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10 th     ss                                       குடிமையியல் 

                    அலகு – 4   இந்தியாவின்  வெளியுறவுக்  வைாள்மை 

I) சரியான  விமைமயத்  தேர்வு  வசய்யவும்;  

1. இந்தியாவின் அயலுறவுக் கைாள்கைகய வடிவகைப்பதில்  எந்த அகைச்சர் முக்கிய பங்கு 

வகிக்கிறார்?  

அ) பாதுைாப்பு  அகைச்சர்                                                       ஆ) பிரதைஅகைச்சர்  

 இ) கவளிவிவைாரங்ைள் அகைச்சர்                                      ஈ) உள்துகற அகைச்சர்  

                                                                                                   விமை; இ) வெளிவிெைாரங்ைள் அமைச்சர்    

2. எந்த இரு நாடுைளுக்கிகையய  பஞ்சசீல ஒப்பந்தம்   கைகயழுத்திைப் பட்டுள்ளது?  

அ) இந்தியா ைற்றும் யநபாளம்                                       ஆ) இந்தியா ைற்றும் பாகிஸ்தான்  

இ) இந்தியா ைற்றும் சீனா                                                  ஈ) இந்தியா ைற்றும் ஸ்ரீலங்ைா 

                                                                                                                 விமை; இ) இந்தியா ைற்றும் சீனா 

3. இந்திய  கவளியுறவுக்  கைாள்கைகய ஏற்றுக்கைாண்டு வழிநைத்தும்  இந்திய  அரசியலகைப்புச் 

சட்ைப்பிரிவு எது?  

அ) சட்ை ப் பிரிவு 50        ஆ) சட்ைப் பிரிவு 51          இ) சட்ைப் பிரிவு 52           ஈ) சட்ைப் பிரிவு 53  

                                                                                                                       விமை; ஆ) சட்ைப் பிரிவு  51   

4. இன ஒதுக்ைல்  கைாள்கை என்பது  

அ) ஒரு சர்வயதச சங்ைம்                                                    ஆ) இராஜ தந்திரம் 

இ) ஒரு இனப் பாகுபாட்டுக்  கைாள்கை                     ஈ) யைற்கூறியகவைளில்  எதுவுமில்கல 

                                                                                            விமை; ஈ) தைற்கூறியமெைளில்  எதுவுமில்மல 

5. 1954இல் இந்தியா ைற்றும் சீனாவால்  கைகயழுத்திைப்பட்ை ஒப்பந்தம் இது  கதாைர்பானது.  

அ) வியாபாரம் ைற்றும் வணிைம்                     ஆ) சாதாரண  உறவுைகள மீட்கைடுப்பது  

இ) ைலாச்சார பரிைாற்றங்ைள்                            ஈ) ஐந்து கைாள்கை ைளுைன்  இகணந்திருத்தல்  

                                                                                   விமை; ) ஐந்து வைாள்மை ைளுைன்  இமைந்திருத்ேல்  

6. நைது கவளியுறவுக்  கைாள்கையுைன்   கதாைர்பு  இல்லாதது எ து?  

அ) உலை ஒத்துகைப்பு    ஆ) உலை அகைதி     இ) இனச் சைத்துவம்    ஈ) ைாலனித்துவம்  

                                                                                                                                 விமை; ஈ) ைாலனித்துெம் 

7. கீழ்க்ைண்ைகவைளில் அணியசரா இயக்ைத்தில்  நிறுவன  உறுப்பினர்  அல்லாதநாடு  எது?  

அ) யுயைாஸ்லாவியா         ஆ) இந்யதாயனசியா           இ) எகிப்து       ஈ) பாகிஸ்தான்  

                                                                                                                                    விமை;  ஈ) பாகிஸ்ோன் 

8. கபாருந்தாத ஒன்றிகனக் ைண்டுபிடி  

அ) சமூை நலம்        ஆ) சுைாதாரம்           இ) ராஜ தந்திரம்           ஈ) உள்நாட்டு விவைாரங்ைள் 

                                                                                                                                     விமை; இ) ராஜ ேந்திரம் 

9. அணியசராகை  என்பதன்  கபாருள்  

அ) நடுநிகலகை வகிப்பது    ஆ) தன்னிச்கசயாைப் பிரச்சகனைளுக்கு முடிவு எடுக்கும் சுதந்திரம்  

இ) ராணுவ ையமின்கை             ஈ) யைற்கூறியவற்றில்  எதுவும்  இல்கல 

                                                                                          விமை; ஈ) தைற்கூறியெற்றில்  எதுவும்  இல்மல 

10. ராணுவம்  சாராத பிரச்சகனைள் என்பது  

அ) ஆற்றல் பாதுைாப்பு    ஆ) நீர் பாதுைாப்பு      இ) கதாற்று   யநாய்ைள்     ஈ) இகவஅகனத்தும்  

                                                                                                                        விமை; ஈ) இமெ அமனத்தும் 
 

II) தைாடிட்ை இைங்ைமை நிரப்புை; 

1. இந்தியா தனது முதல் அணு  யசாதகனகய நைத்திய இைம் .  -------------- 

                                                                                                                                                    விமை;  வபாக்ரான் 

2. தற்யபாது  நைது  கவளியுறவுக்  கைாள்கையானது  உள்நாட்டு வளர்ச்சி ைற்றும் யைம்பாட்டிற்ைான   

 ---------------------   உருவாக்குவதற்ைான  வழிமுகறயாைச்  கசயல்படுகிறது.  

                                                           விமை; உள் முேலீட்மை அதிைரித்ேல் , ெணிைம் , வோழில் நுட்பம்  

3.  ---------  என்பது ஓர் அரசின் கவளியுறவுக் கைாள்கைகயகசயல் படுத்துவதற்ைான ைருவி ஆகும்.  

                                                                                                                                            விமை; இராஜ ேந்திரம்  

4. இரு வல்லரசுைளின் பனிப்யபாரிகன எதிர்கைாள்ள இந்தியா பின்பற்றிய  கைாள்கை.  ----------- 

                                                                                                                                 விமை; அணி தசரா இயக்ைம் 
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5. நைது ைரபு ைற்றும் யதசிய கநறிமுகறைள் நகைமுகறப்  --------------------  படுத்துவதாகும்.  

                                                                                                                   விமை; பமை ெலிமை குமறப்பு 
 

III) பின்ெரும் கூற்றிமனப் படித்து  வபாருத்ேைான விமைமயத் தேர்ந்வேடுக்ைவும்  

1. பின்வருவன வற்கறக் ைாலவரிகசப் படுத்தி கீயை கைாடுக்ைப் பட்டுள்ள குறியீடுைளிலிருந்து 

சரியான  விகைகயத் யதர்ந்கதடுக்ைவும்.  

(i) பஞ்சசீலம்  

(ii) கபாக்ரானில் அணு  கவடிப்புச்   யசாதகன 

(iii) 20 ஆண்டுைள் ஒப்பந்தம்  

(iv) முதல்  அணுகவடிப்புச்  யசாதகன 

அ) (i), (iii), (iv), (ii)      ஆ) (i), (ii), (iii), (iv)      இ) (i), (ii), (iv), (iii)      ஈ) (i), (iii), (ii), (iv)  

                                                                                                                                        விமை; அ) (i), (iii), (iv), (ii) 

2. பின்வருவனவற்றில் அணியசரா  இயக்ைத்துைன்   கதாைர்பு  இல்லாதது  எது?  

(i) அணியசரா  இயக்ைம்  என்ற  கசால் வி.கிருஷ்ணயைனன் என்பவரால் உருவாக்ைப்பட்ைது. 

(ii) இதன்   யநாக்ைம்  இராணுவக் கூட்ைகைப்பில்  யசர்ந்து கவளி விவைாரங்ைளில் யதசிய 

சுதந்திரத்கதப்  பராைரித்தல்  ஆகும்.  

(iii) தற்யபாது  இது  120  உறுப்பு  நாடுைகளக்  கைாண்டுள்ளது.  

(iv) இது   கபாருளாதார  இயக்ைைாை  ைாற்றைகைந்துள்ளது.  

அ) (i) ைற்றும் (ii)         ஆ) (iii) ைற்றும் (iv)      இ) (ii) ைட்டும்        ஈ) (iv) ைட்டும்  

                                                                                                                                             விமை; இ) (ii) ைட்டும்         

3. கீழ்க்ைாணும் ஒவ்கவாரு கூற்றுக்கும் எதிராை சரியா/தவறா என எழுதுை  

 அ) பனிப் யபாரின்  யபாது சர்வ யதச விவைாரங்ைளில் இந்தியா மூன்றாவது அணிகய உருவாக்ை   

  முயற்சித்தது.  

ஆ) இந்தியாவின்  கவளியுறவுக்  கைாள்கைகய நிகற யவற்றும்  கபாறுப்பு இந்திய உள்துகற 

அகைச்சைத்கதச்  சார்ந்தது.  

இ) இந்தியாவின்  அணுசக்தி  யசாதகன பூமிக்ைடியிலான  அணு யசாகன திட்ைத்தின் கீழ்   

    கசயல்படுத்தப் பட்ைது.  

                                                                                                              விமை; அ). சரி  , ஆ).  ேெறு   இ). சரி 

4. கூற்று: 1971 இல் இந்யதா- யசாவியத் ஒப்பந்தத்தின்  மூலம்  இந்தியா  யசாவியத் யூனியனுைன் 

இகணந்தது.  

ைாரைம்: இது 1962 இன் யபரழிவு ைரைான  சீனப் யபாருக்குப் பின்  கதாைங்கியது.  

அ) கூற்று சரி ைற்றும் ைாரணம் கூற்றுக்ைான சரியான விளக்ைைாகும்.  

ஆ) கூற்று சரி ஆனால் ைாரணம் கூற்றுக்ைான சரியான விளக்ைைல்ல 

இ) கூற்று சரி ைாரணம் தவறு        ஈ) கூற்று ைற்றும் ைாரணம் இரண்டும் தவறு  

                                                                                                          விமை;  இ) கூற்று சரி ைாரைம் ேெறு         

5. கூற்று: இந்தியா உலகின்  கபரும்பான்கையான  நாடுைளுைன்  தூதரை  உறவுைகளக் 

கைாண்டுள்ளது.  

ைாரைம்: உலகின் இரண்ைாவது அதிை அளவிலான ைக்ைள் கதாகைகயக்  கைாண்ைநாடு இந்தியா 

ஆகும்.  

அ) கூற்று சரி ைற்றும் ைாரணம் கூற்றுக்ைான சரியான விளக்ைைாகும்        ஆ) கூற்று சரி ஆனால் 

ைாரணம்  கூற்றுக்ைான சரியான விளக்ைைல்ல                  இ) கூற்று தவறு ைாரணம் சரி  

ஈ) கூற்று ைற்றும் ைாரணம் இரண்டும் தவறு 

                                             விமை; அ) கூற்று சரி ைற்றும் ைாரைம் கூற்றுக்ைான சரியான விைக்ைைாகும் 

6. இந்தியா சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர்  ராணுவ  முைாம்ைளில்  இகணவகதத் தவிர்ப்பது அவசியைாை 

இருந்தது. ஏகனனில், இந்தியா இதகன/ இகவைகள  மீட்ையவண்டி இருந்தது  

அ) ைடுகையான  வறுகை                                                            ஆ) எழுத்தறிவின்கை 

இ) குைப்பைான  சமூை கபாருளாதார  நிகலகைைள்            ஈ) யைற்கூறிய அகனத்தும்         

                                                                                                                விமை; ஈ) தைற்கூறிய அமனத்தும் 

IV) .வபாருத்துை ; 

1.இந்தியப் கபருங்ைைலில்  அகைந்துள்ளது                   -    அ. 1955 

2. கிைக்ைாசிய  நாடுைள்  கூட்ைகைப்பின்  பாலம்          -    ஆ . 1954  

3. பஞ்சசீலம்                                                                              -    இ .  ைாலத்தீவு 
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4. ஆப்பிரிக்ை- ஆசிய ைாநாடு                                              -      ஈ .  கவளியுறவுக் கைாள்கை 

5. உலை அகைதி                                                                     -      உ . மியான்ைர் 

விமை;  1  -  இ ,    2  -  உ ,     3  -  ஆ  ,   4   - அ  ,    5   -  ஈ 

 

V) சுருக்ைைாை விமையளிக்ைவும்  ; 

1. வெளியுறவுக்   வைாள்மை என்றால் என்ன? 

கவளியுறவுக்  கைாள்கை என்பது  ஒரு  நாடு  கவளியுறவு விவைாரங்ைளின் மூலம் யதசிய நலகனப் 

பாதுைாக்ைவும்   யைம்படுத்தவும்   இருதரப்பு   ைற்றும்    பல தரப்பு     உறவுைகளப்    யபணவும்   

வடி வகைைைப் பட்ை     கைாள்கை ஆகும். 
 

2. இந்தியாவின்  அணுசக்தி  வைாள்மைமய விெரி. 

i).சுதந்திரம்  அகைந்ததிலிருந்து  உலைளவில் ஆயுதப் கபருக்ைத்தகை  இந்தியாவின் அணு 

கைாள்கையில்  யையலாங்கிய ஒரு  ைருத்தாையவ இருந்து வருகிறது.  

ii).இதனால் ஐ.நா.வின் பகை வலிகைக் குகறப்புத் திட்ைங்ைளுக்கு இந்தியா ஆதரவளித்தது. 

iii). 1974  ைற்றும் 1998 அணு  யசாதகனைள்  யபார்த்திறகை சார்ந்த நைவடிக்கைைளுக்ைாையவ 

கசய்யப்பட்ைகவயாகும். 

3. இந்திய வெளியுறவுக்   வைாள்மையில் தேருவின் பங்ைளிப்மப எடுத்துக்கூறுை. 

i).நாடு சுதந்திரம் அகைந்தது முதல் 1950 ைற்றும் 1960 ைளில் இந்தியாவின் கவளியுறவுக்  

கைாள்கைைள், நாட்டின் முதல் பிரதைரான ஜவைர்லால் யநரு வழிைாட்டுதலின்படி முக்கியக் 

குறிக்யைாள்ைகளக்  கைாண்ைதாை அகைந்திருந்தன.  

ii).நீண்ை ைாலைாைக் ைாலனியாதிக்ைத்தில் இருந்து சுதந்திரம் கபற்றநாடுைள்   கபாருளாதார 

யைம்பாடு கதாைர்பாைக் ைடுகையான சூழ்நிகலகய எதிர்கைாண்ைன.  

iii).எனயவ   யசாவியத்  யசாஷலிச குடியரசுைளின்  ஒன்றியம் (USSR) அல்லது  அகைரிக்ைஐக்கிய 

நாடுைள் (USA) ஆகியவற்றின்  ஏயதனும் ஒரு முைாம்ைளில் யசர்வது அவசியைாயிற்று. 

4. தெறுபடுத்துை:  உள்ோட்டுக்  வைாள்மை ைற்றும் வெளிோட்டுக் வைாள்மை 

உள்ோட்டுக்  வைாள்மை வெளிோட்டுக் வைாள்மை 

உள்நாட்டுக்  கைாள்கை என்பது ஒரு நாடு தனது 

நாட்டிற்குள்ளான விவைாரங்ைள் கதாைர்பாைக் 

கைாண்டுள்ள கைாள்கையாகும். 

கவளியுறவுக் கைாள்கை என்பது ஒரு நாடு 

பிறநாடுைளுைன் கைாண்டுள்ள 

விவைாரங்ைள்  கதாைர்பானதாகும்.  

இது உள்விவைாரங்ைள், சமூை நலம், சுைாதாரம், 

ைல்வி, குடியியல் உரிகைைள், கபாருளாதார 

விவைாரங்ைள் ைற்றும் சமூைப் பிரச்சகனைள் 

ஆகியவற்கற கையைாைக் கைாண்ை சட்ைங்ைகள 

உள்ளைக்கியது.  

வணிைம்,    அரச      தந்திரம்,      தடுப்பு 

நைவடிக்கைைள், பாதுைாப்பு, உளவுத்துகற 

ைற்றும்   உலைளாவிய  சூைல்  ஆகிய 

வகைைகளக்   கைாண்ைது  கவளியுறவுக்  

கைாள்கை.  

 

5. பஞ்சசீல வைாள்மைைளில்  ஏதேனும் ோன்கிமனப்  பட்டியலிடுை. 

i).பரஸ்பர ஆக்கிரமிப்பின்கை 

ii).பரஸ்பர  உள்நாட்டு விவைாரங்ைளில் தகலைாதிருத்தல் 

iii)பரஸ்பர நலனுக்ைாை சைத்துவம் ைற்றும் ஒத்துகைத்தல் 

iv).அகைதியாை யசர்ந்திருத்தல் 

 

6. இந்தியா அணிதசராக் வைாள்மைமயத் தேர்ந்வேடுத்ேேற்ைான  ைாரைம் என்ன? 

i).நாட்டின் முதல் பிரதைரான யநரு, அகைரிக்ைா ைற்றும்  யசாவியத் ரஷ்யாஆகிய வல்லரசு நாடுைள் 

ஆப்பிரிக்ைா, ஆசியாவில் புதிதாைத்  யதான்றிய நாடுைளில் தங்ைளது கசல்வாக்கைச் கசலுத்துவகத 

எதிர்த்தார்.  

ii).எனயவ பனிப்யபார்  நிலவும் இருதுருவ உலைைான அகைரிக்ைா ைற்றும் யசாவியத் ரஷ்யா 

வல்லரசு ைளுைன் யசராைல்   அணியசரா  இயக்ைம் என்றவழிகயத்    யதர்ந்கதடுத்தயதாடு   சர்வயதச 

விவைாரங்ைளில்  மூன்றாவது  அணிகய உருவாக்ை முயன்றார். 
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7. இந்தியாவின்  பாதுைாப்புக் குறித்ே அக்ைமற எந்வேந்ே ெழிைளிவலல்லாம்  பிரதிபலிக்கிறது? 

உலைப் பாதுைாப்புக் குறித்த அக்ைகற   இந்தியாவின் ராணுவ   நவீனையைாக்ைல்,   ைைல்சார் 

பாதுைாப்பு  ைற்றும் அணுசக்திக்  கைாள்கைைளில் பிரதிபலிக்கின்றன. 
 

8. சார்க் உறுப்பு ோடுைமைப் பட்டியலிடுை. 

i).பாகிஸ்தான்   

ii).ஆப்ைானிஸ்தான்,  

iii).இந்தியா,  

iv).யநபாளம், 

v).ைாலத்தீவு, 

vi). பூைான்,  

vii).வங்ைாளயதசம் 

viii).இலங்கை. 

 

9. அணிதசரா இயக்ைத்தின்  நிறுெனத் ேமலெர்ைள்  யாெர்? 

i).இந்தியா                            -    ஜவைர்லால் யநரு 

ii).யுயைாஸ்லாவியா           -    டிட்யைா 

iii). எகிப்த்                             -   நாசர் 

iv).இந்யதாயனசியா           -   சுைர்யனா 

v).ைானா                                -   குவாயை நிக்ரூைா 
 

10. வெளியுறவுக்  வைாள்மையின் முக்கிய அம்சங்ைமைக் குறிப்பிடுை. 

i).உைன்படிக்கைைள் 

ii).நிர்வாை ஒப்பந்தங்ைள் 

iii).தூதுவர்ைகள நியமித்தல் 

iv). கவளிநாட்டு  உதவி 

v).சர்வயதச வணிைம்  

vi).ஆயுதப் பகைைள் 

VI) விரிொைவிமையளிக்ைவும்;  

1. அணிதசரா இயக்ைம் பற்றி விரிொன குறிப்பு எழுதுை. 

i).'அணியசரா இயக்ைம்' என்ற கசால் 1953இல் ஐ.நா. சகபயில் உகரயாற்றிய வி. கிருஷ்ணயைனன் 

என்பவரால் உருவாக்ைப்பட்ைது.  

ii).அணியசராகை என்பது இந்திய கவளியுறவுக்  கைாள்கையின் முக்கிய அம்சைாை விளங்குகிறது. 

இதன்  யநாக்ைம்  ராணுவக்   கூட்ைணியில்   யசராைல்   கவளிநாட்டு  விவைாரங்ைளில் யதசிய 

சுதந்திரத்கதப் பராைரித்தலாகும். 

iii).அணியசரா  இயக்ைைானது   120 உறுப்பு  நாடுைகளயும்  17  நாடுைகளப்   பார்கவயாளராைவும்   

10 சர்வயதச நிறுவனங்ைகளயும்   கைாண்டுள்ளது.  

iv).வளர்ச்சி குகறந்தநாடுைளிகையய  கபாருளாதார ஒத்துகைப்பிற்ைான அடித்தளத்கத 

நிறுவுவதில் அணியசரா நாடுைள் கவற்றி அகைந்துள்ளன.  

        அணிதசரா இயக்ைத்தின்   நிறுெனத்   ேமலெர்ைள்:  

i).இந்தியா                            -    ஜவைர்லால் யநரு 

ii).யுயைாஸ்லாவியா           -    டிட்யைா 

iii). எகிப்த்                             -   நாசர் 

iv).இந்யதாயனசியா           -   சுைர்யனா 

v).ைானா                                -   குவாயை நிக்ரூைா 

                  புதிய சொல்ைள் ைற்றும்  வைாள்மை ைாற்றங்ைள்; 

i).இந்தியா அணியசரா இயக்ைத்தில் இருந்த யபாதும்  யசாவியத் யூனியனுைன்  1971 ஆம் ஆண்டில் 

இந்திய – யசாவியத் ஒப்பந்தத்தின் (20 ஆண்டு ைால ஒப்பந்தைான அகைதி, நட்புறவு ைற்றும் 

ஒத்துகைப்பு) மூலம் இகணந்தது. 
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ii). பின்னர் இந்தியா ராணுவ நவீனையைாக்ைகல யைற்கைாண்ைது. சீனா 1964ஆம் ஆண்டு லாப் நார்  

என்னுமிைத்தில் யைற்கைாண்ை  அணு யசாதகனக்குப் பதிலடியாை இந்தியா தனது முதல் 

பூமிக்ைடியிலான  அணு யசாதகனத் திட்ைத்திகன 1974 இல் நைத்தியது. 

 

2. வெளியுறவுக்  வைாள்மைமய நிர்ையிக்கும் அடிப்பமைக் ைாரணிைமைப் பற்றி விொதிக்ைவும்.  

i).நாட்டின் புவியியல் அகைப்பு ைற்றும் பரப்பளவு  

ii).நாட்டின் வரலாறு, பாரம்பரியம் ைற்றும் தத்துவம் அடிப்பகையிலானகவ 

iii).இயற்கை வளங்ைள்  

iv).கபாருளாதார வளர்ச்சியின் அவசியம்  

v).அரசியல் நிகலத்தன்கை ைற்றும் அரசாங்ை அகைப்பு  

vi).அகைதிக்ைான அவசியம், ஆயுதக்குகறப்பு, அணு ஆயுதப் கபருக்ைத்தகை  

vii).ராணுவ வலிகை  

viii).சர்வயதச சூழ்நிகல 

 

3. அண்மை ோடுைளுைன்  ேட்புறவிமனப் தபை இந்தியா பின்பற்றும் வெளியுறவுக் வைாள்மையின் 

அடிப்பமைக் ைருத்துைமைப் பட்டியலிடுை. 

i).யதசிய நலகனப் யபணுதல்  

ii).உலை அகைதிகயஎய்துதல்  

iii).ஆயுதக்குகறப்பு  

iv).பிறநாடுைளுைன் நல்லுறகவ வளர்த்தல்  

v).அகைதியான வழிைளில் பிரச்சகனைகளத் தீர்த்தல்  

vi).அணி யசராக் கைாள்கையின்படி சுதந்திரைான சிந்தகன ைற்றும் கசயல்பாடு  

vii).சர்வயதச விவைாரங்ைளில் சைத்துவம்  

viii).ைாலனியாதிக்ைம், ஏைாதிபத்தியம், இனப்பாகுபாடு ஆகியவற்றிற்கு எதிரான நிகலப்பாடு  
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                                                       வரலாறு 

அலகு – 6      ஆங்கிலலய  ஆட்சிக்கு  எதிராக  தமிழகத்தில்  நிகழ்ந்த  ததாடக்க கால      

                        கிளர்ச்சிகள் 

I) சரியான விடடடயத் லதர்வு தசய்யவும் 

1. கிழக்கிந்திய கம்பெனியின்   நாடுபிடிக்கும் ஆசைசய எதிர்த்து  நின்ற முதல் ொசையக்காரர் யார்? 

அ) மருது ைககாதரர்கள்                                                      ஆ) பூலித்கதவர்     

இ) கவலுநாச்சியார்                                                            ஈ) வீரொண்டிய கட்ட பொம்மன் 

                                                                                                                                             விடட; ஆ) பூலித்லதவர்     

2. கர்நாடகப்  கொர்களில்  ஈடுெட்டிருந்த கொது  ஏற்ெட்ட பைலவினங்களுக்காக கிழக்கிந்திய   

    கம்பெனியிடமிருந்து  கடனாகப்  ெணத்சத வாங்கியவர் யார்? 

அ) கவலுநாச்சியார்   ஆ) பூலித்கதவர்    இ) ஆற்காட்டு நவாப்     ஈ) திருவிதாங்கூர் மன்னர் 

                                                                                                                                     விடட; இ) ஆற்காட்டு நவாப்      

3. ைந்தா ைாகிப்பின்  மூன்று  முகவர்ககைாடும் பநருங்கிய நட்பிசன ஏற்ெடுத்திக் பகாண்டவர்யார்? 

அ) கவலுநாச்சியார்     ஆ) கட்டபொம்மன்       இ) பூலித்கதவர்        ஈ) ஊசமத்துசர 

                                                                                                                                     விடட; இ) பூலித்லதவர்         

4. சிவ சுப்ரமணியனார் எங்கு  தூக்கிலிடப் ெட்டார்? 

அ) கயத்தாறு    ஆ) நாகலாபுரம்     இ) விருப்ொட்சி     ஈ) ொஞ்ைாலங்குறிச்சி 

                                                                                                                                            விடட; ஆ) நாகலாபுரம்      

5. திருச்சிராப்ெள்ளி  சுதந்திரப்  பிரகடனத்சத பவளியிட்டவர் யார்? 

அ) மருது ைககாதரர்கள்   ஆ) பூலித்கதவர்   இ) வீரொண்டிய கட்ட பொம்மன்   ஈ) ககாொல நாயக்கர் 

                                                                                                                             விடட; அ) மருது சலகாதரர்கள்    

6. கவலூர் புரட்சி  எப்கொது  பவடித்தது? 

அ) 1805 கம24    ஆ) 1805 ஜூசல10    இ) 1806 ஜூசல10     ஈ) 1806 பைப்டம்ெர்10 

                                                                                                                                      விடட; இ) 1806 ஜூடல10      

7. கவலூர் ககாட்சடயில்  புதிய  இராணுவ  விதி முசறகசை அறிமுகப்ெடுத்தக் காரணமாயிருந்த 

தசலசம  தைெதி   யார்? 

அ) கர்னல் கென்ககார்ட்    ஆ) கமஜர்ஆர்ம்ஸ்ட்ராங்  இ) ைர்ஜான் கிரடாக்  ஈ) கர்னல் அக்னியூ 

                                                                                                                                    விடட; இ) சர்ஜான் கிரடாக்   

8. கவலூர் புரட்சிக்குப்  பின்  திப்பு சுல்தானின் மகன்கள் எங்கு அனுப்ெப்ெட்டார்கள்? 

அ) கல்கத்தா             ஆ) மும்செ                இ) படல்லி                   ஈ) சமசூர் 

                                                                                                                                            விடட; அ) கல்கத்தா              

 

II) லகாடிட்ட இடங்கடள   நிரப்புக; 

1. ொசையக்காரர்  முசற  தமிழகத்தில்  ---------------  என்ெவரால்  அறிமுகப் ெடுத்தப்ெட்டது. 

                                                                                                                                விடட; விஸ்வநாத நாயக்கர் 

2.  -----------  ொசையக் காரசரத்  தவிர கமற்குப்ெகுதியில்  வீற்றிருந்த ொசையக்காரர்கள் 

அசனவரும்  பூலித்கதவசர  ஆதரித்தனர். 

                                                                                                                                             விடட; சிவகிரி 

3. கவலு நாச்சியாரும்  அவரது மகளும் எட்டாண்டுகைாக   ----------  ொதுகாப்பில்  இருந்தனர். 

                                                                                                                                விடட; லகாபால  நாயக்கர் 

4. கட்டபொம்மசன  ைரணசடயக்   ககாரும் தகவசலத் பதரிவிக்க ொபனர்பமன்   ----------         

    என்ெவசர   அனுப்பிசவத்தார். 

                                                                                                                                      விடட; இராமலிங்கனார் 

5. கட்டபொம்மன்   ---------------    என்ற இடத்தில்   தூக்கிலிடப்ெட்டார். 

                                                                                                                                                      விடட; கயத்தாறு 

6. மருது ைககாதரர்களின் புரட்சி பிரிட்டிஷ் குறிப்புகளில்  ------  என்று வசகப்ெடுத்தப் ெட்டுள்ைது. 

                                                                                                         விடட; இரண்டாம்  பாடளயக் காரர்  லபார் 

7.  ------ என்ெவர் புரட்சிக்காரர்கைால் கவலூர்  ககாட்சடயின் புதியசுல்தானாக அறிவிக்கப்ெட்டார். 

                                                                                                                               விடட; ஃபலதக் டைதர் 

8. கவலூர் ககாட்சடயில்  புரட்சிசய ஒடுக்கியவர்   ----------------  ஆவார். 

                                                                                                                                  விடட; கர்னல் ஜில்லஸ்பி 
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III) சரியான கூற்டைத் லதர்வு தசய்யவும்  

1. (i) ொசையக்காரர் முசற காகத்தீயப்  கெரரசின்  நசடமுசறயில்  இருந்தது  

(ii) கான்  ைாகிப்பின்  இறப்பிற்குப்பின்  பூலித்கதவர் பநற்கட்டும்பைவசல 1764 இல் மீண்டும் 

சகப்ெற்றினார்.  

(iii) கம்பெனி  நிர்வாகத்திற்கு  தகவல்  அளிக்காமல்  ொசையக்காரர்ககைாடு கெச்சுவார்த்சதயில் 

ஈடுெட்டதால் யூசுப் கான்  துகராகி என்று குற்றம் சுமத்தப்ெட்டு 1764இல் தூக்கிலிடப்ெட்டார்.  

(iv) ஒண்டிவீரன்  கட்டபொம்மனின்  ெசடப்பிரிவுகளில்  ஒன்சறத்  தசலசமகயற்று வழிநடத் 

தினார்.  

அ) (i), (ii) மற்றும் (iv) ஆகியசவைரி                    ஆ) (i), (ii) மற்றும் (iii) ஆகியசவைரி  

இ) (iii) மற்றும் (iv) மட்டும் ைரி                               ஈ) (i) மற்றும் (iv) மட்டும் ைரி  

                                                                                                       விடட; ஆ) (i), (ii) மற்றும் (iii) ஆகியடவசரி 

2. (i) கர்னல் ககம்ப்பெல் தசலசமயின்  கீழ் ஆங்கிகலயப் ெசடகள் மாபூஸ்கானின் ெசடககைாடு 

இசணந்து பைன்றன.  

(ii) காசையார் ககாவில்  கொரி ல் முத்துவடுகநாதர்  பகால்லப்ெட்டப் பின் கவலுநாச்சியார் 

மீண்டும் அரியசணசயப் பெறுவதற்கு மருது ைககாதரர்கள்  துசணபுரிந்தனர்.  

(iii) திண்டுக்கல்  கூட்டசமப்புக்கு  ககாொல நாயக்கர் தசலசமகயற்று  வழிநடத்தினார்.  

(iv) காரன்லிஸ் கம1799 இல் கம்பெனிப் ெசடகசை திருபநல்கவலி  கநாக்கிச் பைல்ல 

உத்தரவிட்டார்.  

அ) (i) மற்றும் (ii) ஆகியசவைரி                        ஆ) (ii) மற்றும் (iii) ஆகியசவைரி  

இ) (ii), (iii) மற்றும் (iv) ஆகியசவைரி              ஈ) (i) மற்றும் (iv) ஆகியசவைரி  

                                                                                                            விடட; ஆ) (ii) மற்றும் (iii) ஆகியடவசரி 

3. கூற்று: பூலித்கதவர், சைதர்அலி மற்றும் பிபரஞ்சுக்காரர்களின்  உதவிசயப் பெறமுயன்றார்.  

காரணம்: மராத்தியர்ககைாடு ஏற்கனகவத  பதாடர்  கொர்களில் ஈடுெட்டுக்  பகாண்டிருந்ததால் 

சைதர்அலியால் பூலித்கதவருக்கு உதவ முடியாமல் கொனது. 

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகியசவைரி  எனினும் காரணம், கூற்சறச்  ைரியாகவிைக்கவில்சல.  

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டு கமதவறானசவ.  

இ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகியசவைரி காரணம், கூற்சறச் ைரியாககவவிைக்குகிறது.  

ஈ) கூற்று தவறானது காரணம் ைரியானது  

விடட; அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகியடவசரி  எனினும் காரணம், கூற்டைச் சரியாக விளக்க   

               வில்டல.  

4. கூற்று: புதிய இராணுவ பநறிமுசற மட்டுமல்லாமல்  தசலப்ொசகயில்  சவக்கப்ெடும் 

கதாலிலான இலட்சிசனயும் கடும் எதிர்ப்செ விசைவித்தது.  

காரணம்: கதால் இலட்சிசன விலங்குகளின்  கதாலில் பைய்யப்ெட்டது.  

அ) கூற்று தவறானது காரணம் ைரியானது  

ஆ) கூற்று மற்றும்  காரணம்  ஆகியசவைரி  காரணம், கூற்சறச் ைரியாககவ விைக்குகிறது.  

இ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டுகம தவறானசவ.  

ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகியசவ ைரி எனினும் காரணம், கூற்சறச்  ைரியாக விைக்கவில்சல.  

விடட;  ஆ) கூற்று மற்றும்  காரணம்  ஆகியடவசரி  காரணம், கூற்டைச் சரியாகலவ விளக்குகிைது.  

 

IV) தபாருத்துக  

1. தீர்த்தகிரி                                               -     அ. கவலூர் புரட்சி  

2. ககாொல நாயக்கர்                             -      ஆ.இராமலிங்கனார் 

3. ொபனர்பமன்                                     -       இ. திண்டுக்கல்  

4. சுகெதார் கேக் ஆதம்                       -      ஈ. கவலூர்ககாட்சட 

5. கர்னல் கென்ககார்ட்                         -     உ ஓடாநிசல 

விடட; 1 – உ ,  2 – இ ,  3 – ஆ ,    4 – அ ,   5 - ஈ 

 

V) சுருக்கமாக  விசடயளிக்கவும் 

1. பாடளயக் காரர்களின் கடடமகள்  யாடவ? 

i)ொசையக்காரர்கைால்  வரிவசூலிப்ெதிலும்,  நிலப்ெகுதிகசை நிர்வகிப்ெதிலும், வழக்குகசை 

விைாரிப்ெதிலும்,  ைட்டம் ஒழுங்சகப்  ொதுகாப்ெதிலும்  தன்னிச்சையாகச்  பையல்ெடமுடிந்தது. 
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ii)அவர்கைது  காவல் காக்கும் கடசமெடிக்காவல்  என்றும் அரசுக்காவல் என்றும் 

அசழக்கப்ெட்டது. 
 

2. கிழக்கு  மற்றும் லமற்கில் அடமயப் தபற்ை பாடளயங்கடளக் கண்டறிந்து எழுதுக. 

                 கிழக்கில் அடமயப்தபற்ை பாடளயங்கள் 
ைாத்தூர், நாகலாபுரம், எட்சடயபுரம் மற்றும் ொஞ்ைாலங்குறிச்சி  

                         லமற்கில் அடமயப்தபற்ை பாடளயங்கள்  

ஊத்துமசல, தசலவன்ககாட்சட, நடுவக்குறிச்சி, சிங்கம்ெட்டி, கைத்தூர்.. 
 

3. தைரான் ஏன் நிரந்தரப் பணிநீக்கம் தசய்யப்பட்டார்?  

i).கம்பெனிக்குக்  கீழ்ப்ெடிய  மறுத்துவந்த பூலித்கதவசர அடக்க கர்னல் பைரான் 

ெணிக்கப்ெட்டார்.   

ii).கமற்குப்  ெகுதியில்  இருந்த ொசையக்காரர்களிடம்  பூலித்கதவர்  மிகுந்த பைல்வாக்குப் 

பெற்றிருந்தார்.  

iii).பீரங்கிகளின் கதசவயும்  துசணக்கலப்பொருட்கள் மற்றும் ெசடவீரர்களின் ஊதியம் 

உள்ளிட்ட காரணங்களினால் பைரான் தனது  திட்டத்சதக் சகவிட்டு மதுசரக்கு திரும்பினார். 

கம்பெனி நிர்வாகம்  அவசரத்  திரும்ெ அசழத்தகதாடு நிரந்தரப் ெணிநீக்கம் பைய்தும் 

உத்தரவிட்டது. 
 

4. களக்காடு லபாரின் முக்கியத்துவம் யாது?  

i).  கம்பெனியின்  1000  சிப்ொய்ககைாடு நவாொல் அனுப்ெப்ெட்ட 600க்கும் கமற்ெட்ட ெசட 

வீரர்கசையும்  மாபூஸ்கான் பெற்றார். 

ii). மாபூஸ்கான்  கைக்காடு ெகுதியில் தனது ெசடகசை நிசல நிறுத்தும் முன்ொக திருவிதாங்கூரின் 

2000 வீரர்கள் பூலித்கதவரின் ெசடககைாடு இசணந்தனர்.  

iii).கைக்காட்டில்  நசடபெற்றப்  கொரில் மாபூஸ்கானின்  ெசடகள்  கதாற்கடிக்கப்ெட்டன. 
 

5. கம்னியாருக்கும் கட்டதபாம்மனுக்கும் இடடலய  சர்ச்டச ஏற்படக் காரணமாக விளங்கியது எது?  

i).ொஞ்ைாலங் குறிச்சியிடமிருந்து  வரி வசூலிக்கும்  உரிசமசய கம்பெனி பெற்றிருந்தது.  

ii).அசனத்துப் ொசையங்களிலிருந்தும்  வரிகசைவசூலிக்க  கம்பெனி அதன் ஆட்சியர்கசை 

நியமித்தது.  

iii).ஆட்சியர்கள்  ொசையக்கரர்கசை அவமானப் ெடுத்தியகதாடு வரிகசை வசூலிக்க 

ெசடயிசனப் ெயன்ெடுத்தினர்.  

iv).இதுகவ  கட்டபொம்மனுக்கும்   ஆங்கிகலயருக்கும்   இசடகய  பெரும்  ெசக  ஏற்ெட 

 அடிப்ெசடயானது. 

6. திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனத்தின் (1801) முக்கிய கூறுகடளத் தருக.  

i).பிரிட்டிோருக்கு  எதிராக மண்டல, ைாதி, ைமய, இன கவறுொடுகசைக் கடந்து நிற்ெதற்காக 

முதலில்  விடுக்கப்ெட்ட அசறகூவகல 1801 ஆம் ஆண்டின்  கெரறிக்சகஆகும்.  

ii).இப்கெரறிக்சக  திருச்சியில் அசமயப்பெற்ற நவாபின்  ககாட்சடயின் முன்சுவரிலும், ஸ்ரீரங்கம் 

ககாவிலின் சுற்றுச் சுவரிலும் ஒட்டப்ெட்டது.  

iii).ஆங்கிகலயருக்கு எதிராகச் பையல்ெட விசழந்த தமிழகப் ொசையக்காரர்கள் ெலரும் ஒன்று 

திரண்டனர்.  

iv).புதுக்ககாட்சட, எட்சடயபுரம் மற்றும்  தஞ்ைாவூரின் அரைர்கள் பிரிட்டிோருடன் 

சகககார்த்தார்கள். ஆங்கிகலயரின் பிரித்தாளும்  பகாள்சக என்ற உத்தி விசரவில் 

ொசையக்காரர்களின் ெசடகளில் பிரிவிசனசய ஏற்ெடுத்தியது. 

 

7. 1801ஆம் ஆண்டு டகதயாப்பமிடப்பட்ட  ஒப்பந்தத்தின்  முக்கியத்துவத்டத விளக்குக. 

1801 ஜூசல 31இல் ஏற்ெட்ட கர்நாடக  உடன்ெடிக்சகயின் விதிகளின்ெடி, பிரிட்டிோர் கநரடியாக 

தமிழகத்தின் மீது தங்கள் கட்டுப்ொட்சட  ஏற்ெடுத்தியகதாடு ொசையக்காரர் முசறயும் முடிவுக்கு 

வந்ததுடன்    அசனத்துக்    ககாட்சடகளும்     இடிக்கப்ெட்டு    அவர்கைது    ெசடகளும் 

கசலக்கப்ெட்டன. 
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VI) ஒவ்தவாரு தடலப்பின் கீழும்  தகாடுக்கப்பட்டுள்ள அடனத்துக் லகள்விகளுக்கும்       

விடடயளிக் கவும்  

 

1. லவலுநாச்சியார் 

அ) கவலுநாச்சியாரின் இராணுவத் தைெதி யார்?  

விடட; தளவாய் தாண்டவராயனார் 

ஆ) அவர்கதர்ச்சி பெற்றிருந்த தற்காப்புக் கசலகள் எசவ?  

விடட; வளரி,   சிலம்பம்,   குதிடரலயற்ைம்,   வில் வித்டத 

இ) அவர் யாசர மணமுடித்தார்?  

விடட; முத்து வடுக நாதர் 

ஈ) அவரது மகளின் பெயர் என்ன?  

விடட; தவள்ளச்சி நாச்சியார் 

 

2. தீரன் சின்னமடல 

அ) தீரன்  சின்னமசல எப்கொது  பிறந்தார்?  

விடட; 1756 

ஆ) ‘சின்னமசல’ என்ற ெட்டப்பெயசர அவர்எவ்வாறு  பெற்றார்?  

விடட;   முகம்மது  அலியிடம்   சிவமடலக்கும், தசன்னிமடலக்கு   இடடலய   இருந்த 

‘சின்னமடலலய’  வரிப்பணத்டதப்  பிடுங்கிக்தகாண்டதாக சுல்தானுக்குப்  லபாய்ச் தசால் என்று 

அறிவுறுத்தினார். அதன் பிைலக‘தீரன் சின்னமடல’ என்று  அவர் அடழக்கப்படலானார் 

இ) திப்பு சுல்தானின்  திவானின்  பெயர்யாது?  

விடட; முகமது அலி 

ஈ) அவர் எங்கு, ஏன்  தூக்கிலிடப்ெட்டார்? 

விடட;   i).ஆங்கிலலய  ஆட்சிடய ஏற்க  வற்புறுத்தப்பட்டலபாது  அவர் அதற்கு இணங்க மறுத்தார்.  

ii).அதனால் 1805  ஜூடல 31 அன்று  சங்ககிரி லகாட்டடயின்  உச்சியில் அவர் தூக்கிலிடப்பட்டார். 

VII) விரிவாக விடட யளிக்கவும்  

1. கிழக்கிந்திய கம்தபனியாடர எதிர்த்து கட்டதபாம்மன் நடத்திய வீரதீரப் லபார்கள் பற்றி ஒரு   

    கட்டுடரவடரக 

                              ஜாக்சலனாடு ஏற்பட்ட  லமாதல் ; 

i).கட்ட பொம்மனிடமிருந்து  வசூலிக்க கவண்டிய நிலவரி நிலுசவயானது 1798ஆம் ஆண்டு 

வாக்கில் 3310 ெககாடாக்கைாக இருந்தது.  

ii).1798 ஆகஸ்ட் 18இல் இராமநாதபுரத்தில் வந்து தன்சனச் ைந்திக்குமாறு  கட்டபொம்மனுக்கு 

ஜாக்ைன்ஆசண பிறப்பித்தார்.  

iii).ஆனால் கட்ட பொம்மன் கமற்பகாண்டமுயற்சி ெலனளிக்காதகதாடு குற்றாலம் மற்றும் 

ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் ஆகிய இடங்களிலும் ஜாக்ைன் அவசரச் ைந்திக்க மறுத்தார்.  

iv).இறுதியாக 1798 பைப்டம்ெர் 19  அன்று    அனுமதியளித்ததன்    கெரில்    கட்டபொம்மன் 

இராமநாதபுரத்தில்   ஜாக்ைசனச்  ைந்தித்தார்.  

v).ஆணவத்தின்  பமாத்த உருவமாகத் திகழ்ந்த ஜாக்ைனின் முன்பு கட்ட பொம்மன் மூன்று மணி 

கநரம் நிற்க சவக்கப்ெட்டதாகச்  பைால்லப்ெடுகிறது. ஆெத்சத உணர்ந்த கட்ட பொம்மன் தனது 

அசமச்ைரான  சிவசுப்ரமணியனாருடன்  தப்பிச்பைல்லமுயன்றார்.  

vi).உடனடியாக  ஊசமத்துசர தனது  ஆட்ககைாடு  ககாட்சடக்குள் நுசழந்து கட்டபொம்மன்  

தப்ெ உதவினார். 

                        மதராஸ் ஆட்சிக் குழுவின்  முன்ொக  ஆஜராதல்: 

i).ொஞ்ைாலங்குறிச்சிக்குத்  திரும்பிய  கட்ட பொம்மன் ஆட்சியர் ஜாக்ைன் தன்சன எவ்வாபறல்லாம் 

அவமானப் ெடுத்தினார் என்ெசத மதராஸ் ஆட்சிக்குழுவிற்குத்  பதரியப்ெடுத்தினார். 

ii).குழுவின்  முன்ொக 1798  டிைம்ெர் 15 அன்று  கட்டபொம்மன் ஆஜராகி  இராமநாதபுரத்தில் 

நிகழ்ந்தவற்சற விைக்கினார். கட்டபொம்மன் குற்றவாளி அல்ல என்று குழு முடிவுபைய்தது. 
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                கட்ட தபாம்மனும்  பாடளயக்காரர்களின்  கூட்டடமப்பும்; 

i).இதற்கிசடகய, திண்டுக்கல்லின்  ககாொல நாயக்கர், ஆசனமசலயின் யதுல்  நாயக்கர் கொன்ற 

அருகாசமயிலிருந்த   ொசையங்கசை   உள்ைடக்கிய    பதன்னிந்தியக்    கூட்டசமப்செ 

சிவகங்சகயின்   மருதுொண்டியர்  ஏற்ெடுத்தினார்.  

ii).இக்கூட்டசமப்பு  கட்ட பொம்மனின் ஆர்வத்சதத் தூண்டியது.  

iii).ஆனால்  மருது ைககாதரர்களும், கட்டபொம்மனும் இசணந்து ஆங்கிகலயசர எதிர்ப்ெது என்று   

     முடிபவடுத்தார்கள். 

iv).கட்டபொம்மசனச்  ைரணசடயக்  ககாரிய நிெந்தசனபயான்று 1799 பைப்டம்ெர் 1 அன்று  

வழங்கப்ெட்டது. கட்டபகாம்மனின்  பிடிபகாடுக்காத  ெதிலால்  கமஜர்  ொபனர்பமன்  

ககாட்சடசயத்  தாக்கினார்.  

v).ொபனர்பமன்  பைப்டம்ெர் 5 அன்று முழுப் ெசடகசையும் ொஞ்ைாலங்குறிச்சியில் 

பகாண்டுவந்து நிறுத்தினார். 

vi).ொபனர்பமன்    இராமலிங்கசர     தூதனுப்பி    கட்டபொம்மசனச்      ைரணசடயுமாறு 

ககட்டுக்பகாண்டார்.  கட்டபொம்மன்  மறுத்தார்.  

vii) ககாட்சடயின்  இரகசியங்கள்  அசனத்சதயும்  இராமலிங்கர் கைகரித்தார். அவரது அறிக்சகசய 

அடிப்ெசடயாகக்  பகாண்டு  ொபனர்பமன்  தாக்குதல்  உத்திகசை வடிவசமத்தார். 
 

2. சிவகங்டகயின்  துன்பகரமான  வீழ்ச்சிக்குக்  காரணமானவற்டை ஆய்ந்து அதன் விடளவுகடள         

    எடுத்தியம்புக.  

i).ஆங்கிகலயர்கள்  கம 1801 இல் தஞ்ைாவூரிலும் திருச்சியிலும் இருந்த கலகக்காரர்கசைத் 

தாக்கினார்கள்.  

ii).கலகக்காரர்கள்  பிரான்மசலயிலும், காசையார் ககாவிலிலும் தஞ்ைம் புகுந்தனர். அவர்கள் 

பிரிட்டிஷ் ெசடகைால் மீண்டும்   கதாற்கடிக்கப்ெட்டனர்.  

iii)கலகம்  கதாற்றதால் 1801இல் சிவகங்சக இசணக்கப்ெட்டது.  

iv).இராமநாதபுரத்தின் அருகக அசமந்த திருப்ெத்தூர்  ககாட்சடயில் 1801 அக்கடாெர் 24 அன்று 

மருது ைககாதரர்கள்  தூக்கிலிடப்ெட்டனர்.  

v).ஊசமத்துசரயும், பைவத்சதயாவும் பிடிக்கப்ெட்டு 1801 நவம்ெர் 16 இல் ொஞ்ைாலங்குறிச்சியில் 

தசலதுண்டிக்கப்ெட்டனர்.  

vi).கலகக்காரர்களில் 73 கெர்பிடிக்கப்ெட்டு மகலயாவின்  பினாங்கிற்கு நாடு கடத்தப்ெட்டார்கள். 

Vii).ொசையக்காரர்கள்  வீழ்ச்சியசடந்தாலும் அவர்கைது  வீரமும், தியாகமும்  எதிர்காலச் 

ைந்ததிகசை ஈர்ப்ெதாக அசமந்தது. 
 

3. லவலூரில்  1806 இல் தவடித்த புரட்சியின்  கூறுகடள விளக்குக. 

i).கட்டபொம்மன்  எதிர்ப்பு (1799), மருது ைககாதரர்களின்  எதிர்ப்பு (1801) ஆகியவற்சற ஒடுக்கியப் 

பின்பு, பிரிட்டிோர் ஆற்காட்டு நவாசெ விசுவாைமற்றவர் என்று குற்றம்சுமத்தி அவர்மீது 

கட்டாயப்ெடுத்தி ஒரு ஒப்ெந்தத்சதத் திணித்தனர்.  

ii).1801இல் ஏற்ெட்ட இவ்பவாப்ெந்தத்தின்ெடி, ஆற்காட்டு நவாப் வடஆற்காடு, பதன் ஆற்காடு, 

திருச்சிராப்ெள்ளி, மதுசர மற்றும் திருபநல்கவலி ஆகிய மாவட்டங்கசை அவற்சற நிர்வகிக்கும் 

அதிகாரத்கதாடு  ஒப்ெசடத்து விடகவண்டும்  என்றானது. 

                                      இந்திய வீரர்களின் மனக்குடை: 

i).ஆனாலும்  எதிர்ப்பு    அடங்கிவிடவில்சல.   பவளிகயற்றப்ெட்ட     சிற்றரைர்களும், 

நிலச்சுவான்தார்களும்   கம்பெனி  அரசுக்கு  எதிராக எதிர்காலத்  திட்டம் குறித்து நிதானமாக 

சிந்தித்துக்பகாண்கட  இருந்தார்கள்.  

ii).இதன் விசைவாக பவளிப்ெட்டகத 1806ஆம் ஆண்டு  கவலூர்புரட்சியாகும். புரட்சியின் இறுதி 

நிகழ்வு அந்நிய ஆட்சிசயதூக்கி எறிவசத  கநாக்கமாகக்  பகாண்டிருந்தது.  

iii).பிரிட்டிோரின்  இராணுவத்தில்  சிப்ொயாகப் ெணியாற்றியவர்களுக்கு குசறவான ஊதியகம 

வழங்கப்ெட்டது. 

iv). ெதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் குசறவாககவ இருப்ெது  ஆகியவற்சற நிசனத்து 

கடுசமயான ககாெத்துடகன ெணியாற்றிக்  பகாண்டிருந்தார்கள். 
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v). தங்களின்  ைமூகமற்றும்  ைமய  நம்பிக்சககளுக்கு ஆங்கிகலய அதிகாரிகள் குசறவான 

மதிப்ெளித்ததும், கமலும் அவர்களின்  ககாெத்சத வலுப்ெடுத்தியது.  

vi).புதிய விதிமுசறகளின்ெடி,   இந்திய வீரர்கள்         சீருசடயிலிருக்கும்கொது     ைாதி 

அசடயாைங்கசைகயா, காதணிகசைகயா அணியக்கூடாது  என்று ககட்டுக்பகாள்ைப் ெட்டனர். 

Vii).அவர்கள் தாசடசய முழுசமயாகச் ைவரம் பைய்யவும் மீசைசய ஒகரொணியில்  சவத்துக்  

பகாள்ைவும்  அறிவுறுத்தப்ெட்டார்கள்.  

viii)புதிய வசக தசலப்ொசக எரிகிறதீயில்  எண்பணய் கைர்ப்ெது கொலானது. மிகவும் 

ஆட்கைெசனக்குரிய பையலாகக் கருதப்ெட்டது. தசலப்ொசகயில் சவக்கப்ெடும் விலங்கு 

கதாலினால் ஆன இலட்சிசனயாகும்.  

ix).புதிய தசலப்ொசகசய அணிவதில்  தங்களுக்கு  உடன்ொடில்சல என்று இந்திய சிப்ொய்கள் 

கொதுமான முன்பனச்ைரிக்சக விடுத்தனர். ஆனால் கம்பெனி நிர்வாகம் அதசனகவனத்தில் 

பகாள்ைவில்சல. 

 

 

 

 

 

                                    ALL THE BEST    
                                              BY 

  

                                                        R.MEGANATHAN. MA,B.ed 
                                                            ( B,T ASST. SOCIAL SCIENCE) 

                                                                               GHSS, VEEDUR 605652   

                                                                                 PH: 9543255318 
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                                                       வரலாறு 

அலகு – 7 காலனியத்துக்கு எதிரான  இயக்கங்களும்  தேசியத்தின்  தோற்றமும். 

 

I) சரியானவிடைடயத் தேர்வுசசய்யவும் : 

1.1818ஆம் ஆண்டு கிழக்கு வங்காளத்தில் ஹாஜி ஷரியத்துல்லா கீழ்க்கண்ட வற்றில் எதனைத் 

ததாடங்கிைார்? 

அ) வஹாபிகிளர்ச்சி  ஆ) ஃபராசிஇயக்கம்    இ) பழங்குடியிைர்எழுச்சி   ஈ) ககால்கிளர்ச்சி 

                                                                                                                                 விடை; ஆ) ஃபராசிஇயக்கம்     

2.'நிலம் கடவுளுக்குச் த ாந்தம் என்று அறிவித்ததுடன் நிலத்தின் மீது வரிவிதிப்பகதா 

வாடனக வசூலிப்பகதா இனைச் ட்டத்திற்கு எதிராைது என்று கூறியவர்யார்? 

அ) டிடுமீர்              ஆ) சித்து              இ) டுடுமியான்                 ஈ) ஷரியத்துல்லா 

                                                                                                                                      விடை; இ) டுடுமியான்                  

3 நிரந்தரக் குடியிருப்பின் கீழ்  ஜமீன்கனள உருவாக்கும் திட்டத்தின்படி தங்கள் த ாந்த 

நிலத்னத விட்டு விரட்டப்பட்டவர்கள் யார்? 

அ)  ாந்தலர்கள்        ஆ) டிடுமீர்         இ) முண்டா         ஈ) ககால் 

                                                                                                                                      விடை; அ) சாந்ேலர்கள்         

4.கீழ்க்காண்கபாரில் தீவிர கதசியவாதியார்? 

அ) தாதாபாய்த ௌகராஜி ஆ) நீதிபதிககாவிந்த்ராைகட  இ). பிபின்  ந்திரபால்   ஈ) தராகேஷ் ந்திரா 

விடை; இ). பிபின் சந்திரபால்    

5.வங்கப்பிரிவினை எந்த ாளில்  னடமுனைக்கு வந்தது? 

அ) 1905 ஜூன் 19     ஆ) 1906 ஜூனல 18    இ) 1907 ஆகஸ்ட் 19     ஈ) 1905 அக்கடாபர் 16 

                                                                                                                                  விடை;  ஈ) 1905 அக்தைாபர் 16 

6. க ாட்டா ாக்பூர் குத்தனகச்  ட்டம் எந்தப் பின்ைணியில் நினை கவற்ைப்பட்டது? 

அ) ககால் கிளர்ச்சி   ஆ) இண்டிககா கிளர்ச்சி,   இ) முண்டா கிளர்ச்சி   ஈ) தக்காண கலவரங்கள் 

விடை;  இ) முண்ைா கிளர்ச்சி    

7.1916ஆம் ஆண்டு ஏப்ரலில் தன்ைாட்சி இயக்கத்னத முதலில் ததாடங்கியவர் யார்? 

அ) அன்னிதப ன்ட் அம்னேயார்   ஆ) பிபின் ந்திரபால்   இ) லாலாலஜபதிராய்    ஈ) திலகர் 

விடை; ஈ) திலகர் 

8.நீல் தர்ப்பன்  ாடகம் மூலோக இண்டிககா பயிரிடும் விவ ாயிகளின் இன்ைல்கள் குறித்து 

ஆங்கிகலயரின் கவைத்துக்கு தகாண்டு த ன்ைவர் யார்? 

அ) தீைபந்துமித்ரா   ஆ) தராகேஷ் ந்திரதத்   இ) தாதாபாய்த ௌகராஜி   ஈ) பிர் ாமுண்டா 

விடை; அ) தீனபந்துமித்ரா    

 

II) .தகாடிட்ை  இைங்கடள  நிரப்புக : 

1.1757ஆம் ஆண்டு ராபர்ட்கினளவுக்கு   ------  என்றுஅனழக்கப்பட்ட வங்காளத்தின் கடன்வழங்கு  

கவார்நிதி ஆதரவுதந்தைர்,                                                                                     விடை; ஜகத் தசத்துக்கள் 

 

2.ேன்ைராட்சிக்கும் நிலசுவான்தாரர்களுக்கும் எதிராை  --------- இயக்கம் 1827ஆம் ஆண்டு வாக்கில் 

ததாடங்கப்பட்டது.                                                                                                              விடை; வாஹாபி 

3.க ாட்டா ாக்பூர் பகுதியில்  டந்த மிகப்தபரிய பழங்குடியிைர் கிளர்ச்சி  ------------   

                                                                                                                                                விடை; தகால் கிளர்ச்சி 

4. -----------  ட்டே பழங்குடியிைரல்லாத ேக்கனள பழங்குடி நிலத்தில் நுனழய தனடவிதித்தது. 

                                                                                                                    விடை; தசாட்ைா  நாக்பூர்  குத்ேடக  

5.1854ஆம் ஆண்டு  வாக்கில்  ----------  தனலனேயில்   மூகக்தகாள்னள  டவடிக்னககள்  டந்தை. 

                                                                                                                                                 விடை; பீர்சிங் 

6.1857ஆம்ஆண்டின் கிளர்ச்சியில் கிளர்ச்சியாளர்களால் தகால்லப்பட்ட ஆங்கிகலய தளபதி --------- 

                                                                                                                     விடை; தேஜர் சஜனரல் ஹக் வீலர் 

7.க ாட்டா  ாக்பூர்  ட்டம் நினைகவற்ைப்பட்ட ஆண்டு   ---------------                      விடை; 1908 

8.W.C. பாைர்ஜி இந்திய கதசிய காங்கிரஸின் தனலவராகத்  கதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட  ஆண்டு ---------- 

                                                                                                                                                             விடை; 1885 

III) .சரியான கூற்டறத் தேர்வு சசய்யவும் ; 

1.(i). மீர்ஜாபரிடம் இருந்து 2 ககாடிகய 25 லட்  ரூபானய வாங்கிய கிழக்கு இந்தியகம்தபனி 
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அதனை பிரிட்டனில் ததாழிற்புரட்சி கேம்பட முதலீடுத ய்தது. 

(ii). 1831 - 1832ஆம்ஆண்டு அரசு அதிகாரிகள் ேற்றும் கடன் தகாடுப்கபாருக்கு எதிராை 

கிளர்ச்சினயக் ககால் ேக்கள் ஒருங்கினணத்தைர், 

(iii) 1855 ஆம் ஆண்டில்  ாந்தலர் கிளர்ச்சிக்கு சித்து, கணு ஆகிய இரண்டு ாந்தலர்  ககாதரர்கள் 

தனலனே  ஏற்ைைர். 

 (iv) 1879 ஆம்ஆண்டில்  ாந்தலர்கள் வ ம் இருந்த பகுதிகனள ஒழுங்கு முனைப்படுத்த 

ஒரு ட்டம் இயற்ைப்பட்டது. 

(அ) (i) (ii) ேற்றும் (iii)  ரியாைனவ              (ஆ) (ii) ேற்றும் (iii)  ரியாைனவ 

(இ) (iii) ேற்றும் (iv)  ரியாைனவ                    ஈ)  (i) ேற்றும்  (iv)  ரியாைனவ . 

                                                                                                     விடை; (அ) (i) (ii) ேற்றும் (iii) சரியானடவ   

2.(i) .இஸ்லாமிய ேதத்தின்  ேத்துவ இயல்னப வலியுறுத்தியரடுடுமியான் நிலம் கடவுளுக்குச் 

த ாந்தோைது என்று அறிவித்தார். 

(ii) .ஊழல் கனைபடிந்த இந்திய ஆட்சியாளர்களின் வ ம் இருந்தபகுதிகள் வாரிசு இழப்புக் 

தகாள்னகயின் படிஆங்கிகலய ஆட்சியின் கீழ் இனணக்கப்பட்டை. 

(iii) .1857ஆம் ஆண்டின் கிளர்ச்சி ஒடுக்கப்பட்ட பிைகு  ட்டத்னதப் பின்பற்ைாேல் இந்தியர்கள் 

பற்றிய வழக்குகனள வி ாரித்து அவர்களுக்கு ேரணதண்டனை விதிக்கவும் பிரிட்டிஷ் 

அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது. 

(iv) 1857ஆம்ஆண்டின்கிளர்ச்சி கதால்வி அனடந்ததற்கு ஆங்கிகலயருக்கு இந்திய இளவர ர்களும் 

ஜமீன்தாரர்களும் விசுவா ோக இருந்ததும் அதற்காை பல்கவறு காரணங்களில் ஒன்ைாகும். 

(அ) (ii), (iii) ேற்றும் (iv)  ரியாைனவ 

(ஆ) (i) (ii) ேற்றும் (iv)  ரியாைனவ 

(இ) (i), (iii) ேற்றும் (iv)  ரியாைனவ 

(ஈ) (i), (ii) ேற்றும் (iii)  ரியாைனவ 

                                                                                                     விடை; (இ) (i), (iii) ேற்றும் (iv) சரியானடவ 

3. (i) காலனிஆட்சி பற்றிய தபாருளாதார விேர் ைத்னதச் த ய்தது ஆரம்பகால இந்திய கதசிய 

வாதிகளின்  மிகமுக்கியோை பங்களிப்புகளில் ஒன்ைாகும். 

(ii) இந்தியாவில் வறுனே அதிகரிக்க   ேயரீதியிலாை  சுரண்டகல  மிகமுதன்னேயாை காரணம் 

என்று ஆரம்பகால காங்கிரஸ் தனலவர்கள் ததரிவித்தைர். 

(iii) சுயராஜ்ஜியம் அல்லது தன்ைாட்சினய எட்டுவகத  மிதகதசியவாத காங்கிரஸ்\ தனலவர்களின் 

குறிக்ககாள்களில் ஒன்ைாக இருந்தது. 

(iv) வங்காளத்தின் ஆதிக்கத்னத  குனைப்பனதயும்  கதசியவாத இயக்கத்னத வலுவிழக்கச் 

த ய்வனதயும் குறிக்ககாளாகக் தகாண்டு வங்கப்பிரிவினை  டந்தது. 

(அ) (i) ேற்றும்(iii)  ரியாைனவ                            (ஆ) (i), (iii) ேற்றும்(iv)  ரியாைனவ 

(இ) (ii) ேற்றும்(iii)  ரியாைனவ                               (ஈ) (iii) ேற்றும்(iv)  ரியாைனவ 
 

                                                                                                         விடை; (ஆ) (i), (iii) ேற்றும்(iv) சரியானடவ 

4.கூற்று: இந்தியவரலாற்றில் முதன்முனையாக காலனி ஆட்சியின் கீழ் அரசுவைங்களின் மீது 

க ரடி தனியுரினேனயக் ககாரியது 

காரணம்:  இண்டிககா விவ ாயம் த ய்யுோறு விவ ாயிகனள நிர்ப்பந்திக்கததாழில் த ய்கவார் 

மிரட்டல் ேற்றும் வன்முனைனயக் னகயாண்டைர். 

அ) கூற்றுேற்றும்காரணம் இரண்டுகே  ரி ஆைால் காரணம் கூற்றுக்காை ரியாை விளக்கம்இல்னல  

ஆ) கூற்றுேற்றும்காரணம் இரண்டுகே தவறு.   (இ) கூற்றுேற்றும்காரணம் இரண்டுகே  ரி 

அத்துடன் காரணம் கூற்றுக்காை  ரியாை விளக்கோகும்.        (ஈ) கூற்றுதவறு காரணம்  ரி, 

              விடை;  அ) கூற்றுேற்றும்காரணம் இரண்டுதே சரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கானசரியான   

                  விளக்கம்இல்டல  

5. கூற்று ;   பிரிட்டிஷ் அரசு 1857ஆம் ஆண்டின்  கிளர்ச்சினயஇரும்புக்கரம்தகாண்டு அடக்கியது. 

காரணம்: னேயப் படுத்தப்பட்ட நிர்வாகம் இல்லாததால் கிளர்ச்சி கதால்விகண்டது. 

அ) கூற்றுேற்றும்காரணம்  இரண்டுகே தவறு    ஆ) கூற்று தவறு காரணம்   ரி. 

(இ) கூற்று ேற்றும் காரணம் இரண்டு கே ரி. அத்துடன் காரணம் கூற்றுக்காை  ரியாை 

விளக்கோகும்.   (ஈ) கூற்று ேற்றும் காரணம் இரண்டுகே ரி ஆைால் காரணம் கூற்றுக்காை  ரியாை 

விளக்கம் இல்னல . 

     விடை; (இ) கூற்று ேற்றும் காரணம் இரண்டு தேசரி. அத்துைன் காரணம்  கூற்றுக்கான சரியான 
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 IV .சபாருத்துக 

1. வஹாபி கிளர்ச்சி                                 -  அ.  லக்கைா 

2.முண்டாகிளர்ச்சி                                  -   ஆ. கபஷ்வா இரண்டாம் பாஜிராவ் 

3.கபகம் ஹஸ்ரத்  ேகால்                      -   இ.  டிடுமீர்   

4 கன்வர்சிங்                                             -    ஈ.  ராஞ்சி 

5. ாைா ாகிப்                                           -   உ   பிகார் 

விடை;    1 –  இ,     2 – ஈ ,    3 – அ ,      4 – உ ,         5 - ஆ 
 

V) .சுருக்கோக விடை யளிக்கவும் 

1.ஆங்கிதலய இந்தியாவில்  விவசாயிகளின்  கிளர்ச்சி எவ்வாறு வடகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன? 

i). ேறுசீரடேத்ேலுக்கான கிளர்ச்சி 

ii) .சேய இயக்கங்கள் கிளர்ச்சி 

iii) .சமூகக்  சகாள்டள கிளர்ச்சி 

iv). ேக்களின் கிளர்ச்சி கிளர்ச்சி 
 

2.1857ஆம் ஆண்டின்  கான்பூர்  படுசகாடல பற்றி குறிப்பு வடரக. 

i).1857ஆம்ஆண்டு கிளர்ச்சியின் முக்கிய அத்தியாயோக இருப்பது கான்பூர் முற்றுனகயாகும். 

ii).கான்பூரில் சுற்றிவனளக்கப்பட்ட கம்தபனிப் பனடகளும் இராணுவ வீரர்களும் நீட்டிக்கப்பட்ட 

சுற்றிவனளப்புக்குத்  தயாராக இல்லாததால்  ாைா ாகிப் தனலனேயிலாை  கிளர்ச்சி ப் பனடகளின் 

கீழ் ரணனடந்தைர்.  

iii). அவர்கள்பயணம்  த ய்தபடகுகள் தீயிடப்பட்டு எரிக்கப்பட்டு அதனை அடுத்து கான்பூர் தளபதி 

கேஜர் தஜைரல் ஹக் வீலர் உள்பட தபரும்பாலும்  அதில் பயணித்த  அனைவரும் உயிரிழந்தைர். 
 

3.வாரிசு இழப்புக் சகாள்டகயின் அடிப்படையில் பிரிட்டிஷ் அரசில் இடணத்துக் சகாள்ளப்பட்ை 

பகுதிகடளப்  பட்டியலிைவும், 

i). தாரா  

ii). ம்பல்பூர் 

iii). பஞ் ாபின் சில பகுதிகள்  

iv).ஜான்சி  

v). ாக்பூர் 

 

4.வளங்கள் சுரண்ைப்படுவது (சசல்வச்சுரண்ைல்) பற்றி ேங்களின் கருத்து என்ன? 

i).பிரிட்டிஷாரின்  மூலதைத்னத முதலீடு த ய்யவும், ஆங்கிகலய  உற்பத்திப் தபாருட்கனள 

தகாண்டு க ர்க்கும் ஒரு  ந்னதயாகவும் இந்தியா  உருவாைது.  

ii).இந்தியாவுக்கு எந்தவித ஆதாயமுமின்றி இந்தியாவில் இருந்து பிரிட்டனுக்குத்  ததாடர்ந்து 

வளங்கனளப் பரிோற்ைம் த ய்யும் விதோக காலனி ஆட்சியின் கீழ்  தபாருளாதாரம்அனேந்தது. 

இதுகவ வளங்களின்  சுரண்டலாக (த ல்வச் சுரண்டல்)  அறியப்பட்டது. 

 

5.ஆக்கபூர்வ சுதேசி இயக்கம்பற்றிய  சகாள்டகடய  விவரிக்கவும், 

i).ஆக்கபூர்வ திட்டங்கள் அனைத்தும்  தபரும்பாலும் சுய உதவினயகயவ லியுறுத்திை.  

ii).ஆங்கிகலய  ஆட்சியின்  கட்டுப்பாட்டில்  சிக்காேல்  சுதந்திரோகச் த யல்படக்கூடிய  உள்ளாட்சி 

அனேப்புகனள ோற்ைாக உருவாக்குவது குறித்து  அது கவைம் த லுத்தியது.  

iii).துணிகள், னகத்தறி  ஆனடகள்,  வக்காரம் (த ாப்புகள்), ேண்பாண்டங்கள், தீப்தபட்டி, 

கதால்தபாருட்கள் ஆகியை  எங்கும்பரவியிருந்த சுகதசி கனடகளில்  விற்கப்பட்டை. 
 

6. ேன்னாட்சி (தஹாம்ரூல்)  இயக்கத்தின் குறிக்  தகாள்கடள  விவரிக்கவும், 

i).அரசியலனேப்பு  வழிகனளப்  பயன்படுத்தி பிரிட்டிஷ் கபரரசிற்குள் தன்ைாட்சினய அனடவது.  

ii).தன்ைாட்சிப் பகுதி  (தடாமினியன்) என்ை தகுதினயஅனடவது.  

iii).அவர்களின்  இலக்குகனள அனடய வன் முனையல்லாத அரசியல் ா ை  வழிமுனைகனளக்   

னகயாள்வது.  
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7.லக்தனா ஒப்பந்ேத்தின் முக்கிய அம்சங்கடளத் சோகுத்து வழங்கவும், 

i).லக்கைா ஒப்பந்தத்தின்  (1916)  கபாது காங்கிரஸ் கட்சியும் முஸ்லிம் லீக்கும் இந்தியாவில் 

வினரவில்  தன்ைாட்சி  கவண்டு தேன்பனத ஏற்றுக் தகாண்டது. 

ii). இதற்கு பதிலாக முஸ்லிம்களுக்கு  தனித் ததாகுதிகனள வழங்கும் திட்டத்னத காங்கிரஸ்  

தனலனே  ஏற்ைது. 
 

VI) ஒவ்சவாரு ேடலப்பின் கீழும் சகாடுக்கப் பட்டுள்ள அடனத்துக் தகள்விகளுக்கும்  

விடையளிக்கவும் 

1.ேக்காண கலவரங்கள்  

அ) தக்காணத்தில் கடன்வழங்கிகயாருக்கு எதிராக முதல் கலவரச்  ம்பவம் எங்கு ேற்றும் 

எப்கபாது  டந்ததாகப் பதிவாகியுள்ளது? 

விடை; சூபா , 1875 

ஆ) பிரிட்டிஷாரின் புதிய  ட்டத்தின்கீழ்  கடன் வழங்கிகயாருக்கு தகாடுக்கப்பட்ட புதிய உரினே 

என்ை? 

விடை;  நிலத்டே  ஏலம்விட்டு  கைன் சோடகடய  எடுத்துக் சகாள்ள கைன் வழங்கிதயாருக்கு  

அனுேதி  வழங்கப் பட்ைது 

இ) அதைால்  ஏற்பட்ட வினளவுஎ ன்ை? 

விடை; உழும் வர்க்கத்திைமிருந்து நிலம் உழாே வர்க்கத்திைம்  டகோறத்  சோைங்கியது. 

ஈ) தக்காண  கலவரங்கள் யாருக்கு எதிராக குறினவத்து   டத்தப் பட்டை?  

விடை ; குஜராத்தில்  வட்டிக்குப்  பணம் வழங்குதவாடர 
 

2.1857 ஆம் ஆண்டின்  கிளர்ச்சி 

அ) 1857ஆம் ஆண்டின் கிளர்ச்சி ஏற்படக்  காரணோக அனேந்த நிகழ்வில்தைது அதிகாரினய  

தாக்கியவர் யார்? 

விடை; ேங்கள் பாண்தை 

ஆ) தில்லியில் ஷாஹின்ஷா இ-ஹிந்துஸ்தான் என்று அனழக்கப்nபட்டவர் யார்? 

விடை; இரண்ைாம் பகதூர் ஷா 

இ) 1857ஆம் ஆண்டின் தகாடுனேகனள பற்றிய த ய்தினய லண்டன் னடம்ஸ்  ாகளட்டில் 

தவளியிட்ட பத்திரினகயாளர் யார்? 

விடை ; வில்லியம் தஹாவர்ட்  ரஸ்ஸல் 

ஈ) அரசியின்  கபரறிக்னகயில்  ததாடர்பாை   விஷயங்கள்  பற்றி என்ை  கூைப்பட்டது? 

விடை; பாரம்பரிய  நிறுவனங்கள் ேற்றும் ேேம் சோைர்பான விஷயங்களில் ஆங்கிதலய அரசு 

ேடலயிைாது  என்று  சேரிவித்ோர். 

 

3.இந்திய தேசியகாங்கிரஸ் 

 அ) தேது முனையீடுகள் தீர்க்கப்படுவதற்கு காங்கிரஸ் கட்சி னகயாண்ட வழிமுனைகள் என்ை? 

விடை;   பிரிட்ைனிைம்  தேல்முடறயீடுகள் சசய்வது, ேனுக்கடளக்  சகாடுப்பது, அதிகாரப் பகிர்வு,   

   உள்ளிட்ை  வழிமுடறகடள காங்கிரஸ் பின்பற்றியது. 

ஆ) லால்-பால்-பால் (Lal-Bal-Pal) ஆகியமூவர் பற்றி அறிந்தது என்ை? 

விடை; பஞ்சாபின்  லாலா லஜ்பதி ராய், ேகாராஷ்டிராவின்  பால கங்காேர திலகர், வங்காளத்தின்  

பிபின் சந்திர பால், ஆகிய  மூன்று முக்கிய  ேடலவர்களும் சுதேசி காலத்தில் எப்தபாதும் லால்-பால்–

பால்  (Lal-Bal-Pal)  மூவர்  என்று  குறிக்கப்பட்ைனர். 

இ) இந்திய கதசிய காங்கிரஸின் முதலாவது அேர்வு எங்கு  டந்தது?  

விடை; பம்பாய் 

ஈ) சுகதசி இயக்கம் மீது ஆங்கிகலயர் எவ்வாறு பதில்  டவடிக்னகnஎடுத்தைர்?  

i).முக்கிய ேடலவர்கள்   சிடறகளில்  நீண்ைகாலத்துக்கு  அடைபட்ைார்கள்; 

ii). புரட்சியாளர்கள்  தூக்கில்  சோங்கவிைப் பட்ைனர். 

iii). பத்திரிடக  சுேந்திரம் முைக்கப்பட்ைது. 
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VII) விரிவாக விடையளிக்கவும் 

1. 1857 ஆம் ஆண்டின் கிளர்ச்சிக்கான  காரணங்கள் ேற்றும் பின்விடளவுகள் குறித்து விரிவாக 

ஆராயவும். 

                                                      காரணங்கள்: 

i).புதிய என்ஃபீல்டு துப்பாக்கிக்கு வழங்கப்பட்ட கதாட்டாக்கள் பற்றிய வதந்திகள் புரட்சிக்கு 

வித்திட்டது.  

ii).பசு ேற்றும் பன்றிக்  தகாழுப்பில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட பன  (கிரீ ஸ்) இத்தனகய புதிய 

குண்டு தபாதியுனையில்  (காட்ரிட்ஜ்களில்) பயன்படுத்தப் பட்டதாக சிப்பாய்கள் தபரிதும்  ந்கதகம் 

தகாண்டைர்.  

iii).அவற்னை  நிரப்பும் முன் அனத வாயால்  கடிக்ககவண்டி இருந்தது  (இந்துக்களில் 

தபரும்பான்னேயாைவர்களுக்கு  பசு  புனிதம்வாய்ந்ததாகவும், முஸ்லிம்களுக்கு பன்றி இனைச்சி 

தனட த ய்யப்பட்ட உணவாகவும்இருந்தது). 

iv).ோர்ச்  29 ஆம் கததி ேங்கள்பாண்கட  என்ை தபயர்  தகாண்ட சிப்பாய் தைது  ஐதராப்பிய 

அதிகாரினயத்  தாக்கிைார்.  

v).னகது த ய்ய உத்தரவிட்டும் அவரது   கசிப்பாய்கள் ேங்கள் பாண்கடனவ  னகது   த ய்ய 

ேறுத்துவிட்டைர்.   

vi).ேங்கள் பாண்கடயும் கவறு பலரும் நீதிேன்ைத்தில்  ஆஜர்படுத்தப்பட்டு  தூக்கிலிடப்பட்டைர். 

இதைால்  ஆத்திரம் அதிகரித்து  அதனையடுத்து வந்த  ாட்களில் கீழ்ப்படிய ேறுத்தல்  கபான்ை பல 

நிகழ்வுகள் அதிகரித்தை. 

                                                             பின்விடளவுகள்: 

i).1857ஆம் ஆண்டின்  நிகழ்வுகனள அறிந்து ஆங்கிகலயர் அதிர்ந்தைர்.  

ii).1858 ஆம்ஆண்டு   வம்பர் ோதம் இந்திய அரசு  ட்டம் பிரிட்டிஷ்  ாடாளு ேன்ைம் ஏற்றுக் 

தகாள்ளப் பட்டு,  ாடாளுேன்ைத்தால் க ரடியாக ஆட்சி அதிகாரம் த லுத்தப்படும் ஆங்கிகலய 

அரசின்  காலனிகளில்  ஒன்ைாக இந்தியா  அறிவிக்கப்பட்டது.  

iii).அனேச் ரனவ  உறுப்பிைர்  ஒருவரிடம்  தபாறுப்பு  வழங்கப்பட்டது  அவர்  இந்தியாவுக்காை 

அரசுச்  த யலராக பதவி வகிப்பார்.  

iv).கிழக்கு இந்திய கம்தபனியிடம் இருந்து  பிரிட்டிஷ் அர  குடும்பத்திற்காை அதிகாரப் பகிர்வு, 

இந்திய  விவகாரங்கள் குறித்து   ாடாளுேன்ை  கண்காணிப்பு நிரந்தரோக இருந்தனத தவளிப் 

படுத்தியது. 

 

2. 1905ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்ே வங்காளப்  பிரிவிடனயின் தபாது வங்காள ேக்கள் எவ்விேம் நைந்து 

சகாண்ைனர்? 

i).பிரிவினைபற்றி  கயா னை கூைப்பட்ட நினலயிகலகய அதனை மித கதசியவாதிகள், தீவிர 

கதசிய வாதிகள் ஆகிய  இரு பிரிவு  தனலவர்கள் குழுக்களும் விேர் ைம் த ய்தை.  

ii).கவண்டு ககாள்கள், த ய்திப் பிரச் ாரங்கள், ேனுக்கள், தபாதுக்கூட்டங்கள், ஆகியவற்றின் 

மூலோகப் பிரிவினைக்கு எதிராக அவர்கள் கபாராட்டம்  டத்திைார்கள்.  

iii).விரிவாை ஆர்ப்பாட்டங்கள்  டந்த கபாதிலும் 1905 ஜூனல 19இல் வங்கப் பிரிவினை 

அறிவிக்கப் பட்டது.  

iv)வங்கப் பிரிவினைனய  தடுக்கத் தவறிய  மித கதசியவாதத் தனலவர்கள், தங்களுனடய உத்திகள் 

பற்றி ேறு சிந்தனைக்கு நிர்ப்பந்திக்கப் பட்டார்கள்.  

v).ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு புதிய வழிமுனைனயயும் அவர்கள் கதடத்  ததாடங்கிைார்கள். பிரிட்டிஷ் 

தபாருட்கனள புைக்கணிப்பது அவற்றில் ஒரு முனையாகும்.  

vi).905 அக்கடாபர் 16 இல் வங்காளம் அதிகாரபூர்வோகப் பிரிவினையாை  கபாது அந்த  ாள் துக்க 

 ாளாக அறிவிக்கப்பட்டது.  

vii).ஆயிரக் கணக்காைவர்கள் கங்னக  தியில் புனிதநீராடியகதாடு வந்கதோதரம் பாடனல 

பாடியபடி கல்கத்தாவின்   ானலகளில்  அணிவகுத்துச்  த ன்ைார்கள். 
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3. ேன்னாட்சி (தஹாம்ரூல்) இயக்கத்டேத் சோைங்கியேன் மூலம் திலகரும் அன்னி சபசன்ட் 

அம்டேயாரும்  இந்திய சுேந்திரப்  தபாராட்ைத்டே  1916 ஆம்  ஆண்டுக்குப் பின்  எவ்வாறு  

ேக்கடவத்ேனர்? 

i).கலாகோன்ய பாலகங்காதர திலகர், அன்னிதப ன்ட் அம்னேயார் ஆகிகயார்  தனலனேயிலாை 

தன்ைாட்சி (1916-1918) இயக்கத்தின்   கபாது  இந்திய கதசிய இயக்கம்புத்துயிரூட்டப்பட்டு தீவிரப் 

படுத்தப்பட்டது.  

ii).முதல் உலகப் கபாரும், இந்தியா அந்தப் கபாரில்  பங்ககற்ைதும் தான்  தன்ைாட்சி 

இயக்கத்துக்காை பின்ைணியாகும். 

 iii).1914 ஆம் ஆண்டில் தஜர்ேனிக்கு  எதிராக பிரிட்டன் கபார் அறிவித்தநினலயில் மித கதசியவாத 

ேற்றும் தாராளேய தனலனே பிரிட்டிஷாருக்காக ஆதரனவத் தந்தது.  

iv).அதற்குப் பதில் பிரிட்டிஷ் அரசு   கபாருக்குப் பிைகு தன்ைாட்சினய இந்தியாவிற்கு வழங்கும் 

என்று எதிர்பார்க்கப் பட்டது.  

v).இந்தியாவின்  தன்ைாட்சிக்கு  வழிவகுக்கும் காரணத்துக்கு  உதவாேல் ஆங்கிகலய  அரசு 

ஏோற்றியதால்  ஆங்கிகலய  அரசுக்கு த ருக்க டி தரும் புதிய ேக்கள் இயக்கத்துக்காை அனழப்பாக 

இது  உருதவடுத்தது. 

vi).1916 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் ோதம் திலகர் முதலாவது தன்ைாட்சி இயக்கத்னத நிறுவிைார்.  

vii).1916ஆம் ஆண்டு த ப்டம்பர்  ோதம் தபாறுனேயற்ை தேது ஆதரவாளர்களின்  ததாடர் 

ககாரிக்னககனள அடுத்து அன்னி தப ன்ட் அம்னேயார் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆதரவின்றி 

தன்ைாட்சி  இயக்கத்னத ஆரம்பிக்க முடிவுத ய்தார்.  

viii).இரண்டு அனேப்புகளும் சுதந்திரோகச்  த யல்பட்டை.  பத்திரினக, உனரகள், 

தபாதுக்கூட்டங்கள், விரிவுனரகள், விவாதங்கள் ேற்றும் தன்ைாட்சிக்கு  ஆதரவாை  சுற்றுப்பயணம் 

ஆகியனவ மூலோகத்  தீவிரப் பிரச் ார இயக்கத்னத  டத்த தன்ைாட்சி  இயக்கங்கள் பயன்பட்டை. 

 

 

 

 

 

                                    ALL THE BEST    
                                              BY 

  

                                                        R.MEGANATHAN. MA,B.ed 
                                                            ( B,T ASST. SOCIAL SCIENCE) 

                                                                               GHSS, VEEDUR 605652   

                                                                                 PH: 9543255318 
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