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9th Social Science Lesson 3 Questions in Tamil - வரலாறு 
3. த ாடக்ககாலத்  மிழ் சமூகமும் பண்பாடும்

1) தமிழ் ம ொழி முதன் முதலில் எந்த வரிவடிவத்தில் 

எழுதப்பட்டது?  

A) தமிழ் பிரொமி 

B) தமிழ் பொமினி  

C) தமிழ் பபொனடிக்  

D) இது எதுவும் அல்ல  

2) மதொன்ம க்கொல தமிழர்களின் வரலொற்மை அறிவியல் 

பூர்வ ொக மீட்டுருவொக்கம் மெய்வதற்கு உதவுவது 

கீழ்கண்டவற்றுள் எது?  

I. மெவ்வியல் தமிழ் இலக்கியங்கள் 

II. கல்மவட்டுகள் 

III. மதொல்லியல் அகழொய்வு ெொன்றுகள்  ற்றும் பண்பொட்டுப் 

மபொருள்கள் 

IV. தமிழ் அல்லொத  ற்றும் அயல் நொட்டினரின் இலக்கியக் 

குறிப்புகள். 

A) I, II, III  ட்டும்  

B) II, III, IV  ட்டும்  

C) I, III, IV  ட்டும்  

D) அமனத்தும்  

3) மெவ்வியல் தமிழ் இலக்கியங்கள் என்று 

அமழக்கப்படுவது கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது?  

I. மதொல்கொப்பியம் 

II. பதிமனண்ப ல்கணக்கு நூல்கள் 

III. பதிமனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் 

A) I, II  ட்டும்  

B) II, III  ட்டும்  

C) I, III  ட்டும்  

D) இமவ அமனத்தும்  

4) மதொல்கொப்பியத்தில் எந்த பகுதிகள் தமிழ் ம ொழியின் 

இலக்கணத்மத வமரயறுக்கின்ைன?  

A) முதலொம்  ற்றும் இரண்டொம் பகுதி 

B) இரண்டொம்  ற்றும் மூன்ைொம் பகுதி 

C) மூன்ைொம்  ற்றும் நொன்கொம் பகுதி 

D) முதல் பகுதி  ட்டும்  

5) பதிமனண்ப ல்க்கணக்கு நூல்களுள் அல்லொதமவ 

எது?  

A) நற்றிமன 

B) புைநொனூறு 

C) முல்மலப்பொட்டு 

D) குண்டலபகசி 

6) எட்டுத்மதொமக நூல்களுள் அல்லொதமவ எது?  

A) ஐங்குறுநூறு 

B) பதிற்றுப்பத்து 

C) மநடுநல்வொமட 

D) கலித்மதொமக 

7) பத்துப்பொட்டு நூல்களுள் அல்லொதமவ எமவ?  

A) பட்டினப்பொமல 

B) முல்மலப்பொட்டு 

C) பரிபொடல் 

D)  துமரக்கொஞ்சி 

8) வொழ்வியல் அைமநறிகமை எடுத்து இயம்புகின்ை 

நூல்கள் எவ்வொறு அமழக்கப்படுகிைது?  

A) பதிமனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் 

B) பதிமனண்ப ல்கணக்கு நூல்கள் 

C) ஐம்மபரும் கொப்பியம் 

D) ஐஞ்சிறு கொப்பியம் 

9) திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குைள் கீழ்க்கொணும் எந்த 

நூல் வமகமய ெொர்ந்தது?  

A) எட்டுத்மதொமக நூல்கள் 

B) பத்துப்பொட்டு நூல்கள் 

C) பதிமனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் 

D) இமவ எதுவும் அல்ல 

10) ஐம்மபரும் கொப்பியங்கள் அல்லொதமவ எமவ?  

I. சிலப்பதிகொரம், குண்டலபகசி 

II.  ணிப கமல, சீவக சிந்தொ ணி 

III. வமையொபதி, பட்டினப்பொமல 

A) I, II  ட்டும் ெரி  

B) II, III  ட்டும் ெரி  

C) I, III  ட்டும் ெரி  

D) எல்லொப  ெரி  

11) தமிழ் பிரொமி எழுத்துக்கள் எங்கு கொணப்படுகின்ைன?  

A) குமக வொழிடங்களில் 

B) கற்பொமைகளில், முத்திமரகளில் 

C) சுடு ண் கலங்களில், நொணயங்களில் 

D) இமவ எல்லொவற்றிலும் 

12) தமிழ்நொட்டில்____________இடங்களில் தமிழ்-

பிரொமி கல்மவட்டுகள் கற்பொமைகளிலும், குமகவொழ் 

இடங்களிலும் கொணப்படுகின்ைன. 

A) 20க்கு ப ற்பட்ட 

B) 30க்கு ப ற்பட்ட 

C) 50க்கு ப ற்பட்ட 
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D) 40க்கு ப ற்பட்ட 

13) குமககமை த து வொழ் இடங்கைொக 

மகொண்டிருந்தவர்கள் எந்த  தத்தினர் ஆவர்?  

A) ெ ணத்துைவிகள் 

B) புத்த துைவிகள் 

C) பொர்சி துைவிகள் 

D) மெயின் துைவிகள் 

14) தமிழ்-பிரொமி கல்மவட்டுகள் கொணப்படும் இடங்கள் கீழ் 

உள்ைவற்றில் எது?  

I. முத்துப்பட்டி, புகலூர்  

II. அரச்ெலூர், ெம்மப 

III.  துமர,  ொங்குைம்  

IV. மகொங்கர்புளியங்குைம் 

A) I, II  ட்டும் ெரி  

B) II, III  ட்டும் ெரி  

C) I, III  ட்டும் ெரி  

D) எல்லொப  ெரி  

15) நடுகற்கள் யொருமடய நிமனவொக நடப்பட்டன?  

I. பபொரில் வீர ரணம் அமடந்தவர்கள் நிமனவொக 

II. நொட்டுக்கு பெமவ மெய்தவர்கள் நிமனவொக 

III. ஆநிமர கவரும் ெண்மடகளிலும் வீர ரணம் 

அமடந்தவர்களின் நிமனவொக 

A) I, II  ட்டும் ெரி  

B) II, III  ட்டும் ெரி  

C) I, III  ட்டும் ெரி  

D) எல்லொப  ெரி  

16) ெங்ககொல நடுகற்கள் கொணப்படும் இடங்கள் 

கீழ்கண்டவற்றுள் எது?  

I. புலி ொன் பகொம்மப 

II. தொதப்பட்டி  

III. மபொற்பமனக்பகொட்மட 

A) I, II  ட்டும் ெரி  

B) II, III  ட்டும் ெரி  

C) I, III  ட்டும் ெரி  

D) எல்லொப  ெரி  

17) "கூடல்ஊர் ஆபகொள் மபடு தியன் அந்தவன் கல் 

"என்னும் மெய்தி கீழ்க்கண்ட இடங்களில் எங்கு 

கொணப்பட்டது?  

A) முத்துப்பட்டி 

B) புகலூர்  

C) புளிய ொன் பகொம்மப 

D) அரச்ெலூர் 

18) ெங்க கொலத்திற்குப் பிைகும் பல்லவர் கொலத்திலும் 

நடப்பட்ட நடுகற்கள் எந்த நிலப்பகுதியில் மபரிதும் 

கொணப்படுகின்ைன?  

A) முல்மல நிலப் பகுதியில் 

B) குறிஞ்சி நிலப் பகுதியில் 

C)  ருதம் நிலப் பகுதியில் 

D) இது எதுவும் அல்ல 

19) திருவண்ணொ மல  ொவட்டத்திலுள்ை.......... 

என்னுமிடத்தில் பரவலொக நடுகற்கமை கொணலொம். 

A) வந்தவொசி 

B) பபொளூர் 

C) மெங்கம் 

D) இது எதுவும் அல்ல 

20) சுடு ண் மபொறிப்புகள் கீழ்க்கண்ட இடங்களில் எங்கு 

அதிக ொக கொணப்படுகின்ைன?  

I. கீழடி II. அரிக்கப டு III. அழகன்குைம் IV. மகொடு ணல் 

A) I, II, III  ட்டும் ெரி  

B) I, III, IV  ட்டும் ெரி  

C) II, III, IV  ட்டும் ெரி  

D) எல்லொப  ெரி  

21) சுடு ண் மபொறிப்புகள் கண்மடடுக்கப்பட்ட இடங்களுள் 

தவைொனது எது?  

A) எகிப்து நொட்டின் மபபரனிபக  

B) எகிப்து நொட்டின் குபெர் அல் கொதிம்  

C) ஓ ன் நொட்டின் பகொர் பரொரி  

D) கிபரக்க நொட்டின் ஏதன்ஸ் 

22) பிரொகிருத ம ொழி என்பது............. கொலத்தில் வட 

இந்தியொவில் மபொது  க்கைொல் பபெப்பட்ட ம ொழி ஆகும். 

A) ம ௌரியர் 

B) பொமினி 

C) குப்தர் 

D) விெயநகர 

23) தமிழ்நொட்டில் பழங்கொல வொழ்விடங்கமை எவ்வொறு 

அமழப்பர்?  

A) நத்தம் 

B) ப டு 

C) பகொட்மட 

D) இமவ அமனத்தும் ெரி 

24) மதொல்லியல் ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்ட இடங்கள் 

கீழ்கண்டவற்றுள் எது? 

I. அரிக்கப டு, அழகன்குைம், கீழடி 

II. மகொடு ணல், உமையூர், கரூர் 

III. கொஞ்சிபுரம், கொவிரிப்பூம்பட்டினம், மகொற்மக 

IV. வெவெமுத்திரம், பகரைத்தின் பட்டணம் 
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A) I, II, III  ட்டும் ெரி  

B) I, III, IV  ட்டும் ெரி  

C) II, III, IV  ட்டும் ெரி  

D) எல்லொப  ெரி  

25) அரிக்கப டு என்ை இடம் எங்கு அம ந்துள்ைது?  

A) கடலூருக்கு அருகில் 

B) புதுச்பெரிக்கு அருகில் 

C) விழுப்புரத்திற்கு அருகில் 

D) சிவகங்மகக்கு அருகில் 

26) அரிக்கப டு என்னும் இடத்தில் மதொல்லியல் ஆய்வு 

ப ற்மகொண்டவர்கள் கீழ் உள்ைவர்களில் யொர்?  

I. ெர் ரொபர்ட் எரிக்  ொட்டி ர் வீலர் 

II. பெ எம் கெொல் 

III. ஏ பகொஷ்  

IV. கிருஷ்ண பதவொ 

A) I, II, III  ட்டும் ெரி  

B) I, III, IV  ட்டும் ெரி  

C) II, III, IV  ட்டும் ெரி  

D) எல்லொப  ெரி  

27) மபொருத்துக  

I. புளிய ொன் பகொம்மப - a) 1878 

II. இந்திய கருவூலம்  ற்றும் புமதயல் ெட்டம் - b) 2006 

III. பழங்கொல மபொருட்கள்  ற்றும் கமல கருவூலங்கள் 

ெட்டம் - c) 1958 

IV. மதொல்லியல் ஆய்வுக் கைங்கள்  ட்டும் எஞ்சிய 

மபொருட்கள் ெட்டம் - d) 1972 

A) I-b, II-a, III-d, IV-c 

B) I-d, II-a, III-c, IV-b 

C) I-b, II-d, III-a, IV-c 

D) I-a, II-c, III-b, IV-d 

28) ______ என்பமவ விமல உயர்ந்த நவ ணிகளின் 

ப ற்புைத்தில் பவமலப்பொடு மிக்க உருவங்கள் 

மெதுக்கப்பட்டமவ ஆகும். 

A) அணி புமடப்பு ணிகள் 

B) மெதுக்கு பவமலப்பொடுகள் மகொண்ட மபொருள்கள் 

C)  ணிகள் 

D) ெங்கு வமையல்கள் 

29) முத்திமர மபொறித்த நொணயங்கள் எங்கு கிமடத்தன?  

A) மகொடு னல் 

B) பபொடிநொயக்கனூர் 

C) இமவ இரண்டிலும்  

D) இமவ இரண்டிலும் அல்ல  

30) மதொடக்க கொல தமிழ் ெமூகம் குறித்த அரிய 

தகவல்கமை தரும் தமிழ் அல்லொத பிை ம ொழி ெொன்றுகள் 

எது?  

I. அர்த்தெொஸ்திரம் 

II.  கொவம்ெம் 

III. எரித்திரியன் கடலின் மபரிப்ைஸ் 

IV. பிளினியின் இயற்மக வரலொறு 

V. தொலமியின் புவியியல் 

A) I, II, III, IV  ட்டும்  

B) I, III, IV, V  ட்டும்  

C) II, III, IV, V  ட்டும்  

D) இமவ அமனத்தும்  

31) பொண்டிய நொட்டில் கிமடத்த முத்துக்கள்  ற்றும் 

கடல்மபொருட்கமை குறிப்பதொக கருதப்படுவது 

அர்த்தெொஸ்திரம் என்னும் நூலில் உள்ை______என்னும் 

குறிப்பு ஆகும். 

A) பொண்டிய கொவொடகொ  

B) பொண்டிய முத்தின்  

C) பொண்டிய வைொஸ்  

D) இது எதுவும் அல்ல 

32)  கொவம்ெம் என்னும் நூல்............. புத்த த வரலொற்மைக் 

கூறும் நூல் ஆகும். 

A) இலங்மகயின் 

B) பநபொைத்தின்  

C) இந்தியொவின் 

D) சீனொவின் 

33) இயற்மக வரலொறு என்னும் நூமல எழுதிய 

பரொ ொனியர் யொர்?  

A) பிளினி  

B) தொலமி  

C) பிபைட்படொ  

D) இவர் யொரும் அல்ல  

34) பிளினியின் இயற்மக வரலொறு என்னும் நூலின் படி, 

பகரைக் கடற்கமரயில் இருந்த பக்கொபர துமைமுகம் 

யொருமடய கட்டுப்பொட்டில் இருந்தது?  

A) பெரர்கள் 

B) பெொழர்கள் 

C) பொண்டியர்கள் 

D) பல்லவர்கள் 

35) தொலமியின் புவியியல் என்னும் நூலில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ை இந்திய துமைமுகங்களில் அல்லொதமவ 

எது?  

I. கொவிரிப்பூம்பட்டினம் 

II. மகொற்மக 
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III. முசிரி 

IV. கன்னியொகு ரி 

V. மகொல்லம் 

A) I, II, III  ட்டும் ெரி  

B) I, III, IV  ட்டும் ெரி 

C) I, II, III, IV  ட்டும் ெரி  

D) I, III, IV, V  ட்டும் ெரி  

36) பியூட்டிங்பகரியன் அட்டவமண என்பது பரொ ொனிய 

பபரரசின்.......... குறித்த விைக்க ொன நிலப்படம் ஆகும். 

A) ெொமலகள் 

B) கடல்வழிகள்  

C) ஆக்கிரமிப்புகள்  

D) துமைமுகங்கள்  

37) பியூட்டிங்பகரியன் அட்டவமண என்னும் நூலில் 

படப்பரொபபன் (Taprobane) என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ை தீவு 

எது?  

A) இலங்மக  

B) சு த்ரொ  

C) அந்த ொன்  

D)  ொலத்தீவு  

38) மெர் ொபபொபலொன் என்ை மபயருமடய கப்பல் 

பரொ ொனிய நொட்டிற்கு ஏற்று திக்கொன மிைகு தந்தம் 

பபொன்ை ெடங்குகள் குறித்த பட்டியல் கீழ்க்கொணும் எந்த 

நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது?  

A) பியூட்டிங்பகரியன் அட்டவமண 

B) வியன்னொ பொப்பிரஸ்  

C) தொலமியின் புவியியல்  

D) இமவ எதுவும் இல்மல  

39) பொப்பிரஸ் என்பது, பண்மடய எகிப்தில் 

உள்ை__________ஆகும் 

A) நொணல் 

B) கொகிதம் 

C) தூரிமக 

D) திமரசீமல 

40) மபருவொரியொன அறிஞர்களின் கருத்துக்களின் படி 

ெங்ககொல இலக்கியத்தின் கொலம் என்பது_______ 

இமடப்பட்ட கொலத்மத பெர்ந்தமவயொக இருக்கும் 

என்பதொகும். 

A) மபொ.ஆ.மு 3ஆம் நூற்ைொண்டுக்கும், மபொ.ஆ. 3ஆம் 

நூற்ைொண்டுக்கும் 

B) மபொ.ஆ.மு 4ஆம் நூற்ைொண்டுக்கும், மபொ.ஆ. 3ஆம் 

நூற்ைொண்டுக்கும் 

C) மபொ.ஆ.மு 3ஆம் நூற்ைொண்டுக்கும், மபொ.ஆ. 4ஆம் 

நூற்ைொண்டுக்கும் 

D) மபொ.ஆ.மு 4ஆம் நூற்ைொண்டுக்கும், மபொ.ஆ. 6ஆம் 

நூற்ைொண்டுக்கும் 

41) அபெொகரின் கல்மவட்டுகளில் பயன்படுத்திய வரி 

வடிவத்திற்கு__________என்று மபயரொகும். 

A) அபெொகன் பிரொமி 

B) அபெொகன் பொமினி 

C) அபெொகச் சித்திரம் 

D) அபெொக வடிவம் 

42) குறிப்பிட்ட இயற்மக நில அம ப்மபயும் அதன் 

வொழ்வியல் முமைகமையும் குறிப்பதற்கு ெங்க கொலத்தில் 

பயன்படுத்தப்பட்ட வொர்த்மத எது?  

A) பொல் 

B) திமண 

C) மபொருமன 

D) இயல் 

43) மபொருத்துக  

I. குறிஞ்சி - a) கடலும் கடல் ெொர்ந்த பகுதிகளும் 

II. முல்மல - b)  மலயும்  மல ெொர்ந்த பகுதிகளும் 

III.  ருதம் - c) வயலும் வயல் ெொர்ந்த பகுதிகளும் 

IV. மநய்தல் - d) கொடும் கொடு ெொர்ந்த பகுதிகளும் 

A) I-b, II-d, III-c, IV-a 

B) I-d, II-a, III-c, IV-b 

C) I-b, II-d, III-a, IV-c 

D) I-a, II-c, III-b, IV-d 

44) பெர அரெர்கள் குறித்தும் பெர அரெர்களின் நொட்டின் 

எல்மல குறித்தும் பபசும் நூல் எது?  

A) பதிற்றுப்பத்து 

B) பரிபொடல் 

C) புைநொனூறு 

D) முது மல கொஞ்சி 

45) பெர ன்னர்கள் மவளியிட்டுள்ை நொணயங்கள் எங்கு 

கிமடத்துள்ைன?  

A) கரூர் 

B) கடலூர் 

C)  துமர 

D) திருமநல்பவலி 

46) சிலப்பதிகொரத்தின் பொட்டுமடத் தமலவியொன 

கண்ணகிக்கு பகொயில் எழுப்பியவர் யொர்?  

A) பெரன் மெங்குட்டுவன் 

B) இ யவரம்பன் மநடுஞ்பெரலொதன் 

C) மெங்பகொட்கன்னி 

D) இவர் யொரு ல்ல 

47) பட்டினப்பொமல என்ை மநடிய பொடலில் குறிக்கப்படும் 

துமைமுகம் எது?  
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A) கொவிரிபூம்பட்டினம் 

B) மகொற்மக 

C) முசிறி 

D) கன்னியொகு ரி 

48) ெதுர வடிவிலொன மெப்பு நொணயங்கமை 

மவளியிட்டவர்வர்கள் யொர்?  

A) பெரர்கள் 

B) பெொழர்கள் 

C) பொண்டியர்கள் 

D) பல்லவர்கள் 

49) தமிழ் ெங்கங்கமை நிறுவி ஆதரவு அளிப்பவர்கள் 

என்று தமிழ் இலக்கியங்கள் யொமர பபொற்றுகின்ைன?  

A) பெரர்கள் 

B) பெொழர்கள் 

C) பொண்டியர்கள் 

D) பல்லவர்கள் 

50) மபொருத்துக  

I. பெரர் - a) கொஞ்சிபுரம் 

II. பெொழர் - b) வஞ்சி  

III. பொண்டியர் - c) உமையூர் 

IV. பல்லவர் - d)  துமர 

A) I-b, II-c, III-d, IV-a 

B) I-d, II-a, III-c, IV-b 

C) I-b, II-d, III-a, IV-c 

D) I-a, II-c, III-b, IV-d 

51)  ொங்குைத்தில் கண்டறியப்பட்ட தமிழ் பிரொமி 

கல்மவட்டுகள் எந்த பொண்டிய  ன்னமனப் பற்றி 

குறிப்பிடுகின்ைது?  

A) பெரன் மெங்குட்டுவன் 

B) பொண்டியன் மநடுஞ்மெழியன் 

C) மநடிபயொன் 

D) முடத்திரு ொைன் 

52) மபொருத்துக  

I. பெரர் - a) நந்தி  

II. பெொழர் - b) வில் அம்பு  

III. பொண்டியர் - c) புலி  

IV. பல்லவர் - d) மீன்  

A) I-b, II-c, III-d, IV-a 

B) I-d, II-a, III-c, IV-b 

C) I-b, II-d, III-a, IV-c 

D) I-a, II-c, III-b, IV-d 

53) மபொருத்துக  

I. பெரர் - a) கொவிரிப்பூம்பட்டினம் 

II. பெொழர் - b)  ொ ல்லபுரம் 

III. பொண்டியர் - c) முசிறி 

IV. பல்லவர் - d) தமிழ் ெங்கம் 

A) I-c, II-a, III-d, IV-b 

B) I-d, II-a, III-c, IV-b 

C) I-b, II-d, III-a, IV-c 

D) I-a, II-c, III-b, IV-d 

54) கமடமயழு வள்ைல்கள் என்று 

அமழக்கப்பட்டவர்களுள் தவைொனது யொர்?  

A) பொரி  

B) பபகன்  

C) அதிய ொன்  

D) மபருவழுதி  

55) கீழ்கொணும் கூற்றுகளில் ெரியொனது எது?  

I. தமிழகத்மத ஆட்சி மெய்த குறுநில  ன்னர்கள் 

பவளிர்கள் என்று அமழக்கப்பட்டனர். 

II. பொரி, பபகன், அதிய ொன் ஆகிபயொர் பவளிர் ஆவர். 

III. பவளிரில் சிலர் மூபவந்தர்களுக்கு துமண நின்று 

அவர்களுக்கொக பபொர் புரிந்தனர். 

A) I, II  ட்டும் ெரி  

B) II, III  ட்டும் ெரி  

C) I, III  ட்டும் ெரி  

D) எல்லொப  ெரி  

56) கீழ்கொணும் கூற்றுகளில் எது ெரியொனது?  

I. ெங்ககொல தமிழ் ெமூகத்தில் ெமூகப் பிரிவுகள் பவரூன்ை 

மதொடங்கின. 

II. பொணவர், பரதவர், எயினர், குைவர், கொனவர், பவட்டுவர், 

 ைவர் பபொன்ை குழுக்கள் குலம் அடிப்பமடயிலொன 

ெமூகங்கைொக இருந்தன. 

III. வட இந்தியொவில் கொணப்பட்ட ெொதியம ப்பு தமிழகத்தில் 

பவரூன்றி இருந்தது. 

A) I, II  ட்டும் ெரி  

B) II, III  ட்டும் ெரி  

C) I, III  ட்டும் ெரி  

D) எல்லொப  ெரி  

57) கீழ்க்கொணும் கூற்றுகளில் எது ெரியொனது?  

I. ெங்ககொல ெமூகத்தினர் ஒரு வரம்புக்கு உட்பட்பட 

மபொருள் நுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டனர். 

II. அரெர்களும், குலத்தமலவர்களும், வணிகர்களும் 

மெழிப்பொன வொழ்வில் திமைத்தனர். 

III. ெமூகத்தின் விளிம்புநிமல  க்கள்  த்தியில் வறும  

நிலவியது. 

A) I, II  ட்டும் ெரி  

B) II, III  ட்டும் ெரி  
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C) I, III  ட்டும் ெரி  

D) எல்லொப  ெரி  

58) ெங்ககொல மெய்யுள்களில் எந்தக் குலத்மதச் ெொர்ந்த 

 களிர் உப்பு விற்ைதொக கூைப்படுகிைது?  

A) உ ணர் குல மபண்கள்  

B) மவண்ணிகுல மபண்கள்  

C) முல்மல நில மபண்கள்  

D) இவர்கள் யொரும் அல்ல  

59) ெங்ககொல மபொருைொதொரம் குறித்து கீழ்க்கண்ட 

கூற்றுகளில் எது ெரியொனது?  

I. ெங்க கொலப் மபொருைொதொரம் பலவமகப்பட்டதொக இருந்தது. 

II. பவைொண்ம  கொல்நமட வைர்ப்பு மீன் பிடித்தல் என்று 

 க்கள் வொழ்ந்த நிலங்களுக்கு ஏற்ைவொறு மதொழில்களும் 

அமவ ெொர்ந்த மபொருைொதொரமும் இருந்தன. 

III. வணிகம் கடல் கடந்து பல நொடுகளில் 

நமடமபற்றிருக்கிைது. 

A) I, II  ட்டும் ெரி  

B) II, III  ட்டும் ெரி  

C) I, III  ட்டும் ெரி  

D) எல்லொப  ெரி  

60) ெங்ககொல பவைொண்ம  உற்பத்தி குறித்து 

கீழ்க்கொணும் கூற்றுகளில் எது ெரியொனது?  

A) ெங்க கொலத்தில் மநல், கரும்பு, சிறுதொனியங்கள் 

பயிரிடப்பட்டன. 

B) தொனியங்கள் புன்மெய் நிலத்தில் பயிரிடப்பட்டது. 

C) வனப்பகுதிகளில் இடம் விட்டு இடம் வொரி ெொகுபடி 

மெய்யும் முமை  ொற்றுபவைொண்ம  எனப்பட்டது. 

D) ஆதிச்ெநல்லூரில் ப ற்மகொண்ட அகழொய்வுகளில் 

தொழிகளுடன் மநல்லும் கிமடத்துள்ைது. 

61) ெங்ககொலம் பற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது 

தவைொனது?  

A) பசு, எரும , கொமை உள்ளிட்ட விலங்குகமை 

வைர்த்தல் மூலம்  க்கள் தங்கள் வொழ்வொதொரத்மத 

மபருக்கினர். 

B) மகவிமனப் தயொரிப்புகளும் மிக நுண்ணிய 

பவமலப்பொடுமடய மதொழில் மபொருள்களும் நகர 

வொழ்வின் முக்கிய ொன அமடயொைங்கைொகும். 

C) மபொருள் உற்பத்தி மெய்யும் அம ப்புகள் 

மதொழிற்கூடங்கள் என்று அமழக்கப்பட்டன. 

D) கருப்பு பச்மெ நிை  ட்கலன்கள் தயொரிக்கப்பட்டன. 

62) அகழொய்வில் ெங்ககொல இரும்பு உருக்கு ஆமலகள் 

எங்கு கண்மடடுக்கப்பட்டுள்ைன?  

I. மகொடு ணல் 

II. குட்டூர்  

III. அரியலூர்  

A) I, II  ட்டும் ெரி  

B) II  ட்டும் ெரி  

C) III  ட்டும் ெரி  

D) எல்லொப  ெரி  

63) ெங்ககொல  க்கள் அணிகலன் மெய்ய 

பயன்படுத்தியமவகளுள் எது ெரியொனது?  

I. மெவ்வந்திக்கல் 

II. மெம் ணிக்கல்  

III. சுட்ட களி ண் 

IV. மெம்பு, தங்கம், மவள்ளி பபொன்ை உபலொகம் 

A) I, II  ட்டும் ெரி  

B) III, IV  ட்டும் ெரி  

C) I, IV  ட்டும் ெரி  

D) எல்லொப  ெரி  

64) ெங்ககொலத்தில் மபொன்மன உருக்கும் உமலகள் 

இருந்ததற்கொன ெொன்றுகள் எங்கு கிமடத்துள்ைது?  

A) பகரைத்தின் பட்டணம் 

B) மகொடு ணல் 

C) ஆதிச்ெநல்லூர் 

D) குட்டூர்  

65) ெங்ககொல தங்க அணிகலன்கள் எங்கு நடத்தப்பட்ட 

அகழொய்வுகளில் கிமடத்துள்ைது?  

I. ஆதிச்ெநல்லூர், மகொடு ணல் 

II. அரிக்கப டு, கீழடி 

III. புலி ொன்பகொம்மப, புதுக்பகொட்மட 

A) I  ட்டும்  

B) II  ட்டும்  

C) III  ட்டும்  

D) I, II  ட்டும்  

66) ெங்ககொலத்தில் கண்ணொடி  ணி மெய்யும் 

மதொழிலகங்கள் இருந்ததற்கொன ெொன்று எங்கு 

கிமடத்துள்ைது?  

I. அரிக்கப டு 

II. குடிக்கொடு 

III. கீழடி 

A) I  ட்டும்  

B) II  ட்டும்  

C) III  ட்டும்  

D) I, II  ட்டும்  

67) மபொருத்துக  

I. ெங்ககொல இரும்பு உமல - a) குடிக்கொடு  

II. ெங்ககொல மபொன் உருக்கும் உமல - b) குட்டூர்  

III. ெங்ககொல கண்ணொடி ணி மதொழிலகம் - c) கீழடி  

IV. ெங்ககொலத்து முத்து - d) பகரை பட்டணம்  
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A) I-b, II-d, III-a, IV-c 

B) I-d, II-a, III-c, IV-b 

C) I-b, II-d, III-a, IV-c 

D) I-a, II-c, III-b, IV-d 

68)_______என்ை நூலில் தமிழகத்தில் துணிகள் 

மநய்யப்பட்டது குறித்த தகவல் உள்ைது. 

A) வியன்னொ பொபிரஸ் 

B) மபரிபிைஸ்  

C)  கொவம்ெம்  

D) அர்த்தெொஸ்திரம் 

69) ெங்ககொல தமிழ் பிரொமி கல்மவட்டுகளில் 

வணிகர்கமை குறிக்கும் மெொல் எது?  

A) வியொபொரி 

B) நிக ொ  

C) அப்ெல்  

D) பண்டன்  

70) மபொருத்துக  

I. மகொடு ணல் - a) கண்ணொடி  ணிகள் 

II. ஆபரொவில் - b) நூற்புக்கதிர் 

III. மபொருந்தல் - c) மவண்கலத்தொல் ஆன புலி 

IV. பட்டணம் - d) மவண்கலக் கிண்ணம் 

A) I-c, II-d, III-a, IV-b 

B) I-d, II-a, III-c, IV-b 

C) I-b, II-d, III-a, IV-c 

D) I-a, II-c, III-b, IV-d 

71) நன்கு வடிவம க்கப்பட்ட யவனர்களின் 

கப்பல்__________துமைமுகத்திற்கு வந்து மிைமக 

ஏற்றிச் மென்ைதொக அகநொனூற்றின் 149வது மெய்யுள் 

கூறுகிைது. 

A) முசிறி  

B) மகொற்மக  

C) கன்னியொகு ொரி  

D) கொவிரிப்பூம்பட்டினம் 

72) யவனர்கள் என்று அமழக்கப்பட்டவர்களுள் 

அல்லொதவர் யொர்?  

I. கிபரக்கர்கள் 

II. பரொ ொனியர்கள் 

III. ப ற்கு ஆசிய  க்கள் 

IV. சீனர்கள் 

A) I, II  ட்டும்  

B) III, IV  ட்டும்  

C) I, II, III  ட்டும்  

D) எல்லொப  ெரி  

73) மபொருத்துக  

I. மபர்னிக்பக துமைமுகம் - a) கிபரக்கத்தின் அபயொனியொ  

II. குபெர் அல் கொதிம் துமைமுகம் - b) தமிழ் பிரொமி எழுத்து 

மகொண்ட சுடு ண் 

III. குவொன் லுக் பொட் - c) ஏழமரக் கிபலொ மிைகு பொமன 

IV. யவனர் - d) மபரும் பத்தன் கல்  

A) I-c, II-b, III-d, IV-a 

B) I-d, II-a, III-c, IV-b 

C) I-b, II-d, III-a, IV-c 

D) I-a, II-c, III-b, IV-d 

74) ப மல நொடுகபைொடும், கீமழ நொடுகளுடனும் 

வணிகத் மதொடர்பு மகொண்டிருந்த பழங்கொல 

துமைமுக ொன பட்டணம் எங்கு அம ந்துள்ைது?  

A) எர்ணொகுைம்  ொவட்டம் 

B) திருமநல்பவலி  ொவட்டம் 

C) சிவகங்மக  ொவட்டம் 

D) கடப்பொ  ொவட்டம்  

75) கீழடி எந்த  ொவட்டத்தில் அம ந்துள்ைது?  

A) சிவகங்மக  ொவட்டம் 

B) ரொ நொதபுரம்  ொவட்டம் 

C) புதுக்பகொட்மட  ொவட்டம் 

D) விழுப்புரம்  ொவட்டம் 

76) ெங்ககொலத்தில் உள்நொட்டு வணிக ம யங்கைொக 

திகழ்ந்தமவகளுள் தவைொனது எது?  

A) கொஞ்சிபுரம் 

B) உமையூர் 

C) மகொடு ணல் 

D) அழகன்குைம் 

77) ெங்ககொல துமைமுகங்கள் அல்லொதமவ எது?  

A) அரிக்கப டு 

B) கொவிரிப்பூம்பட்டினம் 

C) அழகன்குைம் 

D) மகொடு ணல் 

78) கீழடி அகழொய்வில் கண்மடடுக்கப்பட்டமவகளுள் 

ெரியொனது எது?  

I. படிகத்தொல் ஆன கொதணிகள் 

II. மெங்கல் கட்டு ொனங்கள் 

III. உருக்கு ஆமல 

IV. மெங்கல் மதொட்டி 

A) I, II, III  ட்டும் ெரி  

B) II, III, IV  ட்டும் ெரி  

C) I, II, IV  ட்டும் ெரி  

D) எல்லொப  ெரி  

79) ெங்க கொல வழிபொட்டு முமை குறித்து கீழ்கொணும் 

கூற்றுகளில் எது ெரியொனது?  
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I. ஆவி வழிபொடு, மூதொமதயர் வழிபொடு, வீரர்கள் வழிபொடு, 

சிறுமதய்வ வழிபொடு பபொன்ைமவ ெங்க கொலத்தில் 

இருந்தன. 

II. ஐந்திமணகளுக்கும் உரிய வழிபொட்டு கடவுள்கமை 

மதொல்கொப்பியம் சுட்டுகிைது. 

III. இயற்மகக்கு மீறிய ஆற்ைல் மகொண்ட அணங்கு குறித்து 

ெங்க இலக்கியம் குறிப்பிடுகிைது. 

A) I, II  ட்டும் ெரி  

B) II, III  ட்டும் ெரி  

C) I, III  ட்டும் ெரி  

D) எல்லொப  ெரி  

80) மபொருத்துக  

I. குறிஞ்சி - a) வருணன்  

II. முல்மல - b) முருகன்  

III.  ருதம் - c) திரு ொல்  

IV. மநய்தல் - d) இந்திரன்  

A) I-b, II-c, III-d, IV-a 

B) I-d, II-a, III-c, IV-b 

C) I-b, II-d, III-a, IV-c 

D) I-a, II-c, III-b, IV-d
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