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2. மராத்தியர்கள் 

8 ஆம் வகுப்பு - பருவம் 1 - பாடம் 2 

1. மராத்தியர்கள் நன்கு அறிந்திருந்த ப ார் முறற? ககாரில்லா. 

2. சிவாஜியின் காலம் --- கி.பி.1627 – கி.பி.1680. 

3. புரந்தர் உடன் டிக்றக --- கி.பி.1665 (சிவாஜி, ஒளரங்கசபீ்பப சந்திக்க 

ஒப்புக்ககாண்ட அபமதி உடன்படிக்பக). 

4. “மறல எலி” “தக்காண புற்றுபநாய்” --- சிவாஜி (ஒளரங்கசபீ்பால் 

அபைக்கப்பட்டார்). 

5. சிவாஜி, “சத்ர தி”  ட்டத்றத சூட்டிக்ககாண்ட ஆண்டு? கி.பி. 1674. 

6. “ஆஷ்டப் ிரதான்” --- சிவாஜியின் எட்டு நபர்கபளக் ககாண்ட 

அபமச்சரபவயாகும். 

7. 1.  ஷீ்வா --- பிரதம அபமச்சர். 

2. மந்திரி --- காலமுபை அபமச்சர். 

3. சச்சிவா --- உள்துபை அபமச்சர். 

4. சுமந்த் --- கவளியுைவு அபமச்சர். 

5. பசனா தி --- இராணுவ அபமச்சர். 

6. அமத்தியா --- நிதி அபமச்சர். 

7.  ண்டிட் ராவ் --- சமயத் தபலவர். 

8. நியாயதீஷ் --- தபலபம நீதிபதி. 

8. சிவாஜியின் ப ரரசு எவ்வாறு அறைக்கப் ட்டது? “சுயராஜ்யம்”. 

9. குற்றவியல் வைக்குகறை விசாரித்த அதிகாரி? பட்டடல். 

10. ஷாகு மராத்திய ப ரரறச றகப் ற்ற மூல காரணமாக இருந்தவர் யார்? 

பீஷ்வா பாலாஜி விஸ்வநாத். 



Winmeen VAO Mission 100 2018 
 

2 www.winmeen.com | Paid Copy – Don’t Share With Anyone 
 

11. மூன்றாவது  ானி ட் ப ார் --- கி.பி. 1761 (ஆகமதுஷா அப்தாலி X 

மராத்தியர்கள்). 

12. நாதிர்ஷா  றடகயடுப்பு --- கி.பி. 1739. 

13. முதல்  ஷீ்வா --- பாலாஜி விஸ்வநாத். 

14. சிவாஜியின் காப் ாைர் யார்? தாதாஜி ககாண்டடதவ். 

3. ஐடராப்பியர்கள் வருபக 

8 ஆம் வகுப்பு - பருவம் 1 - பாடம் 3 

1. மாலுமி கென்றி --- டபார்ச்சுகீசிய இளவரசர் கென்ைி. 

2. இந்தியாவிற்கு புதிய கடல்வைி கண்டு ிடிக்கும் முயற்சியில் முதன் 

முதலில் இறங்கியவர்கள்? டபார்ச்சுகீசியர்கள். 

3. “புயல் முறன” --- ஆப்ரிக்காவின் கதன்டகாடி முபை. 

4. “புயல் முறன” என க யரிட்டவர் யார்? பார்த்தடலாமியா டயஸ். 

5. “புயல் முறன” --- நன்ைம்பிக்பக முபை. 

6. நீலநீர்க்ககாள்றக --- பிரான்சிஸ் டகா – டீ – அல்கமய்டா. 

7. “அம் ாய்னா  டுககாறல” --- கி.பி. 1623. 

8. “ஸ் ானிய ஆர்மடா” --- உலகின் மிகப்கபரிய டபார்க்கப்பல். 

9. தற்கால ‘கசன்றன’ நகறர நிறுவியவர்? பிரான்சிஸ் டட (கி.பி. 1639). 

10. ‘புனித ஜார்ஜ் பகாட்றட’ கட்டப் ட்ட ஆண்டு? கி.பி. 1640. 

4. ஆங்கில – பிரஞ்சு ஆதிக்கப் டபாட்டி 

(கர்நாடகப் டபார்கள்) 

8 ஆம் வகுப்பு - பருவம் 1 - பாடம் 4 

1. முதல் கர்நாடகப் ப ார் --- கி.பி. 1746 – 1748. 
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2. ஆய்லாப ல் உடன் டிக்றக --- கி.பி. 1748. 

3. இரண்டாவது கர்நாடகப் ப ார் --- கி.பி. 1748 – 1754. 

4. “ஆற்காடு வரீர்” என அறைக்கப் ட்டவர் யார்? ராபர்ட் கிபளவ். 

5. மூன்றாவது கர்நாடகப் ப ார் --- கி.பி. 1756 – 1763. 

6.  ாரிஸ் சமாதான உடன் டிக்றக --- கி.பி. 1763 (மூன்ைாம் கர்நாடகப் 

டபாபர முடிவுக்கு ககாண்டுவந்தது). 

7.  ிைாசிப் ப ார் --- கி.பி. 1757. 


