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எட்டாம் வகுப்பு 

புவியியல் 

முதல் பருவம் 
 

1. னதுப்பிக்க இயாத லரஆதாங்கள் லற்மக்கூடி லர ஆதாங்கள் ன 

அழறக்கப்படுகின்மன 

2. உலயாகக்கனிங்கள் ன்பது உலயாகத் தாதுக்கள் அடங்கி 

மூயப்பபாமட்கள் ஆகும் 

3. உலயாகற்ம கனிங்கள் ன்பது உலயாகத் தாதுக்கள் அற்ம 

மூயப்பபாமட்கள் ஆகும் 

4. ரிபபாமள் கனிங்கள் ன்பது ஆற்மழய உமலாக்கும் கனிங்கள் 

ஆகும் 

5. நியக்கரி னழதரிபபாமள் ன அழறக்கப்படுகிமது 

6. திழ்நாட்டில் உள்ர பநய்லலயிில் நியக்கரி அதிகாக பலட்டி 

டுக்கப்படுகிமது 

7. பநய்லலயிில் யிக்ழனட் அல்யது பழுப்ன நியக்கரி அதிக அரலில் 

கிழடக்கிமது 

8. ண்பெய்படிவுகள் நியப்பகுதி, கடல்பகுதிிலும் காெப்படுகின்மன 

9. இந்திாலில் முக்கிான ண்பெய் லல்கள் அஸ்ஸாம் 

நியப்பகுதிில் காெப்படுகிமது 

10. இந்திாலின் ிகப்பபரி மும்ழபழை ண்பெய் லல் 

கடற்பகுதிில் அழந்துள்ரது 

11. அணுசக்தி ரிபபாமழர அதிக அரலில் பன்படுத்தும் நாடு பிான்சு 

ஆகும் 

12. உயகிலயல அதிகரவு அணுசக்திழ உற்பத்தி பசய்மம் நாடு 

அபரிக்க க்கிநாடு ஆகும் 

13. சீனாலில் உள்ர ாங்டிசி ஆற்மின் குறுக்லக அழந்திமக்கும் 

முப்பள்ரத்தாக்கு அழெில் உயகின் ிகப்பபரி நீர்ின்சக்தி 
நிழயம் அழந்துள்ரது 

14. இந்திாலின் ிகப்பபரி நீர்ின்சக்தி நிழயம் பக்ாநங்கல் 

அழெில் உள்ரது 

15. எரிின் லலால்டா ின்கயம் சூரி சக்திழ லசிக்க 

லதழலப்படுகிமது 

16. உயகில் அதிக அரவு சூரி ஆற்மழய உற்பத்தி பசய்மம் நாடு பெர்னி 
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17. திழ்நாட்டில் கன்னிாகுரி ாலட்டத்தில் உள்ர ஆல்லாய்பாறி 
ன்னும் பகுதிில் உயகின் ிகப்பபரி காற்மாழய நிறுலனம் உள்ரது 

18. இற்ழகில் காெப்படும் ந்த எம பபாமலம் னிதர்கலக்கு 

பனரிப்பதாக இமப்பின் அது லரஆதாம் னப்படும் 

19. னலிின் கனிச் சுங்கங்கரியிமந்து எமமுழம பலட்டி 

டுக்கப்பட்டழத ீண்டும் நம்ால் திமம்பப் பபமஇயாது 

20. எம நாட்டின் பபாமராதா லம்பாட்டிற்காக ரிபபாமள் கனிங்கள் 

ிக முக்கிபங்கு லகிக்கிமது 

21. மலனிம் எம அணுசக்தி கனிம் 

22. அன ண்டயம் சூரி ஆற்மழய ிக அதிக அரலில் உற்பத்தி பசய் 

துலாக உள்ரது. 

23. னிதர்கரால் பன்படுத்தப்படும் லர ஆதாங்கள் லரர்ச்சிமற்ம லரம் 

24. கனிலரங்கள் ன்பழல னதுப்பிக்க இயாத லரங்கள் 

25. காற்று ஆற்மழய அதிகாகப் பன்படுத்தும் கண்டம் லாப்பா 

26. திழ்நாட்டில் பலட்டிபடுக்கப்படும் நியக்கரி பழுப்ன நியக்கரி 

27. இந்திாலின் ிகப்பபரி நீர்ின்சக்தி நிழயம் அழந்துள்ர இடம் 

பக்ாநங்கல் 

28. பபாமத்துக: 

29. லடகடல் - ண்பெய் லரங்கள் 

30. ஆல்லாய்பாறி – காற்மாழய 

31. ண்பெய் ற்றும் நியக்கரி – னழத ரிபபாமள் 

32. முப்பள்ரத்தாக்கு அழெ – ாங்டிசி 
33. லதாரிம் - அணுசக்தி 
34. முதல்நிழய பதாறில்கரில் ஈடுபடுபலர்கழர சிலப்ன கழுத்துப்பட்ழட 

பெிாரர்கள் ன்றுஅழறக்கிலமாம் 

35. இண்டாம் நிழய பதாறில்னரிமம் பெிாரர்கள் நீயகழுத்துப்பட்ழட 

பெிாரர்கள் ன அழறக்கப்படுகின்மனர் 

36. மூன்மாம் நிழய பதாறில்கரில் பெினரிலலாழ பலரிர்சிலப்ன 

கழுத்துப்பட்டழட பெிாரர்கள் ன்று அழறக்கிலமாம் 

37. நான்காம்நிழய பதாறியில் ஈடுபட்டுள்ர பெிாரர்கள் பலள்ழர 

கழுத்துப்பட்ழட பெிாரர்கள் ன்று அழறக்கிலமாம் 

38. ந்தாம் நிழய பதாறியில் ஈடுபட்டுள்ர பெிாரர்கள் தங்க 

கழுத்துப்பட்ழட பெிாரர்கள் ன்று அழறக்கிலமாம் 

39. முதல்நிழய பதாறில் ம் பலட்டுதல் 

40. ந்தாம்நிழய பதாறில் அதிகாக காெப்படும் இடங்கள் பபமநகங்கள் 
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41. உெவு லசகரித்தல் ற்மலமடன் பதாடர்ன இல்யாத இடங்கரில் 

லசிக்கும் னலறி குடிக்கரிடம் காெப்படுகின்மன 

42. லலட்ழடாடுதல் தனித்து லாழும் க்கரிழடல காெப்படுகிமது 

43. கம்லபாடிாலில் உள்ர லடான்லயாசாப் உயகின் ிகப்பபரி உள்நாட்டு 

ரிாகும் 

44. கண்டத்திட்டுப் பகுதிகரிலும் ஆறற்ம பகுதிகரிலும் பிராங்டன் 

னப்படும் ீன் உெவு பபமரலில் கிழடக்கிமது 

45. னிதன் லநடிாக இற்ழகழச் சார்ந்து பசல்படும் பதாறில்கள் 

முதன்ழ பதாறில்கள் ன அழறக்கப்படுகிமது 

46. லய்ச்சல் பதாறியில் லய்ச்சல் நியங்கரில் அதிக 

ண்ெிக்ழகியான லியங்குகழர லய்ப்பர் 

47. சுங்கம் ற்றும் லலராண்பதாறில் லபான்மழல முதல்நிழய 

பதாறில்கலள் பறழான பதாறில்கராகும் 

48. கடல்ல் ீன் பிடிப்பது ன்பது ிகவும் சிக்கயான பசயாகும் 

49. ொலாஸ் னப்படும் பதான்முதுக்கள் காெப்படும் இடம் அந்தான் 

நிக்லகாபார் 

50. கனடாலில் காெப்படும் ஸ்கிலாக்கள் லலட்ழடாடுதல் 

51. உயகில் பதாறிற்சாழயகலக்குப் பன்படும் ங்கரில் மூன்மில் 

2பங்கு ிதபலப்ப ண்டய காடுகரியிமந்து பபமப்படுகின்மன 

52. பபமரலில் நழடபபறும் முதன்ழபதாறில் லலட்ழடாடுதல் 

53. பபாமத்துக: 

54. னஷ்பன் - ஆப்பிரிக்கா 

55. ெப்பான் - ீன்ப்பிடித்தரம் 

56. லதக்கு – அனக்காடுகள் 

57. ஊசிிழயகாடுகள் - பன்ழான ங்கள் 

58. தீலனம் - கால்நழட உெவு 

59. சுங்கத்பதாறில் ன்பது னலிியிமந்து லிழய திப்னிக்க 

கனிங்கழரமம் னலி அழப்பில் சார்ந்த பபாமட்கழரமம் லதாண்டி 

டுக்கும் பசயாகும் 

60. எம முழம லதழலக்காக டுக்கப்பட்ட கனிங்கழர திமம்ப ழலக்க 

இயாது 

61. கனிம் உலயாக, உலயாகற்ம, ரிபபாமள் கனிம் ன 

லழகப்படுத்தப்பட்டுள்ரது 

62. ரிபபாமள் கனிங்கள் எம உலயாகற்ம கனி லழகாகும் 

63. தாதுக்கரின் படிலங்கள் பாழமகரினூலட குழமந்த அரவு இமப்பின் 

அது குழமந்த அரவு தாதுப்படுழக ன அழறக்கப்படுகிமது 
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64. னலிின் லற்பப்பில் பலட்டி டுக்கப்படு முழமகள் சுங்கத்பதாறில் 

திமந்த பலரிமுழம, பட்ழடகராக டுத்தல் முழம லண்டல் 

பிரித்தல்முழம ன லழகப்படுத்தப்படும் 

65. திமந்தபலரி முழமில் னலிின் லற்பப்பிலயல கிழடக்கும் 

கனிங்கள் லதாண்டி டுக்கப்படுகிமது 

66. பாழமகழர அகற்மிபின் கனிங்கள் பட்ழடகராக டுத்தல் 

முழமில் பலட்டி டுக்கப்படுகின்மன 

67. கனிங்கழர சயித்லதா,  சுறற்மில பதரிழலக்கப்பட்டு பிரித்தல் 

லண்டல் பிரித்தல் முழம ஆகும் 

68. கனிங்கழர ிதக்கும் இந்திங்கள் பகாண்டு பிரித்து டுக்க லண்டல் 

பிரித்தல் முழம பன்படுகிமது 

69. சுண்ொம்னக்கல் லபான்ம கட்டடப்பபாமள்கழர னலிலற்பப்பில் 

இமந்து டுக்கும் முழம குலாரிிங் னப்படும் பலட்டி டுத்தல்முழம 

ஆகும் 

70. துழரிடுதல் முழம மூயாக கச்சாண்பெய் ற்றும் இற்ழகலாம 

ஆகி ரிபபாமள் கனிங்கள் துழரத்து டுக்கப்படுகின்மன 

71. ண்பெய் கிெறுகரில் இமந்து ண்பெய் டுக்க ண்பெய் ரிக் 

னப்படும் எம லழக லழடழ பன்படுத்துலர் 

72. ண்பெய் லல்கள் இமக்கும் இடங்கழர அங்கு காெப்படும் படரிக் 

னப்படும் இந்;தினஙீ்கரால் காெயாம் 

73. லக்னழடட், லைழடட், யிலாழடட் ற்றும் சிடழட் ஆகிழல 

இமம்ன தாதுலின் லழககராகும் 

74. பசம்னதாது திமந்தபலரி சுங்கத்பதாறில் முழம மூயம் 

டுக்கப்படுகிமது 

75. பாக்ழஸட் அலுினித்தின் தாது ஆகும் 

76. தகத்தின் தாது லகசிடழட் ஆகும் 

77. தங்கம் பபமம்பாலும் லண்டல்பிரித்தல் முழம மூயாக 

டுக்கப்படுகிமது 

78. ாெிக்கம் ற்றும் ழலம் லபான்மழல உலயாகற்ம கனிலழக 

ஆகும் 

79. கந்தகம் நியத்தடி சுங்கமுழம மூயம் பலட்டி டுக்கப்படுகிமது 

80. ழக்கா கமப்ன நிமமுழட கனிம் ஆகும் 

81. ழக்கா ின்சக்தி தாரிக்கும் பதாறிற்சாழயகரில்பன்படுகிமது 

82. ஆஸ்பபட்டாஸ் திமந்தபலரி சுங்கங்கரியிமந்து பலட்டி 

டுக்கப்படுகிமது 

83. சுங்கத்பதாறில் எம பகாள்ழர பதாறில் னவும் கமதப்படுகிமது 
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84. கனிங்கள் எம னதுப்பிக்க இயாத லரம் ஆகும் 

85. லண்டல் ண் படிவுகலராடு காெப்படும் தனிம் தங்கம் 

86. லக்னழடட் தாதுழல பகாண்ட கனிம் இமம்ன 

87. பபாமத்துக: 

88. ரிபபாமள் - நியக்கரி 

89. லயசிா – தகம் 

90. லண்டல் பிரித்பதடுத்தல் - தங்கம் 

91. சுண்ொம்னக்கல் - கட்டடப்பபாமள் 

92. பசம்ன – சியி 
93. கி.பி.1801ம் ஆண்டு லதான்மி பதன்இந்தி னட்சி முடிவுற்மது 

94. ொன் கிாடக் அமிமுகப்படுத்தி ாணுல சீர்திமத்தங்கள் லலலூர் 

னட்சிக்கு லித்திட்டது 

95. துரபதி அக்னிம அமிமுகம் பசய்த தழயப்பாழக இந்து 

முஸ்லீம்கலக்கு பபமம் பாதிப்ழப ற்படுத்திது 

96. ஆங்கிய கிறக்கிந்தி கம்பபனிக்கு திாக னட்சிில் ஈடுபட லலண்டும் 

ன்ம கசி திட்டம் திப்னலின் ழந்தர்-ஆல் தூண்டப்பட்டது 

97. திப்ன கரின் திமெ நிகழ்ச்சி ெூழய 9 1806ம் ஆண்டு லலலூர் 

லகாட்ழடில் நழடபபற்மது 

98. பழடத்தரபதி கில்யஜ்பி தழயழில் ஆற்காட்டியிமந்து இாணுலம் 

உடனடிாக லலலூமக்கு லிழந்தது 

99. லலலூர் னட்சிழ நடத்த முழமான தழயழ  கிழடாது 

100. லலலூர் னட்சிின் லபாது இந்தி லீர்கள் ழகது பசய்ப்பட்டு 

சிழமில் அழடக்கப்பட்டனர் 

101. லலலூர் னட்சி லதால்லிில் முடிவுற்மது 

102. 1857ம் ஆண்டு நடந்த சிப்பாய் னட்சிக்கு லலலூர்னட்சி 
முன்லனாடிாக அழந்தது 

103. லலலூர் சிப்பாய் னட்சி நடந்த ஆண்டு 1806 ஆகும் 

104. லலலூர் னட்சிக்கு முக்கி காொக இமந்தலர்கள் சிப்பாய்கள் 

105. லலலூர் னட்சிின் லபாது பசன்ழன ாகாெ ஆலநர் லில்யிம் 

பபண்டிங் ஆலார் 

106. இந்தி சிப்பாய்கள் தழயப்பாழக அெிறுத்ததால் னட்சி 
லதான்மிது 

107. னட்சி நழடபபற்மலபாது ஆங்கிய தரபதி காட்ஸ் ன்பலர் 

லலலூர் லகாட்ழடின் பலரிில் இமந்தார் 

108. னட்சி கில்யஸ்பி ன்பலால் அடக்கப்பட்டது 

109. சிப்பாய்கழர ஆதரித்தலர்கள் திப்னலின் குடும்பம் ஆலார் 

http://www.tnpscrock.in/
http://www.tnpscrock.in/


                                                                        www.TNPSCROCK.in 

 

More  TNPSC, TET, TRB - Online Exam - PDF - MP3 Materials Visit :  www.TNPSCROCK.in 

110. பபாமத்துக: 

111. திப்னலின் கன் - பலதக்ழைதர் 

112. அக்னிம - தழயப்பாழக 

113. சிப்பாய்கள் - கிரர்ச்சிாரர்கள் 

114. பசன்ழன கலர்னர் – பபண்டிங்  
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