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 History Model Test Questions 19 in Tamil With Answers 

1. ‘பெருமாக்கன்மார்’ என்ற பெயர ாடு ஆண்டு வந்த தமிழ சர்கள் 

அ. ரச ர்கள்    ஆ. ச ோழர்கள் 

இ. ொண்டியர்கள்    ஈ. ெல்லவர்கள் 

2. ‘ரதவி சந்தி குப்தம்’ என்ெது 

அ. ஒரு நோடகத்தின் பெயர் 

ஆ. சந்தி  குப்தரின் ஒரு மனைவியின் பெயர் 

இ. ஒரு புலவரின் பெயர் 

ஈ. ஒரு ரகாயிலின் பெயர் 

3. ‘பவள்னையரை பவளிரயறு’ இயக்கம் துவங்கப்ெட்ட ஆண்டு 

அ. ஜூன், 1942    ஆ. ஆகஸ்ட், 1942 

இ. பசப்டம்ெர், 1942   ஈ. அக்ரடாெர், 1942 

4. 1923ல் சுய ாஜ்ய கட்சினய நிறுவியவர்கள் _____ ஆவார். 

I. பி.ஜி.திலக் II. எஸ்.சி. ரொஸ் III. சி.ஆர். தாஸ் IV. ரமாதிலால் ரேரு 

இவர்களுள்: 

அ. I மற்றும் III சரியாைனவ  ஆ. I மற்றும் IV சரியாைனவ 

இ. III மற்றும் IV  ரியோனவை  ஈ. II மற்றும் III சரியாைனவ 

5. ‘சிந்துசமபவளி பமாழி ெண்னடத் தமிழ் வடிவரம’ என்று கூறியவர் 

அ. கால்டுபவல்    ஆ. ெர்ர ா 

இ. சர்.ஜான்மார்ஷல்   ஈ. ஹீச ோஸ் ெோதிரியோர் 

6. இந்திய ரதசிய காங்கி னச நிறுவியவர் 

அ. தாதாொய் பேௌர ாஜி   ஆ. சுர ந்தி ோத் ொைர்ஜி 

இ. ஏ.ஓ. ஹியூம்    ஈ. W.C. ொைர்ஜி 

7. இ ண்டாவது இந்திய ரதசிய காங்கி ஸ் மாோடு கூடிய இடம் 

அ. கல்கத்தோ  ஆ. படல்லி  இ. மும்ொய்  ஈ. பசன்னை 

8. தமிழகத்தின் ‘இருண்ட காலம்’ எை அனழக்கப்ெடும் காலம் 

அ. சங்கம் மருவிய காலம்   ஆ. ொண்டியர் காலம் 

இ. களப்பி ர் கோலம்   ஈ. ஐர ாப்பியர் காலம் 

9. ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் கனடசி கவர்ைர் பஜை ல் யார்? 

அ. கோனிங் பி பு    ஆ. வில்லியம் பெண்டிங் 

இ.  ாெர்ட் கினைவ்   ஈ. ரிப்ென் பி பு 
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10. இந்திய மறுமலர்ச்சியின் தந்னத என்று அனழக்கப்ெடுெவர் யார்? 

அ.  ோஜோ ோம் சமோகன் ோய்  ஆ.  வீந்தி ோத் தாகூர் 

இ. பி.எம். மலொரி    ஈ. எம்.ஜி. ாைரட 

11. சித்தன்ைவாசல் எங்கு அனமந்துள்ைது? 

அ. மதுன      ஆ. புதுக்சகோட்வட 

இ. திருச்சி     ஈ. தஞ்சாவூர் 

12. ‘வீழ்ச்சி அனடந்து பகாண்டிருக்கும் வங்கியின் காலம் கடந்த காரசானல’ எை கிரிப்ஸ் 

ெரிந்துன யினை கூறிய தனலவர் ________ ஆவார். 

அ. ரமாதிலால் ரேரு   ஆ. எம்.சக. கோந்தி 

இ. சர்தார் வல்லொய் ெரடல்  ஈ. சுொஷ் சந்தி  ரொஸ் 

13. 1919ஆம் ஆண்டுச் சட்டம் இ ட்னட ஆட்சினய _______பகாண்டு வந்தது. 

அ. மோகோணத்தில்   ஆ. மாவட்டத்தில் 

இ. னமய அ சில்    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்னல 

14. ோ ாயணகுரு ___________னவ சார்ந்தவர் ஆவார். 

அ. தமிழ்ோடு    ஆ. கர்ோடகா 

இ. சக ளோ     ஈ. ஆந்தி ப்பி ரதசம் 

15. தமிழகத்தில் பதால் ெழங்கால ஓவியம் முதன் முதலில் எங்கு கண்டுபிடிக்கப்ெட்டது? 

அ. கீழ்வனை    ஆ. சித்தன்னைோ ல் 

இ. மல்லொடி    ஈ. ெனைமனல 

16. ெட்டியல் 1 ஐ ெட்டியல் 2 உடன் சரியாகப் பொருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ை குறியீடுகளின் அடிப்ெனடயில் 

சரியாை வினடனயத் ரதர்வு பசய்க. 

ெட்டியல் 1    ெட்டியல் 2 

அ. நீதிக்கட்சி   1. பெரியார் ஈ.ரவ. ா. 

ஆ) தி ாவிடர் கழகம்  2. சிங்கா ரவலு பசட்டி 

இ) தி ாவிட முன்ரைற்றக் கழகம்  3. டி.எம்.ோயர் 

ஈ) பொதுவுனடனமக் கட்சி 4. சி.என்.அண்ணாதுன  

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 3 4 2 

ஆ. 4 1 3 2 

இ. 3 1 4 2 
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ஈ. 2 1 3 4 

17. தமிழ்ச்சங்கம் நிறுவப்ெட்ட இடம் 

அ. உனறயூர்    ஆ. காஞ்சி 

இ. மதுவ      ஈ. வஞ்சி 

18. தாஷ்கண்ட் ஒப்ெந்தம் னகபயழுத்திடப்ெட்ட ரொது இந்தியப் பி தம ாக இருந்தவர் யார்? 

அ. ஜவஹர்லால் ரேரு   ஆ. லோல் ெகதூர்  ோஸ்திரி 

இ. இந்தி ா காந்தி    ஈ.  ாஜீவ் காந்தி 

19. புத்த ம புப்ெடி __________ என்னும் இடத்தில் புத்தர் இறந்த ஆண்டிம் புத்த மாோடு கூடியதாக 

அறிகிரறாம். 

அ. னவசாலி    ஆ. ொடலிபுத்தி ம் 

இ. சா ோத்     ஈ.  ோஜகிரிகோ 

20. மூன்று வட்டரமனச மாோடுகளிலும் கலந்து பகாண்ட தனலவர் 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. சுொஷ் சந்தி ரொஸ் 

இ. ஜவஹர்லால் ரேரு   ஈ. டோக்டர் பி.ஆர்.அம்செத்கோர் 

21. எந்த வருடம் பசன்னை சுரதசிச் சங்கம் பதாடங்கப்ெட்டது? 

அ. 1852  ஆ. 1884  இ. 1885  ஈ. 1887 

22. பின்வருெவர்களில் புத்தரின் குணாதிசயமும், ரொதனையும் அவன  ‘ஆசியாவின் ஒளிமட்டுமின்றி 

உலகின் ஒளியாக்கியது’ என்று கூறியவர் யார்? 

அ.  ர் எட்வின் அர்னோல்டு  ஆ. திருமதி ன ஸ் ரடவிட்ஸ் 

இ. டாக்டர் இ ாதாகிருஷ்ணன்  ஈ. எச்.ஜி.பவல்ஸ் 

23. பகாடுக்கப்ெட்ட கூற்றுகனைக் கவனிக்கவும். 

I. சி.இ ாஜரகாொலாச்சாரியார் பசன்னை மாநிலத்தின் முதலனமச்ச ாக இருந்தவர். 

II. சி.இ ாஜரகாொலாச்சாரியார் ஒரு வழக்கறிஞர் 

III. சி. இ ாஜரகாொலாச்சாரியார் நீதிக்கட்சினய சார்ந்தவர் 

IV. சி.இ ாஜரகாொலாச்சாரியார் மட்டுரம ஒர  இந்தியர், இந்திய கவர்ைர் பஜை லாக இருந்தவர். 

இவற்றில் 

அ. I மட்டும் சரியாைது   ஆ. II மற்றும் III சரியாைனவ 

இ. I, II மற்றும் IV  ரியோனவை  ஈ. அனைத்தும் சரியாைனவ 

24. சித்தன்ை வாசலில் உள்ை பஜயின் குனகக் ரகாயில் உள்ை மாவட்டம் 
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அ. திருபேல்ரவலி   ஆ. தஞ்சாவூர் 

இ. மதுன      ஈ. புதுக்சகோட்வட 

25. இந்திய ரதசிய காங்கி ஸ் எைப் பெயரிட்டவர் யார்? 

அ.  ாைரட    ஆ. தோதோெோய் பநௌச ோஜி 

இ. W.C. ொைர்ஜி    ஈ. ரகாொலகிருஷ்ணரகாகரல 

26. சர் முகமது இக்ொல் 

அ. புலைர் மற்றும் முஸ்லீம்களுக்கு தனிநோடு பகோள்வகவய உருைோக்கியைர் 

ஆ. பசன்னை மாகாணத்னதச் ரசர்ந்தவர் 

இ. முஸ்லீக் கட்சினய துவக்கியவர். 

ஈ. அலிகார் இயக்கத்னத ேடத்தியவர் 

27. ரசசா த்தில் உள்ை மசூதி யா ால் கட்டப்ெட்டது? 

அ. ஹிமாயூன்  ஆ. பெர்ெோ  இ. அக்ெர்  ஈ. ொெர் 

28. அரசாக மன்ைர் அ சின் ஆத னவப்பெற்ற மதம் 

அ. னஜை மதம்    ஆ. னசவம் 

இ. புத்த மதம்    ஈ. னவணவம் 

29. தமிழ்ோட்டில் ஜைோயக முனறயிலாை ரதர்தல் முனற கீழ்க்கண்டவற்றில் எதில் கினடக்கிறது? 

அ. பசப்பு ெட்னடயாக   ஆ. கல்பைட்டோக 

இ. ஓவியமாக    ஈ. இலக்கியமாக 

30. 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அ சாங்கச் சட்டம் நினறரவற்றப்ெட்ட பிறகு பசன்னை மாகாணத்தில் 

அனமச்ச னவயில் அமர்ந்த கட்சி 

அ. சுய ாஜ்ய கட்சி    ஆ. நீதிக்கட்சி 

இ. கோங்கி ஸ் கட்சி   ஈ. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 

31. பகால்கத்தாவில் உள்ை ரொர்ட் வில்லியம் கல்லூரி துவங்கப்ெட்ட ஆண்டு 

அ. 1806  ஆ. 1810  இ. 1805  ஈ. 1800 

32. அரசாகரின் கல்பவட்டுகளில் எந்த பமாழி ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது? 

அ. ஹிந்தி     ஆ. சமஸ்கிருதம்   

இ. பி ோகி தம்    ஈ. பதலுங்கு 

33. சத்யார்த் பி காஷ் நூனல எழுதியவர் 

அ.  ாஜா ாம் ரமாகன் ாய்   ஆ. ரதரவந்தி ோத் தாகூர் 

இ. ரகசவ் சந்தி பசன்   ஈ. தயோனந்த   ஸ்ைதி 

34. ோதீர் ஷா ஒர் 
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அ. ஆப்கானிய அ சர்   ஆ. பமாகலாய அ சர் 

இ. ெோ சீக அ  ர்    ஈ. டில்லி சுல்தான் 

35. எந்த சட்டம் ெர்மானவ இந்தியாவிலிருந்து பிரித்தது? 

அ. இந்திய அ சுச் சட்டம் 1935  ஆ. சுதந்தி   ட்டம் 1947 

இ. மிண்ரடா-மார்லி சட்டம்  ஈ. மாண்ரடகு- பசம்ஸ்ஃரொர்டு சட்டம் 

36. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனைக் கவனி: 

கூற்று(A): 1761ஆம் ஆண்டு மூன்றாம் ொனிெட் ரொரில் ம ாத்தியர்கள் ரதாற்கடிக்கப்ெட்டைர். 

கா ணம் (R): அதைால் ம ாத்தியர் வைர்ச்சி தனடப்ெட்டரதபயாழிய, அவர்கள் 

அழிக்கப்ெடவில்னல  

கீரழ குறிப்பிட்டுள்ை குறியீட்டில் சரியாை வினடனயத் ரதர்ந்பதடு. 

அ. (A) மற்றும் (R) இ ண்டும் சரி, ரமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியாை விைக்கமல்ல. 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இ ண்டும்  ரி, சமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு  ரியோன விளக்கம் 

இ. (A) சரி, ஆைால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆைால் (R) சரி 

37. அனடயாறில் இருந்த பமய்ஞாை சனெ எதிர்பகாண்ட பி ச்சனைகள் 

I. சமூகப் பி ச்சனைகள் 

II. சாதிப் பி ச்சனைகள் 

III. அ சியல் பி ச்சனைகள் 

IV. சமயப் பி ச்சனைகள் 

இவற்றுள்: 

அ. I மட்டும் சரியாைது   ஆ. I மற்றும் II சரியாைனவ 

இ. I, II மற்றும் IV சரியாைனவ  ஈ. அவனத்தும்  ரியோனவை 

38. அன்னிபெசண்ட் இந்திய காங்கி ஸ் இயக்கத்தின் தனலவ ாக எந்த ஆண்டு இருந்தார்? 

அ. 1915  ஆ. 1916  இ. 1917  ஈ. 1918 

39. மருது சரகாத ர்கரைாடு பதாடர்புனடயனவகனைத் ரதர்வு பசய்க. 

மருது சரகாத ர்கள்: 

I. சிவகங்னக சீனமனய ஆண்டார்கள் 

II. சிறுவயல் மற்றும் கானையார் ரகாவில் அவர்களின் முக்கிய இடங்கள் 

III. ொஞ்சாலங்குறிச்சியில் அனடக்கலம் புகுந்தைர். 
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IV. 1801ல் ஆங்கிரலயர்கைால் பகானல பசய்யப்ெட்டைர். 

இவற்றில், 

அ. I மட்டும் சரியாைது   ஆ. II மட்டும் சரியாைது 

இ. I, II மற்றும் IV  ரியோனவை  ஈ. I, III மற்றும் IV சரியாைனவ 

40. வங்காைப் பிரிவினைக்கு முக்கிய கா ணமாக இருந்தவர் யார்? 

அ. பவல்பலஸ்லி    ஆ. ரிப்ென் 

இ. கர்ஸன்    ஈ. பசம்ஸ்ஃரொர்டு 

41. தண்டி துர்கா இந்த அ னச நிறுவிைார் 

அ. ொதாமியில் சாளுக்கிய அ சு 

ஆ. கல்யாணியில் சாளுக்கிய அ சு 

இ. பவங்கியில் சாளுக்கிய அ சு 

ஈ. இ ோஷ்டி கூட ைம் ம் 

42. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனைக் கவனி: 

கூற்று (A) : பொதுமக்கள் ரவதகாலத்னத அ சியலில் கலந்து பகாண்டைர். 

கா ணம்(R): ஏபைன்றால் சொ, சமிதியில் அவர்கள் பொது விவகா ங்கனை விவாதித்தைர். 

கீரழ குறிப்பிட்டுள்ை குறியீட்டில் சரியாை வினடனயத் ரதர்ந்பதடு. 

அ. (A) மற்றும் (R) இ ண்டும்  ரி, சமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு  ரியோன விளக்கம் 

ஆ, (A) மற்றும் (R) இ ண்டும் தவறு 

இ.  (A) சரி, ஆைால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆைால் (R) சரி. 

43. ெத்ருத்தீன் தியாப்ஜி தனலனம தாங்கியது. 

அ. 1885 ெம்ொயில் ேடந்த முதல் காங்கி ஸ் மாோட்டில் 

ஆ. 1886 பகால்கத்தாவில் ேடந்த இ ண்டாவது காங்கி ஸ் மாோட்டில் 

இ. 1887ல் ப ன்வனயில் நடந்த மூன்றோைது கோங்கி ஸ் மோநோட்டில் 

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்னல 

44. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகனை ஆய்க. 

I. அக்ெர் தீன் இலாஹினய அறிவித்தார். 

II. தீன் இலாஹி என்றால் பதய்வக் கடனம என்று பொருள். 

III. தீன் இலாஹிக்கு மதம் மாறியவர்களில் முக்கியமாைவர்  ாஜா பீர்ொல். 
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IV. தீன் இலாஹி இஸ்லாமிய சடங்குகனை ஊக்குவிக்கவில்னல. 

இவற்றில்: 

அ. I மட்டும் சரியாைது   ஆ. I மற்றும் II சரியாைனவ 

இ. I, III மற்றும் IV சரியாைனவ  ஈ. அவனத்தும்  ரியோனவை  

45. பின்வருவைவற்றுள் எது சரி? 

அ. சதை டியோர்கள் சகோயிலில் திருவிழோவின் செோது கடவுள் முன் நடனமோடுைோர்கள். 

ஆ. ரதவ டியார்கள் சொக்களில் உதவியாைர்கள் 

இ. ரதவ டியார்கள் ஓர் கி ாமத்தின் தனலனமப் ொடகர் 

ஈ. ரதவ டியார்கள் வண்ணம் தீட்டுெவர்கள் 

46. முதல் இந்திய ரெ  னச நிறுவியவர் 

அ. பிந்துசா ர்    ஆ.  ந்தி குப்த பமௌரியர் 

இ. அரசாகர்    ஈ. பிருகத் தன் 

47. பின் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைவர்களில் நீதிக் கட்சினய ரச ாதவர் யார்? 

அ. பிட்டி தியாக ாய பசட்டி  ஆ. ெைகல்  ாஜா 

இ. டி.எம். ோயர்    ஈ. இ ோஜசகோெோலோச் ோரியோர் 

48. ஆசாத் ஹிந்த் ஃொஜ் என்றனழக்கப்ெடுவது 

அ. இந்திய சதசிய இ ோணுைம்  ஆ. பிரிட்டிஷ் ரதசிய இ ாணுவம் 

இ. ொகிஸ்தாம் ரதசிய இ ாணுவம் ஈ. பிப ஞ்சு ரதசிய இ ாணுவம் 

49. கைப்பி ர்கனை வி ட்டிய ொண்டிய அ சன் 

அ. கடுங்சகோன்    ஆ. சிம்மவிஷ்ணு 

இ. மாறவர்மன்    ஈ. அச்சுதன் 

50. குதுப்மிைான க் கட்டத் பதாடங்கியவர் 

அ. இல்டுமிஷ்    ஆ. குத்புதீன் ஐெக் 

இ.  ஸியா     ஈ. ொல்ென் 

51. ரவலூர் சிப்ொய் கலகம் ேனடபெற்ற ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1806  ஆ. கி.பி. 1860  இ. கி.பி. 1804  ஈ. கி.பி. 1857 

52. ப ௌலட் சட்ட எதிர்ப்பு ரொ ாட்டத்தில் ெஞ்சாபில் னகது பசய்யப்ெட்ட இரு முக்கிய தனலவர்கள் 

அ. ஜவஹர்லால் ரேரு மற்றும் காந்தி  

ஆ. ரமாதிலால் ரேரு மற்றும் C.R. தாஸ் 
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இ.  த்தியெோல் மற்றும்  ோய்ப்புதீன் கிச்லு 

ஈ. திலகர் மற்றும் பிபின் சந்தி ொல் 

53. சம ச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்னத ரதாற்றுவித்தவர் 

அ. பெரியார்    ஆ. ைள்ளலோர் 

இ. டாக்டர். முத்துலட்சுமி ப ட்டி  ஈ. T.M. ோயர் 

54. மனிதன் அறிந்த முதல் உரலாகம் 

அ. தங்கம்     ஆ. தோமி ம் 

இ. இரும்பு     ஈ. பவள்ளி 

55. ஒத்துனழயானம இயக்கத்தின் முக்கிய ரோக்கம்  

அ. பெரும் ரொ ாட்டங்கள்  ஆ. கனடயனடப்பு 

இ. வரி பசலுத்த மறுத்தல்   ஈ. சுய ோஜ்யம் பெறுைது 

56. முதல் தப ய்ன் ரொர் ேனடபெற்ற ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1194  ஆ. கி.பி. 1191  இ. கி.பி.1193  ஈ. கி.பி. 1195 

57. முதல் இருப்புப்ொனத 1853-ம் ஆண்டு ___________க்கு இனடயில் நிறுவப்ெட்டது. 

அ. டில்லி மற்றும் கல்கத்தா  ஆ. ெம்ொய் மற்றும் கல்கத்தா 

இ. ெம்ெோய் மற்றும் தோசன  ஈ. ெம்ொய் மற்றும் பசன்னை 

58. ரடனியர்கள்  வணிகத் தலம் அனமத்த இடம் 

அ. ொண்டிச்ரசரி    ஆ. கான க்கால் 

இ. த ங்கம்ெோடி    ஈ. பசன்னை 

59. யாருக்கு எதி ாக கிலாெத் இயக்கம் பதாடங்கப்ெட்டது? 

அ. ஆங்கில அ சு   ஆ. இந்துக்கள் 

இ. முஸ்லீம்கள்    ஈ. கிறித்துவர்கள் 

60. குப்தர்களின் உலகப் புகழ் பெற்ற சுவர் ஓவியங்கள் காணப்ெடும் இடம் 

அ. கயா     ஆ. மது ா 

இ. அஜந்தோ    ஈ. சா ோத் 

61. முன் ரவதகாலத்னதப்ெற்றி அறிய உதவுவது 

அ. இதிகாசங்கள்    ஆ. உெநிடதங்கள் 

இ. ரிக்சைதம்    ஈ. ஆ ண்யங்கள் 

62. கனிஷ்கர் காலத்தில் புத்தமதம் 

அ. இ ண்டோகப் பிரிந்தது   ஆ. மூன்றாகப் பிரிந்தது 

இ. ஐந்தாகப் பிரிந்தது   ஈ. ோன்காகப் பிரிந்தது 
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63. இந்திய ரதசிய இ ாணுவத்தில் ஜான்சி ாணி ெனடப்பிரிவிற்கு தனலனம வகித்தவர் 

அ. லட்சுமி ப கல்   ஆ. லட்சுமிொய் 

இ. அன்னிபெசண்ட்   ஈ. ரெகம் ஹஸ் த் மகால் 

64. கைப்பி ர்கள் கனடபிடித்த சமயம் எது? 

அ. னசவம்     ஆ. னவணவம் 

இ.  மணம்    ஈ. புத்த சமயம் 

65. 1923 ல் சுவ ாஜ்ய கட்சினய நிறுவியவர்கள் __________ ஆவர். 

I. பி.ஜி.திலக்  II. எஸ்.சி.ரொஸ் III. சி.ஆர்.தாஸ் IV. ரமாதிலால் ரேரு 

இவர்களுள்: 

அ, I மற்றும் III சரியாைனவ  ஆ. I மற்றும் IV சரியாைனவ 

இ. III மற்றும் IV  ரியோனவை  ஈ. II மற்றும் III சரியாைனவ 

66. இ ாரஜந்தி  ரசாழன் இவ்வாறு அனழக்கப்ெடுகிறார்? 

அ. ரக ைாந்தகா    ஆ. ெ ாந்தகா 

இ. கடோ ம் பகோண்டோன்   ஈ. சித்தி கா ப்புலி 

67. சுரதசி நீ ாவி கப்ெல் நிறுவைம் பதாடங்கப்ெட்ட ஆண்டு 

அ. 1905  ஆ. 1906  இ. 1907  ஈ. 1908 

68. பமௌலாைா அபுல் கலாம் ஆசாத் எந்த ெத்திரிக்னகயின் மூலம் தைது ரதசிய கருத்துக்கனைப் 

ெ ப்பிைார்? 

அ. நீல்தர்ென்    ஆ. தத்துவரொதினி 

இ. மூக்ோயக்    ஈ. அல் ஹிலோல் 

69. ‘இந்திய ரதசியத்தின்’ முதுபெரும்  பெண்மனி என்று அனழக்கப்ெடுெவர்? 

அ.  ச ோஜினி நோயுடு   ஆ. டாக்டர் முத்துலட்சுமி ப ட்டி 

இ. டாக்டர் அன்னிபெசண்ட்  ஈ. மீ ாொய் 

70. 1857ம் ஆண்டு பு ட்சியில் ஜான்சி  ாணி லட்சுமி ொனயத் ரதாற்கடித்தவர்? 

அ. தைெதி அன்சான்   ஆ. தைெதி நீல் 

இ. தைெதி வில்சன்   ஈ. தளெதி  ர் ஹக் ச ோஸ் 

71. ஹ ப்ொவின் அழிவுண்ட ெகுதிகனை முனறப்ெடி முதலில் ஆய்வு பசய்தவர் 

அ. சர் ஜான் மார்ஷல்   ஆ. கன்னிங்ஹோம் 

இ. மார்டிமர் வீலர்    ஈ. பிஷப் கால்டுபவல் 

72. ‘ஆற்காட்டு வீ ர்’ எை அனழக்கப்ெடும் ஆங்கிரலய கவர்ைன  குறிப்பிடுக? 

அ.இ ோெர்ட் கிவளவ்   ஆ. ரஹாஸ்டிங்ஸ் 
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இ. கா ன்வாலிஸ்    ஈ. பவல்பலஸ்லி 

73. இ ண்டாம் உலகப் ரொர் துவங்கிய ோள் 

அ. 1 ப ப்டம்ெர், 1939   ஆ. 1 பசப்டம்ெர், 1940 

இ. 1 பசப்டம்ெர், 1941   ஈ. 1 பசப்டம்ெர், 1942 

74. வாஸ்ரகாடகாமா இந்தியாவிற்கு வந்த ஆண்டு 

அ. 1495  ஆ. 1496  இ. 1497  ஈ. 1498 

75. கடற்ெனடக் கலகம் ேனடபெற்ற ஆண்டு 

அ. பிப் ைரி, 1946   ஆ. மார்ச், 1946 

இ. ேவம்ெர், 1946   ஈ. டிசம்ெர், 1946 

76. இ ண்டாம் உலகப்ரொரில் இந்தியர்கனை ஈடுெடுத்தக் கா ணமாய் இருந்த ஆங்கிரலய னவஸ் ாய் 

அ. சர். ஸ்ரடாரொர்டு கிரிப்ஸ்  ஆ. பெதிக் லா ன் 

இ. லின்லித்சகோ    ஈ. ஏ.வி. அபலக்சாண்டர் 

77. தமிழ்ோட்டில் ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதி ாக முதலில் ரொரிட்டவர் 

அ. கட்ட பொம்மன்   ஆ. புலித்சதைர் 

இ. சின்ை மருது    ஈ. ரவலு ோச்சியார் 

78. கிருஷ்ணரதவ ாய ால் எழுதப்ெட்ட புத்தகம் 

அ. ஆமுக்த மோல்யதோ   ஆ. கம்ெ ாமாயணம் 

இ. சிவஞாை ரொதம்   ஈ. மகாொ தம் 

79. கி.பி. 1025-ல் மாமூத் கஜினியால் தாக்கப்ெட்ட புகழ்பெற்ற இந்து ஆலயம் இருந்த இடம் 

அ. கஜு ாரஹா    ஆ. ச ோமநோதபு ம் 

இ. தில்வா ா    ஈ. பூரி ஜகன்ோதர் 

80. பி ம்ம சமாஜத்னதத் ரதாற்றுவித்தவர் 

அ. தயாைந்த ச ஸ்வதி   ஆ. இ ோஜோ ோம் சமோகன் ோய் 

இ. சர் னசயது அகமதுகான்  ஈ. அன்னிபெசண்ட் 

81. மங்கள் ொண்ரட பகாழுப்பு தடவிய ரதாட்டானவ உெரயாகிக்க மறுத்து தன் ரமலதிகாரினயசுட்டுக் 

பகான்றது எங்கு? 

அ. ரவலூர் ஆ. செ க்பூர்  இ. கான்பூர்  ஈ. மீ ட் 

82. முதலாம் இ ாஜ ாஜைால் கட்டப்ெட்ட ரகாவில் எது? 

அ. தஞ் ோவூர் பெரிய சகோவில்   ஆ. மதுன  மீைாட்சியம்மன் ரகாவில் 

இ. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் ரகாவில்  ஈ. சிதம்ெ ம் ேட ாசர் ரகாவில் 

83. அக்ெரின் ொதுகாவல ாக இருந்தவர் 
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அ. வெ ோம்கோன்    ஆ. சாந்த் பீவி 

இ. பஷர்ஷா    ஈ.  ாணி துர்காவதி 

84. ஜீைர் என்றால் 

அ. பைன்றைர்    ஆ. சிறந்த வீ ர் 

இ. அறிவு பெற்றவர்   ஈ. மத குரு 

85. ெல்லவ ஆட்சியின் மிகச்சிறிய நிர்வாகப் பிரிவு 

அ.  ோடு  ஆ. ரகாட்டம்  இ. ஊர்  ஈ. மண்டலம் 

86. 1857-ம் ஆண்டு பெரும்பு ட்சியில், ரமற்கு பீகாரின் மிகச் சிறந்த இ ாணுவத் தைெதி 

அ. கன்ைர் சிங்    ஆ. ரகாவிந்த் சிங் 

இ. இ ஞ்சித் சிங்    ஈ. இ ண்டாம் ெகதூர் ஷா 

87. எதன் கா ணமாக இ வீந்தி ோத் தாகூர் ஆங்கில அ சு தைக்கு அளித்த னேட்ஹூட் ெட்டத்னத 

துறந்தார்? 

அ. ெஞ் ோப் ெடுபகோவல   ஆ. முதல் உலகப் ரொரில் பஜர்மனியின் ரதால்வி 

இ. பசௌரி-பசௌ ா நிகழ்ச்சி  ஈ. காந்தியின் னகது 

88. ‘சுரதசி’- என்ெதன் அக ாதிப் பொருள் 

அ. பொருைாதா  புறக்கணிப்பு  ஆ. அந்நிய துணிகள் எரிப்பு 

இ. ப ோந்த நோடு    ஈ. அந்நியப் பொருட்கள் புறக்கணிப்பு 

89. சந்தி குப்த பமௌரியருக்குப் பின் அரியனணரயறிய அவ து மகன் யார்? 

அ. பிம்பிசா ர்    ஆ. பிந்து ோ ர் 

இ. தைேந்தர்    ஈ. அரசாகர் 

90. கீரழ பகாடுக்கப்ெட்டிருப்ெனவகளில்  எது தவறாகப் பொருத்தப்ெட்டுள்ைது? 

அ. முதலாம் மரகந்தி வர்மன் – குடவன க் ரகாவில் 

ஆ. இ ண்டோம் ை குணெோண்டியன் – திருப்புறம்பியம் செோர் 

இ. இ ண்டாம் ே சிம்மவர்மன் - கற்றழிகள் 

ஈ.  ாஜசிம்மன்   - ஐ ாவரதஸ்வ ர் ரகாவில் 

91. இ ாஜாஜி, சுதந்தி ா கட்சினய ஆ ம்பித்த ஆண்டு 

அ. 1954  ஆ. 1955  இ. 1956  ஈ. 1959 

92. ம ாத்திய ரெ  சில் சாம்ொஜி யார்? 

அ. சிவாஜியின் சரகாத ர்   ஆ. சிவாஜியின் மருமகன் 

இ. சிைோஜியின் மகன்   ஈ. சிவாஜியின் ெனடத்தைெதி 

93. மவுண்ட் அபு எந்த மதத்திற்கு பெயர் பெற்றத் தலமாகும்? 
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அ. இந்து மதம்    ஆ.  மண மதம் 

இ. புத்த மதம்    ஈ. கிறிஸ்துவ மதம் 

94. மங்கள் ொண்ரட இதனுடன் பதாடர்புனடயவர் 

அ. 1806-ம் ஆண்டு ரவலூர் பு ட்சி ஆ. தண்டி யாத்தின  

இ. 1857-ம் ஆண்டு சிப்ெோய் கலகம் ஈ. மாொர் பு ட்சி 

95. மங்கள் ொண்ரட தூக்கிலிடப்ெட்ட ோள் 

அ. 29 மோர்ச், 1857    ஆ. 10 ரம, 1857 

இ. 24 ஏப் ல், 1857    ஈ. 29 ஜூன், 1857 

96. இந்திய சுதந்தி த்திற்குப் பின், தமிழ்ோட்டின் முதல் முதலனமச்சர் 

அ. கு. காம ாஜ்    ஆ. ஓமந்தூர் இ ோம ோமி ப ட்டியோர் 

இ. ெக்தவச்சலம்    ஈ. ஒ.பி. இ ாமன் 

97. இந்தியாவில் ஆங்கிலக் கல்வினய முதன்முதலில் பகாண்டு வந்தவர் யார்? 

அ. கர்சன் பி பு    ஆ. பமக்கோசல பி பு 

இ. ரிப்ென் பி பு    ஈ. ஜவஹர்லால் ரேரு 

98. ‘சித்தி க்கா ப் புலி’ என்ற ெட்டத்னத சூட்டிக் பகாண்டவர் யார்? 

அ. சிம்ம வர்மன்    ஆ. முதலோம் மசகந்தி ைர்மன் 

இ. முதலாம் ே சிம்மவர்மன்  ஈ. இ ண்டாம் மரகந்தி வர்மன் 

99. ‘பதன்னிந்தியாவின் முதுகிழவர்’ என்று அனழக்கப்ெட்டவர் யார்? 

அ, சுப் மணிய சிவா   ஆ. சுப் மணிய ொ தியார் 

இ. சுப் மணிய ஐயர்   ஈ. ொ திதாசன் 

100.  வ.உ.சி. யால் வாங்கப்ெட்ட கப்ெலின் பெயர் 

அ. லூசிடானியா    ஆ. ரகாமகதமாரு 

இ. கோலியோ    ஈ. ஜான்சி 
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