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Winmeen Tnpsc Daily Free Test 1 in Tamil 

6th Social Science Lesson 1 

1. வரலாறு என்றால் என்ன? 

1. வரலாறு என்ற ச ால் ___________ச ாழிச் ச ால்லான 'இஸ்ட ாரியா’ என்பதிலிருந்து சபறப்பட் து. 
A) இலத்தீன் 
B) பிசரஞ்சு 
C) சீன ச ாழி 
D) கிரேக்கம் 
 

2. கூற்று 1: வரலாறு என்பது க ந்தகால நிகழ்வுகளின் காலவரிச ப் பதிவு. 
கூற்று 2: வரலாற்றின் காலம் ஆண்டுகளில் கணக்கி ப்படுகிறது. 
A) கூற்று 1, கூற்று 2 இேண்டும் சரி 
B) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 தவறு 
C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2  ரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
 

3. கீழ்க்கண் வற்றுள் புதிய கற்கால கற்கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்  இ ங்கள் எசவ? 
1. ச ஹர்கர்   2.  ாகரா      3. அத்திரம்பாக்கம் 
4. அதிச் நல்லூர்    5.  டவாஜலி டஹடிங் 
A) 1, 2, 3      B) 2, 3, 4    C) 1, 2, 5    D) 2, 3, 5 
 

4. இரும்புக் கால கற்கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்  இ ம் _______. 
A) டலாத்தல்   
B) டகால்டிவா 
C) ஹல்லூர் 
D) ச ஹர்கர் 
 

5. கீழ்க்கண் வற்றுள் சவண்கலக் கால கற்கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்  இ ங்கள் எசவ? 
1. டலாத்தல்      2. பிம்டபட்கா    
3. சபயம்பள்ளி     4. ஆதிச் நல்லூர் 
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A) 1, 4     B) 1, 2, 3      C) 3, 4      D) 1, 3, 4 
 

6. கீழ்க்கண் வற்றுள் பசைய கற்கால கற்கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்  இ ங்கள் எசவ? 
1. டகால்டிவா     2. பிம்டபட்கா      3. அத்திரம்பாக்கம் 
4. ஆதிச் நல்லூர்     5. ஹன் ாகி பள்ளத்தாக்கு 
A) 1, 2, 3      B) 2, 3, 4    C) 1, 3, 5    D) 2, 3, 5 
 

7. கற்கருவிகசள பயன்படுத்தியதற்கும் எழுதும் முசறகசள கண்டுபிடித்ததற்கும் இச ப்பட்  காலம் 
A) வரலாற்றுத் சதா க்க காலம் 
B) வேலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் 
C) இருண் காலம் 
D) கற்காலம் 
 

8. கூற்று 1: வரலாற்றுக்கும், வரலாற்றுக்கு முந்திய காலத்திற்கும் இச ப்பட்  காலம் வரலாற்றுத் 
சதா க்க காலம் ஆகும். 
கூற்று 2: வரலாற்றுத் சதா க்க காலத்தில் எழுதப்பட்  பதிவுகள் உள்ளன. தற்டபாது அவற்றின் 
சபாருசள நாம் புரிந்து சகாண்டுள்டளாம். 
A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும்  ரி 
B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ைவறு 
C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2  ரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
 

9. கூற்று 1: நாணயம், அதன் வரலாறு சதா ர்பான அறிவியல்  ார்ந்த துசற நாணவியல் ஆகும். 
கூற்று 2: கல்சவட்டுகளில் பதிவு ச ய்யப்பட்  ச ய்திகசள ஆராய்வதற்கான துசற கல்சவட்டியல் 
ஆகும். 
A) கூற்று 1, கூற்று 2 இேண்டும் சரி 
B) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 தவறு 
C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2  ரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
 

10. கூற்று 1: தம் ா என்பது   ஸ்கிருத ச ாழிச் ச ால். 
கூற்று 2: இது பிராகிருதத்தில் தர் ா எனப்படுகிறது. 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 3 of 6 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும்  ரி 
B) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 தவறு 
C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2  ரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இேண்டும் ைவறு 
 

11. யாருச ய ஆட்சியில் புத்த  தம் ஆசியாவின் பல்டவறு பகுதிகளுக்கு பரவியது? 
A) அக்பர் 
B) கனிஷ்கர் 
C) அரசாகர் 
D) பாபர் 
 

12. __________ டபாருக்கு பின் அட ாகர் புத்த   யத்சதத் தழுவி, அச திசயயும் அறத்சதயும் 
பரப்புவதற்காகத் தன் வாழ்சவடய அர்ப்பணித்தார். 
A) இரண் ாம் பானிபட் டபார் 
B) இலங்சக டபார் 
C) ச ள ா டபார் 
D) கலிங்கப் ர ார் 
 

13. டதசியக் சகாடியில் இ ம்சபற்றுள்ள 24 ஆரக்கால்  க்கரம் அட ாகர் நிறுவிய __________ தூணில் உள்ள 
முத்திசரயிலிருந்து சபறப்பட் து. 
A) அ ர்நாத் 
B) சாேநாத் 
C) டகதார்நாத் 
D) பத்ரிநாத் 
 

14. கீழ்க்கண் வற்றுள் யாருச ய வரலாற்று ஆய்வுகள் மூலம் அட ாகரின் சிறப்புகள் சவளி உலகுக்கு 
சதரிய வந்தன? 
1. வில்லியம் டஜான்ஸ்        2. டஜம்ஸ் பிரின்ச ப் 
3. அசலக் ாண் ர் கன்னிங்காம்     4.  ார்லஸ் ஆலன் 
A) 1, 2, 3     B) 2, 3      C) 1, 2, 4      D) 1, 3, 4 
 

15. “The Search for the India's Lost Emperor" என்ற நூசல சவளியிட் வர்? 
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A) டஜம்ஸ் பிரின்ச ப் 
B) அசலக் ாண் ர் கன்னிங்காம் 
C) சார்லஸ் ஆலன் 
D) வில்லியம் டஜான்ஸ் 
 

16. அட ாகரின் சபருச சய எடுத்துச் ச ால்லும்  ான்றுகள் எசவ? 
1.  ாரநாத் தூண்       2. அ ர்நாத் குசக   
3. ச ல்லி ச ங்டகாட்ச    4.  ாஞ்சி ஸ்தூபி 
A) 1, 2      B) 2, 3     C) 1, 4       D) 2, 4 
 

17. பைங்கால  னிதன் தனது உணசவ ட கரிக்க ட ற்சகாண்  ந வடிக்சக 
A) வணிகம் 
B) ரவட்தையாடுைல் 
C) ஓவியம் வசரதல் 
D) விலங்குகசள வளர்த்தல் 
 

18. கூற்று: பசைய கற்கால  னிதர்கள் டவட்ச யா ச் ச ல்லும் டபாது நாய்கசள உ ன் அசைத்துச் 
ச ன்றனர். 
காரணம்: குசககளில் பசைய கற்கால  னிதன் தங்கியிருந்தடபாது, விலங்குகள் வருவசத நாய்கள் 
த து ட ாப்ப  க்தியினால் அறிந்து அவனுக்கு உணர்த்தின. 
A) கூற்று  ரி, காரணம் தவறு 
B) கூற்று சரி, கூற்றுக்கான காேணமும் சரி 
C) கூற்று தவறு, காரணம்  ரி 
D) கூற்று தவறு, காரணமும் தவறு 
 

19. பசைய கற்கால  னிதன் சபரும்பாலும் வாழ்ந்த இ ங்கள் __________. 
A) ஆற்றங்கசர 
B) குதக 
C)  ரங்கள் 
D) ப கு 
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20. பண்ச ய காலத்தில் வாழ்ந்த  னிதர்கள் பயன்படுத்திய சபாருட்கள் அகைாய்வுகள் மூல ாக 
டதாண்டிசயடுக்கப்பட்டுள்ளன. அப்சபாருட்கள் அக்கால  க்களின் வாழ்க்சக முசற பற்றி அறிந்து 
சகாள்ளப் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. இக்கூற்று ன் சதா ர்புச யது எது? 
A) அருங்காட்சியகங்கள் 
B) புதைப ாருள்  டிமங்கள் 
C) கற்கருவிகள் 
D) எலும்புகள் 
 

21. தவறான இசணசயக் கண்டுபிடி 
A) பசைய கற்காலம் – கற்கருவிகள் 
B) பாசற ஓவியங்கள் - குசகச் சுவர்கள் 
C) ச ப்புத் தகடுகள் - ஒரு வரலாற்று ஆதாரம் 
D) பூதனகள் – முைலில்  ழக்கப் டுத்ைப் ட்ை விலங்கு 
 

22. தவறான கூற்சறத் டதர்ந்சதடு. 
A) பாசறகள்  ற்றும் குசககளில் ஓவியங்கள் வசரயப்பட்டிருந்தன. 
B) டவட்ச யாடுதசல குறிப்பதாக ஓவியங்கள் இருந்தன. 
C) பைங்கால  னிதன் தனது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு டவட்ச யாடுதசல எடுத்துசரப்பதற்காக 
வசரந்திருக்கலாம். 
D)  ல வண்ணங்களில் ஓவியங்கள் வதேயப் ட்டிருந்ைன. 
 

23. சபாருத்துக. 
1. பாசற ஓவியங்கள்      i) ச ப்புத் தகடுகள் 
2. எழுதப்பட்  பதிவுகள்    ii) மிகவும் புகழ்சபற்ற அர ர் 
3. அட ாகர்      iii) டதவாரம் 
4.  த  ார்புள்ள இலக்கியம்    iv) வாழ்க்சக முசறசயப் புரிந்து சகாள்வதற்கு உதவுகிறது. 
A) ii   i  iii  iv 
B)  iii   i   ii  iv 
C) iv  i   ii  iii 
D)  ii  i  iii  iv 
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24. கூற்று 1: பசைய கற்காலத்சதச் ட ர்ந்த கற்கருவிகள் ச ன்சனக்கு அருகில் உள்ள 
அத்திரம்பாக்கத்தில் கிச த்துள்ளன. 
கூற்று 2: பைங்கால  னிதர்கள் பயன்படுத்திய சபாருட்கள் சதால்லியல் துசறயினரால் 
அருங்காட்சியகத்தில் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. 
A) கூற்று 1, கூற்று 2 இேண்டும் சரி 
B) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 தவறு 
C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2  ரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
 

25. _______ என்பவர் பதிவு ச ய்திருக்காவிட் ால், அட ாகரின் வரலாறு  சறக்கப்பட்  வரலாறாக 
இருந்திருக்கும். 
A) டஜம்ஸ் பிரின்ச ப் 
B) அசலக் ாண் ர் கன்னிங்காம் 
C) சார்லஸ் ஆலன் 
D) வில்லியம் டஜான்ஸ் 
 

26. தவறான இசணசயத் டதர்ந்சதடு. 
A) டகாட்ச  - டவலூர் 
B) டகாயில்கள் – தஞ் ாவூர் 
C) ஸ்தூபி –  ாஞ்சி 
D) மைங்கள் - திருமதல நாயக்கர் மஹால் 
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