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9th Social Science Lesson 2 Questions in Tamil

2. பண்டைய நாகரிகங்கள் - சிந்துவெளி நாகரிகம்
1. கூற்று 1: இடைக்கற்காலத்திற்கு முன்பு த ாைக்ககாலக்

2. பனோலி - ராெஸ் ான், இந்தியா

சமூக மக்கள் குழுக்களாகவே இருந் ன.

3. ராகிகரி - பஞ்சாப், இந்தியா

கூற்று 2: இந்

4. சுர்தகாைா - குெராத், இந்தியா

குழுக்கள் என்பது நாவைாடிகளாக இருந்

வேட்டையாடுவோர், உணவு வசகரிப்வபார் ஆேர்.

A) அடனத்தும் சரி

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ேறு

B) 1, 2, 4 சரி

B) கூற்று 1 ேறு, கூற்று 2 சரி

C) 1, 3, 4 சரி

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி

D) 1, 2, 3 சரி

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேறு

7. ஹரப்பா நாகரிகம் குறித்

2. சிந்துதேளி நாகரிகம் இந்தியாவிலும், பாகிஸ் ானிலும்

வ ர்ந்த டு.

__________ தூரம் பரவியிருந் து.

A)

A) 1.3 பில்லியன் சதுர கிவலா மீட்ைர்கள்

திட்ைமிைப்பட்ை த ருக்கள், சந்துகள், கழிவுநீர்க் கால்ோய்கள்

B) 1.3 பில்லியன் கிவலா மீட்ைர்கள்

ஆகியடே காணப்படுகின்றன.

C) 1.3 மில்லியன் சதுர கிவலா மீட்ைர்கள்

B) ஹரப்பர்கள் சுட்ை, சுைா தசங்கற்கடளயும், கற்கடளயும்

D) 1.3 மில்லியன் கிவலா மீட்ைர்கள்

கட்டுமானங்களுக்குப் பயன்படுத்தினார்.

3. சரியான இடணடயத் வ ர்ந்த டு. (ஹரப்பா நாகரிக

C) வீடுகளில் மாடிகள் காணப்பைவில்டல.

எல்டலகள்)

D) உள்ளாட்சி அடமப்பு ஒன்று நகரங்களின் திட்ைமிைடல

1. வமற்கு - சுட்காதென் வைார்

கட்டுப்படுத்தியது.

2. ேைக்கு – வ

8. சரியான கூற்டறத் வ ர்ந்த டு. (ஹரப்பா நாகரிகம்)

ார்டுடக

ஹரப்பா

நகரங்களில்

கூற்றுகளில்
மதில்

ேறானட

சுேர்கள்,

நன்கு

3. கிழக்கு – ஆலம்கீர்பூர்

1. தமாஹஞ்ச ாவராவில் உள்ள மாதபரும் குளியல் குளம்

4. த ற்கு – டைமாபாத்

ஒரு முக்கியமான கட்டுமாகும்.

A) அடனத்தும் சரி

2. தமாஹஞ்ச ாவராவிலிருந்து கிடைத்துள்ள ஒரு சிடல

B) 2, 4 சரி

“பூசாரி அரசன்" என்று அடையாளம் காட்ைப்படுகிறது.

C) 1, 3 சரி

A) 1 மட்டும் சரி

D) 1, 4 சரி

B) 2 மட்டும் சரி

4. சிந்துதேளி நாகரிகம் பரவியுள்ள முக்கிய பகுதிகள்

C) இரண்டும் சரி

எடே?

D) இரண்டும் ேறு

1. குெராத்

2. பாகிஸ் ான்

3. மத்தியப் பிரவ சம்

9.

ஹரப்பா

மக்கள்

கீழ்க்கண்ை

4. இராெஸ் ான் 5. ஹரியானா

பயிரிட்ைனர்?

A) அடனத்தும்

1. வகாதுடம

2. பார்லி

B) 1, 2, 3, 4

3. தநல்

4. திடண ேடககள்

C) 1, 2, 4, 5

A) அடனத்தும்

D) 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 4

5.

சரியான

இடணடயத்

வ ர்ந்த டு.

(சிந்துதேளி

எந்

பயிர்கடள

C) 2, 3, 4

நாகரிகத்தின் முக்கிய நகரங்கள்)

D) 1, 3, 4

1. ஹரப்பா - பஞ்சாப், பாகிஸ் ான்

10. கூற்று 1: ஹரப்பா மக்களுக்கு ஆடு மாடு ேளர்த் ல் பற்றி

2. தமாஹஞ்ச ாவரா - சிந்து, பாகிஸ் ான்

த ரிந்திருந் து.

3. வ ாலாவிரா - குெராத், இந்தியா

கூற்று 2: யாடன உள்ளிட்ை பல விலங்குகள் பற்றி

4. கலிபங்கன் - குெராத், இந்தியா

அறிந்திருந் னர்.

A) அடனத்தும் சரி

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ேறு

B) 1, 2, 4 சரி

B) கூற்று 1 ேறு, கூற்று 2 சரி

C) 1, 3, 4 சரி

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி

D) 1, 2, 3 சரி

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேறு

6.

சரியான

இடணடயத்

வ ர்ந்த டு.

(சிந்துதேளி

11.

ஹரப்பாவின்

நாகரிகத்தின் முக்கிய நகரங்கள்)

அடழக்கப்படும்.

1. வலா ால் - குெராத், இந்தியா

A) கார்னிலியன்
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B) தெபு

16. கூற்று 1: தசம்பில் தசய்

C) கியூனிபார்ம்

வகாைரி

D) டஹக்வசாஸ்

பயன்படுத்தினர்.

12.

கூற்று

1:

ஹரப்பர்கள்

ஓவியங்கள்

தீட்ைப்பட்ை

ஆகிய

அம்புகள், ஈட்டிகள், உளி,

கருவிகடள

ஹரப்பா

மக்கள்

கூற்று 2: தமாஹஞ்ச ாவராவில் கிடைத்துள்ள நைனமாடும்

மட்பாண்ைங்கடளப் பயன்படுத்தினார்கள்

தபண்ணின் சிடல, ஹரப்பா மக்களுக்கு தமழுகு அச்சில்

கூற்று 2: மட்பாண்ைங்கள் ஆழமான சிேப்பு ேண்ணம்

உவலாகத்ட

பூசப்பட்டு கருப்பு நிற ஓவியங்கள் தீட்ைப்பட்ைடே.

த ாழில்நுட்பம் த ரிந்திருந் து என்பட க் காட்டுகிறது.

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ேறு

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ேறு

B) கூற்று 1 ேறு, கூற்று 2 சரி

B) கூற்று 1 ேறு, கூற்று 2 சரி

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேறு

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேறு

13.

கூற்று

1:

ஹரப்பா

மக்கள்

குதிடரகடளப்

பயன்படுத்தினர்.
கூற்று

2:

17.

உருக்கி

ஹரப்பா

பண்பாட்டு

சிடல

மக்கள்

ோர்க்கும்

எேற்றாலான

அணிகலன்கடளச் தசய் னர்?
ஹரப்பா

மக்கள்

மட்பாண்ைங்களில்

1. கார்னீலியன் 2. தசம்பு

சித்திரங்கடள தீட்டினர்.

3. தேள்ளி

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ேறு

A) அடனத்தும்

B) கூற்று 1 ேறு, கூற்று 2 சரி

B) 1, 2, 3

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி

C) 1, 2, 4

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேறு

D) 2, 3, 4

14.

ஊற்றி

சிந்துதேளி

நாகரிக

மக்கள்

மட்பாண்ைங்களில்

18.

4. ங்கம்

ஹரப்பா

மக்கள்

வேடலப்பாடுகள்

மிக்க

கீழ்க்கண்ை எந் ஓவியங்கடளத் தீட்டினர்?

அணிகலன்கடள

1. அரச மர இடல

தசய் னர்.

2. மீன் தசதில்

A) சீனா

3. கிடைக்வகாட்டு பட்டைகள்

B) ெப்பான்

4. ஒன்டறதயான்று தேட்டும் ேட்ைங்கள்

C) இலங்டக

5. குறுக்கும் தநடுக்குமான வகாடுகள்

D) தமசபவைாமியா

6. கணி ேடிவியல் ேடிேங்கள்

19. கீழ்க்கண்ை எந்

7. தசடி, தகாடிகள்

காணப்படுகின்றன?

A) அடனத்தும்

1. ஓமன் 2. பஹ்டரன் 3. ஈராக் 4. ஈரான்

B) 2, 3, 5, 6

A) அடனத்தும்

C) 1, 2, 5, 6

B) 1, 2, 3

D) 2, 4, 6, 7

C) 2, 3, 4

15. சரியான கூற்டறத் வ ர்ந்த டு.

D) 1, 3, 4

1. ஹரப்பா பண்பாட்டு மக்கள் தசர்ட் என்ற சிலிகா கல்

20. கியூனிபார்ம் எழுத்துகளில் காணப்படும் _________

ேடகயில் தசய் பிவளடுகள், கத்திகள், தசம்புப் தபாருட்கள்,

என்ற குறிப்பு சிந்து பகுதிடயக் குறிப்ப ாகும்.

எலும்பாலும்

A) சர்வகாபகஸ்

ந் த் ாலும்

தசய்யப்பட்ை

கருவிகள்

ஆகியேற்டற பயன்படுத்தினார்கள்.
2.

சிந்து

சமதேளி

மக்கள்

___________ற்கு

ஆடை

ஏற்றுமதி

பகுதிகளில் ஹரப்பன் முத்திடரகள்

B) டஹக்வசாஸ்
இரும்பின்

பயடன

C) தமலுஹா

அறிந்திருந் னர்.

D) டஹவராகிளிபிக்

3. கூர்டமயான கருவிகள், உளிகள், ஊசிகள், மீன்

21.

தூண்டில் முட்கள், கத்திகள், நிறுடேத்

அளவுகடளயும் பயன்படுத்தினார்கள்.

ட்டுகள், முகம்

கூற்று:

ஹரப்பர்கள்

முடறயான

எடைகடளயும்

பார்க்கும் கண்ணாடி, அஞ்சனம் தீட்டும் குச்சி ஆகியடே

காரணம்: ேணிகப் பரிமாற்றங்களில் ஈடுபட்ை காரணத் ால்

தசம்பால் தசய்யப்பட்ைன.

அேர்களுக்கு முடறப்படுத் ப்பட்ை அளவுகள் வ டேயாக

A) அடனத்தும் சரி

இருந் து.

B) 1, 2 சரி

A) கூற்று சரி காரணம் ேறு

C) 1, 3 சரி

B) கூற்று ேறு காரணம் சரி

D) 2, 3 சரி

C) கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி மற்றும் சரியான
விளக்கம்

Line By Line Questions
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D) கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி ஆனால் சரியான

28. __________ல் தநருப்புக் குண்ைங்கள் அடையாளம்

விளக்கமல்ல

காணப்பட்டுள்ளன.

22.

ஹரப்பா

நாகரிகப்

பகுதிகளில்

__________

A) பானோலி

ேடிவிலான தசர்ட் எடைகள் கிடைத்துள்ளன.

B) சுர்தகாைா

A) ேட்ைம்

C) ராகிகரி

B) சதுரம்

D) காலிபங்கன்

C) கனசதுரம்

29. சரியான கூற்டறத் வ ர்ந்த டு.

D) கனதசவ்ேகம்

1. சிந்துதேளி மக்கள் இயற்டகடய ேணங்கினார்கள்.

23.

ஹரப்பர்களின்

எடைகளின்

விகி ம்

எவ்ோறு

2. அரசமரத்ட ேழிபட்ைனர்.

அதிகரித் ன?

3. சில சுட்ை களிமண் சிடலகள் தபண் த ய்ேத்ட க்

A) 1:2:4:8:16:32

குறிப்பது வபான்று உள்ளன.

B) 1:3:6:9:12:15

A) அடனத்தும் சரி

C) 1:2:4:6.8.10

B) 1, 2 சரி

D) 1:2:5:8:10:12

C) 2, 3 சரி

24. ஹரப்பன் பகுதிகளிலிருந்து சுமார் _________

D) 1, 3 சரி

எழுத்துடைய

30.

சிறு

எழுத்துத்

த ாகுதிகள்

த ால்லியல்

ஆய்வுகள்

வீழ்ச்சிக்குப்

A) 2000

இைம்தபயர்ந் ட க் காட்டுகின்றன.

B) 3000

A) கிழக்கு, ேைக்கு

C) 4000

B) கிழக்கு, வமற்கு

D) 5000

C) கிழக்கு, த ற்கு

25. ஹரப்பா பண்பாட்டுப் பகுதிகளில் கீழ்க்கண்ை எேற்றால்

D) ேைக்கு, த ற்கு

தசய்யப்பட்ை முத்திடரகள் கிடைத்துள்ளன?

31. சரியான இடணடயத் வ ர்ந்த டு'

1. நுடரக்கல் 2. தசம்பு 3. சுடுமண் 4. ந் ம்

1. த ாைக்க கால ஹரப்பா - தபா.ஆ.மு 3300 - 2600

A) அடனத்தும்

2. முதிர்ந் ஹரப்பா நாகரிகம் - தபா.ஆ.மு 2600 – 1900

B) 1, 2, 4

3. பிந்ட ய கால ஹரப்பா - தபா.ஆ.மு 1700 ேடர

C) 2, 3, 4

A) அடனத்தும் சரி

D) 1, 3, 4

B) 1, 2 சரி

26. தமாகஞ்ச ாவராவில் கிடைத் 'ம குரு அல்லது அரசன்'

C) 2, 3 சரி

சிடல __________ ஆல் தசய்யப்பட்ைது.

D) 1, 3 சரி

A) தசம்பு

32. _________லிருந்து சிந்துதேளி நாகரிகம் வீழ்ச்சி

B) ங்கம்

தபறத் துேங்கியது.

C) மாக்கல்

A) தபா.ஆ.மு 1700

D) ந் ம்

B) தபா.ஆ.மு 1800

கூற்று

1:

ஹரப்பா

சுடுமண்ணாலான

சிறு

பகுதிகளில்

சிடலகள்,

கிடைத்துள்ள

C) தபா.ஆ.மு 1900

மட்பாண்ைங்களில்

D) தபா.ஆ.மு 1600

மக்கள்

நாகரிகத்தின்

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

27.

பிறகு

ஹரப்பா

__________

வநாக்கி

உள்ள ஓவியங்கள், தேண்கலச் சிடலகள் ஆகியடே

33. சிந்துதேளி நாகரிகத்தின் வீழ்ச்சிக்கான காரணங்கள்

ஹரப்பர்களின் கடலத் திறடமடயக் காட்டுகின்றன.

எடே?

கூற்று

1. பருேநிடல மாற்றம்

2:

தபாம்டம

பம்பரங்கள்,

ேண்டிகள்,

வகாலிக்

விடளயாட்டிற்கான

கிலுகிலுப்டபகள்,

குண்டுகள்,

சுடுமண்

சில்லுகள்

பல்வேறு
ஆகியடே

2. தமசபவைாமியாவுைனான ேணிகத்தில் வீழ்ச்சி
3. நதியின் ேறட்சி

ஹரப்பா மக்களின் தபாழுதுவபாக்கு விடளயாட்டுகடளக்

4. தேள்ளப்தபருக்கு

காட்டுகின்றன.

5. அந்நியர் படைதயடுப்பு

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ேறு

A) அடனத்தும்

B) கூற்று 1 ேறு, கூற்று 2 சரி

B) 2, 3, 5

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி

C) 1, 3, 5

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேறு

D) 2, 3, 4, 5
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34. சிந்துதேளி எழுத்துக்கும் திராவிை/ மிழ் தமாழிக்கும்

D) அஸ்வகா பர்வபாலா

இடைவய

40. சரியான கூற்டறத் வ ர்ந்த டு. (சிந்துதேளி மக்களின்

ஒற்றுடம

நிலவுேட

இனங்கண்ை

ஆய்ோளர்கள்

எழுத்துகள் - ஆய்வு)

1. அருட் ந்ட தஹன்றி தஹராஸ்

A) ஹரப்பா மக்கள் எழுதும் கடலடய அறிந்திருந் னர்.

2. அஸ்வகா பர்வபாலா

B)

3. ஐராே ம் மகாவ ேன்

குறியீடுகடளவய தகாண்டுள்ளன.

4. தஹன்றி ஆல்பர்ட்

C) வராசட்ைா கல்லில் காணப்பட்ைது வபால் மும்தமாழிகள்

A) அடனத்தும்

பயன்படுத் ப்பைவில்டல.

B) 1, 2, 3

D)

C) 2, 3, 4

எழு ப்பட்டுள்ளன.

D) 1, 3, 4

41. "ஹரப்பா தமாழியின் மூல வேர்கள் த ன்னிந்திய

35.

_________

கருத்துகளும்

காலத்தில்

சிந்துதேளியின்

த ாழில்நுட்பங்களும்

சில

த ன்னிந்தியாடே

த ாைர்கள்

எழுத்துகள்

சராசரியாக

ஐந்துக்கும்

குடறோன

இைப்பக்கத்திலிருந்து

திராவிை தமாழிகடள ஒத்திருப்பட

ேலப்பக்கமாக

நாம் காணலாம்."

என்று கூறியேர்

அடைந்துள்ளன.

A) யூரி வநாவராவசாவ்

A) பழங்கற்காலம்

B) அருட் ந்ட தஹன்றி தஹராஸ்

B) தேண்கலக் காலம்

C) ஐராே ம் மகாவ ேன்

C) இரும்புக் காலம்

D) அஸ்வகா பர்வபாலா

D) தசம்புக்காலம்

42.

36. கீழடி, அரிக்கவமடு, உடறயூர் வபான்ற நகரங்கள்

துடறயால்

சிந்துதேளி

என்னும் இைத்தில் கண்தைடுக்கப்பட்ை பாடனகளில் உள்ள

நாகரிகம்

வீழ்ச்சி

அடைந்து

________

__________

ஆண்டு

பூம்புகாருக்கு

அருகில்

வமலதபரும்பள்ளம்

அம்பு

A) 600

கண்தைடுக்கப்பட்ை இலச்சிடன வபான்று உள்ளன.

B) 800

A) வம 2004

C) 900

B) வம 2005

D) 1200

C) வம 2006

37. சிந்துதேளி மக்கள் ‘லாஸ்ட் வேக்ஸ்’ முடறடய

D) வம 2007

அறிந்திருந் ார்கள்

43.

த ரிவிக்கும்

குறியீடுகள்

த ால்லியல்

ஆண்டுகள் கழித்து உருோனடே.

என்பட த்

வபான்ற

மிழ்நாடு

"மயிலாடுதுடறயில்

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள

தேண்கலச்சிடல __________ ஆகும்.

கற்வகாைரியில்

A) ொடி

கண்தைடுக்கப்பட்ைடேயில்

B) ம குரு அல்லது அரசன்

ஒத்திருக்கின்றன" என்று கூறியேர்

C) நைனமாடும் தபண்

A) யூரி வநாவராவசாவ்

D) பறடே

B) அருட் ந்ட தஹன்றி தஹராஸ்

38. கூற்று: சிந்துதேளி நாகரிகம் ஹரப்பா நாகரிகம்

C) ஐராே ம் மகாவ ேன்

என்றும் அடழக்கப்படுகிறது.

D) அஸ்வகா பர்வபாலா

காரணம்: ஹரப்பா மு லில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை இைம்

44.

என்ப ால் ஹரப்பா நாகரிகம் என்று அடழக்கப்படுகிறது.

தபாருள்)

A) கூற்று சரி காரணம் ேறு

A) சரிபாதியாக பகுக்கப்படும் மீன் - மீன் விண்மீன்

B) கூற்று ேறு காரணம் சரி

B) வமற்கூடர + மீன் – மூன்று விண்மீன் மிருகசீரி

C) கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி மற்றும் சரியான

C) இடைப்பட்ை + பகுதி மீன் - ஆறு விண்மீன்கள்

விளக்கம்

கார்த்திடக

D) கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி ஆனால் சரியான

D) புள்ளி / துளி - சிகப்பு மீன் தகண்டை

விளக்கமல்ல

45. ேரலாற்று அறிஞர் ___________ன் கருத்துப்படி,

39. ‘சிந்துதேளி எழுத்துகள் திராவிை தமாழிக் குடும்பம்

சிந்துதேளி எழுத்துக்களின் குறியீடுகள் திராவிை ஒற்டறக்

வபான்ற ோர்த்ட

குறிப்பு வேர்களுைன் ஒத்துப்வபாகின்றன.

ேரிடசடயப் தபற்றுள்ளன’ என்று

உள்ள

தமாகஞ்ச ாவராவில்

குறியீடுகள்

சிந்துதேளியில்

உள்ள

குறியீடுகடள

ேறான இடணடயத் வ ர்ந்த டு. (அடையாளம் -

கூறியேர்

A) யூரி வநாவராவசாவ்

A) யூரி வநாவராவசாவ்

B) அருட் ந்ட தஹன்றி தஹராஸ்

B) அருட் ந்ட தஹன்றி தஹராஸ்

C) ஐராே ம் மகாவ ேன்

C) ஐராே ம் மகாவ ேன்

D) பர்வபாலா
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ேறான இடணடயத் வ ர்ந்த டு. (ஒலிப்புமுடற -

தபாருள்)
A) பசுமீன் - பச்டச விண்மீன் பு ன் கிரகம்
B) வமய்டம மீன் - கருப்பு விண்மீன் சனிகிரகம்
C) தேள்ளி மீன் - தேண்டம விண்மீன் தேள்ளி கிரகம்
D) தபாட்டு மீன் - ஏழு விண்மீன்கள் சப் ரிஷி மண்ைலம்

For Answers, Check Samacheer Books
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