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எட்டாம் வகுப்பு – சமூக அறிவியல்
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பகுதி – அ

14 x 1 = 14

I.

பபாருத்தமான விடடடயத் பதார்ந்பதடுத்து அதன் குறியீட்டுடன் விடடயிடனயும் எழுதுக.

1.

பிளாசிப்பபார் நடடபபற்ற ஆண்டு

2.

கீழ்காணும் கூற்டற ஆராய்ந்து சாியான விடடடயக் குறிப்பிடவும்
I. பவலூர் புரட்சி 1801 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்டது
II. நான்காம் டமசூர் பபாருக்குப் பின் திப்புவின் குடும்பத்தினர் பவலூர் பகாட்டடயில்
சிடறடவக்கப்பட்டனர்
III. பவலூர் புரட்சியின் பபாது வில்லியம் பபண்டிங் பசன்டன ஆளுநராக இருந்தார்
IV. ஆங்கிபேயருக்கு எதிரான பவலூர் கேகத்தின் பவற்றி இந்திய வரோற்றில் ஒரு முக்கியமான
நிகழ்வு ஆகும்
a) I & II சாி
b) II & IV சாி
c) II & III சாி
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d) I, II & IV சாி
3.

கூற்று: இந்திய டகவிடனஞர்கள் பிாிட்டிஷாாின் காேனிய ஆதிக்கத்தால் நலிவுற்றனர்
காரணம்: பிாிட்டிஷார் இந்தியாடவ தனது மூேப்பபாருள் தயாாிப்பாளராகவும் முடிவுற்ற
பபாருட்களுக்கான சந்டதயாகவும் கருதினர்
அ) கூற்று சாி காரணம் கூற்றுக்கான விளக்கம் ஆகும்
ஆ) கூற்று சாி ஆனால் கூற்டறக் காரணம் சாியாக விளக்கவில்டே
இ) கூற்றும் காரணமும் சாி
ஈ) கூற்றும் காரணமும் தவறு

4.

5.

பண்டித ரமாபாயால் இந்து விதடவகளுக்காக பம்பாயில் பதாடங்கப்பட்ட அடமப்பு
அ) பிரம்ம சமாஜம்

ஆ) பிரார்த்தடன சமாஜம்

இ) சாரதா சதன்

ஈ) ஆாிய சமாஜம்

_______________ என்ற கருவி ஈரப்பதத்டதஅளக்க பயன்படுகிறது
அ) காற்றுமானி

ஆ) அழுத்தமானி

இ) ஈரநிடேமானி

ஈ) பவப்பமானி
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6.

புவியில் உள்ள நன்னீாின் சதவிகிதம்
அ) 71%

7.

ஆ) 97%

இ) 2.8%

ஈ) 0.6%

சாியான கூற்டற பதர்வு பசய்யவும்
கூற்று : ஆப்பிாிக்காவின் நிேவியல் பதாற்றங்களில் ஒரு முக்கிய அம்சம் பபாிய
பள்ளத்தாக்கு ஆகும்.
காரணம் : புவியின் உள்விடச காரணமாக புவியின் பமற்பரப்பில் உண்டான பிளவு
அ) கூற்று மற்றும் காரணம் சாி. காரணம் கூற்றிற்கான சாியான விளக்கமாகும்
ஆ) கூற்று காரணம் இரண்டும் சாி ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான சாியான விளக்கமல்ே
இ) கூற்று சாி ஆனால் காரணம் தவறு
ஈ) காரணம் சாி ஆனால் கூற்று தவறு

8.

பபாருத்துக
அ) புவிப்பட விளக்கம்

– 1.450

ஆ) வடகிழக்கு

– பழுப்பு நிறம்

இ)சம உயரக்பகாடு

– கருத்துப்படங்கள்

ஈ) காணிப்படங்கள்

– புவிப்படத்தின் திறவுபகால்

உ) நிழற்பட்டடப்படம்

– வாி விதிப்பு

அ) 3,5,1,4,2
9.

ஆ) 4,1,2,5,3

இ) 2,5,1,3,4

ஈ) 5,2,4,1,3

ஒரு மாநிேத்தின் ஆளுநர் யாரால் நியமிக்கப்படுகிறார்
அ) குடியரசுத் தடேவர்

ஆ) துடணக் குடியரசுத் தடேவர்

இ) பிரதம மந்திாி

ஈ) முதேடமச்சர்

10. FIR என்பது
அ) முதல் தகவல் அறிக்டக

ஆ) முதல் தகவல் முடிவு

இ) முதல் நிகழ்வு அறிக்டக

ஈ) பமற்கூறிய எடவயுமில்டே

11. இந்திய இராணுவப் படடயின் முதன்டம பநாக்கம்
அ) பதசிய பாதுகாப்பு
ஆ) பதசிய ஒற்றுடம
இ) அந்நிய ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து நாட்டடக் காத்தல்
ஈ) பமற்கூறிய அடனத்தும்
12. இந்திய இரும்பு எஃகு ஆடணயம் (SAIL) ஒரு ____________ நிறுவனமாகும்
அ) மினிரத்னா

ஆ) மகாரத்னா

இ) நவரத்னா

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்டே

பிளவுப்
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பிாிவு – ஆ
II.

கீழ்க்காணும்

வினாக்களில்

எடவபயனும்

13 X 2 = 26
13க்கு

விடடயளிக்கவும்

பகுதிகளிலிருந்தும் இரு வினாக்கடள கண்டிப்பாக பதர்த்பதடுக்க பவண்டும்)
பிாிவு (அ) வரோறு
1.

துடணப்படடத் திட்டத்தில் டகபயழுத்திட்ட நாடுகளின் பபயர்கடள குறிப்பிடுக

2.

பாடளக்காரர்கள் என்பவர் யார்? சிோின் பபயடரக் கூறுக.

3.

பகாடிட்ட இடத்டத நிரப்புக.
அ) தட்ச சீே இடிபாடுகடளக் கண்டறிந்தவர் ____________
ஆ) பவதம் என்ற பசால்லின் பபாருள் ____________
இ) டில்லியில் மதரஸாடவ நிறுவிய முதல் ஆட்சியாளர் ____________ ஆவார்
ஈ) பள்ளிகளில் மதிய உணவுத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ____________

4.

பிாிட்டிஷ் ஆட்சியின் பபாது மதராஸ் மாகாணம் உள்ளடக்கிய பகுதிகள் யாடவ?

5.

பபாருத்துக
பம்பாய் – சமய டமயம்
பகதர்நாத் – மடே வாழிடங்கள்
டார்ஜிலிங் – பண்டடய நகரம்
மதுடர – ஏழு தீவு

6.

சமூக தீடமகள் சிேவற்டற பட்டியலிடுக
பிாிவு - ஆ புவியியல்

7.

மண்ணின் வடககடளக் கூறுக?

8.

பவறுபடுத்துக
வானிடே – காேநிடே

9.

நீர் சுழற்சி – வடரயறு

10. பகாடிட்ட இடத்டத நிரப்புக
அ) அட்ேஸ் மடே _________ கண்டத்தில் அடமந்துள்ளது
ஆ) ஆப்ாிக்காவின் மிக உயரமான சிகரம் _________ ஆகும்
இ) ஆஸ்திபரலியாவில் அதிகம் காணப்படும் மரம் _________
ஈ) அண்டார்டிகாவில் நிறுவப்பட்ட முதல் இந்திய ஆய்வு நிடேயம் _________
11. இயற்டகயடமப்பு புவிப்படம் என்றால் என்ன?
12. பாடறகள் எத்தடன வடகப்படும்? அடவ யாடவ ?

(ஒவ்பவாரு

பிாிவு இ குடிடமயியல்
13. குடியுாிடமயின் வடககடளக் குறிப்பிடுக
14. மனித உாிடமகளின் ஐந்து முதன்டம பிாிவுகடள குறிப்பிடுக
15. சார்க் உறுப்பு நாடுகளின் பபயர்கடளக் குறிப்பிடுக.
16. பின்வரும் கூற்றுகடள படித்து சாியா / தவறா எனக் கூறுக.
அ) 1951 ஆம் ஆண்டு ஜனவாி 28ம் நாள் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் பதாடங்கப்பட்டது
ஆ) சதர் திவான அதாேத் ஒரு குற்றவியல் நீதிமன்றம் ஆகும்
இ) இந்தியாவில் மிகப்பபாிய நீதிமன்றம் அேகாபாத் நீதிமன்றம் ஆகும்
ஈ) இந்திய அரசியேடமப்புச் சட்டம் அடனத்து குடிமக்களுக்கான நீதிடய பாதுகாக்கிறது
பிாிவு ஈ பபாருளியல்
17. அண்டம காே பணத்தின் வடிவங்கள் யாடவ?
18. பபாதுத்துடறகளின் மூன்று உறுப்புகள் யாடவ?
பகுதி இ

3 x4 = 12

III. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விாிவான விடடயளி
1.

நவீன இந்தியாவின் வரோற்று ஆதாரங்கள் பற்றி குறிப்பிடுக.
(அல்ேது)
பதசியக் கல்விக் பகாள்டக பற்றி விவாி
(அல்ேது)
சீர்திருத்த இயக்கத்தின் தாக்கம் குறித்து எழுதுக

2.

காற்டறயும் அதன் வடககடளயும் பற்றி விவாி
(அல்ேது)
இடம் பபயர்தலுக்கான பல்பவறு காரணங்கடள விளக்குக
(அல்ேது)

3.

அண்டார்டிகா கண்டத்தின் தாவரங்கள் மற்றும் விேங்கினங்கள் பற்றி விவாி
ஒரு குடிமகன் எதனடிப்படடயில் குடியுாிடமடய தன் இழக்கிறான்?
(அல்ேது)
சாடே விபத்துகளுக்கான காரணங்கடள விவாி
பஞ்ச சீேத்தின் ஐந்து பகாள்டககடள விவாி

4.

பசமிப்பு மற்றும் முதலீடு – ஆகியவற்றின் பவறுபாட்டடக் கூறுக.
(அல்ேது)

5.

பபாதுத்துடறயின் உறுப்புகள் பற்றி விளக்குக.
(அல்ேது)

6.

தனியார் துடறயின் பணிகடளப் பற்றி எழுதுக
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பகுதி ஈ
1.

கீழ்க்காணும் இடங்கடள இந்திய வடரபடத்தில் குறிக்கவும்
1) படல்லி

2.

2 x 5 = 10

2) மதராஸ்

3) நாளந்தா

4) பகாச்சி

5) கல்கத்தா

4) பிபரசில்

5) கனடா

கீழ்க்காணும் இடங்கடள உேக வடரபடத்தில் குறிக்கவும்
1) இந்தியா

2) அட்ோண்டிக்கடல்

3) ஆஸ்திபரலியா

