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History Model Test Questions 9 in Tamil With Answers 
1. இந்திய தேசிய காங்கிரசின் சூரத் பிரிவினை எப்ப ாழுது ஏற் ட்டது? 

அ. 1905   ஆ. 1906  இ. 1907   ஈ. 1908 
2. முேல் உலகப் த ாரின் காலம் என்ை? 
அ. 1914-18  ஆ. 1916-18  இ. 1915 – 17  ஈ. 1913-16 

3. இரண்டாம் உலகப் த ாரின் காலம் என்ை? 
அ. 1939- 1945  ஆ. 1938 – 1944  இ. 1930 –1940  ஈ. 1937-1943 

4. முேல் உலகப்த ார் எந்ே உடன் டிக்னகயின் டி முடிவனடந்ேது? 
அ. பிரான்ஸ் உடன் டிக்னக   ஆ. பாரீஸ் உடன்படிக்கை 
இ. இங்கிலாந்து உடன் டிக்னக  ஈ. இத்ோலி உடன் டிக்னக 

5. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உருவாக்கப் ட்ட ஆண்டு 
அ. 1865   ஆ. 1885  இ. 1905   ஈ. 1925 

6. 1942ஆம் ஆண்டில் நனடப ற்ற பவள்னையதை பவளிதயறு இயக்கத்தின் வீராங்கனையார்? 
அ. டாக்டர் அன்னிப சண்ட்   ஆ. சுதேசா கிரு ைானி 
இ. அருணா ஆசப் அலி   ஈ. சர ாஜினி நாயுடு 

7. இந்தியாவின் மிகச் சிறந்ே வயோை மனிேர் எைக் குறிப்பிடப் டு வர் யார்? 
அ. லாலாலஜ திராய்    ஆ. தாதாபாய் நநௌர ாஜி 
இ. தகா ால கிருஷ்ண தகாகதல  ஈ. பிபின் சந்திர  ால் 

8. 1905ஆம் ஆண்டுவனர இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் யார் ஆதிக்கம் பசலுத்திைார்கள்? 
அ.  ாராளுமன்றத்திைர்   ஆ.  யங்கரவாதிகள் 
இ. மிதவாதிைள்    ஈ. தீவிரவாதிகள் 

9. இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் மிேவாதிகளின் முக்கியக் தகாரிக்னக யாது? 
அ. சுேந்திரம்     ஆ. அரசில் அதிக  ங்கு 
இ. தீவிர ப ாருைாோர வைர்ச்சி  ஈ.  படிப்படியான சீர்த்திருத்தம் 

10. ஆங்கில அரசு ப ங்கால் பிரிவினைனய திரும்  ப ற்ற ஆண்டு 
அ. 1911   ஆ. 1914   இ.1917   ஈ. 1919 

11. நாைா சாகிப்பின் ேனலனமத் ேை தியாக இருந்ேவர் யார்? 
அ. தாந்தியா ரதாப்    ஆ. அஜிமுல்லா 
இ. கான் கதூர்     ஈ.  கத்கான் 

12. 1921 ஆம் ஆண்டு மாப்ைா புரட்சி பவடித்ே இடம் 
அ. அஸ்ஸாம்     ஆ. ரை ளா 
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இ.  ஞ்சாப்     ஈ. வங்காைம் 
13. கீழ்க்காண் வர்களில் யார் மூன்று வட்டதமனஜ மாநாடுகளிலும்  ங்கு பகாண்டவர்? 
அ. பி.ஆர். அம்ரபத்ைார்   ஆ. எம்.எம்.மாைவியா 
இ. வல்ல ாய்  ட்தடல்    ஈ. எஸ்.சி. த ாஸ் 

14. பிரிட்டிஷ் த ரரசுக்கு அவாத்  குதினய இனணத்ேவர் யார்? 
அ. தகன்னிங்     ஆ. டல்ந ௌசி 
இ. லாரன்ஸ்     ஈ. கர்சன் 

15. எந்ே னவஸ்ராய் இந்தியாவில் பகானலயுண்டார்? 
அ. ஹார்டிங் பிரபு    ஆ. நார்த்ப்ரூக் பிரபு 
இ. எலன் தரா பிரபு    ஈ. ரேரயா பி பு 

16. குகா எழுச்சி தோன்றிய இடம் 
அ. பசன்னை     ஆ. உத்திரப்பிரதேசம் 
இ. பஞ்சாப்     ஈ. பீஹார் 

17. காந்திஜி எந்ே இடத்தில் முேல் சத்யாகிரஹ பிரச்சாரத்னே துவக்கிைார்? 
அ. சம்பா ன்     ஆ.  ர்தோலி 
இ.ேண்டி     ஈ.  தராயா 

18. இந்திய தேசிய காங்கிரசின் முேல் இஸ்லாமியத் ேனலவர் யார்? 
அ. அஜ்மல்கான்    ஆ. எம்.ஏ.ஜின்ைா 
இ. அபுல்கலாம் ஆசாத்   ஈ.  ஹிமுல்லா சயானி 

19. 1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சியின் த ாது இருந்ே கவர்ைர் பஜைரல் யார்? 
அ. ரைன்னிங்  ஆ. டல்பஹௌசி  இ. லாரன்ஸ்  ஈ. கர்சன் 

20. மார்ச் 1946 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவிற்கு வந்ே பிரிட்டிஷ் காபிைட் மிஷன் திட்டத்தில் உறுப்பிைர் 
அல்லாேவர் 
அ. பிரபு ப திக் லாரன்ஸ்   ஆ. சர்.ஸ்டாஃத ார்டு  கிளிப்ஸ் 
இ. ஏ.வி. அபலக்ஸாண்டர்   ஈ. ரைம்ப் நபல் ஜான்சன் 

21. 1857-ம் ஆண்டு சிப் ாய் கலகத்திற்கு காரணம் 
அ. கிழக்கிந்திய கம்ப னியிடம் இருந்து அரசியாருக்கு அதிகாரம் மாற்றப் ட்டோல் 
ஆ. இந்திய இராணுவ வீரர்களுக்கு சரியாை சம் ைம் இல்லாேோல் 
இ. நைாழுப்பு தடவிய ரதாட்டாக்ைகள நைாடுத்ததால் 
ஈ. இந்தியர்கள் ஆங்கிதலயர்கைால் சுரண்டப் ட்டோல் 

22. இந்தியர்கள் னசமன் கமிஷனை புறக்கணித்ோர்கள், காரணம் 
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அ. இந்தியர்ைள் யாரும் அதில் உறுப்பினர் இல்கல 
ஆ. அது இந்தியானவ பிைவு டுத்துவேற்காக ஏற் டுத்ேப் ட்டது 
இ. போழில் கட்சியில் இருந்து எந்ேப் பிரதிநிதியும் இல்னல 
ஈ. பஜைரல் னடயர் ேனலனமயில் வந்ேது 

23. இந்திய தேசிய இராணுவத்னேத் தோற்றுவித்ேவர் 
அ.  காந்தியடிகள்    ஆ. சுபாஷ் சந்தி  ரபாஸ் 
இ.  ால கங்காேர திலகர்   ஈ. லாலா லஜ தி ராய் 

24. கீழ்க்கண்ட கவர்ைர் பஜைரல்களில் யார் வங்கப்பிரிவினையில் சம் ந்ேப் ட்டவர்? 
அ. டல்பஹௌசி பிரபு    ஆ. லிட்டன் பிரபு 
இ. ைர்சன் பி பு    ஈ. ரிப் ன் பிரபு 

25.  ட்டியல் 1 ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ாருத்தி கீதழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 
சரியாை  தினலத் தேர்ந்பேடு. 
  ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 
அ. 1919 ஆம் ஆண்டு சட்டம்  1. அன்னிப சண்ட் 
ஆ. ேன்ைாட்சி இயக்க   2. மாண்படகு- பசம்ஸ் ஃத ார்டு 
இ. மிேவாே ேனலவர்   3. ேயாைந்ே சரஸ்வதி 
ஈ. ஆரிய சமாஜம்   4. தகாகதல 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 1 2 3 
ஆ. 2 1 4 3 
இ. 1 2 3 4 
ஈ. 1 2 4 3 

26. வங்கப் பிரிவினைனய தோற்றுவித்ேது 
அ. புரட்சினய அடக்குவேற்காக   
ஆ. இந்து முஸ்லீகனை திருப்திப் டுத்துவேற்காக 
இ. முஸ்லீம்களின் தகாரிக்னககனை நினறதவற்றுவேற்காக 
ஈ. இந்து முஸ்லீம்ைகள பிரிப்பதற்ைாை 

27. இந்திய பவளியுறவுக் பகாள்னக இேன் அடிப் னடயில் அனமந்ேது 
அ. கிழக்தகாரப்  குதி    ஆ. தமற்தகாரப்   குதி 
இ. கூட்டு ரச ாகே    ஈ. இனவகளில் எதுவுமில்னல 
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28. மாண்தடகு - பசம்ஸ்த ார்டு சீர்திருத்ேம் நனடமுனறக்கு வந்ே ஆண்டு 
அ. 1909  ஆ. 1919  இ. 1921  ஈ. 1918 

29. சுப்பிரமணிய  ாரதி நடத்தி வந்ே ேமிழ் நாதைடு  
அ. நியூ இந்தியா    ஆ. யங் இந்தியா 
இ. ேமிழ்நாடு     ஈ. இந்தியா 

30. புத்ேர் எேைடியில் ஞாதைாேயம் ப ற்றார்? 
அ. பூவரசமரம்     ஆ. ஆலமரம் 
இ. ரபாதிே ம்     ஈ.  தவப் மரம் 

31.  கத்சிங் தூக்கிலிடப் ட்ட நாள் 
அ. 24 மார்ச், 1930    ஆ. 23 ோர்ச், 1931 
இ. 25 மார்ச், 1931     ஈ. 21 மார்ச், 1929 

32. சட்ட மறுப்பு இயக்கத்னே காந்தியடிகள் ஆரம்பித்ே ஆண்டு 
அ. 1930  ஆ. 1931  இ. 1932  ஈ. 1933 

33. காபிைட் தூதுக்குழு இந்தியாவிற்கு வருனக ேந்ேது 
அ. இந்தியாவிற்கு சுேந்திரம் ேருவேற்காக 
ஆ. இந்திய கலாச்சாரத்னே ஆராய்வேற்காக 
இ. இகடக்ைால அ சாங்ைத்கதயும், அ சியலகேப்கபயும் ஏற்படுத்த 
ஈ. மீட்பு நடவடிக்னககளுக்காக 

34. யாருனடய ேனலனமயில் 1908 ஆம் ஆண்டு கல்கத்ோவில்  இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாடு 
நனடப ற்றது? 
அ. டபிள்யூ. சி. ாைர்ஜி   ஆ. ஏ.ஒ.ஹியூம் 
இ. தாதாபாய் நநௌர ாஜி   ஈ. டாக்டர் அன்சாரி 

35. 1919-ல் பரௌலட் சட்டம் பிறப்பிக்கப் ட்ட த ாது இருந்ே கவர்ைர் பஜைரல் யார்? 
அ. கானிங் பிரபு    ஆ. டஃப்ரின் பிரபு 
இ. நசம்ஸ்ரபார்டு பி பு   ஈ. கர்ஸன் பிரபு 

36. பரௌலட் சத்தியாகிரகம் காந்திஜியால் ஆரம்பிக்கப் ட்ட நாள் 
அ. 29 ஏப்ரல், 1919    ஆ. 6 ஏப் ல், 1919 
இ. 29 மார்ச், 1919    ஈ. 6 மார்ச், 1919 

37. கிலா த் இயக்கம் தோற்றுவிக்கப் ட்டது 
அ. இந்து  முஸ்லீம் ஒற்றுனமக்காக  ஆ. ஆங்கிரலய அ சுக்கு எதி ாை 
இ. காந்திக்கு ஆேரவு பகாடுப் ேற்காக ஈ. ஒத்துனழயானம இயக்கத்னே ஆேரிக்க 



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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 5 of 11 

38. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உருவாகும் த ாது இருந்ே னவஸ்ராய் யார்? 
அ. கானிங் பிரபு    ஆ. டஃப்ரின் பி பு 
இ. தமதயா பிரபு    ஈ. எல்ஜின் பிரபு 

39. ஆங்கிதலயருக்கு எதிராக பவள்னையதை பவளிதயறு இயக்கத்னே காந்தியடிகள் போடங்கிய 
ஆண்டு 
அ. 1940  ஆ. 1942  இ. 1941  ஈ. 1943 

40. பின்வரும் முகலாய மன்ைர்களில் யானர ஓர் ஆட்சியாைர் என் னே விட சாேனையாைர் அல்லது 
சாகசம்  னடத்ேவர் என்று அனழக்கலாம்? 
அ. பாபர்      ஆ. ஹுமாயூன் 
இ. அக் ர்     ஈ. அவுரங்கசீப் 

41. பின்வருவைவற்றுள் எது சரியாகப் ப ாருந்தியுள்ைது? 
அ. 1769 -  ாக்ஸர் த ார்  
ஆ. 1989 - வங்காைத்து நிரந்ேர நிலவரிச் சட்டம் 
இ. 1919 - ஜாலியன் வாலாபாக் படுநைாகல 
ஈ. 1890 - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் 

42. இவரது ஆட்சிக் காலத்தில் சதி என்ற மூடப் ழக்கம் ேனட பசய்யப் ட்டது? 
அ. டல்பஹௌசி    ஆ. வில்லியம்நபண்டிங் 
இ. ரிப் ன்     ஈ. கார்ன்வாலிஸ் 

43. வங்காைப் பிரிவினையுடன் போடர்புனடய கவர்ைர் பஜைரல் 
அ. கானிங் பிரபு    ஆ. டல்பஹௌசி பிரபு 
இ. ைர்ஸன் பி பு    ஈ. ஆபமர்ஸ்ட் பிரபு 

44. இந்தியாவின் ப ரும்  குதினய ஆங்கிதலய ஆட்சியின் கீழ் பகாண்டு வர பவல்பலஸ்லி பிரபு 
கனடப்பிடித்ேது  
அ. அவகாசியிலிக் பகாள்னக   ஆ. துகைப்பகடத் திட்டம் 
இ. இந்தியானவப் பிரித்து ஆளுேல்  ஈ. சமஸ்ோைங்கனை இனணத்துக் பகாள்ளுேல் 

45. முஸ்லீம் லீக் கட்சி ஆரம்பிக்கப் ட்ட வருடம் 
அ. 1909   ஆ. 1919   இ. 1906   ஈ. 1911 

46.  ாலகங்காேர திலகர் நடத்திய இரண்டு  த்திரிக்னககள் 
அ. யங் இந்தியா மற்றும் மராத்ோ  ஆ. நியூ இந்தியா மற்றும் தகசரி 
இ. இந்தியா மற்றும் மராத்ோ   ஈ. ரைசரி ேற்றும் ே ாத்தா 

47. இரும்பின் உ தயாகம் கண்டுபிடிக்கப் ட்ட காலம் 
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அ.  னழய கற்காலம்    ஆ. இனடக் கற்காலம் 
இ. உதலாக்க காலம்    ஈ. புதிய ைற்ைாலம் 

48. சிந்து சமபவளி நாகரீகம் எத்ேனை ஆண்டுகள்  ழனமயாைது? 
அ. 2000 ஆண்டுகள்    ஆ. 3000 ஆண்டுகள் 
இ. 4000 ஆண்டுகள்    ஈ. 5000 ஆண்டுைள் 

49. காஷ்மீர் இராஜாக்கனைப்  ற்றிக் கூறும் நூல் 
அ. சாகுந்ேலம்     ஆ. இ ாஜத ங்கிணி 
இ. இண்டிகா     ஈ. முத்ராராட்சசம் 

50. புத்ே மே பிரிவினை தோன்றியது 
அ. ஹர்ஷர் காலம்    ஆ. அதசாகர் காலம் 
இ. ைனிஷ்ைர் ைாலம்    ஈ. பிந்துசாரர் காலம் 

51. மகா அபலக்சாண்டர் எந்ே நாட்னடச் தசர்ந்ேவர் 
அ. தராம்  ஆ. பிரிட்டன்  இ. ரஷ்யா  ஈ. கிர க்ைம் 

52. தேவைாம்பிரியர் என்ற அனடபமாழி யாருக்குப் ப ாருந்தும்? 
அ. பகௌேம புத்ரசாேகர்னிக்கு  ஆ. பகௌடில்யருக்கு 
இ. புஷ்யமித்ரருக்கு    ஈ. அரசாைருக்கு 

53. எந்ே இனண ப ாருத்ேமற்றது? 
அ. இந்துக்கள்  - தவேங்கள் 
ஆ. கிறிஸ்துவர் - ன பிள் 
இ. முஸ்லீம்   - குர்ரான்  
ஈ. சீக்கியர்  - இ ாோயைம் 

54. கனிஷ்கர் இரண்டாம் அதசாகர் எை அனழக்கப் ட காரணம் 
அ. அவ து புத்தேதக் நைாள்கை  ஆ. அவரது பவற்றி 
இ.அவரது நிர்வாகம்    ஈ. அவரது மற்ற சமய ப ானறயுனடனம 

55. பின்வருவைவற்றுள்  ல்லவர்கைால் கட்டப் ட்ட தகாயில் 
அ. ைடற்ைக  ரைாயில் - ேைாபலிபு ம் 
ஆ. பிரகதீஸ்வரர் தகாயில் - ேஞ்சாவூர் 
இ. சூரிய தகாயில்  - பகாைார்க் 
ஈ. மீைாட்சி தகாயில்  - மதுனர 

56. ேஞ்னச ப ரிய தகாயினலக் கட்டியவர் 
அ. கரிகாலன்     ஆ. இராதஜந்திர பிரசாத் 
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இ. குதலாத்துங்க தசாழன்   ஈ. இ ாஜ  ாஜன் 
57. இரண்டாம் புலிதகசினய தோற்கடித்ேவர் 

அ. ஹர்ஷர்     ஆ. அதசாகர் 
இ. ந சிம்ே வர்ேன்    ஈ. மதகந்திர வர்மன் 

58.  க்தி இயக்கத்தின் குறிக்தகாள் 
அ. சினல வணங்குேனல ஒழிப் து  ஆ. ஜாதிப்பிரினவ ஒழிப் து 
இ. இந்து ேதத்கதப் ப ப்புவது  ஈ. ஒரு புதிய சமயத்னே உருவாக்குவது 

59. ேனலக்தகாட்னட த ார் நனடப ற்ற ஆண்டு 
அ.  1526  ஆ. 1655  இ. 1665  ஈ. 1565 

60. பின்வரும் நான்கு அரச  ரம் னரயிைனர காலப் டி வரினசப் டுத்தியதில் எது சரி? 
அ. தலாடி – துக்ைக் –அடினம –கில்ஜி  ஆ. துக்ைக் – அடினம – கில்ஜி – தலாடி 
இ. அடிகே – கில்ஜி- துக்ளக் - ரலாடி  ஈ. கில்ஜி – அடினம – தலாடி- துக்ைக் 

61. சிந்துச் சமபவளி மக்கள் வணங்கிய கடவுள் 
அ. இந்திரன்     ஆ. வருணன் 
இ. சூரிய கடவுள்    ஈ. பசுபதி 

62. தவே கால மக்களின் முக்கியத் போழில் 
அ. வர்த்ேகம்     ஆ. கால்நனட வைர்த்ேல் 
இ. விவசாயம்     ஈ. வால்மீகி 

63. இராமாயணத்தின் மூலத்னே எழுதியது 
அ. துைசிோஸ்     ஆ. கீர்த்திோஸ் 
இ. காசிராம்ோஸ்    ஈ. வால்மீகி 

64. சங்க காலத்தில் ேமிழகத்தில் வியா ாரம் பசய்ே கிதரக்க தராமானிய வியா ாரிகள் சங்க 
இலக்கியத்தில் எந்ேப் ப ாதுப் ப யரில் அனழக்கப் டுகின்றைர்? 
அ. யவனர்ைள்    ஆ.  கல்வாஸ் 
இ. குஷாணர்கள்    ஈ. இவர்களில் எவருமில்னல 

65. பின்வருவைவற்றுள் ேமிழகக் கலாச்சாரத்திற்கு பமௌரியர்கள் அளித்ேது எது? 
அ. சமஸ்கிருேம்    ஆ. பிராமி எழுத்து 
இ. சுர ாஸ்தி எழுத்து    ஈ. பிராகிருேம் 

66. மகாயாை புத்ேமேம் எந்ே மன்ைர் காலத்தில் தோன்றியது? 
அ. அஜாேசத்ரு    ஆ. அதசாகர் 
இ. விக்ரமாதித்ேன்    ஈ. ைனிஷ்ைர் 
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67. சமண மேஞானி,  த்ர ாகு எந்ே மன்ைரின் சமகாலத்ேவர்? 
அ. நாகர்ஜுைர்     ஆ. பகௌேமபுத்திர சேகர்னி 
இ. சந்தி குப்த நேௌரியர்   ஈ. ருத்ரோமன் 

68. கீழ்வரும் எந்ே ஹிந்து மன்ைர் இந்திய பநப்த ாலியன் எை அனழக்கப் டுகிறார்? 
அ. ஹர்ஷர்     ஆ. அதசாகர் 
இ. சமுத் குப்தர்    ஈ. இரண்டாம் சந்திரகுப்ேர் 

69. எந்ே மன்ைரின் ஆட்சியின் த ாது  ாஹியான் இந்தியாவிற்கு வருனக ேந்ோர்? 
அ. சந்திரகுப்ே பமௌரியர்   ஆ. ஹர்ஷர் 
இ. இ ண்டாம் சந்தி குப்தர்   ஈ. கனிஷ்கர் 

70. தசாழப் த ரரசின் முக்கியமாை இறக்குமதிப் ப ாருள் 
அ. சாயம் த ாடும் ப ாருள்   ஆ. குதிக ைள் 
இ. வினலமதிப் ற்ற கற்கள்   ஈ. வினல உயர்ந்ே உதலாகப்  ாண்டங்கள் 

71. ேமிழ்நாட்டிலுள்ை மகா லிபுரம் கடற்கனரக் தகாயில் எந்ே மன்ைர் ஆட்சிக் காலத்தில் கட்டப் ட்டது 
அ. தசாழப்  ரம் னர     ஆ. சாளுவப்  ரம் னர 
இ. பல்லவப் ப ம்பக    ஈ.  ாண்டியப்  ரம் னர 

72. இந்தியாவின் மீதுமுேன் முேலில்  னடபயடுத்ே முஸ்லீம் மன்ைர் யார்? 
அ. முகமது தகாரி    ஆ. முகமது கஜினி 
இ. முைேது பின் ைாசிம்   ஈ. பசங்கிஸ்கான் 

73. இந்தியாவில் முேன்முனறயாக பீரங்கினய  யன் டுத்தியவர் யார்? 
அ. னேமூர்     ஆ. அலாவுதீன் கில்ஜி 
இ. பாபர்     ஈ. பஷர்ஷா சூரி 

74. எந்ே பமாகலாய மன்ைரின் ஆட்சிக் காலத்தில் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் இந்தியாவிற்கு வந்ோர்? 
அ. அக் ர்     ஆ. ஜ ாங்கீர் 
இ. ஷாஜஹான்    ஈ. ஔரங்கசீப் 

75. இந்தியாவில் த ார்ச்சுக்கீசியரின் ஆட்சிக்கு அடித்ேைமிட்டவர் யார்? 
அ. வாஸ்தகாடகாமா    ஆ.  ார்த்ேதலாமிதயா டயஸ் 
இ. அல்பமய்டா    ஈ. அல்ரபான்ஸா 

76.  ாண்டியர் காலத்தில் குழுக்கள் மற்றும் சன கைால் கிராம ஆட்சிமுனற நனடப ற்றது என் னே 
கூறும் கல்பவட்டு 
அ. உத்ேரதமரூர் கல்பவட்டு   ஆ. ோனூர் ைல்நவட்டு 
இ. அய்தஹால் கல்பவட்டு   ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்னல 
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77. ஐதராப்பியர்களில் முேலில் இந்தியாவில் குடிதயறியவர்கள் யார்? 
அ. பிபரஞ்சுக்காரர்கள்   ஆ. ரபார்ச்சுக்கீசியர்ைள் 
இ. ஆங்கிதலயர்கள்    ஈ. டச்சுக்காரர்கள் 

78. அனடயாறுப்த ார் எவர்களுக்கினடதய நடந்ேது? 
அ. ைர்நாடை நவாப்பிற்கும், பிந ஞ்சுக்ைா ர்ைளுக்கும் 
ஆ. பிபரஞ்சுக்காரர்களுக்கும், ஆங்கிதலயர்களுக்கும் 
இ. மராத்தியர்களுக்கும், த ார்ச்சுக்கீசியருக்கும் 
ஈ. ஆங்கிதலயருக்கும், கர்நாடக நவாப்பிற்கும் 

79. முகமது பின் துக்ைக் ேைது ேனலநகனர படல்லியிலிருந்து எங்கு மாற்றிைார்? 
அ. கன்தைாஜ்     ஆ. ரதவகிரி 
இ. ஆக்ரா     ஈ. அகமோ ாத் 

80. சந்னே ஒழுங்கு விற் னை முனறகனை அமுல் டுத்தியவர் 
அ. பஷர்ஷா     ஆ. முகம்மது பின் துக்ைக் 
இ. அலாவுதீன் கில்ஜி   ஈ. பிதராஸ்ஷா துக்ைக் 

81. பின்வரு வர்களிலிந்திய தேசியக் காங்கிரஸ் தோன்றுவேற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்ேவர் 
அ. ஆலன் ஆக்ரடவியன் ஹியூம்  ஆ.  ாலகங்காேர திலகர் 
இ. லாலா லஜ தி ராய்    ஈ. இவர்களில் எவருமில்னல 

82. ஜாலியன் வாலா ாக்  டுபகானல நடந்ே ஆண்டு 
அ. 1919  ஆ. 1935  இ. 1942  ஈ. 1945 

83. இந்திய தேசியக் காங்கிரசில் சூரத் பிைவு எந்ே ஆண்டில் நடந்ேது? 
அ. 1907  ஆ. 1911  இ. 1915  ஈ. 1921 

84. கீழ்க்கண்ட தஜாடிகளில் சரியாகப் ப ாருந்தியுள்ைது எது? 
அ. ஜவஹர்லால் தநரு - பசய் அல்லது பசத்துமடி 
ஆ. மகாத்மா காந்தி  - சுயராஜ்ஜியம் எைது பிறப்புரினம 
இ. சர்ோர்  தடல்  - படல்லிக்குப் புறப் டு 
ஈ. எஸ்.சி.ரபாஸ்  -இ த்தத்கதக் நைாடு நான் உனக்கு சுதந்தி ம் தருகிரேன் 

85. இராமகிருஷ்ண மிஷனை நிறுவியவர் 
அ.  ரமஹம்சர்     ஆ. விதைா ா ாதவ 
இ. இரமகிருஷ்ணர்    ஈ. விரவைானந்தர் 

86. இந்திய தேசப் ாடலின் ஆசிரியர் 
அ. இரவீந்ேரநாத் ோகூர்   ஆ. சுப்ரமணிய  ாரதி 
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இ. பக்கிம் சந்தி  சட்டர்ஜி   ஈ. இவர்களில் யாரும்இல்னல 
87. அர்த்ே சாஸ்திரத்னே எழுதியவர் 

அ. காளிோஸ்     ஆ. நைௌடில்யர் 
இ. தக.தக. நாராயணன்   ஈ.  ாண ட்டர் 

88. ேன்ைாட்சி இயக்கம் யாரால் துவங்கப் ட்டது? 
அ. அன்னிப சண்ட்    ஆ. பமாரார்ஜி தேசாய் 
இ. தமாதிலால் தநரு    ஈ. பி.ஜி. திலைர் 

89. ேமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கத்தின் ேந்னே எைப் டு வர் 
அ. வ.உ.சிதம்ப ம்பிள்கள   ஆ. இராஜதகா ாச்சாரி 
இ. சத்தியமூர்த்தி    ஈ. சுப்பிரமணிய சிவா 

90. இந்திய தேசியக் காங்கிரஸின் முேல் ேனலவர் 
அ.  ஏ.ஒ.ஹியூம்    ஆ. மகாத்மா காந்தி 
இ. டபிள்யூ. சி.பானர்ஜி   ஈ. பசய்யது அகமது கான் 

91. லாகூர் காவல்துனறக் கண்காணிப் ாைனரச் சுட்டுக் பகான்றவர் 
அ. சுக்தேவ்     ஆ. பைத்சிங் 
இ. ராஜகுரு     ஈ. நாதுராம் தகாட்தச 

92. சு ாஷ் சந்திர த ாஸ் சுேந்திர இந்திய முேல் அரசு ஆரம்பிக்கப் ட்ட இடம் 
அ. ரங்கூன்     ஆ. இம் ால் 
இ. தகாஹிமா     ஈ. சிங்ைப்பூர் 

93. சுேந்திரம் கினடத்ே தநரத்தில் இந்தியாவில் இருந்ே சுதேசிச் சமஸ்ோைங்களின் உத்தேசி 
எண்ணிக்னக 
அ. 300  அ. 700  இ. 600  ஈ. 150 

94. ஜாலியன் வாலா ாக்  டுபகானல நடந்ே ஆண்டு 
அ. 1919  ஆ. 1899  இ. 1929  ஈ. 1909 

95. முேல் இந்தியச் சுேந்திரப் த ாராட்டம் யாருனடய  ேவிக்காலத்தில் நிகழ்ந்ேது 
அ. வாரன் தஹஸ்டிங்ஸ்   ஆ. ைானிங் பி பு 
இ.ரிப் ன் பிரபு     ஈ. டல்பஹௌசி 

96. இந்தியாவில் த ார்த்துகீசிய அரனச முேலில் நிறுவியவர் 
அ. வாஸ்தகாடகாமா    ஆ. டானீஸ் 
இ. சால்பசட்டீ     ஈ. ரேற்குறிப்பிட்டவர்ைளில் யாருமில்கல 

97. இந்தியாவில் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் எப்ப ாழுது நனடப ற்றது? 
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அ. 1930   ஆ. 1916   இ. 1912   ஈ. 1908 
98. பவள்னையதை பவளிதயறு த ாராட்டம் நிகழ்ந்ே ஆண்டு 

அ. 1938   ஆ. 1940  இ. 1942   ஈ. 1936 
99. ோோ ாய்  பநௌதராஜி என் வர் 
அ. பார்சி இனத் தகலவர்   ஆ. முஸ்லீம் காங்கிரஸ் ேனலவர் 
இ. இந்திய தேசீயக் காங்கிரஸ் ேனலவர் ஈ. அரசுப்  ணியாைர் 

100.  ரத்ேத்னேக் பகாடு, சுேந்திரத்னேக் பகாடுக்கிதறன் என்றவர் 
அ. சுபாஷ் சந்தி  ரபாஸ்   ஆ. இராஜாராம் தமாகன் ராய் 
இ.  கத்சிங்     ஈ. முகமது அலி ஜின்ைா 


