
        அறம் பயிற்சி மமயம், மடத்துக்குளம் 

 

10 ஆம் வகுப்பு – வரலாறு முக்கிய வினாக்கள் 

அழகு : 1  முதல் உலகப்பபாரின் வவடிப்பும் அதன் 

பின்விமளவுகளும். 

இரண்டு மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

1. சீனா- ஜப்பானியப் பபாரின் முக்கியத்துவத்மத நீ எவ்வாறு 

மதிப்பீடு வெய்வாய்?  

How do you assess the importance of Sino-Japanese War? 

5. முஸ்தபா கமால் பாட்ொ வகித்தப் பாத்திரவமன்ன? 

What was the role of Mustafa Kemal Pasha? 

6. பன்னாட்டுெ ் ெங்கத்தின் பதால்விக்கான ஏபதனும் இரண்டு 

காரணங்கமளப் பட்டியலிடுக. 

List out any two causes for the failure of the League of Nations. 

ஐந்து மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

1. முதல் உலகப்பபாருக்கான முக்கியக்  காரணங்கமள விவாதி.  

Discuss the main causes of the First World War. 

2. வஜர்மனியுடன் வதாடர்புமடய பவர்வெய்ல்ஸ் 

உடன்படிக்மகயின் ெரத்துக்கமள பகாடிட்டுக்காட்டுக. 

Highlight the provisions of the Treaty of Versailles relating to Germany. 

அழகு:2 இரு உலகப்பபார்களுக்கு இமடயில் உலகம் 

இரண்டு மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

1.  இந்பதா-  சீனாவில் நமடவபற்ற 'வவள்மள பயங்கரம்' குறித்து 

நீங்கள் அறிந்தவதன்ன?  
What do you know of the White Terror in Indo-China? 

5. வபாருளாதாரப் வபருமந்தம் இந்திய பவளாண்மமயின் மீது 

எத்தமகயத்  தாக்கத்மத ஏற்படுத்தியது?  
How did Great Depression impact on the Indian agriculture? 

6."டாலர் ஏகாதிபத்தியம்"-வதளிவு பட விளக்குக. 

Define “Dollar Imperialism.” 

ஐந்து மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

3. வதன் ஆப்பிரிக்க பதசிய அரசியலின் எழுெச்ி ,வளரெ்ச்ி குறித்து 

விவரிக்கவும். 

Describe the rise and growth of nationalist politics in South Africa. 

அழகு :3 இரண்டாம் உலகப்பபார ்

இரண்டு மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

1. முதல் உலகப்பபாருக்கான பிந்மதய உலகத்தின் மூன்று 

முக்கிய ெர்வாதிகாரிகள் யாவர?்  
Who were the three prominent dictators of the post World War I? 

4.வபவரிட்ஸ் அறிக்மக குறித்து நீ அறிந்தது என்ன? 

What do you know of Beveridge Report? 

6. பன்னாட்டு நிதியமமப்பின் (IMF) பநாக்கங்கள் யாமவ? 

What are the objectives of IMF? 

ஐந்து மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

2. ஐக்கிய நாடுகள் ெமபயின் அமமப்பு ,வெயல்பாடுகமள ஆய்வு 

வெய்க. 

Assess the structure and the activities of the UN. 

அழகு 4: இரண்டாம் உலகப்பபாருக்குப் பிந்மதய  உலகம். 

இரண்டு மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

1. சீனாவில் 1911-ஆம் ஆண்டில் நடந்த புரட்சிக்கு ஏபதனும்    

    மூன்று காரணிகமளக்  குறிப்பிடுக. 

Write any three causes for the Chinese Revolution of 1911. 

4. மார்ஷல் திட்டம் என்றால் என்ன? 

What was Marshall Plan? 

5. மூன்றாம் உலக நாடுகள் பற்றிய ஒரு குறிப்பு வமரக. 

Write a note on Third World Countries. 

ஐந்து மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

2. ஐபராப்பியகுழுமம் எவ்வாறு ஐபராப்பிய இமணவானது என்ற 

வரலாற்று எழுத்தியம்புக. 

Narrate the history of transformation of Council of Europe into an European Union. 
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        அறம் பயிற்சி மமயம், மடத்துக்குளம் 

 

அழகு 5: 19 ஆம் நூற்றாண்டில்ெமூக ெமய சீரத்ிருத்த  

இயக்கங்கள் 

இரண்டு மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

2. ெமூக சீர்திருத்தங்களுக்கு மகாபதவ் பங்களிப்மபப்  

குறிப்பிடுக. 

 Discuss Mahadev Govind Ranade’s contribution to social reforms. 

3. இராமலிங்க சுவாமிகளின் சீர்திருத்தங்கள் குறித்து சிறுகுறிப்பு 

வமரக. 

Write a note on reforms of Ramalinga Adigal. 

4. பிரம்ம ெமாஜத்தில் ஒழிக்கப்பட்ட ெமூகத் தீமமகள் யாமவ? 

List the social evils eradicated by Brahmo Samaj. 

5. ஏமழகள் மற்றும் அடித்தட்டு மக்களின் நலனுக்காக. பஜாதிபா 

பபாபல இந்திய பணிகமளக் பகாடிட்டுக் காட்டுக.  

Highlight the work done by Jyotiba Phule for the welfare of the poor and the 

marginalized. 

ஐந்து மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

1.19-ஆம் நூற்றாண்டில் சீர்திருத்த இயக்கங்கள் நமடவபறுவதற்கு 

இட்டுெ ்வென்ற சூழ்நிமலகமள விவாதிக்கவும். 

Discuss the circumstances that led to the Reform movements of 19th century. 

3. வபண்களின் பமம்பாட்டிற்கு 19-ஆம்  நூற்றாண்டு சீர்திருத்த 

வாதிகள்  ஆற்றிய பணிகள் குறித்து ஒரு கட்டுமர வமரக.  

Write an essay on the role played by the 19th century reformers towards the cause of 

Women. 
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