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6.

a).கன்கணரசற கதரர் ........................1). 1528
b).சந்கரிப் கதரர் ..............................2). 1540
c).இண்டரம் தரணிதட் கதரர் …..3). 1556
d).னல் தரணிதட் கதரர் ............... 4). 1526
[A] a(1), b(2), c(3), d(4)
[B] a(2), b(1), c(4), d(3)
[C] a(1), b(2), c(4), d(3)
[D] a(2), b(1), c(3), d(4)

6-10th Indian History
1.

கல ழ்க்கண்டற்றுள் வ ச்சரர்தற்ந
இனக்கறங்கள் ஆகும்

[A] ந்றக்கனம்தகம் , அஜீிவகசம் ,

7.

கனறங்கத்ணப்தி

[A] தி.இங்வகர ரனேடு
[B] சலணிரசப் திள்வப
[C] தி.அணந் சரனற
[D] இனஷ்ற சுச்பசட்டி

கல ழ்க்கண்டற்றுள் ர் கசரப் கதசறன் கவடசற
ன்ணரக ிபங்கறர் ஆரர்

8.

[A] னென்நரம் குகனரத்ணங்கச்கசரன்
[B] னென்நரம் இரகசந்றன்
[C] னென்நரம் இரஜஇரஜகசரன்
[D] னென்நரம் ஆறத்கசரன்

3.

[A] சறில் ீறன்நம்
[B] கறரிறணல் ீறன்நம்
[C] ணகர்கரர் ன்நம்
[D] எறேங்குனவந ன்நம்

4.

ரனவட கரனத்றல் பதண்கள் சறறுதரடு ன்னும்
சறறுகசறப்ன தக்கத்வ பகரண்டினந்ணர்

[A] கசர் கரன சனெகத்றல்
[B] கசரர் கரன சனெகத்றல்
[C] தரண்டிர் கரன சனெகத்றல்
[D] தல்னர் கரன சனெகத்றல்

5.

சரிரண இவவத் கர்க [தி-ரடு]

1.பதர்ணிர் - இத்ரனற
2.னுற - இங்கறனரந்ண
3.பதர்ணிர் - இங்கறனரந்ண
4.னுற – இத்ரனற
[A] 1 ற்றும் 2
[B] 2 ற்றும் 3
[C] 3 ற்றும் 4
[D] 1 ற்றும் 4
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“கசரரடு ங்கறனபி சுந்ப்தரண்டின் ”
ணப் னகப் பதற்நர்

[A] னனரம் ரநர்ன் சுந்தரண்டின்
[B] இண்டரம் ரநர்ன் சுந்தரண்டின்
[C] னனரம் சவடர்ன் சுந்தரண்டின்
[D] இண்டரம் சவடர்ன் சுந்தரண்டின்

ரன்கயஸ்டிங் கரனத்றல் “சரர் றமரற”
ன்தண

"பசன்வண கரஜணசவத"-ின் னல் வனரக
கர்ந்படுக்கப்தட்டர்

[B] ன்னூல், அந்றசுந்ரி, சூபரி
[C] கரிர்சம் , ீனககசற, கசரறம்
ீ
[D] னெனொனர, கசரறம்,
ீ
ன்னூல்

2.

பதரனத்ணக

9.

தின்னம் ந்த் றட்டத்றல் றனத்றன்
உற்தத்றின் அடிப்தவடில் னரய் றப்தீ டு
கற்பகரள்பப்தட் டண?

[A] த்ணரரி னவந
[B] கல்ரரி னவந
[C] றவனரண றனரித்றட்டம்
[D] ந்ரண்டு றனரித்றட்டம்

10. னனரம் ககந்றர்ன் னற கட்டிடக்
கவனவத் பரடங்கறணரர் . இண தின்ணரபில்
இவ்ரறு அவக்கப்தட்டண

[A] கர கட்டிடக்கவன
[B] ிசரர கட்டிடக்கவன
[C] றரிடக் கட்டிடக்கவன
[D] அவணத்ண வககவபனேம்

உள்படக்கறண

11. கறர் னட்சறின் கதரண பசன்வண
ரகரத்றன் ஆறரக இனந்ர்

[A] ஜரன்கறரடக்
[B] ில்னறம் பதண்டிங் தின
[C] பல்பனஸ்னற தின
[D] சர் ஜரன்கரர்
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12. பதரனத்ணக

19. சறரஜற தற்நற கூற்றுகபில் நரணண

a. கரர்
ீ

- 1. ன்வகவப உனரக்குதர்

b. வகல்ர

- 2. ணன்தத்றனறனந்ண ிடுவன

c. றர்கரந்ர்

- 3. பய்நறவு

d. ஜறணர்

- 4. வனசறநந் ரகன்

குநறீடுகவப கர்ந்படு:a b c d

[A] 4 2 3 1
[C] 4 3 2 1

1.னந்ர் கல்ரண் ககரட்வடகவப 1646-ல்
வகப்தற்நறணரர்

2.1647-ல் அசரக னடிசூடிக் பகரண்டரர்
3.1680-ல் கரர்ணர ககரட்வடில் ம்
அவடந்ரர்

a b c d

[B] 1 2 3 4
[D] 1 3 4 2

13. பயரய்சரன ன்ணவ ம் ரற்நற இந்ண 
த்ணரற ரர்?

[A] ரரனுஜர்
[B] ஆறசங்கர்
[C] சங்கரச்சரரிரர்
[D] சுரற ிககரணந்ர்

14. இரதரர்ட் கறவபவ் றர்ரகத்றல் “கறவபவ்றற”
கல ழ்க்கண்ட ரனக்கரக உனரக்கப்தட்டண

[A] ிவகறக்கரண ரழ்க்வகத்பரவக
[B] ிசரிகறக்கரண றரத்பரவக
[C] தவடர்கறக்கரண
ீ
திற்சறத்பரவக
[D] றனப்தினக்கறக்கரண ரணித்பரவக

15. தண்வட இந்ற னரற்று னிினறல்
த்ணரகர ண ங்கப்தட்டண ண?

[A] இவன
[B] அதிக் கடல்
[C] இந்றப் பதனங்கடல்
[D] இவ ணவும் இல்வன

16. கறக்கறந்ற கம்பதணிின் ணி உரிவவ
எறத் சட்டம்

[A] 1833-ம் ஆண்டு தட்டச்சட்டம்
[B] 1813-ம் ஆண்டு தட்டச்சட்டம்
[C] 1858 ிக்கடரரிர கரரி கதநறக்வக
[D] 1774 எறேங்குனவநச்சட்டம்

17. கல வச் சரறக்கற தின் கவடசற ன்ணர்
[A] ிஷ்ணுர்ன்
[B] குகனரத்ணங்கச் கசரன்
[C] ிக்கறரறத்ன்
[D] இண்டரம் கசரகஸ்ன்

18. 1939-ம் ஆண்டு பசன்வணில் குடிீர்

[A] 1 ட்டும்
[C] 1 ற்றும் 2

[B] 2 ற்றும் 3
[D] 1 ற்றும் 3

20. பௌரிர் கரனத்றன் றக உர்ந் ீறன்நரண
அசன்நத்றன் அவிடம்

[A] கதின ஸ்ண
[C] ககரசனம்

[B] சரரத்
[D] தரடனறனத்றம்

21. பசன்வண ரர் ன்நத்வ உனரக்கறர்
[A] டரக்டர் ஸ்.னரம்தரள்
[B] னெறர் இரரறர்ம் அம்வரர்
[C] டரக்டர் னத்ணபனட்சுறபட்டி
[D] கடறர் அஞ்சவனம்ரள்

22. பசன்வணில் சரகம் ன்ந ரிவ பட்டி
ிசரத்வ வக்கச் பசய்ர்

[A] அச்சுப்தரக்கர்
[B] இண்டரம் கறனஷ் ரக்கர்
[C] வப்த ரக்கர்
[D] ிஜரக ரக்கர்

23. இரஷ்டகூடர்கபின் தவடப்தரண ணர
சனத்றம் ற்றும் கதறெர் ககரில்கபில்
கரப்தடும் கரட்சறகள்

[A] கல ரஉதகச கரட்சறகள்
[B] இரம், கரதர கரட்சறகள்
[C] ீர்த்ங்கர்கபின் எிங்கள்
[D] பதபத் ஜரக கரட்சறகள்

24. இண்டரம் சறம்ர்ணின் சகரனத்ரக
கனப்தடுதர்

[A] றனங்வகரழ்ரர்
[B] றனறவசரழ்ரர்
[C] றனப்தரரழ்ரர்
[D] பரண்டடிபதரடிரழ்ரர்

25. ந் கதரர்கறக்குப் தின்ணர் ஆங்கறகனர்கள்

தற்நரக்குவநவ கதரக்கற பசன்வணகர்

றரணி உரிவவப் பதற்நணர்?

[A] சற இரசககரதரனரச்சரரி
[B] ஸ்.சத்றனெர்த்ற
[C] ரசற ரனேடு
[D] டி.ம்.ரர்

1. திபரசறப்கதரர்
3. கர்ரடகப் கதரர்
[A] 1 ற்றும் 2
[C] 4 ட்டும்
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2. தக்சரர் கதரர்
4. வசூர் கதரர்
[B] 3 ற்றும் 4
[D] ணவுகில்வன
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26. ரத்ற கதஷ்ரக்கவப சரிரண

33. ில்னறம் பதண்டிங் சலர்றனத்ங்கபில்

கரனரிவசில் றேணக

நரணண

1.தீஷ்ர தரஜறரவ்
2.தீஷ்ர தரனரஜற ிஸ்ரத்
3.தீஷ்ர சரசறரவ்
4.தீஷ்ர தரனரஜற தரஜறரவ்
[A] 1, 3, 4, 2
[B] 2, 4, 3 ,1
[C] 2, 1, 4, 3
[D] 1, 4, 3, 2

1.ஆங்கறனம் அசு பரற
2.கல்கத்ர னத்ண கல்றரி
3.வனவ ஆறர் றர்ரக குறேில் சட்ட

27. அறக அபில் தக்ற இனக்கறங்கள் றேப்தட்டண
[A] கசரர் கரனம்
[C] கசர் கரனம்

[B] தரண்டிர் கரனம்
[D] கபப்திநர் கரனம்

28. சரிரண கரன ரிவசப் தடி றேணக
[A] அிடு-சங்கர-சரறர-ணற
[B] சங்கர-சரற-ணற-அிடு
[C] சரற-ணற-அிடு-சங்கர
[D] ணற-சங்கர-அிடு-சரற

29. கறதி 1816ஆம் ஆண்டு கூர்க்கர்கள்
ஆங்கறனர்ககபரடு ற்தடுத்றக்பகரண்ட அவற
உடன்தடிக்வக

[A] சறபகபனற அவற உடன்தடிக்வக
[B] தன்ககரட் அவற உடன்தடிக்வக
[C] ககரர அவற உடன்தடிக்வக
[D] ரண்டன அவற உடன்தடிக்வக

30. 1908-ம் ஆண்டு பசன்வணில் ரபதனம்
கூட்டத்வ டத்ற சுரஜ்ஜற ரவப
பகரண்டரடிர்

[A] சுப்திி சறர
[B] சுப்திி தரறரர்
[C] சுத்ரணந் தரறரர்
[D] .க.சு ர்

31. ‚பகரல்னம் பகரண்ட தரண்டின் ‛ ணப்
கதரற்நப்தடுதர்

[A] னனரம் ரநர்ன் சுந் தரண்டின்
[B] னனரம் சவடர்ன் சுந் தரண்டின்
[C] இண்டரம் ரநர்ன் சுந் தரண்டின்
[D] னனரம் ரநர்ன் குகனகசகன்

32. நரண இவவத் கர்க
[A] இண்டரம் சலக்கற – ஆங்கறன கதரர்
- 1848
[B] பசன்வண- அக்ககரம் ில் தரவ - 1854
[C] இண்டரம் தர்றப் கதரர்
- 1852
[D] தம்தரய்- ரகண ில் தரவ
- 1853
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உறுப்திணர் இடம்

4.சற எறப்ன
[A] 1 ட்டும்
[C] 1, 3 ற்றும் 4

[B] 2, 3 ற்றும் 4
[D] 3 ற்றும் 4

34. கதரர்ச்சுகல சறர்கவப

ரகப்தட்டிணத்றல் குடிகந

அனுற ங்கறர்

[A] இகுர ரக்கர்
[B] ிஜரக ரக்கர்
[C] பசப்தரக்கர்
[D] அச்சப்தரக்கர்

35. ஆரிர்கபின் சனர அவப்ன
[A] குடும்தம்-கறரம்-ிஸ்-ஜணர-ஜணதர
[B] குடும்தம்-கறரம்-ஜணர-ிஸ்-ஜணதர
[C] குடும்தம்-கறரம்-ஜணதர-ஜணர-ிஸ்
[D] குடும்தம்-கறரம்-ிஸ்-ஜணதர-ஜண

36. ரகஷ்த்றல் பற்நறத் ணவ ட்ட
கயரய்சரப அசர் ரர்?

[A] இண்டரம் தல்னரபர்
ீ
[B] னனரம் ிணரறத்ன்
[C] இண்டரம் சறம்ர
[D] னென்நரம் தில்னரர

37. றழ் இனக்கறத்றல் கரறம், னம்
ீ
கல ழ்க்கண்டற்நறல் குநறப்தரக ற்நறல்
கதரற்நப்தடுகறன்நண ?

[A] சறற்நறனக்கறங்கள்
[B] தறபணன்கல ழ்கக்கு ணெல்கள்
[C] தறபணன்கற்கக்கு ணெல்கள்
[D] கதரினக்கறங்கள்

38. ந் ணெற்நரண்டில் ணவில் ீ ண்டும்
தரண்டிர் ஆட்சற ீ ட்னரக்கம் பதற்நண

[A] 12-ம் ணெற்நரண்டின் இறுறில்
[B] 13-ம் ணெற்நரண்டின் ஆம்தத்றல்
[C] 12-ம் ணெற்நரண்டின் ஆம்தத்றல்
[D] 13-ம் ணெற்நரண்டின் இறுறில்

39. திற்கரன சரறக்கற வத பரடங்கற வத்ர்
[A] இண்டரம் கசரகஸ்ன்
[B] ிக்கறரறத்ன்
[C] பஜசறம்ன்
[D] வனப்தர
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40. ரன்கயஸ்ங்டிஸ் கரன றகழ்வுகவப சரிரண

48. பதரனத்ணக

கரன ரிவசில் றேணக

ணெல்.....................................ஆசறரிர்

1. கரயறல்னரப் கதரர்
2. கல்கத்ர ரமர
3. திட் இந்றச்சட்டம்
4. கல்கத்ர உச்சீறன்நம்
[A] 4, 1, 2, 3
[B] 4, 3, 1, 2
[C] 4, 1, 3, 2
[D] 1, 2, 3, 4

a) கரசரி சரகம் .......1) ம்ரழ்ர்
b) கும்சம்…………………………….2) கரபிரசர்
c) கல ர்ரர்சுணிம் ...........3) கசரகர்
d) றனப்தல்னரண்டு ......4) தரி

41. ந் னஸ்லீம் அசர் இந்ணக்கவப ‘ஜறம்ற’ ன்றும்
அரா்கள் ீ ண ‘ஜறமறர’ ன்ந ரிிறப்வதனேம்

a b c d

[A] 2 3 4 1
[C] 2 3 1 4

a b c d

[B] 3 2 1 4
[D] 3 2 4 1

49. ரட்டில் பரடர்ந்ண றே தஞ்சங்கள் ந்

னனறல் அநறனகப் தடுத்றணரர் ?

ணெற்நரண்டின் தகுறில் ற்ப்தட்டண

[A] இல்ணறஷ்
[C] ககரரி னகண

[A] 18 ஆம் ணெற்நரண்டின் திற் தகுறில்
[B] 18 ஆம் ணெற்நரண்டின் னல் தரறில்
[C] 19 ஆம் ணெற்நரண்டின் னல் தரறில்
[D] 19 ஆம் ணெற்நரண்டின் திற் தகுறில்

[B] னகண தின் கரசறம்
[D] கஜறணி னகண

42. கரசவதின் பதரற்கரனம் ண
அவக்கப்தடுண

[A] கசரர் கரனம்
[C] கசர் கரனம்

[B] தரண்டிர் கரனம்
[D] தல்னர் கரனம்

43. ண
ீ இந்றரின் ிடிபள்பி (Herald of New
Age in India) ன்று அவக்கப்தட்டரர்
[A] சுரற ிககரணந்ர்
[B] ரஜரரம் கரகன் ரய்
[C] தண்டி ஜகர்னரல் கன
[D] அண்ல் டரக்டர் அம்கதத்கர்

44. றழ் கல்ிக்கு ரனவட கரனத்றல் னனர்
னற்றூட்டு (ன்பகரவட) னெனம்

[A] தரண்டிர் கரனத்றல் [B] கசர் கரனத்றல்
[C] தல்ன கரனத்றல்
[D] கசரர் கரனத்றல்

45. பஜதரம் ன்ந தரடவன றேற கிஞர்?
[A] ரக்கல் கிஞர்
[B] தரறரசன்
[C] தரறரர்
[D] றன.ி.கல்ரசுந்ணரர்

46. ரஷ்டி கூடர்கபின் வனகர்?
[B] ல்கனரர
[D] கல்ரி

47. கல ழ்க்கண்டற்நறல் ர் ல்கனரர
வகனரசரர் ககரிவன கட்டிர்?

[A] னனரம் கறனஷ்ர
[B] இண்டரம் கறனஷ்ர
[C] னனரம் ககரிந்ர
[D] இண்டரம் ககரிந்ர
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ண அவக்கப்தட்டண

[A] தகத்கல வ
[B] இரம்
[C] கரதரம்
[D] உதறட கனத்ணக்கள்

51. ந் படல்னற சுல்ரன் கபரண்வவ
ஊக்குிக்க ண்ி க்கரி ன்ந கபரண்வ
கடன்கவப ங்கறணரர்

[A] குத்னீன் தக்
[C] னகண தின் ணக்பக்

[B] அனரவுீன் கல்ஜற
[D] திகரஸ் ணக்பக்

52. “ணி இணத்றற்கு பசய்னேம் பரண்கட

ஆபிக்கப்தட்டண ?

[A] அய்ககரகன
[C] ரல்பகட்

50. ஞரணகர் ற்கு றேற உவ ஞரகணஸ்ரி

கரட்சத்வ அவடற்கரண ற” ன்தண
கல ழ்க்கண்ட ரனவட கதரவணகபில்
என்நரகும்

[A]சுரற ிககரணந்ர்
[B] கரத்ர கரந்றடிகள்
[C] இரனறங்க அடிகள்
[D] ரகறனஷ் தயம்சர்

53. ரக்கர் கரனத்றல் ‘றனகங்டம்’ ன்தர்
றேற ணெல்

[A] கந்ர்கனறபண்தர
[C] இனசிபக்கம்
[D] பய்ஞரணிபக்கம்

[B] சறம்ததரட்டில்

54. கல ழ்க்கண்ட ந் ரபில் அனகரதரத் கரில்
ரபதனம் கதவ கூட்டப்தட்டண

[A] 1858 பசப்டம்தர் 1
[C] 1858 ம்தர் 1

[B] 1858 அக்கடரதர் 1
[D] 1858 டிசம்தர் 1
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55. பதரனத்ணக

62. சரிரண கூற்நறவணத் கர்க

a. னல் னத் ரரடு

- 1. தரடனற னத்றம்

b. 2-ம் னத் ரரடு

- 2. இரஜகறனகம்

c. 3-ம் னத் ரரடு

- 3. குண்டனணர

d. 4-ம் னத் ரரடு

- 4. வசரனற

கல ழ்கண்டற்றுள் சரிரண குநறீடுகவபத்
கர்ந்படுக்கவும்

56.

a b cd

a b c d

[A] 2 1 4 3
[C] 1 4 2 3

[B] 2 4 1 3
[D] 1 4 3 2

“ரண்கடகு-பசம்ஸ்கதரர்டு சலர்றனத்த்வ
ஆங்கறனரின் பதனந்ன்வற்நபசல் ணவும்
அவண ற்றுக்பகரள்ண இந்றனக்கு
றப்னவடரகரண ணவும் ிரித்ர்

[A] அன்ணிபதசன்ட் அம்வரர்
[B] கரத்ர கரந்றடிகள்
[C] கரறனரல் கன
[D] சகரஜறணி ரனேடு

57. எபங்கசலப் கரனத்றல் அண ஆட்சறின் கல ழ்
ரண ப்தகுற?

[A] தரண்டிச்கசரி
[C] ககரர

[B] பசன்வண
[D] கரனல்

58. சுதரஷ் சந்ற கதரஸ் தற்நற கூற்றுகபில்
நரணண ண?

59. 1857-ம் ஆண்டு வடபதற்ந சறப்தரய் னட்சறின்
கதரண ரணரசரயறப் இறுறில் ங்கு
அவடக்கனம் னகுந்ரர்

[A] ங்கரபகசம்
[B] கதரபம்
[C] றரன்ர்
[D] இற்நறல் ணவுறல்வன

60. டல்பயசறதின கரனத்றல் கல ழ்க்கண்ட ந்
இடத்றல் பதரநறில் கல்றரி றறுப்தட்டண

[B] னொர்க்கற
[D] தினரணி

61. இந்ற திபஞ்சு ிக றறுணங்கபில் நரண
இவ ண?
ரிதபம்-ஆண்டு

[A] தரண்டிச்கசரி -1674
[C] சூத்
-1696
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கசர்ந்ர்

2. அரதி பரறில் ரங்கள் பபிிட்ட
னல் ணனக்கறர் ன்ந சறநப்வத பதறுதர்
இல்ணறஷ்

[A] 1 ட்டும்
[C] இண்டும்

[B] 2 ட்டும்
[D] இறல் ணறல்வன

63. கல ழ்க்கண்டற்நறல் வ றரிட ரகரிகக்
கூறுகபில் அடங்கப் பதநரண?

[A] கபரண்வ ரகரிகம் கங்கள்
[B] னணக்கவப றப்தட்டணர்
[C] இனம்வத அநறந்றனந்ணர்
[D] னனறவ அநறர், குறவவ அநறரர்

64. டல்பயசற தின தஞ்சரவத ந் ஆண்டு ஆங்கறன
அசுடன் இவத்ணக்பகரண்டரர்

[A] 1848
[C] 1850

[B] 1849
[D] 1851

65. னரற்றுக்கு னந்வ கரனம் ன்தண
[A] றேத்ண ஆரங்கள் கறவடத்ணள்ப கரனம்
[B] றேத்ண ஆரங்கள் கறவடக்கர கரனம்
[C] கரனம், இடம் ஆகற இண்டு ஆரங்கறம்
கறவடத்ணள்பப கரனம்

[A] கரங்கறஸ் இவவு - 1919
[B] கரங்கறஸ் வனர் - 1938
[C] தரர்ரர்டு திபரக் கட்சற - 1939
[D] இந்ற கசற இரணும் -1942

[A] பகரல்கத்ர
[C] தம்தரய்

1. தரல்தன் ணனக்கற இணத்றல் ரம்றக் திரிவச்

ரிதபம்-ஆண்டு

[B] ரயற
-1725
[D] சந்றரகூர் -1690

[D] கரனம், இடம், றகழ்ச்சற ஆகற னென்று
ஆரங்கறம் கறவடத்ணள்ப கரனம்

66. 1857-ஆம் ஆண்டு னட்சறில் பயன்நற னரன்ஸ்
பகரல்னப்தட்ட இடம்

[A] னக்கணர
[C] கரன்னர்

[B] தீகரர்
[D] ீ ட்

67. உனகறகனக றகத் பரன்வரணபண
னரற்நறஞர்கபரல் கனப்தடுண

[A] ிந்றவனக்குத் டக்கறறள்ப தகுற
[B] ிந்றவனக்குத் பற்கறறள்ப தகுற
[C] ிந்றவனக்குத் கற்கறறள்ப தகுற
[D] ிந்றவனக்குத் கறக்கறறள்ப தகுற

68. ‘உனகறன் சறந்வண னட்சறக்கரனம்’ ண
அவக்கப்தடுண

[A] கற.தி. னென்நரம் ணெற்நரண்டு
[B] கற.தி ஆநரம் ணெற்நரண்டு
[C] கற.தி ட்டரம் ணெற்நரண்டு
[D] கற.தி தத்ரம் ணெற்நரண்டு
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69. றகத்றல் னற கற்கரனக் கனிகள் கறவடக்கப்

77. கல ழ்க்கண்ட ந் ணெற்நரண்டில் ஆங்கறன

பதற்ந ‘ரன்நறக்குடி’ ங்கு அவந்ணள்பண?

அசரங்கத்ரல் கறரங்கபில் அசு றறனேித்

[A] உகண்டன வனப்தகுறில்
[B] ற்கரடு வனப்தகுறில்
[C] பகரவடக்கரணல் வனப்தகுறில்
[D] தரதரச வனப்தகுறில்

றட்டம் னெனம் அறகரண தள்பிகள்

70. கல ழ்க்கண்ட ந் திறகர ஆட்சறக் கரனத்றல்

ற்தடுத்ப்தட்டண ?

[A] 17-ம்ணெற்நரண்டு
[C] 19-ம்ணெற்நரண்டு

[B] 18-ம்ணெற்நரண்டு
[D] 20-ம்ணெற்நரண்டு

78. நரக பதரனந்ற உள்ப இவவத் கர்க

கரஷ்ீ ர்-ர்ர வ கத்றரர்-தீ கரர்

ரஜனத்ற ன – ஆட்சற தகுற

விறம் தந்ண ிரிந்றனந்ண

[A] தரர்-ரள்ர்
[C] த்கரர்-கன்கணரஜ்

[A] னனரம் ரகதட்டர்
[C] ககந்ற தரனர்

[B] றகறகதரசர்
[D] இரஜ் தரனர

71. கசரர்கள் கரனத்றல் னந்ீர் தந்ீவுகள் ண
அவக்கப்தட்டண

[A] இனங்வக
[C] னட்சத்ீவுகள்

[B] அந்ரன்ீவுகள்
[D] ரனத்ீவு

72. தரறின் தவடப்னகவப ந் ஆண்டு ஆங்கறன
அசு வட ிறத்ண

[A] 1909
[C] 1911

[B] 1910
[D] 1912

73. கல ழ்க்கண்டற்நறல் ண சறந்ணபபி ரகரிகம்
தற்நற அநற உவுகறநண?

[A] கல்பட்டுகள்
[B] பசப்னப் தட்டங்கள்
[C] அகழ்ரரய்ச்சறச் சரன்றுகள்
[D] இற்நறல் ணவுறல்வன

74. கல ழ்க்கண்டற்றுள் க்கள் அவணனம் ககரில்
ணவனேம் உரிவக்கரக கதரரடிர் ர்?

[A] ணவ வத்றர கசறகர்
[B] ணவ வத்றர அய்ர்
[C] ணவ சுரறர அய்ர்
[D] ணவ சுரறர தண்டிர்

75. னத் சத்றன் அடிப்தவட பகரள்வக
[A] றரணம்
[B] அநறரவ அகற்றுல்
[C] கரம்ன
[D] றனடரவ

76. கிரஜரர்கம் ன்ந ணெல் ரரல் றேப்தட்டண
[A] ரச்சரர்ர
ீ
[B] னென்நரம் கறனஷ்ர
[C] அகரகினத்ற
[D] னனரம் அகரகர்
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[B] சறகசரறர்-ரர்ரர்
[D] கசணர்-ங்கரபம்.

79. கத்ரர் ந் பரறின் இனக்க அநறஞர்
ஆரர்?

[A] சஸ்கறனம்
[C] ரஜனறணம்

[B] குஜரத்ற
[D] ங்கரபி

80. ர்ரண கரரின்
ீ
கரனம் ன்தண ………
[A] கற.ன.534-462
[C] கற.ன.534-402

[B] கற.ன.462-534
[D] கற.ன.534-458

81. யரசன்றசரற , ஃதக்கனறர் கதரன்ந
அநறஞர்கவப ஆரித்ர்

[A] இல்ணத்றஷ்
[B] னரறறன் கறல்ஜற
[C] குத்னீன்தக்
[D] அனரவூறன் கறல்ஜற

82. இந்றக் கசறக் பகரடிவ அசறனவப்ன
சவத ற்றுக் பகரண்டண ப்கதரண?

[A] ஜணரி 26 1947
[C] ஜணரி 26 1950

[B] ஜூவன 22 1947
[D] ஆகஸ்ட் 14 1947

83. ககரகறணூர் வம் கண்படடுக்கப்தட்ட இடம்?
[A] பல்றர்
[C] பசல்றர்

[B] பகரள்றெர்
[D] னல்றர்

84. ரனவட கரனத்றல் றரிதீடகம் னன் னனறல்
ணெல் டிில் பரகுக்கப்தட்டண ண கரம்சம்
கூறுகறநண?

[A] கணிஷ்கர்
[B] கனறங்கத்ண கரகனன்
[C] அகசரகர்
[D] ட்டக்கரறணி அதன்

85. பள்வபகண பபிகறு ீர்ரணம்பகரண்டு
ப்தட்ட ஆண்டு

[A] 1945 ஆகஸ்ட் 8
[C] 1940 ஆகஸ்ட் 8

[B] 1946 ஆகஸ்ட் 8
[D] 1942 ஆகஸ்ட் 8
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86. கதற ிர ற்றும் சறரஜற தண்டிவககள்

94. குத்வக றனங்கவப அசறன் கட்டுப்தரட்டிற்குள்

னெனம் க்கபிவடக ிறப்னர்வ

பகரண்டு ந்ர்?

ற்தடுத்றர்

[A] னறன்னறத்ககர தின
[B] டல்பயசற தின
[C] ில்னறம் பதண்டிங் தின
[D] வுண்ட்கதட்டன் தின

[A] தரன கங்கர றனகர்
[B] னரனர னஜதற ரய்
[C] ததின் சந்ற தரல்
[D] அதிணவ் சரரர்க்கர்

95. ிக்கடரரிர அநறக்வகின்தடி அவக்கப்தட்ட

87. ன்னுவட சலர்றனத் பகரள்வகவ

இந்றக் குறேில் இடம் பதற்நறனந்

தப்னற்கரக சர் வசண அகணகரன்

உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்வக

ரசறல்-உத்-அஃனக் ன்னும் …….. தத்றரிவகவ

[A] 20
[C] 10

டத்றணரர்

[A] ர
[C] கரனரண்டு

[B] றணசரி
[D] ர

96. கரத்ரகரந்ற எத்ணவரவ இக்கத்வ
த்வண கட்டங்கபரக டத்றணரர்?

88. தணயத்-இ-பதகரரயற ன்னும் ணண

[A] ரன்கு
[C] இண்டு

சுனரற்று ணெவன றேறர்?

[A] அனரவூீன் தரன் ர
[B] சறக்கந்ர் கனரடி
[C] திகரஸ் ணக்பக்
[D] னகண-தின்-ணக்பக்

னன் னனரக

[A] 1929 டிசம்தர் 29
[B] 1929 டிசம்தர் 30
[C] 1929 டிசம்தர் 31
[D] 1929 டிசம்தர் 28

[B] 1903
[D] 1909

98. தல்னர் கரன உனத்றரச்சரரிரர்

90. 'அச்சுிக்ந்ர ' உவநனைவ ஆண்ட கல ழ்க்கண்ட
ந் ம்ச றின் னகழ்பதற்ந ன்ணரரர்

திரற்நறர்

சவதவ கரற்றுித்ர்

றேத்றறம் ஆப்கரணிஸ்ரன் தகுறில்

இந்ற வனவ ஆறர்?

[A] ஆதிகரம் னறங்கன்

[B] சரக்கடீஸ்

[C] பயகரட்டடஸ்

[D] அரிஸ்டரட்டில்
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[B] டி.ம்.சறஞரணம்
[D] னனுசரற ரனேடு

ல்வனப் தகுறகபில் ………………… ன்னும்

92. சரர்னஸ்வுட் கல்ிக்குறே அவக்கப்தட்டகதரண

தன்தடுத்றர்

[A] ரசரற
[C] சுப்தரற

100. அகசரகரின் கல்பட்டுக்கபில் டகற்கு

[B] 1819
[D] 1829

93. க்கபரட்சற ன்ந பசரல்வன னன் னனறல்

[B] இவச
[D] தரடல்

99. 1926 ஆம் ஆண்டு றக னனவச்சரக

91. இரஜரரம் கரகன் ரய் ந் ஆண்டு ஆத்ற

[B] ரிப்தன் தின
[D] பல்பனஸ்னற

னெனம் ரம்

உனம் ணவந?

[A] எிம்
[C] இனக்கறம்

[A] தரண்டி ம்ச றின்
[B] கசர ம்ச றின்
[C] தல்ன ம்ச றின்
[D] கபப்தி ம்ச றின்

[A] டல்பயசற தின
[C] கரணிங் தின

1929 ஆண்டு ந் ரபில்

ள்பிில் ற்நப்தட்டண?

வ ரர குன ந் ஆண்டுபரடங்கறணரர்

[A] 1815
[C] 1828

[B] னென்று
[D] என்று

97. இந்ற னெர்க் பகரடி ரி ஆற்நங்கவில்

89. ர் தரிதரன கரகம் ன்ந இக்கத்வ
[A] 1900
[C] 1906

[B] 25
[D] 15

தின

………………….. றேத்றறம்பதரநறக்கப்தட்டுள்ப ண

[A] ககரஸ்ற, தரனற
[B] திரகறன, ககரஸ்ற
[C] திரகறன, கறகக்க
[D] ககரஸ்ற, கறகக்க

All the best
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MOCK TEST -52 ANSWER KEY (INDIAN HISTORY)
1

D

11

B

21

A

31

A

41

B

51

C

61

C

71

D

81

C

91

A

2

B

12

C

22

B

32

B

42

A

52

C

62

B

72

A

82

B

92

A

3

B

13

A

23

B

33

A

43

B

53

D

63

C

73

C

83

B

93

C

4

B

14

A

24

A

34

C

44

D

54

C

64

B

74

B

84

D

94

C

5

C

15

B

25

A

35

A

45

C

55

B

65

A

75

B

85

D

95

D

6

D

16

A

26

C

36

C

46

C

56

A

66

A

76

D

86

A

96

B

7

A

17

B

27

D

37

C

47

A

57

C

67

B

77

C

87

B

97

C

8

A

18

B

28

B

38

D

48

D

58

A

68

B

78

B

88

C

98

B

9

B

19

B

29

A

39

D

49

C

59

B

69

C

79

A

89

B

99

C

10

C

20

D

30

B

40

A

50

A

60

B

70

B

80

A

90

D

100

D
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