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10th Social Science Lesson 3 Questions in Tamil 

3] இந்தியா – காலநிலல மற்றும் இயற்லகத் தாவரங்கள் 

1. கூற்று 1: சமச்சீர் காலநிலல என்பது 'பிரிட்டிஷ் காலநிலல’ என்றும் அலைக்கப்படுகிறது. 
கூற்று 2: பிரிட்டிஷ் காலநிலல அதிக வெப்பமுலையதாகவொ அல்லது மிகக் குளிருலையதாகவொ 
இருக்காது. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தெறு 
B) கூற்று 1 தெறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தெறு 

2. இந்தியாவின் அட்சப் பரெல் 

A) 9°4' ெை அட்சம் முதல் 37°6' 

B) 8°6' ெை அட்சம் முதல் 37°9' 

C) 4°8’ ெை அட்சம் முதல் 67°3’ 

D) 8°4' வட அட்சம் முதல் 37°6' 
(குறிப்பு: 23°30’ வட அட்சமான கடகரரகக நாட்கட இரு சமபாகங்களாக பிரிக்கிறது.) 

3. கூற்று 1: இந்தியாவில் கைகவரலகக்கு ெைக்வக அலமந்துள்ள பகுதிகளில் ஆண்டு முழுெதும் அதிக 
வெப்பமும் மிக குளிரற்ற சூைலும் நிலவுகிறது. 
கூற்று 2: கைகவரலகக்கு ெைக்வக உள்ள பகுதிகள் மித வெப்ப காலநிலலலயக் வகாண்டுள்ளது. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தெறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தெறு 

(குறிப்பு: இந்தியாவில் கடகரரககக்கு ததற்ரக அகமந்துள்ள பகுதிகளில் ஆண்டு முழுவதும் 
அதிக தவப்பமும் மிக குளிரற்ற சூழலும் நிலவுகிறது.) 

4. இந்தியாவில் வகாலைக்காலத்தில், கைக வரலகக்கு ெைக்வக உள்ள பகுதியின் வெப்பம் 

___________க்கு வமலாக உள்ளது. 
A) 40°      B) 60°        C) 80°        D) 90° 
(குறிப்பு: கடக ரரககயின் வடக்ரக உள்ள பகுதியில், குளிர்கால தவப்பநிகல உகறநிகலகய 
ஒட்டியும் உள்ளன.) 

5. கீழ்க்கண்ைெற்றுள் இந்திய காலநிலலலய நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் எலெ? 

1. அட்சம் பரெல் 
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2. கைல் மட்ைத்திலிருந்து உயரம் 

3. பருெக்காற்று 

4. நிலத்வதாற்றம் 

5. வெட் காற்றுகள் 

A) அகனத்தும்      B) 1, 2, 3, 4       C) 2, 3, 4       D) 1, 3, 4, 5 

6. புவிப்பரப்பிலிருந்து உயவர வசல்ல வசல்ல ெளிமண்ைலத்தில் ஒவ்வொரு 1000 மீட்ைர் உயரத்திற்கும் 

___________ என்ற அளவில் வெப்பநிலல குலறகிறது. 
A) 3.2 °C        B) 3.5 °C      C) 6.5 °C       D) 6.7 °C 
(குறிப்பு: ரமற்கண்ட நிகழ்வுக்கு "இயல்பு தவப்ப வீழ்ச்சி" என்று தபயர்.) 

7. சமவெளிப் பகுதிகலளக் காட்டிலும் மலலப்பகுதிகள் குளிராக இருக்கக் காரணம் 

A) இயல்பு வெப்ப உயர்வு 

B) இயல்பு தவப்ப வீழ்ச்சி 

C) கண்ைக் காலநிலல 

D) காலநிலல மாற்றம் 

(குறிப்பு: உதகக, ததன்னிந்தியாவின் இதர மகழ வாழிடங்கள் மற்றும் இமயமகலயில் 
அகமந்துள்ள முதசௌரி, சிம்லா ரபான்ற பகுதிகள் சமதவளிககள விட மிகவும் குளிராக உள்ளது.) 

8. கூற்று: தீபகற்ப இந்தியாவில் குளிர்க்காலம் குளிரற்று காணப்பட்டு ெருைம் முழுெதும் சீரான 
வெப்பநிலலலயக் வகாண்டுள்ளது. 
காரணம்: இப்பகுதி முழுெதும் நிலவும் காலநிலல கைல்சார் ஆதிக்கத்லத வகாண்டுள்ளது. 
A) கூற்று சரி, காரணம் தெறு 
B) கூற்று தெறு, காரணம் சரி 
C) கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி மற்றும் சரியான விளக்கம் 
D) கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் சரியான விளக்கமல்ல 

(குறிப்பு: கடலிலிருந்து அகமந்துள்ள ததாகலவு, தவப்பம் மற்றும் அழுத்த ரவறுபாடுககளத் 
ரதாற்றுவிப்பதன் மூலம் மகழப்தபாழிகவயும் பாதிக்கின்றது.) 

9. கூற்று 1: கைல்களின் ஆதிக்கமின்லம காரணமாக மத்திய மற்றும் ெை இந்திய பகுதிகள் 
வெப்பநிலலயில் பருெகால மாறுபாடுகலளக் வகாண்டுள்ளன. 
கூற்று 2: ெை இந்தியப் பகுதிகளில் வகாலையில் கடும் வெப்பமும் மற்றும் குளிர் காலத்தில் கடும் 
குளிரும் நிலவுகிறது. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தெறு 
B) கூற்று 1 தெறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
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D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தெறு 

10. வகாச்சியின் ெருைாந்திர சராசரி வெப்பம் ___________ அளவுக்கு மிகாமல் உள்ளது. 
A) 20°C          B) 30°C          C) 40°C       D) 50°C 
(குறிப்பு: தகாச்சி கடற்ககர பகுதியில் அகமந்திருப்பதால் வருடாந்திர சராசரி தவப்பம் 30°C க்கு 
மிகாமல் உள்ளது.) 

11. புதுடில்லியின் ெருைாந்திர சராசரி வெப்பம் _________க்கும் அதிகமாக உள்ளது. 
A) 20°C        B) 30°C      C) 40°C      D) 50°C 
(குறிப்பு: புதுடில்லி கடற்ககரயிலிருந்து தவகுததாகலவில் அகமந்துள்ளதால் வருடாந்திர சராசரி 
தவப்பம் 40°C க்கும் அதிகமாக உள்ளது.) 

12. கூற்று: வகால்கத்தாவில் மலைப்வபாழிவு 69 வச.மீ ஆகவும் உள் பகுதியில் அலமந்திருக்கும் பிகானீரில் 

(இராெஸ்தான்) 24 வச.மீ க்கு குலறொன மலைப்வபாழிவெ பதிொகின்றது. 

காரணம்: வகால்கத்தா கைற்கலரக்கு அருகில் அலமந்திருப்பதால் அங்கு அதிகளவு மலைப்வபாழிவு 
பதிொகின்றது. 
A) கூற்று சரி, காரணம் தெறு 
B) கூற்று தவறு, காரணம் சரி 
C) கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி மற்றும் சரியான விளக்கம் 
D) கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் சரியான விளக்கமல்ல 

(குறிப்பு: தகால்கத்தாவில் மகழப்தபாழிவு 119 தச.மீ ஆகவும் உள் பகுதியில் அகமந்திருக்கும் 
பிகானீரில் (இராஜஸ்தான்) 24 தச.மீ க்கு குகறவான மகழப்தபாழிரவ பதிவாகின்றது.) 

13. இந்தியாவில் சூரியனின் வசங்குத்துக் கதிர்கள் __________ மாத மத்தியில் விழுகின்றன. 

A) ஏப்ரல் 

B) வம 

C) ஜூன் 

D) ஜூலல 

(குறிப்பு: இந்தியாவில் ரகாகடக்காலம் ரம மாத இறுதியில் முடிவகடகிறது.) 
14. சரியான கூற்லறத் வதர்ந்வதடு. 

1. வதன்வமற்கு பருெக்காற்று வதாைக்கத்தின் காரணமாக வெப்பநிலல குலறந்து இந்தியாவின் பல 
பகுதிகளுக்கு மிதமானது முதல் கனமலை ெலர வபாழிகிறது. 
2. வதன்கிைக்கு இந்தியாவின் காலநிலலயும் வதன்வமற்கு பருெக்காற்றின் ஆதிக்கத்திற்கு 
உட்படுகிறது. 
3. இந்தியாவின் காலநிலலலயப் பாதிக்கும் மிக முக்கிய காரணி பருெக் காற்றாகும். இலெ 
பருெங்களுக்வகற்ப மாறி வீசும் காற்றுகளாகும். 
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A) அலனத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 1, 3 சரி 

D) 2, 3 சரி 

(குறிப்பு: ததன்கிழக்கு இந்தியாவின் காலநிகல  வடகிழக்கு பருவக்காற்றின் ஆதிக்கத்திற்கு 
உட்படுகிறது.) 

15. காலநிலல என்பது ஒரு குறிப்பிட்ை பகுதியின் சுமார் __________ ஆண்டு சராசரி ொனிலலலயக் 
குறிப்பதாகும். 
A) 10-15          B) 25-35     C) 30-35     D) 35-40 
(குறிப்பு: வானிகல என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் உள்ள வளிமண்டலத்தின் தன்கமகயக் 
குறிப்பதாகும்.) 

16. காலநிலலயின் முக்கிய கூறுகள் எலெ? 

1. வெப்பநிலல           2. ெளிமண்ைல அழுத்தம் 

3. காற்றின் திலச       4. மலையளவு 

A) அகனத்தும்      B) 1, 2, 4     C) 2, 3, 4       D) 1, 3, 4 

(குறிப்பு: இந்தியாவின் நிலத்ரதாற்றம் காலநிகலயின் முக்கிய கூறுககள தபருமளவில் 
பாதிக்கின்றது.) 

17. கூற்று: குளிர்காலத்திலும் ெைஇந்தியா வெப்ப மண்ைலக் காலநிலலலயக் வகாண்டுள்ளது. 

காரணம்: இமயமலலகள் மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வீசும் கடும் குளிர்க்காற்லறத் தடுத்து, இந்திய 
துலணக் கண்ைத்லத வெப்பப் பகுதியாக லெத்திருக்கிறது. 
A) கூற்று சரி, காரணம் தெறு 
B) கூற்று தெறு, காரணம் சரி 
C) கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி மற்றும் சரியான விளக்கம் 
D) கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் சரியான விளக்கமல்ல 

18. கூற்று 1: வதன்வமற்கு பருெக்காற்று காலங்களில் வமற்கு வதாைர்ச்சி மலலகளின் வமற்கு சரிவுப் பகுதி 
கனமலைலயப் வபறுகிறது. 
கூற்று 2: மாறாக மகாராஷ்ட்ரா, கர்நாைகா, வதலுங்கானா, ஆந்திரப் பிரவதசம் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் 
வபரும்பகுதிகள் வமற்கு வதாைர்ச்சி மலலகளின் மலைமலறவுப் பகுதி அல்லது காற்று 
வமாதாப்பக்கத்தில் அலமந்திருப்பதால் மிகக்குலறந்த அளவு மலைலயப் வபறுகின்றன. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தெறு 
B) கூற்று 1 தெறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
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D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தெறு 

(குறிப்பு: ததன்ரமற்கு பருவக்காற்று பருவத்தில் ரமற்கு கடற்ககரயில் அகமந்துள்ள மங்களூர் 

280 தச.மீ மகழப்தபாழிகவயும், மகலமகறவுப் பகுதியில் அகமந்துள்ள தபங்களூரு 50 தச.மீ 
மகழப்தபாழிகவயும் தபறுகின்றன.) 

19. ெளிமண்ைலத்தின் உயர் அடுக்குகளில் குறுகிய பகுதிகளில் வெகமாக நகரும் காற்றுகள் __________ 
என்கிவறாம். 
A) பருெக்கால காற்றுகள் 

B) ெளிமண்ைல தாழ்ெழுத்தம் 

C) புயல் 

D) தஜட்காற்றுகள் 

(குறிப்பு: தஜட் காற்ரறாட்ட ரகாட்பாட்டின் படி, உப அயன ரமகல காற்ரறாட்டம் வடதபரும் 
சமதவளிகளிலிருந்து திதபத்திய பீடபூமிகய ரநாக்கி இடம்தபயர்வதால் ததன்ரமற்கு 
பருவக்காற்று உருவாகின்றது.) 

20. கீலை வெட் காற்வறாட்ைங்கள் __________ காலங்களில் வெப்பமண்ைல தாழ்ெழுத்தங்கலள 
உருொக்குகின்றன. 
1. வதன்வமற்கு பருெக்காற்று       2. பின்னலையும் பருெக்காற்று 

3. குளிர்காலம்            4. வகாலைக்காலம் 

A) 1, 2      B) 2, 3        C) 1, 3       D) 3, 4 
21. மான்சூன் என்ற வசால் வமளசிம் என்ற __________ வமாழி வசால்லிலிருந்து வபறப்பட்ைது. 

A) ஆங்கிலம் 

B) இலத்தீன் 

C) அரபு 

D) சமஸ்கிருதம் 

(குறிப்பு: தமளசிம் என்பதன் தபாருள் பருவகாலம் ஆகும்.) 
22. கூற்று 1: பருெகாலம் என்ற வசால் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் அரபு மாலுமிகளால் 

இந்தியப்வபருங்கைல் கைற்கலரப் பகுதிகளில் குறிப்பாக அரபிக்கைலில் பருெங்களுக்வகற்ப மாறி 
வீசும் காற்றுகலள குறிப்பிடுெதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ைது. 
கூற்று 2: இந்தியாவில் பருெக்காற்று, வகாலைக்காலத்தில் வதன்வமற்கு திலசயிலிருந்து ெைகிைக்கு 
வநாக்கியும், குளிர்காலத்தில் ெைகிைக்கு திலசயிலிருந்து வதன்வமற்கு வநாக்கியும் வீசுகிறது. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தெறு 
B) கூற்று 1 தெறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
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D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தெறு 

(குறிப்பு: பருவக்காலக் காற்றுகள் எளிதில் புரிந்துக்தகாள்ள இயலாத ஒரு சிக்கலான நிகழ்வு 
ஆகும்.) 

23. __________ வகாட்பாட்டின்படி, சூரியனின் நிலலக்கு ஏற்ப பருெகாலம் இைப்வபயர்ொகும். 
A) சூரியக் வகாட்பாடு 

B) பருெகாலக் வகாட்பாடு 

C) இயங்குக் ரகாட்பாடு 

D) இலை அயனக் குவி மண்ைலக் வகாட்பாடு 

(குறிப்பு: வளி அழுத்த மண்டலங்களால் பருவக்காற்றுகள் உருவாகின்றன.) 
24. சரியானக் கூற்லறத் வதர்ந்வதடு. (வதன்வமற்கு பருெக்காற்று உருொகும் விதம்) 

1. ெைவகாள உச்ச வகாலையில் சூரியனின் வசங்குத்துக் கதிர் கைக வரலகயின் மீது விழுகின்றது. 
2. இதனால் அலனத்து ெளி அழுத்த மற்றும் காற்று மண்ைலங்கள் ெைக்கு வநாக்கி இைம்வபயர்கின்றன. 
3. இச்சமயத்தில் இலை அயனக் குவி மண்ைலமும் (ITCZ) ெைக்கு வநாக்கி நகர்ெதால் இந்தியாவின் 
வபரும்பகுதி ெைகிைக்கு வியாபாரக் காற்றின் ஆதிக்கத்திற்கு உள்ளாகின்றன. 
4. இக்காற்று பூத்தியவரலகலய கைக்கும் வபாது புவி சுைற்சியால் ஏற்படும் விலசயின் காரணமாக 
வதன்வமற்கு வநாக்கி வீசுகிறது. 
5. இக்காற்று வதன்வமற்கிலிருந்து வீசுெதால் வதன்வமற்கு பருெக்காற்றாக மாறுகிறது. 
A) அலனத்தும் சரி 

B) 1, 2, 4 சரி 

C) 2, 3, 4 சரி 

D) 1, 2, 5 சரி 

(குறிப்பு:  
 இகட அயனக் குவி மண்டலமும் (ITCZ) வடக்கு ரநாக்கி நகர்வதால் இந்தியாவின் 

தபரும்பகுதி ததன்கிழக்கு வியாபாரக் காற்றின் ஆதிக்கத்திற்கு உள்ளாகின்றன. 
 இக்காற்று பூத்தியரரகககய கடக்கும் ரபாது புவி சுழற்சியால் ஏற்படும் விகசயின் 

காரணமாக வடகிழக்கு ரநாக்கி வீசுகிறது.) 
25. குளிர்பருெத்தில் ெளியழுத்த மற்றும் காற்றுமண்ைலங்கள் __________ வநாக்கி நகர்ெதன் மூலம் 

ெைகிைக்கு பருெக்காற்று உருொகின்றது. 
A) கிைக்கு 

B) வமற்கு 

C) ெைக்கு 

D) ததற்கு 
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(குறிப்பு: பருவங்களுக்ரகற்றவாறு தங்களது திகசககள மாற்றிக்தகாண்டு வீசும் ரகாள் 
காற்றுககளப் பருவக்காற்று என்கிரறாம்.) 

26. ___________ பூமியிவலவய ெறண்ை பகுதியாகும். 
A) சகாரா பாலலெனம் 

B) தார்ப் பாலலெனம் 

C) அடகாமா பாகலவனம் 

D) வகாபி பாலலெனம் 

27. ொனிலல நிபுணர்கள் இந்திய காலநிலலயில் __________ பருெங்கலள அலையாளம் 
கண்டுள்ளனர். 

A) 2       B) 3       C) 4      D) 5 
(குறிப்பு: நான்கு பருவங்கள் 

 குளிர்காலம் 

 ரகாகடக்காலம் 

 ததன்ரமற்கு பருவக்காற்று காலம் அல்லது மகழக்காலம் 

 வடகிழக்கு பருவக் காற்று காலம்) 

28. தெறான இலணலயத் வதர்ந்வதடு. 
A) குளிர்காலம்: ெனெரி முதல் பிப்ரெரி ெலர 

B) வகாலைக் காலம்: மார்ச் முதல் வம ெலர 

C) மலைக்காலம்: ஜூன் முதல் வசப்ைம்பர் ெலர 

D) வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலம்: தசப்டம்பர் முதல் ஜனவரி வகர 

(குறிப்பு: வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலம்: அக்ரடாபர் முதல் டிசம்பர் வகர) 

29. சரியானக் கூற்லறத் வதர்ந்வதடு. 

1. குளிர்காலத்தில் சூரியனின் வசங்குத்துக் கதிர்கள் இந்தியாவிலிருந்து வெகு வதாலலவிலுள்ள 
மகரவரலகயின் மீது வசங்குத்தாக விழுகிறது. 
2. இதனால் இந்திய பகுதி சாய்ொன சூரியக் கதிர்கலள வபறுகிறது. இதுவெ குலறந்த வெப்பத்திற்கு 
காரணமாக உள்ளது. 
A) இரண்டும் சரி 

B) 1 மட்டும் சரி 

C) 2 மட்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 
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(குறிப்பு: ததளிவான வானம், சிறந்த வானிகல, தமன்கமயான வடக்கு காற்றுகள், குகறந்த 
ஈரப்பதம் மற்றும் மிகுந்த தினசரி பகல்ரநர தவப்ப ரவறுபாடுகள் ஆகியன குளிர் பருவத்தின் 
குணாதிசயங்கள்.) 

30. குளிர்காலத்தில் ெை இந்தியாவில் ஓர் உயர் அழுத்தம் உருொகி காற்று ___________ லிருந்து சிந்து-

கங்லக பள்ளத்தாக்குகள் ெழியாக வீசுகிறது. 
A) ெைக்கு 

B) வடரமற்கு 

C) ெைகிைக்கு 

D) வதன்கிைக்கு 

(குறிப்பு: இக்காலத்தில், ததன்னிந்தியாவில் காற்றின் திகசயானது கிழக்கிலிருந்து ரமற்காக 
உள்ளது.) 

31. கூற்று 1. குளிர்காலத்தில் சராசரி வெப்பநிலலயானது ெைக்கிலிருந்து வதற்வக அதிகரிக்கிறது. 
கூற்று 2: நாட்டின் ெைவமற்குப் பகுதியில் ெைக்கு வநாக்கி வசல்லும் வபாது வெப்பம் கணிசமாக 
குலறகிறது. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தெறு 
B) கூற்று 1 தெறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தெறு 

(குறிப்பு: குளிர்காலத்தில், ஒரு நாளின் குகறந்தபட்ச சராசரி தவப்பநிகலயானது 
ததன்னிந்தியாவில் 22 °C லிருந்து வடக்கு சமதவளிகளில் 10 °C ஆகவும் பஞ்சாப் சமதவளியில் 

6°C ஆகவும் உள்ளது.) 
32. குளிர்காலப் பருெத்தில் கீழ்க்கண்ை எந்த பகுதிகள் மலைலயப் வபறுகின்றன? 

1. வமற்கு இமயமலல       2. தமிழ்நாடு 

3. வகரளா          4. மத்தியப் பிரவதசம் 

A) அலனத்தும்      B) 1, 2, 3      C) 2, 3, 4       D) 1, 3, 4 

(குறிப்பு: குளிர்காலத்தில் மத்தியத் தகரக்கடல் பகுதியில் உருவாகும் ரமற்கத்திய இகடயூறுடன் 
தாழ்வழுத்தங்கள் வட இந்தியாவில் மகழகயத் தருகின்றன. இக்காற்கற  இந்தியாவிற்கு 
தகாண்டுவருவதில் தஜட் காற்ரறாட்டம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.) 

33. கூற்று 1: வெட் காற்வறாட்ைத்தின் மூலம் உருொகும் காற்றானது பஞ்சாப், ஹரியானா, இமாச்சலப் 
பிரவதசத்தில் மலைப்வபாழிலெயும், ெம்மு காஷ்மீரின் மலலப்பகுதிகளில் பனிப்வபாழிலெயும் 
தருகிறது. 
கூற்று 2: இம்மலை குளிர்கால வகாதுலம பயிரிைலுக்கு மிகவும் பயனளிக்கிறது. 
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A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தெறு 
B) கூற்று 1 தெறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தெறு 

34. முன் பருெக்காற்றுக் காலம் குறித்தக் கூற்றுகளில் தெறானலதத் வதர்ந்வதடு. 
A) இப்பருெத்தில் சூரியனின் வசங்குத்துக் கதிர்கள் இந்திய தீபகற்பத்தின் மீது விழுகிறது. 
B) இப்பருவத்தில் தவப்பநிகல வடக்கிலிருந்து ததற்கு ரநாக்கி அதிகரிக்கிறது. 
C) வகாலைக்காலத்தின் முற்பகுதியில் நாடு முழுெதும் வெப்பமான ெறண்ை ொனிலல நிலவுகிறது. 
D) வகாலைக்காலத்தின் மத்தியிலும், இறுதியிலும் நிலப்பகுதி இடியுைன் கூடிய ஆலங்கட்டி மலையின் 
ஆதிக்கத்திற்கு உட்படுகிறது. 
(குறிப்பு:  ரகாகடக்காலம் முன் பருவக்காற்றுக் காலம் எனவும் அகழக்கப்படுகிறது. இப்பருவத்தில் 
தவப்பநிகல ததற்கிலிருந்து வடக்கு ரநாக்கி அதிகரிக்கிறது.) 

35. ஏப்ரல் மாதத்தில் வதன் இந்திய உட்பகுதிகளில் தின சராசரி வெப்பநிலல __________ ஆகப் 
பதிொகிறது. 
A) 20°C-30°C 
B) 30°C-35°C 
C) 30°C-40°C 
D) 40°C-50°C 
(குறிப்பு: ஏப்ரல் மாதத்தில் மத்திய இந்திய நிலப்பகுதியின் பல பகுதிகளில் பகல் ரநர உச்ச 
தவப்பநிகல 40 °C ஆக உள்ளது.) 

36. சரியானக் கூற்லறத் வதர்ந்வதடு. 

1. வகாலைக்காலப் பருெத்தில் குெராத், ெைக்கு மகாராஷ்டிரா, ராெஸ்தான் மற்றும் ெைக்கு மத்தியப் 
பிரவதசத்தில் பல இைங்கள் அதிக பகல் வநர வெப்பத்லதயும், குலறந்த இரவு வநர வெப்பத்லதயும் 
வகாண்டுள்ளது. 
2. ெளிமண்ைல அழுத்த நிலலயின் வெறுபாட்ைால் அரபிக்கைல் மற்றும் ெங்கக்கைல் பகுதிகளில் 
காற்றானது வதன்வமற்கிலிருந்து ெைகிைக்கு வநாக்கி வீசுகிறது. 
3. இக்காற்றுகள் வம மாதத்தில் வமற்கு கைற்கலர பகுதிகளுக்கு முன்பருெ கால மலைலயத் 
தருகின்றன. 
A) அகனத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 2, 3 சரி 

D) 1, 3 சரி 
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37. ‘மாஞ்சாரல்’ என்ற இடியுைன் கூடிய மலை எந்த பகுதிகளுைன் வதாைர்புலையது? 
1. வகரளா         2. கர்நாைகா        

3. ஆந்திரா       4. தமிழ்நாடு 

A) 1, 2       B) 2, 3      C) 3, 4      D) 1, 4 
(குறிப்பு: மாஞ்சாரல் மகழ ரகரளா, கர்நாடகா பகுதிகளில் விகளயும் ‘மாங்காய்கள்’ விகரவில் 
முதிர்வதற்கு உதவுகிறது.) 

38. கால்லபசாகி தலக்காற்று எந்தப் பகுதிகளுக்கு குறுகியக் கால மலைலயத் தருகிறது? 

1. பீகார்         2. பஞ்சாப்      

3. வமற்குெங்கம்       4. அசாம் 

A) அலனத்தும்      B) 1, 2, 3     C) 1, 3, 4       D) 2, 3, 4 

(குறிப்பு: ஏபரல் மற்றும் ரம மாதங்களில் வடரமற்கு திகசயிலிருந்து வீசும் தலக்காற்று நார்தவஸ்டர் 
அல்லது கால்கபசாகி என்று அகழக்கப்படுகிறது.) 

39. வதன்வமற்கு பருெக்காற்று வபாதுொக ________ மாதத்தின் முதல் ொரத்தில் இந்தியாவின் 
வதன்பகுதியில் வதாைங்குகிறது. 
A) ஏப்ரல் 

B) வம 

C) ஜூன் 

D) ஜூலல 

(குறிப்பு: ததன்ரமற்கு பருவக்காற்று தகாங்கணக் கடற்ககர பகுதிக்கு ஜுன் இரண்டாவது 
வாரத்திலும் ஜூகல 15 இல் அகனத்து இந்தியப் பகுதிகளுக்கும் முன்ரனறுகிறது.) 

40. உலகளாவிய காலநிலல நிகழ்ொன "எல்நிவனா” ____________ காலத்தில் மிகப்வபரிய தாக்கத்லத 
ஏற்படுத்துகிறது. 
A) ெைகிைக்கு பருெக்காற்று 

B) ததன்ரமற்கு பருவக்காற்று 

C) வகாலைக்காலம் 

D) குளிர்காலம் 

41. வதன்வமற்கு பருெக்காற்று வதாைங்குெதற்கு முன் ெை இந்தியாவின் வெப்பநிலலயானது 

___________ ெலர உயருகிறது. 
A) 36°C        B) 42°C         C) 46°C      D) 48°C 
(குறிப்பு: ததன்ரமற்கு பருவக்காற்று இந்தியாவின் தவப்பநிகலகய தபருமளவில் குகறக்கிறது.) 

42. வதன்வமற்கு பருெக் காற்றின் இடி மற்றும் மின்னலுைன் கூடிய துெக்கம் (வதன் இந்தியாவில்) 

___________ எனப்படுகிறது. 
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A) வதன்வமற்கு வெடிப்பு 

B) ெைகிைக்கு வெடிப்பு 

C) பருவமகழ தவடிப்பு 

D) மலைக்கால வெடிப்பு 

(குறிப்பு: ததன்ரமற்கு பருவக்காற்று இந்தியாவின் ததன் முகனகய அகடயும்தபாழுது இரண்டு 
கிகளகளாக பிரிகிறது. இதன் ஒரு கிகள அரபிக்கடல் வழியாகவும் மற்தறாரு கிகள வங்காள 
விரிகுடா வழியாகவும் வீசுகிறது.) 

43. வதன்வமற்கு பருெக் காற்று குறித்தக் கூற்றுகளில் தெறானலத வதர்ந்வதடு. 

1. வதன்வமற்கு பருெக்காற்றின் அரபிக்கைல் கிலள வமற்கு வதாைர்ச்சி மலலயின் வமற்குச் சரிவுகளில் 
வமாதி பலத்த மலைப் வபாழிலெத் தருகிறது. 
2. அரபிக்கைல் கிலளயானது ெைக்கு வநாக்கி நகர்ந்து இமயமலலயால் தடுக்கப்பட்டு ெை இந்தியா 
முழுெதும் கனமலைலயத் வதாற்றுவிக்கிறது. 
3. ஆரெல்லி மலலத்வதாைர் அரபிக்கைல் கிலளக் காற்று வீசும் திலசக்கு இலணயாக 
அலமந்துள்ளதால் இராெஸ்தான் மற்றும் ெைஇந்தியாவின் வமற்கு பகுதிக்கு மலைப்வபாழிலெ 
தருெதில்லல. 
A) 1 மட்டும் தெறு 

B) 2 மட்டும் தெறு 

C) 1, 3 தெறு 

D) எதுவுமில்கல 

(குறிப்பு: தமிழ்நாடு மகல மகறவுப் பகுதியில் அகமந்துள்ளதால் ததன்ரமற்கு பருவக்காற்றில் 
குகறவான மகழகயப் தபறுகிறது.) 

44. வதன்வமற்கு பருெக் காற்றின் ெங்காள விரிகுைா கிலள ___________ குன்றுகளால் தடுக்கப்பட்டு 
வமகாலயாவில் உள்ள வமௌசின்ராமில் மிகக் கனமலைலயத் தருகிறது. 
1. ஆரெல்லி           2. விந்திய சாத்பூரா மலலகள்      3. காசி 

4. வகாரா          5. வெயந்தியா 

A) அலனத்தும்       B) 1, 2, 4       C) 2, 3, 4        D) 3, 4, 5 

(குறிப்பு: வங்காள விரிகுடா கிகள, வடகிழக்கு இந்தியா மற்றும் மியான்மகர ரநாக்கி வீசுகின்றது. 
இக்காற்று கிழக்கிலிருந்து ரமற்கு ரநாக்கி நகரும் ரபாது மகழப்தபாழிவின் அளவு குகறந்து  
தசல்கிறது.) 

45. இந்தியாவின் ஒட்டுவமாத்த மலைப்வபாழிவில் __________ சதவீத மலைப்வபாழிொனது வதன்வமற்கு 
பருெக்காற்று காலத்தில் கிலைக்கிறது. 
A) 25%       B) 35%       C) 50%      D) 75% 
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46. ெைகிைக்கு பருெக்காற்றுக் காலம் குறித்த கூற்றுகளில் சரியானலத வதர்ந்வதடு. 

1. வசப்ைம்பர் மாத இறுதியில் அழுத்த மண்ைலமானது புவியில் வதற்கு வநாக்கி நகர ஆரம்பிப்பதால் 
வதன்வமற்கு பருெக்காற்று பின்னலையும் பருெக்காற்றாக நிலப்பகுதியிலிருந்து ெங்காள விரிகுைா 
வநாக்கி வீசுகிறது. 
2. பூமி சுைல்ெதால் ஏற்படும் விலசயின் (வகாரியாலிஸ் விலச) காரணமாக காற்றின் திலச மாற்றப்பட்டு 
ெைகிைக்கிலிருந்து வீசுகிறது. 
3. இப்பருெக்காலம் இந்திய துலணக்கண்ை பகுதியில் ெை கீலைக் காற்றுத் வதாகுதி வதான்றுெதற்கு 
காரணமாக உள்ளது எனலாம். 
A) அகனத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 2, 3 சரி 

D) 1, 3 சரி 
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47. ெைகிைக்கு பருெக்காற்றின் வமாத்த மலைப்வபாழிவில், வகரளா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு மற்றும் வதன் 

கர்நாைகாவின் உட்பகுதிகள் _____________ சதவீத மலைலயப் வபறுகின்றன. 
A) 25%       B) 30%      C) 35%      D) 40% 
(குறிப்பு: வங்கக்கடலில் உருவாகும் புயலால் தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளும் ஆந்திரா மற்றும் 
கர்நாடகாவின் சில பகுதிகளும் மகழகயப் தபறுகின்றன.) 

48. இந்தியாவின் ெைவமற்கு பகுதியின் சராசரி வெப்ப நிலலயானது அக்வைாபர் மாதத்தில் 

___________இல் இருந்து நெம்பர் மாதத்தில் __________ ஆக குலறந்தது. 
A) 27°C, 17°C 
B) 28°C, 17°C 
C) 38°C, 28°C 
D) 48°C, 38°C 
(குறிப்பு: பின்னகடயும் பருவக்காற்றுக் காலத்தில் நாடு முழுவதும் பகல் ரநர தவப்பநிகல 
வீழ்ச்சியகடகிறது.) 

49. உலகில் மிக அதிக அளவு மலைப்வபறும் பகுதியான வமௌசின்ராம் ___________ல் அலமந்துள்ளது. 
A) அஸ்ஸாம் 
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B) மணிப்பூர் 

C) பீகார் 

D) ரமகாலயா 

(குறிப்பு: தமளசின்ராம் 1141 தச.மீ அளவு மகழகய தபறுகிறது.) 
50. இந்தியாவின் ஆண்டு சராசரி மலையளவு 

A) 90 வச.மீ 

B) 110 வச.மீ 

C) 118 தச.மீ 

D) 124 வச.மீ 

51. தெறான இலணலயத் வதர்ந்வதடு. (ஆண்டு மலைப்வபாழிவு அளவு - நிலப்பரப்பு சதவீதம்) 

A) 125 - 200 வச.மீ மலைப்வபாழிவு - 21 சதவீத பரப்பு 

B) 75 – 125 வச.மீ மலைப்வபாழிவு - 37 சதவீத நிலப்பரப்பு 

C) 35 - 75 வச.மீ மலைப்வபாழிவு - 24 சதவீத நிலப்பரப்பு 

D) 35 தச.மீ க்கும் குகறவான மகழப்தபாழிவு - 17 சதவீத நிலப்பரப்பு 

(குறிப்பு: 35 தச.மீ க்கும் குகறவான மகழப்தபாழிவு - 7 சதவீத நிலப்பரப்பு, 200 தச.மீ க்கும் 
அதிகமான மகழப்தபாழிவு - 11 சதவீத பரப்பளவு.) 

52. கீழ்க்கண்ைெற்றுள் 200 வச.மீட்ைருக்கும் அதிகமான மலைப்வபாழிலெ வபறும் பகுதிகள் எலெ? 

1. வமற்கு கைற்கலர         2. அசாம்      

3.  வமகாலயாவின் வதன்பகுதி 4. திரிபுரா              

5. நாகலாந்து        6. அருணாச்சலப் பிரவதசம் 

A) அகனத்தும்     

B) 2, 3, 4, 5 
C) 1, 2, 4, 5, 6 
D) 2, 4, 5, 6 

53. கீழ்க்கண்ைெற்றுள் 100 வச.மீட்ைருக்கும் குலறொன மலைப்வபாழிலெ வபறும் பகுதிகள் எலெ? 
1. ராெஸ்தான் மாநிலம் முழுெதும்       

2. பஞ்சாப், ஹரியானா, உத்திரப் பிரவதச மாநிலத்தின் வமற்கு மற்றும் வதன்வமற்கு பகுதிகள் 

3. மத்தியப் பிரவதசத்தின் வமற்கு பகுதி  
4. வமற்கு வதாைர்ச்சி மலலயின் கிைக்கு பகுதி 

5. தக்காணப் பீைபூமி 

A) அகனத்தும்      B) 2, 3, 4       C) 1, 3, 4, 5       D) 1, 4, 5 
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(குறிப்பு: தமிழக கடற்ககரயின் ஒரு குறுகியப் பகுதியும் 100 தச.மீட்டருக்கும் குகறவான 
மகழப்தபாழிகவ தபறுகின்றன. 

54. கீழ்க்கண்ைெற்றுள் இயற்லகத் தாெரங்களின் பரெல் மற்றும் ெளர்ச்சிலயக் கட்டுப்படுத்துபலெ எலெ? 

1. காலநிலல        2. மண் ெலககள் 

3. மலைப்வபாழிவு        4. நிலத்வதாற்றங்கள் 

5. சூரிய ஒளி 

A) அலனத்தும்       B) 1, 2, 3, 4      C) 2, 3, 4       D) 1, 3, 4, 5 

(குறிப்பு: இயற்ககத் தாவரம் என்பது ரநரடியாகரவா மகறமுகமாகரவா மனித உதவியில்லாமல் 
இயற்ககயாக வளர்ந்துள்ள தாவர இனத்கத குறிக்கிறது.) 

55. ஆண்டு மலைப்வபாழிவு 200 வச.மீட்ைருக்கு வமலும் ஆண்டு வெப்பநிலல 22 °C க்கு அதிகமாகவும், 
சராசரி ஆண்டு ஈரப்பதம் 70 சதவீதத்திற்கு வமலும் உள்ள பகுதிகளில் ___________ ெலகக் காடுகள் 
காணப்படுகின்றன. 
A) அயனமண்டல பசுகம மாறாக் காடுகள் 

B) அயன மண்ைல இலலயுதிர்க் காடுகள் 

C) அயனமண்ைல ெறண்ைக் காடுகள் 

D) மலலக் காடுகள் 

(குறிப்பு: ரகரளா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, அந்தமான் நிக்ரகாபர் தீவுகள், அசாம், ரமற்குவங்கம், 
நாகலாந்து, திரிபுரா, மிரசாரம், மணிப்பூர் மற்றும் ரமகாலயா ஆகிய பகுதிகளில் இவ்வககக் 
காடுகள் காணப்படுகின்றன.) 

56. அயனமண்ைல இலலயுதிர்க் காடுகள் ___________ ஆண்டு சராசரி மலைப்வபாழிவு அளவுள்ள 
பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. 
A) 100 வச.மீட்ைருக்கும் குலறொக 

B) 50 வச.மீ முதல் 100 வச.மீ ெலர 

C) 100 தச.மீ முதல் 200 தச.மீ வகர 

D) 50 வச.மீ முதல் 150 வச.மீ ெலர 

(குறிப்பு: அயனமண்டல இகலயுதிர்க்காடுகளில் உள்ள மரங்கள் வசந்த காலத்திலும் 
ரகாகடக்காலத்தின் முற்பகுதியிலும் வறட்சியின் காரணமாக இகலககள உதிர்த்து விடுகின்றன. 
எனரவ இக்காடுகள் இகலயுதிர்க்காடுகள் என அகழக்கப்படுகின்றன.) 

57. அயன மண்ைல இலலயுதிர்க் காடுகளில் காணப்படும் மரங்கள் எலெ? 

1. வதக்கு         2. சால்         3. சந்தனமரம் 

4. வராஸ் மரம்        5. குசம்         6. மாகு 

A) அகனத்தும்      B) 1, 2, 4       C) 1, 2, 5, 6        D) 1, 2, 4, 5 
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(குறிப்பு: ரதக்கு மற்றும் சால் ஆகியகவ அயன மண்டல இகலயுதிர்க் காடுகளில் காணப்படும் 
முக்கிய மரங்களாகும். இகதத்தவிர பாலாங், ஆம்லா, மூங்கில், சிசம் மற்றும் படாக் ரபான்ற 
தபாருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மரங்களாகும்.) 

58. அயன மண்ைல இலலயுதிர்க் காடுகள் காணப்படும் இைங்களில் தெறானது எது? 
A) பஞ்சாப்  

B) ஜம்மு & காஷ்மீர் 

C) சதீஸ்கர் 

D) மத்தியப்பிரவதசம் 

(குறிப்பு: இமயமகலக்கு அருகில் அகமந்துள்ள பஞ்சாப் முதல் அசாம் வகரயிலான பகுதிகள், வட 
சமதவளிகள், பஞ்சாப், ஹரியானா, ஆந்திரா, பீகார், ரமற்குவங்கம், மத்திய இந்தியா, ஜார்கண்ட், 
மத்தியப்பிரரதசம், சதீஸ்கர், ததன் இந்தியா, மகாராஷ்ட்ரா, கர்நாடகா, ததலுங்கானா, 
ஆந்திரப்பிரரதசம், ரகரளா, தமிழ்நாடு ரபான்ற பகுதிகளில் இக்காடுகள் காணப்படுகின்றன.) 

59. ஆண்டு மலைப்வபாழிவு _____________ ெலர உள்ள பகுதிகளில் அயனமண்ைல ெறண்ை காடுகள் 
காணப்படுகின்றன. 
A) 100 வச.மீட்ைருக்கும் குலறொக 
B) 50 தச.மீ முதல் 100 தச.மீ வகர 
C) 100 வச.மீ முதல் 200 வச.மீ ெலர 
D) 50 வச.மீ முதல் 150 வச.மீ ெலர 

(குறிப்பு: அயனமண்டல வறண்ட காடுகள் ஒரு இகடநிகல வககக் காடாகும்.) 
60. கீழ்க்கண்ைெற்றுள் அயனமண்ைல ெறண்ை காடுகளில் காணப்படும் மரங்கள் எலெ? 

1. இலுப்லப        2. ஆலமரம்          3. ஆொராம் பூ மரம் 

4. பலா          5. மஞ்சக் கைம்பு       6. கருவெலம் 

7. மூங்கில் 

A) அகனத்தும்      B) 2, 3, 5, 6       C) 1, 2, 4, 7       D) 2, 4, 5, 7 

(குறிப்பு: கிழக்கு இராஜஸ்தான், ஹரியானா, பஞ்சாப், உத்திரப் பிரரதசத்தின் ரமற்கு பகுதி, மத்திய 
பிரரதசம், மகாராஷ்ட்ராவின் கிழக்குப் பகுதி, ததலுங்கானா, ரமற்கு கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாட்டின் 
கிழக்கு பகுதிகளில் அயனமண்டல வறண்ட காடுகள் காணப்படுகின்றன.) 

61. ஆண்டு சராசரி மலைப்வபாழிவு _________க்கு குலறொக உள்ள பகுதிகளில் பாலலென மற்றும் 
அலரப் பாலலெனத் தாெரங்கள் காணப்படுகின்றன. 
A) 100 வச.மீட்ைருக்கும் குலறொக 
B) 50 தச.மீட்டருக்கும் குகறவாக 
C) 200 வச.மீீ்ட்ைருக்கும் குலறொக 
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D) 150 வச.மீட்ைருக்கும் குலறொக 

(குறிப்பு: பாகலவன மற்றும் அகரப் பாகலவனத் தாவரங்கள் உள்ள காடுகள் "முட்புதர் காடுகள்" 
என்றும் அகழக்கப்படுகிறது. முட்புதர்க்காடுகள் அதிக தவப்பமும் மற்றும் குகறவான ஈரப்பதமும் 
தகாண்ட பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.) 

62. முட்புதர் காடுகளில் காணப்படும் மரங்கள் எலெ? 

1. கருவெலம்      2. சீலம கருவெல மரம்  

3. ஈச்சமரம்          4. மூங்கில் 

A) அலனத்தும்      B) 1, 2, 3       C) 2, 3, 4       D) 1, 3, 4 

(குறிப்பு: பாகலவன மற்றும் அகரப் பாகலவனத் தாவரங்கள் வடரமற்கு இந்தியப் பகுதிகளான 
ரமற்கு இராஜஸ்தான், வடக்கு குஜராத் மற்றும் ததன்ரமற்கு பஞ்சாப் ஆகிய பகுதிகளிலும், 
தக்காண பீயூமியின் கர்நாடகா, மகாராஷ்ட்டிரா மற்றும் ஆந்திரப் பிரரதசத்தின் வறண்ட 
பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றன.) 

63. இந்தியாவின் காலநிலல ___________ ஆக வபயரிைப்பட்டுள்ளது. 
A) அயன மண்ைல ஈரக் காலநிலல 

B) நிலநடுக்வகாட்டுக் காலநிலல 

C) அயனமண்டல பருவக்காற்று காலநிகல 

D) மித அயன மண்ைலக் காலநிலல 

64. உயரம் மற்றும் மலையளவின் அடிப்பலையில் மலலக்காடுகள் எத்தலன ெலகயாக 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன? 

A) 2          B) 3      C) 4        D) 5 
(குறிப்பு: இரண்டு வகக மகலக்காடுகள் 

 கிழக்கு இமயமகலக்காடுகள் 

 ரமற்கு இமயமகலக்காடுகள்) 

65. கிைக்கு இமயமலலக்காடுகள் குறித்த கூற்றுகளில் சரியானலத வதர்ந்வதடு. 

1. ெைகிைக்கு இந்திய மாநிலங்களில் உள்ள கிைக்கு இமயமலலச் சரிவுகளில் இலெ காணப்படுகிறது. 
2. இலெ 200 வச.மீட்ைருக்கும் குலறொன மலைப்வபாழிலெ வபறுகின்றது. 
3. இலெ பசுலமமாறாக் காடுகள் ெலகலயச் சார்ந்தலெ. 
A) அலனத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 1, 3 சரி 

D) 2, 3 சரி 
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(குறிப்பு: கிழக்கு இமயமகலக்காடுகள் 200 தச.மீட்டருக்கும் அதிகமான மகழப்தபாழிகவ 
தபறுகின்றது.) 

66. கிைக்கு இமயமலலக் காடுகளில் காணப்படும் சால், ஓக், லாரஸ், அமுதா, வசஸ்ட்வநட், சின்னமன் 
வபான்ற மரங்கள் __________ உயரமுள்ள பகுதிகளில் காணப்படும். 
A) 600 - 800 மீ 

B) 800 - 1200 மீ 

C) 1200 - 2400 மீ 

D) 2400 - 3600 மீ 

67. வமற்கு இமயமலலக் காடுகளில் __________ மீட்ைர் உயரமுள்ள பகுதிகளில் அலர பாலலென 
தாெரங்களான சிறு புதர் வசடிகள், சிறு மரங்கள் வபான்றலெ ெளருகின்றன. 
A) 500       B) 700       C) 900       D) 1100 
(குறிப்பு: ஜம்மு காஷ்மீர், இமாச்சலப் பிரரதசம், உத்ரகாண்ட் ரபான்ற மாநிலங்களில் மிதமான மகழ 

தபாழிவு உள்ள பகுதிகளில் ரமற்கு இமய மகலக் காடுகள் காணப்படுகின்றன.) 
68. _________ மீட்ைர் உயரம் உள்ள மலலகளில் சிர்லபன் எனப்படும் மரங்கள் அதிகமாகக் 

காணப்படுகின்றன. 
A) 500 - 700 மீ 

B) 700 - 900 மீ 

C) 900 - 1200 மீ 

D) 900 - 1800 மீ 

(குறிப்பு: சால், சீதமால், டாக், ஜாமுன், ஜீஜீபி ஆகியன ரமற்கு இமயமகலக் காடுகளில் காணப்படும் 
இதர முக்கிய மரங்களாகும்.) 

69. __________ மீட்ைர் உயரமுள்ள பகுதிகளில் மித வெப்ப மண்ைல ஊசியிலலக் காடுகள் பரவியுள்ளன. 
A) 1200 - 1600 மீ 

B) 1300 - 1800 மீ 

C) 1800 - 3000 மீ 

D) 2100 - 3500 மீ 

(குறிப்பு: மித தவப்ப மண்டல ஊசியிகலக் காடுகளில் சிர், திரயாதர், நீலகபன், பாப்புலர், பிர்ச் 
மற்றும் எல்டர் ரபான்ற மரங்கள் வளர்கின்றன.) 

70. கிைக்கு இமயமலலக் காடுகளில் காணப்படும் ஓக், பிர்ச், சில்ெர், வபர், லபன், ஸ்புரூஸ், ஜுனிப்பர் 
வபான்ற மரங்கள்__________ உயரமுள்ள பகுதிகளில் காணப்படும். 
A) 600 - 800 மீ 
B) 800 - 1200 மீ 
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C) 1200 - 2400 மீ 
D) 2400 - 3600 மீ 

71. அல்லபன் காடுகள் ___________ மீட்ைருக்கு வமல் உள்ள இமயமலலகளின் உயரமான பகுதிகளில் 
காணப்படுகின்றன. 
A) 1200 மீ 

B) 1600 மீ 

C) 2200 மீ 

D) 2400 மீ 

(குறிப்பு: அல்கபன் காடுகள் ஊசியிகல மரங்ககளக் தகாண்டுள்ளன.) 

72. ஒவர அளவு மலைவபறும் இைங்கலள இலணக்கும் வகாடு ___________ ஆகும். 
A) சமவெப்ப வகாடுகள் 

B) சம மகழக் ரகாடுகள் 

C) சம அழுத்தக் வகாடுகள் 

D) அட்சக் வகாடுகள் 

73. ___________ மலலப்பகுதிகளில் அல்லபன் காடுகள் பரந்த அளவில் உள்ளன. 
A) வமற்கு வதாைர்ச்சி மலல 

B) கிைக்கு வதாைர்ச்சி மலல 

C) கிழக்கு இமயமகலப் பகுதி 

D) வமற்கு இமயமலலப் பகுதி 

(குறிப்பு: ஓக், சில்வர், பிர், கபன் மற்றும் ஜுனிபர் மரங்கள் அல்கபன் காடுகளின் முக்கிய 
மரவகககளாகும்.) 

74. ஓத அலலக் காடுகள் குறித்த கூற்றுகளில் சரியானலத வதர்ந்வதடு. 
1. இக்காடுகள் வைல்ைாக்கள், வபாங்கு முகங்கள் மற்றும் கைற்கழிமுகப் பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. 
2. இலெ ஓதங்களின் ஆதிக்கத்திற்கு உள்ளாெதால் சதுப்புநிலக்காடுகள் மற்றும் வைல்ைா காடுகள் 
எனவும் அலைக்கப்படுகின்றன. 
3. இலெ "மாங்குவராவ் காடுகள்" என்றும் அலைக்கப்படுகின்றன. 
A) அகனத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 2, 3 சரி 

D) 1, 3 சரி 

75. ___________ வைல்ைா பகுதிகளில் உலகில் மிகப்வபரிய சதுப்பு நிலக் காடுகள் உள்ளன. 
A) மகாநதி - வகாதாெரி 
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B) கங்கக – பிரம்மபுத்திரா 

C) கங்லக – மகாநதி 

D) வகாதாெரி – கிருஷ்ணா 

(குறிப்பு: மகாநதி, ரகாதாவரி மற்றும் கிருஷ்ணா நதிகளின் தடல்டா பகுதிகளிலும் ஓதக்காடுகள் 
காணப்படுகின்றன.) 

76. சரியானக் கூற்லறத் வதர்ந்வதடு (கைற்கலரவயாரக் காடுகள்) 

1. கைற்கலரவயாரக் காடுகள் "கைற்கலர காடுகள்" எனவும் அலைக்கப்படுகின்றன. 
2. இங்கு சவுக்கு, பலன மற்றும் வதன்லன ஆகியலெ முதன்லமயானதாகும். 
3. இலெ இந்தியாவின் வமற்கு மற்றும் கிைக்கு இரு கைற்பகுதியின் கலரப்பகுதிகளிலும் 
காணப்படுகின்றன.  
4. வகரளா மற்றும் வகாொ பகுதிகளில் இவ்ெலகக் காடுகள் அதிகமாக உள்ளன. 
A) அகனத்தும் சரி 

B) 1, 2, 4 சரி 

C) 2, 3, 4 சரி 

D) 1, 2, 3 சரி 

77. ஆற்றுங்கலரக் காடுகள் குறித்த கூற்றுகளில் சரியானலதத் வதர்ந்வதடு. 

1. இக்காடுகள் கங்லக, யமுலன நதி பாயும் பகுதிகளில் குறிப்பாக காதர் பகுதிகளில் 
காணப்படுகின்றன. 
2. இது பசுலமயான புதர் தாெரங்கள் மற்றும் புளியமரம் வபான்றெற்றிற்கு வபயர் வபானலெ. 

3. தக்காணப் பகுதிகளிலுள்ள ஆற்றுப்பகுதிகளில் இவ்ெலகத் தாெரங்கள் அதிகம் காணப்படுகின்றன. 
A) அலனத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 2, 3 சரி 

D) 1, 3 சரி 

(குறிப்பு: வட தபறும் சமதவளி பகுதிகளிலுள்ள ஆற்றுப்பகுதிகளில் இவ்வககத் தாவரங்கள் 
அதிகம் காணப்படுகின்றன.) 

78. ொனிலலயியல் ஒரு __________ அறிவியலாகும். 
A) வானிகல  

B) சமூக 

C) அரசியல் 

D) மனித 
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(குறிப்பு: வானிகலயின் பல்ரவறு கூறுககளப் பற்றி, குறிப்பாக வானிகல முன்னறிவிப்பு பற்றிய 
ஒரு அறிவியல் பிரிவு வானிகலயியல் ஆகும்.) 

79.  கூற்று 1: இயற்லக சூழ்நிலல அல்லது காடுகலள ொழிைமாகக் வகாண்டு ொழும் விலங்குகள் ென 
உயிரினங்கள் எனப்படுகின்றன. 
கூற்று 2: ெனஉயிரினங்கள் முதுவகலும்புள்ளலெ, முதுவகலும்பில்லாதலெ என்ற இரு பிரிவுகலள 
உள்ளைக்கியது. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தெறு 
B) கூற்று 1 தெறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தெறு 

(குறிப்பு: 

 முதுதகலும்புள்ளகவ - மீன், இருவாழ்விகள், ஊர்வன, பறகவகள், பாலூட்டிகள். 

 முதுதகலும்பில்லாதகவ - ரதனீ, பட்டாம்பூச்சி, அந்திப்பூச்சி.) 

80. உலகிலுள்ள ெனவிலங்கு உயிரினங்களில் இந்தியாவில் மட்டும் ___________க்கும் வமற்பட்ை 
ெலகயான ென விலங்கு உயிரினங்கள் உள்ளன. 
A) 62512        B) 81251      C) 8258      D) 78652 
(குறிப்பு: உலகில் 1.5 மில்லியன் வன விலங்கு உயிரினங்கள் உள்ளன.) 

81. வபாருத்துக. (இந்தியாவில் காணப்படும் ெனவிலங்குகள் - அெற்றின் ெலககள்) 

1. முதுவகலும்பற்ற உயிரினங்கள்       i) 6500 

2. வமல்லுைலிகள்         ii) 5000 

3. மீன்கள்           iii) 2546 

4. பறலெயினம்        iv) 1228 

5. பாலுட்டிகள்         v) 458 

A)  ii     iii    i    iv    v 
B)  iii     ii     i    v     iv 
C)  v     i     ii     iii     iv 
D)  i      ii     iii      iv     v 

82. தெறான இலணலயத் வதர்ந்வதடு. (இந்தியாவில் காணப்படும் ெனவிலங்குகள் - அெற்றின் ெலககள்) 
A) ஊர்ென ெலககள் – 446 

B) இருவாழ்விகள் – 104 

C) சிறுத்லதகள் – 4 

D) பூச்சி ெலககள் – 60000 

(குறிப்பு: இருவாழ்விகள் - 204 வகக) 
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83. கலலமான் எந்வதந்த மாநிலங்களின் மாநில விலங்காக திகழ்கின்றது? 

1. கர்நாைகா        2. ஆந்திரா 

3. பஞ்சாப்          4. ஹரியானா 

A) அலனத்தும்       B) 1, 2, 3      C) 2, 3, 4      D) 1, 3, 4 

84. நீலகிரி ெலரயாடுகளின் எண்ணிக்லக குலறயக் காரணம்? 

1. வதாைர்ச்சியான வெட்லையாடுதல் 

2. யுகிலிப்ைஸ் சாகுபடி பண்ணுதல் 

3. மண்ணரிப்பு 

4. புலிகளின் எண்ணிக்லக அதிகரித்தல் 

A) அலனத்தும்      B) 1, 2       C) 2, 3       D) 1, 4 

85. இந்திய ெனவிலங்கு ொரியம் __________ ஆண்டு நிறுெப்பட்ைது. 
A) 1948      B) 1950      C) 1951     D) 1952 
(குறிப்பு: இந்திய வனவிலங்கு வாரியம், வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு மற்றும் ரமலாண்கமக் குறித்த 
பரிந்துகரககள அரசாங்கத்திற்கு வழங்க நிறுவப்பட்ட அகமப்பு ஆகும்.) 

86. இந்திய அரசு ென விலங்கு பாதுகாப்புச் சட்ைத்லத இயற்றிய ஆண்டு 

A) 1952        B) 1962      C) 1972     D) 1982 
(குறிப்பு: வனவிலங்குககளப் பாதுகாக்கவும், ரவட்கடயாடுதல், கடத்துதல் மற்றும் சட்டவிரராத 
வணிகம் ஆகியவற்கறக் கட்டுப்படுத்தும் ரநாக்கத்துடனும் வன விலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டம் 
இயற்றப்பட்டது.) 

87. இந்திய ெனவிலங்கின் வசழுலமத் தன்லமலயயும், பன்லமலயயும் பாதுகாக்க _________ வதசிய 
பூங்காக்கள் உருொக்கப்பட்டுள்ளன. 
A) 92        B) 102       C) 108      D) 112 
(குறிப்பு: இந்தியாவில் 515 வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் உள்ளன.) 

88. __________ என்பது நிலம் மற்றும் கைவலார சுற்றுச் சூைலல பாதுகாக்க ஏற்படுத்தப்பட்ை ஒன்று ஆகும். 
A) சரணாலயம் 

B) வதசிய பூங்கா 

C) உயிர்ரகாள தபட்டகம் 

(குறிப்பு: மக்கள் உயிர்க்ரகாள காப்பகத்தின் ஒருங்கிகணந்த அங்கமாகும்.) 
89. இந்திய அரசாங்கம் _________உயிர்க்வகாள காப்பகங்கலள ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

A) 14      B) 15       C) 17       D) 18 

(குறிப்பு: உயிர்க்ரகாள காப்பகங்களின் பணி இயற்கக வாழ்விடத்தின் தபரும் பகுதிககளப் 
பாதுகாத்தல், ஒன்று அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட ரதசிய பூங்காக்ககளப் பாதுகாத்தல் இகவகளின் 
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தபாருளாதார பயன்பாட்டு அண்கமப் பகுதிககளப் பாதுகாத்தல் ரபான்றவற்கற உள்ளடக்கியது 
ஆகும்.) 

90. இந்தியாவில் உள்ள 18 உயிர்க்வகாள காப்பகங்களில் ___________ காப்பகங்கள் யுவனஸ்வகாவின் 
மனித மற்றும் உயிர்க்வகாள காப்பகத் திட்ைத்தின் கீழ் வசயல்படுகின்றன. 
A) 9        B) 10       C) 11      D) 12 
(குறிப்பு: யுதனஸ்ரகாவின் மனித மற்றும் உயிர்க்ரகாள காப்பகத் திட்டத்தின் கீழ் தசயல்படும் 
காப்பகங்கள் : 

மன்னார் வகளகுடா, நந்தா ரதவி, நீலகிரி, நாக்ரரக், பச்மாரி, சிம்லிபால், சுந்தரவனம், 
அகத்தியமகல, தபரிய நிக்ரகாபர், கஞ்சன்ஜங்கா, அமர்கன்டாக்.) 

91. புலிகள் பாதுகாப்பு திட்ைம் __________ ஆண்டு வதாைங்கப்பட்ைது. 
A) 1962        B) 1968       C) 1971      D) 1973 
(குறிப்பு: புலிககள பாதுகாக்கவும் அதன் எண்ணிக்கககய அதிகரிக்கும் ரநாக்கத்ரதாடும் புலிகள் 
பாதுகாப்பகங்கள் ததாடங்கப்பட்டன.) 

92. புலிகள் பாதுகாப்பு திட்ைத்தின் மூலம், புலிகளின் எண்ணிக்லக ____________ சதவீதம் உயர்ந்து 1979 
இல் 3015 ஆக இருந்தது. 
A) 40      B) 50      C) 60      D) 70 
(குறிப்பு: புலிகளின் எண்ணிக்கக உயர்த்தப்பட்டது ரபாலரவ மற்ற பாதிக்கப்பட்ட பாரசிங்க (சதுப்பு 
நில மான்), காண்டாமிருகம், யாகனகள் ரபான்றவற்றின் எண்ணிக்ககயும் கணிசமாக 
உயர்த்தப்பட்டுள்ளன.) 

93. தெறான இலணலயத் வதர்ந்வதடு. (உயிர்க்வகாள காப்பகங்கள் - மாநிலம்) 

A) அச்சனக்மர் அமர்கண்ைாக் - மத்தியப்பிரவதசம், சத்தீஸ்கர் 

B) அகத்தியமலல – வகரளா 

C) திப்ரு வசய்வகாொ – அசாம் 

D) திரகங் திபங் - உத்திரப் பிரரதசம் 

(குறிப்பு: திரகங் திபங் -  அருணாச்சல பிரரதசம்) 

94. கீழ்க்கண்ைெற்றுள் மத்தியப்பிரவதசத்தில் அலமந்துள்ள உயிர்க்வகாள காப்பகங்கள் எலெ? 

1. பச்மாரி        2. சிம்லிபால்  

3. நாக்வரக்       4. பன்னா 

A) அலனத்தும்      B) 1, 2      C) 2, 3      D) 1, 4 

95. வபாருத்துக. (உயிர்க்வகாள காப்பகங்கள் - மாநிலம்) 
1. வபரிய நிக்வகாபர்      i) சிக்கிம் 

2. மன்னார் ெலளகுைா     ii) குெராத் 

3. கட்ச்          iii) தமிழ்நாடு 
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4. கஞ்சன் ெங்கா      iv) அந்தமான் நிக்வகாபார் தீவுகள் 

A)  i     ii     iii     iv     
B)  ii     iii     i    iv 
C)  ii    i     iii     iv 
D)  iv     iii     ii    i 

96. தெறான இலணலயத் வதர்ந்வதடு. (உயிர்க்வகாள காப்பகங்கள் - மாநிலம்) 
A) மானாஸ் – அசாம் 

B) நந்தா வதவி – உத்ரகாண்ட் 

C) நாக்தரக் – குஜராத் 

D) நீலகிரி – தமிழ்நாடு 

(குறிப்பு: நாக்தரக் - ரமகாலயா) 

97. யுவனஸ்வகாவின் உயிர்க்வகாளப் பாதுகாப்பு வபட்ைகத்தின் ஒரு அங்கமாக இல்லாதது 

A) நீலகிரி 

B) அகத்திய மலல 

C) வபரிய நிக்வகாபர் 

D) கட்ச் 

98. கீழ்க்கண்ைெற்றுள் யுவனஸ்வகாவின் உயிர்க்வகாளப் பாதுகாப்பு வபட்ைகத்தின் ஒரு அங்கமாக 
உள்ளலெ எலெ? 

1. மன்னார் ெலளகுைா      2. சிம்லி பால்     3. சுந்தரெனம் 

4. வநாக்வரக்       5. பச்மர்ஹி      6. நந்தாவதவி 

7. அச்சனக்மர் அமர்காண்ைக்          8. நந்தா வதவி 

A) அகனத்தும்    

B) 2, 3, 4, 5 
C) 1, 2, 4, 5, 6 
D) 4, 6, 7, 8 
(குறிப்பு: ரநாக்ரரக் - ரமகாலயா) 

99. தெறான இலணலயத் வதர்ந்வதடு. (உயிர்க்வகாள காப்பகங்கள் - மாநிலம்) 
A) சிம்லிபால் - ஆந்திரா 

B) சுந்தரெனம் – வமற்கு ெங்கம் 

C) குளிர் பாலலெனம் - இமாச்சலப் பிரவதசம் 

D) வசஷாசலம் குன்றுகள் – ஆந்திரா 

(குறிப்பு: சிம்பிபால் – ஒடிசா.) 

100. வபாருத்துக. 
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1. யாலன பாதுகாப்பித் திட்ைம்      i) பாலலென மற்றும் அலரப்பாலலெனத் தாெரங்கள் 

2. உயிர் பன்லமச் சிறப்பு பகுதிகள்      ii) அக்வைாபர், டிசம்பர் 

3. ெைகிைக்குப் பருெக்காற்று       iii) கைற்கலரக் காடுகள் 

4. அயனமண்ைல முட்புதர் காடுகள்      iv) யாலனகள் பாதுகாப்பு 

5. கைவலாரக் காடுகள்        v) இமயமலலகள் 

A)  v    iv     ii    i    iii 
B)  iv     v    ii    i    iii 
C)  v     iii     ii    i    iv 
D)  iv    i    ii    iii   v   
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