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 History Model Test Questions 21 in Tamil With Answers 

1. ம ௌரிய நிர்வாகத்தில் ‘கண்டக ச ாதனா’ என்பது எததக் குறிப்பிடுகிறது? 

அ. குற்றவியல் நீதி ன்றம்  ஆ. காவல்துதற 

இ. வருவாய்த்துறை   ஈ. நகர நிர்வாகக்குழு 

2. சிறு கற்காலத்தில் ச ற்கு கடற்கதர, ம ன்தன  ற்றும் இலங்தக ஆகிய கடற்பகுதிகளில் காணப்பட்ட 

வளர்ச்சிகள் சுட்டிக் காட்டுவது 

அ. வணிகத் மதாழில்   ஆ. சவளாண்த த் மதாழில் 

இ. நாசடாடி ம யல்பாடுகள்  ஈ. மீன்பிடிக்கும் த ாழில் 

3. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன்  ரியாக மபாருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின் அடிப்பதடயில் 

 ரியான விதடதயத் சதர்வு ம ய்க. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. சுவாமி தயானந்த  ரஸ்வதி 1. பாம்சப அச ாஸிசேன் 

ஆ. தாதாபாய் மநௌசராஜி  2. யா கம் அல்ல சபாராட்டம் 

இ. எஸ்.என்.பானர்ஜி   3. சவதங்களுக்குத் திரும்புக 

ஈ. பாலகங்காதர திலகர்  4. இந்திய அச ாஸிசயேன் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ,  3 1 4 2 

ஆ.  4 3 1 1 

இ.  2 4 1 3 

ஈ. 4 2 3 1 

4. மபாருத்துக. 

அ. Dr.அம்சபத்கர்  1. பகிஷ்கிரிட் ஹிட்காரினி  தப 

ஆ. ச ாதிராவ் பூசல  2. சுய ரியாதத இயக்கம் 

இ. நாராயண குரு  3. நாராயண பரிபாலன சயாகம் 

ஈ. ஈ.சவ.ரா. மபரியார்  4.  த்ய ச ாதக்   ா ம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 4 1 3 

ஆ. 4 1 2 3 

இ. 1 2 4 3 

ஈ. 1 4 3 2 
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5. கால வரித ப்படுத்துக: 

1. 23-ம் பதடப்பிரிவின் இராணுவ அதிகாரியான கர்னல் மி சகரஸ் அணிவகுப்பு த தானத்தில் 

சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டார். 

2. 1806, ஜூதல 10-ம் நாள் முதல்  ற்றும் 23-ம் பதடப்பிரிதவச் ச ர்ந்த இந்திய சிப்பாய்கள் 

கலகத்தத சதாற்றுவித்தனர். 

3. அடுத்ததாக மகால்லப்பட்ட இராணுவ அதிகாரி ச  ர் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஆவார். 

4. கர்னல் பான்சகார்ட் என்னும் இராணுவ அதிகாரி இக்காலத்துக்கு முதல் பலியானார். 

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

6. கி.பி. 1893ல் இவர் கணபதி  ற்றும் சிவாஜி பண்டிதககள் மகாண்டாடுவதன் மூலம் சதசிய உணர்தவ 

தூண்டினார். 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சதசிய உணர்தவ தூண்டியவர் யார்? 

அ. சகாபாலகிருஷ்ண சகாகசல  ஆ. பாலகங்கா ர திலகர் 

இ. லாலால பதிராவ்   ஈ. தாதாபாய் நவசராஜி 

7. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது  ரியாக மபாருந்தியுள்ளது? 

அ. சபார்ச்சுகல்  ன்னர் - ஐந்தாம்  ார்ஜ் 

ஆ. சபார்ச்சுக்கீசிய  ாலுமி - மகாலம்பஸ் 

இ. சபார்ச்சுகீசிய ஆளுநர் - இராபர்ட் கிதளவ் 

ஈ. பபார்ச்சுகீசிய வாணிப  றலறையிடம் – பகாவா 

8. இன்தறய கர்நாடக இத  சதான்றிய இடம் 

அ. ச ரர் காலம்    ஆ. ப ாழர் காலம் 

இ. பாண்டியர் காலம்   ஈ. களப்பிரர் காலம் 

9. கூற்று(A): ஹரப்பா  க்கள் பருத்திதய ம  பசடாமியாவுக்கு ஏற்று தி ம ய்தனர். 

காரணம் (R): ஹரப்பா  க்கள் முதன்முதலில் பருத்தி பயிரிட்டனர். 

அ. (A)  ற்றும் (R)  ரியானதவ  ஆ. (A)  ரி  ற்றும் (R) தவறு 

இ. (A)  வறு (R)  ரி   ஈ. (A)  ற்றும் (R) தவறானதவ 

10. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது  ரியாக மபாருந்தவில்தல? 

1.  ாரதா  ட்டம்  - மபண் குழந்தத குதறந்தபட்  திரு ண வயது 

2. விததவ  று ணம்  - ஈஸ்வர  ந்திர வித்யா ாகர் 

3.காந்தி   - ஹரி ன் ம ய்தி ஏடு 

4. அம்சபத்கார்  - ஆத்மிய  தப 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 
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11. மபாருத்துக: 

அ. சுசரந்திரநாத் பானர்ஜி  1. இந்தியாவின் முதுமபரும்  னிதர் 

ஆ. ஜி. சுப்பிர ணிய அய்யர் 2. இந்தியாவின் பர்க் 

இ. தாதாபாய் மநௌசராஜி  3. காந்தியின் அரசியல் குரு 

ஈ. சகாபால கிருஷ்ண சகாகசல 4. ம ன்தன  கா ன  தப 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 2 1 4 3 

இ. 2 4 1 3 

ஈ. 4 3 1 2 

12. பூரண சுதந்திர கிதடக்கும் வதர ம ய் அல்லது ம த்து டி என்றும் பூரண சுதந்திரம் கிதடக்க சவண்டும் 

இல்லாவிட்டால் ம த்து டிய சவண்டும். இதத தவிர எதிலும் நான் நிதறவதடய  ாட்சடன் என்று 

கூறியவர் 
அ. சுபாஷ்  ந்திரசபாஸ்   ஆ. காந்திஜி 

இ.  வஹர்லால் சநரு   ஈ.  ர்தார் வல்லபாய் பசடல் 

13. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த வாக்கியம்  ரியாக மபாருந்தவில்தல? 

அ. 1857இந்திய தபருங்கலகம் இந்து ைற்றும் முஸ்லீம் பிரிவிறைக்கு இட்டு த ன்ைது. 

ஆ. இந்திய ஆட்சி கிழக்கிந்திய வணிகக் குழுவிடமிருந்து பிரிட்டிோரின் சநரடி ஆட்சி நதடமுதறக்கு 

வந்தது. 

இ. கானிங் பிரபு முதல் ததலத  ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார். 

ஈ.  சபரரசின் அறிக்தக இந்திய  க்களின் ‘ச க்னா கார்ட்டா’ என்று அதழக்கப்படுகிறது. 

14. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதள கவனி: 

கூற்று(A): அச ாகர் கி.மு. 260-ல் கலிங்கப்சபார் முடிந்தவுடன் புத்த  தத்துக்கு  ாறினார். 

காரணம்(R): பாப்ரா கல்மவட்டு ம ய்தி மூலம் கலிங்கப் சபார் முடிந்து 2 ½ வருட காலம் கழித்சத 

அச ாகர் புத்த  தத்துக்கு  ாறினார். 

அ. (A)  ற்றும் (R) தவறானதவ  ஆ. (A)   வறு ைற்றும் (R)  ரி 

இ. (A)  ரி  ற்றும் (R) தவறு  ஈ. (A)  ற்றும் (R)  ரியானதவ 

15. கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்ச்சிகதள கால வாரியாக முதறப்படுத்துக. 

1. ஆட்சடா ன் துருக்கியர், காண்ஸ்டாண்டிசநாபின் நகதர தகப்பற்றியது. 

2. பார்த்தசலாமிய டயஸ், முதன்முதலாக ஆப்பிரிக்காவின் மதன்சகாடி முதன ம ன்று திரும்புதல். 

3. ததலக்சகாட்தடப் சபாரில் வி யநகரப் சபரரசு வீழ்ச்சியுற்றது. 
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4. வாஸ்சகாடகா ா, முதன்முதலாக இந்தியாவின் கள்ளிக்சகாட்தடதய வந்ததடந்தது. 

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

16. பின்வருவனவற்றுள் எது  ரியாக மபாருந்துகிறது? 

அ. அபுல்பா ல்   1. ோ கான் நா ா 

ஆ. இனியட்கான்   2.  காபாரதம் ம ாழி மபயர்த்தல் 

இ.அப்துல் ேமிட் லசகாரி  3. பாதுோ நாஆ 

ஈ. அபுல் பாசி   4.. அக்பர் நா ா 

அ. அ  ஆ. ஆ   இ. இ   ஈ. ஈ 

17. வரித ப்படுத்தி மபாருத்த ானதத சதர்ந்மதடுத்து எழுதுக. 

சவதகாலத்துக்கு பிறகு  ாதி முதற கீழ்க்கண்ட முதறயில் வரித ப்படுத்தப்படுகிறது. 

1. தவசியர்கள்   2. பிரா ணர்கள் 

3.  த்திரியர்கள்   4. சூத்திரர்கள் 

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

18. கீழ்க்கண்ட அர ர்கதள காலத்தின் படி வரித ப்படுத்துக. 

1. சிவஸ்கந்தவர் ன்   2. முதலாம் நரசிம் வர் ன் 

3. வி யாலய ச ாழன்   4. முதலாம் பராந்தகன் 

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

19. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது  ரி? 

1. கானிங் பிரபுவின் மபாதுப்பணி பாடச்  ட்டப்படி வங்கப் பதட வீரர்கள் இந்தியாவில்  ட்டும் சபாரில் 

ஈடுபட சவண்டும். 

2. கானிங் பிரபுவின் மபாதுப்பணி பதடச்  ட்டப்படி வங்கப்பதட வீரர்கள் இந்தியாவிலும் சததவ 

ஏற்படின் கடல் கடந்தும் சபாரில் ஈடுபட சவண்டும். 

அ. 1  ட்டும்  ரி    ஆ. 2 ைட்டும்  ரி 

இ. 1,2  ம்  ரி    ஈ. 1 ம் இல்தல, 2 ம் இல்தல 

20. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதளக் கவனி: 

1. முதல் உலகப்சபாரில் துருக்கியின் சதால்விசய கிலாபத் இயக்க முக்கிய காரண ாகும். 

2. பிரிட்டன் துருக்கிதய நடத்திய விதம் இந்திய முஸ்லீம்கதள புண்படுத்துவதாக இருந்தது. 

இவற்றில் எது/.அதவ  ரி? 

அ. 1  ட்டும்  ரி    ஆ. 2  ட்டும்  ரி 

இ. 1,2  ம்  ரி    ஈ. 1 ம் இல்தல, 2 ம் இல்தல 

21. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதளக் கவனி: 
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கூற்று(A): 1806-ல் சவலூரிலிருந்த இந்திய சிப்பாய்கள் கலகத்தில் ஈடுபட்டனர். 

காரணம்(R): இந்தியாதவ வணிகக் குழுவின் ஆட்சிப் பிடியிலிருந்து விடுததல மபற தவப்பசத 

அவர்களின் சநாக்க ாகும். 

இவற்றுள்  ரியானவற்தற சதர்ந்மதடுத்து எழுது. 

அ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, ச லும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்கம். 

ஆ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, ச லும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்க ல்ல 

இ. (A)  ரி, ஆைால் (R)  வறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R)  ரி 

22. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது  ரியாகப் மபாருந்துகிறது? 

அ. ஆத்மிய  தப - சுவாமி தயானந்த  ரஸ்வதி 

ஆ. வங்காள முதல் வார இதழ் –  த்யார்த்த பிரகாஷ் 

இ. இளம் வங்காள இயக்கம் - வித்யா ாகர் 

ஈ. பிரார்த் றை  ைாஜம் - ஆத்ைாராம் பாண்டுரங் 

23. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் மபாருத்தி, கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகதளக் மகாண்டு  ரியான 

விதடதயத் சதர்ந்மதடு: 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. தங்க கழுத்துப்பட்தட   1. நான்காம் நிதலத் மதாழில் நடவடிக்தககளில் 

பணியாளர்கள்    ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் 

ஆ. மவள்தளக் கழுத்துப்    2. இரண்டாம் நிதலத் மதாழில் நடவடிக்தகயில் 

பட்தட பணியாளர்கள்   ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் 

இ. சிவப்புக் கழுத்துப்    3. ஐந்தாம் நிதலத் மதாழில் நடவடிக்தகயில் 

பட்தட பணியாளர்கள்   ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் 

ஈ. நீலக் கழுத்துப்     4. அடிப்பதடத் மதாழில் நடவடிக்தகயில் 

பட்தட பணியாளர்கள்   ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 1 3 

ஆ. 1 3 2 4 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 3 1 2 4 

24. இந்தியாவில் முதன்முதலாக சவளாண்த  ஆராய்ச்சி த யத்ததத் மதாடங்கியவர் 
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அ. லிட்டன் பிரபு    ஆ. கர் ன் பிரபு 

இ. கானிங் பிரபு    ஈ. ரிப்பன் பிரபு 

25. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதளக் கவனி: 

கூற்று(A): இந்திய சதசிய இயக்கத்தில் கர் ன் பிரபுவின் 1906ம் ஆண்டின் வங்கப் பிரிவிதன 

தீவிரவாதத்துக்கு உடனடி காரண ாக அத ந்தது. 

காரணம்(R): வங்காளத்திலிருந்த இந்துக்கதளயும் முஸ்லீம்கதளயும் பிளவுபடுத்தி 

வங்காளத்தின் சதசிய ஒற்றுத தய சீர்குதலப்பசத , கர் னின் உண்த யான சநாக்க ாகும். 

அ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, பைலும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியாை விளக்கைல்ல 

ஆ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, ச லும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்கம் 

இ. (A)  ரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R)  ரி 

26. கால வரித ப்படி எழுதுக. 

1.  ா  சவதம்   2. ரிக் சவதம் 

3. யஜூர் சவதம்   4. அதர்வண சவதம் 

இவற்றுள் 

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

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

27. கீழ்க்கண்டதவகதள காலமுதறப்படி வரித ப்படுத்தி எழுதுக. 

1. புதிய கற்காலம்   2. இதடக் கற்காலம் 

3. ம ப்புக் காலம்   4. பதழய கற்காலம் 

இவற்றுள்: 

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

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

28. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் மபாருத்தி, கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகதளக் மகாண்டு  ரியான 

விதடதயத் சதர்ந்மதடு. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. நீதிக்கட்சி  1. மபரியார் ஈ.சவ.ரா  ாமி 

ஆ. சதவதாசி முதற 2. டாக்டர் எஸ். தரு ாம்பாள் 

இ. தவக்கம் வீரர்  3. டாக்டர் முத்துலட்சுமி மரட்டி 

ஈ. வீரத்தமிழன்தன 4. தியாகராய ம ட்டியார் 

குறியீடுகள் 
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  அ ஆ இ ஈ 

அ.   4 3 1 2 

ஆ.  1 2 3 4 

இ.  2 3 4 1 

ஈ.  4 2 1 3 

29. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது  ரியாகப் மபாருந்தவில்தல? 

அ. சுயராஜ்யக் கட்சி - சி.ஆர்.தாஸ் 

ஆ. பார்வர்டு பிளாக் - சுபாஷ்  ந்திரசபாஸ் 

இ. முஸ்லீம் லீக் கட்சி  – நவாப்  லிமுல்லாகான் 

ஈ. நீதிக்கட்சி  - தபரியார் ஈ.பவ.ரா.  

30. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது  ரியாகப் மபாருந்துகிறது? 

அ. மடல்லி தர்பார்   - எஸ்.என்.பானர்ஜி 

ஆ. அபிநவ பாரத்  ங்கம்  -  வார்க்கர்  பகா ரர்கள் 

இ. இந்திய  ங்கம்   - தாதாபாய் மநௌசராஜி 

ஈ.இந்திய பணியாளர்  ங்கம் - டபுள்யூ.சி. பானர்ஜி 

31. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது  ரியாக மபாருந்தவில்தல? 

அ. புதிய இராணுவ விதிமுதறகள்  -சவலூர் கலகம் 

ஆ.  ர்  ான் கிரடாக்    - பதடத் தளபதி 

இ. வில்லியம் மபண்டிங் பிரபு   - ம ன்தன ஆளுநர் 
ஈ. 4ம் பறட ப்பிரிவு கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டது  – கபலாைல் பபார்ப்ஸ் 

32. எந்த  ன்னனால் காஞ்சிக் கலா நாதர் சகாயில் கட்டப்பட்டது? 

அ. இராஜசிம்ைன்    ஆ. இரண்டாம்  சகந்திரன் 

இ. முதலாம் நரசிம் ன்   ஈ. மூன்றாம் நந்திவர் ன் 

33. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் மபாருத்தி, கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகதளக் மகாண்டு  ரியான 

விதடதயத் சதர்ந்மதடு. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. சிம்  விஷ்ணு    1. சவள்விக்குடிச் ம ப்சபடு 

ஆ. மநடுஞ்ச்த யன் பராந்தகன்  2. உதசயந்திரப் பட்டயம் 

இ. இரண்டாம் நந்திவர் ன்  3. உதய சுந்தர  ங்கலப் பட்டயம் 

ஈ. நரசிம் வர் ன்    4. கா க்குடி பட்டயம் 

குறியீடுகள் 
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 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 2 1 4 

ஆ. 2 1 4 3 

ஈ. 1 3 2 4 

ஈ. 4 2 3 1 

34. ‘அஷ்டதிக்க ங்கள்’ யாருதடய அதவதய அலங்கரித்தனர்? 

அ. சிவாஜி     ஆ. கிருஷ்ணப வராயர் 

இ. அக்பர்     ஈ. ஹர்ேர் 

35. 1917  ம்பரான்  த்தியாகிரகத்திற்கு காந்தியுடன் ம ல்லாதவர் யார்? 

அ.  ர் ார் பபடல்    ஆ. ராச ந்திர பிர ாத் 

இ. ச .பி. கிருபாளணி   ஈ.  காசதவ் சத ாய் 

36. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது தவறாக மபாருத்தப்பட்டுள்ளது? 

அ. நியாய  ர்ஷைா  - தகௌ ம் ரிஷி 

ஆ.  ாங்கிய தர்ேனா  - கபிலா 

இ. சயாக தர்ேனா   - பதஞ் லி 

ஈ. உத்தர் மி ான்  தர்ேனா - ம ய்மினி 

37. இந்தியாவில் தன்னட்சிக் குழு மதாடங்கப்பட்ட நாள் 

அ. ம ப்டம்பர் 25, 1915   ஆ. த ப்டம்பர் 15, 1916 

இ. அக்சடாபர் 27, 1916   ஈ. டி ம்பர் 30, 1916 

38. 1938 ஆம் ஆண்டு சநருவின் ததலத யில் அத ந்த சதசிய திட்டக்குழுவின் காங்கிரஸ் ததலவராக 

இருந்தவர் யார்? 

அ, சுபாஷ்  ந்திரபபாஸ்   ஆ. பி.சி.  ச ாஷி 

இ. ஆச் ார்யா நசரந்திர சதவ்  ஈ. ம ய்பிரகாஷ் நாராயண் 

39. ‘சத பக்தன்’ எனும் தமிழ் பத்திரிக்தகதயத் மதாடங்கியவர் யார்? 

அ. U.V. சுவாமிநாதன்   ஆ. திரு.வி. கல்யாண சுந் ரைார் 

இ. இரா லிங்க அடிகளார்   ஈ. பாரதியார் 

40. ம க்காசல பிரபு எதனுடன் மதாடர்புதடயவர்? 

அ. இராணுவச் சீர்திருத்தம்  ஆ.  தி ஒழிப்பு 

இ.  ட்டத்த ாகுப்பு   ஈ. நிரந்தர நிலவரித் திட்டம் 

41. 1920 ஆம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் நதடமபற்ற இந்திய சதசிய காங்கிரஸ்  ாநாட்டிற்கு ததலத  

வகித்தவர் யார்? 
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அ,  காத் ா காந்தி   ஆ. ச ாதிலால் சநரு 

இ. சுசரந்திரநாத் பானர்ஜி   ஈ. லாலாலஜபதி ராய் 

42. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியாக மபாருந்தியுள்ளது எது? 

அ.  ம்பரான் - பஞ் ாப் 

ஆ. சகதா  - உத்திரப்பிரசத ம் 

இ. பர்ப ாலி - குஜராத் 

ஈ. தண்டி  - பீகார் 

43. 1949ஆம் ஆண்டு ம னிவாவில் நடந்த யுமனஸ்சகா  ாநாட்டில் இந்திய பிரதிநிதியாக கலந்துக் 

மகாண்டவர் யார்? 

அ. வி யலட்சுமி பண்டிட்   ஆ. அம்மு சுவாமிநா ன் 

இ.  சராஜினி நாயுடு   ஈ. அன்னி மப ண்ட் 

44. கீழ்க்கண்டவர்களுள் ‘தமிழ்நாட்டின் தாதாபாய்’ என்றதழக்கப்பட்டவர் யார்? 

அ. பாரதியார்    ஆ. வ.உ. சிதம்பரம் 

இ. சி. விஜயராகவாச் ாரியார்  ஈ. திருப்பூர் கு ரன் 

45. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் மபாருத்தி, கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகதளக் மகாண்டு  ரியான 

விதடதயத் சதர்ந்மதடு: 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ.  ங்க  வம் ம்  1. திரு தல 

ஆ.  ாளுவ வம் ம் 2. வீரநரசிம் ன் 

இ. துளுவ வம் ம்  3. ஹரிஹரன் 

ஈ. ஆரவீடு வம் ம்  4. நரசிம் ன் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 4 1 

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 3 2 1 4 

ஈ. 2 4 1 3 

46. கீழ்க்கண்டவற்றுள் அசரபியன் சிந்து பதடமயடுப்புக்கு ஆதார ாக விளங்குவது எது? 

அ.  வாமியுல் ஹிகாயத்   ஆ.  ாச் ா நாைா 

இ. தாஜ்-உல்- ஜீர்    ஈ. தாரிக்-இ-மதௌதி 

47. முதல் தராயின் சபார் நதடமபற்ற ஆண்டு 
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அ. 1175  ஆ. 1179  இ. 1191  ஈ. 1192 

48.  னதா கட்சிதய நிறுவியவர் யார்? 

அ. கன்ஷிராம்    ஆ. அம்சபத்கார் 

இ. தஜயபிரகாஷ் நாராயணன்  ஈ. சகாகசல 

49. திசயா ாபிக்கல் ம ாத ட்டிதய சதாற்றுவித்தவர் யார்? 

அ. டாக்டர் ருக் ணி சதவி  ஆ. டாக்டர் முத்துலட்சுமி 

இ. டாக்டர் அன்னிதப ண்ட்  ஈ. டாக்டர் ருக் ணி அருண்சடல் 

50. கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறான கூற்று எது? 

அ. கானிங் பிரபு ஆட்சிக் காலத்தில் மபரும்புரட்சி ஏற்பட்டது 

ஆ. ரிப்பன் பிரபு ஆட்சிக் காலத்தில்  க்கள் மதாதக கணக்மகடுப்பு துவக்கப்பட்டது 

இ. லிட்டன் பிரபு ஆட்சிக் காலத்தில் மபரும் பஞ் ம் ஏற்பட்டது 

ஈ. கர் ன் பிரபு ஆட்சிக் காலத்தில் மு ல் உலகப் பபார் ஏற்பட்டது 

51. பின்வருவனவற்றுள் எது  ரியாக மபாருந்துகிறது? 

அ. அ ரசிம் ன்  1. சீன தூதுவர் 

ஆ. வராக பட்டர்  2. ஆயூர் சவதம் 

இ. தன்வந்திரி  3. அகராதி 

ஈ. பாகியான்  4. பூமி, சூரியன் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 3 1 

ஆ. 3 2 1 4 

இ. 1 3 2 4 

ஈ. 3 4 2 1 

52. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது  ரியாக மபாருந்துகிறது? 

1. பஞ் ாபின் சிங்கம் - சலாக ான்யர் 

2. சுசதசி இயக்கம்  - A.O. ஹீயூம் 

3.பாரத ாதா  ங்கம் - நீலகண்ட பிர ச் ாரி 

4. தன்னாட்சி இயக்கம் - W.C. பானர்ஜி 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

53. 1857 கலம் மதாடர்பான நிகழ்வுகளில் கீழ்க்கண்டவற்றில் எது  ரியாகப் மபாருந்துகிறது? 

1. 1857 கலகத்தின் சபாது இந்தியாவின் சபரர ராக அறிவிக்கப்பட்டார் – இரண்டாம் பகதூர் ோ 

2. கான்பூதர மீண்டும் தகப்பற்றினார் – பிரிட்டிஷ் தளபதி  ான் ன் 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 11 of 23 

3. கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டதற்காக தூக்கிலிடப்பட்டார் – இராணி லட்சுமி பாய் 

4. அசயாத்தி சபகம்களின் பதடத் ததலவர்களில் ஒருவர் – தாந்தியா சதாசப 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

54. கீழ்க்மகாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் எது மிகச்  ரியாக மபாருந்துகிறது? 

1.  ாரநாத்  - புத்தர் பிறந்த இடம் 

2. லும்பினி - புத்தர் ஞானம் மபற்ற இடம் 

3. புத்தகயா - முதல் சபாததன  

4. குஷிநகர் - புத்தர் இறந்த இடம் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

55. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதளக் கவனிக்கவும். 

கூற்று (A):  மலமூரியா என்ற வார்த்தததய முதலில் உபசயாகித்தவர் ஸ்சலட்டர். 

காரணம் (R): வரலாற்றுக்கு முந்ததய கால தமிழர்கள் ஒன்றிதணக்கப்பட்ட கண்டத்தில் 

(மலமூரியா) வாழ்ந்தனர். 

 ரியான விதடதயத் சதர்ந்மதடுக்கவும். 

அ. கூற்று  ற்றும் காரணம்  ரி. கூற்றுக்கான காரணமும்  ரி 

ஆ. கூற்று ைற்றும் காரணம்  ரி, கூற்றுக்காை காரணம்  வறு 

இ. கூற்று  ரி – காரணம் தவறு 

ஈ. கூற்று தவறு- காரணம்  ரி 

56. கீழ்மகாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் எது  ரியாக மபாருந்துகிறது? 

காவிய காலத்தில் கிரா  நிர்வாக அதிகாரிகள் கீழ்க்கண்டவாறு அதழக்கப்பட்டார்கள் 

அ. த கிராமி 1. 100 கிரா ங்கள் 

ஆ. லிம் திபா 2. 10 கிரா ங்கள் 

இ.  தகிராமி 3. 20 கிரா ங்கள் 

ஈ. அதிபதி  4. 1000 கிரா ங்கள் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 1 2 

ஆ. 2 3 1 4 

இ. 1 3 2 4 

ஈ. 4 1 2 3 

57. மபாருத்துக. 
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அ. வங்காள நில குத்ததகச்  ட்டம் 1. மவல்மலசுலி பிரபு 

ஆ. மபாதுப் பணிப்பதடத் திட்டம்  2. டல்மஹௌசி பிரபு 

இ. துதணப்பதடத் திட்டம்  3. மபண்டிங் பிரபு 

ஈ. நாடு இழக்கும் மகாள்தக  4. கானிங் பிரபு 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 1 2 

ஆ. 4 1 2 3 

இ. 1 2 3 4 

ஈ. 2 3 4 1 

58. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் மபாருத்தி கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகதளக் மகாண்டு  ரியான 

விதடதயத் சதந்மதடு. 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. ஜூனாகான்  1. மேர்ோ 

ஆ. காஸி ாலிக்  2.  காங்கீர் 

இ. பரீத்கான்  3. முக து பின் துக்ளக் 

ஈ.  லீம்   4. கியாசுதீன் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 3 4 

ஆ. 3 1 2 4 

இ. 3 2 4 1 

ஈ. 3 4 1 2 

59. ஆரியர்களிடம் உடன்கட்தட ஏறும் பழக்கம் இருந்தது என்பதத எதன் மூலம் நாம் அறிகிசறாம்? 

1. ரிக் சவதம்   2. யஜூர் சவதம் 

3.  ா  சவதம்   4. அதர்வண சவதம் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

60. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதளக் கவனி: 

கூற்று(A): சிந்து   மவளி நாகரீக சுடு ட்பாண்டங்களில் ஆண் உருவத்தத விட மபண் உருவங்கள் 

அதிக ாக அத ந்துள்ளன. 

காரணம் (R): ஹரப்பா காலத்தில் மபண்கள் ச ம்பட்ட நிதலயில் இருந்தனர். 
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அ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, ச லும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்கம் 

ஆ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, ச லும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்க ல்ல 

இ. (A)  ரி, ஆைால் (R)  வறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R)  ரி 

61. கீழ்க்மகாடுக்கப்படு உள்ளதவகதள படித்து,  ரியான விதடதய சதர்வு ம ய்க. 

1. புதிய கற்காலத்திற்கு பிறகு ம ம்பு காலம் துவங்கியது ம ம்பும், பித்ததளயும் , 

உபசயாகப்படுத்தப்பட்டது. 

2. புதிய மதாழில் நுட்ப ான “உருக்கும் முதற” ஒரு முக்கிய வளர்ச்சியாக அத ந்தது. 

அ. 1 ைற்றும் 2  ரியாை கூற்று 

ஆ. 1 ரியான கூற்று  ற்றும் 2 தவறான கூற்று 

இ. 1  ற்றும் 2 தவறான கூற்றுகள் 

ஈ. 1 தவறான கூற்று  ற்றும் 2  ரியான கூற்று 

62. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல்2 உடன் மபாருத்தி கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகதளக் மகாண்டு  ரியான 

விதடதயத் சதர்ந்மதடு. 

அ.  க்கள் மதாண்சட  சக ன் மதாண்டு 1. ஸ்ரீநாராயண குரு 

ஆ. சுத்தி இயக்கம்     2. இரா லிங்க வள்ளலார் 

இ. ஜீவ காருண்யம்    3. விசவகானந்தர் 

ஈ. தர்  பரிபாலன சயாகம்    4. சுவாமி தயானந்த  ரஸ்வதி 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 1 4 

ஆ. 2 4 1 3 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 3 2 1 4 

63. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது  ரியாக மபாருந்துகிறது? 

1. ஆத்மிய  தப-ஆல்காட் 

2. இனம் வங்காள இயக்கம் – இரா ாராம் ச ாகன் ராய் 

3. நிரங்காரி இயக்கம் – மஹன்றி விவியன் மடசரா ா 

4. காதர் கட்சி - லாலா ஹர்தயான் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

64. பின்வருவனவற்றுள்  ரியானது எது/அதவ? 
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1. சித்தார்தர் என்பது புத்தரின் உண்த  மபயர் 

2. புத்தரின்  தனவியின் மபயர்  கா ாயா 

3. புத்தர் மகௌத  சகாத்ரம் பிரிதவ  ார்ந்தவர் 

4. புத்தரின் தாயாரின் மபயர் யச ாதா 

அ. 1, 2, 4  ஆ. 3, 4 இ. 1, 3  ஈ. 2, 4 

65. கீழ்க்காணும் வாக்கியங்கதளக் கவனி: 

கூற்று(A): வழிபாட்டின் மூன்று வடிவங்களான  ங்கரோனா, பிரதியு னா  ற்றும் அனிருத்தா 

ஆகியதவ குப்தர்கள் காலத்திலிருந்து வளர்ச்சியதடந்தது. 

காரணம் (R): குப்தர்கள் காலத்தில் விஷ்ணுவின் அவதாரங்கள் பிரபல தடந்து தவணவம் 

ஆதிக்கம் ம லுத்தியது. 

அ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, ச லும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்கம் 

ஆ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, ச லும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்க ல்ல 

இ. (A)  ரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A)  வறு, ஆைால் (R)  ரி 

66. இதடக்காலத் தமிழகத்தில் த து பாதங்களில் சூலக்குறிச் சூடுசபாட்டுக் மகாள்ளும் வழக்கமுதடய 

குழுவினர் 

அ. குறிம ால்சவார்   ஆ. ப வரடியார் 

இ, பூ ாரிகள்    ஈ. சகாயிற்காப்சபான் 

67. பின்வருவனவற்தறப் மபாருத்தி கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மதாகுப்பிதனப் பயன்படுத்தி உங்கள் 

விதடதயத் மதரிவு ம ய்க. 

அ. தவ ாலி  1. அ ாத த்ரு 

ஆ. இரா கிரஹம் 2. கனிஷ்கர் 

இ. பாடலிபுத்திரம் 3. காலஅச ாகர் 

ஈ. காஷ்மீர்  4. அச ாகர் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 3 2  

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 2 4 1 3 
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68. பின்வருவனவற்தறப் மபாருத்தி, கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விதடதயத் 

மதரிவு ம ய்க. 

அ.  ங்கரலிங்கம்   1. 26  னவரி 1965 

ஆ. பக்தவச் லம்   2. 27 ஜூதல 1956 

இ. லால் பகதூர்  ாஸ்திரி  3. 15  னவரி 1968 

ஈ. தமிழ்நாடு   4. 2 அக்ச ாபர் 1963 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 2 4 1 3 

ஈ. 4 3 2 1 

69. கீசழ குறிப்பிட்டுள்ள பத்திரிக்தகயின் மபயர்கதளயும், ஆசிரியர்கதளயும் மபாருத்தி, கீசழ 

மகாடுக்கப்படுள்ள மதாகுப்பிலிருந்து  ரியான விதடதயத் மதரிவு ம ய்க: 

அ. சலாக ான்ய திலகர்  1. வந்சத  ாதரம் 

ஆ. ஸ்ரீ அரவிந்த சகாஷ்  2. கா ன்வீல் 

இ. ஜி.சுப்ர ண்ய அய்யர்  3.  ராத்தா 

ஈ. டாக்டர் அன்னிமப ண்ட் 4. தி ஹிந்து 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 4 2 

ஆ. 1 4 2 3 

இ. 4 2 1 3 

ஈ. 2 3 4 1 

70. வரித  1 உடன் வரித  2 டிதனப் மபாருத்தி வரித களுக்கு கீழ்க்மகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

மதாகுப்பிலிருந்து  ரியான விதடயிதன மதரிவு ம ய்க: 

வரித  1    வரித  2 

அ. சநரு அறிக்தக  1.  ாநில தன்னாட்சி 

ஆ.  ாண்ட்-சபார்டு  ட்டம் 2. முழு சுதந்திரம் 

இ, இந்திய அரசு  ட்டம் 1935 3.  ாநிலங்களில் இரட்தட ஆட்சி 
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ஈ. லாகூர் காங்கிரஸ்  4. தன்னாட்சியுரித  குடிசயற்ற நிதல நாடு     

  அந்தஸ்து 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 3 2 1 4 

ஈ. 3 4 2 1 

71. பின்வருவனவற்றுள்  ரியாக மபாருத்தப்பட்டுள்ளது எதவ? 

1. வி.டி. ாவக்கர்   - அபிநவ் பாரத் ங்கம் 

2. ச டம் கா ா   - வந்சத  ாதரம் 

3. ஷியாம்ஜி கிருஷ்ண வர் ா -  இந்து சுயராஜ்யம்  

4. ஹர்தயாள்   - இந்திய சுயாட்சி  ங்கம் 

அ. 1  ற்றும் 3    ஆ. 1  ற்றும் 4  

இ. 1 ைற்றும் 4    ஈ. 1  ற்றும் 2 

72. கீசழ குறிப்பிட்டவர்களில் மவளிநாட்டிலிருந்து சபாராடிய இந்திய சுதந்திரப் சபாராட்ட வீரர்கள் எவர்? 

1. லட்சுமி சுவாமிநாதன்   2. அருணா ஆ ப் அலி 

3. ச டம் கா ா    4. உோச த்தா 

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

73. பின்வருபவர்களில் 1942-ல் மதாடங்கப்பட்ட “சுதந்திரத்தின் ஓத ” என்ற காங்கிரஸ் ஒலிமபருக்கி 

நிதலயத்தில் பணியாற்றிய முதன்த யானவர்கள் எவர்? 

1. உோச த்தா   2. ராம் சனாகர் சலாகியா 

3. கல்பனா தத்தா   4. அகுணா ஆ ப் அலி 

அ. 1, 2  ற்றும் 4    ஆ. 23,   ற்றும் 4 

இ. 1 ைற்றும் 2    ஈ. 3  ற்றும் 4 

74. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதள கருத்தில் மகாண்டு உங்கள் விதடதயத் மதரிவு ம ய்க. 

கூற்று (A):  1928-  ர்தார் வல்லபாய் பட்சடலின் சநரடி ததலத யில் நடத்தப்பட்ட பர்சதாலி 

 த்தியாகிரகம் பர்சதாலி உழவர்களுக்கு ஒரு மவற்றி  ற்றும் அரசு அதிகாரத்திற்கு ஒரு அடி. 

காரணம் (R): ஆளுநர் மவஸ்லி வில்லியம் ஒரு வி ாரதண குழுதவ அத த்தார். அதன் 

அறிக்தக உழவர்கள் நிதலயிதன ஆதரித்தது. 

அ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, பைலும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியாை விளக்கம் 
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ஆ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, ச லும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்க ல்ல 

இ. (A)  ரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R)  ரி 

75. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எதவ காந்தி0இர்வின் உடன்படிக்தகசயாடு மதாடர்பில்லாதது? 

1. அரசு அடக்குமுதற அவ ரச்  ட்டங்கதள திரும்பப் மபற ஒப்புக் மகாண்டது. 

2. சிதறயிலிருக்கும்  த்தியாகிரகிகதள விடுததல ம ய்ய அரசு ஒப்புக் மகாண்டது. 

3. காங்கிரஸ் மூன்றாவது வட்டச த   ாநாட்டில் கல்ந்து மகாள்வதற்கு ஒப்புக் மகாண்டது. 

4. காந்தி  ட்ட றுப்பு இயக்கத்திதன தற்காலிக ாக நிறுத்தி தவக்க ஒப்புக் மகாண்டார். 

அ. 2  ற்றும் 3  ஆ. 1  ட்டும்  இ. 2   ற்றும் 4  ஈ. 3 ைட்டும் 

76. வரித  1 –உடன் வரித  2 டிதனப் மபாருத்தி வரித களுக்கு, கீழ்மகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

மதாகுப்பிலிருந்து  ரியான விதடயிதனத் மதரிவு ம ய்க. 

வரித  1    வரித  2 

அ. அன்னிமப ண்ட்  1. இளம் இந்தியா 
ஆ. ஜி.சுப்பிர ணிய ஐயர்  2. புது இந்தியா 
இ. காந்தி    3. ஸ்வராஜ்ய 

ஈ. டி.பிரகா ம்   4. இந்து 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 3 4 

ஆ. 2 1 4 3 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 2 4 1 3 

77. கீழ்க்காண்பனவற்றிலிருந்து, லாலால பதிராய் தடியடிபட்டு இறப்பதற்கு காரண ாக இருந்த  ரியான 

நிகழ்தவச் சுட்டிக் காட்டவும். 

அ. ஒத்துதழயாத  இயக்கம் 

ஆ. ற ைன் தூதுக்குழுவிற்கு எதிராை பபாராட்டம் 

இ.  ட்ட றுப்பு இயக்கம் 

ஈ. மவள்தளயசன மவளிசயறு இயக்கம் 

78. “தனிநபர்  த்தியாகிரகம்” குறித்த கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில்  ரியானதவ எதவ? 

1. அது அக்சடாபர் 1940-ம் அண்டு மதாடங்கப்பட்டது. 

2. கிரிப்ஸ் குழுவின் சதால்விசய இவ்வியக்கம் மதாடங்கப்பட்டதற்கான உடனடி காரணம். 
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3. இவ்வியக்கத்தத விசனாபா பாசவ ததலத சயற்று நடத்தினார். 

4. இவ்வியக்கத்தில் கலந்து மகாள்வதற்காக தமிழ்நாட்டிலிருந்து  த்தியாகிரகிகள் மடல்லி ம ன்றனர். 

அ. 1, 2  ற்றும் 3  ரியானதவ  ஆ. 1, 3 ைற்றும் 4  ரியாைறவ 

இ. 2, 3  ற்றும் 4  ரியானதவ  ஈ. 2  ற்றும் 3  ரியானதவ 

79. பின்வரும் கூற்றுகதளக் கருத்தில் மகாண்டு  ரியான விதடதயத் மதர்வு ம ய்க. 

கூற்று (A): விபின்  ந்திரப் பால் அவர்களின் விடுததலதயக் மகாண்டாடும் வித ாக ஏற்படுத்தப்பட்ட 

வாழ்த்துக் கூட்டங்கசள வா.உ.சிதம்பரம் பிள்தள அவர்கதள தகது ம ய்வதற்கு உடனடி தருண ாக 

அத ந்தது. 

காரணம் (R): வ.உ.சிதம்பரம் பிள்தள அவர்கள் சுசதசி நீராவி கப்பல் நிறுவனத்தத மதாடங்கினார். 

அ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, ச லும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, பைலும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியாை விளக்கைல்ல 

இ. (A)  ரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R)  ரி 

80. பின்வரும் இதணகதளக் கருத்தில் மகாள்ளவும்  ரியானது எது/எதவ? 

1.  ர்  ார்லஸ் உட்குழுவின் பரிந்துதரகள்- 1854 

2. ஹண்டர் குழு    - 1884 

3. பல்கதலக் கழக  ட்டம்   - 1904 

4. ம ன்தன பல்கதலக் கழகம்  - 1835 

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

81. பாபதரப் பற்றி கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில்  ரியானதவ எதவ? 

1. அவர் தந்தத வழியில் ததமூரின் நான்காவது  ந்ததியும் தாய் வழியில் ம ங்கிஸ்கானின் 

பதிதனந்தாவது  ந்ததியும் ஆவார். 

2. அவர் தந்தத வழியில் ததமூரின் ஐந்தாவது  ந்ததியும் தாய்வழியில் ம ங்கிஸ்கானின் 

பதினான்காவது  ந்ததியும் ஆவார். 

3. அவர் தந்தத வழியில் ததமூரின் பதிதனந்தாவது  ந்ததியும் தாய் வழியில் ம ங்கிஸ்கானின் 

நான்காவது  ந்ததியும் பாபர் ஆவார். 

4. அவருதடய குடும்பம் துருக்கிய இனத்தின்  காதி வகுப்தபச்  ார்ந்தது. 

இவற்றுள் 

அ. 1  ற்றும் 2  ரி    ஆ. 2 ைற்றும் 4  ரி 

இ. 3  ற்றூ 4  ரி    ஈ. 1  ற்றும் 4  ரி 
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82. பட்டியல் 1 உடன் பட்டியல் 2 ஐப் மபாருத்தி, பட்டியல்களுக்கு கீசழ உள்ள மதாகுப்பிலிருந்து  ரியான 

விதடயிதனத் மதரிவு ம ய்க. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. ஈ.சவ.ரா. மபரியார்  1. நியூ சலம்பஸ் ஃபார் ஓல்டு 

ஆ. அரபிந்த சகாஷ்  2. ஆன் எக்சகா ப்ரன் அந்த ான் 

இ. தயானந்த  ரஸ்வதி  3. சபமிலி ப்ளானிங் 

ஈ. வி.டி.  வார்கர்   4.   த்தியார்த்த பிரகாஷ் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 3 1 

ஆ. 2 3 1 4 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 1 4 2 3 

83. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில்  ரியானவதத சுட்டிக் காண்பிக்கவும். 

அ. முதலாம் தீர்தங்காரின் சின்னம் பாம்பு 

ஆ.ைகாவீரரின் சின்ைம் சிங்கம் 

இ. முதலாம் தீர்தங்கரர்  காவீரர் 

ஈ. இரண்டாம் த ன த தீர்தங்காரின் சின்னம் சகான்ச் 

84. மபாருத்துக: 

அ. காருகர்  1. ததயல்காரர் 

ஆ. காசராடர் 2. அரண் தனக் காவலர் 

இ, யவனர்  3. மந வுத் மதாழிலாளர் 

ஈ. துன்னக்காரர் 4.  ாதண பிடிப்பவர் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 2 4 3 1 

ஈ. 1 2 3 4 

85. சவலூர்  லகண்சடசுவரர் சகாயிதலக் கட்டியவர் 

அ. சின்ை தபாம்மு நாயக்கர்  ஆ. விசுநாத நாயக்கர் 
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இ. கிருஷ்ண சதவராயர்  ஈ. திரு தல நாயக்கரி 

86. ச ாழர் காலத்தில் ‘வளஞ்சியம்’ என்ற ம ால் குறிக்கும் மபாருள் 

அ. கிரா   தபயினர்  ஆ. வணிகக்குழு 

இ. வரிவசூல் ம ய்சவார்  ஈ. கதலஞர்கள் 

87. பட்டியல் 1 ல் உள்ள ஆசிரியர்கதள பட்டியல் 2 ல் உள்ள அவர்களுதடய பதடப்புகசளாடு மபாருத்தி 

 ரியான விதடயிதன கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மதாகுப்பிதன பயன்படுத்தி மதரிவு ம ய்க. 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. ஆரியபட்டர்  1. பிருகத்  ம்ஹிதா 

ஆ. பிரம் குப்தர்  2. ஹஸ்தயயூர்சவதம் 

இ, வராகமிகிரர்  3. சூரிய சித்தாந்தம் 

ஈ. பாஸ்கரா  4. கண்தகடியகா 

உ. பல்கப்யா  5. சித்தாந்த சிசரா ணி 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ உ 

அ. 2 3 4 1 5 

ஆ. 3 1 5 4 2 

இ. 5 1 3 2 4 

ஈ. 3 4 1 5 2 

88. கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மதாகுப்புகளில் எந்த மதாகுப்பு முகலாயர்  ற்றும் அவர்களின் 

கல்லதறகதளச்  ரியாக மபாருத்தி தருகிறது. 

பட்டியல் 1  பட்டியல் 2 

அ. பாபர்  1. காபூல் 

ஆ. ஹு ாயூன் 2. மடல்லி 

இ. அக்பர்  3. சிக்கந்தரா 

ஈ.  ஹாங்கீர் 4. லாகூர் 

உ. ோ கான் 5. ஆக்ரா 

ஊ. ஔரங்கசீப் 6. ஔரங்காபாத் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ உ ஊ 

அ. 1 3 2 5 6 4 

ஆ. 1 2 3 4 5 6 
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இ. 2 3 4 5 6 1 

ஈ. 2 4 3 1 5 6 

89. தவறான மபாருத்தத்ததக் கண்டுபிடிக்கவும். 

அ. 1950 - இந்தியா குடியர ானது 

ஆ. 1946 - இதடக்கால அரசு ஏற்படுத்தப்பட்டது 

இ. 1945 - ஆட்லியின் அறிவிப்பு 

ஈ. 1935 -  ாநில சுயாட்சி 

90. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஆண்டில் இந்திய சதசிய காங்கிரசின் வருடாந்திர  ாநாடு ம ன்தனயில் 

நதடமபறவில்தல? 

அ. 1887 கூட்டம்    ஆ. 1895 கூட்டம் 

இ. 1898 கூட்டம்    ஈ. 1920 கூட்டம் 

91. இந்தியாவில் உள்ளாட்சி அர ாங்கத்தின் தந்தத என அதழக்கப்படுபவர் யார்? 

அ, லீ பிரபு     ஆ. ரிப்பன் பிரபு 

இ.  ாக்கசல பிரபு    ஈ. அட்லீ பிரபு 

92. இரா கிருஷ்ண பர ஹம் தரப் பற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில்  ரியானதவ எதவ? 

1. இவர் 1736 இல் பிறந்தார். 

2. இவரது இயற்மபயர் கடாகர்  ட்சடாபாத்யா. 

3. இவர் கன்னியாகு ரியிலிருந்து காஷ்மீர் வதர பயணம் ம ய்தார். 

4. இவரது சீடர் சுவாமி விசவகானந்தர் 

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

93. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியாக மபாருத்தப்பட்டுள்ளது எது? 

அ. தைட்ராஸ் ைகா ை  றப - 1881 

ஆ. பாம்சப பிரசிமடன்சி அச ாஷிசய ன் – 1771 

இ. பாம்சப அச ாஷிசய ன் – 1785 

ஈ. பூனா  ர்வ னிக்  தப - 1775 

94. பின்வருவனவற்றுள்  ரியாக மபாருந்தியதவ எதவ? 

1. பத் ா னி அம் ாள் - கதர் இயக்கம் 

2. அஞ் தல அம் ாள் - நீல் சிதல  த்தியா கிரகம் 

3.  ஞ்சுபாசினி  - ஒத்துதழயாத யியக்கம் 

4. ராதாபாய் சுப்பராயன் – இரண்டாவது வட்ட ச த   ாநாடு 

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

95. வரித  1 உடன் வரித  2 சிதனப் மபாருத்தி வரித களுக்கு கீழ் மகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

மதாகுப்பிலிருந்து  ரியான வித யிதனத் மதரிவு ம ய்க. 

வரித  1    வரித  2 

அ. முதலாம் நரசிம் வர் ன் 1. குடவதரக் சகாவில்,  ா ல்லபுரம் 

ஆ. ம ம்பியன்  காசதவி  2. அகத்தீஸ்வரர் சகாயில், அனங்காபூர் 

இ. சலாக காசதவி  3. விருபாக்சி சகாயில், பட்டடக்கல் 

ஈ. முதலாம் குசலாத்துங்கன் 4. சிவன் சகாயில், சிதம்பரம் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 4 1 

ஆ. 4 1 2 3 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 1 2 3 4 

96. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் தாதாபாய் மநௌசராஜியுடன் மபாருத்த ற்றததக் குறிப்பிடுக. 

அ. கிழக்கு இந்தியக் கழகம்   ஆ. இந்தியாவின் குரல் 

இ. இந்தியாவின் முதுமபரும் ததலவர்  ஈ. பக ரி 

97. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறாக மபாருத்தப்பட்டுள்ளது எது? 

1. சபஷ்வா – பிரத   ந்திரி 

2.  ர்-ஹ-நூபத்-ச னாதிபதி 

3. பண்டிட்ராவ் –   யதுதற அத ச் ர் 
4. நியாய தீட் கர் – நிதி அத ச் ர் 
அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

98. குப்த அர ர்களில் இரண்டாம்  ந்திரகுப்தர் முதன்முதலாக மவள்ளி நாணயங்கதள ________ 

அர ர்கள் பாணியில் மவளியிட்டார். 

அ. இந்சதா-கிசரக்க அர ர்கள் 

ஆ. உஜ் யின் அர ர் விக்ர ன் 

இ. பைற்கத்திய  ாக  த்ரப்பாக்கள் 

ஈ. அகஸ்டஸ் மவளியிட்ட சரா ானிய நாணயங்கள் 

99. பின்வரும் கூற்தற ஆராய்க: 

காந்தியடிகள் 
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1. முதல் வட்டச த   ாநாட்டில்  ட்டும் கலந்து மகாண்டார். 

2. இரண்டாம் வட்டச த   ாநாட்டில்  ட்டும் கலந்து மகாண்டார் 

3. முதல்  ற்றும் இரண்டாம் வட்ட ச த   ாநாட்டில் கலந்து மகாண்டார் 

4. அதனத்து மூன்று வட்டச த   ாநாடுகளிலும் கலந்து மகாண்டார். 

இவற்றில் 

அ. 1  ட்டும்  ரியானது   ஆ. 2  ட்டும்  ரியானது 

இ. 3 ைட்டும்  ரியாைது   ஈ. 4  ட்டும்  ரியானது 

100.  கீழ்க்கண்டவற்தற ஏறுவரித யில் வரித ப்படுத்துக. 

1. தனிநபர்  ட்ட றுப்பு இயக்கம் 

2. கிரிப்ஸ் தூதுக் குழு 

3. மவள்தளயசன மவளிசயறு இயக்கம் 

4. சவவல் திட்டம் 

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