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History Model Test Questions 13 in Tamil With Answers 
1. அரசியல் சுதந்திரம் நாட்டின் உயிர் மூச்சு என்று கூறியவர் யார்? 

அ. ஜவஹர்லால் நநரு   ஆ. அரவிந்த் க ோஷ் 

இ. மகாத்மா காந்தி   ஈ. ஏ.ஓ. ஹியூம் 

2. நவதாரண்யம் உப்புச் சத்தியாகிரக இயக்கத்திற்கு தலலலமநயற்றவர் 

அ. சத்யமூர்த்தி    ஆ. காமராஜ் 

இ. இரோஜக ோபோலோச்சோரியோர்  ஈ. இவர்களில் எவருமிலர் 

3. ‘இராமகிருஷ்ண மிஷலை’ நிறுவியர் 

அ. சுவாமி தயாைந்தர்   ஆ. சுவோமி விகவ ோனந்தர் 
இ. சங்கராச்சாரியார்   ஈ. ராமானுஜர் 

4. தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலில் மதிய உணவுத் திட்டம் அறிமுகம் சசய்யப்பட்ட சபாழுது தமிழக முதல் 

அலமச்சராக இருந்தவர் யார்? 

அ. எம். பக்தவச்சலம்   ஆ. கு.  ோமரோஜ் 

இ. எம்.ஜி. ராமச்சந்திரன்   ஈ. வி.என். ஜாைகி 

5. மாமல்லபுரத்லத நிறுவியவர்கள் 

அ. சாளுக்கியர்கள்   ஆ. நசாழர்கள் 

இ. கடம்பர்கள்    ஈ. பல்லவர் ள் 

6. அல்சபரூனி இந்தியாவிற்கு வந்தது 

அ. கி.பி. 9ம் நூற்றாண்டு   ஆ. கி.பி. 10 ஆம் நூற்றாண்டு 

இ. கி.பி. 11ஆம் நூற்றோண்டு  ஈ. கி.பி. 12ஆம் நூற்றாண்டு 

7. மாலிக்காபூர் _________ என்பவரின் சிறந்த தளபதி 

அ. அலோவுத்தீன் கில்ஜி   ஆ. பால்பன் 

இ. முகம்மது-பின்-துக்ளக்   ஈ. குதுப் உத்-தின் – ஐபக் 

8. முதல் பானிப்பட் நபார் பாபருக்கும் மற்றும் _________க்கும் இலடயில் நலடசபற்றது. 

அ. இப்ரோஹீம் கலோடி   ஆ. சமடினிராய் 

இ. ராணா சங்கா    ஈ. சஷர்ஷா 

9. விஜய நகரப் நபரரலச புகழ்ந்துக் கூறிய இத்தாலிய பயணி 

அ. பார்நபாசா    ஆ. மார்நகாநபாநலா 

இ. நிக்க ோகலோ  ோண்டி   ஈ. ரஸாக் 

10. ஔரங்கசீப் சகாலல சசய்த சீக்கிய குருவின் சபயலரக் கூறுக. 

அ. குரு அர்ஜுன் நதவ்   ஆ. குரு ஹர்நகாவிந்த் 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 2 of 10 

இ. குரு ஹர்கிஷன்   ஈ. குரு கதஜ்ப தூர் 
11. வாஸ்நகாடகாமா கள்ளிக் நகாட்லடலய அலடந்த ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1492  ஆ. கி.பி. 1498  இ. கி.பி. 1502  ஈ. கி.பி. 1512 

12. “ஆற்காட்டு வீரர்” என்று அலழக்கப்பட்டவர்? 

அ. டியூப்நள    ஆ. லஹதர் அலி 

இ. ரோபர்ட் கிளைவ்   ஈ. சர் அயர் கூட் 

13. பிண்டாரிகலள ஒழித்தவர் யார்? 

அ. கேஸ்டிங்ஸ்    ஆ. ரிப்பன் 

இ. வாரன் நஹஸ்டிங்ஸ்   ஈ. வில்லியம் சபண்டிங் 

14. இல்பர்ட் மநசாதா சகாண்டு வரப்பட்ட காலம் 

அ. ரிப்பன் பிரபு    ஆ. கர்சன் பிரபு 

இ. கானிங் பிரபு    ஈ. இர்வின் பிரபு 

15. சிந்து சமசவளி நாகரிகம் முதலாவதாக சவளிச்சத்திற்கு வந்த ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1912  ஆ. கி.பி. 1922  இ. கி.பி. 1932  ஈ. கி.பி. 1942 

16. புத்தர் முதலில் நபாதலை சசய்த இடம் 

அ. கயா     ஆ. லும்பினி 

இ. சாஞ்சி     ஈ. சோரநோத் 

17. அர்த்த சாஸ்திரத்லத எழுதியவர் 

அ. க ௌடில்யர்    ஆ. சமைாண்டர் 

இ. சசலூக்கஸ்    ஈ. வால்மீகி 

18. குப்த வம்சத்தின் ஸ்தாபகர் 

அ. புக்கர்     ஆ. சமுத்திர குப்தர் 

இ. ஸ்ரீகுப்தர்    ஈ. விந்திய சக்தி 

19. சிந்து சமசவளி நாகரீகத்தின் காலம் என்ை? 

அ. கி.மு. 3250-2750   ஆ. கி.மு. 3000-2000 

இ. கி.மு. 3750 – 2250   ஈ. கி.மு. 2750 – 2755 

20. ‘மூன்று இரத்திைங்கள்’ சகாள்லகலய நபாதித்தவர் 

அ. புத்தர்     ஆ. சங்கரர் 

இ. இராமாஜனுர்    ஈ. மேோவீரர் 
21. ‘அர்த்த சாஸ்திரம்’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் 

அ. பாணர்     ஆ. க ௌடில்யர் 
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இ. சசலூக்கஸ்    ஈ. சமகஸ்தனிஸ் 

22. கனிஷ்கர் காலத்தில் வளர்ச்சியலடந்த மிகப்சபரும் கலல 

அ. நகாதிக்கலல    ஆ.  ோந்தோரக்  ளல 

இ. ஹிமாலயன் கலல   ஈ. நராமன் கலல 

23. நவரத்திைங்கள் வாழ்ந்த ஆட்சி காலம் 

அ. குஷாைர்கள்    ஆ. நசாழர்கள் 

இ. குப்தர் ள்    ஈ. விஜயநகரப் நபரரசு 

24. ஹர்ஷர் காலத்தில் முழுவதும் வளர்ச்சி சபற்ற பல்கலலக்கழகம் 

அ. நோலந்தோ பல் ளலக் ழ ம்  ஆ. ஆக்ரா பல்கலலக்கழகம் 

இ. பாடலிபுத்திர பல்கலலக்கழகம் ஈ. வல்லபி பல்கலலக்கழகம் 

25. பல்லவ அரச வம்சத்லத நதாற்றுவித்தவர் 

அ. முதலாம் மநகந்திரவர்மன்  ஆ. முதலாம் நரசிம்மவர்மன் 

இ. சிம்ம விஷ்ணு   ஈ. பரநமஸ்வர வர்மன் 

26. அரபியர்கள் சிந்துலவ லகப்பற்றிய ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1206  ஆ. கி.பி. 647  இ. கி.பி. 1191  ஈ. கி.பி. 712 

27. அடிலம வம்சத்திலை நதாற்றுவித்த அரசர் 

அ. குத்புதின் ஐகபக்   ஆ. ஆரம்ஷா 

இ. இல்டுட்மிஷ்    ஈ. பால்பன் 

28. விஜய நகரப் நபரரசிலை நதாற்றிவித்தவர்கள் 

அ. ஹரிஹரர்    ஆ. புக்கர் 

இ. ேரிேரரும் புக் ரும்  ஈ. அரவீடு சநகாதரர்கள் 

29. பாணபட்டர் எந்த அரசரின் அலவக்களப் புலவராக இருந்தார்? 

அ. இரண்டாம் புலிநகசி   ஆ. ேர்ஷவர்த்தனர் 
இ. சமுத்திரகுப்தர்    ஈ. யநசாவர்மன் 

30. அக்பரின் நிதி அலமச்சர் 

அ. இராஜா மான்சிங்   ஆ. இரோஜோ கதோடர்மோல் 

இ. இராஜா பீர்பால்   ஈ. இராணா பிரதாப் 

31. ஆங்கிநலய கிழக்கிந்திய கம்சபனி ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1600  ஆ. கி.பி. 1620  இ. கி.பி. 1630  ஈ. கி.பி. 1640 

32. துலணப்பலட திட்டத்லத புகுத்தியவர் 

அ. கவல்கலஸ்லி   ஆ. காரன் வாலிஸ் 
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இ. வாரன் நஹஸ்டிங்ஸ்   ஈ. இராபர்ட் கிலளவ் 

33. இந்தியாவில் ஆங்கிநலயர்களுக்கு எதிராக ஏற்பட்ட முதல் இராணுவ எதிர்ப்பு 

அ. இந்திய சிப்பாய் கலகம் கி.பி. 1857  

ஆ. கவலூர் சிப்போய் ள்  ல ம் கி.பி. 1857 

இ. இராஜாக்களின் எதிர்ப்பு  

ஈ. அவுத் நபகம்களின் எதிர்ப்பு 

34. பிரம்ம சமாஜத்லத நதாற்றுவித்தவர் 

அ. விநவகாைந்தர்   ஆ. இரோஜோ ரோம்கமோ ன்ரோய் 

இ. ஆத்மராம்    ஈ. இராைநட 

35.  சதிலய ஒழித்தவர் 

அ. நஹஸ்டிங்ஸ் பிரபு   ஆ. ரிப்பன் பிரபு 

இ. கபண்டிங் பிரபு   ஈ. கர்ஸன் பிரபு 

36. பிரஞ்சு ஆதிக்கத்தில் இருந்த இந்தியப் பகுதி 

அ. நகாவா   ஆ. லடயூ  இ. போண்டிச்கசரி  ஈ. சசன்லை 

37. முதல் இந்திய நதசிய காங்கிரஸ் மாநாடு நலடசபற்ற இடம் 

அ. லாகூர்   ஆ. கல்கத்தா  இ. பூைா   ஈ. பம்போய் 

38. காங்கிரசின் முதல் சபண் தலலவர் 

அ. சகரோஜினி நோயுடு   ஆ. சுநசதா கிருபளானி 

இ. விஜயலட்சுமி பண்டிட்   ஈ. ராஜகுமாரி அம்ரித்சகௌர் 

குறிப்பு: இந்திய நதசிய காங்கிரஸ் முதல் சபண் தலலவர் – அன்னிசபசண்ட் அம்லமயார்(1917) 

இந்திய நதசிய காங்கிரஸின் முதல் இந்திய சபண் தலலவர் – சநராஜினி நாயுடு (1925) 

39. ‘இந்தியாவின் குரல்’ என்ற பத்திரிக்லகயின் ஆசிரியர் 

அ. சுநரந்திரநாத் பாைர்ஜி  ஆ. அன்னிசபசண்ட் 

இ. நலாகமான்ய திலகர்   ஈ. தோதோபோய் கநௌகரோஜி 

40. இந்திய நதசிய காங்கிரஸ் பிளவுபட்ட வருடம் 

அ. 1905  ஆ. 1906  இ. 1907   ஈ. 1919 

41. சுதந்திரம், சமத்துவம், சநகாதரத்துவம் என்ற முக்கிய சகாள்லககலள முதலில் பரப்பிய நாடு 

அ. இந்தியா    ஆ. இங்கிலாந்து 

இ. பிரோன்ஸ்    ஈ. அசமரிக்கா 

42. இந்திய நதசிய காங்கிரசின் அதிதீவிரவாதக் காலமாக விளங்கியது 

அ. 1900-1905  ஆ. 1906-1910   இ. 1911-1916  ஈ. 1919-1935 
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43. ஜாலியன் வாலாபாக் படுசகாலலக்கு காரணமாைவர் 

அ. கஜனரல் டயர்   ஆ. மாண்நடகு 

இ. சரௌலட்    ஈ. ஜின்ைா 

44. சுயராஜ்ய கட்சிலய நிறுவியவர் 

அ. சி.ஆர். தோஸ்    ஆ. காந்திஜி 

இ. அன்னிசபசண்ட்   ஈ. நநரு 

45. சரௌலட் சட்டம் சகாண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1909  ஆ. 1911  இ. 1914  ஈ. 1919 

46. இந்திய நதசியப் பலடலய நிறுவியவர் 

அ. சி.ஆர்.தாஸ்    ஆ. கநதோஜி 

இ காந்திஜி    ஈ. நநரு 

47. காந்திஜி சட்டத்லத மீறி உப்பு காய்ச்சிய இடம் 

அ. நதவதாரண்யம்   ஆ. நகாவா 

இ. கல்கத்தா    ஈ. தண்டி 

48. சசன்லையில் தன்ைாட்சி இயக்கத்லத வளர்த்தவர் 

அ. அன்னிகபசண்ட்   ஆ. திலகர் 

இ. இராஜாஜி    ஈ. நகாகநல 

49. தனி முஸ்லீம் நாடு(பாகிஸ்தான்) என்று நகாரியவர் யார்? 

அ. முகமது இக்பால்   ஆ. நவாப் சலிமுல்லா 

இ. மு மத அலிஜின்னோ   ஈ. அலி சநகாதரர்கள் 

50. மகாத்மா காந்தி ‘சவள்லளயநை சவளிநயறு’ இயக்கத்லத ஏற்படுத்திய ஆண்டு 

அ. 1940  ஆ. 1942  இ. 1943  ஈ. 1945 

51. இந்திய நதசியக் காங்கிரஸின் இறுதி இலட்சியம் 

அ. ஆங்கிநலயர்கலள விரட்டுதல்  ஆ. அந்நியப் சபாருட்கலள விலக்குதல் 

இ. சுநதசி இயக்கத்லத சதாடங்குதல்  ஈ. பூரண சுதந்திரம் கபறுதல் 

52. ராம்நச சமக்டைால்டு, தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பிைருக்கு தனி இட ஒதுக்கீடு திட்டத்லத அறிவித்த ஆண்டு 

அ. 1931  ஆ. 1932  இ. 1933  ஈ. 1934 

53. ஒத்துலழயாலம இயக்கத்லத காந்திஜி திரும்ப சபற்றுக் சகாண்டதின் காரணம் 

அ. காந்தி-இர்வின் ஒப்பந்த்தம் 

ஆ. கசௌரி-கசௌரோ ஏற்பட்ட மக் ள் வன்முளற 

இ. ஆங்கில அரசின் எதிர்ப்பு 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 6 of 10 

ஈ. தீவிரவாதிகளின் எதிர்ப்பு 

54. இலடக்கால அரசில் பிரதம அலமச்சர் பதவிவகித்தவர் 

அ. கநரு   ஆ. இராஜாஜி   இ. பநடல்   ஈ. காந்திஜி 

55. இரண்டாம் உலகப்நபாருக்குப்பின், உலக அலமதிலய நிலலநாட்ட ஏற்படுத்தப்பட்ட நிறுவைம் 

அ. சர்வநதச சங்கம்   ஆ. ஐக்கிய நோட்டு நிறுவனம் 

இ. அணிநசரா நாடுகளின் அலமப்பு ஈ. பன்ைாட்டு கலாச்சார நிறுவைம் 

56. இந்தியாவில் முதல் இரயில் பாலத _________கவர்ைர் சஜைரல் ஆட்சியின் கீழ் திறக்கப்பட்டது 

அ. ரிப்பன் பிரபு    ஆ. டல்கேௌசி பிரபு 

இ. சபண்டிங் பிரபு   ஈ. காரன்வாலிஸ் பிரபு 

57. வாஞ்சிநாதன் எந்த அலமப்பிலைச் நசர்ந்தவர் 

அ. யுகாந்தர் கட்சி    ஆ. அபிைவ் பாரத் சங்கம் 

இ. போரத் மோதோ சங் ம்   ஈ. ஹிந்து மஹா சலப 

58. கந்திஜி தைது தண்டி யத்திலரலய எங்கிருந்து துவங்கிைார்? 

அ. பர்சதௌலி    ஆ. அ மதோபோத் 

இ. சூரத்     ஈ. பம்பாய் 

59. இந்திய நதசிய காங்கிரஸ் துவங்குவதற்கு வழி வகுத்தவர் யார்? 

அ. ஏ.ஓ. ஹ்யூம்    ஆ. டபிள்யூ. சி.பாைர்ஜி 

இ. அன்னிசபசண்ட்   ஈ. காந்திஜி 

60. முழு சுதந்திரம் என்ற தீர்மாைம் இந்திய நதசிய காங்கிரசின் எந்தக் கூட்டத் சதாடரில் சகாண்டு 

வரப்பட்டது? 

அ. லோகூர்     ஆ. கல்கத்தா 

இ. சசன்லை    ஈ. பம்பாய் 

61. காந்தி-இர்வின் ஒப்பந்தம் எந்த ஆண்டு லகசயாப்பமிடப்பட்டது? 

அ. 1934  ஆ. 1932  இ. 1930  ஈ. 1931 

62. சசன்லையில் 1916இல் நஹாம் ரூல் இயக்கத்லத துவக்கியவர் யார்? 

அ. கிருஷ்ணமூர்த்தி   ஆ. அன்னிகபசண்ட் 

இ. இராஜாநகாபாலாச்சாரி  ஈ. பிரகாசம் 

63. 1942ஆம் ஆண்டு கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு எலத வழங்குவதாக உறுதி கூறியது? 

அ. இந்தியோவிற்கு கடோமினியன் அந்தஸ்து 

ஆ. இந்தியாவிற்கு சுய ஆட்சி 

இ. இந்தியாவில் மாநில ஆட்சி 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 7 of 10 

ஈ. இந்தியாவில் இலடக்கால அரசு 

64. 1929ஆம் ஆண்டு  அலகாபாத் மாவட்டத்தில் குடியாைவர்களின் சார்பாக வரிசகாடா இயக்கத்லத 

நடத்திச் சசன்றவர் 

அ. ஜவேர்லோல் கநரு   ஆ. சகஜாைந்த சரஸ்வதி 

இ. எம்.என்.ராய்    ஈ. பி.சி. நஜாஷி 

65. இந்தியாவின் தலலநகலர கல்கத்தாவிலிருந்து டில்லிக்கு மாற்ற முன்சமாழிந்த இந்திய கவர்ைர் 

அ. ரிப்பன் பிரபு    ஆ. கர்சன் பிரபு 

இ. ேோர்டிஞ்சு பிரபு   ஈ. டஃபிரின் பிரபு 

66. எத்தாஇ முலற ஜவஹர்லால் நநரு இந்திய நதசிய காங்கிரசின் தலலவராக இருந்தார்? 

அ. 2  ஆ. 3  இ. 4  ஈ. 5 

67. ஜாலியன் வாலாபாக் படுசகாலல எந்த நகரத்தில் நலடசபற்றது? 

அ. ஆக்ரா  ஆ. மீரட்  இ. அமிர்தசரஸ்  ஈ. லாகூர் 

68. நவதாரண்யம் உப்பு சத்தியாக்கிரகத்திலை தலலலம ஏற்று நடத்தியவர் 

அ. நவதரத்ைம்    ஆ. சத்யமூர்த்தி 

இ. வி.வி. எஸ்.ஐயர்   ஈ. இரோஜோஜி 

69. சிப்பாய் கலகத்தின் உடைடிக் காரணம் 

அ. க ோழுப்பு தடவப்பட்ட கதோட்டர்க் ள் 

ஆ. கிறிஸ்தவ சமயம் பரவியது 

இ. சம்பளத்தில் உள்ள நவறுபாடு 

ஈ. அவகாசியிலிக் சகாள்லக 

70. அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலலக்கழகத்திலை ஏற்படுத்தியவர் யார்? 

அ. அலி சநகாதரர்கள்   ஆ. சர் ளசயது அ மது  ோன் 

இ. ஆகாகான்    ஈ. ஜின்ைா 

71. ஆகஸ்ட் சகாலடலய அறிவித்தவர் யார்? 

அ. லின்லித்க ோ பிரபு   ஆ. இர்வின் பிரபு 

இ. மவுண்ட்நபட்டன் பிரபு   ஈ. நவவல் பிரபு 

72. கீழ்க்கண்டவர்களில் இந்திய நதசிய காங்கிரசின் மிதவாதப் பிரிலவ நசர்ந்தவர் யார்? 

அ. லாலா லஜபதி ராய்   ஆ. பிபின் சந்திர பால் 

இ. க ோபோல் கிருஷ்ண க ோ கல ஈ. பாலகங்காதர திலகர் 

73.  இந்தியாவில் முதல் இரயில் நபாக்குவரத்து எந்த இரண்டு இடங்களுக்கிலடநய ஆரம்பிக்கப்பட்டது? 

அ. சசன்லை - சபங்களூர்  ஆ. சடல்லி - ஆக்ரா 
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இ. பம்போய் - தோகன  ஈ. கல்கத்தா - தன்பாத் 

74. சுதந்திர இந்தியாவுக்கு முன்ைர் நிலவிய நிலவாரக் குடிமுலற 

அ. ஜமீன்தாரி முலற   ஆ. மஹல்வாரி முலற 

இ. இரயத்வாரி முலற   ஈ. இளவ அளனத்தும் 

75. கங்கா நதவி எழுதிய நூலின் சபயர் 

அ. மாளவி காக்னிமித்ரம்   ஆ. ஆமுக்த மால்யதா 

இ. மதுரோவிஜ்யம்    ஈ. திருவரங்கன் உலா 

76. மூன்றாவது பானிப்பட்டுப் நபாரில் அதிக பயைலடந்தவர்கள் 

அ. ஆப்கானியர்கள்   ஆ. முகலாயர்கள் 

இ. நராஹில்லர்கள்   ஈ. ஆங்கிகலயர் ள் 

77. பர்நதாலி சத்யாகிரகத்லத நடத்தியவர் 

அ. விநைாபாபாநவ   ஆ. வல்லபோய் பகடல் 

இ. மகாத்மா காந்தி   ஈ. விதல்பாய் பநடல் 

78. ‘நவதத்திற்கு திரும்புக’ என்று யார் சசான்ைது? 

அ. தயோனந்த சரஸ்வதி   ஆ. நதநவந்திர நாத் தாகூர் 

இ. நகசப் சந்திர சசன்   ஈ. விநவகாைந்தர் 

79. முகலாயர் வம்சத்தில் யாருலடய ஆட்சிக் காலம் சபாற்காலம் என்று அலழக்கப்படுகிறது? 

அ. ஷோஜ ோன்    ஆ. அக்பர் 

இ. ஜஹாங்கீர்    ஈ. ஔரங்கசீப் 

80. சமாத்தம் எத்தலை சங்கங்கள் கூட்டப்பட்டுள்ளை 

அ. மூன்று  ஆ. நான்கு  இ. இரண்டு  ஈ. ஐந்து 

81. நசாழர் வம்சத்துக் நகாவில் கட்டிடக்கலல எந்தப் பாணிலயச் சார்ந்தது? 

அ. நகரா பாணி    ஆ. திரோவிடபோணி 

இ. நகாபுரப்பாணி    ஈ. நசாலங்கிப் பாணி 

82. சுல்தானியர்களுலடய ஆட்சிக் காலத்தின் மந்திரிகலள நியமிப்பதற்கும் நீங்குவதற்கும் அதிகாரம் 

சபற்றவர் 

அ. அநலமாக்கள்    ஆ. கலிபா 

இ. சுல்தோன்    ஈ. வாசிர் 

83. கிருஷ்ண நதவராயருடன் நட்பு உடன்படிக்லக சசய்து சகாண்ட நபார்த்துக்கீசிய கவர்ைர் 

அ. நி நைா டா கன்ஹா   ஆ. வாஸ்நகாடகாமா 

இ. டிஅல்சமய்டா    ஈ. அல்பு ர்க் 
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84. பஞ்ச தந்திரக் கலதகலள எழுதியவர் யார்? 

அ. காளிதாசர்    ஆ. பாவபூதி 

இ. பாணர்     ஈ. விஷ்ணு சர்மோ 
85. காந்தி சபர்மதி ஆசிரமத்லத நதாற்றுவித்த ஆண்டு   

அ.  கி.பி. 1915 ஆ. கி.பி.1916  இ. கி.பி. 1917  ஈ. கி.பி. 1918 

86. களப்பிரர் காலத்தில் சிறப்புற்றிருந்த சமயம் 

அ. லசவம்    ஆ. சீக்கியம் 

இ. லவணவம்    ஈ. சமணம் 

87. ஸ்ரீரங்கப்பட்டணத்தில் சுதந்திர மரத்லத நட்டவர் யார்? 

அ. நதவராஜ்    ஆ. லஹதர் அலி 

இ. திப்பு சுல்தோன்    ஈ. நஞ்சராஜர் 

88. சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் இருக்கும் இடம் 

அ. மும்லப    ஆ. கல்கத்தா 

இ. மதுலர     ஈ. தஞ்சோவூர் 
89. வங்கப்பிரிவிலை நலடசபற்ற ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1885  ஆ. கி.பி. 1890  இ. கி.பி. 1900  ஈ. கி.பி. 1905 

90. சிந்து சமசவளி நாகரீகமாைது 

அ. கால்நலட நபணீய நாகரீகம்  ஆ. ந ர நோ ரீ ம் 

இ. நாநடாடிகளின் நாகரீகம்  ஈ. பழங்குடிகளின் நாகரீகம் 

91. சபௌத்த மதம் நதாற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ. கி.மு. 600  ஆ. கி.மு. 500 இ. கி.மு.400  ஈ. கி.மு. 567 

92. ஹர்ஷர் காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வந்த பயணி 

அ. யுவோன் சுவோங்   ஆ. பாஹியான் 

இ. சமகஸ்தனிஸ்    ஈ. மார்க்நகாநபாநலா 

93. கரிகாலலைப் பற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் மிகவும் சரியாைது எது? 

அ. கி.பி. 2ம் நூற்றாண்டில் நசாழ அரசைாக இருந்தான் 

ஆ. புகார் நகரத்லத நிறுவிைான் 

இ. கல்லலணலயக் கட்டிைான் 

ஈ. இளவ அளனத்தும் சரி 

94. சடல்லியிலுள்ள சசங்நகாட்லடலயக் கட்டியவர் 

அ. பாபர்     ஆ. அக்பர் 
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இ. ஔரங்கசீப்    ஈ. ஷோஜேோன் 

95. நிலலயாை நிலவரித் திட்டத்லத சகாண்டு வந்தவர் 

அ. இராபர்ட் கிலளவ்   ஆ. வாரன் நஹஸ்டிங்ஸ் 

இ.  ோரன் வோலிஸ்   ஈ. நஹஸ்டிங்ஸ் பிரபு 

96.  சசன்லைப் பல்கலலக் கழகம் யார் காலத்தில் சதாடங்கப்பட்டது? 

அ. காரன்வாலிஸ் பிரபு   ஆ. நஹஸ்டிங்ஸ் பிரபு 

இ. அம்ஹர்ஸ்ட் பிரபு   ஈ. டல்கேௌசி பிரபு 

97. ‘டிஸ்கவர் ஆஃப் இந்தியா’ என்ற நூலல எழுதியவர் 

அ. ஜவேர்லோல் கநரு   ஆ. மகாத்மா காந்தி 

இ. இராநஜந்திர பிரசாத்   ஈ. ஆர்.நக. நாராயண் 

98.  இந்தியாவின் கலடசி கவர்ைர் சஜைரல் 

அ. வாரன் நஹஸ்டிங்ஸ்   ஆ. மவுண்ட்கபட்டன் பிரபு 

இ. கானிங் பிரபு    ஈ. இவர்களில் எவருமிலர் 

99.  பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் முதல் லவஸ்ராய் 

அ. ராஜாஜி    ஆ. வாரன் நஹஸ்டிங்ஸ் 

இ.  ோனிங் பிரபு    ஈ. மவுண்ட் நபட்டன் பிரபு 

100.  உபநிஷத்துகள் 

அ. இந்து மதத்தின் தத்துவங் ளுக்கு அடிப்பளடயோ  உள்ைன 

ஆ. பழங்கால் இந்து மதச்சட்டங்களுக்கு அடிப்பலடயாக உள்ளை 

இ. பழங்கால மக்களின் சமூக நடத்லதகளுக்கு அடிப்பலடயாக உள்ளை 

ஈ. கடவுலள நவண்டும் நதாத்திரக்களுக்கு அடிப்பலடயாக உள்ளை 
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