
தர்வு ாள் : 28/10/2017     கனாின் ிதகள் ாட்சப் குழு 

 

8ம் குப்பு சமூக அநிில் 
கனாின் ிதகள் முகநூல் குழு :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

 

8ம் குப்பு சமூக அநிில் 
1. புலிக்க ோள் எத்தணை கூறு ரோல் உருலோ ிமள்ரது ? 

3 
 

2. க் ரோல் பன்படுத்த முடிோத சூறயில் உள்ர  லர ஆதோங் ள் .....  என 

அணறக் ப்படு ின்மன. 

இயோற்மல் லரஆதோங் ள் 

 

3. னிதர் ரோல் பன்படுத்தப்படும் லரஆதோங் ள் ........... என்று  

அணறக் ப்படு ின்மன. 

லரர்ச்சிமற்ம லரஆதோங் ள் 

 

4. உகயோ க் னிங் ள் என்பது .........அடங் ி மூயப்பபோருட் ள் ஆகும். 

உகயோ த் தோதுக் ள் 

 

5. புணத எரிபபோருள்  என அணறக் ப்படுலது எது? 

நியக் ரி 

 

6. திழ்நோட்டில் அதி ோ  நியக் ரி பலட்டி எடுக் ப்படும் இடம் எது ?  அதன் 

லண  ? 

பநய்கலயி - பழுப்பு ியக் ரி (யிக்ணனட்) 

 

7. ஆசிோலின் முக் ி நியக் ரி லல் எங்குள்ரது ? 

சனீோ ற்றும் இந்திோ 

 

8. எண்பைய்  ோைப்படும் அடுக்கு ள் ? அணல எங்கு அணந்துள்ரது ? 

கசற்றுண்படிவு ள், பன் ரி ல், ைற்போணம...  டலுக் டிில்  

 ோைப்படும். 

 

9. இந்திோலில் முக் ி எண்பைய் லல் ள் எங்கு  ோைப்பட்டு ின்மது  

அஸ்ஸோம் 

 

10. இந்திோலின் ி ப்பபரி எண்பைய் லல் எங்குள்ரது ? 

மும்ணப ணை 
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11. திழ்நோட்டில் எப்பகுதிில் எண்பைய் லல் ள்  ோைப்படு ின்மது? 

 ோலிரி படல்டோ 

 

12. திழ்நோடு ற்றும் க ரோ  டற் ண ைற்பப்பு ரில்  ோைப்படும்   

அனுசக்தி  னித்தின் பபர் என்ன ? 

இல்ணனட் 
 

13. உய ிகயக அதி  அரவு அணுசக்தி உற்பத்தி பசய்மம் நோடு எது? 

அபரிக்  ஐக் ி நோடு (30%) 

 

14. உய ிகயக ி ப்பபரி நீர் ின்சக்தி நிணயம் அணந்துள்ர நோடு  எது? 

சனீோ 

 

15. முப்பள்ரத்தோக்கு அணை அணந்துள்ர ஆற்மின் பபர் என்ன ? 

சிோங்டி 

 

16. இந்திோலின் ி ப்பபரி நீர் ின்சக்தி நிணயம் அணந்துள்ர  அணைின் 

பபர் என்ன? 

பக்ோங் ல் 

 

17. உய ிகயக அதி  அரவு சூரி ஆற்மணய உற்பத்தி பசய்மம் நோடு எது  

பெர்னி 
 

18. உய ிகயக அதி  அரவு  ோற்று ஆற்மணய உற்பத்தி பசய்மம்  ண்டம்  எது ? 

ஐகோப்போ 

 

19. இந்திோலில்  ோற்று உற்பத்தி பசய்ப்படும் இடங் ள் எது ? 

ைோோஷ்ட்ோ, திழ்நோடு 

 

20. உய ின் ி ப்பபரி  ோற்மோணய நிறுலனம் உள்ர இடம் எது ? 

ஆல்லோய்போறி (திழ்நோடு) 

 

21. உிரி எரிபபோருள் எடுக் ப்படும் தோலங் ள் எது ? 

 ரும்பு , ஆைக்கு 
 

22. தன இணங்கபின் அருங்காட்சிகம் து? 

இந்ிா 
 

23. கனாச்சாம் ன்தது ..... 

தண்தட்ட சமுாத்ின் வபிப்தாடு. 
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24. இந்ிாில் ததசப்தடும் வாிகபின் ண்ிக்தக ன்ண? 

845 

 

25. அசினதப்பு சட்டத்ில் அங்கீகரிக்கப்தட்ட இந்ி வாிகபின் 

ண்ிக்தக ன்ண? 

22 

 

26. இந்ிாின் அலுல் வாி து? 

தாகரி டிினாண இந்ி வாி 
 

27. இந்ிாின் அலுனக இதப்பு வாி து? 

ஆங்கினம் 
 

28. இந்ிாத திநப்திடாகக் வகாண்ட இதசதாிகள் த? 

கர்ாடகம், இந்துஸ்ாணி 
 

29. தசி எருதப்தாட்டு ிணம் 

ம்தர் -19 

 

30. இந்ிாில் வாி அடிததடினாண ாினங்கள் திரிக்கப்தட்ட ஆண்டு ? 

1956 

 

31. தல்கதனக்கக ாணிக் குழு ாய் வாிக் கல்ி மூனம் கல்ி கற்தது 

ழுத்நிவு அபிதண உர்த்தும் ணக் கூநி ஆண்டு ? 

1948- 1949 

 

32. கல்ிக் வகாள்தக ாடு முழுதும் எதம் அிரிாண கல்ி முதநத 

அநிமுகம் வசய் ஆண்டு ? 

1968 (10+2+3) 

 

33. தசிக் கல்ி வகாள்தக ஆம்தக் கல்ித கட்டாாக்கி ஆண்டு ? 

1986 

 

34. கரும்தனதக ிட்டம் - ஆண்டு ? 

1992 
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35. ததாசிரிர் தத அநிமுகம் வசய் ிட்டம் - ஆண்டு ? 

குதநந் தட்ச கற்நல் அபவு (MLL), 1991 (ஆம்தப் தள்பிக் கல்ி பர்ச்சி  
அதடந்து ) 

 

36. ிகத்ில் ழுத்நிவு ....? 

80.733% (2011 கக்வகடுப்தின்தடி) 

   
37. ழுத்நிவு வதற்ந ஆண்கள் ற்றும் வதண்கள் ? 

ஆண்கள்  :  86.81% (2011 கக்வகடுப்தின்தடி) 

வதண்கள்  :  73.86% (2011 கக்வகடுப்தின்தடி) 

 

38. தன்ணாட்டு ழுத்நிவு ருடம் ? 

1990 

 

39. உனக ழுத்நிவு ிணம் ? 

வசப் – 8 

 

40. குந்தகள் தி சட்டம் - ஆண்டு ? 

1949 (குந்தகள் திபுரி 14 து ிம்திிருக்க தண்டும், தின்ணர் 17  

உர்த்ப்தட்டது) 

 

41. தாட்ட வாினாபர் சட்டம் - ? 

1951 (12 ிற்குட்தட்ட  குந்தகள் தாட்டத் வாினில் 

அர்த்ப்தடுது தட வசய்ப்தட்டுள்பது) 

 

42. 1986ம் ஆண்டு குந்த வாினாபர் சட்டம் ? 

வாிற்சாதன ற்றும் சுங்கங்கபில் திபுரி 14 து ிம்திிருக்க 

தண்டும். 

 

43. குந்த வாினாபர் முதந எிக்கப்தட்ட - ஆண்டு ? 

1987 (தசி குந்த வாினாபர் வகாள்தகின்தடி) 

 

44. வகாத்டித வாினாபர் முதந எிக்கப்தட்ட ஆண்டு? ாால் 

எிக்கப்தட்டது ? 

1976, திர் இந்ிா காந்ி 
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45. உடன்கட்தட றும் க்கம் எிக்கப்தட்ட ஆண்டு ? 

1829 

 

46. ிததகள் றும் சட்டம் - ஆண்டு ? 

1856 

 

47. குந்த ிரும் தட வசய்ப்தட்ட ஆண்டு ? 

1929 (சா சட்டம் ,டாக்டர். முத்து வனட்சுி அம்தாால் முற்சிால் 

இற்நப்தட்டது). 

 

48. இந்து ாரிசுரித சட்டத்ில் வதற்தநார் வசாத்ில் வதண்களுக்கு ச தங்கு 

ண கூநப்தட்ட ஆண்டு ? 

1956 

 

49. ட்சதண தட சட்டத்ின் தடி ட்சத தகட்தது ண்டதணக்குரி 

குற்நாக அநிிக்கப்தட்ட ஆண்டு ? 

1961 

 

50. ச திக்கு ச ஊிம் ஆண்களுக்கு ிகாக வதண்களுக்கும் ஊிம் 

ங்கப்தட தண்டும் ன்று கூநப்தட்ட ஆண்டு ? 

1976 

 

51. வாட்டில் குந்த ிட்டம் - ஆண்டு ? 

2002 

 

52. உனக வதண்கள் ஆண்டு ? 

1978 

 

53. PAP ன்நால் ன்ண? 

றுத எிப்பு ிட்டம் 
 

54. முல் ந்ாண்டு ிட்டம் - ஆண்டு ? 

1951 - 1956 (ிசாத்ிற்கு முக்கித்தும், உவு திச்சதண) 

 

55. ான்காம் ந்ாண்டுத் ிட்டம் - ஆண்டு ? 

1969 - 1974 (ிதனாசி, க்கபின் ிதன உர்ல்) 
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56. ந்ாது ந்ாண்டு ிட்டம் - ஆண்டு ? 

1974 - 1979 (றுத எிப்பு) 

 

57. ாது ந்ாண்டு ிட்டம் - ஆண்டு ? 

1985 - 1990 (றுத எிப்பு. உவு உற்தத்ிில் சு சார்பு ிதன  

உருாக்குல் ) 

 

58. தத்ாது ந்ாண்டு ிட்டம் - முக்கித்தும் ? 

க்கபின் ணிதர் ருாணத்த இட்டிப்தாக்க டடிக்தககள் 

தற்வகாள்பப்தட்டண. 

 

59. ததன இல்னாதாருக்கு ததன ாய்ப்பு ங்கும் ிட்டத்ின் வதர் 

ன்ண? 

ஜஹர் தாஜ்கார் தாஜணா ிட்டம் 
 

60. கிாப்புந ினற்தநார் ததனாய்ப்பு உத்ிா ிட்டம் (RLEG) - 

ஆண்டு ? 

1983 

 

61. கிாப்புந இதபஞர் ததனாய்ப்பு ிட்டம் (TRYEP) - ஆண்டு ? 

1979 

 

62. உனக க்கள் வாதக ாள் ? 

ஜூதன 11 
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