
gjpndhuhk; tFg;G tuyhW %d;W kjpg;ngz; tpilfs; 
R.rz;KfRe;juk;> tuyhW KJfiy MrphpaH> ghujpahH 
tpj;ahyak; Nky;epiyg;gs;sp> J}j;Jf;Fb. 
 

 

 
1. அச்சூலியன்> Nrhஹானியப் பண்பாடுகளின் கருவிச்செயல்பாடுகள் குறித்து எழுதுக. 
Mr;R+ypad; kuG: 
     1.iff;Nfhlhhp tifia NrHe;j fUtpfis gad;gLj;jpdH. 
     2.NfhlhhpfisAk;> ntl;Lf;fj;jpiaAk; ngUksT gad;gLj;jpdH. 
Nrhfdpad; kuG: 
     1.$ohq;fw;fis nrJf;fp fUtpfis cUthf;fp gad;gLj;jpdH 
     2.Jz;lhf;Fk; fw;fUtpfisAk;> mJ rhHe;j fw;fUtpfisAk; gad;gLj;jpdH. 

 
2. இந்தியாவின் இடைப்பழங்கற்காலத்தின் முக்கியக்கூறுகடை எழுதுக. 
     1.N`hNkh vuf;l]; vd ,k;kf;fs; miof;fg;gl;ldH. 
     2.jpwe;j ntspapYk; FiffspYk; trpj;jdH 
     3.rpwpa fUtpfs; nfhz;L NtlilahbdH. czT Nrfhpg;gtuhfTk; ,Ue;jdH. 
 
 
3. இடைக்கற்கால நாகரிகம் நிலவிய இைங்கடைக்குறிப்பிடுக. 
  gap];uh (gPfhH)> rdfdfy;Y (Me;jpuh)> fpg;gd`y;yp (fHehlfh)> ruha;efH (c.gp)> 
Kk;ig flw;fiug; gFjpfs;> J}j;Jf;Fb khtl;l Njhpf; Fd;Wfs;. 
 
 
4. இடைக்கற்காலப்பண்பாடுகளின் குறிப்பிைத்தக்க பண்புகள் யாடை?  

     1. ,f;fhy kf;fs; neUg;ig gad;gLj;jp rikj;jdH. 

     2. Ntl;ilahLjy;> czT Nrfhpj;jy;> kPd;gpbj;jy; Kf;fpa njhopy;. 

     3. FiffspYk;> ghiwf;FilTfspYk; jq;fpdH. ,we;jtHfis Gijj;jdH. 

     4. tpyq;Ffis gof;fg;gLj;jpdH. 

   

5. சிந்து நாகரிகம் நிலவிய பகுதியின் எல்டலகடைக்குறிப்பிடுக.  

     Nkw;Nf rl;fhn[d;Nlh (Nkw;F ghfp];jhd; <uhd; vy;iy) 

     fpof;Nf Myk;fpHG+H (cj;jpugpuNjrk;) 

     tlf;Nf \hHLif (Mg;fhdp];jhd;) 

     njw;Nf ijkhghj; (kfhuh\;buh) 

 

6. ஹரப்பா  nghருைாதாரத்துக்குப் பங்களித்த டகவிடைத் தயாரிப்பு குறித்து எழுதுக.  

     1.kzpfs;> mzpfyd;fs;> rq;F tisay;fs;>  

     2.nrk;G> ntz;fyk;> jq;fk; Nghd;w cNyhfq;fSk; iftpidj; jahhpg;gpy; 
gd;gLj;jg;gl;ld. 

     3.iftpid jahhpg;Gfs; nkrgNlhkpNahtpw;F Vw;Wkjp nra;ag;gl;ld. 

     4. rq;F gPq;fhd; fspkd; Nghd;wtw;wpYk; mzpfyd;fs; nra;jdH. 
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7. ஹரப்பாமக்களின்  ‘நம்பிக்டககள்’  குறித்து நீங்கள் அறிந்தது என்ை? 
     
     1. ,aw;ifia topgl;ldH. 
     2. mur ku topghL ,Ue;jJ. 
     3. jha; nja;t topghL. 
     4. ,we;jtHfis Gij;jdH. 
   
 
8. சதன் இந்தியாவின் செம்புக்காலப் பண்பாடுகடைச் சுருக்கமாக விைரிக்கவும்.  

     1. KOik ngwhj nrk;Gf;fhy gz;ghL epytpaJ. 

     2. Jisapl;l ghz;lq;fs;> nfz;bfs; gad;gLj;jpdH. 

     3. fy;ypyhd fUtpfisAk; gad;gLj;jpdH. 

     4. Ntshz;ikAk;> fhy;eilAk; tho;thjhukhf ,Ue;jJ. 

 

9.  njhlf;ffhy வைதகாலத்தின் புவியியல் பரைல்கடைப் பட்டியலிடுக.  

     1.fpof;F Mg;fhdp];jhd; 2. ghfp];jhd; 3. gQ;rhg;  4. Nkw;F cj;jpugpuNjrk; 

10. ரிக் வைதகால ெமூகப்பிரிவுகடைக்கis Nfhடிட்டு காட்டுக.  

      1. NghH GhpgtHfs;> kjFUkhHfs;> rhjhuz kf;fs;> vDk; gphpTfs; Njhd;wpd. 

      2. gpuhkzHfs;> rj;jphpaHfs;> itrpaHfs;> Rj;jpuHfs;>  

      3. hpf;Ntjfhyj;jpd; filrpgFjpapy; Rj;jpuHfs; vd;w gphpT Njhd;wpaJ. 

11. வமய்ச்ெல் ெமூகத்தின் இயல்புகடை ஆய்க.  

      1.  fhy;eil Nka;r;ry; Kf;fpa ,lk; tfpj;jJ. fhy;eil nrhj;jhf fUjg;gl;lJ. 

      2.  Ntshz;ik Kf;fpa njhopy;. 

      3.  kjFUkhHfSf;F gRf;fs; ed;nfhilahf toq;fg;gl;lJ. 

      4.  epyj;ij nghUj;jtiu jdpAilik ,y;iy. 
 

12. hpf; வைதகால ெமூகத்திற்கும் பின் வைதகால ெமூகத்திற்கும் இடையிலுள்ை 
வைறுபாடுகடைக்காட்டு 

 

 njhlf;f Ntjfhy r%fk; gpd; Ntj fhy r%fk; 
1 tHz Kiw Njhd;wpd tHz Kiwapy; khw;wq;fs; Vw;gl;lJ 
2 r%fj;jpy; Vw;wj;jho;Tfs; Njhd;w 

Muk;gpj;jJ. 
gpuhkzH> rj;jphpaH mjpfhuk; ngUfpaJ. 

3 njhlf;f fhy r%fk; rkj;Jt 
jd;ik nfhz;ljhf tpsq;fpaJ. 

Nfhj;jpuk; vDk; Nfhl;ghL gpd; Ntj 
fhyj;jpy; Njhd;wpaJ. 

 
 
13. காட்டைத்திருத்தியதில் இரும்பின் பங்களிப்பு குறித்து மதிப்பிடுக.  

      1. ,Uk;G Nfhlhhp fhLfis jpUj;j gad;gl;lJ. 

      2. ,Uk;G nfhOKid Ntshz; cw;gj;jpia ngUf;fpaJ. 

      3. Ntshz; cghp cUthtjpy; ,Uk;Gj; njhopy; El;gk; cjtpaJ. 
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14. கங்டகச்ெமசைளியில் நிகழ்ந்தநகரங்களின் Njhற்றத்துக்காை காரணங்கள் யாடை?  

      1. Ntshz;cghp 2. ifj;njhopy; tsHr;rp  3. tzpf tsHr;rp  4. kf;fs; njhif 
ngUf;fk; 

 

15. இரண்ைாம் நகரமயமாக்கத்துக்குப் பிறகு ைைர்ச்சி சபற்றநகரங்கள் பற்றி எழுதுக.  

      1. uh[fpUfk;> rput];jp> nfsrhk;gp> rk;gh – murpay; efuq;fs; 

      2. c[;[apdp> jl;rrPyk; -- tzpf ikak; 

      3. itrhyp – Gdpjj; jyk; 

 

16. ngh.ஆ.மு. ஐந்தாம்> ஆறாம் நூற்றாண்டைச் வெர்ந்த அடைதீகச் சிந்தடையாைர்கடை 
அடையாைம் காண்க.  

      1. Gj;jH 2. kfhtPuH  3. M[pj Nfrfk;gsp 4. kf;fhsp NfhryH 5. Guhz f];agH 
6 gFj fr;rhazH 

 

17. தமிழ்நாட்டில் ெமணம் செலுத்திய செல்ைாக்டகக் குறிப்பிடுக.  
    
      1. %d;whk; E}w;whz;by; kJiuiar; Rw;wp rkzk; gutpaJ. 
      2. ehybahH> gonkhop> rPtfrpe;jhkzp> ePyNfrp Mfpait jkpopd; Kf;fpa 
rkz E}y;fs; 
      3. kJiuapy; t[;uee;jp vd;gtuhy; jpuhtpl rkz rq;fk; epwtg;gl;lJ. 
      4. fhQ;rpapy; jpUg;gj;jpf;Fd;wk; rkzf; Nfhtpy; mofpa Nkw; $iu 
Xtpaq;fSld; cs;sJ. 
 
 
18. njhல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் சதரியைரும் நகரப் பண்புகடைக் கூறுக. 

      1. efuj;jpd; mikg;G> fl;Lkhdk;>  

      2. gad;gLj;jpa cNyhfk;> fUtpfs; 

      3. ifahz;l njhopy;El;gk;>  

      4. tho;tpay; kw;Wk; gz;ghL  

19. கங்டகச் ெமசைளியின் முடியாட்சிகளின் அம்ெங்கடை விைக்குக.  

      1. rpW ,df;FOf;fs;(ehLfs;) nty;yg;gl;L ngUk; NguuRfs; cUthfpd. 

      2. rf;utHj;jp my;yJ vf;uhl; vd;w caH gjtpfshy; Msg;gl;ld. 

      3. fhrp Kjypy; gyk; tha;e;jjhf ,Ue;jJ. gpd;dH kfjk; gyk; tha;e;jjhf 
khwpaJ. 

20. இந்தியாவில் மகாஅசலக்ொண்ைரின் படைசயடுப்பின் தாக்கங்கடைக் குறிப்பிடுக.  

      1. fpNuf;f khfhzq;fs; tlNkw;F gFjpapy; mika top tFj;jJ 

      2. Nkw;Fyfpw;fhd tzpf ngUtopfs; cUthfpaJ. 

      3. fpNuf;f tzpfHfs;> iftpidQHfs; ,e;jpah tu toptFj;jJ. 

      4. mnyf;rhe;jH kuzj;jhy; vw;gl;l ntw;wplj;jpy; nkshpa NguuR mika top 
tFj;jJ. 
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21. mNrhfH கலிங்கம் மீது படைசயடுத்தது பற்றி நாம் அறிைது என்ை?  

      1.  kfjj;jpypUe;J fypq;fk; gphpe;jjpdhy; ,g;NghH eilngw;wJ 

      2.  mNrhfH Ml;rpapd; vl;lhtJ Mz;by; ,g;NghH eilngw;wJ. 

      3. Nghhpd; mopT mNrhfuJ kdkhw;wj;jpw;F toptFj;jJ. ngsj;j kjk; 
jOtpdhH. 

 

22. nkshpaH காலத்தில் பரந்த அைவில் நைந்த ஆடைைணிகம் பற்றி விைரி.  

      1. Ntshz;ikf;F mLj;J gUj;jp nerTj; njhopy; Kf;fpa ,lk; ngw;wJ. 

      2. rhjhuz Kul;L ufk; Kjy; nky;ypaufk; tiu gUj;jp Jzpfs; cw;gj;jp 
nra;ag;gl;ld. 

      3. fhrp> tq;fk;> kJiu Nghd;w ,lq;fs; rpwg;ghd Jzp cw;gj;jp ikakhf 
jpfo;e;jd. 

   

23. இந்தியா  மற்றும் வமற்கு> மத்திய ஆசியா இடையில் ைணிகம் செய்யப்பட்ை nghUs;fs; 
பற்றி ஒரு குறிப்பு ைடரக. 

       1. ,e;jpahtpd; gy ghfq;fspypUe;Jk;> rPdh> ,yq;if Nghd;w ,lq;fspypUe;J 
Jzp> fk;gsp> gl;L thrid> kuf;fl;il tpyq;Ffspd; Njhy;> etuj;df; fw;fs; 
Nghd;w nghUs;fs; nfhz;L tug;gl;L thzpgk; eilngw;wJ. 

       2. rhak;> je;jk;> Mik XL> Kj;J> thrid jputpak; Nghd;wit vfpg;Jf;F 
vw;Wkjp nra;ag;gl;ld. 

       3. fpNuf;f rhd;Wfs;> fpNuf;f khfhzq;fs; topahf eilngw;w tzpf 
njhlHig cWjpgLj;Jfpd;wd. 

 
24. ெங்ககாலத்தில் தமிழ் நிலத்தின் ஐந்து திடணகள். 

       FwpQ;rp – kiyAk; kiyrhHe;j ,lKk; 

       Ky;iy – fhLk; fhL rhHe;j ,lKk; 

       kUjk; -- taYk; tay; rhh;e;j ,lKk; 

       nea;jy; -- flYk; fly; rhHe;j ,lKk; 

       ghiy –kzYk; kzy; rhHe;j gFjp  

 

25. Nrho அரெர்களில் தடலசிறந்தைன் கரிகாலன். 

        1. ,sQ;nrl;nrd;dpapd; kfd;. rq;f fhy Nrho kd;dHfspy; jiyrpwe;jtd;. 

        2. fhtphpapy; fy;yiz fl;bdhd; 

        3. ntz;zp Nghhpy; NruiuAk; ghz;baiuAk; kw;Wk; gjpndhU NtspiuAk; 
Njhw;fbj;jhd;.  

        4. fhil ntl;b ehlhf;fpdhd;. gl;bzg;ghiy ,tdJ Gfio ghLfpwJ.  

26 nfsjkp புத்திர ெதகர்னியின் ொதடைகள்.  

        1. rhjthfz murHfspy; jiyrpwe;jtd; 

        2. rhf murH ehfghzit ntd;W mtdJ ehzaj;jpy; jd; Kj;jpiuia 
gjpj;jhd; 
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        3. ,tdJ jhahH nfsjk ghy= jdJ fy;ntl;by; rhfH> atzH> 
gfy;tHfis ntd;wjhf ,tdJ ntw;wpia nghwpj;Js;shH. 

        4. m];tNkjahfk; elj;jpdhH. 

 

27 கிழார்- வைளிர்இருைருக்குமுள்ை வைறுபாடுகள். 

 fpohH NtspH 

1 rpwpa gFjpapd; jiytH tskhd fhl;Lg;gFjpis jdJ 
fl;Lg;ghl;by; itj;jpUg;gtH. 

2 ehL vd;W mwpag;gl;l 
epHthfg;gfjpapd; jiytH 

FWepy kd;dHfshf epHthfk; 
Ghpe;jdH 

3 Fwpg;gpl;l ,lq;fspy; thOk; 
goq;Fbr; r%fj; jiytH 

gil typik ngw;w FW epy 
kd;dHfs; 

 

 
28. சைசமட்ரியஸுடைய நாணயங்களின் சிறப்டபச் சுட்டிக்காட்டுக. 

       1.NeHj;jp kpf;f ehzak; 

       2.ehzaj;jpd; xU gf;fj;jpy; murhpd; cUtKk;> ngaUk; nghwpf;fg;gl;bUf;Fk; 

       3.murHfs; gy tpjkhd jiyf;ftrq;fNshL ,Ug;gJ jdpr;rpwg;G 

       4.jdp Kf kw;Wk; cly; $WfisAk;> Njhw;wj;ijAk; fhl;LfpwJ.  

29. மிைாண்ைர் குறித்து நீங்கள் அறிந்தடையாது?  

       1. ,e;Njh fpNuf;f murHfspy; kpfTk; Gfo; tha;e;jtH. 

       2. ghQ;rhy kw;Wk; kJuh murHfSld; NrHe;J fq;if gFjpia jhf;fpdhH. 

       3. fq;f murd; fhuNtyuhy; $l ,tiu jLj;J epWj;j Kbatpy;iy. 

       4. ghlypGj;jpuj;ij jhf;fpdhH. Mdhy; mij jf;f itf;f Kbatpy;iy. 

   

30. “முற்பட்ைகால Nuhkhdpa நாணயங்கள் Nfhak;Gj;J}H> <NuhL> வெலம்> கரூர் 
மாைட்ைங்களில் அதிகம் கிடைக்கின்றை.” ஏன்?  

       1. Nkw;F flw;fiuia fg;gy;fs; %yk; te;jile;j NuhkhdpaHfs; epytopahf 
jkpofk; te;jdH. 

       2. <Nuhl;Lf;F mUNf nrd;dp kiyapy; ,Uk;G cw;gj;jp nra;ag;gl;L Nuhk;f;F 
mDg;gp itf;fg;gl;lJ. 

       3. NuhkhGhpf;F <Nuhl;by; ,Ue;J NfhNkjfk; vw;Wkjp nra;ag;gl;lJ. 

       4. ,jdhy; jhd; Nuhkhdpa ehzaq;fs; ,q;F mjpfk; fpilf;fpwJ.  

31. “இரண்டு ைணிகச் சுற்றுகளின் டமயமாக முசிறி இருந்தது.” எவ்ைாறு?  

       1. rq;f ghly;fspd; gb Krpwp ,uz;L tzpfr; Rw;Wfspd; efukhf ,Ue;jJ. 

       2. cs; ehl;bypUe;J mhprpia Vw;wp te;j glFfs; jpUk;Gk; NghJ kPd;fis 
Vw;wpr; nrd;wd. 

       3. cs; ehl;bypUe;J re;ijf;F nfhz;L te;j fU kpsF %l;ilfs; 
fg;gy;fspy; jq;fj;jpw;F khw;whf (gz;lkhw;W Kiwapy;) Vw;wg;gl;ld.  
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32. பரிமாற்றத்துக்காை ஒரு ஊைகமாகப் பணத்தின் முக்கியத்துைத்துைத்டத விைரிக்கவும்  

       1. efu mq;fhbfspy; gzk; gad;gLj;jg;gl;lij gz;ila ,yf;fpaq;fs; 
czHj;Jfpd;wd. 

       2. gy; NtW ,lq;fspy; fz;nlLf;fg;gl;l Nuhkhdpa ehzaq;fs; ,f;$w;iw 
nka;gpf;fpd;wd. 

       3. tl ,e;jpahtpy; fz;nlLf;fg;gl;Ls;s ,e;Njh-fpNuf;f ehzaq;fs; 
gzg;gad;ghl;il ekf;F $Wk; rpwe;j rhd;whFk;. 

 

33. கிவரக்கருைைாை இந்தியத்  njhlHgpd; விடைைாை  பண்பாட்டுத் தாக்கத்தின்  
சிறப்புகடைக்கூறவும். 
       1. nkshpag; Nguurpd; epHthf mikg;g fpNuf;f epHthf mikg;ig 
xj;jpUe;jJ. 
       2. ghlypGj;jpu epidT rpd;dq;fspy; fpNuf;f gz;ghl;L jhf;fk; njhpfpwJ. 
       3. Nkw;F ,e;jpahtpy; Njhd;wpa ,e;Njh fpNuf;f muRfs; khWgl;l 
gz;ghl;bd; jhf;fj;;ij Vw;gLj;jpaJ. 
       4. jdpj;Jtk; kpf;f fiyr;rpe;jidiaAk; Nghf;ifAk; ,e;jpahtpy; 
Vw;gLj;jpaJ. 
 
 
34. குப்தப் வபரரசின் நிர்ைாகப் பிரிவுகடைக் கூறுக.  

      1. ehL gy gFjpfshf gphp;fg;gl;bUe;jJ. 

      2. Gf;jp vdg;gl;l khepyj;ij cghhpfh vd;w mjpfhhp epHtfpj;jhH 

      3. tp\;ah vdg;gl;l khtl;lk; tp\;agjp vd;w mjpfhhp epHtfpj;jhH. 

      4. fpuhkk; fpuhkpfhthy; epHtfpf;fg;gl;lJ. 

      5. ,it jtpu G+kp> gjfh> gPlh Mfpa NtW tpjkhd epHthf myFfSk; 
,Ue;jd.   

35. விக்ரமசீலாபல்கடலக்கழகம் குறித்துச் சிறு குறிப்பு தருக.  

      1. ghyH tk;rj;J jHkghyH tpf;ukrPyh vd;w ngsj;j klhyaj;ij epWtpdhH. 

      2. ngsj;j nfhs;iffisak; gz;ghl;ilAk; Nghjpj;jJ. 

      3. gPfhhpy; gfy;G+H khtl;lj;jpy; cs;sJ. 

      4. gpd;dhspy; tpf;ukrPyh gy;fiyf;fofkhf cUntLj;jJ.  

      5. mjp\h> rufH> jpNyhgh Nghd;w mwpQHfs; fy;tpia Nghjpj;jdH.  

36. குப்தர் காலத்தில் ெமண இலக்கியம் ைைர்ந்தது குறித்து விைரிக்கவும்.  

      1. Fg;jH fhyj;jpy; rkz kj E}y;fs; Kjypy; gpuhfpUj nkhopapYk; gpd;dH 
rk];fpUjj;jpYk; vOjg;gl;ld. 

      2. rkz kj fz;Ndhl;lj;jpy; ,e;J Guhzq;fs; vOjg;gl;ld. tpkyh vd;gtH 
rkz ,uhkhahzj;;ij vOjpdhH. 

      3. rpj;jNrz jpthfuh rkzHfspilNa jh;f;f rh];jpuj;jpw;F mbj;jskpl;lhH. 

37. குப்தர் காலத்தில் அறிவியல் ைைர்ச்சி குறித்து விைரிக்கவும். 

      1. ghjurk;> ,Uk;G gad;ghL Fwpj;J tuhfkpfpuhpd; Fwpg;G Fg;jHfspd; Ntjpapay; 
mwpit vLj;Jf; $WfpwJ. 

      2. etdpjk; vd;w kUj;JtE}y; kUe;J jahhpf;Fk; Kiw gw;wp $WfpwJ. 
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      3. `];j;ahAHNtjh vDk; E}y; fhy;eilfSf;fhd kUj;Jt E}yFk;. 

  

38. குப்தப் வபரரசின் வீழ்ச்சிக்கு முக்கியமாை காரணங்கள் யாடை? ஏவதனும் மூன்று 
காரணங்கடைக் கூறுக. 
 
      1. ];fe;jFg;jH fhyj;jpy; Vw;gl;l `{zH gilnaLg;G 
      2. gpw;fhy Fg;jHfs; ngsj;jk; filgpbj;jJ ngUk; tpisTfis 
Vw;gLj;jpaJ. 
      3. rpw;wuRfspd; vOr;rp  
 
 
 
39. ஹர்ஷருக்கும் சீைாவிற்கும் இடைவயநிலவிய உறவு. 

      1. `HrH rPdhTld; Nerkhd cwT itj;jpUe;jhH. 

      2. rPd murH “ lha; Rq; ” ,uz;L Kiw ̀ HruJ mikr;ruitf;F J}Jf;FOit 
mDg;gpdhH. 

      3. ,uz;lhtJ J}Jf;FO te;j NghJ `HrH ,we;jpUe;jhH. mLj;j te;j 
jpwikaw;w kd;dH ifJ nra;ag;gl;L rPdh nfhz;L nry;yg;gl;lhH. 

40. ஹர்ஷருடையகுற்றவியல் நீதித்துடறயின் முக்கியத்துைம்.  

      1. `HruJ rl;lq;fs; kpff; fLikahdjhf ,Ue;jJ. 

      2. Fw;wq;fis tprhhpj;J ePjp toq;f kpkhk;rfHfs; vd;w mjpfhhp ,Ue;jhH. 

      3. ehL flj;jg;gLtJ tof;fkhd jz;lidaha; ,Ue;jJ. 

      4. murUf;F vjpuhf rjp nra;jhy; MAs; jz;lid toq;fg;gl;lJ. 

41. எல்வலாரா மற்றும் எலிஃசபண்ைாவின் நிடைவுச்சின்ைங்கள். 

      1. kfhuh\;buh khepyj;jpy; mike;Js;s vy;Nyhuh kw;Wk; vyp/ngz;lh 
Filtiuf; Nfhtpy;fs; uh\;bu$lHfspd; rpw;gf;fiyf;F vLj;Jf;fhl;lhFk;. 

      2. vy;Nyhuh Filtiuf; Nfhapy; ,e;J rkz ngsj;j rpd;dq;fSf;fhd 
fiyEl;gj;ijf; nfhz;Ls;sJ. 

      3. vyp/ngz;lhtpd; gpujhdNfhtpypy; kNf\;%Hj;jpapd; %d;W Kfq;fs; nfhz;l 
25mb cauKs;s khHgsTr; rpiy rpwg;ghdjhFk;.  

42. ராஷ்டிரகூைர்கள் கன்ைைஇலக்கியத்திற்கு ஆற்றிய பங்களிப்பு.  

       1. Kjyhk; mNkhftH\H “ftpuh[kq;fyk;” vDk; fd;dl E}iy ,aw;wpdhH. 

       2. [PdNrdH rkzHfspd; MjpGuhzj;ij vOjpdhH. 

       3. %d;whk; fpU\;zH fd;dl ,yf;fpaj;jpd; %d;W uj;jpdq;fshf Nghw;wg;gLk; 
nghd;dh> gk;gh> ud;dh MfpNahiu Mjhpj;jhH. 

43. ராஷ்டிரகூைர்கள் ெமணமதத்திற்கு அளித்த ஆதரவு. 

       1. Kjyhk; mNkhftH\H> ,uz;lhk; fpU\;zH> %d;whk;> ehd;fhk; ,e;jpuH 
MfpNahH rkz kjj;ij Mjhpj;jdH. 
       2. [PdNrdH rkz MjpGuhzj;ij ,aw;wpdhH.  
       3. Fzgj;jpuH rkz kfhghujj;ijAk; ,aw;wpdH. 

 
44. பல்லைர்களின் நிர்ைாகப்பிரிவுகள். 

       1. epHthfg;gphptpd; jiytuhd murUf;F cjt mikr;ruit ,Ue;jJ. 
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       2. mikr;rHFO khepy MSeHfSf;F MNyhriz toq;fpaJ. 

       3. fpuhk epHthfj;ij fpuhk kd;wk; ftdpj;jJ. 

       4. uf];ajpfpuh> nfhLf;fhgps;is> Nfhr mjPa\h> jHkhjpfhhp Nghd;wtHfs; 
kw;w mjpfhhpfshtH.  

45. எல்வலாராவிலுள்ை டகலாெநாதர் குடகக்வகாயில்  

       1. Kjyhk; fpU\;zH vd;w ,uhl;bu$lkd;duhy; ,f;Filtiuf;Nfhtpy; 
fl;lg;gl;lJ. 

       2. xNu ghiwiaf; File;J cUthf;fg;gl;lJ. 

       3. ,f;Nfhtpy; rpw;gq;fs; Guhz ,jpfhr epfo;r;rpfisf; nfhz;Ls;sd. 

46. புகழ் சபற்ற டெை மூைர்கள்  

        1. jpUehTf;furH> mg;gH> Re;juH MfpNahH Gfo; ngw;w irt %tHfs; MtH. 

        2. Njthug; ghly;fspy; Kjy; VO E}y;fs; ,tHfshy; vOjg;gl;ljhFk;. 

        3. ,tHfsJ tho;f;if tuyhw;iw nghpaGuhzj;jpy; fhzyhk;. 

 

47. தமிழகத்தில் டைணைத்டத பரைலாக்கியதில் ஆழ்ைார்களின் பங்கு  

       1. Mo;thHfs;  jkpo;ehl;by; gf;jp ,af;fk; njhlq;f fhuzkhztHfSs; xUtH 

       2. itztg; ghly;fs; %yk; itjPf ,e;Jf;fis xUq;fpizj;jdH. 

       3. ehjKdp itztg; ghly;fis ehyhapujpt;agpuge;jk; %yk; njhFj;jhH. 

       4. tHzhrpukj;Jf;F ntspapy; ,Ue;jtHfSk; NfhapYf;F tu toptFj;jJ. 

48. ொளுக்கியர் ஆட்சியில் அரெகுல மகளிரின் முக்கியத்துைம் 
 
       1. khepy MSeHfshf epakpf;fg;gl;ldH. 
       2. tp[agj;jphpfh vDk; murp fy;;ntl;L Mizfis ntspapl;Ls;shH. 
       3. Nfhapy;fSf;F nfhil toq;fpdH. Nfhapy;fs; vOg;gpdH. 
       4. uh[rpk;kdpd; murp uq;fgjhfhtpd; cUtk; fhQ;rp ifyhrehjH Nfhtpypy; 
cs;sJ. 
 
49. முகமது-பின்-காஸிமின் இராணுைப்படைசயடுப்புகளுக்காை உைைடிக்காரணங்கடை 

விைரி. 

       1. <uhf; MSeH `[d;-gpd;-A+R/g; rpe;J gFjpapd; ,e;J murH jh`pHf;F 
vjpuhf fly;topahfTk; jiutopahfTk;  ,U gilfis mDg;gpdhH. 

       2. ,U gilfisAk; rpe;J murH jh`pH Njhw;fbj;jhH. mjd; ,U jsgjpfSk; 
nfhy;yg;gl;ldH. 

       3. ,jdhy; fypghtpd; mDkjpAld; 6000 Fjpiug;gil kw;Wk; 
NghHj;jsthlq;fSldhd xl;lfg;gilAld;; MdngUk; gilia <uhf; MSeH 
A+R/g;> jdJ kUkfd; KfkJ gpd; fh]pk; jiyikapy; mDg;gpdhH.  

  

50. இந்தியாவில் கஜினி மாமூதின் இராணுைத் தாக்குதல்களுக்காை காரணங்கள் 
என்சைன்ை?  

       1. nry;tk; kpf;f ,e;Jf; Nfhtpy;fis nfhs;isabg;gJ. rpiyfis jfHg;gJ. 

       2. ,jid f[pdpapd; giltPuHfs; jq;fsJ flTspd; nty;yg;glKbahj 
Mw;wypd; tpisthf fz;ldH. 
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       3. gpw kjj;jpdiu ntl;bf; nfhy;tjpYk;> mtHfsJ topghl;Lj; jyq;fis 
mopg;gjpYk; f[pdp kh%jpd; gilapdhpd; kjg;gw;W ntspg;gl;lJ. 

       4. ngUk; gilia guhkhpf;Fk; nryit <Lfl;l.  

 

51. ரஸியா சுல்தாைா அதிகாரத்திலிருந்து அகற்றப்பட்ைது ஏன்?  

       1. JUf;fpa gpuGf;fs; ,tH mhpaizia Vwpaij tpUk;gtpy;iy. 

       2. [yhTjPd; vd;w mgprPdpa mbikf;F u]pah cjTtij gpuGf;fs; 
vjpHj;jdH. 

       3. gQ;rhg; MSeH my;Jdpahtpd; fyfj;ij mlf;Fk; Kaw;rpapy; ,Ue;j NghJ 
rjpfhuHfshy; gjtpapypUe;J ePf;fg;gl;lhH. 

52. மாலிக்காஃபூரின் சதன்னிந்தியத் தாக்குதல்கள் குறித்து எழுதுக. 

       1. thuq;fs; murH gpujhgUj;uNjthit 1309 y; Njhw;fbj;jhH. 

       2. 1310 y; n`ha;rhy murH %d;whk; tPuts;shsid Njhw;fbj;jhH. 

       3. rpjk;guk;> jpUtuq;fk; Nfhapy;fis nfhs;isabj;jhH. 

       4. ghz;baHfspd; kJiu R+iuahlg;gl;lJ. kJiu kPdhl;rpak;kd; Nfhtpy; 
jhf;fg;gl;L nfhs;isabf;fg;gl;lJ. 

  

53. முகமது துக்ைகின்  Nrhjid முயற்சிகள் Njhy;tpaile;jjw;fhz காரணங்கள் 
என்சைன்ை? 
  
       1. jiyefH khw;wk; - mYtyfk; kl;Lk; khw;whky; nly;yp efiuNa 
,lk;ngaur;nra;jJ. 
       2. nts;spf;F gjpy; ntz;fy ehzakhw;wk;. ehza khw;wj;jpy; Nghyp 
ehza Gof;fj;ij fz;lwpahjJ. 
       3. Njh Mg; gFjpapy; gQ;rj;jpd; NghJ epythp mwpKfk; 
 
54. இராஜராஜ Nrhodpd; கைல்ைழிப் படைசயடுப்புகள் குறித்து குறிப்பு ைடரக.  

       1. ,uh[uh[dpd; fly; fle;j gilnaLg;Gfs; Nkw;F flw;fiu> ,yq;if 
Mfpatw;wpy; ngUk; ntw;wpia ngw;Wj;je;jd. 

       2. ,e;jpag; ngUq;flypy; khyj;jPtpidAk; ifg;gw;wpdhH. 

       3. ,yq;if ntw;wp %yk; mjd; tlf;F> fpof;F gFjpfs; Nrhog;Nguurpd; 
Neubf; fl;Lg;ghl;by; te;jJ. 

55. இராவஜந்திர Nrhodpd; ‘கைாரம்  nfhz;lhd;” எை அடழக்கப்படுைது ஏன்?  

       1. njw;F Rkj;uh kPJ jhf;Fjy; njhLj;J ntw;wp nfhz;lhH. flhuk; (nflh) 
FW epy kd;dupd; Ml;rpapy; ,Ue;jJ. 

       2. gy ntw;wpfis nfhz;l ,uhN[e;jpu Nrhod; flhuk; kPJ gilnaLj;jhd;. 
ntw;wp ngw;whd;. 

       3. vdNt ,uhN[e;jpu Nrhod; flhuk; nfhz;lhd; vd miof;fg;gl;lhd;. 

56. NrhoH காலத்தில் இருந்த ைணிகக்குழுக்களின் பங்களிப்பு குறித்து எழுதுக.  

       1. cs;ehl;L tzpfj;ij kzpf;fpuhkj;jhH vd;w cs; ehl;Lf; FO ftdpj;jJ.  

       2. ntspehl;L tzpfj;ij mQ;R tz;zj;jhH (A+jH> fpwp];jtHfs;> %];ypk;fs; 
cs;spl;l Nkw;F MrpaHfisf; nfhz;l FO) ftdpj;jJ. 
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       3. gpd; ,UtUk; ,ize;J IE}w;WtH> jpir Mapuj;J IE}w;WtH> tsQ;rpaH 
Nghd;w ngaHfspy; thzpgj;jpy; <Lgl;ldH.  

 

57. NrhoH காலத்தில் ைசூலிக்கப்பட்ைைரிகள் என்சைன்ை? 

       1. thpfs; nghUl;fshf tR+ypf;fg;gl;ld. 

       2. Fbikthp Kf;fpathp MFk;. 

       3. ,iw> fhzpfld;> ,iwfl;bd fhzpfld;> flik Nghd;w thpfs; 
tR+ypf;fg;gl;ld.  

       4. xg;gb> ,iw fl;bd ney;Y> Vhp Mak; vd;gd gpw thpfs; MFk; 

58. NrhoH காலச் ெமூகத்தின் படிநிடலடயக்கூறுக. 

       1. NrhoH fhy r%f gbepiyia epHzapj;jJ Ntshz;ik MFk;. 

       2. gpuk;kNja fpotH caH epiy epy cilikahsH. 

       3. Ntshz; fpuhk cilikahsHfs; mLj;jepiyapy; ,Ue;jdH. 

       4. ,tHfs; ,UthplKk; gzpGhpAk; Fj;jifjhuHfs; ‘cOFb’ vdg;gl;ldH. 

       5. ‘r%fg;gb’ vDk; mbkl;l ciog;ghspfSk;> ‘gzpnra; kf;fs; vDk; 
mbikfSk; filepiyapy; fhzg;gl;ldH. 

59. NrhoH காலத்டதச் வெர்ந்தகல்வி நிறுைைங்கடைக்குறிப்பிடுக. 

       1. NrhoHfs; rk];fpUj fy;tpf;F mjutspj;jdH. 

       2. Kjyhk; uhN[e;jpud; Ntjf;fy;Y}hp xd;iw vz;zhapuj;jpy; epWtpdhH. 

       3. jpUGtdpapYk;> jpUKf;$lypYk; Ntjf;fy;Y}hpfis epWtpdH. 

       4. ,f;fy;Y}hpfs; Ntjq;fs;> rk];fpUj ,yf;fzk;> rkak;> kw;Wk; jj;Jtk; 
Mfpatw;iw tsHf;Fk; ikaq;fshf tpsq;fpd.   

60. njhlf;f காலப் பாண்டியரால் கட்ைப்பட்ை குடைைடரக்வகாயில்கள் யாடை?  

        gps;isahHgl;b> jpUkak;> Fd;wf;Fb jpUr;nre;J}h;> fOFkiy> rpj;jd;dthry; 
Mfpa ,lq;fspy; njhlf;f fhyg; ghz;baH Filtiuf;Nfhapy;fs; fl;bdH. 

61. பாண்டிய அரசு குறித்து சைளிநாட்டுப் பயண ைரலாற்றாசிரியர்களின் 
குறிப்புகடைக்கூறுக. 
 
        1. ntdPrpag; gazp khHf;NfhNghNyh ghz;baHfspd; NeHikahd epHthfk;> 
cld;fl;il vWjy;> murHfspd; gyjhu kzKiw Fwpj;J $wpAs;shH. 
        2. fhay; Kf;fpa tzpfjskhf jpfo;e;jijAk; $wpAs;shH. 
        3. thrg; vd;ghH fhay; JiwKfj;jpy; eilngw;w Fjpiu tzpfj;ij 
Fwpg;gpl;Ls;shH. 
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