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HISTORY MODEL QUESTIONS- 01 
 
1. இந்தியாவின் கடைசி 
கவர்னர் ஜெனரலாக 
இருந்தவர்? 

 
ராெககாபாலாச்சாரி   
ககனிங்     
ைல்ஜெளசி   
லார்ட் ஜ ௌண்ட் கபட்ைன் 

 
Answer: ராெககாபாலாச்சாரி 

 
2. ___________என்ற அராபிய 
 ன்னர் இந்தியா மீது 17 முடற 
படைஜயடுத்தார்? 

 
முகம் து பின் துக்ளக்   
முகம் து ககாரி     
முகம் து பின் காசிம்   
முகம் து கஜினி 

 
Answer: முகம் து கஜினி 

 
3. எவரால் நாலந்த 
பல்கடலக்கழகத்டத 
ஜதாைங்கப்பட்ைது? 

 
ஸ்கந்த குப்தர்     

யுவான் சுவாங்     
ெர்ஷர்   
கு ார குப்தர் 

 
Answer: கு ார குப்தர் 

 
4. பீரங்கிடய முதன் முதலில் 
இந்தியாவில் பயன்படுத்தியவர்? 

 
அக்பர்   
பாபர்     
ஷாெகான்   
பால்பன் 

 
Answer: பாபர் 

 
5. காந்திஜி தண்டி 
யாத்திடரடய க ற்ஜகாண்ைது 
எப்கபாது? 

 
 ார்ச் 1935  
 ார்ச் 1930     
 ார்ச் 1931     
 ார்ச் 1933 

 
Answer:  ார்ச் 1930 
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6.  "துக்ளக்"  ரடபத் 
கதாற்றுவித்தவர்கள்? 

 
முக து பின் துக்ளக்   
ஜபராஸ் ஷா     
ஜபகராஸ்கர்   
கியாசுதீன் துக்ளக் 

 
Answer: கியாசுதீன் துக்ளக் 

 
7. ராெபுத்திர அரசு குடும்பத்தில் 
" தீக்குளித்து உயிர் விடும்" 
பழக்க ானது? 

 
சாந்தல்     
ஸ்தம்பம்     
ெ ல்   
ெவ்ெர் 

 
Answer: ெவ்ெர் 

 
8. இந்தியா சுதந்திரம் 
ஜபறும்கபாது இங்கிலாந்து 
பிரத ாக இருந்தவர்? 

 
சர்ச்சில்   
 வுண்ட்கபட்ைன்     
ரூஸ்ஜவல்ட்   
அட்லி 

 
Answer: அட்லி 

 
9. அக்பரின் பாதுகாவலர்? 

 
கதாைர் ால்   
நூர்ெொன்     
பீர்பால்   
டபரம் கான் 

 
Answer: டபரம் கான் 

 
10. க சபகைாமியாடவக் 
டகப்பற்றிய ஆண்டு? 

 
கி.மு.1000     
கி.மு.1265     
கி.மு.1480   
கி.மு.1990 

 
Answer: கி.மு.1990 

 
11. கஷர்ஸாவின் ஆட்சி 
குறிப்பிைத்தக்கதாக கருதப்பை 
காரணம்? 

 
ச யக்ஜகாள்டக   
படைஜயடுப்புகள்     
இராணுவ சீர்திருத்தங்கள்   
ஆட்சி முடறக் ஜகாள்டக 
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Answer: ஆட்சி முடறக் 
ஜகாள்டக 

 
12. பாபர் இந்தியாவில் 
முகலாயப் கபரரடச 
நிடலநாட்ைக் காரணம்? 

 
முதலாம் பானிபட்டுப்கபார்   
காபூல் படைஜயடுப்பு     
காக்ரா கபார்     
கண்வாப் கபார் 

 
Answer: முதலாம் 
பானிபட்டுப்கபார் 

 
13. இந்தியா மீது 
அஜலக்ஸாண்ைர் 
படைஜயடுத்தது எப்கபாது? 

 
கி.மு. 326   
கி.மு. 310     
கி.மு. 316     
கி.மு. 320 

 
Answer: கி.மு. 326 

 
14. இரண்ைாம் உலகப் கபார் 
முடிவடைந்த ஆண்டு? 

 

1946   
1948     
1942   
1945 

 
Answer: 1945 

 
15. எவரால் நாலந்தா 
பல்கடலக்கழகத்டத 1197ல் 
தாக்கப்பட்ைது? 

 
முக துபின் துக்ளக்     
ெர்ஷர்     
குத்புதீன் அய்ஜபக்   
முக துபின் பக்தியார் கில்ஜி 

 
Answer: முக துபின் பக்தியார் 
கில்ஜி 

 
16. அடிட  வம்சத்தின் முதல் 
அரசர் யார்? 

 
குத்புதின் ஐஜபக்   
மிர் காசிம்     
பால்பன்     
முக து ககாரி 

 
Answer: குத்புதின் ஐஜபக் 
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17. எந்த ஜவனிசு வரலாற்று 
ஆசிரியர் கசாழர்கடளப் பற்றி 
ஆய்வு ஜசய்து எழுதியுள்ளார்? 

 
அல்பருனி  ைாக்ைர்  
கொன்ஸ் வில்லியம்   
 ார்க்ககா கபாகலா     
இபன்படூைா 

 
Answer:  ார்க்ககா கபாகலா 

 
 
18. படழய கற்கால  னிதனின் 
காலம் எது வடர? 

 
கி.மு.4000   
கி.மு.7500     
கி.மு.8000   
கி.மு.9000 

 
Answer: கி.மு.9000 

 
19. முதல் ஒலிம்பிக் துவக்கம் 
எந்த ஆண்டு? 

 
கி.மு.776     
கி.மு.800     
கி.மு.1480   
கி.மு.1520 

 

Answer: கி.மு.776 
 
20. தக்கர்கடள ஒடுக்கிய 
ஆங்கிகலய ஆளுநர்? 

 
வாரன் கெஸ்டிங்ஸ்     
ைல்ஜகௌசி     
காரன் வாலிஸ்   
வில்லியம் ஜபண்டிங் 
Answer: வில்லியம் ஜபண்டிங் 
 
21. ________ எல்டலக் காந்தி 
என்று அடழக்கப்பட்ைவர்? 

 
கான் அப்துல் கபார் கான்   
முக து அலி     
 வுலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்     
ெதின் தாஸ் 

 
Answer: கான் அப்துல் கபார் 
கான் 

 
22. இந்தியாவில் எவரால் 
ஜபாதுப்பணித் துடற 
நிறுவப்பட்ைது? 

 
ைல்ஜெௌசி     
வில்லியம் ஜபண்டிங்     
சர்ொன் கஷார்   
இரண்ைாவது சார்ள்ஸ் 
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Answer: ைல்ஜெௌசி 

 
23. சத்திரபதி சிவாஜி இறந்த 
ஆண்டு? 

 
1680     
1690     
1670   
1675 

 
Answer: 1680 

 
24. 1887 ம் ஆண்டு காங்கிரஸ் 
கட்சி கூடிய இைம்? 
 

ஒரிஸா  
டில்லி     
பஞ்சாப்   
ஜசன்டன 

 
Answer: ஜசன்டன 

 
25. ெனவரி ஆண்டின் 
ஜதாைக்க ாக எப்கபாது 
கசர்க்கப்பட்ைது? 

 
1782   
1752     
1762   
1772 
Answer: 1752 
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