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 History Model Test Questions 18 in Tamil With Answers  
1. 1924 ல் வைக்கம் சத்தியாகிரகம் எதற்காக நவைபெற்றது? 

அ. தாழ்த்தப்பட்ட இந்துக்களுக்கு ஆலயங்களை திறந்துவிடுவதற்கு 

ஆ. பிரபுக்களின் சுரண்ைலுக்கு எதிரான பொர் 
இ. ெத்திரிக்வக கட்டுப்ொட்வை நீக்க 

ஈ. திருவிதாங்கூர் மாநிலத்தில் நிர்ைாகத்வத ஜனநாயகப்ெடுத்த 

2. சமுத்திரகுப்தர், பமகைர்மன் என்ற ஓர் அயல்நாட்டு அரசவர கயாவில் ஒரு துறவி மைம் கட்ை 

அனுமதித்தார். பமகைர்மன் எந்நாட்டு அரசன்? 

அ. பநொளம்    ஆ. இலங்ளக 

இ. பூைான்     ஈ. ொகிஸ்தான் 

3. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகவள ஆய்க. 

1. ெல்லைர்களின் கல்பைட்டுகளில் மிகுதியானவை சமஸ்கிருத்த்தில் உள்ளன. 

2. முதலாம் மபகந்திரைர்மன் மத்தவிலாச பிரகசனம் என்ற நவகச்சுவை பசய்யுவள பதாகுத்தார். 
3. ெல்லைர்கள் காலத்தில் யுைான்சுைாங் என்ற சீனப்ெயணி காஞ்சிக்கு ைருவக புரிந்தார். 
4. திங்நாக என்ெைர் அளவையில் நிபுணர் மற்றும் நியாய ொஷியத்தின் ஆசிரியர் ஆைார். 
இைற்றில் 

அ. 1 மட்டும் சரியானது   ஆ. 1 மற்றும் 2 சரியானவை 

இ. 1, 2 மற்றும் 3 சரியானவை  ஈ. அளைத்தும் சரியாைளவ 

4. கீழ்க்காணும் ஆட்சியாளர்களில் எந்த ஒரு ஆட்சியாளர்கள் நாடு முழுைதற்கும் ஒபர மாதிரியான 

நிர்ைாகத்வத பெற்றிருந்தனர்? 

அ. குப்த ஆட்சியாளர்கள்   ஆ. முகலாய ஆட்சியாளர்கள் 

இ. ஆங்கிலலய ஆட்சியாைர்கள்  ஈ. பமற்குறிப்பிட்ை அவனத்து ஆட்சியாளர்களும் 

5. பசாழர்களால் கட்ைப்ெட்ை பகாயில்களின் சிறப்ொன அம்சம் 

அ. விமாைங்கள்    ஆ. ெக்தர்களுக்கான மண்ைெங்கள் 

இ. பெரியளவிலான தூண்கள்  ஈ. பகாபுரங்கள் 

6. தமிழில் அவமந்த முதல் இவச நாைகம் 

அ. அரிச்சந்திரா நாடகம்   ஆ. நந்தன் சரித்திரம் 

இ. சகுந்தலா நாைகம்   ஈ. சாவித்திரி நாைகம் 

7. காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள வகலாசநாதர் ஆலயத்வத கட்டியைர் 
அ. இரண்ைாம் நந்திைர்மன்  ஆ. முதலாம் மபகந்திரைர்மன் 

இ. இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன்  ஈ. தண்டிைர்மன் 
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8. சிந்து சமபைளி மக்கள் வீடுகள் கட்ை எவத உெபயாகப்ெடுத்தினார்கள்? 

அ. கல்     ஆ. மரம் 

இ. சசங்கல்    ஈ. இவை அவனத்தும் 

9. ெவழய கற்கால மக்களின் முக்கியத் பதாழில் 

அ. பைளாண்வம    ஆ. கால்நவை ைளர்ப்பு 

இ. மீன் பிடித்தல்    ஈ. லவட்ளடயாடுதல் மற்றும் உணவு லதடுதல் 

10. விதவை கல்விக்கு காரணமான பெரியைர்கள் 

அ. டி.லக. கார்வி மற்றும் பண்டித ரமாபாய்  

ஆ. எம்.ஜி. ரானபை மற்றும் ஆர்.ஜி. ெந்தார்கர் 
இ. ஈஸ்ைர் சந்திர வித்யாசாகர் மற்றும் பகசை சந்திரபசன் 

ஈ. பி.எம்.மலொரி மற்றும் பக.ஸ்ரீதரலு நாயுடு 

11. சாதி அவமப்பில் காணப்ெடும் _________வய அவனத்து சமூக சீர்திருத்தைாதிகள் முக்கியமாக 

எதிர்த்தார்கள் 

அ. ைர்ணாமுவற    ஆ. சாதிமுவற 

இ. ஆசிரமங்கள் முவற   ஈ. தீண்டாளம 

12. இந்திய மற்றும் பராமர்களின் முக்கிய ைணிகத் தலமாக விளங்கியது 

அ. அரிக்கபமடு    ஆ. அசலக்சாண்டிரியா 
இ. மதுவர     ஈ. முசிறி 

13. சிந்து சமபைளி நாகரிகம் 

அ. ெத்தாயிரம் ஆண்டுகள் ெழவமயானது ஆ. ஏழாயிரம் ஆண்டுகள் ெழவமயானது 

இ. ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகள் பழளமயாைது ஈ. மூன்றாயிரம் ஆண்டுகள் ெழவமயானது 

14. சரியான பஜாடிவய பதர்ந்பதடுக்கவும்? 

அ. எல்பலாரா குவக - சாகர் 
ஆ. மகாெலிபுரம்  - இராட்டிரகூைர்கள் 

இ. மீனாட்சி ஆலயம் - ெல்லைர்கள் 

ஈ. கஜூரால ா  - சந்லதலர்கள் 

15. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகவள ஆய்க. இைற்றில்  கிரிப்ஸ் அறிக்வகயில் அைங்கியவை: 

1. இந்தியாவிற்கு  பைாமினியன் அந்தஸ்து உறுதிெடுத்தியது. 

2. பிரிட்டிஷ் இந்தியா மற்றும் மன்னர் மாகாணங்களில் பிரதிநிதிகவளக் பகாண்டு அரசியல் சாசன 

அவமப்பு உருைாக்கப்ெடும். 

3. இந்தியர்கவள மட்டும் பகாண்டு நிர்ைாகக்குழு அவமக்கப்ெடும். 
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4. இந்தியப் பிரிவிவனவய ெரிந்துவரத்தது. 

இைற்றில் 

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

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

16. ‘பைள்வளயபன பைளிபயறு’ தீர்மானம் யாரால் ைடிைவமத்து தயாரிக்கப்ெட்ைது? 

அ. ஆச்சார்ய கிருொளனி   ஆ. ஜவ ர்லால் லநரு 

இ. சர்தார் ைல்லொய் ெட்பைல்  ஈ. ெட்ைாபி சீத்தாராவமயா 
17. கீபழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள நிகழ்வுகவள கால ைரிவசப்ெடி சரியானவை பதர்ந்பதடு: 

1. ொலகங்காதர திலகரின் இறப்பு 

2. காங்கிரஸின் நாக்பூர் மாநாடு 

3. மாப்பிளா புரட்சி 

4. சாந்தி நிபகதனில் விஸ்ைொரதியின் பதாைக்கம் 

இைற்றில், 

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

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

18. ெத்தினி ைழிொடு யாரால் ஏற்ெடுத்தப்ெட்ைது? 

அ. பநடுஞ்பசரலாதன்   ஆ. கரிகாலன் 

இ. இளங்பகா அடிகள்   ஈ. சசங்குட்டுவன் 

19. கர்நாைகப் பொர்கள் இைர்களுக்கிவைபய நைந்தது. 

அ. கர்நாைக நைாபு மற்றும் ஆங்கிபலயர் 
ஆ. கர்நாைக நொபு மற்றும் பிபரஞ்சுக்காரர்கள் 

இ. ஆங்கிலலயர் மற்றும் பிசரஞ்சுக்காரர்கள் 

ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல 

20. கீழ்க்கண்ை ைாக்கியங்கவள கைனி: 

உறுதி (A): குஷாணர்கள் மத்திய ஆசியாவை பூர்வீகமாகக் பகாண்ைைர்கள். 

காரணம்(R): இைர்கள் யூச்சி இனத்தில் பதான்றியைர்கள் 

கீபழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரியான விவசவயத் பதர்ந்பதடு. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, லமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியாை விைக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, பமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு 

ஈ. (A) தைறு, ஆனால் (R) சரி 
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21. கீழ்க்கண்ை ைாக்கியங்கவள கைனி: 

உறுதி(A): ைாக்ைர் அன்னிபெசண்ட் தன்னாட்சி இயக்கத்வத ஆங்கிபலய ஆட்சிக்கு எதிராக 

ஏற்ெடுத்தினார். 
காரணம்(R): அைர், அவனத்து தரப்பு இந்திய மக்கவளயும் மதத்திற்கு அப்ொற்ெட்டு ஒபர அரசியல் 

முழக்கத்தின் கீழ் ஒன்று திரட்ை விரும்பினார். 
கீபழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரியான விவைவயத் பதர்ந்பதடு. 

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

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, பமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆைால் (R) சரி 

22. ஆரியர்களின் கருத்துப்ெடி பின்ைருைனைற்றுள் சிறு பதய்ைம் அல்லாத ஒன்று எது? 

அ. மித்ரா     ஆ. அதித்யாஸ் 

இ. அஸ்வின்ஸ்    ஈ. வாசுஸ் 

23. மஹாயானிசத்தின் மிகப்பெரிய விளக்கவுவரயாளர் 
அ. திங்நாகா    ஆ. தர்மகீர்த்தி 

இ. நாகர்ஜூைா    ஈ. ைாசுெந்து அஸாங்கா 
24. பின்ைருைனைற்றுள், முதல் உலகப்பொரில் இறந்த வீரர்களுக்காக கட்ைப்ெட்ை நிவனவுச் சின்னம் எது? 

அ. இந்தியாவின் நுவழவு ைாயில் ஆ, இந்தியா லகட் 
இ. விஜய் ொத்    ஈ. விக்பைாரியா நிவனவுக்கூைம் 

25. அஜந்தா ஓவியங்கள் எவதப் ெற்றி குறிப்பிடுகிறது? 

அ. வஜன மதம்    ஆ. புத்த மதம் 

இ. வசைம்     ஈ. வைணைம் 

26. ெஞ்சசீல பகாள்வக எங்கு முவறப்ெடுத்தப்ெட்ைது? 

அ. ொரீஸ்     ஆ. புதுசடல்லி 

இ. ொண்டுங்    ஈ. பகய்பரா 
27. “பதசப்ெற்பற சமயம், சமயம் என்ெது இந்தியாவை பநசிப்ெது” பசான்னைர் யார்? 

அ. சுவாமி விலவகாைந்தர்  ஆ. ராஜ் நாராயணன் பொஸ் 

இ. ெக்கிம் சந்திர சட்ைர்ஜி   ஈ. ொல கங்காதர திலகர் 
28. புத்தக்கவலயில் பிரதிெலிக்காத ஒன்று 

அ. ஸ்தூபி     ஆ. விகாரம் 

இ. வசத்யா    ஈ. சரலிக் டவர் 
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29. பமௌரிய கவலக்கு சிறந்த சான்றாக விளக்குைது 

அ. ஸ்தூபி     ஆ. சிற்ெங்கள் 

இ. அபசாகரது தூண்கள்   ஈ. (ஆ) மற்றும் (இ) இரண்டும் 

30. சிந்து சமபைளி மக்கள் ைணங்கிய பதய்ைம் 

அ. பசுபதி     ஆ. இந்திரன் மற்றும் ைருணன் 

இ. பிரம்மன்    ஈ.விஷ்ணு 

31. அடிப்ெவைக் கல்வியின் “ைார்தா திட்ைம்” யாரால் பதாைங்கப்ெட்ைது? 

அ. ஜைஹர்லால் பநரு   ஆ. லியாகத் அலி கான் 

இ. மகாத்மா காந்தி   ஈ. எம்.ஏ.ஜின்னா 
32. குப்தர்கள் ஆட்சிக் காலத்வதக் காட்டிலும் சாதி அவமப்பு கடினமாக இருந்த காலம் 

அ. பமௌரிய காலம்   ஆ. ஹர்ஷ ைர்த்தனர் காலம் 

இ. சாகாஸ்     ஈ. லசாழர்கள் 

33. இைற்றுள் எைர் பசாழ மன்னர்? 

அ. பநடுஞ்பசழியன்   ஆ. கரிகாலன் 

இ. பநடுஞ்பசரலாதன்   ஈ. ஆரியப்ெவை கைந்த பநடுஞ்பசழியன் 

34. தஞ்வச சிைன் பகாயிவலக் கட்டிய இராசராசர் ஒரு 

அ. லசாழ மன்ைர்    ஆ. ெல்லை மன்னர் 
இ. ொண்டிய மன்னர்   ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல 

35. சிந்து சமபைளி நாகரிகம் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ை ஆண்டு 

அ. 1922  ஆ. 1910  இ. 1822  ஈ. 1824 

36. கங்வக பகாண்ை பசாழபுரம் பகாயிவலக் கட்டியைர் 
அ. முதலா இராஜராஜன்   ஆ. விக்கிரம பசாழன் 

இ. ராஜாதி ராஜா    ஈ. முதலாம் ராலஜந்திரன் 

37. யாருவைய கருத்தின்ெடி ‘ஜனநாயக சமத்துை சமுதாயம்’ என்ற பசால் விைரிக்கப்ெடுகிறது? 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. திருமதி. இந்திரா காந்தி 

இ. ஜவ ர்லால் லநரு   ஈ. சர்தார் ைல்லொய் ெபைல் 

38. கான் அப்துல் காெர்கான் எவ்ைாறு அவழக்கப்ெடுகிறார்? 

அ. காந்திஜி    ஆ. பநதாஜி 

இ. ராஜாஜி     ஈ. எல்ளல காந்தி 

39. முதல் உலகப் பொர் பதாைங்கிய ஆண்டு 

அ. 1914  ஆ. 1918  இ. 1939  ஈ. 1944 
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40. ஹர்சர் அரியவணபயறிய ஆண்டு 

அ. கி.பி. 605  ஆ. கி.பி. 606  இ. கி.பி. 643  ஈ. கி.பி. 647 

41. கவைசி பமௌரிய அரசன் 

அ. சந்திரகுப்த பமௌரியர்   ஆ. பிந்துசாரன் 

இ. மபகந்திரன்    ஈ. பிருகத்ரன் 

42. முகமது-பின் – துகள் தன் தவலநகவர மாற்றியது 

அ. ெம்ொயிலிருந்து பைல்லிக்கு  ஆ. பைல்லியிலிருந்து ெம்ொய்க்கு 

இ. பைல்லியிலிருந்து உஜ்ஜயினிக்கு ஈ. சடல்லியிலிருந்து லதவகிரிக்கு 

43. சிம்லா உைன்ெடிக்வக கீழ்க்கண்ை நாடுகளுக்கிவையில் ஏற்ெட்ைது 

அ. இந்தியா மற்றும் சீனா   ஆ. இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் 

இ. இந்தியா மற்றும் இலங்வக  ஈ. இந்தியா மற்றும் ைங்காளபதசம் 

44. தமிழ்நாட்டில் சுப்பிரமணிய ொரதியார், சுப்ரமணிய சிைா மற்றும் ை.உ. சிதம்ெரனார் யாருவைய 

பநருங்கிய நண்ெர்களாக பசயல்ெட்ைனர்? 

அ. திலக்     ஆ. எம்.ஜி.ரானபை 

இ. பமாதிலால் பநரு   ஈ. சி.ஆர். தாஸ் 

45. ‘பைள்வளயபன பைளிபயறு’ இயக்கம் அறிவிக்கப்ெட்ைது 

அ. 1923  ஆ. 1932  இ. 1942  ஈ. 1945 

46. முதலாம் மபகந்திர ைர்மவனத் பதாற்கடித்தைர் 
அ. முதலாம் புலிபகசி   ஆ. இரண்டாம் புலிலகசி 

இ. ஹர்சர்     ஈ. குமாரகுப்தர் 
47. எந்த காங்கிரஸ் கூட்ைத்தில் ‘பூரண சுயராஜ்யம்’ பைண்டி தீர்மானம் நிவறபைற்றப்ெட்ைது? 

அ. லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு  ஆ. மும்வெ காங்கிரஸ் மாநாடு 

இ. கல்கத்தா காங்கிரஸ் மாநாடு  ஈ. சூரத் காங்கிரஸ் மாநாடு 

48. ைாதாபிவய அழித்த பொது ெல்லை ெவைத்தளெதி 

அ. பரஞ்லசாதி    ஆ. ெரமன் 

இ. மாறைர்மன்    ஈ. விஷ்ணுைர்மன் 

49. முதல் ொனிெட் பொர் நவைபெற்ற ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1556  ஆ. கி.பி. 1526  இ. கி.பி. 1562  ஈ. கி.பி. 1652 

50. இரண்ைாம் சந்திரகுப்தரின் மற்பறாரு தவலநகரம் 

அ. ொைலிபுத்திரம்    ஆ. உஜ்ஜயினி 

இ. பைல்லி     ஈ. காசி 
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51. குப்த மரவெ பதாற்றுவித்தைர் 
அ. ஸ்ரீ குப்தர்    ஆ. சமுத்திர குப்தர் 
இ. முதலாம் சந்திர குப்தர்   ஈ. இைற்றுள் எைருமில்வல 

52. எது பின் பததியிட்ை காபசாவல என காந்திஜியால் ைர்ணிக்கப்ெட்ைது? 

அ. ஆகஸ்ட் சலுவக   ஆ. காபிபனட் தூதுக்குழு 

இ. வசமன் குழு    ஈ. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு 

53. “இன்குலாப் ஜிந்தாொத்” என்ற பகாஷத்வத எழுப்பியைர் __________ ஆைார். 
அ. முகமது அலி ஜின்னா   ஆ. முகமது இக்பால் 

இ. சுொஷ் சந்திரபொஸ்   ஈ. ெகத்சிங் 

54. கீழ்க்கண்ைைருள் எைவரக் குறித்த குறிப்பு சங்க இலக்கியத்தில் காணப்ெடுகிறது? 

அ. கன்னைர்    ஆ. வடுகர் 
இ. துலுக்கர்    ஈ. இைர்களுள் எைருமில்வல 

55. மார்லி பிரபு யார்? 

அ. கைர்னர் பஜனரல்   ஆ. இந்தியாவிற்காை அரசுச் சசயலர் 
இ. பிரதம அவமச்சர்   ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல 

56. ‘சமாதானத் தந்வத’ என்று பொற்றப்ெடும் பிரதமர் யார்? 

அ. ஜைஹர்லால் பநரு   ஆ. லால் பகதூர் சாஸ்திரி 

இ. இந்திரா காந்தி    ஈ. இராஜீவ் காந்தி 

57. “பைதத்திற்கு திரும்புக” என்ெது _________ உவைய நீதி ைாக்கியமாகும். 

அ. இராஜாராம் பமாகன்ராய்  ஆ. சுவாமி தயாைந்த சரஸ்வதி 

இ. பகசப் சந்திரபசன்   ஈ. சுைாமி விபைகானந்தர் 
58. ____________என்ெைர் வைசிராயாக இருந்தபொது ைங்கப் பிரிவிவன நிகழ்ந்தது. 

அ. ஹார்டிங் பிரபு    ஆ. மாண்பைகு பிரபு 

இ. கர்சன் பிரபு    ஈ. மிண்பைா பிரபு 

59. “சுயராஜ்ய கட்சிவய” நிறுவியது யார்? 

அ. சி.ஆர்.தாஸ்    ஆ. சி. இராஜபகாொலச்சாரியார் 
இ. காமராஜ்    ஈ. திலகர் 

60. பமாகஞ்சதபரா-ஹரப்ொ அகழ்ைாராய்ச்சி கூறு நாகரிகம் 

அ. சுபமரியர்    ஆ. சிந்து 

இ. பராமானியர்    ஈ. திராவிைர் 
61. சுபதசி இயக்கம் என்ெது ___________ என்று பொருள்ெடும். 
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அ. பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக பகாஷங்கள் எழுப்புதல் 

ஆ. கதர் துணிகவளயும், பதாப்பிவயயும் அணிந்து பகாள்ளுதல் 

இ. அன்னிய சபாருள் புறக்கணிப்பு மற்றும் இந்தியப் சபாருள் ஆதரவு 

ஈ. பமாழி ெரிமாற்றத்தில் இந்தி பமாழிவய ெயன்ெடுத்துதல் 

62. சாகாரி மற்றும் விக்கிரமாதித்யன் என்ற ெட்ைங்கவள பெற்றைர் 
அ. சமுத்திர குப்தர்   ஆ. முதலாம் சந்திர குப்தர் 
இ. இரண்டாம் சந்திரகுப்தர்  ஈ. குமார குப்தர் 

63. சித்தார்த்தா ஞாபனாதயம் அவைந்த இைம் 

அ. கயா     ஆ. சார்நாத் 

இ. குசிநகர்    ஈ. ொைலிபுத்திரம் 

64. சங்கங்கள் ________ ஆட்சிக் காலத்தில் பசழித்பதாங்கியிருந்தது. 

அ. பசாழர்கள்    ஆ. ெல்லைர்கள் 

இ. பாண்டியர்கள்    ஈ. ராஷ்டிர கூைர்கள் 

65. இந்திய சுதந்திரப் பொராட்ை ைரலாற்றில் 1930ம் ஆண்டுைன் பதாைர்புவையது 

அ. ஒத்துவழயாவம இயக்கம்   ஆ. சட்டமறுப்பு இயக்கம் 

இ. பைள்வளயபன பைளிபயறு இயக்கம் ஈ. சுபதசி இயக்கம் 

66. தமிழ்நாட்டில் உப்பு சத்யாகிரக இயக்கத்வத தவலவமபயற்று நைத்தியைர் 
அ. காமராஜ்    ஆ. சத்யமூர்த்தி 

இ. சி.இராஜலகாபாலாச்சாரி  ஈ. பிரகாசம் 

67. யாருவைய ஆட்சிக் காலத்தில் உைன்கட்வை ஏறுதல் ெழக்கத்தில் இல்வல? 

அ. பசரர்     ஆ. ொண்டியர் 
இ. பல்லவர்    ஈ. பசாழர் 

68. ஆரியர்கள் இந்தியாவில் நுவழந்தது மட்டுமல்லாது தங்களுவைய கலாச்சாரத்வத தமிழ் 

கலாச்சாரத்துைன் எதன் மூலம் புகுத்தினார்? 

அ. இவச மற்றும் நாட்டியம்  ஆ. விைசாயம் 

இ. குடும்ப அளமப்பு   ஈ. சிற்ெக்கவல 

69. கீழ்க்கண்ை அரசர்களுள் யார் ‘கவிராஜா’ என்ற ெட்ைத்வதப் பெற்றிருந்தார்? 

அ. முதலாம் குமார குப்தர்   ஆ. முதலாம் சந்திர குப்தர் 
இ. சந்திர குப்த விக்ரமாதித்தன்  ஈ. சமுத்திர குப்தர் 

70. ‘இந்தியாவில் சமய அவமதியின்வம’ என்று கூறப்ெடும் காலம் 

அ. கி.மு. ஆறாம் நூற்றாண்டு  ஆ. கி.மு. ஐந்தாம் நூற்றாண்டு 
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இ. கி.மு. நான்காம் நூற்றாண்டு  ஈ. கி.மு.மூன்றாம் நூற்றாண்டு 

71. மகாவீரரின் மறுபெயர் 
அ. சித்தார்த்தர்    ஆ. பகௌதமர் 
இ. வர்த்தமாைர்    ஈ. ரிஷெபதைர் 

72. ஆரிய சமாஜத்வத பதாற்றுவித்தைர் 
அ. இராஜாராம் பமாகன் ராய்  ஆ. தயாைந்த சரஸ்வதி 

இ. பிலைட்ஸ்கி    ஈ. ஏ.எஸ். ஆல்காட் 

73. கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள தமிழ் இதழ்களுள் எந்த இதழ் ஆங்கிபலயர் ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழகத்தில் 

அரசியல் விழிப்புணர்ச்சி ஏற்ெை முக்கிய ெங்காற்றியது? 

அ. ைானம்ொடி    ஆ. சுலதசமித்ரன் 

இ. விடுதவல    ஈ. தினமலர் 
74. தூத்துக்குடியில் சுபதசி ஸ்டீம் பநவிபகஷன் கம்பெனிவயத் பதாற்றுவித்தைர் பெயவரக் குறிப்பிடுக. 

அ. ொரதியார்    ஆ. சுப்பிரமணிய சிைா 
இ. வ.உ.சிதம்பரைார்   ஈ. தில்வலயாடி ைள்ளியம்வம 

75. சங்க காலத்தில் மதுவரயின் மற்பறாரு பெயர் 
அ. கூடல்     ஆ. அழகர் 
இ. பதனி     ஈ. ொண்டியநாடு 

76. இந்தியாவின் முதல் துவண ஜனாதிெதி யார்? 

அ. வி.வி. கிரி    ஆ. சர்வப்பள்ளி இராதாகிருஷ்ணன் 

இ. பஜயில் சிங்    ஈ. சர்தார் ெட்பைல் 

77. ொரத சக்தி மகாகாவியம் ொடியைர் 
அ. ொரதியார்    ஆ. ச.து.சு. பயாகியார் 
இ. சுத்தாைந்த பாரதியார்   ஈ. கவிமணி 

78. காந்திஜி பிறந்த ஆண்டு 

அ. அக்பைாெர் 2, 1859   ஆ. அக்லடாபர் 2, 1869 

இ. அக்பைாெர் 2, 1879   ஈ. அக்பைாெர் 2, 1889 

79. தண்டி யாத்திவர __________ உைன் பதாைர்புவையது. 

அ. கிலாெத் இயக்கம்   ஆ. சுபதசி இயக்கம் 

இ. ஒத்துவழயாவம இயக்கம்  ஈ. சட்டமறுப்பு இயக்கம் 

80. லாகூர் தடியடியில் அடிப்ெட்ைதால் இறந்து பொன சுதந்திர பொராட்ை வீரர் 
அ. பகாொல கிருஷ்ண பகாகபல  ஆ. திலகர் 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 10 of 11 

இ. ொரதியார்    ஈ. லாலா லஜபதிராய் 

81. கீழ்க்காண்ெைற்றுள் எந்த இவண சரியாகப் பொருத்தப்ெட்டுள்ளது? 

அ. எம்.பக. காந்தி  - டிஸ்கைரி ஆப் இந்தியா 
ஆ. ஜைஹர்லால் பநரு - பகசரி 

இ. ரவீந்திரநாத் தாகூர் - கீதாஞ்சலி 

ஈ. ொலகங்காதர திலகர் - ைந்பத மாதரம் 

82. தமிழ் ெகத்சிங் என கருதப்ெடுெைர் யார்? 

அ. வாஞ்சிநாதன்    ஆ. வி.வி. எஸ். ஐயர் 
இ. அரபிந்தபகாஷ்    ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல 

83. ஆரியர்களின் பூர்வீகம் ஆர்க்டிக் ெகுதி கூறியைர் 
அ. பாலகங்காதர திலகர்   ஆ. நீலகண்ை சாஸ்திரி பக.ஏ 

இ. எஸ்.என். பசன்    ஈ. மார்க்ஸ் முல்லர் 
84. மகாவீரர் பிறந்த இைம் 

அ. வைசாலி    ஆ. குண்டக்கிராமம் 

இ. கபிலைஸ்து    ஈ. பநொளம் 

85. கிலாெத் இயக்கத்வத இந்தியாவில் பதாைங்கியைர்(கள்) 

அ. காந்திஜி    ஆ. நைாப் சலிமுல்லா 
இ. அலி சலகாதரர்கள்   ஈ. ஜின்னா 

86. தக்பகாலப் பொரில் பதால்வியவைந்த பசாழ அரசர் 
அ. முதலாம் ஆதித்தன்   ஆ. இரண்ைாம் ராஜராஜன் 

இ. விஜயாலயன்    ஈ. முதலாம் பராந்தகன் 

87. இரண்ைாம் புலிபகசிவய பதாற்கடித்த ெல்லை மன்னர் 
அ. முதலாம் மபகந்திரைர்மன்  ஆ. சிம்ம விஷ்ணு 

இ. முதலாம் நரசிம்மவர்மன்  ஈ. இரண்ைாம் நந்திைர்மன் 

88. பைதாரண்யம் உப்பு சத்தியாகிரகத்திற்கு தவலவமபயற்றைர் 
அ. காந்திஜி    ஆ. ராஜாஜி 

இ. ை.உ.சி     ஈ. காமராஜர் 
89.  கூட்டுறவு கைன் சங்கங்கவள அறிமுகப்ெடுத்தியைர் 
அ. ரிப்ென் பிரபு    ஆ. கர்சன் பிரபு 
இ. லிட்ைன் பிரபு    ஈ. ைல்பஹௌசி பிரபு 

90. கி.மு. 483ல் பகௌதம புத்தர் மவறந்த இைம் 
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அ. காசி     ஆ. குசிநகரம் 

இ. சாரநாத்     ஈ. சாஞ்சி 

91. சங்ககாலத்தில் இைர்களுவைய  ெவைபயடுப்ொல் ொண்டிய ஆட்சி முடிவுக்கு ைந்தது? 

அ. சாதைாகனர்கள்   ஆ. பசாழர்கள் 

இ. கைப்பிரர்கள்    ஈ. ெல்லைர்கள் 

92. லாலா லஜெதிராயின் இறப்புக்குக் காரணமான காைல் அதிகாரிவய சுட்டுக் பகான்றைர் 
அ. பகத்சிங்    ஆ. ெல்பீர் சிங் 

இ. சுகபதவ்    ஈ. சி.ஆர். தாஸ் 

93. ‘ஆசியாவின் ஒளி’ என்று அவழக்கப்ெட்ைைர் 
அ. அபசாகர்    ஆ. மகாவீரர் 
இ. புத்தர்     ஈ. காந்திஜி 

94. காந்தியின் காலம் என இக்கால கட்ைம் அவழக்கப்ெடுகிறது? 

அ. 1909-1927  ஆ. 1919 – 1947 இ. 1919 – 1937 ஈ. 1885- 1915 

95. ‘கைாரம் பைன்றான்’ – என அவழக்கப்ெடுெைன் 

அ. முதலாம் இராலசந்திரன்  ஆ. குபலாத்துங்கச் பசாழன் 

இ. அநொயன்     ஈ. விசயாலயன் 

96. நமது நாட்டிற்கு ‘பஜய்ஹிந்த்’ என்ற முழக்கத்வத ைழங்கியைர் யார்? 

அ. லாலா லஜெதி ராய்   ஆ. அரவிந்த் பகாஸ் 

இ. சுபாஷ் சந்திர லபாஸ்   ஈ. மகாத்மா காந்தி 

97. முதல் புத்த சமய மாநாட்டிவனக் கூட்டியைர் 
அ. அஜாத்சத்ரு    ஆ. பிம்பிசாரர் 
இ. அபசாகர்    ஈ. தனநந்தர் 

98. மக்கள் பதாவக கணக்பகடுப்பு முவறவய இந்தியாவில் ரிப்ென் பிரபு அறிமுகப்ெடுத்திய ஆண்டு 

அ. 1882  ஆ. 1883  இ. 1881  ஈ. 1880 

99. ொவளயப்ெட்டு ஆட்சி முவறவய உருைாக்கியைர் 
அ. கிருஷ்ண பதைராயர்   ஆ. அரியநாதன் 

இ. பிரதாெ ருத்ரன்    ஈ. விஸ்வநாத நாயக்கர் 
100. புகழூர் கல்பைட்டு 

அ. லசரர்களைப் பற்றியது  ஆ. பசாழர்கவளப் ெற்றியது 

இ. ொண்டியர்கவளப் ெற்றியது  ஈ. ெல்லைர்கவளப் ெற்றியது 
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