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ஆறாம் வகுப்பு 

சமூகஅறிவியல் 

இரண்டாம் பருவம் – வினாக்கள் 

 

வடஇந்தியாவில் வவதகாலப் பண்பாடும் ததன்னிந்தியாவில் தபருங்கற்காலப் பண்பாடும் 

 

சரியான விடடடயத் வதர்ந்ததடுக்கவும். 
1. ஆரியர்கள் முதலில் __________ பகுதியில் குடியமர்ந்தனர். 
    அ) பஞ்சாப் ஆ) கங்ககச் சமவெளியின் மத்தியப் பகுதி 
    இ) காஷ்மீர் ஈ) ெடகிழக்கு 

2. ஆரியர்கள் __________ லிருந்து ெந்தனர். 
    அ) சீனா ஆ) ெடக்கு ஆசியா இ) மத்திய ஆசியா ஈ) ஐர ாப்பா 

3. நம் நாட்டின் ரதசிய குறிக்ரகாள் “ொய்கமரய வெ ல்லும்” __________லிருந்து 

எடுக்கப்பட்டது. 
அ) பி ாமணம் ஆ) ஆ ண்யகம் இ) ரெதம் ஈ) உபநிடதம் 

4. ரெதகாலத்தில் எந்த ெிகிதத்தில் நிலெரி ெசூலிக்கப்பட்டது? 

  அ) 1/3  ஆ) 1/6  இ) 1/8  ஈ) 1/9 

 

வகாடிட்ட இடங்கடை நிரப்புக. 
1. ரெதப்பண்பாடு __________ இயல்கபக் வகாண்டிருந்தது. 
2. ரெதகாலத்தில் மக்களிடமிருந்து __________ என்ற ெரி ெசூலிக்கப்பட்டது. 
3. __________ முகறயானது பண்கடய கால கல்ெிகற்கும் முகறயாகும். 
4. ஆதிச்சநல்லூர் __________ மாெட்டத்தில் அகமந்துள்ளது. 
 

சரியா? தவறா? 

1. பல இடங்களில் கிகடத்துள்ள ர ாமானியக் வதால் வபாருட்கள் இந்திய-ர ாமானிய 

ெணிக உறவுகளுக்குச் சான்றுகளாய் உள்ளன. 
2. நடுகல் என்பது மதிப்பு ொய்ந்த ம ணத்கதத் தழுெிய ஒரு ெ ீனின் நிகனொக 

நடப்படுெதாகும். 
3. பகடத்தளபதி ‘கி ாமணி’ என அகழக்கப்பட்டார். 
4. கருப்பு மற்றும் சிகப்பு மட்பாண்டங்கள் வபருங்கற்காலத்தின் சிறப்பியல்புகள் ஆகும். 
5. கபயம்பள்ளியில் இரும்பு உருக்கப்பட்டதற்கான சான்றுகள் கிகடத்துள்ளன. 
 

தபாருத்துக. 
1. கீழடி - பககட 

 2.வபாருந்தல் - வகாழு முகனகள் 

 3.வகாடுமணல் - சுழல் அச்சுக்கள் 

 4.ஆதிச்சநல்லூர் - தங்க ஆப ணங்கள் 

 

ஒன்று அல்லது இரண்டு வாக்கியங்கைில் விடடயைி. 
1. நான்கு ரெதங்களின் வபயர்ககளக் குறிப்பிடுக. 
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2. ரெதகால மக்களால் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட ெிலங்குகள் யாகெ? 

3. ‘வபருங்கற்காலம்’ பற்றி நீங்கள் அறிந்தது என்ன? 

4. ‘கற்திட்கடகள்’ என்பது என்ன? 

5. முதுமக்கள் தாழிகள் என்றால் என்ன? 

6. ரெதகாலத்தில் ெணிகப் பரிமாற்றத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட நாணயங்களின் 

வபயர்ககளக் கூறுக. 
7. தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் வபருங்கற்கால நிகனவுச் சின்னங்களின் வபயர்ககளக் 
குறிப்பிடுக. 
 

கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடடயைி. 
1. வகாடுமணலிலுள்ள வதால்லியல் ஆய்ெிடம் குறித்து சுருக்கமாய் எழுதுக. 
2. ரெதகாலப் வபண்கள் குறித்து ஒரு பத்தி எழுதுக. 
 

மாதபரும் சிந்தடனயாைர்களும் புதிய நம்பிக்டககளும் 

 

சரியான விடடடய வதர்ந்ததடுக்கவும். 
1. வபௌத்த நூல்களின் வபயர் என்ன? 

 அ) அங்கங்கள் ஆ) திரிபீடகங்கள் இ) திருக்குறள் ஈ) நாலடியார் 

2. சமணத்தின் முதல் தீர்த்தங்க ர் யார்? 

 அ) ரிஷபர் ஆ) பார்செநாதர் இ) ெர்தமானர் ஈ) புத்தர் 

3. சமணத்தில் எத்தகன தீர்த்தங்க ர்கள் இருந்தனர்? 

 அ) 23  ஆ) 24   இ) 25   ஈ) 26 

4. மூன்றாம் வபௌத்தசகப எங்குக் கூட்டப்பட்டது? 

 அ)  ாஜகி கம் ஆ) கெசாலி இ) பாடலிபுத்தி ம் ஈ) காஷ்மீர் 

5. புத்தர் தனது முதல் ரபாதகன உக கய எங்கு நிகழ்த்தினார்? 

 அ) லும்பினி ஆ) சா நாத் இ) தட்சசீலம் ஈ) புத்தகயா 

 

வகாடிட்ட இடங்கடை நிரப்புக. 
1. மகாெ ீரின் ரகாட்பாடு ____________ என்று அகழக்கப்படுகிறது. 
2. ____________ என்பது துன்பங்களிலிருந்தும் மறுபிறெியிலிருந்தும் ெிடுதகல வபற்ற ஒரு 
நிகல. 
3. வபௌத்தத்கத நிறுெியெர் ____________ ஆொர். 
4. காஞ்சிபு த்திலுள்ள, திருப்பருத்திக்குன்றம் என்னும் கி ாமம் ஒரு காலத்தில் 

____________ என்று அகழக்கப்பட்டது. 
5. ____________ என்பது புத்தரின் உடல் எச்சங்கள் மீது கட்டப்பட்டனொகும். 
 

சரியா? தவறா? 

1. புத்தர் கர்மாகெ நம்பினார். 
2. புத்தருக்குச் சாதி முகற ரமல் நம்பிக்கக இருந்தது. 
3. வகௌதம சுொமி, மகாெ ீரின் பரிரசாதகனககளத் வதாகுத்தார். 
4. ெிகாக கள் என்பன ரகாெில்களாகும். 
5. அரசாகர் ரபாத்த மதத்கதப் பின்பற்றினார். 
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தபாருத்துக. 
1. அங்கங்கள் - ெர்தமானர் 

2. மகாெ ீர் - துறெிகள் 

3. புத்தர் - வபௌத்தக் ரகாெில்கள் 

4. கசத்தியம் - சாக்கியமுனி 
5. பிட்சுக்கள் - சமண நூல் 

 

ஓரிரு வாக்கியங்கைில் விடடயைிக்கவும். 
1. சமணத்தின் மூன்று  த்தினங்கள் எகெ? 

2. வபௌத்தத்தின் இரு பிரிவுகள் எகெ? 

3. ‘ஜினா’ என்பதின் வபாருள் என்ன? 

4. வபௌத்தத்திற்கும் சமணத்திற்கும் உள்ள இ ண்டு வபாதுொன கூறுககள எழுதுக. 
5. வபௌத்த சங்கத்கதப் பற்றி குறிப்வபழுதுக. 
6. கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டில் காஞ்சிபு த்தற்கு ெருகக தந்த சீனப் பயணியின் வபயக க் 
குறிப்பிடுக. 
7. சிலப்பதிகா த்தில் கூறப்பட்டுள்ள வபண் கஜனத் துறெியின் வபயர் என்ன? 

 

கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடடயைிக்கவும். 
1. வபௌத்தத்தின் எட்டு வநறிகளின் வபயர்ககளக் குறிப்பிடுக. 
2. சமணத்தின் முக்கியமான ஐந்து நடத்கத ெிதிகள் எகெ? 

3. வபௌத்தத்தின் நான்கு ரபருண்கமககள எடுத்துக க்கவும். 
4. வபௌத்தத்தின் பிரிவுகளான ஹனீயான, மகாயான பிரிவுகளிகடரய உள்ள  

ஏரதனும் மூன்று ரெறுபாடுககள எழுதவும். 
5. சங்ககாலத்தில் வபௌத்தமும் சமணமும் வசழித்ரதாங்கின. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஏதாெது 
இ ண்டு சான்றுககளத் தருக. 
 

 
 

குடித்தடலடமயில் இருந்து வபரரசு வடர 

 

சரியான விடடடயத் வதர்ந்ததடுக்கவும் 

1. நான்கு மகாஜனபதங்களில் மிகவும் ெலிகமயான அ சு எது? 

 அ) அங்கம் ஆ) மகதம் இ) ரகாசலம் ஈ) ெஜ்ஜி 
2. கீழ்க்கண்டெர்களில் வகௌதம புத்தரின் சமகாலத்கதச் ரசர்ந்தெர் யார்? 

 அ) அஜாதசத்ரு ஆ) பிந்துசா ர் இ) பத்மநாப நந்தா ஈ) பிருகத் தா 

3. கீழ்க்காண்பனெற்றில் எது வமௌரியர் காலத்திற்கான சான்றுகளாகும்? 

 அ) அர்த்த சாஸ்தி ம் ஆ) இண்டிகா இ) முத் ா ாட்சஷம் ஈ) இகெ அகனத்தும் 

4. சந்தி குப்த வமௌரியர் அறியகணகய த் துறந்து ____________ என்னும் சமணத் துறெிரயாடு 
ச ெணவபலரகாலாவுக்குச் வசன்றார். 
 அ) பத் பாகு ஆ) ஸ்துலபாகு இ) பார்ஸெநாதா ஈ) ரிஷபநாதா 
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5. வசல்யூகஸ் நிரகட்டரின் தூதுெர் ____________. 

 அ) டாலமி ஆ) வகௌடில்யர் இ) வசர்சக்ஸ் ஈ) வமகஸ்தனிஸ் 

6. வமௌரிய ெம்சத்தின் ககடசி அ சர் யார்? 

 அ) சந்தி குப்த வமௌரியர் ஆ) அரசாகர் இ) பிருகத் தா ஈ) பிந்துசா ர் 

 

வகாடிட்ட இடங்கடை நிரப்புக. 
1. ____________ மகதத்தின் வதாடக்ககாலத் தகலநக ாக இருந்தது. 
2. முத்  ாட்சசத்கத எழுதியெர் ____________. 

3. ____________ பிந்துசா ரின் மகனாொர். 
4. வமௌரியப் ரப  கச ரதாற்றுெித்தெர் ____________. 

5. நாடு முழுெதிலும் தர்மத்கதப் ப ப்புெதற்காக ____________ பணியமர்த்தப்பட்டனர். 
 

சரியா? தவறா? 

1. ரதெனாம்பியா எனும் பட்டம் சந்தி குப்த வமௌரியருக்கு ெழங்கப்பட்டது. 
2. அரசாகர் கலிங்கப்ரபாரில் ரதால்ெியகடந்த பின்னர் ரபாக க் ககெிட்டார். 
3. அரசாகருகடய தம்மா வபௌத்தக் வகாள்ககககள அடிப்பகடயாகக் வகாண்டகெ. 
4. நமது காகிதப் பணத்தில் இடம் வபற்றுள்ள சிங்கங்கள்  ாம்பூர்ொ தூண்களின் காகள 

சிக ப் பகுதியிலிருந்து வபறப்பட்டகெயாகும். 
5. புத்தரின் உடல் உறுப்புகளின் எச்சங்கள் ஸ்தூயின் கமயத்தில் கெக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

தபாருத்துக. 
1. கணா – அர்த்தசாஸ்தி ம் 

2. வமகஸ்தனிஸ் – மதச் சுற்றுப்பயணம் 

3. சாணக்கியா – மக்கள் 

4. தர்மயாத்திக  – இண்டிகா 

  

ஒன்று அல்லது இரண்டு வாக்கியங்கைில் விடடயைிக்கவும். 
1. வமௌரியர் காலத்திற்கான இ ண்டு இலக்கியச் சான்றுககளக் குறிப்பிடவும். 
2. ஸ்தூபி என்றால் என்ன? 

3. மகத அ ச ெம்சங்களின் வபயர்ககளக் குறிப்பிடுக. 
4. வமௌரியர் காலத்தில் அ சு ெருொய் எெற்றிலிருந்து வபறப்பட்டது? 

5. நக ங்களின் நிர்ொகத்தில் ‘நகரிகா’வுக்கு உதெியெர் யார்? 

6. அரசாகரின் இ ண்டு மற்றும் பதிமூன்றாம் பாகறப் ரப ாகணகளிலிருந்து நீங்கள் 

அறிெவதன்ன? 

7. வமௌரியர்ககளப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்ற ஒரு தமிழ் நூல் கூறுக? 

 
 

கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடடயைி 
1. வபௌத்தத்கதப் ப ப்புெதற்கு அரசாகர் என்ன வசய்தார்? (ஏரதனும் மூன்று) 
2. மகதத்தின் எழுச்சிக்கான கா ணங்களில் ஏதாெது மூன்றிகன எழுதுக. 
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வைங்கள் 

 

தபாருத்துக 

1. இயற்கக ெளம் – கனிமங்கள் 

2. பன்னாட்டு ெளம் – நிகலயான ெளர்ச்சி 
3. குகறத்தல், மறு பயன்பாடு, மறுசுழற்சி – காற்று 

4. புதுப்பிக்க இயலாதது – உற்பத்தி வசய்தல் 

5. உலகளாெிய ெளம் – திமிங்கலப் புனுகு 

6. இ ண்டாம் நிகல வசயல்பாடுகள் – காடு 

 

வகாடிட்ட இடங்கடை நிரப்புக 

1. கரும்பிலிருந்து ___________ தயாரிக்கப்படுகிறது. 
2. ெளங்ககள _____________ ககயாளுதல் ெளங்களின் பாதுகாப்பு எனப்படுகிறது. 
3. குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் காணப்படும் ெளங்கள் _____________ எனப்படுகிறது. 
4. தற்ரபாது பயன்படுத்தப்படும் ெளங்கள் _____________ ெளங்கள் என்று 

அகழக்கப்படுகிறது. 
5. _____________ ெளம் மிகவும் மதிப்பு மிக்க ெளமாகும். 
6. இயற்கக ெளங்ககளச் ரசகரித்தல் _____________ எனப்படுகிறது. 
 

சிறு குறிப்பு வடரக. 
1. புதுப்பிக்கக் கூடிய ெளங்கள் 

2. மனித ெளம் 

3. தனிநபர் ெளம் 

4. மூன்றாம் நிகல வசயல்பாடுகள் 

 

மிகச் சுருக்கமாக விடடயைி 
1. ெளங்கள் என்றால் என்ன? 

2. கண்டறியப்பட்ட ெளங்கள் என்றால் என்ன? 

3. உயி ற்ற ெளங்ககள ெக யறு. 
4. நிகலயான ெளர்ச்சி என்றால் என்ன? 

 

சுருக்கமாக விடடயைி 
1. உலகளாெிய ெளங்கள் மற்றும் உள்ளூர் ெளங்ககள ரெறுபடுத்துக? 

2. மனிதன் ஒரு இயற்கக ெளம், ஆனால் மனிதன் மட்டுரம ஒரு தனி ெளமாக 
கருதப்படுெது ஏன்? 

3. நாட்டு ெளம் மற்றும் பன்னாட்டு ெளம் – ஒப்பிடுக. 
4. மனிதன் உருொக்கிய ெளத்திற்கும், மனித ெளத்திற்கும் உள்ள ரெறுபாடுககளக் கூறுக. 
5. ெளப்பாதுகாப்கபப் பற்றி காந்தியடிகளின் சிந்தகன என்ன? 
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விரிவாக விடடயைி (100-120 வார்த்டதகள் வடர) 
1.இயற்கக ெளங்ககள ெககப்படுத்துக. ஏரதனும் மூன்றிகன ெிெரித்து 

உதா ணத்துடன் ெிளக்குக. 
2. ெளங்ககளப் பாதுகாப்பது எப்படி? 

3. ெளத்திட்டமிடல் என்றால் என்ன? அதன் அெசியம் என்ன? 

4. முதல்நிகல, இ ண்டாம் நிகல மற்றும் மூன்றாம் நிகலச் வசயல்பாடுககள ெிெரி. 
 

வதசியச் சின்னங்கள் 

 

சரியான விடடடயத் வதர்வு தசய்க. 
1. ரதசியப் பாடலான ெந்ரத மாத த்கத இயற்றியெர் ______________. 

அ) பிங்காலி வெங்ககயா ஆ)  ெநீ்தி நாத் தாகூர் இ) பங்கிம் சந்தி  சட்டர்ஜி 
ஈ) காந்திஜி 
2. இந்தியாெின் ரதசியக் கீதம் ______________. 

அ) ஜன கண மன ஆ) ெந்ரத மாத ம் இ) அமர் ரசானார் பாங்கரல  

ஈ) நீ ாடுங் கடலுடுத்த 

3. ஆனந்தமடம் என்ற புகழ் வபற்ற நாெகல எழுதியெர் ______________. 

அ) அக்பர் ஆ)  ெநீ்தி நாத் தாகூர் இ) பங்கிம் சந்தி  சட்டர்ஜி ஈ) ஜெஹர்லால் ரநரு 

4. _______________பிறந்தநாகளச் சர்ெரதச அகிம்கச நாளாகக் வகாண்டாடுகிரறாம் 

அ) மகாத்மா காந்தி ஆ) சுபாஷ்சந்தி  ரபாஸ் இ) சர்தார் ெல்லபாய்பட்ரடல் 

ஈ) ஜெஹர்லால் ரநரு 

5. நம் ரதசியக் வகாடியில் உள்ள அரசாகச் சக்க த்தின் நிறம் ______________. 

அ) வெளிர்நீலம் ஆ) கருநீலம் இ) நீலம் ஈ) பச்கச 

6. இந்திய ெிடுதகல நாளில் பறக்கெிடப்பட்ட முதல் ரதசியக்வகாடி ______________ 
அருங்காட்சியத்தில் உள்ளது. 
அ) வசன்கன ரகாட்கட ஆ) வடல்லி இ) சா நாத் ஈ) வகால்கத்தா 

7. ரதசியக் கீதத்கத இயற்றியெர் ______________. 

அ) ரதரெந்தி நாத் தாகூர் ஆ) பா தியார் இ)  ெநீ்தி நாத் தாகூர் ஈ) பாலகாங்காத  திலகர் 

8. ரதசியக் கீதம் பாடுெதற்கு எடுத்துக் வகாள்ள ரெண்டிய கால அளவு ____________ 

அ) 50 ெினாடிகள் ஆ) 52 நிமிடங்கள் இ) 52 ெினாடிகள் ஈ) 20 ெினாடிகள் 

9. 1896 ரதசிய காங்கி ஸ் மாநாட்டின்ரபாது ெந்ரத மாத ம் பாடகலப் பாடியெர் ______________ 

அ) பங்கிம் சந்தி  சட்டர்ஜி ஆ)  ெநீ்தி நாத் தாகூர் இ) மகாத்மா காந்தி ஈ) சர ாஜினி நாயுடு 

10. ெிடுதகல நாளின்ரபாது வடல்லியில் வகாடிரயற்றுபெர் ______________ 

அ) பி தம அகமச்சர் ஆ) குடிய சுத்தகலெர் இ) துகணக்குடிய சுத் தகலெர் 

ஈ) அ சியல் தகலெர் எெர னும் 

 

வகாடிட்ட இடங்கடை நிரப்புக. 
1. இந்திய ரதசிய இலச்சிகன______________ல் உள்ள அரசாகத் தூணிலிருந்து 
ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 
2. இந்தியாெின் ரதசியக் கனி ______________. 

3. இந்தியாெின் ரதசியப் பறகெ______________. 
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4. இந்தியாெில் ரதசிய ம ம் ______________ 

5. 1947 ெிடுதகல நாளின் ரபாது ஏற்றப்பட்டக் வகாடி ______________ என்னுமிடத்தில் வநசவு 
வசய்யப்பட்டது. 
6. இந்திய ரதசியக் வகாடிகயெடிெகமத்தெர் ______________. 

7. சக ஆண்டு முகறகயத் துெக்கியெர் ______________. 

8. இந்தியாெின் மிக நீளமான ஆறு ______________. 

9. இந்திய நாணயத்தின் குறியடீ்கட ெடிெகமத்தெர் ______________. 

10. ரதசியக் வகாடியில் உள்ள அரசாகச் சக்க ம் ______________ ஆ ங்ககளக் 

வகாண்டது. 
 

சரியானடதத் வதர்ந்ததடுக்கவும். 
1. நான்முகச் சிங்கம் தற்ரபாது ______________ அருங்காட்சியகத்தில் 

உள்ளது. 
(வகால்கத்தா / சா நாத்) 
2. ரதசியக் கீதம் ஏற்றுக் வகாள்ளப்பட்ட ஆண்டு ______________. 

(1950 / 1947) 

3. ______________ இந்தியாெின் ரதசிய நுண்ணுயிரியாக அறிெிக்கப்பட்டுள்ளது. 
(லாக்ரடா ரபசில்லஸ் / க ரசாபியம்) 
 

நிரப்புக. 
1. காெி – கதரியம்; வெள்கள – ________ 

2. குதிக  – ஆற்றல்; காகள –__________ 

3. 1947 – ெிடுதகலநாள்; 1950 –________ 

 

விடடயைிக்கவும். 
1. ரதசியக் வகாடியில் உள்ள நிறங்கள் குறிப்பன எகெ? 

2. ரதசிய இலச்சிகனயின் பாகங்கள் எகெ? 

3. ரதசியக் கீதத்தின் சிறப்பு அம்சங்கள் எகெ? 

4. இந்திய நாணயத்தின் குறியடீ்டின் ெடிெத்கத ெக ந்து ெக யறுக்கவும். 
5. ரதசிய இலச்சிகன எங்வகல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

6. ரதசிய உறுதி வமாழிகய எழுதியெர் யார்? 

7. ரதசிய இலச்சிகனயின் அடிபாகத்தில் இடம் வபற்றுள்ள ெிலங்குகள் எகெ? 

8. இயற்கக ரதசியச் சின்னங்கள் எகெ? 

9. மயில்கள் ச ணாலயம் எங்குள்ளது? 

 
 

இந்திய அரசடமப்புச் சட்டம் 

 

சரியான விடடடய வதர்வு தசய்க: 
1. அ சகமப்புத் தினம் வகாண்டாடப்படும் நாள் ________________. 

அ) ஜனெரி 26 ஆ) ஆகஸ்டு 15 இ) நெம்பர் 26 ஈ) டிசம்பர் 9 
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2. அ சகமப்புச் சட்டத்கத ________________ ஆம் ஆண்டு அ சியல் நிர்ணயசகப 
ஏற்றுக்வகாண்டது. 
அ) 1946  ஆ) 1950 இ) 1947   ஈ) 1949 

3. அ சகமப்புச் சட்டத்தில் இதுெக  ________________ சட்டத்திருத்தங்கள் வசய்யப்பட்டுள்ளன. 
அ) 101    ஆ) 100   இ) 78    ஈ) 46 

4. இஃது அடிப்பகட உரிகம அன்று________________. 

அ) சுதந்தி  உரிகம ஆ) சமத்துெ உரிகம இ) ஓட்டுரிகம ஈ) கல்ெி வபறும் உரிகம 

5. இந்தியக் குடிமக்களின் ொக்குரிகமக்கான ெயது ________________. 

அ) 14   ஆ) 18   இ) 16   ஈ) 21 

 

வகாடிட்ட இடங்கடை நிரப்புக: 
1. அ சியல் நிர்ணய சகபயின்தகலெ ாக _____________ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார். 
2. இந்திய அ சகமப்புச் சட்டத்தின் தந்கத என ரபாற்றப்படுபெர் ______________. 

3. நம் அடிப்பகட உரிகமககள உறுதிவசய்யவும் பாதுகாக்கவும் வசய்ெது 

________________ ஆகும். 
4.நம் அ சகமப்புச் சட்டம் நகடமுகறக்கு ெந்த நாள் ________________. 

 

தடலப்பின் கீழ் தகாடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு விடடயைி. 
அ சகமப்புச் சகப 

1. அ சகமப்பு நிர்ணய சகப எந்த ஆண்டு உருொக்கப்பட்டது? 

2. ெக வுக்குழுெில் எத்தகன உறுப்பினர்கள் பங்ரகற்றனர்? 

3. அ சகமப்பு நிர்ணய சகபயில் பங்ரகற்ற வபண் உறுப்பினர்கள் எத்தகன ரபர்? 

4. அ சகமப்புச் சட்ட உருொக்கம் எப்ரபாது முடிெகடந்தது? 

 

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடடயைி: 
1. ஜனெரி 26 குடிய சு தினமாக ஏன் ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்டது? 

2. அ சகமப்புச் சட்டம் என்றால் என்ன? 

3. இந்திய அ சகமப்புச் சட்டத்தின் சிறப்பம்சங்ககளப் பட்டியலிடுக. 
4. அடிப்பகட உரிகமகள் என்றால் என்ன? 

5. நீ வசய்ய ெிரும்பும் கடகமககளப் பட்டியலிடுக. 
6. முகப்புக  என்றால் என்ன? 

7. சுதந்தி ம், சமத்துெம், சரகாத த்துெம் என்ற வசாற்களின் மூலம் நீ புரிந்து வகாள்ெது 
என்ன? 

8. ெக யறு: இகறயாண்கம. 
 

 

தபாருைியல் –ஓர் அறிமுகம் 

 

 வகாடிட்ட இடங்கடை நிரப்புக. 
1. தானியங்ககள உற்பத்தி வசய்பெர்கள் _______________. 

2. ‘ரதன் ரசகரித்தல்,’ என்பது _______________ வதாழில். 
3. மூலப்வபாருட்ககளப் பயன்பாட்டுப் வபாருட்களாக மாற்றுெது _______________ எனப்படும். 
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4. காந்தியடிகளின் கூற்றுப்படி, கி ாமங்கள் நம் நாட்டின் _______________. 

5. தமிழ்நாட்டில் _______________ சதெதீ மக்கள் நக ங்களில் ொழ்கின்றனர். 
 

தபாருத்துக. 
1. கால்நகடகள் ெளர்ப்பு – இ ண்டாம்நிகலத் வதாழில் 

2. உணவு பதப்படுத்துதல் – ரசகெ 

3. இரும்பு எஃகுத் வதாழிற்சாகல – முதல்நிகலத் வதாழில் 

4. வதாகலரபசி – ரெளாண்சார் வதாழிற்சாகல 

5. பருத்தியாகல – மூன்றாம்நிகலத் வதாழில் 

 
 
 

சரியான விடடடயக் கண்டறிக. 
1. ரெளாண்கம என்பது (முதன்கம / இ ண்டாம் )நிகலத் வதாழிலாகும். 
2. வபாருளாதா  நடெடிக்கககள் (உகடகம / பயன்பாடு) அடிப்பகடயில் பிரிக்கப்படுகின்றன. 
3. சர்க்கக  ஆகல (முதன்கம / இ ண்டாம்) நிகலத் வதாழிலாகும். 
4. ரெளாண்கமசார் வதாழிற்சாகல (பருத்தி யாகல / ம ச்சாமான்கள்). 
5. பால்பண்கண ஒரு (வபாது நிறுெனம் / கூட்டுறவு துகற). 
 
 

கீழ்கண்ட வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடட தருக. 
1. சந்கத – ெக யறு. 
2. பண்டமாற்றுமுகற என்றால் என்ன? 

3. ெணிகம் என்றால் என்ன? 

4. ரசமிப்பு என்றால் என்ன? 

5. பணம் கண்டுபிடிக்க ரெண்டியதன் அெசியம் யாது? 

6. நீர்நிகலகளுக்கு அருகில் குடியிருப்புகள் ெளர்ச்சியகடதற்கான கா ணம் என்ன? 

7. இ ண்டாம்நிகலத் வதாழில்கள் என்று எெற்கற அகழக்கின்ரறாம்? 

8. நக ங்ககள கமயமாகக் வகாண்டு இயங்கும் வதாழில்கள் எகெ? 

 

கீழ்கண்ட வினாக்களுக்கு விரிவாக விடட எழுதுக. 
1. உனது மாெட்டத்தில் நகடவபறும் முக்கிய முதல்நிகலத் வதாழில்ககளப் பட்டியலிடுக. 
2. உனது மாெட்டத்தில் உள்ள உற்பத்தித் வதாழிற்சாகலககளக் குறிப்பிடுக. 
3. மூலப்வபாருள் பயன்பாட்டின் அடிப்பகடயில் எவ்ொறு வதாழிற்சாகலகள் 

ெககப்படுத்தப்படுகின்றன? 

4. ரசகெத்துகறயில் காணப்படும் வதாழில்ககள எழுதுக. 
5. நக ங்களின் அம்சங்களாக நீ அறிென யாகெ? 

 
 

ந.தாண்டவமூர்த்தி MA.,B.Ed., 
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