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அ) அலநச்சபலய          ஆ) தலலந இனக்குர்       இ) துலண தலலந இனக்குர்      ஈ) இயற்றில் துவும் இல்ல  
14. இந்தினாவில்    ததான்றின    உணவு தானின     உற்த்தியில்    தன்னிலவு    ம   யழி    யகுத்தது . 

அ) நீப்புபட்சி           ஆ) மயள்லப்புபட்சி           இ) சுலநப்புபட்சி                  ஈ) சாம்ல் புபட்சி  
                                    குதி – II 
லயதனனும் 10 விாக்களுக்கு நட்டும் விலடனளிக்கவும் . 26  யது விாவிற்கு கட்டானம் விலடனளிக்க தயண்டும்  

15. முத்துத்   துலமுக   நிகழ்லய    வியரி                                                                                                                                              10  ×  2  = 20 
16. முதல்   உகப்தாருக்குப்   பிந்லதன   உகத்தின்   மூன்று   முக்கின   சர்யாதிகாரிகள்    னாயர் ? 
17. பிபம்ந  சநாஜத்தால்   எழிக்கப்ட்ட   சமூக   தீலநகள்   னாலய ? 
18. ாலனக்காபர்களின்   கடலநகள்   னாலய ? 
19. கக்காடு   தாரின்   முக்கினத்துயம்   னாது ? 
20. நண் – யலபனறு . 
21. இந்தினாவின்    தயாண்லந    முலகல   குறிப்பிடுக . 
22. யத்லத   யலபனறுத்து   அதன்  யலககல   குறிப்பிடுக . 
23. கரிசல்   நண்ணின்   ததனும்   இபண்டு   ண்புகல   ழுதுக . 
24. ஆளுபாக   நினமிக்கப்டுயதற்கா   தகுதிகள்   ன் ? 
25. மயளியுவு    மகாள்லக   ன்ால்    ன் ? 
26. ஞ்சசீ   மகாள்லககளில்   ததனும்    ான்கிலப்    ட்டினலிடுக . 
27. அணிதசபா   இனக்கத்தின்   நிறுயத்   தலயர்கள்   னாயர் ? 
28. உகநனநாக்கல்   ன்ால்    ன் ? 
29. தமிழ்ாட்டில்    உள்    சி    ஊட்டச்சத்து    திட்டங்களின்   மனலப    ழுதுக .                                                                           

                              குதி – III 
லயதனனும் 10  விாக்களுக்கு நட்டும் விலடனளிக்கவும் . 37 யது விாவிற்கு கட்டானம் விலடனளிக்க தயண்டும் . 

30. இபண்டாம்   உகப்தாரின்    விலவுகல    ஆய்வு    மசய்க .                                                                                        10  ×  5 = 50 
31. தகாடிட்ட இடங்கல நிபப்புக :       

I. 1940   இல்    பாஜிாநா   மசய்த    பிரிட்டன்     பிபதநர் ________________ அயார் .     
II. எரு    லசா    தமிமன்    த்திரிக்லகலனத்    துயக்கினயர் _________________________ ஆயார் . 

III. கட்டமாம்நன் ______________ ன்    இடத்தில்    தூக்கிலிடப்ட்டார் . 
IV. ாலனக்காபர்    முலலன    தமிமகத்தில் __________ ன்யபால்     அறிமுகப்டுத்தப்ட்டது . 

V. இபாணுய   நீக்கம்    மசய்னப்ட்ட _____________________ குதிலன    ஹிட்ர்    தாக்கிார் .                        
32. அணிதசபா    இனக்கம்    ற்றி    விரியா    குறிப்பு   ழுதுக . 
33. இந்தின   சமூகத்தின்     புத்மதழுச்சிக்கு     பாநகிருஷ்ண       பநஹம்சரும்   விதயகந்தரும்    ஆற்றின   மதாண்டில 

விக்குக . 
34. தயலூரில்  1806    இல்   மயடித்த    புபட்சியின்    கூறுகல    விக்குக . 
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35. ல்தாக்கு    திட்டம்    ன்ால்   ன் ? ததனும்    இபண்டு    ல்தாக்கு   திட்டங்கல   ற்றி    ழுதுக . 
36. கபநனநாக்கல்   ன்ால்      ன் ? அதன்   சிக்கல்கல   விக்குக . 
37. இந்தின   நண்    யலககளிக்    குறிப்பிட்டு ,    நண்ணின்    ண்புகள்    நற்றும்    பயல்   ற்றி    வியரி . 
38. தயறுடுத்துக   நற்றும்   காபணம்    கூறுக                                                                                                                                                                                                                                                       

அ) மயள்ப்மருக்கு    கால்யாய்   நற்றும்    யற்ாத              கால்யாய்                                                                                          
ஆ) புதுப்பிக்க       இனலும்       யங்கள்     நற்றும்     புதுப்பிக்க    இனாத      யங்கள்                                                                    
இ) தயாண்லந     இந்தினாவின்    முதுமகலும்பு.  

39. ஆளுரின்   சட்டநன்   அதிகாபங்கல    வியரி . 
40. மயளியுவுக்    மகாள்லகலன     நிர்ணயிக்கும்    அடிப்லடக்    காபணிகள்    னாலய ? 
41. சுலநப்புபட்சி    ன்     ததான்றினது    ன்லத    ற்றி    விக்குக . 
42. உகநனநாக்கலின்   சயால்கல   ழுதுக .  
43. 1920     முதல் 1945 யலபயிா உக யபாற்றில் இருந்து ததனும் ந்து முக்கின நிகழ்வுகல காக்தகாடு யலபக  
44. கீழ்காணும்    இடங்கல    உக    யலபடத்தில்     குறிக்கவும்  

அ) ஹயாய் தீவு            ஆ) சான் பிபான்சிஸ்தகா          இ) ஹிதபாஷிநா                 ஈ) இத்தாலி         உ )  இங்கிாந்து  
                                                                                               குதி - IV 

45. கிமக்கிந்தின கம்மனினாலப திர்த்து கட்டமாம்நன் டத்தின வீபதீபப் தார்கள் ற்றி விக்குக .         2  × 8  = 16                                                                                              
                                      ( அல்து ) 
சீாலய   எரு    மாதுவுலடலந   ாடாக்க  நா – தச-  துங்கின்   ங்களிப்ல  அவிடுக . 

46. மகாடுக்கப்ட்டுள் இந்தின யலபடத்தில் கீழ்காணும் இடங்கல குறிக்கவும்  
1 . நசூலிட்டிம்               2 .  யண்டல் நண்                    3  . காவிரி மடல்டா            4.  காபி விலயும் இடம்                                               
5.  மும்ல                                                                              6 . மட்தபாலினம்   கிலடக்கும்    குதி                                                                                      
7 . இந்தினாவின்    அதிக    கல்வினறிவு    மற்    நாநிம்      8 . யடக்கு   இபயில்தய   நண்ம்                                     
                                                                                                               ( அல்து ) 
1. ாபதீப் துலமுகம்        2.    NH – 44         3. தகாதாயரி மடல்டா       4 . இந்தினாவின்      ன்ாட்டு     
விநாநிலனம்     என்று குறிக்கவும்                5. இரும்பு   ஃகு   மதாழிகம்  என்று                   6. கரிசல் நண்                 
7. தாதநாதர்   அலண                   8..   மகாச்சின்  
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