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 History Model Test Questions 20 in Tamil With Answers 

1. பின்வருவனவற்றுள் தவறான இணைணைக் கண்டறிைவும்? 

அ. வந்தத மாதரம்   - பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி 

ஆ. வங்கப்பிரிவினை  - லிட்டன் பிரபு 

இ. தவதாரண்ைம் ைாத்திணர - இராஜாஜி 

ஈ. இந்திை ததசிை இராணுவம் - தேதாஜி 

2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ‘சூர்தைாதைம்’ பத்திரிக்ணகயின் ஆசிரிைர் ைார்? 

அ, சுப்ரமணிை சிவா   ஆ. திரு.வி.க 

இ. நீலகண்ட பிரம்மாச்சாரி  ஈ. வி.வி.எஸ். ஐைர் 
3. பிளாசிப்தபார் ேணடபபற்ற ஆண்டு 

அ. 1764  ஆ. 1765  இ. 1757  ஈ. 1857 

4. பிற்காலச் தசாழர் பரம்பணரணைத் ததாற்றுவித்தவர் ைார்? 

அ. முதலாம் இராஜராஜன்   ஆ. பராந்தகன் 

இ. விஜயாலயன்    ஈ. ஆதித்ை தசாழன் 

5. சுதந்திர இந்திைாவின் முதல் துணைப் பிரதமர்  
அ. சர்தார் வல்லபாய் படடல்  ஆ. சரண்சிங் 

இ. பஜகஜீவன்ராம்    ஈ. தமனன் 

6. பதன்னிந்திை புரட்சியின் தபாது ‘திண்டுக்கள் கூட்டிணைவு’ ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு 

அ. ஏப்ரல், 1800  ஆ. ஜூன், 1800  இ. தம, 1801  ஈ. ஜூன், 1801 

7. கி.மு 3 ஆம் நூற்றாண்டில் முதல் சமை மாோடு ேணடபபற்ற இடம் 

அ. ணவசாலி    ஆ. பாடலிபுத்திரம் 

இ. காஷ்மீர்     ஈ. ராஜகிரகம் 

8. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ‘ஜூன் மூன்றாம் ோள் திட்டம்’ என்று அணழக்கப்படுவது எது? 

அ. தவவல் திட்டம்    ஆ. சி,.ஆர். திட்டம் 

இ. அணமச்சரணவ தூதுக்குழு திட்டம் ஈ. மமௌண்ட்டபட்டன் திட்டம் 

9. சிந்துபவளி ோகரிகம் எந்ோகரிகத்ணதச் சார்ந்தது? 

அ. நகர்ப்புரம்    ஆ. புறேகர் 
இ. கிராமம்     ஈ. அைல்ோடு 

10. சத்திதைந்திர சின்ஹா ணவஸ்ராயின் ஆட்சிமன்ற குழு உறுப்பினராக நிைமிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 

அ. 1892  ஆ. 1909  இ. 1919  ஈ. 1935 

11. கீழ்க்கண்டவற்ணற காலவரிணசப்படி பட்டிைலிடுக. 
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1. பரௌலட் சட்டம் 

2. கிலாபத் இைக்கம் 

3. மாண்தடகு-பசம்ஸ்தபார்டு சீர்திருத்தம் 

4. ஜாலிைன் வாலாபாக் துைரம் 

இவற்றுள் சரிைானணத ததர்க: 

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

12. கீழ்க்கண்டவற்றுள் படல்லி ஒப்பந்தம் என்று அணழக்கப்படுவது எது? 

அ, லக்தனா ஒப்பந்தம்   ஆ, பூனா ஒப்பந்தம் 

இ, காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம்  ஈ. இனக்பகாணட 

13. பட்டிைல் 1 ஐ பட்டிைல் 2 உடன் பபாருத்தி, கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகணளக் பகாண்டு சரிைான 

விணடணைத் ததர்ந்பதடு. 

பட்டிைல் 1    பட்டிைல் 2 

அ. உப்பு சத்திைாக்கிரகம்  1. டாக்டர் முத்துபலட்சுமி பரட்டி 

ஆ. ததவதாசி ஒழிப்பு தபாராட்டம் 2. என்.தசாமைாஜூலு 

இ. நீல் சிணல சத்ைாகிரகம் 3. கஸ்தூரிரங்க ஐைங்கார் 
ஈ. இந்து    4. தவதாரண்ைம் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 1 3 2 

ஆ. 4 1 2 3 

இ.  1 3 2 4 

ஈ. 3 2 4 1 

14. ைாரால் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்ைத்திற்கு அடிக்கல் ோட்டப்பட்டது? 

அ. ராபர்ட் கினைவ்   ஆ. தேப்பிைர் பிரபு 

இ. ரிப்பன் பிரபு    ஈ. காரன்வாலிஸ் 

15. குத்புதீன் ஐபக் _____________இன் அடிணம ஆவார். 
அ. மிசூதீன்     ஆ. முகமது டகாரி 

இ. முகமது கஜினி    ஈ. குவாசிர்சிம் ஷா 
16. கால வரிணசப்படுத்துக. 

அ. பவள்ணளைதன பவளிதைறு இைக்கம், ஒத்துணழைாணம இைக்கம், கிலாபத் இைக்கம், சட்ட மறுப்பு 

இைக்கம் 
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ஆ. சட்ட மறுப்பு இைக்கம், கிலாபத் இைக்கம், பவள்ணளைதன பவளிதைறு இைக்கம். ஒத்துணழைாணம 

இைக்கம் 

இ. கிலாபத் இயக்கம், ஒத்துனையானமஇயக்கம், சட்ட மறுப்பு இயக்கம்,  மவள்னையடை 

மவளிடயறு இயக்கம் 

ஈ. ஒத்துணழைாணம இைக்கம், பவள்ணளைதன பவளிதைறு இைக்கம், கிலாபத் இைக்கம், சட்டமறுப்பு 

இைக்கம் 

17. பதன்னிந்திைப் புரட்சியில் தணலணமதைற்று ேடத்திை அரசி ___________ ஆவார். 
அ. ஜக்கம்மாள்    ஆ. பவள்ணள ோச்சிைார் 
இ. முத்தாயி அம்மாள்   ஈ. டவலு நாச்சியார் 

18. தூத்துக்குடிக்கும் எந்த ோட்டிற்கும் இணடதை வ.உ.சிதம்பரம்பிள்ணள நிறுவிை சுததசி கப்பல் நிறுவனம் 

கப்பல் பைைத்ணத இைக்கிைது 

அ. பமாரிசிைஸ்    ஆ. சிங்கப்பூர் 
இ. இலங்ணக    ஈ. மடலசியா 

19. சிந்து சமபவளி ோகரீகத்தில் இரண்டு பபரிை ேகரங்கள் ஒத்த ேகர திட்டத்ணதக் பகாண்டுள்ளன. 

அ. பமாகஞ்சதாதரா, சந்துதாதரா  ஆ. பமாகஞ்சதாதரா, தலாத்தல் 

இ. பமாகஞ்சதாதரா, ததாலாவிரா  ஈ. மமாகஞ்சதாடரா, ஹரப்பா 
20. பஷர்ஷாவால் ததாற்கடிக்கப்பட்ட முகலாை தபரரசர் ைார்? 

அ. பாபர்     ஆ. ஹூமாயூன் 

இ. ஜஹாங்கீர்    ஈ. அவுரங்கசீப் 

21. தமிழ் ததசங்களின் ஒருங்கிணைப்பு இருந்ததற்கான சான்றுகள் கீழ்க்கண்டவற்றில் எதில் உள்ளது? 

அ. கிர்ோர் கல்பவட்டு   ஆ. ஹதிகும்பா கல்மவட்டு- காரடவலனின் 

இ, ஜம்ணப கல்பவட்டு   ஈ. சன்னதி கல்பவட்டு 

22. படம் வர்ைம் தீட்டுதலில் அதிக ஆர்வம் காட்டிை முதல் முகலாை மன்னர் 
அ. அக்பர்     ஆ. ஹீமாயூன்  

இ. ஷாஜஹான்     ஈ. பாபர் 
23. பின்வரும் ஐதராப்பிைர்களில் முதலாவது இந்திைாவிற்கு வந்தவர்களும் கணடசிைாக இந்திைாணவ 

விட்டுச் பசன்றவர்களும் ைார்? 

அ. டபார்த்துக்கீசியர்கள்   ஆ. பிபரஞ்சுக்காரர்கள் 

இ. ஆங்கிதலைர்கள்   ஈ. டச்சுக்காரர்கள் 

24. 1949-ல் ோட்டு ததசிை வருமான கைக்கில் ஈடுபட்ட குழுவில் ைார் இடம் பபறவில்ணல? 

அ. பி.சி. மஹாலாதோபிஸ்  ஆ. டிஆர். காட்கில் 
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இ. தாதாபாய் மநௌடராஜி  ஈ. வி.தக. ஆர்.வி. ராவ் 

25. திருப்பூர் குமரன் இறந்த ஆண்டு 

அ. 1930  ஆ. 1932  இ. 1933  ஈ. 1934 

26. எந்த அரசரின் காலத்தில் காஞ்சிபுரம் ணகலாசோதர் ஆலைம் கட்டப்பட்டது? 

அ. மதகந்திரவர்மன்   ஆ. ரங்கபட்டகா 
இ. ராஜ சிம்மன்    ஈ. முதலாம் ேரசிம்மன் 

27. சுதந்திர இந்திைாவில் பசன்ணன மாநில அணமச்சரணவயில் இடம்பபற்ற தகப்டன் லட்சுமி என்ற 

பபண்மணி 

1. ததச பக்ணதைாகிை அம்மு சாமிோதனின் மகன் 

2. ஜான்சி பணடயினரின் தணலவர் 
3. இங்கிலாந்தில் கல்வி பயின்றவர் 
4. இந்திை ததசிை பணடயின் தணலவர் 
இவற்றுள்: 

அ. 1 மட்டும்    ஆ. 1 மற்றும் 2 

இ. 1 மற்றும் 4    ஈ. 3 மற்றும் 4 

28. பின்வருவனவற்றுள் எது சரிைாக ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது? 

அ. பார்ஸ்வோத்  - 24ம் தீர்த்தங்கரர் 
ஆ. மஹாவீரர்  - கனடசி தீர்த்தங்கரர் 
இ. ஜடகாஸ்  - ணஜன இலக்கிைம் 

ஈ. ஆகம சித்தாந்தா - புத்த இலக்கிைம் 

29. பின்வரும் எந் காலத்திணன சிந்து ோகரிகத்திற்கு சர் ஜான் மார்ஷல் வழங்கினார்? 

அ, கி.மு. 3250-2750   ஆ. கி.மு. 3500-3000 

இ. கி.மு,. 3000- 2550   இ. கி.மு. 3000-2000 

30. ஆரிைர்களுணடை சபா, சமிதி என்ற சணபகள் ைாரின் அதிகாரத்ணத கட்டுப்படுத்துகிறது? 

அ, மன்ைன் (அரசன்)   ஆ. புதராகிதர் 
இ. பணடத்தளபதி    ஈ. கிராம நிர்வாகி 

31. கீழ்க்காண்பணவகளில் தவறானது எது? 

அ. ஈ.தவ. ராமசாமி  - சாதி எதிர்ப்பு, சமை எதிர்ப்பு 

ஆ. சி.என்.அண்ைாதுணர -தபர்ரசுக் பகாள்ணக எதிர்ப்பு, ததசிை வாதம் 

இ. எம்.கருைாநிதி  - தபரரசுக் பகாள்ணக எதிர்ப்பு, ததசிை வாதம், எழுத்தாளர் 
ஈ. சி, ராஜடகாபாலாச்சாரி - பிராமண எதிர்ப்பு, வட இந்திய எதிர்ப்பு, ஆரிய எதிர்ப்பு 
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32. பசௌரி-பசௌரா சம்பவத்திற்கு பிறகு எந்த ஆண்டு ஒத்துணழைாணம இைக்கத்ணத மகாத்மா காந்தி 

தற்காலிகமாக நிறுத்தி ணவத்தார் 
அ. 1920  ஆ. 1921  இ. 1922  ஈ. 1923 

33. கீழ்க்கண்ட வாக்கிைங்கணளக் கவனி. 

கூற்று (A): வீரபாண்டிை கட்ட பபாம்மணனப் பிடித்து ஆங்கிதலைரிடம் பகாடுத்தவர் புதுக்தகாட்ணட 

ராஜா விஜைரகுோத பதாண்ணடமான். 

காரைம்(R): இவர் ஆங்கிதலைரின் ேண்பர். 
கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரிைான விணடணைத் ததர்ந்பதடு 

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

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரிைான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

34. இந்திைாவில் பசங்கற்களால் ஆன மிகப் பழணமைான தகாயில் ைார் காலத்தில் கட்டப்பட்டது? 

அ. பமௌரிை அரசர்கள்   ஆ. சுங்க அரசர்கள் 

இ. விஜை ேகர அரசர்கள்   ஈ. குப்த அரசர்கள் 

35. பட்டிைல் 1ஐ பட்டிைல் 2 உடன் பபாருத்தி, கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகணளக் பகாண்டு சரிைான 

விணடணைத் ததர்ந்பதடு. 

பட்டிைல் 1    பட்டிைல் 2 

அ. ோனா சாகிப்   1. வங்கப்பிரிவிணன 

ஆ. தவலூர்க் கலகம்  2. 1947 

இ. கர்சன் பிரபு   3. 1806 

ஈ. இந்திைச் சுதந்திரச் சட்டம் 4. 1857 ஆம் ஆண்டு கலகம் 

குறியீடுகள்  

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 1 2 

ஆ. 1 3 2 4 

இ.  1 2 3 4 

ஈ.  3 4 1 2 

36. பாண்டிைர் ஆட்சிணை காதவரி வணர பரப்பி அதணன ஒருங்கிணைந்த மன்னர் 
அ. தசந்தன் பசழிைன்   ஆ. சுந்தர பாண்டியன் 

இ, கூன் பாண்டிைன்   ஈ. கடுங்தகான் 
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37. வலிணமமிக்க கப்பற்பணட ணவத்திருந்த தசாழ அரசர் 
அ, மகா இராஜராஜன்   ஆ. முதலாம் இராதஜந்திரன் 

இ. முதலாம் இராஜாதிராஜா  ஈ. இரண்டாம் இராதஜந்திரன் 

38. மாமல்லபுரத்திலுள்ள கடற்கணரக் தகாயிணலக் கட்டிைவர் 
அ. முதலாம் ேரசிம்மவர்மன்  ஆ. முதலாம் மதகந்திரவர்மன் 

இ. முதலாம் பரதமஸ்வரவர்மன்  ஈ. இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் 

39. பின்வருவனவற்றுள் இந்திை பவளியுறவுக் பகாள்ணக பற்றி சரிைானது எது? 

அ. உலக அணமதிணை ஊக்குவித்தல் ஆ. கூட்டுச்தசரா பகாள்ணக 

இ. பஞ்சசீலம்    ஈ. இனவ அனைத்தும் 

40. மஹாைானிசத்தின் மிகப்பபரிை விளக்கவுணரைாளர் 
அ. தர்மகீர்த்தி    ஆ. திங்ோகா 
இ. வாசுபந்து அஸாங்கா   ஈ. நாகார்ஹூைா 

41. காந்திைடிகளுக்கு மகாத்மா என்ற பட்டத்ணத வழங்கிைவர் 
அ. ஜவஹர்லால் தேரு   ஆ. தமாதிலால் தேரு 

இ. இரவீந்திரநாத் தாகூர்   ஈ. சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் 

42. வரலாற்றிற்கு முந்ணதை இந்திைா எத்தணன ஆண்டுகளுக்கு முந்ணதைது? 

அ.கி.மு. 500000    ஆ. கி.மு. 50000 

இ. கி.மு. 5000    ஈ. கி.மு. 1000 

43. அலகாபாத் கல்தூண் கல்பவட்டிணன வணரந்தவர் 
அ. காளிதாசர்    ஆ. சமுத்திரகுப்தர் 
இ. ஹரிடசைர்    ஈ. விசாகதத்தர் 

44. தசாழ அரச வம்சம் பண்ணடை தமிழ் அரசு வம்சமாகும். அது எந்த ேதிக்கணரயில் அணமந்திருந்தது. 

அ. காடவரி    ஆ.  கிருஷ்ைா 
இ. தகாதாவரி    ஈ. மகாேதி 

45. இந்திை சுதந்திர மதசாதா, இங்கிலாந்து பபாது  சணபயில் பகாண்டு வந்த ோள் 

அ. 22 ஜூன், 1947    ஆ. 4 ஜூன், 1947 

இ. 4 ஜூனல, 1947   ஈ. 15 ஆகஸு, 1947 

46. படல்லி பசங்தகாட்ணடணைக் கட்டிைவர் 
அ. பாபர்     ஆ. அக்பர் 
இ. ஜஹாங்கீர்    ஈ. ஷாஜஹான் 

47. பமௌரிைர்கணளப் பற்றி அறிந்து பகாள்ள உதவும் மிக முக்கிைமான காற்று 
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அ. அர்த்த சாஸ்திரம்   ஆ. இண்டிகா 
இ, தீபவம்சம்    ஈ. சியூகி 

48. புகழ்பபற்ற சங்கீத கல்பவட்டு இருக்கும் இடம் 

அ. சித்தன்னவாசல்   ஆ. மண்டகப்பட்டு 

இ. உத்திரதமரூர்    ஈ. குடுமியான் மனல 

49. இந்திைாவில் எந்தப் தபார் பமாகலாைர்களின் ஆட்சிக்கு அடித்தளம் அணமத்தது? 

அ. பிளாசிப்தபார்    ஆ. முதல் பானிபட் டபார் 
இ. முதல் ணமசூர் தபார்   ஈ. தணலக்தகாட்ணடப் தபார் 

50. தணலக்தகாட்ணடப் தபாரில் ததாற்கடிக்கப்பட்ட விஜைேகர அரசர் ைார்? 

அ. தவங்கடர்    ஆ. இராமராயர் 
இ. சதாசிவராைர்    ஈ. அச்சுதராைர் 

51. பமாகஞ்சதாதரா மற்றும் ஹரப்பா ோகரீகத்திணன கண்டுபிடித்தவர் 
அ. A.கன்னிங்ஹாம்   ஆ. டி.டி. தகாசம்பி 

இ. சர் ஜான் மார்ஷல்   ஈ. டாக்டர் பி,.பி. லால் 

52. சிந்து சமபவளி ோகரீகம் இக்காலத்ணத சார்ந்தது 

அ. பணழை கற்காலம்   ஆ. இரும்பு காலம் 

இ. மசப்புக் காலம்    ஈ. புதிை கற்காலம் 

53. பட்டிைல் 1 ஐ பட்டிைல் 2 உடன் பபாருத்தி, கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகணளக் பகாண்டு சரிைான 

விணடணைத் ததர்ந்பதடு: 

பட்டிைல் 1    பட்டிைல் 2 

அ. தாஜ்மஹால்   1. தஷர் ஷா 
ஆ. தகாட்லா பபதரஸ் ஷா 2. ஷாஜகான் 

இ. குவாத் வுல் இஸ்லாம்  3. பபதராஸ் ஷா 
ஈ. புராை குங்லா   4. குத்புதீன் ஐபக் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 3 2 4 

ஆ. 2 3 4 1 

இ. 3 2 1 4 

ஈ. 4 2 1 3 

54. ‘அவந்தி சுந்தரி கதசாரா’ நூல் ைாருணடை காலத்தில் எழுதப்பட்டது? 
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அ. சங்க காலம்    ஆ. பல்லவர் காலம் 

இ. தசாழர்கள் காலம்   ஈ. பாண்டிைர்கள் காலம் 

55. ‘ஸ்தரனி’ எனப்படுவது ஒரு 

அ. தகாயில்    ஆ. நிணனவுச் சின்னம் 

இ. வணிகக் குழுக்கள்   ஈ. அரண்மணன 

56. டூப்தள என்பவர் 
அ. ஆங்கிதலை கவர்னர்   ஆ. பிமரஞ்சு கவர்ைர் 
இ. ஸ்பானிஸ் கவர்னர்   ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ணல 

57. பின்வரும் தசாழ அரசர்கலில் ஸ்ரீவிஜைத்ணத பவன்றவர் ைார்? 

அ. முதலாம் பராந்தகன்   ஆ. முதலாம் இராசராசன் 

இ. முதலாம் இராடசந்திரன்  ஈ. முதலாம் இராசாதிராசன் 

58. திராவிட முன்தனற்ற கழகம் உருவானது எந்த வருடம்? 

அ. 1947  ஆ. 1948  இ. 1949  ஈ.1950 

59. ைாரால் முதலணமச்சர் சத்துைவுத் திட்டம் தமிழ் ோட்டில் பகாண்டு வரப்பட்டது? 

அ. அண்ைாதுணர   ஆ. எம்.ஜி.ஆர் 
இ. ராஜாஜி     ஈ. கணலஞர் மு.கருைாநிதி 

60. பமாகஞ்சதாதராவில் உள்ள பபருங்குளத்தில் அணமப்பு அளணவகள் 

அ. 12மீ x 7மீ x 3 மீ   ஆ. 20 மீ x 7மீ x 3 மீ  

இ. 120 மீ x 70 மீ x 30 மீ   ஈ. 12மீ x 7மீ x 6 மீ 

61. ணசன மத வீழ்ச்சிக்கு கீழ்வரும் காரைங்களுள் எது ஒரு காரைமல்ல? 

அ. கடுனமயாை சட்ட திட்டங்கள் ஆ. ணசன மதத்தில் ஏற்பட்ட பிளவு 

இ. இந்து மதத்தின் வீழ்ச்சி   ஈ. மன்னர்களின் ஆதரவு இல்ணல 

62. பின்வருவனவற்றுள் எது பபாறுத்தமற்றது? 

அ. பிரம்ம சமாஜம்  - ராஜாராம் தமாகன்ராய் 

ஆ. ஆரிை சமாஜம்  - சுவாமி தைானந்த சரஸ்வதி 

இ. பிரார்த்தை சமாஜம் - சுவாமி விடவகாைந்தர் 
ஈ. ததவ சமாஜம்  - சத்திைானந்த அக்னி தகாத்ரி 

63. இந்திை ததசிை காங்கிரஸின் முதல் பபாதுச் பசைலாளர் ைார்? 

அ. பாலகங்காதர திலகர்   ஆ. ஆலன் ஆக்டடவியன்  க்யூக் 

இ. யூபமஸ் சந்திர பானர்ஜி  ஈ. தாதாபாய் பேௌதராஜி 

64. கீழ்க்கண்ட வாக்கிைங்கணளக் கவனி. 
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தகாபால் ோைக் என்பவர் திண்டுக்கல் லீக்ணக தணலணம தாங்கினார். 
கூற்று (A): பதன்னிந்திை கலகத்தின் ஒரு பகுதிைா 
காரைம் (R): ஆங்கிதலைர்களுக்கு உதவுவதற்காக  

கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரிைான விணடணைத் ததர்ந்பதடு 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரிைான விளக்கம். 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரிைான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆைால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

65. 1946 ஆம் ஆண்டு ைாருணடை தணலணமயின் கீழ் காங்கிரஸ் கட்சி மந்திரி சணபணை பசன்ணன 

மாகாைத்தில் அணமத்தது? 

அ. தக.காமராஜ்    ஆ. டி.பிரகாசம் 

இ. இராஜாஜி    ஈ. ஓ.பி.ராமசுவாமி பரட்டிைார் 
66. பபரிைார் ஈ.தவ.ராமசாமி சுைமரிைாணத இைக்கத்ணத ஆரம்பித்த ஆண்டு 

அ.1924   ஆ. 1925  இ. 1926  ஈ. 1937 

67. பட்டிைல் 1 உடன் பட்டிைல் 2 ஐப் பபாருத்தி, பட்டிைல்களுக்குக் கீதழ உள்ள பதாகுப்பிலிருந்து சரிைான 

விணடயிணனத் பதரிவு பசய்க. 

பட்டிைல் 1   பட்டிைல் 2 

அ. நியூ இந்திைா  1. லாலா லஜ்பத் ராய் 

ஆ. தி பீப்புள்ஸ்ஃபிரண்ட் 2. பிபின் சந்திர பால் 

இ. வந்தத மாதரம்  3. தாதாபாய் பேௌதராஜி 

ஈ. ராஸ்ட் தகாஃப்டார் 4. ஏ.ஓ.ஹியூம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 4 1 3 

ஆ. 3 1 4 2 

இ.  4 3 2 1 

ஈ. 2 1 3 4 

68. வரிணச 1 உடன் வரிணச 2 டிணனப் பபாருத்தி வரிணசகளுக்கு கீழ் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள பதாகுப்பிலுள்ள 

சரிைான விணடயிணனத் பதரிவு பசய்க. 

வரிணச 1      வரிணச 2 

அ. காங்கிரஸ் அணமச்சரணவ பதவி விலகல் 1. சிங்கப்பூர் 
ஆ. சர் ஸ்டாதபார்டு கிரிப்சு   2. 8 ஆகஸ்டு, 1942 
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இ. பவள்ணளைதன பவளிதைறு தீர்மானம் 3. பதாழிற்கட்சி உறுப்பினர் 
ஈ. ஆசாத் இந்த பாஜ்    4. 1939 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 1 2 

ஆ. 2 1 4 3 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 4 1 2 3 

69. ‘எல்ணல காந்தி’ என புகழ்பபற்ற கான் அப்துல் கபார் கான் தணலணமயில் பதானிைர்கள் ‘குணட 

கித்மத்கர்ஸ்’ (கடவுளின் தசவர்கள்) என்னும் சங்கத்ணதத் பதாடங்கினர். அது அணனவராலும் 

என்னபவன்று அறிைப்பட்டது? 

அ. பவள்ணளச் சட்ணடகள்  ஆ. சிகப்புப் பணட 

இ. சிகப்புச் சட்னடகள்   ஈ. பவள்ணளப் பணட 

70. முதல் பட்டிைணலயும், இரண்டாவது பட்டிைணலயும் ஒப்பிட்டு, கீழ்க்கண்ட பதாகுப்பின் துணைதைாடு, 

சரிைான விணடணை அளிக்கவும். 

பட்டிைல் 1   பட்டிைல் 2 

புலவர்கள்   புத்தகங்கள் 

அ. காளிதாசர்  1. அஷ்டாங்க சங்கிரகம் 

ஆ. விஷ்ணு சர்மா  2. சூரிை சித்தாந்தம் 

இ. ஆர்ைபட்டர்  3. பஞ்சதந்திரம் 

ஈ. வாகபட்டர்  4. சாகுந்தலம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 3 4 1 2 

இ. 1 2 3 4 

ஈ. 2 1 4 3 

71. எக்கல்பவட்டிலுள்ள அரசு ஆணையில் புத்தர், தர்மம், சங்கம் இவற்றின் பால் அதசாகர் தன்னுணடை 

ஈடுபாட்ணட அரிவித்துள்ளார்? 

அ. மாஸ்கியின் சிறு குன்று கல்பவட்டு  ஆ. ரும்மிதேடியின் சிறு தூண் கல்பவட்டு 

இ. சார்ோத்தின் தூண் கல்பவட்டு   ஈ. பாப்ரா சிறு குன்று கல்மவட்டு 

72. கானிங் பிரபு “கருணையுள்ள கானிங்” என்று அணழக்கப்பட்டது ஏன்? 

அ. இந்திைர்களின் மீது மிகுந்த அன்தபாடு உைர் பதவிகணள வழங்கிைதால் 
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ஆ. சிப்பாய் கலகத்தில் ஈடுபட்ட அனைவருக்கும் மபாது மன்னிப்பு வைங்கியதால் 

இ. நில வரிணை அவர் குணறத்ததால் 

ஈ. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் முதல் ணவசிராைாக அவர் நிைமிக்கப்பட்டதால் 

73. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரிைாக பபாருத்தப்பட்டுள்ளது எது? 

1. பரிதுசாகி தபரரசு - அகமது ேகர் 
2. இமத்சாகி தபரரசு - பீரார் 
3. நிசாம்சாகி தபரரசு - பீஜப்பூர் 
4. அடில்சாகி தபரரசு - பீடார் 
அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

74. பின்வரும் விஜைேகரப் தபரரசின் பிரிவுகணள இறங்கு வரிணசயில் எழுது. 

1. ராஜ்ஜிைங்கள்   2. கூற்றங்கள் 

3. வனோடுகள்   4. ோடுகள் 

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

75. கீழ்க்கண்ட கருத்துக்களில் தவறானணத சுட்டிக் காண்பிக்கவும். 

கருத்துகள்: 

அ. சமுத்திர குப்தர் பதன்னிந்ந்திைாவில் 12 அரசுகணள பவன்றார் 
ஆ. பாஹிைானின் சுற்றுலா குறிப்பு குப்த சாம்ராஜ்ைத்தின் நிணலணமணை விளக்குகிறது. 

இ. ஸ்கந்த குப்தர் ஹீணர்கைால் டதாற்கடிக்கப்பட்டார். 
ஈ. குமார குப்தர் தமற்கு இந்திைாவில் பவள்ளி ோைைங்கணள வழங்கினார் 

76. பட்டிைல்1 உடன் பட்டிைல் 2 ஐப் பபாருத்துக. 

பட்டிைல் 1  பட்டிைல் 2 

அ. சிக்ஷா  1. ைாப்பில் 

ஆ. கல்பா  2. இலக்கைம் 

இ. விைாகர்ைா 3. ஒலியிைல் 

ஈ, நிதி  4. வானிைல் 

உ. சண்டாஸ் 5. சடங்கு முணறகள் 

ஊ. தஜாத்சிஷா 6. காலக் கணிப்பு முணற 

குறியீடுகளிலிருந்து சரிைான விணடணை ததர்ந்பதடுக்கவும்: 

 அ ஆ இ ஈ உ ஊ 

அ.  1 3 2 5 4 6 

ஆ. 2 1 3 6 5 4 
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இ. 5 3 2 1 6 4 

ஈ.  3 5 2 6 1 4 

77. கீதழ பகாடுக்கப்பட்ட தீர்த்தங்கரர்களில் எவர் “பிரம்மசர்ைம்” என்ற கருத்ணத தசர்த்து “பஞ்சம தர்மம்” 

தகாட்பாட்ணட பூர்த்தி பசய்தார்? 

அ, ரிஷபர்     ஆ. அரிஷ்மதேமி 

இ. பார்சவர்    ஈ. மஹாவீரர் 
78. பபாருத்துக 

அ. பமௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 1. ததஷ் 

ஆ. மகாத்மா காந்தி   2. மக்களின் ேண்பன் 

இ. ஆலான் ஆக்தடவிைன் ஹியூம் 3. தி ஹரிஜன் 

ஈ. டாக்டர் இராதஜந்திர பிரசாத்  4. அல் ஹிலால் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 3 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 2 4 1 3 

ஈ. 3 1 2 4 

79. வரிணச 1 உடன் வரிணச 2 டிணனப் பபாருத்தி வரிணசகளுக்கு கீழ் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

பதாகுப்பிலிருந்து சரிைான விணடயிணனத் பதரிவு பசய்க. 

வரிணச 1    வரிணச 2 

அ. தேரிணடச் பசைல் ோள் 1. 20 பிப்ரவரி, 1947 

ஆ. இணடக்கால அரசு  2. 3 ஜூன், 1947 

இ. பமௌண்ட்தபட்டன் திட்டம் 3. 16 ஆகஸ்டு, 1946 

ஈ. அட்லியின் அறிவுப்பு  4. 2 பசப்டம்பர், 1946 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 4 2 1 

ஆ. 3 1 2 4 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 4 3 2 1 

80. 1937ல் இராஜாஜி தணலணமயிலான அணமச்சரணவயில் பின்வருபவர்கள் அணமச்சர்களாயிருந்தனர் 
(சரிைான ஒன்ணற அணடைாளம் பசய்க) 

அ. டி.பிரகாசம், வி.வி.கிரி. ஏ.டி.பன்னீர்பசல்வம். டி.எஸ்.எஸ். இராஜன் 
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ஆ. வி.வி.கிரி, டி.பிரகாசம், டி.டி.கிருஷ்ைமாச்சாரி, டி.எஸ்.எஸ்.இராஜன் 

இ.டி.டி.கிருஷ்ைமாச்சாரி, டி.பிரகாசம் , ஏ.டி.பன்னீர்பசல்வம், எஸ்.இராமோதன் 

ஈ. டி. பிரகாசம், வி.வி,கிரி, டி.எஸ்.எஸ். இராஜன், எஸ். இராமநாதன் 

81. பின்வரும் காரைங்களுக்காக 1942ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 8ம் ோள் காங்கிரஸ் ‘பவள்ணளைதன 

பவளிதைறு’ தீர்மானத்ணத இைற்றிைது 

1. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவின் ததால்வியினால் 

2. இந்திைாணவ தோக்கி  ஜப்பானிைப் பணடகள் புறப்பட்டதனால் 

3. ஜப்பானிடம் காட்டிை அனுதாபத்தினால் 

4. ஆங்கிதலைர்கள் இந்திைர்களின் விடுதணல தகாரிக்ணகணை ஏற்றுக் பகாள்ள 

கட்டாைப்படுத்துவதற்காக 

5. தசாவிைத் யூனிைணன ஆதரிப்பதற்காக  

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

இ. 1, 2, 3 மற்றும் 5ம் சரி   ஈ. 1, 2, 4 மற்றும் 5ம் சரி 

82. வரிணச 1 உடன் வரிணச 2 டிணனப் பபாருத்தி வரிணசகளுக்கு கீழ் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

பதாகுப்பிலிருந்து சரிைான விணடயிணனத் பதரிவு பசய்க. 

வரிணச 1    வரிணச 2 

அ. குல்பதான் தபகம்  1. பாட்ஷா ோமா 
ஆ. இனைத்கான்   2. அக்பர் ோமா 
இ. அப்துல் ஹமீது தலாகரி 3. ஹுமாயூன் ோமா 
ஈ. அபுல்பாசல்   4. ஷாஜகான் ோமா 
 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 2 1 

ஆ. 3 4 1 2 

இ.  2 3 4 1 

ஈ. 3 1 4 2 

83. பின்வருவனவற்றுள் தவறானணவ எது/எணவ? 

1. சிந்துப்பகுதி மக்கள் நில அளணவ மற்றும் வணர கணிதம் பற்றிை அறிணவப் பபற்றிருந்தனர். 
2. சிந்துப் பகுதி மக்களுக்கு வானிைல் அறிவு இருந்தது. 

3. தாவர இைல் அம்சங்கணளப் பற்றி சிந்து மக்களுக்கு ேன்கு பதரிந்திருந்தது. 

அ. 1    ஆ. 1 மற்றும் 2 

‘இ. 1, 2 மற்றும் 3ம் தவறு  ஈ. 3 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 14 of 18 

84. கீழ்க்கண்ட எந்த தவத நூல் விடிைல் பபண் பதய்வமான (உஷா)-ணவ பற்றி தேர்த்திைான 

இணசப்பாட்டாக பாடத்தக்க பாடல்கணள பகாண்டுள்ளது? 

அ. சந்ததாக உபநிசதம்   ஆ. ரிக் டவத சம்ஹிதம் 

இ. ைஜூர் தவத சம்ஹிதம்   ஈ. அதர்வ தவத சம்ஹிதம் 

85. புது கற்கால ஓவிை ணமைங்கணள அதன் மாவட்டங்களுடன் பபாருத்துக. 

அ. தசான் பள்ளத்தாக்கு 1. ராய்கார் 
ஆ. மாணிக்பூர்  2. மிர்ஸாபூர் 
இ. சிங்கான்பூர்  3. மத்திை மாகாைம் 

ஈ. தஹாஷங்காபாத் 4. உத்திரப் பிரததசம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 4 1 3 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 4 3 2 1 

86. சர்தார் எனும் பட்டம் வல்லபாய் பட்தடலுக்கு இந்நிகழ்ச்சியின்தபாது அளிக்கப்பட்டது 

அ. உப்பு சத்திைாகிரகம்   ஆ. பர்டதாலி சத்தியாகிரகம் 

இ. சட்ட மறுப்புஇைக்கம்   ஈ. காபினட் அணமச்சர் குழு வருணகயின் தபாது 

87. பின்வருவனவற்றுள் சரிைான காலவரிணச பகாண்ட நிகழ்ச்சிகணள அணடைாளம் காண்க. 

அ. அணனத்திந்திை முஸ்லீம் மாோடு, அணனத்துக் கட்சிகளின் மாோடு, அதிகாரப்பூர்வ பாகிஸ்தான் 

தகாரிக்ணக, வகுப்புவாரி தீர்பு 

ஆ. அணனத்துக் கட்சிகளின் மாோடு, அதிகாரப்பூர்வ பாகிஸ்தான் தகாரிக்ணக, அணனத்திந்திை 

முஸ்லீம் மாோடு, வகுப்புவாரி தீர்வு 

இ. வகுப்புவாரி தீர்வு, அதிகாரப்பூர்வ பாகிஸ்தான் தகாரிக்ணக, அணனத்திந்திை முஸ்லீம் மாோடு, 

அணனத்துக் கட்சிகளின் மாோடு 

ஈ. அனைத்துக் கட்சிகளின் மாநாடு, அனைத்திந்திய முஸ்லீம் மாநாடு, வகுப்புவாரி தீர்வு, 

அதிகாரப்பூர்வ பாகிஸ்தான் டகாரிக்னக 

88. கீழ்க்கண்ட வாக்கிைங்கணளக் கவனி: 

கூற்று(A): 1940 அக்தடாபரில்  ததர்ந்பதடுக்கப்பட்ட ஒரு சிலணர வரம்பிற்குட்பட்ட சத்திை கிரகத்திணன 

கணடபிடிக்குமாறு காந்தி அணழப்பு விடுத்தார். 
காரைம் (R): இரண்டாம் உலகப் தபாரில் இந்திைா பங்கு பபறாதா ஒரு ோடு என்பணத 

பதளிவுபடுத்துவதற்கு, 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 15 of 18 

கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரிைான விணடணைத் ததர்ந்பதடு 

அ. (A) சரி, ஆைால் (R) தவறு. 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரிைான விளக்கம் 

இ. (A) மற்றும்  (R) இரண்டும் தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

89. பட்டிைல் 1 ஐ பட்டிைல் 2 உடன் சரிைாகப் பபாருத்திக் கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின் அடிப்பணடயில் 

சரிைான விணடணைத் ததர்வு பசய்க. 

பட்டிைல் 1       பட்டிைல் 2 

அ. ைங் இந்திைா      1. தாதாபாய் பேௌதராஜி 

ஆ. சத்ைார்த் பிரகாஷ்     2. பமௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 

இ. இந்திைாவில் வறுணமயும், பிரிட்டிஷ் அற்ற ஆட்சியும் 3. லாலா லஜ்பத் ராய் 

ஈ. இந்திை விடுதணல பபறுகிறது    4. சுவாமி தைானந்த சரஸ்வதி 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ,  4 2 1 3 

ஆ. 1 4 3 2 

இ.  3 1 2 4 

ஈ.  3 4 1 2 

90. பாரத மாதா சங்கத்தின் பிரசித்தி பபற்ற அங்கத்தினர்கள் 

அ. நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி, ஜி.சுப்ரமணிை ஐைர், சீனிவாச சாஸ்திரி 

ஆ. நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி, சங்கர கிருஷ்ண ஐயர், வாஞ்சி ஐயர் 
இ. நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி, சண்பகராமன் பிள்ணள, வாஞ்சி ஐைர் 
ஈ. நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி, கிருஷ்ைசாமி ஐைர், சீனிவாச சாஸ்திரி 

91. பட்டிைல் 1 ஐ பட்டிைல் 2 உடன் சரிைாகப் பபாருத்திக் கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின் அடிப்பணடயில் 

சரிைான விணடணைத் ததர்வு பசய்க. 

பட்டிைல் 1   பட்டிைல் 2 

அ. காமன்வீல்  1. இராதஜந்திர பிரசாத் 

ஆ. அப்யுதைா  2. அன்னிபபசண்ட் 

இ. அல் ஹிலால்  3. மதன் தமாகன் மாளவிைா 
ஈ. ததஷ்   4. பமௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 

குறியீடுகள் 
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 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 2 3 

ஆ. 3 4 1 2 

இ. 2 1 3 4 

ஈ. 2 3 4 1 

92. சிவாஜி காலத்தில் ேணடபபற்ற கீழ்க்கண்ட நிகழ்வுகளுள் சரிைாகப் பபாருத்தப்பட்டுள்ளது எது? 

1. சூரத் தாக்குதல் - 1680 

2. ராங்கரில் சிவாஜியின் முடிசூட்டு விழா -1674 

3.புரந்தர் உடன்படிக்ணக  - 1675 

4. ததாரைா தகாட்ணட ணகப்பற்றப்படுதல் - 1640 

இவற்றுள் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

93. ஜஹாங்கீர் காலத்தில் ேணடபபற்ற கீழ்க்கண்ட நிகழ்வுகணள கால வரிணசப்படுத்துக. 

1. காங்ராணவ ணகப்பற்றுதல் 

2. தந்ணதணை எதிர்த்து குஸ்ருவின் புரட்சி 

3. ஜஹாங்கீர்-நூர்ஜஹான் திருமைம் 

4. ஜஹாங்கீரின் அணவக்கு தகப்டன் ஹாக்கின்சின் வருணக 

இவற்றுள் 

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

94. பட்டிைல் 1ஐ பட்டிைல் 2 உடன் சரிைாகப் பபாருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின் அடிப்பணடயில் 

சரிைான விணடணைத் ததர்வு பசய்க. 

பட்டிைல் 1    பட்டிைல் 2 

(தசாழ மன்னர்கள்)  (பட்டப்பபைர்கள்) 

அ. முதலாம் இராஜராஜன்  1. சுங்கம் தவிர்த்த தசாழன் 

ஆ. முதலாம் இராதஜந்திரன் 2. வல்லபவல்லபன் 

இ. முதலாம் வீர ராதஜந்திரன் 3. கடாரங்பகாண்டான் 

ஈ. முதலாம் குதலாத்துங்கன் 4. சிவபாததசகரன் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 4 3 

ஆ. 3 1 4 2 
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இ. 4 3 1 2 

ஈ. 4 3 2 1 

95. உமி மற்றும் கதிர்முணனகள் பதிக்கப்பட்ட களிமண் மற்றும் மட்பாண்டங்கள் சிந்து சமபவளியில் 

பின்வரும் எந்த பகுதியில் கண்டறிைப்பட்டது? 

அ. கர்பகாடாடா மற்றும் பாலாதகாட் 

ஆ. காலிபங்கன் மற்றும் சன்ஹூதாதரா 
இ. தலாத்தல் மற்றும் ரங்பூர் 
ஈ. ஹாரப்பா மற்றும் மமாகஞ்சதாடரா 

96. பட்டிைல் 1ஐ பட்டிைல் 2 உடன் சரிைாகப் பபாருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின் அடிப்பணடயில் 

சரிைான விணடணைத் ததர்வு பசய்க. 

பட்டிைல் 1   பட்டிைல் 2 

அ, தபஷ்வா  1. நிதி அணமச்சர் 
ஆ. அமத்திைா  2. பிரதம அணமச்சர் 
இ. சம்மந்த்   3. தணலணமச் பசைலர் 
ஈ. சச்சீவ்   4. பவளியுறவுத்துணறச் பசைலர் 
குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 2 1 

ஆ. 2 3 1 4 

இ. 2 1 4 3 

ஈ.  2 4 3 1 

97. பின்வருவனவற்றுள் உண்ை இணைப்புகளில் தவறான இணைணை அகற்றவும். 

அலாவுதீன் கில்ஜிைால் ணகப்பற்றப்பட்ட  இந்த ராஜ்ஜிைங்கணள  

ராஜ்ஜிைங்கள்     ஆண்ட அரசர்கள் 

அ. ரான்தம் தபார்     - ஹமீர் ததவா 
ஆ. தமவார்     - ரானா ரத்தன் சிங் 

இ. மால்வா     - ராம்சந்திரா டதவா 
ஈ. குஜராத்      - ராய் கர்ை ததவா 

98. கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்கணளக் கவனி: 

கூற்று(A):  ‘தீன் இலாஹி’ எனும் அக்பரின் மதம் உலக மதம் அதன் தோக்கம் ‘ஸூல்ஹிகுல்’ எனும் 

உலக அணமதிணை நிணல ோட்டுவது 
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காரைம் (R): அக்பர் ஹிந்துக்களின் தமல் விதித்த ைாத்திணர வரிணையும், ஜிஸிைாணவயும் 

நீக்கினார். 
கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரிைான விணடணைத் ததர்ந்பதடு 

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

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரிைான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

99. தபரரசர் அதசாகரால் கூட்டப்பட்ட மூன்றாவது புத்த மாோடு கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள விபரங்களில் 

எதில் சம்மந்தப்படாதது? 

அ. புத்தமத பிரசாரகர்கள் புத்த மதத்னத பரப்ப மவளிநாடுகலுக்கும் அனுப்பப்பட்டார்கள். 

ஆ. ஸ்தாவிரவாதிகள் என்ற புத்த மதப் பிரிவு ஒத்துக்பகாள்ளப்பட்டது. 

இ. சுத்த பீடகம், வினை பீடகம் என்ற புத்தமத மணறகதளாடு மூன்றாவது மணறைாகிை அபிதாம பீடகம் 

தசர்க்கப்பட்டது 

ஈ. இம்மகாோட்டிற்கு தணலணம தாங்கிைவர் சத்கர்னி 

100. பட்டிைல் 1ஐ பட்டிைல் 2 உடன் சரிைாகப் பபாருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின் 

அடிப்பணடயில் சரிைான விணடணைத் ததர்வு பசய்க. 

பட்டிைல் 1   பட்டிைல் 2 

அ. கார்டன் ணசல்ட் 1. ஹிஸ்டிரி ஆஃப் ஆன்சிைண்ட் சான்ஸ்கிரிட்     

    லிட்தடாரச்சர் 
ஆ. மாக்ஸ் முல்லர் 2. தகஸ்ட் இன் இந்திைா 
இ. வில் டூரண்ட்  3. தி ஆரிைன்ஸ் 

ஈ. தஜ.எச்.ஹட்டன்  4. அவர் ஓரிைண்டல் பஹரிதடஜ் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 4 3 1 

ஆ. 1 2 4 3 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 4 3 2 1 
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