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 History Model Test Questions 24 in Tamil With Answers 

1. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் இந்திய கவர்னர் ஜெனரல் 

அ. ஜ ௌண்ட்பேட்டன் பிரபு  ஆ. ரிப்ேன் பிரபு 

இ. இராஜக ாபாச்சாரி   ஈ. கானிங்பிரபு 

2. இரவீந்திரநாத்தாகூர் எந்த நிகழ்ச்சியினன எதிர்த்து தனது னநட்வுட் ேட்டத்னத துறந்தார? 

அ. ஜாலியன் வாலாபாக் படுக ாலல ஆ. ஜரௌலட் சட்டம் 

இ. ஜசௌரி ஜசௌரா நிகழ்ச்சி  ஈ. தண்டியாத்தினர 

3. ஜ ௌரிய வம்சத்தின் கனடசி அரசர் 

அ. புஷ்யமித்திரர்    ஆ. பிரு த்ரதன் 

இ. அொதசத்ரு    ஈ. பிம்பிசாரர் 

4. சரியான வினடனயப் ஜோருத்துக. 

அ. ஜ ாகஞ்சதாபரா 1. குெராத் 

ஆ. காளிேங்கன்  2. ேஞ்சாப் 

இ. பலாத்தல்  3. இராெஸ்தான் 

ஈ. ஹரப்ோ   4. சிந்து 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 2 4 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 1 2 4 3 

ஈ. 2 4 3 1 

5. ‘நீதிச்சங்கிலி  ணி’ என்ற புதிய நீதி வழங்கும் முனறயினன எந்த அரசர் ஜகாண்டு வந்தார்? 

அ. ஜஹாங்கீர்    ஆ. அக்ேர் 

இ. அபசாகர்    ஈ. ஷாெஹான் 

6. குரானின்ேடி “ ா லூக்” என்ேதின் அர்த்தம் 

1. ஏனழ  2. அடின   3. ஜசல்வந்தன் 4.  ன்னன் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

7. விெயநகரப் பேரரசு பதாற்றுவிக்கப்ேட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1337 ஆ. கி.பி. 1336  இ. கி.பி. 1338  ஈ. கி.பி. 1335 

8. ேட்டியல் 1உடன் ேட்டியல் 2ஐ ஜோருத்துக. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான 

வினடனய பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1     ேட்டியல் 2 
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அ. இந்தியாவின்  காசாசனம்  1. 1883 

ஆ. நாட்டுஜ ாழி ஜசய்தித்தாள் சட்டம்  2. 1885 

இ. இல்ேர்ட்  பசாதா   3. 1878 

ஈ. இந்திய பதசிய காங்கிரஸ்  4. 1858 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 1 2 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 2 3 1 4 

ஈ. 1 4 3 2 

9. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறானனவ எனவ? 

1. இந்திய பதசிய இயக்கத்தில் ஆங்கில ஜ ாழி ஜேரும் ேங்காற்றியது. 

2. இந்திய பதசியம் வளர சமூக சிர்திருத்த இயக்கங்கள் எந்த ேங்களிப்பும் ஜசய்யவில்னல. 

3. பிரிட்டிஷாரின் ஜோருளாதார சுரண்டல் இந்திய பதசியம் வளர முக்கிய காரணம் 

4. லிட்டனின் ஜடல்லி தர்ோரும், நாட்டு ஜ ாழி ஜசய்தித் தாள் சட்டமும் பதசியம் வளர வழிபகாலியது. 

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

இ. 2 மட்டும் தவறு    ஈ. 1  ற்றும் 3 தவறு 

10. ஆரம்ேத்தில் மிதவாதியாக இருந்த ப ாதிலால் பநரு, கீபழ உள்ள எந்த நிகழ்ச்சியால் தீவிரவாத 

பதசியத்திற்கு  ாறினார்? 

அ. வங்கப்பிரிவினன   ஆ. சூரத் பிளவு 

இ. அன்னிகபசண்ட் சிலைவாசம் ஈ. ஜசௌரி-ஜசௌரா நிகழ்ச்சி 

11. ேட்டியல் 1உடன் ேட்டியல் 2ஐ ஜோருத்துக. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான 

வினடனய பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1      ேட்டியல் 2 

அ. பூனா உடன்ேடிக்னக    1. 1946 

ஆ. அதிகாரபூர்வ ோகிஸ்தான் பகாரிக்னக 2. 1945 

இ. சிம்லா  ாநாடு     3. 1932 

ஈ. அன ச்சரனவத் தூதுக்குழு   4. 1940 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 1 2 

ஆ. 3 1 2 4 

இ.  3 4 2 1 
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ஈ.  3 2 4 1 

12. கீழ்க்காண்ேனவற்றுள் ஜோருத்த ற்றனத குறிப்பிடுக. 

அ. ப கதூதம்    ஆ. இரகுவம்சம் 

இ. முத்திரராட்சசம்   ஈ. ருதுசம்ஹாரம் 

13. புத்த களஞ்சியம் என்றனழக்கப்ேடுவது எது? 

அ.  த்தியமிக சூத்திரம்   ஆ. சூத்திராலன்கர் 

இ. மஹாவிபாஷ சாஸ்திரம்  ஈ. புத்தசரிதம் 

14. நீதிக்கட்சியின் சாதனனகளில் இரண்டு 

1. பிரா ணர்களின் ஆதிக்கம் 

2. இலவச   திய உணவுத் திட்டம் 

3. ஏனழகளுக்கு இலவச வீட்டு  னனப்ேட்டா வழங்கும் திட்டம்  

4. சாதி  ற்றும் ேணம் ஜசல்வாக்கு ஜேறத் ஜதாடங்கியது 

அ. 1, 4  ஆ. 2, 3  இ. 1, 2  ஈ. 3, 4 

15. கீழ்காண்ேனவற்றுள் ஜோருத்த ற்றனதக் குறிப்பிடுக. 

அ.  ஹாவீரர் சரித்திரம்   ஆ.  உத்திர ரா ர் சரித்திரம் 

இ, புத்த சரித்திரம்    ஈ.  ாலதி  ாதவம் 

16. தமிழகத்தின் முதல் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் புலித்பதவன்,  ாோகானுக்கு எதிராக நடத்தியப் போரில், 

4000 இராணுவ வீரர்கனள அனுப்பி உதவு ஜசய்த அரசர் ____________ 

அ. திருவாங்கூர் : மார்த்தாண்டவர்மன்  ஆ.  துனர: ோனளயக்காரர்கள் 

இ. புதுக்பகாட்னட: ஜதாண்னட ான்கள்  ஈ. சிவகிரி: ோனளயக்காரர்கள் 

17. இந்திய பதசியத் தனலவர்கனள கால வரினசப்ேடி வரினசப்ேடுத்துக. 

1. லாலா லெேதி ராய்   2. ராபெந்திர பிரசாத் 

3. தாதாோய் ஜநௌபராஜி   4. சுபரந்திரநாத் ோனர்ஜி 

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

18. பின்வருவனவற்றில் சுதந்திராக் கட்சினயப் ேற்றி தவறானனவ எது/எனவ? 

1. அக்கட்சி சுதந்திர தனியார் துனறனய ஆதரித்தது 

2. அக்கட்சி ஜோருளாதார வளர்ச்சியில் அரசின் முனனப்ோன ஈடுோட்னட ஆதரித்தது 

3. அக்கட்சினய ன ய திட்டமிடனல எதிர்த்தது 

4. அக்கட்சி தனியார் துனறனய பதசிய ய ாக்குவனத ஆதரித்தது 

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

19. 1870-ல் எந்த பதசியத் தனலவர் ேபராடாவின் ஜகய்க்வாடால் திவானாக நியமிக்கப்ேட்டார்? 
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அ. சுபரந்திர நாத் ோனர்ஜி  ஆ. க ாபாலகிருஷ்ண க ா கல 

இ. ோல கங்காதர திலகர்   ஈ. தாதாோய் ஜநௌபராஜி 

20. இந்திய ஐன்ஸ்டின் என்றனழக்கப்ேட்டவர் யார்? 

அ. வராகமிகிரர்    ஆ. நா ர்ஜுனர் 

இ. ஆரியேட்டர்    ஈ. பிரம் குப்தர் 

21. யார் இந்திய கவர்னர் ஜெனரலாக இருக்கும் போது அடின  முனற ஒழிக்கப்ேட்டது 

அ. வில்லியம் வில்ேர்போர்க்ஸ் ேர்ட் ஆ. ஆஃக்லாந்து பிரபு 

இ. எலன்பகரா    ஈ. ஹார்டிங் பிரபு 

22. இந்தியாவில் சட்டப் பூர்வ ாக அடின முனற ஒழிக்கப்ேட்ட ஆண்டு 

அ. 1841  ஆ. 1842  இ. 1843  ஈ. 1845 

23. சிந்து ச ஜவளி நாகரீக காலத்திய துனறமுகம் எது? 

அ. கலாதால்    ஆ. ஹரப்ோ 

இ. ஜ ாகஞ்சதாபரா   ஈ. சூர்பகாடாடா 

24. துளுவ வம்ச ஆட்சினய பதாற்றுவித்தவர் யார்? 

அ. வீர நரசிம்மர்    ஆ. சாளுவ நரசிம் ர் 

இ. கிருஷ்ண பதவராயர்   ஈ. அச்சுதராயர் 
25. ஆங்கில இதழ் ‘ரிபவால்ட்’-ஐ நிறுவியது 

அ. ஈ.கவ.ராமசாமி   ஆ. ரா லிங்க வள்ளலார் 

இ. அன்னிஜேசண்ட்   ஈ. டாக்டர் டி.எம்.நாயர் 
26. இந்திய பதசிய காங்கிரசின் முதல் ஆங்கிபலய தனலவர் யார்? 

அ. ஆல்ஜேர்ட் ஜவப்   ஆ. ஜீயார்ஜ் யூகல 

இ. சர் ஜஹன்றி காட்டன்   ஈ. சர் வில்லியம் ஜவட்டர்ேர்ன் 

27. முக திய ஆகிபலய ஓரியன்டல் கல்லூரினய பதாற்றுவித்தவர் யார்? 

அ.  ஜின்னா    ஆ. சர் சயத் அஹமது  ான் 

இ. ஜ ௌலானா அபுல் கலாம் அசாத் ஈ. ஜ ௌலானா ஹுபசன் ஹ து 

28. ‘ஜசய் அல்லது ஜசத்து டி’ என்ற பகாஷம் யாருடன் ஜதாடர்புனடயது? 

அ. பநதாஜி சுோஸ் சந்திரபோஸ்  ஆ. ோல கங்காதர திலகர் 

இ. ம ாத்மா ாந்தி   ஈ. ேகத் சிங் 

29. சத்திய பசாதக் ச ாஜ் என்ற அன ப்னே பதாற்றுவித்தவர் 

அ. ஆத் ராம் ோண்டுரங்   ஆ. பகாோல் ஹரி பதஷ்முக் 

இ. M.G.ரானபட    ஈ. கஜாதிபா பூகல 
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30. ேண்னடய இந்திய வரலாற்னற ஆராயும்போது முதன் முதலில் பிரம்மி ஜ ாழினய ஜேரும்ோலாக 

கண்டுபிடித்தவர் 

அ. பெம்ஸ் டாட்    ஆ. கஜம்ஸ் பிரின்சப் 

இ. அஜலக்சாண்டர் கன்னிங்காம்  ஈ. சர் வில்லியம் பொன்ஸ் 

31. தன்னன எதிர்த்து கிளர்ச்சி ஜசய்த  கன் குசுருனவ ஆசிர்வாதம் ஜசய்ததற்காக ெஹான்கீரால் 

ஜவளிபயற்றப்ேட்ட சிறந்த சிஸ்டி துறவி யார்? 

அ. பஷக் சலீம்    ஆ. கஷக் நிசாமுதீன் பரூகி தாகனஸ்வரி 

இ. பஷக் குவாொ முயுனுதின்  ஈ. பஷக் நிசாமுதின் அலூயா 
32. இந்திய கல்வியின்  காசாசனம் என்று கூறப்ேடுவது 

அ. ஜ காபலயின் குறிப்பு   ஆ. உட்ஸ் அறிக்ல  

இ. ஹண்டரின் அறிக்னக   ஈ. பகாத்தாரியின் அறிக்னக 

33. ஜோட்டி ஸ்ரீராமுலு இதனுடன் அறியப்ேடுகிறார் 

அ. அண்ணா னல ேல்கனலக் கழகத்னத நிறுவினார் 

ஆ. ஆந்திர பிரகதசம் உருவா  பாடுபட்டார் 

இ. ஜசன்னனயில்  துவிலக்னக அமுல்ேடுத்தினார் 

ஈ. ஜவங்கபடஸ்வரா ேல்கனலக்கழகத்னத நிறுவினார் 

34. 1947-ம் ஆண்டு காஷ்மீரில் சுபதச அரசின் அரசராக இருந்தவர் யார்? 

அ. ராம் சிங்    ஆ. ஷா நவாஸ் பூட்படா 

இ. ஹரி சிங்    ஈ. ரிசா கான் 

35. ேட்டியல் 1உடன் ேட்டியல் 2ஐ ஜோருத்துக. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான 

வினடனய பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1    ேட்டியல் 2 

அ. அக தியா இயக்கம்  1. தயானந்த சரஸ்வதி 

ஆ. பிரார்தன ச ாஜ்  2. சத்யானந் அக்னிபஹாத்ரி 

இ. பதவ ச ாஜ்   3. ஆத்  ராம் ோண்டுரங் 

ஈ. ஆரிய ச ாஜ்   4. மிர்சா குலாம் அக து 

குறியீடு 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 1 3 

ஆ. 3 2 4 1 

இ. 4 3 2 1 
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ஈ. 2 4 1 3 

36. பின்வருவனவற்றுள் எது காலத்தில் பின்னாலனடயது? 

அ. பர்கதாலி சத்தியாக்கிர ம் 

ஆ. சம்ேரான் சத்தியாக்கிரகம் 

இ. அக தாோத் ஆனல ஜதாழிலாளர் சத்தியாக்கிரகம் 

ஈ. பகதா சத்தியாக்கிரகம் 

37. கீழ்க்கண்ட வரினச 1ல் உள்ள ச யப்ேணியாளர்கனள மூன்றாம் புத்த  ாநாடு எந்த இடத்திற்கு 

அனுப்பியது என்ேதனன வரினச 2 உடன் ஜோருத்தி கீபழ ஜகாடுக்கப்ேட்டுள்ள ஜதாகுப்பிலிருந்து 

சரியான வினடனய பதர்வு ஜசய்க. 

வரினச 1   வரினச 2 

அ.  ொந்திக்கா  1. இலங்னக 

ஆ.  கிந்தா  2. காஷ்மீர் 

இ. ரகீதா   3. சுவர்ண பூமி 

ஈ, உத்தரா   4. வடகனரா  ாவட்டம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 4 2 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 2 1 4 3 

38. ேண்னடய நாலந்தா ேல்கனலக்கழகம் எந்த குப்த  ன்னர் காலத்தில் துவங்கப்ேட்டது? 

1. சமுத்திரகுப்தர்   2. சகரதித்யர் 

3. இரண்டாம் சந்திரகுப்தர்  4. ரா குப்தர் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

39. அகாலி இயக்கம் என்ேது எதனுனடய கினள? 

அ. அலிகார் இயக்கம்   ஆ. சிங் சபா இயக் ம் 

இ. ோர்சி சீர்திருத்த இயக்கம்  ஈ.  பிரம்  ஞான சனே இயக்கம் 

40. அகில இந்திய வர்த்தக ஒன்றிய காங்கிரசின் முதலாவது தனலவர் யார் 

அ. லாலா லஜபதிராய்   ஆ. ெவஹர்லால் பநரு 

இ. சுோஸ் சந்திரபோஸ்   ஈ. பெ.பி. கிரிோளனி 

41. முதல் உலகத் தமிழ்  ாநாடு எங்கு நனடஜேற்றது? 

அ. க ாலாலம்பூர்    ஆ. ோரிஸ் 
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இ. ஈழம்     ஈ.  துனர 

42. கீழ்க்கண்ட அனனத்த் இனணகளும் ஆங்கிபலயர்கள் தீவிரவாதிகனள அடக்குவதற்காக ஜகாண்டு 

வந்த சட்டங்கள் ேற்றியனவ. இதில் எது தவறான இனண? 

அ. ஜோதுக் கூட்டச் சட்டம் - 1907 

ஆ. ேத்திரிக்னகச் (குற்றங்களுக்கு ஊக்க ளித்தல்) சட்டம் - 1908 

இ. இந்தியப் பத்திரிக்ல ச் சட்டம் - 1909 

ஈ. இந்தியச் சட்டத்னத ோதுகாத்தல் - 1915 

43. ேட்டியல் 1உடன் ேட்டியல் 2ஐ ஜோருத்துக. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான 

வினடனய பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1     ேட்டியல் 2 

அ. ேம்ோய் கூட்டன ப்பு   1. சுபரந்திரநாத் ோனர்ஜி 

ஆ. இந்திய கூட்டன ப்பு   2. ஷிவ் நாராயண் அக்னிபஹாத்ரி 

இ. இந்திய ேணியாளர்கள் சங்கம்  3. தாதாோய் ஜநௌபராஜி 

ஈ. பதவ ச ாெம்    4. பகாோல கிருஷ்ண பகாகபல 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 4 3 2 1 

ஆ. 4 1 2 3 

இ.  3 1 4 2 

ஈ. 2 1 4 3 

44. முஸ்லீம்களின் ேயத்னதத் தூண்டும் வனகயில் “காங்கிரசின் குறிக்பகாபள அரசியல் அதிகாரத்னத 

ஆங்கிபலயரிடமிருந்து இந்துக்களுக்கு  ாற்றுவது” என எழுதியவர் யார்? 

அ. Mr. ஆர்ச்ோல்ட்   ஆ. Mr. கபக் 

இ. சர் னசயது அக து கான்  ஈ. னசபுதீன் கிச்ஜசலியூ 

45. ஜகாடுக்கப்ேட்டுள்ள ோேரின் போர்கனள அதன் அரசர்களுடன் ஜோருத்தி கீழ்க்குறிக்கப்ேட்ட 

குறியீடுகளிலிருந்து சரியான வினடனயத் பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1   ேட்டியல் 2 

அ. கன்வாப் போர்  1. இப்ராஹீம் பலாடி 

ஆ. சந்பதரிப் போர் 2. ராணா சங்கா 

இ. காக்ரா போர்  3. ஜ தினி ராய் 

ஈ. ோனிப்ேட்டுப் போர் 4.  ாமூது பலாடி 

குறியீடுகள் 
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 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 2 3 4 1 

இ. 1 4 3 2 

ஈ. 2 1 4 3 

46. புரந்தர் உடன்ேடிக்னக “உேபயாக ற்ற துணுக்குச் சீட்டு” என்று கூறி  ராத்தியர்கள்  மீது தாக்குதல் நடத்த 

அனு தியளித்தது யார்? 

அ. ஜவல்ஜலஸ்லி பிரபு   ஆ. கினளவ் பிரபு 

இ. வாரன் கஹஸ்டிங்ஸ்   ஈ. காரன்வாலிஸ் 

47. தவறான ஜோருத்தத்னதக் கண்டுபிடிக்கவும். 

1. கா ன் வீல்  - அன்னிஜேசன்ட் 

2. தி யங் இந்தியா  - லாலா லெேதிராய் 

3. ராஸ்ட் கப்தார்  - தாதாோய் ஜநௌபராஜி 

4. தி ஜேங்காலி  - ராொராம் ப ாகன் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

48. கீழ்க்கண்ட அனனத்து இனணகளும் பதசிய இயக்கத்னதச் சார்ந்தனவ. இதில் எது தவறான இனண? 

1. லக்பனாவில் காங்கிரஸ் லீக் ஒப்ேந்தம் - 1916 

2. ொலியன் வாலாோக் ேடுஜகானல - 1919 

3. கல்கத்தா வீட்டிலிருந்து சுோஷ் சந்திர போஸ்  னறதல் - 1945 

4. சூரத்தில் காங்கிரசின் பிளவு - 1907 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

49. இந்திய சுதந்திரப் போராட்டங்கனள வரினசப்ேடுத்துக. 

1. ஜ ௌண்ட்பேட்டன் திட்டம் 

2. பவவல் திட்டம் 

3. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு 

4. பகபினட் தூதுக்குழு 

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

50. 1829-ம் ஆண்டு பகாட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்னத உருவாக்கியவர் 

அ. வில்லியம் கபண்டிங்க் பிரபு  ஆ. கர்சன் பிரபு 

இ. ஜவல்ஜலஸ்லி பிரபு   ஈ. வாரன் பஹஸ்டிங் பிரபு 

51. இந்தியாவின் முதல் இயற்கணித ப னத யார்? 
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அ. வராகமிஹிரா    ஆ. பிரம் குப்தா 

இ. ஆரியபட்டா    ஈ. ோஸ்கரா 

52. ‘நாட்டிய சாஸ்திரம்’ எழுதிய ஆசிரியர் யார்? 

அ. சச்சின் சங்கர்    ஆ. அஸ்வபகாஷர் 

இ. பாரதமுனி    ஈ. காளிதாசன் 

53. ெமீன்தாரி முனற இந்தியாவில் யாரால் ஜதாடங்கப்ேட்டது? 

அ. தா ஸ்  ன்பறா   ஆ. லார்டு  ாரன்வாலிஸ் 

இ. ஜவங்கட சுப்னேயா   ஈ. மிர்டல் 

54. நிலச்சீர்திருத்தம் கீழ்க்காண்ேனவகளில் எவற்னற முக்கிய ாக அளித்தது? 

அ. நிலங்களின் உற்ேத்தித்திறன் அதிகரிக்க நிதி தருவது 

ஆ. நில உனடன யாளர்களுக்கு ஊக்கத் ஜதானகயும், ஊக்கமும் அளிப்ேது 

இ. நிலங் லை உழும் உழவர் ளுக்கு ஊக் த் கதால யும், ஊக் மும் அளிப்பது 

ஈ. விவசாயிகள் சிறு கனடகள் ஜதாடங்க நிதி தருவது 

55. பின் ஜகாடுக்கப்ேட்டதில் யார் இந்தியாவில் முனறயான திட்டமிடல் முயற்சினய முதலில் 

ப ற்ஜகாண்டார்? 

அ. ெவஹர்லால் பநரு   ஆ.  காத் ா காந்திஜி 

இ. விசுகவஸ்வரய்யா   ஈ. P.C.  கல்பநாபிசு 

56. ஜசன்னனயில் உள்ள நீல் சினலனய அகற்ற யாருனடய தனலன யில் சத்தியாக்கிரக குழு 

அன க்கப்ேட்டது? 

அ. N.கசாயாஜுலு    ஆ. P.வரதராஜுலு 

இ. ேத் ாசனி அம் ாள்   ஈ. ஸ்ரீனிவாச ஐய்யங்கார் 

57. இந்திய பதசிய காங்கிரஸ் தனலவராக பநரு எப்போது ஜோறுப்பேற்றார்? 

அ.ஜூலல 6, 1946    ஆ. ஆகஸ்ட் 15, 1947 

இ. நவம்ேர் 26, 1949   ஈ. ெனவரி 26, 1950 

58. வந்பத  ாதரம் என்கிற பதசிய ோடல் எந்த நாவலிலிருந்து எடுக்கப்ேட்டது? 

அ. ேவானி  ந்திர்    ஆ. சந்தியா 
இ. பகசரி     ஈ. ஆனந்த மடம் 

59. இந்திய விடுதனல போராட்ட காலத்தில், பூரண சுதந்திர நாளாக எந்த நாள் ஜகாண்டாடாப்ேட்டது? 

அ. ஜனவரி 26, 1930   ஆ. ெனவரி 26, 1929 

இ. ஆகஸ்ட் 15, 1930   ஈ. ஆகஸ்ட் 15, 1929 

60. ஹர்ஷர் காலத்தில் நாளந்தா ேல்கனலக்கழகத்திற்கு தனலன  வகித்தவர் யார்? 
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அ. ோஹியான்    ஆ. யுவான்சுவாங் 

இ. சிலாபத்ரா    ஈ. இட்சிங் 

61. ‘ஃோர்வட் பிளாக்’ கட்சினய உருவாக்கியவர் யார்? 

அ. எம்.என்.ராய்    ஆ. பொஷி 

இ. பெ.பி. கிருோலனி   ஈ. சுபாஷ் சந்திர கபாஸ் 

62. கப்ேற்ேனடத் தளேதி எனவும் அனவபயான் எனவும் அனழக்கப்ேட்ட போர்த்துக்கீடிய தீரச் ஜசயல் 

புரிந்தவன் யார்? 

அ, வாஸ்பகாடகா ா   ஆ. ஜகாலம்ேஸ் 

இ. ஜேர்டினாண்டு    ஈ. பர்த்தகலகமயு டயஸ் 

63. ஆங்கிலப் ோராளு ன்றத்தின் முதல் இந்திய அங்கத்தினர் யார்? 

அ. காந்திஜி    ஆ. வ.உ. சிதம்ேரம் பிள்னள 

இ. சுப்ர ணிய ஐயர்   ஈ. தாதாபாய் கநௌகராஜி 

64. கீழ்க்காண்ேவற்றுள் தவறானனவகனள அனடயாளம் காண்க. 

1. சுபதசி நீராவிக் கப்ேல் கம்ஜேனி அக்படாேர் 16, 1906 

2. பகாரல் மில் பவனல நிறுத்தம் பிப்ரவரி 27, 1908 

3. ஜசன்னன பிரிவு சுயாட்சி சங்கம் ஜூன் 21, 1920 

4. காங்கிரசின் 26-வது  ாநில  ாநாடு திருஜநல்பவலியில் பிப்ரவரி 19, 1919-ல் நனடஜேற்றது 

அ. 1  ற்றும் 2    ஆ. 3 மற்றும் 4 

இ. 2  ற்றும் 3    ஈ. 4  ற்றும் 1 

65. ேட்டியல் 1உடன் ேட்டியல் 2ஐ ஜோருத்துக. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான 

வினடனய பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1    ேட்டியல் 2 

அ. நவஜீவன்   1. அன்னிஜேசண்ட் 

ஆ. நியூ இந்தியா   2.பநரு 

இ. சுயராஜ்யா   3. த.பிரகாசம் 

ஈ. பநஷனல் ஜஹரால்டு   4. ப ா.க. காந்தி 

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

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

66. ஜோருத்துக. 

அ. பிரம்  ச ாெம்  1. மிர்ச குலாம் அக து 

ஆ. ஆரிய ச ாெம்  2. அப்துல் கோர்கான் 
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இ. அஹ திய இயக்கம் 3. சுவாமி தயானந்தர் 

ஈ. குனட கிட் ட்கர்  4. ராொராம் ப ாகன்ராய் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 2 1 

ஆ. 3 4 1 2 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 4 3 1 2 

67. ேட்டியல் 1உடன் ேட்டியல் 2ஐ ஜோருத்துக. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான 

வினடனய பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1     ேட்டியல் 2 

அ. சுப்பிர ணிய ோரதி   1. பூமிதான யாத்தினர 

ஆ. ோரதிதாசன்    2. ஜேண்களின் உரின கள் 

இ. நா க்கல் ரா லிங்கம் பிள்னள 3. இராவணன் 

ஈ. கவி ணி பதசிக விநாயகம் பிள்னள 4. சுபதச கீதங்கள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 1 2 

ஆ. 3 1 4 2 

இ. 2 4 1 3 

ஈ. 2 1 4 3 

68. கீழ்க்கண்டவற்னறப் ஜோருத்துக. 

அ.துளசிதாஸ்  1. ோவர்த தீபிகா 

ஆ. ஏக்நாத்   2. தாஸபோதா 

இ. ராம்தாஸ்  3. ராம் சரித னாஸ் 

ஈ. ஞாபனஸ்வரா  4.  ராத்தி கீதா 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3 

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 2 3 4 1 

ஈ. 4 1 2 3 

69. படனியர்கள் தங்களுனடய இந்தியக் குடியிருப்புகனள யாரிடம் எப்போது விற்றார்கள்? 

அ. 1745 – போர்ச்சுக்கீசியர்களிடம் ஆ. 1776 – பிஜரஞ்சுக்காரர்களிடம் 
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இ. 1800 – டச்சுக்காரர்களிடம்  ஈ. 1845 - ஆங்கிகலயர் ளிடம் 

70. ‘துோஷி’ என ஆனந்தரங்கபிள்னள அனழக்கப்ேடுவபதன்? 

அ. இரண்டு கமாழி அறிந்தவர்  ஆ. இரண்டு ேட்டணங்கனள கட்டியவர் 

இ. இரண்டு அரசுகனள ஆண்டவர் ஈ. இரண்டு நகரங்கனள ஜவன்றவர் 

71. ேட்டியல் 1உடன் ேட்டியல் 2ஐ ஜோருத்துக. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான 

வினடனய பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1    ேட்டியல் 2 

 அ. ராொராம் ப ாகன்ராய்  1. பகசரி 

 ஆ. அன்னிஜேசன்ட்   2. சம்ேத் ஜகௌமுடி 

 இ. ோரதியார்    3. புதிய இந்தியா 

 ஈ. ோலகங்காதர திலகர்  4. இந்தியா 

  அ ஆ இ ஈ 

 அ. 2 3 4 1 

 ஆ. 3 2 1 4 

 இ. 1 3 4 2 

 ஈ. 4 2 1 3 

72. எந்த நிகழ்வுக்குப் பிறகு இரவீந்திரநாத் தாகூர் தனது ‘வீரப்ேதவி’ ேட்டத்னத ஆங்கில அரசிடம் 

ஒப்ேனடத்தார்? 

அ. வட்டார ஜ ாழிச் சட்டம் 1878 

ஆ. வங்காளப் பிரிவினன 1905 

இ. ஜாலியன் வாலாபாக் படுக ாலல 1919 

ஈ. இந்திய கவுன்சில் சட்டம் 1919 

73. ேட்டியல் 1உடன் ேட்டியல் 2ஐ ஜோருத்துக. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான 

வினடனய பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1       ேட்டியல் 2 

அ. இந்துஸ்தான் பசாசியலிஸ்டிக் ரிேப்ளிகன் ோர்டி 1. திலகர் 
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ஆ. இந்திய அன தியின்ன யின் தந்னத  2. அன்னிஜேசண்ட் 

இ. கா ன்வீல்      3. பிபின் சந்திரோல் 

ஈ. நியூ இந்தியா      4. ேகத்சிங் 

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

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

74. 1927- ஆம் ஆண்டு னச ன் கமிஷன் ஜசன்னன  ாகாணத்திற்கு வருனக தந்த போது, அதன் 

முதலன ச்சராக இருந்தவர் ___________ 

அ. பி.சுப்பராயன்    ஆ. பி.டி.ராென் 

இ. இராொஜி    ஈ. சி.எம்.நாயர் 
75. ேட்டியல் 1உடன் ேட்டியல் 2ஐ ஜோருத்துக. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான 

வினடனய பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1     ேட்டியல் 2 

அ. சூர்யநாராயண சாஸ்திரி  1. பதசியக் ஜகாடி 

ஆ. சம்ேந்த முதலியார்   2. ரூோவதி 

இ. சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்   3. ஜோன்விலங்குகள் 

ஈ. டி.பி. கிருஷ்ண சுவாமி புலவர்  4. ேவளக்ஜகாடி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 4 1 2 3 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 2 3 4 1 

ஈ. 4 3 2 1 

76. ஜோருத்துக. 

அ. காஞ்சிபுரம் னகலாசநாதர் பகாயில் 1. சாளுக்கியர் 
ஆ. ேட்டடக்கல் விருோக்ஷர் பகாயில் 2. விெயநகரம் 

இ. எல்பலாரா னகலாசர் பகாயில்  3. ேல்லவர் 

ஈ. காஞ்சிபுரம் வரதராெர் பகாயில் 4. ராஷ்டிரகூடர் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 3 1 4 2 

ஆ. 3 4 1 2 

இ.  4 3 2 1 
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ஈ. 2 4 1 3 

77. 1921 முதல் 1936 வனர ஜசன்னன  ாநிலத்தின் ஆளும் கட்சியாக இருந்தது 

அ. இந்திய பதசிய காங்கிரஸ்  ஆ. ஜோதுவுனடன க் கட்சி 

இ. நீதிக்  ட்சி    ஈ. கிழக்கிந்தியக் கம்ஜேனி 

78. ‘சாபரா ெஹான் பச அச்சா’ என்ற பதசப்ேற்று ோடனல இயற்றியவர் யார்? 

அ. இரபீந்திரநாத் தாகூர்   ஆ. மு மது இக்பால் 

இ. ேக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி   ஈ. அபுல் ோசில் 

79. சரியாகப் ஜோருத்துக. 

அ. பநரு   1.  ண்டல் ேரிந்துனர 

ஆ. இந்திராகாந்தி  2. காட் ஒப்ேந்தம் 

இ. வி.பி.சிங்  3. அவசர நினல 

ஈ. பி.வி. நரசிம் ராவ் 4. இந்திய-சீன போர் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 2 1 3 4 

ஈ. 3 2 4 1 

80. இந்தியாவின் பிதா கர் அல்லது பீஷ் ர் என அனழக்கப்ேட்டவர் யார்? 

அ. பி.ஜி.திலக்    ஆ. பிபின் சந்திரோல் 

இ. தாதாபாய் நவகராஜி   ஈ. பலாக் ான்யா 

81. “நீலக்கலகம்” என அனழக்கப்ேடும் கலவரம் எது? 

அ. சிப்பகா இயக்கம்   ஆ. இண்டிக ா  லவரம் 

இ. பில்ஸ் கலவரம்   ஈ. சந்தால் புரட்சி 

82. கீழ்க்காணும் வாக்கியங்களிலிருந்து ேர்பதாலி இயக்கம் ஜதாடர்புனடய சரியான வினடனய பதர்வு 

ஜசய்யவும். 

அ.  ாந்தியின் பர்கதாலி இயக் ம் தீண்டாலமலய ஒழிக்  முயன்ைது 

ஆ. ேர்பதாலி இயக்கம், ஒத்துனழயான  இயக்கத்னத ஆதரித்தது 

இ. ேர்பதாலி இயக்கம், சட்ட றுப்பு இயக்கத்னத ஆதரித்தது 

ஈ. ேர்பதாலி இயக்கம், இன ஒற்றுன னய தூண்டியது 

83. சரியான வினடனய பதர்ந்ஜதடுக்க. 
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ோரதியானர  று லர்ச்சியின் விடிஜவள்ளி என்று கூறியவர் யார்? 

அ. தந்னத ஜேரியார்   ஆ. திரு.அரவிந்தர் 

இ. திரு.சி.என்.அண்ணாதுலர  ஈ. இராொஜி 

84. ____________ கண்டுபிடிப்பு இந்திய நாகரீகத்தின் வளர்ச்சினய பவகப்ேடுத்தியது. 

அ.  ஜசம்பு     ஆ. இரும்பு 

இ. சக் ரம்     ஈ. ஜவண்கலம் 

85.  கல்வாரி முனற இந்தியாவில் முதன் முனறயாக எங்கு ஜதாடங்கப்ேட்டது? 

அ. ஆக்ரா மற்றும் அவுத்   ஆ. தஞ்சாவூர்  ற்றும் திருச்சி 

இ. விெயவாடா  ற்றும் கர்நூல்  ஈ. ெலந்தா  ற்றும் ஜடல்லி 

86. சுவராஜ்ய கட்சினய துவங்கியவர் யார்? 

அ. கமாதிலால் கநரு   ஆ. ெவஹர்லால் பநரு 

இ. ராொஜி     ஈ. திலகர் 

87. எந்த விடுதனலப் போராட்டவீரர் திருச்சி சினறயில் ஜதாழுபநாயால் ோதிக்கப்ேட்டார்? 

அ. வ.உ.சிதம்ேரம் பிள்னள  ஆ. சுப்பிர ணிய ோரதியார் 

இ. சுப்பிரமணிய சிவா   ஈ. வி.வி.சுப்பிர ணிய ஐயர் 

88. யாருனடய ஆவணம் ‘இந்தியாவின் ப க்ன கார்டா’ என்று அனழக்கப்ேடுகிறது? 

அ. கானிங் பிரபு    ஆ. ம ாராணி விக்கடாரியா 

இ. ராணி ொன்சி    ஈ. டல்ஜஹௌசி பிரபு 

89. ‘ஜெய் ெவான் ஜெய் கிசான்’ என்ற வாசகத்னத ஆக்கியவர் யார்? 

அ. லால் ப தூர் சாஸ்திரி  ஆ. லாலா லெேதிராய் 

இ. ப ாதிலால் பநரு   ஈ. ேட்படல் 

90. கீபழ ஜகாடுக்கப்ேட்டவற்றில் குறியீட்ஜடண்கனள ேயன்ேடுத்தி சரியான வரினசனயத் பதர்ந்ஜதடு. 

1. குத்புதீன் ஐஜேக், இல்துத்மிஷ், இரசியா, ோல்ேன் 

2. ெஹாங்கீர், ஹு ாயூன், அக்ேர், ஷாெகான் 

3. ோலாஜி விஸ்வநாத், ோலாஜி ோஜிராவ், முதலாம் ோஜிராவ், சிவாஜி 

அ. 1  ற்றும் 2  ட்டும்   ஆ. 2  ற்றும் 3  ட்டும் 

இ. 1 மட்டும்    ஈ. 3  ட்டும் 

91. சிந்து ச ஜவளி  க்களின் முக்கிய ஏற்று திப் ஜோருள்கனள கீழ்க்கண்ட குறியீடுகள் மூலம் சரியான 

வினடனயத் பதர்ந்ஜதடுக்க. 

1. பகாதுன    2. ோர்லி 

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

இ. 1 மற்றும் 2    ஈ. 3  ற்றும் 4 

92. ேட்டியல் 1 ஐ ேட்டியல் 2 உடன் ஜோருத்தி சரியான வினடனயத் பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1    ேட்டியல் 2 

அ. சாந்தல்கள் கலகம்  1. 1923 

ஆ.  ாப்ளா கலகம்  2. 1929 

இ. னவசாக் கலகம்  3. 1921 

ஈ. ேர்பதாலி சத்தியாகிரகம் 4. 1855 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 2 4 

ஆ. 4 1 2 3 

இ. 4 3 1 2 

ஈ. 2 3 1 4 

93. ேட்டியல் 1 ஐ ேட்டியல் 2 உடன் ஜோருத்தி சரியான வினடனயத் பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1    ேட்டியல் 2 

அ. டூப்பள   1. வங்காள நவாப் 

ஆ. அன்வாருதீன்  2. ஆங்கிலப்ேனட தளேதி 

இ. ஷூொ உத் ஜதௌலா 3. பிஜரஞ்சு கவர்னர் 

ஈ. போபலாக்  4. கர்நாடக நவாப் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 2 4 1 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 1 3 4 2 

94. ேட்டியல் 1 ஐ ேட்டியல் 2 உடன் ஜோருத்தி சரியான வினடனயத் பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1  ேட்டியல் 2 

அ. குரன்  1. ரிஷேம் 

ஆ. தூதம்  2. சாத்ெம் 

இ. னககினள 3.  த்தியா ம் 

ஈ. உழ்னக  4. காந்தாரம் 

 அ ஆ இ ஈ 
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அ. 2 1 4 3 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 1 3 2 4 

ஈ. 4 2 3 1 

95. ேட்டியல் 1 ஐ ேட்டியல் 2 உடன் ஜோருத்தி சரியான வினடனயத் பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1   ேட்டியல் 2 

அ. பிரா ணங்கள்  1. வன நூல்கள் 

ஆ. சா  பவதம்  2. புபராகிதர் வழிகாட்டி நூல் 

இ. ஆரண்யங்கள்  3. சடங்கு நூல்கள் 

ஈ. யஜூர் பவதம்  4.  ந்திர நூல்கள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 1 2 

ஆ. 3 4 1 2 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 1 2 3 4 

96. கீழ் குறிப்பிட்டனவகளில் தவறானவற்னற குறிப்பிடுக. 

1909 ம் ஆண்டு மிண்படா- ார்லி சீர்திருத்தங்கள் கீழ் குறிப்பிட்ட சீர்திருத்தங்கனள 

அறிமுகப்ேடுத்தியது. 

1. பநரடி பதர்தல் முனறனய  ாநிலங்களில் ஏற்ேடுத்தியது 

2. ஜேண்களுக்கு ஓட்டுரின  ஜகாடுக்கவில்னல 

3. இரட்னட ஆட்சினய  ாநிலங்களில் ஏற்ேடுத்தியது 

4. வகுப்பு வார பதர்தல் முனறனய அறிமுகப்ேடுத்தியது. 

அ. 1  ட்டும்    ஆ. 1 மற்றும் 3 மட்டும் 

இ. 2  ற்றும் 3  ட்டும்   ஈ. 3  ட்டும் 

97. வல்லோய் ேபடலுக்கு ‘சர்தார்’ என்று ேட்டம் சூட்டியவர் யார்? 

அ. தாதாோய் ஜநௌபராஜி   ஆ. ெவஹர்லால் பநரு 

இ. ம ாத்மா  ாந்தி   ஈ. இராபெந்திர பிரசாத் 

98. 1857-ம் ஆண்டு புரட்சியின் போது ஆங்கிபலயருக்கு விசுவாச ாக இருந்த இராணுவம் எது? 

அ. ேம்ோய் இராணுவம்   ஆ. வங்காள இராணுவம் 

இ. கசன்லன இராணுவம்  ஈ. அபயாத்தி இராணுவம் 

99. தவறான கூற்னற சுட்டிக் காட்டவும். 
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அ. 1819-ல் பகாப்ோல் பராஸ் ெமீன்தார் வீரப்ோ என்ேவர் னஹதராோத் நிொமுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி 

ஜசய்தார். 

ஆ. காட்காரிகள்  ராத்தியக் பகாட்னடக் காவலர்கள் ஆவார்கள் 

இ. சக்ர பிபசாய் என்ேவர் பகாண்டுகளின் தனலவர் ஆவார் 

ஈ. சிந்த்ஹு மற்றும்  ன்ஹு என்பவர் ள் க ால் ளின் தலலவராவார் ள். 

100. கீழ்க்கண்டவற்னற ஜோருத்துக. 

அ. னச ன் குழு    1. 1928 

ஆ. பநரு அறிக்னக   2. 1932 

இ. இரண்டாவது வட்டப னெ  ாநாடு 3. 1927 

ஈ. வகுப்பு வாரித் தீர்வு   4. 1931 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 4 3 2 

ஆ. 3 1 4 2 

இ. 3 1 2 4 

ஈ. 2 4 1 3 
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