
ஐக்கிய அமெரிக்க நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறை. 

குடிமைப் ( வரலாறு ைற்றும் அரசாங்கம் ) பற்றிய பிரஜாவுரிமைக்கான 

தேர்வின் தகள்விகள். 

பிரஜாவுரிமைத் தேர்வுக்கான ( வரலாறு ைற்றும் அரசாங்கம் பற்றிய)  நூறு 

குடிமைக் தகள்விகளும் அேற்கான பேில்களும் இங்கு ேரப்பட்டுள்ளன. 

இந்ே தேர்வு ஒரு தபச்சுத் தேர்வாகும். அைரிக்க துேரக அலுவலர் ஒருவர் 
விண்ணப்போரமர கீழ்க்கண்ட நூறு தகள்விகளில் பத்து தகள்விகள் 
வமரயில் தகட்பார். விண்ணப்போரர் அந்ே பத்ேில் ஆறு தகள்விகளுக்கு 
சரியான விமட அளித்ோல் பிரஜாவுரிமைத் தேர்வில் குடிமை பற்றிய 
பகுேியில் தேர்வு பபறுவார். 

இந்ே ப்ரஜவுரிமைத் தேர்வில் சில பேில்கள், நாட்டுத் தேர்ேல் ைற்றும் 
தவமல நியைங்கமளப் பபாறுத்து, அவ்வப்தபாது ைாறலாம். ஆமகயால், 
தேர்வுக்கான பயிற்சியின் தபாது, ேற்காலத்ேிற்கான சரியான விமடமய 
அறிந்து மவத்ேிருப்பது அவசியம். தேர்வு சையத்ேில் பேவி வகிப்பவர்களின் 
பபயமர நன்கு அறிந்து பேில் அழிப்பது அவசியைாகிறது. அபைரிக்க துேரக 
அலுவலர் ேற்தபாது பேவியில் இல்லாேவர்களின் பபயமர ஏற்றுக்பகாள்ள 
ைாட்டார். 

 

கீழ்க்கண்ட தகள்விகளுக்கு தவறு கூடுேல் பேில்கள் இருந்ோலும், அைரிக்க 
தூேரகம், கிதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள பேில்கமளதய உபதயாகிக்க 
ஊக்குவிக்கிறது. 

  *  65 வயேிற்கு தைற்பட்டவர்களும், சட்டப்படி இருபது வருடங்களுக்கு 
தைல் அபைரிக்காவில் நிரந்ேர குடியாக இருப்பவர்களும் இந்ே நட்சத்ேிர 
குறி உள்ள தகள்வி பேில்கமள படித்ோல் தபாதுை.* 

அெரிக்க அரசாங்கம்  

 



A: அமெரிக்க குடியரசின் ககாட்பாடுகள். 

1. இந்நாட்டின் ேமலயாய சட்ட சாசனம்  யாது ? 

= அபைரிக்க அரசியல் சாசனம். 
2.அபைரிக்க அரசியல் சாசனத்ேின் பசயல் யாது? 

 = அரசாங்கத்மே அமைப்பது. 
 = அரசின் பசயல்பாட்மட நிர்ணயிப்பது. 
 = குடிகளின் அடிப்பமட உரிமைகமள பாதுகாப்பது. 
 

3. அரசியல் சாசனத்ேில் குறிபிட்டுள்ள, ைக்களாட்சிமயக் குறிக்கும், முேல் 
மூன்று பசாற்கள் யாமவ?  

= “We the people “   “குடிைக்களாகிய நாங்கள்” 

4. அரசியல் சாசன  ேிருத்ேம் என்பது என்ன? 

= அரசியல் சாசனத்ேில் ைற்றம். 

= அரசியல் சாசனத்ேில் தசர்க்மக. 

5. அரசியல் சாசனத்ேில் பசய்யப்பட முேல் பத்து ைாற்றங்களுக்கு என்ன 
பபயர்? 

= “Bill of Rights”, “ முேல் உரிமை ைதசாோக்கள்” 

6. முேல் அரசியல் சாசன ைாற்றத்ேில் அளிக்கப்படும் உரிமைகள் யாமவ?* 

 (ஏோவது ஒன்மறக் குறிப்பிடவும்) 

= தபச்சுரிமை, ைே உரிமை, கூட்டு தசரும் உரிமை, பத்ேிரிக்மக உரிமை, 

அரசுக்கு ைனு அளிக்கும் உரிமை.  

7. பைாத்ேம் எத்ேமன அரசியல் சாசன ைாற்றங்கள் உள்ளன? 

= இருபத்ேி எழு. (27).  

8. விடுேமலப் பிரகடனம் எமே அறிவிக்கிறது ? 



= பிரிட்டனிடைிருந்து விடுேமல பபற்றமே அறிவித்து. 

= பிரிட்டனிடைிருந்து பபற்ற விடுேமலமய பிரகடனப் படுத்ேியது. 

= பிரிட்டனிடைிருந்து அைரிக்கா விடுேமல பபற்றது என்று கூறியது. 

 

9. விடுேமலப் பிரகடனத்ேில் கூறப்பட்டுள்ள உரிமைகளில் இரண்மடக் கூறு. 

= நல்வாழ்வு. 

= விடுேமல உரிமை. 

= ைகிழ்ச்சி தேடும் உரிமை. 

 

10. ைே சுேந்ேிர உரிமை என்றால் என்ன? 

= எந்ே ைேத்மே ோழுவதவா, எந்ே ைேக் தகாட்பாட்மடயும் ேழுவாைல் 
இருக்கதவா உள்ள உரிமை. 

11. அபைரிக்காவின் பபாருளாோரம் எந்ே வமகப் பட்டது? 

= முேலாளித்துவ பபாருளாோரம். 

= சந்மேப் பபாருளாோரம். 

12.  “சட்ட நியேி” என்றால் என்ன? 

= எல்தலாரும் சட்டத்மேப் பின்பற்ற தவண்டும். 

= ேமலவர்களும் சட்டத்ேிற்கு உட்பட தவண்டும். 

= அரசாங்கம் சட்டத்ேிற்கு உட்பட தவண்டும். 

= சட்டத்மே ைீறியவர்கள் யாரும் இல்மல. 

 

B:  அரசாங்க அறெப்பு. 



13. அரசாங்கத்ேின் ஏோவது ஒரு பிரிமவதயா அங்கத்மேதயா கூறுக. 

= காங்கரஸ்  

= சட்டப் பிரிவு. 

= ஜனாேிபேி. 

= ஆளுமைப் பிரிவு. 

= நீேிைன்றங்கள். 

= நீேி ேீர்மவ துமற. 

14. எந்ே அரசாங்கத் துமறயும் அேிக அேிகாரம் அமடயாைல் இருக்க என்ன 
ேமடகள் உள்ளன ? 

= அேிகார சைன்பாடுகளும் ேடுப்புக்களும். 

= பிரத்தயக அேிகாரப் பிரிவுகளும். 

15. ஆளுமைப் பிரிவின் ேமலவர் யார்? 

= ஜனாேிபேி. 

16. ைத்ேிய அரசின் சட்டங்கமள வகுப்பது யார்? 

= காங்கிரஸ்  

= பசனட் ைற்றும் ைக்கட் பிரேிநிேிக் குழு. 

= தேசிய சட்ட சமப. 

17. அபைரிக்க காங்கிரசின் இரண்டு அங்கங்கள் யாமவ? 

= பசனட்டும் ைக்கட் பிரேிநிேிக் குழுவும். 

18. பைாத்ேம் எத்ேமன அபைரிக்க பசனட்டர்கள் உள்ளனர்? 

= நூறு. (100). 



19. அபைரிக்க பசனட்டர் எத்ேமன வருடல் பேவி வகிப்பார்? 

= ஆறு (6) 

20. உங்கள் ைாநிலத்ேின் பசனட்டர் ஒருவமர குறிப்பிடுக. 

= இேற்கு பேில் ைாநிலத்ேிற்கு ஏற்றவாறு ைாறும். பகாலம்பியா 
ைாநிலத்ேிற்கும், அபைரிக்காவுக்கு உட்பட்ட ைற்ற பகுேிகளுக்கும் 
பசனட்டர்கள் இல்மல. 

21. ைக்கள் பிரேிநிேிக் குழுவில் எத்ேமன ஓட்டுரிமை பபற்ற அங்கத்ேினர்கள் 
உள்ளனர்? 

= நானூற்று முப்பத்ேி ஐந்து. (435). 

22. ைக்கட் பிரேிநிேிகள் எத்ேமன வருடங்களுக்கு ஒரு முமற தேர்ந்பேடுக்கப் 
படுகிறார்கள்.? 

= இரண்டு. (2) 

23. உங்களது ைக்கட் பிரேிநிேி யார்? 

= இேற்கு பேில் ைாநிலத்ேிற்கு ஏற்றவாறு ைாறும். சில ஆட்சிப் பகுேிகளில் 
பிரேிநிேிகள் இல்மலயானால், அந்ே பேில் ஏற்க்கப்படும். சில பகுேிகளில் 
ஓட்டுரிமை அற்ற பிரேிநிேிகள் அல்லது கைிஷனர்கள் இருந்ோல், அந்ே பேில் 
ஏற்க்கப்படும். 

24. அபைரிக்க பசனட்டர் யாருக்குப் பிரேிநிேி? 

= அந்ே ைாநில ைக்கள் அமனவருக்கும் அவர் பிரேிநிேி. 

25. ைற்ற ைாநிலங்கமள விட சில ைாநிலங்களில் கூடுேலான பிரேிநிேிகள் 
இருப்பது ஏன்? 

= ைாநிலத்ேின் ைக்கட் போமக. 

= கூடுேலான ைக்களின் எண்ணிக்மக. 



= சில ைாநிலங்களில் ைக்கட் போமக அேிகம். 

26. ஜனாேிபேி எத்ேமன வருடங்களுக்குத் தேர்ந்பேடுக்கப்படுகிறார்? 

= நன்கு. (4) 

27. ஜனாேிபேி தேர்ேல் எந்ே ைாேத்ேில் நமடபபறும்? 

= நவம்பர். 

28. இப்தபாமேய ஜனாேிபேியின் பபயர் என்ன? 

விமட ைாறும். 

 

29. இப்தபாமேய உேவி ஜனாேிபேியின் பபயர் என்ன? 

விமட ைாறும். 

 

30. ஜனாேிபேி பேவி பசய்ய இயலாைல் தபானால் யார் அப்பேவிமய ஏற்பார்? 

= உேவி ஜனாேிபேி. 

31. ஜனாேிபேியும், உேவி ஜனாேிபேியும் இயலாைல் தபானால் யார் 
அப்பேவிமய ஏற்பார்? 

= சட்டசமப சபாநாயகர். 

32. பமடகளின் அேிபேி யார்? 

= ஜனாேிபேி. 

33. ைதசாோக்கமள சட்டைாக்க யார் மக எழுத்ேிட்டுவார்? 

= ஜனாேிபேி. 

34. ைதசாோக்கமள ேடுக்கும் உரிமை யாருக்கு உண்டு? 



= ஜனாேிபேி. 

35. ஜனாேிபேியின் ைந்ேிரி சமபயின் அலுவல் என்ன? 

= ஜனாேிபேிக்கு அறிவுமர கூறுவது. 

36. ஆதலாசமனக்குழுக்களில்(ைந்ேிரி சமப) இரண்மடக் கூறுக. 

= விவசாய பசயலாளர் 

= வணிக பசயலாளர் 

= காவல் துமற பசயலாளர். 

= கல்வி பசயலாளர். 

= ைின் சக்ேி பசயலாளர். 

= ைருத்துவம் ைற்றும் ைானுடத் துமற பசயலாளர். 

= உள் நாட்டுக் காவல் பசயலாளர். 

= வடீ்டு வசேி ைற்றும் நகற் புற பசயலாளர். 

= உள் துமற பசயலாளர். 

= போழில் துமற பசயலாளர். 

= பவளித்துமற பசயலாளர். 

= தபாக்கு வரத்து பசயலாளர். 

= வருவாய் துமற பசயலாளர். 

= ைாஜி ராணுவத் துமற பசயலாளர். 

= ேமலமை வழக்குமரஞர். 

= உேவி ஜனாேிபேி. 

 



37. நியாயத் துமறயின் பசயல்கள் யாமவ? 

= சட்மடங்ககமள சரிபார்த்ேல். 

= சட்டங்கமள விளக்குேல்  

= சட்ட சிக்கல்கமள சரி பசய்ேல். 

= சட்டங்கள் அரசியல் நிர்ணயத்துக்கு புறம்பாகாைல் பாதுகாத்ேல். 

 

38. அபைரிக்காவில் ைிக உயர்ந்ே நீேிைன்றம் எது? 

= ேமலமை நீேிைன்றம். 

39. ேமலமை நீேிைன்றத்ேில் எத்ேமன நீேிபேிகள் உள்ளனர்? 

= 9 ( ஒன்பது). 

 

40. ேற்தபாமேய ேமலமை நீேிபேி யார்? 

= ஜான் ராபர்ட்ஸ். 

 

41. அரசியல் நிர்ணயத்ேின் படி ைத்ேிய அரசுக்கு உள்ள உரிமைகளில் 
ஒன்மறக் கூறுக. 

= பணத்மே அச்சடித்ேல். 

= தபார் போடுத்ேல். 

= ராணுவத்மே உருவாக்குேல். 

= தபாரில் சைாோன உடன்படிக்மக பசய்ேல். 

 



42. அரசியல் நிர்ணயத்ேின் படி ைாநிலங்களுக்கு உள்ள உரிமைகளில் 
ஒன்மறக் கூறுக. 

= பள்ளி ைற்றும் கல்வி. 

= காவல் துமற. 

= ேீ அமணக்கும் துமற. 

= ஓட்டுனர் சான்றிேழ் வழங்குேல். 

= நிலப்பயன்பாடு ைற்றும் பாகுபாடு. 

 

43. உங்கள் ைாநிலத்ேின் ஆளுனர் யார்? 

= விமட ைாறும். 

44. உங்கள் ைாநிலத்ேில் ேமலநகர் யாது? 

= விமட ைாறும். டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒப் பகாலம்பியாவுக்கு ேமலநகர் இல்மல. 

45. அபைரிக்காவிலுள்ள இரண்டு முக்கிய அரசியல் கட்சிகள் யாமவ? 

= படதைாக்ராட்ஸ் ைற்றும் ரிபுப்ளிகன்ஸ். 

46. ேற்தபாமேய ஜனாேிபேியின் கட்சி என்ன? 

= விமட ைாறும். 

47. ைக்கள் பிரேிநிேி சமபயின் சபாநாயகர் யார்? 

= விமட ைாறும். 

C. கடறெகளும் உரிறெகளும். 

48. ஒட்டுரிமைமயப்பற்றி நான்கு அரசியல் சாசன ைாற்றங்கள் உள்ளன. 
அவற்றில் ஒன்மற கூறுக. 

= பேிபனட்டு வயதுக்கு தைற்பட்ட குடிைகனாக இருத்ேல். 



= ஓட்டு இட எந்ே கட்டணமும் தேமவ இல்மல. 

= குடிைக்கள் (ஆண், பபண்) யாராக இருந்ோலும் ஓட்டு இடலாம். 

= எந்ே இனத்மே தசர்ந்ே ஆண் குடிைகனும் ஓட்டு இடலாம். 

 

49. அபைரிக்க குடிைனுக்கு உள்ள கடமைகளில் ஒன்மறக் கூறவும். 

= ஓட்டு அளித்ேல். 

= ஜூரி யாக இருத்ேல். 

 

50. அபைரிக்கக் குடிைகனுக்கு உள்ள உரிமைகளில் ஒன்மறக் கூறு. 

= ைத்ேிய தேர்ேலில் வாக்களித்ேல். 

= ைத்ேிய தேர்ேலில் தவட்பாளராேல். 

 

51. அபைரிக்காவில் வாழும் யாவருக்கும் உள்ள உரிமைகளில் இரண்மட 
கூறுக. 

= பவளிப்பாட்டு உரிமை. 

= தபச்சுரிமை. 

= கூட்டு தசரும் உரிமை. 

= அரசாங்கத்துக்கு ைனு ோக்கும் உரிமை. 

= வழிபாட்டு உரிமை. 

= ஆயுேம் ஏந்தும் உரிமை. 

 



52. “விச்வாச உறுேி” எடுத்துக்பகாள்ளும் தபாது எேற்கு ஆேரமவக் 
காட்டுகிதறாம்? 

= ஐக்கிய அைரிக்கா. 

=தேசியக் பகாடி. 

 

53. அபைரிக்கக் குடிைகன் ஆகும்தபாது எடுத்துக்பகாள்ளும் உறுேிகளில் 
ஒன்மறக் கூறு. 

= ைற்ற நாட்டு ஆேரமவ விடுகிதறாம். 

= அபைரிக்க அரசியல் சாசனத்மேயும் சட்டங்கமளயும் காக்கிதறாம். 

= அபைரிக்க நாட்டு சட்டங்கமள பின்பற்றுதவாம். 

= தேமவப் பட்டால் அபைரிக்க ராணுவத்ேில் பணிபுரிதவாம். 

= அபைரிக்க நாட்டுக்கு உமழப்தபாம். 

= அபைரிக்க நாட்மட ஆேரிப்தபாம்.  

54. ஜனாேிபேி தேர்ேலில் ஓட்டு இட குமறந்ேபட்ச வயது என்ன? 

= 18. 

55. அபைரிக்க ஜனநாயகத்ேில் குடிைக்கள் பங்குபபறும் வழிகளில் 
இரண்மடக்கூறு. 

= வாக்களித்ேல். 

= தேர்ேலில் பங்தகற்றல். 

= குடிமை நலக் குழுக்களில் தசர்ேல். 

= சமுோய நலக் குழுக்களில் தசர்ேல். 

= தேர்ந்ேவர்களிடம் உங்கள் அபிரயத்மேக் கூறுேல். 



= பசனட்டர்கமளயும் ைக்கட் பிரேிநிேிகமளயும் அணுகுேல். 

= பகிரங்கைாக வழிமுமறகமளயும் பிரச்சிமனகமளயும் சார்ந்தோ எேிர்த்தோ 
அறிவித்ேல். 

= தேர்ேலில் தபாட்டியிடுேல். 

= பத்ேிரிக்மககளுக்கு எழுதுேல். 

56. ைத்ேிய வருைான வரி ோக்கல் பத்ேிரங்கமள அனுப்ப கமடசி நாள் எது? 

= ஏப்ரல் 15. 

57. எந்ே வயேில் ராணுவத்ேிற்கு பேிவு பசய்யதவண்டும்? 

= 18 வயது. 

= 18 முேல் 26 வமர. 

 

 

அமெரிக்க வரலாறு. 

A. காலனி அதிகம் முதல் விடுதறல வறர. 

58. காலனிக்காரர்கள் அபைரிக்காவுக்கு வந்ோ காரணங்களில் ஒன்மறக் 
கூறு. 

= விடுேமல. 

= அரசியல் உரிமை. 

= சைய உரிமை. 

= பபாருளாோர வாய்ப்புக்கள். 

= அவரவர் சையத்மே பின்பற்றுேல். 

=அக்கிரைங்களிளிருந்து ேப்புேல். 



59. ஐதராப்பியர்கள் வருவேற்கு முன்னால் அபைரிக்காவில் யார் குடி 
இருந்ேனர்.? 

= அபைரிக்க இந்ேியர்கள். 

=உள்நாட்டு இந்ேியர்கள். 

60. அபைரிக்காவிற்கு பகாண்டுவந்து அடிமைகளாக விற்க்கப்பட்டவ்ர்கள் 
யார்? 

= ஆப்ரிக்கர்கள். 

= ஆப்ரிக்க ைக்கள். 

61. காலனிக்காரர்கள் ஏன் பிரிட்டிஷர்களுடன் சண்மட இட்டனர்? 

= பிரேிநித்துவம் இல்லாே வரி வசூல். 

= பிரிட்டிஷ் ராணுவம் அவர்களது இருப்பிடத்மே ஆக்கிரைித்ேது. 

= சுய ஆட்சி இல்லாமை. 

62. விடுேமல பிரகடனத்மே எழுேியது யார்? 

= ோைஸ் பஜபர்சன். 

63. சுேந்ேிரப் பிரகடனம் எப்பபாழுது அறிவிக்கப்பட்டது? 

= ஜூமல 4, 1776 

64. முேன் பேிமூன்று ைாநிலங்களில் மூன்மறக் கூறு. 

= நியூ ஹாம்ஷயர், ைாசசூசட்ஸ், தராட் ஐலன்ட், கனக்டிகட், நியூ யார்க், 

நியூ பஜர்சி, பபன்சில்தவனியா, படலதவர், தைரிலான்ட், பவர்ஜினியா, 

நார்த் கதராலினா, சவுத் கதராலினா, ஜார்ஜியா. 

65. அரசியல் சாசனக் கூட்டத்ேில் என்ன நடந்ேது? 



= அரசியல் சாசனம் எழுேப்பட்டது. 

= அரசியல் சாசனம் மூத்ே தேச ேமலவர்கள் எழுேினார்கள். 

66. அரசியல் சாசனம் எப்பபாழுது எழுேப்பட்டது? 

1787. 

67. ‘ே பபடரலிஸ்ட் தபப்பர்’ இந்ே சாசனத்மே ஆேரித்ேது. அேில் 
எழுேியவர்களில் ஒருவமரக்கூறு. 

= தஜம்ஸ் தைடிசன், அபலக்சாந்ேர் ஹாைில்டன், ஜான் தஜ, பப்ளியஸ். 

68. பபஞ்சைின் ப்ரங்க்ளினின் புகழுக்கு காரணம் ஒன்மறக் கூறு? 

= அபைரிக்க பிரேிநிேி, அரசியல் சாசன குழுவில் மூத்ேவர், 

= முேல் ேமலமை ேபால் அேிகாரி, “ஏமழ ரிச்சர்டின் பஞ்சாங்கம்” 
எழுேியவர், இலவச நூலகங்கமள முேலில் துவக்கியவர். 

69. தேசத் ேந்மே யார்? 

= ஜார்ஜ் வாஷிங்டன். 

70. முேல் ஜனாேிபேி யார்? 

= ஜார்ஜ் வாஷிங்டன். 

B. 1800s 

 

71. 1803 ல், பிரான்சு காரர்களிடைிருந்து எந்ே நிலப் பகுேிமய அபைரிக்கா 
வாங்கியது? 

= லூசியானா  

= லூசியானா நிலப்பகுேி. 
72.  1800 களில் அபைரிக்க பங்தகற்ற தபார்களில் ஒன்மற கூறு. 
= 1812 யுத்ேம். 
= பைக்சிதகா அபைரிக்க யுத்ேம். 
= உள்நாட்டுப் தபார். 



= ஸ்பானிஷ் அபைரிக்க யுத்ேம். 
73. அபைரிக்கவில் வடக்குக்கும் பேற்குக்கும் நடந்ே தபாரின் 
பபயமரக்கூறு.  
= ைாநிலங்களிக்கிமடப் தபார் 

= உள்நாட்டுப் தபார். 
74.  உள்நாட்டுப் தபாருக்கான காரணங்களில் ஒன்மறக் கூறு. 
= அடிமைகள், 
= பபாருளாோர நிமல, 
= ைாநில உரிமைகள். 
 

75. அப்ரகாம் லிங்கனின் முக்கிய பசயல்களில் ஒன்மறக் கூறு. 
= அடிமைத்ேனத்மே ஒழித்ேல், 
= நாட்டின் ஒருமைமய காத்ேல். 
= உள்நாட்டுப்தபாரில் ேமலமை ோங்குேல். 
 

76. “அடிமை ஒழிப்புப் பிரகடனம்” பசய்ேது என்ன?  

= அடிமைகமள விடுவித்ேல். 
= கண்பிடர்தறட்டில் அடிமைகமள விடுவித்ேல். 
= கண்பபடபரட் ைாநிலங்களில் அடிமைகமள விடுவித்ேல். 
= பேற்கு ைாநிலங்களில் அடிமைகமள விடுவித்ேல். 
 

C. அண்றெ நிகழ்வுகளும், முக்கிய ெற்ை வரலாறு குைிப்புக்களும். 

 

78. 1900 களில் அபைரிக்கா இட்ட தபார்களில் ஒன்மறக் கூறுக. 
 

= முேல உலக யுத்ேம், 
= இரண்டாம் உலக யுத்ேம், 
= பகாரியா யுத்ேம். 
= வியட்நாம் தபார்.பாரசிக வமலகுடாப் தபார். 
 

79. முேல் உலக யுத்ேத்ேில் தபாது யார் ஜனாேிபேி? 



= உட்தரா வில்சன். 
80. இரண்டாம் உலக யுத்ேத்ேின் தபாதும், பபாருளாோர பபரும் 
ோழ்வின் தபாதும் யார் ஜனாேிபேியாக இருந்ோர்? 

= பிராங்க்ளின் ரூசபவல்ட். 
 

81. இரண்டாம் உலகப் தபாரில் அபைரிக்கா யாருடன் தபாரிட்டது? 

= ஜப்பான், பஜர்ைனி, இட்டலி. 
82. ஜனாேிபேி ஆவேற்கு முன் பமடத்ேமலவராக இருந்ே ஐசதனாவர் 
எந்ேதபாரில் பங்தகற்றார்? 

= இரண்டாம் உலகப் தபார். 
 

83. ‘பனிப் தபார்’ ல் அைரிக்காவின் கவமல என்ன? 

= கம்யூனிசம். 
 

84. எந்ே எழுச்சி இன பாகுபாட்மட ஒழிக்க முயன்றது? 

= ேனி உரிமை இயக்கம். 
 

85. ைார்டின் லூேர் கிங் ஜூனியர் பசய்ேது என்ன? 

= ைக்களின் ேனி உரிமைக்காக தபாராடினார். 
= அமனத்து அபைரிக்கர்களின் சை உரிமைக்காக தபாராடினார். 
 

86. பசப்டம்பர் 11, 2011, அன்று நடந்ே முக்கிய நிகழ்ச்சி என்ன? 

= பயங்கரவாேிகள் அபைரிக்காமவத் ோக்கினர். 
 

87. சிவப்பிந்ேிய குடிகளில் ஒரு இனத்மேக் குறிப்பிடுக. 
= பசதராக்கி, நாவதஹா, சூ, சிப்பவா, தசாக்டா, ப்யுப்தலா, அபாதச, 
இதராகி, கிரீக், ப்ளாக் படீ், பசைிதநால், சியான், ைற்றும் பல. 
 

 

ஒருங்கிறைந்த குடிறெயியல். 
 

A. பூககாளம். 
 



88. அபைரிக்காவின் நீண்ட இரண்டு நேிகளில் ஒன்மறக் கூறு. 
= ைிப ௌரி, ைிசிசிபி. 
 

89. அைரிக்காவின் தைற்குக் கமரயில் எந்ே கடல் உள்ளது? 

= பசிபிக். 
 

90. அபைரிக்காவின் கிழக்குக் கமரயில் எந்ே கடல் உள்ளது? 

= அட்லாண்டிக். 
 

91. அபைரிக்காவின் ஆட்சிப்பகுேிகளில் ஒன்மறக் கூறு. 
= தபார்ட்தடா ரீதகா, அபைரிக்க பவர்ஜின் ஐலன்ட், அபைரிக்க 
சதைாவா, வாட ைாரியானா ேீவுகள், குவாம். 
 

92. கனடாமவ ஒட்டிய ஒரு ைாநிலத்மேக் குறிப்பிடுக. 
= பைய்ன், நியூ ஹாம்ஷயர், பவர்ைான்ட், நியூ யார்க், பபனிசில்தவ 
னியா, ஓமஹதயா, ைிச்சிகன், ைின்னதசாட்டா, நார்த் டதகாடா, 
தைாண்டானா, ஐடதஹா, வாஷிங்டன், அலாஸ்கா. 
 

93. பைக்சிதகாமவ ஒட்டிய ஒரு ைாநிலத்மே குறிப்பிடுக. 
= கலிதபார்னியா, அறிதஜானா, நியூ பைக்சிதகா,அலாஸ்கா. 
 

94. அபைரிக்க தேசத்ேின் ேமலநகரம் எது? 

= வாஷிங்டன் டி.  ி. 
 

95.  “விடுேமல ைாது’ வின் சிமல எங்கு உள்ளது? 

= நியூ யார்க் துமறமுகம். 
= லிபர்ட்டி ேீவு. 
( நியு பஜர்சி, நியூ யார்க் நகர் அருதக, ஹட்சன் நேி ஆகியமவயும் 
ஏற்க்கப்படும்.) 
 

B. குைியீடுகள். 
 

96. அபைரிக்கக் பகாடியில் 13 வரிகள் இருப்பது ஏன்? 



= முேலில் 13 காலனிகள் இருந்ேேினால். 
= முேலில் இருந்ே காலனிகமள அமவ குறிப்போனால். 
 

97. பகாடியில் ஏன் 50 ோரமககள் உள்ளன? 

= ஒவ்பவான்றும் ஒரு ைாநிலத்மேக் குறிக்கும். 
= பைாத்ேம் 50 ைாநிலங்கள். 
= ஒரு ைாநிலத்துக்கு ஒரு ோரமக. 
 

98. அைரிக்க தேசிய கீேம் எது? 

= “ஸ்டார் ச்பாங்கில்டு பான்னர்.” 
 

C. விடுமுறை நாட்கள். 
 

99. சுேந்ேிர ேினம் எது? 

= ஜூமல நான்கு. 
 

100. இரண்டு தேசிய விடுமுமறகமள குறிப்பிடுக. 
 

= புது வருட ேினம், ைார்டின் லூேர் கிங் ஜூனியர் ேினம். 
ஜனாேிபேி ேினம், பைதைாரியல் ேினம், உமழப்பாளர் 
ேினம்,பகாலம்பஸ் ேினம், ஓய்வு பபற்ற சிப்பாய்கள் ேினம், நன்றி 
கூறும் ேினம்,  கிறிஸ்துைஸ். 
  

 

 

 

  

 


