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7ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் (3ம் பருவம்) ஐக்கிய நாடுகள் அவவ, குழந்வைகள் 

மற்றும் பபண்களுக்கான சட்டங்களும் நலத்ைிட்டங்களும் 

ககள்விகள்: 

1. இரண்டாம் உலகப் ப ார் நடடப ற்ற ஆண்டு? 

2. ஐக்கிய நாடுகள் என்ற ப யடர உருவாக்கியவர்? 

3. 1942 ஜனவரி 1ம் நாள் அட்லாண்டிக் சாசனத்தில் டகபயழுத்திட்ட நாடுகள்? 

4. அட்லாண்டிக் சாசனத்தில் டகபயழுத்திட்ட இரு தடலவர்கள்? கப் லின் ப யர்? 

5. ஐக்கிய நாடுகள் அடவயின் சாசனம் எழுதப் டுவதற்கு மாநாடு நடடப ற்ற இடம்? ஆண்டு? 

6. ஐக்கிய நாடுகள் அடவயின் நாள் எப்ப ாழுது பகாண்டாடப்  டுகிறது? 

7. ஐ.நா வின் தடலடமயகம் எங்குள்ளது? 

8. ஐ.நா வின் ப ாது பமாழிகள் எத்தடன? 

9. ஐ.நா வின் பகாடியில் உள்ள இடலயின் ப யர்? 

10. ஐ.நா அடவயில் எத்தடன அடமப்புகள் உள்ளன? 

11. மனித இனப்  ாராளுமன்றம் என அடழக்கப் டுவது? 

12. ப ாதுப் ப ரடவயில் ஒவ்பவாரு நாடுகளும் அனுப்  பவண்டிய உறுப் ினர்களின் எண்ணிக்டக? 

13. ப ாதுப் ப ரடவயின் தடலவர், துடண தடலவரின் எண்ணிக்டக? 

14. ஆண்டு வரவு பசலவு திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிப் து? 

15. ஐ.நா வின் நிர்வாக அடமப்பு என அடழக்கப் டுவது? 

16. ஐ.நா வின் நிரந்தர அடமப்பு உறுப் ினர்கள் எண்ணிக்டக? 

17. ஐ.நா வின் ப ாதுப் ப ரடவயில் தடலவராக இருந்த இந்தியர்? 

18.  ாதுகாப்பு ப ரடவயில் இந்தியா உறுப் ினராக இருந்த ஆண்டு? 

19. ப ாருளாதார மற்றும் சமூகப் ப ரடவயின் பமாத்த உறுப் ினர்கள்? 

20. ப ாருளாதார மற்றும் சமூகப் ப ரடவயின் உறுப் ினர்கள் எத்தடன ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முடற 
 தவி விலகுவர்? 

21. அறங்காவல் ப ரடவ பசயல் ட்ட ஆண்டு? 

22.  ன்னாட்டு நீதிமன்ற நீதி திகள் யாரால் பதர்ந்பதடுக்கப் டுவர்? 

23. UNCHR பநா ல்  ரிசு ப ற்ற ஆண்டுகள்? 

24. ஈரான் -ஈராக் ப ார் நடடப ற்ற ஆண்டு? 

25.  ன்னாட்டு நீதிமன்றம் அடமந்துள்ள இடம்? 

26. சரத்து 39f கூறுவது? 

27. சரத்து 24 கூறுவது? 

28. சரத்து 45 கூறுவது? 

கலாமின் விவைகள் வாட்சப் குழு 
கு.கார்த்ைிக்குமார் - 9688389861  
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29. கல்வி உரிடமச் சட்டம்  ற்றி ஆங்கிபலய சட்ட சட யில் எடுத்துடரத்தவர்? 

30. கல்வி உரிடமச் சட்டம் ஏற் டுத்தப் ட்ட ஆண்டு? 

31. இளம் குற்றவாளிகள் நீதிச்சட்டம் ஏற் டுத்தப் ட்ட ஆண்டு? திருத்தம்? 

32. குழந்டதகள் ப ாறுப் ாடண குழு ஏற் டுத்தப் ட்ட ஆண்டு? 

33. ராஜிவ் காந்தி குழந்டதகள் காப் க திட்டம் ஏற் டுத்தப் ட்ட ஆண்டு? 

34. ICDS -1975 என் து? 

35. உணவுப்புட்டிகள் மற்றும் குழந்டத உணவுத்திட்டம் ஏற் டுத்தப் ட்ட ஆண்டு? 

36. குழந்டதகளுக்கான பதசிய விருது பதாடங்கப் ட்ட ஆண்டு?  வழங்கப் டும் வயது இடடபவளி? 

37. குழந்டத திருமண தடட சட்டத்திருத்தம் பகாண்டு வரப் ட்ட ஆண்டு? 

38. வரதட்சடண தடடச்சட்டம் பகாண்டு வந்த ஆண்டு? திருத்தம்? 

39. தமிழ்நாடு ப ணகடள இகழ்தல் தடடச்சட்டம் பகாண்டு வந்த ஆண்டு? 

40. ப ண்களுக்கு பதால்டல பகாடுப் டத தடுக்கும் சட்டம்? 

41. STEP - திட்டம் ஆரம் ிக்கப் ட்ட ஆண்டு? 

42. சுயம்ஸிதா என அடழக்கப் டும் திட்டம்? 

43. குறுகிய கால இல்லம் ஏற் டுத்தப் ட்ட ஆண்டு? 

44.  ாதிக்கப் ட்ட ப ண்களுக்கு அறிவுடர வழங்கும் டமயம்? 
விவடகள்: 

1. கிி். ி.1939 - 1945 
2.  ிராங்கிளின் டி ரூஸ்பவல்ட் 

3. 26 நாடுகள் 

4.  ிராங்கிளின் டி ரூஸ்பவல்ட், வின்ஸ்டன் சர்ச்சில், பெச்.எம்.எஸ்.பவல்ஸ் 

5. சான் ிரான்சிஸ்பகா, ஏப்ரல் 25 - 1945 
6. அக்படா ர் 24 
7. நியூயார்க்கில் மன்ொட்டன் 

8. 6 
9. ஆலீவ் இடல 

10. 6 
11. ப ாதுப்ப ரடவ 

12. 5 
13. தடலவர் + 21 துடணத் தடலவர் 

14. ப ாதுப்ப ரடவ 

15.  ாதுகாப்புப் ப ரடவ 

16. 5 
17. திருமதி விஜயலட்சுமி  ண்டிட் 

18. 2010 
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19. 54 
20. 3 ஆண்டுக்கு 

21. 1994 
22.  ாதுகாப்புப் ப ரடவயால் 

23. 1954, 1981 
24. 1988 
25. ொலந்து, திபெக் 

26. குழந்டதகளின் வளர்ச்சி 

27. குழந்டதகளின் அடிப் டட உரிடம 

28. 14 வயதிற்குட் ட்ட குழந்டதகளுக்கு இலவசக் கட்டாயக் கல்வி 

29. பகா ால கிருஷ்ண பகாகபல 

30. 2010 ஏப்ரல் 1 
31. 1986, 2000 
32. 2005 
33. 2006 
34. ஒருங்கிடணந்த குழந்டத வளர்ச்சி திட்டம் 

35. 1992 
36. 1996 
37. 1978 
38. 1961 
39. 1997 
40. 2002 
41. 1996 
42. சுய உதவித் திட்டம் 

43. 1996 
44. கிராமப்புற ஏடழப் ப ண்களுக்கு விழிப்புணர்வுத் திட்டங்கள் 
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