
General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 1 of 14 

8th Social Science Lesson 3 Questions in Tamil 

3. கிராம சமூகமும் வாழ்க்கக முகையும் 

1. கூற்று 1: காலனி ஆதிக்கத்திற்கு முன் இந்தியப் ப ாருளாதாரமானது, வேளாண்மமமய 
அடிப் மையாகக் பகாண்ை ப ாருளாதாரமாக இருந்தது. 

கூற்று 2: நிமலயான நிலேருோய் திட்ைம், மகல்ோரி திட்ைம், இரயத்துோரி திட்ைம் என்னும் மூன்று 
ப ரிய நிலேருோய் மற்றும் நில உரிமம திட்ைத்மத ஆங்கில அரசு இந்தியாவில் அறிமுகப் டுத்தியது. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தேறு 

B) கூற்று 1 தேறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தேறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: ஆங்கில அரசானது இந்தியாவின் பழமையான வேளாண்மை முமையும் ைற்றும் 
நிலேருோய் கைாள்மைமயயும் ஏற்றுக்கைாள்ளவில்மல.) 

2. இரா ர்ட் கிமளவ் ___________ ஆண்டு ேங்காளம், பிகார் மற்றும் ஒரிசா ஆகிய  குதிகளில் ேரி 
ேசூலிக்கும் உரிமமமய ப ற்றார். 
A) 1754       B) 1762      C) 1765      D) 1767 
(குறிப்பு: இராபர்ட் கிமளவ் இப்பகுதிைளில் ஓராண்டு நில ேருோய் திட்டத்மை 
நமடமுமைப்படுத்தினார்.) 

3. இரா ர்ட் கிமளவ் அறிமுகப் டுத்திய ஓராண்டு நிலேருோய் திட்ைத்மத ஐந்தாண்டு நிலேருோய் 
திட்ைமாக மாற்றியேர் 
A) காரன்ோலிஸ் 

B) ோரன் வேஸ்டிங்ஸ் 

C) ைல்ப ௌசி 

D) தாமஸ் மன்வறா 
(குறிப்பு: ோரன் வேஸ்டிங்ஸ் ஐந்ைாண்டு நில ேருோய் திட்டத்மை பின்பு ஓராண்டு நிலேருோய் 
திட்டைாைவே ைாற்றினார்.) 

4. காரன் ோலிஸ் பிரபு ஓராண்டு நிலேருோய் திட்ைத்மத  த்தாண்டு நிலேருோய் திட்ைமாக மாற்றிய 
ஆண்டு 

A) 1768     B) 1772     C) 1785     D) 1793 
(குறிப்பு: ைாரன்ோலிஸ் அறிமுைப்படுத்திய இத்திட்டம் நிமலயான நிலேருோய் திட்டம் 
என்ைமழக்ைப்படுகிைது.) 
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5. சரியான இமைமயத் வதர்ந்பதடு.(ஆங்கில ஆட்சியின் கீழ் நிலேருோய் திட்ைங்கள் - 
அறிமுகப் டுத்தியேர்) 
1. நிமலயான நிலேருோய் திட்ைம் - காரன்ோலிஸ் பிரபு 

2. இரயத்ோரி முமற - தாமஸ் மன்வறா 
3. மகல்ோரி முமற - வில்லியம் ப ண்டிங் பிரபு 

A) அமனத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 2, 3 சரி 

D) 1, 3 சரி 

6. ஆங்கில இந்தியாவின் பமாத்த நிலப் ரப்பில் __________ சதவீத நிலப் ரப்பில் நிமலயான 
நிலேரித்திட்ைம் நமைமுமறப் டுத்தப் ட்ைது. 
A) 50%      B) 45%     C) 30%    D) 19% 
(குறிப்பு: இத்திட்டம் ஜமீன்ைாரி, ஜாகீர்ைாரி, ைல்குஜாரி ைற்றும் பிஸ்வேைாரி என்னும் பல 
கபயர்ைளால் அமழக்ைப்பட்டது.) 

7. காரன்ோலிஸ் பிரபு காலத்தில் நிமலயான நிலேரித்திட்ைம் கீழ்க்கண்ை எந்த  குதிகளில் 
நமைமுமறப் டுத்தப் ட்ைது? 

1. ேங்காளம்      2. பீகார்       3. ஒரிசா      
4. ோரைாசி      5. ேைக்கு கர்நாைகம் 

A) 1, 2, 4      B) 2, 3, 4     C) 1, 2, 5      D) அமனத்தும் 

8. நிமலயான நிலேரித்திட்ைத்தில், விேசாயிகளிைமிருந்து ேசூலித்த ___________  ங்கு ேரியிமன 
ஜமீன்தார்கள் ஆங்கில அரசுக்கு பசலுத்தினர். 
A) 8/10      B) 9/11     C) 10/11     D) 9/10 
(குறிப்பு: நிமலயான நிலேரித்திட்டத்தில், விேசாயிைளிடமிருந்து ேரிமய ேசூல் கசய்யும் அரசின் 
முைேர்ைளாை ஜமீன்ைார்ைள் கசயல்பட்டனர்.) 

9. நிமலயான நிலேரி திட்ைம் குறித்த கூற்றுகளில் சரியானமத வதர்ந்பதடு. 

A) ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்ப னிக்கு முமறயாக ேரி பசலுத்தும் ேமர ஜமீன்தார்கள் நில 
உமைமமயாளர்களாக அங்கீகரிக்கப் ட்ைனர். 

B) ஜமீன்தார்கள் ேணிக குழுவிற்கு பசலுத்தி ேந்த ேரி நிமலயாக நிர்ையிக்கப் ட்டு, எந்த 
சூழ்நிமலயிலும் உயர்த்தப் ைமாட்ைாது என உறுதியளிக்கப் ட்ைது. 

C) ஜமீன்தார்கள், விேசாயிகளுக்கு  ட்ைா (எழுதப் ட்ை ஒப் ந்தம்) ேழங்கினர். இதன் மூலம் விேசாயிகள் 
அந்நிலத்மத உழும் காலம் ேமர குத்தமகதாரர்களாக கருதப் ட்ைனர். 

D) அமனத்து நீதித்துமை அதிைாரங்ைளும் ஜமீன்ைாரர்ைளிடம் ைரப்பட்டது. 
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(குறிப்பு: அமனத்து நீதித்துமை அதிைாரங்ைளும் ஜமீன்ைாரர்ைளிடமிருந்து திரும்ப கபைப்பட்டது.) 

10. நிமலயான நிலேரி திட்ைத்தின் நிமறகளில் சரியானமத வதர்ந்பதடு. 
1. தரிசு நிலங்கள் மற்றும் காடுகள் விேசாய நிலங்களாக மாற்றப் ட்ைன. 

2. ஜமீன்தார்கள் நிலத்தின் உரிமமயாளராயினர். 
3. ஆங்கில அரசுக்கு நிமலயான ேருோய் கிமைப் மத உறுதி பசய்தது. 
4. ஆங்கிவலய அரசு விேசாயிகளுைன் வநரடியாக பதாைர்பு பகாள்ளவில்மல. 
A) அமனத்தும் சரி 

B) 1, 2, 4 சரி 

C) 2, 3, 4 சரி  
D) 1, 2, 3 சரி 

(குறிப்பு: நிமலயான நிலேரித்திட்டத்தின் மூலம் ஜமீன்ைார்ைள் ஆங்கில அரசுக்கு 
நம்பிக்மைக்குரியேர்ைளாை ைாறினர்.) 

11. நிமலயான நிலேரி திட்ைத்தின் குமறகளில் சரியானமத வதர்ந்பதடு. 
1. ஆங்கிவலய அரசு விேசாயிகளுைன் வநரடியாக பதாைர்பு பகாள்ளவில்மல. 
2. விேசாயிகளின் உரிமமகள் மறுக்கப் ட்ைவதாடு, ஜமீன்தார்களின் ப ாறுப்பில் விடு ட்ைனர். 
3. விேசாயிகள் ப ரும் ாலும் நைத்தப் ட்ைனர். 
4. இந்த திட்ைத்தினால் ஜமீன்தார்கள் வசாம்வ றிகளாகவும், ஆைம் ரப் பிரியர்களாகவும் மாறினர். 
5. ேங்காளத்தின்  ல கிராமப்புறங்களில் ஜமீன்தார்களுக்கும், விேசாயிகளுக்குமிமைவய  ல 
வமாதல்கள் ஏற் ட்ைன. 
A) அமனத்தும் சரி 

B) 1, 3, 4 சரி 

C) 2, 4, 5 சரி 

D) 1, 4, 5 சரி 

12. தாமஸ் மன்வறா மற்றும் வகப்ைன் ரீட் என் ேர்களால் இரயத்துோரி முமற __________ ஆண்டு 
அறிமுகப் டுத்தப் ட்ைது.  
A) 1782      B) 1802      C) 1820     D) 1830 
(குறிப்பு: இம்முமையின் மூலம் நிலத்தின் உரிமையானது விேசாயிைளின் ேசம் 
ஒப்பமடக்ைப்பட்டது. இைனால் விேசாயிைள் நிலத்தின் உரிமையாளராயினர். ஆங்கிவலய அரசு 
வநரடியாைவே விேசாயிைளிடமிருந்து ேரிேசூமலப் கபற்ைது.) 

13. இரயத்துோரி முமற கீழ்க்கண்ை எந்த  குதிகளில் பகாண்டுேரப் ட்ைது? 
1. மதராஸ்      2.  ம் ாய்     3. அசாம் 

4.  ஞ்சாப்      5. கூர்க் 
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A) அமனத்தும்     B) 1, 2, 3     C) 2, 3, 4     D) 1, 2, 3, 5 

(குறிப்பு: இம்முமையில் நில ேருோயானது ைண் ைற்றும் பயிரின் ைன்மையின் அடிப்பமடயில் 
தீர்ைானிக்ைப்பட்டது.) 

14. இரயத்துோரி முமறயில் நிலேருோயானது விமளச்சலில் ___________ என நிர்ையிக்கப் ட்ைது. 
A) மூன்றில் ஒரு  ங்கு 

B) இரண்டில் ஒரு  ங்கு 

C) நான்கில் மூன்று  ங்கு 

D) பாதி 

(குறிப்பு: இது ைாைஸ் ைன்வைா அேர்ைளால் விமளச்சலில் மூன்றில் ஒரு பங்ைாை குமைக்ைப்பட்டது.) 
15. இரயத்துோரி முமறயில் __________ ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற நிலத்தின் மீதான குத்தமக 
மாற்றியமமக்கப் ட்ைது. 
A) 10 அல்லது 15 

B) 12 அல்லது 20 

C) 20 அல்லது 30 

D) 20 அல்லது 25 

(குறிப்பு: இத்திட்டத்தில் விேசாயிைளின் நிமலமை மிைவும் பாதுைாப்பானைாை இருந்ைது. 
உண்மையில், அரசு விேசாயிைளிடமிருந்து நிலேருோமய ேரியாை அல்லாைல் குத்ைமையாைவே 
கபற்றுக் கைாண்டது.) 

16. இரயத்துோரி முமறயின் சிறப்பு கூறுகளில் சரியானமத வதர்ந்பதடு. 

1. ேருோய் ஒப் ந்தம் வநரடியாக விேசாயிகளுைன் பசய்துபகாள்ளப் ட்ைது. 
2. நில அளவு மற்றும் விமளச்சலின் மதிப்பீடு கைக்கிைப் ட்ைது. 
3. அரசு, விமளச்சலில் 45 லிருந்து 50 சதவீதம் ேமர ேரியாக நிர்ையம் பசய்தது. 
A) அமனத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 2, 3 சரி 

D) 1, 3 சரி 

(குறிப்பு: இரயத்துோரி முமையில் அரசு, ஜமீன்ைார்ைளுக்குப் பதிலாை விேசாயிைமள சுரண்டியது.) 
17. மகல்ோரி முமற என் து __________ என் ேரது சிந்தமனயில் உதித்த, ஜமீன்தாரி முமறயின் 
மாற்றியமமக்கப் ட்ை ேடிேம் ஆகும். 
A) இரா ர்ட் பமர்தீன்ஸ் 

B) வோல்ட் கைைன்சி 

C) வில்லியம் ப ண்டிங் பிரபு 
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D) காரன்ோலிஸ் 

(குறிப்பு: ைங்மைச் சைகேளி, ேடவைற்கு ைாைாணங்ைள், ைத்திய இந்தியாவின் சில பகுதிைள் ைற்றும் 
பஞ்சாப் வபான்ை பகுதிைளில் 1822ல் அறிமுைப்படுத்ைப்பட்டது.) 

18. இரா ர் பமர்தீன்ஸ்  ர்ட் என் ேரின் ேழிகாட்டுதலின் டி  _________ ஆண்டு வில்லியம் ப ண்டிங் 
பிரபு மகல்ோரி முமறயில் சில மாற்றங்கமள பகாண்டு ேந்தார். 
A) 1822      B) 1825        C) 1833   D) 1835 
(குறிப்பு: ைைல் அல்லது கிராை விமளச்சலின் அடிப்பமடயில் இம்முமையில் ேருோய் ைதிப்பீடு 
கசய்யப்பட்டது.) 

19. கூற்று 1: மகல்ோரி முமறயில், பதாைக்கத்தில் பமாத்த விமளச்சலில் மூன்றில் இரண்டு  ங்கு 
நிலேருோய் அரசின்  ங்காக நிர்ையிக்கப் ட்ைது. 
கூற்று 2: மகல்ோரி முமறயில் வில்லியம் ப ண்டிங் பிரபு பமாத்த விமளச்சலில் நிலேருோய் 50% 
எனக் குமறத்தார். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தேறு 
B) கூற்று 1 தேறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தேறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: ைைல்ோரி முமையில் நிலேருோமய கிராைம் முழுேதும் ேசூல் கசய்து அரசுக்கு கசலுத்ை 
ஒரு கிராைத் ைமலேர் நியமிக்ைப்பட்டிருந்ைார்.) 

20. கீழ்க்கண்ை எந்த இைங்களில் மகல்ோரி முமற முதலில் அமல் டுத்தப் ட்ைது? 

1. ஆக்ரா     2. குஜராத்     3. புவன       4. அவயாத்தி 

A) 1, 2     B) 2, 4      C) 1, 4   D) 3, 4 
(குறிப்பு: பிற்ைாலங்ைளில் ஐக்கிய ைாைாணங்ைளின் பிை பகுதிக்கும் விரிவுபடுத்ைப்பட்டது.) 

21. மகல்ோரி முமறயின் சிறப்பு கூறுகளில் சரியானமத வதர்ந்பதடு. 

1. கிராமத் தமலேர் அரசுக்கும், கிராம மக்களுக்குமிமைவய இமைத்தரகராக பசயல் ட்ைார். 
2. இத்திட்ைம் கிராமோரியான மதிப்பீைாக இருந்தது. ஒவர ந ர்  ல கிராமங்கமள தன்ேசம் 
மேத்திருந்தார். 
3. கிராம நிலங்களுக்கு, கிராமத்மத வசர்ந்த சமுதாயத்தினவர உரிமமயாளராக இருந்தனர். 
A) அமனத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 2, 3 சரி 

D) 1, 3 சரி 

22. மகல்ோரி முமறயால் ஏற் ட்ை விமளவுகளில் தேறானமதத் வதர்ந்பதடு. 
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1. கிராமத் தமலேர், சலுமககமள தமது பசாந்த விருப் ங்களின் அடிப் மையில் தேறாகப் 
 யன் டுத்தினார். 
2. இம்முமறயானது விேசாயிகளுக்கு இலா கரமானதாக இல்மல. 
3. இம்முமறயானது ஜமீன்தாரி முமறயின் திருத்தியமமக்கப் ட்ை ேடிேமாக இருந்தது. வமலும் இது 
கிராமத்தின் உயர் ேகுப்பினருக்கு இலா கரமானதாக அமமந்தது. 
A) 1 மட்டும் தேறு 

B) 1, 2 தேறு 

C) 3 மட்டும் தேறு 

D) எதுவுமில்மல 

(குறிப்பு: அமனத்து நிலேரி முமைைளும் கபாதுோை, நிலத்திலிருந்து அதிைபட்ச ேருைானம் 
கபறுேைாைவே இருந்ைது. இைனால் நில விற்பமன அதிைரிப்பு ைற்றும் விேசாயத் கைாழில் 
அழிவிற்கு ேழிேகுத்ைது.) 

23. 1855 - 56ல் விேசாயிகளின் எழுச்சியாகக் கருதப் ட்ை முதலாேது கலகம் 

A) இண்டிவகா கலகம் 

B) சந்ைால் ைலைம் 

C)  ாப்னா கலகம் 

D) தக்காை கலகம் 

(குறிப்பு: பீைாரில் உள்ள ராஜ்ைைால் குன்றுைளுக்கு அருகிலுள்ள பகுதிைளில் சந்ைால் ைக்ைள் 
வேளாண்மை கசய்து ேந்ைனர்.) 

24. கூற்று: சந்தால் கலகத்தின் வ ாது சித்து மற்றும் கங்கு என்ற இரண்டு சந்தால் சவகாதரர்களின் 
தமலமமயின் கீழ் 10,000 வீரர்கள் ஒன்று கூடினர். 
காரைம்: சந்தால்களின் அறியாமமமய சாதகமாக  யன் டுத்திக்பகாண்ை, நகர்ப்புற நிலக்கிழார்கள் 
மற்றும் ேட்டிக்கு  ைம் தருவோர் சந்தால்களின் நிலங்கமள அ கரித்துக்பகாள்ள ஆரம்பித்ததனர். 
A) கூற்று சரி, காரைம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரைம் சரி 

C) கூற்று ைாரணம் இரண்டும் சரி 

D) கூற்று காரைம் இரண்டும் தேறு 

(குறிப்பு: ஐவராப்பிய பண்மணயாளர்ைள், ஆங்கிவலய அலுேலர்ைள், இரயில்வே கபாறியாளர்ைள், 
ஜமீன்ைார்ைள் ைற்றும் ேட்டிக்குப் பணம் கைாடுப்வபார் ஆகிய அமனேரும் புரட்சியாளர்ைளால் 
ைாக்ைப்பட்டனர்.) 

25. சந்தால் கலக புரட்சியானது _________ ஆண்டு ேமர பதாைர்ந்தது. 

A) ஜனேரி 1856 
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B) பிப்ரேரி 1856 

C) மார்ச் 1856 

D) ஏப்ரல் 1856 

(குறிப்பு: புரட்சியின் ைமலேர்ைள் மைது கசய்யப்பட்டமை கைாடர்ந்து, ைலைைானது ைடுமையாை 
அடக்ைப்பட்டது.) 

26. கூற்று 1: சந்தால் கலகம் அைக்கப் ட்ைமதத் பதாைர்ந்து சந்தால்கள் ேசித்த  குதிகமள சந்தால் 
 ர்கானா என அரசு அறிவித்தது. 
கூற்று 2: அதன் டி சந்தால்களின் நிலங்களும், அமையாளமும் அன்னிய ஆக்கிரமிப் ாளர்களிைமிருந்து 
 ாதுகாக்கப் ட்ைன. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தேறு 
B) கூற்று 1 தேறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தேறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

27. _________ ல் திகம் ர் பிஸ்ோஸ் மற்றும் பிஸ்னு சரண் பிஸ்ோஸ் ஆகிவயாரால் நாதியா 
மாேட்ைத்தில் நமைப ற்ற இண்டிவகா கலகங்கள் ஐவராப்பிய  ண்மையாளர்களின் கடுமமயான 
அடுக்குமுமறகளால் மகவிைப் ட்ைன. 
A) 1857       B) 1858     C) 1859      D) 1860 
(குறிப்பு: ேங்ைாள அவுரி சாகுபடியாளர்ைளின் வேமலநிறுத்ைம் அதிைளவில் பரவி தீவிர விேசாய 
புரட்சியாை ைாறியது.) 

28. இண்டிவகா கலகத்திமன கட்டுக்குள் பகாண்டு ேர ஐவராப்பிய அரசு ____________ ஆண்டு ஒரு அவுரி 
ஆமையத்மத அமமத்தது. 
A) 1859       B) 1860     C) 1861     D) 1862 
(குறிப்பு: இந்ை ஆமணயத்தின் பரிந்துமரப்படி 1862 சட்டம் பாைம் ஆறிமன உருோக்கியது.) 

29. ஐவராப்பிய  ண்மையாளர்களின் அைக்கு முமறக்கு  யந்து ேங்காளத்தின் அவுரி விேசாயிகள் 

____________ குதிகளில் குடிவயறினர். 
A) குஜராத், ராஜஸ்தான் 

B) ஒடிசா, பீகார் 
C) பீைார், உத்திரப் பிரவைசம் 

D) ஆந்திரா, கர்நாைகா 
(குறிப்பு: இந்து வைசபக்ைன் என்ை கசய்தித்ைாள் சாகுபடியாளர்ைளின் துயரங்ைமள பலமுமை 
கேளிச்சத்திற்கு கைாண்டு ேந்ைது.) 

30. ________ என் ேர் நீல் தர் ன் என்ற நாைகத்மத எழுதினார். 
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A) திகம் ர் பிஸ்ோஸ் 

B) பிஸ்னு சரண் பிஸ்ோஸ் 

C) சித்து 

D) தீனபந்து மித்ரா 

(குறிப்பு: ேங்ைாள அவுரி சாகுபடியாளர்ைளின் துயரங்ைமள ைக்ைள் ைற்றும் அரசின் ைேனத்திற்குக் 
கைாண்டுேர நீர் ைர்பன் என்ை நாடைம் எழுைப்பட்டது.) 

31.  ாப்னா விேசாய எழுச்சி _________ என் ேரால் ஆரம்பிக்கப் ட்ைது. 
A) தீன ந்து மித்ரா 
B) பிஸ்னு சரண் பிஸ்ோஸ் 
C) வைசப் சந்திர ராய் 
D) திகம் ர் பிஸ்ோஸ் 

(குறிப்பு: பாப்னா ைலைம் ேங்ைாளத்தின் பாப்னாவில் உள்ள யூசுப்சாகி பர்ைானாவில் 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டது.) 

32. கூற்று 1:  ாப்னா விேசாய எழுச்சி என் து விேசாயிகளால் நைத்தப் ட்ை, ஜமீன்தார்களின் 
அைக்குமுமறக்கு எதிரான இயக்கமாகும். 
கூற்று 2:  ாப்னா வ ாராட்ைத்தின் முதன்மம வநாக்கம் சட்ைத்மத எதிர்ப் தாக இருந்தது. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தேறு 
B) கூற்று 1 தேறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தேறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: வபாராட்டத்தின் ோயிலாை விேசாயிைள் சட்ட விழிப்புணர்வு ைற்றும் அேர்ைளது சட்ட 
உரிமைைமள வைம்படுத்தினர்.) 

33. தக்காை கலகம் என் து __________ மாேட்ைத்தில் உள்ள விேசாயிகளின் கலகம் ஆகும். 

A) அகமதா ாத் 

B) மமசூர் 
C) பூனா 

D) அலகா ாத் 

(குறிப்பு: ைக்ைாண ைலைம் 1875 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்டது.) 
34. கூற்று 1: பூனா மாேட்ைத்தின் ஒரு கிராமத்தில் வதான்றிய தக்காை கலகம்  டிப் டியாக 33 
கிராமங்களுக்குப்  ரவியது. 
கூற்று 2: தக்காைப் புரட்சியின் விமளோக "தக்காை விேசாயிகள் மீட்பு சட்ைம்" நிமறவேற்றப் ட்டு 
அதன் மூலம் விேசாயிகளின் குமறகள் கமளயப் ட்ைது. 
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A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தேறு 
B) கூற்று 1 தேறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தேறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

35.  ஞ்சாப் விேசாயிகமளப்  ாதுகாப் தற்காக _________ ஆண்டு “ ஞ்சாப் நில உரிமம மாற்று சட்ைம்" 
நிமறவேற்றப் ட்டு வசாதமன முமறயில் பசயற் டுத்தப் ட்ைது. 
A) 1898      B) 1899     C) 1900     D) 1901 
(குறிப்பு: பஞ்சாபில் இச்சட்டம் சிைப்பாை கசயல்பட்டைால் இந்தியாவின் ைற்ை பகுதிைளுக்கும் 
விரிவுப்படுத்ைப்பட்டது.) 

36.  ஞ்சாப் நில உரிமம மாற்றுச் சட்ைத்தின் டி,  ஞ்சாப் மக்கள் எத்தமன ேமகயாகப் பிரிக்கப் ட்ைனர்? 

A) 2     B) 3      C) 4      D) 5 
(குறிப்பு: பஞ்சாப் ைக்ைள் விேசாயிைள், ேட்டிக் ைமடக்ைாரர்ைள் உட்பட இைர ைக்ைள் என்று மூன்று 

ேமையாைப் பிரிக்ைப்பட்டனர். முைல் பிரிவு ைக்ைளிடமிருந்து ைற்ை இரண்டு பிரிவு ைக்ைளுக்கும் 
நிலத்மை விற்பது ைற்றும் அடைானம் மேப்பது மீைான ைட்டுப்பாடுைள் விதிக்ைப்பட்டன.) 

37. _________ மாநிலத்தில் உள்ள சம் ரான் என்ற இைத்தில் ஐவராப்பிய  ண்மையாளர்கள் 
சட்ைத்திற்குப் புறம் ான மற்றும் மனிதத் தன்மமயற்ற முமறகளில், மிகவும் நியாயமற்ற விமலக்கு 
அவுரி சாகு டிமய பசய்தனர். 
A) ேங்காளம் 

B) பீைார் 

C) ஒடிசா 
D) உத்திரப் பிரவதசம் 

(குறிப்பு: சம்பிரான் விேசாயிைள் ஐவராப்பிய பண்மணயாளர்ைளால் சட்டவிவராை பணம் பறிப்பு, 
ைற்றும் அடக்குமுமை வபான்ை நிைழ்வுைளுக்கு ஆளாகினர்.) 

38. சம் ரான் இந்திய விேசாயிகள் தங்களது பமாத்த நிலத்தில் ___________ அளவு அவுரி சாகு டி 
பசய்ய ேற்புறுத்தப் ட்ைனர். 
A) 3 ல் 1  ங்கு 

B) 30ல் 4  ங்கு 

C) 20ல் 3 பங்கு 

D) 20ல் 4  ங்கு 

(குறிப்பு: அவுரிச் கசடிமய சாகுபடி கசய்து, அைமன ஐவராப்பிய வைாட்டக்ைாரர்ைளுக்கு அேர்ைள் 
நிர்ணயித்ை விமலக்வை விற்ை சம்பரான் தீன்ைதியா என்ை நமடமுமையின் கீழ் 
பிமணக்ைப்பட்டிருந்ைார்ைள்.) 
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39. "சம் ரான் விேசாயச் சட்ைம்" எந்த ஆண்டு நிமறவேற்றப் ட்ைது? 

A) 1917, வம 

B) 1918, வை 

C) 1919, ஏப்ரல் 

D) 1919, வம 

(குறிப்பு: சம்பரான் விேசாயிைளின் பிரச்சிமனமய அறிந்து கைாண்ட ைைாத்ைா ைாந்தி 
அேர்ைளுக்கு உைே முன்ேந்ைார். அரசு ஒரு விசாரமணக் குழுமே அமைத்து, ைைாத்ைா ைாந்திமய 
அக்குழுவின் ஓர் உறுப்பினராை வசர்த்து கைாண்டது.) 

40. கூற்று: 1928ல் குஜராத்தின் வகைா மாேட்ைத்தில் உள்ளூர் விேசாயிகள் ேரிபகாைா இயக்கத்மத 
பதாைங்கினர். 
காரைம்: வகைா மாேட்ைத்தில், இமையராத  ஞ்சத்தின் காரைமாக விேசாயம் ப ாய்த்தது. ஆனால் 
நிலேரி முழுேமதயும் பசலுத்த விேசாயிகமள அரசு அறிவுறுத்தியது. 
A) கூற்று சரி, ைாரணம் ைேறு 
B) கூற்று தேறு, காரைம் சரி 
C) கூற்று காரைம் இரண்டும் சரி 
D) கூற்று காரைம் இரண்டும் தேறு 

(குறிப்பு: 1918ல் குஜராத்தின் வைடா ைாேட்டத்தில் உள்ளூர் விேசாயிைள் ேரிகைாடா இயக்ைத்மை 
கைாடங்கினர். அவ்வியக்ைத்திற்கு ைாந்தியடிைள் ைமலமை ஏற்ைார்.) 

41. கூற்று 1: வகைா சத்தியாகிரகத்தில் மகாத்மா காந்தியின் அமழப்புக்கு, முன்பனப்வ ாதும் இல்லாத 
அளவிற்கு விேசாயிகளின் ஆதரவு இருந்தது. 
கூற்று 2:  வகைா சத்தியாகிரகம் நமைப ற்ற காலக்கட்ைத்தில் சர்தார் ேல்ல ாய்  ட்வைல் இந்திய 
சுதந்திரப் வ ாராட்ைத்தின் ஒரு முக்கியமான தமலேராக உருோனார். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தேறு 
B) கூற்று 1 தேறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தேறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: பஞ்சத்தின் நிமலைமள அரசுக்கு எடுத்துக் கூறி முழு பலத்துடன் சத்தியாகிரை முமையில் 
வபாராடும்படி ைாந்திஜி விேசாயிைமள ஆயத்ைப்படுத்தினார்.) 

42. __________ ஆண்டு நமைப ற்ற மல ார் மாேட்ை மாநாட்டின் மூலம் மாப்ளா விேசாயிகள் உத்வேகம் 
அமைந்தனர். 
A) 1920       B) 1921     C) 1922     D) 1923 
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(குறிப்பு: அம்ைாநாடு குத்ைமைைாரர்ைளுக்கு ஆைரேளித்து, நிலக்கிழார்-குத்ைமைைாரர் இமடயில் 
உள்ள உைவிமன ஒழுங்குபடுத்ை சட்டம் இயற்ை வைாரியது.) 

43. ____________ ஆண்டு மாப்ளா விேசாயிகள், ஜமீன்தார்களின் அைக்குமுமறக்கு எதிராக கிளர்ச்சியில் 
ஈடு ட்ைனர். 
A) 1920 ஆகஸ்ட் 

B) 1920 அக்வைா ர் 
C) 1921 ஆைஸ்ட் 

D) 1921 அக்வைா ர் 
(குறிப்பு: ைாப்ளா என்று அமழக்ைப்பட்ட முஸ்லீம் விேசாயிைள் (வைரளா), இந்து ஜமீன்ைார்ைள் 

(கஜன்மிஸ்) ைற்றும் ஆங்கில அரசால் அடக்ைப்பட்டு, சுரண்டப்பட்டனர். இதுவே இப்புரட்சிக்கு 
முைன்மை ைாரணைாை இருந்ைது.) 

44. ________ ஆண்டு ோக்கில் அரசு இரக்கமின்றி மாப்ளா கிளர்ச்சிமய அைக்கியது. 
A) 1921 பசப்ைம் ர் 
B) 1921 நேம் ர் 
C) 1921 டிசம்பர் 

D) 1922 ஜனேரி 

(குறிப்பு: ைாப்ளா கிளர்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் ைாப்ளா விேசாயிைள் ைாேல் நிமலயங்ைள், கபாது 
அலுேலைங்ைள், கசய்தி கைாடர்பு சாைனங்ைள், அடக்கு முமையில் ஈடுபட்ட நிலக்கிழாரின் வீடுைள், 
ேட்டிக்ைமடக்ைாரர்ைள் உட்பட அமனேமரயும் ைாக்கினர்.) 

45. சரியான கூற்மறத் வதர்ந்பதடு. 

அரசின் அதிகாரப்பூர்ே மதிப்பீட்டின் டி, மாப்ளா கிளர்ச்சியில் அரசு தமலயீட்டின் விமளோக, 

1. 2337 மாப்ளா கிளர்ச்சியாளர்கள் பகால்லப் ட்ைனர். 
2. 1650 வ ர் காயமமைந்தனர். 
3. 45,000க்கும் வமற் ட்வைார் சிமறபிடிக்கப் ட்ைனர். 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2, 3 சரி 

C) 1, 3 சரி 

D) அமனத்தும் சரி 

46.  ர்பதளலி சத்தியாகிரகத்தில் விேசாயிகள் __________ தமலமமயில் தங்களது எதிர்ப்பிமன 
பதரிவித்தனர். 
A) மகாத்மா காந்தி 

B) ராவஜந்திர பிரசாத் 
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C) சர்ைார் ேல்லபாய் பட்வடல் 

D) ஜே ர்லால் வநரு 

(குறிப்பு: 1928ல் 30% அளவிற்கு அரசு நில ேருோமய உயர்த்தியது.) 
47.   ர்பதளலி சத்தியாகிரகத்தில் விேசாயிகள், உயர்த்தப் ட்ை நிலேரிமய பசலுத்த மறுப்பு பதரிவித்து 

________ ஆண்டு ேரிபகாைா இயக்கத்மதத் பதாைங்கினர். 
A) 1927 பிப்ரேரி 2 

B) 1928 பிப்ரேரி 24 

C) 1928 பிப்ரேரி 12 

D) 1929 பிப்ரேரி 21 

(குறிப்பு: இந்ை இயக்ைத்தில் கபண்ைளும் ைலந்து கைாண்டனர்.) 
48. கூற்று 1: 1930ல்  ர்வதாலியில் ேரி பசலுத்த மறுப்பு பதரிவித்த விேசாயிகள் தங்கள் நிலங்கமள 
குமறந்த ஏலத்தில் விற்று இழப் தற்கு தயாராக இருந்தாலும், நிலத்மத அரசுக்குத் தர மறுத்துவிட்ைனர். 
கூற்று 2: மகயகப் டுத்தப் ட்ை விேசாயிகளின் நிலம், 1937ல் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு ேந்தப ாழுது 
விேசாயிகளின் நிலம் அமனத்தும் அேர்களுக்வக திருப்பி தரப் ட்ைது. 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தேறு 
B) கூற்று 1 தேறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தேறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

49. ப ாருத்துக. 

1. நிரந்தர நிலேரி திட்ைம்     i) மதராஸ் 

2. மகல்ோரி முமற        ii) இண்டிவகா விேசாயிகளின் துயரம் 

3. இரயத்துோரி முமற      iii) ேைவமற்கு மாகாைம் 

4. நீல் தர் ன்        iv) ேங்காளம் 

5. சந்தால் கலகம்     v) முதல் விேசாயிகள் கிளர்ச்சி 

A)  iv    iii   ii    i     v 
B)   v    i     iii    iv ii 
C)  iv     iii     i      ii     v 
D)   v    ii    i     iii   iv 

50. கீழ்க்கண்ைேற்றுள் இந்தியாவில் நமைப ற்ற விேசாயப் புரட்சி  ற்றிய சரியான கூற்று எது? 

A) சந்தால் கலகம் ேங்காளத்தில் நமைப ற்றது. 
B) நீல் ைர்பன் என்ை நாடைம் தீனபந்து மித்ராோல் எழுைப்பட்டது. 
C) தக்காை கலகம் 1873 ல் பூனாவில் உள்ள கிராமம் ஒன்றில் துேங்கியது. 
D) மாப்ளா கலகம் தமிழகத்தில் நமைப ற்றது. 
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(குறிப்பு: சந்ைால் ைலைம் பீைாரில் நமடகபற்ைது. ைக்ைாண ைலைம் 1875 ல் பூனாவில் உள்ள கிராைம் 
ஒன்றில் துேங்கியது. ைாப்ளா ைலைம் ைலபாரில் நமடகபற்ைது.) 

51. ப ாருத்துக. 
1. சந்தால் கலகம்     i) 1855-56 

2. இண்டிவகா கலகம்      ii) 1859-60 

3.  ாப்னா கலகம்     iii) 1873-76 

4. தக்காை கலகம்     iv) 1875 

A)  ii   i    iii    iv 
B)  iii     ii    i    iv 
C)  i    ii    iii     iv 
D)  ii   i    iii    iv 

52. ப ாருத்துக. 
1.  ஞ்சாப் விேசாயிகள் இயக்கம்      i) 1917 – 18 

2. சம் ரான் சத்தியாகிரகம்     ii) 1890-1900 

3. வகைா(மகரா) சத்தியாகிரகம்      iii) 1921 

4. மாப்ளா கிளர்ச்சி        iv) 1918 

5.  ர்வதாலி சத்தியாகிரகம்       v) 1929 – 30 

A)  iv    iii   ii    i     v 
B)   v    i     iii    iv ii 
C)  iv     iii     i      ii     v 
D)  ii     i     iv    iii    v 
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