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7th Social Science 1st Term Book Back Questions With Answer 

வரலாறு 

அலகு – 1 இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள் 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. ----------- என்பவை பாவைகள், கற்கள், ககாவில் சுைர்கள், உக ாகங்கள் ஆகியைற்றின் கடினமான 

கமற்பரப்பின் மீது செதுக்கப்படும் ைாெகங்களாகும் 

 (அ) கா ைரிவெயி ான நிகழ்வுப்பதிவுகள்  (ஆ) பயணக்குறிப்புகள் 

 (இ) நாணயங்கள்     (ஈ) த ாறிப்புகள் 

2. ககாவில்களுக்குக் சகாவையாக ைழங்கப்பட்ை நி ங்கள் ----------- ஆகும் 

 (அ) கைளாண்ைவக    (ஆ) ொ கபாகம்   

(இ) பிரம்மகேயம்    (ஈ) ததவதானம் 

3. ---------- களின் கா ம் பக்தி இ க்கியங்களின் கா சமன அறியப்படுகிைது 

 (அ) தசாழர்     (ஆ) பாண்டியர்   

(இ) ராஜபுத்திரர்    (ஈ) விஜயநகர அரெர்கள் 

4. முேல் சைல்லி சுல்ோன் பற்றிய ேகைல்கவளக் கூறும் நூல் ---------- ஆகும் 

 (அ) அயினி அக்பரி    (ஆ) தாஜ்-உல்-மா-அசிர் 

 (இ) ேசுக்-இ- ஜஹாங்கீரி   (ஈ) ோரிக்-இ-சபரிஷ்ைா 

5. அராபியாவில் பிைந்து இந்தியாவிற்கு ைந்ே சமாராக்ககா நாட்டு அறிஞர் --------------- ஆைார் 

 (அ) மார்க்ககாகபாக ா   (ஆ) அல்-பரூனி 

 (இ) கைாமிங்ககா பயஸ்   (ஈ) இ ன்  தூதா 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. --------- கல்சைட்டு ஒரு பிரம்மகேயக் கிராமத்தின் நிர்ைாகம் குறித்து விைரித்துக் கூறுகிைது 

 விடை: உத்திரதமரூர் 

2. ேன்னுவைய ேங்க நாணயங்கள் மீது சபண் சேய்ைமான இ ட்சுமியின் உருைத்வேப் பதித்து 

ேன்னுவைய சபயவரயும் சபாறித்ேைர் -------------- ஆைார் 

விடை: முகமது தகாரி 

3. ஒரு ------------- என்பது 3.6 சைள்ளி குன்றிமணிகவளக் சகாண்டிருந்ேது 

 விடை: ஜிட்ைல் 

4. அடிவம ைம்ெத்வேச் கெர்ந்ே சுல்ோன் நஸ்ருதீன் மாமூதுைால் ஆேரிக்கப்பட்ைைர் ------------- 

 விடை: மின்கஜ் உஸ் சிராஜ் 

5. கி.பி.1420 இல் விஜயநகருக்கு ைருவகபுரிந்ே இத்ோலியப் பயணி -------- ஆைார் 

 விடை: நிதகாதலா தகாண்டி 

த ாருத்துக: 

  அ    ஆ 

 1. கஜீராககா    அ. ஒடிொ 

 2. சகானார்க்    ஆ. ஹம்பி 
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 3. தில்ைாரா    இ. மத்தியப்பிரகேெம்  

 4. விருப்பாக்ொ    ஈ. ராஜஸ்ோன் 

 விடை: 1-இ, 2-அ, 3-ஈ. 4-ஆ 

சரியா, தவறா எனக் கூறுக: 

1. பள்ளிச்ெந்ேம் என்பது ெமண ெமய நிறுைனங்களுக்குக் சகாவையாக ைழங்கப்பட்ை நி மாகும் 

 விடை: சரி  

2. நாணயங்களிலுள்ள உக ாகங்களின் க வை கபரரசின் அரசியல் நிவ  குறித்ே ேகைல்கள் 

நமக்கு ைழங்குகின்ைன. 

 விடை: தவறு 

3. ேமாமிரத்தின் விவ  அதிகமாக இருந்ேோல் அரசு ஆவணகவளயும் அரெவை நிகழ்வுகவளயும் 

பதிவு செய்ைேற்கு குவைந்ே செ வி ான பவனகயாவ களும் காகிேமும் பயன்படுத்ேப்பட்ைன 

 விடை: சரி 

4. கைாமிங்ககா பயஸ் எனும் கபாத்துகீசியப்பயணி கி.பி.1522 இல் கொழப்கபரரசுக்கு ைருவக புரிந்ோர் 

 விடை: தவறு 

சரியான கூற்டறத் ததர்வு தசய்யவும் 

1. கூற்று : முகமதுககாரி ேனது ேங்க நாணயங்களில் சபண் சேய்ைமான இ ட்சுமியின் உருைத்வேப் 

பதிப்பித்ோர் 

காரணம்: இத்துருக்கிய பவைசயடுப்பளார் மே விெயங்களில் ோராள மனப்பான்வம சகாண்ைைராய் 

இருந்ோர் 

 (அ) காரணம் கூற்றுக்கான சரியா விைக்கதம 

 (ஆ) காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கம் இல்வ  

 (இ) கூற்று ேைறு, காரணம் ெரி 

 (ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் ேைறு. 

தவறான இடணடயக் கண்ைறியும்: 

1. மதுரா விஜயம்  - கங்காகேவி 

2. அபுல் பாெல்  - அயினி அக்பரி 

3. இ ன்  தூதா  - தாகுயூக்-இ-ஹிந்த் 

4.  அமுக்ேமால்யோ - கிருஷ்ணகேைராயர் 

த ாருந்தாதடதக் கண்டுபிடி: 

1. அ. சபாறிப்புகள் ஆ. நிவனவுச் சின்னங்கள் இ.  யணக்குறிப்புகள் ஈ. நாணயங்கள் 

ஓரிரு வார்த்டதகளில் விடையளி: 

1. நா ாயிர திவ்விய பிரபந்ேத்வேத் சோகுத்ேைர் யார்? 

 விடை: நாதமுனி 

2. ‘ேசுக்’ எனும் ைார்த்வேயின் சபாருள் யாது? 

 விடை: வாழ்க்டக நிடனவுகள் 

3. ஜஹாங்கீர் எழுதிய நிவனவுக் குறிப்பின் சபயர் என்ன? 
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 விடை: தசுக்-இ-ஜாஹாங்கீரி 

4. ைர ாற்வை அறிந்துசகாள்ைேற்கான இருைவகச் ொன்றுகவளக் கூறுக 

 விடை: 1. முதல் நிடலச் சான்றுகள் 

 2. இரண்ைாம் நிடலச்சான்றுகள் 

5. இவைக்கா த்தில் கட்ைப்பட்ை முக்கிய மசூதிகவளயும் பட்டியலிைவும் 

விடை: 1. குவ்வத்-உல்-இஸ்லாம், 2. தமாத்-கி-மசூதி, 3. ஜமா மசூதி,  

4.  ததப்பூர் சிக்ரி தர்கா 

6.  இவைக்கா த்தில் கட்ைப்பட்ை முக்கிய ககாட்வைகவளயும் பட்டியலிைவும் 

விடை: 1. ஆக்ராதகாட்டை, 2. சித்தூர்தகாட்டை, 3. குவாலியர் தகாட்டை, 4. தைல்லி தசங்தகாட்டை  

கூடுதல் வினாக்கள் 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. சோைக்க இவைக்கா  இந்திய ைர ாற்றின் கா ம் ------------ 

 (அ) கி.பி.700 முதல் 1200 வடர  (ஆ) கி.பி.1200 முேல் 1700 ைவர  

 (இ) கி.பி.900 முேல் 1200 ைவர   (ஈ) கி.பி.1200 முேல் 1900 ைவர 

2. ொன்றுகள் ---------------- ைவகப்படும் 

 (அ) ஒன்று  (ஆ) இரண்டு  (இ) மூன்று  (ஈ) நான்கு 

3. சபாறிப்புகள், நிவனவுச்சின்னங்கள், நாணயங்கள் ஆகியவை ---------- ொன்றுகள் ஆகும் 

 (அ) மூன்ைாம் நிவ ச்ொன்றுகள்  (ஆ) இரண்ைாம் நிவ ச்ொன்றுகள் 

 (இ) முதல் நிடலச்சான்றுகள்  (ஈ) நான்காம் நிவ ச்ொன்றுகள் 

4. கீே ககாவிந்ேம் என்ை நூவ  எழுதியைர் ---------- 

 (அ) தஜயததவர்    (ஆ) அப்பர்   

(இ) மாணிக்கைாெகா    (ஈ) கெக்கிழார் 

5. ---------- பற்றிய ப  செய்திகவள ோஜ்-உல்-மா-அசிர் என்ை நூல் முன் வைக்கிைது 

 (அ) நஸ்ருதின்    (ஆ) இபன்பதூோ  

(இ) கஜினி மாமுத்    (ஈ) குத்புதின் ஐ க் 

6. ேபகத் என்பது --------- சொல் ஆகும் 

 (இ) இ த்தின்  (ஆ) ெமஸ்கிருேம் (இ) அராபியச்  (ஈ) உருது 

7. ---------- துவைமுகம் அராபியாவிலிருந்தும், சீனாவிலிருந்தும் ைந்ே கப்பல்களால் நிரம்பியிருந்ே 

துவைமுகப் பட்டினமாகும் 

 (அ) காயல்  (ஆ) மதுவர  (இ) சென்வன  (ஈ) சகால்கத்ோ 

 8. இபன் பதூோவின் கருத்துப்படி ---------- செல்ைம் சகாழித்ே நாைாகும் 

 (அ) சகய்கரா  (ஆ) சீனா  (இ) எகிப்து  (ஈ) இந்கோகனாசியா 

9. முகமது பின் துக்ளக் ேனது ேவ நகவர -------------- யில் இருந்து கேைகிரிக்கு மாற்றினார் 

 (அ) தைல்லி  (ஆ) மும்வப  (இ)  ாகூர்  (ஈ) காஷ்மீர் 

10. மதுரா விஜயம், அமுக்ே மால்யோ ஆகிய இ க்கியங்கள் --------- கபரரசுைன் சோைர்புவையது 

 (அ) கொழ  (ஆ) விஜயநகர (இ) சைல்லி  (ஈ) ெந்கே ர்கள் 
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தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. கி.பி. (சபா.ஆ) 1200 முேல் 1700 ைவரயி ான கா ப்பகுதி -------------- இந்திய ைர ாறு என்று 

அவழக்கப்பட்ைது 

 விடை: பின் இடைக்கால 

2. 13ம் நூற்ைாண்டு முேல் செப்புப் பட்ையங்களுக்கு மாற்ைாக --------- மற்றும் -----  பயன்பாட்டுக்கு 

ைந்ேன 

 விடை:  டனதயாடல, காகிதம் 

3. பிராமணர்களுக்குக் சகாவையாக ைழங்கப்பட்ை நி ங்கள் ------------- எனப்படும் 

 விடை: தவைாண்வடக 

4. பிராமணர் அல் ாே உவைவமயாளருக்குச் சொந்ேமான நி ங்கள் ------------- எனப்படும் 

 விடை: தவைாண்வடக 

5. ொ கபாகம் என்பது -------- பராமரிப்பேற்காக ைழங்கப்பட்ை நி ங்கள் ஆகும் 

 விடை: கல்வி நிடலயங்கடைப் 

6. ககாவில்களுக்கு சகாவையாக ைழங்கப்பட்ை நி ங்கள் ------------ எனப்படும் 

 விடை: ததவதானம் 

7. பள்ளிச் ெந்ேம் என்பது ----------- நிறுைனங்களுக்குக் சகாவையாக அளிக்கப்பட்ை நி ங்கள் ஆகும் 

 விடை: சமண சமய 

8. சேன்னிந்தியாவில் உள்ள --------------- இவைக்கா  இந்திய ைர ாற்றுக்கான ொன்றுக் 

கருவூ ங்களாகும் 

 விடை: ஹம்பி 

9. 15ம் நூற்ைாண்டின் இவைநிவ  உணர்வு சபற்ை கவிஞர் -------- 

 விடை: கபீர்தாஸ் 

10. ெந்த் பார்வேயின் ------------ ராஜபுத்திர அரெர்களின் மனத்துணிச்ெவ ப் பைம் பிடித்துக் காட்டுகின்ைது 

 விடை: பிருதிவி ராஜ ராதசா 

த ாருத்துக: 

1.   அ    ஆ 

 1. கெக்கிழார்    அ. ோரிக்-இ-போனி 

 2. மாணிக்கைாெகர்   ஆ. மதுரா விஜயம் 

 3. கங்கா கேவி    இ. அமுக்ே மால்யோ 

 4. கிருஷ்ண கேைராயர்  ஈ. சபரியபுராணம் 

 5. போனி    உ. திருைாெகம் 

 விடை: 1-ஈ, 2-உ, 3-ஆ, 4-இ, 5-அ 

2.  அ    ஆ 

 1. ொர்மினார்    அ. அரண்மவன 

 2. பிகராஷ் ஷா சகாத்ேளம்  ஆ. வஹேராபாத் 

 3. கஜாத்பூர்    இ. பிரகதீஸ்ைரர் ககாவில் 
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 4. அச ய்ேர் ைாஷா   ஈ. கல் வைகள் 

 5. ேஞ்ொவூர்    உ. சைல்லி 

 விடை: 1-ஆ, 2-உ, 3-அ, 4-ஈ, 5-இ 

சரியா, தவறா எனக் கூறுக: 

1. பிற்கா ச் கொழர்கள் கா த்தில் செப்புப்பட்ையக் சகாவை ஆைணங்களில் சகாவை ைழங்கியைர், 

சபற்ைைர் ஆகிகயாரின் விைரங்கள் இைம் சபற்றிருக்கும் 

 விடை: சரி 

2. கேைோனம் என்பது கல்வி நிவ யங்கவளப் பராமரிப்பேற்காக ைழங்கப்பட்ை நி ங்கள் ஆகும் 

 விடை: தவறு 

3. சஜய்பூர், சஜய்ொல்மர், கஜாத்பூர் ஆகிய இைங்களிலுள்ள அரண்மவனகள், ராஜபுத்திரர்களின் 

கமன்வமக்கான அவையாளங்களாகும் 

 விடை: சரி 

4. இல்துமிஷ் அறிமுகம் செய்ேேது “ைங்கா” எனப்படும் ேங்க நாணயம் ஆகும் 

 விடை: தவறு 

சரியான கூற்டறத் ததர்வு தசய்யவும் 

1. கூற்று: குப்புதீன் ஐபக் பற்றிய ப  செய்திகவள ோஜ்-உல்-மா-அசிர் என்ை நூல் விைரிக்கின்ைது 

காரணம்: இந்நூக  சைல்லி சுல்ோனியத்தின் ைர ாற்வைக் கூறும், அரசின் இவெவு சபற்ை 

நூ ாகும் 

(அ) காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விைக்கதம 

 (ஆ) காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கம் இல்வ  

 (இ) கூற்று ேைறு, காரணம் ெரி 

 (ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டுகம ேைறு 

2. கூற்று: அல்பரூனி இந்தியா முழுைதும் பயணம் கமற்சகாண்டு இந்தியாவையும் அேன் 

மக்கவளயும் புரிந்து சகாள்ள முயன்ைார் 

காரணம்: ோகுயூக்-இ-ஹிந்த் என்ை ேனது நூலில் இந்தியாவின் நிவ கவளயும், ெமூக 

விதிகவளயும், மேத்வேயும் குறித்து விைாதித்துள்ளார் 

 (அ) காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கமல்  

 (ஆ) கூற்று ெரி காரணம் ேைறு 

 (இ) கூற்று மற்றும் காரணம் ேைறு 

 (ஈ) காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விைக்கதம 

 

அலகு – 2 வை இந்தியப் புதிய அரசுகளின் ததாற்றம் 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. ‘பிருதிவிராஜ ராகொ’ எனும் நூவ  எழுதியைர் யார்? 

 (அ) கல்ஹணர் (ஆ) விொகேத்ேர் (இ) ராஜகெகரர்  (ஈ) சந்த்  ார்டத 

2. பிரதிகார அரெர்களுள் முேல் ேவ சிைந்ே அரெர் யார்? 
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 (அ) முே ாம் கபாஜா   (ஆ) முதலாம் நாக ட்ைர் 

 (இ) சஜயபா ர்   (ஈ) ெந்திரகேைர் 

3. கஜினி என்னும் ஒரு சிறிய அரசு எங்கு அவமந்திருந்ேது? 

 (அ) மங்ககாலியா (ஆ) துருக்கி  (இ) பாரசீகம்  (ஈ) ஆப்கானிஸ்தான் 

4. கஜினி மாமூதின் பவைசயடுப்பிற்கு முக்கியக் காரணம் யாது? 

 (அ) சிவ  ைழிபாட்வை ஒழிப்பது 

 (ஆ) இந்தியாவின் தசல்வத்டதக் தகாள்டையடிப் து 

 (இ) இந்தியாவில் இஸ் ாவமப் பரப்புைது 

 (ஈ) இந்தியாவில் ஒரு முஸ்லீம் அரவெ நிறுவுைது 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. விக்கிரமசீ ா பல்கவ க்கழகத்வேத் கோற்றுவித்ேைர் -------------- ஆைார் 

விடை: தர்ம ாலர் 

2. கி.பி. ----------இல் சிந்துவை அகரபியர் வகப்பற்றினர் 

 விடை: 1712 

3. ஆஜ்மீர் நகரத்வே நிர்மாணித்ேைர் ------- ஆைார் 

 விடை: சிம்மராஜ் 

4. காந்ேர்யா ககாவில் -------------ல் அவமந்துள்ளது 

 விடை: மத்திpய பிரததசத்தில் 

த ாருத்துக: 

1. கஜீராககா   அ. அபு குன்று 

2. சூரியனார் ககாவில்  ஆ. பந்கேல்கண்ட் 

3. தில்ைாரா ககாவில்  இ. ககானாரக் 

விடை: 1-ஆ, 2-இ, 3-அ 

சரியா, தவறா எனக் கூறுக: 

1. ‘ராஜபுத்ர’ என்பது ஒரு  த்தீன் ைார்த்வே ஆகும் 

விடை:தவறு 

2. அரெர் ககாபா ர் மக்களால் கேர்ந்சேடுக்கப்பட்ைார் 

 விடை: சரி 

3. அபுகுன்றில் அவமந்துள்ள ககாவில் சிைசபருமானுக்குப் பவைத்ேளிக்கப்பட்டுள்ளது 

 விடை: தவறு 

4. ‘ரக்க்ஷாபந்ேன்’ ெககாேர உைவு சோைர்பான விழாைாகும் 

 விடை: சரி 

5. இந்தியர்கள் 0 முேல் 9 ைவரயி ான எண்கவள அராபியர்களிைமிருந்து கற்றுக் சகாண்ைனர் 

 விடை: தவறு 

சரியான கூற்டறத் ததர்வு தசய்யவும் 

1. கூற்று: கன்கனாஜின் மீது ஆதிக்கத்வே நிறுைகை மும்முவனப் கபாராட்ைம் நவைசபற்ைது 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                           Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling   Page 7 of 33 

 காரணம்: கன்கனாஜ் மிகப்சபரும் நகரமாக இருந்ேது 

 (அ) காரணம் கூற்றுக்கான ெரியா விளக்ககம 

 (ஆ) காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விைக்கம் இல்டல 

 (இ) கூற்று ேைறு, காரணம் ெரி 

 (ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் ேைறு. 

2. கூற்று I : மகிபா ரால் ேனது நாட்வை ைாரணாசிவயக் கைந்து விரிவுபடுத்ே முடியவில்வ . 

 காரணம் II : மகிபா ரும் முே ாம் ராகஜந்திர கொழனும் ெமகா த்ேைர் ஆைர் 

 (அ) I சரி (ஆ) II ெரி  (இ) I மற்றும் II ெரி (ஈ) I மற்றும் II ேைறு  

3. கூற்று : இந்தியாவில் இஸ் ாமியக் கா க்கட்ைம் கி.பி.(சபா.ஆ) 712இல் அகரபியர் சிந்துவைக் 

வகப்பற்றிய உைன் சோைங்கவில்வ  

 காரணம்: கூர்ஜரப் பிரதிகார்கள் அகரபியவரக் கடுவமயாக எதிர்த்ேனர் 

 (அ) காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விைக்கதம 

 (ஆ) காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கம் இல்வ  

 (இ) கூற்று  ேைறு காரணம் ெரி 

 (ஈ) கூற்று ெரி, காரணம் ேைறு 

4. கூற்று : இரண்ைாம் ேசரய்ன் கபாரில் பிருதிவிராஜ் கோல்வியவைந்ோர் 

 காரணம்: ராஜபுத்திரர்களிவைகய ஒற்றுவம இல்வ  

 (அ) காரணம் கூற்றுக்கான ெரியா விளக்ககம 

 (ஆ) காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கம் இல்வ  

 (இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு 

 (ஈ) கூற்று ேைறு, காரணம் ெரி 

5. அ. ‘ரக்க்ஷாபந்ேன்’ மரபானது ராஜபுத்திரர்களுவையது 

ஆ. ைங்கப் பிரிவிவனயின் கபாது ரவீந்திரநாத் ோகூர் சபருமளவில் மக்கள் பங்ககற்ை 

‘ரக்க்ஷாபந்ேன்’ விழாவைத் சோைங்கினார் 

இ. இந்துக்கவளயும் முஸ்லீம்கவளயும் பிரிப்பேற்காக ஆங்கிக யர் கமற்சகாண்ை முயற்சிகளுக்கு 

எதிரானோக இது திட்ைமிைப்பட்ைது 

 (அ) கூற்று (அ) ெரியானது  (ஆ) கூற்று (ஆ) ெரியானது 

 (இ) கூற்று (இ) ெரியானது  (ஈ) தமற்கண்ை அடனத்தும் சரியானது 

கூடுதல் வினாக்கள் 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. ராஜபுத்திரர்கள் அரெரர்களின் மிக முக்கியமான ----------- கு ங்கள் இருந்ேன 

 (அ) 2  (ஆ) 3  (இ) 4  (ஈ) 5 

2. --------------- பகுதியில் கோமரர்கள் ஆட்சி புரிந்து ைந்ேனர் 

 (அ) ஹரியானா (ஆ) பஞ்ொப்  (இ) சைல்லி  (ஈ) உத்திரபிரகேெம் 

3. கஜம்ஸ் ைாட் எனும் கீழ்த்திவெப் பு வமயாளர் 1829ல் -------------- ராஜபுத்திர அரெக் கு ங்கவளப் 

பட்டியலிட்டுள்ளார் 
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 (அ) 32  (ஆ) 42  (இ) 36  (ஈ) 46 

4. --------- பா  ைம்ெத்தின் மிகச் சிைந்ே ைலிவம மிக்க அரெர் ஆைார் 

(அ) ேர்மபா ர்  (ஆ) முதலாம் மகி ாலர் (இ) கேைபா ர்  (ஈ) சிம்மராஜ் 

5. மகிபா ரின் இைப்வபத் சோைர்ந்து ------------- வீழ்ச்சியுற்ைது 

 (அ)  ால வம்சம்     (ஆ) ெந்கே  ைம்ெம்  

(இ) செௌகான் ைம்ெம்   (ஈ) பிரதிகாரர் ைம்ெம் 

6. செௌகான் ைம்ொைளியின் கவைசி அரென் --------------- 

 (அ) சிம்மராஜ்  (ஆ) பிருதிவிராஜ் (இ) மிகிர கபாஜா (ஈ) ைத்ெராஜா 

7. ராஜ்புத் எனும் சொல் ----------- சமாழியில் இருந்து சபைப்பட்ைது 

 (அ)  த்தின்  (ஆ) அராபிய  (இ) சமஸ்கிருதம் (ஈ) கிகரக்கம் 

8. முேல் ேசரய்ன் கபார் நவைப்சபற்ை ைருைம் --------- 

 (அ) கி.பி. 1191  (ஆ) கி.பி 1192  (இ) கி.பி. 1091  (ஈ) கி.பி.1092 

9. 1905 ஆம் ஆண்டு ------------ சபருமளவில் மக்கள் பங்ககற்ை ரக்க்ஷாபந்ேன் விழாவைத்  சோைங்கினார் 

 (அ) சபகராஷா   (ஆ) முகமது பின் துக்ளக் 

 (இ) ரவீந்திரநாத் தாகூர்  (ஈ) சமாராஜி கேொய் 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. பந்கேல்கண்டிலுள்ள ---------- ைளாகத்தில் 30 ககாயில்கள் உள்ளன 

 விடை: கஜீராதகா 

2. விக்கிரமசீ ா மைா யத்தின் ேவ ைராக இருந்ேைர் ---------- 

 விடை: அதிசா 

3. பா ர்களின் கவ  ---------- கவ  என்றும் அவழக்கப்படும் 

 விடை: கிழக்கு இந்தியக் 

4. கஜாத்பூரில் உள்ள ெமணக் ககாயில் ------ 

 விடை: ஓசியான் 

5. ----------- 0 முேல் 9 ைவரயி ான எண்கவள இந்தியர்களிைம் கற்றுக்சகாண்ைனர் 

 விடை: அராபியர்கள் 

6. அராபியர்கள் ----------- முக்கியத்துைத்வே இந்தியாவிலிருந்கே கற்றுக்சகாண்ைனர் 

 விடை: பூஜ்யத்தின் 

7. பஞ்ொப் நகரிலுள்ள நாகர்ககாட் ோகனஸ்ைர் ஆகிய நகரங்கள் ------- சூவையாைப்பட்ைன 

 விடை: கஜினி முகமது 

8. மாமூது மிகவும் புகழ்சபற்ை -------- ககாவிவ க் சகாள்வளயடித்து சென்ைார் 

 விடை: தசாமநாதபுரம் 

9. முகமது ககாரி -----------இல் பஞ்ொப்வபத் ோக்கி அேவனக் வகப்பற்றினார் 

 விடை: 1186 

10. ------------ சைல்லியின் முேல் சுல்ோன் ஆைார் 

 விடை: குத்புதின் ஐ க் 
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த ாருத்துக: 

  அ    ஆ 

 1. பிரதிகாரர்கள்   அ. அஸ்ஸாம் 

 2. பா ர்கள்    ஆ. 1191 

 3. காமரூபம்    இ. 1192 

 4. முேல் ேசரயின் கபார்  ஈ. ராஜஸ்ோன் மற்றும் மாளைம் 

 5. இரண்ைாம் ேசரயின் கபார்  உ. ைங்காளம் 

 விடை: 1-ஈ, 2-உ, 3-அ, 4-ஆ, 5-இ 

சரியா, தவறா எனக் கூறுக: 

1. பதிவனந்ோம் நூற்ைாண்டிலும் அைற்வைத் சோைர்ந்து முகமது ககாரி கமற்சகாண்ை 

பவைசயடுப்புகளும் இந்தியாவில் இஸ் ாமியர் ஆட்சி கோன்றுைேற்கு காரணமாக இருந்ேன 

 விடை: தவறு 

2. ஹர்ஷருக்கு பின்னர் புதிய பிராந்திய அரசுகள் உேயமாயின 

 விடை: சரி 

3. முகமது ககாரி இந்தியாவை சகாள்வளயடிக்க விரும்பினர் 

 விடை: தவறு 

4. இரண்ைாம் ேசரயின் கபார் நவைப்சபற்ை ஆண்டு 1191 

 விடை: தவறு 

5. கஜினி மாமூது இந்தியாவின் மீது பதிசனழு முவை பவைசயடுத்ேோக கூைப்படுகிைது 

 விடை: சரி 

சரியான கூற்டறத் ததர்வு தசய்யவும் 

1. கூற்று: கன்கனாஜ் ஒரு ைளம் நிவைந்ே பகுதி 

காரணம்: மாளைத்தின் கூர்ஜரப் பிரதிகாரர்கள், ேக்காணத்வேச் கெர்ந்ே ராஷ்டிர கூைர்கள் 

ைங்காளத்திதுப் பா ர்கள் ஆகிய மூைரும் அைர்களின் கம ாதிக்கத்வே நிறுை முயன்ைனர் 

 (அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ேைறு  (ஆ) காரணம் ெரி கூற்று ேைறு 

 (இ) காரணம் மற்றும் கூற்று சரி  (ஈ) கூற்று ெரி காரணம் ேைறு 

2. அ. ராஜபுத்திர அரெ ைம்ெத்வேத் கோற்றுவித்ேைர் சிம்மராஜ் 

 ஆ. செௌகான் ைம்ொைளியின் கவைசி அரென் பிருத்திவிராஜ் செௌகான் 

இ. ராஜஸ்ோனி ஓவியங்கள் ககாத்பூர், பிக்ககனர் கபான்ை இைங்களில் காண ாம் 

 (அ) கூற்று (ஆ) ெரியானது   (ஆ) கூற்று (ஆ) ேைைானது 

 (இ) கூற்று (இ) ெரியானது   (ஈ) தமற்கண்ை அடனத்தும் சரியானடவ 

 

அலகு – 3 ததன் இந்தியப் புதிய அரசுகள்: பிற்காலச் தசாழர்களும்,  ாண்டியர்களும் 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. பிற்கா  கொழ ைம்ெத்வே மீட்சைழச் செய்ேைர் யார்? 

 (அ) விஜயாலயன்    (ஆ) முே ாம் ராஜராஜன் 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                           Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling   Page 10 of 33 

 (இ) முே ாம் ராகஜந்திரன்   (ஈ) அதிராகஜந்திரன் 

2. கீழ்க்காணும் பாண்டிய அரெர்களுள், களப்பிரர் ஆட்சிவய முடித்துவைத்ேைர் என அறியப்படுபைர் 

யார்? 

 (அ) கடுங்தகான்    (ஆ) வீரபாண்டியன்  

(இ) கூன்பாண்டியன்    (ஈ) ைரகுணன் 

3. கீழ்க்காண்பனைற்றுள் கொழர்களின் நிர்ைாகத்தில் மிகச் சிறிய அ கு எது? 

 (அ) மண்ை ம்  (ஆ) நாடு  (இ) கூற்ைம்  (ஈ) ஊர் 

4. விஜயா யன் ைழி ைந்ே கொழ ைம்ெத்தின் கவைசி அரெர் யார்? 

 (அ) வீர ராகஜந்திரன்    (ஆ) ராஜாதிராஜா 

 (இ) ஆதி ராதஜந்திரன்   (ஈ) இரண்ைாம் ராஜாதிராஜா 

5. கொழர்களின் கட்ைக்கவ க்கான எடுத்துக்காட்வை எங்குக் காண ாம்? 

 (அ) கண்ணாயிரம் (ஆ) உவையூர்  (இ) காஞ்சிபுரம் (ஈ) தஞ்சாவூர் 

6. கீழ்க்காண்பனைற்றுள் எந்ே இந்தியப் பகுதிக்கு மார்க்ககாகபாக ா 13ஆம் நூற்ைாண்டின் இறுதிப் 

பகுதியில் சென்ைார்? 

 (அ) கொழ மண்ை ம்    (ஆ)  ாண்டிய நாடு  

(இ) சகாங்குப்பகுதி    (ஈ) மவ நாடு 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. --------------- ேஞ்ொவூரிலுள்ள புகழ்சபற்ை பிரகதீஸ்ைரர் ககாவிவ  நிர்மாணித்ோர் 

 விடை: முதலாம் ராஜராஜன் 

2. ------------ கைேக் கல்லூரி ஒன்வை எண்ணாயிரத்தில் நிறுவினார்  

 விடை: முதலாம் ராதஜந்திரன் 

3. ---------------- கைள்விக்குடி செப்கபடுகளின் சகாவையாளி ஆைார் 

விடை: ஜடில ராந்தக தநடுஞ்சடையன் (அ) முதலாம் வரகுணன் 

4. பாண்டியப் கபரரசின் அரசுச் செய கம் ------------ என அறியப்பட்ைது 

 விடை: எழுத்து மண்ை ம் 

த ாருத்துக: 

  அ     ஆ 

1. மதுவர     அ. உள்நாட்டு ைணிகர் 

2. கங்வகசகாண்ை கொழபுரம்  ஆ. கைல்ொர் ைணிகர் 

3. அஞ்சு ைண்ணோர்   இ. கொழர்களின் ேவ நகர் 

4. மணி-கிராமத்ோர்   ஈ. பாண்டியர்களின் ேவ நகர் 

 விடை: 1-ஈ, 2-இ, 3-ஆ, 4-அ 

சரியா, தவறா எனக் கூறுக: 

1. சைல்லி சுல்ோனுக்குக் கட்டுப்பட்ை ஒரு முஸ்லீம் அரசு மதுவரயில் உருைானது 

 விடை: சரி 

2. ‘கூைல் நகர் காை ன்’ என்பது பாண்டிய அரெரின் பட்ைமாகும் 
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 விடை: சரி 

3. கொழ அரசு வைவகயின் கழிமுகப்பகுதியில் அவமக்கப்பட்டிருந்ேது 

 விடை: தவறு 

4. முே ாம் குக ாத்துங்கன் ொளுக்கிய – கொழ அரெ ைம்ெத்வேச் கெர்ந்ேைர் 

 விடை: சரி 

5. கொழ அரெரின் மூத்ே மகன் யுைராஜன் என அவழக்கப்பட்ைார் 

 விடை: சரி 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. பிற்கா ச் கொழர்கள் பற்றிய கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எவை ெரியானவை? 

i. அைர்கள் ஓர் உள்ளாட்சித் துவைத் ேன்னாட்சி அவமப்வபக் சகாண்டிருந்ேனர் 

 ii. அைர்கள் ைலுைான கப்பற்பவைவயக் சகாண்டிருந்ேனர் 

 iii. அைர்கள் சபௌத்ேத்வேப் பின்பற்றினர் 

 iv. அைர்கள் சபரிய ககாவில்கவளக் கட்டினர் 

 (அ) i,ii  மற்றும் iii   (ஆ) ii, iii மற்றும் iv 

 (இ) i. ii மற்றும் iv   (ஈ) i, iii மற்றும் iv 

2. இராகஜந்திர கொழவனப் பற்றிய கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எவை ெரியானவை? 

 i. அைர் கங்கiசகாண்ை கொழன் எனும் பட்ைத்வேச் சூட்டிக்சகாண்ைார் 

 ii. அைர் சேற்கு சுமத்ராவைக் வகப்பற்றினார் 

iii. அைர் கொழர்களின் அதிகாரத்வே நிவ நறுத்தினார் எனப் கபாற்ைப்படுகிைார் 

 iv. அைர் ஸ்ரீவிஜயத்வேக் வகப்பற்ை அைருவைய கப்பற்பவை உேவியது 

 (அ) i மற்றும் ii    (ஆ) iii மற்றும் iv   

(இ) i, ii மற்றும் iv   (ஈ) இடவ  அடனத்தும் 

3. கூற்று: யுைராஜாக்கள் மாநி ங்களின் ஆளுநர்களாகப் பணியமர்த்ேப்பட்ைனர் 

காரணம்: நிர்ைாகத்தில் பயிற்சி சபறுைேற்காக இந்நைைடிக்வக கமற்சகாள்ளப்பட்ைது 

 (அ) காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விைக்கதம 

 (ஆ) காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கம் இல்வ  

 (இ) கூற்று ேைறு, காரணம் ெரி 

 (ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் ேைறு. 

இறங்குவரிடசயில் வரிடசப் டுத்தவும் 

1. நாடு, மண்ை ம், ஊர், கூற்ைம் 

 விடை: 1. மண்ைலம், 2. நாடு, 3.கூற்றம், 4.ஊர் 

கூடுதல் வினாக்கள் 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. ------------- கொழப் கபரரசின் மாசபரும் ைல் வம சபற்ை கபரரெர் ஆைார் 

 (அ) முதலாம் ராஜராஜன்  (ஆ) அதி ராகஜந்திரம் 

 (இ) முே ாம் ராகஜந்திரன்  (ஈ) முே ாம் குக ாத்துங்கன் 
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2. -------------இல் முே ாம் மாைைர்மன் கு கெகர பாண்டியன மூன்ைாம் ராகஜந்திர கொழவனத் 

கோற்கடித்ோர் 

 (அ) 1276  (ஆ) 1179  (இ) 1279   (ஈ) 1379 

3. வெைத் துைவியான திருஞானெம்பந்ேர் -----------ஐ ெமண மேத்திலிருந்து வெைத்திற்கு மாற்ைனார் 

 (அ) நரசிம்மைர்மன்   (ஆ) அரிதகசரி   

(இ) முே ாம் பராந்ேகன்  (ஈ) சநடுஞ்ெவையன் 

4. ---------- அரசு செல்ை செழிப்பு மிக்க உ கிக கய மிக அற்புேமான பகுதியாகும் 

 (அ) கெர  (ஆ) கொழ  (இ)  ாண்டிய  (ஈ) பல் ை 

5. பாண்டிய அரெர்களில் மாைைர்மன் கு கெகரன் -------------- ஆண்டுகள் ஆட்சிபுரிந்ோர் 

 (அ) 40  (ஆ) 25  (இ) 30  (ஈ) 38 

6. மாைைர்மன் கு கெகரனுக்கு ------- மகன்கள் இருந்ேனர் 

 (அ) இரண்டு  (ஆ) நான்கு  (இ) ஒன்று  (ஈ) மூன்று 

7. -------------- சைல்லி சுல்ோனுக்குக் கட்டுப்பட்ை ஒரு முஸ்லீம் அரசு உருைாக்கப்பட்ைது 

 (அ) சென்வன  (ஆ) மதுடர  (இ) திருச்சி  (ஈ) ேர்மபுரி 

8. ------------- சபாது மக்களால் கூைல் நகரம் என்று அவழக்கப்பட்ைது 

 (அ) மதுடர  (ஆ) கெ ம்  (இ) திருசநல்கைலி (ஈ) கன்னியாகுமரி 

9. --------- மாைட்ைம் மானூர் என்ை ஊரில் 800ம் ஆண்வைச் கெர்ந்ே கல்சைட்டு கிராம நிர்ைாகம் 

சோைர்பான செய்திகவளக் சகாண்டுள்ளது 

 (அ) நீ கிரி  (ஆ) கெ ம்  (இ) கைலூர்  (ஈ) திருதநல்தவலி 

10. --------- மன்னர்கள் வெைம் வைணைம் ஆகிய இரண்வையும் ெமமாககை கருதினர்  

 (அ)  ாண்டிய  (ஆ) பா ர் ைம்ெ (இ) சைல்லி சுல்ோன்  (ஈ) பல் ை 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. ைர ாற்றுச் சிைப்புமிக்க ------------ ககாவிலுக்கு பாண்டியர் கபராேரவு நல்கினர் 

 விடை: மதுடர மீனாட்சி அம்மன்  

2. புகழ்சபற்ை ------------ மற்றும் ----------- அடியார்கள் ேமிழ் இ க்கியம் மற்றும் ஆன்மீக ைளர்ச்சிக்கு 

சபரும் பங்களிப்புச் செய்ேனர் 

 விடை: டசவ, டவணவ 

3. பாண்டிய அரெர்கள் ----------, ----------------- ஆகியைற்வை ஆேரித்து ைளர்த்ேனர் 

 விடை: தமிழ், சமஸ்கிருதம் 

4. --------- , ----------------- நன்கறிப்பட்ை ேமிழ் முடியாட்சி மன்னர்கள் ஆைர் 

 விடை: தசாழர்களும்,  ாண்டியர்களும் 

5. ----------- சபாறிப்புகள் கிராம நிர்ைாகம் குறித்ே விைரங்கவள ைழங்குகின்ைன 

 விடை: உத்திரதமரூர் 

6. பாண்டியர் கா த்துக் கைல்ொர் ைணிகம் -------------- , -------------------- ஆகிகயாரால் புகழப்பட்டுள்ளது 

 விடை: மார்க்தகத ாதலா, வாசப் 

7. நி த்தின் உண்வமயான உவைவமயாளர்கள் --------- அல் து ------------ என விைரிக்கப்பட்டுள்ளனர் 
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 விடை: பூமி புத்திரர், தவைாைர் 

8. பாண்டியர்களின் ேவ நகரம் ------------- ஆகும் 

 விடை: மதுடர 

9. சைனிஸ் நாட்வைச் கெர்ந்ே புகழ்சபற்ை பயணி ------------------ 

 விடை: மார்க்தகாத ாதலா 

10. ---------------------- நூற்ைாண்டில் பாண்டியர் மட்டுகம எழுச்சிசபற்ை ேமிழ் ைம்ெமாக விளங்கினர் 

 விடை:  திமூன்றாம் 

த ாருத்துக: 

1.  அ    ஆ 

 1. எண்ணாயிரம்   அ. கொழர்கா  ககாவில் 

 2. நம்பியாண்ைார் நம்பி  ஆ. கைேக் கல்லூரி 

3. கங்வகசகாண்ை கொழபுரம் இ. ெமண,ெமய நிறுைனங்களுக்கு சகாவையாக ைழங்கப்பட்ை 

நி ங்கள் 

 4. பள்ளிச்ெந்ேம்   ஈ. கைளாளர் 

 5. கைளாண்ைவக   உ. திருமுவைகள் 

 விடை: 1-ஆ, 2-உ, 3-அ, 4-இ, 5-ஈ 

2.  அ    ஆ 

 1. கங்வகக்சகாண்ைான்  அ. கர்நாைகம் 

 2. முே ாம் ராஜராஜன் மகள்  ஆ. காஞ்சிபுரம் 

 3. உத்திரகமரூர்   இ. முே ாம் ராகஜந்திரன் 

 4. காணிக்கைன்   ஈ. குந்ேவை 

 5. ஐககால்    உ. நி ைரி 

 விடை: 1-இ, 2-ஈ, 3-ஆ, 4-உ, 5-அ 

சரியான கூற்டறத் ததர்வு தசய்யவும் 

1. பிற்கா  பாண்டியர்கள் பற்றிய கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எவை ெரியானவை? 

 1. பாண்டிய நாடு ப  மண்ை ங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு இருந்ேன 

2.பாண்டிய மன்னர்கள் அதிக எண்ணிக்வகயில் நீர் ஆோரங்கவள உருைாக்கினர் 

 3. பாண்டியர்களால் கட்ைப்பட்ை ககாவில் ோராகசுரத்தில் உள்ளது 

 4. குதிவர ைணிகத்தில் பாண்டியர்கள் சிைந்து விளங்கினர் 

 (அ) 1,2 மற்றும் 3   (ஆ) 2,3 மற்றும் 4  

(இ) 1,2 மற்றும் 4   (ஈ) 1, 3 மற்றும் 4 

2. ெவையைர்மன் சுந்ேரபாண்டியன் பற்றி கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எவை ெரியானவை? 

 1. இரண்ைாம் பாண்டியப் கபரரசின் புகழ்சபற்ை அரெர் ெவையைர்மன் 

 2. இைருக்கு மற்சைாரு சபயர் ஜைா ைர்மன் 

3. இைர் கொகமஸ்ைரவனக் கண்ணனூர் என்ை இைத்தில் நவைப்சபற்ை கபாரில் கோற்கடித்ோர் 

 4. இைருவைய ஆட்சி ஆந்திர மாநி ம் சநல்லூர் ைவர பரவி இருந்ேது 
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 (அ) 1 மற்றும் 2    (ஆ) 3 மற்றும் 4  

(இ) 1,2 மற்றும் 4   (ஈ) இடவ அடனத்தும் 

3. கூற்று: கொழர்கள் நீர்ப்பாெனத்திற்கு முக்கியத்துைம் சகாடுத்ேனர் 

காரணம்: கங்வக சகாண்ை கொழபுரத்தில் முே ாம் ராகஜந்திர கொழனால் உருைாக்கப்பட்ை 

பதினாறு வமல் நீளம் சகாண்ை ஏரிக்கவரத் ேடுப்பவண மிகவும் சிைந்ே எடுத்துக்காட்ைாகும் 

 (அ) காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விைக்கதம 

 (ஆ) காரணம் கூற்றுக்கான ெரியான விளக்கமல்  

 (இ) கூற்று ேைறு காரணம் ெரி 

 (ஈ) கூற்றும் காரணமும் ேைறு 

 

அலகு – 4 தைல்லி சுல்தானியம் 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. ----------------- மாம்லுக் அரெ ைம்ெத்திற்கான அடிக்கல்வ  நாட்டினார் 

 (அ) முகமதுககாரி (ஆ) ஜ ாலுதீன் (இ) குத்புதீன் ஐ க்  (ஈ) இல்துமிஷ் 

2. குத்புதீன் ேனது ேவ நகவர -----------லிருந்து சைல்லிக்கு மாற்றினார் 

 (அ) லாகூர்  (ஆ) புகன  (இ) சேௌ ோபாத்  (ஈ) ஆக்ரா 

3. ---------- குதுப்மினாரின் கட்டுமானப் பணிகவள நிவைவு செய்ோர் 

 (அ) ரஸ்ஸியா  (ஆ) குத்புதீன் ஐபக் (இ) இல்துமிஷ்  (ஈ) பால்பன் 

4. சைல்லிக்கு அருகக துக்ளகாபாத் நகருக்கான அடிக்கல்வ  நாட்டியைர் ----- ஆைார் 

 (அ) முகமதுபின் துக்ளக்   (ஆ) பிகராஷ் ஷா துக்ளக் 

 (இ) ஜ ாலுதீன்    (ஈ) கியாசுதீன் 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. துக்ளக் அரெைம்ெத்வேத் கோற்றுவித்ேைர் ---------- ஆைார் 

 விடை: கியாசுதீன் துக்ைக் 

2. முகமது பின் துக்ளக் ேனது ேவ நகவர சைல்லியிருந்து -------------க்கு மாற்றினார் 

 விடை: ததவகிரி 

3. புகழ்சபற்ை பாரசீகக் கவிஞர் அமிர் குஸ்ருவை ------------ ஆேரித்ோர் 

 விடை:  ால் ன் 

4. சைல்லியிலுள்ள குவ்ைத்-உல்-இஸ் ாம் மசூதிவய ------------ கட்டினார்  

 விடை: குத்புதின் ஐ க் 

5. இந்தியாவிற்கு செங்கிஸ்ோன் ேவ வமயி ான மங்ககாலியரின் அச்சுறுத்ேல் -------- ஆட்சியின் 

கபாது ஏற்பட்ைது 

விடை:  ால் ன் 

த ாருத்துக: 

  அ   ஆ 

1. துக்ரில்கான்    அ. காராவின் ஆளுநர் 
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2. அ ாவுதீன்    ஆ. ஜ ாலுதீன் யாகுத் 

3. பகலூல் க ாடி   இ. ைங்காள ஆளுநர் 

4. ரஸ்ஸியா    ஈ. சிர்கந்தின் ஆளுநர் 

விடை: 1-இ, 2-அ, 3-ஈ, 4-ஆ 

சரியா, தவறா எனக் கூறுக: 

1. குத்புதீன் இனங்காண முடியாே காய்ச்ெ ால் மரணமவைந்ோர் 

 விடை: தவறு 

2. ரஸ்ஸியா திைவம மிக்க, மனைலிவம சகாண்ை கபார்வீரர் 

 விடை: சரி 

3. ஐபக்கின் மவைவுக்குப் பின்னர் அைருவைய மகன் இல்துமிவஷத் துருக்கியப் பிரபுக்கள் 

சுல்ோனாகத் கேர்வு செய்ேனர் 

விடை: தவறு 

4. ேக்காண விெயங்களில் ேவ யிைக்ககாரி பாமினி இளைரெர் விடுத்ே அவழப்வப ஏற்றுக்சகாள்ள 

பிகராஷ் ஷா மறுத்துவிட்ைார். 

 விடை: சரி 

சரியான கூற்டறத் ததர்வு தசய்யவும் 

1. கூற்று: மங்ககாலியருைன் பால்பன் சுமூகமான உைவை கமற்சகாண்ைார் 

காரணம்: செங்கிஸ்கானின் கபரனான மங்ககாலிய அரென், ெட் ஜ் நதிவயக் கைந்து மங்ககாலியர் 

பவைசயடுத்து ைரமாட்ைார்கள், என உறுதி கூறியிருந்ோர் 

 (அ) காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விைக்கதம 

 (ஆ) காரணம் கூற்றிற்கான ெரியான விளக்கமல்  

 (இ) காரணமும் கூற்றும் ேைைானவை 

 (ஈ) கூற்று ேைறு, காரணம் ெரி 

சரியான இடணடயக் கண்ைறியும்: 

 1. சஹாய்ொளர் - கேைகிரி 

 2. யாேைர்   - துைாரெமுத்திரம் 

 3. காகதியர்  - வாராங்கல் 

 4. பல் ைர்  - மதுவர 

3. தவறான கூற்றிடன கண்ைறியவும் 

அ. 1206இல் ககாரி முகமதுவின் மரணத்திற்குப் பின்னர், அைருவைய அடிவமயான குத்புதீன் ஐபக், 

இந்தியாவிலிருந்ே துருக்கியப் பகுதிகளுக்குத் ேன்வன அரெனாக அறிவித்துக்சகாண்ைார் 

ஆ. ரஸ்ஸியா, தனது ஆட்சிக்கு எதிராகச் சதி தசய்தவாடரப்  ற்றியும் இடையூறு 

ஏற் டுத்துதவார்  ற்றியும் தசய்திகள் தசகரிக்க ஒற்றர்கள் துடறதயான்டற நிறுவினார் 

இ. மங்ககாலியரின் ோக்குேலிலிருந்து ேனது நாட்வைப் பாதுகாக்கப் பால்பன் ககாட்வைகவளக் 

கட்டினார் 

 ஈ. இப்ராகிம் க ாடி 1526இல் பாபரால் கோற்கடிக்கப்பட்ைார் 
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கூடுதல் வினாக்கள் 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. அடிவம ைம்ெத்தினர் இத்துவணக்கண்ைத்வே -------------- ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்ேனர் 

 (அ) 84  (ஆ) 80  (இ) 74  (ஈ) 72 

2. கியாசுதீன் துக்ளக் சைல்லிக்கு அருகக ------------- புதிய நகவர நிர்மானம் செய்ய அடிக்கல் நாட்டினார் 

 (அ) பஞ்ொப்    (ஆ) துக்ைகா ாத்  

 (இ) சேௌ ோபாத்   (ஈ) அகமோபாத் 

3. முகமது பின் துக்ளக் ------------- நாணயங்கவள அவையாளப் பணமாக சைளியிட்ைார் 

 (அ) இரும்பு  (ஆ) சைண்க ம்  (இ) தசப்பு  (ஈ) ேங்கம் 

4. கி.பி.1334இல் ------------- ேனி சுல்ோனியமாக உருைானது 

 (அ) திருச்சி  (ஆ) தூத்துக்குடி  (இ) கெ ம்  (ஈ) மதுடர 

5. 1388இல் ேனது 83ஆைது ையதில் ---------- இயற்வக எய்தினார் 

 (அ) பிதராஷ் ஷா துக்ைக்   (ஆ) முகமது பின் துக்ளக் 

 (இ) கியாசுதீன் பால்பன்   (ஈ) வெயது க ாடி 

6. கிசிர்கான் --------------- ைம்ெத்வேத் கோற்றுவித்ேைர் ஆைார் 

 (அ) க ாடி அரெ (ஆ) டசயது அரச (இ) வேமூர்  (ஈ) துக்ளக் அரெ 

7. கில்ஜி அரெ ைம்ெத்வே நிறுவியைர் ---------- 

 (அ) அ ாவுதீன் கில்ஜி   (ஆ) ஜலாலுதீன் கில்கி 

 (இ) மாலிக் கபூர்    (ஈ) கியாசுதீன் 

8. வேமூரால் சைல்லி சகாள்வளயடிக்கப்பட்ை ைருைம் ------------- 

 (அ) 1398  (ஆ) 1598  (இ) 1498  (ஈ) 1698 

9. முே ாம் பானிபட் கபார் நவைப்சபற்ை ைருைம் -------------- 

 (அ) 1324  (ஆ) 1526  (இ) 1246  (ஈ) 1528 

10. -------------- கட்ைைம் இந்கோ ொராொனிக் கவ ைடிைம் ஆகும் 

 (அ) குதுப்மினார்   (ஆ) சித்தூர் ககாட்வை  

(இ) சஜய்பூர்    (ஈ) ைாராங்கல் 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. இந்தியாவில் முஸ்லீம் ஆட்சி ---------ஆல் நிறுைப்பட்ைது 

விடை: முகமது தகாரி 

2. இல்துமிஷின் மகளான ------------- மிகச்சிைந்ே நிர்ைாகி ஆைார் 

 விடை: ரஸ்ஸியா சுல்தான் 

3. ----------- க ாடி ைம்ெ ஆட்சிவயத் கோற்றுவித்ோர் 

 விடை:  கலூல் தலாடி 

4. முகமது பின் துக்ளக் சுல்ோனாக ------- ஆண்டுகள் ஆட்சிபுரிந்ோர் 

 விடை: இரு த்டதந்து 

5. ------------ சமாராக்ககா நாட்டுப் பயணி ஆைார் 
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 விடை: இ ன்  தூதா 

6. காராவின் ஆளுநர் --------- ஆைார் 

 விடை: அலாவுதீன் கில்ஜி 

7. 1296இல் அ ாவுதீன் கில்ஜி ேன்வன ---------யின் சுல்ோன் ஆக அறிவித்துக் சகாண்ைார் 

 விடை: தைல்லி 

8. பாரசீகத்வே கெர்ந்ே புகழ்சபற்ை கவிஞர் ----------- 

 விடை: அமிர்தகுஸ்ரு 

9. ----------- விவளயாட்டின்கபாது குதிவரயில் இருந்து ேைறி விழுந்து ஐபக் 1210இல் மரணம் அவைந்ோர் 

 விடை: த ாதலா 

10. குத்புதின் ஐபக்கின் மகன் ------- திைவமயற்ைைராக இருந்ோர் 

 விடை: ஆரம் ஷா 

த ாருத்துக: 

  அ   ஆ 

1. ைை இந்தியா   அ. ெைங்கு 

2. பீகார், ைங் காளம்  ஆ. நாற்பதின்மார் 

3. ெகல்கானி   இ. சிந்து-கங்வகச் ெமசைளி 

4. ஜவ்ஹர்   ஈ. கீவழ கங்வகச் ெமசைளி 

5. சிர்ஹிந்த்   உ. பஞ்ொப் 

விடை: 1-இ, 2-ஈ. 3-ஆ.4-அ, 5-உ 

சரியா, தவறா எனக் கூறுக: 

1. குத்புதீன் ஐபக் அடிவம ைம்ெ ஆட்சிவய நிறுவினார் 

 விடை: சரி 

2. பிகராஷ் ஷா துக்ளக் மக்களின் ைாழ்க்வகயில் அக்கவை இல் ாேைர் 

 விடை: தவறு 

3. சிர்ஹிந்தின் ஆளுநரான பகலூல் க ாடி சைல்லியில் வெயது ைம்ெத்வே நிறுவினார் 

 விடை: தவறு 

4. வேமூர் ோமர்வ ன் என்றும் அவழக்கப்பட்ைார் 

 விடை: சரி 

5. அவுத் சிந்து, முல்ோன் ஆகிய மாகாணங்களின் ஆளுநர்கள் சுல்ோனுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி செய்து 

சுேந்திர அரசுகள் ஆக பிரகைணம் செய்து சகாண்ைார் 

 விடை: சரி 

சரியான கூற்டறத் ததர்வு தசய்யவும் 

1. கூற்று: பிகராஷ் ஷா துக்ளக் சுல்ோனியத்வேக் கட்டிக்காக்க அவமதியான முவையில் ப  

முயற்சிகவள கமற்சகாண்ைார் 

காரணம்: அைர் கிளர்ச்சிகவள அைக்கவும், மாகாணங்கவள மீட்கவும், ேக்காணப் பிரச்சிவனகவள 

ேவ யிை மறுத்துவிட்ைார் 
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 (அ) கூற்று ெரி காரணம் ேைறு 

 (ஆ) கூற்று ேைறு காரணம் ேைறு 

 (இ) காரணம் கூற்றிற்கான ெரியான விளக்கமல்  

 (ஈ) காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விைக்கதம 

சரியான இடணடயக் கண்ைறியும்: 

1.  ால் ன் கல்லடற - இந்ததா சாராசானிக் கடலவடிவம் 

2. வேமூர்  - சிர்ஹிந்த் 

3. சிக்கந்ேர் க ாடி - முக ாயப் கபரரசு 

4. சேௌ ாோபாத் - அ ாவுதீன் கில்ஜி 

 

புவியியல் 

அலகு – 1 புவியின் உள்ைடமப்பு 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. வநஃப் (Nife) ------------- ஆல் உருைானது 

 (அ) நிக்கல் மற்றும் ஃத ர்ரஸ் (ஆ) சிலிக்கா மற்றும் அலுமினியம் 

 (இ) சிலிக்கா மற்றும் சமக்னீசியம் (ஈ) இரும்பு மற்றும் சமக்னீசியம் 

2. நி நடுக்கம் மற்றும் எரிமவ  சைடிப்பு ---------- விளிம்பின் அருகில் ஏற்படுகின்ைது 

 (அ) மவ   (ஆ) ெமசைளிகள் (இ) தட்டுகள்  (ஈ) பீைபூமிகள் 

3. நி நடுக்கத்தின் ஆற்ைல் செறிவின் அளவிவன --------- மூ ம் அளக்க ாம் 

 (அ) சீஸ்கமாகிராஃப்   (ஆ) ரிக்ைர் அைவு தகால் 

 (இ) அம்மீட்ைர்    (ஈ) கராட்கைா மீட்ைர் 

4. பாவைக் குழம்பு சைளிகயறும் குறுக ான பிளவு ----------- என்று அவழக்கப்படுகிைது 

 (அ) எரிமவ த்துவள   (ஆ) எரிமவ ப் பள்ளம் 

 (இ) நி நடுக்க வமயம்  (ஈ) எரிமடல வாய் 

5. மத்திய ேவரக் கைலின் க ங்கவர விளக்கம் என அவழக்கப்படும் எரிமவ  ---------- 

 (அ) ஸ்ட்ராம்த ாலி   (ஆ) கரக்ககைாைா 

 (இ) பியூஜியாமா   (ஈ) கிளிமாஞ்ொகரா 

6. -------- பகுதி ‘பசிபிக் சநருப்பு ைவளயம்” என்று அவழக்கப்படுகிைது 

 (அ)  சிபிக் வடையம்  (ஆ) மத்திய அட் ாண்டிக் 

 (இ) மத்திய-கண்ைம்   (ஈ) அண்ைார்ட்டிக் 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. புவிக்கருவிற்கும் கைெத்திற்கும் இவைகய அவமயும் எல்வ க்ககாடு --------- என்று 

அவழக்கப்படுகிைது 

 விடை: தமாதஹாதராவிசிக் 

2. நி நடுக்க அவ கவளப் பதிவு செய்யும் கருவியின் சபயர் ---------- ஆகும் 

 விடை: நில அதிர்வு மானி 
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3. பாவைக் குழம்பு சைளிகயறி அது பரவிக்கிைக்கும் பகுதி -------- என்று அவழக்கப்படுகிைது 

 விடை: எரிமடல தவளிதயற்றம் 

4. செயல்படும் எரிமவ க்கு உோரணம் ----------- ஆகும் 

 விடை: ஸ்ட்ராம்த ாலி 

5. எரிமவ களின் அறிவியல் பூர்ைமான ஆய்வுகவள --------- என அவழக்கின்ைனர் 

 விடை: எரிமடல ஆய்வியல் 

தவறான இடணடயக் கண்ைறியும்: 

1. கமக ாடு, மாக்மா, புவிக்கருைம், கைெம் 

 விடை: மாக்மா 

2. நி நடுக்க வமயம், நி  நடுக்க கமல் வமயப்புள்ளி, எரிமவ ைாய், சிஸ்மிக் அவ கள் 

 விடை: எரிமடலவாய் 

3. உத்ேரகாசி, ொகமாலி, சகய்னா, கரக்ககைாகைா 

 விடை: கரக்கதைாதவா 

4.  ாைா, எரிமவ ைாய், சிலிக்கா, எரிமவ  பள்ளம் 

 விடை: சிலிக்கா 

5. ஸ்ட்ராம்கபாலி, சஹச ன், ஹைாய், பூயூஜியாமா 

 விடை: பூயூஜியாமா 

த ாருத்துக: 

 அ    ஆ 

 1. நி நடுக்கம்   அ. ஜப்பானிய சொல் 

 2. சிமா    ஆ. ஆப்பிரிக்கா 

 3. பசிபிக் சநருப்பு ைவளயம் இ. திடீர் அதிர்வு 

 4. சுனாமி   ஈ. சிலிகா மற்றும் மக்னீசியம் 

 5. சகன்யா மவ   உ. உ க எரிமவ கள் 

 விடை: 1-இ, 2-ஈ, 3-உ, 4-அ, 5-ஆ 

சரியான கூற்டறத் ததர்வு தசய்யவும் 

1. கூற்று: புவியின் உருைத்வே ஒரு ஆப்பிகளளாடு ஒப்பிை ாம் 

காரணம்: புவியின் உட்பகுதியானது கமக ாடு, சமல்லிய புைத்கோல், புவிக்கருைம் ஆகியைற்வைக் 

சகாண்ைது 

அ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விைக்கம் 

ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெரி, ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான ெரியான விளக்கமல்  

 இ. கூற்று ெரி, ஆனால் காரணம் ேைறு 

 ஈ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ேைறு 

2. கூற்று: உ கின் மூன் றில் இரண்டு பங்கு எரிமவ கள் பசிபிக் கைலில் உள்ளன. 

காரணம்: பசிபிக்கைலின் கமற்கு மற்றும் கிழக்குக் கைற்கவரப்பகுதிவய பசிபிக் சநருப்பு ைவளயம் 

என அவழக்கின்கைாம் 
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அ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விைக்கம் 

ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெரி, ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான ெரியான விளக்கமல்  

 இ. கூற்று ெரி, ஆனால் காரணம் ேைறு 

 ஈ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ேைறு 

ஓரிரு வார்த்டதகளில் விடையளி: 

1. புவியின் கமக ாட்டின் சபயவர எழுதுக 

விடை: கிரஸ்ட் (Crust) 

2. சியால் (SIAL) என்ைால் என்ன? 

 விடை: சிலிக்கா மற்றும் அலுமினியம் தாதுக்கைால் ஆனது 

3. புவிப் பாவைக்ககாளத் ேட்டின் நகர்வின் சபயர் என்ன? 

 விடை: கடழதிட்டு நகர்வுகள் 

4. செயலிழந்ே எரிமவ க்கு உோரணம் ேருக. 

 விடை: ஆப்பிரிக்காவின் கிளிமாஞ்சதரா. 

கூடுதல் வினாக்கள் 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. புவியின் கமக ாடு ----------- என அவழக்கப்படும் 

 (அ) சியால்  (ஆ) சிமா  (இ) வநஃப்  (ஈ) இைற்றில் எதுவுமில்வ  

2. புவி கமக ாட்டின் கீழ்பகுதி ------------ என அவழக்கப்படும் 

 (அ) சியால்  (ஆ) வநஃப்  (இ) சிமா  (ஈ) இைற்றில் எதுவுமில்வ  

3. சிலிக்கா மற்றும் அலுமினியம் ோதுக்களால் ஆனது ------------ 

 (அ) சிமா  (ஆ) வநஃப்  (இ) சியால்  (ஈ) இவை அவனத்தும் 

4. சிமா -------------ல் உருைாக்கப்பட்ைது 

 (அ) சிலிக்கா மற்றும் அலுமினியம்  (ஆ) சிலிக்கா மற்றும் தமக்னீசியம் 

 (இ) இரும்பு மற்றும் நிக்கல்   (ஈ) இரும்பு மற்றும் சமக்னீசியம் 

5. புவியின் வமயப்பகுதிவய -------------- என்று குறிப்பிடுகின்ைனர் 

 (அ) புவிக்கரு  (ஆ) கைெம்  (இ) புவி கமக ாடு (ஈ) சைளிகைெம் 

6. சுனாமி என்ை சொல் ------------ சமாழியில் இருந்து சபைப்பட்ைோகும் 

 (அ) சீன  (ஆ) ஜப் ான்  (இ) இந்திய  (ஈ) ம ாய் 

7. ---------- எரிமவ  மத்தியேவரக் கைலின் க ங்கவர விளக்கம் என அவழக்கப்படுகிைது 

 (அ) செயின் சஹ ன் எரிமவ   (ஆ) ஸ்ைராம்த ாலி எரிமடல 

 (இ) மவுனாக ா எரிமவ    (ஈ) சிரககாட்ைா எரிமவ  

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. எரிமவ கள் பற்றிய அறிவியல் பூர்ைமான ஆய்வுகவள --------- என அவழக்கின்ைனர் 

 விடை: எரிமடல ஆய்வியல் 

2. பூமி ஒரு --------- 

 விடை: நீலநிறக்தகாள் 
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3. ------- பூமியின் பரப்பு நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது 

 விடை: 71% 

4. புவியின் சுற்ைளவு --------- கி.மீ ஆகும் 

 விடை: 6371 

5. புவி கமக ாட்டிற்கும் கைெ கம டுக்கிற்கும் இவைகய உள்ள பகுதிகய -------- ஆகும் 

 விடை: தமன் ாடறக் தகாைம் 

த ாருத்துக: 

  அ       ஆ 

 1. புவிகமக ாட்டின் அடுத்ே பகுதி    அ. சீஸ்கமாகிராப் 

 2. புவி அதிர்வு அவ கவள பதிவுசெய்யும் கருவி  ஆ. எரிவமக் குழம்பு 

 3. பாவைக் குழம்பு புவிகமற்பரப்பிற்கு ைந்து படிேல்  இ. சியால் 

 4. புவியின் கமக ாடு      ஈ. கைெம் 

விடை: 1-ஈ, 2-அ, 3-ஆ, 4-இ 

அலகு – 2 நிலத்ததாற்றங்கள் 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. மவ  அடிைாரத்தில் ஆறுகளால் படியவைக்கப்படும் ைண்ைல் படிவுகள் ----------- ஆகும் 

(அ) உட்பாயத் கேக்கம்    (ஆ) வண்ைல் விசிறி 

(இ) சைள்ளச் ெமசைளி   (ஈ) சைல்ைா 

2. குற்ைா  நீர்வீழ்ச்சி ----------- ஆற்றுக்கு குறுக்காக அவமந்துள்ளது 

(அ) காகைரி  (ஆ) சபண்ணாறு  (இ) சிற்றாறு  (ஈ) வைவக 

3. பனியாற்றுபடிவுகளால் கோற்றுவிக்கப்படும் நி த்கேற்ைம் -------- ஆகும் 

(அ) சர்க்  (ஆ) அசரட்டுகள்  (இ) சமாவரன்  (ஈ) ைார்ன் ஏரி 

4. மிகப்சபரிய காற்ைடி ைண்ைல் படிவுகள் காணப்படும் இைம் 

(அ) அசமரிக்கா (ஆ) இந்தியா   (இ) சீனா  (ஈ) பிகரசில் 

5. பின் குறிப்பிட்ைவையில் கைல் அவ  அரிப்புைன் சோைர்பில் ாே ஒன்று ----------- 

(அ) கைல் ஓங்கல்கள்    (ஆ) கைல் ைவளவுகள் 

(இ) கைல் தூண்கள்    (ஈ) கைற்கடரகள் 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. பாவைகள் உவைைவேயும் மற்றும் சநாறுங்குைவேயும் ------------ என்கிகைாம் 

விடை:  ாடறசிடதவுகள் 

2. ஆறு, ஏரியில் அல் து கைலில் கெரும் இைம் ---------- எனப்படுகிைது  

விடை: ஆற்று முகத்துவாரம் 

3. காற்று அரிப்புத் ேனிக்குன்றுகள் சேன் ஆப்பிரிக்காவில் ------- பாவ ைனத்தில் காணப்படுகிைது 

விடை: கலஹாரி 

4. சஜர்மனியில் காணப்படும் ெர்க் ----------- என்று அவழக்கப்படுகிைது 

விடை: கார்சர்க் 
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5. உ கின் மிக நீண்ைகைற்கவர ---------- ஆகும் 

விடை: மியாமி 

த ாருத்துக: 

 அ      ஆ 

1. பாவை உவைேல் மற்றும் சநாறுங்குேல்  அ. பனியாறுகள் 

2. வகவிைப்பட்ை மியாண்ைர் ைவளவுகள்  ஆ. பர்கான்கள் 

3. நகரும் ஒரு சபரும் பனிக்குவியல்    இ. காயல் 

4. பிவை ைடிை மணல் குன்றுகள்   ஈ. பாவைச் சிவேவுகள் 

5. கைம்பநாடு ஏரி     உ. குதிவரக் குளம்பு ஏரி 

விடை: 1-ஈ, 2-உ, 3-அ, 4-ஆ, 5-இ 

சரியான கூற்டறத் ததர்வு தசய்யவும் 

1. கூற்று: முகத்துைாரப் பகுதியில் ஆறுகளால் சைல்ைாக்கள் உருைாகின்ைன 

காரணம்: ஆறு கைல் பகுதிவய அவையும் கபாது ஆற்றின் கைகம் குவையும் 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி 

(ஆ) கூற்று ெரி, காரணம் ேைறு 

(இ) கூற்று ேைறு மற்றும் காரணம் ெரி 

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ேைறு 

2. கூற்று: கைல் ைவளவுகள் இறுதியில் கைல் தூண்களாகின்ைன. 

காரணம்: கைல் தூண்கள் அவ களின் படிவுகளால் ஏற்படுகின்ைன 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெரி 

(ஆ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு 

(இ) கூற்று ேைறு மற்றும் காரணம் ெரி 

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ேைறு 

கூடுதல் வினாக்கள் 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. ஒரு குறிப்பிட்ை பாவேயில் கோன்றுமிைத்திலிருந்து முகத்துைாரம் ைவர ஓடுகின்ை நீர் ---------- 

எனப்படும் 

(அ) ஆறு (ஆ) ஆற்றின் பிைப்பிைம் (இ) துவணயாறு  (ஈ) கிவளயாறு 

2. ஒரு முேன்வம ஆற்றிலிருந்து பிரிந்து மற்றும் வி கிச் செல்லும் ஓர் ஆறு ---------- எனப்படும் 

(அ) கிடையாறு (ஆ) துவணயாறு (இ) சைல்ைா  (ஈ) ஓவை 

3. சேன் அசமரிக்காவில் உள்ள ---------- நீர்வீழ்ச்சி உயரமான நீர்வீழ்ச்சி ஆகும் 

(அ) கஜாக்  (ஆ) ஏஞ்சல்  (இ) நயாகரா  (ஈ) குற்ைா ம் 

4. ேமிழ்நாட்டில் உள்ள --------- மாைட்ைத்தில் கெத்தியாத்கோப்பு அருகக ஆற்று ைவளவுகள் 

சைள்ளாற்றுப் பகுதியில் காணப்படுகின்ைன. 

(அ) விழுப்புரம்  (ஆ) கெ ம்  (இ) மதுவர  (ஈ) கைலூர் 

5. ஆசியா வமனர் ----------- நாட்டில் உள்ளது 
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(அ) இந்தியா  (ஆ) ஆப்கானிஸ்ோன்  (இ) துருக்கி  (ஈ) ஈரான் 

6. ககரளாவிலுள்ள கைம்பநாடு ஏரி --------- க்கு புகழ்சபற்ைோகும் 

(அ) கழிமுகம்    (ஆ) ஆற்று ைவளவு  

(இ) குழிவு    (ஈ) உப் ங்குழி (Lagoon) 

7. ------------ எனப்படும் கழிமுகப்பகுதி கனிமங்கள் நிவைந்ே ைளமான நி ப்பகுதியாகும் 

(அ) தைல்ைா  (ஆ) ஆற்று ைவளவு  (இ) சமாரன்கள் (ஈ) கைல் குவக 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. உ கிக கய இரண்ைாைது மிக நீளமான கைற்கவர --------- ஆகும் 

விடை: தசன்டனயில் அடமந்துள்ை தமரினா கைற்கடர 

2. பனியாற்று படிவுகள் --------- எனப்படுகின்ைன 

விடை: தமாரன்கள் 

3. ஆறு, பனியாறு, காற்று மற்றும் கைல் அவ கள் ஆகியன --------- முவைகளாகும் 

விடை: முதன்டம புறச்தசயல் 

4. ஆற்றினால் கோற்றுவிக்கப்படும் சபரிய விசிறி ைடிை படிவுகள் ----------- எனப்படும் 

விடை: ஆற்றுக்கழிமுகம் 

5. ைைக்கு சீனாவில் படிந்துள்ள காற்ைாடி ைண்ைல் படிவுகள் -------- பாவ ைனத்திலிருந்து 

கைத்ேப்பட்ைவையாகும் 

விடை: தகாபி 

த ாருத்துக: 

1.  அ     ஆ 

1. சைனிசு ா    அ. விக்கைாரிய நீர்வீழ்ச்சி 

2. கனைா    ஆ. ஏஞ்ெல் நீர்வீழ்ச்சி 

3. ஆப்ரிக்கா    இ. நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி 

விடை: 1-ஆ, 2-இ, 3-அ 

2.  அ     ஆ 

1. கண்ைப்பனியாறு   அ. இமயமவ  

2. பள்ளத்ோக்கு பனியாறு  ஆ. சீனா 

3. காற்ைாடி ைண்ைல் படிவுகள்  இ. கீரின் ாந்து 

விடை: 1-இ, 2-அ, 3-ஆ 

சரியான கூற்டறத் ததர்வு தசய்யவும் 

1. கூற்று: காற்று வீசும் கபாது மணவ  ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்சைாரு பகுதிக்கு கைத்துகின்ைது 

காரணம்: காற்று வீசுைது நிற்கும் கபாது மண ானது உயரம் குவைைான குன்றுகள் கபான்று படிய 

வைக்கின்ைது 

(அ) கூற்றும் காரணமும் சரி   (ஆ) கூற்று ெரி காரணம் ேைறு 

(இ) கூற்று மற்றும் காரணம் ேைறு  (ஈ) கூற்று ெரி காரணம் ேைறு 

2. கூற்று: மவ ச்ெரிவில் ஆற்று அரிப்பினால் ெரக்குகள் ஏற்படுகின்ைன. 
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காரணம்: ‘U’ ைடிை பள்ளத்ோக்கு பனியாற்றின் பக்கைாட்டு மற்றும் செங்குத்து அரிப்பின் மூ ம் 

உருைாகின்ைன 

(அ) கூற்றும் காரணமும் ெரி   (ஆ) கூற்றும் காரணம் ேைறு 

(இ) கூற்று தவறு காரணம் சரி  (ஈ) கூற்று ெரி காரணம் ேைறு 

 

அலகு – 3 மக்கள் ததாடக மற்றும் குடியிருப்புகளும் 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. காக்கெ இனத்வே ------------ என்றும் அவழக்க ாம் 

 (அ) ஐதராப்பியர்கள்    (ஆ) நீக்கராய்டுகள்  

(இ) மங்ககாலியர்கள்    (ஈ) ஆஸ்திகரலியர்கள் 

2. ----------- இனம் ஆசிய அசமரிக்க இனமாகும் 

 (அ) காக்கெ இனம்    (ஆ) நீக்கராக்கள்  

(இ) மங்தகாலியர்கள்    (ஈ) ஆஸ்திகரலியர்கள் 

3. உ க மக்கள் சோவக தினம் ------------- ஆகும் 

 (அ) செப்ைம்பர் 1 (ஆ) ஜீன் 11  (இ) ஜீடல 11  (ஈ) டிெம்பர் 2 

4. கிராமப்புைக் குடியிருப்புகள் ------------ அருகில் அவமந்துள்ளது 

 (அ) நீர்நிடலகள்    (ஆ) மவ ப்பகுதிகள் 

 (இ) கைக ாரப் பகுதிகள்   (ஈ) பாவ ைனப் பகுதிகள் 

5. அளவின் அடிப்பவையில் கீழ்க்காணும் நகர்ப்புை குடியிருப்புகவள ைரிவெப்படுத்துக 

 1. நகரம், 2. மீப்சபருநகரம், 3. சபருநகரம், 4. இவணந்ே நகரம் 

 (அ) 4,1,3,2  (ஆ) 1,3,4,2  (இ) 2,1,3,4  (ஈ) 3,1,2,4 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. சேன் ஆப்பிரிக்காவின் --------- பாவ ைனத்தில் புஷ்சமன்கள் காணப்படுகின்ைனர் 

 விடை: கலாஹாரி 

2. சமாழியின் பங்கு என்பது ------- குடும்ப பகிர்வு அம்ெங்களின் கோற்ைம் மற்றும் சோகுப்பாகும் 

 விடை: தமாழி 

3. -------------- குடியிருப்பில் மக்கள் சபரும்பாலும் இரண்ைாம் மற்றும் மூன்ைாம் நிவ  செயல்களில் 

ஈடுபட்டிருப்பார்கள் 

 விடை: நகர்புறக் 

4. ----------- நகரங்கள் சபாதுைாக கிராமப்புை நகர்ப்புை எல்வ க்கு சைளிகய அவமந்திருக்கும் 

 விடை: தசயற்டகதகாள் 

5. -------------- குடியிருப்பானது ைழிபாட்டுத் ே ங்கவளச் சுற்றி அவமந்திருக்கும் 

 விடை: யாத்திடர 

த ாருத்துக: 

1.  அ   ஆ 

 1. காக்கெ இனம்  அ. ஆசிய அசமரிக்கர்கள் 
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 2. நீக்கரா இனம்  ஆ. ஆஸ்திகரலியர்கள் 

 3. மங்ககாலிய இனம்  இ. ஐகராப்பியர்கள் 

 4. ஆஸ்ட்ர ாய்டு இனம் ஈ. ஆப்பிரிக்கர்கள் 

 விடை: 1-இ, 2-ஈ, 3-அ, 4-ஆ 

2.  அ     ஆ 

 1. ெட் ஜ் - கங்வகச் ெமசைளி  அ. சிேறிய குடியிருப்பு 

 2. நீ கிரி    ஆ. நட்ெத்திர ைடிைக் குடியிருப்பு 

 3. சேன் இந்தியா   இ. செவ்ைக ைடிை அவமப்பு 

 4. கைற்கவர    ஈ. குழுமிய குடியிருப்பு 

 5. ஹரியானா    உ. ைட்ைக்குடியிருப்பு 

 விடை: 1-இ, 2-அ, 3-உ, 4-ஈ, 5-ஆ 

சரியான கூற்டறத் ததர்வு தசய்யவும்: 

1. கூற்று: உ கில் அகநக சமாழிகள் கபெப்படுகின்ைன 

 காரணம்: சமாழி கைற்றுவம உ கில் அதிக அளவில் காணப்படுகிைது 

அ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெரி, காரணம் கூற்றிற்கான ெரியான விளக்கம் 

ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான 

விைக்கமல்ல 

 இ. கூற்று ேைறு, ஆனால் காரணம் ெரி 

 ஈ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ேைறு 

2. கூற்று: பழனி ேமிழ்நாட்டில் யாத்திவரக் குடியிருப்பிற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஆகும் 

 காரணம்: அங்கு இரும்பு எஃகு சோழிற்ொவ  அவமந்துள்ளது 

அ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெரி, காரணம் கூற்றிற்கான ெரியான விளக்கம் 

ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான 

விைக்கமல்ல 

 இ. கூற்றும் ேைறு காரணம் ெரி 

 ஈ. கூற்று ெரி காரணம் ேைறு 

த ாருந்தாதடதக் கண்டுபிடி: 

1. மீன்பிடித்ேல், மரம் அறுத்ேல், விைொயம், ைங்கி அலுைல் 

 விடை: வங்கி அலுவல் 

2. இமயமவ , ஆல்பஸ், ராக்கி, கங்வக 

 விடை: கங்டக 

3. சென்வன, மதுவர, திருசநல்கைலி, காஞ்சிபுரம் 

 விடை: காஞ்சிபுரம் 

கூடுதல் வினாக்கள் 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. ----------- என்பைர்கள் யூகரசியாவிலும் காணப்படுகிைார்கள் 
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 (அ) காக்கசாய்டு   (ஆ) நீக்ராய்டு  

 (இ) மங்ககா ாய்டு   (ஈ) ஆஸ்ட்ர ாய்டு 

2. நீக்ராய்டு இன மக்கள் -----------ல் பல்கைறு பகுதிகளில் ைாழ்ந்து ைருகிைார்கள் 

 (அ) ஆப்பிரிக்கா (ஆ) ஆசியா  (இ) ஐகராப்பா  (ஈ) அண்ைார்டிகா 

3. -----------இந்தியாவில் திராவிைர்களின் முேல் நிவ த் கோற்ைத்வேகய சிந்துெமசைளி நாகரீகம் 

என்கிகைாம் 

 (அ) சேற்கு  (ஆ) கமற்கு  (இ) கிழக்கு  (ஈ) வை 

4. பொதி என்பது ----------- மேத்தின் ைழிபாட்டுத் ே மாகும் 

 (அ) புத்ே  (ஆ) சமணம்  (இ) இந்து  (ஈ) இஸ் ாம் 

5. இந்திய அரொல் ---------- சமாழிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 (அ) 25   (ஆ) 18   (இ) 30   (ஈ) 22 

6. இந்தியாவில் இவணந்ே நகரத்திற்கு சிைந்ே எடுத்துக்காட்டு ---------- 

 (அ) சைஹரி  (ஆ) ைால்மியா  (இ) தநாய்ைா  (ஈ) காந்திநகர் 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. இந்தியாவின் முேன்வமத் சோழில் -------- 

 விடை: தவைாண்டம 

2. கிராமப்புை குடியிருப்பில் மக்கள் சோவகயின் அளவு மற்றும் அைர்த்தி ---------- இருக்கும் 

 விடை: குடறவாக 

3. நகர்ப்புை குடியிருப்பில் மக்கள் சோவகயின் அளவு மற்றும் அைர்த்தி --------- இருக்கும் 

 விடை: அதிகமாக 

4. ---------- மற்றும் ------------- என்பது ஒரு குடியிருப்பின் உண்வமயான அவமவிைத்வேக் குறிப்போகும் 

 விடை: இைம், அடமவிைம் 

5. ---------- வீடுகளில் சபரிய முற்ைம், திைந்ே சைளிக்காற்றுப் பகுதிகள் இருந்ேன. 

 விடை:  ண்டைய 

6. குழுமியக் குடியிருப்வப ------------- குடியிருப்பு எனவும் அவழக்க ாம் 

 விடை: டமயக் குடியிருப்பு 

7. ------------- குடியிருப்புகள் சைப்பப் பகுதிகளிலும், மவ ப்பாவேகளிலும், அைர்ந்ே காடுகளிலும் 

காணப்படும் 

 விடை: சிதறிய 

8. கநர்க்ககாட்டு குடியிருப்புக்கு எடுத்துக்காட்டு ------------- ஆகும்  

 விடை: இமயமடல 

த ாருத்துக: 

  அ     ஆ 

 1. உ க மக்கள் சோவக    அ. கம-21 

 2. உ க க ாச்ொர பல்ைவக    ஆ. பிப்ரைரி-21 

 3. பன்னாட்டு ோய்சமாழி தினம்  இ. ஜீவ -11 
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 4. ஒவ்சைாரு ஆண்டும் ஜனைரியில் ைரும் 

 மூன்ைாைது ஞாயிற்றுக் கிழவம  ஈ. விஹாரா 

 5. புத்ேமேம்     உ. உ க மே நல்லிணக்க நாள் 

விடை: 1-இ, 2-அ, 3-ஆ, 4-உ, 5-ஈ 

சரியான கூற்டறத் ததர்வு தசய்யவும் 

1. கூற்று: குடியிருப்பு என்பது மனிே ைாழ்விைமாகும் 

காரணம்: இைம் மற்றும் அவமவிைம் என்பது ஒரு குடியிருப்பின் உண்வமயான அவமவிைத்வேக் 

குறிப்போகும் 

 (அ) கூற்றும் காரணமும் ெரி கூற்வைக் காரணம் ெரியாக விளக்குகிைது 

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரி ஆனால் கூற்டறக் காரணம் சரியாக விைக்கவில்டல 

 (இ) கூற்றும் ேைறு காரணம் ெரி 

 (ஈ) கூற்றும் காரணமும் ேைைானவை 

2. கூற்று: நீர் நிவ வய ஒட்டிய இைங்களில் சபரும்பாலும் கிராமப்புைக் குடியிருப்புகள் காணப்படும் 

காரணம்: கைளாண் சோழிலுக்கு ஏற்ை நி ங்கள் ேங்களது அடிப்பவைத் கேவைகவள பூர்த்திச் 

செய்யக்கூடிய இைங்கவளகய மக்கள் குடிகயைத் கேர்ந்சேடுக்கிைார்கள் 

 (அ) கூற்றும் காரணமும் சரி கூற்டறக் காரணம் சரியாக விைக்குகிறது 

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் ெரி ஆனால் கூற்வைக் காரணம் ெரியாக விளக்கவில்வ  

 (இ) கூற்றும் காரணமும் ேைைானவை 

 (ஈ) கூற்றும் ெரி காரணம் ேைறு குடிவமயியல் 

 

குடிடமயியல் 

அலகு – 1 சமத்துவம் 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. பின்ைருைனைற்றுள் எது ெமத்துைத்தின் கீழ் ைருைதில்வ ? 

(அ) பிைப்பு, ொதி, மேம், இனம், நிைம், பாலினம் அடிப்பவையில் பாகுபாடு இன்வம 

 (ஆ) கேர்ேலில் கபாட்டியிடும் உரிவம 

 (இ) அவனைரும் ெட்ைத்தின் முன் ெமமாக நைத்ேப்படுேல் 

(ஈ)  ணக்காரர்கள் மற்றும் ஏடழகள் இடையில் சமத்துவமின்டமடயக் காட்டுதல் 

2. கீழ்கண்ைவைகளில் எது அரசியல் ெமத்துைம் ஆகும்? 

(அ) அரொங்கத்திற்கு மனு செய்ைது மற்றும் சபாதுக் சகாள்வககவள விமர்சிப்பது 

(ஆ) இனம், நிைம், பாலினம் மற்றும் ொதி அடிப்பவையில் ெமத்துைமின்வம அகற்ைப்படுேல் 

 (இ) சட்ைத்தின் முன் அடனவரும் சமம் 

 (ஈ) ெட்ைம் வககளில் செல்ைம் செறிவு ேடுப்பு 

3. இந்தியாவில் உள்ள அவனத்து குடிமக்களுக்கும் ைாக்களிக்கும் உரிவம ைழங்கப்படும் ையது ------- 

 (அ) 21   (ஆ) 18   (இ) 25   (ஈ) 31 

4. ொதி, பணம், மேம் ஆகியைற்றின் அடிப்பவையில் உருைாக்கப்பட்ை ெமத்துைமின்வம 
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 (அ) இயற்வக ெமத்துைமின்வம   

(ஆ) மனிதனால் உருவாக்கப் ட்ை சமத்துவமின்டம 

 (இ) சபாருளாோர ெமத்துைமின்வம  

 (ஈ) பாலின ெமத்துைமின்வம 

5. சுவிட்ெர் ாந்தில், சபண்களுக்கு ைாக்களிக்கும் உரிவம ைழங்கப்பட்ை ஆண்டு 

 (அ) 1981   (ஆ) 1971  (இ) 1991   (ஈ) 1961 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. குடிவம ெமத்துைம் ------------க்கு முன்பு அவனைரும் ெமம் என்பவேக் குறிக்கிைது 

 விடை: சட்ைத்திற்கு 

2. ------------ முேல் ---------- ைவரயி ான இந்திய அரசிய வமப்புச் ெட்ை பிரிவுகள் ெமத்துை உரிவமவயப் 

பற்றி குறிப்பிடுகின்ைன 

 விடை: 14, 18 

3. கேர்ேலில் கபாட்டியிடும் உரிவம என்பது ------------ உரிவம ஆகும் 

 விடை: அடிப் டை சமத்துவம் 

4. ெமத்துைம் என்பது முே ாைோக -------------- இல் ாேோகும் 

 விடை: சமூக சிறப்புரிடம 

கூடுதல் வினாக்கள் 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. ------------ உ கின் மிகப்சபரிய மக்களாட்சி நாைாகும் 

 (அ) இந்தியா  (ஆ) இ ங்வக  (இ) பிரிட்ைன்  (ஈ) ஆஸ்திகரலியா 

2. ெட்ைப்பிரிவு ---------- ெட்ைத்தின் முன் அவனைரும் ெமம் என உத்ேரைாேம் அளிக்கிைது 

 (அ) 15   (ஆ) 21   (இ) 14   (ஈ) 17 

3. --------ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் முேல் சபாதுத்கேர்ேல் நவைப்சபற்ைது 

 (அ) 1952  (ஆ) 1955  (இ) 1947   (ஈ) 1946 

4. -------------- நாட்டில் 1971ஆம் ஆண்டில் சபண்களுக்கு ைாக்குரிவம அளிக்கப்பட்ைது 

 (அ) ஸ்சபயின் (ஆ) அசமரிக்கா (இ) சுவிட்சர்லாந்து  (ஈ) பர்மா 

5. இந்தியாவில் ---------- ையது பூர்த்தி அவைந்ே எைரும் கேர்ேலில் கபாட்டியிை ாம் 

 (அ) 18   (ஆ) 25   (இ) 35   (ஈ) 30 

6. அவனத்து குடிமக்களும் குடியியல் உரிவமகவள அவைேல் கைண்டும் என்பகே ---------- ெமத்துைம் 

 (அ) ெமூக  (ஆ) குடிடம  (இ) பாலின  (ஈ) அரசியல் 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. ெம ேகுதிவய அவைய உரிவம சகாண்ைைர்கள் என்பகே ---------- ஆகும் 

 விடை: சமூக சமத்துவம் 

2. ெட்ைத்தின் ஆட்சி என்ை பேத்வே ----------- என்ை பிரிட்டிஷ் ெட்ை ைல்லுனர் ைாதுவரத்ோர் 

 விடை: ஏ.வி.டைசி 
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3. ------------- சபாருளாோர நைைடிக்வககளில் பங்சகடுக்கவும் முக்கியமான முடிவுகவள எடுக்கவும் 

உரிவம சகாண்ைைர்கள் ஆைர் 

 விடை: த ண்கள் 

4. -------------- தீண்ைாவமவய ஒழிக்கிைது 

 விடை: சட்ைப்பிரிவு 17 

 

அலகு – 2 அரசியல் கட்சிகள் 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. இரு கட்சி முவை என்பது 

 (அ)  இரண்டு கட்சிகள் அரசாங்கத்டத நைத்துவது 

 (ஆ) இரண்டு உறுப்பினர் ஒரு கட்சிவய நைத்துைது 

 (இ) இரண்டு சபரிய அரசியல் கட்சிகள் கேர்ேலில் கபாட்டியிடுைது 

 (ஈ) இைற்றுள் எதுவும் இல்வ  

2. இந்தியாவில் காணப்படும் கட்சி முவை 

 (அ) ஒரு கட்சி முவை    (ஆ) இரு கட்சி முவை 

 (இ)  ல கட்சி முடற    (ஈ) இைற்றுள் எதுவுமில்வ  

3. அரசியல் கட்சிகவள அங்கீகரிக்கம் அவமப்பு 

 (அ) ததர்தல் ஆடணயம்   (ஆ) குடியரசுத் ேவ ைர் 

 (இ) உச்ெ நீதிமன்ைம்    (ஈ) ஒரு குழு 

4. அரசியல் கட்சிகள் சபாதுைாக எேன் அடிப்பவையில் கோற்றுவிக்கப்படுகின்ைன? 

 (அ) ெமயக் சகாள்வககள்   (ஆ) த ாது நலன் 

 (இ) சபாருளாோர ககாட்பாடுகள்  (ஈ) ொதி 

5. ஒரு கட்சி முவை எங்கு நவைமுவையில் உள்ளது? 

 (அ) இந்தியா     (ஆ) அசமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

 (இ) பிரான்ஸ்     (ஈ) சீனா 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. மக்களாட்சியின் முதுசகலும்பாகத் திகழ்ைது --------- 

 விடை: அரசியல் கட்சிகள் 

2. நமது நாட்டின் ஒவ்சைாரு கட்சியும் ------------ என்ை அவமப்பில் பதிவு செய்ேல் கைண்டும் 

 விடை: ததர்தல் ஆடணயம் 

3. அரசியல் கட்சிகள் --------- மற்றும் ---------- இவைகய பா மாக செயல்படுகின்ைன. 

 விடை: குடிமக்களும், தகாள்டக வகுப் ாைர்களும் 

4. ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ை ஆனால் ---------- அரசியல் கட்சி கேர்ேலில் ோங்கள் விரும்பும் சின்னத்தில் 

கபாட்டியிை இய ாது 

 விடை: அங்கீகரிக்கப் ைாத 

5. எதிர்க்கட்சித் ேவ ைர் ------------- அந்ேஸ்தில் இருப்பார் 
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 விடை: தகபினட் அடமச்சர் 

த ாருத்துக: 

  அ     ஆ 

 1. மக்களாட்சி    அ. அரசின் சகாள்வககவள விமர்சிப்பது 

 2. கேர்ேல் ஆவணயம்   ஆ. அரொங்கத்வே அவமப்பது 

 3. சபரும்பான்வமக் கட்சி  இ. மக்களின் ஆட்சி 

 4. எதிர்க்கட்சி    ஈ. சுேந்திரமான நியாயமான கேர்ேல் 

 விடை: 1-இ, 2-ஈ, 3-ஆ, 4-அ 

சரியான கூற்டறத் ததர்வு தசய்யவும் 

1. அ) நாட்டில் உள்ள ஒவ்சைாரு கட்சியும் கேர்ேல் ஆவணயத்தில் பதிவு செய்து சகாள்ளுேல் 

கைண்டும் 

 ஆ) கேர்ேல் ஆவணயம் அவனத்து கட்சிகவளயும் ெமமாக நைத்துகிைது 

இ) கேர்ேல் ஆவணயம் அங்கீகரிக்கப்பட்ை கட்சிகளுக்கு ேனி சின்னத்வே ஒதுக்கிைது 

 ஈ) இடவ அடனத்தும் 

2. கூற்று: சபரும்பான்வம கட்சி ஒரு நாட்டின் ெட்ைங்கவள உருைாக்குைதில் முக்கிய பங்கு ைகிக்கிைது 

காரணம்: கேர்ேலில் பிை கட்சிகவளக் காட்டிலும் அதிக எண்ணிக்வகயில் உறுப்பினர்கள் 

கேர்ந்சேடுக்கப்பட்டிருப்பது ஆகும் 

 (அ) காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விைக்கமாகும் 

 (ஆ) காரணம் கூற்றிற்கான ெரியான விளக்கமல்  

 (இ) காரணம் ேைறு, கூற்று ெரி 

 (ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் ேைறு 

கூடுதல் வினாக்கள் 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. சீனாவில் ------------ கட்சி முவை நவைமுவையில் உள்ளது 

 (அ) இரு  (ஆ) ஒரு  (இ) ப   (ஈ) இவை அவனத்தும் 

2. ப  கட்சி முவைக்கு எடுத்துக்காட்டு --------- 

 (அ)பிரான்ஸ்  (ஆ) அசமரிக்கா (இ) பிரிட்ைன்  (ஈ) ைைசகாரியா 

3. இந்தியாவில் கட்சி முவை ------------------ நூற்ைாண்டின் பிற்பகுதியில் கோன்றியது 

 (அ) பதிசனட்ைாம்   (ஆ)  த்ததான் தாம்  

(இ) இருபோம்    (ஈ) பதிகனழாம் 

4. அரொங்கத்வே ஏற்படுத்தி இயக்குேல், சபாதுைான சகாள்வககவள உருைாக்குேல் ----------- 

எனப்படும் 

 (அ) ஒருங்கிவணத்ேல்  (ஆ) ஏற்பாடு செய்ேல் 

 (இ) ஊக்குவித்ேல்   (ஈ) ஆட்சி அடமத்தல் 

5. மக்கள் ந னுக்காக பல்கைறு திட்ைங்கவளயும் சகாள்வககவளயும் முன்வைத்ேல் ---------- 

எனப்படும் 
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 (அ) ஊக்குவித்தல்   (ஆ) ைழங்குேல் 

 (இ) பரிந்துவரத்ேல்   (ஈ) ஒருங்கிவணத்ேல் 

6. இந்தியாவில் கட்சிகள் -------------- படிநிவ யில் அவமந்துள்ளது 

 (அ) இரண்டு  (ஆ) மூன்று  (இ) ஒன்று  (ஈ) நான்கு 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. இந்தியா --------------ஆம் ஆண்டு மக்களாட்சி நாைானது 

 விடை: 1950 

2. ஒகர அரசியல் கட்சி மட்டும் அரொங்கத்வே ஏற்படுத்தும் உரிவமவய -------------- சகாண்டிருக்கும் 

 விடை: ஒதர கட்சிமுடற 

3. கேர்ேல் ஆவணயத்தின் ேவ வமயிைம் ------------- அவமந்துள்ளது 

 விடை: புது தைல்லியில் 

4. ----------- என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ை அரசியல் கட்சிக்கு மட்டுகம என சபாருள்படும் 

 விடை: ஒதுக்கப் ட்ை சின்னம் 

த ாருத்துக: 

  அ      ஆ 

 1. கேசிய சின்னங்கள் ஆவண  அ. 6% ைாக்குகள் 

 2. கேர்ேல் சின்னம்    ஆ. வில் மற்றும் அம்பு 

 3. சிைகெவன கட்சி    இ. 1968 

 4. கேசிய கட்சி     ஈ. கேர்ேல் ஆவணயம் 

 விடை: 1-இ, 2-ஈ, 3-ஆ, 4-அ 

 

த ாருளியல் 

அலகு – 1 உற் த்தி 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. உற்பத்தி என்பது 

 (அ) பயன்பாட்வை அழித்ேல்   (ஆ)  யன் ாட்டை உருவாக்குதல் 

 (இ) மாற்று மதிப்பு    (ஈ) கமற்கண்ை எதுவுமில்வ  

2. பயன்பாட்டின் ைவககளாைன 

 (அ) ைடிைப் பயன்பாடு    (ஆ) கா ப் பயன்பாடு 

 (இ) இைப் பயன்பாடு    (ஈ) தமற்கண்ை அடனத்தும் 

3. முேன்வமக் காரணிகள் என்பன ----------- 

 (அ) நி ம், மூ ேனம்    (ஆ) மூ ேனம், உவழப்பு 

 (இ) நிலம், உடழப்பு    (ஈ) எதுவுமில்வ  

4. சோழில் முவனகைார் என அவழக்கப்படுபைர் 

 (அ) பரிமாற்ைம் செய்பைர்   (ஆ) முகவர் 

 (இ) அவமப்பாளர்    (ஈ) சோைர்பாளர் 
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தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. -------------- என்பது பண்ைத்திற்கான விருப்பங்கவள நிவைவு செய்யும் ெக்தியாகும் 

 விடை: உற் த்தி 

2. சபைப்பட்ை காரணிகள் என்பது ----------- மற்றும் ----------- ஆகும் 

 விடை: முதலீடு, அடமப்பு 

3. ----------- என்பது நிவ யான அளிப்பிவன உவையது 

 விடை: நிலம் 

4. ----------- என்பது மனிே உற்பத்தியில் ஓர் இடு சபாருள் 

 விடை: நுகர்தவார் 

5. ------------ என்பது பல்கைறு பண்ைங்கவள உற்பத்தி செய்திை மனிே முயற்சியால் 

உருைாக்கப்பட்ைோகும் 

 விடை: மூலதனம் 

த ாருத்துக: 

  அ     ஆ 

 1. முேன்வம உற்பத்தி   அ. ஆைம் ஸ்மித் 

 2. கா ப் பயன்பாடு   ஆ. மீன்பிடித்ேல், சுரங்கத் சோழில் 

 3. நாடுகளின் செல்ைம்  இ. சோழில் முவனகைார் 

 4. மனிே மூ ேனம்   ஈ. எதிர்கா  கெமிப்பு 

 5. புதுவம புவனபைர்   உ. கல்வி, உைல்ந ம் 

 விடை: 1-ஆ, 2-ஈ, 3-அ, 4-உ, 5-இ 

கூடுதல் வினாக்கள் 

சரியான விடைடயத் ததரிவு தசய்க: 

1. ஒரு விவளசபாருள், ஓரிைத்திலிருந்து மற்கைார் இைத்திற்குக் சகாண்டு செல் ப்படும்கபாது ----------

-- பயன்பாடு எனப்படும் 

 (அ) இை  (ஆ) ைடிை  (இ) கா   (ஈ) இைற்றில் எதுவுமில்வ  

2. ---------- பயன்பாடு என்பது ஒரு விவளசபாருவள எதிர்கா த் கேவைக்காகச் கெமித்து வைப்போகும் 

 (அ) இை  (ஆ) ைடிை  (இ) கால  (ஈ) இைற்றில் எதுவுமில்வ  

3. முேன்வமத் துவைக்கு எடுத்துக்காட்டு --------------- 

 (அ) ஆவை உற்பத்தி   (ஆ) சபாருள் ேயாரிப்பு 

 (இ)  ருத்தித் ததாழில்  (ஈ) உணவு உற்பத்தி 

4. நமது நாட்டின் சமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சபரும்பங்கு ைகிப்பவை ----------- உற்பத்திககள 

 (அ) முேல் நிவ    (ஆ) இரண்ைாம் நிவ  

 (இ) மூன்றாம் நிடல   (ஈ) நான்காம் நிவ  

5. உற்பத்திக் காரணிகவள ---------------ஆக பிரிக்க ாம் 

 (அ) மூன்று  (ஆ) இரண்டு  (இ) நான்கு  (ஈ) ஆறு 

6. ------------- சபாருளியலின் ேந்வே என்று அவழக்கப்படுகிைார் 
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 (இ) ஆைம்ஸ்மித்   (ஆ) மன்கமாகன் சிங்  

(இ) ஆல்பிரட் மார்ஷல்   (ஈ) ெர்கான் மார்ஷல் 

7. கல்வி, பயிற்சி மற்றும் சுகாோரம் ஆகியைற்றில் முேலீடுகள் -------- மூ ேனம் எனப்படும் 

 (அ) மனித  (ஆ) பண  (இ) பருமப்சபாருள் (ஈ) இைற்றில் அவனத்தும் 

8. இயற்வகயின் சகாவை ேவிர்த்ே ைருமானம் அளிக்கக்கூடிய பிை ைவகச் செல்ைங்ககள -------- ஆகும் 

 (அ) மூலதனம் (ஆ) உவழப்பு  (இ) முயற்சி  (ஈ) உைல்ந ம் 

தகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக: 

1. ----------- எனப்படுபைர் ப  உற்பத்திக் காரணிகவள ஒருங்கிவணத்துச் செயல்படுபைர் ஆைார் 

 விடை: ததாழில் முடனதவார் 

2. ----------- செய ற்ை ஓர் உற்பத்திக் காரணி 

 விடை: மூலதனம் 

3. இந்தியாவில் ------------ சபாருளாோர நிவ  காணப்படுகிைது 

 விடை: கலப்பு 

4. சபாருளாோரத்தில் --------------- , ------------------ இரு இன்றியவமயாே செயல்கள் 

 விடை: உற் த்தியும், நுகர்வும் 

5. உற்பத்தி செய்ைேற்குப் சபாறுப்பு ஏற்கும் ஓர் காரணிகய ----------- அல் து ------------- 

 விடை: அடமப்பு, நிறுவனம் 

த ாருத்துக: 

  அ    ஆ 

 1. பருமப்சபாருள் மூ ேனம்  அ. முேன்வமத் துவை 

 2. க ப்பு சபாருளாோர நிவ  ஆ. கெவைத்துவை 

 3. இரும்புத்ோது   இ. ெமுோய மாற்ைம் காணும் முகைர் 

 4. ைங்கி, ைணிகம், கல்வி  ஈ. இந்தியா 

 5. சோழில் முவனகைார்  உ. இயந்திரங்கள் 

விடை: 1-உ, 2-ஈ, 3-அ, 4-ஆ, 5-இ 
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