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History Model Test Questions 6 in Tamil With Answers 
1. சிந்துவின் மேல் அமேபியரின் தாக்குதல் எப்ம ாது நடந்தது? 

அ. கி.பி. 7622  ஆ. கி.பி. 1526  இ. கி.பி. 712  ஈ. கி.பி.912 
2. மிருச்சகடிதம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

அ. காளிதாசர்    ஆ. சூத்திரகர் 
இ. விசாகதத்தர்   ஈ. விஷ்ணு சர்ோ 

3. மகாயில் நகேம் என்று எதனைக் கூறுவர்? 
அ. துவாேனக    ஆ. அய்ஹ ோல் 
இ. ஸ்ரீநகர்    ஈ.  ாதாமி 

4. முதற் சங்கத்னத மதாற்றுவித்தவர் 
அ. அகத்தியர்    ஆ. திருவள்ளுவர் 
இ. இளங்மகா அடிகள்   ஈ. சீத்தனை சாத்தைார் 

5. அடினே வம்சத்தின் முதல் அேசர் யார்? 
அ. மீர்காசிம்    ஆ.  ால் ன் 
இ. முகேது மகாரி   ஈ. குத்புதின் ஐபெக் 

6. விஜயநகேப் ம ேேசின் வேைாற்றில் திருப்பு முனையாக அனேந்தப் ம ார் எது? 
அ. ககாப் ம்    ஆ.  ாலி 
இ. தக்மகாைம்    ஈ. தலைக்ஹகோட்லை 

7. அக் ரின்  ாதுகாவைர் யார்? 
அ. லெரம்கோன்   ஆ. பீர் ால் 
இ. நூர்ஜஹான்   ஈ. மதாடர்ோல் 

8. சீக்கிய ேதத்னத மதாற்றுவித்தவர் யார்? 
அ. குரு அர்ஜுன்   ஆ. குரு மகாவிந்த்சிங் 
இ. குரு ஹர்மகாவிந்த்   ஈ. குருநோனக் 

9.  க்ஸார் ம ாரில்  ங்மகற்ற முகைாயப் ம ேேசர் 
அ. ஷோ ஆைம்    ஆ. ேகதுர்ஷா 
இ. அக் ர்    ஈ. ஆதில்ஷா 

10. ஆங்கிமையர் எப்ம ாது இந்தியாவில் தங்கள் தனைநகனே கல்கத்தாவினின்று கடல்லிக்கு 
ோற்றிைர்? 
அ. 1886  அ. 1900  இ. 1909  ஈ. 1911 

11. ஆங்கிை கிழக்கிந்திய கம்க னியின் ஆட்சி இந்தியாவில் ____________ வருடம் முடிந்தது. 
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அ. 1818  ஆ. 1857  இ. 1909  ஈ. 1947 
12. அன்னிக சண்ட் ஆேம்பித்த கசய்திப்  த்திரிக்னகயின் க யர் என்ை? 

அ. பிரிட்டிஷ் இந்தியா   ஆ. இந்தியா 
இ. நியு இந்தியோ   ஈ. யங் இந்தியா 

13. எந்த னவேஸ்ோய்  காைத்தில் காங்கிேஸ் கதாடங்கப் ட்டது? 
அ. ைஃப்ரின் பிரபு   ஆ. மவவல் பிேபு 
இ. லிட்டன் பிேபு   ஈ. மேமயா பிேபு 

14. கிைா த் இயக்கத்னத கதாடங்கியவர் 
அ. அலி சஹகோதரர்கள்  ஆ. அபுல்கைாம் ஆசாத் 
இ. கஃ ர்கான்    ஈ. னசயத் அகேத்கான் 

15. வங்கப்பிரிவினை ஏற் ட்ட க ாழுது இருந்த பிரிட்டிஷ் னவஸ்ோய் 
அ. ைார்ட் கானிங்   ஆ. ைார்ட் ஹார்டிங் 
இ. ைோர்ட் கர்சன்   ஈ. ைார்ட் மஹஸ்டிங்ஸ் 

16. கறுப்புச் சட்டம் என்று அனழக்கப் ட்ட சட்டம் 
அ. பரௌைட் சட்ைம்   ஆ. தாய்கோழி  த்திரிக்னகச் சட்டம் 
இ. ோஜ துமோகச் சட்டம்  ஈ.  னடக்கைச் சட்டம் 

17. உைக சேய ோநாட்டில் விமவகாைந்தர் உனே நிகழ்த்திய ஊர் 
அ. நியூயார்க்    ஆ. சிகோஹகோ 
இ. வாஷிங்டன்   ஈ. கலிம ார்னியா 

18. கசௌரி கசௌோ நிகழ்ச்சி நனடக ற்ற ஆண்டு 
அ. 1921  ஆ. 1922  இ. 1924  ஈ. 1926 

19. னசேன் குழு புறக்கணிக்கப் ட்டதற்காை காேணம் 
அ. இந்திய பிரதிநிதி இல்ைோலை  ஆ. க ண் பிேதிநிதி இல்ைானே 
இ. முகேதிய உறுப்பிைர் இல்ைானே  ஈ. பிற சாதியிைருக்கு உறுப்பிைர் இல்ைானே 

20. இந்திய மதசிய  னடனய மதாற்றுவித்தவர் 
அ. கான் அப்துல் க ர்கான்  ஆ. சுெோஷ் சந்திரஹெோஸ் 
இ. ஜவஹர்ைால் மநரு   ஈ. இோஜாஜி 

21. கவள்னளயமை கவளிமயறு இயக்கம் கதாடங்கப் ட்ட ஆண்டு 
அ. 1940  ஆ. 1941  இ. 1942  ஈ. 1944 

22. காந்திஜியின் நவகாளியாத்தினே கீழ்க்கண்ட எனத தடுப் தற்காக நனடக ற்றது? 
அ. இனக்கைவரம்   ஆ. பிரிவினை 
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இ. சாதிக்கைவேம்   ஈ. கோழிக் கைவேம் 
23. ஆஷ்துனே வாஞ்சிநாதைால் ககால்ைப் ட்ட இடம்  

அ. தானழயூத்து   ஆ. ைணியோச்சி 
இ. கடம்பூர்    ஈ. வள்ளியூர் 

24. தமிழ்நாட்டில் உப்பு சத்யாகிேகத்திற்கு தனைனே தாங்கியவர் 
அ. டி.பிேகாசம்    ஆ. இரோஜோஜி 
இ. காேோஜர்    ஈ. சத்திய மூர்த்தி 

25. முஸ்லீம் லீக் மதான்றிய ஆண்டு 
அ.1904   ஆ.  1906  இ. 1908   ஈ. 1910 

26. தமிழ்நாட்டில் சட்டேன்ற உறுப்பிைோக இருந்த முதல் க ண்ேணி 
அ. ருக்ேணி    ஆ. ைட்சுமி 
இ. ைோக்ைர் முத்துைட்மி  ஈ. கேட்டி 

27. முதைாவது வட்டமேனஜ ோநாடு நனடக ற்ற ஆண்டு 
அ. 1928   ஆ. 1930  இ. 1931   ஈ. 1932 

28. தனிந ர் சத்தியாகிேகம் கதாடங்கிய ஆண்டு 
அ.1935   ஆ. 1940  இ. 1942   ஈ. 1945 

29. மவவல் பிேபுவால் சிம்ைாவில் கூட்டப் ட்ட ோநாடு _______ வருடோகும். 
அ.1940   அ. 1942   இ. 1945   ஈ. 1946 

30. இந்தியாவில் ஆங்கிை கல்வி வளர்ச்சியனடய ேகாசாசைோைது இவருனடய வருனகக்கு பிறகு 
தான் 
அ. ஹண்டர்    ஆ. சர்.சோர்ைஸ் உட் 
இ. கேக்காமை    ஈ. வில்லியம் க ண்டிங் 

31. 1904 ஆம் ஆண்டு  ல்கனைக் கழகங்களின் சட்டம் இவருனடய காைத்தில்நினறமவற்றப் ட்டது? 
அ.லிட்டன் பிேபு   ஆ. ரிப் ன் பிேபு 
இ. கர்சன் பிரபு   இ.டல்கஹௌசி பிேபு 

32. தமிழ்நாட்டில் 1967ல் எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தது? 
அ. இந்திய மதசிய காங்கிேஸ்  ஆ. திோவிடர் கழகம் 
இ. திரோவிை முன்ஹனற்ற கழகம் ஈ. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 

33. நிேந்த நிைவரி முனறனய கசயல் டுத்தியவர் 
அ. கோரன்வோலிஸ் பிரபு  ஆ. கர்சன் பிேபு 
இ. கவல்கைஸ்லி பிேபு  ஈ. லிட்டன் பிேபு 
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34. ோன்சப்தாரி முனறனய அக் ர் புகுத்தியதற்கு காேணம் 
அ. தன் ஆதேவாளர்களுக்கு கவகுேதிகனள வழங்கிட 
ஆ. தைது அதிகாரிகளின் விருப் ங்கனள நினறமவற்ற 
இ. தைக்கு நன்றியுள்ள ஒரு கூட்டத்னத உருவாக்க 
ஈ. பிரபுக்கலையும் தனது ெலைலயயும் ஒரு ஹசர முலறப்ெடுத்த 

35. இக்காேணத்திற்காக இோஜ புத்திேர்களுடன் திருேண உறவின் மூைம் அனேதினய  
உருவாக்குதகைன்ற ககாள்னகனய அக் ர் பின் ற்றிைார். ஏகைனில் 
அ. இோசபுத்திே அேசுகனள இனணத்து ககாள்ள 
ஆ. இோச புத்திே ேங்னககனள ேணந்து ககாள்ள 
இ. பைோகைோயப் ஹெரரலச வலுப்ெடுத்த 
ஈ. தைது முஸ்லீம் எதிோளிகனள தனினேப் டுத்த 

36.  ட்டியல் 1 ஐ  ட்டியல் 2உடன் க ாருத்தி கீமழ ககாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகனள ககாண்டு 
சரியாை  தினைத் மதர்ந்கதடு. 
 ட்டியல் 1    ட்டியல் 2 
அ. 1883    1. இந்திய சட்டம் ேற்றும் நனடமுனற அனேப்ன     
    முழுனேயாக கதாகுத்தல் 
ஆ. இல் ர்ட் ேமசாதா  2. கடல்லியில் ோேன்ைரின் தர் ார் 
இ. 1877    3. வங்காளப்பிரிவினை 
ஈ. 1905    4. ஐமோப்பியர்கள் குற்றமினழத்தால் அவர்கனள    
    விசாரிக்கும் அதிகாேத்னத இந்திய நீதி திகளுக்கு    
    வழங்கியது 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ 2 4 1 3 
ஆ. 1 4 2 3  
இ. 1 4 3 2  
ஈ.  4 2 1 3  

37. பின்வருவைவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாகப் க ாருந்தியுள்ளது? 
அ. மநரு அறிக்னக   - ஜவஹர்ைால் மநரு 
ஆ. வங்கப் பிரிவினை  - ரிப் ன் பிேபு 
இ. முதைாவது வட்டமேனஜ ோநாடு - வல்ை ாய்  ட்மடல் 
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ஈ. பூனோ ஒப்ெந்தம்   - கோந்தி, ைோக்ைர் அம்ஹெத்கோர் 
38. இந்திய சுதந்திே சட்டம் இங்கிைாந்து  ாோளுேன்றத்தால் நினறமவற்றப் ட்டது? 

அ. 1947 ஜூனை    ஆ. 1947 ஆகஸ்ட் 
இ. 1947 ஜூன்    ஈ. 1947 ஏப்ேல் 

39.  ாகிஸ்தானின் முதல் கவர்ைர் கஜைேல் யார்? 
அ. ேஹ்ேத் அலி   ஆ. சர் ஜப் ருல்ைாகான் 
இ. சர் முகம்ேது இக் ால்  ஈ. எம். ஏ. ஜின்னோ 

40. இந்திய அேசு கசயைரின் அலுவைகம் இருந்த இடம் 
அ. கடல்லி    ஆ. ைண்ைன் 
இ. கல்கத்தா    ஈ. கசன்னை 

41. முதைாவது வட்டமேனஜ ோநாடு ைண்டனில் நனடக ற்றது 
அ. 12 நவம்ெர் முதல் 19 ஜனவரி 1931 வலர 
ஆ. 15 ஆகஸ்ட் முதல் 21 ஆகஸ்ட் 1932 வனே 
இ. 20 டிசம் ர் முதல் 30 ஜைவரி 1933 வனே 
ஈ. 1 ஜூனை முதல் 15 ஜூனை 1933 வனே 

42. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகனள ஆய்க. 
1. சிந்து சேகவளி நாகரீகம் ஓர் திோவிட நாகரிகம் 2. ஆரியர்கள் இங்கு வசித்தைர் 
3. இது ஓர் நகே நாகரீகம்    4. இந்நாகரீக ேக்கள் சிவனை வழி ட்டைர் 
இக்கூற்றுகளில், 
அ. 1 ைற்றும் 3 சரியோனலவ  ஆ. 3 ேற்றும் 4 சரியாைனவ 
இ. 4 ேற்றும் சரியாைனவ  ஈ. அனைத்தும் சரியாைனவ 

43. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று ேட்டும் சரியாகப் க ாருந்துகிறது? 
அ. அஹசோகர்   - பைௌரிய அரசவம்சம் 
ஆ. கனிஷ்கர்   -  ல்ைவ அேச வம் ம் 
இ. ஹர்ஷர்   - குப்த அேச வம்சம் 
ஈ. இேண்டாம் புலிமகசி -  ாண்டிய அேச வம்சம் 

44. பின்வரும்  ட்டியல் பிற்காை குப்த ேன்ைர்கள் சிைேது க யனே ககாண்டுள்ளது. அவர்கள் 
ஆட்சிகாை அடிப் னட காைக் கிேேோக சரியாக அனேந்த வரினசனய காண்க. 
அ. ஸ்கந்த கப்தா, குோேகுப்தா, புருகுப்தா, புத்தகுப்தா 
ஆ. புருகுப்தா, ஸ்கந்த குப்தா, புத்த குப்தா, குோே குப்தா 
இ. குைோர குப்தோ, ஸ்கந்த குப்தோ, புருகுப்தோ, புத்த குப்தோ 
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ஈ. புத்த குப்தா, புருகுப்தா, குோே குப்தா, ஸ்கந்த குப்தா 
45. தமிழக வேைாற்றில்  க்தி இயக்கம் ேைர்ந்ததன்  காேணம் 
அ. லசவ ைற்றும் லவஷ்ணவ நோயன்ைோர்களும் ஆழ்வோர்களும் ஆற்றிய ெணி 
ஆ. மகாவில்கள் ஆற்றிய  ணி 
இ. ேக்கள் காட்டிய ஆதேவு 
ஈ.  சேயங்கட்கு அேசர்களின் ஆதேவு 

46. கீழ்க்கண்ட நகேங்கள் கட்டப் ட்டதில் அனவகளின் காைவரினசக்கிேேப் டி வனகப் டுத்துக. 
1. ஜகன்  ைா    2. சிரி 
3. ஃபிமோஸா ாத்   4. துக்ளகா ாத் 
அ. 4, 1, 3, 2 சரியாைனவ  ஆ. 4, 3, 2, 1 சரியாைனவ 
இ. 3, 1, 2, 4 சரியாைனவ  ஈ. 2, 4, 1, 3 சரியோனலவ 

47. இந்தியாவில், முஸ்லீம் ஆட்சியின் வேைாற்றில்  ால் ன் ஒரு முக்கிய இடம் வகிக்கிறார். 
ஏகைனில் 
அ. அவர், குழந்லத முஸ்லீம் அரலச, அதன் ஆற்றுப் ஹெோன நிலையிலிருந்து கோப்ெோற்றினோர். 
ஆ. அவர் அேசின் ஒற்றுனேனய  ாதுகாத்தார் 
இ.அவர் கவன்ற இடங்கனள ஒருங்கினணத்து குழப்  சக்திகனள ஒழித்தார் 
ஈ, அவர் கடல்லி சுல்தானியத்தின் க ருனேனய உயர்த்த., ேக்களுக்கு சோதாைத்னத ககாடுத்தார். 

48. பின்வருவைவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாக க ாருந்தியுள்ளது? 
அ. மஹாய்சாைர்  - வாேங்கல் 
ஆ. யோதவர்   - ஹதவகிரி 
இ. காகதியர்   - தைக்காடு 
ஈ. கங்கர்    - துவாே சமுத்திேம் 

49. பின்வரும் கூற்றினை ஆய்க. 
1.  ா ர் கோகைாய ம ேேனச நிறுவிைார் 
2.  ா ர் இைக்கிய ேசனை உள்ளவர் 
3.  ா ர் தில்லி சுல்தானியத்னத அழித்தவர் 
4.  ா ர் இந்தியானவ மநசித்தார் 
மேற்கூறியவற்றில், 
அ. 1ம் 2 ம் சரி    ஆ. 1, 2 ைற்றும் 3 சரி  
இ. 4 ேட்டும் சரி   ஈ. அனைத்தும் சரி 

50. பிகேஞ்சு கிழக்கிந்திய கம்க னி நிறுவப் ட்டது. ஏகைன்றால் 
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அ. ஹகோல்ெர்ட் ஆற்றிய ெங்கு   
ஆ.  திைான்காம் லூயி  ங்கு 
இ. பிேஞ்சு சேக்குகனள இந்தியாவிற்கு ஏற்றுேதி கசய்தல் 
ஈ. ஆங்கிை வர்த்தகத்தினை முடக்குதல் 

51. பின்வரும் கூற்றுகனள ஆய்க. 
1. கி.பி. 1746 க்கும் 1748 க்கும் இனடப் ட்ட காைத்தில் கர்நாடகப் ம ார் நனடக ற்றது 
2. இது பிரிட்டிஷாருக்கும் பிகேஞ்சுக்காேர்களுக்கும் இனடமய நனடக ற்றது 
3. பிரிட்டிஷார்,  ாண்டிச்மசரினய னகப் ற்றிைார் ஐ.ைா.சாப் ல் உடன் டிக்னகயின்  டி அதனை 
பிகேஞ்சுக்காேர்களுக்கு திரும் க் ககாடுத்தைர் 
4. அப்ம ாரில் கினளவ் ேேணேனடந்தார் 
இவற்றில் 
அ. 1 ேட்டும் சரியாைது   ஆ. 1 ைற்றும் 2 சரியோனலவ 
இ. 1,2 ேற்றும் 3 சரியாைனவ  ஈ. எல்ைாம் சரியாைனவ 

52. பிரிட்டிஷ் இந்தியா காைத்து நான்கு னவஸ்ோய்கள் க யர்கள் தேப் ட்டுள்ளை. அவர்கள் 
 தவிக்காை கிேேத்னத காட்டும் சரியாை வரினசனய காண்க. 
அ. மேமயா பிேபு, டப்ரின் பிேபு, மிண்மடா II பிேபு, எல்ஜின் பிேபு 
ஆ. டப்ரின் பிேபு, மேமயா பிேபு, எல்ஜின் பிேபு, மிண்மடா II பிேபு 
இ. எல்ஜின் பிரபு, ஹைஹயோ பிரபு, ைப்ரின் பிரபு, மிண்ஹைோ II பிரபு 
ஈ. மிண்மடா II பிேபு, எல்ஜின் பிேபு, மேமயா பிேபு, டப்ரின் பிேபு 

53. சிோஜ் உத்கதௌைானவக் கினளவ் பிளாசிப் ம ாரில் மதாற்கடிக்க காேணோக அனேந்தது 
அ. கினளவின் துணிச்சல் 
ஆ. கிர்க்  ாட்ரிக்கின் இோணுவ புத்திக் கூர்னே 
இ. மீர் ஜோெரின் துஹரோகம் 
ஈ. மீர் ேதனின் இறப்பு 

54. முதல் இந்திய விடுதனைப் ம ாரில் ஈடு ட்ட நான்கு தனைவர்கள் க யர்கள் தேப் ட்டுள்ளை. 
அவர்கள் பிறந்த ஆண்டு காைக்கிேேோக அனேந்த சரியாை வரினசனயக் காண்க. 
அ. தந்தியோ ஹதோபி, குன்வர் சிங், நோனோ சோகிப், ரோணி ைக்ஷ்மிெோய் 
ஆ. குன்வர்சிங், தந்தியா மதாபி, நாைா சாகிப், ோணி ைக்ஷ்மி  ாய் 
இ. நாைாசாகிப், ோணி ைக்ஷ்மி ாய், தாந்தியா மதாபி, குன்வர்சிங் 
ஈ. ோணி ைக்ஷ்மி ாய், நாைாசாகிப், குன்வர் சிங், தந்தியா மதாபி 

55. 19ம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் சமுதாய, சேய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் எழுந்தை, ஏகைன்றால் 
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அ. ஆங்கிைகல்வி முனற  குத்தப் டுதல்  ஆ. கவர்ைர் கஜைேல்களின் ஆதேவு 
இ. சமுதோயத்தில் ஏற்ெட்ை விழிப்புணர்வு  ஈ. சமுதாய சேய தனைவர்களின்  ங்கு 

56. கேக்காமை பிேபுவின் கல்வி  ரிந்துனே புகுத்தியனவ 
அ. இந்தியோவில் ஆங்கிை கல்விமுலற   
ஆ. இந்தியர்கனள நிர்வாகத்தில்  யிற்றுவித்தல் 
இ. இந்தியர்களுக்கு கல்வி  சலுனக அளித்தல் 
ஈ. சேஸ்கிருதத்தினை ம ாதனை கோழிலிருந்து அகற்றுதல் 

57. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று ேட்டும் சரியாக க ாருந்துகிறது? 
அ. பகௌதை புத்தர் - புத்த ைதம் 
ஆ. ேகாவீேர்  - ஹர்ஷ சரிதம் 
இ.  ாணர்  - அர்த்த சாஸ்திேம் 
ஈ. ககௌடில்யர்  - னஜை சேயம் 

58. இந்திய சிவில்  ணியின் நிறுவைோக கருதப் டு வர் யார்? 
அ. சர்ஜான் மஷார்   ஆ. மிண்மடா பிேபு 
இ. டல்கஹௌசி பிேபு   ஈ. கோரன்வோலிஸ் பிரபு 

59. முதல் காங்கிேஸ் பிளவு ஏற் ட்ட வருடம் 
அ. 1905  ஆ. 1907  இ. 1908  ஈ.1910 

60.  ட்டிய 1 ஐ  ட்டியல் 2உடன் க ாருத்தி கீமழ ககாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகனள ககாண்டு சரியாை 
 தினைத் மதர்ந்கதடு. 
 ட்டியல் 1    ட்டியல் 2 
அ. இபுன்  ட்டுடா  1. ருஷ்யன் 
ஆ. நிக்மகாைா காண்டி 2.  ாேசீகம் 
இ.அப்துர் ேசாக்  3. இத்தாலியன் 
ஈ. அத்தைாசியஸ் நிகிடின்  4. கோோக்கா 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 3 2 1 4 
ஆ. 4 3 2 1 
இ.  2 1 4 3 
ஈ. 3 4 1 2 

61. ஆங்கிமையருடன் துனணப் னட திட்டத்தில் மசர்ந்த முதல் இந்திய அேசர் 
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அ. திப்பு சுல்தான்   ஆ. கர்நாடக நவாப் 
இ. ல தரோெோத் நிஜோம்  ஈ. அமயாத்தி நவாப் 

62. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எனவ புதியகற்காை தனிச்சிறப்பு இல்ைாதனவ 
அ. அவர்கள் உணவு தானியங்கனள  யிரிட்டு விைங்குகனள வீட்டில் வளர்க்க கதாடங்கிைர் 
ஆ. அவர்கள் கூலை பின்னும் கலைலய கண்டுபிடித்தனர். 
இ. அவர்கள் ஆனட அணிந்திருந்தைர் க ருகூட்டிக் ககாண்டைர் 
ஈ. கற்களால் ஆை சிறிய கருவிகனளயும் ஆயுதங்கனளயும்  யன் டுத்திைர் 

63.  ட்டியல் 1 ஐ  ட்டியல் 2உடன் க ாருத்தி கீமழ ககாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகனள ககாண்டு 
சரியாை  தினைத் மதர்ந்கதடு. 
  ட்டியல் 1      ட்டியல் 2 
அ. 1909ம் ஆண்டு இந்திய சட்டம் 1. இந்தியாவில் மதர்தல் நடத்தும்     
     ககாள்னகனய ஒத்துக் ககாண்டது 
ஆ. 1919 ம் ஆண்டு இந்திய சட்டம் 2. அகிை இந்திய கூட்டாட்சினய ககாடுத்தது 
இ. 1935ம் ஆண்டு இந்திய சட்டம் 3. சட்டமியற்றும் கவுன்சில்களின்     
     எண்ணிக்னகனய உயர்த்தியது 
ஈ. 1892ம் ஆண்டு இந்திய சட்டம் 4.  ாநிைங்களில் இேட்னட ஆட்சினய    
     ககாணர்ந்தது 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ.  2 3 4 1 
ஆ. 3 4 2 1 
இ. 4 1 3 2 
ஈ. 4 2 1 3 

64. வங்காளத்தின் நினையாை நிைவரித் திட்டத்னத ககாண்டு வந்தவர் 
அ. கவல்கைஸ்லி பிேபு  ஆ. டல்கஹௌசி பிேபு 
இ. கோரன்வோலிஸ் பிரபு   ஈ. மஹஸ்டிங்ஸ் பிேபு 

65. கோகஞ்சதாமோனவ சுற்றியுள்ள இடம் அனழக்கப் டுவது 
அ. இடுகோட்டு ஹைடு   ஆ. ோண்ட்மகாகேரி 
இ. நக்லிஸ்தான்   ஈ. ைர்காைா 

66. கிைா த் ோநாட்டின் தனைவர் யார்? 
அ. எம்.எ.ஜின்ைா   ஆ. சி.ஆர்.தாஸ் 
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இ.  ஸ்லுக் ஹக்   ஈ. ஹைற்கூறிய யோருமில்லை 
67.  ட்மடலுக்கு சர்தார் என்ற  ட்டத்னத அளித்தவர் யார்? 

அ. சமோஜினி நாயுடு   ஆ. ைகோத்ைோ கோந்தி 
இ. சு ாஷ் சந்திே ம ாஸ்  ஈ. ஜவஹர்ைால் மநரு 

68. மநரு பிறந்த ஊர் எது? 
அ. கல்கத்தா    ஆ. மும்ன  
இ. அை ோெோத்   ஈ.  ாட்ைா 

69. கேௌைட் சட்டம் அமுலுக்கு வந்த ஆண்டு 
அ. 1919  ஆ. 1921  இ.1926  ஈ. 1940 

70. இந்திய மதசியப் னட அனேக்கப் ட்ட இடம் எது? 
அ. சிங்கப்பூர்    ஆ. ஜப் ான் 
இ. ேமைசியா    ஈ. இந்தியா 

71. வந்மத ோதேம் என்ற  ாடல் எந்த புதிைத்தின்  குதி ஆகும்? 
அ. கீதாஞ்சலி    ஆ. ஆனந்த ைைம் 
இ. சந்திோ    ஈ. சித்ோஞ்சலி 

72.  ட்டியல் 1ஐ  ட்டியல் 2 உடன் க ாருத்தி கீமழ ககாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகனள ககாண்டு 
சரியாை  தினைத் மதர்ந்கதடு. 
 ட்டியல் 1      ட்டியல் 2 
அ. சாச்சா     1. சி.ஆர்.தாஸ் 
ஆ.  மதச  ந்து     2. தாதா ாய் கநௌமோஜி 
இ. இந்தியாவின் முதுப்க ரும் ேனிதர் 3. மஜ.பி. நாோயணன் 
ஈ. மைாக நாயக்    4. மநரு 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 1 2 3 4 
ஆ. 4 1 2 3  
இ. 3 4 1 2 
ஈ. 2 3 4 1 

73. பின்வரும் கூற்றுகனள ஆய்க. 
1. பி.ஆர். அம்ம த்கார் தாழ்த்தப் ட்ட ேக்களின் தனைவர் 
2. அவர் ஒரு நீதிோன் , அேசியல் தனைவர் ேற்றும் சமுதாய சீர்திருத்தவாதி 
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3. இந்திய அேசியைனேப்ன  உருவாக்கும் குழுவின் தனைவர் 
4. அவேது இறுதி காைத்தில் அவர் புத்தேதத்னத தழுவிைார் 
குறியீடுகள் 
அ. 1 ேட்டும் சரி    ஆ. 1 ேற்றும் 2 சரி 
இ. 1, 2 ேற்றும் 3 சரி    ஈ. எல்ைோம் சரி 

74. பின்வரும் கூற்றுகனள ஆய்க. 
1. 1947ல் இந்தியா சுதந்திேம் க ற்றது     
2. 1950ல் இந்திய குடியேசாைது 
3.  ண்டித் ஜவஹர்ைால் மநரு முதல் பிேதே ேந்திரி   
4. டாக்டர் ோமஜந்திே பிேசாத் முதல்குடியேசுத் தனைவர் 
இக்கூற்றுகளில், 
அ. 1 ேற்றும் 2 சரி   ஆ. 2 ேற்றும் 3 சரி 
இ. 3 ேற்றும் 4 சரி    ஈ. எல்ைோம் சரி 

75. பின்வருவைவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாக க ாருந்தியுள்ளது? 
அ. விஹனோெோ ெோஹவ  - பூதோன் 
ஆ. காந்தி   - குைக்கல்வி 
இ.ோஜாஜி   - வார்தா 
ஈ.மநரு    - அடிப் னடக் கல்வி 

76. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று ேட்டும் சரியாக க ாருந்துகிறது? 
அ. ைகோத்ைோ கோந்தி  - சத்ய ஹசோதலன 
ஆ. ஜவஹர்ைால் மநரு - இந்தியாவின் வாைம் ாடி 
இ. சமோஜினி நாயுடு  - உயிலும் உடன் டிக்னகயும் 
ஈ.  ேவீந்திேநாத் தாகூர்  - எைது ம ாோட்டங்கள் 

77. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று ேட்டும் சரியாக க ாருந்துகிறது? 
அ. 1857 - கிைா த் இயக்கம்   ஆ. 1919 - ைக்மைா ஒப் ந்தம் 
இ. 1885 - இந்திய ஹதசிய கோங்கிரஸ்  ஈ. 1847 - பூைா ஒப் ந்தம் 

78. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று ேட்டும் சரியாக க ாருந்துகிறது? 
அ. ரிக் ஹவதம்  1. நோன்கு ஹவதங்களில் மிகவும் ெழலையோனது 
ஆ. யஜுர் மவதம் 2. கதலுங்கு கோழியில் எழுதப் ட்டது 
இ. சாே மவதம்  3. சிந்து சம்கவளி நாகரிகத்மதாடு கதாடர்புனடயது 
ஈ. அதர்வண மவதம்  4. ரிக் மவதத்திற்காை கதளிவுனே 
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79. க ௌத்த இைக்கியங்கள் இம்கோழியில் எழுதப் ட்டுள்ளை. 
அ. பிோகிருதம்   ஆ. ெோலி 
இ. சேஸ்கிருதம்   ஈ. சேஸ்கிருதம் 

80. சகா சகாப்தத்னத கதாடங்கியவர் 
அ. சந்திே குப்த கேௌரியர்  ஆ. இேண்டாம் சந்திே குப்தர் 
இ. ஹர்ஷர்    ஈ. கனிஷ்கர் 

81. ஆரிய ட்டர் வாழ்ந்த காைம் 
அ. சந்திர குப்தர் கோைம்  ஆ. அமசாகர் காைம் 
இ. சந்திே குப்த கேௌரியர் காைம் ஈ. சமுத்திே குப்தர் காைம் 

82. தமிழக வேைாற்றில் சங்க காைம் மிக முக்கியோைது ஏகைனில் 
அ. தமிழகம் மசாழ, மசே,  ாண்டிய ேண்டைம் எை பிரிக்கப் ட்டிருக்கிறது. 
ஆ. நிர்வாக முனற மிக சிறந்து இருந்தது. 
இ.  இக்கோைத்தில் வைைோன இைக்கியம் உருவோனது. 
ஈ. இக்காைம் உயர்ந்த  ண் ாட்டு நினைனயப் க ற்றது. 

83. கடல்லி அரியனணயில் ஆட்சி புரிந்த அடினே வம்ச அேசர்கனள சரியாக வரினசப் டுத்துக. 
1. குத்புதீன் ஐக க்   2.  ால் ன் 
3. சுல்தாைா ேஸியா   4. இல்ட்மிஷ் 
அ. 2, 3, 4,1   ஆ. 1,4,3,2  இ. 4,1,2,3  ஈ.3,2,1,4 

84.  ட்டியல் 1 ஐ  ட்டியல் 2 உடன் க ாருத்தி கீமழ ககாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகனள ககாண்டு 
சரியாை  தினைத் மதர்ந்கதடு. 
  ட்டியல் 1    ட்டியல் 2 
அ. அடினே வம்சம்  1. கி.பி. 1320 – 1414 
ஆ. கில்ஜி வம்சம்  2. கி.பி. 1451 – 1526 
இ. துக்ளக் வம்சம்  3. கி.பி. 1206 – 1290 
ஈ. மைாடி வம்சம்  4. கி.பி, 1290- 1320 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 3 4 1 2 
ஆ. 4 3 2 1 
இ. 2 3 4 1 
ஈ. 1 2 4 3 
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85. முதல் சீக்கியப் ம ானே முடிவுக்கு ககாண்டு வந்த உடன் டிக்னக 
அ. காபூல்    ஆ. அமிர்தசேஸ் 
இ. ைோகூர்    ஈ. காந்தகார் 

86. ோனினி அேசு 1347ல் இவோல் துவங்கப் ட்டது 
அ.  ட்சன்கங்கு   ஆ. முஜஹிட்ஷா 
இ. ஹீமசன் நிஜாம் ஷா  ஈ. கிருஷ்ண மதவோயர் 

87. முகைாயப் ம ேேசின் வீழ்ச்சிக்கு ஔேங்கசீப் காேணோகின்றார். ஏகைன்றால் 
அ,  ேந்த ம ேேசு   ஆ. இந்துக்கள் மீது அவர் கோட்டிய பவறுப்பு 
இ. சிவாஜியின் கதால்னை  ஈ. அவேது திறனேயற்ற நிர்வாகம் 

88. அயினி அக் ரி இவருனடய நூல் 
அ. க ரிஷ்டா    ஆ. இபின்  துதா 
இ. அப்துல் ெோசல்   ஈ. அமீர் குஸ்ரு 

89.  ட்டியல் 1 ஐ  ட்டியல் 2உடன் க ாருத்தி கீமழ ககாடுக்கப் ட்டுள்ள குறியீடுகனள ககாண்டு 
சரியாை  தினைத் மதர்ந்கதடு 
 ட்டியல் 1    ட்டியல் 2  
அ. ம ஷ்வா   1. கணக்கர் 
ஆ. ேஜீம்தார்   2. தாளாளர் 
இ. சிட்னிஸ்   3. அந்நிய நாடுகளுடன் உறவு 
ஈ. தயிர்   4. க ாது நிர்வாகம் 
குறியீடுகள் 
 அ ஆ இ ஈ 
அ. 4 1 2 3 
ஆ. 3 2 1 4 
இ. 2 3 4 1  
ஈ. 1 4 3 2 

90. பின்வருவைவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாக க ாருந்தியுள்ளது? 
அ. ோர்க்ஸ் மஹஸ்டிங்ஸ் - முதைாம் சீக்கியப்ம ார் 
ஆ. ஆம்கஹர்ஸ்ட் பிேபு - முதைாம் 
இ. எல்ைன்ெஹரோ பிரபு  - சிந்து இலணப்பு 
ஈ. ஹார்டின்ஞ் பிேபு  - முதைாம்  ர்மியப் ம ார் 
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91. இந்தியாவிற்கு வணிக மநாக்கத்தில் வந்த நான்கு ஐமோப்பிய வணிகர்கள்  ட்டியல் 
தேப் ட்டுள்ளது. அவர்களின் காைக்கிேே அடிப் னடயில் சரியாக அனேந்துள்ள வரினசனய 
காண்க. 
அ. பிகேஞ்சுக்காேர், ஆங்கிமையர், டச்சுக்காேர், ம ார்ச்சுக்கீசியர் 
ஆ. டச்சுக்காேர், ம ார்ச்சுக்கீசியர், ஆங்குமையர், பிகேஞ்சுக்காேர் 
இ. ஹெோர்ச்சுக்கீசியர், ைச்சுக்கோரர், ஆங்கிஹையர், பிபரஞ்சுக்கோரர் 
ஈ. ஆங்கிமையர், பிகேஞ்சுக்காேர், டச்சுக்காேர், ம ார்ச்சுக்கீசியர் 

92. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகனள ஆய்க. 
1. 1857 சிப் ாய் கைகம் மதான்றியது. 
2. இதனை இந்திய அேசர்கள் அனைவரும் ஆதரித்தைர். 
3. இது முதல் சுதந்திேப்ம ார்  எை கருதப் டுவது. 
4. இது இந்தியாவிலிருந்து ஆங்கிமையனே கவளிமயற்றுவதில் கவற்றி கண்டது. 
அ. 1 ேட்டும் சரி   ஆ. 1,2, சரி 
இ. 3,4 சரி    ஈ. அனைத்தும் சரி 

93. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாக க ாருந்தியுள்ளது? 
அ. ஒழுங்குெடுத்தும் சட்ைம் - கல்கத்தோவில் உச்சநீதிைன்றம் 
ஆ. 1793  ட்டய சட்டம்  - னடேக்டர்கள் எண்ணிக்னக 24ல் இருந்து 18 ஆக    
    குனறப்பு 
இ. 1813  ட்டயச் சட்டம்  - கம்க னி அேசியல் ஏகஜண்டாக ோறுதல் 
ஈ. 1833  ட்டயச் சட்டம்  - கம்க னியின் வணிகப் ணிகனள முடியுக்கு    
    ககாண்டு வருதல் 

94. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று ேட்டும் சரியாக க ாருந்தியுள்ளது? 
அ. தயாைந்த சேஸ்வதி  - பிோத்தனை சோஜம் 
ஆ. ரோஜோரோம் ஹைோகன்ரோய்  - பிரம்ைசைோஜம் 
இ. அன்னி க சண்ட்   - ஆரிய சோஜம் 
ஈ. மகசப் சந்திே கசன்    - பிேம்ே ஞாைசன  

95. அைாவுதின் கில்ஜினய க ாறுத்தேட்டில் கீழ்க்கண்ட கசாற்கறாடர்களில் எனவ 
உண்னேயாைனவ? 
1. அவர் ேதத்னத அேசுக் கட்டுப் ாட்டின் கீழ் ககாண்டு வந்தார் 
2. அவர் இேத்த கவறி பிடித்த ககாடுங்மகால் வாதி ஆவார் 
3. அவர் கல்வியாளர்கனள ஆதரித்தர் 
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4. அவர் பிேபுக்கனள சமூக விருந்துகள் ஏற் ாடு கசய்யவும் திருேணங்கள் நிச்சயிக்கப் டவும் 
அனுேதியளித்தார் 
குறியீடுகள் 
அ. 1 ைட்டும் சரி   ஆ. 2ேற்றும் 3 சரி 
இ. 2, 3 ேற்றும் 4 சரி   ஈ. 1, 3 ேற்றும் 4 சரி 

96. நிைங்கனள சர்மவ கசய்வதில் சிவாஜி  யன் டுத்தி சீோை அளவு அைகு 
அ. கதி  ஆ. டைாப்  இ. ஜாரிப்  ஈ. காஜ் 

97. கீழ்க்கண்ட கசாற்கறாடர்கனள ஆோய்ந்து அறிக. 
கூற்று(A):  ால் ன் உலுக்கான் என்ற  ட்டத்னத அனடந்தார் 
காேணம்(R):  ால் ன் ோஜபுதைம், மதவாப்  குதி இந்துத் தனைவர்கள் மீது கவற்றிகேோை 
 னடகயடுப்புகனள மேற்ககாண்டார். 
இக்கூற்றில் 
அ. (A)ேற்றும் ® இேண்டும் உண்னேயாைனவ மேலும் ®, (A) க்கு தகுந்த விளக்கம் 
ஆ. (A)ைற்றும் ® இரண்டும் உண்லையோனலவ ஹைலும் ®, (A) க்கு தகுந்த விைக்கைல்ை 
இ. (A) சரி, ஆைால் (R) தவறு 
ஈ. (A) தவறு, ஆைால் ® சரி 

98. கீழ்க்கண்ட கசாற்கறாடர்களில் எது எனவ சரியாக க ாருத்தப் ட்டுள்ளது? 
1. ஹதிகும் ா கல்கவட்டு  - காேமவைன் 
2. ஜீைாகாத் கல்கவட்டு  - ருத்திேதாேன் 
3. அய்மகால் கல்கவட்டு  - இேண்டாம் புலிமகசி 
4. அைகா ாத் கல்கவட்டு  - சந்திேகுப்த கேௌரியர் 
அ.1 சரி     ஆ. 1 ேற்றும் 2 சரி 
இ.12, ைற்றும் 3 சரி   ஈ. 2, 3ேற்றும் 4 சரி 

99. ஹர்ஷருக்கு சாகமைாட்டசா  ாத நாதா என்ற  ட்டத்னத அளித்தவர் 
அ. சசோங்கோ    ஆ. இேண்டாம் புலிமகசி 
இ.துருவ மசைா   ஈ. மதவகுப்தா 

100.  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாக க ாருந்துகிறது? 
அ. சமோஜினி நாயுடு   - முதல் இந்திய கவர்ைர் கஜைேல் 
ஆ. வல்ை ாய்  மடல்   - இந்தியாவின் வாைம் ாடி 
இ. ஹநதோஜி சுெோஷ் சந்திர ஹெோஸ் - இந்திய ஹதசிய இரோணுவம் 
ஈ. வி.டி. சவர்கார்   - இந்தியாவின் இரும்பு ேனிதர் 


