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வரலாறு 

அலகு - I (ததாகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆறாம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரர உள்ள வரலாறு 

மற்றும்  

அறவியல் பண்பாடு 

பாடப்பகுதிகளின் ததாகுப்பு 
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Sources of Indian – History – Geography of Indian- 

Harappan civilization – Vedic age – Jainism and Buddhism – 

mauryas – Chandra gupta - Ashoka – mayuran administration – 

Kanishka - Guptas – Sumudra Gupta – Chandra gupta II – 

classical age – Harshavarthana. 
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 “வரலாறு’’ என்பது கடந்தகால நிகழ்வுகளின் கால வாிசைப் பதிவு  

 “வரலாறு’’ என்பது கிரரக்கச் சைால். இஸ்ரடாாியா (Istoria) என்பதிலிருந்து 

சபறப்பட்டது இதன் சபாருள் ‘விைாாிப்பதன் மூலம் கற்றல்’ என்பதாகும். 

 “சதால்லியல்’’ (Archaeology) என்பது சதால்சபாருட்கள், சதால்லுயிர் எச்ைங்கசள 

படிக்கும் ஆய்வியல் 

 “சதால்மானுடவியல்’’ (Palaeoanthropology) என்பது மனிதர்களின் மூதாசதயர்களின் 

உடலசமப்பு மற்றும் அவர்களது பாிணாம வளர்ச்ைி குறித்து ஆராய்ந்து அறிந்து 

சகாள்ளும் இயல் ஆகும். 

 “நாணயவியல்” (Numismatics) என்பது நாணயம் அதன் வரலாறு சதாடர்பாக 

அறிவியல் ைார்ந்த துசறயாகும். 

 “கல்சவட்டியல்’’ (Epigraphy) என்பது கல்சவட்டுக்களின் பதிவு சைய்யப்பட்ட 

சைய்திகசள ஆராய்வதற்கான துசறயாகும். 
 

வரலாற்றின் ஆதாரங்கள் 

 

த ொல்த ொருள் ஆ ொரங்கள்                    இலக்கிய 

ஆ ொரங்கள் 

 

 

த ொல்வகக திறன்      நொணயங்கள்       கல்தெட்டுகள்     நிகனவு சின்னங்கள் 

    த ொருட்கள்           

1.  ொகனகள்                  1.  ொகற கல்தெட்டுகள்   1. அரண்மகணகள் 

2. த ொம்கமகள்                2. ககொயில் சுெர ்        2. ககொட்கடகள் 

3. கருவிகள்     கல்தெட்டுகள்     3. ககொயில்கள் 

4. அணிகலன்கள்                3. உகலொக தூண்             4. ஸ்தூபிகள் 

 5. மடங்கள்  

 

ம சொரப்ுள்ள இலக்கியம்                ம சொர ்ற்ற  

இலக்கியம் 

1. இதிகொசங்கள்     1.  இதிகொச ்  ொடல்கள் 

2.  க்தி இலக்கியங்கள்     2.  தெளிநொட்டு 

குறி ்புகள் 

3.  இந்திய ஆசிரியரக்ளின் நூல்கள்    

      4.  நொட்டு ்புறக் கக  ்  ொடல்கள் 
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 “மண்ணடுக்கியல்’’ (Stratigraphy) என்பது இயற்சக மற்றும் பண்பாட்டு 

நடவடிக்சகளினால் உருவான பாசற, மண் அடுக்குகளின் ரதாற்றம், தன்சம, 

உறவுமுசறகசள குறித்து ஆராய்தல். 

 புசதபடிவ ஆய்வியல்’’ (Palaeontology) என்பது தாவரங்களில் எச்ைங்கள், தடங்கள், 

அசடயாளங்கள், விலங்குகளின் எச்ைங்கள் ரபான்ற புசதபடிய சபாருட்கள் பற்றிய 

ஆய்வு ஆகும். 

 “சபட்ரபாலித்’’ என்பது கல்லாகி ரபான தாவரங்கசளக் குறிக்கிறது. 

 சமட்ரடாகன்ட்ாியல் டி.என்.ஏ (மரபனு) ஆய்வுகள் கற்கள் மனிதர்களின் 

இடப்சபயர்ச்ைி குறித்து தகவல்கசள வழங்குகின்றன.  

 “ர ாமினிட்’’ என்றால் (கிரரட் ஏப்ஸ்) அழிந்துரபான அசனத்து சபருங்குரங்கு 

இனங்கசளயும் மற்றும் மனிதர்கசளயும் உள்ளடக்கிய வசகயாகும். ைிம்பன்ைி இன 

டி.என்.ஏ மனித இனத்துடன் 98% ஒத்துள்ளது. 

மனித பாிணாம வளர்ச்ைி நிசலகள் 

இனம் இடம் காலம் 

1.ஆஸ்ட்ரரலாபிதிகஸ் கிழக்கு 

ஆப்ாிக்கா 

4 -லிருந்து 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு 

முன் 

2.ர ாரமா 

ர பிலிஸ் 

சதன் ஆப்ாிக்கா   2-3 லிருந்து 1.4. மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு 

முன் 

3.ர ாரமா எரக்டஸ் ஆப்ாிக்கா, 

ஆைியா 

1.8 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் 

4.நியாண்டர் தால் ஜரராப்பா, 

ஆைியா 

கி.மு. 130000 – 40000 

5.ர ாரமா சைப்பியன் ஆப்ாிக்கா கி.மு. 30000 ஆண்டுக்கு முன் 

6.குரராமக்னான் பிரான்ஸ் கி.மு 40000 ஆண்டுக்கு முன் 

7.பீகிங் மனிதன் ைீனா  

8. ச டல்பர்க் 

மனிதன் 

லண்டன்  

 

 பழங்காலம் எனப்படும் வரலாற்றில் மிகவும் சதான்சமயான காலம் மூன்று 

வசகயாகப் பிாிக்கப்படுகிறது. 

1. கீழ்ப்பழங்கற்காலம் (Lower palaeolithic) கி.மு 2மி - கி.மு. 60000 

2. இசடப் பழங்கற்காலம் (Middle palaeolithic) கி.மு. 3,85,000 – 40,000 

3. ரமல் பழங்கற்காலம் (Upper palaeolithic) கி.மு. 40,000 -10,000 
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UNIT I (VOLUME-II) 

tuyhW  

 

nghUslf;fk; 

  

1. ,e;jpa tuyhw;Wf;fhd Mjhuq;fs; 

 2. Gtpapaypd; jhf;fk; 

 3. Ntw;Wikapy; xw;Wik 

 4. tuyhw;Wf;F Ke;ija fhyk; 

 5. rpe;J rkntsp ehfuPfk; 

 6. Ntjfhyk; (Mrpupau;fs;) 

 7. rkz> Gj;j rkaq;fs; 

 8. kfjj;jpd; vOr;rp 

 9. ghurPfg; gilnaLg;G 

 10. fpNuf;f gilnaLg;G – mnyf;rhz;lu; 

 11. nksupag; NguuR kfh mNrhfu; 

 12. nksupaUf;F gpe;ijafhy ,e;jpah 

 13. F\hdu;fs; - fdp\;fu; 

 14. Fg;jg;NguuR 

 15. `u;rg; NguuR 
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இந்திய வரலாறு (INDIAN HISTORY) 

இந்திய வரலாற்சற அறிய உதவும் ஆதாரங்கள் – இரண்டு 

o இலக்கிய ஆதாரங்கள் (Literary Sources) – (Vedic, Sanskrit, Pali, Prakrit, Foreign 

Accounts) 

o சதால் சபாருள் ைான்றுகள் (Archeological Sources) 

 

இலக்கிய ஆதாரங்கள் 

o ைமய ைார்புள்ளசவ – பண்சடய இலக்கிய நூல்கள், சபரும்பாலும் ைமயம் சார்ந்தரவ 

o ைமய ைார்பற்றசவ 

 

ைமயைார்புள்ள இலக்கியங்கள் 

o ரவதங்கள் – (4) ாிக், யஜீர், ைாம, அதர்வண 

o ரவதாந்தங்கள் – (6)   

(1) ைிக்ஷா – ஒலியியல் (2) கல்பா – ைடங்கு, (3) வியாக்கர்னா – இலக்கணம்,(4) நிருக்தா 

– சைால்லாக்க விளக்கம், (5) ைந்தா – யாப்பிலக்கணம், ரஜாதிடம் - வானநூல் 

o ஆரண்யங்கள் – காட்டு இலக்கியங்கள் 

o உபநிடதங்கள் – இந்திய தத்துவங்கள் பற்றி 108 கூறப்பட்டுள்ளது 

o புராணங்கள் – 18 (முக்கியமானசவ – வாயு, மத்ைய புராணம், அக்னி புராணம், பிரம்ம 

புராணம், விஸ்ணு புராணம், ஸ்கந்த புராணம்) 

 

புராணங்கள் 

 பண்சடய மன்னர்களின் சபயர்கள், ஆட்ைிக்காலம், அரை மரபுகள், ஆாிய ைமயத்தின் 

வளர்ச்ைி பற்றி அறிய உதவுகிறது. 

 சூாியகுல, ைந்திரகுல அரைர்களின் வம்ைாவழி பற்றி கூறுகிறது 

 சமளாியர்கள் – விஷ்ணு புராணம் 

 ைாதவாகனர்கள், ைிசு நாகர்கள் – மத்சய புராணம் 

 முதலாம் ைந்திரகுப்தன் ஆட்ைி – வாயு புராணம்  

 இதிகாைங்கள் – 2 இராமாயணம் – வால்மீகி, மகாபாரதம் – ரவதவியாைர் 

 இசவ ஆாியர்கள் கங்சகச் ைமசவளியில் குட்ரயறியசத பற்றி கூறுகிறது 

 தரும ைாஸ்திரங்கள் – மனு, நாரதர், யஜன வால்கியர், பிரகஸ்பதி, விஸ்னு 

ஆகிரயாாின் நூல்கள் ஆகும். ைமுதாய சநறிமுசறகள் ைட்டத்திட்டங்கசள கூறுகிறது 

 இந்தியா ஆாியமயமானசத படம் பிடித்துக் காட்டுவது ராமயாணம் 

 

புத்த ைமய இலக்கியங்கள் 
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 ஜாதகக் கசதகள் – 550 (புத்தாின் முற்பிறவிகசள கூறுகிறது) 

 திாிபீடகங்கள் (பாலி சமாழி) 

 சுத்த பீடகம் – புத்தாின் உபரதைம் 

 விநய பீடகம் – புத்த துறவிகளுக்கான ைட்டத்திட்டங்கள், ஒழுக்க முசறகள் 

 அபிதம்ம பீரகம் – புத்தாின் தத்துவங்கசள 7 படலங்களில் விவாிக்கிறது 

 புத்தவம்ைம் – புத்தாின் 24 பிறவிக்கசதகசள கூறுகிறது 

 மிலிந்தபானா – பாலி சமாழியில் எழுதப்பட்ட தசலைிறந்த புத்த ைமய இலக்கிய நூல் 

 

ைமண ைமய இலக்கியங்கள் 

 ஆகம ைித்தாந்தாங்கள் – ைமண ைமயக் ரகாட்பாடுகசள விவாிக்கிறது (இசவ 12 

அங்கங்களாக பகுக்கப்பட்டுள்ளது) 

 திாி ரத்தினங்கள் – பிராகிருத சமாழி 

 ர மச் ைந்திரர் (ைமணர்களின் மாசபரும் ைிந்தசனயாளர், தத்துவ ஞானி) இவர் 

எழுதிய நூல்கள் – (ரைாலங்கி மன்னர், சஜய ஓம்மாவின் முதலசமச்ைர்) 

1. குமரபால ைாிதம் 

2. ரயாக ைாத்திரம் – ைமண தத்துவத்சத விளக்குகிறது 

3. அபிதான ைிந்தாமணி – அகராதி 

4. லாகு அர்க்க நீதி – ைிவில், குற்றவியல் ைட்டங்கள் பற்றியது, ைமண நூல்கள் சபாதுவாக 

ஆகம ைித்தாந்தங்கள் என அசழக்கப்படும் 

 

ைமய ைார்பற்ற இலக்கியங்கள் 

 பதஞ்ைலி – மகாபாஷ்யம் 

 கார்க்கி – ைம் ிசத 

 தண்டின் – தைகுமார ைாிதம் 

 சகளடில்யர் – அர்த்தைாஸ்திரம் (சமளாிய அரைாங்கம், நிர்வாகம், சவளியுறவு பற்றி 

கூறுகிறது) 

 பாணர் –  ர்ைைாிதம் 

 கல் ணர் – இராஜதரங்கனி (கி.பி.7-ஆம் நூற்றாண்டுக்கு பிற்பட்ட காஷ்மீர் 

வரலாற்சற கூறுகிறது) 

 பண்சடய இந்தியாவின் காலக்கணிப்புக்கு இது உதவுகிறது 

 விைாகத்தத்தர் – முத்ராராட்ைைம் (நந்தப் ரபரரைின் வீழ்ச்ைிசய கூறுகிறது) 
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UNIT I 

QUESTIONS 
1. புத்தர் தனது முதல் ப ோதனனனை ………………………………………. இல் நிகழ்த்தினர். 

 (A).சாஞ்சி  (B).வாரணாசி  (C).சாரநாத ்  (D).லும்பினி 

 

 

2. அஜோத சத்ருவுக்கும் புத்தருக்கும் இனைபைைோன சந்தி ்ன க் குறி ்பிடும் 

ப ௌத்த நூல் ………………………………… ஆகும். 

  (A).சீவகசிந்தாமணி    (B).அசச்ரங்க சூத்திரம்  

  (C).கல்பசூத்திரம்     (D).சமண்ணப சுத்தம் 

 

3.  கவதி சூத்திரம் ஒரு ………………………………………… நூலோகும். 

  (A).பபௌத்தம்  (B).சமணம்   (C).ஆசீவகம்  (D).வவதம் 

 

4. ……………………………………………….. பவளோண்னம முனைனை பமம் டுத்திைதில் 

முக்கிை ்  ங்கோை்றிைது. 

  (A).இரும்பு   (B).பவண்கலம்  (C).பசம்பு  (D).பித்தளை 

 

5. வை இந்திைோவில் 16 மகோஜன தங்களில் வலினம  னைத்ததோக வளர்ந்த அரசு 

……………………………………..  ஆகும். 

  (A).வகாசலம்   (B).அவந்தி   (C).மகதம்  (D).குரு 

        

6.அபசோகரது தூண்களில் உள்ள பிரோமி எழுத்துக்களுக்கு ப ோருள் 

கண்டுபிடித்தவர் ……………………….. ஆவோர். 

 (A).தாமஸ் சாண்டரஸ்்      (B).வேம்ஸ் பிரின்பசப்  

 (C).சாே்ான் மாரஷ்ல்    (D).வில்லியம் வோன்ஸ் 
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வரலாறு 

அலகு - II (ததாகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ஆறாம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரர உள்ள வரலாறு 

மற்றும் 

அறவியல் பண்பாடு 

பாடப்பகுதிகளின் ததாகுப்பு 
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SYLLABUS: HISTORY  

 

UNIT - II 

 

Arab conquest of sindh and muslim invasions slave dynasty 

– Alavuddin khilji – Thuglaqs- Society – Religion and culture 

under the Vijayanger rule. 
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UNIT – II (VOLUME-I) 

அரரபியர்கள், துருக்கியர்களின் வருசக 

ைான்றுகள் 

 அல்பருனி – தாாிகல்  ிந்த் (அரரபிய சமாழி) (தாாிக் – அல் – இந்த்) 

 மின் ஜ்-உஸ்ைிராஜ் – தபகத்-இ-நாைிாி (அரரபிய சமாழி) – உலக இஸ்லாமிய 

வரலாறு 

 ஜியாவுத்தீன் பரானி – தாாிக்-இ-சபரராஷாகி (1357) – சபரராஷ் துக்ளக் வசர 

சடல்லி சுல்தானிய வரலாறு 

 அமிர் குஸ்கு – மிஃப்தா உல் ஃபுது (ஜலாலுதீன் சவற்றிகள்) கசஜன் உல் புதூ 

(அலாவுதீன் சவற்றிகள் 

 துக்ளக் நாமா – துக்ளக் வம்ை வரலாறு – பாரைீகம் 

 ைம்ஸ்-இ-ைிராஜ் அபிப் – தாாிக்-இ-சபரராஷாகி (பாரைீகம்) 

 குலாம் யாஹ்யா பின் அஹ்மத் – தாாிக்-இ-முபாரக் ஷா ி (பாரைீகம்) 

 சபாிஷ்டா – இந்தியாவில் இசுலாமிய ஆட்ைியின் வரலாறு (பாரைீகம்) 

 மீர் முகமது மாசும் – தாாிக்-இ-ைிந்து 

 இபின் பதுதா – சரஹ்லா 

 

ைிந்து மீது அரபு பசடசயடுப்பு 

 அரபு ஆளுநர் –  ஜஜ் பின் – யூைிப்-ன் தளபதிகளுக்கும் ைிந்து அரைர் தாகீருக்கும் 

நடந்த ைண்சடயில் யூைப்-ன்-தளபதிகள் சகால்லப்பட்டனர். 

 ைிந்துவின் ரதபல் துசறமுகமும் சகப்பற்றப்பட்டது 

கஜினி முகமது (32 வருடம் ஆட்ைி) – கி.பி.997-1030  

 கஜினியின் அரைர் ைபுக்டிஜின் இந்தியாமீது பசடசயடுக்கும் ரநாக்கத்தில் 

ஆப்கானிஸ்தான் மீது பசடசயடுத்து ஷாகு அரைர் சஜயபாலசரத் ரதாற்கடித்தார் 

 997 (இல் ைபுக்டிஜின் இறப்பிற்கு பிறகு அவரது மகனான கஜினி) எழுத்துகரள 

சிறியதாகவும் முகமது ைரகாதரசர (இஸ்மாயில்) சகான்று ஆட்ைியில் அமர்ந்தார் 

 ‘கலிபா’ கஜினி முகமதுவிற்கு ‘யாமினி-உத்-தவுலா’ (ரபரரைின் வலது சக) என்ற 

பட்டத்சத வழங்கினார். 
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கஜினி முகமதுவின் பசடசயடுப்புகள் 
 

 1001 ஆம் ஆண்டு ஷாகி அரைர் சஜயபாலர் ரதாற்கடிக்கப்பட்டார். ஷாகி அரைின் 

எல்சல – (கரனாஜ், குஜராத், ரநபாளம், மாளவம், பண்ரடல்கண்ட்) ஆகும். 

 1008 ஆம் ஆண்டு அனந்த பாலர் சவகிந்த் (சபஷாவாில்) ரதால்வி  இப்பபாாில் மூலம் 

தனது பரப்பளவு பஞ்சாட்சர விாிவு தசய்தார். (மீது ரபாாிட்டு நாகர்ரகாட் (மஞ்ைார்ப்) 

தாரனஷ்வர் (சடல்லி) ஆகிய நகரங்கள் சூசரயாடப்பட்டன. 1011 ஆம் ஆண்டு ராம 

அரசர் ஆட்சி தசய்தார்  

 1018 ஆம் ஆண்டு கஜினி முகமது மதுராசவ சகாள்சளயடித்தார். கபனாசஜ 

தாக்கியதால் அதன் அரைர் ராஜ்ய பாலர் நாட்சட விட்டு சவளிரயறினார். 

 1024 ஆம் ஆண்டு முகமது முல்தானிலிருந்து புறப்பட்டு நாஜபுதனத்தின் குறுக்ரக 

பசடசயடுத்து வந்து ரைாலங்கியின் அரைர் முதலாம் பீமரதவசர ரதாற்கடித்து 

‘அன்கில்வாட்’ நகசர சூசறயாடினார். 

 1025 இல் குஜராத் கடற்கசடயிலுள்ள ரகாயில் நகரமான ரைாம்நாத்தின் மீது 

பசடசயடுத்து சகாள்சளயடித்தார். இப்படிசடசயடுப்பில் 2 ரகாடி தினார் மதிப்புள்ள 

சைல்வங்கள் சகாள்சளயடிக்கப்பட்டன. ஆனால் ைமகால ைமண மத ைான்றுகள் இசத 

உறுதிப்படுத்தவில்சல. 
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முகமது ரகாாி (1149 – 1206) 

 ரகார் பகுதிசயச் ரைர்ந்த முகமது அல்லது முகமது ரகாாி கஜினிக்குக் கப்பம் கட்டிய 

குறுநிலத் தசலவராக இருந்தார். 

 கஜினி முகமது ரபாலல்லாமல் இவர் இந்தியாசவக் சகப்பற்றி தனது ரபரரசை 

விாிவாக்கம் சைய்ய விரும்பினார் 

 1175 இல் முல்தான் மீது பசடசயடுத்த ரகாாி முகமது, அசத அதன் ‘இசுமாலிய வம்ை’ 

ஆட்ைியாளாிடமிருந்து சகப்பற்றினார். இசத சதாடர்ந்து உச் ரகாட்சடயும் தாக்குதல் 

இன்றிரய பணிந்தது. 

 1179 இல் குஜராத்தில் ஆட்ைி சைய்த ைாளுக்கியர் அபு மசலயில் ரகாாி முகமது 

பசடசயடுப்சப எதிர்த்து ரகாாிக்கு பயங்கர ரதால்விசய சகாடுத்தன. 

 1186 இல் பஞ்ைாசப தாக்கி அதசனக் சகப்பற்றினார். 

 1180 – 90 களில் பஞ்ைாப், ைிந்து,  ாியனா ஆகிய இடங்களில் காவல் அரண்கசள 

அசமத்தார். 

 1190 லிருந்து சுல்தானின் பசடத்தளபதிகள் அடிசமகளிலிருந்து ரதர்வு 

சைய்யப்பட்டனர். 
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UNIT – II (VOLUME-II) 
அராபியாின் ைிந்து பசடசயடுப்பு (ARAB CONQUEST OF SINDH) 

 இஸ்லாம் ைமயத்சத ரதாற்றுவித்தவர் – முகமது நபி 

 இஸ்லாம் ைமயம் ரதான்றிய இடம் – சமக்கா (அரரபியா) 

 முகமது நபி சமக்காவிலிருந்து சமதினா சைன்ற ஆண்டு – கிி்.பி. 622 (இந்த 

ஆண்டிலிருந்து முஸ்லீம் ைகாப்தமான  ிஜிரா சதாடங்குகிறது. 

 கி.பி. 630 இல் முகமது நபி சமக்காவுக்கு திரும்பினார். கி.பி. 632 இல் முகமது நபி 

மரணம். 

 இஸ்லாம் ைமயத்சத முதன் முதலாகப் பின்பற்றியவர்கள் – அரரபியர்கள். 

 முகமது நபியின் ைீடர்கள் காலிப்புகளின் ரபரரசை நிறுவினர். 

 காலிப்புகள் எனப்பட்ரடார் – உசமயதுகள், அப்பாைிதுகள். 

 

அராபியர் ைிந்து மீது பசடசயடுக்க காரணங்கள் 

 அராபியர் இந்தியாவில் இஸ்லாம் மதத்சத பரப்பவும். 

 அராபியருக்கு இந்திய சைல்வத்தின் மீது ஏற்பட்ட ஆசை  இந்திய சைல்வத்தின் மீதான 

ஆசைசய அராபியர் இஸ்லாசம பரப்புகின்ற ரநாக்கத்தில் நிசறரவற்றிக் 

சகாண்டார்கள் – ரலன்பூல் 

 ைிந்து மன்னர் தாகீருடனானப் ரபார் (உடனடிக் காரணம்) 

 ைிந்து பகுதியின் தசலநகரம் – அரரார் 
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அராபியாின் ைிந்து மீதான பசடசயடுப்புகள்  

 கி.பி. 637 கலீபா உமர் காலம் – பம்பாய் அருகில் உள்ள தானாசர சகப்பற்றும் 

முயற்ைி ரதால்வி 

 கி.பி.644 கலீபா உஸ்மான் காலம் – அராபிய பசட மக்ரான், ைிந்துசவ சகப்பறுதல், 

அசத நிசலயாக ஆட்ைி சைய்ய முடியவில்சல. 

 கி.பி. 664 இல் அராபிய பசட - மக்ராசன சகப்பற்றியது  

 

ைிந்து மன்னர் தாக்கீருடன் ரபார்  

 கி.பி. 695 இல் கலீபா வாலித் பின் அப்துல் மாலிக் ஆல் ஈராக்கிய 

ஆளுநராக்கப்பட்டவர் – அல்.  ஜ்ஜாஜ் 

 கி.பி. 711 இல் இலங்சக மன்னன் கலீபாவுக்கு அனுப்பிய பாிசு சபாருட்கள் 

சகாள்சளயடிக்கப்பட்ட இடம் – ரதபல் துசறமுகம். 

 கடற்சகாள்சளயர்கசள அடக்க தவறியதற்காக தாகீர் மீது 3 முசற அரரபிய 

பசடசயடுப்பு நிகழ்த்தப்பட்டது. 

 தாகீசர அடக்க அராபிய தளபதிகளுக்கு ஆசணயிட்ட அராபிய ஆளுநர் – 

அல் ஜாஜ் 

 கி.பி.711 இல் உபய்துல்ல, புசதய்ல் ஆகிரயார் தசலசமயில் ரமற்சகாண்ட 

பசடசயடுப்புகசள தாகீர் சவன்றார். 

 ரபாாில் உபய்துல்லாசவ தாகீர் சகான்றார். 

 கி.பி. 712 இல் ைிந்து மீதான பசடசயடுப்புக்கு தசலசம தாங்கியவர் – முகமது பின் 

காைிம். (17 வயது நிரம்பியவர்) 

 முகமது பின் காைிம் – அல்  ஜாஜ் ன் மருமகன் 

 முகமது பின் காைிம் ைிந்து மன்னர் தாகீசர சவன்ற ரபார் – ரரவார் (712, தாகீர் ரபாாில் 

சகால்லப்பட்டார்) 

 ரரவார் – பிராமணாபாத் அருகில் உள்ளது. 

 தாகீருக்கு பின் முகமது பின் காைீம் உடனான ரபாசர சதாடர்ந்து நடத்தியவர் – 

ராணிபாய் (தாகீாின் மசனவி) 

 முகமது பின் காைீபின் ரதபல் துசறமுக முற்றுசக – கி.பி. 712 

 ரதபல் துசறமுகத்சத முகமது பின் காைிம் சகப்பற்றிய ஆண்டு – கி.பி. 713 



21 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

 தாகீருக்கு எதிராக முகமது பின் காைிமுக்கு உதவியவர்கள் – ஜாட், மதிர் 

பழங்குடியினர், ரமாகா என்ற பிரபு (ைிந்து நதிசய கடக்க முகமது பின் காைிமுக்கு பல 

படகுகசள சகாடுத்தான்) 

 பிராமணாபாத் ரபாாில் முகமது பின் காைிமால் ரதாற்கடிக்கப்பட்ட தாகீாின் மகன் – 

சஜயைிம்மர் 

 பிராமணாபாத், அரரார், முல்தான் – பகுதிகசள முகமது பின் காைிம் சவன்றபின் ைிந்து 

பகுதி முழுவதும் அரரபியாின் வைமானது. 

 முகமது பின் காைிம் இறக்க காரணமானவர்கள் – கி.பி. 714 (சூாியரதவி, பாிமளா ரதவி 

– தாகீாின் மகள்கள்) 

 முகமது பின் காைீமின் வீழ்ச்ைி அவனது எழுச்ைிசய ரபாலரவ இருந்தது – ஈஸ்வாி 

பிரைாத் 

 அராபியாின் ைிந்து சவற்றி இந்திய இஸ்லாமிய வரலாற்றில் ஏற்பட்ட ஒரு ைிறு நிகழ்வு, 

அது நிரந்தர பலன்களற்ற சவற்றி – ரலன்பூல் 

 கி.பி. 10 ஆம் நூற்றாண்டில் ைிந்து வந்த அரபு பயணி – அல் மசூது (மூன்றாம் இந்திரன் 

(915 -27) என்ற ராஷ்டிர கூட மன்னன் காலத்தில் வந்தார்) 

 கி.பி. 717 இல் கலீபா இரண்டாம் உமர் காலத்தில் இஸ்லாமியராக்கப்பட்ட தாகீாின் 

மகன் – சஜய்ைிங். 

 முகமது பின் காைிம் ரதபல் துசறமுக முற்றுசகயின் ரபாது பயன்படுத்திய கல் எறி 

இயந்திரம் – மணமகன். 

 கி.பி. 714-871 வசர ைிந்து அராபிய மாகாணமாகரவ இருந்தது. 

 

ைிந்துவில் அராபிய ஆட்ைிமுசற  

 முகமது பின் காைிம் ைிந்துவில் தங்கியிருந்த ஆண்டுகள் – கி.பி 713 -15 (இரு 

ஆண்டுகள்) 

 ைிந்துவில் அராபிய ஆட்ைிமுசறசய நிறுவியவர் – முகமது பின் காைிம். 

 ைிந்துவில் வாழ்ந்த இந்துக்களுக்கு “ைிம்மிக்கள்” என்ற பாதுகாக்கப்படும் மக்கள் என்ற 

இரண்டாந்தர அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டது. 

 இஸ்லாம் மதத்சதப் பின்பற்றாத இந்தியர்களிடமிருந்து ஜைியா வாி 

வசூலிக்கப்பட்டது.   

 முகமது பின் காைிம் தான் சவன்ற பகுதிகசள பல இக்தாசுகளாகவும் (மாவட்டங்கள்), 

வட்டங்களாகவும் பிாித்தார். 
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

UNIT II 

QUESTIONS 
1. தபாருத்துக. 

 (i) அப்துர்ரசாக்  - 1. ரஷ்யா 

 (ii) நிகிடின்              - 2. சாளுவ நாயக்கர் 

 (iii) தடாமிங்பகாபயஸ் - 3. பாரசீகம் 

 (iV) தசல்லப்பா  - 4. பபார்த்துகல் 

   (A).1,2,3,4   (B).4,3,2,1  (C).2,1,4,3  (D).3,1,4,2 

2. கீழ்க்கண்டவற்ரற கால வாிரசப்படுத்துக. 

  (A).சங்கமவம்சம், சாளு வம்சம், ஆரவீடு வம்சம், துளு வம்சம். 

  (B).சங்கம வம்சம், சாளு வம்சம், துளு வம்சம், ஆரவீடு வம்சம். 

  (C).சாளு வம்சம், சங்கமவம்சம், துளு வம்சம், ஆரவீடு வம்சம் 

  (D).சங்கம வம்சம், துளு வம்சம், சாளு வம்சம், ஆரவீடு வம்சம் 

3. விஜயநகர அரசின் அரச முத்திரர ……………………………………………….. 

  (A).பன்றி  (B).புலி  (C).மீன்  (D).வில் 

4. …………………………………………………….. என்ற நூரல கங்காபதவி எழுதினார். 

  (A).மனுசாித்ரா     (B).ஆமுக்தமால்யதா   

  (C).பாண்டுரங்கமகாத்மியம்   (D).மதுராவிஜயம் 

5. ……………………………………….. சங்கமவம்சத்தின் சிறந்த ஆட்சியாளராகக் கருதப்பட்டார். 

  (A).முதலாம் பதவராயர்    (B).இரண்டாம் பதவராயர் 

  (C).கிருஷ்ண பவதராயாா்    (D).வீரநரசிம்மர் 
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வரலாறு 

அலகு - III (ததாகுதி - 1) 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆறாம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரர உள்ள வரலாறு 

மற்றும் 

அறவியல் பண்பாடு 

பாடப்பகுதிகளின் ததாகுப்பு 
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SYLLABUS: HISTORY  

 

UNIT - III 

 

Mughals- Babar to Aurangzeb – Shershah Suri- 

Administration – Society, Religion and Culture under the Mughals 

– Shivaji – Maratha administration 

 



26 
 

www.tcaexamguide.com (9566535080;   9786269980;   76399 67359;     93602 68118 )  

TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

 

PG TRB HISTORY 2020 - 21  

UNIT – III (VOLUME-I) 

 

முகலாயப் பபரரசு 

 இந்தியாவின் மீது பமற்கு, வடபமற்கு திரசகளிலிருந்து மகா அதலக்ஸாண்டர் காலம் 

ததாடங்கி, நூற்றாண்டுகளின் ஊடாகப் பலமுரற பரடதயடுப்புகள் 

நரடப்தபற்றுள்ளன. 

 வட இந்தியாவின் பல பகுதிகள் இந்பதா – கிபரக்கர்கள், சாகர், குஷாணர், 

ஆப்கானியர், பபான்ற அந்நியர்களால் ஆளப்பட்டுள்ளனர் 

 மங்பகாலிய தசங்கிஸ்கான், துருக்கிய ரதமூர் ஆகிபயாாின் வழித்பதான்றல்களான 

முகலாயர் இந்தியாவில் ஒரு பபரரரச நிறுவினர். 

 முகலாயர் ஆட்சி கி.பி. (தபா.ஆ) 1526 முதல் 1707 வரர நரடதபற்றது. முகலாய 

வம்சத்ரதச் பசர்ந்த ஆறு முக்கிய அரசர்களான பாபர், ஹீமாயூன், அக்பர், ஜஹாங்கீர், 

ஹாஜகான், ஒளரங்கசீப் ஆகிபயார் இந்திய வரலாற்றில் தங்கள் தடங்கரளப் 

பதித்தனர். 

 இந்த ஆண்டுகளில்தான் முகலாயப் பபரரசர்களின் புகழ் ஆசியா, ஐபராப்பா 

முழுவதிலும் பரவியது 

 முகலாயப் பபரரசு அதனுரடய அதிகாரத்தின் உச்சத்தில் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து 

வங்காளம் வரரயிலும், காஷ்மீர் முதல் ததற்பக தமிழகம் வரரயிலும் பரந்து 

விாிந்திருந்தது. இந்தியா முழுவதிலும் ரமயப்படுத்தப்பட்ட சீரான நிர்வாக அரமப்ரப 

முகலாயர் உருவாக்கினர். 
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பாபர் – 1526 – 1530 

 இந்தியாவில் முகலாயப் பபரரரச நிறுவியவர் ஜாகிருதீன் முகமது பாபர் ஆவர். பாபர் 

1483 பிப்ரவாி 14-இல் பிறந்தார். அவருக்கு ஜாகிருதீன் (நம்பிக்ரகரயக் காப்பவர்) 

முகமது எனப் தபயாிடப் பட்டது 

 தபற்பறார் உமர்பஷக் மிர்சா, குட்லு நிகார்கான் ஆவர் 

 முகல் என்னும் வார்த்ரதரயப் பாபாின் மூதாரதயாிடம் கண்டறியலாம். தம் 

தந்ரதயார் வழியில் பாபர் ரதமூாின் தகாள்ளுப் பபரன் ஆவார். தாய் வழியில் 

அவருரடய தாத்தா, தாஷ்கண்ரடச் பசர்ந்த யூனுஸ்கான் ஆவார். இவர் மாதபரும் 

மங்பகாலிய அரசன் தசங்கிஸ்கானின் 13-வது தரலமுரற வாாிசு ஆவார். மரபு – 

சகட்டாய் 

 மத்திய ஆசியாவில் உஸ்தபக்குகள் (துருக்கிய இனக்குழு) சபாவி (ஈராரன ஆட்சி 

தசய்த அரச வம்சத்தினர்; ஷியா முஸ்லீம் பிாிரவ ஆதாித்தவர்கள்) உதுமானியத் 

துருக்கியர் (சன்னி முஸ்லீம் பிாிரவச் பசர்ந்தவர்கள்) ஆகிபயாாிரடபய நரடதபற்ற 

பமலாதிக்கத்திற்கான பபாட்டி, சாமர்கண்ட பகுதியின் அரசரான பாபரர, தனது 

வாழ்க்ரக வளத்துக்கான வாய்ப்புகரள பவறு இடங்களில் பதடிச் தசல்லக் 

கட்டாயப்படுத்தியது. 

 வரலாற்று ாீதியாக மத்திய ஆசிய நாடுகள் பட்டுப்பாரத வழியாக இந்தியாபவாடு 

தசய்த வர்த்தகம் அவர் தசல்ல விரும்பிய இடத்ரதப் பற்றிய (இந்தியா) பதரவயான 

தகவல்கரள அவருக்கு வழங்கியது 

 தமது பன்னிரண்டாவது வயதில் மத்திய ஆசியாவில் ஒரு சிறிய அரசான 

பர்கானாரவப் பரம்பரரச் தசாத்தாகப் தபற்றார். ஆனால் மிக விரரவிபலபய 

அங்கிருந்து உஸ்தபக்குகளால் (துருக்கிய இனக்குழு) துரத்தியடிக்கப்பட்டார். 

 எதிாிகளால் சூழப்பட்ட நிரலயில் அாியரணரய இழந்த அவர் விரரவில் 

அரதமீட்டார். ஆனால் ஈரானில் வலிரம வாய்ந்த சபாவிகளின் ஆட்சி 

நடந்ததினாலும், மத்திய ஆசியாவில் உஸ்தபக்குகள் இருந்ததினாலும் தனக்தகன ஒரு 

பபரரரசத் ததன் கிழக்பக இந்தியாவில் தான் அரமக்க முடியுதமன உணர்ந்தார். 

 1519-க்கும் 1523-க்கும் இரடபய அவர் சியால்பகாட், லாகூர் ஆகியவற்றின் மீது 

பரடதயடுத்து இந்துஸ்தாரன ரகப்பற்றும் உறுதியான எண்ணத்ரத 

தவளிக்காட்டினார். 
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    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  
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 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

 

PG TRB HISTORY 2020 - 21  
UNIT – III (VOLUME-II) 

முகலாயர்கள்(Mughals) – ஆதாரங்கள் 

1. துசுக் – இ – பாபாி (பாபர்நாமா) (Wagiat Babur) 

 பாபாின் சுயைாிசத 

 துருக்கிய சமாழியில் விட்டுவிட்டு 25 பக்கங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது.  

 ஆங்கிலத்தில் சமாழிப் சபயர்த்தவர்கள் – 3 ரபர் 

o Leyden & Erskine 

o L. King  

o A.S. Beveridge.  

 கி.பி. 1508 – 19, 1520 – 25, 1529 – 30 ஆகிய காலக் கட்டங்கள் பற்றி 

எழுதப்படவில்சல. 

 இசத பாரைீக சமாழியில் சமாழி சபயர்த்தவர்கள் 

o Painda Khan (1583) 

o அப்துல் ர ிம்கான் இ கானன் 

2. தஸீரத் உல்வசகத் 

 உமாயூனின் பணியாளர் ஜவ ர் எழுதியுள்ளார்.  

3. உமாயூன் நாமா (பாரைீகசமாழி) 

 உமாயூனின் ைரகாதாி குல்பதன் ரபகன் எழுதியது. (தாய்Dildar Begun) 

 உமாயூனின் சவற்றி ரதால்விகள் பற்றி கூறுகிறது. அக்பர் காலத்தில் 

எழுதப்பட்டது. 
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4. தாாிக் – இ – ரஷீதி 

 எழுதியவர் – மிர்ஷாச தர் 

 உமாயூனின் குணநலசன கூறுகிறது. 

5. அக்பர்நாமா 

 அபுல்பாைல் எழுதியது (1595 ல்எழுதப்பட்டது) பாரைீகசமாழி . 

 அக்பாின் வரலாற்சற 3 சதாகுதிகளாக எழுதியுள்ளார். 

6. அய்னி அக்பாி 

 அபுல்பாைல் எழுதியது (பாரைீகசமாழி) 

 ரபரரைின்ைட்ட விதிகளும், புள்ளி விவரங்கசளயும் கூறுகிறது. 

7. ருகதி அபுல்ஃபாைல் 

 அக்பாின் கடிதங்கள் பற்றி கூறுகிறது. 

8. மக்துபதி அலாமி 

 முகலாயப் ரபரரைின் கடிதங்கள் பற்றி கூறுகிறது. 

9. முன்தகாப் உத்தவாாிக் 

 அப்துல் காதிர் அக்பாின் சைய்சககசள விமர்ைித்து எழுதியது. 

10. தபகத் – இ – அக்பாி 

 நிைாமு தீன் பக்ஷி எழுதியது. 

 அக்பாின் 36 வருட வரலாற்சற கூறுகிறது. 

11. துசுக் – இ – ஜ ாங்கிாி 

 ஜ ாங்கிாின் சுயைாிசத 

 தன் 17 வதுஆட்ைி ஆண்டு வசரயிலான நிகழ்வுகசள ஜ ாங்கீர் 

எழுதினார். 

 ஜ ாங்கீர் கால ைமூக, சபாருளாதார, கலாச்ைார நிசலசய கூறுகிறது. 

 இந்நூலின் சதாடர்ச்ைிசய எழுதியவர் – முகம்மத்கான். 

12. இக்பால் நாமா இ ஜ ாங்கிாி 

 எழுதியவர் – முதாமத் கான் 

 ஜ ாங்கீர் ஆட்ைி பற்றி அறிய உதவுகிறது 
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13. பாதுஷா நாமா 

 ஷாஜகானின்         -    Ist Decade – அமீன் கஸ்வினி 

- IInd Decade – அப்துல்  மீது லாகூாி 

- IIIrd Decade – முகமது வாாிஸ் 

14. அவுரங்கைீப் கால நூல்கள் 

 மாைிாி ஆலம் கீாி  - முஸ்தாயித்கான் 

 முன்தகாப் 2 லல்லுபாப் - காஃபி கான் 

 ஆலம்கீர் நாமா  - மிர்ைா முகமது கான் 

 தாாிக் இ முப்பஸ்ஸலி - முஃபஸ்ஸல் கான் 

 ஃபது தி – ஆலம்கீாி - முகமதுமசூம் 

 ருகாத் இ ஆலம்கீாி  - அவுரங்கைீப். 

முகலாய மன்னர்கள் 

 பாபர்     - கி.பி. 1526 – 30 

 உமாயூன்     - கி.பி. 1530 – 40, 1555 – 56 

 அக்பர்     - கி.பி. 1556 – 1605 

 ஜ ாங்கீர்    - கி.பி. 1605 – 1627 

 ஷாஜகான்    - கி.பி. 1628 – 1658 

 ஔரங்கைீப்    - கி.பி. 1659 – 1707 

 முதலாம் பகதூர்ஷா   - கி.பி. 1707 – 1712 

 ஜ ாந்தர்ஷா    - கி.பி. 1712 – 1713 

 ஃபரூக்ஷியார்    - கி.பி.1713 – 1719 

 முகம்மதுஷா    - கி.பி.1719 – 1748 

 அகமதுஷா    - கி.பி.1748 – 1754 

 இரண்டாம் ஆலம்கீர்   - கி.பி. 1754 – 1759 

 இரண்டாம் ஷாஆலம்   - கி.பி. 1759 – 1806 

 இரண்டாம் அக்பர்   - கி.பி. 1806 – 1837 

 இரண்டாம் பகதூர்ஷா   - கி.பி. 1837 – 1858 (Last Ruler)  
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UNIT III 

QUESTIONS 
 

1. 1526 ஆம் ஆண்டு நரடதபற்ற முதலாம் பானிப்பட் பபாாில், பாபர் ………………………….. ரய 

திறம்பட பயன்படுத்தியதின் மூலம் தவற்றிப்தபற்றார். 

 (A).காலாட்பரட (B).குதிரரப்பரட  (C).பீரங்கிப்பரட (D).யாரனப்பரட 

2. ……………………………………………………….. தனது உயாிய அரசியல் மற்றும் இராணுவத் 

திறரமயினால் தசௌசாப் பபாாில் தவற்றி தபற்றார். 

  (A).பாபர்  (B). _மாயூன்   (C).தஷர்கான்  (D).அக்பர் 

3.சாியான கூற்றிரனக் கண்டுபிடி. 

  (A).இந்திய, பாரசீக மற்றும் இஸ்லாமியக் கட்டடக்கரலயின் பாணியில் முகலாயாின்  

 கட்டடக்கரலயின் மறுவடிவமாக தாஜ்மஹாலில் உள்ளது. 

  (B).அக்பரது புதிய தரலநகரமான ஆக்ரா மற்றும் அதன் சுற்றுச்சுவாா்களுக்குள் பல  

எழுச்சியூட்டும் கட்டடங்கள் உள்ளன. 

  (C).பமாதி மசூதி முழுவதும் பளிங்குக்கல்லால் கட்டப்பட்டது. 

  (D).புராண கிலா ஒரு உயாா்ந்த பகாட்ரடயாகும். 

4. சாியான கூற்றிரனக் கண்டுபிடி. 

  (A).ஒவ்தவாரு மன்சப்தாருக்கும் 10 முதல் 10,000 வரரயிலான பரடவீராா்கரளக் தகாண்டிருக்க  

             பவண்டுதமன்பரத ஜாட்டுகள் தீர்மானித்தனாா். 

  (B).தஷர்ஷாவின் நாணயமுரற, ஆங்கிபலயாின் நாணயமுரறக்கு அடித்தளமிட்டது. 

  (C).முகலாயருக்கும் ராணா பிரதாப்சிங்கிற்கும் இரடபய நரடதபற்ற  hல்டி காட்டி பபார்  

               மிகக்கடுரமயான இறுதிப்பபார் ஆகும். 

  (D).சீக்கியப் புனித நூலான “குரு கிரந்தசாகிப்” குரு அாா்ஜீன் பதவால் ததாகுக்கப்பட்டது. 
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வரலாறு 

அலகு - IV (ததாகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆறாம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரர உள்ள வரலாறு 

மற்றும் 

அறவியல் பண்பாடு 

பாடப்பகுதிகளின் ததாகுப்பு 
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SYLLABUS: HISTORY  

 

UNIT - IV 

 

Foundation of British rule in India – Robert Clive – Warren 

Hastings – Corn Wallis, Wellesley, Hastings, William Bentick – 

Dalhousie. 
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PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – IV (VOLUME-I)  

இந்தியாவிற்கு ஐரராப்பியர்கள் வருசக 

 

 அயல்நாட்டினர் முக்கியமாக இரண்டு வழிகளின் மூலமாக இந்தியாவினுள் நுசழய 

இயலும். 

 ஒன்று மிகப் பிரபலமான வடரமற்கு எல்சலயில் உள்ள தசர வழி மற்சறான்று 

கடல்வழி ஆகும் 

 கஜினி, ரகாாி ைாமர் கண்டு, காபூல் ஆகிய இடங்களிலிருந்து முஸ்லீம்கள் 

தசரவழியாகரவ இந்தியாவின் மீது பசடசயடுத்தார்கள். 

 பண்சடயக் காலம் முதற்சகாண்ரட இந்தியா ரமற்க்கு நாடுகளுடன் வாணிப 

உறவுசகாண்டிருந்தது. 

 கி.பி.7 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து இந்தியக் கடல் வாணிகம் இந்து மகாைமுத்திரம். 

சைங்கடல் ஆகியவற்றில் ஆதிக்கம் சைலுத்திய அராபியர்களின் சகக்கு மாறியது. 

 15 ஆம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட புவி இயற்சகக கண்டுபிடிப்புக்கள் பன்னாட்டு 

வாணிப உறசவ மிக அதிகமாக பாதித்ததுமல்லாமல் அந்நாடுகளின் வரலாறுகளில் 

பல முக்கிய விசளவுகசள உண்டாக்கியது. 

 கடல்வழியாக இந்தியாசவ அசடவதற்கான சையரல நாகாீக உலகத்தில் 

வலிசமமிக்க பின்விசளவுகசள ஏற்படுத்தியது. 
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ரபார்த்துகீைியர்கள் 

 ஐரராப்பிய நாடுகள் அசனத்திலும் ரபார்ச்சுக்கல் இந்தியாவிற்கு புதிய கடல் 

வழிசயக் கண்டுபிடிப்பதில் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தது 

 ரபார்ச்சுகீய இளவரைர் ச ன்றி  உலகின்  அறியப்படாத பகுதிகசள ஆராயவும் 

ைாகை வாழ்க்சகசய ரமற்சகாள்ளவும் தனது நாட்டு மக்கசள ஊக்குவித்தார்  

 1487 ஆம் ஆண்டு ரபார்ச்சுக்கீைிய மாலுமியான பார்த்தரலாமிரயா டயஸ் 

சதன்னாப்பிாிகாவின் சதற்கு முசனசய அசடந்தார். 

 இரண்டாம் ஜான் அவசர ஆதாித்தார் 

 இவர் சதன் ஆப்பிாிக்காவின் சதன்ரகாடி முசனசய அசடந்தார் இது புயல்முசன 

என்று அசழக்கப்பட்டது. 

 புயல்முரன என தபயாிட்டவர் – II -ம் ஜான் 

 

வாஸ்ரகாடகாமா (1460 – 1524( 

 வாஸ்ரகாடகாமா சதன்னாப்பிாிக்காவின் சதற்கு முசனசய அசடந்து, அங்கிருந்து 

சமாைாம்பிக் பகுதிக்கு தனது பயணத்திசன சதாடர்ந்தார். 

 தனது முதற் பயணத்தில் வாஸ்ரகாடகாமா மூன்று கப்பல்களுடன் 170 நபர்கரளாடு 

வந்தார்.  

 தனது பயணத்சத மலிண்டா (Malindi) என்று துசறமுகத்திலிருந்து புறப்பட்டார். 

(1497 – ஜீசல) 

 இந்தியா மாலுமி ஒருவாின் உதவிரயாடு 1498 ரம 27 ஆம் நாள் கள்ளிக்ரகாட்சடசய 

அசடந்தார். இவசர ைாமாின் என்ற மன்னர் வரரவற்றார்.  

 1948 ஆகஸ்ட் 29 ஆம் நாள் தன்னுடன் வந்தவர்களின் உயிரராடிருந்த ஐம்பத்சதந்து 

மாலுமிகளுடன் மூன்றில் இரண்டு கப்பல்களில் இந்தியச் ைரக்குகளுடன் ஊர் 

திரும்பினார். 

 வாஸ்ரகாடகாமா 1502 அக்ரடாபர் 29 ஆம் நாள் இருபது கப்பல்களுடன் 

இரண்டாவது முசறயாக இந்தியா வந்தார்.  

 அப்ரபாது கண்ணனூாில் ஒரு வர்த்தக சமயத்சத நிறுவினார் பின்னர் 

கள்ளிக்ரகாட்சட சகாச்ைின் பகுதிகளிலும் வர்த்தக சமயத்சத நிறுவினார். 

 சகாச்ைின் ரபார்ச்சுக்கீைிய கிழக்கிந்திய கம்சபனியின் முதல் தசலநகரமாயிற்று. 

 மூன்றாவது முசறயாக வாஸ்ரகாடகாமா 1524 இல் இந்தியா வந்த சபாழுது 

ரநாய்வாய்ப்பட்டு டிைம்பர் 1524 ல் சகாச்ைியில் காலமானார். 

 

  



40 
 

www.tcaexamguide.com (9566535080;   9786269980;   76399 67359;     93602 68118 )  

 

 

 

 

வரலாறு 

அலகு - IV (ததாகுதி - 2) 
 

 
 

COMPETITIVE EXAM 
FOR 

PG-TRB 2020 – 21  



41 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – IV (VOLUME-II) 

ஐரராப்பியர் இந்தியா வருசக 

 ரபார்ச்சுக்கீைியர்   – 1498 

 டச்சுக்காரர்கள்   – 1602 

 ஆங்கிரலயர்கள்   - 1600  

 ரடனியர்கள்   – 1616 

 பிசரஞ்சுக்காரர்கள்  – 1664 

 

ஆங்கிரலயர் ஆதிக்கம் இந்தியாவில் ஏற்படுதல் –  

o கர்நாடகப்ரபார்கள் - 3 

 I St  – 1746 – 48 எய்லா ஷரபல் 

 II nd – 1749 – 54 – பாண்டிச்ரைாி (1755) 

 III rd – 1757 – 63 பாாிஸ் 

o பிளாைிப்ரபார் – 1757 – ஜீன் 23 

o பக்ைார் ரபார் – 1764 அக்ரடாபர் 

o சமசூர்  ரபார்கள் – 4 

 I St – 1767 – 69 - மதராஸ் 

 II nd – 1780 – 84 மங்களூர் 

 III rd – 1790 – 92 – ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம்  

 IV th – 1799 திப்பு இறப்பு 
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o மராட்டியப் ரபார்கள் – 3 

 I St – 1775 – 1782 - ைால்சப 

 II nd – 1803 - 05 

 III rd – 1817 – 18  

 ைீக்கிய ரபார்கள் – I St – 1845 – 46 – லாகூர் 

 வங்காள ஆளுநர்கள்  (1756-1772) 

 Drake (1756-58);  

 Robert Clive (1758-60);  

 Vansittart (1760-65);  

 Robert Clive (1765-67);  

 Verlst (1767-69);  

 Cartier (1769-72);  

 Warren Hastings (1772-73) 

 

வில்லியம் ரகாட்சடயின் தசலசம ஆளுநர்கள் (1773 – 1857). 

வாரன் பஷஸ்டிங்ஸ் (1773-85)  ைர் ஜான் சமக்பர்ைன் (1785-86) 

காரன்வாலிஸ் (1786-93)  ைர் ஜான்ரஷார் (1793-98)சவல்சலஸ்லி பிரபு 

(1798-1805)    ைர் ஜார்ஜ் பார்ரலா (1805-07) 

மிண்ரடா பிரபு (1807-13)  ர ஸ்டிங்ஸ் பிரபு (1813-1823) 

ஆமர் ஸ்ட் பிரபு (1823-28)  வில்லியம் சபண்டிங் (1828-35) 

ஆக்லந்து பிரபு (1836-42)  எல்லன்பரரா பிரபு (1842-44) 

 ார்டிஞ்ச் பிரபு (1844-48)  டல் ளைி பிரபு (1848-56) 

 

ஐரராப்பியர் இந்திய வருசக – ரபார்த்துக்கீைியர் 

o இந்தியாவிற்கு கடல்வழி கண்டுபிடித்த முதல் ஐரராப்பிய நாட்டவர் 

o புதிய கடல்வழி கண்டுபிடிப்பின் முன்ரனாடி நாடு 

o கி.பி.1453-இல் கான்ஸ்டாண்டி ரநாபிசள சகப்பற்றியவர்கள் – துருக்கியர்கள் 

o இந்தியாவின் சைல்வ வளம் பற்றி ஐரராப்பியர்கள் அறிய சபரும் பங்காற்றிய சவனிஸ் 

நகர வர்த்தகர் – மார்க்ரகாரபாரலா 

o இந்தியாவிற்கு கடல்வழி கண்டுபிடித்த ரபார்ச்சுக்கீைிய மாலுமி – வாஸ்ரகாடகாமா 
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o வாஸ்ரகாடாகாமா இந்தியாவுக்கு கடல்வழி கண்டு பிடித்த ஆண்டு – 1498 May 17 

(ைாந்ரதா மாியா என்ற கப்பலில் வந்தார்) 

o வாஸ்ரகாடகாமா இந்தியா வந்து இறங்கிய இடம் – கள்ளிக்ரகாட்சட (அ) 

ரகாழிக்கூடு 

o வாஸ்ரகாடகாமாரவ வரரவற்ற கள்ளிக்ரகாட்சட மன்னர் – ைாமாின் 

o வாஸ்ரகாடகாமா இந்தியா வந்தது – 2 முசற ( 1st - 1498; 2st - 1502 – கண்ணனூாில் 

வணிக தலம் அசமத்தார்) 

o கி.பி. 1500-இல் கள்ளிக்ரகாட்சடயில் வணிக தலம் அசமத்தவர் – சபட்ரரா 

ஆல்வாிஸ் ரகப்ரல் 
 

பிரான்ைிஸ்ரகா டி அல்சமய்டா (1505-1509) 

o இந்தியாவுக்கான முதல் ரபார்ச்சுக்கீைிய ஆளுநர் 

o இவர் பின்பற்றிய சகாள்சக – நீலக்கடல் சகாள்சக (இந்தியப் சபருங்கடலில் 

ஆதிக்கம் சபற) 

o அரரபிய வணிகர்கசள அடக்கினான் 

o ைாமாின் மன்னாின் கடற்பசட, எகிப்து சுல்தானின் கடற்பசடசய ரதாற்கடித்தான் 

o சகாச்ைி, கண்ணனூர், அன்ஜதிவா ஆகிய இடங்களில் ரகாட்சடகசள கட்டினான் 

o இந்தியாவில் ரபார்ச்சுக்கீைியாின் வளர்ச்ைிக்கு வழி வகுத்தார் 

 

அல்ரபான்ரைா டி அல்புகர்க் (1509-1515) 

o இந்தியாவில் ரபார்ச்சுக்கீைியாின் சைல்வாக்கு வளர உண்சமயான் அடித்தளமிட்டார் 

o கி.பி.1510-இல் பீஜப்பூர் சுல்தானிடமிருந்து ரகாசவசவ சகப்பற்றி 

ரபார்ச்சுக்கீைியர்களின் தசலநகராக்கினார் 

o கி.பி.1511-இல் மலாக்காசவ மூர்களிடமிருந்து சகப்பற்றினார் 

o கி.பி.1512-இல் ரகாவா அருகில் இருந்த சபனஸ்ட்ாீம் என்ற ரகாட்சடசய 

சகப்பற்றினார். 

o கி.பி.1513-இல் ஏடசன தாக்கி சகப்பற்றுதல் 
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UNIT IV 

QUESTIONS 
1. ……………………………………………………… இந்தியாவில் ஆங்கிபலயாின் ஆதிக்கம் உண்ரமயில் 

நிறுவப்படக் காரணமான பபாராகும். 

 (A).பிளாசிப்பபார் (B).முதலாம் கர்நாடகப்பபார்      (C).பக்சார் பபார்     (D).வந்தவாசிப் பபார் 

 

2. ……………………………………………………. உடன்படிக்ரகயினால் இரண்டாம் ஷாஆலம் 

வங்காளம், பீகார் மற்றும் ஒாிஸாவின் திவானி உாிரமரய ஆங்கிபலயருக்கு வழங்க பநாிட்டது. 

  (A).அலகாபாத் (B).மதராஸ்   (C).பூனா  (D).புதுச்பசாி 

3. ……………………………………………….. சட்டம் இந்தியாவில் ஆங்கிபலய வணிகக்குழு ஆட்சிரய 

முரறப்படுத்தியது. 

  (A).ஒழுங்கு முரறச்சட்டம் (1773)   (B).பிட் இந்தியச் சட்டம் (1784) 

  (C).பட்டயச் சட்டம் (1813)    (D).பட்டயச்சட்டம் (1833) 

 

4. …………………………………………………….ஜமீன்தார்கபளாடு காரன்வாலிஸ் நிரலயான 

நிரலவாித் திட்டத்ரத  

  பமற்தகாண்டார். 

  (A).ரமசூர்  (B).பம்பாய்  (C).வங்காளம்  (D).தசன்ரன 

5. தக்காா்கரள அடங்கிய ஆங்கிபலய அதிகாாி ………………………………………………  

  (A).வில்லியம் ஆதம்    (B).வில்லியம் ஸ்லீபமன்  

  (C).பஜம்ஸ் hலந்து    (D).ஜான்நிக்கல்சன் 
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வரலாறு 

அலகு - V (ததாகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆறாம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரர உள்ள வரலாறு 

மற்றும் 

அறவியல் பண்பாடு 

பாடப்பகுதிகளின் ததாகுப்பு 
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – V (VOLUME-I) 

1857 – ஆம் ஆண்டின் சபருங்கலகம் 

 1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சியின் பபாது இந்தியாவின் கவர்னர் தஜனரல் காணிங்பிரபு, 

இங்கிலாந்து பிரதமர்  - பால்தமஸ்படான் பிரபு 

 1857 ஆம் ஆண்டில் ஆங்கிரலய ஆட்ைிக்கு சபரும் ைவால் ஏற்பட்டது. 

 சதாடக்கத்தில் வங்காள மாகாணத்தில் ைிப்பாய் கலகமாக உருசவடுத்த இந்த கலகம் 

பின்னர் குறிப்பாக விவைாயிகள் உள்ளிட்ட சபரும் எண்ணிக்சகயிலான மக்கள் 

பங்ரகற்றசத அடுத்து நாட்டின் இதர பகுதிகளுக்கு பரவியது. 

 1857 – 58 ஆம் ஆண்டுகளில் நடந்த நிகழ்வுகள் கீழ்க்கண்ட காரணங்களால் 

முக்கியத்துவம் சபற்றன. 

 இராணுவ வீரர்களுடன் ஆயுதம் ஏந்திய பசடகளும் இசணந்து நடந்த முதல் 

மாசபரும் புரட்ைி இதுரவயாகும். 

 இரு தரப்புகளிலும் தூண்டப்பட்டதால் முன்சனப்சபாழுதும் இல்லாத அளவுக்கு 

கிளர்ச்ைியில் வன்முசற சவடித்தது. 

 கிழக்கிந்திய கம்சபனியின் பணியிசன புரட்ைி முடிவுக்குக் சகாண்டுவந்ததுடன் 

இந்திய துசணக் கண்டத்சத நிர்வகிக்கும் சபாறுப்சப பிாிட்டிஷ் அரசு சகயில் 

எடுத்தது. 

காரணங்கள்  

1. ஆங்கிரலய இந்தியாவின் இசணப்புக் சகாள்சக 

 1840 மற்றும் 1850 களில் இரண்டு முக்கியக் சகாள்சககளின் மூலம் அதிக 

நிலப்பகுதிகள் இசணத்துக் சகாள்ளப்பட்டன. 
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ரமலதிகாரக் சகாள்சக 

 ஆங்கிரலயர் தங்கசள வானளாவிய அதிகாரங்கள் சகாண்ட உயர் அதிகார 

அசமப்பாக கருதினார்கள். 

 உள்நாட்டு ஆட்ைியாளர்கள் ஊழல்வாதிகள் மற்றும் திறனற்றவர்கள் என்ற 

அடிப்பசடயில் புதிய நிலப்பகுதிகள் இசணக்கப்பட்டன. 

 

வாாிசு இழப்புக் சகாள்சக 

 அரசுக் கட்டிலில் அாியசண ஏற தமக்கு ஆண்வாாிசைப் சபற்சறடுக்க உள்நாட்டு 

ஆட்ைியாளர்கள் தவறினால் அந்த ஆட்ைியாளர் இறப்புக்குப்பின் அந்தப் பகுதி 

ஆங்கிரலயர்களின் ஆட்ைியின் கீழ் சகாண்டு வரப்படும். (டல்தஹசிபிரபுவின் 

அறிக்ரக) 

 தாரா, ைம்பல்பூர், பஞ்ைாபின் ைில பகுதிகள் ஜான்ைி மற்றும் நாக்பூர் ஆகியன இந்த 

வாாிசு இழப்புக் சகாள்சகயின் அடிப்பசடயில் ஆங்கிரலய ஆட்ைியின் கீழ் 

சகாண்டுவரப்பட்டன. 

2. இந்திய கலாச்ைார உணர்வுகள் பற்றிய தீவிரத் தன்சம இல்லாதது 

 ஆங்கிரலயர்களின் உள்ளார்ந்த உணர்வுகள் குறித்து மக்களுக்கு எப்ரபாதும் ைந்ரதகம் 

இருந்து வந்தது. 

 1806 ஆம் ஆண்டில் ரவலூாில் ைிப்பாய்கள் ைமயக் குறியீடுகசள சநற்றியில் 

அணிவதற்கும், தாடி சவத்துக்சகாள்வதற்கும் தசட விதிக்கப்பட்ட ரதாடு 

தசலப்பாசககளுக்கு பதிலான வட்ட வடிவிலான சதாப்பிகசள அணியுமாறும் 

பணிக்கப்பட்டனர். 

 அதசன எதிர்த்து அவர்கள் கிளர்ச்ைி சைய்தனர். இத்தசகய ஆசடக்கட்டுப்பாடுகள் 

ைிப்பாய்கசள கிறித்துவ மதத்துக்கு மாறச் சைய்வதற்கான ஒரு முயற்ைியாக அவர்கள் 

அஞ்ைினார்கள் 

 அரத ரபான்று 1824 ஆம் ஆண்டு கல்கத்தா அருரக பாரக்பூாில் ைிப்பாய்கள் 

கடல்வழியாக பர்மா சைல்ல மறுத்தனர். கடல் கடந்து சைன்றால் தங்களது ைாதிசய 

கிழக்கு ரநாிடும் என்று அவர்கள் நம்பினார்கள். 

 ஊதியம் மற்றும் பதவி உயர்வில் பாரபட்ைம் காட்டப்படுவது குறித்தும் ைிப்பாய்கள் 

கவசல அசடந்தனர். ஐரராப்பிய ைிப்பாய்களுடன் ஒப்பிடுசகயில் இந்திய 

ைிப்பாய்களுக்கு மிகக் குசறந்த அளவில் ஊதியம் வழங்கப்பட்டது. 

 அவர்கள் தரக்குசறவாக நடத்தப்ட்டரதாடு மூத்த பசடயினரால் இனக் 

குறியிடப்பட்டு அவமதிக்கப்பட்டார்கள். 
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கலகம்  

 புதிய என்ஃபீல்டு துப்பாக்கிக்கு வழங்கப்பட்ட ரதாட்டாக்கள் பற்றிய வதந்திகள் 

புரட்ைிக்கு வித்திட்டது. 

 பசு மற்றும் பன்றிக்சகாழுப்பில் இருந்து தயாாிக்கப்பட்ட பசை (கிாீஸ்) இத்தசகய 

புதிய குண்டு சபாதியுசறயில் (காட்ாிட்ஜ்களில்) பயன்பட்டதாக ைிப்பாய்கள் சபாிதும் 

ைந்ரதகம் சகாண்டனர்.  

 அவற்சற நிரப்பும் முன் அசத வாயால் கடிக்க ரவண்டி இருந்தது (இந்துக்களில் 

சபரும்பான்சமயானவர்களுக்கு பசு புனிதம் வாய்ந்ததாகவும், முஸ்லீம்களுக்கு பன்றி 

இசறச்ைி தசடசைய்யப்பட்ட உணவாகவும் இருந்தது.) 

 மார்ச் 29 ஆம் ரததி மங்கள் பாண்ரட என்ற சபயர் சகாண்ட ைிப்பாய் தனது 

ஐரராப்பிய அதிகாாிசயத் தாக்கினார். 

 சகது சைய்ய உத்தரவிட்டும் அவரது ைக ைிப்பாய்கள் மங்கள் பாண்ரடசவ சகது 

சைய்ய மறுத்துவிட்டனர். 

 மங்கள் பாண்ரடயும் ரவறு ைிலரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு 

தூக்கிலிடப்பட்டனர். இதனால் ஆத்திரம் அதிகாித்து அதசனயடுத்து வந்த நாட்களில் 

கீழ்ப்படிய மறுத்தல் ரபான்ற பல நிகழ்வுகள் அதிகாித்தன. 

 கலவரம், சபாருட்கசள தீயிட்டுக் சகாளுத்துவது ஆகியன அம்பாலா, லக்ரனா, மீரட் 

ஆகிய ராணுவக் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் நிகழ்ந்ததாக தகவல்கள் சவளியாயின. 

இந்துஸ்தானத்தின் மாமன்னராக பகதூர்ஷா 

 1857 ரம மாதம் 11 இல் மீரட்டில் இருந்து தில்லி சைங்ரகாட்சட ரநாக்கி, ஒரு குழுவாக 

ைிப்பாய்கள் அணிவகுத்துச் சைன்றனர். 

 ைிப்பாய்கள் ரபான்று அரத அளவு ஆர்வமிக்க கூட்டமும் “முகலாய மாமன்னர்” 

இரண்டாம் பகதூர்ஷா தங்கள் தசலவராக ரவண்டும் என்று ரகாருவதற்காக அங்கு 

குழுமியது. 

 சபரும் தயக்கங்களுக்குப் பிறகு இரண்டாம் பகதூர்ஷா இந்துஸ்தானத்தின் (ஷாஷின்  

ஷா – இ –  ிந்துஸ்தான்) மாமன்னராக பதவிரயற்றார். 

 அதசன அடுத்து விசரவாக வடரமற்கு மாகாணம் மற்றும் அரயாத்திப் பகுதிகசளக் 

கிளர்ச்ைியாளர்கள் சகப்பற்றினார்கள். 

 தில்லி வீழ்ச்ைி அசடந்தது பற்றிய சைய்தி கங்சக நதிப்பள்ளத் தாக்சக எட்டியவுடன், 

ஜீன் மாதத் சதாடக்கம் வசர ஒவ்சவாரு இராணுவக் குடியிருப்பு பகுதியிலும் 

கிளர்ச்ைிகள் நடந்தன. 

 வட இந்தியாவில் குறிப்பாக பஞ்ைாப் மற்றும் வங்காளத்சதத் தவிர ஆங்கிரலய ஆட்ைி 

காணாமல் ரபானது. 
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 

    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – V (VOLUME-II) 

19 ஆம் நூற்றாண்டின் ைமூக, ைமய ைீர்திருத்த இயக்கங்கள் 

 ஆத்மிய ைபா – 1815 – கல்கத்தா – ராஜாராம் ரமாகன்ராய் 

 பிரம்ம ைமாஜம் – 1828 – கல்கத்தா  – ராஜாராம் ரமாகன்ராய் 

 தர்ம ைபா – 1829 – கல்கத்தா   – ராதா கண்ட ரதவ் 

 தத்துவரபாதினி ைபா 1839 – கல்கத்தா  – திரபந்திரநாத் தாகூர் 

 இந்திய பிரம்ம ைமாஜம் – 1866 – கல்கத்தா  – ரகைவ் ைந்திரசைன் 

 பிரார்த்தசன ைமாஜம் – 1867 – பம்பாய்  – ஆத்மாராம் பாண்டுரங் 

 ஆாிய ைமாஜம் – 1875 – பம்பாய்   – சுவாமி தயானந்த ைரஸ்வதி 

 பிரம்ம ஞான ைமாஜம் (அ) திரயாரைாபிகல் சைாசஸட்டி – 1875 – நியூயார்க் – 

பிளாவாட்ஸ்கி கர்னல் ஆல்காட். 

 தக்காண கல்வி ைங்கம் – 1884 – பூனா  – G.G.அகார்கர் 

 ரதவ ைமாஜம் – 1887 – லாகூர்   – ைிவநாராயண் அக்னிர ாத்ாி. 

 இராமகிருஷ்ணா இயக்கம் – 1897 – ரபளுர்  – சுவாமி விரவகானந்தர் 

 இந்திய பணியாளர் ைங்கம் – 1905 – பம்பாய்  – ரகாபால கிருஷ்ண ரகாகரல 

 பூனா ரைவா ைதன் – 1909 – பூனா   – ரமாபாய் G.K. ரதவதார் 

 ரைவா ைமிதி – 1914 – அலகாபாத்   – H.N. குஸ்ரு 

 இந்திய சபண்கள் ைங்கம் – 1923   – சைன்சன   

 நிரங்காாி இயக்கம் – 1840 – பஞ்ைாப்  – தயாள் தாஸ். 

 நாம்தாாி இயக்கம் – 1857 – பஞ்ைாப்  – ராம்ைிங் 

 

முஸ்லீம் சீர்திருத்த இயக்கங்கள் (Muslims – Reforms) 

 அகமதியா இயக்கம் – 19th Century – பஞ்ைாப் – மிர்ைா குலாம் அகமது. (அ) (Quadi ani 

Movement) 

 முகமதிய கல்வி கழகம் – 1886 – அலிகார் – ைர் சையது அகமது கான். 

 அலிகார் இயக்கம் – 1875 – அலிகார் – ைர் சையது அகமது கான்.  
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இந்திய விடுதசலப் ரபாராட்டம் – 1885 – 1947 

 மிதவாத காலம் (1885 – 1906) 

 தீவிரவாத காலம் (1907 – 1916) 

 காந்தி ைகாப்தம் (1917 – 1947) 

 

அரைியலசமப்பு வளர்ச்ைி – 1858 – 1947 
 

I. 1773 – 1857 வசர Constitutional Development. 

 ஒழுங்குமுசற ைட்டம் 1773 

 பீட் இந்திய ைட்டம் 1784 

 பட்டயச் ைட்டங்கள் – 1793, 1813, 1833, 1853 

 

II. 1858 – 1947 வசர Constitutional Development. 

 இந்திய அரசு ைட்டம் 1858 

 கவுன்ைில் ைட்டங்கள் – 1861, 1872, 1893 

 மிண்ரடா – மார்லி ைீர்திருத்த ைட்டம் 1909 

 மாண்ரடகு சைமஸ்ரபார்டு ைட்டம் – 1919 

 இந்திய அரசு ைட்டம் – 1935. 

 

தபருங்கலகம் 1867 

கவர்னர் சஜனரல் – கானிங் பிரபு (1856 – 62) 

காரணங்கள் 

1.அரைியல் காரணங்கள் 

 கலகத்துக்கு அடித்தளமிட்டவர் – டல்ச ௌைி 

 டல்ச ௌைியின் வாாிசு இழப்புக் சகாள்சக தீவிர நாடிசணப்பு சகாள்சக (Policy of 

Annexation) 

 இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நானாைாகிப், லட்சுமிபாய், பகதூர்ஷா II,  ரபகம் 

 ஸ்ரத் மகால். 

 பகதூர்ஷாவுக்கு பதில் ஆங்கிரலயர்களால் அவரது வாாிைாக நியமிக்கப்பட்டவர் – 

பக்ருதீன் 

 “பிாிட்டிஸ் இந்தியாவின் ரபர்ரைராக 12 ஆண்டுகள் நான் இருந்திருந்தால் இந்திய 

சுரதை அரைர்கள் இல்லாமல் ரபாயிருப்பார்கள், ரநபாளம் நம்முசடயதாக 

இருந்திருக்கும்” – ரநப்பியர். 
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2.சபாருளாதார காரணங்கள் 

 ஆங்கிரலயாின் சதாழில் சகாள்சகயால் இந்தியாின் கிராம குடிசைத் சதாழில்கள் 

அழிந்தன. 

 ரவசலயின்சம, வாிச்சுசம ஆகியவற்றால் மக்கள் பாதிப்பு. 

 

3. நிர்வாகக் காரணங்கள் 

 நம்பிக்சகயற்ற நிர்வாகம். 

 திறசமக்கு இடமில்சல 

 நீதியற்ற நீதி நிர்வாகம். 

 நிர்வாகத்தில் இந்தியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உயர் பதவி – ைாதர் அமீன் 

 இராணுவத்தில் – சுரபதார்.  
 

ைமூக காரணங்கள் 

 ைமுதாய தனிசம 

 நிறரவற்றுசம 

 ைமூக ைீர்திருத்த ைட்டங்கள் 

o ைதி ஒழிப்பு (1829) 

o ைாதி ஏழாநிசல நீக்க ைட்டம் (1850) – இது தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு சைாத்துாிசம 

வழங்கியது. 

o விதசவ மறுமண ைட்டம் (1856) 

o ரமற்கத்திய நாகாிகத்சத இந்தியாவில் புகுத்தியது. 

ைமய காரணங்கள் 

 1813 ஆம் ஆண்டு பட்டயச் ைட்டம் கிருஸ்துவ மதரபாதகர்கள் இந்தியாவில் 

தங்குதசடயின்றி தங்கள் பணிசய சைய்ய அனுமதித்தது. 

 மத ஏழாநிசல ைட்டம் (Religious Disabilities Act) 1856 இந்துக்கள் கிருஸ்துவ 

ைமயத்துக்கு மாறுவசத ஊக்குவித்தது. 

இராணுவக் காரணங்கள் 

 பசடவீரர்கள் விகிதாச்ைாரம் (5:1)  

 முதல் ஆப்கானியப் ரபார் (1839 – 42), கிாீமிய ரபார் (1854 – 56) ஆங்கிரலயருக்கு 

ஏற்பட்ட ரதால்வி 

 இந்திய ைிப்பாய்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உயர்ந்த பதவி  - சுரபதார்.  

 சடல்லி, கான்பூர், அலகாபாத் ரபான்ற பகுதிகள் இந்திய ைிப்பாய்களின் 

கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. 

 சபாதுப்பணி பசட ரைர்ப்பு ைட்டம் (The General services and Enlistment Act) 1856 

– கானிங்பிரபு – இது இந்தியர்கள் கடல் கடந்து ரபாாிட ரவண்டும் என்றது இந்திய 

ைிப்பாய்கள் எதிர்ப்பு. 
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UNIT V 

QUESTIONS 
1. “தீன் காதியா” முரற குறிப்பிடுவது …………………………….. 

(A). சம்பரான் விவசாயிகள் தங்களின் நிலத்தின் இருபதில் மூன்று பங்கு பகுதியில் பயிாிட பவண்டும் என 

கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர். 

(B). சம்பரான் விவசாயிகள் தங்களின் நிலத்தின் மூன்று பங்கும் அவுாி பயிாிட கட்டாயப்     

படுத்தப்பட்டனர். 

(C). சம்பரான் விவசாயிகள் தங்களின் நிலத்தின் மூன்றில் ஒவ்தவாரு கத்தாவும் பயிாிட கட்டாயப்  

   படுத்தப்பட்டனர். 

(D). சம்பரான் விவசாயிகள் தங்களின் நிலத்தில் மூன்று பயிர்கள் பயிாிட கட்டாயப் படுத்தப்பட்டனர். 

2. 1917 இல் சம்பரான் பகுதியில் எவ்வரக பயிரர பயிாிட ஆங்கிபலயர்கள் கட்டாயப்படுத்தினர்? 

(A). அபின்  (B). நறுமணப் தபாருட்கள்  (C). அவுாி (D). சணல் 

3. கீழ்க்கண்டரவகரள சாியான காலவாிரசப்படுத்துக. 

(A). சம்பரான் சத்தியாகிரகம்   (B). பகதா சத்தியாகிரகம் 

(C). தரௌலட் சத்தியாகிரகம்   (D). பர்பதாலி சத்தியாகிரகம் 

(A). 1 2 4 3   (B). 1 4 2 3   (C). 1 2 3 4   (D). 1 3 4 2 

4. ஜாலியன் வாலாபாக் படுதகாரலரய நடத்தியவர் யார்? 

(A). கர்னல் ஜில்தலஸ்பி   (B). நிபகல் பகாலட் 

(C). தரஜினால்டு டயர்   (D). கிச்லு 

5. ஒத்துரழயாரம இயக்கம் ததாடங்கப்பட்ட ஆண்டு 

(A). 1919  (B). 1920  (C). 1927  (D). 1928 
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வரலாறு 

அலகு - VI (ததாகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆறாம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரர உள்ள வரலாறு 

மற்றும் 

அறவியல் பண்பாடு 

பாடப்பகுதிகளின் ததாகுப்பு 
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UNIT - VI 

 

Integration of Indian States – Republican Constitution of 

India, Gandhian and Nehru Eras – India’s role in world affairs 
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PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – VI (VOLUME-I)  

HISTORY (UNIT- VI) Integration of Indian States 

 காலனித்துவ ஆட்சியிலிருந்து கிரடத்த விடுதரலக்கு ஒரு விரல தகாடுக்க 

பவண்டியிருந்தது. இந்தியப் பிாிவிரன வங்காளம் மற்றும் பஞ்சாபின் மாகாணங்கரள 

இரண்டாகப் பிாித்தது. 

 பிாிவிரனயின்பபாது திட்டமிடப்படவில்ரல என்றாலும் இந்துக்கள் கிழக்கு 

வங்காளத்திருந்து பமற்கு வங்காளத்திற்கும் இஸ்லாமியர்கள் பீகார் மற்றும் பமற்கு 

வங்காளத்திலிருந்து கிழக்கு வங்காளத்திற்கும் இடம் தபயர ஆரம்பித்தனர். 

 இபத பபால், பமற்கு பஞ்சாபில் இருந்த இந்துக்கள் மற்றும் சீக்கியர்கள் கிழக்கு 

பஞ்சாபிற்கும் கிழக்கு பஞ்சாபில் இருந்த முஸ்லீம்கள் பமற்கு பஞ்சாபிற்கும் 

குடிதபயர்ந்தனர். 

 இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இரடயிலான எல்ரலப் பகுதியில் அரமந்த 

கிராமங்கள் அவற்றில் வாழ்ந்த தபரும்பான்ரம மதத்தினரரப் தபாருத்துப் 

பிாிக்கப்பட்டன. 

 முஸ்லீம்கள் தபரும்பான்ரமயாக இருந்த கிராமங்கள் பாகிஸ்தானுக்கு எனப் 

பிாிக்கப்பட்டன. இந்துக்கள் தபரும்பான்ரமயாக இருந்த கிராமங்கள் இந்தியாபவாடு 

இரணக்கப்பட்டன. 

 பஞ்சாபில் தனிமத அரடயாளம் தகாண்டிருந்த சீக்கியர் ததாடர்பானது 

பாகிஸ்தானின் பகுதியாக அரமயவுள்ள கிராமங்களில் சீக்கிய மக்கள் வசித்த 

பபாதிலும் அகாலிதளம் இந்தியாபவாடு இரணந்திருக்க விரும்புவதாக அறிவித்தது. 

 இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் அளிப்பதற்கு பிாிட்டன் எடுத்த விரரவான 

நடவடிக்ரககளின்பபாது இந்தியப் பிாிவிரன சிக்கலான சூழ்நிரலரய 

ஏற்படுத்தியது. 
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 இங்கிலாந்து பிரதமர் கிளமண்ட் அட்லி 1947 பிப்ரவாி  20ல் லண்டனில் தவளியிட்ட 

அறிவிப்பில் பிாிட்டிஷ் அரசாங்கம் 1948 ஜூன் 30 க்குள் இந்தியாவிற்குச் சுதந்திரம் 

அளித்து விட்டு இந்தியாரவ விட்டு தவளிபயறும் என்று ததாிவித்தார். 

 1947 மார்ச் 22 ல் பவவல் பிரபுவுக்குப் பதிலாக அரச பிரதிநிதியாக பதவிக்கு வந்த 

தமளண்ட் பபட்டன் பிரபுவின் நடவடிக்ரககள் இந்தியாவுக்கு அதிகாரம் 

மாற்றப்படுவரதத் துாிதப்படுத்தின. 

 இந்த நிரலயில் முஸ்லீம் லீக் கட்சியின் தரலரம தபரும்பகுதி முஸ்லீம் சமூகத்தின் 

ஆதரரவத் தன் கீழ் திரட்டியதன் மூலம், காங்கிரஸ் கட்சி அரனத்து இந்தியர்கரளயும் 

தான் பிரதிநிதித்துப்படுத்துவதாக  பகாாியரதத் தகர்க்க முயன்றது. 

 1947 ஜீன் 3-ல் தமௌண்ட பபட்டன் பிரபு, அட்லி அறிவித்த தினத்திற்கு முன்னதாகபவ 

1947 ஆகஸ்ட் 15 அன்று இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார். 

 வகுப்பு வாதப் பிரச்சரன, இரு நாடு பகாாிக்ரக ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் 

பிாிட்டிஷ் இந்தியாவின் அதிகாரத்ரத இந்தியா – பாகிஸ்தான் என இரண்டு 

தடாமினியன் அரசாங்கங்களிடம் பகிர்ந்து ஒப்பரடப்பபத மவுண்ட்பபட்டன் 

திட்டமாகும். 

 முன்தமாழியப்பட்டபடி வங்காளம் மற்றம் பஞ்சாரப பிாிவிரன தசய்து பாகிஸ்தாரன 

உருவாக்கும் இந்தப் பிாிவிரனரய இறுதியாக காங்கிரஸ் சமரசத்துடன் ஏற்றுக் 

தகாண்டது. 

 1947-ஜூன்-14 இல் மீரட்டில் நரடதபற்ற காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் இந்தியப் 

பிாிவிரனயுடன் கூடிய சுதந்திரத்திற்கான தமளண்ட் பபட்டன் திட்டம் ஏற்றுக் 

தகாள்ளப்பட்டது. 

 ஜவகர்லால் பநரு 1947 ஆகஸ்ட் 14-15 -க்கு இரடப்பட நாளன்று நள்ளிரவில் 

அரசரமப்பு நிர்ணய சரப உறுப்பினர்களிடம் உரரயாற்றினார். 

 காலானியக் கூட்டாளிகள் உருவாக்கிய வகுப்பு வாதமும் பிாிவிரனயும் புதிதாகப் 

பிறந்த குழந்ரதயின் இந்திய பதசத்ரதப் தபாிதும் பாதித்தது. 1948 ஜனவாி 30ல் 

நிகழ்ந்த மகாத்மா காந்தியடிகளின் படுதகாரல இதன் ததாடக்கமாகும். 

பிாிவிரனயின் விரளவுகள்:- 

 முஸ்லீம் லீக், இந்து – முஸ்லீம் அடிப்பரடயில் இந்தியாரவப் பிாிவிரன 

தசய்வதற்கான பகாாிக்ரகரய லாகூர் மாநாடு (மார்ச் – 1940) முதபல ததாடர்ந்து 

வலியுறுத்தி வந்தது. 
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 அந்தக் பகாாிக்ரகக்கான வடிவமும் தசயலாக்கமும் 1947 ஜுன் 3ல் தவளியிடப்பட்ட 

தமளண்ட் பபட்டன் திட்டத்தில் இடம் தபற்றது. 

 தமளண்ட் பபட்டன் அதிகார மாற்றத்திற்கான நாரள ஆகஸ்ட 15, 1947 என்று 

அறிவித்ததால் தமௌண்ட் பபட்டன் திட்ட தவளியீடு – இந்திய விடுதரல 

ஆகியவற்றுக்கான கால இரடதவளி தவறும் 72 நாட்கள் மட்டுபம. 

 இந்திய வரரபடத்ரதப் பிாிவிரனக்பகற்றவாறு மாற்றி வரரவதற்கு 

லண்டனிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட வழக்கறிஞரான சர்.சிாில் ராட்க்ளிஃப் அவர் 

உருவாக்கிய வரரபடத்தின் அடிப்பரடயில் எல்ரலகரள வரரயறுத்துக் தகாள்ளும் 

தபாறுப்பு 1947ஆகஸ்ட் 15க்குப் பின் இந்தியா – பாகிஸ்தான் என்ற இரண்டு 

அரசரமப்பு நாடுகளிடம் ஒப்பரடக்கப்பட்டது. 

 1947 ஜூரல 8-ல் சர் சிாில் ராட்க்ளிஃப் இந்தியா வந்தரடந்தார். பஞ்சாப் – வங்காளம் 

ஆகிய இரண்டு எல்ரல ஆரணயங்களுக்கும் அவர் தரலரமப் தபாறுப்பு வகித்தார். 

 அவர் தரலரமயில் அரமக்கப்பட்ட ஆரணயத்தில் முஸ்லீம்  மற்றும் இந்து 

சமூகத்ரதச் பசர்ந்த தலா இரண்டு நீதியரசர்கள் இரணந்து பணியாற்றினர். 

 1941 ஆம் ஆண்டு மக்கள் ததாரக கணக்தகடுப்பின்படி அரடயாளம் கண்டறிய 

எல்ரல ஆரணயத்திற்கு ஐந்து வார கால அவகாசம் மட்டுபம இருந்தது. 

 சீக்கிய சமூகத்தின் பகாாிக்ரககளின் காரணமாக பமற்கு பஞ்சாபில் இருந்த 

கிராமங்கரளச் பசர்ந்த சீக்கியர்களின் மக்கள் ததாரகரயப் தபாருட்படுத்தாமல் 

சீக்கிய குருத்துவாரா இருந்த கிராமங்கள் இந்திய எல்ரலக்குள் தகாண்டுவரப்பட 

பவண்டும் என்ற பகாாிக்ரகரய இரண்டு ஆரணயங்களும் தங்கள் அறிக்ரக மூலம் 

1947 ஆகஸ்ட் – 9ல் தவளியிட்டன. 

 ராட்க்ளிஃப் எல்ரலக் பகாட்டின் அடிப்பரடயில் எல்ரலகரள வரரயறுக்கும் 

பணிரயச் சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டபின் இந்தியா – பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் 

பமற்தகாள்ளலாம் என்று தமௌண்ட்பபட்டன் தீர்மானித்தார். 

 நிர்வாகத்ரதப் தபாறுத்த மட்டில் இந்தியா – பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்கான நில 

வரரயரறபயாடு 1947 ஆகஸ்ட் 14-15 இல் திட்டம் நரடமுரறப்படுத்தப்பட்ட 

பபாதிலும் இருநாட்டு மக்களுக்கும் அவர்கள் சுதந்திர தினத்ரதக் தகாண்டாடும் 

நாளில் புதிய வரரபட விவரம் ததாிவிக்கப்படவில்ரல. 

 ராட்க்ளிஃப் அறிவிப்பு பல முரண்பாடுகரளக் தகாண்டிருந்தது. பமற்கு பஞ்சாப் 

பாகிஸ்தாபனாடு இரணயும் என்ற தீர்மானத்ரத பஞ்சாப் மாகாணச் சட்டமன்றம் 

நிரறபவற்றியது. 
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PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – VI (VOLUME-II) 

,e;jpa murpayikg;G mwpKfk; 

 ,e;jpa murpayikg;G – Mq;fpNya Ml;rpapy; gbg;gbahf mwpKfg;gLj;jg;gl;l 

murpay; nray; jpl;lq;fspd; tsu;r;rpaile;j epiyahFk;. ,e;jpa murpay; mikg;gpid 

fw;wpl mjd; gbg;gbahd tsu;r;rp epiyfis gw;wpa mwpKfk; Njit. 

murpay; mikg;gpd; tsu;r;rp epiyfs;: 

 fp.gp. 1858:-,t;tUlk; Mq;fpNya fpof;fpe;jpa tzpff; FOtpdupd; Ml;rp KbTw;W 

,e;jpa murpd; epu;thfk; Mq;fpNya murplk; tu ngw;wJ. 

 gpupl;ldpd; murp ,e;jpa murpd; ,iwahd;ikia ngw;whu;. 

 ,e;jpa muRr; nrayupd; (Secretary of State for India) fPo; ,e;jpa 

muR tptfhuq;fs; xg;gilf;fgl;ld. 

 ,tUf;F fPo; 15 cWg;gpdu;fs; nfhz;l (midtUk; Mq;fpNyau;) Council of 

India vd;w mikg;G cUthf;fg;gl;lJ. 

 1861 Mk; Mz;bd; fTd;rpy; rl;lk;: (Indian Councils Act 1861) ,r;rl;lk; 

ftu;du; n[duypd; epu;thff; FOtpy; rpy muR rhuh cWg;gpdu;fis (non - 

officials) mDkjpj;jJ. 

,e;jpa fTd;rpy; rl;lk; 1872: 

1. gzpahsu; cWg;gpdupd; (official members) ngUk;ghd;ik Ngzg;gl;l NghjpYk; 

gzpahsu; my;yh (Non - official) cWg;gpdu;fs; ,e;jpa eyd; tpUk;Gk; 

FOf;fshy; kj;jpa epu;thff; FOtpw;Fk; khepy epu;thff; FOtpw;Fk; epakpf;fg;gl;ldu;. 

2. fTd;rpy; Mz;L epjpepiy mwpf;ifia (Annual Budget) gw;wp fye;JiuahlTk;> 

epu;thfj;jpduplk; Nfs;tpfs; Nfl;Fk; cupikiaAk; ngw;wdu;. 

,e;jpa fTd;rpy; rl;lk; 1909 my;yJ Minto Morley rPu;jpUj;jk;: 

 ,J rl;lkd;wq;fSf;F Nju;jiy mwpKfg;gLj;jpaJ. K];ypk;fSf;F vd 

jdpg;gpujpepjpj;Jtk; toq;fpaJ. 
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,e;jpa muRr; rl;lk; 1919 my;yJ Montague Chelmsford rPu;jpUj;jk;: 

1) khepyj;jpy; ,ul;il Ml;rp Kiwia Vw;gLj;jpaJ. 

2) khepyq;fspd; kPJ ftu;du; n[duypd; mjpfhuj;ij NkYk; ,Wf;fkhf;fpaJ. (xw;iw 

ikag;gLj;jg;gl;l mikg;ig Vw;gLj;jpajd; %yk; (Unitary Centralized 

Structure) 

3) ,U mit Kiwia Vw;gLj;jpaJ (bicameral legislature) Nkyit 

(Council of State)> kj;jpa rl;lkd;wk;. 

,e;jpa muRr; rl;lk; 1935: 

1) $l;lhr;rp Kiw vd;w fUj;jhf;fj;ij mwpKfk; nra;jJ. 

2) kj;jpapy; ,ul;il Ml;rpKiw (Jtf;fg;gl;l Jiwfs;> khw;wg;gl;l Jiwfs;) 

3) kj;jpapYk; kw;Wk; 6 khepyq;fspYk; ,U mit Kiwia Vw;gLj;jpaJ. 

4) kj;jpa> khepy rl;lkpaw;Wk; mjpfhug; gq;fPL eilKiwg;gLj;jg;gl;lJ. kj;jpa 

gl;bay;> khepy gl;bay;> nghJ gl;bay; vdg; gpupf;fg;gl;lJ. vQ;rpa mjpfhuk; 

ftu;du; n[duyplk; itf;fg;gl;lJ. 

,e;jpa murpayikg;gpd; cUthf;fk;: 

1) 1938-y; [t`u;yhy; NeU murpayikg;gpid vOjpl murpay; epu;za rigia 

cUthf;fpl Ntz;Lk; vd;w jpl;lj;jpid Kd; itj;jhu;. 

2) 1939-Mk; Mz;L fhq;fpu]; fhupaf; fkpl;b ,j;jpl;lj;ij Vw;Wf; nfhz;lJ. 

3) 1940-Mk; Mz;L Mf];l; mwpf;ifapd; gb - ,e;jpau;fs; mlq;fpa FO ,e;jpa 

murpay; mikg;gpid cUthf;fpl NghUf;F gpd; Vw;gLj;jg;gLk; vd mwptpj;jJ 

fpupg;gp]; JhJf;FO 1942: 

 nlhkpdpad; me;j];J toq;fg;gLk;. rk];jhd khepyq;fSf;F ,e;jpahtpy; ,Ue;J 

gpupe;J nry;Yk; cupik toq;fg;gl;lJ. 

fhgpdl; FO jpl;lk; - 1946: 

1) murpay; epu;za rigapid Vw;gLj;jpaJ. 389 cWg;gpdu;fs;. (,jpy; ,e;jpa 

muru;fspd; muir rhu;e;j 33 cWg;gpdu;fSk; mlf;fk;) 

2) 1946 [Piy khjj;jpy; murpay; epu;za rig Nju;jy; eilngw;wJ. 

3) brk;gu; 9> 1946 murpay; epu;za rigapd; Kjy; $l;lk; eilngw;wJ. 

Mountbatten jpl;lk;:- 3-[Pd;-jpl;lk; (1947) 

,e;jpah> ghfp];jhd; gpupf;fg;gLk;. ghfp];jhDf;F vd jdp murpay; epu;za rig. 

gpuptpidf;F gpd;G murpay; epu;za rigapd; cWg;gpdu; vz;zpf;if 299 Mf 

Fiwf;fg;gl;lJ. 
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,e;jpa murpayikg;G: 

1) murpay; epu;zarigapd; epue;ju jiytu; lhf;lu;. uhN[epjpugpurhj;. 

2) 09.12.1946 md;W eilngw;w epu;za rigapd; $l;lj;jpd; jw;fhypfj;jiytu; rpd;`h 

Mthu;. 

3) nkhj;j cWg;gpdu;fs; 389 

4) epu;zarigapd; Kf;fpa cWg;gpdu;fs;: [t`u;yhy; NeU. uhN[e;jpugpurhj;> 

ty;ygha; gNly;> nkhyhdh mGy; fyhk; Mrhj;> my;yhb fpU\;zrhkp ma;au;> gp.Mu;. 

mk;Ngj;fu;> Nf.vk;. Kd;\p> rNuh[pdp ehAL tp[anyl;Rkp gz;bl;> lhf;lu;. 

uhjhfpU\;zd;. 

5) murpayikg;gpd; tiuTf; FOj;jiytu; (29.08.1947) 

6) lhf;lu; mk;Ngj;fu; (murpayikg;gpd; je;ij) 

7) tiuTf;FOtpd; cWg;gpdu;fs;: Nfhghy;rhkp> my;yhb fpU\;zrhkp ma;au;> Nf.vk;. 

Kd;\p> 4) b.b. fpU\;zhkhr;rhup. 

8) ,e;jpa murpayikg;G 1935k; Mz;bd; kWgjpg;G vdyhk;. 

9) ,e;jpa murpaiyg;G Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l Mz;L 26.11.1949 

10) ,e;jpa murpayikg;G mkYf;F te;j Mz;L 26.01.1950 

11) uhN[e;jpu gpurhj; Kjy; FbauR jiytu; 

12) [k;K kw;Wk; fh\;kPu; khepyk; 26.01.1957 md;W ,e;jpa murpayikg;ig Vw;Wf; 

nfhz;lJ. tpjp 370-d; gb fh\;kPUf;F jdp me;j];J. 

13. ,e;jpa murpayikg;gpd; rpwg;G mk;rq;fs;: cyfpNyNa kpf ePskhf vOjg;gl;l 

gFjp nefpOk;> gFjp nefpoh jd;ik nfhz;lJ. 

14. miuf;$l;lhl;rp Kiw ngluy; KiwiaAk; rhuhky; A+dpad; KiwapYk; rhuhky; 

,uz;Lk; fye;j Kiw. 

15. ,U mitf;fs;> fPo; mit> Nky; mit. 

16. xw;iwf;FbAupik> ePjpj;Jiw Nkyhz;ik> murpayikg;gpd; ghJfhtydhf 

nray;gLfpwJ. 

17. Kfg;Giu: ,e;jpa murpayikg;gpd; rhtp vdg;gLfpwJ. 

18. ,e;jpa murpayikg;G cUthFk; NghJ 395 tpjpfs;> 22 ghfq;fs;> 8 ml;ltizfs; 

,Ue;jJ. 

19. jw;NghJ 445 tpjpfs; 26 ghfq;fs; 12 ml;ltizfs;. 
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UNIT VI 

QUESTIONS 
1. சுதந்திர இந்தியாவின் முன்னின்ற சவால்கள்.  

(A).தபாருளாதாரத் திட்டமிடல்    (B).கல்வி முரறரய சீரரமத்தல் 

(C).அரசரமப்ரப உருவாக்குதல்    (D) பமற்கூறிய அரனத்தும் 

 

2. 1947 ல் எங்கு நரடதபற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டில் தமௌண்ட்பபட்டன் திட்டம் ஏற்றுக் 

தகாள்ளப்பட்டது? 

(A).லாகூர்   (B).மீரட்   (C).தபல்காம்  (D).பம்பாய் 

 

3. பஞ்சாப் - வங்காளம் ஆகிய இரண்டு எல்ரல ஆரணயங்களுக்கு தரலரமப் தபாறுப்பு வகித்தவர்  

……………………………………………… ஆவார். 

(A).தமௌண்ட்பபட்டன்      (B).டூராண்ட் 

(C).ராட்க்ளிஃப்       (D).மக் மகான் 

 

4. 1950 ல் பநரு மற்றும் லியாகத் அலிகான் இரடபய ……………………………………….. ஒப்பந்தம் 

ரகதயழுத்திடப்பட்டது. 

(A).பூனா   (B).லக்பனா   (C).சிம்லா  (D).தடல்லி 

 

5. எந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் அடிப்பரட உாிரமகள் தீர்மானம் நிரறபவற்றப்பட்டது? 

(A).கராச்சி   (B).லாகூர்   (C).தபல்காம்  (D).பம்பாய் 

 

6. தபாருத்துக. 

(A).காஷ்மீர்    - i) நிஜாம் 

(B). தராபாத்   - ii) உள்துரற அரமச்சர் 

(C).சர்தார் வல்லபாய் பபடல் - iii) சட்டப்பிாிவு - 370 

(A).i,ii, iii   (B).ii, iii, i   (C).iii, i, ii  (D).ii, i, iii  

7. பாண்டுங் மாநாடு நரடதபற்ற ஆண்டு …………………………………. 

(A).1952   (B).1953   (C).1954  (D).1955 
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வரலாறு 

அலகு - VII (ததாகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ஆறாம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரர உள்ள வரலாறு 

மற்றும் 

அறவியல் பண்பாடு 

பாடப்பகுதிகளின் ததாகுப்பு 
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SYLLABUS: HISTORY  

 

UNIT - VII 

 

Sources of the History of Tamilnadu – Sangam age and its 

culture – Pallava dynasty – Social, Economic, Religious and 

Cultural developments under Pallvas – Imperial Cholas and their 

administration, Social Life, religion and culture. 
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PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – VII (VOLUME-I) 

தமிழ்நாட்டு வரலாற்று ஆதாரங்கள் 

 சதான்சமக்கால தமிழர்களின் வரலாற்சற அறிவியல் பூர்வமாக மீட்டுருவாக்கம் 

சைய்வதற்குப் பலவசகயான ைான்றுகள் உதவுகின்றன. 

 சைவ்வியல் தமிழ் இலக்கியங்கள் 

 கல்சவட்டுகள் 

 சதால்லியல் அகழாய்வுச் ைான்றுகள் மற்றும் பண்பாட்டுப் சபாருள்கள் 

 தமிழ் அல்லாத மற்றும் அயல் நாட்டினாின் இலக்கிய குறிப்புகள். 

 

சைவ்வியல் தமிழ் இலக்கியங்கள் 

 சதால்காப்பியம், பதிசனண் ரமல்கணக்கு நூல்கள், பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள், 

ஐம்சபரும் காப்பியங்கள் ஆகியசவ ைங்க காலத்தில் ரதான்றிய சைவ்வியல் தமிழ் 

இலக்கியங்கள் ஆகும். 

 மூன்றாவது பகுதி மக்களின் ைமூக வாழ்க்சகக்கான இலக்கணத்சத வசரயறுக்கிறது.  

 பத்துப்பாட்டும் எட்டுத்சதாசகயும் பதிசனண் ரமல்கணக்கு நூல்கள் என்று 

அசழக்கப்படுகின்றன. தமிழில் ரதான்றிய இலக்கியங்களில் காலத்தால் முற்பட்ட 

இலக்கியங்கள் இசவ. 

 பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் காலத்தால் பிந்தியசவ. 

 எட்டுத்சதாசக நூல்கள் - நற்றிசண, குறுந்சதாசக, பாிபாடல், பதிற்றுப்பத்து, 

ஐங்குறுநூறு, கலித்சதாசக, அகநானூறு, புறநானூறு 

 பத்துப்பாட்டு நூல்கள் -  திருமுருகாற்றுப்பசட, சபாருநராற்றுப்பசட, 

சபரும்பாணாற்றுப்பசட, ைிறுபாணாற்றுப்பசட, முல்சலப்பாட்டு, சநடுநல்வாசட, 

மதுசரக்காஞ்ைி, குறிஞ்ைிப்பாட்டு, பட்டினப்பாசல, மசலபடுகடாம். 

 பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு:- வாழ்வியல் அறசநறிகசள எடுத்து இயம்புகின்ற பதிசனட்டு 

நூல்கரள பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு எனத் சதாகுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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 அவற்றுள் முதன்சமயானது திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறள். 1330 

குறட்பாக்கசளக் சகாண்ட திருக்குறள் அறம், சபாருள், இன்பம் என்று மூன்று 

பாகங்களாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஐம்சபருங்காப்பியங்கள் என்பசவ கவிசத நயமுசடய சைய்யுள் வடிவிலான நீண்ட 

இலக்கிய பசடப்புகளாகும். அசவ ைிலப்பதிகாரம், மணிரமகசல, ைீவகைிந்தாமணி, 

வசளயாபதி, குண்டலரகைி. 

 

கல்சவட்டுச்  ைான்றுகள் 

 கல்சவட்டுகசளக் குறித்து படிப்பது “கல்சவட்டியல்” ஆகும். கல்சவட்டுகள் ரபாலரவ 

சைப்ரபடுகள், நாணயங்கள், ரமாதிரங்கள் ரபான்றவற்றிலும் தகவல்கள் 

சபாறிக்கப்பட்டிருப்பசதத் சதாிந்துசகாள்ளலாம். 

 சமாழியின் வாிவடிவம் ரதான்றிய காலரம வரலாற்றின் சதாடக்க காலம் எனலாம். 

 

தமிழ் பிராமி கல்சவட்டுகள் 

 தமிழ்நாட்டில் முப்பதுக்கும் ரமற்பட்ட இடங்களில் தமிழ் பிராமி கல்சவட்டுகள் 

கற்பாசறகளிலும் குசகவாழிடங்களிலும் காணப்படுகின்றன. 

 ைமணத்துறவிகள் இக்குசககசளப் சபரும்பாலும் தமது வாழிடங்களாகக்  

சகாண்டிருந்தனர். 

 இயற்சகயாக அசமந்த மசலக்குசககளின் விளிம்பில், மசழநீர் வழிந்து 

சவளிரயறுவதற்காகச் ைிறிய பகுதிசய சவட்டி சகாடுங்சக (அ) வாாி ரபான்று 

சைதுக்கியிருந்தனர். 

 அதற்குக் கீரழதான் சபரும்பாலான கல்சவட்டுகள் காணப்படுகின்றன. குசககளின் 

உட்புறத்தில் வழுவழுப்பான படுக்சககசளப் பாசறகளிரலரய சைதுக்கி 

உருவாக்கியிருந்தனர். 

 உலகியல் வாழ்சவத் துறந்து, குசககளில் வாழ்ந்த துறவிகளுக்கு அரைர்களும் 

வணிகர்களும் இயற்சகயாக அசமந்த குசககசள வாழிடங்களாக மாற்றி உதவினர். 

 தமிழ்நாட்டில் மாங்குளம், முத்துப்பட்டி, புகலூர், அரச்ைலூர், சகாங்கர் புளியங்குளம், 

ஜம்சப, மதுசர உள்ளிட்ட பல இடங்களில் உள்ள குசகவாழிடங்களில் தமிழ் பிராமி 

கல்சவட்டுகசள இன்றும் காணலாம். 

 சபரும்பாலான குசகவாழிடங்கள் பண்சடகால வணிக வழிகளில் அசமந்துள்ளன. 
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நடுகற்கள் 

 ரபார்க்களத்திலும் ஆநிசர கவரும் ைண்சடகளிலும் வீரமரணம் அசடந்தவர்களின் 

நிசனவாக நடுகற்கள் நடப்பட்டன. 

 ரபார்க்களக் காட்ைிகசளயும், நடுகற்கசளக் குறித்தும், அவற்சற வழிபட்ட 

முசறகசளக் குறித்தும் ைங்க இலக்கியங்களில் விாிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 நடுகற்கள் நடப்படுவதற்கான வழிமுசறகசளக் குறித்து சதால்காப்பியம் விாிவாக 

எடுத்துசரக்கிறது. 

 பதனி மாவட்டத்தின் புலிமான் ரகாம்சப, தாதப்பட்டி ஆகிய இடங்களிலும், 

புதுக்ரகாட்சட மாவட்டத்தின் சபாற்பசனக்ரகாட்சட என்ற இடத்திலும் தமிழ் 

பிராமி எழுத்துக்கள் சபாறிக்கப்பட்ட ைங்ககால நடுகற்கள் காணப்படுகின்றன. 

 ைங்ககாலத்சதச் ைார்ந்த நடுகற்களில் உருவம் அல்லது ைிசலகள் காணப்படவில்சல. 

 ைங்க காலத்திற்குப் பிறகும், பல்லவர் காலத்திலும் நடப்பட்ட நடுகற்கள் முல்சல 

நிலப்பகுதியில் சபாிதும் காணப்படுகின்றன. 

 திருவண்ணாமசல மாவட்டத்தில் சைங்கம் என்ற ஊாிசனச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

பரவலாக இத்தசகய நடுகற்கசளக் காணலாம். 

 யாருசடய நிசனவாக அந்த நடுகற்கள் நடப்பட்டனரவா, அந்த வீரர்களின் சபயர்கள் 

சபாறிக்கப்பட்டு வீரர் உருவங்களும் சைதுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 ரதனி மாவட்டத்தின் சவசக ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள ஊர் புலிமான் ரகாம்சப 

(புள்ளிமான் ரகாம்சப) ஆகும். 2006-ஆம் ஆண்டு இவ்வூாில் தமிழ் பிராமி 

கல்சவட்டுகளுடன் கூடிய அாிய நடுகற்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 

 “கூடல் ஊர் ஆரகாள் சபடு தீயன் வந்தவன் கல்” இக்கல்சவட்டில் இடம்சபற்றுள்ளது. 

இதன் சபாருள்  - கூடலூாில் ஆநிசர கவர்ந்தரபாது நடந்த பூைலில் சகால்லப்பட்ட 

தீயன் அந்தவனின் கல். 

கல்சவட்டுக்கள் 

 வரலாற்றின் சதாடக்க காலத்சதச் ரைர்ந்த சுடுமண் கலன்களில் மக்களின் சபயர்கள் 

தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களால் சபாறிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 அாிக்கரமடு, அழகன்குளம், சகாடுமணல், கீழடி உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் பல 

இடங்களிலும் இத்தசகசய சுடுமண் சபாறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. 

 எகிப்து நாட்டின் சபரரனிரக (Berenike), குரைர் அல் காதிம் (Quseiral Qadhim) 

ஆகிய இடங்களிலும், ஓமன் நாட்டின் ரகார் ரராாி (Kho Rori) என்ற இடத்திலும் தமிழ் 

பிராமி எழுத்துகளில் மக்களின் சபயர் சபாறித்த சுடுமண் கலங்களின் துண்டுகள் 

கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளன.  
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PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – VII (VOLUME-Ii) 

goq;fhyk; Kjy; fp.gp.2000 Mz;L tiu 

 

E}yhrphpah;fs;   - E}y;fSk; 

1. K.A. Neelakanta Sastri  -      A History of South India 

2. A.K. Krishnaswamy   -     Tamil Country Under Vijayanagar 

3. K.K. Pillay    -           History of Tamil Nadu her People and 

Culture (in Tamil) 

4. T.V. Sadasuva Pandarathar  -           Pandiyar Varalaru 

5. M.  Rajamanikam   -           Cholar Varalaru 

6. M.R. Perumal Mudaliar  -           History of South India 

7. S.R. Bala Subramaniam  -           Early Chola Art and Architecture 

8. R. Sathianatha Iyer   -          Political and Cultural History of India 

Volume – III. 

 

jkpo; ehl;bd; Gtpapay; $Wfs; 

 

jkpo; nkhop NgRfpd;w kf;fs; thOk; gFjp jkpofk; vd;wiof;fg;gl;lJ. 

 njw;Nf   -  ,e;jpag; ngUq;flYk; 

 fpof;fpy;   -  tq;fhs tphpFlhTk; 

 Nkw;fpy;   -  mugpf;flYk;  

 tlf;fpy;   -  Ntq;flkiyAk;   

 

- jkpofj;jpd; vy;iyahf mike;Js;sJ. 
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jkpo; ehl;bd; Gtpapay; $Wfs;:- 

 kdpj tho;tpid cUthf;Fk; gzpapy;  Nkw;$wpa GwkhWjy;fSf;fhd fhuzpfs; 

xt;nthd;wpd; gq;Fk; ehl;bw;F ehL khWgLfpwJ.  Mdhy; xU ehl;bd; mq;F thOk; 

kdpjh;fspd; tuyhWfs; cWjpahf epytpayikg;gpdhNyNa nghpJk; elj;jpr; 

nry;yg;gLfpd;wd. 

 jkpoh;fs; thOk; jkpofk; ,e;jpaj; Jizf; fz;lj;jpd; njd; Nfhbapy; 

mike;Js;sJ.  jkpofk; 15 bfphp tl ml;rNuiff;Fj; njw;fpy; mike;Js;sJ.  ef;fP;uh; 

jd; ,iwadhh; mfg;nghUs; vd;Dk; E}ypy;> Kjw;rq;f fhyj;jpy; jkpofk; 

,g;NghjpUg;gijtplj; njw;fpYk;> fpof;fpYk; tphpe;jpUe;jjfhTk; 49 Kf;fpa gphpTfisf; 

nfhz;bUe;jjhfTk; $Wfpwhh;. 

 kz;zpay; tpw;gd;dh;fSk; (Geologists) khdpl tsh;r;rpr; rhpj;jpu ty;Yeh;fSk; 

(Anthropologists) njd; NfhbapypUe;j ,e;jpa epyg;gug;G Fkhpf; fz;lk; (m) 

ny%hpah vd;wiof;fg;gl;ljhfTk;> me;epyg;gug;G neLq;fhyj;jpw;F Kd;Ng ,e;Jg; 

ngUq;flyhy; fly; Nfhl;gl;ljhfTk; $Wth;. 

 %d;whk; jkpo;r; rq;ff; fhyj;Jj; jkpof tl> njd; vy;iyfs; “tlNtq;flk; 

njd;Fkhp Mapilj; jkpo; $Wk; ey;YyF” vd;Dk; $w;why; tpsq;Fk;. 

 tlfpof;fpy; - Ntq;flkiyAk;> tlf;fpYk;> tlNkw;fpYk; - ikR+h; gPlG+kpAk; 

mike;Js;sJ. 

 jkpoh;fs; jkpofj;ijf; FlGyk;> FzGyk;> njd;Gyk; vd gphpj;jpUe;jdh;> Ntq;flg; 

gpuNjrk; flf;f Kbahj fhLfshy; mike;jpUe;jJ.  %e;ePhpd; ,izg;igg; 

Gyg;gLj;Jtjhff; fd;dpahFkhpapy; %d;W fly;fSk; re;jpf;fpd;wd.  ,J xU Gdpj 

ahj;jpiuj; jykhFk;. 

 Ntq;fl kiyf;F tlGwk; tho;e;j kf;fs; “g^fh;” vd miof;fg;gl;ldh;.  kiyj; 

njhliu mLj;jj; jkpofj;ijnahl;ba tlGyj;jpy; vUik ehL ,Ue;jJ.  vUik ehl;bw;F 

Nkw;fpy; JS ehL> FlehL> nfhq;fzk; Mfpait ,Ue;jd.  jPgfw;g ,e;jpahtpd; 

njd;fpof;fpy; `Pyq;fh (,yq;if) mike;Js;sJ. 

 ,e;jpahtpw;Fk; - ,yq;iff;Fk; ,ilapy; fhzg;gl;l kzp gy;ytj; jPT fhtphpf; 

fiuapyike;jpUe;j njhd;ik kpF Gfhh; JiwKfj;jpypUe;J 30 Nahridj; njhiytpy; 

,Ue;jjhf $wg;gLfpwJ. 

 nfhw;ifapypUe;J [hthtpw;Fr; nrd;w fg;gy;fs; kzpg;gy;ytj;jPtpd; topNa 

nrd;wjhfj; njhpfpwJ.  eph;thz(fhl;L kpuhz;b) ehfh;fs; tho;e;J te;j jPTfs; 

,yq;iff;Ff; fpof;Nf mike;jpUe;jd. 

 fp.gp. 9k; E}w;whz;bw;Fg; gpd; gz;ilj; jkpofk;> jkpo;ehL Nfush vd ,uz;lhfg; 

gphpf;fg;gl;lJ. 
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 jkpofk; 12 ehLfs; (m) khepyq;fshfg; gFf;f;gl;bUe;jJ mit KiwNa 

ghz;behL> fpl;lehL> FlehL> fw;fh ehL> NtzhL> G+spehL> gd;wpehL> mUthehL> 

tlmUthehL> rPjehL> ky;ehL> Gdy;ehL vd;gitahFk;.  ,it gd;dpuz;Lk; ghz;baehL> 

NruehL> NrhoehL> njhz;ilehL> nrhq;FehL> Ntsph; ehL vd;w ngUk;gphpTfSf;Fs; 

mlq;Fk;. 

 fhtphpf;Fj; njw;fpYs;s ,f;fhyj;J kJiu> ,uhkehjGuk; jpUney;Ntyp 

khtl;lq;fs; mlq;fpa epyg;gug;Ng mf;fhyj;Jg; ghz;ba ehL vd miof;fg;gl;lJ.  ,J 

nts;shh; ejpf;Fj; njw;fpYk; fd;dpahFkhpf;F tlf;fpYk;> ngUNtypf;F fpof;fpYk;> 

tq;fhs tphpFlhtpw;F Nkw;fpYk; mike;Js;sJ. 

 ,J gy $w;wq;fs; vdg;gLk; cl;gphpTfisf; nfhz;bUe;jJ.  ,q;F nre;jkpo; 

Ngrg;gl;L te;jJ.  ,jd; jiyefuhfTk; rpwe;j cs;ehl;L gl;bzkhfTk; kJiu 

tpsq;fpw;W.  ,J itif ejpf;fiuapy; mike;Js;sJ.  ,J NfhGuk; rhh;e;j 

Nfhl;ilfshy; R+og;gl;l xU efuk;.  vdNt ,J “ehd; khlf; $ly;” vd;Wk; 

miof;fg;gl;lJ.  tl,e;jpahtpd; kJuh vd;Dk; efhpypU;eJ ,t;T+iu NtWgLj;jpf; fhl;l 

jkpo;Gyth;fs; ,t;T+iuj; “njd; kJiu” (m) njf;fz kJiu vd;Wk; mioj;jdh;.  

jhkpuguzp Kfj;Jthuj;jpy; mike;jpUe;j nfhw;if ,e;ehl;bd; JiwKfkhFk;. 

 nfhw;if kf;fspd; Kf;fpa njhopy;  - Kj;Jf;Fspj;jy;  

 ,ju JiwKfq;fs;         - tpspdk;> rhypA+h;. 

Nru ehL:- 

 ,f;fhy NfusKk; jkpofj;jpd; Nfhak;Gj;J}h; khtl;l KOtJk; Nryk; khtl;lj;jpd; 

xU gFjpAk; nfhz;l epyg;gug;Ng mf;fhyr; Nru ehlhFk;. 

,e;ehL 12 cl;gphpTfisf; nfhz;bUe;jJ. 

,J tlf;fpy;  - godpkiyfshYk; 

fpof;fpy;  - jpUr;nrq;NfhlhYk; 

Nkw;fpy; njw;fpYk; flyhYk; R+og;gl;bUe;jd.  ,e;ehl;bd; jiyefh; Nghpahw;wpd; 

fiuapYs;s jpUtQ;irf;fsk; (v) tQ;rp.  ,e;efuk; tYthd Nfhl;ilfshy; 

ghJfhf;fg;gl;lJ. 

jiyefhpy; mike;Js;s Kf;fpa fl;blq;fs; 

xU tp\;Z Nfhapy; 

xU Gj;j tp`hfuk;  

xU (epfuj;j) rkz klhyak;. 

 Nghpahw;wpd; Kfj;Jthuj;jpw;fUfpy; Krpwp vdg;gLk; JiwKfk; ,Ue;jJ.  Nkw;F 

fiuapy; mike;jpUe;j JiwKfk; njhz;b MFk;..  
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UNIT VIi 

QUESTIONS 
1. காிகாலன் ………………………………………… மகனானவார். 

 (A).தசங்கண்ணன்  (B).கடுங்பகா  (C).இளஞ்பசட் தசன்னி (D).அதியமான் 

2. கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த இரண தவறானது. 

   (i) தரலயாலங்கானம் - தநடுஞ்தசழியன்  

   (ii) பட்டினப்பாரல - உருத்திரங்கண்ணனார் 

   (iii)  கஜபாகு - இலங்ரக   

   (iv) திருவஞ்சிக்களம் - பசாழர் 

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

3. …………………………………………… ராஜசூய யாகத்ரத நடத்தினார். 

  (A).தபருநற்கிள்ளி     (B).முதுகுடுமிப் தபருவழுதி   

  (C).சிமுகா      (D).அதியமான் 

4. இந்திர விகாரம் பற்றி ………………………………………… குறிப்பிடுகிறது. 

  (A).மணிபமகரல     (B).சிலப்பதிகாரம்  

  (C).அபசாகர் கல்தவட்டு    (D).பசரர் நாணயம் 

5. இக்சவாகுகள் …………………………………………….. பகுதியில் வலிரம தபற்றிருந்தனர். 

  (A).ஆந்திர - கர்நாடகா (B).ஒடிசா  (C).தக்காணப் பகுதி  (D).பனவாசி 

6. கீழ்க்காணும் கூற்றுக்கரள வாசித்து தவறான கூற்ரற தவளிக் தகாணர்க. 

 (i) களப்பிராா்கள் கலியரசர்கள் எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றார். 

 (ii) களப்பிராா்கள் ரசவத்ரத ஆதாித்தனர். 

 (iii) பல்லவரரயும் பாண்டியரரயும் களப்பிராா் பதாற்கடித்தனர். 

 (iv) இக்சவாகுகள் பவதபவள்விகரள ஆதாித்தனர். 
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வரலாறு 

அலகு - VIII (ததாகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ஆறாம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரர உள்ள வரலாறு 

மற்றும் 

அறவியல் பண்பாடு 

பாடப்பகுதிகளின் ததாகுப்பு 
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SYLLABUS: HISTORY  

 

UNIT - VIII 

 

Later Pandyas and the Muslim invasions in Tamil Nadu 

Thirumalainaikker – Later Polygar rebellion – Tamil Nadu and 

Freedom struggle – Social reform movements in Tamil Nadu – 

Political social and economic developments in Tamil Nadu since 

1947. 
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PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – VIIi (VOLUME-I) 

பாண்டியர் 

 அரைாகர் தன் கல்சவட்டுக்களில் ரைாழர், ரைரர், பாண்டியர், ைத்தியபுத்திரர் 

ஆகிரயாசர சதன் இந்தியாவின் ஆட்ைியாளராகக் குறிப்பிடுகிறார். 

 சகாற்சக பாண்டியாின் சதாடக்க காலத் தசலநகராகவும், துரறமுகமாகவும் 

இருந்தது. பிற்காலத்தில் அவர்கள் மதுசரக்கு இடம்சபயர்ந்தனர். 

 மதுசர எனும் சபயர் சதாடக்க காலக் கல்சவட்டுகளில் மடிசர என்று 

குறிப்பிடப்படுகிறது. 

 பாண்டிய நாட்சட ரைர்ந்த புலிமான் சகாம்சப என்ற கிராமத்தில் அண்சமயில் 

கண்சடடுக்கப்பட்ட கல்சவட்டில் கூடல் என்ற சைால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

  பத்துப்பாட்டு நூல்களான பட்டினப்பாசலயும், மதுசரக் காஞ்ைியிலும் ‘கூடல்’ 

பாண்டியர் தசலநகரமாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

ைான்றுகள்  

 மார்க்ரகாரபாரலா, வாைப், இபின்பதுதா ரபான்ற பயணிகள் எழுதியுள்ள வரலாற்றுக் 

குறிப்புகள் பாண்டியர்களின் ைமூக, அரைியல், பண்பாட்சட அறிய உதவுகிறது. 

 மதுசரத் தலவரலாறு, பாண்டிக்ரகாசவ, மதுசர திருப்பணி மாசல ஆகிய 

இலக்கியங்கள் மதுசரசய ஆண்ட பிற்காலப் பாண்டியர் குறித்த சைய்திகசள 

வழங்குகின்றன. 

 மானூர் கல்சவட்டு – பிற்கால பாண்டியாின் உள்ளாட்ைி முசற பற்றி அறிய 

உதவுகிறது. 

 தனிபாடல் திரட்டு நூலான ‘சபருந்சதாசக’ நூலில் உள்ள பாண்டிய நாட்டு 

எல்சலகள் 

வடக்கு – சவள்ளாறு (புதுக்ரகாட்சட வழியாக ஓடுகிறது) 

சதற்கு - இந்தியப் சபருங்கடல் 

ரமற்கு - ரமற்குத் சதாடர்ச்ைி மசலகள் 

கிழக்கு - வங்காள விாிகுடா 
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வரலாறு 

அலகு - VIII (ததாகுதி - 2) 
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 TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 

    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – VIIi (VOLUME-Ii) 

gpw;fhyg; ghz;baH (khD}H fy;ntl;L – cs;shl;rp Kiw gw;wp mwpa) 

 rq;f fhy filrpg; ghz;ba kd;ddhd “cf;fpug; ngUtOjp” f;Fg; gpd;dH 

fsg;gpuHfs; RkhH 250 Mz;Lfs; Ml;rp Ghpe;jdH. 6 – k; E}w;whz;bd; ,Wjpapy; 

“fLq;Nfhd;” vd;w ghz;bad; fsg;gpuHfis mopj;J ghz;bag; Nguuirg; Gj;JapH ngwr; 
nra;jhd;. 

Kjy; ghz;bag; NguuR: 

 fLq;Nfhd;    - fp.gp.590-620 

 mhpNfrhp khwth;kd;  - fp.gp.670-710 

 Nfhr;rilad;   - fp.gp.700-730 

 khwth;kd; ,uh[rpk;kd;  - fp.gp.730-765 

 guhe;jf neLQ;rilad;  - fp.gp.765-815 

 =khw =ty;ygd;   - fp.gp.815-862 

 ,uz;lhk; tuFzd;  - fp.gp.862-885 

 tPu ehuahzd;   - fp.gp.885-900 

 ,uz;lhk; ,uh[rpk;kd;  - fp.gp.900-920 

 tPu ghz;bad; 

,uz;lhk; ghz;bag; NguuR:- 

 Kjyhk; [lhth;kd; FyNrfu ghz;bad;  - fp.gp.1190-1216 

 Kjyhk; khwth;kd; Re;jughz;bad;  - fp.gp.1216-1238 

 ,uz;lhk; khwth;kd; Re;jughz;bad;  - fp.gp.1238-1251 

 Kjyhk; [lhth;kd; Re;jughz;bad;  - fp.gp.1251-1268 

 Kjyhk; khwth;kd; FyNrfu ghz;bad;  - fp.gp.1268-1311. 

Kd;Diu:- 

 jkpofj;jpy; fsg;gpuh;fspd; tUif %Nte;jh;fspd; Kbahl;rpf;F Kw;Wg;Gs;sp 

itj;jJ. fsg;gpuh;fs; %d;W E}w;whz;Lfs; tiu jkpofj;ij Mz;lhh;fs;. ,f;fhyj;ijg; 

gw;wp tuyhw;W rhd;Wfs; FiwthfNt cs;sd.  ,f;fhyj;jpy; ghz;bah;fs; murpaiy 
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tpl;L tpyfpapUe;jhh;fs;.  vdpDk; kJiuapy; ghz;bah;fSk; fhQ;rpapy; gy;yth;fSk; 

fsg;gpuh;fis ntw;wpfukhf tPo;j;jptpl;L jq;fSila gioa gz;ghl;il 

kWkyh;r;rpailar; nra;jhh;fs;.  Kjy; ghz;ba NguuR Mwhk; Ehw;whz;bd; gpw;gFjpapy; 

njhlq;fp gpw;fhy Nrhoh;fSila vOr;rp Vw;gLfpd;w tiuapy; Vwj;jho %d;W 

Ehw;whz;LfSf;F Nkyhf jkpof murpaypy; Kf;fpaj;Jtk; ngw;wpUe;jhh;fs;.  

ghz;bah;fSila fhyk; gw;wp Muha;r;rpahsh;fspilNa tpthjj;jpw;F cl;gl;bUf;fpwJ. 

fLq;Nfhd; - fp.gp.590-620:- 

 Kjy; ghz;bag; Nguuirj; Njhw;Wtpj;jth; fLq;Nfhd; fsg;gpuh;fspd; gpbapypUe;J 

kJiuia kPl;lhh;.  Nts;tpf;Fb nrg;Gg;gl;lak; ,tiu fsg;gpuh; rf;jp vd;W Fwpg;gpLfpwJ.  

fLq;NfhDf;Fg; gpd;G Ml;rpf;F te;jth;.  mtUila kfd; khwth;kd; mtdp R+shkzp 

(620-645) Mthh;.  khwth;kd; vd;w gl;lj;ijg; ngw;w Kjy; ghz;ba kd;dd; Mthh;.  

,tUf;Fg; gpd;G Nre;jd; n[ae;jd; (645-670) Ml;rpf;F te;jhh;.  ,tUila Nghh; jpwikAk; 

ePjp toq;Fk; jd;ikAk; ,tUf;F Gfioj; je;jJ.  ,th; kiyabf; Fwpr;rpapy; Fil 

tiuf; Nfhapiy mikj;jhh;. 

mhpNfrhp khwth;kd; fp.gp.670-710 

 Nre;jDf;Fg; gpd; mtUila kfd; mhpNfrp khwth;kd; gjtpNaw;whh;.  ,tUila 

Ml;rp irt rkaj;jpd; kWkyh;r;rp fhykhf ,Ue;jJ.  ,th; $d; ghz;bad; vd;Wk; 

miof;fg;gLfpwhh;.  jpUQhdr; rk;ge;jh; ,tUila rkfhyj;jth; Mthh;. 

 Re;juh; ,tiu epd;w rPh; neLkhwd; vd;W miof;fpd;whh;.  ,th; Muk;gj;jpy; rkzuhf 

,Ue;J irt rkaj;jpw;F khwpdhh;.  kj khw;wj;jpw;F gpd; rkzh;fis kpfTk; 

nfhLikg;gLj;jpdhh;.  ,tUila kidtp kq;ifah;f;furp (k) mikr;rh; Fyr;rpiuahUk; 

jPtpu irtuhf ,Ue;jdh; rk;ge;jiu kJiuf;F mioj;jdh;.  ,th; jhuhs jd;ik nfhz;L 

,Ue;jhh; vd;Wk; `pud;afh;;g ahfk; nra;jhh; vd;Wk; $wg;gLfpwJ. 

Nfhr;rilad; fp.gp.700-730 

 mhpNfrhpf;Fg; gpd; mtuJ kfd; Nfhr;rilad; Ml;rpf;F te;jhh;.  ,th; “,uzjPud;” 

vd;wiof;fg;gl;lhh;.  Nts;tpf;Fb rhrdj;jpd; gb kq;fdGuj;jpy; kuhj;jpah;fis ,th; 

Njhw;fbj;jhh; vd;W $WfpwJ.  ,th; jPtpu Nru> Nrho> rhSf;fpah;fs; kPJ Nkyhjpf;fk; 

nrYj;jpdhh;.  rptgf;juhf ,Ue;jhh;.  ,th; fhyj;jpy; Re;juUk;> Nrukhd; ngUkhSk; 

muritf;F te;jdh;. 

khwth;kd; ,uh[rpk;kd; - fp.gp.730-765 

 Nfhr;rilaDf;Fg; gpd; mtUila jpwikAk; jFjpAk; tha;e;j kfdhd khwth;kd; 

,uh[rpk;kd; Ml;rpf;F te;jhh;.  Njhpkhh;gd; vd;wiof;fg;gl;l ,tUf;F ,e;jg; ngah; kpfg; 

nghUj;jkhdjhFk;.  ,th; ,uz;lhk; ee;jpth;k gy;yt ky;ydpd; rkfhyj;jth;.  ,th; fq;f 

murh; =Gu\hitj; Njhw;fbj;J mtUila kfs; G+Re;jhpiaj; jpUkzk; nra;J nfhz;lhh; 

jhdq;fs;> nfhilfs; toq;fpdhh;. 
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Iby guhe;jf neLQ;rilad; fp.gp.765-815 

 ,th; ,uh[rpk;kdpd; kfdhthh; ,th; Kjyhk; tuFzd; vd;W miof;fg;gl;lhh;.  

,th; Nguhjpf;ff; nfhs;ifAilatuhf ,Ue;jhh; Nts;tpf;Fb nrg;Ngl;il jdJ %d;whtJ 

Ml;rp Mz;by; ntspapl;lhh;. 

 itztj;ij Mjhpj;jhh; nghpaho;thh; (k) Mz;lhs; ,thpd; rkfhyj;jtuhth;:  

jpUr;nre;J}h; (k) mk;gh rKj;jpuk; cs;spl;l gy gy Nfhapy;fSf;Fj; jhuhsf; nfhil 

toq;fpdhh;.  ,tDf;F Ibyh> guhe;jfd;> tuFzd;> neLQ;rilad;> khud; rilad; vd;w 

gl;lg;ngah;fs; cs;sJ. 

=khw =ty;ytd; (fp.gp. 815-862) 

 ,th; guhe;jf neLQ;rilad; vd;w Kjyhk; tuFzdpd; kfdhthh;.  ,th; rpNyhd; 

kPJ gilnaLj;J rpNyhd; kd;dh; ,uz;lhk; Nridj; Njhw;fbj;jhh;.  ghz;bah; ,yq;ifr; 

rz;il gw;wp kfhtk;rk; $WfpwJ.  ,tUila fhyj;jpy; jhd; gy;yt ghz;ba rr;ruT 

cr;repiy mile;jJ. 

 =ty;ygh;> gy;yt kd;dd; %d;whk; ee;jpth;kid flKf;F vd;Dk; Nghh;fsj;jpy; 

Njhw;fbj;jhh;.  gy;yt kd;dDf;F fq;fh;fs;> fypq;fh;fs;> Nrhoh;fs;> kfjj;jpdh; Nghd;Nwhh; 

cjtp nra;jdh;. 

 tpopQk; vd;w ,lj;jpy; Nru kd;duhy; Njhw;fbf;fg;gl;lhh;. njs;shW NghNu 

ghz;bah;fspd; tPo;r;rpf;F fhuzkhf Muk;gpj;jJ.  %d;whk; ee;jpth;kDf;Fg; gpd; mtuJ 

kfd; epUgJq;fth;kd; Ml;rpf;F te;J mhprpy; vd;w ,lj;jpy; ghz;baidj; Njhw;fbj;jhh; 

,oe;j nry;thf;if kPz;Lk; epiyehl;bdhh;. 

,uz;lhk; tuFzd; - fp.gp.862-885 

 =ty;ygdpd; kfd; jhd; tuFzd; Mthh;.  ,th; fp.gp.808y; =Gwk;gpak; Nghhpy; 

mguh[pj gy;ytid vjph;j;jhh;. ,g;Nghh; jkpof tuyhw;wpy; xU jpUg;G Kidahf 

mike;jJ.  mguh[pjd; jiyikapypUe;j gy;yth;  fq;fh; (k) Nrhoh;fspd; $l;Lg; 

gilfis ,th; Njhw;fbj;jhh;.  ,e;jg; Nghh; jkpof tuyhw;wpy; jpUg;G Kidahf 

mike;jJ.  tuFzd; Kw;wpYkhf Njhw;fbf;fg;gl;lhh;.  ghz;bah;fs; Kw;wpYkhf 

Njhw;fbf;fg;gl;lhh;fs;. gy;yth;fs; tPo;r;rpAk;> gpw;fhyr; Nrhoh;fs; vOr;rpAk; Vw;gl;lJ.  

jpUGwk;gpag; Nghuhy; ghz;bah;fSf;F jw;fhypf kiwT Vw;gl;lJ ,e;j gyj;j 

mbapypUe;J ghz;bah;fs; kPsNt ,y;iy. 

tPu ehuhazd; - fp.gp.885-900 

 njhy;iyfis kl;LNk ngw;w ,uz;lhk; tuFzd; thhprpd;wp ,we;jhh;.  vdNt 

,tuJ ,isa rNfhjuh; guhe;jf tPuehuhazd; Ml;rpf;F te;jhd;.  jstha;g;Guk; 

nrg;Ngl;il ntspapl;lth; ,tNu.  rpd;dkDhh; nrg;NgL ,tuJ rhjidfis $WfpwJ.  

,th; fl;blf; fiyapy; mjpfkhd <LghL nfhz;bUe;jhh;.  ,th; Nru ,sturp thdtd; 

kfhNjtpia kze;jhh;. 
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UNIT VIii 

QUESTIONS 
1. தசன்ரனவாசிகள் சங்கத்தில் அதிக எண்ணிக்ரகயில் அங்கம் வகித்பதார் ……………….. 

(A). நிலப்பிரபுக்கள்    (B). வணிகர்கள்  

(C). விவசாயிகள்    (D). வட்டிக்கு கடன் தகாடுப்பபார் 

2. கூற்று : ததாடக்ககால பதசியவாதிகள் அரசரமப்பு வழிமுரறகளின் மீது நம்பிக்ரக தகாண்டிருந்தனர். 

காரணம் : அரவக்கூட்டங்கள் நடத்துவதும் பிரச்சரனகள் குறித்து ஆங்கிலத்தில் கலந்துரரயாடுவதும் 

அவர்களின் தசயல்பாடுகளாக இருந்தன 

(A). கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டும் சாி; ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான சாியான  

   விளக்கமல்ல 

(B). கூற்று சாி, காரணம் தவறு 

(C). கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டும் தவறு 

(D). கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டும் சாி. காரணம் கூற்றுக்கான சாியான விளக்கமாகும். 

3. சாியான கூற்ரற பதர்வு தசய்க 

1) சுபதசி இயக்கம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு அழமான தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தியது 

2) அந்நியப் பண்டங்கரளப் புறக்கணித்தல் ததாடர்பாக காங்கிரஸ் தீவிர நடவடிக்ரககரள 

பமற்தகாண்டது 

3) மக்கரள திரட்டுவதற்கு தமிழ் பயன்படுத்தப்படவில்ரல 

4) மிதவாத பதசியவாத தரலவரான பின் சந்திரபால் தசன்ரனயில் சுற்றுப்பயணம் பமற்தகாண்டார்  

(A). 1 மற்றும் 2 சாி    (B). 3 மட்டும் சாி 

(C). 4 மட்டும் சாி     (D). அரனத்தும் சாி 

4. தபாருத்துக.  

1. லாபவா  - 1) காலாட்பரடரய பசர்ந்தவர் 

2. விஜயா   - 2) கிலாபத் எழுச்சி நடவடிக்ரககளின் முக்கிய ரமயம் 

3. பஜம்ஸ் நீல்  - 3) கப்பல் 

4. வாணியம்பாடி  - 4) பாண்டிச்பசாியிலிருந்து தவளிவந்த பத்திாிரக 

(A).4 1 2 3   (B).3 4 1 2   (C).2 1 3 4   (D).1 2 3 4 
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வரலாறு 

அலகு - IX (ததாகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ஆறாம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரர உள்ள வரலாறு 

மற்றும் 

அறவியல் பண்பாடு 

பாடப்பகுதிகளின் ததாகுப்பு 
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SYLLABUS: HISTORY  

 

UNIT - IX 

 

Geographical discoveries, Renaissance and Reformation Age 

of Enlightened depots – Industrial and Agrarian revolutions – 

French revolution – Napoleon – Congress of Vienna 
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PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – ix (VOLUME-I)  

புவியியல் சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகள் (Geographical Discoveries)  

 பதினான்காம், பதிரனந்தாம் நூற்றாண்டுகளில் பமற்கத்திய ஐபராப்பா, அரசியல், 

சமூக, பண்பாடு மதம் மற்றும் தபாருளாதாரக் களங்களில் எதிர்பாராத பல 

மாற்றங்களுக்கு உள்ளானது. 

 நவீன சகாப்தத்தின் மாற்றத்ரத இத்தாலிய மனித பநயரான தபட்ராக்கின் நூலான 

கான்பஸானியர் தஜர்மன் இரறயியலார் மார்டின் லூதாின் ததாண்ணூற்ரறந்து 

குறிப்புகள் மற்றும் பபார்ச்சுகல் இளவரசான தஹன்றியின் கடற்பயணப் பள்ளி 

பபான்றரவ நவீன சகாப்தத்ரத முன்னறிவிப்பு தசய்தன. 

 புவியியல் ாீதியான கண்டுபிடிப்புகளால் உண்டான மாற்றங்கரளக் காணலாம். 

 

காரணமாக இருந்த அம்சங்கள் 

 பபார்ச்சுகரலச் பசர்ந்த இளவரசர் தஹன்றி என்ற கடபலாடி, நீண்ட தநடுந்தூர 

கடற்பயணங்களுக்கான அடித்தளத்ரத உருவாக்கினார். 

 மாலுமிகளுக்குப் பயிற்சியளிப்பதற்காக ஒரு கடற்பயணப் பள்ளிரய அவர் 

நிறுவினார். 

 திரசகாட்டும் கருவி மற்றும் வான்பநாக்கும் கருவி பபான்றவற்ரற எப்படிப் 

பயன்படுத்துவததன மாலுமிகளுக்குக் கற்று தகாடுக்கப்பட்டது. 

 மார்க்பகாபபாபலா, இபின் பதூதா பபான்றவர்களின் பயணக் குறிப்புகளும் 

ஆர்வத்ரதத் தூண்டிவிட்டன. 

 உதுமானிய துருக்கியர்கள் நிலவழிப் பாரதரய மூடியபபாது புதிய கடற்பாரதரயக் 

கண்டுபிடித்பத தீரபவண்டுதமன்ற உந்துதரல இது தீவிரப்படுத்தியது. 
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 பதினான்காம் நூற்றாண்டில், தாலமியின் ஜியாகரபி (புவியியல்) என்ற நூலின் ஒரு 

பிரதி ரபஸாண்டியன் பபரரசிலிருந்து பமற்குலகுக்குக் தகாண்டுவரப்பட்ட பபாது ஓர் 

புத்தார்வம் ஏற்பட்டது. 
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பபார்ச்சுகீசிய கடற் பயண முயற்சிகள் 

 இளவரசர் தஹன்றியின் மாலுமிகள் அட்லாண்டிக் கடலில் பயணம் தசய்து 

அபஸாதரஸ் மற்றும் தமடிரா தீவுகள் வரர தசன்றனர்.  

 நிலநடுக்பகாட்ரட முதலில் கடந்து பயணித்தவர் பலாபபாபகான்ஸால்வ்ஸ் என்ற 

கடபலாடியாவர்.  

 பார்த்தபலாமிபயாடயஸ், ஆப்பிாிக்கக் கடற்கரரரய பமலும் தாண்டி,                 கி.பி. 

(தபா.ஆ) 1487 – ஆம் ஆண்டில் ஆப்பிாிக்காவின் ததற்குமுரன அல்லது பகப் 

முரனரயச் தசன்றரடந்தார். 

 அந்த முரனக்குப் புயல்முரன எனப் தபயாிட்டார். அரசர் இரண்டாம் ஜான், 

அப்பகுதிக்கு நன்னம்பிக்ரக முரன என்று தபயாிட்டார்.  

 பபார்த்துகல் நாட்டின் முன் முயற்சிகளால் கானாி, தமடீரா, அபசார் ஆகிய தீவுகரள 

முதல் முயற்சியிபலபய கண்டுபிடித்தனர். 

 1442 இல் மாலுமி தஹன்றியால் அனுப்பப்பட்ட மாலுமிகள் கினியாரவ 

தசன்றரடந்தனர். 

 

ஸ்தபயினும், புதிய உலகின் கண்டுபிடிப்பும் 

 தஜபனாவாரவச் பசர்ந்த இத்தாலியரான கிறிஸ்படாபர் தகாலம்பஸ் ஸ்பானிய 

ஆட்சியாளர்கள் தபர்டினான்ட் மற்றும் இசதபல்லாவின் ஆதரரவப் தபறுவதற்கு 

முன் பல கடினமான சூழ்நிரலகரள கடக்க பநாிட்டது. 

 1492 – ஆகஸ்ட் 3 -ல் தகாலம்பஸ் காடிஸ் அருபக உள்ள பாபலாஸ் 

துரறமுகத்திலிருந்து மூன்று சிறிய கப்பல்கள் (தி சாண்டாமாியா, தி பிண்ட்டா, தி 

நினா மூலமாக பயணித்தார்.) 

 1492 – ஆம் ஆண்டில் இரண்டு மாதங்கள் மற்றும் ஒன்பது நாட்களுக்கு பயணத்துக்குப் 

பிறகு இந்தியா என்று அவரால் நம்பப்பட்ட நிலப்பகுதிரய அவர் வந்தரடந்தார். 

 ஆனால் உண்ரமயில் அது அதமாிக்கா எனும் ஒரு புதிய கண்டமாகும். புதிய 

கண்டத்தில் அவர்கள் தவறுதலாகத் தரரயிறங்கியிருப்பரத உணர்ந்ததால் அரத 

“புதிய உலகம்” என்று தபயாிட்டு அரழத்தார். 

 அதமாிபகா தவஸ்புகியின் தபயரர இட்டு அதமாிக்கா என அரத அரழத்தார்.  
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – ix (VOLUME-Ii) 

HISTORY OF EUROPE - 1453 to 1970 AD 

 மறுமலர்ச்ைி (Renaissance) - இத்தாலி 

 புவியியல் கண்டுபிடிப்புகள் (Geographical Discoveries) - ரபார்ச்சுக்கல் (முன்ரனாடி 

நாடு) 

 ரவளாண் மற்றும் சதாழிற்புரட்ைி (Agrarian & Industrial Revolutions) - இங்கிலாந்து - 

18th (Century)  

ைமயைீர்திருத்த இயக்கம் (Reformation Movement) - சஜர்மனி 

 எதிர்ச்ைமய ைீர்திருத்த இயக்கம் (Counter Reformation movement) 

 அறிசவாளிைார் வல்லாச்ைியாளர்கள் (Enlightened Benevolent Despots) 

ஐரராப்பா  

1. 14 ஆம் லூயி    - 1643-1715 (பிரான்ஸ்)  - பூர்பபான் வம்ைம். 

2. மகாபீட்டர்     - 1682-1725 (ரஷ்யா)  - ரராமரனவ் வம்ைம்  

3. மகா பிரசடாிக்    - 1740-1786 (பிரஸ்யா) 

4. 2ம் ரஜாைப்     - 1765-1790 (ஆஸ்திாியா) –  ார்ஸ்பர்க்வைம் 

 

 பிசரஞ்சுப் புரட்ைி    - 1789  

 சநப்ரபாலியன் ரபானாபர்ட்   - 1769-1821 (பிரான்ஸ்) 

 வியன்னா மாநாடு    - 1815  

 சமட்டர்னிக் ைகாப்தம்    - 1815 - 48 

மறுமலர்ச்ைி  (Renaissance) 

 மறுமலர்ச்ைி ரதான்றிய இடம் - இத்தாலி 

 மறுமலர்ச்ைி ரதான்றிய காலம் - கி.பி 1300 முதல் கி.பி. 1650 வசர  
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(இசடக்காலத்துக்கும் நவீன காலத்துக்கும் இசடப்பட்ட காலம்) 

 மறுமலர்ச்ைியின் சபாருள் - மறுபிறப்பு (Rebirth) or மீட்ைி 

 இசடக்காலத்துக்கும் நவீன இசடகாலத்துக்கும்  இசடப்பட்ட காலத்தில் 

ஐரராப்பாவில் நசடப்சபற்ற முக்கிய மாற்றரம மறுமலர்ச்ைி 

 அறிவியல் ாீதியாக இலக்கியம், கசல துசறகளில் ஏற்பட்ட புதிய மீட்ைி. 

 பண்சடய கிரரக்க, ரராமானிய இலக்கியங்கசள படிப்பதில் மக்கள் ஆர்வம் 

தகாண்டனர். 

 இசடக்காலத்தின் முடிவில் நவீன காலத்தின் சதாடக்கத்தில்  உருவான அசனத்து 

அறிவாற்றல் மிக்க மாறுதல்கசளயும் மறுமலர்ச்ைி என்னும் சைால் குறிக்கிறது.  

 Renaissance - Emancipation and Expression (பகசடத்ரதாற்றத்சதயும் கருதியசத 

சவளியிடுதசலயும் இது குறிக்கிறது). 

 இசடக்காலத்தில் ைமயம், மூட நம்பிக்சகயின் அடிப்பசடயில்  வாழ்ந்த ஐரராப்பிய 

ைமூகம் மறுமலர்ச்ைியினால் அறிசவ அடிப்பசடயாக சகாண்டு சையல்பட்டது.  

 இக்காலத்தில் மக்களிடம் ைாதசன ரநாக்கமும், ரதடுதல் அவாவும்  மிகுந்திருந்ததால் 

பல அறிவியல் கண்டுப்பிடிப்புகள் ரதான்றியது. 

 ஏன், எதற்கு, என ரகட்டறியும் உணர்வு மக்களிடம் ரமரலாங்கியது.  

 14ஆம் நூற்றாண்டில் மறுமலர்ச்ைி ரதாற்றம், 16ஆம் நூற்றாண்டில் உச்ைகட்டத்சத 

அசடந்தது.  

மறுமலர்ச்ைிக்கான காரணங்கள்  

1. ரதைிய திருச்சரபகளின் வளர்ச்ைி  

2. ைிலுசவ ரபார்கள் - 8 ( கி.பி. 1096 to 1270 வசர ) 

 நிலமானிய முசற வீழ்ச்ைி. 

 பண்சடய கிரரக்க ரராமானிய இலக்கியங்கள் பற்றிய கருத்துக்கள். 

 ஐரராப்பாவில் பரவியது. 

 புதிய ைிந்தசனகசள அரரபியாிடமிருந்து ஐரராப்பியர் கற்றனர். 

3. கான்ஸ்டான்டி ரநாபிள் வீழ்ச்ைி  

 கி.பி. 1453 ஆட்ரடாமான் துருக்கியர்கள் கான்ஸ்டான்டி ரநாபிசள 

சகப்பற்றினர். அங்கு வாழ்ந்த சபைாண்டிய கிரரக்க அறிஞர்கள்  ரமற்கு 

ஐரராப்பிய நாடுகளுக்கும் ரராமாபுாிக்கும் சைன்று இலக்கியம், கசலசய 

புதுப்பித்தனர். 

  



98 
 

www.tcaexamguide.com (9566535080;   9786269980;   76399 67359;     93602 68118 )  

4. கீசழநாடுகளுடனான சதாடர்பு.  

 ைிலுசவப் ரபார்களால் எசதயும் ஆராய்ந்து முடிசவடுக்கும் கீசழ மக்களின் 

பண்சப ஐரராப்பியர் பின்பற்ற சதாடங்கினர். 

5. புதிய கண்டுபிடிப்புகள்  

 அச்சு இயந்திரம் கண்டுப்பிடித்தவர் - ஜான் குட்டன்பர்க் (Germany). 

 இங்கிலாந்தில் அச்சுக்கூடத்சத நிறுவியவர் - வில்லியம் காக்ஸ் ( கி.பி. 1476). 

o திசைக் காட்டும் கருவி. 

6. சைல்வந்தர்களின் உதவி. 

7. வட்டார சமாழிகளின் இலக்கிய வளர்ச்ைி  

 உலகின் கடினமான 2 சமாழிகள் - லத்தீன், கிரரக்கம்.  

 இசடக்காலத்தில் இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்ட சமாழி - இலத்தீன். 

8. பல்கசலக் கழகங்கள். 

9. ைமய ைீர்திருத்த இயக்கம்  

 கக்ரதாலிக்க ைமயத்தில் இருந்த மூடநம்பிக்சகசய  சுட்டிக்காட்டியது.  

 ைமய ைார்பற்ற இலக்கியங்கள் ரதாற்றம். 

10. அறிஞர்களின் பங்கு  

 ஜான் விக்ளிப் (England)  

 ஜான்  ஸ் (சபா ீமியா) 

 ரராஜர் ரபகன் 

 ரராஜர் ரபகன் (கி.பி. 1220 - 1294) 

 13th Century, இங்கிலாந்தில் ரைாமர்சைட் என்ற இடத்தில் பிறப்பு 

 ைிறந்த கல்வியாளர், ைிந்தசனயாளர், தத்துவரமசத, அறிவியல் அறிஞர் 

 சவடிமருந்சத (GUN POWDER) கண்டுபிடித்தார். 

 எழுதிய நூல்கள் : 

 1. General Principles of Natural Philosophy  

 2. General Principles of Mathematical Science  

 3. Compendium of Philosophy. 
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 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

UNIT ix 

QUESTIONS 
1. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சுதந்திரமான வர்த்தக நகரம் இல்சல? 

(A).நூசரம்சபர்க்    (B).ஆன்ட்சவர்ப்   

(C).சஜரனாவா    (D).சையின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் 

2. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது ைமயத்சத இரண்டாம் நிசலக்கு தள்ளியது? 

(A).மறுமலர்ச்ைி    )B).ைமயச் ைீர்திருத்தம்  

(C).புவியியல் கண்டுபிடிப்பு   (D).வர்த்தகப் புரட்ைி 

3. கீழ்க்கண்ட ரபாப்பாண்டவர்களில் இத்தாலிய மறுமலர்ச்ைிக்கு ஆதரவாகச் சையல்படாதவர் யார்? 

(A).ஐந்தாம் நிக்ரகாலஸ்  (B).இரண்டாம் ஜூலியஸ்  

(C).இரண்டாம் பயஸ்   (D).மூன்றாம் பால் 

4. சவளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு எவருசடய சவற்றி சபாிதும் ஊக்கம் தந்தது? 

(A).மார்க்ரகா ரபாரலா   (B).ரராஜர் ரபக்கன்  

(C).சகாலம்பஸ்    (D).பார்ரதாரலாமிரயா டயஸ் 

5. கூற்று: காகிதம் கி.மு (சபா.(B).மு) இரண்டாம் நூற்றாண்டில் ைீனாவில் ரதான்றியது. 

காரணம்: நகரும் அசமப்பிலான அச்சு இயந்திரத்சத சஜர்மனி கண்டுபிடித்தது. 

(A).கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைாி. காரணம் கூற்சற விளக்குகிறது. 

(B)கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைாி. ஆனால் காரணம் கூற்சற விளக்கவில்சல. 

(C).கூற்று ைாி. காரணம் தவறு  

(D).கூற்று தவறு. காரணம் ைாி 

6. துருக்கியர்களுக்கு எதிரான ரபாாில் ரமற்கத்திய நாடுகளின் உதவிசய நாடி இத்தாலிக்கு 

சைன்றவர் யார்? 

(A).ஜிரயாவனி அவுாிஸ்பா    (B).ரமனுவல் கிசரைாசலாரஸ் 

(C).ரராஜர் ரபக்கன்    (D).சகாலம்பஸ் 

7. கூற்று: கலிலிரயா கலிலி ரதவாலய விரராத ரபாக்குக்காக கிறித்தவ திருச்ைசபயால் 

விைாரசணக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். 

காரணம்: சூாியசன சமயமாக சவத்து ரகாள்கள் சுற்றுகின்றன என்ற ரகாபர் நிகஸின் 

சூாியசமயக் ரகாட்பாட்சட அவர் ஏற்றார். 

(A).கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைாி. காரணம் கூற்சற விளக்குகிறது. 

(ஆ)கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைாி. ஆனால் காரணம் கூற்சற விளக்கவில்சல. 

(C).கூற்று ைாி. காரணம் தவறு 

(D).கூற்று தவறு. காரணம் ைாி. 
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வரலாறு 

அலகு - X (ததாகுதி - 1) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ஆறாம் வகுப்பு முதல் 

12 ஆம் வகுப்பு வரர உள்ள வரலாறு 

மற்றும் 

அறவியல் பண்பாடு 

பாடப்பகுதிகளின் ததாகுப்பு 
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SYLLABUS: HISTORY  

 

UNIT - X 

 

Unification of Italy and Germany – Russian revolution – 

First World War and Peace Treaties – League of Nations, Rise of 

Dictatorships – Hitler, Mussolini and Kamal Paksha – II World 

War – U.N.O. and Cold War. 
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PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – x (VOLUME-i) 

இத்தாலி இசணவு 
 

 1815-ம் வருட வியன்னா மாநாடு இத்தாலிசயக் கீழ்க்கண்டபடி மீண்டும் 

துண்டுத்துண்டாகப் பிாித்து அதன் ஐக்கியத்சதக் குசலத்துப் ரபாட்டது 

 சநப்ரபாலியனின் காலத்திற்கு முன்பான இத்தாலி ைிற்றரசுகசளயும், குறுநில 

மன்னர்கசளயும் மட்டுரம உள்ளடக்கிய ஒன்றாக சீரற்றுத் திகழ்ந்தது சநப்ரபாலியன் 

அதசன மூன்று பிாிவுகளாக ஏற்படுத்தினார் 

 பத்சதான்பதாம் நூற்றாண்டில் இத்தாலி பன்னிசரண்டு சபருமாநிலங்கசளயும் பல 

குறுநிலங்கசளயும் உள்ளடக்கியதாக இருந்தது 

 இத்தாலி சவறும் பூரகாள சவளிப்பாரட என்று சமட்டர்னிக் குறிப்பிட்டார் 

 வடரமற்கில் பிரான்ைின் எல்சலசயசயாட்டி அசமயப்சபற்றுள்ள பியட் மாண்ட்-

ைரர்டினியப் ரபரரசு இத்தாலிசய ஒருங்கிசணக்க முக்கிய பங்காற்றியது 

 கிழக்கில் அசமந்திருந்த லம்பார்டி மற்றும் சவனிஷியா பகுதிகள் ஆஸ்திாியப் 

ரபரரைின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தன  

 குறுந்ரதைங்களான டஸ்கனி, பார்மா, சமாடினா இசவ அசனத்தும் ஆஸ்திாியப் 

ரபரரைின் மசறமுக கட்டுப்பாட்டில் இருந்தன. 

 மத்தியில் இருந்த ரபாப்பாண்டவாின் நாடுகள் (ரராம்) ரராமானிய கத்ரதாலிக்க 

திருச்ைசபயின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்தன 

 தநப்ரபாலியனின் ஆட்ைி ஒரர ைீரான நிர்வாகத்சத வழங்கியசமயால் இத்தாலியில் 

முதன்முசறயாக ஒருசமப்பாட்டுணர்வு ஏற்பட்டது 

இத்தாலிய இசணவிற்கான காரணங்கள்:- 

 கார்ரபானாாி ரகைிய கழகம் 

 இத்தாலிய தத்துவ ஞானிகளும், கவிஞர்களும் 

 ாிஸ் ஆர்க்கிசமன்ரடா 

 ரஜாைப் மாைினியின் தூண்டுதல் (இளம் இத்தாலிய இயக்கம்) 

 இரண்டாம் விக்டர் இமானுரவல் 
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 காிபால்டி 
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கார்ரபானி ரகைிய கழகம் 

 நாட்டின் ஒருசமப்பாட்சட உருவாக்கவும், அடக்குமுசற ஆட்ைிசய விரட்டவும் 

இத்தாலியில் பல இரகைிய கழகங்கள் அசமக்கப்பட்டன அசவகளில் ஒன்றுதான் 

கார்ரபானாி கழகம் 

 1820 -ல் ரநப்பின்ஸ் நகாிலும் 1821 -ல் பியட்மாண்டிலும் நசடப்சபற்ற புரட்ைிகளுக்கு 

சபாிதும் துசணபுாிந்தது 

 அந்நியர் ஆதிக்கத்சத இத்தாலியிலிருந்து அகற்றுவது நாட்சட ரயாக்கியப்படுத்தி 

அரைியல் சுதந்திரம் சபறுவது இதன் முக்கிய பணியாகும். 

 பிரான்ைில் 1830 - ல் நடந்த புரட்ைியின் ைாயலில் சமாடினா பார்மா மற்றும் 

ரபாப்பாண்டவாின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பகுதிகளில் கிளர்ச்ைி சவடித்தாலும் 

அசவயும் ஆஸ்திாியாவில் ஒடுக்கப்பட்டன 

 1848-ல் பிரான்ைின் பிப்ரவாி புரட்ைிசயத் சதாடர்ந்து இத்தாலியின் மாநிலங்கசள 

பியட்மாண்ட், ைார்டினியா ைிைிலி ரபாப்பாண்டவாின் பகுதியில் மிலான், லம்பார்டி 

சவனிஷியா ஆகிய பகுதியில் கிளர்ச்ைி மீண்டும் சவடித்தது. இதனால் ரபாராட்ட 

பகுதியின் தாராளக் கூறுகசளக் சகாண்ட அரைியால் ைாைனம் வழங்கப்பட்டது 

 கிளர்ச்ைியாளர்கள் ஒடுக்கப்பட்டாலும், தாராளவாத கருத்துக்களும் ரதைியவாதமும் 

தாக்குப்பிடித்து நின்றன. 

இத்தாலிய தத்துவஞானிகளும் கவிஞர்களும் 

 இத்தாலியத் தத்தவ ஞானிகளும் கவிஞர்களும் மக்களிசடரய புரட்ைிக் கருத்துக்கசளப் 

பரப்புவதில் முக்கியப் பங்காற்றினார்கள். 

 மக்கள் அசனவரும் ஒருமித்த அரைியல் கருத்துக்கசள சகாண்டிருக்க ரவண்டுசமன்று 

மாஜினி, கிரயாசபர்டி, டிைாங்டிஸ் ஆகிரயார் விரும்பினர். 

 மான்ரைாாி (manzori) என்பவர் ஐபிராமைி ரைாைி (I Promesi Sossi) என்ற நூலிலும் 

ஸல்விரயா சபல் (Sulvio Pellice) என்ற தனது சுயைாிசதயிலும் மக்கள் மனதில் ரதைிய 

உணர்விசன ஏற்படுத்தும் விதமாக எழுதினார் 

 நாவலாைிாியரான விக்டர்  ீரகா (Victor Hugo) தனது நாவல்கள் மூலமாக குடியரசுக் 

சகாள்சகசய பூட்டினார் 

ாிஸ் ஆர்க்கிசமன்ரடா 

 இத்தாலியக் கவிஞர்களும் எழுத்தாளர்களும் தங்கள் கருத்துக்கள் மூலம் மக்கள் மனதில் 

ரதைிய மறுமலர்ச்ைிசய ஏறபடுத்தினர். 

 இதனால் இத்தாலியில் புத்துயிர்ப்பு இயக்கம் ரதான்றியது. 

 ாிஸ் ஆர்க்கிசமன்டா என்றால் புத்துயிர்ப்பு என்று அசழக்கப்படுகிறது இது இத்தாலிய 

மக்களின் பழங்காலப் சபருசம, புகழ், பண்பாட்சடயும், கவிஞர் தாந்ரதயின் 

பாடல்கசளயும் மக்களுக்கு நிசனவூட்டியது. 

 1847-ல் கவுண்ட் கவூர் ாிஸ் ஆர்க்கிசமன்ரடா என்ற சபயாில் ஒரு பத்திாிக்சகசய 

ஆரம்பித்து ரதைிய கருத்துகசள பரப்பினார் 
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அலகு - X (ததாகுதி - 2) 
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PG TRB HISTORY 2020 - 21 
UNIT – x (VOLUME-ii) 

 இத்தாலி ஐக்கியம் (Unification of Italy)  - 1870 - 71 (மாைினி, கவூர், காிபால்டி   3ம் 

விக்டர் இமானுரவல்) 

 சஜர்மனி ஐக்கியம் (Unification of Germany) - 1870 - 71 (பிஸ்மார்க்) 

 கீசழச் ைிக்கல்   (Eastern Question) 

1. சைர்பியர் கலகம் (Serbs Revolt) 

2. கிரரக்க விடுதசலப்ரபார்  (Greek hilar of Independence) 

3. ைிாியா பிரச்ைசன (Syrian Question)  

4. கிாிமியப் ரபார் (Crimean War)  

5. சபர்லின் மாநாடு (1878) 

 

 1st World War (முதல் உலகப்ரபார்) - 1914  July 28 - 1918 Nov 11 (1561 days) 

 Russian Revolution (ரஷ்யப் புரட்ைி) - 1917 (மன்னர் 2ம் நிக்ரகாலஸ்) 

மசனவி - அலக்ஸாண்ட்ாியா  

 ைர்வரதை ைங்கம் (League of Nations)  - 1920 Jan 10, சஜனிவா  

(சுவிட்சர்லாந்து)  

 சர்வாதிகாாிகளின் எழுச்ைி (Rise of Dictatorship) 

 சபனிட்ரடா முரைாலினி (1883-1945) 

 இத்தாலி பாைிஸம்.  

 அடால்ப்  ிட்லர் (1889-1945)  

 சஜர்மனி, நாைிஸம்  

 இரண்டாம் உலகப்ரபார் - 1939 சைப் 1 ரததி 1945 
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 ஐக்கிய நாடுகள் ைசப (United Nation’s Organization) - 1945 அக் 24, நியூயார்க் (192 

country's numbers) 

 சகடுபிடிப் ரபார் (Cold War USA VS USSR – (1945-1991) 

 ரைாவியத் யூனியன் ைிதறுருதல் (Disintegration of Soviet Union) - 1991 

 சஜர்மனி மறு இசணவு  (Reunification of Germany) - 1990 அக் 3 (கிழக்கு மற்றும் 

ரமற்கு சஜர்மனி இசணதல்) 

 

இத்தாலி ஐக்கியம் (Unification of Italy) 

இத்தாலி ஐக்கியத்துக்கு காரணமானவர்கள்  

 மாைினி (1805 - 1872) 

 கவூர் (1810 – 1861) - இத்தாலி ஐக்கிய பிஸ்மார்க் 

 காிபால்டி (1807 - 1882) 

 மூன்றாம் விக்டர் இமானுரவல் - பீட்மான்ட் ைார்ட்டீனீய மன்னர். 

வியன்னா மாநாடும் இத்தாலியும் (1815) 

 இத்தாலி என்பது புவியியல் சைாற்றாடர் மட்டுரம (Italy is Just a geographical 

expression) – சமட்டர்னிக் 

 இம்மாநாட்டில் இத்தாலி பல ைிறு ைிறு பகுதிகளாக பிாிக்கப்பட்டது. 

1. பீட்மான்ட் ைார்டீனியா - ைவாய் மரரப ரைர்ந்த விக்டர் இமானுரவலால் ஆளப்பட்டு 

வந்தது. இத்தாலிசய ஆட்ைிபுாிந்த மரபுகளுள் இதுரவ இத்தாலி பூமிசயச் ரைர்ந்தது. 

2. லம்பார்டி, சவனீஷியா - ஆஸ்திாியாரவாடு இசணக்கப்பட்டது.  

3. பார்மா, மரடானா, டாஸ்கனி - ஆஸ்திாியாவின்  ாப்ஸ்பர்க் மரசபச் ரைர்ந்த 

பிரபுக்களால், ஆளப்பட்டு வந்தது. 

4. ரராம் (ம) ரபாப்பின் நாடுகள் - ரபாப்பாண்டவரால் ஆளப்பட்டது.  

5. ரநப்பிள்ல் – ைிைிலி - பூர்ரபான் வம்ைத்தவர் ஆண்டனர்(France) 

இசவ அசனத்தும் 1870-ல் பீட்மான்ட் ைார்டீனியா தசலசமயில் ஐக்கிய இத்தாலியாக 

இசணந்தன. 

 இத்தாலி ஐக்கியத்துக்கு பாடுபட்ட முதல் வீர்ரு – முரட் 

 

கார்ரபானாி ைங்கம் (Carbonori) - மரக்காி எாிப்ரபார் ைங்கம்  

 ரநப்பிள்ஸ்-ல் சதாடங்கப்பட்டது. (19th Century ( 

 இத்தாலிய ஐக்கியத்துக்காக சதாடங்கப்பட்ட இரகைிய ைங்கம்  
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 மாைினி, பிர்னாஸ்-ன் 3-ம் சநப்ரபாலியன் உட்பட பலர் இதன் உறுப்பினர்களாக 

இருந்தனர். 

 சுதந்திர கருத்துக்கசள இச்ைங்கம் இத்தாலியில் பரப்பியது. 

 

பிரான்ைில் மூன்றாவது குடியரசு ரமற்சகாண்ட பணிகள் - (1870 - 1914)  

 சைப்டம்பர் 4, 1870-ன் மூன்றாம் குடியரசு காம்சபட்டா என்பவர் நிறுவினார்.  

தியர்ஸ் 1871-73 - தற்காலிக தசலவர் 

 குடியரைின் தசலவர் (President of the Republic) 

 நாட்சட விடுவித்தவர் (Liberator of the wheat)  என்று அசழக்கப்பட்டார் . 

 May 21-27 - ரத்த வாரம் (Bloody Week) – பாாிஸ் 

 

மக்ரமாகன் (1873 – 79) 

 மூன்றாவது குடியரைின் முதல் குடியரசு தசலவர். 

 1875 ரதைிய அசைம்பளி குடியரசு அரைியலசமப்சப  இயற்றியது. (Republican 

Constitution) 

 1871-ல் பிரான்ஸ்-ன் தசலநகரம் – ரபார்டியக்ஸ்-லிருந்து சவர்சைய்ல்ஸ்-க்கு 

மாற்றப்பட்டது. 

 1880-ல் சவர்சைய்யல்ஸ் லிருந்து தசல நகர் (பராிஸ்-க்கு) மாற்றம் (ஜீல்ஸ் கிரரவி – 

குடியரசு தசலவர்). 

சலய்ச் ைட்டங்கள் - திருச்ைசபயின் நடவடிக்சககசள கட்டுபடுத்த 

சகாண்டுவரப்பட்டது. 

1893 இருவர் கூட்டு (Dual Alliance) R+F 

1894 இருவர் நட்புறவு (Entente Cordial) E+F 

சமாராக்ரகா ைிக்கல் – Germany Vs France 

 1907 அல்ஜீயர்ஸ் மாநாடு - பிரான்ஸ் சமாராக்ரகா மீது முழு உாிசமப் சபற்றது. 

பிாிட்டன் ஆதரவு  

 சமாராக்ரகாவில் பிசரஞ்சு ஆதிக்கத்சத சஜர்மனி எதிர்த்து 1911-ல் அகாடிர் (Agadir) 

என்ற இடத்துக்கு தனது கடற்சடசய அனுப்பி பிரான்சை சஜர்மனி மிரட்டியது.  

1908 காைாபிளாங்கா நிகழ்ச்ைி 

1907-ல் சமாராக்ரகாவில் புரட்ைி சமாராக்ரகா அரசுக்கு உதவ பிரான்ஸ் பசடசய 

அனுப்பியது. இசத சமாராக்ரகா எதிர்த்தது. 
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TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy: 76399 67359         Salem: 93602 68118 
 

UNIT x 

QUESTIONS 
1. எந்த நாடு அல்பசஸ் மற்றும் தலாரரன் பகுதிகரள பிரான்ஸிடம் இருந்து ரகப்பற்றியது? 

(A). ரஷ்யா      (B). இங்கிலாந்து  

(C). தஜர்மனி     (D). ஆஸ்திாியா 

2. தசராஜிபவாவில் தகால்லப்பட்ட ஆஸ்திாிய இளவரசாின் தபயர் 

(A). இரண்டாம் தகய்சர் வில்லியம்  (B). பிரான்ஸ் தபர்டினாண்டு 

(C). பிரான்ஸ் பஜாசப்    (D). பிாின்ஸப் 

3. 1918 ல் ரஷ்யா தஜர்மனியுடன் தசய்து தகாண்ட உடன்படிக்ரக 

(A). தவர்பசல்ஸ் உடன்படிக்ரக          

(B). புகாதரஸ்ட் உடன்படிக்ரக 

(C). லண்டன் உடன்படிக்ரக         

(D). பிபரஸ்ட்–லிட்படாவ்ஸ்க் உடன்படிக்ரக 

4. ரமய அணியில் இருந்த நாடுகள் 

(A). தஜர்மனி, ஆஸ்திாியா – ஹங்பகாி மற்றும் இத்தாலி 

(B). ரஷ்யா, தஜர்மனி, மற்றும் இத்தாலி 

(C). பிாிட்டன், தஜர்மனி மற்றும் இத்தாலி 

(D). அதமாிக்கா, தஜர்மனி மற்றும் இத்தாலி 

5. தபாருத்துக. 

1. உட்பரா வில்சன்   - a. தஜர்மனி 

2. லாயிட் ஜார்ஜ்    - b. ரஷ்யா 

3. கிளதமன்பசா    - c. அதமாிக்கா 

4. தலனின்    - d. பிரான்ஸ் 

5. இரண்டாம் தகய்சர் வில்லியம் - e. இங்கிலாந்து 

    1 2 3 4 5  

(A). c e d a b 

(B). c e d b a 

(C). a b c d e 

(D). e c a d b 

(E). e c d b a  
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