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                       அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளி வீடூர் – 605652 

10 th                                            சமூக அறிவியல்       

                             ஒரு ேதிப்பபண்  வினா  ப ாகுதி -2             

                                                              வரைாறு 

I.சரியான விலைலயத்  ம ர்வுபசய்யவும் 

 அைகு – 6     ஆங்கிமைய  ஆட்சிக்கு  எதிராக   மிழகத்தில்  நிகழ்ந்   ப ாைக்க காை     கிளர்ச்சிகள்                        

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

அ) மருது ைககாதரர்கள்                                              ஆ) பூலித்கதவர்     

இ) கவலுநாச்சியார்                 ஈ) வீரொண்டிய கட்ட பொம்மன்               

2. கர்நாடகப்  கொர்களில்  ஈடுெட்டிருந்த கொது  ஏற்ெட்ட பைலவினங்களுக்காக கிழக்கிந்திய   

    கம்பெனியிடமிருந்து  கடனாகப்  ெணத்சத வாங்கியவர் யார்?             அ) கவலுநாச்சியார்    

ஆ) பூலித்கதவர்   இ) ஆற்காட்டு நவாப்    ஈ) திருவிதாங்கூர் மன்னர்    

3. ைந்தா ைாகிப்பின்  மூன்று  முகவர்ககைாடும் பநருங்கிய நட்பிசன ஏற்ெடுத்திக் பகாண்டவர்யார்? 

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

4. சிவ சுப்ரமணியனார் எங்கு  தூக்கிலிடப் ெட்டார்?         

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

5. திருச்சிராப்ெள்ளி  சுதந்திரப்  பிரகடனத்சத பவளியிட்டவர் யார்? 

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

6. கவலூர் புரட்சி  எப்கொது  பவடித்தது?               

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

7. கவலூர் ககாட்சடயில்  புதிய  இராணுவ  விதி முசறகசை அறிமுகப்ெடுத்தக் காரணமாயிருந்த 

தசலசம  தைெதி   யார்?               

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

8. கவலூர் புரட்சிக்குப்  பின்  திப்பு சுல்தானின் மகன்கள் எங்கு அனுப்ெப்ெட்டார்கள்? 

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

அைகு – 7 காைனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் ம சியத்தின் ம ாற்றமும். 

9.1818ஆம் ஆண்டு கிழக்கு வங்காைத்தில் ஹாஜி ஷரியத்துல்லா கீழ்க்கண்ட வற்றில் எதசனத் 

பதாடங்கினார்?            

  அ) வஹாபிகிைர்ச்சி      ஆ) ஃெராசிஇயக்கம்    இ) ெழங்குடியினர்எழுச்சி      ஈ) ககால்கிைர்ச்சி                                                                                                                                       

10.'நிலம் கடவுளுக்குச் பைாந்தம் என்று அறிவித்ததுடன் நிலத்தின் மீது வரிவிதிப்ெகதா 

வாடசக வசூலிப்ெகதா இசறச்ைட்டத்திற்கு எதிரானது என்று கூறியவர்யார்? 

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

11. நிரந்தரக் குடியிருப்பின் கீழ்  ஜமீன்கசை உருவாக்கும் திட்டத்தின்ெடி தங்கள் பைாந்த 

நிலத்சத விட்டு விரட்டப்ெட்டவர்கள் யார்? 

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

12.கீழ்க்காண்கொரில் தீவிர கதசியவாதியார்?                        

அ) தாதாொய்பநௌகராஜி  ஆ) நீதிெதிககாவிந்த்ரானகட  இ). பிபின் ைந்திரொல்   ஈ) பராகமஷ்ைந்திரா    

13.வங்கப்பிரிவிசன எந்தநாளில் நசடமுசறக்கு வந்தது?    

அ) 1905 ஜூன் 19       ஆ) 1906 ஜூசல 18     இ) 1907 ஆகஸ்ட் 19        ஈ) 1905 அக்கடாெர் 16                         

14. கைாட்டாநாக்பூர் குத்தசகச் ைட்டம் எந்தப் பின்னணியில் நிசற கவற்றப்ெட்டது? 

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

15.1916ஆம் ஆண்டு ஏப்ரலில் தன்னாட்சி இயக்கத்சத முதலில் பதாடங்கியவர் யார்? 

அ) அன்னிபெைன்ட் அம்சமயார்   ஆ) பிபின்ைந்திரொல்   இ) லாலாலஜெதிராய்    ஈ) திலகர்                                                                                                                                       

16.நீல் தர்ப்ென் நாடகம் மூலமாக இண்டிககா ெயிரிடும் விவைாயிகளின் இன்னல்கள் குறித்து 

ஆங்கிகலயரின் கவனத்துக்கு பகாண்டு பைன்றவர் யார்?                  அ) தீனெந்துமித்ரா   

ஆ) பராகமஷ்ைந்திரதத்   இ) தாதாொய்பநௌகராஜி      ஈ) பிர்ைாமுண்டா      

                    அைகு - 8 ம சியம்: காந்திய காைகட்ைம் 

17. அமிர்தைரஸில்     பரௌலட்ைட்ட      எதிர்ப்புப்   கொராட்டங்களின்   கொது சகது  பைய்யப்   

    ெட்டவர்யார்?                      

அ) கமாதிலால் கநரு      ஆ) சைஃபுதீன் கிச்லு   இ) முகம்மது அலி         ஈ) ராஜ் குமார் சுக்லா                
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18. இந்திய கதசிய காங்கிரசின்  எந்த அமர்வில்  ஒத்துசழயாசம  இயக்கத்துக்கு அனுமதி 

வழங்கப்ெட்டது?  

அ) ெம்ொய்          ஆ) மதராஸ்               இ) லக்கனா              ஈ) நாக்பூர்                                

19. விடுதசல  நாைாக  கீழ்க்கண்ட வற்றில் எந்தநாள் அறிவிக்கப்ெட்டது?  

அ) 1930 ஜனவரி 26   ஆ) 1929 டிைம்ெர்26     இ) 1946 ஜூன் 16     ஈ) 1947 ஜனவரி 15                                                                                                                                  

20. முதலாவது  வனங்கள் ைட்டம்  எந்தஆண்டில் இயற்றப்ெட்டது?  

அ) 1858           ஆ) 1911           இ) 1865       ஈ) 1936       

21. 1933 ஜனவரி 8 எந்தநாைாக அனுைரிக்கப் ெட்டது?   

அ) ககாவில் நுசழவு நாள்         ஆ) மீட்பு நாள்(படலிவரன்ஸ் கட)  

இ) கநரடி நடவடிக்சகநாள்        ஈ) சுதந்திரப் பெருநாள்     

22. மாகாண தன்னாட்சிசய அறிமுகம்  பைய்த ைட்டம்  எது?  

அ) 1858ஆம் ஆண்டு ைட்டம்                   ஆ) இந்திய கவுன்சில் ைட்டம், 1909  

 இ) இந்திய அரசுச் ைட்டம், 1919            ஈ) இந்திய அரசுச் ைட்டம், 1935                                     

23. காந்தியின்  கவட்ொைரான ெட்டாபி  சீதாராமய்யாசவ வீழ்த்தி 1939ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் 

தசலவராக  ெதவிக்கு  வந்தவர் யார்?    அ) ராகஜந்திர பிரைாத்        ஆ) ஜவகர்லால் கநரு  

இ) சுொஷ்ைந்திர கொஸ்    ஈ) பமௌலானா அபுல் கலாம் ஆைாத்    

24. 1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 15 ஆம்  நாள்  இந்தியா சுதந்திரம் அசடந்த கொது  காந்தியடிகள் 

எங்கிருந்தார்?  

அ) புதுதில்லி          ஆ) அகமதாொத்        இ) வார்தா          ஈ) நவகாளி             

                 அைகு – 9   மிழ்நாட்டில்  விடு லைப்  மபாராட்ைம் 

25. பைன்சன மகாஜன ைசெயின் முதல் தசலவர்யார்? 

அ) T.M. நாயர்    ஆ) P. ரங்சகயா  இ) G. சுப்பிரமணியம் ஈ) G.A. நகடைன்    

26. இந்திய கதசிய காங்கிரசின் மூன்றாவது  மாநாடு / அமர்வு எங் ககநசடபெற்றது? 

அ) பமரினா    ஆ) சமலாப்பூர்       இ) புனித ஜார்ஜ் ககாட்சட      ஈ) ஆயிரம் விைக்கு                                                                                                                                

27. “அதி நவீன வைதிகளுடன் கூடிய ரயிலில் அடிசமகைாக இருப்ெசதவிட சுதந்திரத்துடன் கூடிய 

மாட்டு  வண்டிகய சிறந்தது” எனக்கூறியவர்யார்?    

அ) அன்னிபெைன்ட்   ஆ) M. வீரராகவாச்ைாரி      இ) B.P. வாடியா        ஈ) G.S. அருண்கடல்                                                 

28. கீழ்க் காண்ெனவற்றில்  பதன்னிந்திய நலவுரிசமச்  ைங்கத்தின் அதிகாரபூர்வமான  ஆங்கிலச் 

பைய்தித்தாள்  எது?      

அ) திராவிடன்      ஆ)ஆந்திரப்பிரகாசிகா  இ) ஜஸ்டிஸ்   ஈ) நியூ இந்தியா    

29. கீழ்க் காண்ெவர்களுள்  சுயராஜ்ஜியவாதி யார்?        

அ) S. ைத்தியமூர்த்தி      ஆ) கஸ்தூரிரங்கர்     இ) P. சுப்ெராயன்           ஈ) பெரியார்ஈ.பவ.ரா                            

30.பைன்சனக்கருககயுள்ை உதயவனத்தில்  ைத்யாகிரக  முகாசம அசமத்தவர்யார்? 

அ) K. காமராஜ்        ஆ) C. ராஜாஜி          இ) K. ைந்தானம்         ஈ ) T. பிரகாைம்            

31. இந்தி எதிர்ப்பு  மாநாடு  எங்கக நடத்தப் பெற்றது? 

அ) ஈகராடு             ஆ) பைன்சன              இ) கைலம்                  ஈ) மதுசர                                

32. பவள்சையகன  பவளிகயறு   இயக்கத்தின்   கொது    ராணுவத்துடனான    காங்கிரஸ் 

பதாண்டர்களின்  கமாதல்  நசடபெற்ற இடம் எது? 

அ) ஈகராடு             ஆ) பைன்சன          இ) கைலம்            ஈ) மதுசர                        

              அைகு - 10    மிழ்நாட்டில்  சமூக ோற்றங்கள் 

33. இந்தியாசவச்  கைர்ந்த ைமூக சீர்திருத்தவாதிகளின்  முன்கனாடி   ------------ ஆவார். 

அ) சி.சவ. தாகமாதரனார்   ஆ) பெரியார்   இ) ராஜாராம் கமாகன்ராய்    ஈ) மசறமசல அடிகள்                                                                                                                   

34. 1709 இல்  தரங்கம் ொடியில்  ----------  ஒரு முழுசமயான அச்ைகத்சத நிறுவினார் 

அ) கால்டுபவல்       ஆ) F.W. எல்லிஸ்        இ) சீகன்ொல்கு           ஈ) மீனாட்சி சுந்தரனார்                                                                                                                                        

35. ---------  சுயமரியாசத இயக்கத்தின்  அதிகாரபூர்வச்  பைய்தித்தாள் ஆகும். 

அ) குடியரசு         ஆ) புரட்சி           இ) விடுதசல          ஈ) ெகுத்தறிவு                                   

36. ைமயம் அகற்றப்ெட்டு அவ்விடத்தில்   -------- சவக்கப்ெட கவண்டுபமன பெரியார் 

விரும்பினார். 

அ) கதசியவாதம்   ஆ) உருவவழிொடு மறுப்பு  இ) ெகுத்தறிவுவாதம்  ஈ) ஆன்மீகம்                                                                                                                              

37. 1893இல் ஆதி திராவிட  மகாஜனைசெசய -------- நிறுவினார். 

அ) இரட்சடமசலசீனிவாைன்  ஆ) B.R. அம்கெத்கார்   இ) ராஜாஜி   ஈ) எம்.சி. ராஜா                                                                                                                    
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38. இந்தியாவின்  நன்கு ஒழுங்கசமக்கப் ெட்ட பதாழிற்ைங்கம்  ---------  இல் உருவாக்கப் ெட்டது. 

அ) 1918                           ஆ) 1917                             இ) 1916                        ஈ) 1914                                                        

39. அரசு அதிகாரிகசைத்  கதர்வு   பைய்ய  ---------  நீதிக்கட்சியால்  நிறுவப் பெற்றது. 

அ) ெணியாைர்கதர்வு வாரியம்                                  ஆ) பொதுப் ெணி ஆசணயம்  

இ) மாநிலப் ெணியாைர் ஆபைடுப்பு வாரியம்       ஈ) ெணியாைர் கதர்வாசணயம்                                                                                                                   

40. பைன்சன மாகாணத்தில், ஒடுக்கப்ெட்ட வகுப்பிலிருந்து முதன் முசறயாகச் ைட்ட கமலசவக்கு 

கதர்ந்பதடுக்கப் ெட்டவர்.                

அ) எம்.சி. ராஜா       ஆ) இரட்சடமசலசீனிவாைன்    இ) டி.எம். நாயர்         ஈ) பி. வரதராஜுலு           

  

                                                     புவியியல் 

          அைகு - 6  மிழநாடு - இயற்லகப் பிரிவுகள் 

1. தமிழ்நாட்டின்அட்ைப்ெரவல்  ---------     முதல்     ----------    வசர உள்ைது.  

அ) 8°4´ வ முதல் 13° 35´ வ வசர           ஆ) 8° 5´ பத முதல் 13° 35´ பத வசர  

இ) 8° 0´ வ முதல் 13° 05´ வ வசர               ஈ) 8° 0´ பதமுதல் 13° 05´ பத வசர  

2  தமிழ்நாட்டின் தீர்க்கெரவல்  ---------    முதல் வசர  ----------- உள்ைது .  

அ) 76°18´ கி முதல் 80°20´ கி வசர              ஆ) 76°18´ கம முதல் 80°20´ கம வசர  

இ) 10°20´ கி முதல் 86°18´ கி  வசர               ஈ) 10°20´ கம முதல் 86°18´ கம வசர  

3. தமிழ்நாட்டில் உள்ை மிக உயரமான  சிகரம்   ------------------------- ஆகும்.  

அ) ஆசன முடி        ஆ) பதாட்ட பெட்டா        இ) மககந்திரகிரி         ஈ) கைர்வராயன்  

4. கீழ்க்கண்ட வற்றில் தமிழ்நாட்டின் கமற்கு  பதாடர்ச்சி மசலயில் அசமயாத கணவாய் எது ?  

அ) ொலக்காடு     ஆ) பைங்ககாட்சட    இ) கொர்காட்        ஈ) அச்ைன்ககாவில்   

5. கீழ்க்கண்டவற்றில்   அரபிக் கடலில்   கலக்கும்  ஆறு   எது?  

அ) பெரியார்           ஆ) காவிரி         இ) சிற்றார்             ஈ) ெவானி                        

6. தமிழ்நாட்டில் அதிக ெரப்ெைவில்  மாங்குகராவ் காடுகள்  காணப்ெடும்  மாவட்டம்  எது?  

அ) இராமநாதபுரம்         ஆ) நாகப்ெட்டினம்      இ) கடலூர்           ஈ) கதனி                                                                                                                                                                    

7. இந்திய வன அறிக்சக 2017 இன்ெடி  தமிழ்நாட்டின் வனப்ெரப்ெைவு   -------------------  

அ) 20.21%             ஆ) 20.31%           இ) 21.20%                             ஈ) 21.30%              

8. பின்னசடயும்  ெருவக்காற்று --------   லிருந்து  ஈரப்ெதத்சத  எடுத்துக்  பகாள்கிறது.  

அ) அரபிக்கடல்          ஆ) வங்கக் கடல்     இ) இந்தியப்பெருங்கடல்       ஈ) சதமுர்க்கடல்                                                                                                                                               

9. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  மண் அரிப்பினால்  அதிக அைவு  ொதிக்கப்ெட்ட மாவட்டம்  ----------- 

அ) கதனி             ஆ) மதுசர       இ) தஞ்ைாவூர்          ஈ) இராமநாதபுரம்                

10. தமிழ்நாட்டில்  அதிகெரப்ெைவில்  காடுகசைக்  பகாண்ட  மாவட்டம்   --------  

அ) தர்மபுரி             ஆ) கவலூர்            இ) திண்டுக்கல்             ஈ) ஈகராடு            

                அைகு - 7  மிழ்நாடு - ோனுைப் புவியியல் 

11.பதன்னிந்தியாவின் பநற்கைஞ்சியம்  என்று அசழக்கப்ெடும்  படல்டா 

அ) காவிரி படல்டா    ஆ) மகாநதி படல்டா   இ) ககாதாவரி  படல்டா   ஈ) கிருஷ்ணாபடல்டா 

12. தமிழ்நாட்டு  மக்களின்  இரண்டாவது   முக்கிய   உணவுப் ெயிர் 

அ) ெருப்பு வசககள்   ஆ) சிறுதானியங்கள்   இ) எண்பணய் வித்துக்கள்  ஈ) பநல்   

13. 2011ஆம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின்ெடி தமிழ்நாட்டின்  எழுத்தறிவு  ைதவீதம் 

அ) 80.32        ஆ) 62.33          இ) 73.45        ஈ) 80.09                                                     

14. தமிழ்நாட்டின்  மிகப்   பெரிய   நீர்மின்ைக்தி   திட்டம் 

அ) கமட்டூர்      ஆ) ொெநாைம்    இ) ைாத்தனூர்     ஈ) துங்கெத்ரா                          

15. தமிழ்நாட்டிலுள்ை பெரிய மற்றும்  சிறிய   துசறமுகங்களின்  எண்ணிக்சக 

அ) 3 மற்றும் 15      ஆ) 4 மற்றும் 16   இ) 3 மற்றும் 16     ஈ) 4 மற்றும் 15         
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                                                       குடிலேயியல்                                                                                                                                               

           அைகு – 4   இந்தியாவின்  பவளியுறவுக்  பகாள்லக 

1. இந்தியாவின் அயலுறவுக் பகாள்சகசய வடிவசமப்ெதில்  எந்த அசமச்ைர் முக்கிய ெங்கு 

வகிக்கிறார்?  

அ) ொதுகாப்பு அசமச்ைர்                                                  ஆ) பிரதமஅசமச்ைர்   

இ) பவளிவிவகாரங்கள் அசமச்ைர்                                  ஈ) உள்துசற அசமச்ைர்                                                      

2. எந்த இரு நாடுகளுக்கிசடகய  ெஞ்ைசீல ஒப்ெந்தம்   சகபயழுத்திடப் ெட்டுள்ைது?  

அ) இந்தியா மற்றும் கநொைம்                                ஆ) இந்தியா மற்றும் ொகிஸ்தான்  

இ) இந்தியா மற்றும் சீனா                                          ஈ) இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா       

3. இந்திய  பவளியுறவுக்  பகாள்சகசய ஏற்றுக்பகாண்டு வழிநடத்தும்  இந்திய  அரசியலசமப்புச் 

ைட்டப்பிரிவு எது?                        

அ) ைட்ட ப் பிரிவு 50           ஆ) ைட்டப் பிரிவு 51         இ) ைட்டப் பிரிவு 52            ஈ) ைட்டப் பிரிவு 53                   

4. இன ஒதுக்கல்  பகாள்சக என்ெது       அ) ஒரு ைர்வகதை ைங்கம்      ஆ) இராஜ தந்திரம் 

இ) ஒரு இனப் ொகுொட்டுக்  பகாள்சக               ஈ) கமற்கூறியசவகளில்  எதுவுமில்சல                                                                                            

5. 1954இல் இந்தியா மற்றும் சீனாவால்  சகபயழுத்திடப்ெட்ட ஒப்ெந்தம் இது  பதாடர்ொனது.  

அ) வியாொரம் மற்றும் வணிகம்                     ஆ) ைாதாரண  உறவுகசை மீட்படடுப்ெது  

இ) கலாச்ைார ெரிமாற்றங்கள்                            ஈ) ஐந்து பகாள்சக களுடன்  இசணந்திருத்தல்  

6. நமது பவளியுறவுக்  பகாள்சகயுடன்   பதாடர்பு  இல்லாதது எ து?  

அ) உலக ஒத்துசழப்பு    ஆ) உலக அசமதி     இ) இனச் ைமத்துவம்    ஈ) காலனித்துவம்                                                                                                                                  

7. கீழ்க்கண்டசவகளில் அணிகைரா இயக்கத்தில்  நிறுவன  உறுப்பினர்  அல்லாதநாடு  எது?  

அ) யுககாஸ்லாவியா         ஆ) இந்கதாகனசியா           இ) எகிப்து       ஈ) ொகிஸ்தான்  

8. பொருந்தாத ஒன்றிசனக் கண்டுபிடி                

அ) ைமூக நலம்         ஆ) சுகாதாரம்            இ) ராஜ தந்திரம்              ஈ) உள்நாட்டு விவகாரங்கள்                            

9. அணிகைராசம  என்ெதன்  பொருள்  

அ) நடுநிசலசம வகிப்ெது    ஆ) தன்னிச்சையாகப் பிரச்ைசனகளுக்கு முடிவு எடுக்கும் சுதந்திரம்  

இ) ராணுவ மயமின்சம             ஈ) கமற்கூறியவற்றில்  எதுவும்  இல்சல                                                                                           

10. ராணுவம்  ைாராத பிரச்ைசனகள் என்ெது           

அ) ஆற்றல் ொதுகாப்பு       ஆ) நீர் ொதுகாப்பு   இ) பதாற்று   கநாய்கள்       ஈ) இசவஅசனத்தும்                              

                  அைகு - 5 இந்தியாவின்  சர்வம ச  உறவுகள் 

11. மக்மகான் எல்சலக் ககாடு எந்த இரு நாடுகளுக்கும்  இசடகய உள்ை எல்சலஆகும்? 

அ) ெர்மா- இந்தியா    ஆ) இந்தியா – கநொைம்   இ) இந்தியா – சீனா     ஈ) இந்தியா - பூடான்                                                                                                                        

12. இந்தியா பின்வருவனவற்றுள் எந்தஅசமப்பில் உறுப்பினராக இல்சல? 

அ) ஜி 20       ஆ) ஏசியான் (ASEAN)      ஆ) ைார்க்(SAARC)     ஈ) பிரிக்ஸ் (BRICS) 

சரியானவற்லறம ர்ந்ப டு 

அ) 4 மட்டும்    ஆ) 2 மற்றும் 4     இ) 2, 4 மற்றும் 1    ஈ) 1, 2 மற்றும் 3  \ 

13. ஒபெக் (OPEC) என்ெது                

அ) ைர்வகதை காப்பீட்டு நிறுவனம்          ஆ) ஒரு ைர்வகதை விசையாட்டுக்கழகம்                        

ஈ) ஒரு ைர்வகதை நிறுவனம்                        இ) எண்பணய் ஏற்றுமதி நிறுவனங்களின் அசமப்பு    

14. இந்தியா தனது மிக நீண்ட நில எல்சலசய எந்த நாட்கடாடு ெகிர்ந்து பகாள்கிறது? 

அ) வங்காை கதைம்     ஆ) மியான்மர்      இ) ஆப்கானிஸ்தான்        ஈ) சீனா      

15. பின் வருவனவற்சறப்  பொருத்தி கீகழ பகாடுக்கப்ெட்ட குறியீடுகளிலிருந்து ைரியான 

விசடசயத் கதர்ந்பதடுக்கவும் 

i) ைல்மாஅசண                                                 -         1. வங்காைகதைம் 

ii) ெராக்கா ஒப்ெந்தம்                                      -         2. கநொைம் 

iii) சுக்கா நீர்மின்ைக்தி                                      -         3. ஆப்கானிஸ்தான் திட்டம் 

iv) ைாரதா கூட்டு    மின்ைக்தித்திட்டம்        -          4. பூடான்  

அ) 3 1 4 2         ஆ) 3 1 2 4      இ) 3 4 1 2           ஈ) 4 3 2 1                                

16. எத்தசன நாடுகள் இந்தியாவுடன்  தன் எல்சலசயப் ெகிர்ந்து  பகாள்கின்றன? 

அ) 5                 ஆ) 6                   இ) 7                 ஈ) 8                                       
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17. எந்த  இரண்டு தீவு நாடுகள் இந்தியாவின்  அண்சட நாடுகள் ஆகும் ? 

அ) இலங்சக  மற்றும் அந்தமான் தீவுகள்       ஆ) மாலத்தீவு மற்றும் லட்ைத்தீவுகள் 

இ) மாலத்தீவு மற்றும் நிக்ககாொர் தீவு            ஈ) இலங்சக   மற்றும்  மாலத்தீவு                                                                                                          

18. எந்த  இந்திய மாநிலம் மூன்று நாடுகைால்  சூழப்ெட்டுள்ைது? 

அ) அருணாச்ைலப்பிரகதைம்    ஆ) கமகாலயா    இ) மிகைாரம்    ஈ) சிக்கிம்                                                                                            

19. எத்தசன மாநிலங்கள் கநொைத்துடன்  தங்கள் எல்சலசயப் ெகிர்ந்து  பகாள்கின்றன? 

அ) ஐந்து               ஆ) நான்கு                     இ) மூன்று               ஈ) இரண்டு                              

20. புதிதாக சுதந்திரமசடந்த ொகிஸ்தானுக்கான  எல்சலகசை வகுத்தவர் 

அ) மவுண்ட் கெட்டன்  பிரபு                              ஆ) ைர் சிரில் ராட்க்ளிஃப்     

இ) கிைமன்ட் அட்லி                                             ஈ) கமற்கூறிய ஒருவருமில்சல                        

 

 

                                                       பபாருளியல் 

                      அைகு – 3  உணவு  ொதுகாப்பு  ேற்றும்  ஊட்ைச்சத்து 

1.  --------- என்ெது விரும்பிய அைவுகளில் உணவு இருப்பு இருப்ெது, உள்நாட்டு உற்ெத்தியில் 

இருப்பில் மாற்றங்கள் மற்றும் இறக்குமதி ெற்றிய ஒரு பையல்ொடாகும். 

அ) உணவு கிசடப்ெது                                    ஆ) உணவுக்கான அணுகல் 

இ) உணவின் முழு ஈடுொடு                          ஈ) இசவஏதுமில்சல      

2. தாங்கியிருப்பு என்ெது உணவுப் ெங்கு தானியங்கள் அதாவது  ககாதுசம மற்றும் அரிசிசய\ 

 ----------  மூலம் அரைாங்கம்  பகாள்முதல் பைய்கிறது. 

அ) FCI           ஆ) நுகர்கவார் கூட்டுறவு        இ) ICICI           ஈ) IFCI                                     

3. எது ைரியானது? 

i) HYV – அதிக விசைச்ைல் தரும் வசககள்      ii) MSP – குசறந்தெட்ை ஆதரவு விசல 

iii) PDS –  பொது விநிகயாக முசற      iv) FCI – இந்திய உணவுக் கழகம் 

அ) i மற்றும் ii ைரியானசவ      ஆ) iii மற்றும் iv ைரியானசவ 

இ) ii மற்றும் iii ைரியானசவ   ஈ) கமற்கூறிய அசனத்தும் ைரி.   

4. நீட்டிக்கப்ெட்ட உதவி   பொதுச்ைட்டம்  480 ஐ  பகாண்டு வந்த நாடு .   ------------ 

அ) அபமரிக்கா     ஆ) இந்தியா     இ) சிங்கப்பூர்    ஈ) இங்கிலாந்து     

5.  ------இந்தியாவில்  கதான்றியதால் உணவு தானிய உற்ெத்தியில் தன்னிசறவு பெறவழி வகுத்தது. 

அ) நீலப் புரட்சி  ஆ) பவள்சைப் புரட்சி    இ) ெசுசமப் புரட்சி    ஈ) ைாம்ெல் புரட்சி                                                                                                                       

6. உலகைாவிய  பொது வழங்கல் முசறசய ஏற்றுக்  பகாண்ட ஒகர மாநிலம் .  --------------- 

அ) ககரைா           ஆ) ஆந்திரபிரகதைம்             இ) தமிழ்நாடு               ஈ) கர்நாடகா    

7. __________ என்ெது உடல் நலம் மற்றும் வைர்ச்சிக்குத் கதசவயான உணசவ வழங்கும் அல்லது 

பெறும் பையல்முசறயாகும். 

அ) ஆகராக்கியம்    ஆ) ஊட்டச்ைத்து     இ) சுகாதாரம்      ஈ) ொதுகாப்பு      

8. தமிழ்நாடு ஒருங்கிசணந்த ஊட்டச்ைத்து திட்டம்  ----------  இல்  பதாடங்கப்ெட்டது. 

அ) 1980          ஆ) 1975      இ) 1955         ஈ) 1985                                                               

9.  ------------ நிசல  என்ெது   மக்கள்   பதாசக மற்றும்   மனித    வைர்ச்சியின்    ஒட்டு பமாத்த 

நல்வாழ்வின்  குறியீடுகளில்  ஒன்று. 

அ) ஆகராக்கியம்    ஆ) ஊட்டச்ைத்து   இ) பொருைாதாரம்   ஈ) பைல்வம்     

10. தமிழ்நாடு சுகாதார அசமப்பு திட்டங்கள் ---------    கைசவசய இலவைமாக அறிமுகப் 

ெடுத்தியுள்ைது.                       அ) 106 ஆம்புலன்ஸ்              ஆ) 108 ஆம்புலன்ஸ்   

இ) 107 ஆம்புலன்ஸ்              ஈ) 105 ஆம்புலன்ஸ்                                     

                      அைகு – 4  அரசாங்கமும்  வரிகளும் 

11. இந்தியாவிலுள்ை மூன்று  நிசலகைான  அரசுகள் 
அ) சமய, மாநில மற்றும் உள்ைாட்சி                        ஆ) சமய, மாநில மற்றும் கிராம  

இ) சமய, நகராட்சி மற்றும் ெஞ்ைாயத்து                    ஈ) ஏதுமில்சல  

12. இந்தியாவில் உள்ை வரிகள் 

அ) கநர்முக வரிகள்   ஆ) மசறமுக வரிகள்    இ) இரண்டும்  (அ) மற்றும் (ஆ)   ஈ) ஏதுமில்சல                                                                                            
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13. வைர்ச்சிக் பகாள்சகயில் அரைாங்கத்தின் ெங்கு எது ?  

அ) ொதுகாப்பு                                                        ஆ) பவளிநாட்டுக்  பகாள்சக      

இ) பொருைாதாரத்சத கட்டுப்ெடுத்தல்           ஈ) கமற்கூறிய அசனத்தும்                                                                      

14. இந்தியாவில் தனி நெர்களின் கமல் விதிக்கப்ெடுகின்ற பொதுவான மற்றும்  

  மிகமுக்கியமான வரி ---------                    

அ) கைசவவரி                  ஆ) கலால் வரி       இ) விற்ெசனவரி        ஈ) மத்திய விற்ெசனவரி                                            

15. ஒரு நாடு, ஒகரமாதிரியான வரி என்ெசத எந்தவரி உறுதிப் ெடுத்துகிறது?  

அ) மதிப்புக் கூட்டு வரி (VAT)                         ஆ) வருமான வரி    

இ) ெண்டங்கள்மற்றும் ெணிகள்வரி            ஈ) விற்ெசனவரி   

16. இந்தியாவில் வருமான வரிச் ைட்டம் முதன் முதலில் -------ஆம் ஆண்டு 

அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது.  

அ) 1860         ஆ) 1870                     இ) 1880                     ஈ) 1850                               

17. பைாத்து உரிசமயிலிருந்து பெறப்ெட்ட  நன்சமகளுக்கு ------------  வரி விதிக்கப்ெடுகிறது.  

அ) வருமான வரி        ஆ) பைாத்து வரி         இ) நிறுவன வரி         ஈ) கலால் வரி      

18. கருப்பு ெணத்திற்கான காரணங்கள் என  கண்டறியப்ெட்ட  அசடயாைம் எசவ?  

அ) ெண்டங்களின் ெற்றாக்குசற  ஆ) அதிகவரி விகிதம்   இ) கடத்தல்   ஈ) கமற்கூறிய அசனத்தும்                                                                                                                     

19. வரி ஏய்ப்பு என்ெது ைட்ட விகராதமானது,----------  மூலம் வரி ஏய்ப்பு கமற்பகாள்ைப்ெடுகிறது.  

அ) தனி நெர்கள்   ஆ) பெரு நிறுவனங்கள்   இ) அறக்கட்டசைகள்   ஈ) கமற்கூறிய அசனத்தும்                                                                                                                  

20.கட்டணங்கள்என்ெது -------- 

அ) கட்டணங்கள்(Fees) மற்றும் அெராதங்கள்          ஆ) அெராதங்கள்மற்றும் ெறிமுதல்கள் 

இ) எதுவுமில்சல                                                              ஈ) (அ) மற்றும் (ஆ) 

       அைகு – 5  மிழ் நாட்டில் ப ாழில்துலற ப ாகுப்புகள்                                                                                                                            

21. ஆசியாவின் படட்ராய்ட் எனஅசழக்கப்ெடுவது .------------  

அ) தூத்துக்குடி       ஆ) ககாயம்புத்தூர்       இ) பைன்சன       ஈ) மதுசர    

22. குழாய்கள் மற்றும் நீரிசறக்கும் இயந்திரம் பெருமைவில் உற்ெத்தி பைய்யப்ெடுவது _____.  

அ) கைலம்       ஆ) ககாயம்புத்தூர்          இ) பைன்சன        ஈ) தருமபுரி     

23. தூத்துக்குடி --------- எனஅசழக்கப்ெடுகிறது.  

அ) இந்தியாவின் நுசழவாயில்                ஆ) தமிழ்நாட்டின் நுசழவாயில்  

இ) குழாய்நகரம்                                            ஈ) கமற்கண்டஎதுவுமில்சல      

24.  ---------- என்ெது ஒரு நாட்டின் வைர்ச்சியில் முக்கிய அம்ைமாகும்.  

அ) கவைாண்சம      ஆ) பதாழில்     இ) இரயில்கவ      ஈ) கமற்கண்டஎதுவுமில்சல                                                                                                                                         

25. திருப்பூர்   ----------- பதாழிலுக்குப் பெயர்பெற்றது.  

அ) கதால் ெதனிடுதல்                                     ஆ) பூட்டு தயாரித்தல்  

இ) பின்னலாசடதயாரித்தல்                        ஈ) கவைாண் ெதப்ெடுத்துதல்    

26. ஆம்பூர் மற்றும் வாணியம் ொடியுடன்  ------- ல் கதால் பொருள் ஏற்றுமதிக்கான சமயம் உள்ைது.  

அ) பைன்சன           ஆ) சிவகாசி             இ) ககாயம்புத்தூர்            ஈ) மதுசர                        

27. Information Technology (IT) என்ற பைால்லுக்கு  ------ எனப்  பொருள்  

அ) இந்திய பதாழில் நுட்ெம்                  ஆ) தகவல் பதாழில் நுட்ெம்  

இ) பதாழில் நுட்ெ நிறுவனம்                ஈ) முசனவு பதாழில் நுட்ெம்    

28. ----------- இல் ஒரு பவற்றிகரமான  பதாழில்துசற  பதாகுப்பு முற்றிலும் தமிழ்நாட்டால் 

உருவாக்கப்ெட்டது.  

அ) ஓசூர்             ஆ) திண்டுக்கல்           இ) ககாவில்ெட்டி         ஈ) திருபநல்கவலி   

29. SIPCO T உருவாக்கப்ெட்ட ஆண்டு . -----------  

அ) 1972             ஆ) 1976                 இ) 1971             ஈ) 1978                        

30. கீழ்க்கண்ட வற்றுள் தமிழ்நாடு  பதாழில்துசற வைர்ச்சி முகசமஎசவ?.  

அ) SIPCOT            ஆ) TANSIDCO            இ) TIDCO           ஈ) All of these             

 வறான ஒன்றிலன ம ர்வு பசய்க. 

31. பின்வருவனவற்றில்  கதால்  பதாழிற்ைாசலகள் இல்லாதது எது?. 

அ) ராணிப்கெட்சட   ஆ) தர்மபுரி  இ) ஆம்பூர்    ஈ) வாணியம்ொடி 

32. பின்வருவனவற்றில் எது  பதாழில்துசற வைர்ச்சி நிறுவனம் அல்ல?. 

அ) TIDCO        ஆ) SIDCO      இ) MEPG        ஈ) SIPCOT 
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II) மகாடிட்ை  இைங்கலள   நிரப்புக; 

                                            வரைாறு 

அைகு – 6     ஆங்கிமைய  ஆட்சிக்கு  எதிராக   மிழகத்தில்  நிகழ்ந்   ப ாைக்க காை     கிளர்ச்சிகள்                        

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

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

அசனவரும்  பூலித்கதவசர  ஆதரித்தனர்.                                                                                                                                             

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

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

    என்ெவசர   அனுப்பிசவத்தார்.                                                                                                                                    

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

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

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

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

அைகு – 7 காைனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் ம சியத்தின் ம ாற்றமும். 

9.1757ஆம் ஆண்டு ராெர்ட்கிசைவுக்கு   ------  என்றுஅசழக்கப்ெட்ட வங்காைத்தின் கடன்வழங்கு  

கவார்நிதி ஆதரவுதந்தனர்,                                                                                      

10.மன்னராட்சிக்கும் நிலசுவான்தாரர்களுக்கும் எதிரான  --------- இயக்கம் 1827ஆம் ஆண்டு வாக்கில் 

பதாடங்கப்ெட்டது.                                                                                                               

11.கைாட்டாநாக்பூர் ெகுதியில் நடந்த மிகப்பெரிய ெழங்குடியினர் கிைர்ச்சி  ------------                                                                                                                                                   

12. ----------- ைட்டம ெழங்குடியினரல்லாத மக்கசை ெழங்குடி நிலத்தில் நுசழய தசடவிதித்தது.                                                                                                                     

13.1854ஆம் ஆண்டு  வாக்கில்  ----------  தசலசமயில்  ைமூகக்பகாள்சை நடவடிக்சககள் நடந்தன.                                                                                                                                                  

14.1857ஆம்ஆண்டின் கிைர்ச்சியில் கிைர்ச்சியாைர்கைால் பகால்லப்ெட்ட ஆங்கிகலய தைெதி ---------                                                                                                                      

15.கைாட்டா நாக்பூர் ைட்டம் நிசறகவற்றப்ெட்ட ஆண்டு   ---------------                       

16.W.C. ொனர்ஜி இந்திய கதசிய காங்கிரஸின் தசலவராகத்  கதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட  ஆண்டு ---------- 

                    அைகு - 8 ம சியம்: காந்திய காைகட்ைம் 

17.காந்தியடிகள் முதல் வகுப்பு ரயில் பெட்டியில் இருந்து ____________  ரயில் நிசலயத்தில் 

கீழிறக்கப்ெட்டார்.  

18. காந்தியடிகளின் அரசியல் குரு ____________ ஆவார்.  

19. கிலாெத் இயக்கத்துக்கு ____________ தசலசம ஏற்றார்.  

20. 1919 ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரசுச் ைட்டம் மாகாணங்களில் ____________ அறிமுகம் பைய்தது.  

21. வடகமற்கு எல்சல மாகாணத்தில் ைட்டமறுப்பு இயக்கத்சத தசலசமகயற்று நடத்தியவர்  ------ 

22. சிறுொன்சமயினர் மற்றும் ஒடுக்கப்ெட்ட வகுப்பினருக்கு தனித் பதாகுதிகசை வழங்கும்    

        ____________  ஐ ராம்கைபமக்படானால்டு அறிவித்தார்.  

23. ____________ என்ெவர் பவள்சையகன பவளிகயறு இயக்கத்தின்கொது  காங்கிரஸ் 

வாபனாலிசய திசரமசறவாக பையல்ெடுத்தினார்.  

24. ‘ொகிஸ்தான்’ என்றவார்த்சதப் ெதத்சத____________ உருவாக்கினார். 

                 அைகு – 9   மிழ்நாட்டில்  விடு லைப்  மபாராட்ைம் 

25. பைன்சன உயர்நீதிமன்றத்தில் ெணியமர்த்தப்ெட்ட முதல் இந்திய நீதிெதி ____________ ஆவார்.  

26. தனது எழுத்துக்களின் வாயிலாக ஆங்கிகலயரின்  பொருைாதாரச்  சுரண்டசல ____________ 

அம்ெலப்ெடுத்தினார்.  

27. ____________ எனும் ரகசிய அசமப்செ நீலகண்ட பிரம்மச்ைாரி  பதாடங்கினார்.  

28. பென்சனயில் பதாழிற்ைங்கங்கசைத் பதாடங்குவதில் முன்கனாடியாகத் 

திகழ்ந்தவர்____________ ஆவார்.  

29. பிராமணரல்லாத மாணவர்களுக்காக தங்கும் விடுதிசய நிறுவியவர்____________ ஆவார்.  

30. பைன்சனயில் முதலாவது காங்கிரஸ் அசமச்ைரசவசயஅசமத்தவர்___________.  

31. ____________ முஸ்லிம் லீக்கின் பைன்சனக் கிசைசய உருவாக்கியவராவார்.  

32. 1932 ஜனவரி 26இல்  _______ புனித ஜார்ஜ்  ககாட்சடயின் உச்சியில் கதசியக் கடிசயஏற்றினார். 

அைகு - 10    மிழ்நாட்டில்  சமூக ோற்றங்கள் 

33. முதன் முதலாக அச்கைறிய ஐகராப்பிய  பமாழி அல்லாத  பமாழி  -----------  ஆகும்.  

34. புனித ஜார்ஜ்  ககாட்சடக் கல்லூரிசய உருவாக்கியவர்  --------- ஆவார்.  

35. ---------  தமிழ்  பமாழியியல் தூய்சம வாதத்தின் தந்சதபயனக் கருதப்ெடுகிறார்.  

36. கதர்தல் அரசியலில் பெண்கள் ெங்ககற்ெசத முதலில் அங்கீகரித்தது   ------------- ஆகும்.  
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37. சூரியநாராயண ைாஸ்திரி எனும் பெயர்  ---------- எனமாற்றம் பெற்றது.  

38.  ----------- தமிழ் இசைக்கு  முக்கியத்துவம்  பகாடுத்தார்.  

39. இந்தியாவின் முதல் பெண் ைட்டமன்றஉறுப்பினர்  ---------- ஆவார். 

 

 

                                           புவியியல் 

            அைகு - 6  மிழநாடு - இயற்லகப் பிரிவுகள் 

1. நீலகிரிமற்றும்  தர்மபுரி  மாவட்டங்களுக்கிசடகய காணப்ெடும்  பீடபூமி  ------------- ஆகும். 

2. கிழக்கு பதாடர்ச்சி  மசலயின் பதன்ெகுதியில்  உள்ை  உயரமான  சிகரம்  --------  ஆகும். 

3. ஆற்றுத் தீவான ஸ்ரீரங்கம்  -----------  மற்றும்  ---------- ஆறுகளுக்கு  இசடகய  அசமந்துள்ைது.                                                                                                                    

4.கதயிசல மற்றும்  காபி  பைடிகள் ெயிரிடுவதற்கு  ஏற்ற  மண்  --------    ஆகும்                                                                                                                                      

5.  ------------ தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கு  மற்றும்  இதில் காணப்ெடும் இடம்  --------  ஆகும்.  

 

அைகு - 7  மிழ்நாடு - ோனுைப் புவியியல் 

6. தமிழ்நாட்டின்  பொருைாதாரத்தில் கவைாண்சம துசறயின்ெங்கு  ------  ைதவீதத்சத வகிக்கிறது.  

7. ைாத்தனூர் அசண  --------------  ஆற்றின் குறுக்கக கட்டப்ெட்டுள்ைது.  

8. இந்தியாவில் பொது -தனியார் கூட்டு நடவடிக்சகயின் கீழுள்ை  பமாத்த ைாசல திட்டங் களில், 20 

ைதவீதத்திற்கும் அதிகமாக ெங்களிக்கும் தமிழ்நாடு  ---------- இடத்சதப் பெற்றுள்ைது.  

9. மும்செமற்றும் டில்லிசய அடுத்த இந்தியாவின் மூன்றாவது பெரிய விமான நிசலயம் --- ஆகும்.  

10. இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி மதிப்புகளுக்கு இசடயிலுள்ைகவறுொடு   ----------------     என 

அசழக்கப்ெடுகிறது                                                                                                                 

 

                                                         குடிலேயியல் 

          அைகு – 4   இந்தியாவின்  பவளியுறவுக்  பகாள்லக 

1. இந்தியா தனது முதல் அணு  கைாதசனசய நடத்திய இடம் .  -------------- 

2. தற்கொது  நமது  பவளியுறவுக்  பகாள்சகயானது  உள்நாட்டு வைர்ச்சி மற்றும் கமம்ொட்டிற்கான   

 ---------------------   உருவாக்குவதற்கான  வழிமுசறயாகச்  பையல்ெடுகிறது.  

3.  ---------  என்ெது ஓர் அரசின் பவளியுறவுக் பகாள்சகசயபையல் ெடுத்துவதற்கான கருவி ஆகும்.                                                                                                                                              

4. இரு வல்லரசுகளின் ெனிப்கொரிசன எதிர்பகாள்ை இந்தியா பின்ெற்றிய  பகாள்சக.  ----------- 

5. நமது மரபு மற்றும் கதசிய பநறிமுசறகள் நசடமுசறப்  --------------------  ெடுத்துவதாகும் 

            அைகு - 5 இந்தியாவின் சர்வம ச உறவுகள் 

6. ____________ இமயமசலயில் உள்ைஒரு சிறிய அரசு ஆகும்.  

7. இந்தியா, பதன்கிழக்காசியாவிற்குள்  பைல்வதற்கான  ஒரு நுசழவு வாயிலாக ____________ 

இருக்கிறது.  

8. இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இசடயிலான இசடப்ெடு நாடு ____________ ஆகும்.  

9. இந்தியாவிற்குச்  பைாந்தமான  ____________ என்றெகுதி கமற்கு வங்காைம் - வங்காைகதை   

   எல்சலயில்அசமந்துள்ைது.  

10. இடிமின்னல்  நிலம் என்று அறியப்ெடும் நாடு ____________ ஆகும்.  

11.  __________ ஆல் இந்தியாவும் இலங்சகயும் பிரிக்கப்ெடுகின்றன. 

 

 

                                         பபாருளியல் 
                      அைகு – 3  உணவு  ொதுகாப்பு  ேற்றும்  ஊட்ைச்சத்து 

1. அபமரிக்காவிலிருந்து   ------------- அசமப்பு இந்தியாவில் HYV ஐ அறிமுகப்ெடுத்தியது.  

2.  ------------- ஊட்டச்ைத்து குசறொட்டின் முக்கியமான குறியீடாகும்.  

3. --------- ஆம் ஆண்டில் கதசிய உணவு ொதுகாப்புச்ைட்டம் இந்திய நாடாளுமன்றத்தால்    

  நிசறகவற்றப்ெட்டது.  

4. பொதுவான மக்களுக்கு  பொறுப்ொன விசலயில்  தரமான  பொருட்கசை வழங்குவதில்   

 ---------- முக்கியப் ெங்கு வகிக்கிறது.  
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5.  ----------- என்ெது ஒரு அலகு ெணம் வாங்கக் கூடிய  பொருட்கள் மற்றும் கைசவகளின் அைவின் 

அடிப்ெசடயில்  பவளிப்ெடுத்தப்ெடும்  நாணயத்தின்  மதிப்ொகும். 

                      அைகு – 4  அரசாங்கமும் வரிகளும் 

6. ------- மாநிலங்களின் பொருைாதார  வைர்ச்சிக்காக அரைாங்கத்தால் விதிக்கப்ெடுகிறது.  

7. “வரி” என்றவார்த்சத  --------- பைால்லிலிருந்து பெறப்ெட்டது. 

8. --------- வரியில் வரியின் சுசமசய மற்றவர்களுக்கு மாற்றமுடியாது.  

9. -------- ெங்குதாரர்களிடமிருந்து தனி நிறுவனங்கைாக இருக்கும் நிறுவனங்களுக்கு வரி  

விதிக்கப்ெடுகிறது.  

10. ெண்டங்கள் மற்றும் ெணிகள்வரி ---------- ஆண்டு முதல் நசடமுசறக்கு வந்தது.  

11. வரி நிர்வாகியிடமிருந்து  மசறக்கப்ெட்ட, கணக்கிடப்ெடாத ெணம்     --------------- என்று 

அசழக்கப்ெடுகிறது. 

       அைகு – 5  மிழ் நாட்டில் ப ாழில்துலற ப ாகுப்புகள் 

12. --------- மனிதனின் நவீனப் பொருைாதார நடவடிக்சககளில் மிகவும் முக்கியமானதாகும்.  

13. -------  என்ெது  பொதுவானை ந்சத மற்றும் பதாழில் நுட்ெங்கசைப் ெகிர்ந்து பகாள்ளும் 

வசரயறுக்கப்ெட்ட புவியியல் ெகுதியில் உள்ைநிறுவனங்களின்  பதாகுப்புகைாகும்.  

14. நூற்றுக்கணக்கான  கதால் மற்றும் கதால் ெதனிடும் வைதிகள் தமிழ்நாட்டில்   -----------------

மாவட்டத்சதச் சுற்றி அசமந்துள்ைன.  

15 . -----------'லிட்டில்  ஜப்ொன்' என்று ெற்றுடன் அசழக்கப்ெடுகிறது.  

16. சிறப்புப்  பொருைாதார  மண்டலக்  பகாள்சககள் --------- ம் ஆண்டு அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது.  

17.  -------------- என்ெவர்  புத்தாக்க  சிந்தசனகள்  மற்றும்  வணிக   பையல்முசறகளின் புத்தாக்கம் 

புசனெவர் ஆவார். 

 

                                                        

III) சரியான  கூற்லறத்  ம ர்வு  பசய்யவும்  

                                         வரைாறு 

அைகு – 6     ஆங்கிமைய  ஆட்சிக்கு  எதிராக   மிழகத்தில்  நிகழ்ந்   ப ாைக்க காை     கிளர்ச்சிகள்                        

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  

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                                                                                                              

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

காரணம்: மராத்தியர்ககைாடு ஏற்கனகவத  பதாடர்  கொர்களில் ஈடுெட்டுக்  பகாண்டிருந்ததால் 

சஹதர்அலியால் 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 ைரியாககவ விைக்குகிறது.  

ஈ) கூற்று தவறானது காரணம் ைரியானது  
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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.  

               அைகு – 7 காைனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் ம சியத்தின் ம ாற்றமும். 

5.(i). மீர்ஜாெரிடம் இருந்து 2 ககாடிகய 25 லட்ை ரூொசய வாங்கிய கிழக்கு இந்தியகம்பெனி 

அதசன பிரிட்டனில் பதாழிற்புரட்சி கமம்ெட முதலீடுபைய்தது. 

(ii). 1831 - 1832ஆம்ஆண்டு அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் கடன் பகாடுப்கொருக்கு எதிரான 

கிைர்ச்சிசயக் ககால் மக்கள் ஒருங்கிசணத்தனர், 

(iii) 1855 ஆம் ஆண்டில் ைாந்தலர் கிைர்ச்சிக்கு சித்து, கணு ஆகிய இரண்டுைாந்தலர் ைககாதரர்கள் 

தசலசம  ஏற்றனர். 

 (iv) 1879 ஆம்ஆண்டில் ைாந்தலர்கள் வைம் இருந்த ெகுதிகசை ஒழுங்கு முசறப்ெடுத்த 

ஒருைட்டம் இயற்றப்ெட்டது. 

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

(இ) (iii) மற்றும் (iv) ைரியானசவ                    ஈ)  (i) மற்றும்  (iv) ைரியானசவ . 

6.(i) .இஸ்லாமிய மதத்தின் ைமத்துவ இயல்செ வலியுறுத்தியரடுடுமியான் நிலம் கடவுளுக்குச் 

பைாந்தமானது என்று அறிவித்தார். 

(ii) .ஊழல் கசறெடிந்த இந்திய ஆட்சியாைர்களின் வைம் இருந்தெகுதிகள் வாரிசு இழப்புக் 

பகாள்சகயின் ெடிஆங்கிகலய ஆட்சியின் கீழ் இசணக்கப்ெட்டன. 

(iii) .1857ஆம் ஆண்டின் கிைர்ச்சி ஒடுக்கப்ெட்ட பிறகு ைட்டத்சதப் பின்ெற்றாமல் இந்தியர்கள் 

ெற்றிய வழக்குகசை விைாரித்து அவர்களுக்கு மரணதண்டசன விதிக்கவும் பிரிட்டிஷ் 

அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்ெட்டது. 

(iv) 1857ஆம்ஆண்டின்கிைர்ச்சி கதால்வி அசடந்ததற்கு ஆங்கிகலயருக்கு இந்திய இைவரைர்களும் 

ஜமீன்தாரர்களும் விசுவாைமாக இருந்ததும் அதற்கான ெல்கவறு காரணங்களில் ஒன்றாகும். 

(அ) (ii), (iii) மற்றும் (iv) ைரியானசவ 

(ஆ) (i) (ii) மற்றும் (iv) ைரியானசவ 

(இ) (i), (iii) மற்றும் (iv) ைரியானசவ 

(ஈ) (i), (ii) மற்றும் (iii) ைரியானசவ 

7. (i) காலனிஆட்சி ெற்றிய பொருைாதார விமர்ைனத்சதச் பைய்தது ஆரம்ெகால இந்திய கதசிய 

வாதிகளின்  மிகமுக்கியமான ெங்களிப்புகளில் ஒன்றாகும். 

(ii) இந்தியாவில் வறுசம அதிகரிக்க  ைமயரீதியிலான  சுரண்டகல  மிகமுதன்சமயான காரணம் 

என்று ஆரம்ெகால காங்கிரஸ் தசலவர்கள் பதரிவித்தனர். 

(iii) சுயராஜ்ஜியம் அல்லது தன்னாட்சிசய எட்டுவகத  மிதகதசியவாத காங்கிரஸ்\ தசலவர்களின் 

குறிக்ககாள்களில் ஒன்றாக இருந்தது. 

(iv) வங்காைத்தின் ஆதிக்கத்சத  குசறப்ெசதயும்  கதசியவாத இயக்கத்சத வலுவிழக்கச் 

பைய்வசதயும் குறிக்ககாைாகக் பகாண்டு வங்கப்பிரிவிசன நடந்தது. 

(அ) (i) மற்றும்(iii) ைரியானசவ                            (ஆ) (i), (iii) மற்றும்(iv) ைரியானசவ 

(இ) (ii) மற்றும்(iii) ைரியானசவ                               (ஈ) (iii) மற்றும்(iv) ைரியானசவ 

 8.கூற்று: இந்தியவரலாற்றில் முதன்முசறயாக காலனி ஆட்சியின் கீழ் அரசுவனங்களின் மீது 

கநரடி தனியுரிசமசயக் ககாரியது 

காரணம்:  இண்டிககா விவைாயம் பைய்யுமாறு விவைாயிகசை நிர்ப்ெந்திக்கபதாழில் பைய்கவார் 

மிரட்டல் மற்றும் வன்முசறசயக் சகயாண்டனர். 

அ) கூற்றுமற்றும்காரணம் இரண்டுகம ைரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கானைரியான விைக்கம்இல்சல  

ஆ) கூற்றுமற்றும்காரணம் இரண்டுகம தவறு.   (இ) கூற்றுமற்றும்காரணம் இரண்டுகம ைரி 

அத்துடன் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விைக்கமாகும்.        (ஈ) கூற்றுதவறு காரணம் ைரி,               

9. கூற்று ;   பிரிட்டிஷ் அரசு 1857ஆம் ஆண்டின்  கிைர்ச்சிசயஇரும்புக்கரம்பகாண்டு அடக்கியது. 

காரணம்: சமயப் ெடுத்தப்ெட்ட நிர்வாகம் இல்லாததால் கிைர்ச்சி கதால்விகண்டது. 

அ) கூற்றுமற்றும்காரணம்  இரண்டுகம தவறு    ஆ) கூற்று தவறு காரணம்  ைரி. 
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(இ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டு கமைரி. அத்துடன் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான 

விைக்கமாகும்.   (ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுகமைரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான 

விைக்கம் இல்சல . 

                    அைகு - 8 ம சியம்: காந்திய காைகட்ைம் 

10. i) இந்திய  பொதுவுசடசம கட்சி 1920 ஆம் ஆண்டு தாஷ்கண்டில் பதாடங்கப்ெட்டது.  

(ii) M. சிங்கார கவலர் கான்பூர் ைதித் திட்ட  வழக்கில் விைாரசணக்கு உட்ெடுத்தப்ெட்டார்.  

(iii) பஜயப்பிரகாஷ் நாராயண், ஆச்ைார்ய நகரந்திர கதவ், மினு மைானி ஆகிகயார் தசலசமயில் 

காங்கிரஸ் ைமதர்மகட்சி  உருவானது.  

(iv) பவள்சையகன பவளிகயறு  கொராட்டத்தில் ைமதர்மவாதிகள் ெங்ககற்க வில்சல.  

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

இ) (iv) ைரியானது                                  ஈ) (i) (ii) மற்றும் (iii) ைரியானது 

11. i) இந்துஸ்தான் குடியரசு ராணுவம் 1924 ஆம் ஆண்டு கான்பூரில் உருவானது  

(ii) காககாரி ைதித்திட்ட வழக்கில் ராம் பிரைாத் பிஸ்மில் விைாரிக்கப்ெட்டார்.  

(iii) இந்துஸ்தான் ைமதர்ம  குடியரசு அசமப்பு சூர்யாபைன் என்ெவரால் உருவாக்கப்ெட்டது  

(iv) சிட்டகாங்ஆயுதக்கிடங்குத்  தாக்குதல்  B.K. தத்தால் நடத்தப்ெட்டது.  

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

 இ) (iii) ைரியானது                                         ஈ) (iii) மற்றும் (iv) ைரியானது  

12. கூற்று: காங்கிரஸ் முதலாவது வட்டகமசைமாநாட்டில் கலந்து பகாண்டது.  

காரணம்: காங்கிரஸ் இரண்டாவது வட்ட கமசைமாநாட்டில் கலந்து பகாள்ை காந்தி- இர்வின் 

ஒப்ெந்தம் வழிபைய்தது.  

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரியானது. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விைக்கம் 

இல்சல.  

ஆ) கூற்று ைரியானது ஆனால் காரணம் தவறானது  இ) கூற்று தவறானது ஆனால் காரணம் ைரியானது.  

ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரியானது மற்றும் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விைக்கம் 

ஆகும்.  

13. கூற்று: காங்கிரஸ் அசமச்ைரசவகள் 1939 ஆம் ஆண்டு ெதவி விலகின  

காரணம்: காங்கிரஸ் அசமச்ைரசவகசை ஆகலாசிக்காமல் இந்தியாவின் காலனி ஆதிக்கஅரசு 

கொரில் ெங்ககற்றது.  

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரியானது. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விைக்கம் 

இல்சல.  

ஆ) கூற்று ைரியானது ஆனால் காரணம் தவறானது  

இ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுகமதவறானது.  

ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரியானது மற்றும் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விைக்கம் 

ஆகும். 

                 அைகு – 9   மிழ்நாட்டில்  விடு லைப்  மபாராட்ைம் 

14. (i) பைன்சன வாசிகள் ைங்கம் 1852 இல் நிறுவப்ெட்டது.  

(ii) தமிழில் பவளிவந்த கதசியப்ெருவ இதழான சுகதைமித்திரன்,1891இல்  பதாடங்கப்ெட்டது.  

(iii) குடிசமப்ெணித் கதர்வுகள் இந்தியாவில் மட்டுகம நடத்தப்ெடகவண்டுபமன பைன்சன 

மகாஜன  ைசெ ககாரியது.  

(iv) V.S. சீனிவாைனார்ஒரு தீவிர கதசியவாதியாவார்.  

அ) (i) மற்றும் (ii) ஆகியசவைரி   ஆ) (iii) மட்டும் ைரி    இ) (iv) மட்டும் ைரி    ஈ) அசனத்தும் ைரி  

15. (i) ஒத்துசழயாசம இயக்கத்தில்  பெரியார் ெங்ககற்கவில்சல.  

(ii) முஸ்லிம் லீக்சகச் கைர்ந்த யாகூப்ஹைனுடன் ராஜாஜி பநருக்கமாகப் ெணியாற்றினார்.  

(iii) ஒத்துசழயாசம இயக்கத்தில்  பதாழிலாைர்கள் கலந்து பகாள்ைவில்சல.  

(iv) தமிழ்நாட்டில் கள்ளுக்கசடகளுக்கு முன்ொக மறியல் பைய்யப்ெடவில்சல.  

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

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

16. கூற்று: நீதிக்கட்சி தன்னாட்சி இயக்கத்சத எதிர்த்தது.  

காரணம்: தன்னாட்சி இயக்கம் பிராமணர்களுக்கு அதிக அதிகாரங்கசை வழங்கிவிடுபமன 

நீதிக்கட்சி அஞ்சியது.  

அ) கூற்றும், காரணமும் ைரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விைக்கமல்ல 

ஆ) கூற்று ைரி, காரணம் தவறு      இ) கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டும் தவறு  
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ஈ) கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டும் ைரி. காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விைக்கம்.  

17. கூற்று: பிராமணர்அல்லாதவர்க்கு ைட்டமன்றத்தில் பிரதிநிதித்துவம் கவண்டும் என்ற 

பிரச்சிசனசயப் பெரியார்எ ழுப்பினார்.  

காரணம்: காங்கிரசின் முதல் அசமச்ைரசவயின் கொது ராஜாஜி விற்ெசனவரிசய ரத்துச் பைய்தார்.  

அ) கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டும் ைரி. ஆனால் காரணம்  கூற்றுக்கான ைரியான விைக்கமல்ல. 

ஆ) கூற்று ைரி, காரணம் தவறு   இ) கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டும் தவறு  

ஈ) கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டும் ைரி. காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விைக்கம். 

               அைகு - 10    மிழ்நாட்டில்  சமூக ோற்றங்கள் 

18. (i) மிகமுன்னதாககவ பவளியிடப்ெட்ட தமிழ் இலக்கிய நூல்களில் ஒன்றான திருக்குறள்   

          1812இல் பவளியிடப்ெட்டது. 

(ii) ெசனகயாசலகளில் எழுதப்பெற்ற ெல்கவறு தமிழ் இலக்கண இலக்கிய சகபயழுத்துப் 

பிரதிகசை மசறமசலயடிகள்  கைகரித்துத் பதாகுத்தார். 

(iii) இராெர்ட் கால்டுபவல் திராவிட  பமாழிகளுக்கும்  ைமஸ்கிருதத்திற்கும் இசடயில் இல்லாத 

ஒப்புசம திராவிட  பமாழிகளுக்கிசடகய பநருக்கமாக நிலவுவசத நிரூபித்தார். தமிழின் 

பதான்சமசயயும் நிரூபித்தார். 

(iv) திரு.வி. கல்யாணசுந்தரம்  பதாழில் ைங்க இயக்கத்தின் பதாடக்ககால முன்கனாடியாகஇருந்தார். 

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

19. (i) இந்தியப் பெண்கள் ைங்கத்சதத்  கதாற்றுவித்ததில் மார்கபரட்  கசினும் ஒருவராவார். 

(ii)பெ ரியார் தன் வாழ்நாள் முழுவசதயும்  தாகன    உருவாக்கிய     சிந்தசனயாைர்கள், 

ெகுத்தறிவாைர்கள்  அசமப்புகளின்  மூலமாக மூடநம்பிக்சககளுக்கு எதிரான பிரச்ைாரத்சத 

கமற்பகாள்வதில்  பைலவழித்தார். 

(iii) சிங்கார கவலர் இந்து மகாைசெயின்  தீவிர ஆதரவாைர்ஆவார். 

(iv) பதன்னிந்தியாவிலுள்ை ைாதிமுசற வடக்ககயிருந்து வந்த பிராமணர்களின் வருசககயாடு 

பதாடர்புசடயது  எனபெரியார் உறுதிெடக்கூறினார். 

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

20. கூற்று: பைன்சனமாகாணத்தில் 1920 முதல் 1937 வசர நீதிக்கட்சி  பதாடர்ந்து ஆட்சியில் 

இருந்தது. 

காரணம்: இக்கால கட்டத் தில் இரட்சடயாட்சிக்கு  எதிராக காங்கிரஸ்  கட்சி ைட்டமன்றத்சதப் 

புறக்கணித்தது. 

அ) காரணம் , கூற்று ஆகியசவ ைரி  ஆ) கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் கூற்றின் ைரியான விைக்கமல்ல 

இ) காரணம், கூற்று இரண்டுகம தவறு   ஈ) காரணம் ைரி. ஆனால் கூற்றுடன் அது  பொருந்தவில்சல. 

21. கூற்று: முதல் உலகப்கொர் நடந்து பகாண்டிருந்த பொது, ஆங்கில அரைாங்கம் இந்தியாவில் 

கொருக்குப் பின்னர், பிரதிநிதித்துவ நிறுவனங்கசைஅறிமுகம் பைய்வது குறித்துப் ெரிசீலசன 

பைய்து  பகாண்டிருந்தது. 

காரணம்: 1920இல் இரட்சடயாட்சியானது  ஒரு அரசுமுசறயாகமா காணங்களில் அறிமுகப் 

ெடுத்தப்ெட்டது. 

அ) கூற்று ைரி, ஆனால் காரணம் ைரியானதல்ல  ஆ) கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டுகமதவறு 

இ) கூற்று, காரணம் இரண்டுகமைரி  ஈ) கூற்று தவறு. அது காரணத்துடன்  பொருந்தவில்சல 

 

                                              புவியியல் 

      அைகு - 6  மிழநாடு - இயற்லகப் பிரிவுகள் 

1. கூற்று: தமிழ்நாடு பதன்கமற்கு ெருவகாற்று காலங்களில் அதிகமசழசயப் பெறுவதில்சல. 

காரணம்: இது கமற்கு  பதாடர்ச்சி மசலயின் மசழமசறவுப் பிரகதைத்தில் அசமந்துள்ைது 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் ைரி. காரணம் கூற்சறவிைக்குகிறது 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் ைரி. ஆனால் காரணம் கூற்சறவிைக்கவில்சல 

இ) கூற்று ைரி. ஆனால் காரணம் தவறு   ஈ) காரணம் ைரி. ஆனால் கூற்று தவறு 

2. கூற்று: பைம்மண்ணில் அதிகஅைவு இரும்பு ஆக்சைடுகள் உள்ைன 

   காரணம்: இது சுவருதலால்  உருவாகிறது 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் ைரி. கூற்று காரணத்சதவிைக்குகிறது 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் ைரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விைக்கமல்ல 

இ) கூற்று ைரி. ஆனால் காரணம் தவறு          ஈ)காரணம் ைரி. ஆனால் கூற்று தவறு 
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அைகு - 7  மிழ்நாடு - ோனுைப் புவியியல் 

3. கூற்று: ககாயம்புத்தூர், திருப்பூர் மற்றும் ஈகராடு மண்டலம் தமிழ்நாட்டின் ஜவுளி ெள்ைத்தாக்கு 

என அசழக்கப்ெடுகிறது.  

காரணம்: இசவகள் பநைவாசலகள் மூலம் நாட்டின்  பொருைாதாரத்திற்கு  முக்கிய ெங்களிப்செ 

அளிக்கின்றன.  

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி. காரணம், கூற்றுக்கான ைரியான விைக்கம் ஆகும்.  

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி ஆனால் காரணம் கூற்றின்ைரியான விைக்கம் அல்ல.  

இ) கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் தவறு.  

ஈ) கூற்று தவறு ஆனால் காரணம் ைரி.  

4. கூற்று: நீலகிரி தமிழ்நாட்டின்குசறந்தமக்கள்பதாசகபகாண்டமாவட்டம்.  

காரணம்: இது தமிழ்நாட்டின்கமற்கு ெகுதியில் அசமந்துள்ைது.  

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி காரணம் கூற்சறவிைக்குகிறது. 

ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் ைரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விைக்கம் அல்ல.  

இ. கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் தவறு.       ஈ. கூற்று தவறு ஆனால் காரணம் ைரி. 

 

                                    குடிலேயியல் 

           அைகு – 4   இந்தியாவின்  பவளியுறவுக்  பகாள்லக 

 
1. பின்வருவனவற்சறக் காலவரிசைப் ெடுத்தி  கீகழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை குறியீடுகளிலிருந்து 

ைரியான விசடசயத்கதர்ந்பதடுக்கவும். 

(i) ெஞ்ைசீலம்                                  (ii)பொ க்ரானில் அணுபவடிப்புச்  கைாதசன 

(iii) 20 ஆண்டுகள் ஒப்ெந்தம்       (iv) முதல் அணுபவடிப்புச்  கைாதசன 

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

2. பின்வருவனவற்றில் அணிகைரா இயக்கத்துடன்  பதாடர்பு இல்லாதது எது? 

(i) அணிகைரா இயக்கம் என்ற பைால் வி.கிருஷ்ணகமனன் என்ெவரால் உருவாக்கப்ெட்டது. 

(ii) இதன்  கநாக்கம் இராணுவக்கூட்டசமப்பில்  கைர்ந்து பவளி விவகாரங்களில் கதசிய 

சுதந்திரத்சதப் ெராமரித்தல் ஆகும்.   

(iii) தற்கொது இது 120 உறுப்பு நாடுகசைக்  பகாண்டுள்ைது. 

(iv) இது  பொருைாதார இயக்கமாக மாற்றமசடந்துள்ைது. 

அ) (i) மற்றும் (ii)      ஆ) (iii) மற்றும் (iv)    இ) (ii) மட்டும்       ஈ) (iv) மட்டும் 

3. கீழ்க்காணு ம் ஒவ்பவாரு கூற்றுக்கும் எதிராக ைரியா/தவறா என எழுதுக 

அ) ெனிப் கொரின்  கொது ைர்வகதை விவகாரங்களில் இந்தியா மூன்றாவது அணிசய உருவாக்க 

முயற்சித்தது. 

ஆ) இந்தியாவின் பவளியுறவுக்  பகாள்சகசய நிசறகவற்றும்  பொறுப்பு இந்திய உள்துசற 

அசமச்ைகத்சதச்  ைார்ந்தது. 

இ) இந்தியாவின் அணுைக்தி  கைாதசன பூமிக்கடியிலான அணு  கைாதசன திட்டத்தின்  கீழ் 

பையல்ெடுத்தப் ெட்டது. 

4. கூற்று: 1971இல் இந்கதா-  கைாவியத் ஒப்ெந்தத்தின் மூலம் இந்தியா  கைாவியத் யூனியனுடன் 

இசணந்தது. 

காரணம்: இது 1962இன் கெரழிவு கரமான சீனப்  கொருக்குப் பின்  பதாடங்கியது. 

அ) கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விைக்கமாகும். 

ஆ) கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விைக்கமல்ல 

இ) கூற்று ைரி காரணம் தவறு      ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு 

5. கூற்று: இந்தியா உலகின் பெரும்ொன்சமயான நாடுகளுடன்  தூதரக உறவுகசைக்  

பகாண்டுள்ைது. 

காரணம்: உலகின் இரண்டாவது அதிக அைவிலான மக்கள்  பதாசகசயக்  பகாண்ட நாடு இந்தியா 

ஆகும். 

அ) கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விைக்கமாகும் 

ஆ) கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விைக்கமல்ல 

இ) கூற்று தவறு காரணம் ைரி        ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு 
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6. இந்தியா சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர் ராணுவ முகாம்களில் இசணவசதத் தவிர்ப்ெது அவசியமாக  

இருந்தது. ஏபனனில், இந்தியா இதசன/ இசவகசை மீட்ககவண்டி  இருந்தது 

அ) கடுசமயான வறுசம                                                        ஆ) எழுத்தறிவின்சம 

இ) குழப்ெமான  ைமூக  பொருைாதார நிசலசமகள்       ஈ) கமற்கூறிய அசனத்தும் 

                    அைகு – 5  இந்தியாவின்  சர்வம ச  உறவுகள் 

 7. இந்தியா மற்றும் மியான்மரின்  கலடன்   கொக்குவரத்துத் திட்டம் பின் வரும்  கொக்குவரத்து 

முசறகளில் எந்தமுசறயில் அசமக்கப்ெட்டுள்ைது? 
1. ைாசல   2. ரயில்வழி    3. கப்ெல்     4. உள்நாட்டு நீர்வழிப்  கொக்குவரத்து 

கீகழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை குறியீடுகசைப் ெயன்ெடுத்தி ைரியான விசடசயத்கதர்ந்பதடுக்கவும். 

அ) 1, 2 மற்றும் 3      ஆ) 1, 3 மற்றும் 4         இ) 2, 3 மற்றும் 4        ஈ) 1, 2, 3 மற்றும் 4 

8. கூற்று: இந்தியாவும் பிரான்சும் ைர்வகதை சூரிய ைக்திக் கூட்டணிசயத்  பதாடங்கியுள்ைன. 

காரணம்: இது கடககரசக மற்றும் மகரகரசக ஆகியவற்றுக்கு இசடகயயான நாடுகசைச் சூரிய 

ஆற்றலுக்கான ஒத்துசழப்பில் ஒன்றிசணப்ெதற்காகும். 

அ) கூற்று ைரி. காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விைக்கமாகும். 

ஆ) கூற்று ைரி. காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விைக்கமல்ல. 

இ) கூற்று தவறு; காரணம் ைரி    ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தவறு 

9. பின்வரும்  கூற்றுகளில் எது/எசவ உண்சமயானசவ? 

1. இந்திய ெண்ொட்டு உறவுகளுக்கான குழு, டாக்கா ெல்கசலக்கழகத்தில்’தாகூர் இருக்சக’ 

ஏற்ெடுத்த வழிவசக பைய்துள்ைது. 

2. கமற்கத்திய நாடுகளுக்கான இந்தியாவின் நுசழவு வாயில்மியான்மர் ஆகும். 

3. கநொைம், பூடான் ஆகியசவநிலப்ெகுதிகைால்சூழப்ெட்டநாடுகைாகும். 

4. இந்தியாவின் நாைந்தாெல்கசலக்கழகத்திட்டத்தின் ஒரு ெங்குதாரர் நாடு இலங்சகயாகும். 

அ) 1, 2 மற்றும் 3        ஆ) 2, 3 மற்றும் 4       இ) 1, 3 மற்றும் 4       ஈ) 1, 2 மற்றும் 4 

10. கூற்று: இந்தியாவின்  பொருைாதார வைர்ச்சியில் ஒபெக்(OPEC) ஆர்வம் காட்டியுள்ைது. 

காரணம்: கதசவயான எண்பணய் வைங்கள் இல்லாததால் இந்தியா விவைாயம் மற்றும் பதாழில் 

துசற உற்ெத்தியில் கவனம் பைலுத்துகிறது. 

அ) கூற்று ைரி. காரணம் கூற்சறவிைக்குகிறது.     ஆ) கூற்று தவறு. காரணம் ைரி. 

இ) கூற்று காரணம் இரண்டும் ைரி .                         ஈ) கூற்று காரணம் இரண்டும் தவறு 

 

                                  பபாருளியல் 
                      அைகு – 3  உணவு  ொதுகாப்பு  ேற்றும்  ஊட்ைச்சத்து 

1. கூற்று : வாங்கும் ைக்தி அதிகரித்தால், விசல குசறகிறது மற்றும் இது கநர்மாறானது.  

2. காரணம் : பொருட்களின் உற்ெத்தி குசறந்து, விசல அதிகரிப்ெதால் வாங்கும் திறன்  ொதிக்கப்  

ெடுகிறது.  

அ) கூற்று ைரியானது, காரணம் தவறானது      ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறானது  

இ) கூற்று ைரியானது, ஆனால் காரணம் ைரியான விைக்கம் அல்ல 

ஈ) கூற்று ைரியானது, காரணம் என்ெது கூற்றின் ைரியான விைக்கம் 

                        அைகு – 4  அரசாங்கமும் வரிகளும் 

1. GST ெற்றி கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது ைரியானது? 

i) GST ‘ஒரு முசனவரி’ 

ii) இது மத்திய மற்றும் மாநில அரைாங்கங்கைால்  பொருட்கள் மற்றும் கைசவகளுக்கு 

விதிக்கப்ெடும் அசனத்து கநரடி வரிகசையும் மாற்றுவசத  கநாக்கமாகக்  பகாண்டுள்ைது 

iii) இது ஜூசல1, 2017 முதல் நாடு முழுவதும் அமுல்ெடுத்தப்ெட்டது. 

iv) இது இந்தியாவில் வரி கட்டசமப்செ ஒன்றிசணக்கும். 

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

இ) (i), (iii) மற்றும் (iv) ைரி                      ஈ) கமற்கூறிய அசனத்தும் ைரியானசவ. 

2. ைரியில்லாகூற்சறகதர்ந்பதடுக்கவும். 

i) இயற்சகயாககவாஅல்லது பையற்சகயாககவா ெண்டங்களின் ெற்றாகுசற கருப்பு ெணத்திற்கு 

மூலக் காரணமாகும். 
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ii) கருப்பு ெணம்  கதான்றுவதற்கு  மிக முக்கிய ெங்கு வகிப்ெது  பதாழிற்துசற யாகும். 

iii) கருப்பு ெணம் உருவாவதற்கு கடத்தல் ஒரு முக்கிய மூலமாகும். 

iv) வரி விகிதம் குசறவாக இருக்கும்கொது, அதிககருப்பு ெணம்  கதான்றுகிறது. 

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

       அைகு – 5  மிழ் நாட்டில் ப ாழில்துலற ப ாகுப்புகள் 

1. i) பொது மக்களின் பையலற்ற கைமிப்செ அணிதிரட்டுவதன்  மூலம் மூலதன உருவாக்கத்சத  

ஊக்குவிக்கிறது. 

ii) அவர்கள் சகவிசனஞர்,  பதாழில் நுட்ெதகுதி வாய்ந்த நெர்கள் மற்றும்  பதாழில் 

வல்லுநர்களுக்கு  பெரிய  அைவிலான கவசலவாய்ப்செ வழங்கவில்சல. 

iii) பமாத்த உள்நாட்டு உற்ெத்திசயயும்  தலாவருமானத்சதயும் அதிகரிக்க  பதாழில் முசன கவார் 

நாட்டிற்கு  உதவுகிறார்கள். 

iv) பதாழில் முசனகவார் நாட்டின்  ஏற்றுமதி வர்த்தகத்சத ஊக்குவிப்ெதில்சல. 

அ) I மற்றும் iv ைரி       ஆ) I மட்டும் ைரி     இ) iii மற்றும் iv ைரி       ஈ) I மற்றும் iii ைரி 

 

 

                                IV) பபாருத்துக  

                                        வரைாறு 

    அைகு – 6     ஆங்கிமைய  ஆட்சிக்கு  எதிராக   மிழகத்தில்  நிகழ்ந்   ப ாைக்க காை     கிளர்ச்சிகள்                        

1. தீர்த்தகிரி                                               -     அ. கவலூர் புரட்சி  

2. ககாொல நாயக்கர்                             -      ஆ.இராமலிங்கனார் 

3. ொபனர்பமன்                                     -       இ. திண்டுக்கல்  

4. சுகெதார் கஷக் ஆதம்                       -      ஈ. கவலூர்ககாட்சட 

5. கர்னல் கென்ககார்ட்                         -     உ ஓடாநிசல 

                 அைகு – 7 காைனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் ம சியத்தின் ம ாற்றமும். 

6. வஹாபி கிைர்ச்சி                                 -  அ.  லக்கனா 

7.முண்டாகிைர்ச்சி                                  -   ஆ. கெஷ்வா இரண்டாம் ொஜிராவ் 

8.கெகம் ஹஸ்ரத்  மகால்                      -   இ.  டிடுமீர்   

9 .கன்வர்சிங்                                             -    ஈ.  ராஞ்சி 

10.நானாைாகிப்                                           -   உ   பிகார் 

                    அைகு - 8 ம சியம்: காந்திய காைகட்ைம் 

 11.பரௌலட் ைட்டம்                                                         -    ெட்டங்கசைத் திரும்ெ ஒப்ெசடத்தல் 
12. ஒத்துசழயாசம இயக்கம்                                      -    இரட்சடஆட்சி  
13.1919ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரசு ைட்டம்            -    M.N. ராய் 

14. இந்திய  பொதுவுசடசம கட்சி                           -   கநரடி  நடவடிக்சக நாள் 

15. 16  ஆகஸ்ட் 1946                                                       -    கருப்புச்  ைட்டம் 

                 அைகு – 9   மிழ்நாட்டில்  விடு லைப்  மபாராட்ைம் 

16.பைன்சன வாசிகள் ைங்கம்           -              இந்தி எதிர்ப்புப் கொராட்டம் 

17.ஈ.பவ.ரா                                            -               நீல் சிசலசய அகற்றுதல் 

18.S.N.கைாசமயாஜுலு                      -              உப்பு ைத்தியாகிரகம் 

19.கவதாரண்யம்                                 -             சித்திரவசத ஆசணயம் 

20.தாைமுத்து                                        -            சவக்கம் வீரர் 

              அைகு - 10    மிழ்நாட்டில்  சமூக ோற்றங்கள் 

21. திராவிடர் இல்லம்                          -     மசறமசலயடிகள்  

22. பதாழிலாைன்                                  -     இரட் சட மசல சீனிவாைன்  

23. தனித் தமிழ் இயக்கம்                    -    சிங்கார கவலர் 

24. ஜீவிய ைரித சுருக்கம்                       -   நகடைனார் 
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                                             புவியியல் 

      அைகு - 6  மிழநாடு - இயற்லகப் பிரிவுகள் 

1. குளிர்காலம்                                         -       அ. முன்ெருவ மசழ 

2.ககாசடக்காலம்                                 -       ஆ. ஜூன் – பைப்டம்ெர்    

3. பதன்கமற்கு ெருவக்காற்று            -      இ. மார்ச் – கம 

4. வடகிழக்கு ெருவக்காற்று               -      ஈ.  ஜனவரி – பிப்ரவரி 

5. மாஞ்ைாரல்                                           -      உ. அக்கடாெர் – நவம்ெர்  

அைகு - 7  மிழ்நாடு - ோனுைப் புவியியல் 

6. ொக்சைட்                        -    கைலம் 

7.ஜிப்ைம்                              -   கைர்வராயன்மசல 

8. இரும்பு                           -  ககாயம்புத்தூர் 

9. சுண்ணாம்புக்கல்          -     திருச்சிராப்ெள்ளி 

 

                                    குடிலேயியல் 

           அைகு – 4   இந்தியாவின்  பவளியுறவுக்  பகாள்லக 

1.இந்தியப் பெருங்கடலில்  அசமந்துள்ைது                   -    அ. 1955 

2. கிழக்காசிய  நாடுகள்  கூட்டசமப்பின்  ொலம்          -    ஆ . 1954  

3. ெஞ்ைசீலம்                                                                              -    இ .  மாலத்தீவு 

4. ஆப்பிரிக்க- ஆசிய மாநாடு                                              -      ஈ .  பவளியுறவுக் பகாள்சக 

5. உலக அசமதி                                                                     -      உ . மியான்மர் 

                 அைகு - 5 இந்தியாவின் சர்வம ச உறவுகள் 

6. பிராண்டிக்ஸ்                                                                -  வியன்னா  

7. தகவல் பதாடர்பு ஜப்ொன் இணக்கத்தன்சம    -   ஜப்ொன் 
மற்றும் ொதுகாப்பு ஒப்ெந்தம்  

8. ஷிங்கன்பைன்                                                               - ஷாங்காய்  

9. பிரிக்ஸ்                                                                          - அபமரிக்க நாடுகள்  

10. ஒபெக்                                                                           - விைாகப்ெட்டினத்தின் ஆசடநகரம் 

 

 

                                  பபாருளியல் 
      அைகு – 3  உணவு  ொதுகாப்பு  ேற்றும்  ஊட்ைச்சத்து 

1. நுகர்கவார் கூட்டுறவு                              -  மானிய விகிதங்கள்  

2. பொது விநிகயாக முசற                       -   2013  

3. UNDP                                                           -  குசறந்த ஏழ்சமஉள்ைெகுதி  

4. சிய உணவுப் ொதுகாப்புச்ைட்டம்       -  தரமான  பொருட்கசை வழங்குதல்  

5. ககரைா                                                       -  ஐக்கிய நாடுகள் ைசெவைர்ச்சித் திட்டம் 

              அைகு – 4  அரசாங்கமும் வரிகளும் 

6. வருமான வரி                       -   மதிப்புக் கூட்டு வரி  

7. ஆயத்தீர்சவ                        -   ஜூசல1, 2017  

8. VAT                                         -   கட த்துதல்  

9. GST                                         -  கநர்முகவரி  

10. கருப்பு ெணம்                     -  மசறமுகவரி 

       அைகு – 5  மிழ் நாட்டில் ப ாழில்துலற ப ாகுப்புகள் 

11. பதாழில் முசனகவார்                                        -   ஏற்றுமதி  பையலாக்க மண்டலம்  

12. MEPZ                                                                        -   ககாயம்புத்தூர் 

13. இந்திய ஒழுங்குமுசற  பதாழிற்ைாசல        -  அசமப்ொைர்   

14. TNPL                                                                         -   அரவங்காடு  

15. பதன்னிந்தியாவின்  மான்பைஸ்டர்                - கரூர்  
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VI) ஒவ்பவாரு  லைப்பின் கீழும்  பகாடுக்கப்பட்டுள்ள அலனத்துக் 

மகள்விகளுக்கும்       விலையளிக் கவும்; 

                                                       வரைாறு 

அைகு – 6      ஆங்கிமைய  ஆட்சிக்கு  எதிராக   மிழகத்தில்  நிகழ்ந்   ப ாைக்க காை     கிளர்ச்சிகள் 

1. மவலுநாச்சியார் 

அ) கவலுநாச்சியாரின் இராணுவத் தைெதி யார்?  

ஆ) அவர்கதர்ச்சி பெற்றிருந்த தற்காப்புக் கசலகள் எசவ?  

இ) அவர் யாசர மணமுடித்தார்?  

ஈ) அவரது மகளின் பெயர் என்ன?  
 

2. தீரன் சின்னேலை 

அ) தீரன்  சின்னமசல எப்கொது  பிறந்தார்?  

ஆ) ‘சின்னமசல’ என்ற ெட்டப்பெயசர அவர்எவ்வாறு  பெற்றார்?  

இ) திப்பு சுல்தானின்  திவானின்  பெயர்யாது?  

ஈ) அவர் எங்கு, ஏன்  தூக்கிலிடப்ெட்டார்? 

 

அைகு – 7 காைனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் ம சியத்தின் ம ாற்றமும் 

3. க்காண கைவரங்கள்  

அ) தக்காணத்தில் கடன்வழங்கிகயாருக்கு எதிராக முதல் கலவரச் ைம்ெவம் எங்கு மற்றும் 

எப்கொது நடந்ததாகப் ெதிவாகியுள்ைது? 

ஆ) பிரிட்டிஷாரின் புதிய ைட்டத்தின்கீழ்  கடன் வழங்கிகயாருக்கு பகாடுக்கப்ெட்ட புதிய உரிசம 

என்ன? 

இ) அதனால்  ஏற்ெட்ட விசைவுஎ ன்ன? 

ஈ) தக்காண  கலவரங்கள் யாருக்கு எதிராக குறிசவத்து  நடத்தப் ெட்டன?  
 

4.1857 ஆம் ஆண்டின்  கிளர்ச்சி 

அ) 1857ஆம் ஆண்டின் கிைர்ச்சி ஏற்ெடக்  காரணமாக அசமந்த நிகழ்வில்தனது அதிகாரிசய  

தாக்கியவர் யார்? 

ஆ) தில்லியில் ஷாஹின்ஷா இ-ஹிந்துஸ்தான் என்று அசழக்கப்nெட்டவர் யார்? 

இ) 1857ஆம் ஆண்டின் பகாடுசமகசை ெற்றிய பைய்திசய லண்டன் சடம்ஸ் நாகைட்டில் 

பவளியிட்ட ெத்திரிசகயாைர் யார்? 

ஈ) அரசியின்  கெரறிக்சகயில்  பதாடர்ொன   விஷயங்கள்  ெற்றி என்ன  கூறப்ெட்டது? 

 

5.இந்திய ம சியகாங்கிரஸ் 

 அ) தமது முசறயீடுகள் தீர்க்கப்ெடுவதற்கு காங்கிரஸ் கட்சி சகயாண்ட வழிமுசறகள் என்ன? 

ஆ) லால்-ொல்-ொல் (Lal-Bal-Pal) ஆகியமூவர் ெற்றி அறிந்தது என்ன? 

இ) இந்திய கதசிய காங்கிரஸின் முதலாவது அமர்வு எங்கு நடந்தது?  

ஈ) சுகதசி இயக்கம் மீது ஆங்கிகலயர் எவ்வாறு ெதில் நடவடிக்சகnஎடுத்தனர்?  

             அைகு - 8ம சியம்: காந்திய காைகட்ைம் 

6. காந்தி ேற்றும் ேக்கள்ம சியம்  

அ) காந்தியடிகளின் வாழ்க்சகயில் திருப்புமுசனசய ஏற்ெடுத்திய ைம்ெவம் எது?  

ஆ) காந்தியடிகளின் வாழ்க்சகயில் மாற்றத்சத உருவாக்கிய ெசடப்புகள்யாசவ?  

இ)ஆ ப்பிரிக்காவில் ைத்தியாகிரகத்சத காந்தியடிகள்எவ்வாறு ஒரு பையல் உத்தியாகப் 

ெயன்ெடுத்தினார்?  

ஈ) ைம்ெரான் ைத்தியாகிரகம் ெற்றி தாங்கள்அறிவது என்ன?  

7. காந்தியடிகளின் ஆக்கபூர்வதிட்ைம்  

அ) ஆக்கப்பூர்வ திட்டம்  என்றால் என்ன?  

ஆ) காங்கிரைார் என்னபைய்யகவண்டும் என்று காந்தியடிகள்அறிவுறுத்தினார்? 

இ) இந்து-முஸ்லிம் ஒற்றுசமசய ஏற்ெடுத்த காந்தியடிகள் பைய்தது என்ன?  

ஈ) தீண்டாசமசய ஒழிக்க காந்தியடிகளின் ெங்களிப்பு என்ன?  
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8. சுபாஷ்சந்திர  மபாஸ்  ேற்றும் இந்திய ம சிய ராணுவம்  

அ) சுொஷ் ைந்திர  கொஸ்  ஜப்ொசன எப்ெடி பைன்றசடந்தார்?  

ஆ) இந்திய கதசிய ராணுவத்தின் பெண்கள்பிரிவுக்குத் தசலசம ஏற்றவர் யார்?  

இ) சுொஷ் ைந்திர  கொஸ் இந்திய கதசிய ராணுவத்சத எவ்வாறு மறுசீரசமப்பு பைய்தார்?  

ஈ) சுொஷ்ைந்திர  கொஸ் வழங்கிய முழக்கம் என்ன? 
 

அைகு – 9  மிழ்நாட்டில் விடு லைப் மபாராட்ைம் 

9.  மிழ்நாட்டில்  ப ாைக்க காை ம சியவா  இயக்கம் 

அ) பைன்சன வாசிகள் ைங்கத்தின்  கநாக்கங்கள் யாசவ? 

ஆ) தமிழ்நாட்டில் கதசியவாதப் ெத்திரிசககள் உருவாவதற்கு எது காரணமாய்அசமந்தது? 

இ) பைன்சன மகாஜன ைசெயின்  கநாக்கங்கள் யாசவ? 

ஈ) தமிழ்நாட்டின்  பதாடக்ககால கதசியத் தசலவர்கள் யார்? 

10.  மிழ்நாட்டில் புரட்சிகரம சியவா  இயக்கம் 

அ) தமிழ்நாட்சட கைர்ந்த சில புரட்சிகர கதசியவாதிகசைப் ெட்டியலிடுக. 

ஆ) சுப்பிரமணிய ொரதியார் ொண்டிச்கைரிக்கு பைன்றது ஏன்? 

இ) சில புரட்சிவாதப் ெத்திரிசககளின்  பெயர்கசைக் குறிப்பிடுக. 

ஈ) வாஞ்சிநாதன் பைய்தது  என்ன? 

11. பிராேணரல்ைாம ார் இயக்கம் 

அ) பதனிந்திய நலவுரிசமச் ைங்கம் ஏன் உருவாக்கப்ெட்டது? 

ஆ) பிராமணரல்லாகதார் அறிக்சக என்றால் என்ன? 

இ) ஈ.பவ.ரா ஏன் பிராமணரல்லாகதார் இயக்கத்தில் இசணந்தார்? 

ஈ) இந்தி எதிர்ப்புப் கொராட்டம்  குறித்து  நீங்கள் அறிந்தபதன்ன? 
 

அைகு – 10  மிழ்நாட்டில் சமூக ோற்றங்கள் 

12. பபரியார் ஈ.பவ.ரா 

அ)பெரியார் எப்கொது திராவிடர் கழகத்சத  கதாற்றுவித்தார்? 

ஆ) பெரியார் நடத்திய பைய்தித்தாள்கள், ெத்திரிசககள் ஆகியவற்றின்  பெயர்கசைக் குறிப்பிடுக. 

இ) பெரியார் ஏன் “சவக்கம் வீரர்” என அறியப்ெட்டார்? 

ஈ) பெரியாரின் மிக முக்கியப் ெணியாக கருதப்ெடுவது எது? 
 

13.  மிழகத்தில் ப ாழிைாளர் இயக்கம் 

அ) மதராசில்  பதாழில் ைங்க இயக்கம் கதான்றியதற்குக் காரணமாயிருந்த சூழசல முதன்சமப் 

ெடுத்திக் காட்டவும். 

ஆ) பைன்சன  பதாழிலாைர் ைங்கத்துடன்   பதாடர்புசடய மிக முக்கியமான மூவசர  

    அசடயாைம் காண்க. 

இ) அகில இந்திய  பதாழில் ைங்க காங்கிரசின் முதல் மாநாடு எங்கு நசடபெற்றது? 

ஈ) முதன் முதலாக மதராசில் கம தின விழாசவ நடத்தியது யார்? எந்தஆண்டில் நடந்தது? 

14. ேலறேலை அடிகள் 

அ) மசறமசலஅடிகள் விைக்கவுசரஎழுதிய ைங்க நூல்களின் பெயர்கசைக்குறிப்பிடுக. 

ஆ) இசைஞராக இருந்த கொது  மசறமசல அடிகள் ெணியாற்றிய ெத்திரிசகயின் பெயசரக்  

குறிப்பிடுக. 

இ) இந்தித் திணிப்செ அவர் ஏன் எதிர்த்தார்? 

ஈ) மசறமசல அடிகளின் வாழ்க்சகயின் மீது பைல்வாக்குச் பைலுத்தியவர்களில் முக்கிய  

மானவர்கள்  யாவர்? 

                  ALL THE BEST    
                                              BY 

  

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

                                                                               GHSS, VEEDUR 605652   

                                                                                 PH: 9543255318 
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