
அறம் பயிற்சி மமயம், மடத்துக்குளம் 

அலகுத்ததரவ்ு 1 - டிசம்பர் 2022 

வகுப்பு: 10                          சமூக அறிவியல்                   மதிப்பபண்கள்:50 

I. சரியான விடைடைத் ததரந்்பதடுத்து எழுதுக.                                           2x1=2 

1. “ஏகாதிபத்திைம் முதலாளித்துவத்தின் உசச்கைை்ம்” எனக்கூறிைவரை்ார?்  

அ) பலனின்        ஆ) மாரக்்ஸ்              இ) சன்ைாை் பசன்         ஈ) மா தசதுங் 

2. படைை வண்ைல் படிவுகளால் உருவானசமபவளி ___________.  

அ) பாபர ்            ஆ) தராை்           இ) பாங்கர ்                     ஈ) காதர ்

II. ககாடிட்ட இடத்மத நிரப்புக                                                           3x1=3 

3. அரசிைல் நிரண்ை சடபயின் தற்காலிக தடலவராக ___  ததரந்்பதடுக்கப்பை்ைார.் 

4. இந்திை குடிமக்களுக்கு அடிப்படை கைடமகள் ____ பிரிவின் கீை் வைங்கப்பைட்ுள்ளன. 

5. ________ மக்களின்வாை்க்டகத்தரத்டதஉணரத்்தும் ஒரு கருவிைாகும் 

III. ஏகதனும் 5 வினாக்களுக்கு விமடயளிக்க                              5x2=10 

6. தனி நபரவ்ருமானம் என்றால்என்ன?   

7. சிறு குறிப்பு வடரக.  

1) பமாத்தததசிை மகிை்சச்ி (GNH)                    2) மனித தமம்பாைட்ுக் குறியீடு (HDI) 

8. நீதிப்தபராடண (Writ) என்றால் என்ன? 

9. மத்திை மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இடைதைைான உறவுகடள மூன்று தடலப்புகளில் பை்டிைலிடுக. 

10. தக்காணபீைபூமி – குறிப்பு வடரக. 

11. கேறுபடுத்துக: தமற்குத் பதாைரச்ச்ி மடலகள் மற்றும் கிைக்கு பதாைரச்ச்ி மடலகள் 

12. சீனா- ஜப்பானிைப் தபாரின் முக்கிைத்துவத்டத நீ எவவாறு மதிப்பீடு பசை்வாை்? 

13. பன்னாைட்ுச ்சங்கத்தின் ததால்விக்கான ஏததனும் இரண்டு காரணங்கடனப் பைட்ிைலிடுக. 

IV. ஏகதனும் 5 வினாக்களுக்கு விமடயளிக்க  

(வினா.எண் : 19.20.21 கடட்ாயம் விமடயளிக்கவும்)                              7x5=35 

14. முதல் உலகப்தபாருக்கான முக்கிைக் காரணங்கடன விவாதி. 

15. இமைமடலயின் உை்பிரிவுகடளயும் அதன் முக்கிைதத்ுவம் பற்றியும் விவரி. 

16. தீபகற்ப ஆறுகடளப் பற்றி விவரி. 

17. அடிப்படைஉரிடமகளுக்கும், அரசு பநறிமுடறயுறுதத்ும் தகாைப்ாடுகளுக்கும் இடைதைைான 

தவறுபாடுகடளக் குறிப்பிடுக. 

18. நாைடு வரமானத்டத கணக்கிடுதற்கு பதாைரப்ுடைை பல்தவறு கருததுக்கடள வ்ிரி. 

19. உலக ேமரபடம் 

1. ஆசிைா 2. ஆஸ்திதரலிைா 3. ஐதராப்பா 4. இந்திைா 5. கனைா 6. ஜப்பான்  7. பஜரம்னி  

8. பிரான்ஸ்   9. இத்தாலி 10. துருக்கி 

20. இந்திய ேமரபடம் 

1. தமிை்நாடு   2.தகாவா  3. தகரளா  4. அருணாசச்லப்பிரததசம் 5. ராஜஸ்தான் 6. பீகார ்7. தமற்கு வங்காளம்  8. 

பகால்கத்தா   9. உத்திரப்பிரததசம் 10. உத்திரகாண்ை ்

21.காலக்ககாடு 

1. முதல் பால்கன் தபார ் 2. பாரிஸ் அடமதி மாநாடு    3. விைைந்ாம் ததசிைக் கை்சி உதைம்    

4. ஐக்கிைநாடுகள் சடப ததாற்றம்          5. இரண்ைாம் உலகப்தபார ்பதாைக்கம்  

6. ஸ்ைாலின் கிதரடு தபார ்                7. பன்னாைட்ு சங்கம் ததாற்றம் 8. பிரிை்ைன் தபார ்  

9. முதல் உலகப்தபார ்முடிவு             10. மியூனிச ்உைன் படிக்டக 
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