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எட்டாம் வகுப்பு 

புவியியல் 

இரண்டாம் பருவம் 
 

1. வலராண்பிர்களர உணவு, பணம் பிர்கள் ன பிரிக்கயாம் 

2. வலப்பநிளய ற்றும் ளறின் அரவு வலராண்வ ாறிளய பா ிக்கும் 

காயநிளய காணிகராகும் 

3. வநல் அன ண்டயத் ில் லிளரலிக்கப்படும் ப ன்ள பிாகும் 

4. வகாதுள எரு ி வலப்ப ண்டயப் பிாகும் 

5. பருத் ி பிர்கள் பழுளான லரர்ச்சிவபம 200 பனிவபாறிலற்ம 

நாட்கள் வ ளலப்படுகிமது 

6. காப்பிக்கு அறுலளடின் வபாதும் பன்பும் லமண்ட நிளய வ ளல 

7. எரு பகு ிில் லிளரபம் பிள அங்கு வபய்பம் ளற அரவல 

நிர்ானிக்கும் 

8. லிளரநியத் ில் எவ எரு பிர் ட்டும் எருபளம 

லிளரலிக்கப்பட்டால்அது எரு பிர் லிளரலிக்கும் பளம ன 

அளறக்கப்படுகின்மது 

9. இண்டு அல்யது இண்டுக்கும் வற்பட்ட பிர்களர எவ 

லிளரநியத் ில் எவ பருல காயத் ில் லிளரலித் ால் அது பல்பிர் 

லிளரலிக்கும் பளம ன அளறக்கப்படுகிமது 

10. கால்லாய்கள் பயம் லலுக்கு நீர்பாபம் பளமிளன கால்லாய் 

பாசனம் ன்கிவமாம் 

11. வ ரிப்பான்கள் பயம்; லலுக்கு நீர் வ ரித் ல் பளமிளன 

வ ரிப்பான் பாசனம் ன்கிவமாம் 

12. வலராண் வ ாறில் வசய் உகந்  நியப்பப்பு லடஇந் ி சவலரி 
13. சுறயச்சிளன வகாண்டு லட்டப்பாள ில் நீரிளனத்வ ரிக்கும் 

பளமிளன ளசுறற்சி நீர்பாசனம் ன்கிவமாம் 

14. வசாட்டுநீர்பாசனம் பளமில் நீர் வசாட்டு வசாட்டாக வசடிகரின் 

வலருக்கு வநடிாகவலா அல்யது அருகாளிவயா 

வசலுத் ப்படுகிமது 

15. ளயகள், படீபூிகள், ற்றும் சவலரிகள் ஆகிளல பக்கிான 

நியத்வ ாற்மங்கள் ஆகும் 

16. சவலரிப்பகு ிகள் ிக அ ிக அரலில் பிர் லிளரலிக்கும் 

நியங்கராகத் ிகழ்கின்மன 
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17. ளயச்சரிவுகள் காப்பி ற்றும் வ ிளய பிர்கள் லர உகந்  

இடாகிமது 

18. பிர்லர ண்லரம் எரு பக்கி காணிாகும் 

19.  ன்னிளமவு வலராண்ள பளமில் லிலசாிகள்  ங்களுக்கும் 

 ங்கள் குடும்பங்களுக்கும் வ ளலான அரவு பிர்களர லிளரலிப்பர் 

20.  ன்னிளமவு வலராண்ள ரி,  ீலி வலராண்ள ன 

பிரிக்கப்படுகிமது 

21. ரி ன்னிளமவு வலராண்பளம ளயலாழ் க்களுடன் சிமி 

குழுங்கரால் வற்வகாள்ரப்படும் வலராண் பளமாகும் 

22. ாற்மிட வலராண்பளம இடப்வபர்வு வலராண்ள னவும் 

அளறக்கப்படுகிமது 

23. ாற்மிட வலராண் வ ாறில் த் ி அவரிக்காலில் ில்பா ன 

அளறக்கப்படுகிமது 

24. க்கள் அடர்த் ி அ ிகாக உள்ர பருலளற வபறும் ஆசிப் 

பகு ிகரில்  ீலி வலராண்வ ாறில் பளம காணப்படுகிமது 

25.  ீலி வலராண்ள வ ாறியில் கசூல் அ ிகாகவல இருக்கும் 

26. லணிக வலராண்வ ாறில் பந்  வலராண் வ ாறில் ன 

அளறக்கப்படுகிமது 

27. லணிக வலராண் வ ாறியில் வகாதுள அ ிக அரவு பிரிடப்படும் 

பிர் ஆகும் 

28. வ ாட்டப்பிர்கள் அனண்டயப் பகு ிில் வபரி நியப்பப்புகரில் 

வற்வகாள்ரப்படும் பளமாகும் 

29. கயப்பு பண்ளண வலராண்பளமில் பிர் லிளரத் ல் ற்றும் 

கால்நளட லரர்த் ல் இண்டும் நளடவபறுகிமது 

30. வற்கு வாப்பாலில் கயப்புபண்ளணபளம எரு வபாதுலான 

வலராண் வ ாறில் ஆகும் 

31. வலராண்ள எரு ப ல்நிளய வ ாறியாகும் 

32. பிவசில் நாட்டில் இடப்வபர்வு அல்யது ாற்மிட வலராண்ள 

வாக்வகா ன அளறக்கப் படுகிமது 

33. ாவுச்சத்து வகாண்ட லிள களரபளட  ானி லளககள் புல்லளக 

 ாலங்கள் ஆகும் 

34. வநல் எரு அணண்டய பிர் ஆகும் 

35. சீனாலின் ாங்டிசி ஆற்றுச்சவலரிில் வநற்பிரின் பன்பாடு 

ப ன்ப யில் வ ாடங்கப்பட்டது 

36. வநல் லரர்ல ற்கு சாசரிாக 24°வச  ட்பவலப்பநிளயபம் 150வச.ீ  

ளறரவும் வ ளலப்படுகிமது 
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37. வநல் லிளரலிக்க சான நியம் வ ளல 

38. ஆசிா அ ிக அரலில் வநற் உற்பத் ி வசய்கிமது 

39. ஆசிாலில் வநல் உற்பத் ிில் 98ப லிலசாிகள் பங்குவபறுகின்மன 

40. வகாதுள எரு ி வலப்பண்டய பிர்ஆகும் 

41. உயகின்  25ப நியப்பகு ி வகாதுள லரர்க்க பன்படுத் ப்படுகிமது 

42. வகாதுள பிருக்கு 15°வச யிருந்து 20°வச லள உள்ர 

 ட்பவலப்பநிளயள சரிான வலப்பத்வ ளல ஆகும் 

43. வகாதுள லர கரிண் அல்யது லண்டல் ண் கயந்  கரிண் உகந்  

ண்ணாகும் 

44. பருத் ி அன ற்றும் துளண அனப் பகு ிில் ட்டுவ 

லிளரலிக்கும் இளறப் பிாகும் 

45. இளறகரியிருந்து லிள களர பிரிக்கும் பளம ன்ம 

வசல்பளமில் பருத் ி பன்படுத் ப்படுகிமது 

46. பருத் ிின்  ட்பவலப்பநிளய 20° ப ல் 30°வச லரர்கிமது 

47. 50°-100°வச.ீ ளறஅரவு உள்ர பகு ிில் பருத் ி லிளரகிமது 

48. பருத் ிபிர் லிளர கரிசல், லண்டல் ண் ற்ம ண்ணாகும் 

49. சணல் கிறு ற்றும்  ிடான நூயாக ாற்மப்படுகிமது 

50. 30°வச அ ிக வலப்பபம் 150வச.ீ வவயன ளறபம் சணல் லர 

வ ளலப்படுகிமது 

51. ஊமளலத்து க்கச் வசய் ல் ன்பது எரு நுண் உிரில் 

வசய்பளமாகும் 

52. இந் ிாவும், லங்காரவ சபம் சணல் உற்பத் ிில் ப ல் இடம் 

லகிக்கும் நாடுகள் 

53. கரும்பு உான அணண்டய புல்லளக  ாலாகும் 

54. கரும்பு லர சாசரிாக 24°வச வலப்பம் ஆண்டு பழுலதும் 

வ ளலப்படுகிமது 

55. இயத் ீன், அவரிக்கா ற்றும் வ ன் ற்றும் கிறக்கு ஆசி பகு ிில் 

கரும்பு உற்பத் ி வசய்பம் பக்கி நாடுகள் 

56. வ ிளயின் இளயகள் பானம்  ாரிக்கும் அனண்டயச் 

வசடிாகும் 

57. வ ிளய லர சாசரி 21°வச வலப்பம் வ ளலப்படுகிமது 

58.  ானிங்கள் னி னின் அடிப்பளட உணலாகும் 

59. பயப்வபாருட்கள் சிய வசல்பளமகளுக்கு உட்பட்டு படிவுற்ம 

வபாருராக ாற்றும் இடவ வ ாறிற்சாளய னப்படுகிமது 

60. பயப்வபாருள்களர படிவுற்ம வபாருட்கராக ாற்றும் வசல்கள் 

இண்டாம்நிளய வ ாறில் ன அளறக்கப்படுகிமது 
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61. எரு நாட்;டின் வபாருரா ா  ிமளனத் அந்நாட்டிலுள்ர 

வ ாறிற்சாளயகளர ளலத்வ  அரலிடப்படுகிமது 

62. உயக லயாற்மில் பக்கிான நிகழ்வுகரில் என்று வ ாறிற்புட்சி 
63. நியக்கரி வ ாறிற்புட்சிள ற்படுத் ி ப ல் ரிவபாருள் ஆகும் 

64. வ ாறிற்சாளயகள் க்கள்வ ாளக அ ிகாக உள்ர இடங்கரில் 

அளக்கப்படுகிமது 

65. பணிாரர்களர குமிப்பிட்ட வ ாறில்நுட்பம் வ ரிந்  பணிாரர்கள் 

னவும் ஏரவு வ ாறில்நுட்பம் வ ரிந்  பணிாரர்கள் னவும் 

பிரிக்கயாம் 

66. இந் ிங்களர இக்குல ற்கு ரிவபாருள் அடிப்பளட வ ளல ஆகும் 

67. உயகின் 70ப ரிவபாருள் சக் ிள இந் ிங்கள் இக்க பன்படுத் ிக் 

வகாள்கிமது 

68. அ ிக அரவு உற்பத் ி ிமன் வபருளகில் பய னபம் அ ிகரிக்கிமது 

69. காடுகள் சார்ந்  வ ாறியகங்களுக்கு காடுகரியிருந்து பயப்வபாருள்கள் 

கிளடக்கப் வபறுகின்மன 

70. வலராண்வபாருள் சார்ந்  வ ாறியகங்கள் வலராண்வபாருளர 

பய னாக வகாண்டு வசல்படுகின்மன 

71. கனிங்கள் சார்ந்  வ ாறியகங்களுக்க கனிப் வபாருள்கள் 

பயாகின்மன 

72. ி ான அரவு உற்பத் ி வசய்பம் வ ாறிற்சாளய அரலில் குளமலாக 

காணப்படினும் பய னம் வ ாறில் நுட்பத்ள பம் சார்ந்வ  

அளக்கப்படுகிமது 

73. சிமி ரவு உற்பத் ி வசய்பம் வ ாறில் நிறுலனங்கள் சிமி அரவு 

பய னங்களரபம், குளமந்  பணிாரர்களரபம் வகாண்டு 

காணப்படுகிமது 

74. ளகத்வ ாறில்கள் குளமந்  பய னம் வகாண்ட அரலியான 

வ ாறியகங்கராகும் 

75. உற்பத் ி வசல்பளமிளன வகாண்டு வ ாறியகங்கள் கனக, 

கனற்ம வபாருள் உற்பத் ி வ ாறிற்சாளய ன பிரிக்கப்படுகிமது 

76. கனக வ ாறியகங்கள் அ ிக கனபள்ர பயப்வபாருள்கள் ற்றும் 

கனபள்ர உற்பத் ி வபாருள்  ாரிக்கும் வ ாறியகங்கள்; ஆகும் 

77. டிஸ்வகா ன அளறக்கப்படும் இரும்பு /கு வ ாறியகங்கள் 

கனகவ ாறியகங்கள் 

78. வபல் கனகத்வ ாறியகம் ஆகும் 

79. கடிகாம், உளமகள்  ாரிக்கும் வ ாறில் கனற்ம வ ாறியகங்கள் 

ஆகும் 
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80. உற்பத் ி வ ாறியகங்கள் பயப்வபாருள்களர அல்யது 

படிவுற்மவபாருட்களர உற்பத் ி வபாருராக ாற்றும் பணிிளனச் 

வசய்கின்மது 

81. வபாதுத்துளம வ ாறியகங்கள் அசுக்கு வசாந் ான ாகும் 

82. லாகனத்வ ாறிற்சாளய எரு கனக வ ாறிற்சாளய ஆகும் 

83. அளமகயன்கன் வசய்பம் வ ாறியகங்கள் காடுகள் சார்ந்  

வ ாறியகங்களுள் அடங்கும் 

84. பருத் ி வ ாறிற்சாளய எரு வலராண்சார்ந்  வ ாறியகம் ஆகும் 

85. சர்க்கள வ ாறிற்சாளய பயப்வபாருள் சார்ந்  வ ாறியகாகும் 

86. எரு நாட்டிற்குள்வரவாஅல்யது பய நாடுகளுக்கு இளடவவலா 

வபாருள்களர பரிாற்றும் பளமவ லணிகம் ஆகும் 

87. உணவுப்வபாருள்கள் ற்றும் வ ாறிற்சாளயகளுக்கு பன்படும் 

பயப்வபாருள்கள் ஆகிளல ப ல்நிளய உற்பத் ி வபாருள்கராகும் 

88. இண்டாம்நிளய உற்பத் ி வபாருள்கள் உற்பத் ி வசய்ப்பட்ட 

வபாருராகும் 

89. உயகின் பய நாடுகளுக்கிளடவ நளடவபறும் லணிகம் ஈரிளன, 

பன்னாட்டு லணிகம் ன அளறக்கயாம் 

90. இருநாடுகளுக்கு இளடவ நளடவபறும் லணிகத் ிளன இருநாட்டு 

லணிகம் னவும் பய நாடுகளுக்கு இளடவ நளடவபறும் 

லணிகத் ிளன பன்னாட்டு லணிகம் னவும் அளறக்கயாம் 

91. சீனாலில் உற்பத் ி ஆகும் பட்டு ஆளடகள் 

92. சுலிட்சர்யாந் ில் உற்பத் ி ஆகும் ளகக்கடிகாங்கள்  
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