
 

 

C.RAMASAMY . B.T ASST          GHS KURUMBAPALAYAM               PH : 9600447145 

10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் வினாக்கள் 

 

பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்தின் வரலாற்று பகுதியின் முக்கிய வினாக்கள்  

 

 1.ஏகாதிபத்தியம் பபாருள் கூறுக? 

 2.சர்வததச சங்கர் ததால்விக்கு அபொிக்கா எவ்வாறு காரணொகும்? 

 3.முதல் உலகப்தபாருக்கு பின் துருக்கி எவ்வாறு துண்டாக்கப்பட்டது? 

 4.சர்வததச சங்கத்தின் பகுதிகள் யாவவ? 

 5.ததசிய பதாழில் ெீட்பு சட்டத்தின் பயன்கள் யாவவ? 

 6.சீனா வதப்பிங் கலத்வத எவ்வாறு அடக்கியது? 

 7.பபாருளாதார ததக்கநிவல அபொிக்காவில் ஏன் ஏற்பட்டது ? 

 8.முதல் உலகப் தபாாில் அபொிக்கா எவ்வாறு ஈடுபட்டது ? 

 9.பாசிசம் வவரயறு? 

10.பாசிசத்தின் பபாங்கல் விளங்கியவவ யாவவ? 

 11. 1857 ம் புரட்சிக்கு புதிய ரக துப்பாக்கிகள் எவ்வாறு காரணொகியது ? 

 12.ஹிட்லர் பகாள்வகவய சுருக்கொகக் கூறுக? 

13.அபொிக்கா இரண்டாம் உலகப் தபாாில் ஈடுபடக் காரணம் என்ன? 

14.அழித்துப் பின்வாங்கும் பகாள்வக ஏன் பின்பற்றப்பட்டது? 

 15.ஐநாவின் சிறப்பு அவெப்புக்கள் யாவவ? 

 16.ஐதராப்பிய ஒற்வற நாணயம் முவறவய விவாி? 

 17.முதல் இந்திய வாங்கப்தபாதறன் நாடுமுழுவதும் பரவவில்வல? 

18.ெிதவாதிகள் என்தபார் யார் அவர்களில் சில ெிதவாதிகவள கூறுக ? 

19.ொபபரும் புரட்சி நடந்த இடங்கள் ெற்றும் தவலவர்கவள கூறுக? 

 20.ஆாிய சொஜம் சமுதாயத்திற்கு ஆகிய முக்கிய பங்கு என்ன? 

21.இராெலிங்க அடிகளாாின் தபாதவனகள் யாவவ ? 

 22. 1940ம் ஆண்டு லாகூர் காங்கிரஸ் ொநாட்டின் முக்கியத்துவம் என்ன ? 

 23.ெிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் எவ்வாறு இவணந்தனர் ? 

24.பாரதியின் புரட்சி ெிக்க பாடல்கள் எவவ எவவ ? 

25.முத்துலட்சுெி ததவதாசி முவறவய எவ்வாறு ஒழித்தார் ? 

26.சுயொியாவத இயக்கத்தின் குறிக்தகாள்கவளக் கூறுக ? 

27.வவக்கம் வீரர் என பபாியார் எவ்வாறு பபயர் பபற்றார் ? 

28.பகாடிகாத்த குெரன் பற்றி எழுதுக? 

 

குடிவெயியல் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்படும் வினாக்கள் 

1.இன ஒதுக்கல் பகாள்வகயில் இந்தியாவின் பங்கு என்ன ?                                                                                                            

2. உலக அவெதிவய காக்க இந்தியா எவ்வாறு பாடுபட்டு வருகிறது ?                                                                                                         

3. ஒரு நாட்டிற்கு உலக அவெதி அவசியம் - இக்கூற்வற நியாப்படுத்துக ?                                                                                                 

4. ஐநாவின் தீவிர ஆதரவாளராக இந்தியா இவ்வாறு பசயல்பட்டு வருகிறது ?                                                                               

5. ஆபிரகாம் லிங்கனின் ெக்களாட்சி பற்றிய கருத்து என்ன ?                                                                                                                        

6. பஞ்சசீலத்தின் ஐந்து அம்சங்கள் என்ன ?                                                                                                                                     

7. இந்தியாவில் உள்ள சில ெதங்கவள கூறுக ?                                                                                                                       

8. ெனித இன அருங்காட்சியொக எவ்வாறு இந்தியா விளங்குகிறது ?                                                                                              

பபாருளியல் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்படும் வினாக்கள்                                                                                                                       

1. தலா  வருொனம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது.?                                                                                                                             

2. தவலயிடாக் பகாள்வகவய வவரயறு?                                                                                                                                             

3. பணிகள் துவற பற்றி சிறு குறிப்பு வவரக.?                                                                                                                                          

4. நாட்டு வருொனம் என எதவன அவழக்கிதறாம்?                                                                                                                              

5 . கலப்பு பபாருளாதாரம் என் பகாண்டு வரப்பட்டது?                                                                                                                            

6. உலகெயொதல் பற்றி நீவீர் அறிவது என்ன ?                                                                                                                                            

7. குடிவசத் பதாழில் வவரயறு                                                                                                                                

?C.RAMASAMY . B.T ASST          GHS KURUMBAPALAYAM               PH : 9600447145 

www.Padasalai.Net                                                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/10th-study-materials.html

www.Padasalai.Net



 

 

 

 

பத்தாம் வகுப்பு புவியியல் இரண்டு ெதிப்பபண் முக்கிய வினாக்கள் 

 

1 .இந்தியாவின் இயற்வக அவெப்பு எவ்வாறு வவகப்படுத்தலாம் 

2. இந்திய தீவுகவள எழுதுக 

3.வடக்கு ெவலயின் புனித தலங்கள் சில கூறுக 

4.இயற்வக வளம் என எவ்வாறு பபயர் பபற்றது 

5.இெயெவலயின் முக்கிய பயன்கள் சில கூறு 

6.சணல் பதாழிற்சாவலயில் இருந்து பபறப்படும் பபாருள்கள் யாவவ 

7 .வெக்கா உற்பத்தி ஆகும் இந்திய பகுதியில் சில கூறுக 

8.இந்திய தவளாண்வெயின் பருவகாலங்கள் யாவவ 

9.இந்திய காலநிவலவய எக்காரணிகள் தீர்ொனிக்கின்றன 

10.நம் நாட்டில் பின்பற்றப்படும் தவளாண் பதாழில் வவககள் யாவவ 

11.சிறந்த பென்பபாருள் வெயங்கவளக் கூறுக 

12.திவண வவககள் பயிாிட காரணம் என்ன 

13.உெக்கு பதாிந்த ததாட்டப்பயிர்கள் யாவவ 

14.பதாழிற்சாவல அவெய எவவபயவவ ததவவ 

15.சில காற்று ொசுக்கவள கூறுக 

16.உற்பத்தி பற்றி நீ அறிவது என்ன 

17.ெின்னியல் கழிவு எவ்வாறு ஏற்படுகிறது 

18.பருவக்காற்று என அவழக்கப்பட காரணம் என்ன 

19.உயிாின பன்வெ அவசியொ 

20 வணிகத்தின் பபாருள் கூறி அதன் வவககவள கூறுக 

21.குழாய் தபாக்குவரத்து நெக்கு எவ்வாறு உதவுகிறது 

22.புவி தகவல் பதாகுதி சிறு குறிப்பு வவரக 

23.பதாவல நுண்ணுணர்வு பற்றி நீவீர் அறிவது என்ன 

24.பதாவல நுண்ணுணர்வு பகுதிகள் சில கூறுக 

 

பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் காலக்தகாடு வினாக்கள் 

1. காந்தி சகாப்தத்தில் ஏததனும் பசய்து முக்கிய நிகழ்வுகவள எழுதுக 

2. காந்தியின் முந்வதய சகாப்தத்தில் ஐந்து முக்கிய நிகழ்வுகவள எழுதுக 

3. இந்திய விடுதவலக்குப்பின் ஏததனும் 5 முக்கிய நிகழ்வுகவள எழுதுக 

4.1857ல் இருந்து 1900 வவர உள்ள காலம் நிகழ்வுகவள இறங்கு வாிவசயில் எழுதுக 

5.1910 முதல் 1940 வவர ஏததனும் ஐந்து முக்கிய நிகழ்வுகவள ஏறு வாிவசயில் எழுதுக 

6.1885 முதல் 1919 வவர உள்ள கால கட்டத்தில் ஏததனும் அயிந்து முக்கிய நிகழ்வுகவள எழுதுக 

 குடிவெயியல் வினாக்கள் (பாட உள்ளிருந்து) 

1.பஞ்சசீலம் - குறிப்பு வவரக -1ம் பாடம் 

1.ெக்களாட்சி பற்றி ஷீதலவின் கருத்து என்ன - 2ம் பாடம் 

2. நாடாளுென்ற உறுப்பினர் எவ்வாறு ததர்ந்பதடுக்கப்படுகின்றனர் 

3.ெவறமுக ததர்தல் என்றால் என்ன 

4. இவடத் ததர்தல் எப்தபாது வரும் 

1. ததசிய ஒருவெப்பாட்வட வளர்க்க என்ன பசய்வது - 3ம் பாடம் 

1. தகவல் உாிவெ சட்டம் சிறுகுறிப்பு வவரக - 4ம் பாடம் 

2. நுகர்தவார்  எவ்வாறு புகார் பசய்யலாம் 

3. நுகர்தவார் நீதிென்றம் சிறு குறிப்பு வவரக 

4.தகாப்ரா - சிறு குறிப்பு வவரக 

பபாருளியல் வினாக்கள் 

1. பபாருட்கள் என்றால் என்ன - 1ம் பாடம் 

2. ததய்ொனச் பசலவு என்றால் என்ன 

3. பணம் சாரா பபாருளாதாரம் என்றால் என்ன 

1.பிாிட்டிஷ் ஆட்சியின் விவளவுகவள கூறுக- 2ம் பாடம் 

2. ஐந்தாண்டு திட்டம் சிறு குறிப்பு வவரக 

3.பதாழில் ெயொதவல தெம்படுத்த தெற்பகாண்ட நடவடிக்வககள் யாவவ 
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புவியியல் பாட வினாக்கள் ( பாட உள்ளிருந்து )                                                                                            

 1. இந்திய திட்ட தநரத்வத கவடப்பிடிக்க தவண்டிய அவசியம் என்ன-1ம் பாடம் 

2. இந்தியாவின் அண்வட நாடுகவள கூறுக 

3. இந்தியா ெதசார்பற்ற நாடு இக்கூற்வற விவாி 

4. சண்டியர் எந்பதந்த ொநிலங்களுக்கு தவலநகராக விளங்குகிறது 

5. வடக்கு ெவலகள் சிறு குறிப்பு வவரக 

6. ெடிப்பு ெவல ஏன் ததான்றியது 

7. ஹிொச்சல் ெவலயில் அவெந்த ெவல வாழிடங்கவள கூறுக 

8. சரசுவதி ஆறு பற்றி நீவீர் அறிவது என்ன 

9. ஆற்றிவடச் செபவளி என்றால் என்ன 

10. கங்வக செபவளியில் அடிக்கடி பவள்ளப்பபருக்கு ஏற்பட காரணம் என்ன 

11. ஆரவல்லி ெவலத்பதாடர் பற்றி சிறுவர் குறிப்பு வவரக 

12. தெற்கு பதாடர்ச்சி ெவலயில் காணப்படும் சில கணவாய்கவள கூறுக 

13. தீபகற்ப பீடபூெியில் அவெந்துள்ள ெவல வாழிடங்கள் சில கூறுக 

14. லட்சத்தீவு என்று ஏன் பபயர் பபற்றது 

15. ஆறுகள் ெனிதத்திற்கு கிவடத்த வரம் எவ்வாறு 

16. அரபி கடலில் கலக்கும் ஆறுகளின் பபயர்கள் சில கூறுக 

17. படல்டா என எதவன அவழக்கின்றனர் 

18. கழிமுகம் என்றால் என்ன 

1. கண்ட காலநிவல என்றால் என்ன- 2ம் பாடம் 

2. எல்நீதனா பற்றி சிறு குறிப்பு வவரக 

3.  பருவக்காற்று பருவகாலங்கவள கூறுக 

4. ெவழ ெவறவு பகுதி  என்பது யாது 

5. தெற்கு ராஜஸ்தான் பாவலவனொக இருக்க காரணம் என்ன 

1. ெண் வளம் பற்றி சிறுகுறிப்பு வவரக - 3ம் பாடம் 

2. இந்திய ெண் வவககள் சில கூறுக 

3. வண்டல்ெண் வவககவள கூறுக 

4. காிசல் ெண் காணப்படும் பகுதிகள் யாவவ 

5. பசம்ெண் வளொக்க ெண்ணாக எவ்வாறு ொற்றலாம் 

6. ெவல ெண் பற்றி நீவீர் அறிவது யாது 

7. ெண் வளப்பாதுகாப்பு என்றால் என்ன 

8. இவலயுதிர் காடுகள் சிறுகுறிப்பு வவரக 

9. வன பாதுகாப்பு சட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டது 

10. கனிெ வளங்கவள திட்டெிட்டு பயன்பட்ட தவண்டும் ஏன் 

11. நிலக்காியின் வவககவள கூறுக 

12. ஓதசக்தி சிறு குறிப்பு வவரக 

1. இந்தியாவின் பழவெயான தவளாண்வெ எந்தந்த பபயர்களில் அவழக்கின்றனர் -4ம் பாடம் 

2. தீவிர தவளாண்வெ பற்றி நீவீர் அறிவது யாது 

3. பரந்த தவளாண்வெ என்றால் என்ன 

4. ததாட்ட தவளாண்வெ சிறுகுறிப்பு வவரக 

5. பயிர் சுழற்சி முவற என்றால் என்ன 

6. பநல் எத்தவன வவககளில் உற்பத்தி பசய்யப்படுகிறது 

7. வானவில் புரட்சிகள் பற்றி நீவீர் அறிவது என்ன 

1. ெகாராஷ்டிராவில் அாிசி அதிகம் ஏன் விவளகிறது- 5ம் பாடம் 

2. சர்க்கவர ஆவலகள் கரும்பு பயிாிடப்படும் இடங்களில் அவெக்க காரணம் என்ன 

3. ெின்னணுவியல் பதாழிலாகம் சிறுகுறிப்பு வவரக 

1. சுற்றுச்சூழல் ொசுகவள கூறுக- 6ம் பாடம் 

2. உலக பவப்பெயொதல் ஏன் ஏற்படுகிறது 

3. அெில ெவழ ஏன் ஏற்படுகிறது 

4. காற்று ொசுவவ நீ எவ்வாறு தடுப்பாய் 

1 . தநாிதல வணிகம் எவ்வாறு நவடபபறுகிறது.- 7ம் பாடம் 

2. பல்கிவள வணிகம் சிறுகுறிப்பு வவரக 

3. வணிக செநிவல என்றால் என்ன 

4. ஆறுவழிச் சிறப்பு சாவலகள் எந்பதந்த ொநிலங்கவள இவணக்கிறத 
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5. தகவல் பாிொற்றத்திற்கு உள்ள வழிகளில் யாவவ  

 

6. இவணயத்தின் முக்கிய ததவவகள் யாவவ 

1. தணித்தல் என்றால் என்ன-9ம் பாடம் 

2. ஆரம்ப முன்பனச்சாிக்வகயின் முக்கிய கூறுகள் கூறுக 

3. தயார் நிவல என்றால் என்ன 

4. ெீட்பு பற்றி நீ அறிவது யாது 

 

சமூக அறிவியல் பாடத்தின்  வரலாறு (உள்ளிருந்து) வினாக்கள் 

1. ஏகாதிபத்தியத்தின் வவககவள சுருக்கொக கூறுக.- 1ம் பாடம் 

2. அரசியல் ஏகாதிபத்தியம் வவரயறு 

3. ஐதராப்பிய நாடுகள் ஆசிய ஆப்பிாிக்க நாடுகளில் குடிதயற்றம் அவெக்க காரணம் என்ன 

4. ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பபனி இந்தியாவில் எவ்வாறு நுவழந்தது 

5. ஆங்கிலக் கிழக்கிந்தியக் கம்பபனி இந்தியாவில் எவ்வாறு விாிவு படுத்தப்பட்டது 

1. சர்வததச சங்கம் சிறுகுறிப்பு வவரக-2ம் பாடம் 

1. இரண்டாம் உலகப்தபாருக்கு பவர்தசல்ஸ் உடன்படிக்வக எவ்வாறு காரணொக அவெந்தது- 6ம் பாடம் 

2. இரண்டாம் உலகப்தபாாில் ஜப்பான் எவ்வாறு சரண் அவடந்தது 

3. ஐக்கிய நாடுகள் சவப நிறுவப்பட்டது 

1.பன்னாட்டு or உலகநீதிென்றம் சிறு குறிப்பு வவரக -7ம் பாடம் 

2. அறிக்வக 21 பற்றி நீவீர் அறிவது என்ன 

1.1857ம் ஆண்டு  இந்திய வரலாற்றில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆண்டாக எவ்வாறு அவெந்தது -9ம் பாடம் 

2. ஆங்கிதலயாின் அச்சியில் பபாருளாதாரம் எவ்வாறு சீர்குவலந்தது 

3. பபாது பணியாளர் சட்டம் சிறு குறிப்பு வவரக 

4. படல்லி புரட்சி பற்றி நீவீர் அறிவது என்ன 

5. ஜான்சி ராணி ெத்திய இந்தியாவவ எவ்வாறு காத்தார் 

6.1857ஆம் ஆண்டு புரட்சி ததால்விக்கு தபால் தந்தி எவ்வாறு காரணம் ஆகியது 

7.  இந்திய ெக்களின் ெகா சாசனம் சிறு குறிப்பு வவரக 

1. சமூக செய சீர்திருத்த  இயக்கங்கள் ஏன் ததான்றியது- 10ம் பாடம் 

2. நவீன இந்தியாவின் விடிபவள்ளி என ராஜாராம் தொகன்ராய் அவழக்கப்பட காரணம் என்ன 

3. சதி ஒழிப்பு சட்டம் சிறுகுறிப்பு வவரக 

4. திதயாதசாபி  பற்றி சிறு குறிப்பு வவரக 

5. ராெகிருஷ்ண இயக்கத்வத யுபனஸ்தகா எவ்வாறு பாராட்டியது 

6. சத்திய தருெசாவல ஏன் நிறுவப்பட்டது 

7.சத்திய தசாகக் சொஜ் சிறு குறிப்பு வவரக 

1. ஆங்கிதலயாின் பிாித்தாளும் பகாள்வக பற்றி சிறு குறிப்பு  -11ம் பாடம் 

2. இந்திய ததசிய காங்கிரஸ் சிறுகுறிப்பு வவரக 

3. சூரத் பிளவு பற்றி நீவிர் அறிவது என்ன 

4. ெின்தடா ொர்லி சீர்திருத்தம் ஏன் பகாண்டு வரப்பட்டது 

5. ொண்தடகு-பசம்ஸ்தபார்ட் சட்டம் ஏன் பகாண்டு வரப்பட்டது 

6. பரளலட் சட்டம் சிறு குறிப்பு வவரக 

1 . காந்தி ஒத்துவழயாவெ இயக்கத்வத தெற்பகாண்டார்- 12ம் பாடம் 

2. ஒத்துவழயாவெ இயக்கத்தின் படிநிவலவய சுருக்கொக கூறுக 

3. ஒத்துவழயாவெ இயக்கம் ஏன் வகவிடப்பட்டது 

4. வசென் குழுவவ இந்தியர்கள் ஏன் எதிர்த்தனர் 

5. தண்டி யாத்திவர பற்றி சிறு குறிப்பு வவரக 

6. ஆகஸ்ட் நன்பகாவட ஏன் வழங்கப்பட்டது 

7. கிாிப்ஸ் குழுவவ காந்தி ஏன் வரதவற்கவில்வல 

8. மும்வபயில் காந்தியடிகள் ஆற்றிய பசாற்பபாழிவவ கூறுக 

9. இந்திய ததசிய ராணுவம் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது. 

10. ெவுண்ட் தபட்டன் திட்டம் சிறுகுறிப்பு வவரக 

11 . நான் வல்லபாய் பட்தடல் இரும்பு ெனிதர் என அவழக்கப்படும் காரணம் என்ன 

12. சுததச செஸ்தானங்கள் எவ்வாறு இவணக்கப்பட்டது 

13.பிபரஞ்சுப் பகுதிகள் சிலவற்வறக் கூறுக 

14. தபார்த்துக்கீசியர் பகுதிகள் சிலவற்வறக் கூறுக 

1. தவலூர் கலகம் எவ்வாறு அடக்கப்பட்டது-13ம் பாடம் 

1. திராவிடர் கழகம் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது- 14ம் பாடம் 

2. அண்ணா தெிழ்பொழியின் வளர்ச்சி திட்டத்தில் என்ன பகாண்டு வந்தார் 

3. இழவு வாரம் தபாராட்டம் ஏன் பதாடங்கப்பட்டது 
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