி பகுதியின் தபாருளாொர வளர்ச்சிக்கு  ருவா  இருப்பது 

அ) கபாக்குவரத்து   ஆ) கனிைப்படிவுகள் 

இ) தபரும் கெனவ   ஈ) மின்சக்தி கினடப்பது 

10. இந்திய  டற் னர பகுதி இரும்பு எஃகு தொழிை ங் ளுள் ஒன்று அனமந்துள்ள இடம். 

அ) த ால் த்ொ   ஆ) தூத்துக்குடி 

இ) க ாவா    ஈ) விசாகப்பட்டினம் 

11. ொமிரப்படிவு அதி முள்ள மாநிைம் …………………. ஆகும் 

அ) இராஜஸ்தான்   ஆ)  ர்நாட ா 

இ) க ரளா    ஈ) உத்திரபிரகெசம் 

12. NALCO என்று அனழக் ப்பட்ட கெசிய அலுமினிய நிறுவைம் …………………. ல் தொடங் ப்பட்டது. 

அ) 1982    ஆ) 1981 

இ) 1985    ஈ) 1988 

13. …………………. என்பது அலுமினியத்தின் ஒரு வன யாை ஆக்னசடு ஆகும். 

அ) னமக் ா    ஆ) ொமிரம் 

இ) பாக்மசட்   ஈ) சுண்ணாம்புக் ல் 

14.  ருப்புத் ெங் ம் என்று அனழக் ப்படும்  னிமம் ……………….. 

அ) ஜிப்சம்    ஆ) நிலக்கரி 

இ) தபட்கராலியம்   ஈ) இயற்ன  வாயு 

15. …………………. மாநிைம் இந்தியாவில் அதி  நிைக் ரி உற்பத்தினயச் தசய்கிறது. 

அ) ஜார்கண்ட்   ஆ) நாக்பூர் 

இ) இராஜஸ்ொன்   ஈ) க ரளா 

16. யுகரனியம் மற்றும் கொரியம் ொதுக் ளிலிருந்து ………………… தபறப்படுகிறது. 

அ) நீர்மின் சத்தி   ஆ) அணுசக்தி 

இ) சூரிய சக்தி   ஈ)  ாற்று சக்தி 

17. இந்தியாவின் முெல் நீர்மின் நினையம் 1897 ஆம் ஆண்டு ………………… நிறுவப்பட்டது. 
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அ) டார்ஜிலிங்   ஆ) தபாக் கரா 

இ)  ல்பாக் ம்   ஈ) னஹெராபாத் 

18. இந்தியாவிகைகய அதி  அளவு  ாற்றானை னளக் த ாண்டுள்ள மாநிைம் ………….. ஆகும். 

அ) தமிழ்நாடு   ஆ) ஆந்திர பிரகெசம் 

இ) குஜராத்    ஈ) ம ாராஷ்ட்ரம் 

19. இந்தியா உை  அளவில் அதி   ாற்றானைத் திறன் த ாண்ட நாடு ளில் ……………….. இடத்தில் உள்ளது. 

அ) இரண்டாவது   ஆ) நான்காவது 

இ) ஐந்ொவது   ஈ) ஏழாவது 

20. …………………….சணல் உற்பத்தியில் உைகில் முெலிடத்தில் உள்ளது. 

அ) இந்தியா   ஆ) வங் கெசம் 

இ) மகைசியா   ஈ) சீைா 

II. சபாருத்துக 

அ. சபாருத்துக 

1. பாக்னசட் - அ) சிதமண்ட் 

2. ஜிப்சம்  - ஆ) வானூர்தி 

3.  ருப்பு ெங் ம் - இ) மின்சாெைப் தபாருட் ள் 

4. இரும்பு ொது - ஈ) நிைக் ரி 

5. னமக் ா  - உ) கமக்ைனடட் 

விமட: 1 – ஆ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – உ, 5 - இ  

ஆ. சபாருத்துக 

1. இந்தியாவின் தடட்ராய்ட் - அ) குஜராத் 

2. அைல் மின்நினையம்  - ஆ) திருவைந்ெபுரம் 

3.  ாற்றானை பண்னண  - இ) ஆந்திரப் பிரகெசம் 

4. ஓெ சக்தி   - ஈ) 1975 

5. சூரிய சத்தி   - உ) தசன்னை 

விமட: 1 – உ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – ஆ, 5 - இ 

இ. சபாருத்துக 

1. னமக் ா  -  அ) கசைம் 

2. மாங் னிசு - ஆ) ஆந்திரப் பிரகெசம் 

3. இரும்புத்ொது - இ) ஒடிஷா 

4. ொமிரம்  -  ருப்பு ெங் ம் 

5. நிைக் ரி  - இராஜஸ்ொன் 

விமட: 1 – ஆ, 2 – இ, 3 – அ, 4 – உ, 5 – ஈ 

ஈ. சபாருத்துக 

1. தசன்னை  - அ)  னிம வளம் 

2. தபங் ளூரு  - ஆ) இந்தியாவின் மான்தசஸ்டர் 
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3. கநபாந ர்  - இ) மின்னியல் ெனைந ரம் 

4. கநபாந ர்  - ஈ) ஆசியாவின் தடட்ராய்ட் 

5. கசாட்டநாக்பூர்  - உ) மத்திய பிரகெசம் 

விமட: 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – ஆ, 4 – உ, 5 – அ 
 

5. இந்தியா – ைக்கள் சதாமக, தபாக்குவரத்து, தகவல்  சதாடர்பு ைற்றும் வணிகம் 
1. சரியான விமடமயத் ததர்வு சசய்க 

1. மக் ள் தொன யின் பல்கவறு அம்சங் ள் பற்றிய அறிவியல் பூர்வமாை படிப்பு ………………… 

அ) ஒளிப்படவியல்   ஆ) ைக்களியல் 

இ) ஆடற் னையில்   ஈ) மக் ளடர்த்தி 

2. 2011ஆம் ஆண்டின் மக் ட்தொன   ணக்த டுப்பின்படி அதி   ல்வியறிவு தபற்ற மாநிைம் …………………. 

அ) ெமிழ்நாடு    ஆ)  ர்நாட ம் 

இ) தகரைா    ஈ) உத்திரப்பிரகெசம் 

3. மனிெ வள கமம்பாடு ……………… மூைம்  ணக்கிடப்படுகிறது. 

அ) மனிெ வளக்குறியிடு   ஆ) ெனி நபர் குறியீடு 

இ) ைனித வை தைம்பாட்டு குறியீடு  ஈ) ஐக்கிய நாடு ளின் வளர்ச்சித் திட்டம் 

4. ……………………. கபாக்குவரத்து கநரடியா  உற்பத்தியாளனரயும் நு ர்கவானரயும் இனணக்கிறது. 

அ) ரயில்தவ   ஆ) சானை 

இ) வான்வழி    ஈ) நீர்வழி 

5. இந்தியாவில் ெங்  நாற் ரச் சானையின் நீளம் 

அ) 5846 கி.மீ   ஆ) 5847 கி.மீ 

இ) 5849 கி.மீ   ஈ) 5800 கி.மீ 

6. இந்திய உள்நாட்டு நீர்வழிப்கபாக்குவரத்தின் நீளமாைது 

அ) 17500 கி.மீ   ஆ) 5000 கி.மீ 

இ) 14500 கி.மீ   ஈ) 1000 கி.மீ 

7. கெசிய தொனையுணர்வு னமயம் அனமந்துள்ள இடம் 

அ) தபங் ளூரு   ஆ) தசன்னை 

இ) புது தடல்லி   ஈ) மஹதராபாத் 

8. எளிதில் தசல்ைமுடியாெ பகுதி ளுக்கு பயன்படும் கபாக்குவரத்து 

அ) சானைப்கபாக்குவரத்து  ஆ) இரயில் கபாக்குவரத்து 

இ) வான்வழிப் தபாக்குவரத்து ஈ) நீர்வழிப் கபாக்குவரத்து 

9. கீழ்க் ண்டவற்றில் எனவ வானுைங்கு ஊர்தியுடம் (தஹலி ாப்டர்) தொடர்புனடயது? 

அ) ஏர் இந்தியா   ஆ) இந்தியன் ஏர்னைன்ஸ் 

இ) வாயுதூத்    ஈ) பவன்ஹான்ஸ் 

10. இந்தியாவின் முக்கிய இறக்குமதி தபாருள் 

அ) சிதமண்ட்   ஆ) ஆபரணங் ள் 

http://www.winmeen.com/


Geography                                                                                        Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                      Page 13 of 14 

இ) கெயினை   ஈ) சபட்தராலியம் 

11. இந்தியாவில் முெல் மக் ள் தொன   ணக்த டுப்பு ………………….. ம் ஆண்டு கமற்த ாள்ளப்பட்டது. 

அ) 1872    ஆ) 1870 

இ) 1874    ஈ) 1871 

12. இந்தியாவின் கெசிய தநடுஞ்சானை ஆனணயம் ………………… இல் நிறுவப்பட்டது. 

அ) 1993    ஆ) 1994 

இ) 1996    ஈ) 1995 

13. ெங்  நாற் ரச் சானை ள் ………………….நீளத்னெ உனடயது. 

அ) 5486 கி.மீ   ஆ) 5844 கி.மீ 

இ) 5843 கி.மீ   ஈ) 5845 கி.மீ 

14. ெங்  நாற் ரச் சானை ள் திட்டம் ………………… ல் தொடங் ப்பட்டது. 

அ) 1998    ஆ) 1991 

இ) 1997    ஈ) 1999 

15. கிழக்கு கமற்கு பகுதி னள இனணக்கும் சானை ள் அசாம் மாநிைத்தில் ………………….. குஜராத்தில் உள்ள 

………………… இனணக்கின்றது. 

அ)  வுஹாத்தி, பகராடா  ஆ) சில்சர், தபார்பந்தர் 

இ) திஸ்பூர், அ மொபாத்  ஈ) திக்பாய், சூரத் 

16. ……………………. அதிவினரவு வண்டி இந்தியாவின் மி  அதி கவ  இரயில்வண்டி ஆகும். 

அ) சொப்தி    ஆ) ராஜ்ொனி 

இ) காத்திைண்   ஈ) சார்மிைார் 

17. த ாங் ன் இரயில்கவ ……………………… ஆம் ஆண்டு அனமக் ப்பட்டது. 

அ) 2008    ஆ) 1998 

இ) 1994    ஈ) 1918 

18. இந்தியாவில் ………………. தபரு ந ரங் ளில் தமட்கரா இரயில் கசனவ வழங் ப்படுகிறது. 

அ) 7  ஆ) 6   இ) 9   ஈ) 8 

19. இந்திய இரயில்கவ துனற …………………. இரயில்கவ மண்டைங் ளா ப் பிரிக் ப்பட்டுள்ளது. 

அ) 16  ஆ) 14   இ) 12  ஈ) 10 

20. இந்தியாவின் முெல் அஞ்சல் வினை 1852ஆம் ஆண்டு ………………ல் தவளியிடப்பட்டது. 

அ) அ மொபாத்   ஆ) கராச்சி 

இ) பூகை    ஈ) த ால் த்ொ 

II. சபாருத்துக 

அ. சபாருத்துக 

1. எல்னைபுறச் சானை  - அ) தசயற்ன க் க ாள் ெ வல் தொடர்பு 

2. INSAT (இன்சாட்)  - ஆ) ந ரமயமாக் லின் ொக் ம் 

3. கமச ான்  ப்பல் ட்டும் ெளம் - இ) 1990 

4. புறந ரப் பரவல்   - ஈ) மும்னப 
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5. த ாங் ண் இரயில்கவ  - உ) 1960 

- ஊ) னஹெராபாத் 

விமட: 1 – உ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – ஆ, 5 – இ 

ஆ. சபாருத்துக 

1. வடக்கு இரயில்கவ   - அ) த ாரக்பூர் 

2. வடகிழக்கு இரயில்கவ  - ஆ) மும்னப 

3. வடகமற்கு இரயில்கவ  - இ) புதுதடல்லி 

4. கிழக்கு இரயில்கவ  - ஈ) தஜய்ப்பூர் 

5. மத்திய இரயில்கவ  - உ) தசன்னை 

விமட: 1 – இ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – உ, 5 – ஆ 

இ. சபாருத்துக 

1. த ாங் ன் இரயில்கவ  - அ) முெல் இரயில் கபாக்குவரத்து 

2. தென்கிழக்கு இரயில்கவ - ஆ) சர்ொர் வல்ைபாய் பட்கடல் சர்வகெச விமாை நினையம் 

3. மும்னப மற்றும் ொகை  - இ) புதுதில்லி 

4. இந்தியன் இரயில்கவ  - ஈ) த ால் த்ொ 

5. திருவைந்ெபுரம்   - உ) நவி மும்னப 

விமட: 1 – உ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – இ, 5 – ஆ 

http://www.winmeen.com/

