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6-10th History Questions  – 100 Questions 

Total Marks (1x1.5)  - 150 Marks 

Time Duration    - 1 ½ Hours  

 HISTORY

  

                                               
 

 

 

 

 

 

1. கலழ்க்கண்டற்நறல் எர் எல்லனரர
ககனரசரர் லகரிகன கட்டிர் 

[A] பனரம் கறபேஷ்ர 
[B] இண்டரம் கறபேஷ்ர 
[C]  பனரம் லகரிந்ர 

[D] இண்டரம் லகரிந்ர 

2. ரலஷ்த்றல் வற்நறத் ணக ட்ட
லயரய்சரப அசர் ரர்? 

[A] இண்டரம் ீதல்னரபர் 
[B] பனரம் ிணரறத்ன் 

[C] இண்டரம் சறம்ர 

[D] பன்நரம் தில்னரர 

3. “கடவுகப அகட ல ற அன்பு ட்டுல 
ி சடங்குகள் அல்ன” எண 
அநறவுறுத்றர் 

[A] றபேரவுக்கசர் [B] றபேஞரணசம்தந்ர் 
[C] ரிக்கரசகர் [D] சுந்ர் 

4. லகரகறணூர் கம் கண்வடடுக்கப்தட்ட இடம் 

[A] வல்றர்  [B] வகரள்றெர் 
[C] வசல்றர்  [D] புல்றர் 

5. சரிரண கரன ரிகசப் தடி எறேணக 

[A] அிடு-சங்கர-சரறர-ணற 

[B] சங்கர-சரற-ணற-அிடு 

[C] சரற-ணற-அிடு-சங்கர 

[D] ணற-சங்கர-அிடு-சரற 

6. இந்றக் லசறக் வகரடிக அசறனகப்பு 
சகத ஏற்றுக் வகரண்டண எப்லதரண? 

[A]  ஜணரி 26, 1947 [B] ஜகீன 22, 1947 

[C] ஜணரி 26, 1950 [D] ஆகஸ்ட் 14, 1947 

 
 

 

7. வதரபேத்ணக 

 ணெல்  ஆசறரிர் 
a) கரசரிசரகம் 1) ம்ரழ்ர் 
b) கிரசரர்க்கம் 2) அலரகர்ன் 
c) கலர்ரர்சுணிம் 3) லசரலர் 
d) றபேப்தல்னரண்டு 4) தரி 
 a b c d 

A) 2 3 1 4 

B) 3 1 2 4 

C) 2 3 1 4 

D) 3 2 4 1 

     
8. நரக வதரபேந்ற உள்ப இககத் லர்க 

ரஜபுத்ற பு – ஆட்சற தகுற 
[A] தரர்-ரள்ர் 

[B] சறலசரறர்-ரர்ரர் 

[C] த்லரர்-கன்லணரஜ் 

[D] லசணர்-ங்கரபம். 

9. ரஷ்டி கூடர்கபின் கனகர் ……………………………………… 

[A] அய்லகரலன  [B] எல்லனரர 
[C] ரல்வகட்  [D] கல்ரி 

10. சரிரண கூற்நறகணத் லர்க 
1. தரல்தன் ணபேக்கற இணத்றல் ரம்றக்  
   திரிகச் லசர்ந்ர் 
2. அரதி வரறில் ரங்கள்  
  வபிிட்ட பல் ணபேக்கறர் என்ந  
  சறநப்கத வதறுதர் இல்ணறஷ் 

[A] 1 ட்டும்  [B] 2 ட்டும் 

[C] இண்டும்   

[D] இறல் ஏணறல்கன 

11. தரறணி சுல்ரன்கபின் கனகக 
தீடரபேக்கு ரற்நறர் ரர்? 

[A] பனரம் பகண ர 
[B] தரன் ர   

[C] அகண ர 
[D] இண்டரம் பகண ர 
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12. சரிரண கூற்நறகணத் லர்க 
1. றபேங்கக ஆழ்ரரின் சகரனத்ற  
   தல்ன அசர் இண்டரம் ந்றர்ன் 
2. தல்னர் கரன கட்டிடக்ககன றரிடக்  
  ககனக சரர்ந்ண 

[A] 1 ட்டும் 

[B] 2 ட்டும் 

[C] இண்டும் 

[D] இறல் ஏணறல்கன 

13. வகரல்னம் வகரண்ட தரண்டின் எணப்
லதரற்நப்தடுதர் 

[A] பனரம் ரநர்ன் சுந் தரண்டின் 

[B] பனரம் சகடர்ன் சுந்  
    தரண்டின் 

[C] இண்டரம் ரநர்ன் சுந் தரண்டின் 

[D] பனரம் ரநர்ன் குலனலசகன் 

14. சுதரஷ் சந்ற லதரஸ் தற்நற கூற்றுகபில் 
நரணண எண? 

[A] கரங்கறஸ் இகவு - 1919 

[B] கரங்கறஸ் கனர் - 1938 

[C] தரர்ரர்டு திபரக் கட்சற - 1939 

[D] இந்ற லசற இரணும் -1942 

15. கலழ்க்கண்ட எந்வரறினறபேந்ண யப்தர 
என்ந வசரல் வதநப்தட்டண? 

[A] யந்ற   [B] சறந்ற 
[C] னத்னீ்   [D] கறரிக் 

16. ஆரிர்கபின் சபர அகப்பு …………………………………. 
[A] குடும்தம்-கறரம்-ிஸ்-ஜணர-ஜணதர  

[B] குடும்தம்-கறரம்-ஜணர-ிஸ்-ஜணதர 
[C] குடும்தம்-கறரம்-ஜணதர-ஜணர-ிஸ் 

[D] குடும்தம்-கறரம்-ிஸ்-ஜணதர-ஜண 

17. றர்ரகத்றல் இந்ணக்கறக்கு இடம் அபித் 
தரறணி சுல்ரன் 

[A] பனரம் பகண ர   

[B] இண்டரம் பகண ர 
[C] வதலரஸ் ர 
[D] இண்டரம் அகண ர 

18. கலல உள்ப கூற்கந ஆரய்க? 
1.  அநறகன ீர் றகன ரம் லதரன்ந 5  
   ரரிங்கள் வ்வரபே கறரத்க  
   றர்கறத்ண. 
2.  லகரில் கட்டிடக் ககனில் கபேகந  
   ிரணம் திசரம் லதரன்நக  
   அகக்கப்தட்டண. 
3.  றவ் பணி ரனரி றவ் திதந்ம் 
   வரகுத்ரர். 
இறல் தரண்டிர் கரன றகழ்வுகபில் 
நரணண எண? 

[A] 1 ட்டும் 

[B]  2 ட்டும் 

[C]  3 ட்டும் 

[D] இக அகணத்ணம் 

19. கந்ர் கரலர் ஆனத்க அகத் 
ரசபுத்ற இணம்?  

[A] சந்லனர்  [B] தரனர் 
[C] லசரனங்கற  [D] தரர் 

20. சங்க கரனத்றல் றதரட்டு பகநகள் என் 
பகநில் அகந்றபேந்ண 
[A] ச அடிப்தகடில் 

[B] றக அடிப்தகடில் 

[C] கரன அடிப்தகடில் 

[D] வரற அடிப்தகடில் 

21. அகறன இந்ற வதண்கள் ககத்றல் பல்  
கனர் ரர்? 

[A] ிஜனட்சுற தண்டிட் 

[B] கல்தணர சரவ்னர 
[C] பத்ணவனட்சுற அம்கரர் 
[D] னனறர குரங்கனம் 

22. பகண தின் ணக்பக் தற்நற கூற்நறல் 
நரணண எண? 
1. இற் வதர் – கரசற ரனறக் 
2. இண ஆட்சறக்கரனம் 1320 AD – 1360 AD 

3. பூரி வஜகந்ரத் லகரிகன அறத்ர் 

[A] 2 ற்றும் 3  [B] 1 ற்றும் 3 

[C] 1 ற்றும் 2  [D] 1, 2 ற்றும் 3 
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23.  வதரபேத்ணக 

லயஸ்டிங்ஸ் கரனம்  வசல்தரடு 
a

) 

1822 1) திண்டரரி லதரர் 
b

) 

1817 2) கல்கத்ரகல்றரி 
c

) 

1814-16 3) குத்கக சட்டம் 
d

) 

1816-18 4) லதரபப் லதரர் 

 

    
 a b c d 

A) 2 3 1 4 

B) 3 2 1 4 

C) 2 3 4 1 

D) 3 2 4 1 

     

24. வடல்னற சுல்ரன் ரம்றக் ஆட்சறில் இடம் 
வதநர தகுற எண? 

[A] லகறரி  [B] ரள்ர 
[C] னரகூர்   [D] ஆக்ர 

25. சறந்ண சவபி க்கள் எகக் வகரண்டு 
அிகனன்கள் வசய்ப்தட்டண? 

[A] ங்கம், வள்பி, வண்கனம் 

[B] ங்கம், வள்பி 
[C] வண்கனம், ங்கம்  

[D] வசம்பு, ங்கம், வள்பி, வண்கனம் 

26. ர்ரண கரீரின் கரனம் என்தண ……… 

[A] கற.ப.534-462  [B] கற.ப.462-534 

[C] கற.ப.534-402  [D] கற.ப.534-458 

27. ரபந்ர தல்ககனக்ககம் ரரல் 
றறுப்தட்டண 

[A] குரகுப்ர  [B] அலசரகர் 
[C] இண்டரம் சந்றகுப்ர 
[D] பனரம் சந்றகுப்ர  

28. ரர்-உல்-தர என்தண சுல்ரன்கள்  கரனத்றல் 
என்ணரக இபேந்ண? 

[A] பேத்ணகண [B] றபே அகப்பு 

[C] கல்ி கம்  

[D] லகனரய்ப்பு அகப்பு 

29. ங்யரல், பத்ணகரல் லதரன்நற்கந 
கட்டிர் 

[A] அக்தர்   [B] ஜகரங்கலர் 
[C] தரதர்   [D] ரஜகரன் 

30. சறந்ண சவபி க்கள் எக 
அநறந்றபேக்கில்கன 
1. லகரணக 
2. கபேம்பு 
3. இபேம்பு 
4. தபேத்ற 
[A] 2 ற்றும் 3 ட்டும் 

[B] 1, 3 ற்றும் 4 ட்டும் 

[C] 1 ற்றும் 4 ட்டும் 

[D] 1, 2, 3, 4  

 
31. பஸ்னறம்கபின் தகடவடுப்தினறபேந்ண 

இந்றரக தரணகரக்கும் அரக 
ிபங்கற ரச புத்றர்கள்?  

[A] திறகரர்கள்  [B] தரனர்கள் 

[C] வசபகரன்கள்  [D] லரர்கள் 

32. நரக வதரபேந்றபள்ப இககத் லர்க 

[A] லசரரத் தகடவடுப்பு - கற.தி. 1025 

[B] பல் வய்ன் லதரர்- கற.தி. 1191 

[C] சந்த்ரர் லதரர்- கற.தி. 1093 

[D] இண்டரம் வய்ன் லதரர்- கற.தி 1192 

33. கதற ிர ற்றும் சறரஜற தண்டிகககள் 
பனம் க்கபிகடல ிறப்புர்க 
ஏற்தடுத்றர்  

[A] தரன கங்கர றனகர்   

[B] னரனர னஜதற ரய் 

[C] ததின் சந்ற தரல் 

[D] அதிணவ் சரரர்க்கர் 

34. றழ்ரட்டில் கபிர் சு உிக் குறேக்கள்
வரடங்கப்தட்டண 

[A] 1989 லசனம்  [B] 1989 றண்டுக்கல் 

[C] 1989 கறபேஷ்கறரி [D] 1989 ர்புரி 

35. கத்ரர் எந் வரறின் இனக்க 
அநறஞர் ஆரர்? 

[A] சஸ்கறபேம்  [B] குஜரத்ற 
[C] ரஜபுறணம்  [D] ங்கரபி 

36. சறத்ரந் சறலரண்ி ணெகன எறேறர்? 

[A] ஆர்தட்டர  [B] திம்குப்ர் 
[C] தரஸ்கர  [D] ணலரர 
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37. ரன் லயஸ்டிங்ஸ் கரன றகழ்வுககப 
சரிரண கரன ரிகசில் எறேணக? 
1. லரயறல்னரப் லதரர் 
2. கல்கத்ர லதரர் 
3. திட் இந்றர சட்டம் 
4. கல்கத்ர உச்சீறன்நம் 

[A] 4, 1, 3, 2 

[B] 4, 3, 1, 2 

[C] 4, 1, 2, 3 

[D] 1, 2, 3, 4 

38. கட்டவதரம்ன் ணக்கறனறடப்தட்டண 

[A] அக்லடரதர் 16, 1799 

[B] ஆகஸ்ட் 16, 1799 

[C] ஜனீ் 16, 1799 

[D] ம்தர் 16, 1799 

39. கலழ்க்கண்ட எந் ணெற்நரண்டில் ஆங்கறன 
அசரங்கத்ரல் கறரங்கபில் அசு 
றறபித் றட்டம் பனம் அறகரண 
தள்பிகள் ஏற்தடுத்ப்தட்டண? 

[A] 17-ம்ணெற்நரண்டு    

[B] 18-ம்ணெற்நரண்டு    

[C] 19-ம்ணெற்நரண்டு    

[D] 20-ம்ணெற்நரண்டு 

40. 1857-ல் ஆம் ஆண்டு புட்சறில் வயன்நற 
னரன்ஸ் வகரல்னப்தட்ட இடம் 

[A] னக்லணர  [B] தீகரர் 
[C] கரன்பூர்  [D] ீட் 

41. கலழ்க்கண்டற்றுள் அகணபேம் லகரில் 
ணகபம் உரிகக்கரக லதரரடிர் எர்? 

[A] ணக கத்றர லசறகர் 
[B] ணக கத்றர அய்ர் 
[C] ணக சுரறர அய்ர் 
[D] ணக சுரறர தண்டிர் 

42. ீறச் சங்கறனற ி என்ந ீற ங்கும் 

பகநிகண அல்தடுத்ற இகடக்கரன 

ன்ணர்? 

[A] அனரவூறன்கறல்ஜற [B] ஜயரங்கலர் 

[C] வதலரமரணக்பக் [D] அக்தர் 

43. தின்பேம் தகடவடுப்புககப ஆண்டின்தடி 

ரிகசப்தடுத்ணக:  

I. ரறர்ர 

II. அகத்ர அப்ரனற 
III. வசங்கறஸ்கரன் 

IV. கபர் 
[A] IV, III, I, II 

[B] II, I, III, IV 

[C] III, IV, I, II 

[D] I, III, IV, II 

44. பன்நரண வதபத்ரரடு கடவதற்ந 
இடம் 

[A] தரடனறபுத்றர  [B] கரஷ்ீர் 
[C] கதினஸ்ண  [D] ரபந்ர 

45. ன்னுகட சலர்றபேத் வகரள்ககக 
தப்புற்கரக சர் கசண அகணகரன் 
ரசறல்-உத்-அஃனக் என்னும் ……………………………………….. 
தத்றரிககக டத்றணரர் 

[A] ர   [B] றணசரி 

[C] கரனரண்டு  [D] ர 

46. “ணி இணத்றற்கு வசய்பம் வரண்லட
லரட்சத்க அகடற்கரண ற” என்தண 
கலழ்க்கண்ட ரபேகட லதரகணகபில் 
ன்நரகும் 

[A]சுரற ிலகரணந்ர்   

[B] கரத்ர கரந்றடிகள் 

[C] இரனறங்க அடிகள்   

[D] ரகறபேஷ் தயம்சர் 

47. தரடனறபுத்ற லகரட்கடக அகத்ர் 

[A] அலசரகர்  [B] திம்திசரர் 
[C] அஜரசத்பே  [D] சந்றகுப்ர-I 

48. கலழ்க்கண்டற்நறல் எண நரண இக? 
[A] றரணி ரிசரனத் – வபிபநவு அகச்சர் 

[B] சுர்-உஸ்-சரர்- தி அகச்சர் 

[C] றரணி இன்ர- அஞ்சல் ணகந  
   அகச்சர் 

[D] கரமற-உல்-கமரத்- ீறத்ணகநஅகச்சர் 
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49. “ரண்லடகு-வசம்ஸ்லதரர்டு சலர்றபேத்த்க 
ஆங்கறனரின் வதபேந்ன்கற்நவசல் 
எணவும் அகண ஏற்றுக்வகரள்ண 
இந்றபேக்கு றப்புகடரகரண” எணவும் 
ிரித்ர் 

[A] அன்ணிவதசன்ட் அம்கரர்  

[B] கரத்ர கரந்றடிகள் 

[C] லரறனரல் லபே 

[D] சலரஜறணி ரபடு 

50. அச்சு ிக்ந்ர உகநபெக ஆண்ட 
கலழ்க்கண்ட எந் ம்ச றின் புகழ்வதற்ந 
ன்ணரரர் 

[A] தரண்டி  [B] லசர 

[C] தல்ன   [D] கபப்தி 

51. ரட்டில் வரடர்ந்ண ஏறே தஞ்சங்கள்  எந் 
ணெற்நரண்டின் தகுறில் ஏற்ப்தட்டண 

[A] 18 ஆம் ணெற்நரண்டின் திற் தகுறில் 

[B] 18 ஆம் ணெற்நரண்டின் பல் தரறில் 

[C] 19 ஆம் ணெற்நரண்டின் பல் தரறில் 

[D] 19 ஆம் ணெற்நரண்டின் திற் தகுறில் 

52. இரஜரரம் லரகன் ரய் எந் ஆண்டு 
ஆத்ற சகதக லரற்றுித்ர் 

[A] 1815 [B] 1819        [C] 1828 [D] 1829 

53. கலழ்க்கண்டற்நறல் அகச்சக ணணக் 
குறேில் இடம் வதநரர்? 

[A] வதத்றக் னரன்ஸ்   

[B] ஏ.ி.அவனக்சரண்டர் [C] ஸ்டீன் எட்ின் 

[D] ஸ்டரப்லதரர்டு கறரிப்ஸ் 

54. நரண இககத் லர்க 

[A] இண்டரம் சலக்கற – ஆங்கறன லதரர்- 1848 

[B] வசன்கண- அக்லகரம் ில் தரக-  
    1854 

[C] இண்டரம் தர்றப் லதரர் - 1852 

[D] தம்தரய்- ரலண ில் தரக- 1853 

55. அக்தர் கரனத்றல் இபேந்ண சதரக்கபின் 
எண்ிக்கக 

[A] 30   [B] 15 

[C] 10   [D] 20 

56. ஆனம்கலர் என்று அகக்கப்தட்டர்? 

[A] தரதர்   [B] அக்தர் 

[C] ரஜகரன்  [D]  பங்கசலப் 

57. லதரர்ச்சுகலசறர்ககப ரகப்தட்டிணத்றல் 

குடிலந அனுற ங்கறர்  

[A] இகுர ரக்கர் 

[B] ிஜரக ரக்கர் 

[C] வசப்தரக்கர் 

[D] அச்சப்தரக்கர் 

58. றுதடர ஆகக திகடணப்தடுத்ற 

பகனர அசர்? 

[A] தரதர்   [B] யீரபென் 

[C] வர்ர  [D] அக்தர் 

59. உஸ்ரத் ன்சூர் ரபேகட கரனத்றல் 

ரழ்ந் புகழ் வதற்ந ிர் 
[A] ரஜகரன்  [Bஅக்தர் 

[C] யீரபென்   [D] ஜயரங்கலர் 

60. இண்டரம் ஆங்கறன-ரத்ற லதரர் கட
வதற்ந ஆண்டு 

[A] 1800   [B] 1801 

[C] 1802   [D] 1803 

61. ரன் லயஸ்டிங்ஸ் கரனத்றல் அசறன் 
கபேவூனம் எங்கறபேந்ண கல்கத்ரிற்கு 
ரற்நப்தட்டண 
[A] பர்றரதரத்  [B] அகரதரத் 

[C] கயரதரத்  [D] லயரசணரதரத் 

62. இண்டரம் கசூர் லதரர் என்  
உடன்தடிக்ககின் கலழ் ந்ண 
[A] ங்கறெர்  [B] வசன்கண 

[C] வதங்கறெபே  [D] வங்கப்தட்டிணம் 

63. னீ்-இனரயற கலழ்க்கண்ட எகண  
அடிப்தகடரக வகரண்ட லசற சத்க 
உபேரக்கரகும் 
[A] பூ ச சத்ணம்  

[B] பூ அகற 
[C] பூ சகறப்புத்ன்க 

[D] பூ  லகரட்டுதரடு 
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64. கரந்ற த்ணகரக இக்கத்க 
எத்கண கட்டங்கபரக டத்றணரர்? 

[A] ரன்கு   [B] பன்று  
[C] இண்டு  [D] ன்று 

65. ங்கப் திரிிகணரல் லரன்நற 
வதரபேபரரப் புநக்கிப்பு இக்கம் 

[A] ன்ணரட்சற இக்கம் [B] சுலசற இக்கம் 

[C] ீிரற இக்கம் 

[D] ிரதரரிகள் இக்கம் 

66. 1926 ஆம் ஆண்டு றக பனகச்சரக 
திரற்நறர் 

[A] ரசரற  [B] டிஎம்சறஞரணம் 

[C] சுப்தரற  [D] பனுசரற ரபடு 

67. ிக்லடரரிர அநறக்ககின்தடி 
அகக்கப்தட்ட இந்றக் குறேில் இடம் 
வதற்நறபேந் உறுப்திணர்கபின் எண்ிக்கக 

[A] 20   [B] 25 

[C] 10   [D] 15 

68. ணத்ணக்குடி தப ஆகன வரறனரபர் 
லதரரட்டத்க டத்றர் 

[A] சறம்தம்  [B] தரறரர் 

[C] சறர   [D] ரஜரஜற 

69. ‘வஜதரம்’ என்ந தரடகன எறேற கிஞர் 

[A] ரக்கல் கிஞர் 
[B] தரறரசன் 

[C] தரறரர் 

[D] றபே.ி.கல்ரசுந்ணரர் 

70. இந்ற பர்க் வகரடி ரி 
ஆற்நங்ககில் பன் பனரக 1929 

ஆண்டு எந் ரபில் ள்பிில் 
ஏற்நப்தட்டண? 

[A] டிசம்தர் 29  [B] டிசம்தர் 30 

[C] டிசம்தர் 31  [D] டிசம்தர் 28 

71. இந்ற கட்டிட ககனக்கு சறநந் சரன்றுகபரக 
ிபங்குதக 

[A] ண்டதங்கள்  [B] ஸ்ணதிகள் 

[C] அண்கணகள் [D] லகரில்கள் 

72. கரறம், ீபம் கலழ்க்கண்டற்நறல் 
எற்நறல் லதரற்நப்தடுகறன்நண! 
[A] சறற்நறனக்கறங்கள் 

[B] தறவணன்கலழ்கக்கு ணெல்கள் 

[C] தறவணன்லற்கக்கு ணெல்கள் 

[D] லதரினக்கறங்கள் 

73. 1856 –ல் இந்றப் தகட ீர்கபின் எண்ிக்
கக ஆங்கறனப் தகட ீர்கபின் எண்ிக்
ககக ிட எத்கண டங்கு இபேந்ண? 
[A] இண்டு  [B] பன்று 

[C] ரன்கு   [D] ஐந்ண 

74. றழ் கல்ிக்கு ரபேகட கரனத்றல் 
புனர் பற்றூட்டு (ன்வகரகட) பனரக 
ஆபிக்கப்தட்டண 

[A] லசர் கரனத்றல் 

[B] தரண்டிர் கரனத்றல் 

[C] தல்ன கரனத்றல் 

[D] லசரர் கரனத்றல் 

75. ரறன சபக இட ணக்கலட்டுக் வகரள்ககில் 

அடிப்தகடில் உரிகில் பல் சட்ட 

றபேத்த்க வகரண்டு ந்ர்? 

[A] தண்டி ஜகர்னரல் லபே 

[B] டரக்டர்பத்ணவனட்சுற 
[C] ி.ி.சுப்திி ஐர் 

[D] கரத்ர கரந்ற 

76. அறக அபில் தக்ற இனக்கறங்கள் ரர் 
கரனத்றல் எறேப்தட்டண? 

[A] கபப்திர் கரனத்றல் 

[B] லசரர் கரனத்றல் 

[C] தரண்டிர் கரனத்றல் 

[D] தல்னர் கரனத்றல் 

77. ணீ இந்றரின் ிடிவள்பி (Herald of 

New Age in India) என்று அகக்கப்தட்டரர் 

[A] சுரற ிலகரணந்ர் 

[B] ரஜரரம் லரகன் ரய் 

[C] தண்டி ஜகர்னரல் லபே 

[D] அண்ல் டரக்டர் அம்லதத்கர் 
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78. எந் ணெற்நரண்டில் ணகில் ீண்டும் 
தரண்டிர் ஆட்சற ீட்பேரக்கம் வதற்நண? 

[A] 12-ம் ணெற்நரண்டின் இறுறில் 

[B] 13-ம் ணெற்நரண்டின் ஆம்தத்றல் 

[C] 12-ம் ணெற்நரண்டின் ஆம்தத்றல் 

[D] 13-ம் ணெற்நரண்டின் இறுறில் 

79. தட்ட ிபேத்ற, ல ிபேத்ற அரண ரி 
ினக்கு அபிக்கப்தட்ட றனங்கள் ரபேகட 
கரனத்றல் அந்ர்கறக்கு அபிக்கப்தட்டண 

[A] லசர் கரனத்றல் 

[B] தரண்டிர் கரனத்றல் 

[C] தல்ன கரனத்றல் 

[D] லசரர் கரனத்றல் 

80. க்கபரட்சற என்ந வசரல்கன பன் பனறல் 
தன்தடுத்றர் 

[A] ஆதிகரம் னறங்கன் [B] சரக்கடீஸ் 

[C] வயலரட்டடஸ் [D] அரிஸ்டரட்டில் 

81. தல்னர் கரன உபேத்றரச்சரரிரர் பனம் ரம் 

உபேம் ணகந? 

[A] ிம்  [B] இகச 

[C] இனக்கறம்  [D] தரடல் 

82. தரர்ற, இனக்குற லதரன்ந இகநிகள்
(லிர்கள்) ரபேகட கரனத்றல் பன்
க வய்ங்கபரிணர் 

[A] லசர் கரனத்றல் 

[B] தரண்டிர் கரனத்றல் 

[C] தல்ன கரனத்றல் 

[D] லசரர் கரனத்றல் 

83. சங்ககரனத் றர்கபின் சபக றகனக 
…………………………. ிபக்குகறநண. 
[A] ிலககன  [B] வரல்கரப்திம் 

[C] தத்ணப்தரட்டு  [D] எட்டுத்வரகக 

84. ஐகர்னரல் லபே கரத்ர கரந்றக பன் 
பனரக சந்றத் இடம் 
[A] னக்லணர ரரடு 

[B] வகரல்கத்ர ரரடு 

[C] அனகரதரத் ரரடு 

[D] அகரதரத் ரரடு    

85. இபேதத்ண பன்நரண ரீ்த்ங்கரகற 
தரர்சரர் கரீர்க்கு எத்கண 
ஆண்டுகறக்கு பன்பு ரழ்ந்ர் ஆரர் 
[A] 100 ஆண்டுகறக்கு பன்பு 

[B] 150 ஆண்டுகறக்கு பன்பு 

[C] 200 ஆண்டுகறக்கு பன்பு 

[D] 250 ஆண்டுகறக்கு பன்பு 

86. சரர்னஸ்வுட் கல்ிக்குறே அகக்கப்தட்ட
லதரண இந்ற கனக ஆறர்? 

[A] டல்வயசற  [B] ரிப்தன் 

[C] கரணிங்   [D] வல்வனஸ்னற 

87. கலழ்க்கண்டற்நறல் எர் சுரற 
ிரஜணந்ரின் சலடரர் 
[A] ஆத்ரரம் தரண்டுங் 

[B] லடம் திபரட்ஸ்கற அம்கரர் 

[C] சுரற ரணந் சஸ்ற 
[D] லலந்றரத் ரகூர் 

88. வள்கபலண வபிலறு ரீ்ரணம்
வகரண்டு ப்தட்ட ஆண்டு 

[A] 1945 ஆகஸ்ட் 8 [B] 1946 ஆகஸ்ட் 8 

[C] 1940 ஆகஸ்ட் 8 [D] 1942 ஆகஸ்ட் 8  

89. றழ்வரறக்கு குகநந்தட்சம் ………………………………….. 
ஆண்டுகள் வரடர்ச்சறரண னரற்கந  
உகடண! 
[A] 3500   [B] 2500 

[C] 1500   [D] 4000 

90. சங்க இனக்கறங்கபில் ரம், கரம் 
லதரன்நக …………………………….. 
[A] அிகனன்கள் 

[B] அபககள் 

[C] கரன கக்குகள் 

[D] பேத்ண பகநகள் 

91. கசன்க வகபிக்கும் ககில்  
திலந்றர் என்னும் லகரிகன கட்டிர் 
[A] சுரற ிலகரணந்ர் 

[B] ரகறபேஷ் தயம்சர் 

[C] வ தர சரண கரரஜர 

[D] சுரற ரணந் சஸ்ற  
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92. வரல்கரப்தித்றல் எந் அறகரத்றல் சங்க 
கரன றரின் சபக றகன 
ிரிக்கப்தட்டுள்பண 
[A] எறேத்றகரம் [B] வதரபேபறகரம் 

[C] வசரல்னறகரம் [D] சரன்நரணறகரம்  

93. 1857-ம்தரில் கலழ்க்கண்டற்நறல் எண 
ஆங்கறலனரின் கட்டுப்தரட்டில் ந்ண 
[A] னக்லணர  [B] ஜரன்சற 
[C] கரன்பூர்  [D] ஆர 

94. இட்கட ஆட்சற பகநின்தடி ீறக்கட்சற 
எத்கண ஆண்டுகள் வசன்கண ரகரத்க 
ஆட்சற வசய்ண 
[A] 14 ஆண்டுகள்  [B] 16 ஆண்டுகள் 

[C] 18 ஆண்டுகள்  [D] 20 ஆண்டுகள் 

95. குத்கக றனங்ககப அசறன் 
கட்டுப்தரட்டிற்குள் வகரண்டு ந்ர்? 

[A] னறன்னறத்லகர  [B] டல்வயசறதிபு 

[C] வதண்டிங்திபு  [D] வுண்ட்லதட்டன் 

96. கலக்கண்ட எந் சலக்கற குபேவுக்கு அக்தர் 500 

திணக்கள் றனம் வகரடுத்ரர். [அந் றனத்றல் 

ரன் அறர்ஸ் வப்தபம், லகரிறம் 

கட்டப்தட்டண] 

[A] குபே அர்ரஸ் [B] குபே ரம்ரஸ் 

[C] குபே அர்ஜனீ்  [D] குபே லஜ்தகணர் 

97. அட்டசலனம் என்ந எட்டு ன்வணநறககப ககட 
திடிக்க லண்டும் என்று னறபறுத்றர் 
[A] புத்ர்   [B] கரீர் 

[C] ஆறசங்கர்  [D] இரரனுஜர் 

98. பபேக றதரடு ரபேகட கரனத்றன் 
இறுறில் புகழ்வதற்நண 
[A] தரண்டிர் கரனத்றல் 

[B] கபப்திநர் கரனத்றல் 

[C] லசரர் கரனத்றல்     [D] தல்னர் கரனத்றல் 

99. தல்னர்கள் கலழ்க்கண்ட எந்வரறக்கு  
அறக பக்கறத்ணம் அபித்ணர் 
[A] றழ்   [B] வறங்கு 

[C] சஸ்கறபேம்  [D] கன்ணடம் 

100. ஜ்ந்ற என்ந ணநி ணகில்  
ரபேகட கரனத்றல் றரிட சங்கத்க 
ஏற்தடுத்றணரர் 
[A] தரண்டிர் கரனத்றல் 

[B] கபப்திநர் கரனத்றல் 

[C] லசரர் கரனத்றல் 

[D] தல்னர் கரனத்றல் 
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MOCK TEST -37 (ANSWER KEY) 

1 A 11 C 21 C 31 A 41 B 51 C 61 A 71 D 81 B 91 C 

2 C 12 C 22 D 32 C 42 B 52 A 62 A 72 C 82 C 92 B 

3 C 13 D 23 D 33 A 43 C 53 C 63 C 73 D 83 B 93 C 

4 B 14 A 24 A 34 D 44 A 54 B 64 B 74 D 84 A 94 B 

5 B 15 B 25 B 35 A 45 B 55 B 65 B 75 A 85 D 95 C 

6 B 16 A 26 A 36 C 46 C 56 D 66 C 76 A 86 A 96 B 

7 D 17 C 27 A 37 C 47 C 57 C 67 D 77 B 87 C 97 A 

8 B 18 C 28 A 38 A 48 B 58 D 68 A 78 D 88 D 98 C 

9 C 19 A 29 D 39 C 49 A 59 D 69 C 79 C 89 B 99 C 

10 B 20 B 30 A 40 A 50 D 60 D 70 C 80 C 90 B 100 B 


