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9th Social Science Lesson 1 Questions in Tamil 

1] மனிதப் பரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும், வரலாற்றுக்கு முந்ததய காலம் 

1. மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அல்லது 

மாற்றியமமக்கப்பட்ட ஒரு பபாருள ா அல்லது 

கருவிளயா ________ என்று அமைக்கப்படுகிறது. 

A) பதால்லியல்    

B) அறிவாற்றல் 

C) புமதபடிவங்கள்     

D) பெய்பபாருள் 

2. பதால்பபாருள்கம  ஆராய்ந்து, வி க்கமளிப்பதன் 

வழியாக மனிதர்களின் கடந்த காலம் குறித்து ஆராயும் 

இயல் 

A) பதால்லியல் 

B) ததால்மானுடவியல் 

C) மண்ணடுக்கியல் 

D) பரிணாமவியல் 

3. மனிதர்களின் மூதாமதயர்களின் உடலமமப்பு 

மற்றும் அவர்க து பரிணாம வ ர்ச்சி குறித்து ஆய்ந்து 

அறிந்து பகாள்ளும் இயல் 

A) பதால்லியல் 

B) பதால்மானுடவியல் 

C) மண்ணடுக்கியல் 

D) பரிணாமவியல் 

4. புவி __________ ஆண்டுகளுக்கு முன் 

உருவானதாகக் கருதப்படுகிறது. 

A) 4.5 மில்லியன் 

B) 4.54 பில்லியன் 

C) 5.4 மில்லியன் 

D) 5.45 பில்லியன் 

5. கூற்று 1: பதால்பைங்கால மக்கள் மானுடப் 

பமடப்பாற்றலின் முன்ளனாடிகள். 

கூற்று 2: புவியின் நீண்ட பெடிய வரலாற்மற 

நிலவியல் ஆய்வா ர்கள் பெடுங்காலம், காலம், ஊழி 

என்று பிரிக்கிறார்கள். 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

 

 

 

6. நுண்ணுயிரிகளின் வடிவில் உயிர்கள் 

ளதான்றியதற்கான ொன்றுகள் ___________ 

ஆண்டுகளுக்கு முன் காணப்படுகின்றன. 

A) 2.5 பில்லியன் 

B) 2.5 மில்லியன் 

C) 3.5 பில்லியன் 

D) 3.5 மில்லியன் 

7. ெரியான கூற்மறத் ளதர்ந்பதடு. 

1. சுமார் 600 முதல் 542 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு 

முந்மதய பதால்லுயிரூழியில் பல பெல் உயிரினங்கள் 

முதலில் ளதான்றின. 

2. பைந்பதால்லுயிரூழியில் மீன்களும், ஊர்வனவும், 

பல்ளவறு தாவரங்களும் ளதான்றின.  

3. இமட பதால்லுயிரூழி காலகட்டத்தில் 

மடளனாெர்கள் வாழ்ந்தன. 

A) அமனத்தும் ெரி 

B) 1, 2 ெரி 

C) 2, 3 ெரி 

D) 1, 3 ெரி 

8. ஆஸ்ட்ளராலாபித்திமைன் என்பதற்கு 

___________ என்று பபாருள். 

A) ளமற்கத்திய மனிதக் குரங்கு 

B) கிைக்கிந்திய மனிதக் குரங்கு 

C) பதற்கத்திய மனிதக் குரங்கு 

D) வடக்கத்திய மனிதக் குரங்கு 

9. கூற்று 1: ஆஸ்ட்ளராலாபித்திமைன்கள் என்ற 

குரங்கினத்திலிருந்து ெவீன மனித இனம் 

ளதான்றியது. 

கூற்று 2: இன்று அழிந்துளபாய்விட்ட இந்த 

ஆஸ்ட்ளராலாபித்திமைன் இனம் மனிதனுக்கு மிக 

பெருங்கிய உறவுமடய இனமாகும். 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

 

 

 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 2 of 13 

10. வரலாறு எழுதுவது பண்மடய 

_________காலத்தில் பதாடங்கியது. 

A) ளராமானியர்கள் 

B) கிளரக்கர்கள் 

C) ஆங்கிளலயர்கள் 

D) சீனர்கள் 

11. வரலாற்றின் தந்மத எனக் கருதப்படுபவர் யார்? 

A) ஆர்க்கிமிடிஸ் 

B) அரிஸ்டாட்டில் 

C) பெளராளடாடஸ் 

D) வாஸ்ளகாடாகாமா 

12. ஐளராப்பாவின் மறுமலர்ச்சிக் காலம் என்பது 

_________ நூற்றாண்டுகள் ஆகும். 

A) பபா.ஆ. 13 – 14 

B) பபா.ஆ. 14 – 15 

C) பபா.ஆ. 15 – 16 

D) பபா.ஆ. 16 – 17 

13. மனிதர்களின் ளதாற்றம் குறித்த அறிவியல் பூர்வமான 

ஆய்வுகள் கீழ்க்கண்ட எந்த காரணிக ால் 

ொத்தியமாகின? 

1. ஐளராப்பாவின் மறுமலர்ச்சி இயக்கத்திற்குப் பிறகு 

ஏற்பட்ட பதால்பபாருள் ளெகரிப்பின் மீதான ஆர்வம் 

மற்றும் அருங்காட்சியகங்கள் திறக்கப்பட்டமம 

2. பாமற அடுக்கியல், நிலவியல் ொர்ந்த கருத்துகள் 

ஆகியவற்றின் வ ர்ச்சி 

3. உயிரியல் பரிணாமம் குறித்த டார்வினின் 

பகாள்மக 

4. பதாடக்க கால எழுத்துகம  வாசிக்கத் 

பதாடங்கியமம 

A) அமனத்தும் ெரி 

B) 1, 3, 4 ெரி 

C) 2, 3, 4 ெரி 

D) 1, 2, 4 ெரி 

14. இயற்மக மற்றும் பண்பாட்டு ெடவடிக்மகக ால் 

உருவான பாமற மற்றும் மண் அடுக்குகளின் 

ளதாற்றம், தன்மம, உறவுமுமறகள் குறித்து 

ஆராய்வது 

A) பாமறயியல் 

B) மண்ணடுக்கியல் 

C) புவியியல் 

D) பதால்லியல் 

15. என்னிகால்டி-ென்னா அருங்காட்சியகம் 

பமெபளடாமியாவில் _________ ஆண்டு 

அமமக்கப்பட்டது. 

A) பபா.ஆ.மு. 420 

B) பபா.ஆ.மு 480 

C) பபா.ஆ.மு 530 

D) பபா.ஆ.மு 580 

16. மிகப் பைமமயான இயங்கிக் பகாண்டிருக்கும் 

அருங்காட்சியகமான ளகபிளடாமலன் 

____________ ஆண்டு அமமக்கப்பட்டது. 

A) பபா.ஆ 530 

B) பபா.ஆ. 1280 

C) பபா.ஆ. 1471 

D) பபா.ஆ. 1677 

17. உலகின் மிகப் பைமமயான பல்கமலக்கைக 

அருங்காட்சியகமான ஆஷ்ளமாலியன் __________ 

ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டதாகும். 

A) பபா.ஆ. 1520 

B) பபா.ஆ. 1586 

C) பபா.ஆ. 1655 

D) பபா.ஆ. 1677 

18. ெரியான இமணமயத் ளதர்ந்பதடு. 

1. உயிரியல் பரிணாம பகாள்மக – என்னிகால்டி 

2. இயற்மகத் ளதர்வு மற்றும் தகவமமப்பு - ொர்லஸ் 

டார்வின் 

A) இரண்டும் ெரி 

B) 1 மட்டும் ெரி 

C) 2 மட்டும் ெரி 

D) இரண்டும் தவறு 

19. ெரியான இமணமயத் ளதர்ந்பதடு (ொர்லஸ் டார்வின் 

நூல்கள் - பவளியிடப்பட்ட ஆண்டு) 

1. உயிரினங்களின் ளதாற்றம் குறித்து - 1859 

2. மனிதனின் ளதாற்றம் – 1871 

A) இரண்டும் ெரி 

B) 1 மட்டும் ெரி 

C) 2 மட்டும் ெரி 

D) இரண்டும் தவறு 
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20. கூற்று 1: தங்க து சூழ்நிமலக்கு சிறந்த முமறயில் 

தகவமமத்துக் பகாள்ளும் உயிரினங்கள் பிமைத்து, 

அதிகமாக இனப்பபருக்கம் பெய்து பல்கிப் பபருகும் 

பெயல்முமற இயற்மகத் ளதர்வு எனப்படும். 

கூற்று 2: தகுதியுள் து தப்பிப் பிமைக்கும் என்பது 

அடுத்தடுத்த தமலமுமறகளில் தனது ெந்ததிமய 

அதிக எண்ணிக்மகயில் விட்டுச் பெல்லும் ஓர் இனம் 

பிமைத்து நீண்டு வாழ்வமத குறிக்கிறது. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

21. கடந்த காலத்தில் வாழ்ந்த விலங்குகள், தாவரங்களின் 

எச்ெங்கள், தடங்கள், அமடயா ங்கள் அப்படிளய 

பாதுகாக்கப்பட்டிருப்பது ____________ எனப்படும். 

A) உயிரிய அமடயா ங்கள் 

B) உயிரிய கழிவுகள் 

C) உயிரியல் எச்ெங்கள் 

D) புமதப்படிவங்கள் 

22. __________ காரணமாக விலங்கின் எலும்புகள் 

புமதப்படிவங்க ாக பாதுகாக்கப்படுகின்றன. 

A) படிகமாக்கல் 

B) படியமவத்தல் 

C) கனிமமாக்கல் 

D) உமறயமவத்தல் 

23. மூன்று காலகட்ட முமற அல்லது முக்காலக் 

பகாள்மகமய முன்பமாழிந்தவர் 

A) ளே.ளே. தாம்ென் 

B) சி.ளே. தாம்ென் 

C) என்னிகால்டி 

24. ____________ நூற்றாண்டிலிருந்து அறிவியல் 

உத்திகம ப் பயன்படுத்தியும் முமறயான 

ஆய்வுகம  ளமற்பகாண்டும் அறிஞர்கள் 

பதால்பைங்காலம் மனிதகுலத்தின் ளதாற்றம், பண்டய 

ொகரிகங்கள் ஆகியன குறித்து ஆய்வுகள் பெய்தனர். 

A) 17      

B) 18        

C) 19       

D) 20 

 

 

 

25. கூற்று 1: எழுத்து முமறயின் ளதாற்றம் மனித 

வரலாற்றின் மிக முக்கியமான திருப்புமுமனயாகும். 

கூற்று 2: எழுத்துமுமற அறிமுகமாவதற்கு முந்மதய 

காலகட்டம் பதால்பைங்காலம் என்று 

குறிப்பிடப்படுகிறது. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

26. கூற்று 1: மனிதர்களுடன் சிம்பன்சி, பகாரில்லா, 

உராங்உட்டான் ஆகிய உயிரினங்கம  கிளரட் 

ஏப்ஸ் என அமைக்கப்படும் பபருங்குரங்குகள் வமக 

என குறிப்பிடுகின்றனர். 

கூற்று 2: பகாரில்லா மரபணு ரீதியாக மனிதர்களுக்கு 

மிக பெருக்கமானது. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

27. சிம்பன்சி இனத்தின் மரபணுமவ ஆய்வு பெய்ததில் 

அதன் பண்புகள் மனித இனத்துடன் _________ 

ெதவீதம் ஒத்துள் ன. 

A) 96        

B) 97       

C) 98       

D) 99 

28. மனிதர்களின் மூதாமதயர்கள் _________ என்று 

அமைக்கப்படுகின்றனர். 

A) ளொமினிட் 

B) ளொமினின் 

C) ளொளமா பெபிலிஸ் 

D) ளொளமா ளெப்பியன்ஸ் 

29. ளொளமானின்கள் இனம் சுமார் ___________ 

ஆண்டுகளுக்கு முன் ளதான்றினர். 

A) 8 முதல் 6 பில்லியன்  

B) 7 முதல் 5 பில்லியன் 

C) 8 முதல் 6 மில்லியன் 

D) 7 முதல் 5 மில்லியன் 
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30. ஆப்பிரிக்காவின் ___________ பள் த்தாக்கில் 

பதால்பைங்காலம் குறித்த ொன்றுகள் பல இடங்களில் 

கிமடத்துள் ன. 

A) ஓல்டுவாய் பள் த்தாக்கு 

B) ளலளடாலி பள் த்தாக்கு 

C) கிளரட் ரிஃப்ட் பள் த்தாக்கு 

D) டாங் பள் த்தாக்கு 

31. ெரியான கூற்மறத் ளதர்ந்பதடு. (ளொமினிட்) 

1. ெவீன மற்றும் அழிந்து ளபான அமனத்து 

பபருங்குரங்கு இனங்களும் (கிளரட் ஏப்ஸ்) 

ளொமினிட் என்று அமைக்கப்படுகின்றன. 

2. இது மனிதர்கம யும் உள் டக்கிய வமகயாகும். 

A) இரண்டும் ெரி 

B) 1 மட்டும் ெரி 

C) 2 மட்டும் ெரி 

D) இரண்டும் தவறு 

32. ெரியான கூற்மறத் ளதர்ந்பதடு.(ளொமினின்) 

1. ளொமினின் எனப்படும் விலங்கியல் பைங்குடி 

இனம் மனித மூதாமதயர்களின் உறவினர்கம யும் 

அதன் பதாடர்புமடய ெவீன மனிதர்கம யும் 

(ளொளமா பெப்பியன்ஸ்) குறிக்கும். 

2. இதில் நியாண்டர்தால் இனம், ளொளமா எரக்டஸ், 

ளொளமா பெபிலிஸ், ஆஸ்ட்ரளலாபித்திமெங்கள் 

ஆகியன அடங்கும். 

3. இப்பைங்குடி இனத்தில் மனித இனம் மட்டுளம 

இன்ற வும் வாழ்கின்றது. 

A) 1, 2 ெரி 

B) 2, 3 ெரி 

C) 1, 3 ெரி 

D) அமனத்தும் ெரி 

33. முதன்முதலில் கருவிகள் பெய்த மனித மூதாமதயர் 

இனம் 

A) நியாண்டர்தால் 

B) ளொளமா பெலிலிஸ் 

C) ளொளமா எரக்டஸ் 

D) ஆஸ்ட்ரளலாபித்திஸ் 

34. __________ இனம் மகக்ளகாடரிகம ச் பெய்தது. 

A) நியாண்டர்தால் 

B) ளொளமா பெலிலிஸ் 

C) ளொளமா எரக்டஸ் 

D) ஆஸ்ட்ரளலாபித்திஸ் 

 

35. உடற்கூறு ரீதியாக ெவீன மனிதர்கள் 

என்றமைக்கப்படுபவர்கள் 

A) ளொளமா ளெப்பியன்ஸ் 

B) ளொளமா பெலிலிஸ் 

C) ளொளமா எரக்டஸ் 

D) ஆஸ்ட்ரளலாபித்திஸ் 

36. ெவீன மனிதர்கள் சுமார் ________ ஆண்டுகளுக்கு 

முன் உலகின் பல்ளவறு பகுதிகளுக்கும் பதாடர் 

இடப்பபயர்வால் பரவியதாக ெம்பப்படுகிறது. 

A) 10,000      

B) 25,000      

C) 40,000      

D) 60,000 

37. பகன்யாவின் ளலாமிக்குவி என்ற இடத்தில் 

கிமடத்துள்  பதாடக்ககாலக் கருவிகள் 

_________ ஆண்டுகள் முற்பட்டமவ. 

A) 1.5 மில்லியன் 

B) 2.2 மில்லியன் 

C) 3.3 மில்லியன் 

D) 4.3 மில்லியன் 

38. ஆப்பிரிக்காவின் ஓல்டுவாய் மமலயிடுக்கில் 

கிமடத்துள்  ஓல்ளடாவான் கருவிகள் 

__________ ஆண்டுகள் முற்பட்டமவ. 

A) 3 முதல் 3.4 மில்லியன் 

B) 4 முதல் 4.5 மில்லியன் 

C) 2 முதல் 2.6 மில்லியன் 

D) 2 முதல் 3.6 மில்லியன் 

39. கீழ்க்கண்ட எந்த மனித மூதாமதயர்களின் பண்பாடு 

கீழ்ப் பைங்காலப் பண்பாடு என்று குறிக்கப்படுகிறது? 

1. ளொளமா ளெப்பியன்ஸ்   2. நியாண்டர்தால் 

3. ளொளமா பெபிலிஸ்    4. ளொளமா எரக்டஸ் 

A) 1, 2       

B) 2, 3      

C) 1, 4      

D) 3, 4 

40. ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா, ஐளராப்பா ஆகிய கண்டங்களில் 

கண்படடுக்கப்பட்டுள்  மனித மூதாமதயர்களின் 

மகக்ளகாடரிகள் __________ ஆண்டுகள் 

பைமமயானமவ. 

A) 1.5 மில்லியன் 

B) 1.8 மில்லியன் 

C) 1.5 பில்லியன் 

D) 1.8 பில்லியன் 
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41. கூற்று 1: இருமுகக் கருவிகள் ெமபக்க உருவ 

அமமப்மபப் பபற்றுள் ன. 

கூற்று 2: இருபுறமும் பெதுக்கப்பட்டதால் 

இக்கருவிகளுக்கு இப்பபயர் இடப்பட்டது. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

42. அச்சூலியன் கருவிகள் என்று அமைக்கப்படுபமவ 

A) ஈட்டி 

B) பாமற 

C) மகக்ளகாடரி 

D) மண்பவட்டி 

43. அச்சூலியன் வமகக் மகக்ளகாடரிகள் முதன்முதலில் 

__________ ொட்டில் கண்படடுக்கப்பட்டன. 

A) இத்தாலி 

B) கனடா 

C) ரஷ்யா 

D) பிரான்ஸ் 

44. இந்தியாவில் அச்சூலியன் கருவிகள் கிமடத்துள்  

இடங்கள் எமவ? 

1. இொம்பூர் – கர்ொடகா    

2. பிம்பபத்கா - மத்திய பிரளதெம் 

3. பென்மனக்கு அருகில் 

4. உத்திரபிரளதெம் 

A) அமனத்தும் 

B) 2, 3, 4 

C) 1, 2, 3 

D) 1, 3, 4 

45. பபரிய கற்பா த்திலிருந்து அல்லது கருங்கல்லில் 

இருந்து உமடத்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு சிறு கற்துண்டு 

_________ எனப்படும். 

A) மூலக் கற்கள் 

B) கருக்கல் 

C) பெதில் 

D) அச்சூலியன் 

46. ________ என்பது ஒரு கல்லின் முதன்மமப் பா ம் 

ஆகும். 

A) மூலக் கற்கள் 

B) கருக்கல் 

C) பெதில் 

D) அச்சூலியன் 

47. __________ என்பமவ கற்கருவிகள் 

பெய்யப்பயன்படும் கற்கள் ஆகும். 

A) மூலக் கற்கள் 

B) கருக்கல் 

C) பெதில் 

D) அச்சூலியன் 

48. உடற்கூறியல் ரீதியாக ெவீன மனிதர்கள் சுமார் 

_________ ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 

ளதான்றியதாக கூறப்படுகிறது. 

A) 1 லட்ெம் 

B) 2 லட்ெம் 

C) 3 லட்ெம் 

D) 4 லட்ெம் 

49. கூற்று 1: தற்காலத்திற்கு சுமார் 3,98,000 

ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆப்பிரிக்காவின் கற்கருவித் 

பதாழில்நுட்பத்தில் ளமலும் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. 

கூற்று 2: கற்கருவித் பதாழில்நுட்பத்தில் மாற்றங்கள் 

நிகழ்ந்த காலகட்டத்தில் ளொளமா எரக்டஸ் இனம் 

வாழ்ந்து வந்தது. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

50. இமடப் பைங்கற்காலப் பண்பாட்டு கருவிகள் 

கீழ்க்கண்ட எந்தப் பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன? 

1. ஆப்பிரிக்கா      2. ஐளராப்பா 

3. வட அபமரிக்கா    4. ளமற்கு ஆசியா 

5. மத்திய ஆசியா 

A) அமனத்தும்      

B) 1, 2, 3      

C) 1, 3, 4     

D) 1, 4, 5 

51. பலவலாய்சியன் வமகக் கருவிகள் முதலில் 

கண்படடுக்கப்பட்ட ொடு 

A) கனடா 

B) இங்கிலாந்து 

C) பிரான்ஸ் 

D) பேர்மனி 
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52. தற்காலத்திற்கு முன்  2,83,000 முதல் 1,98,000 

ஆண்டுகளுக்கு இமடயில் ஐளராப்பாவிலும் 

ஆசியாவின் ளமற்குப் பகுதியிலும் _________ 

பண்பாடு உருவானது. 

A) கீழ் பைங்கற்கால பண்பாடு 

B) இமட பைங்கற்கால பண்பாடு 

C) ளமல் பைங்கற்கால பண்பாடு 

D) பதால்பைங்கற்கால பண்பாடு 

53. இமடப் பைங்கற்காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் இனம் 

__________ என்று அமைக்கப்படுகிறது. 

A) நியாண்டர்தால் 

B) ளொளமா பெலிலிஸ் 

C) ளொளமா எரக்டஸ் 

D) ஆஸ்ட்ரளலாபித்திஸ் 

54. கூற்று 1: இமடப் பைங்கற்காலப் பண்பாட்மடத் 

பதாடர்ந்து வந்த பண்பாடு, ளமல் பைங்கற்காலப் 

பண்பாடு என்று அமைக்கப்படுகிறது. 

கூற்று 2: ளமல் பைங்கற்கால பண்பாட்டு மக்கள் 

சிலிகா அதிகமுள்  பல்ளவறு கல் வமககம க் 

கருவிகள் பெய்யப் பயன்படுத்தினார்கள். 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

55. ___________காலக்கட்டத்தில் நுண்கற்கருவிகள் 

எனப்படும் குறுங் கற்கருவிகளும் பயன்பாட்டிற்கு 

வந்தன. 

A) கீழ் பைங்கற்கால பண்பாடு 

B) இமட பைங்கற்கால பண்பாடு 

C) ளமல் பைங்கற்கால பண்பாடு 

D) பதால்பைங்கற்கால பண்பாடு 

56. மனித பரிணாம வ ர்ச்சியின் விம வாகத் 

ளதான்றிய முதல் ெவீன மனிதர்கள் _________ 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், முதன்முதலில் ெப்-ெொரா 

பகுதி என்றமைக்கப்படும் ஆப்பிரிக்காவின் 

ெொராவிற்கு பதற்குபகுதியில் ளதான்றினர். 

A) 2,00,000      

B) 2,50,000     

C) 3,00,000      

D) 3,50,000 

 

 

57. ெவீன மனிதர்கள் ஆசியாவின் பல்ளவறு 

பகுதிகளுக்குப் பரவிய காலகட்டத்தில் __________ 

ல் குளரா-மக்னான் என்றமைக்கப்படும் மனிதர்கள் 

வாழ்ந்தார்கள். 

A) ஆப்பிரிக்கா 

B) வட அபமரிக்கா 

C) பதன் அபமரிக்கா 

D) ஐளராப்பா 

58. தவறானக் கூற்மறத் ளதர்ந்பதடு. (ளமல் 

பைங்கற்காலப் பண்பாடு) 

A) கருவிகம யும் கமலப்பபாருட்கம யும் பெய்யக் 

பகாம்புகளும் தந்தங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

B) இக்கால மக்கள் ஆமடகம  அணியவில்மல. 

C) ெமமத்த உணமவ உண்டனர். 

D) இறந்தவர்கள் மார்பின் மீது மககம  மவத்த 

நிமலயில் புமதக்கப்பட்டார்கள். 

59. வீனஸ் என்றமைக்கப்படும் கல்லிலும் எலும்பிலும் 

பெதுக்கப்பட்ட பபண் பதய்வச் சிற்பங்கள் 

_____________ பகுதிகளில் உருவாக்கப்பட்டன. 

A) வட அபமரிக்கா, ஐளராப்பா 

B) ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா 

C) ஐளராப்பா, ஆசியா 

D) ஆசியா, வட அபமரிக்கா 

60. ளமல் பைங்கற்காலப் பண்பாடு _________ 

ஆண்டுகளுக்கு முன் ளதான்றியது. 

A) 20,000      

B) 30,000      

C) 50,000      

D) 60,000 

61.  பனிக்காலம் என்பது ________ ஆண்டுகளுக்கு 

முன் நிலவிய காலமாகும். 

A) 4,000      

B) 5,000     

C) 6,000      

D) 8,000 

62. லாஸ்கா பாமற ஓவியங்கள் ________ ஆண்டுகள் 

பைமமயாமனமவ. 

A) 15,000     

B) 16,000      

C) 17,000      

D) 18,000 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 7 of 13 

63. கூற்று 1: பைங்கற்காலத்திற்கும் புதிய 

கற்காலத்திற்கும் இமடப்பட்ட காலப் பண்பாடு 

இமடக்கற்காலம் என்று அறியப்படுகிறது. 

கூற்று 2: இக்காலக்கட்டத்தில் மக்கள் பபரும்பாலும் 

மமக்ளராலித்திக் என்று பொல்லப்படும் சிறு 

நுண்கருவிகம ப் பயன்படுத்தினர். 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

64. இமடக்கற்கால மக்கள் சுமார் ___________ 

அ விற்கும் குமறவான அ வுள்  சிறு சிறு 

பெய்பபாருள்கம  உருவாக்கினர். 

A) 3 மி.மீ 

B) 3 பெ.மீ 

C) 5 மி.மீ 

D) 5 பெ.மீ 

65. கூற்று 1: இமடக்கற்கால மக்கள் பிமறவடிவ, 

முக்ளகாணம் ெரிவகம் ளபான்ற கணித வடிவியல் 

அடிப்பமடயிலான கருவிகம யும் பெய்தனர். 

கூற்று 2: இமடக்கற்கால மக்கள் கூர்முமனகள், 

சுரண்டும் கருவி, அம்பு முமனகள் ஆகியவற்மறச் 

பெய்தனர். 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

66. வடளமற்கு ஐளராப்பாவில், இமடக்கற்கால மக்கள் 

__________ ஆண்டுகளுக்கு முன் 

ளதான்றினார்கள். 

A) 2000 முதல் 5000 

B) 5000 முதல் 7000 

C) 7000 முதல் 10000 

D) 10000 முதல் 5000 

67. இமடக்கற்காலப் பண்பாடு இந்தியாவில் 

____________ ஆண்டு வாக்கில் ளதான்றியது. 

A) பபா.ஆ.மு 5000 

B) பபா.ஆ.மு 7000 

C) பபா.ஆ.மு 10000 

D) பபா.ஆ.மு 15000 

 

 

 

68. ளவ ாண்மம, விலங்குகம ப் பைக்குதல் ஆகியமவ 

__________காலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. 

A) கீழ் பைங்கற்கால பண்பாடு 

B) இமட பைங்கற்கால பண்பாடு 

C) ளமல் பைங்கற்கால பண்பாடு 

D) புதிய கற்காலப் பண்பாடு 

69. கூற்று 1: வ மான பிமற நிலப்பகுதி என்று 

அமைக்கப்படும் எகிப்து மற்றும் பமெபளடாமியா, 

சிந்துபவளி, கங்மக ெமபவளி, சீனாவின் 

பெழுமமயான பகுதிகள் ஆகியனவற்றில் புதிய 

கற்காலத்துக்கான பதாடக்கக் காலச் ொன்றுகள் 

காணப்படுகின்றன. 

கூற்று 2: சுமார் பபா.ஆ.மு 10000லிருந்து பபா.ஆ.மு 

5000 க்குள் இப்பகுதிகளில் ளவ ாண்மம 

ெடவடிக்மககள் பதாடங்கிவிட்டன. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

70. கீழ்க்கண்டவற்றுள் 'பிமற நிலப்பகுதி’யில் 

அடங்குபமவ எமவ? 

1. எகிப்து      2. இஸ்ளரல்-பாலஸ்தீனம்    

3. ஈரான்       4. ஈராக் 

A) அமனத்தும்      

B) 1, 2, 3       

C) 2, 3, 4       

D) 1, 2, 4 

71. ___________ ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்தியத் 

துமணக்கண்டத்தின் வடளமற்கு பாகத்தில் 

(பாகிஸ்தான்) உள்  பமெர்காரில் ளகாதுமமயும் 

பார்லியும் பயிரிடப்பட்டன. 

A) பபா.ஆ.மு 5000 

B) பபா.ஆ.மு 6000 

C) பபா.ஆ.மு 7000 

D) பபா.ஆ.மு 8000 

72. பெம்மறி ஆடுகளும் பவள் ாடுகளும் 

___________ ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 

பதன்ளமற்கு ஆசியாவில் பைக்கப்படுத்தப்பட்டன. 

A) பபா.ஆ.மு 6000 

B) பபா.ஆ.மு 8000 

C) பபா.ஆ.மு 10000 

D) பபா.ஆ.மு 12000 
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73. __________ ொகரிகத்தில் நிலத்மத உழுவதற்கு 

காம கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

A) சிந்துபவளி ொகரிகம் 

B) சீன ொகரிகம் 

C) சுளமரிய ொகரிகம் 

D) பமெபளடாமிய ொகரிகம் 

74. பபாருத்துக. (பண்மடய தமிைகத்தின் பண்பாடுகள்) 

1. பைங்கற்காலம் - i) 20,00,000 ஆண்டுகள் முன்பு 

முதல் பபா.ஆ.மு. 8000 வமர 

2. இமடக் கற்காலம் - ii) பபா.ஆ.மு. 8000 முதல் 

பபா.ஆ.மு 1300 வமர 

3. புதியகற்காலம் - iii) பபா.ஆ.மு. 2000 முதல் 

பபா.ஆ.மு 1000 வமர 

4. இரும்புக் காலம் - iv) பபா.ஆ.மு 1300 முதல் 

பபா.ஆ.மு 500 வமர 

5. பண்மடய வரலாற்று காலம் - v) பபா.ஆ.மு.300 

முதல் பபா.ஆ.300 வமர 

A)  ii    i    iii    iv    v 

B)  iii    i  iv    ii    i 

C)  v     iv    iii    ii    i 

D)  i   ii    iii    iv    v 

75. ெரியான கூற்மறத் ளதர்ந்பதடு. (பண்மடய 

தமிைகத்தில் பைங்கற்கால பயன்பாட்டுக் கூறுகள்) 

1. மகக்ளகாடரி, பவட்டுக்கத்தி 

2. ளவட்மடயாடுதல் 

3. உணவு ளெகரித்தல் 

A) அமனத்தும் ெரி 

B) 2, 3 ெரி 

C) 1, 3 ெரி 

D) 1, 2 ெரி 

76. ெரியான கூற்மறத் ளதர்ந்பதடு. (பண்மடய 

தமிைகத்தில்  இமடக்கற்கால பயன்பாட்டுக் கூறுகள்) 

1. நுண்கற்கருவிகள் உளலாகம் பற்றி 

அறிந்திருந்தனர். 

2. விலங்குகம யும், பறமவகம யும் 

ளவட்மடயாடினர். 

A) இரண்டும் ெரி 

B) 1 மட்டும் ெரி 

C) 2 மட்டும் ெரி 

D) இரண்டும் தவறு 

 

77. ெரியான கூற்மறத் ளதர்ந்பதடு. (பண்மடய 

தமிைகத்தில்  புதியகற்கால பயன்பாட்டுக் கூறுகள்) 

1. பமருளகற்றப்பட்ட கற்ளகாடரிகள் 

2. நுண்கற்கருவிகள் 

3. விலங்குகம  பைக்குதல் 

4. பயிரிடுதல் 

5. குழுக்களின் பபருக்கம் 

6. ளவட்மடயாடுளவார் - உணவு ளெகரிப்ளபார், 

ளமய்ச்ெல் ெமூகத்தினர் என இருவிதமான 

குழுக்களும் ஒளர ெமயத்தில் வாழ்ந்தன. 

A) அமனத்தும் ெரி 

B) 1, 2, 4, 5, 6 

C) 1, 2, 4, 6 

D) 1, 2, 3, 6 

78. ெரியான கூற்மறத் ளதர்ந்பதடு. (பண்மடய 

தமிைகத்தில் இரும்புக்கால பயன்பாட்டுக் கூறுகள்) 

1. பபருங்கற்கால ஈமச்ெடங்கு முமற 

2. உணவு ளெகரிப்ளபாரும் ளமய்ச்ெல் ெமூகத்தினரும் 

ஒளர ெமயத்தில் வாழ்தல் 

3. குழுத் தமலவர் வாழ்தல் 

4. கடல் வழி வணிகம் 

5. கருப்பு சிவப்பு மட்பாண்டங்கள், கருப்பு 

மட்பாண்டங்கள் உருவாக்குதல் 

6. மகவிமனத்திறன்களில் சிறப்பு நிபுணர்கள் 

உருவாகுதல் - குயவர்கள், பகால்லர்கள் 

A) அமனத்தும் ெரி 

B) 1, 2, 3, 5 ெரி 

C) 1, 2, 3, 5, 6 ெரி 

D) 1, 2, 3, 4, 6 ெரி 

79. ெரியான கூற்மறத் ளதர்ந்பதடு. (பண்மடய 

தமிைகத்தின் பண்மடய வரலாற்று மற்றும் ெங்ககால 

பயன்பாட்டுக் கூறுகள்) 

1. இரும்புக்கால மரபுகள ாடு ளெர ளொை பாண்டிய 

மன்னர்களின் வ ர்ச்சி காணப்பட்டது. 

2. வீரர்கம  வழிபடுதல் 

3. இலக்கிய மரபு 

4. கடல்வழி வணிகம் 

A) அமனத்தும் ெரி 

B) 1, 3, 4 ெரி 

C) 1, 2, 4 ெரி 

D) 2, 3, 4 ெரி 
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80. கீழ்க்கண்ட எந்த இடங்களில் பமைய மற்றும் 

இமடக்கற்காலத் பதால்பபாருள்கள் கிமடத்துள் ன? 

1. அதிரம்பாக்கம்      2. அேந்தா 

3. ஆற்காடு     4. குடியம் குமக 

A) 1, 4       

B) 2, 3      

C) 1, 4      

D) 2, 4 

81. ளொமினின் என அமைக்கப்படும் மனித மூதாமத 

இனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட கற்காலக் 

கருவிகளிளலளய காலத்தால் முந்மதய பகுதிமயச் 

ளெர்ந்த கற்கருவிகள் _____________ல் 

உருவாக்கப்பட்டன. 

A) ஆப்பிரிக்கா 

B) கனடா 

C) தமிழ்ொடு 

D) குேராத் 

82. அதிரம்பாக்கத்தில் ெடந்த பதால்லியல் 

அகைாய்வுகளும், காஸ்மிக் கதிர் ஆய்வுகளும் அங்கு 

_________ ஆண்டுகளுக்கு முன்ளப மனிதர்கள் 

வாழ்ந்திருப்பமத காட்டுகின்றன. 

A) 2 மில்லியன் 

B) 1.5 மில்லியன் 

C) 2.5 மில்லியன் 

D) 3 மில்லியன் 

83. பகாெஸ்தமலயாறு பகுதிகளில் வாழ்ந்த மனித 

மூதாமதயர்கள்  ___________ என்ற வமகமயச் 

ளெர்ந்தவர்கள். 

A) நியாண்டர்தால் 

B) ளொளமா பெலிலிஸ் 

C) ளொளமா எரக்டஸ் 

D) ஆஸ்ட்ரளலாபித்திஸ் 

84. ___________ ஆண்டு ெர். இராபர்ட் புரூஸ் ஃபூட் 

என்ற இங்கிலாந்து நிலவியலா ர் பென்மனக்கு 

அருகில் உள்  பல்லாவரத்தில் பைங்கற்காலக் 

கருவிகம  முதன்முமறயாகக் கண்டுபிடித்தார். 

A) 1763        

B) 1854     

C) 1862      

D) 1863 

 

 

85. கீழ்ப் பைங்கற்கால கருவிகள் கீழ்க்கண்ட எந்த 

பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன? 

1. பல்லாவரம்      2. குடியம் குமக     

3. அதிரம்பாக்கம் 4. வடமதுமர       

5. எருமம பவட்டிப்பாம யம்    

6. பாரிகு ம் 

A) அமனத்தும்       

B) 1, 2, 4, 5       

C) 2, 3, 5      

D) 2, 3, 4, 6 

86. ெரியான கூற்மறத் ளதர்ந்பதடு. 

1. கீழ் பைங்கற்காலக் கருவிகள் வட ஆற்காடு, தர்மபுரி 

பகுதிகளிலும் கிமடத்துள் ன. 

2. இப்பகுதி மக்கள் பெய்பபாருட்களுக்கு பைால்ட் 

எனும் எரிமமலப் பாமறகம  

பயன்படுத்தியுள் னர். 

3. தமிழ்ொட்டின் பதன்பகுதியிலும் இலங்மகயிலும் 

கீழ்ப் பைங்கற்காலப் பண்பாட்டிற்கான ொன்றுகள் 

கிமடக்கவில்மல. 

A) அமனத்தும் ெரி      

B) 1, 2 ெரி       

C) 2, 3 ெரி      

D) 1, 3 ெரி 

87. _________ ஆண்டுகளுக்கு முன் இலங்மகயின் 

சில பகுதிகளும் தமிழ்ொடும் நிலத்தால் 

இமணக்கப்பட்டிருந்தன. 

A) பபா.ஆ.மு. 2000 

B) பபா.ஆ.மு 3000 

C) பபா.ஆ.மு 4000 

D) பபா.ஆ.மு 5000 

88. அதிரம்பாக்கத்தின் கீழ்ப்பைங்கற்காலப் பண்பாடு 

__________ ஆண்டுகளுக்கு முந்மதயது என 

கணக்கிடப்பட்டுள் து. 

A) 1 மில்லியன் 

B) 1.5 மில்லியன் 

C) 2 மில்லியன் 

D) 2.5 மில்லியன் 

89. பூமிக்கடியில் இருந்து பவளிப்படும் உருகிய 

எரிமமலக் குைம்பிலிருந்து ளதான்றியமவ  

A) பொல்ட் பாமறகள் 

B) படிவுப் பாமறகள் 

C) உருமாறியப் பாமறகள் 

D) இமடப்பாமறகள் 
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90. தமிழ்ொட்டில் இமடப் பைங்கற்கால பண்பாடு 

___________ காலக்கட்டத்தில் உருவானது. 

A) 3,00,000 - 2,00,000 

B) 3,50,000 – 1,50,000 

C) 3,85,000 - 1,72,000 

D) 2,85,000 - 1,50,000 

91. தமிழ்ொட்டின் இமடப்பைங்கற்காலப் பண்பாட்டின் 

கருவிகள் எமவ? 

1. கருகற்கள்     2. கற்பெதில்கள்  

3. சுரண்டும் கருவி 4. கத்தி      

5. தும ப்பான்     6. பலவலாய்சியன் பெதில்கள்

  

7. மகக்ளகாடரி     8. பி க்கும் கருவி 

A) அமனத்தும்        

B) 1, 2, 4, 6, 7     

C) 2, 4, 6, 7, 8        

D) 2, 3, 5, 6, 8 

92. இமடப் பைங்கற்கால பண்பாட்டின் ொன்றுகள் 

தமிழ்ொட்டின் எந்த பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன? 

1. ளத. புதுப்பட்டி      2. சீவரக்ளகாட்மட  

3. தஞ்ொவூர்     4. அரியலூர்      

5. காஞ்சிபுரம் 

A) 1, 2, 3, 4      

B) 1, 2       

C) 1, 2, 4       

D) 2, 3, 4 

93. இமடக்கற்காலத்தின் ளவட்மடயாடி-உணவு 

ளெகரிப்ளபார் பற்றிய ொன்றுகள் கீழ்க்கண்ட எந்த 

பகுதிகளில் கிமடத்துள் ன? 

1. பென்மன      2. வட ஆற்காடு       

3. தர்மபுரி      4. ளெலம்      

5. ளகாயம்புத்தூர்     6. அரியலூர் 

7. புதுக்ளகாட்மட    8. மதுமர      

9. சிவகங்மக 10. திருபெல்ளவலி      

11. கன்னியாகுமரி 

A) அமனத்தும்      

B) 2, 3, 5, 6, 8      

C) 1, 3, 5, 6, 9      

D) 2, 4, 6, 8, 11 

 

 

 

94. கூற்று 1: தூத்துக்குடி அருளக உள்  'ளதரி’ பகுதிகளில் 

இமடக்கற்கால கற்கருவிகள் பல கிமடத்துள் ன. 

கூற்று 2: இப்பகுதியில் உள்  சிவப்பு மணல் 

குன்றுகள் உள்  பகுதி 'ளதரி’என்று அமைக்கப்படும். 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

95. தமிழ்ொட்டில் இமடக்கற்காலப் பண்பாடு குறித்த 

கூற்றுகளில் ெரியானமத ளதர்ந்பதடு. 

1. இக்கால மக்கள் பெர்ட், குவார்ட்ைாலான சிறிய 

பெதில்கம யும் கருவிகம யும் பயன்படுத்தினர். 

2. இக்காலத்தின் கருவி வமககள் சுரண்டும் 

கருவிகள், பிமற வடிவம், முக்ளகாண வடிவம் என்று 

பல வடிவங்களில் இருந்தன. 

3. மக்கள் உயிர் வாை விலங்குகம  

ளவட்மடயாடினார்கள். 

4. பைங்கள், பகாட்மடகள் மற்றும் கிைங்குகம ச் 

ளெகரித்தார்கள். 

A) அமனத்தும் ெரி 

B) 2, 3, 4 ெரி 

C) 1, 3, 4 ெரி 

D) 1, 2, 3 ெரி 

96. கூற்று 1: விலங்குகம ப் பைக்கப்படுத்தி, 

ளவ ாண்மம பெய்த பண்பாடு புதியகற்காலப் 

பண்பாடு என்று அமைக்கப்படுகிறது. 

கூற்று 2: ளவட்மடயாடுதல் புதிய கற்காலப் 

பண்பாட்டின் முக்கியமான பதாழிலாக இருந்தது. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

97. புதியகற்கால ஊர்களுக்கான ொன்று தமிழ்ொட்டில் 

கீழ்க்கண்ட எந்த இடங்களில் கிமடத்துள் ன? 

1. மபயம்பள்ளி - ளவலூர் 

2. தர்மபுரி    

3. காஞ்சிபுரம் 

4. பென்மன 

A) 2, 3        

B) 1, 3      

C) 1, 2       

D) 1, 4 
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98. புதியகற்கால பண்பாட்டின் மட்பாண்டங்களும் 

ளவ ாண்மம பெய்ததற்கான ொன்றும் தமிைகத்தில் 

முதன்முதலில் கிமடத்த இடம் 

A) தர்மபுரி 

B) பகாடுமணல் 

C) மபயம்பள்ளி 

D) பதாப்பிக்கல் 

99. கூற்று 1: புதியகற்காலத்மதத் பதாடர்ந்து வந்த 

பண்பாட்டுக் காலம் இரும்புக் காலம் என்று 

அமைக்கப்படுகிறது. 

கூற்று 2: இரும்புக்காலம் ெங்ககாலத்திற்கு பிந்மதய 

காலம் ஆகும். 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

100. தமிழ்ொட்டின் எந்த இடங்களில் இரும்புக் 

காலத்திற்கான ொன்றுகள் கிமடத்துள் ன? 

1. ஆதிச்ெெல்லூர் – திருபெல்ளவலி 

2. ொணூர் – மதுராந்தகம் 

3. சித்தன்னவாெல் – புதுக்ளகாட்மட 

A) அமனத்தும்        

B) 1, 2      

C) 2, 3      

D) 1, 3 

101. கூற்று 1: இரும்புக்கால மக்கள் இரும்பு, பவண்கலப் 

பபாருட்கம யும், தங்க அணிகலன்கம யும் 

பயன்படுத்தினார்கள். 

கூற்று 2: இரும்புக்கால மக்கள் ெங்காலான 

அணிகலன்கம யும், பெம்மணிக்கல் மற்றும் 

பளிங்காலான மணிகம யும் பயன்படுத்தினார்கள். 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

 

 

 

 

 

 

 

102. கூற்று: இரும்புக் காலம், பபருங்கற்காலம் என்றும் 

அமைக்கப்படுகிறது. 

காரணம்: இரும்புக்கால மக்கள் இறந்தவர்கம ப் 

புமதப்பதற்கு பபரிய கற்கம ப் பயன்படுத்தினர். 

A) கூற்று ெரி, காரணம் தவறு 

B) கூற்று தவறு, காரணம் ெரி 

C) கூற்று காரணம் இரண்டும் ெரி மற்றும் ெரியான 

வி க்கம் 

D) கூற்று காரணம் இரண்டும் ெரி, ெரியான 

வி க்கமல்ல 

103. ெரியான இமணமயக் ளதர்ந்பதடு. 

1. ளடால்பமன் - கற்திட்மட 

2. சிஸ்ட் – கல்லமறகள் 

3. பமன்ஹீர் – நிமனவுச்சின்னக் குத்துக்கல் 

4. ொர்க்ளகாளபகஸ் – ஈமத்பதாட்டிகள் 

A) அமனத்தும் ெரி 

B) 2, 3, 4 ெரி 

C) 1, 3 ெரி 

D) 1, 4 ெரி 

104. பகாடக்கல் அல்லது குமடக்கல், பதாப்பிக்கல், 

பத்திக்கல் ஆகிய ஈமச்சின்னங்களின் வமககள் 

___________ல் காணப்படுகின்றன. 

A) தமிழ்ொடு 

B) ளகர ா 

C) கர்ொடகா 

D) ஆந்திரா 

105. _________ என்பமவ சுட்ட களிமண்ணாலான 

ெவப்பபட்டி ளபான்றமவ ஆகும். 

A) ளடால்பமன் 

B) சிஸ்ட் 

C) ொர்க்ளகாளபகஸ் 

D) பமன்ஹீர் 

106. கூற்று 1: அர்ன் என்பமவ மட்பாண்ட ொடிகள் ஆகும். 

கூற்று 2: இமவ இறந்தவர்கம ப் புமதக்கப் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
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107. __________ என்பது மண்ணில் புமதக்கப்படும் 

கல்லமற ளபான்றது. 

A) ளடால்பமன் 

B) சிஸ்ட் 

C) ொர்க்ளகாளபகஸ் 

D) பமன்ஹீர் 

108. ஈமச்சின்னங்களுக்குள் பெல்மல மவத்துப் 

புமதத்ததற்கான ொன்றுகள்  தமிழ்ொட்டில் எங்கு 

கிமடத்துள் ன? 

1. ஆதிச்ெெல்லூர் – திருபெல்ளவலி 

2. பபாருந்தல் – பைனி 

3. பகாடுமணல் – ஈளராடு 

A) அமனத்தும்       

B) 1, 2       

C) 1, 3      

D) 2, 3 

109. கூற்று 1: குடித்தமலமம முமற என்பது ஒரு 

படிநிமலச் ெமூகம் ஆகும். 

கூற்று 2: இதில் தமலமமப் பதவி ரத்த உறவுமுமற 

அடிப்பமடயில் ளதர்வு பெய்யப்படுகிறது. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

110. ___________நூற்றாண்மடச் ளெர்ந்த அளொகரின் 

கல்பவட்டுகள் அவரது ஆட்சிப் பகுதிக்கு பவளிளய 

தமிைகத்தில் ளெர, ளொை, பாண்டியர்கள், 

ெத்தியபுத்திரர்கள் இருந்தமதக் குறிப்பிடுகின்றன. 

A) பபா.ஆ.மு. இரண்டு 

B) பபா.ஆ.மு மூன்று 

C) பபா.ஆ.மு ொன்கு 

D) பபா.ஆ.மு ஐந்து 

111. கூற்று 1: இரும்புக்கால, ெங்க கால மக்கள் கறுப்பு 

மற்றும் சிவப்பு நிறங்கம  மட்பாண்டங்களுக்குப் 

பயன்படுத்தினார்கள். 

கூற்று 2: கறுப்பு மற்றும் சிவப்பு மட்பாண்டங்கள் 

உள்ள  கறுப்பாகவும், பவளிளய சிவப்பாகவும் 

காணப்படும். பவளிப்புறம் ப ப ப்பாக இருக்கும். 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

112.  பரிணாம வ ர்ச்சி வரிமெயில் ெவீன மனிதனின் 

ளெரடி முன்ளனார்  __________ ஆவர். 

A) ளொளமா ளெபிலிஸ் 

B) ளொளமா எரக்டஸ் 

C) ளொளமா ளெபியன்ஸ் 

D) நியாண்டர்தால் மனிதன் 

113.  1. எழுத்து ளதான்றுவதற்கு முந்மதய காலம் 

வரலாற்றுக்கு முந்மதயதாகும். 

 2. வரலாற்றுக்கு முந்மதய கால மக்கள் பமாழிமய 

வ ர்த்பதடுத்தார்கள்; அைகான ஓவியங்கம யும்     

கமலப்பபாருட்கம யும் உருவாக்கினார்கள். 

 3. வரலாற்றுக்கு முந்மதய காலச் ெமூகங்கள் 

படிப்பறிவு பபற்றிருந்ததாகக் கருதப்படுகின்றன. 

 4. வரலாற்றுக்கு முந்மதய காலகட்டம் பைங்காலம் 

என்று அமைக்கப்படுகிறது. 

A) 1 ெரி      

B) 1, 2 ெரி 

C) 1, 4 ெரி 

D) 2, 3 ெரி 

114. விவொயம் மற்றும் விலங்குகம ப் பைக்கப்படுத்துதல் 

பதாடங்கிய காலகட்டம் 

A) பமைய கற்காலம் 

B) இமடக் கற்காலம் 

C) புதிய கற்காலம் 

D) பபருங்கற்காலம் 

115.  கூற்று: தமிைகத்தின் ஆறுகள், கு ங்கள் அருளக 

இமடக் கற்கால வாழ்விடங்கள் பல 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள் ன. 

காரணம்: நீர்ப்பாென ளமலாண்மம 

இமடக்கற்காலத்தில் வ ர்ச்சியமடந்து இருந்தது. 

A) கூற்றும் காரணமும் ெரி, கூற்மறக் காரணம் 

ெரியாக வி க்குகிறது 

B) கூற்றும் காரணமும் ெரி, ஆனால் கூற்மறக் 

காரணம் ெரியாக வி க்கவில்மல. 

C) கூற்று ெரி, காரணம் தவறு 

D) கூற்றும் காரணமும் தவறானமவ 
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116.  கூற்று: பபா.ஆ.மு. 3 ஆம் நூற்றாண்மடச் ளெர்ந்த 

அளொகர் கல்பவட்டுக் குறிப்புகள் அவரது ளபரரசுக்கு 

பவளிளய இருந்த ளெரர்கள், ளொைர்கள், 

பாண்டியர்கள், ெத்தியபுத்திரர்கள் ஆகிளயாமரக் 

குறிப்பிடுகிறது. 

காரணம்: தமிைகத்மதச் ளெர்ந்த பைங்கால அரெர்கள் 

அரசியல் ளொக்கில் அவர்களின் ஆட்சிமய 

இரும்புக்காலத்தில் துவக்கினார்கள். 

A) கூற்றும் காரணமும் ெரி; கூற்மறக் காரணம் 

ெரியாக வி க்குகிறது. 

B) கூற்றும் காரணமும் ெரி; ஆனால் கூற்மறக் 

காரணம் ெரியாக வி க்கவில்மல. 

C) கூற்று ெரி; காரணம் தவறு 

D) கூற்றும் காரணமும் தவறனாமவ 

117.  பபாருத்துக. 

1. பைங்கால மானுடவியல் - i) படரிஸ் 

2. ளகாடரிக்கருவிகள் - ii) வீனஸ் 

3. கல்லிலும் எலும்பிலும் காணப்பட்ட உருவங்கள் -

iii) அச்சூலியன் 

4. பெம்மணல் ளமடுகள் - iv) நுண்கற்காலம் 

5. சிறு அ விலான கல்லால் ஆன பெய்பபாருள்கள் - 

v) மனித இன முன்ளனார்கள் குறித்த ஆய்வு 

A)  ii     i      v     iii    iv 

B)  v    iii    ii     i    iv 

C)  iii    i     v     iv    ii 

D)  v     iv    iii    ii    i 
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