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History Model Test Questions 14 in Tamil With Answers 
1. கண்ணகிக்கு ககோயில் கட்டியது யோர்? 

அ. கரிகோலன்    ஆ. நெடுஞ்கேரல் 

இ. செங்குட்டுவன்   ஈ. இரோகேந்திரன் 

2. தமிழ்க் கோப்பியம் மணிகமகலலலய எழுதியவர் 
அ. இளங்ககோ அடிகள்   ஆ. சீத்தலை ொத்தனார் 
இ. ெக்கீரர்    ஈ. கபிலர் 

3. குடகவோலல முலைலயப் பின்பற்றியவர்கள் 

அ. கேரர்கள்     ஆ. சொழர்கள் 

இ. போண்டியர்கள்   ஈ. ேோளுக்கியர்கள் 

4. கோஞ்சியிலுள்ள லகலோே ெோதர் ககோயிலலக் கட்டியவர் 
அ. முதலோம் ெரசிம்மவர்மன்  ஆ. முதலோம் மககந்திரவர்மன் 

இ. ராஜசிம்மன்   ஈ. இரண்டோம் ெந்திவர்மன் 

5. கேோழர் வம்ேத்தின் மிகச் சிைந்த அரேன் 

அ. முதைாம் ராஜராஜன்  ஆ. இரண்டோம் புலிககசி 

இ. ரோேோதி ரோேன்   ஈ. வீர ரோகேந்திரன் 

6. விேயெகரப் கபரரசின் பிகப் புகழ் நபற்ை அரேர் 
அ. ரோமரோயர்    ஆ. ஹரிஹரர் 
இ. புக்கட்    ஈ. கிருஷ்ணசதவராயர் 

7. ‘நடல்லி’ ெகரின் பழங்கோலப் நபயர் 
அ. போடலிபுத்திரம்   ஆ. கயோ 
இ. அகயோத்தி    ஈ. இந்திரபிரஸ்தம் 

8. மன்ேப்தோரி முலைலயப் பின்பற்றியவர் யோர்? 

அ, போபர்  ஆ, அக்பர்  இ. நெர்ெோ  ஈ. ஹீமோயூன் 

9. தோஜ்மஹோல் எந்த ெதிக்கலரயில் அலமந்துள்ளது? 

அ. கங்லக  ஆ. சிந்து  இ. யமுலன  ஈ. தபதி 

10.  கீழ்வருவனவற்றுள் எது ேரியோகப் நபோருந்தியுள்ளது? 

அ. சொழர்கள் - உலையூர் 
ஆ. கேரர்கள்  - புகோர் 
இ. போண்டியர்கள் -  கோஞ்சி 

ஈ. பல்லவர்கள் - வோதோபி 
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11.  1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசுச் ேட்டத்தின் முக்கியக் கூறு 

அ. மாநிை சுயாட்சி   ஆ. மோநிலங்களில் இரட்லடயோட்சி 

இ. வகுப்புவோரி பிரநிதிதித்துவம் ஈ. லவஸ்ரோயின் மறுப்பு அதிகோரம் 

12. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் நபோருத்தி கீகழ நகோடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகலளக் நகோண்டு 

ேரியோன பதிலலத் கதர்ந்நதடு 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. போண்டிச்கேரி  1. ஆங்கிகலயர்கள் 

ஆ. ககோவோ   2. கடனியர்கள் 

இ. தரங்கம்போடி  3. பிநரஞ்சுக்கோரர்கள் 

ஈ. நேன்லன   4. கபோர்ச்சுக்கீசியர்கள் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 
அ.  4 1 2 3 

ஆ.  2 3 4 1 

இ.  3 4 2 1 

ஈ.  4 3 1 2 

13. பின்வருவனவற்றில் எது ேரியோகப் நபோருந்தியுள்ளது? 

அ. ேோசுவத நிலவரித் திட்டம்  - ேர்தோமஸ் மன்கரோ 
ஆ. இரயத்வோரி முலை  - நவல்நலஸ்லி பிரபு 

இ. உதவிச் கேலனத் திட்டம்  - கோரன்வோலிஸ் பிரபு 

ஈ. ைாப்ஸ் சகாள்லக  - டல்ச ௌசி பிரபு 
14. கீழ்வருவனவற்லை கோலவரிலேப்படி அலமத்துக் கோண்க. 

1. ஒழுங்குமுலைச் ேட்டம்  2. பட்டயச் ேட்டம் 

3. பிட் இந்தியச் ேட்டம்  4. இந்திய அரசுச் ேட்ட 

இவற்றுள் 

அ. 1, 2, 3, 4  ஆ. 2, 3, 1, 4  இ. 1, 3, 2, 4  ஈ. 1, 2, 4, 3 

15. இவரது ஆட்சிக் கோலத்தில் வங்கோளப் பிரிவிலன நகோண்டு வரப்பட்டது? 

அ. கர்ென் பிரபு   ஆ. மிண்ட்கடோ பிரபு 

இ. ரிப்பன் பிரபு   ஈ. மவுண்ட் கபட்டன் பிரபு 

16. எந்தக் கூற்று ேரியோனது? 

அ. தமிழ்நாட்டில் உப்பு ெத்தியாகிரகம் சி. இராஜசகாபாைாச்ொரியார் தலைலமயில் நடந்தது 
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ஆ. போரதியோர் விெக் கோய்ச்ேலோல்  இைந்தோர் 
இ. சுப்ரமண்ட சிவோ பரோதியோரின் ஆதரவோளர் (சீடர்) 
ஈ. ஈ.கவ.ரோ. நீதிக்கட்சிலய கதோற்றுவித்தவர் 

17. தனிமனித சிவில் கீழ்ப்படியோலம இயக்கத்தின் லகதோகிய முதல் ேத்தியோகிரகி 

அ. விசனாபா பாசவ   ஆ. ேவஹர்லோல் கெரு 

இ. ேர்தோர் வல்லபோய் பகடல்  ஈ. இவர்களில் எவருமிலர் 
18. பின்வருவனவற்றில் எது ேரியோக நபோருந்தவில்லல? 

அ. நமோரோர்ஜி கதேோய்  - ேனதோ அரேோங்கம் 

ஆ. மகத்மோ கோந்தி   - அகிம்லே 
இ. ஏ.ஓ. ஹியூம்   - இந்திய கதசிய கோங்கிரஸ் 

ஈ. லெமன் குழுவின் வருலக - சம, 1930 

19. பின்வருவனவற்றில் எந்த ஒன்று ேரியோகப் நபோருந்தியுள்ளது? 

அ. சுபோஷ் ேந்திரகபோஸ் - விடுதலல வீரர் 
ஆ. முகமது அலி  - இந்திய கதசிய இரோணுவத்தின் தலலவர் 
இ. டாக்டர் அம்சபத்கார் - அரசியைலமப்பு வலரவுக் குழுவின் தலைவர் 
ஈ. இர்வின்    - பிரிட்டிஷ் பிரதம மந்திரி 

20. பின்வரும் நிகழ்ச்சிகலள கோலவரிலேப்படி எழுதவும். 

1. பிளோசிப்கபோர்   2. பக்ஸோர் கபோர் 
3. மூன்ைோம் போனிப்பட் கபோர்  4. தலலக்ககோட்லடப் கபோர் 
இவற்றில் ேரியோன வரிலே 
அ.1, 2, 4 மற்றும் 3   ஆ. 4, 1, 3 மற்றும் 2 

இ. 4, 2, 1 மற்றும் 3   ஈ. 1, 4, 3 மற்றும் 2 

21. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள ஆய்க. 

1. ேர்தோர் வல்லபோய் பகடல் இந்திய மோநிலங்கலள ஒருங்கிலணத்தோர் 
2. அவலர இந்தியோவின் இரும்பு மனிதர் என்று அலழத்தோர்கள் 

3. அவலர இந்தியோவின் பிஸ்மோர்க் என்றும் அலழத்தோர்கள் 

4. அவர் இந்தியோவின் முதல் கல்வி அலமச்ேர் ஆவோர் 
இவற்றில் 

அ. 1, 2 மற்றும் 4 ேரியோனலவ  ஆ. 1 மற்றும் 4 ேரியோனலவ 

இ. 1, 2 மற்றும் 3 ெரியானலவ  ஈ. 1 மட்டும் ேரியோனது 

22. ஹரப்போ எங்கக உள்ளது? 
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அ. ஹரப்போ ஸ்ரீலங்கோவில் உள்ளது  ஆ. ஹரப்போ இந்தியோவில் உள்ளது 

இ.  ரப்பா பாகிஸ்தானில் உள்ளது ஈ. ஹரப்போ கெபோளில் உள்ளட்hஉ 

23. இது யோருலடய கூற்று? 

“சிந்து மக்கல் திரோவிட இனத்லதச் ேோர்ந்தவர்கள்”. 

அ. டி.டி. ககோேோம்பி   ஆ. ஆர்.சி. பானர்ஜி 

இ. ேர் ேோன் மோர்ெல்   ஈ. ேர் மோர்டிமர் வீலர் 
24. அலகோபோத் தூண் கல்நவட்டிலிருந்து யோருலடய வரலோறு அறியப்பட்டது? 

அ. அகேோகர்    ஆ. ெமுத்திர குப்தர் 
இ. ஹர்ெவர்த்தனர்   ஈ. கோரகவலர் 

25. இந்தியோவிற்கு வருலக புரிந்த முதல் சீன யோத்திரிகர் 
அ. இட்சிங்    ஆ. யுவோங் சுவோங் 

இ. பாஹியான்   ஈ. இவர்களில் யோருமில்லல 

26. ேரியோன வோக்கியத்லதத் கதர்ந்நதடுக்க. 

அ. நபௌத்த மதம் குப்தர்கள் கோலத்தில் மறுமலர்ச்சி அலடந்தது 

ஆ. லேன மதம் குப்தர்களின் கோலத்தில் மறுமலர்ச்சி அலடந்தது 

இ. இந்து மதம் குப்தர்களின் காைத்தில் மறுமைர்ச்சி அலடந்தது 

ஈ. குப்தர்கள் எந்த மதத்லதயுகம ஆதரிக்கவில்லல 

27. நமௌரிய ஆட்சி நிர்வோகம் ென்லம பயக்கும் எகதச்ேதிகோரமோக விளங்கியதற்குக் கோரணம் 

அ. மன்னர் மக்கலள தன் குழந்லதகலளப் கபோல் போவித்து ஆட்சி நேய்தோர் 
ஆ. மன்னர் மத ேகிப்புத்தன்லமயுடன் ஆட்சி நேய்தோர் 
இ. மன்னர் அளப்பரிய அரசியல் அதிகோரங்களுடன் ஆட்சி நேய்தோர் 
ஈ. மன்னர் மக்களின் ஒழுக்கசநறிகலளயும், செல்வச் செழிப்லபயும் கவனமுடன் 

கண்காணித்து ஆட்சி செய்தார் 
28. கீழுள்ளவற்றில் எது ேரியோகப் நபோருத்தப்பட்டுள்ளது? 

அ. ஹிஜ்ர் ஆண்டு  - கி.பி. 662 

ஆ. ொகா ஆண்டு  - கி.பி. 78 

இ. ேோளுக்கிய ஆண்டு - கி.பி. 682 

ஈ. பல்லவ ஆண்டு  - கி.பி 1076 

29. கனிஷ்கலரப் பற்றிய பின்வரும் வோக்கியங்களில் தவைோனது எது? 

அ. அவர் நபரும் நவற்றி வீரர்  ஆ. அவர் ஒரு ேகோப்தத்லத நிறுவினோர் 
இ. அவர் புத்த மதத்லதப் பரப்பினோர்  ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்லை 
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30. பின்வரும் வம்ேங்களில் எது விேய ெகரத்லத ஆளவில்லல? 

அ. ேோளுவ வம்ேம்   ஆ. துளுவ வம்ேம் 

இ. ச ாய்ெள வம்ெம்  ஈ. அரவீடு வம்ேம் 

31. திருவோேகத்லத இயற்றியவர் 
அ. மாணிக்கவாெகர்   ஆ. கோளிதோேர் 
இ. ெம்மழ்வோர்    ஈ. அப்பர் 

32. கீழ் உள்ளவற்றில் எது ேரியோகப் நபோருந்துகிைது? 

அ. இராம இராயர் - தலைக்சகாட்லட சபார் 
ஆ.  லபரம் கோன் - ேோந்கதோரிப் கபோர் 
இ. நஹமு   - முதலோம் போனிபட் கபோர் 
ஈ. இப்ரோஹிம் கலோடி - கோன்வோ கபோர் 

33. கீழ் உள்ளவற்றில் எது ேரியோகப் நபோருந்தியுள்ளது? 

அ. போபர்  - இரண்டோம் போனிபட் யுத்தம் 

ஆ. நஹமு  - ேோந்கதரிப் கபோர் 
இ. ராணா ெங்கா - கான்வா சபார் 
ஈ. சுல்தோன் மஹ்மது - தலலக்ககோட்லடப் கபோர் 

34.  ெோேஹோன் ஆட்சியின் சிைப்பம்ேம் 

அ. நபோருளோதோரச் நேழிப்பு  ஆ. ஆட்சி நிர்வோகத் திைலம 

இ அயல்ெட்டுக் நகோள்லக  ஈ. கலையும், கட்டிடங்களும் 
35. திப்பு சுல்தோனின் ஆட்சியில் லமசூரின் தலலெகரோக விளங்கியது 

அ. லஹதரோபோத்   ஆ. நபங்களூர் 
இ. தோகன    ஈ. ஸ்ரீரங்கபட்டணம் 

36. கோந்திஜியின் தண்டி யோத்திலர புரப்பட்ட ெகரம் 

அ. பர்கதோலி    ஆ. அகமதாபாத் 
இ. சூரத்    ஈ. போம்கப 

37. பின்வருவனவற்றுள் கேோழர்கள் கட்டிய ககோயில் எது? 

அ. மகோபலிபுரத்தில் உள்ள கடற்கலர ககோயில் 

ஆ. தஞ்ொவூரில் உள்ள பிரகதீஸ்வரர் சகாயில் 

இ. ககோனோர்க்கில் உள்ள சூரிய ஆலயம் 

ஈ. மதுலரயில் உள்ள மீனோட்சி ஆலயம் 

38. இந்திய கதசிய இரோணுவத்லத அலமத்தவர் 
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அ. திலக்    ஆ. சுபாஷ் ெந்திர சபாஸ் 

இ. ககோககல    ஈ. ரோஷ் பிஹோரி கபோஸ் 

39. நகோழுப்பு தடவிய குண்டுகள் விவகோரம் நதோடர்புலடய நிகழ்ச்சி 

அ. 1806 இல் ெடந்த கவலூர் கலகம்  ஆ. இரண்டோவது ஆங்கிகலோ-பர்மியப் கபோர் 
இ. 1857 இல் நடந்த சிப்பாய் கைகம் ஈ. ேோலியன் வோலோ போக் படுநகோலல 

40. வோஞ்சிெோதன் சுட்டுக் நகோல்லப்பட்டது 

அ. ஆங்கிகலய வீரர்களோல்  ஆ. இந்திய வீரர்களோல் 

இ. தனக்குத் தாசன   ஈ. பிநரஞ்சு வீரர்களோ 
41. இந்தியத் கதசிய கோங்கிரசின் முதல் நபண் தலலவர் யோர்? 

அ. அன்னிசபெண்ட்   ஆ. விேயலட்சுமி பண்டிட் 

இ. ேகரோஜினி ெோயுடு   ஈ. இவற்றுள் எவருமிலர் 
குறிப்பு: முதல் இந்திய நபண் தலலவர் – ேகரோஜினி ெோயுடு 

42. “சுயரோஜ்யம் எனது பிைப்புரிலம” என்று முழங்கியவர் 
அ. மகோத்மோ கோந்தி   ஆ. கெரு 

இ. திைகர்    ஈ. ககோககல 

43. எந்த வருடம் கோங்கிரஸ் “நவள்லளயகன நவளிகயறு” தீர்மோனத்லத நிலைகவற்றியது? 

அ. 1942  ஆ. 1932   இ. 1842  ஈ. 1952 

44. கரபினட் மிென் திட்டம், 1946 பரிந்துலரப்பது 

அ. நமௌண்ட்கபட்டன் திட்டம் ஆ. இந்தியப் பிரிவிலன 

இ. மோகோண சுயோட்சி   ஈ. அரசியைலமப்பு ெலப 
45. நமௌண்ட் கபட்டன் திட்டம் குறிப்பிடுவது 

அ. இந்தியப் பிரிவிலன  ஆ. தனிப்பட்ட வோக்கலமப்பு 

இ. இரட்லடயோட்சி   ஈ. அரசியலலமப்பு ேலப 

46. இந்திய யூனியனில் எந்த இருவர் கவர்னர் நேனரலோக இருந்தனர்? 

அ. நவல்லிங்டன் பிரபுவும், லின்லித்நகௌ பிரபுவும் 

ஆ. லூயிஸ் சமௌண்ட்சபட்டன் பிரபுவும், சி.ராஜசகாபாைச்ொரியும் 
இ. லூயிஸ் நமௌண்ட்கபட்டன் பிரபுவும், நவல்லிங்டன் பிரபுவும் 

ஈ. லூயிஸ் நமௌண்ட்கபட்டன் பிரபுவும், லின்லித்நகௌ பிரபுவும் 

47. “நேய் அல்லது நேத்து மடி” என்பது யோருலடய கூற்று? 

அ, வல்லபோய் பட்கடல்  ஆ. கலோக்மோன்ய திலகர் 
இ. சுபோஷ் ேந்திர கபோஸ்  ஈ. மகாத்மா காந்தி 
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48. மகோத்மோ கோந்தி சுட்டுக் நகோல்லப்பட்ட ெோள் 

அ. ஜனவரி 30, 1948  ஆ. அக்கடோபர் 2, 1948 

இ. மோர்ச் 3, 1948   ஈ. ஏப்ரல் 14, 1947 

49.  ேோலியன் வோலோ போக் படுநகோலல ெடந்த ஆண்டு 

அ. 1919  ஆ. 1935  இ. 1942  ஈ. 1945 

50. சுபோஷ் ேந்திர கபோஸின் தந்லத ஏன் இங்கிலோந்திற்கு அவலர அனுப்பினோர்? 

அ. கமலலெோட்டுக் கல்விலயப் பற்றி அவர் நகோண்டிருந்த எண்ணங்லக லகவிடச் 
நேய்வதற்கோக 

ஆ. பிரிட்டிஷ் பல்கலலக்கழகங்களில் மோணவர்கலள சுதந்திரமோக அனுமதிப்பலத அனுபவிக்க 

இ. உலக நிகழ்ச்ச்சிகலள கெரடியோக அனுபவரீதியோக பகிர்ந்து நகோள்ள 

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

51. பத்நதோன்பதோம் நூற்ைோண்டின் மத இயக்கம் 

அ. ெமூக மத சீர்திருத்த இயக்கம் எனைாம்  ஆ. மத இயக்கம் மட்டும் 

இ. கதசிய இயக்கம்     ஈ. இலவ அலனத்தும் 

52. கீழ் உள்ளவற்றில் ேரியோகப் நபோருந்தியுள்ளது எது? 

அ. இந்தியோ டிலவடட்   - ேவஹர்லோல் கெரு 

ஆ. டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியோ  - இரோகேந்திர பிரேோத் 

இ. இந்தியா வின்ஸ் ஃப்ரீடம்  - அபுல் கைாம் ஆொத் 
ஈ. இந்தியோத கிரிடிகல் இயர்ஸ் - எஸ். நிஹல் சிங் 

53. இந்தியோவின் முதல் இந்திய கவர்னர் நேனரல் யோர்? 

அ. இரோகேந்திர பிரேோத்   ஆ. மகோத்மோ கோந்தி 

இ. இராஜசகாபாைாச்ொரி   ஈ. ேவஹர்லோல் கெரு 

54. “இந்தியோவின் வின்ஸ் ஃப்ரீடம்” (India Wins Freedom) என்ை நூலல எழுதியவர் 
அ. மகோத்மோ கோந்தி    ஆ. ேவஹர்லோல் கெரு 

இ. சமௌைானா அபுல்கைாம் ஆொத் ஈ. ேர்தோர் வல்லபோய் பகடல் 

55. இந்தியோவின் தந்லத எனப்படுபவர் 
அ. ேவஹர்லோல் கெரு  ஆ.மகாத்மா காந்தி 

இ. முகம்மது அலி ஜின்னோ  ஈ. கோமரோேர் 
56. தமிழகத்தில் சுயமரியோலத இயக்கத்லத கதோற்றுவித்தவர் யோர்? 

அ. மு. கருணோநிதி   ஆ. எம்.ஜி. இரோமச்ேந்திரன் 

இ. கோமரோேர்    ஈ. ஈ.சவ. ரா. சபரியார் 
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57. ேப்போன் மீது அணுகுண்லட வீசிய ெோடு எது? 

அ. நேர்மனி    ஆ. ரஷியோ 
இ. சீனோ    ஈ. யு.எஸ்.ஏ 

58. கீகழ குறிப்பிட்டலவகளில் எது இந்து ேமயத்திற்கும் அதன் கலோச்ேோரத்திற்கும் அடித்தளமோக 

விளங்குகிைது? 

அ. ஆேரம முலை   ஆ. ேோதி முலை 

இ. தர்ம சூத்திரங்கள்   ஈ. சவதங்கள் 

59. சிந்து ேமநவளி ெோகரீகம் ஓர் 
அ. ஆரியோ அல்லோத ெோகரீகம் 

ஆ. ஆரிய ெோகரீகத்திற்கு முந்தியது 

இ. ஒரு திரோவிட ெோகரீகம் 

ஈ. எல்ைாசம சபாருந்தும் 
60.  ேகோ ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட வருடம் 

அ. கி.பி. 27  ஆ. கி.பி, 78  இ. கி.பி. 102   ஈ. கி.பி. 98 

61.  நமௌரியப் கபரரலே நிறுவியவர் 
அ. ேமுத்திர குப்தர்   ஆ. முதலோம் ேந்திர குப்தர் 
இ. ெந்திர குப்த சமௌரியர்  ஈ. ஸ்கந்த் குப்தர் 

62. ேோதவகோனர்களின் தலலெகரம் 

அ. வோதோபி    ஆ. கோஞ்சி 

இ. ஸ்ரீகாகுளம்   ஈ. கோகனோஜ் 

63. எது ேரியோகப் நபோருத்தப்பட்டுள்ளது? 

அ. கல்ஹோணர் - சியூக்கி 

ஆ. விேோகத்தர் - இரோேதரங்கிணி 

இ. காளிதாெர்  - மாளவிகாக்னிமித்திரம் 
ஈ. யுவோன்சுவோங் - முத்ர ரோட்க்ஷஸம் 

64.  திகம்பரர் என்ை ேமய பிரிவினர் 
அ. இந்துக்கள்    ஆ. புத்த மதத்தவர் 
இ. ெமணர்    ஈ. சீக்கியர் 

65. சித்தன்ன வோேல் ஓவியம் 

அ. ஆரம்ப கேோழருலடயது  ஆ. ஆரம்ப போண்டியருலடயது 

இ. பல்ைவருலடயது   ஈ. களப்பிரருலடயது 
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66.  பல்லவர்கலள நிலனவில் நகோள்ள கோரணம், அவர்களின் 

அ. கலை, கட்டிடக்கலைப் பலடப்புகள் ஆ. நிர்வோகம் 

இ. ேமயப்பணி    ஈ. ேோளுக்கியர்ககளோடு கமற்நகோணடப்கபோர் 
67. உள்ளோட்சி முலை நகோண்டு வந்தவர்கள் 

அ. பல்லவர்    ஆ. பிற்காை சொழர் 
இ. பிற்கோல போண்டியர்  ஈ. விேயெகர அரேர்கள் 

68.  எது ேரியோக நபோருத்தப்பட்டுள்ளது? 

அ. யாதவர்கள் - சதவகிரி 
ஆ. நஹோய்ேோளர்கள் - வோரங்கல் 

இ. கோகத்தியர்கள் - மதுலர 
ஈ. போண்டியர்கள் - துவோர ேமுத்திரம் 

69. பட்டியல் ஐ பட்டியல்  உடன் நபோருத்தி கீகழ நகோடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகலள நகோண்டு ேரியோன 

பதிலலத் கதர்ந்நதடு. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. ரோணோ ேங்கோ  1. சீனப்பயணி 

ஆ. அக்பர்   2.முதலோம் போனிப்பட்கபோர் 
இ. இப்ரோஹிம் கலோடி  3. கோன்வோப் கபோர் 
ஈ. யுவோன்சுவோங்  4. லபரம் கோன் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 
அ.  3 1 4 2 

ஆ.  1 3 4 2 

இ.  2 4 3 1 

ஈ.  3 4 2 1 

70. இந்தியோவில் முஸ்லீம்களின் ஆதிக்கத்லத நிலல ெோட்டியப் கபோர் 
அ. முதலோம் தநரய்ன் கபோர்  ஆ. முதலோம் போனிபட் கபோர் 
இ. தலலககோட்லட கபோர்  ஈ. இரண்டாம் தசரய்ன் சபார் 

71. நடல்லி சுல்தோனின் முழு அதிகோரத்லதயும் பயன்படுத்த முடியோமல் தலடயோக விளங்கியது 

அ. தலலலம மந்திரி/ பிரதம மந்திரி ஆ. கலிபோ 
இ. புனிதகுர்ரோன்    ஈ. உைாமாக்கள் என்ை மார்க்க அறிஞர்கள் 
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72. மங்ககோலியர்களுக்கு எதிரோக இல்ட்டுமிஷிடம் மோங்போர்னி உதவி ககட்டகபோது அவர் 
ெடுநிலலலமக் நகோள்லகலய கலடபிடித்தோர் ஏநனனில் 

அ. அவருக்கு உதவி நேய்யும் அளவுக்கு இல்துத்மிஸ் வலிலம நபற்றிருக்கவில்லல 

ஆ. இல்துத்மிஷ் மோங்பர்னிலய நவறுத்தோர் 
இ. ஆரம்ப நிலலயில் இருந்த தன் அரலே அனோவசியமோக மத்திய ஆசிய அரசியலில் நுலழக்க 

அவர் விரும்பவில்லல 

ஈ. இல்துத்மிஸ் மங்சகாலியர்கலள கண்டு பயந்தார் 
73. லதமூரின் பலடநயடுப்பு நிகழ்வுற்ை ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1392 ஆ. கி.பி. 1398 இ. கி.பி, 1408 ஈ. கி.பி. 1396 

74. கலோடி வம்ேத்லத நிறுவியவர் 
அ. ேலோலுத்தீன் பிகரோஸ் கில்ஜி ஆ. குத்புதீன் ஐநபக் 

இ. பஹ்சைால் சைாடி  ஈ. இப்ரோஹீம் கலோடி 

75. பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்நபனி ஆரம்பிக்கப்பட்டது 

அ. 1700  ஆ. 1800  இ. 1600  ஈ. 1900 

76. இந்தியோ குடியரசு என அறிவிக்கப்பட்ட ெோள் 

அ. ஜனவரி 26, 1950  ஆ. ேனவரி 26, 1947 

இ. ேனவரி 26, 1949   ஈ. ேனவரி 26, 1948 

77.  நமோகஞ்ேதோகரோ மக்களுக்கு குடிநீர் பிரச்ச்லன இன்லமக்கு கோரணம் 

அ. ெதிக்கு அருகில் ெகரம் இருந்தது 

ஆ. குடிநீர் நபை நபரியகுளம் இருந்தது 

இ. வீடுகளுக்கு ெகரோட்சி குடிநீர் விநிகயோகிக்கப்பட்டது 

ஈ. நகரில் பை கிணறுகள் இருந்தன 

78. கீழ்வருவனவற்றுள் தவைோனது எது? 

அ. ஆரிய ேமோேம்  - தயோனந்த ேரஸ்வதி 

ஆ. பிரம்ம ேமோேம்  - ரோேோரோம் கமோகன்ரோய் 

இ. கதவ ேமோேம்  - அக்னி கஹோத்ரி 

ஈ. பிரார்த்தனா ெமாஜம் - விசவகானந்தர் 
79. கீழ் உள்ளவற்றில் நபோருந்தோதது எது? 

அ. கோரன் வோலிஸ்  - நிரந்த நிலவரித் திட்டம் 

ஆ. நவல்நலஸ்லி  - துலணப்பலடத் திட்டம் 

இ. டல்நஹௌசி  - ெோடு இழக்கும் நகோள்லக 
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ஈ. ரிப்பன்   - ொதி ஒழிப்பு 
80. இந்திய தண்டலன ேட்டங்கலள உருவோக்கியவர் 
அ. டோக்டர் அம்கபத்கோர்  ஆ. மவுண்ட்கபட்டன் 

இ. சமக்காசை பிரபு   ஈ. வோரன் கஹஸ்டிங்ஸ் 

81. ஆங்கிகலயர் ஆட்சியில் இந்தியோவிற்கு வருலக புரிந்த இங்கிலோந்து அரசி 

அ. எலிேநபத்    ஆ. ஆன்அரசி 

இ. விக்சடாரியா   இ. மோர்கநரட் 

82. இந்தியோவிற்கு சுதந்திரம் வழங்கிய இங்கிலோந்து பிரதமர் 
அ. ேர்ச்சில்    ஆ. மோக்நடோனோல்டு 

இ. கேம்பர்லின்   ஈ. அட்லி பிரபு 
83. 1907 ல் சூரத் கோங்கிரஸ் மோெோட்டில் தீவிரவோதி தலலவர்கள் நவளிகயறியது 

அ. தலைலம எதிர்த்து  ஆ. விருப்பம் இன்லமயோல் 

இ. முஸ்லீம்கலள எதிர்த்து  ஈ. கட்சி கதர்தலல முன்னிட்டு 

84. இந்தியோவில் பூமிதோன இயக்கத்லத துவக்கிய தலலவர் 
அ. நேயப்பிரகோஷ் ெோரோயணன் ஆ. ஆச்ொர்யா விசனாபா பாசவ 

இ. மதன் கமோகன் மோளவியோ  ஈ. ெம்பூதிரி போட் 

85. கோந்திஜியின் தலலலமயில் நவள்லளயகன நவளிகயறு கபோரோட்டம் ெடந்த ெோள் 

அ. 10.8.1942 ஆ. 9.8.1942 இ. 26.8.1942  ஈ. 20.8.1942 

86. ஆங்கிகலய அரசு இந்தியோவுக்கு விடுதலல அளிக்க ஆகஸ்டு 15 எனத் தீர்மோனித்தது ஏன்? 

அ. இந்தியோவில் நவள்லளயர்கள் வந்திைங்கிய ெோலள நகோண்டோட 

ஆ. இரண்டோம் உலகப்கபோரில் ேப்போன் ேரணலடந்தலத நகோண்டோட 

இ. பிரிட்டிஷ் அரசி முடிசூட்டிய ெோலளக் நகோண்டோட 

ஈ. இலவகளில் எதுவும் இல்லை 

87. முதலோவது வட்டகமலே மோெோட்டில்(1930-31) டோக்டர் அம்கபத்கோர் கலந்து நகோண்டது 

அ. கோங்கிரஸ் கட்சியின் பிரதிநிதியோக 

ஆ. இளவரேர்கள் மற்றும் பிைகட்சிகளின் பிரதிநிதியோக 

இ. தன் நேோந்த நேல்வோக்கில் 

ஈ. தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் பிரதிநிதியாக 
88. இந்தியோவின் முதல் குடியரசுத் தலலவர் 
அ. டோக்டர் இரோதோகிருஷ்ணன்  ஆ. டாக்டர் ராசஜந்திர பிரொத் 
இ. ஹிரு. ரோேககோபோலோச்ேோரியோர்  ஈ. எஸ். டி. ேர்மோ 
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89. சுதந்திர இந்தியோவின் முதல் கவர்னர் நேனரல் 

அ. சமௌண்ட்சபட்டன் பிரபு  ஆ. நேம்ஸ்கபோர்டு பிரபு 

இ. சுகரந்திரெோத் போனர்ஜி  ஈ. டோக்டர் சி. ரோேககோபோச்ேோரி 

90. கவலூர் சிப்போய்க் கலகம் ஏற்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1801  ஆ. 1805  இ. 1806  ஈ. 1857 

91. இந்தியோவின் முதல் தலலலம அலமச்ேர் 
அ. லோல்பகதூர்   ஆ. ஜவ ர்ைால் சநரு 

இ. திருமதி. இந்திரோகோந்தி  ஈ. அடல் பிஹோரி வோஜ்கபயி 

92. பங்களோகதேம் சுதந்திரமலடந்த ஆண்டு 

அ. 1971  ஆ. 1947  இ. 1965  ஈ. 1952 

93. எந்த வட்ட கமலே மோெோட்டில் இந்திய கதசிய கோங்கிரஸ் கலந்து நகோண்டது? 

அ. 1947  ஆ. 1952  இ. 1950  ஈ. 1942 

94. கோந்தியடிகளும் மூன்று வட்டகமலே மோெோடுகளும் பற்றிய கூற்றுகளில் பின்வருவனவற்றில் எது 

ேரி? 

அ. கோந்தியடிகள் முதல் வட்டகமலே மோெோட்டில் மட்டும் கலந்து நகோண்டோர் 
ஆ. காந்தியடிகள் இரண்டாவது வட்டசமலஜ மாநாட்டில் மட்டும் கைந்து சகாண்டார் 
இ. கோந்தியடிகள் முதல் மற்றும் இரண்டோம் வட்டகமலே மோெோட்டில் மட்டும் கலந்து நகோண்டோர் 
ஈ. கோந்தியடிகள் மூன்ைோவது வட்டகமலே மோெோட்டில் மட்டும் கலந்து நகோண்டோர் 

95. எந்த வட்ட கமலே மோெோட்டில் இந்திய கதசிய கோங்கிரஸ் கலந்து நகோண்டது? 

அ. முதலோவது    ஆ. இரண்டாவது 

இ. மூன்ைோவது   ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லல 

96. ேபர்மதி அசிரமத்லத கோந்தி துவக்கிய ஆண்டு 

அ. 1900  ஆ. 1910  இ. 1915  ஈ. 1918 

97. கெருலவ இலடக்கோல அரலே அலமக்க அலழத்தவர் 
அ. அட்லி    ஆ. ேர்ச்சில் 

இ. நமௌண்ட்கபட்டன்   ஈ. சவவல் 

98.  கவல்ஸ் இளவரேர் இந்திய மக்கள் ஆங்கிகலய அரசுக்கு உலகப் கபோரில் உதவி நேய்வதற்கோக 

ென்றி  நேலுத்தும் வண்ணம் தமிழ்ெோட்டுக்கு எப்நபோழுது வந்தோர்? 

அ. 1921  ஆ. 1922  இ. 1940  ஈ. 1945 

99. தமிழ்ெோட்டில் கதசியத்லத விழிப்பலடயச் நேய்த பத்திரிக்லககளில் கீழ்க்கண்டலவகளில் எந்த 

ஒன்று அல்ல? 
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அ. சகெரி    ஆ. ெவேக்தி 

இ. சுகதேமித்திரன்   ஈ. தி இந்து 

100.  எதிர்க்கட்சியில்லல என்ைோல் ேனெோயகம் இல்லல என்று நேோன்னவர் 
அ. பி.ஆர். அம்கபத்கோர்  ஆ. ெர் ஐவர் சஜன்னிங்ஸ் 

இ. நேய பிரகோஷ் ெோரோயண்  ஈ. நமோரோர்ஜி கதேோய் 
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