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வரலாறு - பகுதி 2 

2] சிந்துசமவவளி நாகரிகம் 

பாடக்குறிப்புகள் 

1] ஹரப்பா நாகரிகம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது? 

நகர நாகரிகம். 

2] இந்திய நாகரிகத்தின் வதாடக்கமாக கருதப்படும் நாகரிகம் எது? 

சிந்துவவளி நாகரிகம் 

3] ஆங்கிலலயர்கள் சுட்ட வசங்கற்கழளயும், கட்டிட இடி பாடுகழளயும் 
கண்டறிந்த ஆண்டு ? 

1856 

4] ஆங்கிலலயர்கள் சுட்ட வசங்கற்கழளயும், கட்டிட இடி பாடுகழளயும் 
கண்டறிந்த இடம் ? 

இருப்புப்பாழத அழமக்கும் பணியின்லபாது பஞ்சாப் மாநிலத்தில் சிந்து 
நதியின் கிழள நதியான ராவி நதிக்கழரயில் அழமந்த மணல் லமட்டில் 
ஆங்கிலலயர்கள் சுட்ட வசங்கற்கழளயும், கட்டிட இடி பாடுகழளயும் 
கண்டறிந்தனர். 

5] வதான்ழம இந்தியாவின் முதுவபரும் நகரம் எது? 

ஹரப்பா  

6] வதான்ழம இந்தியாவின் முதுவபரும் நகரம் கண்டறியப்பட்ட ஆண்டு? 

1921 ஆம் ஆண்டு அகழ்வாராய்ச்சியில் 

7] ஹரப்பா என்னும் வசால் எந்த வமாைிழயச் சார்ந்தது ? 

சிந்தி  

8] ஹரப்பா என்னும் வசால்லின் வபாருள் என்ன ? 
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புழதயுண்ட நகரம் 

9] ஹரப்பா நாகரிகம் எத்தழன ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது ? 

சுமார் 4700 ஆண்டுகள் 

10] ஹரப்பாழவ லபால் நகர இடிபாடுகள் கண்டறியப்பட்ட பகுதிகள் 
யாழவ ? 

வமாகஞ்சதாலரா, சான்குதாலரா, கலிபங்கன் மற்றும் லலாத்தல் 

11] வபருங்குளம் அழமந்துள்ள இடம்? 

வமாஹன்சதாலரா 

12] லலாத்தல் அழமந்துள்ள இடம் எது? 

குஜராத் 

13] வமாகஞ்சதாலரா என்னும் சிந்திவமாைி வசால்லின் வபாருள்? 

இடுகாட்டு லமடு 

14] சிந்து வவளி நாகரிகத்தில் நழடமுழறயில் இருந்த வதாைில் நுட்பங்கள் 
யாழவ? 

பயன்பாட்டு அறிவியல் 

கட்டடத் வதாைில், நிலம் லதறுதல், மழன அளவடீு, கால்வகாளுதல், தரமான 

கட்டுமான வபாருள்கழளத் லதர்ந்வதடுத்தல், வடிவக் கணித அழமப்பு பற்றி 
அறிதல் முதலிய பயன்பாட்டு அறிவியல் ( Applied Science ) வதாைில் 

நுட்பங்கள் நழடமுழறயில் இருந்தன. 

15] எவற்ழற பயன்படுத்தி சட்டி, பாழனகள் வசய்யப்பட்டன? 

சக்கரம் 

16] சிந்து வவளி நாகரிகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட உலலாகங்கள் யாழவ? 
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வசம்பு, வவண்கலம், தங்கம், வவள்ளி  

எழடக்கற்களாக - ஒரு வழகயான திண்ழமயான கற்கள் 

பயன்படுத்தாத உலலாகம் - இரும்பு 

17] முக்கிய வதாைில் - விவசாயம் 

பயிர்கள் - லகாதுழம, பார்லி  

உழட - பருத்தி, கம்பளியால் ஆன உழடகள் 

சிந்து வவளி மக்கள் பயன்படுத்திய எழுத்து முழற - சித்திர எழுத்துக்கள் 

18] சிந்துவவளி மக்கள் எந்த பாண்டம் வசய்வதில் திறழம மிக்கவர்களாக 
இருந்தனர்? 

வடர்ராலகாட்டா (TERRACOTTA) எனப்படும் சுடுமண்பாண்டம் 

19] சிந்துவவளி மக்களின் சிற்பங்கள் யாழவ? 

சிற்பம்  

1) வமாகஞ்சதாலராவில் கண்வடடுக்கப்பட்டுள்ள வவண்கலத்தால் ஆன 

நாட்டிய மங்ழகயின் உருவச்சிழல. 

2) தாடியுடன் காட்சி தரும் ஒருவரின் சுண்ணாம்புக்கல் சிழல முதலியன, 

அக்கால மக்களின் சிற்ப லவழலத் திறனுக்குச் சிறந்த சான்றுகளாகும். 

20] சிந்துவவளி கடவுளாக எதழன வணங்கினார்கள்? 

பசுபதி என்ற சிவழனயும், வபண் கடவுழளயும், லிங்கம், சூலம், மரம் 

முதலியவற்ழறயும் வணங்கினர். 

எதிர்பார்க்கப்படும் வினாக்கள் 

1. அகழ்வு  ஆராய்ச்சிக்கு ராவி நதிக்கரரயில் அகழ்வு ஆராய்ச்சி சசய்து 
சதான்ரை இந்தியாவின் முதுசெரும் நகரம் என்ெரத கண்டறிந்த ஆண்டு 
எது? 
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A)  1920 B) 1921   C) 1922   D)1923 

 

2. ஹரப்ொ என்ற சிந்தி சைாழிச் சசால்லுக்கு என்ன சொருள்? 

A) காலிெங்கன்   B) இடுகாடு மைடு     C) மலாத்தல்    D) புழதயுண்ட 
நகரம்  

 

3. ஹரப்ொ நகரம் எத்தரன ஆண்டுகளுக்கு முற்ெட்டது? 

A) சுைார் 3,700  B) சுைார் 2,700    C) சுமார் 4,700    D) சுைார் 5,700 

 

4. சைாகஞ்சதாமரா ைற்றும் ஹரப்ொ என்னும் இடத்தில் ஆராய்ச்சி சசய்தவர்? 

A) G.F.மடல்ஸ்    B) சர் ஜான் மார்ஷல்    C) M.S.வாட்ஸ்   D) J.M.ைக்சக  

 

5. ஹரப்ொ தற்மொது எங்கு உள்ளது? 

A) ெஞ்சாப்   B) பாகிஸ்தான்   C) காலிெங்கன்   D) குஜராத்   

 

6. சிந்து சைசவளி காலம்? 

A) கி.ெி.3250 முதல் கி.ெி.2750 வரர  

B) கி.மு.3250 முதல் கி.மு.2750 வழர 

C) கி.மு.3550 முதல் கி.மு.2750 வரர 

D) கி.மு.3200 முதல் கி.மு.1750 வரர 
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7. மலாத்தல் என்னும் துரறமுகம் எங்கு உள்ளது? 

A) ெஞ்சாப்   B) ொகிஸ்தான்   C) காலிெங்கன்   D) குஜராத்  

 

8. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கரள கவனி? 

1. சிந்து சைசவளி நாகரிகத்தில் உள்நாட்டு வணிகம் ைட்டும் இருந்தது. 

2. சிந்து சைசவளி நாகரிகத்தில் அளவு மகாலும், எரடக்கற்களும் 
ெயன்ொட்டில் இருந்தது. 

A) 1 ைட்டும் சரி   B)2 மட்டும் சரி  C) 1 ைற்றும் 2 சரி  D) இரண்டும் தவறு  

 

9. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கரள கவனி: 

1. சிந்து சைசவளி நாகரிகத்தில் இரு அரறகள் சகாண்ட சிறு வடீுகள் முதல் 
ைாடி வடீுகள் வரர ெலவிதைான கட்டிடங்கள், ைண்டெம், தானியக் 
களஞ்சியம் மொன்ற சொதுக்கூடங்களும் இருந்தன. 

2. சிந்து சைசவளி நாகரிகத்தில் வடீுகள் வரிரசயாகவும் ஒழுங்காகவும் 
மநர்த்தியுடனும் கட்டப்ெட்டிருந்தன. 

A) 1 ைட்டும் சரி    B) 2 ைட்டும் சரி   C) 1 மற்றும் 2 சரி    D) இரண்டும் 
தவறு  

 

10. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கரள கவனி: 

1. சிந்து சைசவளி ைக்கள் இரும்ரெ ெயன்ெடுத்தி கரளப்ரெயும், 
அறிவாளியும் சசய்தனர். 

2. சுடுைண் சுரதயுனால் மவகரவக்கப்ெட்ட சின்னங்கள் வியாொரத்தில் 
ெயன்ெடுத்தப்ெட்டன. 
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A)1 ைட்டும் சரி    B) 2 மட்டும் சரி   C) 1 ைற்றும் 2 சரி    D) இரண்டும் 
தவறு  

 

11. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கரளக் கவனி: 

1.சிந்து சைசவளி நாகரிகத்தில் சொதுவாக வடீுகளில் ஜன்னல்கள் இல்ரல. 

2. ஒவ்சவாரு வடீ்டிலும் கிணறு இருந்தன ஆனால் குளியலரற இல்ரல. 

A) 1 மட்டும் சரி     B) 2 ைட்டும் சரி     C)  1 ைற்றும் 2 சரி     D) 
இரண்டும் தவறு  

 

12. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கரள கவனி: 

கூற்று: 1 : சிந்து சைசவளி நகரங்கள் திட்டைிட்டு அரைக்கப்ெட்டிருந்தன. 

கூற்று : 2 சொதுவாக நகரின் வடப்ெகுதி குறுகலாகவும் உயரைாகவும் 
இருந்தது. 

A) 1 ைற்றும் 2 இரண்டும் சரி, மைலும் 2 என்ெது 1விற்கு சரியான விளக்கம். 

B) 1 மற்றும் 2 இரண்டும் சரி, லமலும் 2 என்பது 1விற்கு சரியான 
விளக்கமல்ல. 

C) 1 சரி அனால் 2 தவறு  

D) 1 தவறு அனால் 2 சரி 

 

13. சைாசஹஞ்சதாமரா என்ற சிந்தி சைாழிச் சசால்லுக்கு என்ன சொருள்? 

A) மகாட்ரடப் ெகுதி    B) இடுகாட்டு லமடு    C) காலிெங்கன்   
D)புரதயுண்ட நகரம்  
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14. சிந்து சைசவளி நகரின் உயரைான மகாட்ரட ெகுதி எவ்வாறு 
அரழக்கப்ெடுகிறது? 

A) சடீ்டாடல்    B) மகாட்ரடப்ெகுதி   C)  புரதயுண்ட நகரம்    D)  
காலிெங்கன்  

 

15. தானியக் களஞ்சியம், ைக்கள் கூடும் நகர ைன்றம் இருந்த ெகுதி எது? 

A) லகாட்ழடப்பகுதி   B) சீட்டாடல்    C) புரதயுண்ட நகரம்   D) 
காலிெங்கன்   

 

16.சைாஹஞ்சதாமராவில் உள்ள ைிக செரிய கட்டிடம் எது? 

A) சீட்டாடல்    B) நகர ைன்றம்   C) மகாட்ரடப்ெகுதி     D) தானியக் 
களஞ்சியம்   

 

17. கீழ்கண்ட வாக்யங்கரளக் கவனி: 

1. சிந்து சைசவளி நகரின் நகர நிருவாகம் (உள்ளாட்சி அரைப்பு ) சிறப்ொக 
சசயல்ெட்டிருந்தது. 

2. சிந்து சைசவளி ைக்கள் ொெிமலானியா, சுமைரிய, எகிப்து சைசெமடாைியா 
மொன்ற நாடுகளுடன் கடல் வணிகம் சசய்தனர். 

A) 1 ைட்டும் சரி    B) 2 ைட்டும் சரி     C) 1 மற்றும் 2 சரி   D) இரண்டும் 
தவறு  

 

18. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கரள கவனி: 



Winmeen Tnpsc Group 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

8 www.winmeen.com | Learning Leads to Ruling 
 

1. சிந்து சைசவளி ைக்களிடம் சதாழில்நுட்ெங்கள் நரடமுரறயில் இருந்தன. 

2. கால்வாய் சந்திப்புகள் திறந்து ெழுதுொர்க்கும் முடிகளும் அரைந்து 
இருந்தன. 

A) 1 ைட்டும் சரி     B)  2 ைட்டும் சரி    C)  1 மற்றும் 2 சரி   D) இரண்டும் 
தவறு  

 

19. ஆயுதங்கள், வடீ்டுச்சாைான்கள், கருவிகள் முதலியானவற்ரறச் சசய்ய 
ெயன்ெடுத்திகிய உமலாகம்? 

A) தங்கம்,சவள்ளி      B) வசம்பு, வவண்கலம்     C) தங்கம், சசம்பு        
D) சவள்ளி , சவண்கலம்  

 

20. அணிகலன்கள் சசய்ய ெயன்ெடுத்திய உமலாகம் எது? 

A) தங்கம்,வவள்ளி      B) சசம்பு, சவண்கலம்      C) தங்கம், சசம்பு        
D) சவள்ளி , சவண்கலம்  

 

21. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கரள கவனி: 

1. எரடகள் இரும்ெினால் தயாரிக்கப்ெட்டிருந்தன. 

2. சசவ்வக வடிவிலான முத்திரரகளில் சித்திர வடிவிலான  எழுத்துகள் 
எழுதப்ெட்டுள்ளன. 

3. களிைண் முத்திரரகளில் காரளகள், வண்டி, புறா, ெடகுகள் 
மயாகமுத்திரரயில் அைர்ந்துள்ள ஒருவரின் வடிவம், சுடுைண் உருவப் 
சொம்ரைகள் முதலியன காணப்ெடுகின்றன. 

A) 1,3 ைட்டும் சரி    B) 1,2 ைட்டும் சரி   C) 2 மற்றும் 3 சரி  
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D) 2 ைற்றும் 3 தவறு  

 

22. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் எழுத்து முரற சதாடர்ொனவற்றுள் எரவ 
சரியானரவ? 

1. சுட்ட களிைண் ெலரககளின் ைீது சித்திர எழுத்துக்கள் 
சொறிக்கப்ெட்டுள்ளன. 

2. ஒவ்சவாரு சித்திரமும், ஒரு குறிப்ெிட்ட கருத்ரதப் புலப்ெடுத்துகின்றது. 

3. ஏடுகளில் வரிகள் வலப்ெக்கத்துலிருந்து இடப்ெக்கைாகவும், 
இடப்ெக்கத்திலிருந்து வலப்ெக்கைாகவும் எழுதப்ெட்டுள்ளன. 

4. இவ்சவழுத்துக்கள் மதால்- தைிழ் எழுத்துடன் உறவுரடயன என்று 
கூறப்ெடுகிறது. 

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

 

23. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கரள கவனி:  

1. சநற்ெயிரர முதன்முதலில் விரளவித்தவர்கள் சிந்து சைசவளி ைக்கள். 

2. விவசாயம் ைக்களின் முக்க்கிய சதாழிலாகும்; ொர்லி மொன்றவற்ரற 
விரளவித்தனர்; ைிஞ்சிய தனியங்கரளக் களஞ்சியங்களில் மசைித்து 
ரவத்தனர்  

A) 1 ைட்டும் சரி    B) 2 ைட்டும் சரி    C) 1 மற்றும் 2 சரி    D)இரண்டும் சரி  

 

24. சுடு ைட்ொண்டத் சதாழில் எவ்வாறு அரழக்கப்ெடுகிறது? 

A) சீட்டாடல்   B) வடர்ரா லகாட்டா    B) காலிெங்கன்   D) சித்திர 
எழுத்துக்கள்  
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25. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கரள கவனி: 

1. தங்கம், சவள்ளி, தந்தம், விரலயுயர்ந்த கற்கள் மொன்றவற்ரற 
அணிகலன்கள் சசய்யப் ெயன்ெடுத்தினர். 

2. ஏரழ ைக்கள் கிளிஞ்சல், தாைிரம் மொன்றவற்றால் சசய்யப்ெட்ட 
அணிகலன்கரள அணிந்தனர். 

3. செண்கள் ைட்டும் அணிகலன்கரள அணிந்தனர். 

A) 1 ைட்டும் சரி     B) 1,2 சரி 3 தவறு      C) 2 ைற்றும் 3 சரி    D)2 
ைற்றும் 3 தவறு  

 

26. சிந்து சைசவளி ைக்களின் புனித ைரம் எது?  

A) ஆலைரம்    B) அரசமரம்    C) மவம்பு     D) சதன்ரன  

 

27. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கரள கவனி: 

கூற்று 1 : சைாசஹஞ்சதாமராவில் கண்டு எடுக்கப்ெட்ட சொருட்கள் அங்கு 
வாழ்ந்த ைக்களின் சம்யக் மகாட்ொடுகரளயும், சையப்ெற்றிரனயும் 
அறிவிக்கின்றன. 

 காரணம் 2: ெசுெதி என்ற சிவரனயும், செண் கடவுரளயும், லிங்கம், சூலம், 
ைரம் முதலியானவற்ரறயும் வணங்கினர். 

A) 1 ைற்றும் 2 இரண்டும் சரி, மைலும் 2 என்ெது 1 விற்கு சரியான 
விளக்கம். 

B) 1 மற்றும் 2 இரண்டும் சரி, லமலும் 2 என்பது 1 விற்கு சரியான 
விளக்கமல்ல. 

C) 1 சரி ஆனால் 2 தவறு  
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D) 1 தவறு ஆனால் 2 சரி  

 

28. சவண்கலத்தால் ஆன நாட்டிய ைங்ரகயின் உருவச்சிரல எங்கு 
கண்சடடுக்கப்ெட்டது? 

A) சீட்டாடல்    B) புரதயுண்ட நகரம்  C)  கலிெங்கன்    D) 
வமாகஞ்சதாலரா 

29. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கரள கவனி: 

1. ைக்கள்  ெருத்தி ஆரடகள் ைட்டும் அணிந்தனர்.  

2. மவட்டி கீழ் ஆரடயாகவும், சால்ரவரய மைல் ஆரடயாகவும் 
அணிந்தனர். 

A) 1 ைட்டும் சரி    B) 2 மட்டும் சரி    C) 1 ைற்றும் 2 சரி    D) இரண்டும் 
தவறு  

 

30. கீழ்கண்ட வாக்கியங்களில் சிந்து சைசவளி நாகரிகம் சதாடர்ொனவற்ரற 
கவனி: 

1.எழுத்துப்ெணி சசய்மவார், முத்திரரகள் தயாரிப்மொர், கட்டடப் 
ெணியாளர்கள், ைரச்சாைான்கள், சொம்ரைகள் ெரடப்மொர் ைற்றும் ெிற 
ரகவிரனஞர்கள் எனது சதாழிலாளர்கள் ெலர் இருந்தனர். 

2.விரளயாட்டுப் சொருள்கள் இங்கு காணப்ெடவில்ரல. 

3. காரள, குதிரர, எருது, ஆடு, ென்றி, கழுத்ரத, ஒட்டகம் மொன்ற 
கால்நரடகள் வளர்த்தனர். 

A) 1,3 ைட்டும் சரி    B) 1,2 ைட்டும் சரி    C) 2 ைற்றும் 3 சரி  

D) 2 மற்றும் 3 தவறு  
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31. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கரள கவனி: 

1. சிந்து சைசவளி ைக்களுக்கு ைறுெிறவி நம்ெிக்ரக இருந்தது. 

2. இறந்தவர்கரள புரதக்கும் மொது உணவு, அணிகலன்கரளயும் மசர்த்துத் 
தாழிகளிலிட்டுப் புரதத்தனர். 

A) 1 ைட்டும் சரி    B) 2 ைட்டும் சரி    C) 1 மற்றும் 2 சரி    D) இரண்டும் 
தவறு  

 

32. வரிரசயான குடியிருப்புகள் காணப்ெடுகின்றன. அங்கு ? 

A) சதாழிலாளிகள் வசித்தனர்  

B) நகராட்சி நிருவாகப்பணியாளர்கள் வசித்தனர்  

C) ஆளும் குழுரவச் மசர்ந்தவர்கள் வசித்தனர்  

D) ரகத்சதாழிலாளிகள் வசித்தனர்  

 

33. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கரள கவனி: 

கூற்று 1: சொதுக் கழிவு நீர் திட்டம், சொதுக்குளம், சொதுைண்டெம், சதரு 
விளக்குகள், சதருக்களில் குப்ரெத்சதாட்டிகள் காணப்ெடுகின்றன. 

காரணம் 2: நகரங்கரள ஆட்சி சசய்ய உரிய நிருவாக அரைப்பு இருந்திருக்க 
கூடும். 

A) 1 ைற்றும் 2 இரண்டும் சரி, மைலும் 2 என்ெது 1 விற்கு சரியான 
விளக்கம்  

B) 1 மற்றும் 2 இரண்டும் சரி, லமலும் 2 என்பது 1 விற்கு சரியான 
விளக்கமல்ல 
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C) 1 சரி ஆனால் 2 தவறு  

   D)  1 தவறு ஆனால் 2 சரி  

34. இந்திய நாகரிகத்தின் சதாடக்கைாக விளங்குவது எது? 

A) சிந்து சமவவளி நாகரிகம் 

B) கங்ரகச் சைசவளி நாகரிகம்  

C) சங்ககால நாகரிகம்  

D) இவற்றுள் ஏதுைில்ரல  

 

35. சிந்து ைாகாணம் லர்காணா ைாவட்டத்தில் சைாகஞ்சதாமரா நகரம் 
மதாண்டி எப்மொது எடுக்கப்ெட்டது? 

A) 1920   B) 1921  C)  1922   D)1923  

36. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கரள கவனி: 

1. சிந்துசவளி குளம் சைழுகு பூசிய சுட்ட சசங்கர்களால் நீர் கசியாைல் 
இருக்குைாறு இரணத்துக் கட்டப்ெட்டிருந்தனர். 

2. குளத்திலிருந்து அழுக்கு நீர் சவளிமய சசல்லவும் தனி கால்வாய் 
அரைக்கப்ெட்டிருந்தது. 

A) 1 ைட்டும் சரி     B) 2 ைட்டும் சரி     C) 1 மற்றும் 2 சரி    D) இரண்டும் 
தவறு  

 

37. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கரள கவனி: 

சிந்துசவளி ைக்கள் கடல்வழி வாணிகம் சசய்து உமலாகங்கள், 
விரலயுயர்ந்த கற்கள், அணிகலன்கள் ைற்றும் ெல்மவறு ெயன்ெட்டுப் 
சொருட்கரள ஏற்றுைதி இறக்குைதி சசய்தனர். 
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2. சிந்துசவளியில் ெயிர்த்சதாழிலாளர், ரகத்சதாழிலாளர், வணிகர், 
சநசவாளர்கள், ைண்ொண்டங்கள் சசய்மவார், உமலாக மவரல சசய்மவார் 
எனப் ெலவரகப்ெட்ட ைக்கள் காணப்ெட்டனர். 

A) 1 ைட்டும் சரி     B) 2 ைட்டும் சரி    C) 1 மற்றும் 2 சரி  D)  இரண்டும் 
தவறு  

 

38. இந்தியாவில் ைிக சதான்ரை வாய்ந்த நகர நாகரிகைான சிந்துசைசவளி 
(ஹரப்ொ) நாகரிகம் எந்த காலத்தில் சசழித்திருந்தது. 

A) வசம்புக் காலம்     B) இரும்புக்காலம்   C) செருங்கல் காலம்     D) 
இவற்றில் ஏதும் இல்ரல  

 

39. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கரள கவனி: 

1. சிந்துசவளி நாகரிகத்தில் ெயன்ொட்டு அறிவியல் நரடமுரறயில் 
இருந்தது. 

2. சிந்துசவளி நாகரிகத்திலும் மகாதுரையும், ொர்லியும் முக்கிய உணவாகும். 

A) 1 ைட்டும் சரி     B) 2 ைட்டும் சரி   C) 1 மற்றும் 2 சரி   D) இரண்டும் 
தவறு 

 

40. கீழ்கண்ட வாக்கியங்கரள கவனி: 

1. அகன்ற சாரலகள் இருைருங்கிலும் வடீுகள் சீராகக் கட்டப்ெட்டு இருந்தன. 

2. தளம் அரைத்த வடீுகள் இருந்தமொதும் அடுக்கு ைாடி வடீுகள் 
கட்டப்ெடவில்ரல. 

A) 1 மட்டும் சரி    B) 2 ைட்டும் சரி   C) 1 ைற்றும் 2 சரி   D) இரண்டும் 
தவறு 


