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HISTORY MODEL QUESTIONS SET- 2  
 
1. முதற் சங்கத்ததத் ததோற்றுவித்தவர்? 
 
சீத்ததைச் சோத்தனோர்   
இளங்தகோ அடிகள்   
அகத்தியர்     
திருவள்ளுவர் 
 
Answer: அகத்தியர் 
 
  
2. தில்லிதய ஆண்ட முதல் பெண்மணி? 
 
ரசியோ தெகம்   
சோந்த் பீவி     
மும்தோஜ் மகோல்     
பமஹர்-உன்-நிசோ 
 
Answer: ரசியோ தெகம் 
 
  
3. "பவள்தளயதன பவளிதயறு" இயக்கம் 
________ ஆண்டு நதடபெற்றது 
 
1920   
1919     

1929   
1909 
 
Answer: 1919 
 
  
4. சங்க கோைத்தில் தசோழர்களின் 
ததைநகர்? 
 
தகோயம்புத்தூர்   
உதறயூர்     
தஞ்சோவூர்   
மதுதர 
Answer: உதறயூர் 
 
  
5. இரண்டோம் உைகப்தெோர் ஆரம்ெமோன 
தினம்? 
 
பசப்டம்ெர் 1, 1938   
பசப்டம்ெர் 1, 1941   
பசப்டம்ெர் 1, 1939     
பசப்டம்ெர் 1, 1929 
 
Answer: பசப்டம்ெர் 1, 1939 
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6. இந்தியோவின் மீது ெதடபயடுத்த 
முதல் முஸ்லீம் யோர்? 
 
முகமது பின் கோசிம்     
தகோரி முகமது     
ஐபெக்   
கஜினி முகமது 
 
Answer: முகமது பின் கோசிம் 
 
  
7. எந்த மோநோட்டில் ெஞ்சசீைக் 
பகோள்தக பவளியிடப்ெட்டது? 
 
பகய்தரோ     
பெங்களூர்   
ெோண்டுங்   
இவற்றில் ஏதும் இல்தை 
 
Answer: ெோண்டுங் 
 
  
8. விஜயநகரப் தெரரசு வீழ்ச்சியதடய 
முக்கியக் கோரணம்? 
 
வலிதமயற்ற தமய அரசு     
மோநிை ஆளுநர்களின் தன்னிச்தசயோன 
தெோக்கு   

ததைக்தகோட்தட தெோர்   
தெோர்ச்சுக்கீசியரின் வருதக 
 
Answer: ததைக்தகோட்தட தெோர் 
 
  
9. ரத்னோவளி என்ற நூதை எழுதியவர்? 
 
இட்சிங்   
ஹர்சர்     
சந்திரகுப்தர்     
வியோசர் 
 
Answer: ஹர்சர் 
  
10. அபைக்சோண்டரது ெதடபயடுப்பின் 
முக்கய விதளவு? 
 
கிதரக்கப்தெரரசின் விரிவோக்கம்   
பமௌரியப் தெரரசின் ததோற்றம்     
கிதரக்க குடிதயற்றங்கள் ஏற்ெடுத்துதல்     
இந்தியோவிற்கும், கிதரக்கத்திற்கும் 
இதடயிைோன தநரடி பதோடர்பு 
 
Answer: பமௌரியப் தெரரசின் ததோற்றம் 
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11. முதல் தபரயின் தெோரில் பவற்றி 
பெற்ற அரசர்? 
 
கஜினி முகமது     
மதகந்திர ெல்ைவன்     
தகோரி முகமது   
பிரிதிவிரோசன் 
 
Answer: பிரிதிவிரோசன் 
 
  
12. பிருத்விரோதஜ இரண்டோவது ததரன் 
யுத்தத்தில் ததோற்கடித்தது யோர்? 
 
குத்புதீன் ஐபெக்   
தகோரி முகமது     
கஜினி முகமது   
அைோவுதீன் கில்ஜி 
 
Answer: தகோரி முகமது 
 
  
13. மோவீரன் சிவோஜியின் ததைநகரம் 
எது? 
 
புதன   
ரோய்கோர்     
புரந்தர்   

கோர்வோர் 
 
Answer: ரோய்கோர்  
14. சோதவோகனோ வம்சத்தின் சிறந்த 
அரசரோக திகழ்ந்தவர்? 
 
ஸ்ரீ சதகர்னி     
யஜ்னோஸ்ரீ சதகர்னி     
வஷிஷ்டபுத்திர புலுமயி   
பகௌதமிபுத்திர சதகர்னி 
 
Answer: பகௌதமிபுத்திர சதகர்னி 
 
  
15. மனித உரிதமகள் தினம் என்று 
பகோண்டோடப்ெடுகிறது? 
 
டிசம்ெர் 10   
ஜூதை 10     
ஜனவரி 10     
மோர்ச் 10 
 
Answer: டிசம்ெர் 10 
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16. இரண்டோம் கர்நோடக தெோரின் 
முடிவில் கீழ்க்கண்ட ஒப்ெந்தம் 
தகபயழுத்தோயிற்று? 
 
அய்-ைோ-சோப்தெல் உடன்ெடிக்தக     
வட சர்க்கோர் உடன்ெடிக்தக     
ெோரிசு உடன்ெடிக்தக   
ெோண்டிச்தசரி உடன்ெடிக்தக 
 
Answer: ெோண்டிச்தசரி உடன்ெடிக்தக 
 
  
17. தன்தன இரண்டோம் அபைக்சோண்டர் 
என்று தோம் பவளியிட்ட நோணயங்களில் 
ெதிவித்தவர்? 
 
 கியோசுதீன் துக்ளக்     
முகமது பின் துக்ளக்     
ஜைோலுதீன் கில்ஜி   
அைோவுதீன் கில்ஜி 
 
Answer: அைோவுதீன் கில்ஜி 
 
  
18. இந்தியோ மீது ெதடபயடுத்த முதல் 
அதரபியர்? 
 
முகமது தகோரி     

முகமது பின் கோசிம்     
கஜினி முகமது   
ெோெர் 
 
Answer: முகமது தகோரி 
 
19. புத்தர் பிறந்த இடம்? 
 
லும்பினி     
பஹல்சிங்கி     
சிதயோல்   
பெர்லின் 
 
Answer: லும்பினி 
 
  
20. மனிதனுதடய வரைோற்றுக்கோை இரு 
பெரும் பிரிவுகள் யோதவ? 
 
கற்கோைம், உதைோகக் கோைம்   
உதைோகக் கோைம், நிதயோலிதிக் கோைம்     
கற்கோைம், நிதயோலிதிக் கோைம்     
கற்கோைம், பமோபசோலிதிக் கோைம் 
 
Answer: கற்கோைம், உதைோகக் கோைம் 
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21. விதரவு தெோல் ( Speed Post ) 
அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ட ஆண்டு? 
 
1986     
1966     
1976   
1996 
 
Answer: 1986 
 
  
22. பூதோன இயக்கத்தத துவங்கியவர்? 
 
திரு.நோரோயணசுவோமி   
விதனோெோ ெோதவ     
ஆச்சோர்ய கிருெளோனி   
மகோத்மோ கோந்தி 
 
Answer: விதனோெோ ெோதவ 
 
  
23. உைகின் 17 ெல்கதைகழங்களில் 
டோக்டர் ெட்டம் பெற்ற ஒதர இந்தியர் 
யோர்? 
 
டோக்டர். இரோதோகிருஷ்ணன்   
டோக்டர். மருதூர் தகோெோைன் 
ரோமசந்திரன்     

டோக்டர். அம்தெத்கோர்     
டோக்டர். சந்திரதசகர் 
 
Answer: டோக்டர். இரோதோகிருஷ்ணன் 
 
  
24. பகௌதம புத்தர் முதன் முதலில் 
தெோதித்த இடம்? 
 
கயோ   
கபிைவஸ்து     
லும்பினி   
சோரநோத் 
 
Answer: சோரநோத் 
  
25. இந்தியோவில் வருமோனவரி எந்த 
ஆண்டு வந்தது? 
 
1860   
1850     
1870     
1885 
 
Answer: 1860 
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