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History Model Test Questions 3 in Tamil With Answers 
1. வங்காளத்தில் இரட்டை ஆட்சிடை ஏற்படுத்திைவர் 
அ. இராபர்ட் கிளைவ்   ஆ. வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் 
இ. வவல்வெஸ்லி பிரபு   ஈ. காரன் வாலிஸ் பிரபு 

2. நிரந்தர நிெவருவாய் திட்ைம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு 
அ. கி.பி. 1786    ஆ. கி.பி.. 1788 
இ. கி.பி. 1793    ஈ. கி.பி. 1798 

3. முகொைர் காெத்தில் சிறப்பாக நைந்த வதாழில் எது? 
அ.உஹொகம்    ஆ. பட்டு   
இ. துணி வளைைள்   ஈ. சாைம் பூசுதல் 

4. சிவாஜியின் ஆசிரிைர் 
அ. வதனாலி ராமன்   ஆ. ராமதாஸ் 
இ. தாதாஜி வகாண்ைஹதவ்   ஈ. அப்ஸல்கான் 

5. சிவாஜி முதன் முதலில் எந்தக் ஹகாட்டைடைக் கட்டினார்? 
அ. ஹகாபா  ஆ. புரந்தர்  இ. ராய்ைார்  ஈ. வகாங்கன் 

6. தாதாஜி வகாண்ைஹதவ் என்பவர் ைார்? 
அ. சிவாஜியின் தந்டத   ஆ. சிவாஜியின் தாய்மாமன் 
இ. சிவாஜியின் பாதுைாவலர்  ஈ. ஹபஷ்வா 

7. சுங்க மரடப முடிவுக்கு வகாண்டுவந்தவர் 
அ. கனிஷ்கர்    ஆ. சந்திரகுப்தா 
இ. சமுத்ரகுப்தா    ஈ. வாசுததவா 

8. அெகாபாத் கல்தூண் கல்வவட்டு ைார் வரொற்டற கூறுகிறது? 
அ. அஹசாகா    ஆ. ஸ்ரீகுப்தா 
இ. சந்திரகுப்தா    ஈ. சமுத்திர குப்தா 

9. கீஹே வகாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் எடவ சரிைாக வபாருத்தப்பட்டுள்ளது? 
அ. பல்லவர்ைள் - ஒற்ளைக்ைல் ரதங்ைள் 
ஆ. ஆரிைபட்ைா - காந்தாரக்கடெ 
இ. குப்தர்கள் - பாரசீகக்கடெ 
ஈ. குஷானர்கள் - கட்டுமானக் ஹகாயில்கள் 

10. இந்திைாவில் பேடம வபாருந்திை ஹபரரசு எது? 
அ. மமௌரியர்    ஆ. குப்தர் 
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இ. வர்தனர்    ஈ. குஷானப் ஹபரரசு 
11. குஷானர் வம்சத்தின் சிறந்த அரசர் 

அ. குவிஷ்கர்    ஆ. ைனிஷ்ைர் 
இ. புஷ்ைர்     ஈ. காமரூபர் 

12. பேங்காெ துடறமுக பட்டினமான புகார் எந்த நதியின் முகத்துவாரத்தில் அடமந்துள்ளது? 
அ. டவடக    ஆ. ைாதவரி 
இ. வதன்வபண்ணாறு   ஈ. துங்கபத்திரா 

13. அறிவுக்கும் நடகச்சுடவக்கும் வபைர் வபற்ற வதனாலிராமன் எந்த வதன்னிந்திை அரசஹராடு 
வதாைர்புடைைவர்? 
அ. இரண்ைாம் புலிஹகசி   ஆ. கிருஷ்ணததவராயர் 
இ. திருமடெ நாைக்கர்   ஈ. முதொம் ராஜராஜன் 

14. இந்துக்களிைமிருந்து வைல்லி சுல்தானிைர்கள் கற்றுக் வகாண்டு தங்கள் கடெப்பணியில் 
உபஹைாகித்துக் வகாண்ை அெங்கார சின்னங்கள் எடவ? 
1. மணி  2. தாமடர  3. பூஹவடெகள் 4. சுவஸ்திகா சின்னம் 
அ. 2,3 மற்றும் 4    ஆ. 1 மற்றும் 3 
இ.  3 மற்றும் 4    ஈ. 1,2 மற்றும் 4 

15. எது சரிைான விதத்தில் வபாருத்தப்பைவில்டெ? 
அ. குதுப்மினார்  - ஐவபக் மற்றும் இல்துமிஷ் 
ஆ. தாய்தின்கா ஹஜாபரா - இப்ராஹிம் ஹொடி 
இ. அலி தர்வாஜா  - அொவுதின் கில்ஜி 
ஈ. சிவப்பு அரண்மளை - பால்பன் 

16. முதல் பானிபட் ஹபார் நடைவபற்ற ஆண்டு 
அ. கி,பி. 1526  ஆ. கி.பி. 1556  இ. கி.பி.1761  ஈ. கி.பி. 1762 

17. ஜாதக் கடதகள் எந்த பேடமைான வமாழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது? 
அ. பாலி     ஆ. பிராகிருதம் 
இ. சமஸ்கிருதம்    ஈ. தமிழ் 

18. கீழ்க்காணும் கூற்றுகடள ஆய்க. 
1. புத்தரின் இைற்வபைர் சித்தார்த்தர் 
2. புத்தர், பலியிடுதல், சைங்குகள் ஆகிை பேக்கங்கடள எதிர்த்தார். 
3. எண் வழிகள், அவரால் ஹபாதிக்கப்பட்ைது 
4. அவர் உருவவழிபாட்டை ஆதரித்தார். 
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இக்கூற்றுகளில், 
அ. 1,2 மற்றும் 3 சரியாைளவ  ஆ.  1,2 மற்றும் 4 சரிைானடவ 
இ. 2,3 மற்றும் 4 சரிைானடவ  ஈ. 1,3மற்றும் 4 சரிைானடவ 

19. மகாவீரர் பிறந்த இைம் 
அ. ளவசாலி    ஆ. பாைலிபுத்திரம் 
இ. பீகார்     ஈ. கைா 

20. அஹசாகர் எந்த வபைரில் கல்வவட்டுகளில் குறிப்பிைப்படுகிறார்? 
அ. சக்கரவர்த்தி    ஆ. தர்ம ஹதவா 
இ. தர்மகீர்த்தி    ஈ. பிரியதர்சி 

21. ெண்ைனில் நடைவபற்ற மூன்றாவது வட்ைஹமடஜ மாநாட்டின் காெம் 
அ. 1932 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 17ம் நாள் முதல் டிசம்பர் 24 வளர 
ஆ. 1933 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 17ம் நாள் முதல் டிசம்பர் 24 வடர 
இ. 1934 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 17ம் நாள் முதல் டிசம்பர் 24 வடர 
ஈ. 1935 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 17ம் நாள் முதல் டிசம்பர் 24 வடர 

22. ஆங்கிஹெை கிேக்கிந்திை கம்வபனியின் கடைசி கவர்னர் வஜனரலும் முதொவது டவஸ்ராயும் ைார்? 
அ. ைல்வேௌசி    ஆ. எல்ஜின் பிரபு 
இ. ைானிங் பிரபு    ஈ. வாரன் ஹேஸ்ட்டிங்ஸ் 

23. ொல் பகதூர் சாஸ்திரி பிரதமராக வருவதற்குமுன் பிரதமராக இருந்து இறந்தவர் 
அ. இந்திராகாந்தி    ஆ. ராஜீவ் காந்தி 
இ. ஜவஹர்லால் தநரு   ஈ. வல்ெபாய் பஹைல் 

24. காந்தி தனது சப்ர்மதி ஆசிரமத்திலிருந்து தொடி என்ற இைத்திற்கு புறப்பட்ை நாள் 
அ. 1930, மார்ச் 12    ஆ. 1931, மார்ச் 12 
இ. 1932, மார்ச் 12    ஈ, 1933, மார்ச் 12 

25. திருப்பூர் குமரன் என்பவர் 
அ. ஆற்காடு நவாபின் பிரதிநிதி   ஆ. திப்பு சுல்தானின் பிரதிநிதி 
இ. தமிழ்நாட்டின் சுதந்திரப் தபாராட்ட வீரர் ஈ. சட்ைசடப உறுப்பினர் 

26. பிட் இந்திை சட்ைம் கட்டுப்பாட்டு குழுவிற்கு 
அ. ஆறு பிரிவு ைவுன்சிலர்ைளை நியமித்தது 
ஆ. எட்டு பிரிவு கவுன்சிெர்கடள நிைமித்தது 
இ. பத்து பிரிவு கவுன்சிெர்கடள நிைமித்தது 
ஈ. பதிடனந்து பிரிவு கவுன்சிெர்கடள நிைமித்தது 
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27. டசமன் குழு நிைமிக்கப்பட்ைது 
அ. நவம்பர், 1927    ஆ. நவம்பர், 1928 
இ. நவம்பர், 1929    ஈ. நவம்பர், 1930 

28. மடெ வாசஸ்தெங்களின் ராணி என்று அடேக்கப்படுவது எது? 
அ. சிம்ொ     ஆ. வகாடைக்கானல் 
இ. காஷ்மீர்     ஈ. உதைமண்டலம் 

29. டசமன் குழு ொகூருக்கு வருடக புரிந்த நாள் 
அ. 1928, அக்ஹைாபர் 20   ஆ. 1928, நவம்பர் 20 
இ. 1928, டிசம்பர் 20    ஈ. 1928, ஜூடெ 20 

30. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று சரிைாக வபாருத்தப்பட்டுள்ளது? 
அ. 1905 - பூனா ஒப்பந்தம் 
ஆ. 1935 - இரண்ைாவது வட்ைஹமடஜ மாநாடு 
இ. 1947 - இந்திய சுதந்திர சட்டம் 
ஈ. 1950 – டசமன் குழு 

31. ராம்ஹச வமக்வைானால்டு தன்னுடைை புகழ் வபற்ற வகுப்பு வாத பிரதிநிதித்துவத்டத வேங்கிைது 
அ. 1932, ஆைஸ்ட் 16   ஆ. 1935, ஆக்ஸ்ட் 16 
இ. 1937, ஆகஸ்ட் 16    ஈ. 1947, ஆகஸ்ட் 16 

32. எந்த ஆண்டில் காங்கிரஸ் ஸ்வராஜ்ைம் அல்ெது தன்னாட்சிடை தனது முடிவான வகாள்டகைாக 
அறிவித்தது? 
அ. 1905  ஆ. 1928  இ. 1942  ஈ. 1906 

33. கீழ்க்கண்ை வசாற்வறாைர்கடள ஆராய்க. 
1. கிரிமினல் சட்ைம்   - 1907 
2. வவடிவபாருள் தடுப்பு சட்ைம் - 1908 
3. வசய்தித்தாள் சட்ைம்  - 1908 
4. இந்திைபிரஸ் சட்ைம்  - 1910 
குறியீடுகள்: 
அ. 1 மட்டும் சரிைானது   ஆ. எல்லாம் சரியாைளவ 
இ. 1, 2 மற்றும் 4  சரிைானடவ  ஈ. 1 மற்றும் 2 சரிைனடவ 

34. எந்த ஆண்டில் வைல்லி தர்பார் வங்கப் பிரிவிடனடை ரத்து வசய்தது? 
அ. 1909  ஆ. 1910  இ. 1911  ஈ. 1914 

35. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எந்த ஒன்று சரிைாகப் வபாருந்தியுள்ளது? 
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அ. வி.டி. சவர்ைார்  - சிப்பாய் ைலைம் 1857 
ஆ. வல்ெபாய் பஹைல் - முதல் பிரதம மந்திரி 
இ. அன்னிவபசன்ட் - ஆரிை சமாஜம் 
ஈ. சி.ஆர். தாஸ்  - சி.ஆர்.திட்ைம் 

36. டசமன் கமிஷடன எதிர்த்து ொொெஜபதி ராய் தடெடமயில் ஊர்வெம் நைத்திை கட்சியின் வபைர் 
என்ன? 
அ. இந்திை ஹதசிை காங்கிரஸ்  ஆ. முஸ்லீம் லீக் 
இ. இந்திை ஜனநாைக கட்சி  ஈ. ஹிந்துஸ்தான் தசாசலிஸ்ட் ஜைநாயை ைட்சி 

37. முதல் இந்திை சுதந்திரப்ஹபார் எந்த வருைம் நடைவபற்றது? 
அ. 1857  ஆ. 1947  இ. 1820  ஈ. 1900 

38. இந்திை ஹதசிை காங்கிரஸின் முதல் வபண் தடெவி 
அ. அன்னிமபசண்ட்   ஆ. சஹராஜினி நாயுடு 
இ. விஜைெட்சுமி பண்டிட்   ஈ. கஸ்தூர்பா காந்தி 

39. இந்திைாவின் முதல் இந்திை கவர்னர் வஜனரல் ைார்? 
அ. சக்ைரவர்த்தி சி. இராஜதைாபாலாச்சாரியார்  
ஆ. ஒ.பி. ராமசாமி வசட்டிைார் 
இ. பவநகர் மோராஜா 
ஈ. வஜை சாம்ராஜ்ை உடைைார் 

40. இந்திைாவின் முன்னாள் சமஸ்தானங்கடள இந்திை யூனிைனுைன் இடணத்தவர் ைார்? 
அ. சுவாஷ் சந்திர ஹபாஸ்   ஆ. ஹமாதிொல் ஹநரு 
இ. சர்தார் வல்லபாய் பதடல்  இ. வ.உ. சிதம்பரம் பிள்டள 

41. உப்பு சத்ைாகிரகத்தின் ஹபாது தமிழ் நாட்டில் ஹவதாரண்ைத்திற்கு வசன்றவர் 
அ. கு.காமராஜ்    ஆ. சி.ராஜாஜி 
இ. ஈ. ஹவ.ரா.    ஈ. டி.எம்.நாைர் 

42. இந்திைா- பாகிஸ்தான் எல்டெக் ஹகாட்டை வகுத்தவர் 
அ. மவுண்ட்ஹபட்ைன் பிரபு   ஆ. சர் சிரில் மரட்கிளிப் 
இ. கிரிப்ஸ்     ஈ. ொரன்ஸ் 

43. “வசய் அல்ெது வசத்து மடி” என்ற முேக்கத்டத கூறிைவர் 
அ. ொொ ெஜபதிராய்   ஆ. ஹநதாஜி சுபாஷ் சந்திரஹபாஸ் 
இ. திெகர்     ஈ. ைாந்திஜி  

44. இந்திை ஹதசிை இராணுவத்டத ஹதாற்றுவித்தவர் 
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அ. காந்திஜி    ஆ. தநதாஜி சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் 
இ. பாெ கங்காதரதிெகர்   ஈ. பட்ஹைல் 

45. ஜாலிைன் வாொபாக் படுவகாடெ நைந்த ஆண்டு 
அ. 1917  ஆ. 1918   இ. 1919   ஈ. 1920 

46. வவள்டளைஹன வவளிஹைறு இைக்கம் நடைவபற்ற ஆண்டு 
அ. 1940  ஆ. 1930   இ. 1942   ஈ. 1945 

47. சுைமரிைாடத இைக்கத்டத ஹதாற்றுவித்தவர் 
அ. சி.ஆர்.வரட்டி    ஆ. ஈ.மவ. ராமசாமி 
இ. கு, காமராஜ்    ஈ. சி.எம்.அண்ணாதுடர 

48. ‘நவ ஜீவன் மற்றும் ைங் இந்திைா’ என்ற இரு பத்திரிடககளின் ஆசிரிைர் ைார்? 
அ. மைாத்மா ைாந்தி   ஆ. அரவிந்த் ஹகாஷ் 
இ. சுபாஷ் சந்திரஹபாஸ்   ஈ.  ஹமாதிொல் ஹநரு 

49. மகாத்மா காந்தி தண்டி ைாத்திடர வசன்ற ஆண்டு 
அ. 1929  ஆ. 1928   இ. 1927   ஈ. 1930 

50. ‘வந்ஹத மாதரம்’ பாைடெ இைற்றிைவர் 
அ. திெகர்     ஆ.பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி 
இ. ரவீந்திரநாத் தாகூர்   ஈ. சஹராஜினி நாயுடு 

51. மூன்று வட்ை ஹமடஜ மாநாடுகளிலும் கெந்து வகாண்ைவர் 
அ. பி.ஆர். அம்தபத்ைார்   ஆ. பட்ஹைல் 
இ. ஜவேர்ொல் ஹநரு   ஈ. எம்.எம். மாளவிைா 

52. இந்திைாடவ இரண்டு சுதந்திர அரசுகளாக பிரிக்கும் திட்ைத்திடன 1947-ஜூன் மாதத்தில் வகாண்டு 
வந்தவர் 
அ. காந்திஜி    ஆ.ஹவவல் பிரபு 
இ. மவுண்ட்தபட்டன் பிரபு   ஈ. ஹநரு 

53. இந்திைாவின் முதுவபரும் மனிதர் எனக் குறிப்பிைப்படுபவர் ைார்? 
அ. ஜி.ஹக.ஹகாகஹெ   ஆ. வஜைபிரகாஷ் நாராைணன் 
இ. ராஜாஜி     ஈ. தாதாபாய் மநௌதராஜி 

54. இந்திை ஹதசிை காங்கிரடச ஹதாற்றுவித்தவர் 
அ. ைபிள்யூ. சி. பானர்ஜி   ஆ. மகாத்மா காந்தி 
இ. ஏ.ஓ. ஹியூம்     ஈ. அன்னிவபசண்ட் 

55. இந்திை ஹதசிை காங்கிரசின் தடெவராய் இருந்த முதல் இந்திை வபண்மணி 
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அ. விஜைெட்சுமி பண்டிட்   ஆ. சதராஜினி நாயுடு 
இ. சுஹசதா கிருபளானி   ஈ. கமொஹநரு 

56. மாநிெங்கடள மாற்றி அடமக்கும் குழு அடமக்கப்பட்ை ஆண்டு 
அ. 1951  ஆ. 1953  இ. 1955   ஈ. 1957 

57. இந்திைாவிற்கு வருடக தந்த முதல் ஐஹராப்பிை நாட்டினர் 
அ. ோெந்து    ஆ. தபார்ச்சுைல் 
இ. ஸ்வபயின்    ஈ. ஸ்வீைன் 

58. பிளாசிப்ஹபார் நடைவபற்ற ஆண்டு 
அ. கி.பி. 1757  ஆ. கி.பி. 1752  இ. கி.பி.1755  ஈ. கி.பி 1751 

59. ஆரிை சமாஜத்டத வதாைங்கிைவர் 
அ. இராஜாராம் ஹமாகன்ராய்  ஆ. சுவாமி தயாைந்த் 
இ. சுவாமி விஹவகானந்தர்   ஈ. அன்னிவபசண்ட் 

60. உைன்கட்டை ஏறும் வேக்கத்டத எதிர்த்து ஹபாராடிைவர் 
அ. இராஜாராம் தமாைன்ராய்  ஆ. சுவாமி தைானந்த் 
இ. வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ்   ஈ. வவல்வெஸ்லி பிரபு 

61. பட்டிை 1ஐ பட்டிைல் 2 உைன் வபாருத்தி கீஹே வகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகடள வகாண்டு 
சரிைானபதிடெத் ஹதர்ந்வதடு. 
 பட்டிைல் 1  பட்டிைல் 2 
அ. அஹசாகர்  1. மகாைாணம் 
ஆ. கனிஷ்கர்  2. தர்மம் 
இ. கல்ேணர்  3. ைாத்ரிகர்களின் இளவரசன் 
ஈ. யுவான் சுவாங்  4. ராஜதரங்கினி 
குறியீடுகள்: 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  2 1 4 3 
ஆ. 1 2 3 4 
இ. 2 1 3 4 
ஈ. 1 2 4 3 

62. மூன்றாவது புத்த சங்கத்டத கூட்டிைவர் 
அ. அதசாைர்    ஆ. கனிஷ்கர் 
இ. ேர்ஷர்     ஈ. இரண்ைாம் புலிஹகசி 



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

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 8 of 12 

63. கீழ் வகாடுக்கப்பட்ைவற்றுள் எந்த ஒன்று சரிைாக வபாருந்தியுள்ளது? 
அ. மத்த விொச பிரகசனம் - வமகஸ்தனிஸ் 
ஆ. ஆமுகக்த மால்ைதா  -மஹகந்திரவர்மன் 
இ. இண்டிகா   - கிருஷ்ண ஹதவராைர் 
ஈ. பைவத்கீதா   - தவதவியாசர் 

64. பாமினி அரடச ஹதாற்றுவித்தவர் 
அ. மாலிக்காபூர்    ஆ. புக்கர் 
இ. ேரிேரா    ஈ. இவர்ைளில் யாருமில்ளல 

65. டில்லி சுல்தானிைம் ஏற்பை காரணமாய் இருந்தவர் 
அ. தைாரி முைமது    ஆ. கஜினி முகமது 
இ. குத்புதின் ஐவபக்   ஈ. இல்துத்மிஷ் 

66. அங்காடிச் சீர்திருத்தத்டதக் வகாண்டு வந்தவர் 
அ. இல்டுட்மிஷ்    ஆ. பால்பன் 
இ. கஜினிமுகமது    ஈ. அலாவுதின் கில்ஜி 

67. டில்லியின் முதொவது சுல்தான் 
அ. குத்புதின் ஐமபக்   ஆ. பால்பன் 
இ. இல்டுட்மிஷ்    ஈ. ஹகாரி முகமது 

68. பாபர் நாமாடவ எழுதிைவர் 
அ. அல்பருனி    ஆ. அபுல்பாசல் 
இ. பாணர்     ஈ. பாபர் 

69. இடசடை ஆதரிக்காத முகொை மன்னன் 
அ. பாபர்     ஆ. ஹீமாயூன் 
இ. ஷாஜகான்    ஈ. ஔரங்ைசீப் 

70. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகடள ஆய்க. 
1. அக்பர் ஒரு மதசகிப்பாளர் 
2. அக்பர் இராசபுத்திரர்களுைன் நட்புறவு வகாண்டிருந்தார் 
3. அக்பர் முஸ்லீம் அல்ொதவர்கடள தண்டித்தார் 
4. அக்பர் ஒரு புதிை சமைத்டத அறிமுகப்படுத்தினார் 
இவற்றில், 
அ. 1 மட்டும் சரிைானது   ஆ. 3 மட்டும் சரிைானது 
இ. 2 மற்றும் 3 சரிைானது   ஈ. 1,2 மற்றும் 4 சரியாைது 
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71. அஹசாகர் மிகச் சிறந்தவர் எனக் கருதப்படுகிறார் ஏவனனில் அவர் 
அ. வமௌரிைர்களில் வவற்றிகரமான ஹபரரசர் 
ஆ. கலிங்கப் ஹபாரில் வவற்றி கண்ைார் 
இ.  புத்தடர பகவத் என அடேத்தார் 
ஈ. புத்த, தர்மா ஆகியவற்றில் நம்பிக்ளை மைாண்டு அதன்வழி நடந்தார் 

72. கீழ் வகாடுக்கப்பட்ைவற்றுள் எந்த ஒன்று சரிைாக வபாருந்தவில்டெ? 
அ. அஹசாகர்  - தர்மா 
ஆ. கனிஷ்கர்  - மகாைாணம் 
இ. யுவான் சுவாங்  - ைாத்ரிகர்களின் இளவரசன் 
ஈ. பாணர்   - மைாள்ளைைள் 

73. இந்திை வநப்ஹபாலிைன் என அடேக்கப்பட்ைவர் 
அ. அஹசாகர்    ஆ. பாணர் 
இ. கனிஷ்கர்    ஈ. சமுத்திர குப்தர் 

74. ேர்ஷ சரிடதடை எழுதிைவர் 
அ. பாணர்     ஆ. கல்ேணர் 
இ. காளிதாஸ்    ஈ. யுவான்சுவாங் 

75. அர்த்த சாஸ்திரம் என்பது 
அ. வபாருளாதார வளர்ச்சி பற்றிை நூல் 
ஆ. வமௌரிை அரசிைடெ பற்றிைது 
இ. ஆட்சியின் தைாட்பாட்ளடயும், மசயல் முளைளயயும் கூறும் நூல் 
ஈ. வவளிநாட்டு வகாள்டக பற்றி கூறும் நூல் 

76. காந்தாரக்கடெ ஹதான்றிை ஆட்சிக் காெம் 
அ. ேர்ஷர் காெம்    ஆ. அஹசாகர் காெம் 
இ. ைனிஷ்ைர் ைாலம்   ஈ. சந்திர குப்த வமௌரிைர் காெம் 

77. குேந்டதத் திருமண முடற இவர்களது காெத்தில் ஹதான்றிைது 
அ. குஷாணர் காெம்   ஆ.  வமௌரிைர் காெம் 
இ. கனிஷ்கர் காெம்   இ. தவத ைாலம் 

78. மகாவம்சம் மற்றும் தீபவம்சம் ஆகிைடவ 
அ. பேங்காெ இந்திை அரச வம்சங்கள் 
ஆ. சமண சமைத்தின் இரு பிரிவுகள் 
இ. இந்திய வரலாறு பற்றிக் கூறும் இலங்ளை வரலாற்று நூல்ைள் 
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ஈ. இந்து சமை நூல்கள் 
79. இந்திை நாட்டின் வநப்ஹபாலிைன் என்று புகேப்பட்ை குப்த அரசர் வபைர் 

அ. ஸ்கந்த குப்தர்    ஆ. சமுத்திர குப்தர் 
இ. ஸ்ரீகுப்தர்    ஈ. முதொம் சந்திரகுப்தர் 

80. சங்க காெத் தமிேகம் வதாைர்பாக கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளில் எது தவறானது? 
அ. நாடு ஐந்து இைற்டக பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்ைது 
ஆ. மக்கள் காதலுக்கும் வீரத்துக்கும் முக்கிைத்துவம் வகாடுத்தனர் 
இ. சமுதாயம் சமய சார்பற்ைதாை இருக்ைவில்ளல 
ஈ. வபண்களுக்கு கல்வி வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்ைது 

81. சாதவாகனர் ஆட்சிப் பகுதி 
அ. கர்நாைகம்    ஆ. ஆந்திரப் பிரததசம் 
இ. காஞ்சி     ஈ. விஜைநகரம் 

82. நாெந்தா பல்கடெக் கேகம் சிறப்புற்ற காெம் 
அ. வமௌரிைர் காெம்   ஆ. சுங்கர் காெம் 
இ. குஷாணர் காெம்   ஈ. வர்த்தைர் ைாலம் 

83. குடகவடக ஹகாயில்கள் தமிழ்நாட்டில் முதலில் புகுத்திைவர்கள் 
அ. ஹசாேர்கள்    ஆ. பாண்டிைர்கள் 
இ. பல்லவர்ைள்    ஈ. விஜை நகர அரசர்கள் 

84. இந்திைாவிற்கு வருடகபுரிந்த வவளிநாட்டுப் பைணிகளின் வபைர்கடள காெவரிடசப்படி குறிப்பிடுக. 
அ. பாஹியன், மார்க்தைாதபாதலா, யுவாங் சுவாங், இட்சிங் 
ஆ. மார்க்ஹகாஹபாஹொ, பாஹிைான், யுவாங் சுவாங், இட்சிங் 
இ. யுவாங் சுவாங், பாஹிைான், இட்சிங், மார்க்ஹகாஹபாஹொ 
ஈ. இட்சிங், யுவாங் சுவாங், மார்க்ஹகாஹபாஹொ, பாஹிைான் 

85. பிற்காெ ஹசாேர்களில் சிறந்த ஹசாேமன்னர் 
அ. இராஜராஜ தசாழன்   ஆ. இராஹஜந்திரஹசாேன் 
இ. கரிகாென்    ஈ. குஹொத்துங்கன் 

86. கி.பி.1336 ல் நிகழ்வுற்ற மிக முக்கிைமான நிகழ்ச்சி 
அ. தக்காணத்தில் முஸ்லீம்களின் ஆட்சி நிறுவப்பட்ைது 
ஆ. தக்ைாணத்தில் விஜய நைர தபரரசு நிறுவப்பட்டது 
இ. விஜை நகர அரசால் முஸ்லீம்கள் ஹதாற்கடிக்கப்பட்ைது 
ஈ. டதமூருடைை படைவைடுப்பு 
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87. பிளாசிப்ஹபார் ஏற்பட்ைது 
அ. பிவரஞ்சுக்காரர்களுக்கும், ஆங்கிஹெைர்களுக்கிமிடைஹை 
ஆ. பிவரஞ்சுக்காரர்களுக்கும் இந்திைர்களுக்குமிடைஹை 
இ. ஆங்கிதலயருக்கும் இந்தியர்ைளுக்குமிளடதய 
ஈ. இவர்கள் ைாருைனுமில்டெ 

88. 1897ஆம் ஆண்டு இந்திை புரட்சி 
அ. முதல் ஹதசிைப் ஹபார்   ஆ. மதப்ஹபார் 
இ. இந்திய சிப்பாய்ைளின் ைலைம் ஈ. அடனத்தும் ஏற்றுக்வகாள்ளத்தக்கது 

89. முகமது ஹகாரிடை ஹதாற்கடித்த முதல் இந்திை அரசர் 
அ. வஜைச் சந்திரர்    ஆ. அனந்த பாெர் 
இ. பிருதிவிராஜ்    ஈ. ெலித் ஆதித்ைா 

90. முகொைப் ஹபரரசின் கடைசி அரசர் 
அ. முதொம் பகதுர்ஷா   ஆ. ஔரங்கசீப் 
இ. இரண்டாம் பைதூர்ஷா   ஈ. முஜாபர்ஷா 

91. கைல் மார்க்கமாக இந்திை நாட்டிற்குள் வந்த முதல் ஐஹராப்பிைர்கள் 
அ. தபார்ச்சுக்கீசியர்ைள்   ஆ. பிவரஞ்சுக்காரர்கள் 
இ. ஆங்கிஹெைர்கள்   ஈ. ைச்சுக்காரர்கள் 

92. வீர பாண்டிை கட்ைவபாம்மன் தூக்கிலிைப்பட்ை இைம் 
அ. பாடளைம்ஹகாட்டை   ஆ. ையத்தாறு 
இ. ஹவலூர்     ஈ. வசன்டன 

93. இராணிமங்கம்மாள் ஆண்ைது 
அ. தஞ்டசயிலிருந்து   ஆ. மதுளரயிலிருந்து 
இ. வசஞ்சியிலிருந்து   ஈ. ஹவலூரிலிருந்து 

94. கர்சன் பிரபுவின் ஆட்சிப் புகழுக்கு காரணம் 
அ. நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள்  ஆ. விவசாை வளர்ச்சி 
இ. வங்ைப் பிரிவிளை   
ஈ. படேடமைான நிடனவுச் சின்னங்கடளப் பாதுகாத்தல் 

95. இந்திை ஹதசிை இராணுவத்டத அடமத்தவர் ைார்? 
அ. காந்திஜி    ஆ. தநதாஜி சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் 
இ. பாெகங்காதர திெக்   ஈ. ஹமாதிொல் ஹநரு 

96. காந்தி - இர்வின் ஒப்பந்த நடைமுடறப்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு 
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அ. 1930  ஆ. 1931  இ. 1932  ஈ. 1940 
97. இந்திை அரசுசட்ைம், 1919 குறிப்பிடுவது 

அ. மாகாண சுைாட்சி   ஆ. தனிப்பட்ை வாக்கடமப்பு 
இ. இந்திைப் பிரிவிடன   ஈ. இரட்ளட ஆட்சி 

98. இந்திை அரசாங்கச் சட்ைம் 1935 குறிப்பிடுவது 
அ. மாைாண சுயாட்சி   ஆ. தனிப்பட்ை வாக்கடமப்பு 
இ. இந்திைப் பிரிவிடன   ஈ. இரட்டை ஆட்சி 

99.  பட்டிைல் 1 ஐ பட்டிைல் 2 உைன் வபாருத்தி கீஹே வகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகடள வகாண்டு சரிைான 
பதிடெத் ஹதர்ந்வதடு. 
 பட்டிைல் 1   பட்டிைல் 2 
அ. மவுண்ட்ஹபட்ைன் பிரபு  1. வடரவுக் குழு தடெவர் 
ஆ. ைாக்ைர் ராஹஜந்திர பிரசாத் 2. முதல் இந்திைப் பிரதமர் 
இ. ைாக்ைர் பி.ஆர்.அம்ஹபத்கார் 3. அரசிைெடமப்பு நிர்ணை சடப உறுப்பினர் 
ஈ. ஜவேர்ொல் ஹநரு  4. கடைசி இங்கிொந்து தடெடம ஆளுநர் 
உ. ைாக்ைர் ஹக.எம்.முன்ஷி  5. அரசிைெடமப்பு நிர்ணை சடப தடெவர் 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ உ 
அ. 4 5 1 2 3 
ஆ. 4 1 3 2 5 
இ. 4 1 5 2 3 
ஈ. 4 3 5 2 1 

100. வாகாபிைர் என்ஹபார் ைார்? 
அ. இஸ்லாமியர்ைள்   ஆ. கிறிஸ்தவர்கள் 
இ. இந்துக்கள்    ஈ. சீக்கிைர்கள் 


