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[1] இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி 

தேசியம்: விரிவான ேளத்தில் தேசியமென்பது ஒருநாட்டிற்கு விசுவாசொகவும் பக்திதயாடும் இருத்ேல் எனப் 

மபாருள்மகாள்ளப்படுகிறது. அது ேனது நாட்டை ஏடனய நாடுகடளக்காட்டிலும் உயர்வான இைத்தில் 

டவத்துபார்த்து அல்லது ஏடனயநாடுகளுகளுக்குப் தபாட்டியாக ேனது நாட்டின்பண்பாடும் ெற்றும் 

விருப்பங்களின் வளர்ச்சியில் சிறப்புக் கவனம் மசலுத்தும் ஒரு தேசிய உணர்வு அல்லது ெனப்தபாக்காகும். 

ஒப்பந்ேத்மோழிலாளர்முடற: உடைப்புைன் கூடிய கடுங்காவல் ேண்ைடன தபான்ற இவ்மவாப்பந்ேக்கூலித் 

மோழிலாளர் முடறயின் கீழ் மோழிலாளர்கள் ஐந்து வருைகாலத்திற்கு ஒப்பந்ேம்மசய்யப்பட்ைனர். இறுதியில் 

அவர்கள் குடறந்ே அளவு கூலிடயப் மபற்றுக்மகாண்டு வீடு திரும்பலாம். வறுடெயில் உைன்ற பல 

விவசாயிகளும் மநசவாளர்களும் ஓரளவுப்பணம் சம்பாதிக்கும் நம்பிக்டகயுைன்மசன்றனர். ஆனால் அது 

அடிடெத்மோழிடல விைவும் தொசொக அடெந்ேது. வறுடெயில் வாடிய ஏடைத்மோழிலாளர்கடளச் 

சூழ்ச்சியின் மூலதொ அல்லது கைத்திதயா மகாண்டு வர அரசு ேனது முகவர்கடள (கங்காணிகள்) 

அனுெதித்ேது. நீண்ை கைல் பயணத்தில் மோழிலாளர்கள் மபருந்துயரங்களுக்குள்ளாயினர். பலர் 

வழியிதலதயஇறந்ேனர். 1856-57 இல் கல்கத்ோவிலிருந்து  டிரினிைாட் மசன்ற கப்பலில் பயணம் மசய்ே 

ஒப்பந்ேக் கூலித் மோழிலாளர்களின் இறப்பு விகிேம் பின்வருொறு: ஆண்களில் 12.3 விழுக்காட்டினரும், 

மபண்களில் 18.5 விழுக்காட்டினரும், 28% சிறுவர்களும், 36% சிறுமிகளும், 55% குைந்டேகளும் 

இறந்துவிட்ைனர். 

T.B.மெக்காதல  1834 முேல் 1838 வடர கவர்னர் மெனரலின் ஆதலாசடனக்குழுவில் முேல் சட்ை 

உறுப்பினராக அங்கம் வகித்ேவர். மெக்காதல இந்தியாவிற்கு வருவேற்கு முன்னோக 1823ல் 

மபாதுக்கல்விக்கான மபாதுக்குழு உருவாக்கப்பட்ைது. கல்விமோைர்பாகவும், எம்மொழியில் 

கல்விகற்பிக்கப்பை தவண்டும் என்பது குறித்தும் கிைக்கிந்தியக்கம்மபனிக்கு வழிகாட்டுவது 

இக்குழுவின்மபாறுப்பாகும். இவ்வடெப்புப்பின்னர் இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிந்ேது. 

கீழ்த்திடசக்குழுவானது கல்விபிராந்தியமொழிகளில் கற்பிக்கப்பைதவண்டும் எனும் கருத்டே 

முன்டவத்ேது. ஆங்கில ெரபுக்குழு தெடலக்கல்வியானது ஆங்கிலமொழிவழியில்  கற்பிக்கப்பைதவண்டும் 

எனும் கருத்டே முன்டவத்ேது. 

 மெக்காதல ஆங்கிலெரபுக்குழுவின் கருத்துக்கு  ஆேரவாக இருந்ோர். 1835இல் அவர்ேனது 

புகழ்மபற்ற “இந்தியக்கல்வி குறித்ே குறிப்புகள் (Minute on Indian Education)” எனும் குறிப்புகடள 

மவளியிட்ைார். இக்குறிப்புகளில் ஆங்கிலவழியில் தெற்கத்தியக்கல்வி கற்பிக்கப்படுவேற்கு 

ஆேரவாகவாதிட்ைார். ரத்ேத்திலும், நிறத்திலும்இந்தியராகவும்விருப்பத்தில், கருத்தில், ஒழுக்கமநறிகளில், 

அறிவில் ஆங்கிதலயராய் இருக்கும் ஒருெக்கள் பிரிவினடர இந்தியாவிற்குள்தள உருவாக்க அவர் 

விரும்பியதே அவர் ஆங்கில ெரபுக்குழுடவ ஆேரித்ேேன் காரணொகும். 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. காந்தியடிகள் மேன்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து எந்ே ஆண்டு இந்தியா திரும்பினார்? 

அ) 1915 
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ஆ) 1916 

இ) 1917 

ஈ) 1918 

2. இந்தியாவில் ஆங்கிலக்கல்வி எந்ே ஆண்டு அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ைது? 

அ) 1825 

ஆ) 1835 

இ) 1845 

ஈ) 1855 

3. ொறுபட்ை ஒன்டறத் தேர்வுமசய்க. 

அ) வில்லியம் தொன்ஸ் 

ஆ) சார்லஸ் வில்கின்ஸ் 

இ) ொக்ஸ் முல்லர் 

ஈ) அரவிந்த் தகாஷ் 

4. “சுயராஜ்யம் எனது பிறப்புரிடெ, அடே அடைந்தே தீருதவன்” – எனக் கூறியவர் 

அ) பாலகங்காேரதிலகர் 

ஆ) ோோபாய் மநௌதராஜி 

இ) சுபாஷ்சந்திரதபாஸ் 

ஈ) பாரதியார் 

5. பின்வருவனவற்டற மபாருத்தி சரியான விடைடயத் தேர்வுமசய்க. 

அ) பாலகங்காேர திலகர் - 1. இந்தியாவின்குரல் 

ஆ) ோோபாய் மநௌதராஜி - 2. மெட்ராஸ்  டைம்ஸ் 

இ) மெக்காதல   - 3. தகசரி 

ஈ) வில்லியம் டிக்டப  - 4. இந்தியக்கல்வி குறித்ே குறிப்புகள் 

அ) 2, 4,1, 3 

ஆ) 3, 1, 4, 2 

இ) 1, 3, 2, 4 

ஈ) 4, 2, 3, 1 

6. பின்வரும் எது ஒன்று சரியாகப் மபாருந்தியுள்ளது? 

அ) ஆங்கிலக் கல்விச் சட்ைம் - 1843 

ஆ) அடிடெ முடற ஒழிப்பு - 1859 

இ) மசன்டனவாசிகள் சங்கம் - 1852 
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ஈ) இண்டிதகா கலகம் - 1835 

7. பின்வரும் அடெப்புகள் மோைங்கப்பட்ை சரியான கால வரிடசடயத் தேர்வு மசய்க. 

i) கிைக்கிந்தியக் கைகம் 

ii) மசன்டன ெகாென சங்கம் 

iii) மசன்டன வாசிகள் சங்கம் 

iv) இந்தியச் சங்கம் 

அ) ii, i, iii, iv 

ஆ) ii, iii, i, iv 

இ) iii, iv, i, ii 

ஈ) iii, iv, ii, i 

8. இந்திய தேசிய காங்கிரடசநிறுவியவர் 

அ) சுபாஷ்சந்திரதபாஸ் 

ஆ) காந்தியடிகள் 

இ) A.O. ஹியூம் 

ஈ) பாலகங்காேர திலகர் 

9. இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் முேல் ேடலவர் 

அ) சுதரந்திரநாத் பானர்ஜி 

ஆ) பத்ருதீன் தியாப்ஜி 

இ) A.O. ஹியூம் 

ஈ) W.C. பானர்ஜி 

10. “இந்தியாவின் முதுமபரும் ெனிேர்” எனஅடைக்கப்படுபவர். 

அ) பாலகங்காேர திலகர் 

ஆ) M.K. காந்தி 

இ) ோோபாய் மநௌதராஜி 

ஈ) சுபாஷ்சந்திரதபாஸ் 

11.  “வறுடெயும் பிரிட்ைனுக்மகாவ்வாே இந்திய ஆட்சியும்” (Poverty and Un-British Rule in India) என்ற 

நூடல எழுதியவர் 

அ) பாலகங்காேர திலகர் 

ஆ) தகாபாலகிருஷ்ண தகாகதல 

இ) ோோபாய் மநௌதராஜி 

ஈ) எம்.ஜி.ரானதை 
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12. கூற்று: ஆங்கில  அரசாங்கம் ேடையற்ற வணிகக்மகாள்டகடயப் பின்பற்றியது. 

காரணம்: இங்கிலாந்தின் ேடையற்ற வணிகக்மகாள்டகயினால் இந்தியா நன்டெடயப் மபற்றது. 

அ) கூற்று சரி, ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

ஆ) கூற்று சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது 

இ) கூற்று சரி; காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று காரணம் இரண்டும் ேவறு. 

13. ஒரிசா பஞ்சம் குறித்ே பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானடவ எடவ/எது? 

கூற்று 1: 1866ஆம் ஆண்டில் ஒன்றடர மில்லியன் ெக்கள் ஒரிசாவில் பட்டினியால் இறந்ேனர். 

கூற்று 2: பஞ்சகாலத்தில் 200 மில்லியன் பவுண்ட் அரிசிடய பிரிட்ைனுக்கு ஆங்கில அரசு ஏற்றுெதி மசய்ேது. 

கூற்று 3:  ஒரிசா பஞ்சொனது ோோபாய் மநௌதராஜிடய இந்திய வறுடெ குறித்து வாழ்நாள் ஆய்டவ 

தெற்மகாள்ள தூண்டியது. 

அ) 1, 2 

ஆ) 1, 3 

இ) இவற்றுள் எதுவுமில்டல 

ஈ) இடவ அடனத்தும் 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் தேர்வு மசய்யவும். 

1. அ) 1915  2. ஆ) 1835  3. ஈ) அரவிந்த் தகாஷ்  4. அ) பாலகங்காேர திலகர்  5. ஆ) 3, 1, 4, 2  6. இ) 

மசன்டனவாசிகள் சங்கம் – 1852  7. இ) iii, iv, i, ii  8. இ) A.O. ஹியூம்  9. ஈ) W.C. பானர்ஜி  10. இ) ோோபாய் 

மநௌதராஜி  11. இ) ோோபாய் மநௌதராஜி  12. இ) கூற்று சரி; காரணம் ேவறு  13. ஈ) இடவ அடனத்தும் 

 

[2] தீவிர தேசியவாேத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் 

சுதேசி சிந்ேடனயின் பரிணாெ வளர்ச்சி 

 விடுேடலப் தபாராட்ைத்தின் தபாது சுதேசி இயக்கம் என்ற எண்ணம் முேன் முேலாக 1905 இல் ஒரு 

சில காங்கிரஸ் ேடலவர்களாலும், பின்னர் 1920 களில் ெகாத்ொ காந்தியடிகளின் ேடலடெயிலும் ஒரு 

ேத்துவொனது. 

 ‘சுதேசி’ என்பேன் மபாருள். ‘ஒருவரது மசாந்ேநாடு’ என்போகும். இத்ேத்துவத்தின் தோற்றொனது 

1872இல் பூனாவில் ெகாதேவ் தகாவிந்த்ரானதை ேனது மோைர் மசாற்மபாழிவுகளின் மூலம் 

இச்சிந்ேடனடயப் பிரபலப்படுத்தியதிலிருந்துத் மோைங்குகிறது. ரானதையின் கருத்துப்படி ஒருவரது மசாந்ே 

நாட்டில் உற்பத்தி மசய்யப்படும் மபாருட்களுக்கு அப்மபாருட்களின் பயன்பாடு குடறவான ென 

நிடறடவக்மகாடுத்ே தபாதிலும் முன்னுரிடெ வைங்கப்பைல் தவண்டும். 

 1920களில் காந்தியடிகள் இடே அடனத்து இந்தியர்களும் ோங்கள் பிறந்ேநாட்டிற்குச் மசய்ய 

தவண்டிய கைடெகதளாடு இடணந்துச் சுதேசி சிந்ேடனக்குப் புதிய மபாருடளக் மகாடுத்ோர். 
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காந்தியடிகடளப் மபாருத்ேெட்டில் சுதேசி என்பது ஒருவர் ேனது மசாந்ேநாட்டில் உற்பத்தி மசய்யப்படும் 

மபாருட்கடள ெட்டும் பயன்படுத்துவது என்பது ெட்டுெல்ல. அவர் பின்வரும் வார்த்டேகளில் சுதேசிடய 

விளக்குகிறார். சுதேசி என்பது நெக்குள்ளிக்கும் ஆன்ெபலம் அது மவகுமோடலவிலிருந்து 

கிடைப்பனவற்டற ஒதுக்கி டவத்து நெக்கு மவகு அருதகயுள்ள சுற்றுப்புறத்திலிருந்து கிடைக்கும் 

பயன்கடளயும் தசடவகடளயும் பயன்படுத்தும் வண்ணம் இங்கு உள்ளவர்களால் ேயார் மசய்யப்படும் 

மபாருட்கடள ெட்டுதெ நாம் பயன்படுத்ே தவண்டும். அப்படியான மோழில்கள் எங்கு 

தேடவப்படுகின்றனதவா அங்தக அடவகள் திறம்பைவும் முழுடெயாகவும் மசயல்பைச் தசடவ மசய்ய 

தவண்டும். 

உங்களுக்குத் மேரியுொ? 

வட்ைாரமொழியில் கல்வி, எனும் கருத்து சுதேசி இயக்கத்திற்கு மவகு முன்னதர 1902 இல் சதீஷ் சந்திர 

முகர்ஜியால் விடிமவள்ளிக்கைகம் (Dawn Society) நிறுவப்பட்ை தபாதே உருவாகிவிட்ைது. 

I. சரியான விடைடயத் தேர்வு மசய்யவும். 

1. சூரத்தில் நடைமபறவிருந்ே காங்கிரஸ் ொநாட்டிற்கு காங்கிரஸின் அடுத்ே ேடலவராக 

தேர்ந்மேடுக்கப்படுவேற்கு யாருடைய மபயர் தீவிரதேசியவாதிகளால் முன்மொழியப்பட்ைது? 

அ) அரவிந்த் தகாஷ் 

ஆ) ோோபாய் மநௌதராஜி 

இ) ஃமபதராஸ்ஷா தெத்ோ 

ஈ) லாலாலெபதி ராய் 

2. பின்வரும் கூற்றுகடளக் கான்க. 

i)  1905இல் தெற்மகாள்ளப்பட்ை வங்கப்பிரிவிடன ஆங்கிதலயரின் பிரித்ோளும் மகாள்டகக்கு மிகச் சிறந்ே 

உோரணொகும். 

ii)  1905இல் நடைமபற்ற கல்கத்ோ ொநாட்டில் சுதரந்திரநாத் பானர்ஜி பிரிட்டிஷ் மபாருட்கடளயும் 

நிறுவனங்கடளயும் புறக்கணிக்க அடைப்பு விடுத்ோர். 

iii)  1905 ஆகஸ்ட் 7இல் கல்கத்ோ நகர அரங்கில் (Town Hall) நடைமபற்ற கூட்ைத்தில் சுதேசி இயக்கம் 

குறித்ே முடறயான அறிவிப்பு வைங்கப்பட்ைது. 

தெற்கண்ை கூற்றுக்களில் எது/எடவ சரியானடவ. 

அ) (i) ெட்டும் 

ஆ) (i) ெற்றும் (iii) ெட்டும் 

இ) (i) ெற்றும் (ii) ெட்டும் 

ஈ) தெற்கண்ை அடனத்தும் 

3. பின்வருவனவற்டறப் மபாருத்தி சரியான விடைடயத்தேர்க. 

அ) இந்தியப்பத்திரிக்டகச் சட்ைம், 1910 1. சுயஆட்சி 

ஆ) விடிமவள்ளிக் கைகம்               2. சார்ந்திருக்கும் நிடலக்கு எதிரான புரட்சி 

இ) சுயராஜ்யம்    3. தேசிய அளவிலான மசயல்பாடுகடள நசுக்கியது 
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ஈ) சுதேசி     4. கல்விக்கான தேசியக் கைகம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ) 3 1 4 2 

ஆ) 1 2 3 4 

இ)  3 4 1 2 

ஈ) 1 2 4 3 

4. பின்வருவனவற்றுள் எந்ே ஒன்று சரியாகப் மபாருந்தியுள்ளது? 

அ) பங்கிம்சந்திரசாட்ைர்ஜி - ஆனந்ே ெைம் 

ஆ) G. சுப்ரெணியம்  - விடிமவள்ளிக் கைகம் 

இ) மிண்தைா பிரபு  - பல்கடலக்கைகச் சட்ைம், 1904 

ஈ) தீவிர தேசியவாே டெயம் - மசன்டன 

5. கல்கத்ோவில் அனுசிலன் சமிதிடய நிறுவியவர் 

அ) புலின் பிஹாரி ோஸ் 

ஆ) தஹெச் சந்திர கானுங்தகா 

இ) ெதிந்ேரநாத் பானர்ஜி ெற்றும் பர்ந்ேர் குொர் தகாஷ் 

ஈ) குதிரம்தபாஷ் ெற்றும் பிரஃபுல்லாசாக்கி 

6. கூற்று: 1905 அக்தைாபர்16 துக்கநாளாக அனுசரிக்கப்பட்ைது. 

காரணம்:  தெற்படி நாளில் வங்காளம் முடறப்படி இரண்டு ொகாணங்களாகப் பிரிக்கப்பட்ைது. 

அ) கூற்று ெற்றும் காரணம் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று ெற்றும் காரணம் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு. 

ஈ) கூற்று ேவறு, காரணம் சரி. 

7. கூற்று : வ.உ. சிேம்பரம் சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்டேத் மோைங்கினார். 

காரணம் : இந்தியக் கைற்கடரகளில் ஆங்கிதலயர்களின் முற்றுரிடெயிடன அவர்எ திர்த்ோர். 

அ) கூற்று ெற்றும் காரணம் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று ெற்றும் காரணம் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு. 

ஈ) கூற்று ேவறு, காரணம் சரி. 

8. சுப்ரெணிய பாரதி குறித்ே பின்வரும் எந்ே கூற்று ேவறானது? 

அ) பாரதி சுதேசமித்திரன் இேழின் துடண ஆசிரியராக இருந்ோர். 

ஆ) பாரதி திலகரின்Tenets of New Party என்ற நூடல ேமிழில் மொழி மபயர்த்ோர். 
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இ) பாரதியின் குருெணி (ஆசிரியர்) சுவாமி விதவகானந்ேராவார். 

ஈ) பாரதி மபண்களுக்கான “சக்ரவர்த்தினி” என்ற இேழின் ஆசிரியராக இருந்ோர். 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் தேர்வு மசய்யவும். 

1. ஈ) லாலா லெபதி ராய்  2. ஈ) தெற்கண்ை அடனத்தும்  3. இ) 3 4 1 2   4. அ) பங்கிம் சந்திர சாட்ைர்ஜி - 

ஆனந்ேெைம்  5. இ) ெதிந்ேரநாத் பானர்ஜி ெற்றும் பர்ந்ேர் குொர்தகாஷ்   6. அ) கூற்று ெற்றும் காரணம் சரி. 

காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது   7. அ) கூற்று ெற்றும் காரணம் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது   8. 

இ) பாரதியின் குருெணி (ஆசிரியர்) சுவாமி விதவகானந்ேராவார். 

 

[3] இந்திய விடுேடலப் தபாரில் முேல் உலகப்தபாரின் ோக்கம் 

ேன்னாட்சி: ெத்திய அல்லது பிரதேச அரசிைமிருந்து அேடனச் சார்ந்ே அரசியல் பகுதிகளுக்கு, அங்கு வாழும் 

ெக்கள் அேற்கு அரசியல் ரீதியாக விசுவாசொக இருப்பார்கள் என்ற நிபந்ேடனயுைன் வைங்கப்படும் 

ேன்னாட்சி அதிகாரத்டேக் குறிக்கிறது. பைங்கால தராொனிய அரசிலும், நவீன ஆங்கிதலய அரசிலும் இது 

மபாதுப்படையான அம்சொக இருந்ேது. 1880களில் அயர்லாந்தில் ேன்னாட்சி இயக்கம் முடுக்கம் மபற்றடே 

அடுத்து அயர்லாந்து அரசு சட்ைத்தின் (1920) கீழ் வை அயர்லாந்து ஆறு நாடுகளிலும் பிறகு மேற்கிலும் 

ஆங்கிதலா-அயர்லாந்து ஒப்பந்ேத்தின் (1921) கீழ் எஞ்சிய 26 நாடுகளிலும் ேன்னாட்சி அடெயப்மபற்றது. 

பிரிட்டிஷ் அரசின் கீழ் இந்தியா ேன்னாட்சி மபறுவது அல்லது கனைா, ஆஸ்திதரலியா ஆகியவற்றின் 

வழியில் ேன்னாட்சிப் பகுதித் (மைாமினியன்) ேகுதிடயப் மபறுவது ஆகியவற்றுக்காகப் பிரிட்டிஷ் 

நாைாளுென்ற உறுப்பினர்களின் ஆேரடவக் தகாருவேற்காக இந்திய காென்மவல்த் லீக் என்று 

ேன்னாட்சி இயக்கம் மபயர் ொற்றம் மசய்யப்பட்ைது. பின்னர் 1929ல் இந்திய லீக் என்று வி.தக.கிருஷ்ண 

தெனன் ொற்றம் மசய்ோர். 

தசாஹன் சிங் பக்னாடவத் ேடலவராகக் மகாண்டு பசிபிக் பிரதேச இந்துஸ்ோன் அடெப்டப 

சான்பிரான்சிஸ்தகாவில் வசித்து வந்ே லாலாஹர்ேயாள் 1913இல் நிறுவினார். இந்ே அடெப்பு கோர் கட்சி 

என்று அடைக்கப்பட்ைது. (உருது மொழியில் கோர் என்றால் கிளர்ச்சி என்று மபாருள்). அமெரிக்கா ெற்றும் 

கனைாவில் குடிதயறிய சீக்கியர்கதள மபரும்பாலும் இந்ேக் கட்சியில் இைம் மபற்றிருந்ேனர். ‘கோர்’ என்ற 

பத்திரிடகடயயும் இக்கட்சி மவளியிட்ைது. 1913 நவம்பர் முேல் தேதி சான்பிரான்சிஸ்தகாவில் இது 

பதிப்பிக்கப்பட்டு மவளியானது. பின்னர் உருது, பஞ்சாபி, இந்தி ெற்றும் இேர மொழிகளிலும் அதுமவ 

ளியானது. 

 இந்திய சுேந்திரப் தபாராட்ைத்தில் கோர் இயக்கம் மிக முக்கிய அத்தியாயொகும். தகாெகைெரு 

(Comagatamaru) என்று மபயரிைப்பட்ை கப்பல் இந்தியாவில் இருந்து குடிதயறியவர்களுைன் கனைாவில் 

இருந்து திரும்பியது. இந்தியா திரும்பியவுைன் பிரிட்டிஷ் தபாலிசாருைன் ஏற்பட்ை தொேலில் அந்ேக்கப்பலில் 

இருந்ே பல பயணிகள் மகால்லப்பட்ைனர் அல்லது டகது மசய்யப்பட்ைனர். இந்ே நிகழ்வு இந்திய தேசிய 

இயக்கத்திற்கு ஆைொன வடுடவ ஏற்படுத்தியது. 

மேன்னாப்பிரிக்காவில் ஆற்றிய ெனிோபிொனப் பணிகளுக்காக காந்தியடிகளுக்கு மகய்சர்-இ-ஹிந்த் 

ேங்கப் பேக்கம் வைங்கி சிறப்பிக்கப்பட்ைது. 1906இல் ஆம்புலன்ஸ் படையில் இந்திய ஆர்வலர்களின் ஒரு 

அதிகாரியாகச் மசயல்பட்ை அவரது தசடவகடளப் பாராட்டி ெுலு தபார் மவள்ளிப்பேக்கம் காந்தியடிகளுக்கு 

வைங்கப்பட்ைது. 1899 – 1900களில் தபாயர் தபாரின் தபாது தூக்குபடுக்டக (Stretcher) மகாண்டு 
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மசல்தவார் படையில் இந்திய ஆர்வலர்களின் துடணக் கண்காணிப்பாளராக தசடவ புரிந்ேடெக்காக 

தபாயர் தபார் மவள்ளிப் பேக்கம் அவருக்கு வைங்கப்பட்ைது. கிலாபத் இயக்கத்தின் மோைர்பில் 

ஒத்துடையாடெ இயக்கத்டேக் காந்தியடிகள் மோைங்கிய தபாது, அடனத்துப் பேக்கங்கடளயும் திரும்ப 

ஒப்படைத்ே அவர் இவ்வாறு மேரிவித்ோர். “கைந்ே ஒரு ொே காலொக நைந்ே நிகழ்வுகடளப் பார்க்கும் தபாது 

கிலாபத் இயக்க விஷயத்தில் ஏகாதிபத்திய அரசு தநர்டெயற்ற, நியாயெற்ற வடகயிலும் ெற்றும் கிரிமினல் 

தபாலவும் நைந்து மகாண்ைதுைன், ேங்கள் தநர்டெயற்றத் ேன்டெடயப் பாதுகாக்கத் ேவறுக்கு தெல் ேவறு 

மசய்ேன. இத்ேடகய அரசு மீோன ெதிப்டபதயா அல்லது அன்டபதயா என்னால் இருப்பு டவக்க 

இயலவில்டல. 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. மேன்னிந்தியாவில் ேன்னாட்சி இயக்கம் யாரால் துவக்கப்பட்ைது? 

அ) சி.ஆர்.ோஸ் 

ஆ) அன்னி மபசண்ட் 

இ) பி.பி.வாடியா 

ஈ) எச்.எஸ். ஆல்காட் 

2. பின்வருவனவற்றுள் அன்னிமபசண்ட் பற்றிய சரியான கூற்று எது? 

1. கர்னல் எச்.எஸ். ஆல்காட்டிற்குப் பிறகு பிரம்ெஞான சடபயின் உலகளாவிய ேடலவராக அன்னிமபசண்ட் 

தேர்ந்மேடுக்கப்பட்ைார். 

2. 1914 இல் அவர் காென் வீல் என்ற வாராந்திரிடய மோைங்கினார். 

3. 1915ஆம் ஆண்டு “How India wrought for Freedom” என்ற ேடலப்பிலான புத்ேகத்டேப் பதிப்பித்ோர். 

அ) 1 ெற்றும் 2 

ஆ) 2 ெற்றும் 3 

இ) 1 ெற்றும் 3 

ஈ) 1, 2 ெற்றும் 3 

3. கூற்று: ஜின்னாடவ “இந்து-முஸ்லீம் ஒற்றுடெயின் தூேர்” என்று சதராஜினி அம்டெயார் அடைத்ோர். 

காரணம்: லக்தனா ஒப்பந்ேத்தின் ேடலடெச் சிற்பி ஜின்னா ஆவார். 

அ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றிற்கான விளக்கெல்ல. 

ஆ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றிற்கான விளக்கம். 

இ) கூற்று ேவறு, காரணம் சரி. 

ஈ) கூற்று ெற்றும் காரணம் இரண்டும் ேவறு. 

4. பனாரஸ் இந்துப் பல்கடலக்கைகம் யாரால் நிறுவப்பட்ைது? 

அ) ெகாத்ொ காந்தியடிகள் 

ஆ) ெேன் தொகன் ொளவியா 

இ) திலகர் 
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ஈ) பி.பி. வாடியா 

5. 1916ஆம் ஆண்டு லக்தனா ொநாட்டின் முக்கியத்துவம் 

அ) முஸ்லீம் லீக் எழுச்சி. 

ஆ) காங்கிரஸ் ெற்றும் முஸ்லீம் லீக் ேற்காலிக இடணப்பு. 

இ) முஸ்லீம் லீக்கின் ேனித் மோகுதி தகாரிக்டகடய காங்கிரஸ் ஏற்றுக் மகாண்ைது. 

ஈ) காங்கிரஸ் ெற்றும் முஸ்லீம் லீக்கின் கூட்ைெர்வில் ஜின்னாவின் எதிர்ெடறதபாக்கு. 

6. பின்வருவனவற்டறக் கீதை மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகள் உேவியுைன் மபாருத்துக. 

அ) கோர் கட்சி    - i) 1916 

ஆ) நியூ இந்தியா   - ii) 1913 

இ) ேன்னாட்சி இயக்கம்  - iii) 1909 

ஈ) மிண்தைா-ொர்லி சீர்திருத்ேம் - iv) 1915 

அ) ii, iv, i, iii 

ஆ) iv, i, ii, iii 

இ) i, iv, iii, ii 

ஈ) ii, iii, iv, i 

7. “Indian Unrest” என்ற புத்ேகத்தின் ஆசிரியர் 

அ) லாலா லெபதி ராய் 

ஆ) தவலண்டைன் சிதரால் 

இ) திலகர் 

ஈ) அன்னி மபசண்ட் 

8. கோர் கட்சி யாரால் நிறுவப்பட்ைது? 

அ) லாலா லெபதி ராய் 

ஆ) ஏ.சி. ெெும்ோர் 

இ) லாலா ஹர்ேயால் 

ஈ) சங்கர் லால் பாங்கர் 

9. அகில இந்திய மோழிற்சங்க காங்கிரஸின் முேல்ேடலவர் யார்? 

அ) பி.பி. வாடியா 

ஆ) ெவஹர்லால் தநரு 

இ) லாலா லெபதி ராய் 

ஈ) சி.ஆர். ோஸ் 

விடைகள் 
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I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. ஆ) அன்னிமபசண்ட்  2. ஈ) 1, 2 ெற்றும் 3  3. ஆ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றிற்கான விளக்கம்  4. ஆ) ெேன் 

தொகன் ொளவியா 5. இ)முஸ்லீம் லீக்கின் ேனித்மோகுதி தகாரிக்டகடய காங்கிரஸ் ஏற்றுக் மகாண்ைது.  

6. அ)  ii, iv, i, iii  7. ஆ) தவலண்டைன் சிதரால்  8. இ) லாலா ஹர்ேயால்  9. இ) லாலா லெபதி ராய் 

 

[4] காந்தியடிகள் தேசியத் ேடலவராக உருமவடுத்து ெக்கடள ஒன்றிடணத்ேல் 

பல்தவறு சாதி, பிரதேசங்கள், ெேங்கள் ஆகியவற்டறச் தசர்ந்ே இந்தியர்களுக்கு நலப்பணிகளில் பயிற்சி 

வைங்க இந்திய பணியாளர் சங்கத்டே தகாபால கிருஷ்ண தகாகதல 1905 இல் நிறுவினார். பின் ேங்கிய, 

ஊரக ெற்றும் பைங்குடியின ெக்களின் தெம்பாட்டுக்காகத் ேன்டன அர்ப்பணித்துக் மகாண்ை நாட்டின் 

முேலாவது ெேச்சார்பற்ற அடெப்பு இதுவாகும். நிவாரணப்பணி, கல்வியறிவூட்ைல் ெற்றும் இேர 

சமூகக்கைடெகளில் உறுப்பினர்கள் ேங்கடள ஈடுபடுத்திக் மகாண்ைனர். ஐந்ோண்டு காலத்துக்கு பயிர்சி 

மபற தவண்டிய உறுப்பினர்கள் குடறவான சம்பளத்துக்குப் பணியாற்ற ஒப்புக்மகாள்ள தவண்டும். இந்ே 

அடெப்புக்குத் ேடலடெயகம் ெகாராஷ்டிராவின் பூனாவிலும், மசன்டன (ெேராஸ்), மும்டப (பம்பாய்), 

அலகாபாத் ெற்றும் நாக்பூரில் முக்கிய கிடளகளும் இருந்ேன. 

ொலியன் வாலாபாக் படுமகாடலக்குப் பிறகு இரவீந்திரநாத்ோகூர் ேனது அரசப்பட்ைத்டே உைனடியாகத் 

துறந்ோர். 1919 ஆம் ஆண்டு தெ ொேம் 31ஆம் தேதி அரசப் பிரதிநிதிக்கு (டவசிராய்) அனுப்பிய எதிர்ப்புக் 

கடிேத்தில் ோகூர் இவ்வாறு எழுதினார். “இணக்கெற்ற சூைல் நிலவும் தவடளயில் அவொனத்தின் 

சின்னொக இந்ே ெதிப்புக்குரிய பட்ைம் திகழ்கிறது. ெனிேர்களாகக் கூைக் கருே முடியாே நிடலயில் 

ெதிப்பிைந்து தபான எனது நாட்டு ெக்களுக்கு ஆேரவாக எனது நான் தெற்மகாள்ளும் மசயலாக, எனக்கு 

வைங்கப்பை அடனத்து சிறப்புப் பட்ைங்கடளயும் திரும்ப ஒப்படைக்கிதறன்”. 

கால்சா ஆேரவற்தறார் காப்பகத்தில் வளர்க்க்கப்பட்ை சீக்கியபதின் பருவ இடளஞரான உேம்சிங் 

இந்ேநிகழ்டவ ேனது கண்களால் கண்ைார். ொலியன் வாலாபாக் படுமகாடலகளுக்குப் பழிதீர்க்கும் 

விேொக 1940 ொர்ச் 30 இல் லண்ைனின் காக்ஸ்ைன் அரங்கில் டெக்தகல் ஓ டையடர உேம்சிங் 

படுமகாடல மசய்ோர். லண்ைனின் மபண்தைான்வில்தல சிடறயில் உேம்சிங் தூக்கிலிைப்பட்ைார். 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. காந்தியடிகளின் அரசியல் குரு யார்? 

அ) திலகர் 

ஆ) தகாகதல 

இ) W.C. பானர்ஜி 

ஈ) M.G.ரானதை 

2. மேன்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து திரும்பிய காந்தியடிகள் ேனது மவற்றிகரொன முேலாவது சத்தியாகிரகப் 

தபாராட்ைத்டேத் மோைங்கிய இைம் 

அ) தகோ 

ஆ) ேண்டி 

இ) சம்பரான் 
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ஈ) பர்தோலி 

3. டசென் கமிஷன் காங்கிரஸால் ஏன் புறக்கணிக்கப்பட்ைது? 

அ) டசென்குழு அறிக்டகயில் இந்தியாவிற்கு மைாமினியன் அந்ேஸ்து வைங்குவது குறித்ே பரிந்துடர 

இல்டல. 

ஆ) சிறுபான்டெயினருக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கவில்டல. 

இ) அக்குழுவில் இந்தியர்கள் இைம் மபறவில்டல. 

ஈ) அது முழுச் சுேந்திரத்திற்கான வாக்குறுதிடயக் மகாண்டிருக்கவில்டல. 

4. இந்தியாவின் மூவர்ணக்மகாடி எப்தபாது ஏற்றப்பட்ைது? 

அ) டிசம்பர் 31, 1929 

ஆ) ொர்ச் 12, 1930 

இ) ெனவரி 26, 1930 

ஈ) ெனவரி 26, 1931 

5. 1923இல் தொதிலால் தநரு ெற்றும் சி.ஆர். ோஸ் –ஆல் தோற்றுவிக்கப்பட்ை கட்சியின் மபயர் என்ன? 

அ) சுயராஜ்ய கட்சி 

ஆ) கோர் கட்சி 

இ) சுேந்திர கட்சி 

ஈ) கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 

6. பின்வருவனவற்டறப் மபாருத்தி சரியான விடைடயத் தேர்வு மசய்க. 

அ) நாெசூத்ரா இயக்கம் 1. வை தெற்கு இந்தியா 

ஆ) ஆதிேர்ெ இயக்கம் 2. மேன்னிந்தியா 

இ) சத்யதசாேக் இயக்கம் 3. கிைக்கிந்தியா 

ஈ) திராவிை இயக்கம்  4. தெற்கு இந்தியா 

 அ ஆ இ ஈ 

அ) 3 1 4 2 

ஆ) 2 1 4 3 

இ) 1 2 3 4 

ஈ) 3 4 1 2 

7. ஒத்துடையாடெ இயக்கத்தின் பல்தவறு நிடலகடளக் கால வரிடசப்படுத்துக. 

1) அமிர்ேசரஸ்நகரில் பிரிட்டிஷ் படையால் ஆயுேம் ஏந்ோே ெக்கள் மீது மகாடிய ோக்குேல் நைத்ேப்பட்ைது. 

2) நீதிென்ற விசாரடண இன்றி எவடரயும் சிடறயில் அடைக்க மரௌலட் சட்ைம் மகாண்டுவரப்பட்ைது. 
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3) மசௌரி மசௌராவன் முடறச் சம்பவம் காந்தியடிகள் ஒத்துடையாடெ இயக்கத்டே விலக்கிக் மகாள்ளவ 

ழிவகுத்ேது. 

4) கல்கத்ோவில் நடைமபற்ற சிறப்புக் கூட்ைத்தில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துைன் ஒத்துடையாடெ என்ற 

காந்தியடிகளின் முன்மொழிடவ ஏற்றுக் மகாண்ைது. 

அ) 2, 1, 4, 3  

ஆ) 1, 3, 2, 4 

இ) 2, 4, 1, 3 

8. பின்வரும் எந்ே ஒன்று சரியாகப் மபாருந்ேவில்டல? 

அ) பஞ்சாப் துடண ஆளுநர் 1. மரஜினால்டு டையர் 

ஆ) ேலித்-பகுென் இயக்கம் 2. ைாக்ைர். அம்தபத்கர் 

இ) சுயெரியாடே இயக்கம் 3. ஈ.மவ.ரா. மபரியார் 

ஈ) சத்தியாகிரக சடப  4. மரௌலட் சட்ைம் 

9. பின்வரும் நிகழ்வுகடளச் சரியான காலவரிடசப்படி அடெத்து மகாடுக்கப்பட்டுள்ள விடைகளிலிருந்து 

சரியானடேத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

i) தகோ சத்தியாகிரகம் 

ii) சம்பரான் இயக்கம் 

iii) பிராெணரல்லாோர் இயக்கம் 

iv) தவோரண்யம் உப்புச் சத்தியாகிரகம் 

அ) ii, iii, i, iv 

ஆ) iii, ii, i, iv 

இ) ii, i, iv, iii 

ஈ) ii, i, iii, iv 

10. பின்வருவனவற்றுள் எது/எடவ சரியானடவ அல்ல. 

i) காந்தியடிகள் அகெோபாத்தில் சபர்ெதி ஆசிரெத்டே நிறுவினார். 

ii) வல்லபாய் பதைல் ஒரு வைக்கறிஞர். 

iii) டசென் குழுவிடன முஸ்லீம் லீக் வரதவற்றது. 

iv) இரண்ைாவது வட்ைதெடெ ொநாட்டில் காந்தியடிகள் கலந்துமகாண்ைார். 

அ) i 

ஆ) I ெற்றும் iv 

இ) ii ெற்றும் iii 

ஈ) iii ெட்டும் 
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11. ஒத்துடையாடெ இயக்கம் உள்ளைக்கியடவ. 

அ) பள்ளி ெற்றும் கல்லூரிகடளப் புறக்கணித்ேல். 

ஆ) அரசு வைங்கிய பட்ைங்கடளத் திருப்பியளித்ேல். 

இ) உண்ணா விரேங்கள் கடைப்பிடிப்படே எதிர்த்ேல் 

ஈ) அரசுக்கு எதிரான சதி தவடலகளில் ஈடுபடுேல். 

அ) அ ெற்றும் ஆ 

ஆ) ஆ ெற்றும் இ 

இ) அ ெற்றும் ஈ 

ஈ) இ ெற்றும் ஈ 

12. கூற்று: பி.ஆர்.அம்தபத்கர் ெஹத் சத்தியா கிரகத்டேத் மோைங்கினார். 

காரணம்: அவர் இந்துக்கள் ெற்றும் முஸ்லீம்கடள ஒருங்கிடணக்க முயன்றார். 

அ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று சரி ,காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு, காரணம் சரி 

13. கூற்று: 1919 இல் இந்தியக் கவுன்சில் சட்ைம் ெற்றும் மரௌலட் சட்ைம் நிடறதவற்றப்பட்ைது. 

காரணம்: இது மிேவாே தேசியவாதிகடள அரவடணத்து தீவிர தேசியவாதிகடளத் ேனிடெப்படுத்தும் 

பிரிட்டிஷாரின் மகாள்டகயின் ஒரு பகுதியாகும்.   

அ) கூற்று ெற்றும் காரணம் சரி, காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று ெற்றும் காரணம் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி. காரணம் ேவறு. 

ஈ) கூற்று ேவறு, காரணம் சரி. 

14. கீதை குறிப்பிைப்பட்டுள்ள ேடலவர்களில் சுயராஜ்யகட்சியுைன் மோைர்பில்லாே ேடலவர் யார்? 

அ) இராொஜி 

ஆ) சித்ேரஞ்சன் ோஸ் 

இ) தொதிலால் தநரு 

ஈ) சத்யமூர்த்தி 

15. காந்தியடிகளின் ேண்டியாத்திடர பயணம் மசன்றடைந்ே ஆண்டு 

அ) ஏப்ரல் 6, 1930 

ஆ) ொர்ச் 6, 1930 

இ) ஏப்ரல் 4, 1939 
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ஈ) ொர்ச் 4, 1930 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. ஆ) தகாகதல 2. இ) சம்பரான் 3. இ) அக்குழுவில் இந்தியர்கள் இைம் மபறவில்டல. 4. அ) டிசம்பர் 31, 1929 

5. அ) சுயராஜ்யகட்சி 6. அ)3 1  4  2   7. அ) 2, 1, 4, 3  8. அ) பஞ்சாப் துடண ஆளுநர் 1. மரஜினால்டு 

டையர்  9. ஈ) ii, i, iii, iv  10. ஈ) iii ெட்டும் 11. அ) அ ெற்றும் ஆ  12. இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு  13. அ) கூற்று 

ெற்றும் காரணம் சரி, காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 14. அ) இராொஜி 15. அ) ஏப்ரல் 6, 1930 

 

[5] ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான தபாராட்ைங்களில் புரட்சிகர தேசியவாேத்தின் காலம் 

கான்பூர் சதி வைக்கில் ஆரம்பத்தில் 13 தபர் மீது குற்றம் சுெத்ேப்பட்ைது. 1) எம்.என்.ராய் 2) முசாபர்அகெது 3) 

சவுகத்உஸ்ொனி 4) குலாம்ஹுடசன் 5) எஸ்.ஏ.ைாங்தக 6) எம்.சிங்காரதவலர் 7) ஆர்.எல்.சர்ொ 8) 

நளினிகுப்ோ 9) ஷமுத்தின்ஹாசன் 10) எம்.ஆர்.எஸ். தவலாயுேன் 11) ைாக்ைர்ெணிலால் 12) சம்பூர்ணநந்ோ 

13) சத்யபக்ோ. 8 தபர் மீதே குற்றப் பத்திரிடக ோக்கல் மசய்யப்பட்ைது: எம்.என்.ராய், முசாபர்அகெது, 

எஸ்.ஏ.ைாங்தக, நளினிகுப்ோ, குலாம் ஹுடசன், சிங்காரதவலர், சவுகத்உஸ்ொனி, ஆர்.எல். சர்ொ. குலாம் 

ஹுடசன்அரசுத் ேரப்புச் சாட்சியாக(அப்ரூவர்) ொறிவிட்ைோல் அவர் விடுவிக்கப்பட்ைார். எம்.என்.ராய், 

ஆர்.எல்.சர்ொ ஆகிதயார் முடறதய மெர்ெனியிலும் பாண்டிச்தசரியிலும் (ஒருபிமரஞ்சுப்பிரதேசம்) 

இருப்போல் தநரில் வரவடைக்காெல் குற்றப்பத்திரிடககள் அனுப்பி டவக்கப்பட்ைன. சிங்காரதவலர் 

தொசொன உைல்நிடல காரணொகப் பிடணயில் விடுவிக்கப்பட்ைார். கடைசியாக, அந்ே பட்டியலில் 

நால்வர் ெட்டுதெ எஞ்சி யிருந்ேனர். 

எம்.சிங்காரதவலர் (18 பிப்ரவரி 1860 – 11 பிப்ரவரி 1946) ெேராசில் பிறந்ோர். இவர் இளடெக்காலத்தில் 

புத்ேெேத்டேத் ேழுவியவர். பிறகு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத் ேடலவர்கள் பலடரப் தபான்று இவரும் 

ஆரம்பத்தில் இந்திய தேசிய காங்கிரசில் இடணந்து மசயல்பட்ைவர். எனினும் சில காலத்திற்குப் பிறகு அவர் 

புரட்சிகர தேசியவாேப் பாடேடயத் தேர்ந்மேடுத்ோர். திரு.வி,கல்யாணசுந்ேரத்துைன் இடணந்து 

மேன்னிந்தியாவில் பல மோழிற்சங்கங்கடள இவர் தோற்றுவித்ோர். 1923ஆம் ஆண்டு  தெ ொேம் முேல் 

நாள் முேன் முடறயாக நாட்டில் தெ தினத்டேக் மகாண்ைாடினார். 1928ஆம் ஆண்டு மேன்னிந்திய 

ரயில்தவ தவடலநிறுத்ேத்டே (மபான்ெடல, திருச்சிராப்பள்ளி) ஏற்பாடு மசய்ேதில் இவர் முக்கியப் பங்கு 

வகித்ோர். அேற்காகத் ேண்ைடன மபற்றார். 

ஹிந்துஸ்ோன் தசாசலிஸ்ட் ரிபப்ளிகன் அதசாசிதயஷன் என்பது ஹிந்துஸ்ோன் ரிபப்ளிகன் 

அதசாசிதயஷனின் புதுப்பிக்கப்பட்ை ஓர் அத்தியாயதெஆகும். முேலாளித்துவ, ஏகாதிபத்திய அரடசத் தூக்கி 

எறிந்து புரட்சி ஒன்றின் மூலொக ஒரு தசாசலிசச் சமூகத்டே நிடலநாட்டுவதே அேன் குறிக்தகாளாகும். 

ஹிந்துஸ்ோன் தசாசலிஸ்ட் ரிபப்ளிகன் அதசாசிதயஸன் லாகூரில் சாண்ைர்ஸிடனக் மகான்றது தபான்ற 

பல நைவடிக்டககளில் ேன்டன ஈடுபடுத்திக் மகாண்ைது. 1928 டிசம்பர் ொேத்தில் லெபதிராய் மீது 

மகாடுந்ோக்குேல் நைத்தியேற்கும் அேடனத் மோைர்ந்ே ராயின் ெரணத்திற்கும் மபாறுப்பான லாகூர் 

காவல்துடறக்கண்காணிப்பாளர் தெம்ஸ் ஏ .ஸ்காட்டுக்குப் பதில் ேவறுேலாக சாண்ைர்ஸ்பலியானார். 1929, 

டிசம்பரில் இர்வின்பிரபு  (1926 – 1931 ஆம் ஆண்டுகளில் கவர்னர் மெனரலாகவும் டவஸ்ராயாகவும் 

இருந்ேவர்) பயணம் மசய்து மகாண்டிருந்ே ரயிடலக் மகாளுத்தும் முயற்சியிலும் அவர்கள் ஈடுபட்ைனர். 

1930ஆம் ஆண்டில் பஞ்சாபிலும் உத்ேரப்பிரதேசத்திலும் இது தபான்ற எண்ணற்ற நைவடிக்டககள் 

தெற்மகாள்ளப்பட்ைன. 
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தெ.என்.ைாைா எனப் பிரபலொய் அறியப்பட்ை ொம்மஹட்ஜி நுஸர் வஞ்சி ைாைா(1839 – 1904), பதராைாவில் 

உள்ள நவ்சாரி என்ற இைத்தில் ஒரு பார்சி (மொராஷ்ட்ரியன்) வணிகக் குடும்பத்திலிருந்து வந்ேவர். 

இந்தியாவின் முேல் மவற்றிகரொன மோழிலதிபர் இவர் என்போல், இந்திய நவீனத் மோழிலகங்களின் 

ேந்டே என அடைக்கப்படுகிறார். ேனது ேந்டேயின் வியாபாரத்திற்கு உேவும் மபாருட்டு, அவர் உலகம் 

முழுவதிலும் பயணம் தெற்மகாண்ைார். தெலும் அவருடைய அனுபவம் எதிர்கால முயற்சிகளுக்கு இது 

உேவியது. 1868இல் நிறுவப்பட்ை அவருடைய வர்த்ேக நிறுவனம் ைாைாகுழுெம் என்றானது ஒரு 

தேசியவாதியாய் குர்லா, பல்பாயில் உருவாக்கிய ேனது நிறுவனம் ஒன்றிற்கு “சுதேசி” எனப்  மபயரிட்ைார். 

அவரது ெகன்களான தோரப்ஜி ைாைா ெற்றும் ரத்ேன்ஜி ைாைா ஆகிதயார் அவரது கனவுகடள நனவாக்கி 

வந்ேனர். தோரப்ஜி ைாைா அவரது ேந்டேயின் நீண்ை காலக்கனவான இரும்பு ெற்றும் எஃகு நிறுவனத்டே 

1907ஆம் ஆண்டில் நிறுவினார். இேற்காக அவர் இரண்டு ஆண்டுகள் அமெரிக்காவில் உள்ள அமெரிக்கன் 

இரும்புத் மோழிலகங்களில் உத்தவகத்துைன் நுணுக்கங்கடளக் கற்றுத் தேர்ந்ோர். ஒரு நீர் மின்சக்தி 

நிறுவனத்டே அடெப்பேற்கான அவரது ெற்மறாரு கனவு அவரது வாழ்நாளுக்குள் 

நிடறதவறவில்டலமயனினும் 1910இல் மிகப் மபருெளவில் ைாைா நீர்மின்சக்தி நிறுவனம் உேயொனது. 

மோடலதநாக்குப் பார்டவயுைன் இந்திய அறிவியல் கைகம் ஒன்டற மபங்களூரில் ைாைா குழுெம் 

நிறுவியுள்ளது. 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எந்ே ஆண்டு மோைங்கப்பட்ைது? 

அ) 1920 

ஆ) 1925 

இ) 1930 

ஈ) 1935 

2. கல்பனாேத் எேனுைன் மோைர்புடையவர்? 

அ) ஹிந்துஸ்ோன் தசாசலிஸ்ட் ரிபப்ளிகன் அதசாசிதயஷன் 

ஆ) வங்காள சடப 

இ) இந்தியக் குடியரசு இராணுவம் 

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்டல 

3. பின்வருவனவற்டறப் மபாருத்துக. 

அ) கான்பூர் சதிவைக்கு    1. அடிப்படை உரிடெகள் 

ஆ) மீரட் சதி வைக்கு     2. சூரியா மசன் 

இ) சிட்ைகாங் ஆயுேக்கிைங்கு மகாள்டல  3. 1929 

ஈ) இந்திய தேசிய காங்கிரசின் கராச்சி ொநாடு 4. 1924 

அ) 1, 2, 3, 4 

ஆ) 2, 3, 4, 1 

இ) 3, 4, 1, 2 
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ஈ) 4, 3, 2, 1 

4. கீழ்க்காண்பவர்களில் 64 நாட்கள் உண்ணாவிரேத்திற்குப் பிறகு சிடறயில் உயிரிைந்ேவர் யார்? 

அ) புலின்ோஸ் 

ஆ) சச்சின்சன்யால் 

இ) ெதீந்திர நாத் ோஸ் 

ஈ) பிரித்திவதேோர் 

5. பின்வரும் கூற்றுகளில் மபாருளாோரப் மபரும்ெந்ேம் குறித்துச் சரியானடவ. 

i) இது வைஅமெரிக்காவில் ஏற்பட்ைது. 

ii) வால்மேருவில் ஏற்பட்ை வீழ்ச்சியானது மபரும்ெந்ேத்டே விடரவுபடுத்தியது. 

iii) மபரும்ெந்ேம் வசதிபடைத்ேவர்கடள ெட்டுதெ பாதித்ேது. 

iv) விடலவீழ்ச்சி அடைந்ேோல் மபரும்ெந்ேத்தின் தபாதுசிறப்பான வாழ்க்டக முடறடய மோழிலாளர்கள் 

அனுபவித்ேனர். 

அ) I ெற்றும் ii 

ஆ) i, ii ெற்றும் iii 

இ) I ெற்றும் iv 

ஈ) i, iii ெற்றும் iv 

6. முேலாவது பருத்தித்மோழிற்சாடல பம்பாயில் மோைங்கப்பட்ை ஆண்டு 

அ) 1852 

ஆ) 1854 

இ) 1861 

ஈ) 1865 

7. மகாடுக்கப்பட்ை குறிப்புகடள மகாண்டு சரியான கூற்டறத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

i) “Chittagong Armoury Raiders Reminiscences” எனும் நூல் கல்பனாேத் என்பவரால் எழுேப்பட்ைது. 

ii) கல்பனாேத் ோய்நாட்டின் விடுேடலக்காக ஆயுேம் ோங்கி தபாராடினார். 

iii) கல்பனாேத் தபரரசருக்கு எதிராகப்தபார் மோடுத்ோர் எனக் குற்றஞ்சாட்ைப்பட்ைார். 

அ) I ெட்டும் 

ஆ) I ெற்றும் ii 

இ) ii ெற்றும் iii 

ஈ) அடனத்தும் 

8. முேலாவது பயணிகள் இரயில் 1853இல் எந்ே இைங்களுக்கு இடைதய ஓடியது? 

அ) ெேராஸ்  - அரக்தகாணம் 
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ஆ) பம்பாய்  - பூனா 

இ) பம்பாய்  - ோதன  

ஈ) மகால்கத்ோ - ஹுக்ளி 

9. கல்கத்ோவில் முேலாவது சணல் ஆடல மோைங்கப்பட்ை ஆண்டு ____ 

அ) 1855 

ஆ) 1866 

இ) 1877 

ஈ) 1888 

10. பின்வருதவாரில் கான்பூர் சதி வைக்கில் டகது மசய்யப்பட்ைவர்யார்? 

அ) எம்.என்.ராய் 

ஆ) பகத்சிங் 

இ) எஸ்.ஏ.ைாங்தக 

ஈ) ராம் பிரசாத் பிஸ்மில் 

11. கான்பூர் சதி வைக்குக் குறித்ே பின்வரும் எந்ேகூற்றுகள்சரியானடவ? 

i) சணல் ெற்றும் பருத்தி மோழிற்சாடலகளில் மோழிற்சங்கங்கள்தோன்றின. 

ii) இவ்வைக்கில் கம்யூனிஸ்ட்களும் மோழிற்சங்கவாதிகளும் குற்றஞ்சாட்ைப்பட்ைனர். 

iii) இவ்வைக்குநீதிபதி H.E. தஹாம்ஸ்எ ன்பவரின் முன்பாக விசாரடணக் குவந்ேது. 

iv) விசாரடண ெற்றும் சிடறத்ேண்ைடனயானது இந்தியாவில் காங்கிரஸ் நைவடிக்டககளில் 

விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்தியது. 

அ) i, ii ெற்றும் iii 

ஆ) i, iii ெற்றும் iv 

இ) ii, iii ெற்றும் iv 

ஈ) i, ii ெற்றும் iv 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. ஆ) 1925  2. இ) இந்தியக் குடியரசு இராணுவம்  3. ஈ) 4, 3, 2, 1  4. இ) ெதீந்திரநாத்ோஸ்  5. அ) I ெற்றும் 

ii   6. ஆ) 1854  7. ஈ) அடனத்தும்  8. இ) பம்பாய்- ோதன   9. அ) 1855  10. இ) எஸ்.ஏ.ைாங்தக  11. அ)  i, ii 

ெற்றும் iii 
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[6] தேசியவாே அரசியலில் வகுப்புவாேம் 

“இந்து-முஸ்லிம் வகுப்பு வாேம், நடுத்ேர வகுப்புகளுக்கிடைதய நைந்ே தொேல்களின் விடளதவ ஆகும். 

ெனசாட்சியுள்ள இந்து ெற்றும் முஸ்லிம் மபாதுெக்கள் இத்ேடகய வகுப்புவாேத்திலிருந்து முற்றிலும் 

விலகிதய இருந்ேனர்”. - ெவஹர்லால்தநரு 

ேனித்மோகுதிஅல்லதுவகுப்புவாரித்மோகுதி: இந்ே வடகயான முடறயில் முஸ்லிம்கள் ெட்டுதெ முஸ்லிம் 

தவட்பாளருக்கு வாக்களிக்க முடியும். 1909 ஆம் ஆண்டு மிண்தைா-ொர்லிசட்ைம், தபரரசு சட்ைென்றத்தில் 

அலுவலரல்லாே  27 உறுப்பினர்களுக்கான இைங்களில் எட்டு இைங்கடள முஸ்லிம்களுக்கு வைங்கியது. 

முேல் உலகப்தபாருக்கு முன்னர் கலீஃபா, காபா (இஸ்லாமியச்செயத்தின்புனிேொனஇைம்) ஆகியவற்றின் 

நலன்கடளப் பாதுகாப்போக இங்கிலாந்து வாக்குறுதி வைங்கியிருந்ேது. ஆனால் முேல் உலகப்தபாரில் 

துருக்கியின் தோல்விக்குப் பின்னர் அவ்வாக்குறுதிடய நிடறதவற்ற ெறுத்துவிட்ைது. திடகத்துப்தபான 

முஸ்லிம் சமூகத்தினர் ஆங்கிதலயருக்குத் ேங்கள் தகாபத்டேக் காட்ைவும், துருக்கியின் கலீஃபாடவ 

பாதுகாக்கவும், கிலாபத் இயக்கத்டேத் மோைங்கினர். 

பிரிவிடனவாே தேசியத்தின் வளர்ச்சி குறித்ே ேனது ென தவேடனடய காந்தி பின்வருொறு 

மவளிப்படுத்தினார்: “ேனி ெனிேர்களின் எண்ணிக்டகடயப் தபாலதவ பல ெேங்கள் உள்ளன”. ஆனால் 

தேசியத்தின் ஆன்ொ குறித்ே விழிப்புணர்வுள்ளவர்கள் ெற்றவர்களின் ெேங்களில் ேடலயிைொட்ைார்கள். 

இந்தியாவிலுள்ள அடனவரும் இந்துக்களாக ெட்டுதெ இருக்க தவண்டுமென இந்துக்கள் நம்பினால் 

அவர்கள் கனவுலகில் வாழ்கிறார்கள் என்தற மபாருள். ேங்கள் நாட்டை உருவாக்கிய இந்துக்கள், 

சீக்கியர்கள், முகெதியர்கள், பார்சிகள், கிறித்துவர்கள் ஆகிய அடனவரும் நாட்டின் சகெனிேர்கதள. 

ேங்களுடைய நலன்களுக்காக அவர்கள் ஒற்றுடெயுைன் வாழ்ந்ோக தவண்டும். உலகத்தின் எந்ேமவாரு 

பகுதியிலும் ஒரு நாட்டுரிடெயும் ஒரு ெேமும் ஒதர மபாருடளத் ேருகிற வார்த்டேகளாக இல்டல. 

இந்தியாவில் அவ்வாறு எப்தபாதுதெ இருந்ேதில்டல. 

பாகிஸ்ோன் என்ற எண்ணதவாட்ைம் 1940இல் முஸ்லிம் லீக் தெடைகளிலிருந்து மவளிப்பட்ைாலும் பத்து 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகதவ கவிஞரும் அறிஞருொன முகெது இக்பாலால் சிந்திக்கப்பட்ைோகும். 1930ல் 

அலகாபாத்தில் நடைமபற்ற முஸ்லிம் லீக்கின் ஆண்டு ொநாட்டில் இக்பால் ஒருங்கிடணக்கப்பட்ை 

வைதெற்கு இந்திய முஸ்லிம் அரடசத்ோன் காணவிரும்புவோகக் கூறினார். இது பின்னர் தகம்பிரிட்ஜ் 

ொணவர்களில் ஒருவரான ரகெது அலியால் வலுவாக மவளிப்படுத்ேப்பட்ைது. லீக்கின் அடிப்படைக் 

தகாரிக்டகயானது ‘இருநாடுமகாள்டக’ ஆகும். இேடன முேலில் சர் வாசிர் ஹசன் என்பவர்ோன் 

1937இல் நடைமபற்ற பம்பாய் லீக் ொநாட்டில் ேனது ேடலடெ உடரயில் குறிப்பிட்ைார். 

இப்பரந்ேகண்ைத்தில் வாழும் இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் இரண்டு சமூகங்கள்அல்ல, ஆனால் பல 

வழிகளில் இரு நாட்டினராக கருதுேல் தவண்டும் என்றார். 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. முகலாயர் காலத்தில் அலுவலக ெற்றும் நீதிென்ற மொழியாக விளங்கியது எது? 

அ) உருது 

ஆ) இந்தி 

இ) ெராத்தி 

ஈ) பாரசீகம் 
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2. லண்ைன் பிரிவுக் கவுன்சிலில் இைம் மபற்ற முேல் இந்தியர் _____________. 

அ) ரஹெத்துல்லாசயானி 

ஆ) சர்டசயது அகெது கான் 

இ) டசயது அமீர்அலி 

ஈ) பஃருதீன் ேயாப்ஜி 

3. கூற்று : 1870 இல் வங்காள அரசாங்க ஆடண இஸ்லாமிய மோழில் வல்லுநர்குழுக்களிடைதய 

ஐயங்கடள ஏற்படுத்தியது. 

காரணம்: அவ்வாடண உருது மொழி பாரசீக-அரபி எழுத்து முடறக்குப் பதிலாக இந்திடயக் 

மகாண்டுவந்ேது. 

அ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

ஆ) கூற்று சரி காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

இ) கூற்று ேவறு காரணம் சரி. 

ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் ேவறு. 

4. இரு நாடு மகாள்டகடய முேன் முேலில் மகாண்டு வந்ேவர் _________. 

அ) இராொஜி 

ஆ) ராம்தச மெக்மைானால்டு 

இ) முகெது இக்பால் 

ஈ) சர் வாசிர் ஹசன் 

5. 1937 இல் நடைமபற்ற தேர்ேலில் காங்கிரஸ் மவற்றி மபற்றது 

அ) 12 ொகாணங்கள் 

ஆ) 7 ொகாணங்கள் 

இ)5 ொகாணங்கள் 

ஈ) 8 ொகாணங்கள் 

6. காங்கிரஸ் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்ே நாளிடன முஸ்லிம் லீக் மீட்பு நாளாக மகாண்ைாடியது 

அ) 22 டிசம்பர், 1940 

ஆ) 5 பிப்ரவரி, 1939 

இ) 23 ொர்ச், 1937 

ஈ) 22 டிசம்பர், 1939 

7.பின்வருவனவற்டறப் மபாருத்தி சரியான விடைடயத் தேர்வுமசய்க. 

பட்டியல் I    பட்டியல் II 

அ) அன்னிமபசண்ட்  1. அலிகார் இயக்கம் 
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ஆ) டசயது அகெது கான் 2. ேயானந்ே சரஸ்வதி 

இ) கிலாபத் இயக்கம்  3. பிரம்ெஞான சடப 

ஈ) சுத்தி இயக்கம்  4. அலி சதகாேரர்கள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ) 3 1 4 2 

ஆ) 1 2 3 4 

இ) 4 3 2 1 

ஈ) 2 3 4 1 

8. பின்வரும் கூற்றுகளிலிருந்து சரியானவற்டறத் தேர்வுமசய்க. 

i) அலிகார் இயக்கத்டேத் தோற்றுவித்ே சர் டசயது அகெது கான் மோைக்கத்தில் காங்கிரடசஆேரித்ோர். 

ii) 1909 இல் தோற்றுவிக்கப்பட்ை பஞ்சாப் இந்து சடபயானது இந்து ெே வகுப்புவாே 

அரசியலுக்குஅடித்ேளமிட்ைது. 

அ) கூற்று (i) ெற்றும் (ii) சரி 

ஆ) கூற்று (i) சரி (ii) ேவறு 

இ) கூற்று (i) ேவறு (ii) சரி 

ஈ) கூற்று (i) ெற்றும் (ii) ேவறு 

9. எப்தபாது முஸ்லிம் லீக் தநரடி நைவடிக்டக நாடள அனுசரித்ேது? 

அ) 25 டிசம்பர், 1942 

ஆ) 16 ஆகஸ்ட், 1946 

இ) 21 ொர்ச், 1937 

ஈ) 22 டிசம்பர், 1939 

10. தவவல் பிரபுவிற்குப் பின்னர் பேவிதயற்றார் 

அ) லின் லித்தகா 

ஆ) மபதிக் லாரன்ஸ் 

இ) மெௌண்ட் தபட்ைன் 

ஈ) மசம்ஸ்ஃதபார்டு 

11. கூற்று: பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வகுப்பு வாேத்டே வளர்க்கவும் பரப்பவும் பின்பற்றியது ேனித்மோகுதிக் 

மகாள்டகயாகும். 

காரணம்: ெக்கள் இரண்டு ேனித்மோகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்ைோல் வகுப்புவாே அடிப்படையிதலதய 

வாக்களித்ேனர். 

அ) கூற்று சரி, ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 
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ஆ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு. 

இ) கூற்றுெற்றும்காரணம்ேவறு. 

ஈ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

12. பின்வருவனவற்டறப் மபாருத்தி சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

அ) இந்து ெே ெறுெலர்ச்சி  1. M.S.தகால்வாக்கர் 

ஆ) கலீஃபா பேவி ஒழிப்பு  2. ஆரியசொெம் 

இ) லாலா லெபதி ராய்  3. 1924 

ஈ) ராஷ்டிரிய சுய தசவாசங்கம் 4. இந்து-முஸ்லிம் ொகாணங்களாக பஞ்சாப் பிரித்ேல் 

அ ஆ இ ஈ 

அ)  2 4 3 1 

ஆ) 3 4 1 2 

இ) 1 3 2 4 

ஈ) 2 3 4 1 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. ஈ) பாரசீகம் 2. இ) டசயது அமீர்அலி  3. ஆ) கூற்று சரி காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது.  4. ஈ) சர் வாசிர் 

ஹசன் 5. ஆ) 7 ொகாணங்கள்  6. ஈ) 22 டிசம்பர், 1939  7. அ) 3 1 4 2   8. அ) கூற்று (i) ெற்றும் (ii) சரி   9. 

ஆ) 16 ஆகஸ்ட், 1946   10. இ) மெௌண்ட்தபட்ைன்  11. ஈ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 12. ஈ) 

2 3 4 1 

 

7. இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக் கட்ைம் 

வங்காள காங்கிரஸ் கமிட்டித் ேடலவர் உட்பட்ை அடனத்துப் பேவிகளில் இருந்தும் ஆகஸ்டு 1939இல் 

இந்திய தேசிய காங்கிரசால் விடுவிக்கப்பட்ை தபாஸ், ேனக்கு ஆேரவு திரட்டி இந்தியா முழுவதும் 

சுற்றுப்பயணம் தெற்மகாள்ளலானார். இந்திய பாதுகாப்புச் சட்ைத்தின் கீழ் 1940 ெுடல 3 அன்று டகது 

மசய்யப்பட்ை அவர் மோைர் கண்காணிப்பில் டவக்கப்பட்ைார். தெற்மகாண்டு ஐதராப்பாவில் மோைர்ந்து 

நைந்ே தபாரில் மெர்ெனிதய மவல்லும் என்று தபாஸ் நம்பினார். அவர் அச்சு நாடுகதளாடு டகக்தகார்ப்பேன் 

மூலம் இந்தியா சுேந்திரம் மபற முடியும் என்ற சிந்ேடனடய வளர்த்மேடுத்ோர். கல்கத்ோவிலிருந்து 1941 

ெனவரி 16-17இன் நள்ளிரவில் ேப்பிய அவர், காபூல் ெற்றும் தசாவியத்நாடு வழியாக ஒரு இத்ோலியக் 

கைவுச்சீட்டைக் மகாண்டு ொர்ச் ொேத்தின் கடைசியில் மபர்லின் மசன்று தசர்ந்ோர். அங்கு ஹிட்லடரயும் 

தகாயபல்டஸயும் சந்தித்ோர். இரு நாசி ேடலவர்களும் மபரிோக இந்திய ஆேரவு நிடலப்பாட்டை 

எடுக்கவில்டல என்றாலும் ஆசாத் ஹிந்த் தரடிதயாடவ உருவாக்க அனுெதி வைங்கினர். ஹிட்லடரயும், 

அவருக்கு மநருக்கொன அரசியல் ேடலவர்கடளயும் சந்தித்ே தபாதும் தபாஸால் மபரிய ொற்றத்டே 

உருவாக்க முடியவில்டல தபாரில் மெர்ெனிக்கு ஏற்பட்ை பின்னடைடவ அடுத்து, தபாஸ் 1943 ெுடலயில் 

சிங்கப்பூர் மசன்று தசர்ந்ோர். 
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ொர்ச் 23, 1940 இல் நிடறதவற்றப்பட்ை தீர்ொனம் பின்வருொறு கூறுகிறது: ‘பூதகாளரீதியில் மோைர்ச்சியாக 

அடெயப் மபற்ற பகுதிகள் பிரிக்கப்பட்டும் தேடவக்தகற்ப இந்தியாவின் வைதெற்கிலும் கிைக்குப் பகுதியிலும் 

எண்ணிக்டக அளவில் இஸ்லாமியப் மபரும்பான்டெ இருப்பது தபான்றப் பகுதிகடள உருவாக்கி 

இடவயாவற்டறயும் இடணத்து ேன்னாட்சியும் இடறயாண்டெயும் மகாண்ைடவகளாக ொற்றி 

அதிலிருந்து ஒரு ேனி நாட்டை உருவாக்க தவண்டும்.’ (மூலம்: சுமித்சர்க்கார், ொைர்ன்இந்தியா 1885 – 

1947 (ஆங்கிலம்), பியர்சன், 2018) 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடு. 

1. ேனி நபர் சத்தியாகிரகம் எப்தபாது மோைங்கியது? 

அ) ொர்ச் 23, 1940 

ஆ) ஆகஸ்ட் 8, 1940 

இ) அக்தைாபர் 17, 1940 

ஈ) ஆகஸ்ட் 9, 1942 

2. பின்வருவனவற்டறப் மபாருத்தி சரியான விடைடயத் தேர்வுமசய்க. 

அ) இந்து-முஸ்லீம்கலவரம்  1. தொகன்சிங் 

ஆ) ஆகஸ்ட்மகாடை   2. தகாவிந்த் பல்லப் பந்த் 

இ) பிரிவிடன தீர்ொனத்டே  3. லின் லித்தகா பிரபு 

 முன்மொழிந்ேவர் 

ஈ) இந்திய தேசிய இராணுவம் 4. நவகாளி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ) 3 4 2 1 

ஆ) 4 2 1 3 

இ) 4 3 2 1  

ஈ) 3 2 4 1 

3. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு யாருடைய ஆட்சியின் தபாது இந்தியாவிற்கு வருடக ேந்ேது. 

அ) தவவல் பிரபு 

ஆ) லின்லித்தகா பிரபு 

இ) மெௌண்ட்தபட்ைன்பிரபு 

ஈ) இவர்களில் யாருமில்டல 

4. பின்வருவனவற்டறப் மபாருத்தி சரியான விடைடயத் தேர்வுமசய்க. 

அ) அமெரிக்கக் குடியரசுத் ேடலவர்  1. தைாொ 

ஆ) சீனக் குடியரசுத் ேடலவர்  2. வின்ஸ்ைன் சர்ச்சில் 

இ) பிரிட்டிஷ் பிரேெர்    3. ஷியாங்தகதஷக் 
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ஈ) ெப்பான் பிரேெர்    4. எஃப்.டி.ரூஸ்மவல்ட் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ) 1 4 3 2 

ஆ) 1 3 2 4 

இ)  4 3 2 1 

ஈ) 4 2 3 1 

5. சுபாஷ்சந்திரதபாஸ் எந்ே காங்கிரஸிலிருந்து நீக்கப்பட்ைார்? 

அ) 1938 

ஆ) 1939 

இ) 1940 

ஈ) 1942 

6. ெகாத்ொ காந்தியடிகளின் “மசய் அல்லது மசத்துெடி” என எந்ே நிகழ்வின் தபாது அடைப்பு விடுத்ோர்? 

அ) சட்ைெறுப்பு இயக்கம் 

ஆ) ஒத்துடையாடெ இயக்கம் 

இ) மவள்டளயதன மவளிதயறு இயக்கம் 

ஈ) இடவ அடனத்தும். 

7. மவள்டளயதன மவளிதயறு இயக்கத்தின் தபாது பம்பாயில் இரகசிய வாமனாலி 

நிடலயத்டேநைத்தியவர்யார்? 

அ) உஷா தெத்ோ 

ஆ) பிரீத்திவ தேோர் 

இ) ஆசப் அலி 

ஈ) தகப்ைன் லட்சுமி 

8. இந்திய தேசிய இராணுவப் படைவீரர்கள் சார்பாக நீதிென்றத்தில் வாோடியவர் யார்? 

அ) ெவஹர்லால் தநரு 

ஆ) தொதிலால் தநரு 

இ) இராொஜி 

ஈ) சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் 

9. 1942இல் மவள்டளயதன மவளிதயறு இயக்கம் மோைங்கப்பட்ை தபாது இந்தியாவின் அரச பிரதிநிதி 

யார்? 

அ) தவவல் பிரபு 

ஆ) லின்லித்தகா பிரபு 
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இ) மெௌண்ட்தபட்ைன் பிரபு 

ஈ) வின்ஸ்ைன் சர்ச்சில் 

10. கூற்று: மவள்டளயதன மவளிதயறு இயக்கம் அேன் குறிக்தகாடள அடையவில்டல. 

காரணம் : அப்தபாடேய பிரிட்டிஷ் அரசு கடுடெயான அைக்கு முடறடயப் பின் பற்றியது. 

அ) கூற்று ெற்றும் காரணம் சரி; காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று ெற்றும் காரனம் சரி; காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரிஆனால் காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு ஆனால் காரணம் சரி. 

11. இந்திய தேசிய இராணுவம் எந்ேநாட்டு உேவியுைன் நிறுவப்பட்ைது? 

அ) மெர்ெனி 

ஆ) ெப்பான் 

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

12. இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் மபண்கள் படைப்பிரிவின் மபயர் ______ ஆகும். 

அ) சுபாஷ் படைப்பிரிவு 

ஆ) கஸ்தூர்பா படைப்பிரிவு 

இ) தகப்ைன் லட்சுமி படைப்பிரிவு 

ஈ) ொன்ஸி ராணி படைப்பிரிவு 

13. சுேந்திர இந்தியாவின் ேற்காலிக அரசாங்கத்டே தநோஜி சுபாஷ்சந்திர தபாஸ் எங்கு ஏற்படுத்தினார்? 

அ) இரங்கூன் 

ஆ) ெதலயா 

இ) இம்பால் 

ஈ) சிங்கப்பூர் 

14.  இந்திய தேசிய இராணுவப்படை மீோன விசாரடண எங்கு நடைமபற்றது? 

அ) மசங்தகாட்டை, புதுமைல்லி 

ஆ) பினாங் 

இ) டவஸ்ரீகல்லாட்ஜ், சிம்லா 

ஈ) சிங்கப்பூர் 

15. 1945 இல் சிம்லா ொநாட்டைக் கூட்டிய அரச பிரதிநிதி 

அ) தவவல் பிரபு 

ஆ) லின்லித்தகா பிரபு 
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இ) மெௌண்ட்தபட்ைன் பிரபு 

ஈ) கிளெண்ட் அட்லி 

16. 1946 இல் இடைக்கால அரசாங்கம் யாருடைய ேடலடெயில் அடெக்கப்பட்ைது? 

அ) ெவஹர்லால் தநரு 

ஆ) மெௌலானா அபுல்கலாம் ஆசாத் 

இ) ராதெந்திரபிரசாத் 

ஈ) வல்லபாய் பதைல் 

17. சரியான வரிடசயில் அடெத்து விடைடயத் தேர்வுமசய்க. 

i) இந்திய தேசிய இராணுவம் தோற்றுவிக்கப்படுேல் 

ii) இராயல் இந்திய கைற்படைக்கலகம் 

iii) இந்திய தேசிய இராணுவம் மீோன விசாரடண 

iv) இராொஜி திட்ைம் 

அ) ii, i, iii, iv 

ஆ) i, iv, iii, ii 

இ) iii, iv, i, ii 

ஈ) iii, iv, ii, i 

18. பின்வரும் நிகழ்வுகளின் சரியான வரிடசடயத் தேர்வு மசய்க. 

i) இந்திய தேசிய இராணுவம் மீோன விசாரடண 

ii) தநரடி நைவடிக்டக நாள் 

iii) ஆகஸ்ட் மகாடை 

iv) ேனி நபர் சத்தியாகிரகம் 

அ) i, ii, iii, iv 

ஆ) iii, i, ii, iv 

இ) iii, iv, i, ii 

ஈ) i, iii, iv, ii 

19. இந்தியர்டககளுக்கு அதிகாரம் ொற்றப்படும் என அறிவித்ே பிரிட்டிஷ் பிரேெர் யார்? 

அ) வின்ஸ்ைன் சர்ச்சில் 

ஆ) மெௌண்ட்தபட்ைன் பிரபு 

இ) கிளெண்ட் அட்லி 

ஈ) F.D.ரூஸ்மவல்ட் 

20. பிரிட்டிஷார் எந்ேக் காலத்திற்குள் இந்தியாடவ விட்டு மவளிதயற முடிவு மசய்ேனர்? 
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அ) ஆகஸ்ட் 15, 1947 

ஆ) ெனவரி 26, 1950 

இ) ெூன், 1948 

ஈ) டிசம்பர், 1949 

விடைகள்  

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. இ) அக்தைாபர் 17, 1940  2. இ) 4 3 2 1   3. ஆ) லின்லித்தகா பிரபு  4. இ) 4 3 2 1  5. ஆ) 1939  6. இ) 

மவள்டளயதன மவளிதயறு இயக்கம்  7. அ) உஷா தெத்ோ  8. அ) ெவஹர்லால் தநரு  9. ஆ) லின்லித்தகா 

பிரபு  10. ஈ) கூற்று ேவறு ஆனால் காரணம் சரி.  11. ஆ) ெப்பான்  12. ஈ) ொன்ஸி ராணி படைப்பிரிவு  13. ஈ) 

சிங்கப்பூர்  14. அ) மசங்தகாட்டை ,புதுமைல்லி  15. அ) தவவல் பிரபு  16. அ) ெவஹர்லால் தநரு  17. அ)  ii, i, iii, 

iv  18. இ) ii i, iv, i, ii  19. இ) கிளெண்ட்அட்லி 20. இ) ெூன், 1948 

 

[8] காலனியத்துக்குப் பிந்டேய இந்தியாவின் ெறுகட்ைடெப்பு 

வரலாற்று அறிஞர் ஞாதனந்திர பாண்தை கூற்றுப்படி, 1947-48 இல் 5 இலட்சம் முஸ்லிம் அல்லாே அகதிகள் 

(இந்துக்கள் ெற்றும் சீக்கியர்கள்) பஞ்சாப் ெற்றும் தில்லிக்கு இைம் மபயர்ந்து மகாண்டிருந்ேனர். தில்லியில் 

வசித்ே பல்லாயிரக்கணக்கான முஸ்லிம்கள் அவர்களது வீடுகளிலிருந்து காலி மசய்யப்பட்ைனர். 

வன்முடறக்கும் பலின்ோக்குேலிலிருந்து ேப்ப மசங்தகாட்டை ெற்றும் புராணஹிலா தகாட்டைகளிலிருந்ே 

முகாம்களில் ெக்கள் ேஞ்சம் புகுந்ேனர். அகதி முகாம்கள் ஏற்படுத்ேப்பட்டிருந்ே தபாதிலும் அவற்றில் 

தபாதுொன ேண்ணீர் ெற்றும் சுகாோர வசதிகள் இல்டல. 

இடணப்புறுதிஆவணம்: இந்திய அரசாங்கச்சட்ைம் 1935 கீழ் உருவாக்கப்பட்ை ஒரு சட்ைப்பூர்வொன 

ஆவணம் ஆகும். இந்ே ஆவணதெ பிரிவிடணயின் தபாது இந்திய சுதேசஅரசர்கள், இந்தியா அல்லது 

பாகிஸ்ோன் ஆகிய ஏதேனும் ஒரு நாட்டுைன் இடணவேற்கான ஒப்பந்ேொகவும் பயன்படுத்திக் 

மகாள்ளப்பட்ைது. 

இந்திய அரசடெப்பின் உறுப்பு 3 (Article 3) பின்வருொறு மேரிவிக்கிறது 

நாைாளுென்றம் சட்ைத்தின் மூலம் பின்வரும் நைவடிக்டககடள எடுக்கலாம். 

அ) ஒரு ொநிலத்திலிருந்து நிலப்பகுதிடயப் பிரித்தோ அல்லது இரண்டு அல்லது அேற்கு தெற்பட்ை 

ொநிலங்கடள அல்லது ொநிலங்களின் பகுதிகடள இடணத்தோ அல்லது ஏதேனும் நிலப்பகுதிடய 

ொநிலப் பகுதிகதளாடு இடணத்தோபுதிய ொநிலத்டே உருவாக்கலாம்; 

ஆ) எந்ே ொநிலத்தின் நிலப்பகுதிடயயும் அதிகரிக்கலாம்; 

இ) எந்ே ொநிலத்தின் நிலப்பகுதிடயயும் குடறக்கலாம்; 

ஈ) எந்ே ொநிலத்தின் எல்டலடயயும் ொற்றியடெக்கலாம்; 

பஞ்சசீலக்மகாள்டக 

1. இரு நாடுகளும் ஒன்றுக்மகான்று அவற்றின் நில எல்டல ெற்றும் இடறயாண்டெடய ெதித்து நைத்ேல். 

2. இரு நாடுகளும் ஒன்டறமயான்று ஆக்கிரமிக்காெல் இருத்ேல். 
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3. ஒரு நாடு ெற்மறாரு நாட்டின் உள் நிகழ்வுகளில் ேடலயிைாெல் இருத்ேல். 

4. இரு நாடுகளுக்கு இடைதயயான செத்துவம் ெற்றும் ஒன்றுக்மகான்று பயனடைவேற்கான கூட்டுறவு. 

5. சொோன சகவாழ்வு 

பாண்டுங்தபரறிக்டக 

உலக அடெதிடயயும் ஒத்துடைப்டபயும் தெம்படுத்துவேற்காக ஐ.நா. சாசனத்தின் 10 அம்சக் 

தகாட்பாடுகடள உள்ளைக்கிய “தபரறிக்டக”: 

1. அடிப்படை ெனிே உரிடெகள் ெற்றும் ஐ.நா. சாசனத்தின் தநாக்கங்கள் ெற்றும் தகாட்பாடுகள் 

ஆகியவற்டற ெதித்து நைத்ேல். 

2. அடனத்து நாடுகளின் இடறயாண்டெ ெற்றும் எல்டல ஒருடெப்பாட்டிற்கு ெரியாடே அளித்ேல். 

3. அடனத்து இனங்களின் செத்துவத்டேயும் மபரிய ெற்றும் சிறிய அளவிலான அடனத்து நாடுகளின் 

செத்துவத்டேயும் அங்கீகரித்ேல். 

4. ெற்மறாரு நாட்டின் உள்நிகழ்வுகளில் ேடலயீடு அல்லது ேடலயீடுகளில் இருந்து விலகுேல். 

5. ஒவ்மவாரு நாட்டிற்கும் ேன்டனப் பாதுகாத்துக் மகாள்ள உரிடெயுண்டு. ேனியாகதவா அல்லது 

கூட்ைாகதவா, ஐக்கிய நாடுகளின் சாசனத்திற்கு ஏற்ற விேத்தில் பாதுகாத்துக் மகாள்ளலாம். 

6.  அ) வல்லரசுகளின் எந்ேமவாரு குறிப்பிட்ை நலன்களுக்கும் தசடவ மசய்வேற்கு கூட்ைாகப் பாதுகாப்பு 

ஏற்பாடுகடள பயன்படுத்துவதில் இருந்து ஒதுங்கிக் மகாள்ளல். 

ஆ) எந்ேமவாரு நாடும் பிறநாடுகளின் மீது அழுத்ேங்கடளச் மசலுத்ோெல் ஒதுங்கி இருத்ேல். 

7. ஆக்கிரமிப்பு அல்லது ஆக்கிரமிப்பு அச்சுறுத்ேல்கள் அல்லது எந்ே ஒரு நாட்டின் நில ஒருடெப்பாடு அல்லது 

அரசியல் சுய நிர்ணயத்துக்கு எதிரான மசயல்களில் ஈடுபைாெல் விலகி இருத்ேல். 

8. ஐக்கியநாடுகள் சடபயின் சாசனத்திற்கு இணங்க அடனத்து சர்வதேச  முரண்பாடுகடளயும் 

சொோனவழிவடககள், செரசம் ,நடுவர் அல்லது நீதித்துடறதீர்வு தபான்ற அடெதியான வழிமுடறகளில் 

தீர்த்துக் மகாள்ளுேல். 

9. பரஸ்பர நலன்கடளயும் ஒத்துடைப்டபயும் தெம்படுத்துேல். 

10. நீதி ெற்றும்ச ர்வதேசக் கைடெகடள ெதித்ேல். 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. பின்வருவனவற்டறப் மபாருத்தி சரியான விடைடயத் தேர்வு மசய்க. 

அ) தெவிபிகுழு  1. 1928 

ஆ) சர் சிரில் ராட்கிளிஃப் 2. ொநில ெறுசீரடெப்பு ஆடணயம் 

இ) பசல்அலி   3. 1948 

ஈ) தநரு குழு அறிக்டக 4. எல்டல வடரயடற ஆடணயம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ) 1 2 3 4 

ஆ) 3 4 2 1 
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இ) 4 3 2 1 

ஈ) 4 2 3 1 

2. பின்வருவனவற்டறக் காலவரிடசப் படி அடெக்கவும். 

i) இந்திய சுேந்திரம் குறித்ே அட்லியின் அறிவிப்பு 

ii) தநருவின் ேடலடெயிலான இடைக்கால அரசாங்கம் 

iii) மெௌண்ட்தபட்ைன் திட்ைம் 

கீதை மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து விடையிடன தேர்ந்மேடுக்கவும். 

அ) ii, i, iii 

ஆ) i, ii, iii 

இ) iii, ii, i 

ஈ) ii, iii, i 

3. பின்வருவனவற்டறப் மபாருத்துச் சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

அ) சீன ெக்கள் குடியரசு   1. மபல்கிதரடு 

ஆ) பாண்டுங் ொநாடு    2. ொர்ச் 1947 

இ) ஆசிய உறவுகள் ொநாடு   3. ஏப்ரல் 1955 

ஈ) அணிதசரா இயக்கத்தின் தோற்றம் 4. ெனவரி, 1950 

 அ ஆ இ ஈ 

அ) 3 4 2 1 

ஆ) 4 2 3 1 

இ) 4 3 2 1 

ஈ) 3 2 4 1 

4. பின்வரும் நிகழ்வுகளின் சரியான வரிடசடயத் தேர்க. 

i) சீன ெக்கள் குடியரசு 

ii) சீனாவுைனான இந்தியப்தபார் 

iii) அரசடெப்பு நிர்ணயச்சடபயின் கூட்ைம் 

iv) பஞ்சசீலக் மகாள்டக 

v) தநரு-லியாகத் அலிகான் ஒப்பந்ேம் 

கீதை மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து விடையிடன தேர்ந்மேடுக்கவும். 

அ) i, ii, iii, iv, v 

ஆ) iii, i, v, iv, ii 

இ) iii, iv, i, v, ii 

https://www.winmeen.com/book-back-questions-answers-pdf-tamil-english/


History                                                                                                                         Book Back Questions 

 Winmeen E Learning                                                                                            29 

ஈ) i, iii, iv, v, ii 

5. ெகாத்ொ காந்தியடிகள் படுமகாடல மசய்யப்பட்ை நாள் __________. 

அ) ெனவரி 30, 1948 

ஆ) ஆகஸ்ட் 15, 1947 

இ) ெனவரி 30, 1949 

ஈ) அக்தைாபர் 2, 1948 

6. ஆந்திர ொநிலதகாரிக்டகயிடன முேன் முேலில் எழுப்பியவர் _______ 

அ) மபாட்டி ஸ்ரீராமுலு 

ஆ) பட்ைாபி சீத்ோராடெயா 

இ) தக.எம். பணிக்கர் 

ஈ) டி.பிரகாசம் 

7. அரசடெப்பு நிர்ணயச் சடபயில் குறிக்தகாள் தீர்ொனங்கடளக் மகாண்டுவந்ேவர் 

அ) இராதெந்திர பிரசாத் 

ஆ) ெவஹர்லால் தநரு 

இ) வல்லபாய் பதைல் 

ஈ) மெௌலானா அபுல்கலாம் ஆசாத் 

8. பி.ஆர்.அம்தபத்காடர எந்ே மோகுதியிலிருந்து தேர்ந்மேடுப்படேக் காங்கிரஸ் உறு திமசய்ேது? 

அ) அதெதி 

ஆ) பம்பாய் 

இ) நாக்பூர் 

ஈ) ெகவ் 

9. கூற்று: ராட் கிளிஃபின் எல்டல வடரயடற அடனத்து வடகயான முரண்பாடுகடளயும் 

மகாண்டிருந்ேது. 

காரணம்: முரண்பாடுகள் இருப்பினும் அது அடனவராலும் ஒருெனோக ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ைது. 

அ) கூற்று ெற்றும் காரணம் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று ெற்றும் காரணம் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு காரணம் சரி 

10. அரசடெப்பு நிர்ணயசடபயின் முேல் கூட்ைம் எப்தபாது நடைமபற்றது? 

அ) ொர்ச் 22 , 1949 

ஆ) ெனவரி 26, 1946 
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இ) டிசம்பர் 9, 1946 

ஈ) டிசம்பர் 13, 1946 

11. அரசடெப்பு எப்மபாழுது ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ைது? 

அ) ெனவரி 30, 1949 

ஆ) ஆகஸ்ட் 15, 1947 

இ) ெனவரி 30, 1949 

ஈ) நவம்பர் 26, 1949 

12. மொழிவாரி அடிப்படையில் அடெக்கப்பட்ை முேல் ொநிலம் ______. 

அ) காஷ்மீர் 

ஆ) அஸ்ஸாம் 

இ) ஆந்திரா 

ஈ) ஒரிஸா 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. ஆ) 3 4 2 1   2. அ)  ii, i,  iii   3. இ)  4 3 2 1   4. இ)  iii, iv, i, v, ii   5. அ)  ெனவரி 30, 1948  6. ஆ) பட்ைாபி 

சீத்ோராடெயா  7. ஆ)  ெவஹர்லால் தநரு  8. ஆ)  பம்பாய்  9. அ)  கூற்று ெற்றும் காரணம் சரி. காரணம் 

கூற்டற விளக்குகிறது.  10. இ)  டிசம்பர் 9, 1946  11. ஈ)  நவம்பர் 26, 1949  12. இ) ஆந்திரா 

 

[9] ஓர் புதிய சமூக – மபாருளாோர ஒழுங்கடெடவ எதிர்தநாக்குேல் 

ஆங்கிதலயர்களால் மூன்று வடகயான வருவாய் வசூல் முடற அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ைது. வங்காளம் ெற்றும் 

வை இந்தியாவின் மபரும்பகுதிகளில் அறிமுகம் மசய்யப்பட்ை நிரந்ேர நிலவரித் திட்ைத்தின் கீழ், நிலவரிடய 

மசலுத்தும் மபாறுப்பு ெமீன்ோர்கள் எனப்படும் குத்ேடகோரர்களிைம் விைப்பட்ைது. மேன்னிந்தியாவில் 

ரயத்துவாரி (ரயத் என்றால் விவசாயி என்று மபாருள்) முடறயின் கீழ் விவசாயிகள் நிலவரிடய தநரடியாக 

அரசாங்கத்திைம் மசலுத்தினர். மூன்றாவது முடற நாட்டின் ஒரு சில இைங்களில் ெட்டும் காணப்பட்ை 

ெகல்வாரி முடற. இதில் நிலவரிடயச் மசலுத்துவது கிராெத்தின் கூட்டுப் மபாறுப்பாகும். 

உங்களுக்குத்மேரியுொ? 

1951ஆம் ஆண்டு முேல் 2017 ஆம் ஆண்டு வடரயிலான காலப்பகுதியில் பன்னிமரண்டு ஐந்ோண்டு 

திட்ைங்கள் மசயல்படுத்ேப்பட்டுள்ளன. இதில் பன்னிமரண்ைாவது ஐந்ோண்டுதிட்ைதெ (2012 – 2017) 

இறுதியான திட்ைொகும். 2015 இல் திட்ைக்குழு கடலக்கப்பட்டு அேற்குப் பதிலாக நிதிஆதயாக் (NTI Aayog) 

எனும் அடெப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. பின்வருவனவற்டற கால வரிடசப்படுத்துக. 

i) ெமீன்ோரி முடற ஒழிப்புச்சட்ைங்கள் 
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ii) அதிக விடளச்சடலத் ேரும் வீரியரக விடேகளின் பயன்பாடு 

iii) ேமிழ்நாட்டின் முேல் நில உச்சவரம்புச் சட்ைம் 

கீதை மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து விடையிடனத் தேர்வு மசய்க. 

அ) ii, i, iii 

ஆ) i, iii, ii 

இ) iii, ii, i 

ஈ) ii, iii, i 

2. இந்திய அரசாங்கம் _____________ வடகயான தெம்பாட்டிற்காக உறுதி பூண்டுள்ளது. 

அ) முேலாளித்துவ 

ஆ) செேர்ெ 

இ) மேய்வீக 

ஈ) மோழிற்சாடல 

3. இந்திய அரசியலடெப்பில் முேலாவது திருத்ேம் எப்தபாது தெற்மகாள்ளப்பட்ைது? 

அ) 1951 

ஆ) 1952 

இ) 1976 

ஈ) 1978 

4. மகாடுக்கப்பட்டுள்ள விடைக் குறிப்புகடளக் மகாண்டு பின்வருவனவற்டறப் மபாருத்தி சரியான 

விடைடயத் தேர்வு மசய்க. 

அ) மோழில் தெம்பாடு மகாள்டகத் தீர்ொனம் 1. 1951 – 56 

ஆ) இந்திய அறிவியல் நிறுவனம்   2. இரண்ைாவது ஐந்ோண்டு திட்ைம் 

இ) ெகலதனாபிஸ்     3. 1909 

ஈ) முேலாவது ஐந்ோண்டு திட்ைம்   4. 1956 

 அ ஆ இ ஈ 

அ) 1 2 3 4 

ஆ) 3 1 4 2 

இ) 4 3 2 1 

ஈ) 4 2 3 1 

5. நில சீர்த்திருத்ேச் சட்ைம் ேமிழ்நாட்டில் இரண்ைாவது முடறயாக எப்தபாது நடைமுடறப்படுத்ேப்பட்ைது? 

அ) 1961 

ஆ) 1972 
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இ) 1976 

ஈ) 1978 

6. பூமிோன இயக்கத்டேத் மோைங்கியவர் 

அ) ராம் ெதனாகர் தலாகியா 

ஆ) மெயப்பிரகாஷ் நாராயணன் 

இ) விதனாபாபாதவ 

ஈ) சுந்ேர்லால் பகுகுணா 

7. கூற்று: ெமீன்ோரி முடற ஒழிப்பு அேன் முக்கிய தநாக்கத்தில் ஒரு பகுதிடயதய எட்டியது. 

காரணம்: பல நிலச்சுவான்ோரர்கள் குத்ேடகோரர்கடள மவளிதயற்றி நிலம் அவர்களது சுய கட்டுப்பாட்டின் 

கீழ் தவளாண்டெயில் உள்ளோக உரிடெ தகாரினார். 

அ) கூற்று ெற்றும் காரணம் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று ெற்றும் காரணம் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி. காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி 

8. மோழில் வளர்ச்சி ெற்றும் ஒழுங்கு முடறச் சட்ைம் எந்ே ஆண்டு நிடறதவற்றப்பட்ைது? 

அ) 1951 

ஆ) 1961 

இ) 1971 

ஈ) 1972 

9. ெகாத்ொ காந்தி தேசிய ஊரக தவடலவாய்ப்பு உறுதியளிப்புச் சட்ைம் எந்ே ஆண்டு நிடறதவற்றப்பட்ைது? 

அ) 2005 

ஆ) 2006 

இ) 2007 

ஈ) 2008 

10. எந்ே ஆண்டு இந்திய மபாதுத்துடற நிறுவனங்கள் கடும் மநருக்கடிடயச் சந்தித்ேன? 

அ) 1961 

ஆ) 1991 

இ) 2008 

ஈ) 2005 

11. ெகாத்ொ காந்தி தேசிய ஊரக தவடலவாய்ப்பு உறுதியளிப்புச் சட்ைம் (MGNREGA) எத்ேன நாட்கள் 

தவடலவாய்ப்டப ஒரு ேனிநபருக்கு வைங்குகிறது? 
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அ) 200 

ஆ) 150 

இ) 100 

ஈ) 75 

12. ைாட்ைா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எப்தபாது அடெக்கப்பட்ைது? 

அ) 1905 

ஆ) 1921 

இ) 1945 

ஈ) 1957 

13. 1951ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் எத்ேடன மபாதுத்துடற நிறுவனங்கள் மசயல்பட்ைன? 

அ) 5 

ஆ) 7 

இ) 6 

ஈ) 225 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. ஆ)  i, iii, ii  2. ஆ)  செேர்ெ  3. அ)  1951  4. இ)  4 3 2 1  5. ஆ) 1972  6. இ)  விதனாபாபாதவ  7. அ) 

கூற்று ெற்றும் காரணம் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது.  8. அ) 1951  9. அ) 2005  10. ஆ) 1991  11. இ) 

100  12. இ) 1945  13. அ) 5 

 

[10] நவீன உலகம்: பகுத்ேறிவின் காலம் 

மெடிசிகுடும்பம் : இத்ோலி நகரங்களில் ஒன்றான பிளாரன்ஸ் சக்தி வாய்ந்ே வர்த்ேகக் குடும்பொன மெடிசி 

குடும்பம் மூலொக ஆளுடெ மசய்யப்பட்ை காசி தொடி மெடிசி என்பவர் இத்ோலி முழுவதும் 

வங்கிக்கிடளகடள நைத்தி வங்கித்துடறயில் மகாடிகட்டிப்பறந்ேதோடு 1434 முேல் 1464 ஆம் ஆண்டு 

வடர அரசு நிர்வாகத்டே ெடறமுகொக ேனது கட்டுப்பாட்டில் டவத்திருந்ோர். அவரது ெடறவுக்குப் பிறகு 

அவரது மபயரன் லாரன்தசா அந்ேப் மபாறுப்டப ஏற்றுக் மகாண்டு அரடசக் கட்டுப்படுத்தினார். லாமரன்தசா 

அடனவராலும் “லாமரன்தசா அற்புேொனெனிேர்” என்று அடைக்கப்பட்ைார். இந்ே காலகட்ைத்தில் 

டெக்தகல் ஆஜ்சிதலா, லியானர்தைாைாவின்சி உள்ளிட்ை பல ஓவியக்கடலஞர்களுக்கு மெடிசி குடும்பம் 

ஆேரவு அளித்ேது. 

ொலுமி மஹன்றி என்பவர் தபார்த்துகீசிய இளவரசர் ஆவார். அவர் கைலுக்குள் மசல்லாே நிடலயிலும், கைல் 

பயணம் குறித்ே பள்ளி ஒன்டற தபார்த்துகல் நாட்டின் சாக்மரஸில் மோைங்கினார். வடரபைத்டே 

உருவாக்குபவர்கள், கப்பல் கட்டுதவார் ெற்றும் கருவிகள் உருவாக்குதவார் ஆகிதயாடர வாைடகக்கு 

நியமித்து திட்ைமிட்ை கைற்பயணங்கடள தெற்மகாள்ள ொலுமிகளுக்கு அவர் உேவினார். 
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ஸ்பானிய ஆயுேற்களால் ஏற்பட்ை தபரழிவின் ோக்கம்: அஸ்மைக்குகள் தபாதுொன எண்ணிக்டகயில் 

வீரர்கள் ஆயுேங்கள் ெற்றும் எஃகு கத்திகடளக் மகாண்டிருந்ோலும் ஒதரமயாரு பானியவீரர் ைென் 

கணக்கில் ஏன் நூற்றுக்கணக்கான எதிரிப்படை வீரர்கடளக் மகால்ல முடியும். “அவர்கள் திடீமரன, குத்திக் 

கிழித்துக்மகான்றனர்” ஐதராப்பிய ஆயுேங்களின் தொசொன விடளவு குறித்து ஒரு உள்நாட்டு 

வரலாற்றாசிரியர் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார். தெலும் “ெற்றவர்கள் ஒதர வீச்சில் சிரச்தசேம் மசய்யப்பட்ைனர். 

இேர வீரர்கள் மகாடலக்களத்தில் இருந்து ஓடித் ேப்பிக்க முயன்றனர். அவர்களின் குைல் அவர்களில் 

இருந்து கீதை விழுந்து கால்கடளச் சுற்றிக் மகாண்ைது”. சிறிய அம்டெ பரவியோல் அஸ்மைக்வலுகுடறந்து 

காணப்பட்ைது. இேன் மூலம் கார் மைசுக் குெறுபடியும் குழுக்கடள ஒன்று தசர்க்க தநரம் கிடைத்ேது. 

இேனால் இறுதி மவற்றியும் மபற்றனர். 

இதயசு நாேரின் புனிே இறுதிவிருந்டே ஒத்ே புனிேச்செயச்சைங்டக கத்தோலிக்கர்கள் ேங்கள் 

தேவாலயங்களில் பின்பற்றினார்கள். இதயசு கிறிஸ்து தெற்மகாண்ை தியாகங்கடள நிடனவு கூரும் 

வடகயில் இந்ேச்சைங்கில் கத்தோலிக்க கிறித்ேவர்கள் பங்தகற்றனர். மராட்டியும் திராட்டசரசமும் 

இதயசுவின்சடேயும் இரத்ேமும் என்று அவர்கள் நம்பி ஏற்றுக்மகாள்கின்றனர். 

பிரபுக்கடளப் பின்பற்றுதவாருக்கு அடையாளக்குறிகள் ெற்றும் சீருடை வைங்கும் முடற 

நடைமுடறப்படுத்ேப்பட்ைது. பிரபுக்களின் மசாத்துக்கள் மோைர்பான வைக்குகடள விசாரிக்க 

நட்சத்திரதசம்பர் என்ற மபயரில் நீதிென்றத்டே ஏைாம்மஹன்றி உருவாக்கினார். நீதிென்ற நடைமுடறகள் 

நைந்ே மவஸ்ட்மினிஸ்ைர் அரண்ெடனயின் தெல்சுவரில் நட்சத்திரங்கள் ஓவியொக தீட்ைப்பட்டிருந்ோல் 

இந்ேப்மபயர். 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எது சுேந்திரொன வர்த்ேக நகரம் இல்டல? 

அ) நூமரம்மபர்க் 

ஆ) ஆன்ட்மவர்ப் 

இ) மெதனாவா 

ஈ) மசயிண்ட்பீட்ைர்ஸ்பர்க் 

2. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எது செயத்டே இரண்ைாம் நிடலக்கு ேள்ளியது? 

அ) ெறுெலர்ச்சி 

ஆ) செயச் சீர்திருத்ேம் 

இ) புவியியல் கண்டுபிடிப்பு 

ஈ) வர்த்ேகப் புரட்சி 

3. கீழ்க்கண்ை தபாப்பாண்ைவர்களில் இத்ோலிய ெறுெலர்ச்சிக்கு ஆேரவாகச் மசயல்பைாேவர் யார்? 

அ) ஐந்ோம் நிக்தகாலஸ் 

ஆ) இரண்ைாம் ெூலியஸ் 

இ) இரண்ைாம் பயஸ் 

ஈ) மூன்றாம் பால் 
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4. மவளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு எவருடைய மவற்றி மபரிதும் ஊக்கம் ேந்ேது? 

அ) ொர்க்தகா தபாதலா 

ஆ) தராெர்தபக்கன் 

இ) மகாலம்பஸ் 

ஈ) பார்த்தோதலாமிதயா ையஸ் 

5. கூற்று: காகிேம் கி.மு. (மபா.ஆ.மு) இரண்ைாம் நூற்றாண்டில் சீனாவில் தோன்றியது. 

காரணம்: நகரும் அடெப்பிலான அச்சு இயந்திரத்டே மெர்ெனி கண்டிபிடித்ேது. 

அ) கூற்று ெற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம்கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று ெற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி. காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி 

6. பின்வருவனவற்றில் எது ெறுெலர்ச்சிகாலத்தில் உருவாக்கப்பட்ை ஒரு தயாசடன அல்ல? 

அ) பகுத்ேறிவு வாேம் 

ஆ) ஐயுரவுவாேம் 

இ) அரசில்லா நிடல 

ஈ) ேனித்துவம் 

7. நவீன மசயல்முடற அறிவியலின் ேந்டே எனக்  கருேப்படுபவர் யார்? 

அ) அரிஸ்ைாட்டில் 

ஆ) பிளாட்தைா 

இ) தராெர்தபக்கன் 

ஈ) லாண்ட்ஸ்மைய்னர் 

8. ெனிேகுலத்டே செயபிரபு அல்லோ அதிகாரம் மூலொக ஆட்சி மசலுத்ோெல் காரணங்கள் மூலம் ஆட்சி 

மசலுத்ே தவண்டும் என்று விரும்பியவர் யார்? 

அ) ோந்தே 

ஆ) ொக்கியவல்லி 

இ) தராெர்தபக்கன் 

ஈ) மபட்ரார்க் 

9. துருக்கியர்களுக்கு எதிரான தபாரில் தெற்கத்திய நாடுகளின் உேவிடய நாடி இத்ோலிக்கு மசன்றவர் 

யார்? 

அ) ஜிதயாவனிஅவுரிஸ்பா 

ஆ) தெனுவல்கிடரசாமலாரஸ் 
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இ) தராெர்தபக்கன் 

ஈ) மகாலம்பஸ் 

10. கூற்று: கலிலிதயா கலிலி தேவாலய விதராே தபாக்குக்காக கிறித்ேவ திருச்சடபயால் விசாரடணக்கு 

உட்படுத்ேப்பட்ைார். 

காரணம்: சூரியடன டெயொக டவத்து தகாள்கள் சுற்றுகின்றன என்ற தகாபர் நிகஸின் சூரிய டெயக் 

தகாட்பாட்டை  அவர் ஏற்றார். 

அ) கூற்று ெற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று ெற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி. காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி 

11. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எது சரியான அறிக்டக அல்லது அறிக்டககள்? 

அறிக்டக I : இத்ோலியர்கள் ோங்கள் பண்டைய டவக்கிங்கின் வழித்தோன்றல்கள் என்ற 

நம்பிக்டகடய பாதுகாக்க முயன்றனர். 

அறிக்டக II : துப்பாக்கிகள் ெற்றும் மவடிெருந்து மூலொக கைல்பயண ஆபத்துகள் 

குடறக்கப்பட்ைன. 

அறிக்டக III: கிறித்ேவ செயத்டேப் பரப்பும் ஆர்வம் புதிய நிலப்பகுதிகடள கண்டுபிடிப்பதில் 

ஊக்கம்ேந்ேது. 

அறிக்டக IV: மபர்டினான்ட் மெகல்லன் தெற்கு தநாக்கிப்பயணித்து பிதரசிடலக் கண்டிபிடித்ோர். 

அ) I, II ெற்றும் III 

ஆ) II ெற்றும் III 

இ) I ெற்றும் III 

ஈ) அடனத்தும்சரி 

12. கீழ்க்கண்ைவற்றில்எது லியானர்தைாைாவின்சியின் ஓவியம் இல்டல? 

அ) வர்ஜின் ஆஃப் திராக்ஸ் 

ஆ) இறுதிவிருந்து 

இ) தொனலிசா 

ஈ) ெதைானாவும் குைந்டேயும் 

13. தபாப்பாண்ைவரால் கட்ைப்பட்ை தராமில் உள்ள மசயின்ட்பீட்ைர்ஸ்  தேவாலயத்டே நவீனெயொக்கியவர் 

யார்? 

அ) தைானமைல்லா 

ஆ) ரதபல் 

இ) லியானர்தைாைாவின்சி 
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ஈ) டெக்தகல் ஆஞ்சிதலா 

14. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எது சரியாக மபாருத்ேப்பைவில்டல? 

அ) ொர்தலாவ்   - டிதைா 

ஆ) தஷக்ஸ்பியர்  - கிங்லியர் 

இ) பிரான்சிஸ்தபக்கன் - தநாவும் ஆர்கனும் 

ஈ) தராெர்தபக்கன்  - மைக்கெரான் 

15. கூற்று: துருக்கிய மவற்றிகளும் கான்ஸ்ைான்டி தநாபிளின் வீழ்ழியும் கிைக்குப் பகுதிக்கு ஒருகைல் 

வழித்ேைத்டே கண்டுபிடிக்க ஊக்கொக இருந்ேது. 

காரணம்: கிைக்கில் இருந்து கிடைக்கும் மபாருட்களின் தேடவகள் அதிகரித்ேோல் கைல் வழி வாணிபத்டே 

கட்டுப்படுத்ே ஐதராப்பிய நாடுகள் விரும்பின. 

அ) கூற்று ெற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று ெற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி. காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி 

16. மெகல்லனின் ெடறவுக்குப் பிறகுஎந்ேக் கப்பல் திரும்பியது? 

அ) சாண்ைாெரியா 

ஆ) பிண்ட்ைா 

இ) நினா 

ஈ) விட்தைாரியா 

17. ஸ்மபயினுக்காக மெக்சிதகாடவக் டகப்பற்றியவர் யார்? 

அ) மபட்தராகாப்ரல் 

ஆ) மகாலம்பஸ் 

இ) மஹர்னன்கார்ட்ஸ் 

ஈ) தெம்ஸ்குக் 

18. இங்கிலாந்தில் எட்ைாம் மஹன்றியால் தெலாதிக்கச் சட்ைம் நிடறதவற்றப்பட்ை ஆண்டு எது? 

அ) 1519 

ஆ) 1532 

இ) 1533 

ஈ) 1534 

19. கூற்று: மகாள்டள தநாய்க்கான காரணங்கடள விளக்க முடியாேோல் மகாள்டள தநாய் 

தேவாலயத்தின் நிடலடய பலவீனப்படுத்தியது. 
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காரணம்: தபாப்பாண்ைவரின் அதிகாரம் மபரும்சவால்கடள எதிர்மகாண்ைது. 

அ) கூற்று ெற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று ெற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி. காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி 

20. ஏைாம் கிரிதகாரியால் கத்தோலிக்க திருச்சடப நைவடிக்டககளில் இருந்து விலக்கி டவக்கப்பட்ை 

ஆட்சியாளர் யார்? 

அ) ஏைாம் மஹன்றி 

ஆ) எட்ைாம் மஹன்றி 

இ) இரண்ைாம் மஹன்றி 

ஈ) நான்காம் மஹன்றி 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. ஈ) மசயிண்ட்பீட்ைர்ஸ்பர்க்  2. அ) ெறுெலர்ச்சி  3. ஈ) மூன்றாம்பால்  4. இ) மகாலம்பஸ்  5. அ) கூற்று ெற்றும் 

காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது.  6. இ) அரசில்லாநிடல  7. இ) தராெர்தபக்கன்  

8. இ) தராெர்தபக்கன்  9. ஆ) தெனுவல் கிடரசாமலாரஸ்  10. அ) கூற்று ெற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. 

காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது.  11. ஆ) II ெற்றும் III  12 ஈ) ெதைானாவும் குைந்டேயும்  13. ஈ) டெக்தகல் 

ஆஞ்சிதலா  14. ஈ) தராெர்தபக்கன் – மைக்கெரான்  15. அ) கூற்று ெற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் 

கூற்டற விளக்குகிறது.  16. ஈ) விட்தைாரியா  17. இ) மஹர்னன்கார்ட்ஸ்  18. ஈ) 1534  19. அ) கூற்று ெற்றும் 

காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 20. அ) ஏைாம் மஹன்றி 

 

[11] புரட்சிகளின் காலம் 

அட்லாண்டிக் கைடலக் கைந்ே அடிடெ வணிகம் ெனிே குல வரலாற்றில் படிந்ேகடறயாகும். பதிதனைாம் 

நூற்றாண்டு பிறந்ே தபாது தபார்த்துகீசியர்கள் ஆப்பிரிக்க அடிடெ வர்த்ேகத்டேத் மோைங்கினர். ஏடனய 

கிறித்துவ ஐதராப்பிய நாடுகளும் உைனடியாக பின்மோைர்ந்ேன. அமெரிக்காவுக்குக் மகாண்டு வரப்பட்ை  

முேல் அடிடெகள் 1619இல் ஒரு ைச்சுக் கப்பலில் வந்ேனர். “சந்தேககுணமில்லாே நீக்தராக்கடள” 

ஆப்பிரிக்காவில் டகப்பற்றி  புதிய உலகிலுள்ள (அமெரிக்கா) மபருந் தோட்ைங்களில் தவடல மசய்ய 

அவர்கடள விற்பேன் மூலம் மபரும்பணம் சம்பாதிக்க இயலும் என உணர்ந்ே முேல் ஆங்கிதலயர் ொன் 

ஹாக்கின்ஸ் ஆவார். அவருடைய மசழிப்பான மவற்றி, மபரும் லாபம் ஆகிய காரணங்களால் முேலாம் 

எலிசமபத்அரசியால் டநட் பட்ைம் சூட்ைப்பட்ைார். 11 மில்லியன்களுக்கும் மிடகயான ஆப்பிரிக்கர்கள் 

அடிடெகளாக அமெரிக்காடவச் மசன்றடைந்ேனர் என ெதிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

1587இல் சர்வால்ைர்ராதலஎன் பார்வைகதராலினாவிற்கு அருதக இருந்ே தராவதனாக் தீவில்  

ஒருகுடிதயற்றத்டே ஏற்படுத்தி, கன்னிடெ அரசியான ராணியார் முேலாம் எலிசமபத்தின் நிடனவாக 

மவர்ஜினியா எனப் மபயரிட்ைார். ஆனால் பூர்வகுடி இந்தியர்களின் வலுவான எதிர்ப்பால் மோைக்கத்தில் 

குடிதயறிய பலர் இங்கிலாந்து திரும்பினர். சில ஆண்டுகள் கழித்து ஆங்கிதலய ொலுமிகள் அங்கு 
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மசன்றதபாது குடிதயற்றம் இருந்ேற்கான எந்ேச் சுவடும் அங்கில்டல. தராவதனாக் தீவு இைக்கப்பட்ை 

குடிதயற்றொனது. 

1492ல் கிறிஸ்தைாபர் மகாலம்பஸ் கரீபியடன அடைந்ே ேருவாயில் அமெரிக்க பகுதிகளில் 10 மில்லியன் 

பூர்வகுடிகள் வாழ்ந்துவந்ேனர். ஆனால் 1900 இல் அவர்களின் எண்னிக்டக 3,00,000 கீைாகக் 

குடறக்கப்பட்ைது. பூர்வகுடிகடள அழித்மோழிக்க ஐதராப்பியர்கள் பின்பற்றிய ேந்திரங்களில் 

ஒன்றுதநாய்கடளப் பரப்புவோகும். 1763 இல் ஏற்பட்ை மபரும் எழுச்சி மபன்சில்தவனியாவிலிருந்ே 

ஆங்கிலப்படைகடள அச்சுறுத்தியது. தேடவப்படும் மபாருட்கள் குடறவாக இருந்ேோல் கவடலயும் சில 

பூர்வக்குடி அமெரிக்கர்களின் வன்முடறச் மசயல்களால் சினமும் மகாண்டிருந்ே வை அமெரிக்காவிலிருந்ே 

ஆங்கிலப்படைகளின் ேளபதி சர் மெப்ரி ஆம்ஹர்ஸ்ட் மபன்சில்தவனியாவில், பிட்தகாட்டையிலிருந்ே 

கர்னல் மஹன்றிதபாதக என்பாருக்கு “தபார்டவகளின் மூலொக மசவ்விந்தியர்களிடைதய தநாய்கடளப் 

(அம்டெ) பரப்பும் முயற்சிடய நீங்கள் நன்றாகச் மசய்யலாம். தெலும் ஒதுக்கத்ேக்க இவ்வினத்டேதவதராடு 

பிடுங்கி எறிய தவறு முடறகள் அடனத்டேயும் முயற்சி மசய்யவும்" எனஎ ழுதினார். இேன் விடளவாக 

ஏற்கனதவ அம்டெ தநாயால் பாதிக்கப்பட்ைவர்களுக்கு மசாந்ேொன அவர்கள் பயன்படுத்திய தபார்டவகள் 

மசவ்விந்திய பூர்வகுடிகளிடைதய விநிதயாகம்மசய்யப்பட்ைன. காலனியவாதிகள் ேங்கம் தேடும் 

முயற்சியில் (1848) பைங்குடி ெக்களின் கிராெங்களில் பதுங்கியிருந்து மகாடூரொகத் ோக்கினர். 

குடிதயற்றவாதிகளுக்கும் அமெரிக்க பூர்வகுடிகளுக்குமிடைதய பல தபார்கள் மவடித்து மபருெளவிலான 

உயிர்ச்தசேத்திற்கும், மசாத்துப் பறிப்புக்கும், அைக்கு முடறக்கும் அப்பட்ைொன இனவாேத்திற்கும் 

இட்டுச்மசன்றது. 

சுேந்திரப்பிரகைனம் (1776) 

குடிதயற்றநாடுகள் சுேந்திர நாடுகளாக இருத்ேல் தவண்டும் எனும் கருத்டே முன் மொழிந்ேவர் ரிச்சர்டுலீ 

ஆவார். பிரகைனத்டே எழுதுவேற்கு வடரவுக்குழுமவான்று அடெக்கப்பட்ைது. அக்குழு ோெஸ் மெபர்சன், 

மபஞ்சமின் பிராங்கிளின் ெற்றும் ொன் ஆைம்ஸ் ஆகிதயாடரயும் உள்ளைக்கிய உறுப்பினர்கடளக் 

மகாண்டிருந்ேது. 

ோெஸ் (ைாம்) மபயின், மபாதுஅறிவு (Common Sense) 

 ஆங்கிதலயரான ோெஸ் மபயின் ‘மபாது அறிவு’ (1776) எனத் ேடலப்பிைப்பட்ை துண்டு 

பிரசுரமொன்டற எழுதினார். அதில் மபயின் குடிதயற்ற நாடுகளின் தகாரிக்டககடள நியாயப்படுத்தி 

விவாேங்கடள எழுதியிருந்ோர். சுேந்திரம் குறித்து ஹாப்ஸ், லாக், வால்தைர், ரூதசா ஆகிதயார் கூறிய 

கருத்துக்கடளத் தேர்ந்மேடுத்ே அவர் அவற்டற சாோரன ெக்களும் புரிந்துமகாள்ளும் விேத்தில் 

எழுதியிருந்ோர். 1,50,000 பிரதிகள் விற்படனயான இத்துண்டு பிரசுரம், ெக்களின் மீது கிளர்ச்சியூட்டும் 

ோக்கத்டே ஏற்படுத்தியது. 

பூர்ஷ்வா வகுப்பு கல்வியறிவு மபற்ற இடைத்ேட்டு ெக்கடளக் மகாண்டிருந்ேது. எழுத்ோளர்கள், 

ெருத்துவர்கள், ஆசிரியர்கள், வைக்கறிஞர்கள், நீதிபதிகள், குடிடெப்பணியாளர்கள் ஆகிதயார் 

இவ்வகுப்டப உருவாக்கினர். 

ரூதஸா எழுதிய சமூகஒப்பந்ேம் எனும் நூல், “ெனிேன் பிறக்கும் தபாது சுேந்திரொனவனாகப் பிறக்கிறான். 

ஆனால் அடனத்து இைங்களிலும் சங்கிலிகளில் பிடணக்கப்பட்டுள்ளான்” எனும் புகழ்மபற்ற 

மோைக்கவரிகடளக் மகாண்டுள்ளது. இவ்வரிகளுக்காகதவ அவர் தபாற்றப்படுகிறார். 

பிரான்சிஸ் இப்தபாதும் ெூடல 14 பாஸ்டில் நாளாக அல்லது பிமரஞ்சு தேசிய தினொகக் 

மகாண்ைாைப்படுகிறது. 
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ெனிே, குடிெக்கள் உரிடெப் பிரகைனம், ஒரு முகவுடரடயயும் 17 பிரிவுகடளயும் மகாண்டுள்ளது. 

முேல்பிரிவு “ெனிேர்கள் பிறக்கும் தபாது சுேந்திரத்துைனும் உரிடெகளில் செொனவர்களாகவும் உள்ளனர்” 

என்ற வாசகத்டேக் மகாண்டுள்ளது. சுேந்திரம், மசாத்துக்களுக்கானபாதுகாப்பு, அைக்கு முடறக்கு எதிர்ப்பு 

என விவரிக்கப்பட்டுள்ள உரிடெகடளப் பாதுகாப்பதே “அரசியல்ரீதியாக ஒன்றுபடுவதின்” தநாக்கொக 

இருக்க தவண்டும் என இப்பிரகைனம் குறிப்பிடுகிறது. தெலும் இடறயாண்டெயும் சட்ைமும் 

“மபாதுவிருப்பம்” என்பதிலிருந்து உருவாக தவண்டுமெனவும் அறிவிக்கிறது. தபச்சு சுேந்திரத்டேயும் 

ெேசுேந்திரத்டேயும் பாதுகாத்து அது சட்ைத்தின் முன் அடனவரும் செொக நைத்ேப்பை தவண்டுமென 

வற்புறுத்துகிறது. அடனத்து ெக்களும் ேங்கள் வருவாய் ஆோரங்களுக்கு ஏற்றவாறு வரி மசலுத்ே 

தவண்டுமென உறுதிபைக் கூறுகிறது. 1791 இல் உருவாக்கப்பட்ை அரசியல் அடெப்பிற்கு இப்பிரகைனம் ஒரு 

முகவுடரயாக அடெந்ேது. 

ொர்மசய்ல்ஸ் எனும் இைத்திலிருந்து பிமரஞ்சுப் படைகளுக்கான ஒரு பாைடல (1792) ரூமெட்டிலிஸ்தல 

என்பார் இயற்றினார். அது லாொர்மசய்டலஸ் என அறியப்பட்ைது. 1795 ெூடல 14 இல் இயற்றப்பட்ை 

சட்ைத்தின் படி இப்பாைல் பிரான்சின் தேசியகீேொக அறிவிக்கப்பட்ைது. 

ைாக்ைர் தொசப்-இக்தனஸ் கில்லட்டின் என்பார் ஒரு பிமரஞ்சுெருத்துவராவார். அவர் ஒரு கட்டுடரயில் 

ெரணேண்ைடன வைங்கப்பட்ை குற்றவாளிகடள விடரவாகக் மகால்லும் இயந்திரம் குறித்து எழுதினார். 

அது தபான்ற இயந்திரத்டே அவர் கண்டுபிடிக்காவிட்ைாலும் அேற்கு அவர் மபயதரடவக்கப்பட்ைது. 

கண்டுபிடித்ேவர் ஆண்ைனி லூயி எனக் கூறப்படுகிறது. 

எமிகிரஸ் (Emigres): அரசியல் காரணங்களுக்காக ேங்கள் மசாந்ேநாட்டிலிருந்து மவளிதயறி ெற்மறாரு 

நாட்டில் குடிதயறுதவாடர எமிகிரஸ் என்பர். பிரான்சின் அன்டறய சூைலில் புரட்சிடயத் மோைர்ந்து வந்ே 

ஆண்டுகளில் நாட்டை விட்டு ஓடிய பிரபுக்கடள எமிகிரஸ் என அடைத்ேனர். 

டசென்மபாலிவர்: மபாலிவர்கராகஸ் பகுதியின் கிரிதயால் வகுப்டபச் தசர்ந்ே பைடெவாய்ந்ே உயர் 

குடும்பத்டேச் தசர்ந்ேவர். ஒரு மகாள்டகயாளராக, இராணுவத்ேடலவராக அவர் விடுேடல இயக்கத்திற்கு 

அடிப்படை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ேவராகத் திகழ்ந்ோர். ேன்னுடைய புகழ்மபற்ற ‘ெடெக்காகடிேம்’ (Jamaica 

Letter) எனும் கடிேத்தில் (1815இல் நாட்டை விட்டு மவளிதயற்றப்பட்ை நிடலயில் எழுேப்பட்ைது) 

நாட்டுப்பற்றாளர்கள் பல முடற தோற்கடிக்கப்பட்ை நிடலயிலும் கூை சுேந்திரத்தின்பால் ேனக்கிருந்ே 

ேளராே நம்பிக்டகடய வலியுறுத்தினார். ஸ்பானியர்களின் காலனியாதிக்கத்டே விெர்சித்ே அவர், 

ேன்னாட்சியுைன் கூடிய டெயப்படுத்ேப்பட்ை குடியாட்சி அரடச நிறுவுவதே முந்டேய காலனிகளுக்கு 

இருக்கும் ஒதர பாடே எனக் கருதினார். முடிவாக அவர் விரும்பிய குடியாட்சியானது குழு ஆட்சியாகும் 

(Oligarchic). 

 ஒரு நாடு இனங்களால் துண்டுபடுதெயானால் அங்தக ஒழுக்கம் நிடறந்ே அரசு 

மசயல்பைவாய்ப்பில்டல என நம்பினார். பத்மோன்போம் நூற்றாண்டின் பிற்பாதியிலும் இருபோம் 

நூற்றாண்டிலும் கூை லத்தீன் அமெரிக்க விடுேடல இயக்கங்களுக்கும் இைதுசாரிகளுக்கும் 

உத்தவகமூட்டும் ஒரு சக்தியாகதவ மபாலிவர் திகழ்ந்துள்ளார். 

இரண்ைாவது மோழிற்புரட்சியானது (1870 – 1914) எஃகு உற்பத்தியிலும் மபட்தராலியம், மின்சாரம் ஆகிய 

துடறகளிலும் புதியமுடறகடள எதிர்மகாண்ைது. ஒட்டுமொத்ே ஐதராப்பாவும் வைஅமெரிக்காவும் 

இக்காலப்பகுதியில் முேல் கட்ைத் மோழிற்புரட்சியின் ோக்கத்திடன உணரத் மோைங்கின. 

மிகப்மபரும் கட்டுொனங்களில் இரும்பு பயன்படுத்ேப்படுவடேக் கண்டு ஈர்ப்புக்குள்ளான 

பிமரஞ்சுக்காரர்கள் 1889 இல் 324 மீட்ைர் உயரமுள்ள ஈபில்தகாபுரத்டே (Eiffel Tower) பாரிசில் எழுப்பினர். 
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மெக்காைெயொக்குேல் என்பது உடைக்கப்பட்ை கற்கடளப் பரப்பி அேன் தெல் அடுத்ேடுத்ே அடுக்குகளாகக் 

கற்கடளப் பரப்பி அேன் தெல் உருக்கப்பட்ை ோடர ஊற்றுவோகும். 

பீட்ைர்லூபடுமகாடல: 1819ஆம் ஆண்டு மோழிலில் ெந்ேநிடலயும் உணவுப்மபாருட்களின் 

விடலதயற்றமும் ஏற்பட்ை ஆண்ைாகும். மபண்களும் குைந்டேகளும் உட்பை 60,000 அதிருப்தியுற்றெக்கள் 

மஹன்றிஹன்ட் எனும் தீவிரவாேத்ேடலவரின் ேடலடெயில் ஆர்ப்பாட்ைத்தில் ஈடுபட்ைனர். அவர்களில் 

யாரும் ஆயுேம் டவத்திருக்கவில்டல. ஆர்ப்பாட்ைமும் அடெதியான முடறயில் நடைமபற்றது. கூட்ைத்தின் 

எண்ணிக்டகடயயும் அவர்களின் ெனநிடலடயயும் கண்டு பீதியடைந்ே அதிகாரிகள்ொன் 

மசஸ்ைர்தயாெனரி எனும் ேன்னார்வகுதிடரப்படைகாவர்கடளக் மகாண்டு கூட்ைத்தினடரத் ோக்க 

உத்ேரவிட்ைனர். 700க்கும் தெற்பட்தைார்படு காயெடைந்ேனர். 17 நபர்கள் மகால்லப்பட்ைனர். ஹனட்டும் 

ஏடனய தீவிரவாேத் ேடலவர்களும் டகதுமசய்யப்பட்டு, விசாரிக்கப்பட்டு, ேண்ைடன வைங்கப்பட்ைது. 

தைால்புடில்குற்றவைக்கு: இங்கிலாந்தின் விக் அரசாங்கம் மோழிலாளிவர்க்கத்ோரிடைதய வளர்ந்துவரும் 

அதிருப்திடயக் கண்டு அச்சம் மகாண்டு, 1834இல் அறிவிக்கப்பட்ை ஊதியமவட்டுக்கு எதிராக 

மோழிலாளர்கடள ஒன்று திரட்டியேற்காக ஆறு தைால்புடில் மோழிலாளர்கடளக் டகதுமசய்ேது. அவர்கள் 

குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு, ேண்ைடனயாக ஏழு வருைங்களுக்கு ஆஸ்திதரலியாவில் இருந்ே 

ேண்ைடனக் காலனிக்குநாடு கைத்ேப்பட்ைனர். அவர்கள் ஆறு தபரும் மோழிலாளர்களுக்காக உயிர்துறந்ே 

தியாகிகள் ஆயினர். 

அமெரிக்காவில் ொமபரும் இருப்புப்பாடே தவடலநிறுத்ேம் (1877): ஆடலகளில் நிலவிய 

தொசொன தவடலச்சூைல், பல ெணி தநர தவடல, குடறந்ே ஊதியம், மபண்களும் குைந்டேகளும் 

சுரண்ைப்பட்ைது உட்பை அடனத்தும் தசர்ந்து அமெரிக்காவில் மோழிற்சங்கங்கள் உருவாகப் 

பங்களிப்புமசய்ேன. உள்நாட்டுதபாருக்குப் பின்னர் மோழிலாளர்கள் தவடலநிறுத்ேங்கடள நைத்தினர். 

அவற்றில் மிகப்மபரும் தவடலநிறுத்ேம் 1877 இல் நடைமபற்ற இருப்புப்பாடேத் மோழிலாளர் 

தவடலநிறுத்ேொகும். நீண்ை மபாருளாோர ெந்ேம் நிலவிய சூைலில் இருப்புப்பாடேத் மோழிற்சாடலகளில் 

தெற்மகாள்ளப்பட்ை ஊதியமவட்டு தவடலநிறுத்ேத்திற்கு இட்டுச்மசன்றது. அடெதிப் பாதுகாப்புக் குழுவினர், 

தேசியக் காவலர்கள், ஐக்கிய அரசின் இராணுவம் ஆகிய அடெப்புகளால் தவடலநிறுத்ேம் நசுக்கப்பட்ைது. 

தஹொர்மகட் படுமகாடல: 1886 தெ 4இல் சிக்காதகா நகரின் தெொர் மகட்சதுக்கத்தில், மோழிலாளர்கள் 

ேங்கள் எதிர்ப்டபத் மேரிவித்ேனர். நாமளான்றுக்கு எட்டு ெணி தநர தவடல எனும் தகாரிக்டகக்குப் 

தபாராடும் மோழிலாளர்களுக்கு ஆேரவாகவும் முந்டேய தினம் நடைமபற்ற தபாலீஸ் ோக்குேலில் பல 

மோழிலாளர்கள் மகால்லப்பட்ைேற்கும் எதிர்ப்புத் மேரிவிக்கும் வடகயிலும் அடெதியான ஊர்வலம் 

மோைங்கியது. காவலர்கள் கூட்ைத்டேக் கடலக்க முற்படுடகயில் யாதரா ஒருவர் டைனடெட் குண்டை 

தபாலீசார் மீதுவீசினார். குண்டு மவடிப்டபத் மோைர்ந்து தெற்மகாள்ளப்பட்ை துப்பாக்கிச் சூடு ஆகியவற்றில் 

ஏழு காவல்துடற அதிகாரிகளும் நான்கு மபாதுெக்களும் மகால்லப்பட்ைனர். எண்ணற்தறார் 

காயெடைந்ேனர். தஹொர்மகட் நிகழ்டவ நிடனவுமகாள்ளும் வடகயில் 1887 தெ 1 மோழிலாளர் 

தினொகஅல்லது தெ தினொக அல்லது உலக உடைப்பாளர் தினொகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும் 

1. வை அமெரிக்காவில் முேன் முேலில் குடிதயறிய ஐதராப்பியர்கள் _______ 

அ) தபார்த்துகீசியர் 

ஆ) ஸ்பானியர் 
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இ) தைனியர் 

ஈ) ஆங்கிதலயர் 

2. நியூ ஆம்ஸ்ைர்ைாமிற்கு ___________ என ெறுமபயர் சூட்ைப்பட்ைது. 

அ) வாஷிங்ைன் 

ஆ) நியூயார்க் 

இ) சிக்காதகா 

ஈ) ஆம்ஸ்ைர்ைாம் 

3. கூற்று: ஆங்கிதலயர் நாவாய்ச் சட்ைங்கடள இயற்றினர். 

காரணம்: காலனி நாடுகளின் உற்பத்திப் மபாருட்கள் ஆங்கிதலயக் கப்பல்களின் மூலொக ெட்டுதெ 

ஏற்றுெதி மசய்யப்பை தவண்டுமென்படே இச்சட்ைம் கட்ைாயப்படுத்தியது. 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி. 

4. கூற்று: 1770இல் இங்கிலாந்து தேயிடலடயத் ேவிர ஏடனய மபாருட்களின் மீோன வரிகடள ரத்து 

மசய்ேது. 

காரணம்: காலனி நாடுகளின் மீது தநரடியாகதவா அல்லது ெடறமுகொகதவா வரி விதிக்கும் உரிடெ 

ஆங்கிதலய பாராளுென்றத்திற்கு உண்டு என்படே உறுதிப்படுத்ேதவ தேயிடலயின் மீோன வரி 

ேக்கடவத்துக் மகாள்ளப்பட்ைது. 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும்சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி. 

5. பாஸ்ைன் தேநீர் விருந்து நிகழ்வு ___________இல் நடைமபற்றது. 

அ) 1775 

ஆ) 1773 

இ) 1784 

ஈ) 1799 

6. கூற்று: ொர்ஜியாே விரஏடனய காலனிகடளச் தசர்ந்ே பிரதிநிதிகள் மபாறுத்து மகாள்ள முடியாேச் 

சட்ைங்கள் நீக்கப்பை தவண்டுமெனக் தகாரினர். 

காரணம்: அதுவடரயிலும் ஆங்கிலப்மபாருட்கடளப் புறக்கணிப்பது என காங்கிரஸ் முடிவு மசய்ேது. 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 
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ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும்சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி. 

7. கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது / எடவ சரியானது/சரியானடவ? 

கூற்று I: 1776 ெூடல 4 இல் பதின் மூன்று காலனிகளும் இங்கிலாந்திைமிருந்து விடுேடல மபற்றோக 

அறிவித்ேன. 

கூற்று II: சுேந்திரப் பிரகைனத்டேத் ேயாரித்ேதில் ோெஸ் மெபர்சன் மிக முக்கியப்பங்கிடன வகித்ோர். 

அ) I 

ஆ) II 

இ) இரண்டும் ேவறு 

ஈ) இரண்டும் சரி 

8. அமெரிக்க சுேந்திரப் தபாரில் ஆங்கில படைகளுக்குத் ேடலடெ ோங்கியவர் 

அ) ரிச்சட்டுலீ 

ஆ) ொர்ஜ் வாஷிங்ைன் 

இ) வில்லியம் தஹாதவ 

ஈ) ராக்கிங்காம் 

9. கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது / எடவ சரியானது / சரியானடவ? 

கூற்று I: பிமரஞ்சு சமூகத்தின் மபரும்பகுதி விவசாயிகளால் ஆனது. 

கூற்று II: பிமரஞ்சு விவசாயிகள் பண்டண அடிடெகளாய்இருந்ேனர். 

கூற்று III: வாரத்தில் சில நாட்களில் விவசாயிகள் ேங்கள் பிரபுக்களுக்காகச் சம்பளம் மபற்றுக் மகாண்டு 

தவடல மசய்ோக தவண்டும். 

அ) I ெற்றும் II 

ஆ) II ெற்றும் III 

இ) I ெற்றும் III 

ஈ) அடனத்தும் சரி 

10. மைன்னிஸ் டெோன உறுதிமொழிக்கு இட்டுச் மசன்ற எதிர்ப்புக்குத் ேடலடெதயற்ற பிரபு 

__________ ஆவார். 

அ) ொரட் 

ஆ) ைாண்ைன் 

இ) லஃபாயட் 

ஈ) மிராபு 
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11. கூற்று: வளர்ந்து மகாண்டிருந்ே பூர்ஷ்வாக்கள் ேங்கள் சமூகத் ேகுதிக்கு நிகரான அரசியல் அதிகாரம் 

தவண்டினர். 

காரணம்: அரசாங்கத்தில் மசல்வாக்குப் மபறதவண்டுமென அவர்கள் விரும்பினர். 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி. 

12. கீதை மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகடளப் மபாருத்தி சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

அ) ொண்மைஸ்கியூ  1. தெதகாபியர்கள் 

ஆ) வால்ைர்   2. ஆங்கிதலய நாட்டுத்ேத்துவவாதி 

இ) பயங்கரஆட்சி  3. பதினான்காம் லூயியின் காலம் 

ஈ) ொன்லாக்   4. சட்ைங்களின் சாரம் 

அ)  1 3 4 2 

ஆ)  4 3 1 2 

இ)  4 1 2 3 

ஈ)  1 4 3 2 

13. பாஸ்டில் சிடறேகர்ப்பு ________இல் நைந்ேது. 

அ) 1789, ெூன் 5 

ஆ) 1789, ெூடல 14 

இ) 1789, நவம்பர் 11 

ஈ) 1789, தெ 1 

14. பிமரஞ்சுப்புரட்சியின் தபாது அறிவிக்கப்பட்ை ெனிேன் ெற்றும் குடிெக்கள் உரிடெகள் பிரகைனம் 

மபண்கடளத் ேவிர்த்து விட்ைோல் அேன்தெல் __________ அதிருப்தி மகாண்டிருந்ோர். 

அ) ஒலிம்தபடி தகாமெஸ் 

ஆ) தெரி அன்ைாய்மனட் 

இ) தராமெட்டிலிஸ்லி 

ஈ) தராபஸ்பியர் 

15. பதினாறாம் லூயியின் அதிகாரபூர்வொன வசிப்பிைொக இருந்ேது. 

அ) மவர்மசய்ல்ஸ் 

ஆ) மேௌலன் 

இ) ொர்மசய்ல்ஸ் 
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ஈ) டியூமலர்ஸ் 

16. _______ மோைக்கத்தில் மசயின்ட்தைாமிங்தகா என அறியப்பட்ைது. 

அ) மெக்சிதகா 

ஆ) பனாொ 

இ) டஹட்டி 

ஈ) ஹவானா 

17. மெக்சிதகாவில் புரட்சிக்குத் ேடலடெதயற்றவர் ______. 

அ) டசென்மபாலிவர் 

ஆ) தொஸ்ெரியாதொர்தலா 

இ) மபர்டினான்டுடிமலஸ்மஸப்ஸ் 

ஈ) மிகுவல்ஹிைல்தகா 

18. அர்மென்டினாடவ விடுேடலயடையச் மசய்ேவர் ___________. 

அ) சான்ொர்ட்டின் 

ஆ) ைாம்மபட்தரா 

இ) மபர்னார்தைா ஓ ஹிக்கின்ஸ் 

ஈ) ெரினாதொர்லஸ் 

19. ___________ நகரம் ‘காட்ைன்மபாலிஸ்’ எனும் புடனப் மபயடரப் மபற்றது. 

அ) ொன்மசஸ்ைர் 

ஆ) லங்காசயர் 

இ) லிவர்பூல் 

ஈ) கிளாஸ்தகா 

20. கீதை மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகடளப் மபாருத்தி சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

அ) டெக்தகல்பாரதை  1. ஆர்க்டரட் 

ஆ) எலியாஸ்தஹாதவ 2. ராபர்ட்புல்ைன் 

இ) நீர்ச்சட்ைகம்  3. மின்சாரம் 

ஈ) நீராவிப்பைகு  4. டேயல்இயந்திரம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ) 1 3 4 2 

ஆ) 1 4 2 3 

இ) 3 4 1 2 

ஈ) 3 4 2 1 
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விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. ஈ) ஆங்கிதலயர்  2. ஆ) நியூயார்க்  3. அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது.  

4. அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது.  5.ஆ) 1773  6. அ) கூற்று, காரணம் 

இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது.  7.ஈ) இரண்டும்சரி  8. இ) வில்லியம்தஹாதவ  9. அ) I 

ெற்றும் II  10. ஈ) மிராபு  11. அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது.  12. ஆ) 4  

3  1  2  13. ஆ) 1789, ெூடல 14  14. அ) ஒலிம்தப டி தகாமெஸ்  15. ஈ) டியூமலர்ஸ்  16. இ) டஹட்டி  17. ஈ) 

மிகுவல் ஹிைல்தகா  18. அ) சான்ொர்ட்டின்  19. அ) ொன்மசஸ்ைர்  20. இ) 3 4 1  2 

 

[11] ஐதராப்பாவில் அடெதியின்டெ 

ஐதராப்பிய ஒருங்கிடணவு (Concert of Europe): மநப்தபாலியனின் சகாப்ேத்திற்கு பிற்பட்ை காலத்தில் 

ஐதராப்பாவின் முக்கிய சக்திகளான ஆஸ்திரியா, பிரஷ்யா, ரஷ்யா, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளால் 

உருவாக்கப்பட்ை இவ்வடெவு ஐதராப்பாவில் ஒழுங்டக நிடல நிறுத்திைவும், அதிகார செநிடலடயக் 

காத்திைவும் பாடுபட்ைது. மெட்ைர்னிக்கின் சகாப்ேம் (1815 – 1848) என்று மசால்லப்பட்ை காலத்தில், 

முன்பிருந்ே நிடலடயப் பாதுகாக்கும் தநாக்கத்டே மவளிப்படுத்திக் மகாண்ை மபரும் சக்திகள் 

இவ்விடணவின் ஊைாக உள்நாட்டுக்கலவரத்ோல் அச்சுறுத்ேப்பட்ை நாடுகளின் விவகாரத்தில் ேடலயிட்டு 

இடணவின் ஒட்டு மொத்ே முடிடவ அந்நாடுகளின் மீது திணித்ேது. 

இரவலர்சட்ைங்கள் (Poor Laws): பிரிட்ைனில் எலிசமபத் அரசியின் ஆட்சிக்காலத்தில் இரவலர் சட்ைங்கள் 

இயற்றப்பட்டு (1597–1598) அேன் மூலொக  வயதுமுதிர்ந்தோருக்கும், தநாயாளிகளுக்கும், ஏடை 

சிறார்களுக்கும், ஆற்றலிருந்தும் தவடலவாய்ப்பில்லாெல் ேவித்தோருக்கும் நிவாரணம் வைங்கப்பட்ைது. 

அரசின்டெவாேம்: அரடசயும் சமூகத்தின் அடெப்டபயும் நம்பிக்டகக் மகாண்டு, அேற்காக வலிடெடயப் 

பயன்படுத்ோெலும், கட்ைாயப்படுத்ோெலும், ேன்னார்வ அடிப்படையில் கூட்டுறவாக அடெக்கதவண்டும் 

என்ற எண்ணம் மகாண்தைார். 

பிஸ்ொர்க்குறிப்பிட்ைோவது: மவறும் மசாற்மபாழிவுகளாலும், மபரும்பான்டெயினரின் 

தீர்ொனங்களினாலும் மநடுநாடளய மபரும்பிரச்சடனகடளத் தீர்த்து விைமுடியாது, ொறாக அது 

இரத்ேத்தினாலும், இரும்பினாலுதெ சாத்தியொகும். 

சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. மநப்தபாலியன் முேன் முடற நாடு கைத்ேப்பட்டு சிடறடவக்கப்பட்ை இைம் ___________ ஆகும். 

அ) எல்பா 

ஆ) மசயின்ட்மஹலனா 

இ) கார்சிகா 

ஈ) வாட்ைர்லூ 

2. பிரிட்டிஷ், மபல்ஜிய ெற்றும் பிரஷ்யக் கூட்டுப்படைகளால் மநப்தபாலியன் தோற்கடிக்கப்பட்ை வாட்ைர்லூ 

அடெயப் மபற்ற இைம் _________ 

அ) பிரான்ஸ் 
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ஆ) மெர்ெனி 

இ) மபல்ஜியம் 

ஈ) இத்ோலி 

3. கூற்று: கற்படனவாே தசாஷலிஸ்டுகள் உற்பத்திக்கருவிகடளப் மபாதுவில் மகாண்ை ொதிரி 

சமூகங்கடளப் பரிந்துடரத்ேனர். 

காரணம்: அவர்கள் வறுடெயும், தவடலயில்லா திண்ைாட்ைமும் ஒழிந்ே தசாஷலிச சமூகத்டே 

வளர்மேடுக்கும் மோடலதநாக்குப் பார்டவ மகாண்டிருந்ேனர். 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி. 

4. இங்கிலாந்தில் மோழிற்சங்கங்களுக்கு சட்ை அங்கீகாரம் வைங்கப்பட்ை ஆண்டு ___________. 

அ) 1815 

ஆ) 1822 

இ) 1824 

ஈ) 1827 

5. கீழ்க் மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளில் சரியானவற்டற மேரிவு மசய்து மபாருத்துக. 

அ) புதிய கிறித்ேவம்   1. வில்லியம் லமவட் 

ஆ) எ நியூ வியூ ஆப் மசாடசட்டி 2. லூயி பிளாங்க் 

இ) மரவ்யூ டூப்ராக்ரஸ்   3. மசயின்ட் சீதொன் 

ஈ) ெக்களின் பட்ையம்   4. இராபர்ட்ஓவன் 

அ) 2, 3, 4, 1 

ஆ) 3, 4, 2, 1 

இ) 1, 4, 3, 2 

ஈ) 3, 1, 2, 4 

6. ொர்க்சும், ஏங்கல் சும்ேங்களின் கம்யூனிஸ்ட் தெனிமபஸ்தைா  என்ற நூடல ___________ ஆண்டில் 

மவளியிட்ைனர். 

அ) 1842 

ஆ) 1848 

இ) 1867 

ஈ) 1871 
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7. கூற்று : ெக்கள் உரிடெசாசன இயக்கம் ஒரு கலவரதொ, புரட்சிதயா அல்ல. 

காரணம் : அது மோழிலாளர் வர்க்கத்தின் கட்டுப்படுத்ேப்பட்ை தநாக்கொகும். 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி. 

8. சாசனத்துவவாதிகளின் முக்கியத்துவம் மபற்ற மசய்தித்ோள் __________ ஆகும். 

அ) ஏடை ெனிேனின் பாதுகாவலன் 

ஆ) பட்ையம் 

இ) வைக்கத்திய நட்சத்திரம் 

ஈ) இல்ரிசார்ஜிமென்தைா 

9. மநப்தபாலியன் தபான பார்ட்டின் ெருெகனான லூயிமநப்தபாலியன் சூடிக்மகாண்ை பட்ைம் ________ 

என்போகும். 

அ) இரண்ைாம் மநப்தபாலியன் 

ஆ) மூன்றாம் மநப்தபாலியன் 

இ) ஆர்லியன்ஸின் தகாெகன் 

ஈ) நான்காம் மநப்தபாலியன் 

10. தகாட்மைலாதநச்சர் என்ற நூலின் ஆசிரியர் ___________ ஆவார். 

அ) சார்லஸ்ஃபூரியர் 

ஆ) எட்டியன் –தகப்ரியல்தொராலி 

இ) மசயின்ட்சீதொன் 

ஈ) பகுனின் 

11. கூற்று : தேசியவாேத்திற்கு 1848ஆம் ஆண்டு ேனித்துவொன மவற்றிகள் கிடைத்ே ஆண்ைாகும். 

காரணம்: சர்வாதிகாரம் ெடறந்ேது தபான்ற பிம்பம் சிறிதுகாலத்திற்குத் தோன்றியது. 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி. 

12. இரண்ைாம் சர்வதேசம் ____________ நகரில் துவக்கப்பட்ைது. 

அ) பாரிஸ் 

ஆ) மபர்லின் 
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இ) லண்ைன் 

ஈ) தராம் 

13. இளம் இத்ோலி இயக்கம் ___________ ஆண்டு துவக்கப்பட்ைது. 

அ) 1822 

ஆ) 1827 

இ) 1831 

ஈ) 1846 

14. பார்ொ, மொடினா, ைஸ்கனி ஆகிய பகுதிகள்________க்குப் பிறகு பியட்ொண்ட்-சார்டினியா 

இராஜ்ஜியத்தோடு இடணக்கப்பட்ைது. 

அ) மபாதுவாக்மகடுப்பு 

ஆ) சார்லஸ் ஆல்பர்டின் படைமயடுப்பு 

இ) சால்ஃபரிதனா உைன்படிக்டக 

ஈ) வில்லாஃப்ராங்கா உைன்படிக்டக 

15. “இரு உலகங்களின் நாயகன்” என மகாண்ைாைப்பட்ைவர் __________ ஆவார். 

அ) சார்லஸ் ஆல்பிரட் 

ஆ) பிஸ்ொர்க் 

இ) மூன்றாம் மநப்தபாலியன் 

ஈ) கரிபால்டி 

16. ___________ இடைதய ஏழுவாரப்தபார் நைந்ேது. 

அ) மைன்ொர்க், பிரஷ்யா 

ஆ) பியர்ொண்ட் – சார்டினியா, ஆஸ்திரியா 

இ) பிரான்ஸ், பிரஷ்யா 

ஈ) ஆஸ்திரியா, பிரஷ்யா 

17. பிராங்தகா-பிரஷ்யப் தபார் உருவாகக் காரணொக விளங்கியது _________ ஆகும். 

அ) காஸ்மைய்ன்ொநாடு 

ஆ) எம்ஸ்ேந்தி 

இ) பிதரக் உைன்படிக்டக 

ஈ) அல்தசஸ், மலாடரன்பகுதிகடளக் கட்டுப்படுத்துவதில் எழுந்ே சர்ச்டச 

18. மெர்ென் தேசத்திற்கு மோைர் மசாற்மபாழிவுகடள வைங்கியவர் ________ ஆவார். 

அ) தொஹன்வான் மஹர்ைர் 

ஆ) பிடரட்ரிமெலிமகல் 
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இ) J.G.ஃபிக்ட் 

ஈ) ஆட்தைாவான்பிஸ்ொர்க் 

19. கூற்று: J.G.ஃபிக்ட் மெர்ொனியர்களிடைதய தேசியவாேத்டே ஊட்டினார். 

காரணம்: ஃபிக்ட் இளம் இத்ோலி இயக்கத்டே தசர்ந்ேவர் ஆவார். 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி. 

20. கீதை மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளில் சரியானவற்டறத் மேரிவு மசய்து மபாருத்துக. 

அ) மெட்ைர்னிக்  1. பியட்ொண்ட்-சார்டினியாவின் ஆட்சியாளர் 

ஆ) பத்ோம்சார்லஸ்  2. பிமரஞ்சு மவளியுறவுத்துடற அடெச்சர் 

இ) கிராதொன்ட்  3. பிமரஞ்சு ென்னர் 

ஈ) சார்லஸ்ஆல்பர்ட்  4. ஆஸ்திரிய-ஹங்தகரியின் பிரேெ அடெச்சர் 

அ) 1, 3, 4, 2 

ஆ) 4, 2, 1, 3 

இ) 4, 1, 2, 3 

ஈ) 4, 3, 2, 1 

விடைகள்  

சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1.அ) எல்பா  2. இ) மபல்ஜியம்  3. ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி.  4. இ) 1824  5. ஆ) 3, 4, 2, 1  6. ஆ) 1848  

7. இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு  8. இ) வைக்கத்திய நட்சத்திரம்  9. ஆ) மூன்றாம் மநப்தபாலியன்  10. ஆ) 

எட்டியன் –தகப்ரியல்தொராலி  11. அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது.  12. 

அ) பாரிஸ்  13. இ) 1831  14. அ) மபாது  வாக்மகடுப்பு  15. ஈ) கரிபால்டி  16. ஈ) ஆஸ்திரியா, பிரஷ்யா  17. ஆ) 

எம்ஸ்ேந்தி  18. இ) J.G.ஃபிக்ட்  19. இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு  20. ஈ) 4, 3, 2, 1 

 

[12] ஏகாதிபத்தியமும் அேன் ோக்கமும் 

விடலடயயும்,  ேயாரிப்டபயும் கட்டுப்படுத்துவேற்காக ஒரு மபாருளின் ேயாரிப்பாளர்கள் அடனவருதொ 

அல்லது மபரும்பகுதியினதரா கூடி உருவாக்குவதே அறக்கட்ைடளயாகும். அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் 

கனரகமோழிற்சாடலகள் யாவும் அறக்கட்ைடள-சங்கம் (Trust-Association) மூலொகதவ நிர்வகிக்கப்பட்டு 

அவற்றின் ேயாரிப்பில் மூலப்மபாருள்கடள எடுப்பதில் துவங்கி ேயாரித்து முடிக்கப்பட்ை மபாருள்கடள 

மவளிதயற்றுவது வடர கட்டுப்படுத்தியது. ஒரு ேனிப்பட்ை நிறுவனத்தின் அங்கொக மசயல்பட்டு ோங்கள் 

விற்படன மசய்யும் மபாருள்களில் தபாட்டிடய வடரயடறப்படுத்ே உருவாக்கப்படும் அடெப்தப கார்மைல் 
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ஆகும். மெர்ொனிய ேயாரிப்பாளர்களின் மசயல்திறடன உலக வணிகத்தில் மபரிதும் தெம்படுத்தியோல் 

கார்மைல்கள் மசழித்துப் பரவின. 

ஆப்பிரிக்காடவபிரித்ேல்: மபல்ஜிய ென்னரான இரண்ைாம் லிதயாபால்ட் 1876 இல் ேனது சர்வதேச 

ஆப்பிரிக்க சங்கத்தின் வாயிலாக ஆய்வு நைத்தி மிகச் சிறந்ே ரப்பர் விடளயும் பகுதிடய 

அடையாளப்படுத்திேன் நாட்தைாடு இடணத்ே பகுதிதய ேற்காலத்தில் மபல்ஜியகாக்தகா 

என்றடைக்கப்படுகிறது. அதுதபான்தற பிமரஞ்சுக்காரர்களும் டுனிஸ் பகுதிடய ேன்னுைன் இடணக்கும் 

எண்ணம் மகாண்டிருந்ே இத்ோலியர்களின் அதிருப்திடய சம்பாதிக்கும் விேொக 1881ஆம் ஆண்டு 

அப்பகுதியில் ஆய்வுப்பயணம் தெற்மகாண்டு ேங்கள் வசப்படுத்தினார்கள். இது தபான்தற 1891 இல் ஐவரி 

தகாஸ்ட்டையும், 1892 இல் ைதஹாதெடயயும் (Dahomey), 1895 இல் ெைகாஸ்கடரயும் ஆக்கிரமித்துக் 

மகாண்ைார்கள். பிரிட்ைன் மேன் ஆப்பிரிக்காவின் நைாடலயும் டிரான்ஸ்வாடலயும் இடணத்துக் 

மகாண்ைதோடு ஆப்பிரிக்காவின் பிறபகுதிகடளயும் இடணத்ேது. பிரிட்ைன் 1883 ஆம் ஆண்டு எகிப்தின் 

மீது ேனது கட்டுப்பாட்டை நிறுவியது. தகால்ட்தகாஸ்ட் காலணிகள், உகாண்ைா, சான்சிபார், கிைக்கு 

ஆப்பிரிக்காவின் சில பகுதிகள் மராடீஷியா தபான்றடவ அடுத்ேடுத்து பிரிட்டிஷ் இராஜ்ஜியத்தின் 

அங்கங்களாயின. மெர்ெனி 1884ற்கும் 1890க்கும் இடைப்பட்ை காலத்தில் தைாதகாலாந்து, தகெரூன், 

மெர்ொனிய மேன்தெற்கு ஆப்பிரிக்கா, மெர்ொனிய கிைக்கு ஆப்பிரிக்கா ஆகிய பகுதிகடள ஆக்கிரமித்துக் 

மகாண்ைது. அந்நூற்றாண்டின் முடிவில் நில ஆக்கிரமிப்பிற்கான தபாட்டி இருண்ை கண்ைம் என்று 

வர்ணிக்கப்படும் ஆப்பிரிக்கா முழுடெயும் மபரும் ஐதராப்பிய சக்திகளுக்கிடைதய பிரித்துக் மகாள்ளப்பை 

வழி ஏற்படுத்தியது. டலபீரியா, மொராக்தகா, அபிசீனியா ஆகிய நாடுகதள இடணக்கப்பைாெல் 

எஞ்சிநின்றன. 

ஆங்கிலப் மபாருளாோர நிபுணரான ொன்A.ஹாப்சன் ஏகாதிபத்தியத்டே இவ்வாறு வடரயறுக்கிறார்: 

ஏகாதிபத்தியம் என்பது மோழிடல கட்டுப்படுத்துதவார் ேங்கள் மசல்வங்கள் மசன்று தசரும் பாடேடய 

விசாலப்படுத்தி அயல்நாட்டு சந்டேகடளயும், அயல்நாட்டு நிதிடயயும் பயன்படுத்தி ோங்கள் உள்ளூரில் 

விற்கமுடியாே மபாருள்கடளயும், சந்டேப்படுத்ே முடியாே மூலேனத்டேயும் பயன்பாட்டிற்குக் மகாண்டு வர 

எடுக்கும் முயற்சிதய என்கிறார். 

அகழிப்தபார் முடற: தோட்ைாக்களும், குண்டுகளும் பறந்து மகாண்தையிருந்ே தபார்க்களங்கடள 

உள்ளைக்கிய முேல் உலகப்தபார் எழுப்பிய ஆபத்ோன சூைல் வீரர்கடளத் ேங்கள் உைடலயும், உயிடரயும் 

பாதுகாக்கும் மபாருட்டு நிலத்டேத் தோண்டி அேனுள் அடைக்கலம் தேைடவத்ேது. துருப்புகளால் 

தோண்ைப்பட்ை அகழிகதளா, குழிகதளா அவர்கடள குண்டுகள் மவளியிட்ை தீயிலிருந்து பாதுகாக்க 

உேவின. மெர்ொனியர்கள் ேங்கள் காலாட் படைப்பிரிவிற்கு நன்ராகத் தோண்ைப்பட்ை அகழிகடளயும், 

அதில் மின்சாரம் ெற்றும் படுக்டக வசதிகடளயும் மசய்து மகாடுத்ேது. உலகப்தபாடர அடையாளப்படுத்தும் 

அகழி முடறயானது இரண்டு முேல் நான்கு அகழிகள் ஒன்றனுக்கு இடணயாக ெற்மறான்று 

மசல்வதேயாகும். ஒவ்மவாரு அகழிடயயும் எதிரிகள் சுட்ைாலும் சில அடிகளுக்கு தெல் தோட்ைா மசல்ல 

முடியாே படி தநர்தகாட்டில் இல்லாெல் வடளந்து மநளிந்து வடிவடெத்திருந்ேனர். அகழிகளின் முக்கிய 

வரிடசகள் ஒன்தறாடு ஒன்று இடணக்கப்பைவும், பின்புறத்தில் மோைர் இடணப்பு அகழிகளும் 

ஏற்படுத்ேப்பட்டு அேன் வாயிலாக உணவு, மவடிமபாருள்கள், புதியதுருப்புகள், கடிேங்கள், ஆடணகள் 

தபான்றடவப ரிொற்றம் மசய்யப்பட்ைன. 

Q கப்பல்களும் U பைகுகளும் : முேல் உலகப்தபாரின் காலத்தில் மெர்ெனி மகாண்டிருந்ே மிக 

அச்சுறுத்தும் ஆயுேம் நீர்மூழ்கிகள் அல்லது U-பைகுகளாகும். பிரிட்ைனின் கப்பல்கள் அடனத்டேயும் 

மூழ்கடிக்கும் உத்திடய மெர்ொனியர்கள் கடைபிடித்ோர்கள். ஒதர ொேத்தில் 880,000 ைன்கள் 
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கனத்திற்கு கப்பல்கள் மூழ்கடிக்கப்பட்டிருந்ேன. Q – கப்பல்கள் பிரிட்ைனின் மெர்ெனிக்கான பதிலடியாகும். 

பிரிட்ைன் 200க்கும் தெற்பட்ை நீராவி கப்பல்கடளயும், மீன் பிடிகப்பல்கடளயும், சரக்கு பைகுகடளயும் 

மகாண்டு வாணிப நைவடிக்டகடய தெற்மகாள்வது தபான்று ஒரு ொயபிம்பத்டே ஏற்படுத்தி U-பைகுகள் 

விடளவித்ே ஆபத்துகடள எதிர் மகாண்ைது. பிரிட்ைன் இக்கப்பல்களின் வாயிலாக மெர்ெனிடய 

ோக்குேடலத் தூண்ைச் மசய்துபின் ெடறத்து டவக்கப்பட்டிருக்கும் ஆயுேங்கடளயும் படைபலத்டேயும் 

மகாண்டு பதிலடி மகாடுக்கும் உத்திடயக் டகயாண்ைது. 

கலிதபாலிபடைமயடுப்பு 1915-16: ைார்மைமனல்ஸ் படைமயடுப்பு என்றும் கூறப்படும் இப்படைமயடுப்பு 

தோைடெ நாடுகளால் ஐதராப்பாவிலிருந்து ரஷ்யாவிற்கு மசல்லும் கைற்வழிப்பாடேடயக் கட்டுப்படுத்தும் 

தநாக்தகாடு நைத்ேப்பட்டு தோல்வியில் முடிந்ேது. தபாதுொன உளவு ேகவல்கடள தசகரிக்காேதும் 

தபாரிடும் பகுதியின் ேன்டெடயத் மேளிவாகப் புரிந்து மகாள்ளாேதும் துருக்கியர்களின் கடும் எதிர்ப்பும் 

ஒரு தசர்ந்து படைமயடுப்பின் மவற்றிடயத் ேடுத்ேன. ோங்கள் துவங்கிய இைத்திலிருந்து சிறிேளதவ 

முன்தனறி கடும் தசேங்கடள சந்தித்தும் அக்தைாபர் ொேத்தின் பாதி வடர தோைடெ நாடுகள் ேவித்துக் 

மகாண்டிருந்ேன. 

காம்ப்ராய்தபார் (Battle of Cambrai): (நவம்பர் – டிசம்பர் 1917) பிரிட்டிஷாரால் அதிக அளவில் ைாங்கி வடக 

பீரங்கிகள் பயன்படுத்ேப்பட்ைடெ பிரான்சின் காம்ப்ராயில் நைந்ேப் தபாரிலாகும். திடீமரன 340 ைாங்கிகள் 

தபார் முடனயில் தோன்றியதும் மெர்ொனியர்கள் மபரும் திடகப்பிற்கு உள்ளானார்கள். 

குடியரசுத்ேடலவர் உட்தராவில்சனின் முன்மொழிவு உள்ளைக்கியடவகளாவது: 

1. திறந்ே உைன்படிக்டககள் மவளிப்படையாகதவ உருவாக்கப்படுேல் 

2. கட்டுப்பாடுகள் யாவும் கைல்மவளியில் ேளர்த்ேப்பைல் 

3. நாடுகளுக்கிடைதய மபாருளாோரத்ேடைகள் அகற்றப்பைல் 

4. தபார்த் ேளவாை உற்பத்தி குடறக்கப்பைல் 

5. காலனி சார்ந்ே சிக்கல்கடள சம்ெந்ேப்பட்ை ெக்களின் விருப்பெறிந்து பாரபட்சம் காட்ைாெல் தீர்விற்கு 

உட்படுத்ேல் 

6. ரஷ்யா ேனக்கு ஏற்றோகக் கருதும் எத்ேடகய அரடசயும் நிறுவ அேற்கு வாய்ப்பளிப்பதோடு அவ்வரடச 

பிற நாடுகள் ஏற்றுக் மகாள்ளவும், ஆேரிக்கவும், வரதவற்கவும் மசய்ேல் 

7. மபல்ஜியத்டே மீண்டும் சுேந்திர நாைாக்குேல் 

8. அல்தசடசயும், மலாடரடனயும் பிரான்சிைதெ மீண்டும் ஒப்படைத்ேல் 

9. இத்ோலிய எல்டலடய தேசிய அடிப்படையில் ெறுநிர்ணயித்ேல் 

10. தேசிய சுயநிர்ணயம் 

11. ருதெனியா, மசர்பியா, ொன்டிநீக்தரா ஆகியடவ மீண்டும் உருவாக்கப்பட்டு மசர்ப்பியாவிற்கு கைடல 

அடையவழி ஏற்படுத்ேல் 

12. துருக்கி ெக்கடள ேன்னாட்சி மகாண்ை வளர்ச்சி முடறக்கு மகாண்டு மசல்வதோடு கருங்கைல் 

நீர்ச்சந்தியிலிருந்து ெத்தியேடரக்கைல்வடர “நிரந்ேரொக திறந்துவிைல்” 

13. தபாலிஷ் ெக்களுக்மகன்தற சுேந்திரொன தபாலந்து உருவாக்கப்பட்டு அேற்கு கைல் மோைர்பு 

ஏற்படுத்துேல். 
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14. பன்னாட்டு சங்கத்டே ஏற்படுத்ேல். 

விளாடிமிர் இலிச்மலனின் (1870 – 1924): 

மலனின் ெத்திய தவால்கா பகுதியில் பிறந்ோர். அவரது மூத்ே  சதகாேரர் 1887 ஆம் ஆண்டு சார் 

ென்னடரக் மகால்ல முயன்ற குற்றத்திற்காகத் தூக்கிலிைப்பட்ைார். கார்ல்ொர்க்சின் சிந்ேடனகளால் 

உந்ேப்பட்ை மலனின் மவகுென நைவடிக்டகயின் மூலொகதவ விடுேடல அடைய முடியும் என்று 

நம்பினார். அவர் மசயின்ட்பீட்ைர்ஸ் பர்க்நகரில் ஆடல ஊழியர்களின் வாசகவட்ைத்திற்கு ொர்க்சியம் 

குறித்து வகுப்புகள் எடுத்து காலத்டே மசலவழித்துக்மகாண்டிருந்ோர். அவர் 1895இல் டகது மசய்யப்பட்டு 

டசபீரியாவில் சிடறடவக்கப்பட்ைார். பின்னர் 1900 இல் விடுவிக்கப்பட்ை அவர் ஐதராப்பாவின் 

மபருநகரங்களில் ஒரு விடுதியிலிருந்து ெறுவிடுதிக்மகன்று புலம் மபயர்ந்து மகாண்தையிருந்ோர். 

இைதுசாரிகளில் இருந்து காங்கிரசிற்கு தேர்வுமசய்யப்பட்ை 43 உறுப்பினர்கடளக் மகாண்ை முக்கிய 

கட்சியான சமூக ெனநாயககட்சி 1903 இல் லண்ைனுக்குபுலம்மபயர்ந்ேது. அங்குஅடெப்பு, உத்தி தபான்ற 

பிரச்சடனகடள முன்னிறுத்தி காங்கிரஸ் பிளவுபட்ைது. தபால்ஷ்விக் என்னும் ஒரு சிறு 

மபரும்பன்டெயிடன (தபால்ஷின்ஸ்ட்தவா) மலனின் ஆேரிக்க அதுதவ பின்னர் தபால்ஷ்விக்கட்சியாக 

உருமவடுத்ேது. சிறுபான்டெயாக இருந்ே அவரது எதிரணியினர் மென்ஷ்விக்குகள் 

என்றடைக்கப்பட்ைார்கள். 

பல்லாண்டு கால கட்டிமயழுப்புேலின் வடிவொன சமூக அடெப்டப எதிர்க்கும் உணர்வின் பிரதிநிதித்துவ 

தெநிகிலிசொகும். நிகிலிசம் நாட்டின் அரசு, கிறித்ேவ ஆலயம், குடும்பம் தபான்ற நிறுவனங்கள் 

மகாண்டிருந்ே அதிகாரத்டே ெறுத்ேது. அேன் நம்பிக்டககள் விஞ்ஞான அடிப்படையிலான உண்டெடயச் 

சுற்றிதய அடெந்திருந்ேன. 

ப்ராவ்ோ என்ற ரஷ்ய மசால்லுக்கு “மெய்” என்று மபாருள். இதுதவ தசாவியத் ஐக்கியத்தின் மபாதுவுடைடெ 

கட்சிக்குரிய அங்கீகரிக்கப்பட்ை மசய்தித்ோளாக 1918 முேல் 1991 வடர இருந்ேது. 

பாசிசவாேம்: பாசிசம் என்ற பேத்தின் மூலச் மசால்லான பாசஸ் என்னும் லத்தீன் மசால் தராொனிய 

தேசத்தின் அதிகாரத்டேக் குறிக்கும் ேடிகளால் சூைப்பட்ை தகாைாரிடயச் சுட்டுவோகும். 

 பாசிசம் என்பது ஒருவடகயான தீவிர அதிகாரங்மகாண்ை உயர் தேசியவாேம்கலந்ே சர்வாதிகார 

சக்திடயயும், அேனால் வலுப்மபற்ற எதிரிகடள ஒடுக்கும் ேன்டெடயயும், சமூகத்டேயும், 

மபாருளாோரத்டேயும் டெயப்படுத்தும் தபாக்டகயும் உள்வாங்கி இருபோம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் 

ஐதராப்பாவில் முக்கியத்துவெடைந்ே ஒன்றாகும். 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும் 

1. மெர்ெனியின் முன்தனறி வந்து மகாண்டிருந்ே படைகடள பிரான்ஸ் மவற்றிகரொக ேடுத்து தோற்கடித்ே 

தபாரின் மபயர் என்ன? 

அ) ொர்தன தபார் 

ஆ) ைாமனன்பர்க் தபார் 

இ) மவர்டூன் தபார் 

ஈ) தசாம் தபார் 

2. ‘அரசின் ேடையற்ற’ (Laissez Faire) என்னும் பேத்டேஉருவாக்கியவர் _________ ஆவார். 

அ) ொன் A.ஹாப்சன் 
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ஆ) கார்ல் ொர்க்ஸ் 

இ) ஃபிஷர் 

ஈ) மகௌர்தன 

3. An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations என்ற நூடல எழுதியவர் 

____________ ஆவார். 

அ) ஆைம் ஸ்மித் 

ஆ) ோெஸ் டபன் 

இ) குஸ்தன 

ஈ) கார்ல் ொர்க்ஸ் 

4. இங்கிலாந்து ___________ஆம் ஆண்டில் ேடையற்ற வணிகக்மகாள்டகடயப் பின்பற்றத் 

துவங்கியது. 

அ) 1833 

ஆ) 1836 

இ) 1843 

ஈ) 1858 

5. கூற்று: பத்மோன்போம் நூற்றாண்டின் இரண்ைாவது பாதியில் பல நாடுகள் மிடக உற்பத்தியால் 

பிரச்சடனகடள எதிர்மகாண்ைன. 

காரணம்: மிடகஉற்பத்தி, நாடுகடள புதிய சந்டேகடளக் கண்டுபிடிக்க அழுத்ேங்மகாடுத்ேது. 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும்சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி. 

6. 1879 ஆம் ஆண்டில் ___________ கட்ைண சட்ைத்டே இயற்றியது. 

அ) மெர்ெனி 

ஆ) பிரான்ஸ் 

இ) பிரிட்ைன் 

ஈ) அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு 

7. __________க்குப் பின் ஷிெதனாமசகி ஒப்பந்ேம் டகமயழுத்திைப்பட்ைது. 

அ) ரஷ்ய- ெப்பனியப் தபார் 

ஆ) இரண்ைாம் அபினிப் தபார் 

இ) இரண்ைாம் ஆங்கிதலா-சீனப் தபார் 
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ஈ) சீன-ெப்பானியப் தபார் 

8. தபார்ட்ஸ்ெவுத் ஒப்பந்ேம் ஏற்படும் மபாருட்டு ெத்தியஸ் ேம் புரிந்ேநாடு ________ ஆகும். 

அ) ஸ்மபயின் 

ஆ) பிரிட்ைன் 

இ) அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு 

ஈ) பிரான்ஸ் 

9. எந்ேநாடு 21 நிர்ப்பந்ேங்கடள புதிோக உருவாக்கப்பட்ை சீன குடியரசின் ேடலவர் முன் செர்ப்பித்ேது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) ரஷ்யா 

இ) ெப்பான் 

ஈ) பிரிட்ைன் 

10. _______ ஐ அடிப்படையாகக் மகாண்டுஅல்தபனியா எனும் புது நாடு உருவாக்கப்பட்ைது. 

அ) புக்காமரஸ்ட் உைன்படிக்டக, 1913 

ஆ) மவர்மசய்ல்ஸ் உைன்படிக்டக, 1919 

இ) லண்ைன் உைன்படிக்டக, 1913 

ஈ) மசயின்ட் மெர்மெய்ன் உைன்படிக்டக 

11. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் எந்நாடு டெயநாடுகள் சக்தியில் அங்கம்வகிக்கவில்டல? 

அ) பல்தகரியா 

ஆ) ஆஸ்திரிய-ஹங்தகரி 

இ) துருக்கி 

ஈ) ொன்டிநீக்தரா 

12. பாரிடச மநருங்கிக் மகாண்டிருந்ே ோக்குேடல உணர்ந்து பிமரஞ்சு அரசு _______ பகுதிக்கு நகர்ந்து 

மசன்றது. 

அ) ொர்மசல்லிஸ் 

ஆ) தபார்டியாக்ஸ் 

இ) லிதயான்ஸ் 

ஈ) மவர்மசய்ல்ஸ் 

13. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் மவர்மசய்ல்ஸ் ஒப்பந்ேத்தின் பகுதியாக கருேப்பைாேது எது? 

அ) மெர்ெனி அல்தசஸ் ெற்றும் மலாடரன் பகுதிகடள பிரான்சிைம் ஒப்படைக்க தவண்டும். 

ஆ) சார் பள்ளத்ோக்கு பிரான்சிற்கு வைங்கப்பை தவண்டும். 

இ) டரன்லாந்டே தோைடெ நாடுகள் ஆக்கிரமித்துக் மகாள்ள தவண்டும். 
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ஈ) ைான்சிக் தபாலந்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் மகாண்டு மசல்லப்பை தவண்டும். 

14. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் சரியாகப் மபாருத்ேப்பைாே ஒன்டறச் சுட்டுக. 

அ) விடுேடல ஆடண - இரண்ைாம் அமலக்ஸாண்ைர் 

ஆ) இரத்ே ஞாயிறு - இரண்ைாம் நிக்தகாலஸ் 

இ) ரஷ்யாவில் 500 அடிடெகளின் கலவரங்கள் - முேலாம் நிக்தகாலஸ் 

ஈ) பிமரஸ்ட்-லிதைாவ்ஸ்ல் உைன்படிக்டக - மூன்றாம் அமலக்ஸாண்ைர் 

15. கூற்று: பன்னாட்டு சங்கம் அதிகாரத்டே மசயல்படுத்ே முடியாே நிடலயில் இருந்ேது. 

காரணம்: “கூட்டுப்பாதுகாப்பு” என்ற மகாள்டகடய மெய்வைக்கத்திற்குள் 

நடைமுடறப்படுத்ேமுடியவில்டல. 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி. 

16. கூற்று: உலடகதய கடுடெயாக பாதித்ேப் மபாருளாோர மபருெந்ேம் தசாவியத் ரஷ்யாடவ 

பாதிக்கவில்டல. 

காரணம்: நிலம் சமூக உடைடெயாக அறிவிக்கப்பட்டு ஏடைெக்களுக்குப் பிரித்து வைங்கப்பட்ைது. 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும்சரி. காரணம்கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி. 

17. பன்னாட்டு சங்கத்தின் முேல் மபாதுமசயலாளரான எரிக்ட்ரம் தொன்ட் __________ நாட்டைச் 

தசர்ந்ேவர் ஆவார். 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) மேன்னாப்பிரிக்கா 

இ) பிரிட்ைன் 

ஈ) அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு 

18. பன்னாட்டு சங்கம் __________ ஆம் ஆண்டு கடலக்கப்பட்ைது. 

அ) 1939 

ஆ) 1941 

இ) 1945 

ஈ) 1946 
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19. ஹிட்லடர மெர்ெனியின் பிரேெ அடெச்சராக நியமித்ேவர் யார்? 

அ) மெனரல்லூைன் ைார்ஃப் 

ஆ) வான்ஹிண்ைன் பர்க் 

இ) மெனரல்ஸ் ெட்ஸ் 

ஈ) ஆல்ஃபிரட்வான் மபத்ெண் 

20. முதசாலினி ஆசிரியராகப் பணியாற்றிய பத்திரிடகயின் மபயர் யாது? 

அ) அவந்தி 

ஆ) ப்ராவ்ோ 

இ) ொர்க்சிஸ்ட் 

ஈ) மெய்ன்காம்ப் 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும் 

1. அ) ொர்தனதபார்  2. ஈ) மகௌர்தன  3. அ) ஆைம்ஸ்மித்  4. அ) 1833  5. அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. 

காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது.  6. அ) மெர்ெனி  7. ஈ) சீன-ெப்பானியப்தபார்  8. இ) அமெரிக்கஐக்கியநாடு  

9. இ) ெப்பான்  10. இ) லண்ைன்உைன்படிக்டக, 1913  11. ஈ) ொன்டிநீக்தரா  12. ஆ) தபார்டியாக்ஸ்  13. இ) 

டரன்லாந்டே தோைடெ நாடுகள் ஆக்கிரமித்துக் மகாள்ள தவண்டும்.  14. ஈ) பிமரஸ்ட்-லிதைாவ்ஸ்ல் 

உைன்படிக்டக-மூன்றாம் அமலக்ஸாண்ைர்  15. அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற 

விளக்குகிறது. 16. அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது.  17. இ) பிரிட்ைன்  

18. ஈ) 1946  19. ஆ) வான்ஹிண்ைன்பர்க்  20. அ) அவந்தி 

 

[14] இரண்ைாம் உலகப் தபாரும் காலனிய நாடுகளில் அேன் ோக்கமும் 

டேபிங் (மபரும் அடெதி என்று மபாருள்) கிளர்ச்சி ஒரு விவசாய கிளர்ச்சியாக ெட்டுதெ துவங்கியது. 

ஆனால் விடரவில் அது ஹங்ஹிஸியு-சுவான் என்ற தவளாண் பின்புலத்டேக் மகாண்டு பள்ளி 

ஆசிரியரின் ேடலடெயில் ஒரு புரட்சி இயக்கொகதவ வடிமவடுத்ேது. அவர் ெக்களிடைதய செத்துவம், 

நிலத்டே செொக பகிர்ேல், படைய சமூக தவற்றுடெகளுக்கு முடிவு கட்ைல் தபான்ற கருத்துக்கடள 

எடுத்துச்மசன்றார். 1853இல் இவ்வியக்கத்தின் உறுப்பினர் எண்ணிக்டக இரண்டு மில்லியன் என்ற 

அளடவ எட்டி நான்கிங் பகுதிடய மவற்றிகரொ ேங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் மகாண்டு மசன்றதோடு நாட்டின் 

40 சேவீேப்பகுதிகடள ேனிநாைாக பாவித்து இயக்கதெ நிர்வகிக்கலானது. ஆனால் டேபிங்கின் ேடலடெ 

விவசாயகுடிகளின் ஏற்றத்திற்கு எந்ே நைவடிக்டகயும் எடுக்காெதல இருந்ேது. ெறுசீரடெக்கப்பட்ை சீனப் 

தபரரசின் படைகள், பிரிட்ைனாலும், பிரான்சாலும் வைங்கப்பட்ை நவீன ஆயுேங்கடளக் மகாண்ை பிரிட்டிஷ் 

இராணுவ அதிகாரியான தெெர் தகார்ைன் ேடலடெயில் கிளர்ச்சி ஒடுக்கப்பட்ைது.  நான்கிங் 1864 இல் 

மீண்டும் தபரரதசாடு இடணக்கப்பட்ைது. 

அபினிப்தபார்கள்: சீனாவில் தபாடேக்கு உள்ளாதனாரின் இறப்பால் ஏற்பட்ை ெனிே இைப்பின் அளவு 

எல்டலடய மீறிய தபாது சட்ைத்திற்குப் புறம்பான அபினி வியாபாரத்டே ஒடுக்க சீன அரசு முயன்றது. 

பிரிட்டிஷ் வணிகர்கதள சீனாவில் அபினி விநிதயாகத்தின் முேன்டெ ஆோரொக இருந்ேனர். முேலாம் 
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அபினிப்தபாரின்(1842) இறுதியில் டகமயழுத்திைப்பட்ை நான்கிங் உைன்படிக்டக பிரிட்ைனுக்கு சீனாவின் 

கேவுகடளத் திறந்துவிட்ைது. சீனா ஹாங்காங்டக விட்டுக் மகாடுத்ேதோடு இைப்பீைாக ஒருமோடகடயயும் 

வைங்கியது. 

முேல்தபார் சீன அதிகாரிகள் கான்ைன் துடறமுகத்தில் நிறுத்ேப்பட்டிருந்ே பிரிட்டிஷாரின் பதிவு மசய்யப்பட்ை 

ஆதரா (Arrow) என்ற கப்பல் ஒன்றின் ொலுமிகடள கள்ளகைத்ேல் குற்றத்திற்காக டகது 

மசய்ேடெக்காகதவ மூண்ைது. கப்பல் சீனர்களுக்கு மசாந்ேொனது என்பதோடு அதில் இருந்ே ொலுமிகளும் 

சீனர்கதள. ஆனால் ஹாங்காங் அரசு மகாடுத்ே அனுெதியின் மபயரில் பிரிட்டிஷ் மகாடி 

பறக்கவிைப்பட்டிருந்ேது. அனுெதி அளிக்கப்பட்டிருந்ே காலவரம்பும் முடிவடைந்திருந்ேது. ஆன தபாதிலும் 

ஏோவது ஒரு வாய்ப்டப ஏற்படுத்தி தபார் மநருக்கடி மகாடுத்ோல் அேன் வாயிலாக அதிக சலுடககள் மபற்று 

விைலாம் என்று எதிர் பார்த்துக் மகாண்டிருந்ே பிரிட்ைன் இந்நிகழ்வின் எதிமராலியாக ேனது தபார்க்கப்பல் 

ஒன்டற அனுப்பியது. தபார் மூண்ை காலகட்ைத்தில் ேனது நாட்டின் செயதபாேகர் ஒருவர் சீனாவில் 

மகால்லப்பட்ைோக (பிப்ரவரி 1856) காரணம் காட்டிய பிரான்சும் பிரிட்ைதனாடு இடணந்துோக்குேல் 

மோடுத்ேது. இம்முடற பிரிட்டிஷாடரயும், பிமரஞ்சுக்காரர்கடளயும் உள்ளைக்கிய படை பீகிங்கின் 

தகாடைக்கால அரண்ெடனடயஅழித்ேது. இறுதியாக 1860இல் ,சீனா பிரிட்ைனின் உயர்வான 

படைபலத்திற்கு கட்டுப்பட்டு மபய்ஜிங் ஒப்பந்ேத்டே ஏற்படுத்திக்மகாண்ைது. அது சீனாவின் துடறமுகங்கள் 

வியாபாரத்திற்கு திறக்கப்பைவும், யாங்ட்தச வடர மவளிநாட்டுக் கப்பல்கள் மசல்லவும், செய தபாேகர்கள் 

ேடையின்றி ேங்களுடைய பணிடய தெற்மகாள்ளவும் வாய்ப்பு ஏற்படுத்திக் மகாடுத்ேது. மிக முக்கியொக 

அது சீனாவில் பிரிட்டிஷார் சட்ைத்திற்கு உட்பட்டு அபினி வியாபாரம் தெற்மகாள்ள வசதி மசய்ேது. 

பாக்ஸர்கிளர்ச்சி (1899 – 1901):பாக்ஸர் என்பது ஈஹிகுவான் என்ற சீன இரகசிய சங்கத்டே குறிக்க 

அயல்நாட்டினர் பயன்படுத்திய மசால்லாகும் (Yihequan எனும் பேம் “நியாயம் ெற்றும் ஒருடெப்பாட்டின் கரம்” 

என்ற மபாருள்மகாண்ைது). பாக்ஸர்கள் பல்தவறு பின்புலத்டேக் மகாண்ைவர்களாக இருந்ோலும் 

மபரும்பான்டெயாதனார் இயற்டக சீற்றத்ோல் பாதிக்கப்பட்ை ஷாண்டுங் ொகாணத்டே பிறப்பிைொக 

மகாண்ை விவசாயிகதளயாவர். பாக்ஸர்களின் முக்கிய குறிக்தகாள் என்பது ெஞ்சு வம்சத்டே முடிவிற்குக் 

மகாண்டு வருவதோடு முடற தகைாக சலுடககடளப் மபற்று வந்ே தெற்கத்தியர்கடள சீனாடவ 

விட்டுஅப்புறப்படுத்துவதுொகும். பாக்ஸர்கள் தேவாலயங்கடளயும், அயல்நாட்டினரின் வீடுகடளயும் 

தீக்கிடரயாக்கி கிறித்ேவ செயத்டே ேழுவிய சீனர்கடளப் பார்த்ே இைத்திதலதய மகான்று குவித்ோர்கள். 

பன்னாட்டுப்படை ஒன்று பீகீங் நகடர சூடறயாடியதில் தபரரசியும் அவர்ேம் அடவயாரும் 

ஓட்ைம்பிடித்ேனர். ஏறக்குடறய 100,000 ெக்கள் ெடிந்ேனர். இறந்தோரில் மபரும்பான்டெயாதனார் 

சாோரண குடிெக்கள் என்பதும், அதில்ஆயிரக்கணக்கானசீனகிரித்ேவர்களும், 200 முேல் 250 வடரயான 

அயல்நாட்டினரும் (மபரும்பாலும் செயதபாேகர்கள்) அைங்குவர் என்பதும் கவனிக்கத்ேக்கது. 

சன்யாட்-மசன் (1866 – 1925) 

 ஒரு ஏழ்டெயான குடும்பத்தில் பிறந்ே ைாக்ைர் சன்யாட்-மசன் ஒரு மிஷன் பள்ளியில் பயின்று பின் 

ெருத்துவரானார். அரசியலில் அவர் மகாண்ை ஆர்வம் அவடர கிங் அரசிற்கு எதிரான 1895 ஆம் ஆண்டின் 

கிளர்ச்சியில் ஈடுபை தூண்டியது. அக்கிளர்ச்சி தோற்றோல் சன்யாட்-மசன் அடுத்ே பதினாறு ஆண்டுகடள 

நாடு துறந்து கழிக்கும்படி ஆயிற்று. சீனொணவர்களிைமும், மவளிநாடுவாழ் சீனர்களிைமும் அவரது புரட்சிகர 

கருத்துக்கடளப் பரப்புவதில் ேனது தநரத்டே மசலவிட்ைார். அவர் 1905 ஆம் ஆண்டு தைாக்கிதயா நகரில் 

உருவாக்கிய அரசியல் கட்சி தகாமின்ைாங் அல்லது தேசியெக்கள்கட்சி என்று ஆனது. 

சன்யாட்-மசன் மூன்று சித்ோந்ேங்கடள வலியுறுத்தினார்: தேசியவாேம், ெனநாயகம் ,ெற்றும்தசாஷலிஸம். 

சன்யாட்-மசன் 1894 ஆம் ஆண்டு சீன ெறுெலர்ச்சி சங்கத்டே உருவாக்கி அதில் அவர்களின் மபருடெக்கு 
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விதிவிலக்காக சீனா மீது அயல்நாடுகளால் திணிக்கப்பட்ை “செநிடல மீறிய இரு ஒப்பந்ேங்கடள” 

சுட்டிக்காட்டினார். இச்சங்கம் அதிதவகத்தில் வளர்ந்ேதோடு அதிக அளவில் இடளஞர்கடள ஈர்த்ேது. அது 

1912 ஆம் ஆண்டு ேனது மபயடர தகா-மின்-ைாங் என்று ொற்றிக்மகாண்ைது. இவ்வடெப்பின் உந்து 

சக்தியாக விளங்கிய சன்யாட்-மசன் ஒரு குடியரடச விரும்பினாதரயன்றி அரசியல் சாசனத்திற்கு உட்பட்ை 

ென்னராட்சிடய அல்ல. 

ொதச-துங் (1893 – 1976) 

மேன்கிைக்கு சீனாவில் அடெந்ே ஹுனான் பகுதியில் ொதவா பிறந்ோர். அவரது ேந்டேயார் ெஞ்சு அரச 

வழியின் தீவிர ஆேரவாளர் ஆவார். ொதவா புரட்சி நைந்ே ஆண்டில் (1911) சாங்ொவில் இருந்ே இடளதயார் 

கல்லூரியில் தசர்ந்ோர். அவர் புரட்சிப்படையில் தசர்ந்ோலும் சாங்ஷாவில் அடெயப்மபற்ற ஆசிரியப்பயிற்சி 

கல்லூரியில் தசரும் மபாருட்டு அதிலிருந்து மவளிதயறினார். அங்தக 1918 வடர இருந்ே ொதவா 

நூலகத்தில் நீண்ை தநரத்திடன மசலவிட்ைார். பின்னர் பீகிங்கிற்குப் பயணப்பட்ை அவர் பீகிங் 

பல்கடலக்கைகத்தில் உேவி நூலகராகப் மபாறுப்பு வகித்ோர். அேற்கு அடுத்ே ஆண்டு முழுடெயான 

அரசியல் மசயல்பாட்ைாளராக ொறியொதவா, ஹுனானில் அடெப்பாளராக மபாறுப்தபற்றதோடு தீவிர 

மபாதுவுடைடெவாதியாகவும் உருப்மபற்றார். 

சரியானவிடைடயத்தேர்ந்மேடுக்கவும். 

1. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் இரண்ைாம் உலகப்தபார் உருவாக எது காரணொக இருக்கவில்டல? 

அ) மெர்ெனிதயாடு ஏற்படுத்திக் மகாள்ளப்பட்ை ஒப்பந்ேத்தின் நீதியற்றேன்டெ 

ஆ) பன்னாட்டு சங்கத்தின் தோல்வி 

இ) 1930களில் ஏற்பட்ை மபாருளாோரப் மபருெந்ேம் 

ஈ) காலனிய நாடுகளில் ஏற்பட்ை தேசிய விடுேடல இயக்கங்கள் 

2. மகல்லாக்-பிடரயாண்ட் ஒப்பந்ேம் _____________ ஆண்டில் டகமயழுத்ோனது. 

அ) 1927 

ஆ) 1928 

இ) 1929 

ஈ) 1930 

3. கூற்று: ஆயுேக் குடறப்பு ொநாடு பன்னாட்டு சங்கத்ோல் மெனீவாவில் நைத்ேப்பட்ைது. 

காரணம்: பிரான்சுக்கு செொக மெர்ெனி ேளவாைங்கடள மகாண்டிருக்க முயல்வது 

தபச்சுவார்த்டேகளின் ஒரு முக்கிய அம்சொக தோன்றியது. 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி. 

4. சீனாவிைமிருந்து ெஞ்சூரியாடவ ெப்பான் எந்ே ஆண்டு படைமயடுத்து டகப்பற்றியது? 

அ) 1931 
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ஆ) 1932 

இ) 1933 

ஈ) 1934 

5. பத்மோன்போம் நூற்றாண்டின் முடிவில் ஐதராப்பியக் கண்ைத்திற்குள் மோழிற்துடறயில் வலிடெயான 

சக்தியாக ____________ நாடு உருவாகியிருந்ேது. 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) ஸ்மபயின் 

இ) மெர்ெனி 

ஈ) ஆஸ்திரியா 

6. மவர்மசய்ல்ஸ் ஒப்பந்ேத்தின் சரத்துகளின் படி ெனவரி 1935 இல் __________ பகுதியில் 

மபாதுவாக்மகடுப்பு நைத்ேப்பை தவண்டும் என்று முடிவானது. 

அ) சூைட்ைன்லாந்து 

ஆ) டரன்லாந்து 

இ) சார் 

ஈ) அல்தசஸ் 

7. கூற்று: இரண்ைாம் உலகப்தபாரின் காலத்தில் தபார் முடறகள் மபரிதும் ொற்றெடைந்திருந்ேன. 

காரணம்: அகழிப்தபார் முடற ஒதுக்கப்பட்டு விொனகுண்டு வீச்சு பிரபலொனது. 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்றுேவறு. காரணம்சரி. 

8. மெர்ெனி 1939 இல் ஆக்கிரமிப்பு ேவிர்ப்பு ஒப்பந்ேம் ஒன்டற _________ நாட்தைாடு ஏற்படுத்திக் 

மகாண்ைது. 

அ) ஆஸ்திரியா 

ஆ) இத்ோலி 

இ) ரஷ்யா 

ஈ) பிரிட்ைன் 

9. தபர் துடறமுகத்டே ெப்பான் ோக்குவேற்குத் திட்ைம் வகுத்ேவர் __________ ஆவார். 

அ) யாெதொதைா 

ஆ) ஸ்கூஸ்னிக் 

இ) இரண்ைாம் மகய்சர் வில்லியம் 
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ஈ) ஹிதராஹிதைா 

10. குடியரசுத்ேடலவர் ரூஸ்மவல்ட் அறிமுகப்படுத்திய கைன் –குத்ேடக முடற _______ வடகயில் 

உேவிபுரிந்ேது. 

அ) பாசிச சக்திகடள எதிர்த்துப் தபாராடிக் மகாண்டிருக்கும் நாடுகளுக்கு கூடுேல் வீரர்கடள அனுப்புேல் 

ஆ) யூேர்கடள ஹிட்லரின் படைகள் கட்ைவிழ்த்து விட்ை மகாடல மவறித்ோக்குேலில் இருந்து பாதுகாத்ேல். 

இ) தோைடெ நாடுகளின் வளங்கடளப் மபருக்கி, அவர்களுக்குத் தேடவயான ஆயுேங்கடளயும், 

மவடிமபாருட்கடளயும் வைங்குேல். 

ஈ) இரண்ைாம் உலகப்தபாரில் காயெடைந்தோருக்கு ெருத்துவ வசதிகடள ஏற்படுத்துேல். 

11. அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் படைகடள ஆகஸ்ட் 1942 இல் பசிபிக் பகுதியில் ேடலடெதயற்று வழி 

நைத்தியவர் __________ ஆவார். 

அ) மெக் ஆர்ேர் 

ஆ) ஐசன் தஹாவர் 

இ) மெனரல் டிகால் 

ஈ) ொர்ஜ் ொர்ஷல் 

12. ெப்பானிய கைற்படைடய அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் கைற்படை தோற்கடித்ேடெ ___________ 

தபாரிலாகும். 

அ) பிரிட்ைன் 

ஆ) குவாைல்கனல் 

இ) எல்அலாமின் 

ஈ) மிட்தவ 

13. மெர்ொனியப் படைகள் முேல் பின்னைடவச் சந்தித்ேது __________ என்னுமிைத்தில் ஆகும். 

அ) தபாட்ஸ்ைாம் 

ஆ) எல்அலாமின் 

இ) ஸ்ைாலின்கிராட் 

ஈ) மிட்தவ 

14. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் தபாட்ஸ்ைாம்ொ நாட்டின் அறிவிப்புகளில் அைங்காே ஒன்று எது? 

அ) கிைக்கு ரஷ்யா இரு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பை தவண்டும்: அதில் வைக்குப் பகுதி தசாவியத் நாட்டையும், 

மேன்பகுதி தபாலந்டேயும் மசன்று தசரும். 

ஆ) முன்பு சுேந்திர நகரொக இருந்ே ைான்சிக் தபாலந்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் மகாண்டு தசர்க்கப்படும். 

இ) மெர்ெனி நான்கு மோழில் ெண்ைலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, பிரிந்மேடுக்கப்பட்ை ஒவ்மவாரு பகுதியும் 

முடறதய தசாவியத்நாடு, பிரிட்ைன், அமெரிக்கஐக்கியநாடு, பிரான்ஸ் ஆகியடவகளின் கட்டுப்பாட்டில் 

விைப்படும். 
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ஈ) ட்ரிஸ்டிடய A ெண்ைலம் என்றும் B ெண்ைலம் என்றும் பிரிப்பமேன்றானது. A ெண்ைலம் இத்ோலிக்கு 

மகாடுக்கப்பைவும், B ெண்ைலம் யுதகாஸ்தலாவியாவிற்கு வைங்கப்பைவும் முடிவு மசய்யப்பட்ைது. 

15. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் இரண்ைாம் உலகப்தபாரின் விடளவுகளில் தசராே ஒன்று எது? 

அ) இரண்ைாம் உலகப்தபார் ஐதராப்பாவிலிருந்ே பல முடியரசுகளுக்கு ெரண அடி மகாடுத்ேது. 

ஆ) பிரிட்ைனில் மோழிலாளர் கட்சி ஒரு மபாதுநல அடிப்படை மகாண்ை நாட்டை உருவாக்கியது. 

இ) பாசிசவாேத்திற்கு எதிரான தபாராட்ைம் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு மவற்றிடய வைங்கியது. 

ஈ) அமெரிக்க ஐக்கிய நாடும், தசாவியத்நாடும் இரு வல்லரசுகளாக உருமவடுத்ேன. 

16. கீழ் மபாருத்ேப்பட்டிருப்படவயில் சரியான இடணகள் எது? 

1) மெனரல்டிகால்  - பிரான்ஸ் 

2) தஹல்மசலாஸி  - எத்திதயாப்பியா 

3) மெனரல் பதைாக்லிதயா - ெப்பான் 

4) அட்மிரல் யாம்தொதைா - இத்ோலி 

அ) 1 ெற்றும் 2  

ஆ) 2 ெற்றும் 3 

இ) 3 ெற்றும் 4 

ஈ) அடனத்தும் 

17. பிரான்ஸ் இரண்ைாம் அபினிப் தபாரில் பங்மகடுத்ேது 

அ) பிரிட்ைனுக்கு உேவி புரிவேற்காக 

ஆ) பிரான்சுக்மகன ேனி மசல்வாக்கின் தகாளத்டே உருவாக்கிக் மகாள்வேற்காக 

இ) செய மசயல்பாடுகளுக்கு அனுெதிதகாரும் மபாருட்டு 

ஈ) ஓபியவணிகத்தில் ஈடுபடும் உரிடெடய பிரான்ஸ் நாட்டினர் நிடலநாட்டினர் நிடலநாட்டுவேற்காக 

18. ெஞ்சு வம்சத்தின் காலம் __________ஆண்டு வடர நீடித்ேது. 

அ) 1908 

ஆ) 1911 

இ) 1912 

ஈ) 1916 

19. ஸ்பானிய –அமெரிக்கப் தபார் ___________ சர்ச்டசடய முன்னிறுத்தி 1898 ஆம் ஆண்டில் 

நடைமபற்றது. 

அ) கியூபா 

ஆ) பிலிப்டபன்ஸ் 

இ) தபார்தைாரிக்தகா 
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ஈ) பைாவியா 

20. கூற்று: பிலிப்டபன்ஸ் 4 ெூடல 1946 ஆம் ஆண்டு விடுேடலயடைந்ேது. 

காரணம்: அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் ஆதிக்கத்தின் கீைான மேன் கிைக்கு ஆசிய உைன்படிக்டக 

அடெப்பில் பிலிப்டபன்ஸ் இடணந்ேது. 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி. 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும் 

1. ஈ) காலனிய நாடுகளில் ஏற்பட்ை தேசிய விடுேடல இயக்கங்கள்  2. ஆ) 1928  3. இ) கூற்று சரி, காரணம் 

ேவறு  4. அ) 1931  5. இ) மெர்ெனி  6. இ) சார்  7. அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற 

விளக்குகிறது.  8. இ) ரஷ்யா  9. அ) யாெதொதைா  10. அ) பாசிச சக்திகடள எதிர்த்துப் தபாராடிக் 

மகாண்டிருக்கும் நாடுகளுக்கு கூடுேல் வீரர்கடள அனுப்புேல்  11. அ) மெக் ஆர்ேர்  12. ஈ) மிட்தவ  13. இ) 

ஸ்ைாலின்கிராட்  14. ஈ) ட்ரிஸ்டிடய A ெண்ைலம் என்றும் B ெண்ைலம் என்றும் பிரிப்பமேன்றானது. A 

ெண்ைலம் இத்ோலிக்கு மகாடுக்கப்பைவும், B ெண்ைலம் யுதகாஸ்தலாவியாவிற்கு வைங்கப்பைவும் முடிவு 

மசய்யப்பட்ைது.  15. இ) பாசிச வாேத்திற்கு எதிரான தபாராட்ைம் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு மவற்றிடய வைங்கியது.  

16.அ) 1 ெற்றும் 2  17. இ) செய மசயல்பாடுகளுக்கு அனுெதி தகாரும் மபாருட்டு  18. இ) 1912  19. அ) கியூபா  

20. அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

 

[15] இரண்ைாம் உலகப்தபாருக்குப் பிந்டேய உலகம் 

1952 நவம்பர் 1இல் பசுபிக் பகுதியின் ொர்ஷல் தீவுகளில் எலுமெலாப் அட்தைால் எனுமிைத்தில் அமெரிக்கா, 

‘டெக்’ எனப் மபயரிைப்பட்ை உலகின் முேல் டஹட்ரென் அணுகுண்டை மவடித்துப் பரிதசாேடன மசய்ேது. 

மூன்றாண்டுகளுக்குப் பின்னர், 1955 நவம்பர் 22 இல் தசாவியத் யூனியன் ேனது முேல் டஹட்ரென் 

குண்டை மவடித்துப் பரிதசாேடன மசய்ேது. 

தபாரின் விளிம்பு வடர மசல்வமேன்பது, ஒரு நிகழ்வு, ேனக்குச் சாேகொக முடிய தவண்டும் என்பேற்காக 

ஆபத்ோன நிகழ்வுகடள உண்டெயான தபார் நடைமபறுவேற்கான விளிம்பு வடர நகர்த்திச் 

மசல்வோகும். பன்னாட்டு அரசியலில், மவளியுறவுக் மகாள்டககளில், இராணுவ உத்திகளில் இது இைம் 

மபறுகின்றது. இது அணு ஆயுேப் தபார் குறித்ே அச்சத்டேயும் உள்ளைக்கியோகும். 

தநருவின் பஞ்சசீலக் மகாள்டக: 

1) நாடுகளிடைதய இடறயாண்டெ, எல்டலப் பரப்பு குறித்ே பரஸ்பரெரியாடே 

2) பரஸ்பரம் ஆக்கிரமிப்பு இல்லாே நிடல 

3) பரஸ்பரம் ஒரு நாடு ெற்மறான்றின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் ேடலயிைாெலிருத்ேல் 

4) செத்துவம் ெற்றும் பரஸ்பரநன்டெ 
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5) சொோன சகவாழ்வு 

“தபார்கள் ெனிேர்களின் ெனங்களிலிருந்து மோைங்குவோல் அம் ெனிேர்களின் ெனங்களில் ோன் 

அடெதிக்கான பாதுகாப்புகளும் கட்டுப்பை தவண்டும்” (ஐ.நா.சடப சாசனத்தின் முகவுடர) 

பாலஸ்தீன விடுேடல இயக்கம்: 1964 க்கு முன்பு இரகசிய எதிர்ப்பியக்கங்களாக மசயல்பட்ை பல்தவறு 

பாலஸ்தீனக் குழுக்கடள ஒருங்கிடணப்பேற்காக பாலஸ்தீன் விடுேடல இயக்கம் (Palestine Liberation 

Organisation – PLO) 1964 இல் உருவாக்கப்பட்ைது. 1967 ெூனில் நடைமபற்ற அரபு- இஸ்தரல் தபாருக்குப் 

பின்னர் இவ்வடெப்பு முக்கியத்துவம் மபற்றது. 1990 களில் அடெதிப் தபச்சு வார்த்டேகளுக்குள் 

அடிமயடுத்து டவப்பேற்கு முன்பு 1980 கள் முடிய PLO இஸ்தரலுைன் நீண்ை மநடிய ேற்காப்பு மகாரில்லாப் 

தபார்களில் ஈடுபட்டிருந்ேது. யாசர் அராபத் இவ்வடெப்பின் ெகத்ோன ேடலவராவார். 

தபாரிஸ் மயல்ட்சின் (1931 – 2007) 1961 இல் மபாதுவுடைடெக் கட்சியில் தசர்ந்ே இவர் 1968 இல் கட்சியின் 

முழு தநர ஊழியரானார். எழுபதுகளில் பரவலாக அறியப்பட்ைவரான இவர் கட்சியில் முக்கியப் பேவிகடள 

வகிக்கத் மோைங்கினார். தகார்பதசவ் பேவிக்கு வந்ே பின்னர் அவர் ொஸ்தகா கட்சி அடெப்பிலுள்ள 

ஊைல்கடளக் கடலவேற்காக தபாரிஸ்மயல்ட்சிடன(1985) தேர்ந்மேடுத்ோர். 1986 இல் மயல்ட்சின் 

மபாலிட்பீதராவின் (தசாவியத் யூனியனின் உயர்ெட்ை மகாள்டக முடிவு மசய்யும் அடெப்பு) உறுப்பினராக 

உயர்த்ேப்பட்ைார். விடரவில் அவர் ொஸ்தகாவின் தெயராக நியமிக்கப்பட்ைார். கட்சி கூட்ைங்கள் சீர்திருத்ேப் 

பணிகள் மிக மெதுவாக நடைமபறுவோக இவர் விெர்சனம் மசய்ேோல் தகார்பச்தசவின் எதிர்ப்டபச் 

சம்பாதித்ோர். நிர்வாகம் ெனநாயகப்படுத்ேப்பை தவண்டும், மபாருளாோரம் சீர்திருத்ேப்பை தவண்டும் எனும் 

கருத்துக்கடள அவர் முன் டவத்ேோல் தசாவியத் வாக்காளர்களிடைதய பிரபலொனார். 1989 ொர்ச்சில் 

தசாவியத் யூனியனின் புதிய பாராளுென்றொன ெக்கள் பிரதிநிதிகள் சடபயில் ஒரு இைத்டேப் மபறுவதில் 

மவற்றி மபற்றார். ஓராண்டுக்குப் பின்னர், 1990 தெ 29 இல் தகார்பச்தசவின் விருப்பத்திற்கு எதிராக 

தசாவியத் பாராளுென்றம் மயல்ட்சிடன ரஷ்ய குடியரசின் ேடலவராகத் தேர்ந்மேடுத்ேது. இவதர 

தசாவியத் யூனியனின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் 1991 இல் ெக்களால் தேர்ந்மேடுக்கப்பட்ை முேல்ேடலவரானார். 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும் 

1. 1947இன் இறுதியில் கிைக்கு ஐதராப்பாவில் தசாவியத் ரஷ்யாவின் மசல்வாக்கிலிருந்து விடுபட்டிருந்ே 

ஒதரநாடு ___________ 

அ) கிைக்கு மெர்ெனி 

ஆ) மசக்தகாஸ் தலாவாக்கியா 

இ) கிரீஸ் 

ஈ) துருக்கி 

2. கூற்று: ஸ்ைாலின் சர்ச்சிடல ஒரு தபார் விரும்பி என விெர்சித்ோர். 

காரணம்: கம்யூனிசத்திற்கு எதிராக தெற்கு ஐதராப்பிய நாடுகள் கூட்டு தசர தவண்டுமென சர்ச்சில் 

முன்னோக அடைப்பு விடுத்திருந்ோர். 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி. 
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3. ‘பனிப்தபார்’ எனும் மசால்டல உருவாக்கியவர் 

அ) மபர்னாட் பரூச் 

ஆ) ொர்க் ஆர்மவல் 

இ) ொர்க் மகன்னன் 

ஈ) சர்ச்சில் 

4. கூற்று: ொர்ஷல் திட்ைத்டே “ைாலர் ஏகதிபத்தியம்” என தசாவியத் மவளியுறவுத்துடற அடெச்சர் 

இகழ்ந்ோர். 

காரணம்: தசாவியத்தின் கண்தணாட்ைத்தில் ொர்ஷல் திட்ைமென்பது அமெரிக்காவின் மசல்வாக்டகப் 

பரப்புவேற்கான சூழ்ச்சிதய ஆகும். 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி. 

5. ொர்ஷல் உேவித் திட்ைத்தின் குறிக்தகாள் ___________ 

அ) ஐதராப்பியப் மபாருளாோரத்டே ெறு கட்டுொனம் மசய்வது 

ஆ) முேலாளித்துவத் மோழில் முயற்சிகடளப் பாதுகாப்பது 

இ) ஐதராப்பாவில் அமெரிக்காவின் தெலாதிக்கத்டே நிறுவுவது 

ஈ) தசாவியத் ரஷ்யாவிற்கு எதிராக இராணுவக் கூட்ைடெப்டப உருவாக்குவது. 

6. ட்ரூென் தகாட்பாடு ___________ பரிந்துடரத்ேது 

அ) கம்யூனிசம் பரவுவடேத் ேடுப்பேற்கான நிதியுேவு 

ஆ) காலனிகளிலுள்ள கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு ஆயுேங்கள் வைங்குவது 

இ) கிைக்கு ஐதராப்பிய நாடுகளின்உள் விவகாரங்களில் ேடலயிடுவது 

ஈ) அமெரிக்கத் ேளபதியின் ேடலடெயின் கீழ் ஐ.நாசடபக்கு நிரந்ேரப் படைடய உருவாக்குவது 

7. கீழ்க்காண்பனவற்டற காலவரிடசப்படி ஒழுங்கு மசய்யவும். 

1) வார்சா உைன்படிக்டக 

2) மசன்தைா 

3) சீட்தைா 

4) தநட்தைா 

அ) 4 2 3 1 

ஆ) 1 3 2 4 

இ) 4 3 2 1 
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ஈ) 1 2 3 4 

8. _____________ பாக்ோத் உைன்படிக்டகயின் குறிக்தகாளாக இருந்ேது. 

அ) ெத்திய கிைக்கில் இங்கிலாந்தின் ேடலடெடயப் பாதுகாப்பது 

ஆ) அப்பகுதி சார்ந்ே எண்டண வளங்கடளச் சுரண்டுவது 

இ) கம்யூனிஸ்டுகளின் மசல்வாக்டகத் ேடுப்பது 

ஈ) ஈராக் அரடச வலிடெ குன்றச் மசய்வது 

9. மலபனானில் அமெரிக்கா ேடலயிட்ைடே _________ எதிர்த்ேது. 

அ) துருக்கி 

ஆ) ஈராக் 

இ) இந்தியா 

ஈ) பாகிஸ்ோன் 

10. “மூன்றாம் உலகம்” எனும் பேத்டே உருவாக்கியவர் ________ ஆவார். 

அ) ஆல்பிரட்சாதவ 

ஆ) ொர்ஷல் 

இ) தொதலாதைாவ் 

ஈ) ஹாரிட்ரூென் 

11. மபாருத்திப் பார்த்து, கீமை மகாடுக்கப்பட்டுள்ள விடைகளில் சரியானடேத் தேர்வு மசய்க. 

அ) இந்தோதனசியா  1. ெவகர்லால் தநரு 

ஆ) எகிப்து   2. டிட்தைா 

இ) கானா   3. குவாமி நுக்ருொ 

ஈ) யுதகாஸ்தலாவியா  4. கொல் அப்துல் நாசர் 

உ) இந்தியா   5. சுகர்தனா 

 அ ஆ இ ஈ உ 

அ) 5 3 4 2 1 

ஆ) 1 3 2 4 5 

இ) 5 4 3 2 1 

ஈ) 1 2 3 4 5 

12. அணிதசரா இயக்கத்தின் முேல் உச்சி ொநாடு _______ல் நடைமபற்றது. 

அ) மபல்கிதரடு 

ஆ) மபய்ஜிங் 

இ) பாண்டுங் 
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ஈ) பாலி 

13. கூற்று: பன்னாட்டு சங்கம் ஒரு தோல்வி என்படே இரண்ைாம் உலகப்தபார் நிரூபித்ேது. 

காரணம்: ெற்மறாரு தபார் ஏற்பைா வண்ணம் ேடுக்க ஒரு சக்தி வாய்ந்ே அடெப்டப உருவாக்க 

தவண்டியேன் அவசியத்டே ேடலவர்கள் உணர்ந்ேனர். 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி. 

14. ஐக்கிய நாடுகள் சடப 1945 அக்தைாபர் 24 இல் __________ உருவானது. 

அ) 100 உறுப்பினர்களுைன் 

ஆ) 72 உறுப்பினர்களுைன் 

இ) 51 உறுப்பினர்களுைன் 

ஈ) 126 உறுப்பினர்களுைன் 

15. பின்வரும் கூற்றுகளில் எக்கூற்றுகள் சரியானடவ? 

கூற்று I: ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் தோற்றம் பனிப்தபாரின் மோைக்கத்துைன் ஒருங்தக நடைமபற்றது. 

கூற்று II: பனிப்தபார் காலக்கட்ைத்தில், தபார்கள் நிகைாெல் ேடுப்பதில் ஐ.நா சடப முக்கிய பங்காற்றியது. 

கூற்று III. பாதுகாப்பு சடபயின் நிரந்ேர உறுப்பினர்கள் மோைர்புடைய பிரச்சடனகளில் ஐ.நா. சடப 

மெௌனொன பார்டவயாளராகதவ இருந்ேது. 

அ) I, II 

ஆ) II, III 

இ) I, III 

ஈ) தெற்கூறப்பட்ை அடனத்தும் 

16. சூயஸ் கால்வாய் மசங்கைடல ____________ இடணக்கிறது. 

அ) ஏைன் வடளகுைாவுைன் 

ஆ) காம்தப வடளகுைாவுைன் 

இ) ெத்திய ேடரக்கைலுைன் 

ஈ) அரபிக் கைலுைன் 

17. ஐ.நா சடபயின் முேல் மபாதுச் மசயலாளர் டிரிக்தவடல _________ தசர்ந்ேவராவார். 

அ) பர்ொ 

ஆ) ெப்பான் 

இ) சிங்கப்பூர் 
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ஈ) நார்தவ 

18. கூற்று: 2017இல் பிரிட்ைன் ஐதராப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து மவளிதய மசல்வோக (Exit) அறிவித்ேது. 

காரணம்: பிரிட்ைனின் மவளிதயற்றம் ‘பிமரக்ஸிட்’ (Brexit) என அடைக்கப்படுகிறது. 

அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல. 

இ) கூற்று சரி, காரணம் ேவறு 

ஈ) கூற்று ேவறு. காரணம் சரி. 

19. கிளாஸ் நாஸ்ட் குறிப்பது ________ 

அ) ஒளிவுெடறவற்ற மவளிப்படைத் ேன்டெடய 

ஆ) தசாவியத் கம்யூனிச கட்சிடய ெனநாயகப்படுத்ேப்படுவடே 

இ) தசாவியத் ஐக்கிய பாராளுென்றம் ெறுகட்ைடெப்புச் மசய்யப்படுவடே 

ஈ) மபாதுவுடைடெத் ேத்துவத்திற்குப் புத்துயிர் அளிப்படே 

20. தசாவியத் யூனியன் __________இல் சிேறுண்ைது. 

அ) நவம்பர் 17, 1991 

ஆ) டிசம்பர் 8, 1991 

இ) தெ1, 1991 

ஈ) அக்தைாபர் 17, 1991 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் தேர்ந்மேடுக்கவும் 

1. ஆ) மசக்தகாஸ்தலாவாக்கியா  2. அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது.  

3. அ) மபர்னாட் பரூச்  4. அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது.  5. அ) 

ஐதராப்பியப் மபாருளாோரத்டே ெறு கட்டுொனம் மசய்வது  6. அ) கம்யூனிசம் பரவுவடேத் ேடுப்பேற்கான 

நிதியுேவு  7. இ)  4 3 2 1  8. இ) கம்யூனிஸ்டுகளின் மசல்வாக்டகத் ேடுப்பது  9. ஆ) ஈராக்  10. அ) 

ஆல்பிரட்சாதவ  11. இ) 5 4 3 2 1  12. அ) மபல்கிதரடு  13. அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் 

கூற்டற விளக்குகிறது.  14. இ) 51 உறுப்பினர்களுைன்  15. ஈ) தெற்கூறப்பட்ை அடனத்தும்  16. இ) ெத்திய 

ேடரக்கைலுைன்  17. ஈ) நார்தவ  18.அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது.  

19. அ) ஒளிவுெடறவற்ற மவளிப்படைத் ேன்டெடய  20. ஆ) டிசம்பர் 8, 1991 
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