
        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. 
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Narrate the history of transformation of Council of Europe into an European Union. 

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. 

புவியியல் 

அழகு 1:      இந்தியா - அமமவிடம் , நிலத்பதாற்றம் மற்றும் 

வடிவமமப்பு.        2 மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

1. இந்தியாவின் - அண்டை நாடுகளின் பெயரக்டள கூறுக. 

3. தக்காண பீைபூமி -  குறிெ்பு வடரக. 

4. இந்தியாவின் மேற்கு மநாக்கி ொயுே் ஆறுகடளெ் ெற்றி கூறுக. 

ஐந்து மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

1. இேயேடையின் உை்பிரிவுகடளயுே் அதன் முக்கியத்துே்  ெற்றியுே் 

விவரி? 

2. தீெகற்ெ ஆறுகடளெ் ெற்றி விவரி? 

அழகு : 2 : இந்தியா - காலநிமல மற்றும் இயற்மகத்  

தாவரங்கள்.              2 மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

3." பெை் காற்மறாை்ைங்கள் " என்றாை் என்ன? 

6." ெருவேடை பவடிெ்பு" என்றாை் என்ன? 

7. அதிக. ேடைெ்பெறுே் ெருவங்கடளக்  குறிெ்பிடுக? 

ஐந்து மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

3. வைகிைக்கு ெருவக்காற்று ேற்றுே் பதன்மேற்கு ெருவக்காற்று 

மவறுொடு? 

2. இந்தியக் காடுகள் ெற்றி விளக்கவுே். 

அழகு 3. : இந்தியா - பவளாண்மம 

2 மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

2. இந்தியாவிை் காணெ்ெடுே் ேண் வடககளின் பெயரக்டளெ் 

ெை்டியலிடுக. 

5. இந்தியாவின் மவளாண்டே முடறடய குறிெ்பிடுக. 

7. இந்தியாவின் மதாை்ைெ் ெயிரக்டளக் குறிெ்பிடுக. 

ஐந்து மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

2. ேடைநீர ்மேமிெ்பு அவசியே். 

1. இந்திய ேண் வடககள் ஏமதனுே் ஐந்திடணக்  குறிெ்பிை்டு, 

ேண்ணின் ெண்புகள் ேற்றுே் ெரவை் ெற்றி விவரி. 

2. ெை்மநாக்குத்  திை்ைே் என்றாை் என்ன? ஏமதனுே் இரண்டு இந்திய 

ெை்மநாக்கு திை்ைங்கள் ெற்றி எழுதுக. 

அழகு 4 : இந்தியா- வளங்கள் மற்றும் வதாழிலகங்கள். 

2 மதிப்வபண் வினாக்கள்: 
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2. கனிேங்கள் ேற்றுே் அதன் வடககள் யாடவ? 

5. நிைக்கரியின் வடககடள அதன் கரிே  அளவுகளுைன் குறிெ்பிடுக. 

7. இந்தியாவின் முக்கிய எண்பணய் உற்ெத்தி ெகுதிகடள 

குறிெ்பிடுக. 

 

 

 

ஐந்து மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

1. புதுெ்பிக்க இயலுே் ேற்றுே் புதுெ்பிக்க இயைா வளங்கடள 

மவறுெடுத்துக. 

5. ேரபு ோர ்ேற்றுே் ேரபுோரா எரிேக்தி மவறுெடுத்துக. 

2. இந்தியத்  பதாழிைகங்கள் எதிரப்காள்ளுே் முக்கிய ேவாை்கடளெ்  

ெற்றி எழுதுக. 

அழகு 5:  இந்தியா - மக்கள் வதாமக, பபாக்குவரத்து , தகவல் 

வதாடர்பு மற்றும் வணிகம். 

இரண்டு  மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

2. இரயிை் மொக்குவரத்தின் நன்டேகள் ஏமதனுே் நான்கிடன எழுதுக. 

5. தகவை் பதாைரப்ு என்றாை் என்ன? அதன் வடககள் யாடவ? 

6. ென்னாை்டு வணிகே் - வடரயறு. 

7. ோடைெ் மொக்குவரத்தின் ோதக அே்ேங்கடளக்  குறிெ்பிடுக. 

ஐந்து மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

1. நகரேயோக்கே் என்றாை் என்ன? அதன் இைக்குகள் யாடவ? 

2. இந்தியாவிை் பேயற்டகக்மகாள் தகவை் பதாைரப்ின் 

முக்கியத்துவத்டத விளக்குக 

குடிமமயியல்  

அழகு 1 : இந்திய அரசியலமமப்பு 

இரண்டு மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

1. அரசியைடேெ்பு என்றாை் என்ன? 

3. இந்திய அரசியைடேெ்ொை் வைங்கெ்ெடுே் அடிெ்ெடை 

உரிடேகடள ெை்டியலிடுக. 

4. நீதிெ்மெராடண என்றாை் என்ன? 

6. மதசிய அவேர நிடை என்றாை் என்ன? 

ஐந்து மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

2. அடிெ்ெடை உரிடேகடளக் குறிெ்பிடுக. 

4. அடிெ்ெடை உரிடேகளுக்குே் ,  அரசு பநறிமுடறயுறுத்துே்  

மகாை்ொடுகளுக்குே் இடைமயயான மவறுொடுகடள குறிெ்பிடுக 

அழகு 2 : நடுவண் அரசு 

இரண்டு மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

1. இந்தியக்  குடியரசுத ் தடைவர ்எவ்வாறு மதரந்்பதடுக்கெ்ெடுகிறார?் 

3. உேே்நீதிேன்ற நீதிெதி ஆவதற்கான தகுதிகள் யாடவ? 

4. நிதி ேமோதா குறிெ்பு வடரக. 

ஐந்து மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

2. இந்திய உேே் நீதிேன்றத்தின் நிதி வடரயடறகள் ஏமதனுே் 

மூன்றிடன விளக்குக. 

4. நாைாளுேன்றத்தின் அதிகாரங்கள் ேற்றுே் பேயை்ொடுகடள 

திறனாய்வு பேய்க. 

அழகு 3. : மாநில அரசு 

இரண்டு மதிப்வபண் வினாக்கள். 

2. ஆளுநராக நியமிக்கெ்ெடுவதற்கான  தகுதிகள் யாடவ? 

4. உயர ்நீதிேன்றத்தின் மேை்முடறயீை்டு அதிகாரங்கள் ெற்றி நீவிர ்

புரிந்து பகாண்ைது என்ன?  

ஐந்து மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

2. ஆளுநரின் ேை்ைேன்ற அதிகாரங்கடள விவரி? 

3. அடேேே்ரடவயின் அதிகாரங்கள் ேற்றுே் ெணிகடள ஆய்க. 

வபாருளியல் 
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        அறம் பயிற்சி மமயம், மடத்துக்குளம் 

 

 அழகு 1 : வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் 

வளர்ெச்ி: ஓர் அறிமுகம். 

இரண்டு மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

1. நாை்டு வருோனே் - வடரயறு. 

4. தனிநெர ்வருோனே் என்றாை் என்ன? 

6. இந்தியாவின் பொருளாதாரக் பகாள்டககளின் பெயரக்டள 

எழுதுக. 

7. சிறுகுறிெ்பு வடரக: 

         1. போத்த மதசிய ேகிை்ேச்ி  (GNH) 

 2. ேனித மேே்ொை்டுக்  குறியீடு  (HDI) 

ஐந்து மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

1. நாை்டு வருோனத்டத கணக்கிடுவதற்கு பதாைரப்ுடைய ெை்மவறு 

கருத்துக்கடள விவரி? 

2.GDP - கணக்கிடுே் முடறகள் யாடவ? அடவகடள விவரி. 

3. இந்தியாவிை்  GDPயிை் ெை்மவறு துடறகளின் ெங்கிடன விவரி? 

அழகு 2 :  உலகமயமாதல் மற்றும் வர்த்தகம். 

இரண்டு மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

3. ென்னாை்டு நிறுவனங்கள் ெற்றி சிறுகுறிெ்பு வடரக. 

7.' உைக வரத்்தக அடேெ்பின்' முக்கிய மநாக்கே் யாது? 

8. உைகேயோக்கலின் மநரட்ேயான தாக்கங்கள் இரண்டிடன 

எழுதுக. 

ஐந்து மதிப்வபண் வினாக்கள்: 

1. ென்னாை்டு நிறுவனங்களின் (MNC) நன்டேகள் ேற்றுே் தீடேகடள 

சுருக்கோக எழுதுக. 

2.' உைக வரத்்தக அடேெ்பு ' ெற்றி எழுதுக. 
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