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History Model Test Questions 8 in Tamil With Answers
1.

2.

3.

4.

5.

இரண்டாம் சந்திர குப்தரின் அவைவைப் பார்வையிட்ட சீனநாட்டுப் பைணியின் பபைர் என்ன?
அ. பாஹியான்

ஆ. இட்சிங்

இ. பிலினி

ஈ. தாலமி

தமிழ் கல்பைட்டுகளில் பைன்படுத்தப்பட்டுள்ள பழவைைான பைாழி எது?
அ. சைஸ்கிருதம்

ஆ. தமிழ் பிராமி

இ. தமிழ் எழுத்துக்கள்

ஈ. பதலுங்கு எழுத்துக்கள்

தரங்கம்பாடியில் டானிஷ் ககாட்வடைான கபான்ஸ் பபர்க்-ஐக் கட்டிைைர் ைார்?
அ. ஒவ்கிட்டி

ஆ. இராபர்ட் கிவளவ்

இ. வில்லிைம் பபண்டிங்

ஈ. பைல்பலஸ்லி பிரபு

‘பதன்னாட்டுத் திலகர்’ என்று அவழக்கப்படுபைர் ைார்?
அ. பகடல்

ஆ. வ.உ.சிதம்பரம்

இ. பாரதிடைார்

ஈ. பாரதிதாசன்

இந்திை விடுதவலக்குப் பிறகு இந்திைாவை ஒருங்கிவைத்த பபாறுப்பு பின்ைரும் ஒருைவர
சாரும்

6.

7.

8.

9.

அ. ைகாத்ைா காந்தி

ஆ. ஜைஹர்லால் கநரு

இ. பைௌலானா ஆஸாத்

ஈ. வல்லபாய் பட்டேல்

ஜைஹர்லால் கநருவுக்கு பிறகு இந்திை பிரதை அவைச்சராக பபாறுப்கபற்றைர்
அ. இந்திராகாந்தி

ஆ. பைாரார்ஜி கதசாய்

இ. லால்பகதூர் சாஸ்திரி

ஈ. ஜகஜீைன் ராம்

பிரம்ை சைாஜம் என்ற அவைப்வப உருைாக்கிைைர்
அ. இராஜாராம் ட ாகன்ராய்

ஆ. சுைாமி விகைகானந்தர்

இ. இரபீந்திரநாத் தாகூர்

ஈ. பாலகங்காதர திலகர்

‘இந்திைாவில் பிஸ்ைார்க்’ என அவழக்கப்படுபைர்
அ. இராஜககாபாலச்சாரி

ஆ. காைராஜ்

இ. வல்லபாய் பட்டேல்

ஈ. ஜைஹர்லால் கநரு

ைகாத்ைா காந்திவை கதசபிதா எனக் குறிப்பிட்டைர்
அ. ஜைஹர்லால் கநரு

ஆ. இரபீந்திரநாத் தாகூர்

இ. பாலகங்காதர திலகர்

ஈ. சுபாஷ் சந்திர டபாஸ்

10. ைகாகவி சுப்ரைணிை பாரதிைார் பிறந்த இடம்
அ. திருபநல்கைலி
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ஈ. அருப்புக்ககாட்வட

11. காந்திஜியின் அரசிைல் குரு
அ. டகாபாலகிருஷ்ண டகாகடல

ஆ. பாலகங்காதர திலகர்

இ. கைாதிலால் கநரு

ஈ. தாதாபாய் பநௌகராஜி

12. ‘சதி’என்ற பழக்கம் பின்ைரும் சீர்திருத்தைாதிைால் ஒழிக்கப்பட்டது
அ. அரவிந்த் ககாஷ்

ஆ. இரபீந்திரநாத் தாகூர்

இ.தைானந்த சரஸ்ைதி

ஈ. இராஜாராம் ட ாகன்ராய்

13. ‘ஜன கை ைன’ என்ற கதசிை கீதத்வத இைற்றிைைர்
அ. இரபீந்திரநாத் தாகூர்

ஆ. பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி

இ. சகராஜினி நாயுடு

ஈ. இைர்களில் எைருமிலர்

14. ‘ைந்கத ைாதரம்’ என்ற கதசிை பாடலின் ஆசிரிைர்
அ. இரபீந்திரநாத் தாகூர்

ஆ. தாதாபாய் பநௌகராஜி

இ. பங்கிம் சந்திர சட்ேர்ஜி

ஈ. இைர்களில் எைருமிலர்

15. எதவன விசாரிப்பதற்காக ஆங்கில அரசு ஹண்டர் கமிஷவன நிைமித்தது?
அ. பர்கதாலி சத்ைாகிரஹா

ஆ. கிலாபத் கபாராட்டம்

இ. ஜாலியன் வாலாபாக் படுககாலல

ஈ. பசௌரி பசௌரா நிகழ்ச்சி

16. எந்த ைருட்த்தில் முஸ்லீம் லீக் சுை அரசாங்கத்வத தனது குறிக்ககாள்களுள் ஒன்றாக ஏற்றுக்
பகாண்டது
அ. 1919

ஆ. 1911

இ. 1912

ஈ. 1920

17. ைார் வைஸ்ராைாக இருக்கும் பபாழுது அரசர் ஐந்தாம் ஜார்ஜ் இந்திைாவிற்கு ைருவக தந்தார்?
அ. ரிப்பன் பிரபு

ஆ. கர்ஸன் பிரபு

இ. ஹார்டிங் பிரபு

ஈ. கஹஸ்டிங் பிரபு

18. கீகழ

பகாடுக்கப்பட்டுள்ள

சட்டங்களில்

எந்த

சட்டம்

சட்டசவபயில்

முதன்

முதலில்

இந்திைர்களுக்கு பிரதிநிதித்துைம் அளித்தது?
அ. இந்திய கவுன்சில் சட்ேம், 1909

ஆ. இந்திை கவுன்சில் சட்டம், 1919

இ. இந்திை கவுன்சில் சட்டம், 1935

ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல

19. முஸ்லீம்கள் முதன் முதலில் கல்வியிலும் ைற்ற ைர்த்தகத்திலும் பங்ககற்ற ஒகர ஒரு ைகாைத்வத
குறிப்பிடுக.
அ. ைங்காளம்

ஆ. பஞ்சாப்

இ. ைதராஸ்

ஈ. பம்பாய்
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20. 1907 ஆம் ஆண்டு லண்டனில் நடந்த பபாதுக்கூட்டத்தில் ைார் சர் கர்ஸன் வில்லிவை துணிகரைாக
பகாவல பசய்தது?
அ. பி.என்.தத்தா

ஆ. எம்.எல்.டிங்ரா

இ. சர்தார் அஜித்சிங்

ஈ. எஸ்.சி.சாட்டர்ஜி

21. ஜாலிைன்ைாலாபாக் படுபகாவலக்கு காரைைானவை
அ. ஜின்னா

ஆ. பரௌலட்

இ. ைாண்படகு

ஈ. கஜனரல் ேயர்

22. இந்திை கதசிைப் பவடவை நிறுவிைைர்
அ. காந்திஜி

ஆ. கநரு

இ. பட்கடல்

ஈ. டநதாஜி

23. இந்திைாவில் ஆங்கிகலைருக்கு எதிராக ஏற்பட்ட முதல் இராணுை எதிர்ப்பு
அ. இந்திை சிப்பாய்கள் கலகம் கி.பி. 1857
ஆ. டவலூர் சிப்பாய்கள் கலகம் கி.பி. 1806
இ. இராஜாக்களின் எதிர்ப்பு
ஈ. அவுத் பீகம்களின் எதிர்ப்பு
24. பநௌலட் சட்டம் எந்த ஆண்டில் நிவறகைற்றப்பட்டது?
அ. 1931

ஆ. 1919

இ. 1920

ஈ. 1942

25. ைகாகதவ் ககாவிந்த் ரானகட உறுப்பினராக இருந்த சவப
அ. ஆரிை சைாஜம்

ஆ. பிரார்த்தனா ச ாஜம்

இ. இந்திை லீக்

ஈ. பிரம்ை ஞான சவப

26. 1916 ஆம் ஆண்டில் முஸ்லீம் லீக்வகயும் காங்கிரவசயும் ஒன்று கசர்த்ததில் ைார் முக்கிை பங்கிவன
ஆற்றினார்?
அ. பி.ஜி.திலக்

ஆ. பைௌலானா ஆசாத்

இ. லாலா லஜபதி ராய்

ஈ. ைதன் கைாகன் ைாளவிைா

27. சுபாஷ் சந்திரகபாஸ் காங்கிரஸ் கட்சியின் தவலவை பதவியிலிருந்து விலகிை ைருடம்
அ. 1932

ஆ. 1939

இ. 1940

ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல

28. கதர் கட்சியின் (Gadar Party) தவலவைைகம் இருந்த இடம்
அ. ைாஸ்ககா

ஆ.பபர்லின்

இ. சான் பிரான்சிஸ்டகா

ஈ. கராச்சி

29. இந்திைா விடுதவல பபற்ற சைைத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தவலைர் ைார்?
அ. ைகாத்ைா காந்தி

ஆ. ஜைஹர்லால் கநரு

இ. டஜ.பி. கிருபளானி

ஈ. சர்தார் பட்கடல்
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30. பங்கிம் சந்திர சட்கடாபாத்ைாைா எந்த ைருடத்தில் ‘ஆனந்த ைத்’ வத எழுதினார்?
அ. 1858

ஆ. 1892

இ. 1882

ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல

31. ைகாபலிபுரத்திலுள்ள பாவறகளிலுள்ள சிற்பக்கவல பின்ைரும் ஒரு குறிப்பிட்ட ைன்னைர்கள்
காலத்தில் பசய்ைப்பட்டது?
அ. கசாழர்கள்

ஆ. பல்லவர்கள்

இ. பாண்டிைர்கள்

ஈ. சாளுக்கிைர்கள்

32. இந்திை சுதந்திரப் கபாராட்டத்தின் கபாது மிக சக்தி ைாய்ந்த ககாஷைாக அவைந்தது ‘பசய் அல்லது
பசத்துைடி’ அவத ைழங்கிைைர் ைார்?
அ. காந்தி

ஆ. கநரு

இ. திலகர்

ஈ. சுபாஷ் சந்திர கபாஸ்

33. இந்திைாவில் முதலாைதாக சுதந்திரப் கபாராட்டம் 1857ல் பைடித்த கபாது கைர்னர் பஜனரலாக
இருந்தைர் ைார்?
அ. டல்பஹௌசி

ஆ. கானிங்

இ. கர்சன்

ஈ. லாரன்ஸ்

34. விஜை நகரப் கபரரசின் பழவைைான சிவதந்த கட்டிடங்கள் காைப்படும் இடம்
அ. பிஜப்பூர்

ஆ. ககால்பகாண்டா

இ. ஹம்பி

ஈ. பகராடா

35. இரண்டாைது அகசாகர் என்று அவழக்கப்படுபைர் ைார்?
அ. சமுத்திரகுப்தர்

ஆ. சந்திரகுப்த பைௌரிைர்

இ. கனிஷ்கர்

ஈ. ஹர்ஷைர்த்தனர்

36. காஞ்சியில் பிரபலைான வகலாசநாதர் ககாவிவலக் கட்டிைைர்
அ. ைககந்திரைர்ைன்

ஆ. நரசிம் வர் ன் II

இ. நந்திைர்ைன்

ஈ. தண்டிைர்ைன்

37. கபீரின் குரு என்று அவழக்கப்படுபைர் ைார்?
அ. இராைானுஜர்

ஆ. இரா ானந்தா

இ.ைல்லபாச்சார்ைா

ஈ. நாைகதைா

38. புத்த இலக்கிைம் எழுதப்பட்டுள்ள பைாழி
அ. ப்ராகிருதம்

ஆ. பாலி

இ. சைஸ்கிருதம்

ஈ. தமிழ்

39. ரிக் கைதத்தில் உள்ள இவறைவனத் துதிக்கும் பாடல்களின் எண்ணிக்வக
அ. 1028

ஆ. 1000

இ. 2028

ஈ.1038

40. இந்திைாவின் மீது அபலக்ஸாண்டர் எந்த ஆண்டு பவடபைடுத்தார்?
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இ. கி.மு. 302

ஈ. கி.மு. 327

41. இந்திைாவில் தங்க நாைைத்வத முதன்முதலாக பைளியிட்ட முதலாைது அரசர்கள் ைார்?
அ. பைௌரிைர்கள்

ஆ. இந்டதா-கிடரக்கர்கள்

இ. குப்தர்கள்

ஈ. குஷானர்கள்

42. கீழ்க்கண்டைர்களுள் மிகப் பழவைைான அரச ைம்சத்வத சார்ந்தைர்கள் ைார்?
அ. க ௌரியர்

ஆ. குப்தர்

இ. குசான்

ஈ. கன்ைா

43. பைகஸ்தனிஸ் இந்திைாவிற்கு ைருவக புரிந்த கபாது ஆட்சி பசய்து பகாண்டிருந்தைர்
அ. சந்திரகுப்தர் II

ஆ. சந்திரகுப்த க ௌரியர்

இ. அகசாகர்

ஈ. ஹர்ஷர்

44. பகௌடில்ைரின் அர்த்த சாஸ்திரம் என்னும் நூல் எவதப் பற்றிைது?
அ. பபாருளாதார உறவுகள்

ஆ. ஆட்சிக்கலல பற்றிய டகாட்பாடுகள்

இ. அைல்நாட்டுக் பகாள்வக

ஈ. அரசரின் கடவைகள்

45. ைகாபலிபுரத்வத உருைாக்கிைைர்கள்
அ. பல்லவர்கள்

ஆ. பாண்டிைர்கள்

இ. கசாழர்கள்

ஈ. சாளுக்கிைர்கள்

46. ஜாைா ைற்றும் சுைத்திராவைக் வகப்பற்றி பைற்றி ைாவக சூடிை இந்திை அரசர் ைார்?
அ. ராஜராஜகசாழர்

ஆ. ராடஜந்திர டசாழர்

இ. சமுத்திர குப்தர்

ஈ. விக்ரைாதித்திைர்

47. இராைானுஜர் கபாதித்தது
அ. அஹிம்வச

ஆ. ஞானம்

இ. பக்தி

ஈ. கைதங்கள்

48. இந்திைாவில் ைாருவடை ஆட்சிக் காலத்தில் இந்திை ஆட்சிப் பணி பதாடங்கப்பட்டது?
அ. டல்பஹௌசி

ஆ. கர்சன்

இ. பபண்டிங்

ஈ. கார்ன் வாலிஸ்

49. 1942 ஆம் ஆண்டு பைள்வளைகன பைளிகைறு இைக்கம் பதாடங்கிை கபாது ைார் இந்திைாவில்
வைஸ்ராைாக இருந்தார்?
அ. லின்லித்டகா

ஆ. விலிங்டன்

இ. கைபைல்

ஈ. இைர்களில் எைருமிலர்

50. 1946 ஆம் ஆண்டில் ஜைஹர்லால் கநரு அவைத்த இவடக்கால அரசாங்கத்தில் ைார் உள்துவற
அவைச்சராக நிைைனம் பசய்ைப்பட்டார்?
அ. எம்.ஏ,ஜின்னா
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ஈ. சர்தார் பட்டேல்

51. இந்திை கதசிை காங்கிரஸின் முதல் பபண் தவலைர் ைார்?
அ. சகராஜினி நாயுடு

ஆ. விஜைலக்ஷ்மி பண்டிட்

இ. இராஜ்குைாரி அம்ரித் பகௌர்

ஈ. அன்னி கபசண்ட்

52. எப்பபாழுது முஸ்லீம் லீக் சுை ஆட்சிவை ஓர் இலக்காக ஏற்றுக்பகாண்டது?
அ. 1911

ஆ. 1912

இ. 1919

ஈ. 1920

53. பிரிட்டிஷ் ைக்களவையில் உறுப்பினராக இருந்த முதல் இந்திைர் ைார்?
அ. தாதாபாய் கநௌடராஜி

ஆ. பத்ருதீன் திைாப்ஜி

இ. ைகாத்ைாகாந்தி

ஈ. பாலகங்காதர திலகர்

54. இந்திை கசைர்கள் அவைப்வப உருைாக்கிைைர் ைார்?
அ. டகாபால கிருஷ்ண டகாகடல

ஆ. தாதாபாய் பநௌகராஜி

இ. ைதன் கைாகன் ைாளவிைா

ஈ. பிபின் சந்திரபால்

55. இந்திை கதசிை காங்கிரஸ் கூட்டம் கூட்டப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1885

ஆ. 1886

இ. 1887

ஈ. 1888

56. 1857 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட புரட்சியின் கபாது கநபாளுக்கு தப்பிச் பசன்றைர் ைார்?
அ. குன்ைர்சிங்

ஆ. தாந்திைா கதாபி

இ. பகத்கான்

ஈ. நானாசாகிப்

57. முதல் இந்திை காங்கிரஸ் கூட்டம் கூட்டப்பட்ட இடம்
அ. பம்பாய்

ஆ. பசன்வன

இ. கல்கத்தா

ஈ. படல்லி

58. கீழ்க்கண்ட சட்டங்களில் எது சட்டைன்றத்திற்கு பிரதிநிதித் துைத்வத இந்திைர்களுக்கு முதன்
முதலாக ைழங்கிைது?
அ. இந்திய கவுன்சில் சட்ேம், 1909

ஆ. இந்திை கவுன்சில் சட்டம், 1919

இ. இந்திை அரசாங்க சட்டம், 1935

ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல

59. ராஜ்ை கட்சியின் முதன்வை பசைல் திட்டம் என்ன?
அ. கவுன்சிலின் நுலழதல்

ஆ. அரசிைலவைப்பு எதிர்ப்பு

இ. கிராைப்புற சீரவைப்புத் திட்டம்

ஈ. இைற்றுள் எதுவுமில்வல

60. இந்திை சிற்றரசுகவள ஒருங்கிவைத்த பபருவைக்குரிைைர்
அ. சர்தார் பட்டேல்

ஆ. இராகஜந்திரபிரசாத்

இ. கநரு

ஈ. ைவுண்ட்கபட்டன் பிரபு

61. இந்திைாவில் சுைாட்சி இைக்கத்வத துைக்கிைைர் ைார்?
அ. அன்னிகபசண்ட்

Learning Leads To Ruling

ஆ. லாலாலஜபதிராய்
Page 6 of 10

History & Indian National Movement

Prepared By www.winmeen.com

இ. கைாதிலால் கநரு

ஈ. ைதன்கைாகன் ைாளவிைா

62. கீழ்க்கண்டைர்களில் ைார் மூன்று ைட்ட கைவஜ ைாநாடுகளிலும் கலந்து பகாண்டைர்?
அ. பி.ஆர். அம்டபத்கார்

ஆ. எம்.எம். ைாளவிைா

இ. ைல்லபாய் பட்கடல்

ஈ. இைர்களில் எைருமிலர்

63. ககபினட் மிஷன் திட்டத்தின் கீழ் அரசிைல் நிர்ைை சவப ஏற்படுத்தப்பட்ட கபாது அதன்
எண்ணிக்வக
அ. 389 உறுப்பினர்கள்

ஆ. 411 உறுப்பினர்கள்

இ. 298 உறுப்பினர்கள்

ஈ. 487 உறுப்பினர்கள்

64. துைக்க காலத்தில் இந்திை கதசிை காங்கிரஸ் அவடை விரும்பிைது
அ. சிறுசிறு சீர்திருத்தங்கள்

ஆ. படாமினிைன்

இ. அந்தஸ்து

ஈ. பூரை சுைராஜ்ைம்

65. இந்திை அரசுப் பணிவை கதாற்றுவித்தைர்
அ. காரன்வாலிஸ்

ஆ. டல்பஹௌசி

இ. ைாரன் கஹஸ்டிங்ஸ்

ஈ. பைல்பலஸ்லி

66. ஹரப்பா நாகரிகத்தில் கூறப்பட்டுள்ள தானிைக் களங்சிைம் எங்கு காைப்படுகிறது?
அ. க ாகஞ்சதாடரா

ஆ. ஹரப்பா

இ. ரூபார்

ஈ. காலிபங்கன்

67. கீழ்க்கண்டைர்களில் பழங்கால இந்திைாவின் சிறந்த சட்டம் ைழங்குபைராக கருதப்பட்டைர்
அ. பாைபட்டர்

ஆ.

னு

இ. பகௌடில்ைர்

ஈ. பாணினி

68. இண்டிகாவை எழுதிைர் ைார்?
அ. பகௌடில்ைர்

ஆ. க கஸ்தனிஸ்

இ. கல்ஹைர்

ஈ. பாைர்

69. ைணிகைகவல காவிைத்வத இைற்றிைைர்
அ. நக்கீரர்

ஆ. இளங்ககா அடிகள்

இ. சாத்தனார்

ஈ. பூங்குன்றனார்

70. “உண்வையில் காங்கிரஸ், ஆயுதங்கள் இல்லாத உள்நாட்டு கபாராகும்: கூறிைைர் ைார்?
அ. மு.அ. ஜின்னா

ஆ. கர்சன் பிரபு

இ. ேப்ரின் பிரபு

ஈ. சர் வசைத் அகைது கான்

71. மிதைாதிகள் தீவிரைாதிகளிடமிருந்து பிரிந்து பசல்ல தீர்ைானித்தது எந்த ஆண்டில்?
அ.1906

ஆ. 1907
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இ. 1914

ஈ. 1919
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72. காந்திஜியின் சம்பரான் இைக்கம் நவடபபற்றதற்கு காரைம்
அ. ஹரிஜனங்களின் உரிவை பாதுகாப்பிற்காக
ஆ. சட்டைறுப்பு இைக்கத்திற்கு
இ. இந்து சமூகத்தில் ஒற்றுவைவை நிவலநாட்ட
ஈ. இண்டிடகா கதாழிலாளர்களின் பிரச்சலனலய தீர்க்க
73. 1888 ஆம் ஆண்டு அலகாபாத்தில் நவடபபற்ற காங்கிரஸ் கூட்டத்பதாடரில் தவலவை தாங்கிை
முதல் ஆங்கிகலைர்
அ. டபிள்யூ பைட்டர்பர்ன்

ஆ. ஏ.ஓ.ஹூயூம்

இ. ஜார்ஜ் யூல்

ஈ. திருைதி அன்னிபபசண்ட்

74. 1916 ஆம் ஆண்டு லக்கனா ஒப்பந்தம் ைார் ைாருக்கிவடகை ஏற்பட்டது?
அ. காங்கிரசுக்கும் பிரிட்டிஷாருக்கும்
ஆ. மிதைாதிகளுக்கும் தீவிரைாதிகளுக்கும்
இ. காங்கிரசுக்கும் முஸ்லீம் லீக்குக்கும்
ஈ. காந்திஜிக்கும் அம்கபத்காருக்கும்
75. காங்கிரசின் மிதைாதப் பிரிவும், தீவிரைாதப் பிரிவும் எந்த காங்கிரஸ் கூட்டத் பதாடரில் மீண்டும்
இவைந்தன?
அ. 1916 லக்டனா

ஆ. 1920 கல்கத்தா

இ. 1921 பம்பாய்

ஈ. 1922 கராச்சி

76. அகசாகரது தர்ைத்தில் காைப்படும் முக்கிை பகாள்வக
அ. ைன்னருக்கு விசுைாசைாக இருத்தல்
ஆ. ச ாதானம், அஹிம்லச
இ. மூத்கதார்களுக்கு ைரிைாவத
ஈ. ைத சகிப்புத் தன்வை
77. எதில் சமுத்திர குப்தரின் இவசப்புலவை நிரூபைைாகியுள்ளது?
அ. அலகாபாத் பைட்டு

ஆ. குறிப்பிட்ே சில நாணயங்கள்

இ. இலக்கிைங்கள்

ஈ. பைளிநாட்டைரின் குறிப்புகள்

78. சீக்கிை ைதத்வத கதாற்றுவித்தைர்?
அ. குருககாவிந்த்

ஆ. குருநானக்

இ. குரு அர்ஜுன்

ஈ. இைர்களில் எைருமில்வல

79. அவடைாள நாைை முவறவை முதலில் இந்திைாவில் துைக்கிைைர்
அ. அலாவுதின் கில்ஜி
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ஈ. பிகராஸ் ஷா துக்ளக்

80. இன்வறை ரூபாயின் தந்வத
அ. பாபர்

ஆ. ஹீைாயூன்

இ. ஜஹாங்கீர்

ஈ. கெர்ொ

81. ைங்காளத்தில் இருந்த இரட்வடைாட்சிவை ஒழிந்தைர்
அ. வாரன் டஹஸ்டிங்ஸ்

ஆ. கர்ஸன்

இ. வில்லிைம் பபண்டிங்

ஈ. காரன் ைாலிஸ்

82. சுல்தான் என்ற பட்டத்வத கைற்பகாண்ட முதல் நபர்
அ. முகம்ைது கஜினி

ஆ. ஐபபக்

இ. இல்துமிஷ்

ஈ. பால்பன்

83. அக்பவர எதிர்த்துப் கபார் பசய்த அரசி சாந்த் பீபி எந்த நாட்வட கசர்ந்தைர்?
அ. பிஜப்பூர்

ஆ. ககால்பகாண்டார்

இ. அக து நகர்

ஈ. மீரார்

84. இந்திை கைர்னர் பஜனரலுக்கு அரசப் பிரதிநிதி என்ற பட்டம் முதன் முதலாக பகாடுக்கப்பட்டது
எப்பபாழுது?
அ. கி.பி. 1862

ஆ. கி.பி. 1858

இ. கி.பி. 1856

ஈ. கி.பி. 1848

85. 1921 ஆம் ஆண்டு ைாப்ளா புரட்சி எங்கு ஏற்பட்டது?
அ. அஸ்ஸாம்

ஆ. டகரளா

இ.பங்சாப்

ஈ. கைற்கு ைங்காளம்

86. 1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சி பைடித்த கபாது பைாகலாை அரசராக இருந்தைர்
அ. நாதிர்ஷா

ஆ. இரண்ோம் பகதூர் ொ

இ. முகைது அலி

ஈ. கதாஸ்த் அலி

87. “வைக்கம் வீரர்” என்று அவழக்கப்பட்டைர் ைார்?
அ. இராபர்ட் கிவளவ்

ஆ. பைல்பலஸ்லி

இ. ஈ.கவ.ரா.

ஈ. இராஜாஜி

88. பைள்வளைகன பைளிகைறு இைக்கத்தின் கபாது காந்திஜி எழுப்பிை முழக்கம் என்ன?
அ. படல்லி சகலா

ஆ. ைந்கத ைாதரம்

இ. பஜய் ஹிந்த்

ஈ. கசய் அல்லது கசத்து

டி

89. சுைராஜ்ைக் கட்சிவைத் கதார்றுவித்தைர்
அ. திலகர்

ஆ. சி.ஆர். தாஸ்

இ. லாலா லஜபதிராய்

ஈ. அன்னிபபசண்ட்

90. விகைகானந்தர் நிறுவிை அவைப்பு
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அ. ஆரிை சைாஜம்

ஆ. பிரம்ை சைாஜம்

இ. இரா

ஈ. பிரார்த்தனா சைாஜ்

கிருஷ்ண மிென்

91. ஆகஸ்ட் அறிவிப்வப பைளியிட்டைர் ைார்?
அ. லின்லித்ககௌ

ஆ. கைைல்

இ. லாரன்ஸ்

ஈ. கர்ஸன்

92. 1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சி கதான்றிை கபாது கைர்னர் பஜனரலாக இருந்தைர்
அ. டல்பஹௌசி

ஆ. கானிங்

இ. லாரன்ஸ்

ஈ. கர்ஸன்

93. ‘ஆலன் ஆக்கடவிைன் ஹயூம்’ என்பைர்
அ. நிர்ைாகக் குழு உறுப்பினர்

ஆ. இந்திைச் பசைலர்

இ. இந்திை வைஸ்ராய்

ஈ. ஓய்வு கபற்ற அரசு அதிகாரி

94. வீரபாண்டிை கட்டபபாம்ைன் தூக்கிலிடப்பட்ட நாள்
அ. அக்டோபர் 11, 1799

ஆ. அக்கடாபர் 12, 1799

இ. அக்கடாபர் 13, 1799

ஈ. அக்கடாபர் 14, 1799

95. அகில இந்திை கதசிை காங்கிரஸ் மூன்றாைது ஆண்டு ைாநாடு நடத்தப்பட்ட இடம்
அ. நாக்பூர்

ஆ. அகைதாபாத்

இ. கசன்லன

ஈ. பர்கதாலி

96. படல்லி எந்த ஆண்டில் ஆங்கில அரசின் தவலநகரானது?
அ. 1905

ஆ. 1911

இ. 1935

ஈ. 1947

97. கைதாரண்ைம் உப்பு சத்ைாகிரகத்திற்கு தவலவை ஏற்றைர்
அ. ை.உ.சி.

ஆ. திரு.வி.க.

இ. ஈ.பை.ரா

ஈ. இராஜாஜி

98. ைகாத்ைா காந்தி பகால்லப்பட்ட நாள்
அ. ஜனைரி 28, 1948

ஆ. ஜனைரி 29, 1948

இ. ஜனவரி 30, 1948

ஈ. ஜனைரி 31, 1948

99. இந்திைாவில் கம்பபனி பதாடங்குைதற்கு ஆங்கிகலைர்களுக்கு அனுைதி அளித்தைர்
அ. அக்பர்

ஆ. ஜஹாங்கீர்

இ. ஷாஜகான்

ஈ. ஔரங்கசீப்

100. இந்திைாகைாடு ைர்த்தகத் பதாடர்பு வைத்துக் பகாண்ட முதலாைது நாடு
அ. டபார்ச்சுக்கல்

ஆ. ஹாலந்து

இ. பிரான்ஸ்

ஈ. இங்கிலாந்து
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