
 

             அறம் பயிற்சி மமயம், மடத்துக்குளம் 

                    மாதிரி பருவத்ததரவ்ு   

வகுப்பு: 10         வரலாறு                              50×1=50 

                     பகுதி - I 

I. சரியான விமடமயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக.   5×1=5 

1. திருசச்ிராப்பள்ளி சுதந்திரப் பிரகடனத்மத தவளியிட்டவர் யார்? 

(அ) மருது சதகாதரர்கள் (ஆ) பூலித்ததவர் (இ) வீரபாண்டிய கட்டதபாம்மன் 

(ஈ) தகாபால நாயக்கர ்

Who issued the Tiruchirappalli proclamation of Independence?  

a) Marudhu brothers  b) Puli Thevar  c) Veerapandya Kattabomman d) Gopala Nayak 

2. தசாட்டா நாக்பூர்  குத்தமகச ்சடட்ம்  எந்த பின்னணியில் 

நிமறதவற்றப்பட்டது? 

(அ) தகால்  கிளர்சச்ி                         (ஆ) இண்டிதகா கிளர்சச்ி  

(இ) முண்டா கிளர்சச்ி           (ஈ) தக்காண கலவரங்கள்  

What was the context in which the Chotanagpur Tenancy Act was passed?  

a) Kol Revolt      b) Indigo Revolt      c) Munda Rebellion       d) Deccan Riots 

3. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மண் அரிப்பினால் அதிக அளவு பாதிக்கப்பட்ட 

மாவட்டம்_________ 

(அ) ததனி (ஆ) மதுமர (இ) தஞ்சாவூர் (ஈ) இராமநாதபுரம் 

Which of the following district is affected by sand dunes to a large extent?  

a) Theni     b) Madurai    c) Thanjavur    d) Ramanathapuram 

4. அணிதசரா இயக்கம் என்ற தசால்மல உருவாக்கியவர்? 

(அ) தநரு (ஆ)சூ-தயன் –லாய் (இ) Nashar (ஈ) கிருஷ்ணதமனன் 

He coined the term Non-Aligned Movement? 

a) Nehru     b) Chou- En-Lai     c) Thanjavur    d)  Krishna Menon 

5. வரி தசலுத்துபவதர வரிச ்சுமமமய ஏற்க தவண்டும் என கூறியவர்?  (அ) 

ஆடம்ஸ்மித்                                           (ஆ)தே.எஸ்.மில்  

(இ) சார் தேம்ஸ் வில்சன்                     (ஈ) தசலிக்தமன் 

                                                     பகுதி-II 

II. சுருக்கமாக விமடயளிக்கவும்.                                                5×2=10 

6. களக்காடு தபாரின் முக்கியத்துவம் யாது? 

What was the significance of the Battle of Kalakadu?  

7. தன்னாட்சி ( த ாம் தரால்)இயக்கத்தின் குறிக்தகாள்கமள 

விவரிக்கவும்.        Highlight the objectives of Home Rule Movement. 

8."ததரி" - என்றால் என்ன?        What is ‘Teri’? 

9. தவறுபடுத்துக- உள்நாட்டு தகாள்மக மற்றும் தவளிநாட்டு தகாள்மக. 

    Differentiate: Domestic policy and Foreign policy 

10. பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் வரி - சிறு குறிப்பு வமரக. 

     Write short note on Goods and Service Tax. 

11. தவளியுறவுக்  தகாள்மகயின் முக்கிய அம்சங்கமள குறிப்பிடுக. 

      Mention the main tools of foreign policy. 

12. லக்தனா ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய அம்சங்கமள ததாகுத்து வழங்கவும். 

     Summarise the essence of Lucknow Pact. 

                            பகுதி-III 

விரிவாக விமடயளிக்கவும்.                                                               7×5=35 

13. தவலூரில் 1806 இல் தவடித்த புரட்சியின் கூறுகமள விளக்குக. 

    Account for the outbreak of Vellore Revolt in 1806. 

14. தமிழ்நாட்டில் உள்ள மண் வமககளின் பரவல் பற்றி விளக்குக. 

  Bring out the types and distribution of soils in Tamil Nadu. 

15. அணிதசரா இயக்கம் பற்றி விரிவான குறிப்பு எழுதுக. 

  Write a detailed note on Non-alignment. 

16.GSTயின் அமமப்மப எழுதுக. Write the structure of GST. 

17. புயலுக்கு முன்னரும் பின்னரும் தமற்தகாள்ள தவண்டிய அபாய தநரவ்ு 

குமறப்பு நடவடிக்மககமள எழுதுக. 

What are the Risk reduction measures taken before and after cyclone. 

18. காந்தியடிகமள ஒரு மக்கள் தமலவராக உருமாற்றம் தசய்ய உதவிய 

காரணிகள் என்ன என்று ஆராயவும். 

Examine the factors that led to the transformation of Gandhi into a mass leader. 

19. தமிழ்நாட்டின் கனிமபரவமல விவரி 

Bring out the mineral distribution in Tamil Nadu. 

20. கீழ்காணும் இடங்கமள உலக வமரபடத்தில் குறிக்கவும். 

 1. இங்கிலாந்து 2. இத்தாலி 3. தேர்மனி 4. கனடா  5. ஆஸ்திதரலியா 

21.1857 ஆம் ஆண்டின் கிளர்சச்ிக்கான காரணங்கள் குறித்து விரிவாக 

ஆராயவும்.               Discuss the causes of the Revolt of 1857? 

22.1905 ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த பிரிவிமனயின் தபாது வங்காள மக்கள் 

எவ்விதம் நடந்து தகாண்டனர்? 

How did the people of Bengal respond to the Partition of Bengal (1905)? 
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Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/

