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 History Model Test Questions 22 in Tamil With Answers 

1. W.C. பானர்ஜி கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த இடத்ததச் சேர்ந்தவர்? 

அ. கல்கத்தா    ஆ. மும்தப 

இ. டில்லி     ஈ. நாக்பூர் 
2. எந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் “வந்சத மாதரம்” பாடல் முதல் முதையாக பாடப்பட்டது? 

அ. பம்பாய் 1885    ஆ. மமட்ராஸ் 1888 

இ. கல்கத்தா 1906    ஈ. லாகூர் 1929 

3. பின்வரும் இடங்களில் பதைய கற்கால குதக வீடுகள் காணப்படக் கூடியது 

அ. ஹரப்பா    ஆ. மபலான் 

இ. பீம்பெட்கா    ஈ. ராஞ்சி 

4. பின்வருவனவற்றுள் எது ேரியான கூற்று இல்தல? 

அ. மசகந்திரவர்மன் ேமண மதத்தத கதடபிடித்து வந்தார் 
ஆ. அவர் தேவ மதத்திற்கு மாறினார் 
இ. அவர் திருப்ொபுலியூரில் உள்ள புத்த விகாரங்களள அழித்தார். 
ஈ. அவர் திருவடிதக என்னுமிடத்தில் சிவன் சகாயிதலக் கட்டினார். 

5. மமாழிவாரி மாநிலங்கள் சீரதமத்தல் மதாடர்பான கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதை கவனிக்க. ேரியான 

விதடதய சதர்ந்மதடு. 

1. மமாழிவாரி மாகாண ஆதணயம் பட்சடல் ததலதமயில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

2. இது மமாழிவாரி மாநிலங்கள் அதமக்கப்படுவதத ஆதரிக்கவில்தல. 

3. 1953-ல் ஆந்திரா தனி மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது. 

4. அசத ேமயம், மேன்தன மாநிலமும் தமிழ் சபசும் மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது. 

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

6. பின்வரும் இதணகதைக் கருத்தில் மகாள்க. 

1. சுசதசி இயக்கம் - அன்னிமபேண்ட் 

2. மராத்தா - புைக்கணிப்பு இயக்கம் 

3. தன்னாட்சி இயக்கம் – ஆங்கில வார இதழ் 

4. மிண்சடா-மார்லி ேட்டம் - 1909 

சமற்குறிப்பிட்ட இதணகளில் எது ேரி? 

அ. 1, 2 மற்றும் 4    ஆ. 4 மட்டும் 

இ. 2 மற்றும் 4    ஈ. 3 மற்றும் 2 

7. மபாருத்துக. 
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அ. கிலாபத் இயக்கம் 1. 1927 

ஆ. சுராஜ்ஜியக் கட்சி 2. 1920 

இ. தேமன் கமிேன் 3. 1928 

ஈ. சநரு அறிக்தக  4. 1923 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 4 1 3 

ஆ. 3 2 4 1 

இ. 4 3 1 2 

ஈ.  3 4 2 1 

8. குடசவாதல முதைதயப் பின்பற்றியவர்கள் 

அ, சேரர்கள்    ஆ. பாண்டியர்கள் 

இ. சோைர்கள்    ஈ. ஆரியர்கள் 

9. ஹரப்பா நாகரிக காலத்தில் தகவிதனப் மபாருள்கள் உற்பத்தியில் பிரத்சயாக இடத்தத வகிக்கும் 

பகுதி எது? 

அ. மமாகஞ்ேதாசரா   ஆ. சன்குதாரரா 
இ. சதாலவீரா    ஈ. சலாத்தல் 

10. கால வரிதேப்படுத்துக. 

1. ததமூரின் மடல்லி பதடமயடுப்பு 

2. குதுப் மினார் கட்டி முடிக்கப்படுதல் 

3. இரசியா மடல்லியின் அரியதணசயறுதல் 

4. மாலிக் காபூரின் மதன்னிந்திய பதடமயடுப்பு 

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

11. ‘சவற்றுதமயில் ஒற்றுதம’ என்ை வாேகம் யாரால் வைங்கப்பட்டது? 

அ, சுப்பரமணிய பாரதியார்  ஆ. சுப்பரமணிய சிவா 
இ. K.K. பிள்தை    ஈ. ஜவஹர்லால் ரேரு 

12. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் மபாருத்தி, கீசை மகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகள் உதவியுடன் ேரியான 

விதடதயத் சதர்ந்மதடு: 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. வாஞ்சிநாதன்  1. சுதந்திரா கட்சி 

ஆ. வ.உ.சி.   2. தவக்கம் ேத்தியாகிரகம் 

இ. இராஜாஜி  3. சுசதசி கப்பல் கம்மபனி 
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ஈ. ஈ.சவ.ரா.  4. கமலக்டர் ஆஷ் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 1 2 4 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 1 3 4 2 

ஈ. 2 1 3 4 

13. ேரியான விதடதய சதர்ந்மதடுத்து எழுது. 

உள் ஆட்சியின் தந்தத எனப்படுபவர் 
அ. கர்ேன் பிரபு    ஆ. மவல்மலஸ்லி பிரபு 

இ. ரிப்ென் பிரபு    ஈ. டல்மஹௌசி பிரபு 

14. முகலாயர் காலத்தில் இதேத் துதையில் “ஞான ேமுத்திரா” என்ை பட்டத்தத மவன்ைவர் யார்? 

அ. தான்சேன்    ஆ. லால்கான் 

இ. ஜகநாத்     ஈ. ஜனார்தனன் 

15. பின்வருவனவற்றுள் எது ேரியானது? 

1. அக்பரின் கல்லதை கட்டிடம் (சிக்கந்தரா) ஷாஜகானால் கட்டப்பட்டது. 

2. ஆக்ரா சகாட்தட கங்தக நதிக்கதரயில் அதமந்துள்ைது. 

3. அக்பர் முத்து மசூதிதய கட்டினார். 
4. புலந்தர்வாஜா ஃபசதபூர் சிக்ரியில் அதமந்துள்ைது. 

அ. 1 மட்டும்    ஆ. 3 மற்றும் 4 

இ. 1, 2 மற்றும் 3    ஈ. 4 மட்டும் 

16. கீசை உள்ைவற்தைக் மகாண்டு ேரியான விதடயளி: 

கூற்று (A): திலகர் லக்சனா ஒப்பந்தத்தத ஏற்றுக் மகாள்ைவில்தல. 

காரணம் (R): திலகர் ஒரு தீவிரவாதி. 

அ. (A) மற்றும் (R) ேரியானதவ 

ஆ. (A) மற்றும் (R) ேரியானதவ. ஆனால் (A) க்கு (R) ேரியான விைக்கம் இல்தல 

இ. (A) ேரியானதவ (R) தவைானதவ 

ஈ. (A) தவறானளவ (R) சரியானளவ 

17. பட்டியல் 1 ஐ 2 உடன் மபாருத்து, கீசை மகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகதை உபசயாகித்து ேரியான 

விதடதயத் சதர்ந்மதடு. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. ஒத்துதையாதம இயக்கம் 1. ஆட்சிப் பணியாைர் 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 4 of 23 

ஆ. W.C.பானர்ஜி   2. காந்தியடிகள் 

இ. டப்ரின் பிரபு   3. தவஸ்ராய் 

ஈ. A.O.ஹியூம்   4. பாரிஸ்டர் 
 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 4 3 1 

ஆ. 4 1 2 3 

இ. 1 3 4 2 

ஈ. 3 2 4 1 

18. ேத்ரபதி சிவாஜியிதன பற்றிய ேரியான கூற்தை சதர்ந்மதடு. 

1. கி.பி. 1664-ல் சிவாஜி முகலாயரின் முக்கிய துதைமுகமான சூரத் துதைமுகத்ததத் தாக்கி அததச் 

சூதையாடினார். 
2. கி.பி. 1665-ஆம் ஆண்டு புரந்தர் உடன்படிக்தக சிவாஜிக்கும் மஜய்சிங்கிற்குமிதடசய 

நதடமபற்ைது. 

3. கி.பி. 1674-ல் சிவாஜி ேத்ரபதியாக ராய்களில் பட்டம் சூட்டிக் மகாண்டார். 
4. ேத்ரபதி சிவாஜிக்கு உதவி மேய்ய அஷ்ட பிரதான் என்ை எட்டு அதமச்ேர் குழு இருந்தது. 

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

இ. அளனத்தும் சரி   ஈ. 1 மட்டும் 

19. எந்த கவர்னர் மஜனரலின் ஆட்சி காலத்தில் விததவ மறுமணச் ேட்டம் மகாண்டு வரப்பட்டது? 

அ. மபண்டிங்    ஆ. டல்மஹௌசி 

இ. கானிங்     ஈ. லாரன்ஸ் 

20. பின்வருவனவற்றுள் ேரியாகப் மபாருந்தியுள்ைது எது? 

1. புது டில்லி மாநகரம்   - சகார்டன் என்பவரால் வடிவதமக்கப்பட்டது. 

2. உதய்பூர் அரண்மதன   - எட்வின் லூடின்ஸ் மற்றும் ேர் எட்வர்டு சபக்ரால்   

      வடிவதமக்கப்பட்டது. 

3. ராணிவிக்சடாரியா நிதனவு மண்டபம் - J.ரான்ஸம் 

4. பிர்லா மந்திர்    - கர்ேன் பிரபு 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

21. கி.பி. 1846 ஆம் ஆண்டு லாகூர் உடன்படிக்தக படி, ஆங்கிசலயர்கள் கட்டாயப்படுத்திய ேரத்துக்கள் 

எதவ? 

1. ஜலந்தர், சதாவாப் பகுதிதயயும், சபார் இைப்பீட்டுத் மதாதகயாக 1.5 சகாடி ரூபாயும் வைங்க 

சவண்டும். 
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2. சீக்கிய பதட குதைப்புடன், பிை  ஐசராப்பியர்கதை நியமித்தால் ஆங்கிசலயரிடம் முன் அனுமதி 

மபை சவண்டும். 

3. லாகூரில் ேர் ஜான் லாரன்ஸ் ஆங்கிசலயர்கள் நியமித்து குடியமர்த்தினார். 
4. ராணி ஜிந்தன் அரசு பாதுகாப்பு மபாறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். 
அ. 1, 2 மற்றும் 3    ஆ. 1, 3 மற்றும் 4 

இ. 1 மற்றும் 2    ஈ. சமசல உள்ை அதனத்தும் 

22. வாஸ்சகாடகாமா எப்சபாது கள்ளிக்சகாட்தடதய வந்ததடந்தார்? 

அ. கி.பி. 1471  ஆ. கி.பி. 1491  இ. கி.பி. 1496  ஈ. கி.பி. 1800 

23. கீசை மகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகளிலிருந்து ேரியான விதடதய சதர்ந்மதடு. 

கூற்று(A): பிற்கால சோைர்கள் இதை என்ை வரிதய வசூலித்து பண்டாரத்தில் மேலுத்தினர். அதவ 

சதவர் பண்டாரம், ஸ்ரீ பண்டாரம் என அதைக்கப்பட்டது. 

காரணம் (R): பண்டாரம் பாதுகாப்பான இடமாக இருந்தது. 

அ. கருத்தும் காரணமும் சரி 

ஆ. கருத்தும் காரணமும் இல்தல 

இ. கருத்து மட்டும் ேரி 

ஈ. காரணம் மட்டும் ேரி 

24. மமௌண்ட்சபட்டன் பிரபு இருநாட்டு திட்டத்திதன ஜவஹர்லால் சநருதவ தவிர இவர்களுடனும் 

கலந்தாசலாசித்தார். 
அ. ேர்தார் பட்சடல் மற்றும் திரு.சமனன் 

ஆ. திரு.ஜின்னா மற்றும் ேர்தார் பட்சடல் 

இ. காந்திஜி மற்றும் திரு.ஜின்னா 
ஈ. திரு.சமாதிலால் சநரு மற்றும் திரு. பட்சடல் 

25. மபௌத்த ோன்றுகளின்படி, தக்காணப்பகுதி இவ்வாறு அதைக்கப்பட்டது 

அ. பிரம்மார்ஷி சதேம்   ஆ. மத்திய சதேம் 

இ. தக்ஷிண ெதா    ஈ. பூர்வ சதோ 
26. நிசயாகம் என்ைால் பண்தடய இந்தியாவின் ஆறுவதகத் தத்துவங்களில் ஒன்ைல்ல, அப்படியானால் 

நிசயாகா என்பது எததனக் குறிக்கிைது? 

அ. விததவ உடன்கட்தடசயறுதல் 

ஆ. பலதார மணம் 

இ. ஒரு விதமான உடற்பயிற்சி 

ஈ. கணவன் இறந்த பின் அவனது சரகாதரனுடன் வாழ்க்ளக ேடத்துதல் 
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27. பட்டியல் 1 உடன் பட்டியல் 2 தனப் மபாருத்துக. 

கீசை மகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகள் மூலம் ேரியான விதடதய சதர்ந்மதடுக்க. 

அ. ரானுமால் மஸ்ட யஸ்னன் ேதப  1. சகாபால கிருஷ்ண சகாகசல 

ஆ. சுசதசி இயக்கத்தின் அதடயாைச் சின்னம் 2. தாதாபாய் மநௌசராஜி 

இ. டயமண்ட் ஆப் இந்தியா   3. லாலா லஜபதிராய் 

ஈ. மஷர்-இ-பஞ்ோப்    4. ேக்கரம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3 

ஆ. 3 1 4 2 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 1 2 3 4 

28. இந்திய மதால்லியலின் தந்தத என்ைதைக்கப்பட்டவர் யார்? 

அ. ஜான் மார்ஷல்    ஆ. எஸ்.ஆர்.ராவ் 

இ. ஆர்.எஸ், பிஸ்ட்   ஈ. அபலக்ஸாண்டர் கன்னிங்ஹாம் 

29. குப்தர் காலத்ததப் பற்றிய கூற்றுகதை கவனி. ேரியானவற்தை சதர்ந்மதடு. 

1. அலகாபாத் தூண் கல்மவட்டு இரண்டாம் ேந்திரகுப்ததரப் பற்றிய தகவல்கதைத் தருகின்ைது. 

2. மமஹ்ராலி இரும்புத் தூண் கல்மவட்டு முதலாம் ேந்திரகுப்தரின் பதடமயடுப்புகதைக் 

குறிப்பிடுகிைது. 

3. ேமுத்திர குப்தரின் மவள்ளி, தங்க நாணய மவளியீடு அவதர அஸ்வசமத யாகத்தத காத்தவர் எனக் 

காட்டியது. 

4. இரண்டாம் ேந்திரகுப்தர் தன்தன விக்ரமாதித்தன் என்று அதைத்துக் மகாண்டார். 
அ. 2, 3 மற்றும் 4    ஆ. 1, 2 மற்றும் 3 

இ. 1,3 மற்றும் 4    ஈ. அதனத்தும் ேரி 

30. “நான் நீதிக்கு புைம்பான குற்ை நடவடிக்தககதை சமற்மகாள்சவனாயின் எனக்கு எதிரான தீர்ப்தப 

நாசன வைங்கிக் மகாள்சவன்” இது யாருதடய கூற்று? 

அ. பாபர்     ஆ. அக்ெர் 
இ. ஜஹாங்கிர்    ஈ. அவுரங்கசீப் 

31. மபாருத்துக. 

அ. பாபர்  1. புலன் தர்வாோ 
ஆ. ஹூமாயூன் 2. காபூல் பாக் 

இ. அக்பர்  3. திவானி காஸ் 
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ஈ. ஷாஜஹான் 4. தின்பனா 
 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 4 1 3 

ஆ. 2 1 3 4 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 3 2 4 1 

32. கால வரிதேப்படுத்துக. 

1. முதலாம் ததரன் சபார் 
2. சிந்துவின் மீது அசரபிய பதடமயடுப்பு 

3. கஜனி மாமூதுவின் சோமநாதபுர பதடமயடுப்பு 

4. மடல்லியில் அடிதம வம்ே ஆட்சி நிறுவப்படுதல் 

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

33. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் ேரியானது எது? 

கூற்றுக்கள்: 

அ. சிவாஜி ெட்டம் சூடிய ஆண்டு, 1674 

ஆ. புரந்தர் உடன்படிக்தக, 1664 

இ. சிவாஜி பிைந்த ஆண்டு, 1637 

ஈ. சிவாஜி இைந்த ஆண்டு, 1666 

34. மபாருத்துக. 

அ. சோழீஸ்வரர் சகாயில்  1.  குசலாத்துங்கன் – I 

ஆ. சகாரங்கநாதன் சகாயில் 2. ஆதித்யன் – I 

இ. பாலசுப்பிரமணியம் சகாயில் 3. பாராந்தகன் – I 

ஈ. கம்மாஹரீஸ்வர சகாயில் 4. விஜயாலயன் – I 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 2 1 4 3 

35. ஹிந்தி மமாழி மூலம் “அதனவரும் ஒருவசர” என்ை உணர்தவ ஏற்படுத்திய ேமூக சீர்திருத்தவாதி யார்? 

அ. இராஜாராம் சமாகன்ராய்  ஆ. சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி 

இ. ஸ்ரீராம் கிருஷ்ணா   ஈ. சமடம் பிைவாட்ஸ்கி 
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36. எந்த இதழ்கள் அதன் ஆசிரியசராடு ேரியாக மபாருந்தவில்தல? 

அ. வந்சத மாதரம்: அரவிந்சதா சகாஷ் 

ஆ. நியூ இந்தியா: பிபின் ேந்திரபால் 

இ. யுகந்தர் : பூசபந்தர்நாத் தத்தா 
ஈ. சந்தியா: ெரிந்திரா ரகாஷ் 

37. “நான் ஒரு இந்திய டமாரம்” என்று கூறியவர் 
அ. சமடம் காமா    ஆ. ேசகாதரி நிசவதிதா 
இ. அன்னிபெசண்ட்   ஈ. காதம்பினி கங்குலி 

38. 1931-ஆம் ஆண்டு கராச்சியில் நதடமபற்ை அகில இந்திய காங்கிரஸ் மாநாட்டுக்கு ததலதம 

தாங்கியவர் 
அ. ஜவஹர்லால் சநரு   ஆ. மகாத்மா காந்தி 

இ. இராஜாஜி    ஈ. வல்லொய் ெரடல் 

39. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவின் பரிந்துதர எது? 

அ, அரசியல் நிர்ணய ேதப அதமக்க திட்டம் 

ஆ. மத்தியில் இரட்தட ஆட்சி அறிமுகப்படுத்தல் 

இ. பாகிஸ்தான் தனி நாடு சகாரிக்தகதய ஆதரித்தல் 

ஈ. இந்தியர்களுக்கு இராணுவத்ளத கட்டுப்ெடுத்த உரிளம 

40. “உங்கள் இரத்தத்தத மகாடுங்கள்; நான் சுதந்திரத்ததக் மகாடுக்கிசைன்” என்று மோன்னவர் யார்? 

அ. பால கங்காதர திலகர்   ஆ. லாலா லஜ்பத் ராய் 

இ. பிபின் ேந்திரபால்   ஈ. சுொஸ்சந்திரரொஸ் 

41. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் மபாருத்துக. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. மமௌலானா அபுல்கலாம் 1. சகேரி 

ஆ. ஆோத்    2. தத்வசபாதினி பத்திரிக்தக 

இ. சதசவந்திரநாத் தாகூர்  3. அல் ஹிலால் 

ஈ. பால கங்காதர திலகர்  4. மூக்நாயக் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 2 3 4 1  

இ. 1 2 3 4  

ஈ.  4 1 3 2 
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42. தாஷ்கண்ட் அதமதி மாநாடு எப்சபாது நதடமபற்ைது? 

அ. ஜனவரி, 1966   ஆ. பிப்ரவரி, 1966 

இ. மார்ச் 1966   ஈ. ஏப்ரல் 1966 

43. முதல் தனிநபர் ேத்தியாக்கிரகி என்ை மபருதமக்குரியவர் 
அ. காந்திஜி    ஆ. விரனாொொரவ 

இ. ராஜாஜி     ஈ. முகமது அலி ஜின்னா 
44. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த இந்திய சதசிய காங்கிரஸ் மாநாடு ஐரீஷ் உறுப்பினர், ஆல்பிமரட் மவப் 

ததலதமயில் நதடமபற்ைது? 

அ. முதலாம் மாநாடு 1885   ஆ. நான்காம் மாநாடு 1888 

இ. ஏைாவது மாநாடு 1891   ஈ. ெத்தாம் மாோடு 1894 

45. “வந்சத மாதரம்” என்ை இதழின் முதல் பதிப்பாசிரியர் __________ 

அ. பக்கிம் ேந்திர ேட்டர்ஜி   ஆ. ஸ்ரீ அரவிந்த் ரகாஷ் 

இ. ரவீந்திரநாத் தாகூர்   ஈ. டாக்டர் அன்னிமபேண்ட் 

46. பட்டியல் ஒன்றில் காண்பனவற்தை பட்டிய; இரண்டுடன் மபாருத்து, கீசை மகாடுக்கப்பட்டுள்ை 

குறியீடுகள் உதவியுடன் ேரியான விதடதயத் சதர்வு மேய்யவும். 

வரிதே 1       வரிதே 2 

அ. டச்சு கிைக்கிந்திய கம்மபனி    1. 1600 

ஆ. ஆங்கில கிைக்கிந்திய கம்மபனி   2. 1664 

இ. பிமரஞ்சு கிைக்கிந்திய கம்மபனி   3. 1510 

ஈ. சபார்த்துக்கீசியர்கள் சகாவாதவக் தகப்பற்றினர் 4. 1602 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3 

ஆ.  4 1 2 3 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 1 3 4 2 

47. தவைான மபாருத்தத்ததக் கண்டுபிடிக்கவும். 

அ. ேர்வசதே மனித உரிதமகள் பிரகடனம் 1. 1948 

ஆ. ஐசராப்பிய ேமூக ோேனம்   2. 1961 

இ. அமமரிக்க மனித உரிதமகள் மற்றும்  3. 1958  

கடதமகளின் பிரகடனம்    

ஈ. ேர்வசதே சிவில் மற்றும் அரசியல்  4. 1966 
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உரிதமகளின் உடன்படிக்தக (ICCPR) 

அ. அ  ஆ. ஆ   இ. இ   ஈ. ஈ 

48. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதை கவனி: 

கூற்று(A): JUP குழு இந்தியாவின் மமாழி வாரி மாநிலங்கள் அதமப்பது பற்றி மறுபரிசீலதன மேய்ய 

அதமக்கப்பட்டது. 

காரணம் (R): இந்த குழுவின் உறுப்பினர்கள் ஜவஹர்லால் சநரு, வல்லபாய் பட்சடல் மற்றும் பட்டாபி 

சீதாராமய்யா ஆவர். 
கீழ்க்கண்ட குறியீடுகதை மகாண்டு ேரியான விதடதய சதர்ந்மதடுக்கவும். 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் தவறு 

ஆ. (A) மற்றும் (R) ேரி, ஆனால் (R) என்பது (A) வின் ேரியான காரணம் அல்ல 

இ. (A) மற்றும் (R) சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) வின் சரியான காரணம் தான் 

ஈ. (A) ேரி ஆனால் (R) தவறு 

49. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ேரியாக மபாருந்தியுள்ைது? 

அ. இரஞ்சித்சிங் - பிைாசிப்சபார்  ஆ. திப்பு சுல்தான் - அமிர்தேரஸ் உடன்படிக்தக 

இ. பஹக்டர் மன்ரறா – ெக்சார் ரொர்  ஈ. வாட்ேன் - ஸ்ரீரங்கபட்டினம் உடன்படிக்தக 

50. ‘காங்கிரஸ் கட்சி அரசு மன்ைங்களில் நுதைவது என்பது அரசுடன்  ஒத்துப் சபாவதற்கல்ல 

ஒத்துதையாதமதய முன்னிறுத்தசவ” என்ை  கருத்திதனக் கூறியவர்கள் எவர்? 

அ. ெண்டித ரமாதிலால் ரேரு மற்றும் ரதஷ் ெந்து சித்தரஞ்சன் தாஸ் 

ஆ. எம்.சக. காந்தி மற்றும் ஜவஹர்லால் சநரு 

இ. லாலா லஜ்பத்ராய் மற்றும் சகாபல கிருஷ்ண சகாகசல 

ஈ. சுப்ரமணிய பாரதி மற்றும் வ.உ. சிதம்பரம் பிள்தை 

51. மபாருத்துக. 

அ. ஆகஸ்ட் ேலுதக  1. 1944 

ஆ. சி.ஆர். திட்டம்   2. 1945 

இ. சவவல் திட்டம்   3. 1946 

ஈ. இதடக்கால அரோங்கம்  4. 1940 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 3 1 2 4 

இ. 4 1 2 3 

ஈ. 1 3 4 2 
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52. கீழ்க்கண்டவற்தைப் மபாருத்துக. 

அ.சநரு அறிக்தக    1. 1940 

ஆ. இரண்டாவது வட்டசமதஜ மாநாடு 2. 1928 

இ. தனிநபர் ேத்யாகிரகம்   3. 1946 

ஈ அட்லி பிரபுவின் அறிவிப்பு  4. 1931 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 4 1 3 

ஆ. 4 2 1 3 

இ. 2 4 3 1 

ஈ. 3 2 1 4 

53. கீசை உள்ைவற்தைக் மகாண்டு ேரியான விதடயளி. 

கூற்று(A): 1910-ஆம் ஆண்டு வ.உ.சிதம்பரம் பிள்தை சுசதசிக் கப்பல் கம்மபனிதய துவக்கினார். 
காரணம்(R): கப்பசலாட்டிய தமிைன் என்று வ.உ.சிதம்பரம் பிள்தை அதைக்கப்படுகிைார். 
கீசை குறிப்பிட்டுள்ை குறியீட்டில் ேரியான விதடதயத் சதர்ந்மதடு. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் உண்தம 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் உண்தம, ஆனால் (A) வுக்கு ேரியான விைக்கம் (R) இல்தல 

இ. (A) உண்தம (R) தவைானதவ 

ஈ. (A) தவறானளவ (R) உண்ளமயானளவ 

54. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் தவைானததச் சுட்டிக் காட்டவும். 

1. வ.உ.சி. எட்டயபுரத்தில் பிைந்தார். 
2. அன்னிமபேண்ட் பிரம்ம ஞானேதபதயத் மதாடங்கினார். 
3. பாரதியார் பாண்டிச்சேரியில் மரணமதடந்தார். 
4. சுய மரியாதத இயக்கத்தத ஈ.மவ.ரா. மதாடங்கினார். 
அ. 1, 3 மற்றும் 4    ஆ. 2, 3 மற்றும் 4’ 

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

55. பட்டியல் 1லிருந்து பட்டியல் 2ஐப் மபாருத்துக. 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

(காலம்)   (கதல பாணி) 

அ. குஷாணர்கள்  1. திராவிடப் பாணி 

ஆ. குப்தர்கள்  2. சவேரா பாணி 

இ. ோளுக்கியர்கள் 3. நகரா பாணி 
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ஈ. சோைர்கள்  4. காந்தாரக் கதல பாணி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 4 2 1 3 

இ. 3 2 1 4 

ஈ. 3 1 2 4 

56. பின்வருவனவற்றுள் தவைானதவ எது/எதவ? 

1. ேர் தேயத் அகமது கான் அலிகார்  இயக்கத்தத வழி நடத்தினார். 
2. ேர் தேயத் அகமது கான் சுத்தி இயக்கத்தத ஆதரித்தார். 
3. ேர் தேயத் அகமது கான் ஆங்கிசலா-ஓரியன்டல் கல்லூரிதய ஆரம்பித்தார். 
அ. 2 மட்டும்  ஆ. 1 மற்றும் 2  இ. 1 மற்றும் 3  ஈ. 1, 2 மற்றும் 3 

57. பின்வருவனவற்றுள் எது ேரியாக மபாருந்தியுள்ைது? 

அ.  எட்டயபுரம் – கமலக்டர் ஆஷ் 

ஆ. ஜாலியன் வாலாொக் துயரம் - ஹண்டர் கமிட்டி 

இ. சுயராஜ்ஜியக் கட்சி- பி.ஜி.திலகர் 
ஈ. மதுவிலக்கு - வ.உ.சிதம்பரனார் 

58. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2உடன் மபாருத்தி கீசை மகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகதைக் மகாண்டு ேரியான 

விதடதயத் சதர்ந்மதடு: 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. தத்துவசபாதினி ேதப  1. மஹன்றி விவியன் மதசராஜிசயா 
ஆ. இைம் வங்காை இயக்கம் 2. விஷ்ணு ோஸ்திரி பண்டிட் 

இ. விததவ மறுமண ேங்கம் 3. வீசரேலிங்கம் 

ஈ. ஹிதகானி ேமாஜம்  4. சதசவந்திரநாத் தாகூர் 
 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 2 3 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 2 1 4 3 

59. இந்திய சதசிய உணர்பு விழிப்பதடயக் காரணமான கீழ்க்கண்டவற்றின் தன்தமதயக் கவனி. 

1. முக்கியமாக அது கற்ைறிந்சதாரால் மதாடங்கப்பட்டது. 
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2. சதசிய இயக்கத்தில் ேமுதாயத்தின் அதனத்து தரப்பு மக்களும் ஆங்கிசலயர்களுக்கு எதிராக 

ஒருங்கிதணந்தனர். 
3. 1920 ற்குப் பிைகு காந்தியடிகள் அதற்கு ததலதமசயற்று நடத்தினார் 
4. காந்தியடிகல் இயக்கத்தத ஆரம்பித்தார். 
சமசல மகாடுக்கப்படுள்ை கூற்றுகளில் ேரியானதவ எதவ? 

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

இ. 1 மற்றும் 3    ஈ. 2, 3 மற்றும்  4 

60. வரிதே 1 உடன் வரிதே 2ஐ மபாருத்தி வரிதேகளுக்குக் கீழ்க்மகாடுக்கப்பட்டுள்ல மதாகுப்பிலிருந்து 

ேரியான விதடதய மதரிவு மேய்க. 

வரிதே 1   வரிதே 2 

அ. பிரம்ம ேமாஜம்  1. சுவாமி விசவகானந்தர் 
ஆ. ஆரிய ேமாஜம்  2. சமடம் பிைவாட்ஸ்கி 

இ. ராமகிருஷ்ண மிஷன் 3. ராஜாராம் சமாகன்ராய் 

ஈ. பிரம்மஞான ேதப 4. சுவாமி தயானந்த ேரஸ்வதி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 1 2 

ஆ. 3 2 1 4 

இ. 4 1 2 3 

ஈ. 1 3 4 2 

61. வரிதே 1 உடன் வரிதே 2ஐ மபாருத்தி வரிதேகளுக்குக் கீழ்க்மகாடுக்கப்பட்டுள்ல மதாகுப்பிலிருந்து 

ேரியான விதடதய மதரிவு மேய்க. 

வரிதே 1   வரிதே 2 

அ. கல்கத்தா காங்கிரஸ் (1928) 1. அடிப்பதட உரிதமகள் மற்றும் மபாருைாதார    

     மகாள்தக மீதான தீர்மானம் 

ஆ. லாகூர் காங்கிரஸ் (1929) 2. இருநாடு மகாள்தக 

இ. கராச்சி காங்கிரஸ் (1931) 3. மடாமினியன் அந்தஸ்து 

ஈ. ராம்கார் காங்கிரஸ் (1940) 4. முழு சுதந்திரம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 4 1 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 4 1 2 
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ஈ. 1 3 4 2 

62. தவைான மபாருத்தத்ததக் கண்டுபிடிக்கவும். 

1. ோன்தாலர்கள் கலகம், 1855 

2. மாப்சை கலகம், 1921 

3. சவலூர் கலகம், 1806 

4. பரக்பூர் சிப்பாய்கள் கலகம், 1804 

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

63. பின்வருபதவகதை உயரு நிதலயில் ஏற்பாடு மேய்யவும். 

1. பூனா தன்னாட்சி கைகம் ஏற்படுத்தப்பட்ட  ஆண்டு 

2. காசகாரி  வைக்கு முடிவுற்ை ஆண்டு 

3. S.P.மேௌண்டர் மகாதல மேய்யப்பட்ட ஆண்டு 

4. டாக்டர் ேத்யபால் மற்றும் டாக்டர் கிட்ச்லீவ் பஞ்ோப் –அரோல் நாடு கடத்தப்பட்ட ஆண்டு 

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

64. மதன்னிந்தியாவில் ோதவாகனர்களின் வீழ்ச்சிக்குப் பின் மாமபரும் அரசியல் ேக்தியாக உருமவடுத்த 

வம்ோவளி 

அ. அபிராஸ்    ஆ. திரிகூடர்கள் 

இ. இக்ஷவாகு    ஈ. ெல்லவர்கள் 

65. கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்கதை கவனித்துச் ேரியான விதடதயத் சதர்ந்மதடுக்கவும். 

கூற்று(A): தமிைக மக்களின் வாழ்க்தகயின் மீது மபௌத்த மதத்தத விட ேமணமதம் அதிக தாக்கத்தத 

ஏற்படுத்தியது. 

காரணம்(R): ேமண மதம் மபௌத்த மதத்தத விட இந்து மதத்துடன் பல கூறுகதை மபாதுவாக 

மபற்றுள்ைது. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுரம சரி ஆனால் (A) என்ெது (R) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல. 

ஆ. (A) ேரி ஆனால் (R) ேரியானதல்ல 

இ. (A) ேரியானதல்ல ஆனால் (R) ேரியானது 

ஈ. (A) ேரியானது ஆனால் (R) (A) விற்கு ேரியான விைக்கம் 

66. கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்கதை கவனித்துச் ேரியான மவாதடதயத் சதர்ந்மதடுக்கவும். 

கூற்று(A): திருமண விருப்ப மசோதா பியரம்ஜி மலாபரியின் முக்கியமான ோததனயாகும். 

காரணம் (R): இந்த மசோதா ேமுதாய சீர்திருத்தத்திற்கும் சதசிய இயக்கத்திற்கும் பிரிக்க முடியாத 

இதணப்தப உருவாக்கியது. 

அ(A) மற்றும் (R) இரண்டுசம ேரி ஆனால் (A) என்பது (R) விற்கு ேரியான விைக்கமல்ல 
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ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுரம சரி ஆனால் (A) என்ெது (R) விற்கு சரியான விளக்கம் 

இ. (A) ேரி, ® தவறு 

ஈ. (A) தவறு (R) ேரி 

67. பட்டியல்1 உடன் பட்டியல் 2ஐப் மபாருத்தி ேரியான விதடயிதன மதரிவு மேய்க. 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. வாரன் சஹஸ்டிங்ஸ் 1. மங்களூர் உடன்படிக்தக 

ஆ. ேர் ஜான் சஷார் 2. ஹபீஸ் ரகமத் கான் 

இ. சதாஸ்த் முகமது 3. ததலயிடா மகாள்தக 

ஈ. மமக்கார்ட்சன பிரபு 4. ஆக்லண்ட் பிரபு 

குறியீடு 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 4 1 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 4 1 2 3 

68. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதை கவனிக்க. 

கூற்று(A): பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் ஜமீன்தாரி முதையில் நில பிரபுக்கள் குத்ததகதாரரிடமிருந்து 

அதிக குத்ததக வசூலித்தார்கள். 

காரணம்(R): சமற்படி ஆட்சியில் ஜமீன்தாரி முதையில் மக்கட்மதாதக மபருக்கமும், கிராமங்களின் 

அழிவும் ஏற்பட்டதால், விதை நிலங்களின் சததவ மபருகியது. 

அ. கூற்று (A) யும் காரணம் (R) ம் இரண்டும் சரி. ரமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கம். 

ஆ. கூற்று (A) யும் காரணம் (R) ம் இரண்டும் ேரி. சமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ேரியான விைக்கமல்ல. 

இ. கூற்று (A) மட்டும் ேரி. காரணம் (R) மட்டும் தவறு 

ஈ. கூற்று (A) மட்டும் தவறு, காரணம் (R) மட்டும் ேரி 

69. ராஜாஜி குறித்த கீழ்க்கண்ட கருத்துகளில் தவைானதவகதை மதரிவு மேய். 

1. ராஜாஜி புதுப்பாதையத்தில் காந்தி ஆசிரமம் அதமத்தார். 
2. தமிைகத்தில் உப்பு ேத்தியாகிரகம் ஆரம்பித்தார். 
3. இதடக்கால அரசில் உள்துதை அதமச்ேர் 
4. சுதந்திர இந்தியாவில் மதாழில் துதை அதமச்ேர் 
அ. 1 மற்றும் 4 ஆ. 2 மற்றும் 3 இ. 2 மற்றும் 4 ஈ. 3 மற்றும் 4 

70. பட்டியல் 1 உடன் பட்டியல் 2 ஐ மபாருத்தி ேரியான விதடதய சதர்ந்மதடு. 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 16 of 23 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. மிண்சடா பிரபு  1. தீவிரவாதி 

ஆ. சக.ஆர்.காமா  2. பிரித்தாளும் மகாள்தக 

இ. அபுல் கலாம் ஆோத் 3. தன்னாட்சி கைகம் 

ஈ. மபாதுநலன்  4. கிலாபாத் இயக்கம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 1 4 3 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 3 2 1 4 

71. கீழ்க்காண்பவற்றுள் தவைானதத கண்டுபிடிக்கவும். 

1. தாகூருக்கு முன்சப காந்திதய மகாத்மா என 1910ல் பாரதி புகழ்ந்தார். 
2. 1906 ல் மேன்தன கடற்கதரயில் சமதலநாட்டுத் துணிகதை எரித்தார். 
3. 1908-1918 வதர பாண்டிச்சேரிக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார். 
4. 1904ல் சுசதேமித்திரனின் துதண ஆசிரியர். 
அ. 1 மற்றும் 2  ஆ. 2 மற்றும் 4  இ. 3 மட்டும்  ஈ. 1 மற்றும் 4 

72. பின்வரும் சஜாடிகளில் ேரியாகப் மபாருத்தப்பட்டது எது? 

அ. ஜாதகாஸ் - மமௌரியர்களின் மரபு வழி 

ஆ. புராணம் - அசோகர் ஸ்ரீலங்காவில் புத்த மதத்ததப் பரப்புவதற்கு எடுத்துக்    

   மகாண்ட முயற்சிகள் 

இ. தீபவம்ேம் - மமௌரியர்களும் ேமூகப் மபாருைாதார நிதலயும் 

ஈ. திக்நிகயா - பமௌரியர்களின் அரசியலில் புத்த மதக்       

   பகாள்ளககளின் தாக்கம் 

73. பிைழ்வு மகாள்தகயால் மாநிலங்கள் இதணக்கப்பட்டதத கால வரிதேப்படுத்தி கீழ்க்குறிக்கப்பட்டுள்ை 

குறியீடுகளிலிருந்து ேரியான விதடதயத் சதர்ந்மதடு. 

1. மஜய்ப்பூர்    2. உதய்பூர் 
3. ஜான்சி     4. ேதாரா 
அ. 2, 1, 3, 4  ஆ. 3, 2, 1, 4  இ. 1,3 , 2, 4  ஈ. 2, 3, 4, 1 

74. வரிதே 1 உடன் வரிதே 2-டிதனப் மபாருத்தி வரிதேகளுக்கு கீழ்க்மகாடுக்கப்பட்டுள்ை ேரியான 

விதடயிதன மதரிவு மேய்க. 

வரிதே 1   வரிதே 2 
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அ. டச்சுக்காரர்கள்  1. சகாவா 
ஆ. ஆங்கிசலயர்கள் 2. நாகப்பட்டினம் 

இ. சபார்ச்சுக்கீசியர்கள் 3. ஹூக்ளி 

ஈ. பிமரஞ்சுக்காரர்கள் 4. பாண்டிச்சேரி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 1 2 

ஆ. 1 3 2 4 

இ. 2 3 1 4 

ஈ. 2 1 4 3 

75. முகமது பின் துக்ைக் தன் ததலநகதர மடல்லியிலிருந்து மதௌலதாபாத்திற்கு கீழ்க்கண்ட 

காரணங்களுக்காக மாற்றினார். 
1. மடல்லியிலிருந்து ேமதூரம் இருந்தது, நிர்வாகத்திற்கு ஏற்ைதாக இருந்தது. 

2. மங்சகாலிய பதடமயடுப்பிலிருந்து பாதுகாத்துக் மகாள்ை 

3. மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த பகுதி 

4. தன்னுதடய எல்தலதய மதன்னிந்தியாவில் விரிவுபடுத்த 

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

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

76. கீசை மகாடுக்கப்பட்டுள்ை விஜயநகர அரே வம்ேங்கதை சதாற்றுவித்தவர்களுடன் ேரியாக மபாருத்துக. 

அ. ேங்கம் வம்ேம்  1. நரசிம்மா 
ஆ. ோளுவ வம்ேம் 2. ஹரிஹரர் 
இ. துளுவ வம்ேம்  3. திருமதல 

ஈ. ஆரவீடு வம்ேம்  4. வீர நரசிம்மன் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 4 3 1 

ஆ. 2 1 3 4 

இ. 2 1 4 3 

ஈ. 4 3 2 1 

77. நீதிக்கட்சியின் சகாரிக்தக என்ன? 

அ. திராவிட ோடு    ஆ. பாரத நாடு 

இ. விடுததல நாடு    ஈ. திராவிடர்கள் விடுததல 

78. கீழ்க்குறிப்பிட்டவர்களில் யாதர ஈ.சவ.ராமோமி நாயக்கர் தனி திராவிட நாட்தட வலியுறுத்த ேந்தித்தார்? 
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அ. சர் ஸ்டாப்ரொர்ட் கிரிப்ஸ்  ஆ. வில்லிங்டன் பிரபு 

இ. லின்லித்சகா பிரபு   ஈ. மவுண்ட்சபட்டன் பிரபு 

79. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதை கவனிக்கவும். 

கூற்று(கூ): 1944-ல் ஈ.சவ.ராமோமி, திராவிடக் கைகத்தத ஆரம்பித்து திராவிடநாடு என்ை தனி நாடு 

சகாரிக்தகதய விடுத்தார். 
காரணம் (கா): வட ஆரியர்கள் சமலாதிக்கத்துக்கு எதிராகவும், திராவிடர்களின் மதிப்பு 

உயர்வதற்காகவும் இக்கட்சி துவக்கப்பட்டது என்பது அவர் கருத்தாகும். 

இவற்றுள் பின்வரும் மதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விதடதயத் மதரிவு மேய்க. 

அ. (கூ), (கா) இரண்டும் சரி, (கா), (கூ)-விற்கான சரியான விளக்கம் ஆகும். 

ஆ. (கூ), (கா) இரண்டும் ேரி, (கா), (கூ)-விற்கான ேரியான விைக்கம் அல்ல 

இ. (கூ) ேரி, (கா) தவறு 

ஈ. (கூ) தவறு, (கா) ேரி 

80. பின்வரும் இரு வாக்கியங்களில் மகாடுப்பட்டுள்ை கூற்று (கூ) காரணம் (கா) ஆகியதவகதைக் 

கருத்தில் மகாண்டு கீழ்க்காணும் மதாகுப்புகளிலிருந்து உங்கள் விதடதயத் மதரிவு மேய்க. 

கூற்று(கூ): 1878-ஆம் ஆண்டின் வட்டாட மமாழி பத்திரிக்தகச் ேட்டம் இரகசியமாக உருவாக்கப்பட்டு 

ஆங்கிசலய இந்தியப் சபரரசின் தமய ேட்ட மன்ைத்தில் ஒசர அமர்வில் நிதைசவற்ைப்பட்டது. 

காரணம்(கா): அமிர்த பஜார் பத்திரிதக அதுவதர வங்காை மமாழியிலும், ஆங்கிலத்திலும் 

மவளிவந்தது. இரசவாடு இரவாக இது ஆங்கிலப் பத்திரிதகயாக மாற்ைப்பட்டு விட்டது. 

அ. (கூ), (கா) இரண்டும் தனித்தனிரய சரியானளவ, (கா), (கூ)-வின் விளளவு. 

ஆ. (கூ), (கா) இரண்டுசம ேமராயானதவ, ஆனால் (கா), (கூ) இதடசய ேம்மந்தம் இல்தல 

இ. (கூ) ேரியானது, ஆனால் (கா) தவறு 

ஈ. (கூ) தவறு, (கா) ேரி. 

81. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதை ஆராய்க. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ேரியான வாக்கியத்தத/ வாக்கியங்கதை 

தரப்பட்டுள்ை மதாகுதியிலிருந்து மதரிவு மேய்க: 

1. 1887-ஆம் ஆண்டு இந்திய சதசிய காங்கிரசின் மூன்ைாவது மாநாடு ஆயிர விைக்குப் பகுதி மதராசில் 

நதடமபற்ைது. 

2. 1903-ஆம் ஆண்டு இந்திய சதசிய காங்கிரசின் 19-வது மாநாடு மதராசில் நதடமபற்ைது. 

3. 1908-ஆம் ஆண்டு மநல்தல சதோபிமான ேங்கத்தத வ.உ.சிதம்பரம் பிள்தை சதாற்றுவித்தார். 
4. மேன்தன மாகாணத்தில் தேமன் புைக்கணிப்பு குழுவின் ததலவர் கு.காமராஜர். 
அ. 1, 2 மற்றும் 4 சரி   ஆ. 1 மற்றும் 2 ேரி 

இ. 1, 2மற்றும் 4 ேரி   ஈ. 3 மற்றும் 4 ேரி 
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82. “இந்தியா இந்தியர்களுக்சக” என்று பிரகடனப்படுத்திய ேமூக சீர்திருத்தவாதி யார்? 

அ. ராஜாராம் சமாகன்ராய்   ஆ. தயானந்த சரஸ்வதி 

இ. சுவாமி விசவகானந்தர்   ஈ. ஈஸ்வர் ேந்திர வித்யாோகர் 
83. பின்வரும் இருவாக்கியங்களில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ை கூற்று(கூ) காரணம் (கா) ஆகியதவகதைக் 

கருத்தில் மகாண்டு கீழ்க்காணும் மதாகுப்புகளிலிருந்து உங்கள் விதடதயத் மதரிவு மேய்க. 

கூற்று(கூ): லக்சனா மாநாடு 1916-ஆம் ஆண்டு காங்கிரசு-லீக் உடன்பாட்தட மேய்து மகாண்டது. 

காரணம் (கா): காங்கிரசு-லீக் உடன்பாடு ஒரு ோததனயாகக் கருதப்பட்டாலும் அது நீண்ட காலம் 

நீடிக்கவில்தல. 

அ. (கூ) மற்றும் (கா) இரண்டுசம தனித்தனிசய தவைானதவ. 

ஆ. (கூ) மற்றும் (கா) இரண்டுரம தனித்தனிரய சரியானளவ. ஆனால் (கா) (கூ) வின் சரியான 

விளக்கமல்ல. 

இ. (கூ) ேரி , (கா) தவறு 

ஈ. (கூ) தவறு, (கா) ேரி 

84. பின்வருவனவற்றில் ேரியாகப் மபாருந்தாதது எது/ எதவ? உங்கள் விதடதய கீசை மகாடுக்கப்பட்டுள்ை 

மதாகுப்பிலிருந்து மதரிவு மேய்யவும். 

1. புருசோத்தம் தாஸ் டான்டன் - 1950ல் காங்கிரஸ் ததலவர் 
2. காங்கிரசின் ஆவடி மாநாடு - 1963 

3. காமராேர் திட்டம்  - 1955 

4. காமராேர்   - 1964ல் காங்கிரஸ் ததலவர் 
அ. 1ம், 4ம்  ஆ. 1ம், 2ம்  இ. 2ம், 4ம்  ஈ. 2ம், 3ம் 

85. பின்வருவனவற்றில் ேரியான காலவரிதே மகாண்ட நிகழ்ச்சிகதை அதடயாைம் காண்க. 

அ. காங்கிரசு அதமச்ேரதவகள் பதவி விலகல், ஆகஸ்டு அளிப்பு, கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு, தனிநபர் ேட்ட 

மறுப்பு 

ஆ. ஆகஸ்டு அளிப்பு, காங்கிரசு அதமச்ேரதவகள் பதவி விலகல், தனிநபர் ேட்டமறுப்பு , கிரிப்ஸ் 

தூதுக்குழு 

இ. காங்கிரசு அளமச்சரளவகள் ெதவி விலகல், ஆகஸ்டு அளிப்பு, தனிேெர் சட்ட மறுப்பு, கிரிப்ஸ் 

தூதுக்குழு 

ஈ. காங்கிரசு அதமச்ேரதவகள் பதவி விலகல், தனிநபர் ேட்ட மறுப்பு, கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு, ஆகஸ்டு 

அளிப்பு 

86. முகலாய ஆட்சிக் காலத்தில் கிராம நிர்வாகம் மதாடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகதை உற்று சநாக்குக. 

1. அது சிக்தாரின் தகயிலிருந்தது 
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2. அது, கிராம மக்களிதடசயயான பிரச்ேதனகள் உள்ைடங்குகின்ைன வைக்குகதை தீர்த்து 

தவக்கக்கூடிய நிதி முகதமயாகவும் இருந்தது. 

அ. 1 மட்டுசம ேரியாகும்   ஆ. 2 மட்டுரம சரியாகும் 

இ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும் ேரியாகும் ஈ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும் தவைாகும். 

87. கைப்பிரர்கள் பற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் ேரியானதவ எதவ? 

1. கைப்பிரர்கள் பற்றிய மேய்திகதை புத்த மதம் ோர்ந்த நூல்களிலிருந்தும் பிற்கால தமிழ் இலக்கிய 

நூல்களிலிருந்தும் மற்றும் சவல்விகுடி தட்டுகளிலிருந்தும் மபைலாம். 

2. வரலாற்ைாலர்கள் இந்த காலத்தத ஒரு ‘நீண்ட வரலாற்று இரவு’ என்று வைங்குகிைார்கள். 

3. இந்த காலம் புத்தமதம் தமிைகத்தில் வீழ்ச்சிதய சநாக்கிய காலம் என்று குறிக்கப்படுகிைது. 

4. எந்தவித தமிழ் இலக்கிய பதடப்புகளும் இந்த காலத்தில் நதடமபைவில்தல. 

அ. 1 மற்றும் 2  ஆ. 2 மட்டும்  இ. 3 மற்றும் 4  ஈ. 3 மட்டும் 

88. தஞ்ோவூர் பிரகதீஸ்வரர் சகாயிதலப் பற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் ேரியானதவ எதவ? 

1. தஞ்ோவூர் பிரகதீஸ்வரர் சகாயிலானது அரசு அதிகாரத்தின் சின்னமாக இருக்கவில்தல. 

2. தஞ்ோவூர் பக்தி இயக்க தேவ ேமய துைவிகளின் மிக முக்கிய தைமாகும். 

3. முத்ததரயர்கள் விஜயாலய சோைதனத் சதாற்கடித்து தஞ்ோவூதரக் தகப்பற்றினார். 
4. முத்ததரயர்களின் ததலவர் நிேம்பாசூடினி எனும் மபண் மதய்வத்திற்கு தஞ்ோவூரில் ஒரு சகாயில் 

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

இ. 2 மற்றும் 4    ஈ. 4 மட்டும் 

89. மபாருத்துக. 

நகரம்   நிர்மானித்தவர் 
அ. முரதாபாத் 1. முகமது கான் பங்காஷ் 

ஆ. பருக்காபாத் 2. காஜி-அல்-தின் இமத்-அல் முல்க் 

இ. காஜியாபாத் 3. தபசுல்லா கான் 

ஈ. ராம்பூர்  4. ரஸ்தம் கான் மடக்கானி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 3 2 

ஆ. 3 4 2 1 

இ.  4 1 2 3 

ஈ. 3 1 4 2 
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90. பின்வருவனவற்றுள் ேரியானது எது? 1665-ம் ஆண்டு புரந்தர் உடன்படிக்தகயின்படி முகலாயருக்கு 

கீழ்க்கண்ட எண்ணிக்தக மகாண்ட சகாட்தடகதை சிவாஜி மகாடுத்தார் 
அ. 23  ஆ. 26   இ. 28   ஈ. 30 

91. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதை கருத்தில் மகாள்க. கீசை மகாடுக்கப்பட்டுள்ை மதாகுப்புகளிலிருந்து 

உங்கள் விதடதயத் மதரிவு மேய்க. 

1. லால், பால், பால் ஆகிய மூவரும் தீவிர சதசிய மூவர் என்று அறியப்பட்டனர். 
2. இந்தியாவின் சதசிய கீதம் இரவீந்திரநாத் தாகூரால் எழுதப்பட்டது. 

3. ‘புரட்சி வாழ்க’ என்ை மகாள்தகக் குரல் எழுப்பியது பகத்சிங். 

4. அன்னிமபேண்ட் அம்தமயார்தான் முதன் முதலில் இந்திய சதசிய காங்கிரசின் 1917ஆம் ஆண்டின் 

மாநாட்டிற்கு ததலதம தாங்கிய இந்தியப் மபண்மனி. 

சமற்கண்ட எந்த வாக்கியம் தவைானது? 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

92. பட்டியல் 1உடன் பட்டியல் 2ஐப் மபாருத்தி, பட்டியல்களுக்குக் கீசை உள்ை மதாகுப்பிலிருந்து ேரியான 

விதடதயத் மதரிவு மேய்க. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. அபினவ் பாரத் மோதேட்டி 1. மீர்ஸா குலாம் அகமது 

ஆ. இந்தியன் அசோசிசயஷன் 2. பாலகங்காதர திலகர் 
இ. சிவாஜி இயக்கம்  3. சுசரந்திரநாத் பானர்ஜி 

ஈ. அகமதியா இயக்கம்  4. கசணஷ் தாசமாதர் ேவார்க்கர் 
 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 1 3 4 2 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 4 2 1 3 

93. கீழ்க்காணும் வாக்கியங்கதைக் கவனி: 

கூற்று(கூ): கல்கத்தாவில் மேப்டம்பர் மாதம் 1920-, ஆண்டு நதடமபற்ை இந்திய சதசியக் காங்கிரசின் 

சிைப்பு கூட்டத்தில் தன்னாட்டி மபறுவது காங்கிரசின் முக்கிய குறிக்சகாள் என முடிவு மேய்யப்பட்டது. 

காரணம் (கா): 1919-ம் ஆண்டுச் ேட்டம் இந்தியர்களுக்கு தன்னாட்சிதய வைங்கவில்தல. 

ேரியான விதடதயத் சதர்ந்மதடு. 

அ. (கூ) மற்றும் (கா) ேரியானதவகள் மற்றும் (கா) ேரியான விைக்கத்தத (கூ)க்கு அளித்துள்ைது. 

ஆ. (கூ) மற்றும் (கா) ேரியானதவகள் மற்றும் (கா) ேரியான விைக்கத்தத (கூ)க்கு அளிக்கவில்தல. 
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இ. (கூ) தவறு, ஆனால் (கா) சரி 

ஈ. (கூ) ேரி, ஆனால் (கூ) தவறு 

94. சுசதசி நீராவிக் கப்பல் கம்மபனிதயப் பற்றி கீசை குறிக்கப்படுகின்ைன. எந்த கூற்றுகள் ேரியானதவ? 

1. இரு கப்பல்கள் வாங்கப்பட்டன. 

2. இரு இயந்திர படகுகள் வாங்கப்பட்டன. 

3. பாரதியார் கப்பல்களின் மபயர்கதை எதிர்த்தார். 
4. இந்தியாவில் இம்முயற்சிதய ஆங்கிசலயர் விரும்பவில்தல. 

அ. எல்லா கூற்றுக்களும் ேரியானதவ 

ஆ. கூற்று 1 தவிர, மற்ை கூற்றுகள் தவைானதவ 

இ. கூற்று 4 தவிர, மற்றளவ சரியானளவ 

ஈ. கூற்று 2தய தவிர, மற்ைதவ தவைானதவ 

95. பின்வரும் இரு வாக்கியங்களில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ை கூற்று(கூ), காரணம் (கா) ஆகியதவகதைக் 

கருத்தில் மகாண்டு கீழ் மகாடுக்கப்பட்டுள்ை மதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விதடதய மதரிவு மேய்க. 

கூற்று(கூ): சநருவிற்குப்பின், லால்பகதூர் ோஸ்திரி பிரதமரானார். 
காரணம் (கா): சநரு தனது இறுதி காலத்தில், ோஸ்திரியின் ஒத்துதைப்தப அதிகம் மபற்ைார். 
அ. (கூ) உண்தம (கா)தவறு 

ஆ. (கூ), (கா) உண்ளம. (கா), (கூ) இரண்டும் பதாடர்புளடயளவ 

இ. (கூ) வும் (கா) வும் தவைானதவ 

ஈ. (கூ) தவறு (கா) உண்தமயானதவ 

96. அட்சிேன் ஆதணயத்தின் விதைவாக இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பணிகள் யாதவ? 

1. ஏகாதிபத்திய குடிதமப் பணி 

2. மாகாணக் குடிதமப் பணி 

3. சிைப்புக் குடிதமப் பணி 

4. ோர்நிதலக் குடிதமப் பணி 

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

இ. 1, 2 மற்றும் 4 மட்டும்   ஈ. 1, 2, 3, 4ஆகிய அதனத்தும் 

97. மமௌரியப் சபரரசு மற்றும் நிர்வாகம் மதாடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகதை உற்று சநாக்குக. 

1. ேந்திடகுப்தர் மமௌரியப் சபரரதேத் சதாற்றுவித்தவர் ஆவார். 
2. அசோகர், ேக்ரவர்த்தியாக வருவதற்கு முன்பு அவாந்திகா மற்றும் தக்சிலா மாநிலங்களின் 

தவஸ்ராயாகச் மேயல்பட்டார். 
அ. 1 மட்டுசம ேரியாகும்   ஆ. 2 மட்டுசம ேரியாகும் 
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இ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும் சரியாகும் ஈ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும் தவைாகும் 

98. முகலாய ஆட்சியின் ேட்டங்கள் மதாடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகதைக் கருதுக. 

1. கடவுளின் ேட்டங்கள் குர்ரானில் மட்டுசம உள்ைடங்கியிருந்தன. 

2. ஜிம்மிஸ் என்ைதைக்கப்பட்ட முகமதியர் அல்லாதவரால் ஆதிக்கம் மேலுத்தப்பட்ட ஒரு ேமூகத்தத 

இஸ்லாம் ஒரு சபாதும் ஏற்ைதில்தல. 

அ. 1 மட்டுசம ேரியாகும்   ஆ. 2 மட்டுரம சரியாகும் 

இ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும் ேரியாகும் ஈ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும் தவைாகும். 

99. மகௌடில்யர் மதாடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகதைக் கருதுக. 

1. அவர் நிர்வாகத்தின் புதிய பள்ளிதயத் சதாற்றுவித்தவர் ஆவார். 
2. அவரின் இயற்மபயர் விஷ்ணுகுப்தா என்பதாகும். 

அ. 1 மட்டும் ேரியாகும்   ஆ. 2 மட்டுரம சரியாகும் 

இ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும் ேரியாகும் ஈ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும் தவைாகும் 

100. மமௌரியர்கள் காலத்தில் நீதி அதமப்புகளுக்கும், ேட்ட நதடமுதைகளுக்கும் அடிப்பதடயாய் 

விைங்கியது 

அ. புத்த மகாள்தககள்   ஆ. இந்துக் மகாள்தககள் 

இ. அர்த்தசாஸ்திரம்   ஈ. பாரசீக ேட்டங்கள் 
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