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PART-A (10 X 1=10 Marks ) 

Answer ALL the following objective questions (choose the correct answer ) 

1.    Nature is never more than an adviser’ is the essence of 

a. Environmentalism 

b. Possibilism 

c. Stop and go  

d. None of the above 

இன்கை ஒரு ஆலோசைகப விட ஒருலோதுந் இ்க’ எ்து ைருத்தி் சோபந் 

a. இன்கை முடிவு கைோ்கை 

b. லதபவ்ு முடிவு கைோ்கை  

c. ி்று லோ  கைோ்கை 

d. லந்கூறின எதுவுந் இ்க 

2. Neo-determinism was put forward by 

a. Carl Ritter 

b. Ratzel 

c. Griffith Taylor 

d. A.V. Humboldt 

ிலனோ-டிடபம்ிிசந் மு்கயத்தத 

a. ைோப்் பிட்டப ்  b. எஃ். போட்ஸ்  c. கிபிஃபித ்கடன்ப ்  d. ஏ.வி. ஹந்லோ்ட் 

3. Which one of the following cultural region is call Continental culture by Baker 

a. East Asian Cultural Region 

b. Islamic Cultural Region  

c. Meso African Cultural Region 

d. Indic Cultural Region     

பி்யருந் ைோசச்ோப பிபோ்தினங்ைி் எது லை்ைபோ் ைோ்டிக்ட்     

ைோசச்ோபந் எ்று அகமை்ை்டுகிது 

a. கிமை்கு ஆசின ைோசச்ோப நண்டந்     b. இஸ்ோமின ைோசச்ோப பிபோ்தினந்  

c. கநலசோ ஆ்பிபிை்ை ைோசச்ோப நண்டந்  d. இ்தின ைோசச்ோப நண்டந் டி 

 



4. Which religion is the fastest growing in the world 

a. Christianity   b.Islam   c.Hinduism  d.Buddhism  

      உகி் லயைநோை யப்்து யருந் நதந் எது 

         A. கிறிஸ்தயந்   B. இஸ்ோந்   C . இ்து நதந்   D. த்தந் 

5.   The Pigmies are the primitive tribal groups  of 

a. India   b.Australia     c.Africa   d.Antarctica  

பிை்மீஸ் எ்து மகநனோ மங்குடி குழுை்ை் 

a. இ்தினோ  B. ஆஸ்திலபலினோ   C. ஆ்பிபிை்ைோ  D. அண்டோபட்ிைோ 

6. Montagu defined race in 

a. 1948  b.1984    c.1943     d.1942  

  கநோ்டோகு இந் யகபனறுை்ை்ட்டு்து  

A. 1948      B. 1984      C. 1943     D. 1942  

7.    Most part of Africa have low population density because  

a. Environment is not favorable  

b. Primitive people inhabit the continent   

c. The people limits their families  

d. Mortality rate is very high 

ஆ்பிபிை்ைோவி் கருந்ோோ குதி நை்ை் கதோகை அடபத்்தி குகயோை 

இரு்த்ை்கு ைோபணந் 

A. சு்றுசச்ூம் சோதைநோை இ்க 

B. ஆதி நை்ை் ைண்டத்தி் யசிை்கி்ப ்  

C. நை்ை் தங்ை் குடுந்ங்ைக ைட்டு்டுத்துகிோபை்் 

D. இ்பு விகிதந் மிை அதிைந் 

8. How much approximate population of the world today  

a. 3 billion   b.7 billion    c.10 billion    d.4 billion  

  இ்று உகி் லதோபோனநோ நை்ை் கதோகை எய்யவு 

  A. 3 பி்லின்   B. 7 பி்லின்  C. 10 பி்லின்   D. 4 பி்லின் 

9.   The ‘zone of contact’  settlement occurs  

a. Between hill tops and low lands  b.Between forest and cultivated land 

c. Between village and towns   d.None  of  these  

கதோடபப்ு நண்டந்’ தீபவ்ு ஏ்டுகிது  

A. நக உசச்ிைளுை்குந் தோம்யோ ிங்ைளுை்குந் இகடயி்  

B. ைோடு ந்றுந் சோகுடி ிங்ைளுை்கு இகடயி்  

C. கிபோநத்தி்குந் ைபங்ைளுை்குந் இகடயி்  

D. இகய எதுவுமி்க 



10.   The commuter belt grows at the cost of the urban core are called 

a. Re-urbanization  b.Urbanization   c.Suburbanization d. Dis-urbanization 

ைப்்பு கநனத்தி் விகயி் னணிை் க்ட் யபக்ிது 

 A. நறு ைபநனநோை்ை்    B. ைபநனநோை்ை்    

 C. புைபந்னநோை்ை்    D-ைபநனநோை்ை் 

PART-B  (5 X 4=20 Marks ) 

Answer all the questions for the following. Write not more than 200 words each. 

11.  A. Describe the inter disciplinary approach of Human Geography? 

நோனூட புவியினலி் உ் றி சோப்்த அணுகுமுககன விை்குை? 

(or)

B. Explanation the concept of Probabilism ? 

  லதபவ்ு முத்கந கைோ்கைைருத்கத வியபி? 

12. A. Culture as a Regional Indicator - Explain 

  ைசச்ோபந் ஓப ்ப்பிட விை்கி வியபி?

(or)

 B. Briefly explain about the primitive food gathering methods  

 மஙைோ உணவு லசைபிை்குந் முகைக சுருை்ைநோை விை்கு? 

13. A. Write about the reason for the racial conflicts? 

 இை் ையபங்ைளுை்ைோ ைோபணங்ை் ்றி எழுதுை? 

(or)

B. What are the criteria for the classification of religious? 

நதங்ைக யகை்டுத்துந் த்கநை்  னோகய?

14. A. Elucidate the Importance of population growth? 

நை்ை்கதோகை யபச்ச்ியி் முை்கினத்துயத்கத கதிவுடுதத்ுை. 

(or) 

B. Bring out the significance of Malthus population theory? 



நோ்தஸ் நை்ை் கதோகைை் லைோட்ோட்டி் முை்கினத்துயத்கத கயிை் கைோணபை்.  

15. A. Illustrate the factors influencing the rural settlements? 

 கிபோந்பு குடிலன்ங்ைக ோதிை்குந் ைோபணிைக விை்குங்ை் 

 (or) 

 B. Mention about the urban problem? 

ைப ்பிபசச்ிகைக ்றி குறி்பிடுை?

PART - C (3X15 =45Marks) 

III. Answe any THREE Questions 

16. Write an essay on content and scope of Human geography 

நோனூட புவியினலி் லோை்ைந் ந்றுந் உ்டை்ைந் ்றி விை்குை. 

17. Give a detail account on the levels of culture with examples 

லயறுட்ட ைோசச்ோப ிகைக கதோகுத்து  எழுதுை. 

18. Write a broad sketch on major types of races 

நித இந் ந்றுந் அத் யகைைக குறித்து எழுதுை. 

19. Describe the optimum theory of pop 

உத்தந நை்ை் கதோகை லைோட்ோட்டிக விை்குை. 

20. Write an essay on classification of towns in world wide. 

உைோவின ைபை்ி் யகை்ோட்கட ்றி ஒரு ைட்டுகப எழுதுை. 

***************** 


