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 History Model Test Questions 28 in Tamil With Answers 

1. தமிழ்நாட்டில் சுததசி இயக்கத்தின் தலைவராக இருந்தவர் யார்? 

அ. வி.கே. ராமானுஜ ஆச்சாரி  ஆ. குருநாத ஐயர் 
இ. திருப்பூர் குமரன்   ஈ. வ.உ.சிதம்பரம் பிள்லை 

2. “இந்திய சமூக தசவகர்கள்” என்ற அலமப்லப ஏற்படுத்தியவர் யார்? 

அ. கோபால கிருஷ்ண கோேகல ஆ. பாைகங்காதர திைகர் 
இ. மகாத்மா காந்தி    ஈ. ஈஸ்வர சந்திர வித்தியாசாகர் 

3. 1764 பக்ஸார் தபாரில் ஆங்கிைப் பலையின் தலைலம தைபதி யார்? 

அ. எல்லிஸ்    ஆ. த ால்வவல் 

இ. கமஜர் மன்க ா   ஈ. வாரன்த ஸ்டிங்ஸ் 

4. சுல்கா என்பது 

அ. ஏகதபாக வரி    ஆ. பரிவர்த்தலை வரி 

இ. சுங்ேவரி    ஈ. ஏற்றுமதி வரி 

5. இந்தியாவில் “நீைக்கைல் வகாள்லக” யிலை கலைபிடித்த ஐதராப்பியரின் வபயலர குறிப்பிடுக, 

அ. அல்புகர்க்    ஆ. டியூப்தை 

இ. இராபர்ட் கிலைவ்   ஈ. டி அல்மமய்டா 

6. “இந்திய வறுலமயும், இந்தியாவில் முலறயற்ற ஆங்கிை ஆட்சியும்” என்ற நூலை எழுதியவர் 
அ. R.C. தத்    ஆ. M.G. ராைதை 

இ. தாதாபாய் ம ௌகராஜி  ஈ. G.V.த ாஷி 

7. பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் முதல் லவசிராய் யார்? 

அ. ோனிங் பிரபு    ஆ. எல்ஜின் பிரபு 

இ. கர்சன் பிரபு    ஈ. ரிப்பன் பிரபு 

8.  ப்பானில் ‘இந்திய சுதந்திர சங்கம்’ என்ற அலமப்லப நிறுவியவர் 
அ. சச்சின் சன்யால்   ஆ. ராஸ்பிோரிகபாஸ் 

இ.  ர்தயால்    ஈ. கதேஷ் சவார்க்கர் 
9. சுபாஷ் சந்திர தபாஸின் அரசியல் குரு யார்? 

அ. பாை கங்காதர திைகர்   ஆ. சரத் சந்திர தபாஸ் 

இ. சித்தரஞ்சன் தாஸ்   ஈ. மகாத்மா காந்தி 

10. பட்டியல் 1 உைன் பட்டியல் 2 ஐப் வபாருத்தி பட்டியல்களுக்குக் கீதே உள்ை வதாகுப்பிலிருந்து சரியாை 

விலையிலைத் வதரிவு வசய்க. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 
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இயக்கம்/நிகழ்வு    ஆண்டு 

அ. வதன்னிந்திய நை உரிலம சங்கம் 1. 1887 

ஆ. திராவிைர் கேகம்   2. 1916 

இ. சுயமரியாலத இயக்கம்   3. 1944 

ஈ. வசன்லையில் நைந்த இந்திய ததசிய  4. 1925 

காங்கிரஸ் மாநாடு 

 அ ஆ இ ஈ 
அ. 1 2 3 4 

ஆ. 2 3 4 1 

இ. 4 2 3 1 

ஈ. 3 4 1 2 

11. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எது சரியாக வபாருந்துகிறது? 

அ. சுதரந்திரநாத் பாைர்ஜி  - காந்தியின் அரசியல் குரு 

ஆ. தாதாபாய் ம ௌகராஜி - இந்தியாவின் முதுமபரும் மனிதர் 

இ. தகாபாை கிருஷ்ே தகாகதை - இந்தியாவின் பர்க் 

ஈ. பாைகங்காதர திைகர்  - பஞ்சாபின் சிங்கம் 

12. “வகுப்புவாரி(வகாலைலய)” அறிவித்தவர் 
அ. கிைாஸ்ைன்    ஆ. வின்ஸ்ைன் சர்ச்சில் 

இ. ராம்கச மக்மடானால்டு  ஈ. பாைர்தமன் 

13. நவீை நாேய முலறயின் தந்லத என்றலேக்கப்பட்ைவர் யார்? 

அ. பாபர்     ஆ. மெர்ொ 

இ. அக்பர்     ஈ. ஹூமாயூன் 

14. கீதே வகாடுக்கப்பட்டுள்ை நிகழ்ச்சிகலை காைவாரியாக முலறப்படுத்துக. 

1. நீதிக்கட்சி, தமிழ்நாட்டில் ஆட்சிக்கு வருதல் 

2. அண்ோமலை பல்கலைக்கேகம் துவங்கப்பட்ைது. 

3. தமிேகத்தில் நீதிக்கட்சியின் வீழ்ச்சி 

4. அலைத்திந்திய வபண்கள் மாநாடு பூைாவில் நலைவபற்றது. 

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

15. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது சரியாக வபாருந்துகிறது? 

அ. சிவாஜி   - ஆம்பர் நாட்டு அரசர் 
ஆ. அப்சல்ோன்  - பீஜப்பூர் சுல்தான் 
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இ. வெயிஷ்ைகான் - மலை எலி 

ஈ. வ ய்சிங்  - தக்காேத்தின் ஆளுநர் 
16. ‘வபரியார்’ என்ற பட்ைத்லத ஈ.வவ.ரா-விற்கு வேங்கியவர் யார்? 

அ. தர்மாம்பாள்    ஆ. மூவலூர் ராமாமிர்தம் 

இ. முத்துைட்சுமி வரட்டி   ஈ. மணியம்லம 

17. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எது சரியாக வபாருந்தவில்லை? 

அ. வவக்ேம் வீரர்  - சத்தியமூர்த்தி 

ஆ. கர்ம வீரர்  - காமரா ர் 
இ. இரும்பு மனிதர்  - சர்தார் வல்ைபாய் பட்தைல் 

ஈ. அரசியல் சாேக்கியர் - இரா ாஜி 

18. கீழ்க்கண்ைவற்லற வபாருத்துக: 

அ. டில்லி தர்பார்   1. தாதாபாய் வநௌதராஜி 

ஆ. இந்திய சங்கம்   2. தகாகதை 

இ. இந்திய பணியாைர் சங்கம் 3. லிட்ைன் பிரபு 

ஈ. வசல்வ சுரண்ைல் தகாட்பாடு 4. எஸ்.என்.பாைர்ஜி 

 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 3 2 1 

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 3 2 4 1 

ஈ. 2 3 1 4 

19. கீழ்க்கண்ை வாக்கியங்கலை கவனி: 

கூற்று (கூ): காந்திஜி ஒத்துலேயாலம இயக்கத்லத இலையிதைதய நிறுத்தி லவத்தார். 
காரேம் (கா): வசௌரிவசௌரா காவல் நிலையத்லத முற்றுலகயிட்ை ஒரு கூட்ைம் அதற்கு தீ லவத்தது. 

இதுதவ, காந்தி ஒத்துலேயாலம இயக்கத்லத இலையில் நிறுத்த காரேம். 

இவற்றுள் சரியாை விலைலய ததர்ந்வதடுக்கவும். 

அ. (கூ) மற்றும் (கா) ஆகியலவ சரி மற்றும் (கா) ஆைது (கூ) க்கு சரியாை விைக்கம் ஆகும் 

ஆ. (கூ) மற்றும் (ோ) ஆகியவவ சரி மற்றும் (ோ) ஆனது (கூ) க்கு சரியான விளக்ேமல்ல 

இ. (கூ) சரி ஆைால் (கா)தவறு 

ஈ. (கூ) தவறு ஆைால் (கா) சரி 

20. கூற்று(கூ) : சிந்து சமவவளி மக்கள் தபய் மற்றும் வகட்ை மாய ததவலதகலையும் நம்பிைர். 
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காரேம்(கா); சிந்து சமவவளி அகழ்வாராய்ச்சியின் தபாது கிலைத்தலவகலை லவத்து அவர்கள் 

நிலறய அணிகைன்கலை பயன்படுத்தி இருப்பார்கள் எை நம்புகிதறாம். 

அ. (கூ) மற்றும் (ோ) ஆகியவவ சரி மற்றும் (ோ) ஆனது (கூ) க்கு சரியான விளக்ேம் ஆகும் 

ஆ. (கூ) தவறு ஆைால் (கா) சரி 

இ. (கூ) சரி ஆைால் (கா)தவறு 

ஈ. (கூ) மற்றும் (கா) ஆகியலவ சரி மற்றும் (கா) ஆைது (கூ) க்கு சரியாை விைக்கமல்ை 

21. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எந்த இலே சரியாக  வபாருந்தவில்லை? 

1. தவதங்கள்  - அறிவு 

2. தசைானி  - பலைத்தைபதி  

3. நிொ   - படிக்காத வபண் 

4. பண்ைமாற்று முலற - வபாருள்கலை மாற்றம் வசய்வது 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

22. காந்திஜி வரௌைட் சட்ைத்திற்வகதிராை தைது “சத்தியாகிரக தபாராட்ைத்தின் வசயல்திட்ைத்லத” 

எங்கிருந்து அறிவித்தார்? 

அ. டில்லி  ஆ. சபர்மதி  இ. பம்பாய்  ஈ. மசன்வன 

23. அமிர்தசரஸ்ட்சர் வபாற்தகாயில் எந்த ஆண்டில் கட்ைப்பட்ைது? 

அ. 1754  ஆ. 1764  இ. 1774  ஈ. 1784 

24. “வதௌதாைாபாத் தவறாை வழிகாட்டுதலுக்காை ஒரு நிலைவிைம்” – என்று கூறியவர் யார்? 

அ. ைாக்ைர் ஈஸ்வரி பிரசாத்  ஆ. பரணி 

இ. கலன்பூல்    ஈ. எட்வர்ட் தாமஸ் 

25. 1947-ம் ஆண்டில் இந்தியா சுதந்திரமலைந்த வபாழுது, பின்வருபவருள் எவர் இந்திய ததசிய 

காங்கிரஸின் தலைவராக இருந்தவர்? 

அ. புருதொத்தமன் தாஸ் தாண்ைன் ஆ. யு.என்.ததாபர் 
இ. ஆச்சார்யா கிருபளானி  ஈ. இராத ந்திர பிரசாத் 

26. பின்வரும் வாக்கியத்தில் இரா ாஜிலயப் பற்றிய தவறாை வசய்திலய வதரிந்வதடுக. 

அ. தமிேகத்தில் உப்புச் சத்தியாகிரகப் தபாராட்ைத்தின் தலைவராக இரா ாஜி இருந்தார் 
ஆ. மவள்வளயகன மவளிகயறு இயக்ேத்வத தமிழேத்தில் இராஜாஜி மவற்றி மப ச் மசய்தார் 

இ. தமிேகத்தின் முதல்வராக இருந்த வபாழுது கட்ைாய இந்தி கல்விலயப் புகுத்திைார் 
ஈ. இரா ாஜியின் குைக்கல்வித் திட்ைம் அவலர முதைலமச்சர் பதவியிலிருந்து இராஜிைாமா வசய்ய 

லவத்தது 

27. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரியாை விலைலய ததர்ந்து எடுத்து எழுதுக. 
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அ. கோலி எழுச்சி  - 1829 

ஆ. கட்ச் கைகம்  - 1828 

இ. வா ாபி இயக்கம் - 1800 

ஈ. தவலு தம்பி புரட்சி - 1806 

28. 1857, வபருங்கைகம் மத்திய இந்தியாவில் தலைலம  ஏற்றவர் யார்? 

அ, நாைாசாகிப்    ஆ. அதயாத்தி தபகம் 

இ. ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாய்  ஈ. தாந்தியா ததாதப 

29. 1953 ஆம் ஆண்டு ஆந்திரப்பிரததசம் உருவாக்கப்பட்ை பின்ைர், 1956ஆம் ஆண்டு மாநிை மறுசீரலமப்பு 

சட்ைப்படி எந்த இரு வதன்னிந்திய பகுதிகள் தமிழ்நாட்டுைன் இலேக்கப்பட்ைது? 

அ.  குமரி மாவட்டம் மற்றும் மசங்கோட்வட 

ஆ. இராமநாதபுரம் மாவட்ைம் மற்றும் திருவநல்தவலி மாவட்ைம் 

இ. திருவநல்தவலி மற்றும் வசங்தகாட்லை 

ஈ. வசங்தகாட்லை மற்றும் பாலையம்தகாட்லை 

30. இத்மத்-உத்-வதௌைா என்ற நிலைவுச் சின்ைத்லத எழுப்புயவர் யார்? 

அ. அக்பர்     ஆ. ஜஹாங்கீர் 

இ. ொ கான்    ஈ. பாபர் 
31. வசன்லை சட்ைசலபக்கு முதன்முலறயாக ததர்வு வசய்யப்பட்டு இரா ாஜி அலமச்சரலவயில் துலே 

சபாநாயகராக ததர்வு வசய்யப்பட்ை வபண்மனி யார்? 

அ, ராதாபாய் சுப்பராயன்   ஆ. அம்மு சுவாமிநாதன் 

இ. முத்துைட்சுமி வரட்டி   ஈ. ருக்குமணி மலட்சுமிபதி 

32. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளில் சரியாைலவ எலவ? 

அ. மதன் இந்தியாவில் முதல் கபரரவச உருவாக்கியவர்ேள் சாதவாேணர்ேள் ஆவர் 

ஆ. சாதவாகேர்கள் திறலமயாை ஆட்சியாைர்கள் அல்ை 

இ. சாதவாகேர்களின் வரிவிதி முலற மிகவும் கடிைமாக இருந்தது 

ஈ. சாதவாகேர்களின் சமுதாயம் வசழிப்பாக இல்லை 

33. தநரு, இந்திய ததசிய காங்கிரஸின் தலைவராக எத்தலை முலற பதவி வகித்தார்? 

அ. 2  ஆ. 3  இ. 4  ஈ. 5 

34. கீழ்க்கண்ை கருத்துக்களில் தவறாைலத சுட்டிக் காண்பிக்கவும்: 

கருத்துக்கள் 

1. இந்திய ததசிய காங்கிரஸ் ஏ.ஓ.ஹியூமிைால் துவக்கப்பட்ைது 

2. இந்திய ததசிய காங்கிரசின் முதல் கூட்ைம் பம்பாயில் நைந்தது 
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3. ைபுள்யூ. சி. பாைர்ஜி இந்திய ததசிய காங்கிரசின் முதல் தலைவராவார் 
4.இந்திய ததசிய காங்கிரசின் இரண்ைாவது கூட்ைம் தாதாபாய் வநௌதராஜியால் நைத்தப்பைவில்லை. 

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

இ. 1 மற்றும் 3 மட்டும்   ஈ. 4 மட்டும் 

35. முற்தபாக்கு  ைநாயக கட்சிலய உருவாக்கியவர் யார்? 

அ. எம்.என்.ராய்    ஆ. என்.தத் 

இ. எஸ்.சி.தபாஸ்    ஈ. தைாஹியர் 
36. காமராசரின் அரசியல் குரு என்று கருதப்படுபவர் 
அ. வ.உ.சிதம்பரம் பிள்லை  ஆ. காந்திஜி 

இ. பாரதியார்    ஈ. சத்தியமூர்த்தி 

37. நீதிக்கட்சி வவளியிட்ை தமிழ் பத்திரிக்லகயின் வபயர் 
அ.  ஸ்டிஸ்    ஆ. திராவிடன் 

இ. ஆந்திர பிகாசிகா   ஈ. மராத்தா 
38. அலிகார் இயக்கத்லதத் வதாைங்கியவர் 
அ. A.O.ஹியூம்    ஆ. சர் வசயது அேமதுோன் 

இ. பாை கங்காதர திைகர்   ஈ.  வ ர்ைால் தநரு 

39. “உைகின் ஒளி” என்று அலேக்கப்பட்ைவர்? 

அ. நூர்ஜஹான்    ஆ. மும்தாஜ் 

இ. ொ  ான்     ஈ. ஹுமாயூன் 

40. கி.பி, 3 ஆம் நூற்றாண்டில் மதுலரயின் திராவிை சங்கத்லத ததாற்றுவித்தவர் யார்? 

அ. ரா  நந்தி    ஆ. வஜ்ஜிர  ந்தி 

இ. வஜ்ஜிர தவலு    ஈ. சிம்ம நந்தி 

41. பகிஷ்கிருத்திகாராணி சபாலவ அலமத்தவர் 
அ. ைாக்ைர் இராதாகிருஷ்ேன்  ஆ. ைாக்ைர் இராத ந்திர பிரசாத் 

இ. டாக்டர் அம்கபத்ேர்   ஈ. ைாக்ைர் அன்னிவபசண்ட் 

42. வசன்லை மாகாேத்தின் தமயராக சத்தியமூர்த்தி எந்த ஆண்டு பதவிதயற்றார்? 

அ. 1935  ஆ. 1939  இ. 1949  ஈ. 1925 

43. தமிழ்நாட்டில் முதல் தமிழ் அச்சகம் எங்கு வதாைங்கப்பட்ைது? 

அ. மதுலர     ஆ. வசன்லை 

இ. ஈதராடு     ஈ. தரங்ேம்பாடி 

44. ‘நியூ இந்தியா’ என்ற வசய்தித்தாலை நைத்தியவர் 
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அ. காந்திஜி    ஆ. பாரதியார் 
இ. அன்னிமபசண்ட்   ஈ. தகாகதை 

45. இந்து சமயத்தின் ‘மார்ட்டின் லூதர்’ எை அலேக்கப்படுபவர் 
அ. சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி  ஆ. சுவாமி விதவகாைந்தர் 
இ. இராமகிருஷ்ே பரம ம்சர்  ஈ. இரா ாராம் தமாகன்ராய் 

46. “தவதங்கலை தநாக்கிச் வசல்” என்று கூறியவர் 
அ. சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி  ஆ. ராமகிருஷ்ோ 
இ. விதவகாைந்தர்    ஈ. ரா ாராம் தமாகன்ராய் 

47. இந்திய வரைாற்று ஆய்வுக் கேகம் ஓர் நிலைவுச் சின்ைம் இயற்லகயாைதா அல்ைது மனிதைால் 

உருவாக்கப்பட்ைதா என்பலத கண்ைறிய ஓர் வதால்லியல் அகழ்வாய்வு வசய்யப்தபாகிறது. அந்த 

நிலைவுச் சின்ைம் எது? 

அ. மாவபரும் பவைப்பாலறத் திட்டு ஆ. ஆதாம் பாலம் 

இ. வங்காைத்தின் சதுப்பு நிைக்காடுகள் ஈ. ைால்மன் குலககள் 

48. இரண்ைாம் உைகப்தபாருக்குப் பின் இங்கிைாந்தில் யார் தலைலமயில் ஆட்சி அலமந்தது? 

அ. கிளமண்ட் அட்லி   ஆ. சர்.ஸ்ைாதபார்டு கிரிப்ஸ் 

இ. சர். ான் லசமன்   ஈ. A.V.அவைக்சாண்ைர் 
49. 1939ல் “முற்தபாக்கு கட்டிலய” வதாைங்கியவர் 

அ. சுபாஷ் சந்திரகபாஸ்   ஆ. பண்டிட்  வ ர்ைால் தநரு 

இ. சர்தார் வல்ைபாய் பட்தைல்  ஈ. சுப்ரமணிய சிவா 
50. வபாருத்துக. 

அ.  வகர் கிராம தவலை வாய்ப்புத் திட்ைம் 1. 2000-2001 

ஆ. நாட்டுச் சமூக உதவித் திட்ைம்   2. 1993 

இ. தவலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்ைம்  3. 1999 

ஈ. பிரதமரின் தவலை வாய்ப்புத் திட்ைம்  4. 1995 

 அ ஆ இ ஈ 
அ. 3 1 2 4 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 2 3 1 4 

51. 1963-ல் தக.காமராஜ் ______க்கிேங்க தைது முதைலமச்சர் பதவிலய இராஜிைாமா வசய்தார். 
அ. கே.ோமராஜ் திட்டம்   ஆ. சி.என்.அண்ோதுலர திட்ைம் 
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இ. எம். கருோநிதி திட்ைம்  ஈ. எம்.ஜி. இராமசந்திரன் திட்ைம் 

52. அ ந்தா ஓவியங்களின் தாக்கத்லதப் வபற்றுள்ை “சிகிரியா” ஓவியங்கள் உள்ை இைம் 

அ. பர்மா     ஆ. சுமத்ரா 
இ. சீைா     ஈ. இலங்வே 

53. வைல்லி சுல்தானியத்லத ஆட்சி வசய்த ஐந்து வம்சங்கலை வரிலசப்படுத்துக. 

அ. அடிவம, கில்ஜி, துக்ளக், வசயது. கலாடி 

ஆ. கில்ஜி, அடிலம, துக்ைக், தைாடி, லசயது 

இ. தைாடி, லசயது, துக்ைக்., கில்ஜி, அடிலம 

ஈ. அடிலம, தைாடி, லசயது, கில்ஜி, துக்ைக் 

54. பாமினி அரலச நிறுவியவர் 
அ. முகமது ொ    ஆ. பிதராஸ் ொ 
இ. முகமது காவன்    ஈ. அலாவுதீன் பாமன்ொ 

55. 1857 ஆம் ஆண்டு கைகத்துக்கு உைைடிக் காரேம் 

அ. புதிய வலக தலைப்பாலக 

ஆ. மோழுப்பு தடவிய கதாட்டாக்ேள் 

இ. வாரிசு இேப்புக் வகாள்லக 

ஈ. இரட்லைப்படி ரத்து வசய்தல் 

56. நாட்டு வமாழி வசய்தித்தாள் சட்ைத்லத ரத்து வசய்ய இந்திய மக்களிலைதய வபரும் புகழ் வபற்றவர் 
அ. கர்சன் பிரபு    ஆ. ரிப்பன் பிரபு 

இ. லிட்ைன் பிரபு    ஈ. தமதயா பிரபு 

57. ஆர்யவர்த்தகம் எைப்படுவது 

அ. மத்திய இந்தியா   ஆ. இைங்லக 

இ. வதன்னிந்தியா    ஈ. வட இந்தியா 

58. வமௌரிய வம்சத்தின் கலைசி அரசன் 

அ. குோைன்    ஆ. தசரதன் 

இ. சாம்பிரதி    ஈ. பிருேத்ரதன் 

59. சமூக சீர்திருத்தவாதிகலையும் அவர்களின் இயக்கங்கலையும் வபாருத்துக. 

அ. ரா ாராம் தமாகன்ராய்  1. பிரம்மஞாை சலப 

ஆ. ஆத்மராம் பாண்டுரங்  2. ஆரிய சமா ம் 

இ. தமைம் H.P. பிைாவட்ஸ்கி 3. பிரார்த்தைா சமா ம் 

ஈ. தயாைந்த சரஸ்வதி  4. பிரம்ம சமா ம் 
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 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 2 1 3 

ஆ. 3 2 1 4 

இ. 2 1 4 3 

ஈ. 4 3 1 2 

60. பிம்பிசாரன் எந்த வம்சத்லதச் சார்ந்தவர்? 

அ. ஹர்யங்ோ வம்சம்   ஆ. சிசுநாக வம்சம் 

இ. நந்த வம்சம்    ஈ. வமௌரிய வம்சம் 

61. லசமன் குழுவிற்க்கு எதிராை தபாராட்ைத்தில் கைந்து வகாண்டு காயமலைந்து பின்ைர் உயிர் நீத்தவர் 
அ. பாை கங்காதர திைகர்   ஆ. லாலா லஜபதி ராய் 

இ. திருப்பூர் குமரன்   ஈ. தகாகதை 

62. 1928-ல் எதிர்காை இந்தியாவின் அரசியைலமப்பு சட்ைம் ஒன்லற வலரவதற்கு எட்டுதபர் வகாண்ை குழு 

ஏற்படுத்தப்பட்ைது. இதன் தலைவர் 
அ. C.R.தாஸ்    ஆ. ைால் பகதூர் சாஸ்திரி 

இ. கமாதிலால் க ரு   ஈ. முகமது அலி ஜின்ைா 
63. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளுள் தவறாைது எது? 

அ. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தலைலம ஆளுநர் வமௌண்ட்தபட்ைன் 

ஆ. பாகிஸ்தானின் முதல் தலைலம ஆளுநர் முகமது அலி ஜின்ைா 
இ. 1947 ஆகஸ்ட் 15-ஆம் நாள் இந்தியா சுதந்திரம் அலைந்தது 

ஈ. 1947 ஆேஸ்ட் 16-ஆம்  ாள் பாகிஸ்தான் சுதந்திரம் அவடந்தது 

64. மாநிை சுயாட்சி எந்த ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது? 

அ. 1919  ஆ. 1935  இ. 1947  ஈ. 1950 

65. “இந்தியா பல்தவறு இைங்களின் அருங்காட்சியகம்” இது யாருலைய கருத்து? 

அ. V.D. ம  ன்    ஆ. T.V.மகாலிங்கம் 

இ. K.K.பிள்லை    ஈ. V.A.ஸ்மித் 

66. இந்தியாவின் இருபத்தி மூன்றாவது மாநிைம் எது? 

அ. மிகசாரம்    ஆ. மணிப்பூர் 
இ. பஞ்சாப்    ஈ. ஒடிசா 

67. யாருலைய பிறந்தநாள் ‘ததசிய இலைஞர் நாைாக’ இந்தியாவில் வகாண்ைாைப்படுகிறது? 

அ. இரா ாராம் தமாகன் ராய்  ஆ. சுவாமி தயாைந்த சரஸ்வதி 

இ. தகெவ சந்தர் வசன்   ஈ. சுவாமி விகவோனந்தர் 
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68. வபாருத்துக. 

அ. காந்திஜி  1. சில்லி சதைா 
ஆ. முஸ்லீம் லீக்  2. தவதத்திற்குத் திரும்புக 

இ. சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் 3. பிரித்துவிட்டு வவளிதயறு 

ஈ. சுவாமி தயாைந்தர் 4. வசய் அல்ைது வசத்துமடி 

 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 3 1 2 

ஆ. 3 2 1 4 

இ. 4 2 3 1 

ஈ. 2 1 4 3 

69. முதல் முலற தநரு இந்திய ததசிய காங்கிரசின் தலைவராக ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1932  ஆ. 1931  இ. 1929  ஈ. 1935 

70. விசித்திர சித்தன் என்ற விருது வபயலர சூட்டிக் வகாண்ைவர் யார்? 

அ. தந்திவர்மன்    ஆ. முதலாம் மகேந்திரவர்மன் 

இ. நரசிம்மவர்மன்    ஈ. நந்திவர்மன் 

71. சங்க காைத்தில் மன்ைருக்கு அன்றாை நிர்வாக பணிகளுக்கு உதவிய அலமச்சர் குழுவின் வபயலர 
குறிப்பிடு. 

அ. ஐம்மபரும் குழு   ஆ. சமிதி 

இ. நவரத்திைங்கள்   ஈ. அஷ்ைப்பிரதான் 

72. “சுவாமி விதவகாைந்தர் இந்து சமயத்லத பாதுகாத்து இந்தியாலவ பாதுகாத்தவர்” – இது யாருலைய 

கூற்று? 

அ. சுபாஷ் சந்திர தபாஸ்   ஆ. காந்திஜி 

இ. பிபின் சந்திர பால்   ஈ. இராஜகோபாலாச்சாரியார் 

73. கி.பி. 1939-ல் சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் காங்கிரஸ் தலைலமப் பதவியிலிருந்து பதவி விைகிைார் 
ஏவைன்றால் 

அ. இவர் விரும்பியவாறு காங்கிரஸ் தைது வகாள்லகலய மாற்றவில்லை 

ஆ.  வ ர்ைால் தநரு இவலர எதிர்த்தார் 
இ. இவர் உைல்நைம் குன்றிைார் 
ஈ. ோந்தியின் எதிர்ப்பின் ோரணமாே நிர்வாேக் குழுவவ அவமக்ேத் தவறி விட்டார் 

74. இந்தியா சுதந்திரம் வபற்ற சமயத்தில் இந்திய ததசியக் காங்கிரசின் தலைவராக இருந்தவர் யார்? 

அ. மவுண்ட்தபட்ைன்    ஆ. ரா தகாபாைாச்சாரி 
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இ. காந்திஜி    ஈ. ஆச்சார்ய கிருபளானி 

75. ‘இன்குைாப் ஜிந்தாபாத்’ என்ற வாசகத்லத கூறியவர் 
அ. சுபாஷ் சந்திர தபாஸ்   ஆ. பகத்சிங் 

இ. முேமது இக்பால்   ஈ. ைாைா ைஜ்பதிராய் 

76. எந்த கல்வவட்டில் பாைவாசி, தகாைாபூர், வாதாபி, அய்த ால், பட்ைக்கல், சரவே வபைதகாதைா 
தபான்ற நகரங்களின் வபயர்கள் குறிப்பிைப்பட்டுள்ைை? 

அ. அய்த ால் கல்வவட்டு  ஆ. உத்திரதமரூர் கல்வவட்டு 

இ. தக்ோண ேல்மவட்டுக்ேள்  ஈ. அைகாபாத் கல்வவட்டு 

77. 1837ஆம் ஆண்டு அதசாகரது கல்வவட்டுக்கலை கண்ைறிந்தவர் _______ ஆவார். 
அ. கன்னிங் ாம்    ஆ. ராபர்ட்-டி-வநாபிலி 

இ.  ான் மார்ெல்    ஈ. கஜம்ஸ் பிரின்மசப் 

78. இந்திய சுதந்திரப் தபாராட்ைம் நலைவபற்ற வபாழுது ‘வசய் அல்ைது வசத்துமடி’ என்பது ஒரு முக்கிய 

முேக்கமாக இருந்தது. இது யார் கூறியது? 

அ. மோத்மா ோந்தி   ஆ.  வ ர்ைால் தநரு 

இ. பாைகங்காதர திைக்   ஈ. சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் 

79. புத்தரின் இறுதி பிரசங்கத்லத தகட்ைவர் 
1. சுபத்ரா    2. சரிபுத்தா 
3. கசயப்பர்   4. வாசர் 
அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

80. கீழ்க்கண்ை வாக்கியங்கலை கவனிக்கவும். 

1. அக்பர் அவருலைய ரா புதை வகாள்லகக்கு வபயர் தபாைவர் 
2. அவர் வ ய்பூர் அரசர் பி ாரி மாலின் முதல் மகலை திருமேம் வசய்து வகாண்ைார். 
கீழ்க்வகாடுக்கப்பட்ைதிலிருந்து சரியாை விலைலயத் வதரிவு வசய்யவும். 

அ. 1 மட்டும் சரி    ஆ. 1 மற்றும் 2 சரி 

இ. 2 மட்டும் சரி    ஈ. 1 மற்றும் 2 தவறு 

81. வரிலச 1  உைன் வரிலச 2 லைப் வபாருத்தி வரிலசகளுக்கு கீழ் வகாடுக்கப்பட்டுள்ை 

வதாகுப்பிலிருந்து சரியாை விலையிலைத் வதரிவு வசய்க. 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அரசர்கள்   நாடுகள் 

அ.  ைகன்  1. தகாசைம் 

ஆ. பிரவாகை வ ய்வலி 2. விததகம் 
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இ. அஷ்வபதி  3. குருபாஞ்சாைம் 

ஈ. பிரதசைஜித்  4. லகதகயம் 

 அ ஆ இ ஈ 
அ, 4 3 1 2 

ஆ. 2 3 4 1 

இ.  1 3 4 2 

ஈ. 3 2 1 4 

82. கிருஷ்ோ மற்றும்  தகாதாவரி ஆறுகளுக்கிலைதய இருந்த அமராவதி மற்றும் குண்டூர் 
மாவட்ைங்களில் அமராவது கலை சிறப்பாக இருந்தது. இப்பகுதி எந்த நூற்றாண்டில் முக்கிய புத்த சமய 

லமயமாக திகழ்ந்தது? 

அ. கி.மு. 2ம் நூற் ாண்டு  ஆ. கி.மு. 3ம் நூற்றாண்டு 

இ. கி.மு. 4ம் நூற்றாண்டு   ஈ. கி.மு. 6ம் நூற்றாண்டு 

83. இரவீந்திரநாத் தாகூர் எழுதிய “ ை-கை-மை” பாைல் முதன் முலறயாக, கல்கத்தாவில் நலைவபற்ற 

இந்திய ததசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் பாைப்பட்ை நாள் 

அ. 24  ைவரி 1950   ஆ. 27 டிசம்பர் 1911 

இ. 27 டிசம்பர் 1948   ஈ. 26  ைவரி 1930 

84. மகாத்மா காந்தி படுவகாலை வசய்யப்பட்ை நாள் 

அ, அக்தைாபர் 2, 1947   ஆ. ஏப்ரல் 6, 1948 

இ. ஜனவரி 30, 1948   ஈ. அக்தைாபர் 30, 1945 

85. ஒரு வபாதுக்கூட்ைத்தில் வல்ைபாய் பட்தைலை ‘சர்தார்’ என்று அலேத்தவர் யார்? 

அ.  வ ர்ைால் தநரு   ஆ. ரா ாஜி 

இ. சுபாஷ் சந்திரதபாஸ்   ஈ. மோத்மா ோந்தி 

86. கீழ்க்கண்ை நிகழ்ச்சிகலை காை வரிலசப்படி வரிலசப்படுத்தி விலைகலை வதரிவு வசய்க. 

1. சம்பரன் சத்தியாகிரகம்   2. தனிநபர் சத்தியாகிரகம் 

3. வரௌைட் சத்தியாகிரகம்   4. உப்பு சத்தியாகிரகம் 

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

87. கி.பி, 1398 ல் லதமூர் இந்தியா மீது பலைவயடுத்த தபாது வைல்லியின் சுல்தாைாக இருந்தவர் 
அ.  சிருதீன் முேமது ொ  ஆ. முல்லு இக்பால் 

இ. கிசிர்கான்    ஈ. கியாசுதீன் துக்ைக் 

88. கீழ்க்கண்ை கருத்துக்களில் தவறாை கூற்றிலை சுட்டுக. 

அ, ஆசிரியர்கள் தாயகம் மத்திய ஆசியா – மாக்ஸ்முல்ைர் 
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ஆ. ஆரியர்கள் ஆர்ட்டிக் பிரததசத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் – பாைகங்காதர திைகர் 
இ. ஆரியர்ேளின் தாயேம் திமபத் - V.A.சுமித் 

ஈ. ஆரியர்களின் தாயகம் சப்த சிந்து - A.C. தாஸ் 

89. மிருைாளினி சாராபாய் மிகவும் புகழ் வபற்ற துலறலய குறிப்பிடுக. 

அ.  டனம்     ஆ. நாைகம் 

இ. இலச     ஈ. தத்துவம் 

90. கீழ்க்காண்பவற்றில் எது சரியாக வபாருத்தப்பைவில்லை? 

அ. ரிக் தவதம்  - சுக்தாஸ் 

ஆ. யஜூர் தவதம்  - மாய சூத்திரங்கள் 

இ. சாம தவதம்  - வமல்லிலச வதாகுப்பு 

ஈ. அதர்வன கவதம் - சடங்கு பாடநூல் 

91. கீழ்க்காணும் அட்ைவலே 1 மற்றும் 2 ஒப்பிட்டு சரியாை விலைக்காை குறிப்லப கண்டுபிடிக்கவும். 

அட்டவவண 1   அட்டவவண 2 

அ. தத்துவதபாதினி சபா  - ஆத்மராம் பாண்டுரங் 

ஆ. சுத்தி இயக்கம்   - த ாதிபா பூதை 

இ. பிரார்த்தைா சமா ம்  - தயாைந்த சரஸ்வதி 

ஈ. சத்யதசாதக் சமா ம்  - தததவந்திரநாத் தாகூர் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ, 4 1 2 3 

ஆ. 3 2 4 1 

இ.  4 3 1 2 

ஈ.  4 2 1 3 

92. வரிலச 1 உைன் வரிலச 2லைப் வபாருத்தி வரிலசகளுக்கு கீழ் வகாடுக்கப்பட்டுள்ை வதாகுப்பிலிருந்து 

சரியாை விலைலயத் வதரிவு வசய்க. 

வரிலச 1    வரிலச 2 

அ. பாை காங்காதார திைகர் 1. மிதவாதி 

ஆ. தமாதிைால் தநரு  2. கம்யூனிஸ்ட் 

இ. சுதரந்திரநாத் பாைர்ஜி  3. தீவிரவாதி 

ஈ. எம்.என்.ராய்   4. சுயராஜ்யவாது 

 அ ஆ இ ஈ 
அ. 3 4 1 2 
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ஆ. 2 3 4 1 

இ.  4 3 2 1 

ஈ. 2 1 3 4 

93. வரிலச 1 உைன் வரிலச 2-லைப் வபாருத்தி வரிலசகவைௌக்கு கீழ் வகாடுக்கப்பட்டுள்ை 

வதாகுப்பிலிருந்து சரியாை விலைலயத் வதரிவு வசய்க. 

வரிலச 1   வரிலச 2 

அ. அலிகார் இயக்கம் 1. முகமது அலி ஜின்ைா 
ஆ. திதயாபத் இயக்கம் 2. சர் ஆகா கான் 

இ. முஸ்லீம் லீக்  3. வமௌைாைா ஹூலசன் அகமது 

ஈ. முஸ்லீம் வதாகுதி 4. லசயத் அகமது கான் 

 அ ஆ இ ஈ 
அ. 2 4 3 1 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 1 4 2 3 

ஈ. 3 1 2 4 

94. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உைன் வபாருத்தி கீதே வகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகலைக் வகாண்டு சரியாக 

விலைலய ததர்ந்வதடு. 

பட்டியல் 1  பட்டியல் 2 

அ. பீகார்  1. நாைாசாகிப் 

ஆ. கான்பூர் 2. தபகம்  ஸ்ரத் மகால் 

இ.  ான்சி  3. கன்வர்சிங் 

ஈ. ைக்தைா 4. ைட்சுமிபாய் 

 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 2 1 3 

ஆ. 2 1 4 3 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 2 3 4 1 

95. பின்வருவலபகளில் எது சரியாக வபாருந்தியுள்ைது? 

அ. ஆத்மீய சலப   - தயாைந்த சரஸ்வதி 

ஆ. தத்துவ கபாதின சவப - கதகவந்திர ாத் தாகூர் 

இ. பிரார்த்தலை சமா ம்  - ரா ாராம் தமாகன் ராய் 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 15 of 15 

ஈ. பிரம்மஞாை சலப  - நதரந்திர நாத் தத்தா 
96. கீழ்க்கண்ைலவகளில் எது சுத்தி இயக்கத்தின் தநாக்கம்? 

அ. இந்து மதத்லத தபாதிப்பது 

ஆ. விதலவ மறுமேத்லத ஊக்குவிப்பது 

இ. பி  மதங்ேளுக்கு மாறிய இந்துக்ேவள மறு மத மாற் ம் மசய்வது 

ஈ. கல்வி சீர்திருத்தம் 

97.  மீன்தாரி திட்ைத்லத அறிமுகப்படுத்தியவர் 
அ. ோர்ன்வாலிஸ்   ஆ. கர்சான் 

இ. W.வபண்டிங்    ஈ.  ான்சன் 

98. “பேம் என்பது அலவ என்ை வசய்கிறததா அதுதவ” எைக் கூறியவர் 
அ. சர் ஜான் ஹக்ஸ்   ஆ. ராபர்ட்சன் 

இ. G.D.H. கூல்    ஈ. வகண்ட் 

99. பிரதிநிதித்துவம் இன்தறல் வரியில்லை என்ற முேக்கத்லத வசன்லை சட்ைமன்றத்தில் எழுப்பியவர் 
யார்? 

அ. பி.டி.தியாகராய வசட்டியார்  ஆ. டி.எம்.நாயர் 
இ. சி. கடச முதலியார்   ஈ. பைகல் இரா ா 

100. இந்தியாவில் துருக்கிய ஆட்சிலய உண்லமயில் நிறுவியவர் எை கூறப்படுவர் யார்? 

அ. கியாசுதீன்    ஆ. தாஜுதுன் இல்டிஷ் 

இ. முகமது தகாரி    ஈ. குத்புதீன் ஐபக் 
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