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History Model Test Questions 1 in Tamil With Answers 

1. அமிர்தசரஸ் நகரின் ஸ்தாபகர் 

அ. குரு ககாவிந்தசிங்    ஆ. குரு ராம்தாஸ் 

இ. குரு கதஞ் பகதூர்    ஈ. குருநானக் 

2. சசன்னன மருத்துவப் பள்ளி எந்த ஆண்டு கதாற்றுவிக்கப்பட்டது? 

அ. கி.பி.1830  ஆ. கி.பி.1835  இ. கி.பி.1840  ஈ. கி.பி. 1845 

3. தமிழ்நாட்டில் முதல் இருப்புப்பானத சசன்னனனை எந்த நகரத்துடன் இனைத்தது? 

அ. திருச்சி     ஆ. அரக்க ாணம் 

இ. மதுனர     ஈ. ககாைம்புத்தூர் 

4. பிரம்ம சமாஜத்னதத் கதாற்றுவித்தவர் ைார்? 

அ. தைானந்த சரஸ்வதி   ஆ. சுவாமி விகவகானந்தர் 

இ. இராஜாராம் க ா ன்ராய்   ஈ. இரவீந்திரநாத் தாகூர் 

5. இந்திை பிஸ்மார்க் என்று அனைக்கப்படுபவர் 

அ. சர்தார் வல்லபாய் பட்கேல்  ஆ. இராஜாஜி 

இ. காமராஜ்     ஈ. காந்திஜி 

6. இராஜதரங்கிணி இதனனப் பற்றிை நூல் 

அ. சமௌரிை வம்சம்    ஆ. குப்த வம்சம் 

இ.  ாஷ்மீர் வரலாறு    ஈ. சுங்கர்கள் 

7. இந்திைாவில் முஸ்லீம் ஆட்சி ஏற்பட அடிககாலிை கபார் 

அ. முதலாம் தசரய்ன் கபார்   ஆ. இரண்ோம் தரரய்ன் கபார் 

இ. முதலாம் பானிபட் கபார்   ஈ. இரண்டாம் பானிபட் கபார் 

குறிப்பு: 2-ம் தரரய்ன் கபார்- துருக்கியர் ஆட்சி 

8. வாதாபி இவர்களது தனலநகரம் 

அ. பல்லவர்கள்    ஆ. சாளுக்கிைர்கள் 

இ. கூர்ஜரபிரதிகாரர்கள்   ஈ.  ங் ர் ள் 

9. கசாைர்கலுனடை கிராம ஆட்சினைப் பற்றி அறிை உதவும் முக்கிை ஆதாரம் 

10. இந்திைாவின் மீது 17 முனை பனடசைடுத்த அராபிை மன்னர் 

அ. முகம்மது பின் காசிம்   ஆ. மு ம் து  ஜினி 

இ. முகம்மது ககாரி    ஈ. முகம்மது பின் துக்ளக் 

11. கசாைர்களின் காலத்தில் விதிக்கப்பட்ட உப்பு வரி 

அ. பாகா     ஆ. உப்பாயம் 



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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 2 of 14 

இ. வாலிைபாம்     ஈ. ஹிரண்ைா 

12. சமௌரிைப் கபரரசின் கனடசி அரசனர பதவியிலிருந்து அகற்றிைவர் 

அ. அக்னிமித்ரர்    ஆ. காரகவலர் 

இ. புஷ்யமித்ரர்    ஈ. தனநந்தர் 

13. அகில இந்திை முஸ்லீம் லீக் ைாருனடை தனலனமயின் கீழ் ஏற்படுத்தப்பட்டது? 

 அ. முகம்மது அலி ஜின்னா   ஆ. னசைது அகமது கான் 

 இ. ஆகாகான்     ஈ. நவாப் சலிமுல்லா  ான் 

14. 1889 ம் ஆண்டு இந்திை கதசிை காங்கிரஸ் சவளியிட்ட முதல் வார இதழ் 

அ. ைங் இந்திைா    ஆ. இந்தியா 

இ. இந்திை மக்கள்    ஈ. வாய்ஸ் ஆஃப் இந்திைா 

15. சுப்பிரமணிை சிவா பாரதமாதாவுக்கு ககாவில் எழுப்பிை இடம் 

அ. மதுனர     ஆ. வத்தலக்குண்டு 

இ. திருசநல்கவலி    ஈ. பாப்பாரப்பட்டி 

16. 1916ஆம் ஆண்டு அகில இந்திை கதசிை காங்கிரசின் லக்கனா மாநாடு ஒரு திருப்பு முனனைாக 

இருந்ததன் காரைம் 

அ. இந்திைாவிற்கு சடாமினிைன் அந்தஸ்னதக் ககாரிைதால் 

ஆ. முழு சுதந்திரத்னத ககாரிைதால் 

இ. அன்னிசபசண்ட் மாநாட்டிற்கு தனலனம ஏற்ைதால் 

ஈ. இந்திய கதசீய  ாங்கிரசும் அகில இந்திய முஸ்லீம் லீக்கும் இணணந்து கபாராடுவது என்று 

தீர் ானித்ததால் 

17. ஜாலிைன் வாலாபாக் அனமந்துள்ள நகரம் 

அ. லக்கனா     ஆ. பாட்னா 

இ. அமிர்தசரஸ்    ஈ. லாகூர் 

18. சசௌரி சசௌரா வன்முனை எப்சபாழுது நடந்தது? 

அ. ஜனவரி 5, 1922    ஆ. பிப்ரவரி 5, 1922 

இ. மார்ச் 5, 1922     ஈ. மார்ச் 15, 1922 

19. காந்திைடிகள் 1919ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 6ஆம் நாள் எங்கிருந்து கதசீை ஹர்த்தால் நடத்தப்பட 

கவண்டிை நானள ஒத்தி னவத்தார்? 

அ. பம்பாய்     ஆ. சசன்னன 

இ. கல்கத்தா     ஈ. ரேல்லி 
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20. ‘வந்கத மாதரம்’ முதன் முதலில் இடம் சபற்ை புத்தகம் 

அ. கீதாஞ்சலி     ஆ. ஹரிஜன் 

இ. ககசரி     ஈ. ஆனந்த  ேம் 

21. ஆதிகிரந்தம் ைாரால் இைற்ைப்பட்டது? 

அ. குரு ராம்தாஸ்    ஆ. குரு ஹர்கிஷன் தாஸ் 

இ. குரு அமர்தாஸ்    ஈ. குரு அர்ஜுன் கதவ் 

22. வினல கட்டுப்பாட்டு முனைனை அமுலுக்குக் சகாண்டு வந்த முஸ்லீம் அரசர் 

அ. அலாவுதீன் கில்ஜி   ஆ. முகம்மது துக்ளக் 

இ. இல்துத்மிஷ்    ஈ. பால்பன் 

23. அவகாசியிலிக் சகாள்னகனை அறிமுகப்படுத்திைவர் 

அ. ேல்ர ௌசி    ஆ. கானிங் 

இ. ரிப்பன்     ஈ. லிட்டன் 

24. மதுரா கனல ைாருனடை காலத்தில் சிைப்புற்றிருந்தது? 

அ. னிஷ் ர்     ஆ.  முதலாம் காட்பீஸஸ் 

இ. னவசாகர்     ஈ. வாசுகதவர் 

25. 1905 ஆம் ஆண்டு வங்கப் பிரிவினனயின் முக்கிை கநாக்கம் 

அ. வங்காள இந்துக்களின் சசல்வாக்னகக் குனைக்க 

ஆ. முஸ்லீம் லீக் ககாரிைது 

இ. வங்காள மக்கள் அனத விரும்பினர் 

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ணல 

26. ஆங்கிகலைர்களால் ஹண்டர் குழு எதனன ஆராை நிைமிக்கப்பட்டது? 

அ. ஒத்துனைைானம இைக்கம்   ஆ. கிலாபத் இைக்கம் 

இ. சசௌரி சசௌரா நிகழ்ச்சி   ஈ. ஜாலியன் வாலாபாக் துயரம் 

27. 1907 ஆம் ஆண்டு நனடசபற்ை எந்த காங்கிரஸ் கமிட்டியில் முதல் பிளவு ஏற்பட்டது? 

அ. சூரத்     ஆ. லாகூர் 

இ. பம்பாய்     ஈ. கல்கத்தா 

28. புகழ்சபற்ை தண்டி ைாத்தினரனை காந்திைடிகள் எங்கிருந்து ஆரம்பித்தார்? 

அ. சம்ப்ரான்     ஆ. சபர் தி ஆசிர ம் 

இ. சசன்னன     ஈ. தண்டி 

29. இந்திை கதசிை காங்கிரசின் முதல் மாநாடு எங்கு நனடசபற்ைது? 

அ. கல்கத்தா     ஆ. சடல்லி 
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இ. சசன்னன     ஈ. பம்பாய் 

30. கீழ்க்காண்பனவகளில் இந்திை கதசிை காங்கிரசின் தனலனமப் சபறுப்கபற்ைவர் ைார்? 

அ. திருமதி சகராஜினி நாயுடு   ஆ. டாக்டர் அன்னி சபசண்ட் 

இ திருமதி சஜ.எம்.சசன்குப்தா  ஈ.இவர் ள் அணனவரும் 

31. காந்திைடிகனள முதன் முதலில் இந்திைாவின் பிதா என்ைவர் 

அ. ஜவஹர்லால் கநரு   ஆ. சகராஜினிநாயுடு 

இ. திலகர்     ஈ. கநதாஜி 

32. பனாரசில் மத்திை இந்துப் பள்ளினை நிறுவிைவர் 

அ. லாலா லஜபதிராய்    ஆ. மதன் கமாகன் மாளவிைா 

இ. ோக்ேர் அன்னி ரபசண்ட்   ஈ. ககாவிந்த வல்லப பந்த் 

33. இந்திை கதசிை காங்கிரஸ் சனபயில் தனலனம வகித்த முதல் கதசிைத் தனலவர் 

அ. எஸ். சுப்பிரமணிை ஐைர்   ஆ. ஆனந்தாச்சார்யுலு 

இ. ேபிள்யூ.சி.பானர்ஜி   ஈ. சுகரந்திரநாத் பானர்கி 

34. கீழ்க்கண்டவர்களில் தீவிரவாதிகளின் பட்டிைலில் இல்லாதவர் 

அ. திலகர்     ஆ. பிபின் சந்திரபால் 

இ. அரவிந்த ககாஷ்    ஈ. ேபிள்யூ. சி. பானர்ஜி 

35. பாகிஸ்தான் என்ை சபைனர உருவாக்கிைவர் 

அ. சர் னசைது அஹமதுகான்   ஆ. முகம்மது அலி ஜின்னா 

இ. மு ம் து இக்பால்    ஈ. அபுல் கலாம் ஆசாத் 

36. பாகிஸ்தான் உருவாக ஆகலாசனன வைங்கிைவர் 

அ. ரஹ் த் அலி    ஆ. ஜின்னா 

இ. சர் ஜப்பருல்லாகான்   ஈ. சர் முகமது இக்பால் 

37. புகழ்வாய்ந்த லக்கனா ஒப்பந்தத்தில் (1916) னகசைழுத்திட்டது 

 அ. காந்தியும், டாக்டர் அம்கபத்காரும் 

 ஆ. கநருவும், மிண்கோவும் 

 இ. முஸ்லீம் லீக் கட்சியும், காங்கிரஸ் கட்சியும்  

 ஈ. ஸ்வராஜ்ை கட்சியும், அன்னிசபசண்ட்டும் 

38. அகில இந்திை முஸ்லீம் லீக் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1905  ஆ. 1906  இ.1909  ஈ. 1911 
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39. சீக்கிை சமைத்னத நிறுவிைவர் 

அ. கதஞ் பகதூர்    ஆ. குரு ககாவிந்த் சிங் 

இ. குரு அர்ஜுன்    ஈ.குருநானக் 

40. இந்திைாவில் கனடசி கவர்னர் சஜனலாக இருந்தவர் ைார்? 

அ. டல்சஹௌசி    ஆ. லார்ட் சமௌண்ட் கபட்டன் 

இ. ககனிங்     ஈ. சி.ராஜக ாபாலாச்சாரி 

41. லாகூரில் நனடசபற்ை அகில இந்திை முஸ்லீம் லீக் கூட்டத்தில் பாகிஸ்தான் உருவாக தீர்மானம் 

நினைகவற்றிை நாள் 

அ. மார்ச் 5, 1933     ஆ. ஆகஸ்ட் 5, 1933 

இ. மார்ச் 22, 1940    ஈ.  ார்ச் 23, 1940 

42. யுவான் சுவாங் இந்திைாவிற்கு வந்த சமைத்தில் நாலந்தா பல்கனலக் கைகத்தின் துனைகவந்தர் 

ைார்? 

அ. காளிதாசர்     ஆ. கம்பர் 

இ. தர் பாலர்     ஈ. பாைர் 

43. பட்டிைல் 1 ஐ பட்டிைல் 2- உடன் சபாருத்தி கீகை சகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகனளக் சகாண்டு 

சரிைான பதினலத் கதர்ந்சதடு. 

 பட்டிைல் 1   பட்டிைல் 2 

அ. இரண்டாம் சங்கம்  1. அபிதம்மபீடகா 

ஆ. மூன்ைாம் சங்கம்  2. சதால்காப்பிைம் 

இ. முதல் புத்த கவுன்சில் 3. திரிபீடகம் 

ஈ. மூன்ைாம் புத்த கவுன்சில் 4. சிலப்பதிகாரம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 1 4 

ஆ. 2 4 3 1 

இ. 4 2 3 1 

ஈ. 4 2 1 3 

44. பின்வருவனவற்றில் எது ஒன்று மட்டும் சரிைாகப் சபாருந்துகிைது? 

அ. காளிதாசர்  - காவிைதர்சா 

ஆ. தண்டின்  - சாகுந்தலம் 

இ. சுபந்து  - வாசவதத்தா 

ஈ. மனு   - விக்கிரம ஊர்வசி 
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45. கூற்று(A): சஷர்ஷாவின் சபருனம அவருனடை நீர்வாக சீர்த்திருத்தங்களில் உள்ளது. 

காரைம் (R): சஷர்ஷா, அக்பரின் நிர்வாக சீர்த்திருங்களின் முன்கனாடிைாக உள்ளார். 

-இக்கூற்றுகனளக் சகாண்டு சரிைான வினடைளி. 

அ. (A) என்பது (R) ஆகியணவ உண்ண  (R) என்பது (A) வுக்கு சரியான விளக் ம் 

ஆ. (A) என்பது (R) ஆகிைனவ உண்னம, ஆனால் (R) என்பது (A) வுக்கு சரிைான விளக்கமல்ல 

இ. ஆனால் (R) என்பது தவறு 

ஈ. ஆனால் (R) என்பது சரி 

46. சகா வருடம் ஆரம்பித்த ஆண்டு 

அ. கி.மு. 58  ஆ. கி.மு.78  இ. கி.பி.58  ஈ. கி.பி. 78  

47. ரிக்கவத நாகரிகத்தின் முக்கிை கூறு 

அ. சபண் கதவனத வழிபாடு   ஆ. இயற்ண  வழிபாடு 

இ. திரிமூர்த்திகள் வழிபாடு   ஈ. பசுபதி வழிபாடு 

48. புத்தர் தன்னுனடை முதல் உபகதசத்னத உபகதசித்த இடம் 

அ. லும்பினி     ஆ. சாரநாத் 

இ. சாஞ்சி     ஈ. கைா 

49. எந்தத் துனைமுக நகரம் சிந்து சமசவளி நாகரிகத்தில் இருந்தது? 

அ. கலாத்தால்    ஆ. காலிபங்கன் 

இ. கராப்பார்     ஈ. சமாகஞ்சதாகரா 

50. நமது கதசத்தின் தந்னத என்பவர் 

அ. விகனாபாகவ    ஆ.   ாத் ா ாந்தி 

இ. கமாதிலால் கநரு    ஈ. சஜைப் பிரகாஷ் நாராைண் 

51. 1932ல் வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவத்னத அறிவித்த இங்கிலாந்தின் தனலனம அனமச்சர் 

அ. சர்ச்சில்     ஆ.  க்சானல்டு 

இ. அட்லி     ஈ. கசம்பர்லின் 

52. தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு ஹரிசன் என்ை சபைர் சூட்டிைவர் ைார்? 

அ. அம்கபத்கார்    ஆ.  ாந்தி 

இ. கநரு     ஈ. பட்கடல் 

53. இந்திை கதசிை கசனனனை நிறுவிைவர் ைார்? 

அ. ராஷ் பிகாரி கபாஸ்   ஆ. சுபாஷ் சந்திர கபாஸ் 

இ. சசௌமித்ர கபாஸ்    ஈ. தருண் கபாஸ் 
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54. “விடுதனல விடுதனல விடுதனல” என்று சதாடங்கும் பாடனல இைற்றிை தமிழ் கதசிைக் கவிஞர் 

ைார்? 

அ. சுப்பிர ணிய பாரதி   ஆ. பாரதிதாசன் 

இ. சுத்தானந்த பாரதி    ஈ. கவிமணி 

55. சுப்புரத்தினம் என்பது எந்த தமிழ் கதசிைக் கவிஞரின் இைற்சபைர்? 

அ. ஜீவானந்தம்    ஆ. திரு.வி.க 

இ. பாரதிதாசன்    ஈ. சுத்தானந்த பாரதி 

56. திரு.வி.கல்ைாை சுந்தரம் சதாடங்கிை பத்திரிக்னகயின் சபைர் 

அ. கதசாபிமானி    ஆ. விடுதனல 

இ. நவசக்தி     ஈ. வீரககசரி 

57. சுப்பிரமணிை பாரதி எங்கு பிைந்தார்? 

அ. ஆறுமுககனரி    ஆ. திருசநல்கவலி 

இ. எட்ேயபுரம்     ஈ. சிவகங்னக 

58. 1907ம் ஆண்டு கதசிைத்னதப் பற்றிகவினத வரியில் தமிழில் எழ்தி சவளியிட்டவர் 

அ. நாமக்கல் கவிஞர்    ஆ. சுப்பிர ணிய பாரதி 

இ. கவிமணி கதசிை விநாைகம்  ஈ. ஜீவானந்தம் 

59. கலாகமான்ைா என்ைனைக்கப்பட்ட கதசிை தனலவர் ைார்? 

அ. ககாககல     ஆ. பட்கடல் 

இ. திலக்     ஈ. காந்தி 

60. ஜாலிைன்வாலாபாக்கில் நடந்த படுசகானலக்குக் காரைமான பிரிட்டிஷ் தளபதி 

அ. ஆஷ்     ஆ. மக்லிகைாட் 

இ. ணேயர்     ஈ. பிளாக் 

61. பஞ்சாப் ககசரி என்று அனைக்கப்பட்ட கதசிை தனலவர் 

அ. ஹுகம் சிங்     ஆ. லாலா லஜபதிராய் 

இ. மான்சிங்     ஈ. லாலா கஷவக் ராம் 

62. உப்பு சட்டங்கனள எந்த கிராமத்தில் காந்தி மீறினார்? 

அ. சசௌரி சசௌரா    ஆ. சாம்பரன் 

இ. ககாபால்பூர்     ஈ. தண்டி 

63. வட்டகமனஜ மாநாடு எங்கு நடந்தது? 

அ. மும்பாய்     ஆ. தில்லி 

இ. லண்ேன்     ஈ. லீட்ஸ் 
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64. 1857 ஆம் ஆண்டு சிப்பாய்க் கலகம் கதால்வியுற்ைது ஏசனனில் 

அ. மக்கள் அதற்கு ஆதரவு சகாடுக்கவில்னல 

ஆ. இந்திய சுகதச அரசர் ள் அதற்கு உதவவில்ணல 

இ. இரஷ்ைர்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு உதவினர் 

ஈ. முகம்மதிைர்கள் ஒதுங்கி இருந்தனர் 

65. “டில்லி சகலா” என்ை ககாஷத்னத முைங்கிைவர் 

அ. சுபாஷ் சந்திரகபாஸ்   ஆ. வ.உ.சிதம்பரனார் 

இ. அரவிந்த ககாஷ்    ஈ. வாஞ்சி அய்ைர் 

66. இந்திைக் குடிைரசுத் தனலவர் ஆவதற்கு முன்கப பாரத ரத்னா விருது சபற்ைவர் 

அ. டாக்டர் ராகஜந்திர பிரசாத்   ஆ. ோக்ேர் ஜாகிர் உகசன் 

இ. வி.வி.கிரி     ஈ. ஆர். சவங்கட்ராமன் 

67. அனமச்சரனவ தூதுக் குழுவில் இடம் சபற்றிருந்தவர்கள் சர் ஸ்டாப்கபார்டு  

1. கிரிப்ஸ், லார்டு சபத்திக் லாரன்ஸ் மற்றும் திரு.ஏ.வி.அசலக்சாந்தர் 

2. லார்டுகவவல், திரு.ஏ.வி.எசலக்சாந்தர் மற்றும் சர் ஸ்டாப்கபார்டு கிரிப்ஸ் 

3. லார்டு கவவல், லார்டு சபத்திக் லாரன்ஸ் மற்றும் திரு.ஏ.வி.அசலக்சாந்தர் 

4. சர் ஸ்டாப்கபார்டு கிரிப்ஸ், லார்டு கவவல் மற்றும் லார்டு சபத்திக் லாரன்ஸ் 

அ. 1 மற்றும் 4 சரிைானனவ   ஆ. 3 மற்றும் 4 சரிைானனவ 

இ.1  ட்டும் சரியானது    ஈ. எதுவும் சரிைல்ல 

68. இந்திை மறுமலர்ச்சியின் தந்னத எனப் சபாதுவாக கருதப்படுபவர் ைார்? 

அ. ரவீந்திரநாத் தாகூர்   ஆ. ராஜாராம் க ா ன்ராய் 

இ.சஜைபிரகாஷ் நாராைண்   ஈ. அம்பாலால் சாராபாய் 

69. பின்வருவனவற்றுள் எது சரிைாகப் சபாருந்துயுள்ளது? 

அ. பகத்சிங்  - கதர்கட்சி 

ஆ. ஏ.ஓ.ஹியூம் - மத்திை பாராளுமன்ை மண்டபத்தில் சவடிகுண்டு 

இ. லாலா ஹர்தைாள் - இந்திை கதசிை காங்கிரஸ் 

ஈ. வாஞ்சி ஐய்யர் - ஆஷ்துணர 

70. கீழ்க்காணும் நிகழ்ச்சிகனள காலவரினசப்படி கூறு. 

1. லக்கனா ஒப்பந்தம்    2. இரட்னட ஆட்சிமுனை புகுத்தல் 

3. சரௌலட் சட்டம்    4. வங்கப் பிரிவினன 

அ. 1,3,2 மற்றும் 4    ஆ. 4,1,3  ற்றும் 2 

இ. 1,2,3 மற்றும் 4    ஈ. 4,3,2 மற்றும் 1 
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71. பின்வருவனவற்னை ஆய்க. 

துணிபுனர(A): இந்திைாவில் சிறுபான்னமயினர் பிரச்சனனனை வளர்ப்பதும் குைப்ப 

 நினலகளுக்கு ஆதரவளிப்பதும் பிரிட்டிஷாரின் கநாக்கமாக இருந்தது. 

காரைம்(R): தாங்கள் இந்திைாவில் இருப்பதற்கு இதனன ஒரு காரைமாகவும்  தங்கனள 

நடுவுநினலனம தவைாத சமரசம் சசய்து னவத்தவர்கள் என்று  காட்டிக்சகாள்ளவும் 

பிரிட்டிஷார் விரும்பினர். 

குறியீடுகள் மூலம் வினடனைத் கதர்சதடுக்க. 

அ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும் சரி, க லும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக் ம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரிைான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

72.  இந்திை கதசிை இைக்கம் பின்வரும் நாட்டின் கதசிை இைக்கத்னத ஒத்திருக்கிைது 

அ. இந்கதகனசிைா    ஆ. அசமரிக்க ஐக்கிை நாடுகள்  

இ. அயர்லாந்து    ஈ. இந்கதா-சீன நாடுகள் 

73. அகாலி இைக்கம் இந்த ஆண்டில் துவங்கப்பட்டது? 

அ. 1940  ஆ. 1920 இ. 1947  ஈ. 1958 

74. பாகிஸ்தான் என்ை சபைனர உருவாக்கிைவர் 

அ. சரி னசைது அகமதுகான்   ஆ. முகது அலி ஜின்னா 

இ. மு  து இக்பால்    ஈ. ஆசாத் 

75. சிங்கப்பூரில் தற்காலிக இந்திை அரசாங்கத்னத 1943இல் அனமத்த  இந்திை கதசிைத் தனலவர் 

அ. சுகரந்திரநாத் பானர்ஜி   ஆ. எம்.என்.ராய் 

இ. சுபாஷ் சந்திரகபாஸ்   ஈ. ஜவஹர்லால் கநரு 

76. காரன்வாலிஸின் முக்கிை பணிைாகக் கருதப்படுவது  

அ. ஆங்கில வர்த்தக நிறுவனத்தின் எல்னலயினன விரிவுபடுத்தினார் 

ஆ. நீதித் துனையில் மாற்ை, சசய்தார் 

இ. நிரந்தர வரு ான முணைணய முடிவு ரசய்தார் 

ஈ. இரட்னட ஆட்சினை ஒழித்தார் 

77. பின்வருவனவற்னை ஆய்க. 

துணிபுனர(A): முதல் உலகப்கபானரத் சதாடர்ந்து பிரிட்டிஷார் பின் பற்றிை சகாள்னககளும் 

நடவடிக்னககளும் இந்திைர்கனள ஏமாற்ைமனடைச் சசய்தன். 
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காரைம்(R): கபார்க்காலத்தில் பிரிட்டிஷார் இந்திைர்களுக்கு அறிவித்த உறுதி சமாழிகள் 

நினைகவற்ைப்படவில்னல. 

இவற்றில் 

அ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும் சரி, க லும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக் ம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரிைான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

78. பின்வருவனவற்றில் எது சரிைாகப் சபாருந்தப்பட்டுள்ளது? 

அ. தண்டி யாத்திணர  - 1930 

ஆ. கநரடிப் கபாராட்டம் - 1927 

இ. னசமன் குழு  -1930 

ஈ. பூரை சுைராஜ்ைம்  - 1946 

79. வடகமற்கு எல்னல மாகாைத்னதச் கசர்ந்த கான் அப்துல் கஃபார்கான் கவறு எந்த சபைரால் 

பிரபலமானார்? 

அ. இனைவனின் ஊழிைன்    ஆ. சசஞ்சட்னடத் தனலவர் 

இ. எல்ணல  ாந்தி     ஈ. கான்சாகிப் 

80. ராமகிருஷ்ை மடத்தின் தனலனமைகம் 

அ. ர ால் த்தா     ஆ. மும்பாய் 

இ. சசன்னன      ஈ. சடல்லி 

81. வந்கதமாதரம் எழுதிைவர் 

அ. மகாத்மா காந்தி     ஆ. அரபிந்கதா 

இ. பங்கிம் சந்திர சட்ேர்ஜி    ஈ. மதன்கமாகன் மாளவிைா 

82. மாநில சீரனமப்பு ஆனைைம் நிைமிக்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1956  ஆ. 1958  இ. 1966  ஈ. 1976 

83. பட்டிைல் 1 ஐ பட்டிைல் 2 உடன் சபாருத்தி கீகை சகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டு முனைப்படி 

வினடனைத் கதர்ந்சதடுக்க. 

 பட்டிைல் 1    பட்டிைல் 2 

அ. ராஜாராம் கமாகன்ராய்  1. ஆரிை சமாஜம் 

ஆ. சுவாமி விகவகானந்தர்  2. ராமகிருஷ்ை பரமஹம்சர் 

இ. தைானந்த சரஸ்வதி  3. பிரம்ம சமாஜம் 

ஈ. பிளவட்ஸ்கி அம்னமைார்  4. திைாசாஃபிகல் சசானசட்டி 
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குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ.  2 3 4 1 

இ. 3 2 1 4 

ஈ.  4 1 2 3 

84. பட்டிைல் 1 ஐ பட்டிைல் 2 உடன் சபாருத்தி கீகை சகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டு முனைப்படி 

வினடனைத் கதர்ந்சதடுக்க. 

 பட்டிைல்    பட்டிைல் 2 

அ. பிட் இந்திை சட்டம்   - 1773 

ஆ. ஒழுங்குமுனைச்சட்டம்  - 1784 

இ. இந்திை அனவகள் சட்டம்  - 1861 

ஈ. மிண்கடாமார்லி சீர்திருத்த சட்டம்  – 1909 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 2 1 3 4 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 4 3 2 1 

85. பட்டிைல் 1 ஐ பட்டிைல் 2 உடன் சபாருத்தி கீகை சகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டு முனைப்படி 

வினடனைத் கதர்ந்சதடுக்க. 

 பட்டிைல் 1   பட்டிைல் 2 

அ. திலகர்    1. புதிை இந்திைா 

ஆ. அன்னிசபசண்ட் அம்னமைார் 2. வந்கத மாதரம் 

இ. காந்திைடிகள்   3. ககசரி 

ஈ. லாலா லஜபதிராய்   4. இனளை இந்திைா 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 4 2 

ஆ. 1 2 3 4 

இ.  2 3 1 4 
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ஈ. 4 3 2 1 

86. தன்னாட்சி ககாரும் ஷான் மக்கள் வாழ்வது 

அ. தாய்லாந்து     ஆ. லாகவாஸ் 

இ. மியான் ர்     ஈ. இலங்னக 

87. சாந்த்பீவி ஆட்சி புரிந்த நாடு 

அ. அ  து ந ர்    ஆ. பிஜப்பூர் 

இ. ககால்சகாண்டா    ஈ. சதாரா 

88. ஹுமாயுன் நாமானவ இைற்றிைவர் ைார்? 

அ. அபுல்பாஸல்    ஆ. குல்பதான் கப ம் 

இ. ஹாசன் நிசாமி    ஈ. அப்துல் காதர் பதாமி 

89. சத்ரபதி சாகுவின் மூன்ைாவது கபஷ்வா ைார்? 

அ. பாஜிராவ்     ஆ. பாலாஜி பாஜிராவ் 

இ. பாலாஜி விஸ்வநாத்   ஈ. மகதாஜி சிந்திைா 

90. பின்வருவனவற்றுள் எது சரிைாக இனைபடவில்னல? 

அ. கவதகாலத்திற்கு திரும்புங்கள் - தைானந்த சரஸ்வதி 

ஆ. தீண்டாம்னம என்பது ஒரு குற்ைமாகும் – காந்திஜி 

இ. ரேல்லிணய கநாக்கி நணே கபாடுங் ள் – ப த்சிங் 

ஈ. பல்லாண்டுகளுக்கு முன்பு நாம்  

விதியுடன் ஓர் ஒப்பந்தம் சசய்திருந்கதாம் – ஜவஹர்லால் கநரு 

91. பின்வருவனவற்றில் எது சரிைாக இனைக்கப்படவில்னல? 

அ. ஆரிைர்கள்   - ரிக்கவதம் 

ஆ. சிந்துசவளி  - தாய்க்கடவுள் 

இ. சமைர்கள்   - தீர்த்தங்கரர் 

ஈ. லிச்சாவி ள்  - பாேலிபுத்திரம் 

உ. காரகவலர்   - ஹதிகும்பா கல்சவட்டுகள் 

92. பட்டிைல் 1யும் பட்டிைல் 2 உடன் சபாருத்தி கீகை சகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டு முனைப்படி 

வினடனைத் கதர்ந்சதடுக்க. 

 பட்டிைல் 1   பட்டிைல் 2 

அ. லக்கனா ஒப்பந்தம்   - 1. 1919 

ஆ. பூனா ஒப்பந்தம்   - 2. 1909 

இ. மிண்கடாமார்லி சீர்த்திருத்தம்  – 3. 1916 
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ஈ. மாண்ட்கபார்டு சீர்த்திருத்தம் - 4. 1932 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 2 1 4 3 

ஈ. 1 2 3 4 

93. பட்டிைல் 1 ஐ பட்டிைல் 2 உடன் சபாருத்தி கீகை சகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டு முனைப்படி 

வினடனைத் கதர்ந்சதடுக்க. 

 பட்டிைல் 1   பட்டிைல் 2 

அ. பண்டிதராவ்  1. அைல்துனை சசைலர் 

ஆ. கபஷ்வா   2. நிதிைனமச்சர் 

இ. அமதிைா   3. சட்டத்துனை நீதிபதி 

ஈ. சமந்த்   4. பிரதமர் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 1 3 

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 4 3 1 2 

ஈ. 3 2 1 4 

94. கீழ் உள்ள கூற்றுகனள கவனி. 

துணிபுனர(A) : சிந்து சமசவளி மக்கள் ஆண் கடவுள் சதய்வத்னத வழிபட்டனர். 

காரைம்(R): சிவ உருவில் முத்தினர கண்சடடுக்கப்பட்டது. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரிைான விளக்கம் 

ஆ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும் சரி, க லும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்  ல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

95. கீழ் உள்ள கூற்றுகனள கவனி. 

துணிபுனர(A): சமைர்கள் கடவுள் நம்பிக்னக அற்ைவர்கள். 

காரைம்(R): சமைர்கள் கவதங்கனள ஏற்பதில்னல. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரிைான விளக்கம் 
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ஆ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும் சரி, க லும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்  ல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

96. எல்னல காந்தி என்ைனைக்கப்பட்டவர் ைார்? 

அ.  ான் அப்துல்  ஃபார் ான்  ஆ. வாலிகான் 

இ. விகனாபா வாகவ    ஈ. அயூப்கான் 

97. 1857 ம் ஆண்டு சிப்பாய் கலகத்தில் பங்ககற்ை முகலாை அரசர் 

அ. இரண்டாம் அக்பர்    ஆ. சஷர்ஷா 

இ. இரண்ோம் ப தூர் ஷா   ஈ. தாரா 

98. கீழ்க்கண்ட கூற்னை கவனிக்கவும். நரசிம்மவர்மன்  

1. கி.பி.630ல் அரிைனைகைறினார். 

2. சாளுக்கிை அரசரான முதலாம் புலிககசினைத் கதாற்கடித்தார். 

3. மாமல்லபுரத்தில் கடற்ககாயினலக் கட்டினார். 

4. அவர் ஆட்சியின் கபாது சீன ைாத்ரீகர் காஞ்சிக்கு வருனக புரிந்தார். 

கமகல குறிப்பிட்டுள்ளவற்றுள்: 

அ. 1,2 மற்றும் 4 சரி    ஆ. 2,3 மற்றும் 4 சரி 

இ. 1,3  ற்றும் 4 சரி    ஈ. எல்லாம் சரிைானனவ 

99. கீழ்க்கண்ட கூற்னை கவனிக்கவும். 

துக்ளக் கபரரசின் வீழ்ச்சிக்கு காரைம் பிகராஸ் துக்ளக்கின் 

1. நிலவருவாய் சகாள்னக 

2. சமைக் சகாள்னக 

3. அடினம முனைக்கு அளித்த ஊக்கம் 

4. நிலமானிை முனைக் கூறுகனள மீண்டும் உயிர்ப்பித்தது 

கமகல குறிப்பிட்டுள்ளவற்றுள்: 

அ. 2,3  ற்றும் 4 சரி    ஆ. 1,2 மற்றும் 3 சரி 

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

100.  எந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் “சவள்னளைகன சவளிகைறு” என்ை தீர்மானம் நினைகவறிைது? 

அ. லாகூர்     ஆ. சூரத் 

இ. மும்பாய்     ஈ. கல்கத்தா 



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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 1 of 17 

History Model Test Questions 2 in Tamil With Answers 

1. சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் வ ாழுது அம்மக்கள் ெழி ட்ட வெய்ெம் 

அ. விஷ்ணு     ஆ. பசுபதி 

இ. பிரம்மா     ஈ.  இந்திரன் & ெருணன் 

2. சரியாகப் வ ாருந்தியுள்ளது எது? 

அ. யுொன் சுொங் – இராஜ ராஜன்  ஆ. வ ர்னியர் – வ ரராஸ் துக்ளக் 

இ. அப்துர்ரசாக் – கிருஷ்ண தேவராயா இ. இபின்  டூடா – ஷாஜகான் 

3. காலமுறைப் டி குறிப்பிடுக. 

1. மகாவீரர்   2.  ார்ச்ெர் 

3. ஸ்தூல த்ரா   4.  த்ர ாஹூ 

இதில், 

அ. 1,2,3,4 சரியான ெரிறச   ஆ. 2,1,4,3 சரியான வரிசச 

இ. 2,4,3,1 சரியான ெரிறச   ஈ. 4,3,1,2 சரியான ெரிறச 

4. காலமுறைப் டி எழுதுக 

1. ஆரிய ட்டா   2.  ாஸ்கரா 

3. பிரம்மகுப்ொ 

இதில் 

அ. 1,3,2 சரியான வரிசச   ஆ. 1,2,3 சரியான ெரிறச 

இ. 2,1,3 சரியான ெரிறச   ஈ. 3,2,1 சரியான ெரிறச 

5. காலமுறைப் டி குறிப்பிடுக. 

1. கபீர்    2. இராமானந்ெர் 

3. நானக்   4. ெல்ல ாச்சாரியார் 

இதில், 

அ. 1,3,2,4 சரியான ெரிறச  ஆ. 2,3,1,4 சரியான ெரிறச 

இ. 2,1,4,3 சரியான வரிசச  ஈ. 3,1,2,4 சரியான ெரிறச 

6. சிொஜியின் ொழ்க்றகத் வொடர் ான வசய்திகறள கால ெரிறசப் டுத்துக. 

1. ஆக்ராவிற்குச் வசல்லல் 

2. இரண்டாம் முறையாக சூரத்றெத் ொக்கல் 

3. அரியறண ஏைல் 

4. புரந்ொர் உடன் ாடு வசய்ெல் 

இதில் 
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அ. 2,1,4,3 சரியான ெரிறச   ஆ. 3,2,1,4 சரியான ெரிறச 

இ.4,2,3,1 சரியான ெரிறச   ஈ.4,1,2,3 சரியான வரிசச 

7. காலமுறைப் டி குறிப்பிடுக. 

1. ஆகஸ்டு அறிவிப்பு    2. சூரத் பிளவு 

3. ரநரு அறிக்றக    4. வெள்றளயரன வெளிரயறு இயக்கம் 

இதில் 

அ. 2,1,4,3 சரியான ெரிறச   ஆ. 2,3,1,4 சரியான வரிசச 

இ. 2,1,3,4 சரியான ெரிறச   ஈ. 2,4,3,1 சரியான ெரிறச 

8. காலமுறைப் டி குறிப்பிடுக. 

1.  ரெபூர் சிக்ரி    2. சசராம் கல்லறை 

3. ொஜ்மஹால்    இதில் 

அ. 1,3,2 சரியான ெரிறச   ஆ. 1,2,3 சரியான ெரிறச 

இ. 2,3,1 சரியான ெரிறச   ஈ. 2,1,3 சரியான வரிசச 

9. ெரிறசப் டுத்துக. 

1. கீழ்ப் ட்ட ஒதுக்குக் வகாள்றக  2. கீழ்ப் ட்ட ஐக்கியக் வகாள்றக 

3. கீழ்ப் ட்ட சமகூட்டாட்சிக் வகாள்றக 4. சுற்ைரண் காப்புக் வகாள்றக 

-இதில் 

அ. 4,1,2,3 சரியான வரிசச   ஆ. 4,2,1,3 சரியான ெரிறச 

இ. 2,1,3,4 சரியான ெரிறச   ஈ. 4,3,2,1 சரியான ெரிறச 

10. ஆய்க. 

துணிபுறர(A): டல்வஹௌசி ென் நாடிழப்புக் வகாள்றகயால் இந்திய அரசுகறள இறணத்ொர். 

காரணம் (R): ஆங்கிரலயர் அரயாத்திறய ஆளப் டுரொரின் நலனுக்காக என்று ர ார்றெயில் 

இறணத்ெனர். 

குறியீடுகள் மூலம் விறடறயத் ரெர்ந்வெடுக்க. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ரமலும் (R) என் து (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ரமலும் (R) என் து (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) ேவறு 

ஈ. (A) ெெறு, ஆனால் (R) சரி 

11. ஆய்க. 

துணிபுறர(A): பிண்டாரிகள் நல்லவொரு அறமப்பின் கீழிருந்ெதுடன் ஆங்கிரலயறரயும் 

எதிர்த்ெனர். 
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காரணம்(R): ரஹஸ்டிங்ஸ் பிரபு ர ாரின் மூலம் அெர்கறள ஒடுக்கினார். 

குறியீடுகள் மூலம் விறடறயத் ரெர்ந்வெடுக்க. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ரமலும் (R) என் து (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ரமலும் (R) என் து (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) ெெறு 

ஈ. (A) ேவறு, ஆனால் (R) சரி 

12. இந்தியாவிற்கு விடுெறல அளித்ெ இங்கிலாந்து பிரெமர் 

அ. அட்லி     ஆ. லாயிட் ஜார்ஜ் 

இ. மாக்மில்லன்    இ. சர்ச்சில் 

13. ஆய்க. 

கூற்று(A): பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்கள் இந்திய ரயில்ரெறய நிறுவி முன்ரனற்ைம் அறடயச் 

வசய்ெனர். 

காரணம் (R): பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்கள் இந்தியாவில் ெனியார் வொழிறல முன்ரனற்றுெதில் 

அக்கறையாக இருந்ெனர். 

உன்னுறடய விறடயிறன கீரழயுள்ள குறியீட்டில் இருந்து ரெர்ந்வெடுத்து எழுதுக. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ரமலும் (R) என் து (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ரமலும் (R) என் து (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) ேவறு 

ஈ. (A) ெெறு, ஆனால் (R) சரி 

14. இந்திய ரெசிய காங்கிரறச உருொக்கியெர் 

அ. ொொ ாய் வநௌரராஜி   ஆ. ஆலன் ஆக்தேவியன் ஹியூம் 

இ. சுரரந்திரநாத்  ானர்ஜி   ஈ. அன்னி வ சண்ட் 

15. சுரெசி இயக்கம் என் து 

அ. பிரிட்டிஷார் எதிர்ப்புக் ரகாஷங்கள் ர ாடுெல் 

ஆ. அயல்நாட்டுப் பபாருட்கசைப் புறக்கணித்து இந்தியப் பபாருட்கசை ஆேரித்ேல் 

இ. காதித் வொப்பிறய அணிந்து வகாள்ளுெல் 

ஈ. ர ச்சுொர்த்றெகளில் இந்தி வமாழிறயப்  யன் டுத்துெல் 

16. “சுயராஜ்யம் எனது பிைப்புரிறம” இக்கூற்று யாரால் முழங்கப் ட்டது? 

அ. காந்திஜி     ஆ. தலாகமானிய திலகர் 

இ. ஜெஹர்லால் ரநரு    ஈ. சு ாஷ் சந்திர ர ாஸ் 

17. காபிவனட் மிஷன் இந்தியாவிற்கு அனுப் ப் ட்டது? 
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அ. மெக் கலகங்கறள அடக்க 

ஆ. இந்திய-  ாகிஸ்ொன் எல்றலறய நிர்ணயிக்க 

இ. அரசியலசமப்புச் சிக்கசலத் தீர்க்க 

ஈ. கிறித்துெ மெ ர ாெறன வசய்ய 

18. சூொய கித்மத்கார்களின் ெறலெர் 

அ.  கத்சிங்     ஆ. பிபின் சந்திர  ால் 

இ. கான் அப்துல் கஃபார்கான்  ஈ.அப்துல் கலாம் ஆசாத் 

19. றசமன் குழு இந்தியாவிற்கு ெந்ெ ஆண்டு 

அ. 1920  ஆ. 1922  இ. 1928  ஈ. 1942 

20. 1946ம் ஆண்டு இந்திய அரசியல் அறமப்பு சற யின் ெறலெர் 

அ. ராதஜந்திர பிரசாத்   ஆ. மகாத்மா காந்தி 

இ. சித்ெரஞ்சன் ொஸ்    ஈ. ஜெஹர்லால் ரநரு 

21. கீழ்க்கண்டெற்றுள் எந்ெ ஒன்று சரியாக இறணக்கப் ட்டுள்ளது? 

அ. அர்த்ெசாஸ்திரம் – கார்ல்மார்க்ஸ் 

ஆ. மூலெனம் - வகௌடில்யர் 

இ. ஹர்ஷ சாஸ்திரம் - பாணர் 

ஈ.வமயின் வகம்ப் – காளிொசர் 

22. சர்ொர் ெல்ல ாய்  ரடல் இரும்பு மனிெர் என அறழக்கப் டுெென் காரணம் அெர், 

1. இந்திய அரசின் உள்துறை அறமச்சராக இருந்ெொல்  

2. நிஜாமின் றஹெரா ாத்றெ இந்தியாவுடன் இறணத்ெொல் 

3. சிெறிய சிறு அரசு மாநிலங்கறள ஒன்ைாக இறணத்ொல் 

4. அெர் ஒரு சிைந்ெ ரெசியொதி என் ொல் 

-இெற்றில் 

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

இ. 3 மட்டும் சரி     ஈ. 3 மற்றும் 4 சரி 

23. பின்ெருெனெற்றுள் எது சரியாக வ ாருந்துகிைது? 

அ. சம் ாரன் ர ாராட்டம் -  ாலகங்காெர திலகர் 

ஆ. கேர் கட்சி   - லாலா ஹர்ேயாள் 

இ. கண தி விழா  - அன்னிவ சண்ட் 

ஈ. சுய ஆட்சி இயக்க  - காந்திஜி 

24. முெல்  ட்டியறல இரண்டாம்  ட்டியலுடன்  யன் டுத்தி விறட ெருக. 
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   ட்டியல் 1      ட்டியல் 2 

அ. எனரெ நாங்கள் இந்தியா-பிரிட்டிஷ்   1. சு ாஷ் சந்திரர ாஸ் 

உைறெ துண்டித்துக்வகாள்ள ரெண்டும் 

என்றும் பூரணசுயராஜ்யத்றெ அறடய ரெண்டும்  

என்றும் நம்புகிரைாம் 

ஆ. பிரிட்டிஷாரின் அழிவில் நாங்கள் எங்கள்  2. வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் 

விடுெறலறயக் ரகாரவில்றல 

இ. பிரிட்டிஷ் ர ரரசின் அழிவுக்குத்    3. லாகூர் கூட்டத் தீர்மானம்(1929)  

ெறலறம ொங்க நான் ரமன்றம ெங்கிய  

ர ரரசின் முெல் அறமச்சராகவில்றல 

ஈ. குறுதி ொருங்கள், நான் உங்களுக்குச்   4. காந்திஜி 

சுெந்திரம் ெருகிரைன் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 4 2 

ஆ. 3 4 2 1 

இ.  2 1 3 4 

ஈ.  4 3 1 2 

25. முெல்  ட்டியறல, இரண்டாம்  ட்டியலுடன் ஒப்பிட்டு கீரழ வகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறிப்புகறளப் 

 யன் டுத்தி விறட ெருக. 

  ட்டியல் 1       ட்டியல் 2 

அ. காந்தி-இர்வின் ஒப் ந்ெம்     1. 1858 

ஆ. ஜாலியன்ொலா ாக் துயரநிகழ்ச்சி   2. 1940 

இ. ஆகஸ்ட் திட்டம்      3. 1919 

ஈ. ரமலும் சிைந்ெ இந்திய அரசாங்கத்திற்கான சட்டம் 4. 1931 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 4 1 2 

ஆ. 1 4 2 3 

இ. 2 1 3 4 

ஈ. 4 3 2 1 

26. ஜாலியன் ொலா ாக் துப் ாக்கி சூடு நிகழ்ந்ெ இடனம் 

அ. டில்லி    ஆ. வகால்கத்ொ 
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இ. மும்ற     ஈ. அமிர்ேசரஸ் 

27. பின்ெருெனெற்றை ஆய்க. 

கூற்று(A): ர ார்க்காலத்தில் நிலவிய சூழ்நிறலகள் ொன் சுயாட்சி இயக்க ஏற் ட காரணமானறெ. 

காரணம் ®: ர ார்க்காலத்தில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் மக்கலுறடய நிர்ப் ந்ெம் இருந்ொவலாழிய 

சலுறககள் வகாடுக்காது என்று இந்திய அரசியல் ெறலெர்கள் உணர்ந்ெனர். 

இெற்றில்,  

 அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ரமலும் (R) என் து (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) ெெறு 

ஈ. (A) ெெறு, ஆனால் (R) சரி 

28. பின்ெருெனெற்றை ஆய்க. 

கூற்று(A): ெங்கப் பிரிவிறன திட்டமிட்டு ரெண்டிவமன்ரை ெங்காள மக்கறளப் பிரிக்கச் வசய்ெ 

முயற்சி 

காரணம் ®: கர்சன் பிரபு நிர்ொகச் வசௌகரியத்திற்காக ெங்காளத்றெப் பிரிக்கச் வசய்ொர். 

-இெற்றில் 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ரமலும் (R) என் து (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ரமலும் (R) என் து (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) ேவறு 

ஈ. (A) ெெறு, ஆனால் (R) சரி 

29. மிகப்  ழறமயான ரெெம் 

அ. ரிக்      ஆ. யஜூர் 

இ. சாமம்     ஈ. அெர்ெணம் 

30. வகௌடில்யரின் அர்த்ெசாஸ்திரம் கூறுெது 

அ. ெத்துெம்     ஆ. மெம் 

இ.ராஜெந்திரம்     ஈ. ஆட்சிமுசற 

31. அரசாகர் மீொன கலிங்கப் ர ாரின் ொக்கம்  ற்றி கூறுெது 

அ. குசக கல்பவட்டுகள்   ஆ. தூண் கல்வெட்டுகள் 

இ. அர்த்ெசாஸ்திரம்    ஈ. அரசாகரின் சுயசரிறெ 

32. இந்தியாவின் மீது  றடவயடுத்ெ முெல் முஸ்லீம் 

அ. முகமது பின் காசிம்   ஆ. முகமது கஜினி 

இ. முகமது ரகாரி    ஈ. குத்புதீன் ஐ க் 
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33. காலமுறைப் டி குறிப்பிடுக. 

1. நாதிர் ஷா   2. முகமது கஜினி 

3. முகமது ரகாரி  - இெற்றில், 

அ. 1,2,3 சரி     ஆ. 2,3,1 சரி 

இ. 3,2,1 சரி     ஈ. 1,3,2 சரி 

34. ஆதிகிரந்ெத்றெ வொகுத்ெெர் 

அ. குரு அர்ஜுன்    ஆ. குரு ரெஜ்  கதூர் 

இ. குருநானக்     ஈ. குரு ரகாவிந்த் 

35. ஹண்டர் கமிஷனின் முக்கிய  ணி 

அ. சமூக சீர்திருத்ெங்கள்   ஆ. வ ாருளாொர சீர்திருத்ெங்கள் 

இ. கல்வி சிர்திருத்ேங்கள்   ஈ. நீதி சீர்திருத்ெங்கள் 

36. திராவிடக் கழகத்றெத் ரொற்றுவித்ெெர் 

அ. ஈ.பவ.ரா.பபரியார்   ஆ. அண்ணாத்துறர 

இ. வீரமணி     ஈ எம்.ஜி.ஆர் 

37. ஆய்க. 

1. ஆரிய சமாஜம் உருெ ெழி ாட்டிற்கு எதிரி 

2. ஆரிய சமாஜம் சாதிமுறைறய எதிர்த்ெது 

3. ஆரிய சமாஜம் சடங்கு முறைறய எதிர்த்ெது 

4. ரெெங்களின் மறுமலர்ச்சிறய ஆரிய சமாஜம் ெரரெற்ைது.  

-ரமரல குறிப்பிட்டெற்றில் 

அ. 1,2 சரி     ஆ. 1,2,3 சரி 

இ. 1,2,3,4 சரி     ஈ. 4 மட்டும் சரி 

38. ொரணாசி இந்துப்  ல்கறலக் கழகத்றெத் ரொற்றுவித்ெெர் 

அ. காந்திஜி     ஆ. மேன் தமாகன் மாைவியா 

இ. லாலா லஞ் த் ராய்    ஈ. இரவீந்திரநாத் ொகூர் 

39. சிொஜி விழாறெ ஏற் டுத்தியெர் 

அ. காந்திஜி     ஆ. ரகாகரல 

இ. திலகர்     ஈ. செர்கார் 

40. சரியான காலெறர முறைப் டி அறமக்கவும்.  

1. அெகாசியிலிக்வகாள்றக 

2. ெங்காளப் பிரிவிறன 
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3. துறணப் றடத் திட்டம்  - இதில் 

அ. 1,2,3 சரி     ஆ. 2,3,1 சரி 

இ. 3,1,2 சரி     ஈ. 1,3,2 சரி 

41. இரட்றட ஆட்சி முறைறய ஏற் டுத்திய ஆளுநர் 

அ.இரா ர்ட் கிறளவ்    ஆ. மாண்ரடகு 

இ. பசம்ஸ்தபார்ட்    ஈ. லிட்டன் 

42. இந்திய மறுமலர்ச்சியின் ெந்றெ 

அ. இராவீந்திரநாத் ொகூர்   ஆ. இராஜாராம் தமாகன்ராய் 

இ. காந்திஜி     ஈ.  ாரதியார் 

43. லண்டனில் நறடவ றும் அரசுத்துறை ரெர்வில் இந்தியர்  ங்குவ ை அனுமதித்ெது 

அ. சாசன சட்டம் 1813    ஆ. சாசன சட்டம் 1833 

இ. சாசன சட்ேம் 1853    ஈ. அரசியின் ர ரறிக்றக 1858 

44. “இல் ர்ட் மரசாொ”  ற்றிய மாறு ட்ட கருத்துக்கள் ர சப் ட்ட காலத்தின் ஆட்சியாளர் 

அ. கானிங் பிரபு    அ. ரிப்பன் பிரபு 

இ. கர்சன் பிரபு     ஈ. ரெெல் பிரபு 

45. “சுெந்திரம் எனது பிைப்புரிறம அறெ அறடந்ரெ தீருரென்” என்று கூறியெர் 

அ. பாலகங்காேர திலகர்   ஆ. லாலா லஜ த் ராய் 

இ. பிபின் சந்திர ால்    ஈ. ரகா ாலகிருஷ்ண ரகாகரல 

46. சுரெசி கப் ல் நிறுெனத்றெத் ரொற்றுவித்ெெர் 

அ. திலகர்     ஆ. காந்திஜி 

இ. சிேம்பரனார்    ஈ. இராஜாஜி 

47. காந்திஜி கலந்து வகாண்டது 

அ. முெல் ெட்ட ரமறஜ மாநாடு  ஆ. 2வது வட்ே தமசஜ மாநாடு 

இ.2 ெது, 3ெது ெட்ட ரமறஜ மாநாடுகள் ஈ. முெல், 3ெது ெட்ட ரமறஜ மாநாடுகள் 

48. கீழ்ெரும் நிகழ்ச்சிகறள கால முறைப் டி கூைவும். 

அ. சூரத் பிளவு, ரஹாம்ரூல் இயக்கம், முஸ்லீம் லீக் ரொற்ைம் 

ஆ. ரஹாம்ரூல் இயக்கம், சூரத் பிளவு, முஸ்லீம் லீக் ரொற்ைம் 

இ. சூரத் பிளவு, முஸ்லீம் லீக் ரொற்ைம், ரஹாம்ரூல் இயக்கம் 

ஈ. முஸ்லீம் லீக் தோற்றம், சூரத் பிைவு, தஹாம்ரூல் இயக்கம் 

49. கடார் கட்சிறய ரொற்றுவித்ெெர் 

அ. வி.டி.செர்கார்    ஆ. லாலா ஹர்ேயாள் 
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இ. குருஷ்ண ெர்மா    ஈ. கரணஷ் செர்கார் 

50. அன்னிவ சண்ட் 

1. ரஹாம்ரூல் இயக்கத்றெத் ரொற்றுவித்ொர் 

2. வெளிநாட்டு வ ாருட்கறள  கிஷ்கரிக்கத் தூண்டினார் 

3. ரெசீய கல்வி முறைறய ஆெரித்ொர் 

4. சுரெசமித்திரன்  த்திரிறகயின் ஆசிரியராக இருந்ொர். 

-இதில் 

அ. 1,2, சரி     ஆ. 1,2,3 சரி 

இ. 12,,3,4 சரி     ஈ. 1,4 சரி 

51. பின்ெருெனெற்றில் எது சரியாக இறணக்கப் ட்டுள்ளது? 

அ. ரகாகரல  - நியூ இந்தியா 

ஆ.  ாரதியார்  - யுகந்ெர் 

இ. திலகர்  - தகசரி 

ஈ. காந்திஜி   - காமன் வீல் 

52. ஆய்க. 

துணிபுறர (A): ஒத்துறழயாறம இயக்கத்றெ காந்திஜி ொ ஸ் ொங்கினார். 

காரணம் (R): வசௌரிவசௌரா ர ாலீஸ்கார்ர்கள் வகால்லப் ட்டது அெரது மனத்றெ மாற்றியது. 

குறியீடுகள் மூலம் விறடறயத் ரெர்ந்வெடுக்க. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ரமலும் (R) என் து (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) ெெறு 

ஈ. (A) ெெறு, ஆனால் (R) சரி 

53. காந்திஜியின் அரசியல் குரு 

அ.  ாலகங்காெர திலகர்   ஆ. ொொ ாய் வநௌரராஜி 

இ. லாலா லஜ் த் ராய்    ஈ. தகாபாலகிருஷ்ன தகாகதல 

54. ஆய்க. 

துணிபுறர(A): இந்தியர்கள் றசமன் கமிஷறன புைக்கனித்ெனர். 

காரணம் ®: அது இந்தியர் பிரச்சறனறய சரியாக ஆராயவில்றல 

இதில் 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ரமலும் (R) என் து (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ரமலும் (R) என் து (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 
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இ. (A) சரி, ஆனால் (R) ேவறு 

ஈ. (A) ெெறு, ஆனால் (R) சரி 

55. பின்ெருெனெற்றில் எது சரியாக இறணக்கப் டவில்றல? 

அ. அலிகார் இயக்கம் - ஜின்னா 

ஆ. ரஹாம்ரூல் இயக்கம் - திலகர் 

இ. உப்பு சத்தியாகிரகம் - காந்திஜி 

ஈ. ெங்காளப்பிரிவிறன - கர்சன் 

56. ெனிநாடு ரெண்டி முஸ்லீம் லீக் எப்ர ாது ரகாரிக்றக விடுத்ெது? 

அ. 1939   ஆ. 1940  இ. 1941   ஈ. 1942 

57. சுெந்திர இந்தியாவின் முெல் கெர்னர் வஜனரல் 

அ. சி.இராஜரகா ாலாச்சாரி   ஆ. பமௌண்ட்தபட்ேன் பிரபு 

இ. ஜெஹர்லால் ரநரு    ஈ. சர்ொர் ெல்ல ாய்  ரடல் 

குறிப்பு: சுெந்திர இந்தியாவின் முெல் இந்திய கெர்னர் வஜனரல் சி.இராஜரகா ாலாச்சாரி. 

58.  ட்டியல்  1 ஐ  ட்டியல் 2 உடன் வ ாருத்தி கீரழ வகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகறள வகாண்டு 

சரியான  திறலத் ரெர்ந்வெடு. 

  ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 

அ.  ாண்டிச்ரசரி   1. ஆங்கிரலயர்கள் 

ஆ. ரகாொ    2. ரடனியர்கள் 

 இ. ெரங்கம் ாடி   3. பிவரஞ்சுக்காரர்கள் 

 ஈ. மெராஸ்    4. ர ார்ச்சுகீசியர்கள் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 2 3 

ஆ. 2 3 4 1 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 4 3 1 2 
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59.  ட்டியல்  1 ஐ  ட்டியல் 2 உடன் வ ாருத்தி கீரழ வகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகறள வகாண்டு 

சரியான  திறலத் ரெர்ந்வெடு. 

  ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 

அ. மூங்கில் நடனம்    1.  ஞ்சாப் 

ஆ.  ங்காரா     2. ெமிழ்நாடு 

இ. கதி      3. நாகலாந்து 

ஈ. ரகாலாட்டம்     4. ெங்காளம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 1 4 

ஆ. 2 1 4 3 

இ. 3 1 4 2 

ஈ.  4 3 2 1 

60. கீழ் வகாடுக்கப் ட்டெற்றுள் எறெ சரியாக வ ாருத்ெப் ட்டுள்ளது? 

அ. நானாசாகிப்  - ஜான்ஸி 

ஆ. குன்ொர்சிங்  - கான்பூர் 

இ. தபசும் ஹசரத்   - லக்தனா 

ஈ. வலட்சுமி  ாய்  - குொலியர் 

61.  ாரக்பூர் சிப் ாய் கலகம் ரொன்ை உண்றமயான காரணம் 

அ. பூர்வீக வங்காை பசேயினர், பர்மியருக்கு எதிராக சண்சேயிே மறுத்ேனர் 

ஆ. சிப் ாய்கள் அதிகம்  டி ரகட்டனர் 

இ. இந்திய வீரர்கள் அலட்சியத்துடன் நடத்ெப் ட்டனர் 

ஈ. இந்திய வீரர்கள் ெறலப் ாறககள் அணிய மறுத்ெனர். 

62.  ழங்காலத்தில் இந்திய நுறழொயிலாக இருந்ெது? 

அ. கயா  ஆ.  ம் ாய்  இ. துொரகா  ஈ. சகபர் 

63. கீழ்காணும் கூற்றுகறள ஆய்க. 

கூற்று (A): 1942ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாெம் இந்திய ரெசிய காங்கிரஸ் வெள்றளயரன 

வெளிரயறு தீர்மானத்றெ பின் ற்றியது 

காரணம்(R): கிரிப் தூதுக்குழு உடனடியாக சில சலுறககறள அளிக்காமல் ெருங்காலத்திற்கு சில 

ொக்குறுதிகறள ெந்ெது. 

கீழ் உள்ளெற்றை வகாண்டு சரியான விறடயளி: 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ரமலும் (R) என் து (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 



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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 12 of 17 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) ெெறு 

ஈ. (A) ேவறு, ஆனால் (R) சரி 

64.  ட்டியல்1 ஐ  ட்டியல் 2 உடன் வ ாருத்தி கீரழ வகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகறள வகாண்டு 

சரியான  திறலத் ரெர்ந்வெடு. 

   ட்டியல் 1    ட்டியல் 2 

அ. சார்ஜண்ட் கல்வி திட்டம்   1. கி.பி. 1948 

ஆ. ஹார்டாக் கமிட்டி    2. கி.பி.1835 

இ. வமக்காரல அறிக்றக   3. கி.பி.1944 

ஈ. ராொகிருஷ்ணன் கமிஷன்   4. கி.பி. 1929 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 4 1 

ஆ. 4 1 2 3 

இ. 2 1 3 4 

ஈ. 3 4 2 1 

65. கீழ் வகாடுக்கப் ட்டெற்றுள் எறெ சரியாக வ ாருத்ெப் ட்டுள்ளது? 

அ. பமௌரியர்கள்  - ஒதர கல்லால் ஆன தூண்கள் 

ஆ. குஷானர்கள்  - குறக கட்டிட கறல 

இ. குப்ெர்கள்   - காந்ொரக்கறல 

ஈ. நாயக்கர்கள்   - இரெங்கள் 

66. சமண மெத்றெ வ ாறுத்ெ மட்டில் கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எறெ சரியானறெ? 

1. மகாவீரர், ஆன்மா, ஒரு பிைவியிலிருந்து மறு பிைவிக்கு மாறி வசல்லும் என் றெ நம் வில்றல 

2. மகாவீரர் ரமாட்சமறடெறெ ெலியுறுத்தினார் 

3. உலகத்றெ உருொக்கியெர் கடவுள் என் றெ மகாவீரர் மறுத்ொர். 

4. மகாவீரர் யாகங்கள்,  லிகள், சடங்குகள் ஆகியெற்றிற்கு எதிரானெர். 

இெற்றில், 

அ. 1 மற்றும் 2 சரி    ஆ. 1 மற்றும் 3 சரி 

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

67. கீழ்க்கண்டெற்றில் எறெ புத்ெரின் ரகாட் ாடு இல்றல? 

அ. கேவுள் எங்கும் இருக்கிறார் என்பசே அவர் கருேவில்சல. 

ஆ. உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு வ ாருளும் நிறலயற்ைறெ என வெளியிட்டார் 

இ. ஆறசரய அறனத்து துன் ங்கட்கும் காரணம் என அெர் கூறினார் 
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ஈ. கரும விதி, மறு பிைவி ஆகியெற்றை ெலியுறுத்தினார் 

68. இந்திய ‘சமய சார்பிலா’ ரகாட் ாட்றட உருொக்கிய ெறலறம சிற்பி 

அ. இந்திரா காந்தி    ஆ. காந்தி 

இ. ஜெஹர்லால் ரநரு    ஈ.  கத்சிங் 

69. ‘ரநரடி நடெடிக்றக நாள்’ என முஸ்லீம் லீக் குறித்ெது 

அ. 2 வசப்டம் ர், 1946    ஆ. 16 ஆகஸ்ட், 1946 

இ. 14 நெம் ர், 1946    ஈ. 23 டிசம் ர், 1946 

70. ‘வசஞ்சட்றடயர்களின்’ ெறலெர் 

அ. மகாத்மா காந்தி    ஆ. எல்சல காந்தி 

இ. சு ாஷ் சந்திர ர ாஸ்   ஈ.  கத்சிங் 

71. 1878ம் ஆண்டு சுரெசி வமாழியில்  த்திரிக்றக சட்டத்றெ வகாண்டு ெந்ெெர் 

அ. கானிங் பிரபு    ஆ. லிட்ேன் பிரபு 

இ. ரிப் ன் பிரபு    ஈ. கர்சன் பிரபு 

72. இந்தியாவின் முதுவ ரும் மனிெர், என்று அன்புடன் அறழக்கப் டு ெர் 

அ. காந்திஜி     ஆ. ொகூர் 

இ. ோோபாய் பநௌதராஜி   ஈ. திலகர் 

73. 1853ஆம் ஆண்டு, இந்தியாவில் முெல் ெந்தி கம்பி அறமக்கப் ட்டது? 

அ. மும் ாய் முெல் ொனா ெறர   

ஆ. கல்கத்ொ முெல் இராணிகஞ்ச் ெறர 

இ. கல்கத்ோ முேல் ஆக்ரா வசர 

ஈ. வசன்றன முெல் அரக்ரகாணம் ெறர 

74. கீழ்க்கண்டெற்றை காலெரிறசப் டுத்துக. 

1. பிட் இந்தியச் சட்டம் 

2. ஒழுங்கு முறைச் சட்டம் 

3. மிண்ரடா மார்லி சீர்திருத்ெ சட்டம் 

4. விக்ரடாரியா மகாராணியின் ர ரறிக்றக 

இெற்றில், 

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

75. கீழ் வகாடுக்கப் ட்டெற்றுள், எந்ெ ஒன்று சரியாகப் வ ாருத்ெப் ட்டுள்லது? 

அ. சாஸ்திரி, சிரிமாரொ ஒப் ந்ெம்  - 1964 

ஆ. சிம்லா ஒப் ந்ெம்    - 1974 
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இ. ோஷ்கண்ட் ஒப்பந்ேம்   - 1966 

ஈ.  ஞ்ச சீல ஒப் ந்ெம்    - 1955 

76. காஷ்மீர் 1948ல் இந்திய ஒன்றியத்ரொடு இறணக்க காரணம் 

அ. மஹாராஜா ஹரிசிங் பாகிஸ்ோனின் ோக்குேசலக் கண்டு பயந்ோர் 

ஆ. காஷ்மீர் மக்கள் இந்தியாரொடு ரசர விரும்பினர். 

இ. ஐ.நா.சங்கம் நடத்திய ொக்வகடுப்பு இந்தியாவுக்கு சாெகமாய் இருந்ெது 

ஈ. ராணுெ உெவி வசய்ெொல் காஷ்மீறர இறணக்க வசால்லி இந்தியா ஹரிசிங்றக 

ெற்புறுத்தியது. 

77. சரியாக வ ாருத்ெப் ட்ட இறணகறளக் கண்டுபிடிக்க. 

அ. 1853 - அம் ாலா – டில்லி நகர்களுக்கிறடரய ரயில் ர ாக்குெரத்து துெக்கம் 

ஆ. 1963 -  ாம்ர  – ொனாவிற்கிறடரய ரயில் ர ாக்குெரத்து துெக்கம் 

இ. 1915 - இந்திய பாதுகாப்பு சட்ேம் இயற்றப்பட்ேது 

ஈ. 1904 - ெங்காளம் பிரிக்கப் டுெல் 

78. ‘நமது இன்றைய ஆலயங்கள்’ என்று ஜெஹர்லால் ரநரு கருதியது 

அ. அசணக்கட்டுகளும், நீர் மின்சார திட்ேங்களும் 

ஆ. கனரகம் மற்றும் சுரங்கத் வொழில்களும் 

இ. உயிர் காக்கும் மருந்து வொழிற்சாறலகள் 

ஈ. விெசாயம் மற்றும் ஊரக வொழிற்சாறலகள் 

79. இந்திய ரெசிய காங்கிரறச ரொற்றுவித்ெ ஏ.ஓ.ஹியும் துெக்கத்தில் 

அ. ஆங்கில ராணுெத்தின் ெறலெர்   ஆ. சமூக ரசெகர் 

இ. கிழக்கிந்திய கம்பபனியின் பணியாைர்  ஈ. ஆளுநர்  

80. மாண்ரடகு-வசம்ஸ்ர ார்டு சீர்திருத்ெங்களின் (1919) முக்கியக் கூறு 

அ. மாநில சுய ஆட்சி    

ஆ. ஆளுநர்களுக்கு அளிக்கப் ட்ட வீட்ரடா அதிகாரம்   

இ. மெ அடிப் றட ரெர்ெல் முறை 

ஈ. இரட்சே ஆட்சி 

81. ஒத்துறழயாறம இயக்கத்றெ காந்திஜி திரும் ப் வ ற்றுக் வகாண்டென் காரணம் 

அ. காந்தி-இர்வின் ஒப் ந்ெம் 

ஆ. பசௌரி பசௌராவில் ஏற்பட்ே மக்கள் வன்முசற 

இ. ஆங்கில அரசின் எதிர் ார்ப்பு   ஈ. தீவிரொதிகளின் எதிர்ப்பு 

82. லாலா லஜ் த்ராய் அெர்கள் மரண காயங்கள் வ ற்ைது 
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அ. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுறெ எதிர்த்து ர ாராட்டம் வசய்ெ ர ாது 

ஆ. சசமன் குழுசவ எதிர்த்துப் தபாராட்ேம் பசய்ே தபாது 

இ. இந்தியாறெ விட்டு வெளிரயறு இயக்க ர ாராட்டத்தின் ர ாது 

ஈ. ஒத்துறழயாறம இயக்கத்தின் ர ாது 

83. லாகூரில் அகில இந்திய முஸ்லீம் லீக்  ாகிஸ்ொன் தீர்மானத்றெ நிறைரெற்றிய ஆண்டு 

அ. கி.பி.1908  அ. கி.பி. 1916  இ. கி.பி.1940  ஈ. கி.பி.1942 

84. ஜம்மு காஷ்மீர் இந்தியாவுடன் இறணந்ெ ஆண்டு 

அ. கி.பி.1942  ஆ. கி.பி.1948  இ. கி.பி. 1950  ஈ. கி.பி. 1956 

85. சுெந்திர இந்தியாவின் முெல் இந்திய கெர்னர் வஜனரல் 

அ.  ாபு ராரஜந்திர பிரசாத்   ஆ. டாக்டர் ராொகிருஷ்ணன் 

இ. சக்ரவர்த்தி ரஜதகாபாலாச்சாரி  ஈ. வி.வி.கிரி 

86. இந்திய ரெசிய காங்கிரசிற்கு ெறலறம ொங்கிய முெல் இந்திய வ ண்மணி 

அ. விஜயலஷ்மி  ண்டிட்   ஆ. கஸ்தூரி ாய் 

இ. ராணி லஷ்மி ாய்    ஈ. சதராஜினி நாயுடு 

87. 1947 இந்திய பிரிவிறனக்கு காரணமான ெறலெர் 

அ. சர்றசயது அகமது கான்   ஆ. சர் ஆஹாகான் 

இ. முகமது அலி ஜின்னா   ஈ. சர் முகமது இக் ால் 

88. வடல்லி ெர் ாரில் ெங்கப் பிரிவிறனறய இரத்து வசய்ய அறிவிக்கப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1906    ஆ. 1911   இ. 1919   ஈ. 1920 

89. முெல் கர்நாடகப் ர ார் எெனுடன் வொடர்புறடயது? 

அ. ஆஸ்திரிய-பிரஷ்யப் ர ார்   ஆ. ஆஸ்திரிய வாரிசுரிசமப் தபார் 

இ. ஏழாண்டுப் ர ார்    ஈ. ஸ் ானிய ொரிசுரிறமப் ர ார் 

90. 1760 ஆம் ஆண்டு நறடவ ற்ை ெந்ெொசி ர ாரில்  ங்கு வகாண்ட ஐரராப்பியர்கள் 

அ. ர ார்ச்சுகீசியர்கள், பிவரஞ்சுக்காரர்கள்   

ஆ. டச்சுக்கார்ர்கள் , பிவரஞ்சுக்காரர்கள் 

இ. பிபரஞ்சுக்காரர்கள் ஆங்கிதலயர்கள்   

ஈ. ரடனியர்கள், பிவரஞ்சுக்காரர்கள் 

91. பூஜ்யத்றெ யார் கண்டுபிடுத்ெது? 

அ.  ாஸ்கரா     ஆ, ஆரியபட்ோ 

இ. ெரகமிஹிரா    ஈ. வ யர் வெரியாெ இந்தியன் 
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92.  ட்டியல் 1 ஐ  ட்டியல் 2 உடன் வ ாருத்தி கீவழ வகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகறள வகாண்டு 

சரியான  திறலத் ரெர்ந்வெடு 

  ட்டியல் 1    ட்டியல் 2 

அ. கரிகாலன்    1. ரசாழன் 

ஆ. வசங்குட்டுென்   2.  ாண்டியன் 

இ, வநடுஞ்வசழியன்   3. ரசரன் 

ஈ. மானஸ் (A) ரமாகா   4. சாகா 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 2 4 

ஆ 1 3 4 2 

இ.  3 2 1 4 

ஈ.  1 4 2 3 

93.  ட்டியல் 1 ஐ  ட்டியல் 2 உடன் வ ாருத்தி கீரழ வகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகறள வகாண்டு 

சரியான  திறலத் ரெர்ந்வெடு. 

  ட்டியல் 1    ட்டியல் 2 

அ.  ல்லெர்கள்   1.  ாடலிபுத்திரம் 

ஆ. வமௌரியர்கள்   2. மகா லிபுரம் 

இ. முகமது பின்துக்ளக்  3. ெஞ்சாவூர் 

ஈ. ரசாழர்கள்    4. ரெெகிரி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3 

ஆ. 2 1 3 4  

இ. 2 3 1 4 

ஈ. 1 2 4 3 

94. ரயத்ொரி முறையில் யாருடன் ஒப் ந்ெம் வசய்து வகாள்ளப் ட்டது? 

அ. ஜமீன்ொர்கள்    ஆ. விவசாயிகள் 

இ. கிராம அலுெலர்கள்   ஈ. முக்டம்ொர்கள் 

95. ெல சுயாட்சி முறையின் ெந்றெ என அறழக்கப் டு ெர் 

அ. கானிங் பிரபு    ஆ. ரிப்பன் பிரபு 

இ. கர்சன் பிரபு     ஈ. மவுண்ட்ர ட்டன் பிரபு 

96. இந்திய ரெசிய காங்கிரறச நிறுவியெர் 
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அ. ஏ.ஓ.ஹுயூம்    ஆ. பி.ஜி.திலகர் 

இ. எம்.ஜி.ரானரட    ஈ. டபுள்.யூ.சி. ானர்ஜி 

97. இந்திய மறுமலர்ச்சியின் விடிவெள்ளி என அறழக்கப் டு ெர்  

அ.  ாலகங்காெர திலகர்   ஆ. பி.ஆர்.அம்தபத்கார் 

இ. ராஜாராம் ரமாகன் ராய்   ஈ. விரெகானந்ெர் 

98. சுப்பிரமணிய  ாரதியார் பிைந்ெ இடம் எது? 

அ. எட்ேயபுரம்     ஆ.வசன்றன 

இ.  ாண்டிச்ரசரி    ஈ. திருவநல்ரெலி 

99. இந்திய ரெசிய கீெத்றெ இயற்றியெர் 

அ.  க்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி   ஆ. ரவீந்திரநாத் ோகூர் 

இ. சு ாஷ் சந்திர ர ாஸ்   ஈ. சரராஜினி நாயுடு 

100.  இந்தியா சார்பில்  ஞ்ச்சீல வகாள்றகயில் றகவயழுத்திட்டெர் 

அ. காந்திஜி     ஆ. இந்திராகாந்தி 

இ. ஜவஹர்லால் தநரு   ஈ. லால்  கதூர் சாஸ்திரி 
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History Model Test Questions 3 in Tamil With Answers 

1. வங்காளத்தில் இரட்டை ஆட்சிடை ஏற்படுத்திைவர் 

அ. இராபர்ட் கிளைவ்   ஆ. வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் 

இ. வவல்வெஸ்லி பிரபு   ஈ. காரன் வாலிஸ் பிரபு 

2. நிரந்தர நிெவருவாய் திட்ைம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1786    ஆ. கி.பி.. 1788 

இ. கி.பி. 1793    ஈ. கி.பி. 1798 

3. முகொைர் காெத்தில் சிறப்பாக நைந்த வதாழில் எது? 

அ.உஹொகம்    ஆ. பட்டு   

இ. துணி வளைைள்   ஈ. சாைம் பூசுதல் 

4. சிவாஜியின் ஆசிரிைர் 

அ. வதனாலி ராமன்   ஆ. ராமதாஸ் 

இ. தாதாஜி வகாண்ைஹதவ்   ஈ. அப்ஸல்கான் 

5. சிவாஜி முதன் முதலில் எந்தக் ஹகாட்டைடைக் கட்டினார்? 

அ. ஹகாபா  ஆ. புரந்தர்  இ. ராய்ைார்  ஈ. வகாங்கன் 

6. தாதாஜி வகாண்ைஹதவ் என்பவர் ைார்? 

அ. சிவாஜியின் தந்டத   ஆ. சிவாஜியின் தாய்மாமன் 

இ. சிவாஜியின் பாதுைாவலர்  ஈ. ஹபஷ்வா 

7. சுங்க மரடப முடிவுக்கு வகாண்டுவந்தவர் 

அ. கனிஷ்கர்    ஆ. சந்திரகுப்தா 

இ. சமுத்ரகுப்தா    ஈ. வாசுததவா 

8. அெகாபாத் கல்தூண் கல்வவட்டு ைார் வரொற்டற கூறுகிறது? 

அ. அஹசாகா    ஆ. ஸ்ரீகுப்தா 

இ. சந்திரகுப்தா    ஈ. சமுத்திர குப்தா 

9. கீஹே வகாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் எடவ சரிைாக வபாருத்தப்பட்டுள்ளது? 

அ. பல்லவர்ைள் - ஒற்ளைக்ைல் ரதங்ைள் 

ஆ. ஆரிைபட்ைா - காந்தாரக்கடெ 

இ. குப்தர்கள் - பாரசீகக்கடெ 

ஈ. குஷானர்கள் - கட்டுமானக் ஹகாயில்கள் 

10. இந்திைாவில் பேடம வபாருந்திை ஹபரரசு எது? 

அ. மமௌரியர்    ஆ. குப்தர் 
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இ. வர்தனர்    ஈ. குஷானப் ஹபரரசு 

11. குஷானர் வம்சத்தின் சிறந்த அரசர் 

அ. குவிஷ்கர்    ஆ. ைனிஷ்ைர் 

இ. புஷ்ைர்     ஈ. காமரூபர் 

12. பேங்காெ துடறமுக பட்டினமான புகார் எந்த நதியின் முகத்துவாரத்தில் அடமந்துள்ளது? 

அ. டவடக    ஆ. ைாதவரி 

இ. வதன்வபண்ணாறு   ஈ. துங்கபத்திரா 

13. அறிவுக்கும் நடகச்சுடவக்கும் வபைர் வபற்ற வதனாலிராமன் எந்த வதன்னிந்திை அரசஹராடு 

வதாைர்புடைைவர்? 

அ. இரண்ைாம் புலிஹகசி   ஆ. கிருஷ்ணததவராயர் 

இ. திருமடெ நாைக்கர்   ஈ. முதொம் ராஜராஜன் 

14. இந்துக்களிைமிருந்து வைல்லி சுல்தானிைர்கள் கற்றுக் வகாண்டு தங்கள் கடெப்பணியில் 

உபஹைாகித்துக் வகாண்ை அெங்கார சின்னங்கள் எடவ? 

1. மணி  2. தாமடர  3. பூஹவடெகள் 4. சுவஸ்திகா சின்னம் 

அ. 2,3 மற்றும் 4    ஆ. 1 மற்றும் 3 

இ.  3 மற்றும் 4    ஈ. 1,2 மற்றும் 4 

15. எது சரிைான விதத்தில் வபாருத்தப்பைவில்டெ? 

அ. குதுப்மினார்  - ஐவபக் மற்றும் இல்துமிஷ் 

ஆ. தாய்தின்கா ஹஜாபரா - இப்ராஹிம் ஹொடி 

இ. அலி தர்வாஜா  - அொவுதின் கில்ஜி 

ஈ. சிவப்பு அரண்மளை - பால்பன் 

16. முதல் பானிபட் ஹபார் நடைவபற்ற ஆண்டு 

அ. கி,பி. 1526  ஆ. கி.பி. 1556  இ. கி.பி.1761  ஈ. கி.பி. 1762 

17. ஜாதக் கடதகள் எந்த பேடமைான வமாழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது? 

அ. பாலி     ஆ. பிராகிருதம் 

இ. சமஸ்கிருதம்    ஈ. தமிழ் 

18. கீழ்க்காணும் கூற்றுகடள ஆய்க. 

1. புத்தரின் இைற்வபைர் சித்தார்த்தர் 

2. புத்தர், பலியிடுதல், சைங்குகள் ஆகிை பேக்கங்கடள எதிர்த்தார். 

3. எண் வழிகள், அவரால் ஹபாதிக்கப்பட்ைது 

4. அவர் உருவவழிபாட்டை ஆதரித்தார். 
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இக்கூற்றுகளில், 

அ. 1,2 மற்றும் 3 சரியாைளவ  ஆ.  1,2 மற்றும் 4 சரிைானடவ 

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

19. மகாவீரர் பிறந்த இைம் 

அ. ளவசாலி    ஆ. பாைலிபுத்திரம் 

இ. பீகார்     ஈ. கைா 

20. அஹசாகர் எந்த வபைரில் கல்வவட்டுகளில் குறிப்பிைப்படுகிறார்? 

அ. சக்கரவர்த்தி    ஆ. தர்ம ஹதவா 

இ. தர்மகீர்த்தி    ஈ. பிரியதர்சி 

21. ெண்ைனில் நடைவபற்ற மூன்றாவது வட்ைஹமடஜ மாநாட்டின் காெம் 

அ. 1932 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 17ம் நாள் முதல் டிசம்பர் 24 வளர 

ஆ. 1933 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 17ம் நாள் முதல் டிசம்பர் 24 வடர 

இ. 1934 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 17ம் நாள் முதல் டிசம்பர் 24 வடர 

ஈ. 1935 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 17ம் நாள் முதல் டிசம்பர் 24 வடர 

22. ஆங்கிஹெை கிேக்கிந்திை கம்வபனியின் கடைசி கவர்னர் வஜனரலும் முதொவது டவஸ்ராயும் ைார்? 

அ. ைல்வேௌசி    ஆ. எல்ஜின் பிரபு 

இ. ைானிங் பிரபு    ஈ. வாரன் ஹேஸ்ட்டிங்ஸ் 

23. ொல் பகதூர் சாஸ்திரி பிரதமராக வருவதற்குமுன் பிரதமராக இருந்து இறந்தவர் 

அ. இந்திராகாந்தி    ஆ. ராஜீவ் காந்தி 

இ. ஜவஹர்லால் தநரு   ஈ. வல்ெபாய் பஹைல் 

24. காந்தி தனது சப்ர்மதி ஆசிரமத்திலிருந்து தொடி என்ற இைத்திற்கு புறப்பட்ை நாள் 

அ. 1930, மார்ச் 12    ஆ. 1931, மார்ச் 12 

இ. 1932, மார்ச் 12    ஈ, 1933, மார்ச் 12 

25. திருப்பூர் குமரன் என்பவர் 

அ. ஆற்காடு நவாபின் பிரதிநிதி   ஆ. திப்பு சுல்தானின் பிரதிநிதி 

இ. தமிழ்நாட்டின் சுதந்திரப் தபாராட்ட வீரர் ஈ. சட்ைசடப உறுப்பினர் 

26. பிட் இந்திை சட்ைம் கட்டுப்பாட்டு குழுவிற்கு 

அ. ஆறு பிரிவு ைவுன்சிலர்ைளை நியமித்தது 

ஆ. எட்டு பிரிவு கவுன்சிெர்கடள நிைமித்தது 

இ. பத்து பிரிவு கவுன்சிெர்கடள நிைமித்தது 

ஈ. பதிடனந்து பிரிவு கவுன்சிெர்கடள நிைமித்தது 
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27. டசமன் குழு நிைமிக்கப்பட்ைது 

அ. நவம்பர், 1927    ஆ. நவம்பர், 1928 

இ. நவம்பர், 1929    ஈ. நவம்பர், 1930 

28. மடெ வாசஸ்தெங்களின் ராணி என்று அடேக்கப்படுவது எது? 

அ. சிம்ொ     ஆ. வகாடைக்கானல் 

இ. காஷ்மீர்     ஈ. உதைமண்டலம் 

29. டசமன் குழு ொகூருக்கு வருடக புரிந்த நாள் 

அ. 1928, அக்ஹைாபர் 20   ஆ. 1928, நவம்பர் 20 

இ. 1928, டிசம்பர் 20    ஈ. 1928, ஜூடெ 20 

30. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று சரிைாக வபாருத்தப்பட்டுள்ளது? 

அ. 1905 - பூனா ஒப்பந்தம் 

ஆ. 1935 - இரண்ைாவது வட்ைஹமடஜ மாநாடு 

இ. 1947 - இந்திய சுதந்திர சட்டம் 

ஈ. 1950 – டசமன் குழு 

31. ராம்ஹச வமக்வைானால்டு தன்னுடைை புகழ் வபற்ற வகுப்பு வாத பிரதிநிதித்துவத்டத வேங்கிைது 

அ. 1932, ஆைஸ்ட் 16   ஆ. 1935, ஆக்ஸ்ட் 16 

இ. 1937, ஆகஸ்ட் 16    ஈ. 1947, ஆகஸ்ட் 16 

32. எந்த ஆண்டில் காங்கிரஸ் ஸ்வராஜ்ைம் அல்ெது தன்னாட்சிடை தனது முடிவான வகாள்டகைாக 

அறிவித்தது? 

அ. 1905  ஆ. 1928  இ. 1942  ஈ. 1906 

33. கீழ்க்கண்ை வசாற்வறாைர்கடள ஆராய்க. 

1. கிரிமினல் சட்ைம்   - 1907 

2. வவடிவபாருள் தடுப்பு சட்ைம் - 1908 

3. வசய்தித்தாள் சட்ைம்  - 1908 

4. இந்திைபிரஸ் சட்ைம்  - 1910 

குறியீடுகள்: 

அ. 1 மட்டும் சரிைானது   ஆ. எல்லாம் சரியாைளவ 

இ. 1, 2 மற்றும் 4  சரிைானடவ  ஈ. 1 மற்றும் 2 சரிைனடவ 

34. எந்த ஆண்டில் வைல்லி தர்பார் வங்கப் பிரிவிடனடை ரத்து வசய்தது? 

அ. 1909  ஆ. 1910  இ. 1911  ஈ. 1914 

35. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எந்த ஒன்று சரிைாகப் வபாருந்தியுள்ளது? 
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அ. வி.டி. சவர்ைார்  - சிப்பாய் ைலைம் 1857 

ஆ. வல்ெபாய் பஹைல் - முதல் பிரதம மந்திரி 

இ. அன்னிவபசன்ட் - ஆரிை சமாஜம் 

ஈ. சி.ஆர். தாஸ்  - சி.ஆர்.திட்ைம் 

36. டசமன் கமிஷடன எதிர்த்து ொொெஜபதி ராய் தடெடமயில் ஊர்வெம் நைத்திை கட்சியின் வபைர் 

என்ன? 

அ. இந்திை ஹதசிை காங்கிரஸ்  ஆ. முஸ்லீம் லீக் 

இ. இந்திை ஜனநாைக கட்சி  ஈ. ஹிந்துஸ்தான் தசாசலிஸ்ட் ஜைநாயை ைட்சி 

37. முதல் இந்திை சுதந்திரப்ஹபார் எந்த வருைம் நடைவபற்றது? 

அ. 1857  ஆ. 1947  இ. 1820  ஈ. 1900 

38. இந்திை ஹதசிை காங்கிரஸின் முதல் வபண் தடெவி 

அ. அன்னிமபசண்ட்   ஆ. சஹராஜினி நாயுடு 

இ. விஜைெட்சுமி பண்டிட்   ஈ. கஸ்தூர்பா காந்தி 

39. இந்திைாவின் முதல் இந்திை கவர்னர் வஜனரல் ைார்? 

அ. சக்ைரவர்த்தி சி. இராஜதைாபாலாச்சாரியார்  

ஆ. ஒ.பி. ராமசாமி வசட்டிைார் 

இ. பவநகர் மோராஜா 

ஈ. வஜை சாம்ராஜ்ை உடைைார் 

40. இந்திைாவின் முன்னாள் சமஸ்தானங்கடள இந்திை யூனிைனுைன் இடணத்தவர் ைார்? 

அ. சுவாஷ் சந்திர ஹபாஸ்   ஆ. ஹமாதிொல் ஹநரு 

இ. சர்தார் வல்லபாய் பதடல்  இ. வ.உ. சிதம்பரம் பிள்டள 

41. உப்பு சத்ைாகிரகத்தின் ஹபாது தமிழ் நாட்டில் ஹவதாரண்ைத்திற்கு வசன்றவர் 

அ. கு.காமராஜ்    ஆ. சி.ராஜாஜி 

இ. ஈ. ஹவ.ரா.    ஈ. டி.எம்.நாைர் 

42. இந்திைா- பாகிஸ்தான் எல்டெக் ஹகாட்டை வகுத்தவர் 

அ. மவுண்ட்ஹபட்ைன் பிரபு   ஆ. சர் சிரில் மரட்கிளிப் 

இ. கிரிப்ஸ்     ஈ. ொரன்ஸ் 

43. “வசய் அல்ெது வசத்து மடி” என்ற முேக்கத்டத கூறிைவர் 

அ. ொொ ெஜபதிராய்   ஆ. ஹநதாஜி சுபாஷ் சந்திரஹபாஸ் 

இ. திெகர்     ஈ. ைாந்திஜி  

44. இந்திை ஹதசிை இராணுவத்டத ஹதாற்றுவித்தவர் 
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அ. காந்திஜி    ஆ. தநதாஜி சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் 

இ. பாெ கங்காதரதிெகர்   ஈ. பட்ஹைல் 

45. ஜாலிைன் வாொபாக் படுவகாடெ நைந்த ஆண்டு 

அ. 1917  ஆ. 1918   இ. 1919   ஈ. 1920 

46. வவள்டளைஹன வவளிஹைறு இைக்கம் நடைவபற்ற ஆண்டு 

அ. 1940  ஆ. 1930   இ. 1942   ஈ. 1945 

47. சுைமரிைாடத இைக்கத்டத ஹதாற்றுவித்தவர் 

அ. சி.ஆர்.வரட்டி    ஆ. ஈ.மவ. ராமசாமி 

இ. கு, காமராஜ்    ஈ. சி.எம்.அண்ணாதுடர 

48. ‘நவ ஜீவன் மற்றும் ைங் இந்திைா’ என்ற இரு பத்திரிடககளின் ஆசிரிைர் ைார்? 

அ. மைாத்மா ைாந்தி   ஆ. அரவிந்த் ஹகாஷ் 

இ. சுபாஷ் சந்திரஹபாஸ்   ஈ.  ஹமாதிொல் ஹநரு 

49. மகாத்மா காந்தி தண்டி ைாத்திடர வசன்ற ஆண்டு 

அ. 1929  ஆ. 1928   இ. 1927   ஈ. 1930 

50. ‘வந்ஹத மாதரம்’ பாைடெ இைற்றிைவர் 

அ. திெகர்     ஆ.பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி 

இ. ரவீந்திரநாத் தாகூர்   ஈ. சஹராஜினி நாயுடு 

51. மூன்று வட்ை ஹமடஜ மாநாடுகளிலும் கெந்து வகாண்ைவர் 

அ. பி.ஆர். அம்தபத்ைார்   ஆ. பட்ஹைல் 

இ. ஜவேர்ொல் ஹநரு   ஈ. எம்.எம். மாளவிைா 

52. இந்திைாடவ இரண்டு சுதந்திர அரசுகளாக பிரிக்கும் திட்ைத்திடன 1947-ஜூன் மாதத்தில் வகாண்டு 

வந்தவர் 

அ. காந்திஜி    ஆ.ஹவவல் பிரபு 

இ. மவுண்ட்தபட்டன் பிரபு   ஈ. ஹநரு 

53. இந்திைாவின் முதுவபரும் மனிதர் எனக் குறிப்பிைப்படுபவர் ைார்? 

அ. ஜி.ஹக.ஹகாகஹெ   ஆ. வஜைபிரகாஷ் நாராைணன் 

இ. ராஜாஜி     ஈ. தாதாபாய் மநௌதராஜி 

54. இந்திை ஹதசிை காங்கிரடச ஹதாற்றுவித்தவர் 

அ. ைபிள்யூ. சி. பானர்ஜி   ஆ. மகாத்மா காந்தி 

இ. ஏ.ஓ. ஹியூம்     ஈ. அன்னிவபசண்ட் 

55. இந்திை ஹதசிை காங்கிரசின் தடெவராய் இருந்த முதல் இந்திை வபண்மணி 
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அ. விஜைெட்சுமி பண்டிட்   ஆ. சதராஜினி நாயுடு 

இ. சுஹசதா கிருபளானி   ஈ. கமொஹநரு 

56. மாநிெங்கடள மாற்றி அடமக்கும் குழு அடமக்கப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1951  ஆ. 1953  இ. 1955   ஈ. 1957 

57. இந்திைாவிற்கு வருடக தந்த முதல் ஐஹராப்பிை நாட்டினர் 

அ. ோெந்து    ஆ. தபார்ச்சுைல் 

இ. ஸ்வபயின்    ஈ. ஸ்வீைன் 

58. பிளாசிப்ஹபார் நடைவபற்ற ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1757  ஆ. கி.பி. 1752  இ. கி.பி.1755  ஈ. கி.பி 1751 

59. ஆரிை சமாஜத்டத வதாைங்கிைவர் 

அ. இராஜாராம் ஹமாகன்ராய்  ஆ. சுவாமி தயாைந்த் 

இ. சுவாமி விஹவகானந்தர்   ஈ. அன்னிவபசண்ட் 

60. உைன்கட்டை ஏறும் வேக்கத்டத எதிர்த்து ஹபாராடிைவர் 

அ. இராஜாராம் தமாைன்ராய்  ஆ. சுவாமி தைானந்த் 

இ. வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ்   ஈ. வவல்வெஸ்லி பிரபு 

61. பட்டிை 1ஐ பட்டிைல் 2 உைன் வபாருத்தி கீஹே வகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகடள வகாண்டு 

சரிைானபதிடெத் ஹதர்ந்வதடு. 

 பட்டிைல் 1  பட்டிைல் 2 

அ. அஹசாகர்  1. மகாைாணம் 

ஆ. கனிஷ்கர்  2. தர்மம் 

இ. கல்ேணர்  3. ைாத்ரிகர்களின் இளவரசன் 

ஈ. யுவான் சுவாங்  4. ராஜதரங்கினி 

குறியீடுகள்: 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 1 4 3 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 2 1 3 4 

ஈ. 1 2 4 3 

62. மூன்றாவது புத்த சங்கத்டத கூட்டிைவர் 

அ. அதசாைர்    ஆ. கனிஷ்கர் 

இ. ேர்ஷர்     ஈ. இரண்ைாம் புலிஹகசி 
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63. கீழ் வகாடுக்கப்பட்ைவற்றுள் எந்த ஒன்று சரிைாக வபாருந்தியுள்ளது? 

அ. மத்த விொச பிரகசனம் - வமகஸ்தனிஸ் 

ஆ. ஆமுகக்த மால்ைதா  -மஹகந்திரவர்மன் 

இ. இண்டிகா   - கிருஷ்ண ஹதவராைர் 

ஈ. பைவத்கீதா   - தவதவியாசர் 

64. பாமினி அரடச ஹதாற்றுவித்தவர் 

அ. மாலிக்காபூர்    ஆ. புக்கர் 

இ. ேரிேரா    ஈ. இவர்ைளில் யாருமில்ளல 

65. டில்லி சுல்தானிைம் ஏற்பை காரணமாய் இருந்தவர் 

அ. தைாரி முைமது    ஆ. கஜினி முகமது 

இ. குத்புதின் ஐவபக்   ஈ. இல்துத்மிஷ் 

66. அங்காடிச் சீர்திருத்தத்டதக் வகாண்டு வந்தவர் 

அ. இல்டுட்மிஷ்    ஆ. பால்பன் 

இ. கஜினிமுகமது    ஈ. அலாவுதின் கில்ஜி 

67. டில்லியின் முதொவது சுல்தான் 

அ. குத்புதின் ஐமபக்   ஆ. பால்பன் 

இ. இல்டுட்மிஷ்    ஈ. ஹகாரி முகமது 

68. பாபர் நாமாடவ எழுதிைவர் 

அ. அல்பருனி    ஆ. அபுல்பாசல் 

இ. பாணர்     ஈ. பாபர் 

69. இடசடை ஆதரிக்காத முகொை மன்னன் 

அ. பாபர்     ஆ. ஹீமாயூன் 

இ. ஷாஜகான்    ஈ. ஔரங்ைசீப் 

70. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகடள ஆய்க. 

1. அக்பர் ஒரு மதசகிப்பாளர் 

2. அக்பர் இராசபுத்திரர்களுைன் நட்புறவு வகாண்டிருந்தார் 

3. அக்பர் முஸ்லீம் அல்ொதவர்கடள தண்டித்தார் 

4. அக்பர் ஒரு புதிை சமைத்டத அறிமுகப்படுத்தினார் 

இவற்றில், 

அ. 1 மட்டும் சரிைானது   ஆ. 3 மட்டும் சரிைானது 

இ. 2 மற்றும் 3 சரிைானது   ஈ. 1,2 மற்றும் 4 சரியாைது 
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71. அஹசாகர் மிகச் சிறந்தவர் எனக் கருதப்படுகிறார் ஏவனனில் அவர் 

அ. வமௌரிைர்களில் வவற்றிகரமான ஹபரரசர் 

ஆ. கலிங்கப் ஹபாரில் வவற்றி கண்ைார் 

இ.  புத்தடர பகவத் என அடேத்தார் 

ஈ. புத்த, தர்மா ஆகியவற்றில் நம்பிக்ளை மைாண்டு அதன்வழி நடந்தார் 

72. கீழ் வகாடுக்கப்பட்ைவற்றுள் எந்த ஒன்று சரிைாக வபாருந்தவில்டெ? 

அ. அஹசாகர்  - தர்மா 

ஆ. கனிஷ்கர்  - மகாைாணம் 

இ. யுவான் சுவாங்  - ைாத்ரிகர்களின் இளவரசன் 

ஈ. பாணர்   - மைாள்ளைைள் 

73. இந்திை வநப்ஹபாலிைன் என அடேக்கப்பட்ைவர் 

அ. அஹசாகர்    ஆ. பாணர் 

இ. கனிஷ்கர்    ஈ. சமுத்திர குப்தர் 

74. ேர்ஷ சரிடதடை எழுதிைவர் 

அ. பாணர்     ஆ. கல்ேணர் 

இ. காளிதாஸ்    ஈ. யுவான்சுவாங் 

75. அர்த்த சாஸ்திரம் என்பது 

அ. வபாருளாதார வளர்ச்சி பற்றிை நூல் 

ஆ. வமௌரிை அரசிைடெ பற்றிைது 

இ. ஆட்சியின் தைாட்பாட்ளடயும், மசயல் முளைளயயும் கூறும் நூல் 

ஈ. வவளிநாட்டு வகாள்டக பற்றி கூறும் நூல் 

76. காந்தாரக்கடெ ஹதான்றிை ஆட்சிக் காெம் 

அ. ேர்ஷர் காெம்    ஆ. அஹசாகர் காெம் 

இ. ைனிஷ்ைர் ைாலம்   ஈ. சந்திர குப்த வமௌரிைர் காெம் 

77. குேந்டதத் திருமண முடற இவர்களது காெத்தில் ஹதான்றிைது 

அ. குஷாணர் காெம்   ஆ.  வமௌரிைர் காெம் 

இ. கனிஷ்கர் காெம்   இ. தவத ைாலம் 

78. மகாவம்சம் மற்றும் தீபவம்சம் ஆகிைடவ 

அ. பேங்காெ இந்திை அரச வம்சங்கள் 

ஆ. சமண சமைத்தின் இரு பிரிவுகள் 

இ. இந்திய வரலாறு பற்றிக் கூறும் இலங்ளை வரலாற்று நூல்ைள் 
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ஈ. இந்து சமை நூல்கள் 

79. இந்திை நாட்டின் வநப்ஹபாலிைன் என்று புகேப்பட்ை குப்த அரசர் வபைர் 

அ. ஸ்கந்த குப்தர்    ஆ. சமுத்திர குப்தர் 

இ. ஸ்ரீகுப்தர்    ஈ. முதொம் சந்திரகுப்தர் 

80. சங்க காெத் தமிேகம் வதாைர்பாக கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளில் எது தவறானது? 

அ. நாடு ஐந்து இைற்டக பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்ைது 

ஆ. மக்கள் காதலுக்கும் வீரத்துக்கும் முக்கிைத்துவம் வகாடுத்தனர் 

இ. சமுதாயம் சமய சார்பற்ைதாை இருக்ைவில்ளல 

ஈ. வபண்களுக்கு கல்வி வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்ைது 

81. சாதவாகனர் ஆட்சிப் பகுதி 

அ. கர்நாைகம்    ஆ. ஆந்திரப் பிரததசம் 

இ. காஞ்சி     ஈ. விஜைநகரம் 

82. நாெந்தா பல்கடெக் கேகம் சிறப்புற்ற காெம் 

அ. வமௌரிைர் காெம்   ஆ. சுங்கர் காெம் 

இ. குஷாணர் காெம்   ஈ. வர்த்தைர் ைாலம் 

83. குடகவடக ஹகாயில்கள் தமிழ்நாட்டில் முதலில் புகுத்திைவர்கள் 

அ. ஹசாேர்கள்    ஆ. பாண்டிைர்கள் 

இ. பல்லவர்ைள்    ஈ. விஜை நகர அரசர்கள் 

84. இந்திைாவிற்கு வருடகபுரிந்த வவளிநாட்டுப் பைணிகளின் வபைர்கடள காெவரிடசப்படி குறிப்பிடுக. 

அ. பாஹியன், மார்க்தைாதபாதலா, யுவாங் சுவாங், இட்சிங் 

ஆ. மார்க்ஹகாஹபாஹொ, பாஹிைான், யுவாங் சுவாங், இட்சிங் 

இ. யுவாங் சுவாங், பாஹிைான், இட்சிங், மார்க்ஹகாஹபாஹொ 

ஈ. இட்சிங், யுவாங் சுவாங், மார்க்ஹகாஹபாஹொ, பாஹிைான் 

85. பிற்காெ ஹசாேர்களில் சிறந்த ஹசாேமன்னர் 

அ. இராஜராஜ தசாழன்   ஆ. இராஹஜந்திரஹசாேன் 

இ. கரிகாென்    ஈ. குஹொத்துங்கன் 

86. கி.பி.1336 ல் நிகழ்வுற்ற மிக முக்கிைமான நிகழ்ச்சி 

அ. தக்காணத்தில் முஸ்லீம்களின் ஆட்சி நிறுவப்பட்ைது 

ஆ. தக்ைாணத்தில் விஜய நைர தபரரசு நிறுவப்பட்டது 

இ. விஜை நகர அரசால் முஸ்லீம்கள் ஹதாற்கடிக்கப்பட்ைது 

ஈ. டதமூருடைை படைவைடுப்பு 
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87. பிளாசிப்ஹபார் ஏற்பட்ைது 

அ. பிவரஞ்சுக்காரர்களுக்கும், ஆங்கிஹெைர்களுக்கிமிடைஹை 

ஆ. பிவரஞ்சுக்காரர்களுக்கும் இந்திைர்களுக்குமிடைஹை 

இ. ஆங்கிதலயருக்கும் இந்தியர்ைளுக்குமிளடதய 

ஈ. இவர்கள் ைாருைனுமில்டெ 

88. 1897ஆம் ஆண்டு இந்திை புரட்சி 

அ. முதல் ஹதசிைப் ஹபார்   ஆ. மதப்ஹபார் 

இ. இந்திய சிப்பாய்ைளின் ைலைம் ஈ. அடனத்தும் ஏற்றுக்வகாள்ளத்தக்கது 

89. முகமது ஹகாரிடை ஹதாற்கடித்த முதல் இந்திை அரசர் 

அ. வஜைச் சந்திரர்    ஆ. அனந்த பாெர் 

இ. பிருதிவிராஜ்    ஈ. ெலித் ஆதித்ைா 

90. முகொைப் ஹபரரசின் கடைசி அரசர் 

அ. முதொம் பகதுர்ஷா   ஆ. ஔரங்கசீப் 

இ. இரண்டாம் பைதூர்ஷா   ஈ. முஜாபர்ஷா 

91. கைல் மார்க்கமாக இந்திை நாட்டிற்குள் வந்த முதல் ஐஹராப்பிைர்கள் 

அ. தபார்ச்சுக்கீசியர்ைள்   ஆ. பிவரஞ்சுக்காரர்கள் 

இ. ஆங்கிஹெைர்கள்   ஈ. ைச்சுக்காரர்கள் 

92. வீர பாண்டிை கட்ைவபாம்மன் தூக்கிலிைப்பட்ை இைம் 

அ. பாடளைம்ஹகாட்டை   ஆ. ையத்தாறு 

இ. ஹவலூர்     ஈ. வசன்டன 

93. இராணிமங்கம்மாள் ஆண்ைது 

அ. தஞ்டசயிலிருந்து   ஆ. மதுளரயிலிருந்து 

இ. வசஞ்சியிலிருந்து   ஈ. ஹவலூரிலிருந்து 

94. கர்சன் பிரபுவின் ஆட்சிப் புகழுக்கு காரணம் 

அ. நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள்  ஆ. விவசாை வளர்ச்சி 

இ. வங்ைப் பிரிவிளை   

ஈ. படேடமைான நிடனவுச் சின்னங்கடளப் பாதுகாத்தல் 

95. இந்திை ஹதசிை இராணுவத்டத அடமத்தவர் ைார்? 

அ. காந்திஜி    ஆ. தநதாஜி சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் 

இ. பாெகங்காதர திெக்   ஈ. ஹமாதிொல் ஹநரு 

96. காந்தி - இர்வின் ஒப்பந்த நடைமுடறப்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு 
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அ. 1930  ஆ. 1931  இ. 1932  ஈ. 1940 

97. இந்திை அரசுசட்ைம், 1919 குறிப்பிடுவது 

அ. மாகாண சுைாட்சி   ஆ. தனிப்பட்ை வாக்கடமப்பு 

இ. இந்திைப் பிரிவிடன   ஈ. இரட்ளட ஆட்சி 

98. இந்திை அரசாங்கச் சட்ைம் 1935 குறிப்பிடுவது 

அ. மாைாண சுயாட்சி   ஆ. தனிப்பட்ை வாக்கடமப்பு 

இ. இந்திைப் பிரிவிடன   ஈ. இரட்டை ஆட்சி 

99.  பட்டிைல் 1 ஐ பட்டிைல் 2 உைன் வபாருத்தி கீஹே வகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகடள வகாண்டு சரிைான 

பதிடெத் ஹதர்ந்வதடு. 

 பட்டிைல் 1   பட்டிைல் 2 

அ. மவுண்ட்ஹபட்ைன் பிரபு  1. வடரவுக் குழு தடெவர் 

ஆ. ைாக்ைர் ராஹஜந்திர பிரசாத் 2. முதல் இந்திைப் பிரதமர் 

இ. ைாக்ைர் பி.ஆர்.அம்ஹபத்கார் 3. அரசிைெடமப்பு நிர்ணை சடப உறுப்பினர் 

ஈ. ஜவேர்ொல் ஹநரு  4. கடைசி இங்கிொந்து தடெடம ஆளுநர் 

உ. ைாக்ைர் ஹக.எம்.முன்ஷி  5. அரசிைெடமப்பு நிர்ணை சடப தடெவர் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ உ 

அ. 4 5 1 2 3 

ஆ. 4 1 3 2 5 

இ. 4 1 5 2 3 

ஈ. 4 3 5 2 1 

100. வாகாபிைர் என்ஹபார் ைார்? 

அ. இஸ்லாமியர்ைள்   ஆ. கிறிஸ்தவர்கள் 

இ. இந்துக்கள்    ஈ. சீக்கிைர்கள் 
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History Model Test Questions 4 in Tamil With Answers 

1. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1861   ஆ. 1885  இ. 1892   ஈ. 1902 

2. மிண்தடா-மார்லி சீர்திருத்ேம் குறிப்பிடுவது 

அ.  மாகாண சுயாட்சி   ஆ. இந்தியப் பிரிவினை 

இ. இரட்னட ஆட்சி   ஈ. தனிப்பட்ட வாக்கமைப்பு 

3. பின்வருவைவற்றுள் சரியாக பபாருத்ேப்படாேது எது? 

அ. அமிர்ே பசார் பத்திரிக்னக  - கல்கத்ோ 

ஆ. னடம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா  - லாகூர் 

இ. தி இந்து    - சென்மை 

ஈ. வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியா  - பஞ்சாப் 

4. இரண்டாவது வட்ட தமனை மாநாட்டில் கலந்து பகாண்ட காங்கிரஸ் ேனலவர் 

அ. தகாகதல    ஆ. தநரு 

இ. அன்னிபபசண்ட்   ஈ. காந்தி 

5. இஸ்லாமியருக்கு ேனிநாடு தேனவ என்றவர் 

அ. நவாப் சலிம் முல்லா  ஆ. அலிசதகாேரர்கள் 

இ. ஜின்ைா    ஈ. ைவஹர்லால் தநரு 

6. ைாலியன் வாலாபாக் படுபகானலயில் சம்பந்ேப்படுத்ேப்பட்ட நபர் 

அ. கபலக்டர் ைாக்சன்   ஆ. செைரல் மடயர் 

இ. கபலக்டர் லூசிங்டன்  ஈ. பைைரல் கரியப்பா 

7. காந்தி எரவாடா சினறயில் உண்ணாவிரேம் இருந்ேது 

அ. ஆங்கிதலயனர எதிர்க்க  ஆ. மதுவிலக்கு அமலாக 

இ. வகுப்புவாதத்மத எதிர்க்க ஈ. தீண்டானம 

8. சுயராஜ்யம் என்ற பசால்னல 1906ஆம் ஆண்டு முேன் முேலில் பயன்படுத்திய இந்தியர் யார்? 

அ. பி.ஜி.திலக்    ஆ. தாதாபாய் ச ௌரராஜி 

இ. தகாபால கிருஷ்ண தகாகதல ஈ. லாலா லைபதி ராய் 

9. பவள்னையதை பவளிதயறு என்ற முடினவ இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் எந்ே மாநாட்டில் எடுத்ேது? 

அ. லாகூர் மாநாடு   ஆ. பாம்ரப ைா ாடு 

இ. கல்கத்ோ மாநாடு   ஈ. லக்தைா மாநாடு 

10. ஆங்கில அரசுக்கு எதிராக பசய் அல்லது பசத்துமடி எை குரல் பகாடுத்ேது? 

அ. ஜின்ைா    ஆ. தநோஜி 
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இ. காந்திஜி    ஈ. சதராஜினி நாயுடு 

11. கீதே பகாடுக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகனை வரினசப்படுத்துக. 

1. னசமன் கமிஷன்   2. வட்டதமனை மாநாடுகள் 

3.  தநரு அறிக்னக   3. பூைா ஒப்பந்ேம் 

சரியாை வரினச 

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

12. ேண்டி யாத்தினரனய மகாத்மா காந்தி தமற்பகாண்டேன் காரணம் 

அ. உப்பு ெத்தியாகிரகத்திற்காக  ஆ. முஸ்லீம் பிரச்சனைக்காக 

இ. பூரை சுேந்திரம் அனடவேற்காக 

ஈ. பவளிநாட்டு பபாருட்களின் மீது மறுப்னப பேரிவிப்பேற்காக 

13. ைாலியன் வாலாபாக் பகாடூரம் நனடபபற்ற ஆண்டு 

அ. 1927  ஆ. 1915   இ. 1919   ஈ. 1937 

14. இந்திய சுேந்திர சட்டம் பகாண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1935  ஆ. 1947  இ. 1950   ஈ. 1942 

15. எந்ே நிகழ்ச்சி காங்கிரஸ் கட்சினயயும் முஸ்லீம் லீக் கட்சினயயும் ஒன்றாக இனணத்ேது? 

அ. கிலாபத் இயக்கம்    ஆ. சுதேசி இயக்கம் 

இ. பவள்னையதை பவளிதயறு இயக்கம் ஈ. உப்பு சத்தியாகிரகம் 

16. இவர்களில் ஒதர பேவினய இரு தவறுபட்ட காலங்களில் வகித்ேவர் யார்? 

அ. இராொஜி     ஆ. டி.பிரகாசம் 

இ. ஒ.பி.ராமசாமி பரட்டியார்   ஈ. பி.எஸ்.குமாரசாமி ராைா 

17. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீதே பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 

சரியாை பதினலத் தேர்ந்பேடு. 

 பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. உப்பு சத்தியாக்கிரகம்  1. தநரு 

ஆ. பபண் விடுேனல   2. இந்திராகாந்தி 

இ. பஞ்சசீல பகாள்னக  3. பபரியார் 

ஈ. இருப்பது அம்சத்திட்டம்  4. காந்திஜி 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 3 4 

ஆ.  2 3 1 4 
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இ.  4 3 1 2 

ஈ. 4 3 2 1 

18. சிந்து சமபவளி நாகரீகம் என்பது 

அ. புதிய கற்காலத்னே தசர்ந்ேது  ஆ. இரும்பு காலத்னேச் தசர்ந்ேது 

இ. சவண்கல காலத்மத ரெர்ந்தது  ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்னல 

19. சபா, சமிதி அனமப்புகனை உருவாக்கியவர் 

அ. ஆரியர்கள்   ஆ. திராவிடர்கள் 

இ. பல்லவர்கள்   ஈ. தசாேர்கள் 

20. குப்ேர்களின் பரம்பனரனய தோற்றுவித்ேவர் 

அ. ஸ்ரீகுப்தர்    ஆ. சந்திரகுப்ேர் 

இ. குமார குப்ேர்   ஈ. விஷ்ணு குப்ேர் 

21. இந்திய பசப்தபாலியன் என்ற பட்டம் பபற்ற மன்ைர் 

அ. சந்திர குப்ே விக்ரமாதித்ேன் ஆ. அதசாகர் 

இ. ெமுத்திர குப்தர்   ஈ. கனிஷ்கர் 

22. இந்திய மாக்கியவல்லி என்று அனேக்கப்பட்ட அறிஞர் யார்? 

அ. யுவான் சுவாங்   ஆ. சகௌடில்யர் 

இ. ராைாதோடர்மால்   ஈ. வித்யாரண்ய 

23. கீழ்க்கானும் எந்ே இனண சரியாகப் பபாருந்தியுள்ைது? 

அ. காஞ்சி  - தசாமர் 

ஆ. வஞ்சி  - ரெரர் 

இ. மதுனர  - பல்லவர் 

ஈ. ேஞ்சாவூர்  - பாண்டியர் 

24. பின்வரும் பசாற்பறாடர்களில் எது சரியாைது? 

அ. கஜினி முகமது இந்தியாவின் மீது பனடபயடுத்து முஸ்லீம்களின் ஆட்சினய நிறுவ நாடிைார். 

ஆ. கஜினி முகமது இந்தியாவின் மீது பனடபயடுத்து இஸ்லாம் சமயத்னே பரப்ப எண்ணிைார். 

இ. கஜினி முகைதுவின் ர ாக்கம் பமடசயடுப்பின் மூலம் இந்தியாமவ சகாள்மையடித்து 

செல்வ செழிப்பமடவரதயாகும். 

ஈ. இனவகளில் எதுவுமில்னல 

25. அனடயாை பணத்னே அறிமுகப்படுத்தி தோல்வி கண்ட படல்லி சுல்ோனிய மன்ைர் 

அ. இல்டுட்மிஷ்   ஆ. பால்பன் 

இ. முகைது பின் துக்ைக்  ஈ. அலாவுதீன் கில்ஜி 
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26. விைய நகரப் தபரரசு தோன்ற காரணமாக இருந்ேவர் 

அ. சாணக்கியர்   அ. ோோஜி பகாண்ட தேவ் 

இ. வித்யாரண்ய   ஈ. னபரம்கான் 

27. அக்பரின் பல்தவறு வனக பசயல்பாடுகளின் முக்கிய தநாக்கம் 

அ. இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுனம 

ஆ. முகலாயப் ரபரரமெ வலிமைப்படுத்துவது 

இ. சிறந்ே ஆட்சி நிர்வாகத்னே அளிப்பது 

ஈ. ஒரு புதிய மேத்னே தோற்றுவிப்பது 

28. கீதே உள்ைதில் பபாருத்ேமாைது எது? 

அ. அக்பரின் ைதம் - தீன் இலாஹி 

ஆ. ஹீமாயூன்  - அதிர்ஷடசாலி மன்ைன் 

இ. பஷர்ஷா சூரி - பமாகலாய மன்ைர் 

ஈ. நூர்ைஹான்  - ைஹாங்கீரின் முேல் மனைவி 

29. இரண்டாம் ேபரயின் தபாரில் முகமது தகாரியுடன் சண்னடயிட்ட ராைபுத்திர மன்ைர் 

அ. ராைா சங்கர்   ஆ. பையச்சந்திரன் 

இ. பிருதிவிராஜ்   ஈ. கதடாத்கைன் 

30. இந்தியாவில் ஆங்கில கிேக்கிந்திய கம்பபனிக்கு அனுமதி வேங்கிய பமாகலாய மன்ைர் 

அ. ெஹாங்கீர்    ஆ. அக்பர் 

இ. ஔரங்கசீப்    ஈ. ஷாைகான் 

31. முேல் கர்நாடகப் தபார் நடந்ேது 

அ. 1749 – 54  ஆ. 1744 – 48  இ. 1756 – 63  ஈ. 1767 – 69 

32. இராைாராம் தமாகன்ராய் நிறுவிய சமாைம் 

அ. ஆரிய சமாைம்   ஆ. பிரார்த்ேைா சமாைம் 

இ. பிரம்ை ெைாெம்   ஈ. திதயாஸ்பிகல் பசானைட்டி 

33. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1835  ஆ. 1885  இ. 1906  ஈ. 1875 

34. ேலசுய ஆட்சி வைர்ச்சியுற்ற காலம் 

அ. தமதயா பிரபு   ஆ. ரிப்பன் பிரபு 

இ. கானிங் பிரபு   ஈ. டல்பஹௌசி பிரபு 

35. இந்திய கல்விக்காக எந்ே சட்டம் நிதி உேவி வேங்கியது? 

அ. 1813ம் ஆண்டு பட்மடய ெட்டம் 
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ஆ. 1833ம் ஆண்டு பட்னடய சட்டம் 

இ. 1853ம் ஆண்டு பட்னடய சட்டம் 

ஈ. 1858ம் ஆண்டு கவுன்சில் சட்டம் 

36. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீதே பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 

சரியாை பதினலத் தேர்ந்பேடு. 

 பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. 1909    1. பசௌரி பசௌரா வன்முனற 

ஆ. 1919    2. னசமன் தூதுக் குழு அனமப்பு 

இ. 1927    3. இந்திய அரசுச் சட்டம் 

ஈ. 1922    4. இந்திய கவுன்சில் சட்டம் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 2 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 4 2 3 1 

ஈ. 1 3 4 2 

37. பின்வரும் நபர்கனை காலவரினசப்படி எழுதுக. 

1. ரிப்பன் பிரபு  2. கர்சான் பிரபு  3. டல்பஹௌசி பிரபு  4. கானிங் பிரபு 

குறியீடுகள் 

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

38. வங்காைப் பிரிவினைனய ரத்து பசய்ே ஆண்டு 

அ. கி.பி 1907  ஆ. கி.பி. 1909  இ. கி.பி. 1911  ஈ. கி.பி. 1913 

39. இந்தியாவின் ேனலநகர் கல்கத்ோவிலிருந்து படல்லிக்கு மாற்றப்பட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி, 1910  ஆ. கி.பி. 1911  இ. கி.பி. 1912  ஈ. கி.பி. 1909 

40. ைாலியன் வாலாபாக்கில் கூடியிருந்ே மக்கள் மீது சுடுவேற்கு கட்டனையிட்டவர் யார்? 

அ. செைரல் டயர்   ஆ. நீதிபதி பரௌலட் 

இ. பசம்ஸ் தபார்டு பிரபு  ஈ. மாண்படகு 

41. னசமன் தூதுக்குழு இந்தியாவிற்கு வருனக ேந்ே வருடம் 

அ. கி.பி. 1925  ஆ. கி.பி. 1926  இ. கி.பி. 1927  ஈ. கி.பி. 1928 

42. னசமன் தூதுக்குழுனவ காங்கிரஸ் ேனலவர்கள் பகிஷ்கரித்ேற்கு காரணம் 

அ. அது பவறும் கண்துனடப்பபன்று அவர்கள் கருதிைர் 
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ஆ. தூதுக்குழுவில் உள்ைவர்கள் இந்தியானவப் பற்றி ேவறாை எண்ணம் பகாண்டவர்கைாக 

இருந்ேைர் 

இ. தூதுக்குழுவில் இருந்த எல்லாருரை ஆங்கிரலயர்கைாக இருந்தைர். 

ஈ. அது இந்தியர்களின் தேனவனய பூர்த்தி பசய்யுபமன்று அவர்கள் கருேவில்னல. 

43. சுேந்திரம் என்பது நமது பிறப்புரினம ; அனே நாம் அனடந்தே தீருபவாம்- என்று முேங்கியவர் யார்? 

அ. லாலா லைபதிராய்  ஆ. மகாத்மா காந்தி 

இ. ைவஹர்லால் தநரு  ஈ. பாலகங்காதர திலகர் 

44. இந்திய தேசிய முஸ்லீம் லீக்னக நிறுவியவர்கள் 

அ. ஆகாகானும்,  வாப் ெலி முல்லாவும் 

ஆ. முகமது அலியும், பசௌகத் அலியும் 

இ. முகது அலி ஜின்ைாவும், ஆகாகானும் 

ஈ. சர்.னசயது அகமது கானும், நவாப் சலி முல்லாவும் 

45. பாகிஸ்ோன் என்ற ேனிநாடு தகாரிக்னகனய திரு.ஜின்ைா முன்னவத்ே வருடம் 

அ. கி.பி. 1924  ஆ. கி.பி. 1940  இ. கி.பி. 1946  ஈ. கி.பி. 1935 

46. வகுப்பு வாே இடஒதுக்கீடு சட்டம் திருத்தி அனமக்கப்பட்டேற்கு காரணம் 

அ.  சத்தியாகிரக தபாராட்டம்   ஆ. கடும் எதிர்ப்பு 

இ. காந்திஜியின் உண்ணாவிரதம்  ஈ. சட்ட மறுப்பு இயக்கம் 

47. பவள்னையதை பவளிதயறு இயக்கம் தகாரியது 

அ. இந்தியானவ விட்டு முஸ்லீம்கள் பவளிதயறுேல் 

ஆ. ஆங்கிரலயர்கள் இந்தியாமவ விட்டு சவளிரயறுதல் 

இ. எல்லா பவளி நாட்டவருனடய பவளிதயற்றம் 

ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்னல 

48. 1946-இல் அனமக்கப்பட்ட இனடக்கால அரசுக்கு ேனலனம வகுத்ேது 

அ. ெவஹர்லால் ர ரு  ஆ. காந்திஜி 

இ. வல்லபாய் பதடல்   ஈ. சி. இராைதகாபாலாச்சாரி 

49. மூன்றாவது வட்ட தமனை மாநாட்டில் கலந்து பகாண்டவர் 

அ. காந்திஜி    ஆ. ைவஹர்லால் தநரு 

இ. சுபாஷ் சந்திரதபாஸ்  ஈ. இவர்களில் எவருமில்மல 

50. பின்வரும் நிகழ்ச்சிகளில் 1942 ஆம் ஆண்டுடன் போடர்புனடயது 

அ. னசமன் தூதுக்குழு   ஆ. தவவல் திட்டம் 

இ. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு  ஈ. வகுப்புவாே பிரதிநிதித்துவம் 
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51. ஆரம்ப நினலயில் இந்திய காங்கிரசுடன் ஆங்கிதலயரின் நடவடிக்னக 

அ. கடுனமயாக இருந்ேது 

ஆ. கருத்து தவற்றுனமயுடன் விைங்கியது 

இ. தாராைத் தன்மையும்,  ட்பும் சகாண்டு விைங்கியது 

ஈ. இவற்றில் எனவயுமில்னல 

52. வந்தே மாேரம் என்ற தகாஷத்னே உருவாக்கியவர் 

அ. பங்கிம் ெந்திர ொட்டர்ஜி  ஆ. ரவிந்திர நாத் ோகூர் 

இ. இராைாராம் தமாகன்ராய்  ஈ. சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் 

53. இந்தியாவின் முதுபபரும் மனிேர் என்று அனேக்கப்பட்டவர் யார்? 

அ. அப்துல் கஃபார்கான்  ஆ. காந்திஜி 

இ. தாதாபாய் ச ௌரராஜி  ஈ.  பக்ருத்தின் தி யாப்ஜி 

54. கி.பி. 1905 ஆம் ஆண்டு  வனர இந்திய தேசிய காங்கிரசின் ஆதிக்கம் பசலுத்தியது 

அ.  மிதவாதிகள்   ஆ. தீவிரவாதிகள் 

இ. புரட்சியாைர்கள்   ஈ. பகுத்ேறிவாைர்கள் 

55. சுயராஜ்ய கட்சினய ஆரம்பித்ேது 

அ. சி.ஆர்.ோஸும் ைவஹர்லால் தநருவும்  

ஆ. ரைாதிலால் ச ருவும், சி.ஆர்.தாஸும் 

இ. பி.ஜி.திலக்கும், அன்னி பபசண்ட்டும் 

ஈ. சுபாஷ் சந்திரதபாஷ்ம், சி.ஆர்.ோஸும் 

56. பூமிோை இயக்கத்தின் ேந்னே எை அனேக்கப்படுபவர் யார்? 

அ. காந்தியடிகள்   ஆ. ைவஹர்லால் தநரு 

இ. விரைாபாபரவ   ஈ. பாலகங்காேர திலகர் 

57. காந்திஜிக்கு ‘தேசப்பிோ’ என்று பட்டமளித்ேவர் யார்? 

அ. ரவீந்திரநாத் ோகூர்  ஆ. சுபாஷ் ெந்திர ரபாஸ் 

இ. ராைாஜி    ஈ. காமராைர் 

58. இந்தியாவில் எப்தபாது முேலாவோக ஒட்டப்படக்கூடிய அச்சிடப் பபற்ற அஞ்சல் வில்னலகள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது? 

அ/ மார்ச் 31, 1774   ஆ. அக்ரடாபர் 1, 1854 

இ. நவம்பர், 1902   ஈ. ைைவரி 1, 1956 

59. மனுஸ்மிரிதி என்பது கீழ்க்கண்ட ஒன்தறாடு போடர்பு பகாண்டுள்ைது 

அ. பபாருைாோரம்   ஆ. அரசியல் 
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இ. மாநில கிராப்டு   ஈ. ெட்டம் 

60. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்ே ஒன்று மட்டும் சரியாக பபாருந்ேவில்னல? 

அ. பமகஸ்ேனிஸ்  - இண்டிகா 

ஆ. திரிபீடங்கள்  - மெை ெையம் 

இ. இட்சிங்   - ைப்பானிய பயணி 

ஈ. நிக்கதலா காண்ட்டி  - இத்ோலியப் பயணி 

61. ஹரப்பா முத்தினரகள் இேைால் பசய்யப்பட்டனவ 

அ. சுட்டைண்  ஆ. பசம்பு  இ. இரும்பு  ஈ. ஈயம் 

62. தவே கால நாகரீகம் ஒரு கிராமிய நாகரீகம் ஏபைன்றால், அவர்கள் 

அ. நிலங்கனை பயிர் பசய்ேைர்  ஆ. ஆடுமாடுகனை வைர்த்ேைர் 

இ. ரைய்ச்ெல் வாழ்க்மக  டத்திைர்  ஈ. கிராமங்களில் வாழ்ந்ேவர் 

63. பமௌரியர்கள் முந்னேய காலத்தில் நிகழ்ந்ே முக்கிய நான்கு நிகழ்ச்சிகள் ேரப்பட்டுள்ைை. அனவ 

நிகழ்ந்ே காலக்கிரம அடிப்பனடயில் அனமந்ே சரியாை வரினசனய காண்க. 

அ. மகாவீரர் பிறப்பு, அபலக்ைாண்டர் பனடபயடுப்பு, இராணியர் பனடபயடுப்பு, புத்ேர் பிறப்பு 

ஆ. அபலக்ைாண்டர் பனடபயடுப்பு, புத்ேர் பிறப்பு, இராணி பனடபயடுப்பு, மகாவீரர் பிறப்பு 

இ. புத்தர் பிறப்பு, ைகாவீரர் பிறப்ப், இராணியர் பமடசயடுப்பு, அசலக்ஸாண்டர் பமடசயடுப்பு 

ஈ. இராணியர் பனடபயடுப்பு, அபலக்ைாண்டர் பனடபயடுப்பு, மகாவீரர் பிறப்பு, புத்ேர் பிறப்பு 

64. கூற்று (A) : குப்ேர் காலம் சமஸ்கிருே இலக்கியத்தின் மறுமலர்ச்சினய கண்டது. 

காரணம்®: குப்ேர் காலம் அனமதி மற்றும் வைமாை காலம் 

கீதே பகாடுத்துள்ை குறியீடு முனறகளுக்தகற்ப உமது வினடனய தேர்வு பசய்க. 

அ. (A) மற்றும் (R) உண்னம, (R) என்பது (A) விற்கு சரியாை விைக்கம்  

ஆ (A) ைற்றும் (R) உண்மை, (R) என்பது (A) விற்கு ெரியாை விைக்கைல்ல 

இ. (A) சரி ஆைால் (R) ேவறு 

ஈ. (A) ேவறு ஆைால் (R) உண்னம 

65. முகமது பின்காசிம் சிந்துனவ ோக்கிய ஆண்டு 

அ. கி.பி. 710  ஆ. கி.பி. 711  இ. கி.பி, 712  ஈ. கி.பி. 715 

66. தசாேர்கள் காலத்தில் ஏராைமாை இந்து தகாயில்கள் உருவாக்கப்பட்டை. ஏபைனில் 

அ. ரொழ அரெர்கள் கமல ைற்றும் கட்டிட கமலமய ஆதரித்தைர் 

ஆ. தசாேர்கால சமுோயத்தில் அனமதி நிலவியது 

இ. நாடு பபாருைாோர பசழிப்பு பபற்றிருந்ேது 

ஈ. ஏராைமாை கனலஞர்கள் இருந்ேைர் 
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67. மாலிக்காபூரின் பேன்னிந்திய பனடபயடுப்புகனை சரியாக வரினசப்படுத்துக. 

1. மதுனர  2. வாரங்கல்  3. தேவசிரி  4. துவாரக சமுத்திரம் 

சரியாை வரினச 

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

68. இல்ட்டுமிஷ் சம்பந்ேமாக பின்வரும் கூற்றுகளில் எனவ உண்னமயாைனவ? 

1. அவர் நிர்வாக ஸ்ோபைங்கட்கு அடித்ேைம் அனமத்ோர் 

2. அவர் இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலிருந்தும், ேனலசிறந்ே கவிஞர்கனையும், அறிஞர்கனையும் 

அனேத்ோர் 

3. அவர் ஷியாக்களின் மீது நடவடிக்னக எடுத்ோர் 

4. அவர், இந்தியாவில் குேந்னே முஸ்லீம் தபரரனச பாதுகாக்கவில்னல 

குறியீடுகள் 

அ. 1 மட்டும் சரியாைது   ஆ. 1 ைற்றும் 2 ெரியாைமவ 

இ. 1,2 மற்றும் 3 சரியாைனவ  ஈ. அனைத்தும் சரியாைனவ 

69. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீதே பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 

சரியாை பதினலத் தேர்ந்பேடு. 

 பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. பல்லவ அரசர்   1. மங்கதைசா 

ஆ. சாளுக்கிய அரசர்   2. விையாலயா 

இ. ராஷ்டிரகூட அரசர்   3. பரதமஷ்வரா II 

ஈ. தசாே அரசர்    4. ேந்தி துர்கா 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 4 1 3 

ஆ. 3 1 4 2 

இ.  4 2 3 1 

ஈ.  1 3 2 4 

70. வாரன் தஹஸ்டிங்ஸ் மீது அரச துதராக குற்ற விசாரனண தமற்பகாள்ைப்பட்டது. ஏபைன்றால் 

அ. அவர் ஆங்கில பாரம்பரியத்னே அவமதித்ோர் 

ஆ. ஊேல்களில் தினைத்திருந்ோர் 

இ. ராொ  ந்தகுைாமர தூக்கிலிட்டார். அவுத்ரபகம்கமை அவைதித்தார் 

ஈ. சுப்ரீம் தகார்ட்டின் ேனலனம நீதிபதியுடன் ஒத்துனேயாகாமலிருந்து 
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71. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீதே பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 

சரியாை பதினலத் தேர்ந்பேடு. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. வங்காைத்தில் இரட்னட அரசு 1. காரன்வாலிஸ் 

ஆ. நிரந்ேர நிலவரித்திட்டம்  2. பவல்லஸ்லி 

இ. துனணப்பனடத் திட்டம்  3. பபண்டிங் 

ஈ. சதி ஒழிப்பு    4. இராபர்ட் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 2 3 

ஆ. 3 2 1 4 

இ. 1 4 3 2 

ஈ. 2 3 4 1 

72. கர்சன் பிரபு இந்தியர்களிைால் எப்பபாழுதும் நினைக்கப்படுகிறார். ஏபைனில், அவர் 

அ. பூசாவில் விவசாய ஆராய்ச்சி னமயத்னே நிறுவிைார் 

ஆ. போல்பபாருள் துனறனய தோற்றுவித்ோர் 

இ. 1905ல் விக்தடாரியா நினைவிடத்னே தோற்றுவித்ோர் 

ஈ. 1905ல் வங்காைத்மத பிரித்தார் 

73. பகாழுப்பு ேடவப்பட்ட தோட்டாக்கள் இப்தபாதராடு சம்பந்ேப்பட்டது 

அ. இரண்டாம் பர்மியப் தபார் 

ஆ. 1857ம் ஆண்டு கலகம் 

இ. தவலூர் கலகம் 

ஈ. ைாலியன்வாலாபாக் படுபகானல 

74. பல்கனலக்கேக மானியக் குழு நிறுவப்பட்டது 

அ. இந்தியாவில் பல்கனலக்கேகங்கனை உருவாக்குவேற்காக 

ஆ. பல்கனலக்கேகங்களின் இயக்கங்கனை ஒழுங்குப்படுத்துவேற்காக 

இ. பல்கமலக்கழக கல்வியிமை ைானியைளித்து ஊக்குவிக்க 

ஈ. ஆங்கில கல்வியினை தமம்படுத்துவேற்காக 

75. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகனை ஆராய்க. 

1. ஆரிய சமாைம் விக்கிரக ஆராேனைனய எதிர்த்ேது. 

2. ஆரிய சமாைம் சாதி முனறனய எதிர்த்ேது. 
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3. ஆரிய சமாைம் சடங்குகனை எதிர்த்ேது. 

4. ஆரிய சமாைம் தவேகாலப் பண்பாட்னட புதுப்பிக்க எண்ணியது. 

இவற்றில், 

அ. 1 மற்றும் 2 சரியாைனவ  ஆ. 1,2 மற்றும் 3 சரியாைனவ 

இ. அமைத்தும் ெரியாைமவ ஈ. 4 மட்டும் சரியாைது 

76. பின்வருவைவற்றுள் எந்ே ஒன்று சரியாக பபாருந்தியுள்ைது? 

அ. ஹண்டர் கமிஷன்   - பல்கனலக்கேக கல்வி 

ஆ. ராதல கமிஷன்   - இலவச ஆரம்பக் கல்வி 

இ.  ராோ கிருஷ்ண கமிஷன்  - கல்விக்கு அரசு நிதி உேவி அதிகரிப்பு 

ஈ. ொர்ெண்ட் கல்வித் திட்டம்  – தாய் சைாழிக்கல்வி ஊக்குவிப்பு 

77. ஆங்கிதலய கிேக்கிந்திய கம்பபனி துவங்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1500  ஆ. கி.பி. 1600  இ. கி.பி. 1664  ஈ. கி.பி. 1744 

78. காந்தினய கூறுவது 

அ. ரதசிய தந்மத   ஆ. இந்தியாவின் ேந்னே 

இ. இந்தியானவ உருவாக்கியவர் ஈ. ேற்கால இந்தியாவின் ேந்னே 

79. விைய நகர தபரரனச ஆண்ட வம்சங்கனை காலவரினசக் கிரமப்படி வரினசப்படுத்துக. 

1. துளுவ வம்சம்   2. சங்கம வம்சம் 

3. சாளுவ வம்சம்   4. அரவீட வம்சம் 

சரியாை கால வரினச 

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

80. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எனவ சரியாகப் பபாருத்ேப்பட்டுள்ைது? 

1. மதகந்திர வர்மன்  - குனக தகாயில்கள் 

2. முேலாம் நரசிம்மவர்மன் - பானற பவட்டு தகாயில்கள் 

3. இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் - கட்டுமாை தகாயில்கள் 

4. அபராஜிே வர்மன்  - கல் தகாயில்கள் 

இவற்றில்: 

அ. 1 மற்றும் 2 சரி   ஆ. 2 மற்றும் 3 சரி 

இ. 3 மற்றும் 4 சரி   ஈ. 1,2 ைற்றும் 3 ெரி 

81. 1878ஆம் ஆண்டு வட்டார பமாழிப் பத்திரிக்னக சட்ட்னே நனடமுனறக்கு பகாண்டு வந்ேவர் 

அ. லிட்டன் பிரபு   ஆ. ரிப்பன் பிரபு 

இ. இர்வின் பிரபு   ஈ. ஹார்டிஞ்ச் பிரபு 
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82. கீழ்க்கண்ட நினைவுச் சின்ைங்கனை அவற்றின் கால வரினசக்தகற்ப வரினசப்படுத்துக. 

1. தமாதி மசூதி    2. தின் புைா 

3. புராணகில்லா   4. பதேபூர் சிக்ரி 

சரியாை கால வரினச 

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

83. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எனவ சரியாகப் பபாருத்ேப்பட்டுள்ைது? 

1. பான்ஸ்தல - பபரார் 

2. தஹால்கர் - இந்தூர் 

3. சிந்தியா - பதராடா 

4. தபஷ்வா - பூதை 

இவற்றில்: 

அ. 2,3 மற்றும் 4 சரி   ஆ. 1,2 ைற்றும் 4 ெரி 

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

84. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகனை ஆராய்க. 

1. வி.டி. சவர்கர் அபிநவ் பாரத்னே துவக்கிைார் 

2. வி.டி. சவர்கர் 1909ல் லண்டனிலிருந்து ரகசியமாக னகத்துப்பாக்கிகனை நாசிக்  மாவட்ட 

நீதிபதினயக் பகாள்ளும் பபாருட்டு அனுப்பிைார். 

3. 1911 ஜுன் மாேம் வி.டி.சவர்கர் ஆஷ்-ஐ பகானல பசய்ோர் 

4. பிரிட்டிஷார் 1919ல் வி.டி.சவர்கனர சுட்டுக் பகான்றைர் 

இவற்றில், 

அ. 1 மட்டும் சரி   ஆ. 1 ைற்றும் 2 ெரி 

இ. 1,2 மற்றும் 3 சரி   ஈ. அனைத்தும் சரியாைனவ 

85. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகனை ஆராய்க. 

கூற்று (A): ைாலியன் வாலாபாக் படுபகானல சுேந்திர தபாராட்டத்தில் காந்தியினை தீவிரமாக 

ஈடுபடுத்தியது. 

காரணம்(R): இப்படுபகானல காந்திஜியின் உணர்வுகனை கடுனமயாக புண்படுத்தியது. 

கீதே பகாடுத்துள்ை குறியீடு முனறகளுக்தகற்ப உமது வினடனய தேர்வு பசய்க. 

அ. (A) ைற்றும் (R) உண்மை, (R) என்பது (A) விற்கு ெரியாை விைக்கம்  

ஆ (A) மற்றும் (R) உண்னம, (R) என்பது (A) விற்கு சரியாை விைக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆைால் (R) ேவறு 

ஈ. (A) ேவறு ஆைால் (R) உண்னம 
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86. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீதே பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 

சரியாை பதினல தேர்ந்பேடு. 

பட்டியல் 1  பட்டியல் 2 

அ. 1885   1. கிலாபத் இயக்கம் 

ஆ. 1915   2. காந்தி-இர்வின் ஒப்பந்ேம் 

இ. 1920   3. தஹாம்ரூல் இயக்கம் 

ஈ. 1931   4. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உருவாக்கம் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 3 2 4 1 

ஈ. 1 2 4 3 

87. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீதே பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 

சரியாை பதினலத் தேர்ந்பேடு. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. சதராஜினி நாயுடு   1. மீரட் 

ஆ. கூட்டு தசரானம   2. பைைரல் டயர் 

இ. சிப்பாய் கலகம்   3. இந்தியாவின் வாைம்பாடி 

ஈ. ைாலியன் வாலாபாக் படுபகானல 4. இந்திய பவளியுறவுக் பகாள்னக 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 1 2 

ஆ. 2 1 3 4 

இ. 4 2 3 1 

ஈ. 1 4 2 3 

88. சர்ோர் வல்லபாய் பதடல் வரலாற்றில் நினைவு பகாள்ைப்படுகிறார். ஏபைனில் 

அ. அவர் ஒரு பவற்றிகரமாை பாரிஸ்டர் 

ஆ. அவர் தலாக் சனபயின் முேலாவது சபாநாயகர் 

இ. அவர் இந்தியாவின் துனண பிரேமராக இருந்ேவர் 

ஈ. இந்தியாவிற்கு அரசியல் ஒற்றுமைமய சகாண்டு வந்தவர் 



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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 14 of 16 

89. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எனவ கி.பி, 1857ஆம் ஆண்டு கலகத்திற்கு காரணமாக கருேப்படுகின்றை? 

அ. அவுத் இனணக்கப்படுேல் 

ஆ. என்பீல்டு துப்பாக்கிக்கு சகாழுப்பு தடவிய குண்டுகள் புகுத்தப்படுதல் 

இ. சதி ஒழிப்புசட்டம் இயற்றப்படுேல் 

ஈ. தமற்கண்ட அனைத்துதம 

90. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எனவ சரியாக பபாருத்ேப்பட்டுள்ைது? 

அ. சித்ேரஞ்சன் ோஸ்  - ேனலசிறந்ே வயோை மனிேர் 

ஆ. மேன்தமாகன் மாைவியா - தேசபந்து 

இ. லாலா லஞ்பத்ராய் - செர்-இ-பஞ்ொப் 

ஈ. ோோபாய் பநௌதராஜி - மதகாமதைா 

91. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகனை ஆய்க. 

1. 1947 இந்திய சுேந்திர சட்டப்படி இந்தியா பிரிக்கப்பட்டது 

2. இரண்டு  சுேந்திரமாை படாமினியன்களும் ஆகஸ்டு 14 – 15, 1947ல் உேயமாயிை 

3. ஜின்ைா பாகிஸ்ோனின் முேல் கவர்ைர் பைைரல் ஆைார் 

4. சி.ராைதகாபாலச்சாரி சுேந்திர இந்தியாவின் முேல் கவர்ைர் பைைரல் ஆவார். 

இவற்றில், 

அ. 1 மட்டும் சரி   ஆ. 1 மற்றும் 2 சரி 

இ. 12, ைற்றும் 3 ெரி   ஈ. அனைத்தும் சரி 

92. கீழ்க்கண்ட கூற்றினை ஆய்க. 

கூற்று(A): லக்தைா ஒப்பந்ேம் தீவிரவாதிகனையும் மிேவாதிகனையும் காங்கிரஸில் மீண்டும் 

இனணத்ேது. 

காரணம்(R): லக்தைா ஒப்பந்ேம் இை அடிப்பனடயில் தேர்ேல் போகுதிகனை அங்கீகரித்ேது. 

கீதே பகாடுத்துள்ை குறியீடு முனறகளுக்தகற்ப உமது வினடனய தேர்வு பசய்க. 

அ. (A) மற்றும் (R) உண்னம, (R) என்பது (A) விற்கு சரியாை விைக்கம்  

ஆ (A) ைற்றும் (R) உண்மை, (R) என்பது (A) விற்கு ெரியாை விைக்கைல்ல 

இ. (A) சரி ஆைால் (R) ேவறு 

ஈ. (A) ேவறு ஆைால் (R) உண்னம 

93. 1857ஆம் ஆண்டு புரட்சினய முேல் இந்திய சுேந்திர தபார் என்று அனேத்ேவர் 

அ. ஆர்.சி.மசூம்ோர்   ஆ. பாராசந்த் 

இ. எஸ்.என்.பசன்   ஈ. வி.டி. ெவர்கர் 
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94. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீதே பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 

சரியாை பதினலத் தேர்ந்பேடு 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. தவவல் பிரபு  1. வகுப்பு வாே இட ஒதுக்கீடு 

ஆ. வில்லிங்டன் பிரபு  2. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு 

இ. லிைலித்கவ் பிரபு  3. முேல் வட்ட தமனை ஆநாடு 

ஈ. இர்வின் பிரபு  4. சிம்லா மாநாடு 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 2 3 

ஆ. 1 3 4 2 

இ. 3 2 1 4 

ஈ. 2 4 3 1 

95. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீதே பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 

சரியாை பதினலத் தேர்ந்பேடு 

 பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. பாண்டிச்தசரி   1. பவள்னையதை பவளிதயறு இயக்கம் 

ஆ. காந்திஜி    2. யூனியன் பிரதேசம் 

இ. முேலாம் வட்டதமனை மாநாடு 3. பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி 

ஈ. வந்தே மாேரம்   4.நவம்பர் 1930 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 3 1 

ஆ. 2 1 4 3 

இ. 1 3 2 4 

ஈ. 3 4 1 2 

96. இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் பிைவு ஏற்பட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1905  ஆ. கி.பி. 1906  இ. கி.பி. 1907  ஈ. கி.பி, 1908 

97. ஹண்டர் குழு இேற்காக அனமக்கப்பட்டது 

அ. சமூக சீர்திருத்ேங்கள்  ஆ. பபாருைாோர சீர்திருத்ேங்கள் 

இ. கல்வி சீர்திருத்தங்கள்  ஈ. நீதித்துனற சீர்திருத்ேங்கள் 
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98. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீதே பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 

சரியாை பதினலத் தேர்ந்பேடு 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. பாபு   1. ஆர்.எம்.ோகூர் 

ஆ. பியூரர்   2. டி.பிரகாசம் 

இ. குருதேவ்   3. காந்திஜி 

ஈ. ஆந்திர தகசரி  4. ஹிட்லர் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 2 4 

ஆ.  2 3 4 1 

இ. 4 2 3 1 

ஈ. 3 4 1 2 

99. தசாேர்கள் காலம் 

அ. கிராை ெமபகளுக்கு சபயர் சபற்றது 

ஆ. இராஷ்டிரக்ஷடருடன் நட்த்திய சண்னடக்கு பபயர் பபற்றது 

இ. இலங்னகயுடன் வாணிபம் பசய்வேற்கு பபயர் பபற்றது 

ஈ. ேமிழ் கலாச்சாரத்னே முன்தைற்றியேற்கு பபயர்  பபற்றது 

100. இந்தியாவில் டாக்டர் அன்னிபபசண்ட் சாேனை 

அ. திதயாசாபிகல் சங்கத்தில் ஆற்றிய சமூக தசனவ. 

ஆ. பகவத் கீனேனய ஆங்கிலத்தில் பமாழி பபயர்த்ேது. 

இ. ரஹாம்ரூல் (தன்ைாட்சி) இயக்கத்மத துவக்கியது. 

ஈ. 1917ல் இந்திய தேசிய காங்கிரசின் ேனலவரால் தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டது. 



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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 1 of 13 

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 
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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 
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History Model Test Questions 6 in Tamil With Answers 

1. சிந்துவின் மேல் அமேபியரின் தாக்குதல் எப்ம ாது நடந்தது? 

அ. கி.பி. 7622  ஆ. கி.பி. 1526  இ. கி.பி. 712  ஈ. கி.பி.912 

2. மிருச்சகடிதம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ. காளிதாசர்    ஆ. சூத்திரகர் 

இ. விசாகதத்தர்   ஈ. விஷ்ணு சர்ோ 

3. மகாயில் நகேம் என்று எதனைக் கூறுவர்? 

அ. துவாேனக    ஆ. அய்ஹ ோல் 

இ. ஸ்ரீநகர்    ஈ.  ாதாமி 

4. முதற் சங்கத்னத மதாற்றுவித்தவர் 

அ. அகத்தியர்    ஆ. திருவள்ளுவர் 

இ. இளங்மகா அடிகள்   ஈ. சீத்தனை சாத்தைார் 

5. அடினே வம்சத்தின் முதல் அேசர் யார்? 

அ. மீர்காசிம்    ஆ.  ால் ன் 

இ. முகேது மகாரி   ஈ. குத்புதின் ஐபெக் 

6. விஜயநகேப் ம ேேசின் வேைாற்றில் திருப்பு முனையாக அனேந்தப் ம ார் எது? 

அ. ககாப் ம்    ஆ.  ாலி 

இ. தக்மகாைம்    ஈ. தலைக்ஹகோட்லை 

7. அக் ரின்  ாதுகாவைர் யார்? 

அ. லெரம்கோன்   ஆ. பீர் ால் 

இ. நூர்ஜஹான்   ஈ. மதாடர்ோல் 

8. சீக்கிய ேதத்னத மதாற்றுவித்தவர் யார்? 

அ. குரு அர்ஜுன்   ஆ. குரு மகாவிந்த்சிங் 

இ. குரு ஹர்மகாவிந்த்   ஈ. குருநோனக் 

9.  க்ஸார் ம ாரில்  ங்மகற்ற முகைாயப் ம ேேசர் 

அ. ஷோ ஆைம்    ஆ. ேகதுர்ஷா 

இ. அக் ர்    ஈ. ஆதில்ஷா 

10. ஆங்கிமையர் எப்ம ாது இந்தியாவில் தங்கள் தனைநகனே கல்கத்தாவினின்று கடல்லிக்கு 

ோற்றிைர்? 

அ. 1886  அ. 1900  இ. 1909  ஈ. 1911 

11. ஆங்கிை கிழக்கிந்திய கம்க னியின் ஆட்சி இந்தியாவில் ____________ வருடம் முடிந்தது. 
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அ. 1818  ஆ. 1857  இ. 1909  ஈ. 1947 

12. அன்னிக சண்ட் ஆேம்பித்த கசய்திப்  த்திரிக்னகயின் க யர் என்ை? 

அ. பிரிட்டிஷ் இந்தியா   ஆ. இந்தியா 

இ. நியு இந்தியோ   ஈ. யங் இந்தியா 

13. எந்த னவேஸ்ோய்  காைத்தில் காங்கிேஸ் கதாடங்கப் ட்டது? 

அ. ைஃப்ரின் பிரபு   ஆ. மவவல் பிேபு 

இ. லிட்டன் பிேபு   ஈ. மேமயா பிேபு 

14. கிைா த் இயக்கத்னத கதாடங்கியவர் 

அ. அலி சஹகோதரர்கள்  ஆ. அபுல்கைாம் ஆசாத் 

இ. கஃ ர்கான்    ஈ. னசயத் அகேத்கான் 

15. வங்கப்பிரிவினை ஏற் ட்ட க ாழுது இருந்த பிரிட்டிஷ் னவஸ்ோய் 

அ. ைார்ட் கானிங்   ஆ. ைார்ட் ஹார்டிங் 

இ. ைோர்ட் கர்சன்   ஈ. ைார்ட் மஹஸ்டிங்ஸ் 

16. கறுப்புச் சட்டம் என்று அனழக்கப் ட்ட சட்டம் 

அ. பரௌைட் சட்ைம்   ஆ. தாய்கோழி  த்திரிக்னகச் சட்டம் 

இ. ோஜ துமோகச் சட்டம்  ஈ.  னடக்கைச் சட்டம் 

17. உைக சேய ோநாட்டில் விமவகாைந்தர் உனே நிகழ்த்திய ஊர் 

அ. நியூயார்க்    ஆ. சிகோஹகோ 

இ. வாஷிங்டன்   ஈ. கலிம ார்னியா 

18. கசௌரி கசௌோ நிகழ்ச்சி நனடக ற்ற ஆண்டு 

அ. 1921  ஆ. 1922  இ. 1924  ஈ. 1926 

19. னசேன் குழு புறக்கணிக்கப் ட்டதற்காை காேணம் 

அ. இந்திய பிரதிநிதி இல்ைோலை  ஆ. க ண் பிேதிநிதி இல்ைானே 

இ. முகேதிய உறுப்பிைர் இல்ைானே  ஈ. பிற சாதியிைருக்கு உறுப்பிைர் இல்ைானே 

20. இந்திய மதசிய  னடனய மதாற்றுவித்தவர் 

அ. கான் அப்துல் க ர்கான்  ஆ. சுெோஷ் சந்திரஹெோஸ் 

இ. ஜவஹர்ைால் மநரு   ஈ. இோஜாஜி 

21. கவள்னளயமை கவளிமயறு இயக்கம் கதாடங்கப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1940  ஆ. 1941  இ. 1942  ஈ. 1944 

22. காந்திஜியின் நவகாளியாத்தினே கீழ்க்கண்ட எனத தடுப் தற்காக நனடக ற்றது? 

அ. இனக்கைவரம்   ஆ. பிரிவினை 
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இ. சாதிக்கைவேம்   ஈ. கோழிக் கைவேம் 

23. ஆஷ்துனே வாஞ்சிநாதைால் ககால்ைப் ட்ட இடம்  

அ. தானழயூத்து   ஆ. ைணியோச்சி 

இ. கடம்பூர்    ஈ. வள்ளியூர் 

24. தமிழ்நாட்டில் உப்பு சத்யாகிேகத்திற்கு தனைனே தாங்கியவர் 

அ. டி.பிேகாசம்    ஆ. இரோஜோஜி 

இ. காேோஜர்    ஈ. சத்திய மூர்த்தி 

25. முஸ்லீம் லீக் மதான்றிய ஆண்டு 

அ.1904   ஆ.  1906  இ. 1908   ஈ. 1910 

26. தமிழ்நாட்டில் சட்டேன்ற உறுப்பிைோக இருந்த முதல் க ண்ேணி 

அ. ருக்ேணி    ஆ. ைட்சுமி 

இ. ைோக்ைர் முத்துைட்மி  ஈ. கேட்டி 

27. முதைாவது வட்டமேனஜ ோநாடு நனடக ற்ற ஆண்டு 

அ. 1928   ஆ. 1930  இ. 1931   ஈ. 1932 

28. தனிந ர் சத்தியாகிேகம் கதாடங்கிய ஆண்டு 

அ.1935   ஆ. 1940  இ. 1942   ஈ. 1945 

29. மவவல் பிேபுவால் சிம்ைாவில் கூட்டப் ட்ட ோநாடு _______ வருடோகும். 

அ.1940   அ. 1942   இ. 1945   ஈ. 1946 

30. இந்தியாவில் ஆங்கிை கல்வி வளர்ச்சியனடய ேகாசாசைோைது இவருனடய வருனகக்கு பிறகு 

தான் 

அ. ஹண்டர்    ஆ. சர்.சோர்ைஸ் உட் 

இ. கேக்காமை    ஈ. வில்லியம் க ண்டிங் 

31. 1904 ஆம் ஆண்டு  ல்கனைக் கழகங்களின் சட்டம் இவருனடய காைத்தில்நினறமவற்றப் ட்டது? 

அ.லிட்டன் பிேபு   ஆ. ரிப் ன் பிேபு 

இ. கர்சன் பிரபு   இ.டல்கஹௌசி பிேபு 

32. தமிழ்நாட்டில் 1967ல் எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தது? 

அ. இந்திய மதசிய காங்கிேஸ்  ஆ. திோவிடர் கழகம் 

இ. திரோவிை முன்ஹனற்ற கழகம் ஈ. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 

33. நிேந்த நிைவரி முனறனய கசயல் டுத்தியவர் 

அ. கோரன்வோலிஸ் பிரபு  ஆ. கர்சன் பிேபு 

இ. கவல்கைஸ்லி பிேபு  ஈ. லிட்டன் பிேபு 
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34. ோன்சப்தாரி முனறனய அக் ர் புகுத்தியதற்கு காேணம் 

அ. தன் ஆதேவாளர்களுக்கு கவகுேதிகனள வழங்கிட 

ஆ. தைது அதிகாரிகளின் விருப் ங்கனள நினறமவற்ற 

இ. தைக்கு நன்றியுள்ள ஒரு கூட்டத்னத உருவாக்க 

ஈ. பிரபுக்கலையும் தனது ெலைலயயும் ஒரு ஹசர முலறப்ெடுத்த 

35. இக்காேணத்திற்காக இோஜ புத்திேர்களுடன் திருேண உறவின் மூைம் அனேதினய  

உருவாக்குதகைன்ற ககாள்னகனய அக் ர் பின் ற்றிைார். ஏகைனில் 

அ. இோசபுத்திே அேசுகனள இனணத்து ககாள்ள 

ஆ. இோச புத்திே ேங்னககனள ேணந்து ககாள்ள 

இ. பைோகைோயப் ஹெரரலச வலுப்ெடுத்த 

ஈ. தைது முஸ்லீம் எதிோளிகனள தனினேப் டுத்த 

36.  ட்டியல் 1 ஐ  ட்டியல் 2உடன் க ாருத்தி கீமழ ககாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகனள ககாண்டு 

சரியாை  தினைத் மதர்ந்கதடு. 

 ட்டியல் 1    ட்டியல் 2 

அ. 1883    1. இந்திய சட்டம் ேற்றும் நனடமுனற அனேப்ன     

    முழுனேயாக கதாகுத்தல் 

ஆ. இல் ர்ட் ேமசாதா  2. கடல்லியில் ோேன்ைரின் தர் ார் 

இ. 1877    3. வங்காளப்பிரிவினை 

ஈ. 1905    4. ஐமோப்பியர்கள் குற்றமினழத்தால் அவர்கனள    

    விசாரிக்கும் அதிகாேத்னத இந்திய நீதி திகளுக்கு    

    வழங்கியது 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ 2 4 1 3 

ஆ. 1 4 2 3  

இ. 1 4 3 2  

ஈ.  4 2 1 3  

37. பின்வருவைவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாகப் க ாருந்தியுள்ளது? 

அ. மநரு அறிக்னக   - ஜவஹர்ைால் மநரு 

ஆ. வங்கப் பிரிவினை  - ரிப் ன் பிேபு 

இ. முதைாவது வட்டமேனஜ ோநாடு - வல்ை ாய்  ட்மடல் 
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ஈ. பூனோ ஒப்ெந்தம்   - கோந்தி, ைோக்ைர் அம்ஹெத்கோர் 

38. இந்திய சுதந்திே சட்டம் இங்கிைாந்து  ாோளுேன்றத்தால் நினறமவற்றப் ட்டது? 

அ. 1947 ஜூனை    ஆ. 1947 ஆகஸ்ட் 

இ. 1947 ஜூன்    ஈ. 1947 ஏப்ேல் 

39.  ாகிஸ்தானின் முதல் கவர்ைர் கஜைேல் யார்? 

அ. ேஹ்ேத் அலி   ஆ. சர் ஜப் ருல்ைாகான் 

இ. சர் முகம்ேது இக் ால்  ஈ. எம். ஏ. ஜின்னோ 

40. இந்திய அேசு கசயைரின் அலுவைகம் இருந்த இடம் 

அ. கடல்லி    ஆ. ைண்ைன் 

இ. கல்கத்தா    ஈ. கசன்னை 

41. முதைாவது வட்டமேனஜ ோநாடு ைண்டனில் நனடக ற்றது 

அ. 12 நவம்ெர் முதல் 19 ஜனவரி 1931 வலர 

ஆ. 15 ஆகஸ்ட் முதல் 21 ஆகஸ்ட் 1932 வனே 

இ. 20 டிசம் ர் முதல் 30 ஜைவரி 1933 வனே 

ஈ. 1 ஜூனை முதல் 15 ஜூனை 1933 வனே 

42. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகனள ஆய்க. 

1. சிந்து சேகவளி நாகரீகம் ஓர் திோவிட நாகரிகம் 2. ஆரியர்கள் இங்கு வசித்தைர் 

3. இது ஓர் நகே நாகரீகம்    4. இந்நாகரீக ேக்கள் சிவனை வழி ட்டைர் 

இக்கூற்றுகளில், 

அ. 1 ைற்றும் 3 சரியோனலவ  ஆ. 3 ேற்றும் 4 சரியாைனவ 

இ. 4 ேற்றும் சரியாைனவ  ஈ. அனைத்தும் சரியாைனவ 

43. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று ேட்டும் சரியாகப் க ாருந்துகிறது? 

அ. அஹசோகர்   - பைௌரிய அரசவம்சம் 

ஆ. கனிஷ்கர்   -  ல்ைவ அேச வம் ம் 

இ. ஹர்ஷர்   - குப்த அேச வம்சம் 

ஈ. இேண்டாம் புலிமகசி -  ாண்டிய அேச வம்சம் 

44. பின்வரும்  ட்டியல் பிற்காை குப்த ேன்ைர்கள் சிைேது க யனே ககாண்டுள்ளது. அவர்கள் 

ஆட்சிகாை அடிப் னட காைக் கிேேோக சரியாக அனேந்த வரினசனய காண்க. 

அ. ஸ்கந்த கப்தா, குோேகுப்தா, புருகுப்தா, புத்தகுப்தா 

ஆ. புருகுப்தா, ஸ்கந்த குப்தா, புத்த குப்தா, குோே குப்தா 

இ. குைோர குப்தோ, ஸ்கந்த குப்தோ, புருகுப்தோ, புத்த குப்தோ 
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ஈ. புத்த குப்தா, புருகுப்தா, குோே குப்தா, ஸ்கந்த குப்தா 

45. தமிழக வேைாற்றில்  க்தி இயக்கம் ேைர்ந்ததன்  காேணம் 

அ. லசவ ைற்றும் லவஷ்ணவ நோயன்ைோர்களும் ஆழ்வோர்களும் ஆற்றிய ெணி 

ஆ. மகாவில்கள் ஆற்றிய  ணி 

இ. ேக்கள் காட்டிய ஆதேவு 

ஈ.  சேயங்கட்கு அேசர்களின் ஆதேவு 

46. கீழ்க்கண்ட நகேங்கள் கட்டப் ட்டதில் அனவகளின் காைவரினசக்கிேேப் டி வனகப் டுத்துக. 

1. ஜகன்  ைா    2. சிரி 

3. ஃபிமோஸா ாத்   4. துக்ளகா ாத் 

அ. 4, 1, 3, 2 சரியாைனவ  ஆ. 4, 3, 2, 1 சரியாைனவ 

இ. 3, 1, 2, 4 சரியாைனவ  ஈ. 2, 4, 1, 3 சரியோனலவ 

47. இந்தியாவில், முஸ்லீம் ஆட்சியின் வேைாற்றில்  ால் ன் ஒரு முக்கிய இடம் வகிக்கிறார். 

ஏகைனில் 

அ. அவர், குழந்லத முஸ்லீம் அரலச, அதன் ஆற்றுப் ஹெோன நிலையிலிருந்து கோப்ெோற்றினோர். 

ஆ. அவர் அேசின் ஒற்றுனேனய  ாதுகாத்தார் 

இ.அவர் கவன்ற இடங்கனள ஒருங்கினணத்து குழப்  சக்திகனள ஒழித்தார் 

ஈ, அவர் கடல்லி சுல்தானியத்தின் க ருனேனய உயர்த்த., ேக்களுக்கு சோதாைத்னத ககாடுத்தார். 

48. பின்வருவைவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாக க ாருந்தியுள்ளது? 

அ. மஹாய்சாைர்  - வாேங்கல் 

ஆ. யோதவர்   - ஹதவகிரி 

இ. காகதியர்   - தைக்காடு 

ஈ. கங்கர்    - துவாே சமுத்திேம் 

49. பின்வரும் கூற்றினை ஆய்க. 

1.  ா ர் கோகைாய ம ேேனச நிறுவிைார் 

2.  ா ர் இைக்கிய ேசனை உள்ளவர் 

3.  ா ர் தில்லி சுல்தானியத்னத அழித்தவர் 

4.  ா ர் இந்தியானவ மநசித்தார் 

மேற்கூறியவற்றில், 

அ. 1ம் 2 ம் சரி    ஆ. 1, 2 ைற்றும் 3 சரி  

இ. 4 ேட்டும் சரி   ஈ. அனைத்தும் சரி 

50. பிகேஞ்சு கிழக்கிந்திய கம்க னி நிறுவப் ட்டது. ஏகைன்றால் 
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அ. ஹகோல்ெர்ட் ஆற்றிய ெங்கு   

ஆ.  திைான்காம் லூயி  ங்கு 

இ. பிேஞ்சு சேக்குகனள இந்தியாவிற்கு ஏற்றுேதி கசய்தல் 

ஈ. ஆங்கிை வர்த்தகத்தினை முடக்குதல் 

51. பின்வரும் கூற்றுகனள ஆய்க. 

1. கி.பி. 1746 க்கும் 1748 க்கும் இனடப் ட்ட காைத்தில் கர்நாடகப் ம ார் நனடக ற்றது 

2. இது பிரிட்டிஷாருக்கும் பிகேஞ்சுக்காேர்களுக்கும் இனடமய நனடக ற்றது 

3. பிரிட்டிஷார்,  ாண்டிச்மசரினய னகப் ற்றிைார் ஐ.ைா.சாப் ல் உடன் டிக்னகயின்  டி அதனை 

பிகேஞ்சுக்காேர்களுக்கு திரும் க் ககாடுத்தைர் 

4. அப்ம ாரில் கினளவ் ேேணேனடந்தார் 

இவற்றில் 

அ. 1 ேட்டும் சரியாைது   ஆ. 1 ைற்றும் 2 சரியோனலவ 

இ. 1,2 ேற்றும் 3 சரியாைனவ  ஈ. எல்ைாம் சரியாைனவ 

52. பிரிட்டிஷ் இந்தியா காைத்து நான்கு னவஸ்ோய்கள் க யர்கள் தேப் ட்டுள்ளை. அவர்கள் 

 தவிக்காை கிேேத்னத காட்டும் சரியாை வரினசனய காண்க. 

அ. மேமயா பிேபு, டப்ரின் பிேபு, மிண்மடா II பிேபு, எல்ஜின் பிேபு 

ஆ. டப்ரின் பிேபு, மேமயா பிேபு, எல்ஜின் பிேபு, மிண்மடா II பிேபு 

இ. எல்ஜின் பிரபு, ஹைஹயோ பிரபு, ைப்ரின் பிரபு, மிண்ஹைோ II பிரபு 

ஈ. மிண்மடா II பிேபு, எல்ஜின் பிேபு, மேமயா பிேபு, டப்ரின் பிேபு 

53. சிோஜ் உத்கதௌைானவக் கினளவ் பிளாசிப் ம ாரில் மதாற்கடிக்க காேணோக அனேந்தது 

அ. கினளவின் துணிச்சல் 

ஆ. கிர்க்  ாட்ரிக்கின் இோணுவ புத்திக் கூர்னே 

இ. மீர் ஜோெரின் துஹரோகம் 

ஈ. மீர் ேதனின் இறப்பு 

54. முதல் இந்திய விடுதனைப் ம ாரில் ஈடு ட்ட நான்கு தனைவர்கள் க யர்கள் தேப் ட்டுள்ளை. 

அவர்கள் பிறந்த ஆண்டு காைக்கிேேோக அனேந்த சரியாை வரினசனயக் காண்க. 

அ. தந்தியோ ஹதோபி, குன்வர் சிங், நோனோ சோகிப், ரோணி ைக்ஷ்மிெோய் 

ஆ. குன்வர்சிங், தந்தியா மதாபி, நாைா சாகிப், ோணி ைக்ஷ்மி  ாய் 

இ. நாைாசாகிப், ோணி ைக்ஷ்மி ாய், தாந்தியா மதாபி, குன்வர்சிங் 

ஈ. ோணி ைக்ஷ்மி ாய், நாைாசாகிப், குன்வர் சிங், தந்தியா மதாபி 

55. 19ம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் சமுதாய, சேய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் எழுந்தை, ஏகைன்றால் 



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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 8 of 15 

அ. ஆங்கிைகல்வி முனற  குத்தப் டுதல்  ஆ. கவர்ைர் கஜைேல்களின் ஆதேவு 

இ. சமுதோயத்தில் ஏற்ெட்ை விழிப்புணர்வு  ஈ. சமுதாய சேய தனைவர்களின்  ங்கு 

56. கேக்காமை பிேபுவின் கல்வி  ரிந்துனே புகுத்தியனவ 

அ. இந்தியோவில் ஆங்கிை கல்விமுலற   

ஆ. இந்தியர்கனள நிர்வாகத்தில்  யிற்றுவித்தல் 

இ. இந்தியர்களுக்கு கல்வி  சலுனக அளித்தல் 

ஈ. சேஸ்கிருதத்தினை ம ாதனை கோழிலிருந்து அகற்றுதல் 

57. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று ேட்டும் சரியாக க ாருந்துகிறது? 

அ. பகௌதை புத்தர் - புத்த ைதம் 

ஆ. ேகாவீேர்  - ஹர்ஷ சரிதம் 

இ.  ாணர்  - அர்த்த சாஸ்திேம் 

ஈ. ககௌடில்யர்  - னஜை சேயம் 

58. இந்திய சிவில்  ணியின் நிறுவைோக கருதப் டு வர் யார்? 

அ. சர்ஜான் மஷார்   ஆ. மிண்மடா பிேபு 

இ. டல்கஹௌசி பிேபு   ஈ. கோரன்வோலிஸ் பிரபு 

59. முதல் காங்கிேஸ் பிளவு ஏற் ட்ட வருடம் 

அ. 1905  ஆ. 1907  இ. 1908  ஈ.1910 

60.  ட்டிய 1 ஐ  ட்டியல் 2உடன் க ாருத்தி கீமழ ககாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகனள ககாண்டு சரியாை 

 தினைத் மதர்ந்கதடு. 

 ட்டியல் 1    ட்டியல் 2 

அ. இபுன்  ட்டுடா  1. ருஷ்யன் 

ஆ. நிக்மகாைா காண்டி 2.  ாேசீகம் 

இ.அப்துர் ேசாக்  3. இத்தாலியன் 

ஈ. அத்தைாசியஸ் நிகிடின்  4. கோோக்கா 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 2 1 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ.  2 1 4 3 

ஈ. 3 4 1 2 

61. ஆங்கிமையருடன் துனணப் னட திட்டத்தில் மசர்ந்த முதல் இந்திய அேசர் 
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அ. திப்பு சுல்தான்   ஆ. கர்நாடக நவாப் 

இ. ல தரோெோத் நிஜோம்  ஈ. அமயாத்தி நவாப் 

62. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எனவ புதியகற்காை தனிச்சிறப்பு இல்ைாதனவ 

அ. அவர்கள் உணவு தானியங்கனள  யிரிட்டு விைங்குகனள வீட்டில் வளர்க்க கதாடங்கிைர் 

ஆ. அவர்கள் கூலை பின்னும் கலைலய கண்டுபிடித்தனர். 

இ. அவர்கள் ஆனட அணிந்திருந்தைர் க ருகூட்டிக் ககாண்டைர் 

ஈ. கற்களால் ஆை சிறிய கருவிகனளயும் ஆயுதங்கனளயும்  யன் டுத்திைர் 

63.  ட்டியல் 1 ஐ  ட்டியல் 2உடன் க ாருத்தி கீமழ ககாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகனள ககாண்டு 

சரியாை  தினைத் மதர்ந்கதடு. 

  ட்டியல் 1      ட்டியல் 2 

அ. 1909ம் ஆண்டு இந்திய சட்டம் 1. இந்தியாவில் மதர்தல் நடத்தும்     

     ககாள்னகனய ஒத்துக் ககாண்டது 

ஆ. 1919 ம் ஆண்டு இந்திய சட்டம் 2. அகிை இந்திய கூட்டாட்சினய ககாடுத்தது 

இ. 1935ம் ஆண்டு இந்திய சட்டம் 3. சட்டமியற்றும் கவுன்சில்களின்     

     எண்ணிக்னகனய உயர்த்தியது 

ஈ. 1892ம் ஆண்டு இந்திய சட்டம் 4.  ாநிைங்களில் இேட்னட ஆட்சினய    

     ககாணர்ந்தது 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 3 4 1 

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 4 1 3 2 

ஈ. 4 2 1 3 

64. வங்காளத்தின் நினையாை நிைவரித் திட்டத்னத ககாண்டு வந்தவர் 

அ. கவல்கைஸ்லி பிேபு  ஆ. டல்கஹௌசி பிேபு 

இ. கோரன்வோலிஸ் பிரபு   ஈ. மஹஸ்டிங்ஸ் பிேபு 

65. கோகஞ்சதாமோனவ சுற்றியுள்ள இடம் அனழக்கப் டுவது 

அ. இடுகோட்டு ஹைடு   ஆ. ோண்ட்மகாகேரி 

இ. நக்லிஸ்தான்   ஈ. ைர்காைா 

66. கிைா த் ோநாட்டின் தனைவர் யார்? 

அ. எம்.எ.ஜின்ைா   ஆ. சி.ஆர்.தாஸ் 



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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 10 of 15 

இ.  ஸ்லுக் ஹக்   ஈ. ஹைற்கூறிய யோருமில்லை 

67.  ட்மடலுக்கு சர்தார் என்ற  ட்டத்னத அளித்தவர் யார்? 

அ. சமோஜினி நாயுடு   ஆ. ைகோத்ைோ கோந்தி 

இ. சு ாஷ் சந்திே ம ாஸ்  ஈ. ஜவஹர்ைால் மநரு 

68. மநரு பிறந்த ஊர் எது? 

அ. கல்கத்தா    ஆ. மும்ன  

இ. அை ோெோத்   ஈ.  ாட்ைா 

69. கேௌைட் சட்டம் அமுலுக்கு வந்த ஆண்டு 

அ. 1919  ஆ. 1921  இ.1926  ஈ. 1940 

70. இந்திய மதசியப் னட அனேக்கப் ட்ட இடம் எது? 

அ. சிங்கப்பூர்    ஆ. ஜப் ான் 

இ. ேமைசியா    ஈ. இந்தியா 

71. வந்மத ோதேம் என்ற  ாடல் எந்த புதிைத்தின்  குதி ஆகும்? 

அ. கீதாஞ்சலி    ஆ. ஆனந்த ைைம் 

இ. சந்திோ    ஈ. சித்ோஞ்சலி 

72.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் க ாருத்தி கீமழ ககாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகனள ககாண்டு 

சரியாை  தினைத் மதர்ந்கதடு. 

 ட்டியல் 1      ட்டியல் 2 

அ. சாச்சா     1. சி.ஆர்.தாஸ் 

ஆ.  மதச  ந்து     2. தாதா ாய் கநௌமோஜி 

இ. இந்தியாவின் முதுப்க ரும் ேனிதர் 3. மஜ.பி. நாோயணன் 

ஈ. மைாக நாயக்    4. மநரு 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 4 1 2 3  

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 2 3 4 1 

73. பின்வரும் கூற்றுகனள ஆய்க. 

1. பி.ஆர். அம்ம த்கார் தாழ்த்தப் ட்ட ேக்களின் தனைவர் 

2. அவர் ஒரு நீதிோன் , அேசியல் தனைவர் ேற்றும் சமுதாய சீர்திருத்தவாதி 
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3. இந்திய அேசியைனேப்ன  உருவாக்கும் குழுவின் தனைவர் 

4. அவேது இறுதி காைத்தில் அவர் புத்தேதத்னத தழுவிைார் 

குறியீடுகள் 

அ. 1 ேட்டும் சரி    ஆ. 1 ேற்றும் 2 சரி 

இ. 1, 2 ேற்றும் 3 சரி    ஈ. எல்ைோம் சரி 

74. பின்வரும் கூற்றுகனள ஆய்க. 

1. 1947ல் இந்தியா சுதந்திேம் க ற்றது     

2. 1950ல் இந்திய குடியேசாைது 

3.  ண்டித் ஜவஹர்ைால் மநரு முதல் பிேதே ேந்திரி   

4. டாக்டர் ோமஜந்திே பிேசாத் முதல்குடியேசுத் தனைவர் 

இக்கூற்றுகளில், 

அ. 1 ேற்றும் 2 சரி   ஆ. 2 ேற்றும் 3 சரி 

இ. 3 ேற்றும் 4 சரி    ஈ. எல்ைோம் சரி 

75. பின்வருவைவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாக க ாருந்தியுள்ளது? 

அ. விஹனோெோ ெோஹவ  - பூதோன் 

ஆ. காந்தி   - குைக்கல்வி 

இ.ோஜாஜி   - வார்தா 

ஈ.மநரு    - அடிப் னடக் கல்வி 

76. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று ேட்டும் சரியாக க ாருந்துகிறது? 

அ. ைகோத்ைோ கோந்தி  - சத்ய ஹசோதலன 

ஆ. ஜவஹர்ைால் மநரு - இந்தியாவின் வாைம் ாடி 

இ. சமோஜினி நாயுடு  - உயிலும் உடன் டிக்னகயும் 

ஈ.  ேவீந்திேநாத் தாகூர்  - எைது ம ாோட்டங்கள் 

77. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று ேட்டும் சரியாக க ாருந்துகிறது? 

அ. 1857 - கிைா த் இயக்கம்   ஆ. 1919 - ைக்மைா ஒப் ந்தம் 

இ. 1885 - இந்திய ஹதசிய கோங்கிரஸ்  ஈ. 1847 - பூைா ஒப் ந்தம் 

78. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று ேட்டும் சரியாக க ாருந்துகிறது? 

அ. ரிக் ஹவதம்  1. நோன்கு ஹவதங்களில் மிகவும் ெழலையோனது 

ஆ. யஜுர் மவதம் 2. கதலுங்கு கோழியில் எழுதப் ட்டது 

இ. சாே மவதம்  3. சிந்து சம்கவளி நாகரிகத்மதாடு கதாடர்புனடயது 

ஈ. அதர்வண மவதம்  4. ரிக் மவதத்திற்காை கதளிவுனே 



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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 12 of 15 

79. க ௌத்த இைக்கியங்கள் இம்கோழியில் எழுதப் ட்டுள்ளை. 

அ. பிோகிருதம்   ஆ. ெோலி 

இ. சேஸ்கிருதம்   ஈ. சேஸ்கிருதம் 

80. சகா சகாப்தத்னத கதாடங்கியவர் 

அ. சந்திே குப்த கேௌரியர்  ஆ. இேண்டாம் சந்திே குப்தர் 

இ. ஹர்ஷர்    ஈ. கனிஷ்கர் 

81. ஆரிய ட்டர் வாழ்ந்த காைம் 

அ. சந்திர குப்தர் கோைம்  ஆ. அமசாகர் காைம் 

இ. சந்திே குப்த கேௌரியர் காைம் ஈ. சமுத்திே குப்தர் காைம் 

82. தமிழக வேைாற்றில் சங்க காைம் மிக முக்கியோைது ஏகைனில் 

அ. தமிழகம் மசாழ, மசே,  ாண்டிய ேண்டைம் எை பிரிக்கப் ட்டிருக்கிறது. 

ஆ. நிர்வாக முனற மிக சிறந்து இருந்தது. 

இ.  இக்கோைத்தில் வைைோன இைக்கியம் உருவோனது. 

ஈ. இக்காைம் உயர்ந்த  ண் ாட்டு நினைனயப் க ற்றது. 

83. கடல்லி அரியனணயில் ஆட்சி புரிந்த அடினே வம்ச அேசர்கனள சரியாக வரினசப் டுத்துக. 

1. குத்புதீன் ஐக க்   2.  ால் ன் 

3. சுல்தாைா ேஸியா   4. இல்ட்மிஷ் 

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

84.  ட்டியல் 1 ஐ  ட்டியல் 2 உடன் க ாருத்தி கீமழ ககாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகனள ககாண்டு 

சரியாை  தினைத் மதர்ந்கதடு. 

  ட்டியல் 1    ட்டியல் 2 

அ. அடினே வம்சம்  1. கி.பி. 1320 – 1414 

ஆ. கில்ஜி வம்சம்  2. கி.பி. 1451 – 1526 

இ. துக்ளக் வம்சம்  3. கி.பி. 1206 – 1290 

ஈ. மைாடி வம்சம்  4. கி.பி, 1290- 1320 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 1 2 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 2 3 4 1 

ஈ. 1 2 4 3 
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85. முதல் சீக்கியப் ம ானே முடிவுக்கு ககாண்டு வந்த உடன் டிக்னக 

அ. காபூல்    ஆ. அமிர்தசேஸ் 

இ. ைோகூர்    ஈ. காந்தகார் 

86. ோனினி அேசு 1347ல் இவோல் துவங்கப் ட்டது 

அ.  ட்சன்கங்கு   ஆ. முஜஹிட்ஷா 

இ. ஹீமசன் நிஜாம் ஷா  ஈ. கிருஷ்ண மதவோயர் 

87. முகைாயப் ம ேேசின் வீழ்ச்சிக்கு ஔேங்கசீப் காேணோகின்றார். ஏகைன்றால் 

அ,  ேந்த ம ேேசு   ஆ. இந்துக்கள் மீது அவர் கோட்டிய பவறுப்பு 

இ. சிவாஜியின் கதால்னை  ஈ. அவேது திறனேயற்ற நிர்வாகம் 

88. அயினி அக் ரி இவருனடய நூல் 

அ. க ரிஷ்டா    ஆ. இபின்  துதா 

இ. அப்துல் ெோசல்   ஈ. அமீர் குஸ்ரு 

89.  ட்டியல் 1 ஐ  ட்டியல் 2உடன் க ாருத்தி கீமழ ககாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகனள ககாண்டு 

சரியாை  தினைத் மதர்ந்கதடு 

 ட்டியல் 1    ட்டியல் 2  

அ. ம ஷ்வா   1. கணக்கர் 

ஆ. ேஜீம்தார்   2. தாளாளர் 

இ. சிட்னிஸ்   3. அந்நிய நாடுகளுடன் உறவு 

ஈ. தயிர்   4. க ாது நிர்வாகம் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 2 3 

ஆ. 3 2 1 4 

இ. 2 3 4 1  

ஈ. 1 4 3 2 

90. பின்வருவைவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாக க ாருந்தியுள்ளது? 

அ. ோர்க்ஸ் மஹஸ்டிங்ஸ் - முதைாம் சீக்கியப்ம ார் 

ஆ. ஆம்கஹர்ஸ்ட் பிேபு - முதைாம் 

இ. எல்ைன்ெஹரோ பிரபு  - சிந்து இலணப்பு 

ஈ. ஹார்டின்ஞ் பிேபு  - முதைாம்  ர்மியப் ம ார் 
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91. இந்தியாவிற்கு வணிக மநாக்கத்தில் வந்த நான்கு ஐமோப்பிய வணிகர்கள்  ட்டியல் 

தேப் ட்டுள்ளது. அவர்களின் காைக்கிேே அடிப் னடயில் சரியாக அனேந்துள்ள வரினசனய 

காண்க. 

அ. பிகேஞ்சுக்காேர், ஆங்கிமையர், டச்சுக்காேர், ம ார்ச்சுக்கீசியர் 

ஆ. டச்சுக்காேர், ம ார்ச்சுக்கீசியர், ஆங்குமையர், பிகேஞ்சுக்காேர் 

இ. ஹெோர்ச்சுக்கீசியர், ைச்சுக்கோரர், ஆங்கிஹையர், பிபரஞ்சுக்கோரர் 

ஈ. ஆங்கிமையர், பிகேஞ்சுக்காேர், டச்சுக்காேர், ம ார்ச்சுக்கீசியர் 

92. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகனள ஆய்க. 

1. 1857 சிப் ாய் கைகம் மதான்றியது. 

2. இதனை இந்திய அேசர்கள் அனைவரும் ஆதரித்தைர். 

3. இது முதல் சுதந்திேப்ம ார்  எை கருதப் டுவது. 

4. இது இந்தியாவிலிருந்து ஆங்கிமையனே கவளிமயற்றுவதில் கவற்றி கண்டது. 

அ. 1 ேட்டும் சரி   ஆ. 1,2, சரி 

இ. 3,4 சரி    ஈ. அனைத்தும் சரி 

93. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாக க ாருந்தியுள்ளது? 

அ. ஒழுங்குெடுத்தும் சட்ைம் - கல்கத்தோவில் உச்சநீதிைன்றம் 

ஆ. 1793  ட்டய சட்டம்  - னடேக்டர்கள் எண்ணிக்னக 24ல் இருந்து 18 ஆக    

    குனறப்பு 

இ. 1813  ட்டயச் சட்டம்  - கம்க னி அேசியல் ஏகஜண்டாக ோறுதல் 

ஈ. 1833  ட்டயச் சட்டம்  - கம்க னியின் வணிகப் ணிகனள முடியுக்கு    

    ககாண்டு வருதல் 

94. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று ேட்டும் சரியாக க ாருந்தியுள்ளது? 

அ. தயாைந்த சேஸ்வதி  - பிோத்தனை சோஜம் 

ஆ. ரோஜோரோம் ஹைோகன்ரோய்  - பிரம்ைசைோஜம் 

இ. அன்னி க சண்ட்   - ஆரிய சோஜம் 

ஈ. மகசப் சந்திே கசன்    - பிேம்ே ஞாைசன  

95. அைாவுதின் கில்ஜினய க ாறுத்தேட்டில் கீழ்க்கண்ட கசாற்கறாடர்களில் எனவ 

உண்னேயாைனவ? 

1. அவர் ேதத்னத அேசுக் கட்டுப் ாட்டின் கீழ் ககாண்டு வந்தார் 

2. அவர் இேத்த கவறி பிடித்த ககாடுங்மகால் வாதி ஆவார் 

3. அவர் கல்வியாளர்கனள ஆதரித்தர் 
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4. அவர் பிேபுக்கனள சமூக விருந்துகள் ஏற் ாடு கசய்யவும் திருேணங்கள் நிச்சயிக்கப் டவும் 

அனுேதியளித்தார் 

குறியீடுகள் 

அ. 1 ைட்டும் சரி   ஆ. 2ேற்றும் 3 சரி 

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

96. நிைங்கனள சர்மவ கசய்வதில் சிவாஜி  யன் டுத்தி சீோை அளவு அைகு 

அ. கதி  ஆ. டைாப்  இ. ஜாரிப்  ஈ. காஜ் 

97. கீழ்க்கண்ட கசாற்கறாடர்கனள ஆோய்ந்து அறிக. 

கூற்று(A):  ால் ன் உலுக்கான் என்ற  ட்டத்னத அனடந்தார் 

காேணம்(R):  ால் ன் ோஜபுதைம், மதவாப்  குதி இந்துத் தனைவர்கள் மீது கவற்றிகேோை 

 னடகயடுப்புகனள மேற்ககாண்டார். 

இக்கூற்றில் 

அ. (A)ேற்றும் ® இேண்டும் உண்னேயாைனவ மேலும் ®, (A) க்கு தகுந்த விளக்கம் 

ஆ. (A)ைற்றும் ® இரண்டும் உண்லையோனலவ ஹைலும் ®, (A) க்கு தகுந்த விைக்கைல்ை 

இ. (A) சரி, ஆைால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆைால் ® சரி 

98. கீழ்க்கண்ட கசாற்கறாடர்களில் எது எனவ சரியாக க ாருத்தப் ட்டுள்ளது? 

1. ஹதிகும் ா கல்கவட்டு  - காேமவைன் 

2. ஜீைாகாத் கல்கவட்டு  - ருத்திேதாேன் 

3. அய்மகால் கல்கவட்டு  - இேண்டாம் புலிமகசி 

4. அைகா ாத் கல்கவட்டு  - சந்திேகுப்த கேௌரியர் 

அ.1 சரி     ஆ. 1 ேற்றும் 2 சரி 

இ.12, ைற்றும் 3 சரி   ஈ. 2, 3ேற்றும் 4 சரி 

99. ஹர்ஷருக்கு சாகமைாட்டசா  ாத நாதா என்ற  ட்டத்னத அளித்தவர் 

அ. சசோங்கோ    ஆ. இேண்டாம் புலிமகசி 

இ.துருவ மசைா   ஈ. மதவகுப்தா 

100.  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாக க ாருந்துகிறது? 

அ. சமோஜினி நாயுடு   - முதல் இந்திய கவர்ைர் கஜைேல் 

ஆ. வல்ை ாய்  மடல்   - இந்தியாவின் வாைம் ாடி 

இ. ஹநதோஜி சுெோஷ் சந்திர ஹெோஸ் - இந்திய ஹதசிய இரோணுவம் 

ஈ. வி.டி. சவர்கார்   - இந்தியாவின் இரும்பு ேனிதர் 
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History Model Test Questions 7 in Tamil With Answers 

1. பின்வரும் கூற்றுகளை ஆய்க. 

1. சுபாஷ் சந்திரபபாஸ் 1938ல் காங்கிரஸின் தளைவரானார். 

2. எஸ்.சி. பபாஸ் 21 அக்ப ாபர் 1943ல் சிங்கப்பூரில் சுதந்திர இந்தியாவின் மாநிைத்ளத நிறுவினார். 

3. 1944 ஜூளை 6 சுபாஷ் சந்திர பபாஸ் ஆஜாத் ஹிந்து பரடிபயா மூைம் இந்தியாவில் சுதந்திரத்திற்கு 

இறுதி பபார் துவக்கத்ளத அறிவித்தார். 

4. 1945 ஆகஸ்ட் 23ல் தாய்ைாந்து விமான விபத்து ஒன்றில் பபாஸ் இறந்து விட் தாக நம்பப்படுகிறது. 

இவற்றில் 

அ. 1 மட்டும் சரி    ஆ. 1 மற்றும் 3 சரி 

இ. 1, 2 மற்றும் 3 சரி    ஈ. எல்லாம் சரி  

2. வங்கப்பிரிவிளன நள பபற்ற காைம் 

அ.  190, ஜனவரி  ஆ. 1903, பிப்ரவரி  இ. 1904, ஜூன்  ஈ. 1905, ஜூலல 

3. 1932 ஆம் ஆண்டின் பூனா ஒப்பந்தம் 

அ. தாழ்த்தப்பட் வர்களுக்குத் தனி பதாகுதி முளறளய அளித்தது 

ஆ. ப ாதுத் ப ாகுதியில்  ாழ்த் ப் ட்டவர்களுக்குத்  னி இடங்கலை ஒதுக்கியது 

இ. முகமதியர்களுக்கு மட்டும் தனித் பதாகுதி வழங்கப்பட் து 

ஈ. பபண்களுக்கு மட்டும் தனித் பதாகுதி வழங்கப்பட் து 

4. பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க. 

1. சபராஜினி நாயுடு இந்தியாவின் வானம்படி என அளழக்கப்படுகிறார் 

2. அவர் இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தளைவர் 

3. அவர் முதல் வட் பமளஜ மாநாட்டில் கைந்து பகாண் ார் 

4. அவருக்கு பநாபல் பரிசு வழங்கப்பட் து 

இவற்றில், 

அ. 1 மட்டும் சரி    ஆ. 2 மற்றும் 3 சரி 

இ. 3 மற்றும் 4 சரி    ஈ. எல்ைாம் சரி 

5. கீழ்க்கண்  கூற்ளற ஆய்க. 

கூற்று (A): 1942ல் கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு இந்தியாவிற்கு அனுப்பப்பட் து 

காரணம் (R): ஏபனன்றால் இந்தியரின் ஆதரவு ஆங்கிபையருக்கு பதளவப்பட் து. 

இக்கூற்றில் 

அ. (A) மற்றும் (R) சரியானது, மமலும் (R), (A) க்கு சரியான விைக்கம் ஆகும். 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரியானது, பமலும் (R), (A) க்கு சரியான விைக்கம் அல்ை 
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இ. (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு ஆனால் (A) சரி 

6. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2உ ன் பபாருத்தி கீபழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகளை பகாண்டு சரியான 

பதிளைத் பதர்ந்பதடு. 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. 1905  1. காந்திய காைம் 

ஆ. 1909  2. ஒத்துளழயாளம இயக்கம் 

இ.  1919-1922  3. வங்காைப் பிரிவிளன 

ஈ. 1919- 1945  4. மிண்ப ா-மார்லி சீர்திருத்தங்கள் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 2 4 1  

ஈ. 3 4 2 1 

7. காந்திஜியின் அரசியல் வாழ்க்ளக பதா ங்கிய இ ம் 

அ. ப ன்னாப்பிரிக்கா  ஆ.  சூரத்  இ. மும்ளப  ஈ. பபார்பந்தர் 

8. பின்வருவனவற்றுபைந்த ஒன்று சரியாக பபாருந்தியுள்ைது? 

அ. பகாகபை - தீவிரவாதி 

ஆ. திைகர்  - மிதவாதி 

இ. ம ாஸ்  - ஐ.என்.ஏ 

ஈ. பநரு  - முதைாளித்துவ வாதி 

9. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உ ன் பபாருத்தி கீபழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகளை பகாண்டு சரியான 

பதிளைத் பதர்ந்பதடு. 

 பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. இந்திய ஒருளமப்பாடு  1. ஹர்துவார் 

ஆ. கும்பபமைா   2. இந்திராகாந்தி 

இ. சத்தியபம பவல்லும்  3. வ.உ.சி. 

ஈ. ஒட் ப்பி ாரம்   4. உபநி தம் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 
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அ. 2 1 4 3 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 3 4 1 2 

10. பாரதியார் ஆசிரியராக பணியாற்றிய பத்திரிளக 

அ. பாரத பதவி    ஆ. நவ இந்தியா 

இ. சும ச மித்திரன்   ஈ. தினமணி 

11. கஸ்தூர்பா இறந்த ஆண்டு எது? 

அ. 1944  ஆ. 1940  இ. 1942  ஈ. 1939 

12. கதர் இயக்கத்ளத ஊக்குவித்த மாநாடு எது? 

அ. பனரஸ் மாநாடு   ஆ. சூரத் மாநாடு 

இ. கல்கத் ா மாநாடு   ஈ. பபல்காம் மாநாடு 

13. ஆங்கிபைய இந்திய சங்கத்ளத அளமப்பதற்கு இளணக்கப்பட்  அளமப்புகள் 

அ. நிைச் பசாந்தக்காரர்கள் சங்கம், ஜமீன்தாரி சங்கம் 

ஆ. ஆங்கிமலய இந்திய சங்கம், நிலபசாந் க்காரர்கள் சங்கம் 

இ. நிைச் பசாந்தக்காரர்கள் சங்கம், இந்திய சங்கம் 

ஈ. நிைச் பசாந்தக்காரர்கள் சங்கம், வங்காை ஆங்கிபைய இந்திய சங்கம் 

14. பசன்ளன மாகாணத்தில் நீதிக்கட்சி உருவாகக் காரணம் 

அ. பிராமண ஆதிக்கத்ல  குலைக்க 

ஆ. காங்கிரளை எதிர்க்க 

இ. சுயராஜ்ய இயக்கத்தின் பசல்வாக்ளக குளறக்க 

ஈ. பஞ்சம் மற்றும் வறட்சி குழுளவ எதிர்த்து 

15. பசன்ளன மாநிைம் தமிழ்நாடு எனப் பபயர் மாற்றம் பபற்ற ஆண்டு 

அ.1962  ஆ. 1967  இ. 1957  ஈ. 1969 

16. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் பஜனரல் 

அ. மவுண்ட்ம ட்டன் பிரபு  ஆ. சி.ராஜபகாபாைச்சாரியார் 

இ.  ாக் ர் ரபஜந்திர பிரசாத்  ஈ.  ாக் ர் ராதாகிருஷ்ணன் 

17. அலிபூர் பவடிகுண்டு வழக்கில் அரபிந் பகாஷுக்கு ஆதரவு தந்தவர் யார்? 

அ. எஸ்.பானர்ஜி  ஆ. பி.சி. பால்  இ. சித் ரஞ்சன்  ாஸ்  ஈ. பகாகபை 

18. தஞ்ளச பபரிய பகாவிளைக் கட்டியவர் யார்? 

அ. குபைாத்துங்க பசாழன்   ஆ. விக்ரம பசாழன் 
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இ. ராஜராஜமசாழன்    ஈ. ராபஜந்திர பசாழன் 

19. 1921 நவம்பரில் யாருள ய வருளகளய எதிர்த்து ஹர்த்தால் நள பபற்றது? 

அ. அன்னிபபசண்ட் ஆ. மண்ப கு  இ. மவுண்ட் பபட் ன்  ஈ. மவல்ஸ் இைவரசர் 

20. வங்கப் பிரிவிளன நள பபற்ற காைம் 

அ. 1902, ஜனவரி  ஆ. 1903, பிப்ரவரி  இ. 1904, ஜூன்  ஈ. 1905, ஜூலல 

21. நபகாந்த சாட் ர்ஜி பவளியிட்  மாத இதழின் பபயர் 

அ. பபாலீஸ்    ஆ. மகாபாப் பால்ய விவாஹா 

இ. பிரம்ம சமாஜம்    ஈ. சமாச்சர்  ர் ன் 

22. 1879ல் நள பபற்ற இரண் ாவது ஆப்கானியப் பபார் எந்த ஒப்பந்தத்து ன் முடிவுற்றது? 

அ. கண்டமாக்    ஆ. லூசா ஒப்பந்தம் 

இ. கானா ஒப்பந்தம்   ஈ. ராவல் பிண்டி ஒப்பந்தம் 

23. பதசபந்து  என்று புகழப்படுபவர் யார்? 

அ. சுபாஷ் சந்திர பபாஸ்   ஆ. ஸ்ரீ அரசிந்தர் 

இ. பகத்சிங்    ஈ. சி. ஆர்.  ாஸ் 

24. இந்தியாவிற்கு பபார்ச்சுக்கீசியரால் பகாடுக்கப்பட் ளவ 

அ.  ாமன் & ள யூ   ஆ. மகாவா 

இ. மாஹி     ஈ. ைட்சத்தீவு 

25. பகாபாை கிருஷ்ண பகாகபை இந்திய சமூகத்பதாண் ர் குழுளவ எதற்காக அளமத்தார்? 

அ. பைதார மரணம், குலினிைம்  ஆ. மண் ல் அளமப்பு பதாற்றுவித்தல் 

இ. வாக்குறுதி இயக்கம்   ஈ. பஞ்ச நிவாரணம்,பழங்குடிகள் நைம் 

26. இந்தியாவின் இரும்பு மனிதனின் சாதளன 

அ. மகாத்மா காந்திளய பின்பற்றுதல் 

ஆ. இந்தியாவின் சிற்ைரசு நாடுகலை இந்தியாவுடன் ஒருங்கிலணத் ல் 

இ. ஐந்தாண்டு திட் த்ளத துவக்குதல் 

ஈ. ஆந்திர மாநிைம் அளமத்தல் 

27. பநருவின் நடுநிளைளம பபாக்கும் அணிபசரா பபாக்கும் உச்சநிளைளய அள ந்தது 

அ. பாக்தாத் உ ன்படிக்ளக 

ஆ. பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் இராணுவ ஒப்பந்தம் 

இ. சீன-இந்திய ஒப்பந்தம் 

ஈ. ஆப்பிரிக்க ஆசிய நாடுகளின்  ாண்டுங் மாநாடு 

28. இந்தியாவிற்கு வந்த கள சி கவர்னர் பஜனரலும் முதல் ளவஸ்ராயும் 
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அ. பமபயா பிரபு    ஆ. மகன்னிங் பிரபு 

இ. ரிப்பன் பிரபு    ஈ. கர்ைன் பிரபு 

29. கீழ்க்கண் வற்றில் க ல் ஆதிக்கம் பபருளம உள யவர் யார்? 

அ. சாதவாகனர்  ஆ. மசாழர்  இ. சாளுக்கியர்  ஈ. பமௌரியர் 

30. சங்க காைத்தில் பசாழர்களின் தளைநகர் எது? 

அ. உலையூர்    ஆ. மதுளர 

இ. ஊட்டி     ஈ. பகாயம்புத்தூர்   

31. வீரபாண்டிய கட் பபாம்மன் எந்த இ த்தில் தூக்கிலி ப்பட் ார்? 

அ. பகாட்டூர்    ஆ. ஊட்டி 

இ.கயத் ாறு    ஈ. புதுக்பகாட்ள  

32. எந்த புத்தகத்தில் பஹபராப ா ஸ் தமிழகத்ளதப் பற்ரி விைக்கயுள்ைார்? 

அ.  ாரசீகப் ம ார்கள்   ஆ. சீன வரைாறு 

இ. ஜப்பான் வரைாறு   ஈ. இந்திய வரைாறு 

33. இந்தியாவின் பூமிதான இயக்கத்ளத துவக்கியவர் 

அ. இராஜாஜி    ஆ. விமனா ா 

இ. காந்தி     ஈ. அம்பபத்கார் 

34. இவர்களுள் யார் சிட் காங் ஆயுதக்கி ங்கு சூளறயா ப்பட் தில் சம்பந்தப்பட் வர்? 

அ. பகத்சிங்    ஆ. சந்திரபசகர் ஆசாத் 

இ.சசிந்திரநாத் சன்யாசால்  ஈ. சூர்யா பசன் 

35. 1929 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்  புகழ் பபற்ற பதினான்கு குறிப்பீடுகபைாடு சம்பந்தப்பட் வர்? 

அ. பமாதிைால் பநரு   ஆ. எம்.ஏ. ஜின்னா 

இ. ஜவஹர்ைால் பநரு   ஈ. சர்தார் பப ல் 

36. எந்த காங்கிரஸ் கூட் த் பதா ரில் சட்  மறுப்பு இயக்கத்ளத பதா ங்குவதற்கான முடிவு 

எடுக்கப்பட் து? 

அ, அகம ா ாத்    ஆ. ைக்பனா 

இ. சூரத்     ஈ. ஹரிபூர் 

37. கீழ்வருபவர்களுள் யார் மூன்று வட்  பமளஜ மாநாடுகளிலும் கைந்து பகாண் வர்? 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. சர்தார் பப ல் 

இ. எம்.ஏ.ஜின்னா    ஈ. முலனவர் பி.ஆர். அம்ம த்கார் 

38. கீழ்வருபவர்களுள் யார் காங்கிரஸ் கட்சியின் தளைவராக இருந்ததில்ளை? 

அ. எம்.பக.காந்தி    ஆ. ஆர்.சி.தத் 
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இ. பமௌைானா ஆசாத்   ஈ. ஜாகீர் ஹுலசன் 

39. பிரபுக்களின் நாடுகளை இளணக்க காரணமாயிருந்தவர் யார்? 

அ. ஜவஹர்ைால் பநரு   ஆ.இராபஜந்திர பிரசாத் 

இ. மவுண்ட்பபட் ன் பிரபு   ஈ. சர் ார்  ட்மடல் 

40. எந்த ராஜ பிரதிநிதி 1945 ஆம் ஆண்டு சிம்ைா மாநாட்ள  கூட்டினார்? 

அ. பமௌண்ட் பபட் ன் பிரபு  ஆ. மவபவல் பிரபு 

இ. லின்லித்பகௌ பிரபு   ஈ. பவலிங் ன் பிரபு 

41. கீழ்வருபவர்களுள் யார் பகபினட் மிஷனின் உறுப்பினர் அல்ைாதவர் 

அ. பபதிக் ைாரன்ஸ்   ஆ. ஏ.வி. அபைக்ைாண் ர் 

இ. ஸ் ாபபார்டு கிரிப்ஸ்   ஈ. மவவல் பிரபு 

42. “எனக்கு இரத்தத்ளத அளியுங்கள், நான் உங்களுக்கு சுதந்திரத்ளத உறுதியளிக்கிபறன்” என்று 

கூறியவர் 

அ. எம்.ஏ.ஜின்னா    ஆ. எஸ்.சி.ம ாஸ் 

இ.  சர்தார் பட்ப ல்    ஈ. பகத்சிங் 

43. கிரிப்ஸ் பசயற்குறிப்புகல் நிராகரிக்கப்பட் தற்கு காரணம் யாது? 

அ. நாட்லட பிைவு டுத்  விரும்பியது 

ஆ. இள க்காை அரசாங்கம் அளமப்பது 

இ. இந்தியர்களுக்கு பைமான அதிகாரம் பகாடுப்பதற்கு அறுப்பு 

ஈ. ளகது பசய்யப்பட்  அளனத்து பதசிய தளைவர்களையும் விடுதளை பசய்ய மறுப்பு 

44. பாகிஸ்தான் நாடு பிறப்பதற்கு காரணகர்த்தா யார்? 

அ. ரஹ்மத் அலி    ஆ. சர் ளசயத் அகமது கான் 

இ. மிகமத் இக்பால்    ஈ. எம்.ஏ. ஜின்னா 

45. கீழ்வரும் சதிதிட் ங்களில் எது இந்திய பபாதுவுள ளம பகாள்ளகக்கு பதா ர்பில்ைாதது? 

அ.  லாகூர் சதித்திட்டம்   ஆ. மீரட் சதித்திட் ம் 

இ. கான்பூர் சதிதிட் ம்   ஈ. பபஷாவர் சதி திட் ம் 

46. எந்த வரு த்தில் அகிை இந்திய உளழப்பாைர்கள் மற்றும் உழவர்கள் கட்சி அளமக்கப்பட் து? 

அ. 1920  ஆ. 1922   இ. 1928   ஈ. 1930 

47. இனத்திற்குரிய தீர்ப்ளப பதரிவிக்கும் பபாழுது யார் பிரிட்டிஷ் பிரதம மந்திரியாக இருந்தார்? 

அ. லின்பசண்ட் சர்ச்சில்   ஆ. க்பைமண்ட் அட்லி 

இ. ராம்மச மமக்படானால்டு  ஈ. கிைாஸ் ன் 

48. எந்த இ த்தில் சந்திர பசகர் ஆசாத் பிரிட்டிஷ் காவல் துளறயினால் சுட்டுக் பகால்ைப்பட் ார்? 
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அ.கான்பூர்     ஆ. அலகா ாத் 

இ. ைக்பனா    ஈ. அமிர்தசரஸ் 

49. இந்தியா விடுதளையள ந்த பபாது இங்கிைாந்தில் எந்த கட்சி ஆட்சியில் இருந்தது? 

அ. உலழப் ாைர் கட்சி   ஆ. முற்பபாக்கான கட்சி 

இ. பளழளம விரும்பிக்கட்சி  ஈ. சமதர்ம கட்சி 

50. கீழ்வருவனவற்றுள் எது 1857ஆம் ஆண்டு ந ந்த கைகத்திற்கு முன்பனாடி அல்ை? 

அ. காசி எழுச்சி    ஆ. துறவி காைம் 

இ. உல்குலன்    ஈ. பராஸி கைகம் 

51. எந்த மாநாட்டில் பஞ்சசீைக் பகாள்ளக பவளியி ப்பட் து? 

அ.  ாண்டுங்    ஆ. பகய்பரா 

இ. பபங்களூர்    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ளை 

52. 1921 ஆம் ஆண்டில் மாப்ைா புரட்சி எங்கு ஏற்பட் து? 

அ. மகரைா    ஆ. பஞ்சாப் 

இ. பசன்ளன    ஈ. உத்திரப்பிரபதசம் 

53. இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்ளைளயப் பிரித்தவர் 

அ. சர் சிரில் பரட்கிளிஃப்   ஆ. மவுண்ட் பபட் ன் பிரபு 

இ.  ல்பஹௌசி பிரபு   ஈ.  ைாரன்ஸ் 

54. கீழ்க்கண் வற்றுள் யார் மூன்று வட் பமளஜ மாநாடுகளிலும் பங்பகற்றவர்? 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. மதன் பமாகன் மாைாவியா 

இ. சர்தார் வல்ைபாய் பப ல்  ஈ. பி.ஆர். அம்ம த்கார் 

55. 1940ஆம் ஆண்டில் தனிநபர் சத்தியாகிரகத்ளதத் பதா ங்கி ளவத்தவர் யார்? 

அ. எம்.பக.காந்தி    ஆ. ஜவஹர்ைால் பநரு 

இ. ஆச்சாரியா விமனா ா  ாமவ  ஈ. சர்தார் வல்ைபாய் பப ல் 

56. 1919ஆம் ஆண்டில் காந்திஜி ஏன் சத்தியாகிரக சளபளய ஏற்படுத்தினார்? 

அ. இந்திய அரசுச் சட் ம் 1909-ற்கு எதிராக 

ஆ. பரௌலட் சட்டத்திற்கு எதிராக 

இ.இந்திய அரசாங்கச் சட் ம் 1919-ற்கு எதிராக 

ஈ. ஜாலியன் வாைாபாக் படுபகாளைக்கு எதிராக 

57. மிதவாதிகள் – தீவிரவாதிகள் பிைவின்பபாது இந்திய பதசிய காஸ்கிரசின் தளைவராக இருந்தவர் 

யார்? 

அ. ராஷ்பிஹாரி ம ாஸ்   ஆ. பபபராஸ்ஷா பமத்தா 
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இ. மதன்பமாகன் பாைாவியா  ஈ. பிபின் சந்திர பால் 

58. இந்திய பதசிய காங்கிரஸின் தளைவராக 1886, 1889 மற்றும் 1906 ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்தவர் யார்? 

அ. ஏ.ஓ.ஹியூம்    ஆ. பத்ருதீந்தியாப்ஜி 

இ.  பிள்யூசி. பானர்ஜி   ஈ.  ா ா ாய் பநௌமராஜி 

59. தாதாபாய் பநௌபராஜி ஒரு 

அ. மி வாதி    ஆ. தீவிரவாதி 

இ. பயங்கரவாதி    ஈ. இவர்களில் யாருமில்ளை 

60. பாைகங்காதர திைகர் ஒரு 

அ. மிதவாதி    ஆ. தீவிரவாதி 

இ.பயங்கரவாதி    ஈ. இவர்களில் யாருமில்ளை 

61. கீழ்க்கண் வர்களில் யார் தீவிரவாதிகள்? 

அ. தாதாபாய் பநௌபராஜியும் பத்ருதீன் தியாப்ஜியும் 

ஆ. சுபரந்திரநாத் பானர்ஜியும் மதன்பமாகன் மாைவியாவும் 

இ.  பிள்யூ.சி.பானர்ஜியும் பபபராஸ்சா பமத்தாவும் 

ஈ.  ால கங்கா ர திலகரும் ஸ்ரீ அரவிந் ரும் 

62. பீஹாரி மாணவர்கள் மாநாட்ள  உருவாகியவர் யார்? 

அ. திரு. அரவிந்தர்   ஆ.  பிள்யூ. சி.பானர்ஜி 

இ. பிபின் சந்திர பால்   ஈ. இராமஜந்திர பிரசாத் 

63. நியூ இந்தியா என்ற ஆங்கிை வார இதளழ நிறுவியவர் யார்? 

அ. பிபின் சந்திர  ால்   ஆ. பாை கங்காதர திைகர் 

இ. தாதாபாய் பநௌபராஜி   ஈ. ைாைா ைஜபதி ராய் 

64. கீழ்க்கண் வர்களில் யார் பைாகமான்யர் என்று நிளனவுபடுத்தப்படுகிறார்? 

அ.  ால கங்கா ர திலகர்   ஆ. பிபின் சந்திர பால் 

இ. ைாைாைஜபதி ராய்   ஈ. தாதாபாய் பநௌபராஜி 

65. எப்பபாழுது வங்காை பிரிவிளன பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் திரும்பப் பபறப்பட் து? 

அ. கி.பி. 1911  ஆ. கி.பி, 1914  இ. கி.பி. 1917  ஈ. கி.பி, 1919 

66. எங்கு இந்திய பதசிய காங்கிரஸ் பவள்ளையபன பவளிபயறு இயக்கத்ளத ஏற்றுக் பகாண் து? 

அ.  ம் ாய்    ஆ. அகமதாபாத் 

இ. பூனா     ஈ.  கல்கத்தா 

67. உைகிபைபய பபரிய காப்பியம் எது? 

அ. மகா ார ம்    ஆ. நிைப்பதிகாரம் 
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இ. மணிபமகளை    ஈ. நற்றிளண 

68. பஞ்சசீைக் பகாள்ளகளய உருவாக்கிய நகரம் எது? 

அ. ப ல்லி    ஆ.  ாண்டுங் 

இ. ைண் ன்    ஈ. வாஷிங் ன் 

69. இந்திய பதால்பபாருள் ஆராய்ச்சியின் தந்ளத யார்? 

அ. மமஜர் பஜனரல் அபலக்ஸாண்டர்  ஆ. ஜான் மார்ஷல் 

இ. ஸ்மித்      ஈ. பஹர்பர்ட் 

70. பிைாசிப் பபார் எந்த ஆண்டு நள பபற்றது? 

அ. 1757  ஆ. 1775   இ. 1576   ஈ. 1761 

71. பக்ைார் சண்ள  எப்பபாழுது நள பபற்றது? 

அ. 1761  ஆ. 1762   இ. 1763   ஈ. 1764 

72. நிளையான நிைவரித் திட் ம் எந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட் து? 

அ. 1793  ஆ. 1792   இ. 1791   ஈ. 1790 

73. எப்பபாழுது  ஆங்கிை கிழக்கிந்தியக் கம்பபனி ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது? 

அ. 1857  ஆ. 1858  இ. 1859   ஈ. 1860 

74. மாமன்னன் அபைக்ைாண் ரு ன் பபார் பசய்த இந்திய மன்னன் யார்? 

அ. ம ாரஸ்    ஆ. அபசாகா 

இ. ஹர்ஷா     ஈ. இரண் ாம் சந்திரகுப்தர் 

75. பகௌதம புத்தர் முதன் முதலில் பபாதித்த இ ம் 

அ.சாரநாத்    ஆ. லும்பினி 

இ. கயா     ஈ. கபிைவஸ்து 

76. அர்த்தசாஸ்திரத்ளத எழுதியவர் யார்? 

அ. பகௌடில்யர்    ஆ. காந்திஜி 

இ.பநருஜி     ஈ.பாணர் 

77. இந்தியாவின்மீது பள பயடுத்த முதல்முஸ்லீம் யார்? 

அ.  கஜினி முகமது   ஆ. பகாரி முகமது 

இ. ஐபபக்     ஈ. முகமது பின் காசிம் 

78. பஜஸ்யா வரி மீண்டும் யார் காைத்தில் விதிக்கப்பட் து? 

அ. அக்பர்     ஆ. ஔரங்கசீப் 

இ. ஜஹாங்கீர்    ஈ. ஹுமாயூன் 

79. இந்திய பதசிய பள யில் உள்ை ங்கியவர்கள் 
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அ. மபையா, சிங்கப்பூர் மற்றும் பர்மாவில் வாழ்ந்த இந்திய குடிமுளற சார்ந்தவர்கள் 

ஆ. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்ளத விட்ப ாடிய இந்திய சிப்பாய்கள் 

இ.ஜப் ானால் மமலயா,சிங்கப்பூர் மற்றும்  ர்மாவில் லகப் ற்ைப் ட்ட இந்திய ம ார்க் லகதிகள் 

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ளை 

80. அளமச்சரளவ தூதுக்குழுளவ தளைளம தாங்கியவர் யார்? 

அ. கிைமண்ட் அட்லி   ஆ. சர்.பி. ைாரன்ஸ் 

இ. ஸ்டாஃம ார்டு கிரிப்ஸ்  ஈ. ஏ.வி.அபைக்சாண் ர் 

81. இந்திய பதசிய காங்கிரஸின் முதல்பபண் தளைவர் 

அ. சுபததா கிருபைாணி   ஆ. ராஜ்குமாரி அம்ரித்பகௌர் 

இ. அன்னிப சண்ட்   ஈ. சபராஜினி நாயுடு 

82. பம்பாய் மூபவந்தர் சங்கபமன்ற பபயர் யாருக்கு பபாருந்தும்? 

அ. பி.ஜி.திைக், ஜி.ஜி.அகர்கர் மற்றும் ஜி.எச்.பதஷ்முக் 

ஆ. பி.ஜி. திைக், ஜி.பக. பகாகபை மற்றும் நம்பஜாசி 

இ. ப மராஸா மமத் ா,மக.டி. ப லாங் மற்றும்  க்ருதீன் தியாப்ஜீ 

ஈ. பக.டி. பதைாங், ஆர்.ஜி.பண் ார்கள் மற்றும் தாதாபாய் பநௌபராஜி 

83. “புரட்சி ஓங்குக” என்ற பகாள்ளகக் குரளைக் பகாடுத்தவர் 

அ.சந்திர பசகர் ஆசாத்   ஆ. சுபாஷ் சந்திர பபாஸ் 

இ. பகத்சிங்    ஈ. இக் ால் 

84. 1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சி துவங்கிய இ ம் 

அ. ப ல்லி  ஆ. பரக்பூர்  இ.மீரட்  ஈ. கான்பூர் 

85. சுபாஷ் சந்திரபபாஸிந்தியாவிலிருந்து தப்பிச் பசன்ற வரு ம் 

அ. 1940  ஆ. 1941  இ. 1942   ஈ. 1943 

86. இந்தியாவில் முதல் மக்கள் பதாளக கணக்பகடுப்பு எந்தராஜப் பிரதிநிதியின் காைத்தில் ந ந்தது? 

அ. ரிப் ன் பிரபு    ஆ. லிட் ன் பிரபு 

இ.  ஃப்ரின் பிரபு    ஈ.  ல்பஹௌசி பிரபு 

87. ‘காைக்கழிவு பகாட்பாட்ள ’ நள முளறக்குக் பகாண்டு வந்தவர் 

அ. கானிங் பிரபு    ஆ. கர்ைன் பிரபு 

இ. சர்ஜான் பஷார்    ஈ. டல்பஹௌசி பிரபு 

88. இஸ்ைாமிய சங்கம் பாகிஸ்தானிய நாளை பகாண் ாடிய தினம் 

அ. 27மார்ச், 1944    ஆ. 27 மார்ச், 1945 

இ. 27 மார்ச், 1946    ஈ. 27 மார்ச், 1947 
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89. பிரம்ம சமாஜத்ளத நிறுவியவர் 

அ. தாதாபாய் பநௌபராஜி   ஆ. பாைகங்காதர திைகர் 

இ. இராஜாராம் மமாகன்ராய்  ஈ. தயானந்த சரஸ்வதி 

90. இராமகிருஷ்ண சளபளய நிறுவியவர் யார்? 

அ. இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்  ஆ. அரபிந்த் பகாஷ் 

இ. விமவகானந் ா   ஈ. சுவாமி அஜிகாநந்தா 

91. பிைாசி யுத்தம் துவங்கிய நாள் 

அ. ஜனவரி 23, 1757    ஆ. மார்ச் 23, 1757 

இ. ஜூன் 23, 1757    ஈ. ஜூளை 23, 1757 

92. மகாத்மா காந்தி படுபகாளையுண்  நாள் 

அ. ஆகஸ்ட் 14 , 1947   ஆ. ஜனவரி 30, 1948 

இ. ஜூன் 23, 1757    ஈ. ஜூளை 23, 1757 

93. இந்தியாவிலிருந்து பர்மா பிரிக்கப்பட்  வரு ம் 

அ. 1937  ஆ. 1940  இ. 1942   ஈ. 1947 

94. இந்திய பதசிய காங்கிரளச ஸ்தாபிப்பதில் முக்கிய பங்கு ஆற்றியவர் யார்? 

அ. ஏ.ஓ.ஹ்யூம்    ஆ. சுபரந்திரநாத் பானர்ஜி 

இ. ஜி.பக. பகாகபை   ஈ. கான் அப்துல் கபார்கான் 

95. ‘சுயராஜ்யம் எனது பிறப்புரிளம’ இதளன கூறிவயர் யார்? 

அ. ஜவஹர்ைால்    ஆ. மகாத்மா காந்தி 

இ. பகத்சிங்    ஈ. மலாகமான்ய திலகர் 

96. முதல் இந்திய ராஜப் பிரதிநிதி யார்? 

அ. கானிங் பிரபு    ஆ. கர்ைன் பிரபு 

இ. பஹல்டிங்ஸ்     ஈ. கிளைவ் பிரபு 

97. பஞ்ச சீைக் பகாள்ளகளய முதன் முதலில் ஏற்றுக் பகாண்  இரு நாடுகள் 

அ. இந்தியாவும் மியான்மரும்  ஆ. இந்தியாவும் அபமரிக்காவும் 

இ. இந்தியாவும் இந்ம ாமனஷியாவும் ஈ. இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் 

98. கைப்பிரர்கள் காைத்திய தமிழக வரைாற்றின் காைம் என்ன காைம் என்று அளழக்கப்படுகின்றது? 

அ. இருண்டகாலம்   ஆ. பபாற்காைம் 

இ. பவளிச்சமான காைம்   ஈ. குழப்ப காைம் 

99. பமற்கு க ற்களர பகுதியில் காணப்பட்  தமிழ் துளறமுகங்களைப் பற்றி பிலினி எந்த புத்தகத்தில் 

விைக்கியுள்ைார்? 



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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 12 of 12 

அ. இயற்ளக பகாள்ளக   ஆ. இயற்லக வரலாறு 

இ. இயற்ளக கல்வி   ஈ. இயற்ளக ஆய்வு 

100. தாைமி எந்த புத்தகத்தில் தமிழ் மக்களின் பவளிநாட்டு க ல் வாணிபத் பதா ர்புகளைப் பற்றி 

விைக்கியுள்ைார்? 

அ. உலகின் வலர டம்   ஆ. உைக வரைாறு 

இ. கிபரக்க வரைாறு   ஈ. இந்திய வரைாறு 
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History Model Test Questions 8 in Tamil With Answers 

1. இரண்டாம் சந்திர குப்தரின் அவைவைப் பார்வையிட்ட சீனநாட்டுப் பைணியின் பபைர் என்ன? 

அ. பாஹியான்    ஆ. இட்சிங் 

இ. பிலினி     ஈ. தாலமி 

2. தமிழ் கல்பைட்டுகளில் பைன்படுத்தப்பட்டுள்ள பழவைைான பைாழி எது? 

அ. சைஸ்கிருதம்    ஆ. தமிழ் பிராமி 

இ. தமிழ் எழுத்துக்கள்    ஈ. பதலுங்கு எழுத்துக்கள் 

3. தரங்கம்பாடியில் டானிஷ் ககாட்வடைான கபான்ஸ் பபர்க்-ஐக் கட்டிைைர் ைார்? 

அ. ஒவ்கிட்டி     ஆ. இராபர்ட் கிவளவ் 

இ. வில்லிைம் பபண்டிங்   ஈ. பைல்பலஸ்லி பிரபு 

4. ‘பதன்னாட்டுத் திலகர்’ என்று அவழக்கப்படுபைர் ைார்? 

அ. பகடல்     ஆ. வ.உ.சிதம்பரம் 

இ. பாரதிடைார்     ஈ. பாரதிதாசன் 

5. இந்திை விடுதவலக்குப் பிறகு இந்திைாவை ஒருங்கிவைத்த பபாறுப்பு பின்ைரும் ஒருைவர 

சாரும் 

அ. ைகாத்ைா காந்தி    ஆ. ஜைஹர்லால் கநரு 

இ. பைௌலானா ஆஸாத்   ஈ. வல்லபாய் பட்டேல் 

6. ஜைஹர்லால் கநருவுக்கு பிறகு இந்திை பிரதை அவைச்சராக பபாறுப்கபற்றைர் 

அ. இந்திராகாந்தி    ஆ. பைாரார்ஜி கதசாய் 

இ. லால்பகதூர் சாஸ்திரி   ஈ. ஜகஜீைன் ராம் 

7. பிரம்ை சைாஜம் என்ற அவைப்வப உருைாக்கிைைர் 

அ. இராஜாராம் ட ாகன்ராய்   ஆ. சுைாமி விகைகானந்தர் 

இ. இரபீந்திரநாத் தாகூர்   ஈ. பாலகங்காதர திலகர் 

8. ‘இந்திைாவில் பிஸ்ைார்க்’ என அவழக்கப்படுபைர் 

அ. இராஜககாபாலச்சாரி   ஆ. காைராஜ் 

இ. வல்லபாய் பட்டேல்   ஈ. ஜைஹர்லால் கநரு 

9. ைகாத்ைா காந்திவை கதசபிதா எனக் குறிப்பிட்டைர் 

அ. ஜைஹர்லால் கநரு   ஆ. இரபீந்திரநாத் தாகூர் 

இ. பாலகங்காதர திலகர்   ஈ. சுபாஷ் சந்திர டபாஸ் 

10. ைகாகவி சுப்ரைணிை பாரதிைார் பிறந்த இடம் 

அ. திருபநல்கைலி    ஆ. எட்ேயபுரம் 
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இ. சிைகங்வக     ஈ. அருப்புக்ககாட்வட 

11. காந்திஜியின் அரசிைல் குரு 

அ. டகாபாலகிருஷ்ண டகாகடல  ஆ. பாலகங்காதர திலகர் 

இ. கைாதிலால் கநரு    ஈ. தாதாபாய் பநௌகராஜி 

12. ‘சதி’என்ற பழக்கம்  பின்ைரும் சீர்திருத்தைாதிைால் ஒழிக்கப்பட்டது 

அ. அரவிந்த் ககாஷ்    ஆ. இரபீந்திரநாத் தாகூர் 

இ.தைானந்த சரஸ்ைதி    ஈ. இராஜாராம் ட ாகன்ராய் 

13. ‘ஜன கை ைன’ என்ற கதசிை கீதத்வத இைற்றிைைர் 

அ. இரபீந்திரநாத் தாகூர்   ஆ. பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி 

இ. சகராஜினி நாயுடு    ஈ. இைர்களில் எைருமிலர் 

14. ‘ைந்கத ைாதரம்’ என்ற கதசிை பாடலின் ஆசிரிைர் 

அ. இரபீந்திரநாத் தாகூர்   ஆ. தாதாபாய் பநௌகராஜி 

இ. பங்கிம் சந்திர சட்ேர்ஜி   ஈ. இைர்களில் எைருமிலர் 

15. எதவன விசாரிப்பதற்காக ஆங்கில அரசு ஹண்டர் கமிஷவன நிைமித்தது? 

அ. பர்கதாலி சத்ைாகிரஹா   ஆ. கிலாபத் கபாராட்டம் 

இ. ஜாலியன் வாலாபாக் படுககாலல ஈ. பசௌரி பசௌரா நிகழ்ச்சி 

16. எந்த ைருட்த்தில் முஸ்லீம் லீக் சுை அரசாங்கத்வத தனது குறிக்ககாள்களுள் ஒன்றாக ஏற்றுக் 

பகாண்டது 

அ. 1919  ஆ. 1911  இ. 1912  ஈ. 1920 

17. ைார் வைஸ்ராைாக இருக்கும் பபாழுது அரசர் ஐந்தாம் ஜார்ஜ் இந்திைாவிற்கு ைருவக தந்தார்? 

அ. ரிப்பன் பிரபு    ஆ. கர்ஸன் பிரபு 

இ.  ஹார்டிங் பிரபு    ஈ. கஹஸ்டிங் பிரபு 

18. கீகழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள சட்டங்களில் எந்த சட்டம் சட்டசவபயில் முதன் முதலில் 

இந்திைர்களுக்கு  பிரதிநிதித்துைம் அளித்தது? 

அ. இந்திய கவுன்சில் சட்ேம், 1909  ஆ. இந்திை கவுன்சில் சட்டம், 1919 

இ. இந்திை கவுன்சில் சட்டம், 1935  ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல 

19. முஸ்லீம்கள் முதன் முதலில் கல்வியிலும் ைற்ற ைர்த்தகத்திலும் பங்ககற்ற ஒகர ஒரு ைகாைத்வத 

குறிப்பிடுக. 

அ. ைங்காளம்     ஆ. பஞ்சாப் 

இ. ைதராஸ்     ஈ. பம்பாய் 
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20. 1907 ஆம் ஆண்டு லண்டனில் நடந்த பபாதுக்கூட்டத்தில் ைார் சர் கர்ஸன் வில்லிவை துணிகரைாக 

பகாவல பசய்தது? 

அ. பி.என்.தத்தா    ஆ. எம்.எல்.டிங்ரா 

இ. சர்தார் அஜித்சிங்    ஈ. எஸ்.சி.சாட்டர்ஜி 

21. ஜாலிைன்ைாலாபாக் படுபகாவலக்கு காரைைானவை 

அ. ஜின்னா     ஆ. பரௌலட் 

இ. ைாண்படகு     ஈ. கஜனரல் ேயர் 

22. இந்திை கதசிைப் பவடவை  நிறுவிைைர் 

அ. காந்திஜி   ஆ. கநரு   இ. பட்கடல்  ஈ. டநதாஜி 

23. இந்திைாவில் ஆங்கிகலைருக்கு எதிராக ஏற்பட்ட முதல் இராணுை எதிர்ப்பு 

அ. இந்திை சிப்பாய்கள் கலகம் கி.பி. 1857   

ஆ. டவலூர் சிப்பாய்கள் கலகம் கி.பி. 1806 

இ. இராஜாக்களின் எதிர்ப்பு 

ஈ. அவுத் பீகம்களின் எதிர்ப்பு 

24. பநௌலட் சட்டம் எந்த ஆண்டில் நிவறகைற்றப்பட்டது? 

அ. 1931  ஆ. 1919  இ. 1920  ஈ. 1942 

25. ைகாகதவ் ககாவிந்த் ரானகட உறுப்பினராக இருந்த சவப 

அ. ஆரிை சைாஜம்    ஆ. பிரார்த்தனா ச ாஜம் 

இ. இந்திை லீக்     ஈ. பிரம்ை ஞான சவப 

26. 1916 ஆம் ஆண்டில் முஸ்லீம் லீக்வகயும் காங்கிரவசயும் ஒன்று கசர்த்ததில் ைார் முக்கிை பங்கிவன 

ஆற்றினார்? 

அ. பி.ஜி.திலக்     ஆ. பைௌலானா ஆசாத் 

இ. லாலா லஜபதி ராய்    ஈ. ைதன் கைாகன் ைாளவிைா 

27. சுபாஷ் சந்திரகபாஸ் காங்கிரஸ் கட்சியின் தவலவை பதவியிலிருந்து விலகிை ைருடம் 

அ. 1932  ஆ. 1939  இ. 1940  ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல 

28. கதர் கட்சியின் (Gadar Party) தவலவைைகம் இருந்த இடம் 

அ. ைாஸ்ககா     ஆ.பபர்லின் 

இ. சான் பிரான்சிஸ்டகா   ஈ. கராச்சி 

29. இந்திைா விடுதவல பபற்ற சைைத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தவலைர் ைார்? 

அ. ைகாத்ைா காந்தி    ஆ. ஜைஹர்லால் கநரு 

இ. டஜ.பி. கிருபளானி   ஈ. சர்தார் பட்கடல் 
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30. பங்கிம் சந்திர சட்கடாபாத்ைாைா எந்த ைருடத்தில் ‘ஆனந்த ைத்’ வத எழுதினார்? 

அ. 1858  ஆ. 1892  இ. 1882  ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல 

31. ைகாபலிபுரத்திலுள்ள பாவறகளிலுள்ள சிற்பக்கவல பின்ைரும் ஒரு குறிப்பிட்ட ைன்னைர்கள் 

காலத்தில் பசய்ைப்பட்டது? 

அ. கசாழர்கள்     ஆ. பல்லவர்கள் 

இ. பாண்டிைர்கள்    ஈ. சாளுக்கிைர்கள் 

32. இந்திை சுதந்திரப் கபாராட்டத்தின் கபாது மிக சக்தி ைாய்ந்த ககாஷைாக அவைந்தது ‘பசய் அல்லது 

பசத்துைடி’ அவத ைழங்கிைைர் ைார்? 

அ. காந்தி  ஆ. கநரு  இ. திலகர் ஈ. சுபாஷ் சந்திர கபாஸ் 

33. இந்திைாவில் முதலாைதாக சுதந்திரப் கபாராட்டம் 1857ல் பைடித்த கபாது கைர்னர் பஜனரலாக 

இருந்தைர் ைார்? 

அ. டல்பஹௌசி    ஆ. கானிங் 

இ. கர்சன்     ஈ. லாரன்ஸ் 

34. விஜை நகரப் கபரரசின் பழவைைான சிவதந்த கட்டிடங்கள் காைப்படும் இடம் 

அ. பிஜப்பூர்     ஆ. ககால்பகாண்டா 

இ. ஹம்பி     ஈ. பகராடா 

35. இரண்டாைது அகசாகர் என்று அவழக்கப்படுபைர் ைார்? 

அ. சமுத்திரகுப்தர்    ஆ. சந்திரகுப்த பைௌரிைர் 

இ. கனிஷ்கர்     ஈ. ஹர்ஷைர்த்தனர் 

36. காஞ்சியில் பிரபலைான வகலாசநாதர் ககாவிவலக் கட்டிைைர் 

அ. ைககந்திரைர்ைன்    ஆ. நரசிம் வர் ன் II 

இ. நந்திைர்ைன்    ஈ. தண்டிைர்ைன் 

37. கபீரின் குரு என்று அவழக்கப்படுபைர் ைார்? 

அ. இராைானுஜர்    ஆ. இரா ானந்தா 

இ.ைல்லபாச்சார்ைா    ஈ.  நாைகதைா 

38. புத்த இலக்கிைம் எழுதப்பட்டுள்ள பைாழி 

அ. ப்ராகிருதம்     ஆ. பாலி 

இ. சைஸ்கிருதம்    ஈ. தமிழ் 

39. ரிக் கைதத்தில் உள்ள இவறைவனத் துதிக்கும் பாடல்களின் எண்ணிக்வக 

அ. 1028  ஆ. 1000  இ. 2028  ஈ.1038 

40. இந்திைாவின் மீது அபலக்ஸாண்டர் எந்த ஆண்டு பவடபைடுத்தார்? 
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அ. கி.மு. 298  ஆ. கி.மு. 303  இ. கி.மு. 302  ஈ. கி.மு. 327 

41. இந்திைாவில் தங்க நாைைத்வத முதன்முதலாக பைளியிட்ட முதலாைது அரசர்கள் ைார்? 

அ. பைௌரிைர்கள்    ஆ. இந்டதா-கிடரக்கர்கள் 

இ. குப்தர்கள்     ஈ. குஷானர்கள் 

42. கீழ்க்கண்டைர்களுள் மிகப் பழவைைான அரச ைம்சத்வத சார்ந்தைர்கள் ைார்? 

அ. க ௌரியர்  ஆ. குப்தர்  இ. குசான்  ஈ. கன்ைா 

43. பைகஸ்தனிஸ் இந்திைாவிற்கு ைருவக புரிந்த கபாது ஆட்சி பசய்து பகாண்டிருந்தைர் 

அ. சந்திரகுப்தர் II    ஆ. சந்திரகுப்த க ௌரியர் 

இ. அகசாகர்     ஈ. ஹர்ஷர் 

44. பகௌடில்ைரின் அர்த்த சாஸ்திரம் என்னும் நூல் எவதப் பற்றிைது? 

அ. பபாருளாதார உறவுகள்   ஆ. ஆட்சிக்கலல பற்றிய டகாட்பாடுகள் 

இ. அைல்நாட்டுக் பகாள்வக   ஈ. அரசரின் கடவைகள் 

45. ைகாபலிபுரத்வத உருைாக்கிைைர்கள் 

அ. பல்லவர்கள்    ஆ. பாண்டிைர்கள் 

இ. கசாழர்கள்     ஈ. சாளுக்கிைர்கள் 

46. ஜாைா ைற்றும் சுைத்திராவைக் வகப்பற்றி பைற்றி ைாவக சூடிை இந்திை அரசர் ைார்? 

அ. ராஜராஜகசாழர்    ஆ. ராடஜந்திர டசாழர் 

இ. சமுத்திர குப்தர்    ஈ. விக்ரைாதித்திைர் 

47. இராைானுஜர் கபாதித்தது 

அ. அஹிம்வச     ஆ. ஞானம் 

இ. பக்தி     ஈ. கைதங்கள் 

48. இந்திைாவில் ைாருவடை ஆட்சிக் காலத்தில் இந்திை ஆட்சிப் பணி பதாடங்கப்பட்டது? 

அ. டல்பஹௌசி    ஆ. கர்சன் 

இ. பபண்டிங்     ஈ. கார்ன் வாலிஸ் 

49. 1942 ஆம் ஆண்டு பைள்வளைகன பைளிகைறு இைக்கம் பதாடங்கிை கபாது ைார் இந்திைாவில் 

வைஸ்ராைாக இருந்தார்? 

அ. லின்லித்டகா    ஆ. விலிங்டன் 

இ. கைபைல்     ஈ. இைர்களில் எைருமிலர் 

50. 1946 ஆம் ஆண்டில் ஜைஹர்லால் கநரு அவைத்த இவடக்கால அரசாங்கத்தில் ைார் உள்துவற 

அவைச்சராக நிைைனம் பசய்ைப்பட்டார்? 

அ. எம்.ஏ,ஜின்னா    ஆ. பல்கதவ் சிங் 
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இ. லிைாகத் அலிகான்    ஈ. சர்தார் பட்டேல் 

51. இந்திை கதசிை காங்கிரஸின் முதல் பபண் தவலைர் ைார்? 

அ. சகராஜினி நாயுடு    ஆ. விஜைலக்ஷ்மி பண்டிட் 

இ. இராஜ்குைாரி அம்ரித் பகௌர்  ஈ. அன்னி கபசண்ட் 

52. எப்பபாழுது முஸ்லீம் லீக் சுை ஆட்சிவை ஓர் இலக்காக ஏற்றுக்பகாண்டது? 

அ. 1911  ஆ. 1912 இ. 1919  ஈ. 1920 

53. பிரிட்டிஷ் ைக்களவையில் உறுப்பினராக இருந்த முதல் இந்திைர் ைார்? 

அ. தாதாபாய் கநௌடராஜி   ஆ. பத்ருதீன் திைாப்ஜி 

இ. ைகாத்ைாகாந்தி    ஈ. பாலகங்காதர திலகர் 

54. இந்திை கசைர்கள் அவைப்வப உருைாக்கிைைர் ைார்? 

அ. டகாபால கிருஷ்ண டகாகடல  ஆ. தாதாபாய் பநௌகராஜி 

இ. ைதன் கைாகன் ைாளவிைா   ஈ. பிபின் சந்திரபால் 

55. இந்திை கதசிை காங்கிரஸ் கூட்டம் கூட்டப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1885  ஆ. 1886  இ. 1887  ஈ. 1888 

56. 1857 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட புரட்சியின் கபாது கநபாளுக்கு தப்பிச் பசன்றைர் ைார்? 

அ. குன்ைர்சிங்     ஆ. தாந்திைா கதாபி 

இ. பகத்கான்     ஈ. நானாசாகிப் 

57. முதல் இந்திை காங்கிரஸ் கூட்டம் கூட்டப்பட்ட இடம் 

அ. பம்பாய்  ஆ. பசன்வன  இ. கல்கத்தா  ஈ. படல்லி 

58. கீழ்க்கண்ட சட்டங்களில் எது சட்டைன்றத்திற்கு பிரதிநிதித் துைத்வத இந்திைர்களுக்கு முதன் 

முதலாக ைழங்கிைது? 

அ. இந்திய கவுன்சில் சட்ேம், 1909  ஆ. இந்திை கவுன்சில் சட்டம், 1919 

இ. இந்திை அரசாங்க சட்டம், 1935  ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல 

59. ராஜ்ை கட்சியின் முதன்வை பசைல் திட்டம் என்ன? 

அ. கவுன்சிலின் நுலழதல்   ஆ. அரசிைலவைப்பு எதிர்ப்பு 

இ. கிராைப்புற சீரவைப்புத் திட்டம்  ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல 

60. இந்திை சிற்றரசுகவள ஒருங்கிவைத்த பபருவைக்குரிைைர் 

அ. சர்தார் பட்டேல்    ஆ. இராகஜந்திரபிரசாத் 

இ. கநரு     ஈ. ைவுண்ட்கபட்டன் பிரபு 

61. இந்திைாவில்  சுைாட்சி இைக்கத்வத துைக்கிைைர் ைார்? 

அ. அன்னிகபசண்ட்    ஆ. லாலாலஜபதிராய் 
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இ. கைாதிலால் கநரு    ஈ. ைதன்கைாகன் ைாளவிைா 

62. கீழ்க்கண்டைர்களில் ைார் மூன்று ைட்ட கைவஜ ைாநாடுகளிலும் கலந்து பகாண்டைர்? 

அ. பி.ஆர். அம்டபத்கார்   ஆ. எம்.எம். ைாளவிைா 

இ. ைல்லபாய் பட்கடல்    ஈ. இைர்களில் எைருமிலர் 

63. ககபினட் மிஷன் திட்டத்தின் கீழ் அரசிைல் நிர்ைை சவப ஏற்படுத்தப்பட்ட கபாது அதன் 

எண்ணிக்வக 

அ. 389 உறுப்பினர்கள்    ஆ. 411 உறுப்பினர்கள் 

இ. 298 உறுப்பினர்கள்    ஈ. 487 உறுப்பினர்கள் 

64. துைக்க காலத்தில் இந்திை கதசிை காங்கிரஸ் அவடை விரும்பிைது 

அ. சிறுசிறு சீர்திருத்தங்கள்   ஆ. படாமினிைன் 

இ. அந்தஸ்து     ஈ. பூரை சுைராஜ்ைம் 

65. இந்திை அரசுப் பணிவை கதாற்றுவித்தைர் 

அ.  காரன்வாலிஸ்    ஆ. டல்பஹௌசி 

இ. ைாரன் கஹஸ்டிங்ஸ்   ஈ. பைல்பலஸ்லி 

66. ஹரப்பா நாகரிகத்தில் கூறப்பட்டுள்ள தானிைக் களங்சிைம் எங்கு காைப்படுகிறது? 

அ. க ாகஞ்சதாடரா    ஆ. ஹரப்பா 

இ. ரூபார்     ஈ. காலிபங்கன் 

67. கீழ்க்கண்டைர்களில் பழங்கால இந்திைாவின் சிறந்த சட்டம் ைழங்குபைராக கருதப்பட்டைர் 

அ. பாைபட்டர்    ஆ.  னு 

இ. பகௌடில்ைர்    ஈ. பாணினி 

68. இண்டிகாவை எழுதிைர் ைார்? 

அ. பகௌடில்ைர்    ஆ. க கஸ்தனிஸ் 

இ. கல்ஹைர்     ஈ. பாைர் 

69. ைணிகைகவல காவிைத்வத இைற்றிைைர் 

அ. நக்கீரர்     ஆ. இளங்ககா அடிகள் 

இ. சாத்தனார்     ஈ. பூங்குன்றனார் 

70. “உண்வையில் காங்கிரஸ், ஆயுதங்கள் இல்லாத உள்நாட்டு கபாராகும்: கூறிைைர் ைார்? 

அ. மு.அ. ஜின்னா    ஆ. கர்சன் பிரபு 

இ. ேப்ரின் பிரபு    ஈ. சர் வசைத் அகைது கான் 

71. மிதைாதிகள் தீவிரைாதிகளிடமிருந்து பிரிந்து பசல்ல தீர்ைானித்தது எந்த ஆண்டில்? 

அ.1906  ஆ. 1907  இ. 1914  ஈ. 1919 
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72. காந்திஜியின் சம்பரான் இைக்கம் நவடபபற்றதற்கு காரைம் 

அ. ஹரிஜனங்களின் உரிவை பாதுகாப்பிற்காக 

ஆ. சட்டைறுப்பு இைக்கத்திற்கு 

இ. இந்து சமூகத்தில் ஒற்றுவைவை நிவலநாட்ட 

ஈ. இண்டிடகா கதாழிலாளர்களின் பிரச்சலனலய தீர்க்க 

73. 1888 ஆம் ஆண்டு அலகாபாத்தில் நவடபபற்ற காங்கிரஸ் கூட்டத்பதாடரில் தவலவை தாங்கிை 

முதல் ஆங்கிகலைர் 

அ. டபிள்யூ பைட்டர்பர்ன்   ஆ. ஏ.ஓ.ஹூயூம் 

இ. ஜார்ஜ் யூல்     ஈ. திருைதி அன்னிபபசண்ட் 

74. 1916 ஆம் ஆண்டு  லக்கனா ஒப்பந்தம் ைார் ைாருக்கிவடகை ஏற்பட்டது? 

அ. காங்கிரசுக்கும் பிரிட்டிஷாருக்கும்   

ஆ. மிதைாதிகளுக்கும் தீவிரைாதிகளுக்கும் 

இ. காங்கிரசுக்கும் முஸ்லீம் லீக்குக்கும்  

ஈ. காந்திஜிக்கும் அம்கபத்காருக்கும் 

75. காங்கிரசின் மிதைாதப் பிரிவும், தீவிரைாதப் பிரிவும் எந்த காங்கிரஸ் கூட்டத் பதாடரில் மீண்டும் 

இவைந்தன? 

அ. 1916 லக்டனா    ஆ. 1920 கல்கத்தா 

இ. 1921 பம்பாய்     ஈ. 1922 கராச்சி 

76. அகசாகரது தர்ைத்தில் காைப்படும் முக்கிை பகாள்வக 

அ. ைன்னருக்கு விசுைாசைாக இருத்தல் 

ஆ. ச ாதானம், அஹிம்லச 

இ. மூத்கதார்களுக்கு ைரிைாவத 

ஈ. ைத சகிப்புத் தன்வை 

77. எதில் சமுத்திர குப்தரின் இவசப்புலவை நிரூபைைாகியுள்ளது? 

அ. அலகாபாத் பைட்டு   ஆ. குறிப்பிட்ே சில நாணயங்கள் 

இ. இலக்கிைங்கள்    ஈ. பைளிநாட்டைரின் குறிப்புகள் 

78. சீக்கிை ைதத்வத கதாற்றுவித்தைர்? 

அ. குருககாவிந்த்    ஆ. குருநானக் 

இ. குரு அர்ஜுன்    ஈ. இைர்களில் எைருமில்வல 

79. அவடைாள நாைை முவறவை முதலில் இந்திைாவில் துைக்கிைைர் 

அ. அலாவுதின் கில்ஜி    ஆ. கிைாசுதின் துக்ளக் 
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இ. முக து பின் துக்ளக்   ஈ. பிகராஸ் ஷா துக்ளக் 

80. இன்வறை ரூபாயின் தந்வத 

அ. பாபர்  ஆ. ஹீைாயூன்  இ. ஜஹாங்கீர்  ஈ. கெர்ொ 

81. ைங்காளத்தில் இருந்த இரட்வடைாட்சிவை ஒழிந்தைர் 

அ. வாரன் டஹஸ்டிங்ஸ்   ஆ.  கர்ஸன் 

இ. வில்லிைம் பபண்டிங்   ஈ. காரன் ைாலிஸ் 

82. சுல்தான் என்ற பட்டத்வத கைற்பகாண்ட முதல் நபர்  

அ. முகம்ைது கஜினி    ஆ. ஐபபக் 

இ. இல்துமிஷ்     ஈ. பால்பன் 

83. அக்பவர எதிர்த்துப் கபார் பசய்த அரசி சாந்த் பீபி எந்த நாட்வட கசர்ந்தைர்? 

அ. பிஜப்பூர்     ஆ. ககால்பகாண்டார் 

இ. அக து நகர்    ஈ. மீரார் 

84. இந்திை கைர்னர் பஜனரலுக்கு அரசப் பிரதிநிதி என்ற பட்டம் முதன் முதலாக பகாடுக்கப்பட்டது 

எப்பபாழுது? 

அ. கி.பி. 1862  ஆ. கி.பி. 1858  இ. கி.பி. 1856  ஈ. கி.பி. 1848 

85. 1921 ஆம் ஆண்டு ைாப்ளா புரட்சி எங்கு ஏற்பட்டது? 

அ. அஸ்ஸாம்     ஆ. டகரளா 

இ.பங்சாப்     ஈ. கைற்கு ைங்காளம் 

86. 1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சி பைடித்த கபாது பைாகலாை அரசராக இருந்தைர் 

அ. நாதிர்ஷா     ஆ. இரண்ோம் பகதூர் ொ 

இ. முகைது அலி    ஈ. கதாஸ்த் அலி 

87. “வைக்கம் வீரர்” என்று அவழக்கப்பட்டைர் ைார்? 

அ. இராபர்ட் கிவளவ்    ஆ. பைல்பலஸ்லி 

இ. ஈ.கவ.ரா.     ஈ. இராஜாஜி 

88. பைள்வளைகன பைளிகைறு இைக்கத்தின் கபாது காந்திஜி எழுப்பிை முழக்கம் என்ன? 

அ. படல்லி சகலா    ஆ. ைந்கத ைாதரம் 

இ. பஜய் ஹிந்த்    ஈ. கசய் அல்லது கசத்து  டி 

89. சுைராஜ்ைக் கட்சிவைத் கதார்றுவித்தைர் 

அ. திலகர்     ஆ. சி.ஆர். தாஸ் 

இ. லாலா லஜபதிராய்    ஈ. அன்னிபபசண்ட் 

90. விகைகானந்தர் நிறுவிை அவைப்பு 



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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 10 of 10 

அ. ஆரிை சைாஜம்    ஆ. பிரம்ை சைாஜம் 

இ. இரா  கிருஷ்ண மிென்   ஈ. பிரார்த்தனா சைாஜ் 

91. ஆகஸ்ட் அறிவிப்வப பைளியிட்டைர் ைார்? 

அ. லின்லித்ககௌ    ஆ. கைைல் 

இ. லாரன்ஸ்     ஈ. கர்ஸன் 

92. 1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சி கதான்றிை கபாது கைர்னர் பஜனரலாக இருந்தைர் 

அ. டல்பஹௌசி    ஆ. கானிங் 

இ. லாரன்ஸ்     ஈ. கர்ஸன் 

93. ‘ஆலன் ஆக்கடவிைன் ஹயூம்’ என்பைர் 

அ. நிர்ைாகக் குழு உறுப்பினர்   ஆ. இந்திைச் பசைலர் 

இ. இந்திை வைஸ்ராய்    ஈ. ஓய்வு கபற்ற அரசு அதிகாரி 

94. வீரபாண்டிை கட்டபபாம்ைன் தூக்கிலிடப்பட்ட நாள் 

அ. அக்டோபர் 11, 1799    ஆ. அக்கடாபர் 12, 1799 

இ. அக்கடாபர் 13, 1799    ஈ. அக்கடாபர் 14, 1799 

95. அகில இந்திை கதசிை காங்கிரஸ் மூன்றாைது ஆண்டு ைாநாடு நடத்தப்பட்ட இடம் 

அ. நாக்பூர்     ஆ. அகைதாபாத் 

இ. கசன்லன     ஈ. பர்கதாலி 

96. படல்லி எந்த ஆண்டில் ஆங்கில அரசின் தவலநகரானது? 

அ. 1905  ஆ. 1911  இ. 1935  ஈ. 1947 

97. கைதாரண்ைம் உப்பு சத்ைாகிரகத்திற்கு தவலவை ஏற்றைர் 

அ. ை.உ.சி.  ஆ. திரு.வி.க.  இ. ஈ.பை.ரா  ஈ. இராஜாஜி 

98. ைகாத்ைா காந்தி பகால்லப்பட்ட நாள் 

அ. ஜனைரி 28, 1948    ஆ. ஜனைரி 29, 1948 

இ. ஜனவரி 30, 1948    ஈ. ஜனைரி 31, 1948 

99. இந்திைாவில் கம்பபனி பதாடங்குைதற்கு ஆங்கிகலைர்களுக்கு அனுைதி அளித்தைர் 

அ. அக்பர்     ஆ. ஜஹாங்கீர் 

இ. ஷாஜகான்     ஈ. ஔரங்கசீப் 

100. இந்திைாகைாடு ைர்த்தகத் பதாடர்பு வைத்துக் பகாண்ட முதலாைது நாடு 

அ. டபார்ச்சுக்கல்    ஆ. ஹாலந்து 

இ. பிரான்ஸ்     ஈ. இங்கிலாந்து 
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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 
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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 
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History Model Test Questions 10 in Tamil With Answers 

1. மங்கள் பாண்டே என்பவர் 

அ. இராணுவ வீரர்   ஆ. சமூக மறுமலர்ச்சியாளர் 

இ. கவிஞர்    ஈ. இராணுவப் புரட்சியயத் தூண்டியவர் 

2. பஞ்சசீலக் ககாள்யககள் வகுக்கப்பட்ே இேம் 

அ. ககாழும்பு    ஆ. ஹாங்காங் 

இ. மாஸ்க ா    ஈ. லண்ேன் 

3. சுதந்திரத்திற்கு முன் பாண்டிச்டசரியில் இருந்த அரசு 

அ. ேச்சு    ஆ. பிரான்ஸ் 

இ. இங்கிலாந்து   ஈ. ஸ்பானிஷ் 

4. டதசியத்யதயும், டதசிய உணர்வுகயளயும் எழுச்சியுேன் பாடிய கவிஞர் 

அ. பாரதிதாசன்   ஆ. கவிமணி 

இ. பாரதியார்    ஈ. சுத்தானந்த பாரதி 

5. “கெய் ெவான் கெய் கிசான்” என்று முழங்கியவர் 

அ. டேரு    ஆ. லால்ப தூர் சாஸ்திரி 

இ. இந்திரா காந்தி   ஈ. வல்லபாய் பட்டேல் 

6. சத்தியத்யதத் டதசி” யாருயேய சுய சரிதம் 

அ. மகாத்மாகாந்தி   ஆ. டாக்டர் ஜாகிர் உகசன் 

இ. ோக்ேர் எஸ். ராதாகிருஷ்ணன் ஈ. குமாரன் ஆசான் 

7. தீண்ோயம என்பது கேவுளுக்கு எதிரான குற்றம் என்று கூறியவர் 

அ. வள்ளலார்    ஆ. சுவாமி விடவகானந்தர் 

இ. ோக்ேர் இராடெந்திர பிரசாத் ஈ. ம ாத்மா  ாந்தி 

8. வங்காளப் பிரிவியனக்கு எதிராக அரசுேன் ேேந்த முக்கியமான அரசியல் டபாராட்ேம் 

அ. சத்யாகிரகம்   ஆ. சட்ே மறுப்பு 

இ. ஒத்துயழயாயம   ஈ. சுகேசி இயக் ம் 

9. இந்திய டதசிய காங்கிரசின் முதல் முஸ்லீம் தயலவர் 

அ. பஹ்ருதீன் ேயாப்ஜி  ஆ. அபுல்கலாம் ஆசாத் 

இ. ரவி அகமத் கித்வாய்  ஈ. ஹக்கீம் அஜ்மல்கான் 

10. 1919ஆம் ஆண்டில் கரௌலட் சட்ேத்தால் அரசுக்கு கியேத்த அதிகாரம் 

அ. டபச்சுரியமத் தயே  ஆ. கதாழில் தயே 

இ. கேபியஸ் ார்பஸ் ேடட  ஈ. இேம் கபயர்தல் தயே 
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11. பண்யேத் தமிழில் சங்கம் என்ற கசால் குறிப்பது 

அ. கற்றவர்கள் நியறந்த சயப ஆ. புலவர் ளின் கூட்டம் 

இ. சிறந்த நூல்களின் கதாகுப்பு ஈ. அறிஞர்களின் விவாத டமயே 

12. சஙக்காலத்தில் மதுயர எந்த அரசின் தயலேகரமாக இருந்தது 

அ. டசாழர்கள்    ஆ. பாண்டியர் ள் 

இ. பல்லவர்கள்   ஈ. டசரர்கள் 

13. கீழ் குறிப்பிேப்பட்டுள்ளவற்றில் எது விஷ்ணுவின் அவதாரங்களில் ஒன்றாக்க் கருதப்பேவில்யல 

அ. இராமன்    ஆ. பரசுராமன் 

இ.  ணபதி    ஈ. ேரசிம்மன் 

14. புகார் எந்த அரசின் துயறமுகப்பட்டினம் ஆகும்? 

அ. கலிங்கர்    ஆ. சாளுக்கியர் 

இ. டசரர்    ஈ. கசாழர் 

15. விெய ேகரப் டபரரசு யாரால் நிறுவப்பட்ேது 

அ. ேரிேரர், புக் ர்   ஆ. சிவாஜி 

இ. கிருஷ்ண டதவராயர்  ஈ. பிரதாப்சிங் 

16. இந்தியாவில் ஆங்கிடலயர் கசல்வாக்கு கபற்ற முதல் இேம் 

அ. சூரத்    ஆ. ஆக்ரா 

இ. கல்கத்தா    ஈ. கள்ளிக்டகாட்யே 

17. இந்திய டதசியக் காங்கிரஸ் எனப் கபயரிட்ேவர் 

அ. ரானடே    ஆ. ோோபாய் ந ௌகராஜி 

இ. ேபிள்யூ.சி.பானர்ஜி   ஈ. டகாபாலகிருஷ்ண டகாகடல 

18. இராமாயணத்யத முதன் முதலில் எழுதியவர் 

அ. வால்மீகி    ஆ. வியாசர் 

இ. துளசிதாசர்    ஈ. காளிதாசர் 

19. மாணிக்கவாசகர் அருளியது 

அ. திருப்புகழ்    ஆ. டதவாரம் 

இ. திருமந்திரம்   ஈ. திருவாச ம் 

20. சமஸ்தானங்களின்  இயணப்பிற்குக் காரணமானவர் 

அ. ெவஹர்லால் டேரு  ஆ. இராடெந்திர பிரசாத் 

இ. வல்லபாய் பட்கடல்  ஈ. இராொஜி 

21. சிப்பாய் கலகம் _______ என்றும் அயழக்கப்படுகிறது. 
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அ. உள்ோட்டுக் கலகம்   ஆ. அயமதிப்டபார் 

இ. சமயப் டபார்   ஈ. முேல்விடுேடலப் கபார் 

22. முதல் விடுதயலப் டபார் ேேந்த ஆண்டு எது? 

அ. 1857  ஆ. 1848  இ.1648  ஈ.1763 

23. இந்தியாவில் அரசியல் விழிப்புணர்ச்சி ஏற்பேக் காரணமாக இருந்தவர் 

அ. விடவகானந்தர்   ஆ. தயானந்த சரஸ்வதி 

இ. சுப்ரமணிய பாரதி   ஈ. இராஜாராம் கமா ன் ராய் 

24. “இந்தியா இந்தியர்களுக்டக” என்று கூறியவர் யார்? 

அ. திலகர்    ஆ. அன்னிகபசண்ட் 

இ. இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஈ. ேயானந்ே சரஸ்வதி 

25. ஆங்கில யவஸ்ராய்களின் முக்கிய குறிக்டகாள் ______ இருந்தது 

அ. ஆதிக் க் ந ாள்ட   ஆ. ெனோயகக் ககாள்யகயாக 

இ. டசாஷலிசக் ககாள்யகயாக் ஈ. முதலாளித்துவக் ககாள்யக 

26. இந்தியாயவ ஆள்வதற்கு ஆங்கிடலயர்கள் _______ முயறயயப் பின்பற்றினர். 

அ. ஐக்கிய    ஆ. சமத்துவ 

இ. சுதந்திரத்துவ   ஈ. பிரித்ோளும் 

27. ோட்டின் ஐக்கியத்திற்கு முக்கியக் காரணம் ஆங்கில கமாழி புகுத்தப்பட்ேயமடய என்று கூறியவர் 

அ. ோோபாய் ந ௌகராஜி  ஆ. எஸ்.என். பானர்ஜி 

இ. சடராஜினி ோயுடு   ஈ. டக.எம்.பணிக்கர் 

28. “டகசரி” என்பது ஒரு 

அ. புத்தகம்    ஆ. தினசரி இேழ் 

இ. உேன்படிக்யக   ஈ. கட்டுயர 

29. தற்கால வங்காள ோட்டுப்பற்றின் டவதமாக விளங்குவது 

அ. வந்கே மாேரம்   ஆ. டவத காலத்திற்குத் திரும்பிப் டபா 

இ. இந்தியா இந்தியர்களுக்டக ஈ. கசய் அல்ல்து கசத்துமடி 

30. இந்தியர்களுக்கு தங்களின் பழம் கபருயம உணர்த்திய ஆர்.சி.பந்தார்கார் ஒரு 

அ.  அரசியல் ஞானி   ஆ. தத்துவ ஞானி 

இ. டமற்கத்திய எழுத்தாளர்  ஈ.  ாந்தியவாதி 

31. தீண்ோயம என்பது 

அ. கபாருளாதாரச் சீர்டகடு  ஆ. சமயச் சீர்டகடு 

இ. அரசியல் சீர்டகடு   ஈ. சமுோயச் சீர்க டு 
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32. தீண்ோயமயய ஒழிக்கப் பாடுபட்ேத் தயலவர் 

அ. டாக்டர் அம்கபத் ார்  ஆ. அன்னிகபசண்ட் 

இ. ராொராம் டமாகன் ராய்  ஈ. ஆல்காட் அம்யமயார் 

33. “வந்டத மாதரம்” எனும் பாேல் இேம் கபற்ற நூல் 

அ. இந்திய மறுமலர்ச்சி  ஆ. சத்திய டசாதயன 

இ. ொதகக் கயதகள்   ஈ. ஆனந்ே மடம் 

34. ‘ஆனந்த மேம்’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் 

அ. பங்கிம்சந்திர சட்டர்ஜி  ஆ. சுப்ரமணிய பாரதி 

இ. இரவீந்திரோத் தாகூர்  ஈ. ஆர்.சி.தத் 

35. ஆன்மீய சயபயய நிறுவியவர் (பிரம்ம ஞானசயப) 

அ. டகாகடல    ஆ. திலகர் 

இ. எஸ்.எம். பானர்ஜி   ஈ. பிளவாட்ஸ்கி, ஆல் ாட் 

36. பிளவாட்ஸ்கி, ஆல்காட் எந்த ோட்யேச் டசர்ந்தவர்கள் 

அ. ரஷ்யா    ஆ. அநமரிக் ா 

இ. இந்தியா    ஈ. ஆசியா 

37. ஆன்மீயச் சயபயின் தயலயமப்பீேம் எந்த ேகரத்தில் அயமந்துள்ளது? 

அ. கல்கத்தா    ஆ. நசன்டன 

இ.பம்பாய்    ஈ. டில்லி 

38. ஆன்மீய சயபயின் முக்கியத் தயலவர் யார்? 

அ. காந்தி    ஆ. டேரு 

இ. சி.ஆர்.தாஸ்    ஈ. அன்னிநபசண்ட் 

39. நியலயான நிலவரித் திட்ேம் ககாண்டு வந்தவர் 

அ. ேல்கஹௌசி   ஆ.  ாரன்வாலிஸ் 

இ. கர்சன்    ஈ. ராபர்ட் கியளவ் 

40. பம்பாய்க்கும் தாடனக்குமியேடய முதல் முதலாக ரயில்பாயத டபாேப்பட்ேது 

அ. 1923  ஆ. 1853  இ.1943  ஈ. 1913 

41. பூதான இயக்கத்யதத் துவக்கியவர் யார்? 

அ. விகனாபாபாகவ   ஆ. காந்தி 

இ. எஸ்.என். சின்ஹா   ஈ. தாதாபாய் கேௌடராஜி 

42. கீழ்க்கண்ேவற்றுள் எது சரியாக கபாருந்தும்  

அ. ஒழுங்குமுடைச் சட்டம் - 1773 
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ஆ. பிட் இந்தியச் சட்ேம் - 1763 

இ. ோன்காம் யமசூர் டபார் - 1777 

ஈ. சிப்பாய் கலகம்  - 1837 

43. கீழ்வருவனவற்றுள் எது சரியாகப் கபாருந்துகிறது 

அ. சர்தாமஸ்மன்டறா  - வாரிசு இல்லாக் ககாள்யக 

ஆ. கார்ன்வாலிஸ்  - மஹல்வாரித் திட்ேம் 

இ. நவல்நலஸ்லி  - துடணப்படடத் திட்டம் 

ஈ. டஹஸ்டிங்ஸ்  - உேன்கட்யே ஏறுதல் தயேச்சட்ேம் 

44. கீழ்வருவனவற்றுள் எது சரியாகப் கபாருந்துகிறது 

அ. மதங்களின் மாோடு  - விடனாபாபாடவ 

ஆ. உேன்கட்யே ஏறுதல்தயே  – இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் 

இ. கபண்கள் முன்டனற்ற இயக்கம் - ராொராம் டமாகன்ராய் 

ஈ. கோம்ரூல் இயக் ம்  - அன்னிநபசண்ட் 

45. பின்வருவனவற்றுள் எது சரியாகப் கபாருந்துகிறது? 

அ. சிந்துகவளி ோகரிகம் - ஆேம்ஸ்மித் 

ஆ. ஹரப்பா   - அகலக்ஸாண்ேர் கன்னிங்ஹாம் 

இ. ரிக் டவதகாலம் கி.மு. 1200 - ப்ளாட்டோ 

ஈ. ரிக் கவே ாலம் கி.மு.4000 - மாக்ஸ்முல்லர் 

46. கீழ்வருவனவற்றுகளது சரியாக கபாருந்துகிறது? 

அ. ஆரியர் ள்   - சூரிய வழிபாடு 

ஆ.சிந்துகவளி ோகரீக முத்தியர - சிங்கம் 

இ. மஹாவீரர்    - புத்தமத ஸ்தாபகர் 

ஈ. இதிகாசக் காலம்   - திருவள்ளுவர் 

47. கீழ்வருவனவற்றுள் சரியாகப் கபாருந்துவது எது? 

அ. சங்ககாலம்  - தர்மவிெயம் 

ஆ. குறிஞ்சி  - முரு க்  டவுள் 

இ. அடசாகர்  - யெனமதம் 

ஈ. புத்தர்  - புறோனூறு 

48. பின்வருவனவற்றுள் ேன்றாகப் கபாருந்துவது எது? 

அ. அக்பர் ோமா  - அக்பர் 

ஆ. ஹுமாயூன்  ாமா  - குல்பேன் கப ம் 
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இ. இப்ராஹிம் சாகிர்தி  - திருக்குயறப் பாரசீகத்தில் கமாழி கபயர்த்தவர் 

ஈ. பாதுஷா ோமா  - அமீர் குஸ்ரு 

49. கீழ்க்காணும் நிகழ்ச்சிகயள வரியசப்படுத்தவும். 

1. பிளாசிப்டபார்   2. பக்ஸார் டபார் 

3. அலஹாபாத் உேன்படிக்யக  4. ொலியன்வாலாபாக் படுககாயல 

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

50. கீழ்க்கண்ேவற்யறச் சரியாக வரியசப்படுத்தவும். 

1. அயிலா-சாப்டபல் உேன்படிக்யக 

2. முதல் கர்ோேகப்டபார்   

3. வந்தவாசிப் டபார் 

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

51. கீழ்க்கண்ே 4 கவர்னர் கெனரல்களின் ஆட்சியய வரியசப்படுத்தவும். 

1. கபண்டிங்  2. கார்ன்வாலிஸ் 3. ேல்கஹௌசி  4. கவல்கலஸ்லி 

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

52. கீழ்க்கண்ே ோன்கு டபார்கள் நிகழ்ந்துள்ளயத அதயன காலத்தின் படி வரியசப்படுத்து. 

1. டசாமோதபுரம் பயேகயடுப்பு 

2. தராயின் பயேகயடுப்பு 

3. டமவாரின் மீது மாலிக்காஃபூர் பயேகயடுப்பு 

4. வேஇந்தியா மீது மங்டகாலியர் பயேகயடுப்பு 

அ. 1,2,4,3  ஆ. 13,,2,4  இ.4,3,1,2  ஈ. 3,4,2,1 

53. கீழ்க்கண்ே இலக்கியங்கயள காலத்தின் படி வரியசப்படுத்தவும். 

1. பகவ்த் கீயத  2. ரிக்டவதம்  3. முத்ரராக்ஷஸம் 4. ரகுவம்சம் 

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

54. கீழ்க்கண்ே அரசர்கள் வேஇந்தியாயவ அதன் காலத்தின் படி வரியசப்படுத்தவும். 

1. பிடராஸ் ஷா துக்ளக்   2. முகமது பின் துக்ளக் 

3. அலாவுதீன் கில்ஜி   4. பால்பன் 

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

55. கீழ்க்கண்ே அரசர்கயள காலத்தின் படி வரியசப்படுத்தவும். 

1. மூன்றாம் ேந்திவர்மன்  2. முதலாம் ேரசிம்ம பல்லவன் 

3. முதலாம் பராந்தகன்   4. விெயாலய டசாழன் 

அ.2,1,4,3  ஆ. 1,2,3,4  இ. 2,3,4,1  ஈ. 1,4,3,2 
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56. கீழ்க்கண்ேவற்யறக் காலத்திற்டகற்ப வரியசப்படுத்தவும். 

1. பல்லவர் குயகக்டகாயில்   2. பல்லவர்களின் ஒற்யறக்கல்ரதம் 

3. கங்யக ககாண்ே டசாழபுரம் டகாயில் 4. யகலாசோதர் டகாயில் 

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

57. கீழ்க்காணும் அறிஞர்களின் வருயகயயக் காலத்திற்டகற்ப வரியசப்படுத்துக. 

1. கமகஸ்தனீஸ்   2. ஹுவான்சுவாங் 

3.பாஹியான்    4. கேய்மாக்ஸ் 

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

58. அயல் ோட்டினரின் இந்தியப் பயேகயடுப்புக்கயள அவர்களது காலப்படி வரியசப்படுத்துக. 

1. அகலக்ஸாண்ேர்   2. மூன்றாம் டேரியஸ் 

3. கசலூகஸ்நிடகேர்   4. முதலாம் யசரஸ் 

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

59. வேஇந்தியாயவ ஆட்சி புரிந்த பின்வரும் அரசர்களது காலத்யத வரியசப்படுத்துக. 

1. ேந்தர்கள்     2. அடசாகர் 

3. சந்திரகுப்த கமௌரியர்  4. சமுத்திரகுப்தர் 

அ. 1,3,2,4  ஆ. 3,2,1,4  இ. 4,1,2,3  ஈ.23,,1,4 

60. தமிழ்ோட்யேச் சார்ந்த பின்வரும் இலக்கியங்கயள அவற்றின் காலப்படி வரியசப்படுத்துக. 

1.டதவாரம்    2. கதால்காப்பியம்   

3. மணிடமகயல   4. சீவகசிந்தாமணி 

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

61. நியூஸ்மாடிக் என்பது _______பற்றிய ஆய்வு 

அ. பயன ஓயல எழுத்துக்கள்  ஆ. டொதிேம் 

இ. கல்கவட்டுக்கள்   ஈ.  ாணயங் ள் 

62. சிந்து சமகவளி மக்கள் யாருேன் வாணிகத் கதாேர்பு ககாண்டிருந்தனர்? 

அ. எகிப்து    ஆ. நமகசாநபாகடர்மியா 

இ.சிடலான்    ஈ. கிரீஸ் 

63. புத்தர் தனது முதல் டபாதயனயய டபாதித்த இேம் 

அ. லும்பினி    ஆ. சார ாத் 

இ. சாஞ்சி    ஈ. கயா 

64. கயேசி கமௌரிய மன்னயர கவன்றவர் 

அ. அக்னி மித்திரர்   ஆ. புஷ்யமித்திரர் 
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இ.மகாபத்ம ேந்தர்   ஈ. காரடவலர் 

65. சிலப்பதிகாரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள பாண்டிய மன்னர் 

அ. இரும்கபாயற   ஆ. கசங்குட்டுவன் 

இ. கரிகாலன்    ஈ. ந டுஞ்நசழியன் 

66. காந்தாரக்கயல யாருயேய ஆட்சியுேன் கதாேர்புயேயது? 

அ.  னிஷ் ர்    ஆ. சந்திரகுப்தர் 

இ. ஹர்ஷர்    ஈ. அடசாகர் 

67. குப்தர் காலம் ______ மறுமலர்ச்சி காலம் 

அ. புத்த மதம்    ஆ. பிராமணீயம் 

இ. சமணமதம்    ஈ. எம்மதமுமில்யல 

68. ேல்கஹௌசி பிரபு 1853 ஆம் ஆண்டு துவக்கிய முதல் தந்தி டபாக்குவரத்து _______ 

ேகரங்களுக்கியேடய ஏற்படுத்தப்பட்ேது? 

அ. கல்கத்தா - பம்பாய் 

ஆ. ஆக்ரா - கசன்யன 

இ. பம்பாய் - தாடன 

ஈ.  ல் த்ோ - ஆக்ரா   

69. ___________ சியூக்கியின் ஆசிரியர் 

அ. பாஹியான்    ஆ. யுவான்சுவாங் 

இ. இட்சிங்    ஈ. மார்டகாடபாடலா 

70. இந்தியாவின் முதல் யவஸ்ராய் யார்? 

அ. லிட்ேன்     ஆ. ேல்கஹௌசி 

இ.க னிங்    ஈ. கர்ஸன் 

71. 1893ஆம் ஆண்டு விடவகானந்தர் எங்கு ேயேகபற்ற உலக சமய மாோட்டில் கலந்து ககாண்ோர்? 

அ.சி ாக ா    ஆ. நியூயார்க் 

இ. வாஷிங்ேன்   ஈ. அலாஸ்கா 

72. வணிகத்யதவிே மதம் பரப்புவயதடய முக்கியமாகக் கருதிய ஐடராப்பியர் 

அ. ேச்சுக்காரர்    ஆ. டபார்த்துக்கீசியர் 

இ. கடன்ஸ்    ஈ. பிகரஞ்சுக்காரர் 

73. உலகப் புகழ் கபற்ற டகாஹினூர் யவரம் ரஞ்சித் சிங்கிற்கு யாரிேமிருந்து கியேத்தது? 

அ. டதாஸ்த் முகம்மது   ஆ. ோதிர்ஷா 

இ. சாமன் ஷா    ஈ. ஷா ஷீ ஜா 
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74. சீக்கிய மதத்யத ஒரு இராணுவத் தன்யமயுயேயதாக மாற்றியதற்கு யார் கபாறுப்புள்ளவர்? 

அ. குரு டதஜ்பகதூர்   ஆ.  குரு அமர்சிங் 

இ. குரு அர்ஜுந்தாஸ்   ஈ. குரு ேர்க ாவிந்த் 

75. ோணயங்களில் கபாறிக்கப்பட்டுள்ள முகலாய அரசியின் கபயர் என்ன? 

அ. நூர்ஜோன்   ஆ. மரியம்மகானி 

இ. மகம் அனகா   ஈ. மும்தாஜ் மஹால் 

76. சர்தாமஸ்டரா ஆங்கிலத் தூதுவராக யாருயேய அயவக்கு அனுப்பப்பட்ோர்? 

அ. ஜோங்கீர்    ஆ. அக்பர் 

இ. ஷாெஹான்   ஈ. ஔரங்கசீப் 

77. அக்பரின் அரயசக் கவிஞர் 

அ. பீர்பால்    ஆ. துளசிதாஸ் 

இ. ஆதம்கான்    ஈ. யபரம்கான் 

78. பாபர் தனது சுயசரியதயான ‘பாபர் ோமா’என்ற நூயல எந்த கமாழியில் எழுதினார்? 

அ. பாரசீகம்    ஆ. துருக்கி 

இ. அராபிக்    ஈ. பிகரஞ்சு 

79. இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் 

அ. திலகர்    ஆ. லாலா லெபதி ராய் 

இ. சுபாஷ் சந்திர டபாஸ்  ஈ. சர்ோர் வல்லபாய் பகடல் 

80. காந்திஜியின் சம்பரான் சத்யாகிரகம் எதடனாடு கதாேர்புயேயது? 

அ. இண்டிக ா (சாயச் நசடி) பயிர்நசய்யும் பீ ார் விவசாயி ள் பிரச்சடனகயாடு 

ஆ. அகாதாபாத்  நூற்பாயலத் கதாழிலாளர் பிரச்சயனடயாடு 

இ. குெராத் விவசாயிகடளாடு 

ஈ. இயவகளில் எதடனாடும் கதாேர்பில்யல 

81. சுதந்திர டபாராட்ே காலத்தில்  1930 ஆம் ஆண்டிலிருந்து எந்த தினம் ோடு முழுவதும் சுதந்திர 

தினமாக அனுஷ்டிக்கப்பட்ேது? 

அ. ஜனவரி 28    ஆ. ெனவரி 30 

இ. ஆகஸ்டு 1    ஈ. ஆகஸ்டு 15 

82. இந்திய டதசிய காங்கிரசின் லாகூர் கூட்ேத்கதாேரில் தயலயம வகித்தவர் 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. ஜவேர்லால் க ரு 

இ. எஸ்.என்.பானர்ஜி   ஈ. ேபிள்யூ.சி.பானர்ஜி 

83. முஸ்லீம்களுக்கு தனிோடு டவண்டும் என்ற டகாரிக்யகயய எழுப்பியவர் 
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அ. சர்யசயது அகமது கான்  ஆ. முகமது இக்பால் 

இ. மு மது அலிஜின்னா  ஈ. கசௌகத் அலி 

84. மூழ்கிக் ககாண்டிருக்கும் வங்கியின் மீது பிந்திய டததியிட்டு எழுதப்பட்ே காடசாயலடய கிரிப்ஸ் 

திட்ேம் என்று கூறியது யார்? 

அ. ம ாத்மா  ாந்தி   ஆ. சுபாஷ் சந்திரடபாஸ் 

இ. ெவஹர்லால் டேரு   ஈ. சர்தார் வல்லபாய் படேல் 

85. இந்தியத் கதாண்ேர் சங்கத்யத துவக்கியவர் யார்? 

அ. என்.எம்.டொஷி   ஆ. க ா கல 

இ. எஸ். என்.பானர்ஜி   ஈ. அன்னிகபசண்ட் 

86. டதசீய இயக்கத்தில் 1885 முதல் 1905 வயர உள்ள காலம் யாருயேய காலமாகக் கருதப்படுகிறது? 

அ. தாதாபாய் கேௌடராஜி  ஆ. மிேவாதி ள் 

இ. ஏ.ஓ.ஹியூம்    ஈ. தீவிரவாதிகள் 

87. துவக்க காலத்தில் இந்திய டதசீய காங்கிரஸ் அயேய விரும்பியது 

அ. சீர்திருத்ேங் ள்   ஆ. சுய ஆட்சி 

இ. டோமினியன் அந்தஸ்து  ஈ. பூரண சுயராஜ்யம் 

88. 1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சி முதலில் துவங்கிய இேம் 

அ. டில்லி    ஆ. ொன்சி 

இ. மீரட்    ஈ. கான்பூர் 

89. இந்தியாவில் டஹாம்ரூல் இயக்கத்யத துவக்கியவர்  யார்? 

அ.  அன்னிகபசண்ட்   ஆ. லாலா லஜபதிராய் 

இ. டமாதிலால் டேரு   ஈ. மதன் டமாகன் மாளவியா 

90. தீவிரவாதிகளின் தயலவர் 

அ. தாதாபாய் கேௌடராஜி  ஆ. பண்டிட் ெவஹர்லால் டேரு 

இ. தில ர்    ஈ. ஆர். சி. ேம் 

91. மகாத்மா காந்தி கலந்து ககாண்ே மாோடு 

அ. முதல் வட்ேடமயெ மாோடு ஆ. இரண்டாம் வட்டகமடஜ மா ாடு 

இ. மூன்றாம் வட்ேடமயெ மாோடு ஈ. இதிகலதிலும் கலந்து ககாள்ளவில்யல 

92. தண்டி யாத்தியரயய காந்திஜி டமற்ககாண்ேதற்கு காரணம்  

அ. உப்புச் சட்டத்டே ே ர்க்  

ஆ. குெராத் மில் கதாழிலாளர்கள் பிரச்சயனயயத் தீர்க்க 

இ. பூரண சுயராஜ்யத்யத வலியுறுத்த 
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ஈ. சத்தியாகிரகத்யத துவங்க 

93. ‘எனக்கு இரத்தத்யதத் தாருங்கள் ோன் சுதந்திரத்திற்கு உறுதியளிக்கிடறன்’ என்று கூறியவர் 

அ. பகத்சிங்    ஆ. சுந்திரடசகர் ஆசாத் 

இ. சர்தார் படேல்   ஈ. சுபாஷ் சந்திரகபாஸ் 

94. கிலாபத் இயக்கம் ேயேகபற்ற கபாழுது __________ இயக்கமும் டமற்ககாள்ளப்பட்ேது. 

அ. சுடதசி    ஆ. டஹாம்ரூல் 

இ. சட்ேமறுப்பு    ஈ. ஒத்துடழயாடம 

95. இந்திய சிற்றரசுகயள ஒருங்கியணத்த கபருயமக்குரியவர் 

அ. சர்ோர் பகடல்   ஆ. இராடெந்திர பிரசாத் 

இ. டேருஜி    ஈ. மவுண்ட்டபட்ேன் பிரபு 

96. இந்தியா சுதந்திரமயேந்த டபாது இங்கிலாந்தின் பிரதம மந்திரியாக இருந்தவர் யார்? 

அ. மவுண்ட்டபட்ேன் பிரபு  ஆ. அட்லி பிரபு 

இ. சர்ச்சில்    ஈ. கவல்லிஸ்ேன் பிரபு 

97. பூமிதான இயக்கத்யத டதாற்றுவித்தவர் 

அ. விகனாபாபாகவ   ஆ. பாபா ஆம்டத 

இ. சுந்தர்லால் பரூகுணா  ஈ. கெயப் பிரகாஷ் ோராயணன் 

98. கீழ்க்கண்ேவற்றிலாசியடொதி என்றயழக்கப்படுபவர் யார்? 

அ. மகாவீரர்  ஆ. புத்ேர்  இ. அக்பர்  ஈ. அடசாகர் 

99. எல்யலகாந்தி என்றயழக்கப்படுபவர் யார்? 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. இராஜீவ் காந்தி 

இ.  ான் அப்துல்  பார் ான்  ஈ. அப்துல் காதர் 

100.  அரசு சின்னத்தில் கீடழ உள்ள தகட்டில் எழுதப்பட்டுள்ள ‘சத்யடமவ கெயடத’ எதிலிருந்து 

எடுக்கப்பட்ேது? 

அ. ரிக்டவதம்    ஆ. உபநிேதங்கள் 

இ. முண்ட  உபநிடேங் ள்  ஈ. பிரமாணங்கள் 
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History Model Test Questions 11 in Tamil With Answers 

1. கவர்னர் ஜெனரல் கவுன்சிலின் முதல் சட்ட உறுப்பினர் 

அ. தாமஸ் மன்ரரா   ஆ. மெக்காலே 

இ. சர்ொன்ர ார்   ஈ. மிண்ரடா 

2. உடன் கட்டட ஏறும் வழக்கத்டத எதிர்த்து ர ாராடியவர் 

அ. ராஜா ராம் லொகன்ராய்  ஆ. பி.ஜி. திலக் 

இ. எம்.ஜி. ரானரட   ஈ. ஏ.ஓ. ஹுயூம் 

3. வங்கப் பிரிவிடன ஏற் ட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1904   ஆ. கி.பி. 1906   

இ. கி.பி. 1907   ஈ. கி.பி. 1905 

4. இந்திய ரதசிய காங்கிரஸின் தந்டத 

அ. ஏ.ஓ. ஹுயூம்   ஆ. சுரரந்திரநாத்  ானர்ஜி 

இ. பி.ஜி. திலக்   ஈ. பி.சி.  ால் 

5. இந்திய புரட்சியின் தாய் 

அ. அன்னிஜ சண்ட்   ஆ. விெயஜலட்சுமி  ண்டிட் 

இ. திருெதி காொ   ஈ. சரராஜினி நாயுடு 

6. இந்து  னாரஸ்  ல்கடலக் கழகத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டியவர் 

அ. ஜவல்ஜலஸ்லி பிரபு  ஆ. காரன் வாலிஸ் பிரபு 

இ. ஹார்டிங்க் பிரபு   ஈ. மவுண்ட்ர ட்டன் பிரபு 

7. ொலியன் வாலா ாக்  டுஜகாடல நடந்த ரதசி 

அ. ஏப்ரல் 13, 1919   ஆ. ஏப்ரல் 13, 1920 

இ.ஏப்ரல் 13, 1921   ஈ. ஏப்ரல் 13, 1922 

8. காந்தி-இர்வின் உடன் டிக்டக ஏற் ட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1930 ஆ. கி.பி. 1931 இ. கி.பி. 1932 ஈ. கி.பி. 1933 

9. ‘இந்தியா’ என்ற புகழ் ஜ ற்ற தமிழ்  த்திரிக்டக ஜவளியிட்ட ஆசிரியர் யார்? 

அ. எம்.சீனிவாசன்   ஆ. பி.ஜி.திலக் 

இ. ஜி. சுப்ரெண்ய அய்யர்  ஈ. அரபிந்த் ரகாஷ் 

10. முஸ்லீம் லீக் துவக்கப் ட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1903 ஆ. கி.பி. 1905 இ. கி.பி. 1911 ஈ. கி.பி. 1906 

11. ‘இண்டிகா’ என்ற நூடல எழுதியவர் 

அ. சாணக்கியர்   ஆ.  ாஹியான் 
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இ. மெகஸ்தனிஸ்   ஈ. மார்ரகார ாரலா 

12. ொதகக் கடதகள் என் டவ _______ களின் வாழ்க்டகடய குறித்த கடதகளாகும். 

அ. சமண தீர்த்தங்கரர்கள்  ஆ. ரவதகால ரிஷிகள் 

இ. ல ாதி சத்துவர்கள்  ஈ. ொதகம் கணிப் வர்கள் 

13. ‘புனித  யணிகளின் இளவரசர்’ என் து யாருக்கு ஜ ாருந்தும்? 

அ. இத்சிங்    ஆ.  ாஹியான் 

இ. அல்ஜ ருணி   ஈ. யுவான்சுவாங் 

14. காந்தாரக்கடல என் து __________ன் கலடவயாஅகும் 

அ. இந்திய – கிலரக்கக் கலே ஆ. இந்திய-  ாரசீகக்கடல 

இ. இந்திய – சீனக்கடல  ஈ. இடவ அடனத்தும் 

15. இந்தியாவில் சுரதசி இயக்கம் துவங்கப் ட்ட ஆண்டு 

அ, கி.பி. 1885 ஆ. கி.பி. 1905 இ. கி.பி. 1906 ஈ. கி.பி. 1930 

16. ஜமௌலானா அபுல்கலாம் ஆொத்தின் புகழ்மிக்க நூல் 

அ. இந்தியா சுதந்திரம் ம றுகிறது  ஆ. நள்ளிரவில் சுதந்திரம் 

இ. இந்திய முஸ்லீம்கள்   ஈ. நான் சந்தித்த மகாத்மா 

17. காங்கிரஸ் கட்சியின் முதற் ஜ ரும் பிளவு 1907ல் நடடஜ ற்ற இடம் 

அ. நாக்பூர்  ஆ.  ம் ாய்  இ. சூரத்  ஈ. ஆவடி 

18. ‘கருந்துடளத் துயரம்’ இதனுடன் ஜதாடர்புடடயது 

அ. சிப் ாய் கலகம்   ஆ. ஜவள்டளயரன ஜவளிரயறு இயக்கம் 

இ. லாகூர் குண்டு ஜவடிப்பு  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லே 

19. நிரந்தர நிலவருவாய் சட்டம் ஜகாணர்ந்த ஆண்டு 

அ. கி.பி, 1786 ஆ. கி.பி. 1788 இ. கி.பி. 1793 ஈ. கி.பி. 1798 

20. கல்கத்தா, ஜசன்டன மற்றும்  ம் ாய்  ல்கடலக்கழகங்கள் உருவாக்கப் ட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1852 ஆ. கி.பி. 1857 இ. கி.பி. 1858 ஈ. கி.பி. 1911 

21. இந்தியாவின் தடலநகரம் கல்கத்தாவில் இருந்து ஜடல்லிக்கு மாற்றப் ட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1911 ஆ. கி.பி. 1942 இ. கி.பி. 1947 ஈ. கி.பி. 1950 

22. எச்சட்டத்தின் குடற ாடுகடள நீக்குவதற்காக பிட் இந்தியச் சட்டம் நிடறரவற்றப் ட்டது? 

அ. ஒழுங்கு முலறச் சட்டம்   ஆ. 1813 ஆம் ஆண்டு சாசனச் சட்டம் 

இ. 1793 ஆம் ஆண்டு சாசனச் சட்டம் ஈ. இந்திய கல்விச் சட்டம் 

23. தக்கர்கடள ஒடுக்கிய கவர்னர் ஜெனரல் 

அ. வாரன் ரேஸ்டிங்ஸ்  ஆ. காரன் வாலிஸ் 
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இ. ஜவல்ஜலஸ்லி   ஈ. வில்லியம் ம ண்டிங் 

24. ஜதாழிற்புரட்சி முதலில் எங்கு ஆரம் மானது? 

அ.  ஜெர்மனி    ஆ. இங்கிோந்து 

இ. பிரான்ஸ்    ஈ. இத்தாலி 

25. நாளந்தா எனும் புகழ் மிக்க  ல்கடலக்கழகம் ________ ஆட்சிக் காலத்தில் சிறந்து விளங்கியது 

அ. கனிஷ்கர்    ஆ. ஹர்ஷர் 

இ. சந்திர குப்த ஜமௌரியர்  ஈ. சமுத்திர குப்தர் 

26. முகம்மது கஜினியின் ஜதாடர்ச்சியான இந்தியப்  டடஜயடுப்புகளுக்கு காரணம் 

அ. இந்தியாவில் இஸ்லாமியத்டதப்  ரப்புவது 

ஆ. ஆசியாவில் வலிடம மிக்க இஸ்லாமியப் ர ரரசு உருவாக்குவது 

இ. இந்தியச் மசல்வத்லதக் மகாள்லையடிப் து 

ஈ. தனது ஆரம்  காலத் ரதால்விகளுக்கு  ழிவாங்குவது 

27. டில்லி சுல்தானியம் ஏற் ட காரணமயிருந்தவர் 

அ. முகெது லகாரி   ஆ. முகமது கஜினி 

இ. குத்புதீன் அய்ஜ க்  ஈ. இல்துத்மிஷ் 

28.  குதுப்மினார் யாரால் கட்டி முடிக்கப்ஜ ற்றது? 

அ. குதுப்புதின் அய்ஜ க்  ஆ. இல்துத்மிஷ் 

இ.  ால் ன்    ஈ. ரஸியா 

29. பின்வருவனவற்றில் எது சரியாக ஜ ாருந்தவில்டல? 

அ. அலாபுதின் கில்ஜி  - சித்தூர் ராணி  த்மினி 

ஆ. முதல்  ானி ட்ல ார் - கி.பி. 1556 

இ. தடலக்ரகாட்டட  - கி.பி. 1565 

ஈ. நூர்ெோன்  - ெோங்கீர் 

30. பின்வருவனவற்றில் எது சரியாக ஜ ாருந்தவில்டல? 

அ.  ால் ன்  - நாற் திஜணன்மர் 

ஆ. ரஸியா  - முதல் ஜ ண் அரசி 

இ. ட ரம்கான் - அக் ரின்  ாதுகாவலர் 

ஈ. இல்துத்மிஷ் - நீதிெணி 

31. ‘மான்சப்தாரி’ முடறடய அறிமுகப் டுத்தியவர் 

அ. அக் ர்    ஆ.  ா ர் 

இ. ஹிமாயூன்    ஈ. ஔரங்கசீப் 
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32. முதலாவது சீக்கிய குரு யார்? 

அ. குருநானக்   ஆ. குரு அர்ஜுன் 

இ. குருரதவ்    ஈ. குருரகாபிந்த் சிங் 

33. ஸ்ரீரங்க ட்டினம் உடன் டிக்டக ஜசய்து ஜகாள்ளப் ட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1764 ஆ. கி.பி. 1784 இ. கி.பி.1792 ஈ. கி.பி. 1799 

34. பிரம்ம சமாெத்டத நிறுவியவர் 

அ. ராஜாராம் லொகன்ராய்  ஆ. சுவாமி தயானந்த் 

இ. சுவாமி விரவகானந்தர்  ஈ. அன்னிஜ சண்ட் 

35. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகடள ஆய்க. 

1. முதல் இரும்பு  ாடத 1853ஆம் ஆண்டு அடமக்கப் ட்டது 

2. இப் ாடத  ம் ாயிலிருந்து ஜசன்டன வடர இருந்தது. 

இவற்றுள் 

அ. 1 ெட்டும் சரி   ஆ. 2 மற்றும் சரி 

இ. இரண்டு சரி   ஈ. இரண்டும் தவறு 

36. இந்தியாவின் நான்கு திடசகளிலும் மடங்கடள அடமத்தவர் 

அ. சங்கராச்சாரியர்   ஆ.இராமானுெச்சாரியார் 

இ. மத்வாச்சாரியார்   ஈ. வல்ல ாச்சாரியார் 

37. பிளாசிப்ர ார் நடந்த ஆண்டு 

அ. 1764  ஆ. 1757  இ. 1747  ஈ. 1765 

38. தடலநகடர டில்லியிலிருந்து ரதவகிரிக்கு மாற்றிய இந்திய அரசர் 

அ. அலாவுதீன் கில்ஜி   ஆ.  ால் ன் 

இ. முகம்ெது பின் துக்ைக்  ஈ. பிரராஷ் துக்ளக் 

39. ேர் வர்த்தனடர ரதாற்கடித்த அரசன் 

அ. ரகா ாலா    ஆ. கீர்த்திவர்மன் 

இ. இரண்டாம் புலிலகசி  ஈ. ருத்ரதாமன் 

40.  ா ரின் சுயசரிடதயான  ா ர் நாமா எழுதப் ட்ட ஜமாழி 

அ. அரபிக்  ஆ  ாரசீக  இ. துருக்கிய  ஈ. உருது 

41. ஃ ரதப்பூர் சிக்ரிடய கட்டியவர் 

அ. அக் ர்  ஆ. ெோங்கீர் இ.  ாெகான்  ஈ.  ா ர் 

42. நூர்ெோன் ___________ என் வரின் மடனவி 

அ. அக் ர்    ஆ. ஔரங்கசீப் 
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இ. ஜஹாங்கீர்    ஈ.  ாெகான் 

43. அக் ரின் கல்லடற இருக்கும் இடம் 

அ. சாசரம்    ஆ. சிக்கந்தாரா 

இ. கல்கத்தா    ஈ. ஆக்ரா 

44. 1857ல் ரதான்றிய புரட்சி முதலில் எங்கு ஜவடித்தது? 

அ. அலோ ாத்   ஆ. கல்கத்தா 

இ. ஜடல்லி    ஈ. மீரட் 

45. தாஜ்மோடல திட்டமிட்ட கட்டிடக் கடலஞர் ஜ யடர கூறுக. 

அ. உஸ்த்தாத்ேருன்   ஆ. உஸ்த்தாத் இஸா 

இ. உஸ்த்தாத் மன்சூர்   ஈ. உஸ்த்தாத் ரஹ்மான் 

46. இந்தியாவில் ர ார்த்துகீசிய அதிகார டமயமாக இருந்தது 

அ. பீஜ்ப்பூர்    ஆ. லகாவா 

இ. ஜசன்டன    ஈ. நாகப் ட்டினம் 

47. இராமானுெர் எந்த சித்தாந்தத்ரதாடு ஜதாடர்பு உடடயவர்? 

அ.  அத்டவதம்   ஆ. த்டவதம் 

இ.  த்தி மார்க்கம்   ஈ. விசிஸ்டாத்லவதம் 

48. வங்காளப் பிரிவிடனயுடன் ஜதாடர்பு ஜகாண்ட இயக்கம் 

அ. ஜவள்டளயரன ஜவளிரயறு ஆ. ஒத்துடழயாடம இயக்கம் 

இ. சட்டமறுப்பு இயக்கம்  ஈ. சுலதசி இயக்கம் 

49. பியாஸிலிருந்து அஜலக்ஸாண்டர் திரும்பிச் ஜசல்லக் காரணம் என்ன? 

அ. அவர் ரநாய் வாய்ப் ட்டது 

ஆ. அவரது வீரர்கள் முன்லனறிச் மசல்ே ெறுத்தது 

இ. அவர் வலிடமயான ஜமௌரியப்  டடடய உணர்ந்தது 

ஈ. மாசிரடானியாவின் அரசியல் நிடல 

50. அவகாசியிலிக் ஜகாள்டகடயக் ஜகாண்டு வந்தவர் 

அ. லிட்டன் பிரபு   ஆ. டல்மஹௌசி பிரபு 

இ. ரேஸ்டிங்ஸ் பிரபு   ஈ. ஜவல்ஜலஸ்லி பிரபு 

51. பிம்பிசாரர் எந்த வம்சத்டதச் சார்ந்தவர்? 

அ. ஹரியங்கா   ஆ. ஜமௌரிய 

இ. நந்த    ஈ. சிசுநாக 

52. காளிதாசரின் மிகச் சிறந்த  டடப்பு 
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அ. குமாரசம் வம்   ஆ. ரமகதூதம் 

இ. ரகுவம்சம்    ஈ. சாகுந்தேம் 

53. இந்தியாவில் இரும்பு மனிதர் என்று அறியப் டு வர் யார்? 

அ. ெவேர்லால் ரநரு  ஆ. ஜ ரியார் 

இ. சர்தார் வல்ே ாய்  லடல்  ஈ. மகாத்மா காந்தி 

54. காந்திஜி தண்டி யாத்திடரடய ரமற்ஜகாண்டது 

அ. ஆங்கிரலயரின் ஜகாள்டகக்கு எதிராக 

ஆ. உப்புச் சட்டத்லத முறியடிக்க 

இ. அந்நிய நாட்டுப் ஜ ாருட்கடளப் புறக்கணிக்க 

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்டல 

55. 1905 இல் ஏற் ட்ட வங்காளப் பிரிவிடன யாரால் ஏற் ட்டது? 

அ. டப்ரின் பிரபு   ஆ. லிட்டன் பிரபு 

இ. கர்சன் பிரபு   ஈ. மவுண்ட்ர ட்டன் பிரபு 

56. ொலியன் வாலா ாக் துயரம் எந்த ஆண்டு நிகழ்ந்தது? 

அ. 1911  ஆ. 1905  இ. 1916  ஈ. 1919 

57.  ார்வர்டு பிளாக் கட்சிடயத் ரதாற்றுவித்தவர் 

அ. சு ாஷ் சந்திரல ாஸ்  ஆ. முத்துராமலிங்க ரதவர் 

இ. மூக்டகயாத் ரதவர்  ஈ. ஆச்சார்ய கிரு ளானி 

58. இந்தியாவின் முதுஜ ரும் தடலவர் என்று அடழக்கப் ட்டவர் 

அ. ரகா ால கிருஷ்ண ரகாகரல ஆ. ஜ ரரா ா ரமத்தா 

இ. உரமஷ் சந்தர்  ானர்ஜி  ஈ. தாதா ாய் மநௌலராஜி 

59. அகில இந்திய முஸ்லீம் லீக் அடமப்பு ஆரம்பிக்கப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1905  ஆ. 1906  இ. 1907  ஈ. 1908 

60.  ஞ்சாப் சிங்கம் என்று அறியப் டு வர் 

அ.  கத்சிங்    ஆ. ோோேஜ த்ராய் 

இ. ேர்தயாள்    ஈ. டசபூதின் கிச்லு 

61. ரவதாரண்ய உப்பு சத்யாகிரகத்திற்கு தடலடம தாங்கியவர் 

அ. திரு.வி.க    ஆ. காமராஜ் 

இ. இராஜாஜி    ஈ. சுப்ரமணிய  ாரதி 

62. சிப் ாய் கலகம் ரதால்வியடடந்தடமக்கு காரணம் 

அ. திறம் ட ஏற் ாடு ஜசய்யாடம  ஆ. ரநாக்கத்தில் ஒற்றுடமயின்டம 
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இ. திறடமயான தடலவர்கள் இல்லாடம ஈ. இலவ அலனத்தும் 

63. சி.ஆர். திட்டத்திடன வழங்கியவர் யார்? 

அ. சி எஃப் ஆண்ட்ரூஸ்  ஆ. சிதம் ரம் 

இ. டாக்டர் இராரெந்திர பிரசாத் ஈ. இராஜ லகா ாோச்சாரியார் 

64. இந்திய ரதசிய காங்கிரஸ் முதல் முஸ்லீம் தடலவர் 

அ. ேக்கீம் அஜ்மல்கான்  ஆ. ரஃபி அகமது கிட்வாய் 

இ. அபுல்கலாம் ஆசாத்  ஈ.  க்ருதின் தியாப்ஜி 

65. 1919இல் ஏற் ட்ட இந்திய அரசுச் சட்டம் எவ்வாறு அடழக்கப் டுகிறது? 

அ. பிட் இந்திய சட்டம்   ஆ. மிண்ரடா மார்லி சீர்திருத்தங்கள் 

இ. ஒழுங்குமுடறச் சட்டம்  ஈ. ொண்லடகு-மசம்ஸ்ல ார்டு சீர்திருத்தங்கள் 

66. காந்தியடிகள் அரசியல் ஆசான் யார்? 

அ. திலகர்    ஆ. ஜி.லக. வாசன் 

இ. தாதா ாய் ஜநௌரராஜி  ஈ. ரதரவந்திரநாத் தாகூர் 

67. ஆரிய சமாெத்டத ஏற் டுத்தியவர் 

அ. சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி ஆ. சுவாமி விரவகானந்தா 

இ. இராொராம் ரமாகன்ராய்  ஈ. ஈஸ்வர் சந்த்ர வித்யாசாகர் 

68. பிரம்ம ஞானசட டய ஏற் டுத்தியவர்கள் 

அ. டாக்டர் அன்னிஜ சண்ட்டும் அருண்ரடலும் 

ஆ. சி.எஃப் ஆண்ட்ரூஸீம்  ாலசரஸ்வதியும் 

இ. பிைவட்ஸ்கி ஓல்காட்டும் 

ஈ. டாக்டர் அன்னிஜ சண்ட்டும் ஓல்காட்டும் 

69. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சட யின் தடலவர் யார்? 

அ. டாக்டர் அம்ர த்கார்  ஆ. ெவேர்லால் ரநரு 

இ . டாக்டர் இராலஜந்திரபிரசாத் ஈ. இராொஜி 

70. ஆனந்த மடம் என்னும் நூடல எழுதியவர் 

அ. சரத்சந்திரர்   ஆ. விரவகானந்தர் 

இ. இரவீந்தரநாத்தாகூர்  ஈ.  ங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி 

71. இந்திய ரதசிய காங்கிரஸின் முதல் மாநாடு நடந்த இடம் 

அ. ஜசன்டன  ஆ. டில்லி  இ.  ம் ாய்  ஈ. கல்கத்தா 

72. சுயராஜ்யக் கட்சிடயத் துவக்கியவர்கள் 

அ. திலகரும் ரகாகரலயும்    ஆ. ரநருவும் ரநதாஜியும் 
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இ. சி.ஆர். தாஸும் லொதிோல் லநருவும்  ஈ. காந்தியும் ரநருவும் 

73. அரசியலடமப்பு நிர்ணய சட  

அ. கிரிப்ஸ் திட்டத்தின் சி ாரிசு அடிப் டடயில் அடமக்கப் ட்டது 

ஆ. சி.ஆர். திட்டத்தின் சி ாரிசு அடிப் டடயில் அடமக்கப் ட்டது 

இ. லகபினட் தூதுக்குழுவின் திட்டத்தின் சி ாரிசால் அலெக்கப் ட்டது 

ஈ. மவுண்ட் ர ட்டன் திட்டத்தின் சி ாரிசால் அடமக்கப் ட்டது 

74. 1857ஆம் ஆண்டு புரட்சிடய முதல் இந்திய சுதந்திரப் ர ார் என்று குறிப்பிட்டவர் யார்? 

அ. சவார்கர்    ஆ. பிபின் சந்திர  ால் 

இ. மஜும்தார்    ஈ. தாராசந்த் 

75. ஜவள்டளயரன ஜவளிரயறு இயக்கத் தீர்மானம் எந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் நிடறரவற்றப் ட்டது? 

அ.  ம் ாய்  ஆ. அகமதா ாத்  இ. புரன  ஈ. கல்கத்தா 

76. எந்த டவஸ்ராய் காலத்தில் ஐந்தாம் ொர்ஜ் அரசர் இந்தியாவிற்கு வருடக தந்தார்? 

அ. ரிப் ன் பிரபு   ஆ. கர்ஸன் பிரபு 

இ. ஹார்சிங் பிரபு   ஈ. ஜ ண்டிங் பிரபு 

77. 1857ஆம் ஆண்டு புரட்சிடய ஜடல்லியில் வழி நடத்தியவர் யார்? 

அ. அஜிமுல்லா   ஆ. கான் கதூர் 

இ. தாந்தியாரதாப்   ஈ.  க்த்கான் 

78. எந்த இடத்தில் காந்திஜி முதல் சத்யாகிரக பிரச்சாரத்டத துவக்கினார்? 

அ. சாம் ரான்    ஆ.  ர்ரடாலி 

இ. தண்டி    ஈ.  ரராடர் 

79. இந்திய ரதசிய காங்கிரஸ் உருவாக்கத்தில் முக்கிய  ங்கு வகித்தவர் யார் 

அ. ஏ.ஓ. ஹ்யூம்   ஆ. சுரரந்திரநாத்  ானர்ஜி 

இ. ரகா ால கிருஷ்ண ரகாகரல ஈ. கான் அப்துல் க ார்கான் 

80. மகாரதவ் ரகாவிந்த் ரானரட எந்த இயக்கத்தில் உறுப்பினர்? 

அ. ஆர்ய சமாஜ்   ஆ. பிரார்த்தனா சொஜ் 

இ. இந்தியாலீக்   ஈ. பிரம்ம ஞானசட  

81. எப்ஜ ாழுது பிரிட்டிஷ் சுயாட்சி சங்கம் ஜதாடங்கப் ட்டது? 

அ. 1905  ஆ. 1910  இ. 1915  ஈ. 1920 

82. இந்திய ரதசிய காங்கிரடச ரதாற்றுவித்த ஏ.ஓ. ஹ்யூம் 

அ. அரசு  ணியாைர்   ஆ. சமூக ரசவகர் 

இ. அறிவியல் வல்லுநர்  ஈ. இராணுவ அதிகாரி 
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83. ஜசன்டன மாநிலத்தில் 1952-54 ஆம் ஆண்டுகளில் முதல் அடமச்சராக இருந்தவர் யார்? 

அ. சி. இராஜ லகா ாோச்சாரி ஆ. ஒ. பி. இராமசாமி ஜசட்டியார் 

இ. கு. காமராஜ்   ஈ. குமாரசாமி ராொ 

84. ஜதன்னிந்தியாவின் புடத ஜ ாருள் ஆராய்ச்சியில் முன்ரனாடி யார்? 

அ. புரூஸ் ஃல ார்ட்   ஆ. ொன் மார் ல் 

இ. வி.ஏ. ஸ்மித்   ஈ. பி.இ. இரா ர்ட் 

85. இந்திய ரதசிய காங்கிரடச நிறுவியவர் யார்? 

அ. ஏ.ஓ. ஹ்யூம்   ஆ. திலகர் 

இ. காந்திஜி    ஈ. பி.சி.  ால் 

86. எந்த சட்டம் இந்தியர்களுக்கு முதன்முதலில் சட்டமன்றத்தில் பிரதிநிதித்துவம் அளித்தது? 

அ. 1909 ஆம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டம் 

ஆ. 1919 ஆம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டம் 

இ. 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்க சட்டம் 

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லே 

87.  ஞ்சாபின் சிங்கம் என்று அடழக்கப் டு வர் யார்? 

அ. பிபின் சந்திர ால்   ஆ. ோோ ேஜ திராய் 

இ. தாதா ாய் ஜநௌரராஜி  ஈ. ரதஜ்  கதூர் சாஸ்திரி 

88.  சுதந்திரம் எனது பிறப்புரிடம என்றும் அதடன அடடந்ரத தீருரவன் என்றும் கூறியவர் யார்? 

அ.  ாேகங்காதர திேகர்  ஆ. லாலா லெ தி ராய் 

இ. தாதா ாய் ஜநௌரராஜி  ஈ. பிபின் சந்திர  ால் 

89. ஒத்துடழயாடம இயக்கம் எப்ஜ ாழுது நிறுத்தி டவக்கப் ட்டது? 

அ. 1920  ஆ. 1922  இ. 1941  ஈ. 1942 

90.  ாம்ர  குரரானிக்கடல நிறுவியவர் யார்? 

அ.  த்ருதீன் தயாப்ஜி  ஆ. டபில்.சி.  ானர்ஜி 

இ. ஜ ரராஸ்  ா ரமத்தா  ஈ. மதன் ரமாகன் மாளவியா 

91. புரட்சியாளர்களின் சங்கத்டத நிறுவியவர் யார்? 

அ. வி.டி. சவார்க்கர்   ஆ.  ாலகங்காதர திலகர் 

இ. பிபின் சந்திர ால்   ஈ. லாலா லெ திராய் 

92. இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என்றடழக்கப் டு வர் யார்? 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. ெவேர்லால் ரநரு 

இ. சு ாஷ் சந்திர ர ாஸ்  ஈ. சர்தார் வல்ே ாய்  லடல் 
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93. 1923ஆம் ஆண்டில் சுயராஜ்ய கட்சி அதிக ஜ ரும் ான்டம ஜ ற்ற இடம்? 

அ. சட்டமன்றம்   ஆ. உத்திரபிரரதச மன்றம் 

இ. வங்காள மன்றம்   ஈ. ெத்திய ொநிே ென்றம் 

94. ‘யங் இந்தியா’ என்ற வார இதடழ நிறுவியவர் 

அ. காந்திஜி    ஆ. ரநருஜி 

இ. திலகர்    ஈ. அன்னிஜ சண்ட் 

95. ‘ஜின்னா அறிக்டக’ எப்ஜ ாழுது ஜவளியிடப் ட்டது? 

அ. 1928  ஆ. 1929  இ. 1930  ஈ. 1931 

96. முஸ்லீம் மக்களின் ஆரம்  கால தடலவர் யார்? 

அ. லத்தீப்    ஆ. அப்துல் 

இ. லசயது அகெது கான்  ஈ. முகமது அலி 

97. சிம்லா மாநாடு எப்ஜ ாழுது நடடஜ ற்றது? 

அ. 1945  ஆ. 1946  இ. 1947  ஈ. 1948 

98. காந்திஜி எப்ஜ ாழுது ஜகாடல ஜசய்யப் ட்டார்? 

அ. ஜனவரி 30, 1948  ஆ. பிப்ரவரி 30, 1948 

இ. மார்ச் 30, 1948   ஈ. ஏப்ரல் 30, 1948 

99. எந்த ஆண்டு இந்தியா சுதந்திரமானது? 

அ. 1942  ஆ. 1947  இ. 1948  ஈ. 1950 

100. ஜமாகஞ்சதாரரா அப் குதியில் இவ்வாறு அடழக்கப் டுகிறது? 

அ. வாழ்ரவார் ரமடு   ஆ. ஜ ரிரயார் ரமடு 

இ. கடவுளர் ரமடு   ஈ. இடுகாட்டு லெடு 
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History Model Test Questions 12 in Tamil With Answers 

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று மட்டும் சரியாக ப ாருந்துகிறது? 

அ. முதல் புத்த மாநாடு  - காஷ்மீர் 

ஆ. இரண்டாம் புத்த மாநாடு - வைசாலி 

இ. மூன்றாம் புத்த மாநாடு  - ராஜகிரிகா 

ஈ. நான்காம் புத்த மாநாடு  -  ாடலிபுத்ரம் 

2.  ண்டடய பமௌரிய நிர்வாக முடறயின் சிறந்த அம்சம் எனக் கருதப் டுவது 

அ. மன்னர் நாட்டின் மிக உயர்ந்த அதிகாரி 

ஆ. நீதி சம் ந்தமாய் மன்னார்தான் மிக உயர்ந்த அதிகாரி 

இ. மிக வலிடம, பசறிவு பகாண்ட நடுவன் அதிகார அடமப்பு அதில் இருந்தது 

ஈ. முனிசிபல் நிர்ைாகத்திற்கான ைழிைவக அதில் இருந்தது 

3. ராஜ புத்திர வரலாற்டறப்  ற்றி புகழ் ப ற்ற ஆசிரியர் 

அ.  ாஷம்     ஆ. திருப் ாதி 

இ. டாட்     ஈ. மஜிம்தார் 

4. ராஜராஜ சசாழன் வரலாற்றின் அழியாப் புகழ் ப ற்றதற்குக் காரணம் 

அ. அைர் தஞ்சாவூரின் பிரகதீஸ்ைர் ஆலயத்வத நிர்மானித்தார் 

ஆ. திருவனந்தபுரத்தில் சசரர்களின் கடற் டடடய அழித்தார் 

இ. அவர் மதுடரடயக் டகப் ற்றினார் 

ஈ. இலங்டகயின் ஒரு  குதிடய அவர்  இடணத்துக் பகாண்டார் 

5. பின்வரும் கூற்றுகளில் குத்புதீன் ஐப க்டக ப ாறுத்தமட்டில் எடவ சரியானடவ? 

1. அவர் இந்து மக்களின் மீதான நடவடிக்டககளில் சகிப்புத் தன்டமயுடன் நடந்துக் பகாண்டார் 

2. அவர் இயற்டகயில் ப ருந்தன்டமயுள்ளவர் 

3. அவர் மிக அழகானவர் 

4. அவர் புதிய நிர்வாகக் சகாட் ாடுகடள பவளிக்பகாணர்ந்தார் 

அ. 1 மட்டும் சரி    ஆ. 1 மற்றும் 2 சரி 

இ. 1 மற்றும் 3 சரி    ஈ. 2 மற்றும் 3 சரி 

6.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ாருத்தி கீசழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகடள பகாண்டு சரியான 

 திடலத் சதர்ந்பதடு. 

 ட்டியல் 1    ட்டியல் 2 

அ. அர்ஸ்.இ. மும் ாலிக் 1. அரசு கடிதத் பதாடர்பு தடலவர் 

ஆ. டபிர்- இ. காஸ்  2. பவளிநாட்டு விவகாரத் தடலவர் 
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இ. திவான்.இ. ரிஸலாத் 3. அரசு பசய்தி ஏபஜன்ஸியின் தடலவர் 

ஈ.  ாரித்.இ. மும்மாலிக் 4. ச ார் அடமச்சகத் தடலவர் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 3 4 

ஆ. 2 3 4 1 

இ.  3 4 1 2 

ஈ.  4 1 2 3 

7. பின்வரும் கூற்றிடன ஆய்க. 

1. கிருஷ்ண சதவராயர் துளுவ வம்சத்துத் தடலசிறந்த மன்னர் 

2. அவர் மதத்தில் அளவில்லா ஈடு ாடு பகாண்டிருந்தார் 

3. ச ார்ச்சுக்கீசியர்களுடன் நல்லுறவு பகாண்டிருந்தார் 

4. கி.பி. 1365ல் அவர் தடலக்சகாட்டட ச ாரில் முஸ்லீம்  டடயிடன பவன்றார் 

அ. 1 மட்டும் சரி    ஆ. 1 மற்றும் 2 சரி 

இ. 1, 2மற்றும் 3 சரி    ஈ. எல்லாம் சரி 

8. நூர்ஜஹானின் முதல் கணவரின் ப யர் 

அ. ஷெர் ஆப்கான்   ஆ. குத்புதீன் சகாக்கா 

இ. கிஷாவர்கான்    ஈ. ஜஹாங்கீர் 

9. பூனாவில் ச ஷ்வாவின் பசயலகம் இவ்வாறு  அடழக்கப் ட்டது? 

அ. ச ஷ்வாவின் தடலநகரம்  ஆ. அதிகார டமயம் 

இ. ஹீசூர் தப்தார்    ஈ. வருவாய் அலுவலகம் 

10. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகடள ஆய்க. 

1. வங்காளத்தின் வில்லியம் சகாட்டடயின் முதல் கவர்னர் பஜனரல் வாரன் சஹஸ்டிங்ஸ் 

2. இவரது காலத்தில் ஒழுங்கு முடற சட்டம் நிடறசவற்றப் ட்டது 

3. இவரது காலம் 1773-85 

4. இவர் சராஹில்லாக்கடள எதிர்த்துப் ச ாரிட்டார் 

இக்கூற்றுகளில் 

அ. 1 மற்றும் 2 சரி    ஆ. 3 மற்றும் 4 சரி 

இ. 4 மட்டும் சரி    ஈ. எல்லாம் சரியானவை 

11. கூற்று(A): வாரன் சஹஸ்டிங்ஸ் இந்தியர்களிடடசய புகழ் ப ற விரும்பினார் 

காரணம்(R): இந்தியாவில் வாரன் சஹஸ்டிங்ஸ்  ல நிர்வாக சீர்திருத்தங்கடள சமற்பகாண்டார் 

கீசழ பகாடுத்துள்ள குறியீடு முடறகளுக்சகற்  உங்களது  திடல சதர்வு பசய்க. 
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அ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தைறு ஆனால் (A) சரி 

12. நீலக்கடற் பகாள்டகடய பின் ற்றியவர்? 

அ. சர் தாமஸ்சரா    ஆ. கவுண்ட் டி லாஸி 

இ. அல்புகர்க்    ஈ. அல்ஷமய்டா 

13. 1857ஆம் ஆண்டு கலகம் சதால்வியுற்றதற்கு காரணம் 

அ. அது மக்களின் ஆதரடவப் ப றவில்டல   

ஆ. இந்திய அரசர்கள் உதைவில்வல 

இ. இரஷ்யர்கள் ஆங்கிசலயர்களுக்கு உதவினர்   

ஈ. முஸ்லீம்கள்  ற்றின்றி டவக்கப் ட்டிருந்தனர் 

14. 1909 ம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டம் முக்கிய ப றுவதற்கான காரணம் 

அ. சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அதிகாரங்கள் அதிகரிக்கப் ட்டன 

ஆ. ைகுப்புைாரி பிரதிநிதித்துைம் புகுத்தப்பட்டது 

இ. சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வரவு பசலவு திட்டத்டத விவாதிக்க அதிகாரமளிக்கப் ட்டனர் 

ஈ. சதர்தல் முடற புகுத்தப் ட்டது 

15. பிரிட்டிஷார் ஆட்சி காலத்தில் கல்வி அபிவிருத்திக்காக  ல குழுக்கள் அடமக்கப் ட்டன. அவற்டற 

கால வரிடச வாரியாக முடறப் டுத்துக? 

அ. கல்கத்தா  ல்கடலக்குழு, ஊட்ஸ் தூதுக்குழு, ஹாண்டர் குழு, ராசல குழு 

ஆ. ஹாண்டர் குழு, கல்கத்தா  ல்கடலக்குழு, ராசல குழு, ஊட்ஸ் தூதுக்குழு 

ஈ. ஊட்ஸ் தூதுக்குழு, ஹாண்டர் குழு, ராலல குழு, கல்கத்தா பல்கவலக்குழு 

16. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாகப் ப ாருந்தியுள்ளது? 

அ. சாக்தா - காளி ைழிபடுபைர்  ஆ. சாங்கியா - இஸ்லாமியச் சட்டம் 

இ. சில்  சாஸ்திரா - நாட்டியம்  ஈ. சாரியத் - தத்துவம் 

17. இந்திய சதசிய காங்கிரஸ் முதல் மாநாடு நடடப ற்றது 

அ. 1885 மும்பாய்    ஆ. 1885, கல்கத்தா 

இ. 1890, பூனா    ஈ. 1895, பசன்டன 

18.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ாருத்தி கீசழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகடள பகாண்டு சரியான 

 திடலத் சதர்ந்பதடு. 

 ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 
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அ. ஐகாத்   1. முஸ்லீம்களிசமிருந்து வசூலித்த நிலவரி 

ஆ. ஜிஸியா  2. முஸ்லீம்களிடமிருந்து வசூலித்த பசாத்துவரி 

இ. உஷர்   3.  முஸ்லீம்கள் அல்லாதவர்களிடமிருந்து வசூலித்த நிலவரி 

4. சுராஜ்   4. முஸ்லீம்கள் அல்லாதவர்களிடமிருந்து வசூலித்த தடலவரி 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 2 1 

ஆ. 3 2 4 1 

இ.  2 4 1 3 

ஈ.  1 4 3 2 

19. சசாழர்களின் காலம் மிகவும் சிறப்பு ப ற்றதிற்குரிய காரணம் 

அ. கிராம நிர்ைாகம்   ஆ. சாளுக்கியர்களுடன் ச ார் 

இ. இலங்டகயுடன் வாணி ம்  ஈ. தமிழ் கலாச்சார முன்சனற்றம் 

20. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எடவ மூன்று பீடகங்களின்  குதியில்லாதடவ? 

அ. ஜாதகங்கள்    ஆ. சுத்த 

இ. வினாய     ஈ. அபிதம்ம 

21.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ாருத்தி கீசழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகடள பகாண்டு சரியான 

 திடலத் சதர்ந்பதடு. 

 ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 

அ.  துல்லா   1. பீஜப்பூர் 

ஆ. யாசூப் அடில்ஷா  2. சகால்பகாண்டா 

இ. மாலிக் அகமது   3. ப ரார் 

ஈ. குலிகுத்ப் ஷா   4. அகமது நகர் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 3 4 1 

ஆ. 3 4 1 2 

இ.  3 1 4 2 

ஈ.  4 3 2 1 

22. ‘வந்தவாசி வீரர்’ என அடழக்கப் ட்டவர்? 

அ. இரா ர்ட் கிடளவ்   ஆ. பவல்பலஸ்லி 
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இ. சர் அயர்கூட்    ஈ. லாரன்ஸ் 

23. சம்கிதாக்கள் எனப் டுவது 

அ. பிரமாணங்களில் முடிவுப்  குதியாகும் 

ஆ.  ாடல்கல், பஜ ங்கள், சவல்வி சூத்திரங்கள் முதலியவற்றின் பதாகுப்பு 

இ. மாணவனுக்கு ஆசிரியரால் எடுத்துடரக்கப் டும் புனித சகாட் ாடு 

ஈ. லைத, இலக்கிய பல்லைறு பாடல்களின் பூர்வீகம் அர்த்தத்தின் விளக்கம் ஆகும் 

24. வங்காளப் பிரிவிடன என் து உண்டமயில் 

அ. நிர்வாக வசதிக்கான ஓர் ஏற் ாடு 

ஆ. காங்கிரஸ் இயக்கத்திடன பிளக்க ஓர் முயற்சி 

இ. முஸ்லீம்களின் உணர்ச்சிகடள சாந்தப் டுத்துவது 

ஈ. ைங்காளத்தில் லதசிய உணர்விவன மங்கடிக்க ஓர் முயற்சி 

25.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ாருத்தி கீசழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகடள பகாண்டு சரியான 

 திடலத் சதர்ந்பதடு. 

 ட்டியல் 1       ட்டியல் 2 

அ. ரவ்லட் சட்டம்     1. 1942 

ஆ. பூனா ஒப் ந்தம்    2. 1940 

இ. ஆகஸ்ட் சி ாரிசு    3. 1919 

ஈ. பவள்டளயசன பவளிசயறு இயக்கம்  4. 1932 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 4 2 1 

ஆ. 1 3 4 2 

இ.  2 1 3 4 

ஈ.  4 2 1 3 

26.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் ப ாருத்தி கீசழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகடள பகாண்டு சரியான 

 திடலத் சதர்ந்பதடு. 

 ட்டியல் 1     ட்டியல் 2 

அ. காந்திஜி   1. எனது இந்திய ச ாராட்டம் 

ஆ. சநரு    2. கீடத இரகசியம் 

இ. சு ாஸ் சந்திரச ாஸ்  3. உலக வரலாற்று காட்சிகள் 

ஈ. திலகர்    4. இந்து சுயராஜ்யம் 
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குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 3 4 2 

ஆ. 2 4 3 1 

இ.  3 2 1 4 

ஈ.  4 1 2 3 

27. கூற்று(A): வங்காளத்தில் சதசிய இயக்கத்திடன வலுவிழக்கச் பசய்ய வங்கப்பிரிவிடன 

சமற்பகாள்ளப் ட்டது 

காரணம்(R): ஏபனன்றால் வங்காளத்தில் சதசியம் மிகவும் வலிடமயாக இருந்தது 

கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளிலிருந்து உங்கள் விடடகடள சதர்வு பசய்க. 

அ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு ஆனால் (A) சரி 

28. கூற்று (A): காந்திஜி ஒத்துடழயாடம இயக்கத்டத வா ஸ் வாங்கினார் 

காரணம் (R): பசௌரி பசௌராவில் ச ாலீஸ்காரர்கள் பகால்லப் ட்டது அவர் மனடத மாற்றியது 

கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளிலிருந்து உங்கள் விடடகடள சதர்வு பசய்க. 

அ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு ஆனால் (A) சரி 

29. பின்வரும் கூற்றுகடள ஆய்க. 

1. வல்ல ாய்  ட்சடல் இந்திய மாநிலங்கடள திருத்தி அடமத்தா 

2. அவர் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என அடழக்கப் டுகிறார் 

3. அவர் இந்தியாவின் சிற்பி என்றும் அடழக்கப் டுகிறார் 

4. அவர் இந்திய பவளியுறவுக் பகாள்டகயிடன உருவாக்கினார் 

அ. 1 மட்டும் சரி    ஆ. 1 மற்றும் 2 சரி 

இ. 2 மற்றும் 3 சரி    ஈ. 3 மற்றும் 4 சரி 

30. கூற்று (A): ‘பிரி பிறகு பவளிசயறு’ என்று பவள்டளயரிடம் ஜின்னா கூறினார். 

காரணம்(R): ஜின்னா பவள்டளயர்கடள நம் வில்டல 

கீழ்க்கண்ட குறியீடுகளிலிருந்து உங்கள் விடடகடள சதர்வு பசய்க. 
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அ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு 

ஈ. (A) தவறு ஆனால் (A) சரி 

31. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகடள ஆய்க. 

சு ாஷ் சந்திர ச ாஸ் 

1. இந்திய சதசிய இராணுவத்திடன உருவாக்கினார் 

2. அவர் ஒரு தீவிரவாதி 

3. இந்தியாவில் இருந்து பகாண்டு ஆங்கிசலயடர எதிர்த்து ச ாரிட்டார் 

4. 1937இல் இறந்து ச ானார் 

இவற்றுள் 

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

இ. 3 மற்றும் 4 சரி    ஈ. அடனத்தும் சரி 

32. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகடள ஆய்க. 

1. இந்தியாவின் தந்டத காந்திஜி என்ற கருதப் டுகிறார் 

2. தண்டி யாத்திடரயில் காந்திஜி  ங்சகற்றார் 

3. 1919ல் சதசிய ச ாராட்டத்தில் காந்திஜி நுடழந்தார் 

4. காந்திஜி கிரிப்ஸ் தூதுக் குழுவிடன மறுத்தார் 

இக்கூற்றுகளில் 

அ. 1 மட்டும் 2 சரி    ஆ. 2 மற்றும் 4 சரி 

இ. 2 மற்றும் 3 சரி    ஈ. அவனத்தும் சரி 

33. இந்திய சதசிய இயக்கத்தில்  ல தீவிரவாதிகள் சதான்றினர். அவர்களின் ப யர்கடள அவர்கள் 

சதான்றிய காலவரிடசயில் சரியான வரிடசடயக் கான் 

அ. பி.ஜி. திலக், பி.சி. பால், லாலா லஜபத்ராய், அரவிந்தர் 

ஆ. பி.சி.  ால், லாலா லஜ் த் ராய், பி.ஜி. திலக், அரசிந்தர் 

இ. அரவிந்தர், பி.சி.  ால், லாலா லஜ த்ராய், பி.ஜி. திலக் 

ஈ. லாலா லஜ் த்ராய், பி.ஜி. திலக், அரவிந்தர், பி.ஜி.  ால் 

34. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாகப் ப ாருந்துகிறது? 

அ. முதல் வட்ட சமடஜ மாநாடு - கி.பி. 1936 

ஆ. லக்சனா ஒப் ந்தம்  - கி.பி. 1937 

இ. காந்தி இர்வின் ஒப் ந்தம் - கி.பி. 1932 
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ஈ. சட்ட மறுப்பு இயக்கம்  - கி.பி. 1930 

35. வாஸ்சகாடகாமா எங்கு தடர இறங்கினார்? 

அ. ச ார்ட் சநாவா    ஆ. மங்களூர் 

இ. காளிகட்    ஈ.  ம் ாய் 

36. திலகரால் பவளியிடப் ட்ட ‘சகசரி’ என் து  

அ. புத்தகம்     ஆ. ஷசய்தித்தாள் 

இ.  த்திரிக்டக    ஈ. துண்டு பிரசுரம் 

37. “ ல மருத்துவர்களின் உதவியால் நான் இறந்து பகாண்சட இருக்கிசறன்” என்று யார் பசான்னது? 

அ.  ச ாப்     ஆ. ராஜ் நாராயணன் 

இ. ஆர்ச்சி மிடியஸ்   ஈ. மாவீரர் அஷலக்ஸாண்டர் 

38. சிந்து மக்கள் எடத அறிந்திருக்கவில்டல? 

அ. எருது   ஆ. யாடன  இ. மீன்  ஈ. குதிவர 

39. பின்வருவனவற்றில் எந்தவம்சம் மிகவும்  ழடமயானது? 

அ. கன்வயா வம்சம்   ஆ. குஷான வம்சம் 

இ. ஷமௌரிய ைம்சம்   ஈ. சுங்க வம்சம் 

40. இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் இரண்டாவது தடலநகரம் 

அ. கசனாஜ்    ஆ. உஜ்ஜயின் 

இ. மகதம்     ஈ சசகதா 

41. ராஷ்டிரகூடர்களின் தடலநகரம் 

அ. காஞ்சி  ஆ. மால்லகட்  இ. பதாண்டி  ஈ. உடறயூர் 

42. பஷர்ஷாடவ எதற்காக நிர்வாக சீர்திருத்தவாதி என அடழக்கப் டுகிறார்? 

அ. சந்டத சீர்திருத்தம்   ஆ.  வியா ாரக பகாள்டககள் 

இ. நிலைரித் திட்டம்   ஈ. நீதி சட்டம் ஒழுங்கு 

43. பஷர்ஷா சூரிக்கு பஷக்கான் என்ற  ட்டம் எப் டி கிடடத்தது? 

அ. துயரத்தில் கடடப்பிடித்த டதரியம் 

ஆ. அவருடடய பகாடூரமான முகடமப்பு 

இ. சண்டடயிடும் தன்டம 

ஈ. தன்னந்தனியாக ஒரு புலிவய ஷகான்றதால் 

44. சராமானிய நகரத்தின் சிதவுகள் காணப் டும் இடம் 

அ. அரிக்கலமடு    ஆ. ஹம்பி 

இ. பமாகஞ்சதாசரா   ஈ. சலாதால் 
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45. உடன்கடட ஏறுதடல ஒழித்தவர் 

அ. கிடளவ்  ஆ. ஷபண்டிங்   இ. ரிப் ன்  ஈ. கர்ஸன் 

46. ‘உயிர் வாழும் புனிதர்’ என அடழக்கப் ட்ட முகலாயப் ச ரரசர் யார்? 

அ. ஔரங்கசீப்    ஆ. ஹுமாயூன் 

இ. ஜஹாங்கீர்    ஈ. ஷாஜகான் 

47. ‘வாதாபி பகாண்டான்’ என்ற  ட்டத்டதச் சூட்டுய  ல்லவ மன்னன் யார்? 

அ. மசகந்திரவர்மன்   ஆ. நரசிம்மைர்மன் 

இ. சிம்மவர்மன்    ஈ. ரவிவர்மன் 

48. இவர் ஆட்சியில் இந்தியாவில் ஓவியக்கடல உச்ச கட்டத்டத அடடந்தது 

அ. அக் ர்     ஆ. ஜஹாங்கீர் 

இ. ஷாஜகான்    ஈ. பஷர்ஷா 

49. கீழ்க்கண்ட எத்துடறயில் ‘லீலாவதி’ ஒரு சிறந்த புத்தகம் 

அ. கணிதம்    ஆ. மருத்துவம் 

இ. இடல     ஈ. கட்டம் 

50. இராமானுஜர் எந்த பிரிவிடனச் சார்ந்தவர்? 

அ. அத்டவதம்    ஆ. த்டவதம் 

இ. டசவசித்தாந்தம்   ஈ. விசிஸ்டாத்வைதம் 

51.  ரிபூரண சுதந்திரம் முதலில் எப்ச ாது பிரகடனம்  டுத்திப் ட்டது? 

அ. 26 ஜனவரி, 1950    ஆ. 15 ஆகஸ்ட் 1947 

இ. 15 ஆகஸ்ட் 1946    ஈ. 26 ஜனைரி 1930 

52. 1887 காங்கிரஸ் கூடிய இடம் 

அ. படல்லி    ஆ. கல்கத்தா 

இ.  ம் ாய்     ஈ. ஷசன்வன 

53. படல்லி இந்தியாவின் தடலநகரம் ஆனது 

அ. கி.பி. 1910 ஆ. கி.பி. 1911  இ. கி.பி. 1912  ஈ. கி.பி. 1913 

54. காபினட் தூதுக்குழு இந்தியாவிற்கு எந்த ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1942 ஆ. கி.பி. 1943  இ. கி.பி. 1945  ஈ. கி.பி. 1946 

55. நீதிக்கட்சிடய நிறுவியவர் 

அ. அன்னிப சண்ட்   ஆ. ப ரியார் 

இ. ராஜாஜி     ஈ. தியாகராயர் 

56. அலிகார் முஸ்லீம்  ல்கடலக்கழகத்திடன நிறுவியவர் 
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அ. அலி சசகாதரர்கள்   ஆ. இக் ால் 

இ. ஜின்னா    ஈ. சர்வசயத் அகமது கான் 

57. யார் மிதவாத காங்கிரஸ் தடலவர் அல்ல? 

அ. சகாகசல  ஆ. காந்தி  இ. சநரு  ஈ. திலகர் 

58. இந்திய சதசிய காங்கிரஸ் 1907 ல் பிளவு ட்ட இடம் 

அ.  ம் ாய்     ஆ. கல்கத்தா 

இ. பசன்டன    ஈ. சூரத் 

59. இந்தியாவிற்கு கடல்வழி மார்க்கத்டத கண்டு பிடித்தது யார்? 

அ. ைாஸ்லகாடகாமா   ஆ. பகாலம் ஸ் 

இ. பமகல்லன்    ஈ. ஹாப்கின்ஸ் 

60. இந்தியாவில் முதல் அவசர நிடலப் பிரகடனம் அறிவிக்கப் ட்டது? 

அ. 1962  ஆ. 1966   இ. 1978   ஈ. 1987 

61. சிப் ாய் கலகத்தின் உடனடிக் காரணம் 

அ. ஷகாழுப்பு தடைப்பட்ட லதாட்டாக்கள்  ஆ. கிறிஸ்தவ சமயம்  ரவியது 

இ. சம் ளத்தில் உள்ள சவறு ாடு   ஈ. அவகாசியிலிக் பகாள்டக 

62. இந்தியாவில் முதலில் துவக்கப் ட்ட வட்டார பமாழி  த்திரிக்டக 

அ. சமச்சார் தர்பன்   ஆ. ப ங்கால் பகஜட் 

இ. சஷாம் பிரகாஷ்   ஈ. மராத்தா 

63. பூதான இயக்கத்டதத் துவக்கியவர்? 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. பஜயபிரகாஷ் நாராயணன் 

இ. ஆச்சார்ய கிரு ளானி   ஈ. விலனாபா பாலை 

64. சஹாம் ரூல் இயக்கத்டத அன்னிப சண்ட் அம்டமயார் 1916 இல் எங்கு துவக்கினார்? 

அ. படல்லி    ஆ. கல்கத்தா 

இ. ஷசன்வன    ஈ.  ம் ாய் 

65. ‘தமிழ்தாத்தா’ என்று அடழக்கப் டு வர்? 

அ, உ.லை சாமிநாத ஐயர்   ஆ. ராஜம் அய்யர் 

இ.  ம்மல் சம் ந்த முதலியார்  ஈ. இவர்களில் எவருமிலர் 

66. வடசமற்கு எல்டலப் புறத்தில் சட்டமறுப்பு இயக்கத்டத நடத்திச் பசன்றவர் 

அ. கான் அப்துல் கபர்கான்  ஆ. எம்.ஏ. அன்சாரி 

இ. சஷக் முகம்மது அப்துல்லா  ஈ. சசவா சிங் திக்ரிவாலா 

67. சதர்தல்களில் வகுப்பு வரி பிரதிநிதித்துவ முடறடய அறிமுகம் பசய்த சட்டம் 
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அ. 1909 ஆம் ஆண்டு மிண்லடா- மார்லி சீர்திருத்தம் 

ஆ. 1919ஆம் ஆண்டு மாண்படகு பசம்ஸ்ச ார்டு சட்டம் 

இ. 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசுச் சட்டம் 

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்டல 

68. விதடவகள் மறுமணச் சட்டத்திற்காக ப ரிய இயக்கத்டத நடத்திய தடலவர் 

அ. இராஜாராம் சமாகன்ராய்  ஆ. ஈ.சவ.ரா 

இ. ஈஸ்ைர் சந்திர வித்யாசாகர்  ஈ. டாக்டர் முத்துலட்sஇமி பரட்டி 

69. இந்தியாவில் சமற்பகாண்ட சீர்திர்uத்தங்கடளப்  ற்றி ஆராய 1927இல் எந்தக்குழு நியமிக்கப் ட்டது? 

அ. ஹண்டர் குழு    ஆ. வசமன் குழு 

இ. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு   ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்டல 

70. சவதாரண்யத்திற்கு உப்பு சத்யாகிரகிகடள தடலவர் தாங்கி அடழத்துச் பசன்றவர் யார்? 

அ. காந்தி     ஆ. காமராஜ் 

இ. இராஜாஜி    ஈ. சத்தியமூர்த்தி 

71. ‘ஹரிஜன்’ என்றும் பசால்டல உருவாக்கியவர் யார்? 

அ. அம்ச த்கார்    ஆ. காந்திஜி 

இ. ப ரியார்    ஈ. சநரு 

72. 1942ஆம் ஆண்டின் முக்கியத்துவம் 

அ. ஷைள்வளயலன ஷைளிலயறு இயக்கம் 

ஆ. இந்தியா முழுவதும் கலகம் பவடித்தல் 

இ. காங்கிரஸ் தடலவர்கள் டகது பசய்யப் ட்டது 

ஈ. காங்கிரஸ் கட்சியின் மீது பிரிட்டிஷ் தடடவிதித்தது 

73. இந்தியாவின் தலசுய ஆட்சியின் தந்டத என்று அடழக்கப் டுகிறவர் யார்? 

அ. ப ண்டிங்    ஆ. சமசயா 

இ. ரிப்பன்     ஈ. பவல்பலஸ்லி 

74.  ாஹியான் யாருடடய ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வருடக தந்தார்? 

அ. அசசாகர்    ஆ. இரண்டாம் சந்திர குப்தர் 

இ. ஹர்ஷர்     ஈ. கனிஷ்கர் 

75. இந்திய பநப்ப ாலியன் என்று அடழக்கப் டு வர் 

அ. சந்திரகுப்தர்    ஆ. சமுத்திர குப்தர் 

இ. இரண்டாம் சந்திரகுப்தர்  ஈ. ராமகுப்தர் 

76. தக்கர்கடள அடக்குவதற்குக் காரணமாக இருந்த கவர்னர் பஜனரல் 
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அ. சஹஸ்டிங்ஸ் பிரபு   ஆ. ஷபண்டிங் பிரபு 

இ. இராஜாராம் சமாகன்ராய்  ஈ. ராய்பசௌத்ரி 

77. ஹரிஜன் என்ற பசால்டல உருவாக்கியவர் யார்? 

அ. அம்ச த்கார்    ஆ. சி.எப்.ஆண்ட்ரு 

இ. அருணா ஆசப்அலி   ஈ. காந்திஜி 

78. 1956ல் எதன் அடிப் டடயில் இந்தியாவிலுள்ள மாநிலங்கள் பிரிக்கப் ட்டன? 

அ. சாதி அடிப் டடயில்   ஆ. இனம் 

இ. மக்கட்பதாடக    ஈ. ஷமாழி அடிப்பவடயில் 

79. சதசிய கீதம் – ஜன கண மன முதன் முதலில்  ாடப் ட்டது? 

அ. கல்கத்தா    ஆ. லாகூர் 

இ.  டில்லி     ஈ.  ம் ாய் 

80. இந்திய பிஸ்மார்க் என்று அடழக்கப் டு வர் 

அ. இராஜாஜி    ஆ. சர்தார் பலடல் 

இ. காமராஜ்    ஈ. சநரு 

81. கீழ்க்கண்டவர்களுள் ‘எல்டல காந்தி’ என்று அடழக்கப் டு வர் யார்? 

அ. கான் அப்துல் கஃபார் கான்  ஆ. அபுல் கலாம் ஆசாத் 

இ. முகம்மது அலிஜின்னா   ஈ. சு ாஷ் சந்திரச ாஸ் 

82. இந்தியாவின் குயில் என்று அடழக்கப் டு வர் 

அ. இந்திராகாந்தி    ஆ. சலராஜினி நாயுடு 

இ. லதாமங்சகஷ்கர்   ஈ.  த்மஜா நாயுடு 

83. “ஏழ்டமயும் ஆங்கிசலயர் ஆட்சியும்” என்ற நூடல எழுதியவர் 

அ. ஆர்.சி.தத்தா    ஆ. சார்லஸ் ஊட் 

இ. மார்க் டுவின்    ஈ. தாதாபாய் ஷநௌலராஜி 

84.  ார்வார்டு பிளாக் என்னும் கட்சிடய உருவாக்கியவர் 

அ. சமாதிலால் சநரு   ஆ. சித்தரஞ்சந்தாஸ் 

இ. சுபாஷ் சந்திரலபாஸ்   ஈ. மதன் சமாகன் மாளவியா 

85. வந்சதமாதரம் என்ற  ாடடல இயற்றியவர்? 

அ. பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி  ஆ. ஏ.ஆர். ரஹ்மான் 

இ. இரவீந்திரநாத் தாகூர்   ஈ. சசராஜினி நாயுடு 

86. பகாழுப்பு தடவிய சதாட்டாடவ பதாட மறுத்து, ஆங்கில அதிகாரிடய பகான்ற முதல் இந்திய சிப் ாய் 

அ. சிவ்ராம்     ஆ. மங்கள் பாண்லட 
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இ. ஹார்சதவ்    ஈ. அப்துல் ரஹீம் 

87. ‘இன்குலாப் ஜிந்தா ாத்’ என்ற முழக்கத்டத எழுப்பியவர் 

அ. சு ாஷ் சந்திர ச ாஸ்   ஆ.  கத்சிங் 

இ. முகம்மது இக்பால்   ஈ. லாலா லஜ த்ராய் 

88. மகாத்மா காந்தியின் அரசியல் குரு 

அ. லகாகலல    ஆ. மதன் சமாகன் மாளவியா 

இ. இரபீந்தரநாத் தாகூர்   ஈ. திலகர் 

89. பசய் அல்லது பசத்துமடி என்று கூறியவர் யார்? 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. சு ாஷ் சந்திர ச ாஸ் 

இ. முகம்மது அலிஜின்னா   ஈ. சுவாமி தயானந்த் 

90. சுயராஜ்ஜியக் கட்சிடயத் சதாற்றுவித்தவர் 

அ. ஜவஹர்லால் சநரு   ஆ. சி.ஆர். தாஸ் 

இ. காந்தியடிகள்    ஈ. சநதாஜி 

91. வாஞ்சிநாதன் ஆஷ் துடரடய சுட்ட இடம் 

அ. விழுப்புரம்    ஆ. மதுடர 

இ. திருச்சி     ஈ. மணியாச்சி 

92. 1942ல் கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு ________ தருவதாக உறுதியளித்தது. 

அ. இந்தியாவிற்கு முழு ஷடாமினியன் அந்தஸ்து 

ஆ. இந்தியாவில் சுயஆட்சி 

இ. இந்தியாவில் மாநில ஆட்சி 

ஈ. இந்தியாவில் இடடக்கால அரசு 

93. சுசதசி இயக்கம் ____________ பதாடக்கப் ட்டது 

அ. மற்ற நாடுகளுக்கு குடி ப யர்வபதௌ நிறுத்தியதன் மூலம் 

ஆ. அந்நிய நாட்டுப் pஒருட்கவள நிராகரித்ததன் மூலம் 

இ. ஹிந்தி பமாழி மட்டும் ச சியதன் மூலம் 

ஈ. இந்திய கலாச்சாரத்தின் மீது ஆர்வம் காட்டியதன் மூலம் 

94. கர்சன் பிரபுவின் காலத்தில் வங்கப் பிரிவிடன எந்த ஆண்டு ஏற் ட்ட்டது? 

அ. 1901  ஆ. 1905  இ. 1915   ஈ. 1907 

95. இந்திய சதசிய காங்கிரசின் முதல் மாநாட்டிற்கு தடலடம தாங்கியவர் 

அ. தாதா ாய் பநௌசராஜி   ஆ. டபிள்யூ. சி. பானர்ஜி 

இ. சகாகசல    ஈ. ஏ.ஓ. ஹியூம் 
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96. கம்பூனால் அவார்டு அறிவித்தவர் யார்? 

அ. அட்லி     ஆ. ராம்லச மாக்டனால்டு 

இ. எம்.ஏ.ஜின்னா    ஈ. ஜவஹர்லால் சநரு 

97. சுயராஜ்யக் கட்சியின் முக்கிய சநாக்கம் 

அ. பூரண சுயராஜ்யம் ப றுவது 

ஆ. மாநில கவுன்சிலுக்குள் நுவைைது 

இ. ஒத்துடழயாடம இயக்கத்டத துவங்குவது 

ஈ. புதிய இந்திய அரசியலடமப்பு சகாருவது 

98. ஜாலியன் வாலா ாக் துப் ாக்கி சூடு நிகழ்ந்த இடம் 

அ. டில்லி     ஆ. கல்கத்தா 

இ.  ம் ாய்     ஈ. அமிர்தசரஸ் 

99. அகில இந்திய முஸ்லீம் லீக் யாருடடய தடலடமயில் 1906ல் உருவானது 

அ. முகம்மது அலிஜின்னா  ஆ. ஆகாகான் 

இ. சர்டசயது அகமதுகான்  ஈ. ஹசாரத் பமாஹனி 

100.  காந்திஜி சத்தியாகிரகத்டத ஓர் ஆயுதமாக இந்தியாவில் முதன் முதலில்  யன் டுத்திய இடம் 

அ.  ர்சதாலி    ஆ. தண்டி 

இ. சம்பரான்    ஈ. ஜாலியன் வாலா ாக் 
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History Model Test Questions 13 in Tamil With Answers 

1. அரசியல் சுதந்திரம் நாட்டின் உயிர் மூச்சு என்று கூறியவர் யார்? 

அ. ஜவஹர்லால் நநரு   ஆ. அரவிந்த் க ோஷ் 

இ. மகாத்மா காந்தி   ஈ. ஏ.ஓ. ஹியூம் 

2. நவதாரண்யம் உப்புச் சத்தியாகிரக இயக்கத்திற்கு தலலலமநயற்றவர் 

அ. சத்யமூர்த்தி    ஆ. காமராஜ் 

இ. இரோஜக ோபோலோச்சோரியோர்  ஈ. இவர்களில் எவருமிலர் 

3. ‘இராமகிருஷ்ண மிஷலை’ நிறுவியர் 

அ. சுவாமி தயாைந்தர்   ஆ. சுவோமி விகவ ோனந்தர் 

இ. சங்கராச்சாரியார்   ஈ. ராமானுஜர் 

4. தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலில் மதிய உணவுத் திட்டம் அறிமுகம் சசய்யப்பட்ட சபாழுது தமிழக முதல் 

அலமச்சராக இருந்தவர் யார்? 

அ. எம். பக்தவச்சலம்   ஆ. கு.  ோமரோஜ் 

இ. எம்.ஜி. ராமச்சந்திரன்   ஈ. வி.என். ஜாைகி 

5. மாமல்லபுரத்லத நிறுவியவர்கள் 

அ. சாளுக்கியர்கள்   ஆ. நசாழர்கள் 

இ. கடம்பர்கள்    ஈ. பல்லவர் ள் 

6. அல்சபரூனி இந்தியாவிற்கு வந்தது 

அ. கி.பி. 9ம் நூற்றாண்டு   ஆ. கி.பி. 10 ஆம் நூற்றாண்டு 

இ. கி.பி. 11ஆம் நூற்றோண்டு  ஈ. கி.பி. 12ஆம் நூற்றாண்டு 

7. மாலிக்காபூர் _________ என்பவரின் சிறந்த தளபதி 

அ. அலோவுத்தீன் கில்ஜி   ஆ. பால்பன் 

இ. முகம்மது-பின்-துக்ளக்   ஈ. குதுப் உத்-தின் – ஐபக் 

8. முதல் பானிப்பட் நபார் பாபருக்கும் மற்றும் _________க்கும் இலடயில் நலடசபற்றது. 

அ. இப்ரோஹீம் கலோடி   ஆ. சமடினிராய் 

இ. ராணா சங்கா    ஈ. சஷர்ஷா 

9. விஜய நகரப் நபரரலச புகழ்ந்துக் கூறிய இத்தாலிய பயணி 

அ. பார்நபாசா    ஆ. மார்நகாநபாநலா 

இ. நிக்க ோகலோ  ோண்டி   ஈ. ரஸாக் 

10. ஔரங்கசீப் சகாலல சசய்த சீக்கிய குருவின் சபயலரக் கூறுக. 

அ. குரு அர்ஜுன் நதவ்   ஆ. குரு ஹர்நகாவிந்த் 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 2 of 10 

இ. குரு ஹர்கிஷன்   ஈ. குரு கதஜ்ப தூர் 

11. வாஸ்நகாடகாமா கள்ளிக் நகாட்லடலய அலடந்த ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1492  ஆ. கி.பி. 1498  இ. கி.பி. 1502  ஈ. கி.பி. 1512 

12. “ஆற்காட்டு வீரர்” என்று அலழக்கப்பட்டவர்? 

அ. டியூப்நள    ஆ. லஹதர் அலி 

இ. ரோபர்ட் கிளைவ்   ஈ. சர் அயர் கூட் 

13. பிண்டாரிகலள ஒழித்தவர் யார்? 

அ. கேஸ்டிங்ஸ்    ஆ. ரிப்பன் 

இ. வாரன் நஹஸ்டிங்ஸ்   ஈ. வில்லியம் சபண்டிங் 

14. இல்பர்ட் மநசாதா சகாண்டு வரப்பட்ட காலம் 

அ. ரிப்பன் பிரபு    ஆ. கர்சன் பிரபு 

இ. கானிங் பிரபு    ஈ. இர்வின் பிரபு 

15. சிந்து சமசவளி நாகரிகம் முதலாவதாக சவளிச்சத்திற்கு வந்த ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1912  ஆ. கி.பி. 1922  இ. கி.பி. 1932  ஈ. கி.பி. 1942 

16. புத்தர் முதலில் நபாதலை சசய்த இடம் 

அ. கயா     ஆ. லும்பினி 

இ. சாஞ்சி     ஈ. சோரநோத் 

17. அர்த்த சாஸ்திரத்லத எழுதியவர் 

அ. க ௌடில்யர்    ஆ. சமைாண்டர் 

இ. சசலூக்கஸ்    ஈ. வால்மீகி 

18. குப்த வம்சத்தின் ஸ்தாபகர் 

அ. புக்கர்     ஆ. சமுத்திர குப்தர் 

இ. ஸ்ரீகுப்தர்    ஈ. விந்திய சக்தி 

19. சிந்து சமசவளி நாகரீகத்தின் காலம் என்ை? 

அ. கி.மு. 3250-2750   ஆ. கி.மு. 3000-2000 

இ. கி.மு. 3750 – 2250   ஈ. கி.மு. 2750 – 2755 

20. ‘மூன்று இரத்திைங்கள்’ சகாள்லகலய நபாதித்தவர் 

அ. புத்தர்     ஆ. சங்கரர் 

இ. இராமாஜனுர்    ஈ. மேோவீரர் 

21. ‘அர்த்த சாஸ்திரம்’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் 

அ. பாணர்     ஆ. க ௌடில்யர் 
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இ. சசலூக்கஸ்    ஈ. சமகஸ்தனிஸ் 

22. கனிஷ்கர் காலத்தில் வளர்ச்சியலடந்த மிகப்சபரும் கலல 

அ. நகாதிக்கலல    ஆ.  ோந்தோரக்  ளல 

இ. ஹிமாலயன் கலல   ஈ. நராமன் கலல 

23. நவரத்திைங்கள் வாழ்ந்த ஆட்சி காலம் 

அ. குஷாைர்கள்    ஆ. நசாழர்கள் 

இ. குப்தர் ள்    ஈ. விஜயநகரப் நபரரசு 

24. ஹர்ஷர் காலத்தில் முழுவதும் வளர்ச்சி சபற்ற பல்கலலக்கழகம் 

அ. நோலந்தோ பல் ளலக் ழ ம்  ஆ. ஆக்ரா பல்கலலக்கழகம் 

இ. பாடலிபுத்திர பல்கலலக்கழகம் ஈ. வல்லபி பல்கலலக்கழகம் 

25. பல்லவ அரச வம்சத்லத நதாற்றுவித்தவர் 

அ. முதலாம் மநகந்திரவர்மன்  ஆ. முதலாம் நரசிம்மவர்மன் 

இ. சிம்ம விஷ்ணு   ஈ. பரநமஸ்வர வர்மன் 

26. அரபியர்கள் சிந்துலவ லகப்பற்றிய ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1206  ஆ. கி.பி. 647  இ. கி.பி. 1191  ஈ. கி.பி. 712 

27. அடிலம வம்சத்திலை நதாற்றுவித்த அரசர் 

அ. குத்புதின் ஐகபக்   ஆ. ஆரம்ஷா 

இ. இல்டுட்மிஷ்    ஈ. பால்பன் 

28. விஜய நகரப் நபரரசிலை நதாற்றிவித்தவர்கள் 

அ. ஹரிஹரர்    ஆ. புக்கர் 

இ. ேரிேரரும் புக் ரும்  ஈ. அரவீடு சநகாதரர்கள் 

29. பாணபட்டர் எந்த அரசரின் அலவக்களப் புலவராக இருந்தார்? 

அ. இரண்டாம் புலிநகசி   ஆ. ேர்ஷவர்த்தனர் 

இ. சமுத்திரகுப்தர்    ஈ. யநசாவர்மன் 

30. அக்பரின் நிதி அலமச்சர் 

அ. இராஜா மான்சிங்   ஆ. இரோஜோ கதோடர்மோல் 

இ. இராஜா பீர்பால்   ஈ. இராணா பிரதாப் 

31. ஆங்கிநலய கிழக்கிந்திய கம்சபனி ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1600  ஆ. கி.பி. 1620  இ. கி.பி. 1630  ஈ. கி.பி. 1640 

32. துலணப்பலட திட்டத்லத புகுத்தியவர் 

அ. கவல்கலஸ்லி   ஆ. காரன் வாலிஸ் 
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இ. வாரன் நஹஸ்டிங்ஸ்   ஈ. இராபர்ட் கிலளவ் 

33. இந்தியாவில் ஆங்கிநலயர்களுக்கு எதிராக ஏற்பட்ட முதல் இராணுவ எதிர்ப்பு 

அ. இந்திய சிப்பாய் கலகம் கி.பி. 1857  

ஆ. கவலூர் சிப்போய் ள்  ல ம் கி.பி. 1857 

இ. இராஜாக்களின் எதிர்ப்பு  

ஈ. அவுத் நபகம்களின் எதிர்ப்பு 

34. பிரம்ம சமாஜத்லத நதாற்றுவித்தவர் 

அ. விநவகாைந்தர்   ஆ. இரோஜோ ரோம்கமோ ன்ரோய் 

இ. ஆத்மராம்    ஈ. இராைநட 

35.  சதிலய ஒழித்தவர் 

அ. நஹஸ்டிங்ஸ் பிரபு   ஆ. ரிப்பன் பிரபு 

இ. கபண்டிங் பிரபு   ஈ. கர்ஸன் பிரபு 

36. பிரஞ்சு ஆதிக்கத்தில் இருந்த இந்தியப் பகுதி 

அ. நகாவா   ஆ. லடயூ  இ. போண்டிச்கசரி  ஈ. சசன்லை 

37. முதல் இந்திய நதசிய காங்கிரஸ் மாநாடு நலடசபற்ற இடம் 

அ. லாகூர்   ஆ. கல்கத்தா  இ. பூைா   ஈ. பம்போய் 

38. காங்கிரசின் முதல் சபண் தலலவர் 

அ. சகரோஜினி நோயுடு   ஆ. சுநசதா கிருபளானி 

இ. விஜயலட்சுமி பண்டிட்   ஈ. ராஜகுமாரி அம்ரித்சகௌர் 

குறிப்பு: இந்திய நதசிய காங்கிரஸ் முதல் சபண் தலலவர் – அன்னிசபசண்ட் அம்லமயார்(1917) 

இந்திய நதசிய காங்கிரஸின் முதல் இந்திய சபண் தலலவர் – சநராஜினி நாயுடு (1925) 

39. ‘இந்தியாவின் குரல்’ என்ற பத்திரிக்லகயின் ஆசிரியர் 

அ. சுநரந்திரநாத் பாைர்ஜி  ஆ. அன்னிசபசண்ட் 

இ. நலாகமான்ய திலகர்   ஈ. தோதோபோய் கநௌகரோஜி 

40. இந்திய நதசிய காங்கிரஸ் பிளவுபட்ட வருடம் 

அ. 1905  ஆ. 1906  இ. 1907   ஈ. 1919 

41. சுதந்திரம், சமத்துவம், சநகாதரத்துவம் என்ற முக்கிய சகாள்லககலள முதலில் பரப்பிய நாடு 

அ. இந்தியா    ஆ. இங்கிலாந்து 

இ. பிரோன்ஸ்    ஈ. அசமரிக்கா 

42. இந்திய நதசிய காங்கிரசின் அதிதீவிரவாதக் காலமாக விளங்கியது 

அ. 1900-1905  ஆ. 1906-1910   இ. 1911-1916  ஈ. 1919-1935 
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43. ஜாலியன் வாலாபாக் படுசகாலலக்கு காரணமாைவர் 

அ. கஜனரல் டயர்   ஆ. மாண்நடகு 

இ. சரௌலட்    ஈ. ஜின்ைா 

44. சுயராஜ்ய கட்சிலய நிறுவியவர் 

அ. சி.ஆர். தோஸ்    ஆ. காந்திஜி 

இ. அன்னிசபசண்ட்   ஈ. நநரு 

45. சரௌலட் சட்டம் சகாண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1909  ஆ. 1911  இ. 1914  ஈ. 1919 

46. இந்திய நதசியப் பலடலய நிறுவியவர் 

அ. சி.ஆர்.தாஸ்    ஆ. கநதோஜி 

இ காந்திஜி    ஈ. நநரு 

47. காந்திஜி சட்டத்லத மீறி உப்பு காய்ச்சிய இடம் 

அ. நதவதாரண்யம்   ஆ. நகாவா 

இ. கல்கத்தா    ஈ. தண்டி 

48. சசன்லையில் தன்ைாட்சி இயக்கத்லத வளர்த்தவர் 

அ. அன்னிகபசண்ட்   ஆ. திலகர் 

இ. இராஜாஜி    ஈ. நகாகநல 

49. தனி முஸ்லீம் நாடு(பாகிஸ்தான்) என்று நகாரியவர் யார்? 

அ. முகமது இக்பால்   ஆ. நவாப் சலிமுல்லா 

இ. மு மத அலிஜின்னோ   ஈ. அலி சநகாதரர்கள் 

50. மகாத்மா காந்தி ‘சவள்லளயநை சவளிநயறு’ இயக்கத்லத ஏற்படுத்திய ஆண்டு 

அ. 1940  ஆ. 1942  இ. 1943  ஈ. 1945 

51. இந்திய நதசியக் காங்கிரஸின் இறுதி இலட்சியம் 

அ. ஆங்கிநலயர்கலள விரட்டுதல்  ஆ. அந்நியப் சபாருட்கலள விலக்குதல் 

இ. சுநதசி இயக்கத்லத சதாடங்குதல்  ஈ. பூரண சுதந்திரம் கபறுதல் 

52. ராம்நச சமக்டைால்டு, தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பிைருக்கு தனி இட ஒதுக்கீடு திட்டத்லத அறிவித்த ஆண்டு 

அ. 1931  ஆ. 1932  இ. 1933  ஈ. 1934 

53. ஒத்துலழயாலம இயக்கத்லத காந்திஜி திரும்ப சபற்றுக் சகாண்டதின் காரணம் 

அ. காந்தி-இர்வின் ஒப்பந்த்தம் 

ஆ. கசௌரி-கசௌரோ ஏற்பட்ட மக் ள் வன்முளற 

இ. ஆங்கில அரசின் எதிர்ப்பு 
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ஈ. தீவிரவாதிகளின் எதிர்ப்பு 

54. இலடக்கால அரசில் பிரதம அலமச்சர் பதவிவகித்தவர் 

அ. கநரு   ஆ. இராஜாஜி   இ. பநடல்   ஈ. காந்திஜி 

55. இரண்டாம் உலகப்நபாருக்குப்பின், உலக அலமதிலய நிலலநாட்ட ஏற்படுத்தப்பட்ட நிறுவைம் 

அ. சர்வநதச சங்கம்   ஆ. ஐக்கிய நோட்டு நிறுவனம் 

இ. அணிநசரா நாடுகளின் அலமப்பு ஈ. பன்ைாட்டு கலாச்சார நிறுவைம் 

56. இந்தியாவில் முதல் இரயில் பாலத _________கவர்ைர் சஜைரல் ஆட்சியின் கீழ் திறக்கப்பட்டது 

அ. ரிப்பன் பிரபு    ஆ. டல்கேௌசி பிரபு 

இ. சபண்டிங் பிரபு   ஈ. காரன்வாலிஸ் பிரபு 

57. வாஞ்சிநாதன் எந்த அலமப்பிலைச் நசர்ந்தவர் 

அ. யுகாந்தர் கட்சி    ஆ. அபிைவ் பாரத் சங்கம் 

இ. போரத் மோதோ சங் ம்   ஈ. ஹிந்து மஹா சலப 

58. கந்திஜி தைது தண்டி யத்திலரலய எங்கிருந்து துவங்கிைார்? 

அ. பர்சதௌலி    ஆ. அ மதோபோத் 

இ. சூரத்     ஈ. பம்பாய் 

59. இந்திய நதசிய காங்கிரஸ் துவங்குவதற்கு வழி வகுத்தவர் யார்? 

அ. ஏ.ஓ. ஹ்யூம்    ஆ. டபிள்யூ. சி.பாைர்ஜி 

இ. அன்னிசபசண்ட்   ஈ. காந்திஜி 

60. முழு சுதந்திரம் என்ற தீர்மாைம் இந்திய நதசிய காங்கிரசின் எந்தக் கூட்டத் சதாடரில் சகாண்டு 

வரப்பட்டது? 

அ. லோகூர்     ஆ. கல்கத்தா 

இ. சசன்லை    ஈ. பம்பாய் 

61. காந்தி-இர்வின் ஒப்பந்தம் எந்த ஆண்டு லகசயாப்பமிடப்பட்டது? 

அ. 1934  ஆ. 1932  இ. 1930  ஈ. 1931 

62. சசன்லையில் 1916இல் நஹாம் ரூல் இயக்கத்லத துவக்கியவர் யார்? 

அ. கிருஷ்ணமூர்த்தி   ஆ. அன்னிகபசண்ட் 

இ. இராஜாநகாபாலாச்சாரி  ஈ. பிரகாசம் 

63. 1942ஆம் ஆண்டு கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு எலத வழங்குவதாக உறுதி கூறியது? 

அ. இந்தியோவிற்கு கடோமினியன் அந்தஸ்து 

ஆ. இந்தியாவிற்கு சுய ஆட்சி 

இ. இந்தியாவில் மாநில ஆட்சி 
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ஈ. இந்தியாவில் இலடக்கால அரசு 

64. 1929ஆம் ஆண்டு  அலகாபாத் மாவட்டத்தில் குடியாைவர்களின் சார்பாக வரிசகாடா இயக்கத்லத 

நடத்திச் சசன்றவர் 

அ. ஜவேர்லோல் கநரு   ஆ. சகஜாைந்த சரஸ்வதி 

இ. எம்.என்.ராய்    ஈ. பி.சி. நஜாஷி 

65. இந்தியாவின் தலலநகலர கல்கத்தாவிலிருந்து டில்லிக்கு மாற்ற முன்சமாழிந்த இந்திய கவர்ைர் 

அ. ரிப்பன் பிரபு    ஆ. கர்சன் பிரபு 

இ. ேோர்டிஞ்சு பிரபு   ஈ. டஃபிரின் பிரபு 

66. எத்தாஇ முலற ஜவஹர்லால் நநரு இந்திய நதசிய காங்கிரசின் தலலவராக இருந்தார்? 

அ. 2  ஆ. 3  இ. 4  ஈ. 5 

67. ஜாலியன் வாலாபாக் படுசகாலல எந்த நகரத்தில் நலடசபற்றது? 

அ. ஆக்ரா  ஆ. மீரட்  இ. அமிர்தசரஸ்  ஈ. லாகூர் 

68. நவதாரண்யம் உப்பு சத்தியாக்கிரகத்திலை தலலலம ஏற்று நடத்தியவர் 

அ. நவதரத்ைம்    ஆ. சத்யமூர்த்தி 

இ. வி.வி. எஸ்.ஐயர்   ஈ. இரோஜோஜி 

69. சிப்பாய் கலகத்தின் உடைடிக் காரணம் 

அ. க ோழுப்பு தடவப்பட்ட கதோட்டர்க் ள் 

ஆ. கிறிஸ்தவ சமயம் பரவியது 

இ. சம்பளத்தில் உள்ள நவறுபாடு 

ஈ. அவகாசியிலிக் சகாள்லக 

70. அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலலக்கழகத்திலை ஏற்படுத்தியவர் யார்? 

அ. அலி சநகாதரர்கள்   ஆ. சர் ளசயது அ மது  ோன் 

இ. ஆகாகான்    ஈ. ஜின்ைா 

71. ஆகஸ்ட் சகாலடலய அறிவித்தவர் யார்? 

அ. லின்லித்க ோ பிரபு   ஆ. இர்வின் பிரபு 

இ. மவுண்ட்நபட்டன் பிரபு   ஈ. நவவல் பிரபு 

72. கீழ்க்கண்டவர்களில் இந்திய நதசிய காங்கிரசின் மிதவாதப் பிரிலவ நசர்ந்தவர் யார்? 

அ. லாலா லஜபதி ராய்   ஆ. பிபின் சந்திர பால் 

இ. க ோபோல் கிருஷ்ண க ோ கல ஈ. பாலகங்காதர திலகர் 

73.  இந்தியாவில் முதல் இரயில் நபாக்குவரத்து எந்த இரண்டு இடங்களுக்கிலடநய ஆரம்பிக்கப்பட்டது? 

அ. சசன்லை - சபங்களூர்  ஆ. சடல்லி - ஆக்ரா 
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இ. பம்போய் - தோகன  ஈ. கல்கத்தா - தன்பாத் 

74. சுதந்திர இந்தியாவுக்கு முன்ைர் நிலவிய நிலவாரக் குடிமுலற 

அ. ஜமீன்தாரி முலற   ஆ. மஹல்வாரி முலற 

இ. இரயத்வாரி முலற   ஈ. இளவ அளனத்தும் 

75. கங்கா நதவி எழுதிய நூலின் சபயர் 

அ. மாளவி காக்னிமித்ரம்   ஆ. ஆமுக்த மால்யதா 

இ. மதுரோவிஜ்யம்    ஈ. திருவரங்கன் உலா 

76. மூன்றாவது பானிப்பட்டுப் நபாரில் அதிக பயைலடந்தவர்கள் 

அ. ஆப்கானியர்கள்   ஆ. முகலாயர்கள் 

இ. நராஹில்லர்கள்   ஈ. ஆங்கிகலயர் ள் 

77. பர்நதாலி சத்யாகிரகத்லத நடத்தியவர் 

அ. விநைாபாபாநவ   ஆ. வல்லபோய் பகடல் 

இ. மகாத்மா காந்தி   ஈ. விதல்பாய் பநடல் 

78. ‘நவதத்திற்கு திரும்புக’ என்று யார் சசான்ைது? 

அ. தயோனந்த சரஸ்வதி   ஆ. நதநவந்திர நாத் தாகூர் 

இ. நகசப் சந்திர சசன்   ஈ. விநவகாைந்தர் 

79. முகலாயர் வம்சத்தில் யாருலடய ஆட்சிக் காலம் சபாற்காலம் என்று அலழக்கப்படுகிறது? 

அ. ஷோஜ ோன்    ஆ. அக்பர் 

இ. ஜஹாங்கீர்    ஈ. ஔரங்கசீப் 

80. சமாத்தம் எத்தலை சங்கங்கள் கூட்டப்பட்டுள்ளை 

அ. மூன்று  ஆ. நான்கு  இ. இரண்டு  ஈ. ஐந்து 

81. நசாழர் வம்சத்துக் நகாவில் கட்டிடக்கலல எந்தப் பாணிலயச் சார்ந்தது? 

அ. நகரா பாணி    ஆ. திரோவிடபோணி 

இ. நகாபுரப்பாணி    ஈ. நசாலங்கிப் பாணி 

82. சுல்தானியர்களுலடய ஆட்சிக் காலத்தின் மந்திரிகலள நியமிப்பதற்கும் நீங்குவதற்கும் அதிகாரம் 

சபற்றவர் 

அ. அநலமாக்கள்    ஆ. கலிபா 

இ. சுல்தோன்    ஈ. வாசிர் 

83. கிருஷ்ண நதவராயருடன் நட்பு உடன்படிக்லக சசய்து சகாண்ட நபார்த்துக்கீசிய கவர்ைர் 

அ. நி நைா டா கன்ஹா   ஆ. வாஸ்நகாடகாமா 

இ. டிஅல்சமய்டா    ஈ. அல்பு ர்க் 
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84. பஞ்ச தந்திரக் கலதகலள எழுதியவர் யார்? 

அ. காளிதாசர்    ஆ. பாவபூதி 

இ. பாணர்     ஈ. விஷ்ணு சர்மோ 

85. காந்தி சபர்மதி ஆசிரமத்லத நதாற்றுவித்த ஆண்டு   

அ.  கி.பி. 1915 ஆ. கி.பி.1916  இ. கி.பி. 1917  ஈ. கி.பி. 1918 

86. களப்பிரர் காலத்தில் சிறப்புற்றிருந்த சமயம் 

அ. லசவம்    ஆ. சீக்கியம் 

இ. லவணவம்    ஈ. சமணம் 

87. ஸ்ரீரங்கப்பட்டணத்தில் சுதந்திர மரத்லத நட்டவர் யார்? 

அ. நதவராஜ்    ஆ. லஹதர் அலி 

இ. திப்பு சுல்தோன்    ஈ. நஞ்சராஜர் 

88. சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் இருக்கும் இடம் 

அ. மும்லப    ஆ. கல்கத்தா 

இ. மதுலர     ஈ. தஞ்சோவூர் 

89. வங்கப்பிரிவிலை நலடசபற்ற ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1885  ஆ. கி.பி. 1890  இ. கி.பி. 1900  ஈ. கி.பி. 1905 

90. சிந்து சமசவளி நாகரீகமாைது 

அ. கால்நலட நபணீய நாகரீகம்  ஆ. ந ர நோ ரீ ம் 

இ. நாநடாடிகளின் நாகரீகம்  ஈ. பழங்குடிகளின் நாகரீகம் 

91. சபௌத்த மதம் நதாற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ. கி.மு. 600  ஆ. கி.மு. 500 இ. கி.மு.400  ஈ. கி.மு. 567 

92. ஹர்ஷர் காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வந்த பயணி 

அ. யுவோன் சுவோங்   ஆ. பாஹியான் 

இ. சமகஸ்தனிஸ்    ஈ. மார்க்நகாநபாநலா 

93. கரிகாலலைப் பற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் மிகவும் சரியாைது எது? 

அ. கி.பி. 2ம் நூற்றாண்டில் நசாழ அரசைாக இருந்தான் 

ஆ. புகார் நகரத்லத நிறுவிைான் 

இ. கல்லலணலயக் கட்டிைான் 

ஈ. இளவ அளனத்தும் சரி 

94. சடல்லியிலுள்ள சசங்நகாட்லடலயக் கட்டியவர் 

அ. பாபர்     ஆ. அக்பர் 
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இ. ஔரங்கசீப்    ஈ. ஷோஜேோன் 

95. நிலலயாை நிலவரித் திட்டத்லத சகாண்டு வந்தவர் 

அ. இராபர்ட் கிலளவ்   ஆ. வாரன் நஹஸ்டிங்ஸ் 

இ.  ோரன் வோலிஸ்   ஈ. நஹஸ்டிங்ஸ் பிரபு 

96.  சசன்லைப் பல்கலலக் கழகம் யார் காலத்தில் சதாடங்கப்பட்டது? 

அ. காரன்வாலிஸ் பிரபு   ஆ. நஹஸ்டிங்ஸ் பிரபு 

இ. அம்ஹர்ஸ்ட் பிரபு   ஈ. டல்கேௌசி பிரபு 

97. ‘டிஸ்கவர் ஆஃப் இந்தியா’ என்ற நூலல எழுதியவர் 

அ. ஜவேர்லோல் கநரு   ஆ. மகாத்மா காந்தி 

இ. இராநஜந்திர பிரசாத்   ஈ. ஆர்.நக. நாராயண் 

98.  இந்தியாவின் கலடசி கவர்ைர் சஜைரல் 

அ. வாரன் நஹஸ்டிங்ஸ்   ஆ. மவுண்ட்கபட்டன் பிரபு 

இ. கானிங் பிரபு    ஈ. இவர்களில் எவருமிலர் 

99.  பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் முதல் லவஸ்ராய் 

அ. ராஜாஜி    ஆ. வாரன் நஹஸ்டிங்ஸ் 

இ.  ோனிங் பிரபு    ஈ. மவுண்ட் நபட்டன் பிரபு 

100.  உபநிஷத்துகள் 

அ. இந்து மதத்தின் தத்துவங் ளுக்கு அடிப்பளடயோ  உள்ைன 

ஆ. பழங்கால் இந்து மதச்சட்டங்களுக்கு அடிப்பலடயாக உள்ளை 

இ. பழங்கால மக்களின் சமூக நடத்லதகளுக்கு அடிப்பலடயாக உள்ளை 

ஈ. கடவுலள நவண்டும் நதாத்திரக்களுக்கு அடிப்பலடயாக உள்ளை 
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History Model Test Questions 14 in Tamil With Answers 

1. கண்ணகிக்கு ககோயில் கட்டியது யோர்? 

அ. கரிகோலன்    ஆ. நெடுஞ்கேரல் 

இ. செங்குட்டுவன்   ஈ. இரோகேந்திரன் 

2. தமிழ்க் கோப்பியம் மணிகமகலலலய எழுதியவர் 

அ. இளங்ககோ அடிகள்   ஆ. சீத்தலை ொத்தனார் 

இ. ெக்கீரர்    ஈ. கபிலர் 

3. குடகவோலல முலைலயப் பின்பற்றியவர்கள் 

அ. கேரர்கள்     ஆ. சொழர்கள் 

இ. போண்டியர்கள்   ஈ. ேோளுக்கியர்கள் 

4. கோஞ்சியிலுள்ள லகலோே ெோதர் ககோயிலலக் கட்டியவர் 

அ. முதலோம் ெரசிம்மவர்மன்  ஆ. முதலோம் மககந்திரவர்மன் 

இ. ராஜசிம்மன்   ஈ. இரண்டோம் ெந்திவர்மன் 

5. கேோழர் வம்ேத்தின் மிகச் சிைந்த அரேன் 

அ. முதைாம் ராஜராஜன்  ஆ. இரண்டோம் புலிககசி 

இ. ரோேோதி ரோேன்   ஈ. வீர ரோகேந்திரன் 

6. விேயெகரப் கபரரசின் பிகப் புகழ் நபற்ை அரேர் 

அ. ரோமரோயர்    ஆ. ஹரிஹரர் 

இ. புக்கட்    ஈ. கிருஷ்ணசதவராயர் 

7. ‘நடல்லி’ ெகரின் பழங்கோலப் நபயர் 

அ. போடலிபுத்திரம்   ஆ. கயோ 

இ. அகயோத்தி    ஈ. இந்திரபிரஸ்தம் 

8. மன்ேப்தோரி முலைலயப் பின்பற்றியவர் யோர்? 

அ, போபர்  ஆ, அக்பர்  இ. நெர்ெோ  ஈ. ஹீமோயூன் 

9. தோஜ்மஹோல் எந்த ெதிக்கலரயில் அலமந்துள்ளது? 

அ. கங்லக  ஆ. சிந்து  இ. யமுலன  ஈ. தபதி 

10.  கீழ்வருவனவற்றுள் எது ேரியோகப் நபோருந்தியுள்ளது? 

அ. சொழர்கள் - உலையூர் 

ஆ. கேரர்கள்  - புகோர் 

இ. போண்டியர்கள் -  கோஞ்சி 

ஈ. பல்லவர்கள் - வோதோபி 
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11.  1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசுச் ேட்டத்தின் முக்கியக் கூறு 

அ. மாநிை சுயாட்சி   ஆ. மோநிலங்களில் இரட்லடயோட்சி 

இ. வகுப்புவோரி பிரநிதிதித்துவம் ஈ. லவஸ்ரோயின் மறுப்பு அதிகோரம் 

12. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் நபோருத்தி கீகழ நகோடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகலளக் நகோண்டு 

ேரியோன பதிலலத் கதர்ந்நதடு 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. போண்டிச்கேரி  1. ஆங்கிகலயர்கள் 

ஆ. ககோவோ   2. கடனியர்கள் 

இ. தரங்கம்போடி  3. பிநரஞ்சுக்கோரர்கள் 

ஈ. நேன்லன   4. கபோர்ச்சுக்கீசியர்கள் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 1 2 3 

ஆ.  2 3 4 1 

இ.  3 4 2 1 

ஈ.  4 3 1 2 

13. பின்வருவனவற்றில் எது ேரியோகப் நபோருந்தியுள்ளது? 

அ. ேோசுவத நிலவரித் திட்டம்  - ேர்தோமஸ் மன்கரோ 

ஆ. இரயத்வோரி முலை  - நவல்நலஸ்லி பிரபு 

இ. உதவிச் கேலனத் திட்டம்  - கோரன்வோலிஸ் பிரபு 

ஈ. ைாப்ஸ் சகாள்லக  - டல்ச ௌசி பிரபு 

14. கீழ்வருவனவற்லை கோலவரிலேப்படி அலமத்துக் கோண்க. 

1. ஒழுங்குமுலைச் ேட்டம்  2. பட்டயச் ேட்டம் 

3. பிட் இந்தியச் ேட்டம்  4. இந்திய அரசுச் ேட்ட 

இவற்றுள் 

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

15. இவரது ஆட்சிக் கோலத்தில் வங்கோளப் பிரிவிலன நகோண்டு வரப்பட்டது? 

அ. கர்ென் பிரபு   ஆ. மிண்ட்கடோ பிரபு 

இ. ரிப்பன் பிரபு   ஈ. மவுண்ட் கபட்டன் பிரபு 

16. எந்தக் கூற்று ேரியோனது? 

அ. தமிழ்நாட்டில் உப்பு ெத்தியாகிரகம் சி. இராஜசகாபாைாச்ொரியார் தலைலமயில் நடந்தது 
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ஆ. போரதியோர் விெக் கோய்ச்ேலோல்  இைந்தோர் 

இ. சுப்ரமண்ட சிவோ பரோதியோரின் ஆதரவோளர் (சீடர்) 

ஈ. ஈ.கவ.ரோ. நீதிக்கட்சிலய கதோற்றுவித்தவர் 

17. தனிமனித சிவில் கீழ்ப்படியோலம இயக்கத்தின் லகதோகிய முதல் ேத்தியோகிரகி 

அ. விசனாபா பாசவ   ஆ. ேவஹர்லோல் கெரு 

இ. ேர்தோர் வல்லபோய் பகடல்  ஈ. இவர்களில் எவருமிலர் 

18. பின்வருவனவற்றில் எது ேரியோக நபோருந்தவில்லல? 

அ. நமோரோர்ஜி கதேோய்  - ேனதோ அரேோங்கம் 

ஆ. மகத்மோ கோந்தி   - அகிம்லே 

இ. ஏ.ஓ. ஹியூம்   - இந்திய கதசிய கோங்கிரஸ் 

ஈ. லெமன் குழுவின் வருலக - சம, 1930 

19. பின்வருவனவற்றில் எந்த ஒன்று ேரியோகப் நபோருந்தியுள்ளது? 

அ. சுபோஷ் ேந்திரகபோஸ் - விடுதலல வீரர் 

ஆ. முகமது அலி  - இந்திய கதசிய இரோணுவத்தின் தலலவர் 

இ. டாக்டர் அம்சபத்கார் - அரசியைலமப்பு வலரவுக் குழுவின் தலைவர் 

ஈ. இர்வின்    - பிரிட்டிஷ் பிரதம மந்திரி 

20. பின்வரும் நிகழ்ச்சிகலள கோலவரிலேப்படி எழுதவும். 

1. பிளோசிப்கபோர்   2. பக்ஸோர் கபோர் 

3. மூன்ைோம் போனிப்பட் கபோர்  4. தலலக்ககோட்லடப் கபோர் 

இவற்றில் ேரியோன வரிலே 

அ.1, 2, 4 மற்றும் 3   ஆ. 4, 1, 3 மற்றும் 2 

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

21. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள ஆய்க. 

1. ேர்தோர் வல்லபோய் பகடல் இந்திய மோநிலங்கலள ஒருங்கிலணத்தோர் 

2. அவலர இந்தியோவின் இரும்பு மனிதர் என்று அலழத்தோர்கள் 

3. அவலர இந்தியோவின் பிஸ்மோர்க் என்றும் அலழத்தோர்கள் 

4. அவர் இந்தியோவின் முதல் கல்வி அலமச்ேர் ஆவோர் 

இவற்றில் 

அ. 1, 2 மற்றும் 4 ேரியோனலவ  ஆ. 1 மற்றும் 4 ேரியோனலவ 

இ. 1, 2 மற்றும் 3 ெரியானலவ  ஈ. 1 மட்டும் ேரியோனது 

22. ஹரப்போ எங்கக உள்ளது? 
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அ. ஹரப்போ ஸ்ரீலங்கோவில் உள்ளது  ஆ. ஹரப்போ இந்தியோவில் உள்ளது 

இ.  ரப்பா பாகிஸ்தானில் உள்ளது ஈ. ஹரப்போ கெபோளில் உள்ளட்hஉ 

23. இது யோருலடய கூற்று? 

“சிந்து மக்கல் திரோவிட இனத்லதச் ேோர்ந்தவர்கள்”. 

அ. டி.டி. ககோேோம்பி   ஆ. ஆர்.சி. பானர்ஜி 

இ. ேர் ேோன் மோர்ெல்   ஈ. ேர் மோர்டிமர் வீலர் 

24. அலகோபோத் தூண் கல்நவட்டிலிருந்து யோருலடய வரலோறு அறியப்பட்டது? 

அ. அகேோகர்    ஆ. ெமுத்திர குப்தர் 

இ. ஹர்ெவர்த்தனர்   ஈ. கோரகவலர் 

25. இந்தியோவிற்கு வருலக புரிந்த முதல் சீன யோத்திரிகர் 

அ. இட்சிங்    ஆ. யுவோங் சுவோங் 

இ. பாஹியான்   ஈ. இவர்களில் யோருமில்லல 

26. ேரியோன வோக்கியத்லதத் கதர்ந்நதடுக்க. 

அ. நபௌத்த மதம் குப்தர்கள் கோலத்தில் மறுமலர்ச்சி அலடந்தது 

ஆ. லேன மதம் குப்தர்களின் கோலத்தில் மறுமலர்ச்சி அலடந்தது 

இ. இந்து மதம் குப்தர்களின் காைத்தில் மறுமைர்ச்சி அலடந்தது 

ஈ. குப்தர்கள் எந்த மதத்லதயுகம ஆதரிக்கவில்லல 

27. நமௌரிய ஆட்சி நிர்வோகம் ென்லம பயக்கும் எகதச்ேதிகோரமோக விளங்கியதற்குக் கோரணம் 

அ. மன்னர் மக்கலள தன் குழந்லதகலளப் கபோல் போவித்து ஆட்சி நேய்தோர் 

ஆ. மன்னர் மத ேகிப்புத்தன்லமயுடன் ஆட்சி நேய்தோர் 

இ. மன்னர் அளப்பரிய அரசியல் அதிகோரங்களுடன் ஆட்சி நேய்தோர் 

ஈ. மன்னர் மக்களின் ஒழுக்கசநறிகலளயும், செல்வச் செழிப்லபயும் கவனமுடன் 

கண்காணித்து ஆட்சி செய்தார் 

28. கீழுள்ளவற்றில் எது ேரியோகப் நபோருத்தப்பட்டுள்ளது? 

அ. ஹிஜ்ர் ஆண்டு  - கி.பி. 662 

ஆ. ொகா ஆண்டு  - கி.பி. 78 

இ. ேோளுக்கிய ஆண்டு - கி.பி. 682 

ஈ. பல்லவ ஆண்டு  - கி.பி 1076 

29. கனிஷ்கலரப் பற்றிய பின்வரும் வோக்கியங்களில் தவைோனது எது? 

அ. அவர் நபரும் நவற்றி வீரர்  ஆ. அவர் ஒரு ேகோப்தத்லத நிறுவினோர் 

இ. அவர் புத்த மதத்லதப் பரப்பினோர்  ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்லை 
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30. பின்வரும் வம்ேங்களில் எது விேய ெகரத்லத ஆளவில்லல? 

அ. ேோளுவ வம்ேம்   ஆ. துளுவ வம்ேம் 

இ. ச ாய்ெள வம்ெம்  ஈ. அரவீடு வம்ேம் 

31. திருவோேகத்லத இயற்றியவர் 

அ. மாணிக்கவாெகர்   ஆ. கோளிதோேர் 

இ. ெம்மழ்வோர்    ஈ. அப்பர் 

32. கீழ் உள்ளவற்றில் எது ேரியோகப் நபோருந்துகிைது? 

அ. இராம இராயர் - தலைக்சகாட்லட சபார் 

ஆ.  லபரம் கோன் - ேோந்கதோரிப் கபோர் 

இ. நஹமு   - முதலோம் போனிபட் கபோர் 

ஈ. இப்ரோஹிம் கலோடி - கோன்வோ கபோர் 

33. கீழ் உள்ளவற்றில் எது ேரியோகப் நபோருந்தியுள்ளது? 

அ. போபர்  - இரண்டோம் போனிபட் யுத்தம் 

ஆ. நஹமு  - ேோந்கதரிப் கபோர் 

இ. ராணா ெங்கா - கான்வா சபார் 

ஈ. சுல்தோன் மஹ்மது - தலலக்ககோட்லடப் கபோர் 

34.  ெோேஹோன் ஆட்சியின் சிைப்பம்ேம் 

அ. நபோருளோதோரச் நேழிப்பு  ஆ. ஆட்சி நிர்வோகத் திைலம 

இ அயல்ெட்டுக் நகோள்லக  ஈ. கலையும், கட்டிடங்களும் 

35. திப்பு சுல்தோனின் ஆட்சியில் லமசூரின் தலலெகரோக விளங்கியது 

அ. லஹதரோபோத்   ஆ. நபங்களூர் 

இ. தோகன    ஈ. ஸ்ரீரங்கபட்டணம் 

36. கோந்திஜியின் தண்டி யோத்திலர புரப்பட்ட ெகரம் 

அ. பர்கதோலி    ஆ. அகமதாபாத் 

இ. சூரத்    ஈ. போம்கப 

37. பின்வருவனவற்றுள் கேோழர்கள் கட்டிய ககோயில் எது? 

அ. மகோபலிபுரத்தில் உள்ள கடற்கலர ககோயில் 

ஆ. தஞ்ொவூரில் உள்ள பிரகதீஸ்வரர் சகாயில் 

இ. ககோனோர்க்கில் உள்ள சூரிய ஆலயம் 

ஈ. மதுலரயில் உள்ள மீனோட்சி ஆலயம் 

38. இந்திய கதசிய இரோணுவத்லத அலமத்தவர் 
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அ. திலக்    ஆ. சுபாஷ் ெந்திர சபாஸ் 

இ. ககோககல    ஈ. ரோஷ் பிஹோரி கபோஸ் 

39. நகோழுப்பு தடவிய குண்டுகள் விவகோரம் நதோடர்புலடய நிகழ்ச்சி 

அ. 1806 இல் ெடந்த கவலூர் கலகம்  ஆ. இரண்டோவது ஆங்கிகலோ-பர்மியப் கபோர் 

இ. 1857 இல் நடந்த சிப்பாய் கைகம் ஈ. ேோலியன் வோலோ போக் படுநகோலல 

40. வோஞ்சிெோதன் சுட்டுக் நகோல்லப்பட்டது 

அ. ஆங்கிகலய வீரர்களோல்  ஆ. இந்திய வீரர்களோல் 

இ. தனக்குத் தாசன   ஈ. பிநரஞ்சு வீரர்களோ 

41. இந்தியத் கதசிய கோங்கிரசின் முதல் நபண் தலலவர் யோர்? 

அ. அன்னிசபெண்ட்   ஆ. விேயலட்சுமி பண்டிட் 

இ. ேகரோஜினி ெோயுடு   ஈ. இவற்றுள் எவருமிலர் 

குறிப்பு: முதல் இந்திய நபண் தலலவர் – ேகரோஜினி ெோயுடு 

42. “சுயரோஜ்யம் எனது பிைப்புரிலம” என்று முழங்கியவர் 

அ. மகோத்மோ கோந்தி   ஆ. கெரு 

இ. திைகர்    ஈ. ககோககல 

43. எந்த வருடம் கோங்கிரஸ் “நவள்லளயகன நவளிகயறு” தீர்மோனத்லத நிலைகவற்றியது? 

அ. 1942  ஆ. 1932   இ. 1842  ஈ. 1952 

44. கரபினட் மிென் திட்டம், 1946 பரிந்துலரப்பது 

அ. நமௌண்ட்கபட்டன் திட்டம் ஆ. இந்தியப் பிரிவிலன 

இ. மோகோண சுயோட்சி   ஈ. அரசியைலமப்பு ெலப 

45. நமௌண்ட் கபட்டன் திட்டம் குறிப்பிடுவது 

அ. இந்தியப் பிரிவிலன  ஆ. தனிப்பட்ட வோக்கலமப்பு 

இ. இரட்லடயோட்சி   ஈ. அரசியலலமப்பு ேலப 

46. இந்திய யூனியனில் எந்த இருவர் கவர்னர் நேனரலோக இருந்தனர்? 

அ. நவல்லிங்டன் பிரபுவும், லின்லித்நகௌ பிரபுவும் 

ஆ. லூயிஸ் சமௌண்ட்சபட்டன் பிரபுவும், சி.ராஜசகாபாைச்ொரியும் 

இ. லூயிஸ் நமௌண்ட்கபட்டன் பிரபுவும், நவல்லிங்டன் பிரபுவும் 

ஈ. லூயிஸ் நமௌண்ட்கபட்டன் பிரபுவும், லின்லித்நகௌ பிரபுவும் 

47. “நேய் அல்லது நேத்து மடி” என்பது யோருலடய கூற்று? 

அ, வல்லபோய் பட்கடல்  ஆ. கலோக்மோன்ய திலகர் 

இ. சுபோஷ் ேந்திர கபோஸ்  ஈ. மகாத்மா காந்தி 
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48. மகோத்மோ கோந்தி சுட்டுக் நகோல்லப்பட்ட ெோள் 

அ. ஜனவரி 30, 1948  ஆ. அக்கடோபர் 2, 1948 

இ. மோர்ச் 3, 1948   ஈ. ஏப்ரல் 14, 1947 

49.  ேோலியன் வோலோ போக் படுநகோலல ெடந்த ஆண்டு 

அ. 1919  ஆ. 1935  இ. 1942  ஈ. 1945 

50. சுபோஷ் ேந்திர கபோஸின் தந்லத ஏன் இங்கிலோந்திற்கு அவலர அனுப்பினோர்? 

அ. கமலலெோட்டுக் கல்விலயப் பற்றி அவர் நகோண்டிருந்த எண்ணங்லக லகவிடச் 

நேய்வதற்கோக 

ஆ. பிரிட்டிஷ் பல்கலலக்கழகங்களில் மோணவர்கலள சுதந்திரமோக அனுமதிப்பலத அனுபவிக்க 

இ. உலக நிகழ்ச்ச்சிகலள கெரடியோக அனுபவரீதியோக பகிர்ந்து நகோள்ள 

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லை 

51. பத்நதோன்பதோம் நூற்ைோண்டின் மத இயக்கம் 

அ. ெமூக மத சீர்திருத்த இயக்கம் எனைாம்  ஆ. மத இயக்கம் மட்டும் 

இ. கதசிய இயக்கம்     ஈ. இலவ அலனத்தும் 

52. கீழ் உள்ளவற்றில் ேரியோகப் நபோருந்தியுள்ளது எது? 

அ. இந்தியோ டிலவடட்   - ேவஹர்லோல் கெரு 

ஆ. டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியோ  - இரோகேந்திர பிரேோத் 

இ. இந்தியா வின்ஸ் ஃப்ரீடம்  - அபுல் கைாம் ஆொத் 

ஈ. இந்தியோத கிரிடிகல் இயர்ஸ் - எஸ். நிஹல் சிங் 

53. இந்தியோவின் முதல் இந்திய கவர்னர் நேனரல் யோர்? 

அ. இரோகேந்திர பிரேோத்   ஆ. மகோத்மோ கோந்தி 

இ. இராஜசகாபாைாச்ொரி   ஈ. ேவஹர்லோல் கெரு 

54. “இந்தியோவின் வின்ஸ் ஃப்ரீடம்” (India Wins Freedom) என்ை நூலல எழுதியவர் 

அ. மகோத்மோ கோந்தி    ஆ. ேவஹர்லோல் கெரு 

இ. சமௌைானா அபுல்கைாம் ஆொத் ஈ. ேர்தோர் வல்லபோய் பகடல் 

55. இந்தியோவின் தந்லத எனப்படுபவர் 

அ. ேவஹர்லோல் கெரு  ஆ.மகாத்மா காந்தி 

இ. முகம்மது அலி ஜின்னோ  ஈ. கோமரோேர் 

56. தமிழகத்தில் சுயமரியோலத இயக்கத்லத கதோற்றுவித்தவர் யோர்? 

அ. மு. கருணோநிதி   ஆ. எம்.ஜி. இரோமச்ேந்திரன் 

இ. கோமரோேர்    ஈ. ஈ.சவ. ரா. சபரியார் 
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57. ேப்போன் மீது அணுகுண்லட வீசிய ெோடு எது? 

அ. நேர்மனி    ஆ. ரஷியோ 

இ. சீனோ    ஈ. யு.எஸ்.ஏ 

58. கீகழ குறிப்பிட்டலவகளில் எது இந்து ேமயத்திற்கும் அதன் கலோச்ேோரத்திற்கும் அடித்தளமோக 

விளங்குகிைது? 

அ. ஆேரம முலை   ஆ. ேோதி முலை 

இ. தர்ம சூத்திரங்கள்   ஈ. சவதங்கள் 

59. சிந்து ேமநவளி ெோகரீகம் ஓர் 

அ. ஆரியோ அல்லோத ெோகரீகம் 

ஆ. ஆரிய ெோகரீகத்திற்கு முந்தியது 

இ. ஒரு திரோவிட ெோகரீகம் 

ஈ. எல்ைாசம சபாருந்தும் 

60.  ேகோ ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட வருடம் 

அ. கி.பி. 27  ஆ. கி.பி, 78  இ. கி.பி. 102   ஈ. கி.பி. 98 

61.  நமௌரியப் கபரரலே நிறுவியவர் 

அ. ேமுத்திர குப்தர்   ஆ. முதலோம் ேந்திர குப்தர் 

இ. ெந்திர குப்த சமௌரியர்  ஈ. ஸ்கந்த் குப்தர் 

62. ேோதவகோனர்களின் தலலெகரம் 

அ. வோதோபி    ஆ. கோஞ்சி 

இ. ஸ்ரீகாகுளம்   ஈ. கோகனோஜ் 

63. எது ேரியோகப் நபோருத்தப்பட்டுள்ளது? 

அ. கல்ஹோணர் - சியூக்கி 

ஆ. விேோகத்தர் - இரோேதரங்கிணி 

இ. காளிதாெர்  - மாளவிகாக்னிமித்திரம் 

ஈ. யுவோன்சுவோங் - முத்ர ரோட்க்ஷஸம் 

64.  திகம்பரர் என்ை ேமய பிரிவினர் 

அ. இந்துக்கள்    ஆ. புத்த மதத்தவர் 

இ. ெமணர்    ஈ. சீக்கியர் 

65. சித்தன்ன வோேல் ஓவியம் 

அ. ஆரம்ப கேோழருலடயது  ஆ. ஆரம்ப போண்டியருலடயது 

இ. பல்ைவருலடயது   ஈ. களப்பிரருலடயது 
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66.  பல்லவர்கலள நிலனவில் நகோள்ள கோரணம், அவர்களின் 

அ. கலை, கட்டிடக்கலைப் பலடப்புகள் ஆ. நிர்வோகம் 

இ. ேமயப்பணி    ஈ. ேோளுக்கியர்ககளோடு கமற்நகோணடப்கபோர் 

67. உள்ளோட்சி முலை நகோண்டு வந்தவர்கள் 

அ. பல்லவர்    ஆ. பிற்காை சொழர் 

இ. பிற்கோல போண்டியர்  ஈ. விேயெகர அரேர்கள் 

68.  எது ேரியோக நபோருத்தப்பட்டுள்ளது? 

அ. யாதவர்கள் - சதவகிரி 

ஆ. நஹோய்ேோளர்கள் - வோரங்கல் 

இ. கோகத்தியர்கள் - மதுலர 

ஈ. போண்டியர்கள் - துவோர ேமுத்திரம் 

69. பட்டியல் ஐ பட்டியல்  உடன் நபோருத்தி கீகழ நகோடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகலள நகோண்டு ேரியோன 

பதிலலத் கதர்ந்நதடு. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. ரோணோ ேங்கோ  1. சீனப்பயணி 

ஆ. அக்பர்   2.முதலோம் போனிப்பட்கபோர் 

இ. இப்ரோஹிம் கலோடி  3. கோன்வோப் கபோர் 

ஈ. யுவோன்சுவோங்  4. லபரம் கோன் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 1 4 2 

ஆ.  1 3 4 2 

இ.  2 4 3 1 

ஈ.  3 4 2 1 

70. இந்தியோவில் முஸ்லீம்களின் ஆதிக்கத்லத நிலல ெோட்டியப் கபோர் 

அ. முதலோம் தநரய்ன் கபோர்  ஆ. முதலோம் போனிபட் கபோர் 

இ. தலலககோட்லட கபோர்  ஈ. இரண்டாம் தசரய்ன் சபார் 

71. நடல்லி சுல்தோனின் முழு அதிகோரத்லதயும் பயன்படுத்த முடியோமல் தலடயோக விளங்கியது 

அ. தலலலம மந்திரி/ பிரதம மந்திரி ஆ. கலிபோ 

இ. புனிதகுர்ரோன்    ஈ. உைாமாக்கள் என்ை மார்க்க அறிஞர்கள் 
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72. மங்ககோலியர்களுக்கு எதிரோக இல்ட்டுமிஷிடம் மோங்போர்னி உதவி ககட்டகபோது அவர் 

ெடுநிலலலமக் நகோள்லகலய கலடபிடித்தோர் ஏநனனில் 

அ. அவருக்கு உதவி நேய்யும் அளவுக்கு இல்துத்மிஸ் வலிலம நபற்றிருக்கவில்லல 

ஆ. இல்துத்மிஷ் மோங்பர்னிலய நவறுத்தோர் 

இ. ஆரம்ப நிலலயில் இருந்த தன் அரலே அனோவசியமோக மத்திய ஆசிய அரசியலில் நுலழக்க 

அவர் விரும்பவில்லல 

ஈ. இல்துத்மிஸ் மங்சகாலியர்கலள கண்டு பயந்தார் 

73. லதமூரின் பலடநயடுப்பு நிகழ்வுற்ை ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1392 ஆ. கி.பி. 1398 இ. கி.பி, 1408 ஈ. கி.பி. 1396 

74. கலோடி வம்ேத்லத நிறுவியவர் 

அ. ேலோலுத்தீன் பிகரோஸ் கில்ஜி ஆ. குத்புதீன் ஐநபக் 

இ. பஹ்சைால் சைாடி  ஈ. இப்ரோஹீம் கலோடி 

75. பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்நபனி ஆரம்பிக்கப்பட்டது 

அ. 1700  ஆ. 1800  இ. 1600  ஈ. 1900 

76. இந்தியோ குடியரசு என அறிவிக்கப்பட்ட ெோள் 

அ. ஜனவரி 26, 1950  ஆ. ேனவரி 26, 1947 

இ. ேனவரி 26, 1949   ஈ. ேனவரி 26, 1948 

77.  நமோகஞ்ேதோகரோ மக்களுக்கு குடிநீர் பிரச்ச்லன இன்லமக்கு கோரணம் 

அ. ெதிக்கு அருகில் ெகரம் இருந்தது 

ஆ. குடிநீர் நபை நபரியகுளம் இருந்தது 

இ. வீடுகளுக்கு ெகரோட்சி குடிநீர் விநிகயோகிக்கப்பட்டது 

ஈ. நகரில் பை கிணறுகள் இருந்தன 

78. கீழ்வருவனவற்றுள் தவைோனது எது? 

அ. ஆரிய ேமோேம்  - தயோனந்த ேரஸ்வதி 

ஆ. பிரம்ம ேமோேம்  - ரோேோரோம் கமோகன்ரோய் 

இ. கதவ ேமோேம்  - அக்னி கஹோத்ரி 

ஈ. பிரார்த்தனா ெமாஜம் - விசவகானந்தர் 

79. கீழ் உள்ளவற்றில் நபோருந்தோதது எது? 

அ. கோரன் வோலிஸ்  - நிரந்த நிலவரித் திட்டம் 

ஆ. நவல்நலஸ்லி  - துலணப்பலடத் திட்டம் 

இ. டல்நஹௌசி  - ெோடு இழக்கும் நகோள்லக 
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ஈ. ரிப்பன்   - ொதி ஒழிப்பு 

80. இந்திய தண்டலன ேட்டங்கலள உருவோக்கியவர் 

அ. டோக்டர் அம்கபத்கோர்  ஆ. மவுண்ட்கபட்டன் 

இ. சமக்காசை பிரபு   ஈ. வோரன் கஹஸ்டிங்ஸ் 

81. ஆங்கிகலயர் ஆட்சியில் இந்தியோவிற்கு வருலக புரிந்த இங்கிலோந்து அரசி 

அ. எலிேநபத்    ஆ. ஆன்அரசி 

இ. விக்சடாரியா   இ. மோர்கநரட் 

82. இந்தியோவிற்கு சுதந்திரம் வழங்கிய இங்கிலோந்து பிரதமர் 

அ. ேர்ச்சில்    ஆ. மோக்நடோனோல்டு 

இ. கேம்பர்லின்   ஈ. அட்லி பிரபு 

83. 1907 ல் சூரத் கோங்கிரஸ் மோெோட்டில் தீவிரவோதி தலலவர்கள் நவளிகயறியது 

அ. தலைலம எதிர்த்து  ஆ. விருப்பம் இன்லமயோல் 

இ. முஸ்லீம்கலள எதிர்த்து  ஈ. கட்சி கதர்தலல முன்னிட்டு 

84. இந்தியோவில் பூமிதோன இயக்கத்லத துவக்கிய தலலவர் 

அ. நேயப்பிரகோஷ் ெோரோயணன் ஆ. ஆச்ொர்யா விசனாபா பாசவ 

இ. மதன் கமோகன் மோளவியோ  ஈ. ெம்பூதிரி போட் 

85. கோந்திஜியின் தலலலமயில் நவள்லளயகன நவளிகயறு கபோரோட்டம் ெடந்த ெோள் 

அ. 10.8.1942 ஆ. 9.8.1942 இ. 26.8.1942  ஈ. 20.8.1942 

86. ஆங்கிகலய அரசு இந்தியோவுக்கு விடுதலல அளிக்க ஆகஸ்டு 15 எனத் தீர்மோனித்தது ஏன்? 

அ. இந்தியோவில் நவள்லளயர்கள் வந்திைங்கிய ெோலள நகோண்டோட 

ஆ. இரண்டோம் உலகப்கபோரில் ேப்போன் ேரணலடந்தலத நகோண்டோட 

இ. பிரிட்டிஷ் அரசி முடிசூட்டிய ெோலளக் நகோண்டோட 

ஈ. இலவகளில் எதுவும் இல்லை 

87. முதலோவது வட்டகமலே மோெோட்டில்(1930-31) டோக்டர் அம்கபத்கோர் கலந்து நகோண்டது 

அ. கோங்கிரஸ் கட்சியின் பிரதிநிதியோக 

ஆ. இளவரேர்கள் மற்றும் பிைகட்சிகளின் பிரதிநிதியோக 

இ. தன் நேோந்த நேல்வோக்கில் 

ஈ. தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் பிரதிநிதியாக 

88. இந்தியோவின் முதல் குடியரசுத் தலலவர் 

அ. டோக்டர் இரோதோகிருஷ்ணன்  ஆ. டாக்டர் ராசஜந்திர பிரொத் 

இ. ஹிரு. ரோேககோபோலோச்ேோரியோர்  ஈ. எஸ். டி. ேர்மோ 
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89. சுதந்திர இந்தியோவின் முதல் கவர்னர் நேனரல் 

அ. சமௌண்ட்சபட்டன் பிரபு  ஆ. நேம்ஸ்கபோர்டு பிரபு 

இ. சுகரந்திரெோத் போனர்ஜி  ஈ. டோக்டர் சி. ரோேககோபோச்ேோரி 

90. கவலூர் சிப்போய்க் கலகம் ஏற்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1801  ஆ. 1805  இ. 1806  ஈ. 1857 

91. இந்தியோவின் முதல் தலலலம அலமச்ேர் 

அ. லோல்பகதூர்   ஆ. ஜவ ர்ைால் சநரு 

இ. திருமதி. இந்திரோகோந்தி  ஈ. அடல் பிஹோரி வோஜ்கபயி 

92. பங்களோகதேம் சுதந்திரமலடந்த ஆண்டு 

அ. 1971  ஆ. 1947  இ. 1965  ஈ. 1952 

93. எந்த வட்ட கமலே மோெோட்டில் இந்திய கதசிய கோங்கிரஸ் கலந்து நகோண்டது? 

அ. 1947  ஆ. 1952  இ. 1950  ஈ. 1942 

94. கோந்தியடிகளும் மூன்று வட்டகமலே மோெோடுகளும் பற்றிய கூற்றுகளில் பின்வருவனவற்றில் எது 

ேரி? 

அ. கோந்தியடிகள் முதல் வட்டகமலே மோெோட்டில் மட்டும் கலந்து நகோண்டோர் 

ஆ. காந்தியடிகள் இரண்டாவது வட்டசமலஜ மாநாட்டில் மட்டும் கைந்து சகாண்டார் 

இ. கோந்தியடிகள் முதல் மற்றும் இரண்டோம் வட்டகமலே மோெோட்டில் மட்டும் கலந்து நகோண்டோர் 

ஈ. கோந்தியடிகள் மூன்ைோவது வட்டகமலே மோெோட்டில் மட்டும் கலந்து நகோண்டோர் 

95. எந்த வட்ட கமலே மோெோட்டில் இந்திய கதசிய கோங்கிரஸ் கலந்து நகோண்டது? 

அ. முதலோவது    ஆ. இரண்டாவது 

இ. மூன்ைோவது   ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லல 

96. ேபர்மதி அசிரமத்லத கோந்தி துவக்கிய ஆண்டு 

அ. 1900  ஆ. 1910  இ. 1915  ஈ. 1918 

97. கெருலவ இலடக்கோல அரலே அலமக்க அலழத்தவர் 

அ. அட்லி    ஆ. ேர்ச்சில் 

இ. நமௌண்ட்கபட்டன்   ஈ. சவவல் 

98.  கவல்ஸ் இளவரேர் இந்திய மக்கள் ஆங்கிகலய அரசுக்கு உலகப் கபோரில் உதவி நேய்வதற்கோக 

ென்றி  நேலுத்தும் வண்ணம் தமிழ்ெோட்டுக்கு எப்நபோழுது வந்தோர்? 

அ. 1921  ஆ. 1922  இ. 1940  ஈ. 1945 

99. தமிழ்ெோட்டில் கதசியத்லத விழிப்பலடயச் நேய்த பத்திரிக்லககளில் கீழ்க்கண்டலவகளில் எந்த 

ஒன்று அல்ல? 
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அ. சகெரி    ஆ. ெவேக்தி 

இ. சுகதேமித்திரன்   ஈ. தி இந்து 

100.  எதிர்க்கட்சியில்லல என்ைோல் ேனெோயகம் இல்லல என்று நேோன்னவர் 

அ. பி.ஆர். அம்கபத்கோர்  ஆ. ெர் ஐவர் சஜன்னிங்ஸ் 

இ. நேய பிரகோஷ் ெோரோயண்  ஈ. நமோரோர்ஜி கதேோய் 
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History Model Test Questions 15 in Tamil With Answers 

1. பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் த ாடங்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1978  ஆ. 1982  இ. 1981  ஈ. 1985 

2. இப்பபாது உள்ள மாவட்ட அதிகாரி என்ற நிலைலய உருவாக்கிய சட்டம் 

அ. 1909 - மிண்படா-மார்லி சீர்திருத் ம் 

ஆ. 1773 - ம் ஆண்டு ஒழுங்கு முறைச்சட்டம் 

இ. 1919 - மாண்படகு தசம்ஸ்பபார்டு சீர்திருத் ம் 

ஈ. 1935 - ம் ஆண்டு இந்திய அரசுச் சட்டம் 

3. இரண்டாவது தபாதுத்ப ர் ல் நடத் ப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1956  ஆ. 1957  இ. 1958  ஈ. 1960 

4. தி.மு.க. லவ நிறுவியவர் யார்? 

அ.  தபரியார்    ஆ. அண்ணாதுறை 

இ. கருணாநிதி   ஈ. அன்பழகன் 

5.  மிழ்நாட்டில் இரயத்வாரி முலறலயக் தகாண்டு வந் வர் 

அ. சர் தாமஸ் மன்றைா  ஆ. எல்பின்ஸ்டன் 

இ. இராபர்ட் கிலளவ்   ஈ. காரன்வாலிஸ் பிரபு 

6. தியாகராஜ சுவாமிகளின் புகழ் ஸ் ைம் எங்குள்ளது? 

அ. திருச்தசந்தூர்   ஆ. மதுலர 

இ. திருவாரூர்   ஈ. கும்பபகாணம் 

7. “காந்தி ஆசிரமம்” அலமந்துள்ள ஊர் 

அ. நாமக்கல்    ஆ. திருச்சசங்ற ாடு 

இ. நீைகிரி    ஈ. கூடலூர் 

8. பல்ைவர்கள் சம்பந் ப்பட்ட குலகக் பகாயில் அலமந்துள்ள இடத்ல க் குறிப்பிடு. 

அ. மாமல்ைபுரம்   ஆ. கல்பாக்கம் 

இ. திருப்பபரூர்   ஈ. திருக் ழுக்குன்ைம் 

9. சுப சி இயக்கம் எந்  ஆண்டு நடந் து? 

அ. 1903  ஆ. 1905  இ. 1902  ஈ. 1912 

10. சு ந்திர இந்தியாவில் மு ல் தபண் மாநிை கவர்னர் 

அ. திருமதி. இந்திராகாந்தி  ஆ. திருமதி. விஜயைட்சுமி பண்டிட் 

இ. திருமதி. சறைாஜினி நாயுடு ஈ. திருமதி. சுபச ா கிருபளானி 

11.  “ஹரிபசனர்” யாருலடய காைத்தில் இருந் வர்? 
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அ. அபசாகர்    ஆ. மு ைாம் சந்திரகுப் ர் 

இ. சமுத்திைகுப்தர்   ஈ. ஹர்ஷவர்த் னர் 

12. இந்தியாவின் மிகப் பழலமயான நாகரிகம் 

அ. ஆரிய நாகரீகம்   ஆ. பவ  காை நாகரீகம் 

இ. சிந்து சமசவளி நா ரீ ம்  ஈ. திராவிடர் நாகரீகம் 

13. சரியான விலடலயக் காண்க. 

அ. ஞான காண்டபம பவ  இைக்கியம்  

ஆ. கர்ம காண்டபம பவ  இைக்கியம் 

இ. ஞானம்,  ர்ம  ாண்டம் இறணந்தறத றவத இலக்கியம் 

ஈ. பக்தி பயாகபம பவ  இைக்கியம் 

14. “நிஷ்காம கர்மா” விளக்கப்படுவது 

அ. உபநிட் ம்    ஆ. பவ ம் 

இ. ஆ மம்    ஈ பகவத்கீல  

15. புத் ரின் இயற்தபயர் 

அ. இராகுைர்    ஆ. தகௌ மர் 

இ. வர்த் மானர்   ஈ. சித்தார்த்தர் 

16. கீழ்க்கண்ட ஆற்காடு நவாபுகளுள் யார் “வாைாஜா” என அலழக்கப்பட்டார்? 

அ. அன்வருதின்   ஆ. மு மது அலி 

இ. ப ாஸ்த் அலி   ஈ. உம்- த்-உல்-உமாரா 

17. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கலள கவனி: 

துணிபு(A): ஹரப்பா நாகரிகம் சிந்துதவளி நாகரிகம் என அலழக்கப்படுகிறது 

காரணம்(R): ஹரப்பா நாகரிகம் சிந்துநதிக் கலரயில் வளர்ச்சியலடந் து. 

கீபழ தகாடுத்துள்ள குறியீடு முலறகளுக்பகற்ப உங்களது பதிலை ப ர்வு தசய்க. 

அ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக் ம் 

ஆ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக்கமல்ை 

இ. (A) சரி ஆனால் (R)  வறு 

ஈ. (A)  வறு ஆனால் (A) சரி 

18. கிருஷ்ண ப வராயர் மிகச் சிறந் வராக கருத் ப்படுகிறார். ஏதனனில் 

அ. அவைது சவற்றி ள் 

ஆ. அவர் இைக்கியம், கலைக்கு ஆற்றிய த ாண்டு 

இ. சமய சகிப்பு  ன்லம 
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ஈ. பபார்த்துகீசியருடன் நட்பு 

19. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சரியாகப் தபாருந்தியுள்ளது? 

அ. அர்த் சாஸ்திரம்  - தமகஸ் னிஸ் 

ஆ. சத்திய பசா லன  - அம்பபத்கார் 

இ. ஹர்ஷ சரி ம்  - தகௌடில்யர் 

ஈ.  ாளிதாசர்   - குமாைசம்பவம் 

20. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள ஆய்க. 

1. சிவாஜி சிறந்  பலடத்தின் மிக்க ஒருவர் 

2. சிவாஜி மராத்தியப் பபரரசிலன உருவாக்கினார் 

3. சிவாஜி  சமய சகிப்பு  ன்லமயுள்ளவர் 

4. சிவாஜி உழவர்களிடம்  ாராளமாக நடந்து தகாண்டார் 

இவற்றில் 

அ. 1 மட்டும் சரியானது  ஆ. 1 மற்றும் 2 சரியானலவ 

இ. 1, 2 மற்றும் 3 சரியானலவ ஈ. அறனத்தும் சரியானறவ 

21. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் தபாருத்தி, கீபழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகலளக் தகாண்டு 

சரியான பதிலைத் ப ர்ந்த டு: 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. காந் ாரக் கலை   1. சுங்கர்கள் 

ஆ. பர்கூர்    2. இராட்டிரக்கூடர்கள் 

இ. லகைாசநா ர் பகாயில்  3. குப் ர்கள் 

ஈ. திபயாகர் பகாயில்   4. குஷாணர்கள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 1 2 3 

ஆ.  4 2 3 1 

இ.  2 1 3 4 

ஈ.  1 3 2 4 

22. ரிக் பவ த்தில் அடங்கியுள்ளலவ 

அ. 1028 பாடல் ள்   ஆ. 1000 பாடல்கள் 

இ. 2028 பாடல்கள்   ஈ. 1038 பாடல்கள் 

23. காவிரி ஆற்றின் குறிக்கில் கல்ைலணலயக் கட்டியவர் 

அ. மு ைாம் இராஜராஜ பசாழன் ஆ.  ரி ால றசாழன் 
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இ. மு ைாம் இராபஜந்திர பசாழன் ஈ. தசங்குட்டுவன் 

24. மகாபலிபுரத்ல  நிறுவியவர்கள் 

அ. பாண்டியர்    ஆ. பல்லவர் 

இ. பசாழர்    ஈ. சாளுக்கியர் 

25. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் உடன் தபாருத்தி, கீபழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகலளக் தகாண்டு 

சரியான பதிலைத் ப ர்ந்த டு 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. ஆரிய சமாஜம்   1. இராமலிங்க சுவாமிகள் 

ஆ. பிரார்த் லன சமாஜம்  2. கர்னல் ஆல்காட் 

இ. சுத்  சன்மார்க்க சங்கம்  3. சுவாமி  யானந் ர் 

ஈ. திபயாசபிகல் இயக்கம்  4. ஆத்மராம் பாண்டுரங் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 4 1 2 

ஆ.  2 1 3 4 

இ.  4 3 1 2 

ஈ.  1 2 4 3 

26. குடுமியான்மலை க;ல்தவட்டு படம் பிடித்துக் காட்டுவது 

அ. கட்டடக்கலை   ஆ. நாட்டியம் 

இ. இறச    ஈ. கல்வி 

27. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சரியாகப் தபாருந்தியுள்ளது? 

அ. சிப்பாய் கைகம்     - 1757 

ஆ. தரௌைட் சட்டம்     - 1927 

இ. சவள்றளயறன சவளிறயறு இயக் ம்  - 1942 

ஈ.  ண்டிப் பயணம்     - 1940 

28. இந்திய ப சிய காங்கிரசின் மு ல் மாநாட்டிற்கு  லைலம  ாங்கியவர் 

அ.  ா ாபாய் தநௌபராஜி  ஆ. சுபரந்திரநாத் பானர்ஜி 

இ. பிபராஷ் ஷா பமத் ா  ஈ. உறமஷ் சந்திை பானர்ஜி 

29. தசௌரி தசௌரா படுதகாலை எந்  ஆண்டு நலடதபற்றது? 

அ. 1921  ஆ. 1922  இ. 1920  ஈ. 1924 

30. கி.பி. 1917 இல் சம்பரன் அறப்பபாரில் பங்பகற்றவர் 

அ. பாை கங்கா ர திைகர்  ஆ. பகாபாை கிருஷ்ண பகாகபை 
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இ. ஜவஹர்ைால் பநரு  ஈ.  ாந்திஜி 

31. கீழ்க்கண்டவற்றில் சரியான வரிலச முலறலயக் கண்டுபிடி: 

அ. மிண்றடா-மார்லி சட்டம், தன்னாடி இயக் ம், உப்புச் சத்தியாகிை ம், அறமச்சைறவத் 

தூதுக்குழு 

ஆ. மிண்படா-மார்லி சட்டம், அலமச்சரலவத் தூதுக்குழு,  ன்னாட்சி இயக்கம், உப்புச் 

சத்தியாகிரகம் 

இ.  ன்னாட்சி இயக்கம், மிண்படா-மார்லி சட்டம், உப்புச் சத்தியாகிரகம், அலமச்சரலவ 

தூதுக்குழு 

ஈ. அலமச்சரலவத் தூதுக்குழு,  ன்னாட்சி இயக்கம், மிண்படா-மார்லி சட்டம், உப்புச்  

சத்தியாகிரகம் 

32. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் உடன் தபாருத்தி, கீபழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகலளக் தகாண்டு 

சரியான பதிலைத் ப ர்ந்த டு 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. தீவிரவாதி  1. பிபராஸ் ஷா பமத் ா 

ஆ. மி வாதி  2. சி.ஆர்.  ாஸ் 

இ. பயங்கரவாதி 3. பாை கங்கா ர திைகர் 

ஈ. சுயராஜ்யம்  4. வ.பவ.சு. ஐயர் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 3 2 4 

ஆ.  2 1 4 3 

இ.  2 1 3 4 

ஈ.  3 1 4 2 

33. கி.பி. 1947இல் இந்தியா விடு லை தபற்றபபாது தசன்லன சட்டசலபயின்  லைவராக இருந் வர் 

யார்? 

அ. டி.பிரகாசம்    ஆ. இராஜாஜி 

இ. ஓ.பி. இைாமசாமி சைட்டியார் ஈ. காமராஜர் 

34. பவல்ஸ் இளவரசர் தசன்லனக்கு எப்தபாழுது வந் ார்? 

அ. 1923  ஆ. 1927  இ. 1922  ஈ. 1924 

35. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கலளக் கவனி: 

துணிபு(A): வன்முலற  விர்த் ல் வலுவற்றவர். ஆயு பமயன்றி வலிலமயற்பறார் ஆயு மன்று. 
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காரணம்(R): வன்முலற நீக்கிபய வலிலம மிக்க பிரிட்டன் பபரரசிலிருந்து இந்தியா விடு லை 

தபற்றுள்ளது. 

கீபழ தகாடுத்துள்ள குறியீடு முலறகளுக்பகற்ப உங்களது பதிலை ப ர்வு தசய்க. 

அ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக் ம் 

ஆ. (A) மற்றும் (B) சரி, (R), (A) விற்ச்கு சரியான விளக்கமல்ை 

இ. (A) சரி ஆனால் (R)  வறு 

ஈ. (A)  வறு ஆனால் (A) சரி 

36. வ.உ. சி ம்பரம் பிள்லள ஒரு புகழ்தபற்ற இந்தியனாக இருப்ப ற்க்குக் காரணம் 

அ. ஆங்கிபையரின் பவள ஆலையில் பவலை நிறுத் த்ல  ஏற்படுத்தினார் 

ஆ. சுறதசி  ப்பல் நிறுவனம் ஒன்றை முதன் முதலில் நிறுவியவர் 

இ. கடுங்காவல்  ண்டலனயால் துன்பப்பட்டார் 

ஈ. இைக்கியங்களின்பால் அக்கலற காட்டினார் 

37. சிந்து சமதவளி மக்கள் வழிபட்ட கடவுள் 

அ. இந்திரன்    ஆ. வருணன் 

இ. சபண்சதய்வம்   ஈ. மித்ரா 

38. இராமயணத்ல  எழுதியவர் யார்? 

அ. இராமர்    ஆ. வால்மீகி 

இ. வியாசர்    ஈ. ைக்குமணன் 

39. விக்கிரமாதித் ர் என்ற பட்டத்ல  ஏற்றுக் தகாண்டவர் 

அ. சந்திரகுப்  தமௌரியர்  ஆ. அபசாகர் 

இ. இைண்டாம் சந்திைகுப்தர்  ஈ. சமுத்திரகுப் ர் 

40. அடிலம வம்சத்ல  ப ாற்றுவித் வர் 

அ. குத்புதின் அய்சபக்  ஆ. பால்பன் 

இ. ருக் உதின்    ஈ. ஜைாலுதின் 

41. சீக்கியர்களின் புனி  நூல் 

அ. பகவத் கீல    ஆ. தஜண்ட் அவஸ்த் ா 

இ. குரான்    ஈ. ஆதி கிைந்தம் 

42. ராஜா ப ாடர்மால் எ னுடன் த ாடர்பு தகாண்டவர்? 

அ. இலச    ஆ. சட்டம் 

இ. இைக்கியம்    ஈ. நிலச்சீர்திருத்தம் 

43.   ைசுய ஆட்சியின்  ந்ல  என்று அலழக்கப்படுவர் யார்? 
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அ. வில்லியம் தபண்டிங் பிரபு ஆ. ரிப்பன் பிைபு 

இ. கானிங் பிரபு   ஈ. பமபயா பிரபு 

44. சங்க காைச் பசாழ அரசர்களில் புகழ்தபற்ற பசாழ அரசர் 

அ. தநடுங்கிள்ளி   ஆ.  ரி ாலன் 

இ. ராஜராஜன்    ஈ. ஆதித்ய பசாழன் 

45. பவலூர் கைகம் நடந்  ஆண்டு 

அ. 1824  ஆ. 1806  இ. 1857  ஈ. 1836 

46. சிைப்பதிகாரத்தின் ஆசிரியர் 

அ. பசரன் தசங்குட்டுவன்  ஆ. கம்பர் 

இ. இளங்ற ாவடி ள்   ஈ. கபிைர் 

47. பபரரசி விக்படாரியாவின் பிரகடனம் தவளியிடப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1857  ஆ. 1858  இ. 1859  ஈ. 1860 

48. காந்திஜி சட்டத்ல  மீறி உப்பு காய்ச்சிய இடம் 

அ. பவ ாரண்யம்   ஆ. தண்டி 

இ. தூத்துக்குடி    ஈ. பகாவா 

49. ஜாலியன் வாைாபாக் படுதகாலைக்கு காரணமானவர் 

அ. மாண்படகு   ஆ. தசம்ஸ்பபார்டு 

இ. தரௌைட்     ஈ. செனைல் டயர் 

50. சுயராஜ்ஜியக் கட்சிலய உருவாக்கியவர் 

அ. சுபாஷ் சந்திரபபாஸ்  ஆ. இ.த.தாஸ் 

இ. தரௌைட்    ஈ. றமாதிலால் றநரு 

குறிப்பு: ஆ, ஈ யும் 

51.  காந்திஜியின் மு ல் சத்தியாகிரகப் பபாராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இடம் 

அ. சாம்பைான்    ஆ. பர்ப ாலி 

இ.  ண்டி    ஈ. பபராடா 

52. 1931-ல் இைண்டனில் நலடதபற்ற இரண்டாவது வட்டபமலஜ மாநாட்டில் காங்கிரஸ் சார்பில் 

பங்பகற்றவர் யார்? 

அ. ம ாத்மா  ாந்தி   ஆ. ஜவஹர்ைால் பநரு 

இ. சீனிவாச சாஸ்திரி   ஈ. இவர்களுள் எவரும் இல்லை 

53. முஸ்லிம்களுக்கு என  னிநாடு பகாரியவர் 

அ. மு மது அலி ஜின்னா  ஆ. கான் அப்துல் கபார்கான் 
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இ. சாகுத் அலி   ஈ. அபுல் கைாம ஆசாத் 

54. வாஞ்சிநா லன சுட்டுக் தகான்றவர் 

அ. பிரஞ்சுக்காரர்   ஆ. ஆங்கிபையர் 

இ. இந்திய சிப்பாய்   ஈ. தனக்குத்தாறன 

55. சுப்பிரமணிய பாரதியார் எழுதிய பை பாடல்கள் 

அ. நாடகப் பாடல்கள்   ஆ. றதசபக்திப் பாடல் ள் 

இ. திலரப்படப் பாடல்கள்  ஈ. நாபடாடிப்பாடல்கள் 

56. பவ ாரண்யத்தில் உப்பு காய்ச்சியவர் யார்? 

அ. வ.உ. சி ம்பரம் பிள்லள  ஆ. பாரதியார் 

இ. ைாொஜி    ஈ. காமராஜர் 

57. இந்தியாவில்  ன்னாட்சி இயக்கம் ப ாற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது?  

அ. 1915  ஆ. 1916  இ. 1911  ஈ. 1910 

58. தடல்லிலய ஆண்ட மு ல் தமாகைாய அரசர் யார்? 

அ. இல்துத் மிஷ்   ஆ. பால்பன் 

இ. குத்புதின் ஐசபக்   ஈ. கஜினி முகமது 

59. “சு ந்திர த ாழிைாளர்கள் கட்சி” – ஐ ஆரம்பித் வர் 

அ. ஈ.வி. இராமசாமி   ஆ. அம்றபத் ார் 

இ. டாக்டர் முத்துதைட்சுமி தரட்டி ஈ. சி.என்.அண்ணாத்துலர 

60.  பிற்காைச் பசாழர்களின் கலடசி அரசர் யார்? 

அ. மூன்றாம்  ராஜராஜன்  ஆ. மூன்ைாம் ைாறெந்திைன் 

இ. மூன்றாம் குபைாத்துங்கன்  ஈ. வீர ராபஜந்திரன் 

61. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எ ன்மூைம் ஆரியமயமா ல்  மிழ் தமாழியில் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது? 

அ. சமஸ்கிருதக் கூறு ள்  ஆ. ஆங்கிபைய அம்சங்கள் 

இ. பமற்கத்தியக் கூறுகள்  ஈ. வர்ணம் 

62. நீதிக்கட்சிலய நிறுவியவர்களில் ஒருவர் 

அ. பி.டி. ைாென்   ஆ. பக. காமராஜ் 

இ. சி.என்.அண்ணாத்துலர  ஈ. பக் வத்சைம் 

63. ‘அயினி அக்பரி’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் 

அ. அபுல் ஃபாசல்   ஆ. அமீர் குஸ்ரு 

இ. அபுல் ஃலபஸி   ஈ. நிஜாமுதீன் அகமது 
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64. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் உடன் தபாருத்தி, கீபழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகலளக் தகாண்டு 

சரியான பதிலைத் ப ர்ந்த டு 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. ராஜா ராம்பமாகன்ராய்  1. ஆரிய சமாஜம் 

ஆ. சுவாமி விபவகானந் ர்  2. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் 

இ.  யானந்  சரஸ்வதி  3. பிரம்மசமாஜ் 

ஈ. பிபளவட்ஸ்கி அம்லமயார்  4. பிரம்மஞான சலப 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 3 4 

ஆ.  2 3 4 1 

இ.  3 2 1 4 

ஈ.  4 1 2 3 

65. சரியான கூற்லற த ரிந்த டுக்கவும் 

அ. காசி மத்திய இந்துக் கல்லூரி 1891-ல் ஏற்படுத் ப்பட்டது 

ஆ. அலிகார் இயக்கம் முகமது அலி ஜின்னாவால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது 

இ. அலி ார் முஸ்லீம் பல் றலக் ழ ம் 1920-ல் ஆைம்பிக் ப்பட்டது 

ஈ. விஷ்வபாரதி பல்கலைக்கழகம் ப பவந்திரநாத்  ாகூரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது 

66. கீழுள்ளவற்றில் எது சரியாக தபாருந் ா து? 

அ. ப த்சிங்   - “சடல்லி சறலா” 

ஆ.  யானந்  சரஸ்வதி - “பவ ங்களுக்குத் திரும்புபவாம்” 

இ. காந்திஜி   - “தீண்டாலம ஒரு குற்றம்” 

ஈ. பநரு   - “பை ஆண்டுகளுக்கு முன்பப நாம் வருங்காைத்ப ாடு   

    சந்திப்லபக் தகாண்டு விட்படாம்” 

67. சங்க காைத்தில்  லைசிறந்  பசாழ மன்னன் 

அ. நளங்கிள்ளி   ஆ.  ரி ாலன் 

இ. மு ைாம் ஆதித் ன்  ஈ. மு ைாம் இராசராசன் 

68. கி.பி. 640ல் காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்  சீன யாத்திரிகர் 

அ. பாஹியான்   ஆ. இட்சிங் 

இ. யுவான்சுவாங்   ஈ. தமகஸ் னிஸ் 
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69. பழந் மிழகத்துடன் வாணிபத் த ாடர்பு தகாண்டிருந்  அயல்நாட்டவலரக் குறிக்க 

 மிழிைக்கியங்களில் பயன்படுத் ப்பட்ட தசால் 

அ. யவனர்  ஆ. மக ர்  இ. அறிவர்  ஈ. உமணர் 

70. கங்லக தகாண்ட பசாழபுரம் பகாயிலைக் கட்டியவர் 

அ. மு ைாம் இராஜராஜன்  ஆ. விக்கிரம பசாழன் 

இ. இராஜாஜி இராஜா   ஈ. முதலாம் இைாறெந்திைன் 

71.  மகாத்மா காந்தி “தவள்லளயபன தவளிபயறு” இயக்கத்ல  இந்  ஆண்டில் த ாடங்கினார். 

அ. கி.பி. 1945   ஆ. கி.பி. 1942   

இ. கி.பி. 1947   ஈ. கி.பி. 1946 

72.  கீழ்க்கண்டவர்களில் யார் கதைக்டர் ஆஷ்-ஐ மணியாச்சி இரயில்பவ ஸ்படஷனில் படுதகாலை 

தசய் து? 

அ. தகாடிகாத்  குமரன்  ஆ. ஜம்புலிங்கம் 

இ. வாஞ்சிநாதன்   ஈ. பவ ரத்தினம் பிள்லள 

73. லவக்கம் வீரர் இறந்  ஆண்டு 

அ. 1971  ஆ. 1973  இ. 1975  ஈ. 1977 

74.  நாட்டிற்காகத்  னது அரசுப் பணியிலனத் துறந் வர் யார்? 

அ. தகாடிகாத்  குமரன்  ஆ. வாஞ்சிநா ன் 

இ. வ.உ. சிதம்பைம் பிள்றள  ஈ. விஸ்வநா   ாஸ் 

75. தில்லையாடி வள்ளியம்லம எங்கு பிறந் ார்? 

அ. றொ ன்பர்க்   ஆ. தில்லையாடி  

இ. டர்பன்    ஈ. காலரக்குடி 

76.   மிழ்நாட்டில் உப்புச் சத்தியாகிரகத்தின் ஒரு பகுதியாக பவ ாரண்யத்தில் உப்பு  யார் தசய் வர் 

அ. இைாொஜி    ஆ. காமராஜ் 

இ. பிரகாசம்    ஈ. பக் வத்சைம் 

77. சுங்க வம்சத்ல  ப ாற்றுவித் வர் யார்? 

அ. புஷ்ய மித்ைன்   ஆ. அக்னி மித்ரன் 

இ. ப வபூதி    ஈ. கீர்த்திவர்மன் 

78. எஸ்.என்.பி. இயக்கம் இவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது 

அ. மஹாத்மா காந்தி   ஆ. டாக்டர் அம்பபத்கார் 

இ. நாைாயண குரு   ஈ. இராஜாராம் பமாகன்ராய் 

79. தகௌ ம புத் ர் எந்  ஊரில் பிறந் ார்? 
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அ. பாட்னா    ஆ. லும்பினி 

இ. உஜ்லஜயின்   ஈ. சாரநாத் 

80.  சிந்துதவளி நாகரீகத்ல  அகழ்வாய்வு தசய் வர் 

அ. கன்னிங்காம்   ஆ. மார்ஷல் 

இ. வீைர்    இ. ராபர்ட் புரூஸ் புட் 

81. சங்க காைத்தில் வணங்கப்பட்ட  மிழ் கடவுள் 

அ. பிள்லளயார்   ஆ. முரு ன் 

இ. பார்வதி    ஈ. கிருஷ்ணன் 

82.  ____________ஆல் நாளந் ா பல்கலைக்கழகம் நிறுவப்பட்டது 

அ. முதலாம் குமாைகுப்தர்  ஆ. புத்  குப் ர் 

இ. ஸ்கந்  குப் ர்   ஈ. ஸ்ரீகுப் ர் 

83. எண்வலக மார்க்கத்ல  பபாதித் வர் 

அ. கபீர் ாசர்    ஆ. புத்தர் 

இ. மகாவீரர்    ஈ. சங்கரர் 

84. தில்லி சுல் ானியத்ல  உருவாக்கியவர் 

அ. முகமது கஜினி   ஆ. குத்புதீன் ஐசபக் 

இ. இல்டுத்மிஷ்    ஈ. சாபுக்டஜின் 

85. விஜயநகர பபரரலச நிறுவியவர் 

அ. கிருஷ்ண ப வராயர்  ஆ. ஹரிஹை புக் ர் 

இ, சிவாஜி    ஈ. ப வராயர் 

86. பாலளயக்கார நிர்வாக முலற யாரால் அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது? 

அ. விஸ்வநாத நாயக் ர்  ஆ. வீரப்ப நாயக்கர் 

இ. திருமலை நாயக்கர்  ஈ. மங்கம்மாள் 

87. திருமலை “தசௌல்ட்ரியின்” மறுதபயர் 

அ. புதுமண்டபம்   ஆ. ஆயிரங்கால் மண்டபம் 

இ. கல்தூண்கள்   ஈ. திருமறல நாயக் ர் மஹால் 

88. இந்தியாவில் ஸ் ை சுய ஆட்சியின்  ந்ல  எனப்படுபவர் யார்? 

அ. ரிப்பன் பிைபு   ஆ. கர்சன் பிரபு 

இ. லிட்டன் பிரபு   ஈ. கானிங் பிரபு 

89. பின்வருவனவற்றுள் ப சிய இயக்க இ ழ்கள் எலவ? 

அ. சுதந்திைச் சங்கு, றதசபக்தன் ஆ. மணிக்தகாடி கலணயாழி 
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இ. பாப்பா, அரும்பு   ஈ. ஞான பூமி, ஞான ஒளி 

90. த ன்னிந்தியாவின் சிறப்பு தபற்ற பகுத் றிவாளர் 

அ. பாரதியார்    ஆ. ஈ.றவ. ைாமசாமி 

இ. பாரதி ாசன்   ஈ. நாராயண குரு 

91. இந்தியாவின் மு ல் தசய்தித் ாள் “தபங்கால் தகஜட்” தவளிவந்  ஆண்டு? 

அ. 1790  ஆ. 1780  இ. 1870  ஈ. 1880 

92.  னது பாடல்களின் மூைம் மக்களிடம் விடு லை இயக்கக் காைத்தில் உணர்வுகலளத் தூண்டியவர் 

யார்? 

அ. காலரக்குடி சா. கபணசன் ஆ. விஸ்வநாத தாஸ் 

இ. ப. ஜீவானந் ம்   ஈ. அகிைன் 

93. 1937-ஆம் ஆண்சு தசன்லன மாகாணத்தின் மு ல்வரானவர் யார்? 

அ. பனகல் இராஜா   ஆ. காமராஜ் 

இ. சுப்பராயன்    ஈ. இைாொஜி 

94.  சுவாமி விபவகானந் ரின் உண்லமயான தபயர் 

அ. வள்ளைார்    ஆ. நறைந்திைர் 

இ. க ா ர்    ஈ. சித் ார்த் ர் 

95. தமருகு தசய்யப்பட்ட  கல் ஆயு  காைத்திலிருந்து புதிய கற்காை கைாச்சாரத்திற்கு 

மாற்றப்படுவ ற்கு உ வியது என்ன? 

அ. தநருப்பின் பயன் த ரிந் து ஆ. சக் ைம் சசய்யப்பட்டது 

இ.  ானியம் விலளவித் து  ஈ. எழுத்து அறிந்து தகாண்டது 

96.  தமௌரியரின் சமு ாய பிரிவு ஏழு வகுப்புகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந் து குறித்து கீழ்க்காணும் 

ஆ ாரம் குறிப்பாக உ வுகிறது  

அ. தகௌடில்யரின் அர்த் சாஸ்திரம்  ஆ. அபசாகரின் கல்தவட்டுகள் 

இ. புராணங்கள்    ஈ. சம ஸ்தனிஸ் இண்டி ா 

97. மத்  விைாசன் என்ற பட்டத்ல ப் தபற்றிருந் வர் 

அ. முதலாம் மற ந்திைவர்மன் ஆ. நரசிம்மவர்மன் 

இ. ராஜசிம்மன்   ஈ. இரண்டாம் நந்திவர்மன் 

98. தபௌத் த்தில் முழுலமயான விடு லை என்பது 

அ. பரமுக்தி    ஆ. நிர்வாணம் 

இ. ஈஸ்வைமூர்த்தி   ஈ. ஜீவன்முக்தி 

99. எக்காரணத்திற்காக தஷர்ஷா சிறந்  அரசராகக் கரு ப்படுகிறார்? 
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அ. ஹூமாயூனுக்தகதிரான தவற்றிகள் ஆ. சிறந்  பலடத்  ளபதி 

இ. நிர்வா ச் சீர்திருத்தங் ள்  ஈ. ம ச்சார்பின்லம 

100. லசவ உணவு பழக்கத்ல  மிகவும் தீவிரமாக நியாயப்படுத்தியவர் 

அ. காஞ்சி அடிகள்    ஆ. வடலூர் சுவாமி ள் 

இ. திருவண்ணாமலை சுவாமிகள்  ஈ. மதுலர ஆதினம் 
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History Model Test Questions 16 in Tamil With Answers 

1. கீழ்வருவனவற்றுள் எது ச ோழர்களோல் கட்டப்பட்ட சகோயில்கள் சிறப்பம் மோகும்? 

அ. மண்டபங்கள்    ஆ. பபரிய தூண்கள் 

இ. விமோனங்கள்    ஈ. ககோபுரங்கள் 

2. ச ோழர் கோலத்தில் மிகவும் சிறப்பு பபற்றிருந்த நிர்வோக அமமப்பு 

அ. கிரோம சபைகள்   ஆ. பமட 

இ. பவளியுறவு பகோள்மக  ஈ. வருவோய்த்துமற 

3. நிமலயோன பமடமய முதன் முதலில் பகோண்டு வந்த இஸ்லோமிய மன்னர் 

அ. அலோவுதீன் கில்ஜி   ஆ. இல்துத்மிஷ் 

இ. போல்பன்    ஈ.  பிச ோஸ் ஷோ 

4. பல்லவ மன்னர்களில் சித்தி கோ ப் புலி என்ற அமடபமோழி பபற்றவர் 

அ. மககந்திரவர்மன்   ஆ. இ ோஜசிம்மன் 

இ. மோமல்லன்    ஈ. நந்திவர்மன் 

5. ம வ சித்தோந்தத்தின் படி ஆன்மோவின் வமககள் 

அ. இ ண்டு  ஆ. மூன்று   இ. நோன்கு  ஈ. ஐந்து 

6. ஒத்துமழயோமம இயக்கம் நமடபபற்ற ஆண்டு 

அ. 1920   ஆ. 1922  இ. 1930  ஈ. 1927 

7. ‘ஹரிஜன்’ என்ற இதழின் ஆசிரியர் 

அ. திரு.வி.க.    ஆ. ஈ.சவ.  ோ 

இ. மகோத்மோ கோந்தி   ஈ. போ தியோர் 

8. கீழ்வருவனவற்றுள் எந்த மோகோணம் முதன் முதலில் இந்தியோவில் ஆங்கிசலயர்களோல் 

உருவோக்கப்பட்டது? 

அ. ஆந்தி ப் பி சத ம்   ஆ. மகோ ோஷ்டி ோ 

இ. சசன்பை மோகோணம்  ஈ. சமற்கு வங்கோளம் 

9. எந்த வருடம் மத்திய  மூக நலவோரியம் அமமக்கப்பட்டது? 

அ. 1950  ஆ. 1951  இ. 1952  ஈ. 1953 

10. சவலூர் கலகம் நமடபபற்ற பபோழுது ப ன்மன கவர்ன ோக இருந்தவர் 

அ. தோமஸ் மன்சறோ   ஆ. வில்லியம் சைண்டிங் 

இ. எட்வர்ட் ஹோரி ன்   ஈ. சநப்பியர் பி பு 

11.  “பி ோன்சிஸ்சட” வோல் கட்டப்பட்டது 

அ. வில்லியம் சகோட்மட   ஆ. லூயி சகோட்மட 
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இ. புனித ஜோர்ஜ் ககோட்பை  ஈ. புனித சடவிட் சகோட்மட 

12. இந்தியவின் முதல் கோங்கி ஸ்  அல்லோத தமலமம அமமச் ர் 

அ. சமோரோர்ஜி கதசோய்   ஆ. வி.பி. சிங் 

இ.   ண்சிங்    ஈ. நீலம்  ஞ்சீவ் ப ட்டி 

13. பண்டித ஜவஹர்லோல் சநரு எழுதிய சிறந்த புத்தகம் 

அ.  த்திய ச ோதமன   ஆ. இந்தியோ 2020 

இ. டிஸ்கவரி ஆப் இந்தியோ  ஈ. ஆனந்த மடம் 

14. 1893-ம் ஆண்டில் உலக மதங்களின் மோநோடு நமடபபற்ற இடம் 

அ. லண்டன்    ஆ. சிக்கோக்ககோ 

இ. கல்கத்தோ    ஈ. எகிப்து 

15. சபோர்ச்சுக்கீசியர் ஆட்சியில் முதல் ஆளுந ோக நியமனம் பபற்றவர் 

அ. வோஸ்சகோட கோமோ   ஆ. ஆல்வோரிஸ்கோப் ல் 

இ. அல்புகர்க்    ஈ. டி-அல்சமய்ைோ 

16. ஆங்கிசலயர்கள் பதன் இந்தியோவில் தங்கள் முதல் பதோழிற் ோமலமய ஏற்படுத்திய இடம் 

அ. சூ த்     ஆ. போண்டிச்ச ரி 

இ. மசூலிப்ைட்டிைம்   ஈ. பமட் ோஸ் 

17. ‘சுதந்தி ம் எனது பிறப்புரிமம’ என முழங்கிய தீவி வோத தமலவர் 

அ. அன்னிபப ண்ட்   ஆ. கோந்தியடிகள் 

இ. திலகர்     ஈ. போ தியோர் 

18. இந்திய சதசிய பமடயிமன உருவோக்கியவர் 

அ. வல்லபோய் பசடல்   ஆ. கோந்தியடிகள் 

இ. கேதோஜி    ஈ. திலகர் 

19. லோகூர் சதசிய கோங்கி ஸ் மோநோட்டின் தமலவர் 

அ. மகோத்மோ கோந்தியடிகள்  ஆ. சநதோஜி 

இ. கேரு     ஈ. வல்லபோய் பசடல் 

20. ‘மலஃப் டிமவன்’ என்ற புத்தகத்மத எழுதியவர் 

அ. அரவிந்கதோ ககோஸ்   ஆ. சுவோமி விசவகோனந்தர் 

இ. டோக்டர் இ ோதோகிருஷ்ணன்  ஈ. மகோத்மோ கோந்தி 

21. முதல் உலகப் சபோர் முடிந்த ஆண்டு 

அ. 1914  ஆ. 1915  இ. 1916  ஈ. 1918 

22. தலசுய ஆட்சியின் தந்மத என கருதப்படுபவர் 
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அ. கர் ன் பி பு    ஆ. ரிப்ைன் பிரபு 

இ. லிட்டன் பி பு    ஈ. மிண்சடோ பி பு 

23. ‘ஆனந்தமடம்’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் 

அ. இ வீந்தி நோத் தோகூர்   ஆ. சஹமச் ந்தி   ட்டர்ஜி 

இ. சக வ  ந்தி ோ ப ன்   ஈ. ைக்கிம் சந்திர சட்ைர்ஜி 

24. ஆதிமனிதன் முதலில் பதரிந்து பகோண்டது 

அ. சேருப்பை உண்ைோக்குவதற்கு ஆ. மிருகங்கமள அடக்குவதற்கு 

இ.  க்க ம் ப ய்வதற்கு   ஈ. தோனியம் விமளவிக்க 

25. ஆரியப்பமட கடந்த பநடுஞ்ப ழியனின் வம் ப் பபயர் என்ன? 

அ. பல்லவ வம் ம்   ஆ. ச ோழ வம் ம் 

இ. ைோண்டிய வம்சம்   ஈ. ச   வம் ம் 

26. தமிழகத்தில் பல்லவர் கோலத்தில் குறிப்போக கீழ்க்கண்ட மன்னவர் கோலத்தில்  ோதிமுமற தீவி மகப் 

பின்பற்றப்பட்டது 

அ. விஷ்ணு சகோபோ   ஆ. முதலோம் மசகந்தி வர்மன் 

இ. முதலோம் ேந்திவர்மன்  ஈ. இ ண்டோம் நந்திவர்மன் 

27. மன்னர் திருமமல நோயக்கரின் தமலநகர் 

அ. உமறயூர்    ஆ. மதுபர 

இ. தஞ் ோவூர்    ஈ. பூம்புகோர் 

28. பின்வருபவர்களுள் “மவக்கம் வீ ர்” என்று அமழக்கப்படுபவர் யோர்? 

அ. கோம ோஜ்    ஆ. சைரியோர் 

இ.  ோஜோஜி     ஈ.  த்தியமூர்த்தி 

29. இந்திய சத த்தின் மூவர்ணக் பகோடிமய தயோரித்தவர் 

அ. கோந்திஜி    ஆ. சமோதிலோல் சநரு 

இ.  ச ோஜினி நோயுடு   ஈ. அன்னிபப ண்ட் 

30. ‘இந்து’ என்னும் ஆங்கில நோளிதமழத் சதோற்றுவித்தவர் 

அ. ஜி. சுப்பிரமணிய ஐயர்  ஆ.  ோ.சவங்கட  ோஜூலு 

இ. பஜகன்னோத் ஆச் ோரியோர்  ஈ. இ ோஜ சகோபோலச் ோரி 

31. ஜீவோனந்தம் “ஜன க்தி” என்ற இதமழ எந்த ஆண்டு பதோடங்கினோர்? 

அ. 1917   ஆ. 1927  இ. 1937  ஈ. 1947 

32. பின்வருவனவற்றுள் எது  ரியோகப் பபோருந்தவில்மல? 

அ. நுண் கற்கோலம் - நுண்கற் பதோழிற் ோமல 
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ஆ. பமழய கற்கோலம் - திரியும் வோழ்க்மக 

இ. புதிய கற்கோலம் - நி ந்த  வோழ்க்மக 

ஈ. சசம்புக்கோலம்  - உணவு உற்ைத்தி நிபல 

33. பின்வருவனவற்றுள் எது  மண  மயத்தின் மூன்று இ த்தினங்களில் உள்ளடங்கியது இல்மல? 

அ. நிமறந்த அறிவு   ஆ. தியோனம் 

இ. நற்ப யல்    ஈ. விடுதபல 

34. அஜந்தோ ஓவியங்கள் எந்தக் கமதகமள விளக்குகிறது? 

அ. இ ோமோயணம்    ஆ. மகோபோ தம் 

இ. பஞ் தந்தி ம்    ஈ. ஜோதக கபதகள் 

35.  பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபோருத்து, கீசழ பகோடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகமளக் பகோண்டு 

 ரியோன விமடமயத் சதர்ந்பதடு. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

(மஹோயனர்களின் பமடப்பு) (பதோடர்புமடயது) 

அ.  ோத்தர்மபுண்டோரிக்கோ  1. இமறயருள் 

ஆ. வோஜ் ஜிடிக்கோ   2. ப ோர்க்கம் 

இ. சுக்கவோதி வியூகோ  3. ஒழுக்கம் 

ஈ. கோ ந்த வியூகோ   4. புலன்கடந்த பமய் பபோருளியல் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 3 4 

ஆ. 3 4 2 1 

இ.  3 1 4 2 

ஈ.  4 3 2 1 

36.  ___________ என்பது சிந்து  மபவளி மக்களின் முக்கிய உணவு  

அ. அரிசி     ஆ. ககோதுபம 

இ. ச ோளம்    ஈ. கம்பு 

37. பண்மடக்கோல மருத்துவத்மதப் பற்றி எந்த சவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது? 

அ. ரிக் சவதம்    ஆ.  ோமசவதம் 

இ. யஜூர் சவதம்    ஈ. அதர்வண சவதம் 

விபை: ஆயுர்சவதம் 

38. ஆசி மங்கள் (அ) வோழ்க்மகயின் நோன்கு நிமலகள் எந்தக்கோல கட்டத்தில் நன்கு வளர்ச்சியமடந்தது? 
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அ. சவதங்களுக்கு முந்திய கோலம் ஆ.ரிக் சவத கோலம் 

இ. பிந்திய கவத கோலம்   ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்மல 

39. ரிக் சவதங்களில் எமவ அடங்கியுள்ளது? 

அ. ைோசுரங்களின் சதோகுப்பு 

ஆ. கமதகள் மற்றும் நிகழ்வுகளின் பதோகுப்பு 

இ. பல்சவறு ஆட்சிகளின் வரிம யோன பதோகுப்பு 

ஈ. மந்தி ங்கள் மற்றும்  டங்குகளின் பதோகுப்பு 

40. கீழ்க்கண்ட எந்த நிலப்ப ப்பு ஆதிகோல ஆரியர்களோல் ஆக்கி மிக்கப்படவில்மல? 

அ. ைலுசிஸ்தோன்    ஆ. கிழக்கு ஆப்கோனிஸ்தோன் 

இ. பஞ் ோப்    ஈ. சமற்கு உத்தி ப்பி சத ம் 

41.  புத்தரின் கருத்துப்படி மனித துய ங்களுக்கு அடிப்பமட கோ ணம் 

அ. சகோபம்  ஆ. இச்ம   இ. பபருமம  ஈ. ஆபச 

42. ரிக் சவத கோல மக்களின் அடிப்பமட  மூக அமமப்பு எது? 

அ. தோய் ஆதிக்க குடும்பம் 

ஆ. தந்பத ஆதிக்க குடும்ைம் 

இ. தோய் ஆதிக்க மற்றும் தந்மத ஆதிக்க குடும்பம் 

ஈ. இவ எதுவுமில்மல 

43.  ங்க இலக்கியம் எழுதப்பட்ட பமோழி 

அ. ஆவதி  ஆ. தமிழ்  இ. மமதிலி  ஈ. மமலயோளம் 

44. பல்லவ மன்னர்கள் இவற்றுள் எமத தழுவினோர்கள்? 

அ. மஜன மதம்    ஆ. புத்த மதம் 

இ. இந்து மதம்    ஈ. பசவ மதம் 

45. சிந்து  மபவளி நோகரீகத்தின் துமறமுக நக ம் எது? 

அ. கலோத்தல்    ஆ. கோளிபங்கன் 

இ. ரூபோ     ஈ. பமோகஞ் தோச ோ 

46. ரிக்சவத கலோச் ோ த்தின் முக்கிய பி திபளிப்பு 

அ. சிந்து-கங்மக பள்ளத்தோக்கு  ஆ. பஞ் ோப் மற்றும் டில்லி பகுதி 

இ. சிந்து ைள்ளத்தோக்கு   ஈ. சிந்து மற்றும் சுவோத்திற்கு இமடப்பட்ட பகுதி 

47. கீழ்க்கண்ட வோக்கியங்கமள கவனி: 

கூற்று (A): யுவோன் சுவோங் ஹர்ஷர் ஆட்சிக் கோலத்தில் இந்தியோவிற்கு வந்தோர். 

கோ ணம் (R): அவரின் முக்கிய சநோக்கம் புத்த ஆலயங்கமள போர்மவயிட சவண்டும் என்பசத. 
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கீசழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில்  ரியோன விமடமயத் சதர்ந்பதடு. 

அ. (A) ம் (R) ம் சரி, (R) என்ைது (A) விற்கு சரியோை விளக்கம் 

ஆ. (A) ம் (R) ம்  ரி, (R) என்பது (A) விற்கு  ரியோன விளக்கமல்ல 

இ. (A)  ரி , ஆனோல் (R) தவறு 

ஈ. (A) மற்றும் (R) இ ண்டும்  ரியோனமவ 

48.  ங்க கோலத்தில் சபோர் அறிவிப்பு அல்லது விலக்குதல் 

அ. பமகவனின் வோமக ம த்மத பவட்டுதல்  

ஆ. ைபகவனின் விலங்குகபள கவர்தல் 

இ. பமகவனின் சகோட்மடமய மகப்பற்றுதல்  

ஈ. யோமனயின் கோலோல் பமகவனின் பயிர்கமள அழித்தல் 

49.  பின்வருவனவற்றில் எதமனப் பற்றி பம பசடோமிய நோகரீகம் அறிந்திருக்கவ்ல்மல? 

அ. பபோன் மற்றும் பவள்ளி  ஆ. ப ம்பு 

இ. பவண்கலம்    ஈ. இரும்பு 

50.  சிந்து  மபவளி நோகரீகத்தின் மட்கலன்கள் 

அ.  ோம்பல் மட்கலன்கள் 

ஆ. கருப்பு வண்ணம் பூசிய சிவப்பு மட்கலன்கள் 

இ. வட இந்திய பளபளப்போன கருப்பு மட்கலன்கள் 

ஈ. கருப்பு-சிவப்பு நிற மட்கலன்கள் 

51.  முதல் அகழ்வோ ோய்ச்சியின் இயக்குனர் யோர்? 

அ. முமனவர் ஹல்ட்ஸ்   ஆ. அசலக்ஸோண்ைர் கன்னிங்க ோம் 

இ. ஃபபர்கு ன்    ஈ. மோர்ஷல் 

52. இந்தியோவில் இரும்மப முதன் முதலோக அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் 

அ. ஆரியர்கள்    ஆ. தி ோவிடர்கள் 

இ. போ சீகர்கள்    ஈ. சுசமரியர்கள் 

53. சிந்து  மபவளி நோகரீகம் எதில் சிறப்புத்தன்மம உமடயதோக கோணப்பட்டது? 

அ. நக  திட்டமிடுதல்   ஆ. கட்டிடக் கமல 

இ. மகவிமன    ஈ. இபவ அபைத்தும் 

54. சிந்து  மபவளி மக்கள் பின் ப ோல்லப்பட்ட எந்த பதய்வத்மத வணங்கினோர்கள்? 

அ. இந்தி ன்    ஆ. வருணன் 

இ. விஷ்ணு    ஈ. இபவ எதுவுமில்பல 

55. சிந்து  மபவளி மக்கள் எந்தப் பபோருமள இறக்குமதி ப ய்தோர்கள்? 
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அ. சகோதுமம    ஆ. பழ  ம் 

இ. சவள்ளி    ஈ. சில்க் 

56.  ங்க கோலத்தின் சபோது முக்கியத் துமறமுகங்கள் என்பது 

1. கோசவரிப்பட்டினம்   2. மதும  

3. அரிக்கசமடு    4. கபோடபு ம் 

5. முசிறி 

அ. 1, 3 மற்றும் 4    ஆ. 1, 2 மற்றும் 3 

இ. 1, 3 மற்றும் 5    ஈ. 2 மட்டும் 

57. “புத்த  ரிதம்” என்ற நூலின் ஆசிரியர் 

அ. போணபட்டர்    ஆ. அஸ்வககோஷர் 

இ. போர் வோ    ஈ. வசுமித்தி ர் 

58. கிச க்க தூதர் பமகஸ்தனிஸ் யோருமடய அமவக்கு விஜயம் ப ய்தோர்? 

அ. அஜோத த்ரு    ஆ. சந்திரகுப்த சமௌரியர் 

இ. அச ோகர்    ஈ. புஷ்யமித்  சுங்கர் 

59. போஹியோன் என்ற சீன யோத்ரீகர் எந்த அ  ர் ஆட்சியில் விஜயம் ப ய்தோர்? 

அ.  ந்தி குப்த பமௌரியர்  ஆ. கனிஷ்கர் 

இ. சந்திரகுப்த விக்ரமோதித்யோ  ஈ. ஹர்ஷர் 

60. இக்தகோரி முமற யோ ோல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது? 

அ. போல்பன்    ஆ. ஐபபக் 

இ. இல்டுட்மிஷ்    ஈ. அலோவுதீன் கில்ஜி 

61. இ ண்டோம் குசலோத்துங்க ச ோழனின் மற்பறோரு பபயர் 

அ. கங்மக பகோண்ட ச ோழன்  ஆ. சுங்கம் தவிர்த்த ச ோழன் 

இ. கிருமி கண்ை கசோழன்  ஈ. மும்முடி பகோண்ட ச ோழன் 

62. ஆக் ோவில் உள்ள உலகப் புகழ்பபற்ற நிமனவுச் சின்னம் 

அ. குதுப்மினோர்    ஆ. ப ங்சகோட்மட 

இ. தோஜ்ம ோல்    ஈ. முத்து மசூதி 

63. தஞ் ோவூரின் முதல் ம ோத்திய அ  ன் 

அ. சிவோஜி     ஆ. சவங்ககோஜி 

இ. முதலோம்   சபோஜி   ஈ. துக்சகோஜி 

64. எந்த தமிழ் சதசியவோதி “போலபோ தி” என்ற இலக்கிய  ஞ் ரிமகமய பவளியிட்டோர்? 

அ. சுப் மணிய போ தி   ஆ. சுப் மணிய சிவோ 
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இ. வ.உ.சி.    ஈ. வி.வி. எஸ். ஐயர் 

65. பின்வருபவர்களில் யோர் மூன்று வட்டசமம  மோநோடுகளில் கலந்து பகோண்டவர்? 

அ. பி.ஆர்.அம்கைத்கோர்   ஆ. எம்.எம். மோளவியோ 

இ. எம்.சக. கோந்தி    ஈ. வி.எஸ். சீனிவோ   ோஸ்திரி 

66. இந்தியோவிற்கு ஐச ோப்பியர்கள் வருமகமய  ரியோன முமறயில் வரிம ப்படுத்தவும் 

அ. கைோர்ச்சுக்கீசியர், ைச்சுக்கோரர், ஆங்கிகலயர், பிசரஞ்சுக்கோரர் 

ஆ. டச்சுக்கோ ர், ஆங்கிசலயர், சபோர்ச்சுக்கீசியர், பிப ஞ்சுக்கோ ர் 

இ. ஆங்கிசலயர், டச்சுக்கோ ர், பிப ஞ்சுக்கோ ர், சபோர்ச்சுகீசியர் 

ஈ. பிப ஞ்சுக்கோ ர், சபோர்ச்சுகீசியர், ஆங்கிசலயர், டச்சுக்கோ ர் 

67. கீழ்க்கண்ட வோக்கியங்கமள கவனி: 

கூற்று (A): கர் ன் 1905-ல் வங்கோளத்மத பிரித்தோர். 

கோ ணம் (R): அவர் சதசிய ஒற்றுமமமய அழிக்க விரும்பினோர். 

 ரியோன விமடமய சதர்ந்பதடு. 

அ. (A) ம் (R) ம் சரி, (R) என்ைது (A) விற்கு சரியோை விளக்கம் 

ஆ. (A) ம் (R) ம்  ரி, (R) என்பது (A) விற்கு  ரியோன விளக்கமல்ல 

இ. (A)  ரி , ஆனோல் (R) தவறு 

ஈ. (A) மற்றும் (R) இ ண்டும்  ரியோனமவ 

68. ‘ஆனந்மத்’ எழுதியது யோர்? 

அ. இ வீந்தி நோத் தோகூர்   ஆ. ைக்கிம் சந்திர சத்கதோப்தியோயோ 

இ. அ விந்தர்    ஈ. மதுசூதனன் தத்தோ 

69. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல்2 உடன் பபோருத்தி, கீசழ பகோடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகமளக் பகோண்டு  ரியோன 

விமடமயத் சதர்ந்பதடு. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

கோங்கி ஸ் தமலவர்கள்  இடமும் ஆண்டும் 

அ. ஜோர்ஜ் ஏல்   1. அலகோபோத் 1888 

ஆ. டோக்டர் ஆர்.சி. தத்  2. லக்சனோ 1899 

இ. அன்னிபப ண்ட்  3. கல்கத்தோ 1917 

ஈ.  ச ோஜினி நோயுடு  4. கோன்பூர் 1928 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 4 1 
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ஆ. 1 2 3 4 

இ.  1 3 4 2 

ஈ.  2 4 3 1 

70. “ப ௌரி ப ௌ ோ”  ம்பவம் எப்பபோழுது நிகழ்தது? 

அ. 1920  ஆ. 1923  இ. 1922  ஈ. 1921 

71. பமட் ோஸ் மகோஜன  மப எப்பபோழுது உருவோக்கப்பட்டது? 

அ. 1883  ஆ. 1882  இ. 1884  ஈ. 1886 

72. நவ விதோன்  மோஜத்மத சதோற்றுவித்தவர் யோர்? 

அ. சதசவந்தி நோத்   ஆ. நவீன்  ந்தி ோ போய் 

இ. ககசவ் சந்திரோ சசன்   ஈ. பி.ஸி. மஜூம்தோர் 

73. பிரிட்டிஷ் போ ோளுமன்றத்திற்கு சதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட முதல் இந்தியர் யோர்? 

அ. தோதோைோய் சேௌகரோஜி  ஆ. சி.ஆர். தோஸ் 

இ. டபிள்யூ. சி. போனர்ஜி   ஈ. ஜவஹர்லோல் சநரு 

74. 1926-ம் ஆண்டு 

அ. நீதிக்கட்சி மந்திரி  மபமய அமமத்தது 

ஆ. அகில இந்திய கோங்கி ஸ் கட்சியின் மோநோடு ப ன்மனயில் நமடபபற்றது 

இ. தி ோவிடன் தமிழ் வோ ப் பத்திரிக்மக பதோடங்கப்பட்டது 

ஈ. இபவ எதுவுமில்பல 

75. திருபநல்சவலி மோவட்ட கபலக்டர் ஆஷ் யோ ோல் படுபகோமல ப ய்யப்பட்டோர்? 

அ. வி.வி. எஸ். ஐயர்   ஆ. வோஞ்சி ஐயர் 

இ. வி.எஸ். சீனிவோ   ோஸ்திரி  ஈ. எஸ். சீனிவோ  ஐயங்கோர் 

76. கீழ்க்கண்ட வோக்கியங்கமள கவனி: 

துணிபு(A): புத்த  மயம் கர்மோ சகோட்போட்மட ஏற்றுக் பகோள்ளவில்மல 

கோ ணம்(R): புத்த  மயம் நி ந்த  ஆன்மோமவ ஏற்றுக் பகோள்ளவில்மல 

 ரியோன விமடமய சதர்ந்பதடு. 

அ. (A) ம் (R) ம்  ரி, (R) என்பது (A) விற்கு  ரியோன விளக்கம் 

ஆ. (A) ம் (R) ம்  ரி, (R) என்பது (A) விற்கு  ரியோன விளக்கமல்ல 

இ. (A)  ரி , ஆனோல் (R) தவறு 

ஈ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியோைபவ 

77. மணிசமகமலமய எழுதியவர் 

அ. பதோல்கோப்பியர்   ஆ. கபிலர் 
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இ. இளங்சகோவடிகள்   ஈ. சீத்தபல சோத்தைோர் 

78. ‘மந்தி மோவது நீறு’ என்று துவங்கும் போடமல எழுதியவர் 

அ. திருமூலர்    ஆ. ஞோைசம்ைந்தர் 

இ. கண்ணப்பர்    ஈ. மங்மகயர்க சியர் 

79. ஆங்கிசலயர்கள் தங்களுமடய குழுமம் இந்தியோவில் ஏற்படுத்த யோரிடம் அனுமதிமய பபற்றனர்? 

அ. அக்பர்     ஆ. ஜ ோங்கீர் 

இ. ஷோஜகோன்    ஈ. ஔ ங்கசீப் 

80. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபோருத்தி, கீசழ பகோடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகமளக் பகோண்டு  ரியோன 

விமடமய சதர்ந்பதடு. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. தனிநபர் அறப்சபோர்  1. 1927 

ஆ. ம மன் குழு   2. 1942 

இ. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு  3. 1940 

ஈ.  ட்டமறுப்பு இயக்கம்  4. 1930 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 2 4 

ஆ. 2 3 4 1 

இ.  1 3 4 2 

ஈ.  4 2 3 1 

81. கி.பி. 1917இல் நமடபபற்ற அறப்சபோரில் கலந்து பகோண்டவர் யோர்? 

அ. போலகங்கோத  திலகர்   ஆ. சகோபோல கிருஷ்ண சகோகசல 

இ. தோதோபோய் பநௌச ோஜி   ஈ. மகோத்மோ கோந்தி 

82. சுய ோஜ்ஜியக் கட்சியின் முக்கியத் தமலவர்கள் 

அ. சஜ. பட்சடல், டோக்டர் அன் ோரி ஆ. எம்.என். ோய், மு ோபர் அகமது 

இ. கமோதிலோல் கேரு, சி.ஆர். தோஸ் ஈ. பி.ஆர். அம்சபத்கோர், பி.சி. சஜோஸி 

83. கி.பி. 1929ல் லோகூர் கோங்கி ஸ் மோநோட்டிற்குத் தமலமம ஏற்றவர் யோர்? 

அ. மகோத்மோ கோந்தி   ஆ. ஜவ ர்லோல் கேரு 

இ. டோக்டர் பி.ஆர். அம்சபத்கோர்  ஈ. சமோத்திலோல் சநரு 

84. ப ௌலட்  ட்டம் பகோண்டு வந்தசபோது அ  ப் பி திநிதியோக இருந்தவர் 

அ. மிண்சடோ    ஆ. சசம்ஸ்கைோர்டு 
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இ. ஹோர்டிஞ் பி பு    ஈ. இவர்களில் எவருமில்மல 

85. கி.பி. 1946ல் அமமச்  மவ தூதுக்குழுமவ இந்தியோவிற்கு அனுப்பிய இங்கிலோந்தின் பி தம 

அமமச் ர் 

அ.  ர்ச்சில்    ஆ. அட்லி 

இ. பமௌண்ட்சபட்டன்   ஈ. இவர்களில் எவருமில்மல 

86. கீழ்க்கோண்பவர்களில் யோர் தீவி வோதியில்மல? 

அ. போலகங்கோத  திலகர்   ஆ. அ விந்த் சகோஷ் 

இ. வ.உ. சிதம்ப ம்பிள்மள  ஈ. சுகரந்திரேோத் ைோைர்ஜி  

87.  தமிழ்நோட்டில் சவதோ ண்யத்தில்  ட்டத்மத மீறி உப்பு எடுத்தவர் 

அ. கும ன்     ஆ. இரோஜோஜி 

இ. ஈ.சவ. இ ோம ோமி   ஈ. இவர்களில் எவருமில்மல 

88. இ ோபர்ட் வில்லியம் டி.இ. ஆமஷ வோஞ்சிநோதன் சுட்டுக் பகோன்ற இடம் 

அ. தர்மபுரி    ஆ. ஈச ோடு 

இ. திருப்பூர்    ஈ. மணியோச்சி 

89.  சுசதசி நீ ோவிக்கப்பல் என்ற நிறுவனம் தூத்துக்குடியில் யோ ோல் ஆ ம்பிக்கப்பட்டது? 

அ. திருப்பூர் கும ன்   ஆ. கோம ோ ர் 

இ. வ.உ. சிதம்ைரம்பிள்பள  ஈ. வோஞ்சிநோதன் 

90. அச ோகர் கலிங்கத்மத பவன்ற ஆண்டு 

அ. கி.பி. 74  ஆ கி.மு. 261  இ. கி.மு. 326  ஈ. கி.மு. 323 

91. இ ண்டோம் புலிசகசிமயத் சதோற்கடித்தவர் 

அ. முதலோம் ேரசிம்மவர்மன்  ஆ. முதலோம் மசகந்தி வர்மன் 

இ. சிம்மவிஷ்ணு    ஈ. இவர்களில் எவருமில்மல 

92. வ தட் மண தமடச் ட்டம் பகோண்டுவ ப்பட்ட ஆண்டு 

அ.  கி.பி. 1971  ஆ. கி.பி. 1961  இ. கி.பி. 1981  ஈ. கி.பி. 1969 

93.  ரியோன இமடமயத் சதர்ந்பதடு 

அ. ஒழுங்குமுமறச்  ட்டம் - இ ோபர்ட் கிமளவ் 

ஆ. துபணப்ைபைத் திட்ைம் - சவல்சலஸ்லி பிரபு 

இ. வோரிசுஇழப்புக் பகோள்மக - வோ ன் சஹஸ்டிங்ஸ் 

ஈ. இ ட்மட ஆட்சி   - டல்பஹௌசி பி பு 

94. ரிப்பன் பி பு மிகச்சிறந்த அ சுப்பி திநிதியோகக் கோ ணம் 

அ. அவர் பத்திரிக்மக சுதந்தி த்திற்கு மதிப்பளித்தோர் 
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ஆ. தல சுய ஆட்சி நிறுவைங்களுக்கு அடிக்கல் ேோட்டிைோர் 

இ. சிறோர்கள் பதோழிற் ோமலயில் பணியமர்த்துவமத தமட ப ய்தோர் 

ஈ. அவர் அ  ப் பி திநிதியோக இருந்தசபோது இந்திய மக்கள்பதோமகயின் முழுக் கணக்பகடுப்பு 

நமடபபற்றது 

95. ஜோவோ, சுமத் ோ ஆகியவற்மற பவற்றி பகோண்ட இந்திய அ  ர் 

அ. முதலோம் இரோகஜந்திர கசோழன் ஆ. முதலோம் இ ோஜ ோஜ ச ோழன் 

இ. குசலோத்துங்க ச ோழன்  ஈ. முதலோம் ப ோந்தகன் 

96. கி ோம நிர்வோகத்திற்கு அதிக அதிகோ ம் கிமடத்த ஆட்சிக் கோலம் 

அ. கசோழர்கள்    ஆ. முகலோயர்கள் 

இ. போலர்கள்    ஈ. ஆங்கிசலயர்கள் 

97. முடத்திருமோறன் மதும  நகம  உருவோக்கிட ஆற்றங்கம  

அ. கோசவரி    ஆ. பவபக 

இ. போலோறு    ஈ. தோமி ப ணி 

98. 1925ம் ஆண்டு சுயமரியோமத இயக்கத்மத சதோற்றுவித்தவர் 

அ. கமலஞர் கருணோநிதி  ஆ. திரு. சி.என்.அண்ணோதும  

இ. திரு.ஈ. கவ. ரோமசோமி ேோயக்கர் ஈ. திரு. சக. கோம ோஜ் 

99. சிவகங்மக சிங்கம் 

அ. பபரியமருது    ஆ. புலித்சதவன் 

இ. சின்ைமருது    ஈ. கட்டபபோம்மன் 

100. தமிழ்நோட்டின் சுசதசி இயக்கத் தந்மத 

அ. வ.உ. சிதம்ைரம்பிள்பள  ஆ. இ ோஜ சகோபோலோச் ோரியோர் 

இ. போ தியோர்    ஈ. சுப் மணிய சிவோ 
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History Model Test Questions 17 in Tamil With Answers 

1. யாருடைய காலத்தில் முதல் இந்திய சுதந்திரப் ப ார் நைந்தது? 

அ. ைல்ஹ ௌசி பிரபு   ஆ. ஆக்லாண்டு பிரபு 

இ. லிட்ைன் பிரபு    ஈ. கானிங் பிரபு 

2. “காமன் வீல்” வார இதழின் ஆசிரியர் 

அ. காந்திஜி    ஆ. எஸ்.என்.  ானர்ஜி 

இ. அன்னிபெசண்ட்   ஈ. இராஜாஜி 

3. கீழ்க்கண்ைவர்களுள் யார் தீவிரவாதியல்லாதவர்? 

அ. பி.ஜி. திலகர்    ஆ. வ.உ. சிதம் ரம்பிள்டை 

இ. லாலா லஜ திராய்   ஈ. தாதாொய் ப ௌரராஜி 

4. காந்தி தன்னுடைய தண்டி யாத்திடரடய ஹதாைங்கிய ஆண்டு 

அ. 1928  ஆ. 1929  இ. 1930  ஈ. 1931 

5. திருமதி. அன்னிஹ சண்ட் அம்டமயாரின் தாய்நாடு 

அ. இங்கிலாந்து    ஆ. ஸ்வீைன் 

இ. அயர்லாந்து    ஈ. கனைா 

6. “ஹவள்டையபன ஹவளிபயறு இயக்கம்” ஆரம்பித்த ஆண்டு 

அ. 1942  ஆ. 1943  இ. 1941  ஈ. 1932 

7. “ஹசய் அல்லது ஹசத்துமடி” என் து யாருடைய கூற்று? 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. திலகர் 

இ. இந்திராகாந்தி    ஈ. சு ாஷ் சந்திர ப ாஸ் 

8. பசாழர்கள் கட்டிய பகாயில் எது? 

அ. மகா லிபுரத்தில் உள்ை கைற்கடர பகாயில் 

ஆ. தஞ்சாவூரில் உள்ள பிரகதீஸ்வரர் ரகாயில் 

இ. பகானார்க்கில் உள்ள் சூரிய ஆலயம் 

ஈ. மதுடரயில் உள்ை மீனாட்சி ஆலயம் 

9. “கங்டக ஹகாண்ைான்” என்ற ஹ யர் ஹகாண்ை பசாழப் ப ரரசர் 

அ. தந்திதுர்கர்    ஆ. ராஜாதிராஜன் 

இ. வீர ராபஜந்திரன்    ஈ. முதலாம் ராரேந்திரன் 

10.  தமிழகத்தில்  ாடையக்காரர் முடறடய அறிமுகப் டுத்தியவர்கள் 

அ.  ாய்க்கர்கள்    ஆ.  ாண்டியர்கள் 

இ. முகலாயர்கள்    ஈ. ஆங்கிபலயர்கள் 
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11. விபவகானந்தர் இவரின் சீைர் 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. பிபின் சந்திர ால் 

இ. இராமகிருஷ்ண ெரமஹம்சர்  ஈ.  ாலகங்காதர திலகர் 

12. கர்நாைகப் ப ார்களின் விடைவாக வீழ்ச்சியடைந்தவர்கள் 

அ. பிபரஞ்சுக்காரர்கள்   ஆ. பைனிஷ் நாட்ைவர் 

இ. ஆங்கிபலயர்கள்   ஈ. ப ார்ச்சுக்கீசியர்கள் 

13. பிைாஸி சண்டையின் ஹவற்றியாைர் எனப் புகழப் டு வர் 

அ. வாரன் ப ஸ்டிங்ஸ்   ஆ. ப ஸ்டிங்ஸ் பிரபு 

இ. ராெர்ட் கிளளவ்   ஈ. ப ார்ச்சுக்கீசுயர்கள் 

14. “அமுக்த மால்யா” என்னும் நூடல இயற்றியவர் 

அ. கிருஷ்ண ரதவராயர்  ஆ. விஸ்வநாத நாயக்கர் 

இ. ராணி மங்கம்மாள்   ஈ. ராமராஜன் 

15. பிற்கால பசாழப் ப ரரடச நிறுவியவர் 

அ. சிம்ம விஷ்ணு    ஆ. விேயாலயச் ரசாழன் 

இ. முதலாம் இராபஜந்திரன்  ஈ. முதலாம்  ராந்தகன் 

16. அஹலக்சாண்ைர் இந்தியாவின் மீது  டைஹயடுத்த ஆண்டு 

அ. கி.மு. 326  ஆ. கி.மு. 285  இ. கி.மு. 380  ஈ. கி.பி. 110 

17. ஹகௌதம புத்தர் பிறந்த இைம் 

அ. கபிலவஸ்து    ஆ. லும்பினி 

இ.  ாட்னா     ஈ. அகமதா ாத் 

18. தமிழ்நாட்டின் சமூக நிதிக்கு வித்திட்ைவர் 

அ. ஈ.ரவ.ரா. பெரியார்   ஆ. இராஜாஜி 

இ. காமராஜர்    ஈ. அண்ணாத்துடர 

19. புத்தர் எங்கு முதன் முதலில் ப ாதித்தார்? 

அ. சார ாத்    ஆ. சாஞ்சி 

இ. கயா     ஈ. வாரணாசி 

20. குப்தர் காலத்தில் வாழ்ந்த சிறந்த கணித பமடத 

அ. ஆரியெட்டர்    ஆ. வராகமிஹிரர் 

இ.  ரமகுப்தர்    ஈ.  ாணப் ட்ைர் 

21. “வாதாபி ஹகாண்ைான்” என்ற  ட்ைத்டத ஹ ற்றவர் 

அ.  ரபமஸ்வரவர்மன்   ஆ. முதலாம் மபகந்திரவர்மன் 
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இ. முதலாம்  ரசிம்மவர்மன்  ஈ. சிம்மவிஷ்ணு 

22. அஷ்ட்திக் கஜங்கள் இருந்த அடவ எந்தப் ப ரரசு? 

அ. அச்சுதராயர்    ஆ. கிருஷ்ண ரதவராயர் 

இ. ராமராயர்    ஈ. சதாசிவராயர் 

23. முகமது கஜினி இந்தியாவின் மீது  டைஹயடுத்து வர முக்கியக் காரணம் என்ன? 

அ. இஸ்லாம் சமயத்டத  ரப்புவதற்கு   

ஆ. அரடச விரிவு டுத்த 

இ. இந்தியாவின் பசல்வத்ளத பகாள்ளளயடித்துச் பசல்ல 

ஈ. ஹ ாழுதுப ாக்கிற்காக 

24. ஷாஜ ான் ஆட்சியின் சிறப் ம்சம் 

அ. ஹ ாருைாதாரச் ஹசழிப்பு  ஆ. ஆட்சி  நிர்வாகத் திறடம 

இ. அயல்நாடுக் ஹகாள்டக  ஈ. களலயும் கட்டடமும் 

25. இந்தியாவின் தல சுய ஆட்சியின் தந்டத 

அ. கானிங் பிரபு    ஆ. ரிப்ென் பிரபு 

இ. ரா ர்ட் கிடைவ்   ஈ. ைல்ஹ ௌசி பிரபு 

26. தமிழ்நாட்டில் இரயத்துவாரி முடறடயக் ஹகாண்டு வந்தவர் 

அ. காரன்வாலிஸ் பிரபு   ஆ. ைல்ஹ ௌசி பிரபு 

இ. சர் தாமஸ் மன்ர ா   ஈ. பமபயா பிரபு 

27. புகாடர துடறமுகப்  ட்டினமாக டவத்திருந்தவர்கள் 

அ. ரசாழர்கள்    ஆ. பசரர்கள் 

இ.  ாண்டியர்கள்    ஈ.  ல்லவர்கள் 

28.  ண்டைய பசர மரபில் யார் புகழ்மிக்கவர்? 

அ. உதயஞ்பசரலாதன்   ஆ. இமயவரம் ன் 

இ. பசங்குட்டுவன்   ஈ. இைங்பகாவடிகள் 

29. துணிபு (A): வங்கப் பிரிவிடன பதசிய உணர்டவ ஊக்கிவித்தது. 

காரணம் (R): வங்கப் பிரிவிடன ஒன்று ட்ை மக்கடை பிரிக்கும் முயற்சி 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, ரமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, பமலும் (R) என் து (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

30. கீழ்க்கண்ைவற்றில் எது சரியாகப் ஹ ாருத்தப் ட்டுள்ைது? 
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அ. அடமச்சரடவ தூதுக்குழு - 1946 

ஆ. வங்கப் பிரிவிடன  - 1906 

இ. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு  - 1945 

ஈ. தனிந ர் அறப்ப ார்  - 1939 

31. காலமுடறப் டி வரிடசப் டுத்துக. 

1. காந்தி இர்வின் ஒப் ந்தம் 

2. தண்டிப்  யணம் 

3. ஹவள்டையபன ஹவளிபயறு இயக்கம் 

4. லாகூர் காங்கிரஸ் 

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

32. இந்தியா சுதந்திரமடைந்த ஹ ாழுது காங்கிரசின் தடலவர் யார்? 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. ரே.பி. கிருொளனி 

இ. ஜவ ர்லால் பநரு   ஈ. சர்தார்  பைல் 

33. கி.பி. 1942-ல் ஹவள்டையபன ஹவளிபயறு இயக்கம் ஆரம்பிக்கப் ட்ை ப ாது இந்தியாவின் அரசப் 

பிரதிநிதியாக இருந்தவர் 

அ. லின்லித்ரகா    ஆ. பவவல் பிரபு 

இ. வில்லிங்ைன்    ஈ. இவர்களில் எவருமில்டல 

34. பகசரி என் து 

அ. சமூக சீர்திருத்தத்திற்காக சிலரால் அடமக்கப் ட்ை அடமப்பு 

ஆ. எஸ்.என்.  ானர்ஜிக்கு ஹசாந்தமான ஆங்கிலப்  த்திரிக்டக 

இ. ஒரு மராத்திய ெத்திரிக்ளக 

ஈ. இடவ எதுவுமில்டல 

35.  கி.பி. 1939 இல்  ார்வார்டு பிைாக் கட்சிடய துவக்கியவர் 

அ. ைாக்ைர் பி.ஆர். அம்ப த்கார்  ஆ. சுொஷ் சந்திர ரொஸ் 

இ. சி.ஆர். தாஸ்    ஈ. இவர்களில் எவருமில்டல 

36. இராஜாஜி சட்ைத்டத மீறி உப்பு எடுத்த இைம் 

அ. திருப்பூர்    ஆ. ரவதாரண்யம் 

இ. மணியாச்சி    ஈ. ஹசன்டன 

37. கப் பலாட்டிய தமிழன் என்று அடழக்கப் டு வர் 

அ. சுப்ரமணிய சிவா   ஆ. வ.உ. சிதம்ெரம் பிள்ளள 

இ. மகாகவி  ாரதி    ஈ. குமரன் 
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38. கி.பி. 1946ஆம் ஆண்டு இடைக்கால அரசில் உள்துடற அடமச்சரான  தமிழர் 

அ. காமராஜர்    ஆ. பி.டி. ராஜன் 

இ. இராோஜி    ஈ. இவர்களில் எவருமில்டல 

39. மதராஸ் மாநிலம் எப்ப ாது தமிழ்நாடு என்று ஹ யர் மாற்றப் ட்ைது? 

அ. 1969  ஆ. 1970  இ. 1968  ஈ. 1971 

40. பூதான இயக்கத்டத நைத்தியவர் 

அ. காமராஜர்    ஆ. மகாத்மா காந்தி 

இ. விரனாொ ொரவ   ஈ.  க்தவச்சலம் 

41. கீழ்க்கண்ைவர்களில் யார்  யங்கரவாதி? 

அ.  ாலகங்காதர திலகர்   ஆ. நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி 

இ. பகா ால் கிருஷ்ண பகாகபல  ஈ. வ. உ. சிதம் ரம் பிள்டை 

42. கி.பி, 1887 இல் இந்திய பதசிய காங்கிரஸ் மாநாடு நைத்தப் ட்ை இைம் 

அ. மும்ட     ஆ. கல்கத்தா 

இ. சூரத்     ஈ. பசன்ளன 

43. வங்கப் பிரிவிடன எப்ஹ ாழுது ரத்து ஹசய்யப் ட்ைது? 

அ. 1908  ஆ. 1906  இ. 1910  ஈ. 1911 

44. கி.பி. 1916-இல் மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் ஒன்று ட்ை இைம் 

அ. லக்ரனா மா ாடு   ஆ. சூரத் மாநாடு 

இ. லாகூர் மாநாடு    ஈ.  ாம்ப  மாநாடு 

45. கி.பி. 1929இல் முழு விடுதடல பநாக்கமாக அறிவிக்கப் ட்ை ப ாது காங்கிரஸின் தடலவர் 

அ. பமாதிலால் பநரு   ஆ. மகாத்மா காந்தி 

இ. ேவஹர்லால் ர ரு   ஈ. சு ாஷ் சந்திர ப ாஸ் 

46. அலி சபகாதரர்கள் ஹ ாறுப்ப ற்றது 

அ. கிலாெத் இயக்கம்   ஆ. ஹவள்டையபன ஹவளிபயறு இயக்கம் 

இ. ஒத்துடழயாடம இயக்கம்  ஈ. சுபதசி இயக்கம் 

47. கி.பி, 1931இல் காந்திஜி, இரண்ைாவது வட்ை பமடஜ மாநாட்டில்  ங்பகற்றப ாது இங்கிலாந்தின் 

பிரதமர் யார்? 

அ. அட்லி     ஆ. சர்ச்சில் 

இ. ராம்ரச மக்ரசானால்டு  ஈ. இவர்களில் எவருமில்டல 

48. திருஹநல்பவலி மாவட்ை ஆட்சியாைர் டி.இ. ஆடஷ மணியாச்சியில் சுட்டுக் ஹகான்றவர் யார்? 

அ. வாஞ்சி ாதன்   ஆ. குமரன் 
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இ. வா.பவ.சு.ஐயர்   ஈ. டி.எஸ். ஹசாக்கலிங்கம் 

49. 1920 –இல் தமிழ்நாடு காங்கிரசின் தடலவர் 

அ. சத்தியமூர்த்தி    ஆ. எஸ்.என். பசாமயாஜுலு 

இ. காமராஜர்    ஈ. பெரியார் 

50. நாட்டுப்  ற்றுடையவர்களின் (1927) (1857) ப ாராட்ைத்தினால் யாருடைய சிடல ஹசன்டனயில் 

அகற்றப் ட்ைது 

அ. கர்னல் நீல்    ஆ. ஜார்ஜ் அரசர் 

இ. நிக்கல்சன்    ஈ. சர்தாமஸ்பரா 

51. சர்பவாதயா இயக்கத்டதத் ஹதாைங்கியவர் 

அ. வல்ல ாய்  பைல்   ஆ. மகாத்மா காந்தி 

இ.  ாலகங்காதர திலகர்   ஈ. ஆச்சார்ய விரனாொ ொரவ 

52.  தவறான இடணடயக் கண்டுபிடி. 

அ. ஹசயங்ஹகாண்ைார் - கலிங்கத்துப்  ரணி 

ஆ. நம்பியாண்ைார் நம்பி - பதவாரம் 

இ. ரசக்கிழார்  -  ளபவண்ொ 

ஈ. கம் ர்   - கம் ராமாயணம் 

53.  ர்ஷா வர்த்தனடர பதாற்கடித்தவர் 

அ. சகான்கான்    ஆ. இரண்டாம் புலிரகசி 

இ. மபகந்திரவர்மன்   ஈ. முதலாம் புலிபகசி 

54. கீழ்க்கண்ைவர்களில் சரியான வரிடச முடற 

அ. அக் ர், ஷாஜ ான், ஜ ாங்கீர், ஔரங்கசீப் 

ஆ. ஷாஜ ான், ஜ ாங்கீர், ஔரங்கசீப், அக் ர் 

இ. ஜ ாங்கீர், ஷாஜ ான், ஔரங்கசீப், அக் ர் 

ஈ. அக்ெர், ேஹாங்கீர், ஷாேஹான், ஔரங்கசீப் 

55. சரியான இடணடயத் பதர்ந்ஹதடு. 

அ. ஹூமாயூன் - காபூல் ாக் 

ஆ. ஹஷர்ஷா - திண்ைனா 

இ. அக்ெர்  - ெரதபூர் சிக்ரி 

ஈ. ஷாஜ ான் - புராணங்கள் 

56. சிவாஜியின் அடமச்சரடவ அடழக்கப் ட்ை விதம் 

அ. அஸ்ட்திக்கஜங்கள்   ஆ. மந்திரி ரிஷத் 
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இ. அஷ்டப்பிரதன்   ஈ. நவரத்தினங்கள் 

57.  ண்டைய பசாழர்களின் சின்னம் எது? 

அ. புலி     ஆ. வில் அம்பு 

இ. மீன்     ஈ. இதில் எதுவுமில்டல 

58. கங்டக ஹகாண்ை பசாழபுர பகாயிடலக் கட்டியவர் 

அ. முதலம் குபலாத்துங்கன்  ஆ. முதலாம் இராஜராஜன் 

இ. முதலாம் மபகந்திரன்   ஈ. முதலாம் இராரேந்திர ரசாழன் 

59. தமிழ் சங்கங்கடை நிறுவியவர்கள் 

அ. பசாழர்கள்    ஆ. ொண்டியர்கள் 

இ. பசரர்கள்    ஈ. கைப்பிரர்கள் 

60.  சரியானவற்டறத் பதர்ந்ஹதடு. 

1. இந்திராகாந்தி முன்னாள் மன்னர் மானியத்டத ஒழித்தார். 

2. இந்திராகாந்தி  ஞ்சசீலக் ஹகாள்டகடய உருவாக்கினார். 

3. இந்திராகாந்தி ஐந்தாண்டுத் திட்ைங்கடை அறிமுகப் டுத்தினார். 

4. பநருவின் மடறவுக்குப் பின் இந்திராகாந்தி பிரதம மந்திரியானார். 

அ. 1 மட்டும் சரியானது   ஆ. 1, 2 மட்டும் சரி 

இ. 1, 2, 3 சரியானடவ   ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்டல 

61. எந்த ஆண்டு முஸ்லீம் லீக் நிறுவப்ஹ ற்றது? 

அ. 1905  ஆ.1906  இ. 1907  ஈ. 1911 

62.  கி.பி. 1905-இல் வங்கப் பிரிவிடனக்குக் காரணமாக இருந்த அரசப் பிரதிநிதி 

அ. கர்சன் பிரபு    ஆ. ைல்ஹ ௌசி பிரபு 

இ. லிட்ைன் பிரபு    ஈ. ஹவல்ஹலஸ்லி பிரபு 

63. 1929-இல் லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு இவர் தடலடமயில் கூடியது 

அ. காந்திஜி    ஆ. ர ருஜி 

இ. பநதாஜி    ஈ. இராஜாஜி 

64. ‘வந்பத மாதரம்’ என்ற  ாைல் இைம்ஹ ற்ற நூல் 

அ. இந்திய மறுமலர்ச்சி   ஆ. சத்திய பசாதடன 

இ. ஜாதகா கடதகள்   ஈ. ஆனந்தமடம் 

65. அகமதா ாத்திலுள்ை ச ர்மதி ஆசிரமத்டத பதாற்றுவித்தவர் 

அ. காந்திஜி    ஆ. அரவிந்தபகாஷ் 

இ. பகாகபல    ஈ. திலகர் 
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66. இந்தியா சுதந்திரமடைந்தப ாது இங்கிலாந்தின் பிரதம அடமச்சராக இருந்தவர் 

அ. சர்ச்சில்    ஆ. மவுண்ட்ப ட்ைன் 

இ. இர்வின்    ஈ. அட்லி 

67. வாஞ்சிநாதனால் சுட்டுக் ஹகால்லப் ட்ை திருஹநல்பவலி மாவட்ை ஆட்சியர் 

அ. கர்னல் நீல்    ஆ. டி.ஈ. ஆஷ் 

இ. ஹ ன்றி லாரன்ஸ்   ஈ. நிக்கல்கன் 

68. ஹகாடுக்கப் ட்ை கூற்றுகடை கவனிக்கவும். 

1. ஹமௌண்ட் ப ட்ைன் பிரபு சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தடலடம ஆளுநர் 

2. சி. இராஜபகா ாலாச்சாரி சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் இந்திய தடலடம ஆளுநர் 

3. சி. இராஜபகா ாலாச்சாரி சுதந்திர இந்தியாவின் கடைசி தடலடம ஆளுநர் 

4. வல்ல ாய்  பைல் தடலடம ஆளுநராக சி. இராஜாஜிக்குப் பின் நியமிக்கப் ட்ைார். 

இவற்றுள், 

அ. 1 மட்டும் சரியானது   ஆ. 1 மற்றும் 2 சரியானடவ 

இ. 1, 2 மற்றும் 3 சரியானளவ  ஈ. அடனத்தும் சரியானடவ 

69. கட்ைஹ ாம்மன் தூக்கிலிைப் ட்ை இைம் 

அ. திருப் த்தூர்    ஆ. கயத்தாறு 

இ. புதுக்பகாட்டை    ஈ. பகாலார் ட்டி 

70. தீவிரவாதிகளுக்குப்  யிற்சி ஹகாடுப் தற்கு பசரன் மாபதவியால் ஒரு குருகுலத்டத ஆரம்பித்தவர் 

யார்? 

அ. வாஞ்சிநாதன்    ஆ. வி.வி. எஸ். ஐயர் 

இ. வ.உ. சிதம் ரம்பிள்டை  ஈ. சுப்ரமணிய சிவா 

71.  ரப் ா நாகரீகம் வள்ர்ச்சியுற்ற காலம் 

அ. 3250 BC – 2750 BC  ஆ. 100 AD - 200 AD 

இ. 1000 BC – 500 BC   ஈ. 500 AD – 1000 AD 

72. மகாயான புத்தமதம் பதான்றியக் காலம் 

அ. அஜாதசத்ரு    ஆ. அபசாகர் 

இ. கனிஷ்கர்    ஈ. விக்ரமாதித்தர் 

73. முகமது பிம் துக்ைக் தனது தடலநகடர டில்லியிலிருந்து மாற்றிய இைம் 

அ. கன்பனாசி    ஆ. ரதவகிரி 

இ. ஆக்ரா     ஈ. அகமதா ாத் 

74. வில்லியம்  ாக்கின்ஸ் வருடக தந்த முகலாயப் ப ரரசின் அடவ எது? 
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அ. அக் ர்     ஆ. ேஹாங்கீர் 

இ. ஷாஜ ான்    ஈ. ஔரங்கசீப் 

75. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது சரியாக ஹ ாருந்தி உள்ைது? 

அ. ஒழுங்குமுள ச் சட்டம்   - 1773 

ஆ. பிட் இந்தியச் சட்ைம்    - 1763 

இ. மிண்பைா மார்லி சீர்திருத்தம்   - 1907 

ஈ. மாண்பைகு ஹசம்ஸ்ப ார்டு சீர்திருத்தம்  - 1909 

76. தீண்ைாடமடய ஒழிக்கப்  ாடு ட்ை தடலவர் 

அ. டாக்டர் அம்ரெத்கார்   ஆ. ராஜாராம் பமாகன்ராய் 

இ. அன்னிஹ சண்ட்   ஈ.  ாலகங்காதர திலகர் 

77. இந்தியாவின் முதல் டவஸ்ராய் 

அ. கானிங் பிரபு    ஆ. கர்சன் பிரபு 

இ. ைல்ஹ ௌசி பிரபு   ஈ. மிண்பைா பிரபு 

78. மத்தவிலாசப் பிரகைனம் என்ற நூடல எழுதியவர் 

அ. முதலாம் மரகந்திரவர்மன்  ஆ. முதலாம் நரசிம்மவர்மன் 

இ. நாதமுனி    ஈ. நம்பியாண்ைார் நம்பி 

79.   ண்டைய பசாழர்களின் தடலநகரம் 

அ. ஹதாண்டி    ஆ. முசிறி 

இ. காவிரிப் பூம்ெட்டினம்   ஈ. திருச்சி 

80. பகாவாடவக் டகப் ற்றியவர் 

அ. அல்மிைா    ஆ. வாஸ்பகாைகாமா 

இ. அல்புகர்க்கு    ஈ. சாமரின் 

81. காமராசர் டவக்கம் சத்தியாகிரகத்தில்  ங்கு ஹ ற்ற ஆண்டு 

அ. 1920   ஆ. 1922  இ. 1924  ஈ. 1930 

82. அலிகார் இயக்கத்டத பதாற்றுவித்தவர் 

அ. சர்ளசயது அகமதுகான்  ஆ. நவாப் சலிமுல்லா 

இ. முகம்மதுகான்    ஈ. அலி சபகாதரர்கள் 

83. டகலாசநாதர் பகாயிடலக் கட்டியவர் 

அ. ஹசயங்ஹகாண்ைார்   ஆ.  ர்ஷர் 

இ. இரண்ைாம் கிருஷ்ணா   ஈ. இராசசிம்மன் 

84. 1878ஆம் ஆண்டு நாட்டு ஹமாழி ஹசய்தித்தாள் சட்ைத்டத நிடறபவற்றியவர் 
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அ. ப ஸ்டிங் பிரபு   ஆ. ைல்ஹ ௌசி பிரபு 

இ. லிட்டன் பிரபு    ஈ. ரிப் ன் பிரபு 

85.   ாலகங்காதர திலகரால் தன்னாட்சி இயக்கம் ஹதாைங்கப் ட்ை இைம் 

அ. நாகபுரி     ஆ. மும்ளெ 

இ. ஹசன்டன    ஈ. கன்பூர் 

86.  சுபதசி நீராவி கப் ல் கம்ஹ னிடய ஹதாைங்கியவர் 

அ. வ.உ.சி    ஆ. வ.பவ.சு. ஐயர் 

இ. சுப்பிரமணிய சிவா   ஈ. மகாகவி  ாரதி 

87. பவலூர் சிப் ாய் கலகம் நடைஹ ற்ற ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1806  ஆ. கி.பி. 1857 இ. கி.பி. 1824 ஈ. கி.பி. 1860 

88. ஹவள்டையபன ஹவளிபயறு தீர்மானத்டத நிடறபவற்றிய ஆண்டு 

அ. 1941  ஆ. 1940  இ. 1942  ஈ. 1945 

89. ஜாலியன் வாலா ாக்  டுஹகாடலக்குப் பின் இரவீந்திரநாத் தாகூர் துறந்த  ட்ைம் 

அ. தடலவர்    ஆ. ள ட்ஹூட் 

இ.பிரபு     ஈ. அரசர் 

90. இந்திய பதசிய இராணுவத்டத பதாற்றுவித்தவர் 

அ. சி.ஆர். தாஸ்    ஆ. காந்தி 

இ. வல்ல ாய்  பைல்   ஈ. ர தாஜி 

91. ைாக்ைர் அன்னிஹ சண்ட் அம்டமயார் 

அ. ஆங்கிலப் ஹ ண்   ஆ. இந்தியப் ஹ ண் 

இ. அஹமரிக்கப் ஹ ண்   ஈ. அயர்லாந்துப் பெண் 

92. முதன்முதலில் ஜவ ர்லால் பநரு காந்திஜிடய சந்தித்த இைம் 

அ. லக்ரனா    ஆ. ஹைல்லி 

இ.  ாம்ப      ஈ. அலகா ாத் 

93. பிைாசிப் ப ார் நடைஹ ற்ற ஆண்டு 

அ. 1767  ஆ. 1764  இ. 1747  ஈ. 1757 

94. 1929 ஆம் ஆண்டு லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டின் தடலவர் 

அ. காந்திஜி    ஆ. ர ருஜி 

இ. பநதாஜி    ஈ. ராஜாஜி 

95.  ாரதமாதா சங்கத்டத பதாற்றுவித்தவர் 

அ. நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி  ஆ. சீனிவாச அய்யர் 
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இ. சத்தியமூர்த்தி    ஈ. சுப்பிரமணிய சிவா 

96. சுபதசி என் தன் ஹ ாருள் 

அ. ஒருவரின் ஹசாந்த நாடு   ஆ. அந்நியப் பொருள் பு க்கணிப்பு 

இ. இங்கிலாந்து ஹ ாருட்கள் புறக்கணிப்பு ஈ. துணிகள் புறக்கணிப்பு 

97. வாஸ்பகாைகாமா கள்ளிக்பகாட்டை துடறமுகத்திற்கு வந்த ஆண்டு 

அ. 1490  ஆ. 1495  இ. 1497  ஈ. 1498 

98. இந்திய பதசிய காங்கிரஸின் எந்த கூட்ைத்தில் வந்பத மாதரம் என்ற  ாைல் முதன்முதலாக 

 ாைப் ட்ைது? 

அ. 1892  ஆ. 1896  இ. 1904  ஈ. 1886 

99. ஒத்துடழயாடம இயக்கம் ஹகாண்டு வந்த ப ாது தமிழக காக்கிரஸ் கட்சியின் தடலவர் 

அ. ராஜாஜி    ஆ. பிரகாசம் 

இ. பக.வி. ஹரட்டி    ஈ. பெரியார் ஈ.பவ.ரா 

100. “தத்துவஞானிகள் ஆட்சியாைர்கைாக பவண்டும்” – கூறியவர் யார்? 

அ. ஜவ ர்லால் பநரு   ஆ. பிளாட்ரடா 

இ. அரிஸ்ைாட்டில்    ஈ. இந்திராகாந்தி 
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 History Model Test Questions 18 in Tamil With Answers  

1. 1924 ல் வைக்கம் சத்தியாகிரகம் எதற்காக நவைபெற்றது? 

அ. தாழ்த்தப்பட்ட இந்துக்களுக்கு ஆலயங்களை திறந்துவிடுவதற்கு 

ஆ. பிரபுக்களின் சுரண்ைலுக்கு எதிரான பொர் 

இ. ெத்திரிக்வக கட்டுப்ொட்வை நீக்க 

ஈ. திருவிதாங்கூர் மாநிலத்தில் நிர்ைாகத்வத ஜனநாயகப்ெடுத்த 

2. சமுத்திரகுப்தர், பமகைர்மன் என்ற ஓர் அயல்நாட்டு அரசவர கயாவில் ஒரு துறவி மைம் கட்ை 

அனுமதித்தார். பமகைர்மன் எந்நாட்டு அரசன்? 

அ. பநொளம்    ஆ. இலங்ளக 

இ. பூைான்     ஈ. ொகிஸ்தான் 

3. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகவள ஆய்க. 

1. ெல்லைர்களின் கல்பைட்டுகளில் மிகுதியானவை சமஸ்கிருத்த்தில் உள்ளன. 

2. முதலாம் மபகந்திரைர்மன் மத்தவிலாச பிரகசனம் என்ற நவகச்சுவை பசய்யுவள பதாகுத்தார். 

3. ெல்லைர்கள் காலத்தில் யுைான்சுைாங் என்ற சீனப்ெயணி காஞ்சிக்கு ைருவக புரிந்தார். 

4. திங்நாக என்ெைர் அளவையில் நிபுணர் மற்றும் நியாய ொஷியத்தின் ஆசிரியர் ஆைார். 

இைற்றில் 

அ. 1 மட்டும் சரியானது   ஆ. 1 மற்றும் 2 சரியானவை 

இ. 1, 2 மற்றும் 3 சரியானவை  ஈ. அளைத்தும் சரியாைளவ 

4. கீழ்க்காணும் ஆட்சியாளர்களில் எந்த ஒரு ஆட்சியாளர்கள் நாடு முழுைதற்கும் ஒபர மாதிரியான 

நிர்ைாகத்வத பெற்றிருந்தனர்? 

அ. குப்த ஆட்சியாளர்கள்   ஆ. முகலாய ஆட்சியாளர்கள் 

இ. ஆங்கிலலய ஆட்சியாைர்கள்  ஈ. பமற்குறிப்பிட்ை அவனத்து ஆட்சியாளர்களும் 

5. பசாழர்களால் கட்ைப்ெட்ை பகாயில்களின் சிறப்ொன அம்சம் 

அ. விமாைங்கள்    ஆ. ெக்தர்களுக்கான மண்ைெங்கள் 

இ. பெரியளவிலான தூண்கள்  ஈ. பகாபுரங்கள் 

6. தமிழில் அவமந்த முதல் இவச நாைகம் 

அ. அரிச்சந்திரா நாடகம்   ஆ. நந்தன் சரித்திரம் 

இ. சகுந்தலா நாைகம்   ஈ. சாவித்திரி நாைகம் 

7. காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள வகலாசநாதர் ஆலயத்வத கட்டியைர் 

அ. இரண்ைாம் நந்திைர்மன்  ஆ. முதலாம் மபகந்திரைர்மன் 

இ. இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன்  ஈ. தண்டிைர்மன் 
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8. சிந்து சமபைளி மக்கள் வீடுகள் கட்ை எவத உெபயாகப்ெடுத்தினார்கள்? 

அ. கல்     ஆ. மரம் 

இ. சசங்கல்    ஈ. இவை அவனத்தும் 

9. ெவழய கற்கால மக்களின் முக்கியத் பதாழில் 

அ. பைளாண்வம    ஆ. கால்நவை ைளர்ப்பு 

இ. மீன் பிடித்தல்    ஈ. லவட்ளடயாடுதல் மற்றும் உணவு லதடுதல் 

10. விதவை கல்விக்கு காரணமான பெரியைர்கள் 

அ. டி.லக. கார்வி மற்றும் பண்டித ரமாபாய்  

ஆ. எம்.ஜி. ரானபை மற்றும் ஆர்.ஜி. ெந்தார்கர் 

இ. ஈஸ்ைர் சந்திர வித்யாசாகர் மற்றும் பகசை சந்திரபசன் 

ஈ. பி.எம்.மலொரி மற்றும் பக.ஸ்ரீதரலு நாயுடு 

11. சாதி அவமப்பில் காணப்ெடும் _________வய அவனத்து சமூக சீர்திருத்தைாதிகள் முக்கியமாக 

எதிர்த்தார்கள் 

அ. ைர்ணாமுவற    ஆ. சாதிமுவற 

இ. ஆசிரமங்கள் முவற   ஈ. தீண்டாளம 

12. இந்திய மற்றும் பராமர்களின் முக்கிய ைணிகத் தலமாக விளங்கியது 

அ. அரிக்கபமடு    ஆ. அசலக்சாண்டிரியா 

இ. மதுவர     ஈ. முசிறி 

13. சிந்து சமபைளி நாகரிகம் 

அ. ெத்தாயிரம் ஆண்டுகள் ெழவமயானது ஆ. ஏழாயிரம் ஆண்டுகள் ெழவமயானது 

இ. ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகள் பழளமயாைது ஈ. மூன்றாயிரம் ஆண்டுகள் ெழவமயானது 

14. சரியான பஜாடிவய பதர்ந்பதடுக்கவும்? 

அ. எல்பலாரா குவக - சாகர் 

ஆ. மகாெலிபுரம்  - இராட்டிரகூைர்கள் 

இ. மீனாட்சி ஆலயம் - ெல்லைர்கள் 

ஈ. கஜூரால ா  - சந்லதலர்கள் 

15. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகவள ஆய்க. இைற்றில்  கிரிப்ஸ் அறிக்வகயில் அைங்கியவை: 

1. இந்தியாவிற்கு  பைாமினியன் அந்தஸ்து உறுதிெடுத்தியது. 

2. பிரிட்டிஷ் இந்தியா மற்றும் மன்னர் மாகாணங்களில் பிரதிநிதிகவளக் பகாண்டு அரசியல் சாசன 

அவமப்பு உருைாக்கப்ெடும். 

3. இந்தியர்கவள மட்டும் பகாண்டு நிர்ைாகக்குழு அவமக்கப்ெடும். 
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4. இந்தியப் பிரிவிவனவய ெரிந்துவரத்தது. 

இைற்றில் 

அ. 1, 2 மற்றும் 3 சரியாைளவ  ஆ. 1, 3 மற்றும் 4 சரியானவை 

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

16. ‘பைள்வளயபன பைளிபயறு’ தீர்மானம் யாரால் ைடிைவமத்து தயாரிக்கப்ெட்ைது? 

அ. ஆச்சார்ய கிருொளனி   ஆ. ஜவ ர்லால் லநரு 

இ. சர்தார் ைல்லொய் ெட்பைல்  ஈ. ெட்ைாபி சீத்தாராவமயா 

17. கீபழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள நிகழ்வுகவள கால ைரிவசப்ெடி சரியானவை பதர்ந்பதடு: 

1. ொலகங்காதர திலகரின் இறப்பு 

2. காங்கிரஸின் நாக்பூர் மாநாடு 

3. மாப்பிளா புரட்சி 

4. சாந்தி நிபகதனில் விஸ்ைொரதியின் பதாைக்கம் 

இைற்றில், 

அ. 4, 3, 2 மற்றும் 1    ஆ. 3, 4, 2 மற்றும் 1 

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

18. ெத்தினி ைழிொடு யாரால் ஏற்ெடுத்தப்ெட்ைது? 

அ. பநடுஞ்பசரலாதன்   ஆ. கரிகாலன் 

இ. இளங்பகா அடிகள்   ஈ. சசங்குட்டுவன் 

19. கர்நாைகப் பொர்கள் இைர்களுக்கிவைபய நைந்தது. 

அ. கர்நாைக நைாபு மற்றும் ஆங்கிபலயர் 

ஆ. கர்நாைக நொபு மற்றும் பிபரஞ்சுக்காரர்கள் 

இ. ஆங்கிலலயர் மற்றும் பிசரஞ்சுக்காரர்கள் 

ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல 

20. கீழ்க்கண்ை ைாக்கியங்கவள கைனி: 

உறுதி (A): குஷாணர்கள் மத்திய ஆசியாவை பூர்வீகமாகக் பகாண்ைைர்கள். 

காரணம்(R): இைர்கள் யூச்சி இனத்தில் பதான்றியைர்கள் 

கீபழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரியான விவசவயத் பதர்ந்பதடு. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, லமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியாை விைக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, பமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு 

ஈ. (A) தைறு, ஆனால் (R) சரி 
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21. கீழ்க்கண்ை ைாக்கியங்கவள கைனி: 

உறுதி(A): ைாக்ைர் அன்னிபெசண்ட் தன்னாட்சி இயக்கத்வத ஆங்கிபலய ஆட்சிக்கு எதிராக 

ஏற்ெடுத்தினார். 

காரணம்(R): அைர், அவனத்து தரப்பு இந்திய மக்கவளயும் மதத்திற்கு அப்ொற்ெட்டு ஒபர அரசியல் 

முழக்கத்தின் கீழ் ஒன்று திரட்ை விரும்பினார். 

கீபழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரியான விவைவயத் பதர்ந்பதடு. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, பமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, பமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆைால் (R) சரி 

22. ஆரியர்களின் கருத்துப்ெடி பின்ைருைனைற்றுள் சிறு பதய்ைம் அல்லாத ஒன்று எது? 

அ. மித்ரா     ஆ. அதித்யாஸ் 

இ. அஸ்வின்ஸ்    ஈ. வாசுஸ் 

23. மஹாயானிசத்தின் மிகப்பெரிய விளக்கவுவரயாளர் 

அ. திங்நாகா    ஆ. தர்மகீர்த்தி 

இ. நாகர்ஜூைா    ஈ. ைாசுெந்து அஸாங்கா 

24. பின்ைருைனைற்றுள், முதல் உலகப்பொரில் இறந்த வீரர்களுக்காக கட்ைப்ெட்ை நிவனவுச் சின்னம் எது? 

அ. இந்தியாவின் நுவழவு ைாயில் ஆ, இந்தியா லகட் 

இ. விஜய் ொத்    ஈ. விக்பைாரியா நிவனவுக்கூைம் 

25. அஜந்தா ஓவியங்கள் எவதப் ெற்றி குறிப்பிடுகிறது? 

அ. வஜன மதம்    ஆ. புத்த மதம் 

இ. வசைம்     ஈ. வைணைம் 

26. ெஞ்சசீல பகாள்வக எங்கு முவறப்ெடுத்தப்ெட்ைது? 

அ. ொரீஸ்     ஆ. புதுசடல்லி 

இ. ொண்டுங்    ஈ. பகய்பரா 

27. “பதசப்ெற்பற சமயம், சமயம் என்ெது இந்தியாவை பநசிப்ெது” பசான்னைர் யார்? 

அ. சுவாமி விலவகாைந்தர்  ஆ. ராஜ் நாராயணன் பொஸ் 

இ. ெக்கிம் சந்திர சட்ைர்ஜி   ஈ. ொல கங்காதர திலகர் 

28. புத்தக்கவலயில் பிரதிெலிக்காத ஒன்று 

அ. ஸ்தூபி     ஆ. விகாரம் 

இ. வசத்யா    ஈ. சரலிக் டவர் 
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29. பமௌரிய கவலக்கு சிறந்த சான்றாக விளக்குைது 

அ. ஸ்தூபி     ஆ. சிற்ெங்கள் 

இ. அபசாகரது தூண்கள்   ஈ. (ஆ) மற்றும் (இ) இரண்டும் 

30. சிந்து சமபைளி மக்கள் ைணங்கிய பதய்ைம் 

அ. பசுபதி     ஆ. இந்திரன் மற்றும் ைருணன் 

இ. பிரம்மன்    ஈ.விஷ்ணு 

31. அடிப்ெவைக் கல்வியின் “ைார்தா திட்ைம்” யாரால் பதாைங்கப்ெட்ைது? 

அ. ஜைஹர்லால் பநரு   ஆ. லியாகத் அலி கான் 

இ. மகாத்மா காந்தி   ஈ. எம்.ஏ.ஜின்னா 

32. குப்தர்கள் ஆட்சிக் காலத்வதக் காட்டிலும் சாதி அவமப்பு கடினமாக இருந்த காலம் 

அ. பமௌரிய காலம்   ஆ. ஹர்ஷ ைர்த்தனர் காலம் 

இ. சாகாஸ்     ஈ. லசாழர்கள் 

33. இைற்றுள் எைர் பசாழ மன்னர்? 

அ. பநடுஞ்பசழியன்   ஆ. கரிகாலன் 

இ. பநடுஞ்பசரலாதன்   ஈ. ஆரியப்ெவை கைந்த பநடுஞ்பசழியன் 

34. தஞ்வச சிைன் பகாயிவலக் கட்டிய இராசராசர் ஒரு 

அ. லசாழ மன்ைர்    ஆ. ெல்லை மன்னர் 

இ. ொண்டிய மன்னர்   ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல 

35. சிந்து சமபைளி நாகரிகம் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ை ஆண்டு 

அ. 1922  ஆ. 1910  இ. 1822  ஈ. 1824 

36. கங்வக பகாண்ை பசாழபுரம் பகாயிவலக் கட்டியைர் 

அ. முதலா இராஜராஜன்   ஆ. விக்கிரம பசாழன் 

இ. ராஜாதி ராஜா    ஈ. முதலாம் ராலஜந்திரன் 

37. யாருவைய கருத்தின்ெடி ‘ஜனநாயக சமத்துை சமுதாயம்’ என்ற பசால் விைரிக்கப்ெடுகிறது? 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. திருமதி. இந்திரா காந்தி 

இ. ஜவ ர்லால் லநரு   ஈ. சர்தார் ைல்லொய் ெபைல் 

38. கான் அப்துல் காெர்கான் எவ்ைாறு அவழக்கப்ெடுகிறார்? 

அ. காந்திஜி    ஆ. பநதாஜி 

இ. ராஜாஜி     ஈ. எல்ளல காந்தி 

39. முதல் உலகப் பொர் பதாைங்கிய ஆண்டு 

அ. 1914  ஆ. 1918  இ. 1939  ஈ. 1944 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 6 of 11 

40. ஹர்சர் அரியவணபயறிய ஆண்டு 

அ. கி.பி. 605  ஆ. கி.பி. 606  இ. கி.பி. 643  ஈ. கி.பி. 647 

41. கவைசி பமௌரிய அரசன் 

அ. சந்திரகுப்த பமௌரியர்   ஆ. பிந்துசாரன் 

இ. மபகந்திரன்    ஈ. பிருகத்ரன் 

42. முகமது-பின் – துகள் தன் தவலநகவர மாற்றியது 

அ. ெம்ொயிலிருந்து பைல்லிக்கு  ஆ. பைல்லியிலிருந்து ெம்ொய்க்கு 

இ. பைல்லியிலிருந்து உஜ்ஜயினிக்கு ஈ. சடல்லியிலிருந்து லதவகிரிக்கு 

43. சிம்லா உைன்ெடிக்வக கீழ்க்கண்ை நாடுகளுக்கிவையில் ஏற்ெட்ைது 

அ. இந்தியா மற்றும் சீனா   ஆ. இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் 

இ. இந்தியா மற்றும் இலங்வக  ஈ. இந்தியா மற்றும் ைங்காளபதசம் 

44. தமிழ்நாட்டில் சுப்பிரமணிய ொரதியார், சுப்ரமணிய சிைா மற்றும் ை.உ. சிதம்ெரனார் யாருவைய 

பநருங்கிய நண்ெர்களாக பசயல்ெட்ைனர்? 

அ. திலக்     ஆ. எம்.ஜி.ரானபை 

இ. பமாதிலால் பநரு   ஈ. சி.ஆர். தாஸ் 

45. ‘பைள்வளயபன பைளிபயறு’ இயக்கம் அறிவிக்கப்ெட்ைது 

அ. 1923  ஆ. 1932  இ. 1942  ஈ. 1945 

46. முதலாம் மபகந்திர ைர்மவனத் பதாற்கடித்தைர் 

அ. முதலாம் புலிபகசி   ஆ. இரண்டாம் புலிலகசி 

இ. ஹர்சர்     ஈ. குமாரகுப்தர் 

47. எந்த காங்கிரஸ் கூட்ைத்தில் ‘பூரண சுயராஜ்யம்’ பைண்டி தீர்மானம் நிவறபைற்றப்ெட்ைது? 

அ. லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு  ஆ. மும்வெ காங்கிரஸ் மாநாடு 

இ. கல்கத்தா காங்கிரஸ் மாநாடு  ஈ. சூரத் காங்கிரஸ் மாநாடு 

48. ைாதாபிவய அழித்த பொது ெல்லை ெவைத்தளெதி 

அ. பரஞ்லசாதி    ஆ. ெரமன் 

இ. மாறைர்மன்    ஈ. விஷ்ணுைர்மன் 

49. முதல் ொனிெட் பொர் நவைபெற்ற ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1556  ஆ. கி.பி. 1526  இ. கி.பி. 1562  ஈ. கி.பி. 1652 

50. இரண்ைாம் சந்திரகுப்தரின் மற்பறாரு தவலநகரம் 

அ. ொைலிபுத்திரம்    ஆ. உஜ்ஜயினி 

இ. பைல்லி     ஈ. காசி 
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51. குப்த மரவெ பதாற்றுவித்தைர் 

அ. ஸ்ரீ குப்தர்    ஆ. சமுத்திர குப்தர் 

இ. முதலாம் சந்திர குப்தர்   ஈ. இைற்றுள் எைருமில்வல 

52. எது பின் பததியிட்ை காபசாவல என காந்திஜியால் ைர்ணிக்கப்ெட்ைது? 

அ. ஆகஸ்ட் சலுவக   ஆ. காபிபனட் தூதுக்குழு 

இ. வசமன் குழு    ஈ. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு 

53. “இன்குலாப் ஜிந்தாொத்” என்ற பகாஷத்வத எழுப்பியைர் __________ ஆைார். 

அ. முகமது அலி ஜின்னா   ஆ. முகமது இக்பால் 

இ. சுொஷ் சந்திரபொஸ்   ஈ. ெகத்சிங் 

54. கீழ்க்கண்ைைருள் எைவரக் குறித்த குறிப்பு சங்க இலக்கியத்தில் காணப்ெடுகிறது? 

அ. கன்னைர்    ஆ. வடுகர் 

இ. துலுக்கர்    ஈ. இைர்களுள் எைருமில்வல 

55. மார்லி பிரபு யார்? 

அ. கைர்னர் பஜனரல்   ஆ. இந்தியாவிற்காை அரசுச் சசயலர் 

இ. பிரதம அவமச்சர்   ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல 

56. ‘சமாதானத் தந்வத’ என்று பொற்றப்ெடும் பிரதமர் யார்? 

அ. ஜைஹர்லால் பநரு   ஆ. லால் பகதூர் சாஸ்திரி 

இ. இந்திரா காந்தி    ஈ. இராஜீவ் காந்தி 

57. “பைதத்திற்கு திரும்புக” என்ெது _________ உவைய நீதி ைாக்கியமாகும். 

அ. இராஜாராம் பமாகன்ராய்  ஆ. சுவாமி தயாைந்த சரஸ்வதி 

இ. பகசப் சந்திரபசன்   ஈ. சுைாமி விபைகானந்தர் 

58. ____________என்ெைர் வைசிராயாக இருந்தபொது ைங்கப் பிரிவிவன நிகழ்ந்தது. 

அ. ஹார்டிங் பிரபு    ஆ. மாண்பைகு பிரபு 

இ. கர்சன் பிரபு    ஈ. மிண்பைா பிரபு 

59. “சுயராஜ்ய கட்சிவய” நிறுவியது யார்? 

அ. சி.ஆர்.தாஸ்    ஆ. சி. இராஜபகாொலச்சாரியார் 

இ. காமராஜ்    ஈ. திலகர் 

60. பமாகஞ்சதபரா-ஹரப்ொ அகழ்ைாராய்ச்சி கூறு நாகரிகம் 

அ. சுபமரியர்    ஆ. சிந்து 

இ. பராமானியர்    ஈ. திராவிைர் 

61. சுபதசி இயக்கம் என்ெது ___________ என்று பொருள்ெடும். 
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அ. பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக பகாஷங்கள் எழுப்புதல் 

ஆ. கதர் துணிகவளயும், பதாப்பிவயயும் அணிந்து பகாள்ளுதல் 

இ. அன்னிய சபாருள் புறக்கணிப்பு மற்றும் இந்தியப் சபாருள் ஆதரவு 

ஈ. பமாழி ெரிமாற்றத்தில் இந்தி பமாழிவய ெயன்ெடுத்துதல் 

62. சாகாரி மற்றும் விக்கிரமாதித்யன் என்ற ெட்ைங்கவள பெற்றைர் 

அ. சமுத்திர குப்தர்   ஆ. முதலாம் சந்திர குப்தர் 

இ. இரண்டாம் சந்திரகுப்தர்  ஈ. குமார குப்தர் 

63. சித்தார்த்தா ஞாபனாதயம் அவைந்த இைம் 

அ. கயா     ஆ. சார்நாத் 

இ. குசிநகர்    ஈ. ொைலிபுத்திரம் 

64. சங்கங்கள் ________ ஆட்சிக் காலத்தில் பசழித்பதாங்கியிருந்தது. 

அ. பசாழர்கள்    ஆ. ெல்லைர்கள் 

இ. பாண்டியர்கள்    ஈ. ராஷ்டிர கூைர்கள் 

65. இந்திய சுதந்திரப் பொராட்ை ைரலாற்றில் 1930ம் ஆண்டுைன் பதாைர்புவையது 

அ. ஒத்துவழயாவம இயக்கம்   ஆ. சட்டமறுப்பு இயக்கம் 

இ. பைள்வளயபன பைளிபயறு இயக்கம் ஈ. சுபதசி இயக்கம் 

66. தமிழ்நாட்டில் உப்பு சத்யாகிரக இயக்கத்வத தவலவமபயற்று நைத்தியைர் 

அ. காமராஜ்    ஆ. சத்யமூர்த்தி 

இ. சி.இராஜலகாபாலாச்சாரி  ஈ. பிரகாசம் 

67. யாருவைய ஆட்சிக் காலத்தில் உைன்கட்வை ஏறுதல் ெழக்கத்தில் இல்வல? 

அ. பசரர்     ஆ. ொண்டியர் 

இ. பல்லவர்    ஈ. பசாழர் 

68. ஆரியர்கள் இந்தியாவில் நுவழந்தது மட்டுமல்லாது தங்களுவைய கலாச்சாரத்வத தமிழ் 

கலாச்சாரத்துைன் எதன் மூலம் புகுத்தினார்? 

அ. இவச மற்றும் நாட்டியம்  ஆ. விைசாயம் 

இ. குடும்ப அளமப்பு   ஈ. சிற்ெக்கவல 

69. கீழ்க்கண்ை அரசர்களுள் யார் ‘கவிராஜா’ என்ற ெட்ைத்வதப் பெற்றிருந்தார்? 

அ. முதலாம் குமார குப்தர்   ஆ. முதலாம் சந்திர குப்தர் 

இ. சந்திர குப்த விக்ரமாதித்தன்  ஈ. சமுத்திர குப்தர் 

70. ‘இந்தியாவில் சமய அவமதியின்வம’ என்று கூறப்ெடும் காலம் 

அ. கி.மு. ஆறாம் நூற்றாண்டு  ஆ. கி.மு. ஐந்தாம் நூற்றாண்டு 
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இ. கி.மு. நான்காம் நூற்றாண்டு  ஈ. கி.மு.மூன்றாம் நூற்றாண்டு 

71. மகாவீரரின் மறுபெயர் 

அ. சித்தார்த்தர்    ஆ. பகௌதமர் 

இ. வர்த்தமாைர்    ஈ. ரிஷெபதைர் 

72. ஆரிய சமாஜத்வத பதாற்றுவித்தைர் 

அ. இராஜாராம் பமாகன் ராய்  ஆ. தயாைந்த சரஸ்வதி 

இ. பிலைட்ஸ்கி    ஈ. ஏ.எஸ். ஆல்காட் 

73. கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள தமிழ் இதழ்களுள் எந்த இதழ் ஆங்கிபலயர் ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழகத்தில் 

அரசியல் விழிப்புணர்ச்சி ஏற்ெை முக்கிய ெங்காற்றியது? 

அ. ைானம்ொடி    ஆ. சுலதசமித்ரன் 

இ. விடுதவல    ஈ. தினமலர் 

74. தூத்துக்குடியில் சுபதசி ஸ்டீம் பநவிபகஷன் கம்பெனிவயத் பதாற்றுவித்தைர் பெயவரக் குறிப்பிடுக. 

அ. ொரதியார்    ஆ. சுப்பிரமணிய சிைா 

இ. வ.உ.சிதம்பரைார்   ஈ. தில்வலயாடி ைள்ளியம்வம 

75. சங்க காலத்தில் மதுவரயின் மற்பறாரு பெயர் 

அ. கூடல்     ஆ. அழகர் 

இ. பதனி     ஈ. ொண்டியநாடு 

76. இந்தியாவின் முதல் துவண ஜனாதிெதி யார்? 

அ. வி.வி. கிரி    ஆ. சர்வப்பள்ளி இராதாகிருஷ்ணன் 

இ. பஜயில் சிங்    ஈ. சர்தார் ெட்பைல் 

77. ொரத சக்தி மகாகாவியம் ொடியைர் 

அ. ொரதியார்    ஆ. ச.து.சு. பயாகியார் 

இ. சுத்தாைந்த பாரதியார்   ஈ. கவிமணி 

78. காந்திஜி பிறந்த ஆண்டு 

அ. அக்பைாெர் 2, 1859   ஆ. அக்லடாபர் 2, 1869 

இ. அக்பைாெர் 2, 1879   ஈ. அக்பைாெர் 2, 1889 

79. தண்டி யாத்திவர __________ உைன் பதாைர்புவையது. 

அ. கிலாெத் இயக்கம்   ஆ. சுபதசி இயக்கம் 

இ. ஒத்துவழயாவம இயக்கம்  ஈ. சட்டமறுப்பு இயக்கம் 

80. லாகூர் தடியடியில் அடிப்ெட்ைதால் இறந்து பொன சுதந்திர பொராட்ை வீரர் 

அ. பகாொல கிருஷ்ண பகாகபல  ஆ. திலகர் 
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இ. ொரதியார்    ஈ. லாலா லஜபதிராய் 

81. கீழ்க்காண்ெைற்றுள் எந்த இவண சரியாகப் பொருத்தப்ெட்டுள்ளது? 

அ. எம்.பக. காந்தி  - டிஸ்கைரி ஆப் இந்தியா 

ஆ. ஜைஹர்லால் பநரு - பகசரி 

இ. ரவீந்திரநாத் தாகூர் - கீதாஞ்சலி 

ஈ. ொலகங்காதர திலகர் - ைந்பத மாதரம் 

82. தமிழ் ெகத்சிங் என கருதப்ெடுெைர் யார்? 

அ. வாஞ்சிநாதன்    ஆ. வி.வி. எஸ். ஐயர் 

இ. அரபிந்தபகாஷ்    ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல 

83. ஆரியர்களின் பூர்வீகம் ஆர்க்டிக் ெகுதி கூறியைர் 

அ. பாலகங்காதர திலகர்   ஆ. நீலகண்ை சாஸ்திரி பக.ஏ 

இ. எஸ்.என். பசன்    ஈ. மார்க்ஸ் முல்லர் 

84. மகாவீரர் பிறந்த இைம் 

அ. வைசாலி    ஆ. குண்டக்கிராமம் 

இ. கபிலைஸ்து    ஈ. பநொளம் 

85. கிலாெத் இயக்கத்வத இந்தியாவில் பதாைங்கியைர்(கள்) 

அ. காந்திஜி    ஆ. நைாப் சலிமுல்லா 

இ. அலி சலகாதரர்கள்   ஈ. ஜின்னா 

86. தக்பகாலப் பொரில் பதால்வியவைந்த பசாழ அரசர் 

அ. முதலாம் ஆதித்தன்   ஆ. இரண்ைாம் ராஜராஜன் 

இ. விஜயாலயன்    ஈ. முதலாம் பராந்தகன் 

87. இரண்ைாம் புலிபகசிவய பதாற்கடித்த ெல்லை மன்னர் 

அ. முதலாம் மபகந்திரைர்மன்  ஆ. சிம்ம விஷ்ணு 

இ. முதலாம் நரசிம்மவர்மன்  ஈ. இரண்ைாம் நந்திைர்மன் 

88. பைதாரண்யம் உப்பு சத்தியாகிரகத்திற்கு தவலவமபயற்றைர் 

அ. காந்திஜி    ஆ. ராஜாஜி 

இ. ை.உ.சி     ஈ. காமராஜர் 

89.  கூட்டுறவு கைன் சங்கங்கவள அறிமுகப்ெடுத்தியைர் 

அ. ரிப்ென் பிரபு    ஆ. கர்சன் பிரபு 

இ. லிட்ைன் பிரபு    ஈ. ைல்பஹௌசி பிரபு 

90. கி.மு. 483ல் பகௌதம புத்தர் மவறந்த இைம் 
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அ. காசி     ஆ. குசிநகரம் 

இ. சாரநாத்     ஈ. சாஞ்சி 

91. சங்ககாலத்தில் இைர்களுவைய  ெவைபயடுப்ொல் ொண்டிய ஆட்சி முடிவுக்கு ைந்தது? 

அ. சாதைாகனர்கள்   ஆ. பசாழர்கள் 

இ. கைப்பிரர்கள்    ஈ. ெல்லைர்கள் 

92. லாலா லஜெதிராயின் இறப்புக்குக் காரணமான காைல் அதிகாரிவய சுட்டுக் பகான்றைர் 

அ. பகத்சிங்    ஆ. ெல்பீர் சிங் 

இ. சுகபதவ்    ஈ. சி.ஆர். தாஸ் 

93. ‘ஆசியாவின் ஒளி’ என்று அவழக்கப்ெட்ைைர் 

அ. அபசாகர்    ஆ. மகாவீரர் 

இ. புத்தர்     ஈ. காந்திஜி 

94. காந்தியின் காலம் என இக்கால கட்ைம் அவழக்கப்ெடுகிறது? 

அ. 1909-1927  ஆ. 1919 – 1947 இ. 1919 – 1937 ஈ. 1885- 1915 

95. ‘கைாரம் பைன்றான்’ – என அவழக்கப்ெடுெைன் 

அ. முதலாம் இராலசந்திரன்  ஆ. குபலாத்துங்கச் பசாழன் 

இ. அநொயன்     ஈ. விசயாலயன் 

96. நமது நாட்டிற்கு ‘பஜய்ஹிந்த்’ என்ற முழக்கத்வத ைழங்கியைர் யார்? 

அ. லாலா லஜெதி ராய்   ஆ. அரவிந்த் பகாஸ் 

இ. சுபாஷ் சந்திர லபாஸ்   ஈ. மகாத்மா காந்தி 

97. முதல் புத்த சமய மாநாட்டிவனக் கூட்டியைர் 

அ. அஜாத்சத்ரு    ஆ. பிம்பிசாரர் 

இ. அபசாகர்    ஈ. தனநந்தர் 

98. மக்கள் பதாவக கணக்பகடுப்பு முவறவய இந்தியாவில் ரிப்ென் பிரபு அறிமுகப்ெடுத்திய ஆண்டு 

அ. 1882  ஆ. 1883  இ. 1881  ஈ. 1880 

99. ொவளயப்ெட்டு ஆட்சி முவறவய உருைாக்கியைர் 

அ. கிருஷ்ண பதைராயர்   ஆ. அரியநாதன் 

இ. பிரதாெ ருத்ரன்    ஈ. விஸ்வநாத நாயக்கர் 

100. புகழூர் கல்பைட்டு 

அ. லசரர்களைப் பற்றியது  ஆ. பசாழர்கவளப் ெற்றியது 

இ. ொண்டியர்கவளப் ெற்றியது  ஈ. ெல்லைர்கவளப் ெற்றியது 
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 History Model Test Questions 19 in Tamil With Answers 

1. ‘பெருமாக்கன்மார்’ என்ற பெயர ாடு ஆண்டு வந்த தமிழ சர்கள் 

அ. ரச ர்கள்    ஆ. ச ோழர்கள் 

இ. ொண்டியர்கள்    ஈ. ெல்லவர்கள் 

2. ‘ரதவி சந்தி குப்தம்’ என்ெது 

அ. ஒரு நோடகத்தின் பெயர் 

ஆ. சந்தி  குப்தரின் ஒரு மனைவியின் பெயர் 

இ. ஒரு புலவரின் பெயர் 

ஈ. ஒரு ரகாயிலின் பெயர் 

3. ‘பவள்னையரை பவளிரயறு’ இயக்கம் துவங்கப்ெட்ட ஆண்டு 

அ. ஜூன், 1942    ஆ. ஆகஸ்ட், 1942 

இ. பசப்டம்ெர், 1942   ஈ. அக்ரடாெர், 1942 

4. 1923ல் சுய ாஜ்ய கட்சினய நிறுவியவர்கள் _____ ஆவார். 

I. பி.ஜி.திலக் II. எஸ்.சி. ரொஸ் III. சி.ஆர். தாஸ் IV. ரமாதிலால் ரேரு 

இவர்களுள்: 

அ. I மற்றும் III சரியாைனவ  ஆ. I மற்றும் IV சரியாைனவ 

இ. III மற்றும் IV  ரியோனவை  ஈ. II மற்றும் III சரியாைனவ 

5. ‘சிந்துசமபவளி பமாழி ெண்னடத் தமிழ் வடிவரம’ என்று கூறியவர் 

அ. கால்டுபவல்    ஆ. ெர்ர ா 

இ. சர்.ஜான்மார்ஷல்   ஈ. ஹீச ோஸ் ெோதிரியோர் 

6. இந்திய ரதசிய காங்கி னச நிறுவியவர் 

அ. தாதாொய் பேௌர ாஜி   ஆ. சுர ந்தி ோத் ொைர்ஜி 

இ. ஏ.ஓ. ஹியூம்    ஈ. W.C. ொைர்ஜி 

7. இ ண்டாவது இந்திய ரதசிய காங்கி ஸ் மாோடு கூடிய இடம் 

அ. கல்கத்தோ  ஆ. படல்லி  இ. மும்ொய்  ஈ. பசன்னை 

8. தமிழகத்தின் ‘இருண்ட காலம்’ எை அனழக்கப்ெடும் காலம் 

அ. சங்கம் மருவிய காலம்   ஆ. ொண்டியர் காலம் 

இ. களப்பி ர் கோலம்   ஈ. ஐர ாப்பியர் காலம் 

9. ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் கனடசி கவர்ைர் பஜை ல் யார்? 

அ. கோனிங் பி பு    ஆ. வில்லியம் பெண்டிங் 

இ.  ாெர்ட் கினைவ்   ஈ. ரிப்ென் பி பு 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 2 of 12 

10. இந்திய மறுமலர்ச்சியின் தந்னத என்று அனழக்கப்ெடுெவர் யார்? 

அ.  ோஜோ ோம் சமோகன் ோய்  ஆ.  வீந்தி ோத் தாகூர் 

இ. பி.எம். மலொரி    ஈ. எம்.ஜி. ாைரட 

11. சித்தன்ைவாசல் எங்கு அனமந்துள்ைது? 

அ. மதுன      ஆ. புதுக்சகோட்வட 

இ. திருச்சி     ஈ. தஞ்சாவூர் 

12. ‘வீழ்ச்சி அனடந்து பகாண்டிருக்கும் வங்கியின் காலம் கடந்த காரசானல’ எை கிரிப்ஸ் 

ெரிந்துன யினை கூறிய தனலவர் ________ ஆவார். 

அ. ரமாதிலால் ரேரு   ஆ. எம்.சக. கோந்தி 

இ. சர்தார் வல்லொய் ெரடல்  ஈ. சுொஷ் சந்தி  ரொஸ் 

13. 1919ஆம் ஆண்டுச் சட்டம் இ ட்னட ஆட்சினய _______பகாண்டு வந்தது. 

அ. மோகோணத்தில்   ஆ. மாவட்டத்தில் 

இ. னமய அ சில்    ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்னல 

14. ோ ாயணகுரு ___________னவ சார்ந்தவர் ஆவார். 

அ. தமிழ்ோடு    ஆ. கர்ோடகா 

இ. சக ளோ     ஈ. ஆந்தி ப்பி ரதசம் 

15. தமிழகத்தில் பதால் ெழங்கால ஓவியம் முதன் முதலில் எங்கு கண்டுபிடிக்கப்ெட்டது? 

அ. கீழ்வனை    ஆ. சித்தன்னைோ ல் 

இ. மல்லொடி    ஈ. ெனைமனல 

16. ெட்டியல் 1 ஐ ெட்டியல் 2 உடன் சரியாகப் பொருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ை குறியீடுகளின் அடிப்ெனடயில் 

சரியாை வினடனயத் ரதர்வு பசய்க. 

ெட்டியல் 1    ெட்டியல் 2 

அ. நீதிக்கட்சி   1. பெரியார் ஈ.ரவ. ா. 

ஆ) தி ாவிடர் கழகம்  2. சிங்கா ரவலு பசட்டி 

இ) தி ாவிட முன்ரைற்றக் கழகம்  3. டி.எம்.ோயர் 

ஈ) பொதுவுனடனமக் கட்சி 4. சி.என்.அண்ணாதுன  

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 3 4 2 

ஆ. 4 1 3 2 

இ. 3 1 4 2 
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ஈ. 2 1 3 4 

17. தமிழ்ச்சங்கம் நிறுவப்ெட்ட இடம் 

அ. உனறயூர்    ஆ. காஞ்சி 

இ. மதுவ      ஈ. வஞ்சி 

18. தாஷ்கண்ட் ஒப்ெந்தம் னகபயழுத்திடப்ெட்ட ரொது இந்தியப் பி தம ாக இருந்தவர் யார்? 

அ. ஜவஹர்லால் ரேரு   ஆ. லோல் ெகதூர்  ோஸ்திரி 

இ. இந்தி ா காந்தி    ஈ.  ாஜீவ் காந்தி 

19. புத்த ம புப்ெடி __________ என்னும் இடத்தில் புத்தர் இறந்த ஆண்டிம் புத்த மாோடு கூடியதாக 

அறிகிரறாம். 

அ. னவசாலி    ஆ. ொடலிபுத்தி ம் 

இ. சா ோத்     ஈ.  ோஜகிரிகோ 

20. மூன்று வட்டரமனச மாோடுகளிலும் கலந்து பகாண்ட தனலவர் 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. சுொஷ் சந்தி ரொஸ் 

இ. ஜவஹர்லால் ரேரு   ஈ. டோக்டர் பி.ஆர்.அம்செத்கோர் 

21. எந்த வருடம் பசன்னை சுரதசிச் சங்கம் பதாடங்கப்ெட்டது? 

அ. 1852  ஆ. 1884  இ. 1885  ஈ. 1887 

22. பின்வருெவர்களில் புத்தரின் குணாதிசயமும், ரொதனையும் அவன  ‘ஆசியாவின் ஒளிமட்டுமின்றி 

உலகின் ஒளியாக்கியது’ என்று கூறியவர் யார்? 

அ.  ர் எட்வின் அர்னோல்டு  ஆ. திருமதி ன ஸ் ரடவிட்ஸ் 

இ. டாக்டர் இ ாதாகிருஷ்ணன்  ஈ. எச்.ஜி.பவல்ஸ் 

23. பகாடுக்கப்ெட்ட கூற்றுகனைக் கவனிக்கவும். 

I. சி.இ ாஜரகாொலாச்சாரியார் பசன்னை மாநிலத்தின் முதலனமச்ச ாக இருந்தவர். 

II. சி.இ ாஜரகாொலாச்சாரியார் ஒரு வழக்கறிஞர் 

III. சி. இ ாஜரகாொலாச்சாரியார் நீதிக்கட்சினய சார்ந்தவர் 

IV. சி.இ ாஜரகாொலாச்சாரியார் மட்டுரம ஒர  இந்தியர், இந்திய கவர்ைர் பஜை லாக இருந்தவர். 

இவற்றில் 

அ. I மட்டும் சரியாைது   ஆ. II மற்றும் III சரியாைனவ 

இ. I, II மற்றும் IV  ரியோனவை  ஈ. அனைத்தும் சரியாைனவ 

24. சித்தன்ை வாசலில் உள்ை பஜயின் குனகக் ரகாயில் உள்ை மாவட்டம் 
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அ. திருபேல்ரவலி   ஆ. தஞ்சாவூர் 

இ. மதுன      ஈ. புதுக்சகோட்வட 

25. இந்திய ரதசிய காங்கி ஸ் எைப் பெயரிட்டவர் யார்? 

அ.  ாைரட    ஆ. தோதோெோய் பநௌச ோஜி 

இ. W.C. ொைர்ஜி    ஈ. ரகாொலகிருஷ்ணரகாகரல 

26. சர் முகமது இக்ொல் 

அ. புலைர் மற்றும் முஸ்லீம்களுக்கு தனிநோடு பகோள்வகவய உருைோக்கியைர் 

ஆ. பசன்னை மாகாணத்னதச் ரசர்ந்தவர் 

இ. முஸ்லீக் கட்சினய துவக்கியவர். 

ஈ. அலிகார் இயக்கத்னத ேடத்தியவர் 

27. ரசசா த்தில் உள்ை மசூதி யா ால் கட்டப்ெட்டது? 

அ. ஹிமாயூன்  ஆ. பெர்ெோ  இ. அக்ெர்  ஈ. ொெர் 

28. அரசாக மன்ைர் அ சின் ஆத னவப்பெற்ற மதம் 

அ. னஜை மதம்    ஆ. னசவம் 

இ. புத்த மதம்    ஈ. னவணவம் 

29. தமிழ்ோட்டில் ஜைோயக முனறயிலாை ரதர்தல் முனற கீழ்க்கண்டவற்றில் எதில் கினடக்கிறது? 

அ. பசப்பு ெட்னடயாக   ஆ. கல்பைட்டோக 

இ. ஓவியமாக    ஈ. இலக்கியமாக 

30. 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அ சாங்கச் சட்டம் நினறரவற்றப்ெட்ட பிறகு பசன்னை மாகாணத்தில் 

அனமச்ச னவயில் அமர்ந்த கட்சி 

அ. சுய ாஜ்ய கட்சி    ஆ. நீதிக்கட்சி 

இ. கோங்கி ஸ் கட்சி   ஈ. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 

31. பகால்கத்தாவில் உள்ை ரொர்ட் வில்லியம் கல்லூரி துவங்கப்ெட்ட ஆண்டு 

அ. 1806  ஆ. 1810  இ. 1805  ஈ. 1800 

32. அரசாகரின் கல்பவட்டுகளில் எந்த பமாழி ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ைது? 

அ. ஹிந்தி     ஆ. சமஸ்கிருதம்   

இ. பி ோகி தம்    ஈ. பதலுங்கு 

33. சத்யார்த் பி காஷ் நூனல எழுதியவர் 

அ.  ாஜா ாம் ரமாகன் ாய்   ஆ. ரதரவந்தி ோத் தாகூர் 

இ. ரகசவ் சந்தி பசன்   ஈ. தயோனந்த   ஸ்ைதி 

34. ோதீர் ஷா ஒர் 
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அ. ஆப்கானிய அ சர்   ஆ. பமாகலாய அ சர் 

இ. ெோ சீக அ  ர்    ஈ. டில்லி சுல்தான் 

35. எந்த சட்டம் ெர்மானவ இந்தியாவிலிருந்து பிரித்தது? 

அ. இந்திய அ சுச் சட்டம் 1935  ஆ. சுதந்தி   ட்டம் 1947 

இ. மிண்ரடா-மார்லி சட்டம்  ஈ. மாண்ரடகு- பசம்ஸ்ஃரொர்டு சட்டம் 

36. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனைக் கவனி: 

கூற்று(A): 1761ஆம் ஆண்டு மூன்றாம் ொனிெட் ரொரில் ம ாத்தியர்கள் ரதாற்கடிக்கப்ெட்டைர். 

கா ணம் (R): அதைால் ம ாத்தியர் வைர்ச்சி தனடப்ெட்டரதபயாழிய, அவர்கள் 

அழிக்கப்ெடவில்னல  

கீரழ குறிப்பிட்டுள்ை குறியீட்டில் சரியாை வினடனயத் ரதர்ந்பதடு. 

அ. (A) மற்றும் (R) இ ண்டும் சரி, ரமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியாை விைக்கமல்ல. 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இ ண்டும்  ரி, சமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு  ரியோன விளக்கம் 

இ. (A) சரி, ஆைால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆைால் (R) சரி 

37. அனடயாறில் இருந்த பமய்ஞாை சனெ எதிர்பகாண்ட பி ச்சனைகள் 

I. சமூகப் பி ச்சனைகள் 

II. சாதிப் பி ச்சனைகள் 

III. அ சியல் பி ச்சனைகள் 

IV. சமயப் பி ச்சனைகள் 

இவற்றுள்: 

அ. I மட்டும் சரியாைது   ஆ. I மற்றும் II சரியாைனவ 

இ. I, II மற்றும் IV சரியாைனவ  ஈ. அவனத்தும்  ரியோனவை 

38. அன்னிபெசண்ட் இந்திய காங்கி ஸ் இயக்கத்தின் தனலவ ாக எந்த ஆண்டு இருந்தார்? 

அ. 1915  ஆ. 1916  இ. 1917  ஈ. 1918 

39. மருது சரகாத ர்கரைாடு பதாடர்புனடயனவகனைத் ரதர்வு பசய்க. 

மருது சரகாத ர்கள்: 

I. சிவகங்னக சீனமனய ஆண்டார்கள் 

II. சிறுவயல் மற்றும் கானையார் ரகாவில் அவர்களின் முக்கிய இடங்கள் 

III. ொஞ்சாலங்குறிச்சியில் அனடக்கலம் புகுந்தைர். 
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IV. 1801ல் ஆங்கிரலயர்கைால் பகானல பசய்யப்ெட்டைர். 

இவற்றில், 

அ. I மட்டும் சரியாைது   ஆ. II மட்டும் சரியாைது 

இ. I, II மற்றும் IV  ரியோனவை  ஈ. I, III மற்றும் IV சரியாைனவ 

40. வங்காைப் பிரிவினைக்கு முக்கிய கா ணமாக இருந்தவர் யார்? 

அ. பவல்பலஸ்லி    ஆ. ரிப்ென் 

இ. கர்ஸன்    ஈ. பசம்ஸ்ஃரொர்டு 

41. தண்டி துர்கா இந்த அ னச நிறுவிைார் 

அ. ொதாமியில் சாளுக்கிய அ சு 

ஆ. கல்யாணியில் சாளுக்கிய அ சு 

இ. பவங்கியில் சாளுக்கிய அ சு 

ஈ. இ ோஷ்டி கூட ைம் ம் 

42. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கனைக் கவனி: 

கூற்று (A) : பொதுமக்கள் ரவதகாலத்னத அ சியலில் கலந்து பகாண்டைர். 

கா ணம்(R): ஏபைன்றால் சொ, சமிதியில் அவர்கள் பொது விவகா ங்கனை விவாதித்தைர். 

கீரழ குறிப்பிட்டுள்ை குறியீட்டில் சரியாை வினடனயத் ரதர்ந்பதடு. 

அ. (A) மற்றும் (R) இ ண்டும்  ரி, சமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு  ரியோன விளக்கம் 

ஆ, (A) மற்றும் (R) இ ண்டும் தவறு 

இ.  (A) சரி, ஆைால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆைால் (R) சரி. 

43. ெத்ருத்தீன் தியாப்ஜி தனலனம தாங்கியது. 

அ. 1885 ெம்ொயில் ேடந்த முதல் காங்கி ஸ் மாோட்டில் 

ஆ. 1886 பகால்கத்தாவில் ேடந்த இ ண்டாவது காங்கி ஸ் மாோட்டில் 

இ. 1887ல் ப ன்வனயில் நடந்த மூன்றோைது கோங்கி ஸ் மோநோட்டில் 

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்னல 

44. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகனை ஆய்க. 

I. அக்ெர் தீன் இலாஹினய அறிவித்தார். 

II. தீன் இலாஹி என்றால் பதய்வக் கடனம என்று பொருள். 

III. தீன் இலாஹிக்கு மதம் மாறியவர்களில் முக்கியமாைவர்  ாஜா பீர்ொல். 
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IV. தீன் இலாஹி இஸ்லாமிய சடங்குகனை ஊக்குவிக்கவில்னல. 

இவற்றில்: 

அ. I மட்டும் சரியாைது   ஆ. I மற்றும் II சரியாைனவ 

இ. I, III மற்றும் IV சரியாைனவ  ஈ. அவனத்தும்  ரியோனவை  

45. பின்வருவைவற்றுள் எது சரி? 

அ. சதை டியோர்கள் சகோயிலில் திருவிழோவின் செோது கடவுள் முன் நடனமோடுைோர்கள். 

ஆ. ரதவ டியார்கள் சொக்களில் உதவியாைர்கள் 

இ. ரதவ டியார்கள் ஓர் கி ாமத்தின் தனலனமப் ொடகர் 

ஈ. ரதவ டியார்கள் வண்ணம் தீட்டுெவர்கள் 

46. முதல் இந்திய ரெ  னச நிறுவியவர் 

அ. பிந்துசா ர்    ஆ.  ந்தி குப்த பமௌரியர் 

இ. அரசாகர்    ஈ. பிருகத் தன் 

47. பின் குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைவர்களில் நீதிக் கட்சினய ரச ாதவர் யார்? 

அ. பிட்டி தியாக ாய பசட்டி  ஆ. ெைகல்  ாஜா 

இ. டி.எம். ோயர்    ஈ. இ ோஜசகோெோலோச் ோரியோர் 

48. ஆசாத் ஹிந்த் ஃொஜ் என்றனழக்கப்ெடுவது 

அ. இந்திய சதசிய இ ோணுைம்  ஆ. பிரிட்டிஷ் ரதசிய இ ாணுவம் 

இ. ொகிஸ்தாம் ரதசிய இ ாணுவம் ஈ. பிப ஞ்சு ரதசிய இ ாணுவம் 

49. கைப்பி ர்கனை வி ட்டிய ொண்டிய அ சன் 

அ. கடுங்சகோன்    ஆ. சிம்மவிஷ்ணு 

இ. மாறவர்மன்    ஈ. அச்சுதன் 

50. குதுப்மிைான க் கட்டத் பதாடங்கியவர் 

அ. இல்டுமிஷ்    ஆ. குத்புதீன் ஐெக் 

இ.  ஸியா     ஈ. ொல்ென் 

51. ரவலூர் சிப்ொய் கலகம் ேனடபெற்ற ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1806  ஆ. கி.பி. 1860  இ. கி.பி. 1804  ஈ. கி.பி. 1857 

52. ப ௌலட் சட்ட எதிர்ப்பு ரொ ாட்டத்தில் ெஞ்சாபில் னகது பசய்யப்ெட்ட இரு முக்கிய தனலவர்கள் 

அ. ஜவஹர்லால் ரேரு மற்றும் காந்தி  

ஆ. ரமாதிலால் ரேரு மற்றும் C.R. தாஸ் 
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இ.  த்தியெோல் மற்றும்  ோய்ப்புதீன் கிச்லு 

ஈ. திலகர் மற்றும் பிபின் சந்தி ொல் 

53. சம ச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்னத ரதாற்றுவித்தவர் 

அ. பெரியார்    ஆ. ைள்ளலோர் 

இ. டாக்டர். முத்துலட்சுமி ப ட்டி  ஈ. T.M. ோயர் 

54. மனிதன் அறிந்த முதல் உரலாகம் 

அ. தங்கம்     ஆ. தோமி ம் 

இ. இரும்பு     ஈ. பவள்ளி 

55. ஒத்துனழயானம இயக்கத்தின் முக்கிய ரோக்கம்  

அ. பெரும் ரொ ாட்டங்கள்  ஆ. கனடயனடப்பு 

இ. வரி பசலுத்த மறுத்தல்   ஈ. சுய ோஜ்யம் பெறுைது 

56. முதல் தப ய்ன் ரொர் ேனடபெற்ற ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1194  ஆ. கி.பி. 1191  இ. கி.பி.1193  ஈ. கி.பி. 1195 

57. முதல் இருப்புப்ொனத 1853-ம் ஆண்டு ___________க்கு இனடயில் நிறுவப்ெட்டது. 

அ. டில்லி மற்றும் கல்கத்தா  ஆ. ெம்ொய் மற்றும் கல்கத்தா 

இ. ெம்ெோய் மற்றும் தோசன  ஈ. ெம்ொய் மற்றும் பசன்னை 

58. ரடனியர்கள்  வணிகத் தலம் அனமத்த இடம் 

அ. ொண்டிச்ரசரி    ஆ. கான க்கால் 

இ. த ங்கம்ெோடி    ஈ. பசன்னை 

59. யாருக்கு எதி ாக கிலாெத் இயக்கம் பதாடங்கப்ெட்டது? 

அ. ஆங்கில அ சு   ஆ. இந்துக்கள் 

இ. முஸ்லீம்கள்    ஈ. கிறித்துவர்கள் 

60. குப்தர்களின் உலகப் புகழ் பெற்ற சுவர் ஓவியங்கள் காணப்ெடும் இடம் 

அ. கயா     ஆ. மது ா 

இ. அஜந்தோ    ஈ. சா ோத் 

61. முன் ரவதகாலத்னதப்ெற்றி அறிய உதவுவது 

அ. இதிகாசங்கள்    ஆ. உெநிடதங்கள் 

இ. ரிக்சைதம்    ஈ. ஆ ண்யங்கள் 

62. கனிஷ்கர் காலத்தில் புத்தமதம் 

அ. இ ண்டோகப் பிரிந்தது   ஆ. மூன்றாகப் பிரிந்தது 

இ. ஐந்தாகப் பிரிந்தது   ஈ. ோன்காகப் பிரிந்தது 
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63. இந்திய ரதசிய இ ாணுவத்தில் ஜான்சி ாணி ெனடப்பிரிவிற்கு தனலனம வகித்தவர் 

அ. லட்சுமி ப கல்   ஆ. லட்சுமிொய் 

இ. அன்னிபெசண்ட்   ஈ. ரெகம் ஹஸ் த் மகால் 

64. கைப்பி ர்கள் கனடபிடித்த சமயம் எது? 

அ. னசவம்     ஆ. னவணவம் 

இ.  மணம்    ஈ. புத்த சமயம் 

65. 1923 ல் சுவ ாஜ்ய கட்சினய நிறுவியவர்கள் __________ ஆவர். 

I. பி.ஜி.திலக்  II. எஸ்.சி.ரொஸ் III. சி.ஆர்.தாஸ் IV. ரமாதிலால் ரேரு 

இவர்களுள்: 

அ, I மற்றும் III சரியாைனவ  ஆ. I மற்றும் IV சரியாைனவ 

இ. III மற்றும் IV  ரியோனவை  ஈ. II மற்றும் III சரியாைனவ 

66. இ ாரஜந்தி  ரசாழன் இவ்வாறு அனழக்கப்ெடுகிறார்? 

அ. ரக ைாந்தகா    ஆ. ெ ாந்தகா 

இ. கடோ ம் பகோண்டோன்   ஈ. சித்தி கா ப்புலி 

67. சுரதசி நீ ாவி கப்ெல் நிறுவைம் பதாடங்கப்ெட்ட ஆண்டு 

அ. 1905  ஆ. 1906  இ. 1907  ஈ. 1908 

68. பமௌலாைா அபுல் கலாம் ஆசாத் எந்த ெத்திரிக்னகயின் மூலம் தைது ரதசிய கருத்துக்கனைப் 

ெ ப்பிைார்? 

அ. நீல்தர்ென்    ஆ. தத்துவரொதினி 

இ. மூக்ோயக்    ஈ. அல் ஹிலோல் 

69. ‘இந்திய ரதசியத்தின்’ முதுபெரும்  பெண்மனி என்று அனழக்கப்ெடுெவர்? 

அ.  ச ோஜினி நோயுடு   ஆ. டாக்டர் முத்துலட்சுமி ப ட்டி 

இ. டாக்டர் அன்னிபெசண்ட்  ஈ. மீ ாொய் 

70. 1857ம் ஆண்டு பு ட்சியில் ஜான்சி  ாணி லட்சுமி ொனயத் ரதாற்கடித்தவர்? 

அ. தைெதி அன்சான்   ஆ. தைெதி நீல் 

இ. தைெதி வில்சன்   ஈ. தளெதி  ர் ஹக் ச ோஸ் 

71. ஹ ப்ொவின் அழிவுண்ட ெகுதிகனை முனறப்ெடி முதலில் ஆய்வு பசய்தவர் 

அ. சர் ஜான் மார்ஷல்   ஆ. கன்னிங்ஹோம் 

இ. மார்டிமர் வீலர்    ஈ. பிஷப் கால்டுபவல் 

72. ‘ஆற்காட்டு வீ ர்’ எை அனழக்கப்ெடும் ஆங்கிரலய கவர்ைன  குறிப்பிடுக? 

அ.இ ோெர்ட் கிவளவ்   ஆ. ரஹாஸ்டிங்ஸ் 
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இ. கா ன்வாலிஸ்    ஈ. பவல்பலஸ்லி 

73. இ ண்டாம் உலகப் ரொர் துவங்கிய ோள் 

அ. 1 ப ப்டம்ெர், 1939   ஆ. 1 பசப்டம்ெர், 1940 

இ. 1 பசப்டம்ெர், 1941   ஈ. 1 பசப்டம்ெர், 1942 

74. வாஸ்ரகாடகாமா இந்தியாவிற்கு வந்த ஆண்டு 

அ. 1495  ஆ. 1496  இ. 1497  ஈ. 1498 

75. கடற்ெனடக் கலகம் ேனடபெற்ற ஆண்டு 

அ. பிப் ைரி, 1946   ஆ. மார்ச், 1946 

இ. ேவம்ெர், 1946   ஈ. டிசம்ெர், 1946 

76. இ ண்டாம் உலகப்ரொரில் இந்தியர்கனை ஈடுெடுத்தக் கா ணமாய் இருந்த ஆங்கிரலய னவஸ் ாய் 

அ. சர். ஸ்ரடாரொர்டு கிரிப்ஸ்  ஆ. பெதிக் லா ன் 

இ. லின்லித்சகோ    ஈ. ஏ.வி. அபலக்சாண்டர் 

77. தமிழ்ோட்டில் ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதி ாக முதலில் ரொரிட்டவர் 

அ. கட்ட பொம்மன்   ஆ. புலித்சதைர் 

இ. சின்ை மருது    ஈ. ரவலு ோச்சியார் 

78. கிருஷ்ணரதவ ாய ால் எழுதப்ெட்ட புத்தகம் 

அ. ஆமுக்த மோல்யதோ   ஆ. கம்ெ ாமாயணம் 

இ. சிவஞாை ரொதம்   ஈ. மகாொ தம் 

79. கி.பி. 1025-ல் மாமூத் கஜினியால் தாக்கப்ெட்ட புகழ்பெற்ற இந்து ஆலயம் இருந்த இடம் 

அ. கஜு ாரஹா    ஆ. ச ோமநோதபு ம் 

இ. தில்வா ா    ஈ. பூரி ஜகன்ோதர் 

80. பி ம்ம சமாஜத்னதத் ரதாற்றுவித்தவர் 

அ. தயாைந்த ச ஸ்வதி   ஆ. இ ோஜோ ோம் சமோகன் ோய் 

இ. சர் னசயது அகமதுகான்  ஈ. அன்னிபெசண்ட் 

81. மங்கள் ொண்ரட பகாழுப்பு தடவிய ரதாட்டானவ உெரயாகிக்க மறுத்து தன் ரமலதிகாரினயசுட்டுக் 

பகான்றது எங்கு? 

அ. ரவலூர் ஆ. செ க்பூர்  இ. கான்பூர்  ஈ. மீ ட் 

82. முதலாம் இ ாஜ ாஜைால் கட்டப்ெட்ட ரகாவில் எது? 

அ. தஞ் ோவூர் பெரிய சகோவில்   ஆ. மதுன  மீைாட்சியம்மன் ரகாவில் 

இ. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் ரகாவில்  ஈ. சிதம்ெ ம் ேட ாசர் ரகாவில் 

83. அக்ெரின் ொதுகாவல ாக இருந்தவர் 
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அ. வெ ோம்கோன்    ஆ. சாந்த் பீவி 

இ. பஷர்ஷா    ஈ.  ாணி துர்காவதி 

84. ஜீைர் என்றால் 

அ. பைன்றைர்    ஆ. சிறந்த வீ ர் 

இ. அறிவு பெற்றவர்   ஈ. மத குரு 

85. ெல்லவ ஆட்சியின் மிகச்சிறிய நிர்வாகப் பிரிவு 

அ.  ோடு  ஆ. ரகாட்டம்  இ. ஊர்  ஈ. மண்டலம் 

86. 1857-ம் ஆண்டு பெரும்பு ட்சியில், ரமற்கு பீகாரின் மிகச் சிறந்த இ ாணுவத் தைெதி 

அ. கன்ைர் சிங்    ஆ. ரகாவிந்த் சிங் 

இ. இ ஞ்சித் சிங்    ஈ. இ ண்டாம் ெகதூர் ஷா 

87. எதன் கா ணமாக இ வீந்தி ோத் தாகூர் ஆங்கில அ சு தைக்கு அளித்த னேட்ஹூட் ெட்டத்னத 

துறந்தார்? 

அ. ெஞ் ோப் ெடுபகோவல   ஆ. முதல் உலகப் ரொரில் பஜர்மனியின் ரதால்வி 

இ. பசௌரி-பசௌ ா நிகழ்ச்சி  ஈ. காந்தியின் னகது 

88. ‘சுரதசி’- என்ெதன் அக ாதிப் பொருள் 

அ. பொருைாதா  புறக்கணிப்பு  ஆ. அந்நிய துணிகள் எரிப்பு 

இ. ப ோந்த நோடு    ஈ. அந்நியப் பொருட்கள் புறக்கணிப்பு 

89. சந்தி குப்த பமௌரியருக்குப் பின் அரியனணரயறிய அவ து மகன் யார்? 

அ. பிம்பிசா ர்    ஆ. பிந்து ோ ர் 

இ. தைேந்தர்    ஈ. அரசாகர் 

90. கீரழ பகாடுக்கப்ெட்டிருப்ெனவகளில்  எது தவறாகப் பொருத்தப்ெட்டுள்ைது? 

அ. முதலாம் மரகந்தி வர்மன் – குடவன க் ரகாவில் 

ஆ. இ ண்டோம் ை குணெோண்டியன் – திருப்புறம்பியம் செோர் 

இ. இ ண்டாம் ே சிம்மவர்மன் - கற்றழிகள் 

ஈ.  ாஜசிம்மன்   - ஐ ாவரதஸ்வ ர் ரகாவில் 

91. இ ாஜாஜி, சுதந்தி ா கட்சினய ஆ ம்பித்த ஆண்டு 

அ. 1954  ஆ. 1955  இ. 1956  ஈ. 1959 

92. ம ாத்திய ரெ  சில் சாம்ொஜி யார்? 

அ. சிவாஜியின் சரகாத ர்   ஆ. சிவாஜியின் மருமகன் 

இ. சிைோஜியின் மகன்   ஈ. சிவாஜியின் ெனடத்தைெதி 

93. மவுண்ட் அபு எந்த மதத்திற்கு பெயர் பெற்றத் தலமாகும்? 
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அ. இந்து மதம்    ஆ.  மண மதம் 

இ. புத்த மதம்    ஈ. கிறிஸ்துவ மதம் 

94. மங்கள் ொண்ரட இதனுடன் பதாடர்புனடயவர் 

அ. 1806-ம் ஆண்டு ரவலூர் பு ட்சி ஆ. தண்டி யாத்தின  

இ. 1857-ம் ஆண்டு சிப்ெோய் கலகம் ஈ. மாொர் பு ட்சி 

95. மங்கள் ொண்ரட தூக்கிலிடப்ெட்ட ோள் 

அ. 29 மோர்ச், 1857    ஆ. 10 ரம, 1857 

இ. 24 ஏப் ல், 1857    ஈ. 29 ஜூன், 1857 

96. இந்திய சுதந்தி த்திற்குப் பின், தமிழ்ோட்டின் முதல் முதலனமச்சர் 

அ. கு. காம ாஜ்    ஆ. ஓமந்தூர் இ ோம ோமி ப ட்டியோர் 

இ. ெக்தவச்சலம்    ஈ. ஒ.பி. இ ாமன் 

97. இந்தியாவில் ஆங்கிலக் கல்வினய முதன்முதலில் பகாண்டு வந்தவர் யார்? 

அ. கர்சன் பி பு    ஆ. பமக்கோசல பி பு 

இ. ரிப்ென் பி பு    ஈ. ஜவஹர்லால் ரேரு 

98. ‘சித்தி க்கா ப் புலி’ என்ற ெட்டத்னத சூட்டிக் பகாண்டவர் யார்? 

அ. சிம்ம வர்மன்    ஆ. முதலோம் மசகந்தி ைர்மன் 

இ. முதலாம் ே சிம்மவர்மன்  ஈ. இ ண்டாம் மரகந்தி வர்மன் 

99. ‘பதன்னிந்தியாவின் முதுகிழவர்’ என்று அனழக்கப்ெட்டவர் யார்? 

அ, சுப் மணிய சிவா   ஆ. சுப் மணிய ொ தியார் 

இ. சுப் மணிய ஐயர்   ஈ. ொ திதாசன் 

100.  வ.உ.சி. யால் வாங்கப்ெட்ட கப்ெலின் பெயர் 

அ. லூசிடானியா    ஆ. ரகாமகதமாரு 

இ. கோலியோ    ஈ. ஜான்சி 
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 History Model Test Questions 20 in Tamil With Answers 

1. பின்வருவனவற்றுள் தவறான இணைணைக் கண்டறிைவும்? 

அ. வந்தத மாதரம்   - பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி 

ஆ. வங்கப்பிரிவினை  - லிட்டன் பிரபு 

இ. தவதாரண்ைம் ைாத்திணர - இராஜாஜி 

ஈ. இந்திை ததசிை இராணுவம் - தேதாஜி 

2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ‘சூர்தைாதைம்’ பத்திரிக்ணகயின் ஆசிரிைர் ைார்? 

அ, சுப்ரமணிை சிவா   ஆ. திரு.வி.க 

இ. நீலகண்ட பிரம்மாச்சாரி  ஈ. வி.வி.எஸ். ஐைர் 

3. பிளாசிப்தபார் ேணடபபற்ற ஆண்டு 

அ. 1764  ஆ. 1765  இ. 1757  ஈ. 1857 

4. பிற்காலச் தசாழர் பரம்பணரணைத் ததாற்றுவித்தவர் ைார்? 

அ. முதலாம் இராஜராஜன்   ஆ. பராந்தகன் 

இ. விஜயாலயன்    ஈ. ஆதித்ை தசாழன் 

5. சுதந்திர இந்திைாவின் முதல் துணைப் பிரதமர்  

அ. சர்தார் வல்லபாய் படடல்  ஆ. சரண்சிங் 

இ. பஜகஜீவன்ராம்    ஈ. தமனன் 

6. பதன்னிந்திை புரட்சியின் தபாது ‘திண்டுக்கள் கூட்டிணைவு’ ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு 

அ. ஏப்ரல், 1800  ஆ. ஜூன், 1800  இ. தம, 1801  ஈ. ஜூன், 1801 

7. கி.மு 3 ஆம் நூற்றாண்டில் முதல் சமை மாோடு ேணடபபற்ற இடம் 

அ. ணவசாலி    ஆ. பாடலிபுத்திரம் 

இ. காஷ்மீர்     ஈ. ராஜகிரகம் 

8. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ‘ஜூன் மூன்றாம் ோள் திட்டம்’ என்று அணழக்கப்படுவது எது? 

அ. தவவல் திட்டம்    ஆ. சி,.ஆர். திட்டம் 

இ. அணமச்சரணவ தூதுக்குழு திட்டம் ஈ. மமௌண்ட்டபட்டன் திட்டம் 

9. சிந்துபவளி ோகரிகம் எந்ோகரிகத்ணதச் சார்ந்தது? 

அ. நகர்ப்புரம்    ஆ. புறேகர் 

இ. கிராமம்     ஈ. அைல்ோடு 

10. சத்திதைந்திர சின்ஹா ணவஸ்ராயின் ஆட்சிமன்ற குழு உறுப்பினராக நிைமிக்கப்பட்ட ஆண்டு எது? 

அ. 1892  ஆ. 1909  இ. 1919  ஈ. 1935 

11. கீழ்க்கண்டவற்ணற காலவரிணசப்படி பட்டிைலிடுக. 
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1. பரௌலட் சட்டம் 

2. கிலாபத் இைக்கம் 

3. மாண்தடகு-பசம்ஸ்தபார்டு சீர்திருத்தம் 

4. ஜாலிைன் வாலாபாக் துைரம் 

இவற்றுள் சரிைானணத ததர்க: 

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

12. கீழ்க்கண்டவற்றுள் படல்லி ஒப்பந்தம் என்று அணழக்கப்படுவது எது? 

அ, லக்தனா ஒப்பந்தம்   ஆ, பூனா ஒப்பந்தம் 

இ, காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம்  ஈ. இனக்பகாணட 

13. பட்டிைல் 1 ஐ பட்டிைல் 2 உடன் பபாருத்தி, கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகணளக் பகாண்டு சரிைான 

விணடணைத் ததர்ந்பதடு. 

பட்டிைல் 1    பட்டிைல் 2 

அ. உப்பு சத்திைாக்கிரகம்  1. டாக்டர் முத்துபலட்சுமி பரட்டி 

ஆ. ததவதாசி ஒழிப்பு தபாராட்டம் 2. என்.தசாமைாஜூலு 

இ. நீல் சிணல சத்ைாகிரகம் 3. கஸ்தூரிரங்க ஐைங்கார் 

ஈ. இந்து    4. தவதாரண்ைம் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 1 3 2 

ஆ. 4 1 2 3 

இ.  1 3 2 4 

ஈ. 3 2 4 1 

14. ைாரால் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்ைத்திற்கு அடிக்கல் ோட்டப்பட்டது? 

அ. ராபர்ட் கினைவ்   ஆ. தேப்பிைர் பிரபு 

இ. ரிப்பன் பிரபு    ஈ. காரன்வாலிஸ் 

15. குத்புதீன் ஐபக் _____________இன் அடிணம ஆவார். 

அ. மிசூதீன்     ஆ. முகமது டகாரி 

இ. முகமது கஜினி    ஈ. குவாசிர்சிம் ஷா 

16. கால வரிணசப்படுத்துக. 

அ. பவள்ணளைதன பவளிதைறு இைக்கம், ஒத்துணழைாணம இைக்கம், கிலாபத் இைக்கம், சட்ட மறுப்பு 

இைக்கம் 
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ஆ. சட்ட மறுப்பு இைக்கம், கிலாபத் இைக்கம், பவள்ணளைதன பவளிதைறு இைக்கம். ஒத்துணழைாணம 

இைக்கம் 

இ. கிலாபத் இயக்கம், ஒத்துனையானமஇயக்கம், சட்ட மறுப்பு இயக்கம்,  மவள்னையடை 

மவளிடயறு இயக்கம் 

ஈ. ஒத்துணழைாணம இைக்கம், பவள்ணளைதன பவளிதைறு இைக்கம், கிலாபத் இைக்கம், சட்டமறுப்பு 

இைக்கம் 

17. பதன்னிந்திைப் புரட்சியில் தணலணமதைற்று ேடத்திை அரசி ___________ ஆவார். 

அ. ஜக்கம்மாள்    ஆ. பவள்ணள ோச்சிைார் 

இ. முத்தாயி அம்மாள்   ஈ. டவலு நாச்சியார் 

18. தூத்துக்குடிக்கும் எந்த ோட்டிற்கும் இணடதை வ.உ.சிதம்பரம்பிள்ணள நிறுவிை சுததசி கப்பல் நிறுவனம் 

கப்பல் பைைத்ணத இைக்கிைது 

அ. பமாரிசிைஸ்    ஆ. சிங்கப்பூர் 

இ. இலங்ணக    ஈ. மடலசியா 

19. சிந்து சமபவளி ோகரீகத்தில் இரண்டு பபரிை ேகரங்கள் ஒத்த ேகர திட்டத்ணதக் பகாண்டுள்ளன. 

அ. பமாகஞ்சதாதரா, சந்துதாதரா  ஆ. பமாகஞ்சதாதரா, தலாத்தல் 

இ. பமாகஞ்சதாதரா, ததாலாவிரா  ஈ. மமாகஞ்சதாடரா, ஹரப்பா 

20. பஷர்ஷாவால் ததாற்கடிக்கப்பட்ட முகலாை தபரரசர் ைார்? 

அ. பாபர்     ஆ. ஹூமாயூன் 

இ. ஜஹாங்கீர்    ஈ. அவுரங்கசீப் 

21. தமிழ் ததசங்களின் ஒருங்கிணைப்பு இருந்ததற்கான சான்றுகள் கீழ்க்கண்டவற்றில் எதில் உள்ளது? 

அ. கிர்ோர் கல்பவட்டு   ஆ. ஹதிகும்பா கல்மவட்டு- காரடவலனின் 

இ, ஜம்ணப கல்பவட்டு   ஈ. சன்னதி கல்பவட்டு 

22. படம் வர்ைம் தீட்டுதலில் அதிக ஆர்வம் காட்டிை முதல் முகலாை மன்னர் 

அ. அக்பர்     ஆ. ஹீமாயூன்  

இ. ஷாஜஹான்     ஈ. பாபர் 

23. பின்வரும் ஐதராப்பிைர்களில் முதலாவது இந்திைாவிற்கு வந்தவர்களும் கணடசிைாக இந்திைாணவ 

விட்டுச் பசன்றவர்களும் ைார்? 

அ. டபார்த்துக்கீசியர்கள்   ஆ. பிபரஞ்சுக்காரர்கள் 

இ. ஆங்கிதலைர்கள்   ஈ. டச்சுக்காரர்கள் 

24. 1949-ல் ோட்டு ததசிை வருமான கைக்கில் ஈடுபட்ட குழுவில் ைார் இடம் பபறவில்ணல? 

அ. பி.சி. மஹாலாதோபிஸ்  ஆ. டிஆர். காட்கில் 
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இ. தாதாபாய் மநௌடராஜி  ஈ. வி.தக. ஆர்.வி. ராவ் 

25. திருப்பூர் குமரன் இறந்த ஆண்டு 

அ. 1930  ஆ. 1932  இ. 1933  ஈ. 1934 

26. எந்த அரசரின் காலத்தில் காஞ்சிபுரம் ணகலாசோதர் ஆலைம் கட்டப்பட்டது? 

அ. மதகந்திரவர்மன்   ஆ. ரங்கபட்டகா 

இ. ராஜ சிம்மன்    ஈ. முதலாம் ேரசிம்மன் 

27. சுதந்திர இந்திைாவில் பசன்ணன மாநில அணமச்சரணவயில் இடம்பபற்ற தகப்டன் லட்சுமி என்ற 

பபண்மணி 

1. ததச பக்ணதைாகிை அம்மு சாமிோதனின் மகன் 

2. ஜான்சி பணடயினரின் தணலவர் 

3. இங்கிலாந்தில் கல்வி பயின்றவர் 

4. இந்திை ததசிை பணடயின் தணலவர் 

இவற்றுள்: 

அ. 1 மட்டும்    ஆ. 1 மற்றும் 2 

இ. 1 மற்றும் 4    ஈ. 3 மற்றும் 4 

28. பின்வருவனவற்றுள் எது சரிைாக ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது? 

அ. பார்ஸ்வோத்  - 24ம் தீர்த்தங்கரர் 

ஆ. மஹாவீரர்  - கனடசி தீர்த்தங்கரர் 

இ. ஜடகாஸ்  - ணஜன இலக்கிைம் 

ஈ. ஆகம சித்தாந்தா - புத்த இலக்கிைம் 

29. பின்வரும் எந் காலத்திணன சிந்து ோகரிகத்திற்கு சர் ஜான் மார்ஷல் வழங்கினார்? 

அ, கி.மு. 3250-2750   ஆ. கி.மு. 3500-3000 

இ. கி.மு,. 3000- 2550   இ. கி.மு. 3000-2000 

30. ஆரிைர்களுணடை சபா, சமிதி என்ற சணபகள் ைாரின் அதிகாரத்ணத கட்டுப்படுத்துகிறது? 

அ, மன்ைன் (அரசன்)   ஆ. புதராகிதர் 

இ. பணடத்தளபதி    ஈ. கிராம நிர்வாகி 

31. கீழ்க்காண்பணவகளில் தவறானது எது? 

அ. ஈ.தவ. ராமசாமி  - சாதி எதிர்ப்பு, சமை எதிர்ப்பு 

ஆ. சி.என்.அண்ைாதுணர -தபர்ரசுக் பகாள்ணக எதிர்ப்பு, ததசிை வாதம் 

இ. எம்.கருைாநிதி  - தபரரசுக் பகாள்ணக எதிர்ப்பு, ததசிை வாதம், எழுத்தாளர் 

ஈ. சி, ராஜடகாபாலாச்சாரி - பிராமண எதிர்ப்பு, வட இந்திய எதிர்ப்பு, ஆரிய எதிர்ப்பு 
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32. பசௌரி-பசௌரா சம்பவத்திற்கு பிறகு எந்த ஆண்டு ஒத்துணழைாணம இைக்கத்ணத மகாத்மா காந்தி 

தற்காலிகமாக நிறுத்தி ணவத்தார் 

அ. 1920  ஆ. 1921  இ. 1922  ஈ. 1923 

33. கீழ்க்கண்ட வாக்கிைங்கணளக் கவனி. 

கூற்று (A): வீரபாண்டிை கட்ட பபாம்மணனப் பிடித்து ஆங்கிதலைரிடம் பகாடுத்தவர் புதுக்தகாட்ணட 

ராஜா விஜைரகுோத பதாண்ணடமான். 

காரைம்(R): இவர் ஆங்கிதலைரின் ேண்பர். 

கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரிைான விணடணைத் ததர்ந்பதடு 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, டமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியாை விைக்கம். 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரிைான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

34. இந்திைாவில் பசங்கற்களால் ஆன மிகப் பழணமைான தகாயில் ைார் காலத்தில் கட்டப்பட்டது? 

அ. பமௌரிை அரசர்கள்   ஆ. சுங்க அரசர்கள் 

இ. விஜை ேகர அரசர்கள்   ஈ. குப்த அரசர்கள் 

35. பட்டிைல் 1ஐ பட்டிைல் 2 உடன் பபாருத்தி, கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகணளக் பகாண்டு சரிைான 

விணடணைத் ததர்ந்பதடு. 

பட்டிைல் 1    பட்டிைல் 2 

அ. ோனா சாகிப்   1. வங்கப்பிரிவிணன 

ஆ. தவலூர்க் கலகம்  2. 1947 

இ. கர்சன் பிரபு   3. 1806 

ஈ. இந்திைச் சுதந்திரச் சட்டம் 4. 1857 ஆம் ஆண்டு கலகம் 

குறியீடுகள்  

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 1 2 

ஆ. 1 3 2 4 

இ.  1 2 3 4 

ஈ.  3 4 1 2 

36. பாண்டிைர் ஆட்சிணை காதவரி வணர பரப்பி அதணன ஒருங்கிணைந்த மன்னர் 

அ. தசந்தன் பசழிைன்   ஆ. சுந்தர பாண்டியன் 

இ, கூன் பாண்டிைன்   ஈ. கடுங்தகான் 
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37. வலிணமமிக்க கப்பற்பணட ணவத்திருந்த தசாழ அரசர் 

அ, மகா இராஜராஜன்   ஆ. முதலாம் இராதஜந்திரன் 

இ. முதலாம் இராஜாதிராஜா  ஈ. இரண்டாம் இராதஜந்திரன் 

38. மாமல்லபுரத்திலுள்ள கடற்கணரக் தகாயிணலக் கட்டிைவர் 

அ. முதலாம் ேரசிம்மவர்மன்  ஆ. முதலாம் மதகந்திரவர்மன் 

இ. முதலாம் பரதமஸ்வரவர்மன்  ஈ. இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் 

39. பின்வருவனவற்றுள் இந்திை பவளியுறவுக் பகாள்ணக பற்றி சரிைானது எது? 

அ. உலக அணமதிணை ஊக்குவித்தல் ஆ. கூட்டுச்தசரா பகாள்ணக 

இ. பஞ்சசீலம்    ஈ. இனவ அனைத்தும் 

40. மஹாைானிசத்தின் மிகப்பபரிை விளக்கவுணரைாளர் 

அ. தர்மகீர்த்தி    ஆ. திங்ோகா 

இ. வாசுபந்து அஸாங்கா   ஈ. நாகார்ஹூைா 

41. காந்திைடிகளுக்கு மகாத்மா என்ற பட்டத்ணத வழங்கிைவர் 

அ. ஜவஹர்லால் தேரு   ஆ. தமாதிலால் தேரு 

இ. இரவீந்திரநாத் தாகூர்   ஈ. சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் 

42. வரலாற்றிற்கு முந்ணதை இந்திைா எத்தணன ஆண்டுகளுக்கு முந்ணதைது? 

அ.கி.மு. 500000    ஆ. கி.மு. 50000 

இ. கி.மு. 5000    ஈ. கி.மு. 1000 

43. அலகாபாத் கல்தூண் கல்பவட்டிணன வணரந்தவர் 

அ. காளிதாசர்    ஆ. சமுத்திரகுப்தர் 

இ. ஹரிடசைர்    ஈ. விசாகதத்தர் 

44. தசாழ அரச வம்சம் பண்ணடை தமிழ் அரசு வம்சமாகும். அது எந்த ேதிக்கணரயில் அணமந்திருந்தது. 

அ. காடவரி    ஆ.  கிருஷ்ைா 

இ. தகாதாவரி    ஈ. மகாேதி 

45. இந்திை சுதந்திர மதசாதா, இங்கிலாந்து பபாது  சணபயில் பகாண்டு வந்த ோள் 

அ. 22 ஜூன், 1947    ஆ. 4 ஜூன், 1947 

இ. 4 ஜூனல, 1947   ஈ. 15 ஆகஸு, 1947 

46. படல்லி பசங்தகாட்ணடணைக் கட்டிைவர் 

அ. பாபர்     ஆ. அக்பர் 

இ. ஜஹாங்கீர்    ஈ. ஷாஜஹான் 

47. பமௌரிைர்கணளப் பற்றி அறிந்து பகாள்ள உதவும் மிக முக்கிைமான காற்று 
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அ. அர்த்த சாஸ்திரம்   ஆ. இண்டிகா 

இ, தீபவம்சம்    ஈ. சியூகி 

48. புகழ்பபற்ற சங்கீத கல்பவட்டு இருக்கும் இடம் 

அ. சித்தன்னவாசல்   ஆ. மண்டகப்பட்டு 

இ. உத்திரதமரூர்    ஈ. குடுமியான் மனல 

49. இந்திைாவில் எந்தப் தபார் பமாகலாைர்களின் ஆட்சிக்கு அடித்தளம் அணமத்தது? 

அ. பிளாசிப்தபார்    ஆ. முதல் பானிபட் டபார் 

இ. முதல் ணமசூர் தபார்   ஈ. தணலக்தகாட்ணடப் தபார் 

50. தணலக்தகாட்ணடப் தபாரில் ததாற்கடிக்கப்பட்ட விஜைேகர அரசர் ைார்? 

அ. தவங்கடர்    ஆ. இராமராயர் 

இ. சதாசிவராைர்    ஈ. அச்சுதராைர் 

51. பமாகஞ்சதாதரா மற்றும் ஹரப்பா ோகரீகத்திணன கண்டுபிடித்தவர் 

அ. A.கன்னிங்ஹாம்   ஆ. டி.டி. தகாசம்பி 

இ. சர் ஜான் மார்ஷல்   ஈ. டாக்டர் பி,.பி. லால் 

52. சிந்து சமபவளி ோகரீகம் இக்காலத்ணத சார்ந்தது 

அ. பணழை கற்காலம்   ஆ. இரும்பு காலம் 

இ. மசப்புக் காலம்    ஈ. புதிை கற்காலம் 

53. பட்டிைல் 1 ஐ பட்டிைல் 2 உடன் பபாருத்தி, கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகணளக் பகாண்டு சரிைான 

விணடணைத் ததர்ந்பதடு: 

பட்டிைல் 1    பட்டிைல் 2 

அ. தாஜ்மஹால்   1. தஷர் ஷா 

ஆ. தகாட்லா பபதரஸ் ஷா 2. ஷாஜகான் 

இ. குவாத் வுல் இஸ்லாம்  3. பபதராஸ் ஷா 

ஈ. புராை குங்லா   4. குத்புதீன் ஐபக் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 3 2 4 

ஆ. 2 3 4 1 

இ. 3 2 1 4 

ஈ. 4 2 1 3 

54. ‘அவந்தி சுந்தரி கதசாரா’ நூல் ைாருணடை காலத்தில் எழுதப்பட்டது? 
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அ. சங்க காலம்    ஆ. பல்லவர் காலம் 

இ. தசாழர்கள் காலம்   ஈ. பாண்டிைர்கள் காலம் 

55. ‘ஸ்தரனி’ எனப்படுவது ஒரு 

அ. தகாயில்    ஆ. நிணனவுச் சின்னம் 

இ. வணிகக் குழுக்கள்   ஈ. அரண்மணன 

56. டூப்தள என்பவர் 

அ. ஆங்கிதலை கவர்னர்   ஆ. பிமரஞ்சு கவர்ைர் 

இ. ஸ்பானிஸ் கவர்னர்   ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்ணல 

57. பின்வரும் தசாழ அரசர்கலில் ஸ்ரீவிஜைத்ணத பவன்றவர் ைார்? 

அ. முதலாம் பராந்தகன்   ஆ. முதலாம் இராசராசன் 

இ. முதலாம் இராடசந்திரன்  ஈ. முதலாம் இராசாதிராசன் 

58. திராவிட முன்தனற்ற கழகம் உருவானது எந்த வருடம்? 

அ. 1947  ஆ. 1948  இ. 1949  ஈ.1950 

59. ைாரால் முதலணமச்சர் சத்துைவுத் திட்டம் தமிழ் ோட்டில் பகாண்டு வரப்பட்டது? 

அ. அண்ைாதுணர   ஆ. எம்.ஜி.ஆர் 

இ. ராஜாஜி     ஈ. கணலஞர் மு.கருைாநிதி 

60. பமாகஞ்சதாதராவில் உள்ள பபருங்குளத்தில் அணமப்பு அளணவகள் 

அ. 12மீ x 7மீ x 3 மீ   ஆ. 20 மீ x 7மீ x 3 மீ  

இ. 120 மீ x 70 மீ x 30 மீ   ஈ. 12மீ x 7மீ x 6 மீ 

61. ணசன மத வீழ்ச்சிக்கு கீழ்வரும் காரைங்களுள் எது ஒரு காரைமல்ல? 

அ. கடுனமயாை சட்ட திட்டங்கள் ஆ. ணசன மதத்தில் ஏற்பட்ட பிளவு 

இ. இந்து மதத்தின் வீழ்ச்சி   ஈ. மன்னர்களின் ஆதரவு இல்ணல 

62. பின்வருவனவற்றுள் எது பபாறுத்தமற்றது? 

அ. பிரம்ம சமாஜம்  - ராஜாராம் தமாகன்ராய் 

ஆ. ஆரிை சமாஜம்  - சுவாமி தைானந்த சரஸ்வதி 

இ. பிரார்த்தை சமாஜம் - சுவாமி விடவகாைந்தர் 

ஈ. ததவ சமாஜம்  - சத்திைானந்த அக்னி தகாத்ரி 

63. இந்திை ததசிை காங்கிரஸின் முதல் பபாதுச் பசைலாளர் ைார்? 

அ. பாலகங்காதர திலகர்   ஆ. ஆலன் ஆக்டடவியன்  க்யூக் 

இ. யூபமஸ் சந்திர பானர்ஜி  ஈ. தாதாபாய் பேௌதராஜி 

64. கீழ்க்கண்ட வாக்கிைங்கணளக் கவனி. 
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தகாபால் ோைக் என்பவர் திண்டுக்கல் லீக்ணக தணலணம தாங்கினார். 

கூற்று (A): பதன்னிந்திை கலகத்தின் ஒரு பகுதிைா 

காரைம் (R): ஆங்கிதலைர்களுக்கு உதவுவதற்காக  

கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரிைான விணடணைத் ததர்ந்பதடு 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரிைான விளக்கம். 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரிைான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆைால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

65. 1946 ஆம் ஆண்டு ைாருணடை தணலணமயின் கீழ் காங்கிரஸ் கட்சி மந்திரி சணபணை பசன்ணன 

மாகாைத்தில் அணமத்தது? 

அ. தக.காமராஜ்    ஆ. டி.பிரகாசம் 

இ. இராஜாஜி    ஈ. ஓ.பி.ராமசுவாமி பரட்டிைார் 

66. பபரிைார் ஈ.தவ.ராமசாமி சுைமரிைாணத இைக்கத்ணத ஆரம்பித்த ஆண்டு 

அ.1924   ஆ. 1925  இ. 1926  ஈ. 1937 

67. பட்டிைல் 1 உடன் பட்டிைல் 2 ஐப் பபாருத்தி, பட்டிைல்களுக்குக் கீதழ உள்ள பதாகுப்பிலிருந்து சரிைான 

விணடயிணனத் பதரிவு பசய்க. 

பட்டிைல் 1   பட்டிைல் 2 

அ. நியூ இந்திைா  1. லாலா லஜ்பத் ராய் 

ஆ. தி பீப்புள்ஸ்ஃபிரண்ட் 2. பிபின் சந்திர பால் 

இ. வந்தத மாதரம்  3. தாதாபாய் பேௌதராஜி 

ஈ. ராஸ்ட் தகாஃப்டார் 4. ஏ.ஓ.ஹியூம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 4 1 3 

ஆ. 3 1 4 2 

இ.  4 3 2 1 

ஈ. 2 1 3 4 

68. வரிணச 1 உடன் வரிணச 2 டிணனப் பபாருத்தி வரிணசகளுக்கு கீழ் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள பதாகுப்பிலுள்ள 

சரிைான விணடயிணனத் பதரிவு பசய்க. 

வரிணச 1      வரிணச 2 

அ. காங்கிரஸ் அணமச்சரணவ பதவி விலகல் 1. சிங்கப்பூர் 

ஆ. சர் ஸ்டாதபார்டு கிரிப்சு   2. 8 ஆகஸ்டு, 1942 
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இ. பவள்ணளைதன பவளிதைறு தீர்மானம் 3. பதாழிற்கட்சி உறுப்பினர் 

ஈ. ஆசாத் இந்த பாஜ்    4. 1939 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 1 2 

ஆ. 2 1 4 3 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 4 1 2 3 

69. ‘எல்ணல காந்தி’ என புகழ்பபற்ற கான் அப்துல் கபார் கான் தணலணமயில் பதானிைர்கள் ‘குணட 

கித்மத்கர்ஸ்’ (கடவுளின் தசவர்கள்) என்னும் சங்கத்ணதத் பதாடங்கினர். அது அணனவராலும் 

என்னபவன்று அறிைப்பட்டது? 

அ. பவள்ணளச் சட்ணடகள்  ஆ. சிகப்புப் பணட 

இ. சிகப்புச் சட்னடகள்   ஈ. பவள்ணளப் பணட 

70. முதல் பட்டிைணலயும், இரண்டாவது பட்டிைணலயும் ஒப்பிட்டு, கீழ்க்கண்ட பதாகுப்பின் துணைதைாடு, 

சரிைான விணடணை அளிக்கவும். 

பட்டிைல் 1   பட்டிைல் 2 

புலவர்கள்   புத்தகங்கள் 

அ. காளிதாசர்  1. அஷ்டாங்க சங்கிரகம் 

ஆ. விஷ்ணு சர்மா  2. சூரிை சித்தாந்தம் 

இ. ஆர்ைபட்டர்  3. பஞ்சதந்திரம் 

ஈ. வாகபட்டர்  4. சாகுந்தலம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 3 4 1 2 

இ. 1 2 3 4 

ஈ. 2 1 4 3 

71. எக்கல்பவட்டிலுள்ள அரசு ஆணையில் புத்தர், தர்மம், சங்கம் இவற்றின் பால் அதசாகர் தன்னுணடை 

ஈடுபாட்ணட அரிவித்துள்ளார்? 

அ. மாஸ்கியின் சிறு குன்று கல்பவட்டு  ஆ. ரும்மிதேடியின் சிறு தூண் கல்பவட்டு 

இ. சார்ோத்தின் தூண் கல்பவட்டு   ஈ. பாப்ரா சிறு குன்று கல்மவட்டு 

72. கானிங் பிரபு “கருணையுள்ள கானிங்” என்று அணழக்கப்பட்டது ஏன்? 

அ. இந்திைர்களின் மீது மிகுந்த அன்தபாடு உைர் பதவிகணள வழங்கிைதால் 
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ஆ. சிப்பாய் கலகத்தில் ஈடுபட்ட அனைவருக்கும் மபாது மன்னிப்பு வைங்கியதால் 

இ. நில வரிணை அவர் குணறத்ததால் 

ஈ. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் முதல் ணவசிராைாக அவர் நிைமிக்கப்பட்டதால் 

73. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரிைாக பபாருத்தப்பட்டுள்ளது எது? 

1. பரிதுசாகி தபரரசு - அகமது ேகர் 

2. இமத்சாகி தபரரசு - பீரார் 

3. நிசாம்சாகி தபரரசு - பீஜப்பூர் 

4. அடில்சாகி தபரரசு - பீடார் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

74. பின்வரும் விஜைேகரப் தபரரசின் பிரிவுகணள இறங்கு வரிணசயில் எழுது. 

1. ராஜ்ஜிைங்கள்   2. கூற்றங்கள் 

3. வனோடுகள்   4. ோடுகள் 

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

75. கீழ்க்கண்ட கருத்துக்களில் தவறானணத சுட்டிக் காண்பிக்கவும். 

கருத்துகள்: 

அ. சமுத்திர குப்தர் பதன்னிந்ந்திைாவில் 12 அரசுகணள பவன்றார் 

ஆ. பாஹிைானின் சுற்றுலா குறிப்பு குப்த சாம்ராஜ்ைத்தின் நிணலணமணை விளக்குகிறது. 

இ. ஸ்கந்த குப்தர் ஹீணர்கைால் டதாற்கடிக்கப்பட்டார். 

ஈ. குமார குப்தர் தமற்கு இந்திைாவில் பவள்ளி ோைைங்கணள வழங்கினார் 

76. பட்டிைல்1 உடன் பட்டிைல் 2 ஐப் பபாருத்துக. 

பட்டிைல் 1  பட்டிைல் 2 

அ. சிக்ஷா  1. ைாப்பில் 

ஆ. கல்பா  2. இலக்கைம் 

இ. விைாகர்ைா 3. ஒலியிைல் 

ஈ, நிதி  4. வானிைல் 

உ. சண்டாஸ் 5. சடங்கு முணறகள் 

ஊ. தஜாத்சிஷா 6. காலக் கணிப்பு முணற 

குறியீடுகளிலிருந்து சரிைான விணடணை ததர்ந்பதடுக்கவும்: 

 அ ஆ இ ஈ உ ஊ 

அ.  1 3 2 5 4 6 

ஆ. 2 1 3 6 5 4 
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இ. 5 3 2 1 6 4 

ஈ.  3 5 2 6 1 4 

77. கீதழ பகாடுக்கப்பட்ட தீர்த்தங்கரர்களில் எவர் “பிரம்மசர்ைம்” என்ற கருத்ணத தசர்த்து “பஞ்சம தர்மம்” 

தகாட்பாட்ணட பூர்த்தி பசய்தார்? 

அ, ரிஷபர்     ஆ. அரிஷ்மதேமி 

இ. பார்சவர்    ஈ. மஹாவீரர் 

78. பபாருத்துக 

அ. பமௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 1. ததஷ் 

ஆ. மகாத்மா காந்தி   2. மக்களின் ேண்பன் 

இ. ஆலான் ஆக்தடவிைன் ஹியூம் 3. தி ஹரிஜன் 

ஈ. டாக்டர் இராதஜந்திர பிரசாத்  4. அல் ஹிலால் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  1 2 3 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 2 4 1 3 

ஈ. 3 1 2 4 

79. வரிணச 1 உடன் வரிணச 2 டிணனப் பபாருத்தி வரிணசகளுக்கு கீழ் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

பதாகுப்பிலிருந்து சரிைான விணடயிணனத் பதரிவு பசய்க. 

வரிணச 1    வரிணச 2 

அ. தேரிணடச் பசைல் ோள் 1. 20 பிப்ரவரி, 1947 

ஆ. இணடக்கால அரசு  2. 3 ஜூன், 1947 

இ. பமௌண்ட்தபட்டன் திட்டம் 3. 16 ஆகஸ்டு, 1946 

ஈ. அட்லியின் அறிவுப்பு  4. 2 பசப்டம்பர், 1946 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 4 2 1 

ஆ. 3 1 2 4 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 4 3 2 1 

80. 1937ல் இராஜாஜி தணலணமயிலான அணமச்சரணவயில் பின்வருபவர்கள் அணமச்சர்களாயிருந்தனர் 

(சரிைான ஒன்ணற அணடைாளம் பசய்க) 

அ. டி.பிரகாசம், வி.வி.கிரி. ஏ.டி.பன்னீர்பசல்வம். டி.எஸ்.எஸ். இராஜன் 
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ஆ. வி.வி.கிரி, டி.பிரகாசம், டி.டி.கிருஷ்ைமாச்சாரி, டி.எஸ்.எஸ்.இராஜன் 

இ.டி.டி.கிருஷ்ைமாச்சாரி, டி.பிரகாசம் , ஏ.டி.பன்னீர்பசல்வம், எஸ்.இராமோதன் 

ஈ. டி. பிரகாசம், வி.வி,கிரி, டி.எஸ்.எஸ். இராஜன், எஸ். இராமநாதன் 

81. பின்வரும் காரைங்களுக்காக 1942ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 8ம் ோள் காங்கிரஸ் ‘பவள்ணளைதன 

பவளிதைறு’ தீர்மானத்ணத இைற்றிைது 

1. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவின் ததால்வியினால் 

2. இந்திைாணவ தோக்கி  ஜப்பானிைப் பணடகள் புறப்பட்டதனால் 

3. ஜப்பானிடம் காட்டிை அனுதாபத்தினால் 

4. ஆங்கிதலைர்கள் இந்திைர்களின் விடுதணல தகாரிக்ணகணை ஏற்றுக் பகாள்ள 

கட்டாைப்படுத்துவதற்காக 

5. தசாவிைத் யூனிைணன ஆதரிப்பதற்காக  

அ. 1, 2 மற்றும் 4ம் சரி   ஆ. 1, 2, 3 மற்றும் 4 ம் சரி 

இ. 1, 2, 3 மற்றும் 5ம் சரி   ஈ. 1, 2, 4 மற்றும் 5ம் சரி 

82. வரிணச 1 உடன் வரிணச 2 டிணனப் பபாருத்தி வரிணசகளுக்கு கீழ் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

பதாகுப்பிலிருந்து சரிைான விணடயிணனத் பதரிவு பசய்க. 

வரிணச 1    வரிணச 2 

அ. குல்பதான் தபகம்  1. பாட்ஷா ோமா 

ஆ. இனைத்கான்   2. அக்பர் ோமா 

இ. அப்துல் ஹமீது தலாகரி 3. ஹுமாயூன் ோமா 

ஈ. அபுல்பாசல்   4. ஷாஜகான் ோமா 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 2 1 

ஆ. 3 4 1 2 

இ.  2 3 4 1 

ஈ. 3 1 4 2 

83. பின்வருவனவற்றுள் தவறானணவ எது/எணவ? 

1. சிந்துப்பகுதி மக்கள் நில அளணவ மற்றும் வணர கணிதம் பற்றிை அறிணவப் பபற்றிருந்தனர். 

2. சிந்துப் பகுதி மக்களுக்கு வானிைல் அறிவு இருந்தது. 

3. தாவர இைல் அம்சங்கணளப் பற்றி சிந்து மக்களுக்கு ேன்கு பதரிந்திருந்தது. 

அ. 1    ஆ. 1 மற்றும் 2 

‘இ. 1, 2 மற்றும் 3ம் தவறு  ஈ. 3 
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84. கீழ்க்கண்ட எந்த தவத நூல் விடிைல் பபண் பதய்வமான (உஷா)-ணவ பற்றி தேர்த்திைான 

இணசப்பாட்டாக பாடத்தக்க பாடல்கணள பகாண்டுள்ளது? 

அ. சந்ததாக உபநிசதம்   ஆ. ரிக் டவத சம்ஹிதம் 

இ. ைஜூர் தவத சம்ஹிதம்   ஈ. அதர்வ தவத சம்ஹிதம் 

85. புது கற்கால ஓவிை ணமைங்கணள அதன் மாவட்டங்களுடன் பபாருத்துக. 

அ. தசான் பள்ளத்தாக்கு 1. ராய்கார் 

ஆ. மாணிக்பூர்  2. மிர்ஸாபூர் 

இ. சிங்கான்பூர்  3. மத்திை மாகாைம் 

ஈ. தஹாஷங்காபாத் 4. உத்திரப் பிரததசம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 4 1 3 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 4 3 2 1 

86. சர்தார் எனும் பட்டம் வல்லபாய் பட்தடலுக்கு இந்நிகழ்ச்சியின்தபாது அளிக்கப்பட்டது 

அ. உப்பு சத்திைாகிரகம்   ஆ. பர்டதாலி சத்தியாகிரகம் 

இ. சட்ட மறுப்புஇைக்கம்   ஈ. காபினட் அணமச்சர் குழு வருணகயின் தபாது 

87. பின்வருவனவற்றுள் சரிைான காலவரிணச பகாண்ட நிகழ்ச்சிகணள அணடைாளம் காண்க. 

அ. அணனத்திந்திை முஸ்லீம் மாோடு, அணனத்துக் கட்சிகளின் மாோடு, அதிகாரப்பூர்வ பாகிஸ்தான் 

தகாரிக்ணக, வகுப்புவாரி தீர்பு 

ஆ. அணனத்துக் கட்சிகளின் மாோடு, அதிகாரப்பூர்வ பாகிஸ்தான் தகாரிக்ணக, அணனத்திந்திை 

முஸ்லீம் மாோடு, வகுப்புவாரி தீர்வு 

இ. வகுப்புவாரி தீர்வு, அதிகாரப்பூர்வ பாகிஸ்தான் தகாரிக்ணக, அணனத்திந்திை முஸ்லீம் மாோடு, 

அணனத்துக் கட்சிகளின் மாோடு 

ஈ. அனைத்துக் கட்சிகளின் மாநாடு, அனைத்திந்திய முஸ்லீம் மாநாடு, வகுப்புவாரி தீர்வு, 

அதிகாரப்பூர்வ பாகிஸ்தான் டகாரிக்னக 

88. கீழ்க்கண்ட வாக்கிைங்கணளக் கவனி: 

கூற்று(A): 1940 அக்தடாபரில்  ததர்ந்பதடுக்கப்பட்ட ஒரு சிலணர வரம்பிற்குட்பட்ட சத்திை கிரகத்திணன 

கணடபிடிக்குமாறு காந்தி அணழப்பு விடுத்தார். 

காரைம் (R): இரண்டாம் உலகப் தபாரில் இந்திைா பங்கு பபறாதா ஒரு ோடு என்பணத 

பதளிவுபடுத்துவதற்கு, 
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கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரிைான விணடணைத் ததர்ந்பதடு 

அ. (A) சரி, ஆைால் (R) தவறு. 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரிைான விளக்கம் 

இ. (A) மற்றும்  (R) இரண்டும் தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

89. பட்டிைல் 1 ஐ பட்டிைல் 2 உடன் சரிைாகப் பபாருத்திக் கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின் அடிப்பணடயில் 

சரிைான விணடணைத் ததர்வு பசய்க. 

பட்டிைல் 1       பட்டிைல் 2 

அ. ைங் இந்திைா      1. தாதாபாய் பேௌதராஜி 

ஆ. சத்ைார்த் பிரகாஷ்     2. பமௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 

இ. இந்திைாவில் வறுணமயும், பிரிட்டிஷ் அற்ற ஆட்சியும் 3. லாலா லஜ்பத் ராய் 

ஈ. இந்திை விடுதணல பபறுகிறது    4. சுவாமி தைானந்த சரஸ்வதி 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ,  4 2 1 3 

ஆ. 1 4 3 2 

இ.  3 1 2 4 

ஈ.  3 4 1 2 

90. பாரத மாதா சங்கத்தின் பிரசித்தி பபற்ற அங்கத்தினர்கள் 

அ. நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி, ஜி.சுப்ரமணிை ஐைர், சீனிவாச சாஸ்திரி 

ஆ. நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி, சங்கர கிருஷ்ண ஐயர், வாஞ்சி ஐயர் 

இ. நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி, சண்பகராமன் பிள்ணள, வாஞ்சி ஐைர் 

ஈ. நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி, கிருஷ்ைசாமி ஐைர், சீனிவாச சாஸ்திரி 

91. பட்டிைல் 1 ஐ பட்டிைல் 2 உடன் சரிைாகப் பபாருத்திக் கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின் அடிப்பணடயில் 

சரிைான விணடணைத் ததர்வு பசய்க. 

பட்டிைல் 1   பட்டிைல் 2 

அ. காமன்வீல்  1. இராதஜந்திர பிரசாத் 

ஆ. அப்யுதைா  2. அன்னிபபசண்ட் 

இ. அல் ஹிலால்  3. மதன் தமாகன் மாளவிைா 

ஈ. ததஷ்   4. பமௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் 

குறியீடுகள் 
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 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 2 3 

ஆ. 3 4 1 2 

இ. 2 1 3 4 

ஈ. 2 3 4 1 

92. சிவாஜி காலத்தில் ேணடபபற்ற கீழ்க்கண்ட நிகழ்வுகளுள் சரிைாகப் பபாருத்தப்பட்டுள்ளது எது? 

1. சூரத் தாக்குதல் - 1680 

2. ராங்கரில் சிவாஜியின் முடிசூட்டு விழா -1674 

3.புரந்தர் உடன்படிக்ணக  - 1675 

4. ததாரைா தகாட்ணட ணகப்பற்றப்படுதல் - 1640 

இவற்றுள் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

93. ஜஹாங்கீர் காலத்தில் ேணடபபற்ற கீழ்க்கண்ட நிகழ்வுகணள கால வரிணசப்படுத்துக. 

1. காங்ராணவ ணகப்பற்றுதல் 

2. தந்ணதணை எதிர்த்து குஸ்ருவின் புரட்சி 

3. ஜஹாங்கீர்-நூர்ஜஹான் திருமைம் 

4. ஜஹாங்கீரின் அணவக்கு தகப்டன் ஹாக்கின்சின் வருணக 

இவற்றுள் 

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

94. பட்டிைல் 1ஐ பட்டிைல் 2 உடன் சரிைாகப் பபாருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின் அடிப்பணடயில் 

சரிைான விணடணைத் ததர்வு பசய்க. 

பட்டிைல் 1    பட்டிைல் 2 

(தசாழ மன்னர்கள்)  (பட்டப்பபைர்கள்) 

அ. முதலாம் இராஜராஜன்  1. சுங்கம் தவிர்த்த தசாழன் 

ஆ. முதலாம் இராதஜந்திரன் 2. வல்லபவல்லபன் 

இ. முதலாம் வீர ராதஜந்திரன் 3. கடாரங்பகாண்டான் 

ஈ. முதலாம் குதலாத்துங்கன் 4. சிவபாததசகரன் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 4 3 

ஆ. 3 1 4 2 
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இ. 4 3 1 2 

ஈ. 4 3 2 1 

95. உமி மற்றும் கதிர்முணனகள் பதிக்கப்பட்ட களிமண் மற்றும் மட்பாண்டங்கள் சிந்து சமபவளியில் 

பின்வரும் எந்த பகுதியில் கண்டறிைப்பட்டது? 

அ. கர்பகாடாடா மற்றும் பாலாதகாட் 

ஆ. காலிபங்கன் மற்றும் சன்ஹூதாதரா 

இ. தலாத்தல் மற்றும் ரங்பூர் 

ஈ. ஹாரப்பா மற்றும் மமாகஞ்சதாடரா 

96. பட்டிைல் 1ஐ பட்டிைல் 2 உடன் சரிைாகப் பபாருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின் அடிப்பணடயில் 

சரிைான விணடணைத் ததர்வு பசய்க. 

பட்டிைல் 1   பட்டிைல் 2 

அ, தபஷ்வா  1. நிதி அணமச்சர் 

ஆ. அமத்திைா  2. பிரதம அணமச்சர் 

இ. சம்மந்த்   3. தணலணமச் பசைலர் 

ஈ. சச்சீவ்   4. பவளியுறவுத்துணறச் பசைலர் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 2 1 

ஆ. 2 3 1 4 

இ. 2 1 4 3 

ஈ.  2 4 3 1 

97. பின்வருவனவற்றுள் உண்ை இணைப்புகளில் தவறான இணைணை அகற்றவும். 

அலாவுதீன் கில்ஜிைால் ணகப்பற்றப்பட்ட  இந்த ராஜ்ஜிைங்கணள  

ராஜ்ஜிைங்கள்     ஆண்ட அரசர்கள் 

அ. ரான்தம் தபார்     - ஹமீர் ததவா 

ஆ. தமவார்     - ரானா ரத்தன் சிங் 

இ. மால்வா     - ராம்சந்திரா டதவா 

ஈ. குஜராத்      - ராய் கர்ை ததவா 

98. கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்கணளக் கவனி: 

கூற்று(A):  ‘தீன் இலாஹி’ எனும் அக்பரின் மதம் உலக மதம் அதன் தோக்கம் ‘ஸூல்ஹிகுல்’ எனும் 

உலக அணமதிணை நிணல ோட்டுவது 
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காரைம் (R): அக்பர் ஹிந்துக்களின் தமல் விதித்த ைாத்திணர வரிணையும், ஜிஸிைாணவயும் 

நீக்கினார். 

கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள குறியீட்டில் சரிைான விணடணைத் ததர்ந்பதடு 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, டமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியாை விைக்கம். 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, தமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரிைான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

99. தபரரசர் அதசாகரால் கூட்டப்பட்ட மூன்றாவது புத்த மாோடு கீதழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள விபரங்களில் 

எதில் சம்மந்தப்படாதது? 

அ. புத்தமத பிரசாரகர்கள் புத்த மதத்னத பரப்ப மவளிநாடுகலுக்கும் அனுப்பப்பட்டார்கள். 

ஆ. ஸ்தாவிரவாதிகள் என்ற புத்த மதப் பிரிவு ஒத்துக்பகாள்ளப்பட்டது. 

இ. சுத்த பீடகம், வினை பீடகம் என்ற புத்தமத மணறகதளாடு மூன்றாவது மணறைாகிை அபிதாம பீடகம் 

தசர்க்கப்பட்டது 

ஈ. இம்மகாோட்டிற்கு தணலணம தாங்கிைவர் சத்கர்னி 

100. பட்டிைல் 1ஐ பட்டிைல் 2 உடன் சரிைாகப் பபாருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின் 

அடிப்பணடயில் சரிைான விணடணைத் ததர்வு பசய்க. 

பட்டிைல் 1   பட்டிைல் 2 

அ. கார்டன் ணசல்ட் 1. ஹிஸ்டிரி ஆஃப் ஆன்சிைண்ட் சான்ஸ்கிரிட்     

    லிட்தடாரச்சர் 

ஆ. மாக்ஸ் முல்லர் 2. தகஸ்ட் இன் இந்திைா 

இ. வில் டூரண்ட்  3. தி ஆரிைன்ஸ் 

ஈ. தஜ.எச்.ஹட்டன்  4. அவர் ஓரிைண்டல் பஹரிதடஜ் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 4 3 1 

ஆ. 1 2 4 3 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 4 3 2 1 
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 History Model Test Questions 21 in Tamil With Answers 

1. ம ௌரிய நிர்வாகத்தில் ‘கண்டக ச ாதனா’ என்பது எததக் குறிப்பிடுகிறது? 

அ. குற்றவியல் நீதி ன்றம்  ஆ. காவல்துதற 

இ. வருவாய்த்துறை   ஈ. நகர நிர்வாகக்குழு 

2. சிறு கற்காலத்தில் ச ற்கு கடற்கதர, ம ன்தன  ற்றும் இலங்தக ஆகிய கடற்பகுதிகளில் காணப்பட்ட 

வளர்ச்சிகள் சுட்டிக் காட்டுவது 

அ. வணிகத் மதாழில்   ஆ. சவளாண்த த் மதாழில் 

இ. நாசடாடி ம யல்பாடுகள்  ஈ. மீன்பிடிக்கும் த ாழில் 

3. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன்  ரியாக மபாருத்தி கீழ்க் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளின் அடிப்பதடயில் 

 ரியான விதடதயத் சதர்வு ம ய்க. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. சுவாமி தயானந்த  ரஸ்வதி 1. பாம்சப அச ாஸிசேன் 

ஆ. தாதாபாய் மநௌசராஜி  2. யா கம் அல்ல சபாராட்டம் 

இ. எஸ்.என்.பானர்ஜி   3. சவதங்களுக்குத் திரும்புக 

ஈ. பாலகங்காதர திலகர்  4. இந்திய அச ாஸிசயேன் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ,  3 1 4 2 

ஆ.  4 3 1 1 

இ.  2 4 1 3 

ஈ. 4 2 3 1 

4. மபாருத்துக. 

அ. Dr.அம்சபத்கர்  1. பகிஷ்கிரிட் ஹிட்காரினி  தப 

ஆ. ச ாதிராவ் பூசல  2. சுய ரியாதத இயக்கம் 

இ. நாராயண குரு  3. நாராயண பரிபாலன சயாகம் 

ஈ. ஈ.சவ.ரா. மபரியார்  4.  த்ய ச ாதக்   ா ம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 4 1 3 

ஆ. 4 1 2 3 

இ. 1 2 4 3 

ஈ. 1 4 3 2 
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5. கால வரித ப்படுத்துக: 

1. 23-ம் பதடப்பிரிவின் இராணுவ அதிகாரியான கர்னல் மி சகரஸ் அணிவகுப்பு த தானத்தில் 

சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டார். 

2. 1806, ஜூதல 10-ம் நாள் முதல்  ற்றும் 23-ம் பதடப்பிரிதவச் ச ர்ந்த இந்திய சிப்பாய்கள் 

கலகத்தத சதாற்றுவித்தனர். 

3. அடுத்ததாக மகால்லப்பட்ட இராணுவ அதிகாரி ச  ர் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஆவார். 

4. கர்னல் பான்சகார்ட் என்னும் இராணுவ அதிகாரி இக்காலத்துக்கு முதல் பலியானார். 

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

6. கி.பி. 1893ல் இவர் கணபதி  ற்றும் சிவாஜி பண்டிதககள் மகாண்டாடுவதன் மூலம் சதசிய உணர்தவ 

தூண்டினார். 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சதசிய உணர்தவ தூண்டியவர் யார்? 

அ. சகாபாலகிருஷ்ண சகாகசல  ஆ. பாலகங்கா ர திலகர் 

இ. லாலால பதிராவ்   ஈ. தாதாபாய் நவசராஜி 

7. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது  ரியாக மபாருந்தியுள்ளது? 

அ. சபார்ச்சுகல்  ன்னர் - ஐந்தாம்  ார்ஜ் 

ஆ. சபார்ச்சுக்கீசிய  ாலுமி - மகாலம்பஸ் 

இ. சபார்ச்சுகீசிய ஆளுநர் - இராபர்ட் கிதளவ் 

ஈ. பபார்ச்சுகீசிய வாணிப  றலறையிடம் – பகாவா 

8. இன்தறய கர்நாடக இத  சதான்றிய இடம் 

அ. ச ரர் காலம்    ஆ. ப ாழர் காலம் 

இ. பாண்டியர் காலம்   ஈ. களப்பிரர் காலம் 

9. கூற்று(A): ஹரப்பா  க்கள் பருத்திதய ம  பசடாமியாவுக்கு ஏற்று தி ம ய்தனர். 

காரணம் (R): ஹரப்பா  க்கள் முதன்முதலில் பருத்தி பயிரிட்டனர். 

அ. (A)  ற்றும் (R)  ரியானதவ  ஆ. (A)  ரி  ற்றும் (R) தவறு 

இ. (A)  வறு (R)  ரி   ஈ. (A)  ற்றும் (R) தவறானதவ 

10. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது  ரியாக மபாருந்தவில்தல? 

1.  ாரதா  ட்டம்  - மபண் குழந்தத குதறந்தபட்  திரு ண வயது 

2. விததவ  று ணம்  - ஈஸ்வர  ந்திர வித்யா ாகர் 

3.காந்தி   - ஹரி ன் ம ய்தி ஏடு 

4. அம்சபத்கார்  - ஆத்மிய  தப 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 
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11. மபாருத்துக: 

அ. சுசரந்திரநாத் பானர்ஜி  1. இந்தியாவின் முதுமபரும்  னிதர் 

ஆ. ஜி. சுப்பிர ணிய அய்யர் 2. இந்தியாவின் பர்க் 

இ. தாதாபாய் மநௌசராஜி  3. காந்தியின் அரசியல் குரு 

ஈ. சகாபால கிருஷ்ண சகாகசல 4. ம ன்தன  கா ன  தப 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 2 1 4 3 

இ. 2 4 1 3 

ஈ. 4 3 1 2 

12. பூரண சுதந்திர கிதடக்கும் வதர ம ய் அல்லது ம த்து டி என்றும் பூரண சுதந்திரம் கிதடக்க சவண்டும் 

இல்லாவிட்டால் ம த்து டிய சவண்டும். இதத தவிர எதிலும் நான் நிதறவதடய  ாட்சடன் என்று 

கூறியவர் 

அ. சுபாஷ்  ந்திரசபாஸ்   ஆ. காந்திஜி 

இ.  வஹர்லால் சநரு   ஈ.  ர்தார் வல்லபாய் பசடல் 

13. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த வாக்கியம்  ரியாக மபாருந்தவில்தல? 

அ. 1857இந்திய தபருங்கலகம் இந்து ைற்றும் முஸ்லீம் பிரிவிறைக்கு இட்டு த ன்ைது. 

ஆ. இந்திய ஆட்சி கிழக்கிந்திய வணிகக் குழுவிடமிருந்து பிரிட்டிோரின் சநரடி ஆட்சி நதடமுதறக்கு 

வந்தது. 

இ. கானிங் பிரபு முதல் ததலத  ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார். 

ஈ.  சபரரசின் அறிக்தக இந்திய  க்களின் ‘ச க்னா கார்ட்டா’ என்று அதழக்கப்படுகிறது. 

14. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதள கவனி: 

கூற்று(A): அச ாகர் கி.மு. 260-ல் கலிங்கப்சபார் முடிந்தவுடன் புத்த  தத்துக்கு  ாறினார். 

காரணம்(R): பாப்ரா கல்மவட்டு ம ய்தி மூலம் கலிங்கப் சபார் முடிந்து 2 ½ வருட காலம் கழித்சத 

அச ாகர் புத்த  தத்துக்கு  ாறினார். 

அ. (A)  ற்றும் (R) தவறானதவ  ஆ. (A)   வறு ைற்றும் (R)  ரி 

இ. (A)  ரி  ற்றும் (R) தவறு  ஈ. (A)  ற்றும் (R)  ரியானதவ 

15. கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்ச்சிகதள கால வாரியாக முதறப்படுத்துக. 

1. ஆட்சடா ன் துருக்கியர், காண்ஸ்டாண்டிசநாபின் நகதர தகப்பற்றியது. 

2. பார்த்தசலாமிய டயஸ், முதன்முதலாக ஆப்பிரிக்காவின் மதன்சகாடி முதன ம ன்று திரும்புதல். 

3. ததலக்சகாட்தடப் சபாரில் வி யநகரப் சபரரசு வீழ்ச்சியுற்றது. 
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4. வாஸ்சகாடகா ா, முதன்முதலாக இந்தியாவின் கள்ளிக்சகாட்தடதய வந்ததடந்தது. 

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

16. பின்வருவனவற்றுள் எது  ரியாக மபாருந்துகிறது? 

அ. அபுல்பா ல்   1. ோ கான் நா ா 

ஆ. இனியட்கான்   2.  காபாரதம் ம ாழி மபயர்த்தல் 

இ.அப்துல் ேமிட் லசகாரி  3. பாதுோ நாஆ 

ஈ. அபுல் பாசி   4.. அக்பர் நா ா 

அ. அ  ஆ. ஆ   இ. இ   ஈ. ஈ 

17. வரித ப்படுத்தி மபாருத்த ானதத சதர்ந்மதடுத்து எழுதுக. 

சவதகாலத்துக்கு பிறகு  ாதி முதற கீழ்க்கண்ட முதறயில் வரித ப்படுத்தப்படுகிறது. 

1. தவசியர்கள்   2. பிரா ணர்கள் 

3.  த்திரியர்கள்   4. சூத்திரர்கள் 

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

18. கீழ்க்கண்ட அர ர்கதள காலத்தின் படி வரித ப்படுத்துக. 

1. சிவஸ்கந்தவர் ன்   2. முதலாம் நரசிம் வர் ன் 

3. வி யாலய ச ாழன்   4. முதலாம் பராந்தகன் 

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

19. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது  ரி? 

1. கானிங் பிரபுவின் மபாதுப்பணி பாடச்  ட்டப்படி வங்கப் பதட வீரர்கள் இந்தியாவில்  ட்டும் சபாரில் 

ஈடுபட சவண்டும். 

2. கானிங் பிரபுவின் மபாதுப்பணி பதடச்  ட்டப்படி வங்கப்பதட வீரர்கள் இந்தியாவிலும் சததவ 

ஏற்படின் கடல் கடந்தும் சபாரில் ஈடுபட சவண்டும். 

அ. 1  ட்டும்  ரி    ஆ. 2 ைட்டும்  ரி 

இ. 1,2  ம்  ரி    ஈ. 1 ம் இல்தல, 2 ம் இல்தல 

20. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதளக் கவனி: 

1. முதல் உலகப்சபாரில் துருக்கியின் சதால்விசய கிலாபத் இயக்க முக்கிய காரண ாகும். 

2. பிரிட்டன் துருக்கிதய நடத்திய விதம் இந்திய முஸ்லீம்கதள புண்படுத்துவதாக இருந்தது. 

இவற்றில் எது/.அதவ  ரி? 

அ. 1  ட்டும்  ரி    ஆ. 2  ட்டும்  ரி 

இ. 1,2  ம்  ரி    ஈ. 1 ம் இல்தல, 2 ம் இல்தல 

21. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதளக் கவனி: 
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கூற்று(A): 1806-ல் சவலூரிலிருந்த இந்திய சிப்பாய்கள் கலகத்தில் ஈடுபட்டனர். 

காரணம்(R): இந்தியாதவ வணிகக் குழுவின் ஆட்சிப் பிடியிலிருந்து விடுததல மபற தவப்பசத 

அவர்களின் சநாக்க ாகும். 

இவற்றுள்  ரியானவற்தற சதர்ந்மதடுத்து எழுது. 

அ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, ச லும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்கம். 

ஆ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, ச லும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்க ல்ல 

இ. (A)  ரி, ஆைால் (R)  வறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R)  ரி 

22. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது  ரியாகப் மபாருந்துகிறது? 

அ. ஆத்மிய  தப - சுவாமி தயானந்த  ரஸ்வதி 

ஆ. வங்காள முதல் வார இதழ் –  த்யார்த்த பிரகாஷ் 

இ. இளம் வங்காள இயக்கம் - வித்யா ாகர் 

ஈ. பிரார்த் றை  ைாஜம் - ஆத்ைாராம் பாண்டுரங் 

23. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் மபாருத்தி, கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகதளக் மகாண்டு  ரியான 

விதடதயத் சதர்ந்மதடு: 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. தங்க கழுத்துப்பட்தட   1. நான்காம் நிதலத் மதாழில் நடவடிக்தககளில் 

பணியாளர்கள்    ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் 

ஆ. மவள்தளக் கழுத்துப்    2. இரண்டாம் நிதலத் மதாழில் நடவடிக்தகயில் 

பட்தட பணியாளர்கள்   ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் 

இ. சிவப்புக் கழுத்துப்    3. ஐந்தாம் நிதலத் மதாழில் நடவடிக்தகயில் 

பட்தட பணியாளர்கள்   ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் 

ஈ. நீலக் கழுத்துப்     4. அடிப்பதடத் மதாழில் நடவடிக்தகயில் 

பட்தட பணியாளர்கள்   ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 1 3 

ஆ. 1 3 2 4 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 3 1 2 4 

24. இந்தியாவில் முதன்முதலாக சவளாண்த  ஆராய்ச்சி த யத்ததத் மதாடங்கியவர் 
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அ. லிட்டன் பிரபு    ஆ. கர் ன் பிரபு 

இ. கானிங் பிரபு    ஈ. ரிப்பன் பிரபு 

25. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதளக் கவனி: 

கூற்று(A): இந்திய சதசிய இயக்கத்தில் கர் ன் பிரபுவின் 1906ம் ஆண்டின் வங்கப் பிரிவிதன 

தீவிரவாதத்துக்கு உடனடி காரண ாக அத ந்தது. 

காரணம்(R): வங்காளத்திலிருந்த இந்துக்கதளயும் முஸ்லீம்கதளயும் பிளவுபடுத்தி 

வங்காளத்தின் சதசிய ஒற்றுத தய சீர்குதலப்பசத , கர் னின் உண்த யான சநாக்க ாகும். 

அ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, பைலும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியாை விளக்கைல்ல 

ஆ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, ச லும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்கம் 

இ. (A)  ரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R)  ரி 

26. கால வரித ப்படி எழுதுக. 

1.  ா  சவதம்   2. ரிக் சவதம் 

3. யஜூர் சவதம்   4. அதர்வண சவதம் 

இவற்றுள் 

அ. 1, 3, 2  ற்றும் 4    ஆ. 3, 4, 1  ற்றும் 2 

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

27. கீழ்க்கண்டதவகதள காலமுதறப்படி வரித ப்படுத்தி எழுதுக. 

1. புதிய கற்காலம்   2. இதடக் கற்காலம் 

3. ம ப்புக் காலம்   4. பதழய கற்காலம் 

இவற்றுள்: 

அ. 2, 3, 1  ற்றும் 4    ஆ. 4, 2, 1 ைற்றும் 3 

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

28. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் மபாருத்தி, கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகதளக் மகாண்டு  ரியான 

விதடதயத் சதர்ந்மதடு. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. நீதிக்கட்சி  1. மபரியார் ஈ.சவ.ரா  ாமி 

ஆ. சதவதாசி முதற 2. டாக்டர் எஸ். தரு ாம்பாள் 

இ. தவக்கம் வீரர்  3. டாக்டர் முத்துலட்சுமி மரட்டி 

ஈ. வீரத்தமிழன்தன 4. தியாகராய ம ட்டியார் 

குறியீடுகள் 
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  அ ஆ இ ஈ 

அ.   4 3 1 2 

ஆ.  1 2 3 4 

இ.  2 3 4 1 

ஈ.  4 2 1 3 

29. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது  ரியாகப் மபாருந்தவில்தல? 

அ. சுயராஜ்யக் கட்சி - சி.ஆர்.தாஸ் 

ஆ. பார்வர்டு பிளாக் - சுபாஷ்  ந்திரசபாஸ் 

இ. முஸ்லீம் லீக் கட்சி  – நவாப்  லிமுல்லாகான் 

ஈ. நீதிக்கட்சி  - தபரியார் ஈ.பவ.ரா.  

30. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது  ரியாகப் மபாருந்துகிறது? 

அ. மடல்லி தர்பார்   - எஸ்.என்.பானர்ஜி 

ஆ. அபிநவ பாரத்  ங்கம்  -  வார்க்கர்  பகா ரர்கள் 

இ. இந்திய  ங்கம்   - தாதாபாய் மநௌசராஜி 

ஈ.இந்திய பணியாளர்  ங்கம் - டபுள்யூ.சி. பானர்ஜி 

31. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது  ரியாக மபாருந்தவில்தல? 

அ. புதிய இராணுவ விதிமுதறகள்  -சவலூர் கலகம் 

ஆ.  ர்  ான் கிரடாக்    - பதடத் தளபதி 

இ. வில்லியம் மபண்டிங் பிரபு   - ம ன்தன ஆளுநர் 

ஈ. 4ம் பறட ப்பிரிவு கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டது  – கபலாைல் பபார்ப்ஸ் 

32. எந்த  ன்னனால் காஞ்சிக் கலா நாதர் சகாயில் கட்டப்பட்டது? 

அ. இராஜசிம்ைன்    ஆ. இரண்டாம்  சகந்திரன் 

இ. முதலாம் நரசிம் ன்   ஈ. மூன்றாம் நந்திவர் ன் 

33. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் மபாருத்தி, கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகதளக் மகாண்டு  ரியான 

விதடதயத் சதர்ந்மதடு. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. சிம்  விஷ்ணு    1. சவள்விக்குடிச் ம ப்சபடு 

ஆ. மநடுஞ்ச்த யன் பராந்தகன்  2. உதசயந்திரப் பட்டயம் 

இ. இரண்டாம் நந்திவர் ன்  3. உதய சுந்தர  ங்கலப் பட்டயம் 

ஈ. நரசிம் வர் ன்    4. கா க்குடி பட்டயம் 

குறியீடுகள் 
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 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 2 1 4 

ஆ. 2 1 4 3 

ஈ. 1 3 2 4 

ஈ. 4 2 3 1 

34. ‘அஷ்டதிக்க ங்கள்’ யாருதடய அதவதய அலங்கரித்தனர்? 

அ. சிவாஜி     ஆ. கிருஷ்ணப வராயர் 

இ. அக்பர்     ஈ. ஹர்ேர் 

35. 1917  ம்பரான்  த்தியாகிரகத்திற்கு காந்தியுடன் ம ல்லாதவர் யார்? 

அ.  ர் ார் பபடல்    ஆ. ராச ந்திர பிர ாத் 

இ. ச .பி. கிருபாளணி   ஈ.  காசதவ் சத ாய் 

36. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது தவறாக மபாருத்தப்பட்டுள்ளது? 

அ. நியாய  ர்ஷைா  - தகௌ ம் ரிஷி 

ஆ.  ாங்கிய தர்ேனா  - கபிலா 

இ. சயாக தர்ேனா   - பதஞ் லி 

ஈ. உத்தர் மி ான்  தர்ேனா - ம ய்மினி 

37. இந்தியாவில் தன்னட்சிக் குழு மதாடங்கப்பட்ட நாள் 

அ. ம ப்டம்பர் 25, 1915   ஆ. த ப்டம்பர் 15, 1916 

இ. அக்சடாபர் 27, 1916   ஈ. டி ம்பர் 30, 1916 

38. 1938 ஆம் ஆண்டு சநருவின் ததலத யில் அத ந்த சதசிய திட்டக்குழுவின் காங்கிரஸ் ததலவராக 

இருந்தவர் யார்? 

அ, சுபாஷ்  ந்திரபபாஸ்   ஆ. பி.சி.  ச ாஷி 

இ. ஆச் ார்யா நசரந்திர சதவ்  ஈ. ம ய்பிரகாஷ் நாராயண் 

39. ‘சத பக்தன்’ எனும் தமிழ் பத்திரிக்தகதயத் மதாடங்கியவர் யார்? 

அ. U.V. சுவாமிநாதன்   ஆ. திரு.வி. கல்யாண சுந் ரைார் 

இ. இரா லிங்க அடிகளார்   ஈ. பாரதியார் 

40. ம க்காசல பிரபு எதனுடன் மதாடர்புதடயவர்? 

அ. இராணுவச் சீர்திருத்தம்  ஆ.  தி ஒழிப்பு 

இ.  ட்டத்த ாகுப்பு   ஈ. நிரந்தர நிலவரித் திட்டம் 

41. 1920 ஆம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் நதடமபற்ற இந்திய சதசிய காங்கிரஸ்  ாநாட்டிற்கு ததலத  

வகித்தவர் யார்? 
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அ,  காத் ா காந்தி   ஆ. ச ாதிலால் சநரு 

இ. சுசரந்திரநாத் பானர்ஜி   ஈ. லாலாலஜபதி ராய் 

42. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியாக மபாருந்தியுள்ளது எது? 

அ.  ம்பரான் - பஞ் ாப் 

ஆ. சகதா  - உத்திரப்பிரசத ம் 

இ. பர்ப ாலி - குஜராத் 

ஈ. தண்டி  - பீகார் 

43. 1949ஆம் ஆண்டு ம னிவாவில் நடந்த யுமனஸ்சகா  ாநாட்டில் இந்திய பிரதிநிதியாக கலந்துக் 

மகாண்டவர் யார்? 

அ. வி யலட்சுமி பண்டிட்   ஆ. அம்மு சுவாமிநா ன் 

இ.  சராஜினி நாயுடு   ஈ. அன்னி மப ண்ட் 

44. கீழ்க்கண்டவர்களுள் ‘தமிழ்நாட்டின் தாதாபாய்’ என்றதழக்கப்பட்டவர் யார்? 

அ. பாரதியார்    ஆ. வ.உ. சிதம்பரம் 

இ. சி. விஜயராகவாச் ாரியார்  ஈ. திருப்பூர் கு ரன் 

45. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் மபாருத்தி, கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகதளக் மகாண்டு  ரியான 

விதடதயத் சதர்ந்மதடு: 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ.  ங்க  வம் ம்  1. திரு தல 

ஆ.  ாளுவ வம் ம் 2. வீரநரசிம் ன் 

இ. துளுவ வம் ம்  3. ஹரிஹரன் 

ஈ. ஆரவீடு வம் ம்  4. நரசிம் ன் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 4 1 

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 3 2 1 4 

ஈ. 2 4 1 3 

46. கீழ்க்கண்டவற்றுள் அசரபியன் சிந்து பதடமயடுப்புக்கு ஆதார ாக விளங்குவது எது? 

அ.  வாமியுல் ஹிகாயத்   ஆ.  ாச் ா நாைா 

இ. தாஜ்-உல்- ஜீர்    ஈ. தாரிக்-இ-மதௌதி 

47. முதல் தராயின் சபார் நதடமபற்ற ஆண்டு 
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அ. 1175  ஆ. 1179  இ. 1191  ஈ. 1192 

48.  னதா கட்சிதய நிறுவியவர் யார்? 

அ. கன்ஷிராம்    ஆ. அம்சபத்கார் 

இ. தஜயபிரகாஷ் நாராயணன்  ஈ. சகாகசல 

49. திசயா ாபிக்கல் ம ாத ட்டிதய சதாற்றுவித்தவர் யார்? 

அ. டாக்டர் ருக் ணி சதவி  ஆ. டாக்டர் முத்துலட்சுமி 

இ. டாக்டர் அன்னிதப ண்ட்  ஈ. டாக்டர் ருக் ணி அருண்சடல் 

50. கீழ்க்கண்டவற்றில் தவறான கூற்று எது? 

அ. கானிங் பிரபு ஆட்சிக் காலத்தில் மபரும்புரட்சி ஏற்பட்டது 

ஆ. ரிப்பன் பிரபு ஆட்சிக் காலத்தில்  க்கள் மதாதக கணக்மகடுப்பு துவக்கப்பட்டது 

இ. லிட்டன் பிரபு ஆட்சிக் காலத்தில் மபரும் பஞ் ம் ஏற்பட்டது 

ஈ. கர் ன் பிரபு ஆட்சிக் காலத்தில் மு ல் உலகப் பபார் ஏற்பட்டது 

51. பின்வருவனவற்றுள் எது  ரியாக மபாருந்துகிறது? 

அ. அ ரசிம் ன்  1. சீன தூதுவர் 

ஆ. வராக பட்டர்  2. ஆயூர் சவதம் 

இ. தன்வந்திரி  3. அகராதி 

ஈ. பாகியான்  4. பூமி, சூரியன் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 3 1 

ஆ. 3 2 1 4 

இ. 1 3 2 4 

ஈ. 3 4 2 1 

52. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது  ரியாக மபாருந்துகிறது? 

1. பஞ் ாபின் சிங்கம் - சலாக ான்யர் 

2. சுசதசி இயக்கம்  - A.O. ஹீயூம் 

3.பாரத ாதா  ங்கம் - நீலகண்ட பிர ச் ாரி 

4. தன்னாட்சி இயக்கம் - W.C. பானர்ஜி 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

53. 1857 கலம் மதாடர்பான நிகழ்வுகளில் கீழ்க்கண்டவற்றில் எது  ரியாகப் மபாருந்துகிறது? 

1. 1857 கலகத்தின் சபாது இந்தியாவின் சபரர ராக அறிவிக்கப்பட்டார் – இரண்டாம் பகதூர் ோ 

2. கான்பூதர மீண்டும் தகப்பற்றினார் – பிரிட்டிஷ் தளபதி  ான் ன் 
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3. கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டதற்காக தூக்கிலிடப்பட்டார் – இராணி லட்சுமி பாய் 

4. அசயாத்தி சபகம்களின் பதடத் ததலவர்களில் ஒருவர் – தாந்தியா சதாசப 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

54. கீழ்க்மகாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் எது மிகச்  ரியாக மபாருந்துகிறது? 

1.  ாரநாத்  - புத்தர் பிறந்த இடம் 

2. லும்பினி - புத்தர் ஞானம் மபற்ற இடம் 

3. புத்தகயா - முதல் சபாததன  

4. குஷிநகர் - புத்தர் இறந்த இடம் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

55. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதளக் கவனிக்கவும். 

கூற்று (A):  மலமூரியா என்ற வார்த்தததய முதலில் உபசயாகித்தவர் ஸ்சலட்டர். 

காரணம் (R): வரலாற்றுக்கு முந்ததய கால தமிழர்கள் ஒன்றிதணக்கப்பட்ட கண்டத்தில் 

(மலமூரியா) வாழ்ந்தனர். 

 ரியான விதடதயத் சதர்ந்மதடுக்கவும். 

அ. கூற்று  ற்றும் காரணம்  ரி. கூற்றுக்கான காரணமும்  ரி 

ஆ. கூற்று ைற்றும் காரணம்  ரி, கூற்றுக்காை காரணம்  வறு 

இ. கூற்று  ரி – காரணம் தவறு 

ஈ. கூற்று தவறு- காரணம்  ரி 

56. கீழ்மகாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் எது  ரியாக மபாருந்துகிறது? 

காவிய காலத்தில் கிரா  நிர்வாக அதிகாரிகள் கீழ்க்கண்டவாறு அதழக்கப்பட்டார்கள் 

அ. த கிராமி 1. 100 கிரா ங்கள் 

ஆ. லிம் திபா 2. 10 கிரா ங்கள் 

இ.  தகிராமி 3. 20 கிரா ங்கள் 

ஈ. அதிபதி  4. 1000 கிரா ங்கள் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 1 2 

ஆ. 2 3 1 4 

இ. 1 3 2 4 

ஈ. 4 1 2 3 

57. மபாருத்துக. 
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அ. வங்காள நில குத்ததகச்  ட்டம் 1. மவல்மலசுலி பிரபு 

ஆ. மபாதுப் பணிப்பதடத் திட்டம்  2. டல்மஹௌசி பிரபு 

இ. துதணப்பதடத் திட்டம்  3. மபண்டிங் பிரபு 

ஈ. நாடு இழக்கும் மகாள்தக  4. கானிங் பிரபு 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 1 2 

ஆ. 4 1 2 3 

இ. 1 2 3 4 

ஈ. 2 3 4 1 

58. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் மபாருத்தி கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகதளக் மகாண்டு  ரியான 

விதடதயத் சதந்மதடு. 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. ஜூனாகான்  1. மேர்ோ 

ஆ. காஸி ாலிக்  2.  காங்கீர் 

இ. பரீத்கான்  3. முக து பின் துக்ளக் 

ஈ.  லீம்   4. கியாசுதீன் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 3 4 

ஆ. 3 1 2 4 

இ. 3 2 4 1 

ஈ. 3 4 1 2 

59. ஆரியர்களிடம் உடன்கட்தட ஏறும் பழக்கம் இருந்தது என்பதத எதன் மூலம் நாம் அறிகிசறாம்? 

1. ரிக் சவதம்   2. யஜூர் சவதம் 

3.  ா  சவதம்   4. அதர்வண சவதம் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

60. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதளக் கவனி: 

கூற்று(A): சிந்து   மவளி நாகரீக சுடு ட்பாண்டங்களில் ஆண் உருவத்தத விட மபண் உருவங்கள் 

அதிக ாக அத ந்துள்ளன. 

காரணம் (R): ஹரப்பா காலத்தில் மபண்கள் ச ம்பட்ட நிதலயில் இருந்தனர். 
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அ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, ச லும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்கம் 

ஆ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, ச லும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்க ல்ல 

இ. (A)  ரி, ஆைால் (R)  வறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R)  ரி 

61. கீழ்க்மகாடுக்கப்படு உள்ளதவகதள படித்து,  ரியான விதடதய சதர்வு ம ய்க. 

1. புதிய கற்காலத்திற்கு பிறகு ம ம்பு காலம் துவங்கியது ம ம்பும், பித்ததளயும் , 

உபசயாகப்படுத்தப்பட்டது. 

2. புதிய மதாழில் நுட்ப ான “உருக்கும் முதற” ஒரு முக்கிய வளர்ச்சியாக அத ந்தது. 

அ. 1 ைற்றும் 2  ரியாை கூற்று 

ஆ. 1 ரியான கூற்று  ற்றும் 2 தவறான கூற்று 

இ. 1  ற்றும் 2 தவறான கூற்றுகள் 

ஈ. 1 தவறான கூற்று  ற்றும் 2  ரியான கூற்று 

62. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல்2 உடன் மபாருத்தி கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகதளக் மகாண்டு  ரியான 

விதடதயத் சதர்ந்மதடு. 

அ.  க்கள் மதாண்சட  சக ன் மதாண்டு 1. ஸ்ரீநாராயண குரு 

ஆ. சுத்தி இயக்கம்     2. இரா லிங்க வள்ளலார் 

இ. ஜீவ காருண்யம்    3. விசவகானந்தர் 

ஈ. தர்  பரிபாலன சயாகம்    4. சுவாமி தயானந்த  ரஸ்வதி 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 1 4 

ஆ. 2 4 1 3 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 3 2 1 4 

63. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது  ரியாக மபாருந்துகிறது? 

1. ஆத்மிய  தப-ஆல்காட் 

2. இனம் வங்காள இயக்கம் – இரா ாராம் ச ாகன் ராய் 

3. நிரங்காரி இயக்கம் – மஹன்றி விவியன் மடசரா ா 

4. காதர் கட்சி - லாலா ஹர்தயான் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

64. பின்வருவனவற்றுள்  ரியானது எது/அதவ? 
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1. சித்தார்தர் என்பது புத்தரின் உண்த  மபயர் 

2. புத்தரின்  தனவியின் மபயர்  கா ாயா 

3. புத்தர் மகௌத  சகாத்ரம் பிரிதவ  ார்ந்தவர் 

4. புத்தரின் தாயாரின் மபயர் யச ாதா 

அ. 1, 2, 4  ஆ. 3, 4 இ. 1, 3  ஈ. 2, 4 

65. கீழ்க்காணும் வாக்கியங்கதளக் கவனி: 

கூற்று(A): வழிபாட்டின் மூன்று வடிவங்களான  ங்கரோனா, பிரதியு னா  ற்றும் அனிருத்தா 

ஆகியதவ குப்தர்கள் காலத்திலிருந்து வளர்ச்சியதடந்தது. 

காரணம் (R): குப்தர்கள் காலத்தில் விஷ்ணுவின் அவதாரங்கள் பிரபல தடந்து தவணவம் 

ஆதிக்கம் ம லுத்தியது. 

அ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, ச லும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்கம் 

ஆ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, ச லும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்க ல்ல 

இ. (A)  ரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A)  வறு, ஆைால் (R)  ரி 

66. இதடக்காலத் தமிழகத்தில் த து பாதங்களில் சூலக்குறிச் சூடுசபாட்டுக் மகாள்ளும் வழக்கமுதடய 

குழுவினர் 

அ. குறிம ால்சவார்   ஆ. ப வரடியார் 

இ, பூ ாரிகள்    ஈ. சகாயிற்காப்சபான் 

67. பின்வருவனவற்தறப் மபாருத்தி கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மதாகுப்பிதனப் பயன்படுத்தி உங்கள் 

விதடதயத் மதரிவு ம ய்க. 

அ. தவ ாலி  1. அ ாத த்ரு 

ஆ. இரா கிரஹம் 2. கனிஷ்கர் 

இ. பாடலிபுத்திரம் 3. காலஅச ாகர் 

ஈ. காஷ்மீர்  4. அச ாகர் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 3 2  

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 2 4 1 3 
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68. பின்வருவனவற்தறப் மபாருத்தி, கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விதடதயத் 

மதரிவு ம ய்க. 

அ.  ங்கரலிங்கம்   1. 26  னவரி 1965 

ஆ. பக்தவச் லம்   2. 27 ஜூதல 1956 

இ. லால் பகதூர்  ாஸ்திரி  3. 15  னவரி 1968 

ஈ. தமிழ்நாடு   4. 2 அக்ச ாபர் 1963 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 2 4 1 3 

ஈ. 4 3 2 1 

69. கீசழ குறிப்பிட்டுள்ள பத்திரிக்தகயின் மபயர்கதளயும், ஆசிரியர்கதளயும் மபாருத்தி, கீசழ 

மகாடுக்கப்படுள்ள மதாகுப்பிலிருந்து  ரியான விதடதயத் மதரிவு ம ய்க: 

அ. சலாக ான்ய திலகர்  1. வந்சத  ாதரம் 

ஆ. ஸ்ரீ அரவிந்த சகாஷ்  2. கா ன்வீல் 

இ. ஜி.சுப்ர ண்ய அய்யர்  3.  ராத்தா 

ஈ. டாக்டர் அன்னிமப ண்ட் 4. தி ஹிந்து 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 4 2 

ஆ. 1 4 2 3 

இ. 4 2 1 3 

ஈ. 2 3 4 1 

70. வரித  1 உடன் வரித  2 டிதனப் மபாருத்தி வரித களுக்கு கீழ்க்மகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

மதாகுப்பிலிருந்து  ரியான விதடயிதன மதரிவு ம ய்க: 

வரித  1    வரித  2 

அ. சநரு அறிக்தக  1.  ாநில தன்னாட்சி 

ஆ.  ாண்ட்-சபார்டு  ட்டம் 2. முழு சுதந்திரம் 

இ, இந்திய அரசு  ட்டம் 1935 3.  ாநிலங்களில் இரட்தட ஆட்சி 
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ஈ. லாகூர் காங்கிரஸ்  4. தன்னாட்சியுரித  குடிசயற்ற நிதல நாடு     

  அந்தஸ்து 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 3 2 1 4 

ஈ. 3 4 2 1 

71. பின்வருவனவற்றுள்  ரியாக மபாருத்தப்பட்டுள்ளது எதவ? 

1. வி.டி. ாவக்கர்   - அபிநவ் பாரத் ங்கம் 

2. ச டம் கா ா   - வந்சத  ாதரம் 

3. ஷியாம்ஜி கிருஷ்ண வர் ா -  இந்து சுயராஜ்யம்  

4. ஹர்தயாள்   - இந்திய சுயாட்சி  ங்கம் 

அ. 1  ற்றும் 3    ஆ. 1  ற்றும் 4  

இ. 1 ைற்றும் 4    ஈ. 1  ற்றும் 2 

72. கீசழ குறிப்பிட்டவர்களில் மவளிநாட்டிலிருந்து சபாராடிய இந்திய சுதந்திரப் சபாராட்ட வீரர்கள் எவர்? 

1. லட்சுமி சுவாமிநாதன்   2. அருணா ஆ ப் அலி 

3. ச டம் கா ா    4. உோச த்தா 

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

73. பின்வருபவர்களில் 1942-ல் மதாடங்கப்பட்ட “சுதந்திரத்தின் ஓத ” என்ற காங்கிரஸ் ஒலிமபருக்கி 

நிதலயத்தில் பணியாற்றிய முதன்த யானவர்கள் எவர்? 

1. உோச த்தா   2. ராம் சனாகர் சலாகியா 

3. கல்பனா தத்தா   4. அகுணா ஆ ப் அலி 

அ. 1, 2  ற்றும் 4    ஆ. 23,   ற்றும் 4 

இ. 1 ைற்றும் 2    ஈ. 3  ற்றும் 4 

74. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதள கருத்தில் மகாண்டு உங்கள் விதடதயத் மதரிவு ம ய்க. 

கூற்று (A):  1928-  ர்தார் வல்லபாய் பட்சடலின் சநரடி ததலத யில் நடத்தப்பட்ட பர்சதாலி 

 த்தியாகிரகம் பர்சதாலி உழவர்களுக்கு ஒரு மவற்றி  ற்றும் அரசு அதிகாரத்திற்கு ஒரு அடி. 

காரணம் (R): ஆளுநர் மவஸ்லி வில்லியம் ஒரு வி ாரதண குழுதவ அத த்தார். அதன் 

அறிக்தக உழவர்கள் நிதலயிதன ஆதரித்தது. 

அ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, பைலும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியாை விளக்கம் 
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ஆ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, ச லும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்க ல்ல 

இ. (A)  ரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R)  ரி 

75. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எதவ காந்தி0இர்வின் உடன்படிக்தகசயாடு மதாடர்பில்லாதது? 

1. அரசு அடக்குமுதற அவ ரச்  ட்டங்கதள திரும்பப் மபற ஒப்புக் மகாண்டது. 

2. சிதறயிலிருக்கும்  த்தியாகிரகிகதள விடுததல ம ய்ய அரசு ஒப்புக் மகாண்டது. 

3. காங்கிரஸ் மூன்றாவது வட்டச த   ாநாட்டில் கல்ந்து மகாள்வதற்கு ஒப்புக் மகாண்டது. 

4. காந்தி  ட்ட றுப்பு இயக்கத்திதன தற்காலிக ாக நிறுத்தி தவக்க ஒப்புக் மகாண்டார். 

அ. 2  ற்றும் 3  ஆ. 1  ட்டும்  இ. 2   ற்றும் 4  ஈ. 3 ைட்டும் 

76. வரித  1 –உடன் வரித  2 டிதனப் மபாருத்தி வரித களுக்கு, கீழ்மகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

மதாகுப்பிலிருந்து  ரியான விதடயிதனத் மதரிவு ம ய்க. 

வரித  1    வரித  2 

அ. அன்னிமப ண்ட்  1. இளம் இந்தியா 

ஆ. ஜி.சுப்பிர ணிய ஐயர்  2. புது இந்தியா 

இ. காந்தி    3. ஸ்வராஜ்ய 

ஈ. டி.பிரகா ம்   4. இந்து 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 3 4 

ஆ. 2 1 4 3 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 2 4 1 3 

77. கீழ்க்காண்பனவற்றிலிருந்து, லாலால பதிராய் தடியடிபட்டு இறப்பதற்கு காரண ாக இருந்த  ரியான 

நிகழ்தவச் சுட்டிக் காட்டவும். 

அ. ஒத்துதழயாத  இயக்கம் 

ஆ. ற ைன் தூதுக்குழுவிற்கு எதிராை பபாராட்டம் 

இ.  ட்ட றுப்பு இயக்கம் 

ஈ. மவள்தளயசன மவளிசயறு இயக்கம் 

78. “தனிநபர்  த்தியாகிரகம்” குறித்த கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில்  ரியானதவ எதவ? 

1. அது அக்சடாபர் 1940-ம் அண்டு மதாடங்கப்பட்டது. 

2. கிரிப்ஸ் குழுவின் சதால்விசய இவ்வியக்கம் மதாடங்கப்பட்டதற்கான உடனடி காரணம். 
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3. இவ்வியக்கத்தத விசனாபா பாசவ ததலத சயற்று நடத்தினார். 

4. இவ்வியக்கத்தில் கலந்து மகாள்வதற்காக தமிழ்நாட்டிலிருந்து  த்தியாகிரகிகள் மடல்லி ம ன்றனர். 

அ. 1, 2  ற்றும் 3  ரியானதவ  ஆ. 1, 3 ைற்றும் 4  ரியாைறவ 

இ. 2, 3  ற்றும் 4  ரியானதவ  ஈ. 2  ற்றும் 3  ரியானதவ 

79. பின்வரும் கூற்றுகதளக் கருத்தில் மகாண்டு  ரியான விதடதயத் மதர்வு ம ய்க. 

கூற்று (A): விபின்  ந்திரப் பால் அவர்களின் விடுததலதயக் மகாண்டாடும் வித ாக ஏற்படுத்தப்பட்ட 

வாழ்த்துக் கூட்டங்கசள வா.உ.சிதம்பரம் பிள்தள அவர்கதள தகது ம ய்வதற்கு உடனடி தருண ாக 

அத ந்தது. 

காரணம் (R): வ.உ.சிதம்பரம் பிள்தள அவர்கள் சுசதசி நீராவி கப்பல் நிறுவனத்தத மதாடங்கினார். 

அ. (A)  ற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, ச லும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) ைற்றும் (R) இரண்டும்  ரி, பைலும் (R) என்பது (A) விற்கு  ரியாை விளக்கைல்ல 

இ. (A)  ரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R)  ரி 

80. பின்வரும் இதணகதளக் கருத்தில் மகாள்ளவும்  ரியானது எது/எதவ? 

1.  ர்  ார்லஸ் உட்குழுவின் பரிந்துதரகள்- 1854 

2. ஹண்டர் குழு    - 1884 

3. பல்கதலக் கழக  ட்டம்   - 1904 

4. ம ன்தன பல்கதலக் கழகம்  - 1835 

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

81. பாபதரப் பற்றி கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில்  ரியானதவ எதவ? 

1. அவர் தந்தத வழியில் ததமூரின் நான்காவது  ந்ததியும் தாய் வழியில் ம ங்கிஸ்கானின் 

பதிதனந்தாவது  ந்ததியும் ஆவார். 

2. அவர் தந்தத வழியில் ததமூரின் ஐந்தாவது  ந்ததியும் தாய்வழியில் ம ங்கிஸ்கானின் 

பதினான்காவது  ந்ததியும் ஆவார். 

3. அவர் தந்தத வழியில் ததமூரின் பதிதனந்தாவது  ந்ததியும் தாய் வழியில் ம ங்கிஸ்கானின் 

நான்காவது  ந்ததியும் பாபர் ஆவார். 

4. அவருதடய குடும்பம் துருக்கிய இனத்தின்  காதி வகுப்தபச்  ார்ந்தது. 

இவற்றுள் 

அ. 1  ற்றும் 2  ரி    ஆ. 2 ைற்றும் 4  ரி 

இ. 3  ற்றூ 4  ரி    ஈ. 1  ற்றும் 4  ரி 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 19 of 23 

82. பட்டியல் 1 உடன் பட்டியல் 2 ஐப் மபாருத்தி, பட்டியல்களுக்கு கீசழ உள்ள மதாகுப்பிலிருந்து  ரியான 

விதடயிதனத் மதரிவு ம ய்க. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. ஈ.சவ.ரா. மபரியார்  1. நியூ சலம்பஸ் ஃபார் ஓல்டு 

ஆ. அரபிந்த சகாஷ்  2. ஆன் எக்சகா ப்ரன் அந்த ான் 

இ. தயானந்த  ரஸ்வதி  3. சபமிலி ப்ளானிங் 

ஈ. வி.டி.  வார்கர்   4.   த்தியார்த்த பிரகாஷ் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 3 1 

ஆ. 2 3 1 4 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 1 4 2 3 

83. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில்  ரியானவதத சுட்டிக் காண்பிக்கவும். 

அ. முதலாம் தீர்தங்காரின் சின்னம் பாம்பு 

ஆ.ைகாவீரரின் சின்ைம் சிங்கம் 

இ. முதலாம் தீர்தங்கரர்  காவீரர் 

ஈ. இரண்டாம் த ன த தீர்தங்காரின் சின்னம் சகான்ச் 

84. மபாருத்துக: 

அ. காருகர்  1. ததயல்காரர் 

ஆ. காசராடர் 2. அரண் தனக் காவலர் 

இ, யவனர்  3. மந வுத் மதாழிலாளர் 

ஈ. துன்னக்காரர் 4.  ாதண பிடிப்பவர் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 2 4 3 1 

ஈ. 1 2 3 4 

85. சவலூர்  லகண்சடசுவரர் சகாயிதலக் கட்டியவர் 

அ. சின்ை தபாம்மு நாயக்கர்  ஆ. விசுநாத நாயக்கர் 
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இ. கிருஷ்ண சதவராயர்  ஈ. திரு தல நாயக்கரி 

86. ச ாழர் காலத்தில் ‘வளஞ்சியம்’ என்ற ம ால் குறிக்கும் மபாருள் 

அ. கிரா   தபயினர்  ஆ. வணிகக்குழு 

இ. வரிவசூல் ம ய்சவார்  ஈ. கதலஞர்கள் 

87. பட்டியல் 1 ல் உள்ள ஆசிரியர்கதள பட்டியல் 2 ல் உள்ள அவர்களுதடய பதடப்புகசளாடு மபாருத்தி 

 ரியான விதடயிதன கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மதாகுப்பிதன பயன்படுத்தி மதரிவு ம ய்க. 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. ஆரியபட்டர்  1. பிருகத்  ம்ஹிதா 

ஆ. பிரம் குப்தர்  2. ஹஸ்தயயூர்சவதம் 

இ, வராகமிகிரர்  3. சூரிய சித்தாந்தம் 

ஈ. பாஸ்கரா  4. கண்தகடியகா 

உ. பல்கப்யா  5. சித்தாந்த சிசரா ணி 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ உ 

அ. 2 3 4 1 5 

ஆ. 3 1 5 4 2 

இ. 5 1 3 2 4 

ஈ. 3 4 1 5 2 

88. கீசழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மதாகுப்புகளில் எந்த மதாகுப்பு முகலாயர்  ற்றும் அவர்களின் 

கல்லதறகதளச்  ரியாக மபாருத்தி தருகிறது. 

பட்டியல் 1  பட்டியல் 2 

அ. பாபர்  1. காபூல் 

ஆ. ஹு ாயூன் 2. மடல்லி 

இ. அக்பர்  3. சிக்கந்தரா 

ஈ.  ஹாங்கீர் 4. லாகூர் 

உ. ோ கான் 5. ஆக்ரா 

ஊ. ஔரங்கசீப் 6. ஔரங்காபாத் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ உ ஊ 

அ. 1 3 2 5 6 4 

ஆ. 1 2 3 4 5 6 
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இ. 2 3 4 5 6 1 

ஈ. 2 4 3 1 5 6 

89. தவறான மபாருத்தத்ததக் கண்டுபிடிக்கவும். 

அ. 1950 - இந்தியா குடியர ானது 

ஆ. 1946 - இதடக்கால அரசு ஏற்படுத்தப்பட்டது 

இ. 1945 - ஆட்லியின் அறிவிப்பு 

ஈ. 1935 -  ாநில சுயாட்சி 

90. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஆண்டில் இந்திய சதசிய காங்கிரசின் வருடாந்திர  ாநாடு ம ன்தனயில் 

நதடமபறவில்தல? 

அ. 1887 கூட்டம்    ஆ. 1895 கூட்டம் 

இ. 1898 கூட்டம்    ஈ. 1920 கூட்டம் 

91. இந்தியாவில் உள்ளாட்சி அர ாங்கத்தின் தந்தத என அதழக்கப்படுபவர் யார்? 

அ, லீ பிரபு     ஆ. ரிப்பன் பிரபு 

இ.  ாக்கசல பிரபு    ஈ. அட்லீ பிரபு 

92. இரா கிருஷ்ண பர ஹம் தரப் பற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில்  ரியானதவ எதவ? 

1. இவர் 1736 இல் பிறந்தார். 

2. இவரது இயற்மபயர் கடாகர்  ட்சடாபாத்யா. 

3. இவர் கன்னியாகு ரியிலிருந்து காஷ்மீர் வதர பயணம் ம ய்தார். 

4. இவரது சீடர் சுவாமி விசவகானந்தர் 

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

93. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ரியாக மபாருத்தப்பட்டுள்ளது எது? 

அ. தைட்ராஸ் ைகா ை  றப - 1881 

ஆ. பாம்சப பிரசிமடன்சி அச ாஷிசய ன் – 1771 

இ. பாம்சப அச ாஷிசய ன் – 1785 

ஈ. பூனா  ர்வ னிக்  தப - 1775 

94. பின்வருவனவற்றுள்  ரியாக மபாருந்தியதவ எதவ? 

1. பத் ா னி அம் ாள் - கதர் இயக்கம் 

2. அஞ் தல அம் ாள் - நீல் சிதல  த்தியா கிரகம் 

3.  ஞ்சுபாசினி  - ஒத்துதழயாத யியக்கம் 

4. ராதாபாய் சுப்பராயன் – இரண்டாவது வட்ட ச த   ாநாடு 

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

95. வரித  1 உடன் வரித  2 சிதனப் மபாருத்தி வரித களுக்கு கீழ் மகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

மதாகுப்பிலிருந்து  ரியான வித யிதனத் மதரிவு ம ய்க. 

வரித  1    வரித  2 

அ. முதலாம் நரசிம் வர் ன் 1. குடவதரக் சகாவில்,  ா ல்லபுரம் 

ஆ. ம ம்பியன்  காசதவி  2. அகத்தீஸ்வரர் சகாயில், அனங்காபூர் 

இ. சலாக காசதவி  3. விருபாக்சி சகாயில், பட்டடக்கல் 

ஈ. முதலாம் குசலாத்துங்கன் 4. சிவன் சகாயில், சிதம்பரம் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 4 1 

ஆ. 4 1 2 3 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 1 2 3 4 

96. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் தாதாபாய் மநௌசராஜியுடன் மபாருத்த ற்றததக் குறிப்பிடுக. 

அ. கிழக்கு இந்தியக் கழகம்   ஆ. இந்தியாவின் குரல் 

இ. இந்தியாவின் முதுமபரும் ததலவர்  ஈ. பக ரி 

97. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறாக மபாருத்தப்பட்டுள்ளது எது? 

1. சபஷ்வா – பிரத   ந்திரி 

2.  ர்-ஹ-நூபத்-ச னாதிபதி 

3. பண்டிட்ராவ் –   யதுதற அத ச் ர் 

4. நியாய தீட் கர் – நிதி அத ச் ர் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

98. குப்த அர ர்களில் இரண்டாம்  ந்திரகுப்தர் முதன்முதலாக மவள்ளி நாணயங்கதள ________ 

அர ர்கள் பாணியில் மவளியிட்டார். 

அ. இந்சதா-கிசரக்க அர ர்கள் 

ஆ. உஜ் யின் அர ர் விக்ர ன் 

இ. பைற்கத்திய  ாக  த்ரப்பாக்கள் 

ஈ. அகஸ்டஸ் மவளியிட்ட சரா ானிய நாணயங்கள் 

99. பின்வரும் கூற்தற ஆராய்க: 

காந்தியடிகள் 
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1. முதல் வட்டச த   ாநாட்டில்  ட்டும் கலந்து மகாண்டார். 

2. இரண்டாம் வட்டச த   ாநாட்டில்  ட்டும் கலந்து மகாண்டார் 

3. முதல்  ற்றும் இரண்டாம் வட்ட ச த   ாநாட்டில் கலந்து மகாண்டார் 

4. அதனத்து மூன்று வட்டச த   ாநாடுகளிலும் கலந்து மகாண்டார். 

இவற்றில் 

அ. 1  ட்டும்  ரியானது   ஆ. 2  ட்டும்  ரியானது 

இ. 3 ைட்டும்  ரியாைது   ஈ. 4  ட்டும்  ரியானது 

100.  கீழ்க்கண்டவற்தற ஏறுவரித யில் வரித ப்படுத்துக. 

1. தனிநபர்  ட்ட றுப்பு இயக்கம் 

2. கிரிப்ஸ் தூதுக் குழு 

3. மவள்தளயசன மவளிசயறு இயக்கம் 

4. சவவல் திட்டம் 

அ. 1, 2, 3, 4  ஆ. 2, 1, 3, 4  இ. 4, 3, 2, 1  ஈ. 4, 2, 3, 1 
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 History Model Test Questions 22 in Tamil With Answers 

1. W.C. பானர்ஜி கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த இடத்ததச் சேர்ந்தவர்? 

அ. கல்கத்தா    ஆ. மும்தப 

இ. டில்லி     ஈ. நாக்பூர் 

2. எந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் “வந்சத மாதரம்” பாடல் முதல் முதையாக பாடப்பட்டது? 

அ. பம்பாய் 1885    ஆ. மமட்ராஸ் 1888 

இ. கல்கத்தா 1906    ஈ. லாகூர் 1929 

3. பின்வரும் இடங்களில் பதைய கற்கால குதக வீடுகள் காணப்படக் கூடியது 

அ. ஹரப்பா    ஆ. மபலான் 

இ. பீம்பெட்கா    ஈ. ராஞ்சி 

4. பின்வருவனவற்றுள் எது ேரியான கூற்று இல்தல? 

அ. மசகந்திரவர்மன் ேமண மதத்தத கதடபிடித்து வந்தார் 

ஆ. அவர் தேவ மதத்திற்கு மாறினார் 

இ. அவர் திருப்ொபுலியூரில் உள்ள புத்த விகாரங்களள அழித்தார். 

ஈ. அவர் திருவடிதக என்னுமிடத்தில் சிவன் சகாயிதலக் கட்டினார். 

5. மமாழிவாரி மாநிலங்கள் சீரதமத்தல் மதாடர்பான கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதை கவனிக்க. ேரியான 

விதடதய சதர்ந்மதடு. 

1. மமாழிவாரி மாகாண ஆதணயம் பட்சடல் ததலதமயில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

2. இது மமாழிவாரி மாநிலங்கள் அதமக்கப்படுவதத ஆதரிக்கவில்தல. 

3. 1953-ல் ஆந்திரா தனி மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது. 

4. அசத ேமயம், மேன்தன மாநிலமும் தமிழ் சபசும் மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது. 

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

6. பின்வரும் இதணகதைக் கருத்தில் மகாள்க. 

1. சுசதசி இயக்கம் - அன்னிமபேண்ட் 

2. மராத்தா - புைக்கணிப்பு இயக்கம் 

3. தன்னாட்சி இயக்கம் – ஆங்கில வார இதழ் 

4. மிண்சடா-மார்லி ேட்டம் - 1909 

சமற்குறிப்பிட்ட இதணகளில் எது ேரி? 

அ. 1, 2 மற்றும் 4    ஆ. 4 மட்டும் 

இ. 2 மற்றும் 4    ஈ. 3 மற்றும் 2 

7. மபாருத்துக. 
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அ. கிலாபத் இயக்கம் 1. 1927 

ஆ. சுராஜ்ஜியக் கட்சி 2. 1920 

இ. தேமன் கமிேன் 3. 1928 

ஈ. சநரு அறிக்தக  4. 1923 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 4 1 3 

ஆ. 3 2 4 1 

இ. 4 3 1 2 

ஈ.  3 4 2 1 

8. குடசவாதல முதைதயப் பின்பற்றியவர்கள் 

அ, சேரர்கள்    ஆ. பாண்டியர்கள் 

இ. சோைர்கள்    ஈ. ஆரியர்கள் 

9. ஹரப்பா நாகரிக காலத்தில் தகவிதனப் மபாருள்கள் உற்பத்தியில் பிரத்சயாக இடத்தத வகிக்கும் 

பகுதி எது? 

அ. மமாகஞ்ேதாசரா   ஆ. சன்குதாரரா 

இ. சதாலவீரா    ஈ. சலாத்தல் 

10. கால வரிதேப்படுத்துக. 

1. ததமூரின் மடல்லி பதடமயடுப்பு 

2. குதுப் மினார் கட்டி முடிக்கப்படுதல் 

3. இரசியா மடல்லியின் அரியதணசயறுதல் 

4. மாலிக் காபூரின் மதன்னிந்திய பதடமயடுப்பு 

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

11. ‘சவற்றுதமயில் ஒற்றுதம’ என்ை வாேகம் யாரால் வைங்கப்பட்டது? 

அ, சுப்பரமணிய பாரதியார்  ஆ. சுப்பரமணிய சிவா 

இ. K.K. பிள்தை    ஈ. ஜவஹர்லால் ரேரு 

12. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் மபாருத்தி, கீசை மகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகள் உதவியுடன் ேரியான 

விதடதயத் சதர்ந்மதடு: 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. வாஞ்சிநாதன்  1. சுதந்திரா கட்சி 

ஆ. வ.உ.சி.   2. தவக்கம் ேத்தியாகிரகம் 

இ. இராஜாஜி  3. சுசதசி கப்பல் கம்மபனி 
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ஈ. ஈ.சவ.ரா.  4. கமலக்டர் ஆஷ் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 1 2 4 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 1 3 4 2 

ஈ. 2 1 3 4 

13. ேரியான விதடதய சதர்ந்மதடுத்து எழுது. 

உள் ஆட்சியின் தந்தத எனப்படுபவர் 

அ. கர்ேன் பிரபு    ஆ. மவல்மலஸ்லி பிரபு 

இ. ரிப்ென் பிரபு    ஈ. டல்மஹௌசி பிரபு 

14. முகலாயர் காலத்தில் இதேத் துதையில் “ஞான ேமுத்திரா” என்ை பட்டத்தத மவன்ைவர் யார்? 

அ. தான்சேன்    ஆ. லால்கான் 

இ. ஜகநாத்     ஈ. ஜனார்தனன் 

15. பின்வருவனவற்றுள் எது ேரியானது? 

1. அக்பரின் கல்லதை கட்டிடம் (சிக்கந்தரா) ஷாஜகானால் கட்டப்பட்டது. 

2. ஆக்ரா சகாட்தட கங்தக நதிக்கதரயில் அதமந்துள்ைது. 

3. அக்பர் முத்து மசூதிதய கட்டினார். 

4. புலந்தர்வாஜா ஃபசதபூர் சிக்ரியில் அதமந்துள்ைது. 

அ. 1 மட்டும்    ஆ. 3 மற்றும் 4 

இ. 1, 2 மற்றும் 3    ஈ. 4 மட்டும் 

16. கீசை உள்ைவற்தைக் மகாண்டு ேரியான விதடயளி: 

கூற்று (A): திலகர் லக்சனா ஒப்பந்தத்தத ஏற்றுக் மகாள்ைவில்தல. 

காரணம் (R): திலகர் ஒரு தீவிரவாதி. 

அ. (A) மற்றும் (R) ேரியானதவ 

ஆ. (A) மற்றும் (R) ேரியானதவ. ஆனால் (A) க்கு (R) ேரியான விைக்கம் இல்தல 

இ. (A) ேரியானதவ (R) தவைானதவ 

ஈ. (A) தவறானளவ (R) சரியானளவ 

17. பட்டியல் 1 ஐ 2 உடன் மபாருத்து, கீசை மகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகதை உபசயாகித்து ேரியான 

விதடதயத் சதர்ந்மதடு. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. ஒத்துதையாதம இயக்கம் 1. ஆட்சிப் பணியாைர் 
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ஆ. W.C.பானர்ஜி   2. காந்தியடிகள் 

இ. டப்ரின் பிரபு   3. தவஸ்ராய் 

ஈ. A.O.ஹியூம்   4. பாரிஸ்டர் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 4 3 1 

ஆ. 4 1 2 3 

இ. 1 3 4 2 

ஈ. 3 2 4 1 

18. ேத்ரபதி சிவாஜியிதன பற்றிய ேரியான கூற்தை சதர்ந்மதடு. 

1. கி.பி. 1664-ல் சிவாஜி முகலாயரின் முக்கிய துதைமுகமான சூரத் துதைமுகத்ததத் தாக்கி அததச் 

சூதையாடினார். 

2. கி.பி. 1665-ஆம் ஆண்டு புரந்தர் உடன்படிக்தக சிவாஜிக்கும் மஜய்சிங்கிற்குமிதடசய 

நதடமபற்ைது. 

3. கி.பி. 1674-ல் சிவாஜி ேத்ரபதியாக ராய்களில் பட்டம் சூட்டிக் மகாண்டார். 

4. ேத்ரபதி சிவாஜிக்கு உதவி மேய்ய அஷ்ட பிரதான் என்ை எட்டு அதமச்ேர் குழு இருந்தது. 

அ. 1,3 மற்றும் 4    ஆ. 1, 2 மற்றும் 4 

இ. அளனத்தும் சரி   ஈ. 1 மட்டும் 

19. எந்த கவர்னர் மஜனரலின் ஆட்சி காலத்தில் விததவ மறுமணச் ேட்டம் மகாண்டு வரப்பட்டது? 

அ. மபண்டிங்    ஆ. டல்மஹௌசி 

இ. கானிங்     ஈ. லாரன்ஸ் 

20. பின்வருவனவற்றுள் ேரியாகப் மபாருந்தியுள்ைது எது? 

1. புது டில்லி மாநகரம்   - சகார்டன் என்பவரால் வடிவதமக்கப்பட்டது. 

2. உதய்பூர் அரண்மதன   - எட்வின் லூடின்ஸ் மற்றும் ேர் எட்வர்டு சபக்ரால்   

      வடிவதமக்கப்பட்டது. 

3. ராணிவிக்சடாரியா நிதனவு மண்டபம் - J.ரான்ஸம் 

4. பிர்லா மந்திர்    - கர்ேன் பிரபு 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

21. கி.பி. 1846 ஆம் ஆண்டு லாகூர் உடன்படிக்தக படி, ஆங்கிசலயர்கள் கட்டாயப்படுத்திய ேரத்துக்கள் 

எதவ? 

1. ஜலந்தர், சதாவாப் பகுதிதயயும், சபார் இைப்பீட்டுத் மதாதகயாக 1.5 சகாடி ரூபாயும் வைங்க 

சவண்டும். 
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2. சீக்கிய பதட குதைப்புடன், பிை  ஐசராப்பியர்கதை நியமித்தால் ஆங்கிசலயரிடம் முன் அனுமதி 

மபை சவண்டும். 

3. லாகூரில் ேர் ஜான் லாரன்ஸ் ஆங்கிசலயர்கள் நியமித்து குடியமர்த்தினார். 

4. ராணி ஜிந்தன் அரசு பாதுகாப்பு மபாறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். 

அ. 1, 2 மற்றும் 3    ஆ. 1, 3 மற்றும் 4 

இ. 1 மற்றும் 2    ஈ. சமசல உள்ை அதனத்தும் 

22. வாஸ்சகாடகாமா எப்சபாது கள்ளிக்சகாட்தடதய வந்ததடந்தார்? 

அ. கி.பி. 1471  ஆ. கி.பி. 1491  இ. கி.பி. 1496  ஈ. கி.பி. 1800 

23. கீசை மகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகளிலிருந்து ேரியான விதடதய சதர்ந்மதடு. 

கூற்று(A): பிற்கால சோைர்கள் இதை என்ை வரிதய வசூலித்து பண்டாரத்தில் மேலுத்தினர். அதவ 

சதவர் பண்டாரம், ஸ்ரீ பண்டாரம் என அதைக்கப்பட்டது. 

காரணம் (R): பண்டாரம் பாதுகாப்பான இடமாக இருந்தது. 

அ. கருத்தும் காரணமும் சரி 

ஆ. கருத்தும் காரணமும் இல்தல 

இ. கருத்து மட்டும் ேரி 

ஈ. காரணம் மட்டும் ேரி 

24. மமௌண்ட்சபட்டன் பிரபு இருநாட்டு திட்டத்திதன ஜவஹர்லால் சநருதவ தவிர இவர்களுடனும் 

கலந்தாசலாசித்தார். 

அ. ேர்தார் பட்சடல் மற்றும் திரு.சமனன் 

ஆ. திரு.ஜின்னா மற்றும் ேர்தார் பட்சடல் 

இ. காந்திஜி மற்றும் திரு.ஜின்னா 

ஈ. திரு.சமாதிலால் சநரு மற்றும் திரு. பட்சடல் 

25. மபௌத்த ோன்றுகளின்படி, தக்காணப்பகுதி இவ்வாறு அதைக்கப்பட்டது 

அ. பிரம்மார்ஷி சதேம்   ஆ. மத்திய சதேம் 

இ. தக்ஷிண ெதா    ஈ. பூர்வ சதோ 

26. நிசயாகம் என்ைால் பண்தடய இந்தியாவின் ஆறுவதகத் தத்துவங்களில் ஒன்ைல்ல, அப்படியானால் 

நிசயாகா என்பது எததனக் குறிக்கிைது? 

அ. விததவ உடன்கட்தடசயறுதல் 

ஆ. பலதார மணம் 

இ. ஒரு விதமான உடற்பயிற்சி 

ஈ. கணவன் இறந்த பின் அவனது சரகாதரனுடன் வாழ்க்ளக ேடத்துதல் 
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27. பட்டியல் 1 உடன் பட்டியல் 2 தனப் மபாருத்துக. 

கீசை மகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகள் மூலம் ேரியான விதடதய சதர்ந்மதடுக்க. 

அ. ரானுமால் மஸ்ட யஸ்னன் ேதப  1. சகாபால கிருஷ்ண சகாகசல 

ஆ. சுசதசி இயக்கத்தின் அதடயாைச் சின்னம் 2. தாதாபாய் மநௌசராஜி 

இ. டயமண்ட் ஆப் இந்தியா   3. லாலா லஜபதிராய் 

ஈ. மஷர்-இ-பஞ்ோப்    4. ேக்கரம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3 

ஆ. 3 1 4 2 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 1 2 3 4 

28. இந்திய மதால்லியலின் தந்தத என்ைதைக்கப்பட்டவர் யார்? 

அ. ஜான் மார்ஷல்    ஆ. எஸ்.ஆர்.ராவ் 

இ. ஆர்.எஸ், பிஸ்ட்   ஈ. அபலக்ஸாண்டர் கன்னிங்ஹாம் 

29. குப்தர் காலத்ததப் பற்றிய கூற்றுகதை கவனி. ேரியானவற்தை சதர்ந்மதடு. 

1. அலகாபாத் தூண் கல்மவட்டு இரண்டாம் ேந்திரகுப்ததரப் பற்றிய தகவல்கதைத் தருகின்ைது. 

2. மமஹ்ராலி இரும்புத் தூண் கல்மவட்டு முதலாம் ேந்திரகுப்தரின் பதடமயடுப்புகதைக் 

குறிப்பிடுகிைது. 

3. ேமுத்திர குப்தரின் மவள்ளி, தங்க நாணய மவளியீடு அவதர அஸ்வசமத யாகத்தத காத்தவர் எனக் 

காட்டியது. 

4. இரண்டாம் ேந்திரகுப்தர் தன்தன விக்ரமாதித்தன் என்று அதைத்துக் மகாண்டார். 

அ. 2, 3 மற்றும் 4    ஆ. 1, 2 மற்றும் 3 

இ. 1,3 மற்றும் 4    ஈ. அதனத்தும் ேரி 

30. “நான் நீதிக்கு புைம்பான குற்ை நடவடிக்தககதை சமற்மகாள்சவனாயின் எனக்கு எதிரான தீர்ப்தப 

நாசன வைங்கிக் மகாள்சவன்” இது யாருதடய கூற்று? 

அ. பாபர்     ஆ. அக்ெர் 

இ. ஜஹாங்கிர்    ஈ. அவுரங்கசீப் 

31. மபாருத்துக. 

அ. பாபர்  1. புலன் தர்வாோ 

ஆ. ஹூமாயூன் 2. காபூல் பாக் 

இ. அக்பர்  3. திவானி காஸ் 
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ஈ. ஷாஜஹான் 4. தின்பனா 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 4 1 3 

ஆ. 2 1 3 4 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 3 2 4 1 

32. கால வரிதேப்படுத்துக. 

1. முதலாம் ததரன் சபார் 

2. சிந்துவின் மீது அசரபிய பதடமயடுப்பு 

3. கஜனி மாமூதுவின் சோமநாதபுர பதடமயடுப்பு 

4. மடல்லியில் அடிதம வம்ே ஆட்சி நிறுவப்படுதல் 

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

33. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் ேரியானது எது? 

கூற்றுக்கள்: 

அ. சிவாஜி ெட்டம் சூடிய ஆண்டு, 1674 

ஆ. புரந்தர் உடன்படிக்தக, 1664 

இ. சிவாஜி பிைந்த ஆண்டு, 1637 

ஈ. சிவாஜி இைந்த ஆண்டு, 1666 

34. மபாருத்துக. 

அ. சோழீஸ்வரர் சகாயில்  1.  குசலாத்துங்கன் – I 

ஆ. சகாரங்கநாதன் சகாயில் 2. ஆதித்யன் – I 

இ. பாலசுப்பிரமணியம் சகாயில் 3. பாராந்தகன் – I 

ஈ. கம்மாஹரீஸ்வர சகாயில் 4. விஜயாலயன் – I 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 2 1 4 3 

35. ஹிந்தி மமாழி மூலம் “அதனவரும் ஒருவசர” என்ை உணர்தவ ஏற்படுத்திய ேமூக சீர்திருத்தவாதி யார்? 

அ. இராஜாராம் சமாகன்ராய்  ஆ. சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி 

இ. ஸ்ரீராம் கிருஷ்ணா   ஈ. சமடம் பிைவாட்ஸ்கி 
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36. எந்த இதழ்கள் அதன் ஆசிரியசராடு ேரியாக மபாருந்தவில்தல? 

அ. வந்சத மாதரம்: அரவிந்சதா சகாஷ் 

ஆ. நியூ இந்தியா: பிபின் ேந்திரபால் 

இ. யுகந்தர் : பூசபந்தர்நாத் தத்தா 

ஈ. சந்தியா: ெரிந்திரா ரகாஷ் 

37. “நான் ஒரு இந்திய டமாரம்” என்று கூறியவர் 

அ. சமடம் காமா    ஆ. ேசகாதரி நிசவதிதா 

இ. அன்னிபெசண்ட்   ஈ. காதம்பினி கங்குலி 

38. 1931-ஆம் ஆண்டு கராச்சியில் நதடமபற்ை அகில இந்திய காங்கிரஸ் மாநாட்டுக்கு ததலதம 

தாங்கியவர் 

அ. ஜவஹர்லால் சநரு   ஆ. மகாத்மா காந்தி 

இ. இராஜாஜி    ஈ. வல்லொய் ெரடல் 

39. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவின் பரிந்துதர எது? 

அ, அரசியல் நிர்ணய ேதப அதமக்க திட்டம் 

ஆ. மத்தியில் இரட்தட ஆட்சி அறிமுகப்படுத்தல் 

இ. பாகிஸ்தான் தனி நாடு சகாரிக்தகதய ஆதரித்தல் 

ஈ. இந்தியர்களுக்கு இராணுவத்ளத கட்டுப்ெடுத்த உரிளம 

40. “உங்கள் இரத்தத்தத மகாடுங்கள்; நான் சுதந்திரத்ததக் மகாடுக்கிசைன்” என்று மோன்னவர் யார்? 

அ. பால கங்காதர திலகர்   ஆ. லாலா லஜ்பத் ராய் 

இ. பிபின் ேந்திரபால்   ஈ. சுொஸ்சந்திரரொஸ் 

41. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் மபாருத்துக. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. மமௌலானா அபுல்கலாம் 1. சகேரி 

ஆ. ஆோத்    2. தத்வசபாதினி பத்திரிக்தக 

இ. சதசவந்திரநாத் தாகூர்  3. அல் ஹிலால் 

ஈ. பால கங்காதர திலகர்  4. மூக்நாயக் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 2 3 4 1  

இ. 1 2 3 4  

ஈ.  4 1 3 2 
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42. தாஷ்கண்ட் அதமதி மாநாடு எப்சபாது நதடமபற்ைது? 

அ. ஜனவரி, 1966   ஆ. பிப்ரவரி, 1966 

இ. மார்ச் 1966   ஈ. ஏப்ரல் 1966 

43. முதல் தனிநபர் ேத்தியாக்கிரகி என்ை மபருதமக்குரியவர் 

அ. காந்திஜி    ஆ. விரனாொொரவ 

இ. ராஜாஜி     ஈ. முகமது அலி ஜின்னா 

44. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த இந்திய சதசிய காங்கிரஸ் மாநாடு ஐரீஷ் உறுப்பினர், ஆல்பிமரட் மவப் 

ததலதமயில் நதடமபற்ைது? 

அ. முதலாம் மாநாடு 1885   ஆ. நான்காம் மாநாடு 1888 

இ. ஏைாவது மாநாடு 1891   ஈ. ெத்தாம் மாோடு 1894 

45. “வந்சத மாதரம்” என்ை இதழின் முதல் பதிப்பாசிரியர் __________ 

அ. பக்கிம் ேந்திர ேட்டர்ஜி   ஆ. ஸ்ரீ அரவிந்த் ரகாஷ் 

இ. ரவீந்திரநாத் தாகூர்   ஈ. டாக்டர் அன்னிமபேண்ட் 

46. பட்டியல் ஒன்றில் காண்பனவற்தை பட்டிய; இரண்டுடன் மபாருத்து, கீசை மகாடுக்கப்பட்டுள்ை 

குறியீடுகள் உதவியுடன் ேரியான விதடதயத் சதர்வு மேய்யவும். 

வரிதே 1       வரிதே 2 

அ. டச்சு கிைக்கிந்திய கம்மபனி    1. 1600 

ஆ. ஆங்கில கிைக்கிந்திய கம்மபனி   2. 1664 

இ. பிமரஞ்சு கிைக்கிந்திய கம்மபனி   3. 1510 

ஈ. சபார்த்துக்கீசியர்கள் சகாவாதவக் தகப்பற்றினர் 4. 1602 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3 

ஆ.  4 1 2 3 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 1 3 4 2 

47. தவைான மபாருத்தத்ததக் கண்டுபிடிக்கவும். 

அ. ேர்வசதே மனித உரிதமகள் பிரகடனம் 1. 1948 

ஆ. ஐசராப்பிய ேமூக ோேனம்   2. 1961 

இ. அமமரிக்க மனித உரிதமகள் மற்றும்  3. 1958  

கடதமகளின் பிரகடனம்    

ஈ. ேர்வசதே சிவில் மற்றும் அரசியல்  4. 1966 
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உரிதமகளின் உடன்படிக்தக (ICCPR) 

அ. அ  ஆ. ஆ   இ. இ   ஈ. ஈ 

48. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதை கவனி: 

கூற்று(A): JUP குழு இந்தியாவின் மமாழி வாரி மாநிலங்கள் அதமப்பது பற்றி மறுபரிசீலதன மேய்ய 

அதமக்கப்பட்டது. 

காரணம் (R): இந்த குழுவின் உறுப்பினர்கள் ஜவஹர்லால் சநரு, வல்லபாய் பட்சடல் மற்றும் பட்டாபி 

சீதாராமய்யா ஆவர். 

கீழ்க்கண்ட குறியீடுகதை மகாண்டு ேரியான விதடதய சதர்ந்மதடுக்கவும். 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் தவறு 

ஆ. (A) மற்றும் (R) ேரி, ஆனால் (R) என்பது (A) வின் ேரியான காரணம் அல்ல 

இ. (A) மற்றும் (R) சரி, ஆனால் (R) என்ெது (A) வின் சரியான காரணம் தான் 

ஈ. (A) ேரி ஆனால் (R) தவறு 

49. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ேரியாக மபாருந்தியுள்ைது? 

அ. இரஞ்சித்சிங் - பிைாசிப்சபார்  ஆ. திப்பு சுல்தான் - அமிர்தேரஸ் உடன்படிக்தக 

இ. பஹக்டர் மன்ரறா – ெக்சார் ரொர்  ஈ. வாட்ேன் - ஸ்ரீரங்கபட்டினம் உடன்படிக்தக 

50. ‘காங்கிரஸ் கட்சி அரசு மன்ைங்களில் நுதைவது என்பது அரசுடன்  ஒத்துப் சபாவதற்கல்ல 

ஒத்துதையாதமதய முன்னிறுத்தசவ” என்ை  கருத்திதனக் கூறியவர்கள் எவர்? 

அ. ெண்டித ரமாதிலால் ரேரு மற்றும் ரதஷ் ெந்து சித்தரஞ்சன் தாஸ் 

ஆ. எம்.சக. காந்தி மற்றும் ஜவஹர்லால் சநரு 

இ. லாலா லஜ்பத்ராய் மற்றும் சகாபல கிருஷ்ண சகாகசல 

ஈ. சுப்ரமணிய பாரதி மற்றும் வ.உ. சிதம்பரம் பிள்தை 

51. மபாருத்துக. 

அ. ஆகஸ்ட் ேலுதக  1. 1944 

ஆ. சி.ஆர். திட்டம்   2. 1945 

இ. சவவல் திட்டம்   3. 1946 

ஈ. இதடக்கால அரோங்கம்  4. 1940 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 3 1 2 4 

இ. 4 1 2 3 

ஈ. 1 3 4 2 
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52. கீழ்க்கண்டவற்தைப் மபாருத்துக. 

அ.சநரு அறிக்தக    1. 1940 

ஆ. இரண்டாவது வட்டசமதஜ மாநாடு 2. 1928 

இ. தனிநபர் ேத்யாகிரகம்   3. 1946 

ஈ அட்லி பிரபுவின் அறிவிப்பு  4. 1931 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 4 1 3 

ஆ. 4 2 1 3 

இ. 2 4 3 1 

ஈ. 3 2 1 4 

53. கீசை உள்ைவற்தைக் மகாண்டு ேரியான விதடயளி. 

கூற்று(A): 1910-ஆம் ஆண்டு வ.உ.சிதம்பரம் பிள்தை சுசதசிக் கப்பல் கம்மபனிதய துவக்கினார். 

காரணம்(R): கப்பசலாட்டிய தமிைன் என்று வ.உ.சிதம்பரம் பிள்தை அதைக்கப்படுகிைார். 

கீசை குறிப்பிட்டுள்ை குறியீட்டில் ேரியான விதடதயத் சதர்ந்மதடு. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் உண்தம 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் உண்தம, ஆனால் (A) வுக்கு ேரியான விைக்கம் (R) இல்தல 

இ. (A) உண்தம (R) தவைானதவ 

ஈ. (A) தவறானளவ (R) உண்ளமயானளவ 

54. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் தவைானததச் சுட்டிக் காட்டவும். 

1. வ.உ.சி. எட்டயபுரத்தில் பிைந்தார். 

2. அன்னிமபேண்ட் பிரம்ம ஞானேதபதயத் மதாடங்கினார். 

3. பாரதியார் பாண்டிச்சேரியில் மரணமதடந்தார். 

4. சுய மரியாதத இயக்கத்தத ஈ.மவ.ரா. மதாடங்கினார். 

அ. 1, 3 மற்றும் 4    ஆ. 2, 3 மற்றும் 4’ 

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

55. பட்டியல் 1லிருந்து பட்டியல் 2ஐப் மபாருத்துக. 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

(காலம்)   (கதல பாணி) 

அ. குஷாணர்கள்  1. திராவிடப் பாணி 

ஆ. குப்தர்கள்  2. சவேரா பாணி 

இ. ோளுக்கியர்கள் 3. நகரா பாணி 
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ஈ. சோைர்கள்  4. காந்தாரக் கதல பாணி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 4 2 1 3 

இ. 3 2 1 4 

ஈ. 3 1 2 4 

56. பின்வருவனவற்றுள் தவைானதவ எது/எதவ? 

1. ேர் தேயத் அகமது கான் அலிகார்  இயக்கத்தத வழி நடத்தினார். 

2. ேர் தேயத் அகமது கான் சுத்தி இயக்கத்தத ஆதரித்தார். 

3. ேர் தேயத் அகமது கான் ஆங்கிசலா-ஓரியன்டல் கல்லூரிதய ஆரம்பித்தார். 

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

57. பின்வருவனவற்றுள் எது ேரியாக மபாருந்தியுள்ைது? 

அ.  எட்டயபுரம் – கமலக்டர் ஆஷ் 

ஆ. ஜாலியன் வாலாொக் துயரம் - ஹண்டர் கமிட்டி 

இ. சுயராஜ்ஜியக் கட்சி- பி.ஜி.திலகர் 

ஈ. மதுவிலக்கு - வ.உ.சிதம்பரனார் 

58. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2உடன் மபாருத்தி கீசை மகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகதைக் மகாண்டு ேரியான 

விதடதயத் சதர்ந்மதடு: 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. தத்துவசபாதினி ேதப  1. மஹன்றி விவியன் மதசராஜிசயா 

ஆ. இைம் வங்காை இயக்கம் 2. விஷ்ணு ோஸ்திரி பண்டிட் 

இ. விததவ மறுமண ேங்கம் 3. வீசரேலிங்கம் 

ஈ. ஹிதகானி ேமாஜம்  4. சதசவந்திரநாத் தாகூர் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 2 3 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 2 1 4 3 

59. இந்திய சதசிய உணர்பு விழிப்பதடயக் காரணமான கீழ்க்கண்டவற்றின் தன்தமதயக் கவனி. 

1. முக்கியமாக அது கற்ைறிந்சதாரால் மதாடங்கப்பட்டது. 
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2. சதசிய இயக்கத்தில் ேமுதாயத்தின் அதனத்து தரப்பு மக்களும் ஆங்கிசலயர்களுக்கு எதிராக 

ஒருங்கிதணந்தனர். 

3. 1920 ற்குப் பிைகு காந்தியடிகள் அதற்கு ததலதமசயற்று நடத்தினார் 

4. காந்தியடிகல் இயக்கத்தத ஆரம்பித்தார். 

சமசல மகாடுக்கப்படுள்ை கூற்றுகளில் ேரியானதவ எதவ? 

அ. 1 மற்றும் 2    ஆ. 1, 2 மற்றும் 3    

இ. 1 மற்றும் 3    ஈ. 2, 3 மற்றும்  4 

60. வரிதே 1 உடன் வரிதே 2ஐ மபாருத்தி வரிதேகளுக்குக் கீழ்க்மகாடுக்கப்பட்டுள்ல மதாகுப்பிலிருந்து 

ேரியான விதடதய மதரிவு மேய்க. 

வரிதே 1   வரிதே 2 

அ. பிரம்ம ேமாஜம்  1. சுவாமி விசவகானந்தர் 

ஆ. ஆரிய ேமாஜம்  2. சமடம் பிைவாட்ஸ்கி 

இ. ராமகிருஷ்ண மிஷன் 3. ராஜாராம் சமாகன்ராய் 

ஈ. பிரம்மஞான ேதப 4. சுவாமி தயானந்த ேரஸ்வதி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 1 2 

ஆ. 3 2 1 4 

இ. 4 1 2 3 

ஈ. 1 3 4 2 

61. வரிதே 1 உடன் வரிதே 2ஐ மபாருத்தி வரிதேகளுக்குக் கீழ்க்மகாடுக்கப்பட்டுள்ல மதாகுப்பிலிருந்து 

ேரியான விதடதய மதரிவு மேய்க. 

வரிதே 1   வரிதே 2 

அ. கல்கத்தா காங்கிரஸ் (1928) 1. அடிப்பதட உரிதமகள் மற்றும் மபாருைாதார    

     மகாள்தக மீதான தீர்மானம் 

ஆ. லாகூர் காங்கிரஸ் (1929) 2. இருநாடு மகாள்தக 

இ. கராச்சி காங்கிரஸ் (1931) 3. மடாமினியன் அந்தஸ்து 

ஈ. ராம்கார் காங்கிரஸ் (1940) 4. முழு சுதந்திரம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 4 1 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 4 1 2 
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ஈ. 1 3 4 2 

62. தவைான மபாருத்தத்ததக் கண்டுபிடிக்கவும். 

1. ோன்தாலர்கள் கலகம், 1855 

2. மாப்சை கலகம், 1921 

3. சவலூர் கலகம், 1806 

4. பரக்பூர் சிப்பாய்கள் கலகம், 1804 

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

63. பின்வருபதவகதை உயரு நிதலயில் ஏற்பாடு மேய்யவும். 

1. பூனா தன்னாட்சி கைகம் ஏற்படுத்தப்பட்ட  ஆண்டு 

2. காசகாரி  வைக்கு முடிவுற்ை ஆண்டு 

3. S.P.மேௌண்டர் மகாதல மேய்யப்பட்ட ஆண்டு 

4. டாக்டர் ேத்யபால் மற்றும் டாக்டர் கிட்ச்லீவ் பஞ்ோப் –அரோல் நாடு கடத்தப்பட்ட ஆண்டு 

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

64. மதன்னிந்தியாவில் ோதவாகனர்களின் வீழ்ச்சிக்குப் பின் மாமபரும் அரசியல் ேக்தியாக உருமவடுத்த 

வம்ோவளி 

அ. அபிராஸ்    ஆ. திரிகூடர்கள் 

இ. இக்ஷவாகு    ஈ. ெல்லவர்கள் 

65. கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்கதை கவனித்துச் ேரியான விதடதயத் சதர்ந்மதடுக்கவும். 

கூற்று(A): தமிைக மக்களின் வாழ்க்தகயின் மீது மபௌத்த மதத்தத விட ேமணமதம் அதிக தாக்கத்தத 

ஏற்படுத்தியது. 

காரணம்(R): ேமண மதம் மபௌத்த மதத்தத விட இந்து மதத்துடன் பல கூறுகதை மபாதுவாக 

மபற்றுள்ைது. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுரம சரி ஆனால் (A) என்ெது (R) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல. 

ஆ. (A) ேரி ஆனால் (R) ேரியானதல்ல 

இ. (A) ேரியானதல்ல ஆனால் (R) ேரியானது 

ஈ. (A) ேரியானது ஆனால் (R) (A) விற்கு ேரியான விைக்கம் 

66. கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்கதை கவனித்துச் ேரியான மவாதடதயத் சதர்ந்மதடுக்கவும். 

கூற்று(A): திருமண விருப்ப மசோதா பியரம்ஜி மலாபரியின் முக்கியமான ோததனயாகும். 

காரணம் (R): இந்த மசோதா ேமுதாய சீர்திருத்தத்திற்கும் சதசிய இயக்கத்திற்கும் பிரிக்க முடியாத 

இதணப்தப உருவாக்கியது. 

அ(A) மற்றும் (R) இரண்டுசம ேரி ஆனால் (A) என்பது (R) விற்கு ேரியான விைக்கமல்ல 
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ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுரம சரி ஆனால் (A) என்ெது (R) விற்கு சரியான விளக்கம் 

இ. (A) ேரி, ® தவறு 

ஈ. (A) தவறு (R) ேரி 

67. பட்டியல்1 உடன் பட்டியல் 2ஐப் மபாருத்தி ேரியான விதடயிதன மதரிவு மேய்க. 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. வாரன் சஹஸ்டிங்ஸ் 1. மங்களூர் உடன்படிக்தக 

ஆ. ேர் ஜான் சஷார் 2. ஹபீஸ் ரகமத் கான் 

இ. சதாஸ்த் முகமது 3. ததலயிடா மகாள்தக 

ஈ. மமக்கார்ட்சன பிரபு 4. ஆக்லண்ட் பிரபு 

குறியீடு 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 4 1 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 4 1 2 3 

68. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதை கவனிக்க. 

கூற்று(A): பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் ஜமீன்தாரி முதையில் நில பிரபுக்கள் குத்ததகதாரரிடமிருந்து 

அதிக குத்ததக வசூலித்தார்கள். 

காரணம்(R): சமற்படி ஆட்சியில் ஜமீன்தாரி முதையில் மக்கட்மதாதக மபருக்கமும், கிராமங்களின் 

அழிவும் ஏற்பட்டதால், விதை நிலங்களின் சததவ மபருகியது. 

அ. கூற்று (A) யும் காரணம் (R) ம் இரண்டும் சரி. ரமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கம். 

ஆ. கூற்று (A) யும் காரணம் (R) ம் இரண்டும் ேரி. சமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ேரியான விைக்கமல்ல. 

இ. கூற்று (A) மட்டும் ேரி. காரணம் (R) மட்டும் தவறு 

ஈ. கூற்று (A) மட்டும் தவறு, காரணம் (R) மட்டும் ேரி 

69. ராஜாஜி குறித்த கீழ்க்கண்ட கருத்துகளில் தவைானதவகதை மதரிவு மேய். 

1. ராஜாஜி புதுப்பாதையத்தில் காந்தி ஆசிரமம் அதமத்தார். 

2. தமிைகத்தில் உப்பு ேத்தியாகிரகம் ஆரம்பித்தார். 

3. இதடக்கால அரசில் உள்துதை அதமச்ேர் 

4. சுதந்திர இந்தியாவில் மதாழில் துதை அதமச்ேர் 

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

70. பட்டியல் 1 உடன் பட்டியல் 2 ஐ மபாருத்தி ேரியான விதடதய சதர்ந்மதடு. 
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பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. மிண்சடா பிரபு  1. தீவிரவாதி 

ஆ. சக.ஆர்.காமா  2. பிரித்தாளும் மகாள்தக 

இ. அபுல் கலாம் ஆோத் 3. தன்னாட்சி கைகம் 

ஈ. மபாதுநலன்  4. கிலாபாத் இயக்கம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  2 1 4 3 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 3 2 1 4 

71. கீழ்க்காண்பவற்றுள் தவைானதத கண்டுபிடிக்கவும். 

1. தாகூருக்கு முன்சப காந்திதய மகாத்மா என 1910ல் பாரதி புகழ்ந்தார். 

2. 1906 ல் மேன்தன கடற்கதரயில் சமதலநாட்டுத் துணிகதை எரித்தார். 

3. 1908-1918 வதர பாண்டிச்சேரிக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார். 

4. 1904ல் சுசதேமித்திரனின் துதண ஆசிரியர். 

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

72. பின்வரும் சஜாடிகளில் ேரியாகப் மபாருத்தப்பட்டது எது? 

அ. ஜாதகாஸ் - மமௌரியர்களின் மரபு வழி 

ஆ. புராணம் - அசோகர் ஸ்ரீலங்காவில் புத்த மதத்ததப் பரப்புவதற்கு எடுத்துக்    

   மகாண்ட முயற்சிகள் 

இ. தீபவம்ேம் - மமௌரியர்களும் ேமூகப் மபாருைாதார நிதலயும் 

ஈ. திக்நிகயா - பமௌரியர்களின் அரசியலில் புத்த மதக்       

   பகாள்ளககளின் தாக்கம் 

73. பிைழ்வு மகாள்தகயால் மாநிலங்கள் இதணக்கப்பட்டதத கால வரிதேப்படுத்தி கீழ்க்குறிக்கப்பட்டுள்ை 

குறியீடுகளிலிருந்து ேரியான விதடதயத் சதர்ந்மதடு. 

1. மஜய்ப்பூர்    2. உதய்பூர் 

3. ஜான்சி     4. ேதாரா 

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

74. வரிதே 1 உடன் வரிதே 2-டிதனப் மபாருத்தி வரிதேகளுக்கு கீழ்க்மகாடுக்கப்பட்டுள்ை ேரியான 

விதடயிதன மதரிவு மேய்க. 

வரிதே 1   வரிதே 2 
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அ. டச்சுக்காரர்கள்  1. சகாவா 

ஆ. ஆங்கிசலயர்கள் 2. நாகப்பட்டினம் 

இ. சபார்ச்சுக்கீசியர்கள் 3. ஹூக்ளி 

ஈ. பிமரஞ்சுக்காரர்கள் 4. பாண்டிச்சேரி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 1 2 

ஆ. 1 3 2 4 

இ. 2 3 1 4 

ஈ. 2 1 4 3 

75. முகமது பின் துக்ைக் தன் ததலநகதர மடல்லியிலிருந்து மதௌலதாபாத்திற்கு கீழ்க்கண்ட 

காரணங்களுக்காக மாற்றினார். 

1. மடல்லியிலிருந்து ேமதூரம் இருந்தது, நிர்வாகத்திற்கு ஏற்ைதாக இருந்தது. 

2. மங்சகாலிய பதடமயடுப்பிலிருந்து பாதுகாத்துக் மகாள்ை 

3. மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த பகுதி 

4. தன்னுதடய எல்தலதய மதன்னிந்தியாவில் விரிவுபடுத்த 

அ. 1, 3 மற்றும் 4ம் ேரி   ஆ. 1, 2 மற்றும் 4ம் ேரி 

இ. 1, 2, 3 மற்றும் 4ம் ேரி   ஈ. 1,2  மற்றும் 3ம் சரி 

76. கீசை மகாடுக்கப்பட்டுள்ை விஜயநகர அரே வம்ேங்கதை சதாற்றுவித்தவர்களுடன் ேரியாக மபாருத்துக. 

அ. ேங்கம் வம்ேம்  1. நரசிம்மா 

ஆ. ோளுவ வம்ேம் 2. ஹரிஹரர் 

இ. துளுவ வம்ேம்  3. திருமதல 

ஈ. ஆரவீடு வம்ேம்  4. வீர நரசிம்மன் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 4 3 1 

ஆ. 2 1 3 4 

இ. 2 1 4 3 

ஈ. 4 3 2 1 

77. நீதிக்கட்சியின் சகாரிக்தக என்ன? 

அ. திராவிட ோடு    ஆ. பாரத நாடு 

இ. விடுததல நாடு    ஈ. திராவிடர்கள் விடுததல 

78. கீழ்க்குறிப்பிட்டவர்களில் யாதர ஈ.சவ.ராமோமி நாயக்கர் தனி திராவிட நாட்தட வலியுறுத்த ேந்தித்தார்? 
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அ. சர் ஸ்டாப்ரொர்ட் கிரிப்ஸ்  ஆ. வில்லிங்டன் பிரபு 

இ. லின்லித்சகா பிரபு   ஈ. மவுண்ட்சபட்டன் பிரபு 

79. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதை கவனிக்கவும். 

கூற்று(கூ): 1944-ல் ஈ.சவ.ராமோமி, திராவிடக் கைகத்தத ஆரம்பித்து திராவிடநாடு என்ை தனி நாடு 

சகாரிக்தகதய விடுத்தார். 

காரணம் (கா): வட ஆரியர்கள் சமலாதிக்கத்துக்கு எதிராகவும், திராவிடர்களின் மதிப்பு 

உயர்வதற்காகவும் இக்கட்சி துவக்கப்பட்டது என்பது அவர் கருத்தாகும். 

இவற்றுள் பின்வரும் மதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விதடதயத் மதரிவு மேய்க. 

அ. (கூ), (கா) இரண்டும் சரி, (கா), (கூ)-விற்கான சரியான விளக்கம் ஆகும். 

ஆ. (கூ), (கா) இரண்டும் ேரி, (கா), (கூ)-விற்கான ேரியான விைக்கம் அல்ல 

இ. (கூ) ேரி, (கா) தவறு 

ஈ. (கூ) தவறு, (கா) ேரி 

80. பின்வரும் இரு வாக்கியங்களில் மகாடுப்பட்டுள்ை கூற்று (கூ) காரணம் (கா) ஆகியதவகதைக் 

கருத்தில் மகாண்டு கீழ்க்காணும் மதாகுப்புகளிலிருந்து உங்கள் விதடதயத் மதரிவு மேய்க. 

கூற்று(கூ): 1878-ஆம் ஆண்டின் வட்டாட மமாழி பத்திரிக்தகச் ேட்டம் இரகசியமாக உருவாக்கப்பட்டு 

ஆங்கிசலய இந்தியப் சபரரசின் தமய ேட்ட மன்ைத்தில் ஒசர அமர்வில் நிதைசவற்ைப்பட்டது. 

காரணம்(கா): அமிர்த பஜார் பத்திரிதக அதுவதர வங்காை மமாழியிலும், ஆங்கிலத்திலும் 

மவளிவந்தது. இரசவாடு இரவாக இது ஆங்கிலப் பத்திரிதகயாக மாற்ைப்பட்டு விட்டது. 

அ. (கூ), (கா) இரண்டும் தனித்தனிரய சரியானளவ, (கா), (கூ)-வின் விளளவு. 

ஆ. (கூ), (கா) இரண்டுசம ேமராயானதவ, ஆனால் (கா), (கூ) இதடசய ேம்மந்தம் இல்தல 

இ. (கூ) ேரியானது, ஆனால் (கா) தவறு 

ஈ. (கூ) தவறு, (கா) ேரி. 

81. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதை ஆராய்க. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ேரியான வாக்கியத்தத/ வாக்கியங்கதை 

தரப்பட்டுள்ை மதாகுதியிலிருந்து மதரிவு மேய்க: 

1. 1887-ஆம் ஆண்டு இந்திய சதசிய காங்கிரசின் மூன்ைாவது மாநாடு ஆயிர விைக்குப் பகுதி மதராசில் 

நதடமபற்ைது. 

2. 1903-ஆம் ஆண்டு இந்திய சதசிய காங்கிரசின் 19-வது மாநாடு மதராசில் நதடமபற்ைது. 

3. 1908-ஆம் ஆண்டு மநல்தல சதோபிமான ேங்கத்தத வ.உ.சிதம்பரம் பிள்தை சதாற்றுவித்தார். 

4. மேன்தன மாகாணத்தில் தேமன் புைக்கணிப்பு குழுவின் ததலவர் கு.காமராஜர். 

அ. 1, 2 மற்றும் 4 சரி   ஆ. 1 மற்றும் 2 ேரி 

இ. 1, 2மற்றும் 4 ேரி   ஈ. 3 மற்றும் 4 ேரி 
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82. “இந்தியா இந்தியர்களுக்சக” என்று பிரகடனப்படுத்திய ேமூக சீர்திருத்தவாதி யார்? 

அ. ராஜாராம் சமாகன்ராய்   ஆ. தயானந்த சரஸ்வதி 

இ. சுவாமி விசவகானந்தர்   ஈ. ஈஸ்வர் ேந்திர வித்யாோகர் 

83. பின்வரும் இருவாக்கியங்களில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ை கூற்று(கூ) காரணம் (கா) ஆகியதவகதைக் 

கருத்தில் மகாண்டு கீழ்க்காணும் மதாகுப்புகளிலிருந்து உங்கள் விதடதயத் மதரிவு மேய்க. 

கூற்று(கூ): லக்சனா மாநாடு 1916-ஆம் ஆண்டு காங்கிரசு-லீக் உடன்பாட்தட மேய்து மகாண்டது. 

காரணம் (கா): காங்கிரசு-லீக் உடன்பாடு ஒரு ோததனயாகக் கருதப்பட்டாலும் அது நீண்ட காலம் 

நீடிக்கவில்தல. 

அ. (கூ) மற்றும் (கா) இரண்டுசம தனித்தனிசய தவைானதவ. 

ஆ. (கூ) மற்றும் (கா) இரண்டுரம தனித்தனிரய சரியானளவ. ஆனால் (கா) (கூ) வின் சரியான 

விளக்கமல்ல. 

இ. (கூ) ேரி , (கா) தவறு 

ஈ. (கூ) தவறு, (கா) ேரி 

84. பின்வருவனவற்றில் ேரியாகப் மபாருந்தாதது எது/ எதவ? உங்கள் விதடதய கீசை மகாடுக்கப்பட்டுள்ை 

மதாகுப்பிலிருந்து மதரிவு மேய்யவும். 

1. புருசோத்தம் தாஸ் டான்டன் - 1950ல் காங்கிரஸ் ததலவர் 

2. காங்கிரசின் ஆவடி மாநாடு - 1963 

3. காமராேர் திட்டம்  - 1955 

4. காமராேர்   - 1964ல் காங்கிரஸ் ததலவர் 

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

85. பின்வருவனவற்றில் ேரியான காலவரிதே மகாண்ட நிகழ்ச்சிகதை அதடயாைம் காண்க. 

அ. காங்கிரசு அதமச்ேரதவகள் பதவி விலகல், ஆகஸ்டு அளிப்பு, கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு, தனிநபர் ேட்ட 

மறுப்பு 

ஆ. ஆகஸ்டு அளிப்பு, காங்கிரசு அதமச்ேரதவகள் பதவி விலகல், தனிநபர் ேட்டமறுப்பு , கிரிப்ஸ் 

தூதுக்குழு 

இ. காங்கிரசு அளமச்சரளவகள் ெதவி விலகல், ஆகஸ்டு அளிப்பு, தனிேெர் சட்ட மறுப்பு, கிரிப்ஸ் 

தூதுக்குழு 

ஈ. காங்கிரசு அதமச்ேரதவகள் பதவி விலகல், தனிநபர் ேட்ட மறுப்பு, கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு, ஆகஸ்டு 

அளிப்பு 

86. முகலாய ஆட்சிக் காலத்தில் கிராம நிர்வாகம் மதாடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகதை உற்று சநாக்குக. 

1. அது சிக்தாரின் தகயிலிருந்தது 
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2. அது, கிராம மக்களிதடசயயான பிரச்ேதனகள் உள்ைடங்குகின்ைன வைக்குகதை தீர்த்து 

தவக்கக்கூடிய நிதி முகதமயாகவும் இருந்தது. 

அ. 1 மட்டுசம ேரியாகும்   ஆ. 2 மட்டுரம சரியாகும் 

இ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும் ேரியாகும் ஈ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும் தவைாகும். 

87. கைப்பிரர்கள் பற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் ேரியானதவ எதவ? 

1. கைப்பிரர்கள் பற்றிய மேய்திகதை புத்த மதம் ோர்ந்த நூல்களிலிருந்தும் பிற்கால தமிழ் இலக்கிய 

நூல்களிலிருந்தும் மற்றும் சவல்விகுடி தட்டுகளிலிருந்தும் மபைலாம். 

2. வரலாற்ைாலர்கள் இந்த காலத்தத ஒரு ‘நீண்ட வரலாற்று இரவு’ என்று வைங்குகிைார்கள். 

3. இந்த காலம் புத்தமதம் தமிைகத்தில் வீழ்ச்சிதய சநாக்கிய காலம் என்று குறிக்கப்படுகிைது. 

4. எந்தவித தமிழ் இலக்கிய பதடப்புகளும் இந்த காலத்தில் நதடமபைவில்தல. 

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

88. தஞ்ோவூர் பிரகதீஸ்வரர் சகாயிதலப் பற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் ேரியானதவ எதவ? 

1. தஞ்ோவூர் பிரகதீஸ்வரர் சகாயிலானது அரசு அதிகாரத்தின் சின்னமாக இருக்கவில்தல. 

2. தஞ்ோவூர் பக்தி இயக்க தேவ ேமய துைவிகளின் மிக முக்கிய தைமாகும். 

3. முத்ததரயர்கள் விஜயாலய சோைதனத் சதாற்கடித்து தஞ்ோவூதரக் தகப்பற்றினார். 

4. முத்ததரயர்களின் ததலவர் நிேம்பாசூடினி எனும் மபண் மதய்வத்திற்கு தஞ்ோவூரில் ஒரு சகாயில் 

கட்டினார். 

அ. 1, 2 மற்றும் 3    ஆ. 2, 3 மற்றும் 4 

இ. 2 மற்றும் 4    ஈ. 4 மட்டும் 

89. மபாருத்துக. 

நகரம்   நிர்மானித்தவர் 

அ. முரதாபாத் 1. முகமது கான் பங்காஷ் 

ஆ. பருக்காபாத் 2. காஜி-அல்-தின் இமத்-அல் முல்க் 

இ. காஜியாபாத் 3. தபசுல்லா கான் 

ஈ. ராம்பூர்  4. ரஸ்தம் கான் மடக்கானி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 3 2 

ஆ. 3 4 2 1 

இ.  4 1 2 3 

ஈ. 3 1 4 2 
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90. பின்வருவனவற்றுள் ேரியானது எது? 1665-ம் ஆண்டு புரந்தர் உடன்படிக்தகயின்படி முகலாயருக்கு 

கீழ்க்கண்ட எண்ணிக்தக மகாண்ட சகாட்தடகதை சிவாஜி மகாடுத்தார் 

அ. 23  ஆ. 26   இ. 28   ஈ. 30 

91. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்கதை கருத்தில் மகாள்க. கீசை மகாடுக்கப்பட்டுள்ை மதாகுப்புகளிலிருந்து 

உங்கள் விதடதயத் மதரிவு மேய்க. 

1. லால், பால், பால் ஆகிய மூவரும் தீவிர சதசிய மூவர் என்று அறியப்பட்டனர். 

2. இந்தியாவின் சதசிய கீதம் இரவீந்திரநாத் தாகூரால் எழுதப்பட்டது. 

3. ‘புரட்சி வாழ்க’ என்ை மகாள்தகக் குரல் எழுப்பியது பகத்சிங். 

4. அன்னிமபேண்ட் அம்தமயார்தான் முதன் முதலில் இந்திய சதசிய காங்கிரசின் 1917ஆம் ஆண்டின் 

மாநாட்டிற்கு ததலதம தாங்கிய இந்தியப் மபண்மனி. 

சமற்கண்ட எந்த வாக்கியம் தவைானது? 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

92. பட்டியல் 1உடன் பட்டியல் 2ஐப் மபாருத்தி, பட்டியல்களுக்குக் கீசை உள்ை மதாகுப்பிலிருந்து ேரியான 

விதடதயத் மதரிவு மேய்க. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. அபினவ் பாரத் மோதேட்டி 1. மீர்ஸா குலாம் அகமது 

ஆ. இந்தியன் அசோசிசயஷன் 2. பாலகங்காதர திலகர் 

இ. சிவாஜி இயக்கம்  3. சுசரந்திரநாத் பானர்ஜி 

ஈ. அகமதியா இயக்கம்  4. கசணஷ் தாசமாதர் ேவார்க்கர் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 1 3 4 2 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 4 2 1 3 

93. கீழ்க்காணும் வாக்கியங்கதைக் கவனி: 

கூற்று(கூ): கல்கத்தாவில் மேப்டம்பர் மாதம் 1920-, ஆண்டு நதடமபற்ை இந்திய சதசியக் காங்கிரசின் 

சிைப்பு கூட்டத்தில் தன்னாட்டி மபறுவது காங்கிரசின் முக்கிய குறிக்சகாள் என முடிவு மேய்யப்பட்டது. 

காரணம் (கா): 1919-ம் ஆண்டுச் ேட்டம் இந்தியர்களுக்கு தன்னாட்சிதய வைங்கவில்தல. 

ேரியான விதடதயத் சதர்ந்மதடு. 

அ. (கூ) மற்றும் (கா) ேரியானதவகள் மற்றும் (கா) ேரியான விைக்கத்தத (கூ)க்கு அளித்துள்ைது. 

ஆ. (கூ) மற்றும் (கா) ேரியானதவகள் மற்றும் (கா) ேரியான விைக்கத்தத (கூ)க்கு அளிக்கவில்தல. 
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இ. (கூ) தவறு, ஆனால் (கா) சரி 

ஈ. (கூ) ேரி, ஆனால் (கூ) தவறு 

94. சுசதசி நீராவிக் கப்பல் கம்மபனிதயப் பற்றி கீசை குறிக்கப்படுகின்ைன. எந்த கூற்றுகள் ேரியானதவ? 

1. இரு கப்பல்கள் வாங்கப்பட்டன. 

2. இரு இயந்திர படகுகள் வாங்கப்பட்டன. 

3. பாரதியார் கப்பல்களின் மபயர்கதை எதிர்த்தார். 

4. இந்தியாவில் இம்முயற்சிதய ஆங்கிசலயர் விரும்பவில்தல. 

அ. எல்லா கூற்றுக்களும் ேரியானதவ 

ஆ. கூற்று 1 தவிர, மற்ை கூற்றுகள் தவைானதவ 

இ. கூற்று 4 தவிர, மற்றளவ சரியானளவ 

ஈ. கூற்று 2தய தவிர, மற்ைதவ தவைானதவ 

95. பின்வரும் இரு வாக்கியங்களில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ை கூற்று(கூ), காரணம் (கா) ஆகியதவகதைக் 

கருத்தில் மகாண்டு கீழ் மகாடுக்கப்பட்டுள்ை மதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விதடதய மதரிவு மேய்க. 

கூற்று(கூ): சநருவிற்குப்பின், லால்பகதூர் ோஸ்திரி பிரதமரானார். 

காரணம் (கா): சநரு தனது இறுதி காலத்தில், ோஸ்திரியின் ஒத்துதைப்தப அதிகம் மபற்ைார். 

அ. (கூ) உண்தம (கா)தவறு 

ஆ. (கூ), (கா) உண்ளம. (கா), (கூ) இரண்டும் பதாடர்புளடயளவ 

இ. (கூ) வும் (கா) வும் தவைானதவ 

ஈ. (கூ) தவறு (கா) உண்தமயானதவ 

96. அட்சிேன் ஆதணயத்தின் விதைவாக இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பணிகள் யாதவ? 

1. ஏகாதிபத்திய குடிதமப் பணி 

2. மாகாணக் குடிதமப் பணி 

3. சிைப்புக் குடிதமப் பணி 

4. ோர்நிதலக் குடிதமப் பணி 

அ. 1, 2 மற்றும் 3 மட்டும்   ஆ. 1, 3 மற்றும் 4 மட்டும் 

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

97. மமௌரியப் சபரரசு மற்றும் நிர்வாகம் மதாடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகதை உற்று சநாக்குக. 

1. ேந்திடகுப்தர் மமௌரியப் சபரரதேத் சதாற்றுவித்தவர் ஆவார். 

2. அசோகர், ேக்ரவர்த்தியாக வருவதற்கு முன்பு அவாந்திகா மற்றும் தக்சிலா மாநிலங்களின் 

தவஸ்ராயாகச் மேயல்பட்டார். 

அ. 1 மட்டுசம ேரியாகும்   ஆ. 2 மட்டுசம ேரியாகும் 
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இ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும் சரியாகும் ஈ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும் தவைாகும் 

98. முகலாய ஆட்சியின் ேட்டங்கள் மதாடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகதைக் கருதுக. 

1. கடவுளின் ேட்டங்கள் குர்ரானில் மட்டுசம உள்ைடங்கியிருந்தன. 

2. ஜிம்மிஸ் என்ைதைக்கப்பட்ட முகமதியர் அல்லாதவரால் ஆதிக்கம் மேலுத்தப்பட்ட ஒரு ேமூகத்தத 

இஸ்லாம் ஒரு சபாதும் ஏற்ைதில்தல. 

அ. 1 மட்டுசம ேரியாகும்   ஆ. 2 மட்டுரம சரியாகும் 

இ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும் ேரியாகும் ஈ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும் தவைாகும். 

99. மகௌடில்யர் மதாடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகதைக் கருதுக. 

1. அவர் நிர்வாகத்தின் புதிய பள்ளிதயத் சதாற்றுவித்தவர் ஆவார். 

2. அவரின் இயற்மபயர் விஷ்ணுகுப்தா என்பதாகும். 

அ. 1 மட்டும் ேரியாகும்   ஆ. 2 மட்டுரம சரியாகும் 

இ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும் ேரியாகும் ஈ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும் தவைாகும் 

100. மமௌரியர்கள் காலத்தில் நீதி அதமப்புகளுக்கும், ேட்ட நதடமுதைகளுக்கும் அடிப்பதடயாய் 

விைங்கியது 

அ. புத்த மகாள்தககள்   ஆ. இந்துக் மகாள்தககள் 

இ. அர்த்தசாஸ்திரம்   ஈ. பாரசீக ேட்டங்கள் 
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 History Model Test Questions 23 in Tamil With Answers 

1. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளை கவனித்து சரியான விளடயளி: 

கூற்று(A):  இரபீந்தரநாத் தாகூர் 1919-ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷாரிடம் சரணளடந்தார். 

காரணம் (R): பஞ்சாபில் ஜாலியன் வாலாபாக் துயர நிகழ்ச்சி 1919-ல் நடந்தது மற்றும் யுத்த சம்பந்தமான 

ஏமாற்றங்களும் அதற்கு காரணமாக அளமந்தன. 

அ. இரண்டும் (A) மற்றும் (R) சரி ஆனால் (R) க ாடுக்கும் விளக் ம் சரியானது (A) க்கு 

ஆ. இரண்டும் (A) மற்றும் (R) சரி ஆனால் (R) ககாடுக்கும் விைக்கம் சரியல்ல (A) க்கு 

இ. (A) மட்டும் சரி 

ஈ. (R) மட்டும் சரி 

2. பின்வரும் இருவாக்கியங்களில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கூற்று (கூ) காரணம் (கா) ஆகியளவகளைக் 

கருத்தில் ககாண்டு கீழே ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விளடளயத் கதரிவு கசய்க. 

கூற்று(கூ) : இந்திய விடுதளலப் ழபாராட்டத்தில், தீவிர ழதசியவாதிகளின் எழுச்சி ஆங்கிழலய ஆட்சி 

இந்தியர்களை எந்த அைவிற்கு கீழ்ளமப்படுத்தி நம்பிக்ளக இேக்கச் கசய்திருந்தது என்பளத 

உணர்த்தியது. 

காரணம் (கா): இந்திய இளைஞர்கள் அதிக அைவில் தீவிர ழதசியவாதிகள் இயக்கத்தில் இளணந்து 

நாயகர்கைாக தங்கைது நிளனவுகளை விட்டுச் கசன்றுள்ைனர். 

அ. (கூ) மற்றும் ( ா) இரண்டுமம சரியானவை, ( ா), (கூ) வின் சரியான விளக் மாகும். 

ஆ) (கூ) மற்றும் (கா) இரண்டும் தவறானளவ 

இ. (கூ) மற்றும் (கா) தனித்தனியாக சரியானளவ. ஆனால் (கா), (கூ) வின் சரியான விைக்கமல்ல 

ஈ. (கூ) தவறு , (கா) சரி 

3. இக்கூற்ளற கதரிவித்த ழதசியத் தளலவர் யார்? 

“__________ நான் ஆங்கிலத்துக்கு எதிரானவன் அல்ல, நான் ஆங்கிழலயருக்கு எதிரானவன் அல்ல. 

ஆனால் நான் உண்ளமக்குப் புறம்பானவற்றிற்கு எதிரானவன்; ழமாசடிக்கு எதிரானவன்; அநீதிக்கு 

எதிரானவன்; அரசு எதுவளர அநீதியாக நடந்து ககாள்கிறழதா அவர்கள் என்ளன பளகவனாக கருதுவர், 

சமாதானப்படுத்த முடியாத பளகவனாக கருதுவர் _________” 

அ. ழகாபால கிருஷ்ண ழகாகழல  ஆ. பாலகங்காதர திலகர் 

இ. மமா ன்தாஸ்  ரம்சந்த்  ாந்தி ஈ. ஜவஹர்லால் ழநரு 

4. பின்வரும் கூற்ளற அறிவித்த ழதசியத் தளலவர் யார்? 

“நாம் ஒரு இந்தியன், தப்பட்ளட அடித்து உறங்குபவர்களை விழித்கதேச் கசய்து, தாய்நாட்டிற்கு 

பணியாற்றுமாறு விழிப்புணர்வளிப்ழபன்” 

அ. பாலகங்காதர திலகர்   ஆ. ழகாபாலகிருஷ்ண ழகாகழல 
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இ. அன்ன்கெசண்ட்   ஈ. ஜவஹர்லால் ழநரு 

5. 1923 ஆம் ஆண்டு நளடகபற்ற கசன்ளன மாகாண ழதர்தலில் நீதிக்கட்சி கவற்றிகபற்ற பிறகு யார் 

கசன்ளன மாகாணத்தின் முதல் மந்திரியாக கபாறுப்ழபற்றார்? 

அ. ராமராயனிங் ர்   ஆ. ழக.வி.கரட்டி 

இ. டி.என்.சிவஞானம் பிள்ளை  ஈ. ஏ.வி. பாத்ழரா 

6. “ஏளேகளுக்கு கதாண்டுகள் கசய்வது கடவுளை வணங்குவதற்கு சமம்” என்று கூறியவர் யார்? 

அ, மகாத்மா காந்தி   ஆ. அன்ளனகதரசா 

இ. சுைாமி விமை ானந்தர்  ஈ. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் 

7. பட்டியல் 1 உடன் பட்டியல் 2 டிளனப் கபாருத்தி ககாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகளைக் ககாண்டு சரியாகப் 

கபாருத்துக. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. லாலா லஜபதிராய்  1. கவடிகுண்டு தத்துவம் 

ஆ. பகத் சிங்   2. சிட்டகாங் ஆயுதக்கிடங்கு தாக்குதல் 

இ. சூரியா கசன்   3. சாண்டரஸ் ககாளல 

ஈ. பகவதி சரண் ஓரா  4. தீவிரவாத ழதசியவாதி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 2 1 4 3 

ஆ. 3 4 1 2 

இ. 2 4 1 3 

ஈ. 4 3 2 1 

8. வரிளச 1இல் உள்ைவற்ளற வரிளச 2 உடன் கபாருத்துக. கீழே ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கதாகுப்பிலிருந்து 

உங்கள் விளடளயத் கதரிவு கசய்க. 

வரிளச 1   வரிளச 2 

அ. கபக்   1. லாகூர் மாநாடு 

ஆ. ஆர்ச்பால்ட்  2. முகமதியர் தற்காப்புச் சங்கம் 

இ. கரகமத் அலி  3. முதல்வர் அலிகார் கல்லூரி 

ஈ. பாகிஸ்தான் தீர்மானம் 4. பாகிஸ்தான் என்ற கசால்லாக்கம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 4 1 

ஆ. 3 1 2 4 

இ. 1 4 3 2 
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ஈ.  4 2 1 3 

9. பின்வருவனவற்றுள் மங்கள் பாண்ழட குறித்த சரியானளத கதரிவு கசய். 

1. ககாழுப்பு தடவிய துப்பாக்கிளய பயன்படுத்த மறுத்தார். 

2. கபர்காம்பூரில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த 19 ஆவது பிரிளவச் சார்ந்த சிப்பாய். 

3. பரக்பூரிலிருந்த 34 N.I. பளட பிரிளவ சாந்தவர். 

4. ஆங்கிழலயரால் தண்டிக்கப்படவில்ளல 

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

10. நம்பிக்ளகயில்லாத் தீர்மானம் முதன் முதலாக இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் ககாண்டு வந்த கபாழுது 

பிரதம அளமச்சராக இருந்தவர் யார்? 

அ. ஜைஹர்லால் மேரு   ஆ. இந்திரா காந்தி 

இ. கமாரார்ஜி ழதசாய்   ஈ. லால்பகதூர் சாஸ்திரி 

11. ழவத காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட முக்கிய தாக்கும் ஆயுதம் 

அ. வாள்     ஆ. ழகாடாரி 

இ. ஈட்டி     ஈ. வில் மற்றும் அம்பு 

12. பின்வருவனவற்ளற இறங்கு வரிளசயில் முளறப்படுத்துக. 

1. தாசில்    2. துளணப் பிரிவு 

3. கிராமம்    4. பர்கானா 

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

13.  “பியாதசி” (பிரியதர்சினி) எனும் இரண்டாம் கபயளர அழசாகருக்கு குறிப்பிடும் கல்கவட்டு எது? 

அ. கிர்னார்    ஆ. பாப்ரூ 

இ. மஸ்கி     ஈ. ருமின்ழதாய் 

14. ழவதகால இலக்கியங்கள் பற்றி பின்வரும் கூற்ளற கவனி: 

1. வழிபாடு மற்றும் ழவள்விகள் குறித்த விைக்கங்கள் பிராமணங்களில் கூறப்பட்டுள்ைன. 

2. ஆன்மா, பிரம்மம், உலகின் ழதாற்றம், இயற்ளகயின் புரியாத புதிர்கள் ழபான்ற தத்துவ 

விைக்கங்களைக் கூறுவது உபநிடதங்கள். 

3. நாட்டு இலக்கியங்கள் எனக் கூறப்படுவது ஆரண்யகங்கள். 

4. இராமாயணத்ளத எழுதியவர் ழவதவியாசர், மகாபாரதத்ளத இயற்றியவர் வால்மீகி ஆவார். 

சரியானவற்ளற ழதர்ந்கதடு. 

அ. 1, 2, 3 மற்றும் 4    ஆ. 2, 3 மற்றும் 4 மட்டும் 

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

15. முக்கியத்துவம் கபற்ற இடமான ஹரப்பாளவ அகழ்வாராய்ச்சி கசய்தவர் 
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அ. ஆர்.சி,பானர்ஜி   ஆ. சர் ஜான் மார்ஷல் 

இ. தயாராம் ஷாஹினி   ஈ. ஆர்.எஸ். சர்மா 

16. சமண சமயத்தின் 23-வது தீர்த்தங்கரர் 

அ. ரிஷபர்     ஆ. ொர்சைோதர் 

இ. மஹாவீரர்    ஈ. அஜிதநாதர் 

17. பின்வருவனவற்றுள் சரியாக கபாருத்தப்பட்ட ழஜாடி எது? 

வம்சம்    கபயர் 

அ. கில்ஜி வம்சம்   இப்ராஹிம் ழலாடி 

ஆ. கெல்லி சுல்தானியம்  குத்புதீன் ஐெக் 

இ. கமாகலாயப் ழபரரசு  அக்பர் 

ஈ. துக்ைக் வம்சம்   பிழராஷா துக்ைக் 

18. வரிளச 1 உடன் வரிளச 2ஐப் கபாருத்தி வரிளசகளுக்கு கீழ் ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கதாகுப்பிலிருந்து 

சரியான விளடயிளனத் கதரிவு கசய்க. 

வரிளச 1   வரிளச 2 

அ. குடிஅரசு  1. 1971 

ஆ. ரிழவால்ட்  2. 1934 

இ. பகுத்தறிவு  3. 1928 

ஈ. மாடர்ன் ழரசனலிஸ்ட் 4. 1925 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 2 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 2 1 4 3 

ஈ. 1 3 2 4 

19. கமௌரியர்களின் வருவாய்த்துளற அதிகாரிகளை ழமலிருந்து கீோக குறியீடுகளின் மூலம் ழதர்வு 

கசய்க. 

1. பிரழதசிகா    2. ஸ்தானிகா 

3. சம்ஹர்டா    4. ராஜுகா 

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

20. எந்த ஆங்கிழலய இராணுவத் தைபதி, பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாளையக்காரர் வீரபாண்டிய 

கட்டகபாம்மளன ளகப்பற்றி தூக்கிலிட்டார்? 

அ. கலப்டினன்ட் கமக்லின்  ஆ. மமஜர் ொனர்மமன் 
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இ. கர்னல் அக்னியூ   ஈ. கர்னல் கமக்காழல 

21. சரியான விளடளய ழதர்ந்கதடுக்க. 

இந்திய ழதசிய இராணுவம் இந்திய-பர்மா எல்ளலயிளனத் தாண்டி நமது மூவர்ண ககாடியிளன 

ஏற்றிய நாள் 

அ. 19 மார்ச் 1944    ஆ. 20 ஏப்ரல் 1944 

இ. 7 ஜூன் 1945    ஈ. 10 ஜூளல 1945 

22. கீழ்க்குறிப்பிட்டளவகளில் சரியானது எது? 

இந்திய சிப்பாய்களின் சந்ழதாஷமின்ளம 1824ம் ஆண்டு  பரக்பூரில் முதன்முதலில் உருவானதிற்கு 

காரணம் 

1. பரக்பூரின் 47-வது பிரிவு ராணுவம் பர்மாவிற்கு கசல்ல உத்தரவிடப்பட்டது. 

2. ராணுவப் பிரிவுக்குள்ழை சாதி பாகுபாடு மற்றும் தனிளமப்படுத்தல் 

3. பிராமணர்கள் ழதர்வு கசய்வதில் ஊக்கமின்ளம 

4. என்பீல்ட் துப்பாக்கி அமுல்படுத்தல் 

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

23. கீழ்க்ககாடுக்கப்பட்டவர்களில், இந்திய மன்னர்கள் ஏகாதிபத்திய ஆட்சிக்கு உதவுபவர்கள் மற்றும் 

கதாழிலக ழதாேர்கள் என்று கூறியவர் யார்? 

அ. ழமழயா பிரபு    ஆ. ரிப்பன் பிரபு 

இ. இரண்ொம் ஹார்டிங் பிரபு  ஈ. ழவவல் பிரபு 

24. ‘நாட்டிய மங்ளக’ என்ற கவண்கல உருவ கபாம்ளம எங்கு கண்டு எடுக்கப்பட்டது? 

அ. டில்லி     ஆ. ழலாத்தல் 

இ. கமா ஞ்சதாமரா   ஈ. ரூபார் 

25. பின்வருவனவற்றுள் தவறாக கபாருத்தப்பட்டுள்ைது எது? 

1. பவபூதி  - மாலதிமாதவம் 

2. சுபந்து  - வாசவதத்தம் 

3. காளிதாசர் - தசகுமார சரித்திரம் 

4. தண்டியா - அவந்தி சுந்தரி 

அ. 1 மற்றும் 3    ஆ. 1 மற்றும் 2 

இ. 1, 2 மற்றும் 4    ஈ. 3 மற்றும் 4 

26. கபாருத்துக. 

அ. அல்ஹிலால்  1. மகாத்மா காந்தி 

ஆ. நவ ஜீவன்  2. அபுல்கலாம் ஆசாத் 
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இ. பம்பாய் கிரானிகல் 3. அரபிந்து ழகாஷ் 

ஈ. வந்ழத மாதரம்  4. பிழராஷ்ஷா ழமதா 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 4 3 

ஆ. 2 3 4 1 

இ. 2 1 4 3 

ஈ. 1 2 3 4 

27. தீனபந்து மித்ராவின் முதல் நாடகமான _________ ஆங்கிழலய இண்டிழகா ழதாட்டக்காரர்களின் 

ககாடுளமகளை கவளிப்படுத்தியது. 

அ, குலின் குலசர்வாசவா   ஆ. ரத்னாவளி 

இ. நீல் தர்ென்    ஈ. ராச லீலா 

28. கு.காமராசர் ழவதாரண்யம் உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் கலந்து ககாண்டதற்காக, ளகது கசய்து சிளறயில் 

அளடக்கப்பட்ட இடம் __________ 

அ. ழகாயம்புத்தூர்    ஆ. ழவலூர் 

இ. அந்தமான்    ஈ. அலிப்பூர் 

29. கீழே ககாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகளிலிருந்து சரியான விளடளய கண்டுபிடி. 

கருத்து: நமது ழதசியக் ககாடியில் உள்ை அழசாக சக்கரம் 24 ஆரங்களை உளடயது. அளவ நீல நிறம் 

ககாண்டளவ. 

காரணம் (கா): 24 ஆரங்களும் புத்தரின் எண் வழிக் ககாள்ளகளயக் குறிக்கின்றன. 

அ. ( ) மற்றும் ( ா) இரண்டும் சரி 

ஆ. (க) சரி (கா) தவறு 

இ. (க) பகுதி மட்டும்  சரி, (கா) தவறு 

ஈ. (க)ன் பகுதியும், (கா) யும் சரி 

30. நமது ழதசிய கீதத்ளத உருவாகியவர் இரவீந்திரநாத்தாகூர், இப்பாடல் முதன்முதலாக இளசக்கப்பட்ட 

ஆண்டு 

அ. 1905  ஆ. 1906  இ. 1911  ஈ. 1912 

31. கீழே ககாடுக்கப்பட்டுள்ை பட்டியல் 1லிருந்து பட்டியல் 2ல் கபாருத்தமானவற்ளற ழதர்ந்கதடுக்க. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. விருபாக்சா ழகாயில்  1. எல்ழலாரா 

ஆ. ளகலாசநாதர் ழகாயில் 2. கழுகுமளல 

இ. கவட்டுரான் ழகாயில்  3. பட்டடக்கல் 
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ஈ. லட்கான் ழகாயில்  4. அய்ககால் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 4 2 

ஆ.  3 1 2 4 

இ. 1 3 2 4 

ஈ. 1 2 3 4 

32. சீன யாத்ரீகர் யுவான்சுவாங் காஞ்சிளய பார்ளவயிட்டது. 

அ. கி.பி. 640  ஆ. கி.பி. 500  இ. கி.பி. 150  ஈ. கி.பி. 720 

33. கீழ்க்காணும்  வாக்கியங்களை கவனத்தில் ககாள்க. 

கூற்று(A): காந்தியடிகள் 1930-ல் சட்ட மறுப்பு இயக்கத்ளதத் கதாடங்கினார். 

காரணம் (R): ஆகழவ, இந்திய ழதசிய காங்கிரஸ் கட்சி 1930ல் முதல், வட்டழமளச மாநாட்டில் 

கலந்து ககாள்ைவில்ளல. 

அ. (A) மற்றும் (R) சரி, (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரி, (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) தைறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

34. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களை கவனிக்கவும். 

கூற்று(A): 1916 ஆம் ஆண்டு அன்னிகபசண்ட் கசன்ளனயில் தன்னாட்சி சங்கத்ளத அளமத்தார். 

காரணம் (R): அரசியலளமப்பு முளறயில் தன்னாட்சி அளடவழத இதன் ழநாக்கமாகும். 

அ. (A) மற்றும் (R) சரி, (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக் ம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரி, (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

35. பின்வரும் இரு வாக்கியங்களில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கூற்று (கூ), காரணம் (கா) ஆகியளவகளை 

கருத்தில் ககாண்டு கீழே ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கதாகுப்பில் இருந்து உங்கள் விளடளய கதரிவு கசய்க. 

கூற்று(கூ): 1870 முதல் 1900 வளர ழதசிய இயக்கத்தின் குறிக்ழகாைாக விைங்கியது அரசியலாக்குதல், 

அரசியல் பிரச்சாரம், கல்வி மற்றும் அரசியல் ழகாட்பாட்ளட உருவாக்கி பரப்புதல் 

காரணம் (கா): இவ்விலக்ளக அளடய பத்திரிக்ளககளை முக்கிய சாதனமாக பயன்படுத்தப்பட்டது. 

அ. (கூ) மற்றும் ( ா) சரி மற்றும் ( ா), (கூ) வின் சரியான விளக் ம் 

ஆ. (கூ) மற்றும் (கா)இரண்டு தவறு 

இ. (கூ) மற்றும் (கா) இரண்டும் தனித்தனிழய சரி. ஆனால் (கா), 9கூ) வின் சரியான விைக்கம் அல்ல 
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ஈ. (கூ) சரி, (கா) தவறு 

36. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியானது எது/எளவ? 

1. இந்திய அரசுச் சட்டம், 1935 மாநிலங்களில் இரட்ளட ஆட்சிளய அறிமுகப்படுத்தியது. 

2. இந்தியா கவுன்சில் 1935-ல் கதாடங்கப்பட்டது. 

3. மாண்ழடகு-கசம்ஸ்ழபார்டு சீர்திருத்தச் சட்டம் மாநிலங்களில் இரட்ளட ஆட்சிளய 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

4. 1935ல் மாநில சுயாட்சி ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

அ. 1 மற்றும் 2    ஆ. 2 மட்டும் 

இ. 3 மட்டும்    ஈ. 3 மற்றும் 4 

37. வரிளச 1 உடன் வரிளச 2 ளனப் கபாருத்தி வரிளசகளுக்கு கீழ்க்ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கதாகுப்பிலிருந்து 

சரியான விளடளயத் ழதர்வு கசய்க. 

வரிளச 1   வரிளச 2 

அதிகாரி   கபாறுப்பு 

அ. ராஜூகர்  1. சமயம் 

ஆ. பிரழதஷிகர்  2. கசயலாைர் (அல்லது) காரியதரிசி 

இ. யுக்தர்   3. வரிவசூல் மற்றும் காவல் 

ஈ. தர்ம மகாமாத்திரர் 4. மாவட்ட நீதிபதி 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 2 4 1 3 

இ. 4 3 1 2 

ஈ. 3 4 2 1 

38. வரிளச 1 உடன் வரிளச 2 ளனப் கபாருத்தி வரிளசகளுக்கு கீழ்க்ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கதாகுப்பிலிருந்து 

சரியான விளடளயத் ழதர்வு கசய்க. 

வரிளச 1     வரிளச 2 

அ. ழவதங்களுக்குத் திரும்பிப் ழபா 1. அப்துல் கபார் கான் 

ஆ. இந்தியாவின் ழதசப்பற்றுத் துறவி 2. டி.ழக. கார்ழவ 

இ, எல்ளலப்புற காந்தி   3. சுவாமி விழவகானந்தர் 

ஈ. இந்து விதளவகள் இல்லம்  4. சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி 

குறியீடுகள் 
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 அ ஆ இ ஈ 

அ, 2 3 4 1 

ஆ.  4 2 3 1 

இ. 3 1 2 4 

ஈ. 4 3 1 2 

39. எந்த பண்ளடய பல்களலக்கேகம் 10000 மாணவர்களையும், 1500 ஆசிரியர்களையும் ககாண்டிருந்தது? 

அ. காசி     ஆ. ோளந்தா 

இ. தட்சசீலம்    ஈ. உஜ்ஜயினி 

40. கீழே குறிப்பிட்டுள்ை குறியீடுகளிலிருந்து சரியான விளடளயத் ழதர்ந்கதடு: 

கருத்து: மாநில கதால்லியல் ஆய்வுத் துளறயும் ழகாவா கடலாராய்ச்சி நிறுவனமும் புகார் நகரில் 

நீருக்கடியில் அகோய்வு கசய்தனர். 

காரணம்: சங்ககால ழசாேர்களின் புளதந்து ழபான துளறமுக நகளரக் கண்டுபிடிக்க ஆய்வு 

கசய்யப்பட்டது. 

அ. கருத்து சரி, காரணம் தவறு  ஆ.கருத்து தவறு, காரணம் சரி 

இ.  ருத்தும்,  ாரணமும் சரி  ஈ. கருத்தும், காரணமும் தவறு 

41. இந்தியாவில் முதல் முதலில் கபாதுப்பணி ழதர்வு ஆளணயம் அளமக்க கருத்து உருவாக்கியது எது? 

சரியான விளடளய ழதர்வு கசய்க. 

அ. மிண்ழடா-ழமார்ழல சீர்திருத்தச் சட்டம் – 1909 

ஆ. மமாண்மெக்-கசம்ஸ்மொர்ட் சீர்திருத்தச் சட்ெம் 1919 

இ. இந்திய அரசு சட்டம் 1935 

ஈ. இந்திய சுதந்திர சட்டம்  1947 

42. பட்டியல் 1 உடன் பட்டியல் 2 ஐப் கபாருத்தி, பட்டியல்களுக்குக் கீழ்க் ககாடுக்கப்பட்டுள்ை 

கதாகுப்பிலிருந்து சரியான விளடகளைத் கதரிவு கசய்க. 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. சம்பத் காமுத்  1. சுழரந்திரநாத் பானர்ஜி 

ஆ. சர்வஜனிக் சபா 2. பால கங்காதர திலகர் 

இ. தி கபங்காலி  3. இராஜாராம் ழமாகன்ராய் 

ஈ. தி ழகசரி  4. ழகாபாலகிருஷ்ண ழகாகழல 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 3 2 

ஆ. 1 3 4 2 
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இ. 3 4 2 1 

ஈ. 3 4 1 2 

43. சங்க காலத்ளதப் பற்றி அறிய உதவும் இரு கபருங்காப்பியங்கள் எளவ? 

அ. சிலப்ெதி ாரம் மற்றும் மணிமம வல 

ஆ. இராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதம் 

இ. இலியட் மற்றும் ஒடிசி 

ஈ. சங்கீதங்கள் மற்றும் நீதிகமாழிகள் 

44. கீழ்க்கண்ட கூற்று (கூ), காரணம் (கா) ஆகியவற்ளற கருத்தில் ககாண்டு , ககாடுக்கப்பட்டுள்ை 

கதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விளடளயத் கதரிவு கசய்க. 

கூற்று (கூ): 1906ஆம் ஆண்டு கல்கத்தா மாநாட்டில் தாதாபாய் கநௌகராஜி, சுழதசி மற்றும்  சுயராஜ்யம் 

பற்றி அறிவித்தார். 

காரணம் (கா): அழத ஆண்டில் வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை சுழதசி நீராவிக் கப்பல் கம்கபனிளயத் 

கதாடங்கினார். 

அ. (கூ), ( ா) இரண்டும் சரி, ( ா), (கூ) விற் ான சரியான விளக் ம் 

ஆ. (கூ), (கா) இரண்டும் சரி, ஆனால் (கா), (கூ)-வின் சரியான விைக்கம் அல்ல 

இ. (கூ) மற்றும் (கா) இரண்டும் தவறு 

ஈ, (கூ) சரி, (கா) தவறு 

45. கீழே உள்ைவர்களில், தன்னாட்சி இயக்கத்தின் குறிக்ழகாைாக ‘சுயராஜ்யம்’ என்பதிற்குப் பதிலாக 

‘தன்னாட்சி’ எனும் கசாற்கறாடளரப் பயன்படுத்தத் தீர்மானித்தது யார்? 

அ, தாதாபாய் கநௌழராஜி   ஆ. சுழரந்திரநாத் பானர்ஜி 

இ. ொல ங் ாதர தில ர்   ஈ. அன்னிகபசண்ட் 

46. ‘வர்ணம்’ மற்றும் ‘ஜாதிக்கு’ இளடயிலான முக்கிய ழவறுபாடு என்ன? 

அ. வர்ணமும் ஜாதியும் ஒன்ழற 

ஆ, இரண்டும் கபாருத்தமற்றளவ 

இ. வர்னம் நான்கு பிரிவுகள் மட்டும் ககாண்டது. ஜாதி பலவளகப்பட்டது 

ஈ. ைர்ணத்தின் மூலப் ெதத்திலிருந்து எடுக் ப்ெட்ெது 

47. பட்டியல் 1 உடன் பட்டியல் 2-ஐப் கபாருத்தி, பட்டியல்களுக்குக் கீழ்க்ககாடுக்கப்பட்டுள்ை 

கதாகுப்பிலிருந்து சரியான விளடகளைத் கதரிவு கசய்க. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. கசன்ளன இளசக்கேகம் 1. 1943 

ஆ. கசன்ளன இளசமாநாடு 2. 1929 
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இ. தமிழ் இளச இயக்கம்  3. 1928 

ஈ. தமிழ் இளசச்சங்கம்  4. 1927 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 4 3 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 4 2 1 3 

ஈ. 3 2 1 4 

48. பாளலவனநரி என்று அளேக்கப்படுபவர் யார்? 

அ. எர்வின் மராமல்   ஆ. பகத்சிங் 

இ. அடால்ப் ஹிட்லர்   ஈ. கபனிட்ழடா முழ ாலினி 

49. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களை கவனி: 

கூற்று (A): 1947-ல் இந்தியா விடுதளல அளடந்ததும் இந்தியத் தளலவர்கள் ஆற்ற ழவண்டியிருந்த 

அவசரப் பணிகள் இரண்டு. 

காரணம் (R): ஒன்று வறுளமளய ஒழிப்பது இரண்டு கல்விளயப் பரப்புவது. 

இவற்றுள் சரியான விளடளயத் ழதர்ந்கதடுத்து எழுது. 

அ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு 

ஈ, (A) தவறு ஆனால் (R) சரி 

50. காந்தி சகாப்தம் என்று அளேக்கப்படும் காலம் 

அ, 1885-1905  ஆ. 1905-1918  இ. 1920- 19847 ஈ. 1935-1947 

51. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களை கவனி: 

கூற்று(A): 19ம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் வங்காைம், மகாராஷ்டிரம், பஞ்சாப் மற்றும் கசன்ளன 

ஆகிய பகுதிகளில் புரட்சிவாத குழுக்கள் ழதான்றின. 

காரணம்(R): மிதவாத தீவிரவாத ககாள்ளககள் இரண்டிலுழம இவர்களுக்கு உடன்பாடு இல்ளல. 

இவற்றுள் சரியான விளடளயத் ழதர்ந்கதடுத்து எழுது. 

அ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக் ம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 

ஈ, (A) தவறு ஆனால் (R) சரி 

52. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களைக் கவனி: 
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கூற்று(A): 1942ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி கூடி ‘கவள்ளையழன 

கவளிழயறு’ தீர்மானத்ளத நிளறழவற்றியது. 

காரணம்(R): கிரிப்ஸ் தூதுக் குழுவின் பரிந்துளரகளில் உடனடியான சலுளககள் எதுவுமில்ளல. 

அ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ல 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக் ம் 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 

ஈ, (A) தவறு ஆனால் (R) சரி 

53. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களை கால வரிளசப்படுத்து: 

1. முதல் வட்ட ழமளச மாநாடு லண்டனில் நளடகபற்றது. 

2. ஒத்துளேயாளம இயக்கத்ளத கசௌரி கசௌரா நிகழ்ச்சிளய கதாடர்ந்து காந்தியடிகள் இளடயிழலழய 

நிறுத்தி ளவத்தார். 

3. காபினட் தூது குழு இந்தியாவின் அரசியலளமப்பு சிக்கலுக்கு ஒரு தீர்ளவ முன் ளவத்தது. 

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

54. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களை கவனி: 

1. ழபரரசின் அறிக்ளகளய 1858 ஜஹானாபாத் என்னுமிடத்தில் கானிங்பிரபு புதிய அரசாங்கத்ளத 

முளறப்படி அறிவித்தார். 

2. ழபரரசியின் அறிக்ளக இந்திய மக்களின் ‘ழமக்னா கார்ட்டர்’ என்று அளேக்கப்படுகிறது. 

இவற்றில் எது/எளவ சரி? 

அ. 1 மட்டும்    ஆ. 2 மட்டும்   

இ, 1 மற்றும் 2    ஈ. 1ம் இல்ளல 2ம் இல்ளல 

55. பட்டியல் 1 உடன் பட்டியல் 2ஐப் கபாருத்தி சரியான விளடளய ழதர்ந்கதடு. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. இந்திய ழதசிய காங்கிரஸ் 1. மிதவாதி 

ஆ. தாதாபாய் கநௌழராஜி 2. இந்தியாவின் பர்க் 

இ. மதன்ழமாகன் மாைவியா 3. ஆலன் ஆக்ழடாவியன் ஹூம் 

ஈ. சுழரந்திரநாத் பானர்ஜி  4. முதுகபரும் மனிதர் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 2 4 1 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 3 4 1 2 

ஈ.  1 3 4 2 
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56. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களைக் கவனி: 

கூற்று(A): இந்திய வரலாற்றில் 1857ஆம் ஆண்டு கலகம் ஒரு சகாப்தம் முடிந்து மற்கறான்று 

கதாடங்கியளதக் குறிப்பிடுகிறது. 

காரணம் (R): பிரிட்டிஷாரின் அடித்தைம் வலிளம கபற்றது. 

அ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு 

ஈ, (A) தவறு ஆனால் (R) சரி 

57. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது சரியாக கபாருந்தியுள்ைது? 

1. இந்திய சங்கம்   - ழநதாஜி 

2. கசல்வ சுரண்டல் ழகாட்பாடு - தாதாபாய் கநௌழராஜி 

3. கசல்வ சுரண்டல் ழகாட்பாடு - மகாத்மா காந்தி 

4. அபிநவ பாரத்   - பிழராஸ் ஷா ழமத்தா 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

58. சரியான விளடளயத் ழதர்ந்கதடு. 

1857 கபரும் புரட்சியின் ழபாது இந்தியாவின் கவர்னர் கஜனரலாக இருந்தவர். 

அ. லிட்டன் பிரபு    ஆ. ரிப்பன் பிரபு 

இ.  ானிங் பிரபு    ஈ. கவல்கலஸ்லி பிரபு 

59. இந்துக்களும், முஸ்லீம்களும் இந்தியா என்கின்ற அேகிய பறளவயின் இருகண்கள் என்று கூறியவர் 

அ. ழஜாதிபாபூழல    ஆ. சர் வசயது அ மது ான் 

இ. நவாப் சலிமுல்லா   ஈ. முகமது அலி ஜின்னா 

60. பின்வருவனவர்றுள் சரியாகப் கபாருத்தப்பட்ட ழஜாடி எது? 

ழபரரசு  ஆட்சியாைர்கள் 

அ. ழசரர்  - கரிகாலன் 

ஆ. ழசாேர்  - சிமுகா 

இ. ொண்டியர் - கேடுஞ்கசழியன் 

ஈ. சாதவாகனர் - கசங்குட்டுவன் 

61. வங்காைம் மீண்டும் இளணக்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1905  ஆ. 1907  இ. 1909  ஈ. 1911 

62. கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களைக் கவனி: 
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கூற்று (A): இந்திய ழதசிய காங்கிரஸ் தளலவர்கள் ஆரம்ப கால கட்டத்தில் மிதவாதிகள் என்று 

அளேக்கப்பட்டனர். 

காரணம் (R): மிதவாதிகள் தங்கைது ழகாரிக்ளககளை கவன்கறடுக்க துணிச்சலான வழி முளறகளை 

ளகயாண்டனர். 

அ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரி மற்றும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தைறு 

ஈ, (A) தவறு ஆனால் (R) சரி 

63. கபாருத்துக. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. சர்தார் வல்லபாய் பழடல் 1. இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் கஜனரல் 

ஆ. Dr. B.R. அம்ழபத்கார்  2. இந்திய பிஸ்மார்க் 

இ, மவுண்ட்ழபட்டன் பிரபு  3. சுயராஜ்யக் கட்சி 

ஈ. ழமாதிலால் ழநரு  4. அரசியல் அளமப்பு விளரவுக் குழு 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 4 1 3 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 3 2 1 4 

64. ஜாலியன் வாலாபாக் படுககாளலக்குப் பின் இரவீந்திரநாத் தாகூர் துறந்த பட்டம் 

அ, தளலவர்    ஆ. பிரபு 

இ. வேட்வுட்    ஈ. அரசர் 

65. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளின் எது, சரியாக கபாருந்தியுள்ைது? 

1. டபிள்யூசி. பானர்ஜி - சுழதசிமித்ரன் 

2. ஜி.சுப்ரமணிய அய்யர் - ‘தி இந்து’ 

3. லாலா லஜபதிராய் - ழகசரி 

4. லட்சுமி நரசு கசட்டி - சமாச்சார் தர்பன் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

66. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சரியாக கபாருந்தியுள்ைது? 

அ. ெஞ்சாப் சிங் ம்  - லாலா லஜெதிராய் 
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ஆ. எல்ளல காந்தி  - முஸ்லீம் லீக் 

இ. சர்தார் வல்லபாய்பட்ழடல் - முதல் கவர்னர் கஜனரல் 

ஈ. ழமாதிலால் ழநரு  - இந்தியாவின் பிஸ்மார்க் 

67. காலமுளறப்படி வரிளசப்படுத்துக: 

1. கசௌரி கசௌரா சம்பவம் 

2. ஒத்துளேயாளம இயக்கம் 

3. கவள்ளையழன கவளிழயறு 

4. தண்டி யாத்திளர 

அ. 2, 1, 4 மற்றும் 3   ஆ. 3, 4, 1 மற்றும் 2 

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

68. கபாருத்துக: 1 யுடன் 2 ஐ. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. சூரத் பிைவு    1. 1927 

ஆ. ஆகஸ்ட் அறிக்ளக   2. 1923 

இ. சுயராஜ்யக் கட்சி   3. 1917 

ஈ. ளசமன் தூதுக்குழு அளமத்தல்  4. 1907 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 4 2 3 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 1 2 4 

ஈ. 2 4 1 3 

69. கணபதி மற்றும் சிவாஜி பண்டிளககள் மூலம் ழதசிய உணர்ளவத் தூண்டியவர் 

அ. ழகாகழல    ஆ. டபிள்யூ.சி.பானர்ஜி 

இ. தில ர்     ஈ. அன்னிகபசண்ட் 

70. இந்திய ழதசியம் ஏற்பட முக்கியமான காரணம் 

அ. ஏ ாதிெத்தியம்   ஆ. சமதர்மம் 

இ. கபாதுவுளடளம   ஈ. கலப்புப் கபாருைாதாரம் 

71. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் கபாருத்தி கீழே ககாடுக்கப்பட்டுள்ை, குறியீடுகளைக் ககாண்டு சரியான 

விளடளயத் ழதர்ந்கதடு: 
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பட்டியல் 1      பட்டியல் 2 

அ. நவீன இந்தியாவின் விடிகவள்ளி  1. சுவாமி தயான்ந்த சரஸ்வதி 

ஆ. இந்து சமயத்தின் மார்டின் லூதர்  2. அன்னிகபசண்ட் 

இ. நியூ இந்தியா     3. இராமகிருஷ்ண மடம் 

ஈ. சூரிய ஒளியின் மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி 4. இராஜாராம் ழமாகன் ராய் 

கசய்யும் திட்டம் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 2 3 4 1 

இ.  4 1 2 3 

ஈ.  3 2 1 4 

72. பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது? 

அ. கமாஹஞ்சதாழரா என்ற கசால்லுக்கு இறந்தவர் ழமடு என்று கபாருள் 

ஆ. சிந்து சமகவளி மக்கள் சுட்ட கசங்கற்களைப் பயன்படுத்தினர். 

இ. சிந்து சமகைளி ோ ரீ ம் ஒரு கிராமிய ோ ரீ ம் 

ஈ. சர் ஜான் மார்ஷல் சிந்து சமகவளி நாகரீகத்துடன் கதாடர்புளடயவர் 

73. _________ என்பவர்கள் ழபார்னிழயாவின் பேங்குடி மக்கள் ஆவார். 

அ. குக்பூஸ்    ஆ. தயாக் ஸ் 

இ. பிக்மிஸ்    ஈ. கசமாங் 

74. மாமல்லபுரம் கடற்களர ழகாவில் மற்றும் காஞ்சிபுரம் ளகலாசநாதர் ழகாவிளல கட்டிய பல்லவ மன்னர் 

__________ 

அ. சிம்மவிஷ்ணு    ஆ. மழகந்திர வர்மன் 

இ. ராஜசிம்மன்    ஈ. அபராஜித் வர்மன் 

75. பின்வரும் பத்திரிளககளில் இந்திய பணியாைர்கள் சங்கம் என்ற அளமப்ழபாடு கதாடர்பில்லாதது எது? 

1. இந்திய பணியாைர்கள் சங்கம் 

2. தியான பிரகாஷ் 

3. ஹிதாவத் 

4. தத்துவ ழபாதினி பத்திரிக்கா 

அ. 1 மற்றும் 2    ஆ. 3 மற்றும் 4 

இ. 3 மட்டும்     ஈ. 4 மட்டும் 
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76. கி.பி. 16 ஆம் நூற்றாண்டின் கதன்னிந்திய வாணிபம் பற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது/எளவ 

சரியல்ல? 

1. மிகப்கபரிய கப்பல் கட்டும் தைம் மசூலிப்பட்டினத்தில் இருந்தது. 

2. நரசபூர் என்ற கப்பல்கட்டும் தைம் குளறவாக பயன்படுத்தப்பட்டது. 

3. ழமற்கு கடற்களரப் பகுதியில் கிராங்கனூர் மற்றும் ககாச்சியில் கப்பல் கட்டும் தைம் இருந்தது. 

4. வடமாநிலங்களைப் ழபான்ழற கப்பல்கட்டும் தைமானது மன்னரின் உடளமயாக இருந்தது. 

அ. 2 மற்றும் 3    ஆ. 2, 3 மற்றும் 4 

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

77. கீழ்க்கண்டவர்களுள் பாடலிபுத்திரத்திற்கு கிழரக்க மன்னர்கைால் அனுப்பப்பட்ட தூதுவர்கள் யார்? 

1. கமகஸ்தனிஸ்   2. டழயானிசஸ் 

3. கஹசழடாடஸ்   4. டமாஸ்சஸ் 

அ. 1, 2 மற்றும் 3    ஆ. 1, 2 மற்றும் 4 

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

78. தவறாக கபாருத்தப்பட்டுள்ைளத சுட்டிக் காட்டுக. 

அ. சூனகத் பாளற கல்கவட்டு  - ருத்திரதாமன் I 

ஆ. ஐழகாழலா கல்கவட்டு  - இரண்டாம் புலிழகசி 

இ. கமகாருலி தூண் கல்கவட்டு  - இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் 

ஈ. அல ாொத் தூண்  ல்கைட்டு  - குமாரகுப்தர் 

79. கீழ்க்கண்ட கருத்துக்களில் தவறானளதச் சுட்டிக் காண்பிக்கவும். 

1. இந்திய ழதசிய காங்கிரஸ் 72 அரசியல் தளலவர்கைால் 1885 டிசம்பரில் ழதாற்றுவிக்கப்பட்டது. 

2. இது இந்திய ழதசியத்ளதப் பற்றி நாடு முழுவதும் எடுத்துளரக்கப்பட்ட அளமக்கப்பட்ட முதல் சளப. 

3. ஓய்வு கபற்ற ஆங்கிழலய ஐ.சி.எஸ். அதிகாரியான A.O. ஹியூம் இளத நிறுவுவதில் முக்கிய 

பங்காற்றினார். 

4. காங்கிரஸ் இருந்த மிதவாதிகளை தாக்குவதற்கு தீவிரவாதியான திலகர் பாதுகப்பு-வால்வு என்ற 

ககாள்ளகளயப் பயன்படுத்தினார். 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

80. இந்தியக் கலகத்ளதப் பற்றி அவர் எழுதிய நூலில் ழஹாம்ஸ் என்பவர் “அவருளடய கபயளர 

ஆங்கிழலயர்கள் நன்றிழயாடும் கபருளமழயாடும் குறிப்பிட ழவண்டும்” என்று யாளரப் பற்றி 

கூறுகிறார்? 

அ. காஷ்மீளரச் ழசர்ந்த குலாப்சிங்  ஆ. ழநபாளைச் சார்ந்த சர்ஜங் பகதூர் 

இ. ஐதராொத்வதச் மசர்ந்த சர்சலர் ஜங்  ஈ. ழபாபாளலச் ழசர்ந்த ழபகம் 
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81. 1945-ல் நடந்த சிம்லா மாநாட்டில் ழபச்சு வார்த்ளதகள் ழதால்வியில் முடிந்ததற்கான காரணம் 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது? 

அ. காங்கிரஸ் அளத புறக்கணித்தது. 

ஆ. காங்கிரஸின் ழகாரிக்ளககளுக்குப் புறம்பாக ளவசிராய் நடந்து ககாண்டது. 

இ. காங்கிரசும், முஸ்லீம் லீக்கும், ளவசிராய் கடாமீனியன் அந்தஸ்ளத ஏற்றுக் ககாள்ைாதது. 

ஈ. ஆட்சித்துவைக் குழுவில் உள்ள உறுப்பினர் ள் அவனைவரயும் முஸ்லீம் லீக்கிவனமய 

நியமனம் கசய்ய மைண்டுகமன்று ஜின்னா அறிவுறுத்தியது. 

82. காந்திளயப் பற்றி “ககௌதம புத்தருக்கடுத்து சிறந்த இந்தியர் ஏசு கிறிஸ்துவுக்குப் பின்னர் உலகத்தில் 

சிறந்த மனிதர்” என்று கூறியவர் யார்? 

அ. A.O. ஹியூம்    ஆ. Dr. பட்டாபி சீதா ராளமய்யா 

இ. Dr.J.H. மஹாம்ஸ்   ஈ. Mr. நார்மன் கசின்ஸ் 

83. பின்வரும் இரண்டு வாக்கியத்ளத கருத்தில் ககாண்டு, சரியான விளடளய கீழே குறிப்பிட்டுள்ை 

குறியீடுகளிலிருந்து ழதர்ந்கதடு: 

கூற்று (A): ழநரு-லியாகத் ஒப்பந்தம் 8.4.1950-ல் ளககயழுத்தானது. இவ்கவாப்பந்தம் 

சிறுபான்ளமயினரின் பாதுகாப்பிற்காக உருவாக்கப்பட்டது. 

காரணம் (R): இவ்கவாப்பந்தம் இந்துக்கைால் கடுளமயாக எதிர்க்கப்பட்டது. வங்காை அளமச்சர்கள் 

பிரசாத் முகர்ஜி மற்றும் ழக.சி. நிழயாகி, தங்கள் மத்திய அளமச்சர் பதளவளய இராஜினாமா கசய்தனர். 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி (A) –ன் சரியான விளக் ம் (R) 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி (A) –ன் சரியான விைக்கமல்ல (R) 

இ. (A) சரி (R) தவறு 

ஈ. (A) சரியல்ல (R) சரி 

84. சுதந்திர ழபாராட்டத்ளதப் கபாறுத்தவளர கீழ்க்கண்ட எந்த நிகழ்ச்சி உண்ளமயானதல்ல? 

அ. 1910-ல் வங்காைப் பிரிவிளன மாற்றியளமக்கப்பட்டது 

ஆ. 1921-ல் மாப்பிள்ளைக் கலகம் நிகழ்ந்தது 

இ. 1932-ல் வகுப்புவாரிய ஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டது 

ஈ. 1940-ல் கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு அவமப்பு 

85. நான்காம் ளமசூர் ழபார் நளடகபற்ற ஆண்டு 

அ. 1806  ஆ. 1857  இ. 1799  ஈ. 1798 

86. கி.மு. 4 ஆம் நூற்றாண்டில் கமௌரியர் ஆட்சி காலத்தில் மக்கள் கதாளக கணக்ககடுப்பிற்கான காரணம் 

எதுவல்ல? 

அ. மக்கள் நடமாட்டத்ளத கட்டுப்படுத்த 
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ஆ. இராணுவத்திற்கான மூலப் கபாருளை கணக்கிட 

இ. மக்களின் கபாருைாதார வைத்ளதக் கணக்கிட 

ஈ. சமமற்ை ைரி ைசூலிக்  

87.  பின்வரும் அயல்நாட்டுப் பயணிகளின் இந்திய கால வருளக வரிளசப்படுத்துக. கீழே 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கதாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விளடளயத் கதரிவு கசய்க. 

1. மார்க்ழகா ழபாழலா   2. நிகிடின் 

3. இபின் பதூ தா    4. நிக்ழகாழலா கான்டி 

5. அப்தூர் ரஷாக்    6. பார்ழபா ா 

அ. 3, 5, 4,2, 1, 6    ஆ. 1, 3, 4, 5, 2, 6 

இ. 6, 2, 1, 4, 3, 5    ஈ. 5, 3, 2, 1, 4, 6 

88. கபர்ழனா நுனிஸ் எனும் ழபார்ச்சுகீசிய குதிளர வியாபாரி இந்தியாவிற்கு விஜயம் கசய்த காலம் 

அ. அக்பருளடய ஆட்சி காலம் 

ஆ. அவுரங்கசீப்பின் ஆட்சி காலம் 

இ. டல்ஹவுசியின் ஆட்சி காலம் 

ஈ. அச்யுதராயரின் ஆட்சி  ாலம் 

89. கி.பி. 17 ஆம் நூற்றாண்டில் கதன்னிந்தியாவின் மிகப்கபரிய இந்திய வணிகர் 

அ.  ாசி வீரண்ணா   ஆ. அகமது கசல்லாபி 

இ. சுங்கராம கசட்டி   ஈ. விர்ஜி ழவாரா 

90. சங்ககால இலக்கியங்களில் கதன்னிந்தியாளவப் பற்றி மிக பயன் உள்ை தகவல்களை யாருளடய 

ஆட்சிக்காலத்தில் கபற முடிந்தது? 

அ. ழசாேர்கள்    ஆ. பாண்டியர்கள் 

இ. ழசரர்கள்    ஈ. மமமல உள்ள இவை ள் எல்லாம் 

91. தவறான வாக்கியத்ளதக் கண்டுபிடி. 

அ. விஜயாலய ழசாேன் தஞ்சாவூரில் தளலநகளர உருவாக்கினான் 

ஆ. முதலாம் இராழசந்திர ழசாேன் கங்ளக ககாண்ட ழசாேபுரத்திற்கு தளலநகளர மாற்றினான். 

இ. முதலாம் குமலாத்துங் ன்  ல்யாணிக்குத் தவலே வர மாற்றினான் 

ஈ. மூன்றாம் ராஜராசன் தாராசுரத்திற்கு தளலநகளர மாற்றினான் 

92. பட்டியலில் உள்ைளத கபாருத்துக. 

வரிளச 1  வரிளச 2 

மகாஜனபதம் தளலநகரம் 

அ. காந்தாரம் 1. தட்ச சீலம் 
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ஆ. காம்ழபாஜம் 2. ராஜ்பூர் 

இ. அஸ்மகம் 3. பாட்னா 

ஈ. சவுரழசனம் 4. மதுரா 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 2 1 3 4 

இ. 1 2 4 3 

ஈ. 2 3 1 4 

93. கீழ்க்காணும் வாக்கியங்களை கவனி: 

கூற்று: தயானந்த சரஸ்வதி கத்தி இயக்கத்ளத கதாடங்கினார்.i.e. இந்து அல்லாதவர்களை 

இந்துக்கைாக மாற்றுவது 

காரணம்:  ழவதங்களின் கூற்றுப்படி சமுதாயத்ளத அவர் மாற்ற நிளனத்தார். 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுமம சரி, மமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக் ம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுழம சரி, ழமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கமல்ல 

இ. (A) சரி, ஆனால் (R) தவறு 

ஈ. (A) தவறு, ஆனால் (R) சரி 

94. பின்வரும் இளணகளை கருத்தில் ககாள்க. 

1. நன்றி கசால்லும் நாள்    - 22 மார்ச் 1940 

2. இரு நாடுகள் ககாள்ளக   - 22 டிசம்பர் 1939 

3. பம்பாய் கடற்பளட கலகம்   - 8 ஆகஸ்ட் 1942 

4. கவள்ளையழன கவளிழயறு இயக்கம்  - 8 ஆக்ஸ்ட் 1941 

அ. 3 மற்றும் 4    ஆ. 1 மற்றும் 2 

இ. 2 மற்றும் 3    ஈ. 4 மட்டும் 

95. வரிளச 1 உடன் வரிளச 2-டிளன வரிளச கபாருத்தி சரியான விளடயிளனத் கதரிவு கசய்க. 

வரிளச 1       வரிளச 2 

அ. பிராந்திய கமாழி பத்திரிக்ளகச் சட்டம் 1878  1. கசம்ஸ்ழபார்டு பிரபு 

ஆ. இந்திய பல்களலக் கேகச் சட்டம் 1904  2. கர்சன் பிரபு 

இ. இந்திய கவுன்சிலர்கள் சட்டம் 1909   3. லிட்டன் பிரபு 

ஈ. கரௌலட் சட்டம் 1919     4. மிண்ழடா பிரபு – 2 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 4 3 2 
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ஆ. 2 3 1 4 

இ. 3 2 1 4 

ஈ. 3 2 4 1 

96. கதலுங்கு கமாழி ழபசும் மக்களுக்காக ஆந்திர மாநிலத்ளத உருவாக்க 19.10.19523 ஆம் ஆண்டு, 58 

நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர்நீத்த சுதந்திர ழபாராட்ட வீரர் ____________ 

அ.மா.கபா. சிவஞானம்   ஆ. கொட்டி ஸ்ரீராமுலு 

இ.சி. ராசழகாபாலாச்சாரி   ஈ. கபரியார் ஈ.கவ.ரா 

97. சிவாஜி பிறந்தது 

அ. சதாரா     ஆ. பீஜப்பூர் 

இ. ஷிவ்மனர்    ஈ. பூனா 

98. பின்வருவனவற்றுள் எது சரியாகப் கபாருந்தியுள்ைது? 

1.குடழவாளல முளற - ழசரர் 

2. வாரிய கபருமக்கள் - பாண்டியர் 

3. வாரி கபாத்தகம்  - ழசாேர் 

4. பூமிபுத்திரர்  - கைப்பிரர் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

99. பின்வருவனவற்றுள் எது சரியாக கபாருந்தியுள்ைது? 

அ. எட்டயபுரம்   - ககலக்டர் ஆஷ் 

ஆ. ஜாலியன் வாலாபாக் துயரம் – ஹண்டர் கமிட்டி 

இ. சுயராஜ்ஜிய  ட்சி  - C.R. தாஸ், மமாதிலால் மேரு 

ஈ. மதுவிலக்கு   - வ.உ. சிதம்பரனார் 

100. கநற்கட்டும் ழசவல் பகுதிளய ளகப்பற்றிய ஆங்கிழலய தைபதி 

அ. கர்னல் கஹரான்   ஆ.  ர்னல் ம ம்கெல் 

இ. ஜாக்சன் துளர    ஈ. புலித்ழதவர் 
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 History Model Test Questions 24 in Tamil With Answers 

1. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் இந்திய கவர்னர் ஜெனரல் 

அ. ஜ ௌண்ட்பேட்டன் பிரபு  ஆ. ரிப்ேன் பிரபு 

இ. இராஜக ாபாச்சாரி   ஈ. கானிங்பிரபு 

2. இரவீந்திரநாத்தாகூர் எந்த நிகழ்ச்சியினன எதிர்த்து தனது னநட்வுட் ேட்டத்னத துறந்தார? 

அ. ஜாலியன் வாலாபாக் படுக ாலல ஆ. ஜரௌலட் சட்டம் 

இ. ஜசௌரி ஜசௌரா நிகழ்ச்சி  ஈ. தண்டியாத்தினர 

3. ஜ ௌரிய வம்சத்தின் கனடசி அரசர் 

அ. புஷ்யமித்திரர்    ஆ. பிரு த்ரதன் 

இ. அொதசத்ரு    ஈ. பிம்பிசாரர் 

4. சரியான வினடனயப் ஜோருத்துக. 

அ. ஜ ாகஞ்சதாபரா 1. குெராத் 

ஆ. காளிேங்கன்  2. ேஞ்சாப் 

இ. பலாத்தல்  3. இராெஸ்தான் 

ஈ. ஹரப்ோ   4. சிந்து 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 2 4 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 1 2 4 3 

ஈ. 2 4 3 1 

5. ‘நீதிச்சங்கிலி  ணி’ என்ற புதிய நீதி வழங்கும் முனறயினன எந்த அரசர் ஜகாண்டு வந்தார்? 

அ. ஜஹாங்கீர்    ஆ. அக்ேர் 

இ. அபசாகர்    ஈ. ஷாெஹான் 

6. குரானின்ேடி “ ா லூக்” என்ேதின் அர்த்தம் 

1. ஏனழ  2. அடின   3. ஜசல்வந்தன் 4.  ன்னன் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

7. விெயநகரப் பேரரசு பதாற்றுவிக்கப்ேட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1337 ஆ. கி.பி. 1336  இ. கி.பி. 1338  ஈ. கி.பி. 1335 

8. ேட்டியல் 1உடன் ேட்டியல் 2ஐ ஜோருத்துக. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான 

வினடனய பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1     ேட்டியல் 2 
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அ. இந்தியாவின்  காசாசனம்  1. 1883 

ஆ. நாட்டுஜ ாழி ஜசய்தித்தாள் சட்டம்  2. 1885 

இ. இல்ேர்ட்  பசாதா   3. 1878 

ஈ. இந்திய பதசிய காங்கிரஸ்  4. 1858 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 1 2 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 2 3 1 4 

ஈ. 1 4 3 2 

9. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறானனவ எனவ? 

1. இந்திய பதசிய இயக்கத்தில் ஆங்கில ஜ ாழி ஜேரும் ேங்காற்றியது. 

2. இந்திய பதசியம் வளர சமூக சிர்திருத்த இயக்கங்கள் எந்த ேங்களிப்பும் ஜசய்யவில்னல. 

3. பிரிட்டிஷாரின் ஜோருளாதார சுரண்டல் இந்திய பதசியம் வளர முக்கிய காரணம் 

4. லிட்டனின் ஜடல்லி தர்ோரும், நாட்டு ஜ ாழி ஜசய்தித் தாள் சட்டமும் பதசியம் வளர வழிபகாலியது. 

அ. 1  ற்றும் 2 தவறு   ஆ. 3  ற்றும் 4 தவறு 

இ. 2 மட்டும் தவறு    ஈ. 1  ற்றும் 3 தவறு 

10. ஆரம்ேத்தில் மிதவாதியாக இருந்த ப ாதிலால் பநரு, கீபழ உள்ள எந்த நிகழ்ச்சியால் தீவிரவாத 

பதசியத்திற்கு  ாறினார்? 

அ. வங்கப்பிரிவினன   ஆ. சூரத் பிளவு 

இ. அன்னிகபசண்ட் சிலைவாசம் ஈ. ஜசௌரி-ஜசௌரா நிகழ்ச்சி 

11. ேட்டியல் 1உடன் ேட்டியல் 2ஐ ஜோருத்துக. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான 

வினடனய பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1      ேட்டியல் 2 

அ. பூனா உடன்ேடிக்னக    1. 1946 

ஆ. அதிகாரபூர்வ ோகிஸ்தான் பகாரிக்னக 2. 1945 

இ. சிம்லா  ாநாடு     3. 1932 

ஈ. அன ச்சரனவத் தூதுக்குழு   4. 1940 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 1 2 

ஆ. 3 1 2 4 

இ.  3 4 2 1 
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ஈ.  3 2 4 1 

12. கீழ்க்காண்ேனவற்றுள் ஜோருத்த ற்றனத குறிப்பிடுக. 

அ. ப கதூதம்    ஆ. இரகுவம்சம் 

இ. முத்திரராட்சசம்   ஈ. ருதுசம்ஹாரம் 

13. புத்த களஞ்சியம் என்றனழக்கப்ேடுவது எது? 

அ.  த்தியமிக சூத்திரம்   ஆ. சூத்திராலன்கர் 

இ. மஹாவிபாஷ சாஸ்திரம்  ஈ. புத்தசரிதம் 

14. நீதிக்கட்சியின் சாதனனகளில் இரண்டு 

1. பிரா ணர்களின் ஆதிக்கம் 

2. இலவச   திய உணவுத் திட்டம் 

3. ஏனழகளுக்கு இலவச வீட்டு  னனப்ேட்டா வழங்கும் திட்டம்  

4. சாதி  ற்றும் ேணம் ஜசல்வாக்கு ஜேறத் ஜதாடங்கியது 

அ. 1, 4  ஆ. 2, 3  இ. 1, 2  ஈ. 3, 4 

15. கீழ்காண்ேனவற்றுள் ஜோருத்த ற்றனதக் குறிப்பிடுக. 

அ.  ஹாவீரர் சரித்திரம்   ஆ.  உத்திர ரா ர் சரித்திரம் 

இ, புத்த சரித்திரம்    ஈ.  ாலதி  ாதவம் 

16. தமிழகத்தின் முதல் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் புலித்பதவன்,  ாோகானுக்கு எதிராக நடத்தியப் போரில், 

4000 இராணுவ வீரர்கனள அனுப்பி உதவு ஜசய்த அரசர் ____________ 

அ. திருவாங்கூர் : மார்த்தாண்டவர்மன்  ஆ.  துனர: ோனளயக்காரர்கள் 

இ. புதுக்பகாட்னட: ஜதாண்னட ான்கள்  ஈ. சிவகிரி: ோனளயக்காரர்கள் 

17. இந்திய பதசியத் தனலவர்கனள கால வரினசப்ேடி வரினசப்ேடுத்துக. 

1. லாலா லெேதி ராய்   2. ராபெந்திர பிரசாத் 

3. தாதாோய் ஜநௌபராஜி   4. சுபரந்திரநாத் ோனர்ஜி 

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

18. பின்வருவனவற்றில் சுதந்திராக் கட்சினயப் ேற்றி தவறானனவ எது/எனவ? 

1. அக்கட்சி சுதந்திர தனியார் துனறனய ஆதரித்தது 

2. அக்கட்சி ஜோருளாதார வளர்ச்சியில் அரசின் முனனப்ோன ஈடுோட்னட ஆதரித்தது 

3. அக்கட்சினய ன ய திட்டமிடனல எதிர்த்தது 

4. அக்கட்சி தனியார் துனறனய பதசிய ய ாக்குவனத ஆதரித்தது 

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

19. 1870-ல் எந்த பதசியத் தனலவர் ேபராடாவின் ஜகய்க்வாடால் திவானாக நியமிக்கப்ேட்டார்? 
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அ. சுபரந்திர நாத் ோனர்ஜி  ஆ. க ாபாலகிருஷ்ண க ா கல 

இ. ோல கங்காதர திலகர்   ஈ. தாதாோய் ஜநௌபராஜி 

20. இந்திய ஐன்ஸ்டின் என்றனழக்கப்ேட்டவர் யார்? 

அ. வராகமிகிரர்    ஆ. நா ர்ஜுனர் 

இ. ஆரியேட்டர்    ஈ. பிரம் குப்தர் 

21. யார் இந்திய கவர்னர் ஜெனரலாக இருக்கும் போது அடின  முனற ஒழிக்கப்ேட்டது 

அ. வில்லியம் வில்ேர்போர்க்ஸ் ேர்ட் ஆ. ஆஃக்லாந்து பிரபு 

இ. எலன்பகரா    ஈ. ஹார்டிங் பிரபு 

22. இந்தியாவில் சட்டப் பூர்வ ாக அடின முனற ஒழிக்கப்ேட்ட ஆண்டு 

அ. 1841  ஆ. 1842  இ. 1843  ஈ. 1845 

23. சிந்து ச ஜவளி நாகரீக காலத்திய துனறமுகம் எது? 

அ. கலாதால்    ஆ. ஹரப்ோ 

இ. ஜ ாகஞ்சதாபரா   ஈ. சூர்பகாடாடா 

24. துளுவ வம்ச ஆட்சினய பதாற்றுவித்தவர் யார்? 

அ. வீர நரசிம்மர்    ஆ. சாளுவ நரசிம் ர் 

இ. கிருஷ்ண பதவராயர்   ஈ. அச்சுதராயர் 

25. ஆங்கில இதழ் ‘ரிபவால்ட்’-ஐ நிறுவியது 

அ. ஈ.கவ.ராமசாமி   ஆ. ரா லிங்க வள்ளலார் 

இ. அன்னிஜேசண்ட்   ஈ. டாக்டர் டி.எம்.நாயர் 

26. இந்திய பதசிய காங்கிரசின் முதல் ஆங்கிபலய தனலவர் யார்? 

அ. ஆல்ஜேர்ட் ஜவப்   ஆ. ஜீயார்ஜ் யூகல 

இ. சர் ஜஹன்றி காட்டன்   ஈ. சர் வில்லியம் ஜவட்டர்ேர்ன் 

27. முக திய ஆகிபலய ஓரியன்டல் கல்லூரினய பதாற்றுவித்தவர் யார்? 

அ.  ஜின்னா    ஆ. சர் சயத் அஹமது  ான் 

இ. ஜ ௌலானா அபுல் கலாம் அசாத் ஈ. ஜ ௌலானா ஹுபசன் ஹ து 

28. ‘ஜசய் அல்லது ஜசத்து டி’ என்ற பகாஷம் யாருடன் ஜதாடர்புனடயது? 

அ. பநதாஜி சுோஸ் சந்திரபோஸ்  ஆ. ோல கங்காதர திலகர் 

இ. ம ாத்மா ாந்தி   ஈ. ேகத் சிங் 

29. சத்திய பசாதக் ச ாஜ் என்ற அன ப்னே பதாற்றுவித்தவர் 

அ. ஆத் ராம் ோண்டுரங்   ஆ. பகாோல் ஹரி பதஷ்முக் 

இ. M.G.ரானபட    ஈ. கஜாதிபா பூகல 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 5 of 18 

30. ேண்னடய இந்திய வரலாற்னற ஆராயும்போது முதன் முதலில் பிரம்மி ஜ ாழினய ஜேரும்ோலாக 

கண்டுபிடித்தவர் 

அ. பெம்ஸ் டாட்    ஆ. கஜம்ஸ் பிரின்சப் 

இ. அஜலக்சாண்டர் கன்னிங்காம்  ஈ. சர் வில்லியம் பொன்ஸ் 

31. தன்னன எதிர்த்து கிளர்ச்சி ஜசய்த  கன் குசுருனவ ஆசிர்வாதம் ஜசய்ததற்காக ெஹான்கீரால் 

ஜவளிபயற்றப்ேட்ட சிறந்த சிஸ்டி துறவி யார்? 

அ. பஷக் சலீம்    ஆ. கஷக் நிசாமுதீன் பரூகி தாகனஸ்வரி 

இ. பஷக் குவாொ முயுனுதின்  ஈ. பஷக் நிசாமுதின் அலூயா 

32. இந்திய கல்வியின்  காசாசனம் என்று கூறப்ேடுவது 

அ. ஜ காபலயின் குறிப்பு   ஆ. உட்ஸ் அறிக்ல  

இ. ஹண்டரின் அறிக்னக   ஈ. பகாத்தாரியின் அறிக்னக 

33. ஜோட்டி ஸ்ரீராமுலு இதனுடன் அறியப்ேடுகிறார் 

அ. அண்ணா னல ேல்கனலக் கழகத்னத நிறுவினார் 

ஆ. ஆந்திர பிரகதசம் உருவா  பாடுபட்டார் 

இ. ஜசன்னனயில்  துவிலக்னக அமுல்ேடுத்தினார் 

ஈ. ஜவங்கபடஸ்வரா ேல்கனலக்கழகத்னத நிறுவினார் 

34. 1947-ம் ஆண்டு காஷ்மீரில் சுபதச அரசின் அரசராக இருந்தவர் யார்? 

அ. ராம் சிங்    ஆ. ஷா நவாஸ் பூட்படா 

இ. ஹரி சிங்    ஈ. ரிசா கான் 

35. ேட்டியல் 1உடன் ேட்டியல் 2ஐ ஜோருத்துக. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான 

வினடனய பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1    ேட்டியல் 2 

அ. அக தியா இயக்கம்  1. தயானந்த சரஸ்வதி 

ஆ. பிரார்தன ச ாஜ்  2. சத்யானந் அக்னிபஹாத்ரி 

இ. பதவ ச ாஜ்   3. ஆத்  ராம் ோண்டுரங் 

ஈ. ஆரிய ச ாஜ்   4. மிர்சா குலாம் அக து 

குறியீடு 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 1 3 

ஆ. 3 2 4 1 

இ. 4 3 2 1 
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ஈ. 2 4 1 3 

36. பின்வருவனவற்றுள் எது காலத்தில் பின்னாலனடயது? 

அ. பர்கதாலி சத்தியாக்கிர ம் 

ஆ. சம்ேரான் சத்தியாக்கிரகம் 

இ. அக தாோத் ஆனல ஜதாழிலாளர் சத்தியாக்கிரகம் 

ஈ. பகதா சத்தியாக்கிரகம் 

37. கீழ்க்கண்ட வரினச 1ல் உள்ள ச யப்ேணியாளர்கனள மூன்றாம் புத்த  ாநாடு எந்த இடத்திற்கு 

அனுப்பியது என்ேதனன வரினச 2 உடன் ஜோருத்தி கீபழ ஜகாடுக்கப்ேட்டுள்ள ஜதாகுப்பிலிருந்து 

சரியான வினடனய பதர்வு ஜசய்க. 

வரினச 1   வரினச 2 

அ.  ொந்திக்கா  1. இலங்னக 

ஆ.  கிந்தா  2. காஷ்மீர் 

இ. ரகீதா   3. சுவர்ண பூமி 

ஈ, உத்தரா   4. வடகனரா  ாவட்டம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 4 2 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 2 1 4 3 

38. ேண்னடய நாலந்தா ேல்கனலக்கழகம் எந்த குப்த  ன்னர் காலத்தில் துவங்கப்ேட்டது? 

1. சமுத்திரகுப்தர்   2. சகரதித்யர் 

3. இரண்டாம் சந்திரகுப்தர்  4. ரா குப்தர் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

39. அகாலி இயக்கம் என்ேது எதனுனடய கினள? 

அ. அலிகார் இயக்கம்   ஆ. சிங் சபா இயக் ம் 

இ. ோர்சி சீர்திருத்த இயக்கம்  ஈ.  பிரம்  ஞான சனே இயக்கம் 

40. அகில இந்திய வர்த்தக ஒன்றிய காங்கிரசின் முதலாவது தனலவர் யார் 

அ. லாலா லஜபதிராய்   ஆ. ெவஹர்லால் பநரு 

இ. சுோஸ் சந்திரபோஸ்   ஈ. பெ.பி. கிரிோளனி 

41. முதல் உலகத் தமிழ்  ாநாடு எங்கு நனடஜேற்றது? 

அ. க ாலாலம்பூர்    ஆ. ோரிஸ் 
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இ. ஈழம்     ஈ.  துனர 

42. கீழ்க்கண்ட அனனத்த் இனணகளும் ஆங்கிபலயர்கள் தீவிரவாதிகனள அடக்குவதற்காக ஜகாண்டு 

வந்த சட்டங்கள் ேற்றியனவ. இதில் எது தவறான இனண? 

அ. ஜோதுக் கூட்டச் சட்டம் - 1907 

ஆ. ேத்திரிக்னகச் (குற்றங்களுக்கு ஊக்க ளித்தல்) சட்டம் - 1908 

இ. இந்தியப் பத்திரிக்ல ச் சட்டம் - 1909 

ஈ. இந்தியச் சட்டத்னத ோதுகாத்தல் - 1915 

43. ேட்டியல் 1உடன் ேட்டியல் 2ஐ ஜோருத்துக. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான 

வினடனய பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1     ேட்டியல் 2 

அ. ேம்ோய் கூட்டன ப்பு   1. சுபரந்திரநாத் ோனர்ஜி 

ஆ. இந்திய கூட்டன ப்பு   2. ஷிவ் நாராயண் அக்னிபஹாத்ரி 

இ. இந்திய ேணியாளர்கள் சங்கம்  3. தாதாோய் ஜநௌபராஜி 

ஈ. பதவ ச ாெம்    4. பகாோல கிருஷ்ண பகாகபல 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 4 3 2 1 

ஆ. 4 1 2 3 

இ.  3 1 4 2 

ஈ. 2 1 4 3 

44. முஸ்லீம்களின் ேயத்னதத் தூண்டும் வனகயில் “காங்கிரசின் குறிக்பகாபள அரசியல் அதிகாரத்னத 

ஆங்கிபலயரிடமிருந்து இந்துக்களுக்கு  ாற்றுவது” என எழுதியவர் யார்? 

அ. Mr. ஆர்ச்ோல்ட்   ஆ. Mr. கபக் 

இ. சர் னசயது அக து கான்  ஈ. னசபுதீன் கிச்ஜசலியூ 

45. ஜகாடுக்கப்ேட்டுள்ள ோேரின் போர்கனள அதன் அரசர்களுடன் ஜோருத்தி கீழ்க்குறிக்கப்ேட்ட 

குறியீடுகளிலிருந்து சரியான வினடனயத் பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1   ேட்டியல் 2 

அ. கன்வாப் போர்  1. இப்ராஹீம் பலாடி 

ஆ. சந்பதரிப் போர் 2. ராணா சங்கா 

இ. காக்ரா போர்  3. ஜ தினி ராய் 

ஈ. ோனிப்ேட்டுப் போர் 4.  ாமூது பலாடி 

குறியீடுகள் 
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 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 2 3 4 1 

இ. 1 4 3 2 

ஈ. 2 1 4 3 

46. புரந்தர் உடன்ேடிக்னக “உேபயாக ற்ற துணுக்குச் சீட்டு” என்று கூறி  ராத்தியர்கள்  மீது தாக்குதல் நடத்த 

அனு தியளித்தது யார்? 

அ. ஜவல்ஜலஸ்லி பிரபு   ஆ. கினளவ் பிரபு 

இ. வாரன் கஹஸ்டிங்ஸ்   ஈ. காரன்வாலிஸ் 

47. தவறான ஜோருத்தத்னதக் கண்டுபிடிக்கவும். 

1. கா ன் வீல்  - அன்னிஜேசன்ட் 

2. தி யங் இந்தியா  - லாலா லெேதிராய் 

3. ராஸ்ட் கப்தார்  - தாதாோய் ஜநௌபராஜி 

4. தி ஜேங்காலி  - ராொராம் ப ாகன் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

48. கீழ்க்கண்ட அனனத்து இனணகளும் பதசிய இயக்கத்னதச் சார்ந்தனவ. இதில் எது தவறான இனண? 

1. லக்பனாவில் காங்கிரஸ் லீக் ஒப்ேந்தம் - 1916 

2. ொலியன் வாலாோக் ேடுஜகானல - 1919 

3. கல்கத்தா வீட்டிலிருந்து சுோஷ் சந்திர போஸ்  னறதல் - 1945 

4. சூரத்தில் காங்கிரசின் பிளவு - 1907 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

49. இந்திய சுதந்திரப் போராட்டங்கனள வரினசப்ேடுத்துக. 

1. ஜ ௌண்ட்பேட்டன் திட்டம் 

2. பவவல் திட்டம் 

3. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு 

4. பகபினட் தூதுக்குழு 

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

50. 1829-ம் ஆண்டு பகாட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்னத உருவாக்கியவர் 

அ. வில்லியம் கபண்டிங்க் பிரபு  ஆ. கர்சன் பிரபு 

இ. ஜவல்ஜலஸ்லி பிரபு   ஈ. வாரன் பஹஸ்டிங் பிரபு 

51. இந்தியாவின் முதல் இயற்கணித ப னத யார்? 
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அ. வராகமிஹிரா    ஆ. பிரம் குப்தா 

இ. ஆரியபட்டா    ஈ. ோஸ்கரா 

52. ‘நாட்டிய சாஸ்திரம்’ எழுதிய ஆசிரியர் யார்? 

அ. சச்சின் சங்கர்    ஆ. அஸ்வபகாஷர் 

இ. பாரதமுனி    ஈ. காளிதாசன் 

53. ெமீன்தாரி முனற இந்தியாவில் யாரால் ஜதாடங்கப்ேட்டது? 

அ. தா ஸ்  ன்பறா   ஆ. லார்டு  ாரன்வாலிஸ் 

இ. ஜவங்கட சுப்னேயா   ஈ. மிர்டல் 

54. நிலச்சீர்திருத்தம் கீழ்க்காண்ேனவகளில் எவற்னற முக்கிய ாக அளித்தது? 

அ. நிலங்களின் உற்ேத்தித்திறன் அதிகரிக்க நிதி தருவது 

ஆ. நில உனடன யாளர்களுக்கு ஊக்கத் ஜதானகயும், ஊக்கமும் அளிப்ேது 

இ. நிலங் லை உழும் உழவர் ளுக்கு ஊக் த் கதால யும், ஊக் மும் அளிப்பது 

ஈ. விவசாயிகள் சிறு கனடகள் ஜதாடங்க நிதி தருவது 

55. பின் ஜகாடுக்கப்ேட்டதில் யார் இந்தியாவில் முனறயான திட்டமிடல் முயற்சினய முதலில் 

ப ற்ஜகாண்டார்? 

அ. ெவஹர்லால் பநரு   ஆ.  காத் ா காந்திஜி 

இ. விசுகவஸ்வரய்யா   ஈ. P.C.  கல்பநாபிசு 

56. ஜசன்னனயில் உள்ள நீல் சினலனய அகற்ற யாருனடய தனலன யில் சத்தியாக்கிரக குழு 

அன க்கப்ேட்டது? 

அ. N.கசாயாஜுலு    ஆ. P.வரதராஜுலு 

இ. ேத் ாசனி அம் ாள்   ஈ. ஸ்ரீனிவாச ஐய்யங்கார் 

57. இந்திய பதசிய காங்கிரஸ் தனலவராக பநரு எப்போது ஜோறுப்பேற்றார்? 

அ.ஜூலல 6, 1946    ஆ. ஆகஸ்ட் 15, 1947 

இ. நவம்ேர் 26, 1949   ஈ. ெனவரி 26, 1950 

58. வந்பத  ாதரம் என்கிற பதசிய ோடல் எந்த நாவலிலிருந்து எடுக்கப்ேட்டது? 

அ. ேவானி  ந்திர்    ஆ. சந்தியா 

இ. பகசரி     ஈ. ஆனந்த மடம் 

59. இந்திய விடுதனல போராட்ட காலத்தில், பூரண சுதந்திர நாளாக எந்த நாள் ஜகாண்டாடாப்ேட்டது? 

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

இ. ஆகஸ்ட் 15, 1930   ஈ. ஆகஸ்ட் 15, 1929 

60. ஹர்ஷர் காலத்தில் நாளந்தா ேல்கனலக்கழகத்திற்கு தனலன  வகித்தவர் யார்? 
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அ. ோஹியான்    ஆ. யுவான்சுவாங் 

இ. சிலாபத்ரா    ஈ. இட்சிங் 

61. ‘ஃோர்வட் பிளாக்’ கட்சினய உருவாக்கியவர் யார்? 

அ. எம்.என்.ராய்    ஆ. பொஷி 

இ. பெ.பி. கிருோலனி   ஈ. சுபாஷ் சந்திர கபாஸ் 

62. கப்ேற்ேனடத் தளேதி எனவும் அனவபயான் எனவும் அனழக்கப்ேட்ட போர்த்துக்கீடிய தீரச் ஜசயல் 

புரிந்தவன் யார்? 

அ, வாஸ்பகாடகா ா   ஆ. ஜகாலம்ேஸ் 

இ. ஜேர்டினாண்டு    ஈ. பர்த்தகலகமயு டயஸ் 

63. ஆங்கிலப் ோராளு ன்றத்தின் முதல் இந்திய அங்கத்தினர் யார்? 

அ. காந்திஜி    ஆ. வ.உ. சிதம்ேரம் பிள்னள 

இ. சுப்ர ணிய ஐயர்   ஈ. தாதாபாய் கநௌகராஜி 

64. கீழ்க்காண்ேவற்றுள் தவறானனவகனள அனடயாளம் காண்க. 

1. சுபதசி நீராவிக் கப்ேல் கம்ஜேனி அக்படாேர் 16, 1906 

2. பகாரல் மில் பவனல நிறுத்தம் பிப்ரவரி 27, 1908 

3. ஜசன்னன பிரிவு சுயாட்சி சங்கம் ஜூன் 21, 1920 

4. காங்கிரசின் 26-வது  ாநில  ாநாடு திருஜநல்பவலியில் பிப்ரவரி 19, 1919-ல் நனடஜேற்றது 

அ. 1  ற்றும் 2    ஆ. 3 மற்றும் 4 

இ. 2  ற்றும் 3    ஈ. 4  ற்றும் 1 

65. ேட்டியல் 1உடன் ேட்டியல் 2ஐ ஜோருத்துக. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான 

வினடனய பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1    ேட்டியல் 2 

அ. நவஜீவன்   1. அன்னிஜேசண்ட் 

ஆ. நியூ இந்தியா   2.பநரு 

இ. சுயராஜ்யா   3. த.பிரகாசம் 

ஈ. பநஷனல் ஜஹரால்டு   4. ப ா.க. காந்தி 

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

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

66. ஜோருத்துக. 

அ. பிரம்  ச ாெம்  1. மிர்ச குலாம் அக து 

ஆ. ஆரிய ச ாெம்  2. அப்துல் கோர்கான் 
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இ. அஹ திய இயக்கம் 3. சுவாமி தயானந்தர் 

ஈ. குனட கிட் ட்கர்  4. ராொராம் ப ாகன்ராய் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  4 3 2 1 

ஆ. 3 4 1 2 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 4 3 1 2 

67. ேட்டியல் 1உடன் ேட்டியல் 2ஐ ஜோருத்துக. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான 

வினடனய பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1     ேட்டியல் 2 

அ. சுப்பிர ணிய ோரதி   1. பூமிதான யாத்தினர 

ஆ. ோரதிதாசன்    2. ஜேண்களின் உரின கள் 

இ. நா க்கல் ரா லிங்கம் பிள்னள 3. இராவணன் 

ஈ. கவி ணி பதசிக விநாயகம் பிள்னள 4. சுபதச கீதங்கள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 1 2 

ஆ. 3 1 4 2 

இ. 2 4 1 3 

ஈ. 2 1 4 3 

68. கீழ்க்கண்டவற்னறப் ஜோருத்துக. 

அ.துளசிதாஸ்  1. ோவர்த தீபிகா 

ஆ. ஏக்நாத்   2. தாஸபோதா 

இ. ராம்தாஸ்  3. ராம் சரித னாஸ் 

ஈ. ஞாபனஸ்வரா  4.  ராத்தி கீதா 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3 

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 2 3 4 1 

ஈ. 4 1 2 3 

69. படனியர்கள் தங்களுனடய இந்தியக் குடியிருப்புகனள யாரிடம் எப்போது விற்றார்கள்? 

அ. 1745 – போர்ச்சுக்கீசியர்களிடம் ஆ. 1776 – பிஜரஞ்சுக்காரர்களிடம் 
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இ. 1800 – டச்சுக்காரர்களிடம்  ஈ. 1845 - ஆங்கிகலயர் ளிடம் 

70. ‘துோஷி’ என ஆனந்தரங்கபிள்னள அனழக்கப்ேடுவபதன்? 

அ. இரண்டு கமாழி அறிந்தவர்  ஆ. இரண்டு ேட்டணங்கனள கட்டியவர் 

இ. இரண்டு அரசுகனள ஆண்டவர் ஈ. இரண்டு நகரங்கனள ஜவன்றவர் 

71. ேட்டியல் 1உடன் ேட்டியல் 2ஐ ஜோருத்துக. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான 

வினடனய பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1    ேட்டியல் 2 

 அ. ராொராம் ப ாகன்ராய்  1. பகசரி 

 ஆ. அன்னிஜேசன்ட்   2. சம்ேத் ஜகௌமுடி 

 இ. ோரதியார்    3. புதிய இந்தியா 

 ஈ. ோலகங்காதர திலகர்  4. இந்தியா 

  அ ஆ இ ஈ 

 அ. 2 3 4 1 

 ஆ. 3 2 1 4 

 இ. 1 3 4 2 

 ஈ. 4 2 1 3 

72. எந்த நிகழ்வுக்குப் பிறகு இரவீந்திரநாத் தாகூர் தனது ‘வீரப்ேதவி’ ேட்டத்னத ஆங்கில அரசிடம் 

ஒப்ேனடத்தார்? 

அ. வட்டார ஜ ாழிச் சட்டம் 1878 

ஆ. வங்காளப் பிரிவினன 1905 

இ. ஜாலியன் வாலாபாக் படுக ாலல 1919 

ஈ. இந்திய கவுன்சில் சட்டம் 1919 

73. ேட்டியல் 1உடன் ேட்டியல் 2ஐ ஜோருத்துக. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான 

வினடனய பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1       ேட்டியல் 2 

அ. இந்துஸ்தான் பசாசியலிஸ்டிக் ரிேப்ளிகன் ோர்டி 1. திலகர் 
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ஆ. இந்திய அன தியின்ன யின் தந்னத  2. அன்னிஜேசண்ட் 

இ. கா ன்வீல்      3. பிபின் சந்திரோல் 

ஈ. நியூ இந்தியா      4. ேகத்சிங் 

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

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

74. 1927- ஆம் ஆண்டு னச ன் கமிஷன் ஜசன்னன  ாகாணத்திற்கு வருனக தந்த போது, அதன் 

முதலன ச்சராக இருந்தவர் ___________ 

அ. பி.சுப்பராயன்    ஆ. பி.டி.ராென் 

இ. இராொஜி    ஈ. சி.எம்.நாயர் 

75. ேட்டியல் 1உடன் ேட்டியல் 2ஐ ஜோருத்துக. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான 

வினடனய பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1     ேட்டியல் 2 

அ. சூர்யநாராயண சாஸ்திரி  1. பதசியக் ஜகாடி 

ஆ. சம்ேந்த முதலியார்   2. ரூோவதி 

இ. சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்   3. ஜோன்விலங்குகள் 

ஈ. டி.பி. கிருஷ்ண சுவாமி புலவர்  4. ேவளக்ஜகாடி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 4 1 2 3 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 2 3 4 1 

ஈ. 4 3 2 1 

76. ஜோருத்துக. 

அ. காஞ்சிபுரம் னகலாசநாதர் பகாயில் 1. சாளுக்கியர் 

ஆ. ேட்டடக்கல் விருோக்ஷர் பகாயில் 2. விெயநகரம் 

இ. எல்பலாரா னகலாசர் பகாயில்  3. ேல்லவர் 

ஈ. காஞ்சிபுரம் வரதராெர் பகாயில் 4. ராஷ்டிரகூடர் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 3 1 4 2 

ஆ. 3 4 1 2 

இ.  4 3 2 1 
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ஈ. 2 4 1 3 

77. 1921 முதல் 1936 வனர ஜசன்னன  ாநிலத்தின் ஆளும் கட்சியாக இருந்தது 

அ. இந்திய பதசிய காங்கிரஸ்  ஆ. ஜோதுவுனடன க் கட்சி 

இ. நீதிக்  ட்சி    ஈ. கிழக்கிந்தியக் கம்ஜேனி 

78. ‘சாபரா ெஹான் பச அச்சா’ என்ற பதசப்ேற்று ோடனல இயற்றியவர் யார்? 

அ. இரபீந்திரநாத் தாகூர்   ஆ. மு மது இக்பால் 

இ. ேக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி   ஈ. அபுல் ோசில் 

79. சரியாகப் ஜோருத்துக. 

அ. பநரு   1.  ண்டல் ேரிந்துனர 

ஆ. இந்திராகாந்தி  2. காட் ஒப்ேந்தம் 

இ. வி.பி.சிங்  3. அவசர நினல 

ஈ. பி.வி. நரசிம் ராவ் 4. இந்திய-சீன போர் 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 2 1 3 4 

ஈ. 3 2 4 1 

80. இந்தியாவின் பிதா கர் அல்லது பீஷ் ர் என அனழக்கப்ேட்டவர் யார்? 

அ. பி.ஜி.திலக்    ஆ. பிபின் சந்திரோல் 

இ. தாதாபாய் நவகராஜி   ஈ. பலாக் ான்யா 

81. “நீலக்கலகம்” என அனழக்கப்ேடும் கலவரம் எது? 

அ. சிப்பகா இயக்கம்   ஆ. இண்டிக ா  லவரம் 

இ. பில்ஸ் கலவரம்   ஈ. சந்தால் புரட்சி 

82. கீழ்க்காணும் வாக்கியங்களிலிருந்து ேர்பதாலி இயக்கம் ஜதாடர்புனடய சரியான வினடனய பதர்வு 

ஜசய்யவும். 

அ.  ாந்தியின் பர்கதாலி இயக் ம் தீண்டாலமலய ஒழிக்  முயன்ைது 

ஆ. ேர்பதாலி இயக்கம், ஒத்துனழயான  இயக்கத்னத ஆதரித்தது 

இ. ேர்பதாலி இயக்கம், சட்ட றுப்பு இயக்கத்னத ஆதரித்தது 

ஈ. ேர்பதாலி இயக்கம், இன ஒற்றுன னய தூண்டியது 

83. சரியான வினடனய பதர்ந்ஜதடுக்க. 
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ோரதியானர  று லர்ச்சியின் விடிஜவள்ளி என்று கூறியவர் யார்? 

அ. தந்னத ஜேரியார்   ஆ. திரு.அரவிந்தர் 

இ. திரு.சி.என்.அண்ணாதுலர  ஈ. இராொஜி 

84. ____________ கண்டுபிடிப்பு இந்திய நாகரீகத்தின் வளர்ச்சினய பவகப்ேடுத்தியது. 

அ.  ஜசம்பு     ஆ. இரும்பு 

இ. சக் ரம்     ஈ. ஜவண்கலம் 

85.  கல்வாரி முனற இந்தியாவில் முதன் முனறயாக எங்கு ஜதாடங்கப்ேட்டது? 

அ. ஆக்ரா மற்றும் அவுத்   ஆ. தஞ்சாவூர்  ற்றும் திருச்சி 

இ. விெயவாடா  ற்றும் கர்நூல்  ஈ. ெலந்தா  ற்றும் ஜடல்லி 

86. சுவராஜ்ய கட்சினய துவங்கியவர் யார்? 

அ. கமாதிலால் கநரு   ஆ. ெவஹர்லால் பநரு 

இ. ராொஜி     ஈ. திலகர் 

87. எந்த விடுதனலப் போராட்டவீரர் திருச்சி சினறயில் ஜதாழுபநாயால் ோதிக்கப்ேட்டார்? 

அ. வ.உ.சிதம்ேரம் பிள்னள  ஆ. சுப்பிர ணிய ோரதியார் 

இ. சுப்பிரமணிய சிவா   ஈ. வி.வி.சுப்பிர ணிய ஐயர் 

88. யாருனடய ஆவணம் ‘இந்தியாவின் ப க்ன கார்டா’ என்று அனழக்கப்ேடுகிறது? 

அ. கானிங் பிரபு    ஆ. ம ாராணி விக்கடாரியா 

இ. ராணி ொன்சி    ஈ. டல்ஜஹௌசி பிரபு 

89. ‘ஜெய் ெவான் ஜெய் கிசான்’ என்ற வாசகத்னத ஆக்கியவர் யார்? 

அ. லால் ப தூர் சாஸ்திரி  ஆ. லாலா லெேதிராய் 

இ. ப ாதிலால் பநரு   ஈ. ேட்படல் 

90. கீபழ ஜகாடுக்கப்ேட்டவற்றில் குறியீட்ஜடண்கனள ேயன்ேடுத்தி சரியான வரினசனயத் பதர்ந்ஜதடு. 

1. குத்புதீன் ஐஜேக், இல்துத்மிஷ், இரசியா, ோல்ேன் 

2. ெஹாங்கீர், ஹு ாயூன், அக்ேர், ஷாெகான் 

3. ோலாஜி விஸ்வநாத், ோலாஜி ோஜிராவ், முதலாம் ோஜிராவ், சிவாஜி 

அ. 1  ற்றும் 2  ட்டும்   ஆ. 2  ற்றும் 3  ட்டும் 

இ. 1 மட்டும்    ஈ. 3  ட்டும் 

91. சிந்து ச ஜவளி  க்களின் முக்கிய ஏற்று திப் ஜோருள்கனள கீழ்க்கண்ட குறியீடுகள் மூலம் சரியான 

வினடனயத் பதர்ந்ஜதடுக்க. 

1. பகாதுன    2. ோர்லி 

3. தங்கம்    4. தங்கம் 
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அ. 1,2  ற்றும் 3    ஆ. 2  ற்றும் 3 

இ. 1 மற்றும் 2    ஈ. 3  ற்றும் 4 

92. ேட்டியல் 1 ஐ ேட்டியல் 2 உடன் ஜோருத்தி சரியான வினடனயத் பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1    ேட்டியல் 2 

அ. சாந்தல்கள் கலகம்  1. 1923 

ஆ.  ாப்ளா கலகம்  2. 1929 

இ. னவசாக் கலகம்  3. 1921 

ஈ. ேர்பதாலி சத்தியாகிரகம் 4. 1855 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 2 4 

ஆ. 4 1 2 3 

இ. 4 3 1 2 

ஈ. 2 3 1 4 

93. ேட்டியல் 1 ஐ ேட்டியல் 2 உடன் ஜோருத்தி சரியான வினடனயத் பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1    ேட்டியல் 2 

அ. டூப்பள   1. வங்காள நவாப் 

ஆ. அன்வாருதீன்  2. ஆங்கிலப்ேனட தளேதி 

இ. ஷூொ உத் ஜதௌலா 3. பிஜரஞ்சு கவர்னர் 

ஈ. போபலாக்  4. கர்நாடக நவாப் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 2 4 1 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 1 3 4 2 

94. ேட்டியல் 1 ஐ ேட்டியல் 2 உடன் ஜோருத்தி சரியான வினடனயத் பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1  ேட்டியல் 2 

அ. குரன்  1. ரிஷேம் 

ஆ. தூதம்  2. சாத்ெம் 

இ. னககினள 3.  த்தியா ம் 

ஈ. உழ்னக  4. காந்தாரம் 

 அ ஆ இ ஈ 
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அ. 2 1 4 3 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 1 3 2 4 

ஈ. 4 2 3 1 

95. ேட்டியல் 1 ஐ ேட்டியல் 2 உடன் ஜோருத்தி சரியான வினடனயத் பதர்ந்ஜதடு. 

ேட்டியல் 1   ேட்டியல் 2 

அ. பிரா ணங்கள்  1. வன நூல்கள் 

ஆ. சா  பவதம்  2. புபராகிதர் வழிகாட்டி நூல் 

இ. ஆரண்யங்கள்  3. சடங்கு நூல்கள் 

ஈ. யஜூர் பவதம்  4.  ந்திர நூல்கள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 1 2 

ஆ. 3 4 1 2 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 1 2 3 4 

96. கீழ் குறிப்பிட்டனவகளில் தவறானவற்னற குறிப்பிடுக. 

1909 ம் ஆண்டு மிண்படா- ார்லி சீர்திருத்தங்கள் கீழ் குறிப்பிட்ட சீர்திருத்தங்கனள 

அறிமுகப்ேடுத்தியது. 

1. பநரடி பதர்தல் முனறனய  ாநிலங்களில் ஏற்ேடுத்தியது 

2. ஜேண்களுக்கு ஓட்டுரின  ஜகாடுக்கவில்னல 

3. இரட்னட ஆட்சினய  ாநிலங்களில் ஏற்ேடுத்தியது 

4. வகுப்பு வார பதர்தல் முனறனய அறிமுகப்ேடுத்தியது. 

அ. 1  ட்டும்    ஆ. 1 மற்றும் 3 மட்டும் 

இ. 2  ற்றும் 3  ட்டும்   ஈ. 3  ட்டும் 

97. வல்லோய் ேபடலுக்கு ‘சர்தார்’ என்று ேட்டம் சூட்டியவர் யார்? 

அ. தாதாோய் ஜநௌபராஜி   ஆ. ெவஹர்லால் பநரு 

இ. ம ாத்மா  ாந்தி   ஈ. இராபெந்திர பிரசாத் 

98. 1857-ம் ஆண்டு புரட்சியின் போது ஆங்கிபலயருக்கு விசுவாச ாக இருந்த இராணுவம் எது? 

அ. ேம்ோய் இராணுவம்   ஆ. வங்காள இராணுவம் 

இ. கசன்லன இராணுவம்  ஈ. அபயாத்தி இராணுவம் 

99. தவறான கூற்னற சுட்டிக் காட்டவும். 
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அ. 1819-ல் பகாப்ோல் பராஸ் ெமீன்தார் வீரப்ோ என்ேவர் னஹதராோத் நிொமுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி 

ஜசய்தார். 

ஆ. காட்காரிகள்  ராத்தியக் பகாட்னடக் காவலர்கள் ஆவார்கள் 

இ. சக்ர பிபசாய் என்ேவர் பகாண்டுகளின் தனலவர் ஆவார் 

ஈ. சிந்த்ஹு மற்றும்  ன்ஹு என்பவர் ள் க ால் ளின் தலலவராவார் ள். 

100. கீழ்க்கண்டவற்னற ஜோருத்துக. 

அ. னச ன் குழு    1. 1928 

ஆ. பநரு அறிக்னக   2. 1932 

இ. இரண்டாவது வட்டப னெ  ாநாடு 3. 1927 

ஈ. வகுப்பு வாரித் தீர்வு   4. 1931 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 4 3 2 

ஆ. 3 1 4 2 

இ. 3 1 2 4 

ஈ. 2 4 1 3 
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 History Model Test Questions 25 in Tamil With Answers 

1. வெள்ளையனே வெளினயறு இயக்கம் ன ோல்வியளைய எது கோரணமல்ல என்பள  வகோடுக்கப்பட்டுள்ை 

ெோசகங்களிலிருந்து அளையோைம் கோண். 

அ. ஆங்கில அரசோங்கம் முன்வேச்சரிக்ளக நைெடிக்ளகயோக முக்கிய  ளலெர்களை சிளையில் 

அளைத் து. 

ஆ. னநரு மற்றும் இரோஜோஜி ஆகினயோர் னநரடி நைெடிக்ளககளில் நம்பிக்ளக ளெக்கவில்ளல. 

இ. இந்து மகாசபை மற்றும் முஸ்லீம் லீக் இந்த நடவடிக்பகபை ஆதரித்தது. 

ஈ. ஆங்கில அரசோங்கம் இவ்வியக்கத்ள  அைக்கியது. 

2. கிழ்க்கண்ை ெோக்கியங்களை கெனி: 

கூற்று (A): பளைய கற்கோலத்திற்கும் புதிய கற்கோலத்திற்கும் இளைப்பட்ை நோகரிக கோலத்ள  

இளைக்கற்கோலம் எே அறிஞர்கள் னெறுபடுத்துகின்ைேர். 

கோரணம் (R): இளைக்கற்கோலத்தின் மு ன்ளம பண்போகக் கரு ப்படுபெே படிகக் கற்களுக்குப் பதிலோக 

நீலச் சோயமுளைய வெண்ணிை மணிக்கல்லும் மற்றும் மணற்சத்துைன் பூசப்பட்ைதும் வகோண்ை மிகவும் 

சிறிய அைவிலோே கற்கருவிகள் ஆகும். 

கீழ்க்கண்ை குறியீடுகளை வகோண்டு சரியோே விளைளய ன ர்ந்வ டுக்கவும். 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும்  ெறு 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரி. ஆேோல் (R) என்பது (A) வின் சரியோே கோரணம் அல்ல 

இ. (A) மற்றும் (R) சரி. ஆனால் (R) என்ைது (A) வின் சரிைான காரணம்தான் 

ஈ. (A) ஆேோல் (R)  ெறு 

3. ெரலோற்றுக்கு முந்ள ய கோலத்தின் அறிவியல் அடிப்பளையில் கோலத்ள  கணக்கிடுெதில் பின்ெரும் 

கூற்ளை கெனி: சரியோே கூற்ளை ன ர்ந்வ டு. 

1. ஒரு குறிப்பிட்ை கோலத்திற்கு பின் உயிர்சோர் வபோருட்களில் எந்  அைவுக்கு கரியம் குளைந்துள்ைது 

என்பள  அடிப்பளையோகக் வகோண்டு கோலத்ள  கணக்கிடும் முளைனய னரடினயோ-கோர்பன் முளையோகும். 

2. மற்வைோரு முளை வைன்ட்னரோ கோலக்கணிப்பு முளை எேப்படுகிைது 

3. வ ோல்  ோெரவியல் வ ோல்  ோெர ெளககளை ஆய்வு வசய்ெது 

4. வ ோல்வலழுத்து முளை பைங்கோல எழுத்துக்களை ெோசிக்கும் முளையோகும் 

அ. 1, 2 மற்றும் 3 மட்டும்   ஆ. 1, 2, 3 மற்றும் 4 

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

4. சரியோே கோல ெரிளசளய  ருக: 

1. பிட் இந்தியோ சட்ைம் 

2. மிண்னைோ-மோர்லி சட்ைம் 
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3. ஒழுங்குமுளைச் சட்ைம் 

4. மோண்னைகு-வசம்ஸ்னபோர்டு சட்ைம் 

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

5.  மிழ்நோட்டு நூலக இயக்கத்தின்  ந்ள  என்று அளைக்கப்பட்ைெர் யோர்? 

அ. திரு. T.K. அவினாசிலிங்கம்  ஆ. திரு. M.P. வபரியசோமி 

இ. திரு. M. பக் ெத்சலம்   ஈ. திரு. முத்ள யோ வசட்டியோர் 

6. பின்ெருெேெற்றில் முகமஹு பின் துக்ைக் கோல நிகழ்ச்சிகளை கோல ெரிளசயில் அளையோைம் கோண்க. 

அ.  ளலநகர் மோற்ைம், நோகர்னகோட் பளைவயடுப்பு, அளையோை நோணய சீர்திருத் ம், ன ோ ஆப் மீது ெரி 

விதிப்பு 

ஆ. அளையோை நோணய சீர்திருத் ம்,  ளலநகர் மோற்ைம், ன ோ ஆப்மீது ெரிவிதிப்பு, நோகர்னகோட் 

பளைவயடுப்பு 

இ. ததா ஆப் மீது வரி விதிப்பு, தபைநகர் மாற்றம், அபடைாள நாணை சீர்திருத்தம், நாகர்தகாட் 

ைபடயைடுப்பு 

ஈ. நோகர்னகோட் பளைவயடுப்பு, அளையோை நோேயச் சீர்திருத் ம், ன ோ ஆப் மீது ெரிவிதிப்பு,  ளலநகர் 

மோற்ைம் 

7. போபருக்கு வ ோைர்புளைய கீனை வகோடுக்கப்பட்டுள்ைள  கருதுக. 

1. போபரின் சுயசரிள  ‘போபர் நோமோ’ ஆகும். 

2. அ னின் மூல நூல் போரசீக வமோழியில் உள்ைது. 

அ. 1 மட்டுதம சரிைாகும்   ஆ. 2 மட்டுனம சரியோகும் 

இ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும் சரியோகும் ஈ. 1, 2 ஆகிய இரண்டும்  ெைோகும் 

8. எந்  இந்திய ன சிய கோங்கிரஸ் மோநோட்டில் மகோத்மோகோந்தி அ ன்  ளலெரோக்கப்பட்ைோர்? 

அ. நோக்பூர்     ஆ. கயோ 

இ. யைல்காம்    ஈ. கோன்பூர் 

9. ெரிளச 1 உைன் ெரிளச 2 ஐ வபோருத்தி ெரிளசகளுக்குக் கீழ் வகோடுக்கப்பட்டுள்ை வ ோகுப்பிலிருந்து 

சரியோே விளைளய வ ரிவு வசய்க. 

ெரிளச 1    ெரிளச 2 

அ. அம்ரித் பஜோர்   1.  ோ ோபோய் வநௌனரோஜி 

ஆ. இந்தியன் மிரர்  2. சிசிர் குமோர் னகோஷ் 

இ. ெோய்ஸ் ஆப் இந்தியோ  3. G.ெர்மோ 

ஈ. அட்ெனகட்   4. N.N. வசன் 

குறியீடுகள் 
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 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 4 1 3 

ஆ. 3 2 4 1 

இ.  4 3 1 2 

ஈ.  4 2 3 1 

10. கருப்புச் சட்ைம் என்ை இந்தியர்கைோல் அளைக்கப்படுெது எது? 

அ. பிரோந்திய வமோழி சட்ைம்  ஆ. இந்திய ஆயு  சட்ைம் 

இ. யரௌைட் சட்டம்   ஈ. அபினி சட்ைம் 

11. வகோடுக்கப்பட்டுள்ை ெோக்கியங்களில்  ெைோே ெோக்கியத்ள  அளையோைம் கோட்டுக. 

அ. நவீே எழுத்து முளையோே கமோ, வசமினகோலன், முற்றுப்புள்ளி என்பளெ மிஷ்ேரிகளின் நன்வகோளை 

ஆகும். 

ஆ. ரோபட் டி வநோபிலியும் கோல்டு வெல்லும்  மிளை னபோற்றி ெைர்த் ேர் 

இ. மிஷ்ேரிகள் அச்சு இயந்திரத்ள  இந்தியோவில் புகட்டிேர் 

ஈ. மிஷ்னரிகள் நற்யசய்திகபள ஆங்கிை யமாழியில் ைரப்பினர் 

12. கீனை வகோடுக்கப்பட்டுள்ை கோரணம் மற்றும் விைக்கத்ள  கருத்தில் வகோண்டு, சரியோே விளைளய 

குறியீடுகளிலிருந்து ன ர்ந்வ டு. 

கோரணம் (R): பண்ளைய  மிழ் மக்களின் உணவுப் பைக்கம், நவீே கோலத்ள  விை மோறுபட்ை ல்ல. வநய் 

ஒரு முக்கிய உணெோக அளேத்து மக்களும் பயன்படுத்திேர். இ ற்கு அதிக விளை கிளைத் து. 

விைக்கம்(R): ளசெம் மற்றும் அளசெம் உண்ணும் அளேத்து மக்களும் வநய் பயன்படுத்திேர். ஆவூர் 

மூலங்கிைோர் மற்றும் புைத்திளண நன்ேோகணோர் வநய்யின் பயன்போடு பற்றி நிளைய வசய்திகளை 

எழுதியுள்ைேர். 

அ. காரணம் மற்றும் விளக்கமும் சரி, காரணத்தின் விளக்கம் சரிைாக யகாடுக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 ஆ. கோரணம் மற்றும் விைக்கமும் சரி, கோரணத்தின் விைக்கம் சரியோக வகோடுக்கப்பைவில்ளல. 

இ. கோரணம் சரி விைக்கம்  ெறு 

ஈ. கோரணம்  ெறு விைக்கம் சரி 

13. கீழ்க்கண்ை குறியீடுகளிலிருந்து சரியோே விளைளய வ ர்ந்வ டு. 

கூற்று(A): இந்திய சு ந்திரப் னபோரோட்ைம் படிமப்படியோே ெைர்ச்சி மூலம் 1920-22 ஒத்துளையோளம 

இயக்கம் ெளர அளைந் து. இத் ருணத்தில்  ோன் உளைக்கும் ெர்க்கத்திேர் னபோரோட்ைத்தில் கலந்துக் 

வகோண்ைேர். இெர்கள்  ங்கள் உரிளமக்கோக ஒரு அளமப்ளப உருெோக்கிேர். 

கோரணம் (R): 1920 ஆம் ஆண்டு அளேத்திந்திய வ ோழிலோைர் கூட்ைளமப்பு உருெோக்கப்பட்ைது. 

இவ்ெளமப்ளப உருெோக்க உந்துனகோலோக இருந் ெர் னலோகமோன்ய திலகர். 
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அ. (A) மற்றும் (R) சரி   ஆ. (A) மட்டும் சரி 

இ, (R) மட்டும் சரி    ஈ. (A) பகுதி மட்டும் சரி (R)  ெறு 

14. நோைந் ோ பல்களலக்கைகத்ள  ன ோற்றுவித் ெர் 

அ. மு லோம் சந்திரகுப் ர்   ஆ. குமாரகுப்தர் 

இ. ஸ்கந் குப் ர்    ஈ. சமுத்திரகுப் ர் 

15.  எந்  கட்சியின் ஆட்சியில் மு ன் மு லோக  மிழ்நோட்டில் “இலெச மதிய உணவுத் திட்ைம்” 

அறிமுகப்படுத் ப்பட்ைது? 

அ. கங்கிரசு    ஆ. நீதிக்கட்சி 

இ. சுயரோஜ்ய கட்சி    ஈ. திரோவிை கட்சி 

16. கிருஷ்ணன ெரோயர் ஆமுக் மோல்ய ோ நூளல இம்வமோழியில் எழுதிேோர்? 

அ.  மிழ்     ஆ. கன்ேைம் 

இ. உருது     ஈ. யதலுங்கு 

17. ைோக்ைர் எஸ்.  ர்மோம்போள் என்பெரோல் ‘ஏழிளச மன்ேர்’ என்ை பட்ைத்ள  வபற்ைெர்? 

அ, டி.னக. பகெதி    ஆ. எம்.னக. ரோ ோ 

இ. எம்.தக. திைாகராஜ ைாகவதா  ஈ. என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் 

18. “முணு முணுக்கும் அரங்கம்” என்ை சிைப்பிளேப் வபற்ைது? 

அ. தகால்கும்ைாஸ்   ஆ. ஜும்மோ மசூதி 

இ. னகோல்வகோண்ைோ   ஈ. ம ரஸோ 

19. கீழ்க்கண்ைெற்ளை வபோருத்தி, சரியோே விளைளய குறியீடுகளிலிருந்து ன ர்ந்வ டு. 

அ.  ன்ேோட்சி இயக்கம்    1. 1920 

ஆ. ஒத்துளையோளம இயக்கம்   2. 1942 

இ. உப்புச் சத்தியோகிரகம்    3. 1916 

ஈ. வெள்ளையனே வெளினயறு இயக்கம்  4. 1930 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 4 2 

ஆ. 4 2 3 1 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 4 1 2 3 

20. புரந் ர் உைன்படிக்ளக ளகவயழுத்திைப்பட்ை ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1956  ஆ. கி.பி. 1665  இ. கி.பி. 1660  ஈ. கி.பி.1670 
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21. கீழ்க்கோணும் ெோக்கியங்களை அடிப்பளையோகக் வகோண்டு சரியோே விளைளய வகோடுக்கப்பட்டுள்ை 

குறியீடுகளில் இருந்து ன ர்வு வசய்க. 

கூற்று(A): ெங்கப்பிரிவிளே அக்னைோபர் 16, 1905-ல் நளைமுளைக்கு ெந் து. 

கோரணம் (R): இது ெங்கோைத்தில் சுன சி இயக்கம் ெைரக் கோரணமோயிற்று. 

அ. (A) சரி ஆேோல் (R)  ெறு 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. ஆேோல் (R) (A) க்கு சரியோே விைக்கமல்ல 

இ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R) (A) க்கு சரிைான விளக்கமாகும் 

ஈ. (A)  ெறு ஆேோல் (R) சரி 

22.  ெறுபைோ ஆளணளய பிரகைேப்படுத்திய முகலோய அரசர் 

அ. போபர்     ஆ. ஹுமோயூன் 

இ. வெர்ஷோ    ஈ. அக்ைர் 

23. அருணோச்சனலஸ்ெர ஆலய னகோபுரத்ள  முடித் ெர் ________ ஆெோர். 

அ. திருமளல நோயக்கர்   ஆ. அச்சுதப்ைர் 

இ. விஜயரோகெோ    ஈ. கிருஷ்ண ன ெரோயர் 

24. சிந்துவெளி அகழ்ெோரோய்ச்சி னமற்வகோள்ைப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1921  ஆ. 1922  இ. 1924  ஈ. 1926 

25. னக.கோமரோஜர் 1930ல் எங்கு சிளையில் அளைக்கப்பட்ைோர்? 1947ம் ஆண்டு இந்திய ன சியக் வகோடிளய 

எங்கு ஏற்றிேோர்? 

அ. அலிப்பூர், சத்திைமூர்த்தி வீடு ஆ. டில்லி, வசன்ளே னகோட்ளை 

இ. அந் மோன், டில்லி னகோட்ளை  ஈ. னெலூர், விருதுநகர் வீடு 

26. சங்க கோல  மிைர்களின் சமூக நிளலளய __________ விைக்குகிைது. 

அ. மணினமகளல    ஆ. யதால்காப்பிைம் 

இ. பத்துப்போட்டு    ஈ. எட்டுத்வ ோளக 

27. கீழ்க்கண்ைெர்களில் மகோத்மோ கோந்தியின் அரசியல் குருெோக கரு ப்பட்ைெர் யோர்? 

அ. G. சுப்பிரமணிய அய்யர்  ஆ. சுனரந்திரநோத் போேர்ஜி 

இ. பினரோஷ் ஷோ னமத் ோ   ஈ. தகாைாை கிருஷ்ண தகாகதை 

28. எந்  ஆண்டு ஜெெர்லோல் னநரு இந்தியோவின் ‘பூர்ண சுயரோஜ்ஜியம்’ பற்றி னபசிேோர்? 

அ. 1926  ஆ. 1927  இ. 1928  ஈ. 1929 

29. எந்  இந்திய ெம்சோெழியிேர் வி ளெ மறுமணத்திற்கு “போட்ைோம்” என்ை ெரிளய விதித் ேர்? 

அ. முகலோயர்கள்    ஆ. பீஷ்வாக்கள் 

இ. சம்புெரோயர்கள்    ஈ.  ஞ்ளச நோயக்கர்கள் 
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30. பின்ெரும் கருத்திளேக் கூறிய இந்திய அரசியல்  ளலெளர அளையோைம் கோண். 

“தீண்ைோளமளய விட்வைோழுக்கோவிடில் இந்தியர்கள் ஆங்கினலயரிைமிருந்து சு ந்திரம் வபை 

 குதியற்ைெர்கள்” 

அ. போலகங்கோ ர திலகர்   ஆ. னகோபோல கிருஷ்ண னகோகனல 

இ. தமாகன்தாஸ் காந்தி   ஈ. ைோக்ைர் பி.ஆர். அம்னபத்கோர் 

31. கீழ்க்கண்ைெர்களில் 1857ஆம் ஆண்டு புரட்சியில் கலந்து வகோள்ைோமல் விலகினய இருந் ெர்கள் யோர்? 

1. சிந்தியோ    2. னெோல்கள் 

3. வகய்க்ெர்   4. நிஜோம் 

அ. 1 2 மற்றும் 4 மட்டும்   ஆ. 1, 2, 3 மற்றும் 4 

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

32. 1931ஆம் ஆண்டு கரோச்சியில் நளைவபற்ை இந்திய ன சிய கோங்கிரஸ் கூட்ட்த்திற்கு  ளலளம ெகித் ெர் 

யோர்? 

அ. சர்தார் வல்ைைாய் ைட்தடல்  ஆ. கோந்தி 

இ. லோலோ லஜபதி ரோய்   ஈ. அன்னிவபசண்ட் 

33. கீழ்க்கோணும் ெோக்கியங்களை அடிப்பளையோகக் வகோண்டு சரியோே விளைளயக் வகோடுக்கப்பட்டுள்ை 

குறியீடுகளில் இருந்து ன ர்வு வசய்க. 

கூற்று(A): னரோமோனியர்  மிைகத்துைன் ெணிக வ ோைர்பு வகோண்டிருந் ேர். 6 லட்சம்  ங்க நோணயங்கள் 

பரிமோற்ைம் வசய்யப்பட்ைது. இ ேோல் னரோமோனிய வபோருைோ ோரம் நிளல குளலந் து. 

கோரணம் (R): னரோமோனிய ெணிகம் கி.மு. 68ல் நீனரோ மன்ேன் இைந்  பின்ேர் வீழ்ச்சியளைந் து. 

அ. (A) மட்டும் சரி (R)  ெறு 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R), (A) உபடை சரிைான விளக்கமாகும். 

இ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும்  ெறு 

ஈ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி. (R), (A) உளைய சரியோே விைக்கமல்ல 

34. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உைன் வபோருத்தி, சரியோே விளைளய கீனை வகோடுக்கப்பட்டுள்ை 

குறியீடுகளிலிருந்து ன ர்ந்வ டு. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. பம்போய் ரயில் நிளலயம் 1. 1873 

ஆ. ரோயபுரம் ரயில் நிளலயம் 2. 1908 

இ. வசன்ளே வசன்ட்ரல்  3. 1853 

ஈ. எழும்பூர் ரயில் நிளலயம் 4. 1856 

 அ ஆ இ ஈ 
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அ. 3 4 1 2 

ஆ. 3 2 4 1 

இ.  4 1 2 3 

ஈ. 2 3 1 4 

35. பின்ெருெேெற்றுள், பிற்கோல னசோைர்கள் பயன்படுத்திய திரெ அைளெகள் எது? 

அ. மோ, குழி    ஆ. கைஞ்சு, மோளை 

இ. நாழி, உரி    ஈ. தூணி, ப க்கு 

36. இரோபிந் ரநோத்  ோகூர் பற்றிய  ெைோே கூற்ளை சுட்டிக் கோட்ைவும். 

1. ெங்கோைத்தில் சோந்திநினக ளே நிறுவிேோர் ( ற்னபோது இதுனெ விஷ்ெபோரதி பல்களலக்கைகம்) 

2. 1915ல் னநோபல் பரிசு வபற்ை மு ல் ஆசிரியர் இெர் ஆெோர். 

3. ‘னபோஸ்ட் ஆபிஸ் மற்றும் னகோரோ’ ஆகியளெ இெரது பளைப்புகைோகும். 

4. இந்தியோ மற்றும் ஸ்ரீலங்கோவுக்கோே ன சிய கீ த்ள  எழுதிேோர். 

அ. 1 மட்டும்    ஆ. 2 மட்டும் 

இ.1 மற்றும் 3 மட்டும்   ஈ. 2 மற்றும் 5 மட்டும் 

37. அகில் இந்திய மோநில மக்கள் குழுவின்  ளலளம வபோறுப்ளப 1946-47 ஆம் ஆண்டுகளில் ெகித் ெர் 

யோர்? 

அ. சர் ோர் ெல்லபோய் பட்னைல்  ஆ. ைண்டித ஜவஹர்ைால் தநரு 

இ. ைோக்ைர் இரோனஜந்திர பிரசோத்  ஈ. வி.பி. னமேன் 

38. கீழ்க்கண்ைெற்றுள் அலிகோர் இயக்கத்துைன் வ ோைர்பில்லோ து எது? 

1. இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு நவீே கல்வி அளித் ல் 

2. முஸ்லீம் சமூகத்ள  சீர்திருத்துெது 

3. நவீேமயமோக்களில் இந்திய முஸ்லீம்களை வநருங்கச் வசய் ல் 

4. இந்திய முஸ்லீம்களுக்கிளைனய ன சிய உணர்ளெவூட்டு ல் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

39. பின்ெருெேெற்ளை வபோருத்தி சரியோே விளைளய ன ர்ந்வ டுக்கவும்: 

அ. K.R. அய்யங்கோர் 1. ளெக்கம் சத்தியோகிரகம் 

ஆ. னகைப்பன்  2. இந்து மகோசளப 

இ. எம்.ஆர்.மஸோனி 3. வமட்ரோஸ் மகோஜன் சளப 

ஈ. எம்.எம்.மோைவியோ 4. கோங்கிரஸ் னசோசலிஸ் கட்சி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 2 4 
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ஆ. 2 1 4 3 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 4 3 1 2 

40. எதிர்கோலத்ள  வ ளிெோக உணர்ந்துள்ை ஒரு இரோஜ  ந்திரி என்று மவுண்ட்னபட்ைன் பிரபுெோல் 

குறிப்பிைப்பட்ைெர் யோர்? 

அ. சர்தார் வல்ைைாய் ைட்தடல்  ஆ. ஜெெர்லோல் னநரு 

இ. ரோனஜந்திர பிரசோத்   ஈ. லோல் பகதூர் சோஸ்திரி 

41. ‘சதி’ என்ை முளைளய ஒழிப்ப ற்கு மு ன்முளையோக குரல் வகோடுத்  சமூக சீர்திருத் ெோதியோைர் யோர்? 

அ. ராஜாராம் தமாகன்ராய்  ஆ. மகோத்மோ கோந்தி 

இ. திலக்     ஈ. வினேோபோ 

42. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உைன் வபோருத்தி, சரியோே விளைளய கீனை வகோடுக்கப்பட்டுள்ை 

குறியீடுகளிலிருந்து ன ர்ந்வ டு. 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 

அ. கோளி ோசர்  1. லகுபோஸ்கரோயோ 

ஆ. ஆரியபட்ைர்  2. பஞ்ச சித் ோந்திக 

இ. போஸ்கரோ  3. ஆரியப்பட்டியம் 

ஈ. ெரோெமிகிரர்  4. ரிதுசம்ெோரன் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 2 1 4 

ஆ. 2 3 1 4 

இ. 4 3 1 2 

ஈ. 3 1 2 4 

43. “ெல்லபோய் பனைல்” பர்றிய கீழ்க்கண்ை ெோக்கியங்களை கெனிக்கவும். 

1. பர்ன ோலி மோெட்ைத்தில் ெரி வகோைோ இயக்கத்ள  நைத்திேோர் 

2. 1931-ல் கரோச்சி கோங்கிரஸ் கூட்ைத்திற்கு  ளலெரோக ன ர்ந்வ டுக்கப்பட்ைோர். 

3. சட்ைமறுப்பு இயக்கத்தின் னபோது ளகது வசய்யப்பட்ைோர் 

4. 1952-ல் இெர் இயற்ளக எய்திேோர் 

னமற்கண்ை ெோக்கியங்களில் எது/எளெ சரி? 

அ. 1 மற்றும் 4 மட்டும் சரி   ஆ. 1, 3 மற்றும் 4 மட்டும் சரி 

இ. 1,2 மற்றும் 3 மட்டும் சரி  ஈ. 1 மற்றும் 2 மட்டும் சரி 
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44. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உைன் வபோருத்தி, சரியோே விளைளய கீனை வகோடுக்கப்பட்டுள்ை 

குறியீடுகளிலிருந்து ன ர்ந்வ டு. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. பண்டி  ரமோபோய்  1. சமூக தூய்ளம இயக்கம் 

ஆ. வெங்கை ரத்ேம் நோயுடு 2. இைம் ெங்கோை இயக்கம் 

இ. அன்னிவபசண்ட்  3. சோர ோ ச ன் 

ஈ. வென்றி வைரஸினயோ  4. வசன்ளே இந்து சங்கம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 3 1 4 2 

இ. 1 3 4 2 

ஈ.  3 2 1 4 

45. எந்  இந்திய சமூக சீர்திருத் ெோதி மு ன் மு லில் “சுயரோஜ்ஜியம்” என்ை வசோல்ளல பயன்படுத்திேோர்? 

சுன சி வபோருட்களை பயன்படுத்தும் படியும் கூறிேோர்? 

அ. சுெோமி வினெகோேந் ர்  ஆ. சுவாமி தைானந்த சரஸ்வதி 

இ. சர் ளசயத் அகமதுகோன்  ஈ. ரோஜோரோம் னமோகன்ரோய் 

46. நெக்கிரக சிற்பங்களை வ ன்னிந்திய னகோவில்களில் மு ன் மு லில் நிறுவியெர்கள் 

அ. பல்லெர்கள்    ஆ. னசோைர்கள் 

இ. ைாண்டிைர்கள்    ஈ. இரோஸ்ட்ரகூைர்கள் 

47. வசன்ளே மோகோண சட்ை சளபக்கு ன ர்வு வசய்யப்பட்ை மு ல் வபண் உறுப்பிேரும், எட்டு ஆண்டுகள் 

உ வி சபோநோயகரோக பணியோற்றியெரும் யோர்? 

அ. முத்துலட்சுமி வரட்டி   ஆ. ருக்மிணி ைட்சுமிைதி 

இ. ருக்மிணி அருண்னைல்  ஈ. னமைம் கோமோ 

48. கீனை வகோடுக்கப்பட்டுள்ைெர்களுள், ஐம்வபருங்குழுவில் உறுப்பிேர் அல்லோ ெர் யோர்? 

அ. புனரோகி ர்    ஆ. னசேோதிபதி 

இ. மந்திரி     ஈ. கருவூை அதிகாரி 

49. சுயமரியோள  திருமணச் சட்ைத்ள  வகோண்டு ெந்  அப்னபோள ய  மிைக மு ல்ெர் ____________ 

வகோண்டு ெந்  ஆண்டு _________ 

அ. திரு.சி.ரோசனகோபோலோச்சோரியோர், 1954  ஆ. திரு.கு.கோமரோசர், 1955 

இ. திரு.சி.என்.அண்ணாதுபர, 1967  ஈ. திரு.மு. கருணோநிதி, 1990 
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50. கீழ்க்கண்ைெர்களில் யோர் ‘ஜோலியன் ெோலோபோக் படுவகோளல’க்கு எதிர்ப்பு வ ரிவிக்கும் ெளகயில் 

ளெசிரோய் நிர்ெோக குழு உறுப்பிேர் ப விளய ரோஜிேோமோ வசய் ோர்? 

அ, சர் சங்கரன் நாைர்   ஆ. எஸ்.பி.சின்ெோ 

இ. இரோமசோமி ஐயர்   ஈ. எம்.எம்.மோைவியோ 

51. இந்திய பிரிவிளேயின் னபோது, இந்து-இஸ்லோமியர் இைப்வபயர்வில் ஏற்பட்ை ெருந் த் க்க நிகழ்வு 

குறித்து விசோரளண நைத்  நியமிக்கப்பட்ை குழுவில் இைம்வபைோ  உறுப்பிேளர அளையோைம் கோண்க. 

அ. நீதிபதி ஜி.டி.னகோஷ்லோ   ஆ. வபன்ைர்சன் மூன் 

இ. எச்.வி.ெட்சன்    ஈ. தமஜர் யஜனரல் ரீஸ் 

52. பின்ெரும் இளணகளில் எது சரியோேளெ? 

1. மங்கல் போண்னை  - பரோக்பூர் 

2. நோேோ சோகிப்   - கோன்பூர் 

3. வமௌலோவி அகமத்துல்லோ - ஜோன்சி 

அ. 1 மற்றும் 2 மட்டும்   ஆ. 1 மட்டும் 

இ. 3 மட்டும்    ஈ. 2 மற்றும் 3 மட்டும் 

53.  ெைோக வபோருத் ப்பட்டுள்ைெற்ளை ன ர்வு வசய்க. 

1. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி   - 1925 

2. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி(மோர்க்ஸிஸ்ட்) - 1964 

3. அகோலி  ைம்     - 1944 

4. சு ந்திரோ கட்சி     - 1959 

அ. 1 மட்டும்    ஆ. 1 மற்றும் 2 மட்டும் 

இ. 3 மட்டும்    ஈ. 1 மற்றும் 4 மட்டும் 

54. ஷோஜகோளே எதிர்த்து  க்கோணத்தில் புரட்சி வசய் ெர் 

அ. இைெரசர் வபர்னெஷ்   ஆ. சர்யர் 

இ. ஆசப் கோன்    ஈ. கான் ஜஹான் தைாடி 

55. னபோர்த்துகீசியர் மும்ளபளய எந்  சூைலில் ஆங்கினலயரிைம் ஒப்பளைத் ேர் 

அ. ஸ்வபயினிைமிருந்து விடு ளல வபற்ை னபோர்ச்சுகளுைன் பிரிட்டிஷ் சுமூக உைளெ ெைர்த்துக் 

வகோள்ெ ற்கோக 

ஆ. சார்ைஸ் II தைார்த்துகீசிை இளவரசி தகத்தரின் ப்ரகன்சாபவ திருமணம் யசய்து 

யகாண்டதற்காக 

இ. பிரிட்டிஷ் 1588-ல் ஸ்போனிஸ் ஆர்வமைோளெ வெற்றிக் வகோண்ை ற்கோக 

ஈ. 1630-ல் ஏற்பட்ை மோட்ரிட் ஒப்பந் த்தின்படி 
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56. எந்  ஆண்டு வசன்ளேக்கும் ஆற்கோட்டிற்கு இளைனய இருப்பு போள  னபோடும் பணி துெக்கப்பட்ைது? 

அ. கி.பி. 1853  ஆ. கி.பி. 1854  இ. கி.பி. 1856  ஈ. கி.பி. 1857 

57. இந்திய ன சிய கோங்கிரசின் இரண்ைோெது மோநோடு நளைவபற்ை இைம் 

அ. வமட்ரோஸ்    ஆ. கல்கத்தா 

இ. பம்போய்     ஈ. வைல்லி 

58. கட்ைவபோம்மன் கயத் ோறு என்ை இைத்தில் தூக்கிலிைப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1769  ஆ. 1779  இ. 1789  ஈ. 1799 

59. சுபோஷ் சந்திரனபோஸ்  இந்திய ன சிய ரோணுெத்தின்  ளலளமயிைங்களை அளமத் து 

அ. னநபோைம் மற்றும் ரங்கூன்  ஆ. ரங்கூன் மற்றும் சிங்கப்பூர் 

இ. சிங்கப்பூர் மற்றும் திவபத்  ஈ. னைோக்கினயோ மற்றும் னநபோைம் 

60. இந்தியோ சு ந்திர அளைந்  வபோழுது கீழ்க்கண்ை அரசியல் கட்சிகளில் எந் க் கட்சி இங்கிலோந்தில் 

ஆட்சியில் இருந் து? 

அ. கன்சர்னெடிங் கட்சி   ஆ. னசோஷியலிஸ்ட் கட்சி 

இ. தைைர் கட்சி    ஈ. லிபரல் கட்சி 

61. வ ன்னிந்திய ெரலோற்றில் ‘சங்கம்’ எனும் வசோல் எ ளே குறிக்கிைது? 

அ. கல்விைாளர்களின் பமைம் (இபணைம்) 

ஆ. கவிஞர்களின் மன்ைம் 

இ. அறிெோைர்களின் பளைப்புகளை னசகரித் ல் 

ஈ. அறிெோைர்களின் விெோ  ளமயம் 

62. வபனரோஷ்  துக்ைக் ஆட்சியில்  ளலளம கட்டிைக் களல ெல்லுேரோக __________ இருந் ோர் 

அ. அப்துல்  ெக்   ஆ. மாலிக் ஹாஜி சானா 

இ. சோம்ஸ்-ஐ-சிரோஜ்   ஈ. ெோஜி இலியோஸ் 

63. யோருளைய ஆட்சி கோலத்தில் இத் ோலிய பயணி நிக்னகோனலோ கோண்டி விஜயநகர னபரரசிற்கு விஜயம் 

வசய் ோர்? 

அ. மு லோம் ெரிெரர்   ஆ. இரண்ைோம் ெரிெரர் 

இ. மு லோம் ன ெரோயர்   ஈ. இரண்டாம் ததவராைர் 

64. கீனை வகோடுக்கப்பட்டுள்ை கருத்துக்களில் சரியோேெற்ளை ன ர்ந்வ டு. 

1. சுெோமி இரோமகிருஷ்ணரின் ெோழ்க்ளக மற்றும் னபோ ளேகளிலிருந்து இரோமகிருஷ்ண மைமோேது 

2. சுெோமி இரோமகிருஷ்ணன் இரோமகிருஷ்ண மைத்ள  ன ோற்றுவித் ெர் ஆெோர். 

அ. 1 மட்டுதம சரிைாகும்   ஆ. 2 மட்டுனம சரியோகும் 

இ. 1 மற்றும் 2ம் சரியோகும்   ஈ. 1 மற்றும் 2ம்  ெைோகும் 
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65. ெரலோற்றுச் சிைப்புமிக்க பிரோமணரல்லோ ோர் பிரகைேத்ள  1916ல் வெளியிட்ைெர் யோர்? 

அ. திைாகராஜ யசட்டிைார்  ஆ. நனைச மு லியோர் 

இ. சங்கரன் நோயர்    ஈ. ஈ.னெ.ரோமோசோமிநோயுடு 

66. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உைன் வபோருத்தி, சரியோே விளைளய கீனை வகோடுக்கப்பட்டுள்ை 

குறியீடுகளிலிருந்து ன ர்ந்வ டு. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. 1911    1. பூேோ ஒப்பந் ம் 

ஆ. 1916    2. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு 

இ. 1932    3. ெங்கோை பிரிவிளே ரத்து வசய்யப்பட்ைது 

ஈ. 1942    4. லக்னேோ ஒப்பந் ம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 2 4 

ஆ. 2 1 3 4 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 3 4 2 1 

67. இந்துக்களை இளணக்க “ரோஷ்ட்டீய சுெம் னசெக்” என்ை அளமப்ளப ஆரம்பித் ெர் யோர்? 

அ. B. யஹட்ஜ்வார்   ஆ. சோந்தி னகோஷ் 

இ. கல்பேோ  த் ோ    ஈ. சுனிதி சவு ோரி 

68. அஸ்ெனம  யோகம் என்பது 

அ. யோளே பலியிடு ல்   ஆ. நரபலியிடு ல் 

இ. குதிபரபை ைலியிடுதல்  ஈ. சிங்கத்ள  பலியிடு ல் 

69. சமண சமயத்தின் மூன்று ரத்திேங்களில் உட்பைோ து எது? 

அ. நன்ேம்பிக்ளக   ஆ. நல் அறிவு 

இ. நன்ேைத்ள     ஈ. நல்ை முைற்சி 

70. அனசோகரது கலிங்கப்னபோர் பற்றியும் அெர் புத் ம த்ள  பரப்ப னமற்வகோண்ை வசயல்கள் பற்றியும் 

குறிப்பிடும் கல்வெட்டு 

அ. 6ெது போளைக் கல்வெட்டு  ஆ. 13வது ைாபறக் கல்யவட்டு 

இ, 8ெது போளைக் கல்வெட்டு  ஈ. போபுரு போளைக் கல்வெட்டு 

71.  த்துெ னபோதினி சளபளய நிறுவி,  ேது  த்துெனபோதினி பத்திரிகோ மூலம் பிரம்மயிசத்தின் சமயம் 

மற்றும்  த்துெோர்த்  நிளலகளைப் பரப்பியெர் 

அ. ரோம் னமோகன் ரோய்   ஆ. ரோஜ் நோரோயண் னபோஸ் 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 13 of 18 

இ. தததைந்திரநாத் தாகூர்  ஈ. னகசப சந் ர வசன் 

72. கீழ்ெருெேெற்றுள் எளெ சரியோக வபோருந்தியுள்ைது? 

1. ளெக்கம் வீரர்    - ஈ.னெ. ரோமசோமி 

2. சுயமரியோள  இயக்கம்   - டி.எம்.நோயர் 

3. திரோவிை கைகம்    - னசலம் மோநோடு 

4. வ ன்னிந்திய விடு ளல கூட்ைளமப்பு - நீதிக்கட்சி 

அ. 1 மற்றும் 2 சரி    ஆ. 3 மற்றும் 4 சரி 

இ. 1 மற்றும் 3 சரி    ஈ. 1, 3 மற்றும் 4 சரி 

73.  ோய்வமோழி பத்திரிக்ளகச் சட்ைத்ள  _________ ஆண்டு வகோண்டு ெந் ெர் __________ 

அ. நோர்த்புரூக் பிரபு - 1873 

ஆ. எல்ஜின் பிரபு  - 1876 

இ. னமனயோ பிரபு  - 1877 

ஈ. லிட்டன் பிரபு  - 1878 

74. இந்தியோவில் வமோகலோயப் னபரரசின் களைசி அரசர் யோர்? 

அ. இரண்ைோ ஆலம்கீர்   ஆ. இரண்டாம் ைகதூர் ஷா 

இ. இரண்ைோம் ஷோ ஆலம்   ஈ. வஜகந் ர் ஷோ 

75. மகோத்மோ கோந்தி வகோல்லப்பட்ை நோள் 

அ. ஜேெரி 30, 1949   ஆ. ஜேெரி 20, 1948 

இ. ஜனவரி 30, 1948   ஈ. ஆகஸ்ட் 30, 1948 

76. முஸ்லீம் லீக் னநரடி நைெடிக்ளக திேத்ள  களைபிடித்  நோள் 

அ. ஆகஸ்ட் 15, 1945   ஆ. ஆகஸ்ட் 26, 1946 

இ. ஆகஸ்ட் 16, 1946   ஈ. வசப்ைம்பர் 16, 1946 

77. கிருஷ்ணன ெரோயர் எந்  ெம்சத்ள  னசர்ந் ெர் 

அ. சங்கம ெம்சம்    ஆ. அரவீடு ெம்சம் 

இ. துளுவ வம்சம்    ஈ. சோளுெ ெம்சம் 

78. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உைன் வபோருத்தி, சரியோே விளைளய கீனை வகோடுக்கப்பட்டுள்ை 

குறியீடுகளிலிருந்து ன ர்ந்வ டு. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. இமோத் ஷோஹி ெம்சம்   1. பினஜபூர் 

ஆ. பரித் ஷோஹி ெம்சம்   2. அகமது நகர் 

இ. நிஷோம் ஷோஹி ெம்சம்   3. பீைோர் 
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ஈ. அடில் ஷோஹி ெம்சம்   4. பீரோர் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 3 1 

ஆ. 2 3 4 1 

இ. 4 3 2 1 

ஈ.  3 2 4 1 

79. நவீே கோலத்தில் இந்தியோவுைன் வியோபோத்தில் வ ோைர்பு வகோண்ை மு ல் ஐனரோப்பிய நோடு 

அ. தைார்ச்சுகல்    ஆ. பிரோன்ஸ் 

இ. இங்கிலோந்து    ஈ. வைன்மோர்க் 

80. கீழ்க்கண்ைெற்ளை வபோருத்துக. 

அ. நோேோசோகிப்    1. பீகோர் 

ஆ. னபகம் ெஸ்ரத் மகோல்   2. பரோக்பூர் 

இ. குன்ெர் சிங்    3. கோன்பூர் 

ஈ. மங்கள் போண்னை   4. லக்னேோ 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 3 4 1 2 

81. பின்ெருெேெற்றுள் எது சரியோக வபோருந் வில்ளல. 

பயணி   நோடு 

1. இபன் போது ோ  - வமோரோக்னகோ 

2. னைோமிங்னகோ பயஸ் - னபோர்ச்சுக்கல் 

3. அப்துல் ரசோக்  - போரசீகம் 

4. நிக்னகோனலோ டி னகோண்டி – னபோச்சுக்கல் 

அ. 2, 1 மற்றும் 4    ஆ. 3, 1 மற்றும் 4 

இ, 1 மற்றும் 4    ஈ. 4 மட்டும் 

82. சுன சி நீரோவி கப்பல் கம்வபனிளய வ ோைங்கியெர் 

அ. ஜி.சுப்பிரமணி அய்யர்   ஆ. வ,உ.சிதம்ைரம் 

இ, னக.கோமரோஜ்    ஈ. இரோஜோஜி 

83. வபோருத்துக. 
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அ. சுயரோஜ்ய கட்சி   1. 1932 

ஆ.  ண்டி யோத்திளர  2. 1931 

இ. பூேோ ஒப்பந் ம்   3. 1923 

ஈ. கோந்தி-இர்வின் ஒப்பந் ம் 4. 1930 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 4 1 2 

84. கீழ்க்கண்ைெற்றுள் எது சங்ககோல மன்ேர்களின் அரசளெளய குறிக்கும் வசோல் அல்ல? 

அ. சபை  ஆ. அளெ  இ. நோைளெ  ஈ. மன்ைம் 

85. 1857 புரட்சியின்  ளலெர்களை வபோருத்துக. 

அ. வைல்லி   1. நோேோசோனகப் 

ஆ. மத்திய இந்தியோ  2. பகதூர் ஷோ 

இ. லக்னேோ   3. ஜோன்சி ரோணி 

ஈ. கோன்பூர்    4. னபகம் ெஜரத் மகோல் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 4 2 1 

ஆ. 2 3 4 1 

இ. 1 3 2 4 

ஈ.  4 2 3 1 

86. பின்ெருெேெற்றுள் வபரியோர் E.V.R. வ ோைங்கோ  பத்திரிளக எது? 

அ. குடியரசு    ஆ. புரட்சி 

இ. விடு ளல    ஈ. சுைராஜ்ைா 

87. சரியோே வசோற்வைோைளர கண்ைறிக. 

1. 1800 ஆண்டுகளுக்கு முன்  மிைகம் என்ை நூளல எழுதியெர் சி.வி,.  ோனமோ ரம் பிள்ளை 

2. வசன்ளே திரோவிைர் கைகம் 1912-ல் துெக்கப்பட்ைது. 

3. 1917-ல் வ ன்னிந்திய முற்னபோக்கு கூட்ைளமப்பு உருெோக்கப்பட்ைது. 

4.  மிழ் வசய்தித் ோைோே ஜஸ்டிஸ் நீதிக்கட்சிளய ஆ ரித் து 

அ. 1 மற்றும் 3 சரி    ஆ. 4 மட்டும்சரி 

இ. 2 மட்டும் சரி    ஈ. 3 மட்டும் சரி 

88.  பின்ெரும் நிகழ்ச்சிகளை கோல ெரிளசப்படுத்துக. 
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1. வசௌரி வசௌரோ நிகழ்ச்சி 

2. மிண்னைோ மோர்லி சீர்திருத் ம் 

3.  ண்டி பயணம் 

4. ெங்க பிரிவிளே நீக்கம் 

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

89. வசன்ளே மோநிலம் என்பள   மிைக அரசு அல்லது  மிைகம் என்று எப்னபோது மோற்ைப்பட்ைது? 

அ. 1967, ஏப்ரல் 16    ஆ. 1968 ஏப்ரல் 14 

இ. 1965 ஏப்ரல் 16    ஈ. 1966 ஏப்ரல் 15 

90. வபோருத்துக. 

அ. பிரோர்த் ேோ சமோஜம்  1. ஸ்ரீநோரோயண குரு 

ஆ. ஆரிய சமோஜம்   2. ஆ மரோம் போண்டுரங் 

இ.  ர்மபரிபோலே னயோகம்   3. னஜோதிபோ பூனல 

ஈ. சத்தியனசோ க் சமோஜம்  4. சுெோமி  யோேந்  சரஸ்ெதி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 2 3 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 2 4 1 3 

ஈ. 2 1 4 3 

91. நோதிர்ஷோ இந்தியோ மீது பளைவயடுத்  ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1739  ஆ. கி.பி. 1737  இ. கி.பி. 1735  ஈ. கி.பி. 1731 

92. பின்ெருெேெற்றுள்  ெைோேெற்ளை சுட்டிக் கோட்டு: 

1. வபருங்குைம் - வமோகஞ்ச ோனரோ 

2. அகழ்ெோரோய்ச்சி - 1921 

3. சக்கரம்  - மண்போண்ைம் 

4. வைர்ரோனகோட்ைோ - வசப்புப் பட்ையம் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

93. கீழ்க்கண்ைெற்றுள்  ெைோே பதிளல (கண்டுபிடி) ன ர்ந்வ டு 

அ. ஷோஜகோனின் ஆட்சி கோலம் முகலோயர்களின் வபோற்கோலம் என்ைளைக்கப்படுகிைது 

ஆ. ஷோஜ்கோன் ஜூம்மோ மசூதிளய வெள்ளை பளிங்கு கற்கைோல் கட்டிேோர் 

இ. தாஜ்மஹாபை கட்டி முடித்தது ஜஹாங்கீர் 

ஈ. ஷோஜகோன் மயிலோசேத்ள  உருெோக்கிேோர் 
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94. போமினி மன்ேர் அலோவுதீன் போமன்ஷோ _________ எேவும் அளைக்கப்பட்ைோர். 

அ, ஹசன் கங்கு    ஆ. முகமது ஷோ 

இ. பினரோஷ் ஷோ    ஈ. ெோலிசோ 

95. முகமது கஜினியின் 1026 A.D.ல் நைந்  னசோமநோ ர் னகோயில் பளைவயடுப்ளபப் பற்றிய துல்லியமோே 

வசய்திகளை அளித்திருப்பெர் யோர்? 

அ. அபுல் பசல்    ஆ. வபரிஷ்ைோ 

இ. பரணி     ஈ. அல்யைருணி 

96. எந்  மசூதி “அள -தின் – கோ-னஜோன்பைோ” என்று அளைக்கப்படுகிைது? 

அ. குதுப்மிேோர் 

ஆ. வைல்லியில் உள்ை குெோத் உல் இஸ்லோம் மசூதி 

இ. அஜ்மீரில் உள்ள ைகுதி 

ஈ பளைய டில்லியில் உள்ல ஜமோத்கோேோ மசூதி 

97. போமினி அரசு உளைந்  பின்ேர்  னித் னியோே ஐந்து முஸ்லீம் நோடுகள் ன ோன்றிே. அந்  ஐந்து 

நோடுகளில் மிகவும் முக்கியமோே நோடு எது? 

அ. பிஜப்பூரின் அடில்ஷாஹி அரசு 

ஆ. னகோல்வகோண்ைோசின் குதுப்ஷோஹி அரசு 

இ. பீைோரின் போதுஷோஹி அரசு 

ஈ. பீரோரின் இமோத்ஷோஹி அரசு 

98.  ோன் எழுதிய “சு ந்திரத்திற்கோே இந்தியப் னபோர்”  என்ை புத் கத்தில் 1857ஆம் ஆண்டு சிப்போய் கலகம், 

“ஒரு திட்ைமிட்ை ன சிய சு ந்திரப் னபோர் என்று குறிப்பிட்டுள்ைெர் யோர்? 

அ. Dr.S.N.வசன்    ஆ. R.C. மஜும் ோர் 

இ. V.D. சவார்கர்    ஈ. வபஞமின் டிஸ்னரலி 

99. கீழ்க்கண்ைெற்றுள் எது சரியோக வபோருந்தியுள்ைது? 

அ. ரோஜோரோம் னமோகன் ரோய் – ‘சுயரோஜ்யம்’ என்ை ெோர்த்ள ளய உபனயோகித்  மு ல் மனி ர் 

ஆ.  யோேந்  சரஸ்ெதி – நவீே யுகத்ள  இந்தியோவில் ஆரம்பித் ெர் 

இ. தாதாைாய் யநௌதராஜி - இந்திைாவில் முதல் அரசிைல் சங்கத்பத யதாடங்கிைவர் 

ஈ. சுனரந்திரநோத் போேர்ஜி – பூேோவின் கோலோண்டு பத்திரிக்ளகயோே சர்ெஜே சபோவின் பதிப்போசிரியர் 

100.  கீழ்க்கண்ை அளேத்து இளணகளும் உனலோக கோல வபோருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை இைங்களும் 

அது அளமந்துள்ை மோநிலங்களும் சோர்ந் ளெ. இதில்  எது  ெைோே இளண? 

1. லங்க்ேோஜ் - குஜரோத் 

2. ஆ ம்கர்  - மத்தியப் பிரன சம் 
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3. மகோ கோ  - உத்திரப்பிரன சம் 

4. சரோய் நகர் ரோய் - ரோஜஸ் ோன் 

அ. 1  ஆ. 2   இ. 3   ஈ. 4 
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 History Model Test Questions 26 in Tamil With Answers 

1. எந்த மன்னரின் ஆட்சிக் காலத்தில் இரு வெளிநாட்டெர்களான சிககாகலா காண்டியும், அப்துர் ரசாக்கும் 

விஜயநகரத்திற்கு ெருகக தந்தனர்? 

அ. இரண்டாம் விருபாக்ஷா  ஆ. முதலாம் புக்கர் 

இ. இரண்டாம் ஹரிஹரர்   ஈ. இரண்டாம் தேவராயர் 

2. சங்ககாலத்தில் தமிழர்கள் ெணங்கிய முக்கிய கடவுள் 

அ. சிென்     ஆ. திருமால் 

இ. ெருணன்    ஈ. முருகன் 

3. “மனித சமுதாயத்திற்லு ஒரு சமயம், ஒரு சாதி மற்றும் ஒரு கடவுள்” என்ற புதிய முழக்கத்கத அளித்தெர் 

யார்? 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ.B.R.அம்கபத்கார் 

இ. நாராயண குரு   ஈ. E.V.R. வபரியார் 

4. 31 அக்கடாபர் 1929-ல் “தீபாெளி அறிக்கக” என்ற புகழ் ொய்ந்த அறிவிப்கப வசய்தெர் யார்? 

அ. ராம்கச வமக்கடானால்டு  ஆ. அட்லி 

இ. Mr. பால்டுவின்   ஈ. இர்வின் பிரபு 

5. இகதச் வசான்னெர் யார்? “தூங்கிக் வகாண்டிருக்கும் அகனெகரயும் எழுப்பி அெர்களுகடய 

தாய்நாட்டிற்காக உகழப்பதற்காக எழுப்பும் ஒரு இந்திய தம்பட்டம் நான்” 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. அரபிந்து ககாஷ் 

இ. Mrs. அன்னிபெசண்ட்  ஈ. கெெல் பிரபு 

6. பிரம்ம ஞான சகபயின் தகலகமயிடத்கத எந்த ஆண்டு அகடயாறில் (வசன்கன) நிறுெப்பட்டது? 

அ. 1879  ஆ. 1880  இ. 1889  ஈ. 1893 

7. ெ.உ.சிதம்பரம், சுகதசி நீராவி கப்பல் கம்வபனிகய எந்த இடத்தில் ஆரம்பித்தார்? 

அ. மதுகர     ஆ. கெதாரண்யம் 

இ. தூத்துக்குடி    ஈ. திருவநல்கெலி 

8. பின்ெருெனெற்றுள் திராவிடர்கள் பற்றிய பிஷப் கால்ட்வெல் கூற்றில் தெறானது எது? 

1. அெர்கள் பண்டிகககளில் பாடுெதற்காக பாடகர்ககள கெத்திருந்தனர். 

2. அெர்கள் கடவுள் இருப்பகத ஏற்றுக்வகாண்டனர் 

3. அெர்களுக்கு பட்டங்களும், பழக்கங்களும் இருந்தன. 

4. அெர்களிடத்தில் ெழக்கறிஞர்களும், நீதிபதிகளும் இருந்தனர். 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

9. எந்த டில்லி சுல்தான் ஜான்பூர் என்ற நககர உருொக்கினார்? 
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அ. இல்துமிஷ்    ஆ. கியாசுதீன் துக்ளக் 

இ. பிதராஷ் துக்ளக்   ஈ. முகமது பின் துக்ளக் 

10. கீழ்க்கண்ட அகனத்து இகணகளும் இந்தியாவில் கல்வி ெரலாறு மற்றும் அதன் ெருடங்கள் பற்றியது. 

இதில் எது தெறான இகண? 

அ. தரலி குழுவின் ெரிந்துரரகள் - 1880-82 

ஆ. உட்ஸ் அறிக்கக   - 1854 

இ. ஹண்டர் குழு    - 1882 

ஈ. சார்வஜன்ட் கல்வி திட்டம்  - 1944 

11. பின்ெரும் எந்த சமூக சீர்திருத்தத்கதாடு ஈஷ்ெர சந்திரா வித்யாசாகர் வதாடர்புகடயெர்? 

அ. குழந்கத திருமணத்கத தகடவசய்தல் 

ஆ. உடன்கட்கட ஏறுதகல தடுத்தல் 

இ. விேரவகள் மறுமணம் 

ஈ. சிசுெகதகய தடுத்தல் 

12. 1883-ல் கதாற்றுவிக்கப்பட்ட கதசிய மாநாட்டின் தகலெர் யார்? 

அ. ஆனந்த் தமாகன் தொஸ்  ஆ. A.O. ஹுயூம் 

இ. வபகராஷ்ஷா கமத்தா   ஈ. தாதாபாய் வநௌகராஜி 

13. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் வபாருத்தி, சரியான விகடகய கீகழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

குறியீடுகளிலிருந்து கதர்ந்வதடு. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

(சீர்திருத்தொதிகள்)   (இயக்கங்கள்) 

அ. பால் சாஸ்திரி ஜகபகர்  1. பார்சி சட்ட சங்கம் 

ஆ. குருராம் சிங்   2. மகாராஷ்டிராவில் பரமஹன்ச மண்டலி 

இ. கதகபந்திரநாத் தாகூர்  3. நெதாரி இயக்கம் 

ஈ. தாதாபாய் வநௌகராஜி  4. தத்துெகபாதினி சகப 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 4 1 2 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 1 3 2 4 

ஈ. 2 3 4 1 

14. நியூ இந்தியா என்ற பத்திரிக்கககய வெளியிட்டெர் 

அ. V.V.S. ஐயர்    ஆ. சுப்ரமணிய பாரதி 
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இ. அன்னிபெசண்ட்   ஈ. திரு.வி.க 

15. கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியாக வபாருந்துெது எது? 

அ. ொஞ்சி ஐயர்  -  வமட்ராஸ் மகாஜன சகப 

ஆ. அன்னிவபசண்ட் - வமட்ராஸ் கநட்டிவ் சங்கம் 

இ. சிேம்ெரம் பிள்ரள - ொரே மாோ சங்கம் 

ஈ. சுப்ரமணிய சிொ - வதன்னிந்திய விடுதகல கூட்டகமப்பு 

16. ஹரப்பா இல்லத்கத சமீபத்தில் இந்தியா வதால்வபாருள் சர்கெயினர் எந்த கிராமத்தில் 

கண்டுபிடித்தனர்? 

அ. சந்ோயன் கிராமம்   ஆ. வநல்லிக்குப்பம் கிராமம் 

இ. வகாத்தங்குளம் கிராமம்  ஈ. கரிகமடு கிராமம் 

17. கீழ்க்கண்ட அகனத்து இகணகளும் அகசாகரின் பாகறக் கல்வெட்டுக்ககளயும் அகதக் கண்டுபிடித்த 

ஆய்ொளர்ககளயும் சார்ந்தகெ. இதில் எது தெறான இகண? 

அ. ககப்டன் பர்ட்  - பாப்ரு பாகறக் கல்வெட்டு 

ஆ. சர்ொல்கடட் எலியட் - ஜவுகடா பாகறக் கல்வெட்டு 

இ. J.H.கஹரிங்டன் - பராபர் மற்றும் நாகார்ஜுன் மகல குகககள் 

ஈ. டாட்   - ராம்புர்வா தூண் கல்பவட்டு 

18. ெரிகச 1 ெரிகச 2கனப் வபாருத்தி ெரிகசகளுக்கு கீழ் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள வதாகுப்பிலிருந்து 

சரியான விகடயிகனத் வதரிவு வசய்க. 

ெரிகச 1    ெரிகச 2 

(அரசர்கள்)    (அரசுகள்) 

அ. முதலாம் கதெராயர்  1. அரவீடு ெம்சம் 

ஆ. நரசிம்மர்   2. துளுெ ெம்சம் 

இ. அச்சுத ராயர்   3. சாளுெ ெம்சம் 

ஈ. திருமகல   4. சங்கம ெம்சம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 2 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 1 2 4 

ஈ. 2 1 4 3 

19. குறிஞ்சிப்பாட்டின் ஆசிரியர் யார்? 

அ. சீத்தகல சாத்தனார்   ஆ. கபிலர் 
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இ. உருத்திரங் கண்ணனார்  ஈ. நச்வசள்களயார் 

20. ‘ஆகலாசகன சகப நுகழவு’ என்ற திட்டத்கத இந்திய கதசிய இயக்கத்தின் கபாது அறிவித்த கட்சி எது? 

அ. காங்கிரஸ் கட்சி   ஆ. கதர் கட்சி 

இ.  சுயராஜ்ஜிய கட்சி   ஈ. நீதிக்கட்சி 

21. வகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெரிகச 1 ஐ ெரிகச 2 உடன் கீகழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டிலிருந்து சரியாக 

கதர்ந்வதடுத்து வபாருத்துக. 

ெரிகச 1   ெரிகச 2 

அ. ககபினட் தூதுக்குழு 1. 1940 

ஆ. கெெல் திட்டம் 2. 1942 

இ. கிரிப்ஸ் திட்டம்  3. 1945 

ஈ. ஆகஸ்டு அறிக்கக  4. 1946 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 4 2 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 2 1 4 3 

ஈ. 3 2 1 4 

22. தெறான விகடகய கண்டுபிடிக்கவும். 

அ. வியாபாரிகளும் , ெணிகர்களும் ‘ஸ்கரனி என்ற ெணிகர் குழு’ என்ற அகமப்கப ஏற்படுத்தினர். 

ஆ. ‘ெணிகர் குழு’வில் இடம் வபற்றெர்களும்  வசல்ெந்தர்களாக இருந்ததனால் ெங்கிகளும், 

கப்பல்களும் ெத்திருந்தார்கள் 

இ. அவர்கள் புத்ே மேத்ேவர்க்கும் மற்றும் பிரம்மி பமாழி வல்லுநர்களுக்கும் உேவவில்ரல 

ஈ. அெர்கள் வசல்ெந்தர்கள் மட்டுமல்லாது அன்பும், தர்மச் சிந்தகனயும், ஈகக குணமும் 

நிகறந்தெர்கள் 

23. தமிழ்நாட்டில் ‘ஒரு கபசா தமிழன்’ என்ற ொர இதகழ ஆரம்பித்தெர் யார்? 

அ. திரு. இரட்கட மகல சீனிொசன் ஆ. திரு. அதயாத்தி ோஸ் 

இ. திரு. எம்.சி.ராஜா   ஈ. திரு. ஈ.வெ.இராமசாமி நாயக்கர் 

24. எந்த கபார்த்துகீசிய ஆளுநர் ககாொ பகுதியில் குழந்கத திருமணம் மற்றும் உடன்கட்கட ஏறும் பழக்கம் 

ஆகியெற்கற ரத்து வசய்தார்? 

அ. பிரான்ஸிஸ்ககா-டி-அல்கமடா ஆ. அல்தொன்தே டி அல்புகர்க் 

இ. டியாககா-கலாபஸ்-சிகியூரா  ஈ. டூயூகரட் –டி-வமனிஸிஸ் 

25. கீழ்க்கண்ட ொக்கியங்ககள கெனி: 
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கருத்து 1: 1969-ல் ெங்கிகள் கதசிய மயமாக்கப்பட்டன மற்றும் நலிந்த மற்றும் சில தனியார் ெங்கிகள் 

மூடும் ெகர காத்திருந்து பின் 1976-ல் கதசிய மயமாக்கப்பட்டன. 

கருத்து 2: சி.இராஜககாபாலாச்சாரி சுதந்திரச் சந்கத தத்துெத்கத பின்பற்றியெர். 

இெற்றில் எது/எகெ சரி? 

அ. 1 மட்டும்    ஆ. 1 மற்றும் 2 

இ. 2 மட்டும்    ஈ. 1ம் இல்கல 2ம் இல்கல 

26. பட்டியல் 1 லிருந்து பட்டியல் 2 வபாருத்துக. சரியான விகடகய குறியீடுகளிலிருந்து கதர்ந்வதடு. 

பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

அ. வசனன்ககசெர் ககாயில்  1. ஹலிபீடு 

ஆ. வஹாய்சவலஸ்ெரர் ககாயில்  2. கசாமநாதபுரம் 

இ. ககசெர் ககாயில்   3. ககாவிந்தநகல்லி 

ஈ. பஞ்சகூடர் ககாயில்   4. கபலூர் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 2 3 

ஆ. 1 4 2 3 

இ. 1 4 3 2 

ஈ. 4 1 3 2 

27. வகாடுக்கப்பட்டுள்ள ொசகம் மற்றும் காரணத்கதக் கருத்தில் வகாண்டு, கீகழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

குறியீடுகளில் இருந்து சரியான விகடகய கதர்ந்வதடு. 

ொசகம் (A): தமிழகம் பூமத்திய கரகக பகுதிகய ஒட்டி அகமந்திருப்பதால் ஆண்டின் வபரும்பாலான 

நாட்களில் உஷ்ணமான சீகதாஷ்ண நிகல காணப்படுகிறது. மக்கள் தகுதியான உகடககள 

அணிந்தனர். சங்க காலப் புலெர்கள் அருகமயான துணி ெககககள தங்கள் பாடல்களில் 

குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

காரணம் (R): சங்க கால உயர்குடி வபண்கள் “கலிங்கம்” என்றகழக்கப்படும், வமல்லிய பருத்தி 

ஆகடககள அணிந்தனர். 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, (R) , (A) விற்கான சரியான விளக்கத்ரே பகாடுக்கின்றது. 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, (R) , (A) விற்கான சரியான விளக்கம் அல்ல 

இ. (A) மட்டும் சரி ஆனால் (R) சரியல்ல 

ஈ. (A) சரியல்ல ஆனால் (R) மட்டும் சரி 

28. பின்ெரும் ொக்கியங்களில் கூற்று (A), காரணம் (R) ஆகியகெககள கருத்தில் வகாண்டு, கீழ்க்காணும் 

வதாகுப்புகளிலிருந்து உங்கள் விகடகயத் வதரிவு வசய்க. 
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கூற்று(A): மக்கள் முற்கபாக்கு சிந்தகன, சுய மரியாகத, சுய சிந்தகன மற்றும் சுய நம்பிக்கக 

ெளர்ப்பதன் மூலம் சமுதாய-அரசியல் சுதந்திரத்கத வபற ராமசாமி நாயக்கர் அெர்கள் சுய மரியாகத 

இயக்கத்கத கதாற்றுவித்தார். 

காரணம் (R): சுயமரியாகத இயக்கத்தின் தத்துெத்கதச் வசயல்படுத்த இந்திய கதசிய காங்கிரசுடன் 

இகணந்து வசயல்பட்டார். 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் தெறு 

ஆ. (A) மற்றும் (R) சரியானகெகள் (R), (A) விற்கான சரியான விளக்கம் அளிக்கிறது 

இ. (A) மற்றும் (R) சரியானகெகள் (R), (A) விற்கான சரியான விளக்கம் அளிக்கவில்கல 

ஈ. (A) சரியானது (R) ேவறானது (R), (A) விற்கான சரியான விளக்கம் அளிக்கவில்ரல 

29. தெறான கூற்கறச் சுட்டிக் காட்டவும். 

அ. சுபாஷ் சந்திரகபாஸ் ஐ.சி.எஸ். கதர்வில் வென்றார் 

ஆ. 1938 மற்றும் 1939 ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகள் வதாடர்ந்து காங்கிரஸ் தகலெராக சுபாஷ் சந்திர 

கபாஸ் கதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார். 

இ. தாஸ்க்கு சுபாஷ் சந்திர கபாஸ் ஒத்துகழப்புக் வகாடுத்தார். 

ஈ. காங்கிரஸ் வட்ட தமரை மாநாட்டுக்கு பசல்ல பகாண்டு வந்ே தீர்மானத்ரே சுொஷ் சந்திர 

தொஸ் ஆேரித்ோர். 

30. கககாரி சதி ெழக்கில் தூக்கிலிடப்பட்டெர்கள் யார்? 

அ. இராம் பிரசாத் பிஸ்மில் மற்றும் அஸ்ெகுல்லா 

ஆ. சந்திரகசகர் ஆசாத் மற்றும் அஸ்பகுல்லாகான் 

இ. எம்.என்.ராய் மற்றும் எஸ்.எ.டாங்கக 

ஈ. சிெபிரசாத் மற்றும் இராம்பிரசாத் 

31. கீழ்க்காணும் ொக்கியங்ககளக் கெனி. சரியான விகடகய குறியீடுகளிலிருந்து கதர்வு வசய்க. 

கூற்று(A): மவுலானா ஆசாத் மற்றும் டாக்டர் அன்சாரி ஆகிகயார்களின் தகலகமயிலான கதசியொத 

முஸ்லீம்கள் கநரும் அறிக்ககக்கு முழுமனகதாடு ஆதரெளித்தனர். 

காரணம் (R): கிலாபத் இயக்கத்திற்கு காங்கிரஸ் ஆதரெளித்தது. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுகம சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுதம சரி, தமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தெறு 

ஈ. (A) தெறு ஆனால் (R) சரி 

32. கீழ்க்கண்டெற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாக  வபாருத்தப்பட்டுள்ளது? 

அ. கதகெந்திரநாத் தாகூர்  - இந்திய சீர்திருத்த சமூகம் 
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ஆ. ககசப் சந்திர வசன்  - தத்ெ கபாதினி சபா 

இ. வீதரசலிங்கம்   - சமூக சீர்திருத்ே சங்கம் 

ஈ. ஆத்மராம் பாண்டுரங்  -சுத்தி இயக்கம் 

33. கீழ்க்கண்டெற்றுள் எந்த ஒன்று தெறானகெ? 

அ. இகடக்கால அரசாங்கத்தில் கநரு துகணத் தகலெராக இருந்தார் 

ஆ. 1945 வசப்டம்பர் 19 அன்று கெெல் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது 

இ. 1943ஆம் ஆண்டு இந்திய கதசிய இராணுெம் அகமக்கப்பட்டது 

ஈ. ரசமன் குழு 1928 ஆம் ஆண்டு முேன்முேலாக குைராத்தில் வந்து இறங்கியது 

34. இந்திய கதசிய இயக்கத்தின் கபாது அலிப்பூர் சதி ெழக்கில் ககது வசய்யப்பட்ட அரபிந்கதாவிற்காக 

ொதாடிய ெழக்கறிஞர் யார்? 

அ. லாலா லஜபத் ராய்   ஆ. C.R.ோஸ் 

இ. ெல்லபாய் பகடல்   ஈ. கசபுதின் கிட்சிளு 

35. கீழ்க்குறிப்பிட்டகெகளில் எந்த சட்டம் பிரதிநிதித்துெ அகமப்பு மற்றும் சட்டமியற்றும் அதிகார 

மாற்றத்கத இந்தியாவில் ஏற்படுத்தியது? 

அ. 1858-ம் ஆண்டு சட்டம் 

ஆ. 1861-ம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டம் 

இ. 1892-ம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டம் 

ஈ. 1909-ம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டம் 

36. வெள்களயகன வெளிகயறு இயக்கம் குறித்து பின்ெரும் ொசகத்கத கூறியெர் யார்? 

“இந்தியாவில் ஆங்கிகலயர்கள் இருப்பது, ஜப்பாகன இந்தியா மீது பகடவயடுத்து ெருமாறு 

அகழப்பது கபான்றதாகும். அெர்கள் ொபஸ் வபற்றுச் வசன்றால் இந்த அகழப்பு கதகெயற்று 

கபாகும்” 

அ. சி.ராசககாபாலாச்சாரி   ஆ. முகமது அலி ஜின்னா 

இ. மகாத்மா காந்தி   ஈ. சர்தார் பட்கடல் 

37. சங்க கால வபண்பாற் புலெர்களில் தெறாக வகாடுக்கப்பட்டது 

1. காக்ககபாடினியார்   2. ஒக்கூர் மாசாத்தியார் 

3. முடத்தாமக் கண்ணியார்  4. பாணர் 

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

38. கீழ்க்கண்ட ொக்கியங்ககளக் கெனி: 

கூற்று(A): 1857-ம் ெருடச் சிப்பாய் கலகம் கதால்வி அகடந்தது. 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 8 of 18 

காரணம் (R): கல்வி கற்ற இந்தியர்கள் கலகத்திற்கு ஆதரவு அளிக்கவில்கல என்பதும் ஒரு 

காரணமாகும். 

அ. (A) மற்றும் (R) சரி, (A) ன் உண்ரமயான விளக்கம் (R) ஆகும் 

ஆ. (A) சரி, (R) தெறு 

இ. (A) தெறு, (R) சரி 

ஈ. (A) மற்றும் (R) சரி, (A) ன் உண்கமயான விளக்கம் (R) அல்ல 

39. பின்ெருெனெற்கற சரியாக வபாருத்தி குறியீடுகளிலிருந்து சரியான விகடகய கதர்வு வசய்க. 

அ. பாலகங்காதர திலகர்  1. சுயராஜ்ஜிய கட்சி 

ஆ. ராஜாராம் கமாகன்ராய் 2. இந்திய கஹாம் ரூல் இயக்கம் 

இ. சி.ஆர்.தாஸ்   3. இந்திய கசெகர்கள் சங்கம் 

ஈ. ககாபால கிருஷ்ண ககாககல 4. பிரம்மசமாஜம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 2 1 3 4 

இ. 2 4 1 3 

ஈ. 3 1 4 2 

40. கீகழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ள வபௌத்த மாநாடுககள அகெகள் நகடவபற்ற இடங்களுடன் வபாருத்துக. 

சரியான விகடகய குறியீடுகளிலிருந்து கதர்வு வசய்க. 

அ. முதல் வபௌத்த மாநாடு  1. குண்டெனம் 

ஆ. இரண்டாபது வபௌத்த மாநாடு 2. பாடலிபுத்திரம் 

இ. மூன்றாெது வபௌத்த மாநாடு  3. கெசாலி 

ஈ. நான்காெது வபௌத்த மாநாடு  4. ராஜகிருகம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 4 3 1 2 

41. வகாடுக்கப்பட்டுள்ள ொசகத்கதயும், காரணத்கதயும் கருத்தில் வகாண்டு சரியான விகடகய கீகழ 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து கதர்வு வசய்து எழுதுக. 

ொசகம்(A): முதல் தமிழ் ககலக் களஞ்சியத்கத அச்சிட்டு வெளியிட்ட கல்வி அகமச்சர் 

அவிநாசிலிங்கம். 
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காரணம் (R): முதல் தமிழ் ககலக் களஞ்சியத்கத வதாகுத்து, தயாரித்து வெளியிட்டெர் 

எம்.பி.வபரியசாமி, “தூரன்” என பிரபலமாக அகழக்கப்படுொர். 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுகம சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுதம சரி, தமலும் (R) என்ெது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தெறு 

ஈ. (A) தெறு ஆனால் (R) சரி 

42. வகாடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலிலிருந்து வபௌத்தபிக்குகெ அகடயாளம் கண்டு, குறியீடுகளிலிருந்து 

சரியான விகடகய கதர்ந்வதடு. 

1. அபிநந்தர்   2. குந்து நாதர் 

3. நாத குத்தனார்   4. முனிசுெர்த்தர் 

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

இ. 2 மற்றும் 4 மட்டும்   ஈ. 3 மட்டும் 

43. கீழ்க்கண்ட எந்தச் சட்டம் எல்லன்பகரா கெர்னர் வஜனரலாக இருந்த வபாழுது அடிகம முகற 

சட்டபூர்ெமற்றது என்று அறிவித்தது? 

அ. 1833-ம் ஆண்கடய ஏழாெது சட்டம்  ஆ. 1843-ம் ஆண்ரடய ஐந்ோவது சட்டம் 

இ. 1823-ம் ஆண்கடய மூன்றாெது சட்டம் ஈ. 1854-ம் ஆண்கடய எட்டாெது சட்டம் 

44. பின்ெரும் கூற்கற கெனிக்கவும். வகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளில் இருந்து சரியான விகடகய 

கதர்வு வசய்க. 

கூற்று(A): ெந்கத மாதரம் பத்திரிககயின் பதிப்பாசிரியராக திலகர் ஆனார். 

காரணம் (R): கிறித்துெம் மற்றும் இஸ்லாம் இரண்கடயும் கடுகமயாக இெர் விமர்சித்தார் 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுகம சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுகம சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) தெறு 

ஈ. (A) ேவறு ஆனால் (R) சரி 

45. ெரிகச 1 உடன் ெரிகச 2 கனப் வபாருத்தி கீழ் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள வதாகுப்பிலிருந்து சரியான 

விகடயிகன வதரிவு வசய்க. 

ெரிகச 1   ெரிகச 2 

அ. W.C. பானர்ஜி-1. இரண்டாெது இந்திய கதசிய காங்கிரஸ் ஆண்டுக்  கூட்டத்தின் தகலெர் 

ஆ. தாதாபாய் வநௌகராஜி-2. நான்காெது இந்திய கதசிய காங்கிரஸ் ஆண்டுக் கூட்டத்தின் தகலெர் 

இ. தியாப்ஜி-3. முதல் இந்திய கதசிய காங்கிரஸ் ஆண்டுக் கூட்டத்தின் தகலெர் 

ஈ. ஜார்ஜ் யூகல-4. மூன்றாெது இந்திய கதசிய காங்கிரஸ் ஆண்டுக் கூட்டத்தின் தகலெர் 
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 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 3 2 1 4 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 2 3 4 1 

46. கீழ்க்காணும் ொக்கியங்ககள கெனி. சரியான விகடகய குறியீடுகளிலிருந்து கதர்ந்வதடு. 

கூற்று(A): நொப் சலிமுல்லா என்பெரால் முஸ்லீம் லீக் 1906 ஆம் ஆண்டு நிறுெப்பட்டது. 

காரணம் (R): 1941 ஆம் ஆண்டு முஸ்லீம் லீக் பாகிஸ்தான் ககாரிக்கககய முன் கெத்தது. 

அ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுகம சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 

ஆ. (A) மற்றும் (R) இரண்டுகம சரி, கமலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (A) சரி ஆனால் (R) ேவறு 

ஈ. (A) தெறு ஆனால் (R) சரி 

47. கீழ்க்கண்டெற்கறப் வபாருத்துக. சரியான விகடகய குறியீடுகளிலிருந்து கதர்வு வசய்க: 

அ. சுப்ரமணிய பாரதி 1. பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் 

ஆ. பாரதிதாசன்  2. குடியரசு 

இ. கெதநாயகம் பிள்கள 3. பாப்பா பாட்டு 

ஈ. ஈ.கெ.ராமசாமி  4. கதச பக்தன் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 1 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 3 4 1 2 

48. சாரநாத் என்னுமிடத்தில் புத்தர் தமது முதல் விளக்கப் கபருகரயாற்றியத்கத ‘தர்ம சக்ர பிரெர்த்தனா’ 

என அகழக்கப்படுெதின் வபாருள் 

அ. பமய்ரம வாய்ப்ொட்டு சக்கரத்தின் சுழற்சி 

ஆ. வமய்கம ொய்ப்பாட்டு சக்கரத்தின் நிர்ணயம் 

இ. வமய்கம ொய்ப்பாட்டு சக்கரத்தின் வகாள்கக 

ஈ. வமய்கம ொய்ப்பாட்டு சக்கரத்தின் தத்துெம் 

49. சதி என்னும் உடன்கட்கட ஏறும் ெழக்கத்கத ஒழித்த சட்டம் ________ ஆண்டு வகாண்டு ெரப்பட்டது. 

அ. 1825  ஆ. 1827  இ. 1829  ஈ. 1830 

50. நவீன இந்தியாவின் “ஸ்தல சுய ஆட்சியின் தந்கத” என்று சரியாக அகழக்கப்படுபெர் யார்? 
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அ. கமகயாபிரபு    ஆ. ரிப்ென் பிரபு 

இ. லிட்டன் பிரபு    ஈ. கர்சன் பிரபு 

51. கீழ்ெருபெருள் யார் மிகச் சிறந்த இந்திய ஓவியர் ஆொர்? 

அ. ரவி வர்மா    ஆ. பண்டிட் விஷ்ணு நாராயணன் 

இ. பிரபா ஆட்கர    ஈ. சாந்தா ராவ் 

52. கீழ்க்காணும் ொக்கியங்ககள கெனி: 

கூற்று(A): திலகர் 1916 ஏப்ரலில் தன்னாட்சி இயக்கத்கத பூனாவில் ஆரம்பித்தார். அன்னி வபசண்ட் 

அகத ஆண்டு வசப்டம்பரில் வசன்கனயில் ஆரம்பித்தார். 

காரணம் (R): இரண்டு தகலெர்களும் ஒற்றுகமகயாடு இருந்து இந்திய அரசியல் விழிப் புணர்வுக்கு 

பங்காற்றினார்கள். 

அ. (A) உண்கமயானது (R)தெறானது 

ஆ. (A) மற்றும் (R) ஆகிய இரண்டும் உண்ரம 

இ. (A) மற்றும் (R) ஆகிய இரண்டும் தெறானகெ 

ஈ. (R) உண்கமயானது (A) தெறானது 

53. கீழ்ெருபெருள் யார் தீவிரொத தகலெர் அல்ல? 

அ. பாலகங்காதர திலகர்   ஆ, லாலா லஜபதிராய் 

இ. பிபின் சந்திரபால்   ஈ. தகாொல கிருஷ்ணதகாகதல 

54. கீழ்ெரும் தாகூர் நூல்களில் எது சிறு பாடல்களின் வதாகுப்பாகும்? 

அ. சித்ரா     ஆ. சித்ரங்கதா 

இ. கீோஞ்சலி    ஈ. தி கிங் ஆப் தி டார்க் கசம்பர் 

55. கட்டவபாம்மன் சாகும்ெகர தூக்கிலிடப்பட்ட இடத்திகன குறிப்பிடுக. 

அ. பாஞ்சாலங்குறிச்சி   ஆ. கயத்ோறு 

இ. பாகளயங்ககாட்கட   ஈ. புதுக்ககாட்கட 

56. கவுண்ட்-டி-லாலிகய 1760ல் நகடவபற்ற ெண்டிொஷ் கபார்க்களத்தில் தீற்கடித்த ஆங்கிகலய 

பகடத்தளபதி யார்? 

அ. தளபதி ஹாரிஸ்   ஆ. தளபதி ஹாமில்டன் 

இ. ேளெதி சர் அயர் கூட்   ஈ. தளபதி ஃகபார்ட் 

57. ொர்தா கல்வி முகறகய வகாண்டு ெந்தெர் யார்? 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. ஜெஹர்லால் கநரு 

இ. அணுராதா கிருஷ்ணன்  ஈ. ஹர்டாக் 

58. ொர்தா கல்வி முகறகய வகாண்டு ெந்தெர் யார்? 
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அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. ஜெஹர்லால் கநரு 

இ. அணுராதா கிருஷ்ணன்  ஈ. ஹர்டாக் 

59. கீழ்க்கானும் ொக்கியங்ககளக் கெனி: 

கூற்று(A): இந்திய கபார்வீரர்கள் புதிய கதாட்டாகெ உபகயாகப்படுத்துெது தங்ககள கட்டாயமாக 

கிறிஸ்துெர்களாக மாற்றுெதற்கான என கருதினார். 

காரணம் (R): புதிய கதாட்டாக்களில் பசு அல்லது பன்றியின் வகாழுப்பு தடெப்பட்டிருந்தது. 

அ. கூற்று (A) சரி, காரணம் (R) தெறு 

ஆ. காரணம் (R) சரி (A) தெறு 

இ. கூற்றும் (A) காரணமும் (R) சரி, காரணம் (R) கூற்று (A)ரவ விளக்குகிறது. 

ஈ. கூற்றும் (A) காரணமும் (R) சரி, காரணம் (R) கூற்று (A)கெ விளக்குக்கவில்கல 

60. எந்த ஒப்பந்தம் முஸ்லீம்களுக்கான தனித்வதாகுதிகய அங்கீகரித்தது? 

அ. பூனா ஒப்பந்தம்   ஆ. காந்தி-இர்வின் ஒப்பந்தம் 

இ. பஞ்சாப் ஒப்பந்தம்   ஈ. லக்தனா ஒப்ெந்ேம் 

61. கீழ்ெருெனெற்கற சரியாக வபாருத்துக. 

அ. தண்டியாத்திகர    1. 1922ம் ஆண்டு கல்கத்தா மாநாடு 

ஆ. 2ம் ெட்ட கமகஜ மாநாடு   2. பம்பாய் மாநாடு 

இ. ஒத்துகழயாகம தீர்மானம்   3. சபர்மதி ஆசிரமம் 

ஈ. வெள்களயகன வெளிகயறு தீர்மானம் 4. ஒகரவயாரு பிரதிநிதி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ.  3 4 1 2 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 2 1 4 3 

ஈ. 3 2 1 4 

62. கீழ்க்கண்ட அகனத்து இகணகளும் கெதாங்கங்ககளப் பற்றியது. இதில் தெறான இகணஎது? 

1. சிக்ஷா  - உச்சரித்தல் 

2. கல்பா  - சடங்குகள் 

3. வியாகர்னா - ொனசாஸ்திரம் 

4. நிருக்தா  - வசால்லிலக்கணமும் வசால்லின் ெரலாறும் 

அ.1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

63. டச்சு கிழக்கிந்திய கம்வபனி தன்னுகடய தகலகமயகத்கத நிறுவிய இடம் 

அ. ககாொ     ஆ. நாகப்ெட்டினம் 
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இ.  பம்பாய்    ஈ. டாமன் 

64. பட்டியல் 1-ல் காண்பெற்கற பட்டியல் 2 உடன் வபாருத்தி, கீழ் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகள் 

உதவியுடன் சரியான விகடகயத் கதர்வு வசய்க. 

பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 

அ. முதல் கர்நாடகப் கபார்  1. 1764 

ஆ. மூன்றாம் கர்நாடகப் கபார் 2. 1746 – 48 

இ. பிளாசிப்கபார்   3. 1758- 63 

ஈ. பக்ஸார் கபார்   4. 1757 

குறியீடுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3 

ஆ. 4 1 2 3 

இ.  3 4 2 1 

ஈ. 2 3 4 1 

65. கீகழ வகாடுக்கப்பட்டெர்களில் இந்திய கதசியத்தின் பழம்வபரும் வபண்மணி என்றகழக்கப்பட்டெர் 

யார்? 

அ. விஜயலட்சுமி பண்டிட்   ஆ. சகராஜினி நாயுடு 

இ. அன்னிபெசண்ட்   ஈ. அம்புஜம்மாள் 

66. கீழ்க்காண்பெர்களுள் “இந்திய கதசிய இராணுெம்”  அகமக்க கெண்டும் என்ற எண்ணத்கத 

கதாற்றுவித்தெர் யார்? 

அ. ராஷ்வபஹரி கபாஸ்   ஆ. தமாகன்சிங் 

இ. சுபஷ் சந்திரகபாஸ்   ஈ. நிரஞ்சன் சிங் கில் 

67. கீழ்க்காண்பெர்களுள் “இந்தியா விடுதகலகய வெல்கிறது” என்ற புத்தகத்கத எழுதியெர் யார்? 

அ. பமௌலானா அபுல் கலாம் அசாத் ஆ. ஜெஹர்லால் கநரு 

இ. இராகஜந்திர பிரசாத்   ஈ. சர்தார் ெல்லபாய் பகடல் 

68. கந்தகா எனப்படுெது  

1. புத்தரின் கதகராட்டி 

2. புத்தரின் குதிகர 

3. புத்தருக்கு தியானம் வசய்ய கற்றுக் வகாடுத்த ஞானி 

4. புத்தரின் பிரியமான ஒரு சீடர் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 
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69. எந்த தக்காண அரசர் “அப்லா பாபா” (அ) “ஏகழகளின் நண்பர்” என்ற பட்டத்கத வபற்றிருந்தார்? 

அ. குலி குதுப் ஷா    ஆ. இப்ராஹிம் அடில் ஷா II 

இ. கநசாம் ஷா    ஈ. அலி அடில் ஷா 

70. தமிழகத்கதச் கசர்ந்த துணி ெணிகர்கள் ________ காணப்பட்டனர். 

அ. ெணிகர்    ஆ. உமணர் 

இ. அறுரவ வணிகர்   ஈ. யெனர்கள் 

71. தெறான வபாருத்தத்கத கண்டுபிடிக்கவும். 

1. ராமகிருஷ்ண மிஷன் - சுொமி விகெகானந்தர் 

2. பிரம்மசமாஜம்  - ராஜாராம் கமாகன்ராய் 

3. ஆரிய சமாஜம்  - ககசவ் சந்திரவசன் 

4. பிரம்மஞான சகப - அன்னிவபசண்ட் 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

72. கீழ்க்கண்ட கதசிய தகலெர்ககள அெர்கள் வெளியிட்ட பத்திரிகககளுடன் வபாருத்துக. 

தகலெர்கள்    பத்திரிக்கககள் 

அ. ககாபாலகிருஷ்ண ககாககல  1. யங் இந்தியா 

ஆ. சுகரந்திரநாத் கபனர்ஜி  2. தி மராத்தா 

இ. பாலகங்காதர திலகர்   3. தி வபங்காலி 

ஈ. லாலா லஜபதி ராய்   4. சர்ெஜனிக் சபா 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 2 3 1 4 

ஈ.  4 2 1 3 

73. கீழ்க்கண்ட சிறந்த மனிதர்களிகடகய காணப்படும் சிறப்பு அம்சம் என்ன? 

V.D. சொர்கர், ஹர்தயாள் மற்றும் மதன்லால் திங்ரா 

அ. காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் 

ஆ. இந்தியா ஹவுசின் உறுப்பினர்கள் 

இ. கிலாபத் இயக்கத்தில் பங்கு வபற்றெர்கள் 

ஈ. வசௌதாய சீர்திருத்தொதிகள் 

74. கீழ்க்கண்ட சங்கங்களிகடகய காணப்படும் சிறப்பம்சம் என்ன? 

பிரிட்டிஷ் இந்திய சங்கம், பூனா சர்ெஜனச் சகப மற்றும் இந்திய லீக் 
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அ. A.O. ஹியூம் கதாற்றுவித்தகெ 

ஆ. இந்திய தேசிய காங்கிரசின் முன்தனாடிகள் 

இ. ஆங்கிகலய சங்கங்கள் 

ஈ. புரட்சிகர சங்கங்கள் 

75.  இந்தியாவில் புது துகறமுகங்ககள உருொக்கிய முதல் மக்கள் 

அ. ஆங்கிகலயர்கள்   ஆ. டச்சுக்காரர்கள் 

இ. தொர்த்துகீசியர்கள்   ஈ. பிவரஞ்சுக்காரர்கள் 

76. இருபத்தி இரண்டாெது தீர்த்தங்கரர் யார்? 

அ. பார்செர்    ஆ. ரிசபர் 

இ. தேமிநாேர்    ஈ. மகாவீரர் 

77. சங்ககால கசாழர்களின் தகலநகர் உகறயூர் எதற்குப் வபயர் வபற்றது? 

அ, பாம்புகதால்     ஆ. கதால் வபாருட்கள் 

இ. மரம் மற்றும் ககவிகனப் வபாருட்கள்  ஈ. முத்து மற்றும் மஸ்லின் 

78. பாகியான் என்ற வெளிநாட்டுப் பயணி இெருகடய காலத்தில் இந்தியாவிற்கு ெருகக புரிந்தார் 

அ, ஸ்ரீகுப்தர்    ஆ. முதலாம் சந்திர குப்தர் 

இ. சமுத்திர குப்தர்    ஈ. இரண்டாம் சந்திர குப்ேர் 

79.  யாருகடய சிந்தகன மில்டனின் “Paradise Lost” என்ற பகடப்பில் சாத்தான் என்ற கதாப்பாத்திரம் 

மமகதகயாடு உருொக தூண்டுதலாக இருந்தது. 

அ. நிக்ககாலா காண்டி   ஆ. சர் ோமஸ் தரா 

இ. வபர்னியர்    ஈ. ஹாக்கின்ஸ் 

80. இந்திய கதசிய காங்கிரசின் தகலெர்ககள கால ெரிகசயில் ெரிகசப்படுத்துக. 

1. ஜார்ஜ் யூலி 

2. வில்லியம் வெட்டர்பர்ன் 

3. தாதாபாய் வநௌகராஜி 

4. கசயத் பத்ருதின் தயாப்ஜி 

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

81. ெங்கப்பிரிவிகனகய ரத்து வசய்தெர் யார்? 

அ. கசம்ஸ்கபார்டு பிரபு   ஆ. ஹார்டிஞ்ச் பிரபு 

இ. மிண்கடா பிரபு    ஈ. கர்சன் பிரபு 

82. இெர்களில் கிறித்துெத்கத உலகில் பரப்பிய கபரரசாக கருதப்படுபெர்கள் 

அ. எகிப்திய கபரரசு   ஆ. பிவரஞ்சு கபரரசு 
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இ. வஜர்மானிய கபரரசு   ஈ. தராமானிய தெரரசு 

83. அகமது ஷா அப்தாலி வடல்லியின் முதன்கம ஆட்சியாளர் மற்றும் தனது பிரதிநிதியாக யாகர 

நியமித்தார் 

அ. அகமது கான் பங்காஷ்   ஆ. முனீர்-உத்-வதௌலா 

இ. நஜிப்-உத்-பேௌலா   ஈ. கமர்-உத்-திண்கான் 

84. சிொஜி மன்னராக முடி சூட்டிக் வகாண்ட இடம் 

அ. சிெநர்     ஆ. புரந்தர் 

இ. கடார்னா    ஈ. ராஜ்கார் 

85. சுயமரியாகத இயக்கத்கத துெக்கியெர் யார்? 

அ. ெ.உ.சிதம்பரம் பிள்கள  ஆ. ஈ.வி.ராமசாமி நாயக்கர் 

இ. க. வீரமணி    ஈ. அகயாதி பண்டிததாஸ் 

86. பின்ெருெனெற்றுள் எந்த காலக்கட்டம் தீவிரொதத்தின் எழுச்சிகயாடு வதாடர்புகடயது? 

அ. 1885-1905  ஆ. 1905-1920  இ.192-1931  ஈ. 1931-1947 

87. பின்ெருெனெற்றுள் எந்த இயக்கம் தண்டி யாத்திகரயுடன் வதாடங்கியது? 

அ. கிலாபத் இயக்கம்   ஆ. ஒத்துகழயாகம இயக்கம் 

இ. சட்ட மறுப்பு இயக்கம்   ஈ. சுயமரியாகத இயக்கம் 

88. 1940-ல் தனிநபர் சத்தியாகிரகப் கபாராட்டத்தின்கபாது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் தகலெராக 

இருந்தெர் 

அ. சத்தியமூர்த்தி    ஆ. ராஜாஜி 

இ. காமராசர்    ஈ. குமாரசாமி இராஜா 

89. சரியாகப் வபாருத்துக. 

அ. சமூக ஏற்ற தாழ்வுககள நீக்குெகத  1. காலங்காலமாக பதிந்த எண்ணம் 

ஆ. வபண் ஆடெகர சார்ந்கத ொழ்பெர்  2. Dr. முத்துலட்சுமியின் புககழ 

இ. குழந்கத திருமணத்கத தடுத்து நிறுத்துெது  3. சமூக நீதி 

ஈ. அகடயாறு புற்றுகநாய் மருத்துெமகன  4. தகடச்சட்டம் 

வகாண்டு ெந்தார் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 4 2 

ஆ. 2 3 1 4 

இ. 1 4 2 3 

ஈ. 4 2 3 1 
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90. :முணுமுணுக்கும் அரங்கம்” என்று அகழக்கப்படுெது எது? 

அ. ககால்வகாண்டா   ஆ. தகால்கும்ொஸ் 

இ. குல்பர்கா    ஈ. ஜூம்மா மசூதி 

91. சீக்கிய குரு கதஜ் பகதூகர வகாகல வசய்த முகலாய மன்னன்  யார்? 

அ. அக்பர்     ஆ. ஔரங்கசீப் 

இ. ஷாஜகான்    ஈ. ஜஹாங்கீர் 

92. புகழ்வபற்ற இகசக்ககலஞர் உருத்திராசாரியார் பற்றி பல்லெர்களது _________ கல்வெட்டு 

குறிப்பிடுகின்றது. 

அ. குடுமியான் மரல   ஆ. மாமண்டூர் 

இ. உத்திரகமரூர்    ஈ. மககந்திரொடி 

93. களப்பிரர் காலத்தில் மதுகரயில் திராவிட சங்கத்கத ஏற்படுத்திய சமணத் துறவி 

அ. வஜ்ஜிரநந்தி    ஆ. பார்செ முனிெர் 

இ. மகாவீரர்    ஈ. மகா கசபர் 

94. வபாருத்துக. 

அ. சத்ய கசாதக் சமாஜம் 1. இராமலிங்க அடிகள் 

ஆ. ஜீெ காருண்யம் 2. கஜாதிபா பூகல 

இ. தர்ம பரிபாலனம் 3. சுொமி விகெகானந்தா 

ஈ. ஜீொகெ சிொ  4. ஸ்ரீநாராயண குரு 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3 

ஆ. 2 4 3 1 

இ. 4 1 2 3 

ஈ. 1 3 2 4 

95. தகலக்ககாட்கடப் கபாரில் விஜயநகர மன்னனுக்கு உதவி வசய்த தஞ்கச மன்னன் 

அ. கசெப்ப நாயக்கர்   ஆ. அச்சுேப்ெ நாயக்கர் 

இ. இரகுநாத நாயக்கர்   ஈ. சரகபாஜி மன்னர் 

96. சமுத்திரகுப்தர் பகடவயடுப்பு, வெற்றிககளப் பர்றி எந்த கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது? 

அ. உத்திரகமரூர் கல்வெட்டு  ஆ. அலகாொத் தூண் கல்பவட்டு 

இ. ஐகஹாகல கல்வெட்டு   ஈ. அகசாகரின் கல்வெட்டு 

97. வடல்லி சுல்தானியத்தின் ககடசி அரசர் யார்? 

அ. இப்ராஹிம் தலாடி   ஆ. சிக்கந்தர் கலாடி 
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இ. இப்ராஹிம் அலி   ஈ. வதௌலத் கான் கலாடி 

98. நாளந்தாப் பல்ககலக் கழகத்கத நிறுவியெர் யார்? 

அ. குமார குப்ேர்    ஆ. ஸ்ரீகுப்தர் 

இ. சந்திர குப்தர்    ஈ. சமுத்திர குப்தர் 

99. “சத்யகமெ வஜயகத” என்ற அரசுக் குறிக்ககாகள தமிழில் ொய்கமகய வெல்லும் என்று மாற்றியெர் 

அ. அரவிந்த் ககாஷ்   ஆ. வபரியார் 

இ. காமராசர்    ஈ. அண்ணாதுரர 

100. Dr. B.R. அம்கபத்கார் எந்த ஊரில் பிறந்தார்? 

அ. மகவு  ஆ. மக்காவ்  இ. சரயு  ஈ. லக்கனா 
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 History Model Test Questions 27 in Tamil With Answers 

1. வ. உ. சி, சிறைத் தண்டறை எத்தறை ஆண்டுகள் பெற்ைார்? 

அ. 30  ஆ. 35   இ. 40  ஈ. 34 

2. “நம் வாழ்வில் ஒளி மறைந்து எங்கும் இருள் சூழ்ந்து விட்டது” எைக் கூறியவர் யார்? 

அ. வல்லொய் ெடடல்   ஆ. இராடேந்திர பிரசாத் 

இ. மவுண்ட் டெட்டன்   ஈ. ஜவஹர்லால் நேரு 

3. மும்றெயில் நறடபெற்ை இந்திய டதசிய காங்கிரசின் முதல் கூட்டத்திற்கு தறலறம வகித்தவர் யார்? 

அ. மதன் டமாகன் மாளவியா  ஆ. W.C. பானர்ஜி 

இ. பெடராஷ்ஷா டமத்தா   ஈ. சுடரந்திரநாத் ொைர்ஜி 

4. கீழ்வருவைவற்றுள் எது சரியாகப் பொருத்தப்ெட்டுள்ளது? 

1. மடகந்திரவர்மன்  - குறடவறரக் டகாயில் 

2. நரசிம்மவர்மன்   - ஒற்ைக்கல் ரதம் 

3. ராேசிம்மன்   - மகாெலிபுரம் கடற்கறர டகாவில் 

அ. 1 மற்றும் 2    ஆ. 2 மற்றும் 3 

இ. 1 மற்றும் 3    ஈ. 1, 2 மற்றும் 3 

5. கீடே உள்ளவற்றைக் பகாண்டு சரியாை விறடயளி: 

கூற்று(A): குதிறரக்கு சூடு டொடும் (தாக்) முறைறய அலாவுதீன் கில்ஜி அறிமுகப்ெடுத்திைார். 

காரணம் ®: டொர் ெயிற்சியளிக்கப்ெட்ட குதிறரகறள மாற்ைாமல் இருக்க 

அ. (A) சரி ® தவறு 

ஆ. (A) மற்றும் R) இரண்டும் உண்றம ஆைால் (A) க்கு ® சரியாை விளக்கம் இல்றல 

இ.  (A) தவறு ® சரி 

ஈ. (A) மற்றும் ®  இரண்டும் உண்மம 

6. பொருத்துக: 

அ. வந்டத மாதரம்   1. இரவீந்திரநாத் தாகூர் 

ஆ. டதசியகீதம்   2. டாக்டர் அம்டெத்கார் 

இ, அலிகார் இயக்கம்  3. ெக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி 

ஈ. ெகிஸ்கிரிட் கிட்காரிணி  4. சர் றசயது அகமதுகான் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 4 2 

ஆ. 1 3 2 4 

இ. 2 4 3 1 
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ஈ. 4 2 1 3 

7. சுயராஜ்ய கட்சியின் அறமப்பில் உறுப்பிைராக இருந்தவர்கள் 

1. டமாதிலால் டநரு   2. சர்தார் ெடடல் 

3. மகாத்மா காந்தி 

அ. 1 மற்றும் 2    ஆ. 1 மட்டும் 

இ. 2 மற்றும் 3    ஈ. 1, 2 மற்றும் 3 

8. ஹரப்ொ என்ை சிந்தி பமாழிச் பசால்லுக்கு _______ என்று பொருள். 

அ.பூங்கா நகரம்    ஆ. துறைமுக நகரம் 

இ. புமையுண்ட ேகரம்   ஈ. மாநகர நகரம் 

9. இராேஸ்தானில் சமணச் சிற்ெங்கள் காணப்ெடும் இடம்  

அ. கிர்ைார்    ஆ. ஹதிகும்ொ 

இ. சரவணபெலடகாலா   ஈ. மவுண்ட் அபு 

10. முதல் சங்கம் நறடபெற்ை நகரம் 

அ. கூடல் நகர்    ஆ. தைன்மதுமர 

இ. மதுறர     ஈ. கொடபுரம் 

11. பொருத்துக. 

அ. 1206 1. இல்துத்மிஷ் 

ஆ. 1211 2. குத்புதீன் ஐபுக் 

இ. 1236 3. ொல்ென் 

ஈ. 1246 4. ரசியா  

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 2 1 

ஆ. 2 1 3 4 

இ. 3 1 4 2 

ஈ,. 2 1 4 3 

12. விேயநகர அரசின் கறடசி அரசர் 

அ. திருமலா    ஆ. ராமராயர் 

இ. மூன்றாம் ஸ்ரீரங்கர்   ஈ. இரண்டாம் பவங்கடர் 

13. 1857-ஆம் ஆண்டு பெரும் புரட்சி பவடித்த இடம் 

அ. மீரட்     ஆ. பாரக்பூர் 

இ. ெபரய்லி    ஈ. லக்டைா (கான்பூர்) 
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14. ெம்ொயில் தன்ைாட்சி கேகத்றத டதாற்றுவித்தவர் 

அ. டநரு     ஆ. திருமதி அன்னிதபசண்ட் 

இ. திலகர்     ஈ. ொரதியார் 

15. கீழ்க்கண்ட கூற்றில் எது தவைாைது? 

தந்றத பெரியார் ஒரு 

1. சமூக சீர்திருத்தவாதி 

2. விடுதறல டொராட்ட வீரர் 

3. அரசியல்வாதி 

4. டதசியவாதி 

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

16. “கணெதி” மற்றும் “சிவாஜி” ெண்டிறககள் மூலம் டதசிய உணர்றவ தூண்டியவர் 

அ. டகாொலகிருஷ்ண டகாகடல  ஆ. சுடரந்திரநாத் ொைர்ஜி 

இ. பாலகங்காைர திலகர்   ஈ. எம்.ஜி.ராைடட 

17. பொருத்துக. 

அ. மாமலூக் 1. பசம்பு நாணயம் 

ஆ. டங்கா  2. மன்ைறர வணங்குதல் 

இ. ஜிடால்  3. அடிறம 

ஈ. றெடொஸ் 4. பவள்ளி நாணயம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 4 2 1 3 

ஆ. 3 4 1 2 

இ. 2 4 3 1 

ஈ. 3 2 1 4 

18. பமாகஞ்சதாடரா நகரம் எந்த மாகாணத்தில் அறமந்துள்ளது? 

அ. ெஞ்சாப்    ஆ. லாகூர் 

இ. பெஷாவர்    ஈ. சிந்து 

19. ஆங்கிடலயர்கள் வீரொண்டிய கட்டபொம்மனின் ெறடறய எந்த இடத்தில் டதாற்கடித்தைர்? 

அ, கள்ளர்பட்டி    ஆ. சிங்கம் புைரி 

இ. மதுறர     ஈ. ஸ்ரீரங்கம் 

20. சங்க காலத்தில் மறல சார்ந்த நாடுகறள ஆட்சி பசய்த குறுநில மன்ைர்கள் இவ்வாறு 

அறேக்கப்ெட்டைர் 
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அ. மன்ைர்     ஆ. மாமன்ைர் 

இ. மகராசன்    ஈ. நவளிர் 

21. அஷ்டதிக்கேங்களில் இல்லாத ஒருவர் யார்? 

அ. துர்ேதி     ஆ. சாயனா 

இ. மல்லண்ணா    ஈ. ெைாஜி சூராைா 

22. பொருத்துக. 

அ. படல்லி சடலா    1. ொலகங்காதர திலகர் 

ஆ. பசய் அல்லது பசத்து மடி  2. தயாைந்த சரஸ்வதி 

இ. டவத காலத்திற்கு திரும்புங்கள் 3. டநதாஜி 

ஈ. சுயராஜ்யம் எைது பிைப்புரிறம  4. காந்திஜி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 2 1 3 4 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 3 4 1 2 

23. பொருத்துக. 

அ. 1336 1. ொமினிப் டெரரசு டதாற்ைம் 

ஆ. 1347 2. தறலக்டகாட்றடப் டொர் 

இ. 1565 3. விேயநகரப் டெரரசு வீழ்ச்சி 

ஈ. 1614 4. விேயநகரப் டெரரசு டதாற்ைம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 2 3 

ஆ. 2 3 1 4 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 1 3 2 4 

24. “றெடொஸ்” என்று கூைப்ெடும் “அரசறர வணங்கும் புதிய வணக்க முறைறய” அறிமுகப்ெடுத்தியவர்? 

அ. இல்துமிஷ்    ஆ. பால்பன் 

இ. நசிருத்தீன்    ஈ. ொரம் ஷா 

25. கிருஷ்ண டதவராயர் புதிதாக நிர்மானித்த நகரம் யாது? 

அ. ெத்மநாெபுரம்    ஆ. திருவைந்தபுரம் 

இ. ோகலாபுரம்    ஈ. விழுப்புரம் 
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26. ோலியன் வாலாொக் அறமந்துள்ள இடம் 

அ. அமிர்ைசரஸ்    ஆ. லாகூர் 

இ. ஆக்ரா     ஈ. படல்லி 

27. பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்காக “திராவிடன் விடுதி” றய நடத்தியவர் யார்? 

அ. பிட்டி தியாகராய பசட்டி  ஆ. டாக்டர் அம்டெத்கார் 

இ. டாக்டர் ேநடச முைலியார்  ஈ. டாக்டர் டி.எம்.நாயர் 

28. வ,உ.சிதம்ெரம்பிள்றள பிைந்த நாள் 

அ. தசப்டம்பர் 5, 1872   ஆ. அக்டடாெர் 5, 1872 

இ. டிசம்ெர் 5, 1873    ஈ. பசப்டம்ெர் 5, 1873 

29. பசன்றை மகாேை சறெயின் முதல் தறலவர் 

அ. பவங்றகயா நாயுடு   ஆ. G.T. நாயுடு 

இ. ராமசாமி நாயுடு   ஈ. பி. இரங்மகயா ோயுடு 

30. தமிேகத்தில் உப்பு சத்தியாக்கிரக நறடப்ெயணம் டநாக்கி பசன்ை இடம் 

அ. திருச்சி  - நாகப்ெட்டிைம் 

ஆ. திருச்சி - நவைாரண்யம் 

இ. திருச்சி  - அதிராம் ெட்டிைம் 

ஈ. திருச்சி  - டவளாங்கன்னி 

31. கீடே பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள ொமினி அரசர்கறள கால வரிறசப்ெடி ெட்டியலிட்டு சரியாை விறடறய 

டதர்ந்பதடு: 

1. அகாவுதீன் ொமன் ஷா 

2. மூன்ைாம் முகமது ஷா 

3. அகமது ஷா 

4. பிடராஸ் ஷா 

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

32. சமண சமயத்தின் இருெத்தி இரண்டாவது தீர்த்தங்கரர் 

அ. ரிஷெர்     ஆ. ெத்ரொகு 

இ. ொர்சவா    ஈ. நேமிோைா 

33. கீழ்க்கட கூற்று மற்றும் காரணத்றதக் கவனி. 

கூற்று(கூ): டகாவில்கள் வழிொட்டுத் தலங்கள் மட்டுமல்லாமல், அறவ தமிேக மக்களின் கலாச்சார, 

பொருளாதார வாழ்க்றகறய பூர்த்தி பசய்யும் இடமும் ஆகும். 
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காரணம்(கா): டகாவில்கள், கட்டுமாைப் ெணியில் மற்றும் நிர்வாகத்தில் கட்டட வல்லுநர்களுக்கும் 

றகவிறைக் கறலஞர்களுக்கும் டவறலவாய்ப்பிறை வேங்கியது. 

அ. (கூ) மற்றும் (கா) ஆகியறவ சரி மற்றும் (கா) ஆைது (கூ) க்கு சரியாை விளக்கம் ஆகும் 

ஆ. (கூ) மற்றும் (கா) ஆகியமவ சரி மற்றும் (கா) ஆனது (கூ) க்கு சரியான விளக்கமல்ல 

இ. (கூ) சரி ஆைால் (கா)தவறு 

ஈ. (கூ) தவறு ஆைால் (கா) சரி 

34. விவசாயத்திற்காக யமுறை நதியிலிருந்து ஹிசார் வரஒ 150 றமல் நீளமுறடய கால்வாறய 

அறமத்தவர் யார்? 

அ. குத்புதீன் அய்பெக்   ஆ. ஃபிநராஸ் ஷா துக்ளக் 

இ. கிஸர்கான்    ஈ. சிக்கந்தர்  டலாடி 

35. ராக்சாஸ் மற்றும் தக்டி கிராமங்கள் எந்த டொருடன் பதாடர்புறடயது? 

அ. ைமலக்நகாட்மட நபார்  ஆ. தற்டகாலப் டொர் 

இ. ொனிெட் டொர் 1761   ஈ. அறடயாறு டொர் 

36. ‘குறட கித்மார்கள்” இயக்கத்றத அறமத்தவர் 

அ.  அப்துல் கபார்கான்   ஆ. றசயது அகமது கான் 

இ. லியாகத் அலிகான்   ஈ. முகம்மது இக்ொல் 

37. அட்டவறண 1 மற்றும் 2 றண, கீழ்க்காணும் வரிறசகறள ெயன்ெடுத்தி பதாடர்புெடுத்துக. 

அட்டவறண 1   அட்டவறண 2 

அ. மதன் டமாகன் மாளவியா 1. ஆசாத் ஹிந்த் பெௌஜ் 

ஆ. A.O.ஹியூம்   2. தன்ைாட்சி இயக்கம் 

இ. அன்னிபெசன்ட்  3. ெைாரஸ் இந்து ெல்கறலக்கேகம் 

ஈ. சுொஸ் சந்திரடொஸ்  4. இந்திய டதசிய காங்கிரஸ் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 3 2 4 1 

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 2 3 1 4 

ஈ. 2 1 4 3 

38. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது தவைாக பொருந்தியுள்ளது? 

அ. ரகமத் அலி  - ொகிஸ்தான் 

ஆ. விநனாபா பாநவ - இரண்டாவது ைனிேபர் சத்யாகிரகம் 

இ. லின்லித்டகா  - ஆகஸ்ட் நன்பகாறட 
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ஈ. ராோஜி   - குலக்கல்வி திட்டம் 

39. வகுப்புவாத அறிக்றகயிறை இங்கிலாந்து பிரதமர் இராம்டச பமக்படாைால்டு அறிவித்த நாள் 

அ. 16, ஆகஸ்ட் 1932   ஆ. 20, பசப்டம்ெர் 1932 

இ. 17, நவம்ெர் 1932   ஈ. 16, ஆகஸ்ட் 1946 

40. கீழ்க்பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள இறணகளில் தவைாைவற்றை டதர்ந்பதடு: 

அ, சர்வேனிக் சறெ   - எம்.ஜி.ராைடட 

ஆ.  இந்திய டதசிய காங்கிரஸ்  - ஏ.ஓ.ஹியூம் 

இ. லண்டன் இந்தியச் சங்கம்   - தாதாொய் பநௌடராஜி 

ஈ. மைராஸ் நேடிவ் அநசாசிநயசன் - சுநரந்திரோத் பானர்ஜி 

41. இந்திய டதசிய காங்கிரஸின் முதல் பெண் தறலவர் யார்? 

அ, சடராஜினி நாயுடு   ஆ. அன்னிதபசண்ட் 

இ. விேயலட்சுமி ெண்டிட்   ஈ. இந்திரா காந்தி 

42. கீழ்க்கண்டவற்றை பொருத்தி சரியாை விறடறய குறியீடுகளிலிருந்து டதர்வு பசய்க. 

அ. தண்டி யாத்திறர   1. 1931 

ஆ. கராச்சி காங்கிரஸ்   2. 1932 

இ. மூன்ைாம் வட்ட டமறே மாநாடு 3. 1930 

ஈ. லாகூர் காங்கிரஸ்   4.1929 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3  

ஆ. 1 3 2 4 

இ. 3 1 2 4 

ஈ. 4 2 3 1 

43. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் நிதி அறமச்சர் யார்? 

அ. சர்தார் வல்லொய் ெட்டடல்  ஆ. சி. ராேடகாொலாச்சாரி 

இ. பி.ஆர். அம்டெத்கார்   ஈ. ஆர்.நக. சண்முக தசட்டியார் 

44. கீழ்க்காண்ெறவகறள கால அடிப்ெறடயில் வரிறசப்ெடுத்துக. 

1. றசமன் கமிஷன் 

2. காந்தி-இர்வின் ஒப்ெந்தம் 

3. மூன்ைாவது வட்ட டமறே மாநாடு 

4. தண்டியாத்திறர 

அ. 2, 1, 4, 3  ஆ. 4, 3, 2, 1  இ. 1, 4, 2, 3  ஈ. 1, 4, 3, 2 
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45. கீழ்க்கண்ட கருத்துக்களில் சரியாறதச் சுட்டிக் காட்டுக. 

அ. சிந்து சமபவளி மக்கள் இந்திரறை வழிெட்டைர் 

ஆ. சிந்து சமபவள் நாகரிகம், ஒரு கிராம நாகரிகம் 

இ. சிந்து சமதவளி மக்கள் இரும்மப அறிந்திருக்கவில்மல 

ஈ. “பெருங்குளியல் குளம்” ஹரப்ொவில் காணப்ெட்டது. 

46. டாக்டர் முத்துலட்சுமி பரட்டிக்கு டதவதாசி முறைறய ஒழிப்ெதற்கு ஆதரவு பகாடுத்த சமூக 

சீர்திருத்தவாதியின் பெயர் 

அ. ஈ.தவ.ராமசாமி ோயக்கர்  ஆ. டி.எம்.நாயர் 

இ. சி.என்.அண்ணாத்துறர  ஈ. நடடச முதலியார் 

47. கீழ்க்காண்ெறவகளில் எந்த ஐடராப்பிய டொர், மூன்ைாம் கர்நாடகப் டொருடன் பதாடர்புறடயது? 

அ. ஏழாண்டுப் நபார்   ஆ. ஆஸ்திரிய வாரிசுரிறமப் டொர் 

இ. டராோப்பூ டொர்   ஈ. ஆஸ்டிரிய-பிரஷ்ய டொர் 

48. “இந்தியா டஹாம் ரூல் பசாறசட்டி” எனும் அறமப்றெ உருவாக்கியவர் 

அ. ஹர்தயால்    ஆ. சியாம்ஜி கிருஷ்ணவர்மா 

இ. மதன்லால் திங்கரா   ஈ. வி.டி. சவார்க்கர் 

49. கீழ்க்கண்டவற்றை கால வரிறசப்ெடி வரிறசப்ெடுத்துக. 

1. சூரத் பிளவு 

2. முஸ்லீம் லீக் டதாற்ைம் 

3. வங்கப்பிரிவிறை 

4. வங்காளத்தி மறு இறணப்பு 

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

50. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சரியாக பொருந்தியுள்ளது? 

1. ராோஜி  - மாற்ைம் டவண்டுடவார் 

2. வாஞ்சிநாதன் - இராெர்ட் வில்லியம் ஆஷ் 

3. டக.காமராஜ் - 1952-ல் தமிேகத்தின் முதலறமச்சர் 

4. சத்யமூர்த்தி - மதுறரயின் டமயர் 

அ. 1  ஆ. 2  இ.3  ஈ. 4 

51. 1934-ொட்ைாவில் நறடபெற்ை அகில இந்திய டசாசலிச கட்சி மாநாட்டின் தறலவர் யார்? 

அ. எம்.என்.ராய்    ஆ. ஆச்சாரியா ேநரந்திர நைவா 

இ. சம்பூர்ணநாைந்த்   ஈ. ஸ்ரீ பிரகாஷா 

52. விதறவ மறுமணம் எந்த ஆண்டு சட்டபூர்வமாக அனுமதிப்ெட்டது? 
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அ. 1855  ஆ. 1856  இ. 1857  ஈ. 1858 

53. பின்வரும் இறணகறள கருத்தில் பகாள்க. 

சரியாை இறணறய டதர்வு பசய்க: 

1. உட் அறிக்றக   - 1854 

2. ஹண்டர் கமிஷன்   – 1882 

3. ெல்கறலக்கேக சட்டம்  - 1880 

4. வார்தா கல்வி முறை  - 1904 

அ. 1 மற்றும் 4    ஆ. 2 மட்டும்   

இ. 1 மற்றும் 2    ஈ. 2 மற்றும் 3 

54. பின்வருெவற்றில் எது சரியாக பொருத்தப்ெடவில்றல? 

1. இந்தியன் மிரர்  - டி.என்.தாகூர் 

2. வந்டத மாதரம்  - டமடம் காமா 

3. டிறரப்யூன்  - டி.எஸ்.மஜீதா 

4. ொம்டெ பஹரால்டு -  டே.ஏ.ஹிக்கி 

அ. 1 மட்டும் சரி    ஆ. 1 மற்றும் 2 சரி 

இ. 2 மற்றும் 3 சரி    ஈ. 4 மட்டும் சரி 

55. ெக்தி இயக்கத்தின் டொது றவணவத்றத ெரப்பியவர் யார்? 

அ. நிம்ெர்காரா    ஆ. மாதவாச்சாரியர் 

இ. ராமாைந்தர்    ஈ. ராமனுஜர் 

56. “ஆங்கிலக் கல்வி என்ெது அரசியலுக்கு இன்றியறமயாதது” எைக் கூறியவர் யார்? 

அ. வில்லியம் டோன்ஸ்   ஆ. எல்பின்ஸ்டன் 

இ.  தாமஸ் மன்டரா   ஈ. சார்லஸ் வுட் 

57. சிடடா மற்றும் கனு ஆகியறவ எதனுடன் பதாடர்புறடயறவ? 

அ. சாந்ைலர் கலகம்   ஆ. காசி எழுச்சி 

இ. டகால் எழுச்சி    ஈ. சங்கரி புரட்சி 

58. கீழ்க்காண்ெவற்றில் எது தவைாக பதாடர்புெடுத்தப்ெட்டுள்ளது? 

அ. டாக்டர் பி.ஆர்.அம்டெத்கார்  - பூைா ஒப்ெந்தம் 

ஆ. நகாபால கிருஷ்ண நகாகநல - சாம்பரன் சத்தியாகிரகம் 

இ. ஜின்ைா    - டடஆப் படலிவரன்ஸ் 

ஈ. டாக்டர் பஹச்.ஆர்.பஹக்டடவர் - ராஷ்டிரிய சுயம் டசவக் 

59. ‘இந்திய சுதந்திரப் டொர், 1857’ எனும் நூறல எழுதியவர் 
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அ. வி.டி.சவார்க்கர்   ஆ. எஸ்.என்.பசன் 

இ. ஆர்.சி.மஜும்தார்   ஈ. எஸ்.பி.பசௌத்திரி 

60. “சுயராஜ்யம் எைது பிைப்புரிறம அறத நான் அறடந்டத தீர்டவன்” – யாருறடய முேக்கம்? 

அ. டகாொல கிருஷ்ண டகாகடல  ஆ. லாலா லேெதி ராய் 

இ. பிபின் சந்திரொல்   ஈ. பால காங்காைர திலகர் 

61. இந்திய டதசிய காங்கிரசின் முதல் மாநாட்டில் எத்தறை உறுப்பிைர்கள் கலந்து பகாண்டைர்? 

அ. 70 உறுப்பிைர்கள்   ஆ. 72 உறுப்பினர்கள் 

இ. 74 உறுப்பிைர்கள்   ஈ. 75 உறுப்பிைர்கள் 

62. நாடிேப்புக் பகாள்றகயின்ெடி எறவ சரியாை கூற்றுகள்? 

1. இந்திய அரசர்களில் உயில் ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெடும். 

2. இந்திய இளவரசர்கள் எந்த ெகுதிகறளயும் றகப்ெற்ை அனுமதிக்கப்ெடுவர் 

3. இந்திய அரசர்களுக்கு தத்பதடுக்கும் உரிறம மறுக்கப்ெட்டது. 

4. இந்திய அரசர்களின் வாரிறச மறுக்கும் உரிறம ஆங்கில ஆட்சியாளர்களுக்கு உண்டு. 

அ. 1 சரியாைது    ஆ. 1 மற்றும் 2 சரியாைது 

இ. 3 சரியாைது    ஈ. 3 மற்றும் 4 சரியானது 

63. ஐடராப்பிய ொணியில் இராணுவப் ெயிற்சி அளித்த முதல் இந்தியப் ெகுதி எது? 

அ. டகால்பகாண்டா   ஆ. மமசூர் 

இ. அவுத்     ஈ. காஷ்மீர் 

64. 1791-ல் வாரணாசியில் சமஸ்கிருத கல்லூரிறய நிறுவியவர் 

அ. வில்லியம் டோன்ஸ்   ஆ. வாரன் டஹஸ்டிங்ஸ் 

இ. தஜானாத்ைன் டங்கன்   ஈ. பமக்காடல 

65. 1858 ஆண்டு விக்டடாரியா மகாராணியின் டெரறிக்றகறய “நம்முறடய உரிறமக்கும் 

சுதந்திரத்திற்குமாை மகா சாசைம் எை கூறியவர் யார்”? 

அ. டாக்டர் ராஷ் பிகாரி டகாஷ்  ஆ. தாதாொய் பநௌடராஜி 

இ. சுநரந்திரோத் பானர்ஜி  ஈ. ஆல்பிரட் பவப் 

66. கீழ்க்காண்ெறவகறள காலமுறைப்ெடி வரிறசப்ெடுத்து 

1. வங்காள பிரிவிறை 

2. பரௌலட் சட்டம் 

3. முஸ்லீம் லீகின் டதாற்ைம் 

4. வங்காள பிரிவிறைறய இரத்து பசய்தல் 

அ. 1, 2, 4, 3  ஆ. 1, 3, 4, 2  இ. 2, 4, 1, 3  ஈ. 4, 2, 1, 3 
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67. “ொகிஸ்தான்” எனும் எண்ணத்றத உருவாக்கியவர்  

அ. ரஹ்மத் அலி    ஆ. முகமது அலி ஜின்ைா 

இ. அபுல்கலாம் ஆசாத்   ஈ. முகம்மது இக்பால் 

68. இந்திய டதசிய காங்கிரசின் முதல் கூட்டம் நறடபெற்ை இடம் 

அ. கல்கத்தா    ஆ. பாம்நப 

இ. பசன்றை    ஈ. படல்லி 

69. ெட்டியல் 1 உடன் ெட்டியல் 2 ஐ பொருத்துக. 

ெட்டியல் 1    ெட்டியல் 2 

அ. இராோராம் டமாகன் ராய் 1. உடன்கட்றட ஏறுதல் 

ஆ. நடரந்திரநாத் தத்தா  2. சுவாமி விடவகாைந்தர் 

இ. அன்னிபெசண்ட்  3. பிரம்ம ஞாை சறெ 

ஈ. சீக்கிய மதம்   4. குருநாைக் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 1 2 3 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 2 1 3 4 

70. சரக்கா, சுஷ்ருதா சிைந்த 

அ. வாை சாஸ்திரர்கள்   ஆ. கணித டமறதகள் 

இ. மருத்துவர்கள்    ஈ. தத்துவஞானிகள் 

71. பின்வருவைவற்றுள் எந்த இறண, டநருவின் மறைவுக்குப் பிைகு, பிரதமர் ெதவிக்காை முக்கிய 

டொட்டியாளர்களாக இருந்தார்கள்? 

அ. பமாரார்ஜி டதசாய் மற்றும் இந்திராகாந்தி 

ஆ. இந்திரா காந்தி மற்றும் காமராேர் 

இ. தமாரார்ஜிநைசாய் மற்றும் லால் பகதூர் சாஸ்திரி 

ஈ. லால் ெகதூர் சாஸ்திரி மற்றும் இந்திரா காந்தி 

72. சரியாை விறடறய டதர்ந்பதடுக்க. 

பெயர்கள்     ெதவிகள் 

அ. மகாத்மா காந்திஜி   1. முதல் பிரதம மந்திரி 

ஆ. ேவஹர்லால் டநரு   2. டதசப்பிதா  

இ. டாக்டர் ொபு இராடேந்திர பிரசாத் 3. வறரெடக் குழுவின் தறலவர் 
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ஈ. டாக்டர் பி.ஆர்.அம்டெத்கார்  4. அரசியலறமப்பு நிர்ணய சறெயின் தறலவர் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 2 4 

ஆ. 2 1 4 3 

இ. 1 2 3 4 

ஈ. 4 2 3 1 

73. 1858 விக்டடாரியா மகாராணி டெரறிக்றகறய அலகாொத்தில் அறிவித்தது யார்? 

அ. கானிங் பிரபு    ஆ. விக்டடாரியா மகாராணி 

இ. டமடயா பிரபு    ஈ. ோன்சி ராணி லட்சுமிொய் 

74. பின்வரும் இயக்கங்கறள ஒழுங்குெடுத்துக. 

1. கிலாஃெட் இயக்கம் 

2. சட்ட மறுப்பு இயக்கம் 

3. ஒத்துறேயாறம இயக்கம் 

4. பவள்றளயடை பவளிடயறு இயக்கம் 

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

75. கீழ்க்காண்ெவருள் இறுதியாக இந்தியாவிற்கு வருறக புரிந்த சீை யாத்ரீகர் யார்? 

அ. ொஹியான்    ஆ. யுவான்சுவாங் 

இ. இட்சிங்     ஈ. டாங்டகாைான் 

76. இந்தியாவின் எந்த அரசர் பநப்டொலியனுடன் ஒப்பிடப்ெடுகிைார்? 

அ. சந்திரகுப்தா    ஆ. சமுத்திரகுப்ைா 

இ. சந்திரகுப்தா I    இ. சந்திரகுப்தா II 

77. மனித வாழ்வின் நிறலகறள ஒழுங்குெடுத்துக. 

1. சந்நியாசம்   2. கிரகஸ்தம் 

3. பிரம்மச்சாரியம்   4. வாைபிரஸ்தம் 

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

78. தமிேகத்தில் உப்பு சத்தியாகிரகப் டொராட்டத்தில் ஈடுெட்டதற்காக, ஓராண்டு காலம் சிறை விதிக்கப்ெட்டு, 

றகது பசய்யப்ெட்ட முதல் விடுதறலப் டொராட்டப் பெண்மனிறய அறடயாளம் காண். 

அ. ருக்மணி லட்சுமிபதி   ஆ. டகப்டன் லட்சுமி 

இ. டாக்டர் முத்துலட்சுமி பரட்டி  ஈ. நாகம்றமயார் 

79. A வுடன் B ஐ பொருத்தி, கீடே பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து சரியாை விறடறய டதர்வு 

பசய்: 
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  A    B 

அ. இளம் வங்காள இயக்கம் (1826-31) 1. றசயது அகமது 

ஆ. வஹாபி இயக்கம்   2. டகாொல கிருஷ்ண டகாகடல 

இ. இராமகிருஷ்ணா இயக்கம்  3. லூயி விலியன் டூராஸிடயா 

ஈ. இந்திய டசறவயாளர் சங்கம்  4. சுவாமி விடவகாைந்தர் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 3 1 4 2 

ஆ. 1 2 3 4 

இ. 2 1 3 4 

ஈ. 4 2 3 1 

80. இராமானுேர் சூத்திரர்களுக்கு நடமா நாராயணா மந்திரத்றதக் கற்றுக்பகாடுத்து, அவர்கறள றவணவ 

சமயத்திற்கு மாற்ைம் பசய்தி, அவர்கறள பின்வரும் எந்த பெயரால் அறேத்தார்? 

அ. ஆதி திராவிடர்கள்   ஆ. திருக்குளத்நைார் 

இ. தலித்துகள்    ஈ. ஹரிேன் 

81. ‘ெறசன் ஒப்ெந்தம்’ ஆங்கிடலயர்களுக்கும் யாருக்குமிறடடய ஒப்ெந்தமாைது? 

அ. விஸ்வநாத்    ஆ. பாஜிராவ் 

இ. ொலாஜிராவ்    ஈ. சிந்தியா 

82. ஈ.பவ.ரா.வின் றவக்கம் டொராட்டத்தால் ஏற்ெட்ட மிகச்சரியாை விறளவுகள் எறவ? 

1. ஈ.பவ.ரா. றவக்கம் வீரர் என்ைறேக்கப்ெட்டார். 

2. தீண்டத்தகாதவர்கள் றவக்கம் மகாடதவர் டகாயிலில் பசன்று வழிொடு பசய்ய 

அனுமதிக்கப்ெட்டைர். 

3. தீண்டத்தகாதவர்கள் றவக்கம் மகாடதவர் டகாயிறலச் சுற்றியுள்ள வீதிகளுக்குச் பசல்ல 

அனுமதிக்கப்ெட்டைர். 

4. றவக்கம் டொராட்டம் ஒரு சில பிரிவிைரால் நடத்தப்ெட்டது. 

அ. 1 மற்றும் 2    ஆ. 1 மற்றும் 3 

இ. 2 மற்றும் 3    ஈ. 1 மற்றும் 4 

83. ஷாேஹானின் ஆட்சிக்காலம் முகலாயர்களின் பொற்காலமாக கருதப்ெடுகிைது. ஏபைன்ைால் 

அ. பொருளாதார பசழுறம  ஆ. சமய சகிப்புத் தன்றம 

இ. தாஜ்மஹால் கட்டப்ெட்டது  ஈ. முகலாய கமல, கட்டிடக் கமல முன்நனற்றம் 

84. சிவாஜி தைது முதல் ெறடபயடுப்புகறள யார் மீது டமற்பகாண்டார் 

அ. பிேப்பூர் அரசு    ஆ. பமாகலாய டெரரசர் 
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இ. அகமத் நகர் அரசு   ஈ. பிஜப்பூர் ஆட்சுக்குட்பட்ட வழி  வழி உரிமமயாளர்களின் 

நகாட்மடகமளயும் மற்றும் ஸ்ைல அரசுகமளயும் 

85. இந்தியாவில் ஆங்கிடலயர் எவ்விடத்தில் தங்களது முதல் வர்த்தக சாறலறய நிறுவிைர் 

அ. ெம்ொய்     ஆ. பசன்றை 

இ. ஹுக்ளி     ஈ. சூரத் 

86. அன்றை பதரசா எந்த நாட்றடச் டசர்ந்தவர்? 

அ. இங்கிலாந்து    ஆ.  பேர்மனி 

இ. ருடமனியா    ஈ.  யூநகாஸ்நலவியா 

87. மக்களாட்சியின் இதயம் டொன்ைது டதர்தல் எை கூறியவர் யார்? 

அ. டேம்ஸ் பிறரஸ்   ஆ. நஜாசப் ஸ்கம்பீட்டர் 

இ. ஆபிரகாம் லிங்கன்   ஈ. உட்டரா வில்சன் 

88. ராோராம் டமாகன்ராய் ெற்றிய தவைாை வாசகத்றத சுட்சிக் காட்டவும். 

அ. 1831-ல் அவருக்கு ராோ என்ை ெட்டம் வேங்கப்ெட்டது 

ஆ. சிறல வழிொட்டிற்கு எதிராக வங்காள பமாழியில் துண்டறிக்றக எழுதிைார் 

இ. நவைத்துக்கு திரும்புங்கள் என்பது அவரது வாசகம் 

ஈ. 1833 –ல் பிரிஸ்டலில் இைந்தார் 

89. கீடே பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளவர்களுள் ‘அரசியல் முனிவர்’ என்று அறியப்ெட்டவர் யார்? 

அ. w.c.ொைர்ஜி    ஆ . ஜஸ்டிஸ் ரானநட 

இ. டகாொல கிருஷ்ண டகாகடல  ஈ. ொலகங்காதர திலகர் 

90. “பிரிட்டிஷ் அரசின் வீழ்ச்சிறயடய நான் விரும்புகிடைன்” என்ை முேக்கத்துடன் தூக்கு டமறடறய 

தழுவியவர்  யார்? 

அ. ெகத்சிங்    ஆ. லாலாலேெதிராய் 

இ. டராஷன்லால்    ஈ. ராம்பிரசாத் பிஸ்மில் 

91. கீழ்க்காண்ெவர்களில் ராோஜியின் டவதாரண்யம் யாத்திறரயில் கலந்துக் பகாண்டு றகது 

பசய்யப்ெட்டு ஓராண்டு காலம் சிறை தண்டறை விதிக்கப்ெட்ட பெண் விடுதறலப் டொராளி யார்? 

அ. மருத்துவர் முத்துலட்சுமி  ஆ. திருமதி. ருக்மினி லட்சுமிபதி 

இ. திருமதி. சடராஜினி நாயுடு  ஈ. திருமதி. அன்னிபெசண்ட் 

92. ெட்டியல் 1 ஐ ெட்டியல் 2 உடன் பொருத்தி சரியாை விறடறய டதர்ந்பதடு. 

ெட்டியல் 1   ெட்டியல் 2 

அ. கரிகாலன்  1. சிடலான் ஆட்சியாளர் 

ஆ. பசங்குட்டுவன் 2. ொண்டிய ஆட்சியாளர் 
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இ. பநடுஞ்பசழியன் 3.  டசாே ஆட்சியாளர் 

ஈ. கயவாகு   4. டசர ஆட்சியாளர் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 4 1 2 3 

இ. 3 1 2 4 

ஈ. 3 4 1 2 

93. தறலக்டகாட்றடப் டொர் _______ல் நறடபெற்ைது. 

அ. 27, அக்டடாெர் 1565   ஆ. 12, டிசம்ெர் 1565 

இ. 23, ஜனவரி 1565   ஈ. 13, ஜூன் 1565 

94. ஆரிய சமாேத்திைர் பவளியிட்ட பசய்தி ெத்திரிக்றக 

அ. ஆரிய சமாேம்    ஆ. ஆரிய பிரகாஷ் 

இ. நியூ இந்தியா    ஈ. சத்தியார்த பிரகாஷ் 

95. பின்வரும் நிகழ்வுகறள பகாடுக்கப்ெட்டுள்ள குறியீடுகறளப் ெயன்ெடுத்தி காலவரிறசப்ெடுத்து. 

1. காந்தி இர்வின் ஒப்ெந்தம் 

2. ெகத்சிங், சுக்டதவ், ராேகுரு தூக்கிலப்ெடல் 

3. காந்தி இர்வின் ஒப்ெந்தத்திற்கு காங்கிரசில் ஒப்ெம் 

 4. இரண்டாவது வட்டடமறச மாநாடு 

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

96.  சூரத் மாநாட்டிலிருந்து திரும்பிய பின் வ.உ.சி. யாருறடய விடுதறலறய பிரம்மாண்டமாகக் 

பகாண்டாட தீர்மானித்திருந்தார்? 

அ. ொலகங்காதர திலகர்   ஆ. பிபின் சந்திரபால் 

இ. லாலாலஜ்ெத் ராய்   ஈ. சுப்ரமணிய ொரதி 

97. ஆதி கிரந்தம் என்ெது __________ன் டொதறைகள் மற்றும் ொடல்களின் ஒரு பதாகுப்பு 

அ. மீராொய்    ஆ. துளசிதாசர் 

இ. குோனக்    ஈ. றசதானியர் 

98. வில்லியம் பெண்டிங் பவளியிட்ட ஒழுங்கு முறை ஆறண எண் 17 கீழ்க்காண்ெவற்றுள் எதனுடன் 

பதாடர்புறடயது? 

அ. பெண் சிசுவறத தடுப்பு  ஆ. மனித ெலியிடுதறல தடுத்தல் 

இ. சதி ஒழிப்பு    ஈ. தூகி அடக்குமுறை 

99. “டகசரி” என்ை பசய்தித்தாறள நிறுவியவர் யார்? 
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அ. பாலகங்காைர திலகர்   ஆ. பிபின் சந்திரொல் 

இ. டமாதிலால் டநரு   ஈ. மதன்டமாகன் மாளவியா 

100. அட்டவறண 1 மற்றும் அட்டவறண 2-றை ஒப்பிட்டு கீடே பகாடுக்கப்ெட்டுள்ளவற்றில் சரியாை 

விறடறய டதர்ந்பதடுக்க. 

ெட்டியல் 1      ெட்டியல் 2 

அ. புரட்சிகர கருத்துக்களின் தந்றத  1. ொலகங்காதர திலகர் 

ஆ. ெஞ்சாப் சிங்கம்    2. சி.ஆர்.தாஸ் 

இ. இந்திய அறமதியின்றமயின் தந்றத  3. பிபின் சந்திரொல் 

ஈ. டதசெந்து     4. லாலா லேெதி ராய் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ, 2 1 3 4 

ஆ. 1 3 2 4 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 3 2 1 4 
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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 
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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 

http://www.winmeen.com/


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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 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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