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              அரசினர் மேல்நிலை பள்ளி வடீூர் – 605652 
                                  சமூக அறிவியல் 

                       ஒருேதிப்பபண் வினாக்கள் பதாகுதி - I 
  10 TH                         வரைாறு 
 
I.சரியான விலைலயத் மதர்வு பசய்யவும் 

1.முதல் உலகப்ப ோரின் இறுதியில் நிலலகுலலந்து ப ோனமூன்று ப ரும்ப ரரசுகள் யோலை? 

அ) பெர்மனி, ஆஸ்திரிய-ஹங்பகரி,உதுமோனியர்ஆ) பெர்மனி, ஆஸ்திரிய- ஹங்பகரி, ரஷ்யோ 

இ) ஸ்ப யின், ப ோர்ச்சுகல், இத்தோலிஈ) பெர்மனி, ஆஸ்திரிய-ஹங்பகரி, இத்தோலி 
2.எவ்ைிடத்தில் எத்திபயோப் ியோைின்  லடஇத்தோலியின்  லடகலைத் பதோற்கடித்தது? 
அ) படல்லில்லிஆ) ஆரஞ்சுநோடுஇ) அபடோைோஈ) அல்ெியர்ஸ் 

3.  த்பதோன் தோம் நூற்றோண்டு முடிைலடயுந் தருைோயில் கிழக்கு ஆசியோைில் உதயமோன 

ைலிலம ைோய்ந்த நோடுஎது? 

அ) சீனோஆ) ெப் ோன்இ) பகோரியோஈ) மங்பகோலியோ 

4.ஏகோதி த்தியம் முதலோைித்துைத்தின் உச்சகட்டம் எனக் கூறியைர்யோர்? 

அ) பலனின்ஆ) மோர்க்ஸ்      இ) சன்யோட்பசன்    ஈ) மோபசதுங் 

5.மோர்ன் ப ோர் எதற்கோக நிலனவு கூறப் டுகிறது? 

அ) ஆகோயப்ப ோர்முலற            ஆ)  துங்குக்குழிப்ப ோர்முலற 
இ) நீர்மூழ்கிக்கப் ல்ப ோர்முலன     ஈ) கடற் லடப்ப ோர்முலற 

6.எந்த நோடு முதல் உலகப் ப ோருக்குப்  ின்னர் தனித்திருக்கும் பகோள்லகலயக் லகக்பகோண்டது? 

அ)  ிரிட்டன்ஆ)  ிரோன்ஸ்இ) பெர்மனிஈ) அபமரிக்கஐக்கியநோடுகள் 

7. ன்னோட்டுச் சங்கத்தின் முதல் ப ோதுச் பசயலர் எந்தநோட்லடச் பசர்ந்தைர்? 

அ)  ிரிட்டன்ஆ)  ிரோன்ஸ்இ) டச்சுஈ) அபமரிக்கஐக்கியநோடுகள் 

8. ின்லோந்லதத் தோக்கியதற்கோக  ன்னோட்டுச்சங்கத்திலிருந்து பைைிபயற்றப் ட்ட நோடு எது? 

அ) பெர்மனிஆ) ரஷ்யோஇ) இத்தோலிஈ)  ிரோன்ஸ் 

9. இத்தோலி யோருடன் பலட்டரன் உடன் டிக்லகலயச் பசய்து பகோண்டது?  

அ) பெர்மனி          ஆ) ரஷ்யோ     இ) ப ோப்            ஈ) ஸ்ப யின் 

10. யோருலடய ஆக்கிரமிப்ப ோடு பமக்சிபகோ நோகரிகம் நிலலகுலலந்து  ப ோயிற்று?  

அ) பஹர்மன் பகோர்ட்ஸ்    ஆ)  ிரோன்சிஸ்பகோ  ிசோபரோ   இ) பதைபசயின்ட் லோபைர்ட்யூர்    ஈ) முதலோம் ப ட்பரோ 

11. ப ரு நோட்லடயோர் தங்களுலடய  குதிகைில் ஒன்றோக ஆக்கிக்பகோண்டனர்?  

அ) ஆங்கிபலயர்           ஆ)ஸ் ோனியர்              இ) ரஷ்யர்                ஈ)  ிபரஞ்சுக்கோரர்  

12.லத்தீன் அபமரிக்கோவுடன் 'நல்ல அண்லடைடீ்டுக்கோரன்' எனும் பகோள்லகலயக் கலடப் ிடித்த அபமரிக்கக் 

குடியரசுத்தலலைர் யோர்?  

அ) ரூஸ்பைல்ட்    ஆ) ட்ரூமன்    இ) உட்பரோைில்சன் ஈ) ஐசபனோைர்  

13. உலகத்தின் எந்தப் குதி  டோலர்  அரசியல் ஏகோதி த்தியத்லத ைிரும் ைில்லல?  

அ) ஐபரோப் ோ     ஆ) லத்தீன் அபமரிக்கோ           இ) இந்தியோ                    ஈ) சீனோ 

14.பதன்னோப் ிக்கோைின் இனஒதுக்கல்  பகோள்லகயின் மூலையோகச்  பசயல் ட்டைர் யோர்?  

அ) பைபைோர்டு                  ஆ) ஸ்மட்ஸ்     இ) பஹர்சோக்      ஈ) ப ோதோ 

15. பதன் அபமரிக்கோைின் ைிடுதலலலயத் துரித்தப் டுத்தியது எது?  

அ) அபமரிக்கோ அைித்தஉதைி                     ஆ) பநப்ப ோலியனின்  லடபயடுப்புகள்  

இ) லசமன் ப ோலிைரின்  ங்பகற்பு            ஈ)  ிபரஞ்சுப் புரட்சி  
16.லத்தீன் அபமரிக்க ைிைகோரங்கைில் அபமரிக்கோைின் தலலயடீ்லட நியோயப் டுத்துைதற்கோக மன்பறோ    பகோள்லகயில் 

திருத்தம்  பகோண்டு ைந்தஅபமரிக்கக் குடியரசுத்தலலைர் யோர்?  

அ) திபயோடர்  ரூஸ்பைல்ட்   ஆ) ட்ரூபமன்         இ) ஐசபனோைர்     ஈ) உட்பரோைில்சன் 
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17. ெப் ோன்  சரணலட ைதோக எப்ப ோது  முலறப் டி  லகபயழுத்திட்டது? 

அ. பசப்டம் ர் 2, 1945    ஆ. அக்படோ ர் 2, 1945    இ. ஆகஸ்டு 15, 1945    ஈ. அக்படோ ர் 12, 1945  

18. ன்னோட்டுச் சங்கம் உருைோக்கப் டுைதில் முன்முயற்சி எடுத்தைர் யோர்? 

அ. ரூஸ்பைல்ட்      ஆ. பசம்ப ர்லின்       இ. உட்பரோ ைில்சன்      ஈ.  ோல்டுைின் 

19.ெப் ோனியக் கப் ற் லட  அபமரிக்க கப் ற் லடயோல்  எங்பக பதோற்கடிக்கப் ட்டது? 

அ. க்ைோடல்பகனோல் ப ோர்  ஆ. மிட்பை ப ோர்   இ. பலனின்கிபரடு ப ோர்   ஈ. எல் அலோபமய்ன் ப ோர் 

:20.அபமரிக்கோ தனது முதல் அணுகுண்லட எங்பக ைசீியது? 

அ. கைோசோகி         ஆ. இன்பனோசிமோ          இ. ஹிபரோஷிமோ         ஈ. நோகசோகி 
21.ஹிட்லர் எைலர மிகவும் பகோடுலமப் டுத்தினோர்? 

அ. ரஷ்யர்கள்   ஆ. ஆரோ ியர்கள்    இ. துருக்கியர்கள்     ஈ. யூதர்கள் 

22.பெர்மனிபயோடு மியூனிச் உடன் டிக்லகயில்  லகபயழுத்திட்ட   ிரிட்டன்  ிரதமர் யோர்? 

அ. பசம் ர்லின்        ஆ. ைின்ஸ்ட ன் சர்ச்சில்     இ. லோயிட் ெோர்ஜ்      ஈ. ஸ்படன்லி  ோல்டுைின்  

23.எப்ப ோது  ஐக்கிய  நோடுகள் சல யின்   ட்டய சோசனம் லகபயழுத்தோனது? 

அ. ெூன் 26, 1942     ஆ. ெூன் 26, 1945     இ. ெனைரி 1, 1942     ஈ. ெனைரி 1, 1945  

24. ன்னோட்டு நீதிமன்றத்தின்  தலலலமயகம் எங்பக அலமந்துள்ைது? 

அ. நியூயோர்க் ஆ. சிகோபகோ   இ. லண்டன்    ஈ. தி பஹக் 

25.ைம்ப ோைோ  இரோணுைக் கழகத்தின் முதல் இயக்குனர் யோர்? 

அ. சன் யோட் பசன்      ஆ. ஷியோங் பக -  பஷக்    இ லமக்பகல் ப ோபரோடின்   ஈ. சூ-பயன் -லோய்  

26.எந்த அபமரிக்கக் குடியரசுத்தலலைர்  ப ோதுவுலடலமக் பகோள்லகலயக் கட்டுக்குள் அடக்க ஒரு 

பகோள்லக ைலரலை முன்லைத்தோர்? 

அ உட்பரோ ைில்சன் ஆ. ட்ருபமன்    இ .திபயோடர் ரூஸ்பைல்ட்  ஈ.  ிரோங்கைின்  ரூஸ்பைலட்  

27.சீனோைில் மக்கள் அரசியல் கலந்தோய்வு மோநோடு எப்ப ோது நலடப ற்றது? 

அ .பசப்டம் ர் 1959      ஆ.பசப்டம் ர் 1948      இ. பசப்டம் ர் 1954          ஈ.பசப்டம் ர் 1949 

28. அபமரிக்க ஐக்கிய நோடும் அதன் ஐபரோப் ிய பநச நோடுகளும்  பசர்ந்து பசோைியத் நோட்டின் ஆக்கிரமிப்ல த் 

தைிர்க்க  ஏற் டுத்திய  அலமப் ின் ப யர் --------- ஆகும். 

அ .சீட்படோ     ஆ. பநட்படோ    இ. பசன்படோ ஈ. ைோர்சோ ஒப் ந்தம்   

29. ோலஸ்தீன ைிடுதலல இயக்கத்தின்  பசயற்குழுைிற்கு 1969 இல் தலலைரோகப்  தைிபயற்றைர் யோர்? 

அ. ஹ ஸீ் அல் ஆஸோத்           ஆ .யோசர் அரோ த்          இ. நோசர்           ஈ.சதோம் உபசன்  

30.ைடக்கு மற்றும் பதற்கு ைியட்நோம் எந்த ஆண்டு ஒன்று பசர்க்கப் ட்டது? 

அ. 1975             ஆ. 1976               இ. 1973          ஈ. 1974 

31.அபர ியக் கூட்டலமப்பு எவ்ைிடத்தில் ஏற் டுத்தப் ட்டது'' 

அ. பகய்பரோ      ஆ. பெோர்டோன்     இ .பல னோன்       ஈ.சிரியோ 

32.எந்த ஆண்டு ைோர்சோ ஒப் ந்தம் கலலக்கப் ட்டது? 

அ 1979               ஆ 1989                   இ 1990              ஈ. 1991  

33.எந்த ஆண்டில் உடன்கட்லட ஏறுதல் (சதி) ஒழிக்கப் ட்டது? 

  அ. 1827               ஆ. 1829              இ. 1826                  ஈ. 1927 

34.தயோனந்த சரஸ்ைதியோல் நிறுைப்ப ற்ற சமோெத்தின் ப யர் யோது'' 

அ. ஆரிய சமோெம்    ஆ.  ிரம்ம சமோெம்    இ  ிரோர்த்தலன சமோெம் .  ஈ.ஆதி  ிரம்ம சமோெம் ைிலட: 

35.யோருலடய  ணியும் இயக்கமும், 1856 ஆம் ஆண்டு ைிதலை மறுமண சீர்திருத்தச் சட்டம் இயற்றப் டுைதர் 

ைழிபகோலியது? 

அ. ஈஸ்ைர் சந்திர ைித்யோசோகர்  ஆ ரோெோ ரோம்பமோகன் ரோய்    இ அன்னிப சன்ட்   ஈ பெோதி    ோ பூபல . 

36.ரோஸ்ட்  பகோப்தோர் யோருலடய  முழக்கம்? 

அ.  ோர்சி இயக்கம்    ஆ அலி கோர் இயக்கம்   இ ரோமகிருஷ்ணர்      ஈ.கிரோைிட மகோென சல   

37.நோம்தோரி  இயக்கத்லத  உருைோக்கியைர் யோர்? 

அ  ோ ோ தயோள் தோஸ்           ஆ  ோ ோ ரோம்சிங்           இ குருநோனக்          ஈ பெோதி ோ பூபல 

38.சுைோமி  ஸ்ரத்தோனந்தோ என் ைர் யோர்? 

அ. சுைோமி ைிபைகோனந்தரின் சீடர்                     ஆ.இந்திய  ிரம்ம சமோெத்தில்  ிைலை ஏற் டுத்தியைர் 

இ ஆரிய சமோெத்தில்  ிைலை ஏற் டுத்தியைர்            ஈ.சமத்துை சமோெத்லத நிறுைியைர் 
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39.ைிதலை மறுமணச் சங்கத்லத ஏற் டுத்தியைர் யோர்? 

அ. MG ரோனபட      ஆ. பதபைந்திரநோத் தோகூர்        இ பெோதி ோ பூபலோ .     ஈ.அய்யன்கோைி  
40.சத்யோர் ிரகோஷ்  எனும் நூலின் ஆசிரியர் யோர்? 

அ. தயோனந்த சரஸ்ைதி     ஆ லைகுண்டசோமி   இ. அன்னி ப சன்ட்      ஈ.சுைோமி சோரதோநந்தோ  

 

                       புவியியல் 

1. இந்தியோைின் ைடக்கு பதற்கு ரைல்.  

அ) 2500 கி.மீ     ஆ) 2933 கி.மீ    இ) 3214 கி.மீ   ஈ) 2814 கி.மீ 

2. இந்தியோ ைின் பதன்பகோடிமுலன 

அ) அந்தமோன்    ஆ) கன்னியோகுமரி    இ) இந்திரோமுலன   ஈ) கோைரட்தி 
3. இமயமலலயின் கிழக்கு – பமற்கு ரைல் 

அ) 2500 கி.மீ    அ) 2400 கி.மீஇ) 800 கி.மீ     ஈ) 2200 கி.மீ 

4.  கீோரின் துயரம் என்று அலழக்கப் டும் ஆறு 

அ) நர்மதோ     ஆ) பகோதோைரி    இ) பகோசி     ஈ) தோபமோதர் 

5. தக்கோண  டீபூமியின்  ரப் ைவு ___________ சதுரகி.மீஆகும்.  

அ) 6 லட்சம்    ஆ) 8 லட்சம்    இ) 5 லட்சம்     ஈ) 7 லட்சம் 

6. மூன்று க்க ம்நீரோல் சூழப் ட்ட குதி ___________ எனஅலழக்கப் டுகிறது.  

அ) கடற்கலர     ஆ) தீ கற் ம்     இ) தீவு     ஈ) நீர்ச்சந்தி 
7.  ோக்நீர்சந்தி மற்றும் மன்னோர் ைலைகுடோ __________________ ஐ இந்தியோ ைிடமிருந்து  ிரிக்கிறது.  

அ) பகோைோ   ஆ) பமற்குைங்கோைம்  இ) ஸ்ரீலங்கோ    ஈ) மோலத்தீவு 

8.  பதன்னிந்தியோைின் மிகஉயரமோன சிகரம் ___________.  

அ) ஊட்டி   ஆ) ஆலனமுடி   இ) பகோலடக்கோனல்     ஈ) ெின்டோகடோ 

9.  லழயைண்டல்   டிவுகைோல் உருைோன சமபைைி ___________.  

அ)  ோ ர்       அ) தரோய்          இ)  ோங்கர்     ஈ) கோதர் 

10.  ழபைற்கோடு ஏரி ___________________ மோநிலங்களுக்கிலடபய அலமந்துள்ைது.  

அ) பமற்குைங்கோைம் மற்றும் ஒடிசோ          ஆ) கர்நோடகோமற்றும்பகரைோ 

இ) ஒடிசோமற்றும்ஆந்திரப் ிரபதசம்          ஈ) தமிழ்நோடு மற்றும் ஆந்திரப் ிரபதசம் 

11. ைோனிலலயியல்  ஒரு __________ அறிைியலோகும்.  

அ) ைோனிலல         ஆ) சமூக       இ) அரசியல்    ஈ) மனித  

12. நோம்  ருத்தி ஆலடகலை________ கோலத்தில் அணிகிபறோம்.  

அ) பகோலடக்கோலம்       ஆ) குைிர்க்கோலம்      இ) மலழக்கோலம்          ஈ) ைடகிழக்கு  ருைக்கோற்று கோலம் 

13. பமகத்திய இலடயூறுகைோல் மலழப்ப ோழிலைப் ப றும்  குதி __________  

அ) தமிழ்நோடு                ஆ) பகரைோ             இ)  ஞ்சோப்            ஈ) மத்தியப்  ிரபதசம்  

14. பகரைோ மற்றும் கர்நோடக கடற்கலரப்  குதிகைில் ைிலையும் மோங்கோய்கள் ைிலரைில் முதிர்ைதற்கு ________ 

கோற்றுகள் உதவுகின்றன.  

அ) லூ                        ஆ) நோர்பைஸ்டர்ஸ்                 இ) மோஞ்சோரல்                            ஈ) பெட்கோற்பறோட்டம்  

15. ஒபர அைவு மலழ ப றும்  இடங்கலை இலணக்கும் பகோடு __________ ஆகும்.  

அ) சமபைப்  பகோடுகள்     ஆ) சம மலழக்பகோடுகள்     இ) சம அழுத்தக் பகோடுகள்       ஈ) அட்சக் பகோடுகள் 

16. இந்தியோைின் கோலநிலல__________ ஆக ப யரிடப் ட்டுள்ைது.  

அ) அயன மண்டல ஈரக்கோலநிலல                                       ஆ) நிலநடுக்பகோட்டுக்கோலநிலல 

இ) அயனமண்டல   ருைக்கோற்றுக் கோலநிலல                 ஈ) மித அயனமண்டலக்கோலநிலல 

17.  ருைக்கோற்று கோடுகள் இவ்ைோறு அலழக்கப் டுகின்றன.  

அ) அயன மண்டல  சுலமமோறோக்கோடுகள்  ஆ) இலலயுதிர்க்கோடுகள்  இ) மோங்குபரோவ்கோடுகள் ஈ) மலலக்கோடுகள்  
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18. இமய மலலயில் 2400 மீ உயரத்திற்கு பமல் கோணப் டும் கோடுகள் __________  

அ) இலலயுதிர்க்கோடுகள்        ஆ) ஆல்ல ன்கோடுகள்    இ) மோங்குபரோவ்கோடுகள்      ஈ) ஓதக்கோடுகள்  

19. பசஷோசலம்  உயிர்க்பகோை  ப ட்டகம் அலமந்துள்ை மோநிலம் __________  

அ) தமிழ்நோடு     ஆ) ஆந்திரப்  ிரபதசம்        இ) மத்தியப்  ிரபதசம்     ஈ) கர்நோடகோ 

20. யுபனஸ்பகோைின்(UNESCO)  உயிர்க்பகோைப்   ோதுகோப்பு  ப ட்டகத்தின் ஒரு அங்கமோக இல்லோதது ____________.  

அ) நீலகிரி       ஆ) அகத்திய மலல      இ) ப ரிய நிக்பகோ ோர்       ஈ) கட்ச் 

21. ___________ஒ மண்ணில்  இரும்பு ஆக்லஸடு அதிகமோக கோணப் டுகிறது . 

அ) ைண்டல்   ஆ) கரிசல்     இ) பசம்மண்  ஈ.உைர்மண்  

22. எந்த நிறுைனம்  இந்தியோைில்  உள்ைமண் ைலககலை 8 ப ரும்  ிரிவுகைோகப்  ிரித்துள்ைது?  

அ) இந்திய பைைோண் ஆரோய்ச்சி நிறுைனம்              ஆ) இந்திய ைோனியல் துலற 

இ) இந்திய மண்அறிைியல் நிறுைனம்                        ஈ) இந்திய மண்ஆய்வு நிறுைனம் 

23. ஆறுகைின்  மூலம் உருைோகும் மண் 

அ)பசம்மண்         ஆ) கரிசல் மண்     இ)  ோலலமண்      ஈ) ைண்டல் மண் 

24. இந்தியோைின்   உயரமோன   புைிஈர்ப்பு   அலண 

அ) ஹிரோகுட் அலண   ஆ) க்ரோ நங்கல் அலண     இ)பமட்டூர்அலண     ஈ) நோகர்ெூனோ சோகர்அலண 

25. ____________ என் து  ஒரு ைோணி ப் யிர் 

அ)  ருத்தி             ஆ) பகோதுலம        இ) அரிசி                      ஈ) மக்கோச் பசோைம்  

26. கரிசல் மண்_______________ எனவும் அலழக்கப் டுகிறது.  

அ) ைறண்ட மண்             ஆ) உைர்மண்         இ) மலலமண்      ஈ)  ருத்தி மண் 

27. உலகிபலபய மிகநீைமோன அலண_______  

அ)பமட்டூர்அலண       ஆ) பகோசிஅலண       இ) ஹிரோகுட் அலண      ஈ)  க்ரோ நங்கல் அலண 

28. இந்தியோைில் அதிகம் பநல் ைிலையும் மோநிலம் ________  

அ)  ஞ்சோப்                   ஆ) மகரோஷ்டிரோ                 இ) உத்தரப் ிரபதசம்                       ஈ) பமற்கு ைங்கோைம்  

29. இந்தியோைில் தங்க இலழப் யிர் என அலழக்கப் டுைது _______  

அ)  ருத்தி                              ஆ)பகோதுலம                  இ) சணல்                          ஈ) புலகயிலல 

30. கோ ி அதிகம் உற் த்தி பசய்யும் மோநிலம்  

அ) பமற்கு ைங்கம்            ஆ) கர்நோடகோ               இ) ஓடிசோ                      ஈ)  ஞ்சோப் 

31. மோங்கனசீு இைற்றில்  யன் டுத்தப்  டுகிறது.  

அ) பசமிப்பு மின்கலன்கள்   ஆ) எஃகு தயோரிப்பு    இ) பசம்பு உருக்குதல்    ஈ) ப ட்பரோலிய சுத்திகரிப்பு  

32. ஆந்த்ரலசட் நிலக்கரி ______________ கோர் ன் அைலை பகோண்டுள்ைது.  

அ) 80% - 95%    ஆ) 70% க்கு பமல்       இ) 60% - 70%               ஈ) 50%க்கும் குலறவு  

33. ப ட்பரோலியத்தில்  உள்ை முக்கிய கனிமங்கள்  லஹட்ரென் மற்றும் __________  

அ) ஆக்ஸிென்        ஆ) நீர்          இ) கோர் ன்     ஈ) லநட்ரென்  

34.பதன்னிந்தியோைின் மோன்பசஸ்டர் என்று அலழக்கப் டும் நகரம்.  

அ) பசலம்       ஆ) பசன்லன      இ) மதுலர       ஈ) பகோயம்புத்தூர்  

35. இந்தியோைில் முதல் சணல் ஆலல நிறுைப் ட்ட இடம்.  

அ) பகோல்கத்தோ                ஆ) மும்ல              இ) அகமதோ ோத்              ஈ)  பரோடோ 

36. இந்தியோைில் முதல் அணுமின்  நிலலயம் நிறுைப் ட்ட மோநிலம்.  

அ) குெரோத்     ஆ) இரோெஸ்தோன்      இ) மகோரோஷ்டிரம்     ஈ) தமிழ்நோடு  

37. மிகஅதிகமோக கிலடக்ககூடிய ஆற்றல் ைைம்.  

அ) உயிரி சக்தி   ஆ) சூரியன்     இ) நிலக்கரி   ஈ) எண்பணய்  

38. புகழ் ப ற்ற சிந்திரி உரத்பதோழிலகம் அலமந்துள்ை மோநிலம்.  

அ) ெோர்கண்ட்    ஆ)  கீோர்     இ) இரோெஸ்தோன்    ஈ) அசோம் 
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39.பசோட்டோ நோகபுரி  டீபூமி  குதியின் ப ோருைோதோர  ைைர்ச்சிக்கு கருைோக இருப் து  

அ) ப ோக்குைரத்து    ஆ) கனிமப் டிவுகள்      இ) ப ரும் பதலை         ஈ) மின்சக்தி சக்தி கிலடப் து  

40. இந்திய கடற்கலர  குதி  இரும்பு எஃகு  பதோழிலகங்களுள் ஒன்று அலமந்துள்ைஇடம்.  

அ) பகோல்கத்தோ            ஆ) தூத்துக்குடி                 இ) பகோைோ                    ஈ) ைிசோகப் ட்டினம் 

41. மக்கள் பதோலகயின்  ல்பைறு அம்சங்கள்  ற்றியஅ றிைியல் பூர்ைமோன  டிப்பு __________  

அ) ஒைிப் டைியல்  ஆ) மக்கைியல்   இ) ஆடற்கலலயில்     ஈ) மக்கைடர்த்தி  
42. 2011 ஆம்ஆண்டின் மக்கட்பதோலக கணக்பகடுப் ின் டி அதிககல்ைியறிவு ப ற்றமோநிலம் __________  

அ) மிழ்நோடு       ஆ)கர்நோ டகம்     இ)பகரைோ           ஈ) உத்திரப் ிரபதசம் 

43. மனிதைை பமம் ோடு __________ மூலம் கணக்கிடப் டுகிறது.  

அ) மனிதைைக்குறியிடு                                                       ஆ) தனி ந ர் குறியடீு  

இ) மனிதைைபமம் ோட்டுகுறியடீு                                    ஈ) ஐக்கியநோடுகைின் ைைர்ச்சித்திட்டம்(UNDP)  

44. __________ ப ோக்குைரத்து பநரடியோக உற் த்தியோைலரயும் நுகர்பைோலரயும் இலணக்கிறது.  

அ) ரயில்பை                       ஆ)சோலல                   இ) ைோன்ைழி                      ஈ) நீர்ைழி  
45. இந்தியோைில் தங்க நோற்கரச் சோலலயின்நீைம் 

அ) 5846 கி.மீ                     ஆ) 5847 கி.மீ                       இ) 5849 கி.மீ                  ஈ) 5800 கி.மீ  

46. இந்திய  உள்நோட்டு  நீர்ைழிப்ப ோக்குைரத்தின் நீைமோனது __________  

அ) 17500 கி.மீ                          ஆ) 5000 கி.மீ        இ) 14500 கி.மீ                   ஈ) 1000 கி.மீ  

47. பதசிய பதோலலயுணர்வு லமயம் அலமந்துள்ை இடம்__________  

அ) ப ங்களூரு                           ஆ) பசன்லன               இ) புது படல்லி               ஈ)லஹதரோ ோத் 

48. எைிதில் பசல்லமுடியோத  குதிகளுக்கு   யன் டும் ப ோக்குைரத்து  

அ) சோலலப ோக்குைரத்து  ஆ) இரயில் ப ோக்குைரத்து  இ) ைோன்ைழிப்  ப ோக்குைரத்து  ஈ) நீர்ைழிப் ப ோக்குைரத்து 

49. கீழ்க்கண்ட ைற்றில் எலை ைோனுலங்கு  ஊர்தியுடன்(பஹலிகோப்டர்)  பதோடர்புலடயது?  

அ) ஏர் இந்தியோ       ஆ) இந்தியன் ஏர்லலன்ஸ்         இ) ைோயுதூத்         ஈ)  ைன்ஹோன்ஸ் 

50. இந்தியோைின் முக்கிய இறக்குமதி  ப ோருள்  

அ) சிபமண்ட்                  ஆ) ஆ ரணங்கள்                 இபதயிலல                  ஈ) ப ட்பரோலியம் 

 

                         குடிலேயியல் 

1. கீழ்கோணும்ைரிலசயில்’முகவுலர’  ற்றியசரியோனபதோடர்எது?  

அ) குடியரசு, ெனநோயக, சமயச்சோர் ற்ற, சமதர்ம, இலறயோண்லம. 

ஆ) இலறயோண்லம, சமதர்ம, சமயச்சோர் ற்ற, குடியரசு, ெனநோயக.  

இ) இலறயோண்லம, குடியரசு, சமயச்சோர் ற்ற, சமதர்ம, ெனநோயக.  

ஈ) இலறயோண்லம, சமதர்ம, சமயச்சோர் ற்ற, ெனநோயக, குடியரசு. 
2. இந்தியஅரசியலலமப் ின்முகவுலரஎத்தலனமுலறதிருத்தப் ட்டது?  

அ) ஒருமுலற    ஆ) இருமுலற  இ) மூன்றுமுலற     ஈ) எப்ப ோழும்இல்லல 

3. இந்தியஅரசியலலமப்பு, தனதுகுடிமக்களுக்குஎந்தைலககுடியுரிலமலயைழங்குகிறது?  
அ) இரட்லடகுடியுரிலம                         ஆ) ஒற்லறகுடியுரிலம 

இ) சிலமோநிலங்கைில்ஒற்லறகுடியுரிலமமற்றமோநிலங்கைில்இரட்லடகுடியுரிலம 

ஈ) பமற்கண்டலைகைில்எதுவுமில்லல 

4. ஒருபைைிநோட்டைர், கீழ்க்கோணும்எதன்மூலம்இந்தியகுடியுரிலமப றமுடியும்?  

அ) ைம்சோைைி  ஆ)  திவு      இ) இயல்புரிலம    ஈ) பமற்கண்டஅலனத்தும்.  

5. மோறு ட்ட ஒன்லறக் கண்டு ிடி.  

அ) சமத்துைஉரிலம              ஆ) சுரண்டலுக்பகதிரோனஉரிலம 

இ) பசோத்துரிலம                  ஈ) கல்ைிமற்றும்கலோச்சோரஉரிலம 
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6. கீழ்க்கோண் ைற்றில் ஒன்று, அடிப் லடஉரிலமலயப் யன் டுத்துைதற்கு உதோரணம்இல்லல.  

அ)கர்நோடகோைிலிருந்து, பகரைோ ண்லணகைில்பைலலயோட்கள் ணிபசய்தல் 

ஆ) கிறித்துைசமயக்குழு, பதோடர்ச்சியோக,  ள்ைிகலைஅலமத்தல் 

இ) ஆண், ப ண்இரு ோலரும்அரசுப் ணிகளுக்குசமஊதியம்ப றுதல் 

ஈ) ப ற்பறோர்கைின்பூர்ைகீபசோத்துகள்அைர்கைது ிள்லைகளுக்குச்பசல்லுதல் 

7. இந்தியக்குடிமக்கைின்அடிப் லடஉரிலமகள் மறுக்கப் ட்டோல்அைர்கள் ---------- ஐ அணுகி தங்கைது 
அடிப் லட உரிலமகலைப் ப றலோம்.  
அ) நோடோளுமன்றம்                           ஆ) தலலலமைழக்குலரஞர் 

இ) இந்தியக்குடியரசுதலலைர்                ஈ) இந்தியஉச்சநீதிமன்றம் 

8.  ின்ைருைனைற்றுள் எந்தஉரிலமDr. B.R. அம்ப த்கர் அைர்கைோல் இந்திய அரசியலலமப் ின் இதயம் 
மற்றும் ஆன்மோ' எனைிைரிக்கப் ட்டது?  

அ) சமய உரிலம                ஆ) சமத்துை உரிலம 

இ) அரசியலலமப்புக்குட் ட்டுதீர்வுகோணும்உரிலம               ஈ) பசோத்துரிலம 

9. அடிப் லட உரிலமகள் எவ்ைோறு நிறுத்திலைக்கப் டமுடியும்?  

அ) உச்சநீதிமன்றம்ைிரும் ினோல்    ஆ)  ிரதமமந்திரியின்ஆலணயினோல் 

இ) பதசியஅைசரநிலலயின் ப ோதுகுடியரசுதலலைரின்ஆலணயினோல்  ஈ) பமற்கண்டஅலனத்தும் 

10. நமது அடிப் லட கடலமகலை  ----------------------------இடமிருந்து ப ற்பறோம்.  

அ) அபமரிக்கஅரசியலலமப்பு                    ஆ) கனடோஅரசியலலமப்பு 

இ) ரஷ்யோஅரசியலலமப்பு                        ஈ) ஐரிஷ்அரசியலலமப்பு 

11. ைழிகோட்டும் பநறிமுலறகள் எம்முலறயில் ைலகப் டுத்தப் டுகின்றன?  

அ) தோரோைைோதம்மற்றும்கம்யூனிசபகோள்லககள்        ஆ) சமதர்மமற்றும்கம்யூனிசபகோள்லககள் 

இ) தோரோைைோதம், கோந்தியமற்றும்கம்யூனிசபகோள்லககள்  

ஈ) சமதர்ம, கோந்தியமற்றும்தோரோைக்பகோள்லககள் 

12. எந்த  ிரிைின்கீழ் நிதிநிலல அைசரநிலலலய அறிைிக்கமுடியும்?  

அ) சட்டப் ிரிவு 352       ஆ) சட்டப் ிரிவு 356      இ) சட்டப் ிரிவு 360    ஈ) சட்டப் ிரிவு 368  

13.இந்திய அரசியலலமப் ின் எந்த ிரிைில் அரசியலலமப்பு திருத்தும்நலடமுலற குறித்து 
தரப் ட்டுள்ைது?  

அ) சட்டப் ிரிவு 352     ஆ) சட்டப் ிரிவு 356      இ) சட்டப் ிரிவு 360     ஈ) சட்டப் ிரிவு 368  

14. எந்தக்குழுக்கள் / கமிஷன்கள் மத்திய-மோநில உறவுகள்  ற்றி  ரிந்துலரபசய்தன?  

1. சர்க்கோரியோகுழு 2. ரோெமன்னோர்குழு 3. M.N. பைங்கடோசலலயோ குழு கீபழ பகோடுக்கப் ட்டுள்ை 
குறியடீுகைிலிருந்து சரியோனைிலடலயத் பதர்ந்பதடு 
அ) 1, 2 & 3             ஆ) 1 & 2                      இ) 1 & 3                                ஈ) 2 & 3 

15.  ----------------- மத்திய அரசின் அரசியலலமப்புத் தலலைர்ஆைோர்.  

(அ) குடியரசுத் தலலைர்      (ஆ) தலலலம நீதி தி       ( இ)  ிரதமஅலமச்சர்     (ஈ) அலமச்சர்கள்குழு  

16. நோடோளுமன்ற முலற அரசோங்கத்தின்  உண்லமயோன நிர்ைோக அதிகோரம்  ப ற்றைர்யோர்?  

(அ) இரோணுைம்     (ஆ)  ிரதமர்       (இ) குடியரசுத் தலலைர்        (ஈ) நீதித்துலற 

17. ஒரு மபசோதோலை நிதிமபசோதோைோ அல்லது இதர மபசோதோைோ என தீர்மோனிக்கும் அதிகோரம் ப ற்றைர்.  

(அ) குடியரசுத் தலலைர்                                        (ஆ) இந்திய அரசின் தலலலம ைழக்குலரஞர் 

(இ) நோடோளுமன்றைிைகோர அலமச்சர்              (ஈ) பலோக்ச ோைின் ச ோநோயகர் 

18. அலமச்சர்கள் குழு ஒட்டு பமோத்தமோக இதற்குப்  ப ோறுப்புலடயைர்கைோைர்.  

(அ) குடியரசுத் தலலைர்      (ஆ) மக்கைலை      (இ)  ிரதமஅலமச்சர்    (ஈ) மோநிலங்கைலை 
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19. சட்டமியற்றும் நடைடிக்லககைில்  இந்திய  நோடோளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்திற்குத்  தலலலம ைகிப் ைர். 

அ) நோடோளுமன்றத்தின் மூத்த உறுப் ினர்                     (ஆ) மக்கைலைச ோநோயகர் 

(இ) இந்தியக்குடியரசுத் தலலைர்                                      (ஈ) மோநிலங்கைலைதலலைர் 

20. பலோக்ச ோ பதர்தலில்  ப ோட்டியிட பதலையோன  குலறந்த ட்ச ையது -----------------  

(அ) 18 ையது                      (ஆ) 21 ையது                 (இ) 25 ையது                                 (ஈ) 30 ையது  

21. இந்திய மோநிலங்கைின் எல்லலகலை மோற்றியலமக்கும்  அதிகோரம் ப ற்றைர்/ ப ற்றஅலமப்பு.  

(அ) குடியரசுத் தலலைர்    (ஆ)  ிரதமஅலமச்சர்     (இ) மோநிலஅரசோங்கம்     (ஈ) நோடோளுமன்றம்  

22. கீழ்க்கோணும் எந்த ைிதியின் அடிப் லடயில் குடியரசுத் தலலைர் நிதி பநருக்கடி நிலலயிலனஅறிைிக்கிறோர்?  

(அ) சட்டப் ிரிவு 352         (ஆ) சட்டப் ிரிவு 360      (இ) சட்டப் ிரிவு 356           (ஈ) சட்டப் ிரிவு 365  

23. உச்சநீதிமன்ற தலலலம  நீதி தி  மற்றும்  மற்ற நீதி திகலை நியமிப் ைர்.  

(அ) குடியரசுத் தலலை ர் (ஆ) இந்திய அரசின் தலலலம ைழக்குலரஞர்  (இ) ஆளுநர்  (ஈ)  ிரதமஅலமச்சர் 

24.  ின்ைரும் எந்த அடிப் லடயில்  மோநிலங்களுக்கிலடயிலோன  சிக்கல்கலை தீர்க்கும் அதிகோரத்லதஉச்சநீதிமன்றம் 

ப ற்றுள்ைது?  

(அ) பமல்முலறயடீு நீதிைலரயலற                           (ஆ) தனக்பகயுரிய நீதிைலரயலற 

(இ) ஆபலோசலன நீதிைலரயலற                           (ஈ) பமற்கூறியைற்றில் எதுவுமில்லல 

25. நீ  இந்தியக் குடியரசுத் தலலைரோக பதர்ந்பதடுக்கப் டும்   ட்சத்தில்  கீழ்க்கண்ட எந்த முடிைிலன எடுப் ோய்?  

(அ) அலமச்சலரலையின்  தலலைலர உன்னுலடய ைிருப் த்திற்கு நியமிப் து  

(ஆ) இரண்டு அலைகைிலும் நிலறபைற்றப் ட்ட மபசோதோலை மறு ரிசீலலனக்குட் டுத்த பகட்டுக்பகோள்ைது  

(இ) உன்னுலடய ைிருப் த்திற்கு  ிரதமலர பதர்ந்பதடுப் து  

(ஈ) மக்கைலையில் ப ரும் ோன்லம ப ற்ற  ிரதமலர தைி  நீக்கம் பசய்ைது 

26. மோநில ஆளுநலர நியமிப் ைர்.  

(அ)  ிரதமர்            (ஆ) முதலலமச்சர்          (இ) குடியரசுத் தலலைர்                (ஈ) தலலலமநீதி தி  
27. மோநில ச ோநோயகர் ஒரு  ------------------  

(அ) மோநிலத் தலலைர்  (ஆ) அரசின் தலலைர் (இ) குடியரசுத் தலலைரின் முகைர்  (ஈ) பமற்கண்டஎதுவுமில்லல 

28. கீழ்க்கோணும் எந்த ஒன்று ஆளுநரின்  அதிகோரமல்ல.  

(அ) சட்டமன்றம்      (ஆ) நிர்ைோகம்         (இ) நீதித்துலற        (ஈ) தூதரகம்  

29. ஆங்கிபலோ– இந்தியன் ைகுப் ினரிலிருந்து  ஒரு  ிரதிநிதிலய சட்டமன்றத்திற்கு  யோர் நியமிக்கிறோர்?  

(அ) குடியரசுத் தலலைர்   (ஆ) ஆளுநர்   (இ) முதலலமச்சர்   (ஈ) சட்டமன்ற ச ோநோயகர்  

30. ஆளுநர் யோலரநியமனம் பசய்ைதில்லல?  

(அ) முதலலமச்சர்                                             (ஆ) அரசுப்  ணியோைர் பதர்ைோணயத்தின் தலலைர்  

(இ) மோநில தலலலமைழக்குலரஞர்           (ஈ) உயர் நீதிமன்றநீதி திகள்  

31. மோநில முதலலமச்சலர நியமிப் ைர்.  

(அ) சட்டமன்றம்    (ஆ) ஆளுநர்     (இ) குடியரசுத் தலலைர்    (ஈ) சட்டமன்றச ோநோயகர்  

32. அலமச்சரலையின் தலலைர்.  

(அ) முதலலமச்சர்       (ஆ) ஆளுநர்       (இ) ச ோநோயகர்        (ஈ)  ிரதம அலமச்சர்  

33. சட்டபமலலைஎன் து  

(அ) 5 ஆண்டுகள்  தைிகோலம் பகோண்டது         (ஆ) 6 ஆண்டுகள்  தைிகோலம் பகோண்டது  

(இ) நிரந்தர அலைஆகும்                                           (ஈ) 4 ஆண்டுகள்  தைிகோலம்  பகோண்டது 

34. பமலலை  உறுப் ினரோைதற்கு  குலறந்த   ட்சையது  

(அ) 25 ையது                  (ஆ) 21 ையது             (இ) 30 ையது             (ஈ) 35 ையது  
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35. பமலலை உறுப் ினர்கள்  

(அ) சட்மன்ற கீழலைஉறுப் ினர்கைோல் பதர்ந்பதடுக்கப் டுகின்றனர்.   (ஆ) ப ோதுைோக நியமிக்கப் டுைோர்கள்  

(இ) உள்ைோட்சி அலமப்புகள்,  ட்டதோரிகள், ஆசிரியர்கள், சட்டமன்றஉறுப் ினர்கள் மற்றும்  ிறரோல் பதர்ந்பதடுக்கப் 

 டுகின்றனர்             (ஈ) மக்கைோல் பநரடியோக பதர்ந்பதடுக்கப்  டுகின்றனர்.  

36. கீழ்க்கோணும் மோநிலங்கைில் எந்த ஒன்று ஈரலைசட்டமன்றத்லதப் ப ற்றிருக்கைில்லல?  

(அ) ஆந்திரப்  ிரபதசம்     (ஆ) பதலுங்கோனோ       (இ) தமிழ்நோடு              (ஈ) உத்திரப்  ிரபதசம்  

37. இந்தியோைில்  முதன்முதலில்  உயர் நீதிமன்றங்கள்  பதோடங்கப் ட்ட இடங்கள்  

(அ) கல்கத்தோ,  ம் ோய், பசன்லன              (ஆ) படல்லி மற்றும் கல்கத்தோ 

(இ) படல்லி, கல்கத்தோ, பசன்லன                (ஈ) கல்கத்தோ, பசன்லன, படல்லி  
38. கீழ்க்கோணும் எந்த மோநிலங்கள் ப ோதுைோன  உயர் நீதிமன்றத்லதப்  ப ற்றுள்ைன?  

(அ) தமிழ்நோடு மற்றும் ஆந்திரப் ிரபதசம்           (ஆ) பகரைோ மற்றும் பதலுங்கோனோ  

(இ)  ஞ்சோப் மற்றும் ஹரியோனோ                            (ஈ) மகோரோஷ்டிரோ மற்றும் குெரோத் 

 

                   பபாருளியல் 
1. GNP யின் சமம்  
அ)  ணைகீ்கத்திற்கோக சரிபசய்யப் ட்ட NNP         ஆ)  ணைகீ்கத்திற்கோக சரிபசய்யப் ட்ட GDP  
இ) GDP மற்றும் பைைிநோட்டில் ஈட்டப் ட்ட நிகரபசோத்து ைருமோனம்  
ஈ) NNP மற்றும் பைைிநோட்டில் ஈட்டப் ட்ட நிகரபசோத்து ைருமோனம்  
2. நோட்டு ைருமோனம் அைைிடுைது  
அ)  ணத்தின் பமோத்தமதிப்பு   ஆ) உற் த்தியோைர்  ண்டத்தின் பமோத்தமதிப்பு  
இ) நுகர்வு  ண்டத்தின் பமோத்தமதிப்பு   ஈ)  ண்டங்கள் மற்றும்  ணிகைின் பமோத்தமதிப்பு  
3. முதன்லமதுலற இதலனஉள்ைடக்கியது  
அ) பைைண்லம   ஆ) தோனியங்கிகள்     இ) ைர்த்தகம்        ஈ) ைங்கி 
4. _______ முலறயில் ஒவ்பைோரு இலடநிலல ண்டத்தின் மதிப்ல  கூட்டும்ப ோது, இறுதி  ண்டத்தின் மதிப்ல  
கணக்கிடலோம்.  
அ) பசலவு முலற    ஆ) மதிப்பு கூட்டு முலற   இ) ைருமோனமுலற   ஈ) நோட்டு ைருமோனம்  
5. GDP யில் எந்ததுலறமூலம் அதிகமோன பைலலைோய்ப்பு ஏற் டுகிறது?.  
அ) பைைோண்துலற   ஆ) பதோழில்துலற    இ)  ணிகள் துலற   ஈ) பமற்கண்ட எதுவுமில்லல 
6. ணிகள் துலறயில் நடப்பு ைிலலயில் பமோத்தமதிப்பு கூடுதல் 2018 -19 ல் ________ லட்சம் பகோடி எனமதிப் ிடப் 
 ட்டுள்ைது.  
அ) 91.06         ஆ) 92.26                இ) 80.07                 ஈ) 98.29  
7. பைைோண்  ண்டங்கைின் உற் த்தியில் இந்தியோ________ அதிகமோக உற் த்தியோைர் ஆகும்.  
அ) 1 ைது              ஆ) 3 ைது                   இ) 4 ைது                 ஈ) 2 ைது 
8. இந்தியோைில்  ிறப் ின்  ப ோது எதிர் ோர்க்கப் ட்ட ஆயுட்கோலம் ________ ஆண்டுகள் ஆகும்.  
அ) 65                ஆ) 60                  இ) 70                     ஈ) 55  
9. கீழ்கண்டைற்றுள் எது ைர்த்தக பகோள்லக 
அ) நீர் ோசனக பகோள்லக                  ஆ) இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி பகோள்லக 
இ) நில சீர்திருத்தக் பகோள்லக            ஈ) கூலிக் பகோள்லக 
10. இந்திய ப ோருைோதோரம் என் து  
அ) ைைர்ந்து ைரும் ப ோருைோதோரம்        ஆ) பதோன்றும் ப ோருைோதோரம்  
இ) இலண ப ோருைோதோரம்     ஈ) அலனத்தும் சரி  
11. உலகைர்த்தக அலமப் ின்(WTO) தலலைர்யோர்?  

(அ) அலமச்சரலை   (ஆ) தலலலம இயக்குநர்   (இ) துலண தலலலமஇயக்குநர்  (ஈ) இைற்றில் எதுவுமில்லல 
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12. WTOைில் தற்ப ோதுள்ை உறுப்பு நோடுகைின் எண்ணிக்லக 

(அ) 159               (ஆ) 164               (இ) 148            (ஈ) 128  

13 இந்தியோைில் கோலனியோதிக்க ைருலக 

(அ) ப ோர்ச்சுகீசியர், டச்சு, ஆங்கிபலயர், படனிஷ்,  ிபரஞ்சு       (ஆ) டச்சு, ஆங்கிபலயர், படனிஷ்,  ிபரஞ்சு  

(இ) ப ோர்ச்சுகீசியர், படனிஷ், டச்சு,  ிபரஞ்சு, ஆங்கிபலயர்கள்  

(ஈ) படனிஷ், ப ோர்ச்சுகீசியர்,  ிபரஞ்சு, ஆங்கிபலயர், டச்சு  

14 .ைர்த்தக  பநோக்கத்திற்கோக முதலில்  இந்தியோவுக்கு ைந்தைர்கள்  

(அ) பரோமோனிய ப ரரசு               (ஆ) ப ோர்ச்சுகீசியர்      (இ) டச்சு         (ஈ) படனிஷ்  

15. ப ோர்ச்சுகீசியர்கள்  இந்தியோைில்  எப்ப ோது  குடிபயறினோர்கள்?  

(அ) 1600                   (ஆ) 1602            (இ) 1498                       (ஈ) 1616  

16. கோட்-இன் முதல் சுற்று நலடப ற்ற இடம்  

(அ)படோ க்கிபயோ              ஆ) உருகுை        (இ) டோர்குபை                   (ஈ) பெனைீோ  

17. இந்தியோ  எப்ப ோது  டங்கல் திட்டத்தில்  லகபயழுத்திட்டது?  

(அ) 1984                         (ஆ) 1976                     (இ) 1950                      (ஈ) 1994  

18. 1632 இல் ஆங்கிபலயர்களுக்கு “பகோல்டன் ஃ யர்மோன்” ைழங்கியைர்யோர்?  

(அ) ெஹோங்கீர்       (ஆ) பகோல்பகோண்டோசுல்தோன்        (இ) அக் ர்         (ஈ) ஔரங்கசீப் 

19.பைைிநோட்டு முதலீட்டுக்  பகோள்லக (FIP) அறிைித்தஆண்டு  

(அ) சூன்1991      (ஆ) சூலல1991        (இ) சூலல-ஆகஸ்ட்1991       (ஈ) ஆகஸ்ட்1991  

20 இந்திய  அரசோங்கம்  1991 இல்  ---------------------------   ஐ  அறிமுகப் டுத்தியது.  

(அ) உலகமயமோக்கல்   (ஆ) உலகைர்த்தஅலமப்பு   (இ) புதிய ப ோருைோதோர பகோள்க  (ஈ) இைற்றில் எதுவுமில்லல 

 
                        வரைாறு 
 

          II. மகாடிட்ைஇைங்கலளநிரப்புக. 
 
1.------------------- ஆண்டில் ெப் ோன் சீனோவுடன் ைலுக்கட்டோய மோகப் ப ோரிட்டது. 

2.1913ஆம் ஆண்டு பம மோதம் லகபயழுத்திடப் ட்ட  -------------      உடன் டிக்லகயின் டி அல்ப னியோ எனும் புதிய 
நோடு உருைோக்கப் ட்டது. 
3.  -----------------  ஆண்டில் ெப் ோன் இங்கிலோந்துடன்  நட் ிலன ஒப் ந்தம் பசய்துபகோண்டது. 
4.  ோல்கனில் ----------------------- நோடு  ல்ைலக இனமக்கலைக் பகோண்டிருந்தது. 
5. டோபனன் ர்க் ப ோரில் ----------------------------- ப ரிழப்புகளுக்கு உள்ைோனது. 
6.  ோரிஸ் அலமதி மோநோட்டில்  ிரதிநிதியோகப்  ங்பகற்ற  ிரோன்ஸின்  ிரதமர் ---------------------------- ஆைோர். 
7. பலனின் ப ோல்ஷ்ைிக் அரலச நிறுவுைதற்குமுன்னர், தோரோைைோதிகள், மிதைோதிகள், பசோஷலிஸ்ட்டுகள் 
ஆகிபயோரின் புதியக்கூட்டணிக்கு --------------------------- ிரதமரோகதலலலம ஏற்றோர். 
8. ------------------ ஆண்டில் பலோக்கர்பனோ உடன் டிக்லக லகபயழுத்திடப் ட்டது. 
10. சமூக  ெனநோயகக் கட்சிலய நிறுைியைர் -----------------  

11. நோசிசகட்சியின்  ிரச்சோரங்களுக்குத்  தலலலமபயற்றைர்  --------------------------- 

12. ைியட்நோம்  பதசியைோதிகள்  கட்சி ---------------------  இல் நிறுைப் ட்டது.  

13. நோசிச பெர்மனியின் ரகசியக் கோைல் லட  ------------------------- எனஅலழக்கப் ட்டது.  

14.பதன்னோப் ிரிக்கஒன்றியம்  --------------------------- ஆம் ஆண்டு பமமோதம் உருைோனது.  

15. ஆப்ரிக்க பதசியக் கோங்கிரஸ் தலலைரோன பநல்சன்மண்படலோ --------- ஆண்டுகள் சிலறயில் அலடக்கப்  ட்டிருந்தோர்.  

16.  -------------- ஒரு ரோணுை நோடோகும்  

17.  ப ோயர்கள்  ----------------- என்றும் அலழக்கப் ட்டனர். 
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18. இரோணுை நீக்கம் பசய்யப் ட்ட ----------------------    குதிலய  ஹிட்லர் தோக்கினோர்.  

19. இத்தோலி, பெர்மனி, ெப் ோன் ஆகியைற்றிக்கிலடபயயோன ஒப் ந்தம்  -----------  என அலழக்கப் ட்டது.  

20. -----------------  கடன் குத்தலகத் திட்டத்லதத் பதோடக்கி லைத்தோர்.  

21. 1940 இல் ரோெினோமோ பசய்த  ிரிட்டன்  ிரதமர் ---------------  ஆைோர்.  

22. “இவ்ைைவு குலறைோன ந ர்களுக்கு, இவ்ைைவு அதிகமோபனோர் இவ்ைைவு அதிகமோக கடலமப் ட்டிருப் து” என  ----------

--- ன் ைரீத்திற்கு சர்ச்சில் புகழோரம் சூட்டினோர்.  

23. ---------- என் து  பதோலலைிலிருந்பத எதிரிகைின் ப ோர் ைிமோனங்கலைக் கண்டு ிடிப் தற்கோன  ஒரு கருைி.  
24. உலகைோைிய மனிதஉரிலமகள்  ிரகடனம் மனித உரிலமகள் குறித்து  ிரிவுகலைக் ப ோண்டிருந்தது.  

25.  ிரிட்டனில் இரண்டோம் உலகப்ப ோருக்குப்  ின்னர் ைோக்கைிப் ின் மூலம் அதிகோரத்தில் அமர்த்தப் ட்டைர்  

 -----------------  ஆைோர். 

26. நைனீ சீனோைின் தந்லத என்று அலழக்கப் டு ைர் ------------  ஆைோர்.  

27. 1918 இ ல்  --------------  ல்கலல கழகத்தில் மோர்க்ஸியக்  பகோட் ோட்லட அறியும் அலமப்பு நிறுைப் ட்டது.  

28.டோக்டர் சன் யோட் பசன்னின் மலறவுக்குப்  ின்னர் பகோமிங்டோங் கட்சியின் தலலைரோக இருந்தைர் --------- ஆைோர்.  

29. அலமதிலயயும்  ோதுகோப்ல யும் ைிரும் ிய அரபுநோடுகளுக்கு  திறந்பத இருந்த ஒப் ந்தம் ----------  ஆகும்.  

30. துருக்கிய அரபுப்ப ரரலச ஏற் டுத்தும்  பநோக்லகக்  பகோண்டிருந்த ஒப் ந்தம் ---------------  ஆகும்.  

31.பெர்மனி பநட்படோைில் --------------  ஆண்டு இலணந்தது.  

32. ஐபரோப் ியக் குழுமத்தின்  தலலலமயகம் ------------   நகரில் அலமந்துள்ைது.  

33. ஐபரோப் ிய இலணலை உறுதி பசய்ய 7  ிப்ரைரி 1992 இல் லகபயழுத்திடப் ட்ட ஒப் ந்தம் -------------  ஆகும். 

34. -------------   சமரச பைத சன்மோர்க்க சங்கத்லத நிறுைினோர்.  

35. புபன சர்ைெனிக்  ச ோலை நிறுைியைர்  ---------------- 

36. சத்யப ோதக்  சமோெத்லதத்  பதோடங்கியைர்  ---------------- ஆைோர். 

37. குலோம்கிரி நூலல எழுதியைர். --------- 

38. சத்யோர்த்த  ிரகோஷ் எனும் நூல்  ----------  பநர்மலறக்   பகோள்லககலைப்   ட்டியலிடுகிறது.  

39. ரோமகிருஷ்ணோ மிஷன் ------------ ஆல் நிறுைப் ட்டது.  

40.  ---------- அகோலி  இயக்கத்தின் முன்பனோடியோகும்.  

41. ---------  பகரைோைின் சோதியக் கட்டுமோனத்தில்  ைியத்தகு மோற்றங்கலைக்  பகோண்டு ைந்தது.  

42. ‘ஒரு ல சோ தமிழன்’  த்திரிலகலயத் துைக்கியைர்ஆ   ------------ ைோர். 

 

                         குடிலேயியல் 
1. முதன்முதலில்அரசியலலமப்புஎனும்பகோள்லக----------------------  ல்பதோன்றியது.  

2. அரசியல்நிர்ணயசல யின்தற்கோலிகதலலைரோக------------------------  பதர்ந்பதடுக்கப் ட்டோர்.  

3. இந்தியஅரசியலலமப்புஏற்றுக்பகோள்ைப் ட்டநோள்மற்றும்ஆண்டு  ------------------------------- 

4.  ---------------------    ப ரோலணகள்சட்டப் ிரிவு 32-ல்குறிப் ிடப் டுகின்றன 

5. இந்தியகுடிமக்களுக்குஅடிப் லடகடலமகள் ------------------ ிரிைின்கீழ்ைழங்கப் ட்டுள்ைன.  

 
6.  ------- மபசோதோ குடியரசுத் தலலைரின் ஒப்புதல் இன்றி நோடோளுமன்றத்தில் அறிமுகப் டுத்த முடியோது.  

7. -------நோட்டின் உண்லமயோன தலலைரோகவும், நோட்டின் முக்கியக்பசய்தி பதோடர் ோைரோகவும் பசயல் டுகிறோர்.  

8.  ------------- அலுைல் ைழியில் மோநிலங்கைலையின் தலலைர்ஆைோர்.  

9. ப ோதுைோக, குடியரசுத் தலலைர் -------  இனத்திலிருந்து இரண்டு உறுப் ினர்கலை மக்கைலைக்கு நியமிக்கிறோர்.  

10. நோடோளுமன்ற இரு அலைகைிலும் உலரயோற்றவும், கூட்டத்பதோடரில்  ங்குபகோள்ைவும் உரிலம ப ற்றைர் -------11. 

உச்சநீதிமன்றதலலலம நீதி தி மற்றும் மற்றநீதி திகைின் ஓய்வு ப றும் ையது  ---------------------  

12. இந்திய அரசியலலமப்புச் சட்டத்தின்  ோதுகோைலன் --------------------  ஆகும்.  
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13.தற்சமயம், உச்சநீதிமன்றத்தில் தலலலம  நீதி தி  உட் டநீதி திகைின் எண்ணிக்லக --------------- 

14.ஆளுநர் தனது இரோெினோமோ கடிதத்லத  -------------  இடம்  பகோடுக்கிறோர்.  

15.சட்டமன்றஉறுப் ினர்கள் (MLAs)  ------------- ஆல் பதர்ந்பதடுக்கப்  டுகின்றனர்  

17.தமிழகத்தின் முதல் ப ண் ஆளுநர்  ------------ ஆைோர்.  

18. ------- மோநிலங்கைில் உள்ை   ல்கலலக்  கழகங்கைின்  பைந்தரோக பசயல் டுகிறோர்.  

19.ஏழோைது அரசியலலமப்பு சட்டத் திருத்தம்  --------- இரண்டு அல்லது பமற் ட்ட மோநிலங்களுக்கு ப ோதுைோன  

உயர் நீதிமன்றத் லத அலமக்க நோடோளுமன்றத்திற்கு  அங்கீகோரம் அைித்தது.  

20.அரசுப்  ணியோைர் பதர்ைோலணயக் குழுத் தலலைர் மற்றும் உறுப் ினர்கள்  --------------- ஆல் மட்டுபம  ணிநீக்கம் 

பசய்யமுடியும்.  

 

                             பபாருளியல் 

1. இந்தியோைில் மிகப்ப ரிய துலற________ துலறயோகும்.  
2. GDP ________ ப ோருைோதோரத்தின் ஒரு குறியடீோகும்.  
3. இரண்டோம் துலறலய பைறுைிதமோன________ துலற என அலழக்கலோம்.  
4. இந்தியோ ப ோருைோதோரத்தின் ைைர்ச்சி இயந்திரம் ________ துலறயோகும்.  
5. இந்தியோ உலகத்தில் ________ மிகப்ப ரிய ப ோருைோதோரம் ஆகும்.  
6. இந்தியோ ________ மிகபைகமோக ைைரும் நோடோகும்.  
7.GDP யின்  ைிலரைோன ப ோருைோதோர ைைர்ச்சிலயப் ப ற நைனீமயமோக்கத்துடன் கூடிய ைிலரைோன 
பதோழிமயமோக்கல் என்று ________ பகோள்லக கூறுகிறது.  
 
8.   டச்சுக்கோரர்கள்  ோண்டிச்பசரிலய --------- இல் லகப் ற்றினோர்.  

9. ஒரு நல்ல ப ோருைோதோரம்  ------------- ன்ைிலரைோன ைைர்ச்சிக்கோகஅறிமுகப் டுத்தப் டுகிறது.  

10.கிழக்கிந்திய  கம்ப னி  பசன்லனயில்  லமோன  பதோழிற்சோலலகள் கட்டியலமத்தலத ------------ என 

அலழக்கப் டுகிறது..  

11.உலகைர்த்தகஅலமப்பு ஒப் ந்தம் ----------  இருந்து அமுலுக்கு ைந்தது.  

12. ---------- ஆல் உலகமயமோக்கல் என்ற  தம் கண்டு ிடிக்கப் ட்டது.  

13.  ிபரஞ்சு கிழக்கிந்திய  நிறுைனம்  ------------- இல் இரண்டோைது  பதோழிற்சோலலலய நிறுைியது. 

  
                        வரைாறு 
 
     III. சரியான கூற்லறத் மதர்வுபசய்யவும் 
 
1. i) முதல் உலகப்ப ோர் பைடித்த ப ோது இத்தோலிநடுநிலலலம ைகிக்கும் நோடோக இருந்தது. 
ii) பைர்பசய்ல்ஸ் அலமதி உடன் டிக்லகயில்இத்தோலி ப ரும் ஏமோற்றமலடந்தது. 
iii) பசவ்ரைஸ் உடன் டிக்லக இத்தோலியுடன்லகபயழுத்திடப் ட்டது. 
iv) சிறிய இடங்கைோன ட்லரஸ்டி, இஸ்திரியோ, பதற்கு லடபரோல் ப ோன்றலைகூடஇத்தோைிக்கு மறுக்கப் ட்டது 
அ) i), ii) ஆகியன சரிஆ) iii) சரிஇ) iv) சரிஈ) i),  iii), iv) ஆகியன சரி 
2) i) துருக்கியப் ப ரரசு,  ோல்கனில் துருக்கியரல்லோத ல இனமக்கலைக் பகோண்டிருந்தது. 
ii) துருக்கி லமயநோடுகள்  க்கம் நின்றுப ோரிட்டது. 
iii)  ிரிட்டன் துருக்கிலயத் தோக்கி கோன்ஸ்டோண்டிபநோ ிலைக் லகப் ற்றியது. 
iv) சூயஸ் கோல்ைோலயத் தோக்க துருக்கிபமற்பகோண்ட முயற்சி முறியடிக்கப் ட்டது. 
அ) i), ii) ஆகியன சரி 
ஆ) i), iii) ஆகியன சரி 
இ) iv) சரி.          ஈ] i), ii), iv) ஆகியன சரி 
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3. கூற்று: பெர்மனியும் அபமரிக்கோவும் மலிைோன பதோழிற்சோலலப் ப ோருள்கலைஉற் த்தி பசய்து 
இங்கிலோந்தின்சந்லதலயக் லகப் ற்றின. 
காரணம்: இருநோடுகளும்தங்கள் பதோழிற்சோலலகளுக்குத்பதலையோன மூலப்ப ோருள்கலைஉற் த்தி பசய்தன. 
அ} கூற்று. கோரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. 
ஆ) கூற்றுசரி, ஆனோல் கோரணம் கூற்றுக்கோனைிைக்கம் அல்ல. 
இ) கூற்று. கோரணம் ஆகிய இரண்டும் தைறு 
ஈ) கோரணம் சரி, ஆனோல் கூற்றுடன் அதுப ோருந்தைில்லல. 

4.கூற்று:ஆப் ிரிக்கோைில் குடிபயற்றங்கலைஏற் டுத்துைதற்கோக ஐபரோப் ிய 
நோடுகள்பமற்பகோண்டமுதற்கட்டமுயற்சிகள்ரத்தக்கைரியோன ப ோர்கைில் முடிந்தன.  
காரணம் :பசோந்தநோட்டு மக்கைிடமிருந்து கடுலமயோன எதிர்ப்பு இருந்தது.  

அ) கோரணம், கூற்று ஆகிய இரண்டும் சரி.  
ஆ) கூற்று சரி, ஆனோல் கோரணம் கூற்றுக்கோன ைிைக்கம் அல்ல.  
இ) கூற்று, கோரணம் இரண்டுபமதைறு.  
ஈ) கோரணம் சரி ஆனோல் கூற்றுடன் அது ப ோருந்தைில்லல. 
5.i).முதல் உலகப்ப ோரின் ப ோது ஆஸ்திரியோலை பதற்கு முலனப் ப ோரில்  பதோடர்ந்து முலனப்புடன் ஈடு டலைப் பத 

இத்தோலியின் முக்கியக்கடலமயோக  இருந்தது.  

ii) இத்தோலிலயக் கோட்டிலும் நீண்ட கோலங்கழித்பத பெர்மனி   ோசிசத்லதக்  லகக்பகோண்டது.  

iii) அபமரிக்கோைில் மிகப்ப ரும்  ங்குச் சந்லத ைழீ்ச்சி 1929 ஆம் ஆண்டு அக்படோ ர்  மோதம் 24 ஆம் நோைில் எற் ட்டது.  

iv) ஆப் ிரிக்க பதசிய கோங்கிரசின் மீதோனத் தலட1966 இல் ைிலக்கிக் பகோள்ைப் ட்டது. 

அ) i), ii) ஆகியலைசரி    ஆ) iii) சரி     இ) iii), iv) ஆகியலைசரி     ஈ) i), ii), iii) ஆகியலைசரி  

6. கூற்று: தற்கோப்புப் ப ோருைோதோரக் பகோள்லகலய முன்னிறுத்தியப் ப ோருைோதோர பதசியம் எனும் புதிய அலலயோல் 

உலக ைணிகம்  ோதிக்கப் ட்டது.  

காரணம்: அபமரிக்கோ, கடன் ட்ட நோடுகளுக்குப் ப ோருைோதோர உதைி பசய்ய ைிருப் மில்லோமல் இருந்ததனோல் இந்நிலல 

உண்டோனது.  

அ) கூற்று, கோரணம் இரண்டுபம சரி  

ஆ) கூற்று சரி, ஆனோல் கோரணம் கூற்றுக்கோனசரியோனைிைக்கமல்ல 

இ) கூற்று, கோரணம் ஆகிய இரண்டுபம தைறு  

ஈ) கோரணம் சரி ஆனோல் கூற்றுக்குப்  ப ோருந்தைில்லல.  

7. கூற்று : 1884-85 இல் நலடப ற்ற ப ர்லின் கோலனிய மோநோடு கோலனியோதிக்க சக்திகள் ஆப் ரிக்கோலைத் தங்கைின் 

பசல்ைோக்கு மண்டலங்கைோகப்  ிரித்துக்  பகோள்ைலோம் எனத் தீர்மோனித்தது.  

காரணம்: ஆங்கிபலயருக்கும், ப ோயர்களுக்கும் பதன்னோப் ிரிக்கோைில் நலடப ற்ற ப ோர் இத்தீர்மோனத்திற்கு 

எதிர்ப் ோனதோகும்.  

அ) கூற்று, கோரணம் இரண்டுபமசரி  ஆ) கூற்று சரி ஆனோல் கோரணம் சரியோனைிைக்கமல்ல.  

இ) கூற்று கோரணம் ஆகிய இரண்டுபமதைறு  ஈ) கூற்று தைறு ஆனோல் கோரணம் கூற்றுடன் ப ோருந்தைில்லல. 

8. i) ைங்கித் பதோழில் யூதர்கைின் முக்கியமோன ைணிக நடைடிக்லகயோகும்.  

ii) ஹிட்லர் யூதர்கலைத் துன்புறுத்தினோர்.  

iii) சித்ரைலத முகோம்கைில் யூதர்கள்  பகோல்லப் ட்டனர்.  

iv) தற்ப ோ ஐக்கிய நோடுகள் சல 129 நோடுகலை உறுப்பு நோடுகைோகக் பகோண்டுள்ைது.  

அ) i), ii) சரி     ஆ) ii), iii) சரி      இ) iii), iv) சரி     ஈ) i) சரி மற்றும் ii), iii), iv) தைறு 

9. கூற்று: குடியரசுத்தலலைர் ரூஸ்பைல்ட் அபமரிக்கோ தனது தனித்திருக்கும் பகோள்லகலய மோற்றியலமக்க பைண்டும் 

என் லதஉணர்ந்தோர்.  

காரணம்: அைர் 1941இல் கடன் குத்தலகத்திட்டத்லத  பதோடங்கினோர்.  

அ) கூற்றும் கோரணமும் சரி.                                 ஆ) கூற்று சரி ஆனோல் கோரணம் தைறு.  

இ) கோரணம் கூற்று ஆகிய இரண்டுபம தைறோனலை.    ஈ)கோரணம் சரி ஆனோல் அது கூற்றுடன் ப ோருந்தைில்லல. 

10. i) கற்றறிந்த சிறு ோன்லமயினரின் தோக்கத்தில் சீனோைின் (1878) இைம் ப ரரசர் துைக்கிய சீர்திருத்தங்கள் நூறு நோள் 

சீர்திருத்தம் என்று அறிப் டுகிறது.  
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ii) பகோமிங்டோங் கட்சி  பதோழிலோைர்கலையும் ைிைசோயிகலையும்  ிரதிநிதித்துைப் டுத்தியது.  

iii) மஞ்சூரியோமீதும் ஷோண்டுங்மீதும் ெப் ோன் ப ோருைோதோரக் கட்டுப் ோட்லட ைிதிக்க  

யுைோன் ஷி-பக உடன் ட்டதோல் பதசியைோதிகள்  ோர்லையில் அைர் பசல்ைோக்கு இழந்தோர்.  

iv) பசோைியத்நோடு இரு து ஆண்டு கோலத்திற்கும் பமலோக சீன மக்கள் குடியரலச அங்கீகரிக்கமறுத்தது.  

அ) i) மற்றும் ii) சரி   ஆ) ii) மற்றும் iii) சரி   இ) i) மற்றும் iii) சரி   ஈ) i) மற்றும் iv) சரி 

11. i) கிழக்கு ஐபரோப் ோைில் 1948 இல் பசோைியத்நோடு நிறுைிய இடதுசோரி அரசுகலைபசோைியத் 

இரோணுைம் ைிடுதலல பசய்தது.  

ii) ைடக்கு அட்லோண்டிக்  குதியில் அலமதிலயயும்  ோதுகோப்ல யும் உறுதி பசய்யபை பநட்படோ உருைோக்கப் ட்டது.  

iii) சீட்படோைின் உறுப்பு நோடுகள் அப் குதியில் மக்கைோட்சி  ரவுைலதத் தடுக்கும் பநோக்பகோடு பசயல் ட்டோர்கள்.  

iv) ெப் ோனுக் பகதிரோக  ிரி ட்டன் அணுகுண்லடப்  யன் டுத்தியதின்  மூலம் அது ரஷ்யோவுக்கு தன்னுலடய அழிக்கும் 

திறலன எடுத்துக் கோட்டைிரும் ியது.  

அ) ii), iii) மற்றும்  iv) சரி   ஆ) i) மற்றும் ii) சரி    இ) iii) மற்றும் iv) சரி       ஈ) i), ii) மற்றும் iii) சரி  

12. கூற்று (கூ): அபமரிக்கோைின் மோர்ஷல் திட்டம்  ப ோரில்  ோதிக்கப் ட்ட ஐபரோப் ிய நோடுகைின் மறு நிர்மோணத்திற்கோக 

முன்லைக்கப் ட்டது.  

காரணம் (கா ): அபமரிக்க நோடு அத்திட்டத்தின் மூலம் பமற்கு ஐபரோப் ிய நோடுகலைத் தன் பசல்ைோக்கின் கீழ் 

பகோண்டுைர நிலனத்தது.  

அ) கூற்றும் கோரணமும் இரண்டுபம சரி. ஆனோல் கோரணம், கூற்றிற்கோன சரியோன ைிைக்கமல்ல 

ஆ) கூற்றும் கோரணமும் தைறோனலை 

இ) கூற்றும் கோரணமும் சரி. கோரணம், கூற்லறத் துல்லியமோக ைிைக்குகிறது  

ஈ) கூற்று தைறு ஆனோல் கோரணம் சரி 

13. i) ரோெோ ரோம் பமோகன்ரோய் ஒரு கடவுள்  பகோட் ோட்லட  ப ோதித்தோர்.  

ii) அைர்உருை ைழி ோட்லட ஆதரித்தோர்.  

iii) சமூகத்தீலமகலைக் கண்டனம் பசய்ைலத எதிர்த்து அைர் சிற்பறடுகலை பைைியிட்டோர்.  

iv) ரோெோ ரோம்பமோகன்ரோய் கைர்னர்  ைில்லியம் ப ண்டிங்கோல் ஆதரிக்கப் ட்டோர்.  

அ) i) சரி     ஆ) i) , ii) ஆகியனசரி    இ) i), ii), iii) ஆகியனசரி    ஈ) i), iii) ,iv) ஆகியனசரி  

14. i)  ிரோர்த்தலன சமோெம் டோக்டர் ஆத்மோரோம்  ோண்டுரங்கோல் நிறுைப்ப ற்றது.  

ii) இந்த சமோெம் அலனத்துச் சோதியினரும்  ங்பகற்கும் சம  ந்திகலையும் சோதிக்கலப்புத் திருமணங்கலையும் 

ஊக்குைித்தது.  

iii) பெோதி ோ பூபல ஆண்கைின் பமம் ோட்டிற்கோகப்  ணியோற்றினோர்.  

iv)  ிரோர்த்தலன சமோெம்  ஞ்சோல ப்  ிறப் ிடமோகக்  பகோண்டது.  

அ) i ) சரி       ஆ) ii) சரி           இ) i), ii) ஆகியனசரி              ஈ) iii), iv) ஆகியனசரி  

15. i) ரோமகிருஷ்ணோ மிஷன்கல்ைி, உடல் நலம், ப ரிடர்கைின்ப ோது நிைோரணப் ணி  பசய்தல்  ப ோன்ற சமூகப் ணிகைில் 

பசயலூக்கத்துடன் ஈடு ட்டது.  

ii) ப ரின் நிலல எய்தும்  ழக்கங்கைின்மூலம் ஆன்ம ரீதியோக இலறைபனோடு இலணைலத  

ரோமகிருஷ்ணர் ைலியுறுத்தினோர். 

iii) ரோமகிருஷ்ணர் ரோமகிருஷ்ணோமிஷலன ஏற் டுத்தினோர்.  

iv) ரோமகிருஷ்ணர் ைங்கப் ிரிைிலனலய எதிர்த்தோர்.  

அ) i) சரி              ஆ) i) மற்றும் ii) சரி               இ) iii) சரி                                        ஈ) iv) சரி  

16. கூற்று: பெோதி ோ பூபல ஆதரைற்பறோருக்கோன ைிடுதிகலையும், ைிதலைகளுக்கோன ைிடுதிகலையும் திறந்தோர்.  

காரணம்: பெோதி ோ பூபல குழந்லதத் திருமணத்லத எதிர்த்தோர். ைிதலை மறுமணத்லத ஆதரித்தோர்.  

அ) கூற்று சரி. ஆனோல் கோரணம் கூற்றுக்குப் ப ோருத்தமோனதோக இல்லல.  

ஆ) கூற்று சரி. கோரணம் கூற்றுக்குப் ப ோருத்தமோனதோக உள்ைது.            இ) இரண்டுபம தைறு.  

ஈ) கோரணம் சரி. ஆனோல் கூற்று  ப ோருத்தமற்றதோக உள்ைது. 
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Send Your Questions & Answer Keys to our email id - padasalai.net@gmail.com



 

                       புவியியல் 

1. கூற்று: (A)  ருைக்கோற்றுகள் எைிதில் புரிந்து பகோள்ை இயலோத ைோனிலலநிகழ்ைோகும்.  

காரணம்: (R) ைோனிலல ைல்லுநர்கள்  ருைக்கோற்றின் பதோற்றத்லதப்  ற்றி  ல்பைறு கருத்துக்கலைக் கூறியுள்ைனர். 

அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி கூற்றுக்கோன கோரணம் சரி.  

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி கூற்றுக்கோன கோரணம் தைறு.  

இ) கூற்று சரி  கோரணம் தைறு.         ஈ) கூற்று தைறு  கோரணம் சரி.  

2. கூற்று: (A) இமய மலலயோனது ஒரு கோலநிலல அரணோகச் பசயல் டுகிறது.  

காரணம்: (R) இமயமலல மத்திய ஆசியோைிலிருந்து ைசீும் குைிர்க்கோற்லற தடுத்து  இந்தியத் துலணக் கண்டத்லத 

மிதபைப் மோக லைத்திருக்கிறது.  

அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, கூற்றுக்கோன கோரணம் சரி.  

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, கூற்றுக்கோன கோரணம் தைறு.  

இ) கூற்று சரி கோரணம் தைறு.        ஈ) கூற்று தைறு கோரணம் சரி. 

3. கூற்று (1) :  ழங்கள் கோய்ைலககள் மற்றும் பூக்கள்  யிரிடலில் ஈடு டுைது  பதோட்டக்கலலத் துலறயோகும்.  

கோரணம் (2): உலகைைில் இந்தியோ மோ, ைோலழமற்றும் சிட்ரஸ்  ழைலகஉற் த்தியில் முதலிடத்தில் உள்ைது.  

அ) கூற்று மற்றும் கோரணம் இரண்டும் சரி, கோரணம் கூற்றுக்கோன சரியோன ைிைக்கமோகும்.  

ஆ) கூற்று மற்றும் கோரணம் இரண்டும் சரி, கோரணம் கூற்றுக்கோன சரியோன ைிைக்கம் அல்ல 

இ) கூற்று சரி, கோரணம் தைறு             ஈ) கூற்று தைறு, கோரணம் சரி  

4. கூற்று : ைண்டல் மண் ஆறுகைின் மூலம் அரிக்கப் ட்டு  டியலைக்கப் ட்ட, மக்கிய ப ோருட்கைோல் ஆன ஒன்று.  

கோரணம் : பநல் மற்றும்  பகோதுலம ைண்டல் மண்ணில் நன்கு ைைரும்  

அ) கூற்று மற்றும் கோரணம் இரண்டு சரி, கூற்று கோரணத்திற்கோன சரியோன ைிைக்கம்  

ஆ) கூற்று மற்றும் கோரணம் இரண்டும் சரி, கூற்றுக்கோன கோரணம் சரியோன ைிைக்கமல்ல 

இ) கூற்று சரி, கோரணம் தைறு     ஈ) கூற்று தைறு, கோரணம் சரி. 

 

                         குடிலேயியல் 
 

1. (i) மோநிலங்கைலையின்  பமோத்த உறுப் ினர்கைின் எண்ணிக்லக 250.  

(ii) இலக்கியம், அறிைியல், கலல, சமூகபசலைஆகிய துலறகைில் சிறந்த அறிவு மற்றும் அனு ைம் ப ற்ற 

12 ந ர்கலை மோநிலங்கைலைக்கு  குடியரசுத் தலலைர் நியமிக்கிறோர்.  

(iii) மோநிலங்கைலை உறுப் ினரோைதற்கு 30 ையதுக்குக்குலறைோக இருத்தல் கூடோது. 

(iv)  மோநிலங்கைலை உறுப் ினர்கள் பநரடியோக மக்கைோல் பதர்ந்பதடுக்கப்  டுகின்றனர்.  

(அ) ii & iv சரியோனலை   (ஆ) iii & iv சரியோனலை    (இ) i & iv சரியோனலை     (ஈ) i, ii & iii சரியோனலை 

2. (i) உச்சநீதிமன்ற நீதி திகள் மற்றும் மற்ற நீதி திகைின் ஓய்வு ப றும் ையது  62.  

(ii) மத்திய அரசின் மூன்றோைது அங்கம் நீதிதுலற ஆகும்.  

(iii) அடிப் லட உரிலமகள் பதோடர் ோன ைழக்குகள்உச்சநீதிமன்றத்தின் பமல்முலறயடீ்டு அதிகோரங்களுக்கு உட் ட்டது.  

(iv) உச்சநீதிமன்றம்  ிறப் ிக்கும் ஆலண இந்தியோைின் அலனத்துப்   குதியிலுள்ை  நீதிமன்றங்கலையும் கட்டுப் டுத்தும்.  

(அ) ii & iv சரியோனலை     (ஆ) iii & iv சரியோனலை     (இ) i & iv சரியோனலை       (ஈ) i & ii சரியோனலை 

3. கூற்று (A): மோநிலங்கைலை ஒரு நிரந்தர அலையோகும். இதலனக்கலலக்க முடியோது.  

கோரணம் (R): மோநிலங்கைலையில் 1/3  ங்கு உறுப் ினர்கள் ஒவ்பைோரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப்  ிறகும் ஓய்வு ப றுைர். 

அக்கோலியிடங்களுக்கு  புதிய  உறுப் ினர்கள் பதர்ந்பதடுக்கப் டுைர்.  

(அ) கூற்று தைறோனது ஆனோல் கோரணம் சரியோனது  (ஆ) கூற்று சரியோனது ஆனோல் கோரணம் தைறோனது  

(இ) கூற்று, கோரணம் இரண்டும் சரி மற்றும் கோரணம் கூற்றுக்கு சரியோன ைிைக்கமோகும்  

(ஈ) கூற்று, கோரணம் இரணடும் சரி மற்றும் கோரணம் கூற்றுக்கு சரியோன ைிைக்கமல்ல. 
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4. (i) இந்தியோைில் சில மோநிலங்கள் மட்டும் சட்ட பமலலைலய ப ற்றுள்ைன. 
 (ii) பமலலையின் சில உறுப் ினர்கள்  நியமிக்கப்  டுகிறோர்கள். 

 (iii) பமலலையின் சில உறுப் ினர்கள் மக்க்ைோல்  பநரடியோகத் பதர்ந்தடுக்கப் டுகிறோர்கள் 

. (அ) ii & iv சரி            (ஆ) iii & iv சரி       (இ) i & iv சரி              (ஈ) i, ii சரி 

 5. கூறறு: (A) மோநில சட்டமன்றத்திற்கு சட்ட அதிகோர ைரம்பு உண்டு 

 காரணம்: (R) குடியரசுத்  தலலைரின் ஒப்புதலுடன் மட்டுபம மோநிலப்   ட்டியலிலுள்ை சில மபசோதக்கலை 
சட்டமன்றத்தில் அறிமுகம்  பசலோம். 

 (அ) (A) தைறு ஆனோல் (R) சரி       (ஆ) (A) சரி ஆனோல் (R) தைறு    (இ) (A) மற்றும் (R) சரி பமலும் (R) (A) வுக்கோன சரியோன 

ைிி்ைக்கமோகும்       (ஈ) (A) மற்றும் (R) சரி பமலும் (R), (A) வுக்கோன சரியோன ைிி்ைக்கமல்ல. 

 

                                   பபாருளியல் 

 

1.  ின்ைரும் கோரணங்கைினோல் இந்தியோைின் பசமிப்பு ைிகிதம் குலறைோக உள்ைது.  
i. குலறந்ததனிந ர் ைருமோனம்  ii. பமோமோன பசயல்திறன் மற்றும்  ப ோதுத்துலறயின் குலறைோன ங்கைிப்பு  
iii. ைடீுகள் துலறயின் பமோசமோன  ங்கைிப்பு  
iv. கிரோமப்புறத் துலறயின் பசமிப்பு திறலன முழுலமயோக  யன் டுத்தோதது.  
அ) I, II, மற்றும் IVசரியோனலை                 ஆ) I, II மற்றும் IIIசரியோனலை  
இ) I, II, III மற்றும் IVசரியோனலை               ஈ) I, III, மற்றும் IVசரியோனலை 
 
1. I. கிழக்கிந்திய கம்ப னி, குறிப் ோக கிழக்கு இந்திய  நறுமணப் ப ோருட்கள் ைர்த்தகத்தில் ஈடு ட்டு,  ின்னர்  ருத்தி, 
 ட்டு, இண்டி பகோலையும் ைர்த்தகத்தில் இலணத்துக்  பகோண்டது.  

II. டச்சு கிழக்கு இந்தியோ நிறுைன ைணிகர்கள் தங்கள் நிறுைனத்லத முதன் முதலில் கள்ைிக்பகோட்லடயில் 

நிறுைினோர்கள்.  

III. நோனோ பதசிஸ்ைர்த்தக குழுக்கள்  பஹோய்சோைோ ப ரரசின் கோலத்தில் ைர்த்தகம் பசய்தனர்.  

(அ) I சரியோனது     (ஆ) II & III சரியோனது     ( இ) I & III சரியோனது          (ஈ) I, II & III சரியோனது 

 
                         வரைாறு 
 
IV பபாருத்துக 
1. ிபரஸ்ட்-லிபடோைஸ்க் உடன் டிக்லக          -     அ)பைர்பசய்ல்ஸ் 
2.ெிங்பகோயிசம்                                 -     ஆ) துருக்கி 
3.கமோல்  ோட்சோ                                -      இ) ரஷ்யோவும்பெர்மனியும் 
4.எம்டன்                                       -      ஈ) இங்கிலோந்து 
5.கண்ணோடி மோைிலக                           -       உ) பசன்லன 

 
 

6. டிரோன்ஸ்ைோல்                    -     பெர்மனி  
7. படோங்கிங்                             -     ஹிட்லர்  

8. ஹின்டன் ர்க்                      -    இத்தோலி  
9. மூன்றோம் பரய்க்                -      தங்கம்  

10. மோட்டிபயோட்டி                   -   பகோரில்லோ  நடைடிக்லககள் 

 

 
 

Padasalai

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Net                                     www.TrbTnpsc.com

Send Your Questions & Answer Keys to our email id - padasalai.net@gmail.com



 
11.  ிைிட்ஸ்கிரிக்                       -      ரூஸ்பைல்ட் 

12. ரோயல் கப் ற் லட              -      ஸ்டோலின் கிபரடு  

13. கடன் குத்தலக                     -      சோலபமோன் தீவு  

14.  பைோல்கோ                               -        ிரிட்டன்  

15. க்ைோடல்பகனோல்                -       மின்னல் பைகத்தோக்குதல் 

 

 

16) .டோக்டர் சன் யோட் பசன்        -   பதற்கு ைியட்நோம் 

17) சிங்பமன் ரீ                               -  பகோ மிங்டோங் 

18) அன்ைர் சோதத்                          -  பகோரியோ 

19) பஹோ சி மின்                            -  எகிப்து  

20) நிபகோடின்  டியம்                    -  ைடக்கு ைியட்நோம் 

 

 
21) அய்யோைழி                                  –   ைிதலை மறுமண  சீர்திருத்தச் சட்டம்  

22) திருைருட் ோ                              -   நிரங்கரி இயக்கம்  

23)  ோ ோ தயோள்தோஸ்                    -     ஆதி  ிரம்மசமோெம்  

24) ஈஸ்ைர்சந்திர ைித்யோசோகர்    -    லைகுண்ட சுைோமிகள் 

25)பதபைந்திரநோத்                           -   ெைீகோருண்யப் ோடல்கள் 

 

                                                  புவியியல் 

 

1. சோங்ப ோ                                         -     கங்லக ஆற்றின்துலணஆறு 

2. யமுலன                                          -       இந்தியோைின்உயர்ந்தசிகரம் 

3. புதியைண்டல் டிவுகள்        -        ிரம்மபுத்ரோ 

4. கோட்ைின்ஆஸ்டின் (K2)              -        பதன்கிழக்குகடற்கலரச்சமபைைி 
5. பசோழமண்டலக்கடற்கலர    -        கோதர் 
 

 
6. யோலன ோதுகோப்புத்    திட்டம்              -      ோலலமற்றும் அலரப் ோலலைனத் தோைரங்கள்  

7. உயிர்  ன்லமச் சிறப்பு  குதிகள்        -    அக்படோ ர், டிசம் ர்  

8. ைடகிழக்குப்  ருைக்கோற்று                 -   கடற்கலரக் கோடுகள்  

9. அயன மண்டல முட்புதர் கோடுகள்      -  யோலனகள்  ோதுகோப்பு  

10. கடபலோரக் கோடுகள்                               -  இமயமலலகள் 

 

 
11. இந்தியோைின்  சர்க்கலர கிண்ணம்    –    மகோநதி  
12. கோ ி                                                                -    தங்கப்புரட்சி  
13. படகிரி அலண                                            -   கர்நோடகோ  

14. ஹிரோகுட்                                                      -   உத் தி ர ப் ி ரபதசம் மற்றும்  கீோர் 

15. பதோட்டக்கலல                                           -   இந் யோைின்  உயரமோன அலண 

 

16)   ோக்லசட்                           -    சிபமண்ட்  

17) ெிப்சம்                                -    ைோனூர்தி  
18) கருப்பு தங்கம்                   -   மின்சோதனப்  ப ோருட்கள்  

19) இரும்பு தோது                      -    நிலக்கரி  

20) லமக்கோ                              -   பமக்னலடட்  
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21) இந்தியோைின் படட்ரோய்ட்          -   குெரோத் 

22) அனல் மின்நிலலயம்                -   திருைனந்தபுரம்  

23)கோற்றோலல  ண்லண                -   ஆந்திரப்  ிரபதசம்  

24) ஓத சக்தி                                          -  1975  

25) சூரிய சக்தி                                      -  பசன்லன 
 
 

26. எல்லலபுறச் சோலல                            -  பசயற்லகக் பகோள் தகைல்  பதோடர்பு  

27. INSAT (இன்சோட்)                                     -   நகர மயமோக்கலின் தோக்கம் 

28.பமசகோன்கப் ல்கட்டும் தைம்           -  1990 தைம் 

29. புறநகரப்  ரைல்                                    -  மும்ல  

30. பகோங்கண் இரயில்பை                       -  1960  

                                                                         -   லஹதரோ ோத் 

 

  

 

                      குடிலேயியல் 

 

1. குடியுரிலமச்சட்டம்             -     ெைகர்லோல்பநரு 

2. முகவுலர                       -      42-ைதுஅரசியலலமப்புச்சட்டத்திருத்தம் 

3. சிறியஅரசியலலமப்பு          -       1955 

4. பசம்போழி                     -      1962 

5. மதசியஅைசரநிலல             -       தமிழ் 

 

 

 
6. சட்டப் ிரிவு 53             -   மோநில பநருக்கடி நிலல  

7. சட்டப் ிரிவு 63             -   உள்நோட்டு பநருக்கடிநிலல  

8. சட்டப் ிரிவு 356           -   குடியரசுத் தலலைரின் நிர்ைோகஅதிகோரங்கள் 

9. சட்டப் ிரிவு 76             -   துலணக்குடியரசுத் தலலைரின் அலுைலகம்  

10. சட்டப் ிரிவு 352           -   இந்திய அரசின் தலலலம ைழக்குலரஞர்அலுைலகம் 

 

 

 

11. ஆளுநர்                                  –    அரசோங்கத்தின்  தலலைைர் 

1 2. முதலலமச்சர்                     –   மோநில அரசின்  தலலைர் 

1 3. அலமச்சரலை                    –   தீர்ப் ோயங்கள் 

14. பமலலை உறுப் ினர்       –   சட்டமன்றத்திற்குப்  ப ோறுப் ோனைர்கள்  

15. ஆயுதப்   லடயினர்            -  மோனியங்களுக்கு ைோக்கைிக்க முடியோது 
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              பபாருளியல் 
 
1. மின்சோரம் / எரிைோயு மற்றும் நீர்     -   அ. நோட்டு ைருமோனம் / மக்கள்  பதோலக 
2. ைிலலக் பகோள்லக                  -  ஆ. பமோத்த நோட்டு உற் த்தி  
3. GST                              -  இ. பதோழில் துலற 
4. தனி ந ர் ைருமோனம்                -   ஈ.  பைைோண்லம 
5. C + I +G + (X - M)                -   உ.   ண்ட மற்றும்  ணிகள் மீதோனைரி 
 

 

6.இந்தியோைில்  ன்னோட்டு நிறுைனம்                     -  1947 
7.  ன்னோட்டு நிதி நிறுைனம் ( MNC )                     -  அயல்நோட்டு ைோணி த்லத பசயல்  டுத்துதல் 
8.சுங்கைரி, ைோணி ம் குறித்த ப ோது உடன் ோடு(GATT)     -  உற் த்தி பசலவு குலறத்தல் 
9. 8ைது உருகுபை சுற்று                                -  இன்ஃப ோசிஸ் 
10.உலக ைர்த்தக அலமப்பு(WTO)                          -  1986 
 
 
                                                    புவியியல்  

IV  பபாருந்தாத விலைலயத் மதர்வு பசய்க.  

1. ஓதக்கோடுகள்  இதலனச் சுற்றி கோணப் டுகிறது.  

அ)  ோலலைனம்    ஆ) கங்லக ிரம்மபுத்ரோ படல்டோ  இ) பகோதோைரி படல்டோ  ஈ) மகோநதி படல்டோ 

2. இந்தியோைின் கோலநிலலலயப்  ோதிக்கும் கோரணிகள்  

அ) அட்ச ரைல்    ஆ) உயரம்     இ) கடலிலிருந்து அலமந்துள்ை தூரம்    ஈ) மண் 

3) அ) பகோதுலம             ஆ) பநல்    இ) திலணைலககள்     ஈ) கோ ி  
4) அ) கோதர்         ஆ)  ோங்கர்      இ) ைண்டல் மண்       ஈ) கரிசல் மண் 

5) அ) பைள்ைப் ப ருக்கு கோல்ைோய்     ஆ) ைற்றோத கோல்ைோய்     இ) ஏரிப் ோசனம்   ஈ) கோல்ைோய் 

 

                    வரைாறு 
VI ஒவ்பவாரு தலைப்பின் கீழும் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள அலனத்துக் மகள்விகளுக்கும் 
விலையளிக்கவும். 
1. ஏகாதிபத்தியம். 
அ) முன்னுரிலம முதலோைித்துைம் குறித்து நீங்கள்அறிந்தபதன்ன?  
ஆ) ெப் ோன் எவ்ைோறு ஒரு ஏகோதி த்திய சக்தியோக ைடிபைடுத்தது?  
இ)  த்பதோன் தோம் நூற்றோண்டில் பதோழில்ைைர்ச்சி ப ற்றநோடுகளுக்கு கோலனிகள்ஏன் பதலைப் ட்டன?  
ஈ) முதலோைித்துைம் உருைோக்கிய முரண் ோடுகள்யோலை? 

2. பெர்ேன் மபரரசர். 
அ) பெர்மன் ப ரரச ர்இரண்டோம் பகய்சர்ைில்லியமின் இயல்பு யோது?  
ஆ) பெர்மனின் ைன்முலறசோர் பதசியம் எவ்ைோறு அலழக்கப் ட்டது?  
இ) பமோரோக்பகோ ைிைகோரத்தில் பகய்சர்ைில்லியம் தலலயிட்டபதன்?  
ஈ) பெர்மனியின் ஆப் ிரிக்கக்கோலனிகளுக்கு என்னபநர்ந்தது? 
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3. பால்கன் மபார்கள் 
அ)  ோல்கன் கழகம் ஏன் உருைோக்கப் ட்டது?  
ஆ) முதல்  ோல்கன் ப ோரின் ைிலைவுகள்யோலை?  
இ) இப்ப ோரில் பதோற்கடிக்கப் ட்டைர்கள் யோைர்?  
ஈ) இரண்டோைது  ோல்கன் ப ோரின் இறுதியில் லகபயழுத்திடப் ட்டஉடன் டிக்லகயின் ப யபரன்ன? 
4. இந்மதா-சனீாவின் காைனிய எதிப்புப்  மபாராட்ைம்  
அ) கோலனியோதிக்க நீக்கம் எனும்  பகோட் ோட்லடத் பதைிவு டைிைக்குக.  

ஆ) இந்பதோ- சீனோலை உருைோக்கிய மூன்று நோடுகள் எலை?  

இ) கோலனியோதிக்க எதிர்ப்புணர்வுகள் ைைர்ைதற்கு கம்யூனிசச் சிந்தலனகள் எவ்ைோறு உதைின?  

ஈ) இந்பதோ- சீனோைின் லமய  நீபரோட்ட அரசியல் கட்சி எது?  

5. ம ா சி ேின் 

அ) பஹோ சி மின்எங்பக  ிறந்தோர்?  

ஆ) பஹோ சி மின் எவ்ைோறு நன்கறியப் ட்ட  ைியட்நோமின் பதசியைோதியோனோர்?  

இ) பஹோசி மினின் புரட்சிகர  இலைஞர்  இயக்கம்  குறித்து நீைிர் அறிந்தபதன்ன?  

ஈ) ைியட்நோம் ைிடுதலலச் சங்கம் இந்பதோ- சீனோைில் எவ்ைோறு அலழக்கப் ட்டது?  

6. பதான் அபேரிக்கஅரசியல் நிகழ்வுப்  மபாக்குகள்  

அ) ஒட்டு  பமோத்த பதன் அபமரிக்கோவும் எந்தஆண்டில் ஐபரோப் ிய பமலோதிக்கத்திலிருந்து ைிடுதலலப ற்றது?  

ஆ) மத்திய அபமரிக்கோைில் எத்தலனக் குடியரசுகள் உருைோயின?  

இ) எந்தஆண்டில் கியூ ோ அபமரிக்கோைோல் லகப் ற்றப் ட்டது?  

ஈ) அபமரிக்கோைில் குழுக்கைின்ஆட்சிகள்  லரோலும் ைிரும் ப் டோலமக்குக்  கோரணம் என்ன? 

7. ஸ்ைாைின் கிமரடு  மபார் 
அ) பெர்மனி ஸ்டோலின் கிபரலட எப்ப ோது தோக்கியது? 

ஆ) ஸ்டலின் கிபரடின் முக்கிய உற் த்திப் ப ோருள்கள் யோலை? 

இ)ஸ்ட லின்  கிபரலடத் தோக்குைதற்கு  ஹிட்லர் தீட்டிய திட்டத்தின்  ப யபரன்ன? 

ஈ) ஸ்டலின் கிபரடு  ப ோரின்  முக்கியத்துை பமன்ன? 

8. பதன்கிழக்கு ஆசியாலவ ெப்பான் ஆக்கிரேித்தல் 

அ)ெ ப் ோனிடம் ைழீ்ந்த பதன்கிழக்கு ஆகிய நோடுகைின் ப யர்கலைக் குறிப் ிடுக 

ஆ)  சி ிக்  குதியில் பநசநோடுகள் சந்தித்த  ின்னலடவுக்கோன  கோரணங்கலைக் கணக்கிடுக. 

இ) மிட்பை  ப ோரின் முக்கியத்துைம் யோது? 

ஈ)  ர்ைில் ைோழ்ந்து   பகோண்டிருந்த இந்தியர்களுக்கு  என்னபநர்ந்தது? 

9.  பபாதுச்சலபயும்  பாதுகாப்புக் கவுன்சிலும். 

அ)  ோதுகோப்புக் கவுன்சிலின் நிரந்தர உறுப் ினர் நோடுகலை  ட்டியலிடுக. 

ஆ) ப ரழிவு என்றோல் என்ன? 

இ) ஐக்கிய நோடுகள் சல யின் மனித உரிலம ஆலணயத்தின் தலலைர் யோர்? 

ஈ) மறுப் ோலண அதிகோரம் (தடுப் ோலண)  என்றோல் என்ன? 

10.  பனிப் மபார்  
அ) இரண்டோம் உலகப்ப ோருக்குப்  ின் உருைோன இரு இரோணுைப்  ிரிவுகலைப்  ற்றிக் கூறுக.  

ஆ)  னிப்ப ோர்  என்ற பசோல்லோடலல உருைோக்கியைர் யோர்? அலதமுதலில்  யன் டுத்தியைர் யோர்?  

இ)  பநோபடோைின் உருைோக்கத்திற்கு  பசோைியத் ரஷ்யோைின்  திலடி யோது?  

ஈ) எவ்ைலகப் ப ோட்டியில் ைோர்சோ உடன் டிக்லக கலலக்கப் ட்டது?  

11.  பகாரியப் மபார்  
அ) பகோரியப் ப ோரின்  ப ோது ைடபகோரியோைின் அதி ர் யோர்?  

ஆ) ைடபகோரிய அதி ரின் பதற்குப்புற எதிரி யோர்?  

இ) பகோரியப் ப ோர் எத்தலனகோலம் நீடித்தது?  

ஈ)ப ோ ரின் ைிலைைோக ஏற் ட்டமனித உயிரிழப்பு எவ்ைைவு?  
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12. அணிமசராஇயக்கம்  

அ) அணிபசரோ இயக்கத்தின் முதல் மோநோடு எங்பக எப்ப ோது நலடப ற்றது?  

ஆ) முதல் மோநோட்டில் கலந்து பகோண்ட முக்கியப் ிரமுகர்க ள் யோைர்?  

இ) அணிபசரோ இயக்கத்தின் குறிக்பகோள்கள் என்ன?  

ஈ) அணிபசரோ இயக்கத்தின் ப ல்கிபரட்  மோநோட்டில்  பகோண்டுைரப் ட்ட இரு அடிப் லடக் பகோள்லககலைக் கூறுக. 

 

13. அைிகார்இயக்கம்  

அ) இவ்ைியக்கத்தின்முக்கியக் குறிக்பகோள்என்ன?  

ஆ) இவ்ைியக்கத்தின் ஆன்மோைோகக் கருதப் டு ைர் யோர்?  

இ) ஆங்கில நூல்கள் ஏன்உருது  பமோழியில்  பமோழியோக்கம் பசய்யப் ட்டன?  

ஈ)  ல்கலலக்கழகமோக தரம்  உயர்த்தப் ட்ட  கல்லூரியின் ப யலரக் குறிப் ிடுக. 14. ராேைிங்க அடிகள் 

அ) ெைீகோருண்யம் என்றோல் என்ன?  

ஆ) அருட் ோ என்றோல் என்ன?  

இ) சமரச பைதசன்மோர்க்க சத்ய சங்கத்தின் முக்கியப் ங்கைிப்ல  குறிப் ிடுக.  

ஈ) தனது இலைசஉணைகத்லத அைர் எங்பக அலமத்திருந்தோர்?  

15. திமயாபந்த் இயக்கம்  

அ) இவ்ைியக்கத்லதத் திட்டமிட்டு  நடத்தியைர்கள் யோர்?  

ஆ) இவ்ைியக்கத்தின் இரண்டு  முக்கியக்  குறிக்பகோள்கள் யோலை?  

இ) திபயோ ந்த்  ள்ைிலய நிறுைியைர் யோர்?  

ஈ) யோருக்கு எதிரோக திபயோ ந்த் உபலமோக்கள் சமய ஆலணலயப்  ிறப் ித்தனர்? 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                     ALL THE BEST    
                                              BY 

  

                                                        R.MEGANATHAN. MA,B.ed 
                                                            ( B,T ASST. SOCIAL SCIENCE) 

                                                                               GHSS, VEEDUR 605652   

                                                                                 PH: 9543255318 
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