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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 1 of 15 

 History Model Test Questions 29 in Tamil With Answers 

1. ஹரப்பா நாகரிக காலத்தின் முன்ன ாக்கிய நீர் னேலாண்மே முமை கண்டறியப்பட்ட இடம் 

அ. த ால்விரா    ஆ. னலாத் ல் 

இ. கலிபங்கன்    ஈ. ஆலம்கிர்பூர் 
2. “நீல நீர்க் தகாள்மகயுடன்” த ாடர்புமடயவர் யார்? 

அ. அல்புக்கர்க்    ஆ. தபட்னரா ஆல்வர்ஸ் னகப்ரல் 

இ. அல்மெய்டா    ஈ. னநாவா 
3. உடன்கட்மட ஏறும் முமை சட்டத்திற்கு புைம்பா து,  ண்டிக்கத் க்கது எ  வமரயறுத்  ஒழுங்குமுமை 

எது? 

அ. ஒழுங்குமுறை எண் XVII, டிசம்பர் 1829 ஆ. ஒழுங்குமுமை எண் XVI, டிசம்பர் 1829 

இ. ஒழுங்குமுமை எண் XV, டிசம்பர் 1829  ஈ. ஒழுங்குமுமை எண் XIV, டிசம்பர் 1829 

4. விஷாக த் ரின் மூத்ரராக்ஸசம் த ரிவிக்கும் தசய்தி 

அ. சந்திரகுப்த மெௌரியர் ெற்றும் சாணக்கியர் கறத 

ஆ. சமுத்திரகுப் ரும் அவரின் சேயக் தகாள்மகயும் 

இ. நந் ர்கள் பற்றிய தசய்தி 

ஈ. ஹர்ஷரின் வாழ்க்மக 

5. வரிமச 1 உடன் வரிமச 2-ம ப் தபாருத்தி வரிமசகளுக்கு கீழ் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

த ாகுப்பிலிருந்து சரியா  விமடமயத் த ரிவு தசய்க. 

வரிமச 1     வரிமச 2 

அ. இந்திய அரசு சட்டம் 1858  1 .முஸ்லீம்களுக்கா   னித்த ாகுதி    

      உண்டாக்கு ல் 

ஆ. இந்திய கவுன்சில் சட்டம் 1909 2. ோநில சுயாட்சி 

இ. இந்திய கவுன்சில் சட்டம் 1919  3. பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய முடிவுக்கு     

      தகாண்டு வந் து  

ஈ.  இந்திய அரசு சட்டம் 1935  4. ோகாண இரட்மடயாட்சி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 4 1 

ஆ. 4 2 3 1 

இ. 1 3 2 4 

ஈ. 3 1 4 2 
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6. பின்வருவ வற்மை தபாருத்துக. கீனழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து சரியா  விமடமய 

ன ர்வு தசய்க. 

அ. சூரத் பிரிவிம   1. 1905 

ஆ. வங்காள பிரிவிம   2. 1908 

இ. மிண்னடா-ோர்லி சீர்திருத் ம் 3. 1907 

ஈ. இந்திய முஸ்லீம் லீக்  4. 1909 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 3 4 

ஆ. 4 2 3 1 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 1 2 4 3 

7. “பிராேணரல்லா ார் பிரகட த்ம ” 1916ல் தவளியிட்டவர் யார்? 

அ.  ந்ம  தபரியார்   ஆ. சி.என்.அண்ணாதுமர 
இ. பிட்டிதியாகராய மசட்டி  ஈ. கு.காேராஜ் 

8. கீழ்க்கண்டவற்மை கால வரிமசப்படி வரிமசப்படுத்துக. 

1. திருச்சி பிரகட ம் 

2. னவலூர் கலகம் 

3. புனி  ஜார்ஜ் னகாட்மட கட்டப்படு ல் 

4. கட்டப்தபாம்ேன் தூக்கிலிடப்படு ல் 

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

9. காங்கிரஸ் அமேச்சரமவ ராஜி ாோ தசய் ம  விடு மல நாளாக ஜின் ா தகாண்டாடிய தி ம் 

அ. 23 அக்னடாபர் 1939   ஆ. 16 ஆகஸ்ட் 1940 

இ. 16 ஆக்ஸ்ட் 1946   ஈ. 22 டிசம்பர் 1939 

10. 1928-ல் நமடதபற்ை பம்பாய் நூற்பாமல னபாராட்டத்ம  வழி நடத்திய அரசியல் கட்சி எது? 

அ. இந்திய னசாஸலிச கட்சி  ஆ. பார்வர்டு பிளாக் கட்சி 

இ. இந்திய மபாதுவுறடறெ” கட்சி ஈ. இந்திய ன சிய காங்கிரஸ் 

11. அதிகார ோற்ைத்திற்கா  “ பிளான் பால்கன்” எனும் திட்டத்ம   யாரித் வர் 
அ. V.P.னோகன்    ஆ. சர் ார் வல்லபாய் பட்னடல் 

இ. ெவுண்ட் பபட்டன் பிரபு  ஈ. அட்லி பிரபு 

12. பகத்சிங் எப்தபாழுது லாகூரில் தூக்கிலிடப்பட்டார்? 

அ. 21 ோர்ச், 1931    ஆ. 22 ோர்ச், 1931 
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இ. 23 ொர்ச், 1931    ஈ. 24 ோர்ச், 1931 

13. தசன்ம  ோகாணத்தில் ராஜமூர்த்தி சமூக சீர்திருத்  கழகத்ம  நிறுவியவர் யார்? 

அ. துளசிராம்    ஆ. எம்.ஜி.ராணனட 

இ. மடல்லி    ஈ. என்.எம்.னஜாஸி 

14. சுவாமி  யா ந் ர் ஆரிய சோஜத்ம  ன ாற்றுவித்  இடம் 

அ. பம்பாய்    ஆ. கல்கத் ா 
இ. தடல்லி     ஈ. லக்ன ா 

15. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கமள கவனிக்கவும். 

1. 1844-ம் ஆண்டு சூரத்தில் உப்பு வரிமய ஐம்பது மபசாவிலிருந்து ஒரு ரூபாயாக உயர்த்திய ால் 

ேக்கள் அதிருப்தி அமடந்  ர். 
2. ேக்களின் னபாராட்ட்த்திற்கு பின் ர், அவர் உயர்த்திய கூடு ல் உப்பு வரிமச திரும்பப் தபற்ைது. 

கீழ்க்தகாடுக்கப்பட்டதிலிருந்து சரியா  விமடமய த ரிவு தசய்யவும். 

அ. 1 ெற்றும் 2 இரண்டுபெ சரி  ஆ. 1 சரி ஆ ால் 2  வறு 

இ. 1 ேட்டும் சரி    ஈ. 2 ேட்டும் சரி 

16. தபதிக் லாரன்ஸ் பிரபு, சர் ஸ்டானபார்டு கிரிப்ஸ் ேற்றும் A.V.அதலக்சாந் ர் அடங்கிய எந்  தூதுக்குழு 

1946-ல் இந்தியாவிற்கு அனுப்பப்பட்டது? 

அ. பகபினட் தூதுக்குழு   ஆ. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு 

இ. மசேன் குழு    ஈ. தசம்ஸ்னபார்டு குழு 

17. அதிகாரிகளுக்கும் அவர்கள் இைந் பின் அவர் ம் வாரிசுகளுக்கும் னசாழ ேன் ர்களால் வழக்கப்படும் 

நிலம் எவ்வாறு அமழக்கப்படுகிைது? 

அ. சால னபாகம்    ஆ. திருத்  னபாகம் 

இ. ஜீவிதம்     ஈ. விருத்  னபாகம் 

18. 1760 ம் ஆண்டு நடத்  வந் வாசி னபாரில் லாலிமய ன ாற்கடித் வர் யார்? 

அ. இராபர்ட் கிமளவ்   ஆ. சர் அயர் கூட் 

இ. ஜான் கினரடாக்    ஈ. ஜில்தலஸ்பி 

19. ராோனுஜர் மவஷ்ணவ சேயத்தின் எந்  வமக சம்ப்ர ாயங்கமள னபாதித் ார்? 

அ. ஸ்ரீ சம்ப்ரதாயம்   ஆ. பிரம்ே சம்ப்ர ாயம் 

இ. ருத்ர சம்ப்ர ாயம்   ஈ. ச ாகதி சம்ப்ர ாயம் 

20. சு ந்திரா கட்சி எந்  ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது? 

அ. 1959  ஆ. 1958  இ. 1957  ஈ. 1956 
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21. ஆக்ராவில் உள்ள  யாள்பாக்மக  மலமேயிடோகக் தகாண்டு 1851 ரா ாசாமி சத்சங்கத்ம  

த ாடங்கியவர் யார்? 

அ. குரு சாலிகிராம் சாஹிப் பகதூர் ஆ. சிவதயாள் கத்ரி 

இ. சத்யா ந்த் அக்னினஹாத்ரி  ஈ. ே ன்னோகன் ோல்வியா 
22. தேரி ா கடற்கமரயில் பிபின் சந்திரபால் எந்  ஆண்டில் மிகப்தபரிய கூட்டம் ஒன்றில் 

உமரயாற்றி ார்? 

அ. 1917   ஆ. 1907  இ. 1906  ஈ. 1916 

23. கீழ்க்காண்பமவகளுள் இந்தியாவின் மு ல் பிராந்திய தசய்தித் ாள் எது? 

அ. சம்பத் மகௌமுதி   ஆ. தி தபங்காலி 

இ. தி யங் இந்தியா   ஈ. தி பீப்பில் பிரண்ட் 

24. 1930ம் ஆண்டு உப்பு சத்யாகிரகிகள் _______ இலிருந்து னவ ாரண்யம் னநாக்கி நமட பயணம் 

னேற்தகாண்டார். 
அ. திருச்சிராப்பள்ளி   ஆ. கன்னியாகுேரி 

இ. நாகப்பட்டி ம்    ஈ. திருவாரூர் 
25. னசரன் கமணக்கால் இரும்தபாமைமய னசாழர் சிமையிலிருந்து மீட்க உ வியாய் இருந்  புலவர் யார்? 

அ. மபாய்றகயார்   ஆ. ஔமவயார் 
இ. காக்மக பாடினியார்   ஈ. நக்கீரர் 

26. னசாழப் னபரரசில் தநசவுத் த ாழில் நமடதபற்ை முக்கியோ  இடங்களில் ஒன்று எது? 

அ. த ாண்டி  ஆ. ேதுமர  இ. பூம்புகார்  ஈ. உறையூர் 
27. கீழ்க்கண்டவற்மை தபாருத்துக. 

அ. வில்லியம் னகாட்மட கல்கத் ாவில் கட்டப்பட்டது  1. 1503 

ஆ. பழனவற்காட்டில், டச்சுக்காரர்கள், த ாழிற்சாமலமய 2. 1700 

ஏற்படுத்தி ர் 
இ. பாண்டிச்னசரியில், பிதரஞ்சுக்காரர்கள் த ாழிற்சாமலமய 3. 1610 

ஏற்படுத்தி ர் 
ஈ. அல்புதகர்க் இந்தியாவுக்கு வருமக புரிந் து   4. 1674 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 3 4 

ஆ. 2 4 3 1 

இ. 2 3 4 1 

ஈ. 2 3 1 4 
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28. பாமினி னபரரசுக்கு விஜயம் தசய்  ரஷ்ய பயணி யார்? 

அ. இபன் பதூ ா    ஆ. ோர்னகா னபானலா 
இ. அதனசியஸ் நிகிடின்   ஈ. நிக்னகாலா-டி-காண்டி 

29. “குருத்வாரா” பற்றி கீழ்க்கண்டவற்மை கவனிக்கவும். 

1. கடவுளின் இல்லத்திற்கு தசல்லக்கூடிய பாம  என்னும் தபாருள்படும் சீக்கிய புனி  ஸ் லம் 

குருத்துவாரா ஆகும். 

2. மு ல் குருத்துவாராமவ குரு இராே சிங் கட்டி ார். 
3. சீக்கிய குருத்துவராக்கள் சேய தகாடியா  நிஷான் சாகிப்மப குருத்துவாரர்க்கு முன்புைம் மவக்க 

னவண்டும். 

சரியா  குறியீட்மட ன ர்ந்த டுக்கவும். 

அ. 1 ெற்றும் 3 ெட்டும்   ஆ. 1 ேட்டும் 

இ. 2 ேற்றும் 3 ேட்டும்   ஈ. 1, 2 ேற்றும் 3 ேட்டும் 

30. ேஹாராஜா ரஞ்சித் லாகூர் ஆளுநராக 1799-ல் நியமித் வர் யார்? 

அ. அஹேது ஷா அப் ாலி  ஆ. சாென் ஷா 
இ. ஜார்ஜ் பார்னலா    ஈ. மிண்னடா பிரபு 

31. எந்  இரு  மலவர்கள் லண்டனில் நமடதபற்ை மு ல் வட்டனேமச ோநாட்டில் கலந்து தகாண்டு 

ஹர்ஜன்களின் நிமலமய எடுத்துமரத்  ர். 
1. டாக்டர் பி.ஆர் அம்னபத்கார் 
2. ேஹாத்ோ காந்தி 

3. இரட்மடேமல சீனிவாசன் 

4. எம்.சி.இராசா 
அ. 1 ேற்றும் 2 ேட்டும்   ஆ. 1 ெற்றும் 3 ெட்டும் 

இ. 2 ேற்றும் 4 ேட்டும்   ஈ. 1 ேற்றும் 4 ேட்டும் 

32. கீழ்க்காணும் வாக்கியத்தில்  வைா ம  கூறுக. 

1. சுபாஷ் சந்திரனபாஸ் பார்வர்ட் பிளாக் என்னும் கட்சிமய துவங்கி ார் 
2. நமடப்பயணோக அவர் இந்திய எல்மலமய கடத்து காபூல் அமடந் ார் 
3. அவர் ஹிட்லரின் உ வியாளரா  இரப்பின் டாப்மப சந்திக்கவில்மல, 

4. ஜப்பானின் பிர ே ேந்திரி னடானஜா இவருக்கு அமழப்பு விடுத் ார். 
அ. அம த்து கூற்றும்  வறு  ஆ. அம த்து கூற்றும் சரி 

இ. 1, 2 ேற்றும் 3 சரி 4  வறு  ஈ. 1, 2 ெற்றும் 4 சரி 3 ெட்டும் தவறு 

33. கூற்று (கூ): 1940 லாகூர் ோநாட்டில் முஸ்லீம் லீக் பாகிஸ் ான் தீர்ோ த்ம  நிமைனவற்றியது. 
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காரணம்: ஜின் ா முஸ்லீம்கள் சிறுபான்மேயி ர் இல்மல எ வும் ,  னிநாடு ன மவ எ வும் 

அறிவித்திருந் ார். 

அ. கூற்று (கூ) சரி காரணம் (கா)  வறு 

ஆ. காரணம் (கா) சரி கூற்று (கூ)  வறு 

இ. (கூ) கூற்றும் (கா) காரணமும் சரி, (கா) காரணம் (கூ) கூற்றை விளக்குகிைது 

ஈ. (கூ) கூற்றும் (கா) காரணமும் சரி, (கா) காரணம் (கூ) கூற்மை விளக்கேல்ல 

34. PURA ோதிரியில் பின்பற்ைப்படும் அணுகுமுமை 

அ. புதிய காந்தி அணுகுமுறை  ஆ. புதிய னநரு அணுகுமுமை 

இ. காந்தி னநரு சேரச அணுகுமுமை ஈ. சே ர்ே அணுகுமுமை 

35. பின்வரும் இமணகமள கருத்தில் தகாள்க. (கல்யாணி சாளுக்கியர்கள்): 

1. காசிவிஷ்னவஷ்வரா னகாயில் - லக்குண்டி 

2. ேகான வர் னகாயில்  - தநாளம்பவாடி 

3. சரஸ்வதி னகாயில்  - கடக் 

னேற்குறிப்பிட்ட இமணகளில் எது (அ) எமவ சரி? 

அ. 1 ேட்டும்    ஆ. 2 ேட்டும் 

இ. 1 ெற்றும் 3 ெட்டும்   ஈ. 2 ேற்றும் 3 ேட்டும் 

36. தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து சரியா  விமடமயத் ன ர்ந்த டு: 

எந்  வம்சாவளி/வம்சாவளியி ர் த ன்னிந்திய னகாவில்களில், னகாபுரங்கமள 

அறிமுகப்படுத்தி ார்கள்? 

1. பல்லவர்கள்   2. னசாழர்கள் 

3. பாண்டியர்கள்   4. விஜயநகர அரசர்கள் 

அ. 1 ேட்டும்    ஆ. 2 ேற்றும் 3 ேட்டும் 

இ. 1 ேற்றும் 3 ேட்டும்   ஈ. 3 ெற்றும் 4 ெட்டும் 

37. பட்டியல் 1 ல் உள்ளவற்மை பட்டியல் 2ல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள இரும்பு எஃகு த ாழிற்சாமலமய 

ஏற்படுத்  உ விய நாட்டுடன் தபாருத்துக. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. ரூர்னகலா  1. பிரிட்டன் 

ஆ. பிலாய்   2. தஜர்ேன் 

இ. துர்காபூர்  3. இரஷ்யா 
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 அ ஆ இ  

அ. 2 3 1 

ஆ. 3 2 1 

இ. 1 2 3 

ஈ. 3 1 2 

38. கீனழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியங்களின் அடிப்பமடயில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து 

சரியா  விமடமய ன ர்வு தசய்க. 

கூற்று(கூ): ஜவஹர்லால் னநரு இந்திய தவளிநாட்டு தகாள்மகயின்  மலமே சிற்பி 

கரணம்(கா): இந்தியா சு ந்திரம் அமடந்  பின் ர் அதேரிக்க நாட்டுடன் நட்புைமவ வளர்த்துக் 

தகாள்ள விமழந் து. 1949ம் ஆண்டு விஜயலக்ஷ்மி பண்டிட் அவர்கமள அதேரிக்க தூ ராக 

நியமித் து. 

அ. (கூ) ெற்றும் (கா) இரண்டும் சரி. (கூ), (கா)-விற்கான சரியான விளக்கத்றத மகாடுக்கிைது. 

ஆ. (கூ) ேற்றும் (கா) இரண்டும் சரியல்ல 

இ.(கா) ேட்டும் சரி, (கா) சரியல்ல 

ஈ. (கூ) ேற்றும் (கா) இரண்டும் சரி, ஆ ால் (கா) , (கூ)-விற்கா  சதராயா  விளக்கத்ம  

அளிக்கவில்மல. 

39. கீனழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியங்களில் எது/அமவ சரியா மவ? 

1. னநருமவ துமண  மலவராகக் தகாண்டு காங்கிரஸ் இமடக்கால அரசாங்கம் அமேத் து. 

2. 1946 அக்னடாபர் 13-ல் இமடக்கால அரசாங்கத்தில் னசர முஸ்லீம் லீக் தீர்ோனித் து. 

3. 1946 டிசம்பர் 9-ல் முஸ்லீம் லீக் உறுப்பி ர்களின்றி அரசியல் நிர்ணயசமப கூட்டம் கூடியது. 

4. 1947 ஜூமல 18-ல் இந்திய சு ந்திர ேனசா ா அரசரின் ஒப்பு மலப் தபற்ைது. 

அ. 1 ேற்றும் 3 ேட்டும்   ஆ. 3 ேட்டும் 

இ. 1, 2 ெற்றும் 4 ெட்டும்   ஈ. 1, 2, 3 ேற்றும் 4 

40.  வைா  வாக்கியங்கமளக் கண்டறிக. 

1. “னகசரி” பத்திரிமக ஆங்கில தோழியில் தவளியிடப்பட்டது. 

2. “ேராத் ா” பத்திரிமக ேராத்தி தோழியில் தவளியிடப்பட்டது. 

3. “ஒரியன்” என்ை நூமல எழுதியவர் திலகர். 
4. திலகர்  க்காணத்திலுள்ள தபர்கூஸான் கல்லூரியில் பயிற்றுவித் ார். 
அ. 1 ெற்றும் 2 ெட்டும்   ஆ. 2 ேற்றும் 3 ேட்டும் 

இ. 3 ேட்டும்    ஈ. 4 ேட்டும் 

41. தபாருத்துக. 
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அ. அன்னிதபசண்ட் 1. னகசரி 

ஆ. பிபின் சந்திரபால் 2. காேன் வீல் 

இ. பூனபந்திரநாத்  த் 3. நியூ ஆசியா 
ஈ. திலக்   4. யுகாந் ர் 
 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 1 2 

ஆ. 2 1 4 3 

இ. 4 3 1 2 

ஈ. 2 3 4 1 

42. ஈ.தவ.ராேசாமிக்கு முன், மவக்கம் சத்தியா கிரகத்ம  த ாடங்கிய மூன்று  மலவர்கள் அவர்களாவது 

அ. தி.பிரகாசன், தி.னக.ோ வன் ேற்றும் னக.பி.னகசவ னே ன் 

ஆ. தி.பக.ொதவன், பக.பி.பகசவபெனன் ெற்றும் ஜார்ஜ் பஜாசப் 

இ. ஜார்ஜ் னஜாசப், தி.பிரகாசம் ேற்றும் தி.னக. ோ வன் 

ஈ. னக.பி.னகசவ னே ன், தி.பிரகாசம் ேற்றும் ஜார்ஜ் னஜாசப் 

43. ‘நவீ  இந்தியாவின்  ந்ம ’ என்ைமழக்கப்படுபவர் யார்? 

அ. அம்னபத்கார்    ஆ. தபரியார் ஈ.தவ.ரா. 
இ. காந்திஜி    ஈ. இராஜாராம்பொகன்ராய் 

44.  ம்ேபாணி எவ்விடத்தின் பமழய தபயர் 
அ.  மிழ்நாடு    ஆ. னகரளம் 

இ. ஸ்ரீலங்கா    ஈ. கர்நாடகம் 

45. ‘பாராளுேன்ைத்தின்  மலசிைந்  நபர் வினவகா ந் ர்” என்று குறிப்பிட்ட பத்திரிமகயின் தபயர் 
அ. யங் இந்தியா    ஆ. சோச்சர்  ர்பன் 

இ. சுன சிமித்ரன்    ஈ. நியூயார்க் மெரால்ட் 

46. இந்திய ன சிய காங்கிரஸின் மு ல் கூட்டத் த ாடரில் கலந்து தகாண்ட பிரதிநிதிகளின் எண்ணிக்மக 

அ. 25  ஆ. 100   இ. 72  ஈ. 2000 

47. புரட்சிகரோ  ன சியவாதி நீலகண்ட பிரம்ேச்சாரி பிைந்  இடம் 

அ. திருதநல்னவலி   ஆ. ேதுமர 
இ. சீர்காழி     ஈ. தசன்ம  

48. பின்வருவ வற்மை கால வமரமுமைப்படுத்துக: 

1. தசங்குட்டுவன் 

2. இேயவரம்பன் 
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3. கமணகால் இரும்தபாமை 

4. குட்டுவன் னசரல் 

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

49. னசாழ நாட்டில் வருவாய் துமை எவ்வாறு அமழக்கப்பட்டது? 

அ. தபரும் ாரம்    ஆ. உடன் கூட்டம் 

இ. புரவுவரி    ஈ. ஓமல நாயகம் 

50. எங்கு அகில இந்திய முஸ்லீம் லீக் 1906-ல் ஏற்படுத் ப்பட்டது? 

அ. மும்மப    ஆ. உத்திரப்பிரன சம் 

இ. தசன்ம     ஈ.டாக்கா 
51. எப்தபாழுது ‘சுன சி நாள்’ இந்தியாவில் தகாண்டாடப்பட்டது? 

அ. னே 27, 1932    ஆ. னே 28, 1932 

இ. பெ 29, 1932    ஈ. னே 30, 1932 

52. னசாழ-சாளுக்கிய வழியில் வந்  மு ல் அரசன் யார்? 

அ. இரண்டாம் இராஜ ராஜன்  ஆ. விக்ரம் னசாழன் 

இ. முதலாம் குபலாத்துங்கன்  ஈ. ஆதி ரானஜந்திரன் 

53. னகரளாவில் மவக்கம் சத்தியாகிரகம் நமடதபற்ை ஆண்டு 

அ. 1918  ஆ. 1924  இ. 1913  ஈ. 1928 

54. தபரியார் நீதிக்கட்சியின் கருத்துகமள ஒன்றிமணத்து எந்  புதிய கட்சிமய ஆரம்பித் ார்? 

அ. திராவிட கழகம்   ஆ. திராவிட முன்ன ற்ை கழகம் 

இ. சு ந்திரா கட்சி    ஈ. அண்ணா திராவிட முன்ன ற்ை கழகம் 

55. தபண் குழந்ம  குடும்பத்திற்கு ஏற்பட்ட னசாகம் என்று கூறும் நூல் 

அ. அயத்பரய பிராெணம்  ஆ. ரிக் னவ ம் 

இ. ேனுஸ்மிரிதி    ஈ. பகவத் கீம  

56. அனசாகமர ே ோற்ைம் தசய்து புத்  சேயத்ம   ழுவச் தசய் வர் 
அ. உபகுப்தர்    ஆ. ஸ்ரீகுப் ர் 
இ. குோர குப் ர்    ஈ. சந்திர குப் ர் 

57. பான்ஸ்கரா கல்தவட்டில் உள்ள மகதயாப்பம் 

அ. ெர்ஷா    ஆ. யுவான் சுவாங் 

இ. பாகியான்    ஈ. பா ர் 
58. இளம் வங்காள இயக்கத்ம  நிறுவியவர் 
அ.அன்னிதபசண்ட்   ஆ. மென்றி விவியன் மடபராசிபயா 
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இ. தஹன்றிஸ்டீல் ஆல்காட்  ஈ. எம்.ஜி.ரா னட 

59. மு ல் உலகப் னபாரில் எந்  நாட்டின் ன ால்வி கிலாபத் இயக்கம் ன ான்ைக் காரணோக இருந் து? 

அ. துருக்கி    ஆ. தஜர்ேனி 

இ. இத் ாலி    ஈ. ஆஸ்திரியா 
60. அகழாய்வு தசய்யப்பட்ட இடங்கமள தபாருத்துக. 

அ. சிந்து  1. ப வாலி 

ஆ. இராஜஸ் ான் 2. னகாட் டிஜி 

இ. பஞ்சாப் 3. காலிபங்கன் 

ஈ. ஹரியா ா 4. ரூபார் 
 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 2 3 4 1 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 4 1 2 3 

61. அக்பர் அமேத்  இபா த்கா ா (வழிபாட்டுக்கூடம்) அமேந்துள்ள இடம் 

அ. ஆக்ரா     ஆ. தடல்லி 

இ. பபதபூர் சிக்ரி    ஈ. தஜய்ப்பூர் 
62.  ஞ்மசயில் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் கட்டப்பட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1010  ஆ. கி.பி. 1000  இ. கி.பி. 1009  ஈ. கி.பி. 1020 

63. “சத்ய னஷா க் சோஜத்ம ” நிறுவியவர் 
அ. இராேலிங்க அடிகள்   ஆ. மவகுண்ட சுவாமிகள் 

இ. காந்திஜி    ஈ. பஜாதிபா பூபல 

64. சரியாக தபாருத்துக. 

அ. மசேன் குழு  1. 1930 

ஆ. னநரு அறிக்மக 2. 1932 

இ.  ண்டி யாத்திமர 3. 1927 

ஈ. பூ ா ஒப்பந் ம்  4. 1928 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 3 4 1 2 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 4 1 3 2 
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ஈ. 2 1 3 4 

65.  மிழ்நாட்டில் 1889ல்   து வி மவ ேகளுக்கு ேறுேணம் தசய்து மவத் வர் 
அ. சீனிவாசப் பிள்மள   ஆ. ஜி.சுப்பிரெணிய அய்யர் 
இ. சுப்பிரேணிய பாரதி   ஈ. லக்ஷ்மி நரசு தசட்டி 

66. 2001ம் ஆண்டு ேக்கள் த ாமக கணக்தகடுப்பின்படி இந்தியாவில் எழுத் றிவு தபற்னைார் 
எண்ணிக்மக 

அ. 64.8%  ஆ. 46.8%  இ. 86.4%  ஈ. 68.4% 

67. தசன்ம  ஆளுநர் வில்லியம் தபண்டிங் பிரபுவின் அனுேதினயாடு சிப்பாய்களுக்கு புதிய 

 மலப்பாமகமய அறிமுகப்படுத்தியவர் 
அ. பறடத்தளபதி சர் ஜான் கிரடாக் ஆ. கதலக்டர் ஜாக்சன் 

இ. கர் ல் ஜில்தலஸ்பி   ஈ. கர் ல் பான்னகார்ட் 

68. னபரரசியின் அறிக்மக இந்திய ேக்களின் உரிமே சாச ம் என்று அமழக்கப்படுகிைது. இ ன்படி 

எக்கருத்து  வைா து? 

அ. புதிய பகுதிகள் இமணக்கபட ோட்டாது 

ஆ. சேய சகிப்புத் ன்மே பின்பற்ைப்படும் 

இ. இந்திய அரசர்களின் உரிமேகள் ேதிக்கப்படும் 

ஈ. இந்திய வணிகக் குழுவின் ஆட்சி முடிவுக்கு வரவில்றல 

69. திருநாவுக்கரசருக்கு அப்பர் என்ை பட்டப் தபயமரக் தகாடுத் வர் 
அ. னசக்கிழார்    ஆ. சுந் ரர் 
இ. ோணிக்கவாசகர்   ஈ. சம்பந்தர் 

70. குமடவமர னகாயில்கள் என்ை புதிய கட்டிடக்கமல பாணிமய அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? 

அ. மு லாம் நந்திவர்ேன்    ஆ. இரண்டா, நந்திவர்ேன் 

இ. முதலாம் ெபகந்திரவர்ென்  ஈ. மு லாம் நரசிம்ேவர்ேன் 

71. அதலக்சாண்டர் இந்தியாவின் மீது பமடதயடுத்  னபாது கடற்பமட  ளபதியாக இருந் வர் யார்? 

அ, ஸ்மகலாக்ஸ்    ஆ. நீர்சஸ் 

இ. ஸ்டனரனபா    ஈ, ஏரியன் 

72. தபாருத் ேற்ைம க் கண்டுபிடி 

அ. அல்தபருனி    ஆ. தாரநாத் 

இ. அமீர்குஸ்னரா    ஈ. ஜியாவுதீன் பராணி 

73. எங்கிருந்து ராஜாஜி னவ ாரண்யத்திற்கு உப்பு சத்தியாகிரக யாத்திமரமய த ாடங்கி ார்? 

அ. ேதுமர     ஆ. தேட்ராஸ் 
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இ. திருச்சிராப்பள்ளி   ஈ.  ஞ்சாவூர் 
74. 1967ல் காங்கிரஸ் ஆட்சி வீழ்ச்சியமடய முக்கிய காரணோக இருந் து 

அ. உணவு பிரச்சம    ஆ. திமுக வின் எழுச்சி 

இ. மொழி பிரச்சறன   ஈ. தபாருட்களின் விமல உயர்வு 

75. இமடக்கால அரசாக்கம் னநரு  மலமேயில் தபாறுப்னபற்ை நாள் 

அ. ஜூன் 6, 1946    ஆ. ஜூன் 24, 1946 

இ. ஆகஸ்ட் 16, 1946   ஈ. மசப்டம்பர் 2, 1946 

76. 1932ல் வகுப்பு வா  அறிக்மகயிம  அறிவித்  இங்கிலாந்து பிர ேர் 
அ. கிளதேண்ட் அட்லி   ஆ. ராம்பச மெக்மடானால்டு 

இ. வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்   ஈ. இர்வின் 

77. கூற்று(கூ): ரிப்பன் பிரபுவின் 1882ம் ஆண்டு தீர்ோ ம் என்பது உள்ளாட்சி அரசாங்கங்களின் ேஹா 
சாச ம் னபான்ைது. 

காரணம்(கா): ‘இந்திய உள்ளாட்சி அரசாங்கங்களின்’  ந்ம  எ  ரிப்பன் பிரபு கரு ப்படுகிைார். 
அ. (கூ) ேற்றும் (கா) இரண்டும் சரி. (கூ), (கா)-விற்கா  சரியா  விளக்கத்ம  தகாடுக்கிைது. 

ஆ. (கூ) ெற்றும் (கா) இரண்டும் சரி. (கூ), (கா)-விற்கான சரியான விளக்கெல்ல 

இ. (கூ) சரி ஆ ால் (கா)  வறு 

ஈ. (கூ)  வறு ஆ ால் (கா) சரி 

78. ஆங்கினலயர்களால் சூரத் துமைமுகத்திற்கு பதிலாக ஏற்படுத் ப்பட்ட துமைமுகம் 

அ. கண்ட்லா    ஆ. மும்றப 

இ. னநாவா சிவா    ஈ. ஹால்டியா 
79. கீனழ குறிப்பிட்டவர்களின் கினரக்க நாட்டின் தூதுவராக பாடலிபுத்திரத்திற்கு வந் வர்/ வந் வர்கள் 

யார்? 

1. தேகஸ் னீஸ்    2. தஹரனடாடல் 

3. தடய்னேனகாஸ்    4. டனயாம சினயாஸ் 

அ. 1 ேட்டும்    ஆ. 1, 2, 3 

இ. 1, 3 ெற்றும் 4    ஈ. 2 ேற்றும் 4 ேட்டும் 

80. மஜ ர்களின் புனி நூலாக கரு ப்படுவது 

அ. திரிபீடகங்கள்    ஆ. அங்கா 
இ. தஜண்ட் அவஸ் ா   ஈ. திரிரத் ா 

81. பின்வரும் இமணயர்களில் மி வாதிகள் அல்லா வர் யாவர்? 

அ. தவங்கடரேணய்யா ேற்றும் சபாபதி 
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ஆ. சீனிவாச சாஸ்திரி ேற்றும் தியாப்ஜி 

இ. சிதம்பரம் பிள்றள ெற்றும் வாஞ்சிநாதன் 

ஈ. நனடசன் ேற்றும் நாேக்கல் கவிஞர் இராேலிங்கம் 

82. தபாருத்துக. 

அ. ன சபக் ன் 1. அன்னிதபசண்ட் 

ஆ. சுயராஜ்யம் 2. ஈ.தவ.ரா.தபரியார் 
இ, குடியரசு  3. ராஜாஜி 

ஈ. நியூ இந்தியா 4. கல்யாண சுந் ர ார் 
 அ ஆ இ ஈ 

அ, 4 3 2 1 

ஆ. 1 2 3 4 

இ.  3 1 4 2 

ஈ.  2 4 1 3 

83. இந்தியாவில் மு ன் மு லாக கட்சியற்ை ஜ நாயகம் என்ப ம  முன்தோழிந் வர் 
அ. தஜயப்பிரகாஷ் நாராயணன்  ஆ. எம்.என்.ராய் 

இ. வின ாபா பானவ   ஈ. ேகாத்ோ காந்தி 

84. இந்திய தநப்னபாலியன் என்ை பட்டம் இவருக்கு தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

அ. ேகா அனசாகர்    ஆ. ேகா அக்பர் 
இ. சமுத்திர குப்தர்   ஈ. இரண்டாம் சந்திரகுப் ர் 

85. மு லாவது பர்மியப் னபார் இந்  உடன்படிக்மகயின் னபாது முடிவுக்கு வந் து. 

அ. பாரிஸ் உடன்படிக்மக   ஆ. சூரத் உடன்படிக்மக 

இ. சால்மப உடன்படிக்மக  ஈ. யாண்டாபூ உடன்படிக்றக 

86. சம்பல்பூர் இ ன் மூலம் ஆங்கினலயப் னபரரசின் ஒர் அங்கோக ோறியது 

அ. துமண பமடத்திட்டம்   ஆ. சல்பல்பூர் உடன்படிக்மக 

இ. அவகாசியிலிக் மகாள்றக  ஈ. னபாரில் தபற்ை தவற்றி 

87. பின்வருவ வற்றுள் எந்  அர்சியல் கட்சி 1977ம் ஆண்டு ஜ  ா கட்சி கூட்டணி உறுப்பி ராக 

இல்மல? 

அ. இந்திய ன சிய காங்கிரஸ் (ஸ் ாப ம்) ஆ. பாரதிய னலாக்  ள் 

இ. னசாசலிச கட்சி     ஈ. கிஸான் ெஸ்தூர் பிரஜா கட்சி 

88. 1809-ம் ஆண்டு அமீர்களுடன் நிமலயா  ன ாழமே என்ை ஒப்பந் த்ம  னேற்தகாண்டவர் யார்? 

அ. மிண்படா பிரபு   ஆ. வில்லியம் தபண்டிங்க் 
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இ. னேனயா பிரபு    ஈ. னஹஸ்டிங்ஸ் பிரபு 

89. முஸ்ளீம் லீக் கட்சியின் எந்  கூட்டத்தில் இரு ன ச னகாட்பாடு முன் தோழியப்பட்டது? 

அ. கல்கத் ா    ஆ. டில்லி 

இ. மீரட்     ஈ. லாகூர் 
90. இந்திய பணியாளர் கழகத்ம  ஏற்படுத்தியவர் யார்? 

அ. ராம் னோகன் ராவ்   ஆ. வின ாபா பானவ 

இ. பகாபால கிருஷ்ண பகாகபல ஈ. வினவகா ந் ர் 
91. லக்ன ாவில் மி வாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் ஒருங்கிமணய காரணோக இருந் வர் யார்? 

அ. லாலா லஜபதிராய்   ஆ. அன்னி மபசண்ட் 

இ. னகாபால கிருஷ்ண னகாகனல  ஈ. அரவிந்த் னகாஷ் 

92. தடல்லி சுல் ானியர்கள் ஆட்சிக் காலத்தில் ராணுவ ேந்திரி எவ்வாறு அமழக்கப்பட்டார்? 

அ. திவான் -ஐ-அரிஷ்   ஆ. திவான் - ஐ-இன்ஷா 
இ. திவான் –ஐ-ரசாலட்   ஈ. திவான் – ஐ-காஜா 

93. கிருஷ்ணன வராயர் _________ வம்சத்ம  சார்ந் வர் 
அ. சாளுவ வம்சம்    ஆ. ஆைவிடு வம்சம் 

இ. குரு ராம் ாஸ்    ஈ. குரு ெர்பகாவிந்த் 

94. சீக்கியர்களின் ஐந் ாவது குரு 

அ. குரு அர்ஜுன் பதவ்   ஆ. குரு அேர் ாஸ் 

இ. குரு ராம் ாஸ்    ஈ. குரு ஹர்னகாவிந்த் 

95. காஞ்சியில் உள்ள புகழ்தபற்ை மகலாசநா ர் னகாயிமல கட்டியவர் யார்? 

அ. ராஜசிம்ென்    ஆ. மு லாம் ேனகந்திரவர்ேன் 

இ. மு லாம் நரசிம்ேவர்ேன்  ஈ. அபராஜித் ன் 

96. தஜ ரல் ஓ டயர் என்பவர் உ ம் சிங்கால் தகால்லப்பட்டது எப்தபாழுது? 

அ. ஜ வரி 3, 1939   ஆ. ஏப்ரல் 20, 1941 

இ. ொர்ச் 13, 1940    ஈ. ஜூன் 12, 1942 

97. இரத் த்ம   ாருங்கள் நான் உங்களுக்கு சு ந்திரத்ம   ருனவன் எ  கூறியவர் யார்? 

அ. ேகாத்ோ காந்தி   ஆ. ஜவஹர்லால் னநரு 

இ. பால கங்கா ர திலகர்   ஈ. சுபாஷ் சந்திரபபாஸ் 

98. நீதி கட்சி எந்  ஆண்டு துவக்கப்பட்டது? 

அ. 1917  ஆ. 1916  இ. 1919  ஈ. 1920 

99. “உலக வரலாறு பார்மவ” என்ை புத் கத்ம  எழுதியவர்  
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அ. சனராஜினி நாயுடு    ஆ. ேகாத்ோ காந்தி 

இ. சுபாஷ் சந்திரனபாஸ்   ஈ. ஜவெர்லால் பநரு 

100.  A வுடன் B ஐப் தபாருத்தி கீனழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து சரியா  விமடமய 

ன ர்ந்த டு. 

A      B 
அ. 1754 பாண்டிச்னசரி உடன்படிக்மக 1. மூன்ைாம் மேசூர் னபார் 
ஆ. 1769 தசன்ம  உடன்படிக்மக 2. இரண்டாம் மேசூர் னபார் 
இ. 1784 ேங்களூர் உடன்படிக்மக  3. மு லாம் மேசூர் னபார் 
ஈ. 1792 ஸ்ரீரங்கபட்டி  உடன்படிக்மக 4. இரண்டாம் கர்நாடகப் னபார் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 3 4 1 2 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 1 3 2 4 

ஈ. 1 2 4 3 
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