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வரலாறு - பகுதி 1 

1] வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் 

பாடக்குறிப்புகள் 

1] தமிழகத்தில் டடன ாசரஸ் முட்டடகள் கண்டடடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் 
எது? 

அரியலூர் பகுதியில் டடன ாசர் முட்டடகள் கண்டடடுக்கப்பட்டுள்ள . 

2] நமக்கு முன் ர் வாழ்ந்த மக்கள் பற்றிய தகவல்கடள ஆதாரங்களுடன் 
டதாகுத்துக் கால வரிடசப்படி கூறுவது யாது? 

வரலாறு. 

3] தமிழ்நாட்டில் 100 ஆண்டுகளாக அகழ்வாராய்ச்சிப் பணிகள் நடந்து 
வரும் இடம் எது? 

திருடநல்னவலி மாவட்டத்திலுள்ள ஆதிச்ச நல்லூர். 

4] கி.பி 2004-இல் 160 முது மக்கள் தாழிகள்  கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம்? 

திருடநல்னவலி மாவட்டத்திலுள்ள ஆதிச்ச நல்லூர். 

5] எவற்டற வரலாற்று ஆதாரங்கள் என்கினறாம்? 

மக்கள் வாழ்ந்த காலம், அக்கால நிகழ்வுகள், உணவு முடற, பண்பாடு, 

பழக்கவழக்கம், ஆட்சி முடற, கடல, இலக்கியம், னபான்றவற்டறப் பற்றி 
அறிய உதவும் எழுதப்பட்ட ஆதாரங்கள் மற்றும் பழங்காலப் டபாருள்கள் 

முதலிய  வரலாற்று ஆதாரங்கள் எ லாம். 

6] வரலாற்டற எத்தட  காலகட்டங்களாக பிரிக்கலாம்? 

டபாதுவாக, வரலாற்றுக் காலம், வரலாற்றுக்கு முந்டதய காலம் என்று 

வரலாற்டற  இரு காலகட்டங்களாக பிரிக்கலாம். 

7] வரலாற்றுக்காலம் எ  எடத கூறுகினறாம்? 
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அக்கால ம ிதர்கள் குறித்த எழுத்துப்பூர்வமா   ஆதாரங்களும் பிற 
ஆதாரங்களும் டகாண்ட காலத்டத வரலாற்றுக் காலம் என்கினறாம். 

8] எழுத்துப் பூர்வமா  ஆதாரங்கள் எ  எடத கூறுகினறாம்? 

இலக்கியங்கள், வரலாற்றுக்கு குறிப்புகள், கல்டவட்டுகள், டசப்புப் 
பட்டயங்கள், ஓடலச்சுவடிகள் னபான்றவற்டற இத்தடகய எழுத்துப் 
பூர்வமா  ஆதாரங்கள் எ லாம். 

9] வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்டத அறிய உதவும் ஆதாரங்கள்? 

வரலாற்றுக்கு முந்டதய காலத்டத அறிய அக்காலத்டத சார்ந்த 

டபாருள்கள், சிடதவுகள், கற்கள், மரங்கள், விலங்குகளின் டகாம்புகள் 

எலும்புகள், கற்கருவிகள், மண்டட ஓடுகள், படிமங்கள் னபான்றடவ உலகின் 

பல்னவறு பகுதிகளிலும் கிடடத்துள்ள . 

இந்தியாவிலும் பல்னவறு இடங்களில் சான்றுகள் கிடடத்துள்ள . 

இவற்டறக் டகாண்டு இந்தியாவின் டதால்பழங்காலத்டத அறிய முடிகிறது. 

10] வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்டத எவ்வாறு வடகப்படுத்தலாம்? 

படழய கற்காலம் -  Palaeothic age - (கி.மு. 10000 ஆண்டுகளுக்கு முன்) 

புதிய கற்காலம் -  Neolithic age (கி.மு. 10000 -  கி.மு. 4000) 

டசம்புக் கற்காலம் -  Chalcolithic age (கி.மு. 3000 -  கி.மு. 1500) 

இரும்புக் காலம் -  Iron age (கி.மு. 1500 - கி.மு. 600) 

என்று வடகப்படுத்தலாம். 

11] கற்காலத்டத எவ்வாறு இரண்டாக பிரிக்கலாம்? 

ஆதிம ிதன் பயன்படுத்திய கற்கருவிகடளக் டகாண்டு கற்காலத்டதப் 

படழய கற்காலம், புதிய கற்காலம் எ  இரண்டாகப் பிரிக்கலாம். 

12] படழய கற்காலத்தில் டபண்களும் னவட்டடயாடி ர் என்படத அறிய 
உதவும் சான்று? 
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மடியில் குழந்டத கட்டிக்டகாண்டு ஒரு டபண் அம்பு விடுவது னபான்ற 
ஓவியம் மத்திய பிரனதஷத்திலுள்ள பிம்னபட்கா குடகயில் உள்ளது. 

13] இந்தியாவில் படழய கற்கால கருவிகள் கிடடக்கப்டபற்றுள்ள 
இடங்கள் எடவ? 

மத்தியபிரனதச - னசான் ஆற்றுப்படுடக, பீம்னபட்கா, ம்டெஸ்வா. 

ராஜஸ்தான் - லூ ி ஆற்றுச்சமடவளி. 

கர்நாடகம் - பாகல்னகாட். 

அந்திரப்பிரனதஷ் - கர்னூல் குடககள், னரணிகுண்டா. 

தமிழ்நாடு - வடமதுடர, ஆத்திரம்பாக்கம், பல்லாவரம், காஞ்சிபுரம், னவலூர், 

திருவள்ளூர். 

14] ம ிதன் முதலில் பழக்கிய விலங்கு? 

நாய் 

15] ம ித பரிணாம வளர்ச்சியின் அடுத்த படிநிடலடய எவ்வாறு 
குறிக்கலாம்? 

புதிய கற்காலம் 

16] சக்கரம் உருவாக்கப்பட்ட காலம் எது? 

புதிய கற்காலம் 

17] முதலில் பயன்படுத்திய உனலாகம் எது? 

டசம்பு 

18] புதிய கற்காலக் கருவிகள் கிடடத்துள்ள இடங்கள்? 

திருடநல்னவலி, தான்றிக்குடி, புதுக்னகாட்டட, திருச்சிராப்பள்ளி, னசலம் 

19] டசம்பு கற்காலம் எவ்வாறு குறிக்கப்படுகிறது? 
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டசம்பு கற்கருவிகள் காலம் 

20] ெரப்பா நகர நாகரீகம் எக்கால நாகரீகத்டதச் சார்ந்தது? 

டசம்பு கற்காலம் 

21] இரும்பி ால் கருவிகள் டசய்த காலம் எது ? 

இரும்பி ால் கருவிகள் டசய்த காலம் இரும்புக்காலம் எ ப்படும். 

இக்காலத்தில் வடீ்டுச்சாமான்களும், பயிர்த்டதாழில் கருவிகளும் 

இரும்பி ால் டசய்யப்பட்ட . உனலாகத்டத உருக்கிக் கருவிகள் டசய்ய 

அறிந்திருந்த ர். 

எதிர்பார்க்கப்படும் வி ாக்கள் 

1. வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்டதச் னசர்ந்த டடன ாசர்ஸ் என்ற டபரிய 

விலங்கின் முட்டடகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பகுதி? 

A) ஆதிச்சநல்லூர்   B) அரியலூர்  C) மத்திய பிரததஷ்  D) பபரும்புதூர் 

 

2. முதுமக்கள் தாழிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பகுதி எது?  

A) ஆதிச்சநல்லூர்   B) அரியலூர்    C) பபரும்புதூர்  D) மத்திய பிரததஷ் 

 

3. வரலாற்றுக்கு முந்டதய காலம் எவ்வாறு அடழக்கப்படுகிறது? 

A) கற்காலம்  B) உதலாக காலம்   C) இடவ இரண்டும்  D) இவை   இரண்டும் 

இல்வல  

 

4. உனலாக காலம் எவ்வாறு அடழக்கப்படுகிறது? 

A) பசம்புக்காலம் B) பைண்கல காலம்  C) இரும்புக்காலம்  D) இடவ 

அட த்தும்  
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5. பின்வருவ வற்றில் தவறா  இடண எது /எடவ ? 

1.பவைய கற்காலம் -கிமு 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்  

2. புதிய கற்காலம் - கிமு 10,000 - கிமு 4,000 

3. பசம்புக்கற்கலாம் -கிமு 3,000 - கிமு 1,500 

4. இரும்புக்கற்கலாம் - கிமு 1,500 - கிமு 600 

A) 1,2 மற்றும் 3  B)  2,3 மற்றும் 4  C) இவை அவைத்தும்  D) இவற்றுள் ஏதும் 

இல்டல  

 

6. படழய கற்கால மக்கள் எவ்வாறு அடழக்கப்பட்ட ர்?  

A) குவார்டடசட்  B) த ாதமாதசப்பியன்ஸ்  C) பசுபதி  D) பிரவைகள்  

 

7. மடியில் குழந்டத கட்டிக்டகாண்டு ஒரு டபண் அம்பு விடுவது னபான்ற 

ஓவியம் எங்கு  உள்ளது? 

A) மத்திய பிரனதஷ்   B) ராைஸ்தான்   C) கர்நாடகம் D) தமிழ்நாடு   

 

8. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் படழய கற்கால மக்கள் டதாடர்பா வற்றுள் 

எடவ சரியா து? 

1. இம்மக்கள் ஒதர இடத்தில் நிவலயாகத் தங்கி ைாைாமல் நாதடாடி 

ைாழ்க்வக ைாழ்ந்தைர். 

2. காடுகளிலும், மரக்கிவளகளில், மரப்பபாந்துகளிலும், குவககளிலும் 

தங்கிைான். 

3. சிக்கிமுக்கி கற்கவள பயன்படுத்தி பநருப்வப உண்டாக்கிைான். 
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4. காய்கள், கைிகள், கிைங்குகள், முதலியைைற்வை உண்டான், இவைச்சி 
உண்ணைில்வல. 

5. கரடு முரடாை கற்கள், மரக்கிவளகள், எலும்புகள், ைிலங்குகளின் 

பகாம்புகள் முதலியைைற்வை கருைிகளாகப் பயன்படுத்திைான்  

A) 1,2,3 மற்றும் 5   B) 2,3 மற்றும் 4   C) 2,3,4 மற்றும் 5   D) 1,2,3 மற்றும் 4 

 

9. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் படழய கற்கால மக்கள் டதாடர்பா வற்றுள் 

எடவ தவறா டவ? 

1. பயிடுதல் மற்றும் மண்பாண்டங்கள் பசய்தல் தபான்ைைற்வை அைர்கள் 

அைிந்திருந்தைர்  

2.  தன்வைக் குளிர், பையில், மவை, தபான்ைைற்ைிலிருந்து பாதுகாத்துக் 
பகாள்ைதற்காக காட்டின் பல்தைறு பகுதிகளுக்கும் இடம் பபயர்ந்தான். 

3. தைட்வடயில் ஆண்கள் மட்டும் பங்தகற்ைைர்  

4. ராபர்ட் புருஷ் பூட் என்பைர் முதன்முதலில் கரடு முரடாை கற்கவள 

தைட்வடயாடும் கருைிகவள பசன்வைக்கு அருகாவமயில் உள்ள 

பல்லாைரத்தில் கண்டைிந்தார். 

A) 1,2 மற்றும் 3   B) 2,3 மற்றும் 4  C) 2 மற்றும் 4   D)1,2,3 மற்றும் 4 

 

10. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கடள கவ ி: 

1. காய், கைி, கிைங்குகள் கிவடக்காத பபாது ஆதிமைிதன் ைிலங்குகவள 

தைட்வடயாடி உண்டான். 

2. தைட்வடயாடக் கற்கள், எலும்புகள், மரக்பகாம்புகள், ைிலங்குகளின் 

பகாம்புகள், தபான்ைைற்வைக் கருைிகளாகப் பயன்படுத்திைான். 

A) 1 மட்டும் சரி   B) 2 மட்டும் சரி   C) 1 மற்றும் 2 சரி  D) இரண்டும் தைறு  
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11. கீழ் கண்ட வாக்கியங்கடள கவ ி  

1. ஆதிமைிதனுக்கு இவைைன் அல்லது சமயம் குைித்து சிந்தவை இல்வல. 

இைந்தைர்கவள அடக்கம் பசய்யும் முவைகள் இருந்தை. 

2. ஆதி மைிதன் இடி, மின்ைல், முதலியாைைற்றுக்கு பயந்து அைற்வை 

ைணங்கிைான்.  

A)1 மட்டும் சரி   B) 2 மட்டும் சரி   C) 1 மற்றும் 2 சரி   D) இரண்டும் தைறு  

 

12. பின்வருவ வற்றுள் சரியா  இடண எது/எடவ? 

1. பூமியின் ததாற்ைம் - 460 தகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன். 

2. மைிதன் ததாற்ைம் - 40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன். 

3. தைளாண்வம ததான்ைிய காலம் - 8000 ஆண்டுகளுக்கு முன்  

4. நகரங்களின் ததாற்ைம் - 4,700 ஆண்டுகளுக்கு முன்  

A) 1,2 மற்றும் 3   B) 1,3 மற்றும் 4   C) 1,2 மற்றும் 4   D) 1,2,3 மற்றும் 4 

 

13. பின் வருவ வற்றுள் தவறா  இடண எது/எடவ? 

1. ராைஸ்தான் - கர்னூல் குவககள் தரணிகுண்டா  

2. ஆந்திரா பிரததஷ் - பசான் ஆற்றுப்படுவக, பிம்தபட்தகா, மத ஷுைா  

3. மத்திய பிரததஷ் - க்ளூைி ஆற்றுச் சமபைளி  

4. கர்நாடகம் - பாகல்தகாட்  

5. தமிழ்நாடு - ைடமதுவர, ஆத்திரம்பாக்கம், பல்லாைரம், காஞ்சிபுரம், 

தைலூர், திருைள்ளூர். 

A) 1,2மற்றும் 4   B) 3 மற்றும்   C)  1,2 மற்றும் 3   D)  1,2,3,4 மற்றும் 5. 
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14. ம ிதன் முதலில் பழக்கிய விலங்கு? 

A) மாடு  B) ஆடு C)  தகாைி  D) நாய்  

 

15. புதிய கற்காலத்தின் முக்கிய மாற்றம் எ  கருதுவது எது? 

A) தமய்ச்சல் பதாைில்   B) தகாைி, நாய், ஆடு, பசு, மாடு, எருது ைளர்த்தல்                        

C)  உணவு உற்பத்தி    D) பநசவு பதாைில்  

 

16.கீழ்க்கண்டவற்றுள் வாக்கியங்கடள கவ ி: 

1. புதிய கற்காலத்தில், இைந்ததாவரப்  புவதக்கும் பைக்கம் இருந்தது. 

2. புதிய கற்காலத்தில் அணிகலன்கள், கிளிஞ்சல்கள், எலும்புத் துண்டுகளிைால் 

பசய்யப்பட்டை. 

A) 1 மட்டும் சரி    B) 2 மட்டும் சரி   C)  1 மற்றும் 2 சரி   D) இரண்டும் தைறு   

 

17. கீழ்க்கண்ட வாக்யங்கடளக் கவ ி  

1. புதிய கற்கால மைிதன் ஆடு, மாடுகவள, தமய்த்துப் பால், முதலியைைற்வை 

உணைாகக் பகாண்டான். 

2. பமன்வமயாை படிக்கற்களால் ஆைா பசதுக்கப்பட்ட நயமாை, கூர்வமயாை 

கற்கருைிகவளப் பயன்படுத்திைான்.  

A) 1 மட்டும் சரி     B) 2 மட்டும் சரி    C) 1 மற்றும் 2 சரி  D) இரண்டும் தைறு  

 

18. எப்னபாது சக்கரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? 
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A) பவைய கற்காலம்  B) புதிய கற்காலம்    C) உதலாக கற்காலம்    D) இரும்புக் 
கற்காலம்  

 

19. டநருப்பு எப்னபாது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?  

A) படழய கற்காலம்  B) புதிய கற்காலம்    C) உதலாக கற்காலம்   D)  இரும்புக் 
கற்காலம்  

 

20. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கடள கவ ி: 

1. ைட இந்தியாைில் கற்காலத்வத அடுத்து காலத்வத பசம்புக்காலம் என்ைார்.  

2. தமிழ்நாட்டில் கற்காலத்வத அடுத்த காலம் இரும்புக்காலம்  

A] 1 மட்டும் சரி  B) 2 மட்டும் சரி    C) 1 மற்றும் 2 சரி  D)  இரண்டும் தைறு  

 

21. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கடள கவ ி:  

1.பநல் சாகுபடி, பாசை முவைகள் இரும்புக்கருைிகள் பகாண்ட ைிைசாயம் 

ைளர்ந்தை. 

2. பதன் இந்தியாைில் மைிதன் இரும்வப கண்டு பிடித்தான். 

A) 1 மட்டும் சரி  B) 2 மட்டும் சரி    C) 1 மற்றும் 2 சரி   D) இரண்டும் தைறு  

 

22. இறந்னதாடர தாழியில் டவத்து அடக்கம் டசய்யும் வழக்கம் எப்னபாது 

ஏற்பட்டது? 

A) பவைய கற்காலம்  B) புதிய கற்காலம்    C) உதலாக கற்காலம்    D)இரும்புக் 
கற்காலம்  
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23. இறந்னதாடர வழிபட்டது சமய சடங்குகள் வளர்ந்த காலம் எது? 

A) பவைய கற்காலம்  B) புதிய கற்காலம்    C) உதலாக கற்காலம்    D) இரும்புக் 
கற்காலம்  

 

24. ம ிதன் கண்டறிந்த முதல் உனலாகம் எது? 

A) சில்ைர்  B) இரும்பு C) பித்தவள  D) டசம்பு  

 

25. கற்கால கருவிகளுடன் இரும்புக் கருவிகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் 

எது? 

A) காஞ்சிபுரம்    B) டபரும்புதூர்    C) திருச்சிராப்பள்ளி  D) மத்திய பிரததஷ் 

 

26. னவளாண்டம டபரும் வளர்ச்சி கண்ட காலம் எது?  

A) பவைய கற்காலம்  B) புதிய கற்காலம்    C) உனலாக கற்காலம்    D) இரும்புக் 
கற்காலம்  

 

27. ெரப்பா நகர நாகரிகம் எக்காலத்டத னசர்ந்தது? 

A) டசம்பு கற்காலம்  B) இரும்புக் காலம் C)  பபருங்கல் காலம்  D) இைற்றுள் 

ஏதும் இல்வல  

 

28. னவத நாகரிகம் எக்காலத்டத னசர்ந்தது? 

A) பசம்பு கற்காலம்    B) இரும்புக் கற்காலம்    C) பபருங்கல் கற்காலம்  

D)இைற்றுள் ஏதும் இல்வல  

 

29. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் எடவ சரியா டவ? 
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1. புதிய கற்கால முடிைில் பசம்பு (தாமிரம்) என்னும் உதலாகத்தின் பயவை 

அைிந்தைர். 

2. பசம்பு கற்கால மைிதன் மண்பாண்டங்களின் தமல் ைண்ண ஓைியங்கள் 

ைவரந்தான்.  

3. புதிய கற்கால மைிதன் கல்வல தீட்டி கூைாக்கி அதற்கு எலும்பு, மரம் 

முதலியாைைற்ைால் வகப்பிடிகள் பபாறுத்திைான். 

4. இரும்புக்காலத்தில் ைடீ்டுச்சாமான்களும், பயிர்த்பதாைில் கருைிகளும் 

இரும்பிைால் பசய்யப்பட்டை.  

5. புதிய கற்கால மட்பாண்டங்கள் கிவடத்துள்ள இடம்: திருபநல்தைலி, தசலம், 

புதுக்தகாட்வட, திருச்சிராப்பள்ளி  

A) 1,2 மற்றும் 5     B) 2,3 மற்றும் 4    C) 2,3,4 மற்றும் 5    D) 1,2,3,4 மற்றும் 5. 

 

30. புதிய கற்கால கருவிகள் கிடடத்துள்ள இடங்கள் எது? 

A) திருபநல்தைலி, தாண்டிக்குடி     B) புதுக்தகாட்வட, திருச்சிராப்பள்ளி     C) 

தசலம்     D) இடவ அட த்தும்  

 

31. ம ிதனுக்கு னவட்டடயாடும் டபாது உடன் டசன்று உதவிய விலங்கு?  

A) மாடு  B) நாய்  C) தகாைி  D) மான் 

 

32. கீழ்கண்ட  வாக்கியங்கடள கவ ி: 

1. புதிய கற்காலத்தில், ைட்டம்/நீள்ைட்ட ைடிைமாை குடிவசகள் 

தவரமட்டத்திற்குக் கீழ், பள்ளமாக்கப்பட்ட  இடங்களில் அவமக்கப்பட்டை. 

2. புதிய கற்காலத்தில் தகாடரி, எலும்பு வகப்பிடிகள், தூண்டில் முள், ஊசிகள், 

பைட்டுக் கருைிகள் தபான்ைவை பயன்படுத்தப்பட்டை. 
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A) 1 மட்டும் சரி   B) 2 மட்டும் சரி    C) 1 மற்றும் 2 சரி    D) இரண்டும் தைறு  

 

33. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கடள கவ ி: 

1. புதிய கற்காலத்தில் பநசவு பதாைில் அைிந்திருந்தைர். 

2. புதிய கற்காலத்தில், சாயம் தூைப்பட்ட ைண்ண ஆவடகவளயும், 

ைவளயல்கள், கழுத்தணிகள் தபான்ைைற்வை பயன்படுத்திைர். 

A) 1 மட்டும் சரி    B) 2 மட்டும் சரி   C) 1 மற்றும் 2 சரி  D) இரண்டும் தைறு  

 

34. தமிழகத்தில் படழய கற்காலக் கருவிகள் கிடடக்கப்பட்ட இடங்கள்? 

A. பல்லாைரம், காஞ்சிபுரம்   B. தைலூர், திருைள்ளூர்     C. இடவ அட த்தும்     

D. இைற்றுள் ஏதும் இல்வல  

 

35. தமிழகத்தில் புதிய கற்காலக் கருவிகள் கிடடக்கப்பட்ட இடங்கள்? 

A. திருபநல்தைலி, தசலம், புதுக்தகாட்வட 

B. திருச்சிராப்பள்ளி, தாண்டிக்குடி 

C. இடவ அட த்தும் 

D. இைற்றுள் ஏதும் இல்வல  

 

36. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் எடவ சரியா டவ? 

புதிய கற்காலத்திற்கு பின் ைாழ்ந்தைர்கள் நீத்தார் நிவைவுச் சின்ைங்கள் 

அவமத்தைர். 

சிகப்பு மற்றும் கருப்பு நிை மண் தாைிக்குள் இைந்ததாரின் உடல் மற்றும் அைர் 
பயன்படுத்திய பபாருட்கவள வைத்து புவதத்தைர். 
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3. காஞ்சிபுரம், தைலூர், திருைண்ணாமவல, கடலூர், திருச்சி, புதுக்தகாட்வட 

ஆகிய மாைட்டங்களில் பபருங்கற்காலத்தார் நிவைவுச் சின்ைங்கள் 

கண்படடுக்கப்பட்டை. 

4. பவைய கற்கால மைிதன் ஒதர பகுதியில் உணவு கிவடக்காததால், காட்டின் 

பல்தைறு பகுதிகளிலும் உணவைத்ததடி இடம் பபயர்ந்து தைட்வடயாடி 

உண்டான்.  

5. முதலில் சிறுசிறு ைிலங்குகவளத் தைியாக தைட்வடயாடிைான், பின்ைர் 
கூட்டத்துடன் பசன்று தைட்வட ஆடிைான். 

A. 1,2 மற்றும் 5    B. 2,3 மற்றும் 4     C. 2,3,4 மற்றும் 5    D. 1,2,3 மற்றும் 5 

 

37. புதிய கற்கால ம ிதன் னவட்டடயாடிய விலங்கு எது? 

A. யாவை   B. கரடி   C. மான்   D. இடவ அட த்தும்  

 

38. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கடள கவ ி: 

1. புதிய கற்காலத்தில், புவதக்கும் தபாது, அைர்களுடன் பைகிய 

ைிலங்குகவளயும் தசர்த்து, ைடீ்டின் முற்ைத்திதலதய புவதத்தைர். 

2. புதிய கற்காலத்தில், சக்கரத்வத பயன்படுத்தி ஓரிடத்திலிருந்து மற்தைாரு 

இடத்திற்கு பபாருட்கவள பகாண்டு பசல்லவும், மண்பண்டங்கவளயும் 

பசய்தைர். 

A. 1 மட்டும் சரி    B. 2 மட்டும் சரி    C. 1 மற்றும் 2 சரி    D. இரண்டும் தைறு  

 

39. பின்வருவ வற்றுள் தவறா  இடண எது/எடவ? 

1. பவைய கற்காலம் – Neological age 

2. புதிய கற்காலம் – Palaeolithic  age 
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3. பசம்பு கற்காலம் -  Iron age 

4. இரும்புக் கற்காலம் -  Chalcothlic age. 

A. 1,2 மற்றும் 3   B. 1,3 மற்றும் 4   C. 1,2 மற்றும் 4  D. 1,2,3 மற்றும் 4 

 

40. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் புதிய கற்காலம் டதாடர்பா வற்றுள் 

தவறா டவ எது? 

1. பயிர்த்பதாைில் தைளாண்வமயும் பிராணிகவளயும் ைளர்க்கத் 

பதாடங்கிைர். 

2.குவககவள ைிட்டுைிட்டு  களிமண் குடிவசகள் மற்றும் கூவர ைடீுகள் 

அவமத்து ஓரிடத்தில் தங்கி கூட்டமாக ைாழ்ந்தைர். 

3. பநல், திவை, காய்கள், கைிகள் தபான்ைைற்வை பயிரிட்டைர்.  

4. தமய்ச்சல் பதாைில் பசய்தைர். 

A. 1,2 மற்றும் 3   B.2,3 மற்றும் 4   C. 2 மற்றும் 4   D . இவற்றுள்  ஏதுமில்டல  

 

41. சிக்கி முக்கி கற்கடள பயன்படுத்தி டநருப்டப உண்டாக்கிய படழய 

கற்கால மக்கள் முதலில் எதற்கு பயன்படுத்தி ான்? 

A. விலங்குகடள அச்சுறுத்தி விரட்ட  

B. குளிரிலிருந்து கற்றுக்பகாண்டான்  

C. இவைச்சிவய ைதக்க  

D. இவை அவைத்தும்  

 

42. ம ித நாகரிக வளர்ச்சியின் அடுத்த படிநிடல எவ்வாறு 

அடழக்கப்படுகிறது? 
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A) பவைய கற்காலம்  B)  புதிய கற்காலம்    C)   உதலாக கற்காலம் D) இரும்புக் 
கற்காலம்  

 

43. தகரத்டதயும் தாமிரத்டதயும் னசர்த்து டவண்கலம் என்ற புதிய 

உனலாகம் தயாரிக்க பட்ட காலம்? 

A) டசம்புக் காலம்     B) பபருங்கல் காலம்  C) உதலாக காலம்   D) இரும்புக் 
காலம்  

 

44. கற்களி ாலா  ஆயுதங்கடளயும் கருவிகடளயும் பயன்படுத்திய 

காலம் எது? 

A) படழய கற்காலம்   B) புதிய கற்காலம்   C) பபருங்கல் காலம்  D) இரும்புக் 
காலம்  

 

45. உனலாகத்டத உருக்கிக் கருவிகள் டசய்த காலம்? 

A) பவைய கற்காலம்  B)  புதிய கற்காலம்   C) பபருங்கல் காலம்  D) இரும்புக் 

காலம் 


