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History Model Test Questions 16 in Tamil With Answers 
1. கீழ்வருவனவற்றுள் எது ச ோழர்களோல் கட்டப்பட்ட சகோயில்கள் சிறப்பம் மோகும்? 

அ. மண்டபங்கள்    ஆ. பபரிய தூண்கள் 

இ. விமோனங்கள்    ஈ. ககோபுரங்கள் 

2. ச ோழர் கோலத்தில் மிகவும் சிறப்பு பபற்றிருந்த நிர்வோக அமமப்பு 

அ. கிரோம சபைகள்   ஆ. பமட 

இ. பவளியுறவு பகோள்மக  ஈ. வருவோய்த்துமற 

3. நிமலயோன பமடமய முதன் முதலில் பகோண்டு வந்த இஸ்லோமிய மன்னர் 
அ. அலோவுதீன் கில்ஜி   ஆ. இல்துத்மிஷ் 

இ. போல்பன்    ஈ.  பிச ோஸ் ஷோ 
4. பல்லவ மன்னர்களில் சித்தி கோ ப் புலி என்ற அமடபமோழி பபற்றவர் 

அ. மககந்திரவர்மன்   ஆ. இ ோஜசிம்மன் 

இ. மோமல்லன்    ஈ. நந்திவர்மன் 

5. ம வ சித்தோந்தத்தின் படி ஆன்மோவின் வமககள் 

அ. இ ண்டு  ஆ. மூன்று   இ. நோன்கு  ஈ. ஐந்து 

6. ஒத்துமழயோமம இயக்கம் நமடபபற்ற ஆண்டு 

அ. 1920   ஆ. 1922  இ. 1930  ஈ. 1927 

7. ‘ஹரிஜன்’ என்ற இதழின் ஆசிரியர் 
அ. திரு.வி.க.    ஆ. ஈ.சவ.  ோ 
இ. மகோத்மோ கோந்தி   ஈ. போ தியோர் 

8. கீழ்வருவனவற்றுள் எந்த மோகோணம் முதன் முதலில் இந்தியோவில் ஆங்கிசலயர்களோல் 

உருவோக்கப்பட்டது? 

அ. ஆந்தி ப் பி சத ம்   ஆ. மகோ ோஷ்டி ோ 
இ. சசன்பை மோகோணம்  ஈ. சமற்கு வங்கோளம் 

9. எந்த வருடம் மத்திய  மூக நலவோரியம் அமமக்கப்பட்டது? 

அ. 1950  ஆ. 1951  இ. 1952  ஈ. 1953 

10. சவலூர் கலகம் நமடபபற்ற பபோழுது ப ன்மன கவர்ன ோக இருந்தவர் 
அ. தோமஸ் மன்சறோ   ஆ. வில்லியம் சைண்டிங் 

இ. எட்வர்ட் ஹோரி ன்   ஈ. சநப்பியர் பி பு 

11.  “பி ோன்சிஸ்சட” வோல் கட்டப்பட்டது 

அ. வில்லியம் சகோட்மட   ஆ. லூயி சகோட்மட 
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இ. புனித ஜோர்ஜ் ககோட்பை  ஈ. புனித சடவிட் சகோட்மட 

12. இந்தியவின் முதல் கோங்கி ஸ்  அல்லோத தமலமம அமமச் ர் 
அ. சமோரோர்ஜி கதசோய்   ஆ. வி.பி. சிங் 

இ.   ண்சிங்    ஈ. நீலம்  ஞ்சீவ் ப ட்டி 

13. பண்டித ஜவஹர்லோல் சநரு எழுதிய சிறந்த புத்தகம் 

அ.  த்திய ச ோதமன   ஆ. இந்தியோ 2020 

இ. டிஸ்கவரி ஆப் இந்தியோ  ஈ. ஆனந்த மடம் 

14. 1893-ம் ஆண்டில் உலக மதங்களின் மோநோடு நமடபபற்ற இடம் 

அ. லண்டன்    ஆ. சிக்கோக்ககோ 
இ. கல்கத்தோ    ஈ. எகிப்து 

15. சபோர்ச்சுக்கீசியர் ஆட்சியில் முதல் ஆளுந ோக நியமனம் பபற்றவர் 

அ. வோஸ்சகோட கோமோ   ஆ. ஆல்வோரிஸ்கோப் ல் 

இ. அல்புகர்க்    ஈ. டி-அல்சமய்ைோ 
16. ஆங்கிசலயர்கள் பதன் இந்தியோவில் தங்கள் முதல் பதோழிற் ோமலமய ஏற்படுத்திய இடம் 

அ. சூ த்     ஆ. போண்டிச்ச ரி 

இ. மசூலிப்ைட்டிைம்   ஈ. பமட் ோஸ் 

17. ‘சுதந்தி ம் எனது பிறப்புரிமம’ என முழங்கிய தீவி வோத தமலவர் 
அ. அன்னிபப ண்ட்   ஆ. கோந்தியடிகள் 

இ. திலகர்     ஈ. போ தியோர் 
18. இந்திய சதசிய பமடயிமன உருவோக்கியவர் 

அ. வல்லபோய் பசடல்   ஆ. கோந்தியடிகள் 

இ. கேதோஜி    ஈ. திலகர் 
19. லோகூர் சதசிய கோங்கி ஸ் மோநோட்டின் தமலவர் 

அ. மகோத்மோ கோந்தியடிகள்  ஆ. சநதோஜி 

இ. கேரு     ஈ. வல்லபோய் பசடல் 

20. ‘மலஃப் டிமவன்’ என்ற புத்தகத்மத எழுதியவர் 
அ. அரவிந்கதோ ககோஸ்   ஆ. சுவோமி விசவகோனந்தர் 
இ. டோக்டர் இ ோதோகிருஷ்ணன்  ஈ. மகோத்மோ கோந்தி 

21. முதல் உலகப் சபோர் முடிந்த ஆண்டு 

அ. 1914  ஆ. 1915  இ. 1916  ஈ. 1918 

22. தலசுய ஆட்சியின் தந்மத என கருதப்படுபவர் 
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அ. கர் ன் பி பு    ஆ. ரிப்ைன் பிரபு 
இ. லிட்டன் பி பு    ஈ. மிண்சடோ பி பு 

23. ‘ஆனந்தமடம்’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் 
அ. இ வீந்தி நோத் தோகூர்   ஆ. சஹமச் ந்தி   ட்டர்ஜி 

இ. சக வ  ந்தி ோ ப ன்   ஈ. ைக்கிம் சந்திர சட்ைர்ஜி 

24. ஆதிமனிதன் முதலில் பதரிந்து பகோண்டது 

அ. சேருப்பை உண்ைோக்குவதற்கு ஆ. மிருகங்கமள அடக்குவதற்கு 

இ.  க்க ம் ப ய்வதற்கு   ஈ. தோனியம் விமளவிக்க 

25. ஆரியப்பமட கடந்த பநடுஞ்ப ழியனின் வம் ப் பபயர் என்ன? 

அ. பல்லவ வம் ம்   ஆ. ச ோழ வம் ம் 

இ. ைோண்டிய வம்சம்   ஈ. ச   வம் ம் 

26. தமிழகத்தில் பல்லவர் கோலத்தில் குறிப்போக கீழ்க்கண்ட மன்னவர் கோலத்தில்  ோதிமுமற தீவி மகப் 

பின்பற்றப்பட்டது 

அ. விஷ்ணு சகோபோ   ஆ. முதலோம் மசகந்தி வர்மன் 

இ. முதலோம் ேந்திவர்மன்  ஈ. இ ண்டோம் நந்திவர்மன் 

27. மன்னர் திருமமல நோயக்கரின் தமலநகர் 
அ. உமறயூர்    ஆ. மதுபர 
இ. தஞ் ோவூர்    ஈ. பூம்புகோர் 

28. பின்வருபவர்களுள் “மவக்கம் வீ ர்” என்று அமழக்கப்படுபவர் யோர்? 

அ. கோம ோஜ்    ஆ. சைரியோர் 
இ.  ோஜோஜி     ஈ.  த்தியமூர்த்தி 

29. இந்திய சத த்தின் மூவர்ணக் பகோடிமய தயோரித்தவர் 
அ. கோந்திஜி    ஆ. சமோதிலோல் சநரு 

இ.  ச ோஜினி நோயுடு   ஈ. அன்னிபப ண்ட் 

30. ‘இந்து’ என்னும் ஆங்கில நோளிதமழத் சதோற்றுவித்தவர் 
அ. ஜி. சுப்பிரமணிய ஐயர்  ஆ.  ோ.சவங்கட  ோஜூலு 

இ. பஜகன்னோத் ஆச் ோரியோர்  ஈ. இ ோஜ சகோபோலச் ோரி 

31. ஜீவோனந்தம் “ஜன க்தி” என்ற இதமழ எந்த ஆண்டு பதோடங்கினோர்? 

அ. 1917   ஆ. 1927  இ. 1937  ஈ. 1947 

32. பின்வருவனவற்றுள் எது  ரியோகப் பபோருந்தவில்மல? 

அ. நுண் கற்கோலம் - நுண்கற் பதோழிற் ோமல 
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ஆ. பமழய கற்கோலம் - திரியும் வோழ்க்மக 

இ. புதிய கற்கோலம் - நி ந்த  வோழ்க்மக 

ஈ. சசம்புக்கோலம்  - உணவு உற்ைத்தி நிபல 

33. பின்வருவனவற்றுள் எது  மண  மயத்தின் மூன்று இ த்தினங்களில் உள்ளடங்கியது இல்மல? 

அ. நிமறந்த அறிவு   ஆ. தியோனம் 

இ. நற்ப யல்    ஈ. விடுதபல 

34. அஜந்தோ ஓவியங்கள் எந்தக் கமதகமள விளக்குகிறது? 

அ. இ ோமோயணம்    ஆ. மகோபோ தம் 

இ. பஞ் தந்தி ம்    ஈ. ஜோதக கபதகள் 

35.  பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபோருத்து, கீசழ பகோடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகமளக் பகோண்டு 

 ரியோன விமடமயத் சதர்ந்பதடு. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

(மஹோயனர்களின் பமடப்பு) (பதோடர்புமடயது) 

அ.  ோத்தர்மபுண்டோரிக்கோ  1. இமறயருள் 

ஆ. வோஜ் ஜிடிக்கோ   2. ப ோர்க்கம் 

இ. சுக்கவோதி வியூகோ  3. ஒழுக்கம் 

ஈ. கோ ந்த வியூகோ   4. புலன்கடந்த பமய் பபோருளியல் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 3 4 

ஆ. 3 4 2 1 

இ.  3 1 4 2 

ஈ.  4 3 2 1 

36.  ___________ என்பது சிந்து  மபவளி மக்களின் முக்கிய உணவு  

அ. அரிசி     ஆ. ககோதுபம 
இ. ச ோளம்    ஈ. கம்பு 

37. பண்மடக்கோல மருத்துவத்மதப் பற்றி எந்த சவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது? 

அ. ரிக் சவதம்    ஆ.  ோமசவதம் 

இ. யஜூர் சவதம்    ஈ. அதர்வண சவதம் 

விபை: ஆயுர்சவதம் 

38. ஆசி மங்கள் (அ) வோழ்க்மகயின் நோன்கு நிமலகள் எந்தக்கோல கட்டத்தில் நன்கு வளர்ச்சியமடந்தது? 
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அ. சவதங்களுக்கு முந்திய கோலம் ஆ.ரிக் சவத கோலம் 

இ. பிந்திய கவத கோலம்   ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல 

39. ரிக் சவதங்களில் எமவ அடங்கியுள்ளது? 

அ. ைோசுரங்களின் சதோகுப்பு 
ஆ. கமதகள் மற்றும் நிகழ்வுகளின் பதோகுப்பு 

இ. பல்சவறு ஆட்சிகளின் வரிம யோன பதோகுப்பு 

ஈ. மந்தி ங்கள் மற்றும்  டங்குகளின் பதோகுப்பு 

40. கீழ்க்கண்ட எந்த நிலப்ப ப்பு ஆதிகோல ஆரியர்களோல் ஆக்கி மிக்கப்படவில்மல? 

அ. ைலுசிஸ்தோன்    ஆ. கிழக்கு ஆப்கோனிஸ்தோன் 

இ. பஞ் ோப்    ஈ. சமற்கு உத்தி ப்பி சத ம் 

41.  புத்தரின் கருத்துப்படி மனித துய ங்களுக்கு அடிப்பமட கோ ணம் 

அ. சகோபம்  ஆ. இச்ம   இ. பபருமம  ஈ. ஆபச 
42. ரிக் சவத கோல மக்களின் அடிப்பமட  மூக அமமப்பு எது? 

அ. தோய் ஆதிக்க குடும்பம் 

ஆ. தந்பத ஆதிக்க குடும்ைம் 
இ. தோய் ஆதிக்க மற்றும் தந்மத ஆதிக்க குடும்பம் 

ஈ. இவ எதுவுமில்மல 

43.  ங்க இலக்கியம் எழுதப்பட்ட பமோழி 

அ. ஆவதி  ஆ. தமிழ்  இ. மமதிலி  ஈ. மமலயோளம் 

44. பல்லவ மன்னர்கள் இவற்றுள் எமத தழுவினோர்கள்? 

அ. மஜன மதம்    ஆ. புத்த மதம் 

இ. இந்து மதம்    ஈ. பசவ மதம் 
45. சிந்து  மபவளி நோகரீகத்தின் துமறமுக நக ம் எது? 

அ. கலோத்தல்    ஆ. கோளிபங்கன் 

இ. ரூபோ     ஈ. பமோகஞ் தோச ோ 
46. ரிக்சவத கலோச் ோ த்தின் முக்கிய பி திபளிப்பு 

அ. சிந்து-கங்மக பள்ளத்தோக்கு  ஆ. பஞ் ோப் மற்றும் டில்லி பகுதி 

இ. சிந்து ைள்ளத்தோக்கு   ஈ. சிந்து மற்றும் சுவோத்திற்கு இமடப்பட்ட பகுதி 

47. கீழ்க்கண்ட வோக்கியங்கமள கவனி: 

கூற்று (A): யுவோன் சுவோங் ஹர்ஷர் ஆட்சிக் கோலத்தில் இந்தியோவிற்கு வந்தோர். 
கோ ணம் (R): அவரின் முக்கிய சநோக்கம் புத்த ஆலயங்கமள போர்மவயிட சவண்டும் என்பசத. 
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கீசழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில்  ரியோன விமடமயத் சதர்ந்பதடு. 

அ. (A) ம் (R) ம் சரி, (R) என்ைது (A) விற்கு சரியோை விளக்கம் 
ஆ. (A) ம் (R) ம்  ரி, (R) என்பது (A) விற்கு  ரியோன விளக்கமல்ல 

இ. (A)  ரி , ஆனோல் (R) தவறு 

ஈ. (A) மற்றும் (R) இ ண்டும்  ரியோனமவ 

48.  ங்க கோலத்தில் சபோர் அறிவிப்பு அல்லது விலக்குதல் 

அ. பமகவனின் வோமக ம த்மத பவட்டுதல்  

ஆ. ைபகவனின் விலங்குகபள கவர்தல் 

இ. பமகவனின் சகோட்மடமய மகப்பற்றுதல்  

ஈ. யோமனயின் கோலோல் பமகவனின் பயிர்கமள அழித்தல் 

49.  பின்வருவனவற்றில் எதமனப் பற்றி பம பசடோமிய நோகரீகம் அறிந்திருக்கவ்ல்மல? 

அ. பபோன் மற்றும் பவள்ளி  ஆ. ப ம்பு 

இ. பவண்கலம்    ஈ. இரும்பு 
50.  சிந்து  மபவளி நோகரீகத்தின் மட்கலன்கள் 

அ.  ோம்பல் மட்கலன்கள் 

ஆ. கருப்பு வண்ணம் பூசிய சிவப்பு மட்கலன்கள் 

இ. வட இந்திய பளபளப்போன கருப்பு மட்கலன்கள் 

ஈ. கருப்பு-சிவப்பு நிற மட்கலன்கள் 

51.  முதல் அகழ்வோ ோய்ச்சியின் இயக்குனர் யோர்? 

அ. முமனவர் ஹல்ட்ஸ்   ஆ. அசலக்ஸோண்ைர் கன்னிங்க ோம் 
இ. ஃபபர்கு ன்    ஈ. மோர்ஷல் 

52. இந்தியோவில் இரும்மப முதன் முதலோக அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் 

அ. ஆரியர்கள்    ஆ. தி ோவிடர்கள் 

இ. போ சீகர்கள்    ஈ. சுசமரியர்கள் 

53. சிந்து  மபவளி நோகரீகம் எதில் சிறப்புத்தன்மம உமடயதோக கோணப்பட்டது? 

அ. நக  திட்டமிடுதல்   ஆ. கட்டிடக் கமல 

இ. மகவிமன    ஈ. இபவ அபைத்தும் 
54. சிந்து  மபவளி மக்கள் பின் ப ோல்லப்பட்ட எந்த பதய்வத்மத வணங்கினோர்கள்? 

அ. இந்தி ன்    ஆ. வருணன் 

இ. விஷ்ணு    ஈ. இபவ எதுவுமில்பல 

55. சிந்து  மபவளி மக்கள் எந்தப் பபோருமள இறக்குமதி ப ய்தோர்கள்? 
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அ. சகோதுமம    ஆ. பழ  ம் 

இ. சவள்ளி    ஈ. சில்க் 

56.  ங்க கோலத்தின் சபோது முக்கியத் துமறமுகங்கள் என்பது 

1. கோசவரிப்பட்டினம்   2. மதும  
3. அரிக்கசமடு    4. கபோடபு ம் 

5. முசிறி 

அ. 1, 3 மற்றும் 4    ஆ. 1, 2 மற்றும் 3 

இ. 1, 3 மற்றும் 5    ஈ. 2 மட்டும் 

57. “புத்த  ரிதம்” என்ற நூலின் ஆசிரியர் 
அ. போணபட்டர்    ஆ. அஸ்வககோஷர் 
இ. போர் வோ    ஈ. வசுமித்தி ர் 

58. கிச க்க தூதர் பமகஸ்தனிஸ் யோருமடய அமவக்கு விஜயம் ப ய்தோர்? 

அ. அஜோத த்ரு    ஆ. சந்திரகுப்த சமௌரியர் 
இ. அச ோகர்    ஈ. புஷ்யமித்  சுங்கர் 

59. போஹியோன் என்ற சீன யோத்ரீகர் எந்த அ  ர் ஆட்சியில் விஜயம் ப ய்தோர்? 

அ.  ந்தி குப்த பமௌரியர்  ஆ. கனிஷ்கர் 
இ. சந்திரகுப்த விக்ரமோதித்யோ  ஈ. ஹர்ஷர் 

60. இக்தகோரி முமற யோ ோல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது? 

அ. போல்பன்    ஆ. ஐபபக் 

இ. இல்டுட்மிஷ்    ஈ. அலோவுதீன் கில்ஜி 

61. இ ண்டோம் குசலோத்துங்க ச ோழனின் மற்பறோரு பபயர் 
அ. கங்மக பகோண்ட ச ோழன்  ஆ. சுங்கம் தவிர்த்த ச ோழன் 

இ. கிருமி கண்ை கசோழன்  ஈ. மும்முடி பகோண்ட ச ோழன் 

62. ஆக் ோவில் உள்ள உலகப் புகழ்பபற்ற நிமனவுச் சின்னம் 

அ. குதுப்மினோர்    ஆ. ப ங்சகோட்மட 

இ. தோஜ்ம ோல்    ஈ. முத்து மசூதி 

63. தஞ் ோவூரின் முதல் ம ோத்திய அ  ன் 

அ. சிவோஜி     ஆ. சவங்ககோஜி 

இ. முதலோம்   சபோஜி   ஈ. துக்சகோஜி 

64. எந்த தமிழ் சதசியவோதி “போலபோ தி” என்ற இலக்கிய  ஞ் ரிமகமய பவளியிட்டோர்? 

அ. சுப் மணிய போ தி   ஆ. சுப் மணிய சிவோ 
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இ. வ.உ.சி.    ஈ. வி.வி. எஸ். ஐயர் 
65. பின்வருபவர்களில் யோர் மூன்று வட்டசமம  மோநோடுகளில் கலந்து பகோண்டவர்? 

அ. பி.ஆர்.அம்கைத்கோர்   ஆ. எம்.எம். மோளவியோ 
இ. எம்.சக. கோந்தி    ஈ. வி.எஸ். சீனிவோ   ோஸ்திரி 

66. இந்தியோவிற்கு ஐச ோப்பியர்கள் வருமகமய  ரியோன முமறயில் வரிம ப்படுத்தவும் 

அ. கைோர்ச்சுக்கீசியர், ைச்சுக்கோரர், ஆங்கிகலயர், பிசரஞ்சுக்கோரர் 
ஆ. டச்சுக்கோ ர், ஆங்கிசலயர், சபோர்ச்சுக்கீசியர், பிப ஞ்சுக்கோ ர் 
இ. ஆங்கிசலயர், டச்சுக்கோ ர், பிப ஞ்சுக்கோ ர், சபோர்ச்சுகீசியர் 
ஈ. பிப ஞ்சுக்கோ ர், சபோர்ச்சுகீசியர், ஆங்கிசலயர், டச்சுக்கோ ர் 

67. கீழ்க்கண்ட வோக்கியங்கமள கவனி: 

கூற்று (A): கர் ன் 1905-ல் வங்கோளத்மத பிரித்தோர். 
கோ ணம் (R): அவர் சதசிய ஒற்றுமமமய அழிக்க விரும்பினோர். 
 ரியோன விமடமய சதர்ந்பதடு. 

அ. (A) ம் (R) ம் சரி, (R) என்ைது (A) விற்கு சரியோை விளக்கம் 
ஆ. (A) ம் (R) ம்  ரி, (R) என்பது (A) விற்கு  ரியோன விளக்கமல்ல 

இ. (A)  ரி , ஆனோல் (R) தவறு 

ஈ. (A) மற்றும் (R) இ ண்டும்  ரியோனமவ 

68. ‘ஆனந்மத்’ எழுதியது யோர்? 

அ. இ வீந்தி நோத் தோகூர்   ஆ. ைக்கிம் சந்திர சத்கதோப்தியோயோ 
இ. அ விந்தர்    ஈ. மதுசூதனன் தத்தோ 

69. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல்2 உடன் பபோருத்தி, கீசழ பகோடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகமளக் பகோண்டு  ரியோன 

விமடமயத் சதர்ந்பதடு. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

கோங்கி ஸ் தமலவர்கள்  இடமும் ஆண்டும் 

அ. ஜோர்ஜ் ஏல்   1. அலகோபோத் 1888 

ஆ. டோக்டர் ஆர்.சி. தத்  2. லக்சனோ 1899 

இ. அன்னிபப ண்ட்  3. கல்கத்தோ 1917 

ஈ.  ச ோஜினி நோயுடு  4. கோன்பூர் 1928 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 4 1 
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ஆ. 1 2 3 4 

இ.  1 3 4 2 

ஈ.  2 4 3 1 

70. “ப ௌரி ப ௌ ோ”  ம்பவம் எப்பபோழுது நிகழ்தது? 

அ. 1920  ஆ. 1923  இ. 1922  ஈ. 1921 

71. பமட் ோஸ் மகோஜன  மப எப்பபோழுது உருவோக்கப்பட்டது? 

அ. 1883  ஆ. 1882  இ. 1884  ஈ. 1886 

72. நவ விதோன்  மோஜத்மத சதோற்றுவித்தவர் யோர்? 

அ. சதசவந்தி நோத்   ஆ. நவீன்  ந்தி ோ போய் 

இ. ககசவ் சந்திரோ சசன்   ஈ. பி.ஸி. மஜூம்தோர் 
73. பிரிட்டிஷ் போ ோளுமன்றத்திற்கு சதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட முதல் இந்தியர் யோர்? 

அ. தோதோைோய் சேௌகரோஜி  ஆ. சி.ஆர். தோஸ் 

இ. டபிள்யூ. சி. போனர்ஜி   ஈ. ஜவஹர்லோல் சநரு 

74. 1926-ம் ஆண்டு 

அ. நீதிக்கட்சி மந்திரி  மபமய அமமத்தது 

ஆ. அகில இந்திய கோங்கி ஸ் கட்சியின் மோநோடு ப ன்மனயில் நமடபபற்றது 

இ. தி ோவிடன் தமிழ் வோ ப் பத்திரிக்மக பதோடங்கப்பட்டது 

ஈ. இபவ எதுவுமில்பல 

75. திருபநல்சவலி மோவட்ட கபலக்டர் ஆஷ் யோ ோல் படுபகோமல ப ய்யப்பட்டோர்? 

அ. வி.வி. எஸ். ஐயர்   ஆ. வோஞ்சி ஐயர் 
இ. வி.எஸ். சீனிவோ   ோஸ்திரி  ஈ. எஸ். சீனிவோ  ஐயங்கோர் 

76. கீழ்க்கண்ட வோக்கியங்கமள கவனி: 

துணிபு(A): புத்த  மயம் கர்மோ சகோட்போட்மட ஏற்றுக் பகோள்ளவில்மல 

கோ ணம்(R): புத்த  மயம் நி ந்த  ஆன்மோமவ ஏற்றுக் பகோள்ளவில்மல 

 ரியோன விமடமய சதர்ந்பதடு. 

அ. (A) ம் (R) ம்  ரி, (R) என்பது (A) விற்கு  ரியோன விளக்கம் 

ஆ. (A) ம் (R) ம்  ரி, (R) என்பது (A) விற்கு  ரியோன விளக்கமல்ல 

இ. (A)  ரி , ஆனோல் (R) தவறு 

ஈ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியோைபவ 

77. மணிசமகமலமய எழுதியவர் 
அ. பதோல்கோப்பியர்   ஆ. கபிலர் 
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இ. இளங்சகோவடிகள்   ஈ. சீத்தபல சோத்தைோர் 
78. ‘மந்தி மோவது நீறு’ என்று துவங்கும் போடமல எழுதியவர் 

அ. திருமூலர்    ஆ. ஞோைசம்ைந்தர் 
இ. கண்ணப்பர்    ஈ. மங்மகயர்க சியர் 

79. ஆங்கிசலயர்கள் தங்களுமடய குழுமம் இந்தியோவில் ஏற்படுத்த யோரிடம் அனுமதிமய பபற்றனர்? 

அ. அக்பர்     ஆ. ஜ ோங்கீர் 
இ. ஷோஜகோன்    ஈ. ஔ ங்கசீப் 

80. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபோருத்தி, கீசழ பகோடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகமளக் பகோண்டு  ரியோன 

விமடமய சதர்ந்பதடு. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. தனிநபர் அறப்சபோர்  1. 1927 

ஆ. ம மன் குழு   2. 1942 

இ. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு  3. 1940 

ஈ.  ட்டமறுப்பு இயக்கம்  4. 1930 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 2 4 

ஆ. 2 3 4 1 

இ.  1 3 4 2 

ஈ.  4 2 3 1 

81. கி.பி. 1917இல் நமடபபற்ற அறப்சபோரில் கலந்து பகோண்டவர் யோர்? 

அ. போலகங்கோத  திலகர்   ஆ. சகோபோல கிருஷ்ண சகோகசல 

இ. தோதோபோய் பநௌச ோஜி   ஈ. மகோத்மோ கோந்தி 

82. சுய ோஜ்ஜியக் கட்சியின் முக்கியத் தமலவர்கள் 

அ. சஜ. பட்சடல், டோக்டர் அன் ோரி ஆ. எம்.என். ோய், மு ோபர் அகமது 

இ. கமோதிலோல் கேரு, சி.ஆர். தோஸ் ஈ. பி.ஆர். அம்சபத்கோர், பி.சி. சஜோஸி 

83. கி.பி. 1929ல் லோகூர் கோங்கி ஸ் மோநோட்டிற்குத் தமலமம ஏற்றவர் யோர்? 

அ. மகோத்மோ கோந்தி   ஆ. ஜவ ர்லோல் கேரு 

இ. டோக்டர் பி.ஆர். அம்சபத்கோர்  ஈ. சமோத்திலோல் சநரு 

84. ப ௌலட்  ட்டம் பகோண்டு வந்தசபோது அ  ப் பி திநிதியோக இருந்தவர் 
அ. மிண்சடோ    ஆ. சசம்ஸ்கைோர்டு 
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இ. ஹோர்டிஞ் பி பு    ஈ. இவர்களில் எவருமில்மல 

85. கி.பி. 1946ல் அமமச்  மவ தூதுக்குழுமவ இந்தியோவிற்கு அனுப்பிய இங்கிலோந்தின் பி தம 

அமமச் ர் 
அ.  ர்ச்சில்    ஆ. அட்லி 

இ. பமௌண்ட்சபட்டன்   ஈ. இவர்களில் எவருமில்மல 

86. கீழ்க்கோண்பவர்களில் யோர் தீவி வோதியில்மல? 

அ. போலகங்கோத  திலகர்   ஆ. அ விந்த் சகோஷ் 

இ. வ.உ. சிதம்ப ம்பிள்மள  ஈ. சுகரந்திரேோத் ைோைர்ஜி  

87.  தமிழ்நோட்டில் சவதோ ண்யத்தில்  ட்டத்மத மீறி உப்பு எடுத்தவர் 
அ. கும ன்     ஆ. இரோஜோஜி 

இ. ஈ.சவ. இ ோம ோமி   ஈ. இவர்களில் எவருமில்மல 

88. இ ோபர்ட் வில்லியம் டி.இ. ஆமஷ வோஞ்சிநோதன் சுட்டுக் பகோன்ற இடம் 

அ. தர்மபுரி    ஆ. ஈச ோடு 

இ. திருப்பூர்    ஈ. மணியோச்சி 

89.  சுசதசி நீ ோவிக்கப்பல் என்ற நிறுவனம் தூத்துக்குடியில் யோ ோல் ஆ ம்பிக்கப்பட்டது? 

அ. திருப்பூர் கும ன்   ஆ. கோம ோ ர் 
இ. வ.உ. சிதம்ைரம்பிள்பள  ஈ. வோஞ்சிநோதன் 

90. அச ோகர் கலிங்கத்மத பவன்ற ஆண்டு 

அ. கி.பி. 74  ஆ கி.மு. 261  இ. கி.மு. 326  ஈ. கி.மு. 323 

91. இ ண்டோம் புலிசகசிமயத் சதோற்கடித்தவர் 
அ. முதலோம் ேரசிம்மவர்மன்  ஆ. முதலோம் மசகந்தி வர்மன் 

இ. சிம்மவிஷ்ணு    ஈ. இவர்களில் எவருமில்மல 

92. வ தட் மண தமடச் ட்டம் பகோண்டுவ ப்பட்ட ஆண்டு 

அ.  கி.பி. 1971  ஆ. கி.பி. 1961  இ. கி.பி. 1981  ஈ. கி.பி. 1969 

93.  ரியோன இமடமயத் சதர்ந்பதடு 

அ. ஒழுங்குமுமறச்  ட்டம் - இ ோபர்ட் கிமளவ் 

ஆ. துபணப்ைபைத் திட்ைம் - சவல்சலஸ்லி பிரபு 
இ. வோரிசுஇழப்புக் பகோள்மக - வோ ன் சஹஸ்டிங்ஸ் 

ஈ. இ ட்மட ஆட்சி   - டல்பஹௌசி பி பு 

94. ரிப்பன் பி பு மிகச்சிறந்த அ சுப்பி திநிதியோகக் கோ ணம் 

அ. அவர் பத்திரிக்மக சுதந்தி த்திற்கு மதிப்பளித்தோர் 
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ஆ. தல சுய ஆட்சி நிறுவைங்களுக்கு அடிக்கல் ேோட்டிைோர் 
இ. சிறோர்கள் பதோழிற் ோமலயில் பணியமர்த்துவமத தமட ப ய்தோர் 
ஈ. அவர் அ  ப் பி திநிதியோக இருந்தசபோது இந்திய மக்கள்பதோமகயின் முழுக் கணக்பகடுப்பு 

நமடபபற்றது 

95. ஜோவோ, சுமத் ோ ஆகியவற்மற பவற்றி பகோண்ட இந்திய அ  ர் 
அ. முதலோம் இரோகஜந்திர கசோழன் ஆ. முதலோம் இ ோஜ ோஜ ச ோழன் 

இ. குசலோத்துங்க ச ோழன்  ஈ. முதலோம் ப ோந்தகன் 

96. கி ோம நிர்வோகத்திற்கு அதிக அதிகோ ம் கிமடத்த ஆட்சிக் கோலம் 

அ. கசோழர்கள்    ஆ. முகலோயர்கள் 

இ. போலர்கள்    ஈ. ஆங்கிசலயர்கள் 

97. முடத்திருமோறன் மதும  நகம  உருவோக்கிட ஆற்றங்கம  
அ. கோசவரி    ஆ. பவபக 
இ. போலோறு    ஈ. தோமி ப ணி 

98. 1925ம் ஆண்டு சுயமரியோமத இயக்கத்மத சதோற்றுவித்தவர் 
அ. கமலஞர் கருணோநிதி  ஆ. திரு. சி.என்.அண்ணோதும  
இ. திரு.ஈ. கவ. ரோமசோமி ேோயக்கர் ஈ. திரு. சக. கோம ோஜ் 

99. சிவகங்மக சிங்கம் 

அ. பபரியமருது    ஆ. புலித்சதவன் 

இ. சின்ைமருது    ஈ. கட்டபபோம்மன் 

100. தமிழ்நோட்டின் சுசதசி இயக்கத் தந்மத 

அ. வ.உ. சிதம்ைரம்பிள்பள  ஆ. இ ோஜ சகோபோலோச் ோரியோர் 

இ. போ தியோர்    ஈ. சுப் மணிய சிவோ 
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