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வரலாறு - பகுதி 3 

1] வவதகாலம் 

பாடக்குறிப்புகள் 

1] இந்தியாவில் ஆரியர்கள் குடிவயறிய பகுதி  - ஆரிய வர்த்தம் 

2] ககபர், வபாலன் கணவாய்கள் வழியாக ஆரியர்கள் இந்தியாவிற்குள் 
நுகழந்தனர். 

3] ஆரியர்கள் தங்கள் இனப்பபரிவயார் பாடிய வவண்டுதல்ககை 
வவதங்கைாக பதாகுத்தனர். எனவவ வரலாற்றில் இக்காலகட்டம் வவத 
காலம் என அகழக்கப்படுகிறது. 

4] வவதகாலம் இரு பிரிவாக பிரிக்கப்படுகிறது. 

 முந்கதய வவதகாலம் – [கி.மு 1500 - கி.மு 1000] 

 பிந்கதய வவதகாலம் – [கி.மு 1000 - கி.மு 600] 

5] முந்கதய வவதகாலம் = ரிக் வவதகாலம் 

6] சப்த சிந்து - ஏழு நதிகள் பாயும் நிலம் 

7] ரிக் வவதகால ஆரியர்கள் வாழ்ந்த பகுதி – பஞ்சாப்-இல் இருந்த சப்த 
சிந்து 

8] சமுதாயத்தின் அடிப்பகட அலகு - குடும்பம் 

பல குடும்பங்கள் - கிராமம் - கிராமத்தின் தகலவர் = கிராமணி  

பல கிராமங்கள் = விசு = தகலவர் "விசுவபதி" 

பபரிய ஆட்சி அகமப்பு = ஜனா = தகலவர் ராஜன்  

ராஜ்யத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் = பிரகஜகள் ( அரசர் = ப்ரஜாபதி ) 

மஹாஜனபதம் = பல சிற்றரசுகள் இகணந்த பபரிய அரசு ஆகும். 
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9] சபா - முதிவயார் அகவ. 

சமிதி - ஊர் மக்கைின் பிரதிநிதிககை பகாண்ட அகவ. 

10] முந்கதய வவதகால பபண் கவிஞர்கள் 

 விஷ்வவாரா,  

 அபலா,  

 வகாசா,  

 வலாப முத்ரா 

11] முந்கதய வவத காலத்தில் விதகவகள் மறுமணம் பசய்ய 
அனுமதிக்கப்பட்டனர். 

12] முந்கதய வவத காலத்தில்  கால்நகட வைர்ப்பு, வவைாண்கம முக்கிய 
பதாழில்கள். 

13] முந்கதய வவத காலத்தில்  நடத்தப்பட்ட யாகங்கள் - அஸ்வவமதம், 

இராஜசூயம், வாஜவபயம். 

14] சாம, யஜுர் , அதர்வண வவதங்கைின் காலம் = பிற்பட்ட வவதகாலம். 

15] பிராமணங்கள், உபநிடதங்கள், ஆரண்யங்கள் எழுதப்பட்ட காலம்  = 

பிற்பட்ட வவதகாலம். 

16] பிற்பட்ட வவதகாலம் [கி.மு 1000 - கி.மு 600] 

 இரும்பு அதிக அைவில் பயன்படுத்தப்பட்டது. 
 கால்நகடகைின் எண்ணிக்கககய கவத்து பசல்வ நிகல 

மதிப்பிடப்பட்டது. 
 கணவன் இறந்தால் மகனவி உடன்கட்கட ஏறும் வழக்கம் 

நகடமுகறயில் இருந்தது. 
 கார்க்கி, கமத்வரயி - கல்வியில் சிறந்து விைங்கிய பபண்கள். 

17] நிஷ்கா, ஸ்வர்ணா , சதமானா = பிற்பட்ட வவத காலத்தில் புழக்கத்தில் 
இருந்த தங்க பவள்ைி நாணயங்கள். 
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18] தனுர்வவதம் = வபார்க்ககல 

எதிர்பார்க்கப்படும் வினாக்கள் 

1. கைபர், பபோலன் ைணவோய் வழியோை இந்தியோவிற்குள் நுகழந்த ஆரியர்ைள் 
எந்தப் பகுதியிலிருந்து வந்தனர்? 

A) சப்த சிந்து     B) மத்திய ஆசியா     C) ஆரிய வர்த்தம்      D) ஆரியம்  

 

2. ஆரியர்ைள் இந்தியோவில் குடிபயறிய பகுதி எது? 

A) சப்த சிந்து     B) மத்திய ஆசியோ     C) தமிழ்நோடு    D) சிந்து 

 

3. ஆரியர்ைள் சசய்த சதோழில் எது? 

A) கைத்சதோழிலோளிைள்   B) கால்நகடககை வமய்த்தல்     C) விவசோயம்   
D) வணிைர்   

 

4. இந்தியோவில் அவர்ைள் குடிபயறிய பகுதி எவ்வோறு அகழக்ைப்பட்டது? 

A) சப்த சிந்து    B) மத்திய ஆசிய     C) ஆரிய வர்த்தம்       D) இவற்றுள் 
எதுவுமில்கல 

 

5. ஆரியர்ைள் நோைரிைம் எது? 

A) நைர நோைரிைம்    B) கிராம நாகரிகம்     C) ஆரிய வர்த்தம்    D) 
இவற்றுள் எதுவுமில்கல  

6. ஆரி என்றோல் என்ன சபோருள்? 

A) நைரவோசி    B) அன்னியர்    C) சநருப்பு    D) ஆரியவர்த்தம் 



Winmeen Tnpsc Group 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

4 www.winmeen.com | Learning Leads to Ruling 
 

 

7. பவதங்ைளின் சரியோன வரிகச ைோண்ை? 

A) சோம, அதர்வண, ரிக், யஜர் 

B) ரிக், சோம, அதர்வண, யஜர் 

C) ரிக், யஜர், சாம, அதர்வண 

D) அதர்வண, யஜர், ரிக், சோம  

 

8. பவதம் என்றோல் என்ன சபோருள்? 

A) அறிவு   B) மருத்துவம்   C) போடல்   D) ைோகல  

 

9. பழகமயோன பவதம் எது? 

A) ரிக் வவதம்   B) அதர்வண பவதம்   C) யஜர் பவதம்  D) சோம பவதம்  

 

10. ரிக் பவதம் எத்தகன போடல்ைள் உகடயது? 

A) 1020  B)  1208    C) 1038   D) 1028  

 

11. சபோருத்துை: 

பட்டியல் 1                 பட்டியல் 2 

ஆயுர்பவதம்         -     போடல் ைகல 

தனுர்பவதம்         -     சண்கடப் பயிற்சி 

ைோந்தர்வ பவதம்     -     ைட்டடக்ைகல  
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சில்ப பவதம்        -     மருத்துவம்  

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

 

12. முற்பட்ட பவதைோலம் எது? 

A) ைி.மு. 20,000 -  ைி.மு. 1000 

B) ைி.மு. 6000 -  ைி.மு. 2000 

C) ைி.மு. 7000 -  ைி.மு. 1000 

D) கி.மு. 2000 -  கி.மு. 1000 

 

13. ைீழ்ைண்ட வோக்ைியங்ைகள ைவனி: 

1.ரிக் பவதம் சதோகுத்த ைோலத்தில் ஆரியர்ைள் சபரும்போலும், இன்கறய 
போைிஸ்தோனில் உள்ள  சிந்துப்பகுதியிபலபய வோழ்ந்தனர். 

2. ரிக் பவதத்தின் வோயிலோை பவதைோல மக்ைள் வோழ்ந்த வோழ்கை 
முகறைகள அறிய முடிைின்றது  

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

 

14. சமுதோயத்தின் அடிப்பகட அழகு எது?  

A) குடும்பம்    B) ைிரோமம்   C) ஜனோ   D) விசு  

 

15. பின்வருவனவற்றுள் தவறோன இகண எது? 

1. பல ைிரோமங்ைள் இகணந்தது - விசு  
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2. சபரிய  ஆட்சி அகமப்பு -  ஜனோ  

3. ரோஜ்யத்தில் வோழ்ந்த மக்ைள் - பிரகஜைள்  

4. பல சிற்றரசுைள் இகணந்த சபரிய அரசு மஹோஜனபதம். 

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

 

16. ைீழ்ைண்ட வோக்ைியங்ைகள ைவனி: 

1. ரோஜோவிற்கு நிருவோைத்தில் உதவி சசய்ய புபரோைிதர், பசனோனி பபோன்ற 
அதிைோரிைளும் சபோ, சமிதி, பபோன்ற அகமப்புைளும் இருந்தன. 

2. சபோ - ஊர்மக்ைளின் பிரதிநிதிைகள சைோண்ட அகவ, சமிதி - முதிபயோர் 
அகவ. 

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

 

17. ைீழ்ைண்ட வோக்ைியங்ைகள ைவனி: 

1. முன் பவதைோலத்தில் விஸ்வவோரோ, அபலோ, பைோசோ, பலோபோமுத்ரோ ைிைோதோ, 
நிவோவரி பபோன்ற ைல்வியில் சிறந்த சபண் ைவிஞர்ைளும் இருந்தனர். 

2. ஒருதோர மணம் மட்டும் நகடமுகறயில் இருந்தன. 

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

 

18. ைீழ்ைண்ட வோக்ைியங்ைகள ைவனி: 
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1. முன் பவதைோலத்தில் சபண்ைள் மதிக்ைத்தக்ை நிகலயிகன சபற்றிருந்தனர். 
ஆனோல் விதகவைள் மறுமணம் சசய்துசைோள்ள அனுமதிக்ைப்படவில்கல. 

2. முன் பவதைோலத்தில் ஆண்ைளுக்கு ைீழ்ப்படிந்தவர்ைளோைபவ சபண்ைள் 
நடத்தப்பட்டோர்ைள். 

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

 

19. ைீழ்ைண்ட வோக்ைியங்ைகள ைவனி: 

1. முன் பவதைோலத்தில், சதோடக்ைத்தில் ஆண்ைளுக்கு இகணயோைப் 
சபண்ைளும் ைல்வி ைற்றனர். ஆனோல் அவர்ைள் ஆன்மிைம் பபோன்றவற்றில் 
பங்குசபறவில்கல. 

2. பின் பவதைோலத்தில் சபோ, சமிதி, பபோன்ற அகமப்புைள் வலுவிழந்தன. 

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

 

20. ைீழ்ைண்ட வோக்ைியங்ைளில் பின் பவதைோலம் சதோடர்போனவற்றுள் 
தவறோனகவ எகவ? 

1. ரிக் பவத ைோலத்திற்குப் பின்னர் சோம, யஜுர், அதர்வண பவதங்ைளின் 
ைோலத்கதப் பிற்பட்ட பவதைோலம்  எனலோம். 

2. விரிவோன அரசுைள் எழுச்சி சபற்றன. பிரமோணங்ைள், ஆரண்யங்ைள், 
உபநிடதங்ைள் சோர்ந்த ைருத்துக்ைளும் விளக்ைங்ைளும் இயற்றப்பட்டன. 

3. ஆரியர்ைள் இந்தக் ைோலத்தில் தோன் ைங்கைச் சமசவளிப்பகுதிைளில் 
குடிபயறினர்.  
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4. இரோஜசூயம், அஸ்வபமதம் பபோன்ற யோைங்ைள் மன்னரின் பபரோதிக்ைத்கத 
சவளிப்படுத்தும் வகையில் சசய்யப்பட்டன. 

A) 1,2 மற்றும் 3    B) 2,3 மற்றும் 4     C) இகவ அகனத்தும்     D) 
இவற்றுள் ஏதுமில்கல  

 

21. ைீழ்ைண்ட வோக்ைியங்ைகள ைவனி: 

1. ரிக் பவதைோல மக்ைள் ைோல்நகட வளர்ப்கபயும், பவளோண்கமகயயும் 
பவட்கடயோடுதகலயும் முக்ைியத் சதோழில்ைளோை சைோண்டனர். 

2. இரும்பின் பயகன நன்கு அறிந்திருந்ததோல் பல ைருவிைள் சசய்து, 
ைோடுைகள விகளநிலங்ைளோக்ைினர். 

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

 

22. முன் பவதைோலத்தில் வோணிைத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட அலகு எது? 

A) போலி     B) போைோ   C) நிஷ்கா   D) சுல்க்   

 

23. ைீழ்ைண்ட வோக்ைியங்ைளில் முன் பவதைோலம் சதோடர்போனவற்கற  ைவனி: 

1. அலங்ைோரப்சபோருட்ைள், சந்தனம், தந்தங்ைள், ஆைியகவைள் ஏற்றுமதி 
சசய்தனர். 

2. குதிகர, பபரிச்சம்பழம் முதலியவற்கற இறக்குமதி சசய்தனர். 

3. சபண்ைள் மட்டும் அணிைலன்ைகள அணிந்தனர். 

A) 1,3 மட்டும் சரி    B)  1,2 மட்டும் சரி     C) 2 மற்றும் 3 சரி         D) 2 
மற்றும் 3 தவறு  
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24. ைீழ்ைண்ட வோக்ைியங்ைகள ைவனி: 

1. பைோயில்ைபளோ, சிகல வழிபோபடோ முந்கதய பவதைோலத்தில் இல்கல. 

2. இயற்கைகயயும், அதன் சக்திைகளயும் வணங்ைினர். 

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

 

25. முன் பவதைோல சபண்ைள் இடுப்பில் அணியும் ஆகட எவ்வோறு 
அகழக்ைப்பட்டது? 

A) வரோசோஸ்   B)  நிவி   C) ஆதிவோசஸ்   D) இகவ அகனத்தும் 

 

26. பிற்பட்ட பவதைோலம் எது? 

A) ைி.மு. 4000 -ைி.மு.600 

B) ைி.மு. 100 -ைி.மு.600 

C) கி.மு. 1000 -கி.மு.600 

D) ைி.மு. 5000 -ைி.மு.600 

 

27. பின் பவதைோலத்தில் பதோன்றிய அரசுைள் எகவ? 

A) பைோசலம், விபதைம்,   B)  குரு, மைதம்     C) ைோசி, அவந்தி, போஞ்சோலம்   
D) இகவ அகனத்தும்   

 

28. பின்வருவனவற்றுள் சரியோன இகண எது? 
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அசுவபமகதயோைம் - அரசன் தனது குதிகர எதிர்ப்பின்றி சசன்ற இடங்ைகள 
தனது ைட்டுப்போட்டில் உள்ளது என்ற உரிகம சைோண்டோடுவது. 

வோஷ்பபயம்  - பதர்பந்தயம்  

போலி, சுல்க், போைோ,  - நோணயங்ைள்  

நிஷ்ைோ, சுவர்ணோ, சதமோனோ - வரிைள்  

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

 

29. வருண தர்மம் என்றும் அகழக்ைப்பட்ட சோதி அகமப்புமுகற எப்பபோது 
பதோன்றியது? 

A) முன் பவதைோலம்     B) பின் வவதகாலம்     C)ரிக் பவதைோலம்       D) 
இகவ அகனத்தும்  

 

30. பின் பவதைோலம் பயிரிடப்பட்ட பயிர்ைள் எது/எகவ? 

A) ைம்பு    B) போர்லி     C) பைோதுகம   D) இகவ அகனத்தும்  

 

31. ைீழ்ைண்ட வோக்ைியங்ைகள ைவனி: 

1. பின் பவதைோலத்தில் ஒருவரிடம் இருந்து ைோல்நகடைளின் 
எண்ணிக்கைகயப் சபோருத்து அவரது சசல்வ நிகல மதிக்ைப்பட்டது  

2.  பின் பவதைோலத்தில் சநசவோளர்ைள், பதோல் சதோழிலோளர்ைள், தச்சர்ைள், 
நகை சசய்பவோர் முதலிய சதோழிலோளர்ைள் இருந்தனர். 

A) 1 மட்டும் சரி       B) 2 மட்டும் சரி     C) 1 மற்றும் 2 சரி   D) 
இரண்டும் தவறு 
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32. ைீழ்ைண்ட வோக்ைியங்ைளில் பின் பவதைோலம் சதோடர்போனவற்றுள் எகவ 
சரியோனகவ? 

1. சபண்ைளின் நிகலயும் மதிப்பும் குகறயத் சதோடங்ைின. ைீழ்ப்படிந்து 
நடத்தல், சபோது நிைழ்ச்சிைளில் பங்குசைோள்ள அனுமதிக்ைப்படவில்கல  

2. சபண்ைளுக்கு சசோத்துரிகம இல்கல. 

3. ஆளும் சகபைளில் பங்கு சைோள்ளும் அரசியல் உரிகமைகளயும் 
இழந்தனர். குழந்கதத் திருமணம் பரவலோை வழக்ைத்திற்கு வந்தது. 

4. உடன்ைட்கட ஏறும் வழக்ைம் நகடமுகறயில் இல்கல.  

5. ைல்வியில் சிறந்து விளங்ைிய ைோர்க்ைி, கமத்பரயி பபோன்ற சபண்ைளும் 
இருந்தனர். 

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

 

33. ைீழ்ைண்ட வோக்ைியங்ைகள ைவனி: 

1. பின் பவத ைோலத்தில் தனுர்பவதம் என்ற பபோர்க்ைகல அரசகுமோரர்ைளுக்கு 
மட்டும் ைற்பிக்ைப்பட்டது. 

2. பின் பவத ைோலத்தில் குருகுல ைல்வி முகறபய இருந்தது. அது 
சபண்ைளுக்கு மறுக்ைப்பட்டது. 

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

 

34. கமத்பரயின் ைணவர் யோர்? 

A) ஜனை மைோரோஜோ    B) யாக்ன வாக்கியர்     C) பிரஜோபதி    D) 
சநடுஞ்சசழியன்  
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35. பின்வருவனவற்றுள் தவறோன இகண எது/எகவ? 

1. மஹோபோரதம் - வோல்மீைி  

2. ரோமோயணம் - பவத வியோசர் 

3. பிரம்மச்சரியம் - மோணவப்பருவம்  

4. ஆரியவர்தம் - ைங்கைச் சமசவளி 

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

 

36. முன் பவத ைோலத்தில் அருந்தப்பட்ட சுரோ போனம் எதிலிருந்து 
தயோரிக்ைப்பட்டது? 

A) பசோமோ   B) பார்லி     C) பைோதுகம   D)  பருத்தி   

 

37. ைீழ்ைண்ட வோக்ைியங்ைளில் ஆரிய நோைரிைம் சதோடர்போனவற்றுள் எது 
தவறோனகவ? 

A) முதன்கம சதோழில் ைோல்நகட வளர்ப்பு  

B) ஆரிய நோைரிைம் ைிரோம நோைரிைம்  

C) புலி, குதிகரககை பயன்படுத்தினர்  

D) ைம்பளி, பருத்தி, மற்றும் விலங்குைளின் பதோகல உடுத்தினர் 

 

38. சசம்பு பவகல சசய்பவர்ைள் எவ்வோறு அகழக்ைப்பட்டனர்? 

A) புபரோைிதர்   B)  சத்திரியர்ைள்    C) கவசியர்    D) கருமார் 
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39. ஜனை மஹோரோஜோவினோல் சைௌரவிக்ைப்பட்டவர்? 

A) அபனோஜோ   B)  கமத்பரயி     C) பிரியதர்சனோ   D) கார்கி 

 

40. முற்பட்ட பவதைோலத்தில் குடும்பத்தின் தகலவன் எவ்வோறு 
அகழக்ைப்பட்டோர்? 

A) விசுவபதி      B) பிரஜோபதி   C) கிரகபதி   D) ரோஜன்   


