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9th Social Science Lesson 4 Questions in Tamil - வரலாறு 
4. அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக அரசியல் மாற்றங்களும்

1) ப ொருத்துக. 

I. இந்தியொ - a) புத்தம்  

II. சீனொ - b) ப ொரொஸ்ட்ரியம்  

III.  ொரசீகம் - c) இஸ்லொம்  

IV. அரரபியொ - d) கண்பூசியனிசம்  

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

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

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

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

2) மனித நொகரீகம் குறித்த வரலொற்றின் இரண்டொவது 

கட்டம்.............. கண்டுபிடிக்கப் ட்டதிலிருந்து பதொடங்குகிறது. 

A) இரும்பு 

B) பசம்பு 

C) தங்கம் 

D) பவள்ளி 

3) பசம்பின் கலப்பு உரலொகம் எது?  

A) பித்தளை 

B) பவண்கலம் 

C) எவர்சில்வர் 

D) இது எதுவும் அல்ல 

4) கி.பி ஏழொம் நூற்றொண்டின் துவக்கத்தில் இரும்பு 

பதொழில்நுட் த்ளத  யன் டுத்தி ப ரும் வல்லளம ப ற்ற 

ர ரரசு எது?  

A) அஸிரிய ர ரரசு 

B) அரசொக ர ரரசு 

C) குப்த ர ரரசு 

D)  ொமினி ர ரரசு 

5) புத்தர் மற்றும் மகொவீரரின் கொலம் எது?  

A) ப ொ.ஆ.மு ஆறொம் நூற்றொண்டு 

B) ப ொ.ஆ.மு ஐந்தொம் நூற்றொண்டு 

C) ப ொ.ஆ.மு நொன்கொம் நூற்றொண்டு 

D) ப ொ.ஆ.மு மூன்றொம் நூற்றொண்டு 

6) சரியொன இளை எது?  

A) சீனொ - கன்பூசியஸ் 

B) ஈரொன் - ப ரொஸ்டர்  

C) இந்தியொ - மகொவீரர் 

D) எல்லொரம சரி 

7) தொரவொயிசம் என்ற மதத்தின் நிறுவனர் யொர்?  

A) கன்பூசியஸ் 

B) தொரவொ  

C) லொரவொட்ரச  

D) இவர் யொரும் அல்ல  

8) கன்பூசியஸ் பிறந்த ஆண்டு எது?  

A) ப ொ.ஆ.மு 551 

B) ப ொ.ஆ.மு 555 

C) ப ொ.ஆ.மு 541 

D) ப ொ.ஆ.மு 521 

9) ப ொருத்துக 

I. ஆவை நூல் - a) பமய்ப்ப ொருளியல்  ற்றிப் ர சுகிறது 

II. மொற்றம் குறித்த நூல் - b) ஒழுக்க பநறிமுளறகளை 

பசொல்கிறது 

III. இளசப் ொடல் நூல் - c) அரசியல் ஒழுக்க பநறி  ற்றி 

கூறுவது 

IV. இைரவனிலும் இளலயுதிர் கொலமும் - d) அறவியல் 

ரகொட் ொடுகள் 

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

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

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

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

10) கன்பூசியனிசத்தின் ஐந்து முக்கிய பகொள்ளககளில் 

அல்லொதளவ எது?  

I. மனிதத்தன்ளம 

II. ரநர்ளம 

III. நன்னடத்ளத 

IV. பமய்யறிவு 

V. ரசமிப்பு 

A) I மட்டும் தவறு  

B) II மட்டும் தவறு  

C) V மட்டும் தவறு 

D) IV மட்டும் தவறு  

11) கன்பூசியஸின் ரகொட் ொடு  டி ரநர்ளமயொன மனிதர் 

என் வர் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த குைங்களை 

பகொண்டிருப் ொர்?  

I. துணிச்சல் 

II. நல்பலண்ைம் 

III. புத்திசொலித்தனம் 

A) I, II மட்டும்  

B) II, III மட்டும்  

C) I, III மட்டும்  

D) இளவ அளனத்தும்  
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12) கீழ்கொணும் கூற்றுகளில் சரியொனது எது?  

I. பமய்யறிவு குடும் த்தில் இருந்து தொன் வைரும் என்றொர் 

கன்பூசியஸ். 

II. மனிதர் என் வர் பவறும் அறிவொளியொகவும் 

அறிஞரொகவும் மட்டுமில்லொமல் முன்மொதிரியொன நடத்ளத 

பகொண்டவரொக இருக்க ரவண்டும் என் து கன்பூசியஸ் 

அவர்களின் கருத்தொகும். 

A) I மட்டும் சரி  

B) II மட்டும் சரி  

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தவறு  

13) உத்தரவு தவறு என்றொல் ஒரு மகன் தனது தந்ளதளய 

எதிர்க்க ரவண்டும் என் து யொருளடய கருத்து ஆகும்?  

A) கன்பூசியஸ் 

B) லொரவொட்ரச  

C) மகொவீரர் 

D) புத்தர் 

14) கன்பூசியஸ் ரகொட் ொடு  டி, ஒரு அரசிற்கு 

அவசியமொனளவ கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது?  

I. நொட்டில் ர ொதுமொன உைவு 

II. நொட்டில் ர ொதுமொன ரொணுவ தைவொடங்கள் 

III. மக்களுக்கு தம் ஆட்சியொைர் மீது நம்பிக்ளக 

IV. அரசருக்கு அதிகொரம் 

A) I, II மட்டும் சரி  

B) I, II, III மட்டும் சரி  

C) II, III, IV மட்டும் சரி  

D) எல்லொரம சரி  

15) கன்பூசியஸ் ப யளர புதிய பின்இன் பமொழிப யர்ப்பு 

முளறப் டி_______என்று எழுதரவண்டும். 

A) கொங் ஃபூ சு  

B) கொன் ஃபு சியஸ்  

C) கன் ஃபூ சி  

D) கன் பூ சியஸ்  

16) கீழ்க்கண்டவளககளில் எது கன்பூசியஸ் அவர்களின் 

கருத்தொகும்?  

I. ஆட்சியொைர்கள்  ொர ட்சமின்றி ஆட்சி நடத்த ரவண்டும். 

II. நன்னடத்ளத பகொண்டவளரதொன் அரசு  தவிகளில் 

அமர்த்த ரவண்டும். 

III. அரசியல் இளறயொண்ளமக்கொன உண்ளமயொன, 

முளறயொன ஆதொரம் நொட்டில் வொழும் மக்கள் தொன். 

A) I, II மட்டும்  

B) II, III மட்டும்  

C) I, III மட்டும்  

D) இளவ அளனத்தும்  

17) லொரவொட்ரச பிறந்த ஆண்டு எது?  

A) ப ொ.ஆ.மு 610 

B) ப ொ.ஆ.மு 601 

C) ப ொ.ஆ.மு 604 

D) ப ொ.ஆ.மு 605 

18) லொரவொட்ரச எழுதிய நூல் எது?  

A) தொரவொ ரட ஞிங்  

B) தொரவொ நியொ  

C) தொரவொ ரட நிமொன்  

D) தொரவொ நி சிங்  

19) லொரவொட்ரசவின் ர ொதளனகளில் அல்லொதளவ?  

A) உலகில் மனிதர்களின் மகிழ்ச்சி இன்ளமக்கு கொரைம் 

மனிதர்களின் சுயநலம். 

B) இயற்ளகயில் அளனத்துரம இயற்ளக வழியிரலரய 

இயங்குகின்றன 

C) மனிதர்கள் யொரரொ ஒருவர் ஒழுங்கு  டுத்திய ஒரு 

வொழ்க்ளகளய வொழ்கிறொர்கள். 

D) மனித நடத்ளதக்கொன விதி, இயற்ளகரயொடு ப ொருந்தி 

இருக்க ரவண்டிய அவசியமில்ளல. 

20) ஒளிக் கடவுைொன அஹூர மஸ்தொ தொன் உலகின் ஒரர 

கடவுள் என்று பிரகடனம் பசய்தவர் யொர்?  

A) மகொவீரர்  

B) புத்தர் 

C) கன்பூசியஸ் 

D) ப ரொஸ்டர்  

21) ப ொரொஸ்டரியர்களின் புனித நூல் எது?  

A) ப ன்ட் ப ொரொஷ்டிர  

B) ப ன்ட் மஸ்தொ  

C) ப ன்ட் அபவஸ்தொ  

D) இது எதுவும் இல்ளல  

22) ப ன்ட் அபவஸ்தொவின் 

பமொழி__________பமொழியினதொகும். 

A) இந்ரதொ-கிரீக் 

B) இந்ரதொ-ஆரியன்  

C) இந்ரதொ-அரரபிய  

D) இந்ரதொ- ொரசீக  

23)  ளழய ஈரொனிய பமொழி__________ரசர்ந்தது 

A) ப ொ.ஆ.மு. மூன்றொவது நூற்றொண்ளட  

B) ப ொ.ஆ.மு. இரண்டொவது நூற்றொண்ளட  

C) ப ொ.ஆ.மு. நொன்கொவது நூற்றொண்ளட  

D) ப ொ.ஆ.மு. ஐந்தொவது நூற்றொண்ளட  

24)  ளழய ஈரொனிய இந்ரதொ-ஆரிய பமொழி ர சிரயொர் 

பதொடக்கத்தில் ஒரர குழுளவ சொர்ந்தவர்கைொக தொன் 

இருந்திருக்க ரவண்டும் என் து யொருளடய கூற்றொகும்?  
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A) வரலொற்று ஆய்வொைர் வில்லியம்  ொரரட  

B) வரலொற்று ஆய்வொைர் பரொமிலொ தொப் ர்  

C) வரலொற்று ஆய்வொைர் ஹொன்ஸ்  

D) வரலொற்று ஆய்வொைர் பஹன்றி  

25) ப ொரொஸ்ட்ரிய மதத்தின் ர ொதளனகளுள் சரியொனது 

எது?  

I. ஒரு மதம் அல்லது ஒரு அரசு அல்லது ஒரு சமூகத்தின் 

முதன்ளமயொன ரநொக்கம் ஒழுக்கத்ளத வைர்த்பதடுப் து 

தொன். 

II. எண்ைம், பசொல், பசயல் என அளனத்திலும் புனிதமொக 

இருப் துதொன் மிக உயரிய மதக் ரகொட் ொடொகும். 

A) I மட்டும் சரி  

B) II மட்டும் சரி  

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தவறு  

26) கீழ்கொணும் கூற்றுக்களுள் சரியொனது எது?  

I. அஹூர மஸ்தொ அளனத்தும் அறிந்தவர், சகல சக்திகளும் 

பகொண்டவர் என்று ப ொரொஸ்டர் வலியுறுத்தினொர். 

II. ப ொரொஸ்டரிய மதத்தில்  லி, உருவ வழி ொடு ஆகியளவ 

இல்ளல. 

III. கடவுளின் வடிவமொக இயற்ளகளய வைங்குவது தொன் 

உயர்ந்த வழி ொட்டு முளறயொக ப ொரொஸ்ட்ரிய மதத்தில் 

களடபிடிக்கப் ட்டது. 

 A) I, II மட்டும் சரி  

B) II, III மட்டும் சரி  

C) I, III மட்டும் சரி  

D) இளவ அளனத்தும் சரி  

27) ப ொரொஸ்டிரிய மதம் ஈரொனில் அழிந்ததற்கொன 

கொரைங்களில் எது சரியொனது?  

I.  ொரசீகத்ளத அரபியர் ளகப் ற்றியதொல்,  ல ப ொரொஸ்ட்ரிய 

குடும் ங்கள் இந்தியொ உள்ளிட்ட  ல்ரவறு நொடுகளுக்கு 

இடம்ப யர்ந்ததொல். 

II. மதகுருமொர்கள் பகொல்லப் ட்டதும், பநருப்பு ரகொவில்கள் 

அழிக்கப் ட்டதொல். 

A) I மட்டும் சரி  

B) II மட்டும் சரி  

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தவறு 

28) ஈரொனிய இந்திய மதங்களை ர ொன்ற 

ரகொட் ொடுகளை பகொண்டிருந்த...........மதம் ப ொ.ஆ.மு. 3ஆம் 

நூற்றொண்டில்  ொரசீகத்தில் ரதொற்றுவிக்கப் ட்டது. 

A) மணிச்சீயம்  

B) மனிச்சீயி  

C) மனிச்சீயொனிஸம்  

D) இளவ எதுவும் இல்ளல 

29) கங்ளக சமபவளியின் முக்கியமொன வர்த்தக 

ளமயங்களில் கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியொனது எது?  

I. கொசி  

II. ரொ கிரஹம்  

III. பகௌசொம்பி  

IV. ளவசொலி 

V.  ொடலிபுத்ரொ  

A) I, II மட்டும் சரி  

B) I, II, III மட்டும் சரி  

C) II, III, IV மட்டும் சரி  

D) I, II, III, IV மட்டும் சரி  

30) ரிக்ரவதகொல கடவுள் அல்லொதளவ எது? 

A) வருைன்  

B) இந்திரன்  

C) சிவன்  

D) சூரியன்  

31) தவமியற்றல், பிரம்மச்சரியம் ர ொன்ற 

கருத்தொக்கங்களை உருவொக்கியவர்கள் யொர்?  

A)  ொர்சிகள்  

B) பிரொமைர்கள் 

C) சத்திரியர்கள் 

D) ளவசியர்கள் 

32) ளவசியர்களின் முக்கியத்துவத்ளத அதிகரித்த நகரம் 

கீழ்க்கண்டவற்றில் எது?  

A) குஷி நகரம் 

B) ளவசொலி 

C)  னொரஸ் 

D) இளவ அளனத்தும் 

33) வர்த்தமொன மகொவீரர் பிறந்த இடம் எது?  

A) குந்தகிரொமம் 

B)  னொரஸ்  

C) குஷிநகரம்  

D)  ொட்னொ  

34) மகொவீரர் தனது எந்த வயதில் வீட்ளடவிட்டு 

பவளிரயறி துறவியொனொர்?  

A) 20 

B) 32 

C) 30 

D) 35 

35) மகொவீரர்_____________மற்றும் களடசி 

தீர்த்தங்கரர் என்றும் கருதப் ட்டொர். 

A) இரு த்தி நொன்கொவது 

B) இரு த்தி ஐந்தொவது  

C) இரு த்தி ஆறொவது  
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D) இரு த்தி ஏழொவது  

36) முதல் தீர்த்தங்கரர் என்று கருதப் ட்டவர் யொர்?  

A) வொல்மீகி 

B) ரிஷ ர் 

C)  ொர்சுவநொதர் 

D) அ ொதசத்ரு 

37) மகொவீரரின் ர ொதளனகைொல் ஈர்க்கப் ட்ட மன்னர்கள் 

யொர்?  

I. பிம்பிசொரர் 

II. அ ொதசத்ரு 

III. அரசொகர் 

A) I, II மட்டும் சரி  

B) II, III மட்டும் சரி  

C) I, III மட்டும் சரி  

D) இளவ அளனத்தும் சரி  

38) மகொவீரர் எந்த இடத்தில் கொலமொனொர்?  

A) குஷி நகரம் 

B) ளவஷொலி 

C)  வபுரி 

D) பகௌசொம்பி 

39) மகொவீரரின் ர ொதளனகள் எவ்வொறு 

அளழக்கப் டுகின்றன?  

A) திரிரத்னொ 

B) நவரத்னொ 

C)  ஞ்சரத்னொ  

D) அஷ்ட ரத்னொ 

40) மகொவீரர் ர ொதித்த நன்னடத்ளத என் து?  

I. எந்த உயிரினத்ளதயும் துன்புறுத்தல் ஆகொது 

II. ரநர்ளமயுடன் இருப் து 

III. கருளன 

IV. உண்ளமயுடன் இருப் து 

V. பிறருளடய பசொத்துக்களுக்கு ஆளசப் டொமல் வொழ்வது 

A) I, II, III மட்டும்  

B) II, III, IV மட்டும்  

C) III, IV, V மட்டும்  

D) இளவ அளனத்தும்  

41) இந்தியொவில் பசதுக்கப் ட்ட மிக உயரமொன சமை 

சிளல எது?  

A) ரகொமதீஸ்வரர் 

B) பிரகதீஸ்வரர் 

C) ஏகொம் ரரஸ்வரர் 

D) ளவத்தீஸ்வரர் 

42) சமை மதத்திற்கு ஆதரவு தந்த அரசர் யொர்?  

I. தன நந்தர் 

II. சந்திரகுப்த மவுரியர் 

III. கொரரவலன் 

A) I, II மட்டும் சரி  

B) II, III மட்டும் சரி  

C) I, III மட்டும் சரி  

D) இளவ அளனத்தும் சரி  

43) உயிருள்ை, உயிரற்ற என அளனத்து 

ப ொருள்களுக்கும் ஆன்மொவும் உைர்வும் உண்டு 

அவற்றொல் வலிளய உைர முடியும் என்று ர ொதித்தவர் 

யொர்?  

A) மகொவீரர் 

B) புத்தர் 

C) நபிகள் 

D) இரயசு 

44) கீழ்கொணும் கூற்றுகளுள் தவறொனது எது?  

A) திகம் ரர் என் வர்கள் திளசளயரய ஆளடயொக 

உடுத்தியவர்கள் ஆவர். 

B) ஸ்ரவதொம் ரர் என் வர்கள் பவண்ணிற ஆளட 

உடுத்தியவர்கள் ஆவர். 

C) திகம் ரர் என் வர்கள் மகொவீரரின் ர ொதளனகளில் 

மொற்றங்களை சிறிதும் ஏற்கொதவர்கள் ஆவர். 

D) சமூகத்திற்கொன தமது கடளமகளை நிளறரவற்றுவது 

முக்கியமொனது என்று திகம் ரர்கள் கருதினர். 

45) சமை சமயத்ளத பின் ற்றி, அப் ரின் தொக்கத்தொல் 

ளசவ மதத்திற்கு மொறிய  ல்லவ மன்னர் யொர்?  

A) மரகந்திரவர்மன் 

B) சிம்மவர்மன் 

C) நரசிம்ம  ல்லவன் 

D) இரண்டொம் மரகந்திரவர்மன் 

46) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சமைக் ரகொவில் எது?  

A) திருப் ரங்குன்றம் 

B) திருப் ருத்திக்குன்றம் 

C) திருக்குன்றம் 

D) இளவ எதுவுமல்ல 

47) பகௌதம புத்தர் பிறந்த இடம் எது?  

A) கபிலவஸ்து 

B) குஷிநகரம் 

C) ரொ கிரஹம்  

D) கொசி 

48) பகௌதம புத்தர் எந்த ஆண்டு அரண்மளனளய விட்டு 

பவளிரயறி துறவு ரமற்பகொண்டொர்?  

A) ப ொ.ஆ.மு. 527ஆம் ஆண்டு  

B) ப ொ.ஆ.மு. 537ஆம் ஆண்டு  
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C) ப ொ.ஆ.மு. 547ஆம் ஆண்டு  

D) ப ொ.ஆ.மு. 557ஆம் ஆண்டு  

49) பகௌதம புத்தர் பமய்யறிவு ப ற்ற புத்தகயொவில் 

இருந்து பசன்று ______ எனினும் இடத்தில் தனது முதல் 

ர ொதளனளய பசய்தொர். 

A) சொரநொத் 

B) கொசி 

C) ளவஷொலி 

D)  ொடலிபுத்திரம் 

50) கீழ்கொணும் கூற்றுகளில் தவறொனது எது?  

A) பகௌதம புத்தர் 45 ஆண்டுகள் ர ொதளன பசய்தொர். 

B) பகௌதம புத்தர் ப ொ.ஆ.மு 487ஆம் ஆண்டு தமது 80வது 

வயதில்  ரிநிர்வொைம் அளடந்தொர். 

C) பகௌதம புத்தர் குஷிநகரத்தில் இறந்தொர். 

D) குஷிநகரம் ரந ொைத்தில் உள்ை கொத்மொண்டுவில் 

அளமந்துள்ைது. 

51) ப ௌத்த மதத்தின் நொன்கு ப ரும் உண்ளமகளுள் 

தவறொனது எது?  

A) உலகம் துன் மும் துயரமும் நிளறந்தது 

B) ஆளசயும் ஏக்கமும் தொன் இந்த துன் த்திற்கு கொரைம் 

C) ஆளசளய ஏக்கத்ளத அடக்குவதன் மூலம் இந்த 

துன் ம் அல்லது வலிளய ர ொக்கலொம். 

D) துறவு ரமற்பகொள்வதன் மூலம் வொழ்க்ளக 

 யனளிக்கும். 

52) புத்தரின் உன்னதமொன எண்வழி  ொளத என் துள் 

தவறொனது எது?  

A) நன்னம்பிக்ளக 

B) நல்ல ஆர்வம் 

C) நற்ரசமிப்பு  

D) நல்ல தியொனம் 

53) ப ௌத்தம் ஹீனயொனம், மகொயொனம் என இரு 

பிரிவுகைொக பிரிந்த கொலம் எது?  

A) ப ொ.ஆ.மு இரண்டொம் நூற்றொண்டு  

B) ப ொ.ஆ.மு மூன்றொம் நூற்றொண்டு 

C) ப ொ.ஆ.மு நொன்கொம் நூற்றொண்டு 

D) ப ொ.ஆ.மு ஐந்தொம் நூற்றொண்டு 

54) ஹீனயொனம் குறித்த தவறொன கூற்று எது?  

A) இது புத்தர் ர ொதித்த அசல் வடிவம் 

B) இவர்கள் புத்தளர குருவொக ஏற்றொர்கள். 

C) இவர்கள் உருவ வழி ொடு மறுத்தொர்கள் 

D) ஹீனயொனம் என் து ப ரிய  ொளத என்று 

அளழக்கப் டுகிறது. 

55) மஹொயொனம் குறித்த தவறொன கூற்று எது?  

I. இது ப ரிய  ொளத என்று அளழக்கப் ட்டது 

II. புத்தர் கடவுைொக வழி டப் ட்டொர் 

III. இவர்கள் தங்களுளடய நூல்களை சமஸ்கிருதத்தில் 

எழுதினொர்கள். 

A) I, II மட்டும் சரி  

B) II, III மட்டும் சரி  

C) I, III மட்டும் சரி  

D) இளவ அளனத்தும் சரி  

56) ப ௌத்த மதத்தின் வீழ்ச்சிக்கொன கொரைங்களில் 

சரியொனது எது?  

I. மகொயொனத்தில் உருவவழி ொடு இருந்ததொல், இந்து 

மதத்திற்கும் ப ௌத்தத்திற்கும் ரவறு ொடு இல்லொமல் 

ர ொனது. 

II. குப்தர்களின் கொலத்தில் ப ௌத்தம் அரசு ஆதரளவ 

இழந்தது 

III. ஹூைர்கள், துருக்கியர்களின்  ளடபயடுப்புகள் 

புத்தத்ளத கிட்டத்தட்ட அழித்துவிட்டன. 

A) I, II மட்டும் சரி  

B) II, III மட்டும் சரி  

C) I, III மட்டும் சரி  

D) இளவ அளனத்தும் சரி 

57) ஆசீவகம் என்னும் மதத்ளத ரதொற்றுவித்தவர் யொர்?  

A) மகொவீரர் 

B) புத்தர் 

C) மக்கலி ரகொசலர்  

D) ப ொரொஷ்டிரர்  

58) ஆசிவகர்கள் மீது வரி விதித்தவர் யொர்?  

A) ரசரர்கள் 

B) ரசொழர்கள் 

C)  ொண்டியர்கள் 

D)  ல்லவர்கள் 

59) ஆசீவகர்கள்  ற்றிய குறிப்புகள் அடங்கிய நூல்கள் 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது?  

I. நீலரகசி 

II. மணிரமகளல 

III. சிவஞொன சித்தியொர் 

A) I, II மட்டும் சரி  

B) II, III மட்டும் சரி  

C) I, III மட்டும் சரி  

D) இளவ அளனத்தும் சரி  

60) கன சங்கம் என்று அளழக்கப் ட்ட இனக்குழுக்கள் 

ஆதிக்கம் பசலுத்தும்  குதிகள் எவ்வொறு அளழக்கப் ட்டன?  

A)  ன தங்கள் 

B) மக்கள் குழு 

C)  ரிகொரொ  
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D) கிரொம விஸ்வொன் 

61) ஒரர குலத்தொல் ஆன கனசங்கங்களுள் அல்லொதளவ 

எது?  

A) சொக்கியர்கள் 

B) ரகொலியர்கள் 

C) மல்லர்கள் 

D) விரிஜ்ஜிகள்  

62) கீழ்கொணும் கூற்றுகளில் எது சரியொனது?  

I. கனசங்கத்தில் உற் த்தியில் அடிளமகளை 

ஈடு டுத்தினர். 

II. கனசங்கத்தில் வீட்டு ரவளலகளில் அடிளமகள் 

ஈடு டுத்தப் ட்டொர்கள். 

III. கன சங்கங்களில் குலத்தின் தளலவர் மற்ற 

குடும் ங்களின் தளலவர்களைக் பகொண்ட சள க்குத் 

தளலளம தொங்குவொர். 

A) I, II மட்டும் சரி  

B) II, III மட்டும் சரி  

C) I, III மட்டும் சரி  

D) இளவ அளனத்தும் சரி 

63) ரிக்ரவத  ட்டமொன ரொ ன் என் தற்கு  திலொக 

 யன் டுத்தப் ட்ட  ட்டங்கள் எது?  

A) சொம்ரொட் 

B) விரொட்  

C) ர ொ ன்  

D) மகொ ன்  

64) 16 மகொ ன தங்களுள் அல்லொதளவ எது?  

A) குரு  

B)  ொஞ்சொலம்  

C) அவந்தி  

D)  ொடலிபுத்ர  

65) ப ொருத்துக  

I.  கதுக்கர் - a) ரவட்ளட துளைவர் 

II. சூதொ - b) அரண்மளன கொரியஸ்தர் 

III. க்ஷத்திரி - c) ரதரரொட்டி 

IV. ரகொரிகர்த்தனொ - d) வரிவசூல் அதிகொரி 

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

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

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

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

66) ப ொருத்துக  

I. அரசளவயினர் - a) ரசப்ளலன்  

II. ரதர் பசய் வர் - b)  லரகொலொ  

III. சூதொட்ட கண்கொணிப் ொைர் - c) ரதகொரொ  

IV. புரரொகிதர் - d) அக்ஷர ொ  

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

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

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

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

67) ரவத கொலத்தின் பிற் குதியில் கிரொம தளலவரொகவும், 

ரொணுவ அதிகொரியொகவும் இருந்த.............. என் வர் 

கிரொமத்தில் அரசு அதிகொரம் பசலுத்த  டுவதற்கொன 

இளைப் ொக இருந்தொர். 

A) கிரொமணி  

B) ரசனொனி  

C) ரகொரிகர்த்தனொ 

D) சத்திரி 

68) கிரொமங்களில்____________என்ற கிரொம நீதி தி 

இருந்தொர். 

A) கிரொம்யவொதின்  

B) கிரொமணி  

C) கிரொம ச ொ  

D) எல்லொரம தவறு  

69) அரசொட்சிகளுள் அல்லொத குடியரசு ஆட்சிளய 

பகொண்டது எது?  

A) கொசி  

B) ரகொசலம்  

C) விருஜ்ஜி  

D) மகதம்  

70) லிச்சொவி குலத்துடனும், ரகொசல அரச குடும் த்துடனும் 

திருமை உறவுகள் ளவத்து அங்கத்ளத (ரமற்கு வங்கம் ) 

ளகப் ற்றியவர் யொர்?  

A) பிம்பிசொரர் 

B) சமுத்திரகுப்தர் 

C) அ ொத சத்ரு 

D) இவர் யொருமல்ல 

71) ஷட் ொகின் என்ற பசொல்லுக்கு ப ொருள் என்ன?  

A) ஆறில் ஒரு  ங்கு உரிளமயொனவர் 

B) மூன்றில் ஒரு  ங்கு உரிளமயொனவர் 

C) ஐந்தில் ஒரு  ங்கு உரிளமயொனவர் 

D) இளவ எதுவுமல்ல 

72)  ொடலி கிரொமத்தில் ரகொட்ளடளய கட்டியவர் யொர்?  

A) பிம்பிசொரர் 

B) அ ொத சத்ரு 

C) சந்திரகுப்தர் 

D) இவர் யொருமல்ல. 

73) அ ொதசத்ரு இறந்த ஆண்டு எது?  

A) ப ொ.ஆ.மு 465 

B) ப ொ.ஆ.மு 464 
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C) ப ொ.ஆ.மு 461 

D) ப ொ.ஆ.மு 460 

74) வட இந்தியொவின் முதல் சத்திரியர் அல்லொத வம்சம் 

எது?  

A) நந்தவம்சம்  

B) குப்த வம்சம் 

C) சிசு நொக வம்சம் 

D) இளவ எதுவுமல்ல 

75) பமௌரிய அரசு நிறுவப் ட்ட ஆண்டு எது?  

A) ப ொ.ஆ.மு 323 

B) ப ொ.ஆ.மு 321 

C) ப ொ.ஆ.மு 319 

D) ப ொ.ஆ.மு 322 

76) அபலக்சொண்டர் இந்திய  குதிகளுக்குள் நுளழந்து 

ஆண்டு எது?  

A) ப ொ.ஆ.மு 346 

B) ப ொ.ஆ.மு 336 

C) ப ொ.ஆ.மு 326 

D) ப ொ.ஆ.மு 316 

77) சந்திரகுப்தரிடம் ரதொற்றுப்ர ொன அபலக்சொண்டரின் 

தை தி யொர்?  

A) பசல்யூகஸ் நிரகதர்  

B) பசல்புனியஸ்  

C) பசல்லொஸ் விக்டர்  

D) கொர் ஸ் நிரகதர்  

78) பசல்யுகஸின் தூதர் யொர்?  

A) பமகஸ்தனிஸ்  

B) யொங்சிங்  

C) நிரகதர்  

D) பீம்சிங்  

79) அரசொகர் அரசரொன ஆண்டு எது?  

A) ப ொ.ஆ.மு 261 

B) ப ொ.ஆ.மு 263 

C) ப ொ.ஆ.மு 268 

D) ப ொ.ஆ.மு 265 

80) யொளர சந்தித்த பின்பு அரசொகர் தீவிர புத்த  ற்றொைரொக 

மொறினொர்?  

A) சந்திரகுப்தர் 

B) சு குப்தர் 

C) உ குப்தர் 

D) தக்ஷின குப்தர் 

81) ப ொருத்துக 

I. பமொத்த கல்பவட்டுகள் - a) 2 

II.  ொளற கல்பவட்டுகள் - b) 33 

III. தூண் பிரகடனங்கள் - c) 14 

IV. கலிங்க கல்பவட்டுகள் - d) 7 

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

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

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

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

82) அரசொகர் தனது மகன் மரகந்திரளனயும், மகள் 

சங்கமித்திளரளயயும் தம்மம் குறித்த தனது பசய்திகளை 

 ரப்புவதற்கொக எங்கு அனுப்பினொர்?  

A) இலங்ளக 

B) இந்ரதொரனஷியொ 

C) கம்ர ொடியொ 

D) ரந ொைம் 

83) மூன்றொவது புத்த மொநொடு எந்த ஆண்டு நளடப ற்றது?  

A) ப ொ.ஆ.மு. 250 

B) ப ொ.ஆ.மு. 255 

C) ப ொ.ஆ.மு. 260 

D) ப ொ.ஆ.மு. 265 

84) அரசொகர் கல்தூண் எங்கு அளமந்துள்ைது?  

A) அலகொ ொத் 

B) பசகந்திரொ ொத் 

C) அகமதொ ொத் 

D)  ொட்னொ 

85) கீழ்கொணும் கூற்றுகளில் தவறொனது எது?  

A) பமௌரியர் கொலத்தில் நிர்வொகத் தளலவரொக அரசர் 

இருந்தொர் 

B) மகொமொத்ரரயர்கள் என்ற அதிகொரிகள் அளமச்சர்களுக்கு 

பசயலொைர்கைொக  ணியொற்றினொர்கள். 

C) ர ரரசு ஐந்து மொநிலங்கைொக பிரிக்கப் ட்டிருந்தது. 

D) மொநிலங்களை ஆளுநர்கள் ஆட்சி பசய்தொர்கள். 

86) சொைக்கியர் என் வர் சந்திரகுப்தரின்...........ஆவொர். 

A) அளமச்சர் 

B) ரசனொதி தி 

C) பமய்க்கொப் ொைன் 

D) ஆளுநர் 

87) ப ொருத்துக  

I. ஸ்தொனிகொ - a) 30 ர ர்  

II. ரகொ ர் - b) நகர நிர்வொகம் 

III. நகரகொ - c) மொவட்ட நிர்வொகம் 

IV. ரொணுவத்துளற - d) 5 முதல் 10 கிரொம நிர்வொகம் 

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

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

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

88) கீழ்க்கொணும் கூற்றுகளில் எது தவறொனது?  

A) பமௌரியர் கொலத்தில் ரவைொண்ளம சுரங்கம் பதொழில் 

வணிகம் ஆகியளவ அரசின் கட்டுப் ொட்டில் இருந்தன. 

B) பமௌரிய அரசு நகர ரமம் ொட்டிற்கு ஊக்கமளித்தது 

C) பமௌரிய அரசு நிலம் விற் ளத தளட பசய்தது. 

D) நிலத்தில் தனியொர் பசொத்துரிளம உருவொகுவளத அரசு 

ஆதரித்தது. 

89) பமௌரியர் கொலத்தில் துணி உற் த்தி ளமயங்கள் 

அல்லொதளவ எது?  

A) கொசி 

B) வங்கம் 

C) கொமரூ ம் 

D)  ொடலிபுத்திரம் 

90) பமௌரிய அரசொல் நொைந்தொ  ல்களலக்கழக நிர்வொக 

பசலவுகளுக்கொக______கிரொமங்களின் வருவொய் 

ஒதுக்கீடு பசய்யப் ட்டது. 

A) 200 

B) 100 

C) 300 

D) 150 
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