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10th History Questions – New Book
[Book Back + Important Questions]
வரலாறு
1. முதல் உலகப்ப ாரின் வவடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும்
1. சரியான விளைளயத் பதர்வு வசய்க

1. முதல் உலகப்ப ோரின் இறுதியில் நிலலகுலலந்து ப ோன மூன்று ப ரும் ப ரரசுகள் யோலை?
அ) வெர்மனி, ஆஸ்திரிய-ஹங்பகரி, உதுமானியர்
ஆ) பெர்மனி, ஆஸ்திரிய-ஹங்பகரி, உதுமோனியர்
இ) ஸ்ப யின், ப ோர்ச்சுகல், இத்தோலி

ஈ) பெர்மனி, ஆஸ்திரிய-ஹங்பகரி, இத்தோலி
2. எவ்விடத்தில் எத்திபயோப்பியோவின் லட இத்தோலியின் லடகலைத் பதோற்கடித்தது?
அ) படல்வில்வி
இ) அபைாவா

ஆ) ஆரஞ்சு நோடு
ஈ) அல்ஜியர்ஸ்

3. த்பதோன் தோம் நூற்றோண்டு முடிைலடயுந் தருைோயில் கிழக்கு ஆசியோவில் உதயமோன ைலிலம ைோய்ந்த
நோடு எது?
அ) சீனோ

இ) பகோரியோ

ஆ) ெப் ான்

ஈ) மங்பகோலியோ

4. “ஏகோதி த்தியம் முதலோளித்துைத்தின் உச்ச கட்டம்” எனக் கூறியைர் யோர்?
அ) வலனின்

இ) சன் யோட் பசன்

ஆ) மோர்க்ஸ்

ஈ) மோ பச துங்

5. மோர்ன் ப ோர் எதற்கோக நிலனவு கூறப் டுகிறது?
அ) ஆகோயப் ப ோர்முலற

இ) நீர்மூழ்கிக் கப் ல் ப ோர்முலற

ஆ) துங்குக் குழிப் ப ார்முளை
ஈ) கடற் லடப் ப ோர்முலற

6. எந்த நோடு முதல் உலகப்ப ோருக்குப் பின்னர் தனித்திருக்கும் பகோள்லகலயக் லகக்பகோண்டது?
அ) பிரிட்டன்
இ) பெர்மனி

ஆ) பிரோன்ஸ்

ஈ) அவமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்

7. ன்னோட்டுச் சங்கத்தின் முதல் ப ோதுச்பசயலர் எந்த நோட்லடச் பசர்ந்தைர்?
அ) பிரிட்ைன்
இ) டச்சு

ஆ) பிரோன்ஸ்

ஈ) அபமரிக்க ஐக்கிய நோடுகள்

8. பின்ஸோந்லதத் தோக்கியதற்கோக ன்னோட்டுச் சங்கத்திலிருந்து பைளிபயற்றப் ட்ட நோடு எது?
அ) பெர்மனி
இ) இத்தோலி

9. முதல் உலகப் ப ோரின் மோப ரும் விலைவு
அ) சுலம புரட்சி
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ஆ) ரஷ்யா

ஈ) பிரோன்ஸ்
ஆ) பிபரஞ்சுப்புரட்சி
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ஈ) அபமரிக்கப் புரட்சி

10. த்பதோன் தோம் நூற்றோண்டில் சக்திகள் தங்கள் நலனுக்கோக நோடுகலை சுரண்டின
அ) ஆசியோ

இ) ஆப்பிரிக்கோ

ஆ) ஐபராப் ா

ஈ) ஆஸ்திபரலியோ

11. ஹோலந்துநோட்டின் தி பஹக் நகரில் அலமதி மோநோடுகள் கூட்டப் ட்டன.
அ) இரண்டு
இ) நோன்கு

ஆ) மூன்று
ஈ) ஐந்து

12. ………………….. ப ோரில் பிபரஞ்சுப் லடகள் பெர்மோனியலர பைற்றிப்ப ற்றன.
அ) டோன்ப ர்க்
இ) மார்ன்

ஆ) டோன்சிங்
ஈ) ோல்கன்

13. கிழக்கு முலன ………………… லடகள் ஆஸ்திரியப் லடகலை மீண்டும் மீண்டும் பதோற்கடித்தன.
அ) ரஷ்ய

இ) ெப் ோன்

ஆ) ஆங்கிபலய
ஈ) பிரோன்ஸ்

14. ரஷ்யோவும் …………………. ம் பிபரஸ்ட் – லிட்படோைஸ்க் உடன் டிக்லகயில் லகபயழுத்திட்டது.
அ) இங்கிலோந்து

ஆ) இத்தோலி

இ) பிரோன்ஸ்

ஈ) வெர்மனி

அ) ப ல்ஜியம்

ஆ) துருக்கியர்

15. ……………………… சூயஸ் கோல்ைோலயத் தோக்க முயன்றனர்.
இ) ப ோலந்து

ஈ) ஆப்பிரிக்கோ

16. ஷோண்டுங் மோகோணத்தில் சீனோவிற்கு பெர்மனியோல் ைழங்கப் ட்ட கியோச்சவ் குதிலய ………………
லகப் ற்றிக்பகோண்டது.
அ) ெப் ான்

இ) ஸ்ப யின்

ஆ) துருக்கி
ஈ) இத்தோலி

17. …………………. 1916 பம திங்களில் பநசநோடுகள் அணியில் இலணந்து ப ோர்பசய்தது.
அ) இத்தாலி
இ) ரஷ்யோ

ஆ) ெப் ோன்

ஈ) ஆஸ்திரியோ

18. பெர்மனியர்கள் இறுதியில் …………………. ஆம் ஆண்டு நைம் ரில் சரணலடந்தனர்.
அ) 1914
இ) 1920

ஆ) 1918
ஈ) 1925

19. ோரிஸ் அலமதி நோடு நலடப ற்ற ஆண்டு ……………………
அ) 1917
இ) 1919

ஆ) 1918
ஈ) 1924

20. பெர்மனி 1919 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 28ஆம் நோள் …………………….. உடன் டிக்லகயில் பைர்பசல்ஸ்
கண்ணோடி மோளிலகயில் லகபயழுத்திடப் ட்டது.
அ) ோரிஸ்

இ) பைர்பலயஸ்
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ஆ) அளமதி

ஈ) அலகோ ோத்
Page 2 of 21

History

Prepared By www.winmeen.com

21. பெர்மனி ப ோர் இழப்பீட்டு பதோலகயோன பசலுத்த பைண்டிய ணம் ………………..
அ) 6600 மில்லியன் வுண்டுகள்
இ) 6800 மில்லியன் வுண்டுகள்

ஆ) 5500 மில்லியன் வுண்டுகள்
ஈ) 7200 மில்லியன் வுண்டுகள்

22. ரஷ்யோவில் ஆட்சிலயப் லகப் ற்றிய கம்யூனிச அரலச நிறுவினோர்.
அ) ரூஸ்பைஸ்ட்

ஆ) வலனின்

இ) ஸ்டோலின்

ஈ) முபசோலினி

23. ………………….. இல் சோர் இரண்டோம் அபலக்ஸோண்டர் பிள்லை அடிலம முலறலய ஒழித்து அைர்கலை
மீட்டோர்.

அ) 1861

ஆ) 1865

2. பகாடிட்ை இைத்ளத நிரப்புக

இ) 1869

ஈ) 1875

1. 1894 ஆண்டில் ெப் ோன் சீனோவுடன் ைலுக்கட்டோயமோகப் ப ோரிட்டது.

2. 1913ஆம் ஆண்டு பம மோதம் லகபயழுத்திடப் ட்ட இலண்ைன் உடன் டிக்லகயின் டி அல்ப னியோ
எனும் புதியநோடு உருைோக்கப் ட்டது.

3. 1902 ஆண்டில் ெப் ோன் இங்கிலோந்துடன் நட்பிலன ஒப் ந்தம் பசய்து பகோண்டது.
4. ோல்கனில் மாசிபைானியா நோடு ல்ைலக இனமக்கலைக் பகோண்டிருந்தது.
5. டோபனன் ர்க் ப ோரில் ரஷ்யா ப ரிழப்புகளுக்கு உள்ைோனது.

6. ோரிஸ் அலமதி மோநோட்டில் பிரதிநிதியோகப் ங்பகற்ற பிரோன்ஸின் பிரதமர் கிைவமன்பகா ஆைோர்.

7. பலனின் ப ோல்ஷ்விக் அரலச நிறுவுைதற்கு முன்னர், தோரோைைோதிகள், மிதைோதிகள், பசோஷலிஸ்டுகள்
ஆகிபயோரின் புதியுக் கூட்டணிக்கு வகரன்ஸ்கி பிரதமரோக தலலலம ஏற்றோர்.

8. 1925 ஆண்டில் பலோக்கர்பனோ உடன் டிக்லக லகபயழுத்திடப் ட்டது.

9. பெர்மனி இங்கிலோந்தின் மீது வான்வழித் தோக்குதலல பமற்பகோண்டது.
10. வெர்மனி விஷ ைோயுலை அறிமுகம் பசய்தது.

11. 1916 ஆம் ைடகடலில் கப் ற் ளை (ஜீட்பலண்டு ப ார்) ப ோர் நலடப் ப ற்றது.

12. லூசிைானியா என்னும் அபமரிக்ககப் ல் பெர்மனியின் நீர்மூழ்கிக் கப் லோல் தோக்கப் ட்டு
மூழ்கடிக்கப் ட்டது.

13. அபமரிக்க குடியரசுத் தலலைர் உட்பரா வில்சன் பெர்மனிக்கு எதிரோக 1917 ஆம் ஆண்டு ப ோர்
பிரகடனம் பசய்தோர்.

14. பெர்மனி நீர்மூழ்கிக் கப் ல்கைோல் 1917 ஆம் ஆண்டு மோர்ச், ஏப்ரல் ஆகிய இரு திங்கள்களில் சுமோர் 600
ைணிகக் கப் ல்கள் மூழ்கடிக்கப் ட்டன.

7. பெர்மனிய அரசரின் ப யர் வகய்சர் வில்லியம் தவி

8. பெர்மனி ல்பகோரியோவுடன் பசய்து பகோள்ைப் ட்ட உடன் டிக்லக புகாவரஸ்ட் உைன் டிக்ளக
9. அல்பசஸ், வலாளரன் குதிகள் பிரோன்சுக்கு திருப்பித் தரப் ட்டன.

10. சர்ைபதச சங்கத்தின் நிர்ைோகத்தில் ைான்சிப் துலறமுகம் சுதந்திர நகரமோகக் பசயல் டும் என
அறிவிக்கப் ட்டது.

11. ளரன் நதியின் கிழக்கு கலரப் குதி லட நீக்கம் பசய்யப் ட்டப் குதியோகும்.
Learning Leads To Ruling
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12. அபமரிக்க குடியரசுத் தலலைர் உட்பரோ வில்சன் தனது தினான்கு அம்சத் திட்டத்லத பநசநோடுகள்
பின் ற்றுைதற்கோக முன்லைத்தோர்.

13. ப ோர் இழப்பீட்டுத் பதோலகயோன 6600 மில்லியன் வுண்டுகள் வெர்மனியின் பசலுத்தும் சக்திலய
கோட்டிலும் மிக அதிகமோக இருந்தது.

14. பைர்பசய்ல்ஸ் உடன் டிக்லகலய பசனட்சல ஏற்றுக் பகோள்ை மறுத்தலதத் பதோடர்ந்து அபமரிக்கோ
தனித்திருக்கும் வகாள்ளகளய பின் ற்றத் பதோடங்கியது.

15. முதல் உலகப்ப ோரின் மோப ரும் விலைவு இரஷ்யா ஆகும்.

16. இடதுசோரிகள் பதோழிலோைர்களின் பிரதிநிதிகள் அடங்கிய பசோவியத் (குழு) எனும் அலமப்ல
பீட்ைஸ் ர்க்கில் நிறுவினோர்.

17. ஒரு ைன்முலற நிகழ்வில் மாஸ்பகாவின் ஆளுநரோகப் தவி ைகித்த ெோரின் மோமன் ஒரு கும் லோல்
பகோள்ைப் ட்டோர்.

18. ரஷ்யோவில் ப ருமைவிலோன ப ண் உலழப் ோைோர்கள் ப ோர்க்குணத்துடன் உளைப்ப ார்க்கு வராட்டி
எனக் பகோரிக்லக முழுக்கமிட்டனர்.

19. ரஷ்யோவின் ப ோல்ஷ்விக் கட்சிக்கு ரஷ்யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்று புதுப் ப யரிட்டது.
20. பிபரஸ்ட் – லிபடோைஸ்க் உடன் டிக்லக லகபயழுத்திட்ட ஆண்டு 1918
3. சரியான கூற்ளை பதர்ந்வதடுக்கவும்

1. (i) முதல் உலகப்ப ோர் பைடித்துப ோது இத்தோலி நடுநிலலலம ைகிக்கும் நோடோக இருந்தது.
(ii) பைர்பசய்ல்ஸ் அலமதி உடன் டிக்லகயில் இத்தோலி ப ரும் ஏமோற்றமலடந்தது.
(iii) பசவ்ரஸ் உடன் டிக்லக இத்தோலியுடன் லகபயழுத்திடப் ட்டது.

(iv) சிறிய இடங்கைோன ட்லரஸ்டி, இஸ்திரியோ, பதற்கு லடபரோல் ப ோன்றலைகூட இத்தோலிக்கு
மறுக்கப் ட்டது.

அ) (i), (ii) ஆகியன சரி
இ) (iv) சரி

ஆ) (iii) சரி

ஈ) (i), (iii) & (iv) ஆகியன சரி

2. (i) துருக்கியப் ப ரரசு, ோல்கனில் துருக்கியரல்லோத ல இனமக்கலைக் பகோண்டிருந்தது.
(ii). துருக்கி லமயநோடுகள் க்கம் நின்று ப ோரிட்டது.

(iii). பிரிட்டன் துருக்கிலயத் தோக்கி கோன்ஸ்டோஸ்டிபநோபிலைக் லகப் ற்றியது.

(iv) சூயஸ் கோல்ைோலயத் தக்க துருக்கி பமற்பகோண்ட முயற்சி முறியடிக்கப் ட்டது.
அ) (i), (ii) ஆகியன சரி
இ) (iv) சரி

ஆ) (i), (iii) ஆகியன சரி

ஈ) (i), (iii) & (iv) ஆகியன சரி

3. கூற்று: பெர்மனியும் அபமரிக்கோவும் மலிைோன பதோழிற்சோலலப் ப ோருள்கலை உற் த்தி பசய்து
இங்கிலோந்தின் சந்லதலயக் லகப் ற்றின.

கோரணம்: இருநோடுகளும் தங்கள் பதோழிற்சோலலகளுக்குத் பதலையோன மூலப்ப ோருள்கலை உற் த்தி
பசய்தன.

அ) கூற்று, கோரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி.

ஆ) கூற்று சரி, ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான விைக்கம் அல்ல.
இ) கூற்று, கோரணம் ஆகிய இரண்டும் தைறு
Learning Leads To Ruling
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ஈ) கோரணம் சரி, ஆனோல் கூற்றுடன் அது ப ோருந்தவில்லல.

4. கூற்று: ஆப்பிரிக்கோவில் குடிபயற்றங்கலை ஏற் டுத்துைதற்கோக ஐபரோப்பிய நோடுகள் பமற்பகோண்ட
முதற்கட்ட முயற்சிகள் ரத்தக்கைரியோன ப ோர்களில் முடிந்தன.

கோரணம்: பசோந்த நோட்டு மக்களிடமிருந்து கடுலமயோன எதிர்ப்பு இருந்தது.
அ) கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி.

ஆ) கூற்று சரி, ஆனோல் கோரணம் கூற்றுக்கோன விைக்கம் அல்ல.
இ) கூற்று, கோரணம் ஆகிய இரண்டும் தைறு

ஈ) கோரணம் சரி, ஆனோல் கூற்றுடன் அது ப ோருந்தவில்லல.

5. இந்தியோவின் மீதோன தோக்கம்

(i) முதல் உலகப்ப ோர் இந்தியோவின் மீது குறிப்பிடத்தக்க தோக்கத்லத ஏற் டுத்தியது.
(ii) ஐபரோப் ோ, ஆப்பிரிக்கோ, பமற்கு ஆசியோ ஆகிய குதிகளில் ப ோர்ப் ணி பசய்ைதற்கோக ஆங்கிபலயர்
இந்தியர்கலைக் பகோண்ட ப ரும் லடலயத் திரட்டினர்.

(iii) ப ோர் பசலவுக்கோக இந்தியோ 125 மில்லியன் வுண்டுகலை கடனோக ைழங்கியது.

(iv) இதன் விலைைோக இந்தியோவில் ப ருமைவிலோன ப ோருைோதோர இன்னல்கள் ஏற் ட்டன.
அ) (i) மற்றும் (ii) சரி

ஆ) (i) மற்றும் (iv) சரி

இ) (i), (ii), (iii) மற்றும் (iv) சரி

ஈ) (i), (ii) & (iv) ஆகியன சரி

6. (i) முதோலோளித்துைத்தின் உச்சகட்டபம ஏகோதி த்தியமோகும்.

(ii) உற் த்தி பசய்யப் ட்ட ப ோருட்களுக்கு சந்லதகள் மட்டும் அல்லோமல், கச்சோப்ப ோருட்களும்
பதலைப் ட்டன.

(iii) ஏகோதி த்தியம் ஒரு முழுலமயோன முலறயோக மோறியதற்கு ரோணுைமயமோக்கல் மற்றும்
முழுலமயோன ப ோர் கோரணமில்லல.

(iv) திபனட்டோம் நூற்றோண்டில் ஐபரோப்பிய சக்திகள் ப ரிய சிறிய நோடுகலைக் கோலனிப் டுத்தி
தங்களின் நலனுக்கோக அைற்லற சுரண்டின.
அ) (iii) மற்றும் (ii) சரியோனலை

ஆ) (i) மற்றும் (ii) சரியானளவ

இ) (i) மற்றும் (iv) சரியோனலை

ஈ) (ii) மற்றும் (iv) சரியோனலை

7. கூற்று: உலக ைரலோற்றில் 1914 ஆம் ஆண்டு ஒரு திருப்புமுலனயோகும்.

கோரணம்: 1789 ஆம் ஆண்டில் பதோடங்கிய அரசியல் சமூக பசயல் ோடுகள், 1914இல் பைடித்த முதல்
உலகப் ப ோரின் உச்சத்லத அலடந்து இரு தோம் நூற்றோண்டினுலடய ப ோக்கின் ைடிைத்லத
தீர்மோனித்தது.

அ) கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி.

ஆ) கூற்று சரி, ஆனோல் கோரணம் கூற்றுக்கோன விைக்கம் அல்ல.
இ) கூற்று, கோரணம் ஆகிய இரண்டும் தைறு

ஈ) கோரணம் சரி, ஆனோல் கூற்றுடன் அது ப ோருந்தவில்லல.
4. அ. வ ாருத்துக

1. பிபரஷ்ட் – லிபடோைஸ்க்
2. ஜிங்பகோயிசம்
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அ) பைர்பசய்ல்ஸ்
ஆ) துருக்கி
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3. கமோல் ோட்சோ

-

4. எம்டன்

-

5. கண்ணோடி மோளிலக

-

இ) ரஷ்யோவும் பெர்மனியும்
உ) இங்கிலோந்து
ஊ) பசன்லன

விளை: 1 – இ, 2 – உ, 3 – ஆ, 4 – ஊ, 5 – அ
ஆ. வ ாருத்துக

1. லோயிட் ெோர்ஜ்

-

2. உட்பரோ வில்சன்

-

3. கிபைபமன்பகோ

-

4. பெர்மன் லட

-

5. ோரிஸ் அலமதி மோநோடு

-

அ) பிரோன்ஸின் பிரதமர்
ஆ) 1919

இ) அபமரிக்க அதி ர்

ஈ) இங்கிலோந்து பிரதமர்
உ) 1,00,000 வீரர்கள்

விளை: 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – அ, 4 – உ, 5 - ஆ

2. இரு உலகப்ப ார்களுக்கு இளையில் உலகம்

1. சரியான விளைளயத் பதர்வு வசய்க

1. இத்தோலி யோருடன் பலட்டரன் உடன் டிக்லகலயச் பசய்து பகோண்டது?
அ) பெர்மனி
இ) ப ாப்

ஆ) ரஷ்யோ

ஈ) ஸ்ப யின்

2. யோருலடய ஆக்கிரமிப்ப ோமு பமக்சிபகோ நோகரிகம் நிலலகுலலந்து ப ோயிற்று?
அ) வஹர்மன் பகார்ட்ஸ்

இ) பதௌபசயின்ட் லோபைர்ட்யூர்

ஆ) பிரோன்சிஸ்பகோ பிசோபரோ
ஈ) முதலோம் ப ட்பரோ

3. ப ரு நோட்லட யோர் தங்களுலடய குதிகளில் ஒன்றோக ஆக்கிக்பகோண்டோனர்.
அ) ஆங்கிபலயர்
இ) ரஷ்யர்

ஆ) ஸ் ானியர்

ஈ) பிபரஞ்சுக்கோரர்

4. லத்தீன் அபமரிக்கோவுடன் ‘நல்ல அண்லட வீட்டுக்கோரன்’ எனும் பகோள்லகலயக் கலடப்பிடித்த
அபமரிக்கக் குடியரசுத்தலலைர் யோர்?
அ) ரூஸ்வவல்ட்

இ) உட்பரோவில்சன்

ஆ) ட்ரூமன்

ஈ) ஐசபனோைர்

5. உலகத்தின் எந்தப் குதி டோலர் அரசியல் ஏகோதியத்தியத்லத விரும் வில்லல?
அ) ஐபரோப் ோ
இ) இந்தியோ

ஆ) லத்தீன் அவமரிக்கா
ஈ) சீனோ

6. பதன்னோப்பிரிக்கோவின் இனஒதுக்கல் பகோள்லகயின் மூலையோகச் பசயல் ட்டைர் யோர்?
அ) வவர்பவார்டு
இ) பஹர்சோக்

ஆ) ஸ்மட்ஸ்
ஈ) ப ோதோ

7. பதன்னோப்பிரிக்கோவின் விடுதலலலயத் துரித்தப் டுத்தியது எது?
அ) அபமரிக்கோ அளித்த உதவி

இ) லசமன் ப ோலிைரின் ங்பகற்பு
Learning Leads To Ruling
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8. லத்தீன் அபமரிக்க விைகோரங்களில் அபமரிக்கோவின் தலலயீட்லட நியோயப் டுத்துைதற்கோக மன்பறோ
பகோள்லகயில் திருத்தம் பகோண்டு ைந்த அபமரிக்கக் குடியரசுத் தலலைர் யோர்?
அ) திபயாைர் ரூஸ்வவல்ட்
இ) ஐசபனோைர்

ஆ) ட்ரூமன்

ஈ) உட்பரோ வில்சன்

9. முதல் உலகப்ப ோரினோல் ………………….. நோடுகள் நிதிசோர்ந்த ைலகயிலும், அரசியல் ரீதியோகவும்
ைலிலமகுன்றின.
அ) ஆசிய

இ) ஆப்பிரிக்கன்

ஆ) ஐபராப்பிய

ஈ) ஆஸ்திபரலியன்

10. முதல் உலகப்ப ோருக்குப் பின் உடன் டிக்லக ஏற் டுத்திய அரசியல் சிக்கல்கள் நிலலலமலய பமலும்
பமோசமோக்கியது.
அ) அலமதி
இ) ோரிஸ்

ஆ) வவர்வசய்ல்ஸ்
ஈ) லண்டன்

11. 1931 ஆம் ஆண்டு நலடப ற்ற ப ோதுத் பதர்தலில் …………………… பதோற்கடிக்கப் ட்டது.
அ) வதாழிலாைர் கட்சி
இ) ோசிக கட்சி

ஆ) நோசி கட்சி

ஈ) ரி ப்ளிக் கட்சி

12. பமற்கு ஐபரோப் ோவில் லழய ஆட்சி அதிகோரத்திற்கு எதிரோகத் திரும்பிய நோடுகளுள் முதல்நோடு …………
ஆகும்.

அ) ெப் ோன்

இ) இத்தாலி

ஆ) பெர்மனி

ஈ) அபமரிக்கோ

13. 1918 முதல் 1933 முடிய ………………. நோடு ஒரு குடியரசோக இருந்தது.
அ) வெர்மனி

ஆ) ஆஸ்திரியோ

இ) ஹங்பகரி

ஈ) ப ோர்ச்சுக்கல்

அ) குலோம்கிரி

ஆ) அகிலதிரட்டு

14. ஹிட்லர் எழுதிய நூலின் ப யர் ……………..
இ) வமயின் காம்ப்

ஈ) திருைருட் ோ

15. ……………….. இல் இந்திய அரசுச்சட்டம் இரட்லடயோட்சி முலறலய அறிமுகம் பசய்தது.
அ) 1819

ஆ) 1919

இ) 1915

ஈ) 1914

அ) பஹா சி மின்

ஆ) டோக்டர் சன் யோட் பசன்

16. மோ பச துங்கினோல் எழுச்சியூட்டப் ட்ட தலலைர் ……………………
இ) பலனின்

ஈ) சியோங்-லக-பஷக்

17. இன ஒதுக்கல் பகோள்லக பின் ற்றிய நோடு ……………….
அ) பதன் அபமரிக்கோ

ஆ) வதன் ஆப்பிரிக்கா

இ) பிபரசில்

ஈ) எகிப்து

அ) வநல்சன் மண்பைலா

ஆ) பஹோ-சி-மின்

18. …………………… பதன்னோப்பிரிக்கோவின் முதல் கறுப்பின குடியரசுத் தலலைரோனோர்.
Learning Leads To Ruling
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இ) மோ-பச-துங்

ஈ) ரூஸ்பைல்ட்

19. பதன் அபமரிக்கோவில் அஸ்படக்குதல் …………………… ஆண்டுகள் தங்கள் ப ரரலச ஆட்சி பசய்தனர்.
அ) 250

ஆ) 200

இ) 300

ஈ) 100

20. ……………….. ல் பதன் ஆப்பிரிக்க கட்சியும் பதசியக் கட்சியும் இலணந்து சவுத் ஆப்பிரிக்க ோர்ட்டி
என்றலழக்கப் ட்டது.
அ) 1924

ஆ) 1928

இ) 1934

ஈ) 1935

2. பகாடிட்ை இைத்ளத நிரப்புக

1. சமூக ெனநோயகக் கட்சிலய நிறுவியைர் வ ர்டினன்ட் லாஸ்ஸல்லி

2. நோசிக கட்சியின் பிரச்சோரங்களுக்குத் தலலலமபயற்றைர் பொசப் பகாயவ ல்ஸ்
3. வியட்நோம் பதசியைோதிகள் கட்சி 1927 இல் நிறுைப் ட்டது.

4. நோசிய பெர்மனியின் ரகசியக் கோைல் லட வகஸ்ட்ப ா என அலழக்கப் ட்டது.
5. பதன்னோப்பிரிக்க ஒன்றியம் 1910ஆம் ஆண்டு பம மோதம் உருைோனது.

6. ஆப்ரிக்க பதசியக் கோங்கிரஸ் தலலைரோனோன பநல்சன் மண்படலோ 27 ஆண்டுகள் சிலறயில்
அலடக்கப் ட்டிருந்தோர்.

7. அஸ்வைக்குகள் ஒரு ரோணுை நோடோகும்.

8. ப ோயர்கள் ஆப்பிரிக்க பநர்கள் என்றும் அலழக்கப் ட்டன.

9. முதல் உலகப் ப ோரின் முடிவில் அவமரிக்கா ைலுைோன நிதி நிலலலயக் பகோண்டிருந்தது.
10. தங்கமதிப்பீட்டு என் து ஒரு நோணயமுலற

11. பைர்பசய்ல்ஸ் உடன் டிக்லகயின் மூலமோக இத்தாலிக்கு மிகச்சிறிய குதிகபை கிலடத்தது.
12. முபசோலினி இரும்பு பைலல பசய் ைரின் மகன் ஆைோர்.

13. 1919 இல் ோசிசக்கட்சி பதோடங்கப் ட்டப ோது முபசோலினி உடனடியோக உறுப்பினர் அதில் ஆனோர்
14. 1922ல் முபசோலினி ோசிஸ்டுகளின் பரோமோபுரிலய பநோக்கிய மோப ரும் அணிவகுப்பு ஒன்லற
நடத்தினோர்.

15. இத்தோலியில் 1924 ஆம் ஆண்டு நலடப்ப ற்றத் பதர்தலில் ோசிஸ்டுகளுக்கு ஆதரைோக 65% ைோக்குகள்
திைோகின.

16. முபசோலினி டியூஸ் எனும் ட்டத்லத சூட்டிக்பகோண்டோர்.
17. நோசி கட்சியின் பிரச்சோரங்களுக்கு பொசப் பகாயவ ல்ஸ் என் ைர் தலலலமபயற்றோர்.
18. ஸ்மட்ஸ்-வஹர்சாக் கூட்டணி 1939 ைலர நீடித்தது

19. இன்கோ ப ரரசின் மீது லடபயடுத்தைர் பிரான்சிஸ்பகா பிசாபரா எனும் ஸ் ோனியரோைோர்.
20. அபமரிக்க, பிபரஞ்சுப் புரட்சிகள் லத்தீன் அவமரிக்கர்களுக்கு ஊக்கமளித்தன.

21. 1904 இல் ரூஸ்பைல்ட் மன்பைா பகோட் ோட்டில் ஒரு திருத்தத்லதக் பகோண்டு ைந்தோர்.
22. அபமரிக்கோ பின் ற்றிய பகோள்லகபய ைாலர் ஏகோதி த்தியம் விைக்குைதற்குப்
யன் டுத்தப் டுைதோகும்.

3. அ. வ ாருத்துக

1. டிரோன்ஸ்ைோல்

-

Learning Leads To Ruling
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-

ஆ) ஹிட்லர்
இ) இத்தோலி
ஈ) தங்கம்

உ) பகோரில்லோ நடைடிக்லககள்

விளை: 1 – ஈ, 2 – உ, 3 – அ, 4 – ஆ, 5 – இ

ஆ. வ ாருத்துக
1. 1929

-

2. பெர்மனி

-

3. ஸ்ைஸ்திக் சின்னம்

-

அ) பைர் பைோர்டு

ஆ) அபமரிக்க ங்குச்சந்லதயின் வீழ்ச்சி
இ) குடியரசு ஆட்சி

4. இறுதித் தீர்வு

-

ஈ) நோசி கட்சி

5. பதன் ஆப்பிரிக்கோவின் பிரதமர்

-

உ) யூத டுபகோலல

விளை: 1 – ஆ, 2 – இ, 3 – ஈ, 4 – உ, 5 – அ

இ. வ ாருத்துக

1. பதௌபசயிண்டலூ பைர்தூரி

அ) பமக்சிபகோ

-

2. லசமன் ப ோலிைர்

-

ஆ) அபமரிக்க குடியரசுத் தலலைர்

3. திபயோடர் ரூஸ்பைல்ட்

-

இ) 1791 – 1804

4. மத்திய பதன் அபமரிக்கோ
5. பைனிசுலோ ஈக்விடோரும்

ஈ) விடுதலல வீரர்

-

விளை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – ஆ, 4 – அ, 5 - உ

உ) கிரோன் பகோலம்பியோ

3. இரண்ைாம் உலகப்ப ார்

1. சரியான விளைளயத் பதர்வு வசய்க

1. ெப் ோன் சரணலடைதோக எப்ப ோது முலறப் டி லகபயழுத்திட்டது?
அ) வசப்ைம் ர் 2, 1945
இ) ஆகஸ்டு 15, 1945

ஆ) அக்படோ ர் 2, 1945
ஈ) அக்படோ ர் 12, 1945

2. ன்னோட்டுச் சங்கம் உருைோக்கப் டுைதில் முன்முயற்சி எடுத்தைர் யோர்?
அ) ரூஸ்பைல்ட்

இ) உட்பரா வில்சன்

ஆ) பசம்ப ர்லின்
ஈ) ோல்டுவின்

3. ெப் ோனியக் கப் ற் லட அபமரிக்க கப் ற் லடயோல் எங்பக பதோற்கடிக்கப்ட்டது?
அ)க்ைோடல்பகனோல் ப ோர்
இ) பலனின்பரடு ப ோர்

ஆ) மிட்பவ ப ார்

ஈ) எல் அலோபமய்ன்ப ோர்

4. அபமரிக்கோ தனது முதல் அணுகுண்லட எங்பக வீசியது?
அ) கைோசோகி

இ) ஹிபராஷிமா

ஆ) இன்பனோசிமோ
ஈ) நோகசோகி

5. ஹிட்லர் எைலர மிகவும் பகோடுலமப் டுத்தினோர்?
அ) ரஷ்யர்கள்

இ) துருக்கியர்கள்
Learning Leads To Ruling
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6. பெர்மனிபயோடு மியூனிச் உடன் டிக்லகயில் லகபயழுத்திட்ட பிரிட்டன் பிரதமர் யோர்?
அ) பசம் ர்லின்

இ) லோயிட் ெோர்ஜ்

ஆ) வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்

ஈ) ஸ்படன்லி ோல்டுவின்

7. எப்ப ோது ஐக்கிய நோடுகள் சல பின் ட்டய சோசனம் லகபயழுத்தோனது?
அ) ஜூன் 26, 1942

இ) ெனைரி 1, 1942

ஆ) ஜூன் 26, 1945
ஈ) ெனைரி 1, 1945

8. ன்னோட்டு நீதிமன்றத்தின் தலலலமயகம் எங்பக அலமந்துள்ைது?
அ) நியூயோர்க்
இ) லண்டன்

ஆ) சிகோபகோ
ஈ) தி பஹக்

9. பெர்மோனியர்கள் ………………. தங்க மோர்க்குகலை ப ோர் இழப்பீட்டுத் பதோலகயோக ைழங்க முன் ை0
அ) 150 மில்லியன்
இ) 25 மில்லியன்

ஆ) 125 மில்லியன்
ஈ) 50 மில்லியன்

10. ன்னோட்டு சங்கத்தில் ……………………. உறுப்பு நோடோகச் பசரவில்லல.
அ) ெப் ோன்

இ) பிரோன்ஸ்

ஆ) அவமரிக்கா
ஈ) பெர்மனி

11. பைர்பசயில்ஸ் உடன் டிக்லக லகபயழுத்திட்ட ஆண்டு ……………..
அ) 1918
இ) 1919

ஆ) 1925
ஈ) 1935

12. அபமரிக்கோவும் …………………… க்குப் பின்னர் ப ோருைோதோர ப ருமந்தத்லதச் சந்தித்தது.
அ) 1829
இ) 1890

ஆ) 1929
ஈ) 1959

13. 1939-இல் …………………. பசங்பகோல் பலோவிக்கியோவின் மீது லடபயடுத்தோர்.
அ) ஹிட்லர்

இ) பலனின்

ஆ) முபசோலினி
ஈ) வில்சன்

14. இங்கிலோந்தும் ……………………… ம் 1939 ஆம் ஆண்டு பசம் டம் ரில் பெர்மனியின் மீது ப ோர்ப் பிரகடனம்
பசய்தன.

அ) ெப் ோன்

ஆ) ரஷ்யோ

இ) பிரான்ஸ்

ஈ) ஆஸ்திரியோ

அ) 1940

ஆ) 1920

15. ………………….. ெப் ோன் அச்சு நோடுகளுடன் லக பகோர்த்தது.
இ) 1914

ஈ) 1925

16. 1940 பசப்டம் ர் திங்களில் …………….. நகரம் குண்டுவீச்சுக்கு இலக்கோனது.
அ) லண்ைன்

ஆ) கிரீன்விச்சு

இ) ோரீஸ்

ஈ) பரோம்

அ) 1941 ஆம் ஆண்டு ஜூன்

ஆ) 1941 ஆம் ஆண்டு மார்ச்

17. அபமரிக்க அதி ர் ரூஸ்பைஸ்ட் ……………….. ல் கடன் குத்தலகக் திட்டத்லத பதோடங்கி லைத்தோர்.
Learning Leads To Ruling
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இ) 1942 ஆம் ஆண்டு மோர்ச்

ஈ) 1942 ஆம் ஆண்டு ஜூன்

அ) இங்கிலோந்து

ஆ) ஆப்பிரிக்கோ

18. 1941 ஆம் ஆண்டு ஜூன் திங்களில் லடகள் ரஷ்யோவின் மீது லடபயடுத்தன.
இ) வெர்மன்

ஈ) இத்தோலி

19. ………………… 1945 ஆண்டு ஏப்ரல் திங்களில் தற்பகோலல பகோண்டோர்.
அ) ஹிட்லர்

ஆ) முபசோலினி

இ) பலனின்

ஈ) வில்சன்

20. 1931 இல் ெப் ோனியப் லடகள் ……………….. மீது லடபயடுத்தது.
அ) கோண்டன்

ஆ) மங்பகோலியோ

இ) மஞ்சூரியா

ஈ) ஹோங்கோங்

21. முத்துத் துலறமுக தோக்குதல் நலடப்ப ற்ற ஆண்டு ……………….
அ) 1841

ஆ) 1941

இ) 1951

ஈ) 1961

22. ………………….. தலலலமயிலோன சீனப் லடகள் பமற்பகயிருந்த குன்றுகள் நிலறந்த குதிகளுக்குப்
பின்ைோங்கி அங்கிருந்த டிபய ெப் ோனியருக்கு எதிரோனப் ப ோலரத் பதோடர்ந்தனர்.
அ) சூயூ

ஆ) சியாங்-பக-பேக்

இ) பசன் யி

ஈ) லின் ல பயோ

அ) டிசம் ர் 10

ஆ) நைம் ர் 10

23. மனித உரிலமகள் தினம் ………………….. ல் பகோண்டோடப் டுகிறது.
இ) ெனைரி 10

ஈ) ஏப்ரல் 10

24. யூத இன மக்களுக்கோக ………………எனும் நோடு உருைோக்கப் ட்டது.
அ) பரோம்

ஆ) ப ர்லின்

இ) இஸ்பரல்

ஈ) இங்கிலோந்து

2. பகாடிட்ை இைத்ளத நிரப்புக

1. இரோணுை நீக்கம் பசய்யப் ட்ட ளரன்லாந்து குதிலய ஹிட்லர் தோக்கினோர்.

2. இத்தோலி, பெர்மனி, ெப் ோன் ஆகியைற்றிக்கிலடபயயோன ஒப் ந்தம் பராம்-வ ர்லின் பைாக்கிபயா
ஒப் ந்தம் என அலழக்கப் ட்டது.

3. ரூஸ்வவல்ட் கடன் குத்தலகத் திட்டத்லதத் பதோடங்கி லைத்தோர்.
4. 1940 இல் ரோஜினோமோ பசய்த பிரிட்டன் பிரதமர் பசம் ர்லின் ஆைோர்.

5. “இவ்ைைவு குலறைோன ந ர்களுக்கு இவ்ைைவு அதிகமோபனோர் இவ்ைைவு அதிகமோக

கடலமப் ட்டிருப் து” என இராயல் ஏர்ப ார்ஸ்ன் வீரத்திற்கு சர்ச்சில் புகழோரம் சூட்டினோர்.

6. பரைார் என் து பதோலலவிலிருந்பத எதிரிகளின் ப ோர் விமோனங்கலைக் கண்டுபிடிப் தற்கோன ஒரு
கருவி.

7. உலகைோவிய மனித உரிலமகள் பிரகடனம் மனித உரிலமகள் குறித்து 30 பிரிவுகலைக் பகோண்டிருந்தது.
8. பிரிட்டனில் இரண்டோம் உலகப்ப ோருக்கும் பின்னர் ைோக்களிப்பின் மூலம் அதிகோரத்தில்
அமர்த்தப் ட்டைர் வதாழிலாைர் கட்சி ஆைோர்.

9. முதல் உலகப்ப ோர் 1914 இல் பதோடங்கியது.
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10. இரண்டோம் உலகப்ப ோர் 1945 முடிவுற்றது

11. அபமரிக்க அதி ர் உட்பராவில்சன் முயற்சியோல் ன்னோட்டுச் சங்கம் உருைோனது.
12. பைர்பசய்ல்ஸ் உடன் டிக்லகயின் முக்கியமோன மூன்று சரத்துக்கள் உள்ைன.

13. முதல் உலகப்ப ோருக்கு பின்னர் பெர்மனி ப ரும் அைவிலோன பவளலயில்லா திண்டோட்டத்லதயும்
கடுலமயோன ணவீக்கத்ளதயும் அனு விக்க பநர்ந்தது.

14. ஹிட்லர் 1936-ஆம் ஆண்டில் லடநீக்கம் பசய்யப் ட்ட மண்டலமோக கருதப் ட்ட ளரன்லாந்து மீது
லடபயடுத்தோர்.

15. பெர்மன் பமோழி ப சும் மக்கள் ைோழ்கின்றன குதிகள் அலனத்தும் ஒபர நோடோக இலணக்கப் ட்ட
பைண்டும் என ஹிட்லர் உரிலம பகோரினோர்.

16. இத்தோலி 1935-இல் எத்திபயாப்பியா மீது லடபயடுத்தது.
17. எத்திபயோப்பியோ ப ரரசர் வஹய்லி வசலாஸ்ஸி

18. 1939 இல் பசோவியத் யூனியன் பெர்மனி உடன் ஒருைர் மீது மற்பறோருைர் லடபயடுப் தில்லல என
ஒப் ந்தம் பகோண்டது.

19. 1939-இல் ஹிட்லர் வசக்பகாஸ்பலாவாக்கியா லடபயடுத்தோர்.
20. இரண்டோம் உலகப்ப ோர் நவீனமான ப ோரோகும்.

21. இங்கிலோந்தும் பிரோன்சும் 1939ஆம் ஆண்டு பசப்டம் ரில் வெர்மனி மீது ப ோர்ப் பிரகடனம் பசய்தன.
22. 1940 பசப்டம் ர் திங்களில் லண்டன் நகரம் இரக்கமற்ற முலறயில் குண்டு வீச்சுக்கு இலக்கோனது.
23. அபமரிக்க குடியரசு தலலைர் ரூஸ்வவல்ட் தனிலமப் ட்டிருத்தல் பகோள்லகயிலிருந்து மோற
பைண்டியதன் அைசியத்லத உணர்ந்தோர்.

24. 1941 ஆம் ஆண்டு ஜூன் திங்களில் பெர்மன் லடகள் ரஷ்யா மீது லடபயடுத்தன.

25. பெனரல் ஐசபனோைரின் தலலலமயிலோன பநசநோட்டு லடகள் பிரோன்ஸ் நோட்டின் நார்மண்டியா மீது
லடபயடுத்தன.

26. ஐ. நோவின் ஒவ்பைோரு நிரந்தர உறுப்பினர்கள் மறுப் ோலன அதிகோரம் எடுக்கும் எந்த முடிலைலயயும்
தடுப் ாளண மூலம் தடுத்து விடலோம்.

3. சரியான கூற்ளைத் பதர்வு வசய்யவும்

1. (i) ைங்கித் பதோழில் யூதர்களின் முக்கியமோன ைணிக நடைடிக்லகயோகும்.
(ii) ஹிட்லர் யூதர்கலைத் துன்புறுத்தினோர்

(iii) சித்ரைலத முகோம்களில் யூதர்கள் பகோல்லப் ட்டனர்.

(iv) தற்ப ோது ஐக்கிய நோடுகள் சல 129 நோடுகலை உறுப்பு நோடுகைோகக் பகோண்டுள்ைது.
அ) (i), (ii) சரி

இ) (iii), (iv) சரி

ஆ) (i), (iii) சரி

ஈ) (i) சரி மற்றும் (ii), (iii), (iv) தைறு

2. கூற்று : குடியரசுத்தலலைர்ரூஸ்பைல்ட் அபமரிக்கோ தனது தனித் திருக்கும் பகோள்லகலய
மோற்றியலமக்க பைண்டும் என் லத உணர்ந்தோர்.

கோரணம்: அைர் 1941இல் கடன் குத்தலகத் திட்டத்லத பதோடங்கினோர்.
அ) கூற்றும் காரணமும் சரி

ஆ) கூற்று சரி, ஆனோல் கோரணம் தைறு
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இ) கோரணம் கூற்று ஆகிய இரண்டுபம தைறோனலை.

ஈ) கோரணம் சரி, ஆனோல் அது கூற்றுடன் ப ோருந்தவில்லல

3. (i) முதலோம் உலகப்ப ோர் மோப ரும் ப ோர் என்றும் குறிப்பிடப் ட்டது.

(ii) பெர்மனி பமற்பகோண்ட ஆக்கிரமிப்பு ரோணுை நடைடிக்லககளும் ஐப் ோனின் விலரைோன ைைச்சியும்
இரண்டோம் உலகப்ப ோருக்கோன உடனடி மற்றும் அடிப் லடக் கோரணங்கைோகும்.
(iii) 1916ம் ஆண்டு பைர்பசய்ல்ஸ் உடன் டிக்லக லகபயழுத்திடப் ட்டது.

(iv) ப ோர் இழப் ோனது 10 மில்லியம் டோலர் என அபமரிக்கோைோலும் 15 மில்லியன் டோலர் என
இங்கிலோந்தோலும் கணக்கிடப் ட்டது.

அ) (i), (ii), (iii) மற்றும் (iv) சரியோனலை
ஆ) (i) மற்றும் (ii) சரியானளவ
இ) (ii) மற்றும் (iv) சரியோனலை
ஈ) (ii) மற்றும் (iii) சரியோனலை

4. கூற்று: இங்கிலோந்தும் பிரோன்சும் 1939ஆம் ஆண்டு பெர்மனியின் மீது ப ோர்ப் பிரகடனம் பசய்தன.

கோரணம்: பெர்மோனியர் லடகள் பிளிட்ஸ்கிர்க் எனும் மின்னல் பைகத்தோக்குதல் ப ோர்த்தந்திரத்லதக்
கலடப்பிடித்தன.

அ) கூற்றும் காரணமும் சரி

ஆ) கூற்று சரி, ஆனோல் கோரணம் தைறு

இ) கோரணம் கூற்று ஆகிய இரண்டுபம தைறோனலை.

ஈ) கோரணம் சரி, ஆனோல் அது கூற்றுடன் ப ோருந்தவில்லல

5. கூற்று: 1941 ஆம் ஆண்டு லடகளின் தோக்குதல் தந்திரமோன “மின்னல் பைகத் தோக்குதல்”
பதோடக்கத்தில் பைற்றிகலை நல்கியது.
அ) கூற்றும் கோரணமும் சரி

ஆ) கூற்றும் சரி ஆனால் காரணம் தவறு

இ) கோரணம் கூற்று ஆகிய இரண்டுபம தைறோனலை
ஈ) கோரணம் கூற்றும் தைறு

4. அ.வ ாருத்துக

1. பிளிட்ஸ்கிரிக்

-

அ) ரூஸ்பைல்ட்

2. ரோயல் கப் ற் லட

-

ஆ) ஸ்டோலின் கிபரடு

3. கடன் குத்தலக

-

4. பைோல்கோ

-

5. க்ைோடல்பகனோல்

-

இ) சோலபமோன் தீவு
ஈ) பிரிட்டன்

உ) மின்னல்பைகத் தோக்குதல்

விளை: 1 – உ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – ஆ, 5 – இ

ஆ. வ ாருத்துக

1. பிளிட்ஸ்கிரிக்

2. ரோயல் ஏர் ப ோர்சு

3. முத்துத் துலறமுகம்

-
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அ) இங்கிலோந்து

ஆ) மின்னல் ப ோர்

இ) யூத – எதிர்ப்பு திலரப் டம்
Page 13 of 21

History

Prepared By www.winmeen.com

4. ஃ ோல் புளு

-

5. ஃபிட்லர் ஆன்ரூஃப்

-

ஈ) 1941

உ) பெர்மனி

விளை: 1 – ஆ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – உ, 5 – இ

4. இரண்ைாம் உலகப்ப ாருக்குப் பிந்ளதய உலகம்

1. சரியான விளைளயத் பதர்வு வசய்க

1. ைம்ப ோைோ இரோணுைக் கழகத்தின் முதல் இயக்குனர் யோர்?
அ) சன் யோட் பசன்

இ) லமக்பகல் ப ோ பரோடின்

ஆ) ஷியாங் பக-பேக்
ஈ) சூ-பயன்-லோய்

2. எந்த அபமரிக்கக் குடியரசுத் தலலைர் ப ோதுவுலடலமக் பகோள்லகலயக் கட்டுக்குள் அடக்க ஒரு
பகோள்லக ைலரலை முன் லைத்தோர்?
அ) உட்பரோ வில்சன்

இ) திபயோடர் ரூஸ்பைல்ட்

ஆ) ட்ரூவமன்

ஈ) பிரோங்க்ளின் ரூஸ்பைல்ட்

3. சீனோவில் மக்கள் அரசியல் கலந்தோய்வு மோநோடு எப்ப ோது நலடப ற்றது?
அ) பசப்டம் ர் 1959

ஆ) பசப்டம் ர் 1948

இ) பசப்டம் ர் 1954

ஈ) வசப்ைம் ர் 1944

4. அபமரிக்க ஐக்கிய நோடும் அதன் ஐபரோப்பிய பநச நோடுகளும் பசர்ந்து பசோவியத் நோட்டின்
ஆக்கிரமிப்ல த் தவிர்க்க ஏற் டுத்திய அலமப்பின் ப யர் ………………. ஆகும்
அ) சீட்படோ

ஆ) பநட்பைா

இ) பசன்படோ

ஈ) ைோர்சோ ஒப் ந்தம்

5. ோலஸ்தீன விடுதலலலல இயக்கத்தின் பசயற்குழுவிற்கு 1969இல் தலலைரோகப் தவிபயற்றைர் யோர்?
அ) ஹபீஸ் அல் – ஆஸோத்
இ) நோசர்

ஆ) யாசர் அரா த்
ஈ) சதோம் உபசன்

6. ைடக்கு மற்றும் பதற்கு வியட்நோம் எந்த ஆண்டு ஒன்று பசர்க்கப் ட்டது?
அ) 1975

ஆ) 1976

இ) 1973

ஈ) 1974

7. அபரபியக் கூட்டலமப்பு எவ்விடத்தில் ஏற் டுத்தப் ட்டது?
அ) வகய்பரா

ஆ) பெோர்டோன்

இ) பல னோன்

ஈ) சிரியோ

8. எந்த ஆண்டு ைோர்சோ ஒப் ந்தம் கலலக்கப் ட்டது?
அ) 1979

ஆ) 1989

இ) 1990

9. சீனோவில் புரட்சி ஏற் ட கோரணமோக இருந்தது
அ) முதலோம் உலகப்ப ோர்

இ) மூன்றோைது உலகப் ப ோர்

ஈ) 1991

ஆ) இரண்ைாம் உலகப்ப ார்
ஈ) நோன்கோம் உலகப்ப ோர்

10. லதடிங் கலகத்தில் ைலதக்கப் ட்ட மக்கள்
அ) ஒரு பகோடி மக்கள்

இ) மூன்று பகோடி மக்கள்
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ஆ) மோ-பச-துஸ்
ஈ) நோசர்

12. னிப்ப ோர் என்ற பசோல்லோடலலக் லகயோண்டைர்
அ) மார்ேல்

இ) ட்ரூபமன்

13. பசன்படோ (CENTO) என் து
அ) மணிலோ ஒப் ந்தம்
இ) ைோர்சோ ஒப் ந்தம்

2. பகாடிட்ை இைத்ளத நிரப்புக

ஆ) ெோர்% ஆர்பைஸ்
ஈ) உட்பரோ வில்சன்

ஆ) ாக்தாத் ஒப் ந்தம்

ஈ) இைற்றில் எதுவுமில்லல

1. நவீன சீனோவின் தந்லத என்று அலழக்கப் டு ைர் ைாக்ைர் சன்யாட்வசன் ஆைோர்.

2. 1918இல் பீகிங் ல்கலலகழகத்தில் மோர்க்ஸியக் பகோட் ோட்லட அறியும் அலமப்பு நிறுைப் ட்டது

3. டோக்டர் சன் யோட் பசன்னின் மலறவுக்குப் பின்னர் பகோமிங்டோங் கட்சியின் தலலைரோக இருந்தைர்
ஷியாங்-ளக-பேக் ஆைோர்.

4. அலமதிலயயும் ோதுகோப்ல யும் விரும்பிய அரபுநோடுகளுக்கு திறந்பத இருந்த ஒப் ந்தம் அளமதி
உைன் டிக்ளக ஆகும்.

5. துருக்கிய அரபுப் ப ரரலச ஏற் டுத்தும் பநோக்லகக் பகோண்டிருந்த ஒப் ந்தம் வவர்வசயில்ஸ் ஆகும்.
6. பெர்மனி பநட்படோவில் 1955 ஆண்டு இலணந்தது

7. ஐபரோப்பியக் குழுமத்தின் தலலலமயகம் ஸ்ட்ராஸ் ர்க் நகரில் அலமந்துள்ைது.

8. ஐபரோப்பிய இலணலை உறுதி பசய்ய 7 பிப்ரைரி 1992-இல் லகபயழுத்திடப் ட்ட ஒப் ந்தம் மாஸ்டிரிக்ட்
ஆகும்.

9. சீனோவில் ஓர் புரட்சி ஏற் டக் கோரணமோக இருந்தது இரண்ைாம் உலகப்ப ார்

10. னிப்ப ோரோனது வகாரியா, கியூ ா, வியட்நாம் ப ோன்ற குதிகளில் பகோடும் ப ோர்கள் நடக்க உந்து
சக்தியோக இருந்தது.

11. மஞ்சுக்கள் சீனோலை ஏறக்குலறய 1650 ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்திருந்தோர்கள்

12. டோக்டர் சன்யோட் பசன் நவீன சீனாவின் இன் தந்லத என அலழக்கப்ப ற்றோர்.
13. மோ-பச- திங் பிறந்த ஆண்டு 1893

14. 1955-ல் ஏற் டுத்திய ஒப் ந்தபம ாக்தாத் என்றலழக்கப் டுகிறது
15. யூதர்களின் பூர்விகப் குதி ாலஸ்தீனம்

16. பகோர் பசவ் டிசம் ர் 25 1991இல் தனது இராஜினாமாளவ அறிவித்தோர்.
17. க்ைோஸ்நோஸ்ட் என் து திைவு நிளல

18. கிழக்கு பெர்மனிலயயும் பமற்கு பெர்மனிலயயும் இலணக்க ப ரும் ங்கோற்றியைர் வஹல்மட்
பகால்

3. சரியான வாக்கியம்/வாக்கியங்களைத் வதரிவு வசய்க

1. (i) கற்றறிந்த சிறு ோன்லமயினரின் தோக்கத்தில் சீனோவின் (1878) இைம் ப ரரசர் துைக்கிய
சீர்திருத்தங்கள் நூறு நோள் சீர்திருதம் என்று அறியப் டுகிறது.
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(ii) பகோமிங்டோங் கட்சி பதோழிலோைர்கலையும் விைசோயிகலையும் பிரதிநிதித்துைப் டுத்தியது.

(iii) மஞ்சூரியோ மீதும் ஷோண்டிங் மீதும் ெப் ோன் ப ோருைோதோரக் கட்டுப் ோட்லட விதிக்க யுைோன் ஷி-பக
உடன் ட்டதோல் பதசியைோதிகள் ோர்லையில் அைர் பசல்ைோக்கு இழந்தோர்

(iv) பசோவியத் நோடு இரு து ஆண்டு கோலத்திற்கும் பமலோக சீன மக்கள் குடியரலச அங்கீகரிக்க மறுத்தது.
அ) (i) மற்றும் (ii) சரி

ஆ) (ii) மற்றும் (iii) சரி

இ) (i) மற்றும் (iii) சரி

ஈ) (i) மற்றும் (iv) சரி

2. (i) கிழக்கு ஐபரோப் ோவில் 1948இல் பசோவியத்நோடு நிறுவிய இடதுசோரி அரசுகலை பசோவியத் இரோனுைம்
விடுதலல பசய்தது

(ii) ைடக்கு அட்லோண்டிக் குதியில் அலமதிலயயும், ோதுகோப்ல யும் உறுதி பசய்யபை பநட்படோ
உருைோக்கப் ட்டது

(iii) சீட்படோவின் உறுப்பு நோடுகள் அப் குதியில் மக்கைோட்சி ரவுைலடத் தடுக்கும் பநோக்பகோடு
பசயல் ட்டோர்கள்

(iv) ெப் ோனுக்பகதிரோக பிரிட்டன் அணுகுண்லடப் யன் டுத்தியதின் மூலம் அது ரஷ்யோவுக்கு
தன்னுலடய அழிக்கும் திறலன எடுத்துக்கோட்ட விரும்பியது.

அ) (i), (iii) மற்றும் (iv) சரி

ஆ) (i) மற்றும் (ii) சரி

இ) (iii) மற்றும் (iv) சரி

ஈ) (i), (ii) மற்றும் (iii) சரி

3. கூற்று : அபமரிக்கோவின் மோர்ஷல் திட்டம் ப ோரில் ோதிக்கப் ட்ட ஐபரோப்பிய நோடுகளின்
மறுநிர்மோணத்திற்கோக முன் லைக்கப் ட்டது

கோரணம் : அபமரிக்க நோடு அத்திட்டத்தின் மூலம் பமற்கு ஐபரோப்பிய நோடுகலைத் தன் பசல்ைோக்கின் கீழ்
பகோண்டு ைர நிலனத்தது.

அ) கூற்றும் கோரணமும் இரண்டுபம சரி. ஆனோல் கோரணம், கூற்றுற்கோன சரியோன விைக்கமல்ல
ஆ) கூற்றும் கோரணமும் தைறோனலை

இ) கூற்றும் காரணமும் சரி. காரணம் கூற்ளைத் துல்லியமாக விைக்குகிைது
ஈ) கூற்று தைறு ஆனோல் கோரணம் சரி

4.அ. வ ாருத்துக

1. டோக்டர் சன் யோட் பசன்

-

அ) பதற்கு வியட்நோம்

2. சிங்பமன் ரீ

-

ஆ) பகோமிங்டோங்

3. அன்ைர் சோதத்

-

இ) பகோரியோ

4. பஹோ சி மின்

-

5. நிபகோ டின் டியம்

-

ஈ) எகிப்து

உ) ைடக்கு வியட்நோம்

விளை: 1 – ஆ, 2 – இ, 3 – ஈ, 4 – உ, 5 – அ

5. 19 ஆம் நூற்ைாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள்
1. சரியான விளைளயத் பதர்வு வசய்க
1. எந்த ஆண்டில் உடன்கட்லட ஏறுதல் (சதி) ஒழிக்கப் ட்டது?
அ) 1827

ஆ) 1829
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2. தயோனந்த சரஸ்ைதியோல் நிறுைப்ப ற்ற சமோெத்தின் ப யர் யோது?
அ) ஆரிய சமாெம்

இ) பிரோர்த்தலன சமோெம்

ஆ) பிரம்ம சமோெம்

ஈ) ஆதி பிரம்ம சமோெம்

3. யோருலடய ணியும் இயக்கமும், 1856ஆம் ஆண்டு விதலை மறுமண சீர்திருத்தச் சட்டம்
இயற்றப் டுைதற்கு ைழிபகோலியது?
அ) ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர்
இ) அன்னிப சன்ட்

4. ‘ரோஸ்ட் பகோப்தோர்’ யோருலடய முழக்கம்?
அ) ார்சி இயக்கம்
இ) ரோமகிருஷ்ணர்

ஆ) ரோெோ ரோம்பமோகன் ரோய்
ஈ) பெோதி ோ பூபல

ஆ) அலிகோர் இயக்கம்

ஈ) திரோவிட மகோென சல

5. நோம்தோரி இயக்கத்லத உருைோக்கியைர் யோர்?
அ) ோ ோ தயோள் தோஸ்
இ) குருநோனக்

6. சுைோமி ஸ்ரத்தோனந்தோ என் ைர் யோர்?

ஆ) ா ா ராம்சிங்
ஈ) பெோதி ோ பூபல

அ) சுைோமி விபைகோனந்தரின் சீடர்

ஆ) இந்திய பிரம்ம சமோெத்தில் பிைலை ஏற் டுத்தியைர்
இ) ஆரிய சமாெத்தில் பிைளவ ஏற் டுத்தியவர்
ஈ) சமத்துை சமோெத்லத நிறுவியைர்

7. விதலை மறுமணச் சங்கத்லத ஏற் டுத்தியைர் யோர்?
அ) M.G. ரானபை

இ) பெோதி ோ பூபல

ஆ) பதபைந்திரநோத் தோகூர்
ஈ) அய்யன்கோளி

8. ‘சத்யோர்த்தபிரகோஷ்’ எனும் நூலின் ஆசிரியர் யோர்?
அ) தயானந்த சரஸ்வதி
இ) அன்னி ப சன்ட்

ஆ) லைகுண்டசோமி

ஈ) சுைோமி சோரதோநந்தோ

9. இரோெரோம் பமோகன்ரோவ் 1828ஆம் ஆண்டு …………………. நிறுவினோர்.
அ) ஆரிய சமோெம்

இ) பிரோர்த்தன சமோெம்

ஆ) பிரம்மசமாெம்

ஈ) இரோமகிருஷ்ண மிஷன்

10. ரோெோரோம் பமோகன்ரோய் இறந்தபிறகு அைருலடய ணிகலை ………………. கைனித்தோர்.
அ) பகசவ் சந்திர பசன்
இ) M.G. ரோணபட

ஆ) ஈஸ்ைர சந்திர வித்யோசகர்

ஈ) மகரிஷி பதபவந்திரநாத் தாகூர்

11. பிரம்ம சமோெத்தின் முக்கியமோன தலலைர்களுள் இைரும் ஒருைர் ……………….
அ) சுைோமி தயோனந்த சரஸ்ைதி
இ) நோரோயண குரு

ஆ) பகசவ் சந்திர வசன்

ஈ) லைகுண்ட சுைோமிகள்

12. முதல் திருமண ையது சட்டம் இயற்றப் ட்ட ஆண்டு ……………………
அ) 1860
இ) 1865

Learning Leads To Ruling

ஆ) 1861
ஈ) 1868

Page 17 of 21

History

Prepared By www.winmeen.com

13. பிரம்மசமோெம் இலணயோக ம் ோயில் 1867ல் நிறுைப் ட்ட அலமப்பு ………………… ஆகும்
அ) ஆரிய சமோெம்

இ) திபயோ ந்த் இயக்கம்

ஆ) பிரார்த்தளன சமாெம்
ஈ) அலிகோர் இயக்கம்

14. ……………….. சமோெம் DAV ள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகலை நடத்திக்பகோண்டிருந்தது.
அ) பிரம்ம

ஆ) ஆரிய

இ) பிரோர்த்தலன

ஈ) ஆதிபிரம்பமோ

15. கல்கத்தோவுக்கு அருகில் உள்ை தச்சிபநன் என்ற பகோவிலில் அர்ச்சகர் ஆக இருந்தைர் ……………..
அ) இராமகிருஷ்ண ரமஹம்சர்
இ) தயோனந்த சரஸ்ைதி

ஆ) சுைோமி விபைகோனந்தோ
ஈ) சோரதோனந்தோ

16. பிரம்மஞோனசல 1886இல் இந்தியோவில் பசயல் ட்ட இடம் ………………
அ) சோந்பதோம்

ஆ) நுங்கம் ோக்கம்

இ) மயிலோப்பூர்

ஈ) அளையார்

17. இந்தியோவில் …………………… புத்துயில் ப றுைதில் பிரம்மஞோன சல முக்கிய ங்கு ைகிக்கிறது
அ) கிறிஸ்துை

ஆ) வ ௌத்தம்

இ) இஸ்லோம்

ஈ) சமண

18. …………………. பிரோமண எதிர்ப்பியக்கத்தின் பதோடக்ககோலத் தலலைர் என்று அறியப் டுகிறோர்.
அ) நோரோயணகுரு

ஆ) பொதி ா பூபல

இ) அய்யன்கோளி

ஈ) அன்னிப சன்ட்

19. ………………………. மலலயோைம், சமஸ்கிருதம், தமிழ் ஆகிய பமோழிகளில் அறிஞரோகவும், கவிஞரோகவும்
ரிணமித்தோர்.

அ) அய்யன்கோளி

ஆ) ரோெோரோம் பமோகன்ரோய்

இ) நாராயணகுரு

ஈ) லசயது அகமது கோன்

20. ……………………ல் ஆங்கிபலோ – ஒரியண்டல் கல்லூரி தரம் உயர்த்தப் ட்டு ல்கலலக்கழகமோக மோறியது
அ) 1915

ஆ) 1920

இ) 1930

ஈ) 1925

21. …………………….. ழலமைோத முஸ்லீம் உபலமோக்கைோல் பதோடங்கப்ப ற்றது
அ) அலிகோர் இயக்கம்

இ) திபயா ந்த் இயக்கம்

ஆ) ஆரிய சமோஜ்

ஈ) ோர்சி இயக்கம்

22. ………………….. என் ோர் குழந்லதத் திருமணம் ழகத்திற்கு எதிரோன சட்டம் இயற்றப் ட பைண்டுபமன
இயக்கம் நடத்தினோர்.

அ) வ ர்ராம்ஜி மல் ாரி
இ) தீன்சோ ைோச்சோ

ஆ) ப பரசோ பமத்தோ
ஈ) ோ ோரோம் சிங்

23. ……………….. மதத்தின் புனிதத்லத மீட்படடுப் பத சிங் ச ோவின் முக்கிய குறிக்பகோைோகும்.
அ) இந்து

ஆ) இஸ்லோம்

இ) சீக்கிய

ஈ) கிறிஸ்துை

24. ……………….. என் ைர் சோமித்பதோப்பு என்றலழக்கப் டும் சோஸ்தோபகோவில் விலை எனும் கிரோமத்தில்
பிறந்தைர்
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அ) நோரோயணகுரு

இ) ளவகுண்ைசுவாமிகள்
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ஆ) இரோமலிங்க அடிகள்
ஈ) பெோதி தோசர்

25. லைகுண்ட சுைோமிகலை பின் ற்றிைர்கள் அைலர மிக்க மரியோலதயுடன் ………………….. என
அலழத்தனர்.
அ) சோர்

இ) அண்ணோ

ஆ) சுைோமி
ஈ) அய்யா

26. …………………….. ஒரு தீவிரத் தமிழ் அறிஞரும் சித்த மருத்துைரும் சமூக அரசியல் பசயல் ோட்டோைரும்
ஆைோர்.

அ) லைகுண்ட சுைோமிகள்
இ) இரோமலிங்க அடிகள்

ஆ) அபயாத்தி தாசர்
ஈ) ெோன்ரத்தினம்

2. பகாடிட்ை இைங்களை நிரப்புக

1. இராமலிங்க அடிகள் சமரச பைத சன்மோர்க் சங்கத்லத நிறுவினோர்.

2. புபன சர்ைெனிக் ச ோலை நிறுவியைர் மகாபதவ் பகாவிந் ராணபை
3. சத்யபசோதக் சமோெத்லதத் பதோடங்கியைர் பொதி ா பூபல ஆைோர்
4. குலோம்கிரி நூலல எழுதியைர் பொதி ா பூபல

5. சத்யோர்த்த பிரகோஷ் எனும் நூல் ஒரு கைவுள் வழி ாடு, உருவ வழி ாட்ளை நிராகரித்தல் , பிராமணர்
பமலாதிக்கம், சமூக நளைமுளைகள் ஆகியவற்ளை மறுத்தல் பநர்மலறக் பகோள்லககலைப்
ட்டியலிடுகிறது.

6. ரோமகிருஷ்ணோ மிஷன் சுவாமி விபவகானந்தர் ஆல் நிறுைப் ட்டது.
7. சிங்ச ா அகோலி இயக்கத்தின் முன்பனோடியோகும்

8. நாராயண குரு மற்றும் அய்யன் காளி பகரைோவின் சோதியக் கட்டுமோனத்தில் வியத்தகு மோற்றங்கலைக்
பகோண்டு ைந்தது.

9. ஒரு ல சோ தமிழன் த்திரிலகலயத் துைக்கியைர் அபயாத்தி தாசர் ஆைோர்.

10. இராொராம் பமாகன்ராய் ள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் ஆங்கிலக் கல்வியும் பமலல அறிவியலும்
அறிமுகம் பசய்யப் டுைலத முழுலமயோய் ஆதரித்தோர்.

11. பிரம்ம சமோெம் இரோெோரோம் பமோகன்ரோயோல் 1828ல் நிறுைப் ட்டது.

12. பதபைந்திரநோத் தோகூரின் அலமப்பு ஆதி பிரம்ம சமாெம் என அலழக்கப் ட்டது.
13. சுைோமி தயோனந்த சரஸ்ைதியின் முழக்கம் பவதங்களுக்கு திரும்புபவாம்

14. பிரம்மஞோனசல பமைம் H.P.பிைாவட்ஸ்கி மற்றும் கர்னல் H.S.ஆல்காட் என் ைரோல்
நிறுைப்ப ற்றது.

15. அருவிபுரம் எனும் ஊரில் ஒரு ப ரிய பகோவிலலக் கட்டிய நோரோயணகுரு அலத அலனைருக்கும்
அர்ப் ணித்தோர்.

16. ஸ்ரீநோரோயணகுருைோல் ஊக்கம்ப ற்ற அய்யன்கோளி 1907இல் சாது ென ரி ாலன சங்க எனும்
அலமப்ல நிறுவினோர்.

17. வ பராசா பமத்தா மற்றும் தீன்சா ப ோன்ற ோர்சி தலலைர்கள் பதோடக்கோல கோங்கிரசில் முக்கிய ங்கு
ணியோற்றினர்.
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18. சிங்ச ோ என்னும் அலமப்பு அமிர்தசரசில் நிறுைப் ட்டது.

19. ல்பைறு சோதி மக்கலை ஒருங்கிலணப் தற்கோக லைகுண்ட சுைோமிகள் சமத்துவ சமாெம் எனும்
அலமப்ல நிறுவினோர்.

20. லைகுண்ட சுைோமிகளின் சமய ைழி ோட்டுமுலற அய்யாவழி என்றறியப் ட்டது.
21. ‘அகிலத்திரட்டு’ என்ற நூல் லைகுண்டசுைோமிகளின் கருத்துக்கலை உள்ைடக்கியது.

3. சரியான கூற்ளைத் பதர்ந்வதடுக்கவும்

1. (i) ரோெோ ரோம்பமோகன்ரோய் ஒரு கடவுள் பகோட் ோட்லட ப ோதித்தோர்.
(ii) அைர் உரு ைழி ோட்லட ஆதரித்தோர்.

(iii) சமூகத் தீலமகலைக் பசய்ைலத எதிர்த்து அைர் சிற்பறடுகலை பைளியிட்டோர்.
(iv) ரோெோ ரோம்பமோகன் ரோய் கைர்னர் வில்லியம் ப ண்டிங்கோல் ஆதரிக்கப் ட்டோர்.
அ) (i) சரி

ஆ) (i). (ii) ஆகியன சரி

இ) (i), (ii), (iii) ஆகியன சரி

ஈ) (i), (iii) ஆகியன சரி

2. (i) பிரோர்த்தலன சமோெம் டோக்டர் ஆத்மோரோம் ோண்டுரங்கோல் நிறுைப்ப ற்றது.

(ii) இந்த சமோெம் அலனத்துச் சோதியினரும் ங்பகற்கும் சம ந்திகலையும் சோதிக் கலப்புத்
திருமணங்கலையும் ஊக்குவித்தது.

(iii) பெோதி ோ பூபல ஆண்களின் பமம் ோட்டிற்கோகப் ணியோற்றினோர்.
(iv) பிரோர்த்தலன சமோெம் ஞ்சோல ப் பிறப்பிடமோகக் பகோண்டது
அ) (i) சரி

ஆ) (ii) சரி

இ) (i), (ii) ஆகியன சரி

ஈ) (iii), (iv) ஆகியன சரி

3. (i) ரோமகிருஷ்ணோ மிஷன் கல்வி, உடல் நலம், ப ரிடர்களின்ப ோது நிைோரணப் ணி பசய்தல் ப ோன்ற
சமூகப் ணிகளில் பசயலூக்கத்துடன் ஈடு ட்டது.

(ii) ப ரின் நிலல எய்தும் ழக்கங்களின் மூலம் ஆன்ம ரீதியோக இலறைபனோடு இலணைலத
ரோமகிருஷ்ணர் ைலியுறுத்தினோர்.

(iii) ரோமகிருஷ்ணர் ரோமகிருஷ்ணோமிஷலன ஏற் டுத்தினோர்
(iv) ரோமகிருஷ்ணர் ைங்கப்பிரிவிலனலய எதிர்த்தோர்.
அ) (i) சரி

ஆ) (i), (ii) சரி

இ) (iii) சரி

ஈ) (iv) சரி

4. கூற்று: பெோதி ோபூபல ஆதரைற்பறோருக்கோன விடுதிகலையும், விதலைகளுக்கோன விடுதி கலையும்
திறந்தோர்.

கோரணம்: பெோதி ோ பூபல குழந்லதத் திருமணத்லத எதிர்த்தோர். விதலை மறுமணத்லத ஆதரித்தோர்.
அ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்குப் வ ாருத்தமானதாக இல்ளல
ஆ) கூற்று சரி, கோரணம் கூற்றுக்குப் ப ோருத்தமோனதோக உள்ைது
இ) இரண்டுபம தைறு

ஈ) கோரணம் சரி ஆனோல் கூற்று ப ோருத்த மற்றதோக உள்ைது

4. அ. வ ாருத்துக

அ) அய்யோ ைழி
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அ) விதலை மறுமணசீர்திருத்தச் சட்டம்
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ஆ) திருைருட் ோ

இ) ோ ோ தயோள்தோஸ்

ஈ) ஈஸ்ைர் சந்திர வித்யோசோகர்
உ) பதபைந்திரநோத்
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-

ஆ) நிரங்கரி இயக்கம்

இ) ஆதி பிரம்மசமோெம்

ஈ) லைகுண்ட சுைோமிகள்

உ) ஜீைகோருண்யப் ோடல்கள்

விளை: 1 – ஈ, 2 – உ, 3 – ஆ, 4 – அ, 5 – இ

ஆ. வ ாருத்துக
1. ஆத்மரோம்

2. R.C. ண்டர்சர்

3. சுைோமி சோரதோனந்தோ

-

அ) குருகுலம்

ஆ) ைள்ைலோர்

இ) சுைோமி தயோனந்த சரஸ்ைதி

4. சத்யோர்த்த பிரகோஷ்

-

ஈ) பிரோர்த்தனோ சமோெம்

5. இரோமலிங்க அடிகள்

-

உ) குலோம்கிரி

விளை: 1 – உ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – இ, 5 - ஆ
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