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History Model Test Questions 17 in Tamil With Answers 
1. யாருடைய காலத்தில் முதல் இந்திய சுதந்திரப் ப ார் நைந்தது? 

அ. ைல்ஹ ௌசி பிரபு   ஆ. ஆக்லாண்டு பிரபு 
இ. லிட்ைன் பிரபு    ஈ. கானிங் பிரபு 

2. “காமன் வீல்” வார இதழின் ஆசிரியர் 
அ. காந்திஜி    ஆ. எஸ்.என்.  ானர்ஜி 

இ. அன்னிபெசண்ட்   ஈ. இராஜாஜி 

3. கீழ்க்கண்ைவர்களுள் யார் தீவிரவாதியல்லாதவர்? 

அ. பி.ஜி. திலகர்    ஆ. வ.உ. சிதம் ரம்பிள்டை 

இ. லாலா லஜ திராய்   ஈ. தாதாொய் ப ௌரராஜி 

4. காந்தி தன்னுடைய தண்டி யாத்திடரடய ஹதாைங்கிய ஆண்டு 

அ. 1928  ஆ. 1929  இ. 1930  ஈ. 1931 

5. திருமதி. அன்னிஹ சண்ட் அம்டமயாரின் தாய்நாடு 

அ. இங்கிலாந்து    ஆ. ஸ்வீைன் 

இ. அயர்லாந்து    ஈ. கனைா 
6. “ஹவள்டையபன ஹவளிபயறு இயக்கம்” ஆரம்பித்த ஆண்டு 

அ. 1942  ஆ. 1943  இ. 1941  ஈ. 1932 

7. “ஹசய் அல்லது ஹசத்துமடி” என் து யாருடைய கூற்று? 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. திலகர் 
இ. இந்திராகாந்தி    ஈ. சு ாஷ் சந்திர ப ாஸ் 

8. பசாழர்கள் கட்டிய பகாயில் எது? 

அ. மகா லிபுரத்தில் உள்ை கைற்கடர பகாயில் 

ஆ. தஞ்சாவூரில் உள்ள பிரகதீஸ்வரர் ரகாயில் 

இ. பகானார்க்கில் உள்ள் சூரிய ஆலயம் 
ஈ. மதுடரயில் உள்ை மீனாட்சி ஆலயம் 

9. “கங்டக ஹகாண்ைான்” என்ற ஹ யர் ஹகாண்ை பசாழப் ப ரரசர் 
அ. தந்திதுர்கர்    ஆ. ராஜாதிராஜன் 

இ. வீர ராபஜந்திரன்    ஈ. முதலாம் ராரேந்திரன் 

10.  தமிழகத்தில்  ாடையக்காரர் முடறடய அறிமுகப் டுத்தியவர்கள் 

அ.  ாய்க்கர்கள்    ஆ.  ாண்டியர்கள் 

இ. முகலாயர்கள்    ஈ. ஆங்கிபலயர்கள் 
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11. விபவகானந்தர் இவரின் சீைர் 
அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. பிபின் சந்திர ால் 

இ. இராமகிருஷ்ண ெரமஹம்சர்  ஈ.  ாலகங்காதர திலகர் 
12. கர்நாைகப் ப ார்களின் விடைவாக வீழ்ச்சியடைந்தவர்கள் 

அ. பிபரஞ்சுக்காரர்கள்   ஆ. பைனிஷ் நாட்ைவர் 
இ. ஆங்கிபலயர்கள்   ஈ. ப ார்ச்சுக்கீசியர்கள் 

13. பிைாஸி சண்டையின் ஹவற்றியாைர் எனப் புகழப் டு வர் 
அ. வாரன் ப ஸ்டிங்ஸ்   ஆ. ப ஸ்டிங்ஸ் பிரபு 
இ. ராெர்ட் கிளளவ்   ஈ. ப ார்ச்சுக்கீசுயர்கள் 

14. “அமுக்த மால்யா” என்னும் நூடல இயற்றியவர் 
அ. கிருஷ்ண ரதவராயர்  ஆ. விஸ்வநாத நாயக்கர் 
இ. ராணி மங்கம்மாள்   ஈ. ராமராஜன் 

15. பிற்கால பசாழப் ப ரரடச நிறுவியவர் 
அ. சிம்ம விஷ்ணு    ஆ. விேயாலயச் ரசாழன் 

இ. முதலாம் இராபஜந்திரன்  ஈ. முதலாம்  ராந்தகன் 

16. அஹலக்சாண்ைர் இந்தியாவின் மீது  டைஹயடுத்த ஆண்டு 

அ. கி.மு. 326  ஆ. கி.மு. 285  இ. கி.மு. 380  ஈ. கி.பி. 110 

17. ஹகௌதம புத்தர் பிறந்த இைம் 
அ. கபிலவஸ்து    ஆ. லும்பினி 

இ.  ாட்னா     ஈ. அகமதா ாத் 
18. தமிழ்நாட்டின் சமூக நிதிக்கு வித்திட்ைவர் 

அ. ஈ.ரவ.ரா. பெரியார்   ஆ. இராஜாஜி 

இ. காமராஜர்    ஈ. அண்ணாத்துடர 
19. புத்தர் எங்கு முதன் முதலில் ப ாதித்தார்? 

அ. சார ாத்    ஆ. சாஞ்சி 

இ. கயா     ஈ. வாரணாசி 

20. குப்தர் காலத்தில் வாழ்ந்த சிறந்த கணித பமடத 
அ. ஆரியெட்டர்    ஆ. வராகமிஹிரர் 
இ.  ரமகுப்தர்    ஈ.  ாணப் ட்ைர் 

21. “வாதாபி ஹகாண்ைான்” என்ற  ட்ைத்டத ஹ ற்றவர் 
அ.  ரபமஸ்வரவர்மன்   ஆ. முதலாம் மபகந்திரவர்மன் 
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இ. முதலாம்  ரசிம்மவர்மன்  ஈ. சிம்மவிஷ்ணு 

22. அஷ்ட்திக் கஜங்கள் இருந்த அடவ எந்தப் ப ரரசு? 

அ. அச்சுதராயர்    ஆ. கிருஷ்ண ரதவராயர் 
இ. ராமராயர்    ஈ. சதாசிவராயர் 

23. முகமது கஜினி இந்தியாவின் மீது  டைஹயடுத்து வர முக்கியக் காரணம் என்ன? 

அ. இஸ்லாம் சமயத்டத  ரப்புவதற்கு   

ஆ. அரடச விரிவு டுத்த 
இ. இந்தியாவின் பசல்வத்ளத பகாள்ளளயடித்துச் பசல்ல 

ஈ. ஹ ாழுதுப ாக்கிற்காக 
24. ஷாஜ ான் ஆட்சியின் சிறப் ம்சம் 
அ. ஹ ாருைாதாரச் ஹசழிப்பு  ஆ. ஆட்சி  நிர்வாகத் திறடம 
இ. அயல்நாடுக் ஹகாள்டக  ஈ. களலயும் கட்டடமும் 

25. இந்தியாவின் தல சுய ஆட்சியின் தந்டத 
அ. கானிங் பிரபு    ஆ. ரிப்ென் பிரபு 

இ. ரா ர்ட் கிடைவ்   ஈ. ைல்ஹ ௌசி பிரபு 
26. தமிழ்நாட்டில் இரயத்துவாரி முடறடயக் ஹகாண்டு வந்தவர் 
அ. காரன்வாலிஸ் பிரபு   ஆ. ைல்ஹ ௌசி பிரபு 
இ. சர் தாமஸ் மன்ர ா   ஈ. பமபயா பிரபு 

27. புகாடர துடறமுகப்  ட்டினமாக டவத்திருந்தவர்கள் 

அ. ரசாழர்கள்    ஆ. பசரர்கள் 

இ.  ாண்டியர்கள்    ஈ.  ல்லவர்கள் 

28.  ண்டைய பசர மரபில் யார் புகழ்மிக்கவர்? 

அ. உதயஞ்பசரலாதன்   ஆ. இமயவரம் ன் 

இ. பசங்குட்டுவன்   ஈ. இைங்பகாவடிகள் 

29. துணிபு (A): வங்கப் பிரிவிடன பதசிய உணர்டவ ஊக்கிவித்தது. 

காரணம் (R): வங்கப் பிரிவிடன ஒன்று ட்ை மக்கடை பிரிக்கும் முயற்சி 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ரமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, பமலும் (R) என் து (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 
30. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எது சரியாகப் ஹ ாருத்தப் ட்டுள்ைது? 
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அ. அடமச்சரடவ தூதுக்குழு - 1946 

ஆ. வங்கப் பிரிவிடன  - 1906 

இ. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு  - 1945 

ஈ. தனிந ர் அறப்ப ார்  - 1939 

31. காலமுடறப் டி வரிடசப் டுத்துக. 
1. காந்தி இர்வின் ஒப் ந்தம் 
2. தண்டிப்  யணம் 
3. ஹவள்டையபன ஹவளிபயறு இயக்கம் 
4. லாகூர் காங்கிரஸ் 

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

32. இந்தியா சுதந்திரமடைந்த ஹ ாழுது காங்கிரசின் தடலவர் யார்? 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. ரே.பி. கிருொளனி 

இ. ஜவ ர்லால் பநரு   ஈ. சர்தார்  பைல் 

33. கி.பி. 1942-ல் ஹவள்டையபன ஹவளிபயறு இயக்கம் ஆரம்பிக்கப் ட்ை ப ாது இந்தியாவின் அரசப் 
பிரதிநிதியாக இருந்தவர் 
அ. லின்லித்ரகா    ஆ. பவவல் பிரபு 
இ. வில்லிங்ைன்    ஈ. இவர்களில் எவருமில்டல 

34. பகசரி என் து 

அ. சமூக சீர்திருத்தத்திற்காக சிலரால் அடமக்கப் ட்ை அடமப்பு 
ஆ. எஸ்.என்.  ானர்ஜிக்கு ஹசாந்தமான ஆங்கிலப்  த்திரிக்டக 
இ. ஒரு மராத்திய ெத்திரிக்ளக 

ஈ. இடவ எதுவுமில்டல 

35.  கி.பி. 1939 இல்  ார்வார்டு பிைாக் கட்சிடய துவக்கியவர் 
அ. ைாக்ைர் பி.ஆர். அம்ப த்கார்  ஆ. சுொஷ் சந்திர ரொஸ் 

இ. சி.ஆர். தாஸ்    ஈ. இவர்களில் எவருமில்டல 

36. இராஜாஜி சட்ைத்டத மீறி உப்பு எடுத்த இைம் 
அ. திருப்பூர்    ஆ. ரவதாரண்யம் 

இ. மணியாச்சி    ஈ. ஹசன்டன 

37. கப் பலாட்டிய தமிழன் என்று அடழக்கப் டு வர் 
அ. சுப்ரமணிய சிவா   ஆ. வ.உ. சிதம்ெரம் பிள்ளள 

இ. மகாகவி  ாரதி    ஈ. குமரன் 
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38. கி.பி. 1946ஆம் ஆண்டு இடைக்கால அரசில் உள்துடற அடமச்சரான  தமிழர் 
அ. காமராஜர்    ஆ. பி.டி. ராஜன் 

இ. இராோஜி    ஈ. இவர்களில் எவருமில்டல 

39. மதராஸ் மாநிலம் எப்ப ாது தமிழ்நாடு என்று ஹ யர் மாற்றப் ட்ைது? 

அ. 1969  ஆ. 1970  இ. 1968  ஈ. 1971 

40. பூதான இயக்கத்டத நைத்தியவர் 
அ. காமராஜர்    ஆ. மகாத்மா காந்தி 

இ. விரனாொ ொரவ   ஈ.  க்தவச்சலம் 
41. கீழ்க்கண்ைவர்களில் யார்  யங்கரவாதி? 

அ.  ாலகங்காதர திலகர்   ஆ. நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி 

இ. பகா ால் கிருஷ்ண பகாகபல  ஈ. வ. உ. சிதம் ரம் பிள்டை 

42. கி.பி, 1887 இல் இந்திய பதசிய காங்கிரஸ் மாநாடு நைத்தப் ட்ை இைம் 
அ. மும்ட     ஆ. கல்கத்தா 
இ. சூரத்     ஈ. பசன்ளன 

43. வங்கப் பிரிவிடன எப்ஹ ாழுது ரத்து ஹசய்யப் ட்ைது? 

அ. 1908  ஆ. 1906  இ. 1910  ஈ. 1911 

44. கி.பி. 1916-இல் மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் ஒன்று ட்ை இைம் 
அ. லக்ரனா மா ாடு   ஆ. சூரத் மாநாடு 

இ. லாகூர் மாநாடு    ஈ.  ாம்ப  மாநாடு 

45. கி.பி. 1929இல் முழு விடுதடல பநாக்கமாக அறிவிக்கப் ட்ை ப ாது காங்கிரஸின் தடலவர் 
அ. பமாதிலால் பநரு   ஆ. மகாத்மா காந்தி 

இ. ேவஹர்லால் ர ரு   ஈ. சு ாஷ் சந்திர ப ாஸ் 

46. அலி சபகாதரர்கள் ஹ ாறுப்ப ற்றது 

அ. கிலாெத் இயக்கம்   ஆ. ஹவள்டையபன ஹவளிபயறு இயக்கம் 
இ. ஒத்துடழயாடம இயக்கம்  ஈ. சுபதசி இயக்கம் 

47. கி.பி, 1931இல் காந்திஜி, இரண்ைாவது வட்ை பமடஜ மாநாட்டில்  ங்பகற்றப ாது இங்கிலாந்தின் 

பிரதமர் யார்? 

அ. அட்லி     ஆ. சர்ச்சில் 

இ. ராம்ரச மக்ரசானால்டு  ஈ. இவர்களில் எவருமில்டல 

48. திருஹநல்பவலி மாவட்ை ஆட்சியாைர் டி.இ. ஆடஷ மணியாச்சியில் சுட்டுக் ஹகான்றவர் யார்? 

அ. வாஞ்சி ாதன்   ஆ. குமரன் 
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இ. வா.பவ.சு.ஐயர்   ஈ. டி.எஸ். ஹசாக்கலிங்கம் 
49. 1920 –இல் தமிழ்நாடு காங்கிரசின் தடலவர் 
அ. சத்தியமூர்த்தி    ஆ. எஸ்.என். பசாமயாஜுலு 

இ. காமராஜர்    ஈ. பெரியார் 
50. நாட்டுப்  ற்றுடையவர்களின் (1927) (1857) ப ாராட்ைத்தினால் யாருடைய சிடல ஹசன்டனயில் 

அகற்றப் ட்ைது 

அ. கர்னல் நீல்    ஆ. ஜார்ஜ் அரசர் 
இ. நிக்கல்சன்    ஈ. சர்தாமஸ்பரா 

51. சர்பவாதயா இயக்கத்டதத் ஹதாைங்கியவர் 
அ. வல்ல ாய்  பைல்   ஆ. மகாத்மா காந்தி 

இ.  ாலகங்காதர திலகர்   ஈ. ஆச்சார்ய விரனாொ ொரவ 

52.  தவறான இடணடயக் கண்டுபிடி. 
அ. ஹசயங்ஹகாண்ைார் - கலிங்கத்துப்  ரணி 

ஆ. நம்பியாண்ைார் நம்பி - பதவாரம் 

இ. ரசக்கிழார்  -  ளபவண்ொ 
ஈ. கம் ர்   - கம் ராமாயணம் 

53.  ர்ஷா வர்த்தனடர பதாற்கடித்தவர் 
அ. சகான்கான்    ஆ. இரண்டாம் புலிரகசி 

இ. மபகந்திரவர்மன்   ஈ. முதலாம் புலிபகசி 

54. கீழ்க்கண்ைவர்களில் சரியான வரிடச முடற 
அ. அக் ர், ஷாஜ ான், ஜ ாங்கீர், ஔரங்கசீப் 
ஆ. ஷாஜ ான், ஜ ாங்கீர், ஔரங்கசீப், அக் ர் 
இ. ஜ ாங்கீர், ஷாஜ ான், ஔரங்கசீப், அக் ர் 
ஈ. அக்ெர், ேஹாங்கீர், ஷாேஹான், ஔரங்கசீப் 

55. சரியான இடணடயத் பதர்ந்ஹதடு. 

அ. ஹூமாயூன் - காபூல் ாக் 
ஆ. ஹஷர்ஷா - திண்ைனா 
இ. அக்ெர்  - ெரதபூர் சிக்ரி 

ஈ. ஷாஜ ான் - புராணங்கள் 

56. சிவாஜியின் அடமச்சரடவ அடழக்கப் ட்ை விதம் 
அ. அஸ்ட்திக்கஜங்கள்   ஆ. மந்திரி ரிஷத் 
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இ. அஷ்டப்பிரதன்   ஈ. நவரத்தினங்கள் 

57.  ண்டைய பசாழர்களின் சின்னம் எது? 

அ. புலி     ஆ. வில் அம்பு 
இ. மீன்     ஈ. இதில் எதுவுமில்டல 

58. கங்டக ஹகாண்ை பசாழபுர பகாயிடலக் கட்டியவர் 
அ. முதலம் குபலாத்துங்கன்  ஆ. முதலாம் இராஜராஜன் 

இ. முதலாம் மபகந்திரன்   ஈ. முதலாம் இராரேந்திர ரசாழன் 

59. தமிழ் சங்கங்கடை நிறுவியவர்கள் 

அ. பசாழர்கள்    ஆ. ொண்டியர்கள் 

இ. பசரர்கள்    ஈ. கைப்பிரர்கள் 

60.  சரியானவற்டறத் பதர்ந்ஹதடு. 

1. இந்திராகாந்தி முன்னாள் மன்னர் மானியத்டத ஒழித்தார். 
2. இந்திராகாந்தி  ஞ்சசீலக் ஹகாள்டகடய உருவாக்கினார். 
3. இந்திராகாந்தி ஐந்தாண்டுத் திட்ைங்கடை அறிமுகப் டுத்தினார். 
4. பநருவின் மடறவுக்குப் பின் இந்திராகாந்தி பிரதம மந்திரியானார். 
அ. 1 மட்டும் சரியானது   ஆ. 1, 2 மட்டும் சரி 
இ. 1, 2, 3 சரியானடவ   ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்டல 

61. எந்த ஆண்டு முஸ்லீம் லீக் நிறுவப்ஹ ற்றது? 

அ. 1905  ஆ.1906  இ. 1907  ஈ. 1911 

62.  கி.பி. 1905-இல் வங்கப் பிரிவிடனக்குக் காரணமாக இருந்த அரசப் பிரதிநிதி 

அ. கர்சன் பிரபு    ஆ. ைல்ஹ ௌசி பிரபு 
இ. லிட்ைன் பிரபு    ஈ. ஹவல்ஹலஸ்லி பிரபு 

63. 1929-இல் லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு இவர் தடலடமயில் கூடியது 

அ. காந்திஜி    ஆ. ர ருஜி 

இ. பநதாஜி    ஈ. இராஜாஜி 

64. ‘வந்பத மாதரம்’ என்ற  ாைல் இைம்ஹ ற்ற நூல் 

அ. இந்திய மறுமலர்ச்சி   ஆ. சத்திய பசாதடன 

இ. ஜாதகா கடதகள்   ஈ. ஆனந்தமடம் 

65. அகமதா ாத்திலுள்ை ச ர்மதி ஆசிரமத்டத பதாற்றுவித்தவர் 
அ. காந்திஜி    ஆ. அரவிந்தபகாஷ் 

இ. பகாகபல    ஈ. திலகர் 
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66. இந்தியா சுதந்திரமடைந்தப ாது இங்கிலாந்தின் பிரதம அடமச்சராக இருந்தவர் 
அ. சர்ச்சில்    ஆ. மவுண்ட்ப ட்ைன் 

இ. இர்வின்    ஈ. அட்லி 

67. வாஞ்சிநாதனால் சுட்டுக் ஹகால்லப் ட்ை திருஹநல்பவலி மாவட்ை ஆட்சியர் 
அ. கர்னல் நீல்    ஆ. டி.ஈ. ஆஷ் 

இ. ஹ ன்றி லாரன்ஸ்   ஈ. நிக்கல்கன் 

68. ஹகாடுக்கப் ட்ை கூற்றுகடை கவனிக்கவும். 
1. ஹமௌண்ட் ப ட்ைன் பிரபு சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தடலடம ஆளுநர் 
2. சி. இராஜபகா ாலாச்சாரி சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் இந்திய தடலடம ஆளுநர் 
3. சி. இராஜபகா ாலாச்சாரி சுதந்திர இந்தியாவின் கடைசி தடலடம ஆளுநர் 
4. வல்ல ாய்  பைல் தடலடம ஆளுநராக சி. இராஜாஜிக்குப் பின் நியமிக்கப் ட்ைார். 
இவற்றுள், 

அ. 1 மட்டும் சரியானது   ஆ. 1 மற்றும் 2 சரியானடவ 

இ. 1, 2 மற்றும் 3 சரியானளவ  ஈ. அடனத்தும் சரியானடவ 

69. கட்ைஹ ாம்மன் தூக்கிலிைப் ட்ை இைம் 
அ. திருப் த்தூர்    ஆ. கயத்தாறு 

இ. புதுக்பகாட்டை    ஈ. பகாலார் ட்டி 
70. தீவிரவாதிகளுக்குப்  யிற்சி ஹகாடுப் தற்கு பசரன் மாபதவியால் ஒரு குருகுலத்டத ஆரம்பித்தவர் 
யார்? 

அ. வாஞ்சிநாதன்    ஆ. வி.வி. எஸ். ஐயர் 
இ. வ.உ. சிதம் ரம்பிள்டை  ஈ. சுப்ரமணிய சிவா 

71.  ரப் ா நாகரீகம் வள்ர்ச்சியுற்ற காலம் 
அ. 3250 BC – 2750 BC  ஆ. 100 AD - 200 AD 

இ. 1000 BC – 500 BC   ஈ. 500 AD – 1000 AD 

72. மகாயான புத்தமதம் பதான்றியக் காலம் 
அ. அஜாதசத்ரு    ஆ. அபசாகர் 
இ. கனிஷ்கர்    ஈ. விக்ரமாதித்தர் 

73. முகமது பிம் துக்ைக் தனது தடலநகடர டில்லியிலிருந்து மாற்றிய இைம் 
அ. கன்பனாசி    ஆ. ரதவகிரி 

இ. ஆக்ரா     ஈ. அகமதா ாத் 
74. வில்லியம்  ாக்கின்ஸ் வருடக தந்த முகலாயப் ப ரரசின் அடவ எது? 
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அ. அக் ர்     ஆ. ேஹாங்கீர் 
இ. ஷாஜ ான்    ஈ. ஔரங்கசீப் 

75. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது சரியாக ஹ ாருந்தி உள்ைது? 

அ. ஒழுங்குமுள ச் சட்டம்   - 1773 

ஆ. பிட் இந்தியச் சட்ைம்    - 1763 

இ. மிண்பைா மார்லி சீர்திருத்தம்   - 1907 

ஈ. மாண்பைகு ஹசம்ஸ்ப ார்டு சீர்திருத்தம்  - 1909 

76. தீண்ைாடமடய ஒழிக்கப்  ாடு ட்ை தடலவர் 
அ. டாக்டர் அம்ரெத்கார்   ஆ. ராஜாராம் பமாகன்ராய் 

இ. அன்னிஹ சண்ட்   ஈ.  ாலகங்காதர திலகர் 
77. இந்தியாவின் முதல் டவஸ்ராய் 

அ. கானிங் பிரபு    ஆ. கர்சன் பிரபு 
இ. ைல்ஹ ௌசி பிரபு   ஈ. மிண்பைா பிரபு 

78. மத்தவிலாசப் பிரகைனம் என்ற நூடல எழுதியவர் 
அ. முதலாம் மரகந்திரவர்மன்  ஆ. முதலாம் நரசிம்மவர்மன் 

இ. நாதமுனி    ஈ. நம்பியாண்ைார் நம்பி 

79.   ண்டைய பசாழர்களின் தடலநகரம் 
அ. ஹதாண்டி    ஆ. முசிறி 

இ. காவிரிப் பூம்ெட்டினம்   ஈ. திருச்சி 

80. பகாவாடவக் டகப் ற்றியவர் 
அ. அல்மிைா    ஆ. வாஸ்பகாைகாமா 
இ. அல்புகர்க்கு    ஈ. சாமரின் 

81. காமராசர் டவக்கம் சத்தியாகிரகத்தில்  ங்கு ஹ ற்ற ஆண்டு 

அ. 1920   ஆ. 1922  இ. 1924  ஈ. 1930 

82. அலிகார் இயக்கத்டத பதாற்றுவித்தவர் 
அ. சர்ளசயது அகமதுகான்  ஆ. நவாப் சலிமுல்லா 
இ. முகம்மதுகான்    ஈ. அலி சபகாதரர்கள் 

83. டகலாசநாதர் பகாயிடலக் கட்டியவர் 
அ. ஹசயங்ஹகாண்ைார்   ஆ.  ர்ஷர் 
இ. இரண்ைாம் கிருஷ்ணா   ஈ. இராசசிம்மன் 

84. 1878ஆம் ஆண்டு நாட்டு ஹமாழி ஹசய்தித்தாள் சட்ைத்டத நிடறபவற்றியவர் 
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அ. ப ஸ்டிங் பிரபு   ஆ. ைல்ஹ ௌசி பிரபு 
இ. லிட்டன் பிரபு    ஈ. ரிப் ன் பிரபு 

85.   ாலகங்காதர திலகரால் தன்னாட்சி இயக்கம் ஹதாைங்கப் ட்ை இைம் 
அ. நாகபுரி     ஆ. மும்ளெ 

இ. ஹசன்டன    ஈ. கன்பூர் 
86.  சுபதசி நீராவி கப் ல் கம்ஹ னிடய ஹதாைங்கியவர் 

அ. வ.உ.சி    ஆ. வ.பவ.சு. ஐயர் 
இ. சுப்பிரமணிய சிவா   ஈ. மகாகவி  ாரதி 

87. பவலூர் சிப் ாய் கலகம் நடைஹ ற்ற ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1806  ஆ. கி.பி. 1857 இ. கி.பி. 1824 ஈ. கி.பி. 1860 

88. ஹவள்டையபன ஹவளிபயறு தீர்மானத்டத நிடறபவற்றிய ஆண்டு 

அ. 1941  ஆ. 1940  இ. 1942  ஈ. 1945 

89. ஜாலியன் வாலா ாக்  டுஹகாடலக்குப் பின் இரவீந்திரநாத் தாகூர் துறந்த  ட்ைம் 
அ. தடலவர்    ஆ. ள ட்ஹூட் 

இ.பிரபு     ஈ. அரசர் 
90. இந்திய பதசிய இராணுவத்டத பதாற்றுவித்தவர் 
அ. சி.ஆர். தாஸ்    ஆ. காந்தி 

இ. வல்ல ாய்  பைல்   ஈ. ர தாஜி 

91. ைாக்ைர் அன்னிஹ சண்ட் அம்டமயார் 
அ. ஆங்கிலப் ஹ ண்   ஆ. இந்தியப் ஹ ண் 

இ. அஹமரிக்கப் ஹ ண்   ஈ. அயர்லாந்துப் பெண் 

92. முதன்முதலில் ஜவ ர்லால் பநரு காந்திஜிடய சந்தித்த இைம் 
அ. லக்ரனா    ஆ. ஹைல்லி 

இ.  ாம்ப      ஈ. அலகா ாத் 
93. பிைாசிப் ப ார் நடைஹ ற்ற ஆண்டு 

அ. 1767  ஆ. 1764  இ. 1747  ஈ. 1757 

94. 1929 ஆம் ஆண்டு லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டின் தடலவர் 
அ. காந்திஜி    ஆ. ர ருஜி 

இ. பநதாஜி    ஈ. ராஜாஜி 

95.  ாரதமாதா சங்கத்டத பதாற்றுவித்தவர் 
அ. நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி  ஆ. சீனிவாச அய்யர் 
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இ. சத்தியமூர்த்தி    ஈ. சுப்பிரமணிய சிவா 
96. சுபதசி என் தன் ஹ ாருள் 

அ. ஒருவரின் ஹசாந்த நாடு   ஆ. அந்நியப் பொருள் பு க்கணிப்பு 

இ. இங்கிலாந்து ஹ ாருட்கள் புறக்கணிப்பு ஈ. துணிகள் புறக்கணிப்பு 
97. வாஸ்பகாைகாமா கள்ளிக்பகாட்டை துடறமுகத்திற்கு வந்த ஆண்டு 

அ. 1490  ஆ. 1495  இ. 1497  ஈ. 1498 

98. இந்திய பதசிய காங்கிரஸின் எந்த கூட்ைத்தில் வந்பத மாதரம் என்ற  ாைல் முதன்முதலாக 
 ாைப் ட்ைது? 

அ. 1892  ஆ. 1896  இ. 1904  ஈ. 1886 

99. ஒத்துடழயாடம இயக்கம் ஹகாண்டு வந்த ப ாது தமிழக காக்கிரஸ் கட்சியின் தடலவர் 
அ. ராஜாஜி    ஆ. பிரகாசம் 
இ. பக.வி. ஹரட்டி    ஈ. பெரியார் ஈ.பவ.ரா 

100. “தத்துவஞானிகள் ஆட்சியாைர்கைாக பவண்டும்” – கூறியவர் யார்? 

அ. ஜவ ர்லால் பநரு   ஆ. பிளாட்ரடா 
இ. அரிஸ்ைாட்டில்    ஈ. இந்திராகாந்தி 
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