
ேதர்வு நாள் : 12/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு முதல் பருவம்.சமூக அறிவியல்வரலாறு 4, புவியியல் ‐ 1,2 

 

 

 

 

8ம் வகுப்பு முதல் பருவம்.சமூக அறிவியல்வரலாறு 4, புவியியல் ‐ 1,2 

1. கர்நாடக நாவாபின் தைலநகரம் எது ? 

ஆற்காடு 

2. டூப்ேள யாருைடய உதவியினால் 1746ல் ஜார்ஜ் ேகாட்ைடைய ைகப்பற்றினார்  

லா ெபௗர்டானிஸ் 

3. முதல் கர்நாடகப் ேபார் ‐ ஆண்டு? 

1746‐1748 

4. முதல் கர்நாடக ேபாrன் உடன்படிக்ைகயின் ெபயர் என்ன ? ஆண்டு ? 

ஐ லா சேபல் உடன்படிக்ைக – 1748 

5. இரண்டாம் கர்நாடகப் ேபார் ‐ ஆண்டு ? 

1748‐1754 

6. இரண்டாம் கர்நாடகப் ேபாrன் உடன்படிக்ைகயின் ெபயர் என்ன ? ஆண்டு ? 

பாண்டிேசr உடன்படிக்ைக – 1755 

7. இரண்டாம் கர்நாடகப்ேபாைர அடுத்து கர்நாடக நவாபாய் நியமிக்கப்பட்டவர் யார் ? 

சந்தா சாஹிப் 

8. இரண்டாம்  கர்நாடகப்ேபாைர  அடுத்து  ைஹதராபாத்தின்  நவாபாய் 

நியமிக்கப்பட்டவர் யார் ? 

சலாபத் ஜங்க் 

9. இரண்டாம் கர்நாடகப்ேபாைர அடுத்து ஆற்காடு நவாபாய் நியமிக்கப்பட்டவர் யார் ? 

முஹமது அலி 
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10. ஆற்காடு வரீர் என அைழக்கப்படுபவர் யார்? 

ராபர்ட் கிைளவ் 

11. மூன்றாம் கர்நாடகப் ேபாrன்உடன்படிக்ைகயின் ெபயர் என்ன ? ஆண்டு ? 

பாrஸ் உடன்படிக்ைக ‐ 1763 

12. முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் ெசல்வபூமி எது ? 

வங்காளம். 

13.  பிளாசிப்ேபார் ‐ ஆண்டு ? 

1757 

14. பஃஸார் ேபார் ‐ ஆண்டு ? 

1764 

15. பஃஸார் ேபாrன் உடன்படிக்ைகயின் ெபயர் என்ன ? ஆண்டு ? 

அலகாபாத் உடன்படிக்ைக ‐ 1765 

16. ராபர்ட் கிைளவ் வங்காள கவர்னராய் நியமிக்கப்பட்ட ஆண்டு ? 

1765 

17.  ெமட்ராஸ் உடன்படிக்ைக ‐ ஆண்டு ? 

1769 

18. ஹய்தர் அலியின் தந்ைத ெபயர் என்ன ? 

ஃபவுதார் 

19. இரட்ைட ஆட்சிமுைறைய அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் ? 

ராபர்ட் கிைளவ் 

20. இரட்ைட ஆட்சிமுைற கைலக்கப்பட்ட ஆண்டு? 

1772 

21. புவிக்ேகாள் எத்தைண கூறுகளால் உருவாகியுள்ளது ? 

3 

22. மக்களால்  பயன்படுத்த  முடியாத  சூழலில்  உள்ள    வள  ஆதாரங்கள்  .....  என 

அைழக்கப்படுகின்றன. 

இயலாற்றல் வளஆதாரங்கள் 
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23. மனிதர்களால்  பயன்படுத்தப்படும்  வளஆதாரங்கள்  ...........  என்று 

அைழக்கப்படுகின்றன. 

வளர்ச்சியுற்ற வளஆதாரங்கள் 

24. உேலாகக்கனிமங்கள் என்பது .........அடங்கிய மூலப்ெபாருட்கள் ஆகும். 

உேலாகத் தாதுக்கள் 

25. புைத எrெபாருள்  என அைழக்கப்படுவது எது? 

நிலக்கr 

26. தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக நிலக்கr ெவட்டி எடுக்கப்படும் இடம் எது ? அதன் வைக ? 

ெநய்ேவலி ‐ பழுப்புகிலக்கr (லிக்ைனட்) 

27. ஆசியாவின் முக்கிய நிலக்கr வயல் எங்குள்ளது ? 

சனீா மற்றும் இந்தியா 

28. எண்ெணய் காணப்படும் அடுக்குகள் ? அைவ எங்கு அைமந்துள்ளது ? 

ேசற்றுமண்படிவுகள், ெமன்களிகல், மணற்பாைற... கடலுக்கடியில் காணப்படும். 

29. இந்தியாவில் முக்கிய எண்ெணய் வயல்கள் எங்கு காணப்பட்டுகின்றது ? 

அஸ்ஸாம் 

30. இந்தியாவின் மிகப்ெபrய எண்ெணய் வயல் எங்குள்ளது ? 

மும்ைப ைஹ 

31. தமிழ்நாட்டில் எப்பகுதியில் எண்ெணய் வயல்கள் காணப்படுகின்றது? 

காவிr ெடல்டா 

32. தமிழ்நாடு  மற்றும்  ேகரளா  கடற்கைர  மணற்பரப்புகளில்  காணப்படும்    அனுசக்தி 
கனிமத்தின் ெபயர் என்ன ? 

இல்மைனட் 

33. உலகிேலேய அதிக அளவு அணுசக்தி உற்பத்தி ெசய்யும் நாடு எது? 

அெமrக்க ஐக்கிய நாடு (30%) 

34. உலகிேலேய மிகப்ெபrய நீர் மின்சக்தி நிைலயம் அைமந்துள்ள நாடு எது? 

சனீா 
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35. முப்பள்ளத்தாக்கு அைண அைமந்துள்ள ஆற்றின் ெபயர் என்ன ? 

சியாங்டி 

36. இந்தியாவின் மிகப்ெபrய  நீர் மின்சக்தி நிைலயம் அைமந்துள்ள அைணயின் ெபயர் 
என்ன? 

பக்ராங்கல் 

37. உலகிேலேய அதிக அளவு சூrய ஆற்றைல உற்பத்தி ெசய்யும் நாடு எது ? 

ெஜர்மனி 

38. உலகிேலேய அதிக அளவு காற்று ஆற்றைல உற்பத்தி ெசய்யும் கண்டம் எது ? 

ஐேராப்பா 

39. இந்தியாவில் காற்று உற்பத்தி ெசய்யப்படும் இடங்கள் எது ? 

மஹாராஷ்ட்ரா, தமிழ்நாடு 

40. உலகின் மிகப்ெபrய காற்றாைல நிறுவனம் உள்ள இடம் எது ? 

ஆரல்வாய்ெமாழி (தமிழ்நாடு) 

41. உயிr எrெபாருள் எடுக்கப்படும் தாவரங்கள் எது ? 

கரும்பு , ஆமணக்கு 

42. சிவப்பு கழுத்துப்பட்ைட     ‐ முதல் நிைல ெதாழிலாளர்கள் 

நீலக்கழுத்துப்பட்ைட       ‐  இரண்டாம்  நிைல ெதாழிலாளர்கள் 

ெவளிர் சிவப்பு கழுத்துப்பட்ைட   ‐ மூன்றாம்  நிைல ெதாழிலாளர்கள் 

ெவள்ைள கழுத்துப்பட்ைட     ‐ நான்காம்  நிைல ெதாழிலாளர்கள் 

தங்க கழுத்துப்பட்ைட        ‐ ஐந்தாம்  நிைல ெதாழிலாளர்கள் 
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சமூக அறிவியல்‐ 8ம் வகுப்பு  1  பருவம் ,குடிைமயியல் பாடம் 1,2 

1. இந்திய  அரசியலைமப்பு  சட்டத்தில்  அங்கீகrக்கப்பட்டுள்ள  ெமாழிகள் 

எத்தைன ? 

22 

2. இந்தியாவில் அலுவல் ெமாழி எது ? அது எவ்வடிவத்திைன ெகாண்டது ? 

இந்தி, ேதவநாகr வடிவம். 

3. இந்தியாவின் அலுவலக இைணப்பு ெமாழி எது ? 

ஆங்கிலம். 

4. ேதசிய ஒருைமப்பாட்டு தினம்? 

நவம்பர் ‐ 19 

5. இந்தியா ெமாழி வாrயாக பல மாநிலங்களாக பிrக்கப்பட்ட ஆண்டு எது ? 

1956 

6. பல்கைலக்கழக மானியக்குழு தாய் ெமாழி மூலம் கல்வி கற்பது எழுத்தறிவு 

அளவிைன உயர்த்தும் எனக் கூறிய ஆண்டு எது ? 

1948‐1949 

7. கல்விக்ெகாள்ைக மூலம் நாடு முழுவதும் ஒேர மாதிrயான கல்வி  

முைறைய அறிமுகப்படுத்திய ஆண்டு எது? 

1968 

8. ேதசியக்கல்விக் ெகாள்ைக ஆரம்பக்கல்விைய கட்டாயமாக்கிய ஆண்டு  

எது? 

1986 

9. "கரும் பலைகத்திட்டம்" ஆண்டு ? 

1992 
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10. குைறந்தபட்ச கற்றல் அளவு (MLL) அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? 

 எந்த ஆண்டு ? 

ேபராசிrயர் தாேவ, 1991 

        11. 2011 ‐ கணக்ெகடுப்பின்படி தமிழகத்தில் எழுத்தறிவு வதீம்  எவ்வளவு ? 

80.33% 

       12. பன்னாட்டு எழுத்தறிவு ஆண்டு எது? 

1990 

       13. உலக எழுத்தறிவு தினம் எது? 

ெசப்டம்பர் ‐ 8 

       14. ெகாத்தடிைம ெதாழிலாளர் முைற யாரால் ஒழிக்கப்பட்டது? எந்த ஆண்டு? 

திருமதி இந்திரா காந்தி, 1976 

       15. குழந்ைதகள் பணி சட்டத்தின்படி, குழந்ைதகள் பணிபுrய .. வயது  

      நிரம்பியிருக்க ேவண்டும். 

              14 

       16. குழந்ைதகள் பணி சட்டம் ‐ ஆண்டு? 

1949 

       17. குழந்ைத ெதாழிலாளர் சட்டம் ‐ ஆண்டு? 

             1986 

       18. ேதசிய குழந்ைத ெதாழிலாளர் ெகாள்ைக இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ? 

              1987 

       19. உடன்கட்ைட ஏறும் வழக்கம் ஒழிக்கப்பட்ட ஆண்டு ? 

              1829 

      20.  விதைவ மறுமணச்சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு எது ? 

              1856 

     21.  சாரதா சட்டத்தின் மூலம் குழந்ைத திருமணம் தைட ெசய்யப்பட்ட ஆண்டு  

               எது?            1929 
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ேதர்வு நாள் : 21/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

சமூக அறிவியல்‐ 8ம் வகுப்பு  1  பருவம் ,குடிைமயியல் பாடம் 1,2 

 

22.  இந்து வாrசுrைமச் சட்டம் ‐ ஆண்டு 

1956 

23.  வரதட்சைன தைடச்சட்டம் ‐ ஆண்டு? 

1961 

24.  குழந்ைத திருமண முைறைய ஒழிக்கப் ெபரும்முயற்சி ெசய்தவர் யார்? 

டாக்டர்.முத்துலட்சுமி அம்ைமயார். 

25.  சமஊதியச்சட்டம் ‐ ஆண்டு? 

1976 

26.  ெதாட்டில் குழந்ைதத் திட்டம் ‐ ஆண்டு? 

1992 

27.  உலக ெபண்கள் ஆண்டு எது? 

1978 

28.  முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்     ‐1951‐1956 

நான்காம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் ‐ 1969‐1974 

ஐந்தாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்  ‐1974‐1979 

ஏழாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்  ‐1985‐1990 

29.  ேவைலவாய்பற்ேறாருக்கு  ேவைல  வழங்கி  வறுைம  ஒழிப்பு 

நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாள்ள இந்திய அரசு ஏற்படுத்திய திட்டத்தின் ெபயர் 
என்ன ? 

ஜவஹர் ேராஜ்கார் ேயாஜனா 

30.  கிராமப்புற  மக்களுக்கு  கிராம  பஞ்சாசயத்தின்  மூலம்  நிதி  உதவி  வழங்க 

இந்திய  அரசு  உருவாக்கிய  திட்டத்தின்  ெபயர்  என்ன?  எந்த  ஆண்டு 

உருவாக்கப்பட்டது? 

ஜவஹர் ேராஜ்கார் ேயாஜனா, 1989 

31.  உலக மக்கள் ெதாைக நாள் ? 

ஜூைல 11 

 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/08/tet-study-materials-latest-schedules.html

www.Pa
da

sal
ai.

Net



ேதர்வு நாள் : 08/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முதல் பருவம் 

 
 

 

8ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முதல் பருவம் 
1. ெகாrல்லா ேபாrல் ைகேதர்ந்தவர்கள் யார்? 

மராத்தியர்கள் 
 

2. சிவாஜியின் ெபற்ேறார் ெபயர் என்ன ? 
ஷாஜி ேபான்ஸ்ேல, ஜஜீாபாய் 
 

3. சிவாஜின் ஆசிrயர் ெபயர் என்ன ? 
குரு தாதாஜி ெகாண்ட ேதவ் 
 

4. புரந்தர் உடன்படிக்ைக - ஆண்டு ? 
1665 
 

5. "மைல எலி","தக்கான புற்று ேநாய்" என அைழக்கப்பட்டவர்  யார்? 
சிவாஜி 
 

6. மைல எலி என்ற பட்டத்ைத அளித்தவர் யார்? 
ஔரங்கசபீ் 
 

7. சிவாஜி அைமத்த நிர்வாக குழுவினrன் சிறப்பு ெபயர் என்ன? 
அஷ்டப்ரதான் 
 

8. ெபாருத்துக 
ேபஷ்வா  -  பிரதம அைமச்சர் 
சச்சிவ்  - உள்துைற  
மந்திr  - காலமுைற 
சுமந்த்  – ெவளியுறவு 
ேசனாபதி - ராணுவம் 
அமத்யா - நிதித்துைற  
பண்டிட் ராவ்- சமயம் 
நியாயதிஷ் - நீதித்துைற 
 
 
 
 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/08/tet-study-materials-latest-schedules.html

www.Pa
da

sal
ai.

Net



ேதர்வு நாள் : 08/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முதல் பருவம் 

 
 

9. சrயான வrைசைய ேதர்ந்ெதடுக்கவும் 
அ.ேபரரசு -கிராமம்- மாநிலங்கள்-பர்கானா 
ஆ.ேபரரசு -கிராமம்-பர்கானா-மாநிலங்கள் 
இ.ேபரரசு -பர்கானா-மாநிலங்கள்-கிராமம் 
ஈ.ேபரரசு -மாநிலங்கள்- பர்கானா - கிராமம் 

 
ஈ)ேபரரசு -மாநிலங்கள்- பர்கானா - கிராமம் 

  
10. சிவாஜி ேபரரசின் எல்ைலக்குட்பட்ட பகுதி எவ்வாறு அைழக்கப்படுகிறது? 

சுயராஜ்யம் 
 

11. ஜமீன்தாr முைற ஒழிக்கப்பட்டது யாருைடய ஆட்சியில் ? 
சிவாஜி 
 

12. சிவாஜின் மூத்த மகனின் ெபயர் என்ன ? 
சம்பாஜி 
 

13. ேபஷ்வா பதவிைய பரம்பைரயாக்கியவர் யார்? 
ேபஷ்வா பாலாஜி விஷ்வநாத் 
 

14. ேபஷ்வாக்களில் சிறந்தவர் யார்? 
ேபஷ்வா பாஜி ராவ் 
 

15. ேபஷ்வா பாஜி ராவ் அவர்களின் தந்ைத ெபயர் என்ன ? 
பாலாஜி விஷ்வநாத் 
 

16. மூன்றாவது ேபஷ்வா யார்? 
ேபஷ்வா பாலாஜி பாஜி ராவ் 
 

17. மூன்றாம் பானிபட் ேபார் - ஆண்டு? 
1761 
 

18. பாரசகீ நாட்டின் சிறந்த வரீர் யார்? 
நாதிர் ஷா 
 

19. மயிலாசனத்ைதயும் ேகாஹினூர் ைவரத்ைதயும் ெகாள்ைளயடித்தவர் யார்? 
நாதிர் ஷா 
 

20. யாருைடய வருைக இந்தியாைவ இரத்த பூமியாய் மாற்றியது? 
நாதிர் ஷா 
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ேதர்வு நாள் : 08/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முதல் பருவம் 

 
 

21. இந்தியாவிற்கும் ஐேராப்பியருக்கும் இைடேய இருந்த வாணிப ெதாடர்பு 
யாருைடய வருைகயால் அதிகrத்தது? 
அெலக்ஸாண்டர் 
 

22. ஐேராப்பியர்கள் இந்தியா வந்தைடய பயன்படுத்தப்பட்ட மார்க்கங்கள் 
எத்தைன? 
3 
 

23. ஆப்கன் தைர மார்க்கத்ைத தடுத்து நிறுத்தியவர்கள் யார்? 
ஆட்ேடாமானிய துருக்கியர்கள் 
 

24.  கப்பல் மாலுமிகளுக்கு பயிற்சி கல்லூr ெதாடங்கியவர் யார்? 
இளவரசர் ெஹன்றி 
 

25. இந்தியாவிற்கு கடல் வழி மார்க்கத்ைத கண்டறிய முதலில் 
முயற்சித்தவர்கள் யார்? 
ேபார்த்துகீசியர்கள் 
 

26. மாலுமி ெஹன்றி என அைழக்கப்பட்டவர் யார்? 
இளவரசர் ெஹன்றி 
 

27. புயல் முைன (அ) நன்னம்பிக்ைக முைன என அைழக்கப்படும் இடம் எது? 
ெதன் ஆப்rக்கா 
 

28.  புயல் முைனைய முதலில் அைடந்தவர் யார்? 
பார்த்தேலாமிேயா டயஸ் 
 

29.  வாஸ்ேகாடகாமாைவ வரேவற்ற மன்னர் யார்? 
சாேமாrன் 
 

30.  வாஸ்ேகாடகாமாவிற்கு வணிக ைமயம் அைமக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்ட  
ஆண்டு ? 
1501 
 

31.  முதல் ேபார்த்துகீசிய ஆளுநர் யார்? 
பிரான்ஸிஸ்ேகா - ெட – அல்ெமய்டா 
 

32. நீலநிறக்  ெகாள்ைக யாரால் கைடப்பிடிக்கப்பட்டது? 
பிரான்ஸிஸ்ேகா - ெட – அல்ெமய்டா 
 

33.  இரண்டாவது ேபார்த்துகீசிய ஆளுநர் யார்? 
அல்ேபான்ேஸா - ெட- அல்புகர்க் 
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ேதர்வு நாள் : 08/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முதல் பருவம் 

 
 

 
34. அம்பாய்னா படுெகாைல - ஆண்டு ? 

1610 
 

35. புனித ஜார்ஜ் ேகாட்ைட (ெசன்ைன) கட்டிமுடிக்கப்பட்ட ஆண்டு ? 
1699 
 

36.  புனித வில்லியம் ேகாட்ைட (கல்கத்தா) கட்டிமுடிக்கப்பட்ட ஆண்டு ? 
1699 
 

37. டியூப்ேள ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ட ஆண்டு?                       
1742                 
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ேதர்வு நாள் : 25/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பருவம் 3 

 

 

8 ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பருவம் 3 
1. ேஹஸ்டிங்ஸ் பிரபுவிற்கு பிறகு தைலைம ஆளுநராக ெபாறுப்ேபற்றவர் யார்? 

ஆர்ம்ஹர்ஸ்ட் 
 

2. ஆர்ம்ஹஸ்ட் பிரபு பர்மியர்கள் மீது ேபார் ெதாடுத்த ஆண்டு எது? 
1824 
 

3. முதலாம் பர்மியப்ேபார் - ஆண்டு? 
1824 

4. முதலாம் பர்மியப்ேபார் - உடன்படிக்கயின் ெபயர் என்ன ? ஆண்டு? 
யாண்டபூ உடன்படிக்ைக – 1826 
 

5. இந்திய சுேதச அரசர்களிடம் தைலயிடாக் ெகாள்ைகையப் பின்பற்றியவர் யார்? 
வில்லியம் ெபண்டிங் பிரபு 
 

6. இந்திய தைலைம ஆளுநர்களில் தைலச்சிறந்தவர் யார்? 
வில்லியம் ெபண்டிங் பிரபு 
 

7. மாநில ேமல்முைறயீட்டு நீதிமன்றங்கைள கைலத்தவர் யார்? 
வில்லியம் ெபண்டிங் பிரபு 
 

8. குடிைமயியல் வழக்குகளுக்கான ேமல்முைறயீட்டு நீதிமன்றத்தின் ெபயர் என்ன  
சாதர் திவானி அதாலத் (சிவில்) 
 

9. குற்றவியல் வழக்குகளுக்கான ேமல்முைறயீட்டு நீதிமன்றத்தின் ெபயர் என்ன  
சாதர் நிஜாமத் அதாலத் (கிrமினல்) 
 

10. வில்லியம் ெபண்டிங் பிரபு காலத்தில் ேமல்முைறயீட்டு நீதிமன்றம் எங்கு 
நிறுவப்பட்டது? 
அலகாபாத் 
 

11. இந்திய நீதிமன்றங்களில் பயன்பட்டு வந்த பாரசகீ ெமாழிக்குப் பதிலாக வட்டார 
ெமாழிகைளப் புகுத்தியவர் யார்? 
வில்லியம் ெபண்டிங் பிரபு 
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12. சrயான விைடையக் காண்க : 
கூற்று  1 : வில்லியம் ெபண்டிங் பிரபு ஆட்சிக்காலத்தில் தைலைம  

ஆளுநrன் நிர்வாக குழுவில் புதியதாக சட்ட வல்லுநர்  
ஒருவைர நியமனம்  ெசய்தார். 

கூற்று 2   : நிர்வாகக் குழுவில் இடம்ெபற்ற முதல் சட்ட வல்லுநர்  
                       'ெமக்காேலபிரபு" ஆவார். 
 
அ) கூற்று 1 சr கூற்று 2 தவறு 
ஆ)கூற்று 1 தவறு கூற்று 2 சr 
இ) இரண்டும் சr 
ஈ) இரண்டும் தவறு 
 
இ) இரண்டும் சr 
 

13. ராஜப்புத்திரர்களிைடேய காணப்பட்ட சமூகக்ெகாடுைமயின் ெபயெரன்ன ? 
சதி 
 

14. சதி ஒழிப்புச் சட்டதிற்கு உதவியவர் யார்? 
இராஜாராம் ேமாஹன்ராய் 
 

15. சதி ஒழிப்புச் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு எது ? 
1829 
 

16. கத்தியவார் பகுதியில் காணப்பட்ட ெகாடிய பழக்கம் என்ன ? 
ெபண்சிசுக்ெகாைல 
 

17. நரபலியிடுதல் யாrடேய காணப்பட்டது ? 
ஒடிஸா மைலவாழ் இனமக்கள் 
 

18. மத்திய இந்தியாவில் வந்து வந்த ெகாள்ைளயர்களின் ெபயர் என்ன ? 
தக்கர்கள் 
 

19. தக்கர்கைள அடக்க வில்லியம் ெபண்டிங் அைமத்த துைறயின் தைலவர் யார் ? 
ேமஜர் ஸ்lெமன் 
 

20. பட்டயசட்டம் - ஆண்டு ? 
கி.பி.1813 
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21. சrயான விைடயக் காண்க : 

 
கூற்று 1  : கி.பி.1813 பட்டய சட்டத்தின் படி ஆங்கில ெமாழி மூலம்  
                ேமைலநாட்டுகல்விைய வளர்க்கப் பயன்படுத்தப்பட்டது. 
கூற்று 2  : இதன் மூலம் இந்தியாவில் ஆங்கில ெமாழி பயிற்று ெமாழியாக  
                மாறியது. 
 
அ) கூற்று 1 தவறு கூற்று 2 சr 
ஆ)கூற்று 1 சr கூற்று 2 தவறு 
இ) இரண்டும் சr 
ஈ) இரண்டும் தவறு 
 
இ) இரண்டும் சr 
 

22. எல்பின்ஸ்டன் கல்லூr நிறுவப்பட்ட இடம் எது ? 
பம்பாய் 
 

23. வில்லியம் ெபண்டிங் பிரபு காலத்தில் மருத்துவக்கல்லூr அைமக்கப்பட்டஇடம் 
எது? 
கல்கத்தா 
 

24. வங்காள தைலைம ஆளுநர்.............. தைலைம ஆளுநராக ெபாறுப்ேபற்றார். 
இந்தியா 
 

25. கிறிஸ்துவர்களின் நலனுக்காக பிஷப்புகள் நியமனம் ெசய்யப்பட்ட இடங்கள் 
யாைவ ? 
ெசன்ைன,பம்பாய்,கல்கத்தா 
 

26. வில்லியம் ெபண்டிங் பிரபு யாருடன் ஒப்பிடப்படுகிறார் ? 
லார்ட் rப்பன் (rப்பன் புரபு) 
 

27. டல்ெஹௗசி பிரபு இந்தியாவின் தைலைம ஆளுநராக ெபாறுப்ேபற்ற ஆண்டு எது 
? 
கி.பி.1848 
 

28. கூற்று 1: வாrசு இழப்புக்ெகாள்ைகயின் படி , ஆங்கிேலயர்கைளச்  
                 சார்ந்துள்ள இந்திய அரசர்கள் ேநரடியாக ஆண் வாrசு இன்றி  
                 இறந்தால், அவருைடய தத்துப்பிள்ைள ெசாத்துக்களுக்கு மட்டுேம  
                 வாrசாக முடியும். 
கூற்று  2: அப்பகுதி ஆங்கில ேபரரசுடன் இைணக்கப்படும் . 
 
 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/08/tet-study-materials-latest-schedules.html

www.Pa
da

sal
ai.

Net



ேதர்வு நாள் : 25/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

8ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பருவம் 3 

 

அ)கூற்று 1 சr கூற்று 2 தவறு 
ஆ) கூற்று 1 தவறு கூற்று 2 சr 
இ) இரண்டும் சr 
ஈ) இரண்டும் தவறு 
 
 இரண்டும் சr 
 

29. 1857 புரட்சிக்கு முக்கிய காரணமாக அைமந்த ெகாள்ைக எது? 
வாrசு இழப்புக் ெகாள்ைக  
 

30. வாrசு இழப்புக்ெகாள்ைகயின் படி ஆங்கில அரசுடன் இைணத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட 
மாநிலங்கள் யாைவ? 
சதாரா, ெஜய்பூர், சாம்பல்பூர், உதய்பூர், ஜான்சி, நாக்புr 
 

31. இரண்டாம் ஆங்கில சகீ்கியப் ேபார் - ஆண்டு ?  
கி.பி.1848-1849 
 

32. சகீ்கியர்களுக்கு தைலைமேயற்றவர் யார்? 
மூல்ராஜ் 
 

33. இரண்டாம் பர்மியப்ேபார் - ஆண்டு ? 
கி.பி.1852 
 

34. நல்லாட்சியற்ற நாடுகைள இைணத்தல் ெகாள்ைகயின்படி ஆங்கில அரசுடன் 
இைணக்கப்பட்ட மாநிலங்கள் எைவ ? 
அேயாத்தி, தஞ்சாவூர் 
 

35. சகீ்கியப்ேபாrன் மூலம் இைணக்கப்பட்ட பகுதி எது ? 
பஞ்சாப் 
 

36. டல்ெஹௗசி காலத்தில் ேகாைடகால தைலநகராய் விளங்கிய இடம் எது? 
சிம்லா 
 

37. டல்ெஹௗசி காலத்தில் குளிர்கால தைலநகராய் விளங்கிய இடம் எது? 
கல்கத்தா 
 

38. இந்தியாவில் முதன்முதலில் இருப்புபாைதைய அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? 
ஆண்டு? 
டல்ெஹௗசி பிரபு , 1853 
 

39. முதல் இருப்புபாைத எந்த இரு இடங்களுக்கிைடேய அைமக்கப்பட்டது? 
பம்பாய் - தாேன, 1853 
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40. இரண்டாம் இருப்புபாைத எந்த இரு இடங்களுக்கிைடேய அைமக்கப்பட்டது? 
ஆண்டு?  
ெஹௗரா- ராணிகஞ்ச் , 1854 
 

41. மூன்றாம் இருப்புபாைத எந்த இரு இடங்களுக்கிைடேய அைமக்கப்பட்டது? 
ஆண்டு ? 
ெசன்ைன - அரக்ேகாணம் , 1856 
 

42. இருப்புபாைதயின் தந்ைத என அைழக்கப்படுபவர் யார்? 
டல்ெஹௗசி பிரபு 
 

43. அைரயணா (3 ைபசா) அஞ்சல் முைறைய அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? 
டல்ெஹௗசி பிரபு 
 

44. விதைவகள் மறுமணச்சட்டம் - ஆண்டு ? 
கி.பி.1856 
 

45. மதம் மாறினாலும் மூதாைதயர்களின் ெசாத்தில் பங்குண்டு என அறிவித்தவர் 
யார் ? 
டல்ெஹௗசி பிரபு 
 

46. ேபாக்குவரத்து மற்றும் தகவல் ெதாழில்நுட்பம் யாருைடயஆட்சியில் 
வளர்சியைடந்தது ? 
டல்ெஹௗசி பிரபு 
 

47. இராணுவ தைலைமயகத்ைத  கல்கத்தாவிலிருந்து சிம்லாவுக்கு மாற்றியவர் 
யார்? 
டல்ெஹௗசி பிரபு 
 

48. பீரங்கிப் பைடயின் தைலைமயகம் எங்கிருந்து எங்கு மாற்றப்பட்டது? 
கல்கத்தா – மீரட் 
 

49. இந்திய தைலைம ஆளுநர்களுள் மிக இளைமயானவர் யார்? 
டல்ெஹௗசி பிரபு 
 

50. புதிய இந்தியாைவ உருவாக்கியவர் யார்? 
டல்ெஹௗசி பிரபு 
 

51. மாெபரும் புரட்சி  நைடெபற்ற ேபாது தைலைம ஆளுநராக இருந்தவர் யார்? 
கானிங் பிரபு 
 

52. மாெபரும் புரட்சிைய ஆங்கிேலய  வரலாற்று அறிஞர்கள் எவ்வாறு அைழத்தனர்? 
சிப்பாய் கலகம் 
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53. மாெபரும் புரட்சி  இந்திய வரலாற்று அறிஞர்கள் எவ்வாறு அைழக்கின்றனர்? 
முதல் இந்திய சுதந்திரப்ேபார் 
 

54. துைணப்பைடத்திட்டம் யாருைடய ஆட்சியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ? 
ெவல்ேலஸ்லி பிரபு 
 

55. ெபாதுப்பணி பைடச்சட்டம் - ஆண்டு? 
1856 
 

56. ெகாழுப்பு தடவிய ேதாட்டாக்கைள ெதாட மறுத்தவர் யார் ? அவர் எந்த பிrைவ     
ேசர்ந்தவர் ?  

மங்கள் பாண்ேட, பாரக்பூர் 34வது பிrவு காலாட்பைட வரீர் 

57. பராக்பூர் எங்குள்ளது ? 
வங்காளம் 
 

58. மங்கள் பாண்ேட தூக்கிலிடப்பட்ட நாள் எது ?  
ஏப்ரல் - 8 – 1857 
 

59. முதல் புரட்சி எங்கு எப்ேபாது ெதாடங்கியது ? 
மீரட் , ேம - 9 -1847 
 

60. புரட்சியின் ேபாது ெடல்லி மன்னராக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டவர் யார் ? 
முகலாய மன்னர் இரண்டாம் பகதுர்ஷா 
 

61. ெடல்லிைய ைகப்பற்ற உருவாக்கப்பட்ட ஆங்கிேலயபைடயின் தைலவர் யார்? 
சர் ஜான் நிக்கல்சன் 
 

62. பகதூர்ஷா சிைறைவக்கப்பட்ட இடம் எது ? 
ரங்கூன் 
 

63. முகலாய சாம்ராஜ்யம் முடிவுக்கு வந்தஆண்டு ?  
1862 
 

64. கான்பூர் புரட்சிக்கு தைலைமேயற்றவர் யார் ?  
நானா சாகிப் 
 

65. பீஷ்வா இரண்டம் பாஜிராவின் வளர்ப்பு மகன் யார் ?  
நானா சாகிப் 
 

66. கான்பூைர ைகப்பற்ற உருவாக்கப்பட்ட ஆங்கிேலயபைடயின் தைலவர்கள்யார்? 
கர்னல் ஹாவ்லாக், கர்னல் ஓெநயில் 
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67. கான்பூர் ைகப்பற்றப்பட்ட நாள் ? 
ஜூைல 17, 1857 
 

68. அேயாத்தி நவாபின் ெபயர் என்ன ? 
வாஜித் அலி 
 

69. லக்ேனா புரட்சிைய தைலைமேயற்று நடத்தியவர் யார் ? 
ேபகம் ஹஷரத்மஹால் 
 

70. புரட்சியின் ேபாது அேயாத்தி நவாபாக அறிவிக்கப்பட்டவர் யார் ? 
பிர்ஜிஸ் காதர் 
 

71. லக்ேனாைவ ைகப்பற்ற உருவாக்கப்பட்ட ஆங்கிேலயபைடயின் தைலவர்யார்? 
ஆட்ராம், ஹாவ்லாக் 
 

72. லக்ேனா புரட்சியாளர்களால் ெகால்லப்பட்டவர் யார் ? 
சர்.ெஹன்றிலாரன்ஸ் 
 

73. மத்திய இந்தியாவில் புரட்சிைய தைலைமேயற்று நடத்தியவர்கள் யார் ? 
தந்தியா ேதாப், லக்ஷ்மிபாய் 
 

74. ஜான்சிைய ைகப்பற்ற உருவாக்கப்பட்ட ஆங்கிேலயபைடயின் தைலவர் யார்? 
சர் ஹக்ேராஸ் 
 

75. விக்ேடாrயா மகாராணியின் ேபரறிக்ைக ெவளியிடப்பட்ட நாள் ? 
நவம்பர் - 1 – 1858 
 

76. புரட்சிக்குப் பின் இந்திய தைலைம ஆளுநர் எவ்வாறு அைழக்கப்பட்டார் ? 
இந்திய அரச பிரதிநிதி  
 

77. விக்ேடாrயா மகாராணியின் ேபரறிக்ைக  எங்கு ெவளியிடப்பட்டது ? 
அலகாபாத் ேபரைவ 
 

78. இந்தியாவின் கைடசி தைலைம ஆளுநர் யார் ? 
கானிங் பிரபு 
 

79. முதல் அரச பிரதிநிதி யார் ? 
கானிங் பிரபு 
 

80. விக்ேடாrயா மகாராணியின் ேபரறிக்ைக  யாரால் வாசிக்கப்பட்டது ? 
கானிங் பிரபு 
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81. புரட்சிக்குப்பின் யாrன் ெபயரால் இந்தியா ஆளப்பட்டது ? 
விக்ேடாrயா மஹாராணி 
 

82. புரட்சிக்குப்பின் இந்தியாவின் ஆட்சிப்ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாண்டவர் யார் ? 
இங்கிலாந்து அரசி 
 

83. இந்திய கவுன்சில் சைபயின் உள்ள உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக என்ன ?  
இந்திய ெசயலாளர் + 15 ேபர் ெகாண்ட குழு 
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1. "நாயக்" என்ற ெசால்லின் ெபாருள் என்ன ? 

தைலவர் / தளபதி 
 

2. நாயக்கர்கள் தங்கைள .... எனக் கருதிக்ெகாண்டனர். 
அரசவழித்ேதான்றல் 
 

3. நாயக்கர்களின் தைலநகரங்களாக அைமந்த இடங்கள் எது? 
மதுைர, தஞ்சாவூர், ெசஞ்சி 
 

4. விஜயநகர ேபரரசின் கீழ் ெதற்கு மண்டலமாக விளங்கிய இடம் எது? 
மதுைர 
 

5. மதுைரயின் பிரதிநிதியாக விஸ்வநாத நாயக்கர் ேதர்வு ெசய்யப்பட்ட 
ஆண்டு எது ? 
கி.பி.1529 
 

6. மதுைரயின் முதல் பிரதிநிதி யார் ? 
விஸ்வநாத நாயக்கர் 
 

7. கிருஷ்ண ேதவராயrன் ெநருங்கிய தளபதி யார்? 
விஸ்வநாத நாயக்கர் 
 

8. "பாைளயக்காரர் முைற" என்ற புதிய நிர்வாக முைறைய 
அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? 
விஸ்வநாத நாயக்கர் 
 

9. நாயக்கர்கள் காலத்தில் மக்கள் ெசலுத்திய முக்கிய வrயின் ெபயர் என்ன  
காவல்பிச்ைச 
 

10. திருமைல நாயக்கருக்கு முன் .... அரசர்களும், அவருக்கும் பின் .... 
ரசர்களும் ஆண்டனர்.  
6,6 
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11. திருமைல நாயக்கர் ேதாற்கடித்த திருவாங்கூர் மன்னனின் ெபயர் என்ன ? 
உன்னி ேகரள வர்மன் 
 

12. தமிழகத்தில் முஸ்lம்களின் பைடெயடுப்பிற்கு முக்கிய காரணமாக 
அைமந்தவர் யார்? 
திருமைல நாயக்கர் 
 

13. .மூக்கறுப்பு ேபார் யாருைடய ஆட்சிகாலத்தில் நைடெபற்றது ? 
திருமைல நாயக்கர் 
 

14. தைலநகைர திருச்சியிலிருந்து மதுைரக்கு மாற்றியவர் யார் ? 
திருமைல நாயக்கர் 
 

15. திருமைல நாயக்கர் காலத்தில் வாழ்ந்த சமஸ்கிருத ேமைத யார்? 
நீலகண்ட தகீ்ஷிதர் 
 

16. இராணி மங்கம்மாளின் கணவர் ெபயர் என்ன ? 
ெசாக்கநாத நாயக்கர் 
 

17. இராணி மங்கம்மாளின் ேபரன் ெபயர் என்ன ? 
விஜயரங்க ெசாக்கநாதர் 
 

18. இராணி மங்கம்மாள் யாருக்கு பாதுகாவலராக (பகர ஆளுநராக )ஆட்சி 
ெபாறுப்ேபற்றார்? 
விஜயரங்க ெசாக்கநாதர் 
 

19. இராணி மங்கம்மாளின் ெபருைமைய பைறசாற்றும் கால்வாயின் ெபயர் 
என்ன ? 
உய்யெகாண்டான் கால்வாய் 
 

20. விஜயரங்க நாயக்கrன் மைனவி ெபயர் என்ன ? 
மீனாட்சி 
 

21. மீனாட்சியின் வளர்ப்புமகனின் ெபயர் என்ன ? 
விஜயகுமார நாயக்கர் 
 

22. மதுைர நாயக்கர்களின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்த ஆண்டு எது ? 
கி.பி.1736 
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23. தஞ்சாவூர் ெபாறுப்பாளராக ெசயல்பட்டவர் யார்? 
திம்மப்ப நாயக்கர் 
 

24. ேசவப்ப நாயக்கrன் தந்ைத ெபயர் என்ன ? 
திம்மப்ப நாயக்கர் 
 

25. "ேசவப்பேனr"  என அைழக்கப்படும் ஏr எது? 
சிவகங்கா ஏr 
 

26. அச்சுதப்ப நாயக்கrன் தந்ைத ெபயர் என்ன ? 
ேசவப்ப நாயக்கர் 
 

27. ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதருக்கு ைவர சிம்மாசனம் வழங்கியவர் யார் ? 
அச்சுதப்ப நாயக்கர் 
 

28. அச்சுதப்ப நாயக்கrன் இைளய மகனின் ெபயர் என்ன ? 
இரகுநாத நாயக்கர் 
 

29. ருக்மணி பrநயம், பாrஜாதம், புஷ்பகர்ணம், இராமாயணம் ேபான்ற 
நூல்கைள ெதலுங்கில் எழுதியவர் யார்? 
அச்சுதப்ப நாயக்கர். 
 

30. விஜய ராகவ நாயக்கrன் தந்ைத ெபயர் என்ன ? 
அச்சுதப்ப நாயக்கர் 
 

31. தஞ்ைச நாயக்கர்களின் கைடசி அரசர் யார்? 
விஜயராகவ நாயக்கர் 
 

32. தஞ்ைச நாயக்கர்களின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்த ஆண்டு எது ? 
கி.பி.1673 
 

33. பாலாற்றிற்கும் ெகாள்ளிடத்திற்கும் இைடப்பட்ட அரசின் ெபயர் என்ன ? 
ெசஞ்சி 
 

34. விஜயநகர அரச குடும்பத்தின் உறவினர்கள் யார்? 
ெசஞ்சி நாயக்கர்கள் 
 

35. ெசஞ்சி நாயக்கர்களின் பூர்வகீம் எது ? 
மணிநாகபுரம் 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/08/tet-study-materials-latest-schedules.html

www.Pa
da

sal
ai.

Net



ேதர்வு நாள் : 29/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

சமூக அறிவியல் 8ம் வகுப்பு 3ம் பருவம் 

 

  
36. ெசஞ்சியின் ஆட்சி ெபாறுப்பாளர் யார்? 

ைவயப்ப நாயக்கர் 
 

37. ைவயப்ப நாயக்கருக்குப்பின் ெசஞ்சியின் ஆட்சியாளர் யார்? 
இரண்டாம் கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் 
 

38. ெசன்ைன சாகரம் ஏrைய ெவட்டுவித்து  விவசாயத்ைத வளரச்ெசய்தவர் 
யார்? 
இரண்டாம் கிருஷ்ணப்பrன் தளபதி ேவங்கடா 
 

39. பீஜப்பூர் சுல்தான் ெசஞ்சிைய ைகப்பற்ற யாருைடய தைலைமயின் கீழ் 
பைடைய அனுப்பினார்? ஆண்டு 
மீர்சும்லா , கி.பி.1648 
 

40. மீர்சும்லாவினால் ெசஞ்சியின் ெபாறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்? 
நாசரீ்கான் 
 

41. சத்ரபதி சிவாஜி ெசஞ்சிைய கப்பற்றிய ஆண்டு எது ?  
கி.பி.1678 
 

42. சிவாஜியின் பைடெயடுப்பிற்குப்பின் யாருைடய கட்டுப்பாட்டில் ெசஞ்சி 
இருந்தது ? 
இராஜபுத்திர பைடதளபதி ெசாரூப்சிங். 
 

43. இராஜா ேதசிங்கு ஆட்சிப்ெபாறுப்ைப ஏற்ற பகுதி எது  ? 
ெசஞ்சி 
 

44. இராணிப்ேபட்ைட யாருைடய நிைனவால் ஏற்படுத்தப்பட்டது ? 
இராஜா ேதசிங்கு மைனவியின் நிைனவால் 
 

45. நாயக்கர்களின் முக்கிய வருவாய் எது ? 
நிலவr 
 

46. திருமைல நாயக்கர் மகால் எந்த கட்டிட பாணியில் அைமந்துள்ளது ? 
திராவிட, இசுலாமிய, ஐேராப்பியக் கைலபாணி 
 

47. தஞ்ைச சிவகங்ைக ேகாட்ைட யாரால் கட்டப்பட்டது ? 
ேசவப்ப நாயக்கர் 
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ேதர்வு நாள் : 29/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

சமூக அறிவியல் 8ம் வகுப்பு 3ம் பருவம் 

 

 
48. சிதம்பர புராணம் எழுதியவர் யார்? 

திருமைல நாயக்கர் 
 

49. சிதம்பர பாட்டியல் எழுதியவர் யார்? 
பரஞ்ேசாதி 
 

50. இருசமய விளக்கம் இயற்றியவர் யார்? 
ஹrதாசர் 
 

51. சறீாபுராணத்தின் ஆசிrயர் ெபயர் என்ன ? 
உமறுப்புலவர் 
 

52. ெமய்ஞான விளக்கம் எழுதியவர் யார்? 
திருேவங்கடம் 
 

53. கந்தர் கலிெவண்பா எழுதியவர் யார்? 
குமரகுருபரர் 
 

54. பீஜப்பூர் சுல்தான் தஞ்ைசைய ைகப்பற்ற யாருைடய தைலைமயின் கீழ் 
பைடகைள அனுப்பினார் ? 
ெவங்ேகாஜி 
 

55. எக்ேகாஜி எனப்பட்டவர் யார்? 
ெவங்ேகாஜி 
 

56. ெவங்ேகாஜியின் ெபற்ேறார் ெபயர் என்ன ? 
ஷாஜி பான்ஸ்ேல, துக்காபாய் 
 

57. சிவாஜியால் ெகாள்ளிடத்தின் பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்படவர் யார்? 
சந்தாஜி 
 

58. இரண்டான் ஷாஜியின் தந்ைத ெபயர் என்ன ? 
ெவங்ேகாஜி 
 

59. இரண்டாம் ஷாஜிக்குப்பின் ஆட்சி ெபாறுப்ைப ஏற்றவர்கள் யார்? 
முதலாம் சரேபாஜி, துக்காஜி 
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ேதர்வு நாள் : 29/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

சமூக அறிவியல் 8ம் வகுப்பு 3ம் பருவம் 

 

60. துக்காஜிக்குப்பின் (பிரதாப் சிங்) கர்நாடக நவாபின் உதவியுடன் ஆட்சிைய 
ைகப்பற்றியவர் யார்? 
பிரதாப்சிங் 
 

61. துல்ஜாஜி தஞ்ைசயில் ஆட்சிைய ைகப்பற்றிய ஆண்டு எது ? 
1763 
 

62. துல்ஜாஜியின் தத்துப்பிள்ைள யார்? ஆட்சிப்ெபாறுப்ைப ஏற்ற ஆண்டு? 
இரண்டாம் சரேபாஜி , 1787 
 

63. நாடு இழக்கும் ெகாள்ைகயின்படி தஞ்சாவூர் ஆங்கிேலய அரசின் கீழ் 
வந்த ஆண்டு எது ? 
1856 
 

64. தஞ்ைசயில் வாழ்ந்த சம்ஸ்கிருத ேமைதகள் யார்? 
ராமபத்ர தகீ்ஷிதர், பாஸ்கர தகீ்ஷிதர். 
 

65. ஆந்திர காளிதாசர் எனப்பட்டவர் யார்? 
அளூrக் குப்பனா. 
 

66. ஆந்திர காளிதாசைர ஆதrத்தவர் யார்? 
துல்ஜாஜி 
 

67. சரஸ்வதி மஹாைலக்கட்டியவர் யார்? 
இரண்டாம் சரேபாஜி 
 

68. ெதன்னிந்தியாவின் மிகப்ெபrய நூலகம் எது ? 
சரஸ்வதி மஹால் 
 

69. பாைளயக்காரர் புரட்சி - ஆண்டு ? 
1799 
 

70. கட்டெபாம்மனின் முன்ேனார்கள் எந்த மாநிலத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் ? 
ஆந்திரா 
 

71. வரீபாண்டிய கட்ட ெபாம்மனின் தந்ைத ெபயர் என்ன ? 
ெஜகவரீபாண்டிய கட்டெபாம்மன் 
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ேதர்வு நாள் : 29/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

சமூக அறிவியல் 8ம் வகுப்பு 3ம் பருவம் 

 

72. கட்டெபாம்மன் தூக்கிலிடப்பட்ட நாள் எது ? 
அக்ேடாபர் 16, 1799 
 

73. மருது பாண்டியர் யாrடம் ராணுவ வரீராய் இருந்தார்? 
சிவகங்ைக மன்னர் - முத்துவடுக ேதவர் 
 

74. ெதன்னிந்திய புரட்சியின் கதாநாயகர் யார்? 
மருது பாண்டியர் 
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ேதர்வு நாள் : 16/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

சமூக அறிவியல் 8ம் வகுப்பு- 1 பருவம் புவியியல்- 2,3,4 வது பாடம் 

 

 

சமூக அறிவியல் எட்டாம் வகுப்பு- முதல் பருவம் புவியியல்- 2,3,4 வது பாடம் 

1. இயற்ைக வள ஆதாரங்ேளாடு ேநடிைடயாக இைணந்து ெசயல்படுபவர் ..... 
நிைலத் ெதாழிலாளர்கள். 
முதல் நிைல ெதாழில்கள் 
 

2. ெபாருத்துக : 
முதல் நிைலத்ெதாழில்  -  கனிமங்கைள ெவட்டிெயடுத்தல் 
இரண்டாம் நிைலத்ெதாழில் - மூலப்ெபாருள்களில் இருந்து முடிவுற்ற  
                                   ெபாருட்களாய் மாற்றுதல் 
மூன்றாம் நிைலத்ெதாழில்  - ெதாழில்நுட்பம், வங்கி 
நான்காம் நிைலத்ெதாழில்  - கல்வி, நீதி,மருத்துவம் ஆராய்ச்சி மற்றும்  
                                வளர்ச்சி 
ஐந்தாம் நிைலத்ெதாழில்    - ஆேலாசைன மற்றும் திட்டம் வகுத்தல். 
 

3. புஷ்ெமன் இனத்தவர் எங்கு வாழ்கின்றனர் ? 
ஆப்rக்கா 
 

4. அந்தமான் நிேகாபாrன் பழம்ெபரும் மக்கள் யாவர்? 
ஜார்வாஸ், ஓஞ்சஸ் 
 

5. ேவட்ைடயாடுதைல முக்கிய ெதாழிலாக ெகாண்ட ஆப்rக்க மக்கள் யார்? 
பிக்ெமன் 
 

6. எஸ்கிேமாஸ் வாழும் பகுதி எது? 
கனடா 
 

7. அேமசான் வடிநிைல பகுதியில் வாழும் மக்கள் யார்? 
அெமrண்டியன் 
 

8. இந்தியாவின் ராஜஸ்தான் பகுதியில் வாழும் நாேடாடி இனத்தவrன் 
ெபயர் என்ன ? இவர்களின் ெதாழில் என்ன ? 
ரபாr – ஒட்டகம் 
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ேதர்வு நாள் : 16/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

சமூக அறிவியல் 8ம் வகுப்பு- 1 பருவம் புவியியல்- 2,3,4 வது பாடம் 

 

 
9. கம்ேபாடியாவின் உள்ள உலகின் மிகப்ெபrய உள்நாட்டு ஏrயின் ெபயர்  

என்ன ? 
ேடான்ேல சாப் 
 

10. ெகாள்ைளத்ெதாழில் என அைழக்கப்படும் ெதாழில் ெபயர் என்ன ? 
சுரங்கத்ெதாழில் 
 

11. சுண்ணாம்புக்கல் எவ்வைக கனிமம்? 
உேலாகமற்ற கனிமம் 
 

12. அலுமினியம் எவ்வைக கனிமம் ? 
உேலாக கனிமம் 
 

13. யுேரனியம் எவ்வைக கனிமம் ? 
எrெபாருள் கனிமம் 
 

14. புவியின் ேமற்பரப்பில் ெவட்டி எடுக்கப்படும் முைற.... வைகப்படும் 
3 
 

15. சுண்ணாம்புக்கல் எம்முைறயில் எடுக்கப்படுகிறது ? 
புவியின் ேமற்பரப்பில் இருந்து 
 

16. ேமக்னைடட் எந்த உேலாகத்தின் தாது ஆகும் ? 
இரும்பு 
 

17. அலுமினியத்தின் தாது ெபயர் என்ன ? 
பாக்ைஸட் 
 

18. தகரத்தின் தாது ெபயர் என்ன ? 
ேகசிடைரட் 
 

19. அலுமினியம் எம்முைறயில் எடுக்கப்படுகிறது? 
திறந்த ெவளிச்சுரங்கம் 
 

20. தகரம் எம்முைறயில் எடுக்கப்படுகிறது ? 
வண்டல் பிrத்தல் 
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ேதர்வு நாள் : 16/03/2017        கலாமின் விைதகள் வாட்சப் குழு 

 

சமூக அறிவியல் 8ம் வகுப்பு- 1 பருவம் புவியியல்- 2,3,4 வது பாடம் 

 

21. தங்கத்தின் தூய்ைமைய குறிக்கும் ெசால் ? 
காரட் 
 

22. தங்கம் எவ்வறு எடுக்கப்படுகிறது? 
வண்டல் பிrத்தல் 
 

23. மாணிக்கம், ைவரம் ேபான்றைவ.... கனிம வைகையச்ேசர்ந்தைவ. 
உேலாகமற்ற கனிமவைக 
 

24. கந்தகம் எம்முைறயில் ெவட்டி எடுக்கப்படுகிறது ? 
நிலத்தடி சுரங்க முைற 
 

25. கந்தகத்தின் நிறம் என்ன ? 
ெவளிர் மஞ்சள் 
 

26. ைமக்கா வின் நிறம் என்ன ? 
கருப்பு  
 

27. எளிதில் தபீ்பிடிக்கா ெபாருள்கைள உருவாக்கப் பயன்படும் கனிமம் எது ?  
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்                                   
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