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 History Model Test Questions 30 in Tamil With Answers 

1. 1857ம் ஆண்டு மீரட் நிகழ்வு ஏற்படுவதற்கு முன்பப பபர்ஹாம்பூரில் எந்த சுபதசி படைகளின் பிரிவு 

புதிதாக அறிமுகம் பெய்யப்பட்ை என்பீல்டு துப்பாக்கிடய பயன்படுத்த மறுத்தது. 

அ. 17ம் தடரபடை    ஆ. 18ம் தடரபடை 

இ. 19ம் தரைபரை    ஈ. 34ம் தடரபடை 

2. கீழ்க் குறிப்பிட்ைவர்களில் இந்திய பதசிய காங்கிரஸில் உள்ள படித்த இந்திய குழுவினடர நுண்ணிய 

சிறுபான்டமயினர் என்று கூறியவர் யார்? 

அ. லிட்ைன் பிரபு    ஆ. கர்ென் பிரபு 

இ. ைஃப்ரின் பிைபு    ஈ. ெர்ஜான் லாரன்ஸ் 

3. பகாடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியக்கடள கருத்தில் பகாண்டு ெரியான வாக்கியம்/ங்கடள 

குறியீடுகளிலிருந்து பதர்வு பெய்யவும். 

1. 1929 பிப்ரவரி 18 அன்று டெமன் குழு பென்டன வந்தது. 

2. நீதி கட்சியில் இருந்த அ.ராமொமி முதலியார் டெமன் குழுடவ வரபவற்றார். 
3. பவதாரண்யம் யாத்திடரக்காக இராஜாஜி டகது பெய்யப்பட்டு ஆறுமாதம் சிடற தண்ைடன 

பபற்றார். 
4. வ.உ.சிதம்பரம் பிள்டள சுபதசி நீராவி கப்பல் கம்பபனிடய அடமத்தார். 
அ. 4 மட்டும் ெரி    ஆ. 1 மற்றும் 2 ெரி 

இ. 2 மட்டும் ெரி    ஈ. 1, 2 மற்றும் 3 சரி 

4. கீழ்க்கண்ை வாக்கியங்களில் எந்த வாக்கியம் ெரியானடவ அல்ல? 

அ. சி.ராஜபகாபாலாச்ொரியாரின் ராஜாஜி திட்ைம் நாட்டின் அரசியல் பிணக்டக தீர்க்கும் பநாக்கில் 

பகாண்டு வரப்பட்ைது. 

ஆ. 1932 நவம்பரில் லண்ைனில் மூன்றாம் வட்ை பமடஜ மாநாடு பிரிட்டிஷ் அரொங்கத்தால் 

கூட்ைப்பட்ைது. 

இ. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு பைல்லிக்கு 22 மார்ச் 1942 ல் வந்தது. 

ஈ. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு அைசியல் நிர்ணய சரப அரமக்க பரிந்துரை சசய்தது 

5. மாற்றம் விரும்பாபதார் என்று அடைக்கப்பட்ைவர்கள் யார்? 

1. ெர்தார் வல்லபாய் பபைல்  2. ைாக்ைர் அன்ொரி 

3. ராபஜந்திர பிரொத்   4. சிந்தியா 
அ. 1,2 மற்றும் 4 மட்டும்   ஆ. 2, 3 மற்றும் 4 மட்டும் 

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

6. பட்டியல் 1 உைன் பட்டியல் 2ஐ பபாருத்தி ெரியான விடைடய குறியீடுகளிலிருந்து பதர்ந்பதடு. 
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பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. புரந்தரதாெர்  1. தஞ்ொவூர் 
ஆ. அருணாச்ெல கவி 2. திருவாரூர் 
இ. சியாமா ொஸ்திரி 3. பந்தர்பூர் 
ஈ. துக்காராம்  4. பதஷூ 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 2 1 4 

ஆ. 3 1 2 4 

இ. 4 2 1 3 

ஈ. 2 4 1 3 

7. வித்தியபபாஜா என்று அடைக்கப்பட்ை தஞ்டெ மராத்திய ஆட்சியாளர் யார்? 

அ.  ொஹ்ஜி    ஆ. முதலாம் சைபபாஜி 

இ. முதலாம் எக்பகாஜி   ஈ. இரண்ைாம் எக்பகாஜி 

8. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எடவ நீதிக் கட்சியின் ொதடனயுைன் பதாைர்பில்லாதது? 

அ. இந்து அறநிடலயச் ெட்ைம் 

ஆ. பென்டன மாநில பதாழில் உதவிச் ெட்ைம் 

இ. பணியாளர் பதர்வுக் குழு 

ஈ. காமைாஜர் பல்கரலக் கழகம் அரமக்கப்பட்ைது 

9. கீழ்க்காணும் இடணகளில் எது/எடவ ெரியாக இடணக்கவில்டல? 

1. இனவாரியான அரசு ஆடண  - 1921 

2. பணியாளர் பதர்வு வாரியம்  - பனகல் அடமச்ெரடவ 

3.அண்ணாமடலப் பல்கடலக்கைகம் - 1929 

4. நீதி கட்சி பதால்வியடைதல்  - 1935 

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

10. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உைன் இடணத்து கீபை பகாடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலிலிருந்து ெரியான 

விடைடயத் பதர்வு பெய்க. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. பதால்லியல் பரப்பாய்வுத் துடற 1. 1972 

ஆ. பதசிய ஆவணக் காப்பகம்  2. 1909 

இ. பமட்ராஸ் ஆவண அலுவலகம் 3. 1891 

ஈ. பதால்பபாருள் மற்றும் கடல  4. 1861 
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மரபுடைடம ெட்ைம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 2 3 4 1 

ஈ. 1 3 4 2 

11. வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தின் இன்றியடமயாடமடய ஆங்கிலப் பாராளுமன்ற குழுவின் முன் 

லண்ைனில் எடுத்துடரக்கவும் பிராமணர் அல்லாபதாரின் இழிநிடலடய எடுத்து கூறவும் லண்ைன் 

பென்ற பபாது அங்பகபய இறந்த தடலவர் யார்? 

அ. திரு.எம்.சி.ராஜா   ஆ. திரு.நபைெ முதலியார் 
இ. திரு.டி.எம்.நாயர்   ஈ. திரு. பிட்டி தியாகராயர் 

12. பின்வரும் கூற்றுகளில் ெர் டெயது அகமது கான் குறித்த தவறான ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு பமற்பட்ை 

வாக்கியங்கடள குறியீடு மூலம் பதர்வு பெய்க. 

1. ஆர்வமிக்க நாட்டுப்பற்று மற்றும் பதெப்பற்றுடையவர் 
2. இல்பர்ட் மபொதாடவ ஆதரிக்கவில்டல 

3. இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் இந்தியாவின் இரண்டு கண்கள் என்றார் 
4. ஐக்கிய இந்திய நாட்டு ெங்கத்டத துவக்கினார் 
அ. 1,2 மற்றும் 3    ஆ. 2 மட்டும் 

இ. 4 மட்டும்    ஈ. 2, 3 மற்றும் 4 

13. ெரியான கால அட்ைவடணடயத் தருக. 

1. காந்தி-இர்வின் ஒப்பந்தம்  2. வங்காளப்பிரிவிடன 

3. சூரத் பிளவு    4. டெமன் குழு 

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

14. பின்வரும் பதாைர்களில் ெரியான கால வரிடெ பதாைர் எது? 

அ. சுபதசி, இயக்கம், தன்னாட்சி சங்கம், ரசமன் குழு , இந்திய பதசிய இைாணுவம் 

ஆ. தன்னாட்சி ெங்கம், சுபதசி இயக்கம், டெமன் குழு, இந்திய பதசிய இராணுவம் 

இ. சுபதசி இயக்கம், தன்னாட்சி ெங்கம், இந்திய பதசிய இராணுவம், டெமன் குழு 

ஈ. சுபதசி இயக்க, டெமன் குழு, தன்னாட்சி ெங்கம், இந்திய பதசிய இராணுவம் 

15. அட்ைவடண Aவுைன் Bஐ பபாருத்தி கீபை பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து ெரியான விடைடய 

பதர்வு பெய்க. 

A    B 
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அ. ஃபொரி இயக்கம் 1. கரம் ஷா 
ஆ. வாஹாபி இயக்கம் 2. ஷாரியத்துல்லா 
இ. பாகல் பந்தி இயக்கம் 3. பகத் ஜவகர் மல் 

ஈ. குகா இயக்கம்  4. டெயத் அகமது 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 4 2 3 1 

ஆ. 2 4 1 3 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 1 3 2 4 

16. தனித்து நிற்கும் ஒன்டற அடையாளம் காண் 

அ. லலிதாங்குர பல்லபவஸ்வரர்  - திருச்சிராப்பள்ளி 

ஆ. நரவராஹ அவதாரம்   - உதயகிரி 

இ. பகாவர்த்தன கிரிநாதர்   - மாமல்லபுரம் 

ஈ. வைபத்ைசாயி பகாபுைம்   - ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் 
17. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 வுைன் பபாருத்துக. ெரியான விடைடய பகாடுக்கப்பட்ை குறியீடுகளிலிருந்து 

பதர்வு பெய்க. 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. பதாப்பூர் பபார்  1. கி.பி. 1601 

ஆ. பவலூர் பபார்  2. கி.பி. 1532 

இ. உத்திரபமரூர் பபார் 3. கி.பி. 1604 

ஈ. தாமிரபரணி பபார் 4. கி.பி. 1616 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 1 2 3 4 

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 4 3 1 2 

18. கீபை பகாடுக்கப்படுள்ள வாக்கியங்களில் எது ெரியற்றது? 

1. 1813 ஆண்டு பட்ையச் ெட்ைம் இந்தியாவுைனான கம்பபனியின் வாணிக முற்றுரிடம நீக்கப்பட்ைது. 

2. 1813 ம் ஆண்டு பட்ையச் ெட்ைம் அரசிைமிருந்து அனுமதி பபற்று கிறிஸ்துவ ெமயப் பரப்பாளர்கள் 

இந்தியாவுக்கு வர அனுமதித்தது. 
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3.  1833ம் ஆண்டு பட்ையச் ெட்ைம் இந்தியாவில் நிலம் வாங்க பிரிட்டிஷ் குடிமகன்களுக்கு 

அனுமதியளித்தது 

4. 1833ம் ஆண்டு பட்ையச் ெட்ைத்தால் சிவில் ெர்வீஸ்க்கான பபாட்டித் பதர்வுமுடற அறிமுகம் 

பெய்யப்பட்ைது. 

அ. 1  ஆ. 2   இ. 3  ஈ. 4 

19. பல்லவ பகாயில்களின் காலம் 

அ. AD 600-850  ஆ. AD 900-1150 இ. AD 1150-1350  ஈ. AD 1336-1565 

20. தவறான பபாருத்தத்டத கண்டுபிடிக்கவும். 

அ. ொல்டவ உைன்படிக்டக - 1782 

ஆ. மங்களூரு உைன்படிக்டக - 1784 

இ. நாகபுரி உைன்படிக்ரக - 1800 

ஈ. பபென் உைன்படிக்டக  - 1802 

21. கூற்று(கூ) : இந்தியாவில் ைச்சுக்காரர்கள் அதிகாரமிக்கவர்களாக எப்பபாழுதும் இருந்ததில்டல. 

காரணம்(கா): கிைக்கு நாடுகளிலிருந்த ைச்சுக்காரர்களின் ராணுவம் பலவீனமாக இருந்தது 

அ. (கூ) மற்றும் (கா) இைண்டுபம சரி பமலும் (கா) என்பது (கூ) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (கூ) மற்றும் (கா) இரண்டுபம ெரி பமலும் (கா) என்பது (கூ) விற்கு ெரியான விளக்கமல்ல 

இ. (கூ) ெரி ஆனால் (கா) தவறு 

ஈ. (கூ) தவறு ஆனால் (கூ) ெரி 

22. இந்தியாவிலிருந்து பர்மா எப்பபாழுது பிரிக்கப்பட்ைது? 

அ. ஏப்ைல் 1937    ஆ. மார்ச் 1935 

இ. ஜூன் 1942    ஈ. ஆகஸ்ட் 1947 

23. பவலூர் கலகத்டத அைக்கியவர் யார்? 

அ, கர்னல் ஜில்சலஸ்பி   ஆ. தளபதி பராஸ் 

இ. தளபதி நீல்    ஈ. பஜம்ஸ் அவுட்ராம் 

24. இந்தியாவில் நைந்த கீழ்க்கண்ை கலகங்கடள காலவரன்படி வரிடெப்படுத்துக. கீபை 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகள் உதவியுைன் ெரியான விடைடய பதர்ந்பதடுக்கவும். 

1. வங்காள இண்டிபகா பயிரிடுபவார் பவடல நிறுத்தம் 

2. மராத்தா விவொயிள் கிளர்ச்சி 

3. ொந்தல்கள் கலகம் 

4. விொகபட்டினம் புரட்சி 

அ. 1, 4, 2, 3  ஆ. 3, 1, 2, 4  இ. 1, 3, 2, 4  ஈ. 3, 2, 1,4 
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25. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகடள கவனித்து ெரியான விடைடயத் பதர்ந்பதடுக்க. 

கூற்று(கூ): லாலா லஜபதி ராய் ஒரு சிறந்த பபச்ொளர். 
காரணம்(கா): அவர் ஒரு ைஜன் புத்தகங்களுக்கு பமல் எழுதியுள்ளார். பமலும் பல பத்திரிக்டககளின் 

பதிப்பாசிரியராக இருந்துள்ளார். 
அ. (கூ) மற்றும் (கா) இரண்டுபம ெரி பமலும் (கா) என்பது (கூ) விற்கு ெரியான விளக்கம் 

ஆ. (கூ) மற்றும் (கா) இைண்டுபம சரி பமலும் (கா) என்பது (கூ) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (கூ) மற்றும் (கா) இரண்டும் தவறு 

ஈ. (கூ) ெரி ஆனால் (கா) தவறு 

26. பதாைர்மால் இதனுைன் பதாைர்புடையவர் 
அ. இடெ     ஆ. நிலவருவாய் சீர்திருத்தங்கள் 

இ. இலக்கியம்    ஈ. ெட்ைம் 

27. கப்பல் பெப்பனிடும்துடற எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது 

அ. ஹரப்பா    ஆ. பலாதல் 

இ. கலிபங்கன்    ஈ. பமாகஞ்ெதாபரா 
28. பின்வரும் கிறிஸ்துவ ெமய பரப்பாளர்களில் தன்டன பராமாபுரி பிராமணன் என்று கூறியவர் யார்? 

அ. ராபர்ட் புரூஸ் பூட்   ஆ. கால்டுபவல் 

இ. ைாபர்ட் டி சநாபிலி   ஈ. ஜி.யு.பபாப் 

29. மார்பகாபபாபலா யாருடைய காலத்தில் பாண்டிய நாட்டிற்கு வருடக புரிந்தார்? 

அ. மாறவர்மன் குலபசகைன்  ஆ. பநடுஞ்ெடையன் 

இ. சுந்தரபாண்டியன்   ஈ. வீரபாண்டியன் 

30. புத்த மாநாடுகடளப் பற்றிய பெய்தியில் தவறான பபாருத்தத்டதக் கண்டுபிடிக்கவும் 

அ. முதல் புத்த மாநாடு  - ராஜகிரகம் 

ஆ. இரண்ைாம் புத்த மாநாடு - டவொலி 

இ. மூன்றாம் புத்த மாநாடு - சாைநாத் 

ஈ. நான்காம் புத்த மாநாடு  - காஷ்மீர் 
31. கல்கத்தாவின் பமயரான பிறகு சி.ஆர்.தாஸ் யாடர தீர்மானங்கடள நிடறபவற்றும் அதிகாரியாக 

நியமித்தார்? 

அ. ரபீந்திரநாத் தாகூர்   ஆ. சுபாஷ் சந்திை பபாஸ் 

இ. சுபரந்திரநாத் பபனர்ஜி   ஈ. லாலா லஜபதிராய் 

32. தவறான பபாருத்தத்டத கண்டுபிடிக்கவும் 

அ. சியாம பிரொத் முகர்ஜி – பாரத ஜன ெங்டகத் பதாைங்கியவர் 
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ஆ. மபகந்திரநாத் ராய் - பமக்சிகன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிடய பதாைங்கியவர்  
இ. கபணஷ் ஷங்கர் வித்யார்த்தி - உ.பி.மாநிலக் குழுவின் தடலவர் 
ஈ. இருதயநாத் குன்ஸ்ரு - சிவாஜி மற்றும் அவருரைய காலம் நூரல எழுதியவர் 

33. வரிடெ 1 ஐ வரிடெ 2 உைன் பபாருத்தி ெரியான விடைடய கீழ்க்காணும் பதாகுப்பிலிருந்து பதரிவு 

பெய்க. 

வரிடெ 1   வரிடெ 2 

அ. பகத் சிங்  1. கபகாரி ெதி வைக்கு 

ஆ. ராம் பிரொத் பிஸ்மில் 2. சிட்ைகாங் ஆயுதச்ொடல தாக்குதல் 

இ. உத்தம சிங்  3. லாகூர் ெதி வைக்கு 

ஈ. சூரியா பென்  4. டமக்பகல் ஓ ையர் பகாடல 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 4 1 2 3 

ஆ. 1 3 2 4 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 3 2 4 1 

34. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளில் தவறானடதச் சுட்டிக் காட்ைவும். 

1. வங்காள ஆசிய ெங்கத்டத பஹன்றி விவியன் பதராசிபயா பதாைங்கினார் 
2. சுத்தி இயக்கத்டத தயானந்த ெரஸ்வதி பதாைங்கினார் 
3. சுய மரியாடத இயக்கத்டத ஈ.பவ.ராமொமி பதாைங்கினார் 
4. அலிகார் இயக்கத்டத மிர்ொ குலாம் அகமது பதாைங்கினார் 
அ. 1, 2 மற்றும் 4    ஆ. 1 மற்றும் 4 

இ. 2, 3 மற்றும் 4    ஈ. 1 மற்றும் 2 

35. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உைன் பபாருத்தி கீபை பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகடள பகாண்டு ெரியான 

பதிடல பதர்ந்பதடு. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. சுப்ரமணிய பாரதியார்  1. இடளய இந்தியா 
ஆ. அன்னி பபெண்ட்  2. பதெபக்தன் 

இ. மகாத்மா காந்தி   3. இந்தியா 
ஈ. திரு.வி.க.   4. புதிய இந்தியா 
 அ ஆ இ ஈ 

அ, 3 4 1 2 
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ஆ. 4 1 3 2 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 3 2 1 4 

36. கீழ்க்காண்பவர்களில் யார் பமகஸ்தனீஸின் இன்சிகா என்ற கிபரக்க நூடல ஆங்கிலத்தில் பமாழி 

பபயர்த்தவர்? 

அ. ஷியாம் ொஸ்திரி   ஆ. எஸ்.பீவரிட்ஜ் 

இ. சமக்கிைண்டில்   ஈ. நீலகண்ை ொஸ்திரி 

37. சீக்கியருக்கும் ஆங்கிபலயருக்குமிடைபய நைந்த எந்த பபார் துப்பாக்கி பபார் என அடைக்கப்படுகிறது? 

அ. ராம்நகர் பபார்    ஆ. சில்லியன்வாலா  பபார் 
இ. முல்தான் டகப்பற்றல்   ஈ. குஜைாத் பபார் 

38. வரலாற்று ஆசிரியர் அவர்களுடைய நூல்களுைன் பபாருத்தி வரிடெகளுக்கு கீழ் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

பதாகுப்பிலிருந்து ெரியான விடையிடன பதரிவி பெய்க. 

வரலாற்று ஆசிரியர் நூல்கள் 

அ. பொமபதவர்  1. யுக்திகலாதரு 

ஆ. ெந்பதஷ்வரர்  2. ராஜநீதிகண்ைம் 

இ. பதவனபட்ைர்  3. ராஜநீதி ரதங்காரம் 

ஈ. பபாஜர்   4. நீதிவாக்கியமித்ரம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 3 2 1 4 

ஆ. 2 1 3 4 

இ. 4 3 2 1 

ஈ.  1 4 2 3 

39. கீழ்க்காண்பவர்களுள் பார்வர்ட் பிளாக் கட்சிடய பதாற்றுவித்தவர் யார்? 

அ. பகாவிந் பல்லப் பந்த்   ஆ. சுபாஷ் சந்திை பபாஸ் 

இ. பஜயபிரகாஷ் நாராயணன்  ஈ. ராஷ் பபஹரி பகாஷ் 

40. இந்திய விடுதடல கைகத்தின் தடலடம பபாறுப்டப சிங்கப்பூரில் டவத்து சுபாஷ் ெந்திரபபாசிைம் 

ஒப்படைத்தவர் யார்? 

அ. லக்ஷ்மி     ஆ. வி.டி.ெவார்கர் 
இ. ைாஷ் சபகாரி பபாஸ்   ஈ. சி.ஆர்.தாஸ் 

41. இந்தியாவில் வாஹாபி இயக்கத்தின் தடலவரான பரபபரலிடயச் ொர்ந்த டெயது அகமது யாருடைய 

பபாதடனயால் ஈர்க்கப்பட்ைார்? 
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அ. ெர் டெயது அகமது கான்  ஆ. அப்துல் வகாப் 

இ. அபுல் கலாம் ஆொத்   ஈ. பமௌல்வி சிராக் அலி 

42. கீழ்க்காணும் வாக்கியத்தில் ெரியானவற்டற பதர்ந்பதடு. 

கூற்று(கூ): ஹூமாயூன் ஒரு ராஜதந்திரியாக நைந்து பகாள்ளவில்டல. 

காரணம்(கா): அவர் தன்டன எதிர்த்து கலகம் பெய்தவர்கடள மீண்டும் மீண்டும் மன்னித்தார். 
அ. (கூ) மற்றும் (கா) இைண்டுபம சரி பமலும் (கா) என்பது (கூ) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (கூ) மற்றும் (கா) இரண்டுபம ெரி பமலும் (கா) என்பது (கூ) விற்கு ெரியான விளக்கமல்ல 

இ. (கூ) ெரி ஆனால் (கா) தவறு 

ஈ. (கூ) தவறு ஆனால் (கூ) ெரி 

43. கீழ்க்கண்ை அடனத்து இடணகளும் தமிழ் எழுத்தாளர்கடளச் ொர்ந்தடவ இதில் எது தவறான இடண? 

அ. குப்புசாமி முதலியார்  - நாைகம் 

ஆ. ஆர்.கிருஷ்ணமூர்த்தி  - சிறுகடத 

இ. சி.ராஜபகாபாலாச்ொரி  - கட்டுடர 
ஈ. சுப்ரமணிய பாரதி  - கவிடதகள் (பாைல்கள்) 

44. பிந்துொரர் கிபரக்கர்களுக்கு அமித்பராகைஸ் என அறியப்பட்ைார். அமித்பராகைஸ் என்றால் 

அ. பலவிருப்பங்கடள பகாண்ை மனிதர் 
ஆ. எதிரிகரள அழிப்பவர் 
இ. எல்லாவற்றிற்கும் தகுதியான மன்னர் 
ஈ. நாடுகடள பவன்றவர் 

45. ததாகதா என அடைக்கப்பட்ைவர் யார்? 

அ. சகௌதம புத்தர்   ஆ. மகாவீரர் 
இ. பார்ெவநாதர்    ஈ. விக்ரமர் 

46. சித்தன்னவாெலில் ெமண பகாயில் அடமந்துள்ள இைம் எது? 

அ. திருச்சி     ஆ. இராமநாதபுரம் 

இ. புதுக்பகாட்ரை    ஈ. சிதம்பரம் 

47. 1824 அக்பைாபர் 30-பததி பவடித்த புரட்சி எது? 

அ. பாங்குரா புரட்சி   ஆ. பில்ஸ் புரட்சி 

இ. பைாக்பூர் புைட்சி    ஈ. ொந்தால் புரட்சி 

48. தியொபிக்கல் பொடெட்டி எந்த நகரத்தில் பதாைங்கப்பட்ைது? 

அ. வாஷிங்ைன்    ஆ. நியூயார்க் 

இ. ொலிஸ்பரி    ஈ. பராம் 
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49. இந்திய பதசிய காங்கிரசின் முதல் கூட்ைம் எங்கு நடைபபற்றது? 

அ. கல்கத்தா    ஆ. பமட்ராஸ் 

இ. அலகாபாத்    ஈ. பாம்பப 

50. பெய்தித்தாள்கடள ‘மக்களாட்சியின் பவதாகமம்’ என அடைத்தவர் யார்? 

அ. பிடரஸ் பிரவு    ஆ. வால்ைர் லிப்பமன் 

இ. பஹர்பர்ட் L.மார்க்ஸ்   ஈ. லீகாக் 

51. 1600ல் சூரத்டத அடைந்த கிைக்கிந்திய கம்பபனியின் முதல் கப்பலின் பபயர் என்ன? 

அ. செக்ைர்    ஆ. அகிலஸ் 

இ. உலிசிஸ்    ஈ. பமனிலாஸ் 

52. காலமுடறப்படி வரிடெப்படுத்தவும். 

1. மாதவ ராவ்   2. பாலாஜி விஸ்வநாத் 

3. முதலாம் பாஜிராவ்  4. பாலாஜி பாஜிராவ் 

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

53. ரிக் பவதத்தில் எத்தடன பாைல்கள் உள்ளது? 

அ. 1028  ஆ. 2017  இ. 1810  ஈ. 1549 

54. 1940-ல் தனிநபர் ெத்தியாகிரக பபாராட்ைத்டத துவக்கி டவத்த முதல் பதெபக்தர் யார்? 

அ. காந்தி     ஆ. விபனாபாபாபவ 

இ. பஜயபிரகாஷ் நாராயண்  ஈ. மதன் பமாகன் மாளவியா 
55. 1857ம் ஆண்டு புரட்சியின் முதல் புரட்சியாளர் யார்? 

அ. நானா ொகிப்    ஆ. தாந்தியா பதாப் 

இ. மங்கள் பாண்பை   ஈ. பகதுர் ஷா ஜாபர் 
56. முதன் முதலாக ராஜாஜி எந்த ஆண்டு பென்டனயின் முதலடமச்ெர் ஆனார்? 

அ. 1947  ஆ. 1940  இ. 1930  ஈ. 1937 

57. எந்தச் ெட்ைம் ஆற் கமிஷனர்கடளக் பகாண்ை வாரியம் இந்திய விவகாரங்கடளக் கவனித்துக் பகாள்ள 

அரெர் நியமனம் பெய்யலாம் எனக் கூறியது? 

அ. பிட் இந்தியச் சட்ைம்   ஆ. ஒழுங்குமுடறச் ெட்ைம் 

இ. 1793ம் ஆண்டு பட்ையச் ெட்ைம்  ஈ. 1813ம் ஆண்டு பட்ையச் ெட்ைம் 

58. 1853-ம் ஆண்டு ெட்ைம் இயக்குநர்களின் எண்ணிக்டகயிடன 24ல் இருந்து எத்தடன பபராகக் 

குடறத்தது? 

அ. 17  ஆ. 18  இ. 19  ஈ. 20 

59. கால வரிடெப்படி பாமினி சுல்தான்கடள வரிடெப்படுத்து. 
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1. பிபராஷ் ஷா 
2. அலாவுதீன் முஜஹித் ஷா 
3. அலாவுதீன் பாமன் ஷா 
4. முதலாம் முகமது ஷா 
அ. 1, 3, 4, 2  ஆ 2, 4, 1, 3  இ. 4, 3, 1, 2  ஈ. 3, 4, 2, 1 

60. கீழ்க்கண்ை பொற்பறாைடரக் கருதுக. 

1. பிளாசிப்பபார் வங்காளத்தில் ஆங்குபலயரின் கட்டுப்பாட்டை பதாற்றுவித்தது. 

2. பக்ெர் பபார் இந்தியா முழுவதும் ஆங்கில கிைக்கிந்திய கம்பபனியின் ஆளுடமடய ஏற்படுத்தியது. 

அ. 1 மட்டும் ெரி    ஆ. 2 மட்டும் ெரி 

இ. 1 மற்றும் 2 சரி    ஈ. 1 மற்றும் 2 தவறு 

61. இந்தியாவிற்கு விஜயம் பெய்து பாமினி பபரரடெ பற்றி குறிப்பிட்டுள்ள ரஷிய பயணி யார்? 

அ. நிக்கபலா பகாண்ட்   ஆ. ராபர்ட் பநாபிலி 

இ. பைாமிங்பகா பபஸ்   ஈ. அல்தபனசியஸ் நிகிட்டின் 

62. கீழ்க்கண்ை கூற்றுக்கடளக் கவனி. 

1. பவதகால மக்களின் ெமயத்திலிருந்து சிந்துபவளி மக்களின் ெமயம் மாறுபட்டிருந்தது. 

2. பவதகால மக்கள் இயற்டகயாக பதாற்றமளித்த பல கைவுள்கடள வணங்கினர். எடுத்துக்காட்ைாக 

வருண பகவானாக பிரித்வி, இந்திரன் மற்றும் சூரியன். 

இவற்றுள் 

அ. 1 ெரி 2 தவறு    ஆ. 1 தவறு 2 சரி 

இ. 1 மற்றும் 2 இரண்டும் ெரி  ஈ. 1 மற்றும் 2 இரண்டும் தவறு 

63. லியாகத் அலிகாடனப் பற்றி பின்வருமாறு கூறியவர் யார்? “அவர் அரொங்கத்தில் இருந்தாலும் அதற்கு 

எதிரானவர்” 

அ. முகமது அலி ஜின்னா   ஆ. சமௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 

இ. பூலாபாய் பதொய்   ஈ. பதஜ் பகதூர் ொப்ரு 

64. மடலவாழ் மக்களான ராபமாசிக்கள் யாருடைய தடலடமயில் ஆங்கிபலயடர எதிர்த்து கலகம் 

பெய்தனர்? 

அ. ைாடு மியான்    ஆ. சித்தூர் சிங் 

இ. கரம் ஷா    ஈ. ஹாஜி ஷாரியத்துல்லா 
65. “1947 என்பது பவகு விடரவு அல்ல மாறாக இது மிகவும் தாமதம்” இடதக் கூறியவர் யார்? 

அ. பமௌண்ட்பபட்ைன்   ஆ. பவவல் 

இ. இஸ்பம    ஈ. அட்லி 
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66. கி.பி. 1526ம் ஆண்டு இப்ராஹிம் பலாடியின் மீது பவற்றீ பகாண்ைதின் நிடனவாக பானிப்பட்டில் பாபர் 
உருவாக்கிய பதாட்ைத்தின் பபயடர குறிப்பிடுக. 

அ. ஆக்ரா பாக்    ஆ. காபூல் பாக் 

இ. ஆம்பர்பாக்    ஈ. பஜாத்பூர் பாக் 

67. விஜயநகர மன்னன் நரசிம்மா______ வம்ெத்டத ொர்ந்தவர். 
அ. ெங்கமா     ஆ. சலுவா 
இ. துலுவா     ஈ. ஆரவீடு 

68. பதவிந்திரநாத் தாகூர் ஏற்படுத்திய அடமப்பின் பபயடரக் குறிப்பிடுக. 

அ. ெங்கத் ெபா    ஆ. தத்துவபபாதினி சபா 
இ. இந்திய சீர்திருத்தெங்கம்  ஈ. பிரம்ம ெமாஜம் 

69. ைாக்ைர் ஆர்.சி.மஜும்தார் எழுதிய புத்தகங்களில் எதில் ஆரம்பகால மனிதனின் பதாற்றத்டதப் பற்றி 

கூறுகிறது? 

அ. பவதகாலம்    ஆ. ஆரம்பகால மனிதனின் வரலாறு 

இ. வரலாற்றுக்கு முந்திய காலம்  ஈ. மூன்றுபம 

70. பீஷ்வா ரகூஜி பான்ஸ்பலவிற்கும், பிபரஞ்சு நாட்டைச் பெர்ந்த புசி என்பவருக்குமிடைபய ஏற்பட்ை 

பிரச்ெடன பபாராக மாறி பின்னர் புசி 1751-ல் பீஷ்வாவுை உைன்படிக்டக பெய்து பகாண்ைார். அது எந்த 

உைன்படிக்டக? 

அ. பால்பக உைன்படிக்ரக  ஆ. புரந்தர் உைன்படிக்டக 

இ. ஐதராபாத உைன்படிக்டக  ஈ. காந்பதஷ் உைன்படிக்டக 

71. 1977ம் ஆண்டு “ொர்க்” அடமப்டப பதாற்றுவிப்பதற்கான முன் முயற்சிகடள பமற்பகாண்ைவர் 
அ. ஜியா-உர்-சைஹ்மான்   ஆ. பமாரார்ஜி பதொய் 

இ. ஜுல்பிகர்-அலி-புட்பைா  ஈ. ஜியா-வுல்-ஹக் 

72. அண்டம நாடுகளுைனான இந்தியாவின் உறவின் அடிப்படையில் பின்வரு பட்டியல் 1 மற்றும் 2டயப் 

பபாருத்துக. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. பகாழும்பு முன்பமாழிதல்கள்  1. இந்தியா-சீனா 
ஆ. ஃபராக்கா அடணக்கட்டு  2. இந்தியா-பாகிஸ்தான் 

இ. பநரு-பகாடிவாலா ஒப்பந்தம்  3. இந்தியா – பங்களாபதஷ் 

ஈ. சிம்லா ஒப்பந்தம்   4. இந்தியா-இலங்டக 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 4 2 
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ஆ. 4 3 2 1 

இ. 4 2 3 1 

ஈ. 1 2 3 4 

73. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று, காஷ்மீர் பிரச்சிடனயில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடைபய 

பதாைர்பில்லாதது? 

அ. பமக்ஃநாஃக்ைன் திட்ைம்  ஆ. டிக்ஸன் முன்பமாழிதல்கள் 

இ. கிரஹான் மிஷன்   ஈ. தாஷ்கண்ட் ஒப்பந்தம் 

74. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது ெரியாக பபாருந்தியுள்ளது? 

அ. ஜவெர்லால் பநரு  - 1917ல் தன்னாட்சி இயக்கத்தின் அலகாபாத்    

     கிரளயின் கூடுதல் 

ஆ. ராபஜந்திர பிரொத்  - 1946ல் இடைக்கால அரசின் தடலவராக     

     இருந்தார் 
இ. ெர்தார் வல்லபாய் பபைல் - கிலாபத் இயக்கத்திற்கு தடலடம தாங்கினார் 
ஈ. மகாத்மா காந்தி   - இவருடைய தந்டத கல்கத்தாவின் பமயராக    

     இருந்தார் 
75. பின்வருவனவற்றுள் ெரியான பபாருத்தத்டதக் குறிப்பிடுக. 

அ. பமட்ராஸ் பகாரியர் 1. 1826 

ஆ. ப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா 2. 1829 

இ. பபங்கால் பஹரால்டு 3. 1818 

ஈ. உதாண்ட் மார்ைாண்டு 4. 1785 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ, 3 2 1 4 

இ. 2 4 1 3 

ஈ. 1 2 3 4 

76. வாக்பதர் எழுதிய நூல் 

அ. பஞ்ெ சித்தாந்திகா   ஆ. அஷ்ைாங்க சம்கிருகம் 

இ. கிருதார்ச்சுனியம்   ஈ. அமரபகாஷம் 

77. பகாரில்லா பபார் முடற என்றால் 

அ. முடறயான பபார் முடற  ஆ. பயிற்சி பபற்ற பபார் முடற 

இ. முரறசாைா பபார் முரற  ஈ. கலப்பு பபார் முடற 
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78. பிராகூய் பமாழிகளுக்கும், திராவிை பமாழிகளுக்கும் இடைபய உள்ள ஒற்றுடமடய கூறும் கல்பவட்டு 

அ. வங்காள    ஆ. லிசியர் 
இ. காஸ்பியர்    ஈ. பதலுங்கு 

79. ரிக்பவத காலத்தில் அரெ குமாரர்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்ை பபார்க்கடல இவ்வாறு அடைக்கப்பட்ைது 

அ. ொமபவதம்    ஆ. தனுர் பவதம் 

இ. அதர்வ பவதம்    ஈ. வருண பவதம் 

80. பபாருத்துக. 

அ. பானிபட் 1. கி.பி. 1527 

ஆ. காக்ரா  2. கி.பி. 1528 

இ. கான்வா 3. கி.பி. 1529 

ஈ. ெந்பதரி  4. கி.பி. 1526 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 1 2 4 3 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 2 1 3 4 

81. பபாருத்துக. 

அ. ஆமுக்தமாலியதா 1. குல்பர்க்கா 
ஆ. ஜும்மாமசூதி  2. பீஜப்பூர் 
இ. பகால்கும்பா  3. ெமஸ்கிருதம் 

ஈ. ஜாம்பவதி கல்யாணம் 4. பதலுங்கு 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 2 4 

ஆ. 3 2 4 1 

இ. 4 1 2 3 

ஈ. 2 4 3 1 

82. பபாபால் அரசியர்களான ஷாஜஹான் பபகமும், சுல்தானா பஜஹான் பபகமும் இந்த வரலாற்று 

சின்னத்டத பெப்பனிை ஏராளமான பணத்டத வாரி வைங்கினர் 
அ. ொரநாத்  கல்தூண்   ஆ. சாஞ்சி ஸ்தூபி 

இ. உமாயூன் கல்லடற   ஈ. பஷர்ஷாவின் நிடனவிைம் 

83. பரீத்தின் உண்டமயான பபயர் 
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அ. செர்ொ    ஆ. இப்ராஹிம் பலாடி 

இ. சிக்கந்தர் பலாடி   ஈ. அலாவுதீன் 

84. புதுச்பெரிடய பிபரஞ்சுக்காரர்களுக்கு வைங்கியவர் யார்? 

அ. பஹலூல் கான் பலாடி   ஆ. இப்ராகிம் பலாடி 

இ. செர்கான் பலாடி   ஈ. இல்துமிஷ் 

85. சிவாஜியின் முடிசூட்டு விைா நடைபபற்ற பகாட்டை 

அ. பதார்னா    ஆ. சைய்கார் 
இ. கல்யாண்    ஈ. புரந்தர் 

86. குதுப்மினார் என்னும் பகாபுர கட்டுமானப் பணிகடள பதாைக்கி டவத்தவர் 
அ. இல்துமிஷ்    ஆ. ஆரம் ஷா 
இ. குத்புதீன் ஐசபக்   ஈ. பிபராஸ் ஷா 

87. 1934-ல் பம்பாயில் நடைபபற்ற காங்கிரஸ் தடலவர் பதர்வில் பவற்றி பபற்றவர் 
அ. ஜவஹர்லால் பநரு   ஆ. சுபாஷ் ெந்திர பபாஸ் 

இ. இைாபஜந்திை பிைசாத்   ஈ. வல்லபாய் பட்பைல் 

88. இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தபபாது நாட்டில் ஏறத்தாை எத்தடன சுபதசி அரசுகள் இருந்தன? 

அ. 562  ஆ. 565  இ. 567  ஈ. 568 

89. இந்தியாவின் முதல் மற்றும் கடைசி இந்திய கவர்னர் பஜரல் 

அ. மவுண்ட் பபட்ைன் பிரபு  ஆ. பநரு 

இ. இைாஜபகாபாலாச்சாரி   ஈ. காமராஜர் 
90. இராஜாராம் பமாகன்ராய் பற்றிய தவறான கூற்டறச் சுட்டிக் காட்ைவும். 

அ. இராஜாராம்பமாகன் ராய் 1828-ல் கல்கத்தாவில் பிரம்ம ெமாஜம் பதாற்றுவித்தார் 
ஆ. தாபம ஒரு கிறிஸ்தவ குழந்ரதரய தத்து எடுத்துக் சகாண்ைார் 
இ. இராஜாராம் பமாகன்ராய் வங்க பமாழியில் முதலாவது வார இதைான “ெம்வாத் பகௌமுதி” 

பதாைங்கினார். 
ஈ. 1833-ல் இங்கிலாந்து பரிஸ்ைல் என்ற இைத்தில் அவர் மடறந்தார். 

91. தமிழ்நாட்டை இரண்ைாவது கட்ைமாக களப்பிரர்கள் ஆண்ை நூற்றாண்ட் 

அ. கி.பி. 2வது நூற்றண்டு முதல் 4வது நூற்றாண்டு வடர 
ஆ. கி.பி. 3வது நூற்றண்டு முதல் 6வது நூற்றாண்டு வரை 
இ,. கி.பி. 3வது நூற்றண்டு முதல் 5வது நூற்றாண்டு வடர 
ஈ. கி.பி. 2வது நூற்றண்டு முதல் 6வது நூற்றாண்டு வடர 

92. பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் முதன் முதலில் ரயத் வாரி முடறயிலான தீர்வு ஏற்படுத்தப்பட்ை இைம் 
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அ. சசன்ரன    ஆ. பபங்கால் 

இ. ஆக்ரா     ஈ. பஞ்ொப் 

93. கீபை பகாடுக்கப்பட்டுள்ள காலக்கிரகமாக வரிடெப்படுத்தவும் 

1. பாம்பப மாகாண அடமப்பு 

2. லண்ைன் இந்திய பொடெட்டி 

3. பமட்ராஸ் மகாஜன ெங்கம் 

4. கிைக்கிந்திய அபொசிபயச்ன் 

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

94. காங்கிரசின் தந்டத என்று அடைக்கப்படுபவர்கள் யாவர்? 

1. பபத்திக் லாரன்ஸ்   2. A.O.ஹியூம் 

3. பைவிட் யூல்    4. வில்லியம் பவட்ைர்பன் 

அ. 2 மற்றும் 4    ஆ. 3 மற்றும் 4 

இ. 1 மற்றும் 2    ஈ. 2 மற்றும் 3 

95. எந்த பல்லவ மன்னர் திருமங்டக ஆழ்வாடர ஆதரித்து அவடர பின்பற்றியவர்? 

அ. சிம்ம விஷ்ணு    ஆ. பரபமஸ்வரன் 

இ. நரசிம்மன்    ஈ. இைண்ைாம் நந்திவர்மன் 

96. எந்த பைல்லி சுல்தான், இந்தியாவில் அங்காடி சீர்திருத்தத்டத ஏற்படுத்தினார்? 

அ. குத்புதீன் அய்பக்   ஆ. அலாவுதீன் கில்ஜி 

இ. முகமது பின் துக்ளக்   ஈ. இப்ராஹிம் பலாடி 

97. முகமது பின் துக்ளக்கின் அரெடவயில் இருந்தவர் யார்? 

அ. அல்பபருணி    ஆ. பபரிஷ்ைா 
இ. இபன் பதூதா    ஈ. நியூனிஸ் 

98. மிதவாதிகள் மற்றும் தீவிரவாதிகளுக்கிடைபயயான ‘சூரத் பிளவு’ ஏற்பட்ைபபாது காங்கிரசின் 

தடலவராக இருந்தவர் யார்? 

அ. ைாஷ்பிகரி பகாஷ்   ஆ. பபபராஷ் ஷா 
இ. மன்பமாகன் மால்வியா  ஈ. பகாபால கிருஷ்ண பகாகபல 

99. 1857ம் ஆண்டு புரட்சி பவடித்தபபாது தடலடம ஆளுநராக இருந்தவர் யார்? 

அ. ைல்பஹௌசி பிரபு   ஆ. கானிங் பிைபு 

இ. லாரன்ஸ் பிரபு    ஈ. எல்ஜின் பிரபு 

100. எந்த ஆண்ட் காங்கிரஸ் கட்சியில் முதல் பிளவு ஏற்பட்ைது? 

அ. 1904  ஆ. 1905  இ. 1969  ஈ. 1907 
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101.சுப்பிரமணிய பாரதியின் அரசியல் குரு யார்? 

அ. பாரதிதாென்    ஆ. Sr. நிபவதிதா 
இ. ெபராஜினி நாயுடு   ஈ. V.O.சிதம்பரம் 

102.  எந்த கவுன்சில் ெட்ைம் இஸ்லாமியர்களுக்கு தனி வாக்காளர் பதாகுதியிடன அறிமுகப்படுத்தியது? 

அ. இந்திய கவுன்சில் ெட்ைம் 1861 

ஆ. இந்திய கவுன்சில் ெட்ைம் 1892 

இ. இந்திய கவுன்சில் சட்ைம் 1909 

ஈ. இந்திய கவுன்சில் ெட்ைம் 1919 

103. நானா ொபகப் யாரால் பதாற்கடிக்கப்பட்ைார்? 

அ. சஜனைல் பெவ்லாக்   ஆ. பஜனரல் நிக்கல்ென் 

இ. பகம்ப்பபல்    ஈ, நீல் 

104. வனமபகாத்ெவம் (அ) காடுகளின் திருவிைா யாரால் உருவாக்கப்பட்ைது? 

அ. ராஜாராம் பமாகன்ராய்   ஆ. தயானந்த ெரஸ்வதி 

இ. அன்னிபபெண்ட்   ஈ. தாகூர் 
105. எந்த பாமினி சுல்தான் விஜயநகருக்கு எதிராக புனிதப் பபார் பதாடுத்தான்? 

அ, யூசுப் அடில் கான்   ஆ. ஹுமாயூன் 

இ. முகமது ஷா    ஈ. நிொம் ஷா 
106. யார் மூலமாக கிருஷ்ணபதவராயர் அபரபிய குதிடரகடள வாங்கினார்? 

அ. ைச்சுக்காரர்கள்    ஆ. பைனிஷ் 

இ. ஐரிஷ்     ஈ. பபார்த்துகீசியர்கள் 

107.  சுவாமி விபவகானந்தர் சிகாபகா பெல்வதற்கு உதவியவர் யார்? 

அ. ைப்ரின் பிரபு    ஆ. மிண்பைா பிரபு 

இ. சர்.ஆர்தர் பெவ்லாக்   ஈ. ெர். எளஹீ ஏல் 

108.  மகா அபொகர் ஆட்சிப் பபாறுப்டப ஏற்ற ஆண்டு எது? 

அ. 273 கி.மு.  ஆ. 272 கி.மு.  இ. 271 கி.மு.  ஈ. 269 கி.மு. 

109. சிவாஜியின் பாதுகாவலர் 
அ. மாலிக் ஆம்பர்    ஆ. பாலாஜி விஸ்வநாத் 

இ. அப்ெல்கான்    ஈ. தாதாஜி சகாண்ைபதவ் 

110.மகா அபலக்ொண்ைர் படைபயடுப்பின் பபாது அவருக்பகதிராக இந்திய வீரர்கடள பயன்படுத்திய 

மன்னர் யார்? 

அ. டெரஸ்     ஆ. முதலாம் பைரியஸ் 
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இ. பெர்க்ஸஸ்    இ. மூன்றாம் பைரியஸ் 

111.  பபாருத்துக. 

அ. முதல் பானிப்பட் பபார்  1. 1540 

ஆ . பில்கிராம் பபார்  2. 1526 

இ. ஹால்திகாட் பபார்  3. 1556 

ஈ. இரண்ைாம் பானிப்பட் பபார் 4. 1576 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 1 3 

ஆ. 2 4 3 1 

இ. 2 1 4 3 

ஈ. 2 1 3 4 

112.  சுபாஷ் ெந்திர பபாஸ் பபர்லின் நகரம் பென்ற பபாது அவடர வரபவற்றவர் யார்? 

அ. ஹிட்லர்    ஆ. பகாயபல்ஸ் 

இ. ஹிண்ைன்பர்க்    ஈ. ரிபன்டிைாப் 

113. தமிைகத்டதச் பெர்ந்த பபாராளிகள் மற்றும் பகரளவர்மபனாடு பதாைர்பில் இருந்த மராத்தியர் யார்? 

அ. யதுல் நாயக்    ஆ. தூண்ைாஜி வாக் 

இ. பைசி ராஜா    ஈ. ராஜா உடையார் 
114. முதன் முதலில் தன் பதவிடய ராஜினாமா பெய்த இந்திய பிரதமர் 
அ. ஜவஹர்லால் பநரு   ஆ. சமைார்ஜி பதசாய் 

இ. வி.பி.சிங்    ஈ. ெந்திரபெகர் 
115. கிருஷ்ணபதவராயர் விஜயநகர பபரரடெ அட்சி புரிந்த காலம் 

அ. கி.பி. 1485-1502   ஆ. கி.பி. 1509-1530 

இ. கி.பி. 1533-1545   ஈ. கி.பி. 1550-1565 

116. பபாருத்துக. 

அ. திவானி அர்ஸ்  1. பபபராஸ் துக்ளக் 

ஆ. திவானி ரியாெத் 2. முகமது பின் துக்ளக் 

இ. திவானி பகாஹி 3. அலாவுதீன் கில்ஜி  

ஈ. திவானி டகரத்  4. பால்பன் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 1 2 3 4 
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இ. 2 4 1 3 

ஈ. 3 1 4 2 

117. இந்திய பதசிய காங்கிரஸ் விடுதடல பபாராட்ை காலத்தில் பூரண சுதந்திர நாளாக எந்த நாள் 

பகாண்ைாைப்பட்ைது? 

அ. ஜனவரி 26, 1930   ஆ. ஜனவரி 29, 1929 

இ. ஆகஸ்ட் 16, 1930   ஈ. ஆகஸ்ட் 18, 1930 

118. பனாரஸ் இந்து பல்கடலக் கைகம் உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்தவர் 
அ. பநரு     ஆ. காந்தி 

இ. மதன்பமாகன் மாளவியா  ஈ. பகாகபல 

119.என்பீல்டு துப்பாக்கியில் பகாழுப்பு தைவப்பட்ை பதாட்ைாக்கள் ஆங்கிபலய இந்திய இராணுவத்தில் எந்த 

ஆண்டு புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது? 

அ. நவம்பர் 1856    ஆ. டிெம்பர் 1856 

இ. ஜனவரி 1857    ஈ. பிப்ரவரி 1857 

120. கருவூலத்டத முர்ஷிதாபாத்திலிருந்து கல்கத்தாவிற்கு மாற்றியவர் யார்? 

அ. கர்ென்     ஆ. ரிப்பன் 

இ. பபண்டிங்    ஈ. வாைன்பெஸ்டிங்ஸ் 

121.  இந்தியாவின் பதசிய ஆறு எது? 

அ. பிரம்மபுத்ரா    ஆ. பகாதாவரி 

இ. கங்கா     ஈ. காபவரி 
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