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 History Model Test Questions 25 in Tamil With Answers 

1. வெள்ளையனே வெளினயறு இயக்கம் ன ோல்வியளைய எது கோரணமல்ல என்பள  வகோடுக்கப்பட்டுள்ை 

ெோசகங்களிலிருந்து அளையோைம் கோண். 

அ. ஆங்கில அரசோங்கம் முன்வேச்சரிக்ளக நைெடிக்ளகயோக முக்கிய  ளலெர்களை சிளையில் 

அளைத் து. 

ஆ. னநரு மற்றும் இரோஜோஜி ஆகினயோர் னநரடி நைெடிக்ளககளில் நம்பிக்ளக ளெக்கவில்ளல. 

இ. இந்து மகாசபை மற்றும் முஸ்லீம் லீக் இந்த நடவடிக்பகபை ஆதரித்தது. 

ஈ. ஆங்கில அரசோங்கம் இவ்வியக்கத்ள  அைக்கியது. 

2. கிழ்க்கண்ை ெோக்கியங்களை கெனி: 

கூற்று (A): பளைய கற்கோலத்திற்கும் புதிய கற்கோலத்திற்கும் இளைப்பட்ை நோகரிக கோலத்ள  

இளைக்கற்கோலம் எே அறிஞர்கள் னெறுபடுத்துகின்ைேர். 

கோரணம் (R): இளைக்கற்கோலத்தின் மு ன்ளம பண்போகக் கரு ப்படுபெே படிகக் கற்களுக்குப் பதிலோக 

நீலச் சோயமுளைய வெண்ணிை மணிக்கல்லும் மற்றும் மணற்சத்துைன் பூசப்பட்ைதும் வகோண்ை மிகவும் 

சிறிய அைவிலோே கற்கருவிகள் ஆகும். 

கீழ்க்கண்ை குறியீடுகளை வகோண்டு சரியோே விளைளய ன ர்ந்வ டுக்கவும். 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும்  ெறு 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரி. ஆேோல் (R) என்பது (A) வின் சரியோே கோரணம் அல்ல 

இ. (A) மற்றும் (R) சரி. ஆனால் (R) என்ைது (A) வின் சரிைான காரணம்தான் 

ஈ. (A) ஆேோல் (R)  ெறு 

3. ெரலோற்றுக்கு முந்ள ய கோலத்தின் அறிவியல் அடிப்பளையில் கோலத்ள  கணக்கிடுெதில் பின்ெரும் 

கூற்ளை கெனி: சரியோே கூற்ளை ன ர்ந்வ டு. 

1. ஒரு குறிப்பிட்ை கோலத்திற்கு பின் உயிர்சோர் வபோருட்களில் எந்  அைவுக்கு கரியம் குளைந்துள்ைது 

என்பள  அடிப்பளையோகக் வகோண்டு கோலத்ள  கணக்கிடும் முளைனய னரடினயோ-கோர்பன் முளையோகும். 

2. மற்வைோரு முளை வைன்ட்னரோ கோலக்கணிப்பு முளை எேப்படுகிைது 

3. வ ோல்  ோெரவியல் வ ோல்  ோெர ெளககளை ஆய்வு வசய்ெது 

4. வ ோல்வலழுத்து முளை பைங்கோல எழுத்துக்களை ெோசிக்கும் முளையோகும் 

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

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

4. சரியோே கோல ெரிளசளய  ருக: 

1. பிட் இந்தியோ சட்ைம் 

2. மிண்னைோ-மோர்லி சட்ைம் 
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3. ஒழுங்குமுளைச் சட்ைம் 

4. மோண்னைகு-வசம்ஸ்னபோர்டு சட்ைம் 

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

5.  மிழ்நோட்டு நூலக இயக்கத்தின்  ந்ள  என்று அளைக்கப்பட்ைெர் யோர்? 

அ. திரு. T.K. அவினாசிலிங்கம்  ஆ. திரு. M.P. வபரியசோமி 

இ. திரு. M. பக் ெத்சலம்   ஈ. திரு. முத்ள யோ வசட்டியோர் 

6. பின்ெருெேெற்றில் முகமஹு பின் துக்ைக் கோல நிகழ்ச்சிகளை கோல ெரிளசயில் அளையோைம் கோண்க. 

அ.  ளலநகர் மோற்ைம், நோகர்னகோட் பளைவயடுப்பு, அளையோை நோணய சீர்திருத் ம், ன ோ ஆப் மீது ெரி 

விதிப்பு 

ஆ. அளையோை நோணய சீர்திருத் ம்,  ளலநகர் மோற்ைம், ன ோ ஆப்மீது ெரிவிதிப்பு, நோகர்னகோட் 

பளைவயடுப்பு 

இ. ததா ஆப் மீது வரி விதிப்பு, தபைநகர் மாற்றம், அபடைாள நாணை சீர்திருத்தம், நாகர்தகாட் 

ைபடயைடுப்பு 

ஈ. நோகர்னகோட் பளைவயடுப்பு, அளையோை நோேயச் சீர்திருத் ம், ன ோ ஆப் மீது ெரிவிதிப்பு,  ளலநகர் 

மோற்ைம் 

7. போபருக்கு வ ோைர்புளைய கீனை வகோடுக்கப்பட்டுள்ைள  கருதுக. 

1. போபரின் சுயசரிள  ‘போபர் நோமோ’ ஆகும். 

2. அ னின் மூல நூல் போரசீக வமோழியில் உள்ைது. 

அ. 1 மட்டுதம சரிைாகும்   ஆ. 2 மட்டுனம சரியோகும் 

இ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும் சரியோகும் ஈ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும்  ெைோகும் 

8. எந்  இந்திய ன சிய கோங்கிரஸ் மோநோட்டில் மகோத்மோகோந்தி அ ன்  ளலெரோக்கப்பட்ைோர்? 

அ. நோக்பூர்     ஆ. கயோ 
இ. யைல்காம்    ஈ. கோன்பூர் 

9. ெரிளச 1 உைன் ெரிளச 2 ஐ வபோருத்தி ெரிளசகளுக்குக் கீழ் வகோடுக்கப்பட்டுள்ை வ ோகுப்பிலிருந்து 

சரியோே விளைளய வ ரிவு வசய்க. 

ெரிளச 1    ெரிளச 2 

அ. அம்ரித் பஜோர்   1.  ோ ோபோய் வநௌனரோஜி 

ஆ. இந்தியன் மிரர்  2. சிசிர் குமோர் னகோஷ் 

இ. ெோய்ஸ் ஆப் இந்தியோ  3. G.ெர்மோ 

ஈ. அட்ெனகட்   4. N.N. வசன் 

குறியீடுகள் 
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 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 4 1 3 

ஆ. 3 2 4 1 

இ.  4 3 1 2 

ஈ.  4 2 3 1 

10. கருப்புச் சட்ைம் என்ை இந்தியர்கைோல் அளைக்கப்படுெது எது? 

அ. பிரோந்திய வமோழி சட்ைம்  ஆ. இந்திய ஆயு  சட்ைம் 

இ. யரௌைட் சட்டம்   ஈ. அபினி சட்ைம் 

11. வகோடுக்கப்பட்டுள்ை ெோக்கியங்களில்  ெைோே ெோக்கியத்ள  அளையோைம் கோட்டுக. 

அ. நவீே எழுத்து முளையோே கமோ, வசமினகோலன், முற்றுப்புள்ளி என்பளெ மிஷ்ேரிகளின் நன்வகோளை 

ஆகும். 

ஆ. ரோபட் டி வநோபிலியும் கோல்டு வெல்லும்  மிளை னபோற்றி ெைர்த் ேர் 

இ. மிஷ்ேரிகள் அச்சு இயந்திரத்ள  இந்தியோவில் புகட்டிேர் 

ஈ. மிஷ்னரிகள் நற்யசய்திகபள ஆங்கிை யமாழியில் ைரப்பினர் 
12. கீனை வகோடுக்கப்பட்டுள்ை கோரணம் மற்றும் விைக்கத்ள  கருத்தில் வகோண்டு, சரியோே விளைளய 

குறியீடுகளிலிருந்து ன ர்ந்வ டு. 

கோரணம் (R): பண்ளைய  மிழ் மக்களின் உணவுப் பைக்கம், நவீே கோலத்ள  விை மோறுபட்ை ல்ல. வநய் 

ஒரு முக்கிய உணெோக அளேத்து மக்களும் பயன்படுத்திேர். இ ற்கு அதிக விளை கிளைத் து. 

விைக்கம்(R): ளசெம் மற்றும் அளசெம் உண்ணும் அளேத்து மக்களும் வநய் பயன்படுத்திேர். ஆவூர் 

மூலங்கிைோர் மற்றும் புைத்திளண நன்ேோகணோர் வநய்யின் பயன்போடு பற்றி நிளைய வசய்திகளை 

எழுதியுள்ைேர். 

அ. காரணம் மற்றும் விளக்கமும் சரி, காரணத்தின் விளக்கம் சரிைாக யகாடுக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 ஆ. கோரணம் மற்றும் விைக்கமும் சரி, கோரணத்தின் விைக்கம் சரியோக வகோடுக்கப்பைவில்ளல. 

இ. கோரணம் சரி விைக்கம்  ெறு 

ஈ. கோரணம்  ெறு விைக்கம் சரி 

13. கீழ்க்கண்ை குறியீடுகளிலிருந்து சரியோே விளைளய வ ர்ந்வ டு. 

கூற்று(A): இந்திய சு ந்திரப் னபோரோட்ைம் படிமப்படியோே ெைர்ச்சி மூலம் 1920-22 ஒத்துளையோளம 

இயக்கம் ெளர அளைந் து. இத் ருணத்தில்  ோன் உளைக்கும் ெர்க்கத்திேர் னபோரோட்ைத்தில் கலந்துக் 

வகோண்ைேர். இெர்கள்  ங்கள் உரிளமக்கோக ஒரு அளமப்ளப உருெோக்கிேர். 

கோரணம் (R): 1920 ஆம் ஆண்டு அளேத்திந்திய வ ோழிலோைர் கூட்ைளமப்பு உருெோக்கப்பட்ைது. 

இவ்ெளமப்ளப உருெோக்க உந்துனகோலோக இருந் ெர் னலோகமோன்ய திலகர். 
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அ. (A) மற்றும் (R) சரி   ஆ. (A) மட்டும் சரி 

இ, (R) மட்டும் சரி    ஈ. (A) பகுதி மட்டும் சரி (R)  ெறு 

14. நோைந் ோ பல்களலக்கைகத்ள  ன ோற்றுவித் ெர் 

அ. மு லோம் சந்திரகுப் ர்   ஆ. குமாரகுப்தர் 
இ. ஸ்கந் குப் ர்    ஈ. சமுத்திரகுப் ர் 

15.  எந்  கட்சியின் ஆட்சியில் மு ன் மு லோக  மிழ்நோட்டில் “இலெச மதிய உணவுத் திட்ைம்” 

அறிமுகப்படுத் ப்பட்ைது? 

அ. கங்கிரசு    ஆ. நீதிக்கட்சி 

இ. சுயரோஜ்ய கட்சி    ஈ. திரோவிை கட்சி 

16. கிருஷ்ணன ெரோயர் ஆமுக் மோல்ய ோ நூளல இம்வமோழியில் எழுதிேோர்? 

அ.  மிழ்     ஆ. கன்ேைம் 

இ. உருது     ஈ. யதலுங்கு 

17. ைோக்ைர் எஸ்.  ர்மோம்போள் என்பெரோல் ‘ஏழிளச மன்ேர்’ என்ை பட்ைத்ள  வபற்ைெர்? 

அ, டி.னக. பகெதி    ஆ. எம்.னக. ரோ ோ 

இ. எம்.தக. திைாகராஜ ைாகவதா  ஈ. என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் 

18. “முணு முணுக்கும் அரங்கம்” என்ை சிைப்பிளேப் வபற்ைது? 

அ. தகால்கும்ைாஸ்   ஆ. ஜும்மோ மசூதி 

இ. னகோல்வகோண்ைோ   ஈ. ம ரஸோ 

19. கீழ்க்கண்ைெற்ளை வபோருத்தி, சரியோே விளைளய குறியீடுகளிலிருந்து ன ர்ந்வ டு. 

அ.  ன்ேோட்சி இயக்கம்    1. 1920 

ஆ. ஒத்துளையோளம இயக்கம்   2. 1942 

இ. உப்புச் சத்தியோகிரகம்    3. 1916 

ஈ. வெள்ளையனே வெளினயறு இயக்கம்  4. 1930 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 4 2 

ஆ. 4 2 3 1 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 4 1 2 3 

20. புரந் ர் உைன்படிக்ளக ளகவயழுத்திைப்பட்ை ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1956  ஆ. கி.பி. 1665  இ. கி.பி. 1660  ஈ. கி.பி.1670 
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21. கீழ்க்கோணும் ெோக்கியங்களை அடிப்பளையோகக் வகோண்டு சரியோே விளைளய வகோடுக்கப்பட்டுள்ை 

குறியீடுகளில் இருந்து ன ர்வு வசய்க. 

கூற்று(A): ெங்கப்பிரிவிளே அக்னைோபர் 16, 1905-ல் நளைமுளைக்கு ெந் து. 

கோரணம் (R): இது ெங்கோைத்தில் சுன சி இயக்கம் ெைரக் கோரணமோயிற்று. 

அ. (A) சரி ஆேோல் (R)  ெறு 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. ஆேோல் (R) (A) க்கு சரியோே விைக்கமல்ல 

இ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R) (A) க்கு சரிைான விளக்கமாகும் 

ஈ. (A)  ெறு ஆேோல் (R) சரி 

22.  ெறுபைோ ஆளணளய பிரகைேப்படுத்திய முகலோய அரசர் 

அ. போபர்     ஆ. ஹுமோயூன் 

இ. வெர்ஷோ    ஈ. அக்ைர் 
23. அருணோச்சனலஸ்ெர ஆலய னகோபுரத்ள  முடித் ெர் ________ ஆெோர். 

அ. திருமளல நோயக்கர்   ஆ. அச்சுதப்ைர் 
இ. விஜயரோகெோ    ஈ. கிருஷ்ண ன ெரோயர் 

24. சிந்துவெளி அகழ்ெோரோய்ச்சி னமற்வகோள்ைப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1921  ஆ. 1922  இ. 1924  ஈ. 1926 

25. னக.கோமரோஜர் 1930ல் எங்கு சிளையில் அளைக்கப்பட்ைோர்? 1947ம் ஆண்டு இந்திய ன சியக் வகோடிளய 

எங்கு ஏற்றிேோர்? 

அ. அலிப்பூர், சத்திைமூர்த்தி வீடு ஆ. டில்லி, வசன்ளே னகோட்ளை 

இ. அந் மோன், டில்லி னகோட்ளை  ஈ. னெலூர், விருதுநகர் வீடு 

26. சங்க கோல  மிைர்களின் சமூக நிளலளய __________ விைக்குகிைது. 

அ. மணினமகளல    ஆ. யதால்காப்பிைம் 

இ. பத்துப்போட்டு    ஈ. எட்டுத்வ ோளக 

27. கீழ்க்கண்ைெர்களில் மகோத்மோ கோந்தியின் அரசியல் குருெோக கரு ப்பட்ைெர் யோர்? 

அ. G. சுப்பிரமணிய அய்யர்  ஆ. சுனரந்திரநோத் போேர்ஜி 

இ. பினரோஷ் ஷோ னமத் ோ   ஈ. தகாைாை கிருஷ்ண தகாகதை 

28. எந்  ஆண்டு ஜெெர்லோல் னநரு இந்தியோவின் ‘பூர்ண சுயரோஜ்ஜியம்’ பற்றி னபசிேோர்? 

அ. 1926  ஆ. 1927  இ. 1928  ஈ. 1929 

29. எந்  இந்திய ெம்சோெழியிேர் வி ளெ மறுமணத்திற்கு “போட்ைோம்” என்ை ெரிளய விதித் ேர்? 

அ. முகலோயர்கள்    ஆ. பீஷ்வாக்கள் 

இ. சம்புெரோயர்கள்    ஈ.  ஞ்ளச நோயக்கர்கள் 
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30. பின்ெரும் கருத்திளேக் கூறிய இந்திய அரசியல்  ளலெளர அளையோைம் கோண். 

“தீண்ைோளமளய விட்வைோழுக்கோவிடில் இந்தியர்கள் ஆங்கினலயரிைமிருந்து சு ந்திரம் வபை 

 குதியற்ைெர்கள்” 

அ. போலகங்கோ ர திலகர்   ஆ. னகோபோல கிருஷ்ண னகோகனல 

இ. தமாகன்தாஸ் காந்தி   ஈ. ைோக்ைர் பி.ஆர். அம்னபத்கோர் 

31. கீழ்க்கண்ைெர்களில் 1857ஆம் ஆண்டு புரட்சியில் கலந்து வகோள்ைோமல் விலகினய இருந் ெர்கள் யோர்? 

1. சிந்தியோ    2. னெோல்கள் 

3. வகய்க்ெர்   4. நிஜோம் 

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

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

32. 1931ஆம் ஆண்டு கரோச்சியில் நளைவபற்ை இந்திய ன சிய கோங்கிரஸ் கூட்ட்த்திற்கு  ளலளம ெகித் ெர் 

யோர்? 

அ. சர்தார் வல்ைைாய் ைட்தடல்  ஆ. கோந்தி 

இ. லோலோ லஜபதி ரோய்   ஈ. அன்னிவபசண்ட் 

33. கீழ்க்கோணும் ெோக்கியங்களை அடிப்பளையோகக் வகோண்டு சரியோே விளைளயக் வகோடுக்கப்பட்டுள்ை 

குறியீடுகளில் இருந்து ன ர்வு வசய்க. 

கூற்று(A): னரோமோனியர்  மிைகத்துைன் ெணிக வ ோைர்பு வகோண்டிருந் ேர். 6 லட்சம்  ங்க நோணயங்கள் 

பரிமோற்ைம் வசய்யப்பட்ைது. இ ேோல் னரோமோனிய வபோருைோ ோரம் நிளல குளலந் து. 

கோரணம் (R): னரோமோனிய ெணிகம் கி.மு. 68ல் நீனரோ மன்ேன் இைந்  பின்ேர் வீழ்ச்சியளைந் து. 

அ. (A) மட்டும் சரி (R)  ெறு 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R), (A) உபடை சரிைான விளக்கமாகும். 

இ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும்  ெறு 

ஈ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R), (A) உளைய சரியோே விைக்கமல்ல 

34. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உைன் வபோருத்தி, சரியோே விளைளய கீனை வகோடுக்கப்பட்டுள்ை 

குறியீடுகளிலிருந்து ன ர்ந்வ டு. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. பம்போய் ரயில் நிளலயம் 1. 1873 

ஆ. ரோயபுரம் ரயில் நிளலயம் 2. 1908 

இ. வசன்ளே வசன்ட்ரல்  3. 1853 

ஈ. எழும்பூர் ரயில் நிளலயம் 4. 1856 

 அ ஆ இ ஈ 
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அ. 3 4 1 2 

ஆ. 3 2 4 1 

இ.  4 1 2 3 

ஈ. 2 3 1 4 

35. பின்ெருெேெற்றுள், பிற்கோல னசோைர்கள் பயன்படுத்திய திரெ அைளெகள் எது? 

அ. மோ, குழி    ஆ. கைஞ்சு, மோளை 

இ. நாழி, உரி    ஈ. தூணி, ப க்கு 

36. இரோபிந் ரநோத்  ோகூர் பற்றிய  ெைோே கூற்ளை சுட்டிக் கோட்ைவும். 

1. ெங்கோைத்தில் சோந்திநினக ளே நிறுவிேோர் ( ற்னபோது இதுனெ விஷ்ெபோரதி பல்களலக்கைகம்) 

2. 1915ல் னநோபல் பரிசு வபற்ை மு ல் ஆசிரியர் இெர் ஆெோர். 

3. ‘னபோஸ்ட் ஆபிஸ் மற்றும் னகோரோ’ ஆகியளெ இெரது பளைப்புகைோகும். 

4. இந்தியோ மற்றும் ஸ்ரீலங்கோவுக்கோே ன சிய கீ த்ள  எழுதிேோர். 

அ. 1 மட்டும்    ஆ. 2 மட்டும் 

இ.1 மற்றும் 3 மட்டும்   ஈ. 2 மற்றும் 5 மட்டும் 

37. அகில் இந்திய மோநில மக்கள் குழுவின்  ளலளம வபோறுப்ளப 1946-47 ஆம் ஆண்டுகளில் ெகித் ெர் 

யோர்? 

அ. சர் ோர் ெல்லபோய் பட்னைல்  ஆ. ைண்டித ஜவஹர்ைால் தநரு 

இ. ைோக்ைர் இரோனஜந்திர பிரசோத்  ஈ. வி.பி. னமேன் 

38. கீழ்க்கண்ைெற்றுள் அலிகோர் இயக்கத்துைன் வ ோைர்பில்லோ து எது? 

1. இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு நவீே கல்வி அளித் ல் 

2. முஸ்லீம் சமூகத்ள  சீர்திருத்துெது 

3. நவீேமயமோக்களில் இந்திய முஸ்லீம்களை வநருங்கச் வசய் ல் 

4. இந்திய முஸ்லீம்களுக்கிளைனய ன சிய உணர்ளெவூட்டு ல் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

39. பின்ெருெேெற்ளை வபோருத்தி சரியோே விளைளய ன ர்ந்வ டுக்கவும்: 

அ. K.R. அய்யங்கோர் 1. ளெக்கம் சத்தியோகிரகம் 

ஆ. னகைப்பன்  2. இந்து மகோசளப 

இ. எம்.ஆர்.மஸோனி 3. வமட்ரோஸ் மகோஜன் சளப 

ஈ. எம்.எம்.மோைவியோ 4. கோங்கிரஸ் னசோசலிஸ் கட்சி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 2 4 
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ஆ. 2 1 4 3 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 4 3 1 2 

40. எதிர்கோலத்ள  வ ளிெோக உணர்ந்துள்ை ஒரு இரோஜ  ந்திரி என்று மவுண்ட்னபட்ைன் பிரபுெோல் 

குறிப்பிைப்பட்ைெர் யோர்? 

அ. சர்தார் வல்ைைாய் ைட்தடல்  ஆ. ஜெெர்லோல் னநரு 

இ. ரோனஜந்திர பிரசோத்   ஈ. லோல் பகதூர் சோஸ்திரி 

41. ‘சதி’ என்ை முளைளய ஒழிப்ப ற்கு மு ன்முளையோக குரல் வகோடுத்  சமூக சீர்திருத் ெோதியோைர் யோர்? 

அ. ராஜாராம் தமாகன்ராய்  ஆ. மகோத்மோ கோந்தி 

இ. திலக்     ஈ. வினேோபோ 

42. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உைன் வபோருத்தி, சரியோே விளைளய கீனை வகோடுக்கப்பட்டுள்ை 

குறியீடுகளிலிருந்து ன ர்ந்வ டு. 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. கோளி ோசர்  1. லகுபோஸ்கரோயோ 

ஆ. ஆரியபட்ைர்  2. பஞ்ச சித் ோந்திக 

இ. போஸ்கரோ  3. ஆரியப்பட்டியம் 

ஈ. ெரோெமிகிரர்  4. ரிதுசம்ெோரன் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 2 1 4 

ஆ. 2 3 1 4 

இ. 4 3 1 2 

ஈ. 3 1 2 4 

43. “ெல்லபோய் பனைல்” பர்றிய கீழ்க்கண்ை ெோக்கியங்களை கெனிக்கவும். 

1. பர்ன ோலி மோெட்ைத்தில் ெரி வகோைோ இயக்கத்ள  நைத்திேோர் 

2. 1931-ல் கரோச்சி கோங்கிரஸ் கூட்ைத்திற்கு  ளலெரோக ன ர்ந்வ டுக்கப்பட்ைோர். 

3. சட்ைமறுப்பு இயக்கத்தின் னபோது ளகது வசய்யப்பட்ைோர் 

4. 1952-ல் இெர் இயற்ளக எய்திேோர் 

னமற்கண்ை ெோக்கியங்களில் எது/எளெ சரி? 

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

இ. 1,2 மற்றும் 3 மட்டும் சரி  ஈ. 1 மற்றும் 2 மட்டும் சரி 
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44. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உைன் வபோருத்தி, சரியோே விளைளய கீனை வகோடுக்கப்பட்டுள்ை 

குறியீடுகளிலிருந்து ன ர்ந்வ டு. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. பண்டி  ரமோபோய்  1. சமூக தூய்ளம இயக்கம் 

ஆ. வெங்கை ரத்ேம் நோயுடு 2. இைம் ெங்கோை இயக்கம் 

இ. அன்னிவபசண்ட்  3. சோர ோ ச ன் 

ஈ. வென்றி வைரஸினயோ  4. வசன்ளே இந்து சங்கம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 3 1 4 2 

இ. 1 3 4 2 

ஈ.  3 2 1 4 

45. எந்  இந்திய சமூக சீர்திருத் ெோதி மு ன் மு லில் “சுயரோஜ்ஜியம்” என்ை வசோல்ளல பயன்படுத்திேோர்? 

சுன சி வபோருட்களை பயன்படுத்தும் படியும் கூறிேோர்? 

அ. சுெோமி வினெகோேந் ர்  ஆ. சுவாமி தைானந்த சரஸ்வதி 

இ. சர் ளசயத் அகமதுகோன்  ஈ. ரோஜோரோம் னமோகன்ரோய் 

46. நெக்கிரக சிற்பங்களை வ ன்னிந்திய னகோவில்களில் மு ன் மு லில் நிறுவியெர்கள் 

அ. பல்லெர்கள்    ஆ. னசோைர்கள் 

இ. ைாண்டிைர்கள்    ஈ. இரோஸ்ட்ரகூைர்கள் 

47. வசன்ளே மோகோண சட்ை சளபக்கு ன ர்வு வசய்யப்பட்ை மு ல் வபண் உறுப்பிேரும், எட்டு ஆண்டுகள் 

உ வி சபோநோயகரோக பணியோற்றியெரும் யோர்? 

அ. முத்துலட்சுமி வரட்டி   ஆ. ருக்மிணி ைட்சுமிைதி 

இ. ருக்மிணி அருண்னைல்  ஈ. னமைம் கோமோ 

48. கீனை வகோடுக்கப்பட்டுள்ைெர்களுள், ஐம்வபருங்குழுவில் உறுப்பிேர் அல்லோ ெர் யோர்? 

அ. புனரோகி ர்    ஆ. னசேோதிபதி 

இ. மந்திரி     ஈ. கருவூை அதிகாரி 

49. சுயமரியோள  திருமணச் சட்ைத்ள  வகோண்டு ெந்  அப்னபோள ய  மிைக மு ல்ெர் ____________ 

வகோண்டு ெந்  ஆண்டு _________ 

அ. திரு.சி.ரோசனகோபோலோச்சோரியோர், 1954  ஆ. திரு.கு.கோமரோசர், 1955 

இ. திரு.சி.என்.அண்ணாதுபர, 1967  ஈ. திரு.மு. கருணோநிதி, 1990 
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50. கீழ்க்கண்ைெர்களில் யோர் ‘ஜோலியன் ெோலோபோக் படுவகோளல’க்கு எதிர்ப்பு வ ரிவிக்கும் ெளகயில் 

ளெசிரோய் நிர்ெோக குழு உறுப்பிேர் ப விளய ரோஜிேோமோ வசய் ோர்? 

அ, சர் சங்கரன் நாைர்   ஆ. எஸ்.பி.சின்ெோ 

இ. இரோமசோமி ஐயர்   ஈ. எம்.எம்.மோைவியோ 

51. இந்திய பிரிவிளேயின் னபோது, இந்து-இஸ்லோமியர் இைப்வபயர்வில் ஏற்பட்ை ெருந் த் க்க நிகழ்வு 

குறித்து விசோரளண நைத்  நியமிக்கப்பட்ை குழுவில் இைம்வபைோ  உறுப்பிேளர அளையோைம் கோண்க. 

அ. நீதிபதி ஜி.டி.னகோஷ்லோ   ஆ. வபன்ைர்சன் மூன் 

இ. எச்.வி.ெட்சன்    ஈ. தமஜர் யஜனரல் ரீஸ் 

52. பின்ெரும் இளணகளில் எது சரியோேளெ? 

1. மங்கல் போண்னை  - பரோக்பூர் 

2. நோேோ சோகிப்   - கோன்பூர் 

3. வமௌலோவி அகமத்துல்லோ - ஜோன்சி 

அ. 1 மற்றும் 2 மட்டும்   ஆ. 1 மட்டும் 

இ. 3 மட்டும்    ஈ. 2 மற்றும் 3 மட்டும் 

53.  ெைோக வபோருத் ப்பட்டுள்ைெற்ளை ன ர்வு வசய்க. 

1. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி   - 1925 

2. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி(மோர்க்ஸிஸ்ட்) - 1964 

3. அகோலி  ைம்     - 1944 

4. சு ந்திரோ கட்சி     - 1959 

அ. 1 மட்டும்    ஆ. 1 மற்றும் 2 மட்டும் 

இ. 3 மட்டும்    ஈ. 1 மற்றும் 4 மட்டும் 

54. ஷோஜகோளே எதிர்த்து  க்கோணத்தில் புரட்சி வசய் ெர் 

அ. இைெரசர் வபர்னெஷ்   ஆ. சர்யர் 

இ. ஆசப் கோன்    ஈ. கான் ஜஹான் தைாடி 

55. னபோர்த்துகீசியர் மும்ளபளய எந்  சூைலில் ஆங்கினலயரிைம் ஒப்பளைத் ேர் 

அ. ஸ்வபயினிைமிருந்து விடு ளல வபற்ை னபோர்ச்சுகளுைன் பிரிட்டிஷ் சுமூக உைளெ ெைர்த்துக் 

வகோள்ெ ற்கோக 

ஆ. சார்ைஸ் II தைார்த்துகீசிை இளவரசி தகத்தரின் ப்ரகன்சாபவ திருமணம் யசய்து 

யகாண்டதற்காக 

இ. பிரிட்டிஷ் 1588-ல் ஸ்போனிஸ் ஆர்வமைோளெ வெற்றிக் வகோண்ை ற்கோக 

ஈ. 1630-ல் ஏற்பட்ை மோட்ரிட் ஒப்பந் த்தின்படி 
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56. எந்  ஆண்டு வசன்ளேக்கும் ஆற்கோட்டிற்கு இளைனய இருப்பு போள  னபோடும் பணி துெக்கப்பட்ைது? 

அ. கி.பி. 1853  ஆ. கி.பி. 1854  இ. கி.பி. 1856  ஈ. கி.பி. 1857 

57. இந்திய ன சிய கோங்கிரசின் இரண்ைோெது மோநோடு நளைவபற்ை இைம் 

அ. வமட்ரோஸ்    ஆ. கல்கத்தா 
இ. பம்போய்     ஈ. வைல்லி 

58. கட்ைவபோம்மன் கயத் ோறு என்ை இைத்தில் தூக்கிலிைப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1769  ஆ. 1779  இ. 1789  ஈ. 1799 

59. சுபோஷ் சந்திரனபோஸ்  இந்திய ன சிய ரோணுெத்தின்  ளலளமயிைங்களை அளமத் து 

அ. னநபோைம் மற்றும் ரங்கூன்  ஆ. ரங்கூன் மற்றும் சிங்கப்பூர் 
இ. சிங்கப்பூர் மற்றும் திவபத்  ஈ. னைோக்கினயோ மற்றும் னநபோைம் 

60. இந்தியோ சு ந்திர அளைந்  வபோழுது கீழ்க்கண்ை அரசியல் கட்சிகளில் எந் க் கட்சி இங்கிலோந்தில் 

ஆட்சியில் இருந் து? 

அ. கன்சர்னெடிங் கட்சி   ஆ. னசோஷியலிஸ்ட் கட்சி 

இ. தைைர் கட்சி    ஈ. லிபரல் கட்சி 

61. வ ன்னிந்திய ெரலோற்றில் ‘சங்கம்’ எனும் வசோல் எ ளே குறிக்கிைது? 

அ. கல்விைாளர்களின் பமைம் (இபணைம்) 

ஆ. கவிஞர்களின் மன்ைம் 

இ. அறிெோைர்களின் பளைப்புகளை னசகரித் ல் 

ஈ. அறிெோைர்களின் விெோ  ளமயம் 

62. வபனரோஷ்  துக்ைக் ஆட்சியில்  ளலளம கட்டிைக் களல ெல்லுேரோக __________ இருந் ோர் 

அ. அப்துல்  ெக்   ஆ. மாலிக் ஹாஜி சானா 
இ. சோம்ஸ்-ஐ-சிரோஜ்   ஈ. ெோஜி இலியோஸ் 

63. யோருளைய ஆட்சி கோலத்தில் இத் ோலிய பயணி நிக்னகோனலோ கோண்டி விஜயநகர னபரரசிற்கு விஜயம் 

வசய் ோர்? 

அ. மு லோம் ெரிெரர்   ஆ. இரண்ைோம் ெரிெரர் 

இ. மு லோம் ன ெரோயர்   ஈ. இரண்டாம் ததவராைர் 
64. கீனை வகோடுக்கப்பட்டுள்ை கருத்துக்களில் சரியோேெற்ளை ன ர்ந்வ டு. 

1. சுெோமி இரோமகிருஷ்ணரின் ெோழ்க்ளக மற்றும் னபோ ளேகளிலிருந்து இரோமகிருஷ்ண மைமோேது 

2. சுெோமி இரோமகிருஷ்ணன் இரோமகிருஷ்ண மைத்ள  ன ோற்றுவித் ெர் ஆெோர். 

அ. 1 மட்டுதம சரிைாகும்   ஆ. 2 மட்டுனம சரியோகும் 

இ. 1 மற்றும் 2ம் சரியோகும்   ஈ. 1 மற்றும் 2ம்  ெைோகும் 
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65. ெரலோற்றுச் சிைப்புமிக்க பிரோமணரல்லோ ோர் பிரகைேத்ள  1916ல் வெளியிட்ைெர் யோர்? 

அ. திைாகராஜ யசட்டிைார்  ஆ. நனைச மு லியோர் 

இ. சங்கரன் நோயர்    ஈ. ஈ.னெ.ரோமோசோமிநோயுடு 

66. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உைன் வபோருத்தி, சரியோே விளைளய கீனை வகோடுக்கப்பட்டுள்ை 

குறியீடுகளிலிருந்து ன ர்ந்வ டு. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. 1911    1. பூேோ ஒப்பந் ம் 

ஆ. 1916    2. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு 

இ. 1932    3. ெங்கோை பிரிவிளே ரத்து வசய்யப்பட்ைது 

ஈ. 1942    4. லக்னேோ ஒப்பந் ம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 2 4 

ஆ. 2 1 3 4 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 3 4 2 1 

67. இந்துக்களை இளணக்க “ரோஷ்ட்டீய சுெம் னசெக்” என்ை அளமப்ளப ஆரம்பித் ெர் யோர்? 

அ. B. யஹட்ஜ்வார்   ஆ. சோந்தி னகோஷ் 

இ. கல்பேோ  த் ோ    ஈ. சுனிதி சவு ோரி 

68. அஸ்ெனம  யோகம் என்பது 

அ. யோளே பலியிடு ல்   ஆ. நரபலியிடு ல் 

இ. குதிபரபை ைலியிடுதல்  ஈ. சிங்கத்ள  பலியிடு ல் 

69. சமண சமயத்தின் மூன்று ரத்திேங்களில் உட்பைோ து எது? 

அ. நன்ேம்பிக்ளக   ஆ. நல் அறிவு 

இ. நன்ேைத்ள     ஈ. நல்ை முைற்சி 

70. அனசோகரது கலிங்கப்னபோர் பற்றியும் அெர் புத் ம த்ள  பரப்ப னமற்வகோண்ை வசயல்கள் பற்றியும் 

குறிப்பிடும் கல்வெட்டு 

அ. 6ெது போளைக் கல்வெட்டு  ஆ. 13வது ைாபறக் கல்யவட்டு 

இ, 8ெது போளைக் கல்வெட்டு  ஈ. போபுரு போளைக் கல்வெட்டு 

71.  த்துெ னபோதினி சளபளய நிறுவி,  ேது  த்துெனபோதினி பத்திரிகோ மூலம் பிரம்மயிசத்தின் சமயம் 

மற்றும்  த்துெோர்த்  நிளலகளைப் பரப்பியெர் 

அ. ரோம் னமோகன் ரோய்   ஆ. ரோஜ் நோரோயண் னபோஸ் 
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இ. தததைந்திரநாத் தாகூர்  ஈ. னகசப சந் ர வசன் 

72. கீழ்ெருெேெற்றுள் எளெ சரியோக வபோருந்தியுள்ைது? 

1. ளெக்கம் வீரர்    - ஈ.னெ. ரோமசோமி 

2. சுயமரியோள  இயக்கம்   - டி.எம்.நோயர் 

3. திரோவிை கைகம்    - னசலம் மோநோடு 

4. வ ன்னிந்திய விடு ளல கூட்ைளமப்பு - நீதிக்கட்சி 

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

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

73.  ோய்வமோழி பத்திரிக்ளகச் சட்ைத்ள  _________ ஆண்டு வகோண்டு ெந் ெர் __________ 

அ. நோர்த்புரூக் பிரபு - 1873 

ஆ. எல்ஜின் பிரபு  - 1876 

இ. னமனயோ பிரபு  - 1877 

ஈ. லிட்டன் பிரபு  - 1878 

74. இந்தியோவில் வமோகலோயப் னபரரசின் களைசி அரசர் யோர்? 

அ. இரண்ைோ ஆலம்கீர்   ஆ. இரண்டாம் ைகதூர் ஷா 
இ. இரண்ைோம் ஷோ ஆலம்   ஈ. வஜகந் ர் ஷோ 

75. மகோத்மோ கோந்தி வகோல்லப்பட்ை நோள் 

அ. ஜேெரி 30, 1949   ஆ. ஜேெரி 20, 1948 

இ. ஜனவரி 30, 1948   ஈ. ஆகஸ்ட் 30, 1948 

76. முஸ்லீம் லீக் னநரடி நைெடிக்ளக திேத்ள  களைபிடித்  நோள் 

அ. ஆகஸ்ட் 15, 1945   ஆ. ஆகஸ்ட் 26, 1946 

இ. ஆகஸ்ட் 16, 1946   ஈ. வசப்ைம்பர் 16, 1946 

77. கிருஷ்ணன ெரோயர் எந்  ெம்சத்ள  னசர்ந் ெர் 

அ. சங்கம ெம்சம்    ஆ. அரவீடு ெம்சம் 

இ. துளுவ வம்சம்    ஈ. சோளுெ ெம்சம் 

78. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உைன் வபோருத்தி, சரியோே விளைளய கீனை வகோடுக்கப்பட்டுள்ை 

குறியீடுகளிலிருந்து ன ர்ந்வ டு. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. இமோத் ஷோஹி ெம்சம்   1. பினஜபூர் 

ஆ. பரித் ஷோஹி ெம்சம்   2. அகமது நகர் 

இ. நிஷோம் ஷோஹி ெம்சம்   3. பீைோர் 
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ஈ. அடில் ஷோஹி ெம்சம்   4. பீரோர் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 3 1 

ஆ. 2 3 4 1 

இ. 4 3 2 1 

ஈ.  3 2 4 1 

79. நவீே கோலத்தில் இந்தியோவுைன் வியோபோத்தில் வ ோைர்பு வகோண்ை மு ல் ஐனரோப்பிய நோடு 

அ. தைார்ச்சுகல்    ஆ. பிரோன்ஸ் 

இ. இங்கிலோந்து    ஈ. வைன்மோர்க் 

80. கீழ்க்கண்ைெற்ளை வபோருத்துக. 

அ. நோேோசோகிப்    1. பீகோர் 

ஆ. னபகம் ெஸ்ரத் மகோல்   2. பரோக்பூர் 

இ. குன்ெர் சிங்    3. கோன்பூர் 

ஈ. மங்கள் போண்னை   4. லக்னேோ 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 3 4 1 2 

81. பின்ெருெேெற்றுள் எது சரியோக வபோருந் வில்ளல. 

பயணி   நோடு 

1. இபன் போது ோ  - வமோரோக்னகோ 

2. னைோமிங்னகோ பயஸ் - னபோர்ச்சுக்கல் 

3. அப்துல் ரசோக்  - போரசீகம் 

4. நிக்னகோனலோ டி னகோண்டி – னபோச்சுக்கல் 

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

இ, 1 மற்றும் 4    ஈ. 4 மட்டும் 

82. சுன சி நீரோவி கப்பல் கம்வபனிளய வ ோைங்கியெர் 

அ. ஜி.சுப்பிரமணி அய்யர்   ஆ. வ,உ.சிதம்ைரம் 

இ, னக.கோமரோஜ்    ஈ. இரோஜோஜி 

83. வபோருத்துக. 
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அ. சுயரோஜ்ய கட்சி   1. 1932 

ஆ.  ண்டி யோத்திளர  2. 1931 

இ. பூேோ ஒப்பந் ம்   3. 1923 

ஈ. கோந்தி-இர்வின் ஒப்பந் ம் 4. 1930 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 4 1 2 

84. கீழ்க்கண்ைெற்றுள் எது சங்ககோல மன்ேர்களின் அரசளெளய குறிக்கும் வசோல் அல்ல? 

அ. சபை  ஆ. அளெ  இ. நோைளெ  ஈ. மன்ைம் 

85. 1857 புரட்சியின்  ளலெர்களை வபோருத்துக. 

அ. வைல்லி   1. நோேோசோனகப் 

ஆ. மத்திய இந்தியோ  2. பகதூர் ஷோ 

இ. லக்னேோ   3. ஜோன்சி ரோணி 

ஈ. கோன்பூர்    4. னபகம் ெஜரத் மகோல் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 4 2 1 

ஆ. 2 3 4 1 

இ. 1 3 2 4 

ஈ.  4 2 3 1 

86. பின்ெருெேெற்றுள் வபரியோர் E.V.R. வ ோைங்கோ  பத்திரிளக எது? 

அ. குடியரசு    ஆ. புரட்சி 

இ. விடு ளல    ஈ. சுைராஜ்ைா 
87. சரியோே வசோற்வைோைளர கண்ைறிக. 

1. 1800 ஆண்டுகளுக்கு முன்  மிைகம் என்ை நூளல எழுதியெர் சி.வி,.  ோனமோ ரம் பிள்ளை 

2. வசன்ளே திரோவிைர் கைகம் 1912-ல் துெக்கப்பட்ைது. 

3. 1917-ல் வ ன்னிந்திய முற்னபோக்கு கூட்ைளமப்பு உருெோக்கப்பட்ைது. 

4.  மிழ் வசய்தித் ோைோே ஜஸ்டிஸ் நீதிக்கட்சிளய ஆ ரித் து 

அ. 1 மற்றும் 3 சரி    ஆ. 4 மட்டும்சரி 

இ. 2 மட்டும் சரி    ஈ. 3 மட்டும் சரி 

88.  பின்ெரும் நிகழ்ச்சிகளை கோல ெரிளசப்படுத்துக. 
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1. வசௌரி வசௌரோ நிகழ்ச்சி 

2. மிண்னைோ மோர்லி சீர்திருத் ம் 

3.  ண்டி பயணம் 

4. ெங்க பிரிவிளே நீக்கம் 

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

89. வசன்ளே மோநிலம் என்பள   மிைக அரசு அல்லது  மிைகம் என்று எப்னபோது மோற்ைப்பட்ைது? 

அ. 1967, ஏப்ரல் 16    ஆ. 1968 ஏப்ரல் 14 

இ. 1965 ஏப்ரல் 16    ஈ. 1966 ஏப்ரல் 15 

90. வபோருத்துக. 

அ. பிரோர்த் ேோ சமோஜம்  1. ஸ்ரீநோரோயண குரு 

ஆ. ஆரிய சமோஜம்   2. ஆ மரோம் போண்டுரங் 

இ.  ர்மபரிபோலே னயோகம்   3. னஜோதிபோ பூனல 

ஈ. சத்தியனசோ க் சமோஜம்  4. சுெோமி  யோேந்  சரஸ்ெதி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 2 3 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 2 4 1 3 

ஈ. 2 1 4 3 

91. நோதிர்ஷோ இந்தியோ மீது பளைவயடுத்  ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1739  ஆ. கி.பி. 1737  இ. கி.பி. 1735  ஈ. கி.பி. 1731 

92. பின்ெருெேெற்றுள்  ெைோேெற்ளை சுட்டிக் கோட்டு: 

1. வபருங்குைம் - வமோகஞ்ச ோனரோ 

2. அகழ்ெோரோய்ச்சி - 1921 

3. சக்கரம்  - மண்போண்ைம் 

4. வைர்ரோனகோட்ைோ - வசப்புப் பட்ையம் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

93. கீழ்க்கண்ைெற்றுள்  ெைோே பதிளல (கண்டுபிடி) ன ர்ந்வ டு 

அ. ஷோஜகோனின் ஆட்சி கோலம் முகலோயர்களின் வபோற்கோலம் என்ைளைக்கப்படுகிைது 

ஆ. ஷோஜ்கோன் ஜூம்மோ மசூதிளய வெள்ளை பளிங்கு கற்கைோல் கட்டிேோர் 

இ. தாஜ்மஹாபை கட்டி முடித்தது ஜஹாங்கீர் 
ஈ. ஷோஜகோன் மயிலோசேத்ள  உருெோக்கிேோர் 
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94. போமினி மன்ேர் அலோவுதீன் போமன்ஷோ _________ எேவும் அளைக்கப்பட்ைோர். 

அ, ஹசன் கங்கு    ஆ. முகமது ஷோ 

இ. பினரோஷ் ஷோ    ஈ. ெோலிசோ 

95. முகமது கஜினியின் 1026 A.D.ல் நைந்  னசோமநோ ர் னகோயில் பளைவயடுப்ளபப் பற்றிய துல்லியமோே 

வசய்திகளை அளித்திருப்பெர் யோர்? 

அ. அபுல் பசல்    ஆ. வபரிஷ்ைோ 

இ. பரணி     ஈ. அல்யைருணி 

96. எந்  மசூதி “அள -தின் – கோ-னஜோன்பைோ” என்று அளைக்கப்படுகிைது? 

அ. குதுப்மிேோர் 

ஆ. வைல்லியில் உள்ை குெோத் உல் இஸ்லோம் மசூதி 

இ. அஜ்மீரில் உள்ள ைகுதி 

ஈ பளைய டில்லியில் உள்ல ஜமோத்கோேோ மசூதி 

97. போமினி அரசு உளைந்  பின்ேர்  னித் னியோே ஐந்து முஸ்லீம் நோடுகள் ன ோன்றிே. அந்  ஐந்து 

நோடுகளில் மிகவும் முக்கியமோே நோடு எது? 

அ. பிஜப்பூரின் அடில்ஷாஹி அரசு 

ஆ. னகோல்வகோண்ைோசின் குதுப்ஷோஹி அரசு 

இ. பீைோரின் போதுஷோஹி அரசு 

ஈ. பீரோரின் இமோத்ஷோஹி அரசு 

98.  ோன் எழுதிய “சு ந்திரத்திற்கோே இந்தியப் னபோர்”  என்ை புத் கத்தில் 1857ஆம் ஆண்டு சிப்போய் கலகம், 

“ஒரு திட்ைமிட்ை ன சிய சு ந்திரப் னபோர் என்று குறிப்பிட்டுள்ைெர் யோர்? 

அ. Dr.S.N.வசன்    ஆ. R.C. மஜும் ோர் 

இ. V.D. சவார்கர்    ஈ. வபஞமின் டிஸ்னரலி 

99. கீழ்க்கண்ைெற்றுள் எது சரியோக வபோருந்தியுள்ைது? 

அ. ரோஜோரோம் னமோகன் ரோய் – ‘சுயரோஜ்யம்’ என்ை ெோர்த்ள ளய உபனயோகித்  மு ல் மனி ர் 

ஆ.  யோேந்  சரஸ்ெதி – நவீே யுகத்ள  இந்தியோவில் ஆரம்பித் ெர் 

இ. தாதாைாய் யநௌதராஜி - இந்திைாவில் முதல் அரசிைல் சங்கத்பத யதாடங்கிைவர் 
ஈ. சுனரந்திரநோத் போேர்ஜி – பூேோவின் கோலோண்டு பத்திரிக்ளகயோே சர்ெஜே சபோவின் பதிப்போசிரியர் 

100.  கீழ்க்கண்ை அளேத்து இளணகளும் உனலோக கோல வபோருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை இைங்களும் 

அது அளமந்துள்ை மோநிலங்களும் சோர்ந் ளெ. இதில்  எது  ெைோே இளண? 

1. லங்க்ேோஜ் - குஜரோத் 

2. ஆ ம்கர்  - மத்தியப் பிரன சம் 
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3. மகோ கோ  - உத்திரப்பிரன சம் 

4. சரோய் நகர் ரோய் - ரோஜஸ் ோன் 

அ. 1  ஆ. 2   இ. 3   ஈ. 4 
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