
Padasalai.Org

முதல் திருப்புதல் ததர்வு ஜனவரி 2022 
ாதிரி வினாத்தாள் - 2 

பத்தாம் வகுப்பு 
 

சமூக அமிவில் 
பகுதி 1 

 
ககாடுக்கப்பட்ட நான்கு விடடகரில் சரிான விடடிடனத் ததர்ந்கதடுத்து குமிீடுடன் 
விடடிடனமம் தசர்த்து எழுதவும்       14X1=14 

 
1. ஏகாதித்தினம் பதாித்துயத்தின் “உச்ச கட்டம்” எக் கூினயர் னார்? 
அ) லின்  ஆ) நார்க்ஸ்  இ) சன் னாட் லசன்  ஈ) நா சச துங் 

2. ின்ாந்ததத் தாக்கினதற்காக சர்யசதச சங்கத்திிருந்து லயிசனற்ப்ட்ட ாடு எது? 
அ) லெர்நி  ஆ) பஷ்னா இ) இத்தாி ஈ) ிபான்ஸ்  

3. கூற்று: தற்காப்புப் லாருாதாபக் லகாள்தகதன பன்ிறுத்தின லாருாதாப சதசினம் 
எனும் புதின அதனால் உக யணிகம் ாதிக்கப்ட்டது 

காபணம் : அலநரிக்கா கடன்ட்ட ாடுகளுக்குப் லாருாதாப உதயி லசய்ன 
யிருப்நில்ாநல் இருந்ததால் இந்ித உண்டாகிது.  
அ) கூற்று, காபணம் இபண்டும் சரி. 
ஆ) கூற்று சரி, ஆால் காபணம் கூற்றுக்கா சரினா யிக்கம் அல். 
இ) கூற்று காபணம் ஆகின இபண்டுலந தயறு. 
ஈ) கூற்று தயறு, காபணம் கூற்றுக்குப் லாருத்தநாக இல்த. 

 
4. ாக் ீர்சந்தி நற்றும் நன்ார் யதகுடா _________ ஐ இந்தினாயிடநிருந்து ிரிக்கிது 
அ) சகாயா  ஆ) சநற்கு யங்காம்  இ) இங்தக  ஈ) நாத்தீவு 

5. தமன யண்டல் டிவுகால் உருயா சநலயி __________ 
அ) ார் ஆ) தபாய் இ) ாங்கர் ஈ) காதர் 

6. உகின் நிக அதிக அவு நதம லறும் குதி___________ 
அ) லசன்த ஆ) லநசின்பாம் இ) சகாயா ஈ) லகாச்சின் 

7. சகபா நற்றும் கர்ாடக கடற்கதபப் குதிககில் யிதபம் நாங்காய்கள் யிதபயில் 
பதிர்யதற்கு _____________ காற்றுகள் உதவுகின். 
அ) லூ    ஆ) ார்லயஸ்டர்        இ) நாஞ்சாபல்      ஈ) லெட் காற்சட்டம் 

8. கூற்று: இநனநத ரு காித அபணாக லசனல்டுகிது. 
காபணம்: இநனநத நத்தின ஆசினாயிிருந்து யசீும் குிர்காற்த தடுத்து 
    இந்தின துதணக்கண்டத்தத நிதலயப்நாக தயத்திருக்கிது. 
அ) கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் சரி. கூற்றுக்கா காபணபம் சரி 
ஆ) கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் சரி. கூற்றுக்கா காபணம் தயறு 
இ) கூற்று சரி காபணம் தயறு 
ஈ)  கூற்று தயறு காபணம் சரி  
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9. இந்தின அபசினதநப்ின் பகவுதப எத்தத பத திருத்தப்ட்டுள்து 
அ) 1பத    ஆ) 2 பத   இ) 3பத     ஈ) எப்சாதும் இல்த 

10. நது அடிப்தட கடதநகத ____________ இடநிருந்து லற்சாம். 
அ) அலநரிக்க அபசினதநப்பு     ஆ) கடா அபசினதநப்பு 

இ) பஷ்னா அபசினதநப்பு      ஈ) இங்கிாந்து அபசினதநப்பு  

11. சாக்சா சதர்தில் சாட்டினிட சததயனா குதந்தட்ச யனது. 
அ) 18     ஆ) 21  இ) 25     ஈ) 30 

12. புதுலடல்ினில் அதநந்துள் இந்தின உச்சீதிநன்ம் _________ ாள் துயங்கப்ட்டது. 
அ) 1950 ெயரி 28   ஆ) 1948 ெயரி 28       
இ) 1950 ஆகஸ்ட் 15   ஈ) 1956 ெயரி 28  

13. பதன்தந துத இதத உள்டக்கினது. 
அ) சயாண்தந    ஆ) தாினங்கள்      இ) யர்த்தகம்     ஈ) யங்கி  

14. ________ பதனில் வ்லயாரு இதடிதப் ண்டத்தின் நதிப்த கூட்டும் சாது இறுதி 
ண்டத்தின் நதிப்த கணக்கிடாம். 
அ) லசவு பத  ஆ) நதிப்பு கூட்டு பத  இ) யருநா பத   ஈ) ாட்டு யருநாம் 

 

பகுதி II 

1. எடவதனும் 10 வினாக்களுக்கு விடடரி 
2. 28வது வினாவிற்கு கட்டாாக விடடரிக்க தவண்டும்.    10X2=20 

15. பயர் கூட்டு ாடுகின் லனர்கதக் குிப்ிடுக. 

16. ன்ாட்டு சங்கத்தின் சதால்யிக்கா ஏசதனும் 2 காபணங்கத ட்டினிடுக. 

17. ட்டாயா லாருாதாப உச்சிநாாட்டின் பக்கினத்துயம் னாது? 

18. லாருாதாப லருநந்தம் இந்தின சயாண்தநனின் நீது எத்ததகன தாக்கத்தத 

ஏற்டுத்தினது? 

19. இந்தின அண்தட ாடுகின் லனர்கத கூறு. 

20. தக்காண டீபூநி – குிப்பு யதபக. 

21. லயப் குதவு யிகிதம் என்ால் என்? 

22. லெட் காற்சாட்டங்கள் என்ால் என்? 

23. குடிபரிதந என்தன் லாருள் என்? 

24. இந்தினாயில் அங்கீகரிக்கப்ட்ட லசம்லநாமிகள் னாதய? 

25. இந்தினக் குடினபசு ததயர் எவ்யாறு சதர்ந்லதடுக்கப்டுகிார்? 

26. உச்ச ீதிநன் ீதிதி ஆயதற்கா தகுதிகள் னாதய? 

27. ாட்டு யருநாம் – யதபனறு. 

28. காிததன ாதிக்கும் காபணிகள் னாதய?  
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பகுதி III 

1) எடவதனும் 10 வினாக்களுக்கு விடடரி. 
2) 42 வது வினாவிற்கு கட்டாாக விடடரிக்க தவண்டும்.              10X5=50 

 
29. தகாடிட்ட இடங்கடர நிப்புக 

a) ட்டாயா லாருாதாப உச்சிநாாடு ___________ ம் ஆண்டு தடலற்து. 

b) யினட்ாம் சதசினயாதிகள் கட்சி ___________ல் ிறுயப்ட்டது. 

c) சப அவு நதம லறும் இடங்கத இதணக்கும் சகாடு ________ ஆகும். 

d) .பதன்பதில் அபசினதநப்பு எனும் லகாள்தக _______ ாடுகில் சதான்ினது. 

e) __________ நக்கின் யாழ்க்தகத் தபத்தத உணர்த்தும் ரு கருயி. 

 
30. கபாருத்துக. 

1. கண்ணாடி நாிதக    - நாி லருக்கடி ித 

2. சட்டப்ிரிவு 356    - தநிழ் 

3. சட்டப்ிரிவு 14-18 யதப  - லயர்லசய்ல்ஸ் 

4. லசம்லநாமி    - சயாண்தந 

5. யிதக்லகாள்தக   - சநத்துய உரிதந 

31. பதல் உகப்சாருக்கா பக்கின காபணங்கத யியரி. 

32. சயறுடுத்துக 

a) சநற்கு லதாடர்ச்சி நதகள் நற்றும் கிமக்கு லதாடர்ச்சி நதகள் 

b) யாித நற்றும் காித 

காபணம் கூறுக 

சநற்கு கடற்கதபச் சநலயி குறுகாது ஏன்?. 

33. ன்ாட்டுச் சங்கத்தின் ணிகத நதிப்ிடுக. 

34. உகப் சார்களுக்கிதடனில் (1919-1939) இந்தினாயில் காின ீக்கம் லசனல்ாடுகள் 

எவ்யாறு தடலற் என்தத குித்து யரிதசனாக யியரி. 

35. இநனநதனின் உட்ிரிவுகதபம் அதன் பக்கினத்துயம் ற்ிபம் யியரி. 

36. லதன்சநற்கு ருயக்காற்று குித்து எழுதுக. 

37. இந்தின அபசினதநப்ின் சிப்பு கூறுகத யிக்குக. 

38. அடிப்தட உரிதநகத குிப்ிடுக. 

39. ாடாளுநன்த்தின் அதிகாபங்கள் நற்றும் ணிகத திாய்வு லசய்க. 

40. இந்தினாயில் GDP-னில் ல்சயறு துதகின் ங்கித யியரி. 

www.Padasalai.Net                                                        www.Padasalai.Org

Please Send Your Answer Keys to our Email Id:   padasalai.net@gmail.com



Padasalai.Org

41. பின்வருவனவற்மிக்கு காயக்தகாடு வடக 

1900 பதல் 1920 யதபனிா ஆண்டுக்கு உட்ட்ட உக யபாற்று ிகழ்வுகத 

காக்சகாட்டில் குிப்ிடுக 

42. உக யதபடத்தில் கீழ்காணும் இடங்கத குிக்கவும் 

1. இத்தாி 2. இங்கிாந்து 3. துருக்கி  4. ிபான்ஸ்  5. லெர்நி 

 
பகுதி IV 

 இண்டு வினாக்களுக்கு விடடரி      2X8=16 

43. அ) அடிப்தட உரிதநகளுக்கும் அபசு லிபதபறுத்தும் சகாட்ாடுகளுக்கும் 

இதடசனனா சயறுாடுகள் நற்றும் அபசினதநப்பு உட்ட்டு தீர்வு காணும்  

    உரிதந – யிக்குக     (அல்யது) 

ஆ) இந்தின உச்சீதிநன்த்தின் அதிகாபங்கள் நற்றும் ணிகத யியரி. 

   44.  லகாடுக்கப்ட்டுள் இந்தின யதபடத்தில் ின்யருயயற்த குிக்கவும். 

 அ) 1. காபசகாபம் 2. சநற்கு லதாடர்ச்சி நத 3. ட்சத்தீவுகள்  4. ாநீர் படிச்சு 

     5. K2 சிகபம்  6. கங்தக சநலயி    7. தக்காண டீபூநி   

    8.  யடகிமக்கு ருயக்காற்று யசீும் திதச 

(அல்யது) 

 ஆ) 1. கன்ினாகுநரி 2. ீகிரி நத 3. லசன்த 

  4. நன்ார் யதகுடா  5. பாசநஸ்யபம்  6. காயிரி 

  7. சசாமநண்ட கடற்கதப    8. யங்கா யிரிகுடா 

**************** 
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