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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 
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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 


