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History Model Test Questions 5 in Tamil With Answers 
1. சர்.சசயத் அகமதுகானின் புகழுக்கு காரணம் 
அ. அறிவியல் கழகம் அசமத்தது 
ஆ. உருதுவியல் அறிவியல் நூல்கசை மமாழி மெயர்த்தது 
இ. அலிகார் இயக்கம் 
ஈ. ஆங்கில கல்விசய ஆதரித்தார் 

2. 1942 ஆம் ஆண்டின் முக்கியத்துவம் 
அ. வெள்ளையனே வெளினயறு இயக்கம் 
ஆ. இந்தியா முழுவதும் கலகம் மவடித்தல் 
இ. காங்கிரஸ் தசலவர்கள் சகது மசய்யப்ெட்டது 
ஈ. காங்கிரஸ் கட்சியின் மீது பிரிட்டிஷ் தசட விதித்தது 

3.  1948ஆம் ஆண்டின் முக்கியத்துவம் 
அ. மவுண்ட்பெட்டன் பிரபு தசலசம ஆளுநரானது 
ஆ. பநருவின் நடுநிசி உசர 
இ. ராஜாஜி தசலசம ஆளுநர் ெதவி ஏற்றது 
ஈ. காந்திஜி படுவகாளை வெய்யப்பட்டது 

4. 1947ஆம் ஆண்டின் முக்கியத்துவம் 
அ. மவுண்ட் பெட்டன் பிரபு இந்திய சவசியராக நியமனம் மசய்யப்ெட்டது 
ஆ. இந்திய சுதந்திர ெட்டம் இயற்றப்பட்டது 
இ. சுபதச சமஸ்தானங்கசை இசணத்தது 
ஈ. ஜவஹர்லால் பநருவின் நடுநிசி உசர 

5. சர்தார் வல்லொய் ெபடல் இரும்பு மனிதர் என அசழக்கப்ெடக் காரணம் 
அ. உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் ெங்பகற்றது 
ஆ. ெர்பதாலி இயக்கத்தில் ெங்பகற்றது 
இ. பநருவின் இசடக்கால அரசில் ெங்பகற்றது 
ஈ. சுனதெ ெமஸ்தாேங்களை இளைத்தது 

6. ஸ்டாபொர்டு கிரிப்ஸ் 
அ. ஒரு ஆங்கிபலயர்   
ஆ. ஒரு காபிேட் அளமச்ெர் 
இ. மதாழிற்கட்சியின் தீவிரவாத உறுப்பினர் 
ஈ. இந்திய பதசிய இயக்கத்தின் முழு ஆதரவாைர் 
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7. திப்பு சுல்தான் ஒரு கண்டுபிடிப்ொைர் என அசழக்கப்ெடுவதற்கு காரணம் 
அ. புதிய நாட்காட்டி முளறளய அறிமுகப்படுத்திோர் 
ஆ. புதிய நாணய முசறசய புகுத்தினார் 
இ. புதிய எசட மற்றும் அைசவ முசறகசை அறிமுகப்ெடுத்தினார் 
ஈ. ஸ்ரீரங்கப்ெட்டினத்தில் சுதந்திர மரம் ஒன்றிசன நட்டார் 

8. சஹதர் அலி வரலாற்றில் புகழ் வாய்ந்தவராகக் கருதப்ெடுவதற்கான காரணம் அவர் ஒரு 
அ. திறம் ொய்ந்த பளடத்தளைெர்  
ஆ. சாதுரியமான அரசியல் தந்திரி 
இ. ஆங்கிபலயர்களின் தீவிர எதிரி 
ஈ. சிறந்த ஆட்சியாைர் 

9. ரிப்ென் பிரபுவின் மிகப்மெரிய சாதசன 
அ. தைசுயாட்சி    ஆ. இல்ெர்ட் மபசாதா 
இ. ஹண்டர் குழு    ஈ. நிதி சீர்திருத்தங்கள் 

10. ராஜா ராம் பமாகன்ராய் ஒரு சமுதாய சீர்திருத்தவாதி என அசழக்கப்ெட காரணம் 
அ. மூட நம்பிக்சககசை எதிர்த்தார் 
ஆ. உருவ வழிொட்சட எதிர்த்தார் 
இ. ெதிக்கு எதிராக னபாராடிோர் 
ஈ. ஆங்கில கல்விக்கு ஆதரவாக பொராடினார் 

11. டல்மஹௌசி பிரபு வரலாற்றில் குறிப்பிடப்ெடுவதற்கு காரணம் 
அ. இராணுவ சீர்திருத்தங்கள்  ஆ. சமுதாய சீர்திருத்தங்கள் 
இ. கல்வி சீர்திருத்தங்கள்   ஈ. ொரிசு இழப்பு வகாள்ளக 

12. சிப்ொய் கலகம் மவடித்தற்கான உடனடிக் காரணம் 
அ. ஆங்கிபலயரின் ஆணவ அடக்குமுசற 
ஆ. வகாழுப்பு தடெப்பட்ட குண்டுகள் 
இ மொருைதார அதிருப்தி 
ஈ. சமய காரணங்கள் 

13. 1857ஆம் ஆண்டு நடந்த சிப்ொய் கலக காலத்தில் கவர்னர் மஜனரலாக இருந்தவர் 
அ.  டல்மஹௌசி பிரபு   ஆ. கானிங் பிரபு 
இ. கர்சன் பிரபு    ஈ. காரன் வாலிஸ் பிரபு 

14. ெட்டியல் 1ஐ ெட்டியல் 2 உடன் மொருத்தி கீபழ மகாடுக்கப்ெட்டுள்ை குறியீடுகசை மகாண்டு சரியான 
ெதிசலத் பதர்ந்மதடு 
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ெட்டியல் 1    ெட்டியல் 2 
அ. வாரிசில்லா மகாள்சக  1. கர்சன் 
ஆ. வங்காைப் பிரிவிசன  2. கிசைவ் 
இ. இரட்சடயாட்சி   3. டல்மஹௌசி 
ஈ. சமூக சீர்திருத்தம்  4. மெண்ட்டிங் 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 2 3 1 4 
ஆ. 3 2 1 4 
இ. 3 1 2 4 
ஈ. 2 1 3 4 

15. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியில்லாத இசணசய பதர்ந்மதடு: 
அ. தண்டியாத்திசர   - 1930 
ஆ. மசௌரி மசௌரா    - 1922 
இ. ஜாலியன் வாலாொக் ெடுமகாசல - 1919 
ஈ. திைகர் மரைம்    - 1922 

16. வீர ொண்டிய கட்டமொம்மன் தூக்கிலிடப்ெட்ட இடம்  
அ. ொசையங்பகாட்சட   ஆ. சிவகாசி 
இ. கயத்தாறு    ஈ. மதுசர 

17. மரௌலட் சட்டம் கறுப்பு மபசாதா எனப்ெட்டது. ஏமனனில் 
அ.  காங்கிரசச அது திருப்திெடுத்தவில்சல 
ஆ. ஆங்கிபலயர்கைால் அது நிசறபவற்றப்மெற்றது 
இ. எவ்வித விொரளையுமின்றி ஒரு மனிதளே ளகது வெய்யும் அதிகாரத்ளத அது அரசுக்கு 
ெழங்கியது 
ஈ. இந்தியர்களுக்கு எதிராக அது நிசறபவற்றப்ெட்டது 

18. இந்திய வரலாற்றில் கிலாெத் இயக்கம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்ெடுவதன் காரணம் 
அ. காந்தியின் தசலசம   ஆ. ஒத்துசழயாசம இயக்கம் 
இ. சட்டமறுப்பு இயக்கம் 
ஈ. அரசியல் கிைர்ச்சியில் இந்து மற்றும் முஸ்லீம் ஒற்றுளம 

19. ெட்டியல் 1ஐ ெட்டியல் 2 உடன் மொருத்தி கீபழ மகாடுக்கப்ெட்டுள்ை குறியீடுகசை மகாண்டு சரியான 
ெதிசலத் பதர்ந்மதடு 
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ெட்டியல் 1 (நிகழ்ச்சி)    ெட்டியல் 2 (வருடம்) 
அ. மெருத்த இசடமவளி வருடம்    1. 1950 
ஆ. மதாழிற் மகாள்சக தீர்மானம்    2. 1920 
இ. திட்டக்குழு ஏற்ெடுத்துதல்    3. 1969 
ஈ. 14 வணிக வங்கிகள் பதசிய மயமாக்கப்ெட்தல்  4. 1956 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 1 2 4 3 
ஆ. 2 4 1 3 
இ. 4 2 3 1 
ஈ. 4 3 2 1 

20. ொெர் இந்தியாவில் முகலாயப் பெரரசச நிசலநாட்டக் காரணம் 
அ, காபூல் ெசடமயடுப்பு   ஆ. முதைாம் பானிப்பட்னபார் 
இ. கண்வாப்பொர்    ஈ. காக்ராப் பொர் 

21. மெர்ொவின் ஆட்சி குறிப்பிடத்தக்கதாக கருதப்ெடக் காரணம் 
அ. ெசடமயடுப்புகள்   ஆ.  இராணுவ சீர்திருத்தங்கள் 
இ. ஆட்சிமுளற வகாள்ளக  ஈ. சமயக் மகாள்சக 

22. மன்சப்தாரி முசற தனிப்ெட்ட மற்றும் குறிப்பிட்டதக்க முசறயாக கருதப்ெடுகிறது 
அ. மன்சப்தார்கள் ெணத்சத ஊதியமாகப் மெற்றனர் 
ஆ. இந்தியாசவத் தவிர பவமறங்கும் இம்முசற காணப்ெடவில்சல 
இ. இம்முசறக்கு ெரம்ெசர உரிசம கிசடயாது 
ஈ. இம்முளற ஒரு புதிய இராணுெ முளறயாகும் 

23. மசல எலி என அசழக்கப்ெட்டவர் 
அ. சிொஜி    ஆ. செராம்கான் 
இ. மஹமு     ஈ. இல்ட்டுமிஷ் 

24. அமலக்சாண்டரது ெசடமயடுப்பின் முக்கிய விசைவு 
அ. கிபரக்கப் பெரரசின் விரிவாக்கம் 
ஆ. கிபரக்க குடிபயற்றங்கள் ஏற்ெடுத்தப்ெடுதல் 
இ. வமௌரியப் னபரரசின் னதாற்றம் 
ஈ. இந்தியாவிற்கும் கிபரக்கத்திற்கும் இசடயிலான பநரடி மதாடர்பு 

25. சாதவாகன சமுதாயத்தின் குறிப்பிட்ட அம்சம் 
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அ. கடல் கடந்த வாணிெம்   ஆ. சுட்ட மசங்கற்களின் உெபயாகம் 
இ. தந்சத வழி சமுதாயம்   ஈ. தாய்மார்களின் உயர்ொே அந்தஸ்து 

26. ‘ரத்னாவளி’ என்ற நூசல எழுதியவர் 
அ. இட்சிங்     ஆ. ஹர்ஷர் 
இ.  வியாசா    ஈ. சந்திரகுப்தர் 

27. வாதாபி மகாண்டான் என அசழக்கப்ெட்டவர்? 
அ. இரண்டாம் புலிபகசி   ஆ. முதலாம் மபகந்திரவர்மன் 
இ. இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன்  ஈ. முதைாம் நரசிம்மெர்மன் 

28. நரசிம்ம வர்ம ெல்லவர் நிசனவு கூறப்ெடுவது முக்கியமாக அசமவது அவரது 
அ. ெல்பவறு ெசடமயடுப்புகள் 
ஆ. யுவாங் சுவாங்கின் விஜயம் 
இ. கடல் கடந்த ெசடமயடுப்புகள் 
ஈ. மாமல்ைபுரநகர் நிர்மானிக்கப்படுதல் 

29. மகௌதமி புத்திர சதகர்ணி எந்த வம்சத்சத சார்ந்தவர் 
அ. சாளுக்கிய    ஆ. மமௌரிய 
இ. ொதொகோ    ஈ. பசாழர் 

30. பிற்கால பமசலச் சாளுக்கியர்களின் தசலநகரம் 
அ. கல்யாணி     ஆ. உசறயூர் 
இ. திருச்சி     ஈ. பவங்கி 

31. ஹரிஹாரும் புக்கரும் வரலாற்றில் முக்கியமாக கருதப்ெடுகின்றனர். ஏமனனில் 
அ. ெங்கம ெம்ெத்ளத னதாற்றுவித்தேர் 
ஆ. பஹாய்சாைர்கசை பதாற்கடித்தனர் 
இ. முஸ்லீம்கசை விரட்டியடித்தனர் 
ஈ. காபவரி வசர பெரரசச ெரப்பினர் 

32. விஜய நகரப் பெரரசு வீழ்ச்சியசடய முக்கியக் காரணம் 
அ. வலிசமயற்ற சமய அரசு 
ஆ. பொர்ச்சுக்கீசியரின் வருசக 
இ. மாநில ஆளுநர்களின் தன்னிச்சசயான பொக்கு 
ஈ. தளைக்னகாட்ளட னபார் 

33. துக்ைக் கட்டிடக் கசலயின் குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் 
அ. அழகிய வசைவுகள்   ஆ. ெளிங்கின் உெபயாகம் 
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இ. உயரமான பகாபுரங்கள்   ஈ. ெரிொே சுெர்கள் 
34. மமாகஞ்சதாபராவின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் 
அ. நகரசமப்பு திட்டம்   ஆ. வபரிய குளியைளற 
இ. மெரிய கைஞ்சியம்   ஈ களிமண் முத்திசரகள் 

35. ஹரப்ொ நாகரீகம் முடியுற காரணம் 
அ. மமாகஞ்சதாபராவில் ஏற்ெட்ட மவள்ைம் 
ஆ. சிந்து நதியின் னபாக்கில் ஏற்பட்ட மாற்றம் 
இ. அருகாசமயிலிருந்த ொசலவனத்தின் விரிவாக்கம் 
ஈ. ஆரியப் ெசடமயடுப்பு 

36. விநய பீடகம் முக்கியமாக குறிப்பிடுவது 
அ. சங்கத்தின் வைர்ச்சிசய 
ஆ. புத்தரின் வாழ்க்சக மற்றும் பொதசனகசை 
இ. ெண்சடய இந்திய வரலாற்றின் சில அம்சங்கசை 
ஈ. துறவிகளுக்காே ெட்டதிட்டங்களையும் விதி முளறகளையும் 

37. அபசாகர், மகா அபசாகர் என அசழக்கப்ெடுவதற்கான காரணம் 
அ. கலிஙப்பொர்    ஆ. ெரந்தப் பெரரசு 
இ. அளமதி மற்றும் ெைமாே ஆட்சி ஈ. அவரது தரும முசற 

38. ஸ்தல ஸ்தாென அரசாங்கத்தின் வைர்ச்சிசய ஆரம்பித்து சவத்தவர் 
அ ரிப்பன் பிரபு    ஆ. பமபயா பிரபு 
இ. லிட்டன் பிரபு    ஈ. நார்த் புருக் பிரபு 

39. இந்தியாவில் திபயாபசாஃபிகல் மசாசசட்டிசய நிறுவியவர் 
அ. பமடம் மஹச்.பி. பிலாவட்ஸ்கி   
ஆ. கர்னல் எம்.எஸ்.ஆல்காட் & பமடம் பிலாவட்ஸ்கி 
இ. திருமதி அன்னிவபெண்ட் 
ஈ. திலகர் 

40. டாக்டர் இராபஜந்திர பிரசாத் இந்திய ஜனாதிெதியாக ெதவிபயற்ற வருடம் 
அ. 26 ஜனவரி, 1952    ஆ. 26 ஜேெரி, 1950 
இ. 26 ஜனவரி, 1951    ஈ. 15 ஆகஸ்ட், 1947 

41. இந்தியாவுடன் 1965ஆம் ஆண்டு இந்பதா ொகிஸ்தான் சண்சடக்கு பிறகு, தாஷ்கண்ட் ஒப்ெந்தத்தில் 
சகமயழுத்திட்ட ொகிஸ்தான் அதிெர் 
அ. ஐயூப் கான்    ஆ. சல்ஃபிகார் அலி புட்படா 
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இ. முஜிெர் ரஹ்மான்   ஈ. யாகியா கான் 
42. 1940 ஆம் ஆண்டில் ஆகஸ்ட் அறிக்சகசய மவளியிட்ட சவஸ்ராய் 
அ. லின்லித்வகௌ    ஆ. பவவல் 
இ. லாரன்ஸ்    ஈ. கர்ஸன் 

43. இந்திய விடுதசலக்கு முன் இந்தி எதிர்ப்பு பொராட்டம் நடத்திய தசலவர் 
அ. ஈ.னெ.ராமொமி    ஆ. சி.எம்.அண்ணாதுசர 
இ. மு. கருணாநிதி    ஈ. எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன் 

44. மாநிலங்களில் இரட்சட ஆட்சி முசறசய ஏற்ெடுத்திய சட்டம் 
அ. 1947  அ. 1935   இ. 1919   ஈ. 1858 

45. வங்காைப் பிரிவிசன நடந்த ஆண்டு 
அ. 1885  ஆ. 1905  இ.1925   ஈ. 1871 

46. ஜாலியன் வாலாொக் ெடுமகாசலயின் சம்ெந்தப்ெடுத்தப்ெட்ட நெர் 
அ. கமலக்டர் ஜாக்சன்   ஆ. வஜேரல் டயர் 
இ. கமலக்டர் லூசிங்க்டன்   ஈ. மஜனரல் கரியப்ொ 

47. 1932 இல் ஜாதி ஒதுக்கீடு அறிவிப்பு மசய்த பிரிட்டிஷ் பிரதம அசமச்சர் 
அ. ொமர்ஸ்டன்    ஆ. பிட் 
இ. சர்ச்சில்     ஈ. ராம்னெனமக் வடாோல்டு 

48. ‘ெசழய பவதத்திற்கு பொங்கன்’ என்ற மந்திரம் உச்சரித்தவர் 
அ. ராஜாராம் பமாகன்ராய்   ஆ. தயாேந்த ெரஸ்ெதி 
இ. ராமகிருஷ்ண ெரமஹம்சர்  ஈ. விபவகானந்தர் 

49. இந்தியாவில் மவளியான முதல் ெத்திரிக்சக 
அ. பொமி பிரகாஷ்   ஆ. சம்ெத் மகௌமுடி 
இ. ராஸ்ட பகாஃப்டார்   ஈ. வபங்காலி வகஸட் 

50. எல்சல காந்தி என அசழக்கப்ெடும் தசலவர் 
அ. முகமது அலி ஜின்னா   ஆ. கான் அப்துல் கபார்கான் 
இ. அப்ொஸ்தயாப்ஜி   ஈ. ஆகாகான் 

51. இந்தியாவில் முதன்முதலில் சாதி அடிப்ெசட பிரதி நிதித்துவம் மகாடுக்கப்ெட்டது 
அ. 1885 -வட்டார (தலத்தாென) சுய ஆட்சி 
ஆ. 1901 - நிதிக்குழு 
இ. 1909 - மிண்னடா-மார்லி சீர்திருத்தம் 
ஈ. 1915 - இந்திய ொதுகாப்புச் சட்டம் 
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52. 1916 லக்பனா உடன்ெடிக்சகயினால் ஒத்துக் மகாள்ைப்ெட்டது 
அ. தனிப்ெட்ட வாக்காைர் மதாகுதி 
ஆ. கூட்டுக் கட்சி அசமக்க 
இ வடாமினியன் தகுதி (தன்ோட்சி உரிளமயுளடய குடினயற்ற நிளை) 
ஈ. அரசியல் சீர்திருத்தம் 

53. 1920ம் ஆண்டில் கல்கத்தாவில் நசடமெற்ற காங்கிரஸ் சிறப்பு கூட்டத்தில் ஏற்றுக்மகாள்ைப்ெட்ட முடிவு 
அ. உப்பு சத்தியாகிரகம்   
ஆ. ஒத்துளழயாளம, ென்முளறயற்ற இயக்கம் 
இ.  தன்னாட்சி பகாட்ொடு 
ஈ. காங்கிரஸ் கூட்டுக்குழு திட்டம் 

54. கல்கத்தா ெல்கசலக்கழகக் குழு யாருசடய காலத்தில் மவளியிடப்ெட்டது? 
அ. பமபயா பிரபு    ஆ. வெம்ஸ் னபார்டு பிரபு 
இ. நார்த் புளூக் பிரபு   ஈ. எல்ஜின் பிரபு 

55. 1919, ஏப்ரல் 6ஆம் நாள் எதசன எதிர்த்து சத்யாகிரஹ நாைாக பமற்மகாள்ைப்ெட்டது? 
அ. ஜாலியன் வாலாொக் நிகழ்ச்சி 
ஆ. வரௌைட் ெட்டம் 
இ. 1919 ஆம் ஆண்டு மிண்படா-மார்லி சட்டம் 
ஈ. ஹண்டர் குழு 

56. பிரம்ம சமாஜத்சத நிறுவியவர் 
அ. தாகூர்      ஆ. விபவகானந்தர் 
இ. ராமகிருஷ்ணர்    ஈ. ராஜாராம் னமாகன்ராய் 

57. ஆங்கிபலயரின்  மவற்றிக்கு காரணம் 
அ. உன்னதமான ஆயுதங்களும் பொர்த் திறசம அறிவியலும் 
ஆ. உன்னதமான அதிகாரிகளும் அலுவலகமும் 
இ. உன்னதமான வாணிகமும், அறிவுக் கூர்சமயும் 
ஈ. உன்ேதமாே கடல்ெழியும், கப்பற்பயைமும் 

58. சத்யொல் மற்றும் சய்புதின் கிச்பலவ் சகது கீழ்க்கண்டவற்றில் எசத எழுப்பியது? 
அ. மசௌரி மசௌரா நடவடிக்சக  ஆ. ஜாலியன் ொைாபாக் படுவகாளை 
இ. ஒத்துசழயாசம இயக்கம்  ஈ. சட்ட மறுப்பு இயக்கம் 

59. தனிநெர் சத்யாகிரகம் பதாற்றுவிக்கப்ெட்ட ஆண்டு 
அ. 1935  ஆ. 1936   இ. 1940   ஈ. 1942 



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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 9 of 13 

60. எல்சலகாந்தி என அசழக்கப்ெடுெவர் 
அ. தாதாொய் மநௌபராஜி   ஆ. கான் அப்துல் கபார்கான் 
இ. பெக் அப்துல்லா   ஈ. அபுல்கலாம் ஆசாத் 

61. சுயாட்சி முதல் முசறயாக காங்கிரஸ் பெரசவயில் பகாரப்ெட்ட ஆண்டு 
அ. 1905  ஆ. 1907  இ. 1917  ஈ. 1920 

62. சுராஜ்ய கட்சிசய பதாற்றுவித்தவர் 
அ. திலகர்     ஆ. பகாகபல 
இ. சி.ஆர்.தாஸ்    ஈ. பமாதிலால் பநரு 

63. ஆற்காடு வீரர் என அசழக்கப்ெட்டவர் யார்? 
அ. கவுண்ட் லாலி    ஆ. டியூப்பை 
இ. இராபர்ட் கிளைவ்   ஈ. சர் அயர்கூட் 

64. இந்திய பதசிய காங்கிரஸ் பதாற்றுவிக்கப்ெட்ட ஆண்டு 
அ. 1785  ஆ. 1885  இ. 1900   ஈ. 1905 

65. இந்தியாவில் இரும்பு மனிதர் என்று அசழக்கப்ெட்டவர் 
அ. ெர்தார் ெல்ைபாய் பனடல்  ஆ. சுொஷ் சந்திர பொஸ் 
இ. திலகர்     ஈ. எம்.என்.ராய் 

66. மசௌரி மசௌரா நிகழ்ச்சி எந்த ஆண்டு நசடமெற்றது? 
அ. 1902  ஆ. 1912   இ. 1922   ஈ. 1924 

67. கிலாெத் இயக்கத்திசன மதாடங்கியவர் 
அ. அலி ெனகாதரர்கள்   ஆ. மமௌலானா அபுல்கலாமாசாத் 
இ. கான் அப்துல் கொர் கான்  ஈ. முகமது அலி ஜின்னா 

68. இந்திய பதசிய காங்கிரசின் முதல் தசலவர் 
அ. டபிள்யூ. சி. பாேர்ஜி   ஆ. எம்.ஜி.ராணபட 
இ. திலகர்     ஈ. தாதாொய் மநௌபராஜி 

69. “வந்பத மாதரம்” என்ற மசால்சல உருவாக்கியவர் 
அ. பங்கிம் ெந்திர ொட்டர்ஜி  ஆ. அரவிந்த் பகாஷ் 
இ. சுொஷ் சந்திர பொஸ்   ஈ. காந்திஜி 

70. இரட்சடயாட்சிசய அறிமுகப்ெடுத்திய சட்டம் 
அ. 1833 ெட்டயச் சட்டம் 
ஆ. 1853 ெட்டயச் சட்டம் 
இ. மாண்னடகு வெம்ஸ்னபார்டு ெட்டம் 
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ஈ. மிண்படா மார்லி சட்டம் 
71. ஆரிய சமாஜத்சத பதாற்றுவித்தவர் 
அ. தயாேந்த ெரஸ்ெதி   ஆ. இராமகிருஷ்ணர் 
இ. விபவகானந்தர்    ஈ. இராஜாராம் பமாகன் ராய் 

72. பகாொல கிருஷ்ண பகாகபலயின் மெயர் இதபனாடு மதாடர்புசடயது 
அ. இந்து மகாசசெ   ஆ. இந்திய னெளெயின் கழகம் 
இ. பிரம்ம சமாஜம்    ஈ. இசவகளில் ஏதுமில்சல 

73. பின்குறிப்பிட்டவர்களுள் மகாத்மா காந்தியின் அரசியல் குரு யார்? 
அ. னகாபாை கிருஷ்ை னகாகனை 
ஆ. சுபரந்திர நாத் ொனர்ஜி 
இ. இரவீந்திரநாத் தாகூர் 
ஈ. லாலா லஜெதி ராய் 

74. சுபதசி கப்ெல் கழகம் யாரால் நிறுவப்ெட்டது 
அ. பகாொல கிருஷ்ண பகாகபல 
ஆ. திலகர் 
இ. ெ.உ.சிதம்பரம் 
ஈ. சுப்ரமண்ய சிவா 

75. இரு பதசக் பகாட்ொட்சட பதாற்றுவித்தவர் யார்? 
அ. பதசெந்து சித்தரஞ்சன் தாஸ்  ஆ. மமௌலானா முகமது அலி 
இ. முகமது அலி ஜின்ோ   ஈ. ஜவஹர்லால் பநரு 

76. மூன்று வட்டபமசஜ மாநாடுகள் பின்வரும் எந்த வரிசசத் மதாடரில் நடந்பதறின? 
அ. 1930, 1935, 1940    ஆ. 1929, 1930, 1932 
இ. 1930, 1931, 1932    ஈ. 1925, 1930, 1935 

77. தீன் இலாஹி ______ அரசால் பதாற்றுவிக்கப்ெட்டது? 
அ. ொெர்     ஆ. மெர்ொ 
இ. அக்பர்     ஈ. ொஜகான் 

78. _______ அக்ெரின் காப்ொைர் 
அ. ளபரம்கான்    ஆ. பதாடர் மால் 
இ. தான்மசன்    ஈ. அபுல்ொஸல் 

79. சீக்கியர்களின் புனித நூல் 
அ. இராமாயணம்    ஆ. செபிள் 
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இ. குருகிரந்தம்    ஈ. குரான் 
80. இந்தியாவில் பொர்ச்சுகீசியர் ஆட்சிக்கு வழி வகுத்தவர் 
அ. வாஸ்பகாடாகாமா   ஆ. அல்புகர்க் 
இ. அல்சமடா    ஈ. டயஸ் 

81. அடிசம வம்சத்சத பதாற்றுவித்தவர் 
அ. குதுப் உத்தீன் ஐவபக்   ஆ. இல்துத்மிஷ் 
இ. இரசியா     ஈ. ொல்ென் 

82. ஔரங்கசீப்பினால் முகலாயப் பெரரசுடன் இசணத்து மகாள்ைப்ெட்ட கசடசி தக்காண அரசு 
அ. பீசார்     ஆ. பிஜப்பூர் 
இ. அகமது நகர்    ஈ. னகால்வகாண்டா 

83. ___________ ஆற்றங்கசரயில் விஜய நகரம் அசமந்திருந்தது 
அ. கிருஷ்ணா    ஆ. ராவி 
இ. காபவரி     ஈ. துங்கபத்ரா 

84. ________ மன்னரின் மெயரால் மாமல்லபுரம் என்று அசழக்கப்ெடுகிறது 
அ. முதலாம் மபகந்திர வர்மன்  ஆ. முதைாம் நரசிம்ம ெர்மன் 
இ. இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன்  ஈ. இவர்களில் எவருமிலர் 

85. ொண்டியர்கைது தசலநகரம் 
அ. புகார்  ஆ. காஞ்சி  இ. வஞ்சி  ஈ. மதுளர 

86. மதுசர மகாண்டான் என்று சிறப்பு மெயர் மெற்றவர் 
அ. விஜயாலயன்    ஆ. ஆதித்தன் 
இ. முதைாம் பராந்தகன்   ஈ. முதலாம இராசராசன் 

87. ‘சுங்கம் தவிர்த்த பசாழ அரசர்’ என்று அசழக்கப்ெட்டவர் யார்? 
அ. முதலாம் இராசராசன்   ஆ. முதலாம் இராபசந்திரன் 
இ. முதைாம் குனைாத்துங்கன்  ஈ. மூன்றாம் இராபசந்திரன் 

88. சங்க காலத்தின் புகழ் மெற்ற பசாழ அரசர் 
அ. கரிகாைன்    ஆ. மநடுஞ்மசழியன் 
இ. மசங்குட்டுவன்    ஈ. கிள்ளிவைவன் 

89. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாகப் மொருந்தவில்சல? 
அ. மஹ்மூத் கஜினி  - தாபனஸ்வர் மகாள்சை 
ஆ. வமாகம்மத் பின்காசிம் - த்னரய்ன் னபார் 
இ.அலாவுதின் கில்ஜி  - பதவகிரி மவற்றி 
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ஈ. முகம்மது பின் துக்ைக்  - நாணயப் ெரிபசாதசன 
90. ொனிப்ெட்டுப் பொர் ொெரின் மவற்றிக்கான காரணங்களில் சில: 

1. ஐக்கியமான ஒருமித்த எதிர்ப்பு இல்லாசம 
2.  இப்ராஹீம் பலாடியின் வீரனுக்கல்லாத குசணயல்பு 
3. ொெரின் நன்கசமக்கப்ெட்ட இராணுவம் 
4. சுல்தானுக்கு எதிராக மதன்னிந்திய அரசர்களின் கலகங்கள் 
சரியான விசடசய கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளிலிருந்து பதர்ந்மதடுக்க. 
அ. 1,2 மற்றும் 4    ஆ. 1,3 மற்றும் 4 
இ.1 மற்றும் 3    ஈ. 2 மற்றும் 4 

91. சாதி முசற பதான்றிய காலம் 
அ. ரிக் பவதகாலம்    ஆ. பிந்திய னெத காைம் 
இ. சங்க காலம்    ஈ. மமௌரியர் காலம் 

92. சிந்து சமமவளி மக்கள் அறிந்திராத விலங்கு 
அ. யாசன     ஆ. ஒட்டகம் 
இ. எருசம     ஈ. குதிளர 

93. அமலக்ஸாண்டர் ________ நாட்டில் இருந்து வந்தவர் ஆவார். 
அ. ஏமதன்ஸ்    ஆ. ஸ்ொர்டா 
இ. மாசினடானியா    ஈ. பராம் 

94. கஜினி முகமது பசாமநாதபுரத்தின் மீது ெசடமயடுத்த ஆண்டு 
அ. 1020  ஆ. 1023   இ. 1025   ஈ. 1027 

95. ஆரியர்கள் வணங்கிய கடவுள் 
அ. சிவன்  ஆ. சக்தி  இ. விஷ்ணு  ஈ. இயற்ளக 

96. மகத பெரரசின் தசலநகரம் 
அ. பாடலிபுத்திரம்   ஆ. அபயாத்தி 
இ. வாதாபி     ஈ. உஜ்ஜயின் 

97. அமலக்ஸாண்டர் இந்தியாவின் மீது எந்த ஆண்டு ெசடமயடுத்தார்? 
அ. கி.மு. 298 ஆ. கி.மு.305  இ. கி.மு.323  ஈ. கி.மு.327 

98. சஜன மதத்சதத் பதாற்றுவித்தவர் யார்? 
அ. புத்தர்     ஆ. மகாவீரர் 
இ. ரிெெர்     ஈ. தீர்த்தங்கர் 

99. ொடலிபுத்திரத்தின் இயற்மெயர் என்ன? 
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அ. அவந்தி    ஆ. குசிநகர் 
இ. ராஜகிரிகம்    ஈ. வல்லடி 

100.  மமௌரியர்களுக்கு பின்வந்தவர்கள் 
அ. நந்தர்கள்    ஆ. சுங்கர்கள் 
இ. கண்வர்கள்    ஈ. சிசுநாகர்கள் 


