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 History Model Test Questions 27 in Tamil With Answers 

1. வ. உ. சி, சிறைத் தண்டறை எத்தறை ஆண்டுகள் பெற்ைார்? 

அ. 30  ஆ. 35   இ. 40  ஈ. 34 

2. “நம் வாழ்வில் ஒளி மறைந்து எங்கும் இருள் சூழ்ந்து விட்டது” எைக் கூறியவர் யார்? 

அ. வல்லொய் ெடடல்   ஆ. இராடேந்திர பிரசாத் 

இ. மவுண்ட் டெட்டன்   ஈ. ஜவஹர்லால் நேரு 

3. மும்றெயில் நறடபெற்ை இந்திய டதசிய காங்கிரசின் முதல் கூட்டத்திற்கு தறலறம வகித்தவர் யார்? 

அ. மதன் டமாகன் மாளவியா  ஆ. W.C. பானர்ஜி 

இ. பெடராஷ்ஷா டமத்தா   ஈ. சுடரந்திரநாத் ொைர்ஜி 

4. கீழ்வருவைவற்றுள் எது சரியாகப் பொருத்தப்ெட்டுள்ளது? 

1. மடகந்திரவர்மன்  - குறடவறரக் டகாயில் 

2. நரசிம்மவர்மன்   - ஒற்ைக்கல் ரதம் 

3. ராேசிம்மன்   - மகாெலிபுரம் கடற்கறர டகாவில் 

அ. 1 மற்றும் 2    ஆ. 2 மற்றும் 3 

இ. 1 மற்றும் 3    ஈ. 1, 2 மற்றும் 3 

5. கீடே உள்ளவற்றைக் பகாண்டு சரியாை விறடயளி: 

கூற்று(A): குதிறரக்கு சூடு டொடும் (தாக்) முறைறய அலாவுதீன் கில்ஜி அறிமுகப்ெடுத்திைார். 
காரணம் ®: டொர் ெயிற்சியளிக்கப்ெட்ட குதிறரகறள மாற்ைாமல் இருக்க 

அ. (A) சரி ® தவறு 

ஆ. (A) மற்றும் R) இரண்டும் உண்றம ஆைால் (A) க்கு ® சரியாை விளக்கம் இல்றல 

இ.  (A) தவறு ® சரி 

ஈ. (A) மற்றும் ®  இரண்டும் உண்மம 

6. பொருத்துக: 

அ. வந்டத மாதரம்   1. இரவீந்திரநாத் தாகூர் 
ஆ. டதசியகீதம்   2. டாக்டர் அம்டெத்கார் 
இ, அலிகார் இயக்கம்  3. ெக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி 

ஈ. ெகிஸ்கிரிட் கிட்காரிணி  4. சர் றசயது அகமதுகான் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 4 2 

ஆ. 1 3 2 4 

இ. 2 4 3 1 
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ஈ. 4 2 1 3 

7. சுயராஜ்ய கட்சியின் அறமப்பில் உறுப்பிைராக இருந்தவர்கள் 

1. டமாதிலால் டநரு   2. சர்தார் ெடடல் 

3. மகாத்மா காந்தி 

அ. 1 மற்றும் 2    ஆ. 1 மட்டும் 

இ. 2 மற்றும் 3    ஈ. 1, 2 மற்றும் 3 

8. ஹரப்ொ என்ை சிந்தி பமாழிச் பசால்லுக்கு _______ என்று பொருள். 

அ.பூங்கா நகரம்    ஆ. துறைமுக நகரம் 

இ. புமையுண்ட ேகரம்   ஈ. மாநகர நகரம் 

9. இராேஸ்தானில் சமணச் சிற்ெங்கள் காணப்ெடும் இடம்  

அ. கிர்ைார்    ஆ. ஹதிகும்ொ 
இ. சரவணபெலடகாலா   ஈ. மவுண்ட் அபு 

10. முதல் சங்கம் நறடபெற்ை நகரம் 

அ. கூடல் நகர்    ஆ. தைன்மதுமர 
இ. மதுறர     ஈ. கொடபுரம் 

11. பொருத்துக. 

அ. 1206 1. இல்துத்மிஷ் 

ஆ. 1211 2. குத்புதீன் ஐபுக் 

இ. 1236 3. ொல்ென் 

ஈ. 1246 4. ரசியா  

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 2 1 3 4 

இ. 3 1 4 2 

ஈ,. 2 1 4 3 

12. விேயநகர அரசின் கறடசி அரசர் 
அ. திருமலா    ஆ. ராமராயர் 
இ. மூன்றாம் ஸ்ரீரங்கர்   ஈ. இரண்டாம் பவங்கடர் 

13. 1857-ஆம் ஆண்டு பெரும் புரட்சி பவடித்த இடம் 

அ. மீரட்     ஆ. பாரக்பூர் 
இ. ெபரய்லி    ஈ. லக்டைா (கான்பூர்) 
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14. ெம்ொயில் தன்ைாட்சி கேகத்றத டதாற்றுவித்தவர் 
அ. டநரு     ஆ. திருமதி அன்னிதபசண்ட் 

இ. திலகர்     ஈ. ொரதியார் 
15. கீழ்க்கண்ட கூற்றில் எது தவைாைது? 

தந்றத பெரியார் ஒரு 

1. சமூக சீர்திருத்தவாதி 

2. விடுதறல டொராட்ட வீரர் 
3. அரசியல்வாதி 

4. டதசியவாதி 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

16. “கணெதி” மற்றும் “சிவாஜி” ெண்டிறககள் மூலம் டதசிய உணர்றவ தூண்டியவர் 
அ. டகாொலகிருஷ்ண டகாகடல  ஆ. சுடரந்திரநாத் ொைர்ஜி 

இ. பாலகங்காைர திலகர்   ஈ. எம்.ஜி.ராைடட 

17. பொருத்துக. 

அ. மாமலூக் 1. பசம்பு நாணயம் 

ஆ. டங்கா  2. மன்ைறர வணங்குதல் 

இ. ஜிடால்  3. அடிறம 

ஈ. றெடொஸ் 4. பவள்ளி நாணயம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 4 2 1 3 

ஆ. 3 4 1 2 

இ. 2 4 3 1 

ஈ. 3 2 1 4 

18. பமாகஞ்சதாடரா நகரம் எந்த மாகாணத்தில் அறமந்துள்ளது? 

அ. ெஞ்சாப்    ஆ. லாகூர் 
இ. பெஷாவர்    ஈ. சிந்து 

19. ஆங்கிடலயர்கள் வீரொண்டிய கட்டபொம்மனின் ெறடறய எந்த இடத்தில் டதாற்கடித்தைர்? 

அ, கள்ளர்பட்டி    ஆ. சிங்கம் புைரி 

இ. மதுறர     ஈ. ஸ்ரீரங்கம் 

20. சங்க காலத்தில் மறல சார்ந்த நாடுகறள ஆட்சி பசய்த குறுநில மன்ைர்கள் இவ்வாறு 

அறேக்கப்ெட்டைர் 
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அ. மன்ைர்     ஆ. மாமன்ைர் 
இ. மகராசன்    ஈ. நவளிர் 

21. அஷ்டதிக்கேங்களில் இல்லாத ஒருவர் யார்? 

அ. துர்ேதி     ஆ. சாயனா 
இ. மல்லண்ணா    ஈ. ெைாஜி சூராைா 

22. பொருத்துக. 

அ. படல்லி சடலா    1. ொலகங்காதர திலகர் 
ஆ. பசய் அல்லது பசத்து மடி  2. தயாைந்த சரஸ்வதி 

இ. டவத காலத்திற்கு திரும்புங்கள் 3. டநதாஜி 

ஈ. சுயராஜ்யம் எைது பிைப்புரிறம  4. காந்திஜி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 2 1 3 4 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 3 4 1 2 

23. பொருத்துக. 

அ. 1336 1. ொமினிப் டெரரசு டதாற்ைம் 

ஆ. 1347 2. தறலக்டகாட்றடப் டொர் 
இ. 1565 3. விேயநகரப் டெரரசு வீழ்ச்சி 

ஈ. 1614 4. விேயநகரப் டெரரசு டதாற்ைம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 2 3 

ஆ. 2 3 1 4 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 1 3 2 4 

24. “றெடொஸ்” என்று கூைப்ெடும் “அரசறர வணங்கும் புதிய வணக்க முறைறய” அறிமுகப்ெடுத்தியவர்? 

அ. இல்துமிஷ்    ஆ. பால்பன் 

இ. நசிருத்தீன்    ஈ. ொரம் ஷா 
25. கிருஷ்ண டதவராயர் புதிதாக நிர்மானித்த நகரம் யாது? 

அ. ெத்மநாெபுரம்    ஆ. திருவைந்தபுரம் 

இ. ோகலாபுரம்    ஈ. விழுப்புரம் 
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26. ோலியன் வாலாொக் அறமந்துள்ள இடம் 

அ. அமிர்ைசரஸ்    ஆ. லாகூர் 
இ. ஆக்ரா     ஈ. படல்லி 

27. பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்காக “திராவிடன் விடுதி” றய நடத்தியவர் யார்? 

அ. பிட்டி தியாகராய பசட்டி  ஆ. டாக்டர் அம்டெத்கார் 
இ. டாக்டர் ேநடச முைலியார்  ஈ. டாக்டர் டி.எம்.நாயர் 

28. வ,உ.சிதம்ெரம்பிள்றள பிைந்த நாள் 

அ. தசப்டம்பர் 5, 1872   ஆ. அக்டடாெர் 5, 1872 

இ. டிசம்ெர் 5, 1873    ஈ. பசப்டம்ெர் 5, 1873 

29. பசன்றை மகாேை சறெயின் முதல் தறலவர் 
அ. பவங்றகயா நாயுடு   ஆ. G.T. நாயுடு 

இ. ராமசாமி நாயுடு   ஈ. பி. இரங்மகயா ோயுடு 

30. தமிேகத்தில் உப்பு சத்தியாக்கிரக நறடப்ெயணம் டநாக்கி பசன்ை இடம் 

அ. திருச்சி  - நாகப்ெட்டிைம் 

ஆ. திருச்சி - நவைாரண்யம் 

இ. திருச்சி  - அதிராம் ெட்டிைம் 

ஈ. திருச்சி  - டவளாங்கன்னி 

31. கீடே பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள ொமினி அரசர்கறள கால வரிறசப்ெடி ெட்டியலிட்டு சரியாை விறடறய 

டதர்ந்பதடு: 

1. அகாவுதீன் ொமன் ஷா 
2. மூன்ைாம் முகமது ஷா 
3. அகமது ஷா 
4. பிடராஸ் ஷா 
அ. 1, 3, 4, 2  ஆ. 1, 4, 3, 2  இ. 4,1, 3, 2  ஈ. 4, 1, 2, 3 

32. சமண சமயத்தின் இருெத்தி இரண்டாவது தீர்த்தங்கரர் 
அ. ரிஷெர்     ஆ. ெத்ரொகு 

இ. ொர்சவா    ஈ. நேமிோைா 
33. கீழ்க்கட கூற்று மற்றும் காரணத்றதக் கவனி. 

கூற்று(கூ): டகாவில்கள் வழிொட்டுத் தலங்கள் மட்டுமல்லாமல், அறவ தமிேக மக்களின் கலாச்சார, 
பொருளாதார வாழ்க்றகறய பூர்த்தி பசய்யும் இடமும் ஆகும். 
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காரணம்(கா): டகாவில்கள், கட்டுமாைப் ெணியில் மற்றும் நிர்வாகத்தில் கட்டட வல்லுநர்களுக்கும் 

றகவிறைக் கறலஞர்களுக்கும் டவறலவாய்ப்பிறை வேங்கியது. 

அ. (கூ) மற்றும் (கா) ஆகியறவ சரி மற்றும் (கா) ஆைது (கூ) க்கு சரியாை விளக்கம் ஆகும் 

ஆ. (கூ) மற்றும் (கா) ஆகியமவ சரி மற்றும் (கா) ஆனது (கூ) க்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (கூ) சரி ஆைால் (கா)தவறு 

ஈ. (கூ) தவறு ஆைால் (கா) சரி 

34. விவசாயத்திற்காக யமுறை நதியிலிருந்து ஹிசார் வரஒ 150 றமல் நீளமுறடய கால்வாறய 

அறமத்தவர் யார்? 

அ. குத்புதீன் அய்பெக்   ஆ. ஃபிநராஸ் ஷா துக்ளக் 

இ. கிஸர்கான்    ஈ. சிக்கந்தர்  டலாடி 

35. ராக்சாஸ் மற்றும் தக்டி கிராமங்கள் எந்த டொருடன் பதாடர்புறடயது? 

அ. ைமலக்நகாட்மட நபார்  ஆ. தற்டகாலப் டொர் 
இ. ொனிெட் டொர் 1761   ஈ. அறடயாறு டொர் 

36. ‘குறட கித்மார்கள்” இயக்கத்றத அறமத்தவர் 
அ.  அப்துல் கபார்கான்   ஆ. றசயது அகமது கான் 

இ. லியாகத் அலிகான்   ஈ. முகம்மது இக்ொல் 

37. அட்டவறண 1 மற்றும் 2 றண, கீழ்க்காணும் வரிறசகறள ெயன்ெடுத்தி பதாடர்புெடுத்துக. 

அட்டவறண 1   அட்டவறண 2 

அ. மதன் டமாகன் மாளவியா 1. ஆசாத் ஹிந்த் பெௌஜ் 

ஆ. A.O.ஹியூம்   2. தன்ைாட்சி இயக்கம் 

இ. அன்னிபெசன்ட்  3. ெைாரஸ் இந்து ெல்கறலக்கேகம் 

ஈ. சுொஸ் சந்திரடொஸ்  4. இந்திய டதசிய காங்கிரஸ் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 3 2 4 1 

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 2 3 1 4 

ஈ. 2 1 4 3 

38. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது தவைாக பொருந்தியுள்ளது? 

அ. ரகமத் அலி  - ொகிஸ்தான் 

ஆ. விநனாபா பாநவ - இரண்டாவது ைனிேபர் சத்யாகிரகம் 

இ. லின்லித்டகா  - ஆகஸ்ட் நன்பகாறட 
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ஈ. ராோஜி   - குலக்கல்வி திட்டம் 

39. வகுப்புவாத அறிக்றகயிறை இங்கிலாந்து பிரதமர் இராம்டச பமக்படாைால்டு அறிவித்த நாள் 

அ. 16, ஆகஸ்ட் 1932   ஆ. 20, பசப்டம்ெர் 1932 

இ. 17, நவம்ெர் 1932   ஈ. 16, ஆகஸ்ட் 1946 

40. கீழ்க்பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள இறணகளில் தவைாைவற்றை டதர்ந்பதடு: 

அ, சர்வேனிக் சறெ   - எம்.ஜி.ராைடட 

ஆ.  இந்திய டதசிய காங்கிரஸ்  - ஏ.ஓ.ஹியூம் 

இ. லண்டன் இந்தியச் சங்கம்   - தாதாொய் பநௌடராஜி 

ஈ. மைராஸ் நேடிவ் அநசாசிநயசன் - சுநரந்திரோத் பானர்ஜி 

41. இந்திய டதசிய காங்கிரஸின் முதல் பெண் தறலவர் யார்? 

அ, சடராஜினி நாயுடு   ஆ. அன்னிதபசண்ட் 

இ. விேயலட்சுமி ெண்டிட்   ஈ. இந்திரா காந்தி 

42. கீழ்க்கண்டவற்றை பொருத்தி சரியாை விறடறய குறியீடுகளிலிருந்து டதர்வு பசய்க. 

அ. தண்டி யாத்திறர   1. 1931 

ஆ. கராச்சி காங்கிரஸ்   2. 1932 

இ. மூன்ைாம் வட்ட டமறே மாநாடு 3. 1930 

ஈ. லாகூர் காங்கிரஸ்   4.1929 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3  

ஆ. 1 3 2 4 

இ. 3 1 2 4 

ஈ. 4 2 3 1 

43. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் நிதி அறமச்சர் யார்? 

அ. சர்தார் வல்லொய் ெட்டடல்  ஆ. சி. ராேடகாொலாச்சாரி 

இ. பி.ஆர். அம்டெத்கார்   ஈ. ஆர்.நக. சண்முக தசட்டியார் 
44. கீழ்க்காண்ெறவகறள கால அடிப்ெறடயில் வரிறசப்ெடுத்துக. 

1. றசமன் கமிஷன் 

2. காந்தி-இர்வின் ஒப்ெந்தம் 

3. மூன்ைாவது வட்ட டமறே மாநாடு 

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

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 8 of 16 

45. கீழ்க்கண்ட கருத்துக்களில் சரியாறதச் சுட்டிக் காட்டுக. 

அ. சிந்து சமபவளி மக்கள் இந்திரறை வழிெட்டைர் 
ஆ. சிந்து சமபவள் நாகரிகம், ஒரு கிராம நாகரிகம் 

இ. சிந்து சமதவளி மக்கள் இரும்மப அறிந்திருக்கவில்மல 

ஈ. “பெருங்குளியல் குளம்” ஹரப்ொவில் காணப்ெட்டது. 

46. டாக்டர் முத்துலட்சுமி பரட்டிக்கு டதவதாசி முறைறய ஒழிப்ெதற்கு ஆதரவு பகாடுத்த சமூக 

சீர்திருத்தவாதியின் பெயர் 
அ. ஈ.தவ.ராமசாமி ோயக்கர்  ஆ. டி.எம்.நாயர் 
இ. சி.என்.அண்ணாத்துறர  ஈ. நடடச முதலியார் 

47. கீழ்க்காண்ெறவகளில் எந்த ஐடராப்பிய டொர், மூன்ைாம் கர்நாடகப் டொருடன் பதாடர்புறடயது? 

அ. ஏழாண்டுப் நபார்   ஆ. ஆஸ்திரிய வாரிசுரிறமப் டொர் 
இ. டராோப்பூ டொர்   ஈ. ஆஸ்டிரிய-பிரஷ்ய டொர் 

48. “இந்தியா டஹாம் ரூல் பசாறசட்டி” எனும் அறமப்றெ உருவாக்கியவர் 
அ. ஹர்தயால்    ஆ. சியாம்ஜி கிருஷ்ணவர்மா 
இ. மதன்லால் திங்கரா   ஈ. வி.டி. சவார்க்கர் 

49. கீழ்க்கண்டவற்றை கால வரிறசப்ெடி வரிறசப்ெடுத்துக. 

1. சூரத் பிளவு 

2. முஸ்லீம் லீக் டதாற்ைம் 

3. வங்கப்பிரிவிறை 

4. வங்காளத்தி மறு இறணப்பு 

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

50. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சரியாக பொருந்தியுள்ளது? 

1. ராோஜி  - மாற்ைம் டவண்டுடவார் 
2. வாஞ்சிநாதன் - இராெர்ட் வில்லியம் ஆஷ் 

3. டக.காமராஜ் - 1952-ல் தமிேகத்தின் முதலறமச்சர் 
4. சத்யமூர்த்தி - மதுறரயின் டமயர் 
அ. 1  ஆ. 2  இ.3  ஈ. 4 

51. 1934-ொட்ைாவில் நறடபெற்ை அகில இந்திய டசாசலிச கட்சி மாநாட்டின் தறலவர் யார்? 

அ. எம்.என்.ராய்    ஆ. ஆச்சாரியா ேநரந்திர நைவா 
இ. சம்பூர்ணநாைந்த்   ஈ. ஸ்ரீ பிரகாஷா 

52. விதறவ மறுமணம் எந்த ஆண்டு சட்டபூர்வமாக அனுமதிப்ெட்டது? 
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அ. 1855  ஆ. 1856  இ. 1857  ஈ. 1858 

53. பின்வரும் இறணகறள கருத்தில் பகாள்க. 

சரியாை இறணறய டதர்வு பசய்க: 

1. உட் அறிக்றக   - 1854 

2. ஹண்டர் கமிஷன்   – 1882 

3. ெல்கறலக்கேக சட்டம்  - 1880 

4. வார்தா கல்வி முறை  - 1904 

அ. 1 மற்றும் 4    ஆ. 2 மட்டும்   

இ. 1 மற்றும் 2    ஈ. 2 மற்றும் 3 

54. பின்வருெவற்றில் எது சரியாக பொருத்தப்ெடவில்றல? 

1. இந்தியன் மிரர்  - டி.என்.தாகூர் 
2. வந்டத மாதரம்  - டமடம் காமா 
3. டிறரப்யூன்  - டி.எஸ்.மஜீதா 
4. ொம்டெ பஹரால்டு -  டே.ஏ.ஹிக்கி 

அ. 1 மட்டும் சரி    ஆ. 1 மற்றும் 2 சரி 

இ. 2 மற்றும் 3 சரி    ஈ. 4 மட்டும் சரி 

55. ெக்தி இயக்கத்தின் டொது றவணவத்றத ெரப்பியவர் யார்? 

அ. நிம்ெர்காரா    ஆ. மாதவாச்சாரியர் 
இ. ராமாைந்தர்    ஈ. ராமனுஜர் 

56. “ஆங்கிலக் கல்வி என்ெது அரசியலுக்கு இன்றியறமயாதது” எைக் கூறியவர் யார்? 

அ. வில்லியம் டோன்ஸ்   ஆ. எல்பின்ஸ்டன் 

இ.  தாமஸ் மன்டரா   ஈ. சார்லஸ் வுட் 

57. சிடடா மற்றும் கனு ஆகியறவ எதனுடன் பதாடர்புறடயறவ? 

அ. சாந்ைலர் கலகம்   ஆ. காசி எழுச்சி 

இ. டகால் எழுச்சி    ஈ. சங்கரி புரட்சி 

58. கீழ்க்காண்ெவற்றில் எது தவைாக பதாடர்புெடுத்தப்ெட்டுள்ளது? 

அ. டாக்டர் பி.ஆர்.அம்டெத்கார்  - பூைா ஒப்ெந்தம் 

ஆ. நகாபால கிருஷ்ண நகாகநல - சாம்பரன் சத்தியாகிரகம் 

இ. ஜின்ைா    - டடஆப் படலிவரன்ஸ் 

ஈ. டாக்டர் பஹச்.ஆர்.பஹக்டடவர் - ராஷ்டிரிய சுயம் டசவக் 

59. ‘இந்திய சுதந்திரப் டொர், 1857’ எனும் நூறல எழுதியவர் 
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அ. வி.டி.சவார்க்கர்   ஆ. எஸ்.என்.பசன் 

இ. ஆர்.சி.மஜும்தார்   ஈ. எஸ்.பி.பசௌத்திரி 

60. “சுயராஜ்யம் எைது பிைப்புரிறம அறத நான் அறடந்டத தீர்டவன்” – யாருறடய முேக்கம்? 

அ. டகாொல கிருஷ்ண டகாகடல  ஆ. லாலா லேெதி ராய் 

இ. பிபின் சந்திரொல்   ஈ. பால காங்காைர திலகர் 
61. இந்திய டதசிய காங்கிரசின் முதல் மாநாட்டில் எத்தறை உறுப்பிைர்கள் கலந்து பகாண்டைர்? 

அ. 70 உறுப்பிைர்கள்   ஆ. 72 உறுப்பினர்கள் 

இ. 74 உறுப்பிைர்கள்   ஈ. 75 உறுப்பிைர்கள் 

62. நாடிேப்புக் பகாள்றகயின்ெடி எறவ சரியாை கூற்றுகள்? 

1. இந்திய அரசர்களில் உயில் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடும். 

2. இந்திய இளவரசர்கள் எந்த ெகுதிகறளயும் றகப்ெற்ை அனுமதிக்கப்ெடுவர் 
3. இந்திய அரசர்களுக்கு தத்பதடுக்கும் உரிறம மறுக்கப்ெட்டது. 

4. இந்திய அரசர்களின் வாரிறச மறுக்கும் உரிறம ஆங்கில ஆட்சியாளர்களுக்கு உண்டு. 

அ. 1 சரியாைது    ஆ. 1 மற்றும் 2 சரியாைது 

இ. 3 சரியாைது    ஈ. 3 மற்றும் 4 சரியானது 

63. ஐடராப்பிய ொணியில் இராணுவப் ெயிற்சி அளித்த முதல் இந்தியப் ெகுதி எது? 

அ. டகால்பகாண்டா   ஆ. மமசூர் 
இ. அவுத்     ஈ. காஷ்மீர் 

64. 1791-ல் வாரணாசியில் சமஸ்கிருத கல்லூரிறய நிறுவியவர் 
அ. வில்லியம் டோன்ஸ்   ஆ. வாரன் டஹஸ்டிங்ஸ் 

இ. தஜானாத்ைன் டங்கன்   ஈ. பமக்காடல 

65. 1858 ஆண்டு விக்டடாரியா மகாராணியின் டெரறிக்றகறய “நம்முறடய உரிறமக்கும் 

சுதந்திரத்திற்குமாை மகா சாசைம் எை கூறியவர் யார்”? 

அ. டாக்டர் ராஷ் பிகாரி டகாஷ்  ஆ. தாதாொய் பநௌடராஜி 

இ. சுநரந்திரோத் பானர்ஜி  ஈ. ஆல்பிரட் பவப் 

66. கீழ்க்காண்ெறவகறள காலமுறைப்ெடி வரிறசப்ெடுத்து 

1. வங்காள பிரிவிறை 

2. பரௌலட் சட்டம் 

3. முஸ்லீம் லீகின் டதாற்ைம் 

4. வங்காள பிரிவிறைறய இரத்து பசய்தல் 

அ. 1, 2, 4, 3  ஆ. 1, 3, 4, 2  இ. 2, 4, 1, 3  ஈ. 4, 2, 1, 3 
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67. “ொகிஸ்தான்” எனும் எண்ணத்றத உருவாக்கியவர்  
அ. ரஹ்மத் அலி    ஆ. முகமது அலி ஜின்ைா 
இ. அபுல்கலாம் ஆசாத்   ஈ. முகம்மது இக்பால் 

68. இந்திய டதசிய காங்கிரசின் முதல் கூட்டம் நறடபெற்ை இடம் 

அ. கல்கத்தா    ஆ. பாம்நப 

இ. பசன்றை    ஈ. படல்லி 

69. ெட்டியல் 1 உடன் ெட்டியல் 2 ஐ பொருத்துக. 

ெட்டியல் 1    ெட்டியல் 2 

அ. இராோராம் டமாகன் ராய் 1. உடன்கட்றட ஏறுதல் 

ஆ. நடரந்திரநாத் தத்தா  2. சுவாமி விடவகாைந்தர் 
இ. அன்னிபெசண்ட்  3. பிரம்ம ஞாை சறெ 

ஈ. சீக்கிய மதம்   4. குருநாைக் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 1 2 3 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 2 1 3 4 

70. சரக்கா, சுஷ்ருதா சிைந்த 

அ. வாை சாஸ்திரர்கள்   ஆ. கணித டமறதகள் 

இ. மருத்துவர்கள்    ஈ. தத்துவஞானிகள் 

71. பின்வருவைவற்றுள் எந்த இறண, டநருவின் மறைவுக்குப் பிைகு, பிரதமர் ெதவிக்காை முக்கிய 

டொட்டியாளர்களாக இருந்தார்கள்? 

அ. பமாரார்ஜி டதசாய் மற்றும் இந்திராகாந்தி 

ஆ. இந்திரா காந்தி மற்றும் காமராேர் 
இ. தமாரார்ஜிநைசாய் மற்றும் லால் பகதூர் சாஸ்திரி 

ஈ. லால் ெகதூர் சாஸ்திரி மற்றும் இந்திரா காந்தி 

72. சரியாை விறடறய டதர்ந்பதடுக்க. 

பெயர்கள்     ெதவிகள் 

அ. மகாத்மா காந்திஜி   1. முதல் பிரதம மந்திரி 

ஆ. ேவஹர்லால் டநரு   2. டதசப்பிதா  
இ. டாக்டர் ொபு இராடேந்திர பிரசாத் 3. வறரெடக் குழுவின் தறலவர் 
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ஈ. டாக்டர் பி.ஆர்.அம்டெத்கார்  4. அரசியலறமப்பு நிர்ணய சறெயின் தறலவர் 
 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 2 4 

ஆ. 2 1 4 3 

இ. 1 2 3 4 

ஈ. 4 2 3 1 

73. 1858 விக்டடாரியா மகாராணி டெரறிக்றகறய அலகாொத்தில் அறிவித்தது யார்? 

அ. கானிங் பிரபு    ஆ. விக்டடாரியா மகாராணி 

இ. டமடயா பிரபு    ஈ. ோன்சி ராணி லட்சுமிொய் 

74. பின்வரும் இயக்கங்கறள ஒழுங்குெடுத்துக. 

1. கிலாஃெட் இயக்கம் 

2. சட்ட மறுப்பு இயக்கம் 

3. ஒத்துறேயாறம இயக்கம் 

4. பவள்றளயடை பவளிடயறு இயக்கம் 

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

75. கீழ்க்காண்ெவருள் இறுதியாக இந்தியாவிற்கு வருறக புரிந்த சீை யாத்ரீகர் யார்? 

அ. ொஹியான்    ஆ. யுவான்சுவாங் 

இ. இட்சிங்     ஈ. டாங்டகாைான் 

76. இந்தியாவின் எந்த அரசர் பநப்டொலியனுடன் ஒப்பிடப்ெடுகிைார்? 

அ. சந்திரகுப்தா    ஆ. சமுத்திரகுப்ைா 
இ. சந்திரகுப்தா I    இ. சந்திரகுப்தா II 

77. மனித வாழ்வின் நிறலகறள ஒழுங்குெடுத்துக. 

1. சந்நியாசம்   2. கிரகஸ்தம் 

3. பிரம்மச்சாரியம்   4. வாைபிரஸ்தம் 

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

78. தமிேகத்தில் உப்பு சத்தியாகிரகப் டொராட்டத்தில் ஈடுெட்டதற்காக, ஓராண்டு காலம் சிறை விதிக்கப்ெட்டு, 

றகது பசய்யப்ெட்ட முதல் விடுதறலப் டொராட்டப் பெண்மனிறய அறடயாளம் காண். 

அ. ருக்மணி லட்சுமிபதி   ஆ. டகப்டன் லட்சுமி 

இ. டாக்டர் முத்துலட்சுமி பரட்டி  ஈ. நாகம்றமயார் 
79. A வுடன் B ஐ பொருத்தி, கீடே பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து சரியாை விறடறய டதர்வு 

பசய்: 
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  A    B 
அ. இளம் வங்காள இயக்கம் (1826-31) 1. றசயது அகமது 

ஆ. வஹாபி இயக்கம்   2. டகாொல கிருஷ்ண டகாகடல 

இ. இராமகிருஷ்ணா இயக்கம்  3. லூயி விலியன் டூராஸிடயா 
ஈ. இந்திய டசறவயாளர் சங்கம்  4. சுவாமி விடவகாைந்தர் 
 அ ஆ இ ஈ 

அ, 3 1 4 2 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 2 1 3 4 

ஈ. 4 2 3 1 

80. இராமானுேர் சூத்திரர்களுக்கு நடமா நாராயணா மந்திரத்றதக் கற்றுக்பகாடுத்து, அவர்கறள றவணவ 

சமயத்திற்கு மாற்ைம் பசய்தி, அவர்கறள பின்வரும் எந்த பெயரால் அறேத்தார்? 

அ. ஆதி திராவிடர்கள்   ஆ. திருக்குளத்நைார் 
இ. தலித்துகள்    ஈ. ஹரிேன் 

81. ‘ெறசன் ஒப்ெந்தம்’ ஆங்கிடலயர்களுக்கும் யாருக்குமிறடடய ஒப்ெந்தமாைது? 

அ. விஸ்வநாத்    ஆ. பாஜிராவ் 

இ. ொலாஜிராவ்    ஈ. சிந்தியா 
82. ஈ.பவ.ரா.வின் றவக்கம் டொராட்டத்தால் ஏற்ெட்ட மிகச்சரியாை விறளவுகள் எறவ? 

1. ஈ.பவ.ரா. றவக்கம் வீரர் என்ைறேக்கப்ெட்டார். 
2. தீண்டத்தகாதவர்கள் றவக்கம் மகாடதவர் டகாயிலில் பசன்று வழிொடு பசய்ய 

அனுமதிக்கப்ெட்டைர். 
3. தீண்டத்தகாதவர்கள் றவக்கம் மகாடதவர் டகாயிறலச் சுற்றியுள்ள வீதிகளுக்குச் பசல்ல 

அனுமதிக்கப்ெட்டைர். 
4. றவக்கம் டொராட்டம் ஒரு சில பிரிவிைரால் நடத்தப்ெட்டது. 

அ. 1 மற்றும் 2    ஆ. 1 மற்றும் 3 

இ. 2 மற்றும் 3    ஈ. 1 மற்றும் 4 

83. ஷாேஹானின் ஆட்சிக்காலம் முகலாயர்களின் பொற்காலமாக கருதப்ெடுகிைது. ஏபைன்ைால் 

அ. பொருளாதார பசழுறம  ஆ. சமய சகிப்புத் தன்றம 

இ. தாஜ்மஹால் கட்டப்ெட்டது  ஈ. முகலாய கமல, கட்டிடக் கமல முன்நனற்றம் 

84. சிவாஜி தைது முதல் ெறடபயடுப்புகறள யார் மீது டமற்பகாண்டார் 
அ. பிேப்பூர் அரசு    ஆ. பமாகலாய டெரரசர் 
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இ. அகமத் நகர் அரசு   ஈ. பிஜப்பூர் ஆட்சுக்குட்பட்ட வழி  வழி உரிமமயாளர்களின் 

நகாட்மடகமளயும் மற்றும் ஸ்ைல அரசுகமளயும் 

85. இந்தியாவில் ஆங்கிடலயர் எவ்விடத்தில் தங்களது முதல் வர்த்தக சாறலறய நிறுவிைர் 
அ. ெம்ொய்     ஆ. பசன்றை 

இ. ஹுக்ளி     ஈ. சூரத் 

86. அன்றை பதரசா எந்த நாட்றடச் டசர்ந்தவர்? 

அ. இங்கிலாந்து    ஆ.  பேர்மனி 

இ. ருடமனியா    ஈ.  யூநகாஸ்நலவியா 
87. மக்களாட்சியின் இதயம் டொன்ைது டதர்தல் எை கூறியவர் யார்? 

அ. டேம்ஸ் பிறரஸ்   ஆ. நஜாசப் ஸ்கம்பீட்டர் 
இ. ஆபிரகாம் லிங்கன்   ஈ. உட்டரா வில்சன் 

88. ராோராம் டமாகன்ராய் ெற்றிய தவைாை வாசகத்றத சுட்சிக் காட்டவும். 

அ. 1831-ல் அவருக்கு ராோ என்ை ெட்டம் வேங்கப்ெட்டது 

ஆ. சிறல வழிொட்டிற்கு எதிராக வங்காள பமாழியில் துண்டறிக்றக எழுதிைார் 
இ. நவைத்துக்கு திரும்புங்கள் என்பது அவரது வாசகம் 

ஈ. 1833 –ல் பிரிஸ்டலில் இைந்தார் 
89. கீடே பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளவர்களுள் ‘அரசியல் முனிவர்’ என்று அறியப்ெட்டவர் யார்? 

அ. w.c.ொைர்ஜி    ஆ . ஜஸ்டிஸ் ரானநட 

இ. டகாொல கிருஷ்ண டகாகடல  ஈ. ொலகங்காதர திலகர் 
90. “பிரிட்டிஷ் அரசின் வீழ்ச்சிறயடய நான் விரும்புகிடைன்” என்ை முேக்கத்துடன் தூக்கு டமறடறய 

தழுவியவர்  யார்? 

அ. ெகத்சிங்    ஆ. லாலாலேெதிராய் 

இ. டராஷன்லால்    ஈ. ராம்பிரசாத் பிஸ்மில் 

91. கீழ்க்காண்ெவர்களில் ராோஜியின் டவதாரண்யம் யாத்திறரயில் கலந்துக் பகாண்டு றகது 

பசய்யப்ெட்டு ஓராண்டு காலம் சிறை தண்டறை விதிக்கப்ெட்ட பெண் விடுதறலப் டொராளி யார்? 

அ. மருத்துவர் முத்துலட்சுமி  ஆ. திருமதி. ருக்மினி லட்சுமிபதி 

இ. திருமதி. சடராஜினி நாயுடு  ஈ. திருமதி. அன்னிபெசண்ட் 

92. ெட்டியல் 1 ஐ ெட்டியல் 2 உடன் பொருத்தி சரியாை விறடறய டதர்ந்பதடு. 

ெட்டியல் 1   ெட்டியல் 2 

அ. கரிகாலன்  1. சிடலான் ஆட்சியாளர் 
ஆ. பசங்குட்டுவன் 2. ொண்டிய ஆட்சியாளர் 
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இ. பநடுஞ்பசழியன் 3.  டசாே ஆட்சியாளர் 
ஈ. கயவாகு   4. டசர ஆட்சியாளர் 
 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 4 1 2 3 

இ. 3 1 2 4 

ஈ. 3 4 1 2 

93. தறலக்டகாட்றடப் டொர் _______ல் நறடபெற்ைது. 

அ. 27, அக்டடாெர் 1565   ஆ. 12, டிசம்ெர் 1565 

இ. 23, ஜனவரி 1565   ஈ. 13, ஜூன் 1565 

94. ஆரிய சமாேத்திைர் பவளியிட்ட பசய்தி ெத்திரிக்றக 

அ. ஆரிய சமாேம்    ஆ. ஆரிய பிரகாஷ் 

இ. நியூ இந்தியா    ஈ. சத்தியார்த பிரகாஷ் 

95. பின்வரும் நிகழ்வுகறள பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள குறியீடுகறளப் ெயன்ெடுத்தி காலவரிறசப்ெடுத்து. 

1. காந்தி இர்வின் ஒப்ெந்தம் 

2. ெகத்சிங், சுக்டதவ், ராேகுரு தூக்கிலப்ெடல் 

3. காந்தி இர்வின் ஒப்ெந்தத்திற்கு காங்கிரசில் ஒப்ெம் 

 4. இரண்டாவது வட்டடமறச மாநாடு 

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

96.  சூரத் மாநாட்டிலிருந்து திரும்பிய பின் வ.உ.சி. யாருறடய விடுதறலறய பிரம்மாண்டமாகக் 

பகாண்டாட தீர்மானித்திருந்தார்? 

அ. ொலகங்காதர திலகர்   ஆ. பிபின் சந்திரபால் 

இ. லாலாலஜ்ெத் ராய்   ஈ. சுப்ரமணிய ொரதி 

97. ஆதி கிரந்தம் என்ெது __________ன் டொதறைகள் மற்றும் ொடல்களின் ஒரு பதாகுப்பு 

அ. மீராொய்    ஆ. துளசிதாசர் 
இ. குோனக்    ஈ. றசதானியர் 

98. வில்லியம் பெண்டிங் பவளியிட்ட ஒழுங்கு முறை ஆறண எண் 17 கீழ்க்காண்ெவற்றுள் எதனுடன் 

பதாடர்புறடயது? 

அ. பெண் சிசுவறத தடுப்பு  ஆ. மனித ெலியிடுதறல தடுத்தல் 

இ. சதி ஒழிப்பு    ஈ. தூகி அடக்குமுறை 

99. “டகசரி” என்ை பசய்தித்தாறள நிறுவியவர் யார்? 
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அ. பாலகங்காைர திலகர்   ஆ. பிபின் சந்திரொல் 

இ. டமாதிலால் டநரு   ஈ. மதன்டமாகன் மாளவியா 
100. அட்டவறண 1 மற்றும் அட்டவறண 2-றை ஒப்பிட்டு கீடே பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளவற்றில் சரியாை 

விறடறய டதர்ந்பதடுக்க. 

ெட்டியல் 1      ெட்டியல் 2 

அ. புரட்சிகர கருத்துக்களின் தந்றத  1. ொலகங்காதர திலகர் 
ஆ. ெஞ்சாப் சிங்கம்    2. சி.ஆர்.தாஸ் 

இ. இந்திய அறமதியின்றமயின் தந்றத  3. பிபின் சந்திரொல் 

ஈ. டதசெந்து     4. லாலா லேெதி ராய் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 2 1 3 4 

ஆ. 1 3 2 4 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 3 2 1 4 
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