
 

 

          கானண்டு ாிாி ிணாத்ாள் 2019  

                   என்தாம் குப்பு 

                                   சபக அநிில்  

மாத் ிப்மதண்கள் : 100         கானம் அபவு : 15 ிிடம் + 2 1//2, ி 

                                   gFjp I      

(1) இப்தகுிில் உள்ப அனணத்து 14 ிணாக்களுக்கும் ினடபிக்கவும் 

(2) ினடனத் தர்ந்மடுத்து குநிபட்டுடன் ினடினணபெம் தசர்த்து ளவும்      

 

I.சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடு.                      14X1=14 
 

1.  தாிா பர்ச்சி ாினசில் வீண  ணிணின் தடி பன்தணார் ____________ ஆர். 

     அ) தோதா தேதிலிஸ்     ஆ) தோதா க்டஸ்  இ) ணின்   ஈ)ிாண்டர்ால்                              

2. கிப்ிர்கள் இநந் உடல்கனபப்  தப்தடுத்ி தாதுகாத் பனந ___________. 

     அ) சர்தகாதகஸ்   ஆ) னேக்தசாஸ்  இ) ம்ிாக்கம்   ஈ) தன கடவுபர்கனப ங்குல்                

3. சங்க கானத்ில் தன்தடுத்ப்தட்ட ளத்துபனந ாது? 

    அ) ஆங்கினம் ஆ) தாகாி இ) ிழ்-திாி ஈ) கிந்ம் 

4. தசர்கனப தற்நிக் குநிப்திடும் கல்மட்டு து.? 

     அ) புகளூர் ஆ) கிர்ார் இ) புலிான்தகாம்னத ஈ) துன 

5. பம்ிகள் (ிாி த்ணா) ன்ந பன்று மகாள்னககனப ததாித்ர் __________. 

     அ) புத்ர் ஆ) காவீர் இ) னாதாட்தச ஈ) கன்ஃபூசிஸ்  

6. மௌாி ஆட்சி அனப்பு ற்றும் சபகம் குநித் மசய்ிகனபத் ன் குநிப்புகபால் அபித்ர் 

    அ) ார்க்தகா ததாதனா ஆ) ஃதாேிான்  இ) மகஸ்ணிஸ் ஈ) மசல்பேகஸ் 

7. புிினுள் உபைகி இபைம்னதக் மகாண்ட அடுக்னக _________ன்று அனக்கின்தநாம்.    

  அ) கபைம் ஆ) மபிக்கபை  இ) கசம் ஈ) ததனாடு.                                                                                                                                                    

8. தன ில்லின் ஆண்டுகளுக்கு பன் இந்ிா ______ கண்டத்ின் எபை தகுிாக இபைந்து 

  அ) தகாண்டுாணா ஆ) மனாதசிா  இ) தாந்னாசா ஈ) தாஞ்சிா 

9. தானநகபின் சினவுறுலும் அிலும் ___________ ன்று அனக்கப்தடுகிநது? 

  அ) ாணினனச் சினவு ஆ) அாித்ல்   இ) கடத்துல் ஈ) தடினத்ல் 

10. கடல் தூண்கள் உபைாற்குக் காம் ________________? 

அ) கடல்அனன அாித்ல்  ஆ) ஆற்றுீர் அாித்ல் இ) தணிாறு அாித்ல் ஈ) காற்நின் 

தடினத்ல் 

11. _______________ புலின் கண் ன்று அனக்கப்தடுகிநது 

      அ) அளத்ம் ஆ) காற்று   இ) சூநாபி ஈ) தணி                                                                             

12. ஆதிகாம் லிங்கன் _________ ாட்டின் ஜணாிதிாக இபைந்ார் 

    அ) அமாிக்க க்கி ாடுகள்   ஆ) இங்கினாந்து  இ) தசாித் ஷ்ா   ஈ) இந்ிா 

13. இந்ி தர்ல் ஆனம் எபை 

  அ) சுந்ிாண அனப்பு ஆ) சட்டபூர் அனப்பு  இ) ணிார் அனப்பு  ஈ) மதாது ிறுணம் 

14.  கூற்று (A) : எளங்குதடுத்ப்தடா துனநின் மதாபைபாா தண்பு ன்தது வீட்டினுள் 

உற்தத்ி டடிக்னக ற்றும் சிறுமாில் மசய்ாகும். காம் (R) : இங்கு குனநாண 

ஊிபம் ற்றும் தனனகள் பனநாக ங்கப்தடுில்னன.        
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    அ) கூற்று (A) ற்றும் காம் (R) சாி, கூற்றுக்காண காம் சாி 

    ஆ) கூற்று (A) ற்றும் காம் (R) சாி, கூற்றுக்காண காம் று 

    இ) கூற்று (A) சாி காம் (R) று        ஈ) கூற்று (A) று காம் (R) சாி 

                      gFjp Ii    (ிப்மதண்கள் : 20)        10X2=20 

           னதனும் 10 ிணாக்களுக்கு ட்டும் ினடபிக்கவும்.      

           28 து ிணாிற்கு கட்டாாக ினடபிக்க தண்டும்                                
 

 

15. ிாண்டர்ால்கபின் ணித்ன்ன ாய்ந் தண்புகனபக் கூறு 

16. மதபைங்கற்கானத்ில் இநந்தானப் புனக்கும் க்கத்ின் னககனபக் கூறு. 

17. சிகுட்கபின் பக்கிாண தண்புகனபக் கூறுக? 

18. அல் ாடுகளுடணாண மாடர்பு தங்கானத் ிகத்துக்குப் மதபைன தசர்த்து –   

இற்காண சான்றுகளுடன் இக்கூற்னந ிறுவுக. 

19. கலிங்கா கல்மட்டுக் குநிப்பு கூறுது ன்ண 

20. புத் சத்னப் தப்த அதசாகர் தற்மகாண்ட பற்சிகள் ன்மணன்ண? 

21. புிின் ான்கு தகாபங்கனபப் தற்நி சுபைக்காக ளதுக? 

22. புிஅிர்ச்சி ன்நால் ன்ண? அன வ்ாறு உபைாகின்நண? 

23. ாணினனச்சினவு – னறு 

24. பிண்டனம் - னறு? 

25. அளத்க் குளக்கள் ன்நால் ன்ண 

26. இந்ிாிலுள்ப தர்ல் பனநப் தற்நி ிாி?  

27. மதாபைபாாத்ிலுள்ப பன்று துனநகள் ான 

28. ஆப்காம் லிங்கணின் க்கபாட்சிக்காண னனநன கூறுக?   

   

                    gFjp III    (ிப்மதண்கள் : 50)        10X5=50 

          னதனும் 10 ிணாக்களுக்கு ட்டும் ினடபிக்கவும்.      

           42 து ிணாிற்கு கட்டாாக ினடபிக்க தண்டும் 

29. தகாடிட்ட இடங்கனப ிப்புக 

   i. மதாதுத்துனந ன்தது ________ 

   ii. இந்ிாில் ___________ கட்சி பனந தின்தற்நப்தடுகிநது 

  iii. இந்ி அசினனப்பு இறுிாக ற்றுக்மகாள்பப்தட்ட ஆண்டு ________ 

  iv. மௌாிப் ததனசப் தற்நிபெம் குநிப்தாக அதசாகாின் ர்ம் சார்ந் ஆட்சினப் தற்நிபெம் 

அநிந்து மகாள்ப ______________ தானநக் குநிப்புகள் மதாிதும் உவுகின்நண 

  v. ____________ ன்தது ணித் னனபெம் சிங்க உடலும் மகாண்ட, கல்னால் ஆண ிகப் மதாி 

உபைம் ஆகும். 

30. மதாபைத்துக 

   i. . தங்கான ானுடில்              - சங்க கானத் துனநபகம் 

   ii. தாதா                                          - தூ ணினனன அனடற்காண தான 

                    gFjp II    (ிப்மதண்கள் : 20)        10X2=20  

னதனும் 10 ிணாக்களுக்கு ட்டும் ினடபிக்கவும்.           

28 து ிணாிற்கு கட்டாாக ினடபிக்க தண்டும் 
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   iii. மதபைங்குபம்                                - ணிஇண பன்தணார்கள் குநித் ஆய்வு 

   iv. அாிக்கதடு                                 - கிப்ி அசர் 

   v. ண் ிப்தான                         - மாகஞ்சாதா  

31. மதாபைத்துக 

  i. கசம்                                -   அர்த்சாஸ்ிம் 

  ii. ாணினனில்                 - ள 

  iii. மதண் குின ால்          - சிா 

  iv. சாக்கிர்                      - ாணினன தற்நி தடிப்பு 

  v. தசிக் கட்சி                    - கீற்று தகம் 

32. தறுதடுத்துக 

   I ) ாணினன ற்றும் கானினன 

   ii ) இற்தில் சினவு ற்றும் இாசணச் சினவு. 

   காம் கூறுக   iii ) புி ததனாடு, கசத்ின் ீது ிக்கின்நது 

33. த்தும், இனக்கிம் ஆகி துனநகபில் சீணத்ின் ாக்கம் ந்பினாணது ன்தனக் கூறு 

34. சங்க கானத்ில் மாில்களும் னகினணக் கனனகளும் மதாபைபாாத்ன தம்தடுத்ிண 

35. ச, புத் சக் மகாள்னககளுக்கு இனடதாண எற்றுன தறுதாடுகனபபெம் ளதுக. 

36. புி அனப்னத ிாி 

37. ாணினன சினவு ன்நால் ன்ண? னகப்தடுத்துக 

38. பிண்டனத்ின் அனப்னதப் தற்நி எபை தத்ிில் ளதுக? 

39. க்கபாட்சிில் உள்ப சால்கள் ான? ிாி. 

40. மதாதுத் துனநனபெம், ணிார் துனநனபெம் தறுதடுத்துக.. 

41. கானக்தகாடு னக  

   i. நத்ா மதா.ஆ.ப. 1300 பல் மதா.ஆ.ப.300 ன 

   ii. நத்ா மதா.ஆ.ப. 300 பல் மதா.ஆ. 300 ன. 

  iii. மதா.ஆ. பல் நூற்நாண்டு       iv. மதா.ஆ. இண்டாம் நூற்நாண்டு 

  v. நத்ா மதா.ஆ. 300 பல் மதா.ஆ. 500 ன. 

42. 1. ிாி. அ) பன்னத் துனந  ஆ) இண்டாம் துனந   இ) சார்புத் துனந 

 

           gFjp   IV    (ிப்மதண்கள் : 16)        2X8=16 

                   2 ிணாக்களுக்கும் ினடபிக்கவும்.      

 

 43. i) தோிணிட் ற்றும் தோிணின்ஸ் 

அ) தோிணிட் குநித்து ன்ததார் ார்? 
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ஆ)ஆப்திாிக்காில் கபைிகனப உபைாக்கி பல் ணி இணம் து? 

இ) வீண கான ணிர்கள் ந்ப் மதால் குநிக்கப்தடுகிநார்கள்? 

ஈ) இந் இணத்னச் தசர்ந் தனும் எபை னகனக் கூறு.  

     ii. இந்ித் மாில்துனநகள் ற்றும் சங்க கானக் னகினணகள் 

அ) க ாக்கத்ின் பக்கிாண கூறுகனபக் கூறுக. 

ஆ) ட்கனம் மசய்தபைக்காண இன்மணாபை ிழ் மதர் ன்ண? 

இ) தானண மசய்லின் மவ்தறு னககள் ான? 

ஈ) ிசாத்ிலும் ததாாிலும் இபைம்தின் தன்தாடுகள் ன்ண?                                    

               (அல்னது)   

. i) கிப்ி ாகாிகத்ின் தண்புகள் 

அ) திிடுகனப ார் கட்டிணார்கள்? ன் கட்டிணார்கள்? 

ஆ) ம்ி உபைாக்க பனநனக் கூறு. 

இ) தங்கான கிப்ிர்கபின் ம்திக்னககனபப் தற்நிக் கூறு. 

ஈ) மதாி ஸ்திங்ஸின் பக்கித்துத்னக் கூறு 

   ii) மகௌ புத்ர் 

அ) புத்ாின் இற்மதர் ன்ண? 

ஆ) புத்ர் திநந் ஊர் ன்ண? 

இ) அபைக்கு ங்தக ஞாதணாம் ற்தட்டது? 

ஈ) புத்ர் பல் ததானணன ங்கு ிகழ்த்ிணார்? 

44. உனக னதடத்ில் கீழ்க்கண்டற்னந குநிக்கவும் 

அ). தசிதிக் மபைப்பு னபம் 

ஆ) புி அிர்ச்சி ண்டனம் (தனும் இண்டு) 

இ) மசல்தடும் ாினனகள் (இண்டு) 

ஈ) இனன ற்றும் ஆல்ப்ஸ் னனத்மாடர்கள் 

உ) கி க் கு ஆப்திாிக ் காி ன் திபவுப்தள்பத்ாக்கு 

                                              (அல்னது)   

உனக னதடத்ில் கீழ்க்கண்டற்னநக் குநிக்கவும்                                                                                

1. தனும் இண்டு மடல்டாக்கள்.                                                                                                                

2. அமாிக்காின் ிபோர்க்கில் உள்ப சுண்ாம்புப் திதச தகுி.                                                                  

3. உனகில் காப்தடும் தனும் இண்டு மப்த ற்றும் குபிர் தானனணங்கனபக் குநிக்கவும்.           

4. கண்டப்தணிாறு காப்தடும் தனும் எபை தகுி 

 

 C. RAMASAMY   B.T ASST               http://kalviaasan.blogspot.com 
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