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லிைக்குமஷப்பு  

ghlk;: r%f mwptpay;          kjpg;ngz;:50 
tpdh 
vz; 

ghlg;nghUs;  
kjpg;ngz; 

 

 

I. 

gFjp - I 

chpa tpiliaf; FwpaPl;Lld; Njh;e;njLj;J vOJf. 

 

   7x1=7 

1 ,) ru; [hd; fpulhf;   1 

2 ,) $w;W kw;Wk; fhuzk; ,uz;LNk rup.  mj;Jld; fhuzk; 

$w;Wf;fhd rupahd tpsf;fkhFk;. 

1 

3 ,) flY}u;  1 

4 m) ju;kGup   1 

5 * i) iv) iii) ii)  1 

6 m) 1977  1 

7 m) mnkupf;fh  1 

II.        gFjp - II(vitNaDk; 5 tpdhf;fSf;F kl;Lk;) 
             

 5X2=10 

8 கரக்கஶடு பஶரின் பக்கஷத்துலம் ஶது? 

 நலஶப் கூடுதல் பைகர ஶபூஸ்கஶனுக்கு அனுப்பி 
தஷபேநல்லயஷக்குச் ெல்லும் பை பயப்படுத்தஷனஶர்.  
லும் கம்பனிின் 1000 ெஷப்பஶய்கரஶடு நலஶபஶல் 
அனுப்பப்பட்ை 600க்கும் ற்பைை பை லீர்கரபம் 
ஶபூஸ்கஶன் பற்மஶர்.  லும் அலபேக்கு கர்நஶைகப் 
பகுதஷியஷபேந்து குதஷப் பை ற்றும் கஶயஶட்பைின் 
ஆதவும் இபேந்தது. ஶபூஸ்கஶன் கரக்கஶடு பகுதஷில் தனது 
பைகர நஷயநஷறுத்தும் பன்பஶக தஷபேலிதஶங்கூரின் 2000 
லீர்கள் பூயஷத்தலரின் பைகரஶடு இைந்தனர். 
கரக்கஶட்டில் நைபற்மப் பஶரில் ஶபூஸ்கஶனின் பைகள் 
தஶற்கடிக்கப்பட்ைன. 

 

 

 

 

2 
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9 1857 ஆம் ஆண்டின் கஶன்பூர் படுகஶய பற்மஷ குமஷப்பு லக . 
 1857 ஆம் ஆண்டு கஷரர்ச்ெஷின் பக்கஷ அத்தஷஶஶக இபேப்பது 

கஶன்பூர் பற்றுகஶகும் 
 கஶன்பூரில் சுற்மஷலரக்கப்பட்ை கம்பனிப் பைகலம் இஶணுல 

லீஶா்கலம் நீட்டிக்கப்பட்ை சுற்மஷலரப்புக்கு தஶஶக 
இல்யஶததஶல் நஶனஶ ெஶகஷப் தயியஶன கஷரர்ச்ெஷப் 
பைகரின் கஸழ் ெைைந்தனர். 

 அலர்கள் அயகஶபஶத்துக்குத் தஷபேம்பிச்ெல்ய பஶதுகஶப்பஶன லறஷ 
அக்கப்பட்ைைது  

 அலர்கள் பைம் ெய்த பைகுகள் தீிைப்பட்டு ரிக்கப்பட்டு 
அதன அடுத்து கஶன்பூர் தரபதஷ ஜர் ஜனல்  வக் லயீர் 
உள்பை பபேம்பஶலும் அதஷல் பைித்த அனலபேம் 
உிரிறந்தனர். 

 

 

 

 

 

2 

10 ‘தரி’ - ன்மஶல் ன்ன? 
 இஶநஶதபும் ற்மம் தூத்துக்குடி ஶலட்ைங்கரில் 

கைற்கஶங்கரில் உபேலஶக்கப்பட்ை ைல் குன்றுகள் ’தரி’ 
ன்று அறக்கப்படுகஷமது  

 

2 

11 தஷழ்நஶட்டின்பக்கஷ தவீுகரக் குமஷப்பிடுக.  
 பஶம்பன்,  பல் தவீு,  குபேெை,  நல்யதண்ைி தவீு,  புள்ரி 

லஶெல்,  வங்கம்,  உப்புதண்ைித் தவீு,  தவீுத்தஷைல்,  
கஶட்டுப்பள்ரித் தவீு,  குலிப்பில் தவீு ற்றும்  லிலகஶனந்தர்  
நஷனவுப்பஶம ஆகஷன தஷழ்நஶட்டில்  உள்ர  பக்கஷ  தவீுகள் 
ஆகும்.. 

 

 

2 

12 பஞ்ெெஸய கஶள்ககரில் தனும் நஶன்கஷனப் பட்டியஷடுக.  
 எவ்லஶபே நஶட்டின் ல்யபம் இமஶண்பம் 

பஸ்பம் தஷத்தல் 
 பஸ்ப ஆக்கஷஷப்பின்  
 பஸ்ப உள்நஶட்டு லிலகஶங்கரில் தயிைஶதஷபேத்தல்  
 பஸ்ப நயனுக்கஶக ெத்துலம் ற்றும் எத்துறத்தல்  
 அதஷஶக ெர்ந்தஷபேத்தல்  

 

 

 

2 

13 இந்தஷஶலின் அண்ைநஶடுகரின் பர்கர ழுதுக.  
 ஆப்கஶனிஸ்தஶன்  
 பஶகஷஸ்தஶன்  
 பூைஶன்  
 நபஶரம்,  
 லங்கஶர தெம்  
 ஷஶன்ர்  
 இயங்க,  
 ஶயத்தவீு . 

 

2 

14 பசுபுட்ெஷின் லிரவுகள் ன்ன?  

 உைவு தஶனி உற்பத்தஷில் தன்னிமவு பமலறஷ லகுத்தது.  
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 உர் க லிதகரஶன (HYV) பன்படுத்துதல்.  
 அரிெஷ ற்றும் கஶது உைவு தஶனிங்கள் 

பிரிைப்பட்ைபகுதஷில் உற்பத்தஷ அதஷகரித்தல்  
 ஶனி லியில் ெஶன உங்கள் கஷைப்பத உறுதஷ 

ெய்தல். 

2 

15 பண்ைங்கள் ற்றும் பைிகள்லரி – ெஷறு குமஷப்பு லக.  
 பண்ைங்கள் ற்றும் பைிகள் லரி ன்பது மபகலரிகரில் 

என்மஶகும்.  
 இவ்லரி இந்தஷப்பஶஶல ன்மத்தஷல் ஶர்ச்29,2017ஆம் ஆண்டு 

நஷமலற்மப்பட்ைது  
 லும் ஜய1, 2017 பதல் அபல்படுத்தப்பட்டு ெல்பட்டு 

லபேகஷமது.  

இதன் குமஷக்கஶள் "எபே நஶடு-எபே அங்கஶடி-எபே லரி" 

ன்பதஶகும். 

 

 

 

2 

 

 

 

III.        gFjp - III(vitNaDk; 5 tpdhf;fSf;F kl;Lk;) 
             

 5X5=25 

16 கஶடிட்ை இைங்கள்  

1) கஶபஶய நஶக்கர்  

2) கஶல் கஷரர்ச்ெஷ  

3) ெஶயகடு 

4) பூைஶன்  

5) 2013 

 

1 

1 

1 

1 

1 

17 பஶபேத்துக. 

1)  தரீ்த்தகஷரி                - ஏைஶநஷய 

2) பஶனர்ன்              - இஶயஷங்கனஶர் 

3) பண்ைஶ கஷரர்ச்ெஷ        - டிடுீர் 

4) ஶஞ்ெஶல்               - பன்பபேலற 

5) லைகஷறக்கு பபேலக்கஶற்று - அக்ைஶபர் பதல் நலம்பர் ல    

 

1 

1 

1 

1 

1 

18 m) NtWgLj;Jf 

1) தஷறகத்தஷன் ற்கு தஶைர்ச்ெஷ யகள் 
ல.
ண்  

ற்கு தஶைர்ச்ெஷ யகள்  கஷறக்கு தஶைர்ச்ெஷ  

1 ற்கு தஶைர்ச்ெஷய 
தஶைர்ச்ெஷஶனது  

கஷறக்குதஶைர்ச்ெஷ ய 
தஶைர்ச்ெஷற்மது  

2  இம்யத் தஶைரின் உம் 
2000 ீட்ைர் பதல் 3000 ீ ல 
லறுபட்டுள்ரது  

இம்யத் தஶைரின் உம் 1100 
ீட்ைர் பதல் 1600 ீட்ைர் ல 
ஶறுபடுகஷமது. 

 

 

2 
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3 இம்யத் தஶைரில் 
பஶயக்கஶட்டு 
கைலஶய்,ெங்கஶட்ைக் 
கைலஶய், ஆல் லஶய்ஶறஷ 
கைலஶய் ற்றும் 
அச்ெனகஶலில் கைலஶய் 
ஆகஷன பக்கஷ 
கைலஶய்கரஶகும். 

இக்குன்றுகள் பீைபூஷ 
ெலரிில் இபேந்து 
பிரிக்கஷன்மன. 

4  நீயகஷரிஆனய, 
பறனிய, யக்கஶய் ய, 
அகத்தஷர் ய,லபேெநஶடு 
ற்றும்ஆண்டிப்பட்டி யகள் 
பக்கஷ யரஶகும். 

 வ்லஶது ய, ெர்லஶன் 
ய, கல்லஶன் ய, 
கஶல்யஷ ய ற்றும் 
பச்ெய ஆகஷன பக்கஷ 
யகரஶகும். 

 

2) தஷறகத்தஷன் பசுஶமஶக் கஶடுகள் ற்றும் லப்பண்ைய இயபதஷர் 
கஶடுகள்  

ல.ண்  பசுஶமஶக் கஶடுகள்  லப்பண்ைய இயபதஷர் கஶடுகள்  

1 இக்கஶடுகள் அதஷகம் 
றபமம் பகுதஷகரில் 
கஶைப்படுகஷன்மன. 

இக்கஶடுகள் பசு ஶமஶக் கஶடுகள் 
ற்றும் அ பசு ஶமஶ 
கஶடுகரின் லிரிம்புப் பகுதஷில் 
கஶைப்படுகஷன்மன. 

2  இயலங்க ம், யபஶர், 
கபேங்கஶயஷ ம், இந்தஷ 
கஶகனி, குங்கு தக்கு 
பஶன்ம ங்கள் 
கஶைப்படும். 

பபேத்தஷப்பட்டு ம், இயலம், கைம்பஶ, 
லஶக, லக்கஶரி பஶன்ம ங்கள் 
கஶைப்படும். 

3 இல அைர்ந்த ற்றும் 
க்கஷரஅடுக்குகள்கஶ
ண்ைதஶக கஶைப்படுகஷன்மன 

இக்கஶடுகரில் உள்ர ங்கள் 
கஶை பபேலங்கரில் தங்கரது 
இயகர உதஷர்த்து லிடுகஷன்மன. 

 

ஆ)  கைலூர் எபே பல்லறஷ பறஷவு ண்ையம்.  
i. கைலூர் லப்பண்ைய சூமஶலரி , லள்ரப்பபேக்கு, ற்றும் 

சுனஶஷ பஶன்ம இற்கப் பரிைர்கரஶல் 2004இல் 
பஶதஷப்பைந்தது. 

ii. லும் இந்த பகுதஷில் 11 ஆகஸ்ட் 2011 இல் நஷயநடுக்கம் 
ற்பட்ைது. 
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19 லலூரில் 1806 இல் லடித்த புட்ெஷின் கூறுகர லிரக்குக. 
 தன்தஷறகத்தஷன் பஶரக்கஶர்கள்  அனலபம் 

எடுக்குலதற்கு பன்பஶகலஶ கஷறக்கஷந்தஷ கம்பனி 1792 இல் 
தஷப்புலஶடு ற்பட்ை பஶரின் படிலில் ெயம் ற்றும் 
தஷண்டுக்கல் லபேலஶய் ஶலட்ைங்கரப் பற்றுக்கஶண்ைது 1799 
இல் நைந்த ஆங்கஷய -சூர் பஶரின் படிலில் 
கஶம்புத்தூர் இைக்கப்பட்ைது 1798 ஆம் ஆண்டு தஞ்ெஶவூரின் 
அெர் அப்பகுதஷில் இமஶண் உரி 
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ஆங்கஷயபேக்கு லிட்டுக்கஶடுத்து அத ஆண்டு கப்பம்கட்டும் 
நஷயக்கும் தள்ரப்பட்ைஶர் 

இந்தஷ லீஶகரின் னக்கும  

 ஆனஶலும் தஷர்ப்பு அைங்கஷலிைலில்ய, லரிற்மப்பட்ை 
ெஷமற்ெர்கலம் நஷயச்சுலஶன்தஶர்கலம் கம்பனி அசுக்கு 
தஷஶக தஷர்கஶயத் தஷட்ைம் குமஷத்து நஷதஶனஶக 
ெஷந்தஷத்துக்கஶண்ை இபேந்தஶர்கள். இதன் லிரலஶக 
லரிப்பட்ைது   

 1806 புட்ெஷின் இறுதஷ நஷகழ்வு அந்நஷ ஆட்ெஷ தூக்கஷ 
மஷலத நஶக்கஶக கஶண்டிபேந்தது. 

 பிரிட்டிளஶரின் இஶணுலத்தஷல் ெஷப்பஶஶகப் 
பைிஶற்மஷலர்கலக்கு குமலஶன ஊதஷ லறங்கப்பட்ைது.  
பதலி உர்வுக்கஶன லஶய்ப்புகள் குமலஶகல இபேப்பது 
ஆகஷலற்ம நஷனத்து கடுஶன கஶபத்துைன 
பைிஶற்மஷக் கஶண்டிபேந்தஶர்கள்.  தங்கரின் ெபக ற்று 
ெ நம்பிக்ககலக்கு ஆங்கஷய அதஷகஶரிகள் குமலஶன 
தஷப்பரித்ததும் லும் அலர்கரின் கஶபத்த 
லலுப்படுததஷது.  லிலெஶப் பின்னைி கஶண்ை லீர்கரின் 
லரஶண் ெஷக்கலும் அலர்கர லும் ெஷப்படுத்தஷது.  1805 
இல் பஞ்ெம் ற்பட்ைதஶலும் பய ெஷப்பஶய்கரின் குடும்பங்கள் 
கடும் பஶபேரஶதஶ நபேக்கடிச் ெந்தஷத்தன . 

 தஷப்புலின் கன்கலம் அலர்தம் குடும்பத்தஷனபேம் லலூர் 
கஶைட்ைில் ெஷமலக்கப்ட்ைலயில் தங்கள் 
அதஷபேப்தஷ லரிப்படுத்தும் அந்த லஶய்ப்பு கூடிலந்தது புட்ெஷ 
ற்படுலதற்கஶன இக்க ெக்தஷஶக தயத்தரபதஷ  ெர்ஜஶன் 
கஷைஶக் லரிிட்ை புதஷ இஶணுல லிதஷபம அந்தது. 

புட்ெஷ லடித்தல்  

  1806 ஜஹய 10 அன்று அதஷகஶயிய பதல் ற்றும் இபேபத்தஷ 

பன்மஶம் பைப்பிரிவுகரின் இந்தஷ ெஷப்பஶய்கள் துப்பஶக்கஷகரின் 

பறக்கத்தஶடு புட்ெஷில் இமங்கஷனர் . கஶட்ைக் கஶலற்பைின் 

உர் பஶறுப்புலகஷத்த கர்னல் பன்கஶர்ட் ன்பலர்தஶன் பதல் 

பயஷஶனஶர்.  அடுத்தததஶக இபேபத்தஷ பன்மஶம் பைப்பிரிலச் 

ெர்ந்த கர்னல் ீக்கஶஸ் கஶல்யப்பட்ைஶர் கஶட்ைக் கைந்து 

ென்று கஶண்டிபேந்தத ஜர் ஆர்ம்ஸ்ட்ஶங் துப்பஶக்கஷகரின் 

பறக்கத்தக் கட்ைஶர். சூறய லிெஶரித்தமஷ பற்பட்ை அலது 

உைல் தஶட்ைஶக்கரஶல் துரக்கப்பட்ைது. மத்தஶற பனிண்டுக்கு 

அதஷகஶன அதஷகஶரிகள் அடுத்த எபே ைி நத்துக்குள் 

கஶல்யப்பட்ைஶர்கள்  அலர்கரில் யப்டினன்ட் ல்யஷபம், 

யப்டினன்ட் பஶப்வஶபம் பிரிட்டிஷ் ன்னரின் பைப்பிரிலச் 
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ெஶா்ந்தலர்கரஶலர். 

20 பஶயலனஶதல் ன்மஶல் ன்ன? தஷழ்நஶட்டில் பஶயலனஶதயஶல் 
பஶதஷக்கப்பட்ை பகுதஷகள் குமஷத்து லிலரி. 

i. பஶயலனஶதல் ன்பது லமண்ை ஏரவு  லமண்ை அல்யது 
ஈப்பதம் குமலஶக உள்ர  பகுதஷகள் கஶயநஷய  ஶற்மம் 
உள்ரிட்ைபல்லறு கஶைங்கரஶல் தம் குமலதக் குமஷக்கும். 

ii. னிதச் ெற்கஶடுகர இதற்கு பதன்ஶன கஶைஶகக் 
கூமப்படுகஷன்மது. 

iii. தற்கஶயத்தஷல் பஶயலனஶதல் ஷகவும் லகஶக 
நைபறுகஷமது. 

iv. இது லறக்கஶக க்கள் தஶகப் பபேக்கத்தஶல் ற்படுலதக் 
கஶட்டிலும் லகஶனதஶகும். 

தஷழ்நஶட்டில் பஶயலனஶதல் பஶதஷக்கப்பட்ை பகுதஷகள்  
i. தஷழ்நஶடு தஷர்கஶள்லம் பக்கஷ பிச்ெனகரில் என்று 

பஶயலனஶதயஶகும். 
ii. இந்தஷ லிைலரி ஆஶய்ச்ெஷ நஷறுலனம் தஶரித்த 

பஶயலனஶதல் நஷய லபைத்தஷன்படி ஶத்த நஷயப்பப்பில் 
சுஶர் 12 ெதலதீநஷயப்பகுதஷ பஶயலனஶதல் ற்றும் நஷய 
ெஸறஷவுைதஶதல் ன்ம இபேநஷயகள் கண்ைமஷப்பட்டுள்ரது. 

iii. தனி, நீயகஷரி, கன்னிஶகுரி ஆகஷ ஶலட்ைங்கள் இலற்மஷனஶல் 
பஶதஷப்புக்குள்ரஶகஷன்ம பகுதஷகரஶகும். 

iv. தனி ற்றும் இஶஜபஶரம் பகுதஷகரில் சுஶர் 1200 வக்ைர் 
நஷயம் கஶற்மஶடி ைல் படிவுகரஶல் பஶதஷக்கப்பட்டுள்ரது. . 
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21 

 

அைிெஶ இக்கம் பற்மஷ லிரிலஶன குமஷப்பு ழுதுக 
I. ’அைிெஶ இக்கம் ன்ம ெஶல் 1953 இல் .நஶ. ெபில் 

உஶற்மஷ லி.கஷபேஷ்ைனன் ன்பலஶல் 
உபேலஶக்கப்பட்ைது.  

II. அைிெஶ ன்பது இந்தஷ லரிபமவுக் கஶள்கின் 
பக்கஷ அம்ெஶக லிரங்குகஷமது.  

III. இதன் நஶக்கம் ஶணுலக்கூட்ைைிில் ெஶல் லரிநஶட்டு 
லிலகஶங்கரில் தெஷ சுதந்தஷத்தப் பஶரித்தயஶகும். 
பன்பகக்கூட்ைங்கஷல் இது ஷகப்பரி அெஷல் குழுலஶக 
லிரங்குகஷமது.  

IV. அைிெஶ இக்கஶனது 120 உறுப்பு நஶடுகரபம் 17 
நஶடுகரப் பஶர்லஶரஶகவும் 10 ெர்லதெ 
நஷறுலனங்கரபம் கஶண்டுள்ரது.  

V. லரர்ச்ெஷ குமந்த நஶடுகரிை பஶபேரஶதஶ 
எத்துறப்பிற்கஶன அடித்தரத்த நஷறுவுலதஷல் அைிெஶ 
நஶடுகள் லற்மஷ அைந்துள்ரன. ற்மஶபே குமஷப்பிைத்தக்க 
உண் ன்னலன்மஶல் இது எபே அெஷல் இக்கத்தஷயஷபேந்து 
பஶபேரஶதஶ இக்கஶக ஶற்மம் கஶண்டுள்ரது.  

அைிெஶ இக்கத்தஷன் நஷறுலனத் தயலர்கள்:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

                             
www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 

 

இந்தஷஶலின் ஜலகர்யஶல் நபே, பகஶஸ்யஶலிஶலின் டிட்ைஶ, 
கஷப்தஷன் நஶெர், இந்தஶனெஷஶலின் சுகர்னஶ ற்றும் 
கஶனஶலின் குலஶ நஷக்பைஶ ஆகஷஶஶலர்  

புதஷ ெலஶல்கள்ற்றும் கஶள்கஶற்மங்கள் 
I. இந்தஷஶ அைிெஶ இக்கத்தஷல் இபேந்தபஶதும் 

ெஶலித்பெனினுைன் 1971ஆம் ஆண்டில் இந்தஷ - ெஶலித் 
எப்பந்தத்தஷன் (20 ஆண்டு கஶய எப்பந்தஶன அதஷ, நட்புமவு 
ற்றும் எத்துறப்பு) பயம் இைந்தது.  

 பின்னர் இந்தஷஶ ஶணுல நலனீஶக்கய ற்கஶண்ைது. 
ெஸனஶ 1964ஆம் ஆண்டு யஶப் நஶர் (Lop Nor) ன்னுஷைத்தஷல் 
ற்கஶண்ைஅணு ெஶதனக்குப் பதஷயைஶக இந்தஷஶ தனது 
பதல் பூஷக்கடிியஶன அணு ெஶதனத் தஷட்ைத்தஷன 1974இல் 
நைத்தஷது. (நஷயத்தடி அணு லடிப்புத்தஷட்ைம் / Subterranean Nuclear 
Explosions Project) 

22 fhyf;NfhL  1920 Kjy; 1950 tiu ( VNjDk; Ie;J) 

msTj;jpl;lk; - 1 myF = பத்;jhz;Lfs; -  
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    gFjp - IV தனும் எபே தயப்பின் கஸழ் லினஶலிற்கு லிைரிக்கவும்  1x4=4 
23 1. m)  தீன் ெஷன்னய  

1) தீன் ெஷன்னய ப்பஶது பிமந்தஶர்? 
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    1756   
2) ’ெஷன்னய’ ன்ம  பட்ைப்ப அலர் வ்லஶறு பற்மஶர்? 

        கஶங்குப்பகுதஷில் குடும்ப ற்மம் நஷயப்பிச்ெனகலக்குத தரீ்வு 
லறங்குதல் பஶன்ம  ெல்கரில் ஈடுபட்டுலந்தஶர். அப்பகுதஷ சூர் 
சுல்தஶனின்கட்டுப்பஶட்டில் இபேந்தது. தஷப்புலின் தஷலஶன் பகம்து அயஷ 
ன்பலஶல் லரி லசூயஷக்கப்பட்ைது எபே பம தஷலஶன் லசூயஷக்கப்பட்ை 
லரிப்பைத்தஶடு சூபேக்குத் தஷபேம்பிக்கஶண்டிபேந்த பஶது, 
தரீ்த்தகஷரி அல லறஷமஷத்து லரிப்பைம் பழுலதபம் 
பமஷத்துக்கஶண்ைஶர்.  இலர் பகம்து அயஷிைம் ெஷலயக்கும், 
ென்னியக்கு இை இபேந்த ’ெஷன்னய’ லரிப்பைத்தப் 
பிடுங்கஷக்கஶண்ைதஶக சுல்தஶனுக்குப் பஶய்ச் ெஶல் ன்று 
அமஷவுறுத்தஷனஶர். அதன் பிமக ’தீன் ெஷன்னய’ ன்று அலர் 
அறக்கப்பையஶனஶர். 

3) தஷப்பு சுல்தனின் தஷலஶனின் பர் ஶது? 
பகம்து அயஷ  

4) அலர் ங்கு ன் தூக்கஷயஷைப்பட்ைஶர்? 
 பிஞ்சுக்கஶர்கரஶல் பிற்ெஷரிக்கப்பட்ை தீன் 
கஶங்குண்ையத்தச் ெஶர்ந்த ஆிக்கைக்கஶன இரஞர்கரஶடு 
தஷப்புவுைன் இைந்து பிட்டிளஶபேக்கு தஷஶகச் ெண்ைிட்ைஶர்.  
தஷப்புலின் இமப்பிற்குப் பிமகு எபே கஶட்ை ழுப்பி தீன் 
ெஷன்னய அவ்லிைத்தலிட்டு லரிமஶல் ஆங்கஷய 
தஷர்த்துப் பஶஶடினஶர்.  னல அவ்லிைம் ’ஏைஶநஷய’ 
ன்மறக்கப்படுகஷமது அலர் பிடிபைஶயஷபேப்பதற்கஶக கஶரில்யஶப் 
பஶர் பமகரக் கஶண்ைஶர். இறுதஷஶக அலபம் அலர் 
ெகஶதர்கரபம் கது ெய்த ஆங்கஷயர்கள் அலர்கர 
ெங்ககஷரிில் ெஷமலத்தனர்.  ஆங்கஷய ஆட்ெஷ ற்க 
லற்புறுத்தப்பட்ைபஶது அலர்கள் அதற்கு இைங்க றுத்தனர். அதனஶல் 
1805 ஜீய 31 அன்று ெங்ககஷரி கஶட்ைின் உச்ெஷில் அலர்கள் 
தூக்கஷயஷைப்பட்ைனஶா். 

ஆ) 1857 ஆம் ஆண்டின் கஷரர்ச்ெஷ  
1) 1857ஆம் ஆண்டின் கஷரர்ச்ெஷ ற்பைக் கஶைஶக அந்த நஷகழ்லில்  
    தனது அதஷகஶரி தஶக்கஷலர் ஶர்? 
      ங்கள் பஶண்ை ன்ம பர் கஶண்ை ெஷப்பஶய் தனது ஶப்பி       
    அதஷகஶரித் தஶக்கஷனஶர் 
2) தஷல்யஷில் ழஶவஷன்ளஶ இ-வஷந்துஸ்தஶன் ன்று அறக்கப்பட்ைலர்  
   ஶர்? 
     இண்ைஶம் பகதூர்ளஶ 
3) 1857ஆம் ஆண்டின் கஶடுகர பற்மஷ ெய்தஷ யண்ைன் ைம்ஸ்  
    நஶரட்டில் லரிிட்ை பத்தஷரிகஶரர் ஶர்? 
       லில்யஷம் வஶலர்ட் ஸ்ழல் 
4) அெஷின் பமஷக்கில் ெம் தஶைர்பஶன லிளங்கள் பற்மஷ ன்ன 

கூமப்பட்ைது? 
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   இந்தஷ க்கலக்கு லிக்ைஶரிஶ அெஷஶர் ெய்த அமஷலிப்பில் 
பஶம்பரி நஷறுலனங்கள் ற்றும் தம் தஶைர்பஶன லிளங்கரில் 
ஆங்கஷய அசு தயிைஶது ன்று  தரிலித்தஶர் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 கஶடுக்கப்பட்டுள்ர தஷழ்நஶடு லபைத்தஷல் பின்லபேம் பகுதஷகலள் 

தனும் நஶன்கஷனக் குமஷக்கவும்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

                             
www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 

 

                   DEPARTMENT OF SOCIAL SCENCE  
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