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History Model Test Questions 2 in Tamil With Answers
1.

2.

3.

சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் வ ாழுது அம்மக்கள் ெழி ட்ட வெய்ெம்
அ. விஷ்ணு

ஆ. பசுபதி

இ. பிரம்மா

ஈ. இந்திரன் & ெருணன்

சரியாகப் வ ாருந்தியுள்ளது எது?
அ. யுொன் சுொங் – இராஜ ராஜன்

ஆ. வ ர்னியர் – வ ரராஸ் துக்ளக்

இ. அப்துர்ரசாக் – கிருஷ்ண தேவராயா

இ. இபின் டூடா – ஷாஜகான்

காலமுறைப் டி குறிப்பிடுக.
1. மகாவீரர்

2. ார்ச்ெர்

3. ஸ்தூல த்ரா

4. த்ர ாஹூ

இதில்,

4.

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

காலமுறைப் டி எழுதுக
1. ஆரிய ட்டா

2. ாஸ்கரா

3. பிரம்மகுப்ொ
இதில்

5.

அ. 1,3,2 சரியான வரிசச

ஆ. 1,2,3 சரியான ெரிறச

இ. 2,1,3 சரியான ெரிறச

ஈ. 3,2,1 சரியான ெரிறச

காலமுறைப் டி குறிப்பிடுக.
1. கபீர்

2. இராமானந்ெர்

3. நானக்

4. ெல்ல ாச்சாரியார்

இதில்,

6.

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

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

காலமுறைப் டி குறிப்பிடுக.
1. ஆகஸ்டு அறிவிப்பு

2. சூரத் பிளவு

3. ரநரு அறிக்றக

4. வெள்றளயரன வெளிரயறு இயக்கம்

இதில்

8.

9.

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

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

ெ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
விடுெறலறயக்

2. வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்

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
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Page 5 of 17

History & Indian National Movement
இ. மும்ற

Prepared By www.winmeen.com
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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- 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
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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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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?

61.

அ. நானாசாகிப்

- ஜான்ஸி

ஆ. குன்ொர்சிங்

- கான்பூர்

இ. தபசும் ஹசரத்

- லக்தனா

ஈ. வலட்சுமி ாய்

- குொலியர்

ா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
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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

Learning Leads To Ruling

Page 13 of 17

History & Indian National Movement

Prepared By www.winmeen.com

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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ட்டியல் 1 ஐ
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ட்டியல் 2 உடன் வ ாருத்தி கீவழ வகாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகறள வகாண்டு

சரியான திறலத் ரெர்ந்வெடு
ட்டியல் 1

93.

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

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

Learning Leads To Ruling

Page 17 of 17

