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மநில பதாநாண்டு பாதுத்மதர்வு, மந – 2022 
யபாறு 

I. அலத்து யிாக்ஔலக்கும் யிலைனி                                                                                        20 X 1 = 20 

A B 

1. இ. நதுபா யிஜனம் 
2. அ. இஞ்மேட் பேன்ி. 
3. இ. துக்ஔாபாம் 

4. இ.ேந சுத்தா 

5. ஆ. ஆதிேங்ஔபர் 

6. ஈ. மஜம்ஸ் ிரின்பேப் 

7. அ. ஔாஔதின 

8. ஆ திமனாந்த் இனக்ஔம் 

9. அ.ஸ்ரீபரும்தூர் 

10. அ.பரர்ரா 

11. இ. ேதாபா 

12. ஈ. ேம்ஹிலதஔள் 

13. அ. நாநல்புபம் 

14. ஈ. யங்ஔாம் 

15. ஆ 1, 3, 4, 2. 
16. அ. க்ோர் மார் 

17. ஆ. நமேினா 

18. அ. கூற்று ேரி; ஔாபணம் கூற்ின் ேரினா     
          யிக்ஔம் ஆகும். 

19. ஆ. யபாற்றுக்கு பந்லதன ஔாம் 

20. ஈ. ஔாிங் 

1. ஈ. ஔாிங் 
2. அ. பரர்ரா 
3. ஈ. ேம்ஹிலதஔள்  
4. ஆ திமனாந்த் இனக்ஔம் 
5. அ.ஸ்ரீபரும்தூர் 
6. அ. க்ோர் மார்  
7. அ. நாநல்புபம் 
8. ஆ. யபாற்றுக்கு பந்லதன ஔாம் 
9. இ. ேதாபா 
1ரு.ஆ. ஆதிேங்ஔபர் 
11.ஈ. மஜம்ஸ் ிரின்பேப் 
12.ஈ. யங்ஔாம் 
13.இ.ேந சுத்தா 
14.அ. ஔாஔதின 
15.ஆ. நமேினா 
16.இ. துக்ஔாபாம் 
17.அ. இஞ்மேட் பேன்ி. 
18.இ. நதுபா யிஜனம் 
19.ஆ. 1, 3, 4, 2. 
20.அ. கூற்று ேரி; ஔாபணம் கூற்ின் ேரினா     
     யிக்ஔம் ஆகும். 
 

 

II. அலத்து யிாக்ஔலக்கும் யிலைனி. யிா எண் 30 க்கு ஔட்ைானம் யிலைனி.                           7 X 2 = 14 

21. ÁªJ ehfçf¤Â‹ Åœ¢Á¡fhd fhuz§fŸ   ( ஏமதனும் 2 குிப்புஔள் ) 
 bkrgnlhäahÎldhd tâf¤Âš V‰g£l Åœ¢Á. 

 bjhl® tw£Á, btŸs«,  MW j‹ ngh¡if kh‰¿¡ bfh©l ãfœÎ,  mªãa® gilbaL¥ò. 

 

22. b#‹£ mbt°jh g‰¿ vGJf ( ஏமதனும் 2 குிப்புஔள் ) 

 b#‹£ mbt°jh v‹gJ ghuÓf brsuh£ou kj EhyhF«. 

 ÏªÂahé‹ tl¡F, tlnk‰F¥ gFÂfis g‰¿a F¿¥òfŸ ÏªEhèš cŸsd. 

 Mça®fë‹ bjhl¡ffhy thêl§fŸ g‰¿ m¿a cjÎ»wJ. 

 

23. g©lkh‰W Kiwia és¡Ff ( ஏமதனும் 2 குிப்புஔள் ) 

 bghUŸfis c‰g¤Â brŒtj‰fhd _y¥ bghUŸ mid¤J Ïl§fëY« »il¡féšiy. 

 _y¥bghUŸfS¡fhf Áy® éiy ca®ªj Mguz¡ f‰fis g©lkh‰whf bfhL¤jd®. 

 m«_y¥ bghU£fŸ c‰g¤Â bghUshf jah® brŒa¥g£L ntW bghU£fS¡fhf g©lkh‰W 

brŒa¥g£ld. 

 

24. juh¥ g‰¿ vGJf ( ஏமதனும் 2 குிப்புஔள் )  

 myhÎÔ‹ ghk‹õh ã®thf trÂ¡fhf muir eh‹F ÃçÎfshf Ãç¤jh® 

 ,e;j ã®thf ÃçÎfŸ juh¥° vd¥g£ld 

 mit : bjsyjhgh¤, Fšg®fh, Õlh®, Õu®. 
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25. midtiuÍ« cŸsl¡»a kjkhf itzt¤ij kh‰¿a uhkhD#ç‹  

   g§fë¥òfŸ ahit ? ( ஏமதனும் 2 குிப்புஔள் ) 

 itzt rka¤Âš Ãuhkz® mšyhnjhiu Ïiz¤J¡ bfh©lh®. 

 t®zhÁuk nfh£gh£o‰F btëna ÏUªjt®fëlK« mt® g¡Â nfh£gh£il gu¥Ãdh®. 

 uhkhD#ç‹ éÁZlh¤ij nfh£ghL bršth¡Fl‹ jåkughf ts®¢Á bg‰wJ. 

 

26. gh©oa muÁ‹ Ûjhd khè¡ fóç‹ gilbaL¥Ã‹ éisÎfŸ ( ஏமதனும் 2 குிப்புஔள் ) 

 gh©oa ehL mur FL«g cW¥Ãd®fshš jå¤jåahf Ãç¤J bfhŸs¥g£lJ 

 kJiuæš Âšè Ršjhåa« ãWt¥g£lJ 

 brh¡fehj® nfhéš Ïo¡f¥g£L éiy kÂ¡f Koahj bghUŸfŸ khè¡fóuhš vL¤J 

bršy¥g£ld. 

 

27.  g¡Â  Ïa¡f¤Âš uéjhÁ‹ g§fë¥ò ? ( ஏமதனும் 2 குிப்புஔள் ) 
 M‹Ûf éLjiyia¥ bgW« Ka‰Áæš x‰Wikia  C¡Fé¤jh® 

 rhÂKiw¡F«, ghèd ghFgh£o‰F« vÂuhf ngÁdh® 

 ÏtuJ ghlšfŸ g¡Â Ïa¡f¤Â‹ nkš Mœªj jh¡f¤ij V‰gL¤Âd. 

 

28. MSe® jhk° k‹nwh g‰¿ ÁW F¿¥ò tiuf ( ஏமதனும் 2 குிப்புஔள் ) 
 Ïua¤Jthç Kiwia m¿Kf¥gL¤Â braYh£odh® 

 fšé¡F K¡»a¤Jt« bfhL¤j mt® mjid vÂ®fhy KjÄlhfnt fUÂdh® 

 ã®thf¤Âš ÏªÂa®fŸ bgUkséš g§nf‰gij Mjç¤jh®. 

 

29. r_f Ó®ÂU¤j¤Â‰F Ïuh#huh« nkhf‹uhæ‹ g§fë¥òfŸ ahit ? ( ஏமதனும் 2 குிப்புஔள் ) 
 cUt têgh£il vÂ®¤J xnu flÎŸ nfh£gh£il tèÍW¤Âdh®. 

 FHªij ÂUkz«, g®jhKiw cl‹ f£ol VWjš ngh‹wt‰W¡F vÂuhf Fuš bfhL¤jh®. 

 rhÂ KiwiaÍ« _l e«Ã¡iffisÍ« vÂ®¤jh®. 

 

30. ஆங்ஔி இபாடய அதிஔாரி ீல் குித்து குிப்பு யலபஔ. ( ஏமதனும் 2 குிப்புஔள் ) 
 ஔான்பூர் டுபஔாலக்கு ஔாபணநாயர்ஔல பஔாடூபநாஔ மியாங்கும் ையடிக்லஔனில் ஈடுட்ைார்.  

 இதன் யிலயாஔ ஔான்பூர் டுபஔாலக்குக் ஔாபணநாயர்ஔள் எக் ஔருதப்ட்மைார் அலயரும் 
பஔால்ப்ட்ைர். 

 ஆங்ஔி அபோல் பேன்ல பநௌன்ட் மபாட்டில் இயருக்கு ேில லயக்ஔப்ட்ைது. 
 பாஜாஜினின் ஔாங்ஔிபஸ் அலநச்ேபலய இச்ேிலலன அஔற்ி பேன்ல அருங்ஔாட்ேினஔத்தில் லயத்தது. 

 

III. அலத்து யிாக்ஔலக்கும் யிலைனி. யிா எண் 40 க்கு ஔட்ைானம் யிலைனி.                           7 X 3 = 21 

31. Au¥gh bghUshjhu¤J¡F¥ g§fë¤j iféid¤ jahç¥ò F¿¤J vGJf ( ஏமதனும் 3 குிப்புஔள் ) 

 mâfy‹ brŒjš, r§F tisaš brŒjš, cnyhf ntiyfŸ M»ad iféid brašghLfshF«. 

 #h°g®, »ç°lš, br«ò,  bt©fy«, r§F, RLk© M»at‰¿Y« mâfy‹ brŒjh®fŸ. 

 mâfy‹fŸ v©z‰w totik¥ÃY«, ntiy¥ghLfSlD« brŒa¥g£ld. 

 Au¥ghéš  c‰g¤Â brŒa¥g£l iféid¥ bghU£fŸ bkrgnlhäahÎ¡F  V‰WkÂ brŒa¥g£ld. 

 

32. ç¡ ntj fhy r_f¥ ÃçÎfŸ. ( ஏமதனும் 3 குிப்புஔள் ) 

 jhr®fS«, jrÍ¡fS« moikfshf fUj¥g£ld®. Ã‹d® Ït®fŸ N¤Âu®fhsf fUj¥g£ld®. 

 r_f¤Âš ngh®òçgt®fŸ, kj FUkh®fŸ, rhjhuz k¡fŸ vD« ÃçÎfŸ njh‹¿d. 

 ç¡ ntj fhy¤Â‹ ÏWÂ¥gFÂæš N¤Âu® v‹ngh® jå¥g£l Ãçéduhæd®. 

 bjhêš mo¥gilæš fhšeil ts®¥ngh®, ntsh©ik brŒnth®, Áif my§fhu« brŒnthU« 

F¿¥Ãl¥gL»‹wd®. 
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33. f§if¢ rkbtëæš ãfœªj efu§fë‹ njh‰w¤Â‰fhd fhuz«. ( ஏமதனும் 3 குிப்புஔள் ) 

 ntsh© cgç,   if¤bjhêš,   tâf ts®¢Á,   k¡fŸ bjhif bgU¡f« . 

 

34. r§f fhy¤Âš jäœ ãy¤Â‹ IªJ ÂizfŸ. ( ஏமதனும் 3 குிப்புஔள் ) 

Âiz rh®ªj ãy« bjhêš 

F¿ŠÁ kiyÍ« kiy rh®ªj gFÂ nt£ilahLjš, czÎ nrfç¤jš 

Kšiy fhL« fhL rh®ªj Ïl« ntsh© bjhêš , fhšeil nkŒ¤jš 

kUj« taY« taš rh®ªj Ïl« ntsh© bjhêš. 

beŒjš flY« flš rh®ªj Ïl« Û‹ Ão¤jjš, c¥ò bjhêš 

ghiy kzY« kzš rh®ªj Ïl« fhšeil ÂU£L, bfhŸisao¤jš 

 

35.  Ïuhn#ªÂu nrhH‹ flhu« bfh©lh‹ vd miH¡f¥gLtJ V‹. ( ஏமதனும் 3 குிப்புஔள் ) 

 Kjyh« uhn#ªÂu‹ jdJ fl‰gil _y« bj‹ »H¡F MÁa ehLfis jdJ f£L¥gh£oš 

it¤ÂUªjh®. 

 Ïuhn#ªÂuå‹ fl‰gil $ é#a¤ij if¥g‰¿aJ. 

 FWãy k‹dç‹ M£Áæ‹ Ñœ ÏUªj bflh (flhu«) uhn#ªÂudhš ifg‰w¥g£lJ. 

 flhu« if¥g‰wij¤ bjhl®ªJ  Kjyh« uhn#ªÂuD¡F flhu« bfh©lh‹ v‹w g£l« 

N£l¥g£lJ. 

36.  kuh¤Âaç‹ vG¢Á¡fhd fhuz§fŸ. ( ஏமதனும் 3 குிப்புஔள் ) 

 br§F¤jhd kiyfŸ, gŸs¤jh¡FfŸ, kiy¡ nfh£ilfŸ M»ad ÏuhQt ghJfh¥ò¡F 

rhjfkhf ÏUªjd. 

 bfhçšyh jh¡Fjš Kiw mt®fë‹ tèikahf ÏUªjJ. 

 ngh®¢NHiy fU¤Âš bfh©L têKiwfis kh‰¿ brašgL¤J« Âwid bg‰¿Uªjd®. 

 ngh®¢ brašghLfëš Ú©l kuig bfh©oUªjd®. 

 

37.  Ïu£il M£Á Kiw  ( ஏமதனும் 3 குிப்புஔள் ) 
 Ãç£oõh® t§fhs«, Õfh®, xçrh gFÂfë‹ Âthå k‰W« ã#hk¤ bghW¥ig bg‰wd®. 

 tç tNè¥gJ«, ÚÂ, ã®thf¤ij f£L¥gL¤JtJ« Âthå‹ gâahF«. 

 ÏuhQt¢ brašghLfS«, F‰wéaš ÚÂ tH§fY« eÁä‹ flikahF«. 

 Ãç£oõh® Âthå k‰W« ãrhk¤ cçik _y« c©ikahd mÂfhu¤ij j§fël« it¤J¡ 

bfh©L bt‰W ã®thf¤ij ethÃl« x¥gil¤jd®. 

 

38. 1857 M« M©L òu£Áæ‹ éisÎfŸ ahit? ( ஏமதனும் 3 குிப்புஔள் ) 
 ÏªÂah M§»nya KoauÁ‹ bgauhš muR¢ bray® _y« Ms¥gL«. 

 Ïa¡Fe® FGÎ« f£L¥gh£L thçaK« xê¡f¥g£ld. 

 gÂidªJ cW¥Ãd®fŸ bfh©l ÏªÂa¡ fÎ‹Áš V‰gL¤j¥g£lJ. 

 thçR cçik ÏH¥ò¡ bfhŸifÍ«, Ïiz¥ò¡ bfhŸifÍ« ifél¥g£lJ. 

 

39. Rthä éntfhdªj® ( ஏமதனும் 3 குிப்புஔள் ) 
 Ïuhk»UZz gukA«rç‹ òfœä¡f Ól® Mth®. 

 eÅd ÏªÂahé‹ éobtŸë v‹W F¿¡f¥gL»‹wh®. 

 Áfhnfh efçš eilbg‰w òfœ bg‰w cyf¢ rka kheh£oš g§nf‰wh®. 

 mtUila fšéa¿Î«, ng¢rh‰wY«, M‹Ûf¤ njh‰wK« mtU¡F ehL KGtJ« Ól®fis 

cUth¡»aJ. 
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40. தநிழ்ாடு பதால்ினல் துலனால் ைத்தப்ட்ை ஔீமடி அஔமாய்வு  

    குித்த ேிறுகுிப்பு யலபஔ. ( ஏமதனும் 3 குிப்புஔள் ) 
 தநிழ்-ிபாநி எழுத்து பாிப்புஔள் பஔாண்ை ால ஒடுஔள் ஔண்பைடுக்ஔப்ட்ை. 
 தல் தற்ஔப் னன்டும் 180 க்கும் மநற்ட்ை தக்ஔிஔள் ஔண்பைடுக்ஔப்ட்ை. 
 மபாம் ாட்டின் அரிட்லைன் யலஔனிா ேிஔப்பு யண்ணப் ால ஒடு ன்று ஔண்பைடுக்ஔப்ட்ைது. 
 தங்ஔம், இரும்பு, ஆணிஔள் நற்றும் ஔத்திஔின் ாஔங்ஔள் ஔண்பைடுக்ஔப்ட்ை. 
 சுடுநண்ணாா நித, யிங்குஔின் உருயங்ஔள், ேில்லுஔள் ஔண்பைடுக்ஔப்ட்ை.  

 

IV. அலத்து யிாக்ஔலக்கும் யிலைனி                                                                                                7 X 5 = 35 

41.  m. Â£läl¥ g£l efu§fshd Au¥gh, bkhfŠrjhnuh g‰¿ vGJf ? ( ஏமதனும் 5 குிப்புஔள் ) 
Au¥gh 

 mu©fshš ghJfh¡f¥gL« j‹ik, e‹F Â£läl¥g£l bjU¡fŸ fêÎ Ú® trÂ M»ad 

F¿¥Ãl¤j¡f m«r§fshF«. 

 Au¥gh k¡fŸ f£Lkhd¤Â‰F R£l k‰W« Rlhj br§f‰fisÍ«, f‰fisÍ« ga‹gL¤Âdh®. 

 efu§fŸ r£l  totik¥ig bfh©oUªjd, ÅLfŸ x‹W¡F nk‰g£l js§fis bfh©oUªjd. 

 ÅLfŸ Rlhj br§f‰fshY« fêÎ Ú® trÂfŸ R£l br§f‰fshY« f£l¥g£ld. 

           bkhfŠrjhnuh 

 bkhfŠrjhnuh X® ca®ªj nkil ÛJ e‹F Â£lä£L¡ f£l¥g£l efukhF«. 

 nfh£il¥ gFÂ, jhœthd gFÂ vd ÏU ntWg£l gFÂfshf ÏU fhz¥g£lJ. 

 ÅLfëš R£l br§f‰fshš js« mik¡f¥g£l FëayiwÍ« rçahd fêÎÚ® tofhY« ÏUªjd. 

 bkhfŠrjhnuhéš xU f£ol« nrä¥ò¡ »l§fhf milahs« fhz¥gL»wJ. 

 

41.  M.  ÏªÂahéš bgs¤j¤Â‹ Åœ¢Á¡fhd fhuz§fŸ ? ( ஏமதனும் 5 குிப்புஔள் ) 

 rk°»Uj« bgs¤j¤Âš Ã‹g‰w¥g£ljhš ghku k¡fS¡F« bgs¤j¤Â‰F« Ïilna Ïilbtë 

cUthdJ. 

 A®õt®¤jdU¡F ÃwF bgs¤j« mur Mjuit ÏHªjJ. 

 g¡Â Ïa¡f¤ij¢ nr®ªj M‹Ûf thÂfshd uhkhD#®, uhkhdªj® M»nah® ntj kj¤Â‹ 

bgUikia ãiy eh£od®. 

 `_d®fë‹ gilbaL¥ò bgs¤j¤Â‰F bgU« ghÂ¥ig V‰gL¤ÂaJ. 

 `_d M£Áahs®fshd njhukhz®, äFuFy® M»nah® bgs¤j®fë‹ ÛJ MHkhd btW¥ig¡ 

bfh©oUªjd®. 

 Ïuh#ò¤Âu®fŸ bgs¤j kj¤ÂdiuJ‹òW¤JtÂY«, bfhštÂY« <Lg£ld®. 

 mnuÃa, JU¡»a gilbaL¥òfŸ bgs¤j Jwéfis ÏªÂahit é£L btëna‰¿ Âbg¤, neghs«, 

Ïy§if M»a ehLfëš mil¡fy« njl it¤jd. 

 

42. m. gšytç‹ tâf«  k‰W«    f¥gš  rh®ªj brašghLfis étç ? ( ஏமதனும் 5 குிப்புஔள் ) 

 bj‹»H¡F MÁa ehLfnshL flš flªj tâf¤Âš gšyt® <Lg£oUªjd®. 

 nk‰F fl‰fiuæš nkiy ehLfSldhd thâg¤Âš mnuÃa tâf®fŸ K‹åiy t»¤jd®. 

 khkšyòu« xU K¡»a¤ JiwKfkhf és§»aJ. 

 btëeh£L tâf¤Âš eWkz¥ bghU£fŸ, gU¤Â MilfŸ, éiy ca®ªj f‰fŸ,  Ïl« bg‰wd. 

 #hth, Rk¤uh, f«nghoah, Ïy§if, Ódh, äah‹k® ngh‹w ehLfS¡F V‰WkÂ brŒa¥g£ld. 

 nkiy ehLfSldhd thâg¤ bjhl®ò mnuÃahé‹ têna eilbg‰wJ. 

 khkšyòu¤ÂY«, ehf¥g£od¤ÂY« f¥gš js§fis f£od®. 

 
42. ஆ. க்தி இனக்ஔத்தின் ேிப்ினல்புஔல யரிலேப்டுத்துஔ. ( ஏமதனும் 5 குிப்புஔள் ) 

 க்தி இனக்ஔச் ேீர்த்திருத்தயாதிஔள் ரு ஔைவுள் பஔாள்லஔலனப் மாதித்தர். 
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 இலயனுலைன அருலப் ப அர்ப்ணிப்ல யற்புறுத்திர்.  
 குருயாயர் யமிஔாட்டினாஔவும் ஆேிரினபாஔவும் இருத்தல் மயண்டும் என்ர்.  
 உஔ ேமஔாதபத்துயம் எனும் பஔாள்லஔலனப் மாதித்தர்.  
 உருய யமிாட்லையிநர்ேம் பேய்தர்.  
 ஆழ்ந்த க்திபைன் ாைல்ஔள் ாைமயண்டுபந யிபறுத்திர்.  
 ேைங்குஔள் , ேம்ிபதானங்ஔள் , புித னாத்திலபஔள், யிருந்துஔள்,  ோதிபல ஆஔினயற்லக் 

ஔண்ைம் பேய்தர். 
 

43.  அ. ேியாஜினின்; இபாடய பயற்ிஔள் :  ( ஏமதனும் 5 குிப்புஔள் ) 
 மதார்ா மஔாட்லைலன ஜீப்பூர் சுல்தாிைநிருந்து லஔப்ற்ிார். 
 பாய்ஔர் மஔாட்லைலன லஔப்ற்ி நீண்டும் பழுலநனாஔ அதலக் ஔட்டிார். 
 ேதாபா நாயட்ைத்தில் ஜாவ்ி என் இைத்லதக் லஔப்ற்ிார். இந்த பயற்ினால் அயர் நபாத்தினரின் 

நத்தினில் ிபம் அலைந்தார். 
 யைக்கு பஔாங்ஔணம் நீது மார் பதாடுத்து ஔல்னாண், ியாண்டி, நாகுி மஔாட்லைஔலக் 

லஔப்ற்ிார். 
 நபாத்தினப் லைஔள் ஜீப்பூர் சுல்தாிைநிருந்து  ன்ஹா மஔாட்லைலன லஔப்ற்ி. 
 ேியாஜிலன யழீ்த்துயதற்ஔாஔ பாஜா பஜய்ேிங் தலலநனில் ரு இபாடயத்லத ஓபங்ஔேீப் 

அனுப்ிார்.  
 1665 ஜூன் நாதம் புபந்தர் மஔாட்லைலனப் பஔான லைஔள் சுற்ி யலத்த. 
 புபந்தர் உைன்டிக்லஔனின்டி ேியாஜிக்கு அயர் லஔப்ற்ின மஔாட்லைஔல லயத்துக் பஔாள் 

அனுநதி ஔிலைத்தது. 
 

43. M. பயல்பஸ்ி அிபஔப்டுத்தின துலணப் லைத் திட்ைத்திலப் ற்ி யியரி. (ஏமதனும் 5 குிப்புஔள்) 
 கூட்ைணிக்குள் யரும் இந்தின ஆட்ேினார் தது போந்தப் லைஔல ஔலக்ஔ மயண்டும்.  
 ிரிட்டிஷ் லைஔல ஏற்மதாடு  ிரிட்டிஷ் அதிஔாரி ருயலப ஸ்தாிஔபாஔ  ஏற்ஔ மயண்டும்.  
 ிரிட்டிஷ் லைஔலக்ஔா பாநரிப்புச் பேலய ஏற்ஔமயண்டும்.  
 ி ஐமபாப்ின ாடுஔலைா பதாைர்லத் துண்டித்துக் பஔாள்மயண்டும்.  
 ிபபஞ்சு  ிர்யாஔத்மதாடு பதாைர்பு இருக்ஔக்கூைாது.  
 ிரிட்டிரார் அனுநதினில்ாநல் நற்ஐமபாப்ினலபணினிநர்த்தக்கூைாது. 
 ி இந்தின அபசுஔமாடு ஔம்பினின் அனுநதினில்ாநல் மச்சுயார்த்லதஔில் ஈடுைக்கூைாது.  
 எந்த அபசும் ி அபசுஔின்  உள்ாட்டு ிபச்ேிலஔில் தலனிைக்கூைாது. 

 

44. m. r§f fhy«, r§f fhy¤ij¤ bjhl®ªJ cldoahf tªj fhy¤ij nr®ªj tâf®fŸ k‰W«     

           bjhiyJhu   tâf« g‰¿ és¡Ff ? ( ஏமதனும் 5 குிப்புஔள் ) 

 bjhiyJhu ehLfis¢ nr®ªj tâf®fŸ jäHf¤Âš j§»æUªJ thâg¤Âš <Lg£LŸsd®. 

 jäœ Ãuhä fšbt£Lfëš tâf¤njhL bjhl®òila tâf‹, rh¤j‹, ãfk ngh‹w brh‰fŸ 

fhz¥gL»‹wd. 

 c¥ò tâf®fŸ ckz® v‹W miH¡f¥g£ld®.  Ït®fŸ kh£L t©ofëš FL«g¤njhL tâf 

elto¡ifæš <Lg£ld®. 

 rh¤J vD« brhš Ïl« é£L Ïl« br‹W tâf« brŒgt®fis F¿¡»wJ. 

 nuhk¥ nguuR, bj‹»H¡F MÁa ehLfŸ ngh‹w bjhiyJhu¤Âš mikªJŸs ehLfnshL« 

thâg« eilbg‰wij bjhš bghUŸ rh‹WfŸ cWÂ¥gL¤J»‹wd. 

 bj‹åªÂa fl‰fiufŸ »H¡ifÍ«, nk‰ifÍ« Ïiz¡F« flš tê¥ ghijæš mikªÂUªjjhš 

flš flªj thâg« Áw¥ghf eilbg‰wJ. 

 g©ila jäHf JiwKf§fëš f©blL¡f¥g£l nuhkhåa m«nghuh #ho, f©zho¥ bghU£fŸ 

flš flªj thâg¤ij R£L»wJ. 

 

44.  M. tuyh‰W¡F Kªija ÏªÂah F¿¤J és¡Ff ? ( ஏமதனும் 5 குிப்புஔள் ) 

 vG¤J Kiw njh‹Wtj‰F Kªija fhy f£l« tuyh‰W¡F Kªija fhy« MF«. 

 M¥Ãç¡fhéš njh‹¿ m§»UªJ  Ïl« bga®ªj kåj Ïd« nAhnkh vu¡l° MF«. 
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 vG¤J njh‹Wtj‰F Kªija fhy« f‰fhy«, bt©fy¡fhy«, ÏU«ò¡fhy« vd Ãç¡f¥gL»wJ. 

 tuyh‰W¡F Kªija¡ fhy« giHaf‰fhy«, Ïil¡f‰fhy«, òÂa f‰fhy« vd Ãç¡f¥gL»wJ. 

 giHa f‰fhy«  Ñœ gH§f‰fhy«, Ïil¥ gH§f‰fhy«, nkš gH§f‰fhy« vd Ãç¡f¥gL»wJ. 

 kåj®fŸ òÂa f‰fhy¡ f£l¤Âšjh‹ éy§FfisÍ«, jhtu§fisÍ« ts®¡f f‰W¡ 

bfh©lh®fŸ. 

 ghiw¥goéaš MŒÎfŸ, fhytçir, f‰fUéfŸ M»at‰iw mo¥gilahf¡ bfh©L 

Ï¥g©ghLfŸ tif¥gL¤j¥g£LŸsd. 

 

45. அ. 1806 ஆண்டின் மயலூர் புபட்ேிக்ஔா ஔாபணங்ஔலபம்  
       மாக்ஔிலபம் யியரிக்ஔவும். ( ஏமதனும் 5 குிப்புஔள் ) 
    ஔாபணங்ஔள்: 

 ஆங்ஔிமனபால் தயிமனா, போத்மதா ிக்ஔப்ட்ையர்ஔள், யறுலநனின் மஔாபப்ிடினில் ேிக்ஔினிருந்ர். 
 ேிப்ாய்ஔள் ோதி அல்து நதத்தின் அலைனாநாஔத்  தங்ஔது பற்ினில் அணிந்த  குினடீுஔள் 

தலை பேய்னப்ட்ை. 
 ேிப்ாய்ஔள் தங்ஔள் நீலேலன மப நாதிரினாஔ பாருந்தும்டி பயட்டுயதற்கு அிவுறுத்தப்ட்ைர். 
 நிருஔத் மதாால் ஆ தலப்ாலஔலன அிபஔப்டுத்தினது மயலூர் புபட்ேிக்ஔா உைடி 

ஔாபணநாஔ அலநந்தது. 
    மாக்கு: 

 மயலூர் மஔாட்லைனின் பதாம் பபஜிபநண்டின் லையபீர்ஔள் ஆபத ஔிைங்லஔ லஔப்ற்ி 
ஐமபாப்ினர்ஔல பஔால்லும் பேனில் இங்ஔிர். 

 துப்ாக்ஔி ேத்தம் மஔட்டு யிோரிக்ஔ பேன் மநஜர் ஆம்ஸ்ைபாங் பஔால்ப்ட்ைதால் மநஜர் கூட்ஸ் 
ஔர்ல் ஔில்பஸ்ிக்கு தஔயல் அனுப்ிார். 

 ஆற்ஔாடு லை பஔாநிிருந்து புப்ட்ை ஔில்பஸ்ி மஔாட்லைக்குள் தலமந்து ஔிர்ச்ேினார்ஔல 
இபக்ஔநின்ி பஔான்ார் 

 

45. M. இந்தினாயில் ஔிித்தய நதப்பப்ார்ஔள் ஆற்ின ணிஔல யிக்குஔ. ( ஏமதனும் 5 குிப்புஔள் )  
 ேபஔப் பாருாதாப ரீதினாஔத் தாழ்த்தப்ட்ை நக்ஔலக்பஔப் ள்ிஔல ிறுயிர்.  
 அபசுப் ணிஔில் அயர்ஔலப் ணினநர்த்துயதன் பம் அயர்ஔின் பாருாதாப ிலலன 

மநம்டுத்த பனன்ர்.  
 பாதுச் ோலஔலப் னன்டுத்துதல், தாழ்த்தப்ட்ை பண்ஔள் மநாலைஔள் அணியது மான் 

ேபஔ உரிலநஔலக்ஔாஔ மாபாடிர்.  
 தங்ஔது  உலயிைப் ள்ிஔில் அாலதக் குமந்லதஔலபம் ஆதபயற்மாலபபம்  தங்ஔ லயத்து    

ஔல்யி யமங்ஔிர். 
 ஞ்ேங்ஔின் மாது  ியாபண ையடிக்லஔஔல மநற்பஔாண்ைர்.  
 தங்குநிைம் யமங்ஔி  உதயி பேய்பம்மாது நக்ஔல நதநாற்ம் பேய்யதற்ஔா யாய்ப்பு  

அயர்ஔலக்குக் ஔிலைத்தது.  
 ஔிபாநப்புங்ஔில் யாழும் உரிலநஔள் நறுக்ஔப்ட்ை ஏலம நக்ஔலக்குக் ஔல்யி யமங்ஔிர். 
 நருத்துயநலஔலபம் நருந்தஔங்ஔலபம் ஔிித்துய ேநன ிறுயங்ஔள் அலநத்துக் பஔாடுத்த . 

 

46.  m .  bgh. M.K Mwh« Eh‰wh©oš V‰g£l m¿Î ky®¢Á¡fhd  

      fhuz§fŸ ahit ?  ( ஏமதனும் 5 குிப்புஔள் ) 

 muRUth¡fK«, ntj kj¤Â‹ fLikÍ« k¡fë‹ Áªjid k‰W« RjªÂu¤ij f£L¥gL¤Âd. 

 Ãunjr milahs§fë‹ njh‰w« r_f, bghUshjhu, muÁaš kh‰w§fis cªÂ jŸëaJ. 

 nk£L¡Fo k¡fŸ V‰bfdnt ãyéa r_f mik¥ig vÂ®¤J  itÔf kj§fis neh¡» br‹wd®. 

 ntjkj« KGikahf ãWtd kakh»æU¡féšiy.   

 efukakh¡f«, tâf éçth¡f« M»at‰¿‹ fhuzkhf tâf®fŸ, nr¤fŸ ngh‹w òÂa t®¡f« 

cUthdJ.   

 Ït®fŸ j§fŸ bghUshjhu ãiy¡F Ïizahd r_f jFÂia nfhçd®. 

 MÁuk§fshš Ãç¡f¥g£l thœ¡if Kiw Ãuhkz®fS¡F k£Lnk ntj§fëš 

mDkÂ¡f¥g£oUªjJ.  k‰w ÃçédU¡F m›Îçik kW¡f¥g£llJ. 
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47. அ. ஆங்ஔிமனர் ஆட்ேிக்ஔாத்தில் குடிலந நற்றும் ீதி ிர்யாஔங்ஔில் ஏற்டுத்தப்ட்ை    

        ேீர்திருத்தங்ஔலப் ற்ி எழுதுஔ. ( ஏமதனும் 5 குிப்புஔள் ) 
 ஔாபன்யாிஸ்  திலந யாய்ந்தயர்ஔலபம் மர்லநனாயர்ஔலபம் ணினநர்த்த யமியலஔ 

பேய்தார்.  
 வ்பயாரு நாயட்ைபம் தாாக்ஔாஔப் (ஔாயல் யட்ைம்) ிரிக்ஔப்ட்ைது.  
 வ்பயாரு தாாவும் இந்தினர் ருயபால் யஔிக்ஔப்ட்ை தமபாஔா என் தயினின் ஔீழ் 

லயக்ஔப்ட்டிருந்தது. 
 குற்யினல், உரிலநனினல் ீதிநன்ங்ஔள் பழுலநனாஔச் ேீபலநக்ஔப்ட்ை.  
 ீதித்துலனின் உச்ேங்ஔாஔ ேதர் தியாி அதாத்தும், ேதர் ிஜாநத் அதாத்தும் திஔழ்ந்த.  
 இயற்ின் ஔீழ் ான்கு ிபாந்தின பலனடீ்டு ீதிநன்ங்ஔள் ஔல்ஔத்தா, தக்ஔாணம், பர்ரிதாாத், 

ாட்ாஆஔின இைங்ஔில் அலநக்ஔப்ட்ை. 
 வ்பயாரு நாயட்ைத்திலும் பருஔரிலும் ஒர் ீதிநன்ம் அலநந்தது.  
 அயற்ின் ஔீழ் இந்தின ீதிதிஔலக் பஔாண்ை பன்ேீப் ீதிநன்ங்ஔள் இனங்ஔி.  
 ேீரினல் (ேியில்) யமக்குஔில் இஸ்ாநினச் ேட்ைங்ஔள் ின்ற்ப்ட்ை.  
 குற்யினல் யமக்குஔில் பதாைர்புலைனயரின் ேநனப் ின்ணினிலப் பாறுத்து இந்து ேட்ைபம், 

இஸ்ாநின ேட்ைபம் ின்ற்ப்ட்ை. 
 

47. M. ாரின் யபாற்ில் ைந்த பக்ஔின ிஔழ்வுஔள் ஏமதனும் ஐந்திலண ஔாக்மஔாட்டில் யலபந்து    

               ஔாட்டுஔ.   ( ஏமதனும் 5 குிப்புஔள் ) 
1483 - ார் ிப்பு   

1494 - ார் ர்ஔாாயின் மபபேபாஔ படிசூட்டிார் 

1504– ார் ஔாபூல லஔப்ற்ிார்.  

1513 -  ார் ோநர்ஔண்லை யிட்டு பயிமனறுதல்  

1520 -  ார் தக்ோல தாக்குதல்.  

1522 -  ார் ஔாந்தஔாலப தாக்குதல். 

1524 – ார் ாகூருக்கு னணம் மநற்பஔாள்ல்  

1525 -  ார் ஞ்ோல லஔப்ற்ிார். 

1526 - பதல் ாிட் மார்  

1527 - ஔான்யா மார்  

1528 – ேந்மதரிப் மார்  

1529 - ஔாக்பா மார்  

1530 - ார் நபணம்  
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