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Winmeen Tnpsc Daily Free Test 2 in Tamil 

6th Social Science Lesson 2 Questions 

2. மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி

1. வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால மனிைர்கதையும் அவர்கள் பயன்படுத்திய பபாருட்கதையும் பற்றி 
படிப்பது __________ ஆகும். 
A) கல்பவட்டியல் 
B) மானுடவியல் 
C) த ொல்லியல் 
D) அகழ்வாராய்ச்சியியல் 
 

2. மானுடவியலாைர்கைால் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ை ைான்சானியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மனிைக் 
காலடித்ைடங்கள் எத்ைதை ஆண்டுகள் பழதமயாைதவ? 
A) 2.5 மில்லியன் 
B) 2.5 பில்லியன் 
C) 3.5 மில்லியன் 
D) 3.5 பில்லியன் 
 

3. மனிைர்கதையும் அவர்களின் பரிணாம வைர்ச்சிதயப் பற்றியும் படிப்பது 
A) கல்பவட்டியல் 
B) மொனுடவியல் 
C) பைால்லியல் 
D) அகழ்வாராய்ச்சியியல் 
 

4. மானுடவியல் (anthropology) என்னும் பசால் ______பமாழி வார்த்தையிலிருந்து பபறப்பட்டது. 
A) ஆங்கிலம் 
B) இலத்தின் 
C) கிரேக்கம் 
D) பிபரஞ்சு 
 

5. பிரான்சில் உள்ை லாஸ்காஸ் என்னுமிடத்தில் உள்ை குதககனில் ________ மனிைர்கள் வாழ்ந்ைைற்காை 
பைால்லியல் சான்றுகள் கிதடத்துள்ைை. 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 2 of 7 

A) நியாண்டர்ைால் 
B) ஆஸ்ட்ரலலாபிதிகஸ் 
C) ல ாலமா எரக்டஸ் 
D) குரேொரமக்னொன்ஸ் 
 

6. மனிைர்களின் பரிணாம வைர்ச்சிதய கீழ்க்கண்ட எவற்றின் மூலம் அறிவியல் ல ாக்கில் பயில முடியும்? 
1. கல்பவட்டியல்     2. பைால்லியல் 
3. மானுடவியல்      4.  ாணயவியல் 
A) 1, 2     B) 1, 4      C) 2, 3     D) 2, 4 
 

7. மனிை இைம் மாறுைல் அதடந்து, ஒரு லமம்பட்ட கட்டத்தை ல ாக்கி வைர்ச்சி அதடவலை__________ ஆகும். 
A) இடப்பபயர்ச்சி 
B) மானுடம் 
C) பரிணொமம் 
D) மனிை வைர்ச்சி 
 

8. கூற்று: மனிைர்கள் காலத்துக்கு ஏற்றவாறு பல மில்லியன் ஆண்டுகைாக ைங்கதைத் ைகவதமத்துக் 
பகாண்டு பரிணாம வைர்ச்சி அதடந்துள்ைைர். 
காரணம்: இயற்தகயில் ஏலைனும் ஒரு திடீர் மாற்றம் நிகழும்லபாது, உயிரிைங்கள் அந்ை மாற்றத்திற்கு 
ஏற்பத் ைங்கதை ைகவதமத்துக் பகாண்டு உயிர் பிதழக்கின்றை. 
A) கூற்று, கொேணம் இேண்டும் சரி மற்றும் சரியொன விளக்கம் 
B) கூற்று சரி, காரணம் ைவறு 
C) கூற்று ைவறு, காரணம் சரி 
D) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி ஆைால் சரியாை விைக்கமல்ல. 
 

9. ைவறாை இதணதயத் லைர்ந்பைடு (மனிைர்களும் அவர்கைது வாழ்விடங்களும்) 
A) ஆஸ்ட்ரலலாபிதிகஸ் - கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா 
B) ல ாலமா ப பிலிஸ் – பைன்ஆப்பிரிக்கா 
C) நியொண்டர் ொல் – பிேொன்ஸ் 
D) ல ாலமா ஏரக்டஸ் - ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியா 
 

10. பபாருத்துக. 
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மனிைர்கள்                   வாழ்விடங்கள் 
1. குலரா-மக்ைான்ஸ்       i) சீைா 
2. பீகிங் மனிைன்         ii) பிரான்ஸ் 
3. ல ாலமா லசப்பியன்ஸ்   iii) லண்டன் 
4. த டல்பர்க் மனிைன்   iv) ஆப்பிரிக்கா 
A)  i  iii  iv  ii 
B)  ii  iii   i  iv 
C)  ii  i  iii  iv 
D)  ii  i  iv  iii  
 

11. ஆதிகாலத்தில் மனிைர்களின் முைன்தமயாை பைாழில் __________. 
A) விவசாயம் 
B) மீன்பிடித்ைல் 
C) ரேட்டடயொடு ல் 
D) கிழங்கு அகழ்ைல், பழம் பறிப்பது 
 

12. கற்கருவிகதை உருவாக்கியைற்கு அடுத்ை கட்டமாக  ம் முன்லைார்கள் _________ ஐ கண்டறிந்ைார்கள். 
A) சக்கரம் 
B) இரும்பு 
C) தெருப்பு 
D) ைாமிரம் 
 

13. தீப்பபட்டிதயப் பயன்படுத்ைாமல் ப ருப்தப உருவாக்கும் பழக்கம் __________ மாவட்டத்தில் உள்ை சில 
கிராமங்களில் இன்தறக்கும் உள்ைது. 
A) விழுப்புரம் 
B) லகாயம்புத்தூர் 
C) நீலகிரி 
D) கன்னியாகுமரி 
 

14. ________ உருவாக்கம் மனிை வரலாற்றில் ஒரு முைல்ைரமாை கண்டுபிடிப்பாகக் கருைப்படுகிறது. 
A) சக்கேம் 
B) இரும்பு 
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C) ப ருப்பு 
D) ஆயுைங்கள் 
 

15. மனிை சமூகத்தின் முைல் கதல_______. 
A) ஆயுைங்கள் பசய்ைல் 
B) பாதை பசய்ைல் 
C) விவசாயம் 
D) பொடை ஓவியம் 
 

16. ைவறாை இதணதயத் லைர்ந்பைடு.(ைமிழ் ாட்டில் உள்ை பைால் பழங்கால பாதற ஓவியங்கள்) 
A) கீழ்வதல – விழுப்புரம் 
B) மாவதடப்பு – லகாதவ 
C) குமுதிபதி – மதுடே 
D) பபாறிவதர – நீலகிரி 
 

17. கூற்று 1: இந்தியாவில் 750 குதககளில் ஏறத்ைாழ  500 குதககளில் பாதற ஓவியங்கள் 
காணப்படுகின்றை. 
கூற்று 2: ஆண்களும் பபண்களும் லவட்தடயாடுவதையும்  டைமாடுவதையும் குழந்தைகள் 
விதையாடுவதையும் இந்ை ஓவியங்கள் சித்ைரிக்கின்றை. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ைவறு 
B) கூற்று 1 ைவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இேண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைவறு 
 

18. கீழ்க்கண்ட எந்ை கண்டுபிடிப்பால் விவசாயம் எளிைாக மாறியது ? 
A) விதைகள் 
B) சக்கரம் 
C) ப ருப்பு 
D) கலப்டப 
 

19. பரிணாமத்தின் வழிமுதற _________. 
A) ல ரடியாைது. 
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B) மதறமுகமாைது 
C) படிப்படியொனது 
D) விதரவாைது 
 

20. கூற்று 1:  ம் முன்லைார்கள் குழுக்கைாக மரம், குதக அல்லது மதலயடிவாரத்தில் ைங்கிைார்கள். 
கூற்று 2: ஒவ்பவாரு குழுவிலும் 30 முைல் 40 லபர் இருந்ைார்கள். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ைவறு 
B) கூற்று 1 ைவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இேண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைவறு 
 

21. இறுகப்பற்றுவைற்கு வசதியாகப் பபரிய கால் விரல்கதையும், முன்பக்கம் நீட்டிக்பகாண்டிருந்ை ைாதட 
நீட்சி சற்று குதறந்தும் காணப்பட்ட மனிைன்  
A) ல ாலமா எரக்டஸ் 
B) ர ொரமொ த பிலிஸ் 
C) ல ாலமா லசப்பியன்ஸ் 
D) குலராலமக்ைான்ஸ் 
 

22. மனிை மற்றும் குரங்கின் பண்புகளுடன் காணப்பட்டு  டக்கக் கற்றுக் பகாண்ட மனிைன்________. 
A) நியாண்டர்ைால் 
B) குலராலமக்ைான்ஸ் 
C) ஆஸ்ட்ேரலொபிதிகஸ் 
D) ல ாலமா எரக்டஸ் 
 

23. ைற்கால மனிைர்கதை விட சிறிய மூதை உதடய மனிைர்கள்_________. 
A) ர ொரமொ எேக்டஸ் 
B) ல ாலமா ப பிலிஸ் 
C) ல ாலமா லசப்பியன்ஸ் 
D) குலராலமக்ைான்ஸ் 
 

24. ஆப்பிரிக்கர்களிடம் இருந்து லவறுபட்டு கரடு முரடாை கருவிகதை பகாண்டிருந்ை லவட்தடயாடும் 
திறனில் பின்ைங்கியிருந்ை மனிைன் 
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A) ல ாலமாலசப்பியன்ஸ் 
B) நியொண்டர் ொல் 
C) குலராலமக்ைான்ஸ் 
D) ஆஸ்ட்ரலலாபிதிகஸ் 
 

25. சுயமாக சிந்திக்கும் திறனுதடய, லவட்தடயாடும் மற்றும் உணவு லசகரிக்கும் சமுகமாக வாழ்ந்ை மனிைன் 
A) ல ாலமா எரக்டஸ் 
B) ல ாலமா ப பிலிஸ் 
C) ர ொரமொ ரசப்பியன்ஸ் 
D) குலராலமக்ைான்ஸ் 
 

26. கற்கருவிகளுடன், எலும்பாலாை கருவிகதையும், குத்தீட்டியும் ப ம்புலகால் வதக கருவிகதையும் 
பயன்படுத்திய மனிைன் 
A) ல ாலமாலசப்பியன்ஸ் 
B) நியாண்டர்ைால் 
C) குரேொரமக்னொன்ஸ் 
D) ஆஸ்ட்ரலலாபிதிகஸ் 
 

27. ைவறாை இதணதயத் லைர்ந்பைடு. 
A) ஆஸ்ட்ரலலாபிதிகஸ் – 4 ல் இருந்து 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்குள் 
B) ல ாலமா எரக்டஸ் - 1.8 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் 
C) ர ொரமொ த பிலிஸ் – 3.2 ல் இருந்து 2.5 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்குள் 
D) நியாண்டர்ைால் – 130000 முைல் 40000 ஆண்டுகளுக்குள் 
 

28. கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் 50000 ஆண்டுகளுக்கு முன் லமற்கு ஆசியா மற்றும் பைன் கிழக்கு 
ஐலராப்பாவில் 40000 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்ை மனிைன் 
A) ல ாலமாலசப்பியன்ஸ் 
B) நியாண்டர்ைால் 
C) குரேொரமக்னொன்ஸ் 
D) ஆஸ்ட்ரலலாபிதிகஸ் 
 

29. _________ ஆண்டுகளுக்கு முன்  ாகரிகத்தின் லைாற்றம் ஏற்பட்டது. 
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A) 3000     B) 5000    C) 8000   D) 8500 
 

30. ைவறாை கூற்தறத் லைர்ந்பைடு. 
A) 460 லகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன் புவி லைாற்றம் 
B) 10 இலட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் மனி ன் ெடந் ொன். 
C) 3 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் புவி எங்கும் பரவிைர். 
D) 8000 ஆண்டுகளுக்கு முன் லவைாண்தம பைாடங்கியது. 

For Answers, Check Samacheer Books 
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