
தேர்வு நாள் : 13/04/2017    கலாமின் விதேகள் வாட்சப் குழு 

 

சமூக அறிவியல்  9ம் வகுப்பு பருவம் 1. 

 

 

சமூக அறிவியல்  7ம் வகுப்பு 

1. சங்க காலத்ேிற்குக் பின் ேமிழகத்தே ஆண்டவர்கள்?  
களப்பிரர்கள்  
 

2. பல்லவர்களின் ேதலநகரம்?  
காஞ்சிபுரம்  
 

3. அவனிசிம்மன் என அதழக்கப்படுபவர்?  
சிம்மவிஷ்ணு  
 

4. பிற்கால பல்லவ மரதப தோடங்கியவர்?  
சிம்மவிஷ்ணு  
 

5. சிம்ம விஷ்ணுவின் மகன்?  
மதகந்ேிரவர்மன் (கி.பி.600-630)  
 

6. மதகந்ேிர வர்மன் ேழுவிய மேம்?  
சமணம்  
 

7. மதகந்ேிர வர்மன் யாரால் தசவ சமயத்ேிற்கு மாறினார்?  
அப்பர்  
 

8. தேன்னிந்ேியாவிலிருந்து நாளந்ோவிற்கு தசன்றவர்?  
ேருமபாலர்  
 

9. காஞ்சியில் வாழ்ந்ே வட இந்ேிய புலவர்?  
ேண்டி  
 

10. மாமல்லன், வாோபி தகாண்டான் என அதழக்கப்படுபவர்?  
முேலாம் நரசிம்மவர்மன்  
 

11. ஒற்தறக்கல் ரேம் யார் கட்டியது?  
முேலாம் நரசிம்மவர்மன்  
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12. பல்லவ அரசர்களில் யார் காலத்ேில் யுவான்சுவாங் ேமிழகத்ேிற்கு 
வந்ோர்?  
முேலாம் நரசிம்மவர்மன்  
 

13. இராஜசிம்மன் என அதழக்கப்படுபவர்?  
இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன்  
 

14. காஞ்சி தகலாசநாேர் தகாயிதலக் கட்டியவர்?  
இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன்  
 

15. காஞ்சி தவகுந்ே தபருமாள் தகாவிதல கட்டியவர்?  
இரண்டாம் நந்ேிவர்மன்  
 

16. கதடசி பல்லவ அரசன் அபராஜிேதன தவன்றவர்?  
ஆேித்ேன்  
 

17. பல்லவ நாடு எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டிருந்ேது?  
ராஷ்டிரம்  
 

18. வாரியங்கள் என்பதவ?  
நிர்வாக குழுக்கள்  
 

19. பாரவி எழுேிய நூல்?  
கீோர்ஜூனியம்  
 

20. அவந்ேி சுந்ேரி கோசாரம் நூதல எழுேியவர்?  
ேண்டி  
 

21. சங்கீரணஜாேி என அதழக்கப்பட்டவர்?  
முேலாம் மதகந்ேிரவர்மன்  
 

22. பிற்கால தகாழர்களின் எழுச்சிக்கு அடித்ேளமிட்டவர்?  
விஜயாலய தசாழன்  
 

23. காந்ேளூர் சாதல என அேழக்கப்படும் நகரம்?  
ேிருவனந்ேபுரம்  
 

24. ஆத்துலார் சாதல ஒரு __________  
இலவச மருத்துவமதன  
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25. ேஞ்தச பிரகேஸீ்வரர் ஆலயம் எப்தபாது கட்டப்பட்டது?  
கி.பி.1010  
 

26. மும்முடிச் தசாழன், தஜயங்தகாண்டான் என அதழக்கப்படுபவர்?  
முேலாம் இராசராசன்  
 

27. கங்தக தகாண்ட தசாழபுரம் நிறுவியவர்?  
முேலாம் இராதஜந்ேிரன் 
  

28. பண்டிே தசாழன், கடாரம் தகாண்டான் என அதழக்கப்படுபவர்?  
முேலாம் இராதஜந்ேிரன்  
 

29. முேலாம் குதலாத்துங்க தசாழன் யாருதடய மகன்?  
அம்மங்கா தேவி - தவங்கி இராசராசன்  
 

30. சுங்கம் ேவிர்த்ே தசாழன் யார்?  
முேலாம் குதலாத்துங்கன்  
 

31. உத்ேிர தமரூர் கல்தவட்டு யாருதடய காலத்தே சார்ந்ேது?  
முேலாம் பராந்ேக தசாழன்  
 

32. கி.பி.1001ல் இராஜராஜன் காலத்ேில் யாரால் வரிவிேிப்புப் பணி 
தமற்தகாள்ளப்பட்டது?  
தசனாேிபேி குரவன்  
 

33. ேஞ்தச பிரகேஸீ்வரர் தகாயிலின் அடுக்குகள்?  
13  
 

34. கர்நாடக இதச, பரே நாட்டியம் யார் காலத்தேயது?  
தசாழர்கள்  
 

35. எம்மண்டலமும் தகாண்டருளிய சுந்ேர பாண்டியன், தபான் தவய்ந்ே 
தபருமாள்? 
முேலாம் சதடயவர்மன் சுந்ேரபாண்டியன்  
 

36. ேகால்லம் ேகாண்ட பாண்டியன் யார்?  
முேலாம் மாறவர்மன் குலதசகர பாண்டியன்  
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37. உலக பாரம்பரிய ேினம்?  
ஏப்ரல் - 18  
 

38. பூமி புத்ேிரர்கள் யார்?  
தவளாண் தோழில் தசய்பவர்கள்  
 

39. தசயூர் முருகன் உலா, இரத்ேினகிரி உலா எழுேியவர்?  
ஸ்ரீ கவிராயர்  
 

40. சித்ேன்னவாசல் குதடவதர ஓவியங்கள் எந்ே அரசன் காலத்தே 
தசர்ந்ேது?  
ஸ்ரீ மாறன் ஸ்ரீவல்லபன்  
 

41. தமழுகு படிவ வளர்ப்பு முதற யார் காலத்தே தசர்ந்ேது?  
தசாழர்கள்  
 

42. மதுதர தகாண்டான் யார்?  
முேலாம் பராந்ேகன்  
 

43. அரசியல் நிர்ணயசதப அதமக்கப்பட்ட ஆண்டு?  
1946  
 

44. டாக்டர் சச்சிோனந்ே சின்கா ேதலதமயில் அரசியல் நிர்ணய சதப 
கூட்டம் நதடதபற்ற ஆண்டு?  
1946 டிசம்பர் 9  
 

45. அரசியலதமப்பின் சிற்பி?  
டாக்டர் பி.ஆர்.அம்தபத்கர்  
 

46. அரசியலதமப்பு சட்ட வதரவுக் குழுவின் ேதலவர்?  
டாக்டர் பி.ஆர்.அம்தபத்கர்  
 

47. 1947 ஆகஸ்ட் 29ல் அரசியலதமப்பு சட்டமியற்றும் தபாறுப்பு யாரிடம் 
வழங்கப்பட்டது?  
டாக்டர் பி.ஆர்.அம்தபத்கர்  
 

48. அரசியலதமப்பு நிர்ணயசதப கதடசியாக கூடிய ஆண்டு?  
1950 சனவரி 24  
 

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                            http://kalviamuthu.blogspot.com                         கல்வி அமுது    



தேர்வு நாள் : 13/04/2017    கலாமின் விதேகள் வாட்சப் குழு 

 

சமூக அறிவியல்  9ம் வகுப்பு பருவம் 1. 

 

49. அரசியலதமப்பு சட்டம் இயற்றும் பணி நதடதபற்ற நாள்கள்?  
2 ஆண்டுகள், 11 மாேங்கள், 18 நாட்கள், 11 ேிட்டமிட்ட கூட்டங்களில் 
கலந்துதரயாட 114 நாட்கள்  
 

50. பூரண சுயராஜ்யம் தகாண்டாடப்பட்ட ஆண்டு? நாள்?  
1930 சனவரி 26  
 

51. இந்ேிய அரசியலதமப்பு சட்டத்ேின் அட்டவதணகள்? பாகங்கள்? 
சரத்துகள்?  
22 பாகங்கள், 12 அட்டவதரகள், 449 சரத்துக்கள்  
 

52. சட்ட அறிமுகதம இந்ேிய அரசியலதமப்பு சட்டத்ேின் __________ ஆகும்  
முகப்புதர  
 

53. அரசியல் அதமப்பு சட்டத்ேின் படி உயர் அேிகாரம் பதடத்ேவர்கள்?  
மக்கள்  
 

54. அரசின் நிர்வாக குழு, சட்டமன்ற நடவடிக்தகளுக்கு __________ 
தபாறுப்பாகும்  
பாராளுமன்றம்  
 

55. அடிப்பதம உரிதமகள் தமாத்ேம்?  
ஆறு  
 

56. சட்டம் இயற்றும் தபாதும்,நதடமுதற படுத்தும் தபாதும் __________ ஐ 
பின்பற்ற தவண்டும்  
அரசு தநறிமுதற தகாட்பாடு  
 

57. அரசு தநறிமுதற தகாட்பாட்டின் முக்கிய தநாக்கம்?  
மக்கள் நலதனப் பாதுகாப்பது  
 

58. அரசு தநறிமுதற தகாட்பாட்டின் வதககள்?  
நான்கு  
 

59. அடிப்பதட கடதமகள் எத்ேதன?  
11  
 

60. 11வது கடதம?  
6 - 14 வயது வதர கட்டாய கல்வி  
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61. இஸ்லாம் சமயத்தே தோற்றுவித்ேவர்?  
முகமது நபி  
 

62. இஸ்லாமிய தமற்கு, கிழக்கு நாடுகளில் ஒரு உலக மேமாக வளரச் 
தசய்ேவர்கள்?  
துருக்கி  
 

63. முகமது பின் காசிதம சிந்து மீது பதடதயடுக்க அனுமேித்ே ஈராக் 
ஆளுநர்?  
அல்ஹஜாஜ்  
 

64. சிந்து மன்னன் யார்?  
ோகீர்  
 

65. சிந்து பதடதயடுப்பு நதடதபற்ற ஆண்டு?  
கி.பி.712  
 

66. ேங்கநகரம் என அதழக்கப்படுவது?  
முல்ோன் 
  

67. முகமது பின் காசிதம பேவியிலிருந்து நீக்கியவர்?  
சுதலமான் கலிபா  
 

68. பாக்ோத் நகரின் ேதலதம மருத்துவராக இருந்ேவர்?  
ோணா  
 

69. மானகா யாருதடய தநாதய குணப்படுத்ேியவர்?  
ஹாருன்-அல்-ரஷித்  
 

70. முகமது கஜினி இந்ேியாவின் மீது பதடதயடுத்ே ஆண்டு?  
கி.பி.1000  
 

71. சாஹி மரதப சார்ந்ேவர்?  
தஜயபாலர்  
 

72. தசாமநாேபுர பதடதயடுப்பு நதடதபற்ற ஆண்டு?  
கி.பி.1025  
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73. முகமது கஜினியின் 17 பதடதயடுப்புகதள விவரித்ேவர்?  
சர் தஹன்றி எலியட் 
  

74. பிர்தேௌசி, அல்பருனி யாருதடய அதவயில் இருந்ோர்?  
முகமது கஜினி  
 

75. முேலாம் ேதரயின் தபார் நதடதபற்ற ஆண்டு?  
கி.பி.1191  
 

76. முேலாம் ேதரயின் தபாரில் ஈடுபட்டவர்கள்?  
பிருேிவிராஜன்+முகமது தகாரி  
 

77. துருக்கிய முஸ்லிம்கள் இந்ேிய பகுேிக்குள் வர வழியதமத்துக் 
தகாடுத்ேது?  
2ம் ேதரயின் தபார்  
 

78. முகமது தகாரியின் ேதலநகரம்?  
தடல்லி  
 

79. சந்ேவார் தபார் நதடதபற்ற ஆண்டு? மன்னர்கள் யார்?  
கி.பி.1194, முகமது தகாரி + தஜயசந்ேிரன்  
 

80. விக்ரமசலீா, நாளந்ோ பல்கதலக்கழகத்தே இடித்ேவர்?  
முகமது பின் பக்ேியார் கில்ஜி  
 

81. முகமது தகாரிதய தகான்றவர்கள்? ஆண்டு?  
கி.பி.1206, ஷியா முஸ்லிம்  
 

82. பூமியானது கடலின் மீது மிேக்கும் தகாளம் என கருேியவர்கள்?  
எகிப்ேியர்கள்  
 

83. பூமி தோற்றம் பற்றிய ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட தகாள்தக?  
தபருதவடிப்பு தகாள்தக  
 

84. தபருதவடிப்பு தகாள்தக பற்றி கூறிய அதமரிக்க வானிதல 
ஆராய்ச்சியாளர்?  
எட்வின் ஹாபிள்  
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85. லார்ஜ் தஹட்ரான் தகாலாய்டர் தசாேதன நடத்ேப்பட்ட ஆண்டு?  
2010  
 

86. பான்சியா என்பது?  
எல்லா நிலமும் - கிதரக்க தசால்  
 

87. தபந்ேலாசா என்பது?  
எல்லா நீரும் - கிதரக்க தசால்  
 

88. மிகப்தபரிய ேட்டு?  
பசிபிக் ேட்டு  
 

89. இந்தோ-ஆஸ்ேிதரலியன் ேட்டு ஒவ்தவாரு ஆண்டும் எவ்வளவு நகர்கிறது?  
67 மி.மீ  
 

90. கருவத்ேிற்கு சியால், சிமா என தபயரிட்டவர்?  
சூயஸ்  
 

91. பூமி உள்ளதமப்பு பற்றிய தகாட்பாட்தட முேலில் உருவாக்கியவர்?  
ஐசக் நியூட்டன்  
 

92. சிமா __________, __________ ஆல் ஆனது.  
சிலிக்கான், தமக்னசீியம்  
 

93. சியால் __________, __________ ஆல் ஆனது.  
சிலிக்கான், அலுமினியம்  
 

94. கண்ட நகர்தவ உருவாக்குவது?  
கவசம்  
 

95. தபரிஸ்பியர் என அதழக்கப்படுவது?  
கருவம்  
 

96. பூமியின் கவசம் நிதல எவ்வளவு ஆழத்ேிற்கு ஒருமுதற அேிகரிக்கிறது?  
32 மீட்டர்  
 

97. தமதலாடு, கவசம், கருவம் அடர்த்ேி எண் வரிதசப்படுத்துக.  
3 g/cm, 8 g/cm, 12 g/cm  
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98. அங்காரா மற்றும் தகாண்டுவானா நிலப்பரப்பின் இதடதய இருந்ே கடல்?  
தடத்ேிஸ்  
 

99. தசங்குத்து நகர்வு ஏற்படுத்துவது __________  
எபிதராதஜனிக் அல்லது கண்ட ஆக்க நகர்வு  
 

100. கிதடமட்ட நகர்வு ஏற்படுத்துவது?  
ஓதராதஜனிக் அல்லது மதலயாக்க நகர்வு  
 

101. மடிப்பு மதலக்கு எ.கா?  
இமயமதல  
 

102. நிலநடுக்க அதலகதள பேிவு தசய்வது?  
சஸீ்தமாகிராப்  
 

103. ேிட, ேிரவ, வாயு தபாருள்களில் ஊடுருவிச் தசல்லும் அதலகள்?  
அதலகள்  
 

104. பூமியில் அேிக அேிர்வுகதள ஏற்படுத்தும் அதலகள்?  
அதலகள்  
 

105. P, S, L அதலகளின் கி.மீ அளவு கூறுக.  
8, 5, 4  
 

106. தசயல்படும் எரிமதலக்கு எ.கா?  
ஹவாய் ேீவிலுள்ள தமானதலாவா  
 

107. இந்ேியாவில் தசயல்படும் எரிமதல?  
பாரான் ேீவு  
 

108. ேணிந்ே எரிமதலகளுக்கு எ.கா?  
இத்ோலி - தபசூவியஸ், ஹவாய் - தமௌனகியா  
 

109. உயிரற்ற எரிமதலகளுக்கு எ.கா?  
ஆப்பிரிக்கா - மவுண்ட் கிளிமஞ்சதரா, இந்ேியா - நார்கண்டம் ேீவு  
 

110. ேிருவண்ணாமதல குன்று, பனகா குன்று __________ க்கு எ.கா ஆகும்.  
இறந்ே எரிமதல  
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111. நீர் நிரம்பிய எரிமதல வாதய __________ என அதழக்கலாம்..  
தபருவாய் ஏரி  
 

112. பாதறச் சிதறவுறுேதல __________ என்கிதறாம்  
தேய்வுறுேல்  
 

113. பாதறகள் இரசாயன மாற்றம் அதடயாமல் சிதேவதடவதே  
குறிப்பது __________ 
தபௌேிக சிதேவு  
 

114. பலேரப்பட்ட ோதுக்களின் கூட்டதமப்பு __________  
பாதறகள்  
 

115. உப்பு படிகமாேல் __________ எனவும் அதழக்கப்படும்  
ஹாதலாகிளாஸ்டி 
  

116. தேவானில் அதமந்துள்ள ஏகிலு __________ பாதறக்கு எ.கா ஆகும்  
பீடப்பாதற  
 

117. தோல் தோழிற்சாதலகளால் ஏற்படுவது?  
அமில  மதழ  
 

118. நீரின் தசர்தக __________ ோதுக்கதள பாேிக்கும்  
சிலிதகட்  
 

119. பாதறகதள சிறிய துகள்களாக மாற்றும் சிதேவு __________  
ஆக்ஸிகரணம்  
 

120. அரித்ேல் தசயலில் மிக முக்கிய காரணி __________  
ஆறு  
 

121. V வடிவ பள்ளத்ோக்தக உருவாக்குவது __________  
ஆறு  
 

122. தவளிப்புற கதரதய நீண்தட காலமாக அரித்து பள்ளத்ோக்தக  
அகலப்படுத்துதேதய __________ என்கிதறாம்  
மியாண்டர்கள்  
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123. ஆற்று வதளவில் வன்சரிவு ஏற்படுவது __________  
ஆற்று ஓங்கல்கள்  
 

124. மியாண்டர்களின் வதளவானது தவளிப்புறமாக வளர்ச்சி அதடவது?  
உள் அதமந்ே கிதளக் குன்றுகள்  
 

125. ஆற்றின் மூப்பு நிதலயில் அேிக படிவுகதள தகாண்டிருப்பது?  
தவள்ளச் சமதவளி  
 

126. படிவுகள், பருப்தபாருள்கள் ஆற்றின் கதரயில் படிந்து கதர  
உயர்வது?  
தலவிஸ்  
 

127. ஆற்று வதளவின் கழுத்துப்பகுேி உதடந்து ஓடுவது?  
குேிதர குளம்பு ஏரி  
 

128. வட அதமரிக்காவின் மிசிசிபி ஆறு எங்கு உருவாகிறது?  
மின்னேதஸாட்டாவின் இட்ஸ்கா ஏரி  
 

129. ஆற்றின் முகத்துவாரத்ேில் விசிறி வடிவில் வண்டதலப்  படிய  
தவப்பது __________ ஆகும்  
தடல்டா  
 

130. உலகத்ேின் அேிகமான மக்கள் தோதக அடர்த்ேிதய தகாண்ட ஆறு  
__________  
கங்தக  
 

131. தோடர்ந்து கடல் தூண் அரிக்கப்படுவேனால் __________ உருவாகிறது  
எஞ்சிய பாதறகள்  
 

132. தசங்குத்ோன பாதற கடதல தநாக்கி அதமயும் தபாது __________  
ஏற்படுகின்றது  
ஓங்கல்கள்  
 

133. கடற்கதரதய சுற்றி மண் படியதவப்பேனால் ஏற்படும்  
நிலத்தோற்றம்?  
காயல்  
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134. பள்ளத்ோக்கு பனியாறுகள் __________ எனவும் அதழக்கப்படும்  
ஆல்ஃதபன் பனியாறுகள்  
 

135. பரவிக் காணப்படும் பனித் துகள்களின் தோகுப்பு __________  
கண்டப்பனியாறுகள்  
 

136. நாற்காலி தபான்ற அதமப்பிதன தகாண்டிருக்கும் நிலத்தோற்றதம  
__________ ஆகும்  
சர்க்  
 

137. கத்ேி தபான்ற நீண்தட தோடர் நிலப்பகுேிதய __________ ஆகும்  
அதரட்டு  
 

138. U வடிவப் பள்ளத்ோக்கு __________ ஆல் ஏற்படுகிறது  
பனியாறுகள்  
 

139. பாதறத் துகள்கள்,துண்டுகள், தசறுகளால் ஆனதவ __________  
தமாதரன்கள்  
 

140. முட்தடகள் புதேந்ேது தபான்று காட்சியளிப்பது __________  
டிரம்லின்கள்  
 

141. பாதறவனத்ேில் தேயுருேதல ஏற்படுத்தும் வலிதமயான காரணி  
_________  
காற்று  
 

142. பீடப்பாதற __________ எனவும் அதழக்கப்படும்  
காளான் பாதற  
 

143. அரிக்கப்படாே எஞ்சிய குன்றுகளாக உயர்ந்து காணப்படும்  
நிலத்தோற்றம் __________  
இன்சல்பர்க்குகள்  
 

144. காற்று வசீும் ேிதசயில் நிதலயாக நகரும் ேன்தம தகாண்டதவ?  
பர்கான் அல்லது பிதரச்சந்ேிரவடிவ  மணற்குன்று 
  

145. மிகவும் வளமான, நுட்பமான மஞ்சள் நிற மண் __________  
தலாயஸ்  
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146. காற்று வசீும் ேிதசக்கு இதணயாக பல கிதலா மீட்டர் வதர  
காணப்படுவது __________  
தசப் அல்லது நீள்வடிவ மணற்குன்று 
 

147. ஒரு சிறிய உலகம் என அதழக்கப்படும் நாடு?  
இந்ேியா  
 

148. நில அளவு அடிப்பதடயில் இந்ேியா __________ நாடு  
7வது இடம், 32,87,263 ச.கி.மீ  
 

149. இந்ேியாவின் மித்ே நில எல்தலயின் நீளம்?  
15200 ச.கி.மீ  
 

150. இந்ேியாவின் கடற்கதரயின் நீளம்?  
7516.6 கி.மீ  
 

151. இந்ேியாவின் வட தேன்,கீழ்தமல் கிமீ அளவுகள் என்ன?  
வடதேன் - 3214 கி.மீ,கீழ்தமல் - 2933 கி.மீ  
 

152. இந்ேியாவின் மக்கள் தோதகயின் அடர்த்ேி __________  
1 ச.கி.மீ 382  
 

153. 42. இந்ேியாவின் கல்வியறிவு தபற்றவர்களின் விழுக்காடு __________  
தமாத்ேம் - 74.04%  
ஆண் - 82.14%  
தபண் - 65.46%  
 

154. இந்ேிய நாட்டின் ேதலவர்?  
குடியரசு ேதலவர்  
 

155. குடியரசு ேதலவர் __________ தேர்ேல் மூலம்  
தேர்ந்தேடுக்கப்படுகிறார்  
மதறமுக தேர்ேல்  
 

156. ஈரதவ சட்டமன்றங்கள் உள்ள மாநிலங்கள் எத்ேதன?  
6  
 

157. இந்ேியாவில் உயர்நீேிமன்றங்களின் எண்ணிக்தக?  
24  
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158. நம் நாட்டின் ஒருதமப்பாட்டு அதடயாளங்களாக உள்ளதவ?  
தேசிய சின்னம்  
 

159. அரசியல் நிர்ணய சதப தேசியக் தகாடிதய ஏற்றுக் தகாண்ட நாள்?  
1947 ஜூன் 22 
  

160. அரசியல் நிர்ணய சதப தேசியப் பாடதல ஏற்றுக் தகாண்ட நாள்?  
1950 சனவரி 24  
 

161. தேசியப் பாடல் முேன் முதறயாக எப்தபாழுது பாடப்பட்டது?  
1911 டிசம்பர் 27  
 

162. தேசிய சின்னத்ேின் அடியில் வலப் பக்கம் உள்ள விலங்கு __________  
காதள  
 

163. "வந்தே மாேரம்" பாடல் எந்ே புத்ேகத்ேில் தவளியிடப்பட்டது?  
ஆனந்ே மடம்  
 

164. 1896 ல் வந்தே மாேரம் பாடதல முேலில் பாடியவர்?  
ரபீந்ேிரநாத் ோகூர்  
 

165. இந்ேியாவின் தேசிய விலங்காக முேலில் தேர்வு தசய்யப்பட்ட  
விலங்கு?  
சிங்கம்  
 

166. தேசிய நாள்காட்டி எது?  
சாகாப் பிரிவு  
 

167. சத்யதமவ தஜயதே என்பேன் தபாருள்?  
வாய்தமதய தவல்லும் 
  

168. சுல்ோன்களின் காலம்?  

கி.பி.1206 - கி.பி.1526  

 

169. மாம்லுக் மரபிதன நிறுவியவர்?  

குத்புேீன் ஐபக்  
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170. மாம்லுக் என்பது குரானின் படி?  

அடிதம  

 

171. இந்ேியாவில் துருக்கியர் ஆேிக்கத்தே தோடங்கியவர்?  

குத்புேீன் ஐபக்  

 

172. லாபாக் ஷா தஎ புகழப்பட்டவர்?  

குத்புேீன் ஐபக்  

 

173. குதுப்மினார் கட்டிட பணிகதள தோடங்கி னவத்ேவர்?  

குத்புேீன் ஐபக்  

 

174. தபாதலா விதளயாட்டின் தபாது ேடுமாறி விழுந்து இறந்ேவர்?  

குத்புேீன் ஐபக்  

 

175. இல்பாரி என்ற பழங்குடி இனத்ேில் பிறந்ேவர்?  

இல்துமிஷ்  

 

176. ஆராம்ஷா என்பவர் யார்?  

குத்புேீன் ஐபக் மகன்  

 

177. குத்புேீனுக்கு அடிதமயாக விற்கபட்டவர் யார்?  

இல்துமிஷ்  

 

178. தகாரி முகமதுவின் வழித்தோன்றல் என எண்ணியவர்?  

யுல்துஸ்  

 

179. இல்துமிஷ் தவளியிட்ட நாணயங்தள & எதட என்ன?  

டங்கா (தவள்ளி), 175 மி.கிராம், ஜிடால் (தசம்பு)  

 

180. குதுப்மினார் கட்டிடத்தே கட்டியவர். யாருதடய நிதனவாக  

கட்டினார்?  

இல்துமிஷ், குதுப் - உத் - பக்ேியார் நிதனவாக  

 

181. நாற்பேின்மர் குழுதவ உருவாக்கியவர்?  

இல்துமிஷ்  
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182. சுல்ோன்களின் முேல் தபண் அரசி யார்?  

சுல்ோனா இரசியா  

 

183. பால்பன் __________ நம்பிக்தக தகாண்டு இருந்ோர்  

தேய்வகீ உரிதம தகாட்பாடு  

 

184. நாற்பேின்மர்குழுதவ ஒழித்ேவர்?  

பால்பன்  

 

185. இந்ேிய கிளி என அதழக்கப் பட்டவர்?  

அமீர் குஸ்ரு  

 

186. அடிதம வம்சத்ேின் சிறந்ே மன்னர்?  

பால்பன்  

 

187. முகமதுவின் ேந்தே யார்?  

பால்பன்  

 

188. ஐலாலுேின் தபதராஸ் கில்ஜி எவ்வாறு புகழப்பட்டார்.?  

கருதம உள்ளம் தகாண்ட ஜலாலுேீன்  

 

189. அலாவுேனீ் கில்ஜியின் பதட ேளபேி?  

உலுக்கான், நசரத்கான்  

 

190. தேன்னிந்ேிய பதடதயடுப்புகள் தமற்தகாண்ட முேல் சுல்ோன் யார்?  

அலாவுேனீ் கில்ஜி  
 

191. அலாவுேனீ் கில்ஜி ேம்தம __________ கருேினார்  

கடவுளின் பிரேிநிேி  
 

192. அங்காடிதய கட்டுபடுத்ே நியமிக்கப்பட்ட அேிகாரி யார்?  

ேியானி ரியாஸத், ஷஹானாயி மண்டி  

 

193. நிரந்ேரப்பதடதய உருவாக்கிய முேல் சுல்ோன் யார்?  

அலாவுேனீ் கில்ஜி  
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194. தமதட சரிந்து விழுந்து இறந்ேவர் யார்?  

கியாசுேனீ்  

 

195. முகமது பின் துக்ளக் என்ற பட்ட தபயருதடய அரசர் யார்?  

ஜுனாகான்  

 

196. மங்தகாலிய ேதலவர் யார்?  

ேமஷிரின்  

 

197. ேக்காவி என்பது?  

விவசாய கடன்  

 

198. பிதராஸ் துக்ளக் வசூலித்ே வரிகள்?  

கதராஜ், கம்ஸ், தஜஸியா, ஜகாத்  

 

199. பிதராஸ் துக்ளக் வரலாற்று நூல்?  

பதூஹத் இ தபதராஷாஹி  
 

200. தேமூர் பதடயடுப்பு நிகழ்ந்ே வருடம்?  

கி.பி.1398  

 

201. கானி கானா என்ற பட்டத்னே சூட்டிதகாண்டவர்?  

பஹ்லுல் தலாடி  

 

202. தடல்லி சுல்ோன்களின் கதடசி மரபு மற்றும் தோற்றுவித்ேவர்?  

தலாடி, பாஹலால் தலாடி 
 

203. தலாடி மரபின் சிறந்ே மன்னர்?  

சிக்கந்ேர் ஷா  

 

204. பிரேம அதமச்சர்?  

வசரீ்  

 

205. அஞ்சல் துதற அதமச்சர்?  

ேிவானி இன் ஷா  
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206. ேதலதம நீேிபேி?  

காஸி உத் கவாத்  

 

207. அதனத்து பதட பிரிவுகளுக்கும் ேதலவர்?  

சுல்ோன்  

 

208. __________ தவளிநாட்டவரால் விரும்பி வாங்க பட்டன  

இந்ேிய துணிகள்  

 

209. சுல்ோன்களின் அரசதவயில் இருந்ே அறிஞர்கள் யார்?  

அல்பரூனி, அமிர் குஸ்ரு, உல்பரணி  
 

210. உருது தமாழி உருவான காலம்?  

சுல்ோன்களின் காலம்  

 

211. அல்பரூணி எழுேிய நூல்?  

ோரூக்கி உல் இந்த்  

 

212. தசயது மரபிதன தோடங்கியவர்?  

கிஸிர்கான்  

 

213. துக்ளக் மரபிதன தோற்றுவித்ேவர்?  

கியாசுேனீ் துக்ளக்  

 

214. வானிதல எேன் அடிப்பதடயில் வதரயறுக்கப்படுகிறது? 

தவப்பம், காற்றழுத்ேம், ஈரப்பேம், காற்றின் தவகம் 
 

215. ஒரு ேிட்டமான காலநிதல சராசரி காலம் __________ ஆண்டுகள்? 

30 

 

216. கிதளமா __________ என்ற தசால்லிருந்து தபறப்பட்டது. 

கிதரக்கம் 
 

217. கிதளமா என்பேன் தபாருள் __________ 

ஒழுங்கிலிருந்து விலகுேல் 
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218. __________ பகுேியில் துருவப்பகுேிதயகதளக் காட்டிலும் தவப்பம்  

அேிகம். 

நிலநடுக்தகாட்டுப் 
 

219. மதுதர நகர் தவப்பமாக இருக்கும் தபாது எந்ே நகரம் குளிராக  

இருக்கும்? 

மாஸ்தகா (ரஷ்யா) 

 

220. பூமியின் தமற்பரப்பிலிருந்து தவப்ப நிதலயானது ஒவ்தவாரு  

__________ மீட்டருக்கும் குதறகிறது. 

1000 

 

221. கடலாேிக்க காலநிதல என்று எதே அதலக்கிதறாம்? 

சரீான காலநிதல அல்லது கடலாேிக்க காலநிதல 
 

222. தகாதடக்காலத்ேில் தவப்பம் கடுதமயாகவும் மற்றும் குளிர்  

காலத்ேில் குளிர் கடுதமயாகவும் நிலவுவதே __________ என்கிதறாம். 

ேீவரீக் காலநிதல அல்லது கண்டக் காலநிதல 
 

223. கடலில் பனிப்பாதறகள் உருவாகாமல் ேடுப்பதவ எதவ? 

கடல் நீதராட்டம் 
 

224. கடல் தபாக்குவரத்தே பாேிப்பதவ __________ மற்றும் __________ 

அடர் மூடுபனி அல்லது ோழ் முகில்கள் 
 

225. எல்நிதனா என்றால் __________ என்று தபாருள். 

ஸ்பானிய தமாழி- குழந்தே ஏசு 
 

226. எல்நிதனாவின் விதளவுகள் 2 கூறுக 

ஆஸ்ேிதரலிய புேர் ே ீ
 

227. புவி தவளியிடும் தவப்ப ஆற்றல் __________ 

புவிக் கேிர் வசீல் 
 

228. புவி தபறும் ஒளி மற்றும் தவப்பத்ேிற்கு முலாோரம் __________ 

சூரியன்  
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229. சூரிய கேிர் வசீ்சு புவியின் தமற்பரப்தப அதடய எடுத்துக்தகாள்ளும்  

தநரம் __________ 

8 நிமிடம் 20 விநாடி 
 

230. தவப்ப வியாப்ேி என்பது __________ 

அேிக மற்றும் குதறந்ே அளவு தவப்ப நிதலக்கு இதடதய நிலவும்  

தவறுபாடு 
 

231. புவியின் வளிமண்டலம் __________ ஆல் ஆனது. 

வாயுக்களின் கலதவயால் 
 

232. வானிதல மாற்றத்ேிற்கு காரணம் __________ 

நீராவி மற்றும் தூசு 
 

233. வானிதலயியல் என்பது __________ 

வளிமண்டலத்லே பற்றி படிக்கும் அறிவியல் 
 

234. தசட் விமானம் பயணிக்கும் அடிக்கு __________ 

பதடயடுக்கு 
 

235. ஓதசான் அடுக்கு __________ எனவும் அதழக்கப்படும் 

சமதவப்ப அடுக்கு 
 

236. வளி மண்டலத்ேின் தமல் அடுக்கிதனப் பற்றி படிக்கும் படிப்பு __________ 

கேிர்வசீலியல் 
 

237. தவப்பநிதலதய அளக்க உேவும் கருவி __________ 

தவப்பமானி 
 

238. வளி மண்டல அழுத்ேத்தே அளவிட பயன்படும் கருவி __________ 

அழுத்ேமானி 
 

239. அதமேி மண்டலத்தே __________ எனவும் அதழப்பர். 

அதமேி மண்டலம் அல்லது தடால்டுராம்ஸ் 
 

240. குேிதர அட்சதரதக என்பது __________ 

துதண அயன உயரழுத்ே மண்டலம் 
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241. காற்றின் ேிதசதய அளவிட __________ 

காற்றுமானி 
 

242. ஃதபரல் விேி __________ என்றதழக்கப்படுகிறது. 

தகாரியாலிசிஸ் விதச 
 

243. மான்சூன் __________ தசால்லிலிருந்து தபறப்பட்டது. 

மவுசிம் என்ற அதரபிய தசால் 
 

244. புயல் கண் என்பது __________ 

புயலின் தமயப்பகுேி 
 

245. பதட தமகங்கள் __________ தகாடுக்கவல்லது. 

சிறு தூரல்கள் மற்றும் பனிப்தபாழிவு 
 

246. மதழதய அளவிட__________ 

மதழமானி 
 

247. டிசம்பர் மாேத்ேில் அேிக புயல் உருவாகும் மாநிலங்கள்? 

ேமிழ்நாடு, ஆந்ேிரா,ஒரிசா 
 

248. கிதடமட்டமாக நகரும் வாயுவிதன __________ என்பர். 

காற்று 
 

249. இந்ேியாவில் உள்ள ோர் பாதலவனத்ேில் வசீும் ேலக்காற்றின் தபயர்  

__________ 

லூ 
 

250. மக்களாட்சி என்பது மக்களால், மக்களுக்காக மக்கதள ஏற்று நடத்தும்  

அரசு - என்று கூறியவர்? 

ஆப்ரகாம்லிங்கன் 
 

251. அரசியல் விழிப்புணர்தவ __________ உருவாக்குகின்றன. 

அரசியல் கட்சிகள் 
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252. மக்களாட்சியில் __________ தவளிப்பதடயாக தசயல்படும் அதமப்பு  

ஆகும் 

அரசியல் கட்சிகள் 
 

253. மக்கள் கருத்தே முன்னிருத்துவது __________ 

அரசியல் கட்சிகள் 
 

254. அரசியல் கட்சியின் தபாதுக்குழு எப்தபாழுது நடத்ேப்படும்? 

ஆறு மாேம் அல்லது ஒரு வருடத்ேிற்கு ஒரு முதற 
 

255. கட்சியின் உயர்நிதல பேவி __________ 

ேதலவர் 
 

256. ஒருகட்சி முதறக்கு எ.கா? 

ரஷ்யா, சனீா 
 

257. இருகட்சி முதறக்கு எ.கா? 

அதமரிக்கா, இங்கிலாந்து 
 

258. பலகட்சி முதறக்கு எ.கா? 

இந்ேியா, இலங்தக, பிரான்ஸ் 
 

259. அேிகமான அரசியல் கட்சிகள் தகாண்தட நாடு? 

இந்ேியா 
 

260. தேசிய கட்சி அந்ேஸ்து தபற எத்ேதன மாநிலங்களில் ஒப்புேல் தபற  

தவண்டும்? 

4 

 

261. மக்களாட்சியின் முதுதகலும்பு __________ 

அரசியல் கட்சிகள் 
 

262. இரண்டாம் உலகப் தபார் நதடதபற்ற ஆண்டு? 

1939-1945 

 

263. ஐக்கிய நாடுகள் என்ற தபயதர உருவாக்கியவர்? 

பிராங்கிளின் டி ரூஸ்தவல்ட் 
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264. 1942 ஜனவரி 1ம் நாள் அட்லாண்டிக் சாசனத்ேில் தகதயழுத்ேிட்ட  

நாடுகள்? 

26 

 

265. அட்லாண்டிக் சாசனத்ேில் தகதயழுத்ேிட்ட இரு ேதலவர்கள்?  

கப்பலின் தபயர்? 

பிராங்கிளின் டி ரூஸ்தவல்ட் , வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் , தஹஸ்.எம்.எஸ்.  

தவல்ஸ் 
 

266. ஐக்கிய நாடுகள் அதவயின் சாசனம் எழுேப் டுவேற்கு மாநாடு  

நதடதபற்ற இடம்? ஆண்டு? 

சான்பிரான்சிஸ்தகா, ஏப்ரல் 25-1945 

 

267. ஐக்கிய நாடுகள் அதவயின் நாள் எப்தபாழுது தகாண்டாடப்டுகிறது? 

அக்தடாபர் 24 

 

268. ஐ.நா வின் ேதலதமயகம் எங்குள்ளது? 

நியூயார்க்கில் மநாட்டன் 
 

269. ஐ.நா வின் தபாது தமாழிகள் எத்ேதன? 

6 

 

270. ஐ.நா வின் தகாடியில் உள்ள இதலயின் தபயர்? 

ஆலிவ் இதல 
 

271. ஐ.நா அதவயில் எத்ேதன அதமப்புகள் உள்ளன? 

6 

 

272. மனிே இனப் பாராளுமன்றம் என அதழக்கப்படுவது? 

தபாதுதபரதவ 
 

273. தபாதுப் தபரதவயில் ஒவ்தவாரு நாடுகளும் அனுப் தவண்டிய  

உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்தக? 

5 

 

274. தபாதுப் தபரதவயின் ேதலவர், துதண ேதலவரின் எண்ணிக்தக? 

ேதலவர் + 21 துதணத் ேதலவர் 
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275. ஆண்டு வரவு தசலவு ேிட்டங்களுக்கு ஒப்புேல் அளிப்பது? 

தபாதுப்தபரதவ 
 

276. ஐ.நா வின் நிர்வாக அதமப்பு என அதழக்கப்படுவது? 

பாதுகாப்பு தபரதவ 
 

277. ஐ.நா வின் நிரந்ேர அதமப்பு உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்தக? 

5 

 

278. ஐ.நா வின் தபாதுப் தபரதவயில் ேதலவராக இருந்ே இந்ேியர்? 

ேிருமேி விஜயலட்சுமி பண்டிட் 
 

279. 18.பாதுகாப்பு தபரதவயில் இந்ேியா உறுப்பினராக இருந்ே ஆண்டு? 

2010 

 

280. தபாருளாோர மற்றும் சமூகப் தபரதவயின் தமாத்ே உறுப்பினர்கள்? 

54 

 

281. தபாருளாோர மற்றும் சமூகப் தபரதவயின் உறுப்பினர்கள் எத்ேதன  

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முதற பேவி விலகுவர்? 

3 ஆண்டுகளுக்கு 
 

282. அறங்காவல் தபரதவ தசயல் பட்ட ஆண்டு? 

1994 

 

283. பன்னாட்டு நீேிமன்ற நீேிபேிகள் யாரால் தேர்ந்தேடுக்கப்படுவர்? 

பாதுகாப்பு தபரதவயால் 
 

284. UNCHR தநாபல் பரிசு தபற்ற ஆண்டுகள்? 

1954, 1981 

 

285. ஈரான் -ஈராக் தபார் நதடதபற்ற ஆண்டு? 

1988 

 

286. பன்னாட்டு நீேிமன்றம் அதமந்துள்ள இடம்? 

ஹாலந்து 
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287. சரத்து 39f கூறுவது? 

குழந்தேகள் வளர்ச்சி 
 

288. சரத்து 24 கூறுவது? 

குழந்தேகளின் அடிப்படி உரிதம 
 

289. சரத்து 45 கூறுவது?  

14 வயேிற்குட்பட்ட குழந்தேகளுக்கு இலவசக் கட்டாயக் கல்வி 
 

290. கல்வி உரிதமச் சட்டம் பற்றி ஆங்கிதலய சட்ட சதபயில்  

எடுத்துதரத்ேவர்? 

தகாபால கிருஷ்ண தகாகதல 
 

291. கல்வி உரிதமச் சட்டம் ஏற்ப்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டு? 

2010 ஏப்ரல் 1 

 

292. இளம் குற்றவாளிகள் நீேிச்சட்டம் ஏற் டுத்ேப்பட்ட ஆண்டு? ேிருத்ேம்? 

1986, 2000 

 

293. குழந்தேகள் தபாறுப்பாதண குழு ஏற் டுத்ேப்பட்ட ஆண்டு? 

2005 

 

294. ராஜிவ் காந்ேி குழந்தேகள் காப்பக ேிட்டம் ஏற்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டு? 

2006 

 

295. ICDS -1975 என்பது? 

ஒருங்கிதணந்ே குழந்தே வளர்ச்சி ேிட்டம் 
 

296. உணவுப்புட்டிகள் மற்றும் குழந்தே உணவுத்ேிட்டம் ஏற்படுத்ேப்பட்ட  

ஆண்டு? 

1992 

 

297. குழந்தேகளுக்கான தேசிய விருது தோடங்கப்பட்ட ஆண்டு?  

வழங்கப்படும் வயது இதடதவளி? 

1996 
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298. குழந்தே ேிருமண ேதட சட்டத்ேிருத்ேம் தகாண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு? 

1978 

 

299. வரேட்சதண ேதடச்சட்டம் தகாண்டு வந்ே ஆண்டு? ேிருத்ேம்? 

1961 

 

300. ேமிழ்நாடு தபண்கதள இகழ்ேல் ேதடச்சட்டம் தகாண்டு வந்ே  

ஆண்டு? 

1997 

 

301. தபண்களுக்கு தோல்தல தகாடுப்பதே ேடுக்கும் சட்டம்? 

2002 

 

302. STEP - ேிட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு? 

1996 

 

303. சுயம்ஸிோ என அதழக்கப்படும் ேிட்டம்? 

சுய உேவித் ேிட்டம் 
 

304. குறுகிய கால இல்லம் ஏற்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டு? 

1996 

 

305. பாேிக்கப்பட்ட தபண்களுக்கு அறிவுதர வழங்கும் தமயம்? 

கிராமப்புற ஏதழப் தபண்களுக்கு விழிப்புணர்வு ேிட்டங்கள் 
 

306. சுற்றுப்புற சூழதல பாேிக்கும் எேிர்மதறயான விதளவு __________  

எனப்படும். 

தபரிடர் 
 

307. புயல் ஒரு __________, அேனால் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டால் அது __________ 

இடர், தபரிடர் 
 

308. சமிபத்ேில் ேமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்ட இயற்தக தபரிடர் __________ 

வர்ோ புயல் 
 

309. இடர் ேணித்ேல் என்பது __________ 

விதளவின் ேீவிரத்தே குதறத்ேல் 
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310. நிலநடுக்கத்லே அளவிட உேவும் கருவி __________ 

சிஸ்தமாகிராப் 
 

311. அேிக அபாய தநர்வு மண்டலம் __________ 

தடல்லி, ஜம்மு, பீகார் 
 

312. நிலநடுக்கம் ஆரம்பிக்கும் இடம் __________ 

நிலநடுக்க தமயம் 
 

313. ஒரு நிலநடுக்கம் __________ மாற்றிட தவக்கும். 

ஆற்றுப்பாதே 
 

314. குடியரசு ேினத்ேில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட இடம், அேன் அளவு? 

குஜராத், 7.6 - 8.1 

 

315. நிலநடுக்க அேிர்வதலகதள எத்ேதன மண்டலங்களாக பிரிக்கலாம்? 

4 

 

316. லாஹார்ஸ் என்பது __________ 

லாவாமண் 
 

317. வான் தபாக்குவரத்தே பாேிக்கும் தபரிடர் __________ 

எரிமதல தவடிப்பு 
 

318. லாவா என்பது __________ 

எரிமதலக் குழம்பு 
 

319. எரிமதல பயன்கள் __________, __________ 

மண் உர ேன்தம கூடுேல், தோழிற்சாதலகளுக்கு பயன்படுகிறது 
 

320. தகாலம்பியாவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட ஆண்டு __________ 

1985 

 

321. ஐஸ்லாந்ேில் ஏற்பட்ட நில நடுக்கத்ேின் விதளவு __________ 

20 ஐதராப்பிய விமான நிதலயங்கள் மூடப்பட்டது  
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322. நிலநடுக்க பரவதல அறிய பயன்படும் கருவி __________ 

சாய்வுமானி 
 

323. கடலுக்கு அடியில் தோன்றும் நிலநடுக்கம் __________ ஆகும். 

சுனாமி 
 

324. இந்ேியாவில் உள்ள சுனாமி எச்சரிக்தக தமயம் __________ 

தஹேராபாத் 
 

325. சுனாமி தபாருள் __________ 

துதறமுக அதலகள் 
 

326. இதுவதர ஏற்பட்ட கடற்தகாள்களிள் மிகப்தபரியது __________ 

தேன் கிழக்கு ஆசிய நாட்டில் ஏற்பட்ட சுனாமி 
 

327. பாதற துகள்கள் கீழ்தநாக்கி நகர்வது __________ 

நிலச்சரிவு 
 

328. பாதற துகள்கள் நீரில் கலந்து ஓடுவது __________ 

தசறு வழிேல் 
 

329. பனிப்பாதற சரிவு ஏற்படும் இடம் __________ 

பனிமதலசரிவு 
 

330. பனிப்பாதற சரிவால் ஏற்படும் பாேிப்புகள்? 

சாதல துண்டிப்பு/ காட்டு விலங்குகள் அழிவு 
 

331. தசாழமண்டல கடற்கதற பகுேிகள் __________ 

ஆந்ேிரா, ஒரிசா 
 

332. 1999ல் எங்கு காற்றழுத்ே ோழ்வுநிதல ஏற்பட்டது __________ 

வங்காள விரிகுடா 
 

333. குதறந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வுநிதலயின் அளவு __________ 

130 - 210 ச. கிதலாமீட்டர் காற்றின் தவகம் 
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334. வடகிழக்கு மற்றும் தேன்தமற்கு பருவமதழயால் தவள்ள தபருக்கு  

ஏற்படும் இடங்கள் _______, ______ 

TN, ஆந்ேிரா, ஒடிசா, மும்தப 
 

335. வறட்சியால் பாேிக்கப்பட்ட நாட்டின் மதழ சேவேீம் __________ 

10% குதறவான மதழ தபாழிவு 
 

336. சூதறக்காற்றின் அதடயாளம் __________ வடிவம், சுழற்சி தவகம்  

__________ 

புனல், 64 – 509 

 

337. __________ மற்றும் __________ காற்றுகள் சந்ேிக்கும்தபாது சூதறக்காற்று  

உருவாகின்றது. 

தவப்ப, குளிர் 
 

338. சூதற காற்றுக்கு அதமரிக்க நாட்டில் வழங்கும் தபயர் __________ 

டுவிஸ்டர் 
 

339. ஒடிசாவில் பள்ளி கூதர இடிந்ே இடம் __________ 

தபசூர், தகாபுக்காட்டா 
 

340. கனிம வளங்களின் கிடங்கு __________ 

தபராழிகள் 
 

341. ஒதகனஸ் என்பது __________ 

உவர் நீரின் தபரும்பகுேி 
 

342. கடல் கனிம வளத்ேின் படிப்பு __________ 

தபராழியியல் 
 

343. தபராழிகள் எேன் மூலம் இதணக்கப்பட்டுள்ளது? 

கடல், வதளகுடா, நீர்சந்ேி 
 

344. புவியில் எத்ேதன தபராழிகள் உள்ளன? 

5 
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345. முக்தகாண தபராழி __________ 

பசிபிக் தபராழி 
 

346. உலகின் ஆழமான தபராழி __________ ஆழம் __________ 

மரியானா, 11033 

 

347. அண்டார்டிக்கா கண்டத்தே சுற்றியுள்ள தபராழி __________ 

தேன் தபராழி 
 

348. அேிக வர்த்ேக தபாக்குவரத்து தகாண்ட தபராழி __________ 

அட்லாண்டிக் தபராழி 
 

349. ஒருநாட்டின் தபயரால் அதழக்கப்படும் தபராழி __________ஆழம்  

_________ 

இந்ேிய தபராழி, 40 

 

350. வட்டவடிவமான தபராழி __________ அேன் ேீவுகள் __________, __________ 

ஆர்டிக் தபராழி/ விக்தடாரியா, எலிசபத் ேீவுகள் 
 

351. உலகின் கடல்கள் __________, __________, __________ 

மத்ேிய ேதரக்கடல், தேன்ன சனீ கடல், தசரீபியன் கடல் 
 

352. தபராழியின் ேதர அதமப்புகள் __________, __________, __________ 

கண்டேிட்டு, கண்டசரிவு, கடல்ேலர 
 

353. பிரிட்டனில் உள்ள கண்டேிட்டு __________ 

டாகர் 
 

354. இந்ேியாவில் உள்ள தபட்தராலிய ஆழ்குழாய் கிணறு உள்ள இடம்  

_________ 

மும்தப தஹ 
 

355. ஒழுங்கற்ற கடற்கதர & இயற்தக துதறமுகம் __________ 

தகாச்சின், மும்தப 
 

356. நடுக்கடல் மதலதோடர் __________ ஏற்படுகிறது. 

கண்டேிட்டு விதசயால் 
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357. கடலில் உள்ள எரிமதல __________ என அதழக்கப்படுகிறது. 

கயாட் 
 

358. இறந்ே கடல் என அதழக்கப்படும் கடல் __________ 

சாக்கடல் 
 

359. புவியின் தவப்பத்தே சமநிதலயில் தவப்பது __________ 

கடல் 
 

360. தவப்ப நீதராட்டம் __________ உருவாகி__________ தநாக்கி ஓடுகிறது. 

ோழ் அட்சதரதகயில், துருவங்கதள 
 

361. கடல் மட்டம் உயர்ந்து ோழ்வது __________ 

ஓேங்கள் 
 

362. தபௌர்ணமி அமாவாதசயில் தோன்றும் ஓேம் __________ 

மிகதவ ஓேம் 
 

363. தபாருளியலின் ேந்தே? 

ஆடம்ஸ்மித் 
 

364. உற்பத்ேி காரணிகள் யாதவ? 

நிலம், உதழப்பு, மூலேனம் 
 

365. நிலத்ேிற்கு அளிக்கப்படும் தவகுமேி __________ எனப்படும். 

வாரம் (வாடதக) 

 

366. ஊேியத்தே தபாறுவேற்கு தசய்யப்படும் எந்ே தவதலயும் __________  

ஆகும். 

உதழப்பு 
 

367. ஒரு சதமயல்காரரின் உதழப்பு __________ ஆகும். 

உடல் உதழப்பு 
 

368. ஆசிரியரின் உதழப்பு __________ ஆகும். 

மன உதழப்பு 
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369. உதழப்பிற்காக அளிக்கப்படும் தவகுமேி __________ 

கூலி 
 

370. உதழப்பாளிகள் ேிறதம __________ காரணிகதளப் தபாறுத்து  

அதமயும். 

பரம்பதரக் காரணிகள் தவதல தசய்யும் இடத்ேில் நல்ல சூழ்நிதல 
 

371. ஆடம்ஸ்மித் இயற்றிய நூல் __________ அேில் __________ ஐ உோரணமாக  

கூறியுள்ளார். 

நாடுகளின் தசல்வம், குண்டூசி 
 

372. தவதல பகுப்பு முதற என்பது __________ 

ேனிப்பட்ட (அ) உதழப்பாளி குழுவிடம் ஒப்பதடத்ேல் 
 

373. மூலேனம் என்பது __________ 

தசல்வத்தே குறிக்கும் 
 

374. மூலேனத்ேிற்கு அளிக்கப்படும் தவகுமேி __________ 

வட்டி 
 

375. மூலேனத்ேின் வதககள் __________ 

பருப்தபாருள் , பண, மனிே 
 

376. தோழில் முதனதவார் __________ என அதழக்கப்படுகிறார். 

சமுோய மாற்றம் காணும் முதனவர் 
 

377. உற்பத்ேிச் சங்கிலி __________ 

முேன்தம, இரண்டாம் மற்றும் சார்புத்துதற 
 

378. ஒரு சமுோயத்ேின் சார்புத்துதற __________ 

தசதவத்துதற 
 

379. அதமரிக்காவில் __________ மக்கள் சார்புத்துதற தோழிலாளர்கள். 

80% 
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380. தவளாண்தம __________ துதறதயச் சார்ந்ேது. 

முேன்தமத்துதற 
 

381. தவதல பகுப்பு முதறதய அறிமுகப் படுத்ேியவர்? 

ஆடம்ஸ்மித் 
 

382. தடாக்தஸா __________ 

லத்ேனீ் வார்த்தேயில் விகிேம் 
 

383. __________ கல்தவட்டுகளில் வரி விேிப்பு பற்றிய குறிப்பு இடம் தபற்றது. 

உத்ேிரதமரூர் 
 

384. ேற்தபாது நதடமுதறயில் இல்லாே வரி __________ 

எஸ்தடட் வரி 
 

385. தசாத்து வரி என்பது __________ 

உள்ளாட்சிப் பகுேியில் உள்ள ஒரு நில உரிதமயாளர் தசலுத்தும் வரி 
ஆண்டின் ேீர்தவ 
 

386. கலால்வரி என்பது __________ 

ஒரு நாட்டில் உற்பத்ேியாகும் தபாருட்களின் மீது அந்நாட்டிதலதய  

விேிக்கப்படும் வரி 
 

387. தசதவவரிக்கான நிேிச் சட்டம் __________ ஆண்டு நதடமுதறக்கு  

வந்ேது. 

1994 

 

388. இந்ேியாவில் தசயல்படும் நிறுவனம் தசலுத்தும் வரி __________ 

நிறுவன வரி 
 

389. இறந்ேவரின் தசாத்ேிற்கு தசலுத்தும் வரி? 

எஸ்தடட் வரி 
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