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 History Model Test Questions 23 in Tamil With Answers 

1. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளை கவனித்து சரியான விளடயளி: 

கூற்று(A):  இரபீந்தரநாத் தாகூர் 1919-ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷாரிடம் சரணளடந்தார். 
காரணம் (R): பஞ்சாபில் ஜாலியன் வாலாபாக் துயர நிகழ்ச்சி 1919-ல் நடந்தது மற்றும் யுத்த சம்பந்தமான 

ஏமாற்றங்களும் அதற்கு காரணமாக அளமந்தன. 

அ. இரண்டும் (A) மற்றும் (R) சரி ஆனால் (R) க ாடுக்கும் விளக் ம் சரியானது (A) க்கு 

ஆ. இரண்டும் (A) மற்றும் (R) சரி ஆனால் (R) ககாடுக்கும் விைக்கம் சரியல்ல (A) க்கு 

இ. (A) மட்டும் சரி 

ஈ. (R) மட்டும் சரி 

2. பின்வரும் இருவாக்கியங்களில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கூற்று (கூ) காரணம் (கா) ஆகியளவகளைக் 

கருத்தில் ககாண்டு கீழே ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விளடளயத் கதரிவு கசய்க. 

கூற்று(கூ) : இந்திய விடுதளலப் ழபாராட்டத்தில், தீவிர ழதசியவாதிகளின் எழுச்சி ஆங்கிழலய ஆட்சி 

இந்தியர்களை எந்த அைவிற்கு கீழ்ளமப்படுத்தி நம்பிக்ளக இேக்கச் கசய்திருந்தது என்பளத 

உணர்த்தியது. 

காரணம் (கா): இந்திய இளைஞர்கள் அதிக அைவில் தீவிர ழதசியவாதிகள் இயக்கத்தில் இளணந்து 

நாயகர்கைாக தங்கைது நிளனவுகளை விட்டுச் கசன்றுள்ைனர். 
அ. (கூ) மற்றும் ( ா) இரண்டுமம சரியானவை, ( ா), (கூ) வின் சரியான விளக் மாகும். 

ஆ) (கூ) மற்றும் (கா) இரண்டும் தவறானளவ 

இ. (கூ) மற்றும் (கா) தனித்தனியாக சரியானளவ. ஆனால் (கா), (கூ) வின் சரியான விைக்கமல்ல 

ஈ. (கூ) தவறு , (கா) சரி 

3. இக்கூற்ளற கதரிவித்த ழதசியத் தளலவர் யார்? 

“__________ நான் ஆங்கிலத்துக்கு எதிரானவன் அல்ல, நான் ஆங்கிழலயருக்கு எதிரானவன் அல்ல. 

ஆனால் நான் உண்ளமக்குப் புறம்பானவற்றிற்கு எதிரானவன்; ழமாசடிக்கு எதிரானவன்; அநீதிக்கு 

எதிரானவன்; அரசு எதுவளர அநீதியாக நடந்து ககாள்கிறழதா அவர்கள் என்ளன பளகவனாக கருதுவர், 
சமாதானப்படுத்த முடியாத பளகவனாக கருதுவர் _________” 

அ. ழகாபால கிருஷ்ண ழகாகழல  ஆ. பாலகங்காதர திலகர் 
இ. மமா ன்தாஸ்  ரம்சந்த்  ாந்தி ஈ. ஜவஹர்லால் ழநரு 

4. பின்வரும் கூற்ளற அறிவித்த ழதசியத் தளலவர் யார்? 

“நாம் ஒரு இந்தியன், தப்பட்ளட அடித்து உறங்குபவர்களை விழித்கதேச் கசய்து, தாய்நாட்டிற்கு 

பணியாற்றுமாறு விழிப்புணர்வளிப்ழபன்” 

அ. பாலகங்காதர திலகர்   ஆ. ழகாபாலகிருஷ்ண ழகாகழல 
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இ. அன்ன்கெசண்ட்   ஈ. ஜவஹர்லால் ழநரு 

5. 1923 ஆம் ஆண்டு நளடகபற்ற கசன்ளன மாகாண ழதர்தலில் நீதிக்கட்சி கவற்றிகபற்ற பிறகு யார் 
கசன்ளன மாகாணத்தின் முதல் மந்திரியாக கபாறுப்ழபற்றார்? 

அ. ராமராயனிங் ர்   ஆ. ழக.வி.கரட்டி 

இ. டி.என்.சிவஞானம் பிள்ளை  ஈ. ஏ.வி. பாத்ழரா 
6. “ஏளேகளுக்கு கதாண்டுகள் கசய்வது கடவுளை வணங்குவதற்கு சமம்” என்று கூறியவர் யார்? 

அ, மகாத்மா காந்தி   ஆ. அன்ளனகதரசா 
இ. சுைாமி விமை ானந்தர்  ஈ. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் 

7. பட்டியல் 1 உடன் பட்டியல் 2 டிளனப் கபாருத்தி ககாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகளைக் ககாண்டு சரியாகப் 

கபாருத்துக. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. லாலா லஜபதிராய்  1. கவடிகுண்டு தத்துவம் 

ஆ. பகத் சிங்   2. சிட்டகாங் ஆயுதக்கிடங்கு தாக்குதல் 

இ. சூரியா கசன்   3. சாண்டரஸ் ககாளல 

ஈ. பகவதி சரண் ஓரா  4. தீவிரவாத ழதசியவாதி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 2 1 4 3 

ஆ. 3 4 1 2 

இ. 2 4 1 3 

ஈ. 4 3 2 1 

8. வரிளச 1இல் உள்ைவற்ளற வரிளச 2 உடன் கபாருத்துக. கீழே ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கதாகுப்பிலிருந்து 

உங்கள் விளடளயத் கதரிவு கசய்க. 

வரிளச 1   வரிளச 2 

அ. கபக்   1. லாகூர் மாநாடு 

ஆ. ஆர்ச்பால்ட்  2. முகமதியர் தற்காப்புச் சங்கம் 

இ. கரகமத் அலி  3. முதல்வர் அலிகார் கல்லூரி 

ஈ. பாகிஸ்தான் தீர்மானம் 4. பாகிஸ்தான் என்ற கசால்லாக்கம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 4 1 

ஆ. 3 1 2 4 

இ. 1 4 3 2 
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ஈ.  4 2 1 3 

9. பின்வருவனவற்றுள் மங்கள் பாண்ழட குறித்த சரியானளத கதரிவு கசய். 

1. ககாழுப்பு தடவிய துப்பாக்கிளய பயன்படுத்த மறுத்தார். 
2. கபர்காம்பூரில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த 19 ஆவது பிரிளவச் சார்ந்த சிப்பாய். 

3. பரக்பூரிலிருந்த 34 N.I. பளட பிரிளவ சாந்தவர். 
4. ஆங்கிழலயரால் தண்டிக்கப்படவில்ளல 

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

10. நம்பிக்ளகயில்லாத் தீர்மானம் முதன் முதலாக இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் ககாண்டு வந்த கபாழுது 

பிரதம அளமச்சராக இருந்தவர் யார்? 

அ. ஜைஹர்லால் மேரு   ஆ. இந்திரா காந்தி 

இ. கமாரார்ஜி ழதசாய்   ஈ. லால்பகதூர் சாஸ்திரி 

11. ழவத காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட முக்கிய தாக்கும் ஆயுதம் 

அ. வாள்     ஆ. ழகாடாரி 

இ. ஈட்டி     ஈ. வில் மற்றும் அம்பு 

12. பின்வருவனவற்ளற இறங்கு வரிளசயில் முளறப்படுத்துக. 

1. தாசில்    2. துளணப் பிரிவு 

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

13.  “பியாதசி” (பிரியதர்சினி) எனும் இரண்டாம் கபயளர அழசாகருக்கு குறிப்பிடும் கல்கவட்டு எது? 

அ. கிர்னார்    ஆ. பாப்ரூ 

இ. மஸ்கி     ஈ. ருமின்ழதாய் 

14. ழவதகால இலக்கியங்கள் பற்றி பின்வரும் கூற்ளற கவனி: 

1. வழிபாடு மற்றும் ழவள்விகள் குறித்த விைக்கங்கள் பிராமணங்களில் கூறப்பட்டுள்ைன. 

2. ஆன்மா, பிரம்மம், உலகின் ழதாற்றம், இயற்ளகயின் புரியாத புதிர்கள் ழபான்ற தத்துவ 

விைக்கங்களைக் கூறுவது உபநிடதங்கள். 

3. நாட்டு இலக்கியங்கள் எனக் கூறப்படுவது ஆரண்யகங்கள். 

4. இராமாயணத்ளத எழுதியவர் ழவதவியாசர், மகாபாரதத்ளத இயற்றியவர் வால்மீகி ஆவார். 
சரியானவற்ளற ழதர்ந்கதடு. 

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

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

15. முக்கியத்துவம் கபற்ற இடமான ஹரப்பாளவ அகழ்வாராய்ச்சி கசய்தவர் 
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அ. ஆர்.சி,பானர்ஜி   ஆ. சர் ஜான் மார்ஷல் 

இ. தயாராம் ஷாஹினி   ஈ. ஆர்.எஸ். சர்மா 
16. சமண சமயத்தின் 23-வது தீர்த்தங்கரர் 
அ. ரிஷபர்     ஆ. ொர்சைோதர் 

இ. மஹாவீரர்    ஈ. அஜிதநாதர் 
17. பின்வருவனவற்றுள் சரியாக கபாருத்தப்பட்ட ழஜாடி எது? 

வம்சம்    கபயர் 
அ. கில்ஜி வம்சம்   இப்ராஹிம் ழலாடி 

ஆ. கெல்லி சுல்தானியம்  குத்புதீன் ஐெக் 

இ. கமாகலாயப் ழபரரசு  அக்பர் 
ஈ. துக்ைக் வம்சம்   பிழராஷா துக்ைக் 

18. வரிளச 1 உடன் வரிளச 2ஐப் கபாருத்தி வரிளசகளுக்கு கீழ் ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கதாகுப்பிலிருந்து 

சரியான விளடயிளனத் கதரிவு கசய்க. 

வரிளச 1   வரிளச 2 

அ. குடிஅரசு  1. 1971 

ஆ. ரிழவால்ட்  2. 1934 

இ. பகுத்தறிவு  3. 1928 

ஈ. மாடர்ன் ழரசனலிஸ்ட் 4. 1925 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 2 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 2 1 4 3 

ஈ. 1 3 2 4 

19. கமௌரியர்களின் வருவாய்த்துளற அதிகாரிகளை ழமலிருந்து கீோக குறியீடுகளின் மூலம் ழதர்வு 

கசய்க. 

1. பிரழதசிகா    2. ஸ்தானிகா 
3. சம்ஹர்டா    4. ராஜுகா 
அ. 4,1,3, 2  ஆ. 1,3, 4, 2  இ. 3, 1, 2, 4  ஈ. 2, 4, 1, 3 

20. எந்த ஆங்கிழலய இராணுவத் தைபதி, பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாளையக்காரர் வீரபாண்டிய 

கட்டகபாம்மளன ளகப்பற்றி தூக்கிலிட்டார்? 

அ. கலப்டினன்ட் கமக்லின்  ஆ. மமஜர் ொனர்மமன் 
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இ. கர்னல் அக்னியூ   ஈ. கர்னல் கமக்காழல 

21. சரியான விளடளய ழதர்ந்கதடுக்க. 

இந்திய ழதசிய இராணுவம் இந்திய-பர்மா எல்ளலயிளனத் தாண்டி நமது மூவர்ண ககாடியிளன 

ஏற்றிய நாள் 

அ. 19 மார்ச் 1944    ஆ. 20 ஏப்ரல் 1944 

இ. 7 ஜூன் 1945    ஈ. 10 ஜூளல 1945 

22. கீழ்க்குறிப்பிட்டளவகளில் சரியானது எது? 

இந்திய சிப்பாய்களின் சந்ழதாஷமின்ளம 1824ம் ஆண்டு  பரக்பூரில் முதன்முதலில் உருவானதிற்கு 

காரணம் 

1. பரக்பூரின் 47-வது பிரிவு ராணுவம் பர்மாவிற்கு கசல்ல உத்தரவிடப்பட்டது. 

2. ராணுவப் பிரிவுக்குள்ழை சாதி பாகுபாடு மற்றும் தனிளமப்படுத்தல் 

3. பிராமணர்கள் ழதர்வு கசய்வதில் ஊக்கமின்ளம 

4. என்பீல்ட் துப்பாக்கி அமுல்படுத்தல் 

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

23. கீழ்க்ககாடுக்கப்பட்டவர்களில், இந்திய மன்னர்கள் ஏகாதிபத்திய ஆட்சிக்கு உதவுபவர்கள் மற்றும் 

கதாழிலக ழதாேர்கள் என்று கூறியவர் யார்? 

அ. ழமழயா பிரபு    ஆ. ரிப்பன் பிரபு 

இ. இரண்ொம் ஹார்டிங் பிரபு  ஈ. ழவவல் பிரபு 

24. ‘நாட்டிய மங்ளக’ என்ற கவண்கல உருவ கபாம்ளம எங்கு கண்டு எடுக்கப்பட்டது? 

அ. டில்லி     ஆ. ழலாத்தல் 

இ. கமா ஞ்சதாமரா   ஈ. ரூபார் 
25. பின்வருவனவற்றுள் தவறாக கபாருத்தப்பட்டுள்ைது எது? 

1. பவபூதி  - மாலதிமாதவம் 

2. சுபந்து  - வாசவதத்தம் 

3. காளிதாசர் - தசகுமார சரித்திரம் 

4. தண்டியா - அவந்தி சுந்தரி 

அ. 1 மற்றும் 3    ஆ. 1 மற்றும் 2 

இ. 1, 2 மற்றும் 4    ஈ. 3 மற்றும் 4 

26. கபாருத்துக. 

அ. அல்ஹிலால்  1. மகாத்மா காந்தி 

ஆ. நவ ஜீவன்  2. அபுல்கலாம் ஆசாத் 
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இ. பம்பாய் கிரானிகல் 3. அரபிந்து ழகாஷ் 

ஈ. வந்ழத மாதரம்  4. பிழராஷ்ஷா ழமதா 
 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 4 3 

ஆ. 2 3 4 1 

இ. 2 1 4 3 

ஈ. 1 2 3 4 

27. தீனபந்து மித்ராவின் முதல் நாடகமான _________ ஆங்கிழலய இண்டிழகா ழதாட்டக்காரர்களின் 

ககாடுளமகளை கவளிப்படுத்தியது. 

அ, குலின் குலசர்வாசவா   ஆ. ரத்னாவளி 

இ. நீல் தர்ென்    ஈ. ராச லீலா 
28. கு.காமராசர் ழவதாரண்யம் உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் கலந்து ககாண்டதற்காக, ளகது கசய்து சிளறயில் 

அளடக்கப்பட்ட இடம் __________ 

அ. ழகாயம்புத்தூர்    ஆ. ழவலூர் 
இ. அந்தமான்    ஈ. அலிப்பூர் 

29. கீழே ககாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகளிலிருந்து சரியான விளடளய கண்டுபிடி. 

கருத்து: நமது ழதசியக் ககாடியில் உள்ை அழசாக சக்கரம் 24 ஆரங்களை உளடயது. அளவ நீல நிறம் 

ககாண்டளவ. 

காரணம் (கா): 24 ஆரங்களும் புத்தரின் எண் வழிக் ககாள்ளகளயக் குறிக்கின்றன. 

அ. ( ) மற்றும் ( ா) இரண்டும் சரி 

ஆ. (க) சரி (கா) தவறு 

இ. (க) பகுதி மட்டும்  சரி, (கா) தவறு 

ஈ. (க)ன் பகுதியும், (கா) யும் சரி 

30. நமது ழதசிய கீதத்ளத உருவாகியவர் இரவீந்திரநாத்தாகூர், இப்பாடல் முதன்முதலாக இளசக்கப்பட்ட 

ஆண்டு 

அ. 1905  ஆ. 1906  இ. 1911  ஈ. 1912 

31. கீழே ககாடுக்கப்பட்டுள்ை பட்டியல் 1லிருந்து பட்டியல் 2ல் கபாருத்தமானவற்ளற ழதர்ந்கதடுக்க. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. விருபாக்சா ழகாயில்  1. எல்ழலாரா 
ஆ. ளகலாசநாதர் ழகாயில் 2. கழுகுமளல 

இ. கவட்டுரான் ழகாயில்  3. பட்டடக்கல் 
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ஈ. லட்கான் ழகாயில்  4. அய்ககால் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 4 2 

ஆ.  3 1 2 4 

இ. 1 3 2 4 

ஈ. 1 2 3 4 

32. சீன யாத்ரீகர் யுவான்சுவாங் காஞ்சிளய பார்ளவயிட்டது. 

அ. கி.பி. 640  ஆ. கி.பி. 500  இ. கி.பி. 150  ஈ. கி.பி. 720 

33. கீழ்க்காணும்  வாக்கியங்களை கவனத்தில் ககாள்க. 

கூற்று(A): காந்தியடிகள் 1930-ல் சட்ட மறுப்பு இயக்கத்ளதத் கதாடங்கினார். 
காரணம் (R): ஆகழவ, இந்திய ழதசிய காங்கிரஸ் கட்சி 1930ல் முதல், வட்டழமளச மாநாட்டில் 

கலந்து ககாள்ைவில்ளல. 

அ. (A) மற்றும் (R) சரி, (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரி, (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) தைறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

34. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களை கவனிக்கவும். 

கூற்று(A): 1916 ஆம் ஆண்டு அன்னிகபசண்ட் கசன்ளனயில் தன்னாட்சி சங்கத்ளத அளமத்தார். 
காரணம் (R): அரசியலளமப்பு முளறயில் தன்னாட்சி அளடவழத இதன் ழநாக்கமாகும். 

அ. (A) மற்றும் (R) சரி, (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக் ம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரி, (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

35. பின்வரும் இரு வாக்கியங்களில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கூற்று (கூ), காரணம் (கா) ஆகியளவகளை 

கருத்தில் ககாண்டு கீழே ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கதாகுப்பில் இருந்து உங்கள் விளடளய கதரிவு கசய்க. 

கூற்று(கூ): 1870 முதல் 1900 வளர ழதசிய இயக்கத்தின் குறிக்ழகாைாக விைங்கியது அரசியலாக்குதல், 

அரசியல் பிரச்சாரம், கல்வி மற்றும் அரசியல் ழகாட்பாட்ளட உருவாக்கி பரப்புதல் 

காரணம் (கா): இவ்விலக்ளக அளடய பத்திரிக்ளககளை முக்கிய சாதனமாக பயன்படுத்தப்பட்டது. 

அ. (கூ) மற்றும் ( ா) சரி மற்றும் ( ா), (கூ) வின் சரியான விளக் ம் 

ஆ. (கூ) மற்றும் (கா)இரண்டு தவறு 

இ. (கூ) மற்றும் (கா) இரண்டும் தனித்தனிழய சரி. ஆனால் (கா), 9கூ) வின் சரியான விைக்கம் அல்ல 
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ஈ. (கூ) சரி, (கா) தவறு 

36. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியானது எது/எளவ? 

1. இந்திய அரசுச் சட்டம், 1935 மாநிலங்களில் இரட்ளட ஆட்சிளய அறிமுகப்படுத்தியது. 

2. இந்தியா கவுன்சில் 1935-ல் கதாடங்கப்பட்டது. 

3. மாண்ழடகு-கசம்ஸ்ழபார்டு சீர்திருத்தச் சட்டம் மாநிலங்களில் இரட்ளட ஆட்சிளய 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

4. 1935ல் மாநில சுயாட்சி ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

அ. 1 மற்றும் 2    ஆ. 2 மட்டும் 

இ. 3 மட்டும்    ஈ. 3 மற்றும் 4 

37. வரிளச 1 உடன் வரிளச 2 ளனப் கபாருத்தி வரிளசகளுக்கு கீழ்க்ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கதாகுப்பிலிருந்து 

சரியான விளடளயத் ழதர்வு கசய்க. 

வரிளச 1   வரிளச 2 

அதிகாரி   கபாறுப்பு 

அ. ராஜூகர்  1. சமயம் 

ஆ. பிரழதஷிகர்  2. கசயலாைர் (அல்லது) காரியதரிசி 

இ. யுக்தர்   3. வரிவசூல் மற்றும் காவல் 

ஈ. தர்ம மகாமாத்திரர் 4. மாவட்ட நீதிபதி 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 2 4 1 3 

இ. 4 3 1 2 

ஈ. 3 4 2 1 

38. வரிளச 1 உடன் வரிளச 2 ளனப் கபாருத்தி வரிளசகளுக்கு கீழ்க்ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கதாகுப்பிலிருந்து 

சரியான விளடளயத் ழதர்வு கசய்க. 

வரிளச 1     வரிளச 2 

அ. ழவதங்களுக்குத் திரும்பிப் ழபா 1. அப்துல் கபார் கான் 

ஆ. இந்தியாவின் ழதசப்பற்றுத் துறவி 2. டி.ழக. கார்ழவ 

இ, எல்ளலப்புற காந்தி   3. சுவாமி விழவகானந்தர் 
ஈ. இந்து விதளவகள் இல்லம்  4. சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி 

குறியீடுகள் 
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 அ ஆ இ ஈ 

அ, 2 3 4 1 

ஆ.  4 2 3 1 

இ. 3 1 2 4 

ஈ. 4 3 1 2 

39. எந்த பண்ளடய பல்களலக்கேகம் 10000 மாணவர்களையும், 1500 ஆசிரியர்களையும் ககாண்டிருந்தது? 

அ. காசி     ஆ. ோளந்தா 

இ. தட்சசீலம்    ஈ. உஜ்ஜயினி 

40. கீழே குறிப்பிட்டுள்ை குறியீடுகளிலிருந்து சரியான விளடளயத் ழதர்ந்கதடு: 

கருத்து: மாநில கதால்லியல் ஆய்வுத் துளறயும் ழகாவா கடலாராய்ச்சி நிறுவனமும் புகார் நகரில் 

நீருக்கடியில் அகோய்வு கசய்தனர். 
காரணம்: சங்ககால ழசாேர்களின் புளதந்து ழபான துளறமுக நகளரக் கண்டுபிடிக்க ஆய்வு 

கசய்யப்பட்டது. 

அ. கருத்து சரி, காரணம் தவறு  ஆ.கருத்து தவறு, காரணம் சரி 

இ.  ருத்தும்,  ாரணமும் சரி  ஈ. கருத்தும், காரணமும் தவறு 

41. இந்தியாவில் முதல் முதலில் கபாதுப்பணி ழதர்வு ஆளணயம் அளமக்க கருத்து உருவாக்கியது எது? 

சரியான விளடளய ழதர்வு கசய்க. 

அ. மிண்ழடா-ழமார்ழல சீர்திருத்தச் சட்டம் – 1909 

ஆ. மமாண்மெக்-கசம்ஸ்மொர்ட் சீர்திருத்தச் சட்ெம் 1919 

இ. இந்திய அரசு சட்டம் 1935 

ஈ. இந்திய சுதந்திர சட்டம்  1947 

42. பட்டியல் 1 உடன் பட்டியல் 2 ஐப் கபாருத்தி, பட்டியல்களுக்குக் கீழ்க் ககாடுக்கப்பட்டுள்ை 

கதாகுப்பிலிருந்து சரியான விளடகளைத் கதரிவு கசய்க. 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. சம்பத் காமுத்  1. சுழரந்திரநாத் பானர்ஜி 

ஆ. சர்வஜனிக் சபா 2. பால கங்காதர திலகர் 
இ. தி கபங்காலி  3. இராஜாராம் ழமாகன்ராய் 

ஈ. தி ழகசரி  4. ழகாபாலகிருஷ்ண ழகாகழல 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 3 2 

ஆ. 1 3 4 2 
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இ. 3 4 2 1 

ஈ. 3 4 1 2 

43. சங்க காலத்ளதப் பற்றி அறிய உதவும் இரு கபருங்காப்பியங்கள் எளவ? 

அ. சிலப்ெதி ாரம் மற்றும் மணிமம வல 

ஆ. இராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதம் 

இ. இலியட் மற்றும் ஒடிசி 

ஈ. சங்கீதங்கள் மற்றும் நீதிகமாழிகள் 

44. கீழ்க்கண்ட கூற்று (கூ), காரணம் (கா) ஆகியவற்ளற கருத்தில் ககாண்டு , ககாடுக்கப்பட்டுள்ை 

கதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விளடளயத் கதரிவு கசய்க. 

கூற்று (கூ): 1906ஆம் ஆண்டு கல்கத்தா மாநாட்டில் தாதாபாய் கநௌகராஜி, சுழதசி மற்றும்  சுயராஜ்யம் 

பற்றி அறிவித்தார். 
காரணம் (கா): அழத ஆண்டில் வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை சுழதசி நீராவிக் கப்பல் கம்கபனிளயத் 

கதாடங்கினார். 
அ. (கூ), ( ா) இரண்டும் சரி, ( ா), (கூ) விற் ான சரியான விளக் ம் 

ஆ. (கூ), (கா) இரண்டும் சரி, ஆனால் (கா), (கூ)-வின் சரியான விைக்கம் அல்ல 

இ. (கூ) மற்றும் (கா) இரண்டும் தவறு 

ஈ, (கூ) சரி, (கா) தவறு 

45. கீழே உள்ைவர்களில், தன்னாட்சி இயக்கத்தின் குறிக்ழகாைாக ‘சுயராஜ்யம்’ என்பதிற்குப் பதிலாக 

‘தன்னாட்சி’ எனும் கசாற்கறாடளரப் பயன்படுத்தத் தீர்மானித்தது யார்? 

அ, தாதாபாய் கநௌழராஜி   ஆ. சுழரந்திரநாத் பானர்ஜி 

இ. ொல ங் ாதர தில ர்   ஈ. அன்னிகபசண்ட் 

46. ‘வர்ணம்’ மற்றும் ‘ஜாதிக்கு’ இளடயிலான முக்கிய ழவறுபாடு என்ன? 

அ. வர்ணமும் ஜாதியும் ஒன்ழற 

ஆ, இரண்டும் கபாருத்தமற்றளவ 

இ. வர்னம் நான்கு பிரிவுகள் மட்டும் ககாண்டது. ஜாதி பலவளகப்பட்டது 

ஈ. ைர்ணத்தின் மூலப் ெதத்திலிருந்து எடுக் ப்ெட்ெது 

47. பட்டியல் 1 உடன் பட்டியல் 2-ஐப் கபாருத்தி, பட்டியல்களுக்குக் கீழ்க்ககாடுக்கப்பட்டுள்ை 

கதாகுப்பிலிருந்து சரியான விளடகளைத் கதரிவு கசய்க. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. கசன்ளன இளசக்கேகம் 1. 1943 

ஆ. கசன்ளன இளசமாநாடு 2. 1929 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 11 of 21 

இ. தமிழ் இளச இயக்கம்  3. 1928 

ஈ. தமிழ் இளசச்சங்கம்  4. 1927 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 4 3 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 4 2 1 3 

ஈ. 3 2 1 4 

48. பாளலவனநரி என்று அளேக்கப்படுபவர் யார்? 

அ. எர்வின் மராமல்   ஆ. பகத்சிங் 

இ. அடால்ப் ஹிட்லர்   ஈ. கபனிட்ழடா முழ ாலினி 

49. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களை கவனி: 

கூற்று (A): 1947-ல் இந்தியா விடுதளல அளடந்ததும் இந்தியத் தளலவர்கள் ஆற்ற ழவண்டியிருந்த 

அவசரப் பணிகள் இரண்டு. 

காரணம் (R): ஒன்று வறுளமளய ஒழிப்பது இரண்டு கல்விளயப் பரப்புவது. 

இவற்றுள் சரியான விளடளயத் ழதர்ந்கதடுத்து எழுது. 

அ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு 

ஈ, (A) தவறு ஆனால் (R) சரி 

50. காந்தி சகாப்தம் என்று அளேக்கப்படும் காலம் 

அ, 1885-1905  ஆ. 1905-1918  இ. 1920- 19847 ஈ. 1935-1947 

51. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களை கவனி: 

கூற்று(A): 19ம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் வங்காைம், மகாராஷ்டிரம், பஞ்சாப் மற்றும் கசன்ளன 

ஆகிய பகுதிகளில் புரட்சிவாத குழுக்கள் ழதான்றின. 

காரணம்(R): மிதவாத தீவிரவாத ககாள்ளககள் இரண்டிலுழம இவர்களுக்கு உடன்பாடு இல்ளல. 

இவற்றுள் சரியான விளடளயத் ழதர்ந்கதடுத்து எழுது. 

அ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக் ம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 

ஈ, (A) தவறு ஆனால் (R) சரி 

52. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களைக் கவனி: 
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கூற்று(A): 1942ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி கூடி ‘கவள்ளையழன 

கவளிழயறு’ தீர்மானத்ளத நிளறழவற்றியது. 

காரணம்(R): கிரிப்ஸ் தூதுக் குழுவின் பரிந்துளரகளில் உடனடியான சலுளககள் எதுவுமில்ளல. 

அ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ல 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக் ம் 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 

ஈ, (A) தவறு ஆனால் (R) சரி 

53. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களை கால வரிளசப்படுத்து: 

1. முதல் வட்ட ழமளச மாநாடு லண்டனில் நளடகபற்றது. 

2. ஒத்துளேயாளம இயக்கத்ளத கசௌரி கசௌரா நிகழ்ச்சிளய கதாடர்ந்து காந்தியடிகள் இளடயிழலழய 

நிறுத்தி ளவத்தார். 
3. காபினட் தூது குழு இந்தியாவின் அரசியலளமப்பு சிக்கலுக்கு ஒரு தீர்ளவ முன் ளவத்தது. 

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

54. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களை கவனி: 

1. ழபரரசின் அறிக்ளகளய 1858 ஜஹானாபாத் என்னுமிடத்தில் கானிங்பிரபு புதிய அரசாங்கத்ளத 

முளறப்படி அறிவித்தார். 
2. ழபரரசியின் அறிக்ளக இந்திய மக்களின் ‘ழமக்னா கார்ட்டர்’ என்று அளேக்கப்படுகிறது. 

இவற்றில் எது/எளவ சரி? 

அ. 1 மட்டும்    ஆ. 2 மட்டும்   

இ, 1 மற்றும் 2    ஈ. 1ம் இல்ளல 2ம் இல்ளல 

55. பட்டியல் 1 உடன் பட்டியல் 2ஐப் கபாருத்தி சரியான விளடளய ழதர்ந்கதடு. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. இந்திய ழதசிய காங்கிரஸ் 1. மிதவாதி 

ஆ. தாதாபாய் கநௌழராஜி 2. இந்தியாவின் பர்க் 

இ. மதன்ழமாகன் மாைவியா 3. ஆலன் ஆக்ழடாவியன் ஹூம் 

ஈ. சுழரந்திரநாத் பானர்ஜி  4. முதுகபரும் மனிதர் 
 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 2 4 1 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 3 4 1 2 

ஈ.  1 3 4 2 
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56. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களைக் கவனி: 

கூற்று(A): இந்திய வரலாற்றில் 1857ஆம் ஆண்டு கலகம் ஒரு சகாப்தம் முடிந்து மற்கறான்று 

கதாடங்கியளதக் குறிப்பிடுகிறது. 

காரணம் (R): பிரிட்டிஷாரின் அடித்தைம் வலிளம கபற்றது. 

அ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு 

ஈ, (A) தவறு ஆனால் (R) சரி 

57. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது சரியாக கபாருந்தியுள்ைது? 

1. இந்திய சங்கம்   - ழநதாஜி 

2. கசல்வ சுரண்டல் ழகாட்பாடு - தாதாபாய் கநௌழராஜி 

3. கசல்வ சுரண்டல் ழகாட்பாடு - மகாத்மா காந்தி 

4. அபிநவ பாரத்   - பிழராஸ் ஷா ழமத்தா 
அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

58. சரியான விளடளயத் ழதர்ந்கதடு. 

1857 கபரும் புரட்சியின் ழபாது இந்தியாவின் கவர்னர் கஜனரலாக இருந்தவர். 
அ. லிட்டன் பிரபு    ஆ. ரிப்பன் பிரபு 

இ.  ானிங் பிரபு    ஈ. கவல்கலஸ்லி பிரபு 

59. இந்துக்களும், முஸ்லீம்களும் இந்தியா என்கின்ற அேகிய பறளவயின் இருகண்கள் என்று கூறியவர் 
அ. ழஜாதிபாபூழல    ஆ. சர் வசயது அ மது ான் 

இ. நவாப் சலிமுல்லா   ஈ. முகமது அலி ஜின்னா 
60. பின்வருவனவர்றுள் சரியாகப் கபாருத்தப்பட்ட ழஜாடி எது? 

ழபரரசு  ஆட்சியாைர்கள் 

அ. ழசரர்  - கரிகாலன் 

ஆ. ழசாேர்  - சிமுகா 
இ. ொண்டியர் - கேடுஞ்கசழியன் 

ஈ. சாதவாகனர் - கசங்குட்டுவன் 

61. வங்காைம் மீண்டும் இளணக்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1905  ஆ. 1907  இ. 1909  ஈ. 1911 

62. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களைக் கவனி: 
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கூற்று (A): இந்திய ழதசிய காங்கிரஸ் தளலவர்கள் ஆரம்ப கால கட்டத்தில் மிதவாதிகள் என்று 

அளேக்கப்பட்டனர். 
காரணம் (R): மிதவாதிகள் தங்கைது ழகாரிக்ளககளை கவன்கறடுக்க துணிச்சலான வழி முளறகளை 

ளகயாண்டனர். 
அ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு 

ஈ, (A) தவறு ஆனால் (R) சரி 

63. கபாருத்துக. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. சர்தார் வல்லபாய் பழடல் 1. இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் கஜனரல் 

ஆ. Dr. B.R. அம்ழபத்கார்  2. இந்திய பிஸ்மார்க் 

இ, மவுண்ட்ழபட்டன் பிரபு  3. சுயராஜ்யக் கட்சி 

ஈ. ழமாதிலால் ழநரு  4. அரசியல் அளமப்பு விளரவுக் குழு 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 4 1 3 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 3 2 1 4 

64. ஜாலியன் வாலாபாக் படுககாளலக்குப் பின் இரவீந்திரநாத் தாகூர் துறந்த பட்டம் 

அ, தளலவர்    ஆ. பிரபு 

இ. வேட்வுட்    ஈ. அரசர் 
65. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளின் எது, சரியாக கபாருந்தியுள்ைது? 

1. டபிள்யூசி. பானர்ஜி - சுழதசிமித்ரன் 

2. ஜி.சுப்ரமணிய அய்யர் - ‘தி இந்து’ 

3. லாலா லஜபதிராய் - ழகசரி 

4. லட்சுமி நரசு கசட்டி - சமாச்சார் தர்பன் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

66. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சரியாக கபாருந்தியுள்ைது? 

அ. ெஞ்சாப் சிங் ம்  - லாலா லஜெதிராய் 
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ஆ. எல்ளல காந்தி  - முஸ்லீம் லீக் 

இ. சர்தார் வல்லபாய்பட்ழடல் - முதல் கவர்னர் கஜனரல் 

ஈ. ழமாதிலால் ழநரு  - இந்தியாவின் பிஸ்மார்க் 

67. காலமுளறப்படி வரிளசப்படுத்துக: 

1. கசௌரி கசௌரா சம்பவம் 

2. ஒத்துளேயாளம இயக்கம் 

3. கவள்ளையழன கவளிழயறு 

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

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

68. கபாருத்துக: 1 யுடன் 2 ஐ. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. சூரத் பிைவு    1. 1927 

ஆ. ஆகஸ்ட் அறிக்ளக   2. 1923 

இ. சுயராஜ்யக் கட்சி   3. 1917 

ஈ. ளசமன் தூதுக்குழு அளமத்தல்  4. 1907 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 4 2 3 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 1 2 4 

ஈ. 2 4 1 3 

69. கணபதி மற்றும் சிவாஜி பண்டிளககள் மூலம் ழதசிய உணர்ளவத் தூண்டியவர் 
அ. ழகாகழல    ஆ. டபிள்யூ.சி.பானர்ஜி 

இ. தில ர்     ஈ. அன்னிகபசண்ட் 

70. இந்திய ழதசியம் ஏற்பட முக்கியமான காரணம் 

அ. ஏ ாதிெத்தியம்   ஆ. சமதர்மம் 

இ. கபாதுவுளடளம   ஈ. கலப்புப் கபாருைாதாரம் 

71. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் கபாருத்தி கீழே ககாடுக்கப்பட்டுள்ை, குறியீடுகளைக் ககாண்டு சரியான 

விளடளயத் ழதர்ந்கதடு: 
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பட்டியல் 1      பட்டியல் 2 

அ. நவீன இந்தியாவின் விடிகவள்ளி  1. சுவாமி தயான்ந்த சரஸ்வதி 

ஆ. இந்து சமயத்தின் மார்டின் லூதர்  2. அன்னிகபசண்ட் 

இ. நியூ இந்தியா     3. இராமகிருஷ்ண மடம் 

ஈ. சூரிய ஒளியின் மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி 4. இராஜாராம் ழமாகன் ராய் 

கசய்யும் திட்டம் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 2 3 4 1 

இ.  4 1 2 3 

ஈ.  3 2 1 4 

72. பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது? 

அ. கமாஹஞ்சதாழரா என்ற கசால்லுக்கு இறந்தவர் ழமடு என்று கபாருள் 

ஆ. சிந்து சமகவளி மக்கள் சுட்ட கசங்கற்களைப் பயன்படுத்தினர். 
இ. சிந்து சமகைளி ோ ரீ ம் ஒரு கிராமிய ோ ரீ ம் 

ஈ. சர் ஜான் மார்ஷல் சிந்து சமகவளி நாகரீகத்துடன் கதாடர்புளடயவர் 
73. _________ என்பவர்கள் ழபார்னிழயாவின் பேங்குடி மக்கள் ஆவார். 
அ. குக்பூஸ்    ஆ. தயாக் ஸ் 

இ. பிக்மிஸ்    ஈ. கசமாங் 

74. மாமல்லபுரம் கடற்களர ழகாவில் மற்றும் காஞ்சிபுரம் ளகலாசநாதர் ழகாவிளல கட்டிய பல்லவ மன்னர் 
__________ 
அ. சிம்மவிஷ்ணு    ஆ. மழகந்திர வர்மன் 

இ. ராஜசிம்மன்    ஈ. அபராஜித் வர்மன் 

75. பின்வரும் பத்திரிளககளில் இந்திய பணியாைர்கள் சங்கம் என்ற அளமப்ழபாடு கதாடர்பில்லாதது எது? 

1. இந்திய பணியாைர்கள் சங்கம் 

2. தியான பிரகாஷ் 

3. ஹிதாவத் 

4. தத்துவ ழபாதினி பத்திரிக்கா 
அ. 1 மற்றும் 2    ஆ. 3 மற்றும் 4 

இ. 3 மட்டும்     ஈ. 4 மட்டும் 
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76. கி.பி. 16 ஆம் நூற்றாண்டின் கதன்னிந்திய வாணிபம் பற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது/எளவ 

சரியல்ல? 

1. மிகப்கபரிய கப்பல் கட்டும் தைம் மசூலிப்பட்டினத்தில் இருந்தது. 

2. நரசபூர் என்ற கப்பல்கட்டும் தைம் குளறவாக பயன்படுத்தப்பட்டது. 

3. ழமற்கு கடற்களரப் பகுதியில் கிராங்கனூர் மற்றும் ககாச்சியில் கப்பல் கட்டும் தைம் இருந்தது. 

4. வடமாநிலங்களைப் ழபான்ழற கப்பல்கட்டும் தைமானது மன்னரின் உடளமயாக இருந்தது. 

அ. 2 மற்றும் 3    ஆ. 2, 3 மற்றும் 4 

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

77. கீழ்க்கண்டவர்களுள் பாடலிபுத்திரத்திற்கு கிழரக்க மன்னர்கைால் அனுப்பப்பட்ட தூதுவர்கள் யார்? 

1. கமகஸ்தனிஸ்   2. டழயானிசஸ் 

3. கஹசழடாடஸ்   4. டமாஸ்சஸ் 

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

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

78. தவறாக கபாருத்தப்பட்டுள்ைளத சுட்டிக் காட்டுக. 

அ. சூனகத் பாளற கல்கவட்டு  - ருத்திரதாமன் I 

ஆ. ஐழகாழலா கல்கவட்டு  - இரண்டாம் புலிழகசி 

இ. கமகாருலி தூண் கல்கவட்டு  - இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் 
ஈ. அல ாொத் தூண்  ல்கைட்டு  - குமாரகுப்தர் 

79. கீழ்க்கண்ட கருத்துக்களில் தவறானளதச் சுட்டிக் காண்பிக்கவும். 

1. இந்திய ழதசிய காங்கிரஸ் 72 அரசியல் தளலவர்கைால் 1885 டிசம்பரில் ழதாற்றுவிக்கப்பட்டது. 

2. இது இந்திய ழதசியத்ளதப் பற்றி நாடு முழுவதும் எடுத்துளரக்கப்பட்ட அளமக்கப்பட்ட முதல் சளப. 

3. ஓய்வு கபற்ற ஆங்கிழலய ஐ.சி.எஸ். அதிகாரியான A.O. ஹியூம் இளத நிறுவுவதில் முக்கிய 

பங்காற்றினார். 
4. காங்கிரஸ் இருந்த மிதவாதிகளை தாக்குவதற்கு தீவிரவாதியான திலகர் பாதுகப்பு-வால்வு என்ற 

ககாள்ளகளயப் பயன்படுத்தினார். 
அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

80. இந்தியக் கலகத்ளதப் பற்றி அவர் எழுதிய நூலில் ழஹாம்ஸ் என்பவர் “அவருளடய கபயளர 
ஆங்கிழலயர்கள் நன்றிழயாடும் கபருளமழயாடும் குறிப்பிட ழவண்டும்” என்று யாளரப் பற்றி 

கூறுகிறார்? 

அ. காஷ்மீளரச் ழசர்ந்த குலாப்சிங்  ஆ. ழநபாளைச் சார்ந்த சர்ஜங் பகதூர் 
இ. ஐதராொத்வதச் மசர்ந்த சர்சலர் ஜங்  ஈ. ழபாபாளலச் ழசர்ந்த ழபகம் 
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81. 1945-ல் நடந்த சிம்லா மாநாட்டில் ழபச்சு வார்த்ளதகள் ழதால்வியில் முடிந்ததற்கான காரணம் 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது? 

அ. காங்கிரஸ் அளத புறக்கணித்தது. 

ஆ. காங்கிரஸின் ழகாரிக்ளககளுக்குப் புறம்பாக ளவசிராய் நடந்து ககாண்டது. 

இ. காங்கிரசும், முஸ்லீம் லீக்கும், ளவசிராய் கடாமீனியன் அந்தஸ்ளத ஏற்றுக் ககாள்ைாதது. 

ஈ. ஆட்சித்துவைக் குழுவில் உள்ள உறுப்பினர் ள் அவனைவரயும் முஸ்லீம் லீக்கிவனமய 

நியமனம் கசய்ய மைண்டுகமன்று ஜின்னா அறிவுறுத்தியது. 

82. காந்திளயப் பற்றி “ககௌதம புத்தருக்கடுத்து சிறந்த இந்தியர் ஏசு கிறிஸ்துவுக்குப் பின்னர் உலகத்தில் 

சிறந்த மனிதர்” என்று கூறியவர் யார்? 

அ. A.O. ஹியூம்    ஆ. Dr. பட்டாபி சீதா ராளமய்யா 
இ. Dr.J.H. மஹாம்ஸ்   ஈ. Mr. நார்மன் கசின்ஸ் 

83. பின்வரும் இரண்டு வாக்கியத்ளத கருத்தில் ககாண்டு, சரியான விளடளய கீழே குறிப்பிட்டுள்ை 

குறியீடுகளிலிருந்து ழதர்ந்கதடு: 

கூற்று (A): ழநரு-லியாகத் ஒப்பந்தம் 8.4.1950-ல் ளககயழுத்தானது. இவ்கவாப்பந்தம் 

சிறுபான்ளமயினரின் பாதுகாப்பிற்காக உருவாக்கப்பட்டது. 

காரணம் (R): இவ்கவாப்பந்தம் இந்துக்கைால் கடுளமயாக எதிர்க்கப்பட்டது. வங்காை அளமச்சர்கள் 

பிரசாத் முகர்ஜி மற்றும் ழக.சி. நிழயாகி, தங்கள் மத்திய அளமச்சர் பதளவளய இராஜினாமா கசய்தனர். 
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி (A) –ன் சரியான விளக் ம் (R) 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி (A) –ன் சரியான விைக்கமல்ல (R) 

இ. (A) சரி (R) தவறு 

ஈ. (A) சரியல்ல (R) சரி 

84. சுதந்திர ழபாராட்டத்ளதப் கபாறுத்தவளர கீழ்க்கண்ட எந்த நிகழ்ச்சி உண்ளமயானதல்ல? 

அ. 1910-ல் வங்காைப் பிரிவிளன மாற்றியளமக்கப்பட்டது 

ஆ. 1921-ல் மாப்பிள்ளைக் கலகம் நிகழ்ந்தது 

இ. 1932-ல் வகுப்புவாரிய ஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டது 

ஈ. 1940-ல் கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு அவமப்பு 

85. நான்காம் ளமசூர் ழபார் நளடகபற்ற ஆண்டு 

அ. 1806  ஆ. 1857  இ. 1799  ஈ. 1798 

86. கி.மு. 4 ஆம் நூற்றாண்டில் கமௌரியர் ஆட்சி காலத்தில் மக்கள் கதாளக கணக்ககடுப்பிற்கான காரணம் 

எதுவல்ல? 

அ. மக்கள் நடமாட்டத்ளத கட்டுப்படுத்த 
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ஆ. இராணுவத்திற்கான மூலப் கபாருளை கணக்கிட 

இ. மக்களின் கபாருைாதார வைத்ளதக் கணக்கிட 

ஈ. சமமற்ை ைரி ைசூலிக்  

87.  பின்வரும் அயல்நாட்டுப் பயணிகளின் இந்திய கால வருளக வரிளசப்படுத்துக. கீழே 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விளடளயத் கதரிவு கசய்க. 

1. மார்க்ழகா ழபாழலா   2. நிகிடின் 

3. இபின் பதூ தா    4. நிக்ழகாழலா கான்டி 

5. அப்தூர் ரஷாக்    6. பார்ழபா ா 
அ. 3, 5, 4,2, 1, 6    ஆ. 1, 3, 4, 5, 2, 6 

இ. 6, 2, 1, 4, 3, 5    ஈ. 5, 3, 2, 1, 4, 6 

88. கபர்ழனா நுனிஸ் எனும் ழபார்ச்சுகீசிய குதிளர வியாபாரி இந்தியாவிற்கு விஜயம் கசய்த காலம் 

அ. அக்பருளடய ஆட்சி காலம் 

ஆ. அவுரங்கசீப்பின் ஆட்சி காலம் 

இ. டல்ஹவுசியின் ஆட்சி காலம் 

ஈ. அச்யுதராயரின் ஆட்சி  ாலம் 

89. கி.பி. 17 ஆம் நூற்றாண்டில் கதன்னிந்தியாவின் மிகப்கபரிய இந்திய வணிகர் 
அ.  ாசி வீரண்ணா   ஆ. அகமது கசல்லாபி 

இ. சுங்கராம கசட்டி   ஈ. விர்ஜி ழவாரா 
90. சங்ககால இலக்கியங்களில் கதன்னிந்தியாளவப் பற்றி மிக பயன் உள்ை தகவல்களை யாருளடய 

ஆட்சிக்காலத்தில் கபற முடிந்தது? 

அ. ழசாேர்கள்    ஆ. பாண்டியர்கள் 

இ. ழசரர்கள்    ஈ. மமமல உள்ள இவை ள் எல்லாம் 

91. தவறான வாக்கியத்ளதக் கண்டுபிடி. 

அ. விஜயாலய ழசாேன் தஞ்சாவூரில் தளலநகளர உருவாக்கினான் 

ஆ. முதலாம் இராழசந்திர ழசாேன் கங்ளக ககாண்ட ழசாேபுரத்திற்கு தளலநகளர மாற்றினான். 

இ. முதலாம் குமலாத்துங் ன்  ல்யாணிக்குத் தவலே வர மாற்றினான் 

ஈ. மூன்றாம் ராஜராசன் தாராசுரத்திற்கு தளலநகளர மாற்றினான் 

92. பட்டியலில் உள்ைளத கபாருத்துக. 

வரிளச 1  வரிளச 2 

மகாஜனபதம் தளலநகரம் 

அ. காந்தாரம் 1. தட்ச சீலம் 
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ஆ. காம்ழபாஜம் 2. ராஜ்பூர் 
இ. அஸ்மகம் 3. பாட்னா 
ஈ. சவுரழசனம் 4. மதுரா 
 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 2 1 3 4 

இ. 1 2 4 3 

ஈ. 2 3 1 4 

93. கீழ்க்காணும் வாக்கியங்களை கவனி: 

கூற்று: தயானந்த சரஸ்வதி கத்தி இயக்கத்ளத கதாடங்கினார்.i.e. இந்து அல்லாதவர்களை 

இந்துக்கைாக மாற்றுவது 

காரணம்:  ழவதங்களின் கூற்றுப்படி சமுதாயத்ளத அவர் மாற்ற நிளனத்தார். 
அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுமம சரி, மமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக் ம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுழம சரி, ழமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

94. பின்வரும் இளணகளை கருத்தில் ககாள்க. 

1. நன்றி கசால்லும் நாள்    - 22 மார்ச் 1940 

2. இரு நாடுகள் ககாள்ளக   - 22 டிசம்பர் 1939 

3. பம்பாய் கடற்பளட கலகம்   - 8 ஆகஸ்ட் 1942 

4. கவள்ளையழன கவளிழயறு இயக்கம்  - 8 ஆக்ஸ்ட் 1941 

அ. 3 மற்றும் 4    ஆ. 1 மற்றும் 2 

இ. 2 மற்றும் 3    ஈ. 4 மட்டும் 

95. வரிளச 1 உடன் வரிளச 2-டிளன வரிளச கபாருத்தி சரியான விளடயிளனத் கதரிவு கசய்க. 

வரிளச 1       வரிளச 2 

அ. பிராந்திய கமாழி பத்திரிக்ளகச் சட்டம் 1878  1. கசம்ஸ்ழபார்டு பிரபு 

ஆ. இந்திய பல்களலக் கேகச் சட்டம் 1904  2. கர்சன் பிரபு 

இ. இந்திய கவுன்சிலர்கள் சட்டம் 1909   3. லிட்டன் பிரபு 

ஈ. கரௌலட் சட்டம் 1919     4. மிண்ழடா பிரபு – 2 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 4 3 2 
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ஆ. 2 3 1 4 

இ. 3 2 1 4 

ஈ. 3 2 4 1 

96. கதலுங்கு கமாழி ழபசும் மக்களுக்காக ஆந்திர மாநிலத்ளத உருவாக்க 19.10.19523 ஆம் ஆண்டு, 58 

நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர்நீத்த சுதந்திர ழபாராட்ட வீரர் ____________ 

அ.மா.கபா. சிவஞானம்   ஆ. கொட்டி ஸ்ரீராமுலு 

இ.சி. ராசழகாபாலாச்சாரி   ஈ. கபரியார் ஈ.கவ.ரா 
97. சிவாஜி பிறந்தது 

அ. சதாரா     ஆ. பீஜப்பூர் 
இ. ஷிவ்மனர்    ஈ. பூனா 

98. பின்வருவனவற்றுள் எது சரியாகப் கபாருந்தியுள்ைது? 

1.குடழவாளல முளற - ழசரர் 
2. வாரிய கபருமக்கள் - பாண்டியர் 
3. வாரி கபாத்தகம்  - ழசாேர் 
4. பூமிபுத்திரர்  - கைப்பிரர் 
அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

99. பின்வருவனவற்றுள் எது சரியாக கபாருந்தியுள்ைது? 

அ. எட்டயபுரம்   - ககலக்டர் ஆஷ் 

ஆ. ஜாலியன் வாலாபாக் துயரம் – ஹண்டர் கமிட்டி 

இ. சுயராஜ்ஜிய  ட்சி  - C.R. தாஸ், மமாதிலால் மேரு 

ஈ. மதுவிலக்கு   - வ.உ. சிதம்பரனார் 
100. கநற்கட்டும் ழசவல் பகுதிளய ளகப்பற்றிய ஆங்கிழலய தைபதி 

அ. கர்னல் கஹரான்   ஆ.  ர்னல் ம ம்கெல் 

இ. ஜாக்சன் துளர    ஈ. புலித்ழதவர் 
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