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 History Model Test Questions 26 in Tamil With Answers 

1. எந்த மன்னரின் ஆட்சிக் காலத்தில் இரு வெளிநாட்டெர்களான சிககாகலா காண்டியும், அப்துர் ரசாக்கும் 

விஜயநகரத்திற்கு ெருகக தந்தனர்? 

அ. இரண்டாம் விருபாக்ஷா  ஆ. முதலாம் புக்கர் 

இ. இரண்டாம் ஹரிஹரர்   ஈ. இரண்டாம் தேவராயர் 
2. சங்ககாலத்தில் தமிழர்கள் ெணங்கிய முக்கிய கடவுள் 

அ. சிென்     ஆ. திருமால் 

இ. ெருணன்    ஈ. முருகன் 

3. “மனித சமுதாயத்திற்லு ஒரு சமயம், ஒரு சாதி மற்றும் ஒரு கடவுள்” என்ற புதிய முழக்கத்கத அளித்தெர் 

யார்? 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ.B.R.அம்கபத்கார் 

இ. நாராயண குரு   ஈ. E.V.R. வபரியார் 

4. 31 அக்கடாபர் 1929-ல் “தீபாெளி அறிக்கக” என்ற புகழ் ொய்ந்த அறிவிப்கப வசய்தெர் யார்? 

அ. ராம்கச வமக்கடானால்டு  ஆ. அட்லி 

இ. Mr. பால்டுவின்   ஈ. இர்வின் பிரபு 

5. இகதச் வசான்னெர் யார்? “தூங்கிக் வகாண்டிருக்கும் அகனெகரயும் எழுப்பி அெர்களுகடய 

தாய்நாட்டிற்காக உகழப்பதற்காக எழுப்பும் ஒரு இந்திய தம்பட்டம் நான்” 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. அரபிந்து ககாஷ் 

இ. Mrs. அன்னிபெசண்ட்  ஈ. கெெல் பிரபு 

6. பிரம்ம ஞான சகபயின் தகலகமயிடத்கத எந்த ஆண்டு அகடயாறில் (வசன்கன) நிறுெப்பட்டது? 

அ. 1879  ஆ. 1880  இ. 1889  ஈ. 1893 

7. ெ.உ.சிதம்பரம், சுகதசி நீராவி கப்பல் கம்வபனிகய எந்த இடத்தில் ஆரம்பித்தார்? 

அ. மதுகர     ஆ. கெதாரண்யம் 

இ. தூத்துக்குடி    ஈ. திருவநல்கெலி 

8. பின்ெருெனெற்றுள் திராவிடர்கள் பற்றிய பிஷப் கால்ட்வெல் கூற்றில் தெறானது எது? 

1. அெர்கள் பண்டிகககளில் பாடுெதற்காக பாடகர்ககள கெத்திருந்தனர். 

2. அெர்கள் கடவுள் இருப்பகத ஏற்றுக்வகாண்டனர் 

3. அெர்களுக்கு பட்டங்களும், பழக்கங்களும் இருந்தன. 

4. அெர்களிடத்தில் ெழக்கறிஞர்களும், நீதிபதிகளும் இருந்தனர். 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

9. எந்த டில்லி சுல்தான் ஜான்பூர் என்ற நககர உருொக்கினார்? 
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அ. இல்துமிஷ்    ஆ. கியாசுதீன் துக்ளக் 

இ. பிதராஷ் துக்ளக்   ஈ. முகமது பின் துக்ளக் 

10. கீழ்க்கண்ட அகனத்து இகணகளும் இந்தியாவில் கல்வி ெரலாறு மற்றும் அதன் ெருடங்கள் பற்றியது. 

இதில் எது தெறான இகண? 

அ. தரலி குழுவின் ெரிந்துரரகள் - 1880-82 

ஆ. உட்ஸ் அறிக்கக   - 1854 

இ. ஹண்டர் குழு    - 1882 

ஈ. சார்வஜன்ட் கல்வி திட்டம்  - 1944 

11. பின்ெரும் எந்த சமூக சீர்திருத்தத்கதாடு ஈஷ்ெர சந்திரா வித்யாசாகர் வதாடர்புகடயெர்? 

அ. குழந்கத திருமணத்கத தகடவசய்தல் 

ஆ. உடன்கட்கட ஏறுதகல தடுத்தல் 

இ. விேரவகள் மறுமணம் 

ஈ. சிசுெகதகய தடுத்தல் 

12. 1883-ல் கதாற்றுவிக்கப்பட்ட கதசிய மாநாட்டின் தகலெர் யார்? 

அ. ஆனந்த் தமாகன் தொஸ்  ஆ. A.O. ஹுயூம் 

இ. வபகராஷ்ஷா கமத்தா   ஈ. தாதாபாய் வநௌகராஜி 

13. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் வபாருத்தி, சரியான விகடகய கீகழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ள 
குறியீடுகளிலிருந்து கதர்ந்வதடு. 
பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

(சீர்திருத்தொதிகள்)   (இயக்கங்கள்) 

அ. பால் சாஸ்திரி ஜகபகர்  1. பார்சி சட்ட சங்கம் 

ஆ. குருராம் சிங்   2. மகாராஷ்டிராவில் பரமஹன்ச மண்டலி 

இ. கதகபந்திரநாத் தாகூர்  3. நெதாரி இயக்கம் 

ஈ. தாதாபாய் வநௌகராஜி  4. தத்துெகபாதினி சகப 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 4 1 2 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 1 3 2 4 

ஈ. 2 3 4 1 

14. நியூ இந்தியா என்ற பத்திரிக்கககய வெளியிட்டெர் 

அ. V.V.S. ஐயர்    ஆ. சுப்ரமணிய பாரதி 
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இ. அன்னிபெசண்ட்   ஈ. திரு.வி.க 

15. கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியாக வபாருந்துெது எது? 

அ. ொஞ்சி ஐயர்  -  வமட்ராஸ் மகாஜன சகப 

ஆ. அன்னிவபசண்ட் - வமட்ராஸ் கநட்டிவ் சங்கம் 

இ. சிேம்ெரம் பிள்ரள - ொரே மாோ சங்கம் 

ஈ. சுப்ரமணிய சிொ - வதன்னிந்திய விடுதகல கூட்டகமப்பு 

16. ஹரப்பா இல்லத்கத சமீபத்தில் இந்தியா வதால்வபாருள் சர்கெயினர் எந்த கிராமத்தில் 

கண்டுபிடித்தனர்? 

அ. சந்ோயன் கிராமம்   ஆ. வநல்லிக்குப்பம் கிராமம் 

இ. வகாத்தங்குளம் கிராமம்  ஈ. கரிகமடு கிராமம் 

17. கீழ்க்கண்ட அகனத்து இகணகளும் அகசாகரின் பாகறக் கல்வெட்டுக்ககளயும் அகதக் கண்டுபிடித்த 

ஆய்ொளர்ககளயும் சார்ந்தகெ. இதில் எது தெறான இகண? 

அ. ககப்டன் பர்ட்  - பாப்ரு பாகறக் கல்வெட்டு 

ஆ. சர்ொல்கடட் எலியட் - ஜவுகடா பாகறக் கல்வெட்டு 

இ. J.H.கஹரிங்டன் - பராபர் மற்றும் நாகார்ஜுன் மகல குகககள் 

ஈ. டாட்   - ராம்புர்வா தூண் கல்பவட்டு 

18. ெரிகச 1 ெரிகச 2கனப் வபாருத்தி ெரிகசகளுக்கு கீழ் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள வதாகுப்பிலிருந்து 

சரியான விகடயிகனத் வதரிவு வசய்க. 

ெரிகச 1    ெரிகச 2 

(அரசர்கள்)    (அரசுகள்) 

அ. முதலாம் கதெராயர்  1. அரவீடு ெம்சம் 

ஆ. நரசிம்மர்   2. துளுெ ெம்சம் 

இ. அச்சுத ராயர்   3. சாளுெ ெம்சம் 

ஈ. திருமகல   4. சங்கம ெம்சம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 2 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 1 2 4 

ஈ. 2 1 4 3 

19. குறிஞ்சிப்பாட்டின் ஆசிரியர் யார்? 

அ. சீத்தகல சாத்தனார்   ஆ. கபிலர் 
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இ. உருத்திரங் கண்ணனார்  ஈ. நச்வசள்களயார் 

20. ‘ஆகலாசகன சகப நுகழவு’ என்ற திட்டத்கத இந்திய கதசிய இயக்கத்தின் கபாது அறிவித்த கட்சி எது? 

அ. காங்கிரஸ் கட்சி   ஆ. கதர் கட்சி 

இ.  சுயராஜ்ஜிய கட்சி   ஈ. நீதிக்கட்சி 

21. வகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெரிகச 1 ஐ ெரிகச 2 உடன் கீகழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டிலிருந்து சரியாக 

கதர்ந்வதடுத்து வபாருத்துக. 

ெரிகச 1   ெரிகச 2 

அ. ககபினட் தூதுக்குழு 1. 1940 

ஆ. கெெல் திட்டம் 2. 1942 

இ. கிரிப்ஸ் திட்டம்  3. 1945 

ஈ. ஆகஸ்டு அறிக்கக  4. 1946 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 4 2 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 2 1 4 3 

ஈ. 3 2 1 4 

22. தெறான விகடகய கண்டுபிடிக்கவும். 

அ. வியாபாரிகளும் , ெணிகர்களும் ‘ஸ்கரனி என்ற ெணிகர் குழு’ என்ற அகமப்கப ஏற்படுத்தினர். 

ஆ. ‘ெணிகர் குழு’வில் இடம் வபற்றெர்களும்  வசல்ெந்தர்களாக இருந்ததனால் ெங்கிகளும், 

கப்பல்களும் ெத்திருந்தார்கள் 

இ. அவர்கள் புத்ே மேத்ேவர்க்கும் மற்றும் பிரம்மி பமாழி வல்லுநர்களுக்கும் உேவவில்ரல 

ஈ. அெர்கள் வசல்ெந்தர்கள் மட்டுமல்லாது அன்பும், தர்மச் சிந்தகனயும், ஈகக குணமும் 

நிகறந்தெர்கள் 

23. தமிழ்நாட்டில் ‘ஒரு கபசா தமிழன்’ என்ற ொர இதகழ ஆரம்பித்தெர் யார்? 

அ. திரு. இரட்கட மகல சீனிொசன் ஆ. திரு. அதயாத்தி ோஸ் 

இ. திரு. எம்.சி.ராஜா   ஈ. திரு. ஈ.வெ.இராமசாமி நாயக்கர் 

24. எந்த கபார்த்துகீசிய ஆளுநர் ககாொ பகுதியில் குழந்கத திருமணம் மற்றும் உடன்கட்கட ஏறும் பழக்கம் 

ஆகியெற்கற ரத்து வசய்தார்? 

அ. பிரான்ஸிஸ்ககா-டி-அல்கமடா ஆ. அல்தொன்தே டி அல்புகர்க் 

இ. டியாககா-கலாபஸ்-சிகியூரா  ஈ. டூயூகரட் –டி-வமனிஸிஸ் 

25. கீழ்க்கண்ட ொக்கியங்ககள கெனி: 
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கருத்து 1: 1969-ல் ெங்கிகள் கதசிய மயமாக்கப்பட்டன மற்றும் நலிந்த மற்றும் சில தனியார் ெங்கிகள் 

மூடும் ெகர காத்திருந்து பின் 1976-ல் கதசிய மயமாக்கப்பட்டன. 

கருத்து 2: சி.இராஜககாபாலாச்சாரி சுதந்திரச் சந்கத தத்துெத்கத பின்பற்றியெர். 

இெற்றில் எது/எகெ சரி? 

அ. 1 மட்டும்    ஆ. 1 மற்றும் 2 

இ. 2 மட்டும்    ஈ. 1ம் இல்கல 2ம் இல்கல 

26. பட்டியல் 1 லிருந்து பட்டியல் 2 வபாருத்துக. சரியான விகடகய குறியீடுகளிலிருந்து கதர்ந்வதடு. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. வசனன்ககசெர் ககாயில்  1. ஹலிபீடு 

ஆ. வஹாய்சவலஸ்ெரர் ககாயில்  2. கசாமநாதபுரம் 

இ. ககசெர் ககாயில்   3. ககாவிந்தநகல்லி 

ஈ. பஞ்சகூடர் ககாயில்   4. கபலூர் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 2 3 

ஆ. 1 4 2 3 

இ. 1 4 3 2 

ஈ. 4 1 3 2 

27. வகாடுக்கப்பட்டுள்ள ொசகம் மற்றும் காரணத்கதக் கருத்தில் வகாண்டு, கீகழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

குறியீடுகளில் இருந்து சரியான விகடகய கதர்ந்வதடு. 

ொசகம் (A): தமிழகம் பூமத்திய கரகக பகுதிகய ஒட்டி அகமந்திருப்பதால் ஆண்டின் வபரும்பாலான 

நாட்களில் உஷ்ணமான சீகதாஷ்ண நிகல காணப்படுகிறது. மக்கள் தகுதியான உகடககள 

அணிந்தனர். சங்க காலப் புலெர்கள் அருகமயான துணி ெககககள தங்கள் பாடல்களில் 

குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

காரணம் (R): சங்க கால உயர்குடி வபண்கள் “கலிங்கம்” என்றகழக்கப்படும், வமல்லிய பருத்தி 

ஆகடககள அணிந்தனர். 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, (R) , (A) விற்கான சரியான விளக்கத்ரே பகாடுக்கின்றது. 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, (R) , (A) விற்கான சரியான விளக்கம் அல்ல 

இ. (A) மட்டும் சரி ஆனால் (R) சரியல்ல 

ஈ. (A) சரியல்ல ஆனால் (R) மட்டும் சரி 

28. பின்ெரும் ொக்கியங்களில் கூற்று (A), காரணம் (R) ஆகியகெககள கருத்தில் வகாண்டு, கீழ்க்காணும் 

வதாகுப்புகளிலிருந்து உங்கள் விகடகயத் வதரிவு வசய்க. 
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கூற்று(A): மக்கள் முற்கபாக்கு சிந்தகன, சுய மரியாகத, சுய சிந்தகன மற்றும் சுய நம்பிக்கக 

ெளர்ப்பதன் மூலம் சமுதாய-அரசியல் சுதந்திரத்கத வபற ராமசாமி நாயக்கர் அெர்கள் சுய மரியாகத 

இயக்கத்கத கதாற்றுவித்தார். 

காரணம் (R): சுயமரியாகத இயக்கத்தின் தத்துெத்கதச் வசயல்படுத்த இந்திய கதசிய காங்கிரசுடன் 

இகணந்து வசயல்பட்டார். 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் தெறு 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரியானகெகள் (R), (A) விற்கான சரியான விளக்கம் அளிக்கிறது 

இ. (A) மற்றும் (R) சரியானகெகள் (R), (A) விற்கான சரியான விளக்கம் அளிக்கவில்கல 

ஈ. (A) சரியானது (R) ேவறானது (R), (A) விற்கான சரியான விளக்கம் அளிக்கவில்ரல 

29. தெறான கூற்கறச் சுட்டிக் காட்டவும். 

அ. சுபாஷ் சந்திரகபாஸ் ஐ.சி.எஸ். கதர்வில் வென்றார் 

ஆ. 1938 மற்றும் 1939 ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகள் வதாடர்ந்து காங்கிரஸ் தகலெராக சுபாஷ் சந்திர 

கபாஸ் கதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார். 

இ. தாஸ்க்கு சுபாஷ் சந்திர கபாஸ் ஒத்துகழப்புக் வகாடுத்தார். 

ஈ. காங்கிரஸ் வட்ட தமரை மாநாட்டுக்கு பசல்ல பகாண்டு வந்ே தீர்மானத்ரே சுொஷ் சந்திர 
தொஸ் ஆேரித்ோர். 

30. கககாரி சதி ெழக்கில் தூக்கிலிடப்பட்டெர்கள் யார்? 

அ. இராம் பிரசாத் பிஸ்மில் மற்றும் அஸ்ெகுல்லா 
ஆ. சந்திரகசகர் ஆசாத் மற்றும் அஸ்பகுல்லாகான் 

இ. எம்.என்.ராய் மற்றும் எஸ்.எ.டாங்கக 

ஈ. சிெபிரசாத் மற்றும் இராம்பிரசாத் 

31. கீழ்க்காணும் ொக்கியங்ககளக் கெனி. சரியான விகடகய குறியீடுகளிலிருந்து கதர்வு வசய்க. 

கூற்று(A): மவுலானா ஆசாத் மற்றும் டாக்டர் அன்சாரி ஆகிகயார்களின் தகலகமயிலான கதசியொத 

முஸ்லீம்கள் கநரும் அறிக்ககக்கு முழுமனகதாடு ஆதரெளித்தனர். 

காரணம் (R): கிலாபத் இயக்கத்திற்கு காங்கிரஸ் ஆதரெளித்தது. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுகம சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுதம சரி, தமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தெறு 

ஈ. (A) தெறு ஆனால் (R) சரி 

32. கீழ்க்கண்டெற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாக  வபாருத்தப்பட்டுள்ளது? 

அ. கதகெந்திரநாத் தாகூர்  - இந்திய சீர்திருத்த சமூகம் 
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ஆ. ககசப் சந்திர வசன்  - தத்ெ கபாதினி சபா 

இ. வீதரசலிங்கம்   - சமூக சீர்திருத்ே சங்கம் 

ஈ. ஆத்மராம் பாண்டுரங்  -சுத்தி இயக்கம் 

33. கீழ்க்கண்டெற்றுள் எந்த ஒன்று தெறானகெ? 

அ. இகடக்கால அரசாங்கத்தில் கநரு துகணத் தகலெராக இருந்தார் 

ஆ. 1945 வசப்டம்பர் 19 அன்று கெெல் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது 

இ. 1943ஆம் ஆண்டு இந்திய கதசிய இராணுெம் அகமக்கப்பட்டது 

ஈ. ரசமன் குழு 1928 ஆம் ஆண்டு முேன்முேலாக குைராத்தில் வந்து இறங்கியது 

34. இந்திய கதசிய இயக்கத்தின் கபாது அலிப்பூர் சதி ெழக்கில் ககது வசய்யப்பட்ட அரபிந்கதாவிற்காக 

ொதாடிய ெழக்கறிஞர் யார்? 

அ. லாலா லஜபத் ராய்   ஆ. C.R.ோஸ் 

இ. ெல்லபாய் பகடல்   ஈ. கசபுதின் கிட்சிளு 

35. கீழ்க்குறிப்பிட்டகெகளில் எந்த சட்டம் பிரதிநிதித்துெ அகமப்பு மற்றும் சட்டமியற்றும் அதிகார 

மாற்றத்கத இந்தியாவில் ஏற்படுத்தியது? 

அ. 1858-ம் ஆண்டு சட்டம் 

ஆ. 1861-ம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டம் 

இ. 1892-ம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டம் 

ஈ. 1909-ம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டம் 

36. வெள்களயகன வெளிகயறு இயக்கம் குறித்து பின்ெரும் ொசகத்கத கூறியெர் யார்? 

“இந்தியாவில் ஆங்கிகலயர்கள் இருப்பது, ஜப்பாகன இந்தியா மீது பகடவயடுத்து ெருமாறு 

அகழப்பது கபான்றதாகும். அெர்கள் ொபஸ் வபற்றுச் வசன்றால் இந்த அகழப்பு கதகெயற்று 

கபாகும்” 

அ. சி.ராசககாபாலாச்சாரி   ஆ. முகமது அலி ஜின்னா 

இ. மகாத்மா காந்தி   ஈ. சர்தார் பட்கடல் 

37. சங்க கால வபண்பாற் புலெர்களில் தெறாக வகாடுக்கப்பட்டது 

1. காக்ககபாடினியார்   2. ஒக்கூர் மாசாத்தியார் 

3. முடத்தாமக் கண்ணியார்  4. பாணர் 

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

38. கீழ்க்கண்ட ொக்கியங்ககளக் கெனி: 

கூற்று(A): 1857-ம் ெருடச் சிப்பாய் கலகம் கதால்வி அகடந்தது. 
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காரணம் (R): கல்வி கற்ற இந்தியர்கள் கலகத்திற்கு ஆதரவு அளிக்கவில்கல என்பதும் ஒரு 

காரணமாகும். 

அ. (A) மற்றும் (R) சரி, (A) ன் உண்ரமயான விளக்கம் (R) ஆகும் 

ஆ. (A) சரி, (R) தெறு 

இ. (A) தெறு, (R) சரி 

ஈ. (A) மற்றும் (R) சரி, (A) ன் உண்கமயான விளக்கம் (R) அல்ல 

39. பின்ெருெனெற்கற சரியாக வபாருத்தி குறியீடுகளிலிருந்து சரியான விகடகய கதர்வு வசய்க. 

அ. பாலகங்காதர திலகர்  1. சுயராஜ்ஜிய கட்சி 

ஆ. ராஜாராம் கமாகன்ராய் 2. இந்திய கஹாம் ரூல் இயக்கம் 

இ. சி.ஆர்.தாஸ்   3. இந்திய கசெகர்கள் சங்கம் 

ஈ. ககாபால கிருஷ்ண ககாககல 4. பிரம்மசமாஜம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 2 1 3 4 

இ. 2 4 1 3 

ஈ. 3 1 4 2 

40. கீகழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ள வபௌத்த மாநாடுககள அகெகள் நகடவபற்ற இடங்களுடன் வபாருத்துக. 

சரியான விகடகய குறியீடுகளிலிருந்து கதர்வு வசய்க. 

அ. முதல் வபௌத்த மாநாடு  1. குண்டெனம் 

ஆ. இரண்டாபது வபௌத்த மாநாடு 2. பாடலிபுத்திரம் 

இ. மூன்றாெது வபௌத்த மாநாடு  3. கெசாலி 

ஈ. நான்காெது வபௌத்த மாநாடு  4. ராஜகிருகம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 4 3 1 2 

41. வகாடுக்கப்பட்டுள்ள ொசகத்கதயும், காரணத்கதயும் கருத்தில் வகாண்டு சரியான விகடகய கீகழ 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து கதர்வு வசய்து எழுதுக. 

ொசகம்(A): முதல் தமிழ் ககலக் களஞ்சியத்கத அச்சிட்டு வெளியிட்ட கல்வி அகமச்சர் 

அவிநாசிலிங்கம். 
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காரணம் (R): முதல் தமிழ் ககலக் களஞ்சியத்கத வதாகுத்து, தயாரித்து வெளியிட்டெர் 

எம்.பி.வபரியசாமி, “தூரன்” என பிரபலமாக அகழக்கப்படுொர். 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுகம சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுதம சரி, தமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தெறு 

ஈ. (A) தெறு ஆனால் (R) சரி 

42. வகாடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலிலிருந்து வபௌத்தபிக்குகெ அகடயாளம் கண்டு, குறியீடுகளிலிருந்து 

சரியான விகடகய கதர்ந்வதடு. 

1. அபிநந்தர்   2. குந்து நாதர் 

3. நாத குத்தனார்   4. முனிசுெர்த்தர் 

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

இ. 2 மற்றும் 4 மட்டும்   ஈ. 3 மட்டும் 

43. கீழ்க்கண்ட எந்தச் சட்டம் எல்லன்பகரா கெர்னர் வஜனரலாக இருந்த வபாழுது அடிகம முகற 

சட்டபூர்ெமற்றது என்று அறிவித்தது? 

அ. 1833-ம் ஆண்கடய ஏழாெது சட்டம்  ஆ. 1843-ம் ஆண்ரடய ஐந்ோவது சட்டம் 

இ. 1823-ம் ஆண்கடய மூன்றாெது சட்டம் ஈ. 1854-ம் ஆண்கடய எட்டாெது சட்டம் 

44. பின்ெரும் கூற்கற கெனிக்கவும். வகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான விகடகய 

கதர்வு வசய்க. 

கூற்று(A): ெந்கத மாதரம் பத்திரிககயின் பதிப்பாசிரியராக திலகர் ஆனார். 

காரணம் (R): கிறித்துெம் மற்றும் இஸ்லாம் இரண்கடயும் கடுகமயாக இெர் விமர்சித்தார் 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுகம சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுகம சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தெறு 

ஈ. (A) ேவறு ஆனால் (R) சரி 

45. ெரிகச 1 உடன் ெரிகச 2 கனப் வபாருத்தி கீழ் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள வதாகுப்பிலிருந்து சரியான 

விகடயிகன வதரிவு வசய்க. 

ெரிகச 1   ெரிகச 2 

அ. W.C. பானர்ஜி-1. இரண்டாெது இந்திய கதசிய காங்கிரஸ் ஆண்டுக்  கூட்டத்தின் தகலெர் 

ஆ. தாதாபாய் வநௌகராஜி-2. நான்காெது இந்திய கதசிய காங்கிரஸ் ஆண்டுக் கூட்டத்தின் தகலெர் 

இ. தியாப்ஜி-3. முதல் இந்திய கதசிய காங்கிரஸ் ஆண்டுக் கூட்டத்தின் தகலெர் 

ஈ. ஜார்ஜ் யூகல-4. மூன்றாெது இந்திய கதசிய காங்கிரஸ் ஆண்டுக் கூட்டத்தின் தகலெர் 
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 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 3 2 1 4 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 2 3 4 1 

46. கீழ்க்காணும் ொக்கியங்ககள கெனி. சரியான விகடகய குறியீடுகளிலிருந்து கதர்ந்வதடு. 

கூற்று(A): நொப் சலிமுல்லா என்பெரால் முஸ்லீம் லீக் 1906 ஆம் ஆண்டு நிறுெப்பட்டது. 

காரணம் (R): 1941 ஆம் ஆண்டு முஸ்லீம் லீக் பாகிஸ்தான் ககாரிக்கககய முன் கெத்தது. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுகம சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுகம சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) ேவறு 

ஈ. (A) தெறு ஆனால் (R) சரி 

47. கீழ்க்கண்டெற்கறப் வபாருத்துக. சரியான விகடகய குறியீடுகளிலிருந்து கதர்வு வசய்க: 

அ. சுப்ரமணிய பாரதி 1. பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் 

ஆ. பாரதிதாசன்  2. குடியரசு 

இ. கெதநாயகம் பிள்கள 3. பாப்பா பாட்டு 

ஈ. ஈ.கெ.ராமசாமி  4. கதச பக்தன் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 1 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 3 4 1 2 

48. சாரநாத் என்னுமிடத்தில் புத்தர் தமது முதல் விளக்கப் கபருகரயாற்றியத்கத ‘தர்ம சக்ர பிரெர்த்தனா’ 

என அகழக்கப்படுெதின் வபாருள் 

அ. பமய்ரம வாய்ப்ொட்டு சக்கரத்தின் சுழற்சி 

ஆ. வமய்கம ொய்ப்பாட்டு சக்கரத்தின் நிர்ணயம் 

இ. வமய்கம ொய்ப்பாட்டு சக்கரத்தின் வகாள்கக 

ஈ. வமய்கம ொய்ப்பாட்டு சக்கரத்தின் தத்துெம் 

49. சதி என்னும் உடன்கட்கட ஏறும் ெழக்கத்கத ஒழித்த சட்டம் ________ ஆண்டு வகாண்டு ெரப்பட்டது. 

அ. 1825  ஆ. 1827  இ. 1829  ஈ. 1830 

50. நவீன இந்தியாவின் “ஸ்தல சுய ஆட்சியின் தந்கத” என்று சரியாக அகழக்கப்படுபெர் யார்? 
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அ. கமகயாபிரபு    ஆ. ரிப்ென் பிரபு 

இ. லிட்டன் பிரபு    ஈ. கர்சன் பிரபு 

51. கீழ்ெருபெருள் யார் மிகச் சிறந்த இந்திய ஓவியர் ஆொர்? 

அ. ரவி வர்மா    ஆ. பண்டிட் விஷ்ணு நாராயணன் 

இ. பிரபா ஆட்கர    ஈ. சாந்தா ராவ் 

52. கீழ்க்காணும் ொக்கியங்ககள கெனி: 

கூற்று(A): திலகர் 1916 ஏப்ரலில் தன்னாட்சி இயக்கத்கத பூனாவில் ஆரம்பித்தார். அன்னி வபசண்ட் 

அகத ஆண்டு வசப்டம்பரில் வசன்கனயில் ஆரம்பித்தார். 

காரணம் (R): இரண்டு தகலெர்களும் ஒற்றுகமகயாடு இருந்து இந்திய அரசியல் விழிப் புணர்வுக்கு 

பங்காற்றினார்கள். 

அ. (A) உண்கமயானது (R)தெறானது 

ஆ. (A) மற்றும் (R) ஆகிய இரண்டும் உண்ரம 

இ. (A) மற்றும் (R) ஆகிய இரண்டும் தெறானகெ 

ஈ. (R) உண்கமயானது (A) தெறானது 

53. கீழ்ெருபெருள் யார் தீவிரொத தகலெர் அல்ல? 

அ. பாலகங்காதர திலகர்   ஆ, லாலா லஜபதிராய் 

இ. பிபின் சந்திரபால்   ஈ. தகாொல கிருஷ்ணதகாகதல 

54. கீழ்ெரும் தாகூர் நூல்களில் எது சிறு பாடல்களின் வதாகுப்பாகும்? 

அ. சித்ரா     ஆ. சித்ரங்கதா 

இ. கீோஞ்சலி    ஈ. தி கிங் ஆப் தி டார்க் கசம்பர் 

55. கட்டவபாம்மன் சாகும்ெகர தூக்கிலிடப்பட்ட இடத்திகன குறிப்பிடுக. 

அ. பாஞ்சாலங்குறிச்சி   ஆ. கயத்ோறு 

இ. பாகளயங்ககாட்கட   ஈ. புதுக்ககாட்கட 

56. கவுண்ட்-டி-லாலிகய 1760ல் நகடவபற்ற ெண்டிொஷ் கபார்க்களத்தில் தீற்கடித்த ஆங்கிகலய 

பகடத்தளபதி யார்? 

அ. தளபதி ஹாரிஸ்   ஆ. தளபதி ஹாமில்டன் 

இ. ேளெதி சர் அயர் கூட்   ஈ. தளபதி ஃகபார்ட் 

57. ொர்தா கல்வி முகறகய வகாண்டு ெந்தெர் யார்? 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. ஜெஹர்லால் கநரு 

இ. அணுராதா கிருஷ்ணன்  ஈ. ஹர்டாக் 

58. ொர்தா கல்வி முகறகய வகாண்டு ெந்தெர் யார்? 
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அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. ஜெஹர்லால் கநரு 

இ. அணுராதா கிருஷ்ணன்  ஈ. ஹர்டாக் 

59. கீழ்க்கானும் ொக்கியங்ககளக் கெனி: 

கூற்று(A): இந்திய கபார்வீரர்கள் புதிய கதாட்டாகெ உபகயாகப்படுத்துெது தங்ககள கட்டாயமாக 

கிறிஸ்துெர்களாக மாற்றுெதற்கான என கருதினார். 

காரணம் (R): புதிய கதாட்டாக்களில் பசு அல்லது பன்றியின் வகாழுப்பு தடெப்பட்டிருந்தது. 

அ. கூற்று (A) சரி, காரணம் (R) தெறு 

ஆ. காரணம் (R) சரி (A) தெறு 

இ. கூற்றும் (A) காரணமும் (R) சரி, காரணம் (R) கூற்று (A)ரவ விளக்குகிறது. 

ஈ. கூற்றும் (A) காரணமும் (R) சரி, காரணம் (R) கூற்று (A)கெ விளக்குக்கவில்கல 

60. எந்த ஒப்பந்தம் முஸ்லீம்களுக்கான தனித்வதாகுதிகய அங்கீகரித்தது? 

அ. பூனா ஒப்பந்தம்   ஆ. காந்தி-இர்வின் ஒப்பந்தம் 

இ. பஞ்சாப் ஒப்பந்தம்   ஈ. லக்தனா ஒப்ெந்ேம் 

61. கீழ்ெருெனெற்கற சரியாக வபாருத்துக. 

அ. தண்டியாத்திகர    1. 1922ம் ஆண்டு கல்கத்தா மாநாடு 

ஆ. 2ம் ெட்ட கமகஜ மாநாடு   2. பம்பாய் மாநாடு 

இ. ஒத்துகழயாகம தீர்மானம்   3. சபர்மதி ஆசிரமம் 

ஈ. வெள்களயகன வெளிகயறு தீர்மானம் 4. ஒகரவயாரு பிரதிநிதி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 4 1 2 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 2 1 4 3 

ஈ. 3 2 1 4 

62. கீழ்க்கண்ட அகனத்து இகணகளும் கெதாங்கங்ககளப் பற்றியது. இதில் தெறான இகணஎது? 

1. சிக்ஷா  - உச்சரித்தல் 

2. கல்பா  - சடங்குகள் 

3. வியாகர்னா - ொனசாஸ்திரம் 

4. நிருக்தா  - வசால்லிலக்கணமும் வசால்லின் ெரலாறும் 

அ.1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

63. டச்சு கிழக்கிந்திய கம்வபனி தன்னுகடய தகலகமயகத்கத நிறுவிய இடம் 

அ. ககாொ     ஆ. நாகப்ெட்டினம் 
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இ.  பம்பாய்    ஈ. டாமன் 

64. பட்டியல் 1-ல் காண்பெற்கற பட்டியல் 2 உடன் வபாருத்தி, கீழ் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகள் 

உதவியுடன் சரியான விகடகயத் கதர்வு வசய்க. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. முதல் கர்நாடகப் கபார்  1. 1764 

ஆ. மூன்றாம் கர்நாடகப் கபார் 2. 1746 – 48 

இ. பிளாசிப்கபார்   3. 1758- 63 

ஈ. பக்ஸார் கபார்   4. 1757 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3 

ஆ. 4 1 2 3 

இ.  3 4 2 1 

ஈ. 2 3 4 1 

65. கீகழ வகாடுக்கப்பட்டெர்களில் இந்திய கதசியத்தின் பழம்வபரும் வபண்மணி என்றகழக்கப்பட்டெர் 

யார்? 

அ. விஜயலட்சுமி பண்டிட்   ஆ. சகராஜினி நாயுடு 

இ. அன்னிபெசண்ட்   ஈ. அம்புஜம்மாள் 

66. கீழ்க்காண்பெர்களுள் “இந்திய கதசிய இராணுெம்”  அகமக்க கெண்டும் என்ற எண்ணத்கத 

கதாற்றுவித்தெர் யார்? 

அ. ராஷ்வபஹரி கபாஸ்   ஆ. தமாகன்சிங் 

இ. சுபஷ் சந்திரகபாஸ்   ஈ. நிரஞ்சன் சிங் கில் 

67. கீழ்க்காண்பெர்களுள் “இந்தியா விடுதகலகய வெல்கிறது” என்ற புத்தகத்கத எழுதியெர் யார்? 

அ. பமௌலானா அபுல் கலாம் அசாத் ஆ. ஜெஹர்லால் கநரு 

இ. இராகஜந்திர பிரசாத்   ஈ. சர்தார் ெல்லபாய் பகடல் 

68. கந்தகா எனப்படுெது  

1. புத்தரின் கதகராட்டி 

2. புத்தரின் குதிகர 

3. புத்தருக்கு தியானம் வசய்ய கற்றுக் வகாடுத்த ஞானி 

4. புத்தரின் பிரியமான ஒரு சீடர் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 
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69. எந்த தக்காண அரசர் “அப்லா பாபா” (அ) “ஏகழகளின் நண்பர்” என்ற பட்டத்கத வபற்றிருந்தார்? 

அ. குலி குதுப் ஷா    ஆ. இப்ராஹிம் அடில் ஷா II 
இ. கநசாம் ஷா    ஈ. அலி அடில் ஷா 

70. தமிழகத்கதச் கசர்ந்த துணி ெணிகர்கள் ________ காணப்பட்டனர். 

அ. ெணிகர்    ஆ. உமணர் 

இ. அறுரவ வணிகர்   ஈ. யெனர்கள் 

71. தெறான வபாருத்தத்கத கண்டுபிடிக்கவும். 

1. ராமகிருஷ்ண மிஷன் - சுொமி விகெகானந்தர் 

2. பிரம்மசமாஜம்  - ராஜாராம் கமாகன்ராய் 

3. ஆரிய சமாஜம்  - ககசவ் சந்திரவசன் 

4. பிரம்மஞான சகப - அன்னிவபசண்ட் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

72. கீழ்க்கண்ட கதசிய தகலெர்ககள அெர்கள் வெளியிட்ட பத்திரிகககளுடன் வபாருத்துக. 

தகலெர்கள்    பத்திரிக்கககள் 

அ. ககாபாலகிருஷ்ண ககாககல  1. யங் இந்தியா 

ஆ. சுகரந்திரநாத் கபனர்ஜி  2. தி மராத்தா 

இ. பாலகங்காதர திலகர்   3. தி வபங்காலி 

ஈ. லாலா லஜபதி ராய்   4. சர்ெஜனிக் சபா 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 2 3 1 4 

ஈ.  4 2 1 3 

73. கீழ்க்கண்ட சிறந்த மனிதர்களிகடகய காணப்படும் சிறப்பு அம்சம் என்ன? 

V.D. சொர்கர், ஹர்தயாள் மற்றும் மதன்லால் திங்ரா 

அ. காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் 

ஆ. இந்தியா ஹவுசின் உறுப்பினர்கள் 

இ. கிலாபத் இயக்கத்தில் பங்கு வபற்றெர்கள் 

ஈ. வசௌதாய சீர்திருத்தொதிகள் 

74. கீழ்க்கண்ட சங்கங்களிகடகய காணப்படும் சிறப்பம்சம் என்ன? 

பிரிட்டிஷ் இந்திய சங்கம், பூனா சர்ெஜனச் சகப மற்றும் இந்திய லீக் 
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அ. A.O. ஹியூம் கதாற்றுவித்தகெ 

ஆ. இந்திய தேசிய காங்கிரசின் முன்தனாடிகள் 

இ. ஆங்கிகலய சங்கங்கள் 

ஈ. புரட்சிகர சங்கங்கள் 

75.  இந்தியாவில் புது துகறமுகங்ககள உருொக்கிய முதல் மக்கள் 

அ. ஆங்கிகலயர்கள்   ஆ. டச்சுக்காரர்கள் 

இ. தொர்த்துகீசியர்கள்   ஈ. பிவரஞ்சுக்காரர்கள் 

76. இருபத்தி இரண்டாெது தீர்த்தங்கரர் யார்? 

அ. பார்செர்    ஆ. ரிசபர் 

இ. தேமிநாேர்    ஈ. மகாவீரர் 

77. சங்ககால கசாழர்களின் தகலநகர் உகறயூர் எதற்குப் வபயர் வபற்றது? 

அ, பாம்புகதால்     ஆ. கதால் வபாருட்கள் 

இ. மரம் மற்றும் ககவிகனப் வபாருட்கள்  ஈ. முத்து மற்றும் மஸ்லின் 

78. பாகியான் என்ற வெளிநாட்டுப் பயணி இெருகடய காலத்தில் இந்தியாவிற்கு ெருகக புரிந்தார் 

அ, ஸ்ரீகுப்தர்    ஆ. முதலாம் சந்திர குப்தர் 

இ. சமுத்திர குப்தர்    ஈ. இரண்டாம் சந்திர குப்ேர் 
79.  யாருகடய சிந்தகன மில்டனின் “Paradise Lost” என்ற பகடப்பில் சாத்தான் என்ற கதாப்பாத்திரம் 

மமகதகயாடு உருொக தூண்டுதலாக இருந்தது. 

அ. நிக்ககாலா காண்டி   ஆ. சர் ோமஸ் தரா 
இ. வபர்னியர்    ஈ. ஹாக்கின்ஸ் 

80. இந்திய கதசிய காங்கிரசின் தகலெர்ககள கால ெரிகசயில் ெரிகசப்படுத்துக. 

1. ஜார்ஜ் யூலி 

2. வில்லியம் வெட்டர்பர்ன் 

3. தாதாபாய் வநௌகராஜி 

4. கசயத் பத்ருதின் தயாப்ஜி 

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

81. ெங்கப்பிரிவிகனகய ரத்து வசய்தெர் யார்? 

அ. கசம்ஸ்கபார்டு பிரபு   ஆ. ஹார்டிஞ்ச் பிரபு 

இ. மிண்கடா பிரபு    ஈ. கர்சன் பிரபு 

82. இெர்களில் கிறித்துெத்கத உலகில் பரப்பிய கபரரசாக கருதப்படுபெர்கள் 

அ. எகிப்திய கபரரசு   ஆ. பிவரஞ்சு கபரரசு 
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இ. வஜர்மானிய கபரரசு   ஈ. தராமானிய தெரரசு 

83. அகமது ஷா அப்தாலி வடல்லியின் முதன்கம ஆட்சியாளர் மற்றும் தனது பிரதிநிதியாக யாகர 

நியமித்தார் 

அ. அகமது கான் பங்காஷ்   ஆ. முனீர்-உத்-வதௌலா 

இ. நஜிப்-உத்-பேௌலா   ஈ. கமர்-உத்-திண்கான் 

84. சிொஜி மன்னராக முடி சூட்டிக் வகாண்ட இடம் 

அ. சிெநர்     ஆ. புரந்தர் 

இ. கடார்னா    ஈ. ராஜ்கார் 
85. சுயமரியாகத இயக்கத்கத துெக்கியெர் யார்? 

அ. ெ.உ.சிதம்பரம் பிள்கள  ஆ. ஈ.வி.ராமசாமி நாயக்கர் 
இ. க. வீரமணி    ஈ. அகயாதி பண்டிததாஸ் 

86. பின்ெருெனெற்றுள் எந்த காலக்கட்டம் தீவிரொதத்தின் எழுச்சிகயாடு வதாடர்புகடயது? 

அ. 1885-1905  ஆ. 1905-1920  இ.192-1931  ஈ. 1931-1947 

87. பின்ெருெனெற்றுள் எந்த இயக்கம் தண்டி யாத்திகரயுடன் வதாடங்கியது? 

அ. கிலாபத் இயக்கம்   ஆ. ஒத்துகழயாகம இயக்கம் 

இ. சட்ட மறுப்பு இயக்கம்   ஈ. சுயமரியாகத இயக்கம் 

88. 1940-ல் தனிநபர் சத்தியாகிரகப் கபாராட்டத்தின்கபாது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் தகலெராக 

இருந்தெர் 

அ. சத்தியமூர்த்தி    ஆ. ராஜாஜி 

இ. காமராசர்    ஈ. குமாரசாமி இராஜா 

89. சரியாகப் வபாருத்துக. 

அ. சமூக ஏற்ற தாழ்வுககள நீக்குெகத  1. காலங்காலமாக பதிந்த எண்ணம் 

ஆ. வபண் ஆடெகர சார்ந்கத ொழ்பெர்  2. Dr. முத்துலட்சுமியின் புககழ 

இ. குழந்கத திருமணத்கத தடுத்து நிறுத்துெது  3. சமூக நீதி 

ஈ. அகடயாறு புற்றுகநாய் மருத்துெமகன  4. தகடச்சட்டம் 

வகாண்டு ெந்தார் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 4 2 

ஆ. 2 3 1 4 

இ. 1 4 2 3 

ஈ. 4 2 3 1 
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90. :முணுமுணுக்கும் அரங்கம்” என்று அகழக்கப்படுெது எது? 

அ. ககால்வகாண்டா   ஆ. தகால்கும்ொஸ் 

இ. குல்பர்கா    ஈ. ஜூம்மா மசூதி 

91. சீக்கிய குரு கதஜ் பகதூகர வகாகல வசய்த முகலாய மன்னன்  யார்? 

அ. அக்பர்     ஆ. ஔரங்கசீப் 

இ. ஷாஜகான்    ஈ. ஜஹாங்கீர் 

92. புகழ்வபற்ற இகசக்ககலஞர் உருத்திராசாரியார் பற்றி பல்லெர்களது _________ கல்வெட்டு 

குறிப்பிடுகின்றது. 

அ. குடுமியான் மரல   ஆ. மாமண்டூர் 

இ. உத்திரகமரூர்    ஈ. மககந்திரொடி 

93. களப்பிரர் காலத்தில் மதுகரயில் திராவிட சங்கத்கத ஏற்படுத்திய சமணத் துறவி 

அ. வஜ்ஜிரநந்தி    ஆ. பார்செ முனிெர் 

இ. மகாவீரர்    ஈ. மகா கசபர் 

94. வபாருத்துக. 

அ. சத்ய கசாதக் சமாஜம் 1. இராமலிங்க அடிகள் 

ஆ. ஜீெ காருண்யம் 2. கஜாதிபா பூகல 

இ. தர்ம பரிபாலனம் 3. சுொமி விகெகானந்தா 

ஈ. ஜீொகெ சிொ  4. ஸ்ரீநாராயண குரு 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3 

ஆ. 2 4 3 1 

இ. 4 1 2 3 

ஈ. 1 3 2 4 

95. தகலக்ககாட்கடப் கபாரில் விஜயநகர மன்னனுக்கு உதவி வசய்த தஞ்கச மன்னன் 

அ. கசெப்ப நாயக்கர்   ஆ. அச்சுேப்ெ நாயக்கர் 
இ. இரகுநாத நாயக்கர்   ஈ. சரகபாஜி மன்னர் 

96. சமுத்திரகுப்தர் பகடவயடுப்பு, வெற்றிககளப் பர்றி எந்த கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது? 

அ. உத்திரகமரூர் கல்வெட்டு  ஆ. அலகாொத் தூண் கல்பவட்டு 

இ. ஐகஹாகல கல்வெட்டு   ஈ. அகசாகரின் கல்வெட்டு 

97. வடல்லி சுல்தானியத்தின் ககடசி அரசர் யார்? 

அ. இப்ராஹிம் தலாடி   ஆ. சிக்கந்தர் கலாடி 
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இ. இப்ராஹிம் அலி   ஈ. வதௌலத் கான் கலாடி 

98. நாளந்தாப் பல்ககலக் கழகத்கத நிறுவியெர் யார்? 

அ. குமார குப்ேர்    ஆ. ஸ்ரீகுப்தர் 

இ. சந்திர குப்தர்    ஈ. சமுத்திர குப்தர் 

99. “சத்யகமெ வஜயகத” என்ற அரசுக் குறிக்ககாகள தமிழில் ொய்கமகய வெல்லும் என்று மாற்றியெர் 

அ. அரவிந்த் ககாஷ்   ஆ. வபரியார் 

இ. காமராசர்    ஈ. அண்ணாதுரர 
100. Dr. B.R. அம்கபத்கார் எந்த ஊரில் பிறந்தார்? 

அ. மகவு  ஆ. மக்காவ்  இ. சரயு  ஈ. லக்கனா 
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