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History Model Test Questions 12 in Tamil With Answers 
1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று மட்டும் சரியாக ப ாருந்துகிறது? 

அ. முதல் புத்த மாநாடு  - காஷ்மீர் 
ஆ. இரண்டாம் புத்த மாநாடு - வைசாலி 
இ. மூன்றாம் புத்த மாநாடு  - ராஜகிரிகா 
ஈ. நான்காம் புத்த மாநாடு  -  ாடலிபுத்ரம் 

2.  ண்டடய பமௌரிய நிர்வாக முடறயின் சிறந்த அம்சம் எனக் கருதப் டுவது 
அ. மன்னர் நாட்டின் மிக உயர்ந்த அதிகாரி 
ஆ. நீதி சம் ந்தமாய் மன்னார்தான் மிக உயர்ந்த அதிகாரி 
இ. மிக வலிடம, பசறிவு பகாண்ட நடுவன் அதிகார அடமப்பு அதில் இருந்தது 
ஈ. முனிசிபல் நிர்ைாகத்திற்கான ைழிைவக அதில் இருந்தது 

3. ராஜ புத்திர வரலாற்டறப்  ற்றி புகழ் ப ற்ற ஆசிரியர் 
அ.  ாஷம்     ஆ. திருப் ாதி 
இ. டாட்     ஈ. மஜிம்தார் 

4. ராஜராஜ சசாழன் வரலாற்றின் அழியாப் புகழ் ப ற்றதற்குக் காரணம் 
அ. அைர் தஞ்சாவூரின் பிரகதீஸ்ைர் ஆலயத்வத நிர்மானித்தார் 
ஆ. திருவனந்தபுரத்தில் சசரர்களின் கடற் டடடய அழித்தார் 
இ. அவர் மதுடரடயக் டகப் ற்றினார் 
ஈ. இலங்டகயின் ஒரு  குதிடய அவர்  இடணத்துக் பகாண்டார் 

5. பின்வரும் கூற்றுகளில் குத்புதீன் ஐப க்டக ப ாறுத்தமட்டில் எடவ சரியானடவ? 
1. அவர் இந்து மக்களின் மீதான நடவடிக்டககளில் சகிப்புத் தன்டமயுடன் நடந்துக் பகாண்டார் 
2. அவர் இயற்டகயில் ப ருந்தன்டமயுள்ளவர் 
3. அவர் மிக அழகானவர் 
4. அவர் புதிய நிர்வாகக் சகாட் ாடுகடள பவளிக்பகாணர்ந்தார் 
அ. 1 மட்டும் சரி    ஆ. 1 மற்றும் 2 சரி 
இ. 1 மற்றும் 3 சரி    ஈ. 2 மற்றும் 3 சரி 

6.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ாருத்தி கீசழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகடள பகாண்டு சரியான 
 திடலத் சதர்ந்பதடு. 
 ட்டியல் 1    ட்டியல் 2 
அ. அர்ஸ்.இ. மும் ாலிக் 1. அரசு கடிதத் பதாடர்பு தடலவர் 
ஆ. டபிர்- இ. காஸ்  2. பவளிநாட்டு விவகாரத் தடலவர் 
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இ. திவான்.இ. ரிஸலாத் 3. அரசு பசய்தி ஏபஜன்ஸியின் தடலவர் 
ஈ.  ாரித்.இ. மும்மாலிக் 4. ச ார் அடமச்சகத் தடலவர் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  1 2 3 4 
ஆ. 2 3 4 1 
இ.  3 4 1 2 
ஈ.  4 1 2 3 

7. பின்வரும் கூற்றிடன ஆய்க. 
1. கிருஷ்ண சதவராயர் துளுவ வம்சத்துத் தடலசிறந்த மன்னர் 
2. அவர் மதத்தில் அளவில்லா ஈடு ாடு பகாண்டிருந்தார் 
3. ச ார்ச்சுக்கீசியர்களுடன் நல்லுறவு பகாண்டிருந்தார் 
4. கி.பி. 1365ல் அவர் தடலக்சகாட்டட ச ாரில் முஸ்லீம்  டடயிடன பவன்றார் 
அ. 1 மட்டும் சரி    ஆ. 1 மற்றும் 2 சரி 
இ. 1, 2மற்றும் 3 சரி    ஈ. எல்லாம் சரி 

8. நூர்ஜஹானின் முதல் கணவரின் ப யர் 
அ. ஷெர் ஆப்கான்   ஆ. குத்புதீன் சகாக்கா 
இ. கிஷாவர்கான்    ஈ. ஜஹாங்கீர் 

9. பூனாவில் ச ஷ்வாவின் பசயலகம் இவ்வாறு  அடழக்கப் ட்டது? 
அ. ச ஷ்வாவின் தடலநகரம்  ஆ. அதிகார டமயம் 
இ. ஹீசூர் தப்தார்    ஈ. வருவாய் அலுவலகம் 

10. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகடள ஆய்க. 
1. வங்காளத்தின் வில்லியம் சகாட்டடயின் முதல் கவர்னர் பஜனரல் வாரன் சஹஸ்டிங்ஸ் 
2. இவரது காலத்தில் ஒழுங்கு முடற சட்டம் நிடறசவற்றப் ட்டது 
3. இவரது காலம் 1773-85 
4. இவர் சராஹில்லாக்கடள எதிர்த்துப் ச ாரிட்டார் 
இக்கூற்றுகளில் 
அ. 1 மற்றும் 2 சரி    ஆ. 3 மற்றும் 4 சரி 
இ. 4 மட்டும் சரி    ஈ. எல்லாம் சரியானவை 

11. கூற்று(A): வாரன் சஹஸ்டிங்ஸ் இந்தியர்களிடடசய புகழ் ப ற விரும்பினார் 
காரணம்(R): இந்தியாவில் வாரன் சஹஸ்டிங்ஸ்  ல நிர்வாக சீர்திருத்தங்கடள சமற்பகாண்டார் 
கீசழ பகாடுத்துள்ள குறியீடு முடறகளுக்சகற்  உங்களது  திடல சதர்வு பசய்க. 
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அ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக்கமல்ல 
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 
ஈ. (A) தைறு ஆனால் (A) சரி 

12. நீலக்கடற் பகாள்டகடய பின் ற்றியவர்? 
அ. சர் தாமஸ்சரா    ஆ. கவுண்ட் டி லாஸி 
இ. அல்புகர்க்    ஈ. அல்ஷமய்டா 

13. 1857ஆம் ஆண்டு கலகம் சதால்வியுற்றதற்கு காரணம் 
அ. அது மக்களின் ஆதரடவப் ப றவில்டல   
ஆ. இந்திய அரசர்கள் உதைவில்வல 
இ. இரஷ்யர்கள் ஆங்கிசலயர்களுக்கு உதவினர்   
ஈ. முஸ்லீம்கள்  ற்றின்றி டவக்கப் ட்டிருந்தனர் 

14. 1909 ம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டம் முக்கிய ப றுவதற்கான காரணம் 
அ. சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அதிகாரங்கள் அதிகரிக்கப் ட்டன 
ஆ. ைகுப்புைாரி பிரதிநிதித்துைம் புகுத்தப்பட்டது 
இ. சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வரவு பசலவு திட்டத்டத விவாதிக்க அதிகாரமளிக்கப் ட்டனர் 
ஈ. சதர்தல் முடற புகுத்தப் ட்டது 

15. பிரிட்டிஷார் ஆட்சி காலத்தில் கல்வி அபிவிருத்திக்காக  ல குழுக்கள் அடமக்கப் ட்டன. அவற்டற 
கால வரிடச வாரியாக முடறப் டுத்துக? 
அ. கல்கத்தா  ல்கடலக்குழு, ஊட்ஸ் தூதுக்குழு, ஹாண்டர் குழு, ராசல குழு 
ஆ. ஹாண்டர் குழு, கல்கத்தா  ல்கடலக்குழு, ராசல குழு, ஊட்ஸ் தூதுக்குழு 
ஈ. ஊட்ஸ் தூதுக்குழு, ஹாண்டர் குழு, ராலல குழு, கல்கத்தா பல்கவலக்குழு 

16. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாகப் ப ாருந்தியுள்ளது? 
அ. சாக்தா - காளி ைழிபடுபைர்  ஆ. சாங்கியா - இஸ்லாமியச் சட்டம் 
இ. சில்  சாஸ்திரா - நாட்டியம்  ஈ. சாரியத் - தத்துவம் 

17. இந்திய சதசிய காங்கிரஸ் முதல் மாநாடு நடடப ற்றது 
அ. 1885 மும்பாய்    ஆ. 1885, கல்கத்தா 
இ. 1890, பூனா    ஈ. 1895, பசன்டன 

18.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ாருத்தி கீசழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகடள பகாண்டு சரியான 
 திடலத் சதர்ந்பதடு. 
 ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 
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அ. ஐகாத்   1. முஸ்லீம்களிசமிருந்து வசூலித்த நிலவரி 
ஆ. ஜிஸியா  2. முஸ்லீம்களிடமிருந்து வசூலித்த பசாத்துவரி 
இ. உஷர்   3.  முஸ்லீம்கள் அல்லாதவர்களிடமிருந்து வசூலித்த நிலவரி 
4. சுராஜ்   4. முஸ்லீம்கள் அல்லாதவர்களிடமிருந்து வசூலித்த தடலவரி 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  4 3 2 1 
ஆ. 3 2 4 1 
இ.  2 4 1 3 
ஈ.  1 4 3 2 

19. சசாழர்களின் காலம் மிகவும் சிறப்பு ப ற்றதிற்குரிய காரணம் 
அ. கிராம நிர்ைாகம்   ஆ. சாளுக்கியர்களுடன் ச ார் 
இ. இலங்டகயுடன் வாணி ம்  ஈ. தமிழ் கலாச்சார முன்சனற்றம் 

20. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எடவ மூன்று பீடகங்களின்  குதியில்லாதடவ? 
அ. ஜாதகங்கள்    ஆ. சுத்த 
இ. வினாய     ஈ. அபிதம்ம 

21.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ாருத்தி கீசழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகடள பகாண்டு சரியான 
 திடலத் சதர்ந்பதடு. 
 ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 
அ.  துல்லா   1. பீஜப்பூர் 
ஆ. யாசூப் அடில்ஷா  2. சகால்பகாண்டா 
இ. மாலிக் அகமது   3. ப ரார் 
ஈ. குலிகுத்ப் ஷா   4. அகமது நகர் 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  2 3 4 1 
ஆ. 3 4 1 2 
இ.  3 1 4 2 
ஈ.  4 3 2 1 

22. ‘வந்தவாசி வீரர்’ என அடழக்கப் ட்டவர்? 
அ. இரா ர்ட் கிடளவ்   ஆ. பவல்பலஸ்லி 
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இ. சர் அயர்கூட்    ஈ. லாரன்ஸ் 
23. சம்கிதாக்கள் எனப் டுவது 

அ. பிரமாணங்களில் முடிவுப்  குதியாகும் 
ஆ.  ாடல்கல், பஜ ங்கள், சவல்வி சூத்திரங்கள் முதலியவற்றின் பதாகுப்பு 
இ. மாணவனுக்கு ஆசிரியரால் எடுத்துடரக்கப் டும் புனித சகாட் ாடு 
ஈ. லைத, இலக்கிய பல்லைறு பாடல்களின் பூர்வீகம் அர்த்தத்தின் விளக்கம் ஆகும் 

24. வங்காளப் பிரிவிடன என் து உண்டமயில் 
அ. நிர்வாக வசதிக்கான ஓர் ஏற் ாடு 
ஆ. காங்கிரஸ் இயக்கத்திடன பிளக்க ஓர் முயற்சி 
இ. முஸ்லீம்களின் உணர்ச்சிகடள சாந்தப் டுத்துவது 
ஈ. ைங்காளத்தில் லதசிய உணர்விவன மங்கடிக்க ஓர் முயற்சி 

25.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ாருத்தி கீசழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகடள பகாண்டு சரியான 
 திடலத் சதர்ந்பதடு. 
 ட்டியல் 1       ட்டியல் 2 
அ. ரவ்லட் சட்டம்     1. 1942 
ஆ. பூனா ஒப் ந்தம்    2. 1940 
இ. ஆகஸ்ட் சி ாரிசு    3. 1919 
ஈ. பவள்டளயசன பவளிசயறு இயக்கம்  4. 1932 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  3 4 2 1 
ஆ. 1 3 4 2 
இ.  2 1 3 4 
ஈ.  4 2 1 3 

26.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ாருத்தி கீசழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகடள பகாண்டு சரியான 
 திடலத் சதர்ந்பதடு. 
 ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 
அ. காந்திஜி   1. எனது இந்திய ச ாராட்டம் 
ஆ. சநரு    2. கீடத இரகசியம் 
இ. சு ாஸ் சந்திரச ாஸ்  3. உலக வரலாற்று காட்சிகள் 
ஈ. திலகர்    4. இந்து சுயராஜ்யம் 
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குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  1 3 4 2 
ஆ. 2 4 3 1 
இ.  3 2 1 4 
ஈ.  4 1 2 3 

27. கூற்று(A): வங்காளத்தில் சதசிய இயக்கத்திடன வலுவிழக்கச் பசய்ய வங்கப்பிரிவிடன 
சமற்பகாள்ளப் ட்டது 
காரணம்(R): ஏபனன்றால் வங்காளத்தில் சதசியம் மிகவும் வலிடமயாக இருந்தது 
கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளிலிருந்து உங்கள் விடடகடள சதர்வு பசய்க. 
அ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக்கமல்ல 
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 
ஈ. (A) தவறு ஆனால் (A) சரி 

28. கூற்று (A): காந்திஜி ஒத்துடழயாடம இயக்கத்டத வா ஸ் வாங்கினார் 
காரணம் (R): பசௌரி பசௌராவில் ச ாலீஸ்காரர்கள் பகால்லப் ட்டது அவர் மனடத மாற்றியது 
கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளிலிருந்து உங்கள் விடடகடள சதர்வு பசய்க. 
அ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக்கமல்ல 
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 
ஈ. (A) தவறு ஆனால் (A) சரி 

29. பின்வரும் கூற்றுகடள ஆய்க. 
1. வல்ல ாய்  ட்சடல் இந்திய மாநிலங்கடள திருத்தி அடமத்தா 
2. அவர் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என அடழக்கப் டுகிறார் 
3. அவர் இந்தியாவின் சிற்பி என்றும் அடழக்கப் டுகிறார் 
4. அவர் இந்திய பவளியுறவுக் பகாள்டகயிடன உருவாக்கினார் 
அ. 1 மட்டும் சரி    ஆ. 1 மற்றும் 2 சரி 
இ. 2 மற்றும் 3 சரி    ஈ. 3 மற்றும் 4 சரி 

30. கூற்று (A): ‘பிரி பிறகு பவளிசயறு’ என்று பவள்டளயரிடம் ஜின்னா கூறினார். 
காரணம்(R): ஜின்னா பவள்டளயர்கடள நம் வில்டல 
கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளிலிருந்து உங்கள் விடடகடள சதர்வு பசய்க. 
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அ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக்கம் 
ஆ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக்கமல்ல 
இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு 
ஈ. (A) தவறு ஆனால் (A) சரி 

31. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகடள ஆய்க. 
சு ாஷ் சந்திர ச ாஸ் 
1. இந்திய சதசிய இராணுவத்திடன உருவாக்கினார் 
2. அவர் ஒரு தீவிரவாதி 
3. இந்தியாவில் இருந்து பகாண்டு ஆங்கிசலயடர எதிர்த்து ச ாரிட்டார் 
4. 1937இல் இறந்து ச ானார் 
இவற்றுள் 
அ. 1 மட்டும் 2 சரி    ஆ. 2 மற்றும் 3 சரி 
இ. 3 மற்றும் 4 சரி    ஈ. அடனத்தும் சரி 

32. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகடள ஆய்க. 
1. இந்தியாவின் தந்டத காந்திஜி என்ற கருதப் டுகிறார் 
2. தண்டி யாத்திடரயில் காந்திஜி  ங்சகற்றார் 
3. 1919ல் சதசிய ச ாராட்டத்தில் காந்திஜி நுடழந்தார் 
4. காந்திஜி கிரிப்ஸ் தூதுக் குழுவிடன மறுத்தார் 
இக்கூற்றுகளில் 
அ. 1 மட்டும் 2 சரி    ஆ. 2 மற்றும் 4 சரி 
இ. 2 மற்றும் 3 சரி    ஈ. அவனத்தும் சரி 

33. இந்திய சதசிய இயக்கத்தில்  ல தீவிரவாதிகள் சதான்றினர். அவர்களின் ப யர்கடள அவர்கள் 
சதான்றிய காலவரிடசயில் சரியான வரிடசடயக் கான் 
அ. பி.ஜி. திலக், பி.சி. பால், லாலா லஜபத்ராய், அரவிந்தர் 
ஆ. பி.சி.  ால், லாலா லஜ் த் ராய், பி.ஜி. திலக், அரசிந்தர் 
இ. அரவிந்தர், பி.சி.  ால், லாலா லஜ த்ராய், பி.ஜி. திலக் 
ஈ. லாலா லஜ் த்ராய், பி.ஜி. திலக், அரவிந்தர், பி.ஜி.  ால் 

34. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாகப் ப ாருந்துகிறது? 
அ. முதல் வட்ட சமடஜ மாநாடு - கி.பி. 1936 
ஆ. லக்சனா ஒப் ந்தம்  - கி.பி. 1937 
இ. காந்தி இர்வின் ஒப் ந்தம் - கி.பி. 1932 
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ஈ. சட்ட மறுப்பு இயக்கம்  - கி.பி. 1930 
35. வாஸ்சகாடகாமா எங்கு தடர இறங்கினார்? 

அ. ச ார்ட் சநாவா    ஆ. மங்களூர் 
இ. காளிகட்    ஈ.  ம் ாய் 

36. திலகரால் பவளியிடப் ட்ட ‘சகசரி’ என் து  
அ. புத்தகம்     ஆ. ஷசய்தித்தாள் 
இ.  த்திரிக்டக    ஈ. துண்டு பிரசுரம் 

37. “ ல மருத்துவர்களின் உதவியால் நான் இறந்து பகாண்சட இருக்கிசறன்” என்று யார் பசான்னது? 
அ.  ச ாப்     ஆ. ராஜ் நாராயணன் 
இ. ஆர்ச்சி மிடியஸ்   ஈ. மாவீரர் அஷலக்ஸாண்டர் 

38. சிந்து மக்கள் எடத அறிந்திருக்கவில்டல? 
அ. எருது   ஆ. யாடன  இ. மீன்  ஈ. குதிவர 

39. பின்வருவனவற்றில் எந்தவம்சம் மிகவும்  ழடமயானது? 
அ. கன்வயா வம்சம்   ஆ. குஷான வம்சம் 
இ. ஷமௌரிய ைம்சம்   ஈ. சுங்க வம்சம் 

40. இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் இரண்டாவது தடலநகரம் 
அ. கசனாஜ்    ஆ. உஜ்ஜயின் 
இ. மகதம்     ஈ சசகதா 

41. ராஷ்டிரகூடர்களின் தடலநகரம் 
அ. காஞ்சி  ஆ. மால்லகட்  இ. பதாண்டி  ஈ. உடறயூர் 

42. பஷர்ஷாடவ எதற்காக நிர்வாக சீர்திருத்தவாதி என அடழக்கப் டுகிறார்? 
அ. சந்டத சீர்திருத்தம்   ஆ.  வியா ாரக பகாள்டககள் 
இ. நிலைரித் திட்டம்   ஈ. நீதி சட்டம் ஒழுங்கு 

43. பஷர்ஷா சூரிக்கு பஷக்கான் என்ற  ட்டம் எப் டி கிடடத்தது? 
அ. துயரத்தில் கடடப்பிடித்த டதரியம் 
ஆ. அவருடடய பகாடூரமான முகடமப்பு 
இ. சண்டடயிடும் தன்டம 
ஈ. தன்னந்தனியாக ஒரு புலிவய ஷகான்றதால் 

44. சராமானிய நகரத்தின் சிதவுகள் காணப் டும் இடம் 
அ. அரிக்கலமடு    ஆ. ஹம்பி 
இ. பமாகஞ்சதாசரா   ஈ. சலாதால் 
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45. உடன்கடட ஏறுதடல ஒழித்தவர் 
அ. கிடளவ்  ஆ. ஷபண்டிங்   இ. ரிப் ன்  ஈ. கர்ஸன் 

46. ‘உயிர் வாழும் புனிதர்’ என அடழக்கப் ட்ட முகலாயப் ச ரரசர் யார்? 
அ. ஔரங்கசீப்    ஆ. ஹுமாயூன் 
இ. ஜஹாங்கீர்    ஈ. ஷாஜகான் 

47. ‘வாதாபி பகாண்டான்’ என்ற  ட்டத்டதச் சூட்டுய  ல்லவ மன்னன் யார்? 
அ. மசகந்திரவர்மன்   ஆ. நரசிம்மைர்மன் 
இ. சிம்மவர்மன்    ஈ. ரவிவர்மன் 

48. இவர் ஆட்சியில் இந்தியாவில் ஓவியக்கடல உச்ச கட்டத்டத அடடந்தது 
அ. அக் ர்     ஆ. ஜஹாங்கீர் 
இ. ஷாஜகான்    ஈ. பஷர்ஷா 

49. கீழ்க்கண்ட எத்துடறயில் ‘லீலாவதி’ ஒரு சிறந்த புத்தகம் 
அ. கணிதம்    ஆ. மருத்துவம் 
இ. இடல     ஈ. கட்டம் 

50. இராமானுஜர் எந்த பிரிவிடனச் சார்ந்தவர்? 
அ. அத்டவதம்    ஆ. த்டவதம் 
இ. டசவசித்தாந்தம்   ஈ. விசிஸ்டாத்வைதம் 

51.  ரிபூரண சுதந்திரம் முதலில் எப்ச ாது பிரகடனம்  டுத்திப் ட்டது? 
அ. 26 ஜனவரி, 1950    ஆ. 15 ஆகஸ்ட் 1947 
இ. 15 ஆகஸ்ட் 1946    ஈ. 26 ஜனைரி 1930 

52. 1887 காங்கிரஸ் கூடிய இடம் 
அ. படல்லி    ஆ. கல்கத்தா 
இ.  ம் ாய்     ஈ. ஷசன்வன 

53. படல்லி இந்தியாவின் தடலநகரம் ஆனது 
அ. கி.பி. 1910 ஆ. கி.பி. 1911  இ. கி.பி. 1912  ஈ. கி.பி. 1913 

54. காபினட் தூதுக்குழு இந்தியாவிற்கு எந்த ஆண்டு 
அ. கி.பி. 1942 ஆ. கி.பி. 1943  இ. கி.பி. 1945  ஈ. கி.பி. 1946 

55. நீதிக்கட்சிடய நிறுவியவர் 
அ. அன்னிப சண்ட்   ஆ. ப ரியார் 
இ. ராஜாஜி     ஈ. தியாகராயர் 

56. அலிகார் முஸ்லீம்  ல்கடலக்கழகத்திடன நிறுவியவர் 
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அ. அலி சசகாதரர்கள்   ஆ. இக் ால் 
இ. ஜின்னா    ஈ. சர்வசயத் அகமது கான் 

57. யார் மிதவாத காங்கிரஸ் தடலவர் அல்ல? 
அ. சகாகசல  ஆ. காந்தி  இ. சநரு  ஈ. திலகர் 

58. இந்திய சதசிய காங்கிரஸ் 1907 ல் பிளவு ட்ட இடம் 
அ.  ம் ாய்     ஆ. கல்கத்தா 
இ. பசன்டன    ஈ. சூரத் 

59. இந்தியாவிற்கு கடல்வழி மார்க்கத்டத கண்டு பிடித்தது யார்? 
அ. ைாஸ்லகாடகாமா   ஆ. பகாலம் ஸ் 
இ. பமகல்லன்    ஈ. ஹாப்கின்ஸ் 

60. இந்தியாவில் முதல் அவசர நிடலப் பிரகடனம் அறிவிக்கப் ட்டது? 
அ. 1962  ஆ. 1966   இ. 1978   ஈ. 1987 

61. சிப் ாய் கலகத்தின் உடனடிக் காரணம் 
அ. ஷகாழுப்பு தடைப்பட்ட லதாட்டாக்கள்  ஆ. கிறிஸ்தவ சமயம்  ரவியது 
இ. சம் ளத்தில் உள்ள சவறு ாடு   ஈ. அவகாசியிலிக் பகாள்டக 

62. இந்தியாவில் முதலில் துவக்கப் ட்ட வட்டார பமாழி  த்திரிக்டக 
அ. சமச்சார் தர்பன்   ஆ. ப ங்கால் பகஜட் 
இ. சஷாம் பிரகாஷ்   ஈ. மராத்தா 

63. பூதான இயக்கத்டதத் துவக்கியவர்? 
அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. பஜயபிரகாஷ் நாராயணன் 
இ. ஆச்சார்ய கிரு ளானி   ஈ. விலனாபா பாலை 

64. சஹாம் ரூல் இயக்கத்டத அன்னிப சண்ட் அம்டமயார் 1916 இல் எங்கு துவக்கினார்? 
அ. படல்லி    ஆ. கல்கத்தா 
இ. ஷசன்வன    ஈ.  ம் ாய் 

65. ‘தமிழ்தாத்தா’ என்று அடழக்கப் டு வர்? 
அ, உ.லை சாமிநாத ஐயர்   ஆ. ராஜம் அய்யர் 
இ.  ம்மல் சம் ந்த முதலியார்  ஈ. இவர்களில் எவருமிலர் 

66. வடசமற்கு எல்டலப் புறத்தில் சட்டமறுப்பு இயக்கத்டத நடத்திச் பசன்றவர் 
அ. கான் அப்துல் கபர்கான்  ஆ. எம்.ஏ. அன்சாரி 
இ. சஷக் முகம்மது அப்துல்லா  ஈ. சசவா சிங் திக்ரிவாலா 

67. சதர்தல்களில் வகுப்பு வரி பிரதிநிதித்துவ முடறடய அறிமுகம் பசய்த சட்டம் 
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அ. 1909 ஆம் ஆண்டு மிண்லடா- மார்லி சீர்திருத்தம் 
ஆ. 1919ஆம் ஆண்டு மாண்படகு பசம்ஸ்ச ார்டு சட்டம் 
இ. 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசுச் சட்டம் 
ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்டல 

68. விதடவகள் மறுமணச் சட்டத்திற்காக ப ரிய இயக்கத்டத நடத்திய தடலவர் 
அ. இராஜாராம் சமாகன்ராய்  ஆ. ஈ.சவ.ரா 
இ. ஈஸ்ைர் சந்திர வித்யாசாகர்  ஈ. டாக்டர் முத்துலட்sஇமி பரட்டி 

69. இந்தியாவில் சமற்பகாண்ட சீர்திர்uத்தங்கடளப்  ற்றி ஆராய 1927இல் எந்தக்குழு நியமிக்கப் ட்டது? 
அ. ஹண்டர் குழு    ஆ. வசமன் குழு 
இ. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு   ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்டல 

70. சவதாரண்யத்திற்கு உப்பு சத்யாகிரகிகடள தடலவர் தாங்கி அடழத்துச் பசன்றவர் யார்? 
அ. காந்தி     ஆ. காமராஜ் 
இ. இராஜாஜி    ஈ. சத்தியமூர்த்தி 

71. ‘ஹரிஜன்’ என்றும் பசால்டல உருவாக்கியவர் யார்? 
அ. அம்ச த்கார்    ஆ. காந்திஜி 
இ. ப ரியார்    ஈ. சநரு 

72. 1942ஆம் ஆண்டின் முக்கியத்துவம் 
அ. ஷைள்வளயலன ஷைளிலயறு இயக்கம் 
ஆ. இந்தியா முழுவதும் கலகம் பவடித்தல் 
இ. காங்கிரஸ் தடலவர்கள் டகது பசய்யப் ட்டது 
ஈ. காங்கிரஸ் கட்சியின் மீது பிரிட்டிஷ் தடடவிதித்தது 

73. இந்தியாவின் தலசுய ஆட்சியின் தந்டத என்று அடழக்கப் டுகிறவர் யார்? 
அ. ப ண்டிங்    ஆ. சமசயா 
இ. ரிப்பன்     ஈ. பவல்பலஸ்லி 

74.  ாஹியான் யாருடடய ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வருடக தந்தார்? 
அ. அசசாகர்    ஆ. இரண்டாம் சந்திர குப்தர் 
இ. ஹர்ஷர்     ஈ. கனிஷ்கர் 

75. இந்திய பநப்ப ாலியன் என்று அடழக்கப் டு வர் 
அ. சந்திரகுப்தர்    ஆ. சமுத்திர குப்தர் 
இ. இரண்டாம் சந்திரகுப்தர்  ஈ. ராமகுப்தர் 

76. தக்கர்கடள அடக்குவதற்குக் காரணமாக இருந்த கவர்னர் பஜனரல் 

http://www.winmeen.com/


History & Indian National Movement                                          Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 12 of 14 

அ. சஹஸ்டிங்ஸ் பிரபு   ஆ. ஷபண்டிங் பிரபு 
இ. இராஜாராம் சமாகன்ராய்  ஈ. ராய்பசௌத்ரி 

77. ஹரிஜன் என்ற பசால்டல உருவாக்கியவர் யார்? 
அ. அம்ச த்கார்    ஆ. சி.எப்.ஆண்ட்ரு 
இ. அருணா ஆசப்அலி   ஈ. காந்திஜி 

78. 1956ல் எதன் அடிப் டடயில் இந்தியாவிலுள்ள மாநிலங்கள் பிரிக்கப் ட்டன? 
அ. சாதி அடிப் டடயில்   ஆ. இனம் 
இ. மக்கட்பதாடக    ஈ. ஷமாழி அடிப்பவடயில் 

79. சதசிய கீதம் – ஜன கண மன முதன் முதலில்  ாடப் ட்டது? 
அ. கல்கத்தா    ஆ. லாகூர் 
இ.  டில்லி     ஈ.  ம் ாய் 

80. இந்திய பிஸ்மார்க் என்று அடழக்கப் டு வர் 
அ. இராஜாஜி    ஆ. சர்தார் பலடல் 
இ. காமராஜ்    ஈ. சநரு 

81. கீழ்க்கண்டவர்களுள் ‘எல்டல காந்தி’ என்று அடழக்கப் டு வர் யார்? 
அ. கான் அப்துல் கஃபார் கான்  ஆ. அபுல் கலாம் ஆசாத் 
இ. முகம்மது அலிஜின்னா   ஈ. சு ாஷ் சந்திரச ாஸ் 

82. இந்தியாவின் குயில் என்று அடழக்கப் டு வர் 
அ. இந்திராகாந்தி    ஆ. சலராஜினி நாயுடு 
இ. லதாமங்சகஷ்கர்   ஈ.  த்மஜா நாயுடு 

83. “ஏழ்டமயும் ஆங்கிசலயர் ஆட்சியும்” என்ற நூடல எழுதியவர் 
அ. ஆர்.சி.தத்தா    ஆ. சார்லஸ் ஊட் 
இ. மார்க் டுவின்    ஈ. தாதாபாய் ஷநௌலராஜி 

84.  ார்வார்டு பிளாக் என்னும் கட்சிடய உருவாக்கியவர் 
அ. சமாதிலால் சநரு   ஆ. சித்தரஞ்சந்தாஸ் 
இ. சுபாஷ் சந்திரலபாஸ்   ஈ. மதன் சமாகன் மாளவியா 

85. வந்சதமாதரம் என்ற  ாடடல இயற்றியவர்? 
அ. பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி  ஆ. ஏ.ஆர். ரஹ்மான் 
இ. இரவீந்திரநாத் தாகூர்   ஈ. சசராஜினி நாயுடு 

86. பகாழுப்பு தடவிய சதாட்டாடவ பதாட மறுத்து, ஆங்கில அதிகாரிடய பகான்ற முதல் இந்திய சிப் ாய் 
அ. சிவ்ராம்     ஆ. மங்கள் பாண்லட 
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இ. ஹார்சதவ்    ஈ. அப்துல் ரஹீம் 
87. ‘இன்குலாப் ஜிந்தா ாத்’ என்ற முழக்கத்டத எழுப்பியவர் 

அ. சு ாஷ் சந்திர ச ாஸ்   ஆ.  கத்சிங் 
இ. முகம்மது இக்பால்   ஈ. லாலா லஜ த்ராய் 

88. மகாத்மா காந்தியின் அரசியல் குரு 
அ. லகாகலல    ஆ. மதன் சமாகன் மாளவியா 
இ. இரபீந்தரநாத் தாகூர்   ஈ. திலகர் 

89. பசய் அல்லது பசத்துமடி என்று கூறியவர் யார்? 
அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. சு ாஷ் சந்திர ச ாஸ் 
இ. முகம்மது அலிஜின்னா   ஈ. சுவாமி தயானந்த் 

90. சுயராஜ்ஜியக் கட்சிடயத் சதாற்றுவித்தவர் 
அ. ஜவஹர்லால் சநரு   ஆ. சி.ஆர். தாஸ் 
இ. காந்தியடிகள்    ஈ. சநதாஜி 

91. வாஞ்சிநாதன் ஆஷ் துடரடய சுட்ட இடம் 
அ. விழுப்புரம்    ஆ. மதுடர 
இ. திருச்சி     ஈ. மணியாச்சி 

92. 1942ல் கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு ________ தருவதாக உறுதியளித்தது. 
அ. இந்தியாவிற்கு முழு ஷடாமினியன் அந்தஸ்து 
ஆ. இந்தியாவில் சுயஆட்சி 
இ. இந்தியாவில் மாநில ஆட்சி 
ஈ. இந்தியாவில் இடடக்கால அரசு 

93. சுசதசி இயக்கம் ____________ பதாடக்கப் ட்டது 
அ. மற்ற நாடுகளுக்கு குடி ப யர்வபதௌ நிறுத்தியதன் மூலம் 
ஆ. அந்நிய நாட்டுப் pஒருட்கவள நிராகரித்ததன் மூலம் 
இ. ஹிந்தி பமாழி மட்டும் ச சியதன் மூலம் 
ஈ. இந்திய கலாச்சாரத்தின் மீது ஆர்வம் காட்டியதன் மூலம் 

94. கர்சன் பிரபுவின் காலத்தில் வங்கப் பிரிவிடன எந்த ஆண்டு ஏற் ட்ட்டது? 
அ. 1901  ஆ. 1905  இ. 1915   ஈ. 1907 

95. இந்திய சதசிய காங்கிரசின் முதல் மாநாட்டிற்கு தடலடம தாங்கியவர் 
அ. தாதா ாய் பநௌசராஜி   ஆ. டபிள்யூ. சி. பானர்ஜி 
இ. சகாகசல    ஈ. ஏ.ஓ. ஹியூம் 
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96. கம்பூனால் அவார்டு அறிவித்தவர் யார்? 
அ. அட்லி     ஆ. ராம்லச மாக்டனால்டு 
இ. எம்.ஏ.ஜின்னா    ஈ. ஜவஹர்லால் சநரு 

97. சுயராஜ்யக் கட்சியின் முக்கிய சநாக்கம் 
அ. பூரண சுயராஜ்யம் ப றுவது 
ஆ. மாநில கவுன்சிலுக்குள் நுவைைது 
இ. ஒத்துடழயாடம இயக்கத்டத துவங்குவது 
ஈ. புதிய இந்திய அரசியலடமப்பு சகாருவது 

98. ஜாலியன் வாலா ாக் துப் ாக்கி சூடு நிகழ்ந்த இடம் 
அ. டில்லி     ஆ. கல்கத்தா 
இ.  ம் ாய்     ஈ. அமிர்தசரஸ் 

99. அகில இந்திய முஸ்லீம் லீக் யாருடடய தடலடமயில் 1906ல் உருவானது 
அ. முகம்மது அலிஜின்னா  ஆ. ஆகாகான் 
இ. சர்டசயது அகமதுகான்  ஈ. ஹசாரத் பமாஹனி 

100.  காந்திஜி சத்தியாகிரகத்டத ஓர் ஆயுதமாக இந்தியாவில் முதன் முதலில்  யன் டுத்திய இடம் 
அ.  ர்சதாலி    ஆ. தண்டி 
இ. சம்பரான்    ஈ. ஜாலியன் வாலா ாக் 
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