
                                         மாதிரி வினாத்தாள் – 1 (பருவம் மூன்று) - 2019 

காலம் : 2 மணி                    சமூக அறிவியல்                           மதிப்பபண்: 60 

வகுப்பு : 9                         பதாகுதத்றி மதிப்பீடு 

I .சரியான விடைடயத் ததரந்்பதடுக்கவும்.                                                                                   

7X1=7 

1) அபமரிக்காவில் ஏற்படுதத்ப்பை்ை முதல் ஆங்கிதலய காலனி -------- ஆகும். 

அ) நியூயாரக்்     ஆ) பில்பைல்பியா  இ) தேம்ஸ்ைவுன்  ஈ) 

ஆம்ஸ்பைரை்ாம் 

2) பிரான்சில் அரச சரவ்ாதிகாரத்தின் சின்னமாக------- இருந்தது 

 அ) பவரத்ச மாளிடக         ஆ) பாஸ்டில் சிடற        இ) பாரிஸ் கம்யூன்        ஈ) 

ஸ்தைை்ஸ் பேனரல் 

3) காண்டீ நூடல எழுதுயவர ் 

  அ)  வால்தைர ்    ஆ) ரூதசா        இ) மாண்பைஸ்கியூ   ஈ) 

ைாண்ைன் 

4)மக்கள்பதாடக பற்றி புள்ளியியல் விவரக் கல்வி ------ ஆகும். 

அ) மக்கள்பதாடகயியல் ஆ) புறவடிவடமப்பியல் இ) பசால்பிறப்பியல்        ஈ) 

நிலநடுக்கவடரவியல் 

5)வளிமண்ைலத்திலுள்ள பசுடமக் குடில் வாயுக்களால் படிப்படியாக 

அதிகரிக்கும் புவி பவப்பத்டத -------என்கிதறாம். 

அ) அமிழமடழ                 ஆ) பவப்ப மாசுறுதல்            இ) புவி பவப்பமாதல்                   ஈ) 

காடுகடள அழித்தல் 

6) பயிர ்பசய்யப்படும் பரப்பளவில் பாசன வசதி பபற்ற நிலத்தின் பரப்பளவு 

அ) 27%                 ஆ)57%                                              இ)28%                                                          

ஈ) 49% 

7) தமிழகத்தில் வைகிழக்குப் பருவமடழ பபாழியும் மாதங்கள் 

அ) ஆகஸ்டு- அக்தைாபர ்ஆ) பசப்ைம்பர-் நவம்பர ்இ)அக்தைாபர-் டிசம்பர ்        ஈ) 

நவம்பர-் ேனவரி 

II தகாடிை்ை இைத்டத நிரப்புக                                                               6X1=6 

8)பங்கர ்குன்றுப் தபார ்நடைபபற்ற ஆண்டு------ 
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9) சுதந்திரத்திற்கும் பகுத்தறிவிற்கும் பபரும்விழா நைத்திய -------- கில்லை்டினால் 

பகால்லப்பை்ைார ்

10)ஒவ்தவார ்ஆண்டும் உலக மக்கள் பதாடக தினம் ---------- நாள் 

கடைபிடிக்கப்படுகிறது 

11)வாழும் உயிரினங்களின் வளரச்ச்ி மற்றும் முன்தனற்றத்டதப் 

பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் மற்றும் அடனத் பவளிப்புறச ்பசல்வாக்குகடள-------

-- என்கிதறாம். 

12)பாரளுமன்ற ஆைச்ி முடற ----------- என்றும் அடழக்கப்படுகிறது- 

13) தமிழ்ழ் மக்களில் பபரும்பான்டமயினர ்-------- பதாழிடலதய 

சாரந்்திருக்கின்றனர.் 

III) 14) பபாருதத்ுக: 

                                                                       5X1=5 

அ) ஏழாண்டுப்தபார ் -பிரான்சின் நிதி அடமசச்ர ்

ஆ) ைரக்ாை்         - இங்கிலாந்து மற்றும் பிரான்சு 

இ) இயற்டகப்தபரிைர ்–ஒலிமாசுபடுதல் 

ஈ) ஒலிபபருக்கி      -தள்ளுகாரணி 

உ)குடியுரிடம        - வாழ்வதற்கான உரிடம 

 

IV) இரண்டு மதிப்பபண் வினா (வரலாறு)                                              2x2=4 

15) குதவக்கர ்பற்றி நீவிர ்அறிவபதன்ன? 

16) பியூரிை்ைானியர ்என்தபார ்யார ்? அவரக்ள் இங்கிலாந்டத விை்டு ஏன் 

பவளிதயறினர?் 

17) பாஸ்டில் சிடறசச்ாடல தகரப்்பிற்கான பின்னணி என்ன?  

  இரண்டு மதிப்பபண் வினா (புவியியல்)                                              3x2=6 

18)மக்கள் அைத்தி என்றால் என்ன ? 

19) பகாள்டள தநாய் என்றால் என்ன ? 

20) பசுடமகுடில் விடளவு என்றால் என்ன?  
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21) பாக் வடளகுைாடவ உள்ளூர ்மக்களும்,அரசாங்கமும் மீை்பைடுத்த 

வழிமுடறகளில் இரண்டைஎழுதுக 

இரண்டு மதிப்பபண் வினா (குடிடமயியல்)                                           1x2=2 

22)தநபாள மக்களாை்சி முடற – விளக்குக  

23) அரசடமப்பின் வடககடளப் பை்டியலிடுக 

இரண்டு மதிப்பபண் வினா (பபாருளியல்)   

24) பயிரக்ள் பயிரிைப்படும் பரப்பளவு மாறுவதற்கான காரணிகள் யாடவ? 

25) பயிரக்ளின் விடளசச்ல் எதடனச ்சாரந்்து இருக்கிறது? 

V) தடலப்பு வினா                                                                   1x4=4 

26) ைவுன்பசஷண்ை் சை்ைம் 

அ) இசச்ை்ைத்டத அறிமுகப்படுத்தியவர ்யார?் 

ஆ) எந்த ஆண்டு இசச்ை்ைம் பகாண்டுவரப்பை்ைது 

இ) குடிதயற்ற மக்கள் இசச்ை்ைத்டத ஏன் எதிரத்்தனர?் 

ஈ) பாஸ்ைன் வணிகரக்ள் ஆங்கிதலய பபாருைக்டள ஏன் எதிரத்த்னர?் 

VI)தவறுபடுத்துக:                                                                   2x2=4 

27)பிறப்பு வீதம்- இறப்பு வீதம் 

28) குடிதயற்றம் – குடியிறக்கம் 

29) தள்ளு காரணி – ஈரப்்புக் காரணி 

30) நீர ்மாசடைதல் – ஒளி மாசடைதல்  

VII) காரணம் கூறுக:                                                                1x2=2 

31) காடுகடள மீை்பைடுததல் உலகம் முழுவதும் ஊக்கப்படுத்தப்படுகிறது 

32) அமில மடழ சுற்றுசச்ூழ்டல அழிக்கிறது 

VIII) பபருவினா                                                                            2x5=10 

33) ’பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் வரி விதிப்பு இல்டல ‘ இக்கூற்று அபமரிக்க 

சுதந்திரப்தபாருக்கு எவ்வாறு வழிவகுதத்து என்படத விளக்குக. 

34) மக்கள் பதாடக பரவடலப் பாதிக்கும் காரணிகள் யாடவ? 
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35)ஒற்டறயாை்சி முடறயின் நிடறகடள விவரி. 

36)தவளண்டமக்கு நிலத்தடி நீடரப் பயன்படுதத்ுவதால் ஏற்படும் விடளவுகள் 

யாடவ ? 

IX) பகாடுக்கப்பை்டுள்ள உலக வடரபைதில்  5 இைங்கடள மை்டும் குறிக்கவும்                

5x1=5 

பைன்மாரக்் 2) ஹாவாங்தகா 3) பல்தகரியா 4) பிரான்ஸ் 5) பாக் நீர ்சந்தி 6) பசிபிக் 

பபருங்கைல் 

X) பகாடுக்கப்பை்டுள்ள தமிழ்நாடு வடரபைதில்  5 இைங்கடள மை்டும் குறிக்கவும்             

5x1=5 

1)பபரு நகரம்( ஒன்று) 2) மன்னார ்வடளகுைா 3) கன்னியாகுமரி 4) தசாழ மண்ைல 

கைற்கடர 5) தகாடவ 6)நீலகிரி      

        ------------------------------------  

பச.பபரியசாமி (ப.ஆ) சமூக அறிவியல், அரசு உயரந்ிடலப்பள்ளி 

பகா.ஒை்ைப்பை்டி,கரூர-் 639120           
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