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History Model Test Questions 4 in Tamil With Answers 
1. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ. 1861   ஆ. 1885  இ. 1892   ஈ. 1902 
2. மிண்தடா-மார்லி சீர்திருத்ேம் குறிப்பிடுவது 

அ.  மாகாண சுயாட்சி   ஆ. இந்தியப் பிரிவினை 
இ. இரட்னட ஆட்சி   ஈ. தனிப்பட்ட வாக்கமைப்பு 

3. பின்வருவைவற்றுள் சரியாக பபாருத்ேப்படாேது எது? 
அ. அமிர்ே பசார் பத்திரிக்னக  - கல்கத்ோ 
ஆ. னடம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா  - லாகூர் 
இ. தி இந்து    - சென்மை 
ஈ. வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியா  - பஞ்சாப் 

4. இரண்டாவது வட்ட தமனை மாநாட்டில் கலந்து பகாண்ட காங்கிரஸ் ேனலவர் 
அ. தகாகதல    ஆ. தநரு 
இ. அன்னிபபசண்ட்   ஈ. காந்தி 

5. இஸ்லாமியருக்கு ேனிநாடு தேனவ என்றவர் 
அ. நவாப் சலிம் முல்லா  ஆ. அலிசதகாேரர்கள் 
இ. ஜின்ைா    ஈ. ைவஹர்லால் தநரு 

6. ைாலியன் வாலாபாக் படுபகானலயில் சம்பந்ேப்படுத்ேப்பட்ட நபர் 
அ. கபலக்டர் ைாக்சன்   ஆ. செைரல் மடயர் 
இ. கபலக்டர் லூசிங்டன்  ஈ. பைைரல் கரியப்பா 

7. காந்தி எரவாடா சினறயில் உண்ணாவிரேம் இருந்ேது 
அ. ஆங்கிதலயனர எதிர்க்க  ஆ. மதுவிலக்கு அமலாக 
இ. வகுப்புவாதத்மத எதிர்க்க ஈ. தீண்டானம 

8. சுயராஜ்யம் என்ற பசால்னல 1906ஆம் ஆண்டு முேன் முேலில் பயன்படுத்திய இந்தியர் யார்? 
அ. பி.ஜி.திலக்    ஆ. தாதாபாய் ச ௌரராஜி 
இ. தகாபால கிருஷ்ண தகாகதல ஈ. லாலா லைபதி ராய் 

9. பவள்னையதை பவளிதயறு என்ற முடினவ இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் எந்ே மாநாட்டில் எடுத்ேது? 
அ. லாகூர் மாநாடு   ஆ. பாம்ரப ைா ாடு 
இ. கல்கத்ோ மாநாடு   ஈ. லக்தைா மாநாடு 

10. ஆங்கில அரசுக்கு எதிராக பசய் அல்லது பசத்துமடி எை குரல் பகாடுத்ேது? 
அ. ஜின்ைா    ஆ. தநோஜி 
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இ. காந்திஜி    ஈ. சதராஜினி நாயுடு 
11. கீதே பகாடுக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகனை வரினசப்படுத்துக. 

1. னசமன் கமிஷன்   2. வட்டதமனை மாநாடுகள் 
3.  தநரு அறிக்னக   3. பூைா ஒப்பந்ேம் 
சரியாை வரினச 
அ. 3,1,4,2  ஆ. 1,3,2,4  இ. 4,3,2,1   ஈ. 2,3,4,1 

12. ேண்டி யாத்தினரனய மகாத்மா காந்தி தமற்பகாண்டேன் காரணம் 
அ. உப்பு ெத்தியாகிரகத்திற்காக  ஆ. முஸ்லீம் பிரச்சனைக்காக 
இ. பூரை சுேந்திரம் அனடவேற்காக 
ஈ. பவளிநாட்டு பபாருட்களின் மீது மறுப்னப பேரிவிப்பேற்காக 

13. ைாலியன் வாலாபாக் பகாடூரம் நனடபபற்ற ஆண்டு 
அ. 1927  ஆ. 1915   இ. 1919   ஈ. 1937 

14. இந்திய சுேந்திர சட்டம் பகாண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1935  ஆ. 1947  இ. 1950   ஈ. 1942 

15. எந்ே நிகழ்ச்சி காங்கிரஸ் கட்சினயயும் முஸ்லீம் லீக் கட்சினயயும் ஒன்றாக இனணத்ேது? 
அ. கிலாபத் இயக்கம்    ஆ. சுதேசி இயக்கம் 
இ. பவள்னையதை பவளிதயறு இயக்கம் ஈ. உப்பு சத்தியாகிரகம் 

16. இவர்களில் ஒதர பேவினய இரு தவறுபட்ட காலங்களில் வகித்ேவர் யார்? 
அ. இராொஜி     ஆ. டி.பிரகாசம் 
இ. ஒ.பி.ராமசாமி பரட்டியார்   ஈ. பி.எஸ்.குமாரசாமி ராைா 

17. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீதே பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 
சரியாை பதினலத் தேர்ந்பேடு. 
 பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 
அ. உப்பு சத்தியாக்கிரகம்  1. தநரு 
ஆ. பபண் விடுேனல   2. இந்திராகாந்தி 
இ. பஞ்சசீல பகாள்னக  3. பபரியார் 
ஈ. இருப்பது அம்சத்திட்டம்  4. காந்திஜி 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  1 2 3 4 
ஆ.  2 3 1 4 
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இ.  4 3 1 2 
ஈ. 4 3 2 1 

18. சிந்து சமபவளி நாகரீகம் என்பது 
அ. புதிய கற்காலத்னே தசர்ந்ேது  ஆ. இரும்பு காலத்னேச் தசர்ந்ேது 
இ. சவண்கல காலத்மத ரெர்ந்தது  ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்னல 

19. சபா, சமிதி அனமப்புகனை உருவாக்கியவர் 
அ. ஆரியர்கள்   ஆ. திராவிடர்கள் 
இ. பல்லவர்கள்   ஈ. தசாேர்கள் 

20. குப்ேர்களின் பரம்பனரனய தோற்றுவித்ேவர் 
அ. ஸ்ரீகுப்தர்    ஆ. சந்திரகுப்ேர் 
இ. குமார குப்ேர்   ஈ. விஷ்ணு குப்ேர் 

21. இந்திய பசப்தபாலியன் என்ற பட்டம் பபற்ற மன்ைர் 
அ. சந்திர குப்ே விக்ரமாதித்ேன் ஆ. அதசாகர் 
இ. ெமுத்திர குப்தர்   ஈ. கனிஷ்கர் 

22. இந்திய மாக்கியவல்லி என்று அனேக்கப்பட்ட அறிஞர் யார்? 
அ. யுவான் சுவாங்   ஆ. சகௌடில்யர் 
இ. ராைாதோடர்மால்   ஈ. வித்யாரண்ய 

23. கீழ்க்கானும் எந்ே இனண சரியாகப் பபாருந்தியுள்ைது? 
அ. காஞ்சி  - தசாமர் 
ஆ. வஞ்சி  - ரெரர் 
இ. மதுனர  - பல்லவர் 
ஈ. ேஞ்சாவூர்  - பாண்டியர் 

24. பின்வரும் பசாற்பறாடர்களில் எது சரியாைது? 
அ. கஜினி முகமது இந்தியாவின் மீது பனடபயடுத்து முஸ்லீம்களின் ஆட்சினய நிறுவ நாடிைார். 
ஆ. கஜினி முகமது இந்தியாவின் மீது பனடபயடுத்து இஸ்லாம் சமயத்னே பரப்ப எண்ணிைார். 
இ. கஜினி முகைதுவின் ர ாக்கம் பமடசயடுப்பின் மூலம் இந்தியாமவ சகாள்மையடித்து 
செல்வ செழிப்பமடவரதயாகும். 
ஈ. இனவகளில் எதுவுமில்னல 

25. அனடயாை பணத்னே அறிமுகப்படுத்தி தோல்வி கண்ட படல்லி சுல்ோனிய மன்ைர் 
அ. இல்டுட்மிஷ்   ஆ. பால்பன் 
இ. முகைது பின் துக்ைக்  ஈ. அலாவுதீன் கில்ஜி 
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26. விைய நகரப் தபரரசு தோன்ற காரணமாக இருந்ேவர் 
அ. சாணக்கியர்   அ. ோோஜி பகாண்ட தேவ் 
இ. வித்யாரண்ய   ஈ. னபரம்கான் 

27. அக்பரின் பல்தவறு வனக பசயல்பாடுகளின் முக்கிய தநாக்கம் 
அ. இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுனம 
ஆ. முகலாயப் ரபரரமெ வலிமைப்படுத்துவது 
இ. சிறந்ே ஆட்சி நிர்வாகத்னே அளிப்பது 
ஈ. ஒரு புதிய மேத்னே தோற்றுவிப்பது 

28. கீதே உள்ைதில் பபாருத்ேமாைது எது? 
அ. அக்பரின் ைதம் - தீன் இலாஹி 
ஆ. ஹீமாயூன்  - அதிர்ஷடசாலி மன்ைன் 
இ. பஷர்ஷா சூரி - பமாகலாய மன்ைர் 
ஈ. நூர்ைஹான்  - ைஹாங்கீரின் முேல் மனைவி 

29. இரண்டாம் ேபரயின் தபாரில் முகமது தகாரியுடன் சண்னடயிட்ட ராைபுத்திர மன்ைர் 
அ. ராைா சங்கர்   ஆ. பையச்சந்திரன் 
இ. பிருதிவிராஜ்   ஈ. கதடாத்கைன் 

30. இந்தியாவில் ஆங்கில கிேக்கிந்திய கம்பபனிக்கு அனுமதி வேங்கிய பமாகலாய மன்ைர் 
அ. ெஹாங்கீர்    ஆ. அக்பர் 
இ. ஔரங்கசீப்    ஈ. ஷாைகான் 

31. முேல் கர்நாடகப் தபார் நடந்ேது 
அ. 1749 – 54  ஆ. 1744 – 48  இ. 1756 – 63  ஈ. 1767 – 69 

32. இராைாராம் தமாகன்ராய் நிறுவிய சமாைம் 
அ. ஆரிய சமாைம்   ஆ. பிரார்த்ேைா சமாைம் 
இ. பிரம்ை ெைாெம்   ஈ. திதயாஸ்பிகல் பசானைட்டி 

33. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு 
அ. 1835  ஆ. 1885  இ. 1906  ஈ. 1875 

34. ேலசுய ஆட்சி வைர்ச்சியுற்ற காலம் 
அ. தமதயா பிரபு   ஆ. ரிப்பன் பிரபு 
இ. கானிங் பிரபு   ஈ. டல்பஹௌசி பிரபு 

35. இந்திய கல்விக்காக எந்ே சட்டம் நிதி உேவி வேங்கியது? 
அ. 1813ம் ஆண்டு பட்மடய ெட்டம் 
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ஆ. 1833ம் ஆண்டு பட்னடய சட்டம் 
இ. 1853ம் ஆண்டு பட்னடய சட்டம் 
ஈ. 1858ம் ஆண்டு கவுன்சில் சட்டம் 

36. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீதே பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 
சரியாை பதினலத் தேர்ந்பேடு. 
 பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 
அ. 1909    1. பசௌரி பசௌரா வன்முனற 
ஆ. 1919    2. னசமன் தூதுக் குழு அனமப்பு 
இ. 1927    3. இந்திய அரசுச் சட்டம் 
ஈ. 1922    4. இந்திய கவுன்சில் சட்டம் 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 3 1 2 4 
ஆ. 4 3 2 1 
இ. 4 2 3 1 
ஈ. 1 3 4 2 

37. பின்வரும் நபர்கனை காலவரினசப்படி எழுதுக. 
1. ரிப்பன் பிரபு  2. கர்சான் பிரபு  3. டல்பஹௌசி பிரபு  4. கானிங் பிரபு 
குறியீடுகள் 
அ. 3,2,4,1  ஆ. 3,4,2,1  இ. 3,4,1,2  ஈ. 2,3,4,1 

38. வங்காைப் பிரிவினைனய ரத்து பசய்ே ஆண்டு 
அ. கி.பி 1907  ஆ. கி.பி. 1909  இ. கி.பி. 1911  ஈ. கி.பி. 1913 

39. இந்தியாவின் ேனலநகர் கல்கத்ோவிலிருந்து படல்லிக்கு மாற்றப்பட்ட ஆண்டு 
அ. கி.பி, 1910  ஆ. கி.பி. 1911  இ. கி.பி. 1912  ஈ. கி.பி. 1909 

40. ைாலியன் வாலாபாக்கில் கூடியிருந்ே மக்கள் மீது சுடுவேற்கு கட்டனையிட்டவர் யார்? 
அ. செைரல் டயர்   ஆ. நீதிபதி பரௌலட் 
இ. பசம்ஸ் தபார்டு பிரபு  ஈ. மாண்படகு 

41. னசமன் தூதுக்குழு இந்தியாவிற்கு வருனக ேந்ே வருடம் 
அ. கி.பி. 1925  ஆ. கி.பி. 1926  இ. கி.பி. 1927  ஈ. கி.பி. 1928 

42. னசமன் தூதுக்குழுனவ காங்கிரஸ் ேனலவர்கள் பகிஷ்கரித்ேற்கு காரணம் 
அ. அது பவறும் கண்துனடப்பபன்று அவர்கள் கருதிைர் 
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ஆ. தூதுக்குழுவில் உள்ைவர்கள் இந்தியானவப் பற்றி ேவறாை எண்ணம் பகாண்டவர்கைாக 
இருந்ேைர் 
இ. தூதுக்குழுவில் இருந்த எல்லாருரை ஆங்கிரலயர்கைாக இருந்தைர். 
ஈ. அது இந்தியர்களின் தேனவனய பூர்த்தி பசய்யுபமன்று அவர்கள் கருேவில்னல. 

43. சுேந்திரம் என்பது நமது பிறப்புரினம ; அனே நாம் அனடந்தே தீருபவாம்- என்று முேங்கியவர் யார்? 
அ. லாலா லைபதிராய்  ஆ. மகாத்மா காந்தி 
இ. ைவஹர்லால் தநரு  ஈ. பாலகங்காதர திலகர் 

44. இந்திய தேசிய முஸ்லீம் லீக்னக நிறுவியவர்கள் 
அ. ஆகாகானும்,  வாப் ெலி முல்லாவும் 
ஆ. முகமது அலியும், பசௌகத் அலியும் 
இ. முகது அலி ஜின்ைாவும், ஆகாகானும் 
ஈ. சர்.னசயது அகமது கானும், நவாப் சலி முல்லாவும் 

45. பாகிஸ்ோன் என்ற ேனிநாடு தகாரிக்னகனய திரு.ஜின்ைா முன்னவத்ே வருடம் 
அ. கி.பி. 1924  ஆ. கி.பி. 1940  இ. கி.பி. 1946  ஈ. கி.பி. 1935 

46. வகுப்பு வாே இடஒதுக்கீடு சட்டம் திருத்தி அனமக்கப்பட்டேற்கு காரணம் 
அ.  சத்தியாகிரக தபாராட்டம்   ஆ. கடும் எதிர்ப்பு 
இ. காந்திஜியின் உண்ணாவிரதம்  ஈ. சட்ட மறுப்பு இயக்கம் 

47. பவள்னையதை பவளிதயறு இயக்கம் தகாரியது 
அ. இந்தியானவ விட்டு முஸ்லீம்கள் பவளிதயறுேல் 
ஆ. ஆங்கிரலயர்கள் இந்தியாமவ விட்டு சவளிரயறுதல் 
இ. எல்லா பவளி நாட்டவருனடய பவளிதயற்றம் 
ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்னல 

48. 1946-இல் அனமக்கப்பட்ட இனடக்கால அரசுக்கு ேனலனம வகுத்ேது 
அ. ெவஹர்லால் ர ரு  ஆ. காந்திஜி 
இ. வல்லபாய் பதடல்   ஈ. சி. இராைதகாபாலாச்சாரி 

49. மூன்றாவது வட்ட தமனை மாநாட்டில் கலந்து பகாண்டவர் 
அ. காந்திஜி    ஆ. ைவஹர்லால் தநரு 
இ. சுபாஷ் சந்திரதபாஸ்  ஈ. இவர்களில் எவருமில்மல 

50. பின்வரும் நிகழ்ச்சிகளில் 1942 ஆம் ஆண்டுடன் போடர்புனடயது 
அ. னசமன் தூதுக்குழு   ஆ. தவவல் திட்டம் 
இ. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு  ஈ. வகுப்புவாே பிரதிநிதித்துவம் 
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51. ஆரம்ப நினலயில் இந்திய காங்கிரசுடன் ஆங்கிதலயரின் நடவடிக்னக 
அ. கடுனமயாக இருந்ேது 
ஆ. கருத்து தவற்றுனமயுடன் விைங்கியது 
இ. தாராைத் தன்மையும்,  ட்பும் சகாண்டு விைங்கியது 
ஈ. இவற்றில் எனவயுமில்னல 

52. வந்தே மாேரம் என்ற தகாஷத்னே உருவாக்கியவர் 
அ. பங்கிம் ெந்திர ொட்டர்ஜி  ஆ. ரவிந்திர நாத் ோகூர் 
இ. இராைாராம் தமாகன்ராய்  ஈ. சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் 

53. இந்தியாவின் முதுபபரும் மனிேர் என்று அனேக்கப்பட்டவர் யார்? 
அ. அப்துல் கஃபார்கான்  ஆ. காந்திஜி 
இ. தாதாபாய் ச ௌரராஜி  ஈ.  பக்ருத்தின் தி யாப்ஜி 

54. கி.பி. 1905 ஆம் ஆண்டு  வனர இந்திய தேசிய காங்கிரசின் ஆதிக்கம் பசலுத்தியது 
அ.  மிதவாதிகள்   ஆ. தீவிரவாதிகள் 
இ. புரட்சியாைர்கள்   ஈ. பகுத்ேறிவாைர்கள் 

55. சுயராஜ்ய கட்சினய ஆரம்பித்ேது 
அ. சி.ஆர்.ோஸும் ைவஹர்லால் தநருவும்  
ஆ. ரைாதிலால் ச ருவும், சி.ஆர்.தாஸும் 
இ. பி.ஜி.திலக்கும், அன்னி பபசண்ட்டும் 
ஈ. சுபாஷ் சந்திரதபாஷ்ம், சி.ஆர்.ோஸும் 

56. பூமிோை இயக்கத்தின் ேந்னே எை அனேக்கப்படுபவர் யார்? 
அ. காந்தியடிகள்   ஆ. ைவஹர்லால் தநரு 
இ. விரைாபாபரவ   ஈ. பாலகங்காேர திலகர் 

57. காந்திஜிக்கு ‘தேசப்பிோ’ என்று பட்டமளித்ேவர் யார்? 
அ. ரவீந்திரநாத் ோகூர்  ஆ. சுபாஷ் ெந்திர ரபாஸ் 
இ. ராைாஜி    ஈ. காமராைர் 

58. இந்தியாவில் எப்தபாது முேலாவோக ஒட்டப்படக்கூடிய அச்சிடப் பபற்ற அஞ்சல் வில்னலகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டது? 
அ/ மார்ச் 31, 1774   ஆ. அக்ரடாபர் 1, 1854 
இ. நவம்பர், 1902   ஈ. ைைவரி 1, 1956 

59. மனுஸ்மிரிதி என்பது கீழ்க்கண்ட ஒன்தறாடு போடர்பு பகாண்டுள்ைது 
அ. பபாருைாோரம்   ஆ. அரசியல் 
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இ. மாநில கிராப்டு   ஈ. ெட்டம் 
60. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்ே ஒன்று மட்டும் சரியாக பபாருந்ேவில்னல? 

அ. பமகஸ்ேனிஸ்  - இண்டிகா 
ஆ. திரிபீடங்கள்  - மெை ெையம் 
இ. இட்சிங்   - ைப்பானிய பயணி 
ஈ. நிக்கதலா காண்ட்டி  - இத்ோலியப் பயணி 

61. ஹரப்பா முத்தினரகள் இேைால் பசய்யப்பட்டனவ 
அ. சுட்டைண்  ஆ. பசம்பு  இ. இரும்பு  ஈ. ஈயம் 

62. தவே கால நாகரீகம் ஒரு கிராமிய நாகரீகம் ஏபைன்றால், அவர்கள் 
அ. நிலங்கனை பயிர் பசய்ேைர்  ஆ. ஆடுமாடுகனை வைர்த்ேைர் 
இ. ரைய்ச்ெல் வாழ்க்மக  டத்திைர்  ஈ. கிராமங்களில் வாழ்ந்ேவர் 

63. பமௌரியர்கள் முந்னேய காலத்தில் நிகழ்ந்ே முக்கிய நான்கு நிகழ்ச்சிகள் ேரப்பட்டுள்ைை. அனவ 
நிகழ்ந்ே காலக்கிரம அடிப்பனடயில் அனமந்ே சரியாை வரினசனய காண்க. 
அ. மகாவீரர் பிறப்பு, அபலக்ைாண்டர் பனடபயடுப்பு, இராணியர் பனடபயடுப்பு, புத்ேர் பிறப்பு 
ஆ. அபலக்ைாண்டர் பனடபயடுப்பு, புத்ேர் பிறப்பு, இராணி பனடபயடுப்பு, மகாவீரர் பிறப்பு 
இ. புத்தர் பிறப்பு, ைகாவீரர் பிறப்ப், இராணியர் பமடசயடுப்பு, அசலக்ஸாண்டர் பமடசயடுப்பு 
ஈ. இராணியர் பனடபயடுப்பு, அபலக்ைாண்டர் பனடபயடுப்பு, மகாவீரர் பிறப்பு, புத்ேர் பிறப்பு 

64. கூற்று (A) : குப்ேர் காலம் சமஸ்கிருே இலக்கியத்தின் மறுமலர்ச்சினய கண்டது. 
காரணம்®: குப்ேர் காலம் அனமதி மற்றும் வைமாை காலம் 
கீதே பகாடுத்துள்ை குறியீடு முனறகளுக்தகற்ப உமது வினடனய தேர்வு பசய்க. 
அ. (A) மற்றும் (R) உண்னம, (R) என்பது (A) விற்கு சரியாை விைக்கம்  
ஆ (A) ைற்றும் (R) உண்மை, (R) என்பது (A) விற்கு ெரியாை விைக்கைல்ல 
இ. (A) சரி ஆைால் (R) ேவறு 
ஈ. (A) ேவறு ஆைால் (R) உண்னம 

65. முகமது பின்காசிம் சிந்துனவ ோக்கிய ஆண்டு 
அ. கி.பி. 710  ஆ. கி.பி. 711  இ. கி.பி, 712  ஈ. கி.பி. 715 

66. தசாேர்கள் காலத்தில் ஏராைமாை இந்து தகாயில்கள் உருவாக்கப்பட்டை. ஏபைனில் 
அ. ரொழ அரெர்கள் கமல ைற்றும் கட்டிட கமலமய ஆதரித்தைர் 
ஆ. தசாேர்கால சமுோயத்தில் அனமதி நிலவியது 
இ. நாடு பபாருைாோர பசழிப்பு பபற்றிருந்ேது 
ஈ. ஏராைமாை கனலஞர்கள் இருந்ேைர் 
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67. மாலிக்காபூரின் பேன்னிந்திய பனடபயடுப்புகனை சரியாக வரினசப்படுத்துக. 
1. மதுனர  2. வாரங்கல்  3. தேவசிரி  4. துவாரக சமுத்திரம் 
சரியாை வரினச 
அ. 2,3,1,4  ஆ. 3,2,4,1  இ. 4,1,2,3  ஈ. 4,3,1,2 

68. இல்ட்டுமிஷ் சம்பந்ேமாக பின்வரும் கூற்றுகளில் எனவ உண்னமயாைனவ? 
1. அவர் நிர்வாக ஸ்ோபைங்கட்கு அடித்ேைம் அனமத்ோர் 
2. அவர் இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலிருந்தும், ேனலசிறந்ே கவிஞர்கனையும், அறிஞர்கனையும் 
அனேத்ோர் 
3. அவர் ஷியாக்களின் மீது நடவடிக்னக எடுத்ோர் 
4. அவர், இந்தியாவில் குேந்னே முஸ்லீம் தபரரனச பாதுகாக்கவில்னல 
குறியீடுகள் 
அ. 1 மட்டும் சரியாைது   ஆ. 1 ைற்றும் 2 ெரியாைமவ 
இ. 1,2 மற்றும் 3 சரியாைனவ  ஈ. அனைத்தும் சரியாைனவ 

69. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீதே பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 
சரியாை பதினலத் தேர்ந்பேடு. 
 பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 
அ. பல்லவ அரசர்   1. மங்கதைசா 
ஆ. சாளுக்கிய அரசர்   2. விையாலயா 
இ. ராஷ்டிரகூட அரசர்   3. பரதமஷ்வரா II 
ஈ. தசாே அரசர்    4. ேந்தி துர்கா 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  2 4 1 3 
ஆ. 3 1 4 2 
இ.  4 2 3 1 
ஈ.  1 3 2 4 

70. வாரன் தஹஸ்டிங்ஸ் மீது அரச துதராக குற்ற விசாரனண தமற்பகாள்ைப்பட்டது. ஏபைன்றால் 
அ. அவர் ஆங்கில பாரம்பரியத்னே அவமதித்ோர் 
ஆ. ஊேல்களில் தினைத்திருந்ோர் 
இ. ராொ  ந்தகுைாமர தூக்கிலிட்டார். அவுத்ரபகம்கமை அவைதித்தார் 
ஈ. சுப்ரீம் தகார்ட்டின் ேனலனம நீதிபதியுடன் ஒத்துனேயாகாமலிருந்து 
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71. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீதே பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 
சரியாை பதினலத் தேர்ந்பேடு. 
பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 
அ. வங்காைத்தில் இரட்னட அரசு 1. காரன்வாலிஸ் 
ஆ. நிரந்ேர நிலவரித்திட்டம்  2. பவல்லஸ்லி 
இ. துனணப்பனடத் திட்டம்  3. பபண்டிங் 
ஈ. சதி ஒழிப்பு    4. இராபர்ட் 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 1 2 3 
ஆ. 3 2 1 4 
இ. 1 4 3 2 
ஈ. 2 3 4 1 

72. கர்சன் பிரபு இந்தியர்களிைால் எப்பபாழுதும் நினைக்கப்படுகிறார். ஏபைனில், அவர் 
அ. பூசாவில் விவசாய ஆராய்ச்சி னமயத்னே நிறுவிைார் 
ஆ. போல்பபாருள் துனறனய தோற்றுவித்ோர் 
இ. 1905ல் விக்தடாரியா நினைவிடத்னே தோற்றுவித்ோர் 
ஈ. 1905ல் வங்காைத்மத பிரித்தார் 

73. பகாழுப்பு ேடவப்பட்ட தோட்டாக்கள் இப்தபாதராடு சம்பந்ேப்பட்டது 
அ. இரண்டாம் பர்மியப் தபார் 
ஆ. 1857ம் ஆண்டு கலகம் 
இ. தவலூர் கலகம் 
ஈ. ைாலியன்வாலாபாக் படுபகானல 

74. பல்கனலக்கேக மானியக் குழு நிறுவப்பட்டது 
அ. இந்தியாவில் பல்கனலக்கேகங்கனை உருவாக்குவேற்காக 
ஆ. பல்கனலக்கேகங்களின் இயக்கங்கனை ஒழுங்குப்படுத்துவேற்காக 
இ. பல்கமலக்கழக கல்வியிமை ைானியைளித்து ஊக்குவிக்க 
ஈ. ஆங்கில கல்வியினை தமம்படுத்துவேற்காக 

75. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகனை ஆராய்க. 
1. ஆரிய சமாைம் விக்கிரக ஆராேனைனய எதிர்த்ேது. 
2. ஆரிய சமாைம் சாதி முனறனய எதிர்த்ேது. 
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3. ஆரிய சமாைம் சடங்குகனை எதிர்த்ேது. 
4. ஆரிய சமாைம் தவேகாலப் பண்பாட்னட புதுப்பிக்க எண்ணியது. 
இவற்றில், 
அ. 1 மற்றும் 2 சரியாைனவ  ஆ. 1,2 மற்றும் 3 சரியாைனவ 
இ. அமைத்தும் ெரியாைமவ ஈ. 4 மட்டும் சரியாைது 

76. பின்வருவைவற்றுள் எந்ே ஒன்று சரியாக பபாருந்தியுள்ைது? 
அ. ஹண்டர் கமிஷன்   - பல்கனலக்கேக கல்வி 
ஆ. ராதல கமிஷன்   - இலவச ஆரம்பக் கல்வி 
இ.  ராோ கிருஷ்ண கமிஷன்  - கல்விக்கு அரசு நிதி உேவி அதிகரிப்பு 
ஈ. ொர்ெண்ட் கல்வித் திட்டம்  – தாய் சைாழிக்கல்வி ஊக்குவிப்பு 

77. ஆங்கிதலய கிேக்கிந்திய கம்பபனி துவங்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ. கி.பி. 1500  ஆ. கி.பி. 1600  இ. கி.பி. 1664  ஈ. கி.பி. 1744 

78. காந்தினய கூறுவது 
அ. ரதசிய தந்மத   ஆ. இந்தியாவின் ேந்னே 
இ. இந்தியானவ உருவாக்கியவர் ஈ. ேற்கால இந்தியாவின் ேந்னே 

79. விைய நகர தபரரனச ஆண்ட வம்சங்கனை காலவரினசக் கிரமப்படி வரினசப்படுத்துக. 
1. துளுவ வம்சம்   2. சங்கம வம்சம் 
3. சாளுவ வம்சம்   4. அரவீட வம்சம் 
சரியாை கால வரினச 
அ.  4,3,2,1  ஆ. 3,4,1,2  இ. 2,3,1,4  ஈ. 4,1,2,3 

80. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எனவ சரியாகப் பபாருத்ேப்பட்டுள்ைது? 
1. மதகந்திர வர்மன்  - குனக தகாயில்கள் 
2. முேலாம் நரசிம்மவர்மன் - பானற பவட்டு தகாயில்கள் 
3. இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் - கட்டுமாை தகாயில்கள் 
4. அபராஜிே வர்மன்  - கல் தகாயில்கள் 
இவற்றில்: 
அ. 1 மற்றும் 2 சரி   ஆ. 2 மற்றும் 3 சரி 
இ. 3 மற்றும் 4 சரி   ஈ. 1,2 ைற்றும் 3 ெரி 

81. 1878ஆம் ஆண்டு வட்டார பமாழிப் பத்திரிக்னக சட்ட்னே நனடமுனறக்கு பகாண்டு வந்ேவர் 
அ. லிட்டன் பிரபு   ஆ. ரிப்பன் பிரபு 
இ. இர்வின் பிரபு   ஈ. ஹார்டிஞ்ச் பிரபு 
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82. கீழ்க்கண்ட நினைவுச் சின்ைங்கனை அவற்றின் கால வரினசக்தகற்ப வரினசப்படுத்துக. 
1. தமாதி மசூதி    2. தின் புைா 
3. புராணகில்லா   4. பதேபூர் சிக்ரி 
சரியாை கால வரினச 
அ. 4,1,2,3  ஆ. 2,4,1,3  இ. 3,4,1,2   ஈ. 2,3,4,1 

83. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எனவ சரியாகப் பபாருத்ேப்பட்டுள்ைது? 
1. பான்ஸ்தல - பபரார் 
2. தஹால்கர் - இந்தூர் 
3. சிந்தியா - பதராடா 
4. தபஷ்வா - பூதை 
இவற்றில்: 
அ. 2,3 மற்றும் 4 சரி   ஆ. 1,2 ைற்றும் 4 ெரி 
இ. 1,3 மற்றும் 4 சரி   ஈ. 1,2 மற்றும் 3 சரி 

84. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகனை ஆராய்க. 
1. வி.டி. சவர்கர் அபிநவ் பாரத்னே துவக்கிைார் 
2. வி.டி. சவர்கர் 1909ல் லண்டனிலிருந்து ரகசியமாக னகத்துப்பாக்கிகனை நாசிக்  மாவட்ட 
நீதிபதினயக் பகாள்ளும் பபாருட்டு அனுப்பிைார். 
3. 1911 ஜுன் மாேம் வி.டி.சவர்கர் ஆஷ்-ஐ பகானல பசய்ோர் 
4. பிரிட்டிஷார் 1919ல் வி.டி.சவர்கனர சுட்டுக் பகான்றைர் 
இவற்றில், 
அ. 1 மட்டும் சரி   ஆ. 1 ைற்றும் 2 ெரி 
இ. 1,2 மற்றும் 3 சரி   ஈ. அனைத்தும் சரியாைனவ 

85. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகனை ஆராய்க. 
கூற்று (A): ைாலியன் வாலாபாக் படுபகானல சுேந்திர தபாராட்டத்தில் காந்தியினை தீவிரமாக 
ஈடுபடுத்தியது. 
காரணம்(R): இப்படுபகானல காந்திஜியின் உணர்வுகனை கடுனமயாக புண்படுத்தியது. 
கீதே பகாடுத்துள்ை குறியீடு முனறகளுக்தகற்ப உமது வினடனய தேர்வு பசய்க. 
அ. (A) ைற்றும் (R) உண்மை, (R) என்பது (A) விற்கு ெரியாை விைக்கம்  
ஆ (A) மற்றும் (R) உண்னம, (R) என்பது (A) விற்கு சரியாை விைக்கமல்ல 
இ. (A) சரி ஆைால் (R) ேவறு 
ஈ. (A) ேவறு ஆைால் (R) உண்னம 
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86. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீதே பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 
சரியாை பதினல தேர்ந்பேடு. 
பட்டியல் 1  பட்டியல் 2 
அ. 1885   1. கிலாபத் இயக்கம் 
ஆ. 1915   2. காந்தி-இர்வின் ஒப்பந்ேம் 
இ. 1920   3. தஹாம்ரூல் இயக்கம் 
ஈ. 1931   4. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உருவாக்கம் 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 2 1 4 3 
ஆ. 4 3 1 2 
இ. 3 2 4 1 
ஈ. 1 2 4 3 

87. பட்டியல் 1 ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீதே பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 
சரியாை பதினலத் தேர்ந்பேடு. 
பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 
அ. சதராஜினி நாயுடு   1. மீரட் 
ஆ. கூட்டு தசரானம   2. பைைரல் டயர் 
இ. சிப்பாய் கலகம்   3. இந்தியாவின் வாைம்பாடி 
ஈ. ைாலியன் வாலாபாக் படுபகானல 4. இந்திய பவளியுறவுக் பகாள்னக 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 3 4 1 2 
ஆ. 2 1 3 4 
இ. 4 2 3 1 
ஈ. 1 4 2 3 

88. சர்ோர் வல்லபாய் பதடல் வரலாற்றில் நினைவு பகாள்ைப்படுகிறார். ஏபைனில் 
அ. அவர் ஒரு பவற்றிகரமாை பாரிஸ்டர் 
ஆ. அவர் தலாக் சனபயின் முேலாவது சபாநாயகர் 
இ. அவர் இந்தியாவின் துனண பிரேமராக இருந்ேவர் 
ஈ. இந்தியாவிற்கு அரசியல் ஒற்றுமைமய சகாண்டு வந்தவர் 
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89. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எனவ கி.பி, 1857ஆம் ஆண்டு கலகத்திற்கு காரணமாக கருேப்படுகின்றை? 
அ. அவுத் இனணக்கப்படுேல் 
ஆ. என்பீல்டு துப்பாக்கிக்கு சகாழுப்பு தடவிய குண்டுகள் புகுத்தப்படுதல் 
இ. சதி ஒழிப்புசட்டம் இயற்றப்படுேல் 
ஈ. தமற்கண்ட அனைத்துதம 

90. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எனவ சரியாக பபாருத்ேப்பட்டுள்ைது? 
அ. சித்ேரஞ்சன் ோஸ்  - ேனலசிறந்ே வயோை மனிேர் 
ஆ. மேன்தமாகன் மாைவியா - தேசபந்து 
இ. லாலா லஞ்பத்ராய் - செர்-இ-பஞ்ொப் 
ஈ. ோோபாய் பநௌதராஜி - மதகாமதைா 

91. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகனை ஆய்க. 
1. 1947 இந்திய சுேந்திர சட்டப்படி இந்தியா பிரிக்கப்பட்டது 
2. இரண்டு  சுேந்திரமாை படாமினியன்களும் ஆகஸ்டு 14 – 15, 1947ல் உேயமாயிை 
3. ஜின்ைா பாகிஸ்ோனின் முேல் கவர்ைர் பைைரல் ஆைார் 
4. சி.ராைதகாபாலச்சாரி சுேந்திர இந்தியாவின் முேல் கவர்ைர் பைைரல் ஆவார். 
இவற்றில், 
அ. 1 மட்டும் சரி   ஆ. 1 மற்றும் 2 சரி 
இ. 12, ைற்றும் 3 ெரி   ஈ. அனைத்தும் சரி 

92. கீழ்க்கண்ட கூற்றினை ஆய்க. 
கூற்று(A): லக்தைா ஒப்பந்ேம் தீவிரவாதிகனையும் மிேவாதிகனையும் காங்கிரஸில் மீண்டும் 
இனணத்ேது. 
காரணம்(R): லக்தைா ஒப்பந்ேம் இை அடிப்பனடயில் தேர்ேல் போகுதிகனை அங்கீகரித்ேது. 
கீதே பகாடுத்துள்ை குறியீடு முனறகளுக்தகற்ப உமது வினடனய தேர்வு பசய்க. 
அ. (A) மற்றும் (R) உண்னம, (R) என்பது (A) விற்கு சரியாை விைக்கம்  
ஆ (A) ைற்றும் (R) உண்மை, (R) என்பது (A) விற்கு ெரியாை விைக்கைல்ல 
இ. (A) சரி ஆைால் (R) ேவறு 
ஈ. (A) ேவறு ஆைால் (R) உண்னம 

93. 1857ஆம் ஆண்டு புரட்சினய முேல் இந்திய சுேந்திர தபார் என்று அனேத்ேவர் 
அ. ஆர்.சி.மசூம்ோர்   ஆ. பாராசந்த் 
இ. எஸ்.என்.பசன்   ஈ. வி.டி. ெவர்கர் 
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94. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீதே பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 
சரியாை பதினலத் தேர்ந்பேடு 

பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 
அ. தவவல் பிரபு  1. வகுப்பு வாே இட ஒதுக்கீடு 
ஆ. வில்லிங்டன் பிரபு  2. கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு 
இ. லிைலித்கவ் பிரபு  3. முேல் வட்ட தமனை ஆநாடு 
ஈ. இர்வின் பிரபு  4. சிம்லா மாநாடு 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 1 2 3 
ஆ. 1 3 4 2 
இ. 3 2 1 4 
ஈ. 2 4 3 1 

95. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீதே பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 
சரியாை பதினலத் தேர்ந்பேடு 
 பட்டியல் 1    பட்டியல் 2 
அ. பாண்டிச்தசரி   1. பவள்னையதை பவளிதயறு இயக்கம் 
ஆ. காந்திஜி    2. யூனியன் பிரதேசம் 
இ. முேலாம் வட்டதமனை மாநாடு 3. பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி 
ஈ. வந்தே மாேரம்   4.நவம்பர் 1930 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 2 3 1 
ஆ. 2 1 4 3 
இ. 1 3 2 4 
ஈ. 3 4 1 2 

96. இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் பிைவு ஏற்பட்ட ஆண்டு 
அ. கி.பி. 1905  ஆ. கி.பி. 1906  இ. கி.பி. 1907  ஈ. கி.பி, 1908 

97. ஹண்டர் குழு இேற்காக அனமக்கப்பட்டது 
அ. சமூக சீர்திருத்ேங்கள்  ஆ. பபாருைாோர சீர்திருத்ேங்கள் 
இ. கல்வி சீர்திருத்தங்கள்  ஈ. நீதித்துனற சீர்திருத்ேங்கள் 
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98. பட்டியல் 1ஐ பட்டியல் 2 உடன் பபாருத்தி கீதே பகாடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகனை பகாண்டு 
சரியாை பதினலத் தேர்ந்பேடு 
பட்டியல் 1   பட்டியல் 2 
அ. பாபு   1. ஆர்.எம்.ோகூர் 
ஆ. பியூரர்   2. டி.பிரகாசம் 
இ. குருதேவ்   3. காந்திஜி 
ஈ. ஆந்திர தகசரி  4. ஹிட்லர் 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 1 3 2 4 
ஆ.  2 3 4 1 
இ. 4 2 3 1 
ஈ. 3 4 1 2 

99. தசாேர்கள் காலம் 
அ. கிராை ெமபகளுக்கு சபயர் சபற்றது 
ஆ. இராஷ்டிரக்ஷடருடன் நட்த்திய சண்னடக்கு பபயர் பபற்றது 
இ. இலங்னகயுடன் வாணிபம் பசய்வேற்கு பபயர் பபற்றது 
ஈ. ேமிழ் கலாச்சாரத்னே முன்தைற்றியேற்கு பபயர்  பபற்றது 

100. இந்தியாவில் டாக்டர் அன்னிபபசண்ட் சாேனை 
அ. திதயாசாபிகல் சங்கத்தில் ஆற்றிய சமூக தசனவ. 
ஆ. பகவத் கீனேனய ஆங்கிலத்தில் பமாழி பபயர்த்ேது. 
இ. ரஹாம்ரூல் (தன்ைாட்சி) இயக்கத்மத துவக்கியது. 
ஈ. 1917ல் இந்திய தேசிய காங்கிரசின் ேனலவரால் தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டது. 


