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Group 2 2A Syllabus Topic Wise Revision Test 
TN History Culture Part 4 Revision Test in Tamil 

 
Portion: அலகு – VII: தமிழ்நாட்டின் வரலாறு, மரபு, பண்பாடு மற்றும் சமூக – அரசியல் 
இயக்கங்கள்: பத்த ொன்பது மற்றும் இருப ொம் நூற்றொண்டுகளில்  மிழ்நொட்டின் சமூக – 

அரசியல் இயக்கங்களின் பரிணொம வளர்ச்சி – நீதிக்கட்சி, பகுத் றிவு வொ த்தின் வளர்ச்சி – 
சுயமரியொத  இயக்கம் , திரொவிட இயக்கம் மற்றும் இவ்வியக்கங்களுக்கொன அடிப்பதட 
தகொள்தககள்,  ந்த  தபரியொர் மற்றும் பபரறிஞர் அண்ணொவின் பங்களிப்புகள். 

1. தவறான ததாடரைத் ததர்ந்ததடு 

A) ஐதைாப்பிய த ாழிகள் தவிர்த்து அச்சில் ஏறிய த ாழிகளில் முதல் த ாழி தமிழ். 

B) 1578ல் தம்பிைான் வணக்கம் எனும் தமிழ் புத்தகம் தகாவாவில் தவளியிடப்பட்டது. 
C) 1609 இல் முழுதமயொன அச்சகம் சீகன்பொல்கு என்பவரொல்  ரங்கம்பொடியில் நிறுவப்பட்டது. 
D) தமிழ் இலக்கிய நூல்களில் ஒன்றான திருக்குறள் 1812 இல் தவளியிடப்பட்டது. 

(குறிப்பு: 1709 இல் முழுதமயொன அச்சகம் சீகன்பொல்கு என்பவரொல்  ரங்கம்பொடியில் நிறுவப்பட்டது.) 

2. உ.தவ. சாமிநாதர் பதிப்பித்த நூல்கள்  ற்றும் அரவ பதிப்பிக்கப்பட்ட நாள்களில் தவறானது எது? 
A) பத்துப்பாட்டு -1889 

B) சிலப்பதிகாைம் – 1892 

C) பதிற்றுப்பத்து – 1904 

D) புறநொனூறு – 1895 

(குறிப்பு: புறநொனூறு - 1894, சீவக சிந் ொமணி - 1887, புறப்தபொருள் தவண்பொமொதை - 1895, 
மணிபமகதை - 1898, ஐங்குறுநூறு - 1903, பதிற்றுப்பத்து - 1904) 

3. 19ம் நூற்றாண்டில் தமிழ் தசவ்வியல் இலக்கியங்கரை மீண்டும் கண்டறிவதற்காகத் தங்கள் வாழ்நாள் 
முழுவரதயும் தசலவழித்த தமிழ் அறிஞர்கள் 

1. உ.தவ.சாமிநாதர்         2. மீனாட்சி சுந்தைனார் 

3. சி.ரவ.தாத ாதைனார்      4. சீகன்பால்கு 

A) 1, 2      B) 2, 3     C) 1, 3     D) 2, 4 
(குறிப்பு: சி.தவ. ொபமொ ரனொர் பதனபயொதைகளில் தகயொல் எழு ப் தபற்றிருந்  பை  மிழ் 
இைக்கண, இைக்கிய நூல்கதளப் பதிப்பித் ொர். அவற்றில் த ொல்கொப்பியம், வீரபசொழியம், 
இதறயனொர் அகப்தபொருள், இைக்கண விளக்கம், கலித்த ொதக மற்றும் சூளொமணி ஆகியதவ 
அடங்கும்.) 
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4. ததன்னிந்திய த ாழிகள் தனிப்பட்ட த ாழிக் குடும்பத்ரத சார்ந்தரவ, அரவ இந்ததா 
ஆரியக்குடும்ப த ாழிகதைாடு ததாடர்பில்லாதரவ எனும் தகாட்பாட்ரட உருவாக்கியவர் 

A) சீகன்பால்கு 

B) ைாபர்ட் கால்டுதவல் 

C) F.W. எல்லிஸ் 

D) சி.ரவ. தாத ாதைனார் 

(குறிப்பு: ரொபர்ட் கொல்டுதவல் திரொவிட அல்ைது த ன்னிந்திய தமொழிகளின் ஒப்பிட்டு இைக்கணம் 
என  தைப்பிடப்பட்ட நூலில் இக்பகொட்பொட்தட 1856ல் விரிவுபடுத்தினொர். F.W. எல்லிஸ் என்பவர் 

1816ல் புனி  ஜொர்ஜ் பகொட்தடயில் கல்லூரிதய நிறுவினொர்.) 

5. ___________ தமிழ் இரசக்கு சிறப்பு தசய்தததாடு தமிழ் இரச வைலாறு குறித்து நூல்கரையும் 
தவளியிட்டார். 

A) ைா லிங்க அடிகள் 

B) அபிரகொம் பண்டி ர் 

C) சி.ரவ.தாத ாதைனார் 

D) திரு.வி.க 

(குறிப்பு: வள்ளைொர் என பிரபைமொக அறியப்பட்ட ரொமலிங்க அடிகள் நதடமுதறயிலிருந்  இந்து 
சமய பழதமவொ த்த  பகள்விக்குள்ளொக்கினொர்.) 

6. தவறான இரணரயத் ததர்ந்ததடு (அறிஞர்கள் - வாழ்ந்த காலம்) 

A) திரு.வி.க : 1883 - 1953 

B) பரிதி ாற் கரலஞர் : 1870 – 1903 

C) மதறமதையடிகள் : 1891 – 1956 

D) சுப்பிை ணிய பாைதி : 1882-1921 

(குறிப்பு: மதறமதையடிகள் : 1876 – 1950, பொரதி ொன்: 1891 - 1964, சி.தவ. ொபமொ ரனொர்: 1832 - 1901, 
உ.பவ.சொமிநொ ர்: 1855 - 1942) 

7. தபௌத்தத்திற்குப் புத்துயிைளித்த ததாடக்க கால முன்தனாடியான _________ என்பவர் காலனிய 
சக்திரய எதிர்தகாள்வதற்காக தபாதுவுடர வாதத்ரதயும் ச த்துவத்ரதயும் வைர்த்தார். 

A) அதயாத்திதாசர் 

B) சிங்கொரபவைர் 

C) தபரியார் 

D) பி.சுந்தைனார் 

(குறிப்பு: சிங்கொரபவைரின் கொைம் 1860-1946. ) 
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8. சமூகரீதியாக உரிர கள்  றுக்கப்பட்ட, ஒதுக்கப்பட்ட  க்கள் பிரிவினரின் உரிர களுக்காகப் 
பகுத்தறிவுச் சித்தாந்தத்ரத உயர்த்தி பிடித்தவர்கள் யார்? 

1. பண்டிதர் அதயாத்திதாசர்      2. சி.ரவ.தாத ாதைனார் 

3. ஈ.தவ.ைா        4. பி.சுந்தைனார் 

A) 1, 2     B) 1 , 3    C) 2, 4     D) 1, 4 
(குறிப்பு: அபயொத்தி ொச பண்டி ரின் கொைம் 1845 - 1914) 

9. பரிதி ாற் கரலஞர் குறித்த கூற்றுகளில் தவறானரத ததர்ந்ததடு. 

A) வி.தகா.சூரியநாைாயண சாஸ்த்திரி  துரை அருதக பிறந்தார். 
B) தசன்ரன கிறிஸ்த்தவக் கல்லூரியில் தமிழ் தபைாசிரியைாகப் பணியாற்றினார். 

C) தமிழ்த ாழி ஒரு தசம்த ாழி என்றும், எனதவ தசன்ரனப் பல்கரலக்கழகம் தமிரழ ஒரு வட்டாை 
த ாழிதயன அரழக்கக் கூடாததன முதன்முதலாக வாதாடியவர் இவதை. 

D) பமற்கத்திய இைக்கிய மொதிரிகள் மீது இவர் தகொண்டிருந்   ொக்கத்தின் விதளவொக 4 வரிச் 
தசய்யுள் வடிவத்த   மிழுக்கு அறிமுகம் தசய் ொர். 

(குறிப்பு: பமற்கத்திய இைக்கிய மொதிரிகள் மீது இவர் தகொண்டிருந்   ொக்கத்தின் விதளவொக 14 
வரிச் தசய்யுள் வடிவத்த   மிழுக்கு அறிமுகம் தசய் ொர்.) 

10. தமிழ் த ாழியியல் தூய்ர வாதத்தின் தந்ரத என்று அரழக்கப்படுபவர் ________. 

A) பரிதி ாற் கரலஞர் 

B) உ.தவ.சா 
C) மதறமதை அடிகள் 

D) சி.ரவ.தாத ாதைனார் 

(குறிப்பு: மதறமதை அடிகள்  னித்  மிழ் இயக்கத்த  உருவொக்கியவர் எனவும் கரு ப்படுகிறொர். 
பட்டினப்பொதை, முல்தைப்பொட்டு ஆகியவற்றிற்கு விளக்கவுதர எழுதியுள்ளொர்.) 

11.  ரற ரலயடிகள் பணிபுரிந்த பத்திரிரக________. 

A) சித்தாந்தம் 

B) நியூஇந்தியா 
C) சித் ொந்  தீபிகொ 

D) பாலபாைதி 

(குறிப்பு: மதறமதையடிகளின் ஆசிரியர்களொன பி.சுந் ரனொர், பசொமசுந் ர நொயக்கர் ஆகிய 
இருவரும் அவருதடய வொழ்க்தகயில் முக்கிய தசல்வொக்கு தசலுத்திபயொரொவர்.) 

12. தவறான ததாடரைத் ததர்ந்ததடு 

A)  ரற ரல அடிகள் தசன்ரன கிறித்தவக் கல்லூரியில் தமிழாசிரியைாக பல ஆண்டுகள் 
பணியாற்றினார். 
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B)  னித் மிழ் இயக்கம் 1816ல் த ொடங்கப்பட்டது. 
C)  ரற ரல அடிகைாரின்  கள் நீலாம்பிரக தனித்தமிழ் இயக்கம் உருவாக்கப்பட்டதில் முக்கிய 

பங்கு வகித்தார். 
D) தமிழ் தசாற்களுக்குள் புகுந்துவிட்ட ச ஸ்கிருத தசாற்களுக்கு இரணயான தபாருள்தைக்கூடிய 

தமிழ் தசாற்கைடங்கிய அகைாதி ஒன்ரற நீலாம்பிரக ததாகுத்தார். 

(குறிப்பு:  னித் மிழ் இயக்கம் 1916ல் த ொடங்கப்பட்டது.) 

13. _________ ஆண்டு  க்கள் ததாரக கணக்தகடுப்பின்படி தசன்ரன  ாகாண  க்கள் ததாரகயில் 
பிைா ணர்களின் எண்ணிக்ரக 3 விழுக்காட்டிற்கு சற்தற அதிக ாயும் பிைா ணர் அல்லாததாரின் 
எண்ணிக்ரக 90 விழுக்காதடனவும் காட்டியது. 

A) 1891    B) 1901    C) 1911    D) 1921 
(குறிப்பு: 1901 மு ல் 1911 வதரயிைொன பத் ொண்டுகளில் தசன்தனப் பல்கதைக்கழகத்தில் 
பட்டப்படிப்பு முடித்  பிரொமணர் எண்ணிக்தக 4074 ஆகவும் அப  பிரொமணரல்ைொப ொரின் 
எண்ணிக்தக 1035 ஆகவும் இருந் து.) 

14. பிைா ணர் அல்லாத  ாணவர்களுக்கு உதவி தசய்வதற்காக  தைாஸ் பிைா ணைல்லாததார் சங்கம் 
என்ற அர ப்பு உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு 

A) 1905      B) 1907    C) 1909   D) 1911 
15. 1912 இல்  தைாஸ் ஐக்கிய கழகம் எனும் அர ப்ரப உருவாக்கியவர் 

A) சர் பிட்டி தியாகைாயர் 

B) டி.எம்.நாயர் 
C) A. சுப்பைாயலு 

D) சி.நபடசனொர் 

(குறிப்பு: பின்னொளில் இது ம ரொஸ் திரொவிடர் சங்கம் என்று மொறிய பின் திரொவிடர்களின் 
பமம்பொட்டிற்கொன உ விகதளச் தசய் து. பமலும் இவர் திருவல்லிக்பகணியில் ஜுதை 1916 இல் 
திரொவிடர் இல்ைம் என்ற தபயரில் ஒரு  ங்கும் விடுதிதய நிறுவி பிரொமணரல்ைொ  மொணவர்களின் 
கல்விக்கு உ வினொர்.) 

16. __________ ஆண்டு டாக்டர் நதடசனார், சர் பிட்டி தியாகைாயர், டி.எம்.நாயர்  ற்றும் அலத லு  ங்ரக 
தாயாைம் ாள் உட்பட 30 முக்கிய பிைா ணர் அல்லாத தரலவர்கள் ததன்னிந்திய நல உரிர ச் 
சங்கத்ரத உருவாக்க ஒருங்கிரணந்தனர். 
A) 1914 அக்தடாபர் 20 

B) 1914 நவம்பர் 20 

C) 1916 அக்தடாபர் 20 

D) 1916 நவம்பர் 20 
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(குறிப்பு: இவ்வதமப்பு த ொடங்கி தவளியிட்ட மூன்று தசய்தித் ொள்களொவன - கட்சியின் 
தகொள்தககதளப் பரப்புதர தசய்வ ற்கொகத்  மிழில் திரொவிடன், ஆங்கிைத்தில் ஜஸ்டிஸ், 
த லுங்கில் ஆந்திர பிரகொசிகொ ஆகிய பத்திரிதககதள தவளியிட்டது.) 

17. விக்தடாரியா தபாது அைங்கில் நரடதபற்ற கூட்டத ான்றில் பிைா ணைல்லாததார் அறிக்ரக 
தவளியிடப்பட்ட ஆண்டு 

A) 1914 டிசம்பர் 
B) 1915 டிசம்பர் 

C) 1916 டிசம்பர் 

D) 1917 டிசம்பர் 
(குறிப்பு: இவ்வறிக்தக பிரொமணரல்ைொ  சமூகங்களின் கருத்துக்கதளத் த ளிவுபடக் கூறியது. 
பமலும் தசன்தன மொகொணத்தின் பிரொமணரல்ைொப ொர்களின் தபொதுவொன நிதைதய அளவீடு 
தசய் து.) 

18.  ாகாண அைசுகளில் இைட்ரடயாட்சி முரறரய அறிமுகம் தசய்த பின்னர்  ாண்தடகு தச ஸ் தபார்டு 
சீர்திருத்தங்களின் அடிப்பரடயில் _________ இல் முதல் ததர்தல் நரடதபற்றது. 
A) 1919    B) 1920   C) 1921   D) 1922 
(குறிப்பு: நீதிக்கட்சி ப ர் லில் தவற்றிதபற்று இந்தியொவின் மு ல் அதமச்சரதவதய 
தசன்தனயில் அதமத் து. A.சுப்புரொயலு தசன்தன மொகொணத்தின் மு ைதமச்சரொனொர். 

நீதிக்கட்சி 1920 - 1923 மற்றும் 1923-1926 ஆகிய ஆண்டுகளில் அரசதமத் து.) 
19. நீதிக்கட்சியின் கீழிருந்த சட்ட ன்றம் முதன் முதலில் ததர்தல் அைசியலில் தபண்கள் 

பங்தகற்பரத___________ ஆண்டு அங்கீகரித்தது. 
A) 1920    B) 1921   C) 1923   D) 1926 
(குறிப்பு: இத்தீர்மொனம் தபண்களுக்தகன இடத்த  ஏற்படுத்திய ொல் 1926 இல் முத்துைட்சுமி 
அம்தமயொர் இந்தியொவின் மு ல் தபண் சட்டமன்ற உறுப்பினரொக முடிந் து.) 

20. நிர்வாக அதிகாைங்கரை அரனத்து சமூகத்தினரும் பங்கிட்டுக் தகாள்வரத ஊக்குவிக்கும் 
வண்ணம், அைசு அதிகாரிகரை ததர்வு தசய்ய எந்த ஆண்டு பணியாைர் ததர்வு வாரியத்ரத 
நீதிக்கட்சி அர த்தது? 

A) 1921    B) 1922   C) 1924   D) 1929 
(குறிப்பு: இம்முதறதய பின்பற்றி பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசு 1929 இல் தபொதுப் பணியொளர் 
ப ர்வொதணயத்த  உருவொக்கியது.) 

21. நீதிக்கட்சியால் இந்து ச ய அறநிரலயச் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு 

A) 1922      B) 1924   C) 1926   D) 1929 
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(குறிப்பு: இச்சட்டத்தின்படி எந் தவொரு  னிநபரும், சொதி பவறுபொடின்றி பகொவில்களின் நிர்வொகக் 
குழுக்களில் உறுப்பினரொகவும் பகொவிலின் தசொத்துக்கதள நிர்வகிக்கவும் வழிவதக 
தசய்யப்பட்டது.) 

22. சுய ரியாரத இயக்கச் தசாற்தபாழிவுகளின் ர யப் தபாருைாக இருந்தது _________. 

A) சுதந்திைம் 

B) திைாவிடர் நலன் 

C) ச த்துவம் 

D) இனம் 

(குறிப்பு: திரொவிட மக்களுதடய நீண்ட கொை வரைொற்றின் பபொக்கில் திரொவிட மக்கள் ஆரிய 
பிரொமணர்களொல் திட்டமிட்டு ஒடுக்கப்பட்ட ொக அச்தசொற்தபொழிவுகளில் விவொதிக்கப்பட்டன.) 

23. இஸ்லாம் சமூகத்தில் சீர்திருத்த முன்முயற்சிகள் த ற்தகாண்ட _______  ற்றும் ________ 
ஆகிதயாரை திைாவிட முஸ்லிம்கள் பின்பற்ற தவண்டுத ன தபரியார் கூறினார். 
A) ரசயது அக து கான், அ ானுல்லா 

B) க ால் பாட்சா, அ ானுல்லா 

C) கமொல் பொட்சொ, அமொனுல்ைொ 

D) ஃபரூக் அப்துல்லா, க ால் பாட்சா 
(குறிப்பு: சுயமரியொத  இயக்கம் இஸ்ைொமின் பமன்தம மிகுந்  பகொட்பொடுகதன சமத்துவம், 
சபகொ ரத்துவம் ஆகியவற்தற பொரொட்டியது.) 

24. ஈ.தவ.ைா அவர்கள் ஈதைாட்டின் நகை சரபத் தரலவைாக பதவி வகித்த காலம் 

A) 1916 - 1917 
B) 1917 - 1918 
C) 1918 – 1919 
D) 1915 – 1918 
(குறிப்பு: 1917 க்கு பின்னர் பிரொமணரல்ைொ  நீதிக்கட்சியின் எழுச்சிக்குப் பின்னர் சி. ரொஜொஜியின் 
முன் முயற்சியினொல் தபரியொர் மற்றும் பி.வர ரொஜுலு பபொன்ற பிரொமணரல்ைொ   தைவர்களும் 
கொங்கிரஸ் கட்சியில் பசர்க்கப்பட்டனர்.) 

25. சட்டசரப தபான்ற பிைதிநிதித்துவ அர ப்புகளில் பிைா ணர் அல்லாதவர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு 
அறிமுகப்படுத்துவது ததாடர்பான தீர் ானத்ரத எங்கு நரடதபற்ற காங்கிைஸ் குழுவின் வருடாந்திை 
 ாநாட்டில் தபரியார் நிரறதவற்ற முயற்சி தசய்தார்? 

A) தவலூர் 
B) கொஞ்சிபுரம் 

C) தஞ்சாவூர் 
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D)  துரை 
(குறிப்பு: 1925ல் தகொண்டுவரப்பட்ட இத்தீர்மொனம் ப ொல்வியதடந் து. தபரியொர் 1925ல் கொங்கிரதச 
விட்டு தவளிபயறி சுயமரியொத  இயக்கத்த  த ொடங்கினொர்.) 

26. தபரியார் ததாடங்கிய தசய்தித்தாள்கள்  ற்றும் இதழ்களில் தவறான இரணரயத் ததர்ந்ததடு. 

A) ரிதவால்ட் - 1928 

B) புைட்சி – 1933 

C) பகுத் றிவு – 1925 

D) விடுதரல – 1935 

(குறிப்பு: பகுத் றிவு - 1934, குடி அரசு - 1925) 

27. சுய ரியாரத இயக்கத்தின் அதிகாைபூர்வ தசய்தித்தாள் ________ ஆகும். 

A) புைட்சி 

B) விடுதரல 

C) பகுத்தறிவு 

D) குடிஅரசு 

(குறிப்பு: ஒவ்தவொரு இ ழிலும் சமூகம் பிரச்சதனகள் த ொடர்பொன  னது கருத்துகதளப் தபரியொர் 
வழக்கமொன கட்டுதரயொக எழுதினொர். அவ்வப்பபொது சித்திரபுத்திரன் எனும் புதனப்தபயரில் 
கட்டுதரகதள எழுதினொர்.) 

28. 1954 இல் நரடதபற்ற புத்தரின் 2500 வது பிறந்த நாள் விழாவில் கலந்து தகாள்ை தபரியார் எந்த 
நாட்டிற்குச் தசன்றார். 

A) தநபாைம் 

B) பூடான் 

C) கிரீஸ் 

D) பர்மொ 

(குறிப்பு: பசொவியத் ரஷ்யொவிலும் ஐபரொப்பொவிலும் அவர் தபற்ற பயண அனுபவங்கள் அவதர 
சம ர்மக் கருத்துக்களின்பொல் நொட்டம் தகொள்ள தவத் ன.) 

29. B.R. அம்தபத்கார் எழுதிய சாதி ஒழிப்பு எனும் நூரல, தபரியார் தமிழில் பதிப்பித்த ஆண்டு 

A) 1930    B) 1931   C) 1933   D) 1935 
(குறிப்பு: B. R. அம்பபத்கொர் அவர்களின் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கொன  னித் ப ர் ல் த ொகுதிக் 
பகொரிக்தகதய தபரியொர் ஆ ரித் ொர்.) 

30. நீதிக்கட்சி சுய ரியாரத இயக்கத்துடன் இரணக்கப்பட்டு__________ ஆண்டு திைாவிடர் கழகம் என 
தபயர் சூட்டப்தபற்றது. 
A) 1939    B) 1942   C) 1944  D) 1946 
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(குறிப்பு : 1937 ரொஜொஜி  தைதமயிைொன அரசில், பள்ளிகளில் இந்திதயக் கட்டொயப் பொடமொக 
அறிமுகம் தசய்  ற்கு எதிரொக நடந் , இந்தி எதிர்ப்புப் பபொரொட்டமொனது (1937-1939)  மிழ்நொட்டு 
அரசியலில் மிகப் தபரும்  ொக்கத்த  ஏற்படுத்தியது. இப்பபொரொட்டத்துக்கொக தபரியொர் சிதறயில் 
அதடக்கப்பட்டொர்.) 

31. தபண்ணியம் குறித்து தபரியார் எழுதிய மிக முக்கிய ான நூல் 

A) தபண் கல்வி 

B) தபண் உரிர கள் 

C) தபண்ணியம் 

D) தபண் ஏன் அடிதமயொனொள்? 

(குறிப்பு : தபண்களுக்கு தசொத்துரிதம வழங்கப்படுவது அவர்களுக்குச் சமூகத்தில் 
நன்மதிப்தபயும், பொதுகொப்தபயும் வழங்கும் என தபரியொர் நம்பினொர்.) 

32. தமிழக அைசு "தமிழ்நாடு இந்து வாரிசுரிர ச் சீர்திருத்தச் சட்டத்ரத” அறிமுகம் தசய்த ஆண்டு 

A) 1981    B) 1987    C) 1989    D) 1991 
(குறிப்பு: இச்சட்டம் முன்பனொர்களின் தசொத்துக்கதள உதடதமயொகப் தபறுவதில் தபண்களுக்குச் 
சம உரிதம உண்தடன்பத  உறுதிப்படுத்தியது.) 

33. இைட்ரட  ரல சீனிவாசன் தபற்ற பட்டங்கள்  ற்றும் அரவ தபறப்பட்ட வருடங்களில் தவறான 

இரணரயத் ததர்ந்ததடு. 

A) ைாவ்சாகிப் - 1926 

B) ைாவ் பகதூர் – 1930 

C) பொர  ரத்னொ - 1973 

D) திவான் பகதூர் – 1936 

( குறிப்பு: இரட்தடமதை சீனிவொசன்  ொத் ொ என பரவைொக அறியப்பட்ட இவர் 1859 ஆம் ஆண்டு 
கொஞ்சிபுரத்தில் பிறந் ொர்.) 

34. இைட்ரட  ரல சீனிவாசன் அவர்களின் சுயசரிரதயான ஜீவிய சரித சுருக்கம் தவளியிடப்பட்ட 
ஆண்டு 

A) 1930    B) 1939     C) 1941   D) 1944 
(குறிப்பு: இந்நூல் மு ன் மு ைொக எழு ப்தபற்ற சுயசரித  நூல்களில் ஒன்றொகும்.) 

35. இைட்ரட  ரல சீனிவாசன் குறித்த கூற்றுகளில் தவறானரத ததர்ந்ததடு 

A) 1893 இல் ஆதிதிைாவிட  காஜன சரப எனும் அர ப்ரப உருவாக்கினார். 
B) 1927 இல் தசன்தன மொகொண சட்டசதப உறுப்பினரொனொர். 

C) 1932ல் தசய்து தகாள்ைப்பட்ட பூனா ஒப்பந்தத்தில் ரகதயழுத்திட்டவர்களுள் இவரும் ஒருவர். 
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D) ஒடுக்கப்பட்ட  க்களின் கூட்டர ப்பு  ற்றும் தசன்ரன  ாகாண ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பாரின் 
கூட்டர ப்பு ஆகிய அர ப்புகளின் தரலவைாக பணியாற்றினார். 

(குறிப்பு: 1923 இல் தசன்தன மொகொண சட்டசதப உறுப்பினரொனொர். B.R.அம்பபத்கரின் 
தநருக்கமொனவரொன அவர், ைண்டனில் நதடதபற்ற மு ல், இரண்டொம் வட்டபமதஜ மொநொடுகளில் 
கைந்து தகொண்டு சமூகத்தின் விளிம்புநிதை மக்களின் கருத்துக்களுக்கொக குரல் தகொடுத் ொர்.) 

36. தசன்ரன  ாகாணத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பிலிருந்து சட்ட த லரவக்கு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட முதல் 
உறுப்பினர் 

A) இைட்ரட  ரல சீனிவாசன் 

B) எம்.சி. ரொஜொ 

C) சிங்காைதவலர் 

D) பி.பி. வாடியா 

(குறிப்பு: எம்.சி. ரொஜொ எனப்படும் மயிதை சின்ன ம்பி தசன்தன சட்டசதபயில் நீதிக் கட்சியின் 
துதணத்  தைவரொக தசயல்பட்டொர்.) 

37. எம்.சி. ைாஜா அவர்கைால் அகில இந்திய ஒடுக்கப்பட்தடார் சங்கம் எனும் அர ப்பு உருவாக்கப்பட்ட 
ஆண்டு 

A) 1923    B) 1927    C) 1928   D) 1929 
(குறிப்பு: இவர் ஆதிதிரொவிடர், ஆதி ஆந்திரர் எனும் வொர்த்த கதளப் பயன்படுத்துமொறு 
பரிந்துதரத் ொர்.) 

38. இந்தியாவின் முதல் ததாழில் சங்க ான தசன்ரன ததாழிலாைர் சங்கம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு 

A) 1909     B) 1914   C) 1916   D) 1918 
(குறிப்பு: தசன்தன மொகொணத்தில் பி.பி.வொடியொ, ம.சிங்கொரபவைர், திரு.வி.க பபொன்றவர்கள் 
த ொழிைொளர் சங்கங்கதள அதமப்பதில் முன் முயற்சி பமற்தகொண்டனர்.) 

39. அகில இந்திய ததாழிலாைர் சங்கத்தின் முதல்  ாநாடு 1920 அக்தடாபர் 31 இல் எங்கு நரடதபற்றது? 

A) கல்கத்தா 

B) பூதன 

C) தசன்ரன 

D) பம்பொய் 

40. 1923 இல் முதல் முதலாக த  தின விழாரவ ஏற்பாடு தசய்தவர் யார்? 

A) திரு.வி.க 
B) எம்.சி. ைாஜா 
C) சிங்கொரபவைர் 
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D) பி.பி. வாடியா 

(குறிப்பு: ம.சிங்கொரபவைர் தசன்தனயில் பிறந் வர்.தசன்தனப் பல்கதைக்கழகத்த ச் சொர்ந்  
மொநிைக் கல்லூரியில் பயின்று பட்டம் தபற்றொர்.) 

41. ததாழிலாளி வர்க்கத்தின் பிைச்சரனகரை தவளிப்படுததுவதற்காக "ததாழிலாைன்" என்ற 
பத்திரிக்கை தவளியிட்டவர் 
A) திரு.வி.க 
B) எம்.சி. ைாஜா 
C) சிங்கொரபவைர் 
D) பி.பி. வாடியா 

(குறிப்பு: சிங்கொரபவைர் இந்திய தபொதுவுதடதம கட்சியின் ஆரம்பகொை  தைவர்களில் ஒருவரொக 
இருந் ொர். தபரியொபரொடும் சுயமரியொத  இயக்கத்ப ொடும் தநருக்கமொக இருந் ொர்.) 

42. ஆபிைகாம் பண்டிதர் தஞ்சாவூரில் 'சங்கீத வித்யா  காஜன சங்கம்' என்ற அர ப்ரப ஏற்படுத்திய 
ஆண்டு 

A) 1910    B) 1912    C) 1918   D) 1921 
(குறிப்பு: இந்  அதமப்பப  மிழிதச இயக்கத்தின் கருமூைமொனது. இதச நிகழ்வுகளில்  மிழில் 
பொடல்கள் பொடப்படுவ ற்கு இவ்வியக்கம் முக்கியத்துவம் வழங்கியது.) 

43. தமிழிரசயின் நிரல குறித்து விவாதிக்க, முதல் தமிழிரச  ாநாடு எப்தபாது நடத்தப்பட்டது? 

A) 1918     B) 1937    C) 1940    D) 1943 
44. 1917ல் இந்தியப் தபண்கள் சங்கம், அன்னிதபசன்ட், தடாைதி ஜினைாஜதாசா,  ார்கதைட் கசின்ஸ் 

ஆகிதயார்கைால் எங்கு ததாடங்கப்தபற்றது? 

A) பம்பாய் 

B) அக தாபாத் 

C) அலகாபாத் 

D) தசன்தன அதடயொறு 

(குறிப்பு: இந்திய தபண்கள் சங்கம், தபண்கல்வி குறித்  பிரச்சதனகதளக் தகயொள்வ ற்கொக 
1927ல் அகிை இந்திய தபண்கள் மொநொட்தட நிறுவியது.) 

45. ________ ஆண்டு தசன்ரன சட்ட ன்றத்தில் முத்துலட்சுமி அம்ர யார் "தசன்ரன  ாகாணத்தில் 
இந்து தகாவில்களுக்கு தபண்கள் அர்பணிக்கப்படுவரத தடுப்பது” எனும்  தசாதாரவ 
அறிமுகப்படுத்தினார். 

A) 1920   B) 1924    C) 1927   D) 1930 
(குறிப்பு: பின்னர் ப வ ொசி ஒழிப்புச் சட்டமொக மொறிய இம்மபசொ ொ, இந்து பகொவில் வளொகங்களிபைொ 
அல்ைது பவறு வழிபொட்டு இடங்களிபைொ "தபொட்டு கட்டும் சடங்கு” நட்த்துவது சட்டத்திற்கு 
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புறம்பொனது என அறிவித் து. இக்குற்றத்த  தசய்பவொர்க்கு குதறந் பட்சம் ஐந் ொண்டு சிதற 
 ண்டதன என ஆதணயிட்டது.) 

46. "எங்களுரடய நிரல அரனத்து  தங்களிலும் உண்ர கள் இருந்தாக தவண்டும் என்பதல்ல, 
ஆனால் உலகத்தில் நிறுவப்பட்ட அரனத்து  தங்களும் உண்ர யானரவதய” என்று கூறியவர் 
A) ைாஜாைாம் த ாகன் ைாய் 

B) ரசயது அக துகான் 

C) பகசவ் சந்திர தசன் 

D) இைா லிங்க அடிகள் 

(குறிப்பு: அலிகர் இயக்கத்தின் பபொது தசயது அகமதுகொன் ம ம் சொர்ந்  சிந் தனகள் மொற்ற்ப்பட 
முடியொ தவ என்பத  மறுத் ொர். ரொஜொரொம் பமொகன் ரொய் பவ ங்களில்  வபற இருக்க முடியொது 
எனும் கருத்த  புறக்கணித் ொர்.) 

47. ைாஜா ைாம்த ாகன் ைாய் அவர்கைால் பிைம் ச ாஜம் ததாடங்கப்பட்ட ஆண்டு 

A) 1828     B) 1835      C) 1875   D) 1878  
(குறிப்பு: இந்து ம த்த  தூய்தமப்படுத்து ல், ஒரு கடவுள் வழிபொட்தடப் பபொதித் ல், மனி  
கண்ணியத்திற்கு முக்கியத்துவம்  ரு ல், உருவ வழிபொட்தட எதிர்த் ல், சமூகத் தீதமயொன 
உடன்கட்தட ஏறு தை ஒழித் ல் ஆகியன பமொகன்ரொயுதடய நீண்ட கொைத்திட்டங்களொகும்.) 

48. "ரகம்தபண்கரை உயிதைாடு எரிக்கும் பழக்கத்ரத ஆதரிப்தபாருக்கும் எதிர்ப்தபாருக்குமிரடதய 
நரடதபற்ற விவாதம்" என தரலப்பிடப்பட்ட கட்டுரைரய எழுதியவர் 

A) தகசவ் சந்திை தசன் 

B) ரொஜொ ரொம்பமொகன் ரொய் 

C) தததவந்திைநாத் தாகூர் 

D) தயானந்த சைஸ்வதி 

(குறிப்பு: 1818 ல் இக்கட்டுதர எழு ப்பட்டது. இதில் எந்  ம மும் தகம்தபண்கதள உயிபரொடு 
எரிப்பத  ஏற்றுக்தகொள்ளவில்தை என்பத  புனி  நூல்கதள சுட்டிக்கொட்டி நிரூபித் ொர்.) 

49. ைாஜாைாம் த ாகன் ைாயின்  ைணத்திற்கு பின் பிைம் ச ாஜத்திற்கு மீண்டும் புத்துயிர் ஊட்டியவர் 

A) தகசவ் சந்திை தசன் 

B) ைானதட 

C) தயானந்த சைஸ்வதி 

D) ப பவந்திரநொத்  ொகூர் 
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(குறிப்பு: பிதரஞ்சுப் புரட்சியின் பகொட்பொடுகளொல் ஈர்க்கப்பட்டு ஐபரொப்பொ தசன்ற ரொஜொ ரொம்பமொகன் 
ரொய் பிரிஸ்டல் நகரில் மரணத்த   ழுவினொர். ரவீந்திரநொத்  ொகூரின்  ந்த  ப பவந்திரநொத் 
 ொகூர் ஆவொர்.) 

50. தவறான கூற்ரறத் ததர்ந்ததடு. 

A) ைவீந்திைநாத் தாகூருக்கு பின் 1857 முதல் தகசவ் சந்திை தசன் பிைம் ச ாஜத்ரத முன்தனடுத்துச் 
தசன்றார். 

B) பிரம்மசமொஜம் 1865ல் 64 கிதளகதள தகொண்டிருந் து. 
C) காலப்தபாக்கில் பிைம் ச ாஜம் இைண்டாக பிரிந்தது. 
D) தததவந்திைநாத் தாகூரின் தரலர யில் இயங்கிய 'இந்திய பிைம் ச ாஜம்’, தகசவ் சந்திை 

தசன்னுரடய 'சதாைன் பிைம் ச ாஜ்’ ஆகியரவ பிைம் ச ாஜத்தின் இைண்டு கிரைகள். 

(குறிப்பு: பிரம்மசமொஜம் 1865ல் 54 கிதளகதள தகொண்டிருந் து. வங்கொளத்தில் 50 கிதளகள், 
வடபமற்கு மொகொணத்தில் 2, பஞ்சொப்பில் 1,  மிழ்நொட்டில் 1 என தமொத் ம் 54 கிதளகள்) 

51. உடன்கட்ரட ஏறுதல் குற்றம் என சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு 

A) 1803     B) 1824    C) 1829   D) 1934 
(குறிப்பு: ரொஜொரொம்பமொகன் ரொய் மனி பநயமற்ற சமூகப் பழக்கமொன உடன்கட்தட ஏறு லுக்கு 
எதிராக பபாராடுவதில் மனவுறுதிமிக்கவர் ஆவார்.) 

52. ‘பிைம் ச ாஜ நாடகம்' எனும் தரலப்பில் நாடகத்ரத எழுதியவர் _________. 

A) தகசவ் சந்திை தசன் 
B) ைாஜா ைாம்த ாகன் ைாய் 
C) தததவந்திைநாத் தாகூர் 
D) தசத  கொசி விஸ்வநொ  மு லியொர் 

(குறிப்பு:  மிழ்நொட்டில் பிரம்ம சமொஜத்தின் ஆ ரவொளர் தசத  கொசி விஸ்வநொ  மு லியொர். 
தகம்தபண் மறுமணத்திற்கு ஆ ரவொக ஒரு ஆய்வுக் கட்டுதரதயயும் எழுதினொர். 1864ல் இப  
பநொக்கத்திற்கொக ' த்துவபபொதினி’ எனும்  மிழ் இ ழ் த ொடங்கப்பட்டது.) 

53. பிைம்  ச ாஜத்தின் கிரை அர ப்பான பிைார்த்தரன ச ாஜம் _______ ஆண்டு பம்பாயில் 
ஆத் ாைாம் பாண்டுைங் என்பவைால் நிறுவப்பட்டது. 
A) 1818    B) 1828     C) 1867   D) 1875 

(குறிப்பு: எம்.ஜி.ரொனபட, ஆர்.ஜி. பண்டொர்க்கர் ஆகிபயொர் இவ்வதமப்பில் பசர்ந்து அதமப்புக்கு 
வலிதம பசர்த் னர்.) 

54. __________ என்பவரின் முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்ட ததசிய சமூக  ாநாடு என்னும் அர ப்பு 
ஒவ்தவாரு ஆண்டும் இந்திய ததசியக் காங்கிைஸ்  ாநாடு நரடதபற்று முடிந்தவுடன் கூடும். 
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A) பண்டார்க்கர் 
B) ரொனபட 

C) தக.டி.ததலங் 

D) ைவீந்திைநாத் தாகூர் 

(குறிப்பு: ரொனபட வி தவ மறுமணச் சங்கம் என்னும் அதமப்தப உருவொக்கியவர்களில் ஒருவர். 
 க்கொணக் கல்வி கழகம் என்னும் புகழ்தபற்ற அதமப்தபத் தீவிரமொக முன்தனடுத்துச் தசன்றொர்.) 

55. தயானந்த சைஸ்வதி ‘சத்யார்த்த பிைகாஷ்’ எனும் நூரல தவளியிட்ட ஆண்டு 

A) 1863    B) 1872    C) 1875    D) 1878 

(குறிப்பு: ஆரிய சமொஜத்த  உருவொக்கியவர்  யொனந்  சரஸ்வதி (1824 - 1883) ஆவொர். 1872 இல் 
கல்கத் ொவில் பிரம்மசமொஜ உறுப்பினர்கதள சந்தித் ொர்.) 

56. "தவதங்கரை தநாக்கி திரும்புக" என அரழப்பு விடுத்தவர் யார்? 

A) தகசவ் சந்திை தசன் 
B) ைாஜா ைாம்த ாகன் ைாய் 
C) தததவந்திைநாத் தாகூர் 
D)  யொனந்  சரஸ்வதி 

(குறிப்பு:  யொனந்  சரஸ்வதி பஞ்சொப் பகுதிகளில் தசல்வொக்கு தபற்றுத் திகழ்ந் ொர்.  யொனந் ரின் 
'சுத்தி' இயக்கம் இந்துக்கள் அல்ைொ வர்கதள இந்துக்களொக மொற்ற முயன்று தபரும் எதிர்ப்புகதள 
குறிப்பொக அகமதியொ இயக்கத்தின் எதிர்ப்புகதள சந்தித் து.) 

57. "அரனத்து  தக் கருத்துக்களும் ஒதை இலக்ரகச் தசன்றரடயும் பல்தவறு பாரதகள்" என்ற 
கருத்ரதக் தகாண்டவர் 

A) இரொமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் 
B) ைாஜா ைாம்த ாகன் ைாய் 
C) தததவந்திைநாத் தாகூர் 
D) விதவகானந்தர் 

(குறிப்பு: இரொமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கல்கத் ொவின் அருபகயுள்ள  ட்சிபனஸ்வர் எனும் 
ஊரிலுள்ள பகொவிலின் ஏதழப் பூசொரி ஆவொர்.) 

58. விதவகானந்தர் _________ ஆண்டு அத ரிக்காவில் சிகாதகா நகரில் நரடதபற்ற புகழ்தபற்ற உலகச் 
ச ய  ாநாட்டில் பங்தகற்று உரையாற்றி அங்கு கூடியிருந்ததார் த ல் ஆழ ான தாக்கத்ரத 
ஏற்படுத்தினார். 

A) 1873    B) 1878     C) 1884    D) 1893 
(குறிப்பு: விபவகொனந் ர் நவீன இந்தியொவின் விடிதவள்ளி எனக் குறிக்கப்படுகின்றொர்.) 
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59. "தனது அளுர த் திறனால் தவளிநாடுகளில் இந்தியாவின் பாைம்பரியமிக்க நாகரிகத்திற்கும் 
அதனுரடய புதிதாகப் பிறப்தபடுத்துள்ை ததசம் எனும் உரிர க் தகாரிக்ரகக்கும் கண்கூடான 
அங்கீகாைத்ரதப் தபற்று தந்த முதல் இந்தியர்” என்று விதவகானந்தரைக் புகழ்ந்தவர் 

A) தென்றி ஆல்காட் 

B) வொைன்தடன் சிபரொல் 

C) இைா கிருஷ்ண பை ெம்சர் 

D) தஜாதிபா பூதல 

60. பிைம்  ஞான சரப _________ ஆண்டு பிைாவட்ஸ்கி அம்ர யார், கர்னல் ஆல்காட் ஆகிதயாைால் 
அத ரிக்காவில் நிறுவப்பட்டது. 
A) 1875     B) 1879     C) 1886    D) 1893 
(குறிப்பு: 1879 இல் இந்தியொ வந்  அவர்கள் 1886 இல் அதமப்பின்  தைதமயிடத்த ச் தசன்தன 
அதடயொரில் அதமத் னர். 1893 இல் இந்தியொவிற்கு வந்  அன்னிதபசன்ட் அம்தமயொரின் 
 தைதமயில் பிரம்மஞொன சதப வலுப்தபற்று குறிப்பொகப் பை த ன்னிந்திய ஆ ரவொளர்கதள 
தபற்றது.) 

61. தஜாதிபா பூதல அவர்கைால் சத்ய தசாதக் ச ாஜம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு _________. 

A) 1828    B) 1835    C) 1873     D) 1875 
(குறிப்பு: மக்களின் கல்விபய விடு தைக்கொன புரட்சிகரமொன கொரணியொக இருக்கும் என்று 
பஜொதிபொ பூபை கூறினொர். இவர் எழுதிய முக்கிய நூல் ‘குைொம்கிரி' (அடிதமத் னம்) என்ப ொகும்.) 

62. தஜாதிபா பூதல _________ ஆண்டு புதனயில் தபண்களுக்தகன்று ஒரு பள்ளிரயயும், தாழ்த்தப்பட்ட 
 க்களுக்காக ஒரு பள்ளிரயயும் தனது துரணவியார் சாவித்ரியின் உதவிதயாடு ததாடங்கினார். 

A) 1875    B) 1873    C) 1868   D) 1851 
(குறிப்பு: தகம்தபண்களின் குழந்த களுக்கொக ஒரு இல்ைத்த யும் தீண்டத் கொ வர்களுக்கொக 
ஒரு பள்ளிதயயும் நிறுவினொர். பிற்கொைத்தில் மகொரொஷ்டிரொவில் பிரொமணரல்ைொப ொர் இயக்கம் 
இவருதடய பணிகளொல் ப ொன்றியது.) 

63. பண்டித ை ாபாய் யாருரடய உதவியுடன் ஆரிய  கிைா ச ாஜ் எனும் அர ப்ரப நிறுவினார்? 

1. தகசவ் சந்திை தசன்      2. ைாஜா ைாம்த ாகன் ைாய் 

3. ைானதட        4. பண்டார்க்கர் 

A) 1, 4     B) 1, 2     B) 3, 4     D) 2, 3 
(குறிப்பு: 1882ல் 300 தபண்கள் இவ்வதமப்பில் கல்வி கற்றனர்) 

64. கூற்று 1: பண்டித ை ாபாய் ைானதட, பண்டார்க்கர் ஆகிதயாரின் உதவிதயாடு ரகவிடப்பட்ட 
விதரவகளுக்காக ‘சாைதா சதன்’ எனும் அர ப்ரபத் ததாடங்கினார். 

கூற்று 2: புதனவுக்கு அருதகயுள்ை தகத்கான் எனும் இடத்தில் 'முக்தி சதன்’ எனும் அர ப்ரப பண்டித 
ை ாபாய் நிறுவினார். 
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A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இைண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: முக்தி ச ன் நிறுவனத்தில் 2000 தபண்களும் குழந்த களும்  ங்கியிருந் னர். 
அவர்கதள சுயசொர்புதடயவர்களொக மொற்றுவ ற்கொக த ொழிற்பயிற்சி வழங்கப்பட்டது.) 

65. ஸ்ரீ நாைாயண குரு “ஸ்ரீநாைாயண குரு தர் பரிபாலன தயாகம்" எனும் அர ப்ரப நிறுவிய ஆண்டு 

A) 1901   B) 1902     C) 1904   D) 1905 
(குறிப்பு: இவ்வதமப்பு தபொதுப்பள்ளிகளில் பசர்வ ற்கொன உரிதம, அரசுப் பணிகளில் 
அமர்த் ப்படு ல், சொதைகதளப் பயன்படுத்துவ ற்கொன, பகொவில்களுக்குள் தசல்வ ற்கொன 
உரிதம, அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் பபொன்ற பிரச்சதனகதள தககளில் எடுத் து.) 

66. தவறான கூற்ரறத் ததர்ந்ததடு. 

A) அலிகார் இயக்கம் 1875 இல் ரசயது அக து கானால் ததாடங்கப்பட்டது. 
B) ரசயது அக து கானின் முற்தபாக்கான சமூகக் கருத்துக்கள் அவருரடய பத்திரிரகயான தத்கிப் – 
ஒல் - அக்லுக் மூலம் பைப்பப்பட்டது. 

C) 1846 இல் தசயது அகமது கொன் அறிவியல் கழகம் எனும் அதமப்தப ஏற்படுத்தினொர். 

D) 1868 இல் முஸ்லீம்  க்களிரடதய நவீனக் கல்விரயத் ததாடங்குவதற்காகப் பல  ாவட்டங்களில் 
கல்வி குழுக்கள் அர க்கப்படுவரத ஊக்கப்படுத்தினார். 

(குறிப்பு: 1864 இல் தசயது அகமது கொன் அறிவியல் கழகம் எனும் அதமப்தப ஏற்படுத்தினொர்.) 
67. ரசயது அக து கான் முஸ்லீம்களிரடதய ஆங்கிலக் கல்விரய பைப்புவதற்காக __________ ஆண்டு 

அலிகாரில் ஒரு நவீன முக தியப் பள்ளிரய ததாடங்கினார். 
A) 1869      B) 1870    C) 1875    D) 1877 

(குறிப்பு: இப்பள்ளிபய 1877 இல் முகமதியொன் ஆங்கிபைொ-ஓரியண்டல் கல்லூரியொக வளர்ச்சிப் 
தபற்றது.) 

68. இந்திய முஸ்லீம்களிரடதய தாைாைவாதக் கருத்துக்கரைப் பைப்புவதற்காக _________ இல் ரசயது 
அக து கான் ஆங்கிதலய கீரழ ததயவிய கல்வி  ாநாட்ரட ததாடங்கினார். 

A) 1875      B) 1882    C) 1884    D) 1886 
(குறிப்பு: சமயச் சட்டங்கதள கண்மூடித் னமொக பின்பற்றுவத  தசயது அகமது கொன் எதிர்த்  ொர்.) 

69. தவறான கூற்ரறத் ததர்ந்ததடு 

A) வாலி அல்லா சிந்தரன பள்ளிரயச் தசர்ந்த இரறயியலாைர்கைால் 1867 இல் திதயாபந்த்தில் 
இரறயியல் கல்லூரி நிறுவப்பட்டது. 
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B) நட்வத் - அல் - உலா ா என்ற இயக்கம் 1894 இல் லக்தனாவில் சிப்லிநு ானி  ற்றும் தவறு சில 
அறிஞர்கைால் உருவாக்கப்பட்டது. 

C) பார்சீய சீர்திருத்தம் பற்றிய தசய்திகரை பைப்புவதற்காக ைாஸ்ட் - தகாப்தார் எனும் தசய்தித்தாள் 
தவளியிடப்பட்டது. 

D) சிங் சபொ இயக்கம் 1883ல் உருவொக்கப்பட்டது. 
 
(குறிப்பு: சிங் சபொ இயக்கம் 1873ல் உருவொக்கப்பட்டது. அகொலி இயக்கம் சிங் சபொ இயக்கத்தின் கிதள 
இயக்கம் ஆகும்.) 

70. யாருரடய தபாதரனகள் ததாகுக்கப்பட்டு ‘அகிலத்திைட்டு’ என்னும் வழிபாட்டு நூலாக தவளிவந்தது? 

A) இைா லிங்க அடிகைார் 

B) புத்தர் 

C) தகசவ் சந்திை தசன் 

D) தவகுண்டசொமிகள் 

(குறிப்பு: ஸ்ரீதவகுண்ட சொமிகள் வழிபொடு 1830 களில் நிறுவப்பட்டு இன்று வதர நதடமுதறயில் 
உள்ளது. இவதர பின்பற்றிய நதடமுதறகள் ‘ஐயொ வழி’ என்றதழக்கப்பட்டது.) 

71. வள்ைலாரின் பாடல்கரை திைட்டி ‘திருவருட்பா’ எனும் தபயரில் நூல் தவளியிடப்பட்ட ஆண்டு 

A) 1865    B) 1867     C) 1875   D) 1876 
(குறிப்பு: வள்ளைொர் 1860 களில் பஞ்சங்களும் தகொள்தள பநொயும் ஏற்பட்ட பபொது சொதிம  
பவறுபொடின்றி உணவளித் ொர்.  ன்தன பின்பற்றுபவொதர ஒருங்கிதணப்ப ற்கொக சத்ய ஞொன 
சதப எனும் அதமப்தப நிறுவினொர்.) 

72. அதயாத்திதாச பண்டிதர் _________ ஆண்டு முதல் ஒரு ரபசாத் தமிழன் என்ற தபயரில் வாைாந்திைப் 
பத்திரிரக ஒன்ரற ததாடங்கி தான் இயற்ரக எய்தும் காலம் வரை நாத்தினார். 

A) 1903   B) 1905     C) 1908    D) 1910 
(குறிப்பு: 1867 இல் சீவக சிந் ொமணி, 1898 இல் மணிபமகதை ஆகிய இரண்டும் முழுதமயொக 
அச்சிடப்பட்டு தவளியிடப்பட்ட பின்னணியில் மிக முக்கியமொன ஆளுதம அபயொத்தி ொச பண்டி ர் 
ஆவொர்.) 

73. 1929 ஆம் ஆண்டு முதலாவது சுய ரியாரத  ாநாடு எங்கு நரடதபற்றது? 

A) அரடயாறு 

B) விழுப்புைம் 

C)  துரை 
D) தசங்கல்பட்டு 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                           Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 17 of 22 

(குறிப்பு: தபரியொர் 1925ஆம் ஆண்டு கொங்கிரதச விட் டு விைகி சுயமரியொத  இயக்கத்த  
த ொடங்கினொர். இவ்வியக்கம் ப ர் ல் அரசியதை  விர்த் துடன் சமூக சீர்திருத் ம், சொதிமுதறதய 
ஒழிப்பது, மொண்பற்ற  ன்தமதய நீக்குவது, தபண்கள் பொலின அடிப்பதடயிைொன  தட நீக்கம், 
பரம்பதர அர்ச்சகர் உரிதமதய எதிர்ப்பது பபொன்றவற்றிற்கொக பிரச்சொரம் தசய் து.) 

74. சுய ரியாரத இயக்கத்தின் தநாக்கங்களில் தவறானது எது? 

A) திைாவிட சமுதாயத்ரத சீர்திருத்துவது  ற்றும் அதரன உண்ர யான பகுத்தறிவுரடயதாக்குதல் . 

B) திைாவிடர்களின் பண்ரடய தமிழ் பண்பாட்டிரன அவர்களுக்குக் கற்பித்தல் . 

C) ஆரிய பண்பாட்டின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து திைாவிட சமூகத்ரதக் காப்பாற்றுதல் 

D) ம  விழொக்கதள மக்கள் பின்பற்றுவத  ஆ ரித் ல். 

75. 1965 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி  ாதம் 26 ஆம் நாள் இந்திய அைசு அர ப்புச் சட்டத்தின் 
உறுப்பு__________ படி இந்தி த ாழி இந்திய நாட்டின் அலுவலக த ாழியாக ஆக்கப்பட்டது. 
A) 331     B) 313     C) 213    D) 231 
(குறிப்பு: மத்திய அரசொங்கத்தின் இந்  முடிதவ எதிர்த்து 1965 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26 ஆம் நொதள 
தி.மு.க துக்க தினமொக அனுசரிக்கத் தீர்மொனித் து.) 

76. _________ ஆண்டில், திைாவிட கழகத்ரத விட்டு பிரிந்து திைாவிட முன்தனற்றக் கழகம் 
அண்ணாதுரையால் ஆைம்பிக்கப்பட்டது. 
A) 1944      B) 1946    C) 1948    D) 1949 
(குறிப்பு: 1951 ஆம் ஆண்டில் உச்ச நீதிமன்றமொனது உயர் கல்வியில் சொதிவொரி இடஒதுக்கீட்தட 
உதடத்து எறிந் து.) 

77. பின்வருவனவற்றுள் தபரியார் ததாடங்காத பத்திரிக்ரக எது? 

A) குடியைசு 

B) புைட்சி 

C) விடுதரல 

D) சுயரொஜ்யொ 

78. __________ என்பவர் எழுதிய "திைாவிட அல்லது ததன்னிந்திய த ாழிகள் குறித்த ஒப்பிலக்கணம்" 
என்ற நூல் திைாவிடர் என்ற கருத்தாக்கத்ரத உருவாக்கியது. 
A) வீை ாமுனிவர் 

B) கொல்டுதவல் 

C) திரு.வி.க 

D) ஆறுமுகநாவலர் 

(குறிப்பு: ஆறுமுகநொவைர், சி.தவ. ொபமொ ரம்பிள்தள, உ.பவ.சொமிநொ  அய்யர் பபொன்ற  மிழ் 
அறிஞர்களின் முயற்சியொல் பண்தடத்  மிழ் இைக்கியங்கள் மீட்தடடுக்கப்பட்டு பதிப்பிக்கப்பட்டன.) 
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79. __________ என்பவர் 1800 ஆண்டுக்கு முன் தமிழர்கள் என்ற நூலில் ஆரியர்கள் வருவதற்கு முன்தப 
தமிழர்கள் மிகச் சிறந்த நாகரீகத்ரத பரடத்திருந்தனர் என்பரத சுட்டிக்காட்டினார். 

A) கால்டுதவல் 

B) ஈ.தவ.ைா 

C) தபரியார் 

D) வி.கனகசதப 

(குறிப்பு: பிரொமணர் அல்ைொப ொர் மத்தியில் திரொவிட உணர்வுகதள இது பமலும் வளர்த் து.) 
80. கீழ்க்கண்ட எந்த அர ப்பு "ஜஸ்டிஸ்” என்ற தபயரில் ஆங்கில த ாழி தசய்தித்தாரை நடத்தி 

வந்தது? 

A) தசன்ரன திைாவிட சங்கம் 

B) த ன்னிந்திய நை உரிதமச் சங்கம் 

C) ஆத்மிய சரப 

D) ஆரியச ாஜம் 

(குறிப்பு: இ னொல் இந்  அதமப்பு நீதிக் கட்சி என்று அதழக்கப்படுகிறது. நீதிக்கட்சிதய ஆ ரித்  
மற்தறொரு  மிழ்ப் பத்திரிதக திரொவிடன் ஆகும்.) 

81. 1923 ஆண்டு ததர்தலில் தவற்றி தபற்ற நீதிக்கட்சி யாருரடய தரலர யில் அர ச்சைரவரய 
அர த்தது? 

A) பிட்டி தியாகைாய தசட்டி 

B) ஏ.சுப்பைாயன் 

C) பனகல் அரசர் 

D) பி.முனுசாமி நாயுடு 

(குறிப்பு: 1920 ஆம் ஆண்டு ப ர் ல்களில் நீதிக் கட்சி தவற்றி தபற்றது.பிட்டி தியொகரொய தசட்டி 
அதமச்சரதவக்கு  தைதமபயற்க மறுத்துவிட்ட ொல் ஏ.சுப்பரொயலு தரட்டியொர்  தைதமயிைொன 
அதமச்சரதவ ப விபயற்றது.) 

82. ததாழிற்சாரலகளின் வைர்ச்சிக்காக தசன்ரன அைசாங்க ததாழிற்சாரலகள் உதவிச் சட்டம் எப்தபாது 
தகாண்டு வைப்பட்டது? 

A) 1920     B) 1921    C) 1922    D) 1924 

(குறிப்பு: இச்சட்டம் பை புதிய த ொழிற்சொதைகள் உருவொக கொரணமொயின. பமலும் இது 
த ொழிற்சொதைகளுக்கு நிைம், நீர்பொசன வசதிகள் வழங்க வழிவதக தசய் து.) 

83. தபாருத்துக. 

1. இட ஒதுக்கீட்டு அைசாரண     i) 1929 

2. பணியாைர் ததர்வுக் குழு    ii) 1922 
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3. ததாழிற்சாரலகளுக்கு உதவி  
   வழங்கும் தசன்ரன அைசின் சட்டம்   iii) 1924 

4. அண்ணா ரல பல்கரலக்கழகம்   iv) 1926 

5. ஆந்திைப் பல்கரலக்கழகம்   v) 1921 

A)  ii  v  iv  iii  i 
B)  v  iv  iii  ii  i 
C)  i  iii  v  ii  iv 
D)  v  iii  ii   i   iv 

84. _________ ஆண்டு பிரிட்டிஷ் தூதுவைான தஜானாதன் டங்கன் என்பவைது சீரிய முயற்சியினால் 
காசியில் ஒரு வடத ாழிக் கல்லூரி நிறுவப்பட்டது. 
A) 1757     B) 1781    C) 1791   D) 1798 
(குறிப்பு: 1813 ஆம் ஆண்டு பட்டயச்சட்டம் இந்தியொவில் கல்வி வளர்ச்சிக்தகன அரசு ஆண்டுக்கு 
ஒரு ைட்சம் ஒதுக்க வதக தசய் து.) 

85. தரலர  ஆளுநர் ஆதலாசரனக் குழு உறுப்பினைான தஜ.பி. கிைாண்ட் என்பவர் அறிமுகப்படுத்திய 
விதரவ  று ணம் குறித்த சட்டமுன்வடிவு எப்தபாது நிரறதவற்றப்பட்டது? 

A) 1829 ஜுன் 18 

B) 1829 ஜூரல 13 

C) 1856 ஜூரல 18 

D) 1856 ஜுதை 13 

(குறிப்பு: இரொஜொரொம் பமொகன் ரொய், ஈஸ்வர சந்திர வித்யொசொகர் வி தவ மறுமணச் 
சீர்திருத் ங்களில் குறிப்பிடத் க்கவர்கள்.) 

86. 1930 ஆண்டு சாைதா சட்டப்படி தபண்ணுக்கு குரறந்தபட்ச திரு ண வயது_______. 

A) 10    B) 12    C) 14    D) 18 
(குறிப்பு: 1846ல் திருமணத்துக்கொன குதறந் பட்ச வயது தபண்ணுக்கு 10 ஆக இருந் து. 1891ல் 
இயற்றப்பட்ட சட்டத்தின்படி அது 12 ஆக உயர்த் ப்பட்டது. இந்திய விடு தைக்கு பிறகு அது 18 ஆக 
உயர்த் ப்பட்டது.) 

87. 1924ல் பம்பாயில் "பகிஷ்கிரிட் ஹிட் காரினி சரப" என்ற அர ப்ரப உருவாக்கியவர் ________. 

A) தபரியார் 

B) தஜாதிைாவ் பூதல 

C) அம்பபத்கர் 

D) இைாஜா ைாம்த ாகன்ைாய் 
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(குறிப்பு:  ொழ்த் ப்பட்ட மக்களின் முன்பனற்றத்திற்கொக இந்  அதமப்பு உருவொக்கப்பட்டது. மகொத்மொ 
கொந்தி "ஹரிஜன்” என்ற தசய்தி ஏட்தட நடத்தி "ஹரிஜன் பசவக் சங்” என்ற அதமப்தபயும் 
நடத்தினொர்.) 

88. "துயைப்படும் உயிரினங்கரைப் பார்த்து இைக்கம் தகாள்ைாதவர்கள் கல் தநஞ்சக்காைர்கள், அவர்களின் 
ஞானம் த கங்கைால் மூடப்பட்டிருக்கும் " என்ற கருத்திரன முன்ரவத்தவர் 

A) ரவகுண்டசுவாமிகள் 

B) அதயாத்திதாசர் 
C) வள்ளைொர் 

D) அன்னிதபசன்ட் 

(குறிப்பு: வள்ளைொர் என அறியப்பட்ட ரொமலிங்க சுவொமிகள் சி ம்பரத்திற்கு அருபகயுள்ள மருதூர் 
எனும் கிரொமத்தில் பிறந் ொர்.) 

89. வள்ைலார் அவர்கைால் ________ ஆண்டு ச ைச தவத சன் ார்க்க சங்கம் எனும் அர ப்பு 
நிறுவப்பட்டது. 
A) 1848    B) 1852     C) 1856   D) 1865 

(குறிப்பு: பின்னர் இந்  அதமப்பு சமரச சுத்  சன்மொர்க்க சத்ய சங்கம் என தபயர் மொற்றம் 
தசய்யப்பட்டது.) 

90. ஆங்கிதலய ஆட்சிரயயும் திருவிதாங்கூர் அைசரின் ஆட்சிரயயும் முரறதய "தவள்ரைப் 
பிசாசுகளின் ஆட்சிதயன்றும்”, "கறுப்புப் பிசாசுகளின் ஆட்சிதயன்றும்” வி ர்சித்தவர் 

A) தவகுண்டசுவொமிகள் 
B) அதயாத்திதாசர் 
C) வள்ைலார் 
D) அன்னிதபசன்ட் 

91. 1882ல் அதயாத்திதாசரும் ஜான் திைவியம் என்பவரும் _________ எனும் அர ப்ரப நிறுவினர். 

A) திைாவிட பாண்டியன் 

B) திைாவிடம் 

C) திரொவிடர்க் கழகம் 

D) திைாவிட  காஜன சரப 

(குறிப்பு: அபயொத்தி ொசர் 1885ல் திரொவிட பொண்டியன் எனும் இ தழ த ொடங்கினொர்.) 

92. “திைாவிட  காஜன சரப" என்ற அர ப்ரப 1891 இல் நிறுவிய அதயாத்திதாசர் அவ்வர ப்பின் முதல் 
 ாநாட்ரட எங்கு நடத்தினார்? 

A)  துரை 
B) தசலம் 
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C) தஞ்சாவூர் 
D) நீைகிரி 

93. "சாக்கிய தபைத்த சங்கம்" என்ற அர ப்ரப நிறுவியவர் _________. 

A) H.S. ஆல்காட் 

B) நாைாயண குரு 

C) அய்யன் காளி 

D) அபயொத்தி ொசர் 

(குறிப்பு: பிரம்ம ஞொன சதபதய நிறுவியவர்களில் ஒருவரொன கர்னல் H.S. ஆல்கொட் ஏற்படுத்திய 
 ொக்கத்தின் விதளவொக 1898 இல் இைங்தக தசன்ற அபயொத்தி ொசர் அங்பக தபளத் த்த த் 
 ழுவினொர்.) 

94. ஸ்ரீநாைாயண குருவால் ஊக்கம்தபற்ற அய்யன் காளி ________ ஆண்டு சாது ஜன பரிபாலன சங்கம் 
எனும் அர ப்ரப நிறுவினார். 

A) 1903    B) 1905     C) 1907    D) 1909 
(குறிப்பு: கீழ்சொதியொக கருதி ஒடுக்கப்பட்ட புதையர் சமூக மக்களின் கல்விக்கொக இவ்வதமப்பு 
இயக்கம் நடத்தி நிதி திரட்டியது.) 

95. ________ ஆண்டு தவளியிடப்பட்ட சார்லஸ் உட் அறிக்ரகயின் படி கல்கத்தா, பம்பாய், தசன்ரன 
ஆகிய இடங்களில் பல்கரலக்கழகங்கள் ததான்றுவிக்கப்பட்டன. 
A) 1848     B) 1852    C) 1854   D) 1856 
(குறிப்பு: கி.பி.1835 ஆம் ஆண்டு தமக்கொபை முயற்சியொல் ஆங்கிைம் இந்தியொவில் பயிற்று 
தமொழியொக்கப்பட்டது.) 

96. ரவகுண்ட சாமிகள் ததாற்றுவித்த வழிபாட்டுத் தலங்கள் ________ என்று அரழக்கப்படுகின்றன. 

A) துரவயல் பந்தி 

B) நிழல்  ொங்கல்கள் 

C) ரவகுண்ட தாங்கல்கள் 

D) துரவயல் தலங்கள் 

(குறிப்பு: நிழல்  ொங்கல்கள் ஐயொ தவகுண்டரின் தகொள்தககதளப் பரப்பும் இடங்களொகவும், சொதி, 
இனம் கடந்து சமய நல்லிணக்கத்த யும் மனி பநயத்த யும் வளர்க்கும் இடங்களொகவும் 
விளங்குகின்றன. இதவ  ரும சொதையொகவும் விளங்குகின்றன.) 

97. ததலுங்கு  று லர்ச்சி இயக்கத்தின் தந்ரத என்று அரழக்கப்பட்டவர் யார்? 

A) அதயாத்திதாச பண்டிதர் 
B) ஸ்ரீநாைாயண குரு 

C) கந்துகூரி வீபரசலிங்கம் 
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D) தபரியார் 

(குறிப்பு: இவர் 1876 இல் விபவகவர்த்தினி என்ற தசய்தி ொதள த ொடங்கினொர். 1874 இல் தபொதுப் 
பள்ளிதய நிறுவி சமூக முன்பனற்றம் அதடயச் தசய் ொர். 1908ல் ஹித்கொரினி பள்ளிதயயும் 
த ொடங்கினொர்.) 

98. "உலகில் எங்தகங்தகா ததான்றுகின்ற ஓரடதயல்லாம் இறுதியில் கடலில் தசன்று சங்க ாம் 
பான்ர யிரன தபான்று உலதகார் பின்பற்றும் தன்ர யாதல..." யாருரடய கூற்று? 

A) வள்ைலார் 

B) இைா கிருஷ்ண பை ெம்சர் 

C) விபவகொனந் ர் 

D) தயானந்த சைஸ்வதி 

(குறிப்பு: 1893 தசப்டம்பர் 11ஆம் நொள் அதமரிக்கொவின் சிகொபகொ நகரில் உைக சமய மொநொடு ம குரு 
கிப்பன்ஸ்  தைதமயில் நதடதபற்றது. விபவகொனந் ர் இம்மொநொட்டில் உதரயொற்றி உைக சமய 
ஒற்றுதமதய த ளிவுபடுத்தினொர்.) 

99. " னிதரன துன்பத்திலிருந்து மீட்டு, வழிநடத்தி, ததய்வநிரலரய அரடயச் தசய்வதத ச ைச சுத்த 
சன் ார்க்கத்தின் முக்கிய தநாக்கம்” என்று கூறியவர் 

A) அதயாத்திதாசப் பண்டிதர் 

B) இரொமலிங்க அடிகளொர் 

C) ரவகுண்டசுவாமிகள் 

D) நாைாயண குரு 

(குறிப்பு: சின்மய தீபிதக, ஒழிவிதைொடுக்கம், த ொண்தட மண்டைச் ச கம் பபொன்ற நூல்கதள 
வள்ளைொர் பதிப்பித் ொர்.) 

100. தவறான இரணரயத் ததர்ந்ததடு (இயற்தபயர் - அறியப்பட்ட தபயர்) 

A) மூல்சங்கர் -தயானந்த சைஸ்வதி 

B) நதைந்திை நாத்தத்தா – விதவகானந்தர் 

C) கடாதை சட்டர்ஜி - இைா கிருஷ்ண பை ெம்சர் 

D) கொத் வரொயன் – கந்துகூரி வீபரசலிங்கம் 

(குறிப்பு: கொத் வரொயன் – அபயொத்தி ொசப் பண்டி ர்) 

http://www.winmeen.com/

