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அரசு உயர்நிலைப்ெள்ளி,சகா .ஒட்டப்ெட்டி-639120.         

வகுப்பு : 10          ெமூக அறிவியல் (முக்கிய வினாக்கள்) 
                                                           இரண்டு மதிப்செண் 

I)கீழ்க்கண்டவினாக்களுக்கு விலடயளி:- 
1) ஐரராப்ெிய ரொர்குணம் வாய்ந்த ரதெியவாதத்தின் மூன்று வடிவங்கள் எலவ? 

2) ெனீ –ஜப்ொனியப் ரொரின் முக்கியத்துவத்லத நீ எவ்வாறு மதிப்ெீடு செய்வாய் ? 

3) முஸ்தொ கமால் ொட்ொ வகித ொத்திரசமன்ன ? 

4) சொருளாதாரப் செருமந்தம் இந்தியா ரவளாண்லமயின் மீது எத்தலகயத் தாக்கத்லத 
ஏற்ெடுத்தியது ? 

5) ” சவப்ெ குலறவு விகிதம் “ என்றால் என்ன ? 

6) இந்தியாவின் முக்கிய இயற்லகயலமப்பு ெிரிவுகள் யாலவ ? 

7) இைட்ெத்தீவுக் கூட்டங்கள் ெற்றி சுருக்கமாக விவரிக்கவும் ? 

8) அதிக மலை செரும் ெகுதிகலளக் குறிப்ெிடுக : 
9) ரமற்கு சதாடர்ச்ெி மலைகள் மற்றும் கிைக்கு சதாடர்ச்ெி மலைகள் – ரவறுெடுத்துக :- 
10) நீதிப்ரெராலண (Writ) என்றால் என்ன ? 

11) உச்ெ நீதிமன்ற நீதிெதி ஆவதற்கான தகுதிகள் யாலவ ? 

 

12) சமாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்தி என்றால் என்ன? 

13) மதிப்புக்கூட்டு எடுத்துக்காட்டுடன் வலரயறுக்கவும் :- 
14) தங்க மதிப்ெீட்டு அளவு என்ெது யாது? 

15) முதல் உைகப்ரொருக்குப்கவாஸ் ெிந்லதய உைகத்தின் மூன்று முக்கிய 
ெர்வாதிகள்யாவர் ? 

16) முத்து துலறமுகம் நிகழ்லவ விவரிக்கவும் ? 

17)  இராமைிங்க சுவாமிகள் ெரீ்திருத்தங்கள் குறித்து ெிறு குறிப்பு வலரக . 
18) களக்காடு ரொரின் முக்கியத்துவம் யாது? 

19) திருச்ெிராப்ெள்ளி ெிரகடனத்த்தின்(௧௮௦௧) முக்கிய கஊருகலள தருக: 
20) கனிமங்கள் மற்றும் அதன் வலககள் யாலவ ? 

21) நிைக்கரின் வலககள் அதன் கரிம அளவுகளுடன் குறிப்ெிடுக : 
22)  ரவளாண்லம – வலரயறுக்கவும் . 
23) ஆளுநராக நியமிக்கப்ெடுவதர்க்கான தகுதிகள் யாலவ? 

24)  உைகமயமாக்கல் என்றால் என்ன ? 

25)  FAO வின் ெடி உணவு ொதுகாப்லெ வலரயறுக்கவும் :- 
26) இந்தியாவின் ெல்ரநாக்கு திட்டங்கள் எலவரயனும் நான்கிலன அவற்றால் 
ெயனலடயும் மாநிைங்ககளுடன் எழுதவும்? 

27)  ஹிட்ைர் சஜர்மனி மக்களின் ஆதரலவ எவ்வாறு செற்றார் ? 

28) மகரிஷி ரதரவந்திரநாத் தாகூர் முன்லவத்த நம்ெிக்லகயின் நான்கு கூறுகலள 
குறிப்ெிடுக  

29)  ெிரம்ம ெமாஜத்தால் ஒைிக்கப்ெட்ட ெமூகத் தலீமகள் யாலவ ? 

30)  ொலளயக்காரர்களின் கலடலமகள் யாலவ ? 

31)  ரவறுெடுத்துக :- மக்களடர்த்தி மற்றும் மக்கள் சதாலக வளர்ச்ெி 
32) நவனீ நீர் ொெனமுலறகள் யாலவ ? 

33)  அணிரெரா இயக்ககத்தின் நிருவனத்தைவ்வர்கள் யாவர் ? 

34)  உைகமயமாக்கைின் ெவால்கலள எழுதுக . 
35)  வறுலமயின் ெை ெரிமானத்தன்லம குறித்து ெிறுகுறிப்பு வலரக:- 
 

37)  கரிெல் மண்ணின் ஏரதனும் இரண்டு ெண்புகள் எழுதுக . 
38)  ைக்ரனா ஒப்ெத்ததின் முக்கிய அம்ெங்கள் யாலவ ? 

39)  லெமன் குழு புறக்கணிக்கப்ெட்டது ஏன்? 

40)  இந்தியா விடுதலைப் ரொரட்டத்தின் அன்னிப்செெண்ட் அம்லமயாரின் ெங்களிப்பு யாது 
? 
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41)  சதன்னிந்திய நை உரிலமச் ெங்கத்தால் சவளியிடப்ெட்ட செய்தித் தாள்களின் செயர்கள் 
கூறுக :- 
42)  செரியாலர ஒரு செண்ணினவாதியாக மதிப்ெிடுக:- 
43)  சதன்னித்திய வாரிசு இைப்புக்சகாள்லகயின் அடிப்ெலடயில் ெிரிடிஸ் அரெியைில் 
இலணத்துக்சகாண்ட ெகுதிகலள ெட்டியைிடுக : 
44)  ரதரி என்றால் என்ன ? 

45) ரெரிடர் என்றால் என்ன ? 

46) தமிழ்நாட்டின் முக்கியத்தீவுகள் ெட்டியைிடுக . 
47)  தமிழ்நாட்டின் ரவளாண்ெருவங்கள் குறிப்ெிடுக . 
48)  இந்தியாவின் அண்லடய நாடுகளின் செயர்கலள எழுதுக. 
49)  கருப்பு ெணம் என்ெதன் சொருள் யாது ? 

50)  வரி ஏய்ப்பு என்றால் என்ன ? 

51) ரகாயமுத்தூர் ஏன் ? தமிழ்நாட்டின் மான்செஸ்டர் என அலைக்கெடுகிறது 51)ெதுங்குக் 
குளிப் ரொர்முலற குறித்து நீங்கள் அறிந்தசதன்ன? 

52)  ஜாைின் வாைெக்ெடுசகாலை ெற்றி விவரிக்கவும் . 
53)  தமிழ் மறுமைர்ச்ெி குறித்து ெிறு குறிப்பு வலரக . 
54)  இந்தியாவில் காணப்ெடும் மண் வலககளின் செயர்கலளப் ெட்டியைிடுக : 
55) நகரமயமாக்கம என்றால் என்ன ? 

56)  ரவறுெடுத்துக : உள்நாட்டு சகாள்லக மற்றும் சவளிநாட்டுசகாள்லக 

57) ெசுலம புரெியில் இந்திய உணவுக் கைகத்தின்(ெெி) ெங்கு என்ன? 

58)  தற்ரொது தமிழ்நாட்டில் சதாளிழ்மயமாகளின் ெிக்கல்கள் யாலவ ? 

59)  ொர்புத்  துலற ெற்றி குறிப்பு தருக. 
60)  ரவறுெடுத்துக : வானிலை –காைநிலை 

61)  ரவறுெடுத்துக : மரபு ெக்தி –மரபு ொர எரி ெக்தி 
62)  இந்திய அரெியைலமப்ொல் வைங்கப்ெடும் அடிப்ெலட உரிலமகள் ெட்டியைிடுக . 
63) நடுவண் அரெின் ெல்ரவறுப்ெட்ட அலமெர்களின் வலககள் யாலவ ? 

64)  சமாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்திஎன்றால் என்ன (GDP)? 

65) வரிக்கும் ,கட்டணதிற்கும் உள்ள ரவறுொடு : 
66) வரீத்தியாகி “குயிைி” ெற்றி குறிப்பு தருக. 
67)  புதிப்ெிக்கூடிய வளம் –புதுப்ெிக்க இல்ைா வளம் –ரவறுெடுத்துக 

68)  திருசநல்ரவைி எழுச்ெி ெற்றி ஒரு குறிப்பு வலரக . 
69)  நீதிக்கட்ெியால் நிலறரவற்றப்ெட்ட இந்து ெமய அறநிலைய ெட்டத்தின் 
முக்கியதுவத்லத விவாதிக்கவும். 
70)  கனிமங்கள் அதன் வலககள் யாலவ ? 

71) மத்திய மாநிை அரசுகளுக்கிலடரய உள்ள உறவு முலறகள் மூன்று தலைப்புகளில் 
ெட்டியைிடுக. 
72)  இந்திய குடியரசுதலைவர் எவ்வாறு ரதர்ந்சதடுக்கப்ெடுகிறார் ? 

73)  கைடன் ென்முக மாதிரி ரொக்குவரத்துத் திட்டம் ெற்றி நீவரீ் அறிவது என்ன ? 

74)  நாட்டு வருமானம் வலரயறு : 
75)  தமிழ்நாட்டில் உள்ள ெிை ஊட்டச் ெத்து திட்டங்களின் செயர்கள் யாலவ? 

76) வரிகளின் வலககள் யாலவ ? 

77)  இந்திய சொதுவுலடலம கட்ெியின் நிறுவன தலைவர்களின் செயர்கள் யாலவ ? 

78) வண்டல் மண் –கரிெல் மண்  ரவறுெடுத்துக 

79) சவள்ளப்செருக்குகால்வாய் –வற்றாத கால்வாய் 

80)  இந்ரதா –ெனீாவில் நலடசெற்ற “சவள்லள ெயங்கர வாதம்” குறித்து நீங்கள் அறிவது 
என்ன? 

81) ஒத்துலையாலம இயக்கத்லத ஏன் காந்தியடிகள்- திரும்ெ செற்றார்? 

82)  காைநிலைலய ொதிக்கும் காரணிகள் யாலவ? 

83)  தமிழ் நாட்டின் எல்லைகள் யாலவ ? 

84) இந்தியாவின் செம்சமாைிகள் யாலவ? 

85)  இந்திய அரெின் தலைலம வைக்குலரகரின் ெிறப்பு அதிகாரங்கள் இரண்டிலன 
ெட்டியைிடுக? 
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86) இந்தியாவின் அணுெக்தி சகாள்லகலய விவரி ? 

87)  தனிநெர் வருமானம் என்றால் என்ன ? 

88) சதாைில்துலற சதாகுப்பு என்றால் என்ன? 

89) இந்தியாவில் உள்ள இடம் செயர்வு சவள்ளன்லமயின் ெல்ரவறு செயர்கள் யாலவ? 

90)  உணவுப்ெயிர் –வணிெ ெயிர் –ரவறுெடுத்துக 

91) ஆங்கிை இந்தியாவில் விவொயிகளின் கிளர்ச்ெி எவ்வாறு வலகெடுத்தப்ெட்டுளன? 

92) லெமன் குழு புறக்கணிக்கப்ெட்டது ஏன்? 

93)  ”ெருவ மலை சவடிப்பு “ என்றால் என்ன ? 

94) மக்கள் சதாலக ெரீற்று இருப்ெதற்க்கான ெமூக –சொருளதரக் காரணங்கள் யாலவ ? 

95)  தாமிர ெரணி ஆற்றின் துலண ஆறுகள் யாலவ ? 

96) தமிழ்நாட்டின் முக்கிய ெல் ரநாக்கு திட்டங்கள் யாலவ ? 

97) உயர் நீதிமன்றத்தின் ரமல் முலறயீட்டு அதிகாரங்கள் ெற்றி நீ புரிந்து சகாண்டது 
என்ன ? 

98)  ெதுங்கு குைி ரொர் முலற குறித்து நீங்கள் அறிந்தசதன்ன ? 

99)  ஏலைகள் மற்றும் அடித்தட்டு மக்களின் நைனுக்காக ரஜாதிொபூரை ஆற்றிய ெணிகலள 
ரகாடிட்டு காட்டுக . 
100) ொர்க் உறுப்பு நாடுகளின் செயர்கலள ெட்டியைிடுக. 
101 )முழுலமயான சுயராஜ்யம் என்றால் என்ன? 

102)  வளங்கள் சுரண்டப்ெடுவது (செல்வச்சுரண்டல்) ெற்றி தங்கள் கருத்து என்ன? 

103)  மிதவாதிகளின் ெங்களிப்லெ ெட்டியைிடுக. 
104) ென்னாட்டு ெங்கத்தின் ரதால்விக்கான காரணகள் இரண்டு எழுதுக. 
105)  கிைக்கு ரமற்கு அலமயப்செற்ற ொலளயக்காரகலள கண்டறிந்து எழுதுக. 
106) சவர்செயிஸ் உடன்ெடிக்லகயின் ஏரதனும் இரண்டு ெரத்துக்கள் எழுதுக. 
107)  தன்னாட்ெி இயக்கத்தின் குறிக்ரகாள்கள் யாலவ? 

108) ெகத் ெிங் ெற்றி குறிப்பு வலரக. 
109) மூவர் கூட்டு நாடுகளின் செயர்கள் எழுதுக. 
110)  ”சஜட் காற்ரறாட்டம் “ என்றால் என்ன ? 

111)  ”மண் “வலரயறு . 
112) இந்தியாவின் திட்ட ரநரத்தின் முக்கியத்துவம் ெற்றிக் கூறுக? 

113) ரமக்னிெியத்தின் ெயன்கலள எழுதுக. 
114) இந்தியாவின் முக்கிய எண்சணய்உற்ெத்தி லமயங்கள் யாலவ? 

115) சவளியுறவுக்சகாள்லக என்றால் என்ன? 

116) இந்திய அரெியைலமப்ொல் வைங்கப்ெடும்ஏரதனும் இரண்டு அடிப்ெலட உரிலமகள் 
யாலவ? 

117) மக்களலவ ெொநாயகர் ெற்றி குறிப்பு வலரக. 
118) மாநிை ஆளுநரின் முக்கியத்துவம் என்ன? 

119)  ொெகர்ஒப்ெத்தந்தின் முக்கியத்துவம் என்ன? 

120)  குடியுரிலம என்ெதன் சொருள் என்ன? 

121) ரதெிய அவெர நிலை என்றால்என்ன? 

122)  நிதி மரொதா என்றால் என்ன? 

123) ெஞ்ெெைீக் சகாள்லக ஏரதனும் இரண்டு எழுதுக ? 

124)  வரி ஏய்ெிற்கான காரணங்கலளக் கூறுக. 
125)  புயைின் ரொது வானிலை லமயம் மீனவர்கலள எவ்வாறு எச்ெரிகிறது? 

126)  ெடிக்கட்டு ரவளாண்முலறலய எழுதுக . 
127) தக்கான ெீடபூமி ெற்றி எழுதுக ? 
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