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அர்ப்பணிப்பு  

அனைத்து பபாட்டித்பேர்வுகளுக்கும் உேவும் வனகயில் உருவாக்கப்பட்ட இந்ே புத்ேகத்னே 

பபாட்டித்பேர்வுக்கு பயிலும் மாணவர்களுக்காக அர்ப்பணிக்கிபறாம். 

ககாடுக்கப்பட்ட விைாக்கனைப் பயிற்சி கெய்து, நீங்கள் இந்ே புத்ேகத்தின் மூலம் பபாட்டித்பேர்வில் மிகப் 
கபரிய கவற்றியனடய வாழ்த்துக்கள். 
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வ.எண் ப ொருளடக்கம் வினொக்கள்  க்க எண் 

 

11ஆம் வகுப்பு - அறவியலும் இந்தியப் 

 ண் ொடும் 

  

1 ேமிழகப் பண்பாடு – ஓர் அறிமுகம் 123 1 

2 சிந்துகவளி நாகரிகம் 75 28 

3 ேமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் கநறிகள் 145 45 

4 ேமிழர் கனலகள் 232 77 

5 திருவிழாக்கள் 84 127 

6 கோல்குடி விழுமியங்கள் 67 147 

7 அண்னமக்கால அறகநறிப் பபாக்குகள் 80 166 

 
12ஆம் வகுப்பு - அறவியலும் இந்தியப் 

 ண் ொடும் 

  

1 இந்தியப்பண்பாட்டின் இயல்புகள் 120 193 

2 பவற்றுனமயில் ஒற்றுனம 125 220 

3 பவேகால பண்பாடு 235 249 

4 இந்தியப் பண்பாடும் ெமயங்களும் 355 299 

5 இந்திய பண்பாட்டிற்கு பபரரசுகளின் ககானட 727 373 

6 பக்தி இயக்கம் 254 538 

7 ெமூக – ெமய சீர்திருத்ே இயக்கங்கள் 96 596 

8 இந்திய பண்பாடும் சுற்றுச்சூழலும் 151 631 

9 உலகிற்கு இந்தியப் பண்பாட்டின் ககானட 125 665 

 Total Questions 2994  
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11th Ethics Lesson 1 Questions 

1] தமிழக பண்பாடு ஓர் அறிமுகம் 

1) ‘பண்பாடு’ என்பதன் வேர்ச்ச ால் என்ன?  

A) பண்பு 

B) பண்படு 

C) பண்வபாடு ோழ் 

D) கலாச் ாரம் 

விளக்கம்: ‘பண்படு’ என்னும் வேர்ச்ச ால்லிருந்து வதான்றியவத பண்பாடு ஆகும். ‘பண்பாடு’ என்பதற்குச் 
சீர்ப்படுத்துதல், ச ம்மைப்படுத்துதல் என்று சபாருள்.  
2) ‘பண்பாடு’ என்ற ச ால்மலத் தமிழில் முதன்முதலில் அறிமுகப்படுத்தியேர் யார்? 

A) டி. வக. சிதம்பரநாதனார்  
B) வீரைாமுனிேர்  
C) ஜி. யு. வபாப் 

D) பாரதியார் 
விளக்கம்: ‘பண்பாடு’ என்ற ச ால்மலத் தமிழில் முதன்முதலில் அறிமுப்படுத்தியேர் டி. வக. சிதம்பரநாதனார். 
பண்பாடு என்பது குறிப்பிட்ட ஒரு நிலப்பகுதியில் ோழும் ைக்களின் ோழ்க்மக முமறயாகும் 

3) ‘உலகம் என்பது உயர்ந்வதார் வைற்வற’ என்று கூறும் நூல் எது? 

A) சதால்காப்பியம்  
B) கலித்சதாமக 

C) திருக்குறள் 

D) பரிபாடல் 

விளக்கம்: ’உலகம் என்பது உயர்ந்வதார் வைற்வற’ என்று சதால்காப்பியம் கூறுகிறது. இங்கு, உயர்ந்வதார் என்பது 
பண்பாடு உமடயேர்கமளவய குறிக்கிறது.  
4) ‘பண்சபனப்படுேது பாடறிந்து ஒழுகுதல்’ என்று குறிப்பிடும் நூல்? 

A) சதால்காப்பியம் 

B) கலித்சதாமக 

C) திருக்குறள் 

D) பரிபாடல் 

விளக்கம்: “பண்சபனப்படுேது பாடறிந்து ஒழுகுதல்” என்று கலித்சதாமக குறிப்பிடுகிறது. நல்ல ேழிமுமறகமளப் 
பின்பற்றி ோழ்ேவத சிறந்தது என்பவத இதன் சபாருளாகும் 

5) “பண்பு உமடயார்ப் பட்டுஉண்டு உலகம்” என்று கூறும் நூல் எது? 

A) சதால்காப்பியம் 

B) கலித்சதாமக 

C) திருக்குறள் 

D) பரிபாடல் 

விளக்கம்: “பண்புமடயார் பட்டுண்டு உலகம்” என்று ேள்ளுேர் உமரக்கிறார். இவ்வுலகம், பண்புமடயேர்களால் 
ைட்டுவை ோழ்ந்து சகாண்டிருக்கிறது. என்பவத இதன் சபாருளாகும்.  
6)  ரியான விமடமயத் வதர்வு ச ய்க.  
1. ைனிதன் வபசும் சைாழி, உணவு, ோழ்க்மக முமற, ச ய்யும் சதாழில், எண்ணங்கள் ஆகியமே பண்பாட்மட 
சேளிப்படுத்தும் காரணிகள் 
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2. தமிழர் பண்பாடு பல காலைாகப் வபணப்பட்டு, திருத்தப்பட்டு, வைம்படுத்தப்பட்ட கூறுகமளக் குறித்து நின்றாலும், 

அது எந்த வித ைாற்றத்துக்கும் உட்படாைல் நிற்கும் ஓர் இயங்கியல் பண்பாவட ஆகும்.  
A) 1 தேறு 

B) 2 தேறு 

C) இரண்டும் தேறு 

D) இரண்டும்  ரி 

விளக்கம்: தமிழர் பண்பாடு பல காலைாகப் வபணப்பட்டு, திருத்தப்பட்டு, வைம்படுத்தப்பட்ட கூறுகமளக் குறித்து 
நின்றாலும், அது சதாடர் ைாற்றத்துக்கு உட்பட்டு நிற்கும் ஓர் இயங்கியல் பண்பாவட ஆகும்.  
7) கூற்று: நாகரிகம் என்பது, ைாந்தரது புறத்வதாற்ற ேளர்ச்சியின் ச ம்மைமயக் குறிக்கிறது.  
காரணம்: ைாந்தன் தன் அறிவுத்திறனாலும், ஆற்றல் திறனாலும் சுமேயான உணவு, அழகிய ஆமட, 

கல்விச் ாமலகள் ேளர்ந்து நிற்கும் ோணிகம் வபான்றேற்மற ேளர்த்து ேருகிறான்.  
A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று  ரி காரணம் கூற்றுக்கு  ரியான விளக்கைல்ல 

C) கூற்று தேறு, காரணம் கூற்றுக்கான  ரியான விளக்கம் 

D) கூற்று  ரி காரணம் கூற்றுக்கான  ரியான விளக்கம் 

விளக்கம்: நாகரீகம் என்பது, ைாந்தரது புறத்வதாற்ற ேளர்ச்சியின் ச ம்மையக் குறிப்பதாகும். ைாந்தன் தன் அறிவுத் 
திறனால் ைற்றும் ஆற்றல் திறனால் சுமேயான உணவு, அழகான உமட, ே தியான உமறயுள், ேளம் மிகுந்த நாடு, 

கமலக்கூடங்கள், கல்விச் ாமலகள் விமளயாட்டு, ேளர்ந்து நிற்கும் ோணிகம் வபான்றேற்மறசயல்லாம் ேளர்த்து 
ேருகிறான்.  
8)  ரியான கூற்மறத் வதர்க 

1. பண்பாடு என்பது, ைாந்தரது அகவுணர்வு ேளர்ச்சிமயயும் சீர்மைமயயும் குறிப்பது.  
2. நாகரீகம் என்பது, ைாந்தரது புறத்வதாற்ற ேளர்ச்சியின் ச ம்மையக் குறிப்பது.  
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 1 தேறு 2  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: ைாந்தன் தன் அறிவுத்திறனாலும், உள்ளுணர்வுத் திறனாலும் உள்ளத்மதப் பண்படுத்தி அன்புமடயேன், 

ஈமகயுமடயேன், இரக்கமுமடயேன், பண்புமடயேன் வபான்ற அகவுணர்வுகமள ேளர்த்து ேருேதால், பண்பாடு 
என்பது ைாந்தரது அகவுணர்வு ேளர்ச்சிமயயும் சீர்மைமயயும் குறிக்கும். இவதவபால் ைனிதன் தன் அறிவுத்திறனால் 
சுமேயான உணவு, அழகிய உமட, ே தியான உமறயுள் வபான்றேற்மற ேளர்ப்பதால், நாகரீகம் என்பது 
ைாந்தனது புறத்வதாற்ற ேளர்ச்சியின் ச ம்மைமயக் குறிக்கும் 

9) தமிழரின் வதாற்றம் பற்றி எத்தமன ேமகயான கருதுவகாள்கள் உள்ளன? 

A) 1 

B) 2  

C) 3  

D) 4 

விளக்கம்: தமிழில் வதாற்றம் பற்றி 4 ேமகயான கருதுவகாள்கள் உள்ளன. அமே 

1. தமிழர் குைரிக்கண்டத்தில் ோழ்ந்து ேந்தார்கள் 

2. சதன் இந்தியாவின் பழங்குடிகள் 

3. ஆதியில் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து அவரபிய கடல் ேழியாகத் சதன் இந்தியா ேந்வதாரின் ேழித்வதான்றல்கள்  
4. ைத்திய ஆசியா, ேட இந்தியா நிலப்பரப்புகளிலிருந்து காலப்வபாக்கில் சதன் இந்தியா ேந்தேர்கள் 
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10) தமிழர்கள், சதான்றுசதாட்டுப் பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்கினர் என்பதற்கான  ான்று எது? 

A) இலக்கியச்  ான்று 

B) சேளிநாட்டேர் குறிப்புகள் 

C) சதால்சபாருள்  ான்று 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: தமிழர்கள், சதான்றுசதாட்டுப் பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்கினர் என்பதற்குப் பல  ான்றுகள் 
கிமடத்துள்ளன. அேற்மற இலக்கியச்  ான்றுகள், சேளிநாட்டேரின் குறிப்புகள், சதால்சபாருள்  ான்றுகள் என 3-

ஆக ேமகப்படுத்தலாம்.  
11) தமிழக் பண்பாட்டின் சதான்மைமய அறிய சபரிதும் துமண புரிபமே எமே? 

A) சதால்காப்பியம், திருக்குறள்  
B) அகத்தியம், சதால்காப்பியம் 

C) சதால்காப்பியம்,  ங்க இலக்கியம் 

D) B ைற்றும் C 

விளக்கம்: தமிழகப் பண்பாட்டின் சதான்மைமய அறிய சபரிதும் துமண புரிபமே இலக்கண நூலாகிய 
சதால்காப்பியம் ைற்றும்  ங்க இலக்கியங்களாகும்.  
12) எந்த நூலின் சபாருளதிகாரம் பழந்தமிழரின் அக, புற ோழ்க்மக முமறகமளப் பற்றிக் கூறுகிறது? 

A) சதால்காப்பியம் 

B) அகத்தியம் 

C) திருக்குறள் 

D) நாலடியார் 
விளக்கம்: சதால்காப்பியப் சபாருளதிகாரம் பழந்தமிழரின் அக, புற ோழ்க்மக முமறகமளப் பற்றிக் கூறுகிறது.  ங்க 
இலக்கிய நூலாகிய எட்டுத்சதாமகயும், பத்துப்பாட்டும் அக்கால ைக்களின்  மூக, சபாருளாதார ோழ்க்மகமயப் படம் 
பிடித்துக் காட்டுகின்றன.  
13)  ங்க இலக்கியங்கள் எமத “அன்பின் ஐந்திமணயாக” பகுத்துள்ளன? 

A) அக ோழ்க்மக 

B) புற ோழ்க்மக 

C) அகம் ைற்றும் புறம் இரண்டும் தழுவிய ோழ்க்மக 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்:  ங்க இலக்கியங்கள் அக ோழ்க்மகமய முல்மல, ைருதம், சநய்தல், பாமல என “அன்பின் 
ஐந்திமணயாக” பகுத்துள்ளன 

14) அன்பின் ஐந்திமணகமளக் சகாண்டு சபாருத்துக 

அ. முதற்சபாருள் - 1. சதய்ேம், ேழிபாட்டு முமற, ோழ்க்மகமுமற 

ஆ. கருப்சபாருள் - 2. காதல் ோழ்வு ைற்றும் பல்வேறு உணர்வு நிமலகள் 

இ. உரிப்சபாருள் - 3. நிலம், சபாழுது 

A) 3, 2, 1 

B) 3, 1, 2 

C) 2, 3, 1 

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்: முதற்சபாருள் - நிலம், சபாழுது  
கருப்சபாருள் - சதய்ேம், ேழிபாட்டு முமற, ோழ்க்மகமுமற  
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உரிப்சபாருள் - காதல் ோழ்வு ைற்றும் பல்வேறு உணர்வு நிமலகள் 

15) “யாதும் ஊவர யாேரும் வகளிர்” என்ற உயரிய தத்துேத்மத உலகிற்கு எடுத்துக் கூறிய சபருமை யாமரச் 
வ ரும்? 

A) வதசியக் கவி  
B) கணியன் பூங்குன்றனார் 

C) ைகாகவி 

D) பாரதிதா ன் 

விளக்கம்: “யாதும் ஊவர யாேரும் வகளிர்” என்ற உயரிய தத்துேத்மத உலகிற்கு எடுத்துக் கூறிய சபருமை, 

 ங்ககாலப் புலேராகிய கணியன் பூங்குன்றனாமரச்  ாரும் 

16) வ ர ைன்னர்களின் ேணிகமுமற, ஆட்சிச் சிறப்பு பற்றி கூறும் நூல் எது? 

A) பரிபாடல் 

B) சதால்காப்பியம் 

C) முல்மலப்பாட்டு 

D) பதிற்றுப்பத்து 

விளக்கம்: வ ர ைன்னர்களின் ேணிகமுமற, ஆட்சிச்சிறப்பு, வபார்த்திறம், சகாமடத்திறம், முதலானேற்மறப் பற்றிப் 
பதிற்றுப்பத்து விரிோக விளக்குகிறது.  
17) ைதுமரயின் சிறப்மபப் பற்றி கூறும் நூல் எது? 

A) பதிற்றுப் பத்து 

B) புறநானூறு  
C) பரிபாடல் 

D) இம  நுணுக்கம்  
விளக்கம்: இம ப்பாடலாகிய பரிபாடல், பாண்டியர்களின் தமலநகரைாகிய ைதுமரயின் சிறப்மபயும், மேமய 
ஆற்றின் சிறப்மபயும், திருைால், முருகன் வபான்ற சதய்ேங்கமள ேழிபட்ட முமறகமளயும் பாடுகிறது.  
18) பத்துப்பாட்டில் எத்தமன நூல்கள் ஆற்றுப்பமட நூல்கள்? 

A) 4 

B) 5  

C) 6  

D) 7 

விளக்கம்: பத்துபாட்டில் ஐந்து நூல்கள் ஆற்றுப்பமட நூல்களாகும்.  
19) “ஆற்றிமடக் காட்சி உறழத் வதான்றிப்  
சபற்ற சபருேளம் சபறாஅர்க்கு அறிவுறீஇச்  
ச ன்று பயன்எதிரச் ச ான்ன பக்கமும்” என்று குறிப்பிடுபேர் யார்? 

A) நக்கீரர் 

B) வைாசிக்கீரனார் 

C) கபிலர் 
D) சதால்காப்பியர் 

விளக்கம்: இப்பாடல் சதால்காப்பியர் எழுதிய சதால்காப்பியத்தில், சபாருளாதிகாரத்தில் புறத்திமணயில் 30-ேது 
பாடலாக அமைந்துள்ளது.  
20) “தம்மைப் வபான்று ேறுமையில் ோடும் பிறரும் ேளம் சபற்று ோழ்ேதற்கான ேழிமுமறகமளக் கூறுகின்ற 
சபருைனம் பமடத்தேர்கள் புலேர்கள்” என்று கூறும் நூல் எது? 
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A) ஆற்றுப்பமட நூல்கள் 

B) சதால்காப்பியம் 

C) அகத்தியம் 

D) திருக்குறள் 

விளக்கம்: “அற்றிமடக் காட்சி உறழத் வதான்றி” என்ற சதால்காப்பியப் பாடல், வைற்கண்ட ச ய்திமய ஆற்றுப்பமட 
நூல்கள் புலப்படுத்துேமதக் குறிப்பிடுகின்றன.  
21) சபாருத்துக.  
அ. குறிஞ்சிப்பாட்டு  - 1. காதலின் சிறப்பு 

ஆ முல்மலப்பாட்டு  - 2. நிலேளம் 

இ. சநடுநல்ோமட  - 3. பாண்டியன் சநடுஞ்ச ழியன் 

ஈ. ைதுமரக் காஞ்சி  - 4. காதல், வீரம்  
A) 4, 3, 2, 1 

B) 3, 4, 2, 1  

C) 3, 4, 1, 2 

D) 2, 1, 4, 3 

விளக்கம்: குறிஞ்சிப்பாட்டு  - நிலேளம் பற்றி கூறுகிறது 

முல்மலப்பாட்டு   - காதலின் சிறப்பு  
சநடுநல்ோமட   - காதல், வீரம்  
ைதுமரக் காஞ்சி   - பாண்டியன் சநடுஞ்ச ழியன் 

22) “நிமலயாமை” குறித்த கருத்துகள் இடம் சபற்ற நூல் எது? 

A) குறிஞ்சிப்பாட்டு 

B) முல்மலப்பாட்டு 

C) சநடுநல்ோமட 

D) ைதுமரக்காஞ்சி 

விளக்கம்: ைதுமரக்காஞ்சி, பாண்டியன் சநடுஞ்ச ழியன் சிறப்மபக் கூறுகிறது. அதில் கூறப்பட்டுள்ள நிமலயாமை 
குறித்த கருத்துகள் கூட, பாண்டிய ைன்னன் காலத்தால் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளின் நிமனவூட்டலாகவே 
அமைந்துள்ளன 

23) “முட்டாச் சிறப்பின் பட்டினம்” என்ற ச ாற்சறாடர் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) பட்டினப்பாமல 

B) பரிபாடல் 

C) பதிற்றுப்பத்து 

D) சநடுநல்ோமட 

விளக்கம்: வ ாழநாடு தமரேழி ேணிகத்தாலும் கடல் ேழி ேணிகத்தாலும் ேளம் சபற்றிருந்தன. முட்டாச் சிறப்பின் 
பட்டினம் என்று பட்டினப் பாமலச் ச ாற்சறாடர் குறிப்பிடுகிறது.  
24) இரட்மடக் காப்பியங்களுள் ஒன்றான எது தமிழர் ஆட்சிமுமற, ஆடல், பாடல், கமலேளம் பற்றிக் கூறுகிறது? 

A) சீேக சிந்தாைணி 

B) ைணிவைகமல 

C) சிலப்பதிகாரம் 

D) ேமளயாபதி 
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விளக்கம்: சிலப்பதிகாரம், தமிழர் ஆட்சிமுமற, ஆடல் பாடல் கமலேளம் ைற்றும் புகார், ைதுமர, ேஞ்சி ஆகிய 
தமலநகரங்களின் சிறப்புகள், ேணிகச் சிறப்பு,  ைய நம்பிக்மககள் ேழிபாட்டு முமறகள், தனிைனித ஒழுக்கம், நீதி 
ேழங்கும் முமறமை ஆகியமே பற்றி விரிோகப் வபசும் ேரலாற்று ஆேணைாகத் திகழ்கிறது.  
25) எது  ைய அறக்கருத்துக்கமளயும் ோழ்வியல் சநறிகமளயும் எடுத்துமரக்கிறது? 

A) சிலப்பதிகாரம் 

B) ைணிவைகமல 

C) சீேக சிந்தாைணி 

D) B ைற்றும் C 

விளக்கம்: ைணிவைகமல  ைய அறக் கருத்துக்கமளயும், ோழ்வியல் சநறிகமளயும் எடுத்துமரக்கின்றது. இது 
பசிமயப் பிணியாக உருேகம் ச ய்து அமதப் வபாக்க வேண்டிய அலட்சியத்மதயும் கூறுகின்ற புரட்சிக்காப்பியம் 
ஆகும்.  
26) “குற்றங்களுக்கான காரணத்மத ஆராய்ேதன் மூலவை குற்றச்ச யமலத் தடுக்க முடியும்” என்பமத மையக் 
கருத்தாகக் சகாண்ட நூல் எது? 

A) சிலப்பதிகாரம்  
B) சீேக சிந்தாைணி 

C) ைணிவைகமல 

D) குண்டலவகசி 

விளக்கம்: பல்வேறு குற்றங்களுக்கான அடிப்பமடக் காரணங்கமள ஆராய்ேதன் மூலவை குற்றச்ச யல்கமளத் 
தடுத்து நிறுத்த முடியும் என்பது ைணிவைகமலயின் மையக் கருத்தாகும்.  
27) கிவரக்க ைக்கள் நாகரீக  மூகத்தில் அடிசயடுத்து மேப்பதற்கு முன்வப, எகிப்தும் பண்மடய இந்தியாவும் 
சநடுங்காலைாக ேணிகத் சதாடர்பு சகாண்டிருந்தன எனக் கூறும் நூல் எது? 

A) பூவகாள நூல் 

B) எரித்திரியக் கடலின் சபரிபுளுஸ் 

C) பிளினியின் உயிரியல் நூல் 

D) சதால்காப்பியம் 

விளக்கம்: பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட “எரித்திரயக் கடலின் சபரிபுளுஸ்” என்னும் நூலின் 
பதிப்புமரயில் வைற்கண்ட ச ய்தி கூறப்படுகிறது 

28) பண்மடய தமிழகத்தின் கடல் ேணிகம் பற்றிக் குறிப்படும் நூல் எது? 

A) ஸ்டிவராவபா-ன் பூவகாள நூல் 

B) பிளினி-ன் உயிரியல் நூல் 

C) தாலமி-ன் பூவகாள நூல் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: வைற்கண்ட அமனத்து நூல்களும், பண்மடய தமிழகத்தின் கடல் ேணிகம் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. 
ஸ்டிராவபா என்பேர் வராைாபுரி அர ன் அகஸ்டஸின்  ைகாலத்தேர்.  
29) கண்ணனூருக்கும் சகாச்சிக்கும் இமடயில் யாருமடய துமறமுகங்கள் அமனத்தும் அமைந்திருந்தன? 

A) வ ரர் 

B) வ ாழர் 

C) பாண்டியர் 
D) சதாண்மடைான் 
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விளக்கம்: வ ரநாட்டுத் துமறமுகங்கள் அமனத்தும் கண்ணனூருக்கும் சகாச்சிக்கும் இமடயில் அமைந்திருந்தன. 
அவரபியாவிலிருந்தும் கிவரக்கத்திலிருந்தும் ேணிகப் சபாருள்கமள ஏற்றிக்சகாண்டு ேந்த எண்ணற்ற நாோய்கள் 
முசிறியில் ச றிந்து கிடந்தனசேன்று சபரிபுளுஸ் என்ற நூல் கூறுகின்றது.  
30) எந்த நூற்றாண்டு முதல் கிவரக்கர்கள், தமிழகத்தின் ேணித் சதாடர்பு சகாண்டிருந்தனர்? 

A) 3ம் நூற்றாண்டு 

B) 4-ம் நூற்றாண்டு 

C) 5-ம் நூற்றாண்டு 

D) 6-ம் நூற்றாண்டு 

விளக்கம்: கி. மு(சபா. ஆ. மு) 5-ம் நூற்றாண்டு முதல் கிவரக்கர்கள், தமிழகத்துடன் ேணிகத்சதாடர்பு 
சகாண்டிருந்தனர். இதனால் பல தமிழ்ச்ச ாற்கள் கிவரக்க சைாழியில் இடம் சபற்றிருந்தன.  
31) தமிழ்ச்ச ால்லுக்கு இமணயான கிவரக்க ச ால்மலப் சபாருத்துக 

அ. அரிசி   - 1. சபரிப்சபரி 

ஆ. கருோ   - 2. சின்ஞிவபராஸ் 

இ. இஞ்சிவேர்  - 3. கார்ப்பியன் 

ஈ. பிப்பாலி   - 4. அரிஸா 
A) 4, 3, 2, 1  

B) 4, 2, 3, 1 

C) 4, 1, 2, 3  

D) 4, 3, 1, 2 

விளக்கம்: அரிசி  -  அரிஸா 
கருோ(இலேங்கம்)  -  கார்ப்பியன் 

இஞ்சிவேர்   -  சின்ஞிவபராஸ் 

பிப்பாலி   - சபர்ப்சபரி 

32) “துகிம்” என்பதன் சபாருள் என்ன? 

A)  ந்தனம்  
B) ையில்வதாமக 

C) அகில்ைரம்  
D) அரிசி 

விளக்கம்:  ாலைன் ைன்னனுக்கு அளிக்கப்சபற்ற துகிம்(ையில்வதாமக) , ஆல்ைக்(அகில் ைரங்கள்) , பிற ைதிப்புயர்ந்த 
சபாருள்களின் சபயர்கள் அமனத்தும் தமிழ்சபயர்களின் சிமதவுகவள  
33) தமிழத்திலிருந்து அயல்நாடுகளுக்கு ஏற்றுைதி ச ய்யப்பட்ட மிருகங்களில் எது தரத்தில் வைலானமே எனப் 
வபாற்றப்பட்டன? 

A) ையில் 

B) சிறுத்மத 

C) யாமன 

D) வேட்மட நாய் 

விளக்கம்: தமிழத்திலிருந்து புலி, சிறுத்மத, யாமன, குரங்கு, ையில், கிளி, வேட்மடநாய்கள் ஆகியேற்மற ஏற்றுைதி 
ச ய்தனர். அேற்றுள், தமிழகத்து வேட்மடநாய்கள் தரத்தில் வைலானமே எனப் வபாற்றப்பட்டன.  
34) சபாருத்துக 

அ. சதாண்டி  - 1. சகாைாரி 
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ஈ. முசிறி  -  2. பகரி 

இ. சபாற்காடு  -  3. முஸிரிஸ் 

ஈ. குைரி  -  4. திண்டிஸ் 

A) 4, 2, 1, 3  

B) 4, 2, 3, 1 

C) 4, 3, 2, 1 

D) 4, 3, 1, 2 

விளக்கம்: வ ரநாட்டுத் துமறமுகப் பட்டினங்களான சதாண்டிமயத் ‘திண்டிஸ்’ என்றும், முசிறிமய ‘முஸிரிஸ்’ 
என்றும், சபாற்காட்மடப் ‘பகரி’ என்றும் குைரிமய ‘சகாைாரி’ என்றும் வராைர்கள் குறிப்பிடுள்ளனர்.  
35) சபாருத்துக.  
அ. சகாற்மக   - 1. கைரா 
ஆ. நாகபட்டினம்  -  2. சகால் ாய் 

இ. காவிரிபூம்பட்டினம்  - 3. நிகாைா 
A) 3, 2, 1 

B) 3, 1, 2 

C) 2, 3, 1 

D) 2, 1, 3 

விளக்கம்:  
தமிழக துமறமுகம் யேணர்களால் அமழக்கப்பட்ட விதம்  
சகாற்மக  - சகால்காய் 

நாகப்பட்டினம்   - நிகாைா 
காவிரிபூம்பட்டினம்  - கைரா 
36) சபாருத்துக 

அ. புதுச்வ ரி   - 1. ைவ ாலியா 
ஆ. ைரக்காணம்  - 2. வ ாபட்ைா 
இ. ைசூலிப்பட்டினம்  - 3. சபாதுவக 

A) 1, 3, 2  

B) 2, 3, 1 

C) 3, 1, 2 

D) 3, 2, 1 

விளக்கம்:  
தமிழக துமறமுகம்  யேணர்களால் அமழக்கப்பட்ட விதம்  
புதுச்வ ரி  - சபாதுவக 

ைரக்காணம்   - வ ாபட்ைா 
ைசூலிப்பட்டினம்  - ைவ ாலியா 
சகாற்மக, நாகப்பட்டினம், காவிரிபூம்பட்டினம், பதுச்வ ரி, ைரக்காணம், ைசூலிப்பட்டினம் ஆகியமே தமிழகத்தின் 
கீமழக்கடற்கமரத் துமறமுகங்களாகும்.  
37) ஹிப்பாகிவரட்டஸ் எந்த சபாருமள “இந்திய ைருந்து” என்று குறிப்பிட்டார்? 

A) ஏலம்  
B) இலேங்கம் 
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C) கடுகு 

D) மிளகு 

விளக்கம்: ஹிப்பாகிவரட்டஸ் என்ற புகழ் சபற்ற கிவரக்க ைருத்துேர் கி. மு(சப. ஆ. மு) 5-ஆம் நூற்றாண்டில் 
ோழ்ந்தேர். இேர் இந்திய ைருத்துே முமறகமளயும் ைருந்து ேமககமளயும் மகயாண்டு ேந்தார். இேர் மிளமக 
“இந்திய ைருந்து” என்வற குறிப்பிட்டுள்ளார்.  
பண்மடய தமிழகத்திலிருந்து ைஸ்லின் துணியும், ஏலக்காய், இலங்கம் வபான்ற நறுைணப் சபாருள்களும் 
ஏற்றுைதியாயின.  
38) சதால்சபாருள்  ான்றுகள் எத்தமன ேமகப்படும்? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: சதால்சபாருள்  ான்றுகள் 3 ேமகப்படும்  
அமே, 1. கல்சேட்டுகளும் பட்டயங்களும் 

 2. நாணயங்கள் 

 3. நிமனவுச்சின்னங்கள்  
39)  ரியான கூற்மறத் வதர்க 

1. சபரும்பாலும் ைன்னர்களின் துமணகள் அேர்களின்  ாதமனகள் வபான்றமே கல்சேட்டுகளில் இடம் சபறும்  
2. திருப்பரங்குன்றம், நாகைமல, ஆமனைமல, கீழக்குயில்குடி ஆகிய இடங்களிலுள்ள கல்சேட்டுகள்  ங்க 
காலத்திற்கு முற்பட்டமே 

A) 1  ரி  
B) 2  ரி 

C) 1, 2,  ரி 

D) 1, 2 தேறு 

விளக்கம்: திருப்பரங்குன்றம், நாகைமல, ஆமனைமல, கீழக்குயில்குடி ஆகிய இடங்களில் காணப்படும் 
கல்சேட்டுகள்  ங்க காலத்தமே.  
40) காஞ்சி வகாயில்களில் காணப்படும் கல்சேட்டுகளில் யாருமடய ேரலாற்மற அறிய முடியும்? 

A) வ ரர் 
B) வ ாழர் 

C) பாண்டியர் 
D) பல்லேர் 
விளக்கம்: பல்லேர்காலக் கல்சேட்டுகள் குமககள், இரதங்கள், வகாயில்கள், கற்பாமறகள், தூண்கள் ஆகியேற்றில் 
காணப்படுகின்றன. இேற்றுள் ைண்டகப்பட்டு ைவகந்திரோடி, திருச்சி, பல்லாேரம், ைாைல்லபுரம், தளோனூர் வபான்ற 
இடங்களில் கிமடத்துள்ளமேக் குறிப்பிடத்தக்கமே.  
41) கிராை ஆட்சிமுமறமய சதளிோக எடுத்துகாட்டும் கல்சேட்டு எது? 

A) உத்திருவைரூர்க் கல்சேட்டு 

B) சடல்லி இரும்புத்தூண் 

C) அவ ாகர் கல்சேட்டு 

D) பாபர் கல்சேட்டு 
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விளக்கம்: பரந்தகச் வ ாழனின் உத்திரவைரூர்க் கல்சேட்டு, வ ாழர்கால கிராை ஆட்சிமுமறமயத் சதளிோக 
எடுத்துகாட்டுகிறது. இக்கல்சேட்டில் கிராை உறுப்பினர்களில் தகுதிகள், வதர்;ந்சதடுக்கப்படும் முமற ஆகியமே பற்றி 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  
42) குடவோமல முமற வதர்தல் யாருமடய ஆட்சியில் நமடசபற்றது? 

A) வ ரர் 
B) வ ாழர் 
C) பாண்டியர் 
D) பல்லேர் 
விளக்கம்: கிராை ஊராட்சி  மப உறுப்பினமர வதர்ந்சதடுக்க வ ாழர் காலத்தில் குடவோமல வதர்தல் முமற 
பயன்படுத்தப்பட்டது. இதமன, தற்கால வதர்தல் முமறக்கு முன்வனாடியாகக் கருதலாம்.  
43) எந்த இடங்களில் காணப்படும் வகாயில் கல்சேட்டுகள் ைக்களின் பண்பாடு, அரசில்,  மூக உறவு வபான்றேற்மற 
எடுத்துமரக்கிறது? 

A) தஞ்ம , திருசோற்றியூர், வைலப்பழுவூர் 
B) சிதம்பரம், திருோரூர், ைதுமர 
C) கன்னியாகுைரி 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: தஞ்ம , திருசோற்றியூர், வைலப்பழுவூர், சிதம்பரம், திருோரூர், ைதுமர, கன்னியாகுைரி வபான்ற 
இடங்களிலுள்ள வகாயில் கல்சேட்டுகள், ைக்களின் பண்பாடு, அரசியல், ோழ்க்மகமுமற, நீதி,  மூக உறவு, 

சபாருளாதார நிமல வபான்றேற்மற எடுத்துமரக்கின்றன.  
44) பட்டயங்கள் சபாதுோக எந்த சைாழயில் காணப்படுகின்றன? 

A) ேடசைாழி 

B) தமிழ் 

C) பிராகிருதம் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்:சபான், ச ம்பு ஆகிய உவலாகத் தகடுகளின் மீது எழுத்துக்கள் சபாறிக்கப்பட்டிருந்தன. இமே பட்டயங்கள் 
எனப்பட்டன. இமே காலத்மதயும் ஆட்சி முமறமயயும் அறிய உதவுகிறது. பட்டயங்கள் அர னின் சபயர், அேனது 
காலம், பட்டயம் அளிக்கப்படும் வநாக்கம் முதலியன பற்றிக் கூறுேதால், ேரலாற்மற அறிய சபரிதும் துமணபுரிகிறது. 
இமே, சபாதுோக பிராகிருதசைாழி, ேடசைாழி, தமிழில் காணப்படுகிறது.  
45) தளோயப்புரச்ச ப்வபடு, சின்னைனூர்ச்  ா னம், சிேகாசிச் ச ப்வபடு ஆகியமே யாருமடய காலப் பட்டயங்கள்? 

A) வ ர் 
B) வ ாழர் 

C) பாண்டியர் 
D) பல்லேர் 
விளக்கம்: தளோயப்புரச்ச ப்வபடு, சின்னைனூர்ச்  ா னம், சிேகாசிச் ச ப்வபடு ஆகியமே பாண்டியர் காலப் 
பட்டயங்கள்.  
46) திருோலங்காட்டுப் பட்டயங்கள் யாருமடய காலத்தமே? 

A) வ ர் 
B) வ ாழர் 
C) பாண்டியர் 
D) பல்லேர்  
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விளக்கம்: திருோலங்காட்டுப் பட்டயங்கள், கரந்மதச் ச ப்வபடுகள், அன்பில் பட்டயங்கள், சலய்டன் பட்டயங்கள் 
வபான்றமே வ ாழர்காலப் பட்டயங்கள்.  
47) ைன்னர்கள் சகாமடயாக ேழங்கிய இமறயிலி நிலங்கமளயும் அேற்மறப் சபற்றுக் சகாண்டேர்கமளப் 
பற்றியும் கூறுபமே எமே? 

A) கல்சேட்டுகள் 

B) பட்டயங்கள் 

C) A ைற்றும் B 

D) நாணயங்கள் 

விளக்கம்: கல்சேட்டுகளும், பட்டயங்களும் வைற்கண்ட ச ய்திமயக் கூறுகின்றன. இமே சபாதுோக பிராமி, 

பிராகிருதம், தமிழ் ஆகிய சைாழிகளில் சபாறிக்கப்பட்டுள்ளன.  
48)  ங்க காலத்தில் ச ப்பு நாணயங்கள் ேழக்கில் இருந்தன. அேற்றின் ஒருபுறம் யாமனயும் ைறுபுறம் எதுவும் 
காணப்பட்டது? 

A) இரட்மட மீன்கள் 

B) கப்பல் 

C) நந்தி 

D) புலி 

விளக்கம்:  ங்க கால ச ப்பு நாணயங்கள்  துர ேடிேைானமே. நாணயத்தின் ஒருபுறம் யாமனயும் ைறுபுறம் 
இரட்மட மீன்களும் காணப்பட்டன.  
49) யேனர்கள் தமிழகத்தில் எந்த இடத்திலிருந்து தங்க நாணயங்கமள சேளியிட்டனர்? 

A) ைதுமர, காஞ்சி 

B) காஞ்சி, ேஞ்சி 

C) புகார், ைதுமர 
D) புகார், ேஞ்சி 

விளக்கம்: யேனர்கள் தமிழத்தில் புகார், ைதுமர ஆகிய இடங்களிலிருந்து தங்க நாணயங்கமள சேளியிட்டனர். 
அமே, அேர்களுமடய புழக்கத்திற்வக பயன்பட்டன.  
50) யாருமடய காலத்தில் சேளியிடப்பட்ட நாணயங்களில் இரட்மட மீன் கப்பல், நந்தி வபான்ற சின்னங்கள் 
காணப்படுகின்றன? 

A) பாண்டியர் 
B) பல்லேர் 
C) வ ரர் 
D) வ ாழர் 
விளக்கம்: பல்லேர் காலத்தில் சேளியிடப்பட்ட நாணயங்களில் இரட்மடமீன், கப்பல், நந்தி வபான்ற சின்னங்கள் 
காணப்படுகின்றன.  
51) யார், பாண்டியர்கமள அடக்கி ேலிமை சபற்றேராக ோழ்ந்தார் என்பதற்கு  ான்றாக நாணயம் உள்ளது?  

A) முதலாம் ராஜராஜன் 

B) முதலாம் குவலாத்துங்கன் 

C) முதலாம் இராவ ந்திரன் 

D) எேருமில்மல 

விளக்கம்: முதலாம் இராஜராஜன் காலத்தில் சேளியிடப்பட்ட நாணயங்களில் புலியும் அதனருகில் இரட்மட மீன் 
சகாண்ட ேடிேங்களும் காணப்படுகின்றன. இதனால் அேன் பாண்டியர்கமள அடக்கி ேலிமை சபற்றேராக 
ோழ்ந்தான் என்பது சேளிப்படுகிறது.  
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52) யாரமடய தங்க நாணயம் கிரந்த எழுத்தில் அேனுமடய சபயருடன் காணப்படுகிறது? 

A) முதலாம் ராஜராஜன் 

B) இரண்டாம் ேரகுகுணன் 

C) முதலாம் இராவ ந்திரன் 

D) எேருமில்மல 

விளக்கம்: இரண்டாம் ேரகுகுணனின் தங்க நாணயம் கிரந்த எழுத்தில் அேனுமடய சபயருடன் காணப்படுகிறது. 
நாணயங்கள் ோயிலாக ேணிகத்தில் பண்டைாற்று முமறவயாடு பணப்பரிைாற்றமும் சதான்றுசதாட்டு தமிழகத்தில் 
நிலவி ேந்துள்ளமத அறிய முடிகிறது.  
53) ைண்டகப்பட்டு கல்சேட்டு யாருமடயது? 

A) வ ரர் 
B) வ ாழர் 

C) பாண்டியர் 
D) பல்லேர் 
விளக்கம்: ைவகந்திரேர்ை பல்லேர்களின் ைண்டகப்பட்டு கல்சேட்டில், அழியக்கூடிய சபாருள்களான ைரம், ச ங்கல், 

ைண், சுண்ணாம்பு சகாண்டு பல வகாயில்கள்,  ங்க காலத்திலும் அதமனத் சதாடர்ந்தும் களப்பிரர் காலத்திலும் 
கட்டப்பட்டதாக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  
54) யாருமடய காலம் முதற்சகாண்டு வகாயில்கள் கற்கமளக் சகாண்டு அமைக்கப்பட்டன? 

A) இராஷ்டிரக் கூடர்கள் 

B) களப்பிரர்கள்  
C) பல்லேர்கள்  
D) பிற்காலச் வ ாழர்கள்  
விளக்கம்: பல்லேரது காலம் முதற்சகாண்டு வகாயில்கள் கற்கமளக் சகாண்டு அமைக்கப்பட்டதால் அமே இன்னும் 
நிமலத்து நின்று, தமிழரின் பண்பாட்மட சேளிப்படுத்துகின்றன.  
பல்லேர் கால் கல்சேட்டுகள்: 
திருப்பரங்குன்றம், ைண்டகப்பட்டு, ைவகந்திரோடி, ைாைல்லபுரம் - குமக வகாயில்களும், கற்களால் ஆன இரதங்கள்.  
காஞ்சி மகலா நாதர் வகாயில், ேரதராஜப் சபருைாள் வகாயில், சிதம்பரம் நடராஜர் வகாயில், தஞ்ம  கங்மகசகாண்ட 
வ ாழபுரம், தராசுரம், திருசேற்றியூர், லால்குடி, திருோரூர், ைதுமர, வேலூர், இராவைஸ்ேரம் ைற்றும் சுசீந்திரம் 
வகாயில்கள் 

55) வீரம், சகாமட, புலமை, முதலியேற்றில் சிறந்தேர்கமள நிமனவுகூறும் சபாருட்டு நடப்பட்டமே எமே? 

A) கற்பதுமககள் 

B) நடுகற்கள் 

C) தூண்கள் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: வீரம், சகாமட, புலமை முதலியேற்றில் சிறந்தேர்கமள நிமனவுகூறும் சபாருட்டு, நடப்பட்ட 
கற்பதுமககளும், நடுகற்களும் தமிழ்ப் பண்பாட்டின் சதால்சபாருள் சின்னங்களாக விளங்குகின்றன. வைலும், 

முதுைக்கள் தாழிகளில் இடம்சபற்றிருந்து பல்ேமகப் சபாருள்கள் இறந்தேர்களுக்கு ச ய்யப்பட்ட  டங்குகளுக்கான 
 ான்றாக உள்ளன.  
56) தமிழகத்தின் சிறப்பான சிற்பக்கமலக்கு அமடயாளைாகத் திகழுேது எது? 

A) சித்தனோ ல் குமகக்வகாயில் 

B) ைாைல்லபுர ஒற்மறக்கல் இரதங்கள்  
C) தஞ்ம  சபரியக் வகாயில் 
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D) ஸ்ரீரங்கம் வகாயில் 

விளக்கம்: ைாைல்லபுர ஒற்மறக்கல் இரதங்கள், தமிழகத்தின் சிறப்பான சிற்பக்கமலக்கு அமடயாளைாகத் 
திகழ்கின்றன.  ைண முனிேர்களின் ோழ்விடங்களில் குமககள் இருந்துள்ளன.  
57) “ேடவேங்கடம் சதன்குைரி ஆயிமடத் தமிழ்கூறும் நல்லுலகத்மத” இவ்ேரிகள் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) பரிபாடல் 

B) பதிற்றுப்பத்து 

C) இராைாயணம் 

D) சதால்காப்பியம் 

விளக்கம்: பழங்காலத் தமிழகம் ேடக்வக வேங்கடம் முதல் சதற்வக குைரி ேமர பரவியிருந்தது என்பவத இதன் 
சபாருள். சைாழியின் அடிப்பமடயில் இந்நாடு “தமிழ்கூறும் நல்லுலகம்” என்றும் “தமிழ்நாடு” என்றும் ேழங்கலாயிற்று 

58) குறிஞ்சியும் முல்மலயும் முமறமையில் திரிந்த நிலம் எவ்ோறு அமழக்கப்படும்? 

A) ைருதம்  
B) சநய்தல் 

C) பாமல 

D) தரிசு 

விளக்கம்: குறிஞ்சியும் முல்மலயும் முமறமையில் திரிந்து நிலத்மத பாமல என்பர். பண்மடயத் தமிழகத்மத 
குறிஞ்சி, முல்மல, ைருதம், சநய்தல், பாமல என இலக்கியங்கள் பகுத்தன.  
59) பண்மடயத் தமிழகத்தில் இருந்த அரசியல் பிரிவுகள் எமே? 

A) பாண்டியநாடு, வ ாழ நாடு 

B) வ ர நாடு, சகாங்கு நாடு 

C) சதாண்மடநாடு, குறுநில ைன்னரின் ஆட்சிப் பகுதி 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: பாண்டியநாடு , வ ாழநாடு, வ ரநாடு, சகாங்கு நாடு, சதாண்மடநாடு ஆகிய நாடுகளும், குறுநில 
ைன்னர்களின் அரசுகளும் தனிரயரசுகளாகவே இயங்குகின்றன. பழந்தமிழர் ஒன்றுபட்டு ோழாைல் தனித்தனி 
அரசியல்  மூகங்களாகப் பிரிந்து ோழ்ந்ததற்கு நாட்டின் இயற்மக அமைப்வப காரணம்.  
60) ைன்னர்களுக்கும், ைக்களுக்கும் உரிய ஒழுக்கங்கள் எந்த நூலில் ேமரயறுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது? 

A)  ங்க இலக்கியங்கள் 

B) சதால்காப்பியம் 

C) திருக்குறள் 

D) நாலடியார் 
விளக்கம்: சநறிபிறழாத வபார்முமற ைக்களின் நிமலயறிந்து ேரி விதித்தல், வநர்மையாகப் சபாருளீட்டல், 

 ான்வறாமர ைதித்து அேரது ேழிகாட்டு சநறிமுமறகமள பின்பற்றுதல் முதலியன அர ர்களுக்குரிய ைாண்புகளாகக் 
கருதப்பட்டன.  
இவதவபால், தனிைனித ோழ்வில் சநறிகமள ஆண், சபண் இருேருக்கும் தனித்தனியாக கூறப்பட்டுள்ளது.  
61) “விமனவய ஆடேர்க்கு உயிவர” என்ற ேரிகள் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) குறுந்சதாமக 

B) சதால்காப்பியம் 

C) திருக்குறள் 

D) நாலடியார் 
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விளக்கம்: “விமனவய ஆடேர்க்கு உயிவர” என்ற குறுந்சதாமகத் சதாடர், ஆண்களின் நிமலமயயும் அேர்கள் 
தங்களின் ோழ்விடங்களுக்குரிய சதாழில்கமளகச் ச ய்தனர் என்பமதயும் விளங்குகின்றது. சபண்களுக்கு உயரிய 
பண்பாகக் கற்சபாழுக்கம் கருதப்பட்டது. ைக்கட்வபறு, விருந்வதாம்பல், சபரிவயாமர ைதித்தல் முதலியன குடும்ப 
ோழ்க்மகக்குரிய அடிப்பமடப் பண்புகளாக ேமரயறுக்கப்பட்டன.  
62) தமிழ் ேளர்த்த  ங்கங்கள் எத்தமன? 

A) 1 

B) 3  

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: பாண்டிய ைன்னர்கள் தமிமழ ேளர்ப்பதற்காகப் புலேர் பலமரயும் ஒருங்கிமணத்துத் தமிழ்ச் ங்கங்கமள 
நிறுவினர். இமே, கால அடிப்பமடயில் முதற் ங்கம், இமடச் ங்கம், கமடச் ங்கம் என மூன்றாக 
ேமகப்படுத்தப்பட்டிருந்தன.  
63) சபாருத்துக.  
அ. முதற் ங்கம்   - 1. இன்மறய ைதுமர 
ஆ. இமடச் ங்கம்  - 2. கபாடபுரம் 

இ. கமடச் ங்கம்  - 3. சதன்ைதுமர 
A) 3, 2, 1 

B) 3, 1, 2 

C) 2, 3, 1 

D) 2, 1, 3 

விளக்கம்: 
 ங்கம்    இடம்     ேளர்த்தேர்கள்  

முதற் ங்கம்  சதன்ைதுமர    காய்சினேழுதி முதல் கடுங்வகான் ேமர 
இமடச் ங்கம்   கபாடபுரம்    வேண்வடர்ச் ச ழியன் முதல் முடத்திருைாறன் ேமர  
கமடச் ங்கம்   இன்மறய ைதுமர   முடத்திருைாறன் முதல் உக்கிரப் சபருேழுதி ேமர  
64)  ங்க இலக்கியைாகிய எட்டுத்சதாமகயும் பத்துப்பாட்டும் எத்தiயாேது தமிழ்ச் ங்ககால நூல்கள்? 

A) முதல்  
B) 2-ம் 

C) 3-ம்  
D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: எட்டுத்சதாமகயும், பத்துப்பாட்டும் மூன்றாம் தமிழ்ச் ங்ககால நூல்கள் என்று கூறுகின்றனர். எனினும் 
அேற்மறச்  ங்க இலக்கியம் என்று குறப்பிடுகின்றனர்.  
65)  ங்கங்கமளப் பற்றிய ேரலாறு, இமறயனார் களவியல் உமரயில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதமன எழுதியேர் யார்? 

A) உக்கிரப் சபருேழுதி 

B) முடத்திருைாறன் 

C) தாயுைானேர் 
D) நக்கீரர் 

விளக்கம்: தமிழ் ேளர்த்த முச் ங்கங்கள் பற்றிய ேரலாறு, நக்கீரர் எழுதிய இமறயனார் களவியல் உமரயிலும் 
கூறப்பட்டுள்ளது.  
66) தமிழர்கள், தம் ோழ்க்மகமய எத்தமன கூறுகளாகப் பிரித்தனர்? 
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A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: தமிழர்கள் தம் ோழ்க்மகமய அகம் ைற்றும் புறம் என்று இரு ேமகயாகப் பிரித்தனர். இதமன அன்பின் 
ேழிப்பட்டது அகோழ்வு என்றும் வீரத்தின் சேளிப்பாடு புறோழ்வு எனவும் கூறுேர்  
67) அகத்திமண எத்தமன ேமகப்படும்? 

A) 2 

B) 3  

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: அகத்திமண குறிஞ்சி, முல்மல, ைருதம், சநய்தல், பாமல என ஐந்து ேமகப்படும்.  
68) புற ஒழுக்கம் எத்தமன ேமகப்படும்? 

A) 4 

B) 5  

C) 6  

D) 7 

விளக்கம்: குறிஞ்சி, முல்மல, ைருதம், சநய்தல், பாமல, மகக்கிமள(ஒருதமலக் காதல்) , சபருந்திமண (சபாருந்தாக் 
காதல்) என புற ஒழுக்கம் 7 திமணகளாகக் கூறுேர்.  
69) அகத்திமண, புறத்திமண  ார்ந்த ச ய்திகமள விரிோக விளக்கும் நூல் எது? 

A) சதால்காப்பியம்  
B) திருக்குறள் 

C) நாலடியார் 
D) பரிபாடல் 

விளக்கம்: அகத்திமண, புறத்திமண  ார்ந்த ச ய்திகமள சதால்காப்பிய சபாருளதிகாரம் சதளிோக விரிோக 
விளக்குகிறது.  
70) எப்சபாருளாகிய காதமலக் கற்பமன ச ய்து பாடும்வபாது அதற்குரிய நிலம், சபாழுது, பறமே, விலங்கு, பூ, ைரம் 
முதலான கருப்சபாருள்கமளப் பிண்னணியாக அமைத்துப் பாடுேது ைரபு? 

A) முதற்சபாருள் 

B) கருப்சபாருள் 

C) உரிப்சபாருள் 

D) ஊடல் சபாருள் 

விளக்கம்: உரிப்சபாருளாகிய காதமலக் கற்பமன ச ய்து பாடும் வபாது அதற்குரிய நிலம், சபாழுது, பறமே, விலங்கு, 

பூ, ைரம் முதலான கருப்சபாருமளப் பிண்னணியாக அமைத்துப் பாடுேது ைரபு.  
71) சபாருத்துக 

அ. குறிஞ்சி   - 1. ைணலும் ைணல்  ார்ந்த இடம் 

ஆ. முல்மல   - 2. ேயலும் ேயல்  ார்ந்த இடம் 

இ. ைருதம்   - 3. கடலும் கடல்  ார்ந்த இடம் 

ஈ. சநய்தல்   - 4. காடும் காடு  ார்ந்த இடம் 

உ. பாமல   - 5. ைமலயும் ைமல  ார்ந்த இடம் 
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A) 5, 4, 2, 1, 3 

B) 5, 4, 2, 3, 1 

C) 5. 3, 4, 2, 1 

D) 5, 3, 2, 4, 1 

விளக்கம்: 
குறிஞ்சி  - ைமலயும் ைமல  ார்ந்த இடம் 

முலமல  -  காடும் காடு  ார்ந்த இடம் 

ைருதம்   -  ேயலும் ேயல்  ார்ந்த இடம்  
சநய்தல்  -  கடலும் கடல்  ார்ந்த இடம் 

பாமல   - ைணலும் ைணல்  ார்ந்த இடம் 

72) சபாருத்துக 

அ. குறிஞ்சி  - 1. மேகமற 

ஆ. முல்மல  -  2. ஏற்பாடு 

இ. ைருதம்  -  3. நண்பகல் 

ஈ. சநய்தல்  -  4. யாைம் 

உ. பாமல  -  5. ைாமல 

A) 4, 3, 5, 1, 2  

B) 4, 5, 2, 1, 3 

C) 3, 4, 2, 3, 1 

D) 4, 5, 1, 2, 3 

விளக்கம்: 
குறிஞ்சி  - யாைம் 

முல்மல  -  ைாமல 

ைருதம்   -  மேகமற 

சநய்தல்  -  ஏற்பாடு 

பாமல   - நண்பகல் 

73) சபாருத்துக.  
அ. குறிஞ்சி  - 1. கார், கூதிர், முன்பனி, பின்பனி, இளவேனில், முதுவேனில்,  

ஆ. முல்மல  - 2. இளவேனில், முதுவேனில், பின்பனி 

இ. ைருதம்  - 3. கூதிர், முன்பனி 

ஈ. சநய்தல்  - 4. கார் 
உ. பாமல  - 5. கார், கூதிர், முன்பனி, பின்பனி, இளவேனில், முதுவேனில் 

A) 3, 4, 5, 1, 2 

B) 3, 5, 4, 1, 2 

C) 3, 2, 5, 1, 4 

D) 3, 4, 5, 2, 1 

விளக்கம்: 
குறிஞ்சி  - கூதிர், முன்பனி  
முல்மல  - கார் 
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ைருதம்   - கார், கூதிர், முன்பனி, பின்பனி, இளவேனில், முதுவேனில்,  

சநய்தல்  - கார், கூதிர், முன்பனி, பின்பனி, இளவேனில், முதுவேனில்,  

பாமல   - இளவேனில், முதுவேனில், பின்பனி 

74) திமணக்குரிய உரிப்சபாருமளப் சபாருத்துக.  
அ. குறிஞ்சி  - 1. இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும்  
ஆ. முல்மல  - 2. புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் 

இ. ைருதம்  - 3. இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் 

ஈ. சநய்தல்  - 4. பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் 

உ. பாமல - 5. ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் 

A) 2, 3, 4, 5, 1 

B) 2, 4, 5, 3, 1 

C) 2, 3, 5, 1, 4 

D) 3, 4, 2, 1, 5 

விளக்கம்:  
குறிஞ்சி  - புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் 

முல்மல  - இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் 

ைருதம்   - ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் 

சநய்தல்  - இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும் 

பாமல   - பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் 

75) புறத்திமணகமள பன்னிரண்டாகப் பகுத்த நூல் எது? 

A) புறப்சபாருள் சேண்பாைாமல 

B) திருக்குறள் 

C) சதால்காப்பியம்  
D) சிலப்பதிகாரம் 

விளக்கம்: சதால்காப்பியம் புறத்திமணகமள 7 ஆகப் பகுத்துள்ளது. அமே குறிஞ்சி, முல்மல, ைருதம், சநய்தல், 

பாமல, மகக்கிமள, சபருந்திமண.  
புறப்சபாருள் சேண்பாைாமல புறத்திமணமய 12 ஆக பகுத்துள்ளது. அமே, சேட்சி, கரந்மத, ேஞ்சி, காஞ்சி, சநாச்சி, 

உழிமை, தும்மப, ோமக, பாடாண், சபாதுவியல், மகக்கிமள, சபருந்திமண.  
76) வபாருக்கான காரணங்கமளயும், வபார் நமடசபறும் முமறகமளயும் கூறும் புறத்திமணகள் எத்தமன? 

A) 5 

B) 7  

C) 8  

D) 12 

விளக்கம்: சேட்சி, கரந்மத, ேஞ்சி, காஞ்சி, சநாச்சி, உழிமை, தும்மப, ோமக ஆகிய 8 புறத்திமணகள் வபாருக்கான 
காரண்ங்கமளயும், வபார் நமடசபறும் முமறகமளயும் கூறுகின்றன.  
77) ைன்னின் வீரம், சகாமட, புகழ் முதலானேற்மறச் சிறப்பித்துப் பாடுேது எந்தத் திமண? 

A) பாடாண் திமண 

B) சபாதுவியல் திமண 

C) சபருந்திமண 

D) மகக்கிமள 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    18 

விளக்கம்: ைன்னின் வீரம், சகாமட, புகழ் முதலானேற்மறச் சிறப்பித்துப் பாடுேது பாடாண் திமண ஆகும்.  
78) “விருந்வத தானும் பதுேது புமனந்த யாப்பின் வைற்வற” என்ற ேரிகள் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) திருக்குறள் 

B) நாலடியார் 
C) சதால்காப்பியம் 

D) ஏலாதி 

விளக்கம்: இவ்ேரிகள் சதால்காப்பியம் நூற்பாவில் இடம்சபற்றுள்ளது. இதிலுள்ள ‘விருந்து’ என்னும் ச ால் ‘புதியது’ 
என்ற சபாருளில் மகயாளப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், சதால்காப்பியக் காலம் முதல் விருந்வதாம்பல் பழக்கம் 
தமிழர்களிமடவய இருந்து ேருேமத அறியலாம்.  
79) “விருந்து புறத்ததாதத் தான் உண்டல்  ாோ  
ைருந்துஎனினும் வேண்டாற்பாற் நன்று” - இவ்ேரிகள் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) திருக்குறள் 

B) நாலடியார் 
C) சதால்காப்பியம் 

D) ஏலாதி 

விளக்கம்: இக்குறளானது விருந்வதாம்பல் பற்றிய உயரிய சநறிமய விளக்குகிறது. தமிழர்கள் விரும்வதாம்பலின் 
வபாது, உயிர் பிரிக்கும் விஷத்மதக் சகாடுத்தாலும் அதமன வேண்டாம் எனக் கூறாது உண்பர் என்வத இதன் 
சபாருள்.  
80) “சதால்வலார் சிறப்பின்” என்று விருந்துக்கு அமட சகாடுத்துக் கூறியேர் யார்? 

A) சீத்தமலச்  ாத்தனார் 

B) இளங்வகாேடிகள் 

C) திருேள்ளுேர் 
D) நக்கீரர் 
விளக்கம்: இளங்வகாேடிகள் “சதால்வலார் சிறப்பின்” என்று விருந்துக்கு அமட சகாடுத்துக் கூறியதால், தமிழின் 
சதான்மையான பழக்கம் விருந்வதாம்பல் என்பமத அறிவோம்  
81) விருந்வதாம்பும் பண்பு, கணேன், ைமனவியின் தமலயாய கடமை எனக் கூறும் நூல் எது? 

A) சதால்காப்பியம் 

B)  ங்க இலக்கியங்கள்  
C) அகத்தியம்  
D) சநடுநல்ோமட 

விளக்கம்: விருந்வதாம்பும் பண்பு கணேன், ைமனவியின் தமலயாய கடமை என  ங்க இலக்கியங்கள் 
கூறுகின்றன.  
82)  ங்க காலத் தமிழர்கள் இரவில் ோயில் கதமே அமடக்கும் முன் விருந்தினர் யாவரனும் உள்ளனராக எனப் 
பார்த்து உணேளிப்பர் என்பமதக் கூறும் நூல் எது? 

A) சதால்காப்பியம் 

B)  ங்க இலக்கியங்கள்  
C) அகத்தியம்  
D) நற்றிமண 

விளக்கம்:  ங்க காலத் தமிழர்கள் இரவில் ோயில் கதமே அமடக்கும் முன் விருந்தினர் யாவரனும் உள்ளனரா எனப் 
பார்த்து உணேளிப்பர் என் ச ய்திமய நற்றிமணப் பாடல் மூலம் அறியலாம் 
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83) “…………………………. . வகாேலர் 
ைழவிமடப் பூட்டிய குழாஅய்த் தீம்புளிச்  
ச விஅமட தீர்த் வதக்கிமலப் பகுக்கும்  
புல்லி நல் நாட்டு” - இப்பாடல் இடம்சபற்ற நூல்? 

A) சதால்காப்பியம் 

B) அகநானூறு  
C) அகத்தியம்  
D) சநடுநல்ோமட 

விளக்கம்: “…………………………. . வகாேலர் 
ைழவிமடப் பூட்டிய குழாஅய்த் தீம்புளிச்  
ச விஅமட தீர்த் வதக்கிமலப் பகுக்கும்  
புல்லி நல் நாட்டு” - அகநானூறு 

84) இரவில் வீட்டிற்கு ேரும் விருந்தினர்க்கு எது கலந்த இமறச்சிமய  மைத்துக் சகாடுப்பது அன்மறய தமிழரின் 
ேழக்கைாகும்? 

A) வதன் 

B) சநய் 

C) சேல்லம் 

D) மிளகு 

விளக்கம்: இரவில் வீட்டிற்கு ேரும் விருந்தினருக்கு சநய் கலந்த இமறச்சிமயச்  மைத்துக் சகாடுப்பது அன்மறய 
தமிழரின் ேழக்கைாகும். பசி என்று ேந்தேர்கமள சேளிவய நிற்க மேத்துவிட்டு தாம் ைட்டும் உணவு உண்பமத 
விரும்ப ைாட்டார்கள்  
85) ஒரு நாள் ச ன்றாலும், இருநாள் ச ன்றாலும், பல நாள் பலவராடு ச ன்றாலும், முதல் நாள் வபான்வற 
இன்முகத்துடன் ேரவேற்று விருந்வதாம்பினர் என்பமத யாருமடய பாடல் மூலம் அறியலாம்? 

A) நக்கீரர் 

B) ஒளமேயார் 
C) கபிலர் 
D) பூதஞ்வ ந்தனார் 

விளக்கம்: தமிழர்கள். தைது வீட்டிற்கு ேருபேர்களுக்கு உணேளித்த பிறவக, தாம் உண்ணும் ேழக்கத்மதக் 
சகாண்டிருந்தனர். ஒரு நாள் ச ன்றாலும், இருநாள் ச ன்றாலும், பல நாள் பலவராடு ச ன்றாலும், முதல் நாள் 
வபான்வற இன்முகத்துடன் ேரவேற்று விருந்வதாம்பினர் என்பமத ஒளமேயார் பாடல் மூலம் அறியலாம்.  
86) ஆயர்கள், ைாடு வைய்க்கப் புறப்படும்வபாது உணவிமன எதில் எடுத்துச் ச லேர்? 

A) தூக்கு  ட்டி 

B) பாமன 

C) குேமள 

D) மூங்கில் குழாய் 

விளக்கம்: ஆயர்கள், ைாடு வைய்க்கப் புறப்படும்வபாது உணவிமன மூங்கில் குழாயில் இட்டு ைாட்டின் கழுத்தில் 
கட்டுேர். காட்டுேழிவய ச ல்லும் வபாது, அவ்ேழியாகப் பசிவயாடு ேருபேர்களுக்கு தாம் மேத்திருக்கும் 
உணவிமனப் பகிர்ந்துக் சகாடுப்பர்.  
87) பழந்தமிழர் இலக்கியத்தில் உணவு  மைக்கும் முமறகமளப் பற்றி கூறும் நூல் எது? 

A) சிறுபாணாற்றுப்பமட 
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B) சபருங்கமத 

C) ைணிவைகமல 

D) ைமடநூல் 

விளக்கம்: பழந்தமிழர் இலக்கியத்தில் உணவு  மைக்கும் முமறகமள “ைமடநூல்” குறிப்பிடுகிறது. உணவுப் பற்றிய 
ச ய்திகள் சிறுபாணற்றுப்பமட, சபருங்கமத, ைணிவைகமல வபான்ற நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. காலத்திற்கும், 

நிலத்துக்கும் ஏற்ற உணவுகமள அந்நூல்கள் மூலம் அறியலாம்.  
88) சபற்ற சபருேளத்மதத் தக்வகார்க்குப் பகிர்ந்தளிப்பவத ேள்ளண்மையாகும். இப்பண்பு, யார் பின்பற்ற வேண்டிய 
பண்புகளுள் தமலயாயது எனக் கருதப்பட்டது? 

A) ைனிதன் 

B) அர ன் 

C) அந்தணன் 

D) நில உமடமையாளர்  
விளக்கம்: சபற்ற சபருேளத்மதத் தக்வகார்க்குப் பகிர்ந்தளிப்பவத ேள்ளண்மையாகும். இப்பண்பு, அர ர்கள் பின்பற்ற 
வேண்டிய பண்புகளுள் தமலயாயது எனக் கருதப்பட்டது. கல்வி, தறுகண், இம , சகாமட ஆகிய சபருமிதப் 
பண்புகளுள் ஒன்றாக ேள்ளல் தன்மை விளங்குகிறது.  
89) யார் ேள்ளல்தன்மை சகாண்டேர்களாக விளங்குகின்றனர்? 

A) மூவேந்தர்கள் 

B) கமடசயழு ேள்ளல்கள்  
C) A ைற்றும் B 

D) அந்தணர்கள்  
விளக்கம்: வ ர, வ ாழ, பாண்டியர் ஆகிய மூவேந்தர்களுள் குறுநில ைன்னர்களாகிய கமடசயழு ேள்ளல்களும் ோரி 
ேழங்கும் ேள்ளல்தன்மை சகாண்டேர்களாக விளங்கினர் என்பமத இலக்கியங்கள் சபருமிதத்துடன் கூறுகின்றன.  
90) குறுநில ைன்னர்கள் ைற்றும் அேர்களின் ஆட்சிப் பகுதிமய சபாருத்துக.  
அ. வபகன்   - 1. சபாதிய 

ஆ. பாரி   - 2. பழனி ைமல 

இ. திருமுடிக்காரி  - 3. ைமலயைா நாடு 

ஈ. ஆய் ஆண்டிரன்  - 4. பறம்பு ைமல 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 2, 4, 1, 3 

C) 2, 4, 3, 1 

D) 4, 2, 1, 3 

விளக்கம்: 
வபகன்    - பழனிைமல 

பாரி    - பறம்பு ைமல 

திருமுடிக்காரி  - ைமலயைா நாடு 

ஆய் அண்டிரன்  - சபாதிய ைமல 

அதியைான்  - தகடூர் 
நள்ளி   - கண்டீர ைமல 

ேல்வில் ஓரி  - சகால்லிைமல 

91) சபாருத்துக.  
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அ. ையிலுக்குப் வபார்மே தந்தேர்      - 1. திருமுடிக்காரி 

ஆ. முல்மலக் சகாடி படர்ேதற்குத் தம் வதமர தந்தேர்    - 2. வபகன் 

இ. குதிமரகமளப் பரி ாக ேழங்கியர்      - 3. ஆய் 

ஈ. நீல நாகத்தின் உமடமய இமறேனுக்குப் வபார்த்தி ைகிழ்ந்தேர்  - 4. பாரி 

A) 3, 2, 1, 4 

B) 3, 4, 2, 1 

C) 2, 4, 3, 1 

D) 2, 4, 1, 3 

விளக்கம்: ையிலுக்குப் வபார்மே தந்தேர்     - வபகன் 

முல்மலக் சகாடி படர்ேதற்குத் தம் வதமர தந்தேர்    - பாரி 

குதிமரகமளப் பரி ாக ேழங்கியர்      - திருமுடிக்காரி 

நீல நாகத்தின் உமடமய இமறேனுக்குப் வபார்த்தி ைகிழ்ந்தேர்  - ஆய் ஆண்டிரன் 

92) எந்த இடத்தில் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்வப திராவிடர்கள் மிக உயர்ந்த நாகரீகத்துடன் ோழ்ந்தனர்? 

A) சைாகஞ் தாவரா 
B) ஹரப்பா 
C) A ைற்றும் B 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: சைாகஞ் தாவர, ஹரப்பா வபான்ற இடங்களில் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்வப திராவிடர்கள் மிக 
உயர்ந்த நாகரீகத்துடன் ோழ்ந்தமத அறியலாம். ேடநாட்டு சைாழிகள் பலேற்றிலும், சதன்னாட்டு சைாழிகள் 
அமனத்திலும் தமிழ்ச்ச ாற்கமள இன்றும் காணமுடிகிறது.  
93) தமிழகம் இந்தியாவிற்கு ேழங்கிய சகாமட எனப் வபாற்றப்படுபமே எமே? 

A) பாண்டியர் ைற்றும் பல்லேர் எழுப்பிய வகாயில்கள்  
B) வ ாழர் எழுப்பிய வகாயில்கள் 

C) விஜயநகர ைன்னர்கள் எழுப்பிய வகாயில்கள்  
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: பாண்டிய, பல்லே, வ ாழ, விஜயநகர ைன்னர்கள் காலத்தில் கட்டடக் கமல, சிற்பக்கமல, ஓவியக்கமலகள் 
ஆகியமே சபரிதும் வபாற்றப்பட்டு வகாவில்கள் எழுந்தன. இமேயமனத்தும் தமிழகம் இந்தியாவிற்கு ேழங்கிய 
சகாமட எனலாம். இவத அமைப்பில் ேடஇந்தியாவில் பல வகாயில்கள் எழுந்துள்ளன. தமிழகக் கமலப் பாரம்பரியம் 
உலகவை வியந்து பாராட்டும் ேமகயில் அமையப்சபற்றுள்ளது.  
94) எமே பண்பாட்டு மையங்களாகத் திகழ்ந்தன? 

A) வகாயில்கள் 

B) பள்ளிகள்  
C) குரு வபாதமன நமடசபறும் இடங்கள்  
D) கிராை  மப கூட்டம்  
விளக்கம்: ைனிதமன விலங்கு நிமலயிலிருந்து உயர்த்த வகாயில்களில் ச ாற்சபாழிவுகள் நடத்தப்பட்டன. தமிழர் 
பண்பாட்மட விளக்கும் நிகழ்ச்சிகள் வகாயில்களில் நமடசபற்றதால், வகாயில்கள் பண்பாட்டு மையங்களாகத் 
திகழ்கின்றன.  
95) ஆன்ைா லயைாகுமிடங்காளத் திகழ்ந்தமே எமே? 

A) வகாயில்கள் 

B) பள்ளிகள்  
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C) குரு வபாதமன நமடசபறும் இடங்கள்  
D) கிராை  மப கூட்டம்  
விளக்கம்: ேயது என்பது உயிவராடு கூடிய உடலுக்கும் என்றும் ஆன்ைாவிற்கு இல்மல என்றும், ஆன்ைா தான் 
எதிலிருந்து ேந்தவதா அதிவல வ ர முயன்று ேருதமல ‘லயைாகுதல்’ என்பர். இவ்விடங்கள் சபரும்பாலும் 
வகாயில்களாவே இருந்தன. ஆதலால், வகாயில்கள் ஆன்ைா லயைாகுமிடங்களாகத் திகழ்கின்றன. எனவே 
வகாயில்கள் ஆலயங்கள் எனவும் அமழக்கப்படுகின்றன.  
96)  ரியான கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க.  
1. வகாயில்கள் நுண்கமலகள் ேளருகின்றன இடைாகத் திகழ்கின்றன. வைலும், வகாயில் திருமுமறகள் 
ேளருமிடைாக இருந்தன.  
2. வதோர, திருோ கப் பாடல்கள் திருைால் வகாயில்களிலும், நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம்  ைணக் வகாயிலிலும் 
பாடப்சபற்றன.  
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி  
D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: வதோர, திருோ கப் பாடல்கள் சிேசபருைான் வகாயில்களிலும், நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் திருைால் 
வகாயிலிலும் பாடப்சபற்றன.  
வைலும், ைமழ, புயல், சேள்ளம் வபான்ற காலங்களில் ைக்களுக்குப் புகலிடைாகவும், திருைணம் விழாக்கள் 
வபான்றமே வகாயில்களில் நமடசபற்றமையால்  முதாய புகலிடைாகவும், ஊர்ப்பணி ைன்றங்களாகவும் வகாயில்கள் 
இருந்தன.  
97) ‘ஆலயம் சதாழுேது  ாலவும் நன்று’ என்பது யாருமடய ோக்கு? 

A) நக்கீரர் 

B) ேள்ளுேர் 
C) கபிலர் 
D) ஒளமேயார் 
விளக்கம்: தமிழர் ோழ்வு வகாயிவலாடு இமணந்து அமைந்திருந்தது. ஒளமேயார் ‘ஆலயம் சதாழுேது  ாலவும் 
நன்று’ என்றார். ‘வகாயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்’ என்பது பழசைாழி. வகாயில்கள் ோயிலாக 
ஆன்மீகம் ேளர்ந்து ைக்களிமடவய ஒற்றுமை ஓங்கி, ைனித வநயம் ைலரும் இடைாகத் திருக்வகாயில்கள் திகழ்ந்தன.  
98) தமிழர் ேருங்காலச்  ந்ததியனருக்கு விட்டுச் ச ன்றுள்;;ள மிகப் சபரிய சபாக்கிஷம் எது? 

A) ஓவியக்கமல நுணுக்கம்  
B) இம க்கமல நுணுக்கம்  
C) நாட்டியக்கமல நுணுக்கம்  
D) சிற்பக்கமல நுணுக்கம்  
விளக்கம்: இமறேன், இமறவி, திருவைனிகள் தூண்களில் ேடிக்கப்பட்டுள்ள சிற்பங்கள், வகாபுரங்களில் 
அமைக்கப்பட்ட கமத சிற்பங்கள், புராண, இதிகா க் கமதக்காட்சிகமள விளக்கும் சிற்பங்கள், பஞ்  உவலாக 
சிமலகள் வபான்றமே தமிழர் ேருங்காலச்  ந்ததியினருக்கு விட்டுச் ச ன்றுள்ள மிகப் சபரிய சபாக்கிஷம் ஆகும்.  
99) சைாழி வதான்றுேதற்கு முன்வப வதான்றிய கமல எது? 

A) ஓவியக்கமல 

B) இம க்கமல 

C) நாட்டிக்கமல 

D) சிற்பக்கமல 
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விளக்கம்: சைாழி வதான்றுேதற்கு முன்வப ஓவியம் வதான்றியது எனலாம். ஓவிய எழுத்துக்கள் இன்றும் சைாழி 
எழுத்துகளாகப் பயன்படுத்தப்படுேமத ஜப்பான், சீன சைாழிகளில் காணலாம்  
100) எந்த நூல் கூத்து ேமககள் பற்றி இயம்புகிறது? 

A) சிலப்பதிகாரம்  
B) சீேக சிந்தாைணி 

C) ைணிவைகமல 

D) ேமளயாபதி 

விளக்கம்: நாட்டியம் என்பது இம வயாடு கூடிய கூத்து. சிலப்பதிகாரம் கூத்து ேமககள் பற்றி இயம்புகிறது. 
கட்புலனாகும் இன்பத்மதத் தருேது ஆடற்கமல. உடல்வ ார்வு, ைனச்வ ார்வு நீக்கும் ேடிகால் ஆடலும், பாடலும் 
என்றால் மிமகயாகாது. பண்மடயக் காலத்வத ஆடல் நிகழ்ேதற்கு அரங்குகள் இருந்தன ‘மக ேழிக்கண்களும் 
கண்ேழி ைனமும் ச ல்ல ஆடுதவல’ ஆடலின் நுட்பைாகும்.  
101) ஆடேல்ல நடனைகள் எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டார்? 

A) கூத்தன்  
B) விறலி 

C) நடனைகள் 

D) ஏதுவுமில்மல 

விளக்கம்: ஆடேல்ல நடனைகள் ‘விறலி’ என்றும் நடனைகன் ‘கூத்தன்’ என்றும் அமழக்கப்பட்டார்  
102) சபாருத்துக.  
அ. ேள்ளிக்கூத்து, குன்றக்குரமே  - 1. சிேசபருைான் 

ஆ. ஆய்ச்சியர் குரமே    - 2. முருகன் 

இ. குரமேக் கூத்து    -  3. திருைால்  
ஈ. தாண்டேம்     -  4. சபண்கள் மகவகாத்தாடுேது  
A) 2, 3, 4, 1 

B) 2, 4, 3, 1 

C) 2, 1, 3, 4 

D) 2, 1, 4, 3 

விளக்கம்: ேள்ளிக்கூத்து, குன்றக்குரமே  -  முருகன்  
ஆய்ச்சியர் குரமே     -  திருைால்  
குரமேக் கூத்து, துணுக்மகக் கூத்து, குணமேக் கூத்து - சபண்கள் மகவகாத்தாடுேது  
தாண்டேம் - சிேசபருைான் ஆடுகின்ற கூத்து 

மேணேப் சபருைக்கள் திருைாமல வகாபியருடன் ஆடும் கண்ணனாகப் வபாற்றினர்.  
103) இந்தியப் சபருநாட்டிற்கு எந்த கமல ஒரு சிறந்த சகாமட என்றால் மிமகயாகாது? 

A) குச்சிப்புடி 

B) ஒடி ா 
C) பரதம்  
D) கதகளி 

விளக்கம்: நடனக்கமலக்கு ஓர் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக காமலத் தூக்கி நின்றாடும் நடரா ர் திருவைனி 
விளங்குகிறது. இந்தியப் சபருநாட்டிற்கு தமிழகப் பரதக்கமல ஒரு சிறந்த சகாமட என்றால் மிமகயாகாது.  
104) உயிர்த்சதாழில் எனப்படுேது எது? 

A) சுரங்கத்சதாழில்  
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B) கட்ைானத் சதாழில்  
C) உழவுத் சதாழில்  
D) உரத்சதாழில் 

விளக்கம்: தமிழ் ைக்கள் உமழப்பமபவய ச ல்ேைாக சகாண்டு ோழ்ந்தனர். திமர கடவலாடியும் திரவியம் வதடியப் 
சபருசேள்ளம் சபருக்கினர். உயிர்த்சதாழிலாம் உழவுத்சதாழில் ச ய்து ைகிழ்ந்தனர். பயிர் ேளர்ேதற்கும் ைமழக்கும் 
காரணைாக சூரியமன ேணங்கி சபாங்கல் ைகர ங்கராந்தியாகக் சகாண்டாடப்படுகிறது. இந்திய சபருநாட்டிற்குத் 
தமிழரது ேழிபாட்டு முமறவய ேழிகாட்டியாக இருந்தது. காவிரி ஆற்றுக்கு ஆடிைாதம் 18-ஆம் நாள் ஆடிப்சபருக்காக 
சகாண்டாடி நாடும் வீடும் சிறக்க அருளுைாறு வேண்டு ேழிபடுகின்றனர்.  
105) சிற்றில், சிறுபமற, சிறுவதர் வபான்றமே யார் விமளயாடும் விமளயாட்டு? 

A) ஆண்கள் 

B) சபண்கள்  
C) ஆண் குழந்மதகள்  
D) சபண் குழந்மதகள்  
விளக்கம்: ைற்வபார், விற்வபாரும் வீர விமளயாட்டாகவே திகழ்ந்தன. சபண் குழந்மதகளுக்கு அம்ைாமன, ஊ ல் 
வபான்றமேயும், ஆண் குழந்மதகளுக்கு சிற்றில், சிறுபமற, சிறுவதர் வபான்றமே விமளயாட்டாக இருந்தது. தமிழர் 
கூடிச் வ ர்ந்து விமளயாடும் விமளயாட்டுக்கள் மூலம் ஒற்றுமையும், கூடி ோழும் ஆர்ேமும் சபருகி 
நாட்டுப்பற்மறயும் சைாழிப்பற்மறயும் ேளர்த்தது.  
106) தமிழகத்தில் ‘ஜல்லிக்கட்டு’ எந்த நாளன்று சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) மத 1 
B) மத 2 

C) மத 3 

D) மத 4 

விளக்கம்: ஜல்லிக்கட்டு,  ங்க காலத்தில் ‘ஏறுதழுவுதல்’ என்பர். அடக்கமுடியாத காமளகமள அடக்கிப் பரி ாகப் 
சபண்கமள ைணப்பர். பண்மடத் தமிழர்கள் இவ்விழாவே தற்வபாதும் காணும் சபாங்கலன்று தமிழகத்தில் 
ஜல்லிக்கட்டாக நமடசபறுகிறது.  
107) இந்திரன் எந்நிலக் கடவுள்? 

A) குறிஞ்சி 

B) முல்மல 

C) ைருதம்  
D) சநய்தல்  
விளக்கம்:  
குறிஞ்சி  -  முருகன் 

முல்மல  -  திருைால்  
ைருதம்   -  இந்திரன்  
சநய்தல்  -  ேருணன் 

பாமல   - சகாற்றமே 

108) இந்திரவிழா  ங்க காலத்தில் சிறந்திருந்தது என்பமத எதன் ோயிலாக அறியலாம்? 

A) சநடுநல்ோமட 

B) ைணிவைகமல 

C) சிலப்பதிகாரம் 
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D) ைதுமரக்காஞ்சி 

விளக்கம்: ைருத நிலக்கடவுளான இந்திரமர ேழிபட்ட ைக்கள், இந்திரன் வகளிக்மககளில் ைகிழ்ந்திருப்பமதப் 
வபாலவே தாங்களும், ைகிந்திருக்க விரும்பி, ே ந்த காலத்தின் - முழு நிலா நாமள இந்திரா விழாோகக் சகாண்டாடி 
ைகிழந்தனர். இந்நாளில் சபாருள் பமடத்வதார் உணவும், சபாருளும் அளித்து ைகிழ்ேர். பல வைமடகளில் இம யும், 

கூத்தும் நமடசபறும். இவ்விழா  ங்க காலத்தில் சிறந்திருந்தது என்பமத சிலப்பதிகாரம் ோயிலாக அறிகிவறாம். 
109) உலகப்சபாதுைமற எனப்படுேது எது? 

A) திருக்குறள் 

B) நாலடியார்  
C) குரான் 

D) பகேத்கீமத  
விளக்கம்: உலகப்சபாதுைமறயாம் திருக்குறள் தமிழர்களின் முக்கிய நூல்களில் ஒன்றாகும்.  
110) சித்த ைருத்துேத்மத அறிமுகப்படுத்தியேர் யார்? 

A) சதலுங்கர்கள்  
B) கன்னடர்கள்  
C) ைமலயாளிகள்  
D) தமிழர்கள்  
விளக்கம்: சித்த ைருத்துேம் என்னும் மூலிமக ைருத்துேத்மத உலகிற்கு ேழங்கியேர்கள் தமிழர்கள்.  
111) தமிழர்களின் பண்பட்ட உணர்விற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு எது? 

A) இயல்  
B) இம  

C) நாடகம்  
D) தமிழ் 

விளக்கம்: தமிழிம  தமிழர்களின் பண்பட்ட உணர்விற்கு சிறந்த எடுத்துகாட்டாகும்  
112) தமிழர்களின் உணர்ச்சிசயாத்து பழகுதவல________என்றனர்.  
A) அன்பு 

B) உறவு 

C) நட்பு 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: பழந்தமிழ் நட்பிமன உயிரினும் வைலானதாய் ைதித்துப் வபாற்றினர். உணர்ச்சிசயாத்தது பழகுதவல நட்பு 
என்றனர். வைலும் தமிழர் காதல் என்னும் ச ால்மல அன்பு ச லுத்துதல் என்ற நிமலகளில் பயன்படுத்தினர்  
113) தனது உடலிலிருந்து ஒரு முடி விழுந்தாலும், தன் உயிமர விடும் ைான் ேமக எது? 

A) புள்ளிைான்  
B) சகாம்பு ைான்  
C) ஆப்பிரிக்க ைான் 

D) கேரிைான் 

விளக்கம்: “ையிர் நீப்பின் உயிர் ோழாக் கேரிைான்” என்று தமிழர்கள் ைானத்மத உயிரினும் வைலானதாக 
வபாற்றினர்.  
114) தமிழரின் உயரிய ஒழுக்க சநறி எது? 

A) கல்வி 

B) வீரம்  
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C) சகாமட 

D) கற்பு 

விளக்கம்: கடவுள் சநறிக்கு வைலானதாக சபண்கள் கற்பு சநறியில் ோழ்ந்து அழியாப் புகழ் சபற்றனர். 
இக்கற்புமடமைவய தமிழரின் உயரிய ஒழுக்க சநறியாகும்  
115) அரிய சநல்லிக்கனிமய ஒளமேக்கு ேழங்கியேர் யார்? 

A) வபகன் 

B) நள்ளி 

C) அதியைான் 

D) ஆய் 

விளக்கம்: நீண்ட நாள் ோழ்மேத் தரும் அரிய சநல்லிக்கனிமய தான் உண்ணாது ஒளமேக்கு ேழங்கிய 
சபருமைக்குரிய ேள்ளல் அதியைான் ஆோர். இேரின் நாடு தகடூர். தகடூர் என்பது இன்மறய தர்ைபுரிமய குறிக்கும்.  
116) தமிழ்நாட்டின் மிகத் சதான்மையான கமல எது? 

A) இம  

B) ஓவியம்  
C) பரதநாட்டியம்  
D) சிறபக்கமல 

விளக்கம்: தமிழ்நாட்டின் மிகத் சதான்மையான கமல பரத நாட்டியம் இந்தியாவிலும் சேளிநாடுகளிலும் தற்வபாதும் 
சிறப்புற்று விளங்குகிறது. நாட்டிய கமலைரின் முகப்பாேமனயில் நேரகங்கமளக் காணலாம் .  
117) “ஹஸ்தம்” என்பதன் சபாருள் என்ன? 

A) மக 

B) கால்  
C) முகப்பாேமன 

D) தமல 

விளக்கம்: மக என்பதன்  ைஸ்கிருத ச ால்வல ஹஸ்தம் எனப்படுகிறது. பரத நாட்டியத்திற்கு ஒரு முக்கிய கூறான 
மக அம வுகமள  ைஸ்கிருதத்தில் ஹஸ்தம் என அமழப்பர். இமத தமிழில் ‘முத்திமர’என்பர் .  
118) பரதநாட்டியத்தில் அடவு, அபிநயம் இரண்டிற்கும் முக்கியைானது எது? 

A) ஒற்மறக்மக 

B) இரட்மடக் மக 

C) முத்திமரகள்  
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: பரதநாட்டியதில் அடவு, அபிநயம் இரண்டிற்கும் முக்கியைானது முத்திமரகளாகும். மகவிரல்களின் 
பல்வேறு நிமலகளிலும் அம வுகளினாலும் சபாருள்படவும், அழகிற்காகவும் அபிநயத்மதவய மகமுத்தமர அல்லது 
ஹஸ்தம் எனலாம். பரதத்தில் அபிநயத்திற்காக பயன்படும் மக அம வுகமள ஒற்மறக் மக (இமணயாக மக) , 
இரட்மடக் மக (இமணந்த மக) என இரண்டாக பயன்படுத்துகின்றனர். இமே தவிர அபூர்ே முத்திமரகளும் 
உண்டு.  
நூற்றுக்கால் ைண்டபங்கள், ஆயிரங்கால் ைண்டபங்கள், இம த்தூண்கள் வபான்றமே தமிழர்களின் 
சகாமடயாகும்.  
119)  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க.  
கூற்று: ‘உலகம் என்பது, உயர்ந்வதார் வைற்வற’ எனத் சதால்காப்பியம் கூறுகிறது.  
காரணம்: நல்ல ேழிமுமறகமளப் பின்பற்றிப் பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்குபேர்கவள உயர்ந்தேர்கள்  



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    27 

A) கூற்று  ரி காரணம் தேறு 

B) கூற்று  ரி காரணம்  ரி 

C) கூற்று தேறு காரணம்  ரி 

D) கூற்று தேறு காரணம் தேறு 

விளக்கம்: ‘உலகம் என்பது உயர்ந்வதார் வைற்வற’ என்கிறது சதால்காப்பியம். இங்கு உயர்ந்வதார் என்பது பய்பாடு 
உமடயேர்கமளவய குறிக்கிறது.  
120)  ரியான விமடமயத் வதர்ந்சதடுக்க 

1. சதால்காப்பியம் கூறும் புறத்திமணகளின் எண்ணிக்மக 12 

2. புறத்தார் யாேருக்கும் புலப்படும் ஒழுக்கத்மதப் பற்றிக் கூறுேது புறத்திமண 

3. ைன்னர்களின் வீரம், சகாமட, புகழ் முதலியேற்மறச் சிறப்பித்துப் பாடுேது ோமகத்திமண 

4. சபாருந்தாக் காதமலப் சபருந்திமண என்பர் 

A) 2, 4  ரி 

B) 1, 3  ரி 

C) 2, 3  ரி 

D) 1, 2, 3, 4  ரி 

விளக்கம்: சதால்காப்பியம் கூறும் புறத்திமணகள் 7. வைலும், ைன்னரின் வீரம், சகாமட, புகழ் முதலியேற்மறச் 
சிறப்பித்துபாடுேது பாடாண் திமணயாகும்.  
121) வ ாழர்கால கிராை ஆட்சிமுமறப் பற்றி அறிய உதவும் கல்சேட்டு எது? 

A) ைண்டகப்பட்டு 

B) தளோனுர் 
C) ைாைண்டூர் 
D) உத்திரவைரூர் 
விளக்கம்: வ ாழர்காலக் கிராை ஆட்சிமுமறப் பற்றி உத்திரவைரூர் கல்சேட்டு கூறுகிறது.  
122) யாழ் மீட்டும் பாணர்களுக்குப் பரிசு ேழங்கியேர்  
A) வபகன்  
B) பாரி  
C) காரி  
D) ஓரி 

விளக்கம்: யாழ் மீட்டும் பாணர்களுக்குப் பரிசு ேழங்கியேர் கமடசயழு ேள்ளல்களில் ஒருேரான ஓரி ஆோர்.  
123) ைமலோழ் ைக்களுக்கு அமனத்துப் சபாருள்கமளயும் ேழங்கியேர்? 

A) நள்ளி 

B) ஓரி 

C) பாரி 

D) வபகன் 

விளக்கம்: ைமலோழ் ைக்களுக்கு அமனத்துப் சபாருள்கமளயும் ேழங்கியேர் நள்ளி ஆோர். இேர் கமடசயழு 
ேள்ளல்களில் ஒருேராக வபாற்றப்படுகிறார்.  
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11th Ethics Lesson 2 Questions 

2] சிந்துவெளி நாகரிகம் 

1) இந்தியாவில் வதான்றிய பழமையான நாகரிகம் எது?  

A) சிந்துசேளி நாகரிகம்  
B) ஹரப்பா நாகரிகம்  
C) சைாகஞ் தாவரா நாகரிகம் 

D) திராவிட நாகரிகம் 

விளக்கம்: இந்தியாவில் வதான்றிய பழமையான நாகரிகம், சிந்துசேளி நாகரிகம், ஹரப்பா ைற்றும் சைாகஞ் தாவரா 
ஆகிய சதால்சபாருள் சின்னங்கள் இதன் கூறுகளாக அமைந்துள்ளது. 
2) சிந்துசேளி நாகரிகம் என்பது ஓர்? 

A) நகர நாகரிகம்  
B) கிராை நாகரிகம்  
C) கிராை ைற்றும் நகர நாகரீகத்தின் கலப்பு 

D) எதுமில்மல 

விளக்கம்: சிந்துசேளி நாகரிகம் என்பது, சிந்துநதிக்கமரயில் ச ழித்து ேளர்ந்த நகர நாகரிகம் ஆகும். இது. சிந்து 
ஆற்றங்கமரயில் வதான்றி ேளர்த்தமையால் சிந்துசேளி நாகரிகம் என்று அமழக்கப்படுகிறது. 
3) சிந்துசேளி நாகரிகம் எப்வபாது கண்டறியப்பட்டது? 

A) 1920 

B) 1921 

C) 1922 

D) 1928 

விளக்கம்: சுைார் 5000 ஆண்டுகள் பழமையான சிந்துசேளி நாகரிகம் 1921-இல் கண்டறியப்பட்டது. இங்கு 
ோழ்ந்தேர்கள் இந்தியாவின் பழமையான குடிைக்கவள என்ற கருத்சதாற்றுமை நிலவுகிறது 

4) பமழய பஞ் ாபின் ைணாட்சகாைரி ைாேட்டத்தில் ராவி-லட்லஜ் ஆறுகளுக்கு இமடயில் அகழ்ந்சதடுக்கப்பட்ட 
சதால்சபாருள் சின்னம் எது? 

A) ஹரப்பா 
B) சைாகஞ் தாவரா 
C) வலாத்தல் 

D) காலிபங்கன் 

விளக்கம்: ைாண்ட்சகாைரி ைாேட்டம் பாகிஸ்தானில் உள்ளது. 1920-ல் இங்கு அகழ்ோய்வு நமடசபற்றது. அங்கு 
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நகரவை ஹரப்பா ஆகும். 
5) எந்த ஆண்டு சைாகஞ் தாவரா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? 

A) 1920 

B) 1921 

C) 1922 

D) 1928 

விளக்கம்: 1922 ஆம் ஆண்டு, சிந்து ைாகாணத்தில்(பாகிஸ்தான்) லர்க்கானா ைாேட்டத்தில் 70 அடி உயரமுள்ள 
ைண்வைடு ஒன்று அகழ்ந்சதடுக்கப்பட்டது. இச்சின்னத்மத சைாகஞ் தாவரா என்பர். 
6) சிந்துசேளி நாகரீக அகழ்ோய்மே வைற்சகாண்டேர் யார்? 

A)  ர் ஜான் ைார்ஷல் 
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B) தயா ராம்  ஹானி 

C) பானர்ஜி 

D) ராய் பகதூர் 
விளக்கம்:  ர் ஜான் ைார்ஷல் 1902 முதல் 1928 ேமர இந்திய அகழாய்வுப் பணியின் சபாது இயக்குனராகப் 
பணியாற்றினார். ஹரப்பா ைற்றும் சைாகஞ் தாவரா ஆகிய இரு நகர அகழாய்வுகமளயும் வைற்சகாண்டார். 1931 முதல் 
1935 ேமர தயா ராம்  ஹானி, இந்திய அகழாய்வுத் துமறயின் வபாது இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்ட முதல் இந்தியர் 
தயா ராம்  ஹானி,  ர் ஜான் ைார்ஷலின் கீழ் பணிபுரிந்து அகழாய்மே 1921-22-ல் வைற்சகாண்டார். 
7) சிந்துசேளி நாகரீகத்தின் காலம் கி.மு.3250 முதல் கி.மு 2750 ேமர எனக் கூறியேர் யார்? 

A)  ர் ஜான் ைார்ஷல் 

B) தயா ராம்  ஹானி 

C) பானர்ஜி 

D) ராய் பகதூர் 
விளக்கம்: சிந்துசேளி அகழாய்விமன வைற்சகாண்ட சதால்லியாளர், ‘ ர் ஜான் ைார்ஷல்’. இேர் 
சதால்பழங்காலத்திவலவய சிறப்புற்று விளங்கிய திராவிட நாகரீகத்துடன் சிந்துசேளி நாகரீகத்மத ஒப்பிடுகிறார். 
இேரின் கூற்றுப்படி, இந்த நாகரிகம் வேதகாலத்திற்கு முற்பட்டதாக உள்ளது எனவும், இதன் காலம் கி.மு.(சபா.ஆ.மு) 
3250 முதல் கி.மு.(சபா.ஆ.மு) 2750 ேமர எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
8) எந்த இடங்களில் வைற்சகாள்ளப்பட்ட சதால்சபாருள் அகழாய்வுகள், தமிழ்நாட்டிற்கும் சிந்துசேளி 
நாகரீகத்திற்குமிமடவய சதாடர்பு இருப்பமத சேளிப்படுத்துகின்றனர்? 

A)  ான்குந்தாவரா, வகாட்டிஜி 

B) வலாத்தல், அரிக்காவைடு 

C) ஆதிச் நல்லூர், காளிபங்கன் 

D) ஆதிச் நல்லூர், அரிக்கவைடு 

விளக்கம்:  ான்குந்தாவரா, வகாட்டிஜி, வலாத்தல், காளிபங்கன் வபான்ற இடங்களில் சிந்துசேளி நாகரீகச் சின்னங்கள் 
காண்டுபிடிக்கப்பட்டன. ஆதிச் நல்லூர், அரிக்கவைடு ஆகிய இடங்களில் வைற்சகாள்ளப்பட்ட சதால்சபாருள் 
அகழாய்வுகள் தமிழ்நாட்டிற்கும் சிந்துசேளி நாகரீகத்திற்குமிமடவய சதாடர்பு இருப்பமத சேளிப்படுத்துகின்றது. 
இதன் மூலம் பழமையான நகர நாகரிகம் தமிழகத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பமதத் சதால்லியலாளர்கள் 
உறுதிப்படுத்துகின்றனர். 
9) பலுசிஸ்தானில் இன்றுேமர வப ப்பட்டு ேரும் திராவிட சைாழி எது? 

A) தமிழ் 

B) சதலுங்கு 

C) ைமலயாளம்  
D) பிராகுயி 

விளக்கம்: பலுசிஸ்தானில் பிராகுயி என்ற திராவிட சைாழி இன்றுேமர வப ப்பட்டு ேருகிறது. தமிழ் பிராமி, 

ேட்சடழுத்து ைற்றும் ேரிேடிேங்களில் சபாறிக்கப்பட்டுள்ள சதாடக்க காலத் தமிழ்க் கல்சேட்டுகளில் காணப்படும் பல 
இடப்சபயர்கள் இன்மறய பாகிஸ்தான் ைற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் வபான்ற ேடவைற்கு நிலப்பகுதிகளில் 
நிமலத்திருப்பது வியப்புக்குரியது. சிந்துசேளி நாகரீகத்மத விரிோக ஆய்வு ச ய்த  ர் ஜான் ைார்ஷல் ஹரப்பா, 
சைாகஞ் தாவரா நகரங்கள் இந்தியாவின் பிற பகுதிகளுடன் சதாடர்பு சகாண்டிருந்தமத உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.  
10) தமிழ்நாட்டின் ஆரணி, சகாற்மக, மைலம், ைானூர், நாகல், சதாண்டி, கண்டிமக வபான்ற இடப்சபயர்கள் 
தற்வபாமதய எந்தப் பகுதியில் ேழக்கத்தில் உள்ளது? 

A) பாகிஸ்தான்  
B) ஆப்கானிஸ்தான்  
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C) பாகிஸ்தான் 

D) இத்தாலி 

விளக்கம்: இவதவபால் தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஆலூர், படூர், இஞ்சூர், குந்தா, நாகல், தானூர், ச ஞ்சி வபான்ற இடப்சபயர்கள் 
தற்வபாமதய ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ளன. திராவிடர்கள் பஞ் ாப், சிந்து, பாகிஸ்தான் வபான்ற பகுதிகளில் 
ோழ்ந்தனர் என்பமத இதன் மூலம் அறியலாம். 
11)  ரியான கூற்மறத் வதர்க. 
1. திராவிடர்கள் ைத்தியத் தமரக்கடல் இனத்தினர். முந்மதய ஆஸ்ட்வராயாய்டுகள், ஆல்மபன்கள் ைற்றும் 
ைங்வகாலியர்கள் வபான்வறார் சிந்துசேளி பகுதியில் ோழ்ந்ததாக ஆய்வுகள் சதரிவிக்கின்றன. ஆனால் 
இந்நாகரீகத்மத வதாற்றுவித்த சபருைக்கள் யார் என்பது திட்டேட்டைாக அறியமுடியவில்மல. 
2. இந்நாகரீகத்மத வதாற்றுவித்தேர்கள் ஆரியர்கள் என  ர் ஜான் ைார்ஷல்,  ர்.டி. பானர்ஜி ஆகிவயாரின் கருத்தாகும். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: சிந்துசேளி நாகரீகத்மத வதாற்றுவித்தேர்கள் திராவிடர்களாகத் தான் இருக்க வேண்டும் என்பது  ர் 
ஜான் ைார்ஷல், ஆர்.டி. பானர்ஜி, ஹீராசு பாதிரியார் வபான்வறார்களின் கருத்தாகும். வைலும், சிந்துசேளியில் 
வப ப்பட்டு ேந்த சைாழி, பண்மடய தமிழ்சைாழிவய என்பதும் அேர்களது கருத்தாகும். 
12) பண்மடய காலத்தில், தமிழ்நாட்மட ‘திரமிளிவக’ என்று அமழத்தேர்கள் யார்? 

A) கிவரக்கர்கள்  
B) வராைானியர்கள்  
C) ஆரியர்கள்  
D) திராவிடர்கள் 

விளக்கம்: பண்மடய காலத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு ேந்த யேனர்கள்(கிவரக்கர்கள்) , இந்நாட்மடத் ‘திரமிளிவக’ என்று 
அமழத்தனர். இவதவபால், காஞ்சிமய ஆட்சி ச ய்த நந்திேர்ை பல்லேன் தமிழ் அர ர்கமள ‘திராவிட ைன்னர்கள்’ 
என்வற குறிப்பிட்டுள்ளார் 

13) ‘ைதுரா விஜயம்’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) ஆர்.டி. பானர்ஜி 

B) ஹீராசு பாதிரியார் 

C)  ர் ஜான் ைார்ஷல் 

D) கங்காவதவி 

விளக்கம்: கங்காவதவி என்பேர் தாம் எழுதிய ‘ைதுரா விஜயம்’ என்ற நூலில் தமிழ்நாட்மடத் ‘திராவிட வத ம்’ என்றும், 

தமிழ் ைன்னர்கமள ‘திரமிள ராஜாக்கள்’ என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். பழங்காலந்சதாட்வட ‘தமிழ்’ என்ற ச ால்மலப் பிற 
சைாழியினர் திராமிளா, திராவிட, திராவிடா என்ற ச ாற்களால் குறிப்பிட்டு ேந்துள்ளனர். 
14) சிந்துசேளி நாகரிகம் ‘ஒரு நகர நாகரிகம்’ என்பமத உறுதி ச ய்த பிரிட்டானியத் சதால்லியல் அறிைர் யார்? 

A)  ர். ைார்டிைர் வீலர் 
B)  ர் ஜான் ைார்ஷல் 

C) ஆர்.டி.பானர்ஜி 

D) ஹீராசு பாதிரியார் 
விளக்கம்: சிந்துசேளி நாகரீகத் சதால்சபாருள் ஆய்மே வைலும் விரிவுபடுத்தி அறிவியல் முமறகமளயும், 

சதாழில்நுட்பங்கமளயும் மகயாண்ட பிரிட்டானியத் சதால்லியல் அறிைரான  ர். ைார்டிைர் வீலர் அது ‘நகர நாகரிகம்’ 
என்பமத உறுதி ச ய்தார். இது ஆரியர்கள் ேருமகக்கு முன்பாகவே ேளர்ந்து உச்  நிமலயில் இருந்தது. 
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15) ஆரியர் இந்தியாவுக்கு ேந்தவபாது திராவிடர்கள் எந்த நாட்டுடன் ேணிகத் சதாடர்பு சகாண்டிருந்தனர்? 

A) சுவைரியா 
B) பாபிவலானியா 
C) A ைற்றும் B 

D) ஜப்பான் 

விளக்கம்: ஆரியர் இந்தியாவுக்கு ேந்தவபாது திராவிடர்கள் சுவைரியா, பாபிவலானியா வபான்ற நாடுகளுடன் 
ேணிகத் சதாடர்பு சகாண்டிருந்தனர். திராவிடர்கவள கமல நயத்திற்கும், பண்பட்ட ோழ்க்மகக்கும் 
பழக்கப்பட்டிருந்தனர். ஆகவே, சிந்துசேளி நாகரீகைானது ஆரிய நாகரீகத்திற்கும் முன்வப ேளர்ச்சி அமடந்த ஒரு 
நகர நாகரிகம் ஆகும்.  
16) கீழடி எந்த ைாேட்டத்மதச் வ ர்ந்த பகுதி? 

A) ைதுமர 
B) வதனி 

C) சிேகங்மக 

D) திருசநல்வேலி 

விளக்கம்: கீழடி சதால்லியல் களம் என்பது இந்தியத் சதால்லியல் ஆய்வு நிறுேனத்தால் அகழாய்வு ச ய்யப்பட்டு 
ேரும் ஒரு  ங்க கால ேசிப்பிடைாகும். இந்த அகழாய்வு மையம், தமிழ்நாட்டில் ைதுமரக்குத் சதன்கிழக்கில் 12 கி.மீ 
சதாமலவில் சிேகங்மக ைாேட்டத்தில் கீழடி என்ற ஊருக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. ஆதிச் நல்லூர் சதால்லியல் 
களத்துக்கு அடுத்து, இந்தியத் சதால்லியல் ஆய்வு நிறுேனத்தால் தமிழ்நாட்டில் வைற்சகாள்ளப்படும் சபரிய 
அளவிலான அகழாய்வு இதுோகும். 
17) சிந்துசேளியில் மையஅரசு இருந்தமைக்கான  ான்றுகள் எங்கு கிமடத்துள்ளன? 

A) ஹரப்பா 
B) சைாகஞ் தாவரா 
C) வதாலவிரா 
D) காளிபங்கன் 

விளக்கம்: சிந்துசேளியில் மையஅரசு இருந்தமைக்கான  ான்றுகள் சைாகஞ் தாவராவில் கிமடத்துள்ளன. இதற்குப் 
பல தூண்கமளத் தாங்கும் ைன்றம், சபாதுக்கூடம் முதலியமே முக்கியச்  ான்றுகளாகத் திகழ்கின்றன. இங்கு 
ோழ்ந்த ைக்கள் ேணிகத்தில் சிறந்து விளங்கினர். வைலும், இேர்கள் சபரும்சபாருள் வ ர்த்த ைாட ைாளிமகயில் 
ோழ்ந்தனர் 
18) தேறானக் கூற்மறத் வதர்க: 
A) சிந்துசேளி நகரத்தின் சதருக்கல் அகலைாகவும் வநராகவும், சுகாதார ே தி சகாண்டமேயாகவும் 
அமைக்கப்பட்டிருந்தன 

B) இதன் சதருக்கள் கிழக்கு வைற்காகவும், ேடக்கு சதற்காகவும் அமைந்திருந்தன. சபரிய சதருக்கள் 33 அடி 
அகலமும், சிறிய சதருக்கள் 9 அடி முதல் 15 அடிேமர அகலமும் சகாண்டதாக இருந்தன. 
C) இங்குள்ள சபரிய சதருக்களில் ைக்கள் நடந்துச ல்லும் நமடயாளராகவும் இருந்தது. 3 ேண்டிகள் ஒவர 
ேரிம யில் ச ல்லும் ேமகயில் சபரிய  ாமலகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. 
D) இங்குள்ள அமனத்து வீடுகளிலும் கிணறுகளும், குளியலமறகளும் இருந்தன. அக்குளியலமறகள், கழிவுநீர் 
ச ல்ேதற்கு ஏற்ற ேமகயில் சதருவின் அருகிவலவய அமைக்கப்பட்டிருந்தன. 
விளக்கம்: இதன் சதருக்கள் கிழக்கு வைற்காகவும், ேடக்கு சதற்காகவும் அமைந்திருந்தன. சபரிய சதருக்கள் 33 அடி 
அகலமும், சிறிய சதருக்கள் 9 அடி முதல் 12 அடிேமர அகலமும் சகாண்டதாக இருந்தன. இமத பாரக்கும்வபாது 
பாபிவலானிய நகரங்கமள விஞ்சிய சிறந்த நகரமைப்மபச் சிந்துசேளி ைக்கள் சபற்றிருந்தனர் என்பமத அறியலாம். 
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19) பண்மடய தமிழ்ைக்கள் பயன்படுத்திய எந்த சபாருளின் தன்மையும்இ அளவும் சிந்துசேளி ைக்கள் பயன்படுத்திய 
சபாருவளாடு ஒத்திருந்தன? 

A) பாமன 

B) முதுைக்கள் தாழி 

C) வகமடயம்  
D) ச ங்கற்கள் 

விளக்கம்: பண்மடய தமிழர்கள் பயன்படுத்திய ச ங்கற்களின் தன்மையும், அளவும் சிந்துசேளி ைக்கள் 
பயன்படுத்திய ச ங்கற்கவளாடு ஒத்துள்ளன. ஹரப்பா ைற்றும் சைாகஞ் தாவராவில் ஒவ்சோரு வீடும் பல அடுக்கு 
ைாடிகமளக் சகாண்டதாக இருந்தது. கட்டடங்கள் கட்டுேதற்கு சுட்டச ங்கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 
20) ஹரப்பா ைற்றும் சைாகஞ் தாவரா ஆகிய நகரங்களில் அமைக்கப்பட்ட கிணற்றுச்சுேர்,  ாக்கமடகள் வபான்ற 
ேமளந்த சுேர்கமளக் கட்டுேதற்கு எந்த ேடிேச் ச ங்கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன? 

A) ேட்ட ேடிேம் 

B)  துர ேடிேம் 

C) ஆப்பு ேடிேம்  
D) முக்வகாண ேடிேம்  
விளக்கம்: கிணறு,  ாக்கமடச்சுேர் வபான்ற ேமளந்த சுேர்கமளக் கட்டுேதற்கு ஆப்பு ேடிேச் ச ங்கற்கள் 
பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. சுேர்களில், ச ங்கற்கமள இமணப்பதற்காக ஒரு ேமகயான  ாந்மதப் பயன்படுத்தி 
உள்ளனர். 

21) சிந்து ைசேளி ைக்கள் எந்தத் திம யில் வகாட்மடகள் கட்டினர்? 

A) கிழக்கு 

B) வைற்கு 

C) ேடக்கு 

D) சதற்கு 

விளக்கம்: சிந்து ைசேளியில் ஹரப்பாவிலும், சைாகஞ் தாவராவிலும் ஊருக்குப் புறத்வத வகாட்மடக் சகாத்தளங்கள் 
அமைக்கப்பட்டு இருந்தன. அேற்றின் உள்வள ைன்னரின் ைாளிமககளும், சபரிய நீராடும் குளங்களும், 

சநற்களஞ்சிகளும் வைடான  ாமலகளும் இருந்தன. வைற்குத் திம யில் வைடான நிலத்தில் வகாட்மடயும், கிழக்வக 
குடியிருப்புப் பகுதியும் அமைந்திருந்தன.  
22) சபாதுக்குளியல் குளம் அல்லது சபருங்குளம் எங்கு காணப்பட்டது? 

A) ஹரப்பா 
B) சைாகஞ் தாவரா 
C) வலாத்தல்  
D) காளிபங்கன் 

விளக்கம்: சிந்துசேளியில் கிமடத்துள்ள கட்டடங்களில் தமலசிறந்தது. சைாகஞ் தாவராவிலுள்ள ‘சபாதுக்குளியல் 
குளைாகும்’. இக்குளத்திலிருந்து தண்ணீமர சேளிவயற்றவும், புதிய நீமர உள்வள சகாண்டுேரவும் ச ங்கற்களால் 
கட்டப்பட்ட நீர்ப்பாமதகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. குளத்தின் தமரப்பகுதி நீமர உறிஞ் ாைல் இருப்பதற்காக ‘நீலக்கீல்’ 
என்ற பம யால் பூ ப்பட்டிருந்தது. ைக்கள், குளித்தபின் உமடமய ைாற்றிக்சகாள்ள குளத்தின் வைல் ஓரங்களில் பல 
அமறகள் இருந்தன. 
23) சைாகஞ்தாவராவிலுள்ள நீச் ல் குளத்தின் எந்த மூமலயில் நீராவிப் பயன்பாட்டிற்கு ே தி ச ய்யப்பட்டிருந்தது? 

A) ேடவைற்கு 

B) ேடகிழக்கு 

C) சதன்வைற்கு 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    33 

D) சதன்கிழக்கு 

விளக்கம்:குளத்மதச் சுற்றி நான்கு பக்கமும் படிக்கட்டுகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. நீச் ல் குளத்திற்குள் ச ன்றுேர 
நுமழோயில்கள் இருந்தன. நீச் ல் குளத்தின் சதன்வைற்கு மூமலயில் நீராவிப் பயன்பாட்டிற்கு ே தி 
ச ய்யப்பட்டிருந்தது. 
24) சிந்துசேளி ைக்களின் முக்கியத்சதாழில் எது? 

A) வேட்மடயாடல் 

B) ேணிகம்  
C) மீன்பிடித்தல் 

D) வேளாண்மை 

விளக்கம்: சிந்துசேளி ைக்களின் முக்கியத்சதாழில் வேளாண்மை. இேர்கள் எதிர்காலத் வதமேமய முன்னிட்டு 
உணவுப் சபாருள்கமளச் வ மித்து மேத்திருந்தனர். இதற்கு கிழக்கு ஹரப்பாவிலுள்ள தானியக்களஞ்சியவை 
 ான்றாகும். 
25) ஹரப்பா தானியக்களஞ்சியத்தின் நீள அகலம் என்ன? 

A) 168, 135 அடி 

B) 168, 52 அடி 

C) 52, 9 அடி 

D) 135, 9 அடி 

விளக்கம்: நீளம்  - 168 அடி 

அகலம்    - 135 அடி 

சுேர்களின் உயரம்  - 52 அடி 

சுேர்ளின் கனம்  - 9 அடி 

26) ஹரப்பா தானியங்களஞ்சியம் 2 ேரிம களாகக் கட்டப்பட்டடு இருந்தன. இவ்விரண்டு ேரிம களுக்கிமடவய 
உள்ள தூரம்? 

A) 52 அடி 

B) 23 அடி 

C) 9 அடி 

D) 135 அடி 

விளக்கம்:இவ்விரு சநடுஞ்சுேர்களுள் ஒவ்சோரு ேரிம யில் 6 ைண்டபங்கள் இருந்தன. ஒவ்சோரு ைண்டபத்திலும் 
3 சபருஞ்சுேர்கள் எழுப்பட்டன. அதில் 4 அமறகள் இருந்தன. இம்ைண்டபத்தின் தமரப்பகுதி ைரப்பலமகயால் 
ஆனது. பல அமறகள் சகாண்ட இத்தானியங்களஞ்சியத்தில் உணவு தானியங்கள் ைட்டுவை வ மிக்கப்பட்டன 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  
27) சிந்துசேளி ைக்கள் விே ாயம் ைற்றும் எந்தத் சதாழில் ச ய்ேதன் மூலம் ே தியாக ோழ்ந்தனர்? 

A) மீன்பிடித்தல் 

B) வேட்மடயாடுதல் 

C) களவு 

D) ேணிகம் 

விளக்கம்: சிந்துசேளியில் பல்வேறு சதாழில் ச ய்வோர் இருந்தனர். அேர்களுள்இ கட்டடம் கட்டுவோர், சந ோளர், 
சிற்பி, ஓவியர், தட்டார், தச் ர் முதலிய மகவிமனைர்கள் இருந்தனர். வைலும், வீட்டு வேமலக்காரர்கள், கூமட 
முமடவோர், விே ாயம் ச ய்வோர், மீன் பிடிப்வபார் இங்கு ோழ்ந்துள்ளனர். வைலும், சிந்துசேளி ைக்கள் விே ாயம் 
ைற்றும் ேணிகம் ச ய்து ே தியுடன் ோழ்ந்தனர் என்பமத அறிய முடிகிறது.  
28) சிந்தசேளி ைக்களின் அணிகலன்கள் எந்த உவலாகத்தால் ச ய்யப்பட்டிருந்தன? 
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A) தங்கம்  
B) சேள்ளி 

C) ச ம்பு 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: சிந்துசேளியில் ோழ்ந்த சபண்கள் காதணி, மகேமளயல், வைாதிரம், காலில் காப்பு, கழுத்தில் அட்டிமக, 

கழுத்துைணிகள் வபான்ற பல அணிகலன்கமளயும் அணிந்திருந்தனர். இமேயமனத்தும் தங்கம், சேள்ளி, ச ம்பு, 

சேண்கலம் வபான்ற உவலாகங்களால் ச ய்யப்பட்டிருந்தது. சிந்துசேளி ைக்கள் பயன்படுத்திய வைற்கூறிய 
அணிகலன்கமளத் சதான்றுத்சதாட்டுத் தமிழகப் சபண்கள் பயன்படுத்தி ேந்தள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
29) சிந்துசேளியில் சபண்கள் எவ்ோறு நடத்தப்பட்டனர்? 

A) ஆண்களுக்கு நிகராக 

B) ஆண்களுக்கு வைலாக 

C) ஆண்களுக்கு கீழாக 

D) இழிோக 

விளக்கம்: சிந்துசேளியில் ஆண்களுக்கு நிகராகப் சபண்கள் ைதிக்கப்பட்டனர். இேர்கள், அழகு 
 ாதனப்சபாருள்கமளப் பயன்படுத்தினர். அதற்குச்  ான்றாக சேண்கலத்தால் ச ய்யப்பட்ட சீட்டிகள் வபான்ற 
சபாருள்கள் இங்கு கிமடத்துள்ளன.  
30) தேறான கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க. 
A) சிந்துசேளி ைக்கள் வகாதுமை, பார்லி, வபரீச் ம்பழம், பால் இமறச்சி ேமககமள உண்டனர். 
B) அேர்கள் தானிய ேமககளும், பட்டாணி முதலிய பருப்பு ேமககளும், முலாம்பழம் முதலிய பழ ேமககளும், 

ஆமடக்கு ஏற்ற பருத்தி ேமககமளயும் பயிரிட்டனர். 
C) ஆடு, ைாடு, பன்றி, குதிமர முதலிய விலங்குகளின் இமறச்சியும், ஆமை, மீன் முதலியனவும் அேர்களுக்குக் 
கிமடத்தன. 
D) இங்கு கிமடத்துள்ள ைாவு அமரக்கும் இயந்திரங்கள் அம்மி, ஆட்டுக்கல், உரல், எண்சணய்ச்  ட்டி, இட்லிச்  ட்டி 
ைற்றும் பிற சபாருள்கமளயும் சகாண்டு சிந்துசேளி ைக்களின் உணவு ேமககமள அறியலாம். 
விளக்கம்: சிந்துசேளி ைக்கள் ஆடு, ைாடு, பன்றி, குதிமர முதலிய விலங்குகளின் இமறச்சியும், ஆமை, மீன் 
முதலியனவும் அேர்களுக்குக் கிமடத்தன. அேர்கள் எஞ்சிய உணவு தானியங்கமளயும், இமறச்சி ேமககமளயும் 
பதப்படுத்தி மேத்து உண்டனர். அேர்கள் குதிமர பற்றி அறிந்திருக்கவில்மல. 

31) சிந்துசேளி ைக்கள் உண்கலங்களாகப் பயன்படுத்திய சபாருள் எது? 

A) ைரப்பலமக 

B) ைண்சிப்பி 

C) சேண்கலக்கிண்ணி 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: சிந்துசேளி ைக்கள் ைரப்பலமக, ைண்சிப்பி, சேண்கலக்கிண்ணி வபான்றேற்மற உண்கலங்களாகப் 
பயன்படுத்தினர். 
32) சிந்துசேளியில் ோழ்ந்த ஆண், சபண் இருபாலரும் யாமரப் வபால் தமலயில் முண்டாசுக் கட்டிக்சகாண்டனர்? 

A) அர ன் 

B) அவரபயிர்கள் 

C) ைங்வகாலியர் 
D) பாபிவலானியர்கள்  
விளக்கம்: இேர்கள் பருத்தி, கம்பளி, நார்ப்பட்டு ஆகியேற்றால் ஆன ஆமடகமள அணிந்தனர். வைலாமட, கீழாமட 
என முழு ஆமடகமளவய அணிந்திருந்தனர். பருத்தி ஆமடகள் சபரும்பாலும் ேண்ணங்களுடனும் பூ 
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வேமலப்பாடுகளுடனும் இருந்தன. கம்பளி ஆமடகள் தடிந்திருந்ததன. நார்ப்பட்டாமட உடவலாடு ஒட்டி, ஒளி 
ஊடுருைாறு இருந்தது. கழுத்துப் பட்மடயுமடய  ட்மடகமளயும், சபாத்தான் மதத்த  ட்மடகமளயும் இேர்கள் 
அணிந்திருந்தனர். 
33) எந்த அறிைர் சிந்துசேளி நகர ோழ்க்மகயின் கூறுகளாக, அதிக ைக்கள் சதாமக, பல்வேறு சதாழில் புரிவோர், 

ேணிகர்கள், பணியாளர்கள், குடியிருப்புகள், சபாதுக்கூட்டங்கள், எழுத்துக்குறீயீடுகள், கமல ேடிேங்கள் 
வபான்றேற்மறக் குறிப்பிட்டுள்ளார்? 

A) ஜான்வர 
B) ஷில்வட 

C) ரானவட 

D) பூஜ் 

விளக்கம்: ஷில்வட என்ற அறிைர் சிந்துசேளி நகர ோழ்க்மகயின் கூறுகள் பற்றி கூறுகிறார். வைலும், நகரங்களுக்கு 
இமடவயயான, உள்நாட்டு ைற்றும் சேளிநாட்டு ேணிகமும் சிறப்பாக நமடசபற்றது. இந்நகரங்கள் பல 
சதாழில்களின் மையங்களாக இருந்தமையால், ஏற்றுைதிக்கான சபாருள்கள் அதிகைாக உற்பத்தி ச ய்யப்பட்டுள்ளன. 
இங்குப் பல நகரங்களில், நகராட்சிமுமற பயன்பாட்டில் இருந்தது. இதிலிருந்து மையஅரசு இருந்திருக்க வேண்டும் 
எனத் சதளிோகிறது. எனவே சிந்துசேளி நாகரிகம் ஓர் நகர நாகரீகைாகும். 
34) தேறானக் கூற்மறத் வதர்க. 
A) சைாகஞ்தாவராவில் கிமடக்கப் சபற்ற விமளயாட்டுப் சபாருள்களில், வகாலிகவள அதிகைாகக் கிமடத்துள்ளன. 
B) பகமடக்காய் ச ாக்கட்டான்,  துரங்கம் ஆடுேது அேர்களுமடய  ாதாரண சபாழுதுவபாக்காகும். 
C)  துரங்க அட்மட ச ம்பாலும்  துரங்க்காய்கள் களிைண்ணாலும் ச ய்யப்பட்டு இருந்தது. சிறுேர்கள் களிைண்ணில் 
சபாம்மைகள் ச ய்து விமளயாட்டினர் 

D) சிந்துசேளி ைக்கள் இம யிலும், நாட்டியத்திலும் அதிக ஆர்ேம் உமடயேர்களாக இருந்தனர். இேர்கள் 
காமளச் ண்மட, வகாழிச் ண்மட, வேட்மடயாடுதல், பறமேேளர்ப்பு வபான்றேற்றில் மிகுந்த ஈடுபாடு 
சகாண்டிருந்தனர். 
விளக்கம்: சிந்துசேளி ைக்களின்  துரங்க அட்மட ைரத்தாலும்,  துரங்கக்காய்கள் களிைண்ணாலும் ச ய்யப்பட்டு 
இருந்தன. சபாதுோக சிந்துசேளி ைக்களின் சபாழுதுவபாக்கு முமறகள் தமிழக ைக்களுடன் ஒத்துள்ளது.  
35) சிந்துசேளி ைக்கள் கண், காது, சதாண்மட, வதால் சதாடர்பான வநாய்களுக்குப் பயன்படுத்தும் ைருந்துகமளச் 
ச ய்ேதற்கு எமதப் பயன்படுத்தினர்? 

A) கட்டில் என்ற மீனின் எலும்பு 

B) ைான் காண்டாமிருகத்தின் எலும்பு 

C) பேளங்கள்  
D) வேப்பந்தமழ 

விளக்கம்: கண், காது, சதாண்மட, வதால் சதாடர்பான வநாய்களுக்குப் பயன்படுத்தும் ைருந்துகமளச் ச ய்ய காட்டில் 
என்ற ஒரு ேமகயான மீனின் எலும்புகமளப் பயன்படுத்தினர். ைான், காண்டாமிருகம் எலும்புகள், பேளம் 
வேப்பந்தமழயும் ைருந்தாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது ேந்தன. 
36) சிந்துசேளி ைக்கள் இறந்த உடமல அடக்கம் ச ய்ய எத்தமன ேமகயான ேழிமுமறகமளப் பின்பற்றினர்? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

விளக்கம்: 1. முழு உடமலப் புமதப்பது. 
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2. எரிந்த உடலின் எஞ்சிய பாகங்கமளயும் அேர்கள் பயன்படுத்திய சபாருள்கமளயும் வ ர்த்து தாழிகளில் மேத்துப் 
புமதப்பது. இத்தாழிகள், வீடுகளிவலா வீட்டின் அருகிவலா புமதக்கப்பட்டன. 
3. இறந்த உடல்கமள ஊருக்கு சேளிவய திறந்த சேளியில் பறமே, விலங்குகள் உண்ணும்படி மேத்தனர். பின் 
எஞ்சிய எலும்புகமள ைட்டும் எடுத்துப் பின்னர், ைண்தாழிகளில் மேத்து அேற்றுடன் வேறு குடுமேகளில் இறந்தேர் 
பயன்படுத்திய சில சபாருள்கமளயும் வ ர்த்துப் புமதத்தனர் 

37) இறந்தேர்கமள புமதக்கும் வபாது, அேர்களுக்குப் பிடித்த உணவுப்சபாருள்கமள மேத்து புமதக்கும் ேழக்கம் 
சிந்துசேளி ைற்றும் தமிழகத்தில் இருந்தது? இத்தாழிகள் தமிழகத்தில் கண்டறியப்பட்ட இடம் எது? 

A) அத்திரப்பாக்கம்  
B) அரிக்காவைடு 

C) ஆதிச் நல்லூர்  
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: இதுவபான்ற தாழிகள், அத்திரப்பாக்கம், அரிக்காவைடு, ஆதிச் நல்லூர், திருகாம்புலியூர், தாமிரபரணி 
ஆற்றங்கமர வபான்ற பகுதிகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. வைலும், தமிழகத்தின் ேடக்கிலும், தக்காணத்தின் 
சதற்கிலும், இதற்கான  ான்றுகள் கிமடத்துள்ளன. 
38) சிந்துசேளி ைக்கள் இறந்தேர்கமள எவ்ோறு புமதத்தனர்? 

A) கிழக்கு வைற்காக 

B) ேடக்கு கிழக்காக 

C) ேழகிழக்கு, சதன்வைற்காக 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: இறந்தேர்கமள ேடக்கு சதற்காகப் புமதக்கும் ேழக்கம் சிந்துசேளிக்கும் பண்மடய தமிழகத்திற்கும் 
சபாதுோன நமடமுமறயாக இருந்தது. உருண்மட ேடிே ஈைத்தாழிகள், சிந்துசேளியிலும் தமிழகத்திலும் 
பயன்படுத்தப்பட்டன. இன அடிப்பமடயிலும், சதாழில்நுட்ப அடிப்பமடயிலும் சிநதுசேளி நாகரீகத்திற்கும் தமிழகப் 
பயன்பாட்டிற்கும் இருந்த சதாடர்பு உறுதி ச ய்யப்பட்டுள்ளது. 
39)  ரியான கூற்மறத் வதர்க. 
1. சிந்துசேளி நாகரிகம் ஆற்றங்கமரயில் வதான்றியதால், அங்குள்ள ைக்கள் நீர்ேழிப்பயணம் வைற்சகாண்டு 
உள்நாட்டு, சேளிநாட்டு ேணிகத்திலும் ஈடுபட்டனர். 
2. இேர்கள் உள்நாட்டில் காஷ்மீர், மைசூர், நீலகிரிைமல, கிழக்கு இந்தியா, வைற்கு ஆசியா, ைத்திய ஆசியா ஆகிய 
பகுதிகளில் ேணிகம் ச ய்தனர். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: இேர்கள் சுவைரியா, எகிப்து வபான்ற சேளிநாடுகளிலும் ேணிகத்தில் ஈடுபட்டுப் சபாருளீட்டிச் சிறப்பாக 
ோழ்ந்தனர். 
40) சிந்துசேளி ைக்கள், நிலத்மத இரு ேழியாக உழுததற்கான அமடயாளங்கள் எங்கு காணப்படுகிறது? 

A) ஹரப்பா 
B) சைாகஞ் தாவரா 
C) வலாத்தல் 

D) காளிபங்கன்  
விளக்கம்: சிந்துசேளியில் குடிநீர் ைற்றும் கழிவுநீர் ேடிகால் ே தியும் நன்கு திட்டமிட்டு அமைக்கப்பட்டிருந்தது. 
இேர்கள், நிலத்மத இரு ேழியாக உழுததற்கான அமடயாளங்கள் காளிபங்கனில் காணப்படுகின்றன. 
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41) சிந்துசேளி ைக்கள் வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்திய மிருகம் எது? 

A) திமிலுடன் இருக்கும் யாமன 

B) ஒட்டம்  
C) எருமை 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: சிந்துசேளி ைக்கள் திமிலுடன் இருக்கும் காமள, ஒட்டகம், எருமை ஆகியேற்மற வேளாண்மைக்குப் 
பயன்படுத்தினர். விே ாயத்திற்குத் வதமேயான நீர்இ சிந்துநதியிலிருந்து சபறப்பட்டது. அகழாய்வின் வபாது, 

கண்சடடுக்கப்பட்ட கலப்மபகளும், அரிோள்களும் சிந்துசேளி ைக்கள் வேளாண்மையில் சிறந்து விளங்கினர் 
என்பமத சேளிப்படுத்துகிறது. அகழ்ோராய்ச்சியின் வபாது சிமதந்து கிடந்த பல கால்ோய்கள் இருப்பதாகக் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 
42) சிந்துசேளி ைக்கள் அறியாத விலங்கு எது? 

A) நாய் 

B) பூமன 

C) ைான் 

D) குதிமர 
விளக்கம்: சிந்துசேளி ைக்கள் பசு, ச ம்ைறியாடு, சேள்ளாடு, எருமை, எருது, நாய், பன்றி, ஒட்டகம் வபான்ற 
விலங்குகமள ேளர்த்து ேந்தனர். இதனால், இேர்களின் சபாருளாதாரம் வைம்பட்டது. வீட்மடப் பாதுகாக்கவும், 

வேட்மடக்காகவும் நாமய பயன்படுத்தினர். வைலும் பூமன, ைான், ையில், ோத்து, கிளி வபான்றேற்மறயும் 
ேளர்த்தனர். ஆனால் இேர்கள் குதிமரமய அறியவில்மல. 
43) சிந்துசேளி ைக்களின் வேட்மடக் கருவிகள் எதனால் ச ய்யப்பட்டது? 

A) இரும்பு 

B) ச ம்பு 

C) சேண்கலம்  
D) B ைற்றும் C 

விளக்கம்: வேட்மடக்கருவிகள் ச ம்பாலும், சேண்கலத்தாலும், ச ய்யப்பட்டிருந்தன. வேட்மடக்கு வகாடாரி, ஈட்டி, 

குத்துோள், ைழு, தண்டு, கேன், அம்பு, வில் வபான்ற கருவிகமளப் பயன்படுத்தினர். இேர்கள் யாமன, 

காண்டாமிருகம், கரடி, ைான், சிறுத்மத வபான்ற விலங்குகமள வேட்மடயாடினர். விலங்குகளின் வதால், முடி, 

எலும்பு ஆகியேற்மற விற்று ேணிகம் ச ய்தனர். வைற்கண்ட விலங்குகளின் உருேங்கள் சபாறித்த பல 
முத்திமரகள் அகழாய்வில் கண்சடடுக்கப்பட்டன. 
44) சிந்துசேளி ைக்கள் அறியாத உவலாகம் எது? 

A) இரும்பு 

B) ச ம்பு 

C) சேண்கலம்  
D) பித்தமள 

விளக்கம்: சிந்துசேளி ைக்கள் தங்கம், பித்தமள, சேள்ளி வபான்ற உவலாகங்கமளப் பயன்படுத்தினர். சபரும்பாலான 
உவலாகப் சபாருள்கள் ச ம்பு ைற்றும் சேண்கலத்தால் ச ய்யப்பட்டமே. வபார்க்கருவிகள் ச ய்ேது இேர்களின் 
முதன்மைத் சதாழிலாகும். வகாடாரி ஈட்டி, வில், அம்பு, கதாயுதம், கேன் கத்தி வபான்ற ஆயுதங்கமளப் வபாரில் 
பயன்படுத்தினர். வீடுகளுக்குத் வதமேயான பாத்திரங்கள் ைண், கற்கள், தந்தம், ச ம்பு, பித்தமள ஆகியேற்றால் 
ச ய்யப்பட்டிருந்தன. ஆனாலும், இேர்கள் இரும்பின் பயமன அறியவில்மல. 
45) சிந்துசேளி ைக்கள் உள்நாட்டு, சேளிநாட்டு ேணிகத்திற்கு எப்வபாக்குேரத்மதப் பயன்படுத்தினர்?   

A) நிலேழிப்வபாக்குேரத்து 
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B) நீர்ேழிப்வபாக்குேரத்து 

C) A ைற்றும் B 

D) ோன்ேழிப்வபாக்குேரத்து 

விளக்கம்: சபாதுோக ஹரப்பா, சைாகஞ் தாவரா நகரங்கள் ேணிக மையங்களாக இருந்தன. உள்நாட்டு, சேளிநாட்டு 
ேணிகத்திற்கு நிலேழி ைற்றும் நீர்ேழிப் வபாக்குேரத்மதப் பயன்படுத்தினர். 
46) சிந்துசேளி ைக்கள் ேணிகத்திற்காக ைற்ற இடங்களுக்குச் ச ன்று ேர எமத அதிகைாகப் பயன்படுத்தினர்? 

A) ைாட்டு ேண்டி 

B) குதிமர ேண்டி 

C) ஒட்டகம்  
D) கப்பல் 

விளக்கம்: சிந்துசேளி ைக்கள் ேணிகத்திற்காக ைற்ற இடங்களுக்குச் ச ன்று ேர ைாட்டுேண்டிமய அதிகைாகப் 
பயன்படுத்தினர். ேணிகம் பண்டைாற்று முமறயிவலவய நமடசபற்றது. தமரேழிப் வபாக்குேரத்துக்கு எருதுகவள 
அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டன  
47) சிந்துசேளி ைக்கள், சதன்பாரசீகம், ஈராக், சுவைரியா, சிரியா, எகிப்து ஆகிய நாடுகளுடன் தமரேழி ேணிகம் 
ச ய்யும் சபாருட்டு எத்தமன கல் சதாமலவு ேமர பயணம் வைற்சகாண்டனர்? 

A) 3000 கல் சதாமலவு 

B) 2000 கல் சதாமலவு 

C) 1000 கல் சதாமலவு 

D) 5000 கல் சதாமலவு 

விளக்கம்: இவதவபால், நீர்ேழிப்வபாக்குேரத்து சிந்துநதி ேழிவய நமடசபற்றது. பண்மடய சிந்துசேளி ைக்கள் 
சபாருள்கமளக் கப்பல்களில் ஏற்றிக்சகாண்டு, பல நாடுகளுடன் ேணிகம் ச ய்தனர். படகுப் வபாக்குேரத்தின் மூலம் 
உள்நாட்டு ேணிகம் சிறப்பாக நமடசபற்றது. குறிப்பாக புவராச், காம்வப துமறமுகங்கள் ேணிகத்தில் சிறப்புற்று 
இருந்தன. 
48) ஹரப்பா ைக்கள் நீளத்மத அளக்க எந்த முமறமய பயன்படு;த்தினர்? 

A) மீட்டர்  
B) முழம்  
C)  ாண் 

D) அடி 

விளக்கம்: சிந்துசேளி ைக்கள் ேணிகத்தில் ஒவர சீரான எமடக்கற்கமளயும், அளவீடுகமளயும் பயன்படுத்தினர். 
“ஹரப்பா” ைக்கள் அளக்கும் கமலமய அறிந்திருந்தனர். நீளத்மத அளக்க அடிமுமறமயப் பயன்படுத்தினர். இதற்குச் 
 ான்றாக, அளமேக் குறி இடப்பட்ட குச்சிகள் கிமடத்துள்ளன.  
49) தமிழகத்தில் நீளத்மத அளக்க எந்த முமறயானது சதான்றுசதாட்டு ேழக்கத்தில் இருக்கிறது? 

A) மீட்டர்  
B) முழம்  
C)  ாண் 

D) அடி 

விளக்கம்: தமிழகத்தில் நீளத்மத அளக்க அடி முமறயானது சதான்றுசதாட்டு ேழக்கத்தில் இருக்கிறது. இது 
சிந்துசேளி ைக்கமள ஒத்திருந்தது.  
50) சிந்துசேளி ைக்கள் நிலத்மத அளக்க எந்த அளவுவகாமலப் பயன்படுத்தினர்? 

A) இரும்பு அளவுவகால் 

B) ச ம்பு அளவுவகால் 
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C) சேண்கல அளவுவகால் 

D) சேள்ளி அளவுவகால் 

விளக்கம்: சிந்துசேளி ைக்கள் நிலத்மத அளக்க சேண்கல அளவுவகாமலப் பயன்படுத்தினர். இதிலிருந்து, 

சிந்துசேளி ைக்கள் அளக்கப் பயன்படுத்திய அளவீட்டு முமறக்கும் தமிழர்கள் பயன்படுத்தும் அளவீட்டு முமறக்கும் 
சதாடர்பு இருப்பமத அறியலாம். 
51)  ரியானக் கூற்மறத் வதர்க 

1. சிந்துசேளி ைக்கள்,  ைய ோழ்க்மகக்கு முக்கியத்துேம் சகாடுத்தனர். அங்குக் கண்சடடுக்கப்பட்ட முத்திமரகளில் 
காணப்படும் உருேங்கள், ேடிேங்கமளக் சகாண்டு அேர்களின்  ையத்மதப் பற்றி அறிய முடிகிறது. 
2. இேர்கள் இயற்மகப் பமடப்பாற்றலின் உருேைாகப் சபண்கமளக் கருதி, அேர்கமளத் சதய்ேைாக ேழிபட்டனர். 
A) 1 தேறு 

B) 2 தேறு 

C) இரண்டும் தேறு 

D) இரண்டும்  ரி 

விளக்கம்: சிந்துசேளி ைக்கள்,  ைய ோழ்க்மகக்கு முக்கியத்துேம் சகாடுத்தனர். இேர்கள் இயற்மகப் 
பமடப்பாற்றலின் உருைாகப் சபண்கமளக் கருதி அேர்கமளத் சதய்ேைாக ேழிபட்டனர் 

52) சிந்துசேளி ைக்கள் ேணங்கிய சபண் சதய்ேம் எது? 

A)  க்தி 

B) தாய்சதய்ேம்  
C) காளி 

D) பார்ேதி 

விளக்கம்: தாய்த்சதய்ே ேழிபாடு, சிந்துசேளி ைக்களின் முக்கிய ேழிபாடாகும். ஹரப்பாவில் சபண் உருேம் சபாறித்த 
பல முத்திமரகள் கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதுவே, பிறகு  க்தி ேழிபாடாக ைாறியது. இன்றும், தமிழகத்தில் 
சபண்கமளத் சதய்ேைாக ேழிபடும் ைரபு கமடபிடிக்கப்பட்டு ேருகிறது. (எ.கா) பார்ேதி, காளி வபான்ற சதய்ேங்கள் 
தமிழகத்தில் இன்றும் ேணங்கப்படுேமதக் காணலாம்.  
53) ‘தாய்சதய்ே உரிமை’, ‘தாய் முமற’ வபான்றேற்மற கமடப்பிடித்தேர்கள் யார்? 

A) யேனர்கள் 

B) ஆரியர்கள் 

C) திராவிடர்கள் 

D) எேருமில்மல 

விளக்கம்: பண்மடய திராவிட ைக்களுள் சபரும் பகுதியினர், தாய்சதய்ே உரிமை, தாய் முமற வபான்றேற்மறக் 
கமடப்பிடித்தனர். இேற்றின் காரணைாக திராவிட ைக்களிமடவய சபண் சதய்ே ேழிபாடு சபருேழக்காக இருந்தது 
என  மூவியல் அறிைர்கள் கூறுேர் 

54) பசுபதி என்ற மூன்று முகக் கடவுள் யாமரக் குறிக்கும்? 

A) சிேன் 

B) திருைால் 

C) பிரம்ைன் 

D) முருகன் 

விளக்கம்: பசுபதி ேழிபாடு என்பது ேரலாற்று ஆய்ோளர்கள் கூற்றுப்படி, இது சிேனுக்குரிய 
‘திருமுகம்’(மூன்றுமுகம்) , பசுபதி(விலங்குகளின் கடவுள்) , வயாவகசுேரன்(வயாகிககளின் கடவுள்) வபான்ற பல்வேறு 
ேடிேங்கமள உணர்த்துேதாக இவ்ேழிபாடுகள் உள்ளன.  
55) அைர்ந்த நிமலயிலுள்ள ைகாவயாகியின் உருேம் சபாறிக்கப்பட்ட முத்திமரகள் எங்கு கிமடத்தன? 
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A) ஹரப்பா 
B) சைாகஞ் தாவரா 
C) வலாத்தல் 

D) காளிபங்கன் 

விளக்கம்: ஹரப்பாவில் கிமடத்த முத்திமரகளில் அைர்ந்த நிமலயிலுள்ள ைகாவயாகியின் உருேம் 
சபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் மூன்று முகங்கமள சகாண்ட கடவுள், வயாக நிமலயில் அைர்ந்திருப்பது வபாலவும், 

அதமனச்சுற்றி யாமன, புலி ஆகியேற்றின் உருேங்கள் ேலப்புறைாகவும், காண்டாமிருகம், எருமை ஆகியேற்றின் 
உருேங்கள் இடப்புறைாகவும் அைர்ந்திருந்தனர். 
56) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. சிந்துசேளி ைக்கள் விலங்குகமளத் சதய்ேைாக ேழிபட்டனர். 
2. தமிழகப் பண்பாட்டில் பண்மடய காலம் முதல் இன்றுேமர பசு, எருது, புலி, பறமே வபான்றமே  ையச் 
சின்னங்களாக இருந்து ேருகிறது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: சிந்துசேளி ைக்களும், தமிழக ைக்களும் விலங்குகமளத் சதய்ேைாக ேழிபட்டனர். இது சிந்துசேளி 
நாகரீகத்திற்கும் திராவிடப் பண்பாட்டிற்கும் உள்ள சதாடர்மப சேளிப்படுத்துேதாக உள்ளது. 
57) ‘ஆற்று ேணக்கம்’ அல்லது ‘ஆற்றுேழிபாடு’ ச ய்து ேந்தேர்கள் யார்? 

A) யேனர்கள் 

B) ஆரியர்கள் 

C) சிந்து  ைசேளி ைக்கள் 

D) A ைற்றும் C 

விளக்கம்: ஹரப்பா, சைாகஞ்தாவரா நகர ைக்கள் ஆற்றங்கமரயின் அருகிவலவய ேசித்தன் காரணைாக, நீமரக் 
கடவுளாகக் கருதி ேழிபட்டனர். இேர்கள், சைாகஞ் தாவராவில் உள்ள சபரிய நீச் ல் குளத்தில் நீராடுதல் என்ற 
ேழக்கம் ோழ்வில் முக்கியத்துேம் ோய்ந்த நிகழ்ோகும். இங்கு, ோயில் சிறுமீன்கமள மேத்துள்ள முதமலகள், 

ஆமை வபான்ற உருேங்கள் ஆறுகளுடன் வ ர்த்துப் சபாறிக்கப்பட்டுள்ளமத முத்திமரகள் மூலம் காணமுடிகிறது. 
ஆகவே சிந்துசேளி ைக்கள் ஆற்று ேணக்கம் அல்லது ஆற்றுேழிபாடு ச ய்து ேந்துள்ளனர் என்பது சதளிோகிறது. 
தமிழகத்தில் ேழிபடுதேற்கு முன் நீராடும் ேழக்கம் இருப்பமத இன்றும் காணலாம். வைலும், நீர்நிமலகமளத் 
சதய்ேைாக ேணங்குேது தமிழர்களிமடவய உள்ள பண்பாடாகும். 
58) சிந்துசேளி ைக்களிமடவய பிரசித்தி சபற்ற ைரம் எது? 

A) அர  ைரம்  
B) ஆலைரம்  
C) வேப்பைரம்  
D)  ால்ைரம் 

விளக்கம்: சிந்துசேளி ைக்களிடம் ைரங்கமள ேழிபடும் ேழக்கமும் இருந்தது என்பமத ஹரப்பா, சைாகஞ் தாவராவில் 
கண்சடடுக்கப்பட்ட முத்திமரகளின் ோயிலாக அறியலாம். இேற்றில், அர ைரவை முதன்மையாக உள்ளது. 
ைரத்தடியில் வைமட அமைத்தலும் விழாக்கள் நடத்துதலும் ேழக்கைாகும். ைரங்கமள ஆண் கடவுளாகவும், சபண் 
கடவுளாகவும் கருதி ேழிபட்டனர். இன்றும்இ தமிழகத்தின் ேழிபாட்டுத் தலங்களில் வேப்பைரத்மத சபண் 
கடவுளாகவும், அர ைரத்மத ஆண் கடவுளாகவும் ேணங்குேது ேழக்கைாகவுள்ளது. 
59) சிந்துசேளியில் கிமடத்த முத்திமரகளில் காணப்பட்ட உருேம் எது? 
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A)  ந்திரன் 

B) பூமி 

C) நட் த்திரம்  
D) சூரியன் 

விளக்கம்: சிந்துசேளியில் கிமடத்த முத்திமரகளில் சூரியன்இ பாம்பு உருேங்கள் காணப்படுகின்றன. ஆகவே, 

இேர்கள் சூரியமனயும் சநருப்மபயும் கடவுளாகக் கருதி ேழிபபட்டனர் எனலாம். இன்றும், தமிழகத்தில் பஞ் பூதத் 
தலங்களுள் ஒன்றான திருேண்ணாைமல அக்னித்தலைாகவும்(சநருப்பு) , சிேசபருைானின் ேடிேைாகவும் 
ேணங்கப்படுகிறது. வைலும், சிந்துசேளி ைக்களிமடவய காணப்படும் பாம்பு ேழிபாடு, லிங்க ேழிபாடு வபான்றமே 
தமிழக பண்பாட்வடாடு சபாருந்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 
60) சிந்துசேளி ைக்களின் கமல ஆர்ேத்மத சேளிப்படுத்தும்  ான்று எது? 

A) இரும்பால் ஆன நடனப்சபண் உருேம் 

B) சேண்கலத்தால் ஆன நடனப் சபண் உருேம்  
C) ச ம்பால் ஆன நடனப் சபண் உருேம்  
D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: சிந்துசேளி ைக்கள் நுண்கமலகளில் சிறந்து விளங்கினர். இேர்கள் பயன்படுத்திய முத்திமரகளில் 
காணப்படும் உருேங்கள், பாமனகளில் ேமரயப்பட்டுள்ள ஓவியங்கள், சுடுைண் சபாம்மைகள், அணிகலன்கள், 

சேண்கலத்தாலான நடனப்சபண்ணின் உருேம், வயாகி சிற்பம் ஆகியமே சிந்துசேளி ைக்களின் கமல 
ஆர்ேத்மத சேளிப்படுத்தும்  ான்றுகளாகத் திகழ்கின்றன. 
61) சிந்துசேளி எழுத்துக்களுக்கும், திராவிட எழுத்துக்களுக்கும் சநருங்கிய சதாடர்புண்டு என்று கூறியேர்கள் யார்? 

A) ஹீராஸ் பாதிரியார் 
B) ஐராேதம் ைகாவதேன் 

C) பாலகிருஷ்ணன் 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: சிந்துசேளி நாகரீக ைக்களின் வபச்சு சைாழி, எழுத்துக்கள் சதாடர்பாக இன்றும், பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் 
வைற்சகாள்ளப்பட்டும் ேருகின்றன. சிந்துசேளி எழுத்துக்களுக்கும், திராவிட எழுத்துக்களுக்கும் சநருங்கிய 
சதாடர்புண்டு என்று ஹீராசு பாதிரியார், ஐராேதம் ைகாவதேன், பாலகிருஷ்ணன் வபான்ற ேரலாற்று ஆய்ோளர்கள் 
நிரூபித்துள்ளனர். 
62) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. சிந்துசேளி முத்திமரகளில் சபாறிக்கப்பட்டுள்ள ‘சித்தி எழுத்துக்கள்’ சிந்துசேளி ைக்களின் சைாழிக்குரிய 
எழுத்துக்களாகும். 
2. இந்த எழுத்துக்கள் இடமிருந்து ேலைாக ஒரு ேரியும், ேலமிருந்து இடைாக ைற்சறாரு ேரியும் ஆக 
எழுதப்பட்டுள்ளன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: தமிழகத்தின் கீழ்ோமல, குளிர்சுமன, புறக்கல், ஆலம்படி, ச த்தோமர, வநகனூர்பட்டி ஆகிய இடங்களில் 
காணப்படும் எழுத்துக்கள், சிந்துசேளியிலுள்ள எழுத்துக்கவளாடு சதாடர்புமடய சதால்தமிழ் எழுத்துக்களாகும். 
ேடபிராமி எழுத்துகளும், சதன்பிராமி எழுத்துக்களும் சிந்துசேளி எழுத்துக்களிலிருந்து ேளர்ச்சி சபற்றமேயாகும். 
63) சிந்துசேளி எழுத்துக்களிலிருந்து திராவிடரால் ேளர்க்கப்பட்ட வநரான ேளர்ச்சியுமடய எழுத்துக்கள் எது? 

A) ேடபிராமி எழுத்துக்கள் 
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B) சதன்பிராமி எழுத்துக்கள் 

C) தமிழ் எழுத்துக்கள்  
D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: சதன்பிராமி எழுத்துகள், சிந்துசேளி எழுத்துக்களிலிருந்து திராவிடரால் ேளர்க்கப்பட்ட வநரான 
ேளர்ச்சியுமடய எழுத்துகள் ஆகும். அேற்றின் ஒருமைப்பாட்மடத் திருசநல்வேலியில் கிமடத்த ைட்பாண்டங்கள் 
மீதுள்ள எழுத்துக்குறிகமளயும், நீலகிரியிலுள்ள கல்சேட்டுகமளயும் சகாண்டு அறியலாம். சிந்துசேளி 
எழுத்துக்கமளக் சகாண்ட சைாழி, திராவிட சைாழி என்பதும், தமிழ் ஒரு சதன் திராவிட சைாழி என்பதும் 
குறிப்பிடத்தக்கது. 
64) தமிழ் எழுத்துக்களின் ஒலிப்பு முமறயான எந்சதந்த எழுத்துக்கள் சிந்துசேளி முத்திமரகளில் 
காணப்படுகின்றன? 

A) ழ, ன, ர, ற, ன 

B) ல, ள, ர, ண, ன 

C) ழ, ற, ன, ண, ல 

D) ழ, ள, ற, ன, ண 

விளக்கம்: உலக சைாழிகள் எேற்றிலும் இல்லாத சிறப்பு தமிழ்சைாழிக்கு ைட்டுவை உண்டு. எழுத்துகளின் ஒலிப்பு 
முமறயான ழ, ள, ற, ள, ண ஆகிய 5 எழுத்துக்கள் சிந்துசேளி முத்தமரகளில் காணப்படுகிறது. 
65) அகழ்ோராய்ச்சியில் சுைார் எத்தமன முத்திமரகள் சிந்துசேளியிலிருந்து கண்சடடுக்கப்பட்டன? 

A) 1000 

B) 2000 

C) 3000 

D) 4000 

விளக்கம்: சிந்துசேளி ைக்களின் பண்பாட்டில் மிகச் சிறந்த கமலப்பமடப்புகளாக திகழ்ேன முத்திமரகளாகும். 
அகழ்ோராய்ச்சியில், சுைார் 2000-க்கும் வைற்பட்ட முத்திமரகள் கண்சடடுக்கப்பட்டன. இேற்றுள் சபரும்பாலான 
திமிலுடன் இருக்கும் காமள, எருமை, புலி, காண்டாமிருகம், சேள்ளாடு, யாமன வபான்ற விலங்குகளின் 
உருேங்கள் சபாறிக்கப்பட்ட முத்திமரகளாகும். பல முத்திமரகள் எழுத்துக்குறியீடுகமளக் சகாண்டுள்ளன.  
66) சிந்துசேளி நாகரீக அழிவுக்கான காரணங்களில் சபாருந்தாதேற்மறத் வதர்க 

A) சிந்துநதி சேள்ளப்சபருக்கு  
B) அங்கு கண்சடடுக்கப்பட்ட ைனித எலும்புக் கூடுகளின் அடிப்பமடயில் பார்த்தால் இயற்மகப் வபரிடர் ஏற்பட்டு 
அழிந்திருக்க ோய்ப்பிருக்கிறது. 
C) ேரலாற்று ஆசிரியர்  ம்ைாசிம்பா சரட்டி என்பாரின் கூற்றுப்படி ஹரப்பாஇ சைாகஞ் தாவரா ஆகிய இரு நகரங்கள் 
மிகப்சபரிய ேணிகத்தலங்களாக இருந்துள்ளன. இங்குப் சபாருளாதார வதக்க நிமல ஏற்பட்டுஇ நகரங்கமளவிட்டு 
ைக்கள் சேளிவயறி இருக்கலாம் 

D) சிந்துநதி தன்வபாக்மக ைாற்றிக் சகாண்டதால், கடுமையான ேறட்சி ஏற்பட்டு ைக்கள் அந்நகரங்களிலிருந்து 
சேளிவயறி இருக்கலாம் . 
விளக்கம்: ேரலாற்று ஆசிரியர் கிருஷ்ணா சரட்டி என்பாரின் கூற்றுப்படி ஹரப்பா, சைாகஞ் தாவரா ஆகிய இரு 
நகரங்கள் மிகப்சபரிய ேணிகத்தலங்களாக இருந்துள்ளன. இங்குப் சபாருளாதார வதக்கநிமல ஏற்பட்டு, நகரங்கமள 
விட்டு ைக்கள் சேளிவயறி இருக்கலாம். 
67) எந்த இடத்தில் கிமடத்துள்ள ைண்மட ஓடுகளில் காணப்பட்டுளள சேட்டுக் காயங்களின் அடிப்பமடயிலும் 
சபரும்பான்மையினரின் கருத்துப்படி, ஆரியர் பமடசயடுப்பினால் இந்நாகரிகம் முற்றிலும் அழிந்திருக்கலாம் எனக் 
கருதுகின்றனர்? 

A) ஹரப்பா 
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B) சைாகஞ் தாவரா 
C) வலாத்தல் 

D) காளிபங்கன் 

விளக்கம்: சைாகஞ் தாவராவில் கிமடத்துள்ள ைண்மட ஓடுகளில் காணப்பட்டுள்ள சேட்டுக் காயங்களின் 
அடிப்பமடயிலும் சபரும்பான்மையினரின் கருத்துப்படி, ஆரியர் பமடசயடுப்பினால் இந்நாகரிகம் முற்றிலும் 
அழிந்திருக்கலாம் எனக் கருதுகின்றனர். 
68) தேறானக் கூற்மறத் வதர்க 

A) சிந்துசேளி காலத்தில் வதான்றிய நகரங்களின ேடிேமைப்பு வைம்பட்டதாகவும் ைற்ற நகர ேடிேமைப்பிற்கு 
முன்வனாடியாகவும் திகழ்ந்துள்ளது.  
B) கட்டடக் கமலயில் சுட்ட ச ங்கற்கள், சுண்ணாம்மப பயன்படுத்தியதில் முன்வனாடிகாளகத் திகழ்ந்தனர். 
C) நகரம் ைா மடேமதத் தடுக்க சுண்ணாம்புக் கால்ோய்கள், நகரின் நடுவே அமைக்கப்பட்டிருந்தது 

D) கவின்கமலகள் நன்கு ஊக்குவிக்கப்பட்டன. 
விளக்கம்: நகரம் ைா மடேமத தடுக்க சுண்ணாம்புக் கால்ோய்கள், நகரின் ஒதுக்குப்புறைாக அமைக்கப்பட்டிருந்தன. 
தூய்மை ைற்றும் சுகாதாரம் நன்கு பராைரிக்கப்பட்டது. 
69) யார் பயன்படுத்திய சைாழிவய சதன்னிந்திய சைாழிகளுக்சகல்லாம் தாயாக விளங்குகிறது? 

A) ஆரியர்கள் 

B) கிவரக்கர்கள் 

C) எகிப்தியர்கள் 

D) சிந்து ைசேளி ைக்கள்  
விளக்கம்: சிந்துசேளி ைக்கள் பயன்படுத்திய சைாழிவய சதன்னிந்திய சைாழிகளுக்சகல்லாம் தாயாக விளங்குகிறது. 
70) சபாருத்துக 

அ. ஹரப்பா   - 1.  ட்சலஜ் நதிவயாரம், குஜராத் 

ஆ. சைாகஞ் தாவரா  - 2 .  ட்சலஜ் நதிவயாரம், குஜராத் 

இ. ரூபார்   - 3. சிந்து நதிவயாரம், வைற்கு பஞ் ாப் 

ஈ. வலாத்தல்   - 4. ராவி நதிவயாரம், வைற்கு ேங்காளம் 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 4, 2, 3, 1 

C) 4, 1, 3, 2 

D) 3, 4, 2, 1 

விளக்கம்:ஹரப்பா  - ராவி நதிவயாரம், வைற்கு ேங்காளம்(தற்வபாமதய பாகிஸ்தான்)  
சைாகஞ் தாவரா  - சிந்து நதிவயாரம், வைற்கு பஞ் ாப்(தற்வபாமதய பாகிஸ்தான்)  
ரூபார்    -  ட்சலஜ் நதிவயாரம், குஜராத் 

வலாத்தல்   -  ட்சலஜ் நதிவயாரம், குஜராத்  
71) சபாருத்துக. 
அ. காலிபங்கன்  - 1. கபீர் ைாேட்டம், குஜராத் 

ஆ.  ாகுந்தாவரா  - 2.  ரஸ்ேதி நதிவயாரம், இராஸ்தான் 

இ. வதால்வீரா   - 3. காகர் நதி சதன் கமரவயாரம், இராஜஸ்தான் 

A) 3, 2, 1 

B) 2, 3, 1 

C) 1, 3, 2 
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D) 2, 1, 3 

விளக்கம்: காலிபங்கன்  - காகர் நதி சதன் கமரவயாரம், இராஜஸ்தான்  
 ாகுந்தாவரா   -  ரஸ்ேதி நதிவயாரம், இராஸ்தான் 

வதால்வீரா   - கபீர் ைாேட்டம், குஜராத் 

72) சபாருத்துக. 
அ. வகாட்டிஜி  - 1. குஜராத் 

ஆ. பனோலி  - 2. சிந்து ைகாணம் 

இ. சுர்வகாட்டா  - 3. ஹரியானா 
A) 3, 2, 1 

B) 2, 3, 1 

C) 2, 1, 3 

D) 3, 1, 2 

விளக்கம்: வகாட்டிஜி – சிந்து ைகாணம்  
பனோலி - ஹரியானா 
சுர்வகாட்டா - குஜராத் 

73) ‘வலாத்தல்’ என்ற இடத்மத கண்டறிந்தேர் யார்? 

A) பானர்ஜி 

B)  ர்.ஜான் ைார்ஷல் 

C) S.R. ராவ் 

D) ஸ்டீல் 

விளக்கம்: குஜராத்திலுள்ள அகைதாபாத் ைாேட்டத்தில் அகழ்ோராய்ச்சியின்வபாது S.R. ராவ் என்பேரால் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடவை ‘வலாத்தல்’ ஆகும்.  
74) உலகில் ைனிதனால் உருோக்கப்பட்ட முதல் ச யற்மகத் துமறமுகம் எது? 

A) வலாத்தல் 

B) காளிபங்கன் 

C) வதால்விரா 
D) பனோலி 

விளக்கம்: உலகில் ைனிதனால் உருோக்கப்பட்ட முதல் ச யற்மகத் துமறமுகம் வலாத்தல். இது துமறமுக நகரம் 
எனப்படும். இது சிந்சேளி நாகரீக காலத்திலிருந்வத துமறமுகைாகும். இத்துமறமுகம் ேழியாக எகிப்து, 

சை பவடாமியா உள்ளிட்ட நாடுகளுடன் ோணிபம் நமடசபற்று ேந்தது.  
75)  ரியான கூற்மறத் வதர்க. 
1. சித்திர எழுத்துக்கள் இடமிருந்து ேலைாக எழுதப்பட்டமே 

2. சித்திர எழுத்துக்கள் ேலமிருந்து இடைாக எழுதப்பட்டமே 

3. சித்திர எழுத்துக்கள் வைலிருந்து கீழாக எழுதப்பட்டமே 

4. சித்திர எழுத்துக்கள் கீழிருந்து வைலாக எழுதப்பட்டமே 

A) 1, 3  ரி 

B) 1, 2  ரி 

C) 1, 4  ரி 

D) 3, 4  ரி 

விளக்கம்: சித்திர எழுத்துக்கள் இடமிருந்து ேலைாகவும், ேலமிருந்து இடைாகவும் எழுதப்பட்டன. 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    45 

11th Ethics Lesson 3 Questions 

3] தமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் ொழ்வியல் வநறிகள் 

1) தமிழர்களின் பண்பாடு ேளர்ச்சியின் ஊற்றுக் கண்களாகத் திகழுபமே எமே? 

A) திருக்குறள், நன்னூல் 

B) நாலடியார், ஐம்சபருங்காப்பியம் 

C) கம்பராைாயணம், வில்லிபாரதம்  
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: தமிழர்களின் பண்பாட்டு ேளர்ச்சியின் ஊற்றுக் கண்களாகத் திருக்குறள், நன்னூல், நாலடியார், 

ஐம்சபருங்காப்பியங்கள், கம்பராைாயணம், வில்லிபாரதம் முதலான நூல்கள் அமைந்துள்ளன. உலகளவில் தமிழர் 
பண்பாடும் நாகரீகமும் சிறப்புப் சபற்றமைக்கு இந்நூல்களில் ச ால்லப்பட்டுள்ள உயர்ோன அறசநறிக் கருத்துக்கவள 
காரணைாக அமைந்துள்ளன 

2) எந்தக் கருவிகள் நிலத்திலும் நீரிலும் ைனிதனின் வபாக்குேரத்திற்குப் பயன்பட்டன? 

A)  க்கரம், படகு 

B) மிதிேண்டி, படகு 

C) ைாட்டுேண்டி, கப்பல் 

D) ைாட்டுேண்டி, படகு 

விளக்கம்:  க்கரம், படகு வபான்ற கருவிகள் நிலத்திலும், நீரிலும் ைனிதனின் வபாக்குேரத்திற்குப் பயன்பட்டன. 
இப்வபாக்குேரத்துக் கருவிகள் கிராைம், நகர், நாடுகளுக்கிமடவயயான உற்பத்திப் சபாருமளப் பரிைாற்றம் ச ய்து 
ேணிகத்மத ேளரச் ச ய்தன. இவ்ோறு புறநிமலயில் வேட்மடச்  மூகத்திலிருந்து வேளாண்  மூகைாகவும், ேணிச் 
 மூகைாகவும் ைாற்றம் சபறுேதற்கு ைனித இனம் தனக்குள்ளாகவே உறவுநிமலகமள வைம்படுத்திக்சகாண்டது.  
3) ைனிதனின் புற ேளர்ச்சிக்கு எமே முதன்மையானமே? 

A) உணவு 

B) உமட 

C) இருப்பிடம் 

D) உற்பத்திக் கருவிகள் 

விளக்கம்: புறேளர்ச்சிக்கு உற்பத்திக் கருவிகள் எவ்ேளவு முதன்மையானமேவயா அது வபாலவே உறவு 
வைம்பாட்டிற்கு ைனிதர்கள் தைக்குள் ேகுத்துக்சகாண்ட சநறிமுமறகள் தவிர்க்க முடியாதமேயாக விளங்கின. 
இந்சநறிமுமறகள் அடிப்பமடயாக விளங்கின. இந்சநறிமுமறகமள அடிப்பமடயாகக் சகாண்வட குடும்பம்,  மூகம், 

நாடு வபான்ற நிறுேனங்கள் வதான்றின. இந்சநறிமுமறகளுக்கு தன்னல ைறுப்பும் சபாதுநல விருப்புவை 
அடிப்பமடயாக இருந்தன. தமிழ் இலக்கியங்கள் சதான்று சதாட்டு அறம், அன்பு, அருள், அடக்கம், அமைதி, அறிவு, 

ஆற்றல், உண்மை, உமழப்பு, வநர்மை, நாணயம், உயர்வு, ஒழுக்கம், இரக்கம், வீரம், ஈமக, தீரம், காதல், கடமை, 

நீதி, சநறி முதலானேற்மற உள்ளடக்கியவத ஆகும்.  
4) “ைனசைாத்த இருேருக்கிமடவய வதான்றும் காதல், நிமலவபறு உமடயதாக அமையும்” எனக் குறிப்பிடும் நூல் 
எது? 

A) திருக்குறள் 

B) புறநானூறு 

C) சதால்காப்பியம் 

D) அகநானூறு 

விளக்கம்: வைற்கண்ட கருத்திமன சதால்காப்பியம்,  

“பிறப்வப குடிமை ஆண்மை ஆண்வடாடு 
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உருவு நிறுத்த காை ோயில் 

நிமறவய அருவள உணர்வோடு திருசேன 

முமறயுறக் கிளந்த ஒப்பினது ேமகவய”. எனப் பத்து சபாருத்தங்களாக விரித்துக் கூறுகிறது.  
5) எந்த அன்புமடய தமலேனும் தமலவியும் காதல் ேயப்படும்வபாது ‘ச ம்புலப் சபயல் நீர்வபால அன்புமடய 
சநஞ் ங்கள் கலந்தேர்களாக இருந்துள்ளனர்’ எனக் கூறும் நூல் எது? 

A) பட்டினப்பாமல 

B) பத்துப்பாட்டு 

C) குறுந்சதாமக 

D) நற்றிமண 

விளக்கம்: ஒத்த அன்புமடய தமலேனும் தமலவியும் காதல் ேயப்படும்வபாது ‘ச ம்புலப் சபயல் நீர்வபால்’ அன்புமடய 
சநஞ் ங்கள் கலந்தேர்கவளாடு இருந்துள்ளனர் எனக் குறுந்சதாமக குறிப்பிடுகிறது.  
6) தாைமர எந்த நிலத்தில் ைலரும்? 

A) குறிஞ்சி 

B) முல்மல 

C) ைருதம்  
D) சநய்தல் 

விளக்கம்: ைருத நிலத்தில் தாைமர ைலர்ந்திருக்கிறது. ேண்டு அம்ைலரிலிருந்து வதமன எடுக்கிறது. அத்வதமன 
யாராலும் சதாட முடியாத குறிஞ்சி நில ைமல உச்சியில், ஓங்கி ேளர்ந்துள்ள  ந்தன ைரத்தில் வதனமடயாக மேத்துப் 
பாதுகாத்து மேக்கிறது. அதுவபாலத் தமலவியின் அன்மபப் பாதுகாத்து மேப்பேன் தமலேன்.  
7) ைருத நிலத்தில் ோழும் தமலவியின் காதமலக் குறிஞ்சி நிலத் தமலேன் பாதுகாத்து மேக்கும் சநறிமய பற்றிக் 
கூறும் நூல் எது? 

A) பட்டினப்பாமல 

B) பத்துப்பாட்டு 

C) குறுந்சதாமக 

D) நற்றிமண 

விளக்கம்: “நின்ற ச ால்லர் நீடுவதான்று இனியர்  
என்றும் என்வதாள் பிரிவு அறியலவர  
தாைமரத் தண்தாது ஊதிமீ மிம ச்  
 ாந்தில் சதாடுத்த தீந்வதன் வபாலப்  
புமரய ைன்ற, புமரவயார் வகண்மை” என்ற நற்றிமணப் பாடல் உயர்ந்த அன்பின் தூய்மைமயயும் 
வைன்மைமயயும் ஒரு வ ரப் புலப்படுத்துகிறது.  
8) ைனித உறவுகளில் மிகவும் சபருமை உமடயதாகக் கருதப்படுேது எது? 

A) இரத்த உறவு 

B) நட்பு 

C) காதல் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: உள்ளத்தால் ஒன்றியேர்களுக்கிமடவய வதான்றும் அன்பின் உறவே நட்பாகும். ைனித உறவுகளில் 
மிகவும் சபருமை உமடயதாகக் கருதப்படுேது நட்பு. நட்பின் சபருமைமயச்  ங்க இலக்கியங்கள் வபாற்றிப் 
பதிவுச ய்துள்ளன. ஒருேருமடய உயர்வுக்கு உமழப்பும், விடா முயற்சியும் காரணைாக இருப்பது வபால நல்வலார் 
நட்பும் காரணைாக அமைகிறது.  
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9) ‘உயிர்ஓர் அன்ன ச யிர் தீர் நட்பின்’ என்ற பாடல் ேரிகள் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) நற்றிமண 

B) அகநானூறு 

C) புறநானூறு 

D) ைதுமரக்காஞ்சி 

விளக்கம்: நட்பின் இயல்பு குறித்து ‘உயிர்ஓர் அன்ன ச யில் தீர் நட்பின்’ என நற்றிமணக் கூறுகிறது.  
10) “…………. யாக்மகக்கு 

உயிர்இமயந்து அன்ன நட்பின்” எனக் கூறும் நூல் எது? 

A) நற்றிமண 

B) அகநானூறு 

C) புறநானூறு 

D) ைதுமரக்காஞ்சி 

விளக்கம்: “…………. யாக்மகக்கு 

உயிர்இமயந்து அன்ன நட்பின்” என நட்பின் இயல்பு குறித்து அகநானூறு கூறுகிறது.  
11) “புலிபசித் தன்ன சைலிலி லுள்ளத்  
துரனுமட யாளர் வகண்மை வயாடு 

இமயந்த மேகல் உளோ கியவரா” என்ற பாடல் அடிகள் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) அகநானூறு 

B) புறநானூறு 

C) ைதுமரக்காஞ்சி 

D) பட்டினப்பாமல 

விளக்கம்: எலிமயப்வபால் சிறிய முயற்சி உமடயேர்கவளாடு நட்புக்சகாள்ேதிலும் புலிமயப்வபான்ற ேலிமையும் 
முயற்சியும் உமடயேருடன் நட்புக் சகாள்ேவத  ாலச் சிறந்தது என புறநானூறு கூறுகிறது.  
12) “உயர்நிமல உலகம் அமிழ்சதாடு சபறினும்  
சபாய்வ ன் நீங்கிய ோய்நட் பிமனவய” என்ற பாடல் ேரிகள் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) அகநானூறு 

B) புறநானூறு 

C) ைதுமரக்காஞ்சி 

D) பட்டினப்பாமல  
விளக்கம்: சபறற்கரிய சபரும்வபறு கிமடப்பதாக இருந்தாலும் சபாய்மை கலந்த நட்புப் பழிவயாடு முடியும். எனவே, 

ோய்மை நிமறந்த நட்வப தூய்மையானது, சிறந்தது, தகுதியானது என ைதுமரக்காஞ்சியின் ஆசிரியர் ைாங்குடி 
ைருதனார் கூறுகிறார்.  
13) சபாருத்துக 

அ. ஒளமே   - 1. பாரி 

ஆ. பிசிராந்மதயார்  - 2. அதியைான் 

இ. கபிலர்   - 3. வகாப்சபருஞ்வ ாழன் 

A) 2, 3, 1 

B) 3, 2, 1 

C) 1, 3, 2 

D) 2, 1, 3 
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விளக்கம்: அரிதாகக் கிமடத்த சநல்லிக்கனிமய ஒளமேக்கு சகாடுத்த அதியைான், வகாப்சபருஞ்வ ாழவனாடு 
ேடக்கிருந்து உயிர்விட்ட பிசிராந்மதயார், பாரியின் இன்ப துன்பங்கமளப் பகிர்ந்துசகாண்ட கபிலர் வபான்வறாமர 
நட்பிற்கு இலக்கணங்களாகச்  ங்க இலக்கியங்கள் பதிவு ச ய்துள்ளன.  
14) ‘பிறர்வநாயும் தம்வநாய்வபால் வபாற்றி அறன் அறிதல்  ான்றேர்க்கு எல்லாம் கடன்’ என்ற ேரிகள் இடம்சபற்ற நூல் 
எது? 

A) திருக்குறள் 

B) கலித்சதாமக 

C) நற்றிமண 

D) குறுந்சதாமக 

விளக்கம்: பிறர் துன்பத்மதத் தம் துன்பைாகக் கருதி உதவுதல் பற்றி கலித்சதாமகயில் நல்லந்துேனார் 
குறிப்பிடுகிறார்.  

15) உண்மையான ச ல்ேம் என்பது ‘பிறர்துன்பம் தீர்ப்பதுதான்’ என்று உமரப்பேர் யார்? 

A) நல்லந்துேனார் 
B) நல்வேட்டனார் 
C சபருங்கடுங்வகா 
D) திருேள்ளுேர் 
விளக்கம்: உண்மையான ச ல்ேம் என்பது, ‘பிறர் துன்பம் தீர்ப்பதுதான்’ என்கிறார் நல்வேட்டனார் 

16) “ ான்வறார் ச ல்ேம் என்பது வ ர்ந்வதார் புன்கண் அஞ்சும் பண்பின் சைன்கட் ச ல்ேம் என்பதுவே” இவ்ோறு 
கூறும் நூல் எது? 

A) திருக்குறள் 

B) கலித்சதாமக 

C) நற்றிமண 

D) குறுந்சதாமக  
விளக்கம்:  ான்வறார் ச ல்ேம் என்பது வ ர்ந்வதார் புன்கண் அஞ்சும் பண்பின் சைன்கட் ச ல்ேம் என்பதுவே என்று 
நற்றிமண உமரக்கிறது.  
17) “உறவினர் சகட ோழ்பேனின் சபாலிவு அழியும்” என்று கூறும் நூல்? 

A) திருக்குறள் 

B) நற்றிமண 

C) கலித்சதாமக  
D) குறுந்சதாமக  
விளக்கம்: உறவினர சகட ோழ்பேனின் சபாலிவு அழியும் என்று சபருங்கடுங்வகா குறிப்பிடுகிறார்(கலித்சதாமக 34) 

உதவும் பண்பு, ோழ்வியல் சநறியாகத் திகழ்ந்தது என்பமத இப்பாடலால் அறிய முடிகிறது.  
18) “ோய்மை வபசும் நாவே உண்மையான நா” என்பதமன கூறும் இலக்கியங்கள் எமே? 

A) புறநானூறு, பரிபாடல் 

B) புறநானூறு, பதிற்றுப்பத்து 

C) அகநானூறு, பதிற்றுப்பத்து 

D) அகநானூறு, பரிபாடல் 

விளக்கம்: “சபாய்யாச் ச ந்நா” - புறநானூறு 

“சபாய்படுபு அறியா ேயங்குச ந் நாவின்” - பதிற்றுப்பத்து 

19) ‘பிமழயா நன்சைாழி’ என்று ோய்மைமயக் குறிப்பிடும் நூல் எது? 
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A) அகநானூறு 

B) புறநானூறு 

C) கலித்சதாமக 

D) நற்றிமண 

விளக்கம்: ‘பிமழயா நன்சைாழி’ என்று ோய்மைமயயும் ‘சபாய்சபாதி சகாடுஞ்ச ால்’ என்று சபாய்மைமயயும் 
நற்றிமண குறிப்பிடுகிறது.  
20) தேறான இமணமயத் வதர்க 

A) “பிமழயா நன்சைாழி”, “சபாய்சபாதி சகாடுஞ்ச ால்” - குறுந்சதாமக 

B) ‘நிலம்புமட சபயர்ேது ஆயினும் கறிய ச ாற்புமட சபயர்தவலா இலவர’ - நற்றிமண  
C) ‘நிலம்திளம் சபயரும் காமல ஆயினும் கிளந்த ச ால்நீ சபாய்ப்பு அறியமலவய’ - பதிற்றுப்பத்து 

D) ‘நிலம் சபயரினும் நின்ச ாற் சபயரால்’ - புறநானூறு  
விளக்கம்: “பிமழயா நன்சைாழி”, “சபாய்சபாதி சகாடுஞ்ச ால்” - நற்றிமண. ைற்ற வைற்வகாள்களில் பாடல் அடிகளில் 
நிலம் புமடசபயர்ந்தாலும் சபாய்ச ால்லக் கூடாது என்பது ேலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.  
21) “அல்லில் ஆயினும் விருந்துேரின் உேக்கும் 

முல்மல  ான்ற கற்பின் 

சைல் இயற் குறுைகள் உமறவின் ஊவர” என்ற ேரிகள் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) நற்றிமண 

B) புறநானூறு 

C) அகநானூறு 

D) குறுந்சதாமக  

விளக்கம்: விருந்வதாம்பல், இல்லறத்தாரின் தமலயாய கடமை ஆகும். வீட்டிற்கு ேரும் விருந்தினர்கமள முகம் 
வகாணாது ேரவேற்று உப ரிப்பது தமிழர்களின் உயரிய பண்பாகும். இதமன வைற்கண்ட நற்றிமணப் பாடல் 
பாராட்டுகிறது.  
22) ‘ஏதுமில்லா நிமலயில் விமதத் திமணமய’ உரலில் இட்டு இடித்து, உணேளித்த ச ய்திமய குறிப்பிடும் நூல் 
எது? 

A) நற்றிமண 

B) புறநானூறு 

C) அகநானூறு 

D) குறுந்சதாமக 

விளக்கம்: அமிழ்தவை கிமடத்தாலும் தாம் ைட்டும் உண்ணாைல் விருந்தினருக்கும் ேழங்கி ைகிழ்ேர். ஏதுமில்லா 
நிமலயில், விமதத் திமணமய உரலில் இட்டு, இடித்து, உணேளித்த ச ய்திமய புறநானூறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  
23) ‘விருந்தினருக்கு உணேளிக்க, ேரகிமனக் கடனாகப் சபற்று ேருேமத’ கூறும் நூல் எது? 

A) நற்றிமண 

B) புறநானூறு 

C) அகநானூறு 

D) குறுந்சதாமக 

விளக்கம்: விருந்தினருக்கு உணேளிக்க, ேரகிமனக் கடனாகப் சபற்று ேருேமத ஒரு  ங்கப்பாடல் காட்டுகிறது 

(புறம் 327)  

24) ‘உணவிடுேதற்காக ஒருேன் தன் வீரோமளயும் ஈடுமேத்த’ ச ய்திமய குறிப்பிடும் நூல் யாது? 

A) நற்றிமண 
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B) புறநானூறு 

C) அகநானூறு 

D) குறுந்சதாமக 

விளக்கம்: உணவிடுேதற்காக ஒருேன் வீரோமளயும் ஈடுமேத்த ச ய்திமய புறநானூறு குறிப்பிட்டுள்ளது.  
25) “விருந்தினரின் சதாடர்ச்சியான ேருமகயாலும் அேர்களுக்கு விரும்வதாம்புேதாலும் ஒரு தமலவிக்கு ஊடல் 
சகாள்ள வநரமில்லாைல் வபான” ச ய்திமயக் கூறும் நூல் எது? 

A) நற்றிமண 

B) புறநானூறு 

C) அகநானூறு 

D) குறுந்சதாமக 

விளக்கம்: விருந்தினரின் சதாடர்ச்சியான ேருமகயாலும் அேர்களுக்கு விரும்வதாம்புேதாலும் ஒரு தமலவிக்கு 
ஊடல் சகாள்ள வநரமில்லாைல் வபான” ச ய்திமயக் கூறும் நூல் நற்றிமண.  
26) விரும்வதாம்பல் மககூடாத ோழ்க்மகமய, ‘விருந்து கண்டு ஒளிக்கும் திருந்தா ோழ்க்மக’ எனக் கூறுபேர் 
யார்?  

A) வகாவூர்கிழார் 
B) சபருங்குன்றூரக்கிழார் 
C) நக்கீரர் 
D) கபிலர் 
விளக்கம்: விருந்வதாம்பல் மககூடாத ோழ்க்மகமய ‘விருந்து கண்டு ஒளிக்கும் திருந்தா ோழ்க்மக’ எனப் 
சபருங்குன்றூர்கிழார் புறநானூற்றில் குறிப்பிடுகிறார். தமிழர்களின் வீட்டுோ லில் அமைக்கப்பட்ட திண்மண, 

அேர்தம் விருந்வதாம்பல் பண்புக்குச் சிறந்த அமடயாளைாகக் கருதப்படுகிறது.  
27) ஒரு தாய், ‘நின் ைகன் யாண்டுளன்’ எனத் தன்னிடம் வினவிய சபண்ணிடம் என் ைகன் எங்கு இருக்கிறான் 
என்று எனக்குத் சதரியாது, புலி தங்கிச் ச ன்ற கற்குமகவபால, அேமன ஈன்ற ேயிறு ைட்டும் இங்கு உள்ளது. 
அேமனக் காண வேண்டுைானால், வபார்க்களத்தில்தான் பார்த்தால் முடியும் என்று கூறினாள் என்ற ச ய்திமயக் 
கூறும் நூல் எது? 

A) அகநானூறு 

B) புறநானூறு 

C) ஐங்குறுநூறு 

D) சநடுந்சதாமக 

விளக்கம்: வைற்கண்ட ச ய்திமய புறநானூறு கூறுகிறது. இவதவபால் தன் ைகன் ைார்பில் விழுப்புண்பட்டு 
இறந்துகிடப்பமதக் கண்ட தாய், அேமனப் சபற்ற நாளினும் சபரிதும் உேந்தாள்.  
28) எமே இல்லற ோழ்வின் கடமைகளாக கருதப்பட்டன? 

A) விருந்வதாம்பல் 

B) கற்சபாழுக்கம் 

C) சபரிவயாமரப் வபணுதல் 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: விருந்வதாம்பலும், கற்சபாழுக்கமும், சபரிவயாமரப்வபணுதலும், நன்ைக்கட்வபறும் இல்லற ோழ்வின் 
கடமைகளாகும்.  
29) “ையக்குறு ைக்கமள இல்வலார்க்குப்  
பயக்குமற இல்மல தாம்ோழும் நாவள” என்ற பாடல் ேரிகள் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) புறநானூறு 
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B) கலித்சதாமக 

C) நற்றிமண 

D) குறுந்சதாமக 

விளக்கம்: ைக்கட் வபற்மறயும்  மூகக் கடமையாகவே  ங்க கால ைகளிர் கருதினர். ைக்கட்வபவற உயர்ந்த வபறு 
என்பமத வைற்கண்ட புறநானூறு பாடல் கூறுகிறது.  
30) அதியைான் சநடுைான் அஞ்சிக்காக சதாண்மடைானிடம் தூது ச ன்றேர் யார்? 

A) ஒளமே 

B) நச் ள்மளயார் 
C) நன்முல்மலயார் 
D) ஆதிைந்தியார் 
விளக்கம்:  ங்க காலத்தில் ஒளமேயார் நச் ள்மளயார், நன்முல்மலயார், ஆதிைந்தியார், நப்ப மலயார், 

முடத்தாைக்கண்ணியார், காக்மகபாடினியார், ஒக்கூர் ைா த்தியார், சபன்முடியார் முதலான சபண்பாற் புலேர்கள் 
பாடல்களிலிருந்து  ங்ககால ைகளிர் கல்வி நிமலயிலும் வைம்பட்டு விளங்கினர் என்பமத அறியமுடிகிறது. சபண்கள் 
சபாதுோழ்க்மகயிலும் பங்வகற்றனர் என்பமத அதியைான் சநடுைான் அஞ்சிக்காகத் சதாண்மடைானிடம் ஒளமே 
தூது ச ன்றதிலிருந்து அறிய முடிகிறது. பாடினி, விறலி முதலாவனார் ‘ஆடல் பாடல்’ கமலகளில் சிறந்து விளங்கினர் 
31) “எவ்ேழி நல்லேர் ஆடேர் அவ்ேழி நல்மல ோழிய நிலவன” என்ற பாடல் ேரிகள் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) புறநானூறு 

B) அகநானூறு 

C) கலித்சதாமக 

D) பரிபாடல் 

விளக்கம்:  ங்க காலம் சபாற்காலைாகத் திகழ்ேதற்குப் பல காரணங்கள் இருப்பினும் ‘எவ்ேழி நல்லேர் ஆடேர் 
அவ்ேழி நல்மல ோழிய நிலவன’என்ற ஒளமேயின் புறநானூற்றுப் பாடல் நாட்மட வைன்மைக்கு உரியதாக 
ைாற்றுேது, அர னின் ைாண்புகவள என்பமத உணர்த்துகின்றது.  ங்ககால ைன்னர்கள் கல்வி, வீரம், சகாமட, நட்பு, 

 ான்வறாமரப் புரத்தல் வபான்ற ைாண்புகமளப் சபற்றுத் திகழ்ந்தனர்.  

32) “ஆவும் ஆனியிற் பார்ப்பன ைாக்களும்……………” என்ற பாடல் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) முல்மலப்பாட்டு 

B) ைதுமரக்காஞ்சி 

C) சநடுநல்ோமட 

D) புறநானூறு 

விளக்கம்: “ஆவும் அனியிற் பார்ப்பன ைாக்களும்  
சபண்டிரும் பிணியுமட யரூம் வபணித்  
சதன்புல ோழ்நர்க்கு அருங்கடன் இறக்கும்  
சபான்வபாற் புதல்ேரப் சபறாஅ திரும்  
எம்ைம்புக் கடிவிடுதும் நும்ைரண் வ ர்மின்”- புறநானூறு 

இப்பாடல் ோயிலாகப் பசுக்களும், பார்ப்பனாரும், சபண்களும், வநாயுற்றேரும், ைக்கட்வபறு இல்லாதேர்களும் 
பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் ச ன்றுவிடுைாறு வபார் சதாடங்குேதற்கு முன்னர் அறிவுறுத்தினர் என்ற ச ய்தி 
புலப்படுகிறது. வீரம் ச றிந்த வபாரிலும்அறசநறி காத்தேர் தமிழர் என்பதற்கு இப்பாடல் எடுத்துகாட்டாகத் திகழ்ந்தது.  
33) வபாருக்குத் தமலமைவயற்று ேழிநடத்திச் ச ல்ல வேண்டிய கடமை யாருக்கு இருந்தது? 

A) தளபதி 

B) வபார்வீரர்  
C) ராஜகுரு 
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D) ைன்னன் 

விளக்கம்:  ங்க காலத்தில் ஒருேருக்சகாருேர் நாட்டு எல்மலகமளக் காப்பதற்கும் விரிவுபடுத்துேதற்கும் 
வபார்புரிதல் தவிர்க்க முடியாததாக விளங்கியது. வபாருக்குத் தமலமைவயற்று ேழிநடத்திச் ச ல்ல வேண்டிய 
கடமை ைன்னனுக்கு இருந்தது. விழுப்புண் தாங்கிப் புறப்புண் நாணும் பண்புமடயேர்களாக அர ர்கள் 
விளங்கினார்கள்.  
34) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. பழந்தமிழ் வேந்தர்கள் ஒவ்சோருேரும், ஒவ்சோரு ைரத்மதத் தம் சேற்றிமயச் சிறப்பிக்கும் ைரைாகப் வபாற்றி 
ேந்துள்ளனர்.  
2. அம்ைரம் இரவு பகலாக வீரரால் காேல் காக்கப்பட்டதால், அதற்குக் ‘கடிைரம்’ எனப் சபயர்  
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: இந்த ைரத்மத சேட்டுபடாைல் பாதுகாப்பது ைானமுமடய வேந்தர்க்கு ைறப்பண்பாகும். வேங்மக, புன்மன, 

வேம்பு முதலிய ைரங்கமளக் காேல் ைரங்கசளனப் வபாற்றி ேந்துள்ளனர். வேந்தன் ஒருேன், பமக ைன்னமன 
சேற்றிசகாண்டதற்கு அமடயாளைாக அேன் நாட்டுக் காேல் ைரத்மத சேட்டி வீழ்த்துேது ைரபு.  
35) வீரத்தில் சிறந்து விளங்கிய ைன்னர்கள், சகாமட ேள்ளல்களாகவும் திகழ்நதனர். இவ்ேள்ளல் தன்மைமய 
விளக்கும் திமண எது? 

A) சேட்சி 

B) கரந்மத 

C) பாடாண் 

D) சபாதுவியல் 

விளக்கம்: வீரத்தில் சிறந்து விளங்கிய ைன்னர்கள், சகாமட ேள்ளல்களாகவும் திகழ்ந்தனர். இவ்ேள்ளல் 
தன்மைமயப் பாடாண்திமணப் பாடல்கள் விளக்குகின்றன. இேர்களுள் கமடசயழு ேள்ளல்கள் குறுநில 
ைன்னர்களாயினும், ேமரயாது சபாருள் ேழங்கும் இயல்பினர் 

36) யாமனகளின் எண்ணிக்மக, ‘ோன்மீன் பல பூப்பினும் ஆனது ைன்வன’ என முடவைாசியார் யாமரப் 
புகழ்கிறார்? 

A) காரி 

B) ஓரி 

C) பாரி 

D) ஆய் அண்டிரன் 

விளக்கம்: ஆய் அண்டிரன் என்னும் குறுநில ைன்னன், தன்மன நாடிேந்த புலேர்களுக்கு ோரி ேழங்கிய 
யாமனகளின் எண்ணிக்மக ‘ோன்மீன் பல பூப்பினம் ஆனாது ைன்வன’ என முடவைாசியார் என்னும் புலேர் 
புகழ்கிறார்.  
37) ‘………………. . ைசுஇல் 

காம்புச ாலித் தன்ன அறுமே உடீஇப்………’ 
என்ற பாடல் ேரி இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) நன்னூல் 

B) புறநானூறு 

C) சநடுநல்ோமட 

D) சிறுபாணாற்றுப்பமட 
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விளக்கம்: “…………ைாசுஇல் 

காம்புச ாலித் தன்ன அறுமே உடீஇப்  
பாம்புசேகுண் டன்ன வதறல் நல்கிக்  
…………………………………….  
பனுேலின் ேழாஅப் பல்வேறு அடிசில் 

…………………………………… 

இளங்கதிர் ைாயிறு எள்ளுந் வதாற்றத்து  
விளங்குசபாற் கலத்தில் விரும்புேன வபணி 

ஆனா விருப்பின் தான் நின்று ஊட்டித்” – சிறுபாணாற்றுப்பமட 

அர ர்கள் தம்மை நாடிேந்த புலேர், பாணன், பாடினி, கூத்தர், விறலி வபான்வறார்க்குப் சபாருள் சகாடுப்பவதாடு 
நின்றுவிடாைல், உடுக்க உமடயும், உண்ண உணவும் சகாடுத்து ைகிழ்ந்தனர். ைன்னர்களின் இத்தமய 
விருந்வதாம்பல், புலேர்களால் சபரிதும் பாராட்டப்பட்டது.  
38) வ ர ைன்னர்களது ேள்ளல் தன்மையும், விருந்வதாம்பல் பண்பும் சபரிதும் வப ப்படும் நூல் எது? 

A) ஆற்றுப்பமட நூல்கள் 

B) ைதுமரக்காஞ்சி 

C) பரிபாடல் 

D) பதிற்றுப்பத்து 

விளக்கம்: பதிற்றுப்பத்தில் வ ர ைன்னர்களது ேள்ளல் தன்மையும், விருந்வதாம்பல் பண்பும் சபரிதும் 
வப ப்படுகின்றன.  
39) அர ர்கள் ேள்ளல்தன்மைமயப் பாடுேதற்காக உருோக்கப்பட்ட நூல் எது? 

A) ஆற்றுப்பமட நூல்கள் 

B) ைதுமரக்காஞ்சி 

C) பரிபாடல் 

D) பதிற்றுப்பத்து 

விளக்கம்: ஆற்றுப்பமட நூல்கள், அர ர்களின் ேள்ளல்தன்மைமயப் பாடுேதற்காகவே உருோகப்பட்டன. 
ைன்னரின் ேள்ளல் தன்மை அந்நாட்டு ைக்களிடமும் இருந்தமத  ங்க இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன.  
40) கூற்றுகமள ஆராய்க.  
1. அர ர்கள், புலேர்கமளப் பரிசில் சபறுவோராக ைட்டும் கருதவில்மல. அறசநறிகூறி ேழிநடத்தும் தகுதி 
உமடயேர்களாகவும் கருதினர் 

2. இதமனப் பமகநாட்டு ைன்னனின் புதல்ேர்கமள யாமனக்சகாண்டு இடறச் ச ய்யும் வேமளயில் புலேர் 
ச ால்வகட்டு நிறுத்திவிடுதல் மூலம் அறியலாம்.  
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: இவதவபால், புலேரின் அறிவுமரக்வகற்ப ேரிவிதிப்மபக் குமறத்துக் சகாள்ளுதல், வபாமரத் தவிர்த்தல், 

பமகநாட்டு ஒற்றன் எனக் கருதி ஒரு புலேமரக் கழுவேற்றும் வேமளயில், ைற்சறாரு புலேர் ச ால்வகட்டு அமத 
நிறுத்துதல் வபான்ற பல்வேறு நிகழ்வுகள், அக்கால ைன்னர்கமளத் திருத்தும் கடமையும் புலேர்களுக்கும் உண்டு 
என்பமத எடுத்துக்காட்டுகின்றன.  
41) அர ர்கள் அறிசநறிமயவய முதன்மையாகக் சகாண்ட அர ாள வேண்டும் என்பதும், உழவு ச ழித்து, உணவு 
சபருக நீர் நிமலகமள அமைத்துத் தர வேண்டியது அேர்களின் கடமை என்பமத உணர்த்தும் நூல் எது? 
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A) ஆற்றுப்பமட நூல்கள் 

B) குறிஞ்சிப்பாட்டு 

C) புறநானூறு 

D) கலித்சதாமக 

விளக்கம்: “அறசநறி முதற்வற அரசின் சகாற்றம் ………” – புறநானூறு 

“நிலன்சநறி ைருங்கில் நீர்நிமல சபருகத் தட்வடார் அம்ை இேண்தட் வடாவர தள்ளா வதாவரா” – புறநானூறு 

இப்பாடல்கள் மூலம் வைற்க்கண்ட ச ய்திமய அறியலாம்  
42) சபாருத்துக.  
அ. ஏமழப் சபண்ணின் ைானம் காக்கத்  
 தன் மகமயவய சேட்டிக்சகாண்டேர்    - 1. ைனுநீதிச் வ ாழன் 

ஆ. அமடக்கலம் புகுந்த புறாவிமனக்  
 காக்கத் தன்மைவய தராசுத் தட்டில் ஏற்றியேர்   - 2. சகாற்மகப் பாண்டியன்  
இ. கன்றிழந்த ஆவின் கண்ணீருக்கு நீதி  
 ேழங்கத் தன்ைகமனவய வதர்க்காலில் இட்டேர்  - 3. சிபி 

A) 3, 2, 1 

B) 2, 1, 3 

C) 2, 3, 1 

D) 3, 1, 2 

விளக்கம்: இதன் மூலம், அர ர்களின் ச யல்கள் நீதிக்கு முன் அமனேரும்  ைம், நீதிேழங்கும் வபாது தாம், தைர், பிறர் 
என்ற பாகுபாடு கருதாைல் நீதி ேழங்கி, அறசநறி ேழுோது ஆட்சி புரிய வேண்டும் என்ற விதிமுமறக்கு கட்டுப்பட்டு 
அர ாட்சி நடத்தினர் என்பமத அறியலாம்.  
43) “ைாரி சபாய்ப்பினும் ோரி குன்றினும்  
இயற்மக யல்லன ச யற்மகயிற் வறான்றினும் 

காேலர்ப் பழிக்குமிக் கண்ண்கன் ைாலம்” 
இப்பாடலடிகள் இடம் சபற்ற நூல் எது? 

A) சதால்காப்பியம் 

B) அகநானூறு 

C) ஏலாதி 

D) புறநானூறு 

விளக்கம்: ோனம் சபாய்ப்பினும் விமளச் ல் குமறயினும், எதிர்பாராத இமடயூறுகள் வதான்றினும் அர ன் நல்லாட்சி 
ச லுத்தாதவத காரணம் எனக் கருதுேது அன்மறய ைரபு. இப்பழிச் ச ால்லுக்கு அஞ்சி, நல்லாட்சி ச லுத்தும் சபாறுப்பு 
ைன்னனுக்கு இருந்தது 

44) “யாதும் ஊவர யாேரும் வகளிர்” என்ற பாடல்அடி இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) சதால்காப்பியம் 

B) அகநானூறு 

C) ஏலாதி 

D) புறநானூறு 

விளக்கம்:  ங்கத்தமிழர் பரந்த ைனப்பான்மை உமடயேராய்த் திகழ்ந்தனர். தந்நலம் கருதாது. பிறர்நலம் வபணும் 
சபற்றியுமடயேராய் விளங்கினர். அமனேரும் தம் உறவினராகக் கருதும் அேர், தம் ைனப்பாங்மக ‘யாதும் ஊவர 
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யாருேம் வகளிர்’ எனப் பாடிய பூங்குன்றனாரின் புறநானூற்றுப் பாடல்அடி உணர்த்துகிறது. இப்பாடல், கால எல்மல, 

நில எல்மலகமளக் கடந்து இன்றும் ோழ்கிறது 

45) “நல்லது ச ய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும் 

அல்லது ச ய்தல் ஓம்புமின்” - இப்பாடல் ேரி இடம்சபற்றுள்ள நூல் எது? 

A) சதால்காப்பியம் 

B) அகநானூறு 

C) திருக்குறள் 

D) புறநானூறு 

விளக்கம்: நன்மை ச ய்யவில்மல எனினும் தீமை ச ய்தல் கூடாது என்பமத இப் புறநானூற்றுப் பாடல் 
உணர்த்துகிறது.  
46) “உண்டால் அம்ைஇவ் உலகம் - இந்திரர்…………. . ” என்ற பாடலடி இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) திருக்குறள் 

B) நாலடியார்  
C) புறநானூறு 

D) ஏலாதி 

விளக்கம்: “உண்டால் அம்ைஇவ் உலகம் - இந்திரர்  
அமிழ்தம் இமயேது ஆயினும் இனிது எனத்  
தமியர் உண்டலும் இலவர முனிவுஇலர்  
துஞ் லும்இலர் பிறர் அஞ்சுேது அஞ்சிப் 

புகழ்எனின், உயிரும், சகாடுக்குேர் பழி எனின்  
உலகுடன் சபறினும் சகாள்ளலர் அயர்விலர்  
அன்னைாட்சி அமனயர் ஆகித் தைக்குஎன முயலா வநான்தாள்  
பிறர்க்குஎன முயலுநர் உண்மை யாவன”- புறநானூறு 

47) பதிசணன் கீழக்கணக்கு நூல்களின் எத்தமன நூல்கள் அறநூல்கள் ஆகும்? 

A) 11 

B) 7 

C) 6 

D) 1 

விளக்கம்: அறக்கருத்துக்கமள கூறும் அறநூல்கள் - 11 
அகப்சபாருள்  ார்ந்த நூல்கள் - 6 

புறப்சபாருள்  ார்ந்த நூல்கள் - 1 
‘நாலடி நான்ைணி நானாநாற்பது ஐந்திமணமுப் 

பால்கடுகம் வகாமே பழசைாழி ைாமூலம்  
இன்னிமலச ால் காஞ்சிவயா வடலாதி என்பவே 

மகந்நிமலய ோம்கீழக் கணக்கு’ என்னும் சேண்பா பதிசணண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கமளப் பட்டியலிடுகிறது.  
48) சபாறாமை, வபராம , சினம், இன்னாச்ச ால், ஆகிய நான்மகயும் தீயசதனக் கருதிப் புறந்தள்ளி ோழ்ேவத அறம் 
என்றேர் யார்? 

A) கபிலர் 
B) நக்கீரர் 
C) அகத்தியர்  
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D) ேள்ளுேர் 
விளக்கம்: பதிசணண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்றாகிய திருக்குறள், சிறந்த அறநூலாகும். உலகம், 

முழுமைக்குைான ோழ்வியல் சநறிகமள ேள்ளுேம் கூறுகிறது. இந்தத் தன்மையால்தான், திருக்குறள் 
பிறசைாழிகளில் சைாழியாக்கம் ச ய்யப்பட்டுள்ளது. சபாறாமை, வபராம , சினம், இன்னாச்ச ால் ஆகிய 
நான்கமனயும் தீயசதனக் கருதிப் புறந்தள்ளி ோழ்ேவத அறம் என ேள்ளுேர் குறிப்பிடுகிறார்.  
“அழுக்காறு அோசேகுளி இன்னாச்ச ால் நான்கும்  
இழுக்கா இயன்றது அறம்” 
49) “ஆற்றின் ஒழுக்கி அறன்இழுக்கா இல்ோழ்க்மக வநாற்பேரின் வநான்மை உமடத்து” - இப்பாடல் ேரிகள் 
இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) புறநானூறு 

B) நன்னூல் 

C) நற்றிமண 

D) திருக்குறள் 

விளக்கம்: இல்லறத்தில் ோழ்பேர்கள் அறசநறிகமள பின்பற்றி ோழ்ந்தால், அவ்ோழ்க்மக துறேறத்தினும் சிறந்தது 
என்று ேள்ளுேர் கூறுகிறார்.  
50) இல்லறத்தார்க்கு உரிய கடமைகள் பல இருப்பினும், அேற்றுள் முதன்மையானது எது? 

A) அன்பு காட்டுதல்  
B) அறசநறி நடத்தல்  
C) விருந்வதாம்பல் 

D) கல்வி சபற்றல்  
விளக்கம்: இல்லறத்தார்க்கு உரிய கடமைகள் பல இருப்பினும், அேற்றுள் முதன்மையானது விருந்வதாம்பல் 
பண்பாகும்.  
“அகன்அைர்ந்து ச ய்யாள் உமறயும் முகன்அைர்ந்து  
நல்விருந்து ஓம்புோன் இல்” நல்ல முக ைலரச்சிவயாடு விருந்திர்கமளப் வபணுபேர்கள் இல்லத்தில் ச ல்ேம் 
நிமலத்திருக்கும் என்பது திருேள்ளுேரின் நம்பிக்மகயாகும்.  
51) கல்வியின் சபருமைமய ேள்ளுேர் எந்சதந்த அதிகாரங்களில் குறிப்பிடுகிறார்? 

A) கல்வி  
B) கல்லாமை 

C) வகள்வி 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: கல்வி, கல்லாமை, வகள்வி, அறிவுமடமை ஆகிய அதிகாரங்களில் கல்வியின் சபருமைமய திருேள்ளுேர் 
குறிப்பிடுகிறார். நல்லனேற்மறப் படிக்க வேண்டும். படித்தமத ோழ்க்மகயில் பின்பற்ற வேண்டும். தீயேழியில் 
ச ல்லாைல் ைனத்மத வநர் ேழிப்படுத்துேவத அறிவு என்பதும் ைன்னுயிரின் துன்பத்மதத் தன்னுயிர்த் துன்பைாகக் 
கருதுேவத அறிவுமடமை என்பதும் ேள்ளுேரின் கருத்தாகும்.  
52) “யாதானும் நாடாைல் ஊராைால் என்ஒருேன் 

 ாந்துமணயும் கல்லாத ோறு” - இப்பாடல் ேரிகள் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) புறநானூறு 

B) பதிற்றுப்பத்து 

C) திருக்குறள் 

D) பரிபாடல் 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    57 

விளக்கம்: கல்விமயப் சபறுபேனுக்கு எல்லா ஊரும் அேர் ஊவர, எல்லா நாடும் அேன் நாவட என்பமத இக்குறள் 
மூலம் திருேள்ளுேர் உணர்த்துகிறார்.  
53) கூற்றுகமள ஆராய்க.  
1. ச ல்ேம் ோழக்மகக்கு இன்றியமையாதது. அச்ச ல்ேத்மத அறேழியிவலவய வ ர்க்க வேண்டும். 
பண்புமடயேரிடம் வ ர்ந்த ச ல்ேம் பயன்ைரம் உள்ளுர்ப் பழுத்தது வபாலவும், ஊருணியில் நீர்நிமறந்தது வபாலவும், 

ைருத்துேப் பயன் நிமறந்த ைரம் பலருக்கும் பயன்படுேது வபாலவும் பயன்தரும் என்கிறார் திருேள்ளுேர்.  
2. இவதவபால், ச ல்ேத்திற்கு என்று தனி இயல்பு கிமடயாது, அதமனப் சபற்றிருப்பேரின் இயல்புக்வகற்ப அதன் 
பயன்பாடு அமைகிறது என்கிறார் 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டுை தேறு 

விளக்கம்: இதுவபாலவே பண்பில்லாத சகாடிய ைனம் பமடத்தேர் ச ல்ேர், நல்ல பாலானது தான் மேக்கப்சபற்ற 
பாத்திரத்தில் திரிந்து நஞ் ாேதுவபால ைற்றேர்களுக்குக் வகடு விமளவிக்கும் என்கிறார் திருேள்ளுேர்.  
54) கூற்றுகமள ஆராய்க.  
1. நல்லேர்களுமடய ேறுமை, அேர்களுக்கு ைட்டுவை மிகுந்த துன்பத்மதத் தரும் என திருேள்ளுேர் கூறுகிறார் 

2. ஆனால், தீயேர்களிடம் இருக்கின்ற ச ல்ேவைா ைற்றேர்களுக்கும் பல ைடங்கு தீமைகமள விமளவிக்கும் என 
பாரதி கூறுகிறார் 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: தீயேர்களிடம் இருக்கின்றன ச ல்ேம் ைற்றேர்களுக்கும் பல ைடங்கு தீமைகமள விமளவிக்கும் என 
திருேள்ளுேர் கூறுகிறார்.  
55) “அவ்விய சநஞ் த்தான் ஆக்கமும் ச வ்வியான் 

வகடும் நிமனக்கப்படும்”- இக்குறளில் கூறப்படும் கருத்து என்ன? 

A) நல்லேருமடய ேறுமை அேருக்கு ைட்டுவை பாதிப்மப ஏற்படுத்தும் 

B) தீயேரின் ச ல்ேம், ைற்றேர்களுக்கும் பல ைடங்கு தீமைகமள விமளவிக்கும்  
C) நல்லேர்கள் அல்லல்படுேமதயும், ச ல்ேம் தேறான இடத்தில் வ ர்ேமதயும் சுட்டிக்காட்டி அது முமறயாக 
எண்ணிப் பார்த்துக் கமளயப்பட வேண்டும் என்கிறார் திருேள்ளுேர்.  
D) ச ல்ேம் அறிேழியில் வ ர்க்கப்பட வேண்டும் 

விளக்கம்: ச ல்ேம் தேறான இடத்தில் வ ர்ேமதயும் அதனால் நல்லேர்களும் அல்லல்படுேமதயும் காட்டி, 

திருேள்ளுேர் இது இப்படித்தான் இருக்கும் என அமைதி அமடயாைல் அது முமறயாக எண்ணி கமளயப்பட 
வேண்டும் என்கிறார்.  
56)  மூகத்தில் நிலவும் ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு எதிரான குரலாக விளங்கும் குறள் எது? 

1. அவ்விய சநஞ் த்தான் ஆக்கம் ச வ்வியான்  
 வகடும் நிமனக்கப் படும்  
2. இரந்தும் உயிர்ோழ்தல் வேண்டின் பரந்து 

 சகடுக உலகஇயற்றி யான் 

A) 1 ைட்டும்  
B) 2 ைட்டும்  
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C) இரண்டும்  
D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: “இரந்தும் உயிர்ோழ்தல் வேண்டின் பரந்து  
சகடுக உலகுஇயற்றி யான்” என்ற குறள் மூலம் பலர் வநாக, சிலர் ோழும் ஏற்ற- இறக்கம் சகாண்ட ோழ்மே 
ேழங்குேது இமற விருப்பம் என்றால், அந்த இமறேவன வதமேயில்மல என்று கூறித் தம் ஆற்றாமைமய 
சேளிப்படுத்துகிறார்.  மூகத்தில் நிலவும் ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு எதிரான குரலாகவே இக்குறட்பா விளங்குகிறது.  
57) திருேள்ளுேரின் கருத்துகளில் சபாருந்தாதமதத் வதர்க.  
A) ஒரு நாட்டின் ேளத்மதப் சபருக்குேது அரசின் கடமை, அதற்கான ேழிேமகயாகப் சபாருமள இயற்றுதல், ஈட்டல், 

காத்தல், அதமனப் பகிர்ந்தளித்தல் ஆகிய பணிகமளத் திறம்பட ச யல்படுத்த வேண்டும்.  
B) அர ன் முமறச ய்து காப்பாற்ற வேண்டும். இடித்துமரத்துத் திருத்தும்  ான்வறார்கமளத் தக்க துமணயாகக் 
சகாள்ள வேண்டும்.  
C) அர ன் முமறதேறி ஆட்சி நடத்தினால் அேன் நாடு சகடும். ோனம் சபாய்த்துவிடும்.  
D) அளவுக்கு அதிகைாக ேரிேதிப்பது அர னின் அறசநறிகள் ஒன்று.  
விளக்கம்: ைக்கமள அச்சுறுத்தி, அளவுக்கு அதிகைாக ேரிவிதிப்பது அறசநறியாகாது என்கிறார் திருேள்ளுேர்.  
58) “மேயத்துள் ோழ்ோங்கு ோழ்பேன் ோன்உமறயும்  
சதய்ேத்துள் மேக்கப் படும்” - இப்பாடலடி இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) பரிபாடல்  
B) நற்றிமண 

C) நன்னூல்  
D) திருக்குறள் 

விளக்கம்: அன்பு, நாணம், ஒப்புரவு, கண்வணாட்டம், ோய்மை, இனியமேகூறல், ச ய்யநன்றி அறிதல் வபான்ற 
நற்பண்புகள் ைனித ோழ்க்மகயில் இன்றியமையாதன என்று கூறும் திருேள்ளுேர், இத்தமகய ோழ்க்மகமயத் 
சதய்ேத்தன்மை சபாருந்தியது என்கிறார்.  
59) திருகுறளுக்கு அடுத்தபடியாக ைதிக்கப்படும் நூல் எது? 

A) நன்னூல் 

B) புறநானூறு 

C) நாலடியார் 

D) நற்றிமண 

விளக்கம்: திருக்குறளுக்கு அடுத்த நிமலயில் மேத்து ைதிக்கப்படும் நீதிநூல் ‘நாலடியார்;’ ஆகும். ‘நாலும் இரண்டும் 
ச ால்லுக்குறுதி’ என்னும் பழசைாழி, நாலடியார் திருக்குறவளாடு ஒத்த சபருமையுமடயது என்பமத விளக்கும்.  
60) நாலடியாமர சதாகுத்தேர் யார்? 

A)  ைண முனிேர்கள் 

B) பதுைனார் 
C) திருேள்ளுேர்  
D) நக்கீரர் 
விளக்கம்: நாலடியார்  ைண முனிேர்கள் பலரால் பாடப்பட்டுப் ‘பதுைனார்’ என்பேரால் சதாகுக்கப்பட்டது. 
திருக்குறளில் உள்ள கருத்துக்கள் பலேற்மற நாலடியார் காணலாம். துறேறத்மதப் பாராட்டிப் வபசுதல், உலக 
இன்பத்மத சேறுத்தல், ஊழ்விமன, ைறுபிறப்பு, புலால் உண்ணாமை, உயிர்க்சகாமல புரியாமை முதலிய  ைண 
 ையக் சகாள்மககமள நாலடியார் ேலியுறுத்திக் கூறுகிறது.  
61) “களர்நிலத்துப் பிறந்த உப்பிமனச்  ான்வறார் 

விமளநிலத்து சநல்லின் விழுமீதாக் சகாள்ேர்,  
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கமடநிலத்வதா ராயினும் கற்றறிந்வதாமர 
தமலநிலத்மத மேக்கப் படும்”- இப்பாடல் இடம் சபற்ற நூல் எது? 

A) நான்ைணிக்கடிமக 

B) நன்னூல்  
C) நற்றிமண 

D) நாலடியார் 

விளக்கம்: களர் நிலத்திவல விமளந்தாலும் உப்மப, நல்ல விமளநிலத்தில் பிறந்த சநல்லுக்கு இமணயாவே 
கருதுோர். பிறப்மபக்சகாண்டு ைட்டும் ஒருேமர உயர்ந்தேராகவோ, தாழ்ந்தேராகவோ கருதிவிடக்கூடாது. எங்குப் 
பிறந்தேராயினும் கற்றறிந்தேவர சிறந்தேர் அறிவும் ஒழுக்கமுவை ைக்களுக்கு ைதிப்மபத் தருேன என்ற சிறந்த 
சகாள்மககமள நாலடியார் எடுத்துமரக்கின்றது.  
62) நாலடியார் கருத்துப்படி, கற்றிந்தேர்களுமடய நட்பு, எமதப் வபான்றது? 

A) அடிக்கரும்மப உண்பது 

B) நுனிக்கரும்மப உண்பது 

C) உப்மப உண்பது 

D) சநல்மல உண்பது 

விளக்கம்: ோழ்க்மகயில் நிமலயில்லாதது ச ல்ேம். எனவே அறச்ச யல்கமளக் காலம், இடம் கருதாைல் சதாடர்ந்து 
ச ய்துசகாண்வட இருக்க வேண்டும். கரும்பின்  ாற்மறப்வபால ைற்றேர்க்குப் பயன்படும்படி ோழ்க்மகமய 
அமைத்துக்சகாள்ள வேண்டும். ச ல்ேத்மத நல்ேழியில் வ ர்க்க வே;ண்டும். அச்ச ல்ேத்மதப் பலருக்கும் 
பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும். கற்றறிந்தேர்களுமடய நட்பு, அடிக்கரும்மப உண்பது வபாலாகும், நற்பண்பும் அன்பும் 
இல்லாதேர் நட்பு, நுனிக்கரும்மப உண்பது வபாலாகும்.  
63) பின்ேருேனேற்றுள் எது நாலடியார் கூறும் கருத்து? 

A) அறிவுத்சதளிவில்லாதேர்களுமடய நட்மபவிட அேர்களின் பமகவய நல்லது 

B) எவ்ேமக ைருந்தினாலும் தீர்க்க முடியாத வநாய் சகாடுமையானது.  
C) ஒருேரிடம் இல்லாத சபருமைகமளக் கூறிப் புகழ்ேமதவிட, அேமரப் பழித்தவல நல்லது  
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: வைற்கண்ட எளிய கருத்துக்கள் ோயிலாக நாலடியார் ைனிதர்களின் ைனத்மதப் பண்படுத்துகிறது.  
64) ‘சகான்மறவேந்தன்’ என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) பாரதி 

B) பாரதிதா ன் 

C) ஒளமேயார் 
D) சுரதா 
விளக்கம்: திருக்குறள் முதலான அறநூல்களுக்குப் பின்னரும் அறக்கருத்துகமள எடுத்துமரக்கும் பல நூல்கள் 
வதான்றியுள்ளன. ஒளமேயார் பாடிய ஆத்திச்சூடி, சகான்மற வேந்தன், மூதுமர, நல்ேழி ஆகியன அறம் உமரக்கும் 
நூல்கள். அேமரத் சதாடர்ந்து, பலர் நீதிநூல்கமள இயற்றியுள்ளனர். சேற்றிவேட்மக, நீதிசநறிவிளக்கம், 

அறசநறிச் ாரம், நீதி சேண்பா முதலானமே அேற்றுள் சிலோகும்.  
65) புதிய ஆத்திச்சூடிகமள இயற்றியேர் யார்? 

A) பாரதியார்  
B) பாரதிதா ன் 

C) A ைற்றும் B 

D) ஒளமேயார்  
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விளக்கம்: பாரதியார், பாரதிதா ன் ஆகிவயாரின் புதிய ஆத்திச்சூடி, ைாணேர்களுக்குப் பாடைாகவும் 
பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது.  
66) சதால்காப்பியத்தின் ேழிநூலாக விளங்கும் இலக்கணநூல் எது? 

A) அகத்தியம்  
B) நன்னூல் 

C) நற்றிமண 

D) நாலடியார் 
விளக்கம்: அகத்தியத்தின் ேழிநூல் சதால்காப்பியம் சதால்காப்பியத்தின் ேழிநூல் நன்னூல். இது ஓர் இலக்கண 
நூல் ஆகும்.  
67) நன்னூல் எத்தமன அதிகாரங்கள் உள்ளன? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

விளக்கம்: நன்னூலில் எழுத்து, ச ால் என இரு அதிகாரங்கள் உள்ளன.  
68) நன்னூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) சதால்காப்பியர்  
B) அகத்தியர்  
C) நக்கீரர்  
D) பேணந்தி முனிேர் 
விளக்கம்: நன்னூல், பேணந்தி முனிேரால் இயற்றப்சபற்றது. இந்நூலின் சபாதுப்பாயிரம், நூமலப்பற்றியும் 
நல்லாசிரியர், நல்லாசிரியர் ஆகாதேர், நல்ல ைாணக்கர், நன்ைாணாக்கர் ஆகாதேர் இயல்புகள் பற்றியும் கூறியுள்ளது. 
வைலும் ஆசிரியர், நூமல ைாணக்கர்க்குக் கற்பித்தல், ைாணக்கர் கற்றுக்சகாள்ளல் ஆகியன குறித்தும் 
விளக்கியுள்ளது.  
69) தாம் கற்றுக் சகாண்டமதவய திருப்பிச் ச ால்லும் இயல்புமடவயார் எவ்ேமக ைாணக்கர்? 

A) தமலைாணாக்கர் 
B) இமட ைாணாக்கர் 
C) கமட ைாணாக்கர்  
D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: தமலைாணாக்கர் - அல்லமத நீக்கி நல்லமத நாடும் இயல்புமடவயார். ஆசிரியர் கூறுேமத ைனத்தில் 
நிறுத்தி, மீண்டும் மீண்டும் நிமனவுகூர்ந்து சிந்திப்பேர்கள்.  
கமட ைாணாக்கர் - கற்றமத ைறப்பேர், கற்பதில் முழுமையான கேனமின்றி ைனம் அமல பாய்ந்து 
சகாண்டிருப்பேர், கற்பனேற்றிலுள்ள நற்கருத்துக்கமள ைறந்துவிட்டுத் தீய கருத்துக்கமளப் பற்றிக்சகாண்டேர் 
ஆகிவயார்.  
70) அறியாமை நீக்கி, அறிமே ேளர்த்து ைனிதர்கள் ைனக்வகாணமல நீக்குேமதவய நூலின் ைாண்பாக கூறும் 
நூல் எது? 

A) நன்னூல் 

B) நற்றிமண 

C) சதால்காப்பியம்  
D) நான்ைணிக்கடிமக 
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விளக்கம்: அறியாமை நீக்கி, அறிமே ேளர்த்து ைனிதரின் ைனக்வகாணமல நீக்குேமதவய நூலின் ைாண்பாக 
நன்னூலார் கருதுகிறார்(சபாதுப்பாயிரம் - 25)  

71) முழு அறிவு சபறுேதற்கான சநறிமுமறகமள கூறும் நூல் எது? 

A) நன்னூல் 

B) நற்றிமண 

C) சதால்காப்பியம்  
D) நான்ைணிக்கடிமக  
விளக்கம்: ஒரு முமறக்குப் பலமுமற படித்தாவல முழு அறிவு கிமடக்கும் என்பவத நன்னூலின் கருத்து. “ஆசிரியர் 
கூறுேமத அப்படிவய உள்ோங்கிக் சகாண்டால் கால்பகுதி அறிவே கிமடக்கும். உடன் பயில்வோருடன் அதுபற்றி 
உமரயாடினால் கால்பகுதியும், உடன் பயிலும் ைாணாக்காருக்கும், கற்வறார் நிமறந்த அமேயிலும் விரித்து 
உமரக்கும்வபாது மீதி அமரப்பகுதியும் அறிவு நிமறேமடயும்” என முழு அறிவு சபறுேதற்கான சநறிமுமறகமள 
நன்னூல் எடுத்துமரக்கிறது.  
ஆசிரியர் ைாணக்கர் உறவு:  
சநருப்பில் குளிர் காய்ேதுவபால ஆசிரியர் ைாணாக்கர் உறவு என்பது, அகலாைலும் அணுகாைலும் இருத்தல் 
வேண்டும். கற்றல் கற்பித்தல் பணி சிறக்க இத்தமகய உறவு முமறவய சிறப்பானது என்பது நன்னூலார் 
கருத்தாகும்.  
72) காப்பிய ைரபில் முதன்மையான இடத்மதப் சபற்றிருக்கும் நூல் எது? 

A) இராைாயணம் 

B) ைகாபாரதம்  
C) ைணிவைகமல 

D) சிலப்பதிகாரம்  
விளக்கம்: காப்பிய ைரபில், முதன்மையான இடத்மதப் சபற்றிருக்கும் சிலப்பதிகாரம், தமிழ்ப் பண்பாட்மடயும் 
ோழ்க்மக முமறமயயும் கமலகமளயும் சிறப்பாகப் பதிவு ச ய்துள்ளது.  
73) வகாேலனும், கண்ணகியும் எந்த நகரத்தில் பிறந்தேர்கள்? 

A) பூம்புகார் 
B) ைதுமர 
C) ேஞ்சி 

D) முசிறி 

விளக்கம்: சிலப்பதிகாரத்தின் தமலமை ைாந்தர்களான வகாேலனும் கண்ணகியும், பூம்புகார் நகரத்தில் 
சபருேணிகக் குடும்பத்தில் பிறந்தேர்கள் வகாேலன் பல கமலகமளகக் கற்றேன். உயர் பண்புடன் திகழ்ந்தேன்.  
74) யாருமடய மூதாமதயர் ஒருேர் நடக்கடலில் ச ன்றவபாது ைரக்கலம் உமடந்து அமலகடலில் தவிக்க, 

ைணப்பல்லத்தீவில் ோழும் சபண் சதய்ேம் கமர வ ர்த்தது? 

A) ைாதவி 

B) கண்ணகி 

C) வகாேலன் 

D) ைணிவைகமல 

விளக்கம்: வகாேலனுக்கும் ைாதவிக்கும் பிறந்த சபண் குழந்மதகளுக்குப் சபயர் சூட்டும் தருணத்தில், ‘ஒரு  ையம் 
என் மூதாமதயர் ஒருேர் நடுக்கடலில் ச ன்றவபாது ைரக்கலம் உமடந்து அமலகடலில் தவிக்க 
ைணிப்பல்லேத்தீவில் ோழும் சபண் சதய்ேம் கமர வ ர்த்தது. ஆதலால், என் முன்வனாமரக் காப்பாற்றிய 
‘ைணிவைகலா’ என்ற சதய்ேத்தின் நிமனோக ைணிவைகமல என்னும் சபயமர என் ைகளுக்குச் சூட்டுக எனக் 
வகாேலன் கூறினான்’ இக்கூற்று வகாேலன் ச ய்ந்நன்றி ைறோப் பண்பினன் என்பமதப் புலப்படுத்துகிறது.  
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75) ‘இல்வலார் ச ம்ைலாக’ ைாடல ைமறவயானால் புகழப்படுபேர் யார்? 

A) ைாதவி 

B) கண்ணகி 

C) வகாேலன் 

D) ைணிவைகமல 

விளக்கம்: வகாேலன் யாமனயிடமிருந்து முதியேமரக் காத்த கருமண ைறேனாகவும், பிரிந்த கணேன் 
ைமனவிமயப் சபரும்சபாருள் சகாடுத்து இல்லற ோழ்வில் இமணத்து மேத்த ச ல்லாச் ச ல்ேனாகவும், 

தமலேமன இழந்து தடுைாறும் குடும்பத்தாமரயும் அேர்தம் சுற்றத்தாமரயும் ஆறுதல் கூறி அரேமணத்த ‘இல்வலார் 
ச ம்ைலாகவும்’ ைடல ைமறவயானால் புகழப்படுகிறான்.  
76) வகாேலனும் கண்ணகியும் ைதுமரயில் யாரிடம் அமடக்கலம் புகுந்தனர்? 

A) ைாதவி 

B) ைணிவைகமல 

C) ைாதரி 

D) பாண்டிய ைன்னன் 

விளக்கம்: ைதுமர ைாநகரில் ைாதரியிடம் அமடக்கலம் புகுந்து காற்சிலம்மப விற்கச் ச ல்லும் வேமளயில், வகாேலன் 
தன் தேமற உணர்ந்து கண்ணகியிடம் ேருந்தினான்.  
77) ‘வபாற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தீர்’ என வகாேலமனக் குற்றம்  ாட்டியேர் யார்? 

A) ைாதவி 

B) ைணிவைகமல 

C) ைாதரி 

D) கண்ணகி 

விளக்கம்: வகாேலன் காற்சிலம்மப விற்கச் ச ல்லும் வேமளயில், வகாேலன் தன் தேமற உணர்ந்து 
கண்ணகியிடம் ேருந்தினான். அப்வபாது, அேமனப் ‘வபாற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தீர்’ எனக் கண்ணகியும் குற்றம் 
 ாட்டுகிறான்.  

78) நற்குடிப் பிறப்வபா, சபருஞ்ச ல்ேவைா ஒழுக்கம் பிறழ்ந்தேமனக் காப்பற்ற உதோது என்பமதப் 
புலப்படுத்துேதாக யாருமடய ோக்குமூலம் அமைகிறது? 

A) கவுந்தியடிகள் 

B) ைாதரி 

C) பாண்டிய ைன்னன் 

D) வகாேலன் 

விளக்கம்: வகாேலனின் ஒழுக்கப் பிறழ்வு அேன் இல்லறத்மதச் சிமதக்கிறது. சபற்வறாமரத் துறவுக்குத் தள்ளுகிறது. 
ைாதவிமயத் தீக்குளிக்கச் ச ய்கிறது. கவுந்தியடிகமள ேடக்கிருந்து உயிர்விடச் ச ய்கிறது. பாண்டியமனக் சகான்று 
ைதுமரமயத் தீக்கிமரயாக்குகிறது. தனிைனித ஒழுக்கக் வகடு  முதாயத்மதச் சீர்குமலக்கும் என்பமத 
வகாேலனின் பாத்திரப்பமடப்பு ோயிலாக இளங்வகாேடிகள் சேளிப்படுத்துகிறார்.  
79) “யாவனா அர ன் யாவன கள்ேன்” எனக்கூறி உயிர்விட்டேர் யார்? 

A) கவுந்தியடிகள் 

B) வகாேலன்  
C) ைாதரி 

D) பாண்டிய ைன்னன் 
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விளக்கம்: குற்றம் சுைத்தப்பட்டுக் வகாேலன் சகால்லப்பட்டான். இச்ச ய்தி அறிந்த கண்ணகி, பண்டியனிடம் தன் 
கணேன் கள்ேன் அல்லன் என்பமதச்  ான்றுடன் சைய்பித்தார். பாண்டிய ைன்னன் தன் தேற்மற உணர்ந்து 
“யாவனா அர ன் யாவன கள்ேன்” எனக்கூறி உயிர்விட்டான்.  
80) “பாண்டிய ைன்னன், தனது ேமளந்துவிட்ட தனது ச ங்வகாமல உயிமரத் துறந்து வநாக்கினான்” என்று 
கூறியேர் யார்? 

A) வகாப்சபருந்வதவி 

B) கண்ணகி 

C) வ ரைன்னன்  
D) வ ாழைன்னன் 

விளக்கம்: பாண்டிய ைன்னன் “யாவனா அர ன் யாவன கள்ேன்” எனக்கூறி உயிர்விட்டமத வகள்விப்பட்ட 
வ ரைன்னன், “பாண்டிய ைன்னன், தனது ேமளந்துவிட்ட தனது ச ங்வகாமல உயிமரத் துறந்து வநாக்கினான்” 
என்று கூறுகிறான். இதிலிருந்து, தமிழ் ைன்னர்களின் நீதி தேறாத ஆட்சிமுமற புலப்படுகிறது.  
81) “ைமழேளம் கரப்பின் ோன்வபர் அச் ம் 

பிமழயுயிர் எய்தின் சபரும்வபர் அச் ம் 

குடிபுரவுண்டும் சகாடுங்வகால் அஞ்சி 

ைன்பமத காக்கும் நன்குடிப் பிறத்தல்  
துன்பம் அல்லது சதாழுதகவு இல்” - இப்பாடலடிகள் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) ைணிவைகமல  
B) சீேக சிந்தாைணி 

C) சிலப்பதிகாரம்  
D) ைகாபாரதம்  
விளக்கம்: ைமழ சபாய்த்தாவலா, குடிைக்கள் தேறிமழத்தாவலா, ைன்னமனவய பழிப்பர், குடிைக்கமளப் பசி, பிணி 
ஆகியேற்றினின்று பாதுகாத்தலும், சகாடுங்வகாலன் என்ற பழிச் ச ால்லுக்கு அஞ்சியும் ைன்னர்கள் ஆட்சி நடத்த 
வேண்டியிருந்தமத சிலப்பதிகார அடிகள் உணர்த்துகின்றன. இப்பாடல் சிலப்பதிகாரத்தில் ேஞ்சிக்காண்டத்தில் 
இடம்சபற்றுள்ளது.  
82) “நரகன் உயிர்க்கு நல்லுயிர் சகாண்டு 

பரகதி இழக்கும் பண்பீங் கில்மல” என்ற பாடலடி இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) சிலப்பதிகாரம்  
B) ைணிவைகமல 

C) பரிபாடல் 

D) ைதுமரக்காஞ்சி 

விளக்கம்: இப்பாடல் சிலப்பதிகாரத்தில் அமடக்கல காண்டத்தில் இடம்சபற்றுள்ளது. இளங்வகாேடிகள் 
கற்பமனயான காட்சிமய அமைக்கிறார். அதில் அறேழியிலிருந்து விலகுபேமர தண்டிக்கும்  துங்கபூதம் என்ற 
கற்பமன உருேம் இப்பாடலடி அமைந்துள்ளது.  
83) தமிழ் ைன்னர்களின் நீதி ேழுோத அறச்சிறப்பிமனப் பதிவுச ய்த நூல் எது? 

A) சீேக சிந்தாைணி 

B) உதயகுைார காவியம்  
C) சிலப்பதிகாரம்  
D) கம்பராைாயணம் 

விளக்கம்: சிலம்பு, பல கருத்துக்கமளக் கூறினாலும் ேழக்குமர காமத மூலம் தமிழ் ைன்னர்களின் நீதி ேழுவும் 
அறச்சிறப்பிமனப் பதிவுச ய்கிறது.  
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84) அர ன் நீதி ேழங்கும் முமறமய பற்றிப் வபசும் நூல்? 

A) சீேக சிந்தாைணி 

B) உதயகுைார காவியம்  
C) ைணிவைகமல  
D) கம்பராைாயணம் 

விளக்கம்: ைணிவைகமல அர ன் நீதி ேழங்கும் முமறகமளப் பற்றி வபசுகிறது. சிலப்பதிகாரமும், ைணிவைகமலயும் 
இரட்மடக் காப்பியங்கள் ஆகும்.  
85) உதயகுைாரன் யாரால் சகால்லப்படுகிறான்? 

A) ைணிவைகமல 

B) காய ண்டிமக 

C) காஞ் னன் 

D) ைனுநீதிச் வ ாழன் 

விளக்கம்: ைணிவைகமலமயப் பின்சதாடர்ந்த உதயகுைாரன் காய ண்டிமகயின் கணேன் காஞ் னனால் 
சகால்லப்படுகிறான். இமதக் வகட்ட உதயகுைாரனின் தந்மத, ‘அர னது காேல் இல்லாமையால் ைாமுனிேர் தேமும் 
ைகளின் கற்பும் இல்மலயாகும், கன்மற இழந்த பசுவின் துயரத்மதப் வபாக்க, தன்ைகமனத் வதார்க்காலில் இட்டு 
முமறச ய்த ைனுநீதிச் வ ாழனின் ைரபில் ஒரு தீவிமனயாளன் வதான்றினான் என்னும் இச்ச ய்திப் பிற வேந்தரின் 
காதில் புகுேதற்கு முன்பு உதய்குைாரன் உடமல ஈைத்தீயில் ஏற்றி விடுக’ என்கிறான்.  
86) ‘அறசைனப் படுேது யாசதனக் வகட்பின் 

ைறோது இதுவகள், ைன்னுயிர்க் சகல்லாம் 

உண்டியும் உமடயும் உமறயுளும் அல்லது 

கண்டதில்’ - இப்பாடலடி இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) ைணிவைகமல 

B) உதயக்குைாரக் காவியம்  
C) சிலப்பதிகாரம்  
D) ைகாபாரதம்  
விளக்கம்: இப்பாடல் ைணிவைகமலயில், ஆபுத்திரவனாடு ைணிபல்லேைமடந்த காமதயில் இடம்சபற்றுள்ளது. ைனித 
 முதாயத்திற்கு அடிப்பமடத் வதமேகளான உணவு, உமட, உமறயுள் ஆகியேற்மற ேழங்குேவத அறம் என்பமத 
இப்பாடலடிகள் உணர்த்துகின்றன.  
87) ைணிவைகமலயின் மையப்சபாருள் என்ன? 

A) அர நீதி முமறமய ேகுத்தல் 

B) கல்வியறிவின் தன்மைமய உணர்த்துதல் 

C) குற்றத்திற்கு பசிவய காரணம் என்பமத உணர்ந்து அமதப் வபாக்குேதன் மூலம் குற்றங்கமள தடுத்தல் 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: உலகில் நமடசபறும் பல குற்றச் ச யல்களுக்குப் பசிப்பிணிவய காரணம் என்பமத உணர்ந்து அமதப் 
வபாக்குேதன் மூலம் குற்றச்ச யல்கமளத் தடுக்க முடியும் என்பது ைணிவைகமலயின் மையப்சபாருளாகும்.  
88) ‘கணிமகைகள்’ எனச் வ ாழ ைன்னனில் குறிக்கப் சபற்ற சபண் யார்? 

A) காயச் ண்டிமக  
B) ைாதவி 

C) கண்ணகி 

D) ைணிவைகமல 
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விளக்கம்: அர னுக்கு நிகரான ச ல்ேச் ச ழிப்பு மிக்க வகாேலன் ஒழுக்கக்வகட்டினால் தானும் அழிந்து தன் 
சுற்றுமதயும் அழிக்கிறான். ‘கணிமகைகள்’ எனச் வ ாழ ைன்னனால் குறிக்கப் சபற்ற ைணிவைகமல ஒழுக்கத்தின் 
உயர்வினால் தன்மனயும் சேன்று, நாட்மடயும் நல்ேழிப்படுத்திச்  ான்வறார் வபாற்றும் காப்பியத் தமலவி என்னும் 
உயர்நிமலமய அமடகிறான்.  
89) “ஒழுக்கத்தின் எய்துேர் வைன்மை இழுக்கத்தின்  
எய்துேர் எய்தாப் பழி” என்ற குறளுக்கு இலக்கணைாக விளங்கும் இருகாப்பியங்கள் எமே? 

A) சீேக சிந்தாைணி, சிலப்பதிகாரம்  
B) சிலப்பதிகாரம், ைணிவைகமல 

C) ைணிவைகமல, குண்டலவகசி 

D) குண்டலவகசி, ேமளயாபதி 

விளக்கம்: “ஒழுக்கத்தின் எய்துேர் வைன்மை இழுக்கத்தின்  
எய்துேர் எய்தாப் பழி” என்ற குறளுக்கு இலக்கணைாக சிலப்பதிகாரமும் ைணிவைகமலயும் விளங்குகிறது.  
90) தமிழில் விருத்தப்பாவில் வதான்றிய முதல் காப்பியம் எது? 

A) சிலப்பதிகாரம்  
B) ைணிவைகமல 

C) சீேக சிந்தாைணி 

D) ேமளயாபதி 

விளக்கம்: தமிழில் விருத்தாப்பாவில் வதான்றிய முதல் காப்பியம் சீேக சிந்தாைணி. இது  ைண  ையக் கருத்துகமளத் 
சதாகுத்துக் கூறுகிறது.  
91) சீேக சிந்தாைணியின் ஆசிரியர் யார்? 

A) சீத்தமலச்  ாத்தனார் 

B) திருக்கத்வதேர் 
C) இளங்வகாேடிகள் 

D) யாருமில்மல 

விளக்கம்: சீேக சிந்தாைணி – திருத்தத்வதேர்  
சிலப்பதிகாரம்  - இளங்வகாேடிகள் 

ைணிவைகமல  - சீத்தமலச்  ாத்தனார் 

ேமளயாபதி  - ஆசிரியர் அறியப்படவில்மல 

குண்டலவகசி  - நாதகுத்தனார் 
92) திருத்தக்கவதேர் ஒரு வ ாமலயில் நடந்த குரங்குகளின் மூலம் எக்கருத்மத விளக்குகிறார்? 

A) அறியாமை  
B) சதய்ே நம்பிக்மக 

C) அறம் 

D) நிமலயாமை 

விளக்கம்: ஒரு வ ாமலயில் நடந்த காட்சியின் மூலம் ‘நிமலயாமை’ என்னும் கருத்மத விளக்குகிறான். கடுேன் 
ஒன்று சபண் குரங்கிற்குப் பலாப்பழத்மத கீறிப் பிளந்து, நல்ல சுமேமிக்க பலாச்சுமளமய சகாடுத்தது. அதமன ைந்தி 
ோங்கியது. அந்வநரத்தில் இரண்டு குரங்குகமளயும் அடித்துத் துரத்திவிட்டுத் வதாட்டக்காரன் பலாப் பழத்மதப் 
பறித்துக்சகாண்டான்.  
93) சீேகனின் தந்மத யார்? 

A) ைா ாத்துோன்  
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B) ைாநாய்க்கன்  
C) வகாேலன் 

D)  ச் ந்தன் 

விளக்கம்: சீேகனின் தந்மத  ச் ந்தன் என்னும் ைாைன்னன் ஆகும்.  
94) சீேகன் எக்காட்சிமயக் கண்டு நிமலயாமைமய உணர்ந்து தன் அரசு பதவிமயத் துறந்தான்? 

A) ைணிவைகமலமய கண்ட காட்சி 

B) 8 ைகளிமர ைணந்த காட்சி 

C) வதாட்டக்காரன் பலாச்சுமளக்கமள உண்ட குரங்குகமள அடித்து துரத்திவிட்டு பலாப்பழத்மத மகப்பற்றிக் காட்சி 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: பலாச்சுமள உண்ட குரங்குமள அடித்துத் துரத்தி விட்டு பலாப்பழத்மத மகப்பற்றிய வதாட்டக்காரனின் 
ச யமலக் கண்ட சீேகன், தன் தந்மத  ச் ந்தனிடம் இருந்து கட்டியக்காரன் தங்களது நாட்மடப் பறித்துக் 
சகாண்டமதயும் அேனிடமிருந்து தனது நாட்மட மீட்டமதயும் நிமனவுகூர்கிறான். சைலியேனிடமிருநது 
ேலியேன் நாட்மடக் மகப்பற்றுதல், சதாடர்ந்து நடத்துடம் அர  அதிகாரவைா ச ல்ேவைா நிமலயானதல்ல என்ற 
எண்ணமும் அச் ையத்தில் அேனுக்கு ஏற்பட்டு அர  பதவிமயத் துறந்துவிடுகிறான்.  
95) சீேக சிந்தாைணி விளக்கும் அறச்ச யல்கள் எமே? 

A) அர ன், அமைச் மரப் பலமுமற ஆராய்ந்து சதளிய வேண்டும்.  
B) பமகமய சேல்லக் கருதிவனான் உரிய காலமும் இடமும் ோய்க்கும்ேமர தன் எண்ணத்மத சேளிப்படுத்தாைல் 
காத்திருக்க வேண்டும் .  
C) பிற உயிர்களுக்குத் துன்பம்ேரின் அமதப் வபாக்க முயல வேண்டும். தான் ேருந்தும்படி வநரினும் தனக்குப் 
பமகயல்லாேதேமரச் சிறிதும் ேருத்துதல் கூடாது.  
D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: வைலும், தாய் தந்மத ச ால்மல ைதித்து நடத்தல் வேண்டும். எல்லா உயிர்களிடமும் எப்வபர்தும் 
அருளுமடயோன இருத்தல் வேண்டும் . பாத்திரம் அறிந்து தானம் ச ய்ய வேண்டும். தீயேழிச் ச ல்வோமரக் 
காணின், இரங்கி உடவன அேமர நல்ேழிப்படுத்த முயல வேண்டும் வபான்ற அறச்ச யல்கமள விளக்கும் 
காப்பியைாகச் சீேக சிந்தாைணி திகழ்கிறது.  
96) ‘உயிர்க்சகாமல ச ய்து அதன் ஊமன உண்டு உங்கள் உயிமர ேளர்க்க எண்ணாதீர்’ என்று கூறும் நூல் 
எது? 

A) சதால்காப்பியம் 

B) நாலடியார் 
C) சீேக சிந்தாைணி 

D) ேமளயாபதி 

விளக்கம்: சபாய் கூறாதீர், புறங்கூறாதீர், யாமரயும் இகழ்ந்து வப ாதீர், தீயேற்மறப் வபசி உடல் ேளர்க்காதீர் 
கள்ேருடன் நட்புக் சகாள்ளாதீர், களவு சகாள்ளாதீர் எனப் பல அறங்கமள ேமளயாபதி சதாகுத்துக் கூறுகிறது.  
97) உழேர்கள், தாம் விமளவித்த விமளச் லில் ஒரு பகுதிமய விமதயாகச் வ மிப்பதுப்வபால் ைறுபிறவிக்கு 
நாள்வதாறும் அறம் ச ய்ய வேண்டும் என்று கூறும் நூல் எது? 

A) சீேக சிந்தாைணி 

B) சிலப்பதிகாரம்  
C) ேமளயாபதி 

D) குண்டலவகசி 

விளக்கம்: இளமையும் நிமலயன்று, அனுபவிக்கும் இன்பமும் நிமலயன்று, ச ல்ேமும் நிமலயன்று, நாள்வதாறும் 
துன்ப சேள்ளவை மிகுதியாக உள்ளது. அதனால், இளமையும் இன்பமும், ச ல்ேமும் நம்மிடம் உள்ளது எனக் கருத 
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வேண்டா. ோழ்க்மக நிமலயில்லாதது. எனவே அறம் ஒன்வற நிமலத்து நிற்கும் என்பவத ேமளயாபதி காட்டும் 
அறைாகும்.  
98) “பாமளயாம் தன்மை ச த்தும்  
பாலனாம் தன்மை ச த்தும்  
………………………. ” என்ற பாடல் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) சீேக சிந்தாைணி 

B) சிலப்பதிகாரம்  
C) ேமளயாபதி 

D) குண்டலவகசி 

விளக்கம்: நாம், தாயாரின் ேயிற்றில் கருோகி இருந்த நிமல முதற்சகாண்டு பருேங்கள் பலேற்மறக் கடந்து 
மூப்பமடகிவறாம். இறுதியில் இறக்கப்வபாகிவறாம் என ோழ்வின் நிமலயாமை குறித்து.  
‘பாமளயாம் தன்மை ச த்தும்  
பாலனாம் தன்மை ச த்தும்  
காமளயாம் தன்மை ச த்தும்  
காமுறும் தன்மை ச த்தும்  
நாளும் இளமை ச த்தும்  
நைக்கு நாம் அழாதது என்வனா’ என குண்டலவகசி எடுத்துக் கூறுகிறது.  
99) எந்தப் வபரரசு எழுச்சிசபற்ற காலத்தில் கம்பராைாயணம் வதான்றியது? 

A) வ ரர் 
B) வ ாழர் 
C) பாண்டியர் 
D) பல்லேர் 
விளக்கம்: வ ாழப்வபரரசு எழுச்சிப்சபற்ற காலத்தில் வதான்றிய காப்பியம் கம்பராைாயணம் ஆகும்.  
100) ராைனின் தந்மத யார்? 

A) த ரதன் 

B) ஜனகன் 

C) சுக்ரீேன் 

D) விபீஷ்ணன் 

விளக்கம்: மகவகயிக்கு தான் சகாடுத்த ோக்மகக் காப்பாற்றுேதற்காகத் தன் உயிரமனய ைகமனப் பிரியும் தந்மத 
த ரதன் ஆோர்.  
101) முமற தேறிக் கிமடத்த அர பதவிமய ஏற்றுக்சகாள்ள ைறுத்துவிடும் இராைனின் இளேல் யார்? 

A) லட்சுைணன் 

B) பரதன்  
C)  த்துருகனன் 

D) குகன் 

விளக்கம்: தந்மத, ச ால் தேறாைல் அர  பதவிமயத் துறந்து ராைன் காட்டுக்குச் ச ன்றதால், முமறதேறிக் கிமடத்த 
அர பதவிமய, இராைனின் இளேல் பரதன் ைறுத்துவிட்டான்.  

102) கம்பராைாயணத்தில், “நட்பிற்காக உயிமரயும் துறப்வபன்” என்ற ச ால்பேர் யார்? 

A) பரதன் 

B) குகன் 

C) சுக்ரீேன்  
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D) ோலி 

விளக்கம்: நட்பிற்காக உயிமரயும் துறப்வபன் என்று உமரத்தேர் குகன்.  
103) விருந்வதாம்பலுக்கு இலக்கணைாகத் திகழும் பண்பாளராக ராைாயணத்தில் குறிப்பிடப்படுபேர் யார்? 

A)  பரி 

B) குகன் 

C) சுக்ரீேன்  
D) ோலி 

விளக்கம்: கானகம் ச ன்ற இராைனுக்கு சுமேமிகுந்த பழங்கமள விருந்தளிக்க எண்ணி, தான் சுமேத்துப் பார்த்து 
உப ரித்த உயர்ந்த பண்பாளர்  பரி என்னும் சபண் முனிேர் ஆோர்.  
104) ‘பிரிவினும் சபருற்காடு சுடுவைா?’ என எண்ணி இராைமனப் பின்சதாடர்ந்தேர் யார்? 

A) சீமத  
B) இலக்குேன் 

C) குகன் 

D) அனுைான் 

விளக்கம்: ‘பிரிவினும் சபருங்காடு சுடுவைா’ என்று கணேமனத் சதாடர்ந்து சீமதயும் கானகம் ச ன்றாள்.  
105) தையமனப் பாதுகாப்பவத தனது இலக்கு என ோழ்ந்த கம்பராையண பாத்திரம் யார்? 

A) சுக்ரீேன்  
B) இலக்குேன் 

C) விபீஷ்ணன் 

D) கும்பகர்ணன் 

விளக்கம்: அண்ணமணப் பாதுகாப்பவத தனது இலக்கு என ோழ்ந்த பா மிக்க இளேல் இராைனின் தம்பி 
இலக்குேன்.  
106) கம்பராைாயணத்தில் சதாண்டிற்கு உதாரணைாகச் சுட்டப்படுபேர் யார்? 

A) குகன் 

B) சுக்ரீேன் 

C) அனுைன்  
D) அஞ் மல 

விளக்கம்: சகாண்ட பணிமய முடிக்க, கடலாயினும், ைமலயாயினும் எமதயும் கடக்கத் தயாராகும் சதாண்டுள்ளம் 
சகாண்டேர் அனுைன் 

107) “ஏகம் முதல் கல்வி முமளத்து எழுந்து, என்இல் 

வகள்வி ஆகும் முதல் திண்பமன வபாக்கி ஆருந்தேத்தின்  
காகம் தமழத்து, அன்பு அரும்பி, தருைம் ைலர்ந்து 

வபாகம் கனி ஒன்று பழுத்தது வபாலும் அன்வற” இப்பாடல் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) ைகாபாரதம்  
B) சிலப்பதிகாரம்  
C) ைணிவைகமல 

D) இராைாயணம் 

விளக்கம்: இப்பாடல் கம்பராைாயணத்தில் பாலகாண்டத்தில் நகரப்படலத்தில் 75- ேது பாடலாக அமைந்துள்ளது.  
108) ைரத்திற்கு ஒப்பாக கருதப்படும் அவயாத்தி ைாநகமரக் கருத்தில் சகாண்டு கம்பராைாயணத்தின் படி சபாருத்துக.  
அ. கல்வி   - 1. அரும்பு 

ஆ. வகள்வி   - 2. வித்து 

இ. அரிய தியாகம்  - 3. கிமள 

ஈ. அன்பு   - 4. இமல 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 4, 1, 3, 2 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    69 

C) 4, 2, 1, 3 

D) 2, 3, 4, 1 

விளக்கம்: இங்குக் கல்வி என்னும் வித்து, முமளத்து வைசலழுகிறது, எண்ணற்ற பல நூல் வகள்வியாகிய 
கிமளகமளப் பரேச் ச ய்கிறது. அரிய தேைாகிய இமலகவள தமழக்கிறது. பல உயிர்களிடத்தும் ச லுத்தும் 
அன்பாகிய அரும்புகவளாடு அம்ைரம் முகிழ்க்கிறது. அறச்ச யல்களாகிய ைலர்கவளாடு விளங்குகிறது. இன்ப அனுபேம் 
என்ற பழங்கள் பழுத்த ைரவை அவயாத்தி ைாநகர் எனச் சிறப்பிக்கப்படுகிறது.  
109) எது அமனத்து அறத்திற்கும் அடிப்பமட என்பது கம்பனின் உறுதிப்பாடு? 

A) நட்பு 

B) சகாமட 

C) ஒழுக்கம் 

D) கல்வி 

விளக்கம்: கல்வியால் அடக்கம் - அடக்கத்தால் நல்ோழ்வு – நல்ோழ்ோல் சபாருள் - நல்ேழியில் சபற்ற 
அப்சபாருளால் அறம் - அவ்ேறத்தால் இன்ப அனுபேம் கிமடக்கும் கல்விவய அமனத்து அறத்திற்கும் அடிப்பமட 
என்பது கம்பனின் உறுதிப்பாடு.  
110) இராேமணப் பற்றிய தேறானக் கூற்று எது? 

A) இம யில் ேல்லேன் 

B) சிறந்த சிேபக்தன் 

C) வதாள் ேலிமை உமடயேன் 

D) எட்டுத்திக்கு யாமனகளுடன் வபாரிட்டு ைார்பில் விழுப்புண் சபற்று வதால்வியுற்றான்.  
விளக்கம்: எட்டுத்திக்கு யாமனகளுடன் வபாரிட்டு ைார்பில் விழுப்புண் சபற்று சேற்றி கண்டேன்.  
111) ச ஞ்வ ாற்றுக் கடனுக்காக உயிமரயும் துறக்கத் துணிந்த இராேணின் இளேல் யார்? 

A) விபிஷணன் 

B) கும்பகர்ணன் 

C) இந்திரஜித் 

D) வைகநாதன் 

விளக்கம்: தன் தமையன் ச ய்த தேற்மறயும் இடித்துமரக்கத் தயங்காத துணிவு மிக்கேனாகச் ச ஞ்வ ாற்றுக் 
கடனுக்காக உயிமரயும் துறக்கத் துணிந்தேர் கும்பகர்ணன் 

112) இராேணின் மூத்த ைகன் யார்? 

A) விபிஷணன் 

B) கும்பகர்ணன் 

C) இந்திரஜித் 

D) வைகநாதன் 

விளக்கம்: இராேணின் மூத்த புதல்ேன் இந்திரஜித் வைலும் வைகநாதன் வபான்ற வீரமிக்க புதல்ேர்கமளயும் தனது 
சுற்றைாக சகாண்டார்.  
113) இலங்வகஷ்ேரன் சகட்டு ஒழியக் காரணம் என்ன? 

A) அறசநறி தேறுதல் 

B) ைக்கமள துன்புறுத்தல் 

C) பிறன்ைமண நயத்தலாகிய அறைற்ற ச யல் 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: ச ல்ே ேளத்திற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகத் திகழும் நாடும் சகாற்றமும் சுற்றமும் உமடய ராேணன் 
சகாட்டு ஒழியப் பிறன்ைமன நயத்தலாகிய அறைற்ற ச யவல காரணைாகிறது.  
114) ைகாபாரத்மத ேடசைாழியில் இயற்றியேர் யார்? 

A) வியா ர் 
B) வில்லிபுத்தூரர் 
C) ேள்ளளார் 
D) ோல்மீகி 
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விளக்கம்: இந்திய சைாழிகள் அமனத்திலும் காணப்படும். இதிகா ங்களுள் ஒன்று ைகாபாரதம். ேடசைாழியில் 
வியா ர் இயற்றிய பாரதத்மத அடிப்பமடயாகக் சகாண்டு ைற்ற சைாழிகளில் பாரதக் கமதகள் இயற்றப்பட்டன. 
தமிழில் ேழங்கப்படும் பாரதக் கமதகளில் வில்லிபுத்தூரர் பாரதமும் ஒன்று.  
115) “நன்மை சேல்லும் தீமை வதாற்கும்” என்பது எதன் மையக்கருத்து? 

A) இராைாயணம்  
B) ைகாபாரதம்  
C) ேமளயாபதி 

D) யவ ாதரக் காவியம் 

விளக்கம்: வபாட்டி, சபாறாமை, சூது வபான்ற அறத்திற்குப் புறம்பான ச யல்களில் ஈடுபடுபேர் வதால்வி அமடேர். 
அதற்கு ைாறாகச்  ான்வறார் ேகுத்த சநறியில் நிற்வபார் அறேழியில் சேற்றி சபறுபேர். நன்மை சேல்லும், தீமை 
வதாற்கும் என்பவத ைகாபாரத்தின் மையக்கருத்தாகும்.  
116) “அழுக்காறு எனஒரு பாவி திருச்ச ற்றுத்  
தீயுழி உய்த்து விடும்” என்ற பாடலடிகள் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) நாலாடியார்  
B) நான்ைணிக்கடிமக 

C) புறநானூறு 

D) திருக்குறள் 

விளக்கம்: உறவினர்க்கு இமடவய ஏற்படும் சபாறமைப் பண்பானது, ேஞ் கம், துவராகம் வபான்ற இழி 
ச யல்களுக்கு இட்டுச் ச ன்று வபாரில் ஈடுபட மேக்கிறது. அதுவே அழிவிற்குக் காரணைாக அமைகிறது.  
117) யார் இடர்பாடுகள் ேந்தசபாழுதும் அறத்தின் மீது ைாறாப்பற்மறயும், ஒற்றுமையின் ேலிமைமயயும் 
நிமலநிறுத்தினான்? 

A) அர்ச்சுனன் 

B) நகுலன் 

C) தருைன் 

D) துரிவயாதனன் 

விளக்கம்: எத்தமனவயா இடர்ப்பாடுகள் ேந்தசபாழுதும் தருைன், அறத்தின் மீது ைாறாதப்பற்மறயும், ஒற்றுமையின் 
ேலிமைமயயும் நிமலநிறுத்தினான்.  
118) சபாருத்துக.  
அ. தருைன்  - 1. வில்லாற்றல் 

ஆ. பீைன்  - 2. அறேழி 

இ. அர்சுனன்  - 3. ேலிமை 

A) 3, 2, 1 

B) 2, 1, 3 

C) 2, 3, 1 

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்: தருைன்  - அறேழி 

பீைன்    - ேலிமை 

அர்சுனன்   - வில்லாற்றல் 

119) திருதராட்டிரனுக்கு எத்தமன புதல்ேர்கள்? 

A) 5 

B) 400 

C) 100 

D) 20 

விளக்கம்: பாண்டுவின் 5 புதல்ேர்ளும் பஞ் பாண்டேர்களாேர். திருதராட்டிரனின் 100 புதல்ேர்களும் சகௌரேர்கள் 
ஆேர்.  
120) “தீங்சகாடு ேடிேைாம் திறன் சுவயாதனன்” என்று வில்லிபுத்தூரர் யாமர அறிமுகப்படுத்தினார்? 
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A) அர்ச்சுனன் 

B) திருதராட்டிரன் 

C) துச் ாதனன் 

D) துரிவயாதனன் 

விளக்கம்: சகௌரேர்களுள் மூத்தேன் துரிவயாதனன், தன் தீயக்குணங்களால் துன்பத்திற்கு ஆளாகிறான் “தீங்சகாரு 
ேடிேைாம் திறன் சுவயாதனன்” என்று துரிவயாதனமன வில்லிபுத்தூரர் அறிமுகப்படுத்துகிறார்.  
121) துரிவயாதனின் வதால்விக்கு காரணம் யார்? 

A) விதுரன்  
B) பீஷ்ைர் 
C) துவராணர் 
D)  குனி 

விளக்கம்: துரிவயாதனன், விதுரன் உள்ளிட்ட  ான்வறார்களின் அறிவுமரகமளயும் தருைன், பீைனின் 
இடித்துமரகமளயும் புறக்கணித்தான். பீஷ்ைர், துவராணர், கிருபர், கர்ணன், விதுரர் முதலிய  ான்வறார்கள் 
வபார்க்களத்தில் துரிவயாதனன் பக்கம் நின்றாலும்  குனியின் கூடா நட்பினால் அறைல்லாச் ச யல்களில் 
ஈடுபட்டதனால் இறுதியல் வதால்விமயயும் ைரணத்மதயும் தழுவினான் 

122) வில்லிபாரதத்மத எழுதியேர் யார்? 

A) வில்லிபுத்தூரார் 
B) வியா ர் 
C) கபிலர் 
D) ோல்மீகி 

விளக்கம்: வில்லிபாரதம் வில்லிபுத்தூரால் எழுதப்பட்டது. இது ‘சபாறுமை’ என்னும் அறத்மதத் தருைன் மூலைாக 
சேளிப்படுத்துகிறது. நடுநிமலமையாக அறேழியில் ச ல்லக்கூடிய சபாய்மை கூறாத பண்புள்ளேனாகத் தருைன் 
திகழ்கிறான் 

123) அசுேத்தாைன் வபாரில் இறந்துவிட்டதாகப் சபாய் உமரக்கும்படி யார் தருைனிடம் கூறியது? 

A) குந்தி  
B) கர்ணன்  
C) அரச்சுனன் 

D) கண்ணன் 

விளக்கம்: அசுேத்தாைன் வபாரில் இறந்துவிட்டதாகப் சபாய் உமரக்கும்படி கண்ணன் தருைனிடம் கூறுகிறான். இமத 
ைறுக்கும் தருைன் இல்ோழ்க்மகத் துமண,  ான்வறார், சநருங்கிய உறவினர், அன்பு, நிமலயான புகழ், மிகுந்த 
ச ல்ேம், திறமை, அறிவு இேற்றால் கிமடக்கும் சபாருட்கள், தேம், புண்ணியம் ஆகியன சபாய் உமரப்பதால் 
அழிந்துவிடும் என்று கூறுகிறான்.  
124) யார் பாண்டேர்களுக்காகத் துரிவயாதனனிடம் தூது ச ன்றது? 

A) ோசுவதேன் 

B) விதுரன் 

C) கண்ணன் 

D) துவராணாச் ாரியார்  
விளக்கம்: கண்ணன் பாண்டேர்களுக்காகத் துரிவயாதனனிடம் தூது ச ல்கிறான். அப்வபாது விதுரனின் 
ைாளிமகயில் தங்குகிறான்.  
125) “…………. ைதி அமைச் ர் 
ஆய்அரசு அழிப்பினும்……………” என்ற பாடல் இடம் சபற்ற நூல் எது? 

A) ைகாபாரதம்  
B) வில்லிபாரதம்  
C) இராைாயணம்  
D) கந்தப்புராணம்  
விளக்கம்: “…………. ைதி அம ச் ர்  



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    72 

ஆய் அரசு அழிப்பினும்  
குரேர் நல் உமர ைறுக்கினும் பிறர் 

புரிந்த நன்றியது சகால்லினும் 

ஒருேர் ோழ் ைமனயில் உண்டு பின்னும்  
அேருடன் அழன்று சபார உன்னினும் 

இரவி உள்ளளவும் ைதியம் உள்ளளவும்  
இேர்கள் நரகில் எய்துோர்” - வில்லிப்புத்தூரார்  
இப்பாடல் துரிவயாதனிடம் பாண்டேருக்காக தூது ச ன்ற கண்ணன் பாடிய பாடலாக வில்லிபுத்தூரார் 
அமைத்துள்ளார்.  
126) சூதாட அமழத்த துரிவயாதனனுக்கு ைறுசைாழியாகத் தருைன் கூறியது என்ன? 

A) சினம் சகாள்ளுதல், ைற்றேரின் குற்றங்கமள எடுத்துக் கூறித் தூற்றல் தீமை பயக்கும்  
B) ஒருேரிடம் முதலில் நட்புக் சகாண்டு பின்பு அேரிடம் ஐயம் சகாள்ளுதல் தீமை பயக்கும்  
C) மிகக் சகாடுமையான ச யலான வதடுதமல விரும்புதல், கூறிய உறுதிசைாழியிலிருந்து தேறுதல் ஆகியமே 
தீமை பயக்கும்.  
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: இதன் மூலம் சூதாடுேது பல தீயச்ச யல்களுக்கு நிகரானது என்பது சதளிோகிறது.  
127) பாரதப் வபாரில் சநறிமுமறகமள மீறி, பாண்டேர்களின் புதல்ேர்கமளக் சகான்றேர் யார்? 

A) துரிவயாதனன் 

B) விதுரன்  
C) அசுேத்தாைன் 

D) அர்சுனன் 

விளக்கம்: பாரதப் வபாரில் சநறிமுமறகமள மீறி, பாண்டேர்களின் புதல்ேர்கமளக் சகான்ற அசுேத்தாைனிடம் 
துரிவயாதனன், “பாலர் ைகுடம் துணிந்தது இன்று என்ன வீரியம், என்ன நிமனத்து இச்ச யமலச் ச ய்தாய், எங்கள் 
குலக்சகாழுந்துகமளக் சகான்று விட்டாய். எங்களுக்குக் தமலமுமற இல்லாைல் வபாயிற்று ைற்றும் இது அறச் 
ச யலும் அல்ல” என்று கடிந்து சகாள்கிறான். இதன் மூலம் வபார்க்களத்திலும் அறம் பிறழா சநறிமுமற 
ேலியுறுத்தப்படுகிறது.  
128) சபாருத்துக.  
அ. தாய்மை   - 1. கண்ணகி, சீமத , பாஞ் ாலி 

ஆ. கற்பு   - 2. த ரதன்  
இ. தந்மத பா ம்  - 3. விம மய, ைாதவி, குந்தி 

ஈ. சபாறுமை   - 4. தருைன், இராைன் 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 3, 1, 2, 4 

C) 3, 1, 4, 2 

D) 3, 4, 2, 1 

விளக்கம்: தாய்மைக்கு  - விம மய, ைாதவி, குந்தி 

கற்புக்கு   - கண்ணகி, சீமத, பாஞ் ாலி 

தந்மத பா த்திற்கு  - த ரதன்  
சபாறுமைக்கு   - தருைன், இராைன் 

129) சபாருத்துக.  
அ. நட்பு   - 1. கர்ணன் 

ஆ. சதாண்டு   - 2. இலக்குேன், அனுைன் 

இ. ஈமக   - 3. குகன், கர்ணன் 

A) 3, 2, 1 

B) 2, 3, 1 
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C) 3, 1, 2 

D) 2, 1, 3 

விளக்கம்: நட்புக்கு  - குகன், கர்ணன் 

சதாண்டுக்கு   - இலக்குேன், அனுைன்  
ஈமகக்கு   - கர்ணன் 

130) சபாருத்துக.  
அ. நீதி ேழுோ அர ாட்சி  - 1. பீஷ்ைர், பரதன் 

ஆ. தியாகம்    - 2. விதுரன்  
இ. விவேகம்    - 3. பாண்டியன் 

A) 3, 2, 1 

B) 3, 1, 2 

C) 2, 1, 3 

D) 2, 31 

விளக்கம்: நீதி ேழுோ அர ாட்சி - பாண்டியன்  
தியாகத்திற்கு  - பீஷ்ோ, பரதன்  
விவேகத்திற்கு  - விதுரன்  
131) சபாருத்துக.  
அ. கூடா நட்பிற்கு   - 1. துரிவயாதனன், சூர்ப்பனமக 

ஆ. ஒழுக்கப் பிறழ்விற்கு  - 2. கூனி,  குனி, கட்டியங்காரன் 

இ. சபாறாமைக்கு   - 3. வகாேலன், இராேணன் 

A) 2, 3, 1 

B) 2, 1, 3 

C) 3, 2, 1 

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்: கூடா நட்பிற்கு  - கூனி,  குனி, கட்டியங்காரன் 

ஒழுக்கப் பிறழ்விற்கு   - வகாேலன், இராேணன் 

சபாறாமைக்கு    - துரிவயாதனன், சூர்ப்பனமக, காந்தாரி 

வைலும், ேழி தேறிய ைகமன நல்ேழிப்படுத்தத் தேறிய திருதராட்டிரன், சபண்மைமய இழிவுப்படுத்திய துச் ாதனன் 
வபான்வறார் தீமையின் உருேகங்களாகப் பமடக்கப்பட்டுள்ளனர்.  
132) திருேள்ளுேர் காலத்திலும் அதற்கு முன்னும் பின்பும் என்ன ஆட்சி நிலவி ேந்தது? 

A) தன்னாட்சி 

B) மை ஆட்சி 

C) இரட்மட ஆட்சி 

D) முடியாட்சி 

விளக்கம்: திருேள்ளுேர் காலத்திலும் அதற்கு முன்பும் பின்பும் முடியாட்சிவய நிலவிேந்தது. நாட்மடயாளும் பின்பும் 
முடியாட்சிவய நிலவிேந்தது. நாட்மடயாளும் ைன்னவன, தேறு ச ய்பேர்கமளத் தண்டிக்கவும் ச ய்தான். நீதி 
ேழங்குேதற்சகன அறங்கூறு அமேயங்களும் இருந்தன என்பமத இலக்கியச்  ான்றுகள் சதரிவிக்கின்றன.  
133) ‘அறங்கூறு அமேயம்’ பற்றிக் கூறும் நூல் எது?  

A) பத்துப்பாட்டு, பரிபாடல் 

B) பத்துப்பாட்டு, ைதுமரக்காஞ்சி 

C) பத்துப்பாட்டு, புறநானூறு 

D) பத்துப்பாட்டு, நற்றிமண 

விளக்கம்: ‘அறங்கூறு அமேயம்’ பற்றி பத்துப்பாட்டு, ைதுமரக்காஞ்சி ஆகிய இரு நூல்களும் கூறுகின்றன.  
134) ‘அறன்நிமல திரயா அன்பின் அமேயம்’ என்று கூறும் நூல் எது?  

A) பத்துப்பாட்டு 
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B) ைதுமரக்காஞ்சி 

C) புறநானூறு 

D) நற்றிமண 

விளக்கம்: ‘அறன்நிமல திரயா அன்பின் அமேயம்’ எனக் கூறும் நூல் புறநானூறு.  
135) ‘ைறங்சகாழு வ ாழர் உறத்மத அமேயத்து 

அறங்சகட அறியா தாங்கு’ எனக் கூறும் நூல் எது? 

A) புறநானூறு 

B) பத்துப்பாட்டு 

C) நற்றிமண 

D) அகநானூறு 

விளக்கம்: ‘ைறங்சகழு வ ாழன் உறத்மத அமேயத்து  
அறங்சகட அறியா தாங்கு’ எனக் கூறும் நூல் நற்றிமண.  
136) ‘அறங்சகழு நல்லமே’ என்று கூறும் நூல் எது? 

A) புறநானூறு 

B) பத்துப்பாட்டு 

C) நற்றிமண 

D) அகநானூறு 

விளக்கம்: ‘அறங்சகழு நல்லமே’ என்று கூறும் நூல் அகநானூறு 

137) ‘முமறயுமடய அர ன் ச ங்வகால் அமேயத்து’ எனக் கூறும் நூல் எது? 

A) குறுந்சதாமக 

B) புறநானூறு 

C) பத்துப்பாட்டு 

D) நற்றிமண 

விளக்கம்: ‘முமறயுமடய அர ன் ச ங்வகால் அமேயத்து’ எனக் கூறும் நூல் குறுந்சதாமக.  
138) “அமரசுவகால் வகாடினும் அறங்கூறு அமேயம்” எனக் கூறும் நூல் எது? 

A) ைணிவைகமல 

B) சிலப்பதிகாரம்  
C) குறுந்சதாமக 

D) நற்றிமண 

விளக்கம்: “அமரசுவகால் வகாடினும் அறங்கூறு அமேயம்” எனக் கூறும் நூல் சிலப்பதிகாரம். அறநூல்கமள 
அடிப்பமடயாகக் சகாண்ட நீதி ேழங்கியமைமய ‘அறங்கூறு அமேயம்’ என்னும் ச ால்லாட்சி ோயிலாக 
அறிந்துசகாள்ளலாம்.  
139)  ங்ககால சபண்பாற் புலேர் ேரிம யில் இடம் சபறாதேமரத் வதர்ந்சதடுக்க? 

A) ஒளமேயார் 
B) ஆதிைந்தியார் 
C) காமரக்கால் அம்மையார்  
D) நப்ப மலயார் 
விளக்கம்: ஒளமேயார், நச்ச ௌ;மளயார், நன்முல்மலயார், ஆதிைந்தியார், நப் மலயார், முடத்தாைக்கண்ணியார், 
காக்மகப்பாடினியார், ஒக்கூர் ைா ாத்தியார், சபான்முடியார் முதலான சபண்பாற் புலேர்கள்  ங்ககால 
புலேர்களாேர்.  
140) ‘வகாேலன் ச ய்ந்நன்றி ைறோப் பண்பினன்’ என்பமத எக்கூற்று புலப்படுத்துகிறது? 

A) யாமனயிடமிருந்து முதியேமரக் காத்த கருமண ைறேன்.  
B) கணேனுக்கும் ைமனவிக்கும் சபரும் சபாருள் சகாடுத்து இல்லற ோழ்வில் இமணத்து மேத்த ச ால்ேளச் 
ச ல்ேன் 

C) ‘ைணிவைகலா’ சதய்ேத்தின் நிமனோகத் தன்ைகளுக்கு ைணிவைகமல எனப் சபயர் சூட்டல் 
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D) தமலேமன இழந்து தடுைாறும் குடும்பத்தாமரயும் அேர்தம் சுற்றத்மதயும் ஆறுதல் கூறி அரேமணத்த இல்வலார் 
ச ம்ைல் 

விளக்கம்: ‘ைணிவைகலா’ என்ற சதய்ேத்தின் நிமனோகத் தன்ைகளுக்கு ‘ைணிவைகமல’ எனப் சபயர் சூட்டக் 
கூறினான் வகாேலன்.  
141) பின்ேருேனேற்றில் அக நூல் எது? 

A) நாலடியார் 

B) குறுந்சதாமக 

C) இன்னாநாற்பது 

D) திருக்குறள் 

விளக்கம்: குறுந்சதாமக என்பது பதிசனண்வைல்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்றாகும். இது அக நூலாகும். ைற்றமே 
பதிசனண் கீழக்கணக்கு நூல்கள். அமே நீதி நூல்கள்.  
142) சபாருத்துக 

அ. ோக்குத்தேறாமை  - 1.  பரி 

ஆ ச யல்வீரர்   - 2. குகன் 

இ. நட்பு   - 3 அனுைன் 

ஈ. விருந்து   - 4. த ரதர் 
A) 3, 4, 1, 2 

B) 4, 3, 2, 1 

C) 1, 2, 3, 4 

D) 4, 3, 1, 2 

விளக்கம்: ோக்குத்தேறாமை  - த ரதர் 
ச யல்வீரர்    - அனுைன் 

நட்பு     - குகன் 

விருந்து    -  பரி 

143) சபாருந்தாத இமணமயச் சுட்டுக 

A) தருைன்    - சபாறுமை 

B) அரச்சுனன்    - வில்லாற்றல் 

C) பீைன்    - சகாமட 

D) துரிவயாதனன்   - சபாறாமை 

விளக்கம்: பீைன்   - ேலிமை 

கர்ணன்    - சகாமட 

144) சபாருத்துக.  
அ. பாண்டு   - 1. காந்தரி 

ஆ. இராைன்   - 2. ைண்வடாதரி 

இ. இராேணன்  - 3. சீமத 

ஈ. திருதராட்டிரன்  - 4. குந்தி 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 3, 4, 1, 2 

C) 2, 3, 4, 1 

D) 1, 2, 3, 4 

விளக்கம்:  
பாண்டு  - குந்தி 

இராைன்  - சீமத 

இராேணன்  - ைண்வடாதரி 

திருதராட்டிரன்  - காந்தரி 
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145) சபாருந்தாத இமண எது? 

A) வகாப்சபருஞ்வ ாழன்  - பிசிராந்மதயார் 
B) ஒளமேயார்   - அதியைான் 

C) பாரி    - கபிலர் 
D) கூனி    -  குனி 

விளக்கம்: அமனத்திலும் அர ர்- புலேர் நட்பு வப ப்படுகிறது. ஆனால், கூனி-  குனி என்பதில் அவ்ோறு 
சபாருத்தப்படவில்மல.  
சபாருத்தைான இமண,  

கூனி   - மகவகயி 

 குனி  - துரிவயாதரன் 
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11th Ethics Lesson 4 Questions 

4] தமிழர் கலலகள் 

1) கமலகள் அறுபத்து நான்கு எனக் குறிப்பிடும் நூல் எது? 

A) சிலப்பதிகாரம் 

B) ைணிவைகமல 

C) ேமளயாபதி 

D) குண்டலவகசி 

விளக்கம்: ைனித நாகரீகத்தின் ேளர்ச்சி நிமலவய கமலகளின் சேளிப்பாடுகள். தமிழர் தம் உள்ளத்து 
உணர்வுகமள சேளிப்படுத்த, கமலகள் ோயில்களாக அமைந்தன. ைணிவைகமல காப்பியம், கமலகமள 64 எனக் 
குறிப்பிட்டுள்ளது.  
2) எமே ஒரு நாட்டின் பன்முகப் பண்பாட்டு அமடயாளங்களாகத் திகழ்கின்றன? 

A) சபாருளாதரம் 

B) நாகரீகம் 

C) கல்வி 

D) கமலகள் 

விளக்கம்: கமலகள் ஒரு நாட்டின் பன்முகப் பண்பாட்டு அமடயாளங்களாகத் திகழ்கின்றன. ைக்களின் 
பழக்கேழக்கம், ோழ்வியல் முமற ைற்றும் சபாருளாதார நிமலமய சேளிப்படுத்தும் விதைாகக் கமலகள் 
அமைகின்றன.  
3) “ஆய கமலகள்” எனப்படுபமே எத்தமன? 

A) 63 

B) 64 

C) 48 

D) 9 

விளக்கம்: தமிழகத்தில் 64 முதன்மைக் கமலகள் இருந்தன. “ஆய கமலகள் அறுபத்து நான்கமனயும் ஏய 
உணர்விக்கும் என் அம்மை” என்ற கம்பரின் கூற்று இதமன சதரிவிக்கின்றது.  
4) கமலகள் எத்தமன ேமகப்படும்? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: கமலகள் சபாதுக் கமலகள், அழகுக் கமலகள் என 2 ேமகப்படும்.  
5) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. ைனிதனின் ோழ்விற்குப் பயன்படும் அமனத்துவை கமலகள் 

2. காட்சி இன்பம், வகள்வி இன்பம் தருேன இம க்கமலகள் 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: காட்சி இன்பம், வகள்வி இன்பம் தருேன அழகுக் கமலகள் ஆகும்.  
6) அழகுக்கமலகமள 5-ஆக ேமகப்படுத்திக் கூறிய தமிழ் அறிைர் யார்? 
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A) ையிமல சீனிோ ன் 

B) சிதம்பரம் நடராஜன் 

C) ையிமல சீனி. வேங்கட ாமி 

D) பாரதி 

விளக்கம்: கட்டடக்கமல, சிற்பக்கமல, ஓவியக்கமல, இம க்கமல, காவியக்கமல என அழகுக்கமலகமள ஐந்தாக 
ேமகப்படுத்தி தமிழறிைர் ையிமல சீனி. வேங்கட ாமி கூறியுள்ளார்.  
7) கமல காலத்மதக் கடந்து தமிழின் கட்டடக் கமலக்குச்  ான்றுகளாக இன்றளவும் திகழ்ேது? 

A) வீடு 

B) ைாளிமக 

C) வகாவில்கள்  
D) அரண்ைமனகள் 

விளக்கம்: தமிழகத்திலுள்ள வீடு, ைாளிமக, அரண்ைமண, வகாயில்கள் வபான்றமே தமிழகக் கட்டடக் கமலக்கு 
எடுத்துக்காட்டாகத் திகழ்கின்றன. இேற்றுள் வகாயில்கவள காலத்மதக் கடந்து தமிழரின் கட்டடக் கமலக்குச் 
 ான்றுகளாக இன்றளவும் திகழ்கின்றன.  
8) “ைமன நூல்கமள நூவலார் சிறப்பின் முகில் வதாய் ைாடம்” என்று கூறியேர் யார்?  

A) சீத்தமலச்  ாத்தனார் 

B) திருத்தக்கத் வதேர் 
C) சகௌந்தி அடிகள்  
D) இளங்வகாேடிகள் 

விளக்கம்:  ங்ககாலம் சதாட்வட முமறயாகக் கட்டடங்கமள அழகுற அமைப்பதற்கான “ைமன நூல்கள்” இருந்தன. 
இதமன “நூவலார் சிறப்பின் முகில் வதாய் ைாடம்” என்று இளங்வகாேடிகள் கூறுகின்றார்.  
9) பச்ம க்குதிமர விமளயாட்டின் இரண்டாம் நிமல உயரங்கமள ஏறுேரிம ப்படுத்துக.  
1. கால் கட்மட விரமலப் பிடித்து நிற்றல் 

2. சதாமடமயப் பிடித்துக் சகாண்டு நிற்றல் 

3. வைாளி 

4. கரண்மட 

A) 1, 2, 3, 4 

B) 4, 3, 2, 1 

C) 1, 4, 3, 2 

D) 1, 3, 4, 2 

விளக்கம்: கால் தாண்டலுக்குப் பின் ஆள்தாண்டல் நமடசபறும் இதில் குனிந்துக்சகாண்டு நிற்பேமர, அேர் முதுகில் 
மகமய ஊன்றித் தாண்ட வேண்டும். குனிந்து சகாண்டு நிற்பேர் தமலமயத் சதாங்க விட்டுக் சகாண்டு குனிந்து 
இருக்க வேண்டும். தமலமய உயர்த்தினால் தமலமயத் தட்டிக் குனியச்ச ய்ேர். தாண்டுபேர் தம் 
இருகால்கமளயும் அகற்றி ஒரு கால் அேரது தமலமயயும் ைற்சறாரு கால் அேரது இடுப்மபயும் தாண்டி ேருைாறு 
தாண்டுேர். தாண்டுபேர் ஓடிேந்து தாண்ட இயலாது.  
படிநிமலகள்:  
1. கால் கட்மட விரமலப் பிடித்துக்சகாண்டு நிற்றல் 

2. கணுக்காமலப் பிடித்துக்சகாண்டு நிற்றல் (கரண்மட)  
3. முழங்காமலப் பிடித்துக்சகாண்டு நிற்றல் (வைாளி)  
4. சதாமடமயப் பிடித்துக்சகாண்டு நிற்றல் 
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5. மககமளக் கட்டிக்சகாண்டு அல்லது கும்பிட்டுக் சகாண்டு குனிந்து நிற்றல்.  
10) சபாருத்துக.  
அ.  பாநாயகர் ைண்டபம்  - 1. ைண்டகப்பட்டு 

ஆ. ச ங்கற்வகாவில்   - 2. சிதம்பரம்  
இ. குமடேமரக் வகாவில்  - 3. அரியலூர் 
A) 2, 3, 1 

B) 2, 1, 3 

C) 3, 2, 1 

D) 2, 1, 3 

சிதம்பரம் நடராஜர் வகாவில் சபான் கூமர ைண்டபம் 

ச ங்கற்வகாவில் - அரியலூர் 

குமடேமரக் வகாவில் - ைண்டகப்பட்டு.  

11) எத்தமனயாேது நூற்றாண்டிற்கு முற்பட்ட வகாயில்கள் எல்லாம் ச ங்கல் கட்டடங்களாவலவய இருந்தன? 

A) 2-ம் நூற்றாண்டு 

B) 5-ம் நூற்றாண்டு 

C) 6-ம் நூற்றாண்டு 

D) 9-ம் நூற்றாண்டு 

விளக்கம்: கி. பி(சபா. ஆ) 6-ம் நூற்றாண்டிற்கு முற்பட்ட வகாயில்கள் எல்லாம் ச ங்கல் கட்டடங்களாகவே இருந்தன. 
இமே ைன்னர்களால் அவ்ேப்வபாது ச ப்பனிடப்பட்டன. (எ. கா) அரியலூர் ச ங்கற்வகாயில்.  

12) தமிழகத்தில் முற்காலப் பாண்டியர் அமைத்த முதல் குமடேமரக் வகாயில் எது? 

A) ைண்டகப்பட்டு குமடேமரக்வகாயில் 

B) நாைக்கல் நரசிம்ைர் வகாயில் 

C) பிள்மளயார்பட்டி குமடேமரக்வகாயில் 

D) சித்தன்னோ ல் வகாயில் 

விளக்கம்: சபரிய பாமறமயக் குமடந்து உருோக்கப்பட்டமே குமடேமரக் வகாயில்கள் ஆகும். இமே, கருேமற, 

முன் ைண்டபம், தூண்கள் என்ற அமைப்மபக் சகாண்டிருந்தன. முற்காலப் பாண்டியர்கள் அமைத்த முதல் 
குமடேமரக் வகாயில் பிள்மளயார்பட்டி குமடேமரக் வகாயில் ஆகும்.  
13) ைண்டகப்பட்டு குமடேமரக் வகாவில் யாரால் கட்டப்பட்டது? 

A) ைவகந்திரேர்ை பல்லேன் 

B) ராஜராஜ வ ாழன் 

C) ராவ ந்திர வ ாழன் 

D) ைாைல்லன் 

விளக்கம்: விழுப்புரம் ைாேட்டத்தில் உள்ள ைண்டகப்பட்டு என்னுமிடத்தில் கி. பி (சபா. ஆ) 7-ஆம் நூற்றாண்டில் 
ைவகந்திரேர்ை பல்லேன், முதல் குமடேமரக் வகாயிமல அமைத்தான்.  
14) “ைண்டபக் வகாயில்கள்” என்று அமழக்கப்பட்டமே எமே? 

A) குமகக் வகாயில்கள்  
B) ைரத்தாலான வகாயில்கள்  
C) குமடேமரக் வகாயில்கள்  
D) அமனத்தும்  
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விளக்கம்: குமடேமரக் வகாயில்கள் நீண்ட ைண்டபம் வபான்ற அமைப்மபப் சபற்றிருந்தன. எனவே, ‘ைண்டபக் 
வகாயில்கள்’ என்றும், பாமறகமளக் குமடந்து அமைத்தால் ‘பாமறக் வகாயில்கள்’ என்றும் அமழக்கப்பட்டன.  
15) ஒவர கல்லினால் ஆன ஒற்மறக்கல் வகாயில் தமிழகத்தில் எங்கு காணப்படுகிறது? 

A) தஞ்ம  

B) ைாைல்லபுரம் 

C) சிதம்பரம்  
D) தாராசுரம் 

விளக்கம்: ஓவர கல்லினால் ஆன ஒற்மறக்கற் வகாயில்கள் தமிழகத்தில் ைாைல்லபுரத்தில் காணப்படுகின்றன. 
இேற்மற அமைக்க, பாமறகமள வைலிருந்து படிப்படியாகக் கீவழ ச துக்கிக் வகாயில்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. 
ைாைல்லபுரத்தின் ைகி ாசுரைர்த்தினி வகாயிலின் முன் சதாடங்கப்பட்டு முற்றுப் சபறாைல் உள்ள ஒற்மறக்கல் வகாயில் 
இதற்குச்  ான்றாகும்.  
16) கூற்றுகமள ஆராய்க.  
1. கருங்கற்கமள ஒன்றின்வைல் ஒன்றாக அடுக்கி ச் சுண்ணம் வ ர்க்காைல் கட்டப்படும் கட்டடங்களுக்குக் 
‘கற்றளிகள்’ என்று சபயர்.  

2. கி. பி. 7-ம் நூற்றாண்டில் நரசிம்ைேர்ைன் காலத்தில் கற்றளி அமைக்கும் முமற ஏற்பட்டது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: ைாைல்லபுரம், காஞ்சிபுரம், பனைமல ஆகிய ஊர்களில் காணப்படும் கற்றளிகள் காலத்தால் முந்தியமே. கி. 
பி(சப. ஆ) 8-ஆம் நூற்றாண்டில் வதான்றிய கட்டடங்களில், சபரும்பான்மை கற்றளிகளாகவே இருந்தன.  
17) ச ங்கற்களால் ஆன பமழய வகாயில்கமளக் கற்றளிகளாக ைாற்றியேர்கள் யார்? 

A) பாண்டியர்கள்  
B) பல்லேர்கள் 

C) முற்காலச் வ ாழர்கள்  
D) பிற்காலச்வ ாழர்கள்  
விளக்கம்: பிற்காலச் வ ாழர்கள் ச ங்கற்களால் ஆன பமழய வகாயில்கமளக் கற்றளிகளாக ைாற்றினர்.  
18) இந்தியக் வகாவில் கட்டடக்கமல எத்தமன ேமகப்படும்? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: இந்தியக் வகாயில் கட்டடக்கமல நாகரம், வே ரம். திராவிடம் என 3 ேமகப்படும்.  

19) சபாருத்துக.  
அ. நாகரம்  - 1. ேட்ட ேடிே சிகரம்  
ஆ. வே ரம்  - 2.  துர ேடிே சிகரம்  
இ. திராவிடம்  - 3. எட்டுபட்மட அமைப்பு சிகரம்  
A) 3, 2, 1 

B) 2, 1, 3 

C) 1, 3, 2 
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D) 2, 3, 1 

விளக்கம்: சிகரத்தின் அமைப்பானது நான்கு பக்கங்கமளக் சகாண்டு  துரைாக அமைந்திருந்தால் அந்த விைானம் - 
‘நாகரம்’.  
இதுவே, சிகரம் ேட்டேடிேைாக இருப்பின் அந்த விைானம் - ‘வே ரம்’ 
சிகரைானது எட்டுப்பட்மட அமைப்புடன் இருந்தால் அந்த விைானம் – திராவிடம்.  

20) சபாருத்துக 

அ. நாகரம்  - 1 ைத்திய இந்தியா 
ஆ. வே ரம்  - 2. சதன் இந்தியா 
இ. திராவிடம்  - 3. ேட இந்தியா 
A) 3, 1, 2 

B) 2, 1, 3 

C) 1, 3, 2 

D) 2, 3, 1 

விளக்கம்: நாகரம்  - ேட இந்தியக் கட்டடக்கமல 

வே ரம்   - ைத்திய இந்தியக் கட்டடக்கமல 

திராவிடம்   - சதன் இந்தியக் கட்டடக்கமல.  

21) பின்ேருேேனேற்றுள் எது சபௌத்த  ையக் கட்டடக்கமல? 

A) நாகரம்  
B) வே ரம்  
C) திராவிடம்  
D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: இந்தியாவின் ைத்தியப் பகுதியில் அமைந்துள்ள சபௌத்த  ையக் கட்டடக்கமல ‘வே ரம்’ ஆகும்.  

22) ேடக்வக கிருஷ்ணா நதி முதல் சதற்வக குைரி ேமர எந்தக் கட்டடக்கமல பரவியுள்ளது? 

A) நாகரம்  
B) வே ரம்  
C) திராவிடம்  
D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: சிகரைானது எட்டுப்பட்மட அமைப்புடன் இருந்தால் அந்த விைானம் ‘திராவிடம்’ எனப்படும். திராவிடம் 
என்பது சதன்னிந்தியக் வகாவில் கட்டடக் கமல ஆகும். ேடக்வக கிருஷ்ணா நதி முதல் சதற்வக குைரி ேமர 
திராவிடக்கமல பரவியுள்ளது.  
23) எந்தக் கட்டடக்கமல பர்ைா, ைவலசியா, கம்வபாடியா, இலங்மக வபான்ற நாடுகளிலும் பரவியுள்ளது? 

A) நாகரம்  
B) வே ரம்  
C) திராவிடம்  
D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: திராவிடம் கமலயானது இலங்மக, பர்ைா, ைவலசியா, கம்வபாடியா வபான்ற நாடுகளிலும் பரவியுள்ளது. 
தமிழகக் கட்டடக் கமலமய பல்லேர், பாண்டியர், வ ாழர், விஜயநகர நாயக்கர்கள் ஆகிவயாரின் காலகட்டத்தமே 
எனத் தனித்தனியாக ேமகப்படுத்தலாம்.  
24) ஷடங்க விைானம் என்பது எத்தமன உறுப்புகமளக் குறிக்கும்? 

A) 4 
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B) 5 

C) 6  

D) 8 

விளக்கம்: இந்துக் வகாயில்களில் கர்ப்பக்கிரகம் என்னும் கருேமறயின் மீது அமைக்கப்படும் பிரமிடு வபான்ற 
கட்டடக்கமலமய விைானம் என்பர். விைானத்மதப் சபாதுோக ‘ஷடங்க விைானம்’ என்பர். ஷடங்க விைானம் 
என்பது, 6 உறுப்புகமளக் குறிக்கும். அமே ைனித உடலின் உறுப்புகளுடன் ஒப்புமை உமடயமே.  
25) சபாருத்துக.  
அ. அதிட்டானம் - 1. கழுத்து 

ஆ. பித்தி  - 2. வதாள் 

இ. பிரஸ்தரம்  - 3. பாதம்  
ஈ. கண்டம்  - 4. கால் 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 4, 1, 3, 2 

C) 3, 4, 2, 1 

D) 3, 4, 1, 2 

விளக்கம்: ஷடங்க விைானம் என்பது, ஆறு உறுப்புகமளக் குறிக்கும். அமே ைனித உடலின் உறுப்புகளுடன் 
ஒப்புமையுமடயமேயாகும்.  
அதிட்டானம்  - பாதம்  
பித்தி   - கால்  
பிரஸ்தம்  - வதாள்  
கண்டம்  - கழுத்து  
சிகரம்   - தமல  
ஸ்தூபி   - ைகுடம் 

விைானத்தின் மீது சபரும்பாலும் ஒவரசயாரு கல ம் ைட்டும் இடம்சபற்றிருக்கும். இவ்விைானங்கள் வ ாழர் 
காலத்தில்தான் மிக உயரைானமேயாக அமைக்கப்பட்டன.  
26)  ாரங்கபாணி வகாயில் எங்கு உள்ளது? 

A) தஞ்ம  

B) வகாமே 

C) கும்பவகாணம் 

D) ைதுமர 
விளக்கம்:  ாரங்கபாணி வகாயில் கும்பவகாணத்தில் அமைந்துள்ளது.  
27) கூற்றுகமள ஆராய்க.  
1. விைானத்தின் மீது சபரும்பாலும் ஒவரசயாரு கல ம் ைட்டும் இடம்சபற்றிருக்கும் 

2. வகாபுரத்தின் உச்சியில் ஒன்றுக்கு வைற்பட்ட கல ங்கள் இடம்சபற்றிருக்கும்.  
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டம் தேறு 
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விளக்கம்: வகாயில் உறுப்புகளில் மிக முக்கியைானதும் அழகுமடயதுைாக விளங்குேது வகாபுரம். ‘வகாபுர தரி னம் 
வகாடி புண்ணியம்’ என்பர். இக்வகாபுரம் சுற்றுப்புறச் சுேரில் ஊடறுத்துச் ச ல்லும் நுமழோயிலின் வைல் 
கட்டப்பட்டதாகும். வகாபுரத்தின் உச்சியில் ஒன்றுக்கு வைற்பட்ட கல ங்கள் இடம்சபற்றிருக்கும்.  
28) வகாயில்களில் வகாபுரம் அமைத்தல் யாருமடய காலத்தில் சதாடங்கியது? 

A) பாண்டியர்கள் 

B) பிற்காலச் வ ாழர்கள்  
C) பல்லேர்கள் 

D) விஜயநகர ைன்னர்கள்  
விளக்கம்: வகாயில்களில் வகாபுரம் அமைத்தல் பல்லேர் காலத்தில் சதாடங்கி, விஜயநகர ைன்னர்கள் காலத்தில் 
மிகவும் உன்னத நிமலமய அமடந்தது எனலாம்.  
29) எந்த அர ன் காலத்தில் கட்டப்பட்ட காஞ்சி மகலா நாதர் வகாயிலில்தான் முதன் முதலாகச் சிறுவகாபுரம் 
அமைக்கப்பட்டது? 

A) இராஜசிம்ைன் 

B) இராஜராஜ வ ாழன்   
C) ைாைல்லன் 

D) கிருஷ்ணவதேராயர் 
விளக்கம்: இராஜசிம்ைன் காலத்தில் கட்டப்பட்ட காஞ்சி மகலா நாதர் வகாயிலில்தான் முதன்முதலாகச் சிறுவகாபுரம் 
அமைக்கப்பட்டது. வ ாழர்களும் விைானத்திற்கு முக்கியத்துேம் அளித்தனர்.  
30) யாருமடய ஆட்சிக் காலத்தில் மிக உயரந்த வகாபுரங்கள் அமைக்கத் சதாடங்கினர்? 

A) இராஜசிம்ைன் 

B) இராஜ ராஜ வ ாழன்   
C) ைாைல்லன் 

D) கிருஷ்ணவதேராயர் 
விளக்கம்: விஜயநகர ைற்றும் நாயக்கர் காலத்தில் விைானங்கமளச் சிறியனோகவும், வகாபுரங்கமளப் 
சபரியனோகவும் அமைத்தனர். கிருஷ்ணவதேராயர் ஆட்சிக் காலத்தில்தான், காஞ்சிபுரம், திருேண்ணாைமல, 

சிதம்பரம் வபான்ற இடங்களில் சபரிய வகாபுரங்கமள அமைத்தனர். பிற்காலத்தில் இமே’இராஜ வகாபுரம்’ என்று 
அமழக்கப்பட்டன.  
31) பல்லேர்கள் எமதத் தமலநகரக் சகாண்டு ஆட்சி புரிந்தனர்? 

A) தஞ்ம  

B) ைதுமர  
C) காஞ்சிபுரம்  
D) புகார் 
விளக்கம்: பல்லேர்கள், காஞ்சிபுரத்மத தமலநகராகக் சகாண்டு தமிழகத்மத 300 ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தனர். 
இேர்கள் ைரம், சுமத, உவலாகம், ச ங்கல் வபான்ற கட்டுைானப் சபாருள்கள் இன்றிக் காலத்தால் அழிக்க இயலாத 
குடேமரக் வகாயில்கமள உருோக்கினர்.  

32) கூற்றுகமள ஆராய்க.  
1. ைண்டகப்பட்டு, பல்லாேரம், ைாைண்டூர், ேல்லம், ைவகந்திரோடி, சீயைங்கலம், தளோனூர், திருச்சி ஆகிய 
பகுதிகளில் பழமையான பல்லேர் காலத்துக் வகாயில்கள் உள்ளன. இேற்றில் ைவகந்திரேர்ைன் கலத்மதச் வ ர்ந்த 
வகாயில்கள் மிகவும் சதான்மையானமே.  
2. கடற்கமரக் வகாயில்கள் உலகப் புகழ் ோய்ந்தமே.  ாளுேன் குப்பத்தில் உள்ள குமகக்வகாயிலில் சேளிமுகப்பு 
முழுேதும் யாளியின் முகம் ச துக்கப்பட்டுள்ளது 
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A) 1 ைடடும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: ைாைல்லபுரக் கடற்கமரக் வகாயில்கள் உலகப் புகழ் ோய்ந்தமே. ‘ ாளுேன் குப்பத்தில்’ உள்ள 
குமகக்வகாயிலில் சேளிமுகப்பு முழுேதும் யாளியின் முகம் ச துக்கப்பட்டுள்ளது. இது குமகக்வகாயில்களின் 
அமைப்பிவலவய வியக்கத்தக்க ேடிமே உமடயது. இப்பகுதி தற்காலத்தில் ‘புலிக்குமக’ என்று அமழக்கப்படுகிறது.  
33) காஞ்சி மகலா நாதர் வகாயில் யாரால் கட்டப்பட்டது? 

A) ைாைல்லன்  
B) நரசிம்ைேர்ைன் 

C) ராஜசிம்ைன் 

D) ராஜராஜவ ாழன் 

விளக்கம்: பல்லேர்கள் குமடேமரக் வகாயில்கள், ஒற்மறக்கல் இரதங்கள் அமைத்தவதாடு அன்றிக் கட்டுைானக் 
வகாயில்கமளயும் எழுப்பியுள்ளனர். இேற்றுள், அழகும் சதான்மையும் ோய்ந்தது காஞ்சி மகலா நாதர் வகாயில். இது 
இராஜசிம்ைனால் கட்டப்பட்டது.  
34) பல்லேர்கள், தமிழகத்தில் ேட பகுதிமய ஆட்சி ச ய்து சகாண்டிருந்த காலத்தில், சதன் பகுதிமய ஆட்சி 
ச ய்தேர்கள் யார்? 

A) வ ரர்கள்  
B) வ ாழர்கள்  
C) பாண்டியர்கள்  
D)  ாளுக்கியர்கள் 

விளக்கம்: பல்லேர்கள், தமிழகத்தின் ேட பகுதிமள ஆட்சி ச ய்து சகாண்டிருந்த காலத்தில், சதன் பகுதிமயப் 
பாண்டியர்கள் ஆட்சி புரிந்து ேந்தனர்.  
35) யாருமடய காலம் முதல் வதாற்றுவித்த வகாயில்கள் பாண்டியர்களின் காலக் கட்டடக் கமலக்குச்  ான்றுகளாக 
உள்ளது? 

A) ச ழியன்வ ந்தன் 

B) வீரபாண்டியன் 

C) பாண்டியன் சநடுஞ்ச ழியன் 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: ச ழியன்வ ந்தன், காலம் முதல் வீரபாண்டியன் காலம்ேமர அேர்கள் வதாற்றவித்த குமடமரக் 
வகாயில்கள், ஒற்மறக் கற்றளிகள், கட்டடக் வகாயில்கள் ஆகியன பாண்டியர்கள் காலக் கட்டடக் கமலக்குச் 
 ான்றுகளாக விளங்குகின்றன.  
36) தமிழகத்தில் காணப்படும் பாண்டியர்களின் குமடேமரக் வகாயில் எது?,  

A) பிள்மளயார்பட்டி 

B) ைமலயடிக்குறிச்சி 

C) ஆமனைமல 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: பிள்மளயார்பட்டி, ைமலயடிக்குறிச்சி, ஆமனைமல, திருப்பரங்குன்றம், குன்றக்குடி, திருையம், குடுமியான் 
ைமல, சித்தன்ன ோ ல், ைகிபாலன்பட்டி, பிரான்ைமல, அழகிய பாண்டியபுரம், மூேமரசேன்றான் வபான்ற 
ஊர்களில் பாண்டியர்கள் காலக் குமடேமரக் வகாயில்கமளக் காணலாம்.  
37) ‘சேட்டுோன் வகாயில்’ எங்கு உள்ளது? 
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A) ஆமனைமல 

B) முதுைமல 

C) ஏலகிரி 

D) கழுகுைமல 

விளக்கம்: கழுகுைமலயிலுள்ள சேட்டுோன் வகாயில் பாண்டியரது ஒற்மறக் கற்றளிக்குச்  ான்றாகும். இது 
ைமலயின் வைலிருந்து கீழ்வநாக்கிக் குமடந்து அமைக்கப்பட்டுள்ளது.  
38) ‘சதன்னத்து எல்வலாரா’ என்று அமழக்கப்படுேது எது? 

A) சேட்டுோன் வகாயில்  
B) தஞ்ம சபரிய வகாயில் 

C)  ாளுேன் குப்பம் புலிக்குமக 

D) ைாைல்லபுரம்  
விளக்கம்: ‘சதன்னத்து எல்வலாரா’ என்று அமழக்கப்படுேது கழுகுைமலயிலுள்ள சேட்டுோன் வகாயில். இவதவபால் 
திருப்பத்தூர் திருக்கற்றளிநாதர் வகாயில் பாண்டியர் காலக் கட்டடக்கமலக்குச் சிறந்த  ான்றுகளாகத் திகழ்கின்றன.  
39) தமிழக் கட்டடக்கமல ேரலாற்றில் யாருமடய காலம் சபாற்காலைாகும்? 

A) முற்காலச் வ ாழர்கள் காலம்  
B) பிற்காலச் வ ாழர்கள் காலம்  
C) பாண்டியர்கள் காலம்  
D) பல்லேர்கள் காலம்  
விளக்கம்: தமிழக கட்டடக்கமலக ேரலாற்றில் பிற்காலச் வ ாழர் காலம் சபாற்காலைாகும். விஜயாலயவ ாழன் முதல் 
3-ம் ராஜராஜவ ாழன் ேமரயிலான ைன்னர்கள் அழகு ோய்ந்த எண்ணற்ற வகாயில்கள் எழுப்பினர். ச ங்கற்களால் 
கட்டப்பட்ட வகாயில்கமள எல்லாம் கருங்கற்களாலான வகாயில்களாக ைாற்றி அமைத்தனர்.  
40) புதுக்வகாட்மட நார்த்தாைமலக் வகாயிமலக் கட்டியேர் யார்? 

A) முதலாம் இராஜராஜவ ாழன்  
B) 2-ம் இராஜராஜவ ாழன் 

C) ஆதித்திய வ ாழன்  
D) விஜயாலய வ ாழன்  
விளக்கம்: புதுக்வகாட்மட ைாேட்டத்தில் விஜயாலய வ ாழனால் கட்டப்பட்ட நார்த்தாைமலக் வகாயில் தனித்தன்மை 
ோய்ந்தது. இக்வகாயிலின் சேளிச்சுேர்  துர ேடிவிலும் உட்சுேர் ேட்ட ேடிவிலும் உள்ளது.  
41) காவிரி ஆற்றின் இரு பக்கங்களிலும் ஏராளைான கற்வகாயில்கமளக் கட்டியேர் யார்? 

A) முதலாம் இராஜராஜவ ாழன்  
B) 2-ம் இராஜராஜவ ாழன் 

C) ஆதித்திய வ ாழன்  
D) விஜயாலய வ ாழன்  
விளக்கம்: ஆதித்தவ ாழன் காவிரி ஆற்றின் இரு பக்கங்களிலும் ஏராளைான கற்வகாயில்கமளக் கட்டினார். 
இக்வகாயில்கள் இன்றும் நிமலத்து நிற்கின்றன.  
42) பிரம்ைபுரீசுேரர் வகாயில் யாரால் கட்டப்பட்டது? 

A) ஆதித்த வ ாழன்  
B) பராந்தக வ ாழன்  
C) ச ம்பியன்ைாவதவி 

D) விஜயாலய வ ாழன் 
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விளக்கம்: ‘பராந்தகவ ாழன்’எழுப்பிய பிரம்ைபுரீசுேரர் வகாயில், எறும்பூர் கடம்பேவனசுேரர் வகாயில் ஆகியன வ ாழர் 
காலக் கட்டடக்கமலயின் எழிமலயும் எளிமைமயயும் விளக்குேன.  
43) ‘சதன்னகத்தின் வைரு’ என அமழக்கப்டும் சிறப்மபப் சபற்ற வகாவில் எது? 

A) ஸ்ரீரங்கம் 

B) தஞ்ம  சபரியவகாவில் 

C) ைதுமர மீனாட்சியம்ைன் வகாவில் 

D) நார்த்தாைமலக் வகாவில் 

விளக்கம்: இராஜராஜவ ாழன் எழுப்பிய தஞ்ம ப் சபரியவகாவில் ‘சதன்னிந்தியாவின் வைரு’ எள அமழக்கப்படும் 
சிறப்மபப் சபற்றது.  
44) தமிழக் கட்டடக் கமலயின் ைணிைகுடைாக விளங்குேது எது? 

A) ஸ்ரீரங்கம் 

B) தஞ்ம  சபரியவகாவில் 

C) ைதுமர மீனாட்சியம்ைன் வகாவில் 

D) நார்த்தாைமலக் வகாவில் 

விளக்கம்: தஞ்ம  சபரியவகாவில் தமிழக் கட்டடக்கமலயின் ைணிைகுடைாக விளங்குகின்றது. தஞ்ம யின் சுற்று 
ேட்டாரப் பகுதிகளில் கருங்கற்கவள இல்லாத நிமலயில் முற்றிலும் கருங்கங்கமளக் சகாண்வட அமைக்கப்பட்டது.  
45) தஞ்ம  சபரியவகாவிலின் உயரம் என்ன? 

A) 216 அடி 

B) 248 அடி 

C) 206 அடி 

D) 312 அடி 

விளக்கம்: முற்றிலும் கருங்கற்கமளக் சகாண்வட 216அடி உயரமும் 13 அடுக்குகமளயும் சகாண்ட விைானத்மத 
அமைத்து ‘இராஜராவஜசுேரம்’ எனப் சபயரிட்டார் இராஜராஜன்.  
46) தஞ்ம  சபரியவகாவிலின் எந்த ோ ல் ‘இராஜராஜன் திருோ ல்’ என்று அமழக்கப்படுகிறது? 

A) முதல் ோ ல் 

B) இரண்டாம் ோ ல் 

C) மூன்றாம் ோ ல் 

D) நான்காம் ோ ல் 

விளக்கம்: முதல் ோ ல் ‘வகரளாந்தகன் திருோ ல்’ என்றும் 2-ம் ோ ல் ‘இராஜராஜன் திருோ ல்’ என்றும் 
அமழக்கப்படுகிறது.  
47) தஞ்ம  சபரியவகாவிலின் உச்சியிலுள்ள சிகரத்தின் எமட என்ன? 

A) 80 டன் 

B) 85 டன் 

C) 90 டன் 

D) 101 டன் 

விளக்கம்: தஞ்ம  சபரியவகாவிலின் உச்சியிலுள்ள எண்வகாண ேடிவிலான சிகரத்தின் எமட 80 டன் ஆகும்.  
48) UNESCO எப்வபாது தஞ்ம  சபரியவகாவிமல உலகப் பாரம்பரிய சின்னைாக அறிவித்தது? 

A) 1987 

B) 1988 

C) 1989 
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D) 1990 

விளக்கம்: தஞ்ம  சபரியவகாவிமல 1987-ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு அமைப்பு (The 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation – UNESCO) உலகப் பாரம்பரிய சின்னைாக அறிவித்தது. 
வ ாழர் காலக் கட்டடக் கமலயில் ‘ச ம்பியன் ைாவதவியின்’ பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. இேர் பாட சபற்ற பல தளங்களில் 
கற்றளிகளாக ைாற்றியமைத்துப் சபரும் சபாருள்கமள ேழங்கினார்.  
49) சபாருத்துக 

அ. தஞ்ம  சபரிய வகாவில்   - 1. 126 அடி 

ஆ. கங்மக சகாண்ட வ ாழபுரம்  - 2. 216 அடி 

இ. திரிபுேனம் கம்பகவரசுேரர்   - 3. 170 அடி 

A) 3, 2, 1 

B) 2, 1, 3 

C) 2, 3, 1 

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்: தஞ்ம  சபரிய வகாவில்  - 216 அடி 

கங்மக சகாண்ட வ ாழபுரம்   - 170 அடி 

திரிபுேனம் கம்பகவரசுேரர்   - 126 அடி.  

50) சபாருத்துக.  
அ. தஞ்ம  சபரிய வகாவில்   - 1. முதலாம் இராவஜந்திர வ ாழன் 

ஆ. கங்மக சகாண்ட வ ாழபுரம்  - 2. முதலாம் ராஜராஜ வ ாழன் 

இ. திரிபுேனம் கம்பகவரசுேரர்   - 3. மூன்றாம் குவலாத்துங்க வ ாழன் 

A) 2, 1, 3 

B) 3, 2, 1 

C) 2, 3, 1 

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்: தஞ்ம  சபரிய வகாவில்  - முதலாம் ராஜராஜ வ ாழன் 

கங்மக சகாண்ட வ ாழபுரம்   - முதலாம் இராவஜந்திர வ ாழன் 

திரிபுேனம் கம்பகவரசுேரர்   - மூன்றாம் குவலாத்துங்க வ ாழன்.  

51) எந்தக் வகாயில் சிற்பக் களஞ்சியைாக விளங்குகின்றது? 

A) தஞ்ம  சபரியவகாவில் 

B) கங்மக சகாண்ட வ ாழபுரம் 

C) ைதுமர மீனாட்சியம்ைன் வகாவில் 

D) நாயக்கர் ைஹால் 

விளக்கம்: இராவஜந்திரவ ாழன் தனது கங்மகப் பமடசயடுப்பு சேற்றியின் சின்னைாக ‘கங்மக சகாண்ட வ ாழபுரம்’ 
வகாயிமல அமைத்தார். இது 170 அடி உயரம் சகாண்டது. இக்வகாயில் சிற்பக்களஞ்சிைாக விளங்குகின்றது.  
52) திருேண்ணாைமல, ைதுமர, இராவைசுேரம் ஆகிய ஊர்களில் உள்ள வகாயில் வகாபுரங்கள் யாருமடய 
காலத்தமே? 

A) வ ாழர் காலத்தமே 

B) பல்லேர் காலத்தமே 

C) பாண்டியர் காலத்தமே  

D) விஜயநகரப் வபரரசின் காலத்தமே 
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விளக்கம்: விஜயநகரப் வபரரசின் காலத்தில் தமிழகக் கட்டடகக்கமலயில் குறிப்பிட்டதக்க ைாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. 
வ ாழர், பாண்டியர் காலக் கட்டடக்கமலயின் சதாடர்ச்சியாகவே விஜயநகரப் வபரரசுக் காலக் கட்டடக்கமல 
விளங்குகிறது. நுட்பைான அலங்கார வேமலப்பாடுகள் இக்காலக் கட்டடக்கமலயின் சிறப்புக் கூறுகளாகும். 
இக்வகாயில்களில், விைானங்கள் சிறியதாகவும், வகாபுரங்கள் உயரைாகவும் உள்ளன. திருேண்ணாைமல, ைதுமர, 
இராவைசுரம் ஆகிய ஊர்களில் உள்ள வகாயில் வகாபுரங்கள் இக்காலத்தமேயாகும்.  
53) வேலூரில் அமைந்துள்ள ஜலகண்வடஸ்ேரர் வகாயில் யாருமடய காலத்தமே?  

A) வ ாழர் 
B) பாண்டியர் 
C) பல்லேர் 
D) விஜயநகர வபரரசு 

விளக்கம்: வேலூரில் அமைந்துள்ள ஜலகண்வடஸ்ேரர் வகாயில் விஜயநகர வபரரசுக் காலத்தமே.  
54) நூறுகால் ைண்டபங்கள், ஆயிரங்கால் ைண்டபங்கள் எழுப்புதல் யாருமடய தனிச் சிறப்பு? 

A) வ ரர் 
B) பல்லேர் 

C) வ ாழர் 
D) நாயக்கர் 
விளக்கம்: நாயக்கர் காலக் கட்டடக்கமல விஜயநகரக் காலக் கட்டடக்கமலமயப் பின்பற்றிவய எழுந்தது. நூறுகால் 
ைண்டபங்கள், ஆயிரங்கால் ைண்டபங்கள் எழுப்புதல், இேர்களின் தனிச் சிறப்பு.  
55) சபாருத்துக.  
அ. திருைமல நாயக்கர் ைகால்  - 1. திருச்சி 

ஆ. இராைநாத ாமி வகாயில்  - 2. ைதுமர 
இ. மீனாட்சியம்ைன் வகாயில்  - 3. இராவைசுேரம் 

ஈ. தாயுைானேர் வகாயில்  - 4. ைதுமர 
A) 4, 3, 2, 1 

B) 2, 3, 4, 1 

C) 3, 4, 2, 1 

D) 1, 4, 3, 2 

விளக்கம்: திருைமல நாயக்கர் ைகால், இராவைசுேரம் இராைநாத ாமி வகாயில் ஆயிரங்கால் ைண்டபம், ைதுமர 
மீனாட்சிம்ைன் வகாயில் புது ைண்டபம், திருச்சி ைமலமீது கட்டப்பட்டுள்ள தாயுைானேர் வகாயில் ஆகியன நாயக்கர் 
கட்டடக்கமலக்குச் சிறந்த உதாரணைாகும். திருேரங்கம் குதிமர ைண்டபமும் இேர்கள் காலத்தமேவய.  
56) தமிழகத்தில் ஆயிரங்கால் ைண்டபங்கள் அமைந்துள்ள வகாயில் எது? 

A) ைதுமர மீனாட்சி அம்ைன் வகாயில் 

B) திருேரங்கம் அரங்கநாதர் வகாயில் 

C) சிதம்பரம் நடராஜர் வகாயில் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: ைதுமர மீனாட்சியம்ைன் வகாயில், திருேரங்கம் அரங்கநாதர் வகாயில், சிதம்பரம் நடராஜர் வகாயில், 

திருசநல்வேலி சநல்மலயப்பர் வகாயில், திருேண்ணாைமல அருணாச் வலஸ்ேரர் வகாயில், இராவைஸ்ேரம் 
இராைநாத சுோமி வகாயில் ஆகியமே தமிழகத்தில் ஆயிரங்கால் ைண்டபங்கள் அமைந்துள்ள வகாயில்களில் 
குறிப்பிடத்தக்கமே.  
57) நடுகல் பற்றிய குறிப்புகள் இடம்சபறும் நூல் எது? 

A) சதால்காப்பியம் 
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B) அகநானூறு 

C) புறநானூறு  
D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: நடுகற்கள், சிற்பக்கமலயின் வதாற்றுோயகாக் கருதப்படுகின்றன. சதால்காப்பியம், அகநானூறு, 

புறநானூறு முதலானேற்றில் நடுகல் பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன.  
58) வபாரில் வீரைரணைமடந்த அல்லது ைக்களுக்காக உயிர் துறந்த வீரனின் சபயரும் சபருமையும் எழுதி 
நட்டுமேத்து ேழிபடும் கல் எது? 

A) நடுகல்  
B) வீரக்கல் 

C) நிமனவுக்கல் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: வபாரில் வீரைரணைமடந்த அல்லது ைக்களுக்காக உயிர் துறந்த வீரனின் சபயரும் சபருமையும் எழுதி 
நட்டுமேத்து ேழிபடும் கல் ‘நடுகல்’. இது ‘வீரக்கல்’ அல்லது ‘நிமனவுக்கல்’ என்றும் அமழக்கப்படும்.  
59) விழாக்காலங்களில் களிைண்ணால் விலங்குகள் ைற்றும் ைனிதர்களின் உருேங்கமளச் ச ய்து மேத்து 
ேழிபடுேது எவ்ோறு அமழக்கப்படும்? 

A) கதிமர எடுப்பு 

B) உருோரம் 

C) நடுகல்  
D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: சதால்காப்பியர் காலத்தில் ேழக்கில் இருந்த நடுகல் ேழிபடும் முமற, பிற்காலத்தில் வீரர்களின் 
உருேத்மதச் ச துக்கி ேழிபடும் முமறயாக ேளர்ந்தது. சதய்ேங்களுக்குச் சுமத உருேங்கள் ச ய்து ேழிபட்டனர். 
இதுவே, கல்லில் சிற்பம் ச ய்யும் கமலயாக ேளர்ச்சி சபற்றது. விழாக்காலங்களில் களிைண்ணால் விலங்குகள் 
ைற்றும் ைனிதர்களின் உருேங்கமளச் ச ய்து மேத்து ேழிபடுேது கதிமர எடுப்பு, உருோரம் எனப்படும். 
கல்லினால் ச ய்யப்படுேது கற்சிற்பங்கள் எனவும் உவலாகத்தால் ச ய்யப்படுேது படிை உருேங்கள் என்றும் 
அமழக்கப்படும்.  
60)  ங்க காலத்தில் ைரச்சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்டமத கூறும் நூல் எது? 

A) பதிற்றுப்பத்து 

B) நற்றிமண 

C) நன்னூல் 

D) பரிபாடல் 

விளக்கம்:  ங்க காலத்தில் ைரச்சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்டமதப் பரிபாடல் மூலம் அறியலாம். சகாற்மக, அரிக்காவைடு, 

உமறயூர் வபான்ற இடங்களில் நிகழ்த்தப்பட்ட அகழாய்வுகளில் அக்காலச் சுடுைண் ஓடுகளும் சிற்பங்களும் 
கிமடத்துள்ளன.  
61) காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் இருந்த சுமதச்சிற்பங்கள் இந்திர விழாவில் கூடிய ைக்கள் கண்டு ைகிழ்ந்தனர் 
எனக்கூறும் நூல் எது? 

A) பட்டினப்பாமல 

B) ைணிவைகமல 

C) சிலப்பதிகாரம் 

D) B ைற்றும் C 

விளக்கம்: காவிரிப்பூம்பட்டினம் இருந்த சுமதச்சிற்பங்கமள இந்திர விழாவில் கூடிய ைக்கள் கண்டு ைகிழ்ந்தனர் என 
ைணிவைகமல கூறுகிறது.  
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62) சிற்பக் கமலைர்கமள ‘ைண்ணீட்டாளர்’ என அமழக்கும் ேழக்கம் இருந்தமத எந்த நூலின் ோயிலாக 
அறியலாம்? 

A) பட்டினப்பாமல 

B) ைணிவைகமல 

C) சிலப்பதிகாரம் 

D) B ைற்றும் C 

விளக்கம்: சிற்பக் கமலைர்கமள ‘ைண்ணீட்டாளர்’ என அமழக்கும் ேழக்கம் இருந்தமத ைணிவைகமலயின் மூலம் 
அறியலாம்.  
63) சபௌத்தர்கள் சதாடக்க காலத்தில் எமத மேத்து ேணங்கினர்? 

A) பாதபீடிமக  
B) தருைச் க்கரம் 

C) A ைற்றும் B 

D) புத்த திரு உருேம் 

விளக்கம்: கி. பி(சபா. ஆ) 3-ம் நூற்றாண்டு முதல் கி. பி(சபா. ஆ) 10-ம் நூற்றாண்டு ேமர தமிழகத்தில் சபௌத்த  ைண 
 ையங்கள் பரவி இருந்தன. சதாடக்க காலத்தில் சபௌத்தர்கள் பாதபீடிமக, தருைச் க்கரம் முதலியேற்மற மேத்து 
ேணங்கினர். பின்னவர புத்தர் திரு உருேங்கமள ேணங்கும் முமற வதான்றியது.  
64) சதாடக்கத்தில்  ைணர்கள் எமத மேத்து ேணங்கினர்? 

A) அருகப்சபருைானின் உருேம் 

B) தீர்த்தங்கரர்களின் உருேம் 

C) பாதபீடிமக 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்:  ைண  ையத்தில் அருகப்சபருைானின் உருேத்மதயும் தீர்த்தங்கரர்களின் உருேங்கமளயும் 
ேணங்கினர்.  
65) ‘சுமத’ என்பது சுண்ணாம்மப நன்கு அமரத்து அதனுடன் எமத கலந்து அமரப்பதாகும்? 

A) கரும்புச் ாறு 

B) சேல்லச் ாறு 

C) சநல்லிக்காய் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: ‘சுமத என்பது சுண்ணாம்மப நன்கு அமரத்து கரும்புச் ாறு, சேல்லச் ாறு, சநல்லிக்காய்ச் ாறு 
முதலியேற்மற சகாண்டு உருேங்கள் ச ய்ேது’ என அ. தட்சிணாமூர்த்தி அேர்கள் குறிப்பிடுகிறார்.  

66) சிற்பங்கள் எத்தமன ேமகப்படும்? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: இயற்மக உருேங்கமளயும் கற்பமன உருேங்கமளயும் ேளர்ப்பது சிற்பக்கமல எனப்படும். கல், சுமத 
(சுண்ணாம்புக் கமர) , ைரம், சைழுகு, அரக்கு, தந்தம், உவலாகம் ஆகியேற்றால் சிற்பங்கள் ேடிக்கப்படுகின்றன. 
இேற்மறப் புமடப்புச்சிற்பங்கள், தனிச்சிற்பங்கள் என ேமகப்படுத்துேர்.  
67) கூற்றுகமள ஆராய்க.  
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1. கல், ைரம், சுேர், பலமக வபான்றேற்றில் புமடப்பாக உருேத்தில் முன்புறம் ைட்டும் சதரியும்படி அமைக்கப்படும் 
சிற்பம் தனிச்சிற்பம்.  
2. ஓர் உருேத்தின் முன்புறமும் பின்புறமும் முழுேடிேைாக ேடித்தல் புமடப்புச்சிற்பம் எனப்படும்.  
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) 1, 2  ரி 

D) 1, 2 தேறு 

விளக்கம்: கல், ைரம், சுேர், பலமக வபான்றேற்றில் புமடப்பாக உருேத்தின் முன்புறம் ைட்டும் சதரியும்படி 
அமைக்கப்படும் சிற்பம் புமடப்புசிற்பம் ஓர் உருேத்தின் முன்புறமும் பின்புறம் முழு ேடிேைாக ேடித்தல் தனிச்சிற்பம் 
எனப்படும்.  
68) தமிழகத்தில் கட்டடக்கமல ைற்றும் சிற்பக்கமலமயப் பயிற்றுவிக்கும் அரசு கல்லூரி எங்கு உள்ளது? 

A) ைாைல்லபுரம் 

B) காஞ்சிபுரம் 

C) ைதுமர 
D) திருசநல்வேலி 

விளக்கம்: தமிழகத்தில் கட்டடக்கமல ைற்றும் சிற்பக்கமலமயப் பயிற்றுவிக்கும் அரசு கல்லூரி ைாைல்லபுரத்தில் 
உள்ளது.  
69) பின்ேருேனேற்றுள், எந்தக் வகாயிலின் கடவுள் உருேங்கள் ைரத்தால் ச ய்யப்பட்டமே? 

A) சுந்தர ேரதராஜப்சபருைாள் 

B) பார்த்த ாரதிப் சபருைாள் 

C) பாண்டேதூதப் சபருைாள் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: தமிழ்நாட்டுச் சிற்பக்கமல, வகாயில்கமள, அடிப்பமடயாகக் சகாண்டு ேளர்த்சதடுக்கப்பட்டது. 
சதாடக்ககாலச் சிற்பங்கள் ைரத்தினாலும் சுமதயினாலும் ச ய்யப்பட்டமே. இப்சபாழுதும் அத்தமகய சிற்பங்கமளக் 
காணலாம். எடுத்துகாட்டாக சுந்தர ேரதராஜப்சபருைாள் வகாயிலில் உள்ள கடவுள் உருேங்கள் ைரத்தால் 
ச ய்யப்பட்டமேயாக உள்ளன. திருேல்லிக்வகணி பார்த்த ாரதிப் சபருைாள், காஞ்சி பாண்டேதூதப் சபருைாள் 
முதலிய உருேங்கள் சுமதயினால் ச ய்யப்பட்டமே.  
70) உவலாகத்தினால் சிற்பம் அமைக்கும் முமற யாருமடய காலத்தில் பின்பற்றப்பட்டன? 

A) வ ரர் 
B) முற்காலச் வ ாழர் 
C) பல்லேர் 
D) பிற்காலச் வ ாழர் 
விளக்கம்: கல்லினால் சிற்பம் அமைக்கும் முமற பல்லேர் காலத்திலும், உவலாகத்தினால் சிற்பம் அமைக்கும் முமற 
பிற்காலச் வ ாழர் காலத்திலும் பின்பற்றப்பட்டன.  
71) பிரதிமை உருேங்களில் பமழமையானது யாருமடய உருேங்கள்? 

A) பல்லே அர ர் உருேங்கள் 

B) வ ர அர ர் உருேங்கள் 

C) வ ாழ அர ர் உருேங்கள் 

D) பாண்டிய அர ர் உருேங்கள் 

விளக்கம்: தனிப்பட்ட ஒருேரின் உருே அமைப்மப உள்ளது உள்ளோவற அமைப்பது பிரதிமைகள் எனப்படும். 
பிரதிமை உருேங்களில் பழமையானது பல்லே அர ர் உருேங்கள் ஆகும்.  
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72) உவலாகங்களினால் பிரதிமைகள் அமைக்கும் ேழக்கம் யார் காலத்தில் வதான்றியது? 

A) வ ரர் 
B) வ ாழர் 
C) பாண்டியர் 
D) பல்லேர் 
விளக்கம்: உவலாகங்களினால் பிரதிமைகள் அமைக்கும் ேழக்கம் வ ாழர் காலத்தில் வதான்றியது.  

73) வகாயில் சிற்பக்கமலயின் சதாடக்க காலம் என்பது யாருமடய காலம்? 

A) வ ரர் 
B) வ ாழர் 

C) பாண்டியர் 
D) பல்லேர் 
விளக்கம்: பல்லேர் காலம், வகாயில் சிற்பக்கமலயின் சதாடக்க காலம் எனலாம். பல்லே ைன்னன் முதலாம் 
ைவகந்திரேர்ைன் காலத்துக் வகாயில்களில் உள்ள துோரபாலகர்கள் என்று அமழக்கப்படும் ோயிற்காேலர்களின் 
உருேங்கள் புமடப்புச்சிற்பங்களாக உள்ளன. இமேவய தமிழகத்தில் காணப்படும் முதல் கற்சிற்பங்களாகும். இேர் 
காலத்தில் ோயிற்காேலர்களின் சிற்பங்கள் ைட்டுவை கற்களால் உருோக்கப்பட்டமே. கருேமறயில் உள்ள 
சிற்பங்கள் ைரத்தாவலா சுமதயாவலா ச ய்யப்படுகின்றன. பல்லேர் காலத்தில் கடவுள் வபாலவே அர ன் அரசி 
உருேங்கமளயும் உயரைாகச் ச துக்கும் ேழக்கம் இருந்தது.  
74) ைாைல்லபுரத்தில் அமைத்துள்ள ‘பகீரதன் தேம்’ என்ற சிற்பத்சதாகுதி உள்ள பாமறயின் அகலம் என்ன? 

A) 96 அடி 

B) 43 அடி 

C) 64 அடி 

D) 63 அடி 

விளக்கம்: ைாைல்லபுரத்தில் வகாேர்த்தன ைமல ைண்டபத்தின் அருகில் 96 அடி அகலமும் 43 அடி உயரமும் சகாண்ட 
பாமற உள்ளது. இப்பாமறயின் இமடயில் இயற்மகயாகவே கீழ் வநாக்கிய பள்ளம் காணப்படுகிறது. சிற்பிகள் இந்த 
இயற்மகயான ேடிேமைப்மப பயன்படுத்த தம் கற்பமனமயயும் கலந்து ‘பகீரதன் தேம்’ என்ற சிற்பத்சதாகுதியாக 
ேடிேமைத்துள்ளனர். கங்மக பூமிக்கு ேர பகீரதன் சிேசபருைாமன வநாக்கித் தேமிருந்த காட்சியும், அந்தத் 
தேத்தின் பயனாகக் கங்மக பூமிக்கு ேரும் நிகழ்மேயும் அப்பாமறப் பகுதியில் ேடிமேைத்துள்ளனர். இேர்கள் 
காலத்தில் புராணச் ச ய்திகமளச் சிற்பங்களாக ேடிேமைத்துள்ளனர்.  
75) நாைக்கல்லில் உள்ள ைமலக்வகாட்மடயின் இருபுறமும் யார் காலத்துக் குமடேமரக் வகாயில்கள் 
காணப்படுகின்றன? 

A) ைவகந்ததிரேர்ை பல்லேன்  
B) நரசிம்ைேர்ை பல்லேன் 

C) ைாைல்லன் 

D) ராஜராஜ வ ாழன் 

விளக்கம்: நாைக்கல்லில் உள்ள ைமலக்வகாட்மடயின் இருபுறமும் ைவகந்திரேர்ைன் காலத்துக் குமடேமரக் 
வகாயில்கள் காணப்படுகின்றன. ைமலயின் கிழக்குப் பகுதியில் பள்ளி சகாண்ட சபருைாள் வகாயிலும், வைற்குப் 
பகுதியில் நரசிம்ைப் சபருைாள் வகாயிலும் உள்ளன. ஒவர ைமலயில் இரண்டு குமடேமரக்வகாவில்கள் 
அமைக்கப்பட்டுள்ளமை இதன் சிறப்பு அம் ைாகும். இதன் சிற்பங்கள் நுண்ணிய வேமலப்பாட்டுடன் 
கூடியனோகவும் இங்கு திருைாலின் பத்து அேதாரங்களும் சிற்பங்களாகச் ச துக்கப்பட்டுள்ளன. பல்லேர் காலத்து 
ஒற்மறக்கல் இரதங்கள், வகாயில் சிற்பங்கள் வபான்றமே தனித்துேைானமேயாக உள்ளன.  
76) உலகின் மிகப்சபரிய நந்தி சிமல எங்கு உள்ளது? 
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A) தமிழ்நாடு 

B) ஆந்திரா 
C) கர்நாடகா 
D) வகரளா 
விளக்கம்: ஆந்திராவில் உள்ள அனந்தப்பூரில் ைாேட்டத்தில் சலபாஷி என்ற ஊரிலுள்ள நந்தி சிற்பம் ஒவர கல்லால் 
ேடிக்கப்பட்டது. இதுவே உலகின் மிகப்சபரிய நந்தியாகும்.  
77) கூற்றுகமள ஆராய்க.  
1. பல்லேர் காலச் சிற்பங்களின் ேளர்ச்சியுற்ற நிமலவய வ ாழர் காலச் சிற்பங்களாக இருந்தன. பல்லேர் காலத்தில் 
காலத்தில் தாழ்ந்த, புமடப்புச்சிற்பங்களாக அமைக்கப்பட்டிருந்தமே, வ ாழர் காலத்தில் உயர்ந்த 
புமடப்புச்சிற்பங்களாகவும் முழு உருேச்சிற்பங்களாகவும் அமைக்கப்பட்டன.  
2. வ ாழர் காலத்தில் இச்சிற்பக்கமல உயர்ந்த நிமலமய அமடந்தது. இக்காலக்கட்டத்தில் தமிழகத்தில் ைட்டுமின்றி, 

கஜுராவகா, உதயபுரி, புேவனஷ்ேர் ஆகிய பகுதிகளிலும் சிற்பக்கமல ேளர்ந்த நிமலயில் இருந்தது.  
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) 1, 2  ரி 

D) 1, 2 தேறு 

விளக்கம்: உயரைான ைகுடங்கள், சைல்லிய சநடிய உடலமைப்பு வபான்றமே வ ாழர் காலச் சிற்பங்களின் 
சிறப்பாகும். பிற்காலச் வ ாழர்களின் சிற்பங்களில் அணிகலன்களும் அலங்காரங்களும் மிகுந்து காணப்பட்டன. 
வைலும், ேட்டைான முக அமைப்பும்  ற்று தடித்தும் குட்மடயானதுைான உடல் அமைப்புகளுடன் சிற்பங்கள் 
காணப்பட்டன.  
78) இந்தியாவில் உள்ள நந்திச் சிற்பங்களில் 2-ேது சபரிய சிற்பம் எங்குள்ளது? 

A) ைதுமர மீனாட்சியம்ைன் வகாவில் 

B) தஞ்ம  பிரகதீசுேரர் வகாயில் 

C) சிதம்பரம் நடராஜர் வகாயில் 

D) அனந்தப்பூரிலுள்ள நந்தி சிற்பம், ஆந்திரா.  
விளக்கம்: இராஜராஜ வ ாழன் எழுப்பிய தஞ்ம  பிரகதீசுேரர் வகாயிலின் சதற்கு வநாக்கிய ோயிலின் கீழ்ப்புறம் 
பத்தரின் சிற்பமும் இக்வகாயிலின் விைானத்தின் ேலப்பக்கம்  ைணர் உருேங்களும் உள்ளன. இக்வகாயிலின் நந்தி 
சிற்பம் இந்தியாவிலுள்ள நந்திச் சிற்பங்களில் 2-ேது சபரிய சிற்பைாகும்.  
79) தஞ் ாவூரில் நந்தியின் உயரம் என்ன? 

A) 12 அடி 

B) 19.5 அடி 

C) 8.25 அடி 

D) 216 அடி 

விளக்கம்: தஞ் ாவூர் நந்தியின் உயரம்,  

உயரம் - 12 அடி  

நீளம்  - 19.5 அடி  

அகலம்  - 8.25 அடி.  

80) தராசுரம் வகாயிமலக் கட்டியேர் யார்?  

A) முதலாம் இராஜராஜன் 

B) இரண்டாம் இராஜராஜன் 
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C) முதலாம் இராவஜந்திரன்  
D) மூன்றாம் குவலாத்துங்கன் 

விளக்கம்: இரண்டாம் இராஜராஜன் கட்டிய தாராசுரம் வகாயிலில் நாயன்ைார்களின் ோழ்க்மகமயக் குறிக்கும் 90 
சிற்பங்கள் உள்ளன.  
81) தமிழர்கள் உலகத்திற்கு ேழங்கிய நன்சகாமட எது? 

A) கற்சிற்பம் 

B) குமக ஓவியம் 

C) ைட்பாண்டம் 

D) ச ப்புத்திருவைனிகள் 

விளக்கம்: தமிழர்கள் உலகத்திற்கு ேழங்கிய நன்சகாமட, ச ப்புத்திருவைனிகள் ஆகும்.  
82)  ங்க காலத்திலும் உவலாகச் சிற்பங்கள் இருந்திருக்கலாம் என்ற ச ய்திமய கூறும் நூல் எது? 

A) ைதுமரக்காஞ்சி 

B) குறுந்சதாமக 

C) பட்டினப்பாமல 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்:  ங்க காலத்திலும் உவலாகச் சிற்பங்கள் இருந்திருக்கலாம் என்ற ச ய்திமய ைதுமரக்காஞ்சி, 

குறுந்சதாமக, பட்டினப்பாமல வபான்ற இலக்கியங்கள் ோயிலாக அறியலாம். இருப்பினும் வ ாழர் கால உவலாகச் 
சிற்பங்கள் ச ப்புத்திருவைனிகளின் சபாற்காலம்.  
83) வ ாழர் காலச் ச ப்புத் திருவைனிகளுள் உலகப்புகழ் ோய்ந்தது எது? 

A) முருகன் சிமல 

B) திருைால் சிமல 

C) நடராஜர் சிமல 

D) மபரேர் சிமல 

விளக்கம்: விஜயாலயன், பராந்தகன், ச ம்பியன் ைாவதவி, முதலாம் இராஜராஜன் ஆகிவயாரது காலத்தில் 
ச ப்புத்திருவைனிகளின் ேளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துேம் சகாடுக்கப்பட்டது. வ ாழர் காலச் ச ப்புத்திருவைனிகளுள் 
நடராஜர் சிமல உலகப்புகழ் ோய்ந்தது. வ ாழர் அர ர்களும் அேர்களது குடும்பத்தாரும் வகாயில்களுக்குச் ச ப்புத் 
திருவைனிகமளக் சகாமடயாகக் சகாடுத்த ச ய்திகமளக் கல்சேட்டுகளிலும் ச ப்வபடுகளிலும் காணலாம்.  
84) பிற்காலப் பாண்டியரின் சிற்பக்கமல என்பது, யாருமடய காலத்து சிற்பக்கமலயின் சதாடர்ச்சியாகவே 
இருந்தது? 

A) வ ரர் 
B) வ ாழர் 
C) பல்லேர் 
D) நாயக்கர் 
விளக்கம்: பிற்காலப் பாண்டியர்களின் சிற்பக்கமல என்பது, வ ாழர் காலச் சிற்பக்கமலயின் சதாடர்ச்சியாகவே 
இருந்தது. இேர்கள் வகாயில்களின் சேளிப்புறச் சுேர்கமளயும் சிற்பங்கமளயும் ச ம்மைப்படுத்துேதில் கேனம் 
ச லுத்தினர்.  
85) உயர்ந்த தூண்கமளயுமடய ைண்டபங்கள் அமைத்தல், ைண்டபங்களின் தூண்களில் யாளி, குதிமர, ைனித 
உருேங்கள், புராணத் சதான்ைங்கமள விளக்கும் சிற்பங்கள் வபான்றமே யாருமடய காலச்சிற்பங்களின் 
தனித்தன்மை? 

A) வ ரர்  
B) வ ாழர் 
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C) பாண்டியர் 
D) விஜயநகர நாயக்கர் 
விளக்கம்: விஜயநகர ைன்னர்கள் கட்டக்கமலயில் சகாண்டிருந்த ஆர்ேம் சிற்பக்கமலயிலும் சேளிப்பட்டது. 
வகாபுரங்களிலும், வகாயில் விைானங்களிலும் ஏராளைான சிற்பங்கமள அமைத்தனர்.  
86) யாருமய காலச்சிற்பங்கள் இரும்பில் ேளர்த்தது வபான்ற உறுதி உமடயமே? 

A) வ ரர்  
B) வ ாழர் 

C) பாண்டியர் 
D) விஜயநகர நாயக்கர் 
விளக்கம்: விஜயநகரச் சிற்பங்கள் மூக்குக் கூர்மையானதாகவும் ேயிறு ேட்டைானதாகவும் இருக்கும். ைனித உருேச் 
சிற்பங்களில் அணிகலன்கள் ச துக்கப்பட்டுள்ளன. இேர்களின் ஆட்சிக் காலத்திற்குப் பிறவக வகாயில்களில் 
சிற்பங்கள் அதிக அளவில் அமைக்கும் ேழக்கம் ஏற்பட்டது 

87) வேட்மடயாடுதல், வகாலட்டம், பாம்பாட்டி நடனம் வபான்ற சிற்பங்கமளக் வகாயில்களில் இடம்சபறச் ச ய்தல் யார் 
காலத்தில் ேழக்கைாக இருந்தது? 

A) வ ரர்  
B) வ ாழர் 

C) பாண்டியர் 
D) விஜயநகர நாயக்கர் 
விளக்கம்: வேட்மடயாடுதல், வகாலட்டம், பாம்பாட்டி நடனம் வபான்ற சிற்பங்கமள ைதுமர மீனாட்சியம்ைன் வகாயில், 

இராவைசுேரம் இராைநாதசுோமி வகாயில் வபான்ற இடங்களில் காணலாம். தற்காலத்தில் சைழுகு, ைணல், கண்ணாடி 
வபான்றேற்றினாலும் சிற்பங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன.  
88) அழகிமனப் பாராட்ட, புலேர்கள் எமத உேமைகளாகக் கூறுேர்? 

A) சிற்பம் 

B) ஓவியம் 

C) இயற்மக 

D) கடல் 

விளக்கம்: அழகிமனப் பாராட்ட, புலேர்கள் ஓவியத்மத உேமையாகக் கூறுேர். ஓவியக்கமல சதான்மையான 
ேரலாற்றிமன உமடயது. சதால்சபாருள் ஆய்வில் கண்சடடுக்கப்பட்ட ைட்பாண்டகளின் வைல், எழுத்துகளும், பல 
உருேங்களும் காணப்படுகின்றன. சதாடக்க காலத்தில் ஓவிய எழுத்துகவள இருந்தன.  
89) ஒவியம் என்ற ச ால் எதிலிருந்து வதான்றியது? 

A) ஒவ்ேம் 

B) ஓேம் 

C) ஓவ்வு 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: ‘ஒவ்வு’ என்ற விமனச்ச ால்லில் இருந்து வதான்றியவத ஓவியம். ஒவ்வு என்பதற்கு ‘ஒன்மறப் பற்று’ 
அல்லது ‘ஒன்மறப் வபாலவே இருத்தல்’ என்று சபாருள். இச்ச ால்லிலிருந்து வதான்றியவத ஓவு, ஓவ்வு வபான்ற 
ச ாற்கள் ஓவியத்மதக் குறிக்கின்றன.  
90) கூற்றுகமள ஆராய்க.  
1. தான் கண்ட காட்சிமய அப்படிவய ேமரேது காட்சி ஓவியம் 

2. ைனத்தில் கற்பமன ச ய்தமத ேமரதல் கற்பமன ஓவியம்.  
A) 1 ைட்டும்  ரி 
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B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: சதால் பழங்கால ைனிதர் ச ாற்கமள அறியும் முன்வப தம் எண்ணங்கமளக் காட்சிகளாக உணர்த்தக் 
கற்றுக் சகாண்டனர். தைக்கு ைகிழ்ேளித்த வேட்மடக் காட்சிகமளயும் பிறேற்மறயும் ஓவியங்களாகக் குன்றுகளில் 
தீட்டியுள்ளனர். பச்சிமலச் ாறு, ச ம்ைண், விலங்குகளின் சகாழுப்பு ஆகியனேற்மறக் சகாண்டு 
அவ்வோவியங்களுக்கு ேண்ணம் தீட்டினர்.  
91) வகாட்வடாவியங்கள் எவ்ோறு அமழக்கப்படும்? 

A) ேட்டிமகச் ச ய்தி 

B) சித்திரச் ச ய்தி 

C) புமனயா ஓவியம் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: ஓவியத்மத ேட்டிமகச் ச ய்தி, சித்திரச் ச ய்தி என்றும் இலக்கியங்கள் பதிவு ச ய்துள்ளன. 
பழங்காலத்தில் சுேர் ஒவியங்கவள சபரிதும் காணப்பட்டன. அதனால்தான் ‘சுேர் இல்லாைல் சித்திரம் இல்மல’ 
‘சுேமர மேத்தல்லோ சித்திரம் ேமரய வேண்டும்’ என்ற பழசைாழிகள் வதான்றின. ேமளந்தவகாடு, 

வகாணக்வகாடு, வநர்க்வகாடு ஆகியேற்மறக் சகாண்டு ஓவியங்கள் எழுதப்பட்டன. இவ்ோறான 
வகாட்வடாவியங்களுக்குப் ‘புமனயா ஒவியம்’ என்று சபயர். இதமன ‘ேரி ேடிே ஓவியம்’ என்றும் அமழப்பர்.  
92) எந்த நூலில் முதன்முதலாக ேரிேடிே ஓவியம் பற்றிய ச ய்தி கிமடக்கின்றன? 

A) பதிற்றுப்பத்து 

B) நாலடியார் 
C) சதால்காப்பியம் 

D) சநடுநல்ோமட 

விளக்கம்: ைடவலறுதலின் சபாழுது பமன ஓமலயில் ேமரந்த வகாடுகளால் ஆன ஓவியம் ேரிேடிே ஓவியைாகும். 
சநடுநல்ோமடயில் முதன் முதலாக ேரிேடிே ஓவியம் பற்றிய ச ய்தி கிமடக்கின்றது. புமனயா ஓவியத்தில் பலவித 
ேண்ணங்களால் புமனந்து அமைக்கும் ஓவியம் ‘முழுஓவியம்’ எனப்படும்.  
93) ஓவியம் ேமரவோமர எவ்ோறு அமழப்பர்? 

A) கண்ணுள்விமனைர் 
B) ஓவியேல்வலான் 

C) ஓவியப்புலேன் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: ஓவியம் ேமரவோமர ஓவியன், கண்ணுள் விமனைர், மகவிமனைர், ஓவியேல்வலான், 

ஓவியப்புலேன் என்றும் அமழப்பர்.  
94) எங்கு நடத்தப்பட்ட அகழாய்வில் கருப்பு சிேப்பு ேண்ணம் தீட்டப்பட்ட பாமனகள் கிமடத்துள்ளன? 

A) காவிப்பூம்பட்டினம் 

B) அரிக்காவைடு 

C) காஞ்சிபுரம் 

D) கீழடி 

விளக்கம்: காவேரிப்பூம்பட்டினம், அரிக்காவைடு, காஞ்சிபுரம், ச ங்கம் முதலிய பகுதிகளில் நடந்த அகழாய்வுகளில் 
கிமடத்த காசுகள், ஓடுகள் முதலியேற்றின் மீது காணப்படும் புமடப்பு ஓவியங்கமளக் சகாண்டு சதன்மைகால 
ைக்களின் ஓவியத் திறமன ேமரயலாம். கீழடியில் நடத்தப்பட்ட அகழாய்வில் கருப்பு சிேப்பு ேண்ணம் தீட்டப்பட்ட 
பாமனகள் கிமடத்துள்ளன.  



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    97 

95) ைக்கள் கூட்டத்மதக் காட்டும் ஓவியங்கள் எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டன? 

A) புமனயா ஓவியம் 

B) முழு ஓவியம் 

C) பிரதிமை 

D) படிமை 

விளக்கம்: ைக்கள் கூட்டத்மதக் காட்டும் ஓவியங்கள் பிரதிமை எனவும், சதய்ே ேடிேங்கமளக் காட்டும் ஓவியங்கள் 
பழமை எனவும் அமழக்கப்படுகின்றன. சபரிய வீடுகள். வகாயில்கள், ைாளிமககள், அரண்ைமனகள் வபான்றேற்றின் 
சுேர்களில் சித்திரங்கள் ேமரயப்பட்டுள்ளன. வைலும் சேண்மையான சுமத பூ ப்பட்ட சுேர்களில் சிேப்பு அல்லது 
கருப்பு ேண்ணத்தால் வகாட்வடாவியங்கள் ேமரயப்பட்டன. இேற்றின் வைல் பல ேண்ணங்கள் தீட்டும் ேழக்கம் 
இருந்தது.  
96) கூற்றுகமள ஆராய்க.  
1. சதால்காப்பியத்தில் ஓவியம் பற்றிய ச ய்தி கூறப்பட்டுள்ளது. வபாரில் விழுப்புண்பட்டு இறந்த வீரனுக்கு நடுகல் 
மேக்கப்பட்டது.  
2. நடுகல்லில் அவ்வீரனின் உருேத்மதச் ச துக்கும் முன்வப ஓவியைாக ேமரந்து சகாள்ேர். அவ்வோயித்மதப் 
பார்த்துக் கல்லில் ச துக்குேர்.  
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: வைற்கண்ட இரண்டு கூற்றுகளும்  ரி. வைலும், பண்மடய தமிழ் ைன்னர்கள் ஓவியம் தீட்டுேதற்காகத் 
தங்கள் அரண்ைமனகளிலும், வகாயில்களிலும் ‘ஓவியைாடம்’ என்ற தனிப்பகுதிமய அமைத்தனர்.  
97) தமலயாலங்கானத்துச் ச ருசேன்ற பாண்டியன் சநடுஞ்ச ழியன் அரண்ைமனயில் சித்திர ைண்டபம் 
இருந்ததமத கூறும் நூல் எது? 

A) பதிற்றுப்பத்து 

B) பரிபாடல் 

C) சநடுநல்ோமட 

D) ைதுமரக்காஞ்சி 

விளக்கம்: தமலயங்கானத்துச் ச ருசேன்ற பாண்டிய சநடுஞ்ச ழியன் அரண்ைமனயில் சித்திர ைண்டபம் 
இருந்தமத சநடுநல்ோமடயில் நக்கீரர் குறிப்பிடுகிறார்.  
98) பனைமல, காஞ்சிபுரம், திருைமலபுரம் ஆகிய இடங்களில் காணப்பட்ட ஓவியங்கள் எந்தக் காலக் கமலத் 
திறமனக் காட்டுேனோக அமைந்துள்ளன? 

A) வ ரர் காலம் 

B) வ ாழர் காலம் 

C) பாண்டியர் காலம் 

D) பல்லேர் காலம் 

விளக்கம்: பனைமல, காஞ்சிபுரம், திருைமலபுரம் ஆகிய இடங்களில் காணப்பட்ட ஓவியங்கள் பல்லேர் காலக் 
கமலத்திறமனக் காட்டுேனோக உள்ளன.  ங்க காலத்துக்குப் பின் பல்லேர் காலத்தில் கமலகள் தமழத்து 
ஓங்கின.  
99) தஞ்ம யில் ேமரயப்பட்டுள்ள சிேசபருைான், நாட்டியைாடும் சபண்கள், வ ரைான் சபருைாள் நாயனார், 

இராஜராஜன், கருவூர்த்வதேர் ஓவியங்கள் யார் காலத்தமே? 

A) வ ரர் காலம் 
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B) வ ாழர் காலம் 

C) பாண்டியர் காலம் 

D) பல்லேர் காலம் 

விளக்கம்: தஞ்ம யில் ேமரயப்பட்டுள்ள சிேசபருைான், நாட்டியைாடும் சபண்கள், வ ரைான் சபருைாள் நாயனார், 

இராஜராஜன், கருவூர்த்வதேர் ஓவியங்கள் வ ாழர் காலத்தமே. விஜயநகர நாயக்கர் காலத்து ஓவியங்கமளத் 
தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலும் காண முடிகின்றது.  
100) அக்கால ைக்கள், குமககளின் சுேர்கள் கரடு முரடாக இருந்தபடியால் எந்த சபாருமளப் பதப்படுத்தி பின் 
அச்சுமதமய சுேர்களின் வைல் பூசி அதில் ஓவியம் ேமரந்தனர்? 

A) உமி 

B)  ாணம் 

C) களிைண் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: ைமலப்பாமறகமளக் குமடந்து அமைத்த குமகச்சுேர்களின் வைல் அக்கால ைக்கள் ஓவியங்கள் 
ேமரந்தனர். இக்குமககளின் சுேர்கள் கரடு முரடாக இருந்தபடியால் உமி,  ாணம், களிைண் முதலானப் 
சபாருள்கமளக் சகாண்டு பதப்படுத்திய சுமதமயச் சுேர்களின் வைல் பூசினார்கள். பின்னர், அச்சுமதமயப் பூச்சின் 
வைல் ஓவியங்கள் ேமரயப்பட்டன.  
101) ‘சித்திரக்காரப்புலி’ என அமழக்கப்பட்டேர் யார்? 

A) ைவகந்திரேர்ைன் 

B) நரசிம்ைேர்ைன்  
C) ைாைல்லன் 

D) ஆதித்ய வ ாழன் 

விளக்கம்: பல்லே ைன்னன் ைவகந்திரேர்ைன் பல குமகக் வகாயில்கமள அமைத்தான். அக்குமகக்வகாயில் 
சுேர்களின் சித்திரங்கமள எழுதுவித்தான். அேவன ஓவியக் கமலமயப் பயின்றேன் என்பமத ‘சித்திரக்காரப்புலி’ 
என்ற அேன் பட்டப்சபயரின் மூலம் அறியலாம்.  
102) எந்த ைாேட்டத்மதச் வ ர்ந்த ைல்லப்பாடியில் ச ன்மனப் பல்கமலக்கழகத் சதால்லியல் துமறயினரால் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பாமறஓவியம் முக்கியைான ஒரு கண்டிப்பாக அமைந்தது? 

A) தருைபுரி 

B) கிருஷ்ணகிரி 

C) வ லம் 

D) திருச்சி 

விளக்கம்: தருைபுரி ைாேட்டத்மதச் வ ர்ந்த ைல்லபாடியில் ச ன்னனப் பல்கமலகழகத் சதால்லியல் துமறயினரால் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பாமறஓவியம் முக்கியைான ஒரு கண்டுபிடிப்பாக அமைந்தது.  
103) சித்தன்னோ ல் குமக ஓவியங்கள் எந்த ைாேட்டத்தில் அமைந்துள்ளன? 

A) திருசநல்வேலி 

B) தூத்துக்குடி 

C) புதுக்வகாட்மட 

D) தருைபுரி 

விளக்கம்: தமிழகத்தின் புதுக்வகாட்மட ைாேட்டத்தில் உள்ள சித்தன்னோ லில் அமைந்துள்ள குமக ஓவியங்கள் 
புகழ் ோய்ந்தமே. இமே கி. பி. (சப. ஆ) 7 ைற்றும் 8-ஆம் நூற்றாண்மடச் வ ர்ந்த  ைணர் காலத்து ஓவியங்கள். 
இவ்வோவியங்கள் மூலிமககளால் ஆன ேண்ணங்கமளக் சகாண்டமே. சித்தனோ லின் ஏழடிப்பட்டம் பகுதியின் 
வைல்கூமரப் பகுதியிலும் ஓவியங்கள் காணப்படுகின்றன.  
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104) பாண்டியன் நன்ைாறன், “பாண்டியன் சித்திர ைாடத்துத்துஞ்சிய நன்ைாறன்” என அமழக்கப்பட்டமத கூறும் 
நூல் எது? 

A) அகநானூறு 

B) புறநானூறு 

C) சநடுநல்ோமட  
D) பரிபாடல்  
விளக்கம்: பாண்டியன் நன்ைாறன், தனது சித்திர ைாடத்தில் இருந்த சபாழுது உயிர்துறந்தமையால் “பாண்டியன் 
சித்திரைாடத்துஞ்சிய நன்ைாறன்” என அமழக்கப்பட்டமதப் புறநானூற்றில் ைாங்குடி ைருதனார் குறிப்பிடுகின்றார்.  
105) நக்கீரர் தைது எந்த நூலில் பாண்டியனின் சித்திரைாடத்மதப் பற்றிக் கூறுகிறார்? 

A) சநடுநல்ோமட 

B) திருமுருகாற்றுப்பமட 

C) பட்டினப்பாமல 

D) பரிபாடல் 

விளக்கம்: நக்கீரர் தைது சநடுநல்ோமடயில் பாண்டியனின் சித்திரைாடத்மதப் பற்றிக் கூறுகிறார்.  
106) திருப்பரங்குன்ற வகாயில் ைண்டபத்தில் ‘எழு சதாழில் அம்பலம்’ என்ற சபயரில் ஓவியச் ாமல இருந்த 
ச ய்தியிமன எந்த நூல் மூலம் அறியலாம்? 

A) பதிற்றுப்பத்து 

B) பரிபாடல் 

C) சநடுசநல்ோமட 

D) புறநானூறு 

விளக்கம்: திருப்பரங்குன்ற வகாயில் ைண்டபத்தில் ‘எழு சதாழில் அம்பலம்’ என்ற சபயரில் ஓவியச்  ாமல இருந்த 
ச ய்தியிமன பரிபாடல் மூலம் அறியலாம். இரதி, காைன், பூமன ேடிேம் சகாண்ட இந்திரன், அகலிமக, சகௌதை 
முனிேர் முதலான ஓவியங்கள் இங்குக் காணப்பட்ட ச ய்தியிமன இலக்கியங்களில் காணலாம். இந்த ‘எழு சதாழில் 
அம்பலம்’ பிற்காலத்தில் அழிந்தது.  
107) உதயனின் பள்ளியமறச் சுேர்களில் ஓவியங்கள் ேமரயப்பட்டிருந்த காட்சிமய எந்த நூலில் காணலாம்? 

A) சதால்காப்பியம் 

B) பரிபாடல் 

C) சபருங்கமத 

D) பதிற்றுபத்து 

விளக்கம்: உதயனின் பள்ளியமறச் சுேர்களில் ஓவியங்கள் ேமரயப்பட்டிருந்த காட்சிமயப் சபருங்கமத மூலம் 
அறியலாம். திருச்சி ைாேட்டத்தின் திருசேறும்பூர் வகாயிலில் காணப்பட்ட சித்திரக்கூடம் பற்றிச் ச ப்வபடுகள் 
கூறுகின்றன. இவதவபால், வகாப்சபருந்வதவியின் பள்ளியமறச் சுேர் ஓவியங்கள் பற்றியும் இலக்கியங்களில் 
காணலாம்.  
108) புத்த தேச் ாமலகள் ைற்றும் வகாேலனின் தந்மத ைா ாத்துோன் தேமியற்றிய  ாமலயிலும் ஓவியங்கள் 
தீட்டப்பட்டிருந்த ச ய்திமயக் கூறும் நூல் எது? 

A) சிலப்பதிகாரம் 

B) ேமளயாபதி 

C) குண்டலவகசி 

D) ைணிவைகமல 
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விளக்கம்: புத்த தேச் ாமலகள் ைற்றும் வகாேலனின் தந்மத ைா ாத்துோன் தேமியற்றிய  ாமலகளிலும் 
ஓவியங்கள் தீட்டப்பட்டிருந்த ச ய்தியிமன ைணிவைகமல கூறுகின்றது. இமே ைட்டுமின்றிச் ச ல்ேந்தர் வீட்டின் 
சுேர்களில் ஓவியங்கள் தீட்டப்பட்டிருந்தன.  
109) ‘பட்டம்’ என்ற ச ால் எதிலிருந்து வதான்றியது? 

A) படாம் 

B) பாடம் 

C) ஓவியம் 

D) ஓேம் 

விளக்கம்: ‘படம்’ என்ற ச ால் ‘படாம்’ என்ற ச ால்லில் இருந்து வதான்றியது. ‘படாம்’ என்பதற்குத் ‘துணி’ என்று 
சபாருள். பழங்காலத்தில் துணிகளில் ஓவியங்கமள ேமரந்தார்கள் அேற்றிற்குச் சித்திரப்படாம், சித்திமரதிமர 
என்று சபயர்.  
110) சித்திரம் எழுதும் வகாலுக்கு என்ன சபயர்? 

A) ேட்டிமக 

B) எழுதுவகால் 

C) துகிலிமக 

D) படாம் 

விளக்கம்: சித்திரம் எழுதும் வகாலுக்குத் துகிலிமக என்று சபயர்.  
111) எந்த நூலில், சீத்தமலச்  ாத்தனார் காவிரிப்பூம்பட்டினத்து உேேனம் என்னும் வ ாமலயின் காட்சி சித்திரப்படாம் 
வபான்று அழகுடன் காணப்பட்டது என்கிறார்? 

A) சிலப்பதிகாரம்  
B) ைணிவைகமல 

C) ேமளயாபதி 

D) குண்டலவகசி 

விளக்கம்: ைணிவைகமலயில், சீத்திமலச்  ாத்தனார் காவிரிப்பூம்பட்டினத்து உேேனம் என்னும் வ ாமலயின் காட்சி 
சித்திரப்படாம் வபான்று அழகுடன் காணப்பட்டது என்கிறார்.  
112) தக்க நாட்டிவலவய ஆங்காங்வக தாைமரப் பூக்களும், தாைமர இமலகளும் அடர்ந்த குளங்களும் காணப்படும் 
காட்சியிமன, கணியில் எழுதிய தாைமரக்குளத்தின் காட்சிமயப் வபாலக் காணப்படுகிறது என்று ேர்ணித்தேர் 
யார்?  

A) திருத்தக்கத்வதேர் 
B) இளங்வகாேடிகள் 

C) சீத்தமலச் ாத்தனார் 

D) திருேள்ளுேர் 
விளக்கம்: தக்க நாட்டிவல ஆங்காங்வக தாைமரப் பூக்களும் தாைமர இமலகளும் அடர்ந்த குளங்களும் காணப்படும் 
காட்சியிமனத் திருத்தக்கவதேர் ேருணிருக்கும் சபாழுது, துணியில் எழுதிய தாைமரக்குளத்தின் காட்சிமயப் 
வபாலக் காணப்படுகிறது என்கிறார்.  
113) ஒவியம் ேமரயப்பட்ட துணிமய ‘ஓவியாழினி’ என்றுக் கூறியேர் யார்? 

A) திருத்தக்கத்வதேர் 
B) இளங்வகாேடிகள் 

C) சீத்தமலச் ாத்தனார்  
D) திருேள்ளுேர் 
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விளக்கம்: இளங்வகாேடிகள் ஓவியம் ேமரயப்பட்ட துணிமய ‘ஓவிய எழினி’ என்கிறார். பலமககளிலும் ஓவியங்கள் 
ேமரயப்பட்டன. அவ்ோறு ஓவியம், ேமரயப்பட்ட பலமக ‘ேட்டிமகப்பலமக’ எனப்பட்டது. திமர ஓவியம் 
‘துகிவலாவியம்’ எனவும் அமழக்கப்பட்டது.  
114) எந்த காலத்தில் தஞ் ாவூர் ஓவியங்கள் வதாற்றம் சபற்றன? 

A) வ ரர் 
B) வ ாழர்  
C) பாண்டியர்  
D) பல்லேர் 
விளக்கம்: வ ாழர் காலத்தில் தஞ் ாவூர் ஓவியங்கள் வதாற்றம் சபற்றன. ைராட்டிய ைன்னன்  ரவபாஜியின் காலத்தில் 
தஞ் ாவூரில் இது ேளர்ச்சி சபற்றது. இவ்வோவியங்கள் தமிழகத்தின் புவி ார் குறியீடுகளில் ஒன்றாகும்.  
115) பச்ம க்குதிமர விமளயாட்டின் முதல்நிமலயின் உயரங்கமள ஏறுேரிம ப்படுத்துக.  
1. ஒரு கால் பாத உயரம் 2. இரு கால் பாத உயரம் 3. இரு கால் பாத உயரம் + ஒரு  ாண் 4. இரு கால் பாத உயரம் 
+ இரண்டு  ாண்  
A) 4, 3, 2, 1 

B) 2, 4, 3, 1 

C) 3, 2, 4, 1 

D) 1, 2, 3, 4 

விளக்கம்: பச்ம க்குதிமர விமளயாட்டின் முதல்நிமல கால் தாண்டல். இதில் தாண்ட வேண்டிய உயரம் 
படிப்படியாக உயர்ந்துக் சகாண்வட ச ல்லும். முதலில் ஒரு கால் பாதம், ஒன்றின் வைல் ஒன்றாக இரண்டு கால் பாதம், 

இரண்டு பாத உயரத்தின் வைல் ஒரு  ாண், இரண்டு பாத உயரத்தின் வைல் இரண்டு  ாண் எனக் கால் தாண்ட 
வேண்டிய உயரம் உயர்ந்து சகாண்வட வபாகும்.  
116) பச்ம க்குதிமர விமளயாட்டின் படிநிமலகமள ேரிம ப்படுத்துக.  
1. ஆள் தாண்டல் 2. கால் தாண்டுதல் 3. தேறியேர் 4. குனிதல்  
A) 2, 1, 4, 3 

B) 2, 1, 3, 4 

C) 2, 4, 1, 3 

D) 2, 3, 1, 4 

விளக்கம்: முதல் நிமல  - கால் தாண்டல் 

இரண்டாம் நிமல  - ஆள் தாண்டல் 

மூன்றாம் நிமல  - குனிதல்  
நான்காம் நிமல  - தேறியேர்.  

117) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. பழங்கால ைக்கள், அன்றாடம் பயன்படுத்தும் சபாருட்களின் மீது ஓவியம் ேமரந்து ைகிழ்ந்திருந்தனர்.  
2. அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பாத்திரங்கள், வகடயம், கட்டில், ோள் வபான்றேற்றில் ஓவியங்கள் ேமரந்தனர்.  
3. தமிழன் நாற்கவிகளில் சித்திரக்கவியும் ஒன்றாகும். சித்திரக்கவி வபாலவே சித்திரநதி, சித்திரகமல, சித்திரதடாகம் 
எனப் சபயர் சூட்டியதிலிருந்து ஓவியத்திற்குத் தமிழர்கள் அளித்த முக்கியத்துேத்மத அறியலாம்.  
A) 1 ைற்றும் 2 தேறு 

B) 1 ைற்றும் 2  ரி 

C) 1, 3 தேறு 

D) 1, 2, 3 தேறில்மல 
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விளக்கம்: வைற்கண்ட மூன்று கூற்றுகளும்  ரி. தற்காலத்தில் எண்சணய் ஓவியம், ேண்ணக்வகால் ஓவியம், 

ச யற்மக ேண்ணக் கூழ்ை ஓவிம், நீர் ேண்ண ஓவியம், மை ஓவியம், பூச்சு ஓவியம், சூடான சைழுகு ஓவியம், நீரில் 
கமரயும் எண்சணய் ஓவியங்கள் வபான்ற ஒவியங்கள் காணப்படுகின்றன.  
தமிழர்களின் மிகத் சதான்மைகளுள் ஒன்று ஓவியம். எழுத்தால் உணர்த்தப்பட இயலாத இமடசேளிகமள 
ஓவியங்கள் நிரப்பின. காலந்வதாறும் ஓவியக் கமலயிலும் ேளர்ச்சிப்படி நிமலகள் உருோகின. பாமற 
ஓவியங்களில் சதாடங்கி இன்று பல்வேறு நாடுகளின் ஓவிய நுட்பங்கமள உள்ோங்கிப் படிநிமல ைாற்றம் சபற்று 
ேளர்ந்துள்ளன.  
118) இம  என்னும் ச ால் எவ்ேமகப் சபயர்? 

A) இடுகுறிப் சபயர்  
B) இடுகுறிப்சபாதுப்சபயர்  
C) காரணப்சபயர் 

D) காரணப்சபாதுப்சபயர் 

விளக்கம்: இயற்றப்பட்ட ச ய்யுமள உரிய ஓம வயாடு இம ப்பதால் இதற்கு இம  என்ற சபயர். இம  என்னும் 
ச ால் காரணப்சபயர் ஆகும். இவ்விம க்கு அடிப்பமடயானமே ஓம  என்று கூறுேர்.  
119) “ஏழிம யாழ் நரம்பின் ஓம மய” எனக் கூறுேது எது? 

A) திருோ கம்  
B) திருமூலம் 

C) திருைந்திரம் 

D) திருப்பதிகம் 

விளக்கம்: “ஏழிம யாழ் நரம்பின் ஓம மய” என்ற திருப்பதிகத்சதாடர் மூலம் இம  ஏழு என்பமதயும் இமே 
தனித்தனி நரம்புகளில் இம க்கப்பட்டன என்பமதயும் அறியலாம்.  
120) ஏழிம களுள் எது இம  ேளர்ச்சிக்கு ஆதாரைானது? 

A) குரல்  
B) துத்தம் 

C) மகக்கிமள 

D) தாரம் 

விளக்கம்: குரல், துத்தம், மகக்கிமள, உமழ, இளி, விளரி, தாரம் என்பன 7 இம கள் ஆகும். இதில் தாரம் என்னும் 
இம வய, இம  ேளர்ச்சிக்கு ஆதாரைானது என்பர்.  
121) இம மய அமே வதான்றும் இடங்களுடன் சபாருத்துக.  
அ. குரல்  - 1. மூக்கு 

ஆ. துத்தம்  - 2. சிரம்  
இ. உமழ  - 3. நா 
ஈ. தாரம்  - 4. மிடறு 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 4, 2, 3, 1 

C) 4, 1, 3, 2 

D) 3, 4, 2, 1 

விளக்கம்: மிடறு - குரல் 

நா   - துத்தம்  
அண்ணம்  - மகக்கிமள  
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சிரம்   - உமழயும்  
சநற்றி   - இளி  
சநஞ்சு   - விளரி  
மூக்கு  - தாரம்  
122) ஏழிம கள் படிப்படியாக வைல் உயர்ந்து ச ல்லும் இம நிரமல ‘ஆவராம ’ எனக் கூறியேர் யார்? 

A) நக்கீரர்  
B) கபிலர் 
C) வ க்கிழார் 
D) கம்பர் 
விளக்கம்: ஏழிம கள் படிப்படியாக வைல் உயர்ந்து ச ல்லும் இம நிரமல ‘ஆவராம ’ எனவும் தாழ்ந்து ச ல்லும் 
இம நிரமல ‘அைவராம ’ எனவும் வ க்கிழார் கூறுகிறார். ஆவராம , அைவராம  ஆகியேற்மற இக்காலத்தில் 
ஆவராகணம், அேவராகணம் என்பர்.  
123) இம க்கு உரிய கருவிகமள எத்தமனயாக ேமகப்படுத்துேர்? 

A) 3  

B) 4  

C) 5  

D) 6 

விளக்கம்: இம க்கு உரிய கருவிகமளத் வதால்கருவிகள், துமணக்கருவிகள், நரம்புக்கருவிகள், கஞ் க்கருவிகள் 
என 4 ேமகப்படுத்துேர்.  
124) ‘குழலினது யாழினிது என்ப’ என்பது யாருமடய கூற்று?  

A) நக்கீரர்  
B) ேள்ளுேர் 

C) கபிலர் 
D) வ க்கிழார் 
விளக்கம்: பண்மடய நாளில் ோழ்ந்த இம க் கமலைர்கள், குழமலயும் யாமழயும் சகாண்வட ஏழிம த்திறங்கமள 
இம த்துள்ளனர். இமே தனிச் சிறப்புமடயனோகக் கருதப்பட்டமதக் ‘குழலினிது யாழினிது என்ப’ என்ற 
ேள்ளுேரின் சதாடர் மூலம் அறியலாம்.  
125) ‘வேய்ங்குழல்’ எந்த நிலத்தேரின் முதன்மை இம க் கருவியாகும்? 

A) குறிஞ்சி 

B) முல்மல 

C) ைருதம் 

D) சநய்தல் 

விளக்கம்: இம க் கமலைர்கள் துமளக்கருவிகளில் சதான்மையானது குழவல. இது புல் ேமகயாகிய மூங்கிலில் 
ச ய்யப்பட்டதால் ‘வேய்ங்குழல்’ என்றும், ‘புல்லாங்குழல்’ என்றும் அமழக்கப்பட்டது. முற்காலத்தில் மூங்கிலிலும், 

 ந்தனம், கருங்காலி, ச ங்காலி ஆகிய ைரங்களிலும், சேண்கலத்திலும் ச ய்யப்பட்டது. ‘வேய்ங்குழல்’முல்மல 
நிலத்தேரின் முதன்மை இம க் கருவியாக விளங்கியது.  
126) ஆநிமரகமள வைய்கும் ஒருேன் குமிழ்ைரக் சகாம்புகமள வில்லாக ேமளத்து அதில் ைரல்நாரிமன நரம்பாகக் 
கட்டி வில்யாழ் அமைத்துக் குறிஞ்சிப் பண்மண ோசித்தான் என்று கூறும் நூல் எது? 

A) பரிபாடல்  
B) பதிற்றுப்பத்து 
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C) இம  நுணுக்கம் 

D) சபரும்பாணாற்றுப்பமட 

விளக்கம்: வைற்கண்ட ச ய்திமயக் கூறுேது சபரும்பாணாற்றுப்பமட ஆகும். வில் நாணின் ஓம மயக் வகட்டு, 

அதன் இம  நுட்பத்மத உணர்ந்து, நாணின் நீளத்மதக் கூட்டியும் குமறத்தும் பல்வேறு இம  ஒலிகமள 
உருோக்கினர். இவ்ோறு இம கமளத் தரும் வில் பலேற்மற ஒன்றாக இமணத்து அமைக்கப்பட்ட 
நரம்புக்கருவிவய, ‘வில்யாழ்’ ஆகும்.  
127) ‘சபரும்கலம்’ என்பது எது? 

A) வபரியாழ்  
B) ைகரயாழ் 

C) ஆதியாழ் 

D)  வகாடயாழ் 

விளக்கம்: வில்யாமழ அடிப்பமடயாகக் சகாண்டு வபரியாழ், ைகரயாழ்,  வகாடயாழ், ச ங்வகாட்டுயாழ் ஆகியமேயும் 
சபருங்கல் என்னும் ஆதியாழும் அமைக்கப் சபற்றன.  
128) எது வதால் இம க் கருவிகளின் தாயாக விளங்குகிறது? 

A) வபரிமக  
B) படகம் 

C) உடுக்மக  
D) பமற 

விளக்கம்: சதால்காப்பியர் கூறும் வதால் இம க் கருவிகளில் ஒன்று பமற. இது வதால் இம க் கருவிகளின் 
தாயாகவும் கருதப்படுகிறது.  
129) அடியார்க்கு நல்லார் உமர கூறும் வதால் கருவிகள் எத்தமன? 

A) 7 

B) 30  

C) 17  

D) 27 

விளக்கம்: வபரிமக, படகம், இடக்மக, உடுக்மக, ைத்தம், சிறுபமற, சபரும்பமற, நாழிமகப்பமற எனத்வதால் 
கருவிகள் முப்பது உள்ளதாக அடியார்க்கு நல்லார் உமர கூறுகிறது.  
130) அதிகைாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட வதால் கருவி எது? 

A) ைத்தளம்  
B) உடுக்மக 

C) பமற 

D) சிறுபமற 

விளக்கம்: அதிகைாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட வதால் கருவி ைத்தளம் ஆகும்.  
131) இமடக்கருவி எனப்படுேது எது? 

A) இடக்மக  
B)  லிமக 

C) உடுக்மக 

D) ைத்தளம் 

விளக்கம்: இம க்கும்வபாது ைத்தளத்மத முதற்கருவியாகவும் சகாள்ளுேர். இமடயிமடவய ோசிக்கச் ‘ லிமக’ 
என்னும் கருவிமயப் பயன்படுத்துேர். அதனால், இக்கருவிமய ‘இமடக்கருவி’ என்றும் ச ால்ேர்.  
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132) இரா ராவ ச்சுரம் வகாயிமலக் கட்டியேர் யார்? 

A) முதலாம் இராஜராஜவ ாழன்  
B) முதலாம் இராவ ந்திரன் 

C) மூன்றாம் குவலாத்துங்க வ ாழன் 

D) ஆதித்ய வ ாழன் 

விளக்கம்: முதலாம் இராஜராஜவ ாழன் கட்டிய இரா ராவ ச்சுரக் வகாயிலில் உடுக்மக ோசிப்பேரும், சகட்டிவைளம் 
ோசிப்பேரும் இருந்தனர் எனத் சதன்னிந்தியக் கல்சேட்டுகள் கூறுகின்றன.  
133) இமறயனார் களவியல் உமர கூறும் இம நூல் எது? 

A) முதுநமர  
B) சபருங்குருகு 

C) சபருநாமர 
D) இந்திரகாளியம் 

விளக்கம்: இமறயனார் களவியல் உமர மூலம் முதுநாமர, முதுகுருகு ஆகிய நூல்கள் இருந்தன என்பமத 
அறியமுடிகிறது. இந்நூலின் உமரப்பாயிரம் சிற்றிம , வபரிம  ஆகிய நூல்கமளப் பற்றியும் குறிப்பிடுகின்றது.  
134) அடியார்க்கு நல்லார் கூறும் இம  நூல் எது? 

A) பஞ் பாரதீயம்  
B) முதுநாமர 
C) பரிபாடல் 

D) பதிற்றப்பத்து 

விளக்கம்: சபருநாமர, சபருங்குருகு, பஞ் பாரதீயம், இந்திரகாளியம் முதலான நூல்கமளப் பற்றி அடியார்க்கு நல்லார் 
கூறுகிறார்.  
135) ‘இம  நுணுக்கம்’ என்னும் நூல் யாரால் எழுதப்பட்டது? 

A)  யந்தன்  
B) அடியார்க்கு நல்லார்  
C) ஆதித்யன் 

D) எேருமில்மல 

விளக்கம்: ‘இம  நுணுக்கம்’ என்னும் நூல் ‘ யந்தன்’ என்னும் பாண்டிய இளேர னால் இயற்றப்பட்டது என்று 
அடியார்க்கு நல்லார் கூறுகிறார்.  
136) எந்த நூலில் ‘குவலாத்துங்கன் இம நூல்’ என்ற நூமலப் பற்றிய குறிப்புக் காணப்படுகிறது? 

A) சதால்காப்பியம் 

B) அகத்தியம் 

C) யாப்சபருங்கலங்காரிமக 

D) திருைந்திரம் 

விளக்கம்: யாப்சபருங்கலங்காரிமக உமரப்பாயிரத்தில், குவலாத்துங்கன் இம நூல் என்ற நூமலப் பற்றிய குறிப்புக் 
காணப்படுகிறது. இம  சதாடர்பான பல நூல்களின் சபயர் கிமடத்தவபாதும் அறிேனார் இயற்றிய ‘பஞ் ைரபு’ 
என்னும் நூல் தற்வபாது நைக்குக் கிமடத்துள்ளது. பசுந்தவர னார் என்பேர் இந்நூமல உமரவயாடு 
சேளியிட்டுள்ளார்.  
137) தமிழகத்தில் இம த்தூண்கள் காணப்படும் இடங்கள் எத்தமன? 

A) 10  

B) 11 
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C) 12 

D) 18 

விளக்கம்: தமிழத்தில் திருசநல்வேலி, ஆழ்ோர் திருநகரி, ச ண்பகநல்லூர், ைதுமர, தாடிக்சகாம்பு, அழகர் வகாயில், 

கிருஷ்ணாபுரம், சதன்காசி, குற்றாலம், சுசீந்திரம், களக்காடு வபான்ற இடங்களில் இம த்தூண்கள் 
காணப்படுகின்றன.  
138) இம க்கமலைர்கள் எத்தமன ேமகயாக ேமகப்படுத்தப்பட்டனர்? 

A) 2  

B) 3  

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: பாணர், பாடினி ஆகிவயார் ோய்ப்பாட்டிலும் இம க்கருவிகமள இம ப்பதிலும் ேல்லேர்களாக 
விளங்கினார். பாணர் என்பேர், ஆண் இம க்கமலைர், பாடினி என்பேள், சபண் இம க்கமலைர். இவ்விம க் 
கமலைர்கள் இம ப்பாணர், யாழ்ப்பாணர், ைண்மடப்பாணர் என ேமகப்படுத்தப்பட்டனர்.  
139) இம க்கமலைர்கமள துமளக்கருவி ோசிப்வபார், வதால்கருவி ோசிப்வபார், நரம்புக்கருவி இம ப்வபார், 

கண்டத்தால் பாடுவோர் என ேமகப்படுத்தும் நூல் எது? 

A) முதுநாமர  
B) சபருங்குருகு 

C) ைணிவைகமல 

D) சிலப்பதிகாரம் 

விளக்கம்: துமளக்கருவி ோசிப்வபார், வதால்கருவி ோசிப்வபார், நரம்புக்கருவி இம ப்வபார், கண்டத்தால் பாடுவோர் 
என இம க்கமலைர்கள் ேமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளமதச் சிலப்பதிகார இந்திரவிழாவூமரசயடுத்த காமத கூறுகிறது.  
140) சபாருத்துக.  
அ. ோய்ப்பாட்டு  - 1. யாழ்ப்பாணர் 
ஆ. யாழ் மீட்டல்  -  2. ைண்மடப்பாணர் 
இ. ைண்மட  - 3. இம ப்பாணர் 

A) 3, 1, 2 

B) 2, 3, 1 

C) 3, 2, 1 

D) 2, 1, 3 

விளக்கம்: இம ப்பாணர்கள் ோய்ப்பாட்டுப் பாடுேதில் ேல்லேராக இருந்தனர். யாழ் என்னும் இம க் கருவிகமள 
மீட்டுேதில் ேல்லேர்கமள ‘யாழ்ப்பாணர்’ என அமழத்தனர். ைண்மட எனப்படும் ஓட்டிமனக் மகயில் ஏந்தி 

பாடியேர்கள், ைண்மடப்பாணர் என அமழக்கப்பட்டனர். இக்கமலைர்கள் திருவிழாக்களிலும் அமேக்களத்திலும் 
பாடிப் பிறமர ைகிழ்வித்தனர். தமலைக்களுக்கு இமடவய தூதுேர்களாகவும் இருந்துள்ளனர்.  
141) சிறுபாணாற்றுப்பமட, சபரும்பாணாற்றப்பமட ஆகிய இலக்கியங்களில் யாமரப் பற்றிய ச ய்திகள் மிகுதியாக 
உள்ளன? 

A) இம ப்பாணர்  
B) யாழ்ப்பாணர் 
C) ைண்மடப்பாணர் 
D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: சிறுபாணாற்றுப்பமட, சபரும்பாணாற்றுப்பமட ஆகிய இலக்கியங்களில் யாழ்ப்பாணர் பற்றிய ச ய்திகள் 
மிகுதியாக உள்ளன.  
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142) சபாருத்துக.  
அ. குறிஞ்சி - 1. பஞ்சுரப்பன் 

ஆ. முல்மல  - 2. ைருதப்பன் 

இ. ைருதம்  - 3. குறிஞ்சிப்பண்  
ஈ. சநய்தல்  - 4.  ாதாரி 

உ. பாமல  - 5. ச வ்ேழிப்பண் 

A) 3, 4, 2, 1, 5 

B) 3, 2, 5, 1, 4 

C) 3, 2, 4, 5, 1 

D) 3, 4, 2, 5, 1 

விளக்கம்: குறிஞ்சி  - குறிஞ்சிப்பண்  
முல்மல   -  ாதாரி  
ைருதம்    - ைருதப்பண்  
சநய்தல்   - ச வ்ேழிப்பண்  
பாமல    - பஞ்சுரப்பண்.  

143) “திமனப்பயிமர உண்ணேந்த காட்டுயாமன, குறிஞ்சிப் பண்மணக் வகட்டு சைய் ைறந்து நின்றமத” கூறும் 
நூல் எது? 

A) புறநானூறு  
B) அகநானூறு 

C) பதிற்றுப்பத்து 

D) பரிபாடல் 

விளக்கம்: ைமலச் ாரல் பகுதியில் விமளந்திருந்த திமணப்பயிமர உண்ணேந்த காட்டுயாமன, அப்பயிமரக் 
காேல் காத்த சபண் இம த்த குறிஞ்சிப்பண்மணக் வகட்டுப் பயிமர உண்ணாைல் இம யில் சைய் ைறந்து 
நின்றமத அகநானூறு கூறுகிறது.  
144) வபாரில் புண்பட்ட வீரமரப் வபய்களிடமிருந்து காப்பாற்ற எந்த பண் பாடப்பட்டதாகப் புறநானூறு கூறுகிறது? 

A) ேஞ்சிப்பண்  
B) சேட்சிப்பண் 

C) காஞ்சிப்பண் 

D) ோனகப்பண் 

விளக்கம்: வபாரில் புண்பட்ட வீரமரப் வபய்களிடமிருந்து காப்பாற்ற காஞ்சிப்பண் பாடப்பட்டதாகப் புறநானூறு 
கூறுகிறது.  
145) யாழ் என்னும் இம க் கருவிகளால் கமலைர்கள் ைருதப்பண்மணப் பாடிய சபாழுது விடிந்ததாக கூறும் நூல் 
எது? 

A) பட்டினப்பாமல  
B) சநடுநல்ோமட 

C) ைதுமரக்காஞ்சி 

D) பரிபாடல் 

விளக்கம்: யாழ் என்னும் இம க் கருவிகளால் கமலைர்கள் ைருதப்பண்மணப் பாடிப் சபாழுது விடிந்ததாக 
ைதுமரக்காஞ்சி கூறுகிறது. வைலும் அது ஆகுளி, முழவு என்னும் கருவிகமளக் சகாண்டு ச வ்ேழிப்பண்மண 
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ைாமல வநரத்தில் இம த்தனர் என்பமதயும் சுட்டுகிறது. இச்ச வ்ேழிப் பண்-ஐக் வகட்டுத் தமலேமனப் பிரிந்த 
தமலவி மிகவும் ேருத்தம் சகாண்டனர் என்ற ச ய்தியும் உண்டு.  
146) ேண்டின் ஓம மயப் வபால் இருப்பது எவ்ேமக பண்? 

A) காைரம்  
B) மநேனம் 

C) ச வ்ேழிப்பண் 

D) இம ப்பண் 

விளக்கம்: நிலத்மத அடிப்பமடயாக் சகாண்ட பண்கமளத் தவிர காைரம், மநேனம் வபான்ற பண்களும்  ங்க 
காலத்தில் இருந்துள்ளன. ேண்டின் ஓம வபால் இருப்பது காைரம் என்ற அமழக்கப்பட்டமைக்கான குறிப்புகளும் 
கிமடகின்றன.  
147) சேறியாட்டப்பாடல், ேள்மளப்பாடல் முதலிய இம ப்பாடல்கள் காணப்படும் நூல் எது? 

A) பரிபாடல்  
B) பதிற்றுப்பத்து  
C) சபருநாமர 
D) இந்திரகாளியம் 

விளக்கம்: பரிபாடலில் சேறியாட்டப்பாடல், ேள்மளப்பாடல் முதலிய இம ப்பாடல்கள் உள்ளன. ஒவ்சோரு பாடலின் 
இறுதியிலும் பாடமல இம ப்பதற்குரிய பண்ணும். இம  ேகுத்த இம க் கருவிகள் வபான்ற தகேல்களும் 
இந்நூலில் இடம் சபற்றுள்ளன.  
148) இம  ஆசிரியன், ைத்தளம் இம க்கும் தண்ணுமை ஆசிரியன், வேய்குழல் ஊதுவோன், யாழ் ஆசிரியன் எனப் 
பலரும் ைாதவி நாடக அரங்கில் ஆடும் ஆடலுக்குத் துமண நின்றார்கள் எனக் கூறும் நூல் எது? 

A) சிலப்பதிகாரம் 

B) ைணிவைகமல 

C) ேமளயாபதி 

D) குண்டலவகசி 

விளக்கம்: இம  ஆசிரியன், ைத்தளம் இம க்கும் தண்ணுமை ஆசிரியன், வேய்குழ் ஊதுவோன், யாழ் ஆசிரியன் 
எனப் பலரும் ைாதவி நாடக அரங்கில் ஆடும் ஆடலுக்குத் துமண நின்றார்கள் எனக் கூறும் நூல் சிலப்பதிகாரம்.  
149) சிலப்பதிகாரத்தில் இம யின் இயக்கங்கமள அடிப்பமடயாகக் சகாண்டு, இம  எத்தமனயாக 
ேமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது? 

A) 3  

B) 4  

C) 5  

D) 6 

விளக்கம்: இம யின் இயக்கங்கமள அடிப்பமடயாகக் சகாண்டு முதல்நமட, ோரம், கூமட, திரள் என இம  
நான்காக ேமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  
150) தேறாமனத் வதர்க.  
A) ைந்த நமடயாகத் தாழ்ந்து ச ல்லும் முமறயில் இம க்கப்படுேது முதல்நமட.  
B) முடுகிச் ச ல்லும் விமரந்த நமட உமடயது திரள்.  
C) முதல்நமடக்கும் திரளுக்கும் இமடப்பட்ட இம  நமடமய உமடயது ோரம்.  
D) ச ாற் ச றிவும் இம ச் ச றிவும் உமடயது திரள்.  
விளக்கம்: ச ாற் ச ாறிவும், இம ச் ச றிவும் உமடயது கூமட ஆகும்.  
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151) சிலப்பதிகாரத்தில் எந்சதந்தக் காமதகள் இம க் குறிப்புகள் நிரம்பியமே? 

A) அரங்வகற்றுக்காமத, ஆய்ச்சியர்குரமே, கானல்ேரி  
B) வேனிற்காமத, கடலாடுகாமத 

C) புறஞ்வ ரியிறுத்தக்காமத 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: அரங்வகற்றுக்காமத, ஆய்ச்சியர்குரமே, கானல்ேரி, வேணிற்காமத, கடலாடுகாமத, 

புறஞ்வ ரியிறுத்தகாமத முதலிய பகுதிகள் இம க்குறிப்புகள் நிரம்பியமே. வைலும் யாழ் அமைப்பு, யாழ் இம யின் 
அமைப்பு முதலியனவும் கூறப்பட்டுள்ளது. வைலும், சபருங்கமத வபான்ற காப்பியங்களிலும் இம  பற்றிய குறிப்புகள் 
காணக் கிமடக்கின்றன.  
152) வதோரங்கமளப் “பண் சுைந்த பாடல்” என்று கூறியேர் யார்? 

A) திருைான ம்பந்தர்  
B) திருநாவுக்கர ர் 
C) சுந்தரர் 
D) ைாணிக்கோ கர் 

விளக்கம்: ச ய்யுமள பண் அமைப்வபாடு, பமடப்பாளவன பமடப்பது ஒருேமக. ச ய்யுமள எழுதிப் பின் 
வேசறாருேர் பண்ணிம ப்பது ைற்சறாரு ேமக, வதோரம் முதல் ேமகமயச் வ ர்ந்தது என்பர். ைாணிக்கோ கர் 
வதோரங்கமளப் “பண் சுைந்த பாடல்” என்று கூறுகிறார். எனவே, இமறேனின் அருமளச் ச ாற்களாக்கி 
இம ப்படுத்தியேர்கள் திருைான ம்பந்தர், திருநாவுக்கர ர், சுந்தரர் ஆகிவயார் எனலாம்.  
153) வேய்குழமல ஊதி இம மய எழுப்பி, அவ்விம மயக் வகட்டு துமலந்து எருமை ஒன்று, இம  எழுப்பப்பட்ட 
இடத்திற்கு ேந்து, ைற்ற ைாடுகவளாடு வ ர்ந்து வீடு அமடந்ததாகக் கூறுபேர் யார்? 

A) திருைான ம்பந்தர்  
B) திருநாவுக்கர ர் 
C) சுந்தரர் 
D) ைாணிக்கோ கர் 
விளக்கம்: ஆநிமரகமள வைய்க்கும் பணிமய வைற்சகாண்ட சபாழுது காமலயில் வைய்ச் லுக்குப் வபாேதும் 
ைாமலயில் வீடு திரும்புேதும் ேழக்கம். ஒருநாள் ைாமலவநரம் ேந்தவுடன் ஆநிமரகளும் எருமைகளும் 
ேந்துவிட்டன. ஓர் எருமை ைட்டும் காணவில்மல. வதடிப் பார்க்கிறார். கண்ணுக்குப் புலப்படவில்மல. எனினும், 

அவ்சேருமையின் கமனப்சபாலி ைட்டும் வகட்கிறது. கமனப்சபாலிமயக் வகட்ட அேர், தன்மகயில் இருந்து 
வேய்ங்குழமல எடுத்து ஊதி இம மய எழுப்பினார். அவ்விம மயக் வகட்ட அந்த எருமை இம  எழுப்பப்பட்ட 
இடத்திற்கு ேந்து, ைற்ற ைாடுகவளாடு வ ர்ந்து வீடு அமடந்ததாகத் திருைான ம்பந்தர் பாடுகிறார்.  
154) திருநாவுக்கர ர் ேந்துச ன்ற எந்த ஊமரத் தாம் காலால் மிதிக்கக்கூடாது என எண்ணிய சுந்தரர் ஊருக்கு 
சேளிவய உள்ள ‘சித்தேடைடத்தில்’ தங்கி உறங்கினார்? 

A) திருோரூர்  
B) திருநள்ளாறு 

C) திருேதிமக 

D) திருச்சி 

விளக்கம்: திருநாவுக்கர ர் ‘திருேதிமக’ என்னும் ஊருக்குச் ச ன்று இமறத்சதாண்டு புரிந்து ேந்தார். 
அவ்வூரிலுள்ள சிேசபருைாமன ேணங்கச் சுந்தரர் ஒருமுமற ச ல்கிறார். திருநாவுக்கர ர் ேந்துச ன்ற அவ்வூமரத் 
தாம் காலால் மிதிக்கக்கூடாது என எண்ணிய சுந்தரர் ஊருக்குள் வபாகாைல் ஊருக்கு சேளிவய உள்ள 
‘சித்தேைடத்தில்’ தங்கி உறங்கினார். அப்வபாது சுந்தரர் தமலமீது சிேசபருைான் தன் பாதங்கமள மேத்து 
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அருள்புரிந்தார். சிேசபருைானின் இந்த அருமள எண்ணித் ‘தம்ைாமனயறியாத’ என்னும் பதிகத்மதப் பாடினார் 
என்பது ேரலாறு.  
155) சுந்தரர் பாடிய ‘தம்ைாமனயறியாத’ என்னும் பதிகம் எந்த பண்ணால் அமைந்தது? 

A) சகால்லிக் சகௌோணம்  
B) சகால்லிப்பண் 

C) இம ப்பண் 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: சுந்தரர் பாடிய ‘தம்ைாமனயறியாத’ என்னும் பதிகம் ‘சகால்லிக் சகௌோனம்’ என்னும் பண்ணில் 
அமைந்ததாகும்.  
156) சுந்தரர் திருோரூரில் உள்ள சிேசபருைாமனப் பற்றிப் பாடிய பதிகம் எந்த பண்ணில் அமைந்தது? 

A) சகால்லிக் சகௌோணம்  
B) சகால்லிப்பண் 

C) இம ப்பண் 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: திருோரூரில் உள்ள சிேசபருைாமனப் பற்றிப் பாடிய பதிகம் சகால்லிப் பண்ணில் அமைந்ததாகும்.  
157) சகால்லிக் சகௌோணம், சகால்லிப்பண் ஆகிய இவ்விரு பண்களும் நள்ளிரவில் பாடப்பட்டதாகக் கூறியேர் 
யார்? 

A) நக்கீரர்  
B) கபிலர் 
C) கம்பர் 
D) வ க்கிழார் 
விளக்கம்: சகால்லிக் சகௌோணம், சகால்லிப்பண் ஆகிய இவ்விரு பண்களும் நள்ளிரவில் பாடப்பட்டதாகச் 
வ க்கிழார் கூறுகிறார். இமே பழங்காலத்தில் ேழங்கப்பட்டிருந்த பண்கவளாடு சதாடர்புமடயன.  
158) சகால்லிக் சகௌோனம், சகால்லிப்பண் வபான்ற பண் அமைப்புகளும், பாடல்களும் அழியும் நிமலயில் 
இருந்தவபாது யார் அதற்குப் புத்துயிர் அளித்தார்? 

A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C)  ம்பந்தர்  
D) திருமுமறகண்டவ ாழன் 

விளக்கம்: சகால்லிக் சகௌோனம், சகால்லிப்பண் முதலிய பண் அமைப்புகளும், பாடல்களும் அழியும் நிமலயில் 
இருந்தன. அப்வபாது திருமுமறக்கண்டவ ாழன் யாழ்ப்பாணம் ைரபில் ேந்த பாடினிமயக் சகாண்டு அப்பாடல்களின் 
பமழய பண் அமைப்புகளுக்குப் புத்துயிர் அளித்தான். சில புதிய பண்களும் வதாற்றுவிக்கப்பட்டன. இச்ச ய்திமயத் 
திருமுமறகண்ட புராணம் கூறுகிறது. இப்பண்கமளக் வகாவிலில் பாட ‘ஓதுோர்’ என்னும் இம க் 
கமலைர்கமளயும் நியமித்தேனும் இம்ைண்ணவன. இவ்வோதுோர்களின் பணி இன்றும் சதாடர்கிறது.  
159) குடுமியான்ைமலக் கல்சேட்டு எந்த ைன்னனால் சபாறிக்கப்பட்டது? 

A) முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன்  
B) திருமுமறகண்ட வ ாழன் 

C) மூன்றாம் குவலாத்துங்கன் 

D) நரசிம்ைேர்ை பல்லேன் 

விளக்கம்: முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் இம , நாடகம், ஓவியம் முதலிய கமலகளில் ேல்லேனாக இருந்துள்ளான். 
இம்ைன்னனால் சபாறிக்கப்பட்டமத குடுமியான்ைமலக் கல்சேட்டு.  
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160) “எட்டிற்கும் ஏழிற்கும் இமேயுரிய” என்ற சதாடர் இடம்சபற்ற கல்சேட்டு எது? 

A) உத்திரவைரூர் கல்சேட்டு  
B) அவ ாகர் கல்சேட்டு 

C) குடுமியான்ைமலக் கல்சேட்டு 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: குடுமியான்ைமலக் கல்சேட்டின் முடிவில் ‘எட்டிற்கும் ஏழிற்கும் இமேயுரிய’ என்ற சதாடர் உள்ளது. 
இத்சதாடர் ‘ ங்கீரணம்’ என்னும் இம மயப் பற்றிக் குறிப்பதாகும். வதோரங்களில் காணப்படாத ‘ ாளரப் பாணி’ 
என்ற பண் திருவிம ப்பாவில் உள்ளது. வதோரங்களுக்குப் பின் ேகுக்கப்பட்ட காலத்தில் நிலவிய இம யும் 
வ க்கிழார் காலத்தில் நிலவிய இம யும் ‘ ாரங்கவதேர்’ குறிக்கும் வதோரம் பண்களில் இம யும் இமடக்காலத்தில் 
வதான்றிய இம ைரபு என்கிறார் சேள்மளோரணர். கீர்த்தமனகள் என்ற இம ப்பாடல் ேடிேம் பிற்காலத்தில் 
வதான்றின. வகாபாலகிருஷ்ண பாரதியார், அருணாச் லக் கவிராயர் முதலிவயாரால் எழுதப்பட்ட கீர்த்தமனகள் 
குறிப்பிடத்தகுந்தமேயாகும். பண்மடய காலந்சதாட்வட தமிழர்களின் ோழ்வியவலாடு கலந்து இம க்கமல 
ேளர்ந்து ேந்துள்ளது.  ங்க காலத்துப் பாணர்களும், பாடினிகளும், விறலியரும், இம மய ேளர்த்து ேந்துள்ளனர். 
ஆங்வக நிலப்பிரிவிற்கும் யாழ், பண், பமற முதலியன அமைந்திருந்தன.  
161)  ங்கம் ைருவிய காலத்தில் தமிழகத்மத ஆட்சி ச ய்தேர்கள் யார்? 

A) இராஷ்டிரகூடர்கள்  
B)  ாளுக்கியர்கள் 

C) களப்பிரர்கள் 

D) வ ாழர்கள் 

விளக்கம்:  ங்கம் ைருவிய காலத்தில் தமிழகத்மத ஆட்சி ச ய்தேர்கள் களப்பிரர்கள். களப்பிரர்கள்  ைண  ையத்மத 
தழுவினர். அற இலக்கியங்கள்  ங்கம் ைருவிய காலத்தில் வதான்றின. இமே சபரும்பாலும் சேண்பா யாப்பிவலவய 
அமைந்தன. ஆனால்  ங்க காலத்தில் சேண்பா யாப்பு ேழக்கில் இல்மல.  
162) பதிசனண் கீழக்கணக்கு நூல்களில் எந்த நூலில் இம க்கருவிகள் பற்றிச் ச ய்திகள் காணக்கிமடக்கின்றன? 

A) திருக்குறள்  
B) நாலடியார் 
C) நான்ைணிக்கடிமக 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களில், திருக்குறள், நாலடியார், நான்ைணிக்கடிமக முதலானேற்றில் 
இம க்கருவிகள் பற்றிச் ச ய்திகள் காணக்கிமடக்கின்றன. வ ாழர்காலக் காப்பியங்களும் நாயக்கர் காலச் 
சிற்றிலக்கியங்களும் தமிவழாடு இம மயயும் சுைந்து ேந்து நால்ேர் இம  ைரமப உருோக்கியது. இன்று 
பண்சணாடு இம க்கூறுகமளயும் உள்ளடக்கியதாக ேளர்ச்சி சபற்றுள்ளது.  
163) சேறிக்கூத்து, கருங்கூத்து வபான்ற கூத்து ேமககமள குறிப்பிடும் நூல் எது? 

A) சதால்காப்பியம்  
B) அகத்தியம் 

C) நன்னூல் 

D) சிலப்பதிகாரம் 

விளக்கம்: பழந்தமிழ் இலக்கண நூலான சதால்காப்பியத்தில் சில கூத்து ேமககள் கூறப்பட்டுள்ளன. அமே, 

சேறிக்கூத்து, கருங்கூத்து, ேள்ளிக்கூத்து ைற்றும் கழனிக்கூத்து.  
164) சபாருத்துக.  
அ. வேலன் ஆடுேது  - 1. கழனிக்கூத்து 

ஆ. வீரர்கள் ஆடுேது  - 2. ேள்ளிக் கூத்து 
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இ. சபண்கள் ஆடுேது  - 3. கருங்கூத்து 

ஈ. இருபாலரும் ஆடுேது - 4. சேறிக்கூத்து 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 4, 3, 1, 2 

C) 3, 4, 2, 1 

D) 1, 4, 3, 2 

விளக்கம்: வேலன் ஆடுேது  - சேறிக்கூத்து 

வீரர்கள் ஆடுேது  - கருங்கூத்து 

சபண்கள் ஆடுேது  - ேள்ளிக்கூத்து 

இமளய வீரனின் சேற்றிமயப் பாராட்டி இருபாலரும் ஆடுேது - கழனிக்கூத்து  
165) கூத்தர் இனப் சபண்கள் எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டனர்? 

A) விறலி  
B) ஆடுைகள் 

C) ஆடுகளைகள் 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்:  ங்க காலத்தில் கூத்துக்கமலமய ேளர்த்தேர்கள் கூத்தர்கள் எனப்பட்டனர். கூத்தர் இனப் சபண்கள் 
விறலி, ஆடுைகள், ஆடுகளைகள் என அமழக்கப்பட்டனர்.  
166) கூத்தர் இன ஆண்கள் எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டனர்? 

A) கூத்தன்  
B) ஆடுைகன் 

C) ஆடுகளைகன் 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: கூத்தர் இன ஆண்கள், கூத்தன், ஆடுைகன், ஆடுகளைகன் என அமழக்கப்பட்டனர். ‘விறலி’ கூத்தர் 
சபண்மணக் குறிக்கும் ச ால்.  
167) அர ர்கள் விறலியர்க்குப் பரி ளித்த ச ய்தியிமனப் பாராட்டிய புலேர் யார்? 

A) வகாவூர்கிழார்  
B) ைாங்குடி ைருதனார் 
C) A ைற்றும் B 

D) நக்கீரர் 
விளக்கம்: பண்மடய அர ர்கள் கூத்தர்கமளப் பாராட்டிப் பரி ளித்தனர். அர ர்கள் விறலியர்க்குப் பரி ளித்த 
ச ய்தியிமனக் வகாவூர்கிழார், ைாங்குடி ைருதனார் வபான்ற புலேர்கள் பாராட்டிப் பாடியுள்ளனர்.  
168) சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்வகாேடிகள் கூறும் நாடாக ைகளிர் என்னும் சதாடர் நடன ைகளிர், கூத்த ைகளிர், 

விறலியர் என்னும் சபாருமளவய அளிப்பதாகக் கூறுபேர் யார்? 

A) ைா. இரா ைாணிக்கனார்  
B) சே. ராைலிங்கனார் 
C) அண்ணாைமலயார் 
D) அருணாச் லக் கவிராயர் 

விளக்கம்: சிலப்பதிகாத்தில் இளங்வகாேடிகள் கூறும் நாடாக ைகளிர் என்னும் சதாடர் நடன ைகளிர், கூத்த ைகளிர், 

விறலியர் என்னும் சபாருமளவய அளிப்பதாக ைா. இராைாணிக்கனார் கூறுகின்றார்.  
169) நடனம் கற்கும் சபண் ஏறத்தாழ எத்தமன ஆண்டுகள் நடனக்கமலப் பயிற்சி சபற்றிருக்க வேண்டும்? 
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A) 5 ஆண்டுகள்  
B) 6 ஆண்டுகள் 

C) 7 ஆண்டுகள்  
D) 8 ஆண்டுகள் 

விளக்கம்: நடனம் கற்கும் சபண் தனது 7ஆம் ேயது முதல் 12ஆம் ேயது ேமர ஏறத்தாழ ஆறு ஆண்டுகள் 
நடனக்கமலப் பயிற்சி சபற்றிருக்க வேண்டும்.  
170) நடனக்கமலமயக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் எத்தமன ேமக கூத்துகளில் சிறந்தேராக இருத்தல் வேண்டும்? 

A) 2  

B) 3  

C) 4  

D) 6 

விளக்கம்: நடனக்கமலமயக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் தமலக்வகால் ஆ ான் என்று அமழக்கப்படுகிறார். இேர், 

வேத்தியல், சபாதுவியல் என இருேமகக் கூத்துகளிலும் சிறந்தேனாக இருத்தல் வேண்டும்.  
171) அடியார்க்குநல்லார் கருத்துப்படி கூத்து எத்தமன ேமகப்படும்? 

A) 3  

B) 4  

C) 5  

D) 6 

விளக்கம்: அடியார்க்குநல்லார் கருத்துப்படி, கூத்து 4 ேமகப்படும். அமே, ச ாக்கம், சைய்க்கூத்து, அபிநயம், நாடகம் 
என்பன.  
172) தேறான இமணமயத் வதர்க.  
A) ச ாக்கம்  - இம யுடன் கூடிய தூய நடனம் 

B) சைய்க்கூத்து  - இம யுடன் கூடிய அகம்  ார்ந்த நடனம்  
C) அபிநயம்   - இம யுடன் கலந்த பாடலுக்கு ஏற்ற நடனம் 

D) ஆடல்   - இம யுடன் கமத தழுவி ேரும் பாட்டிற்கான நடனம் 

விளக்கம்: நாடகம் - இம யுடன் கமத தழுவி ேரும் பாட்டிற்கான நடனம் 

ஆடல் - எல்லா ேமகக் கூத்துகமளயும் குறிக்கும்  
இவ்ோறு அடியார்க்குநல்லார் கூறுகிறார்.  
173) ஆடல் ேமக எத்தமன என சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது? 

A) 6  

B) 5  

C) 10  

D) 11 

விளக்கம்: ஆடல்கள் 11 ேமகப்படும். அதில் நின்றாடல் 6 ேமகயும், வீந்தாடல் 5 ேமகயும் உள்ளடக்கியது.  
நின்றாடல் - 6 

1. அல்லியம்  
2. சகாடுசகாட்டி  
3. குமடக்கூத்து  
4. குடக்கூத்து  
5. பாண்டரங்கம்  
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6. ைல்லியம்  
வீழ்ந்தாடல் - 5 

1. துடி  
2. கமடயம்  
3. வபடு  
4. ைரக்கால்  
5. பாமே 

சிலப்பதிகாரத்தில் ைாதவி 11 ஆடல்கமள ஆடினாள்.  
174) கண்ணன் யாமனயின் தந்தத்மத ஒடித்தமதக் காட்டும் ஆடல் எது? 

A) அல்லியம்  
B) சகாடுசகாட்டி 

C) குமடக்கூத்து 

D) குடக்கூத்து 

விளக்கம்: கண்ணன் யாமனயின் தந்தத்மத ஒடித்தமதக் காட்டும் ஆட அல்லியம்.  

175) சிேசபருைான் முப்புரத்மத எரித்த சபாழுது சேற்றியில் மகசகாட்டி ஆடிய ஆடல் எது? 

A) அல்லியம்  
B) சகாடிகட்டி 

C) குமடக்கூத்து 

D) குடக்கூத்து 

விளக்கம்: சகாடிகட்டி என்பது சிேசபருைான் முப்புரத்மத எரித்த சபாழுது சேற்றியில் மகசகாட்டி ஆடிய ஆடலாகும்.  
176) கண்ணன் தன் வபரனான அநிருத்தமன அசுரரிடமிருந்து மீட்பதற்காகக் குடத்மத மேத்துக் சகாண்டு ஆடிய 
ஆடல் எது? 

A) அல்லியம்  
B) சகாடுசகாட்டி 

C) குமடக்கூத்து 

D) குடக்கூத்து 

விளக்கம்: கண்ணன் தன் வபரணான அநிருத்தமன அசுரரிடமிருந்து மீட்பதற்காகக் குடத்மத மேத்துக் சகாண்டு 
ஆடிய ஆடல் குடக்கூத்து ஆகும்.  
177) முருகன் அவுணமர சேன்ற வபாது ஆடிய ஆடல் எது? 

A) அல்லியம்  
B) சகாடுசகாட்டி 

C) குமடக்கூத்து 

D) குடக்கூத்து  
விளக்கம்: முருகன் அவுணமர சேன்ற வபாது ஆடிய ஆடல் குமடக்கூத்து ஆகும்.  
178) சிேசபருைான் முப்புரத்மத எரித்த பின்னர் நாண்முகன் காணும்படி ஆடிய ஆடல் எது? 

A) பாண்டரங்கம்  
B) ைல்லியம்  
C) துடி 

D) கமயம் 

விளக்கம்: சிேசபருைான் முப்புரத்மத எரித்த பின்னர் நான்முகன் காணும்படி ஆடிய ஆடல் பாண்டரங்கம் ஆகும்.  
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179) கண்ணன் ோணன் என்னும் அசுரருடன் வபார் ச ய்தமதக் காட்டும் கூத்து எது? 

A) பாண்டரங்கம்  
B) ைல்லியம்  
C) துடி 

D) கமயம் 

விளக்கம்: கண்ணன் ோணன் என்னும் அசுரருடன் வபார் ச ய்தமதக் காட்டும் கூத்து ைல்லியம் ஆகும்.  
180) சூரபதுைமன சேன்ற பிறகு கடலிமன வைமடயாகக் சகாண்டு முருகன் ஆடியமதக் கூறும் கூத்து எது? 

A) பாண்டரங்கம்  
B) ைல்லியம்  
C) துடி 

D) கமயம் 

விளக்கம்: சூரபதுைமன சேன்ற பிறகு கடலிமன வைமடயாகக் சகாண்டு முருகன் ஆடியமதக் கூறும் கூத்து துடி 
ஆகும்.  
181) இந்திரன் ைமனவி அயிராணி உழத்தி உருேத்வதாடு ஆடியது எது? 

A) பாண்டரங்கம்  
B) ைல்லியம்  
C) துடி 

D) கமடயம் 

விளக்கம்: இந்திரன் ைமனவி அயிராணி உழத்தி உருேத்வதாடு ஆடியது ‘கமடயம்’ எனப்படும். இது 
‘உழத்திக்கூத்து’ என்றும் அமழக்கப்படுகிறது.  
182) காைன் தன் ைகனான அநிருத்தமன சிமற மீட்பதற்கு ோணனுமடய ‘வ ா’ என்னும் நகரத்தில் வபடியுருேம் 
சகாண்டு ஆடியது எது? 

A) வபடு  
B) ைரக்கால் 

C) பாமே 

D) கூத்து 

விளக்கம்: காைன் தன் ைகனான அநிருத்தமன சிமற மீட்பதற்காக ோணனுமடய ‘வ ா’ என்னும் நகரத்தில் 
வபடியருேம் சகாண்டு ஆடியது ‘வபடு’ என்றும் ஆடல் ஆகும்.  
183) சகாற்றமே தன்மன எதிர்த்து பாம்பு, வதளாக ேந்த அசுரமரக் சகால்ேதற்காக ஆடிய ஆடல் எது? 

A) வபடு  
B) ைரக்கால் 

C) பாமே 

D) கூத்து 

விளக்கம்: சகாற்றமே தன்மன எதிர்த்து பாம்பு, வதளாக ேந்த அசுரமரக் சகால்ேதற்காக ஆடிய ஆடல் ைரக்கால் 
ஆகும்.  
184) அசுரமர சேல்ல திருைகள் ஆடிய ஆடல் எது? 

A) வபடு  
B) ைரக்கால் 

C) பாமே 

D) கூத்து 
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விளக்கம்: அசுரமர சேல்ல திருைகள் ஆடிய ஆடல் பாமே ஆகும்.  
185) சிலப்பதிகாரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள 11 ஆடல் ேமககளில் எது ‘சதய்ேவிருத்தி’ என அமழக்கப்படுகிறது? 

A) அல்லியம்  
B) ைல்லியம் 

C) பாண்டரங்கம் 

D) 11 ஆடல்களும் 

விளக்கம்: சிலப்பதிகாரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள 11 ஆடல் ேமககளில் சதய்ேங்களால் ஆடப்சபறுேதால் இமே 
‘சதய்ேவிருத்தி’ என்றும் அமழக்கப்படுகின்றன.  
186) கூத்து எத்தமன ேமகப்படும்? 

A) 2  

B) 3  

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: கூத்து அகக்கூத்து, புறக்கூத்து என இரண்டு ேமகப்படும். இருேமகக் கூத்துக்களுவை ஆடல் என 
அடியார்க்கு நல்லார் கூறுகின்றார்.  
187) எந்த இரண்டு முத்திமரகள் புறக்கூத்தில் காட்டப்படுேன? 

A) பிண்டி, பிமனயல்  
B) பிமனயல், எழிற்மக 

C) எழிற்மக, சதாழிற்மக 

D) சதாழிற்மக, பிண்டி 

விளக்கம்: நடனத்தின் சபாழுது ஒரு மகயினால் காட்டப்படும் முத்திமரகளும், இரு மககளினால் காட்டப்படும் 
முத்திமரகளும் கூறப்பட்டுள்ளன. அதில் பிண்டி, பிமனயல் ஆகிய இரண்டும் புறக்கூத்தில் காட்டப்படுேன. 
எழிற்மக, சதாழிற்மக இரண்டும் அகக்கூத்தில் காட்டப்படுேன.  
188) தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க.  
A) நடன முத்திமரகள் 4 ஆகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளன.  
B) அமே, பிண்டி, பிமனயல், எழிற்மக, சதாழிற்மக ஆகியனோகும்.  
C) பிண்டி, ஒரு மகயால் காட்டப்படும் முத்திமர. இது 24 ேமகயாக அமையும்.  
D) பிமனயல் இரண்டு மககளாலும் காட்டப்படுேது. இது 18 ேமகயாக உள்ளது.  
விளக்கம்: பிமனயல் இரண்டு மககளாலும் காட்டப்படுேது. இது 18 ேமகயாக உள்ளது.  
189) ‘ேந்த முமறயின் ேழிமுமற ேழாைல்’ என்று கூறும் நூல் எது? 

A) சிலப்பதிகாரம்  
B) ைணிவைகமல 

C) ேமளயாபதி 

D) குண்டலவகசி 

விளக்கம்: நாட்டிய நன்னூல் நன்கு கமடப்பிடித்து, ‘ேந்த முமறயின் ேழிமுமற ேழாைல்’ என்று சிலப்பதிகாரம் 
கூறுேதிலிருந்து சிலப்பதிகாரக் காலத்திற்கு முன் நாட்டிய நூல்கள் இருந்தமை சதளிோகின்றது.  
190) 11 ேமகயான ஆடல்களும் அேற்றின் உறுப்புகளும் பாடல்களும் எந்த நூலின் உமரயில் கூறப்பட்டுள்ளது? 

A) திருக்குறள்  
B) சபரியபுராணம் 

C) நன்னூல் 
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D) யாப்சபருங்கலம் 

விளக்கம்: பதிவனாரு ேமகயான ஆடல்களும் அேற்றின் உறுப்புகளும் பாடல்களும் யாப்சபருங்கலம் நூலின் 
உமரயில் கூறப்பட்டுள்ளன.  
191) கூத்து பற்றிய நூல்களில் எந்த இரண்டு அடியார்க்கு நல்லார் காலத்திவலவய ைமறந்தன? 

A) பரதம், அகத்தியம்  
B) முறுேல்,  யந்தம் 

C) குணநூல், ச யிற்றியம் 

D) இம நூணுக்கம், இந்திரகாளியம்  
விளக்கம்: பரதம், அகத்தியம், முறுேல்,  யந்தம், குணநூல், ச யிற்றியம், இம நுணுக்கம், இந்திரகாளியம், பஞ் ைரபு, 

பரதவ னாபதியம், ைதிோணர் நாடகத் தமிழ் நூல், கூத்த நூல் ஆகியன கூத்து பற்றிய நூல்களாகும். இேற்றில் 
பரதமும் அகத்தியமும் அடியார்க்கு நல்லார் காலத்திவலவய ைமறந்தன. இந்நூல்கள் இன்று கிமடக்கவில்மல.  
192) ஏழு முதல் 9 வபர் ேட்டைாக நின்று மகவகாத்து ஆடுேது எவ்ேமக கூத்து? 

A) பாண்டரங்க கூத்து  
B) குரமேக் கூத்து 

C) ைரக்கால் கூத்து 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: ைகளிரால் ஆடப்படுேது குரமேக்கூத்து. 7 முதல் 9 வபர் ேட்டைாக நின்று மகவகாத்து ஆடுேது. இது 
குன்றக்குரமே, ஆய்ச்சியர் குரமே என இரு ேமகப்படும். குன்றக்குரமே என்பது குறிஞ்சி நிலத்தில் ோழும் ைகளிர் 
முருகனுக்கான ஆடும் ஆடல். ஆய்ச்சியர் குரமே முல்மல நிலத்தில் ோழும் ைகளிர் திருைாலுக்காக ஆடும் ஆடல்.  
193) ‘ைத்தவிலா ப் பிரக னம்’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன்  
B) நக்கீரர் 
C) சதால்காப்பியர் 
D) அகத்தியர் 

விளக்கம்: முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் ‘ைத்தவிலா ப் பிரக னம்’ என்ற தனது நூலில் சிேசபருைானின் தாண்டேங்கள் 
பற்றிக் குறிப்பிட்டள்ளார். பல்லேர் காலத்தில் நடனக்கமல சிறப்பான இடத்மதப் சபற்றிருந்தது.  
194) பதாமக நடனம், லதாவிருச்சிக நடனம், ஊர்த்துே தாண்டேம், ஆனந்த தாண்டேம் ஆகிய சிேசபருைான் ஆடிய 
நடனங்கள் எங்கு சிற்பங்களாகச் ச துக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) ைதுமர மீனாட்சியம்ைன் வகாவில்  
B) தஞ்ம  சபரிய வகாவில்  
C) காஞ்சி மகலா நாதர் வகாயில்  
D) ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் வகாயில் 

விளக்கம்: ராஜசிம்ைன் கட்டிய காஞ்சி மகலா நாதர் வகாயிலில் சிேசபருைான் ஆடியதாகக் கூறப்படும் பதாமக 
நடனம், லதாவிருச்சிக நடனம், ஊர்த்துே தாண்டேம், ஆனந்த தாண்டேம் ஆகியன சிற்பங்களாகச் 
ச துக்கப்பட்டள்ளமைமயக் காணலாம்.  
195) சுந்தரர் யார் காலத்மதச் வ ர்ந்தேர்? 

A) வ ாழர்  
B) பாண்டியர் 
C) பல்லேர் 
D) வ ரர் 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    118 

விளக்கம்: காஞ்சி மேகுந்தப் சபருைாள் வகாயிலில் கூத்தன் கூத்தியர் உருேங்கள் சிற்பங்களில் 
ச துக்கப்பட்டுள்ளன. பல்லேர் காலத்தேரான சுந்தரர், நடன ைாதரான பரமே நாச்சியாமர ைணந்துசகாண்ட 
ச ய்திமய இலக்கியங்களில் காணலாம். தில்மலயிலுள்ள சிேசபருைான், ‘கூத்தப்சபருைான்’ என நாயன்ைார்களால் 
பாடப்பட்டார்.  
196) அக்காலத்தில் காஞ்சிபுரம் முக்திச்சுரர் வகாயிலில் ைட்டும் எத்தமன நடன ைாதர் இருந்தனர் என்ற ச ய்தியிமன 
ஆேணங்கள் சதரிவிக்கின்றன? 

A) 42 

B) 48 

C) 56 

D) 64 

விளக்கம்: அக்காலத்தில் காஞ்சிபுரம் முக்தீச்சுரர் வகாயிலில் ைட்டும் 42 நடன ைாதர் இருந்தனர் என்ற ச ய்திமய 
ஆேணங்கள் சதரிவிக்கின்றன பல்லேர் காலத்தில் நடனம் ேகித்த இடத்மத இேற்றின் மூலம் அறியமுடிகின்றது.  
197) எந்த காலம் காமலகளின் ேளர்ச்சியால் சபாற்காலைாகத் திகழ்ந்தது? 

A) பல்லேர் காலம்  
B) வ ாழர் காலம் 

C) பாண்டியர் காலம் 

D) விஜயநகர வபரரசு காலம் 

விளக்கம்: வ ாழர் காலம் கமலகளின் ேளர்ச்சியால் சபாற்காலைாகத் திகழ்ந்தது. ம ே, மேணே  ையங்கள் 
இக்காலத்தில் ேளர்ச்சி சபற்றன. சபரும்பான்மை வகாயில்கள் கற்வகாயில்களாக ைாற்றப்பட்டன. நடனம் உட்பட 
அமனத்துக் கமலகளும் ேளர்க்கப்பட்டன. வகாயில் கருேமறகளின் அடிப்பகுதியில்கூட, நடன ேமககள் 
ச துக்கப்பட்டிருந்தன. இதற்கு சிதம்பரம், தஞ்ம , கங்மக சகாண்ட வ ாழபுரம், திருேண்ணாைமல வகாயில்கள் 
 ான்று.  
198) ‘கூத்தியர்’ ைட்டும் தனித்து நடனம் ஆடும்படியான சிற்பங்கள் யார் காலத்தமே? 

A) பல்லேர் காலம்  
B) வ ாழர் காலம் 

C) பாண்டியர் காலம் 

D) விஜயநகர வபரரசு காலம் 

விளக்கம்: வ ாழர்கள் காலச் சிற்பங்களில் கூத்தியர் ைட்டும் தனித்து நடனம் ஆடும்படியான சிற்பங்கமளப் சபரிதும் 
காணலாம். தஞ்ம ப் சபரிய வகாயில் கருேமறயின் புறச்சுேரில் நடன ைாதர்களின் ஓவியங்கள் 
ேமரயப்பட்டுள்ளன. இவ்வோவியத்தில் நடனப் சபண்களின் கூந்தல் ஒப்பமன, உமட, இம க்கருவிகள் 
முகப்சபாழிவு, உருே அமைப்பு ஆகியன நடனப் சபண்கள் சபற்றிருந்த சிறப்மபக் காட்டுகின்றன.  
199) தஞ்ம ப் சபரிய வகாயிலில் ஆடல் நிகழ்த்துேதற்காகப் ‘பதியிலார்’ எனப்படும் நடனத்தில் சிறந்த சபண்கமள 
நாசடங்கிலும் இருந்து வதர்ந்சதடுத்து ேரச் ச ய்தேர் யார்? 

A) முதலாம் ைவகந்திரன்  
B) இராஜராஜ வ ாழன் 

C) இராவ ந்திர வ ாழன் 

D) மூன்றாம் குவலாத்துங்க வ ாழன் 

விளக்கம்: இராஜராஜ வ ாழன், தஞ்ம ப் சபரிய வகாயிலில் ஆடல் நிகழ்த்துேதற்காகப் ‘பதியிலார்’ எனப்படும் 
நடனத்தில் சிறந்த சபண்கமள நாசடங்கிலும் இருந்து வதர்ந்சதடுத்து ேரச் ச ய்தார். அேர்கள் ஒவ்சோருேருக்கும் 
ஒரு வீடும் ஒரு வேலி நிலமும் அளித்தான். இச்ச ய்தியிமனத் தஞ்ம க் கல்சேட்டில் காணலாம்.  
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200) திருவிமட ைருதூருக்கு அருகில் உள்ள காைர ேள்ளி என்னும் ஊரில், சிறப்பாகச்  ாக்மகக் கூத்தாடும் 
ஒருேருக்கு ‘ ாக்மக ைாராயன்’ எனப் பட்டம், ேழங்கியேர் யார்? 

A) முதலாம் ைவகந்திரன்  
B) இராஜராஜ வ ாழன் 

C) இராவ ந்திர வ ாழன் 

D) மூன்றாம் குவலாத்துங்க வ ாழன்  
விளக்கம்: திருவிமட ைருதூருக்கு அருகில் உள்ள காைர ேள்ளி என்னும் ஊரில், சிறப்பாகச்  ாக்மகக் கூத்தாடும் 
ஒருேருக்கு ‘ ாக்மக ைாராயன்’ என இராவ ந்திரன் பட்டம் ேழங்கிய ச ய்தியிமனக் கல்சேட்டுகள் கூறுகின்றன.  
201) யார் காலத்தில் கர்நாடக இம  ேடிேம் தமிழகத்தில் ேளரத் சதாடங்கியது?  

A) வ ரர்  
B) வ ாழர்  
C) பாண்டியன்  
D) நாயக்கர் 
விளக்கம்: நாயக்கர் காலத்தில் கர்நாடக இம  ேடிேம் தமிழகத்தில் ேளரத் சதாடங்கியது. இக்காலத்தில் ேடசைாழி 
நடன நூல்கள் தமிழில் சைாழிசபயர்த்து எழுதப்பட்டன.  
202) இம ப்பாட்டிற்வகற்ப அபிநயம் காட்டிப் பாேகம் வதான்ற ஆடப்படுேது எது? 

A) கதகளி  
B) பரதநாட்டியம் 

C) வைாகினி ஆட்டம் 

D) குச்சுப்புடி 

விளக்கம்: தமிழர்களால் சதான்றுசதாட்டு ேளர்க்கப்பட்டு ேரும் கமல பரதநாட்டியம். இது இம ப்பாட்டிற்வகற்ப 
அபிநயம் காட்டிப் பாேகம் வதான்ற ஆடப்படுேது. இதற்குக் மகக்குறியீடுகள் இன்றியமையாதன. இமே, 

இளங்வகாேடிகள் கூறுேமதப் வபான்வற ஒரு மக முத்திமர, இருமக முத்திமர என 2 ேமகப்படுகிறது.  
203) கூற்றுகமள ஆராய்க.  
1. ஒருேமக முத்திமர இமணயா விமனக்மக என்றும், பிமணக்மக என்றும் அமழக்கப்படுகிறது.  
2. இருமக முத்திமர இமணக்மக, இரட்மடக்மக, பிண்டிக்மக என்றும் அமழக்கப்படுகிறது.  
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: ஒருமக முத்திமர இமணயான விமனக்மக என்றும், பிண்டிமக என்றும் அமழக்கப்படுகிறது.  
இருமக முத்திமர இமணக்மக, இரட்மடக்மக, பிமணக்மக என்றும் அமழக்கப்படுகிறது.  
இம்முத்திமரகள் பரதத்திற்கு உயிர் வபான்றமே. இம்முத்திமரகமளப் புரிந்துசகாள்ளாைல் பரதத்மதச் சுமேத்து 
இன்புறுேது கடினைாகும். தமிழர்களின் சதான்மைக் கமலயான பரதம் பல ேமகயான முத்திமரகமளயும் 
பாேங்கமளயும் உள்ளடக்கியது. இஃது உலகின் அதிக ைக்களால் விரும்பிப் வபாற்றப்படும் கமலயாகவும் உள்ளது.  
204) உடல்ேலிமை, ைனேலிமை ஆகியேற்மற நிமலநாட்டுேது எேற்றின் முதன்மை வநாக்கம்? 

A) நடனக்கமல  
B) ஓவியக்கமல 

C) இம க்கமல 

D) தமிழக விமளயாட்டு 
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விளக்கம்: நாட்டுப்புற விமளயாட்டுகள் என்பது, நாட்டுப்புற கமலகளில் ஒன்று. இமே நாட்டுப்புற ைரபில் சிறப்பிடம் 
சபறுபமே. வபாலச் ச ய்தல், உடல்திறம் காணல், அறிவு சேளிப்பாடு,  மூக உறவு, ோழ்க்மகப் பயிற்சி, சிந்தமன 
ஆற்றல் முதலியேற்மற, உள்ளடக்கிய இவ்விமளயாட்டுகள் பண்பாட்மட சேளிப்படுத்துேன ஆகும். உடல்ேலிமை, 

ைனேலிமை ஆகியேற்மற நிமலநாட்டுேவத இேற்றின் முதன்மை வநாக்கம். ஏறுதழுவுதல், ஓட்டப்வபாட்டிகள் 
முதலிய ைரபு  ார்ந்தமே. ைரபு  ார்ந்து ஆடப்படும் இவ்விமளயாட்டுகள் வீரத்மத சேளிப்படுத்துேமத வநாக்கைாகக் 
சகாண்டுள்ளன.  
205) ‘விமளயாட்டு’- பிரித்துஎழுதுக.  
A) விமள + ஆட்டம் 

B) விமன + ஆட்டம் 

C) விமள + ஆட்டு 

D) விமன + ஆட்டு 

விளக்கம்: விமளயாட்டு என்பது விரும்பியாடும் ஆட்டு, விமள - விருப்பம், ஆட்டு - ஆட்டம். தமிழர் ைரபில் சிறப்பிடும் 
சபறுபமே விமளயாட்டுகள்.  
206) சகடேரல், பண்மண ஆகிய இரண்டு ேமகயான விமளயாட்டுகள் பற்றி “சகடேரல் பண்மண ஆகிரண்டும் 
விமளயாட்டு” எனக் கூறும் நூல் எது? 

A) அகத்தியம்  
B) சதால்காப்பியம் 

C) நன்னூல் 

D) திருேதிமக 

விளக்கம்: சகடேரல், பண்மண ஆகிய இரண்டு ேமகயான விமளயாட்டுகள் பற்றி ‘சகடேரல் பண்மண 
ஆயிரண்டும் விமளயாட்டு’ எனத் சதால்காப்பியம் கூறுகின்றது. சிறுமிகமள விலங்குகளிடம் இருந்து காப்பது வபால 
நடித்து விமளயாடுேது சகடேரல் என்றும், உழேர்கள் பயிர் ச ய்ேது வபால நடித்து விமளயாடுேது பண்மண 
விமளயாட்டு என்று வதேவநயப்பாோணர் கூறுகின்றனார்.  
207) எண்ேமக சைய்ப்பாட்டில் ஒன்றான உேமக, 4 ேழிகளில் வதான்றும் எனக் கூறியேர் யார்? 

A) அகத்தியர்  
B) சதால்காப்பியர் 
C)  ைணமுனிேர் 
D) நக்கீரர் 
விளக்கம்: எண்ேமக சைய்ப்பாட்டில் ஒன்றான உேமக, 4 ேழிகளில் வதான்றும் எனத் சதால்காப்பியர் கூறுகின்றார்.  
“ச ல்ேம் புலவன புணர்வுவிமள யாட்சடன 

அல்லல் நீத்த உேமக நான்வக” – சதால்காப்பிய சைய்ப்பாட்டியல்- 255.  

208) கூற்றுகமள ஆராய்க.  
1. தமிழக விiயாட்டுகள் அமனத்துவை இரண்டு குழுோகப் பிரிந்து விமளயாடும் சபாதுத் தன்மைமயப் சபற்று 
இருக்கும்.  
2. விமளயாட்டின் சேற்றி வதால்வியின் காரணைாக யாரும் பிறருக்குத் துன்பம் விமளவிக்கக் கூடாது.  
3. விமளயாட்டில் பிறருக்கு ஏற்படும் துன்பத்மதயும், எதிர் அணியாக இருப்பினும் தம் துன்பம் வபால் கருதுதல் 
வேண்டும். இது தமிழில் விமளயாட்டுகளுக்கான சபாது விதியாகும்.  
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) 2 தேறு, 1, 3  ரி 

D) அமனத்தும் 
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விளக்கம்: தமிழர்கள் விமளயாட்டில் கூட பிறருக்கு துன்பம் விமளவிக்க விரும்பவில்மல.  
209) பிள்மளத்தமிழ் எத்தமன ேமகப்படும்? 

A) 2  

B) 3  

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: பிள்மளத்தமிழ், குழந்மதகளுக்கான 10 பருேங்கமளக் கூறுகின்றது. இது ஆண்பாற் பிள்மளத்தமிழ், 

சபண்பாற் பிள்மளத்தமிழ் என 2 ேமகப்படுகிறது. முதல் 7 பருேங்கள் ஆண் ைற்றும் சபண்பாற் பிள்மளத் 
தமிழுக்குப் சபாதுோனமே. இறுதி 3 பருேங்கள் விமளயாட்மடப் பற்றிக் கூறுகிறது.  
210) சபண்கள் விமளயாடும் விமளயாட்டு எது? 

A) சிற்றில்  
B) ஊ ல் 

C) A ைற்றும் B 

D) சிறுபமற 

விளக்கம்: சிற்றில், ஊ ல் என்பன சபண்கள் விமளயாடும் விமளயாட்டுகள் ஆகும்.  
211) சிறார்கள் சிறு வீடு கட்டி விமளயாடுேது என்ன விமளயாட்டு? 

A) சிற்றில்  
B) சிறுபமற 

C) சிறுவதர் 
D) ஊ ல் 

விளக்கம்: சிறார்கள் சிறு வீடு கட்டி விமளயாடுேது சிற்றில், சதருவில் பமறயடித்து விமளயாடுேது சிறுபமற. 
சிறுவதர் ச ய்து விமளயாடுேது சிறுவதர். இமே மூன்றும் ஆண்பாற் பிள்மளத்தமிழின் கமடசி 3 பருேங்களாகும்.  
212) சபாருந்தாதமதத் வதர்வு ச ய்க.  
A) அம்ைாமன 

B) கழங்கு 

C) ஊ ல் 

D) சிற்றில் 

விளக்கம்: அம்ைாமன, கழங்கு, ஊ ல் ஆகியமே சபண்பாற்பிள்மளத் தமிழுக்குரிய கமடசி 3 பருேங்களாகும். 
சிற்றில் என்பது ஆண்பாற் பிள்மளத்தமிழுக்குரிய பருேம்.  
213) தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க.  
A) சபண்கள் இல்லத்தில் அைர்ந்து விமளயாடும் விமளயாட்டுகள் ைட்டுவை சபண்பாற் பிள்மளத் தமிழில் 
கூறப்பட்டுள்ளது.  
B) அம்ைாமன என்பது, சிறுமிகள் ேட்டைாக அைர்ந்து பாடல் பாடி விமளயாடுேது.  
C) கழங்கு என்பது மகக்வகார்த்து விமளயாடுேது 

D) ஊ ல் என்பது, சிறுமிகள் பாடல் பாடிக் சகாண்டு ஊஞ் ல் ஆடுேதாகும்.  
விளக்கம்: கழங்கு என்பது, சிறுமிகள் கல் மேத்து விமளயாடும் விமளயாட்டாகும்.  
214) விமளயாட்டு என்பமத உேமகச் சுமேயில் ஒன்றாக யார் கூறுகிறார்? 

A) சதால்காப்பியர்  
B) திருேள்ளுேர் 
C) கம்பர் 
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D) நக்கீரர் 
விளக்கம்: விமளயாட்டு என்பமத உேமகச் சுமேயில் ஒன்றாகத் சதால்காப்பியர் கூறுகிறார். எனவே, 

விமளயாட்டு என்பது, ைகிழ்ச்சிமயத் தரும் ச யல் ஆகும். பிள்மளத்தமிழ் கூறுேமதப் வபாலவே தமிழக நாட்டுப்புற 
விமளயாட்டுகமளயும் ஆண்கள் விமளயாட்டு, சபண்கள் விமளயாட்டு என 2 ேமகயாகப் பிரிக்கலாம். 
சபரும்பாலும் ஆண்கள் விமளயாடுேன வீர விமளயாட்டுகளாகவே உள்ளன.  
215) கூற்றுகமள ஆராய்க.  
1. ைனிதனுக்கும் விலங்கிற்கும் இமடயிலான விமளயாட்டு ஏறுதழுவுதல், பாரிவேட்மட  
2. ைனிதனுக்கும், ைனிதனுக்கும் இமடவயயான விமளயாட்டு சிலம்பாட்டம், புலிவேடம் 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: ைனிதனுக்கும் விலங்கிற்கும் இமடயிலான விமளயாட்டு ஏறுதழுவுதல், பாரிவேட்மட. ைனிதனுக்கும் 
ைனிதனுக்கும் இமடவயயான விமளயாட்டு சிலம்பாட்டம், புலிவேடம்.  
216) வீரத்மத சேளிப்படுத்தும் விமளயாட்டுகளுள் முதன்மையானது எது? 

A) ஏறுதழுவுதல்  
B) பாரிவேட்மட 

C) சிலம்பாட்டம்  
D) புலிவேடம்  
விளக்கம்: ைஞ்சுவிரட்டு அல்லது ஏறுதழுவுதல் என்பது தமிழர்களின் வீர விமளயாட்டுகளில் ஒன்று. 
முல்மலக்கலியில் ஏறுதழுவுதல் பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. அதனால் இவ்விமளயாட்டு, பண்மடக் காலம் 
முதல் உள்ளது என்பமத அறியலாம். வீரத்மத சேளிப்படுத்தும் விமளயாட்டுகளுள் இது முதன்மையாகக் 
கருதப்படுகிறது. காமளயின் சகாட்வடறி என்னும் திமிமலப் பிடித்து அடக்குேது  ங்க கால முமற. சகாம்மைப் 
பிடித்து முறுக்கி அடக்குேதும் உண்டு. நாணயங்கள் அடங்கிய மபமயக் காமளயின் சகாம்பில் மேத்துக் 
கட்டிவிடும் பழக்கம் பிற்காலத்தில் வதான்றியது. நாணயத்மதச் ‘ ல்லி’ என்று கூறுேர். அதனால் 
இவ்விமளயாட்மடச்  ல்லிக்கட்டு என்றும் அமழப்பர். ோடி ோ ல், திட்டி ோ ல் முதலான பகுதிகமளக் சகாண்ட 
இவ்விமளயாட்டு வேலி ைஞ்சுவிரட்டு, ோடிோ ல், ைஞ்சுவிரட்டு, ேடம் ைஞ்சுவிரட்டு என ேட்டாரத்திற்கு 
ஏற்றாற்வபால் நடத்தப்படுகின்றது.  
217) நட ாரி என்று கூறப்படும் ஓமலப் பட்டயச் ச ய்தியில் எந்த விமளயாட்டின் வதாற்றம் பற்றிக் கமதயாகக் 
கூறப்படுகிறது? 

A)  ல்லிக்கட்டு  
B) சிலம்பாட்டம் 

C)  டுகுடு 

D) உரிைரம் ஏறுதல் 

விளக்கம்: கம்புகமள அடித்து ஒலிசயழுப்பும் விமளயாட்டுக்குச் சிலம்பு என்று சபயர். கம்புகளின் ஒலிமயத் தவிர 
இரும்பு ஆயுதங்களின் ஒலியும் இந்த ஆட்டத்தின்வபாது எழுப்பப்படும். வநர்த்தியாகக் கம்புகமளச் சுழற்றினால்தான் 
எதிரிமய வீழத்த இயலும் என்பதால் வபார் முமறகளுக்கு உரிய சில விதி முமறகளும் சிலம்பாட்டத்தில் 
இடம்சபற்றுள்ளன. உடற்பயிற்சி, தற்காப்பு, வபாராட்டம் ஆகிய முக்கிய வநாக்கங்கமளக் சகாண்டது சிலம்பாட்டம். 
நட ாரி என்று கூறப்படும் ஓமலப் பட்டயச் ச ய்தியில் சிலம்பாட்டத்தின் வதாற்றம் பற்றிக் கமதயாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.  
218) கூற்றுகமள ஆராய்க.  
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A) கம்மப வேகைாகச் சுழற்றுேதிலும் முன்பின் திரும்பி ஆடுேதிலும் கமல நயத்மதப் புகுத்தி உருசேடுக்கிறது 
இச்சிலம்பாட்டம்.  
B) இவ்ோட்டத்தில் பலவிதைான சுேடுமுமறகள் மகயாளப்படுகின்றன. உடலிலுள்ள ேர்ை நாடிகமள வநாக்கி 
அடிக்கும் சுேடுமுமறக்கு தட்டுேடச் சுேடு என்று சபயர்.  
C) இதில் அடிச்சுப்பிரிவு, பூட்டுப்பிரிவு ஆகிய விமளயாட்டு முமறகளும் உள்ளன.  
D) ஒருேர் இடம் பார்த்து அடிப்பதும், அவ்ேடிமய இன்சனாருேர் தடுப்பதும் பூட்டுப்பிரிோகும்.  
விளக்கம்: ஒருேர் இடம் பார்த்து அடிப்பதும், அவ்ேடிமய இன்சனாருேர் தடுப்பதும் அடிச்சுப்பிரிவு ஆகும். ஒருேர் 
மகசகாண்டு அடுத்தேமரப் பூட்டிப் பிடிப்பதும் அப்பூட்டிலிருந்து, பிடிப்பட்டேர் தம்மை விடுவித்துக்சகாள்ேதும் 
பூட்டுப்பிரிோகும்.  
219) எந்த ைாேட்டத்தில் சிலம்பாட்டம் சிறப்பாகக் சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) திருசநல்வேலி  
B) தூத்துக்குடி  
C) நாமக 

D) குைரி 

விளக்கம்: குைரி ைாேட்டத்தில் சிலம்பாட்டம் சிறப்பாகக் சகாண்டாடப்படுகிறது. விழாக்களில் சிலம்பாட்டம் ஆடி 
ைகிழ்ேர். அப்பகுதியில் சிலம்படி ஆ ான்கள் இன்றும் ோழ்ந்து ேருகின்றனர். தமிழரின் வீரத்திற்கும் நுட்பைான 
ச யல்திறனுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்குேது இச்சிலம்பாட்டம் ஆகும்.  
220) சேட்சி, கரந்மத ஆகிய திமணகளில் ேரும் வபார் முமறயின் சதாடர்ச்சியாகக் கூறப்படும் விமளயாட்டு எது? 

A) ஏறுதழுவுதல்  
B) சிலம்பாட்டம் 

C)  டுகுடு 

D) இளேட்டக்கல் 

விளக்கம்: பசுமேக் கேரந்து ேருேதும், கேர்ந்து ேந்த பசுக்கமள மீட்டு ேருேதுைான சேட்சி, கரந்மத ஆகிய 
திமணகளில் ேரும் வபார் முமறயின் சதாடர்ச்சியாகச்  டுகுடுமேக் குறிப்பர்.  
221) சபாருத்துக.  
அ. பாண்டிய நாடு - 1. பளிச் ப்பிளான், பலீன்  டுகுடு 

ஆ. வ ாழ நாடு   - 2.  டுகுடு 

இ. சதன் வ ாழ நாடு  - 3. குட்டி 

A) 3, 2, 1 

B) 3, 1, 2 

C) 2, 3, 1 

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்:  டுகுடு விமளயாட்டு, பாண்டிய நாட்டில் குட்டி என்றும், வ ாழ நாட்டில் பளிச் ப்பிளான், பலீன்  டுகுடு 
என்றும், சதன் வ ாழ நாட்டில்  டுகுடு என்றும் அமழக்கப்படுகிறது.  
222)  டுகுடு-வில் மூச்சுப் பிடிப்பமத எவ்ோறு அமழப்பர்? 

A) பாட்டம்  
B) சகாம்பு அற்றிப் பாடுபேன் 

C)  ஞ்சீவி 

D) எதுவுமில்மல 
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விளக்கம்: மூச்சுப் பிடித்துக் சகாண்டு பாடிச் ச ன்று மீள்ேதும், பாடி ேருபேமரப் பலரும் சூழ்ந்து பிடிப்பதும் 
பிடிபட்டேர் தம்மை விடுவித்துக்சகாள்ேதும் இவ்விமளயாட்டின் திறம் ஆகும். மூச்சுப்பிடிப்பமதப் ‘பாட்டம்’ என்று 
அமழப்பர். பாடிச் ச ல்பேமரக் சகாம்பு சுற்றிப் பாடுபேன் என்று ச ால்ேது உண்டு. பாடிச் ச ல்லும்வபாது தனி 
வீரமும், பிடிக்கும்வபாது கூட்டு வீரமும் உமடயது இவ்விமளயாட்டு. கபடி என்று இக்காலத்தில் அமழக்கப்படுகிறது.  
223)  டுகுடுவில் விலக்காைவல, பிடிபட்டேரின் எண்ணிக்மகமய ைட்டும் ஆட்ட இறுதியில் கணக்கில் சகாள்ளும் 
ஆட்டத்மத எவ்ோறு அமழப்பர்? 

A)  ஞ்சீவி ஆட்டம்  
B) ஆடாது அழியும் ஆட்டம் 

C) கபடி ஆட்டம் 

D) ஆடாது ஒழியும் ஆட்டம் 

விளக்கம்: பிடிபட்டேமர விலக்காைவல பிடிபட்டேரின் எண்ணிக்மகமய ைட்டும் ஆட்ட இறுதியில் கணக்கில் 
சகாள்ளும் ஆட்டத்மதச்  ஞ்சீவி ஆட்டம் என்றும் பிடிபட்டேமரக் கமடசிேமர வ ர்க்காைல் ஆட்டத்மத 
முடித்துக்சகாள்ேமத ஆடாது ஒழியும் ஆட்டம் என்றும் கூறுேர்.  
224)  டுகுடு விமளயாட்டில் இமடக்வகாடு ைட்டும் வபாட்டு விமளயாடும் பழக்கம் எந்த நாட்டில் இருந்தது? 

A) பாண்டிய நாடு  
B) சகாங்கு நாடு 

C) வ ாழ நாடு 

D) சதன் வ ாழ நாடு 

விளக்கம்: இவ்விமளயாட்டில் இமடக்வகாடு ைட்டும் வபாட்டு விமளயாடும் பழக்கம் பாண்டிய நாட்டில் இருந்தது. 
பின்வகாடு, பக்கக்வகாடு, நடுவகாடு முதலான அரங்க அமைப்பில் வபாட்டு விமளயாடும் பழக்கம் சகாங்கு நாட்டில் 
காணப்படுகிறது.  
225) தான் விரும்பிய சபண்மண ைணப்பதற்காக ஆடப்பட்ட விமளயாட்டு எது? 

A) ஏறதழுவுதல்  
B) சிலம்பாட்டம் 

C) உரிைரம் ஏறுதல் 

D) இளேட்டக்கல் 

விளக்கம்: பண்மடய ைனிதன் குமககளில் ோழ்ந்தவபாது கல்மலத் தூக்குதல், நகர்த்துதல் முதலிய பழக்கங்கள் 
நாளமடவில் ோழ்க்மகவயாடு இமணந்த பழக்கங்களாக ைாறியிருக்கலாம். பின் நாகரீக ேளர்ச்சியில் உடல் 
திறமன சேளிப்படுத்தும் விமளயாட்டாக அமே ைாறியிருக்கலாம் என்பர். இவ்விமளயாட்டு, தான் விரும்பிய 
சபண்மண ைணப்பதற்காக ஆடப்பட்டிருக்கிறது. தற்காலத்தில் வீரத்மத சேளிப்படுத்தும் ஆட்டைாக ைாறியிருக்கிறது. 
திருவிழாக்களின்வபாது ஊர்ப்சபாது இடத்தில் இது நடத்தப்படும். ைணைகனாக ேருபேருக்குப் சபான், சபாருள் 
வபான்ற ஆடம்பர சபாருள்கமளவிட உடல்திறன் இன்றியமையாதது என்பமத இவ்விமளயாட்டு 
சேளிப்படுத்துகிறது. இவ்விமளயாட்டில் கலந்துசகாள்பேர் இளேட்டக் கல்மலக் தமலக்குவைல் தூக்கிப் பிடித்துப் 
பின் கீவழ வபாட வேண்டும். அப்படிச் ச ய்பேர் சேற்றி சபற்றேராகக் கருதப்படுபேர். இப்வபாட்டிக்குக் கிராைத்துப் 
சபரியேர்கள் நடுேராக இருப்பர்.  
226) கூற்றுகமள ஆராய்க.  
1. பட்மட உரிக்கப்பட்ட ைரத்மதவய உரிைரம் என்பர். இவ்வுரிைரத்தில் ஏறி விமளயாடுேவத உரிைரம் ஏறுதல் என்று 
அமழக்கப்படுகிறது.  
2. இவ்விமளயாட்டுக்கு எல்லா ைரங்கமளயும் பயன்படுத்துேதில்மல. மகப்பிடிக்கு அடங்காது பருத்திருக்கும் 
உதியைரத்மத ைட்டுவை பயன்படுத்துேர் .  
A) 1 ைட்டும்  ரி 
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B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: பட்மட உரிக்கப்பட்ட ைரம் ேழேழப்பாக இருக்கும். ஏற்கனவே ேழுேழுப்பாக இருக்கும் அம்ைரத்தில் 
விளக்சகண்சணய் தடேப்பட்டு வைலும் ேழுேழுப்பானதாக ைாற்றப்படும். இவ்ோறு ைாற்றப்பட்ட ைரத்தின் உச்சியின் 
பரிசுப் சபாருமளயும் கட்டி நட்டுவிடுேர். இம்ைரத்தில் ஏறி உச்சியில் இருக்கும் பரிசுப் சபாருமளக் மகப்பற்றுபேர் 
சேற்றி சபற்றேராகக் கருதப்படுேர்.  
227) உரிைரம் ஏறுதல் எந்த ைாேட்டத்தில் பரேலாக விமளயாடப்படுகிறது? 

A) திருசநல்வேலி  
B) ைதுமர 
C) குைரி 

D) தூத்துக்குடி 

விளக்கம்: ச ங்குத்தான பாமறகள் மீது ஏறுதல், ேழுக்குப் பாமறவைல் ஏறுதல் முதலிய பயிற்சிகமள உமடயேர்கள், 

ைமலோழ் ைக்கள் ஆேர். இேர்கள்  ைசேளிப் பகுதியில் ோழ வநர்ந்தவபாது இப்பயிற்சிகள் அேசியமில்லாைல் 
வபாகவே விழாக்காலங்களில் உடல்திறமன சேளிப்படுத்தும் வீர விமளயாட்டாக இது ைாறியது. இவ்விமளயாட்டு 
ைதுமர ைாேட்டத்தில் பரேலாக விமளயாடப்படுகிறது. தற்வபாது சபரிய இரும்புக் குழாய்கள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  
228) அறிவுக் கூர்மைமய சேளிப்படுத்தும் விமளயாட்டுகள் எமே? 

A) கட்ட விமளயாட்டு  
B) பதிமனந்தாம் புலி 

C) நட் த்திர விமளயாட்டு 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: அறிவுக் கூர்மைமய சேளிப்படுத்தும் விமளயாட்டுகளும் வீர விமளயாட்டுகளாகவே கருதப்படுகின்றன. 
கட்ட விமளயாட்டு, பதிமனந்தாம் புலி, நட் த்திர விமளயாட்டு, திரிகுத்து, சபாம்மைச்சீட்டு, மூணு கட்மட, பாமன 
உமடத்தல், உறிப்பாமன விமளயாட்டு வபான்றமே இவ்விமளயாட்டுகள் ஆகும்.  
229) கூற்றுகமள ஆராய்க.  
A) கில்லி விமளயாட்டு தமிழக நாட்டுப்புற விமளயாட்டில் ஒன்றாகும். இமதச் சிறுேர்களும், ஆடேர்களும் 
விமளயாடுேர்.  
B) இது கில்லி, புல்லுக்குச்சி, கில்லிதாண்டு, சில்லாங்குச்சி எனப் பல்வேறு சபயர்களில் அமழக்கப்படுகிறது.  
C) சிறிய குச்சி தாண்டல் எனவும், சபரிய குச்சி கில்லி எனவும் கூறப்படும்.  
D) இவ்விமளயாட்டில் குமறந்தது இருேர் இருப்பர். விமளயாடுவோர் அதிகைாக இருப்பின் அணியாகப் பிரிந்து 
விமளயாடுேர்.  
விளக்கம்: சிறிய குச்சி ‘கில்லி’ எனவும், சபரிய குச்சி ‘தாண்டல்’ எனவும் கூறப்படும். ஒரு  ாண் நீளத்தில் உள்ள சிறிய 
குச்சியின் இரு முமனகளும், கூர்மையாக்கப்பட்டிருக்கும். ஒரு முழம் நீளமுமடய சபரிய குச்சியின் ஒரு முமன 
ைட்டும் கூர்மையாக்கப்பட்டிருக்கும். நிலத்தில் இரண்டு விரல் இமட அளவிற்குப் பள்ளம் பறிக்கப்படும். அப்பள்ளத்தின் 
நடுவில் குறுக்காகக் கில்லி மேக்கப்படும். இவ்ோறு மேத்த குச்சிமயப் சபரிய குச்சிமயக் சகாண்டு தள்ளிவிடுேர். 
தள்ளிவிடப்படும் கில்லிமய எதில் அணியினர் எங்கும் பிடித்துவிட்டால், கில்லி தள்ளுபேர் விமளயாட்டில் 
வதாற்றேராேர் அல்லது கில்லி மேக்கப்பட்ட குழியிலிருந்து தாண்டி மிதிக்கும் சதாமலவில், கில்லி 
விழுந்திருந்தாலும் விமளயாட்டில் வதாற்றதாகக் கருதப்படும். கில்லி விழுந்த இடத்திலிருந்து எதிர் அணியின் 
கில்லிமயப் பறிக்கப்பட்ட குழிமய வநாக்கி எறிோர். அந்தக் கில்லி குழியில் விழுந்தாலும் எதிர் அணியினர் வதாற்றேர் 
ஆேர். இதன் பின்பு கில்லி 3 முமற அடிக்கப்படும். அதன் சதாமலவு கில்லிக் குழியிலிருந்து தாண்டலால் 
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அளவிடப்படும். அதுவே அவ்ேணியினர் எடுக்கும் புள்ளியாகும். இவ்விமளயாட்மட விமளயாடப் பரந்த திடல் 
வேண்டும்.  
230) சிறுேர்கள் ஒத்த பருேத்தினவராடு நிலா சேளிச் த்தில் விமளயாடும் விமளயாட்டு எது? 

A) கில்லி  
B) பச்ம க்குதிமர 
C) உரிைரம் 

D) சிலம்பாட்டம் 

விளக்கம்: பச்ம க்குதிமர, சிறுேர்கள் ஒத்த பருேத்தினவராடு நிலா சேளிச் த்தில் விமளயாடும் விமளயாட்டாகும். 
இதன் முதல்படி பிறருமடய காமலத் தாண்டுேதில் சதாடங்கும். அதனால், இந்த விமளயாட்டு ‘கால்தாண்டி 
விமளயாட்டு’ என்றும் அமழப்பர். குனிந்து இருப்பேர் படிப்படியாகத் தம்நிமலமய உயர்த்துேதால், தாண்ட 
வேண்டிய உயரம் கூடிக் சகாண்வட வபாகும்.  
231) பண்ணாங்குழி விமளயாட்டில் சைாத்தம் எத்தமன குழிகள் வதாண்டப்படும்? 

A) 10 

B) 12 

C) 14 

D) 28 

விளக்கம்: சநல் குத்தும் பண்மணவபால் ேட்டைான பள்ளம் அல்லது குழி சேட்டி, அதில் கற்கமள இட்டு ஆடும் 
ஆட்டம், பண்ணாங்குழி. பண்மண - பள்ளம், பண்மண பறித்தல் - குழி வதாண்டுதல். பண்ணாங்குழி என்பமதப் 
பல்லாங்குழி, பள்ளாங்குழி, பன்னாங்குழி என்னும் சபயர்களால் ேழங்குகின்றனர். சபரும்பாலும் 14 குழிகமள 
மேத்து ஆடுேதால் பதினாங்குழி, பன்னாங்குழி எனத் திரிந்ததாகக் கூறுேர். பன்னான்கு என்பவத இலக்கிய 
ேழக்காக இருப்பதனால், பண்ணாங்குழி அல்லது பள்ளாங்குழி என்பவத திருந்திய ேடிேைாகும். இவ்விமளயாட்மட 
இருேர் ஆடுேர். நிலத்தில்  ைைான இரு படுக்மக ேரிம யாகத் வதாண்டப்பட்ட குழிகளுள் கழற்சிக்காய் அல்லது 
புளியங்சகாட்மட அல்லது கூழாங்கற்கள் ஆகியேற்றுள் ஏவதனும் ஒன்மற, ஐந்மதந்தாய் இட்டு விமளயாடுேர் - 
தமிழ்நாட்டு விமளயாட்டுகள் (ைா. வதேவநயன், 1952) .  

232) பின்ேருேனேற்றுள் இந்தியக் வகாவில் கட்டக்கமல பாணிமயச்  ாராதது எது? 

A) நாகரம் 

B) வே ரம் 

C) காந்தாரக்கமல 

D) திராவிடம் 

விளக்கம்: நாகரம், வே ரம், திராவிடம் ஆகிய 3 கமலப் பாணியும் இந்தியக் வகாவில் கட்டடக்கமல பாணிமயச் 
வ ர்ந்தமே.  
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11th Ethics Lesson 5 Questions 

5] திருவிழாக்கள் 

1) திருவிழா சகாண்டாடப்படுேதன் முக்கிய வநாக்கம் என்ன? 

A) ேழிபாடு 

B) வீரம் 

C) ஒற்றுமை 

D) சபாதுவபாக்கு 

விளக்கம்: விழாக்கள் என்பமே,  முதாயத்தின் கூட்டுச் ச யல்பாட்மடயும் ேளத்மதயும் காட்டும் குறியீடுகள், 

ைக்களிமடவய ஒற்றுமைமய உண்டாக்குேவத இதன் முதல் வநாக்கைாகும். இவ்விழாக்கள் பண்பாட்டு 
ைரபுகமளயும் பாரம்பரிய அமடயாளங்கமளயும் விளக்கும் ேமகயில் உள்ளன. இவ்விழாக்கமள இயற்மக 
 ார்ந்தமே, இனம்  ார்ந்தமே,  ையம்  ார்ந்தமே என ேமகப்படுத்தலாம். விழாக்கள், ஒருமைப்பாட்டு 
உணர்விமன ேளர்ப்பதற்கும், வேற்றுமையில் ஒற்றுமைமய நிமலநிறுத்துேதற்கும் பயன்படுகின்றன. 
2) “ைாவயான் வைய காடுமற உலகமும் 

வ வயான் வைய மைேமர உலகமும்  
வேந்தன் வைய தீம்புனல் உலகமும் 

ேரணன் வைய சபருைணல் உலகமும்” என்ற பாடல் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) சிலப்பதிகாரம் 

B) கம்பராைாயணம் 

C) வில்லிபாரதம்  
D) சதால்காப்பியம் 

விளக்கம்: இப்பாடலில் சதால்காப்பியர் பாமல நிலம் தவிர நால்ேமக நிலத்துக்குரிய சதயேங்கமளக 
குறிப்பிடுள்ளார். அதனால், பாமலநில ைக்கள் “சகாற்றமேமயத் சதய்ேைாக ேழிபடுகின்றனர்” 
3) சபாருத்துக. 
அ. குறிஞ்சி - 1. சகாற்றமே 

ஆ. முல்மல  - 2 ேருணன் 

இ. ைருதம்  - 3. இந்திரன்  
ஈ. சநய்தல்  - 4. திருைால்  
உ. பாமல  - 5. முருகன் 

A) 5, 4, 3, 1, 2 

B) 5, 4, 2, 1, 3 

C) 5, 4, 3, 2, 1 

D) 5, 3, 4, 2, 1 

விளக்கம்: குறிஞ்சி - முருகன் 

முல்மல   - திருைால் 

ைருதம்    - இந்திரன்  
சநய்தல்   - ேருணன்  
பாமல    - சகாற்றமே 

4) சபாருத்துக. 
அ. குறிஞ்சி  - 1. ைணலும் ைணல்  ார்ந்த இடமும் 

ஆ. முல்மல  - 2 ேயலும் ேயல்  ார்ந்த இடமும் 
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இ. ைருதம்  - 3. ைமலயும் ைமல  ார்ந்த இடமும் 

ஈ. சநய்தல்  - 4. காடும் காடு  ாரந்த இடமும் 

உ. பாமல  - 5. கடலும் கடல்  ார்ந்த இடமும் 

A) 5, 4, 3, 2, 1 

B) 3, 4, 5, 2, 1 

C) 3, 4, 2, 1, 5 

D) 3, 4, 2, 5, 1 

விளக்கம்: குறிஞ்சி - ைமலயும் ைமல  ார்ந்த இடமும் 

முல்மல  - காடும் காடு  ார்ந்த இடமும் 

ைருதம்   - ேயலும் ேயல்  ார்ந்த இடமும்  
சநய்தல்  - கடலும் கடல்  ார்ந்த இடமும் 

பாமல   - ைணலும் ைணல்  ார்ந்த இடமும். 

5) “வேலன்சேறியாட்டு விழா” எந்த இடத்தில் நமடசபற்றது? 

A) குறிஞ்சி 

B) முல்மல 

C) ைருதம் 

D) சநய்தல் 

விளக்கம்: இது குறிஞ்சிநில விழாோகும். குறிஞ்சி நிலக் கடவுள், வ வயான், முருகன், வேலன் எனப் பல சபயர்களில் 
அறியப்படுகிறார். இந்நிலப்பகுதியில் வேலன்சேறியாட்டு விழா நமடசபற்ற ச ய்தியிமனத் திருமுருகாற்றுப்பமட 
குறிஞ்சிப்பாட்டு, ஐங்குநூறு, பட்டினப்பாமல வபான்ற இலக்கியங்கள் ேழி அறிகின்வறாம். குறிஞ்சி நிலப் சபண்களின் 
வநாயிமனத் தீர்ப்பதற்காக பாராய்கடனாக நிழ்த்தப்பட்டது. 
6) வேலன்சேறியாட்டு விழா என்பது என்ன, அது எவ்ோறு நமடசபற்றது என்பமத கூறும் நூல் எது? 

A) திருமுருகாற்றுப்பமட 

B) குறிஞ்சிப்பாட்டு 

C) ஐங்குறுநூறு 

D) பரிபாடல் 

விளக்கம்: வேலன்சேறியாட்டின் சபாழுது குறிஞ்சி நிலத்தேர் பலேமக ைலர்களால் சதாடுக்கப்பட்ட ைாமலமய 
அணிந்துக்சகாண்டு, மகயில் வேமல ஏந்தி தன்மீது முருகக் கடவுள் ஏறியது வபால ஆடுேர். இவ்விழா நமடசபறும் 
இடம் “சேறியாடுகளம்” எனப்படும். அங்கு வ ேல் சகாடி நடப்பட்டிருக்கும். பல ேமகயான நறுைணப்புமககள் 
எழுப்பப்படும். பலேமகயான இம க்கருவிகள் இம க்கப்படும் என இவ்விழாப் பற்றி பரிபாடல் கூறுகின்றது. 
இவ்விழாவின் வபாது, குறிஞ்சி நில ைக்கள் சதாண்டகப்பமற இம க்க நடனைாடுேர். இதுவே, “குன்றக் குரமேக் 
கூத்து” எனப்பட்டது.  
7) முல்மல நில ைக்களின் முக்கிய சதாழில் என்ன? 

A) கிழங்கு அகழ்ேது 

B) கால்நமட ேளர்ப்பு 

C) வேளாண்மை 

D) மீன் பிடித்தல் 

விளக்கம்: காடும் காடு  ார்ந்த நிலப்பகுதியும் முல்மல நிலைாகும். முல்மல நிலக்கடவுள் ‘ைாவயான்’ ஆோர். இந்நில 
ைக்களின் முக்கியத் சதாழில் கால்நமட ேளர்ப்பு ஆகும். 
8) முல்மலநில ைக்கள் பால் சுரக்கும் ைரைான வேப்ப ைரத்மதத் தாய்த் சதய்ேைாக உருேகித்து ேழிபட்டமத கூறும் 
நூல் எது? 
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A) புறநானூறு 

B) அகநானூறு 

C) ஐங்குறுநூறு 

D) பரிபாடல் 

விளக்கம்: முல்மலநில ைக்கள் பால் சுரக்கும், ைரைான வேப்ப ைரத்மதத் தாய் சதய்ேைாக உருேகித்து ேழிபட்டமத 
அகநானூறு கூறியுள்ளது. இந்நிலப் பகுதியில் உமடமையான கால்நமடகமள எயினர்களிடமிருந்தும் 
வேடர்களிடமிருந்தும் ேழிதேறினாலும் காப்பேர் கருப்ப ாமி. இருண்ட கானகத்திற்கு உரியேர், கரிய நிறம் 
உமடயேர் என்ற சபாருளில் இப்சபயர் பயன்படுத்தப்பட்டது. இேர் ‘ைவயான்’ எனவும் அமழக்கப்பட்டார். இமதவய 
‘ைாவயார் வைய் காடுமற உலகம்’ என்று சதால்காப்பியம் கூறுகின்றது. ஆயர் குல ைக்களுக்கும் ஆநிமரகளுக்கும் 
துன்பம் வநராைல் காக்கும்படி திருைாமலக்(ைாவயாமன) குரமேக் கூத்தாடி ேழிபட்டனர். இவ்ேழிபாவட “ஆய்ச்சியர் 
குரமே” ஆகும். 
9) ‘இந்திர விழா’ என்பது எது? 

A) குறிஞ்சி நில விழா 
B) முல்மல நில விழா 
C) ைருத நில விழா 
D) பாமல நில விழா 
விளக்கம்: ைருத நிலத்தில் சகாண்டாடப்படும், மிகப்சபரிய விழா ‘இந்திர விழா’பசி, பிணி, பமக வபாக்குேதற்காக 
இந்திரமன ைக்கள் ேழிபட்டனர். 
10) எந்த விழா  ாதிப் சபருவிழா, தீேக ாந்தி என்றும் அமழக்கப்பட்டது? 

A) வேலன் சேறியாட்டு விழா 
B) ஆய்ச்சியர் குரமே 

C) இந்திர விழா 
D) நாோய் விழா 
விளக்கம்: ைருத நில ைக்களால் சகாண்டாடப்படும் இந்திர விழா,  ாந்திப்சபருவிழா, தீேகச் ாந்தி என்றும் 
அமழக்கப்பட்டது. சிலப்பதிகாரத்தில் இந்திரவிழாவூசரடுத்த காமதயிலும், ைணிவைகமலயில் விழாேமற 
காமதயிலும் இந்திர விழா நமடசபற்றமை பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
11) இந்திர விழா எத்தமன நாட்கள் நமடசபற்றது? 

A) 24 நாட்கள்  
B) 14 நாட்கள்  
C) 28 நாட்கள் 

D) 16 நாட்கள் 

விளக்கம்: இந்திர விழா 28 நாட்கள் நமடசபற்றது.  ையக்கணக்கர், காலம் கணிப்வபார்.  ான்வறார்கள், ஐம்சபரும் 
குழுவினர், எண்வபராயத்தினர் ஆகிவயார் ஒன்றுகூடி இந்திரவிழா நடக்கும் நாமள முடிவு ச ய்ேர். 
12) புகார் நகரில் இந்திர விழா நமடசபற்ற ச ய்தியிமனக் கூறும் நூல் எது? 

A) சிலப்பதிகாரம் 

B) ைணிவைகமல 

C) ைதுமரகாஞ்சி 

D) ஐங்குறுநூறு 

விளக்கம்: நால்ேமகப் பமடயினரும் சூழ்ந்து ேர ‘இந்திரவிழா’ நமடசபறும் ச ய்தியிமன முரசு அமறந்து 
ைக்களுக்கு அறிவிப்பர். ைக்கள் வீதிகளிலும் வகாயில்களிலும் பூரண கும்பங்களும் சபாற்பாலிமககளும் பாமே 
விளக்குகளும் மேத்தனர். ோமழ, கரும்பு, கழுகு, ேஞ்சிக்சகாடி, பூங்சகாடி முதலானேற்மறக் சகாண்டு நகமர 
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அலங்கரித்தனர். வீதிகளிலும் ைன்றங்களிலும், பமழய ைணமல ைாற்றிப் புதுைணல் பரப்பினர். சதய்ேங்களுக்குச் 
ச ய்ய வேண்டிய ேழிபாட்டு முமறகமளச் ச ய்தனர். விழா நாளில் சபாது இடங்களில்  ான்வறார், நல்லுமர 
ஆற்றினர். பட்டிைண்டபங்கள் நகரின் பல இடங்களில் ஆங்காங்வக நமடசபற்றன. இவ்ோறு புகார் நகரில் இந்திர 
விழா நமடசபற்ற ச ய்தியிமனச் சிலப்பதிகாரம் கூறுகின்றன. 
13) புகார் நகரில் ைட்டுைல்லாைல் எந்த ஊரிலும் இந்திரவிழா நமடசபற்றதாகச் சின்னைனூர்ச் ச ப்வபடு 
சதரிவிக்கின்றது? 

A) ைதுமர 
B) ேஞ்சி 

C) காஞ்சி 

D) குமிலி 

விளக்கம்: புகார் நகரில் ைட்டுைல்லாைல் ைதுமரயிலும் இந்திரவிழா நமடசபற்றதாகச் சின்னைனூர்ச் ச ப்வபடு 
சதரிவிக்கின்றது. ஐங்குறுநூற்றிலும் இந்திரவிழா பற்றிய ச ய்திகள் காணக்கிமடக்கின்றன. 
14) சதாடித்வதாட்ச ம்பினால் எடுக்கப்பட்ட காைன் விழாவிமன இந்திரவிழா, விருந்தாட்டுவிழா ஆகிய சபயர்களில் 
குறிப்பிடும் நூல் எது? 

A) சிலப்பதிகாரம் 

B) ைணிவைகமல 

C) ஐங்குறுநூறு 

D) சின்னைனூர்ச் ச ப்வபடு 

விளக்கம்: சதாடித்வதாட்ச ம்பியனால் எடுக்கப்பட்ட காைன் விழாவிமன இந்திரவிழா, விருந்தாட்டுவிழா ஆகிய 
சபயர்களில் ைணிவைகமல குறிப்பிடுகின்றது. ைருதநில ைக்கள் வபாருக்குச் ச ல்லும் வபாது, தங்கள் அர மன 
ோழ்த்தி விழாக் சகாண்டாடுேர். இவ்விழாவில், தங்கள் ோமள உயர்த்திப் பிடித்துத் ‘தன்ணுமை’ என்னும் 
வபார்ப்பமற ஒலிக்க ஆடியும் பாடியும் குரமே நிகழ்த்துேர். 
15) முந்நீர் விழா, நாோய் விழா வபான்றமே எந்நிலத்தில் சகாண்டாடப்படும்? 

A) குறிஞ்சி 

B) முல்மல 

C) ைருதம் 

D) சநய்தல் 

விளக்கம்: கடலும் கடல்  ார்ந்த பகுதியும் சநய்தல் ஆகும். இந்நிலத்துக்கு உரிய கடவுள் ‘ேருணன்’. இந்நில ைக்களால் 
சகாண்டாடப்படும் விழா, முந்நீர் விழா, நாோய் விழா என  ங்க இலக்கியங்களில் பதிவு ச ய்யப்பட்டுள்ளது. 
16) பல்யாக ாமல முதுகுடுமிப் சபருேழுதிப் பாண்டியன் சநய்தல் விழாவிமனக் சகாண்டாடிய ச ய்தியிமன எந்த 
நூலின் உமர கூறுகிறது? 

A) அகநானூறு 

B) புறநானூறு 

C) பதிற்றுப்பத்து 

D) பரிபாடல் 

விளக்கம்: பல்யாக ாமல முதுகுடுமிப் சபருேழுதிப் பாண்டியன் சநய்தல் விழா சகாண்டாடிய ச ய்தியிமனயும், 

கரிகாலனின் முன்வனார் நாோய்த் திருவிழா சகாண்டாடிய ச ய்தியிமனயும் புறநானூற்று உமரயின் மூலம் 
அறியலாம். 
17) ேருணனுக்கு சநய்தல் நில ைக்கள் எமத காணிக்மகயாக ச லுத்தி ேழிபட்டனர்? 

A) முத்து 

B) ேலம்புரிச் ங்கு 
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C) A ைற்றும் B 

D) பேளம் 

விளக்கம்: ேருணன்-வைகம், கடல், ஆறு ஆகியேற்றுடன் சதாடர்பு சகாண்டமையால், இேர் நீர்க்கடவுளாக 
அறியப்பட்டார். இேமர, உலகம் முழுேதும் பரந்து இருப்பேர், உலகத்மதவய ஆள்பேர் என்றும் கூறுேர். சநய்தல் 
நில ைக்கள் முத்துக்கமளயும், ேலம்புரிச்  ங்குகமளயும் காணிக்மகயாச் ச லுத்தி, தங்கள் கடல் சதய்ேத்மத 
ேழிபட்டனர். 
18) குறிஞ்சியும், முல்மலயும் முமறமையில் திரிந்த _________ நிலம் என்று அமழக்கப்படும்? 

A) ைருதம் 

B) சநய்தல் 

C) பாமல 

D) B ைற்றும் C 

விளக்கம்: குறிஞ்சியும், முல்மலயும் முமறமையில் திரிந்த நிலம் பாமல எனப்பட்டது. சகாற்றம் என்றால் சேற்றி. 
இந்நில ைக்கள், சேற்றிமயத் தருபேள் என்ற சபாருளில் ‘சகாற்றமே’ என்னும் சபண்சதய்ேத்மத ேழிபட்டனர். 
19) எந்த நூல் ‘ ாலினி’ என்ற சதய்ேம் ஏறப்பட்ட சபண்ணிற்குக் சகாற்றமேயின் வகாலம் புமனயப்பட்ட 
ச ய்திமயக் கூறுகிறது? 

A) சிலப்பதிகாரம் 

B) ைணிவைகமல 

C) ேமளயாபதி 

D) ைகாபாரதம் 

விளக்கம்: சிலப்பதிகாரத்தில் ‘ ாலினி’ என்ற சதய்ேம், ஏற்றப்பட்ட சபண்ணிற்குக் சகாற்றமேயின் வகாலம் 
புமனயப்பட்டது. இவ்ோறு சகாற்றமேமயப் வபாலவே அலங்கரிக்கப்பட்ட  ாலினிமய ைான்மீது அைரச்ச ய்து 
உலாேரச் ச ய்தனர். அவ்ோறு உலா ேரும்வபாது காணிக்மகப் சபாருள்களுடன் சபண்கள் பின்சதாடர்ந்தனர். 
ேழிப்பறியின் வபாது சகாட்டும் பமற, சூமறயாடும்வபாது ஊதப்படும் சகாம்பு, புல்லாங்குழல் வபான்றமே 
அச் ையத்தில் இம க்கப்பட்டன. இவ்ோறு பாமல நில ைக்கள் தங்கள் நிலக்கடவுளான சகாற்றமேக்கு விழா 
எடுத்தனர். 
20) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. தமிழர் பண்பாட்டின் உயரிய விழுமியைான வீரக்மக அடிப்பமடயாகக் சகாண்டவத நடுகல் ேழிபாடு. 
2. வபார்க்களத்தில் விழுப்புண்பட்டு வீரைரணம் அமடந்த வீரனது உடமல அடக்கம் ச ய்யும் முன், அேன் 
பயன்படுத்திய வபார்கருவிகமளயும், சபாருள்கமளயும் புமத குழியிவலவய அடக்கம் ச ய்தனர். பிறகு அவ்விடத்தில் 
ஒரு கல்மல நட்டனர். இது நடுகல் எனப்பட்டது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: நடுகல்லின் மீது அவ்வீரனது உருேம், சபயர், வீரம், புகழ், தியாகம் வபான்றேற்மறப் சபாறித்தனர். வைலும், 

அேனது வீரத்மதப் வபாற்றுகின்ற ேமகயில் ஆண்டுவதாறும் விழா எடுத்து ேழிபட்டனர். தற்வபாதும் கிராைங்களிலும் 
ைக்கள் ேழிபடும் காேல் சதய்ேங்கமள இந்நடுகல் ேழிபாட்டின் சதாடர்ச்சியாகக் கருதலாம். 
21) “வைவலார் வினவும் நூல்சநறிைாக்கள் 

பாலம்சபற ேகுத்த பத்தினிக் வகாட்டம்” - இவ்ேரிகள் இடம்சபற்ற நூல் எது? 

A) ைணிவைகமல 

B) சிலப்பதிகாரம் 
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C) சபருங்கமத 

D) ைகாபாரதம் 

விளக்கம்: சிலப்பதிகாரத்தில், நாடுகாண்காமதயில், கண்ணகிக்காகப் பத்தினிக் வகாட்டம் அமைக்கப்பட்டமத,  

“வைவலார் வினவும் நூல்சநறிைாக்கள் 

பாலம்சபற ேகுத்த பத்தினிக் வகாட்டம்” என்று குறிப்பிடப்படுேதிலிருந்து பத்திமன ேழிபாட்டின் சதான்மைமய 
அறியலாம். 
22) பத்தினி ேழிபாடு என்பது யார் ேழிபாட்மடவய குறிப்பிடுகிறது? 

A) சீமத 

B) ராமத 

C) கண்ணகி 

D) பாஞ் ாலி 

விளக்கம்: பத்திமன ேழிபாடு என்பது கண்ணகி ேழிபாட்மடக் குறிப்பிடுகிறது. இலங்மகயில் ோழும் தமிழர்களால் 
இன்றும் சிறப்பாகக் சகாண்டாடப்படுகிறது. 
23) கண்ணகி எந்த நாட்டில் பத்தினித் சதய்ேைாகப் வபாற்றப்பட்டு ேழிபடப்படுகிறார்? 

A) வ ரநாடு 

B) வ ாழநாடு 

C) பாண்டிய நாடு 

D) சகாங்கு நாடு 

விளக்கம்: சிலப்பதிகாரத்தின் காப்பியத் தமலவி, சபாய்யான குற்றச் ாட்டின் மூலம் தனது கணேன் வகாேலன் 
சகாமலத் தண்டமணக்கு உட்பட்டமத அறிந்து சினமுற்றாள். பாண்டிய அர னான சநடுஞ்ச ழியனிடம் ோதிட்டு, 

தன் கனேன் குற்றைற்றேன் என்பமத நிமலநாட்டினாள். அர னின் பிமழயால் சீற்றம் அமடந்து கண்ணகி, தன் 
கற்பின் ேலிமையால் ைதுமர நகமரவய எரித்தாகச் சிலப்பதிகாரம் குறிப்பிடுகிறது. கண்ணகி வ ாழ நாட்டில் 
பிறந்தார். பாண்டிய நாட்டில் பத்தினி சதய்ேைாகப் வபாற்றப்பட்டு ேழிபடப்படுகிறார். 
24) பாமே வநான்பு எந்த தமிழ் ைாதத்தில் சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) மத 

B) ைாசி 

C) ைார்கழி 

D ) ஆடி 

விளக்கம்: ைார்கழி ைாதத்தில் சபண்கள் பாமே வநான்பு வநாற்பர். இது ‘ைார்கழி வநான்பு’ என்றமழக்கப்படும். பாமே 
வநான்புக் காலத்தில் ஆண்டாள் இயற்றிய ‘திருப்பாமே’ மயயும், ைாணிக்கோ கர் அருளிய ‘திருசேம்பாமே’ 
மயயும் பாடி இமறேமன ேழிபடுேர். 
25) கண்ணிப்சபண்கள், நல்ல கணேன் கிமடக்க வேண்டுசைனவும், ைணைான சபண்கள் தங்கள் கணேனுக்கு 
நீண்ட ஆயுள் வேண்டுசைனவும் விரதம் வைற்சகாள்ளும் வநான்பு எது? 

A) ஆடிப்சபருக்கு 

B) பாமே வநான்பு 

C) ைகாசிேராத்திரி 

D) ஆதிமரத் திருவிழா 
விளக்கம்: இந்வநான்பு பழங்காலந்சதாட்டுக் கமடபிடிக்கப்பட்டு ேருகிறது. ைாதந்வதாறும், ைமழ சபய்து நாடு 
ச ழிக்கவும், ைக்கள் ேளமுடன் வநாய் சநாடியின்றி ோழவும், பசு ைற்றும் கால்நமடகள் சிறக்கவும் வேண்டி, 

ஆண்டாளும் ைாணிக்கோ கர் சபருைானும் பாடிய பாடல்கமளப் பாடுேர். 
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26) பாமே வநான்பு இருப்பேர்கள் தம்மை அழகுப்படுத்திக் சகாள்ளாைல், இமறேமன நிமனத்து வநான்பு இருந்தது, 

தங்களால் இயன்றளவு தானமும், தருைமும் ச ய்து அறேழி நிற்பர் என திருப்பாமேயின் எத்தமனயாேது பாடல் 
கூறுகிறது? 

A) முதல் பாடல் 

B) இரண்டாம் பாடல் 

C) மூன்றாம் பாடல் 

D) நான்காம் பாடல் 

விளக்கம்: பாமே வநான்பு இருப்பேர்கள் அதிகாமலயில் எழுந்து நீராடி, உணவு உண்ணாைல், ைலர் சூடாைல், 

தம்மை அழகுப்படுத்திக் சகாள்ளாைல், இமறேமன நிமனத்து வநான்பு இருந்து, தங்களால் இயன்றளவு தானமும், 

தருைமும் ச ய்து அறேழியில் நிற்பர் எனத் திருப்பாமே இரண்டாம் பாடல் கூறுகிறது. 
27) எந்த விழா, உலகில் ோழும், தமிழர்கள் அமனேராலும் சிறப்பாகக் சகாண்டாடப்பட்டு ேருகிறது? 

A) சித்திமரத் திருவிழா 
B) ைகா ைகத்திருவிழா 
C) தீபத்திருவிழா 
D) சபாங்கல் திருவிழா 
விளக்கம்: சபாங்கல் விழா, உலகில் ோழும் தமிழர்கள் அமனேராலும் சிறப்பாகக் சகாண்டாடப்பட்டு ேருகிறது. 
விே ாயம் ச ழிக்கவும், விமளச் ல் சபருகவும், கதிரேவன முதன்மைக் காரணைாக விளங்கின்றார். எனவே, 

உழேர் சபருைக்கள் கதிரேனுக்கு நன்றி ச லுத்தும் விதைாகப் சபாங்கல் திருவிழாமேக் சகாண்டாடி ேருகின்றனர். 
28) சபாங்கல் விழா எத்தமன நாட்கள் சகாண்டாடப்படும்? 

A) 3 

B) 4 

C) 5  

D) 6 

விளக்கம்: வபாகி, சபாங்கல் திருநாள், ைாட்டுப்சபாங்கல், காணும் சபாங்கல் என சபாங்கல் விழா 4 நாட்கள் 
சகாண்டாடப்படுகிறது. 
29) வபாகிப் பண்டிமக எந்த நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) மத 1 
B) மத 2 

C) மத கமடசி நாள் 

D) ைார்கழி கமடசி நாள் 

விளக்கம்: ஒவ்சோரு ஆண்டும் ைார்கழி ைாதத்தின் கமடசி நாளன்று, வபாகிப் பண்டிமக சகாண்டாடப்படுகிறது. 
பயனற்ற பமழய சபாருள்கமளயும், ைனித ைனத்தில் உள்ள வதமேயில்லாத எண்ணங்கமளயும் வபாக்குேவத 
வபாகிப்பண்டிமகயின் வநாக்கைாகும். இப்பண்டிமக, நாளன்று வீட்மடச் சுத்தப்படுத்தி, வீட்டின் தமலோ ல் 
உள்ளிட்ட நிமலக்கதவுகளுக்கு ைஞ் ளும்,  ந்தனமும் பூசுேர். அன்மறய ைாமலப்சபாழுதில் ோ ற்கூமரயில் 
வேப்பிமள, புமளப்பூ, ஆோரம் பூ ஆகியேற்மறக் சகாண்டு காப்புக் கட்டுேர். 
30) உழேர் சபருைக்கள் எந்த ைாதத்தில் விமதத்த பயிர்கமளத் ‘மத’ ைாதம் அறுேமட ச ய்ேர்? 

A) மேகாசி 

B) ஆடி 

C) ஐப்பசி 

D) கார்த்திமக 
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விளக்கம்: உழேர் சபருைக்கள் ஆடி ைாதத்தில் விமதத்த பயிர்கமளத் மத ைாதம் அறுேமட ச ய்ேர். முதல் 
விமளச் மல கதிரேனுக்குக் காணிக்மகயாகப் பமடப்பவத சபாங்கல் திருவிழா ஆகும். சபாங்கல் அன்று 
பயன்படுத்தப்படும் சபாருள்கள் அமனத்துவை, புதியனோக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகப் புதிய, கற்களாலான 
அடுப்பு, புதிய ைண்பாமன, புதிய அகப்மப, தூய பசு  ாணத்தலான ேறட்டி வபான்றேற்மறப் பயன்படுத்துேர். 
31) ‘ஜல்லிக்கட்டு’ விழா எந்த நாள் நமடசபறும்? 

A) ைார்கழி கமடசி நாள் 

B) மத 1 
C) மத 2 

D) மத 3 

விளக்கம்: ைாட்டுப் சபாங்கலன்று ைாடுகமள அலங்கரித்து அேற்றுக்குப் சபாங்கமலக் சகாடுத்து ைகிழ்ேர். 
இதமனத்சதாடர்ந்து ைமலயில் ைஞ்சுவிரட்டு எனப்படும் “ஜல்லிக்கட்டு விழா” நமடசபறும். அப்சபாழுது இமளைர்கள் 
காமளகமள அடக்கித் தைது வீரத்மத சேளிப்படுத்துேர். உழவுக்கும் உழேனுக்கும் உறுதுமணயாக இருக்கும் 
காமளகளுக்கும், பசுக்களுக்கும் நன்றி ச லுத்தும் விதைாக ைாட்டுப் சபாங்கல் சகாண்டாடப்படுகிறது. 
32) “சகால்வலற்றுக் வகாடஞ்ோவன ைறுமையும் புல்லாவல ஆயைகள்” என்ற  ங்க இலக்கியப் பாடல் எந்த வீர 
விமளயாட்மடப் பற்றிக் கூறுகிறது? 

A) ஜல்லிக்கட்டு 

B)  டுகுடு 

C) உரிைரம் ஏறுதல் 

D) கில்லி 

விளக்கம்: “சகால்வலற்றுக் வகாடஞ்சுோமன ைறுமையும்  
புல்லாவள ஆயைகள்” என்ற  ங்க இலக்கிய பாடல் மூலம் ஜல்லிக்கட்டு வீரவிமளயாட்டின் சதான்மைமய அறியலாம். 
33) பழங்காலத்தில் எமே தைது ச ல்ேத்தின் அமடயாளைாகத் திகழ்ந்தன? 

A) ஆடு 

B) பசு 

C) எருது 

D) கால்நமடகள் 

விளக்கம்: பழங்காலத்தில் கால்நமடகவள நைது, ச ல்ேங்களின் அமடயாளைாக திகழ்ந்தன. “ஆயிரம் பசுவுமடய, 

வகா நாயகர்” என்ற பட்டப் சபயர்கசளல்லாம் புழக்கத்தில் இருந்தன.  
34) “ஏரின் பின்னால் தான் உலகவை சுழல்கின்றது” என்று கூறியேர் யார்? 

A) கம்பர் 

B) கபிலர் 
C) ேள்ளுேர் 
D) நக்கீரர் 
விளக்கம்: “ஏரின் பின்னால் தான் உலகவை சுழல்கிறது” என்று திருேள்ளுேர் கூறுகிறார். அந்த ஏர் முமனமய 
முன்வனந்திச் ச ல்பமே ைாடுகவள. இதன் மூலம் ைாடுகமள உழேர்கள் உயிர்ப்வபாடு மேத்துள்ளனர் என்று 
கூறினாலும் மிமகயாகாது. 
35) எந்த நாள் பமகமய ைறந்து உறவுகமளப் புதுப்பிக்கும் நாளாகக் சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) சபாங்கல் திருநாள் 

B) ைாட்டுப் சபாங்கல்  
C) காணும் சபாங்கல் 

D) வபாகி நாள் 
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விளக்கம்: காணும் சபாங்கல், பமகமய ைறந்து உறவுகமளப் புதுப்பிக்கும் நாளாகும். அன்மறய தினம் ைக்கள் தைது 
உற்றார் உறவினர் ைற்றும் நண்பர்களின் வீடுகளுக்குச் ச ன்று அங்குள்ள சபரியேர்கமள ேணங்கி, 

ோழ்த்துப்சபறும் நாளாகும். இவ்விழா நாளில் பட்டிைன்றங்கள் நடத்தியும், பாரம்பரிய விமளயாட்;டுகள் 
விமளயாடியும் ைகிழ்ோர்கள். இவ்ோறு பண்மடய காலம் முதல் இன்று ேமர சபாங்கல் திருநாள், தமிழர் திருநாள் 
என்றும், உழேர் திருநாள் என்றும் சிறப்பான முமறயில் உலகத் தமிழர்களால் சகாண்டாடப்பட்டு ேருகிறது. 
36) ம ேமும் மேணேமும் இமணந்து சகாண்டாடும் தமிழகத்தின் மிகப்சபரிய திருவிழா எது? 

A) சித்திமரத் திருவிழா 
B) ஆடிப்சபருக்கு 

C) ைகா ைகத்திருவிழா 
D) ைகாசிேராத்திரி 

விளக்கம்: ம ேமும் மேணேமும் இமணந்து சகாண்டாடும் தமிழகத்தின் மிகப்சபரிய திருவிழா, ைதுமர 
சித்திமரத் திருவிழா. ம ே  ைய விழாோன மீனாட்சி சுந்தவரசுேரர் திருைணமும், மேணே  ைய விழாோன 
கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கும் விழாவும் ஒன்றாக நமடசபறும். திருைமல நாயக்கர் காலத்தில் இவ்விரு  ைய 
விழாக்களும் ஒன்றாக்கப்பட்டுக் சகாண்டாடப்பட்டன.  
37) சித்திமரத் திருவிழா எந்த நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) ேளர்பிமற 5ம் நாள் 

B) வதய்பிமற 4ம் நாள் 

C) வதய்பிமற 5ம் நாள் 

D) ேளர்பிமற 4ம் நாள் 

விளக்கம்: சித்திமர ைாதம் ேளர்பிமற 5ம் நாள் இவ்விழா சதாடங்கி சதாடர்ந்து 10 நாள்கள் நமடசபறுகிறது. 
38) ஆடி ைாதத்தில் சபய்யும் எந்த பருே ைமழயினால் ஆறுகளில் புதுப்புனல் சபாங்கி ேரும். இதமனவய 
‘ஆடிப்சபருக்கு’ என்று கூறுேர்? 

A) ேடகிழக்கு 

B) சதன்வைற்கு 

C) சூறாேளி ைமழ 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: ஆடி ைாதத்தில் சபய்யும் சதன்வைற்குப் பருே ைமழயினால் ஆறுகளில் புதுப்புனல் சபாங்கி ேரும். 
இதமனவய ‘ஆடிப்சபருக்கு’ என்று கூறுேர். காவிரி பாயும் பகுதிகளில் ோழும் ைக்கள் காவிரியாற்மற 
அன்மனயாகவும் சதய்ேைாகம் ேழிபடுேர். அதற்காக ேற்றாத நதிகமளக் கடவுகளாகப் வபாற்றி ைகிழ்ந்து, ேழிபட்டு 
உழவு வேமலமயத் சதாடங்குோர்கள் என்ற பழசைாழி உருோனது. இப்பகுதிகளில், ஆடி ைாதம் பதிசனட்டாம் 
நாளன்று ‘ஆடிப் சபருக்கு’ சகாண்டாடப்படுகிறது. 
39) ைாசி ைாதத்தில் குரு, சிம்ை ராசியில் இருக்கும்வபாது, ைக நட் த்திரமும் சபௌர்ணமியும் வ ர்ந்து ேரும் நாள் என்ன 
நாள்? 

A) ைகா சிேராத்திரி 

B) ைகா ைகத்திருவிழா 
C) ஆதிமரத் திருவிழா 
D) மேகுண்ட திருவிழா 
விளக்கம்: ைாசி ைாதத்தில் குரு, சிம்ை ராசியில் இருக்கும் வபாது, ைக நட் த்திரமும் சபௌர்ணமியும் வ ர்ந்து ேரும் நாவள 
ைாசிைகம் ஆகும். நேகிரகங்களில் குரு ஓர் இராசியில் இருந்து ைற்சறாரு இராசிக்கு இடம்சபயவர ஒரு ேருடம் 
ஆகிறது. இதன் காரணைாக ஒவ்வோர் ஆண்டும் குரு சபயர்ச்சி விழாவும், ைாசிைக விழாவும் நமடசபறுகிறது. 
இதுவபாலவே, 12 இராசிகமளயும் குரு கடந்து ேர 12 ஆண்டுகளாகும். ஆகவேதான், 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற 
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ேரும் ைாசிைகம் ‘ைகாைகம்’ என்று அமழக்கப்படுகிறது. அன்மறய தினம் புனித இடங்களில் நீராடுேது மிகவும் 
சிறப்பானதாகும். எனவே, கும்பவகாணம் ைகாைகக் குளத்தில் தீர்த்தோரி அன்று பக்தர்கள் புனித நீராடுகின்றனர். 
வைலும், ேடநாட்டில் நமடசபறும் ‘கும்பவைளா’மேப் வபான்று ‘சதன்னகத்தின் கும்பவைளா’ என்றும் அமழப்பர். 
40) ‘ைகாசிேராத்திரி’ விழா ஒவ்சோர் ஆண்டும் எந்த ைாதத்தில நமடசபறும்? 

A) சித்திமர 
B) மேகாசி 

C) ைாசி 

D) பங்குனி 

விளக்கம்: ‘ைகாசிேராத்திரி’ விழா ஒவ்வோர் ஆண்டும் ைாசி ைாதத்தில் சகாண்டாடப்படுகிறது. இந்நாளில் இரவு 
முழுேதும் உறங்காைல் விழித்திருந்து சிேசபருைாமன ேழிபடுேர். அன்று நமடசபறும் நான்கு கால பூமஜகளிலும் 
சிேபுராணங்கமளப் பாட வேண்டும். வைலும், ஒரு ேருடத்தில் 12 ைாதங்களிலும் ேரும் சிேராத்திரியில் ைாசி ைாதத்து 
சிேராத்திரிவய ‘ைகா சிேராத்திரி’ ஆகும். 
41) ‘விநாயகர்  துர்த்தி’ தமிழ் ைாத்தில் சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) ஆடி 

B) ஆேணி 

C) ைாசி 

D) மேகாசி 

விளக்கம்: ஆண்டுவதாறும் ஆேணி ைாதத்தில் விநாயகர்  துர்த்தி விழா சகாண்டாடப்படுகிறது. இவ்விழாமே 
ஆலயங்களிலும், ஆலயமில்லாத இடங்களிலும், வீடுகளிலும் சகாண்டாடுேர். ஆலயமில்லாத இடங்களிலும் 
தற்காலிகைாகக் களிைண்ணால் ஆன விநாயகர் உருேம் ச ய்து ேழிபடுேர். இவ்விழாமே ேட இந்தியாவில் 
‘கவணஷ் துர்த்தி’ என்ற சபயரில் சகாண்டாடுகின்றனர். 
42) நிலம், நீர், சநருப்பு, காற்று ைற்றும் ஆகாயம் ஆகிய இயற்மகப் சபாருள்கமளப் சபரும் ஆற்றலாகக் கருதி ைக்கள் 
ேழிபட்ட ேந்தததன் சதாடர்ச்சியாகக் சகாண்டாடப்படும் விழா எது? 

A) தீபத்திருவிழா 
B) ஆதிமரத் திருவிழா 
C) ைகாசிேராத்திரி 

D) விநாயகர்  துர்த்தி 

விளக்கம்: கார்த்திமக ைாதம் முழுநிலவு நாளில் வீடுகளிலும், வகாயில்களிலும் விளக்கு ஏற்றி ேழிபடுோர்கள். 
இதுவே, கார்த்திமகத் திருவிழாோகும். இவ்விழா சதான்றுசதாட்டுக் சகாண்டாடப்பட்டு ேருகிறது. அன்மறய தினம் 
திருேண்ணாைமல ைமல உச்சியில் தீபம் ஏற்றி இமறேமன ஒளி ேடிவில் ேழிபடும் சிறப்பு ேழிபாடு நமடசபறும். 
நிலம், நீர், சநருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய இயற்மகப் சபாருள்கமளப் சபரும் ஆற்றலாகக் கருதி ைக்கள் ேழிபட்டு 
ேந்ததன் சதாடர்ச்சியாகவே இவ்விழா சகாண்டாடப்படுகிறது. 
43) “ஆநிமரத் திருவிழா" எந்த தமிழ் ைாதத்தில் சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) கார்த்திமக 

B) ைார்கழி 

C) மத 

D) ைாசி 

விளக்கம்: திருோதிமர என்பது, ஆண்டுவதாறும் ைார்கழி ைாத முழுநிலவு நாளில் சகாண்டாடப்படும் விழாோகும். 
இவ்விழாவிமனப் பற்றி ைாணிக்கோ கர் திருோ கத்திலும்,  ம்பந்தர், நாவுக்கர ர் வதேராத்திலும் பாடியுள்ளனர். 
சிதம்பரம், ைதுமர, திருோலங்காடு, உத்திரவகா ைங்மக, திருக்கழுக்குன்றம், திருமுல்மலோயில் வபான்ற 
புகழ்சபற்ற சிேத்தலங்களில் திருோதிமர விழா மிகச் சிறப்பாக சகாண்டாடப்படுகிறது. 
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44) திருோதிமர அன்று சிேசபருைானுக்கு எமதப் பமடத்துக் பக்தர்களுக்கும் ேழங்குேர்? 

A) சபாங்கல் 

B) தயிர் ாதம் 

C) களி 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: திருோதிமர அன்று சிேசபருைானுக்குக் “களி”மயப் பமடத்துப் பக்தர்களுக்கும் ேழங்குேர். இதனால், 

‘திருோதிமரக் களி’ என்ற சிறப்புப் சபயர் ஏற்பட்டது. வைலும், சிதம்பரம் வகாயிலில் இமறேமன ஆடல் வகாலத்தில் 
கண்டு ேழிபடுேர். வகாயிலில் இமறேமன ஆடல் வகாலத்தில் கண்டு ேழிபடுேர். 
45) சிேசபருைானுக்குரிய  மபகள் எத்தமன? 

A) 4 

B) 3 

C) 2  

D) 5 

விளக்கம்: சிேசபருைானுக்கு சபாற் மப, சேள்ளி மப, இரத்திமனச் மப, தாமிர மப, சித்திர மப ஆகிய 5  மபகள் 
உரியது. 
46) சபாருத்துக. 
அ. சபாற் மப  - 1. ைதுமர 
ஆ. சேள்ளி மப  - 2. சிதம்பரம்  
இ. இரத்திமன மப  - 3. குற்றாலம் 

ஈ. தாமிர மப   - 4. திருேலங்காடு 

உ. சித்திர மப  - 5. திருசநல்வேலி 

A) 1, 5, 4, 3, 2 

B) 3, 4, 2, 5, 1 

C) 2, 1, 4, 5, 3 

D) 2, 5, 4, 1, 3 

விளக்கம்: சபாற் மப - சிதம்பரம்  
சேள்ளி மப   - ைதுமர  
இரத்தின மப   - திருோலங்காடு  
தாமிர மப   - திருசநல்வேலி  
சித்திர மப   - குற்றாலம். 

47) சபாருத்துக. 
அ. நடராஜர் வகாயில்    - 1. குற்றலாம்  
ஆ. மீனாட்சி சுந்தவரசுேரர் வகாயில்  - 2. திருசநல்வேலி 

இ. ேடோரண்வயசுேரர் வகாயில்  - 3. திருோலங்காடு 

ஈ. சநல்மலயப்பர் வகாயில்   - 4. ைதுமர 
உ. குற்றாலநாதர் வகாயில்   - 5. சிதம்பரம்  
A) 5, 4, 3, 2, 1 

B) 5, 3, 4, 2, 1 

C) 5, 4, 2, 3, 1 

D) 5, 2, 4, 3, 1 
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விளக்கம்: சிேசபருைானுக்குரிய 5  மபகள்: 
1. சபாற் மப (நடராஜர் வகாயில்)   - சிதம்பரம்  
2. சேள்ளி மப (மீனாட்சி சுந்தவரசுேரர் வகாயில்)  - ைதுமர  
3. இரத்தின மப (ேடோரண்வயசுேரர்)   - திருோலங்காடு  
4. தாமிர மப (சநல்மலயப்பர்)     - திருசநல்வேலி  
5. சித்திர மப (குற்றாலநாதர் வகாயில்)   - குற்றாலம். 

48) ைார்கழி ைாதம் ேளர்பிமற எத்தமனயாேது நாள் மேகுண்ட ஏகாதசி ஆகும்?  

A) 5-ேது நாள் 

B) 7-ேது நாள் 

C) 9-ேது நாள் 

D) 11-ேது நாள் 

விளக்கம்: ைார்கழி ைாதம் ேளர்பிமற 11-ம் நாள் ‘மேகுண்ட ஏகாதசி’ ஆகும். இது மேணேர்கள் ைற்றும் திருைாமல 
ேழிபடுபேர்கள் அமனேராலும் சிறப்பாகக் சகாண்டாடப்படுகிறது. மேகுண்ட ஏகாதசி அன்று விரதம் 
இருப்பேர்களுக்கு ஆண்டு முழுேதும் ஏகாதசி விரதம் இருந்த பலன் கிமடக்கும் என்பது நம்பிக்மகயாகும். 
திருேரங்கம் அரங்கநாதர் ஆலயத்தில் மேகுண்ட ஏகாதசி சிறப்பாகக் சகாண்டாடப்பட்டு ேருகிறது. 
49) திருவோணம் திருவிழா எந்த தமிழ் ைாதம் சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) புரட்டாசி 

B) ைார்கழி 

C) ஆேணி 

D) ஆனி 

விளக்கம்: திருைாலின் பிறந்தநாளான ஆேணி ைாதம் முழு நிலவு நாளில் சகாண்டாடப்படும் விழா திருவோணம் 
ஆகும். இது திருைாலுக்கு உகந்த நாளாக் கருதப்படுேதால் அந்நாளில் ைக்கள் பல வகாயில்களுக்கும் ச ன்று 
திருைாமல ேழிபடுேர். இந்நாளில், ைகாபலி ைன்னர் ேருேதாகக் கருதி ைக்கள் வீதிகளிலும் வீட்டின் முற்றத்திலும், 

பல ேண்ணப்சபாடிகளால் சபரிய வகாலங்கமளப் வபாட்டு அேமர ேரவேற்பர். இமத ‘அத்திப்பூ’ என்றமழப்பர். 
இவ்விழாமேப் பற்றிய ச ய்திகமள ைதுமரக்காஞ்சியிலும், வதோரத்திலும், நாலாயிரத்திவ்விப் பிரபந்தத்திலும் இடம் 
சபற்றுள்ளன. 
50) பிரித்சதழுதுக. தீபாேளி 

A) தீபம் + ஒளி 

B) தீபம் + ேளி 

C) தீபம் + ஆேளி 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: தீபாேளி என்றால்(தீபம் + ஆேளி) ‘தீபங்களின் ேரிம ’என்பது சபாருள். இருமள நீக்கி ஒளிமயக் 
சகாடுக்கும் திருநாவள தீபாேளித் திருநாளாகும். இத்திருநாளன்று ைக்கள் அதிகாமலயில் எண்சணய்த் வதய்த்துக் 
குளித்து, வீடு முழுேதும் விளக்வகற்றிப் பூமஜ ச ய்து, பட்டாசுகள் மேத்துப் புத்;தாமட அணிந்து, இனிப்புகள் 
ேழங்கிக் சகாண்டாடப்படுகின்றனர். ேட இந்தியாவில் இத்திருநாமளத் தீபஒளித் திருநாளாகக் 
சகாண்டாடுகின்றனர். 
51) வீரம், ச ல்ேம், கல்வி ஆகியேற்மறத் தரும் முப்சபரும் கடவுளாக முமறவய ைமலைகள், அமலைகள், கமலைகள் 
ஆகிவயாமரப் வபாற்றி ேணங்கும் விழா எது? 

A) அம்ைன் திருவிழா 
B) ைகாசிேராத்திரி விழா 
C) நேராத்திரி விழா 
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D) ஆதிமரத் திருவிழா 
விளக்கம்: நேராத்திரி என்பதற்கு 9 இரவுகள் என்பது சபாருளாகும். இவ்விழா புரட்டாசி ைாதத்தில் அைாோம க்குப் 
பின்ேரும் 9 நாள்களும் சகாண்டாடப்படுகிறது. 9-ேது நாள் நடக்கும் ேழிபாடு கமலைகளுக்கு உரியதாகக் கருதி 
புத்தகங்கள், இம க்கருவிகள் ைற்றும் பல சதாழில்  ார்ந்த கருவிகமளயும் மேத்து ேழிபடுேர். ‘ச ய்யும் சதாழிவல 
சதய்ேம்’ என்ற கருத்தில் ைக்கள் தைது சதாழிமலப் வபாற்றிக் சகாண்டாடுேவத இவ்விழாவின் வநாக்கைாகும். 
52) நேராத்திரி விழாவின் எத்தமனயாேது நாள் ‘விஜயத மி’ சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) 5ம் நாள் 

B) 9-ம் நாள் 

C) 10-ம் நாள் 

D) 12-ம் நாள் 

விளக்கம்: பத்தாம் நாள் விழாோக ‘விஜயத மி’ சகாண்டாடப்படுகிறது. விஜயத மி என்றால் ‘சேற்றிமயத் தருகின்ற 
நாள்’ என்பது சபாருள். அன்று குழந்மதகளுக்குக் கல்விமயத் சதாடங்கினால் ோழ்வு சிறக்கும் என்பது 
நம்பிக்மகயாகும். ேடதமிழ்நாட்டிலும், சதன்னாட்டிலும் உள்ள எல்லா ஆலயங்களிலும் இவ்விழா சிறப்பாகக் 
சகாண்டாடப்பட்டு ேருகிறது. 
53) எந்த ைாேட்டத்தில் பண்ணாரி அம்ைன் வகாயில் உள்ளது? 

A) ஈவராடு 

B) வகாமே 

C) கரூர் 
D) வ லம் 

விளக்கம்: அம்ைன் ேழிபாடானது, ஊர்வதாறும் நமடசபறும் முக்கிய ேழிபாடாகும். ைாரி என்றால் ைமழ, 

வகாமடகாலத்தில் ைக்களுக்கு அம்மை வபான்ற பல்வேறு வநாய்கள் ஏற்படுகின்றன. இந்வநாய்கள் ேராைல் 
தடுப்பதற்காக ைமழதர வேண்டி ைாரியம்ைனுக்கு விழா எடுத்து ேழிபடுகின்றனர். 
54) ைாரியம்ைனுக்கு ‘தலவிருட் ம்’ எது? 

A) அர ைரம் 

B) ஆலைரம் 

C) வேம்பு 

D) ேன்னிைரம் 

விளக்கம்: பலவநாய்களுக்கு ைருந்தாக உள்ள வேப்பைரவை ைாரியம்ைனுக்கான ‘தலவிருச் ைாகும்’. இவ்விழா, காப்புக் 
கட்டுதல் சதாடங்கி 7 நாள்முதல், 15 நாள்ேமர நமடசபறும். பூவோடு எடுத்தல், பூோரி சகாட்டுதல், அலகு குத்துதல், 

 ாட்மட அடித்தல், சைாட்மட அடித்தல், ைாவிளக்கு எடுத்தல், தீமிதித்தல் வபான்றமே ைாரியம்ைன் திருவிழாவின் 
முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆகும். ஈவராடு ைாேட்டத்திலுள்ள பண்ணாரியம்ைன் வகாயில் தீமித் திருவிழா 
குறிப்பிபடத்தக்கதாகும். இவ்விழா, ைஞ் ள் நீராட்டுதலுடன் நிமறேமடயும். இவ்விழா, கிரைங்கள்வதாறும் உள்ள 
ைக்கள் அமனேராலும் சிறப்பாகக் சகாண்டாடப்பட்டு ேருகிறது. 
55) சிேத் தலங்களில் அம்ைனுக்கும், திருவில்லிப்புத்தூரில் ஆண்டாளுக்கும் சகாண்டாடப்படும் விழா எது? 

A) அம்ைன் விழா 
B) ஆடிப்பூரம் 

C) நேராத்திரி 

D) நாட்டார் விழா 
விளக்கம்: அம்ைனுக்கு உகந்த திருநாள்களில் ஆடிைாதம் பூர நட் த்திரத்தில் சகாண்டாடப்படும் ஆடிப்பூரத்திருநாள் 
மிகவும் சிறப்புமடயது. சிேத் தலங்களில் அம்ைனுக்கும், திருவில்லிப்புத்தூரில் ஆண்டாளுக்கும் இவ்விழா 
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சகாண்டாடப்படுகிறது. இந்நாளில், அம்ைனுக்கு ேமளயல்களால் அலங்காரம் ச ய்து ஆடிக்கூழ் பமடத்து 
இவ்விழாமே ைக்கள் சகாண்டாடுகின்றனர். 
56) கிராை வதேமதகள் என்று அமழக்கப்படும் சதய்ேம் எது? 

A) ைாரியம்ைன் 

B) முப்சபரும் வதவியர் 
C) முருகன் 

D) நாட்டார் சதய்ேங்கள் 

விளக்கம்: நாட்டார் சதய்ேங்கள் கிராை ைக்களால் ேணங்கப்படுபமே ஆகும். இமே சிறு சதய்ேங்கள், கிராை 
வதேமதகள் என்றும் அமழக்கப்படுகின்றன. நாட்டார் சதய்ே ேழிபாடுகள் கிராை ைக்களின் பண்பாட்டுடனும் பழக்க 
ேழக்கங்களுடனும் ஒன்றிமணந்தமேயாக உள்ளன. சபண்ணியம்ைன், வபாத்திராஜா அண்ணைார், அய்யனார், 
காத்தேராயன், நாடியம்ைன், கருப்ப ாமி, சுடமலைான், இ க்கியம்ைன் வபான்ற பல்வேறு நாட்டார் சதய்ேங்கமள 
ைக்கள் தங்கள் முன்வனார்களாகவே கருதுேர். இவ்விழாக்கள் மூலம் நாட்டுப்புறக் கமலகள் உயிர்த்திருக்க 
இவ்விழாக்கள் வபருதவி புரிகின்றன. 
57) தமிழ்க் கடவுள் எனப்படும் சதய்ேம் எது? 

A) சிேசபருைான் 

B) திருைால் 

C) முருகன் 

D) முனியப்பன் 

விளக்கம்: தமிழ்க்கடவுளாக முருகமன ேணங்கும் விழாமே கந்த  ஷ்டி விரத விழா ஆகும். ஐப்பசி ைாதம் ேளர்பிமற 
6-ம் நாள்  ஷ்டிவய ‘கந்த  ஷ்டி’ விழாோகும். முருகப்சபருைான் அரக்கமன ஒடுக்கப் வபார் புரிந்த நிகழ்மேவய கந்த 
 ஷ்டி என்கிவறாம். 
58) ‘மேகாசி வி ாகம்’ எந்த சதய்ேத்திற்காக சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) சிேசபருைான் 

B) திருைால் 

C) முருகன் 

D) முனியப்பன்  
விளக்கம்: மேகாசி ைாத முழுநிலவு நாளில் மேகாசி வி ாகம் சகாண்டாடப்படுகிறது. முருகன் ஆலயங்களில் 
இவ்விழா நமடசபறுகிறது. 
59) முருகனின் திருைண நாளாகக் சகாண்டாடப்படும் விழா எது? 

A) மேகாசி வி ாகம் 

B) பங்குனி உத்திரம் 

C) ஆடிக்கிருத்திமக 

D) கந்த ஷ்டி 

விளக்கம்: பங்குனி உத்திரம் என்பது, பங்குனி ைாதத்தில் முழுநிலவு நாளில் சகாண்டாடப்படும் விழாோகும். இது 
முருகனின் திருைணநாளாகக் கருதப்படும். 
60) ஆடிக்கிருத்திமக எந்தக் வகாயிலில் சிறப்பாகக் சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) திருப்பதி 

B) திருத்தணி 

C) பழனி 

D) திருப்பரங்குன்றம் 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    141 

விளக்கம்: ஆடி ைாதம் காரத்திமக நட் த்திரத்மத முருகனுக்குரிய நாளாகக் கருதி ேழிபடுேர். இந்நாளன்று, 

அறுபமட வீடுகளுள் ஒன்றான திருத்தணியில் ஆடிக்கிருத்திமக விழா சிறப்பாகக் சகாண்டாடப்படுகிறது. 
61) ‘திருவேரகம்’ என்பது எந்த ஆறுபமட வீட்மடக் குறிக்கும்? 

A) திருப்பரங்குன்றம் 

B) பழனி 

C) சுோமிைமல 

D) திருத்தணி 

விளக்கம்: முருகனுக்குரிய அறுபமட வீடுகள்: 
1. திருப்பரங்குன்றம்  
2. திருச்ச ந்தூர் அல்லது திருச்சீரமலோய்  
3. திருோவினன்குடி (பழனி)  
4. திருவேரகம் (சுோமி ைமல)  
5. திருத்தணி (குன்றுவதாறாடல்) 
6. பழமுதிர்வ ாமல 

62) 10 நாட்கள் நமடசபறும் திருவிழாவின் எந்த நாளில் வகாயிலில் வதாவராட்டம் நமடசபறும்? 

A) இறுதிநாளில் ைஞ் ள் நீராட்டு அன்று 

B) இறுதிநாளில் ைஞ் ள் நீராட்டுக்கு முதல் நாள் 

C) 5-ம் நாள்  
D) 8-ம் நாள் 

விளக்கம்: 10 நாட்கள் நமடசபறும் திருவிழாவின் இறுதி நாளில் ைஞ் ள் நீராட்டிற்கு முதல் நாள் வதவராட்டம் 
நமடசபறும். முதன்மைத் சதய்ேத்திற்குப் சபரிய வதரும், பிற சதய்ேங்களுக்குச் சிறிய வதரும் ஆகும். 
63) ஆசியாவிவலவய மிக உயரைான வதர் எது? 

A) திருோரூர் தியாகரா ப் சபருைாள் வகாயில் வதர் 

B) ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் வகாயில் வதர் 

C) ைதுமர மீனாட்சியம்ைன் வகாயில் வதர் 

D) சிதம்பரம் நடராஜர் வகாயில் சதரு 

விளக்கம்: திருோரூரில் தியாகரா ப் சபருைான் வகாயில் சகாண்டுள்ளார். இக்வகாயிலின் வதர் ஆசியாவிவலவய மிக 
உயரைான வதர் என்ற சபருமைக்கு உரியது. இத்வதர் 96அடி உயரமும் 360 டன் எமடயும் சகாண்டது. நான்கு 
நிமலகமளக் சகாண்டதாக உள்ளது. ஒவ்வோர் ஆண்டும் சித்திமர ைாதம் இக்வகாயிலின் வதர்த் திருவிழா 
சகாண்டாடப்படுகிறது. 
64) கீமழ நாடுகளின் ‘லூர்து நகர்’ என அமழக்கப்படுேது எது? 

A) ஸ்ரீரங்கம் 

B) ைதுமர 
C) இராவைஸ்ேரம் 

D) வேளர்கண்ணி 

விளக்கம்: கீமழ நாடுகளின் லூர்து நகர் என அமழக்கப்படுேது வேளாங்கண்ணி ஆகும். வேளாங்கண்ணிைாதா 
வதர்த்திருவிழா அமனத்து  ைய ைக்களும் கலந்து சகாள்ளும் ஒரு விழாோகும். 
65) நடைாடும் கமலக்கருவூலைாகத் திகழ்ேது எது? 

A) நாட்டிய ைங்மக 

B) வகாயில் 
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C) வதர் 
D) A ைற்றும் C 

விளக்கம்: இராைாயணம், ைகாரபாரதம் வபான்ற புராணக்கமதகமளயும்,  முதாயத்தில் நமடசபறும் முக்கிய 
நிகழ்வுகமளயும் சிற்பங்களாகச் ச துக்கித் வதமர அழகுப்படுத்துேர். எனவே, வதர் என்பது நடைாடும் 
கமலக்கருவூலைாகத் திகழ்கிறது. தமிழகத்தில் திருோரூர், பழனி, அவினாசி, திருவில்லிப்புத்தூர், சிதம்பரம், 

கும்பவகாணம், ைதுமர, திருேல்லிக்வகணி, திருேரங்கம், திருேண்ணாைமல, திருசநல்வேலி வபான்ற இடங்களில் 
நமடசபறும் வதர்த்திருவிழாக்கள் மிகவும் சிறப்பு ோய்ந்தமேயாகும். 
66) ஏசுசபருைான் எப்வபாது பிறந்தார்? 

A) டி ம்பர் 20 

B) டி ம்பர் 25 

C) டி ம்பர் 15 

D) டி ம்பர் 30 

விளக்கம்: ைக்கள் நலனுக்காகத் தம்மை அர்ப்பணித்துக் சகாண்ட இமறத்தூதராக ஏசு சபருைாமனக் கருதி 
ேழிபடுேர். ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இஸ்வரல் நாட்டில் சபத்தவலகம் என்னும் ஊரில் ைாட்டுத்சதாழுேத்தில் 
ஏசு சபருைான் பிறந்தார். ஏசுசபருைான் பிறந்த நாளான டி ம்பர் 25ஆம் நாள் உலக அளவில் கிருஸ்துைஸ் விழாோகக் 
சகாண்டாடப்படுகின்றது. இத்திருநாளில் ைக்கள் வதேலாயங்களுக்குச் ச ன்று ேழிபடுேர். கிறிஸ்துேர்கள் 
வீடுகள்வதாறும், நட் த்திர விளக்குகள் அமைத்தும் புத்தாமட அணிந்தும், இனிப்புகள் ேழங்கியும் சகாண்டாடி 
ைகிழ்ேர். 
67) ஏசு சபருைான் அமடந்த துன்பங்கமளயும், சிலுமேயில் அமறயப்பட்டு உயிர் துறந்தமைமயயும் நிமனவுகூறும் 
நிகழ்வு எது? 

A) கிறிஸ்துைஸ் 

B) புனித சேள்ளி 

C) உயிர்ப்பு சபருவிழா 
D) ஈஸ்டர் 
விளக்கம்: புனிதசேள்ளி (Good friday) அல்லது ஆண்டேருமடய திருப்பாடுகளின் சேள்ளி என்றும் கிறித்துேர்கள் 
இதமன அமழப்பர். ஏசு சபருைாமனச் சிலுமேமயச் சுைக்கச் ச ய்து,  வுக்கால் அடித்துக் கமடசியாக அவத 
சிலுமேயில் அேமர அமறந்து சகாடுமைப்படுத்தினர். ைன்னின் ஆமணக்குப் பயந்த யூவதயா நாட்டு ைக்கள், 

எமதயுவை ச ால்லமுடியாைல் வேதமனயுடன் கண்ணீர விட்டனர். ஏசு சபருைான் அமடந்த துன்பங்கமளயும் 
சிலுமேயில் அமறயப்பட்டு உயிர் துறந்தமைமயயும் நிமனவுகூறும் நிகழ்வே ‘புனித சேள்ளி’ ஆகும். ஏசு சபருைான் 
சிலுமேயில் அமறயப்பட்ட இந்நாமள கிறித்துேர்கள் நிமனவு நாளாகக் கருதி ேழிபடுகின்றனர். 
68) ஈஸ்டர் என்பது எமதக் குறிக்கும்? 

A) கிறிஸ்துைஸ் 

B) புனித சேள்ளி 

C) சைாகரம் 

D) உயிர்ப்பு சபருவிழா 
விளக்கம்: ஏசு சபருைான் இறப்பதற்கு முன்னர் ‘நான் மீண்டும் உயிர் சபற்று ேருவேன்’ எனத் தைது சீடர்களுக்குச் 
ச ால்லிச் ச ன்றார். சிலுமேயில் சகாடியேர்களால் உயிருடன் அமறயப்பட்ட ஏசு பிரான், 3-ம் நாள் உயிர்சபற்று 
ைக்களுக்கு ஆசியும், சீடர்களுக்கு அறிவுமரயும் ேழங்கி மீண்டும் ைமறந்தார். அேர் உயிர்த்சதழுந்த மூன்றாேது 
நாமளப் ‘உயீர்ப்பு சபருவிழா’(ஈஸ்டர்) என்பர். 
69) இசுலாமிய நாள்காட்டி எது? 

A) சூரிய நாட்காட்டி 
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B)  ந்திர நாட்காட்டி 

C) புனல் நாட்காட்டி 

D) ேளி நாட்காட்டி 

விளக்கம்: இசுலாமிய நாட்காட்டி  ந்திர நாட்காட்டியாகும். ‘சைாகரம்’ என்ற ைாதம் இசுலாமிய நாட்காட்டியின் (அரபு) 
ைாதங்களில் முதல் ைாதைாகும். இது இேர்களின் புத்தாண்டாகக் சகாண்டாடப்படுகிறது. இம்ைாதத்தில்  ண்மடகள், 

புனிதப்வபார்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் எனத் திருக்குரான் கூறுகின்றது. இப்பண்டிமக தியாகத் திருநாளாகக் 
சகாண்டாடப்படுகிறது. 
70) ‘ஈமகத்திருநாள்’ எனப்படுேது எது? 

A) சைாகரம் பண்டிமக 

B) ரைலான் பண்டிமக 

C) பக்ரீத் பண்டிமக 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: ரைலான் பண்டிமக ஈமகத் திருநாள். இதமன ஈத் சபருநாள் என்றும் அமழப்பர். ‘ஈத்’ என்னும் அரபுச் 
ச ால்லிற்குத் ‘தடுத்து விடுேது’ என்பது சபாருள். இந்வநான்பு தங்கமளத் தீமைகளில் இருந்து தடுத்துக் காப்பதாக 
இசுலாமியர்கள் கருதுகிறார்கள். மேகமறப் சபாழுதின் சதாடக்கத்திலிருந்து சபாழுது ைமறயும் ேமர அல்லாமே 
நிமனத்தபடி இசுலாமியர்கள் வநான்பு வைற்சகாள்ேர். 
71) ரம்ஜான் திருவிழா பற்றிய ச ய்திகமளப் சபாருத்துக. 
அ. முதல் பத்து நாள் வநான்பு  - 1. ைன்னிப்பு சபற 

ஆ. இரண்டாம் பத்து நாள் வநான்பு  - 2. ரம்ஜான் 

இ. மூன்றாம் பத்து நாள் வநான்பு  - 3. இமறயருள் கிமடக்க 

ஈ. இறுதி நாள்     - 4. நரகத்திலிருந்து விடுதமல சபற 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 3, 4, 2, 1 

C) 3, 1, 4, 2 

D) 3, 4, 1, 2 

விளக்கம்: ரம்ஜான் அல்லது ரைலான் வநான்பின் முதல் 10 நாள்கள் இமறயருள் கிமடக்கவும், 2-ேது 10 நாள்கள் 
இமறேனிடத்தில் ைன்னிப்மபப் சபறுேதற்கும், 3ேது 10 நாட்கள் நரகத்திலிருந்து விடுதமல சபறுேதற்கும் வநான்பு 
கமடப்பிடிக்கின்றனர். இந்வநான்பின் இறுதி நாவள ரைலான் திருவிழாோகக் சகாண்டாடப்படுகிறது. 
72) “துவ்ஹஜ்” என்பது இசுலாமியரின் நாட்காட்டியில் எத்தமனயாேது ைாதம்? 

A) முதல் ைாதம்  
B) இரண்டாம் ைாதம் 

C) 12-ம் ைாதம் 

D) 10-ம் ைாதம் 

விளக்கம்: இசுலாமியர்களின் 12-ேது ைாதைான ‘துல்ஹஜ்’ என்ற ைாதத்தில் பக்ரீத் பண்டிமக ேருகின்றது. 
இசுலாமியர் தைது ோழ்நாளில் ஒரு முமறயாேது சைக்காவிற்கு ‘ஹஜ்’ பயணம் வைற்சகாள்ள வேண்டும். 
இப்பயணத்தால், தாம் தாயின் ேயிற்றிலிருந்து பிறந்த பாலகர் வபான்று புனிதைாகவும், தீமை நீங்கியேராகவும் 
திரும்பிவிடுேதாக அேர்கள் கருதுகிறார்கள். 
73) யார் அல்லாவின் வீட்டிற்கு விருந்தாளியாகச் ச ல்கிறார்கள்? 

A) ஹாஜிக்கள் 

B) குர்பாணி 

C) யூதர்கள் 
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D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: ஹஜ் பயணம் வைற்சகாண்டேர்கள் ‘ஹாஜிக்கள்’ என அமழக்கப்படுகிறார்கள். ஹாஜிக்கள் அல்லாவின் 
வீட்டிற்கு விருந்தாளியாகச் ச ல்கிறார்கள். இப்பயணம் வைற்சகாள்ள இயலாதேர்கள் ‘குர்பானி’ சகாடுத்துப் பக்ரீத் 
சதாழுமக ச ய்ோர்கள். 
74) ‘ைகாவீர் சஜயந்தி’ என்பது எவ்ேமக திருவிழா? 

A) ம ேத் திருவிழா 
B) மேணேத் திருவிழா 
C)  ைணத் திருவிழா 
D) சபௌத்தத் திருவிழா 
விளக்கம்: ைகாவீரர் கி.மு(சபா.ஆ.மு). 546-இல் மே ாலி நாட்டில் ‘குண்டாகிராைம்’ என்னும் இடத்தில் பிறந்தார். அர  
குைாரனாகிய இேர் அமனத்மதயும் துறந்து நாட்மட விட்டு சேளிவயறித் தியானம் ச ய்து உயர்நிமலமய 
அமடந்தார். இேர், தாம் கண்டறிந்த உண்மைமய ைக்களுக்கு எடுத்துமரத்து நல்ேழிப்படுத்தினார். இேர் அன்பு, 

அமைதி, அகிம்ம  வபான்ற நற்குணங்களுக்கு இலக்கணைாகத் திகழ்ந்தார். இேரது பிறந்த நாள் ‘ைகாவீரர் சஜயந்தி’ 
யாகக் சகாண்டாடப்படுகிறது. 
75)  ைண  ையத்தின் எத்தமனயாேது தீர்த்தங்கரரர் ைகாவீரர்? 

A) 18 

B) 20 

C) 22 

D) 24 

விளக்கம்:  ைண  ையத்தில் 24ேது தீர்த்தங்கரர் ைகாவீரர் ஆோர். 
76)  ைண  ையப் பிரிவுகள் எத்தமன? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்:  ைண ைதத்தில் திகம்பரர், சுவேதாம்பரர் என்ற இரு பிரிவுகள் உண்டு. 
திகம்பரர்  - திம கமளவய ஆமடயாக அணிபேர். 
சுவேதாம்பரர்  - சேண்ணிற ஆமட அணிபேர் 
77) புத்தபூர்ணிைா எந்த ைாதத்தில் சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) சித்திமர 
B) மேகாசி 

C) ஆனி 

D) ஆடி 

விளக்கம்: புத்தபூர்ணிைா மேகாசி ைாதம் முழுநிலவு நாளில் உலகிலுள்ள அமனத்து சபௌத்தர்களாலும் 
சகாண்டாடப்படுகிறது. மேகாசி ைாதம் வி ாக நட் த்திரத்தில் முழுநிலவு நன்னாளில் வநபாள நாட்டில் 
கபிலேஸ்துவிலுள்ள ‘லும்பினி’ என்னும் கிராைத்தில் அர  குடும்பத்தில் புத்தர் பிறந்தார். ைக்கள் நலன் கருதிப் 
சபற்வறாமரயும் ைமனவிமயயும் ைகமனயும் அர ாட்சிமயயும் துறந்தார். 
78) சபௌத்தர்கள் புத்தபூர்ணிைா அன்று எந்த நிற ஆமடமய அணிந்து சபௌத்த ம த்தியங்களுக்குச் ச ன்று 
ைலர்கமளத் தூவி ேழிபாடு ச ய்கின்றனர்? 

A) காவி 

B) சேண்மை 
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C) பச்ம  

D) நீலம்  
விளக்கம்: புத்தரின் ோழ்வில் நிகழ்ந்த முக்கிய நிகழ்வுகளான சபருந்துறவு, நிருோண நிமல அமடந்தது, முதல் 
வபாதமனமய நிகழ்த்தியது. பரிதிருோன நிமலமய அமடந்தது என அமனத்தும் நிகழ்ந்த இந்நாமளவய 
‘புத்தபூர்ணிைா’ என்று சபௌத்தர்கள் சகாண்டாடி ேருகின்றனர். சபௌத்தர்கள் புத்தபூர்ணிைா அன்று சேண்ணிற 
ஆமட அணிந்து சபௌத்த ம த்தியங்களுக்குச் ச ன்று ைலர்கமளத்தூவி ேழிபாடு ச ய்கின்றனர். 
79) புத்த பூர்ணிைா எந்த இடத்தில் சிறப்பாக சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) புத்தகயா, பீகார். 
B)  ாரநாத், உத்திரப்பிரவத ம் 

C) லக்வனா, உத்திரப்பிரவத ம் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: இவ்விழா பீகாரிலுள்ள புத்க கயாவிலும் உத்தரப்பிரவத த்திலுள்ள  ாரநாத்திலும் மிகச் சிறப்பாகக் 
சகாண்டாடப்படுகிறது. இந்தியா, வநபாளம், இலங்மக, தாய்லாந்து உள்ளிட்ட உலக நாடுகளிலும் சகாண்டாடப்பட்டு 
ேருகிறது. 
80) புத்த பூர்ணிைா குறித்து எந்த காப்பியத்தில் ச ய்தி உள்ளது? 

A) சிலப்பதிகாரம் 

B) ைணிவைகமல 

C) ேமளயாபதி 

D) குண்டலவகசி 

விளக்கம்: புத்த சபருைானின் இப்புனித நன்னாள் குறித்த ச ய்தி ைணிவைகமல என்ற காப்பியத்தில் 
இடம்சபற்றுள்ளது. அக்காப்பியத்தில் தீேதிலமக என்பாள், ைணிவைகமலயிடம் தன்னுமடய ேரலாற்மறக் 
கூறியவதாடு, ஆபுத்திரமனயும், அமுதசுரபிமயயும் பற்றி எடுத்துமரத்துப் “பசிப்பிணி வபாக்கும் அமுதசுரபியானது 
சபௌத்தர்களின் புனித நன்னாளான புத்த பூர்ணிைா அன்று ைணிவைகமலயிடம் ேந்து வ ரும்” என்றும் 
கூறுகின்றாள். 
81) ‘குருநானக் சஜயந்தி’ யாரால் சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) கிறிஸ்துேர் 
B) சபௌத்தர் 
C)  ைணர் 
D) சீக்கியர் 
விளக்கம்: குருநானக் பிறந்த நாள் சீக்கியர்களால் ‘குருநானக் சஜயந்தியாகக்’ சகாண்டாடப்படுகிறது. குருநானக் 
லாகூருக்கு அருவகயுள்ள ‘தால்ேண்டி’ என்ற கிராைத்தில் பிறந்தார். இளம்ேயது முதவல இமறயனுபேங்களில் 
திமளத்திருந்தார். தனது முப்பதாேது ேயதில் ைானம் சபற்றார். சதாடக்கத்தில் பல்வேறு அருள்ச யல்கமள 
நிகழ்த்தி ைக்கமள நல்ேழிப்படுத்தினார். ஆன்மீகக் கருத்துக்கமள ைக்களிமடவய பரப்பினார். ைத ஒற்றுமைக்கு 
ைகத்தான வ மே ச ய்தார். இேர் அன்புசநறிமய ேலியுறுத்தினார். இேரது அருளுமரகள் அடங்கிய புனித நூல் 
‘ஆதிகிரந்தம்’ ஆகும். 
82) குருநானக் சஜயந்திக்கு எத்தமன நாள்களுக்கு முன்பாக குருத்ோரங்களில் சதாடர்ந்து 48 ைணி வநரம் புனித 
நூலான ‘ஆதிகிரந்தம்’ ோசிக்கப்படும்? 

A) ஒரு நாள் முன்பு 

B) 2 நாள் முன்பு 

C) 4 நாள் முன்பு 

D) 6 நாள் முன்பு 
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விளக்கம்: குருநானக் சஜயந்திக்கு 2 நாட்களுக்கு முன்பாகவே குருத்ோரங்களில் சதாடர்ந்து 48 ைணி வநரம் புனித 
நூலான ‘ஆதிகிரந்தம்’ ோசிக்கப்படும். குருநானக் பிறந்தநாள் அன்று அதிகாமல 4 ைணி முதவல பக்திப்பாடல்களும், 

புனித உமரகளும் ோசிக்கப்பட்டு விழா சதாடங்கும். அன்மறய நாள் முழுேதும் குருத்ோரங்களில் ைக்களுக்கு 
அறுசுமே உணவு ேழங்கப்படும். இந்நாளில் உலசகங்கும் உள்ள சீக்கிய குருத்துோரங்கள் ேண்ண ேண்ண 
விளக்குகளாலும் ைலர்களாலும் அலங்கரிக்கப்படும். 
83) அமிர்த ரசில் உள்ள சபாற்வகாயில் யாருமடய புனிதத் தலைாகும்? 

A) சீக்கியர்கள்  
B) முகலாயர்கள் 

C) இந்துக்கள் 

D) கிறிஸ்துேர்கள் 

விளக்கம்: அமிர்த ரசில் உள்ள சபாற்வகாயில் சீக்கியர்களின் புனிதத்தலைாகும். பஞ் ாப், ஹரியானா வபான்ற 
ைாநிலங்களில் இந்த நாளில் சிறப்பு அணிேகுப்புகளும், ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிகளும் நமடசபறும். இமற ேழிபாட்டில் 
கலந்து சகாள்ளும் அமனத்துச் சீக்கியர்களும் தைது ேழக்கப்படி, தமலப்பாமக, ோள், புத்தாமட அணிோர்கள், 

பின்னர், ஊர்ேலம் நமடசபறும். நீண்ட, பட்மட தீட்டப்பட்ட ோள்கமள மேத்துக் சகாண்டு, அமதச்சுற்றிப் பல்வேறு 
வீரதீரச் ச யல்கமளச் ச ய்துசகாண்டு ஊர்ேலைாகச் ச ல்ோர்கள். 
84) சபாருத்துக. 
அ. நடுகல் ேழிபாடு - 1. வகரளா 
ஆ. சூர ம்ஹாரம்  - 2. வநபாளம் 

இ. திருவோணம்  - 3. முருகன் 

ஈ. சித்தார்த்தர்  - 4. வீரர் ேழிபாடு 

A) 4, 3, 1, 2 

B) 1, 2, 4, 3 

C) 3, 2, 4, 1 

D) 3, 4, 2, 1 

விளக்கம்: நடுகல் ேழிபாடு  - வீரர் ேழிபாடு 

சூர ம்ஹாரம்    - முருகன் 

திருவோணம்    - வகரளா 
சித்தார்த்தர்    - வநபாளம். 
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11th Ethics Lesson 6 Questions 

6] வதால்குடி விழுமியங்கள் 

1) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) ெரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலந்வதாட்டு இன்றுெலர ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, , ஆகிய கண்டங்களில் மட்டும் 
வதால்குடியினர் ொழ்ந்து ெருகின்றனர். 
ⅱ) இெர்களுள் மிகச்சிலலரத் தவிரப் பிறர் தனித்து ொழ்கின்றனர். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: ெரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலந்வதாட்டு இன்றுெலர ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, ெடஅவமரிக்கா, வதன்அவமரிக்கா, 
ஆஸ்திரரலியா, ஐரராப்பா ஆகிய ஆறு கண்டங்களிலும் வதால்குடியினர் ொழ்ந்து ெருகின்றனர். இெர்களுள் 
மிகச்சிலலரத் தவிரப் பிறர் எல்ரலாலரயும் ரபால உலகத்ரதாடு கலந்துவிட்டனர். இவ்ொறு கலந்துவிட்டெர்களின் 
பண்பாடுகளிலிருந்தும், ஒழுகலாறுகளிலிருந்தும், மனித சமத்துெம் சார்ந்த விழுமியங்கள் உருப்வபற்றுள்ளன.  
2) கீழ்க்கண்டெற்றுள் வதால்குடி விழுமியங்கள் எலெ? 
ⅰ) வபண்கலளப் ரபாற்றல் 

ⅱ) மக்கட்ரபற்லறக் வகாண்டாடல் 

ⅲ) இயற்லகலய ெழிபடுதல் 

ⅳ) விருந்ரதாம்பல் 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: இத்வதால்குடி விழுமியங்கள், உலகப் பண்பாட்டு ெரலாற்றிற்கும், தத்துெ ெளர்ச்சிக்கும் மிகுந்த பயன்கலள 
நல்கியுள்ளன. வபண்கலளப் ரபாற்றல், மக்கட்ரபற்லறக் வகாண்டாடல், வீரத்லதயும் வெற்றிலயயும் விரும்புதல், 
இயற்லகலய ெழிபடுதல், விருந்ரதாம்பல், மூத்ரதாலர மதித்தல், கூடி உண்ணல், உயிர்கலள ரநசித்தல், உலலக 
விரும்பல் ஆகிய விழுமியங்கலளத் வதால்குடி விழுமியங்கள் எனலாம். 
3) கூற்று: வதால்குடி அறிவு என்பது, நிகழ்வுகலளக் கூர்ந்து ரநாக்கிக் கண்ணால் கண்ட வபாருள்கலளயும் 
வசயல்கலளயும் பகுத்தாராய்ெதன் விலளொல் உருொனதாகும். 
காரணம்: கடுலமயான உடலுலழப்பின் ெழியாக இவ்ெறிலெ இயல்பாகக் கண்டலடந்தனர். 
(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்லற விளக்குகிறது. 

(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்லற விளக்கவில்லல. 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தெறு. 

(ஈ) கூற்று தெறு ஆனால் காரணம் சரி  

விளக்கம்: வதால்குடி அறிவு என்பது, நிகழ்வுகலளக் கூர்ந்து ரநாக்கிக் கண்ணால் கண்ட வபாருள்கலளயும் 
வசயல்கலளயும் பகுத்தாராய்ெதன் விலளொல் உருொனதாகும். கடுலமயான உடலுலழப்பின் ெழியாக 
இவ்ெறிலெ இயல்பாகக் கண்டலடந்தனர். 
4) வபாருத்துக: 
A) மூங்கில்   - 1) வநருப்பு  
B) மலல   - 2) உழவு 
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C) பன்றி   - 3) உடல் உறுதி 

D) ஏறு தழுவுதல்  - 4) எதிவராலி 

 A B C D  

a) 1 4 2 3 

b) 4 3 2 1 

c) 3 2 1 4 

d) 3 1 4 2 

விளக்கம்: மூங்கிலின் உரசலிலும் கற்களின் உராய்விலும் வநருப்பு மூட்டக் கற்றனர்; மலலகளில் ரமாதித்திரும்பும் 
குரல்கலளக் ரகட்டு எதிவராலிலய அறிந்தனர்; நிலத்லதத் ரதாண்டிக் கிழங்வகடுக்கும் பன்றியிடமிருந்து உழலெக் 
கண்டுபிடித்தனர். கட்டுமரம் ஏறிக் கடலல வென்றனர்; ஏறு தழுவி உடலல உறுதி வசய்தனர்; கீழாவநல்லி, 
மலலரெம்பு ரபான்ற மூலிலககலளத் தின்று ரநாய் தீர்த்தனர். இத்தலகய பட்டறிவு, கூட்டுப்வபாறுப்பு ஆகியெற்றின் 
இலணவில் ரதான்றிய விழுமியங்கரள, மாவபரும் அறங்களாக அலமந்தன. உலகளாவிய அறக்கருத்துகளின் 
விலதமுலளகளான இலெ இலக்கியச் சான்றுகளுடன் இங்கு விளக்கி உலரக்கப்படுகின்றன. 
5) வபண் சமூகத்தில் நிகழும் அலனத்துச் வசயல்பாடுகளுக்கும் ெழிகாட்டியாக இருந்தது எப்ரபாது? 
ⅰ) தனிச்வசாத்து ரதாற்றத்திற்கு முன் 

ⅱ) தனிக்குடும்ப ரதாற்றத்திற்கு முன் 

ⅲ) அரசு ரதாற்றத்திற்கு முன் 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: வபண்கலளப் ரபாற்றல்: தனிச்வசாத்து, தனிக்குடும்பம், அரசு ஆகியெற்றின் ரதாற்றத்திற்கு முன்னால் 
வபண்ரண சமூகத்தில் நிகழும் அலனத்துச் வசயல்பாடுகளுக்கும் ெழிகாட்டியாக இருந்து குடிமரலபக் 
வகாண்டுவசலுத்தியெளாகக் கருதப்படுகிறாள்.  

6) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) வபண் முதன்லமச் சமூகத்தில் ரபாட்டியும் வபாறாலமயும் பூசலும் ரபார்களும் அதிக அளவில் இருந்தன. 
ⅱ) தம்லமச் சுற்றி ொழும் அலனெரின் முன்ரனற்றத்லதயும் நன்லமகலளயும் வபண்கள் தலலலமயில் 
உறுதிவசய்தனர். 
ⅲ) வதால்குடிலயத் வதாடர்ந்த இனக்குழு ொழ்விலும் வபண்களின் ஆளுலமப் பண்பு நீடித்தது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: இவ்ொறான வபண் முதன்லமச் சமூகத்தில் ரபாட்டியும் வபாறாலமயும் பூசலும் ரபார்களும் குலறந்த 
அளவில் இருந்தன. தம்லமச் சுற்றி ொழும் அலனெரின் முன்ரனற்றத்லதயும் நன்லமகலளயும் வபண்கள் 
தலலலமயில் உறுதிவசய்தனர். அெர்களின் அறிவுத்திறனும் வசயலாற்றலும் சமூகத்தின் அடுத்தகட்ட ெளர்ச்சிக்கு 
ெழிகாட்டின. வதால்குடிலயத் வதாடர்ந்த இனக்குழு ொழ்விலும் வபண்களின் ஆளுலமப் பண்பு நீடித்தது. முதுகுடிப் 
வபண்களுக்குப் பழஞ்சமூகங்களில் வபருமதிப்பும் சிறப்பும் இருந்தன. வதால்குடிொழ்வில் அலனத்து ெளலமகளின் 
அடிப்பலடயாகப் வபண் கருதப்பட்டாள். 
7) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  
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ⅰ) ரெட்லடயாடுெதிலும் ரெளாண்லமயிலும் உணலெச் ரசகரிப்பதிலும் பாதுகாப்பதிலும், குடித்தலலலம 
ஏற்பதிலும் வபண் கள் பங்ரகற்கவில்லல 

ⅱ) முதிய வபண்கலளப் ரபாற்றி மதிக்கும் பண்பாடு, வதால்குடிகளிடம் வபரும் விழுமியமாய் விளங்கியது. 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: ரெட்லடயாடுெதிலும் ரெளாண்லமயிலும் உணலெச் ரசகரிப்பதிலும் பாதுகாப்பதிலும், குடித்தலலலம 
ஏற்பதிலும் மக்கட்ரபற்றிலும் வபண் முன்னின்றாள். கலலலயயும் கல்விலயயும் அளிப்பதிலும், உடலலப் 
ரபணுெதிலும், மருத்துெம் பார்ப்பதிலும், பகிர்ந்தளித்தலிலும் ெழிநடத்தலிலும், சிக்கல்கலள இனங்காண்பதிலும் 
தீர்ப்பதிலும் வபண்ரண குடித்தலலலம ஏற்றாள். தம்லம ெழிநடத்திய இம்முதிய வபண்கலளப் ரபாற்றி மதிக்கும் 
பண்பாடு, வதால்குடிகளிடம் வபரும் விழுமியமாய் விளங்கியது. 
8) வபண்கள் பகட்டான ொழ்லெ விரும்பாமல், எளிலமயும் உயர்வும் உள்ள ொழ்லெரய விரும்பினர் என்பலத 
கூறும் நூல்? 
a) சிறு பாணாற்றுப்பலட 

b) வபரும்பாணாற்றுப்பலட 

c) நற்றிலண  
d) புறநாநூறு  
விளக்கம்: ொழ்விற்கான கடலமகலள அணிகலன்களாக விரும்பி ஏற்ற ரபரறிவுலடய வபண்டிலரச் சங்க 
இலக்கியம் ரபாற்றியுள்ளலதக் காண்கிரறாம். வபண்கள் பகட்டான ொழ்லெ விரும்பாமல், எளிலமயும் உயர்வும் 
உள்ள ொழ்லெரய விரும்பினர் என்பலதப் வபரும்பாணாற்றுப்பலட எடுத்துலரக்கிறது. 
9) வநல்லலயும் முல்லலயின் அரும்புகலளயும் வகாண்டு வபரிய காெலலயுலடய ஊரின் நன்லமக்காக நற்வசால் 
ரகட்டுநின்ற முதிய வபண்கலளப் பற்றி கூறும் நூல்? 
a) குறிஞ்சிப்பாட்டு  
b) முல்லலப்பாட்டு 

c) நற்றிலண  
d) அகநானூறு 

விளக்கம்: வநல்லலயும் முல்லலயின் அரும்புகலளயும் வகாண்டு வபரிய காெலலயுலடய ஊரின் நன்லமக்காக 
நற்வசால் ரகட்டுநின்ற முதிய வபண்கலளப் பற்றி முல்லலப்பாட்டு (7-11) ரபசுகிறது.  
10) திருமண விழாக்கலள முதிய வபண்கள் தலலலமரயற்று நடத்தியலத பற்றி கூறும் நூல்? 
a) குறிஞ்சிப்பாட்டு  
b) முல்லலப்பாட்டு 

c) நற்றிலண  
d) அகநானூறு 

விளக்கம்: திருமண விழாக்கலள முதிய வபண்கள் தலலலமரயற்று நடத்தியலத அகநானூறு (பாடல்:86) 
காட்டுகிறது. முதிய வபண்டிர், பூவும் வநல்லும் கலந்த நீர் நிலறந்த குடங்களில் உள்ள நீரால் மணமக்கலள நீராட்டித் 
திருமணத்லத நிகழ்த்தியதாக, அப்பாடல் வதரிவிக்கிறது. 
 11) “வநய்விலலக் கட்டிப் பசும்வபான் வகாள்ளாள் எருலம நல்லான் கருநாகு வபறூஉம்” இப்பாடல் ெரிகள் இடம் 
வபற்ற நூல்? 
a) சிறு பாணாற்றுப்பலட 

b) வபரும்பாணாற்றுப்பலட 
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c) நற்றிலண  
d) புறநாநூறு  
விளக்கம்: “வநய்விலலக் கட்டிப் பசும்வபான் வகாள்ளாள் எருலம நல்லான் கருநாகு வபறூஉம்” 
(வபரும்பாணாற்றுப்பலட: 164 – 165) வநய்லய விற்றுப் பசும்வபான்லன ஈடாகப் வபறாமல், பால் தரும் எருலமலயயும் 
நற்பசுலெயும் எருலமக்கன்லறயும் ஈடாக ொங்கும் வபண்லணப் வபரும்பாணாற்றுப்பலட ரபாற்றுகிறது. இங்குப் 
வபாலிெளிக்கும் வபான்லன விடவும் பயனளிக்கும் பால் மாடுகலளரய வபரியதாகக் கருதும் நலடமுலற ொழ்வியல் 
அறிந்த வபண்ணின் வபருலமலயக் காண்கிரறாம். 
12) வபாருத்துக: 
A) வசம்முது வபண்டு   - 1) மதுலரக்காஞ்சி 

B) வசம்முது வசவிலியர்   - 2) புறநானூறு 

C) வபருமுது வபண்டிர்   - 3) அகநானூறு 

D) வதான்முது வபண்டிர்  - 4) முல்லலப்பாட்டு 

 A B C D  

a) 1 4 2 3 

b) 2 3 4 1 

c) 3 2 1 4 

d) 3 1 4 2 

விளக்கம்: வசம்முது வபண்டு (புறநானூறு 276), வசம்முது வசவிலியர் (அகநானூறு 254), வசம்முகச் வசவிலியர் 
(வநடுநல்ொலட 153), முதுவசம் வபண்டிர் (அகநானூறு 86), வபருமுது வபண்டிர் (முல்லலப்பாட்டு 11), முதுொய்ப் 
வபண்டிர் (அகநானூறு 22), முதுொய்ப் வபண்டு (அகநானூறு 63), ரபரில் வபண்டு (புறநானூறு 270), வதான்முது 
வபண்டிர் (மதுலரக்காஞ்சி 409) எனப் பற்பல அலடவமாழிகள்ெழிப் ரபாற்றப்பட்டுள்ளனர்.  
13) கூரிய அறிவும் முதுலமயும் உலடய வபண்கலள வசம்முது வபண்டிர் என்று கூறும் நூல்?  
a) சிறு பாணாற்றுப்பலட 

b) வபரும்பாணாற்றுப்பலட 

c) நற்றிலண  
d) புறநாநூறு  
விளக்கம்: கூரிய அறிவும் முதுலமயும் உலடய வபண்கள் வசம்முது வபண்டிர் (நற்றிலண 288), இப்வபண்கள் 
தலலெனின் வெற்றிக்காகத் தலலவிக்கு ொழ்த்து கூறுரொராகவும், தூது வசல்ரொராகவும் மகலளத் ரதடிச் 
வசல்ரொராகவும் விளங்கினர்.  
14) வபாதுநன்லம ரபணும் வபண்கலளப் வபாதுவசய் வபண்டிர் என்று கூறும் நூல்?  
a) குறிஞ்சிப்பாட்டு  
b) முல்லலப்பாட்டு 

c) நற்றிலண  
d) அகநானூறு 

விளக்கம்: குறி வசால்ரொராகவும், விரிச்சி ரகட்ரபாராகவும், நிமித்தம் பார்ப்ரபாராகவும், அறத்வதாடு நிற்ரபாராகவும், 
மணவிலன நிகழ்த்துரொராகவும், வநல்லும் பூவும் தூவி இயற்லகலயத் வதாழுரொராகவும், வபாதுநன்லம 
ரபணுரொராகவும் விளங்கினர். வபாதுநன்லம ரபணும் வபண்கலளப் வபாதுவசய் வபண்டிர் என்று அகநானூறு 
ரபாற்றுகிறது. 
15) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) பிற்காலங்களில் வபருமுது வபண்டிர், ஆண் தலலலமக்கு உட்பட ரெண்டியிருந்தது. 
ⅱ) ஔலெயார் ரபான்ற வபரும் புலலமத் திறத்தார் பீடும் வபருலமயும் வபற்றிருந்தனர்.  
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ⅲ) பாணர்கரளாடும் பாடினிகரளாடும் பிற கலலஞரராடும் கூடித் வதால்குடிப் வபருலமகலளப் தமிழில் ஔலெயார் 
விதந்ரதாதினார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: பிற்காலங்களில் இப்வபருமுது வபண்டிர், ஆண் தலலலமக்கு உட்பட ரெண்டியிருந்தது. இந்நிலலயிலும் 
மலனயுலற மகளிராகப் புலிலய முறத்தால் விரட்டியெராகவும், கணெலனயும் தந்லதலயயும் வசருக்களத்தில் 
பறிவகாடுத்தபிறகும் அஞ்சாது ரபாருக்குப் புதல்ெலர அனுப்பியெராகவும் முதுகுடி மகளிர் அறியப்பட்டனர். 
இச்சூழலிலும் ஔலெயார் ரபான்ற வபரும் புலலமத் திறத்தார் பீடும் வபருலமயும் வபற்றிருந்தனர். பாணர்கரளாடும் 
பாடினிகரளாடும் பிற கலலஞரராடும் கூடித் வதால்குடிப் வபருலமகலளப் தமிழில் ஔலெயார் விதந்ரதாதினார். 
16) பரிசில் ொழ்லெ விடவும், தன்மானம் வபரிது என்று அதியனிடம் ஒளலெ முழங்குெது குறித்து கூறும் நூல்? 
a) சிறு பாணாற்றுப்பலட 

b) வபரும்பாணாற்றுப்பலட 

c) நற்றிலண  
d) புறநாநூறு  
விளக்கம்: ‘அெலன அெர் பாடியது’ என்ற புலலம மரபுக்ரகற்பக் கலடவயழு ெள்ளல்களுள் ஒருெனான அதியமான் 
வநடுமான் அஞ்சிலயப் பாணர் குடியின் வபருமிதத்துடன் ஔலெயார் எதிர்வகாண்டார். பரிசில் ொழ்லெ விடவும், 
தன்மானம் வபரிது என்று அதியனிடம் ஒளலெ முழங்குெலதப் புறநானூறு காட்டுகிறது (புறம்: 206).  

17) "பரிசில் அளிப்பலதக் காலம் தாழ்த்துெதால் புலெர்கள் இறந்துவிடார் என்றும் அறிவும் புகழும் உலடரயார் எங்கு 
வசன்றாலும் உரிய வபருலமயுடன் ொழமுடியும்" இக்கூற்று யாருலடயது? 
a) வபான்முடியார்  
b) வெள்ளி வீதியார்  
c) நச்வசள்லளயார்  
d) ஔலெயார்  
விளக்கம்: பரிசில் அளிப்பலதக் காலம் தாழ்த்துெதால் புலெர்கள் இறந்துவிடார் என்றும் அறிவும் புகழும் உலடரயார் 
எங்கு வசன்றாலும் உரிய வபருலமயுடன் ொழமுடியும் என்றும் ஔலெ பாடுகிறார். புலெலர ரெந்தர் 
அெமதிக்கும்ரபாது தணிந்துரபாகாமல் அறத்துணிவுடன் வபாங்குகிறார்.  
18) 'எத்திலச வசலினும் அத்திலச ரசாரற’ என்பது யார் கூற்று? 
a) வபான்முடியார்  
b) வெள்ளி வீதியார்  
c) நச்வசள்லளயார்  
d) ஔலெயார்  
விளக்கம்: ஔலெ தனிமனித நலன்களுக்காகப் பாடவில்லல; பாணர் சமூக நன்லமக்காகரெ பாடுகிறார்; ‘எத்திலச 
வசலினும் அத்திலச ரசாரற’ என்கிறார். இத்தலகய அறச்சீற்றம் வதால்குடிப் வபண்ணின் இயல்பாகும். 
19) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) மக்கட்ரபறு என்பது, இன்றியலமயாத ஒரு கடலமயாகவும் பண்பாடாகவும் பார்க்கப்பட்டது. 
ⅱ) எந்த இனக்குழுவில் குழந்லதகள் அதிக எண்ணிக்லகயில் உருொகிறார்கரளா, அந்த இனக்குழுரெ 
ெலிலமயும் சிறப்பும் உலடயது என்ற கருத்து வதால்குடி விழுமியமாய் இருந்தது.  
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  
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c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: மக்கட் ரபற்லறக் வகாண்டாடல்: வதால்குடிச் சமூகம் மானுட உலழப்லபப் ரபாற்றிய சமூகமாகும். நவீன 
ரெளாண்முலறகளும் இயந்திரங்களும் இல்லாத காலத்தில் மனிதர்கரள அலனத்துலழப்புக்கும் வபாறுப்ரபற்றனர். 
கூட்டுலழப்பின் மூலரம ஒரு சமூகம் தன்லன உருொக்கிக்வகாள்ளரெண்டிய நிலல அன்றிருந்தது. இந்நிலலயில் 
மக்கட்ரபறு என்பது, இன்றியலமயாத ஒரு கடலமயாகவும் பண்பாடாகவும் பார்க்கப்பட்டது. எந்த இனக்குழுவில் 
குழந்லதகள் அதிக எண்ணிக்லகயில் உருொகிறார்கரளா, அந்த இனக்குழுரெ ெலிலமயும் சிறப்பும் உலடயது 
என்ற கருத்து வதால்குடி விழுமியமாய் இருந்தது.  
20) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) மக்கட்ரபற்லற ெழங்குபெள் தாய் என்பதால், அதிக மக்கலளப் வபறுபெள் இனக்குழு ொழ்வில் 
தலலலமக்குரியெளாகக் கருதப்பட்டாள். 
ⅱ) தந்லதலயக் வகாண்ரட ஒரு குடி ரதான்றி ெளர்கிறது என்பதால் தந்லதக்குக் கட்டுப்பட்டெர்களாக அக்குடியின் 
அலனத்து உறுப்பினர்களும் அடங்கி ொழ்ந்தனர். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: மக்கட்ரபற்லற ெழங்குபெள் தாய் என்பதால், அதிக மக்கலளப் வபறுபெள் இனக்குழு ொழ்வில் 
தலலலமக்குரியெளாகக் கருதப்பட்டாள். தாலயக் வகாண்ரட ஒரு குடி ரதான்றி ெளர்கிறது என்பதால் தாய்க்குக் 
கட்டுப்பட்டெர்களாக அக்குடியின் அலனத்து உறுப்பினர்களும் அடங்கி ொழ்ந்தனர். இது வதால்குடிப் பண்பாட்டின் 
மாற்ற முடியாத ெழக்கமாக இருந்தது. 
 21) கூற்று: ரெட்லட, உணவுச்ரசகரிப்பு, உணவு உற்பத்தி ரபான்றெற்லறப் ரபசும் இடங்களில் எல்லாம் வபண் 
சிறப்பிக்கப்படுகிறாள். 
காரணம்: மக்கட்ரபற்லறக் வகாண்டாடுதல் என்பது, அதற்குக் காரணமான வபண்லணயும் ரசர்த்துக் 
வகாண்டாடுெரதயாகும். 
(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்லற விளக்குகிறது. 

(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்லற விளக்கவில்லல. 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தெறு. 

(ஈ) கூற்று தெறு ஆனால் காரணம் சரி  

விளக்கம்: மக்கட்ரபற்லறக் வகாண்டாடுதல் என்பது, அதற்குக் காரணமான வபண்லணயும் ரசர்த்துக் 
வகாண்டாடுெரதயாகும். எனரெதான் ரெட்லட, உணவுச்ரசகரிப்பு, உணவு உற்பத்தி ரபான்றெற்லறப் ரபசும் 
இடங்களில் எல்லாம் வபண் சிறப்பிக்கப்படுகிறாள். 
22) பின்ெருெனெற்றுள் குடும்பத்லதக் காத்தல் குறித்து ரபசும் திலண எது?  
a) குறிஞ்சி  
b) மருதம்  
c) வநய்தல்  
d) முல்லல 

விளக்கம்: குறிஞ்சித்திலண ரபசும் திலனப்புனம் காத்தல், முல்லலத் திலண ரபசும் குடும்பத்லதக் காத்தல் 
ரபான்றலெயும் தாய்ெழிச் சமூகத்தின் வசயல்பாடுகரளயாகும். இெற்லறப் வபண்கரள வசய்தனர்.  
23) "ஒளிறுொள் அருஞ்சமம் முருக்கிக், களிவறறிந்து வபயர்தல் காலளக்குக் கடரன" என்று பாடியெர் யார்? 
a) வபான்முடியார்  
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b) வெள்ளி வீதியார்  
c) நச்வசள்லளயார்  
d) ஔலெயார்  
விளக்கம்: தாய்ெழி நிற்றல் என்பரத வதால்குடிச் சமூக அலமப்பின் நியதியாக இருந்தலதப் புறநானூறு 
குறிப்பிடுகிறது. இதலன, “ஈன்று புறந்தருதல் என் தலலக்கடரன, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ஒளிறுொள் அருஞ்சமம் முருக்கிக், களிவறறிந்து வபயர்தல் காலளக்குக் கடரன” (புறம்-312) என்ற வபான்முடியாரின் 
பாடல்ெழி அறிகிரறாம். 
வீரநிலலக்காலச் சமூகத்தில் வபண்ணுக்கான கடலமலயயும், தாய் வசாற்படி ெழிநடத்தப்படும் குழந்லதகளுக்கான 
கடலமலயயும் இப்பாடல் கூறுகிறது.  
24) வீரம் என்பது யார் ெழியாக பிள்லளகளுக்கு ெந்ததாகக் கருதப்பட்டது? 
a) தந்லத  
b) மரபு  
c) உறவினர்  
d) தாய்  
விளக்கம்: வபண்ரண ரபாருக்குத் தலலலம ஏற்றாள்; வீரம் என்பதும் அெள் ெழியாகரெ பிள்லளகளுக்கு 
ெந்ததாகக் கருதப்பட்டது. ஒரு ரபார்வீரலனப் ரபாற்றும்ரபாதுகூடத் தாயின் வீரத்லதச் சுட்டிக்காட்டிரய அென் 
வகாண்டாடப்பட்டான். 
25) “வசம்முது வபண்டின் காதலஞ்சிறாஅன்” என்று கூறும் நூல்? 
a) குறிஞ்சிப்பாட்டு  
b) முல்லலப்பாட்டு  
c) நற்றிலண  
d) புறநாநூறு  
விளக்கம்: “நறுவிலர துறந்த நாறா நலரத்தலலச் சிறுெர் தாரய ரபரிற் வபண்ரட”(புறம்-270) வசம்முது வபண்டின் 
காதலஞ்சிறாஅன்” (புறம்.276) எனப் வபண் தலலலமரயற்ற தாய்ெழிச் சமூகத்தின் சிறப்புப் பாடப்பட்டுள்ளது.  
26) கூற்று: இயற்லகலய ெழிபடுெது என்பது வதால்குடி ொழ்வில் முக்கியமான ஒரு வசயல்பாடாகும் 

காரணம்: இயற்லகயின் ரபராற்றலலக் கண்ட மனிதன், அலத ெணங்கத் வதாடங்கினான். 
(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்லற விளக்குகிறது. 

(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்லற விளக்கவில்லல. 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தெறு. 

(ஈ) கூற்று தெறு ஆனால் காரணம் சரி  

விளக்கம்: இயற்லகலய ெழிபடல்: இயற்லகலய ெழிபடுெது என்பது வதால்குடி ொழ்வில் முக்கியமான ஒரு 
வசயல்பாடாகும். இயற்லகயின் ரபராற்றலலக் கண்ட மனிதன், அலத ெணங்கத் வதாடங்கினான். இடியும் மலழயும் 
மின்னலும் அெனுக்கு அச்சமூட்டின. சூரியன் உதிப்பதும் மலறெதும்கூடப் வபரும் வியப்லபத் தந்தன. 
வெள்ளப்வபருக்கு, காட்டுத்தீ, நில நடுக்கம் ரபான்றெற்றால் தம்ரமாடு இருப்பெர்கள் இல்லாமல் ரபாெலதக் கண்டு 
வதால்குடியினர் மருண்டனர். விலங்குகளிடமிருந்து தங்கலளக் காத்துக்வகாள்ளவும், இயற்லகலயப் 
புரிந்துவகாள்ளவும் அெர்கள் ரபாராடினர்.  
27) இயற்லகயின் மீதான அச்சரம ெழிபாடானது என்பலத யாருலடய பாடல்ெழி அறியலாம்? 
a) வபான்முடியார்  
b) பரணர்  
c) கபிலர்  
d) ஔலெயார்  
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விளக்கம்: அன்றாட ொழ்வின் வசயல்பாடுகளில் அவ்ெப்ரபாது குறுக்கிட்டுப் பதறலெத்த இயற்லக குறித்த ரபரச்சம், 
வதால்குடிகலள உலுக்கிவயழுப்பி இயற்லகலய ெழிபடச் வசய்தது. இருட்லட விரட்டும் சூரிய சந்திரச் சுடர்களும் 
அச்சமூட்டும் விலங்குகளும் பற்றிவயரியும் வநருப்பும் ரபரலலகலள எழுப்பிய கடலும் உணவு உலறயுளுக்கு 
அடிப்பலடயாகும். நிலமும் ொலனத் வதாட்டுவிடும் அளவு உயர்ந்ரதாங்கிய மலலகளும் வதால்குடி மக்களின் 
ெழிபடு வபாருள்களாகின. இயற்லகயின் மீதான அச்சரம ெழிபாடானது என்பலதப் பரணரின் பாடல்ெழி அறியலாம். 
(நற்றிலண:201). 
28) சங்க இலக்கியம் இயற்லகலய பின்ெரும் எெற்றுடன் வதாடர்புபடுத்துகின்றது? 
ⅰ) அணங்கு 

ⅱ) சுணங்கு 

ⅲ) சூர் 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: அணங்குலட வநடுெலர (அகம்: 22) சூர்ச்சுலன (அகம்:91) அறுகுலட முந்நீர் (அகம்:220) வபருந்துலறப் 
பரப்பின் அமர்ந்து உலற சுணங்ரகா (நற்:155) எனச் சங்க இலக்கியம் இயற்லகலயச் சூர் உடனும், அணங்குடனும், 
சுணங்குடனும் வதாடர்புபடுத்துகின்றது. இயற்லக ெழிபாடு என்பது, அக்காலத் வதால்குடி ொழ்வின் அடிப்பலடயான 
நம்பிக்லகயாகும். இயற்லகயில் கிலடத்த எல்லாெற்லறயும் நன்றியுணர்வுடன் அெர்கள் இயற்லகக்குப் 
பலடயலிட்டுள்ளலதயும் பார்க்க முடிகின்றது. எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டரதா அலத அதற்கும் வகாடுத்து 
நன்றியுணர்ரொடு பார்க்கும் இச்வசயல், வதால்குடியின் மிகச்சிறந்த விழுமியமாகக் கூறத்தக்கதாகும். 
29) "ரதன் சுலெயுலடய கனிகள், மாங்கனி, பலாவின் சுலளகள், கள் ரபான்றெற்லறக் வகாண்டு ொன்ரகாட்டுக் 
கடவுலளத் வதால்குடிகள் ெணங்கினர்" என்று கூறும் நூல்? 
a) அகநாநூறு 

b) முல்லலப்பாட்டு  
c) நற்றிலண  
d) புறநாநூறு  
விளக்கம்: ரதன் சுலெயுலடய கனிகள், மாங்கனி, பலாவின் சுலளகள், கள் ரபான்றெற்லறக் வகாண்டு 
ொன்ரகாட்டுக் கடவுலளத் வதால்குடிகள் ெணங்கினர். (அகம் : 348) திலண நிலங்களுடன் இலணந்து 
ொழ்ந்ரதாரின் இந்த இயற்லக ெழிபாரட, பின்னாளில் சமய ெளர்ச்சிக்குக் காரணமாயிற்று. ஐம்பூதத்தால் 
உருொக்கப்பட்டது இவ்வுலகம் என்கிற பகுத்தறிவுக் கருத்தும் வதால்குடிமக்களின் இயற்லக ெழிபாட்டின் 
விலளச்சரலயாகும். 

30) வதால்குடிகள் குறித்த பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) வீரத்தாலும் வெற்றியாலும் வபாருளும் புகழும் ஈட்டப்பட்டன. 
ⅱ) ரெட்லடயாடியும் ரெளாண்லம வசய்தும் ொழ்ந்த வதால்குடி மக்களிடம் வீரம் என்பது தம் இனத்லதக் காப்பது, 
தம் வபாருள்கலளக் காப்பது என்ற இயல்புணர்ொகரெ இருந்தது. 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) சரி 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: வீரத்லதயும் வெற்றிலயயும் விரும்புதல்: ஒருெலன ஒருென் வெல்ெதும், ஒருெனிடம் ஒருென் 
ரதாற்பதும் புதியது இல்லல. அது இந்த உலகத்தின் இயற்லகயாகும். வதால்குடிச் சமூகத்தில் வீரன் மதிக்கப்பட்டான்; 
வெற்றிலய வீரரம உருொக்கியது; வெற்றி அல்லது வீரமரணம் ரபாற்றப்பட்டது; வீரத்தாலும் வெற்றியாலும் 
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வபாருளும் புகழும் ஈட்டப்பட்டன. ரெட்லடயாடியும் ரெளாண்லம வசய்தும் ொழ்ந்த வதால்குடி மக்களிடம் வீரம் 
என்பது தம் இனத்லதக் காப்பது, தம் வபாருள்கலளக் காப்பது என்ற இயல்புணர்ொகரெ இருந்தது. 
31) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) சங்க இலக்கியத்தில் காட்டப்படும் ரபார்கள் இனக்குழுச் சமூகங்களின் உரிலமப்ரபார்கள் ஆகும். 
ⅱ) முந்லதய வதால்குடி மக்களின் ரபார்களுள், மாடுகலளக் கெர்ந்து வசல்ெதும் அெற்லற மீட்பதும் நிலங்கலளக் 
லகப்பற்ற முலனெதுமான உரிலமப்ரபார்களும் இருந்தன. 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: வதால்குடி ொழ்வியலின் பண்புகலள வெளிப்படுத்தும் சங்க இலக்கியத்தில் காட்டப்படும் ரபார்கள், 
நாட்லடக் காக்கவும் தம் உலடலமகலளக் காக்கவும் தம்லம அண்டி ொழும் மக்கலளக் காக்கவும் வசய்யப்பட்ட 
இனக்குழுச் சமூகங்களின் உரிலமப்ரபார்கள் ஆகும். இதற்கும் முந்லதய வதால்குடி மக்களின் ரபார்களுள், 
மாடுகலளக் கெர்ந்து வசல்ெதும் அெற்லற மீட்பதும் நிலங்கலளக் லகப்பற்ற முலனெதுமான உரிலமப்ரபார்களும் 
இருந்தன.  
32) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) வகாலட, பாணர் கடன் ஆகிய வசாற்கள் பரிசு என்ற வபாருளில் ஆளப்வபற்றது. 
ⅱ) பண்லடய நாலளய வதால்குடி ொழ்க்லகயிலும், ரெளிர் ொழ்க்லகயிலும் ரெந்தர் ொழ்க்லகயிலும் பரிசு 
இரண்டறக் கலந்து நின்றது. 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: வகாலடயும் அரசியலும்: சங்ககால ரெளிரும் ரெந்தரும் வகாலட அளிப்பதில் முலனந்து நின்றனர். 
வகாலட, பாணர் கடன் ஆகிய வசாற்கள் பரிசு என்ற வபாருளில் ஆளப்வபற்றது. பண்லடய நாலளய வதால்குடி 
ொழ்க்லகயிலும், ரெளிர் ொழ்க்லகயிலும் ரெந்தர் ொழ்க்லகயிலும் பரிசு இரண்டறக் கலந்து நின்றது. பரிசு, 
அதலன அளிப்பெனின் வசல்ெச் வசழிப்லப எடுத்துக்காட்டுகின்றது. பரிலசப் வபறுபெனிடம் பரிசு அளிப்பென் 
லகம்மாறு எலதயும் எதிர்பார்க்கவில்லலயானாலும் பரிசு வபற்றென் வகாலடயாளிக்கு லகம்மாறு அளிக்கும் 
நிலலக்குத் தள்ளப் வபறுகின்றான். 
33) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) கிழார், ரெளிர், ரெந்தர் ஆகிரயார் ெணிக ெளத்தினாலும், பிற ெழிகளினாலும் கிலடத்த வசல்ெத்லத ரசமித்து 
லெப்பலத குறிக்ரகாளாக வகாண்டிருந்தனர். 
ⅱ) கிழார், ரெளிர், ரெந்தர் ஆகிரயார் பாணர்களுக்கும், புலெர்களுக்கும் மட்டுமின்றிச் சமயத்தலலெர்களுக்கும் 
வகாலடயளித்தனர். 
ⅲ) வதால்குடிச் சமூகத்தில் மாடுகரள வசல்ெமாகக் கருதப்பட்டதால், இந்த மாடுபிடிப் ரபார்கள், முலனப்பான 
இருப்பிற்கான ரபார்களாகரெ இருந்தன. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 
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விளக்கம்: கிழார், ரெளிர், ரெந்தர் ஆகிரயார் ெணிக ெளத்தினாலும். பிற ெழிகளினாலும் கிலடத்த வசல்ெத்லதப் 
பாணர்களுக்கும், புலெர்களுக்கும், குடியிலுள்ரளார்க்கும் அளித்து, அதனால் புகழ் ஈட்டினர். அப்புகழ் அெர்கலள 
சமூகத்தில் உயர்ந்தெர்களாகச் வசய்தது. கிழார், ரெளிர், ரெந்தர் ஆகிரயார் பாணர்களுக்கும், புலெர்களுக்கும் 
மட்டுமின்றிச் சமயத்தலலெர்களுக்கும் வகாலடயளித்தனர். தம்ரமாடு பலகயுலடய இனக்குழுவின் ஆநிலரலயக் 
கெர்ெது வெட்சி எனவும், தம்மிடமிருந்து பலகெர் கெர்ந்து வசன்ற ஆநிலரலய மீட்டுெருெது கரந்லத எனவும் 
அறியப்படுகிறது. வதால்குடிச் சமூகத்தில் மாடுகரள வசல்ெமாகக் கருதப்பட்டதால், இந்த மாடுபிடிப் ரபார்கள், 
முலனப்பான இருப்பிற்கான ரபார்களாகரெ இருந்தன. இத்தலகய ரபார்களில் துணிவுலடயெர்கரள 
வெற்றிவபற்றனர்.  
34) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) வபரும்பாலும் ரபாரில் ஈடுபட்ட வீரர்கள் வில்லுடரனா ரெலுடரனா அல்லது ொளுடரனா இருந்தலமலயச் 
பழவமாழி பாடல்கள் சுட்டுகின்றன. 
ⅱ) தம்லமயும், தம்மண்லணயும் காக்கப் ரபாரிட்ட வீரர்கலளத் வதால்குடிச் சமூகத்தினர் வகாண்டாடினர். 
ⅲ) தம்மினத்திற்காக உயிர்விடுதல் என்பது அங்குப் வபருலமக்குரியதாகக் கருதப்பட்டது 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: வபரும்பாலும் ரபாரில் ஈடுபட்ட வீரர்கள் வில்லுடரனா ரெலுடரனா அல்லது ொளுடரனா இருந்தலமலயச் 
சங்கப்பாடல்கள் சுட்டுகின்றன. ெல்வில் மறெர்’, ‘வநடுரெல் காலள’ ரபான்ற வதாடர்களால் அலத அறிகிரறாம். 
இத்தலகய ரபார்கள் கூட்டாக நிகழ்த்தப்பட்டன; ரபாரில் வீரம் காட்டியெர்கள் சிறப்பிக்கப்பட்டனர். இவ்ொறு 
தம்லமயும், தம்மண்லணயும் காக்கப் ரபாரிட்ட வீரர்கலளத் வதால்குடிச் சமூகத்தினர் வகாண்டாடினர். அெர்களுக்கு 
நல்ல உணலெயும் கள்லளயும் வகாடுத்துக் கலளப்லபப் ரபாக்கினர். வதால்குடிச் சமூகத்தால் வகாண்டாடப்பட்ட 
வீரர்கள், தம் கூட்டத்திற்காகத் தம் உயிலரயும் வகாடுக்கும் விருப்பத்துடன் வசயல்பட்டனர். தம்மினத்திற்காக 
உயிர்விடுதல் என்பது அங்குப் வபருலமக்குரியதாகக் கருதப்பட்டது (புறம்: 68).  
35) பலர்க்கு நிழலாகி உலகம் மீக்கூறி என்று கூறும் நூல் எது? 
a) புறநாநூறு  
b) அகநானூறு  
c) நற்றிலண  
d) வபாருநராற்றுப்பலட 

விளக்கம்: வீரன் மக்களின் நம்பிக்லகக்குரியெனாகப் பார்க்கப்பட்டான், அெனின் வீரம் சிறப்பிக்கப்பட்டது. அென் 
பலர்க்கும் நிழலாயிருந்தான்; அென் நிழலில் தங்கியிருப்பெர்களாக மக்கள் விளங்கினர்; என்றும் இந்த உலகத்தில் 
நின்று நிலலப்பெனாக அென் விளங்கினான். [பலர்க்கு நிழலாகி உலகம் மீக்கூறி (புறம்: 223)] 
36) நடுகல் எடுக்கும் முலறகலளப் பற்றியும் நடுகல் ெழிபாடு பற்றியும் கூறும் நூல்கள் எலெ? 
ⅰ) வதால்காப்பியம் 

ⅱ) சிலப்பதிகாரம் 

ⅲ) புறப்வபாருள் வெண்பாமாலல 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 
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விளக்கம்: நடுகல் ெழிபாடு: நடுகல் ெழிபாட்டில் இரண்டு நிலலகலள இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன. 1. நடுகல் 
எடுத்தல் 2. நடுகல் ெழிபாடு. இலெ நடுகல் எடுக்கும் முலறகலளப் பற்றியும் நடுகல் ெழிபாடு பற்றியும் 
வதால்காப்பியம், சிலப்பதிகாரம், புறப்வபாருள் வெண்பாமாலல ஆகியன ரபசுகின்றன.  
37) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) வதால்காப்பியம் கல் எடுக்கும் நிகழ்லெ ஏழு ெலகயாக ெலகப்படுத்தி உள்ளது. 
ⅱ) காட்சி என்பது கணியன் அல்லது ரசாதிடலனக் வகாண்டு கல்லல அறிந்து எடுத்து ெருெலதக் குறிக்கின்றது. 
ⅲ) நீரினால் வபாருள்கலளப் புனிதமலடயச் வசய்யலாம் என்று பண்லடய மக்கள் நம்பினர். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: வதால்காப்பியம் கல் எடுக்கும் நிகழ்லெ ஆறு ெலகயாக ெலகப்படுத்தி உள்ளது. அலெ, 1. காட்சி 2. 
கால்ரகாள் 3. நீர்ப்பலட 4. நடுகல் 5. வபரும்பலட 6. ொழ்த்து என்பலெயாகும். காட்சி என்பது கணியன் அல்லது 
ரசாதிடலனக் வகாண்டு கல்லல அறிந்து எடுத்து ெருெலதக் குறிக்கின்றது. குறிப்பிட்ட தன்லமலய உலடய 
கல்லலக் வகாண்டு ெரரெண்டும் என்ற தீர்மானித்துக்வகாண்டு ெருெது முதல் இரண்டு நிகழ்வுகள். இரண்டாெது 
நிலலயான நீர்ப்பலட என்பது நீராட்டுதல் ஆகும். நீரினால் வபாருள்கலளப் புனிதமலடயச் வசய்யலாம் என்று 
பண்லடய மக்கள் நம்பினர். இதற்குப் பல சக்திகள் உண்டு என்றும் நம்பினர். 
38) “இயற்லகயாக நிகழும் மரணத்லதவிடப் பலகெர்களுடன் ரபார்புரிந்து இறப்பெர் ரமலானெராகக் 
கருதப்பட்டனர்” என்று கூறும் நூல் எது? 
a) புறநாநூறு  
b) அகநானூறு  
c) நற்றிலண  
d) வபாருநராற்றுப்பலட  
விளக்கம்: இயற்லகயாக நிகழும் மரணத்லதவிடப் பலகெர்களுடன் ரபார்புரிந்து இறப்பெர் ரமலானெராகக் 
கருதப்பட்டனர் (அகம்:61). இவ்ொறு தம்மினத்திற்காக உயிர்விட்ட வீரன், மக்களால் ெணங்கப்பட்டான். இறந்த 
வீரலனப் புலதத்து அவ்விடத்தில் கற்கலள நட்டுலெத்தனர். இந்நடுகற்கள் ெழிபடப்பட்டன. இத்தலகய வீரலன 
ெழிபட்டால், ெருங்காலப் ரபார்களில் மாவபரும் வெற்றிகலள அென் அருள்ொன் எனத் வதால்குடி மக்கள் நம்பினர். 
எனரெ வீரர்கலளப் புலதத்த இடங்களின்மீது நட்டு லெக்கப்பட்ட நடுகற்களுக்குப் பலிவகாடுத்தனர். 
39) “கல்ரல பரவின் அல்லது வநல் உகுத்துப் பரவும் கடவுளும் இலரெ” என்று கூறும் நூல் எது? 
a) புறநாநூறு  
b) அகநானூறு  
c) நற்றிலண  
d) வபாருநராற்றுப்பலட  
விளக்கம்: நடுகற்கலள நீரால் கழுவி, வநய்விளக்கு ஏற்றிப் பூவும் புலகயும் இட்டு ெழிபட்டனர். மக்கள் நடுகற்கலளத் 
வதய்ெங்களாகக் கருதி ெணங்கினர். ரபாரில் வீரமரணம் அலடந்த வீரலனயன்றி ெணங்கத்தக்க ரெறு வதய்ெம் 
இல்லலவயன்றும் கருதினர். “கல்ரல பரவின் அல்லது வநல் உகுத்துப் பரவும் கடவுளும் இலரெ” (புறம்:335) 
எ9ன்கிறார் மாங்குடிகிழார் 
40) உருெ ெழிபாடு ரதான்ற ொயிலாக இருந்தது எது? 
a) நடுகல்  
b) சிற்பங்கள்  
c) ஓவியம்  
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d) அச்சம்  
விளக்கம்: இத்தலகய நடுகற்கலள ெணங்கும் ெழக்கம் தம்மில் தலலலமயுலடரயாலர ெணங்குெதாக மாறிப் 
பின் அது கடவுள் ெணக்கமாகவும் ெளர்ந்தது. எனரெ, உருெ ெழிபாடு ரதான்ற இந்த நடுகல் ெழிபாரட 
ொயிலாயிற்று எனலாம். வபரியபலடயும் வீரர்களின் துணிவும் வெற்றிலய ஈட்டித்தரும் இருவபரும் ஆற்றல்களாகக் 
கருதப்பட்டன.  
41) 'அடங்காத் தாலன', 'விறல்வகழு தாலன' ரபான்ற வதாடர்கள் இடம்வபற்ற நூல்? 
a) புறநாநூறு  
b) அகநானூறு  
c) நற்றிலண  
d) வபாருநராற்றுப்பலட  
விளக்கம்: வபரிய பலடலயக் வகாண்டெர்கள், தம் பலடபற்றிக் வகாண்டிருந்த வபருமிதத்லத அடங்காத் தாலன 
(புறம்:71) விறல்வகழு தாலன (புறம்:122) ரபான்ற வதாடர்களால் அறிகிரறாம். ரபார் என்பது கூட்டாக வசய்யப்படுெது 
என்பதால், ரபாரின் மூலம் ெந்த வபாருள்கலள அலனெரராடும் பகிர்ந்துவகாள்ெது என்பதும் வதால்குடி மக்களின் 
ஒரு ொழ்வியல் விழுமியமாக இருந்தது. இது ‘பாதீடு’ எனப்பட்டது. ரபாருக்குச் வசன்ரறாருக்குப் ரபாரில் கிலடத்த 
வபாருள்கள் அலனத்தும் சமமாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன.  
42) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) தமக்வகன எலதயும் ரசர்த்து லெத்துக்வகாள்ளாமல், ரதலெயுள்ரளார் எெரராடும் தமக்குக் கிலடத்தலதப் 
பங்கிட்டுப் வபாதுவில் லெக்கும் ொழ்ெறரம வகாலட எனலாம். 
ⅱ) விருந்ரதாம்பல் பண்பாடு, தம்மிடமுள்ளலத அலனெரும் பகிர்ந்துண்டு மகிழ்ந்து ொழும் கூட்டுச்சமூக ொழ்லெக் 
காட்டுகிறது. 
ⅲ) தம்லமத்ரதடி ெந்தெலர உணவிட்டுப் ரபணி மகிழ்வித்தல் என்பது, ஒரு தலலயாய கடலமயாக இருந்தது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: விருந்ரதாம்பல்: தமக்வகன எலதயும் ரசர்த்து லெத்துக்வகாள்ளாமல், ரதலெயுள்ரளார் எெரராடும் 
தமக்குக் கிலடத்தலதப் பங்கிட்டுப் வபாதுவில் லெக்கும் ொழ்ெறரம விருந்ரதாம்பல் எனலாம். விருந்ரதாம்பல் 
பண்பாடு, தம்மிடமுள்ளலத அலனெரும் பகிர்ந்துண்டு மகிழ்ந்து ொழும் கூட்டுச்சமூக ொழ்லெக் காட்டுகிறது. 
வதால்குடி மக்களிலடரய விருந்ரதாம்பல் என்பது, மிகப்வபரியவதாரு விழுமியமாகக் கருதப்பட்டது. தம்லமத்ரதடி 
ெந்தெலர உணவிட்டுப் ரபணி மகிழ்வித்தல் என்பது, ஒரு தலலயாய கடலமயாக இருந்தது.  
43) கூற்று: வதால்குடி மக்கள் நீண்ட வநடியெழியில் பயணித்துக் கலளத்து ெருபெர்க்கு உணவிட்டுக் கலளப்லபப் 
ரபாக்கினர். 
காரணம்: ரெட்லடயாடியும் ரெளாண்லம வசய்தும் ொழ்ந்த வதால்குடி மக்கள் பசியின் வகாடுலமலய 
உணர்ந்திருந்தனர். 
(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்லற விளக்குகிறது. 

(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்லற விளக்கவில்லல. 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தெறு. 

(ஈ) கூற்று தெறு ஆனால் காரணம் சரி  

விளக்கம்: விருந்து என்பது, தம்ரமாடு உறவுலடயெலரப் ரபணல் என்பரதாடு முடிெதில்லல; அறிமுகம் இல்லாத 
புதியெர் என்றாலும் விருந்ரதாம்புதல் ஒரு பண்பாட்டுச் வசயல்பாடாகத் வதால்குடிகளிடம் இடம்வபற்றிருந்தது. 
உயிர்கலள ரநசித்தல், சுற்றியுள்ரளாலரப் பாதுகாத்தல் என்பன அரிய விழுமியங்கள். ரெட்லடயாடியும் 
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ரெளாண்லம வசய்தும் ொழ்ந்த வதால்குடி மக்கள் பசியின் வகாடுலமலய உணர்ந்திருந்தனர். அதனாரலரய, நீண்ட 
வநடியெழியில் பயணித்துக் கலளத்து ெருபெர்க்கு உணவிட்டுக் கலளப்லபப் ரபாக்கினர்.  
44) மூங்கில் குழாய்களில் வகாண்டுவசன்ற உணவிலனத் தம் ெழியில் எதிர்ப்பட்டெர்களின் பசி நீங்கப் 
பகிர்ந்துண்ட வசய்திலய காட்டும் நூல் எது? 
a) புறநாநூறு  
b) அகநானூறு  
c) நற்றிலண  
d) வபாருநராற்றுப்பலட  
விளக்கம்: முல்லலத்திலண மக்கள், மூங்கில் குழாய்களில் வகாண்டுவசன்ற உணவிலனத் தம் ெழியில் 
எதிர்ப்பட்டெர்களின் பசி நீங்கப் பகிர்ந்துண்ட வசய்திலய அகநானூற்றுப் பாடல் காட்டுகிறது (அகம் :311).  
45) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) விருந்தினரின் பசிலயப் ரபாக்கத் தன் ொழ்நலனுக்காகப் பயிரிட லெத்திருந்த விலதத்திலனலய உரலில் 
இட்டுக் குத்திப் பசி ரபாக்கிய வசய்திலய அகநானூறு வதரிவிக்கிறது. 
ⅱ) விருந்தினலரப் ரபாற்றுெலதத் வதால்குடி மக்கள் தம் கடலமயாகக் வகாண்டிருந்தனர். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: விருந்தினரின் பசிலயப் ரபாக்கத் தன் ொழ்நலனுக்காகப் பயிரிட லெத்திருந்த விலதத்திலனலய 
உரலில் இட்டுக் குத்திப் பசி ரபாக்கிய வசய்திலயப் புறநானூறு (புறம்: 316) வதரிவிக்கிறது. இவ்ொறு விருந்தினலரப் 
ரபாற்றுெலதத் வதால்குடி மக்கள் தம் கடலமயாகக் வகாண்டிருந்தனர். ெறுலமயிலும் விருந்ரதாம்பல் 
நலடவபற்றுள்ளது.  
46) எங்கிருந்ரதா ெரும் விருந்தினருக்கு அெர் மனங்ரகாணாமல் எவ்ொறு விருந்தளிக்க ரெண்டும் என்பலத 
விளக்கும் நூல் எது? 
a) புறநாநூறு  
b) அகநானூறு  
c) நற்றிலண  
d) வபாருநராற்றுப்பலட 

விளக்கம்: ெறுலமயுற்ற ஒருென் முதல்நாள் தன்னிடம் ெந்த விருந்தினரின் பசிலயப் ரபாக்கத் தன் வீரத்தின் 
அலடயாளமான ொலளரய விற்றுப் பசி ரபாக்கிய நிகழ்லெப் புறநானூறு (புறம்:316) குறிப்பிடுகிறது. எங்கிருந்ரதா 
ெரும் விருந்தினருக்கு அெர் மனங்ரகாணாமல் எவ்ொறு விருந்தளிக்க ரெண்டும் என்பலதப் வபாருநராற்றுப்பலட 
விளக்குகிறது.  
47) விருந்தினலர கன்றிடம் பசு அன்பு காட்டுெலதப்ரபால, எலும்ரப குளிரும்படி அன்பால் வநகிழச் வசய்யரெண்டும் 
என்று கூறும் நூல் எது? 
a) மலலபடுகடாம்  
b) அகநானூறு  
c) நற்றிலண  
d) வபாருநராற்றுப்பலட 

விளக்கம்: நண்பலனப்ரபால விருந்தினரிடம் உறவு பாராட்டரெண்டும்; இனிய வசாற்கலளப் ரபசரெண்டும்; 
கண்ணில் காணும்படி தனக்கு வநருக்கமாக கன்றிடம் பசு அன்பு காட்டுெலதப்ரபால, எலும்ரப குளிரும்படி அன்பால் 
வநகிழச் வசய்யரெண்டும் என்கிறது (வபாருநராற்றுப்பலட: 74-78).  
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48) தமிழ் இலக்கியங்களில் வியந்து ரபசப்பட்ட வகாலட என்னும் வசயல்பாடு எதன் நீட்சிரயயாகும்? 
a) அன்பு  
b) விருந்ரதாம்பல்  
c) வீரம்  
d) இரக்கம்  
விளக்கம்: வதால்குடிச் சமூக அலமப்பில் எத்தலகய உணொயினும் அதலனப் பிறருடன் பகிர்ந்துண்ணும் உயரிய 
பண்லபரய காணமுடிகிறது. இந்திரர் அமிழ்தம் இலயெ தாயினும் இனிவதனத் தமியர் உண்டலும் இலரர (182) 
எனப் புறநானூறு ரபசும் ொழ்வும் வதால்குடி மக்களின் ொழ்வும் ரெறுரெறல்ல எனலாம். பின்னாளில் தமிழ் 
இலக்கியங்களில் வியந்து ரபசப்பட்ட வகாலட என்னும் ஒரு வசயல்பாடு, இந்த விருந்ரதாம்பலின் ஒரு நீட்சிரயயாகும்.  
49) புல்லால் ரெயப்பட்ட குடிலசகளில் ொழ்ந்த எளிய மக்களின் விருந்ரதாம்பலல கூறும் நூல் எது? 
a) மலலபடுகடாம்  
b) அகநானூறு  
c) நற்றிலண  
d) வபாருநராற்றுப்பலட 

விளக்கம்: வகாலடயில், வகாடுத்தென் வபயலர வியந்து ரபாற்றுெது உண்டு. விருந்ரதாம்பலில் இவ்ெழக்கம் 
சிறிதுமில்லல. பசி ரபாக்குதல் என்னும் எளிய விழுமியமாகரெ விருந்ரதாம்பல் இருந்துள்ளது. எனரெதான், 
வபருஞ்வசல்ெர்களாய் இல்லாத எளிய மக்களும் தம்லமத் ரதடி ெந்தெருக்கு உணெளித்துத் தம்மிடமுள்ளலதக் 
வகாடுத்துப் பகிர்ந்துண்டும் மகிழ்ந்தும் ொழ்ந்துள்ளனர். புல்லால் ரெயப்பட்ட குடிலசகளில் ொழ்ந்த எளிய மக்களின் 
விருந்ரதாம்பலல மலலபடுகடாம் (434–443) வியந்துரபசுகிறது. 
50) பின்ெருெனெற்றுள் விருந்ரதாம்பல் என்பதின் அடிப்பலடயாக உள்ளது எது?  
a) அன்பு  
b) பசி ரபாக்கல்  
c) வீரம்  
d) இரக்கம்  
விளக்கம்: விருந்ரதாம்பல் என்பதின் அடிப்பலடரய பசி ரபாக்கல் என்பதாகத்தான் உள்ளது. அலனத்லதயும் 
அலனெருக்குமானதாகப் பகிர்ந்தளிக்கும் வபாதுப்பண்லபரய விருந்ரதாம்பலாகச் சங்கப்பாடல்கள் சிறப்பிக்கின்றன. 
இது வதால்குடிப் பண்பாட்டில் விலளந்த அரியவதாரு விழுமியமாகும்.  
51) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) வதால்குடிச் சமூகத்தில் வீரர், வசல்ெமாகக் கருதப்பட்டனர். 
ⅱ) அரசரின் ொய்ச்வசாற்கலளக் ரகட்டுக் ரகட்டுத் தமக்குள் சில நியதிகலள அெர்கள் உருொக்கிக்வகாண்டனர். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: 6. மூத்ரதாலர மதித்தல்: வதால்குடிச் சமூகத்தில் மூத்ரதார், வசல்ெமாகக் கருதப்பட்டனர்; அெர்களின் 
அறிவும் அனுபெமும் அச்சமூகத்திற்குப் பயன்பட்டன. மூத்ரதாரின் ொய்ச்வசாற்கலளக் ரகட்டுக் ரகட்டுத் தமக்குள் சில 
நியதிகலள அெர்கள் உருொக்கிக்வகாண்டனர். தம் பிறப்புக்கும் ெளர்ப்புக்கும் காரணமான வபற்ரறாலரப் ரபாற்றல், 
சமூகத்தில் தாம் முன்னிலலக்கு ெர உதவியெர்கலள மதித்தல் என்பதாகப் பழஞ்சமூகங்களில் மூத்ரதாலர 
மதிக்கும் பண்பாடு உருக்வகாண்டது.  
52) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 
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ⅰ) மூத்ரதாலர மதிக்கும் வதால்குடிப் பண்பாடு என்பது, அெர்களின் அனுபெ ெளங்கலளத் தமதாக்கிக் 
வகாள்ெதாகும். 
ⅱ) வதால்குடிச் சமூகத்தில் மூத்ரதாருக்வகனத் தனித்தவதாரு இடமிருந்தது. 
ⅲ) நற்வசயல்கலள முன்னிருந்து நடத்துகிறெர்களாகவும் நீதி ெழங்குபெர்களாகவும் அனுபெ ஆசான்களாகவும் 
பூசல்கலளத் தவிர்ப்ரபாராகவும் இலளரயார் விளங்கினர். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: மூத்ரதாலர மதிக்கும் வதால்குடிப் பண்பாடு என்பது, அெர்களின் அனுபெ ெளங்கலளத் தமதாக்கிக் 
வகாள்ெதாகும். வதால்குடிச் சமூகத்தில் மூத்ரதாருக்வகனத் தனித்தவதாரு இடமிருந்தது. நற்வசயல்கலள 
முன்னிருந்து நடத்துகிறெர்களாகவும் நீதி ெழங்குபெர்களாகவும் அனுபெ ஆசான்களாகவும் பூசல்கலளத் 
தவிர்ப்ரபாராகவும் மூத்ரதார் விளங்கினர். மூத்ரதார் ெணங்கப்பட்டனர். 
53) அறனறிந்து மூத்த அறிவுலடயார் ரகண்லம என்று கூறும் நூல் எது? 
a) நாலடியார்  
b) திருக்குறள்  
c) சிறுபஞ்ச மூலம்  
d) இனியலெ நாற்பது  
விளக்கம்: அறனறிந்து மூத்த அறிவுலடயார் ரகண்லம திறனறிந்து ரதர்ந்து வகாளல் (குறள்:441) மூத்ரதாரான 
அறிவுலடரயாரின் நட்லப விரும்பி ஏற்கரெண்டும் என்கிறது திருக்குறள். வபரிரயாலரத் துலணயாகக் 
வகாள்ெலதயும் திருக்குறள் முதன்லமப்படுத்துகிறது. ஆராய்ந்து மூத்ரதார் கூறும் தீர்ப்புகள் சரியானலெயாக 
இருக்கும் எனப் வபாது மக்கள் நம்பினர்.  
54) மன்னன் கரிகாலன், முதியெனாய் ரெடம் பூண்டு ெந்து தீர்ப்பு ெழங்கியலத எதன் மூலம் அறிகிரறாம்? 
a) சங்கப்பாடல்  
b) மூதுலர  
c) நாட்டுப்புறப்பாடல்  
d) பழவமாழிப்பாடல் 

விளக்கம்: சிறுெனான கரிகால்ெளெனின் தீர்ப்பு எப்படி இருக்குரமா என நிலனத்தெர்களின் உள்ளக்குறிப்லப 
உணர்ந்துவகாண்ட மன்னன் கரிகாலன், முதியெனாய் ரெடம் பூண்டு ெந்து தீர்ப்பு ெழங்கினான். இலதப் 
பழவமாழிப் பாடலால் (21) அறிகிரறாம். சுருங்கக்கூறின், மூத்ரதாலரயும் அெர்களின் ெழிகாட்டல்கலளயும் எந்தச் 
சமூகம் வகாண்டாடுகிறரதா, அந்தச் சமூகரம வபருஞ்சிறப்பலடகிறது எனலாம். 
55) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) உயிர்களிடம் இரங்கும் நிலவுலடலமயாளரின் உயிர்ப்பரிவு என்பது, வபாதுரநாக்குடன் அன்பு வசய்யும் 
வதால்குடியினரின் உயிர்ரநயத்திலிருந்து கிலளத்ததாகும். 
ⅱ) இயற்லகரயாடு இயற்லகயாக இலயந்து ொழ்ந்த வதால்குடிச் சமூகத்தில் உயிர்கலள ரநசித்தல் என்பது 
எதிர்பார்ப்புகள் ஏதுமற்ற இயல்புணர்வுச் வசயல்பாடாகும். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  
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விளக்கம்: 7. உயிர்கள் மீது அன்பு வசலுத்துதல்: உயிர்ரநயம் என்பது வதால்குடிப் பண்பாடாகும். உயிர்களிடம் 
இரங்கும் நிலவுலடலமயாளரின் உயிர்ப்பரிவு என்பது, வபாதுரநாக்குடன் அன்பு வசய்யும் வதால்குடியினரின் 
உயிர்ரநயத்திலிருந்து கிலளத்ததாகும். இயற்லகரயாடு இயற்லகயாக இலயந்து ொழ்ந்த வதால்குடிச் சமூகத்தில் 
உயிர்கலள ரநசித்தல் என்பது எதிர்பார்ப்புகள் ஏதுமற்ற இயல்புணர்வுச் வசயல்பாடாகும்; குளம்வெட்டி, காட்லட 
அழித்து நாடாக்கிய நிலவுலடலமயாளருக்குப் வபருமிதம் ரபணும் பண்பார்ந்த நடத்லதயாகும்.  
56) புல்லால் ரெயப்பட்ட குடிலசகளில் ொழ்ந்த எளிய மக்களின் விருந்ரதாம்பலல பால்ெளம் சுரப்பலதயும், 
எருலமகளின் எண்ணிக்லக வபருகுெலதயும் காட்டும் நூல் எது? 
a) மலலபடுகடாம்  
b) ஐங்குறுநூறு 

c) நற்றிலண  
d) வபாருநராற்றுப்பலட 

விளக்கம்: மற்ற உயிர்களின் துலணயின்றி மனிதன் மட்டும் தனித்தியங்கமுடியாது என்பலத அென் 
உணரரெண்டும். இத்தலகய உயிர்ரநய உணர்வு, வதால்குடிகளிடம் நிலறந்திருந்தது. வதால்குடி ரெளாண் 
சமூகத்தில் பல்லுயிர்களின் பங்களிப்பு ரபாற்றப்பட்டது. தம்ரமாடு இலணந்து, தமக்கான உணவிலனயும் 
பிறெற்லறயும் வபற்றுத்தரும் உயிர்களின் இன்றியலமயாலமலய வதால்குடியினர் உணர்ந்திருந்தனர். எனரெ 
அெற்லறயும் தம்லமப் ரபாலரெ எண்ணினர். தம்ரமாடு அெற்லறயும் இலணத்துக்வகாண்டனர். பால்ெளம் 
சுரப்பலதயும், எருலமகளின் எண்ணிக்லக வபருகுெலதயும் ஐங்குறுநூறு காட்டுகிறது.  
57) முதுலமயின் காரணமாக ரமய்ச்சல் நிலம் ரதடிச்வசல்ல இயலாத முதிய பசுவுக்கு கரும்லப உணொகத் 
தருெலத கூறும் நூல்? 
a) மலலபடுகடாம்  
b) ஐங்குறுநூறு 

c) நற்றிலண  
d) அகநானூறு 

விளக்கம்: முதுலமயின் காரணமாக ரமய்ச்சல் நிலம் ரதடிச்வசல்ல இயலாத முதிய பசு, அருகிலுள்ள பயிலர 
ரமய்ந்துவிடுகிறது; மக்கள் அதலன அடித்து விரட்டவில்லல, அதன்மீது இரக்கப்பட்டு அதற்குக் கரும்லப உணொகத் 
தருகின்றனர். இதலன அகநானூறு (150) காட்டுகிறது. வதால்குடிச் சமூகத்தில் மாடுகரள வசல்ெங்கள்; மாடுகளின் 
உலழப்பால் ெரும் பயலனத் துய்ப்பரதாடு; அெற்றின் ரநாலயயும் ெருத்தத்லதயும் உணர்ந்திருந்தனர். வதால்குடி 
மக்களின் இத்தலகய உயிர்ரநயம் நம்லம வியக்கலெக்கிறது.  
58) காக்லகக்கும் ரசாறிட ரெண்டிய கடப்பாட்டிலன கூறும் நூல்? 
a) மலலபடுகடாம்  
b) ஐங்குறுநூறு 

c) நற்றிலண  
d) அகநானூறு 

விளக்கம்: பிறிதின் துன்பத்லதத் தம் துன்பம்ரபால் கருதிக் கலளயத் துடிக்கும் வதால்குடிப் பண்பாடு, இன்றும் நாம் 
பின்பற்ற ரெண்டிய உயர்ந்தவதாரு விழுமியமாகும். சிறிய உயிர்கரள ஆயினும் அெற்றுக்கும் ரதலெயான 
உணவிலனத் வதால்குடி மக்கள் ெழங்கினர். அெர்களின் பார்லெயில் உயிர்கள் என்பலெ, மனிதர்கலளப் 
ரபாலரெ பசியும் ெருத்தமும் ரநாயுமுலடயலெ. எனரெ, எறும்புகளுக்கு உணவிடுெதும், பறலெகளுக்குச் 
ரசாறிடுெதுங்கூடத் வதால்குடிகளுக்குத் தவிர்க்கவியலாத கடலமகளாயின. காக்லகக்கும் ரசாறிட ரெண்டிய 
கடப்பாட்டிலன நற்றிலணப் பாடலால் (258) அறிகிரறாம்.  
59) உப்பு ெணிகரான உமணர்கள் தம் குழந்லதகள்ரபாலக் கருதி ெளர்த்த விலங்கு எது? 
a) நாய்  
b) குரங்கு  
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c) மாடு  
d) பூலன  
விளக்கம்: ெலிலமயற்ற சிறுவிலங்குகலளயும் மக்கள் பாதுகாத்தனர்; உப்பு ெணிகரான உமணர்கள் தம் 
குழந்லதகள்ரபாலக் கருதிக் குரங்குகலளயும் ெளர்த்தனர். ‘மகாஅர் அன்ன மந்தி‘ என்ற அடி, தம் குழந்லதகலளப் 
ரபாலரெ குரங்குகலளயும் உமணர்கள் எண்ணியலமலயக் காட்டுகிறது. இச்வசய்திலயச் சிறுபாணாற்றுப்பலட 
(55-61) பதிவு வசய்துள்ளது. இயற்லகரயாடு இயற்லகயாகத் வதால்குடி மக்கள் ொழ்ந்தனர்; அெர்களுக்கு 
ரெண்டியெர் ரெண்டாதெர் என்ற ரபதமில்லல; யாதும் ஊரர யாெரும் ரகளிர் என்ற வபாதுரநாக்கு அெர்களின் 
உலடலமயாயிருந்தது. 
60) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) கூடியுலழப்பதும், கூட்டுலழப்பால் ெரும் உணலெப் வபாதுவில் லெத்துப் பகிர்ந்துண்பதும் வதால்குடிச் 
சமூகத்தின் தனிச்சிறப்பாகும்  

ⅱ) எல்லாருக்கும் ரெட்லட கிலடப்பலத உறுதிப்படுத்தமுடியாத சூழலில், கிலடத்த உணலெக் 
கிலடக்காதெருடன் பகிர்ந்துண்டனர். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: 8. கூடி உண்ணல்: கூடியுலழப்பதும், கூட்டுலழப்பால் ெரும் உணலெப் வபாதுவில் லெத்துப் 
பகிர்ந்துண்பதும் வதால்குடிச் சமூகத்தின் தனிச்சிறப்பாகும். ரெட்லடயாடலும் ரெளாண்லமயும் விழாக்களும் 
வதாழில்களும் கூட்டுலழப்பாரலரய சாத்தியமாயின. மிகப்வபரும் உடலுலழப்பால் அன்றாட ொழ்லெ அெர்கள் 
நடத்தினர். எல்லாருக்கும் ரெட்லட கிலடப்பலத உறுதிப்படுத்தமுடியாத சூழலில், கிலடத்த உணலெக் 
கிலடக்காதெருடன் பகிர்ந்துண்டனர். கூட்டுலழப்பும் கூடி உண்ணலும் கூட்டுப்வபாறுப்பும் பிரிக்கமுடியாத 
அங்கங்களாய்த் வதால்குடி ொழ்வில் படிந்திருந்தன. 
61) கூட்டுலழப்பால் வபற்ற உணவிலன எத்தலகய ஏற்றத்தாழ்வுமின்றிச் சமமாகப் பகிர்ந்துண்டனர் என்று கூறும் 
புலெர் யார்? 
a) மாமூலனார்  
b) மாங்குடி மருதனார்  
c) அவ்லெயார்  
d) வபருங்குன்றூர்ப் வபருங்வகௌசிகனார் 
விளக்கம்: கூட்டுலழப்பால் வபற்ற உணவிலன எத்தலகய ஏற்றத்தாழ்வுமின்றிச் சமமாகப் பகிர்ந்துண்டனர் 
என்கின்றார் வபருங்குன்றூர்ப் வபருங்வகௌசிகனார். (வபரும்பாணாற்றுப்பலட: 134-138). கூட்டுலழப்புெழி ெரும் 
உணலெக் கூடியுண்ணும் வதால்குடியின் வபாதுலமப்பண்பு, வியக்கலெக்கும் வபருமிதப் ரபருணர்ொகும். இந்தப் 
புராதனப் வபாதுவுலடலமப் ரபருணர்வுதான், வதால்குடிகளின் அரசியல் அலமப்லபக் குழந்லதக்குரிய 
எளிலமயினும் எளிலமயான ஒரு பலடப்பாக்குகிறது என்கிறார் ஏங்கல்ஸ். (ரதவிபிரசாத் சட்ரடாபாத்யாயா, 
உலகாயதம், தமிழில்: எஸ். ரதாதாத்ரி, ப.285) 
62) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) வதால்குடிமக்கள் இந்த உலக ொழ்லெப் வபரிதும் விரும்பிப் ரபாற்றினர். 
ⅱ) இங்குள்ள யாவும் வமய் என்றும், இலதத் தவிர ரெறு உண்லம இல்லல என்றும் ொழ்ந்தனர். 
ⅲ) உலகில் இருந்து இன்பம் துய்ப்பதன்றிப் பிற வசல்ெங்கள் வபரிது என நம்பினர். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 
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c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: உலலக விரும்பல்: வதால்குடிமக்கள் இந்த உலக ொழ்லெப் வபரிதும் விரும்பிப் ரபாற்றினர்; இந்த உலகில் 
உண்டும் உறங்கியும் உடுத்தும் ஆடியும் பாடியும் கூடியும் கலந்தும் களிப்பலதவிட ரெறு இன்பமில்லல என்ற 
உண்லமலயத் தம் ொழ்வுெழி அெர்கள் கண்டறிந்தனர்; இங்குள்ள யாவும் வமய் என்றும், இலதத் தவிர ரெறு 
உண்லம இல்லல என்றும் ொழ்ந்தனர். இன்பமும் துன்பமும் கலந்த இவ்வுலக ொழ்வுக்கு உெப்பனெற்லற மட்டும் 
ஏற்று இனியன கண்டு மகிழ்ந்தனர்; உலகியல் இன்பங்கலளத் துய்ப்பதில் ஒருரபாதும் அெர்கள் 
அயர்ெலடயவில்லல; இல்லிருந்து இன்பம் துய்ப்பதன்றிப் பிற வசல்ெங்கள் எதுவும் வபரிதல்ல 
என்றுணர்ந்திருந்தனர்.  
63) "முட்டாச் சிறப்பின் பட்டினம் வபறினும் ொர்இருங் கூந்தல் ெயங்கு இலழஒழிய ொரரன், ொழிய வநஞ்ரச" என்று 
கூறும் நூல்? 
a) பட்டினப்பாலல  
b) ஐங்குறுநூறு 

c) குறுந்வதாலக  
d) வபரும்பாணாற்றுப்பலட  
விளக்கம்: முட்டாச் சிறப்பின் பட்டினம் வபறினும் ொர்இருங் கூந்தல் ெயங்கு இலழஒழிய ொரரன், ொழிய வநஞ்ரச 
(பட்டினப்பாலல: 218-220) என்னும் பாடலடிகள் குலறயற்ற சிறப்புகள் ொய்ந்த பட்டினத்லதரய பரிசாகத் தந்தாலும் 
வபரிய கூந்தலல உலடய தன் துலணவிலயப் பிரிய விரும்பாத தலலெலன நமக்குக் காட்டுகின்றன.  
64) நலரதிலரயின்றி வநடுநாள் ொழ்ெதற்குமான ெழிலய கூறியெர் யார்? 
a) கணிரமதாவியார்  
b) மாங்குடி மருதனார்  
c) அவ்லெயார்  
d) பிசிராந்லதயார்  
விளக்கம்: இத்தலகய மகிழ்ச்சியான உலக ொழ்லெ விரும்புெதற்கும், நலரதிலரயின்றி வநடுநாள் 
ொழ்ெதற்குமான ெழிலயப் பிசிராந்லதயாரின் புறநானூற்றுப் பாடல் (191) காட்டுகிறது. இவ்ொறு, உலலக விரும்பிய 
வதால்குடிமக்கள், ொழ்வின் நன்லமகலளப் வபருக்கிக் வகாள்ெதற்காகப் ரபார் வசய்ெலதயும் கூட ஒரு 
ொழ்ெறமாகக் வகாண்டிருந்தனர். ரபார் வெற்றியின் மூலம் கிலடக்கும் புகழ், ொழ்தல் பற்றிய அெர்களின் 
ரெட்லகலய ெளர்த்தது. ரபாரின் வெற்றிகலளப் பாடி ஆடிக் வகாண்டாடினர். இவ்ொறு உலக ொழ்வில் ெரும் 
புகலழ விரும்பி ஏற்றலும், வெற்றிலயத் துய்த்துக் களிப்பதும் வதால்குடிகளின் இயல்பாகும். 
65) தனக்கு மகன் பிறந்துள்ள வசய்திலயக் ரகட்டுத் தன் ரபார் உலடலயயும் கலளயாமல் ெந்து சினம் குலறயாமல் 
சிெந்த கண்களால் அெலனக் கண்டு வபருமிதப்பட்ட மன்னன்? 
a) ரபகன்  
b) நன்னன்  
c) ஆய் அண்டிரன்  
d) அதியமான் 

விளக்கம்: இவ்வுலகு இனிலமயானது என்பதால், புதிதாய் ஓர் உயிர் இவ்வுலகுக்கு ெரும்ரபாது தனிப்வபரும் 
மகிழ்ரொடு அலத ெரரெற்றுக் வகாண்டாடினர். மன்னனான அதியமான் வநடுமான் அஞ்சியும் தனக்கு மகன் 
பிறந்துள்ள வசய்திலயக் ரகட்டுத் தன் ரபார் உலடலயயும் கலளயாமல் ெந்து சினம் குலறயாமல் சிெந்த 
கண்களால் அெலனக் கண்டு வபருமிதப்பட்டதாகப் பாடுகிறார் ஔலெயார் (புறம் : 100).  
66) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  
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ⅰ) தந்லதயின் சிெந்த கண்ணால் உற்றுரநாக்கப்பட்ட குழந்லத எதிர்காலத்தில் வகாலடயாளியாய் திகழ்ொன் 
என்பது நம்பிக்லகயாகும். 
ⅱ) வீரர்கள் தம் கூட்டத்திற்காக ொழ்ந்து மடிெரத பிறப்பின் வபரும்பயன் என்ற ொழ்ெறத்லதக் வகாண்டிருந்தனர். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: இவ்ொறு தந்லதயின் சிெந்த கண்ணால் உற்றுரநாக்கப்பட்ட குழந்லத எதிர்காலத்தில் வபருவீரனாய்த் 
திகழ்ொன் என்பது வீரர் நம்பிக்லகயாகும். இத்தலகய வீரர்கள் தம் கூட்டத்திற்காக ொழ்ந்து மடிெரத பிறப்பின் 
வபரும்பயன் என்ற ொழ்ெறத்லதக் வகாண்டிருந்தனர். புகழ் எனில் உயிலரயும் வகாடுப்பதும், பழி எனில் உலகரம 
வகாடுக்கப்பட்டாலும் அலத ஏற்க மறுப்பதும் முதுகுடிப் வபருமிதமாக இருந்தது. வதால்குடி மக்களின் ொழ்வியல் 
விழுமியங்கரள மாவபரும் அறங்களாக அலமந்தலமலய இப்பாடப்பகுதி வதளிவுபடுத்தியுள்ளது. அெர்தம் ொழ்வியல் 
கூறுகளான வபண்கலளப் ரபாற்றல், மக்கட்ரபறு, இயற்லக ெழிபாடு, நடுகல் ெழிபாடு, விருந்ரதாம்பல், 
மூத்ரதாலரமதித்தல், உயிர்கள்மீது அன்பு வசலுத்துதல், கூடி உண்ணல், உலலக விரும்பல் ஆகியலெ இலக்கியச் 
சான்றுகளின் ொயிலாக எடுத்துலரக்கப்பட்டுள்ளன. 
67) அவமரிக்காவின் ொசிங்டன் மாநிலத்தில் அலமந்துள்ள சியாட்டில் எவ்ெலக நகரம்? 
a) முத்து நகரம்  
b) ெணிக நகரம்  
c) துலறமுக நகரம்  
d) ெங்கி நகரம்  
விளக்கம்: அவமரிக்காவின் ொசிங்டன் மாநிலத்தில் உள்ள ரமற்குக்கடரலாரத் துலறமுகநகரமான சியட்டில் (Seattle), 
கிங்கவுண்டியின் தலலலமயிடம். இந்த நகரம், அவமரிக்கப் பழங்குடியினத் தலலெரான ‘சியட்டில்’ வபயரால் 
ெழங்கப்படுகிறது. 
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11th Ethics Lesson 7 Questions 

7] அண்லமக்கால அறவநறிப் ரபாக்குகள் 

பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) இந்தியாவில் ரதான்றிய சமூகச் சீர்திருத்தொதிகளுள் குறிப்பிடத்தக்கெர் காந்தியடிகள். 
ⅱ) உண்லம, அகிம்லச ஆகியெற்லறத் தம் ொழ்வின் அலனத்து நிலலகளிலும் பின்பற்றி வெற்றி கண்டெர். 
ⅲ) காந்திய அறக்ரகாட்பாடுகள் அலனத்திற்கும் அடிப்பலடயாக அலமெது பக்தி ஆகும். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: இந்தியாவில் ரதான்றிய சமூகச் சீர்திருத்தொதிகளுள் குறிப்பிடத்தக்கெர் காந்தியடிகள். இெர் உண்லம, 
அகிம்லச ஆகியெற்லறத் தம் ொழ்வின் அலனத்து நிலலகளிலும் பின்பற்றி வெற்றி கண்டெர். இெற்றின் மூலம், 
இந்தியாலெ ஒரு சிறந்த அகிம்லச நாடாக உலகறியச் வசய்தார். காந்திய அறக்ரகாட்பாடுகள் அலனத்திற்கும் 
அடிப்பலடயாக அலமெது ‘உண்லம’ மற்றும் ‘அகிம்லச’ என்ற இரண்டு அறவநறிகரள ஆகும். இந்தியா மட்டுமன்றி 
உலகரம வியக்கும்படி அன்பு, அகிம்லச, சத்தியம், தர்மம், தூய்லம, கடலம, தியாகம், எளிலம, புலனடக்கம், 
நம்பிக்லக ரபான்ற நற்பண்புகலளச் சிறுெயது முதற்வகாண்டு ொழ்நாள் இறுதிெலர பின்பற்றியெர் காந்தியடிகள். 
2) ‘அறவியலுக்கு அடிலடப்பலடயானதும் முதன்லமயானதும் உண்லமரய’ என்று கூறியெர் யார்? 
a) காந்தியடிகள்  
b) ரநரு  
c) வபரியார்  
d) திரு.வி.க  
விளக்கம்: அகிம்லச என்னும் அணுகுமுலறயின் மூலம், சமூகப் பிரச்சலனகளுக்கு அறெழியில் தீர்வு கண்டார். 
அகிம்லசெழிப் ரபாராட்டத்தின் மூலம் ஆங்கிரலயரிடமிருந்து இந்தியாவிற்கு விடுதலல வபற்றுத் தந்தார்.உண்லம 
‘அறவியலுக்கு அடிலடப்பலடயானதும் முதன்லமயானதும் உண்லமரய’ என்கிறார் காந்தியடிகள். உண்லமரய 
கடவுள் என்றும் குறிப்பிடுகிறார். உண்லம என்பது அலனெரும் ஏற்கும் ஒன்றாகும். கடவுலள ஏற்காரதாரும் 
உண்லமலய ஏற்கின்றனர். உண்லம அன்றாட ொழ்வில் அலனெருக்கும் நன்லம பயப்பதாகும். கடவுளின் 
இயல்புகளாகிய இருப்புநிலல, உணர்வுநிலல, ஆனந்தம் என்பனவும் மாறாத உண்லமகளாகும். 
3) சிறுெயதிரலரய காந்தியடிகலள மிகவும் கெர்ந்த கதா பாத்திரம் எது? 
a) அரிச்சந்திரன்  
b) அர்ச்சுனன்  
c) கிருஷ்ணன்  
d) ராமன்  
விளக்கம்: அரிச்சந்திரன் உண்லமக்காகவும் சத்தியத்திற்காகவும் அரசாட்சி, நாடு, அரண்மலன, மலனவி, மகன், 
வசல்ெம் என அலனத்லதயும் இழந்து, பல ரசாதலனக்குட்பட்டரபாதும் உண்லம ரபசுெலதக் லகவிடவில்லல. 
இது சிறுெயதிரலரய காந்தியடிகலள மிகவும் கெர்ந்தது. 
4) பின்ெருெனெற்றுள் காந்தியடிகளின் கருத்துகள் எலெ? 
ⅰ) அன்பு அல்லது அகிம்லச மூலமாக மட்டுரம கடவுலள உணரலாம். 
ⅱ) மனிதர்களுக்குச் வசய்யும் வதாண்டுகள் மூலமும் இலறெலனக் காணலாம் என்கிறார். 
ⅲ) இலறெனுக்குச் வசய்யும் வதாண்ரட மனிதலன மனிதரனாடு இலணக்கக்கூடிய வசயலாகும். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 
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b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: அன்பு அல்லது அகிம்லச மூலமாக மட்டுரம கடவுலள உணரலாம். ரமலும், மனிதர்களுக்குச் வசய்யும் 
வதாண்டுகள் மூலமும் இலறெலனக் காணலாம் என்கிறார். மனிதர்களுக்குச் வசய்யும் வதாண் ரட மனிதலன 
மனிதரனாடு இலணக்கக்கூடிய வசயலாகும். சமூகத் வதாண்டுக்கு அப்பாற்பட்ட மகிழ்ச்சி என்பது இவ்வுலகில் 
இல்லல. 
5) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) தனிமனிதன் பிற உயிர்களுக்கு எண்ணம், வசால், வசயல் ஆகியெற்றால் தீங்கு விலளவிக்காத வசயரல 
‘அகிம்லச’ ஆகும். 
ⅱ) காந்தியடிகளின் கருத்துப்படி சத்தியமும், அகிம்லசயும் ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்களாகும். 
ⅲ) அகிம்லச வநறிலயத் தனிமனிதநிலல முதல் குடும்பம், சமுதாயம், நாடு என அலனத்து நிலலகளிலும் 
கலடப்பிடிக்க ரெண்டும். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: அகிம்லச: தனிமனிதன் பிற உயிர்களுக்கு எண்ணம், வசால், வசயல் ஆகியெற்றால் தீங்கு விலளவிக்காத 
வசயரல ‘அகிம்லச’ ஆகும். காந்தியடிகளின் கருத்துப்படி சத்தியமும், அகிம்லசயும் ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு 
பக்கங்களாகும். அகிம்லச வநறிலயத் தனிமனிதநிலல முதல் குடும்பம், சமுதாயம், நாடு என அலனத்து 
நிலலகளிலும் கலடப்பிடிக்க ரெண்டும். அதற்கான ஆற்றல் ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் உள்ளது.  
6) பின்ெருெனெற்றுள் சத்தியாக்கிரகம் என்ற வசால்லின் வபாருள் எது? 
a) உண்லமலய ரபாற்றுதல்  
b) உண்லமலய ெணங்குதல்  
c) உண்லம ரபசுதல்  
d) உண்லமலய உறுதியாக பற்றுதல்  
விளக்கம்: மனிதலரத் திருத்த ரெண்டுவமன்றால் அெர்மீது அன்பு வசலுத்தி, அகிம்லச ெழிநின்று திருத்திவிடலாம் 
என்கிறார் காந்தியடிகள். சமயங்களில் கூறப்படும் அகிம்லசக் ரகாட்பாடுகளுக்குக் காந்தியடிகள் புதிய விளக்கம் 
கண்டார். சத்யாகிரகம் சத்யம் + ஆகிரகம் = சத்யாகிரகம், சத்யம்- உண்லம, ஆகிரகம்-பற்றுதல். சத்தியாகிரகம் 
என்றால் உண்லமலய உறுதியாகப் பற்றுதலாகும். ரமலும், உண்லமக்காக அறெழியில் அலமதியாக எதிர்ப்லபத் 
வதரிவிப்பதுமாகும். உண்லமரய கடவுளாக இருப்பதால் அறெழியில் ரபாராடித் தீலமலய வெல்லுெரத ‘சத்யாகிரகம்’ 
எனப்படுகிறது.  
7) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) சத்தியாகிரகத்லதக் கலடப்பிடிப்பெர் தீலமலய நன்லமயின் மூலமும், ரகாபத்லத அன்பின் மூலமும், 
வபாய்ம்லமலய உண்லமயின் மூலமும், ென்முலறலய அகிம்லசயின் மூலமும் வெற்றி வகாள்ளரெண்டும்.  
ⅱ) சத்யாகிரகியாகத் திகழ விரும்புபெர், தம் ரதலெகலளக் கூட்டிக் வகாள்ளரெண்டும். 
ⅲ) அலனத்து மனிதர்கலளயும் பாகுபாடில்லாது மதித்தும், சமய நல்லிணக்கத்துடனும் ொழ ரெண்டும். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 
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விளக்கம்: சத்தியாகிரகத்லதக் கலடப்பிடிப்பெர் தீலமலய நன்லமயின் மூலமும், ரகாபத்லத அன்பின் மூலமும், 
வபாய்ம்லமலய உண்லமயின் மூலமும், ென்முலறலய அகிம்லசயின் மூலமும் வெற்றி வகாள்ளரெண்டும். 
அகிம்லச என்பது, ரகாலழகளின் ஆயுதமன்று; அது வீரம் உலடயெர்கள் மட்டுரம லகயாளக்கூடியதாகும். எளிலம, 
அலமதி, துறவு, தியாகம், புலனடக்கம், அன்பு, இரக்கம் ஆகிய பண்புகலள உலடயெராகச் சத்யாகிரகி 
திகழரெண்டும். ‘சத்யாகிரகியாகத் திகழ விரும்புபெர், தம் ரதலெகலளக் குலறத்துக் வகாள்ளரெண்டும். 
அலனத்து மனிதர்கலளயும் பாகுபாடில்லாது மதித்தும், சமய நல்லிணக்கத்துடனும் ொழ ரெண்டும். அகிம்லச 
தனிமனித ொழ்க்லகக்கான நடத்லத மட்டுமன்று, அரசியல் மற்றும்சமூகப்வபாருளாதார ொழ்வுக்கும் 
ஏற்புலடயதாகும். இதுரெ உலகப் பண்பாட்டிற்குக் காந்தியடிகளின் வகாலடயாகும். 
8) பின்ெருெனெற்றுள் சத்தியாகிரகத்தின் பண்புகள் எலெ?  
ⅰ) வகாண்ட வகாள்லகயில் வபருலமயும், முயற்சியில் கண்ணியமும் வகாண்டிருத்தல். 
ⅱ) வெளிப்பலடயான எண்ணத்துடனும் திறந்த மனத்துடனும் வசயலாற்றுதல் 

ⅲ) எதற்கும் கலங்காது, அச்சத்லத வெற்றி வகாள்ளும் திறன் வபற்றிருத்தல். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: 

சத்தியாகிரகத்தின் பண்புகள்: 
 • வகாண்ட வகாள்லகயில் வபருலமயும், முயற்சியில் கண்ணியமும் வகாண்டிருத்தல். • வெளிப்பலடயான 
எண்ணத்துடனும் திறந்த மனத்துடனும் வசயலாற்றுதல். • எதற்கும் கலங்காது, அச்சத்லத வெற்றி வகாள்ளும் திறன் 
வபற்றிருத்தல். • உண்லம ஈடுபாடும், வசயலுறுதியும் வகாண்டிருத்தல். • மனம், ொக்கு, வசயல் இம்மூன்லறயும் 
ஒருங்கிலணத்துச் வசயலாற்றுதல். • தன்னடக்கம், வபாறுலம, கடவுள் நம்பிக்லக முதலியெற்லறக் வகாண்டிருத்தல். 
• அடக்கம், எளிலம, தியாக மனப்பான்லம ஆகிய அரிய குணங்கலளப் ரபாற்றுதல். • திருடாலம, பிறர் வபாருலள 
விரும்பாலம, பிரம்மச்சரியத்லதக் கலடப்பிடித்தல். 
9) கூற்று: வதன்னாப்பிரிக்காவின் அறெழி வெற்றிரய இந்திய விடுதலலப் ரபாராட்டத்திற்கும் வித்திட்டது. 
காரணம்: மகாத்மா காந்தியடிகள் சத்தியாகிரகக் வகாள்லகலயக் கலடப்பிடித்து முதன்முதலில் வெற்றி கண்டது 
வதன்னாப்பிரிக்காவில்தான். 
(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்லற விளக்குகிறது. 

(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்லற விளக்கவில்லல. 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தெறு. 

(ஈ) கூற்று தெறு ஆனால் காரணம் சரி  

விளக்கம்: மகாத்மா காந்தியடிகள் சத்தியாகிரகக் வகாள்லகலயக் கலடப்பிடித்து முதன்முதலில் வெற்றி கண்டது 
வதன்னாப்பிரிக்காவில்தான். அந்த அறெழி வெற்றிரய இந்திய விடுதலலப் ரபாராட்டத்திற்கும் வித்திட்டது. 
வதன்னாப்பிரிக்காவில் கருப்பர் இன மக்களின் விடுதலலக்காகப் பாடுபட்ட மார்டின் லூதர் கிங், காந்தியடிகளின் 
அகிம்லச வநறிலயப் பின்பற்றி வெற்றி கண்டார். 
10) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ‘சர்ரொதயம்’ என்ற வசால்லின் வபாருள் ‘அலனெருக்கும் ரமம்பாடு’ என்பதாகும். 
ⅱ) ஒரு நாட்டிலுள்ள மக்கள் அலனெருக்கும், அலனத்தும் கிலடக்க ரெண்டும் என்பரத சர்ரொதயம் ஆகும். 
ⅲ) சமுதாயத்தில் கலடநிலலயில் இருப்பெர்கள் சமயத் துலறயில் ஏற்றம்வபற ரெண்டும் என்பரத இதன் 
ரநாக்கமாகும். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 
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b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: சர்ரொதயம்: ‘சர்ரொதயம்’ என்ற வசால்லின் வபாருள் ‘அலனெருக்கும் ரமம்பாடு’ என்பதாகும். ஒரு 
நாட்டிலுள்ள மக்கள் அலனெருக்கும், அலனத்தும் கிலடக்க ரெண்டும் என்பரத சர்ரொதயம் ஆகும். சமுதாயத்தில் 
கலடநிலலயில் இருப்பெர்களும் கல்வி, அரசியல், வபாருளாதாரம், சமூகம் மற்றும் சமயத் துலறகளில் ஏற்றம்வபற 
ரெண்டும் என்பரத இதன் ரநாக்கமாகும். இக்கருத்லதரய ரமலல நாட்டு அறிஞரான வென்றி S.L. ரபாலக் ஜான் 
ரஸ்கினின் “கலடயனுக்கும் கலடத்ரதற்றம்” என்ற நூல் ெலியுறுத்துகிறது.  
11) காந்தியடிகள் எந்த நூலல படித்ததன் மூலம் சர்ரொதயத்தின் அடிப்பலட உண்லமகலளத் வதரிவு வசய்தார்? 
a) அன்பின் நிழல்  
b) விளிம்பில் ஒளி  
c) இறுதி மனிதன்  
d) கலடயனுக்கும் கலடத்ரதற்றம் 

விளக்கம்: “கலடயனுக்கும் கலடத்ரதற்றம்” என்ற நூலலக் காந்தியடிகள் படித்ததன் மூலம் சர்ரொதயத்தின் 
அடிப்பலட உண்லமகலளத் வதரிவு வசய்தார். “சர்ரொதயம்” என்பது, “முழுலமயான ெளர்ச்சி” அல்லது அலனத்து 
நிலலகளிலும் மனிதன் அலடயும் முழுெளர்ச்சி எனவும் வபாருள்படும். அலனத்துச் சமூகத்தினருக்கும் எல்லா ெலக 
நலன்கலளயும் வபற்றுத் தருெரத சர்ரொதயம் ஆகும்.  
12) பின்ெருெனெற்றுள் சர்ரொதயக்வகாள்லகயின் சிறப்புக் கூறுகலளத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) அலனத்துத் வதாழிலுக்கும் சமமதிப்பு 
ⅱ) எத்வதாழிலலயும் மதித்தல் 

ⅲ) அலனெருக்கும் உடல் உலழப்பு  
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: அலனத்துத் வதாழிலுக்கும் சமமதிப்பு, எத்வதாழிலலயும் மதித்தல், அலனெருக்கும் உடல் உலழப்பு 
என்பன சர்ரொதயக்வகாள்லகயின் சிறப்புக் கூறுகளாகும். காந்தியடிகளின் சமுதாய அறங்கள் நாட்டிலுள்ள 
அலனெரும் சரகாதரர்கரள. ‘பிறப்பு’ என்பது இனம், வமாழி, சமயம், சாதி என்ற அலனத்லதயும் கடந்த ஒன்று 
என்பலத அலனெரும் உணரரெண்டும். உண்லமக்குமுன் அலனெரும் சமம். எனரெ, கடவுளுக்கு முன்பும் 
அலனெரும் சமம் என்ற காந்தியடிகளின் கருத்து சமுதாய ஒற்றுலமக்கு அடிப்பலடயானதாகும்.  
13) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) வபண்கள் அலனத்துத் துலறயிலும் சம உரிலம வபறரெண்டும் என்பதில் காந்திக்கு விருப்பம் இல்லல. 
ⅱ) மக்களின் உடல், உள்ளம், ஒழுக்கம், வபாருள் ஆகியெற்றுக்கு மது ஊறு விலளவிப்பதால் மதுவிலக்லகக் 
கடுலமயாக ெலியுறுத்தினார். 
 ⅲ) வதாழிற்கல்விதான் நாட்டுக்கு நலன் தரும் என்றும் காந்தியடிகள் கருதினார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: ஆண்களுக்கு நிகராகப் வபண்கள் மதிக்கப்படரெண்டும். வபண்கள் அலனத்துத் துலறயிலும் சம உரிலம 
வபறரெண்டும் என்பதில் காந்தி உறுதியாக இருந்தார். மக்களின் உடல், உள்ளம், ஒழுக்கம், வபாருள் ஆகியெற்றுக்கு 
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மது ஊறு விலளவிப்பதால் மதுவிலக்லகக் கடுலமயாக ெலியுறுத்தினார். வதாடக்கக்கல்வி, தாய்வமாழியில் 
பயிற்றுவிக்கப்படரெண்டும் என்றார். கல்வி என்பது, வபாருளாதாரத்திற்கு மட்டுமல்லாது, மாணெனின் உயிர், உடல், 
மனம் ஆகிய மூன்றின் ஒருங்கிலணந்த ெளர்ச்சிக்கும் உறுதுலணயாக இருக்கும் என்றார். வதாழிற்கல்விதான் 
நாட்டுக்கு நலன் தரும் என்றும் காந்தியடிகள் கருதினார்.  
14) மனிதன் சக மனிதலன ரநசிக்க எண்ணம், வசால், வசயல் மூன்றும் ஒரர ரநர்க்ரகாட்டில் ஒழுகரெண்டும்.” 
என்று கூறியெர்? 
a) ெள்ளலார் 
b) வபரியார்  
c) திருவிக 

d) காந்தியடிகள் 

விளக்கம்: ஒரு நாட்டில் ொழும் மக்களிலடரய பிறப்பாரலா, சாதி மற்றும் மதங்களாரலா ரெறுபாடு இருப்பின், அது 
சமூக ஒற்றுலமக்கு ஏற்புலடயதன்று. மனிதன் சக மனிதலன ரநசிக்க எண்ணம், வசால், வசயல் மூன்றும் ஒரர 
ரநர்க்ரகாட்டில் ஒழுகரெண்டும்.” இயற்லகரயாடு இலயந்த எளிய ொழ்க்லகரய இன்ப ொழ்க்லக என்பலதத் 
தாமும் உணர்ந்து, உலகிற்கும் காந்தியடிகள் உணர்த்தினார்.  
15) கூற்று: காந்தியடிகளின் எளிய ொழ்க்லகதான், அெருக்கு மகத்தான ஆற்றலலக் வகாடுத்து, ‘மகாத்மாொக’ 
அெலர உயர்த்தியது. 
காரணம்: எளிய உணவு, எளிய ஆலட, எளிய ொழ்வு, எல்லாரிடத்தும் அன்பு எனக் காந்தியடிகள் எளிலமயின் 
இலக்கணமாய் ஆசிரம ொழ்வு ொழ்ந்தார். 
(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்லற விளக்குகிறது. 

(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்லற விளக்கவில்லல. 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தெறு. 

(ஈ) கூற்று தெறு ஆனால் காரணம் சரி  

விளக்கம்: ஒவ்வொரு மனிதனும் அறெழியில் நின்று, பிறலர ெருத்தாது, தனது ரதலெகளுக்கு ஏற்பப் வபாருள் ஈட்ட 
ரெண்டும். ஈட்டிய வபாருள் அளரொடு வசலவிட்டுப் பிறருக்கும் வகாடுக்க ரெண்டும். எளிய உணவு, எளிய ஆலட, 
எளிய ொழ்வு, எல்லாரிடத்தும் அன்பு எனக் காந்தியடிகள் எளிலமயின் இலக்கணமாய் ஆசிரம ொழ்வு ொழ்ந்தார். 
அெர் தமக்குரிய ரெலலகள் அலனத்லதயும் தாரம வசய்துவகாண்டார். அெரின் எளிய ொழ்க்லகதான், அெருக்கு 
மகத்தான ஆற்றலலக் வகாடுத்து, ‘மகாத்மாொக’ அெலர உயர்த்தியது. 
16) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சமுதாயத்தின் ஏழு பாெங்கள் எலெ?  

ⅰ) உலழப்பில்லாத வசல்ெம் 

ⅱ) மனச்சான்றில்லாத மகிழ்ச்சி 

ⅲ) பண்பில்லாத சமயம் 

ⅳ) அறமில்லாத ெணிகம் 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅱ), ⅳ)  

விளக்கம்: சமுதாயத்தின் ஏழு பாெங்கள் (Seven deadly sins) 1. உலழப்பில்லாத வசல்ெம் (Wealth without work) 2. 
மனச்சான்றில்லாத மகிழ்ச்சி (Pleasure without conscience) 3. பண்பில்லாத அறிவு (Knowledge without character) 4. 
அறமில்லாத ெணிகம் (Business without morality) 5. மனிதரநயமில்லாத அறிவியல் (Science without humanity) 6. 
தியாகமில்லாத சமயம் (Religion without sacrifice) 7. வகாள்லகயில்லாத அரசியல் (Politics without principle) 
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17) மனிதனிடமுள்ள விலங்குத்தன்லமலயத் திருத்திச் சீர்வசய்ெரத‘ஒழுக்கம்’ என்றும், அலதத் தருெது சமயம் 
என்றும் கூறியெர்? 
a) ெள்ளலார் 
b) இராமகிருஷ்ணர்  

c) காந்தியடிகள் 

d) விரெகானந்தர் 
விளக்கம்: காந்தியடிகளின் சமயவநறி: காந்தியடிகள் சிறுெயதிலிருந்ரத ‘எம்மதமும் சம்மதம்’ என்ற 
வகாள்லகயுலடயெர். ஒருெருலடய சிக்கல்களுக்காக அலனெரும் கடவுளிடம் கூட்டுப் பிரார்த்தலன வசய்யும்ரபாது, 
அலனெரிடமும் ஒற்றுலமயுணர்வு ஏற்பட்டு, அந்த ஒற்றுலமயின் ெலிலமயால் கடவுலளக் காணலாம் என்ற கருத்து 
அலனெராலும் ஏற்கப்பட்டது. மனிதனிடமுள்ள விலங்குத்தன்லமலயத் திருத்திச் சீர்வசய்ெரத ‘ஒழுக்கம்’ என்றும், 
அலதத் தருெது சமயம் என்றும் காந்தியடிகள் கூறினார். சமயத்தின் சாரரம ஒழுக்கம். ‘சமயமில்லாத ொழ்வு துடுப்பு 
இல்லாத படகு ரபான்றது’ என்றும் கருதினார். 
18) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) சமய புனித நூல்களில் உள்ள கருத்துகலள உலக மக்கள் அலனெரும் கற்றுணர்ந்து பின்பற்ற 
ரெண்டியனொகும் என்று விரெகானந்தர் ெலியுறுத்தினார். 
ⅱ) மதங்களிலடரய பல ரெறுபாடுகள் இருந்தாலும், உண்லமலயத் தவிர ரெறு எதுவும் நிலலத்திருப்பதில்லல 
என்பதில் அலனத்துச் சமயங்களும் ஒன்றுபட்டுள்ளன. 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: ரெத உபநிடதங்கள், மகாவீரர் அறிவுலரகள், வபளத்தப் பிடகங்கள், ரதாரா, லபபிள், திருக்குரான், 
கிரந்தசாகிப் ரபான்ற பல சமய புனித நூல்களில் உள்ள கருத்துகள், ஒரு சமயத்தெருக்கு மட்டுரம உரியலெ அல்ல; 
உலக மக்கள் அலனெரும் கற்றுணர்ந்து பின்பற்ற ரெண்டியனொகும் என்றும் காந்தியடிகள் ெலியுறுத்தினார். 
மதங்களிலடரய பல ரெறுபாடுகள் இருந்தாலும், உண்லமலயத் தவிர ரெறு எதுவும் நிலலத்திருப்பதில்லல 
என்பதில் அலனத்துச் சமயங்களும் ஒன்றுபட்டுள்ளன. ஒவ்வொருெரும் தாங்கள் விரும்பிய சமயங்களில் 
இலணந்து அதற்குரிய ெழிபாட்டு முலறகலளப் பின்பற்றி ொழ உரிலமகள் ெழங்கப்பட்டுள்ளன. 
19) கீழ்க்கண்டெற்றுள் மகாத்மா காந்தியடிகளின் மணிவமாழிகலளத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) அன்பு, தன்னடக்கம் உள்ளெனிடத்தில் உண்லமலயக் காணலாம். 
ⅱ) ஆலட, அணிகலன்களில் அழகு இல்லல, உண்லமயாகப் பணியாற்றுெதில்தான் அழகு உள்ளது. 
ⅲ) பிறலரத் தாழ்த்துபென் எெரனா, அென் பிறரால் தாழ்த்தப்படுொன். 
ⅳ) உண்லமயான அன்பு, தியாகம் பலலன விரும்பும். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: மகாத்மா காந்தியடிகளின் மணிவமாழிகள் • அன்பு, தன்னடக்கம் உள்ளெனிடத்தில் உண்லமலயக் 
காணலாம். • ஆலட, அணிகலன்களில் அழகு இல்லல, உண்லமயாகப் பணியாற்றுெதில்தான் அழகு உள்ளது. • 
பிறலரத் தாழ்த்துபென் எெரனா, அென் பிறரால் தாழ்த்தப்படுொன். • உண்லமயான அன்பு, தியாகம் பலலன 
விரும்பாது. • இலட்சியத்திற்காக உலழப்பெலன யாராலும் வெல்ல முடியாது. • நமக்குத் வதரிந்த உண்லமப்படி 
ொழ்ந்தால் ரபாதும், நமது உண்லம எதுவென்று கடவுளுக்குத் வதரியும். • ஒழுக்கமில்லாத கல்வியால் பயன் ஏதும் 
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இல்லல. • ஐம்புலன்கலள அடக்காமல், மனத்லத அடக்க முடியாது. ரபான்றலெ மகாத்மா காந்தியடிகளின் 
மணிவமாழிகளில் ரபாற்றத்தக்கனொகும். 
 20) மத நல்லிணக்கம் வதாடர்பான பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) மத நல்லிணக்கம் என்பது, ஒரு நாட்டில் அெரெர் தங்கள் சமயத்லதப் பின்பற்றி பிற சமயம் சார்ந்த மக்களின் 
நம்பிக்லககலளயும் உணர்வுகலளயும் மதித்து ஒருெருக்வகாருெர் அன்பு வசலுத்தி ஒற்றுலமயுடன் ொழ்ெதாகும். 
ⅱ) மக்களிலடரய சமய நல்லிணக்கம் ெளர, நமது அரசியல் அலமப்புச் சட்டம், மக்களுக்குப் பல உரிலமகலள 
ெழங்கியுள்ளது. 
ⅲ) பல நூற்றாண்டுகளாகரெ பல சமயத்தெர், பல இனத்தெர், பல வமாழியினர், பல பண்பாட்டு மரபினர் ொழும் 
பன்லமச் சமூகமாகரெ நம் நாடு திகழ்ந்து ெருகிறது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: சமய நல்லிணக்கம்: சமய நல்லிணக்கம் அல்லது மத நல்லிணக்கம் (Religious harmony) என்பது, ஒரு 
நாட்டில் அெரெர் தங்கள் சமயத்லதப் பின்பற்றி ொழும்ரபாது, பிற சமயம் சார்ந்த மக்களின் நம்பிக்லககலளயும் 
உணர்வுகலளயும் மதித்து ஒருெருக்வகாருெர் அன்பு வசலுத்தி ஒற்றுலமயுடன் ொழ்ெதாகும். மக்களிலடரய சமய 
நல்லிணக்கம் ெளர, நமது அரசியல் அலமப்புச் சட்டம், மக்களுக்குப் பல உரிலமகலள ெழங்கியுள்ளது. பல 
நூற்றாண்டுகளாகரெ பல சமயத்தெர், பல இனத்தெர், பல வமாழியினர், பல பண்பாட்டு மரபினர் ொழும் பன்லமச் 
சமூகமாகரெ நம் நாடு திகழ்ந்து ெருகிறது. பன்லமச் சமூகத்தில் சமய நல்லிணக்கம் இருந்தால் மட்டுரம 
அலமதியும், மகிழ்ச்சியும் நிலவும். எனரெ, சமய நல்லிணக்கரம நம் நாட்டின் ஒற்றுலமக்கும் இலறயாண்லமக்கும் 
ெலுொன அடித்தளமாகிறது.  
21) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சமய நல்லிணக்கத்திற்குத் தலடயாக இருப்பலெ எலெ?  

ⅰ) ஆதிக்க மனப்பான்லம 

ⅱ) வெறுப்பு 
ⅲ) பலகலம 

ⅳ) நம்பிக்லக 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: சமய நல்லிணக்கத்திற்குத் தலடயாக இருப்பலெ வகாள்லக ரெறுபாடுகள் அல்ல. சமயங்களுக்கிலடரய 
காணப்படும் ஆதிக்க மனப்பான்லம, வெறுப்பு, பலகலம, வபாறாலம, நம்பிக்லகயின்லம ரபான்றலெயாகும். 
இெற்லறக் கலளய, மனிதர்களிலடரய சமய சமரசம் ரெண்டும். உலகிலுள்ள ஒவ்வொரு சமயத்தினரும் பிற 
சமயங்களின் வகாள்லககள், ரகாட்பாடுகள் மற்றும் தத்துெங்கலளப் பற்றித் வதரிந்துவகாண்டு அெற்றின் 
உணர்வுகலளயும், உயர்ந்த பண்புகலளயும் மதிக்கரெண்டும்.  
22) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) ஒரு நாட்டில், ‘வமாழி, சமய, பண்பாட்டுப்பன்லம’ இருப்பது என்பது தவிர்க்க முடியாததாகும். 
ⅱ) இந்துக்கள் நாகூராண்டெர் மசூதிக்குச் வசல்ெதும் – ரெளாங்கண்ணித் திருச்சலபக்கு வசல்ெதும் – பிற 
சமயங்கரளாடு வகாண்டுள்ள சமய நல்லிணக்கத்திற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  
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c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: ஒரு நாட்டில், ‘வமாழி, சமய, பண்பாட்டுப்பன்லம’ இருப்பது என்பது தவிர்க்க முடியாததாகும். அெரெர் சமய 
உரிலமகலளயும் வநறிகலளயும் முலறயாகப் பின்பற்றி ொழ்ந்துெந்தால் சமயப் பூசலற்ற சமத்துெச் சமுதாயம் 
உருொகும். இந்துக்கள் நாகூராண்டெர் மசூதிக்குச் வசல்ெதும் – ரெளாங்கண்ணித் திருச்சலபக்கு வசல்ெதும் – 
பிற சமயங்கரளாடு வகாண்டுள்ள சமய நல்லிணக்கத்திற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். அலனத்துச் சமயங்களும் 
மனிதனுக்கு மிக உயரிய நிலலலயக் வகாடுத்துள்ளன.  
23) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) மனிதர்கள் அலனெரும் கடவுள் தன்லமலய அலடய முடியும் என்பலத அலனத்துச் சமயங்களும் 
ெலியுறுத்துகின்றன. 
ⅱ) சமயநல்லிணக்கம் சமூக நல்லிணக்கத்திற்கும், சமுதாய ெளர்ச்சிக்கும் எதிராக உள்ளது. 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: மனிதர்கள் அலனெரும் கடவுள் தன்லமலய அலடய முடியும் என்பலத அலனத்துச் சமயங்களும் 
ெலியுறுத்துகின்றன. லஇத ர ய காந்தியடிகளும் பரிந்துல ரத்துள்ளர். சமயநல்லிணக்கம் சமூக 
நல்லிணக்கத்திற்கும், சமுதாய ெளர்ச்சிக்கும் அடிப்பலடயாக உள்ளது. இலத நன்குணர்ந்த ெள்ளலார், 
இராமகிருஷ்ணர், விரெகானந்தர், காந்தியடிகள் முதலாரனார் சமய நல்லிணக்கத்லத ெலியுறுத்தியுள்ளனர். 
24) கூற்று: சமய நல்லிணக்கம் என்பது, அலனத்துச் சமயங்கலளயும் உண்லமயானதாக ஏற்கும் மனநிலலயாகும். 
காரணம்: அலனத்துச் சமயங்களின் அடிப்பலட உண்லமகளும் ஒன்றாகரெ உள்ளன. 
(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்லற விளக்குகிறது. 

(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்லற விளக்கவில்லல. 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தெறு. 

(ஈ) கூற்று தெறு ஆனால் காரணம் சரி  

விளக்கம்: சமய நல்லிணக்கம் என்பது, அலனத்துச் சமயங்கலளயும் உண்லமயானதாக ஏற்கும் மனநிலலயாகும். 
ஏவனனில், அலனத்துச் சமயங்களின் அடிப்பலட உண்லமகளும் ஒன்றாகரெ உள்ளன. அெற்றின் சடங்குகள், 
சம்பிரதாயங்கள் நலடமுலறகள் மட்டுரம ரெறுபடுகின்றன.  
25) ஒரு மனிதன் எந்தச் சமயத்லதச் சார்ந்தெனாக இருந்தாலும், அெலன மகிழ்விப்பதும் அெனது பசிக்கு 
உணெளிப்பதும் துயர் துலடப்பதுரம மிகச்சிறந்த சமூகத் வதாண்டு என்று கூறியெர்? 
a) தாயுமானெர் 
b) ெள்ளலார்  

c) இராமகிருஷ்ணர் 
d) நபிகள் நாயகம் 

விளக்கம்: அலனத்துச் சமயங்களும் கடவுள் என்ற கடலலத் ரதடிச் வசல்லும் பல்ரெறு நதிகள்' எனத் தாயுமானெர், 
ெள்ளலார், இராமகிருஷ்ணர் எனப் பலரும் கூறியுள்ளனர். எனரெ, சமய நல்லிணக்கம் இக்காலத்தின் 
ரதலெயாகும். ஒரு மனிதன் எந்தச் சமயத்லதச் சார்ந்தெனாக இருந்தாலும், அெலன மகிழ்விப்பதும் அெனது பசிக்கு 
உணெளிப்பதும் துயர் துலடப்பதுரம மிகச்சிறந்த சமூகத் வதாண்டு என்று நபிகள் நாயகம் கூறுகிறார்.  
26) கீழ்க்கண்டெற்றுள் மனிதரநயம் எத்தலகய பண்புகலள உள்ளடக்கியது?  

ⅰ) பிற உயிர்கள்மீது அன்பு வசய்தல் 

ⅱ) பரிவு காட்டுதல் 
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ⅲ) ஒற்றுலமலயப் ரபணல் 

ⅳ) பலகெனுக்கும் நன்லம வசய்தல்  

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: எல்லாச் சமயங்களிலும் உள்ள நல்ல கருத்துகலள மக்களுக்கு எடுத்துலரத்து அெற்லற எல்லா மக்களும் 
பின்பற்றும் ெலகயில் அறியச் வசய்ெதால் உலகளாவிய சமத்துெமும் சரகாதரத்துெமும் ஏற்படுெது உறுதியாகும். 
இதனால், சமய நல்லிணக்கம் ரமம்படும் எனலாம். மனிதரநயம் பிற உயிர்கள்மீது அன்பு வசய்தல், பரிவு காட்டுதல், 
மன்னித்தல், ஒற்றுலமலயப் ரபணல், பலகெனுக்கும் நன்லம வசய்தல் ரபான்ற உயரிய பண்புகலள 
உள்ளடக்கியரத மனிதரநயம் ஆகும்.  
27) சமய நல்லிணக்க நாள் என்று கலடப்பிடிக்கப் படுகிறது? 
a) ஆகஸ்ட் 20 

b) ஆகஸ்ட் 22  

c) ஆகஸ்ட் 18 

d) ஆகஸ்ட் 21 
விளக்கம்: இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி அெர்களின் பிறந்த தினமான ஆகஸ்ட் 20, சமய 
நல்லிணக்க நாளாகக் கலடப்பிடிக்கப் படுகிறது. 
28) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ஆறறிவு வபற்ற மனிதன், சக மனிதனிடம் மட்டும் கருலணரயாடும் அன்ரபாடும் நடந்துவகாள்ெரத மனித 
ரநயமாகும். 
ⅱ) மற்றெர்களுக்கு உதவுெதற்காகத் தன்லனரய முழுலமயாக ஒப்பளிக்கும் உயர்ந்த உள்ளரம மனித 
ரநயத்திற்கு அடிப்பலடயாகும். 
ⅲ) கணியன் பூங்குன்றனாரின் ‘யாதும் ஊரர யாெரும் ரகளிர்’ என்ற பாடலில் உலகளாவிய மனிதரநயம் 
ெலியுறுத்தப்படுகிறது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: இத்தலகய மனிதரநயப் பண்புகலளப் பண்லடய தமிழர்கள் தாங்கள் ரமற்வகாண்ட ரபார்முலற 
முதற்வகாண்டு, பல்ரெறு சமூக வநறிமுலறகளிலும் பின்பற்றினர். ரபார் அறங்கலள மதித்துப் ரபாற்றியது ரபாலரெ 
ொழ்வியல் அறங்களிலும் மனிதரநயத்லதப் ரபாற்றிக் காத்தனர். இதற்குச் சங்க இலக்கியம் சான்றாகிறது. 
மற்றெர்களுக்கு உதவுெதற்காகத் தன்லனரய முழுலமயாக ஒப்பளிக்கும் உயர்ந்த உள்ளரம மனித ரநயத்திற்கு 
அடிப்பலடயாகும். உலகில் மனித ரநயத்லதப் பற்றி அதிகம் ரபசுெலதவிட, மனிதரநயமிக்க உலகாக இலத 
மாற்றுெரத நமது கடலமயாகும். மனிதனின் சிக்கல்கலளயும் துன்பங்கலளயும் சகமனிதர்களால் மட்டுரம 
தீர்க்கமுடியும். நமது தமிழ்ப் பண்பாட்லடப் வபாறுத்தெலரயில் கணியன் பூங்குன்றனாரின் ‘யாதும் ஊரர யாெரும் 
ரகளிர்’ என்ற பாடலில் உலகளாவிய மனிதரநயம் ெலியுறுத்தப்படுகிறது. 
29) ெள்ளலார் குறித்த பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) கண்மூடிப் பழக்கவமலாம் மண்மூடிப்ரபாக புலாலலத் தவிர்க்கரெண்டும் என்று ரபாதித்தெர் ெள்ளலார். 
ⅱ) உயிர்களுக்கு இரக்கம் காட்டினால்தான் இலறென் நம்மிடம் இரக்கம் காட்டுொன் என்று ஆன்மரநயம் வகாள்ளச் 
வசய்த ஆன்ரறார். 
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ⅲ) துயர்ரபாக்கும் ரபரறத்லத ெலியுறுத்திய அருட்வசல்ெர். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: கண்மூடிப் பழக்கவமலாம் மண்மூடிப்ரபாக புலாலலத் தவிர்க்கரெண்டும் என்று ரபாதித்தெர். 
உயிர்களுக்கு இரக்கம் காட்டினால்தான் இலறென் நம்மிடம் இரக்கம் காட்டுொன் என்று ஆன்மரநயம் வகாள்ளச் 
வசய்த ஆன்ரறார். சமத்துெம் ரபசிய சான்ரறார். பசிரபாக்கும் ரபரறத்லத ெலியுறுத்திய அருட்வசல்ெர். எல்லா 
உயிர்களிடத்தும் பரிவும் இரக்கமும் அன்பும் அருளும் பலடத்தெர். இெர் மக்களின் நல்ொழ்வுக்காக ஏற்படுத்திய 
அலமப்புகளாென: 1. சத்திய தருமச் சாலல 2. சத்திய ஞான சலப 3. சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம். 
30) கூற்று: மனிதரநயம் குடும்பம், சமூகம், நாடு ஆகிய அலனத்திலும் பின்பற்றப்பட ரெண்டும் என்கிறார் 
காந்தியடிகள்  
காரணம்: குடும்பத்தில் மனிதரநயம் இல்லாதரபாது சமூகத்திலும் மனிதரநயம் அற்றுப்ரபாகிறது. 
(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்லற விளக்குகிறது. 

(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்லற விளக்கவில்லல. 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தெறு. 

(ஈ) கூற்று தெறு ஆனால் காரணம் சரி  

விளக்கம்: குடும்ப உறவினர்களிடமும் மனிதரநயம் காக்கப்பட ரெண்டும். குடும்பத்தில் ெயதானெர்கள், 
குழந்லதகள், ரநாயுற்றெர்கள், மனெளர்ச்சி குன்றியெர்களிடத்தும் மனிதரநயத்ரதாடு நடந்துவகாள்ளரெண்டும். 
குடும்பத்தில் மனிதரநயம் இல்லாதரபாது சமூகத்திலும் மனிதரநயம் அற்றுப்ரபாகிறது. எனரெ, மனிதரநயம் 
குடும்பம், சமூகம், நாடு ஆகிய அலனத்திலும் பின்பற்றப்பட ரெண்டும் என்கிறார் காந்தியடிகள்  
31) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) கடவுள்மறுப்பு, வபண் விடுதலல, எழுத்துச் சீர்திருத்தம், தீண்டாலம ஒழிப்பு, எனப் பல பயனுள்ள 
சீர்திருத்தங்கலள நலடமுலறப்படுத்தப் வபரியார் அரும்பாடுபட்டுள்ளார்.  
ⅱ) மக்களிலடரய சுயமரியாலத, சமத்துெம் மற்றும் சரகாதரத்துெம் ஓங்கி ெளர ரெண்டும் என்பரத இெரின் 
உயிர் மூச்சாக இருந்தது. 
ⅲ) ஒட்டுவமாத்தச் சமூகமும் என்றில்லாமல் ஒவ்வொரு சாதியும் முன்ரனறரெண்டும் என்கிறார் தந்லத வபரியார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: சுயமரியாலத அறம்: வபரியார் ஒரு சிந்தலனக் களஞ்சியம், சமூகச் சீர்திருத்தச் வசம்மல் ஆொர். 
கடவுள்மறுப்பு, வபண் விடுதலல, எழுத்துச் சீர்திருத்தம், தீண்டாலம ஒழிப்பு, எனப் பல பயனுள்ள சீர்திருத்தங்கலள 
நலடமுலறப்படுத்தப் வபரியார் அரும்பாடுபட்டுள்ளார். மக்களிலடரய சுயமரியாலத, சமத்துெம் மற்றும் 
சரகாதரத்துெம் ஓங்கி ெளர ரெண்டும் என்பரத இெரின் உயிர் மூச்சாக இருந்தது. ஒவ்வொரு சாதியும் 
முன்ரனறரெண்டும் என்றில்லாமல், ஒட்டுவமாத்தச் சமூகமும் முன்ரனற ரெண்டும் என்கிறார் தந்லத வபரியார். 
சமூகத்தில் உயர்வு, தாழ்வு நீங்கி உண்லமயறிவு ெளரரெண்டும். சமத்துெம் நிலலக்கரெண்டும். சமூக ஒற்றுலம 
ெலிலம வபறரெண்டும்.  
32) கூற்று: சுயமரியாலதலய சாதிப்பதற்காக உருொக்கப்பட்டரத சுயமரியாலத இயக்கமாகும். 
காரணம்: இதற்கு ஒவ்வொருெரும் சுயமரியாலதயுடன் ொழரெண்டும் எனப் வபரியார் விரும்பினார். 
(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்லற விளக்குகிறது. 
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(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்லற விளக்கவில்லல. 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தெறு. 

(ஈ) கூற்று தெறு ஆனால் காரணம் சரி  

விளக்கம்: இதற்கு ஒவ்வொருெரும் சுயமரியாலதயுடன் ொழரெண்டும் எனப் வபரியார் விரும்பினார். இலதச் 
சாதிப்பதற்காக உருொக்கப்பட்டரத சுயமரியாலத இயக்கமாகும். இதுரெ, வபரியாரின் உயிர்நாடியாக விளங்கியது. 
மக்கள் உள்ளங்களில் நீங்காத இடத்லதப் பிடித்தெர் தந்லதவபரியார். இெர் மிகச்சிறந்தசமூகச் சீர்திருத்தொதியாகத் 
திகழ்ந்தார். இெர் பல்ரெறு காலக்கட்டங்களில் பல்ரெறு சமூகச் சிக்கல்களுக்காக மிகுந்த துணிவுடன் ரபாராடி 
வெற்றி கண்டு சமூக நீதிலய நிலலநாட்டினார். ரதசநலன் கருதித் தம் குடும்பத்லதரய பல சமூகநீதிப் 
ரபாராட்டங்களில் ஈடுபடுத்தினார். ஆதலால், இெர் ‘சமுதாயச் சிற்பி’ என்றும் அலழக்கப்பட்டார். இெரது துணிச்சலான 
ரபாராட்டங்களுள் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது ‘லெக்கம்’ ரபாராட்டம். 
33) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ‘லெக்கம்’ என்ற ஊரில் குறிப்பிட்ட ெகுப்லபச் சார்ந்த மக்களுக்கு மட்டும், அவ்வூரின் முக்கிய வீதிகளில் 
நடப்பதற்கும் அங்குள்ள ஆலயங்களுக்குள்ரள வசன்று ெழிபடவும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்தது. 
ⅱ) தந்லத வபரியார் திருொங்கூர் மன்னருக்கு எதிராகப் ரபாராடி, அவ்வூர் மக்களின் உரிலமகலள மீட்டுத் தந்தார். 
ⅲ) சமூக நீதிக்காக மிகுந்த துணிச்சலுடன் மன்னலரரய எதிர்த்துப் ரபாராடி வெற்றி கண்ட இச்வசயலலப் பாராட்டி 
இெருக்கு மு .ெ அெர்கள் ‘லெக்கம் வீரர்’ என்ற பட்டத்லத அளித்தார்.  
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: இெர் தமிழக மக்களுக்கு மட்டுமல்லாது, ரகரளா ொழ் மக்களுக்காகவும் ரபாராடிச் சிலறவசன்று வெற்றி 
கண்டார். லெக்கம் வீரர் ரகரள மாநிலத்தின் திருொங்கூரில் உள்ள ‘லெக்கம்’ என்ற ஊரில் குறிப்பிட்ட ெகுப்லபச் 
சார்ந்த மக்களுக்கு மட்டும், அவ்வூரின் முக்கிய வீதிகளில் நடப்பதற்கும் அங்குள்ள ஆலயங்களுக்குள்ரள வசன்று 
ெழிபடவும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்தது. இலத அறிந்த தந்லத வபரியார் அங்குச் வசன்று திருொங்கூர் மன்னருக்கு 
எதிராகப் ரபாராடி, அவ்வூர் மக்களின் உரிலமகலள மீட்டுத் தந்தார். சமூக நீதிக்காக மிகுந்த துணிச்சலுடன் 
மன்னலரரய எதிர்த்துப் ரபாராடி வெற்றி கண்ட இச்வசயலலப் பாராட்டி இெருக்குத் திரு.வி.க. அெர்கள் ‘லெக்கம் 
வீரர்’ என்ற பட்டத்லத அளித்தார்.  
34) ‘‘பவுர்ணமி இரவின் படகுக்காரரர! நதிநீலர அலலக்கும் நாணல் புதர்கலள விலக்கிச் வசல்லகயில் வமதுொகச் 
வசல்லுங்கள் ெழியில் தண்ணீர் ொத்துகள் அலடகாத்த முட்லடகள் கிடக்கலாம் கால்கள் - ரமாதிவிடாதிருக்கட்டும்! 
" இவ்ெரிகள் யாருலடயது? 
a) நா.காமராசன்  
b) அப்துல் ரகுமான்  
c) சுரதா  
d) இன்குலாப் 
விளக்கம்: கவிஞர் இன்குலாப், ‘பவுர்ணமி இரவில்’ என்ற தம் கவிலதயில், பின்ெருமாறு வெளிப்படுத்தியுள்ளார். 
‘‘பவுர்ணமி இரவின் படகுக்காரரர! நதிநீலர அலலக்கும் நாணல் புதர்கலள விலக்கிச் வசல்லகயில் வமதுொகச் 
வசல்லுங்கள்! ெழியில் தண்ணீர் ொத்துகள் அலடகாத்த முட்லடகள் கிடக்கலாம் கால்கள் - 
ரமாதிவிடாதிருக்கட்டும்! ” இத்தலகய உயிர்ரநயம், என்றுமுள வதன்தமிழின் மானுடக்வகாலடயாகும். 
35) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) 1938 ஆம் ஆண்டு நெம்பர் மாதம் 23 ஆம் நாள் வசன்லனயில் மலறமலல அடிகளின் மகளான திருமதி 
நீலாம்பிலக அம்லமயார் தலலலமயில் வபண்கள் மாநாடு நலடவபற்றது. 
ⅱ) மாநாட்டின் இறுதியில் திருமதி நீலாம்பிலக அம்லமயார் இெருக்குப் `வபரியார்' என்ற பட்டத்லத ெழங்கினார். 
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a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: 1938 ஆம் ஆண்டு நெம்பர் மாதம் 13 ஆம் நாள் வசன்லனயில் மலறமலல அடிகளின் மகளான திருமதி 
நீலாம்பிலக அம்லமயார் தலலலமயில் வபண்கள் மாநாடு நலடவபற்றது. இம்மாநாட்டில் லெக்கம் வீரர் ஈ.ரெ.ரா. 
அெர்கள் கலந்துவகாண்டு வபண்ணுரிலமக்காக எழுச்சியுலரயாற்றினார். இம்மாநாட்டின் இறுதியில் திருமதி 
நீலாம்பிலக அம்லமயார் இெருக்குப் `வபரியார்' என்ற பட்டத்லத ெழங்கினார். அன்றுமுதல் அலனெராலும் 
வபரியார் என்ரற அலழக்கப்படுகிறார்.  
36) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) மனிதனாய்ப் பிறந்த ஒவ்வொருெனும் சுயமரியாலதக்கு உரிலமயுலடயென் என்பது வபரியாரின் உறுதியான 
கருத்தாகும். 
ⅱ) சமூகத்திலுள்ள ரமல்தட்டு மக்கள் அலனெரும் சுயமரியாலத வபற்றுத் தங்கள் உரிலமலய 
நிலலநாட்டரெண்டும் எனப் வபரியார் கூறினார். 
ⅲ) தம் ொழ்நாளின் வபரும்பகுதிலயச் சுயமரியாலத இயக்கத்திற்காகரெ அெர் ஒதுக்கினார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: மனிதன் என்பென் மானம் உள்ளெரன என்பலத உணர்ந்து, ஒவ்வொரு மனிதனும் சக மனிதனுக்கு 
மதிப்பளிக்க ரெண்டும்; மக்களுக்குள் சமத்துெமும் சரகாதரத்துெமும் ஓங்கி ெளரரெண்டும்; மக்கள் அலனெரும் 
அறிவும் மரியாலதயும் மிக்கெர்களாக ொழரெண்டும் என்றார் வபரியார். மனிதனாய்ப் பிறந்த ஒவ்வொருெனும் 
சுயமரியாலதக்கு உரிலமயுலடயென் என்பது வபரியாரின் உறுதியான கருத்தாகும். சமூகத்திலுள்ள அடித்தட்டு 
மக்கள் அலனெரும் சுயமரியாலத வபற்றுத் தங்கள் உரிலமலய நிலலநாட்டரெண்டும் எனப் வபரியார் கூறினார். 
தம் ொழ்நாளின் வபரும்பகுதிலயச் சுயமரியாலத இயக்கத்திற்காகரெ அெர் ஒதுக்கினார். 
37) பின்ெருெனெற்றுள் சுயமரியாலத இயக்கத்தின் ரநாக்கங்கலளத் ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) சாதிப் பட்டங்கலளயும், சமய அலடயாளக்குறிகலளயும் மக்கள் விட்வடாழிக்க ரெண்டும். 
ⅱ) உரிய ெயதுக்கு ரமல்தான் வபண்களுக்குத் திருமணம் வசய்யரெண்டும். 
ⅲ) மணமான வபண்களுக்கு ‘மணவிலக்கு’ வசய்துவகாள்ளும் உரிலம ரெண்டாம். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: சுயமரியாலத இயக்கத்தின் ரநாக்கம்: சாதிப் பட்டங்கலளயும், சமய அலடயாளக்குறிகலளயும் மக்கள் 
விட்வடாழிக்க ரெண்டும். உரிய ெயதுக்கு ரமல்தான் வபண்களுக்குத் திருமணம் வசய்யரெண்டும். மணமான 
வபண்களுக்கு ‘மணவிலக்கு’ வசய்துவகாள்ளும் உரிலம ரெண்டும்; லகம்வபண்களுக்கு மறுமணம் 
வசய்துவகாள்ளும் உரிலம ரெண்டும். வபண்களுக்குச் வசாத்துரிலம, வதாழில் நடத்த உரிலம, சிறுெர்களுக்குக் 
கட்டாயக் கல்வி, ஆசிரியர் பணியில் வபண்கலள மட்டுரம நியமித்தல், தாய்வமாழிக் கல்வி, சுயமரியாலதத் 
திருமணம் மற்றும் முழுலமயான வபண் விடுதலல ரபான்ற சமுதாய முன்ரனற்றச் வசயல்திட்டங்கள் 
இவ்வியக்கத்தின் அடிப்பலட ரநாக்கங்களாகும். 
38) பின்ெருெனெற்றுள் சுயமரியாலத இயக்கத்தின் நல்விலளவுகலளத்ரதர்ந்வதடு. 
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ⅰ) சமுதாயத்தில் இலளஞர்கள் பலர் விழிப்புணர்வு வபற்றார்கள். 
ⅱ) வபண் பிள்லளகள் வபருமளவில் கல்வி கற்க முற்பட்டனர். 
ⅲ) திருமணங்களில் உள்ள ரதலெயற்ற சடங்குகள் நீங்கின. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: சுயமரியாலத இயக்கத்தின் நல்விலளவுகள்: சமுதாயத்தில் இலளஞர்கள் பலர் விழிப்புணர்வு 
வபற்றார்கள். வபண் பிள்லளகள் வபருமளவில் கல்வி கற்க முற்பட்டனர். திருமணங்களில் உள்ள ரதலெயற்ற 
சடங்குகள் நீங்கின. ஏலழ எளிரயார் வபாருட்வசலவின்றித் தங்கள் குழந்லதகளுக்குத் திருமணம் வசய்தனர். 
சாதியுடன் கூடிய பட்டப்வபயர்கள் குலறயத் வதாடங்கின.  
39) கூற்று: இந்தப் பூமி முழுெதிலும் மக்கள் ொழும் இடங்கலளயும், அவ்விடங்களில் உள்ள உயிரினங்கள் மற்றும் 
உயிரற்றெற்லறயும் குறிக்கும் ஒருங்கிலணந்த ஒரு வசால்லாகச் ‘சூழலியல்’ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
காரணம்: இது நீர், உணவு, காற்று, நிலம், கடல், மலல, காடு, சூரிய ஒளி எனப் பலெற்லறயும் குறிப்பிடுெதாகும். 
(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்லற விளக்குகிறது. 

(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்லற விளக்கவில்லல. 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தெறு. 

(ஈ) கூற்று தெறு ஆனால் காரணம் சரி  

விளக்கம்: சூழலியல் அறம்: இந்தப் பூமி முழுெதிலும் மக்கள் ொழும் இடங்கலளயும், அவ்விடங்களில் உள்ள 
உயிரினங்கள் மற்றும் உயிரற்றெற்லறயும் குறிக்கும் ஒருங்கிலணந்த ஒரு வசால்லாகச் ‘சூழலியல்’ (Ecology) 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது நீர், உணவு, காற்று, நிலம், கடல், மலல, காடு, சூரிய ஒளி எனப் பலெற்லறயும் 
குறிப்பிடுெதாகும். இச்சூழலியல் என்பது, மனிதன் ரதான்றுெதற்கு முன்ரப இங்குள்ளதாகும். 
40) பின்ெருெனெற்றுள் உலகத் ரதாற்றத்திற்குக் காரணமாக பகுத்தறிொளர் முன்லெப்பெற்லறத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) வபருவெடிப்புக் வகாள்லக 

ⅱ) மாறாநிலலக் வகாள்லக 

ⅲ) பருப்வபாருள் வகாள்லக 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: உலகத் ரதாற்றத்திற்குக் காரணமாகப் வபருவெடிப்புக் வகாள்லக (The Big Bang Theory), மாறாநிலலக் 
வகாள்லக (The Steady State Theory), துடிப்புக்வகாள்லக (The Pulsating Theory or The Oscillating Universe Theory) 
என்ற மூன்லறப் பகுத்தறிொளர் முன்லெக்கின்றனர். இம்மூன்றினுள் இன்று வபரும்பாரலாரால் 
ஏற்றுக்வகாள்ளப்படுெது, ‘வபருவெடிப்புக் வகாள்லக’ ஆகும். 
41) வபருவெடிப்புக் வகாள்லகப்படி பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத் ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ஏறக்குலறய 20 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், பருப்வபாருள்கள் அலனத்தும் துண்டுகளாகத் 
திலசகள்ரதாறும் வெடித்து விண்மீன் ெடிெத் திரளாகச் சிதறின. 
ⅱ) விண்மீன் திரள்களிலடயிலான இலடவெளி வதாடர்ந்து அதிகரித்துக் காலப்ரபாக்கில் இலெ முழுெதுமாக 
மலறந்வதாழிந்துவிடும். 
ⅲ) இப்ரபரண்டத்தில் வபாருரளா ஆற்றரலா உயிரினரமா நில்லா என்றும் வபருவெடிப்பாளர் கருதுகின்றனர். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 
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b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: வபருவெடிப்புக் வகாள்லகப்படி, ஏறக்குலறய 20 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், பருப்வபாருள்கள் 
அலனத்தும் துண்டுகளாகத் திலசகள்ரதாறும் வெடித்து விண்மீன் ெடிெத் திரளாகச் சிதறின என்றும், 
இவ்விண்மீன் திரள்களிலடயிலான இலடவெளி வதாடர்ந்து அதிகரித்துக் காலப்ரபாக்கில் இலெ முழுெதுமாக 
மலறந்வதாழிந்துவிடும் என்றும், இறுதியில் இப்ரபரண்டத்தில் வபாருரளா ஆற்றரலா உயிரினரமா நில்லா என்றும் 
வபருவெடிப்பாளர் கருதுகின்றனர். இலத ஏற்கத் தயங்குரொரும், இங்குத் வதாடர்ந்து நிகழும் சூழல் மாசுபாட்டால் 
உலகம் அழியலாம் என்ற அறிவியலாளர் கருத்துடன் முழுநிலலயில் உடன்படுகின்றனர்.  
42) உலகச் சுற்றுச்சூழல் நாள் (World Environment Day)’ என்று வகாண்டாடப்படுகிறது? 
a) ஜூன் 5 

b) ஜூன் 15  

c) ஜூலல 5 

d) ஜூலல15 

விளக்கம்: இத்தலகய மாசுபாடுகள் அலனத்லதயும் தவிர்த்தால் மட்டுரம, இந்தப் பூமியும் இங்கு ொழும் மனிதர்கள் 
உள்ளிட்ட அலனத்துெலக உயிரினங்களும் ரநாயின்றி நீண்ட ஆயுளுடன் ொழ முடியும். இலத அலனெருக்கும் 
நிலனவூட்டுெதற்காகரெ, ஒவ்ரொர் ஆண்டும், உலகம் முழுெதிலும் ஜூன் மாதம் 5ஆம் நாள், ‘உலகச் சுற்றுச்சூழல் 
நாள் (World Environment Day)’ எனக் வகாண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாலள நாம் வகாண்டாடினால் மட்டும் ரபாதாது; 
‘சுற்றுச் சூழலலப் ரபணுரொம்’ என்ற உறுதிவமாழிலய ஒவ்வொருெரும் தம் ொழ்நாள் பணியாகக் கருதி 
ஏற்றுக்வகாள்ளரெண்டும். அப்ரபாதுதான் இவ்வுலகம் தூய்லமயும் அழகும் வபற்றுச் சிற்றுயிர்களும் ரபருயிர்களும் 
ஒருங்கிலணந்து ொழ்ெதற்கான தகுதிலயப் வபறும். இந்தத் தகுதிலயக் கற்றுத்தருெரத சூழலியல் அறமாகும். 
43) சூழலியல் மாசுபாட்டின் ெலககலள ரதர்ந்வதடு.  
ⅰ) காற்றுவெளி மாசுபாடு 

ⅱ) இரத்தமாசுபாடு 

ⅲ) நீர்மாசுபாடு 

ⅳ) கடல் மாசுபாடு  

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: சூழலியல் மாசுபாட்டின் ெலககள்: காற்றுவெளி மாசுபாடு (Air Pollution) இரத்தமாசுபாடு (Blood Pollution) 
நீர்மாசுபாடு (Water Pollution) கடல் மாசுபாடு (Marine Pollution) மண்மாசுபாடு (Soil Pollultion) உணவு மாசுபாடு(Food 
Pollution) கதிரியக்கமாசுபாடு (Radioactive Pollution) வெப்பமாசு (Heat Pollution) ொர்ரமான் மாசுபாடு (Harmone 
Pollution) ஒளி மாசுபாடு (Light Pollution) இலரச்சல் மாசுபாடு (Noise Pollution) வ நகிழி மாசுபாடு (Plastic Pollution) 
மலனயக மாசுபாடு (Indoor Pollution) திடக்கழிவு மாசுபாடு (Solid Waste Pollution) பூச்சிக்வகால்லி மாசுபாடு (Pesticide 
Pollution) 
44) பின்ெருெனெற்றுள் நமது சுற்றுச்சூழலலப் பாதுகாப்பதற்குப் பின்ெரும் சூழல் அறச்வசயல்பாடுகள் எலெ? 

ⅰ) ‘ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மரம்’ என்ற வகாள்லகலயப் பின்பற்றரெண்டும். 
ⅱ) பயிர்நிலத்திற்காகத் தாெரங்கலள அழிக்கக்கூடாது. 
ⅲ) வீடு கட்டுெதற்காக மட்டும் காட்டு மரங்கலள வெட்டலாம். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 
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b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: நமது சுற்றுச்சூழலலப் பாதுகாப்பதற்குப் பின்ெரும் சூழல் அறச்வசயல்பாடுகள், அறிஞர்களால் 
பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன. • ‘ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மரம்’ என்ற வகாள்லகலயப் பின்பற்றரெண்டும். • 
பயிர்நிலத்திற்காகத் தாெரங்கலள அழிக்கக்கூடாது. • வீடு கட்டுெதற்காகக் காட்டு மரங்கலள வெட்டக்கூடாது. • 
மண்ணரிப்லபயும் மண்ணள்ளலலயும் தவிர்க்கரெண்டும். • ரெட்லடயாடுெலத விட்வடாழிக்கரெண்டும். • எந்திர 
மற்றும் ொகன இலரச்சலலக் குலறக்கரெண்டும். • உடனுக்குடன் கழிவுகலள அகற்றுெதும் 
இன்றியலமயாததாகும். • எரிவபாருள்களின் பயன்பாட்லடயும் புலக வெளிரயறுெலதயும் கட்டுப்படுத்தரெண்டும். • 
இடுகாடுகளும் சுடுகாடுகளும் ஊருக்கு வெளிரய அலமக்கப்பட ரெண்டும். • இயற்லகலயச் சுரண்டும் 
ரபராலசலயக் லகவிடரெண்டும். 
45) “மானுடத்திற்குப் பல்லுயிர்ப் பன்லமயின் பங்களிப்லப அறிந்து அலதப் பயன் வகாள்ளும்ரபாது, அதன் ஒவ்வொரு 
துகளும் எவ்ெளவு விலல மதிப்பற்றது என்பது நமக்கு விளங்கும்” என்று கூறுபெர் யார்? 
a) ஆஸ்பார்ன் வில்சன்  
b) வநல்சன் மார்க்ஸ்   

c) உட்ரரா வில்சன்  
d) ஆலன் ஆண்ட்ரீவ்  
விளக்கம்: சூழலியல் அறம் என்பது மானுட அறமாகும். சுற்றுச்சூழலலப் ரபணுெதன் ொயிலாகத் தம்லமரய 
மனிதர்கள் ரபணிக்வகாள்கின்றனர். இது வதாடர்பாகப் ‘புலிட்சர் விருலத‘ (Pulitzer Award), 1979 மற்றும் 1991ஆம் 
ஆண்டுகளில், தம் உயிரியல் ஆய்வுகளுக்காகப் வபற்ற உலகப்புகழ் ொய்ந்த அறிஞர் எட்ெர்ட் ஆஸ்பார்ன் வில்சன் 
ெலியுறுத்தும் சூழல் அறக்கருத்தும் எண்ணத்தக்கதாகும். “மானுடத்திற்குப் பல்லுயிர்ப் பன்லமயின் பங்களிப்லப 
அறிந்து அலதப் பயன் வகாள்ளும்ரபாது, அதன் ஒவ்வொரு துகளும் எவ்ெளவு விலல மதிப்பற்றது என்பது நமக்கு 
விளங்கும்” என்கிறார் எட்ெர்ட் ஆஸ்பார்ன் வில்சன்.  
46) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இலடயிலான உறலெ விளக்குெதும் புரிந்துவகாள்ள முலனெதும் 
சூழலியல் அறமாகும். 
ⅱ) இது விலங்குகளின் ொழ்வுரிலம, அெற்றின் ரமம்பாடு, காட்டுயிர்ப் ரபணல், விலங்குக்கல்வி, விலங்குநலச் 
சட்டம், உயிரிரக்கம் மற்றும் உயிர்ரநயக் வகாள்லககலளயும் உள்ளடக்கியதாகும். 
ⅲ) விலங்குகளின் மாண்லபக் குலலப்பதாகவும், தார்மீக மீறலாகவும் விலங்குெலதலயக் வகாள்ளலாம். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: விலங்குநல அறம்: மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இலடயிலான உறலெ விளக்குெதும் 
புரிந்துவகாள்ள முலனெதும் விலங்குநல அறமாகும். இது விலங்குகளின் ொழ்வுரிலம, அெற்றின் ரமம்பாடு, 
காட்டுயிர்ப் ரபணல், விலங்குக்கல்வி, விலங்குநலச் சட்டம், உயிரிரக்கம் மற்றும் உயிர்ரநயக் வகாள்லககலளயும் 
உள்ளடக்கியதாகும். விலங்குகளின் மாண்லபக் குலலப்பதாகவும், தார்மீக மீறலாகவும் விலங்குெலதலயக் 
வகாள்ளலாம்.  
47) பின்ெருெனெற்றுள் தண்டலனக்குரிய குற்றங்கலள ரதர்ந்வதடு.  
ⅰ) மாட்லட அடித்தல் 

ⅱ) ெண்ணத்துப்பூச்சிகளின் சிறலகப் பிய்த்தல் 
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ⅲ) வபான்ெண்லடப் பிடித்தல் 

ⅳ) நாயின்மீது கல்வலறிதல் 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: ஓணான் அடித்தல், ெண்ணத்துப்பூச்சிகளின் சிறலகப் பிய்த்தல், வபான்ெண்லடப் பிடித்தல், நாயின்மீது 
கல்வலறிதல், மாட்லட அடித்தல், கழுலத ொலில் பட்டாசு கட்டுதல், கிளிலயப் பிடித்துக் கூண்டில் அலடத்தல் எனச் 
சிறார்ப் பருெத்தில் நம்லமயும் அறியாமல் நாம் பல்ரெறு உயிரிகளுக்குத் தீங்கு வசய்திருக்கிரறாம். இலெ இன்று 
சட்டப்படி தண்டலனக்குரிய குற்றங்களாகும். நமது அன்றாட ொழ்வில் உரிய விழிப்பின்றிச் வசய்யும் பல்ரெறு 
வசயல்களால், விலங்குநலத்துக்குத் வதாடர்ந்து நாம் ரகடு வசய்கிரறாம் என்பலத உணரரெண்டும். இதலன 
உணரத் தலலப்பட்ட நிலலயில், 1866ஆம் ஆண்டு விலங்குெலதத் தலடச்சட்டத்லத அவமரிக்கர்கள் 
வகாண்டுெந்தனர்.  
48) '1992இல் விலங்குகள் என்பலெ வபாருள்கள் அல்ல; அலெ உயிர்கள்' என்ற சட்டத் திருத்தத்லத வகாண்டு ெந்த 
நாடு? 
a) அவமரிக்கா  
b) பிரான்ஸ்  
c) ரநார்ரெ  
d) சுவிட்சர்லாந்து 

விளக்கம்: விலங்குகலள ஆய்வுப் வபாருள்களாகப் பயன்படுத்துெதால் அெற்றுக்கு ஏற்படும் துன்பங்கலளவிட, 
மனிதர்களுக்கு விலளயும் நன்லமகரள அதிகவமன்று அறிவியலாளர் ொதாடினர். இது பயன்பாட்டுக் 
கருத்தியலாகும். இதலன ஏற்க மறுத்த உயிரிரக்கக் ரகாட்பாட்டாளர்கள், உயிரினங்கள் அலனத்துக்கும் 
உயிர்ொழும் உரிலமயுண்டு. என்றும், மனிதர்களின் நலன்களுக்காக விலங்குகலள ெலதக்கரொ அழிக்கரொ 
கூடாவதன்றும் கருத்துலரத்தனர். இது பயன்பாட்டுக் கருத்தியலுக்கு எதிரானதாகும். 1992இல் விலங்குகள் 
என்பலெ வபாருள்கள் அல்ல; அலெ உயிர்கள் என்ற சட்டத் திருத்தத்லதச் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டினர் 
நிலறரெற்றினர்.  
49) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) 2013இல் இந்தியச் சட்டம், மனிதர்களுடன் ஒப்பலெத்து எண்ணத்தக்க உயிரிகளாக டால்பின்கலள 
ஏற்றுக்வகாண்டதுடன், மனிதர்களுக்குள்ள அலனத்துரிலமகலளயும் அெற்றுக்கும் உறுதிவசய்தது. 
ⅱ) அலசயும் வசாத்துக்களாகக் கருதப்பட்ட விலங்குகளுக்கு உணர்வுயிரிகள் என்ற அலடவமாழிலய, 2014இல் 
சட்டத்திருத்தம் மூலமாக சுவிட்சர்லாந்து நாட்டினர் ெழங்கியுள்ளனர். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: 2013இல் இந்தியச் சட்டம், மனிதர்களுடன் ஒப்பலெத்து எண்ணத்தக்க உயிரிகளாக டால்பின்கலள 
ஏற்றுக்வகாண்டதுடன், மனிதர்களுக்குள்ள அலனத்துரிலமகலளயும் அெற்றுக்கும் உறுதிவசய்தது. அலசயும் 
வசாத்துக்களாகக் கருதப்பட்ட விலங்குகளுக்கு உணர்வுயிரிகள் என்ற அலடவமாழிலய, 2014இல் சட்டத்திருத்தம் 
மூலமாகப் பிரான்ஸ் நாட்டினர் ெழங்கியுள்ளனர். வநதர்லாந்து, நியூசிலாந்து, ஸ்வீடன், இங்கிலாந்து, வஜர்மனி, 
ஆஸ்திரியா ஆகிய நாடுகளில் ஒரங்குட்டன், வகாரில்லா, சிம்வபன்சி ஆகிய மூன்றும் மனிதனுக்கு ஒப்பானலெ எனக் 
கருதப்பட்டு ஆய்ெகச் ரசாதலனகளில் அெற்லறப் பயன்படுத்தக் கடுலமயான தலடகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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50) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ென விலங்குகள் அழிெதற்கான காரணங்கலள ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலல 

ⅱ) காடுகளின் பரப்பளவு குலறதல் 

ⅲ) ெனத்தாெரங்கள் அழிக்கப்படுதல்  
ⅳ) மலழப்வபாழிவு மற்றும் காட்டுத் தீ 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: ென விலங்குகள் ஏன் அழிகின்றன என்று உங்களுக்குத் வதரியுமா ? • பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலல • 
காடுகளின் பரப்பளவு குலறதல் • ெனத்தாெரங்கள் அழிக்கப்படுதல் • ெறட்சி மற்றும் காட்டுத் தீ • ரெட்லடயாடுதல் 
• வதாற்றுரநாய்கள் • மின்ரெலிகள் 

51) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) இந்திய அரசியல் அலமப்புச் சட்டத்தின் 21ஆம் பிரிவின்கீழ், 2000ஆம் ஆண்டில் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் 
ெழங்கிய தீர்ப்பின்படி, ரெடிக்லக ெட்டரங்கில் (Circus) உள்ள விலங்குகளுக்கும் பாதுகாப்பு உறுதி 
வசய்யப்பட்டுள்ளது. 
ⅱ) நமது நண்பர்களான விலங்குகளிடம் இரக்கம் காட்டுெதுடன், அெற்றின் உரிலமகலள இனங்காண்பதும் 
பாதுகாப்பதும் நமது அடிப்பலடக் கடலமகளாகும். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: இந்திய அரசியல் அலமப்புச் சட்டத்தின் 21ஆம் பிரிவின்கீழ், 2000ஆம் ஆண்டில் ரகரள உயர்நீதிமன்றம் 
ெழங்கிய தீர்ப்பின்படி, ரெடிக்லக ெட்டரங்கில் (Circus) உள்ள விலங்குகளுக்கும் பாதுகாப்பு உறுதி 
வசய்யப்பட்டுள்ளது. நமது நண்பர்களான விலங்குகளிடம் இரக்கம் காட்டுெதுடன், அெற்றின் உரிலமகலள 
இனங்காண்பதும் பாதுகாப்பதும் நமது அடிப்பலடக் கடலமகளாகும்.  
52) எந்த ஆண்டு முதல் உயிருள்ள விலங்குகலளக் கல்வி ஆய்வுகளுக்காகக்கூடப் பயன்படுத்தக்கூடாது என 
இந்திய அரசு தலட வசய்துள்ளது? 
a) 2012 

b) 2010 

c) 2009 

d) 2004 

விளக்கம்: 1960ஆம் ஆண்டு விலங்குெலதத் தலடச்சட்டத்தில் 2012இல் ரமற்வகாள்ளப்பட்ட திருத்தத்தில், 15 ஆம் 
பிரிவு உயிருள்ள விலங்குகலளக் கல்வி ஆய்வுகளுக்காகக்கூடப் பயன்படுத்தக்கூடாது என இந்திய அரசு தலட 
வசய்துள்ளது. 
53) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) அலனத்து உயிர்களிடமும் பரிவு காட்டுெது ஒவ்வொரு இந்தியக் குடிமகனின் அடிப்பலடக் கடலமயாகும். 
ⅱ) வதருவில் திரியும் விலங்குகலளக் காயப் படுத்துெதும் வகால்ெதும் சட்டப்படி குற்றமாகும். 
ⅲ) எக்காரணம் கருதியும் எவ்விலங்லகயும் லகவிடும் வசயல் 6 மாதச் சிலறத் தண்டலனக்குரியது. 
ⅳ) கட்டிலெத்ரதா, உணவிடாமல் ெலதத்ரதா, குடிநீலர மறுத்ரதா, தங்குமிடம் தராமரலா விலங்குகலளப் பல 
மணிரநரம் துன்புறுத்துெது தண்டத்வதாலகக்கும் சிலறத்தண்டலனக்கும் உரியதாகும்.  
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a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅱ), ⅳ)  

விளக்கம்: இந்திய அரசியல் அலமப்புச் சட்டம் ெழங்கியுள்ள விலங்கு உரிலமகள்  அலனத்து உயிர்களிடமும் பரிவு 
காட்டுெது, ஒவ்வொரு இந்தியக் குடிமகனின் அடிப்பலடக் கடலமயாகும்.  வதருவில் திரியும் விலங்குகலளக் காயப் 
படுத்துெதும்வகால்ெதும்சட்டப்படி குற்றமாகும்.  எக்காரணம் கருதியும் எவ்விலங்லகயும் லகவிடும் வசயல் 
மூன்றுமாதச் சிலறத் தண்டலனக்குரியது.  கட்டிலெத்ரதா, உணவிடாமல் ெலதத்ரதா, குடிநீலர மறுத்ரதா, 
தங்குமிடம் தராமரலா விலங்குகலளப் பல மணிரநரம் துன்புறுத்துெது தண்டத்வதாலகக்கும் 
சிலறத்தண்டலனக்கும் உரியதாகும்.  குரங்குகலள ெளர்ப்பதும், காட்சிப்வபாருள் ஆக்குெதும் தலட 
வசய்யப்பட்டுள்ளன. 
54) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ரெடிக்லக ெட்டரங்குகளில் அல்லது வதருக்களில் வித்லத காட்டும் வபாருட்டுக் குரங்கு, சிறுத்லத, கரடி, புலி, 
சிங்கம், காலள ஆகிய விலங்குகலளப் பயிற்சிகள்ெழித் துன்புறுத்தக்கூடாது. 
ⅱ) உயிரியல் பூங்காக்களில் விலங்குகளுக்கு உணவிடுதல் ரபாற்றப்படுகிறது. 
ⅲ) இக்குற்றத்திற்கு ரூபாய் 25,000 தண்டத்வதாலகயும், மூன்றாண்டுச் சிலறத்தண்டலனயும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: ரெடிக்லக ெட்டரங்குகளில் அல்லது வதருக்களில் வித்லத காட்டும் வபாருட்டுக் குரங்கு, சிறுத்லத, கரடி, 
புலி, சிங்கம், காலள ஆகிய விலங்குகலளப் பயிற்சிகள்ெழித் துன்புறுத்தக்கூடாது.  உயிரியல் பூங்காக்களில் 
குப்லபகலள வீசுதலும், விலங்குகலளச் சீண்டுதலும், விலங்குகளுக்கு உணவிடுதலும், வதாந்தரவு வசய்தலும் 
குற்றமாகும். இக்குற்றத்திற்கு ரூபாய் 25,000 தண்டத்வதாலகயும், மூன்றாண்டுச் சிலறத்தண்டலனயும் 
விதிக்கப்பட்டுள்ளது.  விலங்குகலளப் பிடித்தல், ெலலயில் அகப்படுத்தல், நஞ்சூட்டல், தாக்குதல் அல்லது துன்புறுத்த 
முலனதல் முதலிய குற்றங்கள் ரூபாய் 25,000 தண்டத்வதாலகக்கும் ஏழாண்டுச் சிலறத் தண்டலனக்கும் உரியன. 
  

55) ரெட்லடயாடுெதற்கு இலணயான குற்றங்களாகக் கருதப்படுபலெ எலெ? 
ⅰ) முட்லடகலள உலடத்தல் அல்லது இடம் வபயர்த்தல் 

ⅱ) ஊர்ென மற்றும் பறலெகளின் ொழ்விடங்கலளச் சிலதத்தல் 

ⅲ) அலெ ொழும் மரங்கலள வெட்டுதல் அல்லது அதற்காக முலனதல்  

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: முட்லடகலள உலடத்தல் அல்லது இடம் வபயர்த்தல், ஊர்ென மற்றும் பறலெகளின் ொழ்விடங்கலளச் 
சிலதத்தல், அலெ ொழும் மரங்கலள வெட்டுதல் அல்லது அதற்காக முலனதல் ஆகியன ரெட்லடயாடுெதற்கு 
இலணயான குற்றங்களாகக் கருதப்பட்டு, ரூபாய் 25,000 தண்டத்வதாலகயும் ஏழாண்டுச் சிலறத்தண்டலனயும் 
விதிக்கப்படும்.  விலங்குகலள ஆய்வுக்குட்படுத்தித் தயாரிக்கப்பட்ட ஒப்பலனப் வபாருள்களுக்கும், அெற்லற 
இறக்குமதி வசய்ெதற்கும் தலட வசய்யப்பட்டுள்ளது.  
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56) தாய், தந்லத முதலிய உறவுநிலலகலள ஆநிலரக்கும் வபாருத்திப் பசுங்கன்றின் துயரத்துக்காகப் பரிந்து, 
‘இன்ரன ெருகுெர்’ என்று ஆறுதல் கூறும் பாத்திரம் இடம் வபற்ற நூல்? 
a) குறிஞ்சிப்பாட்டு  
b) முல்லலப்பாட்டு  
c) மலலபடுகடாம்  
d) பட்டினப்பாலல  
விளக்கம்: விலங்கு நல அறம் என்பது, ஒரு நவீனக் கருத்தியல் மட்டுமன்று. இது பழந்தமிழ் இலக்கியங்களிலும் 
சிறப்பாக ெலியுறுத்தப்பட்டுள்ளலதக் காண்கிரறாம். தாய், தந்லத முதலிய உறவுநிலலகலள ஆநிலரக்கும் 
வபாருத்திப் பசுங்கன்றின் துயரத்துக்காகப் பரிந்து, ‘இன்ரன ெருகுெர்’ என்று ஆறுதல் கூறுகிறாள், முல்லலப்பாட்டில் 
ெரும் ஆய்மகள். “சிறுதாம்பு வதாடுத்த பசலலக் கன்றின் உறுதுயர் அலமரல் ரநாக்கி ஆய்மகள் நடுங்குசுெல் அலசத்த 
லகயள் லகய வகாடுங்ரகால் ரகாெலர் பின்னின்று உய்த்தர இன்ரன ெருகுெர் தாயர் என்ரபாள்” 
(முல்லலப்பாட்டு : 16-12) ‘இரதா ெந்துவிட்டனர் உங்கள் அன்லனயர்’ எனக் கன்றுக்குப் பரிந்து ரபசும் இம்முல்லலப் 
பாட்டின் ஆய்மகள், விலங்குகள் மீது மானுடர் வசலுத்த ரெண்டிய உயிர்ரநயப் பண்புக்குச் சிறந்த சான்றாகிறாள்.  
57) வபாருத பூமணல் அலடகலர ஆழி மருங்கின் அலென் ஓம்பி ெலென் ெள்பு ஆய்ந்து ஊர” என்ற ெரிகள் இடம் 
வபற்ற நூல்? 
a) நற்றிலண  
b) முல்லலப்பாட்டு  
c) குறுந்வதாலக  
d) பட்டினப்பாலல  
விளக்கம்: சிற்றுயிர்களுக்கும் துன்பம் ரநராதொறு ொழ்ெரத பழந்தமிழர் பண்பாடு ஆகும். இதன் பிழிலெப் 
பின்ெரும் நற்றிலணப் பாடலிலும் காணலாம்.“புணரி வபாருத பூமணல் அலடகலர ஆழி மருங்கின் அலென் ஓம்பி 
ெலென் ெள்பு ஆய்ந்து ஊர” (நற்றிலண: 8-6 :11) கடற்கலர மணலில் ரதரராட்டிச் வசல்பென், அங்குள்ள 
நண்டுகளுக்குத் துன்பம் ரநராதொறு குதிலரகலளத் திருப்புகிறான் என்கிறார் உரலாச்சனார். இத்தலகய 
உயிர்ரநயம் உலரகார் அலனெரும் வியக்கத்தக்கதாகும்.  
58) இராணுெ அறத்திற்கு மிகவும் இன்றியலமயாதது எது? 
a) தீங்கு வசய்யாலம  
b) கீழ்ப்படிதல்  
c) இரக்கம்  
d) வெற்றி  
விளக்கம்: இராணுெ அறம்: ‘இராணுெ அறம்’ என்பது அலனத்து ெலக இராணுெச்வசயல்பாடுகலளயும் குறிப்பதாகக் 
வகாள்ளலாம். இராணுெ அறத்திற்குக் ‘கீழ்ப்படிதல்’ என்பது மிகவும் இன்றியலமயாததாகும். இது குறிப்பாகக் 
ரபார்க்காலங்களில் கலடப்பிடிக்கபட ரெண்டியதாகும். நவீன அறிவியல் கருவிகலளப் பயன்படுத்தும் திறனும் 
விழிப்பும் ஒழுங்கும் இங்குத் ரதலெப்படுகின்றன. இத்ரதலெலயப் வபாறுப்புணர்வுடன் நிலறரெற்றுெலத, 
‘இராணுெ அறம்’ ெலியுறுத்துகிறது. 
59) கீழ்க்கண்டெற்றுள் இராணுெத்திற்கான அறங்கள் எலெ?  

ⅰ) பற்றுறுதி 

ⅱ) கடலம 

ⅲ) மதிப்பு 
ⅳ) தன்னலமற்ற வதாண்டு 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 
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c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: இராணுெத்திற்கான ஏழு அறங்கள்… • பற்றுறுதி (Loyalty) • கடலம (Duty) • மதிப்பு (Respect) • 
தன்னலமற்ற வதாண்டு (Selfless Service) • மாண்பு (Honour) • நம்பிக்லக (Integrity) • மனத் துணிவு (Personal 
Courage) 
60) கீழ்க்கண்டெற்றுள் இராணுெ அறத்தின் பாற்பட்ட விலக்க முடியாத விதிகலள ரதர்ந்வதடு. 
ⅰ) ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் பலடகலளக் களமிறக்க ரெண்டிய வநருக்கடியுள்ளதா என்பலதத் வதளிொக அறிந்த 
பிறரக அத்தலகய நடெடிக்லகலய ரமற்வகாள்ளரெண்டும். 
ⅱ) ரபாரிடும்ரபாது கலடப்பிடிக்க ரெண்டிய வநறிமுலறகலளக் கண்டிப்பாகப் பின்பற்றரெண்டிய அெசியமில்லல. 
ⅲ) எளிய குடிமக்களின் உயிர்களுக்கு ஊறு ஏற்படாத ெலகயில், தாக்குதல் நடெடிக்லககலளக் கட்டுக்ரகாப்புடன் 
லகயாளரெண்டும். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: இராணுெ அறத்தின் பாற்பட்ட விலக்க முடியாத விதிகலளப் பின்ெருமாறு வதாகுக்கலாம்.  ஒரு குறிப்பிட்ட 
சூழலில் பலடகலளக் களமிறக்க ரெண்டிய வநருக்கடியுள்ளதா என்பலதத் வதளிொக அறிந்த பிறரக அத்தலகய 
நடெடிக்லகலய ரமற்வகாள்ளரெண்டும்.  ரபாரிடும்ரபாது கலடப்பிடிக்க ரெண்டிய வநறிமுலறகலளக் 
கண்டிப்பாகப் பின்பற்றரெண்டும்.  எளிய குடிமக்களின் உயிர்களுக்கு ஊறு ஏற்படாத ெலகயில், தாக்குதல் 
நடெடிக்லககலளக் கட்டுக்ரகாப்புடன் லகயாளரெண்டும்.  ஒரு நாட்டின் மாண்புக்கும் கண்ணியத்திற்கும் 
இழுக்கு ஏற்படாத முலறயில், இராணுெ நடெடிக்லகலயத் தவிர்க்கமுடியாலமக்கான 
நியாயங்கலளப்பகுத்தறிவுக்ரகாட்பாட்டிற்குப் வபாருந்துமாறு ஆட்சித்தலலெர்கள் வபாதுவெளியில் 
விளக்கரெண்டும். 
61) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) நவீனப் ரபார்த்வதாழில்நுட்பக் கருவிகலளப் பயன்படுத்துலகயில், அலெ நலடமுலற இராணுெ 
அறவிதிகளுக்கு முரண்படாமலிருப்பலத உறுதி வசய்துவகாள்ள ரெண்டும். 
ⅱ) அலமதிலய நிலலநாட்ட ரமற்வகாள்ளப்படும் இராணுெ நடெடிக்லககள் வெகுமக்களின் அடிப்பலட 
உரிலமகளுக்குக் ரகடு வசய்யாதொறு ஒழுங்குபடுத்தப்படுதல் சாலச்சிறந்ததாகும். 
ⅲ) சட்டத்தின் அடிப்பலடயிலும் நியாயத்தின் அடிப்பலடயிலும் இராணுெ முடிவுகள் எடுக்கப்படரெண்டும். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: *நவீனப் ரபார்த்வதாழில்நுட்பக் கருவிகலளப் பயன்படுத்துலகயில், அலெ நலடமுலற இராணுெ 
அறவிதிகளுக்கு முரண்படாமலிருப்பலத உறுதி வசய்துவகாள்ள ரெண்டும். *அலமதிலய நிலலநாட்டுெதற்காக 
ரமற்வகாள்ளப்படும் இராணுெ நடெடிக்லககள், இரு தரப்பிலுமுள்ள வெகுமக்களின் அடிப்பலட உரிலமகளுக்குக் 
ரகடு வசய்யாதொறு ஒழுங்குபடுத்தப்படுதல் சாலச்சிறந்ததாகும். * சட்டத்தின் அடிப்பலடயிலும் நியாயத்தின் 
அடிப்பலடயிலும் இராணுெ முடிவுகள் எடுக்கப்படரெண்டும். *குழந்லதகள், வபண்கள், ரநாயாளிகள், முதிரயார், 
எளிரயார் முதலிரயாலரப் பாதுகாக்கரெண்டும். 
62) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 
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ⅰ) ெழிபாட்டிடங்கள், ெரலாற்றுச்சின்னங்கள், நிலனவில்லங்கள், நூலகங்கள், பூங்காக்கள், மருத்துெமலனகள், 
கலலக்கூடங்கள் முதலியெற்லறத் தாக்கக்கூடாது. 
ⅱ) சரியான முடிவுகலளத் தெறான காரணங்களுக்காகரொ, தெறான முடிவுகலளச் சரியான 
காரணங்களுக்காகரொ ரமற்வகாள்ெலதத் தவிர்க்கரெண்டும் 

ⅲ) ரபார்க்லகதிகலளக் குற்றொளிகலளப்ரபால் நடத்த ரெண்டும்.  

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: ெழிபாட்டிடங்கள், ெரலாற்றுச்சின்னங்கள், நிலனவில்லங்கள், நூலகங்கள், பூங்காக்கள், 
மருத்துெமலனகள், கலலக்கூடங்கள் முதலியெற்லறத் தாக்கக்கூடாது.  சரியான முடிவுகலளத் தெறான 
காரணங்களுக்காகரொ, தெறான முடிவுகலளச் சரியான காரணங்களுக்காகரொ ரமற்வகாள்ெலதத் 
தவிர்க்கரெண்டும். ரபார்க்லகதிகலளக் குற்றொளிகலளப்ரபால் நடத்தக்கூடாது; அரசியல் லகதிகலளத் 
தண்டிப்பதற்குரிய சட்டங்களுக்குட்பட்டு அெர்கலள அணுகரெண்டும்.  
63) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ஆண்கரளாடு வபண்களும் சரிநிகர் சமானமாக ொழும் சமத்துெச் சூழலல ரநாக்கித் தற்கால உலகம் 
வசன்றுவகாண்டிருக்கிறது. 
ⅱ) சமூகத்தின் சரிபாதியான வபண்ணினத்தின் சிக்கல்கலளப் ரபசவும், அெற்றுக்குத் தீர்வு காணவும் உதவும் ஒரு 
ரகாட்பாடாகப் வபண்ணியத்லத ெலரயறுக்கலாம். 
ⅲ) இப்வபண்ணியம்ெழிப் வபண்நலம் ரபணுெது வபண்ணிய அறமாகும். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: வபண்ணிய அறம்: ஆண்கரளாடு வபண்களும் சரிநிகர் சமானமாக ொழும் சமத்துெச் சூழலல ரநாக்கித் 
தற்கால உலகம் வசன்றுவகாண்டிருக்கிறது, இச்சூழலில், சமூகத்தின் சரிபாதியான வபண்ணினத்தின் சிக்கல்கலளப் 
ரபசவும், அெற்றுக்குத் தீர்வு காணவும் உதவும் ஒரு ரகாட்பாடாகப் வபண்ணியத்லத ெலரயறுக்கலாம். 
இப்வபண்ணியம்ெழிப் வபண்நலம் ரபணுெது வபண்ணிய அறமாகும். வபண்ணிருப்புக்கான நியாயங்கலளப் 
வபண்ணின் கண்ரணாட்டத்தின் ெழியாகக் காண்பதும் வபண்களின் சமத்துெத்லதயும் ெளர்ச்சிலயயும் 
ெலியுறுத்துெதும் வபண்களின் சார்பாகப் ரபாராடுெதும் எல்லா நிலலகளிலும் வபண்களின் பங்ரகற்லப 
உறுதிவசய்ெதும் வபண்ணிய அறக்ரகாட்பாட்டின் இலக்குகளாகும். 
64) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) சமூக எழுச்சியின் ஒரு பகுதியாகவும் ஓர் அறிொர்ந்த வகாள்லகயாகவும் ரபாராட்டக் கருவியாகவும் நியாயமான 
எதிர்ப்புணர்ொகவும் வபண் விடுதலல பற்றிய கருத்தியல் உருொனதாகக் கூறலாம். 
ⅱ) ெழிெழியாக ெந்த நியாயங்கள், வதாடர்ந்து உருொக்கப்பட்ட மதிப்புகள், விதிக்கப்பட்ட வநறிகள், கற்பிக்கப்பட்ட 
புனிதங்கள் ரபான்ற அலனத்லதயும் வபண்ணிய அறம் ஏற்றுக்வகாள்கிறது. 
ⅲ) உரிய இடம், உரிய பங்கு, உரிய மதிப்பு, உரிய ஊதியம், உரிய உரிலம, உரிய அதிகாரம் முதலியெற்லறப் 
வபண்ணிய அறம் உறுதிவசய்கிறது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 
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d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: சமூக எழுச்சியின் ஒரு பகுதியாகவும் ஓர் அறிொர்ந்த வகாள்லகயாகவும் ரபாராட்டக் கருவியாகவும் 
நியாயமான எதிர்ப்புணர்ொகவும் வபண் விடுதலலபற்றிய கருத்தியல் உருொனதாகக் கூறலாம். ெழிெழியாக ெந்த 
நியாயங்கள், வதாடர்ந்து உருொக்கப்பட்டமதிப்புகள், விதிக்கப்பட்ட வநறிகள், கற்பிக்கப்பட்ட புனிதங்கள்ரபான்ற 
அலனத்லதயும் வபண்ணிய அறம் ரகள்வி ரகட்கிறது. உரிய இடம், உரிய பங்கு, உரிய மதிப்பு, உரிய ஊதியம், 
உரிய உரிலம, உரிய அதிகாரம் முதலியெற்லறப் வபண்ணிய அறம் உறுதிவசய்கிறது. உடலால், உள்ளத்தால், 
வமாழியால், கருத்தால், வசயலால், விலளொல் ஆணுக்கிலணயாகத் தன்லனயும் வபண் 
வெளிப்படுத்திக்வகாள்ெலதப் வபண்ணிய அறம் ெரரெற்கிறது.  
65) 'அலனத்துப் பண்பாடுகளிலும் உள்ள வபண் வெறுப்பு என்பது மானுடத்தின் உண்லம இயல்பன்று; அது ஒரு 
சமநிலலக் குலலரெ' என்று கூறுபெர் யார்? 
a) ஆஸ்பார்ன் வில்சன்  
b) வநல்சன் மார்க்ஸ்   

c) உட்ரரா வில்சன்  
d) ரஜாஸ் ரெடன்  
விளக்கம்: வபண்களின் இயல்பான விருப்பங்கள், உள்ளத்துணர்வுகள், அெற்றின் முறிவுகள், சிலதவுகள், 
அழுத்தங்கள் முதலியெற்லறப் பலடப்பிலக்கியங்கள் மற்றும் பிற கலல வெளிப்பாடுகளின்ெழிப் பதிவுவசய்ெலதப் 
வபண்ணிய அறம் ஊக்குவிக்கிறது. சமத்துெம் என்பது ரபாராடிப் வபறும் ஏரதா ஒரு கருத்தியல் இல்லல; அது ஒரு 
ரதலெ; புவியீர்ப்பு விலச ரபான்று இயற்லகயானது; ஆண்களும் வபண்களுமாகப் பூமியில் காலூன்றி நிற்பதற்கு 
அது ரெண்டும்; அலனத்துப் பண்பாடுகளிலும் உள்ள வபண் வெறுப்பு என்பது மானுடத்தின் உண்லம இயல்பன்று; 
அது ஒரு சமநிலலக் குலலரெ. (ரஜாஸ் ரெடன்) வபண்ணியம், முலனெர் இரா. பிரரமா, தமிழ்ப் புத்தகாலயம்.  
66) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) வபாதுவமாழி என்பது வபரிதும் ஆண் வமாழியாகரெ உள்ளது. 
ⅱ) ஆண் வமாழியின் வசாற்கள், வபண்லணக் ரகலி வசய்ெதாகவும், அெளின் இருப்புக்குரிய மதிப்லப மறுப்பதாகவும் 
உள்ளன. 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: வபாதுவமாழி என்பது வபரிதும் ஆண் வமாழியாகரெ உள்ளது. ஆண் வமாழியின் வசாற்கள், வபண்லணக் 
ரகலி வசய்ெதாகவும், அெளின் இருப்புக்குரிய மதிப்லப மறுப்பதாகவும் உள்ளன. இந்நிலலயில், ஒரு புதிய 
வபண்வமாழியின் ரதலெலயப் வபண்ணிய அறம் ெலியுறுத்துகிறது. (எ.கா.) Chairman – Chairperson, Chairwoman, 
Chair; ஆசிரியன் – ஆசிரிலய, ஆசிரியர்; மாணென் - மாணவி, மாணெர்.  
67) வபண்ணிய அலமப்புகள் ரபாராடிப் வபற்ற உரிலமகலள ரதர்ந்வதடு.  
ⅰ) வபண்களுக்குக் கல்வி உரிலம 

ⅱ) மணத்வதரிவு உரிலம 

ⅲ) ெழிபாட்டு உரிலம 

ⅳ) ரெலல பார்க்கும் வபண்கள் சங்கம் 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  
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விளக்கம்: வபண்களுக்குக் கல்வி உரிலம, மணத்வதரிவு உரிலம, வசாத்து உரிலம, வதாழில் உரிலம, ெழிபாட்டு 
உரிலம, மணவிலக்கு உரிலம, குழந்லதப் ரபற்லறத் தீர்மானிக்கும் உரிலம, ரபறுகால விடுப்பிற்கான உரிலம, 
அரசியல் பங்ரகற்பு உரிலம, ஓட்டுநர் உரிலம, ரெலல பார்க்கும் வபண்கள் சங்கம் (Professional Women’s Club) 
அலமப்பதற்கான உரிலம எனப் பல்ரெறு உரிலமகலளப் வபண்ணிய அலமப்புகள் ரபாராடிப் வபற்றுள்ளன. 
மரபுொதப் வபண்ணியம் (Conservative Feminism), தாராளொதப் வபண்ணியம் (Liberal Feminism), தீவிரொதப் 
வபண்ணியம் (Radical Feminism), சமதர்மப் வபண்ணியம் (Social Feminism), பண்பாட்டுப் வபண்ணியம் (Cultural 
Feminism), ஆன்மீகப் வபண்ணியம் (Spiritual Feminism), சீர்திருத்தப் வபண்ணியம் (Reformist Feminism), தலலலம 
ரெண்டாப் வபண்ணியம் (Anarcha Feminism), அலமப்லப மறுக்கும் வபண்ணியம் (Rebellion Feminism), புரட்சிகரப் 
வபண்ணியம் (Revolutionary Feminism), ென்முலற எதிர்ப்புப் வபண்ணியம் (Anti-Violence Feminism), கருப்பினப் 
வபண்ணியம் (Black Feminism), சூழல் வபண்ணியம் (Eco-Feminism) எனப்பலொறாகப் வபண்ணிய 
இயக்கங்கலளப் வபண்ணியொதிகள் பகுத்துள்ளனர்.  
68) முதல் கட்ட வபண்ணியத்தின் குறிக்ரகாள்கலள ரதர்ந்வதடு. 
ⅰ) வபண் கல்வி 

ⅱ) பாலினச் சமத்துெம் 

ⅲ) பணியிடப் பாதுகாப்பு 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: இந்தப் வபண்ணிய இயக்கங்கள், உலகம் முழுெதிலும் பரவிப் வபண் உரிலமகளுக்காகப் ரபாராடி 
ெருகின்றன. இெற்லற முதல் கட்டப் வபண்ணியம், இரண்டாம் கட்டப் வபண்ணியம், மூன்றாம் கட்டப் வபண்ணியம் 
என மூன்றாகப் பகுக்கலாம். முதல் கட்டப் வபண்ணியம் (First Wave Feminism: வபண் கல்வி, பாலினச் சமத்துெம், 
ரபாலதப்வபாருள் மறுப்பு, வபண்ணடிலம ஒழிப்பு முதலியெற்லறக் குறிக்ரகாளாக்கிப் வபண்ணியத்தின் முதல் 
அலல (1900- 1930), உலகம் முழுெதும் எழுந்தது. இது வபண் பற்றிய மரபுெழிக் கருத்துகலளப் வபாதுநிலலயில் 
எதிர்த்தது. அடிப்பலடயான மனித உரிலமகலளரய இது ரகாரியது. 
69) கீழ்க்கண்டெற்றுள் இரண்டாம் கட்ட வபண்ணியத்தின் குறிக்ரகாள்கலள ரதர்ந்வதடு  

ⅰ) ரபாலதப்வபாருள் மறுப்பு 
ⅱ) ரெலல ொய்ப்பு 
ⅲ) ஆண்களுக்கு இலணயாகப் வபண்களுக்கும் ொக்குரிலம  

ⅳ) சம ஊதியம் 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: இரண்டாம் கட்டப் வபண்ணியம் (Second Wave Feminism) ஆண்களுக்கு இலணயாகப் வபண்களுக்கும் 
ொக்குரிலம, ரெலல ொய்ப்பு, பணியிடப் பாதுகாப்பு, சம ஊதியம் முதலியெற்லறப் வபரிதும் ெலியுறுத்துெதாகப் 
வபண்ணியத்தின் இரண்டாம் கட்டம் (1900 1960-) அலடந்தது. இது ஒடுக்கப்பட்டெர்களான நலிந்ரதாரின் 
உரிலமகள் அலனத்லதயும் தன்ரனாடு இலணத்துக்வகாண்டு ெலிலமயுற்றது. இவ்ெலகயில் வபண்களின் 
அரசியல் பங்ரகற்லபயும் இது முன்வனடுத்தது.  
70) மூன்றாம் கட்டப் வபண்ணியம் வதாடர்பான பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 
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ⅰ) மானுட உரிலமப்ரபாருக்கான உலரயாடலின் ஒருபகுதியாக, மூன்றாம் கட்டப் வபண்ணியம் (1960 – 
இன்றுெலர) அலமகிறது. 
ⅱ) தலடகலளத் தாரன உலடத்துத் தனக்கான விடுதலலலயத் தாரன பலடத்துக்வகாண்டது. 
ⅲ) அது உலகம் முழுெதும் ொழும் அலனத்து மனிதர்களின் ொழ்வுரிலமகளுக்காகவும் ஒலிக்கும் ஒரு 
ெலிலமயான அறக்குரலாகும். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: மூன்றாம் கட்டப் வபண்ணியம் (Third Wave Feminism): மானுட உரிலமப்ரபாருக்கான உலரயாடலின் 
ஒருபகுதியாக, மூன்றாம் கட்டப் வபண்ணியம் (1960 – இன்றுெலர) அலமகிறது. இது ஆண் வெறுப்பில் 
விலளயவில்லல; இரண்டாம் பாலினமாகப் வபண்லணக் கருதிப் வபண்ணுக்கான உரிலமகலளப் வபறக் 
வகஞ்சவில்லல; தலடகலளத் தாரன உலடத்துத் தனக்கான விடுதலலலயத் தாரன பலடத்துக்வகாண்டது. 
வபண்ணிய அறம் என்பது ஆண்களுக்கு இலணயாகக் கல்வியும் ரெலலயும் வசாத்தும் ரகட்டுப்ரபாராடுெதுடன் 
அலமதி வகாள்ெதில்லல. அது உலகம் முழுெதும் ொழும் அலனத்து மனிதர்களின் ொழ்வுரிலமகளுக்காகவும் 
ஒலிக்கும் ஒரு ெலிலமயான அறக்குரலாகும். 
71) “ஒரு சமூகத்தின் முன்ரனற்றத்லத வெள்லளயினப் வபண்களின் முன்ரனற்றத்லத லெத்து மட்டுமல்லாமல், 
கருப்பினப் வபண்களின் முன்ரனற்றத்லதயும் ரசர்த்து லெத்ரத அளவிடரெண்டும்” என்று கூறியெர்? 
a) ஆஸ்பார்ன் வில்சன்  
b) காரல் மார்க்ஸ்   

c) உட்ரரா வில்சன்  
d) ஆலன் ஆண்ட்ரீவ்  
விளக்கம்: இதனால்தான் கார்ல் மார்க்ஸ், “ஒரு சமூகத்தின் முன்ரனற்றத்லத வெள்லளயினப் வபண்களின் 
முன்ரனற்றத்லத லெத்து மட்டுமல்லாமல், கருப்பினப் வபண்களின் முன்ரனற்றத்லதயும் ரசர்த்து லெத்ரத 
அளவிடரெண்டும்” எனச் சமூக விடுதலலயின் முழுமுதற்காரணியாகப் வபண் முன்ரனற்றத்லதப் 
பரிந்துலரக்கிறார். சமயஞ்சாரா அறம் சாதி, மதம், இனம், வமாழி, ெட்டாரம், பால் பாகுபாடுகலளத் தாண்டிய நிலலயில் 
அறம் என்பது உலகப் வபாதுொனதாகும். இத்தலகய வபாதுலம அறம் மனிதகுலம் முழுலமக்கும் பயனளிப்பதாகும். 
இயற்லகலயத் வதாடக்கத்தில் ெழிபட்ட மனிதன், ‘அரசு, குடும்பம், சமயம்’ ஆகிய நிறுென அலமப்புகள் 
உருப்வபற்றநிலலயில் இயற்லகலய மீறிய கருத்துருெங்கலளச் சிலலகளாகவும் ரகாவில்களாகவும் பிற 
ெழிபாட்டுச் சின்னங்களாகவும் வதாழத் வதாடங்கினான். இதன் விலளொகச் சமயம் என்பது எளிய மனிதர்களின் 
அன்றாட ொழ்வில் குறுக்கிடும் திட்டெட்டமான இறுகிய விதிகலளக் வகாண்ட நிறுென அலமப்பானது. 
72) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) இந்த உலலகயும் இங்கு ொழும் ொழ்லெயும் சமய நிறுெனங்கள் வபரிதாகக் கருதின. 
ⅱ) சமயஞ்சாரா மானுட விழுமியங்களில் வசறிவும் ஆழமும் கூடிய மனிதப்பண்புகள் மிகுந்துள்ளன. 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: இந்த உலலகயும் இங்கு ொழும் ொழ்லெயும் வபரிதாகக் கருதாமல் வசார்க்க நரகங்கலளச் சமய 
நிறுெனங்கள் ெலியுறுத்தின. அன்பு, அருள், இரக்கம், பரிவு, ரதாழலம முதலியெற்லற ெளர்க்க விரும்பிய 
சான்ரறார்வபருமக்கள், இெற்றுக்குச் சமய நிறுெனங்கள்ரெண்டாம் என்று கருதிச் சமயஞ்சாரா அறத்லதச் 
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சிறப்புக்குரியதாகப் பரிந்துலரத்தனர். இங்குச் சமயக் கருத்தியலில் அறம் இல்லல என்பது வபாருளன்று; சமயஞ்சாரா 
மானுட விழுமியங்களில் வசறிவும் ஆழமும் கூடிய மனிதப்பண்புகள் மிகுந்துள்ளன எனப் வபாதுஅறத்லதப் வபரிரயார் 
விரிவுபடுத்துெர்.  
73) "அறம் எனப்படுெது யாவதனக் ரகட்பின், உண்டியும் உலடயும் உலறயுளும் அல்லது இல்” என்று கூறியெர்? 
a) திருமூலர்  
b) இளங்ரகாெடிகள்   

c) சீத்தலலசாத்தனார்  
d) உரலாச்சனார்  
விளக்கம்: ‘பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூரலார் வதாகுத்தெற்றுள் எல்லாம் தலல’ எனத் திருெள்ளுெர் 
கூறுெலதச் சமயஞ்சாரா அறக்ரகாட்பாடாகக் கருதலாம். இதன் நுண்விளக்கத்லதச் சீத்தலலச் சாத்தனார், “அறம் 
எனப்படுெது யாவதனக் ரகட்பின், உண்டியும் உலடயும் உலறயுளும் அல்லது இல்” என்கிறார். ‘‘உண்டி 
வகாடுத்ரதார் உயிர் வகாடுத்ரதாரர” என்றும், “உடம்லப ெளர்த்ரதாம் உயிலர ெளர்த்ரதாம்” என்றும், 
உணலெயும் உயிலரயும் உலலகயும் ொழ்லெயும் வபாருட்படுத்திச் சான்ரறார் ரபசியுள்ளனர். ‘பசிப்பிணி என்னும் 
ஒரு பாவி’ என்றும், ‘லகயது வகாண்டு வமய்யது வபாத்தி’ என்றும், ‘அழிபசி ெருத்தம்’ என்றும் அடிப்பலடத் ரதலெகள் 
நிலறரெறாததால் விலளயும் துன்பங்கலளப் புலப்படுத்தியுள்ளனர். இெற்றுக்குக் கடவுள் மற்றும் சமயச் 
சிந்தலனகலளத் தாண்டிய தீர்வுகலள உலக ொழ்விரலரய ரதட ரெண்டும் எனச் சான்ரறார் கருதினர்.  
74) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) சமூக அலமதிக்குச் சமயங்களால் பங்கம் ெராமல் காத்து நல்லிணக்கத்துடன் மனிதர்கள் அலனெரும் 
ஒருங்குகூடிொழும் இயல்லபரய சங்க கால மக்கள் ெலியுறுத்தினர். 
ⅱ) சமயஞ்சாராலம என்பது கடவுள்/ சமயங்களின் மறுப்பு என்றும், பல்ரெறு சமயங்களின் இலடரய எந்தக் 
குறிப்பிட்ட சார்புநிலலலயயும் எடுக்காத நல்லிணக்கம் என்றும் இருெலகயாகப் வபாருள் கூறப்படுகிறது. 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: சமூக அலமதிக்குச் சமயங்களால் பங்கம் ெராமல் காத்து நல்லிணக்கத்துடன் மனிதர்கள் அலனெரும் 
ஒருங்குகூடிொழும் இயல்லபரய அெர்கள் ெலியுறுத்தினர். சமயஞ்சாராலம என்பது கடவுள்/ சமயங்களின் மறுப்பு 
என்றும், பல்ரெறு சமயங்களின் இலடரய எந்தக் குறிப்பிட்ட சார்புநிலலலயயும் எடுக்காத நல்லிணக்கம் என்றும் 
இருெலகயாகப் வபாருள் கூறப்படுகிறது. மனித அறிவுப்புலங்களான தருக்கவியல், நடத்லதயியல், நுண்ணறிவியல், 
சமூகவியல் ரபான்றெற்றின் அடிப்பலடயில் ரதான்றுெரத சமயஞ்சாரா அறமாகும். இக்ரகாட்பாடுகள் 
இயற்லகயிறந்த ஆலணகளாரலா சமயங்களாரலா ஏற்பட்டதல்ல. இலெ மனிதரநயம், நல்லிணக்கம், சுதந்திரச் 
சிந்தலன உள்ள எந்த அலமப்புக்கும் வபாருந்தும்.  
75) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) வதான்லம நியதிகள், சமூக ஒப்பந்தங்கள், சட்ட வநறிகள், பணிப் பண்பாடு ரபான்ற பகுத்தறிவுக்குப் வபாருத்தமான 
ஒழுகலாறுகள் சமயஞ்சாரா அறத்திற்குரியன. 
ⅱ) அன்பு, ரநர்லம, உண்லம, ஒழுக்கம்’ ஆகிய அறங்களும், ென்முலற எதிர்ப்பும் சமயஞ்சார்ந்த மற்றும் 
சமயஞ்சாராக் கருத்தியல்களுக்குப் வபாதுொனலெ. 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  
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விளக்கம்: வதான்லம நியதிகள், சமூக ஒப்பந்தங்கள், சட்ட வநறிகள், பணிப் பண்பாடு ரபான்ற பகுத்தறிவுக்குப் 
வபாருத்தமான ஒழுகலாறுகள் சமயஞ்சாரா அறத்திற்குரியன. ‘அன்பு, ரநர்லம, உண்லம, ஒழுக்கம்’ ஆகிய 
அறங்களும், ென்முலற எதிர்ப்பும் சமயஞ்சார்ந்த மற்றும் சமயஞ்சாராக் கருத்தியல்களுக்குப் வபாதுொனலெ. 
தனிமனித நலலனயும் சமூகநலலனயும் முன்லெக்கும் அறக்வகாள்லககலள ஏற்பதிலும் இெற்றிலடரய 
ஒற்றுலமயுள்ளது. ஆனால், கடவுலளயும் கற்பிதங்கலளயும் சமயஞ்சாரா அறம் ஏற்பதில்லல.  
76) “இயற்லகயிடமிருந்து விலடகலள மறுப்ரபதும் வசால்லாமல் அப்படிரய ஏற்கமுடியாது என்றும், பகுத்தறிவின் 
மூலரம அறத்லத ெலரயறுக்க ரெண்டும்" என்று கூறியெர்? 
a) ஆஸ்பார்ன் வில்சன்  
b) காரல் மார்க்ஸ்   

c) உட்ரரா வில்சன்  
d) ஸ்டீபன் ரஜ வகௌட்  
விளக்கம்: இயற்லக கடந்த, உண்லமக்குப் புறம்பான எலதயும் ஏற்றுக்வகாள்ளாத சமயஞ்சாரா அறவியலாளரின் 
எடுரகாள்கலளப் பின்ெருமாறு வதாகுக்கலாம். சமயங்களால் குற்றொளிகள் உருொெலதத் தடுக்கமுடியுரம தவிர, 
பண்பார்ந்த மனிதர்கலள அெற்றால் உருொக்கமுடியாது என்றும், பகுத்தறிவு விழுமியங்கரள சிறந்தலெ என்றும் 
கருதுெர். புகழ்வபற்ற உயிரியல் அறிஞரான ஸ்டீபன் ரஜ வகௌட் (Stephen Jay Gould), “இயற்லகயிடமிருந்து 
விலடகலள மறுப்ரபதும் வசால்லாமல் அப்படிரய ஏற்கமுடியாது என்றும், பகுத்தறிவின் மூலரம அறத்லத 
ெலரயறுக்க ரெண்டும்” என்றும் கூறுகிறார். 
77) “தூய அறிவுலடயென், வமய்யான ஒழுக்கவநறி உலடயென், எண்ெலக குணமுலடயென், ரெண்டுதல் 
ரெண்டாலம இல்லாதென்” எனச் சமயப் வபாலற ரபசுபெர்? 
a) தாயுமானெர்  
b) இளங்ரகாெடிகள்   

c) சீத்தலலசாத்தனார்  
d) திருெள்ளுெர்  
விளக்கம்: தமக்கு இயல்பான நற்பண்புகளின் அடிப்பலடயில், அறங்கலளத் தமக்குத் தாரம பலடக்கும் ஆற்றல் 
மனிதர்களுக்கு உண்டு.  அறக்ரகாட்பாட்டாளர்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் வபாதுநலன்கலளக் கருதியதாக 
அலமயரெண்டும்.  காரண காரிய அடிப்பலடயிலான நன்வனறிகலளக் காலத்திற்கு ஏற்ப மாற்றலாம்; 
புதுப்பிக்கலாம்.  தீங்கு பயக்காத நன்வனறிகலளரய தனிநபரும் சமூகமும் பின்பற்ற ரெண்டும்.  அறமும் 
பகுத்தறிவும் உள்ள பண்பட்ட சமூக அலமப்லப உருொக்கரெண்டும். இத்தலகய சமயஞ்சாரா அறக்கருத்துக்கலளத் 
திருக்குறளிலும் காண்கிரறாம். கடவுள் பற்றிக் கூறும்ரபாதும், எந்தச் சமயக் கடவுலளயும் குறிப்பிடாமல், “தூய 
அறிவுலடயென், வமய்யான ஒழுக்கவநறி உலடயென், எண்ெலக குணமுலடயென், ரெண்டுதல் ரெண்டாலம 
இல்லாதென்” எனச் சமயப் வபாலற ரபசுகிறார் ெள்ளுெர். 
78) எவ்ெலக ஏற்றத்தாழ்வும் இன்றி, அலனெரும் உடன்பட்டு ொழும் மானுடநல அறம் எவ்ொறு 
அலழக்கப்படுகிறது? 
a) விலங்கு நல அறம்  
b) சூழலியல் அறம்  
c) வபண்ணியம்  
d) சமயஞ்சாரா அறம்  
விளக்கம்: அன்புலடலம, அருளுலடலம, அடக்கமுலடலம, அறிவுலடலம, பண்புலடலம, வபாலறயுலடலம, 
புறங்கூறாலம, ொய்லம, சான்றாண்லம, ஊக்கமுலடலம, இன்னா வசய்யாலம எனச் சமயஞ்சாரா கருத்தியலின் 
அடிப்பலடகலள ெள்ளுெர் ெலரயறுத்துள்ளார். எனரெ, எவ்ெலக ஏற்றத்தாழ்வும் இன்றி, அலனெரும் உடன்பட்டு 
ொழும் மானுடநல அறரம ‘சமயஞ்சாரா அறம்’ எனலாம். 
79) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 
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ⅰ) எல்லா உயிர்களுக்கும் எவ்வித ரெறுபாடும் இன்றி இரக்கம் காட்டிச் சமமாகப் பாவித்து அன்புடன் ஒத்து ொழ்தல் 
ரெண்டும் என்பரத ெள்ளலார் காட்டிய ெழியாகும். 
ⅱ) சமயரெறுபாடு, சாதிரெறுபாடு, ெருணாசிரமம் ஆகியெற்லறக் முற்றிலும்வெறுத்து ஒதுக்கிய கருலணயாளர் 
ெள்ளலார். 
ⅲ) சடங்குகலளயும் சமயத்தின் வபயரால் நிகழும் பலியிலனயும் முற்றாகக் கண்டித்தெர். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: தற்காலத்தில் நிகழும் வபரும்பாலான சமூக சிக்கல்களுக்கு மனிதரநயரம தீர்ொக அலமயும். ெள்ளலாரின் 
வகாள்லக சீெகாருண்யமும் ஆன்மரநய ஒருலமப்பாடுரம ஆகும். எல்லா உயிர்களுக்கும் எவ்வித ரெறுபாடும் 
இன்றி இரக்கம் காட்டிச் சமமாகப் பாவித்து அன்புடன் ஒத்து ொழ்தல் ரெண்டும் என்பரத ெள்ளலார் காட்டிய 
ெழியாகும். சமயரெறுபாடு, சாதிரெறுபாடு, ெருணாசிரமம் ஆகியெற்லறக் முற்றிலும்வெறுத்து ஒதுக்கிய 
கருலணயாளர் ெள்ளலார். உலக உயிர்கள் அலனத்லதயும் மனிதரநயத்தாலும் அருள் உணர்ொலும் ஒப்ப மதித்து 
ஒழுகிய சித்தர். சடங்குகலளயும் சமயத்தின் வபயரால் நிகழும் பலியிலனயும் முற்றாகக் கண்டித்தெர். 
80) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) சுயமரியாலத இயக்கத்தின் முக்கிய ரநாக்கம் சமூகத்தில் சமத்துெம் ஏற்பட ரெண்டும் என்பதாகும். 
ⅱ) கல்வி, உணவு, உலட, நீதி, ரெலலொய்ப்பு, பதவிகள் என அலனத்திலும் சமத்துெம் ரெண்டும் என்பரத 
இக்வகாள்லகயின் லமயக்கருத்தாகும். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: சுயமரியாலத இயக்கம்: இந்த இயக்கத்தின் முக்கிய ரநாக்கம் சமூகத்தில் சமத்துெம் ஏற்பட ரெண்டும் 
என்பதாகும். கல்வி, உணவு, உலட, நீதி, ரெலலொய்ப்பு, பதவிகள் என அலனத்திலும் சமத்துெம் ரெண்டும் 
என்பரத இக்வகாள்லகயின் லமயக்கருத்தாகும். 
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12th Ethics Lesson 1 Questions 

1] இந்தியப்பண்பாட்டின் இயல்புகள் 

1) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. இந்திய பண்பாடு தனிச்சிறப்புமடயது, பமழமைமயயும், பண்பாட்டுப் பாரம்பரியத்மதயும் சகாண்டது. 
2. உலகளாவிய பண்பாட்டுக் கூறுகமளத் தன்னிடத்வத சகாண்டும், உலகிலுள்ள ைற்ற நாடுகள் பின்பற்றத்தக்க 
ேமகயிலும் சிறப்புற்று விளங்குகிறது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. இந்திய பண்பாடு தனிச்சிறப்புமடயது, பமழமைமயயும், பண்பாட்டுப் பாரம்பரியத்மதயும் சகாண்டது. 
2. உலகளாவிய பண்பாட்டுக் கூறுகமளத் தன்னிடத்வத சகாண்டும், உலகிலுள்ள ைற்ற நாடுகள் பின்பற்றத்தக்க 
ேமகயிலும் சிறப்புற்று விளங்குகிறது. 
2) பண்பாடு என்னும் ச ால் எதிலிருந்து வதான்றியது? 

A) பண்படுத்துதல்  
B) பண்பாடு 

C) ச ம்மைப்படுத்துதல் 

D) சீர்ப்படுத்துதல் 

விளக்கம்: ‘பண்படு’ என்னும் தமிழ்ச் ச ால்லிலிருந்வத பண்பாடு வதான்றியது. பண்படுத்துதல் என்பதற்குச் 
ச ம்மைப்படுத்துதல் அல்லது சீர்படுத்துதல் என்பது சபாருள். பண்படுத்துதல் என்னும் ச ால் ேழக்கு நிலத்மதப் 
பண்படுத்துேதற்கும் உள்ளத்மதப் பண்படுத்துேதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
3) ‘Cultura’ என்ற இலத்தீன் ச ால்லுக்கு சபாருள் என்ன? 

A) சூழலுக்கு ஏற்ற ேளர்ச்சி 

B) பண்படு 

C) பண்பாடு 

D) கலாச் ாரம் 

விளக்கம்: ‘Cultura’ என்ற இலத்தீன் ச ால்லுக்குச் “சூழலுக்கு ஏற்ற ேளர்ச்சி” என்று சபாருள். இச்ச ால்லின் திரிவப 
‘Culture’ என ஆங்கிலத்தில் கூறப்படுகிறது. 
4) Culture என்னும் ச ால்லுக்கு இமணயாகப் ‘பண்பாடு’ என்னும் தமிழ்ச் ச ால்மல முதன் முதலில் 
பயன்படுத்தியேர் யார்? 

A) எஸ். மேயாபுரியார் 
B) டி.வக. சிதம்பரநாதனார் 

C) அண்ணாைமலச்ச ட்டியார் 

D) திரு.வி.க 

விளக்கம்: 1937-ல் Culture என்னும் ச ால்லுக்கு இமணயாகப் ‘பண்பாடு’ என்னும் தமிழ்ச் ச ால்மல 
டி.வக.சிதம்பரநாதனார் பயன்படுத்தியதாகப் வபராசிரியர் எஸ்.மேயாபுரிப்பிள்மள குறிப்பிடுகிறார். 
5)  ரியான கூற்மற வதர்வு ச ய்க. 
A) பண்பாடு என்பது பண்பட்ட, பக்குேப்பட்ட, சீரான, வநரிய ேழியில் ச ல்லும் ஒழுக்கவியல் வகாட்பாடாகும். 
B) இன்று நாம் பண்பாடு என்னும் ச ால்லால் குறிப்பிடுேமத நம் முன்வனார்கள் பண்பு, பண்புமடமை,  ால்பு, 

 ால்புமடமை,  ான்றாண்மை வபான்ற ச ாற்களால் குறிப்பிட்டுள்ளனர். 
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C) இச்ச ாற்கள் சேவ்ோறு இடங்களில் வேறு சில பண்பாட்டுடன் சதாடர்புமடய சபாருள்கமளக் குறித்தாலும் பல 
இடங்களில் பண்பாட்மடவய குறிக்கிறது. 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: 1.பண்பாடு என்பது பண்பட்ட, பக்குேப்பட்ட, சீரான, வநரிய ேழியில் ச ல்லும் ஒழுக்கவியல் வகாட்பாடாகும். 
2. இன்று நாம் பண்பாடு என்னும் ச ால்லால் குறிப்பிடுேமத நம் முன்வனார்கள் பண்பு, பண்புமடமை,  ால்பு, 

 ால்புமடமை,  ான்றாண்மை வபான்ற ச ாற்களால் குறிப்பிட்டுள்ளனர். 
3. இச்ச ாற்கள் சேவ்ோறு இடங்களில் வேறு சில பண்பாட்டுடன் சதாடர்புமடய சபாருள்கமளக் குறித்தாலும் பல 
இடங்களில் பணடபாட்மடவய குறிக்கிறது. 

6) ‘பண்சபனப்படுேது பாடறிந்து ஒழுகுதல்’ என்று கூறும் நூல் எது? 

A) புறநானூறு 

B) கலித்சதாமக 

C) திருக்குறள் 

D) நற்றிமண 

விளக்கம்: ‘பண்சபனப்படுேது பாடறிந்து ஒழுகுதல்’ என்று கூறும் நூல் கலித்சதாமக. 
7) ‘பண்புமடயார்ப் பட்டுண்டு உலகு’ என்று குறிப்படுபேர் யார்? 

A) நக்கீரர் 

B) ஒளமேயார் 
C) ேள்ளுேர் 
D) கம்பர் 
விளக்கம்: ‘பண்புமடயார்ப் பட்டுண்டு உலகு’ என்று ேள்ளேர் குறிப்பிடுகிறார். 
8) தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) பண்பாடு என்பது, விழுமியங்களின் சதாகுதி. 
B) அது கமல, இலக்கியம்,  ையம்,  மூக நிறுேனங்கள் ைற்றும் தனிைனிதச் ச யல்பாடுகள் மூலம் சேளிப்படுகிறது. 
C) பண்பாடு என்பது, ைனிதனின் அகம்.அமத, சேளிப்படுத்தினால் நாகரீகம். 
D) நாகரீகம் நிமலத்து நிற்கும். பண்பாடு ைாறுதலுக்கு உள்ளாகும். 
விளக்கம்: நாகரீகம் ைாறுதலுக்கு உள்ளாகும். பண்பாடு நிமலத்து நிற்கும். 
9)  ரியானக் கூற்மற வதர்வு ச ய்க. 
A) ஓர் இனத்தாரின் பண்பாட்மட அறிந்துசகாள்ள எழுத்திலக்கியங்கள் பயன்படுேமதப் வபால, நாட்டுப்புற 
இலக்கியங்களும் பயன்படும். 
B) பண்பாடு, உமடவயாமரச்  ான்வறார் என்றும், ஒழுக்கமுமடவயார் என்றும், ைா ற்ற காட்சிகமள உமடவயார் 
என்றும் தமிழிலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. 
C) பண்பாடு என்பது, ஓர் இனத்தாரின் சகாள்மககள், வகாட்பாடுகள், வநாக்கங்கள், ோழ்க்மகமுமறகள், 

பழக்கேழக்கம்,  மூகச் ட்டம்,  ையங்கள், ேழிபாட்டு முமறகள், களவு, கற்பு, அக, புறத்திமண ைரபுகள், இலக்கிய 
ைரபுகள், அரசியலமைப்புகள், ஆமட, அணிகலன்கள், திருவிழாக்கள், உணவுமுமற, சபாழுதுவபாக்கு 
விமளயாட்டுகள் ஆகிய எல்லாேற்மறயும் ஒருங்வக சபற்ற அமைப்பதாகும். 
D) அமனத்தும்  ரி. 
விளக்கம்: நாட்டுப்புற பாடல்கள், நாவடாடி இலக்கியங்கள், பழசைாழிகள், விடுகமதகள், முதுசைாழிகள், இம , நாடகம், 

நாட்டியம், ச ந்தமிழ், சகாடுந்தமிழ் அமைப்புகள், ேளர்ச்சிகள் ஆகியேற்றிலும் பண்பாட்டின் கூறுகமளக் காணலாம். 
வைலும், ஓவியம், சிற்பம், கட்டடக்கமல வபான்ற கமலகளிலும் அேரேரின் பண்பாடு சேளிப்படும். 
10) “ைக்கள் தமலமுமற தமலமுமறயாகக் குழுோகச் வ ர்ந்து கற்ற நடத்மத முமறகளும், பழக்கங்களும், 

ைரபுகளும் வ ர்ந்தவத பண்பாடு” என்று கூறும் நூல் எது? 
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A) திருக்குறள் 

B) ஆங்கில அகராதி  
C) சதால்காப்பியம் 

D) ோழ்வியற்களஞ்சியம் 

விளக்கம்: “ைக்கள் தமலமுமற தமலமுமறயாகக் குழுோகச் வ ர்ந்து கற்ற நடத்மத முமறகளும், பழக்கங்களும், 

ைரபுகளும் வ ர்ந்தவத பண்பாடு” என்று கூறும் நூல் ோழ்வியற்களஞ்சியம். 
11) “பயிற்சி, அனுபேம் ஆகியேற்றின் மூலம் உடல், உள்ளம், உணர்வு ஆகியன அமடயும் ேளர்ச்சிவய பண்பாடு” 
என்று கூறும் நூல் எது? 

A) திருக்குறள் 

B) ஆங்கில அகராதி  
C) சதால்காப்பியம்  
D) ோழ்வியற்களஞ்சியம் 

விளக்கம்: “பயிற்சி, அனுபேம் ஆகியேற்றின் மூலம் உடல்; உள்ளம், உணர்வு ஆகியன அமடயும் ேளர்ச்சிவய 
பண்பாடு” என்று ஆங்கில அகராதி கூறுகிறது. 
12) “பண்பாடு அல்லது கலாச் ாரம் என்பது,  ையம், பாரம்பரியம், சபாருளாதாரம் ஆகியேற்மறக்சகாண்டு 
நிர்ணயிக்கப்படுகிறது” என்று கூறியேர் யார்? 

A) விவேகானந்தர் 

B) வதேவநயப்பாோணர் 
C) பச . மேத்தியலிங்கம் 

D) ஈ.பி. சடய்லர் 
விளக்கம்: “பண்பாடு அல்லது கலாச் ாரம் என்பது,  ையம், பாரம்பரியம், சபாருளாதாரம் ஆகியேற்மறக்சகாண்டு 
நிர்ணயிக்கப்படுகிறது” என்று கூறியேர் விவேகானந்தர். 
13) “பண்படுேது பண்பாடு, பண்படுதல் என்பது சீர்ப்படுதல் அல்லது திருந்துதல். திருந்திய நிலத்மதப் பணப்பட்ட 
அல்லது பண்படுத்தப்பட்ட நிலசைன்றும், திருந்திய, தமிமழப் பண்பட்ட ச ந்தமிழ் என்றும், திருந்திய உள்ளத்மதப் 
பணப்பட்ட உள்ளசைன்றும் ச ால்ேது ேழக்கம்” என்று கூறியேர் யார்? 

A) விவேகானந்தர் 
B) வதேவநயப்பாோணர் 
C) ப.ச . மேத்தியலிங்கம் 

D) ஈ.பி. சடய்லர் 
விளக்கம்: “பண்படுேது பண்பாடு, பண்படுதல் என்பது சீர்ப்படுதல் அல்லது திருந்துதல். திருந்திய நிலத்மதப் 
பணப்பட்ட அல்லது பண்படுத்தப்பட்ட நிலசைன்றும், திருந்திய, தமிமழப் பண்பட்ட ச ந்தமிழ் என்றும், திருந்திய 
உள்ளத்மதப் பணப்பட்ட உள்ளசைன்றும் ச ால்ேது ேழக்கம்” என்று கூறியேர் வதேவநயப் பாோணர். 
14) “பண்பாடு என்பது, சபாதுோக நாகரீகத்தில் அடங்கியதாகும். காலப்வபாக்கில் ைக்கள் தம் ேளர்ச்சியின் ைனநல 
ஆக்கவை பண்பாடாகப் சபயர் சபறுகின்றது” என்று கூறியேர் யார்? 

A) விவேகானந்தர் 
B) வதேவநயப்பாோணர் 
C) ச . மேத்தியலிங்கம் 

D) ஈ.பி. சடய்லர் 
விளக்கம்: “பண்பாடு என்பது, சபாதுோக நாகரீகத்தில் அடங்கியதாகும். காலப்வபாக்கில் ைக்கள் தம் ேளர்ச்சியின் 
ைனநல ஆக்கவை பண்பாடாகப் சபயர் சபறுகின்றது” என்று கூறியேர் ச . மேத்தியலிங்கம். 
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15) “ைனிதன்  முதாயத்தில் ஓர் அங்கத்தினண். இந்நிமலயில் அேன் அமடந்துள்ள அறிவு, நம்பிக்மக, கமல 
ஒழுக்கக் வகாட்பாடுகள்,  ட்டம், பழக்க ேழக்கங்கள் ஆகியேற்மற தன்னுள் அடக்கிய ஒரு முழுமையான சதாகுப்வப 
பண்பாடு” என்று கூறியேர் யார்? 

A) விவேகானந்தர் 
B) வதேவநயப்பாோணர் 
C) பச . மேத்தியலிங்கம் 

D) ஈ.பி. சடய்லர் 
விளக்கம்: “ைனிதன்  முதாயத்தில் ஓர் அங்கத்தினண். இந்நிமலயில் அேன் அமடந்துள்ள அறிவு, நம்பிக்மக, கமல 
ஒழுக்கக் வகாட்பாடுகள்,  ட்டம், பழக்க ேழக்கங்கள் ஆகியேற்மற தன்னுள் அடக்கிய ஒரு முழுமையான சதாகுப்வப 
பண்பாடு” என்று கூறியேர் ஈ.பி. சடய்லர். 
16) “ைக்களின் சிந்தமனயும், ச யலும், நடேடிக்மகயும் ஒவ்வோர் இனத்தேரிடமிருந்து வேறுபட்டுக் காணப்படுேது 
பண்பாடாகும்” என்று கூறியேர் யார்? 

A) ரூத் சபனிடிக்ட் 

B) ோல்வடர் 
C) எல்வுட் ைற்றும் பிசரௌன் 

D) சி.சி. நார்த் 

விளக்கம்: “ைக்களின் சிந்தமனயும், ச யலும், நடேடிக்மகயும் ஒவ்வோர் இனத்தேரிடமிருந்து வேறுபட்டுக் 
காணப்படுேது பண்பாடாகும்” என்று கூறியேர் ரூத் சபனிடிக்ட் ஆோர். 
17) “அேரேர் அன்றாடப் பணிகமள வநர்மையான ைனநிமலயுடனும் வநர்மையான வநாக்குடனும், ைகிழ்ச்சியுடனும் 
ச ய்ேதில்தான் பண்பாடு மிளிர்கிறது” என்று கூறியேர் யார்? 

A) ரூத் சபனிடிக்ட் 

B) ோல்வடர் 
C) எல்வுட் ைற்றும் பிசரௌன் 

D) சி.சி. நார்த் 

விளக்கம்: “அேரேர் அன்றாடப் பணிகமள வநர்மையான ைனநிமலயுடனும் வநர்மையான வநாக்குடனும், 

ைகிழ்ச்சியுடனும் ச ய்ேதில்தான் பண்பாடு மிளிர்கிறது” என்று கூறியேர் ோல்வடர். 
18) “பண்பாடு என்பது இயற்மகயின் மீதும் தன்மீதும் ைனிதன் சகாண்டிருக்கும் கட்டுப்பாடு, ைனிதனுமடய உமட, 

ஆயுதங்கள், கருவிகள், ைமறவிடம், ஆன்மீகம், சைாழி, இலக்கியம் வபான்றேற்மற உள்ளடக்கியது” என்று கூறியேர் 
யார்? 

A) ரூத் சபனிடிக்ட் 

B) ோல்வடர் 
C) எல்வுட் ைற்றும் பிசரௌன் 

D) சி.சி. நார்த் 

விளக்கம்: “பண்பாடு என்பது இயற்மகயின் மீதும் தன்மீதும் ைனிதன் சகாண்டிருக்கும் கட்டுப்பாடு, ைனிதனுமடய 
உமட, ஆயுதங்கள், கருவிகள், ைமறவிடம், ஆன்மீகம், சைாழி, இலக்கியம் வபான்றேற்மற உள்ளடக்கியது” என்று 
கூறியேர் எல்வுட் ைற்றும் பிசரௌன் ஆோர். 
19) “ைனிதன் தன்னுமடய வதமேகமளயும் விருப்பங்கமளயும் நிமறவேற்றிக் சகாள்ள உருோக்கிய கருவி 
பண்பாடு” என்று கூறியேர் யார்? 

A) ரூத் சபனிடிக்ட் 

B) ோல்வடர் 
C) எல்வுட் ைற்றும் பிசரௌன் 
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D) சி.சி. நார்த் 

விளக்கம்: “ைனிதன் தன்னுமடய வதமேகமளயும் விருப்பங்கமளயும் நிமறவேற்றிக் சகாள்ள உருோக்கிய கருவி 
பண்பாடு” என்று கூறியேர் சி.சி.நார்த் ஆோர். 
20) “ஒருேர் தம் குணங்கமள நிரப்புேதிலும், தம்மைச் சூழ்ந்த  முதாயத்தில் நலன்கமளப் வபணுேதிலும் வபரோ 
சகாண்டிருக்கும் நிமல பண்பாடாகும்” என்று கூறியேர் யார்? 

A) வைத்யூ ஆர்னால்டு 

B) ைாலிவனாசுக்கி 

C) ஆடம் ன் ஓபல் 

D) வக.எம். முன்சி. 
விளக்கம்: “ஒருேர் தம் குணங்கமள நிரப்புேதிலும், தம்மைச் சூழ்ந்த  முதாயத்தில் நலன்கமளப் வபணுேதிலும் 
வபரோ சகாண்டிருக்கும் நிமல பண்பாடாகும்” என்று கூறியேர் வைத்யூத் ஆர்னால்டு ஆோர். 
21) “பண்பாடு என்பது ைக்களால் ஆக்கப்சபற்ற கருவி. இந்த ஊடகத்மதக் சகாண்வட ைக்கள் அேர்களின் 
வதமேகமள நிமறவு ச ய்து சகாள்கின்றனர்” என்று கூறியேர் யார்? 

A) வைத்யூ ஆர்னால்டு 

B) ைாலிவனாசுக்கி 

C) ஆடம் ன் ஓபல் 

D) வக.எம். முன்சி. 
விளக்கம்: “பண்பாடு என்பது ைக்களால் ஆக்கப்சபற்ற கருவி. இந்த ஊடகத்மதக் சகாண்வட ைக்கள் அேர்களின் 
வதமேகமள நிமறவு ச ய்து சகாள்கின்றனர்” என்று கூறியேர் ைாலிவனாசுக்கி. 

22) “பண்பாடு என்பது ைக்கள் அமனேரும் கூட்டாகச் வ ர்ந்து ச யற்படும்வபாது உண்டாகும் நடத்மத முமறகளின் 
வ ர்ைைாகும். இஃது, அந்தந்தச்  மூகத்திற்கு ைட்டுவை உரியது. உயிரியல் நிமலயில் ைரபுரிமையாக ேராதது” என்று 
கூறியேர் யார்? 

A) வைத்யூ ஆர்னால்டு 

B) ைாலிவனாசுக்கி 

C) ஆடம் ன் ஓபல் 

D) வக.எம். முன்சி. 
விளக்கம்: “பண்பாடு என்பது ைக்கள் அமனேரும் கூட்டாகச் வ ர்ந்து ச யற்படும்வபாது உண்டாகும் நடத்மத 
முமறகளின் வ ர்ைைாகும். இஃது, அந்தந்தச்  மூகத்திற்கு ைட்டுவை உரியது. உயிரியல் நிமலயில் ைரபுரிமையாக 
ேராதது” என்று கூறியேர் ஆடம் ன் ஓபல். 

23) “பண்பாடு என்பது, சீரிய ோழ்வுமுமற, இவ்ோழ்வுமுமற, ைக்கள் நம்பிக்மக மேத்துள்ள அடிப்பமட 
ைதிப்பீடுகளினால் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது” என்று கூறியேர் யார்? 

A) வைத்யூ ஆர்னால்டு 

B) ைாலிவனாசுக்கி 

C) ஆடம் ன் ஓபல் 

D) வக.எம். முன்சி. 
விளக்கம்: “பண்பாடு என்பது, சீரிய ோழ்வுமுமற, இவ்ோழ்வுமுமற, ைக்கள் நம்பிக்மக மேத்துள்ள அடிப்பமட 
ைதிப்பீடுகளினால் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது” என்று கூறியேர் வக.எம்.முன்சி ஆோர். 
24) “தனிச் சிறப்புக்கூறுகள் நிமறந்த, தனி இனச்  முதாயத்தினரின் பண்புகவள பண்பாடு எனக் 
குறிப்பிடத்தக்கனோகும்” என்பது யாருமடய கருத்து? 

A) ரூத் சபனிடிக்ட் 

B) பிசரௌன் 
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C) அசைரிக்க ைானிடவியலாளர்கள் 

D) வக.எம். முன்சி 

விளக்கம்: “தனிச் சிறப்புக்கூறுகள் நிமறந்த, தனி இனச்  முதாயத்தினரின் பண்புகவள பண்பாடு எனக் 
குறிப்பிடத்தக்கனோகும்” என்பது அசைரிக்க ைானிடவியலாளர்களின் கருத்து ஆகும். 
25) “காலக் கண்ணாடிகள்” எனச் சிறப்பித்துக் கூறப்படுபமே எமே? 

A) இலக்கியங்கள் 

B) சதால்சபாருள் 

C) அயல்நாட்டுக் குறிப்புகள் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: ஒவ்சோரு காலகட்டத்திலும் நடந்த நிழ்வுகமள அறிந்துசகாள்ள இலக்கியங்கள் துமணபுரிகின்றன. 
அதனால்தான் அமே, காலக் கண்ணாடிகள் எனச் சிறபித்துக் கூறப்சபறுகின்றன. 
26) நம் பண்பாட்டுக் கூறுகளின் சிறந்த ோயில்களாக அமைந்துள்ளமே எமே? 

A) இலக்கியங்கள் 

B) சதால்சபாருள் 

C) அயல்நாட்டுக் குறிப்புகள் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: நம் பண்பாட்டுக் கூறுகளின் சிறந்த ோயில்களாக அமைந்துள்ளமே இலக்கியங்கள் ஆகும். 
27) “ைனித ோழ்க்மகமயப் பிரதிபலித்துக்காட்டும் காலக் கண்ணாடிவய இலக்கியம், ஆதலால், காலத்தின் 
வகாலத்மத அந்தந்தக் கால இலக்கியங்களில் காணலாம்” - இவ்ோறு கூறியேர் யார்? 

A) வக.எம். முன்ஷி 

B) ஆடம் ன் ஓபல் 

C) சி.சி. நார்த் 

D) ஜி.இ. சடசரசேலியான் 

விளக்கம்: “ைனித ோழ்க்மகமயப் பிரதிபலித்துக்காட்டும் காலக் கண்ணாடிவய இலக்கியம், ஆதலால், காலத்தின் 
வகாலத்மத அந்தந்தக் கால இலக்கியங்களில் காணலாம்” - ஜி.இ. சடசரசேலியான். 
28) இலக்கியச்  ான்றுகமள எத்தமனப் பிரிவுகளாகப் பகுத்துக் காணலாம்? 

A) 6 

B) 8 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: இலக்கியச்  ான்றுகமள 8 பிரிவுகளாகப் பகுத்துக் காணலாம். அமே,  

1. வேதங்கள்  
2. இதிகா ங்கள்  
3. தருை  ாத்திரங்கள்  
4. சபௌத்த  ைய இலக்கியங்கள்  
5.  ைண நூல்கள்  
6. தனி இலக்கியங்கள்  
7. நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள்  
8. புராணங்கள். 
29) இலக்கியச்  ான்றுகளில் மிகவும் சதான்மை ோய்ந்தமே எமே? 
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A) இதிகா ங்கள் 

B)  ைண நூல்கள் 

C) வேதங்கள் 

D) தருை  ாத்திரங்கள் 

விளக்கம்: இலக்கியச்  ான்றுகளில் மிகவும் சதான்மை ோய்ந்தமே வேதங்கள். ரிக், யஜுர்,  ாைம், அதர்ேணம் ஆகிய 
4 வேதங்களும் அக்காலத்தில் பின்பற்றப்பட்ட  டங்குகள், முமறகள் ஆகியேற்மற விளக்கியுள்ளன. 
30) எமே ஆரியர்களின் ேழிபாடு, நம்பிக்மககள் பற்றியும் ஆரண்யங்கள், உபநிடதங்கள் முதலியன அக்கால 
ைானிகள், துறவிகள் ஆகிவயாரின் தத்துேப் பார்மே பற்றியும் எடுத்துமரக்கின்றன? 

A) வேதங்கள்  
B) பிராைணங்கள் 

C) A ைற்றும் B 

D) புராணம் 

விளக்கம்: இமே ோனநூல், ைருத்தும், சைாழிநூல் வபான்றேற்றில் அேர்கள் சபற்றிருந்த ச ல்ோக்மகப் பற்றியும் 
கூறுகின்றன. வேள்விகளின் ேமககமளயும், இல்லற, துறேறத்தாரின் ோழ்க்மக சநறிமுமறகமளயும் நன்கு 
விேரிக்கின்றன. 
31) இந்தியாவின் இருசபரும் இதிகா ங்கள் எமே? 

A) சிலப்பதிகாரம், இராைாயணம் 

B) ைணிவைகமல, இராைாயணம் 

C) ைகாபாரதம், இராைாயணம்  
D) ைகாபாரதம், ைணிவைகமல 

விளக்கம்: இந்தியாவின் இருசபரும் இதிகா ங்களாக இராைாயணமும், ைகாபாரதமும் விளங்குகின்றன. இேற்றின் 
ோயிலாக நாவடாடிகளாக ோழ்ந்த ஆரியர்கள், தங்களுக்சகனக் குடியிருப்புகமள ஏற்படுத்திக் சகாண்டு 
ோழ்ந்தமைமய அறிய முடிகிறது. 
32) ‘நான்கு ேருணமுமற’ எப்வபாது வதான்றியது? 

A) முன்வேதக் காலம் 

B) பின்வேதக்காலம் 

C) புதிய கற்காலம் 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: பின்வேத காலத்தில் வதான்றிய ‘நான்கு ேருணமுமற’ இதிகா க் காலத்தில் ேலிமை சபற்றன. 
33) ைனு, யஜ்ன ேல்கியர், விஷ்ணு பிரகஸ்பதி, நாரதர் ஆகிவயார் எழுதியேற்மற எவ்ோறு அமழக்கிவறாம்? 

A) தனி இலக்கியம் 

B) இதிகா ம் 

C) தருை  ாத்திரம் 

D) இலக்கியம் 

விளக்கம்: ேரலாற்றுச்  ான்றுகளாகவும், பண்பாட்டுச்  ான்றுகளாகவும், தருை  ாத்திரங்கள் விளங்குகின்றன. ைனு, 

யஜ்ன ோல்கியர், விஷ்ணு, பிரகஸ்பதி, நாரதர் ஆகிவயார் எழுதியேற்மறவய தருை  ாத்திர நூல்கள் என்கிவறாம். 
இந்நூல்களின் ோயிலாக நீதி, தண்டமன ேழங்கப்பட்ட முமறகள், அக்காலச்  ட்டத்திட்டங்கள்,  முதாய 
அமைப்புக்வகற்ற சநறிமுமறகள் ஆகியேற்மற அறியமுடிகிறது. 
34) பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் எத்தமன நூல்கள் அறக்கருத்துகமள ேலியுறுத்துகின்றன? 

A) 9 
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B) 10 

C) 11 

D) 12 

விளக்கம்: பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் 11 நூல்கள் அறக்கருத்துகமள ேலியுறுத்துகின்றன. “உலப் 
சபாதுைமற” என அமனேராலும் வபாற்றப்படும் ‘திருக்குறள்’ எக்காலத்துக்கும் ஏற்புமடயதாய் உலக ைக்களின் 
ோழ்வியலுக்கு உகந்த அறசநறிகமள எடுத்துமரக்கிறது. 
35) ‘நாலடியார்’ யாரால் இயற்றப்பட்டது? 

A) ஆழ்ோர்கள் 

B) நாயன்ைார்கள் 

C) வ க்கிழார் 
D)  ைணமுனிேர் 
விளக்கம்:  ைணமுனிேர்களால் பாடப்சபற்ற ‘நாலடியார்’ என்னும் நூல் அறக்கருத்துக்கமள சேளிப்படுத்துகிறது. 
இது பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்றாகும். அறசநறிச் ாரம் என்னும் நூல் பண்பாட்டுக் கருத்துக்கமளப் 
புலப்படுத்துகிறது. 
36) பின்பற்றத்தக்க பண்பாட்டுக் கூறுகமள எளிய ஓரடிப் பாடலாக சேளிப்படுத்தும் ஒளமேயாரின் நூல் எது? 

A) ஆத்திச்சூடி 

B) மூதுமர 
C) நன்னூல் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: ஒளமேயாரின் நீதி நூல்களுள் ஆத்திச்சூடி குறிப்பிடத்தக்கது. பின்பற்றத்தக்க பண்பாட்டுக் கூறுகமள 
எளிய ஓரடிப் பாடலாக சேளிப்படுத்துகிறது. அேருமடய பிற நீதிநூல்கள், ோழ்வில் வபாற்ற வேண்டிய 
அறசநறிகமள ேலியுறுத்துகின்றன. 
37) சபௌத்த  ைய இலக்கியங்கள் எந்த சைாழியில் எழுதப்பட்டமே? 

A) பாலி 

B) பிராகிருதம் 

C) A ைற்றும் B 

D) தமிழ் 

விளக்கம்: புத்தரின் அறிவுமரகமளயும் கருத்துக்கமளயும் எடுத்துமரப்பமே சபௌத்த  ைய இலக்கியங்களாகும். 
பாலி, பிராகிருதம் ஆகிய சைாழிகளில் இமே எழுதப்பட்டுள்ளன. 
38) சபௌத்த  ைய நூல்கள் எத்தமன பிரிோக உள்ளன? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: சபௌத்த  ைய நூல்கள் முப்பிரிோக உள்ளன. அமே  
1. சுத்த பீடகம்  
2. விநய பீடகம்  
3. அபிதம்ை பீடகம். 

39) சபாருத்துக. 
அ. சுத்த பீடகம் - 1.புத்தரின் அறிவுமரகள் 
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ஆ. விநய பீடகம் - 2. ைான ஒழுக்க முமறகள்  
இ. அபிதம்ை பீடகம் - 3. புத்தரின் தத்துேங்கள் 

A) 3, 2, 1 

B) 2, 3, 1 

C) 1, 3, 2 

D) 1, 2, 3 

விளக்கம்: சுத்த பீடகம்: புத்தரின் அறிவுமரகமளக் கூறுகிறது. 
விநய பீடகம்: சபௌத்த துறவிகளுக்கான  ட்டத்திட்டங்கள் ைான ஒழுக்க முமறகள் ஆகியேற்மறப் பற்றிக் கூறுகிறது. 
அபிதம்ை பீடகம்: புத்தரின் தத்துேங்கமள கூறுகிறது. 
40) அபிதம்ை பீடகம், புத்தரின் தத்துேங்கமள மிகச்சிறந்த முமறயில் எத்தமன படலங்களில் விரித்துமரக்கிறது? 

A) 6 

B) 5 

C) 11  

D) 7 

விளக்கம்: அபிதம்ை பீடகம், புத்தரின் தத்துேங்கமள மிகச் சிறந்த முமறயில் ஏழு படலங்களில் விரித்துமரக்கிறது. 
ைலிந்தபன்ஹா, லலிதவிஸ்தரா, மேபுல்ய சூத்திரங்கள், வநத்திபிரகர்ணம், வபதக உபவத ம் வபான்றமே சில புத்த 
 ைய நூல்களாகும். தமிழ்நாட்டில் சபௌத்த  ையம் பரவியிருந்தமத ைணிவைகமல முதலான காப்பியங்கள் ோயிலாக 
அறியலாம். 
41) ‘ஆகை சித்தாந்தங்கள்’ என்ற அமழக்கப்படும் நூல் எது? 

A) சபௌத்த  ைய இலக்கியம்  
B) இதிகா ம் 

C) தனி இலக்கியம் 

D)  ைண நூல்கள் 

விளக்கம்:  ைண நூல்கள், ஆகை சித்தாந்தங்கள் என்றும் அமழக்கப்படுகின்றன. இமே அங்கங்களாகப் 
பகுக்கப்பட்டுச்  ைண  ையக் வகாட்பாடுகமள விளக்குகின்றன. 
42)  ைண  ையம் எத்தமன பிரிவுகளாக உள்ளது? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

C) 5 

விளக்கம்:  ைண  ையம் சுவேதாம்பரர், திகம்பரர் என இரு பிரிோகப் பிரிந்தாலும் ஒவ்சோரு பிரிவிலும் சிறந்த 
நூல்கள் வதான்றின. தமிழில் எழுதப்பட்ட சீேக சிந்தாைணி, சிலப்பதிகாரம் முதலான பல்வேறு காப்பியங்களும் 
இலக்கண நூல்களும்  ைணத்தின் தத்துேங்கமள அறிய உதவுகின்றன. 
43) 67 ேமக உணவுகள் பற்றிய குறிப்புகள் எந்த நூலில் காணப்படுகிறது? 

A) அகநானூறு 

B) புறநானூறு 

C) ஐங்குறுநூறு 

D) ஏலாதி 
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விளக்கம்: 10 ேமக ஆமடகள், 28 ேமக அணிகலன்கள், 67 ேமக உணவுகள் பற்றிய குறிப்புகள் புறநானூற்றில் 
காணப்படுகிறது. வைலும், கமடசயழு ேள்ளல்களின் சகாமடத்திறம், பாணர், விறலியர், கூத்தர் வபான்வறாரின் 
கமலத்திறத்மதயும் சேளிப்படுத்துகிறது. 
44) பாரதப்வபாரின்வபாது, உதியன் வ ரலாதன் என்னும் ைன்னன், வீரர்களுக்கு உணவு சகாடுத்த ச ய்திமய 
கூறும் நூல் எது? 

A) அகநானூறு 

B) புறநானூறு 

C) ஐங்குறுநூறு 

D) ஏலாதி 

விளக்கம்: பாரதப்வபாரின்வபாது, உதியன் வ ரலாதன் என்னும் ைன்னன், வீரர்களுக்கு உணவு சகாடுத்த ச ய்திமய 
கூறும் நூல் புறநானூறு ஆகும். 
45) ‘உடன்கட்மட ஏறல்’ பற்றியக் குறிப்பு எந்த நூலில் காணப்படுகிறது? 

A) அகநானூறு 

B) புறநானூறு 

C) ஐங்குறுநூறு 

D) ஏலாதி 

விளக்கம்: இறந்தேமரத் தாழியில் மேத்துப் புமதத்தல், நடுகல், கணேர் இறப்பிற்குப் பின் ைங்மகயர் 
அணிகலன்கமளக் கமளதல், மகம்மை வநான்பு வநாற்றமை, உடன்கட்மட ஏறல் பற்றியக் குறிப்புகள் 
புறநானூற்றில் காணப்படுகிறது. 
46) தமிழர் திருைண முமறகமளப் பற்றி குறிப்பிடும் நூல் எது? 

A) அகநானூறு 

B) புறநானூறு 

C) ஐங்குறுநூறு 

D) நற்றிமண 

விளக்கம்: எட்டுத்சதாமகயுள் ஒன்றான அகநானூற்றின் ோயிலாகத் தமிழர் திருைண முமறகமளப் பற்றி 
அறிந்துசகாள்ள முடிகிறது. 
47) ‘யாதும் ஊவர யாேரும் வகளிர்’ என்னும் சபாதுமை வநாக்கத்மதக் குறிப்பிடும் நூல் எது? 

A) அகநானூறு 

B) புறநானூறு 

C) ஐங்குறுநூறு 

D) நற்றிமண 

விளக்கம்: ‘யாதும் ஊவர யாேரும் வகளிர்’ என்னும் சபாதுமை வநாக்கத்மதக் குறிப்பிடும் நூல் புறநானூறு ஆகும். 
48) ‘அன்பின் சிறப்மபப்’ பற்றிக் கூறும் நூல் எது? 

A) அகநானூறு 

B) புறநானூறு 

C) ஐங்குறுநூறு 

D) நற்றிமண 

விளக்கம்: ‘அன்பின் சிறப்மபப்’ பற்றிக் கூறும் நூல் ஐங்குறுநூறு ஆகும். 
49) இல்லற ோழ்வில் வைற்க்சகாள்ள வேண்டிய விருந்வதாம்பும் பண்பு, சபரிவயாமர ைதித்தல், ேறுமையிலும், 

ச ம்மை வபான்ற பண்புகமளப் பற்றிக் கூறும் நூல் எது? 
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A) அகநானூறு 

B) புறநானூறு 

C) ஐங்குறுநூறு 

D) நற்றிமண 

விளக்கம்: இல்லற ோழ்வில் வைற்க்சகாள்ள வேண்டிய விருந்வதாம்பும் பண்பு, சபரிவயாமர ைதித்தல், ேறுமையிலும், 

ச ம்மை வபான்ற பண்புகமளப் பற்றி நற்றிமண குறிப்பிடுகிறது. 
50) ‘ைார்கழி வநான்பு’ குறித்த ச ய்திகமளக் கூறும் நூல் எது? 

A) அகநானூறு 

B) புறநானூறு 

C) கலித்சதாமக 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: ைார்கழி வநான்பு குறித்த ச ய்திகமளக் கலித்சதாமக குறிப்பிட்டுள்ளது. 
51) ‘ஏட்டில் எழுதா இலக்கியங்கள்’ எனப்படுபமே எமே? 

A) தனி இலக்கியம் 

B)  ைண நூல் 

C) சபௌத்த நூல் 

D) நாட்டுப்புற இலக்கியம் 

விளக்கம்: ஏட்டில் எழுதா இலக்கியங்கள் எனப் வபாற்றப்படுபமே நாட்டுப்புற இலக்கியங்களாகும். இமே, ஒரு நாட்டு 
ைக்களின் ேரலாறு, நாகரீகம், பண்பாடு, பழக்கேழங்கள் வபான்றேற்மற எடுத்தியம்புகின்றன. 
52) ‘இலக்கியங்கள், காலங்காட்டும் கண்ணாடிகளாக விளங்க, நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள்  முதாய 
ேளர்ச்சிமயக்காட்டும் கண்ணாடிகளாக விளங்குகின்றன’ எனக் கூறியேர் யார்? 

A) சு. க்திவேல்  
B) நா. பிச் மூர்த்தி 

C) சி.ைணி 

D) சி.சு.ச ல்லப்பா 
விளக்கம்: ‘இலக்கியங்கள், காலங்காட்டும் கண்ணாடிகளாக விளங்க, நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள்  முதாய 
ேளர்ச்சிமயக்காட்டும் கண்ணாடிகளாக விளங்குகின்றன’ என்ற வபராசிரியர் சு. க்திவேல் தைது ‘நாட்டுப்புற இயல் 
ஆய்வு’ என்னும் நூலில் கூறுகிறார். 
53) நாட்டுப்பறவியமலக் குறிக்கும் Folklore என்ற ச ால்மல வில்லியம் ஜான் தாைசு என்பேர் எப்வபாது 
உருோக்கினார்? 

A) 1846 

B) 1946 

C) 1976 

D) 1856 

விளக்கம்: ‘பழங்கால பண்பாட்டின் எச் ம் (Cultural Survival) நாட்டுப்புறவியல்’ என்பது அேரது கருத்தாகும். நாட்டுப்புற 
இலக்கியங்கள், ைக்களின் நம்பிக்மககள், சதய்ே ேழிபாடுகள், திருவிழாக்கள், விமளயாட்டுகள், ைருத்துே முமறகள் 
முதலானேற்மற அறிந்துசகாள்ள உதவுகின்றன. இவ்ேமக இலக்கியங்களில் பாடல்கள், கமதகள், 

கமதப்பாடல்கள், பழசைாழிகள், விடுகமதகள், புராணக்கமதகள் வபான்றமேயும் அடங்கும். இமேயாவும் 
பண்பாட்டுச் சிறப்புகமள சேளிப்படுத்துகின்றன. 
54) பாைரர் பாடல்கமளக் குறிக்கும் ‘பண்ணத்தி’ என்ற ச ால்மல குறிப்பிடுபேர் யார்? 

A) சதால்காப்பியர் 
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B) திருேள்ளுேர் 
C) கம்பர் 
D) கபிலர் 
விளக்கம்: சதால்காப்பியர் குறிப்பிடும் ‘பண்ணத்தி’ என்பது பாைரர் பாடல்கமளக் குறித்தது. பழமையான 
பாடல்களிலுள்ள சபாருமளவய தனக்கானப் பாடுசபாருளாகக் சகாண்டு பாட்டும் உமரயும் வபான்று 
ச ய்யப்படுேனேற்மறப் பண்ணத்தி என்றனர். 
55) பண்ணத்தி - பிரித்சதழுதுக. 
A) பண் + பத்தி 

B) பண்ணு + அத்தி 

C) பண் + அத்தி 

D) பண் + நத்தி 

விளக்கம்: பண் + நத்தி=பண்ணத்தி என்பது பண்மண விரும்புேது எனப் சபாருள்படும் (பண்-பாடல்). ைக்களின் 
ோழ்க்மகயில் தாலாட்டுப் பாடல்கள் முதல் ஒப்பாரிப் பாடல் ேமர அமனத்து நிகழ்வுகளும் நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் 
எதிசராலிக்கின்றன. 
56) “ ந்திரவர சூரியவர……” எனத் சதாடங்கும் பாடல் எவ்ேமகப் பாடல்? 

A) நாட்டுப்புறப் பாடல் 

B) தனிப்பாடல் 

C) சிவலமட  
D) எதுவுமில்மல. 
விளக்கம்: ‘ ந்திரவர சூரியவர 
 ாமி பகோவன  
இந்திரவர ோசுவதோ  
இப்ப ைமழ சபய்யவேணும்  
ைந்மதயிவல ைாரியாயி  
ைமலவைல ைாயேவர  
இந்திரவர சூரியவர  
இப்ப ைமல சபய்யவேணும்’ = என்ற நாட்டுப்புற பாடல், ைக்கள் இயற்மகமயத் சதய்ேைாகப் வபாற்றியுள்ளார் 
என்பமத உணர்த்துகிறது. 
57) ‘பிள்மள பதினாறும் சபற்றல் 

சபருோழ்வு ோழ்ந்திருங்கள் 

………………………’ என்ற பாடல் எவ்ேமக பாடல்? 

A) திருைணப் பாடல் 

B) தாலாட்டுப்பாடல் 

C) ஒப்பாரிப்பாடல் 

D) திருவிழாப்பாடல் 

விளக்கம்: ‘ பிள்மள பதினாறும் சபற்றுப்  
சபருோழ்வு ோழ்ந்திருங்கள்  
ைக்கள் பதினாறும் சபற்று  
ைங்களைாய் ோழந்திருங்கள்  
ஆல்வபால் தமழத்து  
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அருகுவபால் வேரூன்றி  
நலமுடவன எல்லாரும்  
ைானமுடன் ோழந்திடுவீர்’ என்ற பாடல் திருைண நிகழ்சோன்றில் பாடப்படும் பாடலாகும். இவ்ோறு ைக்களின் 
ோழ்வில் ஒவ்சோரு நிகழ்விலும் பாடப்படும் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள், அேர்களின் பண்பாட்டுச் சிந்தமனகமள 
சேளிப்படுத்துகின்றன.  
58) எது ஒரு கமதக்களஞ்சியைாக திகழ்கிறது? 

A) இந்தியா 
B) தமிழ்நாடு 

C) இலங்மக 

D) குைரி 

விளக்கம்: இந்திய நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் ோழ்ந்த சதால்பழங்குடிைக்கள், உலகத்மதப் பற்றியும் 
உலகத்வதாற்றத்மதப் பற்றியும் கமதகளாகப் புமனந்துள்ளனர். இமேவய காலப்வபாக்கில் கற்பமனக் 
கமதகளாகவும், இதிகா ங்களாகவும், புராணங்களகாவும் வதாற்றம் சபற்றன. பழங்காலச்  முதாயத்மத அறிய 
இவ்ேமகக் கமதகள் நைக்கு உதவுகின்றன. எனவே இந்தியா ஒரு கமதக்களஞ்சியைாக திகழ்கிறது. 
59) ‘சபாருள் ைரப்பில்லாப் சபாய்ம்சைாழி யானும் சபாருவளாடு புணர்ந்த நமகசைாழி யானும்’ என்ற பாடல் 
இடம்சபற்ற நூல் எது?  

A) திருக்குறள் 

B) நாலடியார் 
C) சதால்காப்பியம் 

D) கலித்சதாமக 

விளக்கம்: ‘சபாருள் ைரப்பில்லாப் சபாய்ம்சைாழி யானும் சபாருவளாடு புணர்ந்த நமகசைாழி யானும்’ என்னும் 
சதால்காப்பிய நூற்பா, பழங்காலத்திவலவய கமதகள் ேழக்கிலிருந்தன என்பமதச் சுட்டுகிறது. 
60) இளம் ேயதில் தம் தாயிடம் வகட்ட கமதகள் மூலவை தான் சிறந்த வீரராக உருப்சபற்றேர் யார்? 

A) ராஜராஜ வ ாழன்  
B) வபாதிதர்ைர் 
C) இளங்வகாேடிகள்  
D) சிோஜி 

விளக்கம்: சபாழுதுவபாக்கிற்காக உருோக்கப்பட்ட கமதகள், ேளரும் குழந்மதகளுக்கு நன்சனறி ஊட்டுேதற்காக, 

நீதிக்கமதகளாகவும் வதாற்றம் சபற்றன. ைராட்டிய வீரர் சிோஜி, இளம்ேயதில் தம் தாயிடம் வகட்ட கமதகள் மூலவை 
தான் சிறந்த வீரராக உருோக உதவின. 
61) யார் தம் இளம்ேயதில் வகட்ட அரிச் ந்திரன் கமதவய அேர்தம் ோழ்நாள் முழுேதும் ோய்மைமயக் கமடபிடிக்க 
உதவியது? 

A) காந்தி 

B) வநரு 

C) பவடல் 

D) வநதாஜி 

விளக்கம்: அண்ணல் காந்தியடிகள், தம் இளம்ேயதில் வகட்ட அரிச் ந்திரன் கமதவய அேர்தம் ோழ்நாள் முழுேதும் 
ோய்மைமயக் கமடபிடிக்க உதவியது. விக்கிரைாதித்தன் கமதகள், பஞ்  தந்திரக் கமதகள், ைரியாமத ராைன் 
கமதகள், சதனாலிராைன் கமதகள், இராயர் அப்பாஜி கமதகள், புத்தர் ஜாதகக் கமதகள், அக்பர் பீர்பால் கமதகள், 

ைதன காைரா ன் கமதகள் நாட்டுப்புறக் கமதகளாகும். 
62) காப்பியங்கள் வதான்றுேதற்கு மூலக்காரணைாக அமைந்துள்ள பாடல்கள் எமே? 
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A) கமதப்பாடல்கள் 

B) இம ப்பாடல்கள் 

C) புராணங்கள்  
D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: காப்பியங்கள் வதான்றுேதற்கு மூலக்காரணைாக கமதப்பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. இதிகா த் 
துணுக்குகள் கிராை வதேமதகளின் கமதகள்,  மூகக் கமதகள், ேரலாற்றுக் கமதகள் ஆகியன கமதப்பாடல்களாக 
இடம்சபறுகின்றன. கமதமயப் பாடலாகப் பாடுேவத கமதப்பாடல். குறிப்பிட்டசதாரு பண்பாட்டில், குறிப்பிட்டசதாரு 
சூழலில் ஒரு பாடகவரா, ஒரு குழுவினவரா வ ர்ந்து ைக்கள்முன் எடுத்துமரத்து இம யுடன் நிகழ்த்துகின்ற பாடவல 
கமதப்பாடலாகும். இவ்ேமகக் கமதப்பாடல், ஒரு கமதமயக்சகாண்வடா, பல உள்கமதக்சகாண்வடா அமையலாம். 
இப்பாடல்கள், ைக்களின் வபச்சுேழக்கிவலவய அமைந்திருந்தன. 
63) கமதப்பாடலுக்குத் தமிழில்________என்றும் சபயருண்டு? 

A) சிற்றில் 

B) சிறுபமற 

C) சிறுவதர் 
D) அம்ைாமன 

விளக்கம்: கமதப்பாடலுக்குத் தமிழில் ‘அம்ைாமன’ என்றும் சபயருண்டு. 
64) எந்த நூலில் ‘அம்ைாமன’ என்ற ச ால் முதன்முதலாகக் மகயாளப்பட்டுள்ளது? 

A) சதால்காப்பியம் 

B) சிலப்பதிகாரம் 

C) ைணிவைகமல 

D) அகத்தியம் 

விளக்கம்: சிலப்பதிகாரத்தில் ‘அம்ைாமன’ என்ற ச ால் மகயாளப்பட்டுள்ளது. 
65) கமதப்பாடல் எத்தமன பகுதிகமளக் சகாண்டுள்ளது? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 6 

விளக்கம்: கமதப்பாடல் 4 பகுதிகமளக் சகாண்டுள்ளது. அமே காப்பு அல்லது ேழிபாடு, ேணக்கம், ேரலாறு ைற்றும் 
ோழி. 
66) நடந்த நிகழ்மேக் கமதப்பாடலாகப் பாடுேது எது? 

A) காப்பு 

B) ேணக்கம் 

C) ேரலாறு 

D) ோழி 

விளக்கம்: காப்பு அல்லது ேழிபாடு - இமறேமன ேழிபட்டுப் பாடமலத் சதாடங்குதல். 
குரு ேணக்கம் - தனக்குப் பாடல் ச ன்ன குருவுக்கு ேணக்கம் ச ய்து பாடுேது. 
ேரலாறு - நடந்த நிகழ்மேக் கமதப்பாடலாகப் பாடுேது. 
ோழி - இறுதியாகக் கமத வகட்வபாரும் ைற்வறாரும் கடவுளர் அமனேரின் அருளும் சபற்று ோழ்க என 
ோழ்த்துேது. 
67) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
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1. காப்பு அல்லது ேழிபாடு, குரு ேணக்கம், ேரலாறு, ோழி ஆகியமே நாட்டுப்புறக் கமதப்பாடல்களில் 
இடம்சபறுகின்றன. 
2. முத்துப்பாட்டன் கமத, நல்லத்தங்காள் கமத, காத்தேராயன் கமதப்பாடல், வீரபாண்டியக் கட்டசபாம்மு பாடல், 

பஞ்சு பாண்டேர் ேனோ ம், கான் ாகிபு  ண்மட, சுடமல ைாடன் கமத, வில்லுப்பாட்டு வபான்றமே சில ேரலாற்றுக் 
கமதப்பாடல்களாகும். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: வைலும் கமதப்பாடல்களில் அக்காலச்  முதாயநிமல புலப்படுகிறது. பழங்குடி ைக்களின் நம்பிக்மககள், 

பழக்கேழக்கங்கள் ஆகியேற்மற அறிந்துசகாள்ள முடிகிறது. ைாந்தரின் உயர்ந்த பண்பாட்டுக் கூறுகமளயும், 

 மூகத்தின் சீர்வகடுகமளயும் இப்பாடல்கள் விளக்குகின்றன. இமே, வீரகாவியங்களாக சித்தரிக்கப்படுகின்றன. 
இப்பாடல்களில் இடம்சபறும் கமதப்பாடல்கள், இறந்த பிறகு சதய்ேங்களாகப் வபாற்றப்படுகின்றன. 
68) ைக்களின் பண்பாட்டு உயர்மேக் கணக்கிட்டுக்காட்டும் அளவுவகாளாக விளங்குேது எது? 

A) கமதப்பாடல்கள்  
B) பழசைாழிகள்  
C) நாட்டுப்புறபாடல்கள் 

D) புராணங்கள் 

விளக்கம்: சதான்மைக்காலம் முதல் ேழங்கிேரும் பழசைாழிகள் ைக்களின் பண்பாட்டு உயர்மேக் 
கணக்கிட்டுக்காட்டும் அளவுவகாளாக விளங்குகின்றன. ைக்கமளக் கட்டுக்வகாப்பாக மேப்பதற்கு இக்காலத்தில் 
அறநூல்களும்  ட்டத்திட்டங்களும் உள்ளன. ஆனால் இமே எதுவுவை இல்லாத சதான்மைக் காலத்தில், 

கட்டுக்வகாப்பான நன்சனறியில் ைக்கமள ோழமேப்பதற்குப் பழசைாழிகவள அடிப்பமடயாக அமைந்தன. 
69)  மூகப் பண்புகளுள் தமலசிறந்தது எது? 

A) சகாமட 

B) வீரம் 

C) பண்பு 

D) ஒழுக்கம் 

விளக்கம்:  மூகப் பண்புகளுள் தமலசிறந்தது ஒழுக்கைாகும்.  முதாயத்தில் ைக்கள் நல்சலாழுக்கத்துடன் 
ோழவேண்டும் என்பமத, ‘ஒழுக்கம் உயர்வுதரும், ஒழுக்கம் உயர்குலத்தினும் உயர்வு’ வபான்ற பழசைாழிகள் 
உணர்த்துகின்றன.  
70) ‘பழுத்தைரமும் ச ழித்தச ல்ேமும் பசியற்றவே’ என்னும் பழசைாழி உணர்த்துேது எமத? 

A) ஒழுக்கம் 

B) உதவி 

C) விருந்வதாம்பல் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: பிறருக்கு சகாடுத்து உதேவேண்டும் என்ற நற்பண்பிமனப் ‘பழுத்தைரமும் ச ழித்தச ல்ேமும் 
பசியற்றவே’ என்னும் பழசைாழி உணர்த்துகிறது. 
71) ‘அன்வபாடு அளிக்கும் கஞ்சி அறுசுமே உணமே மிஞ்சும்’ என்ற பழசைாழி எமத உணர்த்துகிறது? 

A) ஒழுக்கம் 

B) உதவி 

C) விருந்வதாம்பல் 
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D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: விருந்வதாம்பலின் பண்மப, அன்வபாடு அளிக்கும் கஞ்சி அறுசுமே உணமே மிஞ்சும்’ என்ற பழசைாழி 
விளக்குகிறது. 
72) சபாருந்தாத பழசைாழிமயத் வதர்வு ச ய்க. 
A) சகடுோன் வகடு நிமனப்பான் 

B) திமன விமதத்தேன் திமன அறுப்பான். விமன விமதத்தேன் விமன அறுப்பான் 

C) முற்பகல் ச ய்யின் பிற்பகல் விமளயும் 

D) உப்பிட்டேமர உள்ளளவும் நிமன 

விளக்கம்: முதல் 3 பழசைாழிகளும் நல்சலண்ணம் சகாண்டு, அறசநறியில் ோழவேண்டியதன் வதமேமய 
எடுத்துமரக்கிறது. ‘உப்பிட்டேமர உள்ளளவும் நிமன’ என்பது உண்பதற்கு முன் இமலயில் உப்பு இடுேதும், 

உண்ட வீட்டுக்கு இரண்டகம் (தீங்கு) ச ய்யக்ககூடாது என்றும் உணர்த்துகிறது. 
73) ‘கரும்பு கட்வடாடு இருந்தால், எறும்பால் ஒன்றும் ச ய்ய இயலாது’ என்ற பழசைாழி உணர்த்துேது எமத? 

A) ஒற்றுமை 

B) வீரம்  
C) அேலம்  
D) சுமே 

விளக்கம்: “வ ாற்றுக்குமுன் உப்பு, வபச்சுக்குமுன் பழசைாழி” என்பது பழங்கால ேழக்கில் இருந்தது. அக்காலத்தில் 
பஞ் ாயத்துகளில் ஊர்த்தமலேர் பழசைாழிமயச் ச ால்லிவிட்டுத்தான் ேழக்கு பற்றி ஆராயத் சதாடங்குோர். 
அண்ணன், தம்பிக்குள் ஏவதனும் சிக்கல் என ஒரு ேழக்மக ஆராயத் சதாடங்கும் முன், “கரும்பு கட்வடாடு இருந்தால், 

எறும்பால் ஒன்றும் ச ய்ய இயலாது” என்று ச ால்லிவிட்டுத்தான் வப த் சதாடங்குோராம். இதனால், தங்களுக்குள் 
அண்ணன் தம்பிகள் ைனந்திருந்தி, ஒற்றுமையுடன் ோழ்ேதற்குப் பழசைாழிவய துமண ச ய்ேதாய் அமைந்திருந்தது. 
74) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. சிறந்த கருத்மதச் ச ால்ேது பழசைாழி. 
2. உயர்ந்த பண்பாட்மட ேலியுறுத்துேது சபான்சைாழி.  
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு. 
விளக்கம்: பழசைாழியும் சபான்சைாழியும் சேவ்வேறானமே. சிறந்த கருத்மதச் ச ால்ேது சபான்சைாழி, உயர்ந்த 
பண்பாட்மட ேலியுறுத்துேது பழசைாழி. பழசைாழியிலும், எதுமக, வைாமன நயங்கள் உள்ளதால், அமே வகட்வபார் 
ைனத்தில் ஆழைாகப் பதிந்துவிடுகின்றன. 
75) நம் நாட்டுப் பண்பாட்டுக்குச் சிறப்புச் வ ர்ப்பது எப்பண்பு? 

A) விருந்வதாம்பல் 

B) தாம்பல் 

C) சபரிவயாமர ைதித்தல் 

D) வீரம் 

விளக்கம்: நம் நாட்டுப் பண்பாட்டுக்குச் சிறப்புச் வ ர்ப்பது முதிவயார்கமள ைதித்தல் என்னும் பண்பாகும். முதிவயார் 
இருக்கும் வீட்டில் கலகம் ஏற்படாது என்றும் அேர்கள் குடும்ப ஒற்றுமைமயப் பாதுகாப்பார்கள் என்றும் 
பழசைாழிகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. ‘மூத்வதார் ச ால் முது சநல்லிக்கனி’ என்ற பழசைாழி மூத்வதாமர ைதிக்க 
வேண்டும் என்னும் நல்ல பண்பாட்மட ேலியுறுத்துகின்றது. ஆகவே, பழசைாழிகள் நாட்டின் பண்பாட்மடயும் 
நாகரீகத்மதயும் ேரலாற்மறயும் உள்ளடக்கிய கருத்துக் கருவூலங்களாகத் திகழ்கின்றன. 
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76) மேதீக  ையத்தின் ேளர்ச்சி, அதன் தத்துேங்கள் உருே ேழிபாடுகள், மூடநம்பிக்மகள்,  ாத்திரங்கள் 
வபான்றேற்மற எதன் ோயிலாக அறியமுடிகிறது? 

A) ஓவியம் 

B) அகராதி 

C) புராணங்கள்  
D) ச ப்வபடுகள் 

விளக்கம்: பண்மடய சதால்கமதகமளவய புராணங்கள் என்கிவறாம். இமே கற்பமன கலந்து இருந்தாலும், 

இந்தியப் பண்பாட்மட அறிந்துக் சகாள்ள உதவுகின்றன. நம் நாட்டிலுள்ள வகாவில்கள், அேற்றில் நமடசபறும் 
விழாக்கள், ைக்கள் பின்பற்றும் வநான்புகள்,  டங்குகள் ஆகிய யாவும் புராணங்கமள அடிப்பமடயாகக் 
சகாண்டமேவய. ோயு புராணம், விஷ்ணு புராணம், ைச்  புராணம், பிரம்ை புராணம், பவிஷிய புராணம் முதலின 
அேற்றுள் சிலோகும். 
77) “ஒவ்சோரு புராணமும் ஏவதா ஓர் உண்மைமயக் கூற விமழகிறது” என்று குறிப்பிடுபேர் யார்? 

A) ஈ.பி. சடய்லர் 
B) ைாக்ஸ்முல்லர் 
C) சகல்லட் 

D) பாரதி 

விளக்கம்: “ஒவ்சோரு புராணமும் ஏவதா ஓர் உண்மைமயக் கூற விமழகிறது” என்று கூறியேர் ைாக்ஸ்முல்லர்.  
78) “புராணக் கமதகள், தங்கமள உருோக்கிய ைக்கமளப் பற்றியும் பயன்படுத்துவோமரப் பற்றியும் கூறுகிறது” 
என்று கூறியேர் யார்? 

A) ஈ.பி. சடய்லர் 
B) ைாக்ஸ்முல்லர் 
C) சகல்லட் 

D) பாரதி 

விளக்கம்: புராணக் கமதகள், தங்கமள உருோக்கிய ைக்கமளப் பற்றியும் பயன்படுத்துவோமரப் பற்றியும் 
கூறுகிறது” என்ற கூறியேர் ஈ.பி. சடய்லர். புராணங்களில் இயற்மக கடந்த கமதகள் இடம்சபற்றன. கடவுளர்கள், 

வதேர்கள், விலங்குள், பறமேகள் ஆகிய பல்வேறு உயிரினங்கமளப் பிமணத்து இயங்குகின்ற கமதகவள 
புராணங்கள் எனப்பட்டன. அறிவியல் ேளர்ச்சியில்லாத காலத்தில் ைாந்தர் எதிர்சகாண்ட சிக்கல்கள், முரண்பாடுகள், 

இயற்மகமீது சகாண்ட அச் ம் ஆகியேற்றுக்குத் தீர்வு காணும் கருவியாகப் புராணக் கமதகள் அமைந்தன. 
79) சபாருத்துக. 
அ. ோனம் - 1. இறப்பின் குறியீடு 

ஆ. பூமி - 2. ோழ்வின் குறியீடு 

இ. சபௌர்ணமி - 3. சபண் 

ஈ. அைாோம  - 4. ஆண் 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 4, 3, 1, 2 

C) 3, 4, 2, 1 

D) 3, 4, 1, 2 

விளக்கம்: இயற்மகயாக நமடசபறும் நிகழ்வுகளான சூரியக்கிரகணகம்,  ந்திரகிரகணம் வபான்றேற்மறத் தங்கள் 
ோழ்வியல் அனுபேங்களின் அடிப்பமடயில் சிந்தித்துள்ளனர். ோனத்மத ஆணாகவும், பூமிமயப் சபண்ணாகவும், 

முழுநிலமே ோழ்வின் குறியீடாகவும், ைதிைமறமே இறப்பின் குறியீடாகவும் கருதினர் புராணக்கால ைக்கள். 
80) ைமழ மிகுதியாகப் சபய்யும்வபாது எது வதான்றினால் ைமழ நின்றுவிடும் எனப் புராணக்கமத கூறுகிறது? 
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A) சூரியக் கிரகணம் 

B) சூரியன்  
C)  ந்திரக்கிரணம் 

D) ோனவில் 

விளக்கம்: சூரியமனயும்,  ந்திரமனயும் பாம்பு தீண்டுேதால் கிரகணம் நிகழ்ேதாகத் சதன்மைக் கமத 
ேழங்குகிறது. ோனவில்மலக் கடவுளின் ைந்திர வில்லாக கருதுகின்றனர். ைமழ மிகுதியாகப் சபய்யும்வபாது, இந்த 
ைந்திர வில் வதான்றினால் ைமழ நின்றுவிடும் எனப் புராணக்கமதக் கூறுகிறது. 
81) அறிவியல் காலத்துக்கு முற்பட்ட ச ய்திகமள அறிந்துக் சகாள்ேவதாடு,  மூகப்பண்பாடு ேரலாற்மற 
மீட்டுருோக்கம் ச ய்யவும் பயன்படுபமே எமே? 

A) சிற்பங்கள்  
B) ஓவியங்கள் 

C) புராணங்கள் 

D) ச ப்வபடுகள் 

விளக்கம்: அமனத்து உயிரினங்களும் சேள்ளத்தால் அழிக்கப்பட்டுப் பின்னர், கடவுளால் மீண்டும் பமடக்கப்பட்டன 
எனக் கருத்துருோக்கம் உள்ள புராணக்கமதகள் உலசகங்கும் உள்ளன. நாட்டுப்புறத் சதய்ேங்கள் ைக்கமளவிட 
ஆற்றல் சபற்றமே. ைனிதப் பண்புகள் சகாண்டமே. ைனித உலகில் ைக்கவளாடு இமணந்து ோழ்பமே. 
அேர்களுக்கு ஏற்படும் இன்னல்களுக்குத் தீர்வுகாண உதவுபமே என்ற கருத்துருோக்கம் புராணங்களில் 
மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன. இமே நாட்டுப்புற ைக்களின் நம்பிக்மககள், சதய்ே ேழிபாடு,  ையச்  டங்குகள், 

பழக்கேழக்கங்கள் ஆகியேற்மற உணர்த்துகின்றன. அறிவியல் காலத்துக்கு முற்பட்ட ச ய்திகமள 
அறிந்துக்சகாள்ேவதாடு,  மூகப்பண்பாட்டு ேரலாற்மற மீட்டுருோக்கும் ச ய்யவும் இமே பயன்படுகின்றன. 
ைகாபுரணம், கந்தபுராணம், விநாயகப் புராணம் வபான்றமே புராணக் கமதகளுள் சிலோகும். 
82) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. பண்பாடு சநகிழ்வுத்தன்மையுமடயது 

2. பண்பாடு சநகிழவுத்தன்மையற்றது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: ஒவ்சோரு  முதாயத்திற்கும் குறிப்பிடத்தக்க பண்பாட்டு இயல்புகள் உள்ளன. அமே, காலங்காலைாகப் 
பின்பற்றப்படும் ைரபுகள்,  மூக நல்லிணக்கக் சகாள்மககள், பழக்கேழக்கங்கள், கற்றல் நிமலகள், ஆகியேற்மறக் 
சகாண்டுள்ளன. வைலும், பன்சனடுங்காலைாகக் கமடபிடித்துேரும் ோழ்வியல் பண்புகவளாடு கால ைாற்றத்துக்கு 
ஏற்ப புதிதாக உருோக்கிக் சகாள்ளப்படும் ோழ்வியல் பண்புகமளயும் புறக்கணிப்பதில்மல. அதனால்தான், பண்பாடு 
சநகிழ்வுத் தன்மையுமடயதாக விளங்குகிறது. 
83)  முதாயத்திலுள்ள ஒவ்சோருேரும் உயர்ந்த எண்ணங்களுடனும் சிறந்த சகாள்மககளுடனும் ோழவேண்டும் 
என்பது எதன் வநாக்கம்? 

A) பண்பாடு  
B) கலாச் ாரம் 

C) நாகரீகம் 

D) பழசைாழி 
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விளக்கம்:  முதாயத்தின் ஒவ்சோருேரும் உயர்ந்த எண்ணங்களுடனும் சிறந்த சகாள்மககளுடனும் 
ோழவேண்டும் என்பது பண்பாட்டின் அடிப்பமட வநாக்கைாகும். ைனித நடத்மதயில் ைாற்றத்மதயும் சபருமைமயயும் 
உண்டாக்கும் பண்பாடு, அேனது வதமேகமளயும் நிமறவு ச ய்கிறது. 
84) இந்தியப் பண்பாட்டின் குறிப்பிடத்தக்க இயல்புகளில் சபாருந்தாதமதத் வதர்வு ச ய்க 

A) நிமலத்த தன்மை 

B) சநகிழாகத் தன்மை 

C) அனுபே அறிவு  
D) முழுேளர்ச்சிக்கு உதவுதல்  
விளக்கம்: இந்தியப் பண்பாட்டின் குறிப்பிடத்தக்க இயல்புகள் பின்ேருைாறு:  
1. நிமலத்த தன்மை  
2. சநகிழுந்தன்மை  
3. நமடமுமற ோழ்விற்குப் பயன்படுதல்  
4. முழேளர்ச்சிக்கு உதவுதல்  
5. அனுபே அறிவு. 

85) பண்பாட்டுச் சிறப்புக்குப் சபருமை வ ர்ப்பது எது? 

A) நிமலத்த தன்மை 

B) சநகிழுந்த தன்மை 

C) அனுபே அறிவு 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: பண்பாட்டுச் சிறப்புக்குப் சபருமை வ ர்ப்பது அதன் நிமலத்த தன்மையாகும். புறேளர்ச்சி எனக் 
குறிப்பிடப்படும் நாகரீகம், ைாறும் தன்மையுமடயது. ஆனால், அக ேளர்ச்சியாகிய பண்பாடு என்றும் ைாறாதது. 
தமலமுமற தமலமுமறயாக ஒரு  முதாயத்தினரிடமிருந்து அடுத்த  முதாயத்துக்குக் சகாண்டு ச ல்லப்படுேது 
பண்பாடாகும். 
86) எது ைாற்றத்துக்கு உட்பட்டாலும் தன் அமடயாளத்மத விட்டுச்ச ல்லும்? 

A) நாகரீகம் 

B) பண்பாடு 

C) கலாச் ாரம்  
D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: பண்பாடு சநகிழுந்தன்மை சகாண்டது. ஏவதனும் ஒன்மற விடாப்பிடியாகப் பற்றிக்சகாள்ளாைல், 

சூழ்நிமலக்கு ஏற்றாற்வபால் ேமளந்துசகாடுக்கும் தன்மையுமடயது. நாகரீகம் எந்த நிமலயிலும், எந்த வநரத்திலும் 
முழுமையாக தன்மை ைாற்றிக்சகாள்ளும். ஆனால், பண்பாடு ைாற்றத்துக்கு உட்பட்டாலும் தன் அமடயாத்மத விட்டுச் 
ச ல்லும் என்பமத உணரமுடியாது. 
87) தனி ைனிதமனயும்  முதாயத்மதயும், முன்வனற்றுேதற்கு உதேவும் குறிக்வகாள்கமள அமடயவும் எது 
ேழிச ய்கிறது? 

A) நாகரீகம் 

B) பண்பாடு 

C) கலாச் ாரம் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: அன்றாட நமடமுமற ோழ்வில் பண்பாடு உறுதுமணயாக இருக்கிறது. தனி ைனிதமனயும் 
 முதாயத்மதயும், முன்வனற்றுேதற்கு உதேவும் குறிக்வகாள்கமள அமடயவும் பண்பாடு ேழிச ய்கிறது. 
88) ஒரு ைனிதனின் முழுமையான ேளர்ச்சி என்பது எமத  ார்ந்தது? 
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A) உடல் 

B) உள்ளம் 

C) A ைற்றும் B 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: ஒரு ைனிதனின் முழுமையான ேளர்ச்சி என்பது உடல் ைற்றும் உள்ளம்  ார்ந்தது. இவ்விரண்மடயும் 
சபறுேதற்குப் பண்பாடு உதவுகிறது. இதன்மூலம்,  முதாயத்தில் உள்ளேவராடு இணக்கைாக ோழும் பண்பிமனயும் 
இயற்மகவயாடு சபாருந்தி ோழும் இயல்பிமனயும் சபற்றுச் சிறந்த குடிைக்களாகத் திகழ, இந்தியப் பண்பாடு 
உதவுகிறது. 
89) ஒரு தமலமுமறயினர் தைக்கு முந்திய தமலமுமறயினரிமிருந்து கற்றுக்சகாண்ட ோழ்வியல் திறன்கமளயும் 
ோழ்க்மக முமறகமளயும் தங்களின் ச ம்மையான ோழ்வியலுக்குப் பயன்படுத்த எது உதவுகிறது? 

A) அகராதி 

B) இலக்கியம் 

C) அனுபே அறிவு  
D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: ஒரு தமலமுமறயினர் தைக்கு முந்மதய தமலமுமறயினரிடமிருந்து கற்றுக்சகாண்ட ோழ்வியல் 
திறன்கமளயும் ோழ்க்மக முமறகமளயும் தங்களின் ச ம்மையான ோழ்வியலுக்குப் பயன்படுத்த அனுபே அறிவு 
உதவுகிறது. 
90) தேறானக் கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க 

A) இந்தியப் பண்பாடு சதான்மையானது. பன்முகத்தன்மை சகாண்டது. 
B) பல நூற்றாண்டுகளாகப் பல்வேறுப்பட்ட  மூகங்கமள,  ையங்கமளச் வ ர்ந்த ைக்கள் நல்லிணக்கத்துடனும், 

ஒற்றுமையாகவும் ோழும் சூழமலக் சகாண்டது. 
C) பல ேரலாற்று அனுபேங்களிலிருந்து பல்வேறு நிகழ்வுகளிலிருந்தும் இன்மறயப் பண்பாடு சபறப்படவில்மல. 
D) தகேல்சதாடர்பு, இமணயம், ைக்கள் ஊடகங்கள் வபான்ற நவீனத் சதாழில்நுட்பங்கள் வபான்றேற்றால் 
இன்மறயப் பண்பாட்டுப் பரேல்களின் தன்மையும் அளவும் முந்மதய காலங்கமளவிட மிகவேகைாக 
ேளர்ந்துவிட்டன. 
விளக்கம்: பல ேரலாற்று அனுபேங்களிலிருந்தும் பல்வேறு நிகழ்வுகளிலிருந்தும் இன்மறயப் பண்பாடு சபறப்பட்டது. 
91) நம் நாட்டிற்குப் சபருமையும் சிறப்பும் வ ர்க்கும் இன்றியமையாத பண்பாட்டுச் சிறப்புக்கூறுகள் எமே? 

A) ஆன்மீக அடிப்பமட, அழியாத்தன்மை 

B)  கிப்புத்தன்மையும் நல்லிணக்கமும்  
C) ைனிதவநயம், தத்துேக்வகாட்பாடுகள் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: பண்பாட்டின் சிறப்புக்கூறுகளாேன, ஆன்மீக அடிப்பமட, அழியாத்தன்மை,  கிப்புத்தன்மை, நல்லிணக்கம், 

ைனிதவநயம், தத்துேக்வகாட்பாடுகள். 
92) இந்தியப் பண்பாட்டின் ஆணிவேராக விளங்குேது எது? 

A) ஆன்மீகம்  
B) ைனிதவநயம் 

C) கிராைம் 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: இந்தியப் பண்பாட்டின் ஆணிவேராக ஆன்மீகம் விளங்குகிறது. ஆன்மீகம் ஒருமைப்பாட்மட உணர்த்தி, 

இணக்கத்தன்மை சபறுேமத இந்தியப்பண்பாடு ேலியுறுத்துகிறது. இந்தியாவிலுளள ஆலயங்கள் பக்தி 
இயக்கத்தின் சபருமைமய பமற  ாற்றுகின்றன. 
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93) அமனத்துச்  ையங்களும் எதன் தூய்மைமய ேலியுறுத்துகின்றன? 

A) உடல் தூய்மை 

B) உள்ளத் தூய்மை 

C) ஆன்ைத் தூய்மை 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: நம் நாட்டில் பல  ையங்கமளப் பின்பற்றுவோறும் ோழ்கின்றனர். ஆன்மீகம் அமனத்துச்  ையங்களும் 
உடல், உள்ளம், ஆன்ைா ஆகியேற்றின் தூய்மைமய ேலியுறுத்துகின்றன. 
94) ‘ஒன்வற குலம், ஒருேவன வதேன்’ என்பது யாருமடய ோக்கு? 

A) ைாணிக்கோ கர் 
B) அப்பர் 

C) சுந்தரர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: ‘ஒன்வற குலம் ஒருேவன வதேன்’ என்பது திருமூலரின் கூற்று ஆகும். அேரின் கூற்றுப்படி  ையங்கள் 
ஒற்றுமையுடன் ோழச் ச ய்கின்றன. வைலும்  ையங்கள் அழிவுக்குக் காரணைாக விளங்கும் ஆம மய 
விட்சடாழித்துத் தூய இமறயாண்மைமயப் புரிந்துசகாள்ளச் ச ய்கின்றன. தருைம், தருைசநறி, ைறுபிறவி, அேதாரக் 
வகாட்பாடு வபான்றேற்மறப் புறக்கணிக்காைல் வபாற்றுகின்றன. எனவே,  ையமும், பண்பாடும் ஒன்வறாடு ஒன்று 
பின்னிப் பிமணந்துள்ளன. 
95) ‘எல்வலாரும் இன்புற்றிருக்க நிமனப்பதுவே அல்லாைல் வேசறான்றும் அறிவயன் பராபரவை’ என்று பாடியேர் 
யார்? 

A) தாயுைானேர் 
B) அப்பர் 

C) சுந்தரர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: ‘எல்வலாரும் இன்புற்றிருக்க நிமனப்பதுவே அல்லாைல் வேசறான்றும் அறிவயன் பராபரவை’ என்று 
தாயுைானேர் கூறுேது, ஆன்மீகத்தின் உயர்சிந்தமனயாகும். 
96) உலகில் சிறந்த பண்பாட்டுக் கூறுகமளக் சகாண்டனோக எமதக் கூறுேர்? 

A) கிவரக்கம் 

B) வராம் 

C) பாபிவலான் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: உலகில் சிறந்த பண்பாட்டுக் கூறுகமளக் சகாண்டனோகக் கிவரக்கம், வராம், பாபிவலான், எகிப்து, 

பாரசீகம் ஆகியேற்மறக் கூறுேர். (எ.கா). எகிப்தில் மிகப்சபரிய அளவில் உருோக்கப்பட்ட பிரமிடுகள் இக்காலத்தில் 
மீண்டும் உருோக்கப்படவில்மல. ஆனால் நம் இந்தியப் பண்பாடு சதான்மை மிக்கது. காலங்காலைாக ஒரு 
தமலமுமறயினரிடமிருந்து அடுத்த தமலமுமறயினருக்குக் சகாண்டு ச ல்லப்படுேதால் என்றும் நிமலசபற்று 
அழியாத்தன்மை சகாண்டு விளங்குகிறது. 
97) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. இந்திய நாட்டில் பல்வேறு  ையம், சைாழி, இனம், பழக்கேழக்கம், நம்பிக்மக எனப் பல வேறுபாடுகள் 
காணப்பட்டாலும் அமனேரும் இந்தியர் என்னும் ஒற்றுமை உணர்மே வைவலாங்கச் ச ய்ேது அதன் பண்பாட்டுச் 
சிறப்பாகும். 
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2. நாட்மடப் பாதுகாப்பதில் ஒற்றுமையுடன் ச யல்படும் எண்ணம், நல்லிணக்கத்திற்கு ேழிேகுக்கிறது. 
ஒருேருக்சகாருேர் விட்டுக்சகாடுத்து ோழும் உயர்ந்த எண்ணம்,  கிப்புத்தன்மைமய உருோக்கி அமனேமரயும் 
ஒன்றிமணத்து ச யல்பட மேக்கிறது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. இந்திய நாட்டில் பல்வேறு  ையம், சைாழி, இனம், பழக்கேழக்கம், நம்பிக்மக எனப் பல வேறுபாடுகள் 
காணப்பட்டாலும் அமனேரும் இந்தியர் என்னும் ஒற்றுமை உணர்மே வைவலாங்கச் ச ய்ேது அதன் பண்பாட்டுச் 
சிறப்பாகும். 
2. நாட்மடப் பாதுகாப்பதில் ஒற்றுமையுடன் ச யல்படும் எண்ணம், நல்லிணக்கத்திற்கு ேழிேகுக்கிறது. 
ஒருேருக்சகாருேர் விட்டுக்சகாடுத்து ோழும் உயர்ந்த எண்ணம்,  கிப்புத்தன்மைமய உருோக்கி அமனேமரயும் 
ஒன்றிமணத்து ச யல்பட மேக்கிறது. 
98) நம்மிடம் பிறர் அன்புகாட்ட வேண்டும் என்று எண்ணுேதுவபால் தாமும் பிறரிடத்து அன்புச லுத்த வேண்டும் 
என்ற உணர்வு எதன் அடிப்பமடயாகும்? 

A) வீரம்  
B) ைனிதவநயம் 

C) பண்பாடு 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: நம்மிடம் பிறர் அன்புகாட்ட வேண்டும் என்று எண்ணுேதுவபால் தாமும் பிறரிடத்து அன்புச லுத்த 
வேண்டும் என்ற உணர்வே ைனிதவநயத்திற்கு அடிப்பமடயாகும் எனவேஇத்தமகய ைனப்பக்குேம் 
சகாண்டேமரவய பண்பாடுமடவயார் எனப் வபாற்றுேர். இனம், சைாழி,  ையம் ஆகியேற்மறக் கடந்து 
ஒவ்சோருேரும் பிறரிடம் அன்பு ச லுத்த வேண்டும் என்ற உயரிய ைனிதவநயப் பண்பும், சபாதுமைமய 
ேரவேற்கும் பண்பும், இந்தியப் பண்பாட்டுக்கு வைலும் சிறப்மபத் தருகின்றன. 
99) இந்தியப் பண்பாட்டின் சிறப்புக்கு, ேலிமை வ ர்ப்பமே எமே? 

A) ைனிதவநயம் 

B) ஆன்மீக அடிப்பமட 

C) அழியாத்தன்மை 

D) தத்துேக்வகாட்பாடுகள் 

விளக்கம்: இந்திய பண்பாட்டின் சிறப்புக்கு, அதன் தத்துேக் கருத்துக்களும் வகாட்பாடுகளும் ேலிமை வ ர்க்கின்றன. 
பமழமை ோய்ந்த பண்பாட்டுச் சிறப்புமிக்க நம் இந்திய நாட்டில் ைானிகள், முனிேர்கள் ரிஷிகள், சித்தர்கள் முதலான 
அருளாளர்களின் உயர்சிந்தமனகள் பின்பற்றப்பட்டு ேருகின்றன. ைனிதனின் புறச்சிந்தமனயும், அகச்சிந்தமனயும் 
தூய்மைபடுத்தி, அேற்றின் ேளர்ச்சிக்கு தத்துேக் கருத்துகள் உதவுகின்றன. 
100) வைன்மையாக சிந்தமனகள் எல்லாப் பகுதியிலிருந்து நம்மிடம் ேரட்டும் என்று கூறும் வேதம் எது? 

A) ரிக் 

B) யஜுர் 
C)  ாை 

D) அதர்ேண 

விளக்கம்: வேதங்கள், உபநிடதங்கள், காவியங்கள், புராணங்கள், பகேத்கீமத வபான்ற தத்துே ைமறகள் ைனிதப் 
பண்பாட்டின் சிறப்புகமள சேளிப்படுத்துகின்றன.  ைணம், சபௌத்தம், கிறித்துேம், இஸ்லாம் முதலிய  ையங்களில் 
வதான்றிய பக்தி இலக்கியங்கள் தத்துேத்தின் ைமறசபாருமள விளக்கிச் ச ால்கின்றன. ‘வைன்மையான 
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சிந்தமனகள் எல்லாப் பகுதியிலிருந்தும் நம்மிடம் ேரட்டும்’ என்று ‘ரிக் வேதம்’ கூறுகிறது. அதற்வகற்ப அமனத்துப் 
பண்பாடுகளிலும் உள்ள நல்ல கருத்துகமள உள்ோங்கி, உலக அரங்கில் உயர்ந்து நிற்பது நம் இந்தியப் 
பண்பாடாகும். 
101) அருளின் அடிப்பமட எனப்படுேது எது? 

A) அன்பு 

B)  த்தியம் 

C) அகிம்ம  

D)  ாந்தம் 

விளக்கம்: ஒருேர் மீது ஒருேர் ச லுத்தும் பா வை அன்பு எனப்படும். இஃது இரக்கம், பரிவு, கருமண வபான்ற பல 
ச ாற்களால் அமழக்கப்படுகிறது. அருளின் அடிப்பமடவய அன்பாகும். 
102) எம்மூன்றும் உள்ளடக்கிய ச ால்  த்தியைாகும்? 

A) உண்மை, வைன்மை, ோய்மை 

B) ோய்மை, காய்மை, சைய்மை 

C) உண்மை, ோய்மை, சைய்மை 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்:  த்தியம் என்பது உண்மை எனப்படுகிறது. உள்ளத்திலிருந்து ேருேது உண்மைசயனவும், ோயிலிருந்து 
ேருேதால் ோய்மை எனவும், உடலால் ேருேது சைய்மை ஆகிய மூன்மறயும் உள்ளடக்கிய ச ால்  த்தியைாகும். 
103) இப்பிரபஞ் ம் இயங்கி சகாண்டிருப்பது எதன் அடிப்பமடயில்? 

A) கருமண 

B) அன்பு 

C) அகிம்ம  

D) தர்ைம் 

விளக்கம்: இப்பிரபஞ் ம் இயங்கி சகாண்டிருப்பவத தர்ைத்தின் அடிப்பமடயில் ஆகும். பிறருக்கு 
உதவுேது(ேறியேருக்கு) தமிழில் அறம், ஈமக எனப் சபாருள் சகாள்ளப்படுகிறது. 
104) சகால்லாமை என்பது_______ஆகும்? 

A) கருமண 

B) அன்பு 

C) அகிம்ம  

D) தர்ைம் 

விளக்கம்: சகால்லாமை என்பவத அகிம்ம யாகும். எண்ணம், ச ால், ச யல் இமேகளின் மூலம் பிறருக்குத் துன்பம் 
ச ய்யாமை. 
105) ஒருேன் இமறேனிடத்தில் தன்மை அர்ப்பணிக்கும்சபாழுது________கிமடக்கிறது,  

A)  ாந்தம் 

B) கருமண 

C) அன்பு 

D)  த்தியம் 

விளக்கம்: ைன நிம்ைதிவய  ாந்தைாகும். ைன நிம்ைதிவய ைன அமைதிக்கு ேழிேகுக்கிறது. ஒருேன் 
இமறேனிடத்தில் தன்மை அர்பணிக்கும்சபாழுது  ாந்தம் கிமடக்கிறது. 
106) “யாதும் ஊவர யாேரும் வகளிர்” என்பது யாருமடய கருத்து? 

A) சுரதா  



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    216 

B) பாரதி 

C) கண்ணதா ன் 

D) கணியன் பூங்குன்றனார் 

விளக்கம்: ைனித  மூகத்தில் அமனேரும்  வகாதரவர. எல்வலாரும் ஓரினம், எல்லாரும் ஓர்நிமற என்பது நம் 
 வகாதரத்துேத்மத எடுத்து இயம்புேவதயாகும். “யாதும் ஊவர யாேரும் வகளிர்” என்ற கணியன் பூங்குன்றனாரின் 
கருத்தும் இதுவே. 
107) பிற உயிர்களிடத்துக் காட்டும் அன்பு எவ்ோறு அமழக்கப்படும்? 

A) அன்பு 

B) பா ம் 

C) கருமண 

D) அறம் 

விளக்கம்: பிற உயிர்களிடத்து காட்டும் அன்வப கருமண. ைரம், ச டி, சகாடி, புழு, பூச்சி, விலங்கு வபான்ற அமனத்து 
உயிர்களிடத்தும் ச லுத்தப்படும் இரக்கவை கருமணயாகும். 
108) இந்தியப் பண்பாட்டின் சிறப்புக் கூறுகளில் அழிவில்லாத ைதிப்பீடுகளின் நிமலயில் சபாருந்தாதமதத் வதர்வு 
ச ய்க. 
A) அன்பு 

B) கருமண 

C) ோய்மை 

D)  ாந்தம் 

விளக்கம்: அன்பு,  த்தியம், தர்ைம், அகிம்ம ,  ாந்தம்,  வகாதரத்துேம், கருமண ஆகியமே அழிவில்லாத 
ைதிப்பீடுகளின் நிமலகளாகும். 
109) சபாருத்துக. 
அ. பமழய கற்காலம் - 1. கரடுமுரடான கற்கருவி 

ஆ. புதிய கற்காலம் - 2. கூர்மை ைற்றும் ேழுேழுப்பான கற்கருவி 

இ. உவலாகக் காலம் - 3. ச ம்பு 

A) 1, 3, 2 

B) 1, 2, 3 

C) 3, 2, 1 

D) 2, 3, 1 

விளக்கம்: பமழய கற்காலம் - கரடுமுரடான கற்கருவி 

புதிய கற்காலம் - கூர்மை ைற்றும் ேழுேழுப்பான கற்கருவி 

உவலாகக் காலம் - ச ம்பு 

110) ைனித நாகரீக ேளர்ச்சியின் படிநிமலகமள ஏறுேரிம யில் எழுதுக. 
A) வேட்மடயாடல், பயிர்த்சதாழில், கால்நமட ேளர்ப்பு, சந வு சதாழில் 

B) வேட்மடயாடல், கால்நமட ேளர்ப்பு, பயிர்த்சதாழில், சந வுத்சதாழில் 

C) வேட்மடயாடல், கால்நமட ேளர்ப்பு, சந வுத்சதாழில், பயிர்த்சதாழில் 

D) கால்நமட ேளர்ப்பு, வேட்மடயாடல், சந வுத்சதாழில், பயிர்த்சதாழில் 

விளக்கம்: சதாடக்க காலத்தில், வேட்மடயாடிவய ோழ்ந்த ைனிதன் படிப்படியாக கால்நமட ேளர்ப்பு, பயிர்த்சதாழில் 
சந வுத் சதாழில் என பல சதாழில்களில் ஈடுபட்டான். பின் சபாருளாதார முன்வனற்றத்தால் ே தியான வீடு, 
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அணிகலன், சநடுஞ் ாமல ஊர்தி, மின்னஞ் ல் வபான்ற தனது அன்றாடத் வதமேகளின் அடிப்பமடயில் ோழ்க்மக 
ே திகமள சபருக்கிக் சகாண்டான். இப்படித் வதமேகளின் ேளர்ச்சிவய நாகரீக ேளர்ச்சியாகும். 
111) நாகரிகம் என்ற ச ால் எந்த ச ால்லடியாகப் பிறந்தது? 

A) நகர் 

B) கிராைம் 

C) ைாநகர் 
D) நிகர் 

விளக்கம்: நாகரிகம் என்ற ச ால் நகர் என்னும் ச ால்லடியாகப் பிறந்தது.  
112) நகரம் - பிரித்சதழுதுக. 
A) நக + அரம்  
B) நகர் + அகம் 

C) நகர் + அரம் 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: நகர் + அகம் - நகரம். நகரீகம் - நாகரிகம் என திரிந்துள்ளது. சிற்றூர் ைக்களினும் நகர ைக்கள் 
புறோழ்விற்குரிய ே திகள் அமனத்தும் சபற்று விளங்குகிறார்கள். நகர ோழ்க்மகவய நாகரிக ோழ்க்மக என்பது 
கருத்து. நாகரிகம் நகரும் தன்மையுமடயது. புறேளர்ச்சி நாளுக்கு நாள் ேளர்ச்சியமடந்து ேருேமதக் 
காண்கிவறாம்.  
113) எது அகேளர்ச்சியாகிய ஆன்மீக உயர் ேளர்ச்சிக்கு உறுதுமணயாக அமைகிறது? 

A) நாகரிகம் 

B) பண்பாடு 

C) கலாச் ாரம் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: நாகரிகமும் பண்பாடும் ஒன்வறாடு ஒன்று சதாடர்புமடய இரு ைாறுபட்ட கூறுகள் எனலாம். நாகரிகம் 
என்பது புறேளர்ச்சியாகிய ஆன்மீக உயர் ேளர்ச்சிக்கு உறுதுமணயாக அமைகிறது. 
114) ைனித ோழ்வின் இரு அடிப்பமடக் கூறுகள் எமே? 

A) உடல், உயிர் 
B) கருமண, அன்பு 

C) வீரம், சகாமட 

D) நன்மை, தீமை 

விளக்கம்: ைனித ோழ்வின் இரு அடிப்பமடக் கூறுகள் முமறவய உடலும் உயிரும். இதில் நாகரிகத்மத உடல் 
எனவும், பண்பாட்மட உயிர் எனவும் கூறலாம். அதாேது நாகரிகம் என்பது, புறேளர்ச்சிமயயும், பண்பாடு என்பது 
அகேளர்ச்சிமயயும் குறிக்கிறது. எனவே ‘உடலின்றி உயிர் அமையாது’ என்பதற்வகற்ப நாகரிகமும் பண்பாடும் 
ஒன்வறாடு ஒன்று சதாடர்புமடய இரு அடிப்பமடக் கூறுகள் எனலாம். 
115) கூற்றுகமள ஆராய்ந்து தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) புறேளர்ச்சிமயக் குறிக்கும் நாகரிகத்தின் காலத்மத, தன்மைமய அளவிட்டுக் கூறலாம். 
B) சூழ்நிமலக்வகற்ப ைாறுபடுகின்ற அகைாற்றத்மத ஏற்படுத்தும் பண்பாட்மட அளவிட முடியாது. 
C) நாகரிக ேளர்ச்சி வேகைானது. பண்பாடு ஒரு முமறயான, சீரான, ேளர்ச்சிமயக் சகாண்டது. 
D) நாகரீக ைாற்றங்கள் பின்பற்றக் கடினைானது. பண்பாட்டு ைாற்றங்கள் பின்பற்ற எளிமையானது. 
விளக்கம்: நாகரிக ைாற்றங்கள், ேளர்ச்சிகள் உலகில் எந்த நாட்டில் எந்த இடத்தில் ஏற்பட்டாலும் அேற்மற எவ்வித 
கடினமும் இல்லாைல் எளிதாக எல்வலாரும் அறிந்து பின்பற்றலாம். பண்பாடு என்பது மிகுந்த முயற்சியின் 
அடிப்பமடயில் ைனம் ஒன்றியேர்கள், ஒருமித்தக் கருத்துமடயேர்கள் ைட்டுவை பின்பற்றக் கூடியது. நாகரிகத்திற்கும், 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    218 

பண்பாட்டிற்குமிமடவய வேறுபாடுகள் காணப்படினும் சிறந்த புற ோழ்க்மகமய அடிப்பமடயாகக் சகாண்ட 
நாகரிகம் இல்மலசயனில் சிறந்த பண்பாட்மடக் காண இயலாது. 
116) இந்திய நாட்டின் பண்பாட்டுக் கூறுகமளயும், சிறப்புகமளயும் இளம்தமலமுமறயினருக்கு சகாண்டு வ ர்ப்பதில், 

எமே சபரும்பங்காற்றுகின்றன? 

A) கல்வி நிறுேனங்கள்  
B) சதாழில் 

C) NGO-க்கள் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: இந்திய நாட்டின் பண்பாட்டுக் கூறுகமளயும் சிறப்புகமளயும், இளம் தமலமுமறயினருக்கு சகாண்டு 
வ ர்ப்பதில் கல்வி நிறுேனங்கள் சபரும்பங்காற்றுகின்றன. பண்பாடு குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியும், அதமனப் 
பாதுகாக்கும் முமறகமளயும் எடுத்துமரக்கின்றன. 
117) பண்பாட்டுக் கல்வியின் பயன் எது? 

A) ோழ்வின் உறுதிப்சபாருள்கமள அறியச்ச ய்தல்  
B) ோழ்வில் உண்மைகமள அறியச்ச ய்தல் 

C)  ரியான சநறிமுமறகமளப் பின்பற்றச் ச ய்தல் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காணச் ச ய்தல், இயற்மகவயாடு இமணந்து ோழச்ச ய்தல் ஆகியமேயும் 
பண்பாட்டுக் கல்வியின் பயன்களாகும்.  
118) ோழ்வின் உறுதிப் சபாருள்கள் எத்தமன? 

A) 2  

B) 3  

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: அறம், சபாருள், இன்பம், வீடு என்பன ோழ்வின் உறுதிப்சபாருள்களாகும். அேற்மற அறிந்து அறோழ்வு 
ோழ பண்பாட்டுக் கல்வி உதவுகிறது.  
119) ோழ்வியல் உண்மைகள் எனப்படுேது எது? 

A) பிறமர ைதித்தல்  
B) மகம்ைாறு கருதாது உதவுதல்  
C) எந்நிமலயிலும் ோய்மைக் கமடபிடித்தல் 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: பிறமர ைதித்தல், மகம்ைாறு கருதாது உதவுதல், எந்நிமலயிலும் ோய்மைமயக் கமடபிடித்தல்,  கிப்புத் 
தன்மையுடன் விட்டுக்சகாடுத்து ோழ்தல் வபான்ற பல ோழ்வியல் உண்மைகமள அறிய பண்பாட்டுக் கல்வி 
உதவுகிறது. 
120) “உணவே ைருந்து ைருந்வத உணவு” என்பது யாருமடய ோழ்வியல் பார்மே? 

A) தமிழர்  
B) திராவிடர் 
C) ஆரியர் 
D) கிவரக்கர் 
விளக்கம்: நம் முன்வனார்கள் இயற்மகமயத் சதய்ேைாகப் வபாற்றியும் இயற்மக உணவுமுமறகள், இயற்மக 
ைருத்துே முமறகள் ஆகியேற்மறக் கமடபிடித்தும் சநடுநாள் வநாயின்றி ோழ்ந்தனர் என்பமத நம் வேதங்களும், 

புராணங்களும் சதளிோகக் குறிப்பிடுகின்றன. “உணவே ைருந்து ைருந்வத உணவு” என்ற தமிழரின் ோழ்வியல் 
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பார்மே இங்கு வநாக்கத்தக்கது. திருக்குறள் முதலான அறநூல்களில் அரசியல் சபாருளாதாரம், ைருத்துேம் வபான்ற 
பல கருத்துகள் அமைந்துள்ளன. இந்நூல்கமளக் கற்பதனால், பிரச்சிமனகளுக்கு எளிதாகத் தீர்வு காணச் 
ச ய்யலாம். 
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12th Ethics Lesson 2 Questions 

2] ரெற்றுலமயில் ஒற்றுலம 

1)  ரியான கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க. 
A) இந்தியாவில் சைாழி, இனம்,  ையம், நிறம், ோழிடம் வபான்ற பல்வேறு பிரிவுகளால் ைக்கள் பிரிந்திருந்தாலும் 
இந்தியர் என்ற உணர்வு அமனேமரயும் ஒன்றிமணக்கிறது. 
B) உலகளவில் மிகப்சபரிய ைக்களாட்சி நாடாக இந்தியா சிறந்து விளங்கக்காரணம், வேற்றுமையில் ஒற்றுமை 
காணும் இந்திய ைக்களின் ைனப்பான்மையாகும். 
C) இந்தியாவில் சைாழியும் கலாச் ாரமும் பழக்கேழக்கங்களும், விருந்வதாம்பல் முமறகளும் மிகச்சிறப்பாகப் 
பின்பற்றப்படுகின்றன. 
D) அமனத்தும்  ரி. 
விளக்கம்: இந்தியாவில் சைாழி, இனம்,  ையம், நிறம், ோழிடம் வபான்ற பல்வேறு பிரிவுகளால் ைக்கள் 
பிரிந்திருந்தாலும் இந்தியர் எனற் உணர்வு அமனேமரயும் ஒன்றிமணக்கிறது. 
உலகளவில் மிகப்சபரிய ைக்களாட்சி நாடாக இந்தியா சிறந்து விளங்கக்காரணம், வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணும் 
இந்திய ைக்களின் ைனப்பான்மையாகும். 
இந்தியாவில் சைாழியும் கலாச் ாரமும் பழக்கேழக்கங்களும், விருந்வதாம்பல் முமறகளும் மிகச்சிறப்பாகப் 
பின்பற்றப்படுகின்றன. 
2) இந்திய ைக்கள் எமத முக்கிய வநாக்கைாகக் சகாண்டு ோழந்தேர்கள்? 

A) வேட்மடயாடுதல் 

B) வேளாண்மை 

C) ஜீேகாருண்யம் 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: நம் ைக்கள் உயிரிரகத்மத (ஜீேகாருண்யம்) முக்கிய வநாக்கைாகக் சகாண்டு ோழ்ந்தேர்கள். ேர்த்தைான 
ைகாவீரர், சகௌதை புத்தர், ஆழ்ோர்கள், நாயன்ைார்கள் ஆகிவயாருமடய வகாட்பாடுகள் உயரிய ஆன்மீகத்மதவய 
வநாக்கைாகக் சகாண்டு ைக்களிடம் வபாதிக்கப்பட்டன. 
3) “அதி யம் அதுதான் இந்தியா” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A)மில்டன்  
B) A.L.பாஷம்  
C)  ார்க்  
D)  ாட்விக் 

விளக்கம்: எண்ணற்ற அதி யங்கமளத் தன்னகத்வத சகாண்டது இந்தியா என்று கூறும் புகழ்மிக்க ேரலாற்று 
அதிைர் A.L.பாஷம் அேர்கள் ‘அதி யம் அதுதான் இந்தியா’(The Wonder that was India) என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
இந்நூல் இந்திய கிராை ைக்களின்  டங்குகள்  ம்பிரதாயங்கள், பழம்சபருமைமயப் பமற ாற்றுகின்றன. 
4) உலகளவில் இந்திய எத்தமனயாேது சபரிய நாடு? 

A) 4-ேது 

B) 5-ேது 

C) 6-ேது  
D) 7-ேது 

விளக்கம்: உலகளவில் இந்தியா ஏழாேது மிகப்சபரிய பரந்து விரிந்த பமழமையான நாடாகும். உலகில் காணும் 
பல்வேறு நாகரீகப் பண்பாடுகளின் ஒன்றிமணப்மப இங்கு காணலாம். 
5) இந்தியாவில் எத்தமன ைாநிலங்கள் ைற்றும் யூனியன் பிரவத ங்கள் உள்ளன? 
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A) 28, 7 

B) 29, 6 

C) 30, 9 

D) 29, 7 

விளக்கம்: இந்திய 29 ைாநிலங்கமளயும், 7 யூனியன் பிரவத ங்கமளயும் சகாண்டு திகழ்கிறது ( ைச்சீர் புத்தகத்தின் 
படி). உண்மையில், ஜனேரி 26, 2020-ன் நிலேரப்படி இந்தியாவில் 28 ைாநிலங்களும், 8 யூனியன் 
பிரவத ங்களும் உள்ளன. 8 யூனியன் பிரவத ங்கள்: 
1. டாைன், மடயூ ைற்றும் தாத்ரா நாகர் ஹவேலி (ஜனேரி 26, 2020 முதல் ஒவர யூனியன் பிரவத ம்). 
2. அந்தைான் நிக்வகாபார்  
3.  ண்டிகர்  
4. சடல்லி  
5. லடாக்  
6. லட் த்தீவு  
7. ஜம்மு ைற்றும் காஷ்மீர்  
8. புதுச்வ ரி. 

6) 2011-ஆம் ஆண்டு ைக்கள் சதாமக கணக்சகடுப்பின்படி இந்திய ைக்கள் சதாமக எவ்ேளவு? 

A) 100 வகாடிக்கு வைல் 

B) 131 வகாடிக்கு வைல் 

C) 121 வகாடிக்கு வைல் 

D) 700 வகாடிக்கு வைல் 

விளக்கம்: 2011-ஆம் ஆண்டு ைக்கள்சதாமக கணக்சகடுப்பின்படி இந்திய ைக்கள் சதாமக 121 வகாடிக்கு வைல் 
உள்ளது. இந்தியாவிலுள்ள அமனத்துக் கிராைங்களில் ஒவ்சோரு கிராைத்திற்கும் ஒரு தனித்துேம் உண்டு 
என்பமத அறியலாம். 
7) எந்த ஆண்டு கங்மக நதி வதசிய நதியாக அறிவிக்கப்பட்டது? 

A) 2008 

B) 2012 

C) 2010 

D) 2020 

விளக்கம்: 2008-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் வதசிய நதியாகக் கங்மக நதி அறிவிக்கப்பட்டது. 
8) இந்தியாவின் நீளைான நதி எது? 

A) வகாதாேரி  
B) சிந்து 

C) பிரம்ைபுத்திரா 
D) கங்மக 

விளக்கம்: இந்தியாவின் நீளைான நதி, புனிதைான நதி, மிக அதிக எண்ணிக்மகயிலான துமண நதிகமளப் 
சபற்றுள்ள நதி என்று பலச் சிறப்புகமளக் கங்மக நதி சபற்றுள்ளது. 
9) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. நாம் இந்தியர் என்பதில் சபருமிதம் சகாள்ேதற்குப் பல காரணங்கள் இருந்தாலும் நம் நாட்டில் நிலவும் 
வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்னும் பண்புதான் தமலசிறந்து காணப்படுகிறது. 
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2. நம்மிமடவய இருக்கும் வேறுபாடுகமள ஒருேர், ைற்றேர் மீது ஆர்ேமும் அக்கமறயும் ச லுத்துேதற்குக் 
காரணைாக அமைகின்றது. 
3. வேற்றுமையில் ஒற்றுமைமய நிமலநாட்ட வதசியக் சகாடி, வதசிய சின்னம், வதசிய கீதம், வதசிய பறமே 
வபான்றமே இந்தியா முழுமைக்கும் சபாதுோகப் பின்பற்றப்படுகின்றன. 
A) 1, 2  ரி 

B) 1, 3  ரி 

C) 2, 3  ரி 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: 1. நாம் இந்தியர் என்பதில் சபருமிதம் சகாள்ேதற்குப் பல காரணங்கள் இருந்தாலும் நம் நாட்டில் நிலவும் 
வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்னும் பண்புதான் தமலசிறந்து காணப்படுகிறது. 
2. நம்மிமடவய இருக்கும் வேறுபாடுகமள ஒருேர், ைற்றேர் மீது ஆர்ேமும் அக்கமறயும் ச லுத்துேதற்குக் 
காரணைாக அமைகின்றது. 
3. வேற்றுமையில் ஒற்றுமைமய நிமலநாட்ட வதசியக் சகாடி, வதசிய சின்னம், வதசிய கீதம், வதசிய பறமே 
வபான்றமே இந்தியா முழுமைக்கும் சபாதுோகப் பின்பற்றப்படுகின்றன. 
10) இந்தியப் பண்பாட்டின் தனிச்சிறப்பு எது? 

A) பண்பாடு 

B) கலாச் ாரம் 

C) வேற்றுமையில் ஒற்றுமை வகாட்பாடு 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: நம் நாடு நிலவியல் அமைப்பு, இனம், சைாழி, இலக்கியம்,  ையம்,  முதாய அமைப்பு, சபாருளாதாரம், 

ோழ்க்மகச் டங்குகள், பாரம்பரியங்களால் வேறுபட்ட கூறுகமளக் சகாண்டிருந்தாலும் ‘இந்தியர்’ என்ற 
ஒருமைப்பாட்டு உணர்வு ைக்களிடம் உள்ளது. இதமனவய வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்கிவறாம். இவ்வுயரிய 
வகாட்பாடு இந்தியப் பண்பாட்டின் தனிச்சிறப்பு எனலாம். 
11) இந்தியாமே ஆசியக்கண்டத்தில் பிரித்துக் காட்டுேது எது? 

A) இையைமல 

B) தார்பாமலேனம் 

C) இந்தியப் சபருங்கடல் 

D) கங்மக நதி 

விளக்கம்: இந்தியா, ேடக்வக இையைமல முதல் சதற்வக கன்னியாகுைரி ேமர பரந்து விரிந்து காணப்படும் 
மிகப்சபரிய ஒரு நாடாகும். இையைமல, இந்தியாமே ஆசியக்கண்டத்திலிருந்து பிரிக்கிறது. 
12) இந்திய எல்மலகளில் தேறாகப் சபாருந்தியமதத் வதர்க? 

A) கிழக்கு - ேங்காளவிரிகுடா 
B) வைற்கு - அரபிக்கடல் 

C) ேடக்கு - இையைமல 

D) சதற்கு - தார் பாமலேனம்  
விளக்கம்: சதற்கில் இந்தியப் சபருங்கடல் எல்மலயாக அமைந்துள்ளது. இது இந்து ைகா  முத்திரம் எனவும் 
அமழக்கப்படும். 
13) இந்தியா ஒரு தீபகற்ப நாடு. காரணம் என்ன? 

A) 2 பக்கம் நிலம், 2 பக்கம் நீர் சூழ்ந்துள்ளது. 
B) 3 பக்கம் நிலம், 1 பக்கம் நீர் சூழ்ந்துள்ளது. 
C) 1 பக்கம் நிலம், 3 பக்கம் நீர் சூழ்ந்துள்ளது. 
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D) 1 பக்கம் நிலம், 2 பக்கம் நீர் சூழ்ந்துள்ளது. 
விளக்கம்: மூன்று பக்கம் நீராலும், ஒரு பக்கம் நிலத்தாலும் சூழப்பட்ட பகுதிவய தீபகற்பம் ஆகும். எனவே, இந்தியா 
ஒரு தீபகற்க நாடாகும். 
14)  ரியான கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க. 
A) இந்தியாவில் காலநிமல, தட்பசேப்பநிமல, ைமழப்சபாழிவு, ைண் ேமககள் ைற்றும் ச டிசகாடிகளில் 
வேற்றுமைக் கூறுகள் நிலவுகின்றன. 
B) இந்தியாவில் ேடபகுதி குளிர்காலத்தில் குளிர் அதிகைாக இருந்தாலும், ைனிதன் ோழவே இயலாத அளவுக்கு 
உமறபனி நிமலமயக் சகாண்டிருக்கவில்மல. 
C) குளிர்மிகுந்த காஷ்மீர் வபான்ற பகுதிகளில் ைக்கள் ோழக் காரணம் அங்கு நிலவும் பருநிமலக்கு ஏற்றோறு 
தம்மை ைாற்றிக்சகாண்டவதயாகும். 
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: இந்தியாவில் காலநிமல, தட்பசேப்பநிமல, ைமழப்சபாழிவு, ைண் ேமககள் ைற்றும் ச டிகசகாடிகளில் 
வேற்றுமைக் கூறுகள் நிலவுகின்றன. 
இந்தியாவில் ேடபகுதி குளிர்காலத்தில் குளிர் அதிகைாக இருந்தாலும், ைனிதன் ோழவே இயலாத அளவுக்கு 
உமறபனி நிமலமயக் சகாண்டிருக்கவில்மல. 
குளிர்மிகுந்த காஷ்மீர் வபான்ற பகுதிகளில் ைக்கள் ோழக் காரணம் அங்கு நிலவும் பருநிமலக்கு ஏற்றோறு தம்மை 
ைாற்றிக்சகாண்டவதயாகும். 
15) ஆசியாவின் இத்தாலி என்றமழக்கப்படும் நாடு எது? 

A) இந்தியா 
B) சீனா 
C) பாகிஸ்தான் 

D) திசபத் 

விளக்கம்: புவியியலாளர்கள் இந்தியாமே இத்தாலி நாட்வடாடு ஒப்பிடுகின்றனர். ஐவராப்பாவிலுள்ள இத்தாலி, ஒரு 
தீபகற்ப நாடாகும். அந்நாட்டின் கிழக்கு எரித்திரியன் கடலும், வைற்வக தஸ்கான் கடலும், சதற்வக நன்னிலக் கடலும், 

ேடக்வக அபிமனன் ைமலத் சதாடரும் உள்ளது. இத்தாலியின் சதற்வக சிசிலித் தீவு உள்ளதுவபால் இந்தியாவின் 
அருகில் இலங்மகத் தீவு உள்ளது. 
16)  ரியான விமடமயத் வதர்வு ச ய்க. 
கூற்று: ைனிதன் ோழச்  ாதகைான பருேநிமலகமளக் சகாண்ட நாடு இந்தியா. 
காரணம்: காஷ்மீமரத் தவிர்த்து, இந்தியாவின் வேறு எந்தப் பகுதியிலும் ைக்களின் அன்றாட ச யல்கமளப் பாதிக்கும் 
நிமலயில் காலநிமல இல்மல. 
A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு. 
B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி. 
C) கூற்று  ரி, வைலும் காரணம்  ரியான விளக்கம் 

D) கூற்று  ரி, வைலும் காரணம்  ரியான விளக்கைல்ல 

விளக்கம்: காஷ்மீமரத் தவிர்த்து, இந்தியாவின் வேறு எந்தப் பகுதியிலும் ைக்களின் அன்றாட ச யல்கமளப் பாதிக்கும் 
நிமலயில் காலநிமல இல்மல. எனவே, ைனிதன் ோழச்  ாதகைான பருேநிமலகமளக் சகாண்ட நாடு இந்தியா 
ஆகும்.  
17) ஒரு நாட்டின் சபாருளாதார ேளர்ச்சிக்கு அடிப்பமட எது? 

A) பருேநிமல 

B) சதாழில் 

C) ைக்கள்  
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D) வைற்காண் எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: ஒரு நாட்டின் சபாருளாதார ேளர்ச்சிக்கு அந்நாட்டின் பருேநிமலவய அடிப்பமடயாகும். 
18) இந்தியாவில் அயல்நாடு ோணிபத்திற்கு அடிப்பமடயாக அமைேது எது? 

A) ேளைான கடற்கமர 
B) இையைமல 

C)  ைசேளி 

D) பீடபூமி 

விளக்கம்: இந்தியாவின் ேளைான கடற்கமரகள் அயல்நாட்டு ோணிபத்திற்கும், சபாருளாதார முன்வனற்றதிற்கும் 
காரணைாகின்றன. 
19) இந்தியாவின் உள்நாட்டு ோணிகத்திற்கு துமணபுரிேது எது? 

A) ேளைான கடற்கமர 
B) இையைமல 

C)  ைசேளி 

D) பீடபூமி 

விளக்கம்: இந்தியாவின் உள்நாட்டு ோணிகத்திற்கும், சபாருளாதார முன்வனற்றத்திற்கும் ச ழிப்பான  ைசேளிகள் 
காரணைாகின்றன. ஒவ்சோரு, நிலப்பகுதியும், அமைவிட அமைப்பில் வேறுபட்டுள்ளது என்றாலும், சபாருளாதார 
ேளர்ச்சிக் குறியீடு சீராகவே உள்ளது. 
20) சபாருத்துக. 
அ. பருத்தி - 1. கர்நாடகா 
ஆ. வகாதுமை - 2. அஸ்ஸாம் 

இ. பருப்பு ேமககள் - 3. பஞ் ாப் 

ஈ. வதயிமல - 4. ைகாராஷ்டிரா, குஜராத் 

உ. காபி - 5. ைத்தியப்பிரவத ம்  
A) 5, 4, 3, 2, 1 

B) 4, 5, 1, 3, 2 

C) 3, 4, 5, 2, 1 

D) 4, 3, 5, 2, 1 

விளக்கம்:  
பயிர் - பயிரிடப்படும் பகுதி. 
பருத்தி - குஜராத் ைற்றும் ைகாராஷ்டிரா 
வகாதுமை - பஞ் ாப் 

பருப்பு ேமககள் - ைத்தியப் பிரவத ம் 

வதயிமல - அ ாம்  
காபி - கர்நாடகா 
மிளகு, ோம மன சபாருள் - வகரளா 
இமே இந்தியாவின் சபாருளாதார ேளர்ச்சிக்குப் சபரிதும் துமணபுரிகின்றன.  
21) ைமழ குமறந்த உயர் நிலங்கள் எமே? 

A)  ைசேளி 

B) ைமலகள் 

C) பீடபூமிகள் 
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D) கடற்கமர 
விளக்கம்: பீடபூமிகள் என்பமே ைமழ குமறந்த, உயர் நிலங்களாகும். இப்பகுதியில் கனிை ேளங்களும் சில 
வேளாண் சபாருட்களும் விமளகின்றன. 
22) சபாருத்துக. 
அ. வ ாட்டாநாக்பூர் பீடபூமி - 1. பருப்பு ேமககள், எண்சணய் வித்துக்கள் 

ஆ. ைாளே பீடபூமி - 2. கனிை ேளம்  
இ. தக்காண பீடபூமி - 3. திமணப் பயிர்கள்  
A) 2, 3, 1 

B) 3, 2, 1 

C) 1, 3, 2 

D) 1, 2, 3 

விளக்கம்: வ ாட்டாநாக்பூர் பீடபூமி - கனிை ேளம்  
ைாளே பீடபூமி - திமணப் பயிர்கள்  
தக்காண பீடபூமி - பருப்பு ேமககள், எண்சணய் வித்துக்கள்  
23) சிந்து கங்மக  ைசேளிகளில் யார் ோழ்ந்து ேந்தமத வேதங்கள் கூறுகின்றன? 

A) ஆரியர்கள்  
B) திராவிடர்கள் 

C) சை பவடாமியர்கள்  
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: இந்தியாவில் ஆரியர்களது ேருமகக்கு முன்னவர சிந்து நதிக்கமரப் பகுதியில் ஹரப்பா ைக்கள் ோழ்ந்து 
ேந்ததற்கான  ான்றுகள் கிமடத்துள்ளன. சிந்து கங்மக  ைசேளிகளில் ஆரியர்கள் ோழ்ந்து ேந்தமத வேதங்கள் 
கூறுகின்றன.  ங்ககால இலக்கியங்கள், தமிழர் பண்பாடு மிகவும் சதான்மையானது என்று சதரிவிக்கிறது. 
24) இந்தியாவின் எந்தப் பகுதியில் பாரசீகர், கிவரக்கர்,  ாகர், குஷாணர், ஹணர் ஆகிவயார் குடிவயறினர்? 

A) ேடகிழக்கு 

B) ேடவைற்கு 

C) சதன்கிழக்கு 

D) சதன்வைற்கு 

விளக்கம்: இந்தியாவின் ேடவைற்குப் பகுதியில் பாரசீகர்கள், கிவரக்கர்கள்,  ாகர்கள், குஷாணர்கள், ஹணர்கள் 
ஆகிவயார் குடிவயறினர். 
25) கி.மு. 5-ஆம் நூற்றாண்டிவலவய இந்தியா பல இனங்கமளயும் அதிக ைக்கள் சதாமகமயயும் சபற்றிருந்தது 
என்று கூறியேர் யார்? 

A) அரிஸ்டாட்டில் 

B) சஹவராவடாட்டஸ் 

C) லின்வனயஸ் 

D) ஜான்வர 
விளக்கம்: கி.மு. 5ஆம் நூற்றாண்டிவலவய இந்தியா பல இனங்கமளயும் அதிக ைக்கள் சதாமகமகயும் சபற்றிருந்தது 
என்று “சஹவராவடாட்டஸ்” குறிப்பிட்டுள்ளார். 
26) ேரலாற்றின் தந்மத என்றமழக்கப்படுபேர் யார்? 

A) சஹவராவடாட்டஸ் 

B) வின்ச ன்ட் ஆர்தர் ஸ்மித் 
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C) அரிஸ்டாட்டில் 

D) ஜான்வர 
விளக்கம்: ேரலாற்றின் தந்மத சஹவராவடாட்டஸ் ஆோர். 
27) இந்தியாமே பல இனங்களின் அருங்காட்சியம் என்று குறிப்பிடுபேர் யார்? 

A) சஹவராவடாட்டஸ் 

B) வின்ச ன்ட் ஆர்தர் ஸ்மித் 

C) அரிஸ்டாட்டில் 

D) ஜான்வர 
விளக்கம்: இமடக்கால இந்திய ேரலாற்றில் அவரபியர்களும், துருக்கியர்களும், ைங்வகாலியர்களும், முகலாயர்களும் 
இந்தியாவிற்கு ேந்து ஆட்சி ச ய்தனர். நவீனகால இந்திய ேரலாற்றில் வபார்ச்சுகீசியர், டச்சுக்காரர், ஆங்கிவலயர், 

பிசரஞ்சுக்காரர் முதலிவயார் இந்தியாவில் ேணிகவநாக்கில் குடிவயறினர். இதன் அடிப்பமடயில், டாக்டர் வின்ச ன்ட் 
ஆர்தர் ஸ்மித் இந்தியாமேப் பல ‘இனங்களின் அருங்காட்சியகம்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். 
28) தக்க பகுதியுடன் அங்கு ோழ்ந்த இன ைக்கமளப் சபாருத்துக. 
அ. காஷ்மீர், பஞ் ாப், இராஜபுதனம் - 1. ைங்வகாலிய இனம் 

ஆ. தமிழகம், ஆந்திரா, மைய ைாநிலங்கள், வ ாட்டா நாக்பூர் - 2. திராவிட இனம் 

இ. அஸ்ஸாம், வநாபாள எல்மல - 3. இந்வதா - ஆரிய இனம்  
A) 3, 2, 1 

B) 1, 3, 2 

C) 2, 3, 1  

D) 2, 1, 3 

விளக்கம்: காஷ்மீர், பஞ் ாப், இராஜபுதனம் - இந்வதா-ஆரிய இனம் 

தமிழகம், ஆந்திரம், மைய ைாநிலங்கள் வ ாட்டா நாக்பூர் - திராவிட இனம் 

அஸ்ஸாம்-வநபாள எல்மல - ைங்வகாலிய இனம் 

29) சபாருத்துக.  
அ. ஐக்கிய ைாநிலங்கள், பீகார்    - 1. இரானிய இனம் 

ஆ. ேங்காளம், ஒடி ா     - 2. சிந்திய இனம் 

இ. ைராட்டியப் பகுதி     - 3. ைங்வகால்-திராவிட இனம் 

ஈ. ேடவைற்கு எல்மலபுறம் ோழும் துருக்கியர் - 4. ஆரிய-திராவிட இனம்  
A) 4, 3, 2, 1 

B) 4, 2, 3, 1 

C) 4, 3, 1, 2 

D) 3, 4, 2, 1 

விளக்கம்: ஐக்கிய ைாநிலங்கள், பீகார் - ஆரிய-திராவிட இனம் 

ேங்காளம், ஒடி ா - ைங்வகால்-திராவிட இனம் 

ைராட்டியப் பகுதி - சிந்தியா இனம் 

ேடவைற்கு எல்மலபுறம் ோழும் துருக்கியர் - இரானிய இனம்  
30) ‘ஒட்டரவத ம்’ எனப்படும் ைாநிலம் எது? 

A) பீகார் 
B) ஒடி ா 
C) ேங்காளம் 
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D) ஆந்திரா 
விளக்கம்: ‘ஒட்டரவத ம்’ என ஒடி ா ைாநிலம் அமழக்கப்பட்டது. 
31)  ரியான கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க. 
1. இந்தியாவில் ோழும் பல்வேறு இனங்கமளச் வ ர்ந்த ைக்களின் ோழ்வியல் சநறிமுமறகவள இந்தியப் 
பண்பாட்டிற்கான அடித்தளத்மதத் தீர்ைானிக்கிறது. இதன் அடிப்பமடயிவலவய ேலிமையான பண்பாடு 
கட்டமைக்கப்ட்டுள்ளது. 
2. ஒவ்வோர் இனமும் தனக்வகயுரிய தனித்தன்மைமயக் சகாண்டுள்ளதால், இந்தியா வேற்றுமையில் ஒற்றுமை 
காணும் நாடாகத் திகழ்கிறது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. இந்தியாவில் ோழும் பல்வேறு இனங்கமளச் வ ர்ந்த ைக்களின் ோழ்வியல் சநறிமுமறகவள இந்தியப் 
பண்பாட்டிற்கான அடித்தளத்மதத் தீர்ைானிக்கிறது. இதன் அடிப்பமடயிவலவய ேலிமையான பண்பாடு 
கட்டமைக்கப்ட்டுள்ளது. 
2. ஒவ்வோர் இனமும் தனக்வகயுரிய தனித்தன்மைமயக் சகாண்டுள்ளதால், இந்தியா வேற்றுமையில் ஒற்றுமை 
காணும் நாடாகத் திகழ்கிறது. 
32) வதாடர்கள், இருளர்கள், குறும்பர்கள் வபான்ற பழங்குடியின ைக்கள் எந்த ைாநிலத்மதச் வ ர்ந்தேர்கள்? 

A) வகரளா 
B) தமிழ்நாடு 

C) ஆந்திரா 
D) கர்நாடகா 
விளக்கம்: இந்தியாவில் ைமலோழ் பழங்குடியின ைக்களின் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியம் சதான்மையான ேரலாற்மறப் 
பிரதிபலிக்கிறது. அேர்கள் சகாண்டாடும் விழாக்கள் அேர்களின் பாரம்பரியத்மத சேளிப்படுத்துகின்றன. 
அேர்களின் உமழப்பும், திறனும் பிறருக்கு வியப்பூட்டும் ேமகயில் அமைந்துள்ளன. வதாடர்கள், இருளர்கள், 

குறும்பர்கள் வபான்ற பழங்குடியின ைக்கள் தமிழகத்தின் சதான்மையின் அடித்தளைாக உள்ளனர். இம்ைக்களின் 
சபாருளாதார நிமலக்கும் ைற்ற ைக்களின் சபாருளாதார நிமலக்கும் வேறுபாடுகள் உள்ளன. 
33) ைனிதன் தைது உள்ளத்து உணர்வுகமளப் பிறருக்கு உணர்த்த உதவும் மிகச்சிறந்த ஒரு கருவி எது? 

A) பாேமன 

B) கல்வி 

C) அறிவு 

D) சைாழி 

விளக்கம்: சைாழி என்பது, ைனிதன் தைது உள்ளத்து உணர்வுகளால் பிறருக்கு உணர்த்த உதவும் மிகச்சிறந்த ஒரு 
கருவியாகும். இதமனவய Language is the Vehicle of Communication என்று அசபர் குவராம்பி குறிப்பிடுகிறார். 

34) எமே ைனித குலத்திற்குக் கிமடத்த மிகப்சபரிய சகாமட? 

A) எண், எழுத்து 

B) வபச்சும், சைாழியும் 

C) வபச்சும், எழுத்தும் 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: வபச்சும், எழுத்தும் ைனித குலத்திற்குக் கிமடத்த மிகப்சபரிய சகாமடயாகும். ைனிதருமடய சைாழிகளில் 
ஓவியம், மக அம வும், குறியீடுகளாகப் பயன்படுகின்றன. இவ்ோறான ஒலிகமள எழுத்து ேடிேைாக ைாற்ற முடியும். 
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ஆனால், ம மககமள அவ்ோறு ைாற்ற முடியாது. ைனிதருமடய சைாழிகளில் இக்குறியீடுகள் ச ாற்கள் என்றும், 

அேற்மறக் மகயாளுேதற்கான விதிகள் இலக்கணங்கள் என்றும் அமழக்கப்படுகின்றன. 
35) PLSI-விரிோக்கம் என்ன? 

A) Public Liguistic Survey of India 

B) People’s Linguistic Survey of India 

C) People’s Language survey of India 
D) எதுவுமில்மல. 
விளக்கம்: PLSI – People’s Lingustic Survey of India. 
36) இந்திய ைக்கள் எத்தமன சைாழிகமள வபசி ேருேதாக PLSI கூறுகிறது? 

A) 121 

B) 780 

C) 570 

D) 1050 

விளக்கம்: இந்தியாவிலுள்ள 121 வகாடிக்கும் வைற்பட்ட ைக்கள் 780-க்கும் வைலான சைாழிகமள வபசி ேருேதாக PLSI 

(People’s Lingustic Survey of India) சதரிவிக்கிறது. இக்கணக்சகடுப்பு 2010-க்கும் 2013-க்கும் இமடயில் 
எடுக்கப்படடது. 
37) PLSI கணக்சகடுப்பின் மூலம் ஒவ்வோர் ஆண்டும் எத்தமன சைாழிகள் அழிந்துேருகிறது? 

A) 10-க்கும் வைல் 

B) 25-க்கும் வைல் 

C) 5-க்கும் வைல் 

D) 15-க்கும் வைல் 

விளக்கம்: 1961-ஆம் ஆண்டில் வதாராயைாக 1650 சைாழிகள் இருந்ததாகவும் ஒவ்வோர் ஆண்டிற்கும் 10-க்கும் 
வைற்பட்ட சைாழிகள் அழிந்துேருேதாகவும், இந்நிமல சதாடர்ந்தால் இன்னும் 100 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இந்த 
எண்ணிக்மக 500-க்கும் குமறோகலாம் என்றும் இக்கணக்சகடுப்பு சதரிவிக்கிறது (இக்கணக்சகடுப்பு 2010-க்கும் 
2013-க்கும் இமடயில் PLSI-ஆல் எடுக்கப்படடது.) 
38) இந்தியாவில் 1 லட் த்திற்கும் வைலான ைக்கள் வபசும் சைாழிகள் எத்தமன? 

A) 22 

B) 14 

C) 33 

D) 44 

விளக்கம்: இந்தியாவில் பல்வேறு சைாழிகள் வப ப்படுகின்றன. ஒரு லட் த்திற்கும் வைலான சைாழிகள் வபசும் 
சைாழிகள் 33 உள்ளன. 
39) ேட இந்திய சைாழிகளின் தாயாகக் கருதப்படும் சைாழி எது? 

A) தமிழ் 

B) பிராகிருதம் 

C) பாலி 

D)  ைஸ்கிருதம் 

விளக்கம்: பழங்காலத்தில் இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் பிராகிருத சைாழியும்,  ைஸ்கிருத சைாழியும் பயன்பட்டன. 
 ைஸ்கிருத சைாழி ேடஇந்திய சைாழிகளின் தாயாகக் கருதப்படுகிறது. 
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40)  ைஸ்கிருதம் ைற்றும் ேடஇந்திய சைாழிகமள எழுத______________என்னும் எழுத்து ேடிேம் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

A) சடரவகாட்டா 
B) சித்திர எழுத்து ேடிேம் 

C) வதேநாகரி 

D) பாலி 

விளக்கம்:  ைஸ்கிருதம் ைற்றும் ேடஇந்திய சைாழிகமள எழுத வதேநாகிரி என்னும் எழுத்து ேடிேம் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தி, ைராத்தி, குஜராத்தி, பஞ் ாபி, காஷ்மீரி, உருது ைற்றும் ேங்காளம் ஆகியமே 
ேடஇந்தியாவில் வப ப்படும் முதன்மையான சைாழிகளாகும். 
41) ேடகிழக்கு இந்தியாவில் வப ப்படும் சைாழி எது? 

A) சபங்காலி 

B) அஸ்ஸாமி 

C) கன்னடம் 

D) ஹிந்தி 

விளக்கம்: ேடகிழக்கு இந்தியாவில் அஸ்ஸாமி சைாழி வப ப்படுகிறது. தமிழ், சதலுங்கு, கன்னடம், ைமலயாளம் ஆகிய 
சைாழிகள் சதன்னிந்தியாவில் வப ப்படும் முதன்மையான சைாழிகளாகும். 
42) இந்திய அர ால் அதிகாரப்பூர்ேைாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட சைாழிகள் எத்தமன? 

A) 14 

B) 22 

C) 33 

D) 780 

விளக்கம்: இந்திய அர ால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சைாழிகள் 22. ஆங்கிவலயரின் 200 ஆண்டுகால ஆட்சிக்குப் பின்னர், 

இந்தியாவில் ஆங்கில, சைாழி சபாதுோன இமணப்பு சைாழியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு ேருகிறது. பழங்குடி ைக்கள் 
வபசும் பல சைாழிகளுக்கு எழுத்து ேடிேம் இல்மல. 
43) ைனிதப் பண்பாட்டில் எது ஓர் இமணப்புக் கருவியாக பயன்படுகிறது? 

A) கல்வி 

B) ோழ்க்மகத்தரம் 

C) சைாழி 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: ைனிதப் பண்பாட்டில் சைாழி என்பது ஓர் இமணப்புக் கருவியாக பயன்படுகிறது. ஏசனனில் சைாழிதான் 
ஒருேருக்கு ஒருேர் கருத்திமனப் பரிைாறிக் சகாள்ளும் கருவியாகப் பயன்படுகிறது. இந்தியாவில் வதசிய சைாழி, 

இமணப்பு சைாழி, ேட்டார சைாழி வபான்றமே வப ப்படுகின்றன. சைாழி, அமதப் வபசுகின்ற இனத்தின் அறிவியல், 

கமல, ேரலாறு,  மூகநிமல, பழக்க ேழக்கங்கள், ஒழுக்க சநறிகள் ைற்றும் எண்ணங்கள் வபான்ற பல ோழ்வியல் 
கூறுகமளயும் பண்பாட்டு நிமலகமளயும் தீர்ைானிக்கிறது. 
44) இந்திய அரசியமலப்பில் உள்ள 22 அங்கீகரிக்கப்பட்ட அட்டேமண சைாழிகளுள் மிகவும் பமழமையானது எது? 

A) அஸ்ஸாமி 

B)  ைஸ்கிருதம் 

C) சதலுங்கு 

D) தமிழ் 

விளக்கம்: 22 அட்டேமண சைாழிகள்: 
1. அஸ்ஸாமி 2. வபங்காலி 3. ரபாரடா 4. ரடாக்ரி 5. குஜராத்தி  
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6. இந்தி 7. கன்னடம் 8. காஷ்மீரி 9. வகாங்கிணி 10. லமதிலி  

11. மலலயாளம் 12. மணிப்புரி 13. மராத்தி 14. ரநபாளி 15. ஒரியா  
16. பஞ்சாபி 17. சமஸ்கிருதம் 18. சாந்தலி 19. சிந்தி 20. தமிழ்  

21. வதலுங்கு 22. உருது. 

இேற்றுள் தமிழ்சைாழிவய மிகவும் பமழமையுமடயதாகும். 
45) உயர் கல்வி நிமலயில் சபரும்பாலும் எந்த சைாழி பயிற்று சைாழியாக உள்ளது? 

A) தமிழ்  
B) ஆங்கிலம்  
C) ஹிந்தி 

D) கன்னடம் 

விளக்கம்: ேடஇந்திய சைாழிகள் பல இந்வதா-ஆரிய சைாழிக் குடும்பத்மதச்  ார்ந்தமே. பஞ் ாபி, சிந்தி, ஹிந்தி, 

உருது, குஜராத்தி, ேங்காளம், ஒரியா, காஷ்மீரி,  ைஸ்கிருதம் வபான்ற சைாழிகமள இந்திய ைக்களில் 
சபரும்பான்மையினர் வபசுகின்றனர். உயர்கல்வி நிமலயில் சபரும்பாலும் ஆங்கிலம் பயிற்று சைாழியாக உள்ளது. 
46) இந்தியாவில் வபார்த்துகீசிய சைாழி எங்கு வப ப்படுகிறது? 

A) பாண்டிச்வ ரி 

B) வகாோ 
C) அந்தைான் 

D) சிக்கிம் 

விளக்கம்: பிசரஞ்சு சைாழி - பாண்டிச்வ ரி 

வபார்த்துக்கீசிய சைாழி - வகாோ. 
47) 2011-ைக்கள் சதாமக கணக்சகடுப்பின் படி, இந்தியாவில் உள்ள கிறிஸ்துேரகள் எத்தமன வபர்? 

A) 79.80  தவீதம்  
B) 14.23  தவீதம் 

C) 2.30  தவீதம் 

D) 1.72  தவீதம் 

விளக்கம்: 2011 ைக்கள் சதாமக கணக்சகடுப்பினபடி இந்தியாவின் சைாத்த ைக்கள் சதாமக 121.09 வகாடி. அதில்,  

இந்துக்கள் - 79.80  தவீதம்  
இஸ்லாமியர்கள் - 14.23  தவீதம்  
கிருத்துேர்கள் - 2.30  தவீதம்  
சீக்கியர்கள் - 1.72  தவீதம்  
சபௌத்தர்கள் - 0.07  தவீதம்  
 ைணர்கள் - 0.37  தவீதம் 

48) இந்தியாவில் வதான்றாத ைதம் எது? 

A) சபௌத்தம்  
B)  ைணம்  
C) சீக்கியம்  
D) இஸ்லாம் 

49) சபாருத்துக. 
அ. ஜம்மு-காஷ்மீர் - 1. சீக்கியர்கள்  
ஆ. அருணாச் லப்பிரவத ம் - 2. இஸ்லாமியர்கள்  
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இ. பஞ் ாப் - 3. கிறிஸ்துேர்கள்  
A) 2, 3, 1 

B) 1, 3, 2 

C) 3, 2, 1 

D) 2, 1, 3 

விளக்கம்: ஜம்மு-காஷ்மீர் - இஸ்லாமியர்கள். 
அருணாச் லப்பிரவத ம், மிவ ாரம், வைகாலயா வபான்ற ேடகிழக்கு ைாநிலங்கள் - கிருஸ்துேர்கள்  
பஞ் ாப் - சீக்கியர்கள்  
ைற்ற ைாநிலங்கள் - இந்துக்கள். 
அேரேர்  ையத்திற்கான ேழிபாட்டு தலங்கமள அமைத்துக்சகாண்டு திருவிழாக்கமள சகாண்டாடியும் 
ஒற்றுமையுடனும் ோழ்ந்து ேருகின்றனர். 
50)  ரியான கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க. 
A) ேட இந்திய ைக்களின் ோழ்க்மக முமறயிலிருந்து சதன்னிந்திய ைக்களின் ோழ்க்மக முமற வேறுபட்டுள்ளது. 
B) ஒவ்சோரு ைாநிலத்திலும் உணவு, உமட, அணிகலன்கள், பழக்க ேழக்கங்கள் வபான்றமே ைாறுபட்டு 
இருப்பமதக் காணலாம். 
C) ஆமட, அணிகலன்கள் அணியும் முமற, உணவு முமற ஆகியேற்றில் வேற்றுமைகள் காணப்படுகின்றன. 
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: ேட இந்திய ைக்களின் ோழ்க்மக முமறயிலிருந்து சதன்னிந்திய ைக்களின் ோழ்க்மக முமற 
வேறுபட்டுள்ளது. 
ஒவ்சோரு ைாநிலத்திலும் உணவு, உமட, அணிகலன்கள், பழக்க ேழக்கங்கள் வபான்றமே ைாறுபட்டு இருப்பமதக் 
காணலாம். 
ஆமட, அணிகலன்கள் அணியும் முமற, உணவு முமற ஆகியேற்றில் வேற்றுமைகள் காணப்படுகின்றன. 
இமே  முதாய அமைப்பில் வேற்றுமைகள் உள்ளமதக் காட்டுகிறது. 
51) உலகளவில் சபாருள்கமள ோங்கும் திறன் அடிப்பமடயில் இந்தியா எத்தமனயாேது இடத்தில் உள்ளது? 

A) 2-ம் இடம்  
B) 3-ம் இடம்  
C) 4-ம் இடம் 

D) 5-ம் இடம்  
விளக்கம்: உலகளவில் சபாருள்கமள ோங்கும் திறன் அடிப்பமடயில் இந்திய 4-ேது இடத்தில் உள்ளது. நிலத்தின் 
தன்மைக்வகற்ப பயிர்கள் விமளகின்றன. 
52) அந்தந்த ைாநிலத்தின் சபாருளாதார நிமலயுடன் சதாடர்புமடய பயிர்கமளப் சபாருத்துக. 
அ. பஞ் ாப் - 1. பருப்பு ேமககள், எண்சணய் வித்துக்கள்  
ஆ. வைற்கு ேங்கம் - 2. பருத்தி 

இ. ைகாராஷ்டிரா, குஜராத் - 3. சநல்,  ணல் 

ஈ. ைத்தியப் பிரவத ம் - 4. வகாதுமை 

A) 3, 4, 2, 1 

B) 2, 4, 3, 1 

C) 4, 3, 2, 1 

D) 2, 1, 3, 4 

விளக்கம்: பஞ் ாப் - வகாதுமை  
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வைற்கு ேங்கம் - சநல், வகாதுமை  
ைகாராஷ்டிரா, குஜராத் - பருத்தி  
ைத்தியப் பிரவத ம், கர்நாடகா - பருப்பு ேமக, எண்சணய் வித்து.  
வகரளா - ோ மனத் திரவியம் 

53) இந்தியா எந்தப் சபாருளாதாரக் சகாள்மகமயப் பின்பற்றுகிறது? 

A) தாராளையைாதல் 

B) உலகையைாதல் 

C) கலப்புப் சபாருளாதாரம் 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: இந்தியா முழுேதும் ஒவர விதைான வேளாண்பயிர்கள் விமளவிக்கப்படுேதில்மல. சபாருளாதாரக் 
சகாள்மகயின் அடிப்பமடயில் கலப்புப் சபாருளாதாரக் சகாள்மகமயப் பின்பற்றும் நாடாக இந்திய திகழ்கிறது. 
இப்சபாருளாதாரக் சகாள்மக அரசு ைற்றும் தனியார் துமறகளின் பங்சகடுப்மபக் குறிப்பிடுகிறது. தனிநபர் 
ேருைானவை ஒரு குடும்பத்தின் சபாருளாதார ேளர்ச்சிமயத் தீர்ைானிக்கிறது. அந்த அடிப்பமடயில் ைக்களிமடவய 
சபாருளாதார அடிப்பமடயில் ஏமழ, பணக்காரன், முதலாளி, சதாழிலாளி ஆகிய வேற்றுமைகள் நிலவுகின்றன. 
54) இந்தியாவின் ேடக்கு-சதற்கு நீளம் என்ன? 

A) 2933 கி.மீ 

B) 6000 கி.மீ 

C) 7100 கி.மீ 

D) 3214 கி.மீ 

விளக்கம்: ஆசியக் கண்டத்தின் ைத்திய சதன்பகுதியில் அமைந்த நாடு இந்தியா. இது ேடக்கு சதற்காக 3214 கி.மீ 
நீளம் சகாண்டது. 
55) இந்தியாவின் கிழக்கு - வைற்கு அகலம் என்ன? 

A) 2933 கி.மீ 

B) 6000 கி.மீ 

C) 7100 கி.மீ 

D) 3214 கி.மீ 

விளக்கம்: இந்தியா கிழக்கு-வைற்காக 2933 கி.மீ நீளம் சகாண்டது. 

56) இந்தியாவில் நிலவியல் அடிப்பமடயில் எவ்ேமக நிலங்கள் மிகுதியாக உள்ளன,  

A)  ைசேளி 

B) ைமலப்பகுதி 

C) பீடபூமி 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: இந்தியாவின் நிலவியல் அடிப்பமடயில்  ைசேளி நிலங்கள் (விே ாய நிலங்கள்) மிகுதியாக உள்ளன. 
57) எந்த நதியின் சபயரால் இந்தியாவிற்கு ‘ஹிந்த்’ என்ற சபயர் ேந்தது? 

A) கங்மக 

B) சிந்து 

C) பிரம்ைபுத்திரா 
D) ஹக்ளி  
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விளக்கம்: அயல்நாட்டேர்கள் இந்திய நிலப்பகுதிகமள ஒவர நாடாகக் கருதி ேந்தனர். ‘ஹிந்த்’ என்ற சபயர் ‘சிந்து’ 
என்ற நதியின் சபயரிலிருந்து சபறப்பட்டது. கிவரக்கர்கள் முதன்முதலில் அறிந்த பகுதி சிந்து நதி பாயும் பகுதி 
என்பதால் இத்துமணக் கண்டத்மத ‘சிந்து’ என்று அமழத்தனர். 
58) சதாடக்ககாலத்தில் யாருமடய பமடசயடுப்புகளின் விமளோல் இந்தியா, இந்துஸ்தானம் என்ற சபயர்கள் 
உருோயின? 

A) பாரசீக பமடசயடுப்பு 

B) இந்துஸ்தான் பமடசயடுப்பு 

C) கிவரக்கப் பமடசயடுப்பு 

D) A ைற்றும் C 

விளக்கம்: சதாடக்க காலத்தில் பாரசீக, கிவரக்கப் பமடசயடுப்புகளின் விமளோல் இந்தியா, இந்துஸ்தானம் என்ற 
சபயர்கள் உருோயின. சிந்து என்பமத அேர்கள் ஹிந்து என்று உச் ரித்தனர். இதமனத் சதாடர்ந்து 
இமடக்காலத்தில் ேந்த அவரபியர்களும் நைது நாட்மட ‘ஹிந்துஸ்தான்’ என்று அமழத்தனர். 
59) புராண காலந்சதாட்வட நைது நாடு______________என்ற சபயரிமனக் சகாண்டுள்ளது? 

A) இந்தியா 
B) ஹிந்துஸ்தான்  
C) பாரதநாடு 

D) பரத நாடு 

விளக்கம்: புராண காலந்சதாட்வட நைது நாடு ‘பாரத நாடு’ என்ற சபயரிமனக் சகாண்டுள்ளது. 
60) ேட இந்தியாமேயும் சதன்னிந்தியாமேயும் பிரிக்கும் ைமலத்சதாடர் எது? 

A) விந்திய  ாத்புரா ைமலத்சதாடர்  
B) இைய ைமலத்சதாடர்  
C) ஆரேல்லி ைமலத்சதாடர் 

D) A ைற்றும் C 

விளக்கம்: ேடஇந்தியாமேயும், சதன்னிந்தியாமேயும் விந்திய  ாத்பூரா ைமலத்சதாடர்கள் பிரித்தாலும், 

இந்தியாமேப் பாரதக் கண்டம் என்வற ேழங்குகிவறாம். அடிப்பமடயில் தான் பாரத நாட்மட பாரத ைாதாோக 
அமனேரும் சகாண்டாடுகிவறாம். 
61) பண்மடய தமிழர்கள் பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்குகிறார் என்பமதக் கூறும் நூல் எது? 

A) பத்துப்பாட்டு 

B) எட்டுத்சதாமக 

C) A ைற்றும் B 

D) அகத்தியம் 

விளக்கம்: பண்மடய தமிழர்கள் பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்கினர் என்பமதச்  ங்க கால இலக்கியங்களாகிய 
பத்துப்பாட்டும், எட்டுத்சதாமகயும் உணர்த்துகின்றன. இந்தியாவின் பமழமையான, உயர்ோன பண்பாவட, அதன் 
ஒற்றுமைக்கும், ேரலாற்றிற்கும் பின்னணியாக அமைந்துள்ளது. 
62) அக்காலத்தில்  ாதி,  ையம் வேற்றுமைகள் காணப்பட்டாலும் அந்நியர்கமள எதிர்ப்பதில் இந்தியர்கள் 
ஒன்றுபட்டனர். அந்த அடிப்பமடயில் அரசியல் ைற்றும் பண்பாடு ஒற்றுமை இந்திய வத த்மத ேலிமைமிக்க 
வத ைாக்கியது என்று யார் தன்னுமடய புத்தகத்தில் குறிப்பிடுகிறார்? 

A) காந்தி 

B) அப்துல்கலாம் 

C) இராஜாஜி 

D) ஜேஹர்லால் வநரு 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    234 

விளக்கம்: ஜேஹர்லால் வநரு தன்னுமடய Discovery of India என்ற புத்தகத்தில் வைற்கண்டோறு குறிப்பிடுகிறார். 
ைன்னர்கள் இந்தியா முழுமைக்கும் சேற்றி சகாண்டு ஆட்சி ச ய்தமையால் இராஜாதிராஜன், அதிராஜன், ஏக்ராட், 

 ாம்ராட் வபான்ற பட்டங்கமளப் சபற்றுச் சீரும் சிறப்புைாக ஆட்சிப்புரிந்தமைமய அறிய முடிகிறது. 
63) நாடு முழுமைக்கும் சபாதுோன இரயில்பாமத, தபால் தந்தித் துமறமய ஏற்படுத்தி ஒற்றுமை உணர்மே 
ேளர்த்தேர்கள் யார்? 

A) அவ ாகர் 
B) அக்பர் 
C) ஒளரங்கசீப் 

D) ஆங்கிவலயர்கள் 

விளக்கம்: சைௌரியப் வபரரசில் அவ ாகர், முகலாயப் வபரர ர்களில் அக்பர், ஒளரங்கசீப் வபான்வறார் இந்தியா 
முழுமைக்கும் ஒவர ைத்திய நிர்ோக அமைப்மப ஏற்படுத்தினார்கள். நாடு முழுமைக்கும் சபாதுோன  ட்டங்கள், 

சபாது நாணயங்கள், அலுேலக சைாழியாக பாரசீக சைாழி நீண்ட சநடுஞ் ாமலகள் வபான்றேற்மற உருோக்கி 
இந்தியா முழுமைக்கும் அரசியல் ஒற்றுமைமய நிமலநாட்டினார்கள். ஆங்கிவலயர்கள் நாடு முழுமைக்கும் 
சபாதுோன இரயில்பாமத, தபால் தந்தி துமறமய ஏற்படுத்தி ஒற்றுமை உணர்மே ேளர்த்தனர். 
64)  ைத்துேம்,  வகாதரத்துேம், வத ப்பற்று வபான்றேற்மற ைக்களிமடவய பரப்பும் கருவிகளாக திகழந்தமே 
எமே? 

A) சைாழி 

B) நாடகம் 

C) திருவிழாக்கள் 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்:  ையங்களின் அடிப்பமடயில் சகாண்டாடப்படும் திருவிழாக்கள் ைக்கமள இந்தியர்களாக 
ஒன்றிமணக்கிறது.  ையவேறுபாடுகமள ைறந்து ைக்கள் ஒவ்சோருேரும் தங்களுக்குள் ோழ்த்துக்கமளப் 
பரிைாறிக்சகாள்கின்றனர்.  ைய விழாக்கமளக் சகாண்டாட  ையங்கமளக் கடந்து உதவி ச ய்கின்றனர்.  ைத்துேம், 

 வகாதரத்துேம், வத ப்பற்று வபான்றேற்மற ைக்களிமடவய பரப்பும் கருவிகளாக விழாக்கள் திகழ்கின்றன. 
65)  ரியான கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க. 
1.  ைய விழாக்கள் ைட்டுமின்றி பண்பாடு அடிப்பமடயிலான விழாக்களும் ைக்கள் ைனதில் வேற்றுமைமய ைறந்து 
ஒற்றுமைமய விமதக்கும் காரணிகளாகத் திகழ்கின்றன.  
2. கிராமிய விழாக்கள்  ையங்களின் அடிப்பமடயில் இருந்தாலும் பண்பாட்டு ேமகயிலான ஒற்றுமைமய ைக்கள் 
ைனதில் விமதக்கின்றன 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1.  ைய விழாக்கள் ைட்டுமின்றி பண்பாடு அடிப்பமடயிலான விழாக்களும் ைக்கள் ைனதில் வேற்றுமைமய 
ைறந்து ஒற்றுமைமய விமதக்கும் காரணிகளாகத் திகழ்கின்றன.  
2. கிராமிய விழாக்கள்  ையங்களின் அடிப்பமடயில் இருந்தாலும் பண்பாட்டு ேமகயிலான ஒற்றுமைமய ைக்கள் 
ைனதில் விமதக்கின்றன 

66) ‘குருநானக் சஜயந்தி’ எந்த ைாநிலத்தில் நமடசபறும்?  

A) தமிழ்நாடு 

B) பஞ் ாப் 

C) ஹரியானா 
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D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: ‘குருநானக் சஜயந்தி’ பஞ் ாப் ைாநிலத்தில் சகாண்டாடப்படுகிறது. குருநானக் என்பேர் சீக்கிய ைதகுரு 
ஆோர். 
67) தமிழ்நாட்டில் நமடசபறும் எந்த விழாவில் அமனத்து ைதத்தேரும் கலந்து சகாள்கின்றனர்? 

A) கந்தூரி விழா 
B) வேளாங்கண்ணி ைாதா ஆலயக் சகாடிவயற்ற விழா 
C) சிக்கல் சிங்காரவேலர் ஆலய கந்த ஷ்டி விழா 
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: பஞ் ாப் ைாநிலத்தில் நமடசபறும், குருநானக் சஜயந்தி, தமிழ்நாட்டின் நாகூர் தர்காவில் நமடசபறும் 
கந்தூரி விழா, வேளாங்கண்ணி ைாதா ஆலயக் சகாடிவயற்ற விழா, சிக்கல் சிங்காரவேலர் ஆலய கந்த ஷ்டி விழா 
வபான்றேற்றில்  ையங்கமளக் கடநது அமனத்து ைதத்தேரும் கலந்து சகாள்கின்றனர். 
68) தமிழகத்தில் சகாண்டாடப்படும் எந்த விழா ேடஇந்தியாவில் ைகர ங்கராந்தி என்ற சபயரில் 
சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) தீபாேளி 

B) நேராத்திரி 

C) சபாங்கல் 

D) ைாசிைகம் 

விளக்கம்: இந்தியாவில் பல்வேறு விழாக்கள்  ையங்கள் அடிப்பமடயில் ஒற்றுமையுடன் சகாண்டாடப்பட்டு 
ேருகின்றன. இந்து  ையத்தேர்களால் தீபாேளி, நேராத்திரி, சித்திமரத் திருவிழா, ஸ்ரீஇராைநேமி, மேகுண்ட 
ஏகாதசி, விநாயகர்  துர்த்தி, ைகாசிேராத்திரி, கும்பவைளா, ைாசிைகம், மதப்பூ ம், கார்த்திமகதீபம், கிருஷ்ணசஜயந்தி 
வபான்ற விழாக்கள் சகாண்டாடப்படுகின்றன. தமிழகத்தில் சகாண்டாடப்படும் சபாங்கல்விழா ேடஇந்தியாவில் 
ைகர ங்கராந்தி என்ற சபயரில் சகாண்டாடப்படுகிறது. 
69) சபாருத்துக. 
அ. கிறித்துேர்கள் - 1. ைகாவீரர் சஜயந்தி 

ஆ. இஸ்லாமியர்கள் - 2. புத்தபூர்ணிைா 
இ. சபௌத்தர்கள் - 3. பக்ரீத் 

ஈ.  ைணர்கள் - 4. கிறிஸ்துைஸ் 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 3, 4, 2, 1 

C) 2, 4, 3, 1 

D) 1, 4, 3, 2 

விளக்கம்: கிறித்துேர்கள் - கிறிஸ்துைஸ் 

இஸ்லாமியர்கள் - மிலாடிநபி, ரம்ஜான், பக்ரீத் 

சபௌத்தர்கள் - புத்தபூர்ணிைா 
 ைணர்கள் - ைகாசிேராத்திரி 

சீக்கியர்கள் - குருநானக் சஜயந்தி 

70)  ரியானக் கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க. 
1. அமனத்து  ைய ைக்களும் தூய அன்பு,  கிப்புத் தன்மை, உண்மையான பக்தி ஆகியேற்றின் மூலம் இமறேமன 
அமடய முடியும் என்று நம்புகின்றனர். 
2. பல்வேறு விழாக்கமள ஒற்றுமையுடனும், ைகிச்சியுடனும் அமனேரும் சகாண்டாடுேதால் இந்தியா ஒரு  ைய 
 ார்பற்ற நாடு என்பமத உலகிற்கு நிமலநாட்டுகிறது. 
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A) 1 ைட்டும்  ரி  
B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. அமனத்து  ைய ைக்களும் தூய அன்பு,  கிப்புத் தன்மை, உண்மையான பக்தி ஆகியேற்றின் மூலம் 
இமறேமன அமடய முடியும் என்று நம்புகின்றனர். 
2. பல்வேறு விழாக்கமள ஒற்றுமையுடனும், ைகிச்சியுடனும் அமனேரும் சகாண்டாடுேதால் இந்தியா ஒரு  ைய 
 ார்பற்ற நாடு என்பமத உலகிற்கு நிமலநாட்டுகிறது 

71) தேறான கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க. 
A) இந்தியாவிலுள்ள  ையங்களில் ஒருகடவுள் வகாட்பாடு, ஆன்ைாவின் அழியாத்தன்மை, அேதாரக் வகாட்பாடுகள், 

கர்ைாவிமனக் வகாட்பாடுகள், வீடுவபறு வபான்று எல்லா நிமலகளிலும் இந்தியச்  ையங்கள் ஒத்திருப்பமத அறிய 
முடிகிறது. 
B)  ையச்  டங்குகளில் ைற்றும் பழக்கேழக்கங்களில் அடிப்பமடயான தன்மைகள் சேவ்வேறாக உள்ளன. 
C) சதன்னிந்தியர்கள் ேடக்வக காசி புனிதப்பயணம் வைற்சகாள்ேதும், ேடஇந்தியர்கள் சதற்வக உள்ள 
இராவைஸ்ேரத்திற்கும் புனிதப்பயணம் வைற்சகாள்ேதும் நைது நாட்டின்  ைய ைற்றும் பண்பாட்டு ஒற்றுமைமய 
சேளிப்படுத்தும் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: நாடு முழுேதும்  ையச்  டங்குகளில் ைற்றும் பழக்கேழக்கங்களில் அடிப்பமடயான தன்மைகள் 
ஒன்றாகவே உள்ளன. 
இந்தியாவிலுள்ள  ையங்களில் ஒருகடவுள் வகாட்பாடு, ஆன்ைாவின் அழியாத்தன்மை, அேதாரக் வகாட்பாடுகள், 

கர்ைாவிமனக் வகாட்பாடுகள், வீடுவபறு வபான்று எல்லா நிமலகளிலும் இந்தியச்  ையங்கள் ஒத்திருப்பமத அறிய 
முடிகிறது. 
சதன்னிந்தியர்கள் ேடக்வக காசி புனிதப்பயணம் வைற்சகாள்ேதும், ேடஇந்தியர்கள் சதற்வக உள்ள 
இராவைஸ்ேரத்திற்கும் புனிதப்பயணம் வைற்சகாள்ேதும் நைது நாட்டின்  ைய ைற்றும் பண்பாட்டு ஒற்றுமைமய 
சேளிப்படுத்தும் 

72)  ரியான கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க. 
A) மேதீக  ையசநறியில் சிேசபருைான், விஷ்ணு வபான்ற கடவுளர்கமள ேணங்குேதும், இராைாயணம், 

ைகாபாரதம் வபான்ற வீரகாவியங்கமளப் வபாற்றுேதும், வேதங்கள், பகேத்கீமத, புராணங்கள் வபான்றேற்மறப் 
புனிதைாகக் கருதுகின்றன ைனநிமல இந்தியா முழுமைக்கும் ஒன்றாகவே உள்ளது. 
B) இந்துக்கள் தர்காவிற்கும், வதோலயத்திற்கும் ச ன்று, ேழிபடுேதும் இந்தியாவின்  ைய ஒற்றுமைமயக் 
காட்டுகிறது. 
C) இந்திய ைக்கள் பிற  ைய ைக்களின் நம்பிக்மககமள ைதித்து, ஒருேருக்சகாருேர் அன்பு ச லுத்தி, ஒற்றுமையுடன் 
ோழ இந்திய அரசியலமைப்புச்  ட்டம் ேழிேமக ச ய்கிறது 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: மேதீக  ையசநறியில் சிேசபருைான், விஷ்ணு வபான்ற கடவுளர்கமள ேணங்குேதும், இராைாயணம், 

ைகாபாரதம் வபான்ற வீரகாவியங்கமளப் வபாற்றுேதும், வேதங்கள், பகேத்கீமத, புராணங்கள் வபான்றேற்மறப் 
புனிதைாகக் கருதுகின்றன ைனநிமல இந்தியா முழுமைக்கும் ஒன்றாகவே உள்ளது. 
இந்துக்கள் தர்காவிற்கும், வதோலயத்திற்கும் ச ன்று, ேழிபடுேதும் இந்தியாவின்  ைய ஒற்றுமைமயக் காட்டுகிறது. 
இந்திய ைக்கள் பிற  ைய ைக்களின் நம்பிக்மககமள ைதித்து, ஒருேருக்சகாருேர் அன்பு ச லுத்தி, ஒற்றுமையுடன் 
ோழ இந்திய அரசியலமைப்புச்  ட்டம் ேழிேமக ச ய்கிறது 
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வைலும் பிற  ைய ைக்கள் தங்களுக்குரிய இமறேழிபாட்டுத் தலங்கமள அமைத்துக் சகாண்டு ேழிபடவும் உரிமை 
ேழங்குகிறது.  ையமும்  ையத்திருவிழாக்களும் ைக்கள் ைனதில் அறசநறிப்பண்புகமளயும், ஒழுக்கசநறிகமளயும் 
ேளர்க்கின்றன. 
73) எது இலக்கியங்களின் கருவூலைாகத் திகழ்கிறது? 

A) இந்தியா 
B) தமிழ்நாடு 

C) இலங்மக 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: இந்தியா இலக்கியங்களின் கருவூலைாகத் திகழ்கிறது. வேதங்கள், ைகாபாரதம், இராைாயணம், 

பகேத்கீமத, விவிலியம், திருக்குரான் ைற்றும் திருக்குறள் வபான்ற நூல்கள் பிற இந்திய சைாழிகளிலும் 
கிமடக்கப்சபறுகின்றன. 
74) ‘வைகதூதம்’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) இராைானுஜர்  
B) காளிதா ர் 
C)  ங்கரர் 
D) கபீர் 
விளக்கம்: வைகதூதம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் காளிதா ர். 
75) ‘ ாகுந்தலம்’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) இராைானுஜர்  
B) காளிதா ர் 
C)  ங்கரர் 
D) கபீர் 
விளக்கம்: காளிதா ரின் வைகதூதம்,  ாகுந்தலம் ஆகிய நூல்கள் இந்தியாவின் பல சைாழிகளில் 
சைாழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ளன. வைலும்,  ங்கரர், இராைானுஜர் கபீர், குருநானக் ைற்றும் ம தன்யர் வபான்வறார்களால் 
எழுதப்பட்ட தத்துே வகாட்பாடுகள் இந்தியா முழுமைக்கும் பின்பற்றப்பட்டு ேருகின்றன. 
76) நாலாயிரத்திவ்வியப் பிரபந்தம் நூமல எழுதியது யார்? 

A) ஆழ்ோர்கள்  
B) நாயன்ைார்கள் 

C) திருமூலர் 
D) ைாணிக்கோ கர் 
விளக்கம்: ஆழ்ோர்களால் எழுதப்பட்ட நாலாயிரத்திவ்வியப்பிரபந்தம் ைற்றும் நாயன்ைார்களால் எழுதப்பட்ட வதோரப் 
பாடல்கள் வகாவில்களில் பாடப்பட்டு ேருகிறது. இத்தமகய இலக்கியப் பமடப்புகள் இந்தியர்களிமடவய 
ஒற்றுமைமயயும் ஒருமைப்பாட்மடயும் ேளர்க்கின்றன. எனவே, இலக்கியங்களின் கருவூலைாகத் திகழ்கின்றது. 
77) சபாருத்துக 

அ. சபாங்கல் - 1. பீகார் 
ஆ. ைகர ங்கராந்தி - 2. தமிழ்நாடு 

இ. ஓணம் - 3. ைத்தியப்பிரவத ம்  
ஈ. சலாஹரி - 4. வகரளா 
A) 4, 3, 2, 1 

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

D) 1, 4, 3, 2 

விளக்கம்: அறுேமடத் திருவிழா - ைாநிலம்  
சபாங்கல் - தமிழ்நாடு 

ைகர ங்கராந்தி - கர்நாடகா, குஜராத், ைகாராஷ்டிரா, பீகார்  
ஓணம் - வகரளா 
சலாஹரி - ைத்தியப் பிரவத ம்  

78) சபாருத்துக. 
அ. பஞ் ாப் - 1. நபன்னா 
ஆ. அ ாம் - 2. வபாஹாலி பிஹீ 

இ. ேங்காளம் - 3. மப ாகி 

A) 3, 2, 1 

B) 1, 3, 2 

C) 3, 1, 2 

D) 2, 3, 1 

விளக்கம்: அறுேமடத் திருவிழா - ைாநிலம்  
மப ாகி - பஞ் ாப்  
வபாஹாலி பீஹி - அ ாம்  
நபண்ணா - ேங்காளம்  
நாடு முழுேதும் விே ாயிகள் சகாண்டாடும் அறுேமட திருவிழாக்கள் நைது பமழமையான நாகரீகம், பண்பாடு, 

பழக்கேழக்கங்கள், வதசிய ஒருமைப்பாடு ஆகியேற்மற உலகிற்கு எடுத்தியம்புகின்றன. 
79) தேறான கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க. 
1. இந்தியாவில் பல்வேறு இனத்மதச்  ார்ந்த ைக்கள் ஒற்றுமையுடன் ோழ்ந்து உயரிய பண்பாட்மட உலகறிய 
ச ய்துள்ளனர். 
2. பண்பாடு என்பது ஒருமுகத்தன்மை ோய்ந்த ோழ்க்மக சநறியாகும்.  
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்:டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி  
D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: பண்பாடு என்பது ஒட்டு சைாத்த ைக்களின் பண்பட்ட  முதாயத்தின் விமளவேயாகும். சைாழி, இலக்கியம், 

 ையம், தத்துேம், நமடமுமறகள், ைரபுகள், பாரம்பரியம், நம்பிக்மககள், ஒழுக்கக்வகாட்பாடுகள், நுண்கமல ைற்றும் 
கட்டடக்கமலயின் ோயிலாக பண்பாட்டில் ஒற்றுமைமய உணர முடிகிறது. எனவே, பண்பாடு என்பது 
பன்முகத்தன்மை ோய்ந்த ோழ்க்மகயின் சநறிமுமறயாகும். 
80)  ரியான கூற்மற வதர்வு ச ய்க. 
A) இந்திய பண்பாட்மட சேளிப்படுத்தும் இலக்கியங்களில் ஒவர சீரான பண்பாட்டுக் கூறுகள், சிந்தமனகள் 
இருப்பமதக் காணலாம். 
B) நைது நாட்டிலுள்ள அமனத்து  ையத்தினரும் அேரேருக்குரிய பண்டிமககமளக் சகாண்டாடுேதால் பண்பாட்டு 
ஒற்றுமைமய சேளிப்படுத்துகிவறாம். 
C) இப்பண்பாடு பல ைாற்றங்கமளக் கடந்து ோழ்ந்தாலும் விட்டுக்சகாடுத்தல், ேந்வதாமர ோழமேத்தல், 

 கிப்புத்தன்மை வபான்ற பண்புகளால் இன்றுேமர சிமதவுறாைல் ேளர்ந்து ேருகிறது. 
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D) அமனத்தும்  ரி. 
விளக்கம்: இந்திய பண்பாட்மட சேளிப்படுத்தும் இலக்கியங்களில் ஒவர சீரான பண்பாட்டுக் கூறுகள், சிந்தமனகள் 
இருப்பமதக் காணலாம். 
நைது நாட்டிலுள்ள அமனத்து  ையத்தினரும் அேரேருக்குரிய பண்டிமககமளக் சகாண்டாடுேதால் பண்பாட்டு 
ஒற்றுமைமய சேளிப்படுத்துகிவறாம். 
இப்பண்பாடு பல ைாற்றங்கமளக் கடந்து ோழ்ந்தாலும் விட்டுக்சகாடுத்தல், ேந்வதாமர ோழமேத்தல், 

 கிப்புத்தன்மை வபான்ற பண்புகளால் இன்றுேமர சிமதவுறாைல் ேளர்ந்து ேருகிறது. 
81) ைாைல்லபுரச் சிற்பங்கள் யார் காலத்தமே? 

A) பல்லேர் 
B) வ ரர் 

C) வ ாழர் 
D) பாண்டியர் 

விளக்கம்: இந்தியக் கட்டடகக்கமலயின் ேளர்ச்சி சபரும்பாலும்  ையத் சதாடர்புமடயது. பல்லேர் காலத்து 
ைாைல்லப்புரச் சிற்பங்கள், காஞ்சி மகலா நாதர் வகாயில், மேகுந்த சபருைாள் வகாயில், திருேரங்கம் அரங்கநாதர் 
வகாயில், தஞ்ம  பிரகதீஸ்ேரர் வகாயில், ைதுமர மீனாட்சியம்ைன் வகாயில், திருவில்லிப்புத்தூர் ஆண்டாள் வகாயில் 
வபான்றமே பழங்கால சதன்னிந்தியக் கட்டக்கமலக்கு  ான்றாகும். 
82) ஸ்தூபி என்ற கட்டட அமைப்பு முமற எங்கு முதன்முமறயாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது? 

A) ேடஇந்தியா 
B) சதன்னிந்தியா 
C) தமிழகம் 

D) பாரசீகம் 

விளக்கம்: காஞ்சி,  ாராநாத் உள்ளிட்ட ப இடங்களில் பமழமையான ஸ்தூபிகள் காணப்படுகின்றன. 
83) பாரசீகக் கட்டடப்பாணியின் கட்டடக்கமல எமே? 

A) இந்திய வதோலயம் 

B) ைசூதி 

C) புத்தைடம் 

D) இந்து வகாயில் 

விளக்கம்: பாரசீகக் கட்டடப்பாணியில் ைசூதிகள் கட்டப்பட்டடன. பூரி சஜகந்நாதர் வகாயில், வகானார்க் வகாயில, காசி 
விஸ்ேநாதர் வகாயில், மேஷ்ணவி வதவி வகாயில், தாஜ்ைஹால், ச ங்வகாட்மட வபான்றமே ேடஇந்தியக் 
கட்டடக்கமலக்கு சிறந்த  ான்றுகளாகும். 
84) ச ங்வகாட்மட எங்கு உள்ளது? 

A) ஆக்ரா 
B) சடல்லி 

C) காஷ்மீர் 

D) ஒடி ா 
விளக்கம்: சடல்லியிலுள்ள ச ங்வகாட்மட ேடஇந்தியக் கட்டடக்கமலக்குச்  ான்றாகும். 
85) மேஷ்ணவிவதவி வகாயில் எங்கு உள்ளது? 

A) ஆக்ரா 
B) சடல்லி 

C) காஷ்மீர் 
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D) ஒடி ா 
விளக்கம்: காஷ்மீரிலுள்ள மேஷ்ணவிவதவி வகாயில் ேடஇந்தியக் கட்டக்கமலக்கு ஒரு  ான்றாகும். 
86) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. ேட இந்தியா - கர்நாடக இம  

2. சதன்னிந்தியா - இந்துஸ்தான் இம   
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி  
C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: ேடஇந்தியாவில் இந்துஸ்தானி இம யும், சதன்னிந்தியாவில் கர்நாடக இம யும் ைக்கமள 
ஒன்றிமணக்கும் கருவிகளாகத் திகழ்கின்றன. இவதவபால் ஒவ்சோரு ைாநிலத்திற்கும் உரிய நடனங்கள் 
வேறுபட்டாலும் அமே இந்தியர் என்ற ஒருமைப்பாட்மட ேலியுறுத்துகின்றன. 
87) நம் நாட்டின் பமழமையான பண்பாட்மடயும் ைக்களின் உணர்வுகமளயும் பிரதிபலிக்கும் கருவி எது? 

A) இம  

B) நாடகம் 

C) நடனம் 

D) சைாழி 

விளக்கம்: நைது நாட்டில் பல்வேறு சைாழிகள் பல்வேறு ைாநிலங்களில் ோழும் ைக்களால் வப ப்படுகின்றன. 
ஒவ்சோரு சைாழிக்கும் அதற்சகன தனியாக இலக்கண, இலக்கிய சைாழி ேளம் உண்டு. சைாழிகள் விதத்தால் 
வேறுபட்டாலும், நைது நாட்டின் பமழமையான பண்பாட்மடயும் ைக்களின் உணர்வுகமளயும் பிரதிபலிக்கும் 
கருவியாகப் பயன்படுகின்றன. 
88) பழங்கால, ேடஇந்திய ைக்களால் வப ப்பட்ட சைாழி எது? 

A) பாலி 

B) பிராகிருதம் 

C)  ைஸ்கிருதம் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: பாலி, பிராகிருதம்,  ைஸ்கிருதம் வபான்ற சைாழிகள் பழங்கால ேடஇந்திய ைக்களால் வப ப்படுகின்றன. 
89) பாலி, பிராகிருதம்,  ைஸ்கிருதம் வபான்ற சைாழிகமள சதன்னிந்தியாவில் பரப்பியர் யார்? 

A)  ைண துறவிகள் 

B) முஸ்லீம்கள்  
C) சபௌத்தத் துறவிகள் 

D) A ைற்றும் C 

விளக்கம்: பாலி, பிராகிருதம்,  ைஸ்கிருதம் ஆகிய சைாழிகமள  ைண, சபௌத்த துறவிகள் சதன்னிந்தியாவில் 
பரப்பினர். இம்சைாழிகளில் எழுதப்பட்ட இலக்கியங்கள் அறக்வகாட்பாடுகமளயும், ைனிதப் பண்புகமளயும் 
ேலியுறுத்துகின்றன. 
90) சதான்மை, தனித்தன்மை, சைாழிகளின் தாய், ச ால்ேளம், இல்;க்கிய இலக்கண ேளம், சிந்தமனேளம், 

கமலேளம், பண்பாட்டு ேளம் இேற்றுடன் பன்னாட்டு சைாழியாக விளங்கும் தன்மைமயப் சபற்ற 
சைாழிவய____________சைாழி எனப்படும்? 

A) தனிசைாழி 

B) சபாதுசைாழி 
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C) ச வ்வியல் சைாழி 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: 2004-ல் தமிழ் ச வ்வியல் சைாழியாக அறிவிக்கப்பட்டது. 
91) ‘உலகப் சபாதுைமற’ எது? 

A) திருக்குறள் 

B) சதால்காப்பியம் 

C) அகத்தியம் 

D) பரணி இலக்கியம் 

விளக்கம்: தமிழ் சைாழியிலும் அறம், சபாருள், இன்பம் ஆகிய நற்கருத்துக்கமள ேலியுறுத்தும் இறோப் புகழ் சகாண்ட 
எண்ணற்ற இலக்கியங்கள் இயற்றப்பட்டன. திருேள்ளுேரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறள் உலகப்சபாதுைமற என்று 
அமழக்கப்படுகிறது. 
92) தமிழரின் ோழ்வியமல உலகிற்கு உணர்த்துேது எது? 

A) திருக்குறள் 

B) சதால்காப்பியம் 

C) அகத்தியம் 

D) பரணி இலக்கியம் 

விளக்கம்: சதால்காப்பியம் தமிழரின் ோழ்வியமல உலகிற்கு உணர்த்துகிறது. 
93) சதன்னிந்தியாவில் மூத்த திராவிட சைாழியிலிருந்து வதான்றிய சைாழி எது? 

A) கன்னடம் 

B) ைமலயாளம் 

C) தமிழ் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: சதன்னிந்தியாவில் மூத்த திராவிட சைாழியிலிருந்து கன்னடம், . ைமலயாளம் ஆகிய சைாழிகள் 
வதான்றின. இம்சைாழிகளிலும் புகழ்சபற்ற பல இலக்கியங்கள் இயற்றப்பட்டன. இமே சதன்னிந்திய ைக்களின் 
பண்பாடு, ோழ்வியல் சநறிகள் வபான்றேற்மற உலகிற்கு உணர்த்துகின்றன. 
94) பண்மடய  ைஸ்கிருத இலக்கியங்கள் எந்த சைாழியில் சைாழிசபயர்க்கப்பட்டன? 

A) அராபி 

B) பாரசீகம் 

C) A ைற்றும் B 

D) பாலி 

விளக்கம்: பண்மடய  ைஸ்கிருத இலக்கியங்கள் அராபிக் ைற்றும் பாரசீக சைாழிகளில் சைாழிசபயர்க்கப்பட்டன. 
இந்நிமல சைாழிகளுக்கிமடவய ஒற்றுமைமய நிமலநாட்டுகிறது. 
95) இந்தியாவின் ோனவில், கணிதம், அறிவியல், தத்துே நூல்கள் எந்த நாட்டில் சைாழிசபயர்க்கப்பட்டன? 

A) ஐவராப்பிய நாடுகள்  
B) வைற்காசிய நாடுகள் 

C) சதற்காசிய நாடுகள்  
D) அரபு நாடுகள்  
விளக்கம்: இந்தியாவின் ோனவியல், கணிதம், அறிவியல் தத்துேங்கள் வைற்காசிய நாடுகளால் 
சைாழிசபயர்க்கப்பட்டன. 
96) யாருமடய ேருமகக்குப் பின்னர் ஆங்கிலம் ஆட்சிசைாழியாக்கப்பட்டது? 
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A) டச்சு 

B) ஆங்கிவலயர் 
C) வபார்ச்சுகீசியர் 
D) ஐவராப்பியர் 
விளக்கம்: ஐவராப்பியர் ேருமகக்கு பின்னர் ஆங்கிலம் இந்தியாவின் ஆட்சி சைாழியாக்கப்பட்டது. திருக்குறள், 

திருோ கம் வபான்ற ஒப்பற்ற தமிழ் நூல்கள் ஆங்கில சைாழியில் சைாழிசபயர்க்கப்பட்டன. உலக ைக்களால் விரும்பி 
படிக்கப்பட்டன. 
97) ‘The Secret Way’ என்ற நூமல எழுதியேர் யார்? 

A) ைவனான்ைணியம் சுந்தரனார் 

B) லிட்டன் பிரபு 

C) ரிப்பன் பிரபு 

D) வைவயா பிரபு 

விளக்கம்: இந்தியரும் ஆங்கிலத்மதக் கற்று வைற்கத்திய தத்துேங்கமளயும், இலக்கியங்கமளயும் தங்கள் சைாழியில் 
சைாழிசபயர்த்தனர். லிட்டன் பிரபு எழுதிய நூல் ‘The Secret Way’.. 
98) லிட்டன் பிரபுவின் ‘The Secret Way’ என்ற நூமல தமிழில் சைாழிசபயர்த்தேர் யார்? 

A) ைவனான்ைணியம் சுந்தரனார் 

B) பாரதிதா ன் 

C) ந. காைரா ன் 

D) வைத்தா 
விளக்கம்: The Secret Way என்ற நூமல ைவனாண்ைணியம் சுந்தரனார் தமிழில் சைாழிசபயர்த்தார், 

இராஜாராம்வைாகன் ராய், விவேகானந்தர் ஆகிவயாரின் தத்துேங்கள் வைமலநாட்டு சைாழிகளில் 
சைாழிசபயர்ப்பானது. 
99) சபாருந்தாதமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) சதலுங்கு 

B) குரூக் 

C) ைால்வதா 
D) பிராகுயி 

விளக்கம்: ‘சதலுங்கு’ என்பது நடுத்திராவிட சைாழி, குரூக், ைால்வதா, பிராகுயி ஆகியமே ேடதிராவிட சைாழிகள். 
100) எது சதன்திராவிட சைாழி? 

A) துளு 

B) வகாண்டி 

C) வகாயா 
D) கூயி 

விளக்கம்: சதன்திராவிட சைாழிகள்: தமிழ், ைமலயாளம், கன்னடம், குடகு, துளு, வதாடா, வகாத்தா, சகாரகா, இருளா. 
நடுத்திராவிட சைாழிகள்: சதலுங்கு, வகாண்டி, வகாயா, கூயி, கூவி, வகாலாமி, பர்ஜி, கதபா, வகாண்டி, நாயக்கி, 

சபங்வகா, முண்டா. 
ேடதிராவிட சைாழிகள்: குரூக், ைால்வதா, பிராகுயி. 
101) கவிராஜைார்க்கம் யார் காலத்தில் எழுதப்பட்டது? 

A) இராஷ்டிரகூடர்கள் 

B) குப்தர் 
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C) அவ ாகர் 

D) வ ாழர் 
விளக்கம்: இராஷ்டிரகூடர்கள் காலத்தல் கவிராஜைார்க்கம் என்ற நூல் எழுதப்பட்டது. 
102) கவிராஜைார்க்கம் எந்த சைாழியில் எழுதப்பட்டது? 

A) தமிழ் 

B) சதலுங்கு 

C) கன்னடம் 

D) ஹிந்தி 

விளக்கம்: கவிராஜைார்க்கம் இராஷ்டிரசுடர் காலத்தில் கன்னட சைாழியில் எழுதப்பட்டது. 
103) ஆமுக்தைால்யதா எந்த சைாழியில் எழுதப்பட்டது? 

A) தமிழ் 

B) சதலுங்கு 

C) கன்னடம் 

D) ஹிந்தி 

விளக்கம்: ஆமுக்தைால்யதா சதலுங்கில் எழுதப்பட்டது.  
104) ஆமுக்தைால்யதா யார் காலத்தில் எழுதப்பட்டது? 

A) இராஷ்டிரகூடர்கள் 

B) குப்தர் 
C) அவ ாகர் 

D) விஜயநகரப் வபரரசு 

விளக்கம்: விஜயநகரப் வபரர ர் கிருஷ்ணவதேராயர் ஆமுக்தைால்யதா என்ற நூமல எழுதினார். ஆமுக்தைால்யதா 
ைற்றும் கவிராஜைார்க்கம் ஆகியமே அந்தந்த சைாழிகளின் ேளமைமய எடுத்து இயம்புகின்றன. 
105) சிேந்த வைனிமயயும், நீலைான கண் விழிகமளயும் சகாண்டிருந்தேர் யார்? 

A) ஆரியர் 

B) கிவரக்கர் 
C)  ாகர்கள் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: ஆரியர்கள், கிவரக்கர்,  ாகர்கள் ஆகிவயார் இந்தியாவின் மீது பமடசயடுத்தனர். இேர்கள் சிேந்த 
வைனிமயயும், நீலைான கண் விழிகமளயும் சகாண்டிருந்தனர்.  
106) ேடகிழக்கு இந்தியாவில் எத்தமகய காலநிமல நிலவுகிறது? 

A) கடும் குளிர் 

B) மிதைான குளிர் 

C) ேறண்ட காலநிமல 

D) ஆண்டு முழுேதும் கடும் ைமழப்சபாழிவு 

விளக்கம்: மிதைான குளிர்ப்பகுதியான ேடகிழக்கிந்தியாவில் ோழ்ந்த ைக்கள் சிேந்த உடல் அமைப்மபயும், 

குள்ளைான வதாற்றத்மதயும் சகாண்டிருக்கின்றனர். சதன்னிந்தியாவில் ோழும் ைக்கள் ைாநிற வைனிமயயும், 

நடுத்தரைான வதாற்றத்மதயும் சகாண்டிருக்கின்றனர். உடலமைப்பாலும், உணவு ைற்றும் பழக்கேழக்கங்களாலும் 
தாங்கள் ோழும் பகுதிக்வகறப வேறுபட்டிருந்தாலும், இந்தியர் என்ற ஒற்றுமை உணர்வுடன் ோழ்ந்து ேருகின்றனர். 
107) கூற்று: இந்திய ைக்கள்  மூக ஒற்றுமையுடன் ோழ்கின்றனர். 
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காரணம்:  மூகத்தில் சதாழில்கள் கட்டமைப்மபப் சபாருத்தேமரயில் இன்னார்க்கு இன்ன சதாழில் என்ற நிமல 
ைாறி, யார் வேண்டுைானலும் எந்தத் சதாழிமலயும் ச ய்யலாம் என்ற நிமல ேந்துள்ளது. இது  மூக ஒற்றுமைமயப் 
பமற ாற்றுகிறது. 
A) கூற்று  ரி, காரணம்  ரியான விளக்கம் 

B) கூற்று  ரி, காரணம்  ரியான விளக்கைல்ல 

C) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

D) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

விளக்கம்: சதாடக்கக் காலத்திருந்வத  முதாய அமைப்பில் சதாழில் ைற்றும் சபாருளாதார அடிப்பமடயில் 
வேற்றுமைகள் இருப்பதாலும், ோழ்வியலிலும், அமதசயாத்த பண்பாட்டு நிமலகளிலும் ஒவர ைாதிரியான 
தன்மைமயவய இந்திய ைக்கள் சகாண்டிருக்கின்றனர். பல்வேறு விதைான  மூக வேறுபாடுகள இருந்தாலும் 
அேற்மற ைறந்து இயற்மகச் சீற்றங்கள் நிகழும் வபாது, ஒருேருக்சகாருேர் தங்களிமடவயயான இந்தியர் என்ற 
ஒற்றுமையுடன் உதவி ச ய்து ோழ்ந்து ேருகின்றனர.  மூகத்தில் சதாழில்கள் கட்டமைப்மபப் சபாருத்த ேமரயில் 
இன்னார்க்கு இன்ன சதாழில் என்ற நிமல ைாறி யார் வேண்டுைானாலும் எந்தத் சதாழிமலயும் ச ய்யலாம் என்ற 
நிமல ேந்துள்ளது. இந்நிமல  மூக ஒற்றுமைமய பமற ாற்றுகிறது. இந்தியப் பண்பாட்டு ஒற்றுமைமய ேளர்க்க 
துமணபுரியும் காரணிகள்:  
1. அர ர்கள்  
2. ஒவர சீரான நிர்ோகம்  
3.சைாழியும்  ையமும்  
4. வபாக்குேரத்தும் ச ய்தித் சதாடர்பும்  
5. ேரலாறும் நாட்டுப்பற்றும்  
108) கூற்று: இந்திய பண்பாட்டு ஒற்றுமைமய ேளர்க்க அக்காலத்தில் அர ர்களும் ஒரு முக்கிய காரணங்கள். 
காரணம்: இேர்கள் ைண்ணாம க் காரணைாக இந்தியாவின் சபரும்பகுதிமய சேற்றிக்சகாண்டு ஆட்சி புரிந்தனர். 
இதனால் பல்வேறு சிற்றர ர்கமள ஒன்றாக இமணத்து இந்தியாமே ஒவர குமடயின் கீழ்க் சகாண்டுேந்தனர் 

A) கூற்று  ரி, வைலும் காரணம் கூற்றுக்கு  ரியான விளக்கைாகும். 
B) கூற்று  ரி, வைலும் காரணம் கூற்றுக்கு  ரியான விளக்கைல்ல. 
C) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

D) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

விளக்கம்: இந்தியப் சபருநாட்மட ஆட்சிபுரிந்து ேரலாற்றில் சிறப்பிடம் சபற்ற வபரர ர்கள் அவ ாகர்,  ந்திரகுப்தல், 

 முத்திரகுப்தர், அக்பர் வபான்றேர்கள். இேர்கள் ைண்ணாம க் காரணைாக இந்தியாவின் சபரும்பகுதிமய 
சேற்றிக்சகாண்டு ஆட்சி புரிந்தனர். பல்வேறு சிற்றர ர்கள் ஒன்றாக இமணந்து இந்தியாமே ஒவர குமடயின்கீழ் 
சகாண்டுேந்தனர். அர ர்கமளத் சதாடர்ந்து வீரர்களும் தங்களின் தீரச்ச யல்கமள நிமலநாட்டினர். 
இேர்களுமடய ச யல்களும் நைது பண்பாட்மட ஒற்றுமைமய ேளர்த்தன என்பமதயும் அறியமுடிகிறது. 
109) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. இந்தியாமே ஆண்ட சைௌரியர்கள், குப்தர்கள், முகலாயர்கள், ஆங்கிவலயர்கள் வபான்வறார் ஆட்சி காலத்தில் 
அமனத்து ைாகாணங்கமளயும் ஒன்றிமணத்து ஒவர சீரான ஆட்சியமைப்பினால் நிர்ோகம் ச ய்தனர். 
2. இந்த சீரிய நிர்ோக அமைப்பு இந்தியாவின் பண்பாட்டு ஒற்றுமைக்கு வித்திட்டது எனலாம். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 
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விளக்கம்: 1. இந்தியாமே ஆண்ட சைௌரியர்கள், குப்தர்கள், முகலாயர்கள், ஆங்கிவலயர்கள் வபான்வறார் ஆட்சி 
காலத்தில் அமனத்து ைாகாணங்கமளயும் ஒன்றிமணத்து ஒவர சீரான ஆட்சியமைப்பினால் நிர்ோகம் ச ய்தனர். 
2. இந்த சீரிய நிர்ோக அமைப்பு இந்தியாவின் பண்பாட்டு ஒற்றுமைக்கு வித்திட்டது எனலாம். 
110) தற்காலத்தில் எந்சதந்த சைாழிகள் பண்பாட்டு ஒற்றுமைமய வபணிேளர்க்கத் துமணபுரிகின்றன? 

A) ஆங்கிலம், தமிழ், ேடசைாழி 

B) ஆங்கிலம், தமிழ், இந்தி 

C) ஆங்கிலம், இந்தி, உருது 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: பழங்காலத்தில் தமிழும், ேடசைாழியும், தற்காலத்தில் ஆங்கிலமும், இந்தியும், தமிழும் பண்பாட்டு 
ஒற்றுமைமயக் வபணிேளர்க்கத் துமணபுரிகின்றன. இலக்கியங்கள், காப்பியங்கள், புராணங்கள், இதிகா ங்கள் 
என அமனத்தும் இந்திய சைாழிகளில் சைாழிசபயர்க்கப்பட்டன. மூலக்கருத்துக்கமளக் சகாண்டு தத்தம் 
பண்பாட்டிற்வகற்ப எழுதப்பட்டன. 
111) சபாருத்துக. (இராைாயணத்மத எந்த சைாழியில் யார் எழுதினார் என்பமதப் சபாருத்துக)  
அ. ேடசைாழி - 1. ோல்மீகி 

ஆ. தமிழ் - 2. கம்பர்  
இ. இந்தி - 3.துளசிதா ர் 
A) 3, 2, 1 

B) 1, 3, 2  

C) 1, 2, 3 

D) 2, 1, 3 

விளக்கம்: ேடசைாழி - ோல்மீகி 

தமிழ் - கம்பர்  
இந்தி - துளசிதா ர் 
இதன் மூலவை மூலநூலின் மையக்கருத்து ைாறாைல் தத்தம் பண்பாட்டிற்கு இணங்க சதாடர்புமடய ச ய்திகமளக் 
கூறியுள்ளனர். இேற்றின் மூலம் இந்தியாவில் பண்பாடு ஒற்றுமைமய நிமலநாட்ட முடிகிறது. 
112) கவிச் க்ரேர்த்தி எனப்படுபேர் யார்? 

A) ோல்மீகி 

B) கம்பர் 
C) துளசிதா ர் 
D) வ க்கிழார் 
விளக்கம்: தமிழில் இராைாயணத்மத இயற்றி கம்பர் கவிச் க்ரேர்த்தி எனப் புகழப்படுகிறார்.  
113) உலகிலுள்ள பல்வேறு  ையங்களுக்கும் நிமலகளனாகத் திகழும்  ையம் எது? 

A) இந்து  ையம் 

B) கிறித்துே  ையம்  
C) முஸ்லீம்  ையம் 

D) சீக்கிய  ையம் 

விளக்கம்: உலகிலுள்ள பல்வேறு  ையங்களுக்கும் நிமலகளனாகத் திகழும் இந்து  ையம் ைக்களின் ஆன்மீக 
ோழ்விலும், அகச்சிந்தமனயிலும் உயரிய ஒற்றுமைமய வபணி ேளர்க்க துமணபுரிகின்றன. 
114) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
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1. ஆங்கிவலயர் ஆட்சிக்காலத்தில் சகாண்டுேரப்பட்ட இருப்புப்பாமதகள், தபால் தந்தி முமற, சதாமலவபசி. ோசனாலி 
விமரோன தகேல் சதாடர்பிற்கு வித்திட்டன. பயண வநரத்மதக் குமறத்தது. 
2. இதனால் ைக்கள் பல இடங்களுக்கு எளிதாக ச ன்று ேருகின்றனர். இது பண்பாட்டு ஒற்றுமைக்கு வித்திட்டது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: வைலும் இன்று ேளர்ந்து ேரும் அறிவியல் சதாழில்நுட்பத்தின் காரணைாக சதாமலக்காட்சி, கணினி, 

மின்னணு அஞ் ல் வ மே, சதாமலநகலி, குறுஞ்ச ய்தி ைற்றும் முகநூல் இேற்றின் பயன்பாடுகமள அறிந்து வைலும் 
ஒருேருடன் ஒருேர் சநருங்கிய சதாடர்பு சகாண்டு ோழ்ந்து ேருகின்றனர். 
115) பின்ேருேனேற்றுள் எது பண்பாடு ஒற்றுமைமய ேளர்க்க துமணபுரிகின்றது? 

A) ேரலாற்று அறிவு 

B) நாட்டுப்பற்று 

C) வதசிய உணர்வு 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: சபாதுோக ேரலாற்று ைரபுகமள நைது இலக்கியங்கள் மூலம் அறிகிவறாம். ேரலாற்று ைரபுகமள அறிந்து 
நாமும் நைது பண்பாட்டு ஒற்றுமைக்கு உறுதுமண புரிகிவறாம். விடுதமல இயக்க ேரலாற்மற அறிந்து நாட்டுப்பற்று 
மிக்கேர்களாய் ோழ வேண்டும் என்ற உணர்வு வைம்படுகிறது. எனவே பண்பாட்டு ஒற்றுமை நைது ேரலாற்று 
அறிவு, நாட்டுப்பற்று, வதசிய உணர்வு ஆகியமே ேளர்க்கத் துமணபுரிகின்றன. 
116) இந்தியரின் அடிப்பமடக் வகாட்பாடு எது? 

A) ோய்மைவய சேல்லும்  
B)  த்யவைே சஜயவத 

C) வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காண்பது 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காண்பவத இந்தியரின் அடிப்பமடக் வகாட்பாடு என்பமத உணர வேண்டும். 
இதமன எதார்த்தைாய் உணர்து நாம் நம் ஒற்றுமை உணர்மே வபார் ைற்றும் இயற்மகப் வபரிடர்களான புயல், 

சேள்ளம், பூகம்பம் வபான்ற இயற்மகச் சீற்றத்தின்வபாது உலகறியச் ச ய்கிவறாம். இத்தமகய சநருக்கடி 
காலங்கமளத் தவிரத்து அமைதி காலத்திலும் அன்றாட ோழ்விலும் அன்பு, அமைதி,  வகாதர ைனப்பான்மை, 

ஒற்றுமை, பிற  ையத்தேமர அரேமணத்துச் ச ல்லும் நல்லிணக்க ைனப்பான்மை உமடயேராய் ோழ வேண்டும். 
117) “பிறப்சபாக்கும் எல்லா வுயிர்க்கும்” என்பது யாருமடய ோக்கு? 

A) திருேள்ளுேர்  
B) திருமூலர் 
C) திருநாவுக்கர ர் 
D) ைாணிக்கோ கர் 
விளக்கம்: “பிறப்புக்கும் எல்லா வுயிர்க்கும்” என்ற ேள்ளுேரின் ோக்கிற்கிணங்க எவ்வித வேறுபாடும் கருதாைல் 
அமனேமரயும்  ைைாகக் கருதிப் பழக வேண்டும். அேர்களின் இன்ப துன்பங்களில் பங்கு சகாள்ள வேண்டும். 
குறிப்பாகத் தன்னால் இயன்ற உதவிமய ைற்றேர்களுக்குச் ச ய்ய வேண்டும். 
118) பின்ேருேனேற்றுள் “ஒற்றுமைமய” ேலியுறுத்தும் சபாருளில் அமைேது எது?  

A) யாதும் ஊவர யாேரும் வகளிர்  
B) எம்ைதமும்  ம்ைதம் 

C) ஒன்வற குலம், ஒருேவன வதேன்’ 
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D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: பிற  ையத்தேர்களின் உணர்வுகமள ைதித்து, நடக்க வேண்டும். “எம்ைதமும்  ம்ைதம்”என்ற பரந்த  ைய 
உணர்வு வேண்டும். “ஒன்வற குலம் ஒருேவன வதேன்”என்ற உயரிய வகாட்பாட்டிமன நமடமுமற ோழ்வில் 
பின்பற்ற வேண்டும். நாட்டுப்பற்று மிக்கேராய், “நாடு நைக்கு என்ன ச ய்தது என்பமதக் கருதாைல் நாம் நாட்டிற்கு 
என்ன ச ய்வதாம்” என்ற உணர்வுடன் நாட்டின் நலனுக்குப் பாடு பட வேண்டும். நைது அறிமேயும், ஒற்றுமையும் 
நம் நாட்டிற்காகப் பயன்படுத்த வேண்டும். உலகின் அமனத்துத் துமறகளிலும் நம்நாடு ேளம் ோய்ந்ததாகத் திகழ 
நாம் ஒவ்சோருேரும் பாடுபட வேண்டும். 
119) நைது வதசிய பாடமல இயற்றியேர் யார்? 

A) பக்கிம்  ந்திர  ாட்டர்ஜி  
B) இரவீந்திரநாத் தாகூர் 
C) பாரதி 

D) ைவனான்ைணியம் சப.சுந்தரனார் 

விளக்கம்: வதசியப்படாலான ேந்வத ைாதரம் என்ற பாடமல இயற்றியேர் பக்கிம்  ந்திர  ாட்டர்ஜி. இேரது நூலான 
ஆனந்தைடம் என்ற நூலிலிருந்து இப்பாடல் தரப்பட்டுள்ளது. 
120) நைது வதசிய கீதத்மத இயற்றியர் யார்?  

A) பக்கிம்  ந்திர  ாட்டர்ஜி  
B) இரவீந்திரநாத் தாகூர் 

C) பாரதி 

D) ைவனான்ைணியம் சப.சுந்தரனார்  
விளக்கம்: நைது வதசிய கீதைான ஜனகன ைன என்ற பாடமல இரவீந்திரநாத் தாகூர் இயற்றினார். இந்தியாவின் 
வதசியக் சகாடியாக தர்ைச் க்கரத்துடன் கூடிய மூேர்ணக்சகாடியும், வதசியப்பாடல், வதசியகீதம் ஆகியமேயும் 
இந்திய அரசிலமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
121) சபாருத்துக. 
அ. வதசிய பறமே - 1. புலி 

ஆ. வதசிய விலங்கு - 2. ையில் 

இ. வதசிய ைரம் - 3. தாைமர 
ஈ. வதசிய ைலர் - 4. ஆலைரம்  
A) 2, 1, 4, 3 

B) 2, 4, 1, 3 

C) 2, 3, 4, 1 

D) 4, 3, 2, 1 

விளக்கம்: வதசிய பறமே - ையில்  
வதசிய விலங்கு - புலி  
வதசிய ைலர் - தாைமர  
வதசிய ைரம் - ஆலைரம்  
வதசிய நதி - கங்மக  
வதசிய நீர் விலங்கு - டால்பின்  
வதசிய பாரம்பரிய விலங்கு - யாமன  
ஆகியமே இந்திய அர ால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டன.  
122) சபாருத்துக. 
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அ. சுதந்திர தினம் - 1. ஆகஸ்டு 15 

ஆ. குடியரசுத்தினம் - 2. ஜனேரி 26 

இ. காந்தி சஜயந்தி - 3. அக்வடாபர் 2 

ஈ. குழந்மதகள் தினம் - 4. நேம்பர் 14 

A) 3, 4, 2, 1 

B) 1, 2, 4, 3 

C) 1, 2, 3, 4 

D) 1, 4, 3, 2 

விளக்கம்: சுதந்திர தினம் - ஆகஸ்டு 15 

குடியரசுத்தினம் - ஜனேரி 26 

காந்தி சஜயந்தி - அக்வடாபர் 2 

குழந்மதகள் தினம் - நேம்பர் 14 

123) விவேகானந்தரின் பிறந்த தினம் என்ன? 

A) ஜனேரி 12  

B) ஜனேரி 23 

C) அக்வடாபர் 2 

D) நேம்பர் 14 

விளக்கம்: ஜனேரி 12 - விவேகானந்தரின் பிறந்த தினத்மத நாம் வதசிய இமளைர் தினைாகக் சகாண்டாடுகிவறாம். 
சுதந்திர தினம், குடியரசு தின் காந்தி பிறந்த நாள், வநரு பிறந்தநாள், விவேகானந்தரின் பிறந்த நாள் ஆகியமே 
இந்தியர் என்ற உணர்வுடன் சகாண்டாடப்பட்டு ேருகின்றன. 
124) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
A) இன்று உலக அரங்கில் வேண்டப்படுேது  ைாதாணம்  
B) எத்தமகய வேற்றுமைக்கும் உயர்வு தாழ்வுகளுக்கும் இடம் தராைல்  ைாதான உணர்வுடன் விட்டுக்சகாடுத்து 
ோழ வேண்டும். 
C) ‘உலக அமைதிவய உயர்வுக்கு ேழி’ என்பமத அமனேரும் உணர்ந்து அதற்கு அயராது பாடுபட வேண்டும். 
 ைாதான ோழ்விற்கு அடிப்பமட  வகாதரத்துே ைனப்பான்மையாகும்.  
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: இன்று உலக அரங்கில் வேண்டப்படுேது  ைாதாணம்  
எத்தமகய வேற்றுமைக்கும் உயர்வு தாழ்வுகளுக்கும் இடம் தராைல்  ைாதான உணர்வுடன் விட்டுக்சகாடுத்து ோழ 
வேண்டும். 
‘உலக அமைதிவய உயர்வுக்கு ேழி’ என்பமத அமனேரும் உணர்ந்து அதற்கு அயராது பாடுபட வேண்டும். 
 ைாதான ோழ்விற்கு அடிப்பமட  வகாதரத்துே ைனப்பான்மையாகும் இவ்ேமக நாடும் நம் வேற்றுமைகமளக் 
கமளந்து  வகாதர ைனப்பான்மையுடன் ஒற்றுமையாக ோழவேண்டும். 
125) இந்தியரின் ஒருமைப்பாட்டிற்கு ேலிமை வ ர்ப்பது எது? 

A) ஒன்றுபட்டால் உண்டு ோழ்வு என்ற உணர்வு  
B) ோய்மைவய சேல்லும் என்ற உணர்வு 

C) A ைற்றும் B 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: ஒன்றுபட்டால் உண்டு ோழ்வு என்ற உணர்வு இந்திய ஒருமைப்பாட்டிற்கு ேலிமை வ ர்க்கிறது. இந்த 
உணர்வே ஆங்கிவலயரிடமிருந்து நாம் விடுதமல சபறக் காரணைாக அமைந்தது. 
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12th Ethics Lesson 3 Questions 

3] ரெதகால பண்பாடு 

1) ஆரியர்களால் பரப்பப்பட்ட பண்பாடு எது?  
A) சிந்துவெளிப் பண்பாடு 

B) ரெதகாலப் பண்பாடு 

C) திராவிடப் பண்பாடு 

D) அலனத்தும்  
விளக்கம்: இந்தியாவில் சிந்துவெளிப் பண்பாட்டிற்குப் பின் வசல்ொக்குப் வபற்றுத் திகழ்ந்தது, ரெதகாலப் பண்பாடு 
ஆகும். ரெதங்களின் அடிப்பலடயில் சுமார் கி.மு(வப.ஆ.மு). 1500-ஆம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் ஆரியர்களால் 
இப்பண்பாடு பரவியது. ரெதங்கள் அெற்றின் ஒப்பற்ற வநறிகள், தத்துெங்கள் ரபான்றலெ இந்தியப் பண்பாட்டின் 
வதாடக்ககால அலடயாளமாக இருந்ததுடன் நவீன இந்தியாவின் ெளர்ச்சிக்கும் அடித்தளமிட்டன. 

2) ஆரியர்கள் அறிமுகப்படுத்திய சிறப்புப் பண்பாட்டு கூறு எது? 
A) கூட்டுக்குடும்ப முலற 

B) கிராம ொழ்க்லகமுலற 

C) இயற்லகலய ெழிபடுதல் 

D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: ஆரியர்கள் கூட்டுக்குடும்ப முலற, கிராம ொழ்க்லகமுலற, இயற்லகலய ெழிபடுதல் ஆகிய சிறப்புப் 
பண்பாட்டுக் கூறுகலள அறிமுகப்படுத்தினர். பிற்கால ஆன்மீக ெளர்ச்சியில், ரெதகாலப் பண்பாடு முக்கிய 
பங்காற்றியது. 
3) மத்திய ஆசியாவிலிருந்து இந்தியாவின் ெடரமற்குப்பகுதியில் உள்ள எந்த கணொய் மூலம் முதன்முதலில் 
ஆரியர்கள் இந்தியாவில் நுலழந்தனர்? 
A) லகபர் கணொய் 

B) ரபாலன் கணொய் 

C) A மற்றும் B 
D) வசாஜிலா கணொய் 

விளக்கம்: ஆரியர்கள் முதன்முதலில் லகபர், ரபாலன் கணொய்கள் ெழியாக மத்திய ஆசியாவிலிருந்து 
குடிரயறினர். 
4) ஆரியர்கள் முதன் முதலில் இந்தியாவின் எந்த இடத்தில் குடிரயறினர்? 
A) சப்தசிந்து 

B) ராவி 

C) கங்லக 

D) சீனாப் 
விளக்கம்: ‘சப்தசிந்து’ என்ற பகுதியில் தான், ஆரியர்கள் முதன் முதலில் குடிரயறினர். 
5) ‘சப்தசிந்து’ என்ற வசால்லின் வபாருள் என்ன? 
A) ஏழு நதிகள் பாயும் பகுதி 

B) ஆறு நதிகள் பாயும் பகுதி 

C) ஒன்பது நதிகள் பாயும் பகுதி 

D) எட்டு நதிகள் பாயும் பகுதி 

விளக்கம்: ‘சப்தசிந்து’ என்ற வசால்லிற்கு ‘ஏழு நதிகள் பாயும் பகுதி’ என்பது வபாருள். சிந்து, ஜீலம், ராவி, பியாஸ், சட்லஜ், 
சரஸ்ெதி ஆகிய 7 நதிகள் பாயும் பகுதிரய ‘சப்தசிந்து’ என்று அலழக்கப்படுகிறது. 
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6) இந்தியாவின் எந்தப் பகுதி ‘ஆரிய ெர்த்தம்’ எனப்பட்டது? 
A) சிந்து சமவெளி 

B) சப்தசிந்து 

C) கங்லகச் சமவெளி 

D) பிரம்மபுத்திரா சமவெளி 

விளக்கம்: ஆரியர்கள் சப்தசிந்து பகுதிக்குப் பின் கங்லகச் சமவெளியில் குடிரயறினர். அப்பகுதி “ஆரிய ெர்த்தம்” 
எனப்பட்டது. 
7) சப்தசிந்து பகுதியில் பல்ரெறு இனக்குழுக்களாகப் பிரிந்து இருந்த ஆரியர்களின் வதாழில் என்ன? 
A) ரெட்லடயாடுதல் 

B) ரெளாண்லம 

C) கால்நலட ரமய்த்தல் 

D) வகாள்லளயடித்தல் 

விளக்கம்: இெர்கள் கால்நலட ரமய்ப்பலதத் வதாழிலாக வகாண்டிருந்தனர். இெர்கள் இந்தியாவின் கிழக்கு, 
ெடகிழக்குப் பகுதி ரநாக்கிப் படிப்படியாக இடம்வபயரத் வதாடங்கி பின், கங்லகச் சமவெளியில் நிலலயானவதாரு 
ொழ்க்லகலய ொழத்வதாடங்கினர். 
8) ‘ரெதம்’ என்ற பதம் எதிலிருந்து உருொனது? 
A) ரிக்  
B) வித் 

C) யஜுர் 
D) ஞானம் 

விளக்கம்: ‘வித்’ என்ற சமஸ்கிருத ரெர்ச்வசால்லிருந்து ‘ரெதம்’ என்ற வசால் ரதான்றியது. இதற்கு 
‘அறிவுக்களஞ்சியம்’ எனப் வபாருள். 
9) ரெதங்கள் வமாத்தம் எத்தலன ெலகப்படும்? 
A) 3 

B) 4 

C) 5  

D) 6 

விளக்கம்: ரெதங்கள் வமாத்தம் 4 ெலகப்படும். அலெ ரிக், யஜுர், சாமம், அதர்ெணம். 
10) ‘முற்கால ரெதம்’ என அறியப்படுெது எது? 
A) ரிக் 

B) யஜுர் 
C) சாமம் 

D) அதர்ெணம் 

விளக்கம்: ‘ரிக் ரெதம்’ முற்கால ரெதம் எனவும், யஜுர், சாமம், அதர்ெணம் ஆகியலெ ‘பிற்கால ரெதங்கள்’ எனவும் 
அறியப்படுகின்றன.  
11) ரெதகாலம் எத்தலன ெலகப்படும்? 
A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 7 
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விளக்கம்: ரெதங்களின் அடிப்பலடயில் ரெதகாலம் முன்ரெதகாலம், பின்ரெதகாலம் என இருெலகயாகப் 
பிரிக்கப்படுகிறது. 
12) கூற்றுகலள ஆராய்க. 
1. ரெதகால இலக்கியங்கள், பிராமணங்கள், ஆராண்யங்கள், உபநிடதங்கள் ஆகியெற்லறக் வகாண்டதாகும். 
2. இதிகாசங்கள், புராணங்கள் முதலியலெ ரெதகாலத்லதப் பற்றி அறிெதற்கான சான்றுகளாகும். 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. ரெதகால இலக்கியங்கள், பிராமணங்கள், ஆராண்யங்கள், உபநிடதங்கள் ஆகியெற்லறக் 
வகாண்டதாகும். 
2. இதிகாசங்கள், புராணங்கள் முதலியலெ ரெதகாலத்லதப் பற்றி அறிெதற்கான சான்றுகளாகும். 
13) இந்தியாவின் பண்லடயகால ெரலாற்லற அறிய உதவும் முதன்லமயான சான்று எது? 
A) ரிக் ரெதம்  
B) யஜுர் ரெதம் 

C) சாம ரெதம்  
D) அதர்ெண ரெதம் 

விளக்கம்: இந்தியாவின் பண்லடய கால ெரலாற்லற அறிய உதவும் முதன்லமயான சான்று ரிக் ரெதம் ஆகும். 
14) ‘ரிக் ரெதம்’ எத்தலன மண்டலங்கள் மற்றும் பாடல்கலள வகாண்டது? 
A) 1028, 10 

B) 10, 1033 

C) 10, 1028 

D) 1012, 10 

விளக்கம்: ரிக் ரெதம் 10 மண்டலங்கலளயும், 1028 பாடல்கலளயும் வகாண்டது. 
15) ரிக் என்ற வசால்லின் வபாருள் என்ன? 
A) துதித்தல் 

B) ெழிபடல் 

C) ரெதம் 

D) A மற்றும் B 
விளக்கம்: ரிக் என்ற வசால்லிற்குத் துதித்தல் அல்லது ெழிபடல் என்பது வபாருள். இலறெலனத் துதிப்பாடல்களால் 
பாடி ெணங்குெதற்குரிய ெழிகலளக் கூறுகிறது. 
16) ‘காயத்ரி மந்திரம்’ எந்த ரெதகாலத்தில் இடம்வபற்றது? 
A) ரிக் 

B) யஜுர் 
C) சாமம் 

D) அதர்ெணம் 

விளக்கம்: அக்னி, பிரஜாபதி, ருத்ரன், ெருணன், மித்ரன், இந்திரன் ரபான்ற வதய்ெங்கலள ரெதகால மக்கள் 
ெழிபட்டதாக ‘ரிக் ரெதம்’ கூறுகிறது. இவ்ரெதத்தில்தான் ‘காயத்திரி மந்திரம்’ இடம்வபற்றுள்ளது. 
17) ரிக்ரெதம் சுமார் எத்தலன ஆண்டிற்குமுன் ஆக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று மாக்ஸ்முல்லர் மற்றும் ஐரராப்பிய 
அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்? 
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A) கி.மு.1500 

B) கி.மு.1400 

C) கி.மு.1300 

D) கி.மு.1200 

விளக்கம்: ரிக்ரெதம் சுமார் கி.மு 1200 ஆண்டிற்குமுன் ஆக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று மாக்ஸ்முல்லர் மற்றும் 
ஐரராப்பிய அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். ரமலும், இது பண்லடய கால இந்தியாவின் அரசியல், சமூக, வபாருளாதார 
சமய நிலலகலளப் பற்றியும் குறிப்பிடுகிறது. 
18) “யாஜ்” என்ற வசால்லிலிருந்து ரதான்றியது எது? 
A) ரிக் 

B) யஜுர் 
C) யாகம் 

D) சுக்கில யஜுர் ரெதம் 

விளக்கம்: ‘யஜ்’ என்ற சமஸ்கிருதச் வசால்லிலிருந்து ‘யஜுர்’ என்ற வசால் ரதான்றியது. இதற்கு “யாகம்” என்று 
வபாருள்.  
19) “சமஸ்கிருதத்தின் முதல் உலரநலட” என்று அலழக்கப்படும் ரெதம் எது? 
A) ரிக் 

B) யஜுர் 
C) சாமம் 

D) அதர்ெணம் 

விளக்கம்: யஜுர் ரெத நூலில் பாதிக்கு ரமற்பட்ட பகுதிகள் உலரநலடயில் அலமந்துள்ளன. இவ்ெடிப்பலடயில், 
“சமஸ்கிருதத்தின் முதல் உலரநலட” என்று இவ்ரெதம் அலழக்கப்படுகிறது. 
20) மிகச் சிறப்பு ொய்ந்த ருத்ரம் (வசய்யுள்) எதில் இடம் வபற்றுள்ளது? 
A) ரிக் 

B) யஜுர் 
C) சாமம் 

D) அதர்ெணம் 

விளக்கம்: மிச் சிறப்பு ொய்ந்த ருத்ரம் (வசய்யுள்) யஜுர் ரெதத்தில் இடம் வபற்றுள்ளது. 

21) ‘ரெள்வி வசய்யும் முலற’ பற்றிக் கூறும் ரெதம் எது? 
A) ரிக் 

B) யஜுர் 
C) சாமம் 

D) அதர்ெணம் 

விளக்கம்: ரெள்வி வசய்யும் முலற, அசுெரமதயாகம், இராஜசூய யாகம், சமயச் சடங்குகள் ஆகியலெ பற்றியும் யஜுர் 
ரெதம் கூறுகிறது. இவ்ரெதம் நலடமுலற சடங்குகள் மற்றும் ரெள்விக்கான பாடல்கலளக் வகாண்டுள்ளது. 

22) ‘யஜுர் ரெதம்’ எத்தலன பிரிவுகள் மற்றும் அத்தியாயங்கலளக் வகாண்டது? 
A) 2, 4 

B) 2, 14 

C) 2, 44 

D) 2, 40 
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விளக்கம்: யஜுர் ரெதம் சுக்ல யஜுர் ரெதம், கிருஷ்ண யஜுர் ரெதம் என்ற இரு பிரிவுகலளயும், 40 
அத்தியாயங்கலளயும் வகாண்டுள்ளது. 
23) இலசயின் அடிப்பலடயில் அலமந்த ரெதம் எது? 
A) ரிக் 

B) யஜுர் 
C) சாமம் 

D) அதர்ெணம் 

விளக்கம்: ‘சாமம்’ என்ற இன்னிலச அடிப்பலடயில் பாடப்வபற்றதால், இது ‘சாமரெதம்’ என்று அலழக்கப்படுகிறது. 

24) இலச, வதய்ெம், ரசாமயாகம் ஆகியலெ பற்றி கூறும் ரெதம் எது? 
A) ரிக் 

B) யஜுர் 
C) சாமம் 

D) அதர்ெணம் 

விளக்கம்: இலச, வதய்ெம், ரசாமயாகம் ஆகியலெ பற்றி சாம ரெதம் கூறுகிறது. இது இலச ெடிவிலான 
ரெதமந்திரங்கலளக் கூறுகிறது. சமரெதம் ஆரியர்களின் இலசயார்ெத்திற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக 
விளங்குகிறது. 
25) சாம ரெதத்தில் உள்ள பாடல்கள் எத்தலன? 
A) 1028 

B) 40 

C) 1500 

D) 1549 

விளக்கம்: சாமரெதம் 1549 பாடல்கலளக் வகாண்டது. இலெ இலச ெடிவிலான ரெதமந்திரங்கலளக் கூறுகிறது. 
26) உச்சாடனம், மாந்திரீகம் ரபான்றெற்லறப் பற்றிக் கூறும் ரெதம் எது? 
A) ரிக் 

B) யஜுர் 
C) சாமம் 

D) அதர்ெணம் 

விளக்கம்: அதர்ெண ரெதத்தில் உச்சாடனம் மற்றும் மாந்திரீக்கதால் தீய சக்திகலள வெல்லலாம் என்று 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
27) ரெதகால மருத்துெமுலறகள் பற்றிய கருத்துகலள கூறும் ரெதம் எது? 
A) ரிக் 

B) யஜுர் 
C) சாமம் 

D) அதர்ெணம் 

விளக்கம்: ரெதகால மருத்துெமுலறகள் பற்றிய கருத்துக்கள் அதர்ெண ரெதத்தில் உள்ளன. மந்திரம் உச்சரிக்க 
ரெண்டிய முலறகள் பற்றிய பாடல்களும் இவ்ரெதத்தில் உள்ளன. 
28) அதர்ெண ரெதத்தில் எத்தலன பகுதிகளும், பாடல்களும் உள்ளன? 
A) 10, 1028 

B) 2, 40 

C) 20, 731 
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D) 20, 1549 

விளக்கம்: அதர்ெண ரெதத்தில 20 பகுதிகளும், 731 பாடல்களும் உள்ளன.  
29) ‘பிரம்மரெதம்’ என்று அலழக்கப்படுெது எது? 
A) ரிக் ரெதம் 

B) தனுர்ரெதம் 

C) சில்ப ரெதம் 

D) அதர்ெண ரெதம் 

விளக்கம்: அதர்ெண ரெதம் ‘பிரம்ம ரெதம்’ என்றும் அலழக்கப்படுகிறது. 
30) உபரெதங்கள் எத்தலன ெலகப்படும்? 
A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 6 

விளக்கம்: உபரெதங்கள் ஆயர்ரெதம், தனுர் ரெதம், கந்தர்ெரெதம், சில்ப ரெதம் என 4 ெலகப்படும். 
31) 108 உபநிடதங்களில் முக்கியமானதாக கருதப்படுெது? 
A) 10 

B) 58 

C) 48 

D) 45  

விளக்கம்: 10 உபநிடதங்கள் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகின்றன. அலெ,  
1. ஈரசாபநிடதம்  
2. கீன உபநிடதம்  
3. முண்டக உபநிடதம்  
4. மாண்டுக்ய உபநிடதம்  
5. ஐத்ரரய உபநிடதம்  
6. லதத்ரிய உபநிடதம்  
7. பிராசரனாபநிடதம்  
8. கரதாரபாநிடதம்  
9. சாந்ரதாக்கிய உபநிடதம்  
10. பிருகதரண்யக உபநிடதம்  
32) ரபார்க் கலலப் பற்றிக் குறிப்பிடுெது எது? 
A) ரிக் 

B) தனுர்ரெதம் 

C) காந்தர்ெம் 

D) சில்பரெதம் 

விளக்கம்: தனுர்ரெதம் என்ற உபரெதம் ரபார்க்கலலலயப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. 
33) இலச, நடனம் ஆகிய நுண்கலலகலளப் பற்றிக் குறிப்பிடுெது எது? 
A) காந்தர்ெம் 

B) யஜுர் 
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C) சாமம் 

D) அதர்ெணம் 

விளக்கம்: இலச, நடனம் ஆகிய நுண்கலலகள் பற்றி காந்தர்ெம் என்ற உபரெதம் குறிப்பிடுகிறது. 
34) கட்டடக் கலலப் பற்றி குறிப்பிடுெது எது? 
A) ரிக் 

B) யஜுர் 
C) சில்ப ரெதம் 

D) அதர்ெணம் 

விளக்கம்: சில்ப ரெதம் என்ற உபரெதம் கட்டக் கலலகள் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. 
35) ரெதங்களுக்கான விளக்க உலரகள் எனப்படுபலெ எது? 
A) உபரெதங்கள் 

B) விளக்க உலரகள் 

C) பிராமணர்கள் 

D) இலக்கியங்கள் 

விளக்கம்: ரெதங்களுக்கான விளக்க உலரகள் பிராமணங்கள் எனப்படுகின்றன. ஆரியர்கள் ரெள்விச் சடங்குகள் 
வசய்யும் முலறகலளயும், ெழிபாட்டு முலறகலளயும், அெற்றிற்கான விளக்கங்கலளயும் பிராமணங்கள் 
குறிப்பிடுகின்றன. ரெதங்கலள ஓதுபெர்களின் கடலமகலளயும் இலெ குறிப்பிடுகின்றன. ரமலும் 
“ரெதங்களிலுள்ள துதிப்பாடல்களுக்குரிய உலரநலட நூல்கள்” எனப்படுகின்றன. 
36) ‘ஆரண்யம்’ என்ற வசால்லின் வபாருள் என்ன? 
A) மலல 

B) கடல் 

C) காடு 

D) அரசலெ 

விளக்கம்: ‘ஆரண்யம்’ என்ற வசால்லிற்குக் ‘காடு’ என்று வபாருள். 
37) காடுகளில் இலறயருள் ரதடித் தெம் வசய்த முனிெர்களால் எழுதப்பட்ட இலக்கியங்கள் எலெ? 
A) ரெதங்கள் 

B) உபரெதங்கள் 

C) பிராமணங்கள் 

D) ஆரண்யங்கள் 

விளக்கம்: காடுகளில் இலறயருள் ரதடித் தெம் வசய்த முனிெர்களால் எழுதப்பட்ட இலக்கியங்கள் ஆரண்யங்கள். 
ரெள்விலயச் வசய்ய இயலாத முதிரயார்கள், துறவிகள் ஆகிரயாரின் ரபாதலனகள் இதில் முக்கியத்துெம் 
வபறுகின்றன.  
38) ரெள்விலயவிட அலமதியான தியானரம மிகவும் ரமலானது என்று ெலியுறுத்துபலெ எலெ? 
A) ரெதங்கள் 

B) உபரெதங்கள் 

C) பிராமணங்கள் 

D) ஆரண்யங்கள் 

விளக்கம்: ரெள்விலயவிட அலமதியான தியானரம, மிகவும் ரமலானது என்று ஆரண்யங்கள் ெலியுறுத்துகின்றன. 
ரெதகாலப் பண்பாட்டின் உன்னத நிலலலய இலெ எடுத்துக்காட்டுகின்றன. 
39) அநுபூதி வநறிகள் மற்றும் தத்துெக் கருத்துக்கள் அடங்கிய கருத்துப்வபட்டகம் என்று அலழக்கப்படுபலெ எது? 
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A) ரெதங்கள் 

B) உபரெதங்கள் 

C) பிராமணங்கள் 

D) ஆரண்யங்கள் 

விளக்கம்: அநுபூதி வநறிகள் மற்றும் தத்துெக் கருத்துகள் அடங்கிய கருத்துப்வபட்டகம் என்று ஆரண்யங்கள் 
அலழக்கப்படுகின்றன. 
40) ரெதங்களின் சாரரம__________என்று அலழக்கப்பட்து? 
A) உபநிடதம் 

B) உபரெதங்கள் 

C) பிராமணங்கள் 

D) ஆரண்யங்கள் 

விளக்கம்: ரெதங்களின் சாரரம ‘உபநிடதம்’ என்று அலழக்கப்படுகிறது. உபநிடதம் (உபநிஷத்) என்ற வசால்லிற்கு 
“அருகில் அமர்தல்” என்று வபாருள். 
41) பிரம்மச்சாரியான மாணென் தன் குருவின் அருகில் பயபக்தியுடன் அமர்ந்து அறிலெப் வபற ரெண்டுவமன்பலத 
ெலியுறுத்துெது எது? 
A) உபநிடதங்கள் 

B) உபரெதங்கள் 

C) பிராமணங்கள் 

D) ஆரண்யங்கள் 

விளக்கம்: பிரம்மச்சாரியான மாணென் தன் குருவின் அருகில் பயபக்தியுடன் அமர்ந்து அறிலெப் வபற 
ரெண்டுவமன்பலதரய உபநிடதங்கள் ெலியுறுத்துகின்றன. இலெ கடவுள், ஆன்மா, உலகம், கர்மவிலன, வீடுரபறு 
ரபான்ற கருத்துக்கலள ஆராய்ந்து வதளிொன விளக்கங்கலள உலகிற்கு அளிக்கின்றது. 
42) வமாத்தம் எத்தலன உபநிடதங்கள் உள்ளன? 
A) 10 

B) 8 

C) 48  

D) 108 

விளக்கம்: ரெதத்தத்துெத்தின் விளக்கங்கலளக் கூறும் உபநிடதங்கள், பல்ரெறு காலங்களில் ொழ்ந்த பல்ரெறு 
ரிஷிகளால் (குரு) வதாகுக்கப்பட்டலெயாகும். இலெ வமாத்தம் 108 உள்ளது. 
43) எந்த உபரெதம் மருந்து, மூலிலககலளப் பற்றி கூறுகிறது? 
A) அதர்ெண ரெதம் 

B) ஆயுர் ரெதம் 

C) சில்ப ரெதம் 

D) தனுர் ரெதம் 

விளக்கம்: ஆயுர்ரெதம் என்ற உபரெதம் மருந்து, மூலிலககலளப பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. இரதரபால், அதர்ெண 
ரெதத்தில் ரெதகால மருத்துெ முலறகள் இடம்வபற்றுள்ளன. 
44) முக்கியமான 10 உபநிடதங்களுக்கு உலர எழுதியெர் யார்? 
A) ஆதி சங்கரர் 
B) இராமானுஜர் 
C) வித்யாரண்யர் 
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D) அலனத்தும்  
விளக்கம்: முக்கியமான 10 உபநிடதங்களுக்கு ஆதிசங்கரர், இராமானுஜர், வித்யாரண்யர், ஆனந்ததீர்த்தர் ஆகிரயார் 
உலர எழுதியுள்ளனர். 
45) முகலாய இளெரசர் தாராஷீரகா, உபநிடதங்கள் சிலெற்லற எந்த வமாழியில் வமாழிவபயர்த்தார்? 
A) பாலி 

B) ஆங்கிலம்  
C) பாரசீகம் 

D) உருது 

விளக்கம்: முகலாய இளெரசர் தாராஷரகா உபநிடதங்கள் சிலெற்லற பாரசீக வமாழியில் வமாழிவபயர்த்துள்ளார். 
46) ‘இந்திய பண்பாட்டு ெளர்ச்சியின் உச்சரம உபநிடதங்கள்’ என்று கூறியெர் யார்? 
A) அமுர்-டி-ரின் ரகார்ட்  
B) ரஷாபன் ரொெர் 
C) அல்வபருனி 

D) கஜினி முகமது 

விளக்கம்: இநதிய பண்பாட்டு ெளர்ச்சியின் உச்சரம உபநிடதங்கள் என்று அமுர்-டி-ரின் ரகார்ட் கூறுகிறார். 
47) கஜினி முகமதுவின் அலெப்புலெர் யார்? 
A) அமுர்-டி-ரின் ரகார்ட்  
B) ரஷாபன் ரொெர் 
C) அல்வபருனி 

D) கஜினி முகமது 

விளக்கம்: வஜர்மானியரான ரஷான்ரொெர், கஜினி முகமதுவின் அலெப்புலெர் அல்பருனி ஆகிரயார் 
உபநிடதங்கலளப் புகழ்ந்து கூறியுள்ளனர்.  
48) “ஆதிசங்கரர், இராமானுஜர் ஆகிரயாரின் தத்துெங்கலள இனறளவும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ரபாற்றுெதற்கு 
அலெ உபநிடதக் கருத்துக்கலளக் வகாண்டிருப்பரத காரணம்” என்று கூறியெர் யார்? 
A) அமுர்-டி-ரின் ரகார்ட்  
B) ரஷாபன் ரொெர் 
C) அல்வபருனி 

D) வின்டர்நீட்ஸ் 

விளக்கம்: பிற்கால இந்தியத் தத்துெங்கள் யாவும் உபநிடதங்களிலிருந்ரத எழுந்தன. ஆதிசங்கரர், இராமானுஜர் 
ஆகிரயாரின் தத்துெங்கலள இன்றளவும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ரபாற்றுெதற்கு அலெ உபநிடதக் 
கருத்துக்கலளக் வகாண்டிருப்பரத காரணம் என்று வின்டர்நீட்ஸ் புகழ்ந்து கூறுகிறார். 
49) முன் ரெதகாலத்தின் இனக்குழுக்களின் அரசன் என்று அலழக்கப்பட்டொர் யார்? 
A) மகாராஜா 
B) ரெந்தன் 

C) இராஜன் 

D) குலா 
விளக்கம்: முன் ரெதகால அரசு பல்ரெறு இனக்குழுக்களின் அரசாகும். அவ்வினக்குழுக்களின் அரசு, குறிப்பிட்ட 
நிலப்பகுதிலய ஆட்சி வசய்தது. ஒவ்வொரு இனக்குழுவும், தத்தம் ஆட்சிப்பகுதிக்குத் தலலெலன ரதர்ந்வதடுத்தன. 
அவ்வினக்குழுக்களின் தலலென் அரசன் ஆொன். அென் இனக்குழுக்களால் “இராஜன்” என்று அலழக்கப்பட்டான். 
50) கிராமங்களில் ொழ்ந்த குடும்பங்களின் தலலென் எவ்ொறு அலழக்கப்பட்டான்? 
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A) குலா 
B) கிராமினி 

C) தலலென் 

D) A மற்றும் C 

விளக்கம்: கிராமங்களில் ொழ்ந்த குடும்பங்கள், குலங்கள் எனப்பட்டன. அதன் தலலெர் குலா, குலாதிபதி என்ற பல 
வபயர்களில் அலழக்கப்பட்டார். 
51) இராஜ்யதர்மம் எெற்லற உள்ளடக்கியது? 
A) மன்னனின் அதிகாரம் 

B) மன்னனின் கடலமயின் எல்லல 

C) மன்னனுக்கான விதிமுலறகள் 

D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: தமது குடிமக்கலளக் காப்பது மன்னரின் கடலமயாகும். தமது கடலமயிலிருந்து தெறிய மன்னலன 
பதவியிலிருந்து இனக்குழுரெ திரும்ப அலழத்துக் வகாள்ளும். அரசனின் அன்றாடப் பணிகளின் எல்லல 
ெலரயறுக்கப்பட்டது. மன்னரின் அதிகாரம், அெரது கடலமயின் எல்லல, விதிமுலறகள் ஆகியலெ இராஜ்யதர்மம் 
எனப்பட்டது. அரசன் தன்னிச்லசயாகச் வசயல்படமுடியாமல் வசய்ய குழு ஏற்படுத்தப்பட்டது. நிலங்கள் மன்னனுக்கு 
மட்டுரம வசாந்தமானதல்ல அெரது இனக்குழுவிற்குச் வசாந்தமானது. ஆனால் பிற்காலத்தில் இனக்குழு மன்னலன 
ரதர்ந்வதடுக்கும் நிலல மாறி அரசப்பதவி பரம்பலரப் பதவியானது. மன்னனின் முடிசூட்டுவிழா மக்களால் முக்கிய 
விழாொகக் வகாண்டாடப்பட்டது. 
52) முன் ரெதகாலத்தில் அரசனுக்கு நிர்ொகத்தில் உதெ யார் யார் ஆரலாசலனக் குழுவில் நியமிக்கப்பட்டனர்? 
1. புரராகிதர்  
2. ரசனானி  
3. கிராமணி 

A) 1 

B) 1, 2 

C) 1, 3 

D) 1, 2, 3 

விளக்கம்: முன் ரெதகாலத்தில் அரசனுக்கு நிர்ொகத்தில் உதெ புரராகிதர் என்ற அரசகுரு, ரசனானி என்ற 
பலடத்தலலெர், கிராமணி என்ற கிராமநிர்ொக அதிகாரி ஆகிரயார் வகாண்ட ஆரலாசலனக் குழு 
ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
53) முன் ரெதகாலத்தில் யார் தலலசிறந்த அரசகுருொகத் திகழ்ந்தார்? 
A) ெசிஷ்டர் 
B) விஸ்ொமித்திரர் 
C) A மற்றும் B 
D) ொல்மீகி 

விளக்கம்: முன் ரெதகாலத்தில் ெசிஷ்டர், விஸ்ொமித்திரர் ரபான்ரறார் தலலசிறந்த அரசகுருொகத் திகழ்ந்தனர். 
அரசலெயின் விழாக்கலளக் வகாண்டாடுெது முதல், அரசன் ரபாருக்குச் வசல்லும் நாள் எது என்பலதத் தீர்மானிக்கும் 
ெலரயிலான திட்டத்லத இெர்கள் ெகுத்தனர். 
54) முன் ரெதகாலத்தில் அரசனின் பலடகளில் அதிக முக்கியத்துெம் வபற்றது எது? 
A) குதிலரப்பலட 

B) காலாட்பலட 

C) ரதர்ப்பலட 
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D) B மற்றும் C 

விளக்கம்: முன் ரெதகாலத்தில் அரசனின் பலடகள் சிறப்பாக நிர்ெகிக்கப்பட்டன. தன் இராணுெத்தின் 
ரமலாண்லமப் பணியில் மன்னர் தன் முழு கெனத்லதயும் வகாண்டிருந்தார். காலாட்பலடயும் ரதர்ப்பலடயும் 
அரசரின் பலடகளில் அதிக முக்கியத்துெம் வபற்றன. ரபார்க்காலங்களில் 2, 3, 4 குதிலரகள் பூட்டிய ரதர்கலள 
ரபார்களில் வில், அம்பு, ஈட்டி, ரெல் ரபால் ஆயுதங்கலளப் பயன்படுத்தினர். 
55) முன் ரெதக் காலத்தில் நீதி ெழங்கும் முலறக்குத் தலலென் யார்? 
A) மன்னன் 

B) இராஜகுரு 

C) புரராகிதர் 
D) A மற்றும் B 
விளக்கம்: மன்னரன நீதி ெழங்கும் முலறக்குத் தலலென். நிர்ொகத்தில் மன்னன் நீதி ெழங்க புரராகிதர்கள் 
அெருக்கு உதவினர். திருடுதல், வகாள்லளயடித்தல், ெழிப்பறி வசய்தல், பசுலெக் கடத்தல் ரபான்றலெ 
வபருங்குற்றங்களாகக் கருதப்பட்டு, அத்தலகய குற்றங்கலளச் வசய்ரதார் கடுலமயாகத் தண்டிக்கபட்டனர். 
56) முன் ரெதகாலத்தில் அரசனுக்கு நிர்ொகத்தில் உதவிய சலப எது? 
A) விதாதா 
B) சபா 
C) சமிதி 

D) அலனத்தும்  
விளக்கம்: முன் ரெதகாலத்தில் அரசனுக்கு நிர்ொகத்தில் உதெ விதாதா, சபா, சமிதி ரபான்ற சலபகள் இருந்தன. 
57) முன்ரெதகாலத்தில் எந்த சலபயில் ஆண், வபண் ஆகிய இருபாலரும் முக்கியத்துெம் வபற்றனர்? 
A) விதாதா 
B) சபா 
C) சமிதி 

D) அலனத்தும்  
விளக்கம்: விதாதாவில் ஆண், வபண் ஆகிய இருபாலரும் முக்கியத்துெம் வபற்றனர். இச்சலபயில் கலல 
நிகழ்ச்சிகளும் சமய விொதங்களும் நலடவபற்றன. 
58) எது மூத்ரதார் சலப? 
A) விதாதா 
B) சபா 
C) சமிதி 

D) அலனத்தும்  
விளக்கம்: சபா என்பது மூத்ரதார் சலபயாகும். பலதுலறகளிலும் சிறந்து விளங்கிய அனுபெமிக்க அறிஞர்கள் 
இச்சலபயில் இடம்வபற்றிருந்தனர். அரசனுக்கு இெர்கள் ஆரலாசலனகலளயும் கூறினர். 
59) எது வபாதுமக்களின் பிரதிநிதிகலளக் வகாண்ட சலப? 
A) விதாதா 
B) சபா 
C) சமிதி 

D) அலனத்தும்  
விளக்கம்: சமிதி என்பது, வபாதுமக்களின் பிரதிநிதிகள் வகாண்ட சலபயாகும். 
60) எந்த சலப ஆட்சி நிர்ொகத்தின் அதிகார லமயமாகத் திகழ்ந்தது? 
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A) விதாதா 
B) சபா 
C) சமிதி 

D) அலனத்தும்  
விளக்கம்: சமிதிரய ஆட்சி நிர்ொகத்தின் அதிகார லமயமாகத் திகழ்ந்தது. விதாதா, சபா, சமிதி ஆகிய மூன்று 
சலபகளுள் சமிதிரய அதிகாரமிக்கது. இம்மூன்று சலபகளும் அரசனுக்கு ஆரலாசலனகலள ெழங்கியதன் மூலம் 
சிறப்பான நிர்ொகத்திற்கு ெழி ெகுத்தன. 
61) முன் ரெதகாலச் சமூகத்தின் அடிப்பலட எது? 
A) கிராமம் 

B) குடும்பம் 

C) நாடு 

D) அரசன் 

விளக்கம்: முன் ரெதகாலச் சமூகத்தின் அடிப்பலட குடும்பம் ஆகும். குடும்பத்தின் தலலென் தந்லத ஆொர். 
62) கூற்றுகலள ஆராய்க. 
1. நகர நாகரீக அடிப்பலடயிலான ஆரிய சமூகத்தில் ஆண்ெழி மரபிற்கு அதிக முக்கியத்துெம் தரப்பட்டது. 
2. குடும்ப தலலெர் இறந்தாரலா அல்லது ரநாய்ொய்ப்பட்டாரல குடும்பத்தின் மூத்த ஆண் ொரிசு குடும்பப் 
வபாறுப்லப ஏற்று நடத்த ரெண்டும். 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: ஆரியர்களின் நாகரீகம் கிராம நாகரீகம் ஆகும். 
63) கிராமத்தின் தலலெர் முன்ரெதகாலத்தில் எவ்ொறு அறியப்பட்டார்? 
A) குலா 
B) குலாபதி 

C) குருகபதி 

D) கிராமணி 

விளக்கம்: குலா, குலாபதி, கிருகபதி – குடும்ப தலலென். 
கிராமணி – கிராமத்தின் தலலெர். 
64) சரியான கூற்லறத் ரதர்வு வசய்க. 
A) பல குடும்பங்கள் ரசர்ந்த பகுதி கிராமம் எனப்பட்டது. கிராமத்திற்கு தலலெர் கிராமணி எனப்பட்டார் 
B) ஆரிய மக்கள் சமூகம், கூட்டுக் குடும்ப ொழ்க்லக முலறலய பின்பற்றியது. அரசக் குடும்பங்கலளத் தவிர, 
வபரும்பாலும் ஒருதார மணமுலறரய ெழக்கிலிருந்தது 

C) முன்ரெதகாலச் சமூகத்தில் வபண்ணடிலம முலறரயா உடன்கட்லடரயறுதல் வசயரலா, குழந்லதத் 
திருமணரமா இல்லல 

D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: பல குடும்பங்கள் ரசர்ந்த பகுதி கிராமம் எனப்பட்டது. கிராமத்திற்கு தலலெர் கிராமணி எனப்பட்டார் 
ஆரிய மக்கள் சமூகம், கூட்டுக் குடும்ப ொழ்க்லக முலறலய பின்பற்றியது. அரசக் குடும்பங்கலளத் தவிர, 
வபரும்பாலும் ஒருதார மணமுலறரய ெழக்கிலிருந்தது 
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முன்ரெதகாலச் சமூகத்தில் வபண்ணடிலம முலறரயா உடன்கட்லடரயறுதல் வசயரலா, குழந்லதத் திருமணரமா 
இல்லல 

65) முன் ரெதகாலத்தில் சமூக நிலலலயப் வபாருத்தெலர, வதாழில் அடிப்பலடயில் சமுதாய பிரிவுகள் இருந்தன 
என ரிக் ரெதத்தின் எத்தலனயாெது மண்டலத்திலுள்ள புருஷசூக்தம் என்ற பாடல் கூறுகிறது? 
A) 9-ெது 

B) 10-ெது 

C) 8-ெது 

D) 18-ெது 

விளக்கம்: முன் ரெதகாலத்தில் சமூக நிலலலயப் வபாருத்தெலர வதாழிலின் அடிப்பலடயில் சமுதாயப் பிரிவுகள் 
இருந்தன என ரிக் ரெதத்தின் 10-ெது மண்டலத்திலுள்ள புருஷசூத்கம் என்ற பாடல் கூறுகிறது. மக்கள் வசய்த 
வதாழில்களின் அடிப்பலடயில் 4 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தன. 
66) தெறானக் கூற்லறத் ரதர்க. 
A) ரெதகாலச் சமூகத்தில் ஆண்களுக்கு நிகராக வபண்கள் மதிக்கப்வபற்றனர். வபண்கள் வபாதுநிகழ்ச்சிகளிலும் அரச 
சலப, விொதங்களிலும் கலந்து வகாண்டனர். 
B) அபலா, ரகாசா, விஸ்ெொரா, ரலாபமுத்ரா ரபான்ற வபண்கள் கல்வி, ரகள்விகளில் சிறப்பான நிலலயில் 
முன்ரனறி இருந்தனர். 
C) திருமணம், தூய்லமயான சமயச் சடங்காகவும், புனிதமாகவும் பிரிக்க முடியாத ஒன்றாகவும் மதித்துப் 
ரபாற்றப்பட்டது 

D) வபற்ரறார் மற்றும் மணப்வபண்ணின் இலசவு வபற்று திருமணம் நலடவபற்றது. எனினும் அரச குடும்பத்தில் 
சுயம்ெரம் முலற ெழக்கிலில்லல 

விளக்கம்: வபற்ரறார் மற்றும் மணப்வபண்ணின் இலசவு வபற்று திருமணம் நலடவபற்றது. அரச குடும்பத்தில் 
சுயம்ெரம் முலற ெழக்கிலிருந்தது. இக்கால (முன்ரெதகால) மகளிர் அறிவும் பண்பாடும் ஒருங்ரக 
அலமயப்வபற்றெராக விளங்கினர். மணமக்கள் அக்னி சாட்சியாக ெலம் ெருதல், திருமணத்தில் முக்கிய நிகழ்ொகக் 
கருதப்பட்டது. 
67) சரியான கூற்லறத் ரதர்வு வசய்க. 
A) முன் ரெதகால கல்விமுலற, மனப்பாட முலறயிலான கல்வி முலறயாகும். அதாெது துதிப்பாடல்கலள 
ொய்ெழிரய ஒப்புவிப்பதாகும். எழுத்லதவிட ஒலி முக்கியமானதாகக் கருதப்பட்டது. 
B) முன்ரெதகால கல்வியானது, இருவிதமான குறிக்ரகாள்கலள லமயமாகக் வகாண்டு வசயல்பட்டது. அதன்படி, 
தன்லனத்தாரன அறிந்துவகாள்ளுதல், மணக்கட்டுப்பாட்டின் மூலம் அறியாலமயிலிருந்து விடுபடுதல். அவ்ொறு 
விடுபட ஆன்மீகத்தின் ெழிலய நாடுதல்  
C) ஆன்மீகக் கல்விலயப் ரபாதிக்கும் குருக்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டதன் மூலம், முன் ரெதகால கல்வியானது 
மாணெர்களின் உயிர், உள்ளம் ஆகியெற்றின் ெளர்ச்சிக்கு ெழி ெலக வசய்தது. இவ்ரெதகால கல்வியின் 
குறிக்ரகாள் ரபரறிவு ஆன்ம விடுதலல ரபான்றெற்லற அலடெரதயாகும் 

D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: முன் ரெதகால கல்விமுலற, மனப்பாட முலறயிலான கல்வி முலறயாகும். அதாெது துதிப்பாடல்கலள 
ொய்ெழிரய ஒப்புவிப்பதாகும். எழுத்லதவிட ஒலி முக்கியமானதாகக் கருதப்பட்டது. 
முன்ரெதகால கல்வியானது, இருவிதமான குறிக்ரகாள்கலள லமயமாகக் வகாண்டு வசயல்பட்டது. அதன்படி, 
தன்லனத்தாரன அறிந்துவகாள்ளுதல், மணக்கட்டுப்பாட்டின் மூலம் அறியாலமயிலிருந்து விடுபடுதல். அவ்ொறு 
விடுபட ஆன்மீகத்தின் ெழிலய நாடுதல்  
ஆன்மீகக் கல்விலயப் ரபாதிக்கும் குருக்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டதன் மூலம், முன் ரெதகால கல்வியானது 
மாணெர்களின் உயிர், உள்ளம் ஆகியெற்றின் ெளர்ச்சிக்கு ெழி ெலக வசய்தது. இவ்ரெதகால கல்வியின் 
குறிக்ரகாள் ரபரறிவு ஆன்ம விடுதலல ரபான்றெற்லற அலடெரதயாகும் 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    262 

68) முன் ரெதகால இலசக்கருவிகளில் வபாருந்தாதலதத் ரதர்வு வசய்க. 
A) தாலர 
B) மத்தளம் 

C) வீலண 

D) யாழ் 

விளக்கம்: முன் ரெதகாலத்தில் நடனமாடுதல், இலச, ரெட்லட, ரதர்ப்பந்தயம் ரபான்றலெ முக்கியமான 
வபாழுதுரபாக்குகளாகத் திகழ்ந்தன. முரசு, தாலர, மத்தளம், யாழ், புல்லாங்குழல் ரபான்றலெ இலசக் கருவிகளாகத் 
திகழ்ந்தன. 
69) முன் ரெதகால மக்களின் உணவுகளில் வபாருந்தாதது எது? 
A) வநல் 

B) ரகாதுலம 

C) பார்லி 

D) ரதன் 

விளக்கம்: முன் ரெதகால மக்கள் எளிய ொழ்க்லக முலறலய ரமற்வகாண்டனர். ரகாதுலம, பார்லி முதலான 
தானியங்கள், பழ ெலககள், பால் மற்றும் பால் வபாருள்களான தயிர், வநய், வெண்வணய் அெற்றுடன் இலறச்சி 
ரபான்றெற்லற உண்டனர். ரதன் அெர்களின் உணவில் ரசர்க்கப்பட்டது. 
70) எங்கிருந்த முஜாெத் என்ற பகுதியிலிருந்து ரசாம, சுரா பானங்கலள முன்ரெதகால மக்கள் தயாரித்தனர்? 
A) ஆரெல்லி மலல 

B) விந்திய மலல 

C) இமய மலல 

D) சாத்புரா மலல 

விளக்கம்: இமயமலலயில் இருந்த “முஜாெத்” என்ற பகுதியில் ெளரும் ஒருவிதச் வசடியிலிருந்து ரசாம, சுரா ஆகிய 
பானங்கலள தயாரித்து அருந்தினர். யாகங்களிலும், இத்தலகய பானங்கள் முக்கிய இடம்வபற்றன. 

71) முன் ரெதகால மக்களின் ஆலட எது? 
A) ொசல் 

B) பரிதானா 
C) ெஸ்திரம் 

D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: முன்ரெத கால மக்கள் பருத்தி, கம்பளி, விலங்குகளின் ரதால் ஆகியெற்றாலான ஆலடகலள 
அணிந்தனர். ஆலடகலள ொசஸ், பரிதானா, ெஸ்திரம் ரபான்ற வபயர்களில் அலழத்தனர். 
72) கூற்றுகலள ஆராய்க. 
1. முன்ரெத கால மக்கள் அதிொசஸ் என்ற கீழாலடலய அணிந்தனர். 
2. முன்ரெத கால மக்கள் நிவி என்ற ரமலாலடலய அணிந்தனர் 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: முன் ரெதகால மக்கள் அதிொசஸ் என்ற ரமலாலடயும், நிவி என்ற கீழாலடயும் அணிந்தனர். ஆலடகளில் 
தங்க ரெலலப்பர்டுகள் வசய்யப்பட்டன. அழகிய பூரெலலப்பாடுகள் ெண்ணச்சாயங்கள் முக்கியத்துெம் வபற்றன. 
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73) முன்ரெதகால மக்கள் கர்ணரசாபனா என்ற அணிகலன்கலள அணிந்தனர். கர்ணரசாபனா என்பது எலதக் 
குறிக்கும்? 
A) கழுத்தணி 

B) காதணி 

C) ஒட்டியாணம் 

D) ெலளயல் 

விளக்கம்: முன்ரெதகாலத்தில் மக்கள் தங்கத்தாலான அட்டி, காப்பு, ஒட்டியாணம், காதணிகள், கழுத்தணிகள் 
ரபான்ற ஆபரணங்கலள அணிந்தனர். வெள்ளி ரபான்ற உரலாகங்களாலும் ஆபரணங்கள் வசய்யப்பட்டன. 
அெர்கள் அணிந்த காதணி ‘கர்ணரசாபனா’ எனப்பட்டது 

74) முன் ரெதகால ஆபரணங்களில் முக்கியத்துெம் வபற்றது எது? 
A) லக ெலளயல் 

B) சிலம்பு 
C) காப்பு 
D) A மற்றும் B 
விளக்கம்: முன் ரெதகால ஆபரணங்களில் லக ெலளயல்கள் மற்றும் சிலம்பு ரபான்றலெகள் முக்கியத்துெம் 
வபற்றன. வபண்கள் லகப்பட்லடகள், கணுக்காலில் அணியும் அணிகலன்கள் ரபான்றெற்லற அணிந்திருந்தனர். 
ஆண்கலளப் ரபால வபண்களும் லக கால்களில் அணிகலன்கலள அணிந்தனர். 
75) முன் ரெதகால மக்களின் வபாருளாதார மதிப்பு, எலதக் வகாண்டு கணக்கிடப்பட்டது? 
A) கால்நலடகளின் எண்ணிக்லக 

B) பண்டங்கள் 

C) நிலம் 

D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: முன்ரெதகால மக்கள் கால்நலடகளுடன் ஒவ்வொரு பகுதியிலுள்ள ரமய்ச்சல் நிலங்கலளத் ரதடி 
அலலந்தனர். கால்நலடகளின் எண்ணிக்லகலய லெத்ரத அெர்களின் வபாருளாதார மதிப்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 
முன் ரெதகால மக்கள் லெத்திருந்த கால்நலடகள், பண்டமாற்றுமுலற அடிப்பலடயில் வியாபாரப் வபாருளாகவும் 
பயன்படுத்தப்பட்டன. பசுக்கள், குதிலரகள், ஆடுகள் ரபான்றலெ முன் ரெத கால மக்களால் ெளர்க்கப்பட்டன. 
கால்நலடகலள கெர்ெதற்காகரெ ரபார்கள் நடத்தப்பட்டதாக ரிக் ரெதம் கூறுகிறது. 
76) எது பசுக்கலளத் ரதடி அலலபெர்கலளக் குறிக்கிறது? 
A) காவிஸ்தி 

B) ரகாமத் 

C) ரஷத்ரா 
D) க்ருஷி 

விளக்கம்: “காவிஸ்தி” என்ற வசால் பசுக்கலளத் ரதடி அலலபெர்கலளக் குறிக்கிறது. 
77) பசுக்களின் உரிலமயாளர் எவ்ொறு அலழக்கபட்டார்? 
A) காவிஸ்தி 

B) ரகாமத் 

C) ரஷத்ரா 
D) க்ருஷி 

விளக்கம்: பசுக்களின் உரிலமயாளர் “ரகாமத்” எனப்பட்டார். (சமஸ்கிருதத்தில் ரகா-பசு, மத்-லெத்திருப்பெர்) 
அடர்ந்த காடுகலளத் திருத்திய முன் ரெதகால மக்கள் அெற்லற ரெளாண் நிலங்களாக மாற்றினர். 
கால்நலடகளுக்குத் ரதலெயான நிலங்களாக மாற்றினர். கால்நலடகளுக்குத் ரதலெயான தீெனங்களின் 
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மூலப்வபாருட்கலளயும், ரகாதுலம, பார்லி ரபான்ற தானியங்கலளயும் பருத்தி எண்வணய் வித்துக்கள் 
ரபான்றெற்லறயும் அெர்கள் பயிரிட்டனர். 
78) ரெளாண்லம வசய்யக்கூடிய நிலம் எவ்ொறு அலழக்கப்பட்டது? 
A) காவிஸ்தி 

B) ரகாமத் 

C) ரஷத்ரா 
D) க்ருஷி 

விளக்கம்: ரெளாண்லம வசய்யக்கூடிய, நிலம் ‘ரஷத்ரா’ எனறலழக்கப்பட்டது. கிருஷி என்ற வசால் உழவு என்பலத 
குறிக்கிறது. 
79) “விெசாயி” எவ்ொறு அலழக்கப்பட்டார்? 
A) சார்கனி 

B) பாணி 

C) பகொன் 

D) அயஸ் 

விளக்கம்: விெசாயி “சார்கனி” எனப்பட்டார். விலதக்கப்பட்டலத அறுெலட வசய்தல் பற்றியும் முன்ரெதகால மக்கள் 
அறிந்துள்ளனர். எருதுகலள நுகத்தடியில் இலணத்து நிலத்லத நன்கு, உழுது ரெளாண்லம வசய்தனர். 
நீர்ப்பாசனத்திற்குரிய நீர், கிணறு, கால்ொய்கள், ஏரிகள் மூலம் வபறப்பட்து. மக்கள் வபாரும்பாலும் மலழலயரய 
நம்பியிருந்தனர். 
80) வசம்லப குறிக்கும் வசால் எது? 
A) கார்கனி 

B) பாணி 

C) பகொன் 

D) அயஸ் 

விளக்கம்: ரிக் ரெதத்தில் குறிப்பிடப்படும் “அயஸ்” என்ற வசால் வசம்பு ரபான்ற உரலாகங்கலளக் குறிப்பிடுகிறது. 
81) உரலாக ரெலலப்பாட்டுத் வதாழில்கலளச் வசய்ரொலரக் குறிக்கும் வசால் எது? 
A) அயஸ் 

B) பாணி 

C) கர்மரா 
D) பகொண்ரா 
விளக்கம்: ‘கர்மரா’ என்ற வசால் உரலாக ரெலலப்பாட்டுத் வதாழில்கலளச் வசய்ரொலரக் குறிப்பிடுகிறது. 
மாட்டுெண்டியில் ஓரிடத்திலிருந்து மற்ரறார் இடத்திற்கு வசன்று ொணிகம் வசய்யும் ெணிகர்கள் “பாணி” 
எனப்பட்டனர். வநசவுத்வதாழில், தச்சுத்வதாழில், மட்பாண்ட உற்பத்தித் வதாழில் ரபான்றலெயும் முக்கியத்துெம் 
வபற்றன. ெணிகத்தின் வபரும்பகுதி நிலெழிரய நலடவபற்றது. 

82) குஜராத்தில் எந்த இடத்தில் நலடவபற்ற அகழ்ொராய்ச்சியில் முன்ரெத காலத்லதச் ரசர்ந்த மட்பாண்டங்கள் 
கிலடத்துள்ளன? 
A) அகமதாபாத் 

B) காந்தி நகர் 
C) பகொன் புரா 
D) ரலாத்தல் 
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விளக்கம்: குஜராத் அருகில் ‘பகொன்புரா’ என்ற இடத்தில் நலடவபற்ற அகழ்ொராய்ச்சியில் முன்ரெத காலத்லதச் 
ரசர்ந்த மட்பாண்டங்கள் கிலடத்துள்ளன. இதன் மூலம் மட்பாண்டங்கலள உற்பத்தி வசய்ெதில் முன் ரெதகால 
மக்கள் ரதர்ச்சிவபற்றிருந்தனர் என்று அறிய முடிகிறது. 

83) முன் ரெதகாலத்தில் எத்தலன ெலகயாக கடவுள்கலள ெலகப்படுத்தினர்? 
A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: முன் ரெதகாலத்தில் மக்கள் இயற்லகலய லமயப்படுத்திச் சமய நம்பிக்லகலயக் வகாண்டிருந்தனர். 
அதன்படி இக்காலத்தில் 3 ெலகயாகக் கடவுள்கலள ெலகப்படுத்தினர். அலெ,  
1. விண்ணுலகத் வதய்ெங்கள்  
2. ொயுமண்டலத் வதய்ெங்கள்  
3. மண்ணுலகத் வதய்ெங்கள் 

84) வபாருத்துக. 
1. இந்திரன், ொயு, மாருதி, பர்ஜனியன் - 1. மண்ணுலக கடவுள் 

2. ெருணன், அஸ்வினி, சூரியன், சாவித்ரி, மித்ரன், பூஷன் - 2. அண்டவெளிக் கடவுள் 

3. பிருத்வி, ரசாமன், அக்னி - 3. ொயுவெளிக் கடவுள் 

A) 3, 2, 1 

B) 2, 1, 3 

C) 2, 3, 1 

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்: இந்திரன், ொயு, மாருதி, பர்ஜனியன் - அண்டவெளிக் கடவுள் 

ெருணன், அஸ்வினி, சூரியன், சாவித்ரி, மித்ரன், பூஷன் - ொயுவெளிக் கடவுள் 

பிருத்வி, ரசாமன், அக்னி - மண்ணுலகக் கடவுள் 

85) இந்திரலரப் பற்றி ரிக் ரெதத்தில் எத்தலன பாடல்கலள உள்ளன? 
A) 250 

B) 200 

C) 300 

D) 150 

விளக்கம்: ரிக் ரெதத்தில் இந்திரலனப் பற்றி சுமார் 250 பாடல்கள் உள்ளன. 
86) ரிக் ரெதத்தில் ‘அக்னி’ பற்றி எத்தலன பாடல்கள் உள்ளன? 
A) 250 

B) 200 

C) 300  

D) 150 

விளக்கம்: இந்திரனுக்கு அடுத்த நிலலயில் ‘அக்னி’ முன்ரெத கால மக்களால் ெழிபடபட்டார். ரிக் ரெதத்தில் அக்னி 
பற்றி 200 பாடல்கள் உள்ளன. 
87) ரதெர்கலளயும் மக்கலளயும் இலணக்கும் இலணப்புப்பாலமாக ெழிபடப்பட்ட கடவுள் யார்? 
A) அதிதி 

B) இந்திரன் 
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C) அக்னி 

D) ெருணன் 

விளக்கம்: ரதெர்கலளயும் மக்கலளயும் இலணக்கும் இலணப்புப் பாலமாக அக்னிலய ெழிபட்டனர். இந்திரனுக்கும், 
அக்னிக்கும் அடுத்த நிலலயில் ெருணன் முன் ரெத கால மக்களால் ெழிபடப்பட்டார். 
88) விடியலின் கடவுளாக கருதப்பட்டெர் யார்? 
A) அதிதி 

B) உஷப் 
C) மாருதி 

D) A மற்றும் B 
விளக்கம்: அதிதி, உஷப் (விடியலின் கடவுள்) ரபான்ற வபண் கடவுளர்களும் முன்ரெத மக்கள் ெழிபட்டனர் என்று 
ரிக் ரெதம் கூறுகிறது. 
89) ‘ருத்ரன்’ என்பது யாலரக் குறிக்கும்? 
A) பிரம்மன் 

B) திருமால் 

C) சிெவபருமான் 

D) முருகன் 

விளக்கம்: ‘ருத்ரன்’ என்பது சிெவபருமாலனக் குறிக்கும். சிெவபருமான் பற்றிய சில குறிப்புகள் ரெத 
இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன. 

90) முன்ரெத காலத்தில் ெலிலமயின் கடவுளாக ெழிபடப்பட்டெர் யார்? 
A) ருத்ரன் 

B) மாந்தி 

C) இந்திரன் 

D) மாருதி 

விளக்கம்: ‘மாருதி’ ெலிலமயின் கடவுளாக ெழிபடப்பட்டார். முன்ரெத கால மக்கள் நடத்தும் ரெள்விகளில் 
இந்திரனுக்கும் அக்னிக்கும் அதிக முக்கியத்துெம் தரப்பட்டது. 
91) கூற்றுகலள ஆராய்க. 
1. பால், வநய், தானியங்கள், இலறச்சி, ரசாமபானம் ரபான்றலெகலள முன் ரெதகால மக்கள் இலறெனுக்கு 
லெத்துப் பூலஜ வசய்தனர். 
2. கிராம வதய்ெ ெழிபாடும் முன்ரெதகால மக்களால் பின்பற்றப்பட்டது 

A) 1 மட்டும் சரி  
B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. பால், வநய், தானியங்கள், இலறச்சி, ரசாமபானம் ரபான்றெற்லற முன் ரெதகால மக்கள் இலறெனுக்கு 
லெத்துப் பூலஜ வசய்தனர். 
2. கிராம வதய்ெ ெழிபாடும் முன்ரெதகால மக்களால் பின்பற்றப்பட்டது 

92) நம்பிக்லகப் பண்பு மற்றும் ரகாபப்பண்பிற்கு கடவுளராக ெழிபடப்பட்டெர் யார்? 
A) மன்யூ, சாரதா 
B) மன்யூ, மாருதி 

C) சாரதா, மாருதி 
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D) சாரதா, மன்யூ 

விளக்கம்: நம்பிக்லகப் பண்பிற்கு ‘சாரதா’ரகாபப்பண்பிற்கு ‘மன்யூ’ ஆகிரயார் கடவுளராக ெழிபடப்பட்டனர். 
93) கூற்றுகலள ஆராய்க. 
1. இந்திரலன குதிலரயாக உருெகப்படுத்தினர் முன்ரெதகால மக்கள் 

2.சூரியலன காலளயாக உருெகப்படுத்தினர் முன்ரெதகால மக்கள் 

A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: முன்ரெதகால மக்கள், இந்திரலனக் காலளயாகவும், சூரியலனக் குதிலரயாகவும் உருெகப்படுத்தும் 
ெழிபாட்டு முலறலயப் பின்பற்றினர். 
94) “இரட்லடயர் துதிப்பாடல்கள்” எந்த ரெதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது? 
A) ரிக் 

B) யஜுர் 
C) சாம 

D) அதர்ெண 

விளக்கம்: ரிக்ரெதத்தில் கூறப்பட்ட இரட்லடயர் துதிப்பாடல்கள் தயா, பிருத்வி, வித்ரா, ெருணன், அஸ்வினி 
ரதெலதகள் ஆகிய கடவுளர்கள் பற்றிக் கூறுகின்றன. 
95) ரிக்ரெதக்கால காயத்ரி மந்திரம் எந்த கடவுளுக்குரியது? 
A) இந்திரன் 

B) சூரியன் 

C) பசுபதி 

D) அம்மன் 

விளக்கம்: சூரியலன மனமுருகி ெழிபடும் துதிப்பாடலான காயத்ரி மந்திரம் ரிக்ரெதகாலத்தில் முக்கியத்துெம் 
வபற்றது. 
96) தெறானலதத் ரதர்வு வசய்க. 
A) ரிக்ரெதத்லதத் வதாடர்ந்து, சாம, யஜுர், அதர்ெண ரெதங்களும் இலக்கியச் வசறிவுமிக்க பிராமணங்கள், 
ஆரண்யங்கள், உபநிடதங்கள் ரதான்றிப் பண்பாட்லட உயர்ெலடயச் வசய்த காலரம பின்ரெதகாலம் . 
B) ஆரியர்கள் காலத்தில் எழுத்துமுலற இல்லாலமயால் மனப்பாடமாகரெ இலக்கியங்கலளப் பயின்றனர். 
C) நிலனொற்றல் ெழியாக ெரும் அறிவுக் கருவூலமாக ெந்தலெ சூத்திரங்கள் 

D) சூத்திரங்கள் ரெதங்களின் ஒரு பகுதியாகும். 
விளக்கம்: சூத்திரங்கள் ரெதங்களின் ஒரு பகுதி அல்ல. அலெ ரெதங்கரளாடு வநருங்கிய உறவுலடயலெ. 
97) சூத்திரங்கள் எத்தலன ெலகப்படும்? 
A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: சூத்திரங்கள் 3 ெலகப்படும்.  
1. தரும சூத்திரம்  
2. ச்வரௌத்த சூத்திரம்  
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3. கிருஹ்ய சூத்திரம் 

98) ஆரியர்களின் நம்பிக்லககலளக் குறிக்கும் சூத்திரம் எது? 
A) தரும சூத்திரம் 

B) ச்வரௌத்த சூத்திரம் 

C) கிருஹ்ய சூத்திரம்  
D) கல்பம்  
விளக்கம்: தரும சூத்திரம் - ஆரியர்களின் நம்பிக்லககலள குறிப்பிட்டுள்ளது. 

99) எந்த சூத்திரம் யாகங்கள் மற்றும் சடங்குகள் வசய்யும் முலறகலளக் குறிக்கிறது? 
A) தரும சூத்திரம் 

B) ச்வரௌத்த சூத்திரம் 

C) கிருஹ்ய சூத்திரம்  
D) கல்பம்  
விளக்கம்: ச்வரௌத்த சூத்திரம் - யாகங்கள் மற்றும் சடங்குகள் வசய்யும் முலறகலளக் குறிக்கிறது. 
100) ஆரியர்களின் ொழ்க்லக முலறலயக் குறிக்கும் சூத்திரம் எது? 
A) தரும சூத்திரம் 

B) ச்வரௌத்த சூத்திரம் 

C) கிருஹ்ய சூத்திரம்  
D) கல்பம்  
விளக்கம்: கிருஹ்ய சூத்திரம் - ஆரியர்களின் ொழ்க்லக முலறலயக் குறிப்பிடுகின்றது. 
101) ரெத அங்கங்களான இலக்கியங்கள் எத்தலன? 
A) 3 

B) 4 

C) 5  

D) 6 

விளக்கம்: பின் ரெத காலத்தில் ரெத அங்கங்களான இலக்கியங்கள் ஆறும் ரதான்றி ெளர்ச்சியலடந்தன. அலெ,  
1. சிட்லச  
2. கல்பம்  
3. வியாகரணம்  
4. நிருக்தம்  
5. ரஜாதிடம் 

 6. சந்தம்  
102) வபாருத்துக.  
அ. சிட்லட   - 1. இலக்கணம்  
ஆ. கல்பம்   - 2. சடங்கியல், சமய ஒழுக்கம் 

இ. வியாகரணம்  - 3. ஒலியியல் 

A) 3, 2, 1 

B) 2, 3, 1 

C) 3, 1, 2 

D) 2, 1, 3 
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விளக்கம்: சிட்லட - ஒலியியல் 

கல்பம் - சடங்கியல். சமயஒழுக்கம்  
வியாகரணம் - இலக்கணம் 

103) வபாருத்துக. 
அ. நிருக்தம்  - 1. சீர் 
ஆ. ரஜாதிடம்  - 2. வசால்லாக்க விளக்கம் 

இ. சந்தம்  - 3. ொனநூல் 

A) 3, 2, 1 

B) 3, 1, 2 

C) 2, 3, 1 

D) 2, 1, 3 

விளக்கம்: நிருக்தம் - வசால்லாக்க விளக்கம்  
ரஜாதிடம் - ொனநூல் 

சந்தம் - சீர் 
104) “ஸ்மிருதிகள்” எனப்படுபலெ எலெ? 
A) உயர்ந்த உள்ளங்களின் சிந்தலனத் வதாகுப்புகள் 

B) சூத்திரங்கள் தரும சாஸ்திரங்கள் 

C) இதிகாசங்கள் 

D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: உயர்ந்த உள்ளங்களின் சிந்தலனத் வதாகுப்புகள், சூத்திரங்கள், தரும சாஸதிரங்கள், இதிகாசங்கள், 
புராணங்கள் என்பன ஸ்மிருதிகளாகும். இலெ எழுதப் வபற்றலெ. இதில் தரும சாஸ்திரம் என்பது சட்டம், சமுதாய 
நலடமுலறகலள விெரிக்கின்றன. பல்ரெறு சாதிக் கடலமகலளயும், பல்ரெறு நிறுெனங்கலளயும் 
(அலமப்புகலள) விளக்குகின்றன. நலடமுலற ொழ்வில் குற்றம் குற்றங்களுக்குரிய தண்டலன முலற, குழந்லதத் 
தத்வதடுப்பு மரபுரிலமயாகச் வசாத்லதப் வபறும் சட்ட உரிலமகள் ரபான்றலெ இெற்றுள் விெரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
105) பின்ரெத காலத்தில் இந்திய நிலப்பரப்பு, எத்தலன வபரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது? 
A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 6 

விளக்கம்: ஆரியெர்த்தம், மத்ய ரதசம், தட்சிணபதம் என இந்திய நிலப்பரப்பு 3 வபரும் பிரிவுகளாகப் 
பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. 
106) வபாருத்துக. 
அ. ஆரிய ெர்த்தம்  - 1. மத்ய இந்தியா 
ஆ. மத்ய ரதசம்  - 2. வதன்னிந்தியா 
இ. தட்சிணபதம்  - 3. கங்லக சமவெளி மற்றும் ெடஇந்தியா 
A) 3, 1, 2 

B) 2, 1, 3 

C) 3, 2, 1 

D) 2, 3, 1 

விளக்கம்: ஆரிய ெர்த்தம் - கங்லகச் சமவெளி மற்றும் ெட இந்தியா 
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மத்ய ரதசம் - மத்ய இந்தியா 
தட்சிணபதம் - வதன்னிந்தியா 
107) ஆரியெர்த்தம், மத்ய ரதசம், தட்சிணபதம் ஆகிய மூன்று பகுதிகளிலுள்ள அரசுகள் எவ்ொறு அலழக்கப்பட்டன? 
A) மகாஜனபதம் 

B) ஜனா 
C) ஜனபதா 
D) B மற்றும் C 

விளக்கம்: இம்மூன்று பகுதிகளிலுள்ள அரசுகள் ஜனா, ஜனபதா ரபான்ற வபயர்களில் அலழக்கப்பட்டன. அரசர்கள் 
மிகுந்த அதிகாரங்கலளப் வபற்றிருந்தனர். பின்னர் ஏற்பட்ட பரந்து விரிந்த அரசுகளின் உருொக்கம், தலலென் 
அல்லது அரசனின் வபருஞ்வசல்ொக்லகயும் அதிகாரத்லதயும் அதிகப்படுத்தி அெலன ெல்லாட்சியாளனாக 
வெளிப்படுத்தியது. அரசர்களும் இனக்குழுக்கள் மற்றும் சிற்றரசர்கள் மீது தங்களின் அதிகாரத்லதச் வசலுத்தினர். 
108) பிரரதசத்லதக் குறிக்கும் ‘இராஷ்டிரம்’ என்ற பகுதிலயப் பின் ரெதகாலத்தில் மிகச் சிறந்த மன்னர்களான யார் 
யார் ஆட்சி வசய்தனர்? 
A) பரிஷத், ஜனரமஜயன் 

B) பரிஷத், பிரொெனன் 

C) பிரொெனன், வஜய்ெலி 

D) வஜய்ெலி, ஜனரமஜயன் 

விளக்கம்: அரசன் ஆட்சி வசய்த ஒவ்வொரு பகுதியின் வபரும் இனக்குழுவின் வபயரும் நாளலடவில் அது அெர்கள் 
ஆட்சி வசய்த பகுதியின் வபயராக மாற்றப்பட்டது. பிரரதசத்லதக் குறிக்கும் ‘இராஷ்டிரம்’ என்ற பகுதிலயப் பின் ரெத 
காலத்தில் மிகச் சிறந்த மன்னர்களான பரிஷத், ஜனரமஜயன் ரபான்ரறார் ஆட்சி வசய்தனர். பாரசாலப் பகுதிலய 
ஆட்சி வசய்த பிரொென வஜய்ெலி, பின் ரெதகாலத்தின் தலலசிறந்த மன்னராகத் திகழ்ந்தார். 
109) கூற்றுகலள ஆராய்க. 
1. முன் ரெதகாலத்தில் வசல்ொக்கு வபற்றிருந்த விதாதா, சபா, சமிதி ஆகிய சலபகள் பின் ரெதகாலத்தில் 
வசல்ொக்கிழந்தன. 
2. அரத ரநரத்தில் அலமச்சரலெ ஏற்படுத்தப்பட்டது. அதில் புரராகிதர், சம்ெரெத்ரி, பகதூகன், சுதன், ஷக்த்ரி, 
கிராமணி, ரசனானி, சடபதி, சட்சிென் ரபான்ரறார் முக்கியத்துெம் வபற்றிருந்தனர். 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. முன் ரெதகாலத்தில் வசல்ொக்கு வபற்றிருந்த விதாதா, சபா, சமிதி ஆகிய சலபகள் பின் ரெதகாலத்தில் 
வசல்ொக்கிழந்தன. 
2. அரத ரநரத்தில் அலமச்சரலெ ஏற்படுத்தப்பட்டது. அதில் புரராகிதர், சம்ெரெத்ரி, பகதூகன், சுதன், ஷக்த்ரி, 
கிராமணி, ரசனானி, சடபதி, சட்சிென் ரபான்ரறார் முக்கியத்துெம் வபற்றிருந்தனர். 
110) வபாருத்துக. 
அ. புரராகிதர்   - 1. கருவூல அதிகாரி 

ஆ. சம்ெரெத்ரி  - 2. ெரி ெசூலிப்பெர்  
இ. பகதூகன்   - 3. ரதரராட்டி 

ஈ. சுதன்   - 4. அரசகுரு 

A) 4, 3, 2, 1 

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

D) 4, 1, 2, 3 

விளக்கம்: புரராகிரதர் - அரசகுரு 

சம்ெரெத்ரி - கருவூல அதிகாரி 

பகதூகன் - ெரிெசூலிப்பெர்  
சுதன் - ரதரராட்டி 

111) வபாருத்துக. 
அ. ஷக்த்ரி   - 1. பலடத்தளபதி 

ஆ. கிராமணி   - 2. கிராமத்தின் தலலென் 

இ. ரசனானி   - 3. 100 கிராமத்லத ஆள்பெர் 
ஈ. சடபதி   - 4. அலமச்சர்  
உ. சட்சிென   - 5. அரண்மலனக் காெல் அதிகாரி 

A) 5, 2, 1, 3, 4 

B) 5, 2, 1, 4, 3 

C) 5, 2, 4, 1, 3 

D) 5, 4, 1, 3, 2 

விளக்கம்: ஷக்த்ரி - அரண்மலனக் காெல் அதிகாரி 

கிராமணி - கிராமத்தின் தலலென்  
ரசனானி - பலடத்தளபதி 

சடபதி - 100 கிராமங்கலள ஆள்பெர்  
சட்சிென் - அலமச்சர் 
112) மக்களின் ெருமானத்தில் அரசால் ஆறில் ஒரு பங்கு ெரி ெசூல் வசய்யப்பட்டதாக கூறும் ரெதம் எது? 
A) ரிக்  
B) யஜுர் 
C) சாம 

D) அதர்ெண 

விளக்கம்: மக்களின் ெருமானத்தில் அரசால் ஆறில் ஒரு பங்கு ெரி ெசூல் வசய்யப்பட்டதாக அதர்ெண ரெதம் 
கூறுகிறது. 
113) பின் ரெத காலத்தில் அரசனால் ரமற்வகாள்ளப்பட்ட முக்கிய யாகம் எது? 
A) இராஜசூய யாகம் 

B) அசுெரமத யாகம் 

C) ொஜரபய யாகம் 

D) அலனத்தும்  
விளக்கம்: அரசன் தன் அதிகாரத்லதயும் வசல்ொக்லகயும் நிலலநாட்ட யாகங்கலள ரமற்வகாண்டார். அெற்றில் 
இராஜசூய யாகம், அசுெரமத யாகம், ொஜரபய யாகம் ரபான்றலெ முக்கியமானலெ. அலமச்சரலெ மட்டுமின்றி 
அரசனுக்கு நிர்ொகத்தில் உதெ அலமச்சர்கள் இருந்தனர். அரசனின் கிராம முலறகலள கிராம சலபகரள 
ரமற்க்வகாண்டன. இந்த சலபகள் உள்ளுர் ெழக்குகலள விசாரித்து தீர்ப்புக் கூறின. 
114) பின் ரெதகாலத்தில் அரசன் தன் வசல்ொக்லகத் வதாடர்ந்து நிலலநாட்ட ஆண்டின் முக்கிய நாட்களில் வசய்த 
யாகம் எது? 
A) இராஜசூய யாகம் 
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B) அசுெரமத யாகம் 

C) ொஜரபய யாகம் 

D) அலனத்தும்  
விளக்கம்: அரசன் தன் வசல்ொக்லகத் வதாடர்ந்து நிலலநாட்ட ஆண்டின் முக்கிய நாட்களான அெரது பிறந்தநாள், 
திருமணநாள், ரபாரில் வெற்றிவபற்ற நாட்களில் வசய்த யாகரம இராஜசூய யாகமாகும். 
115) ‘அசுெம்’ என்ற ெடவமாழிச் வசால்லின் வபாருள் என்ன? 
A) யாலன 

B) கழுலத 

C) குதிலர 
D) பசு 

விளக்கம்: ‘அசுெம்’ என்ற ெடவமாழிச் வசால்லின் வபாருள் குதிலர.  
116) ‘சதம்’ என்ற என்பது எத்தலன? 
A) 50 

B) 100 

C) 90 

D) 130 

விளக்கம்: சதம் - நூறு. மனித நிலற ொழ்வு என்பது 100 ஆண்டுகலளக் குறிக்கும். இந்நூற்றாண்டுக்கால ொழ்வு 
4 பகுதிகளாக அல்லது நிலலகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. இதலன ‘ஆசிரம்’ என்று குறிப்பிட்டனர். அலெ,  
1. பிரம்மச்சரியம்  
2. கிருகஸ்தம்  
3. ெனப்பிரஸ்தம்  
4. சன்னியாசம். 
117) ொஜ்ரபயம் என்பது என்ன? 
A) ரதர்ப்பந்தயம்  
B) குதிலரப்பந்தயம் 

C) யாலனப்பந்தயம் 

D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: ொஜ்ரபயம் என்பது ரதர்ப்பந்தயத்லதக் குறிக்கும். இந்த ரதர்ப்பந்தயத்தில் அசரன் வசலுத்தும் ரதரர 
வெற்றிவபறும். 

118) ொஜரபய யாகம் பற்றி குறிப்பிடும் நூல் எது? 
A) சப்த பிராமணம்  
B) சதபத பிராமணம் 

C) நெ பிராமணம் 

D) எதுவுமில்லல 

விளக்கம்: ொஜரபய யாகம் பற்றி “சதபத பிராமணம்” என்ற நூல் விளக்குகிறது. 

119) பின் ரெதகாலத்தில் ெர்ணாஸ்ரம முலறப்படி மக்கள் எத்தலன சமூகங்கங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தனர்? 
A) 3  

B) 4  

C) 6  

D) 8 
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விளக்கம்: பின் ரெதகாலச் சமூகம், ெர்ணாஸ்ரம முலறச் சமூகமாகக் காணப்பட்டது. அம்முலறப்படி மக்களிலடரய,  
1. பிராமணர்  
2. சத்ரியர்  
3. லெசியர்  
4. சூத்திரர் ஆகிய சமூகப்பிரிவினர் இருந்தனர்.  
120) கல்வி கற்பது, சமயச் சடங்குகள் வசய்ெது, உலக நன்லமக்கு இலறெலன தியானிப்பது ஆகியலெ யாருலடய 
ொழ்வியல் ஒழுக்கமாகும்? 
A) சத்திரியர்கள்  
B) லெசியர்கள்  
C) சூத்திரர்கள்  
D) பிராமணர்கள்  
விளக்கம்: கல்வி கற்பது, சமயச் சடங்குகள் வசய்ெது, வெகுமதிகலளப் வபறுெது, சமுதாயத்திற்கு நல்ெழி, உலக 
நன்லமக்காக இலறெலன தியானிப்பது இெர்களது ொழ்வியல் ஒழுக்கமாகும். 

121) ஆளுந்தன்லம உலடயெராகத் திகழந்தெர் யார்? 
A) சத்திரியர்கள்  
B) லெசியர்கள்  
C) சூத்திரர்கள்  
D) பிராமணர்கள்  
விளக்கம்: சத்திரியர்கள்: நாட்லட ஆள்ெதும், நாட்லடக் காப்பதும் இெர்களுக்குரிய கடலமகளாகும். இெர்கள் வீரம் 
வபாருந்தியராகவும் ஆளுந்தன்லம உலடயெராகவும் திகழ்ந்தனர். தன்னலம் கருதாமல் பிறலரக் காக்கும் கடலம 
உணர்வு மிக்கெர்களாக திகழ்ந்தனர். 
122) ரநர்லமயாக ொணிகம் வசய்து அறெழியில் வபாருளீட்டுெலதக் குறிக்ரகாளாகக் வகாண்டு ொழ்ந்தெர்கள் 
யார்? 
A) சத்திரியர்கள்  
B) லெசியர்கள்  
C) சூத்திரர்கள்  
D) பிராமணர்கள்  
விளக்கம்: ொணிகத்திலும், வபாருளாதார நடெடிக்லககளிலும் ஈடுபாடு உலடயெர்கள் லெசியர்கள், ரநர்லமயாக 
ொணிகம் வசய்து அறெழியில் வபாருளீட்டுெலதக் குறிக்ரகாளாகக் வகாண்டு ொழ்ந்தனர். 
123) தமக்கு இடப்பட்ட பணிலய நிலறரெற்றி முடித்தெர்கள் யார்? 

A) சத்திரியர்கள்  
B) லெசியர்கள்  
C) சூத்திரர்கள்  
D) பிராமணர்கள்  
விளக்கம்: பிராமணர், சத்ரியர் மற்றும் லெசியர்களுக்கு ரெண்டிய பணிகலளச் வசய்ெது சூத்திரர்களின் 
பணிகளாகும். தமக்கு இடப்பட்ட பணிலய நிலறரெற்றி முடித்தனர். 
124) மனிதனின் நிலற ொழ்வு என்பது எத்தலன ஆண்டுகளாக பின்ரெதகாலத்தில் கருதப்பட்டது? 
A) 150  

B) 125 

C) 100  
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D) 75 

விளக்கம்: மனிதனின் நிலற ொழ்வு என்பது 100 ஆண்டுகளாகக் கருதப்பட்டது. அதனாரலரய வபரிரயார்கள் 
அசீர்ொதிக்கும்ரபாது, சமஸ்கிருதத்தில் “ஸதமனம் பெது” (நூற்றாண்டு ொழ்ொயாக) என்று ொழ்த்துகின்றனர்.  
125) அரசனின் பட்டத்துக் குதிலர எங்வகல்லாம் தங்கு தலடயின்றி ஓடுகிறரதா அப்பகுதிகள் அலனத்தும் அரசனது 
ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதியாக கருதப்பட்டது. இவ்வெற்றிலய யாகம் ெளர்த்துக் வகாண்டாடுெது_______ஆகும்?  
A) இராஜசூய யாகம் 

B) அசுெரமத யாகம் 

C) ொஜரபய யாகம் 

D) அலனத்தும்  
விளக்கம்: அரசனின் பட்டத்துக் குதிலர எங்வகல்லாம் தங்கு தலடயின்றி ஓடுகிறரதா அப்பகுதிகள் அலனத்தும் 
அரசனது ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதியாக கருதப்பட்டது. இவ்வெற்றிலய யாகம் ெளர்த்துக் வகாண்டாடுெது 
அசுெரமதயாகமாகும்.  
126) தன்னடக்க நிலல என்பது எது? 
A) பிம்மச்சரியம்  

B) கிருகஸ்தம்  
C) ெனப்பிரஸ்தம்  
D) சன்னியாசம் 

விளக்கம்: தன்னடக்க நிலல அல்லது மாணெப் பருெம் ஆசிரியர்களுக்குக் கட்டுப்பட்டு அெர்களுக்குப் 
பணிவிலடகலளச் வசய்து, பயின்று, சமயச் சடங்குகலளச் வசய்து, நன்னடத்லத உலடயெராய் திகழும் மாணெப் 
பருெரம பிரம்மச்சரியமாகும். 
127) எந்த ெயதிற்கு இலடப்பட்ட காலம் “கிருகஸ்தம்” எனப்படுகிறது? 
A) 0-25 

B) 25-50 

C) 50-75 

D) 75-100 

விளக்கம்: இல்லற ொழ்வில் ஈடுபட்டு அறம் பிறழாமல் தான தர்மங்கலளச் வசய்து ொழ்தல், மக்கலளப் வபற்வறடுத்துக் 
கல்வி புகட்டி நன்னிலல அலடயச் வசய்தல், அெர்களுக்கு மணம் வசய்வித்து நல்ொழ்வு ொழச் வசய்ெதுமான காலம் 
25-க்கு ரமற்பட்டு 50 ெயதிற்கு உட்பட்ட காலரம “கிருகஸ்தம்” ஆகும். 
128) துறெற ொழ்க்லகக்கு ஆயத்தப்படுத்துதல் நிலல எது? 
A) பிம்மச்சரியம்  
B) கிருகஸ்தம்  
C) ெனப்பிரஸ்தம்  

D) சன்னியாசம் 

விளக்கம்: இல்லற ொழ்வில் கடலமகலள முலறயாகச் வசய்து முடித்தப்பின் காட்டிற்குச் வசன்று தெ ொழ்விலன 
ரமற்வகாள்ளுதல் “ெனப்பிரஸ்தம்” ஆகும். வபாருளாலசலய முற்றும் துறத்தலும், பாச பந்தங்களிலிருந்து படிப்படியாக 
விடுபடுதலும், முக்காலத்தில் ஆற்ற ரெண்டிய கடலமகளாகும். சுருங்கக் கூறின் இந்நிலல துறெற ொழ்க்லகக்கு 
ஆயத்தப்படுத்துதல் ஆகும். 50 ெயதுக்கு ரமல், 75 ெயதுக்கு உட்பட்ட காலமாகும். 
129) “முற்றும் துறந்த நிலல” எது? 
A) பிம்மச்சரியம்  
B) கிருகஸ்தம்  
C) ெனப்பிரஸ்தம்  



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    275 

D) சன்னியாசம் 

விளக்கம்: பந்த பாசங்களினின்று விடுபட்டுத் தன்லன ெருத்தித் துறவு ரமற்வகாள்ளுதல் ஆகும். இக்காலத்தில் 
இடம்விட்டு இடம்வசன்று, இல்லற ொழ்க்லகலயத் துறந்து, கடவுலளத் தியானிப்பதும், தான் அறிந்த 
உண்லமகலளயும் நீதிகலளயும் மக்களுக்கு உபரதசிப்பதும் ஆகும். சமய ொழ்வில் மக்கலள ஈடுபடச் வசய்தல், 
‘முற்றும் துறந்த நிலலரய’ சந்நியாசமாகும். இது 75 ெயதுக்கு ரமற்பட்ட காலமாகும். 
130) தெறானக் கூற்லறத் ரதர்வு வசய்க. 
A) பின் ரெத காலத்தில் குழந்லதத் திருமணம், பலதாரத் திருமணமுலற குலறவு. 
B) பின் ரெத காலத்தில் சாதியக் கட்டுபாடுகள் அதிகரிப்பு. கலப்புத் திருமணங்களும் அதிகரித்தன. 
C) முன்ரெத காலத்லத விட மிக அதிகமாகச் சமூகத்திலும் குடும்பத்திலும் ஆணாதிக்கம் அதிகரித்தது. 
D) எண்ெலகத் திருமணமுலற ெழக்கிலிருந்தாலும் “பிராஜாபத்யம்” என்ற நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமண முலறரய 
சமூகத்தால் மதிக்கப்பட்டது. 
விளக்கம்: பின் ரெத காலத்தில் குழந்லதத் திருமணம், பலதாரத் திருமணமுலற அதிகரிப்பு. 
131) பின்ரெதகாலத்தில் எத்தலன ெலக திருமண முலறகள் ெழக்கிலிருந்தன? 
A) 6 

B) 8 

C) 9  

D) 12 

விளக்கம்: பின்ரெதகாலத்தில் எண்ெலக திருமண முலறகள் ெழக்கிலிருந்தன. அலெ,  
1. பிரம்மம்  
2. பிரஜாபத்யம்  
3. வதய்ெம்  
4. அர்ஷம்  
5. காந்தர்ெம்  
6. அசுரம்  
7. லபசாசம்  
8. இராட்சசம்  
132) முன் ரெதகாலத்லத ஒப்பிடும்ரபாது பின் ரெதகாலத்தில் வபண்கள் நிலலயில் தெறானலதத் ரதர்வு வசய்க. 
A) வபண்களுக்குக் கல்வி கற்கும் உரிலம வசாத்துரிலம வீட்டிற்கு வெளிரய நலடவபறும் வபாது விழாக்களில் 
பங்ரகற்கும் உரிலம, கணெலனத் தாரன ரதர்ந்வதடுக்கும் உரிலம ஆகியலெ மறுக்கப்பட்டன. 
B) வபண்களின் கற்புவநறி ரபாற்றப்பட்டது. 
C) அரச குடும்பத்தினருக்கும் உயர்குடிப் வபண்களுக்கும் அலனத்து உரிலமகளும் கிலடத்தன. 
D) அபலா, ரகாசா, விஸ்ெொரா, ரலாபமுத்ரா ரபான்ற வபண்கள் பின்ரெத காலத்தில் கல்வி ரகள்விகளில் சிறந்து 
விளங்கினர்.  
விளக்கம்: அபலா, ரகாசா, விஸ்ெொரா, ரலாபமுத்ரா ரபான்ற வபண்கள் முன்ரெதக் காலத்தில் கல்வியில் சிறந்த 
வபண்களாெர். கார்கி, லமத்ரரயி ரபான்ற வபண்கள் பின் ரெதகாலத்தில் கல்வியில் சிறந்த வபண்களாெர். 
133) ‘விரிஹி’ என்ற வசால் எலதக் குறிக்கும்? 
A) வநல் 

B) ரகாதுலம 

C) பார்லி 

D) வகாள்ளு 
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விளக்கம்: பின் ரெதகாலத்தில் ரெளாண்லம முக்கியத் வதாழிலாகும். அடர்ந்த காடுகள் அழிக்கப்பட்டு, அலெ 
விலளநிலங்களாக ஆக்கப்பட்டன. இவ்விலளநிலங்களில் வநல், ரகாதுலம, பார்லி ரபான்றலெ பயிரிடப்பட்டன. 
134) ‘யொ’ என்பது எலதக் குறிக்கும்? 
A) வநல் 

B) ரகாதுலம 

C) பார்லி 

D) வகாள்ளு 

விளக்கம்: பார்லி ‘யொ’ என்ற வசால்லாலும் குறிப்பிடப்பட்டது. இயற்லக உரமாகும் முலற, வபருங்கலப்லபலயக் 
வகாண்டு உழவு வசய்யும் முலற ரபான்றலெ பின்ரெதகாலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. 
135) பின் ரெதகாலத்தில் இருந்ரத வபருங்கலப்லபகளில் அதிகபட்சமாக எத்தலன எருதுகலளப் பூட்டி உழலெ 
ரமற்வகாள்ளும் ெசதி இருந்தது? 
A) 6 

B) 8 

C) 12  

D) 24 

விளக்கம்: வபருங்கலப்லபகளில் 6, 8, 12, 24 எருதுகலளப் பூட்டி உழலெ ரமற்வகாள்ளும் ெசதி இருந்தது என பின் 
ரெதகால மக்கள் உழவு வசய்யும் முலறயிலனப் பற்றி “சதபத பிராமணம்” என்ற நூல் கூறுகிறது. 
136) பின் ரெதகால மக்கள் வநல் பயிரிட்டத்தற்கான ஆதாரங்கள் எங்கு கிலடத்தன? 
A) அரயாத்தியா 
B)ஆதிச்சநல்லூர் 
C) கீழடி 

D) அஸ்தினாபுரம் 

விளக்கம்: ஆண்டுக்கு இரு ரபாகச் சாகுபடி வசய்யும் முலறலய பின் ரெதகால மக்கள் பின்பற்றினர். பின் ரெதகால 
மக்கள் வநல் பயிரிட்டதற்கான ஆதாரங்கள் அஸ்தினாபுரத்தில் கிலடத்துள்ளன. 
137) பின் ரெதகால மக்களின் சடங்குகளில் முக்கியத்துெம் வபற்ற வபாருள் எது? 
A) அரிசி  
B) மஞ்சள் 

C) சந்தனம் 

D) அலனத்தும்  
விளக்கம்: பின் ரெதகால மக்களின் சமயச்சடங்குகளில் ‘அரிசி’ முக்கியத்துெம் வபற்றது.  
138) ரெளாண்லமக்கு அடுத்த நிலலயில்________வதாழில், பின் ரெதகாலத்தில் முக்கியத்துெம் வபற்றது? 
A) மண்பாண்டத்வதாழில்  
B) வநசவுத்வதாழில் 

C) கால்நலட ெளர்ப்பு 
D) மீன்பிடித்வதாழில் 

விளக்கம்: ரெளாண்லமக்கு அடுத்த நிலலயில் வநசவுத்வதாழில் முக்கியத்துெம் வபற்றது. பருத்தி, கம்பளி 
ஆகியெற்றால் ஆலடகள் தயாரிக்கப்பட்டன. ரெளாண்லம, வநசவுத்வதாழிலலத் வதாடர்ந்து மண்பாண்ட 
உற்பத்தியும் பின் ரெதகாலத்தில் முக்கியத்துெம் வபற்றது. 
139) ‘பருத்தி’ என்பலதக் குறிக்கும் வசால் எது? 
A) ெர்ணா 
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B) கர்பசா 
C) அஷ்பசர்ணி 

D) பிஸ்காஜ் 

விளக்கம்: பருத்தி ‘கர்பசா’ என்ற வசால்லால் அலழக்கப்படுகிறது. 

140) “ெர்ணா” என்பது யாலரக் குறிக்கும்? 
A) விெசாயி 

B) வநசொளர் 
C) கால்நலட ெளர்ப்ரபார் 
D) மட்பாண்டம் வசய்ரொர் 
விளக்கம்: ஆலடகலள வநய்யும் வநசொளர்கள் “ெர்ணா” என்றலழக்கப்பட்டனர். 
141) ரெளாண்லமயின் துலணத்வதாழிலாகக் கருதப்பட்டது எது? 
A) மீன் பிடித்தல் 

B) ஏரிகலள தூறுொருதல் 

C) கால்நலட ரமய்த்தல் 

D) ரதாட்டப்பயிர் ெளர்ப்பு 
விளக்கம்: பின் ரெதகாலத்தில் ஒருெரிடம் இருக்கும் கால்நலடகலள லெத்ரத அெனது வசல்ெம் 
நிர்ணயிக்கப்பட்டது. கால்நலட ரமய்த்தல் ரெளாண்லமயின் துலணத் வதாழிலாகும். 

142) காரதாரம் துலளயிடப்பட்ட பசுக்கள் எவ்ொறு அலழக்கப்பட்டன? 
A) காப்சா 
B) பிஸ்காஜ் 

C) ெப்தா 
D) அஷ்டகர்ணி 

விளக்கம்: ‘அஷ்டகர்ணி’ எனப்பட்ட காரதாரம் துலளயிடப்பட்ட பசுக்களுக்கு பின் ரெத காலத்தில் அதிக 
மதிப்பிருந்தது. 

143) யாலனகள், அெற்றின் பயன்பாடுகள் பற்றி எந்த ரெதம் குறிப்பிடுகிறது? 
A) ரிக் 

B) யஜுர் 
C) சாம 

D) அதர்ெண 

விளக்கம்: யாலனகள், அெற்றின் பயன்பாடுகள் பற்றி அதர்ெண ரெதம் குறிப்பிடுகிறது. 
144) ‘பிஸ்காஜ்’ எனப்பட்டெர்கள் யார்? 
A) உரலாக ரெலல வசய்ரொர் 
B) முடித்திருத்துரொர் 
C) மருத்துெர் 
D) கயிறு திரிப்ரபார் 
விளக்கம்: பின் ரெதகாலத்தில் வில், அம்பு வசய்ரொர், கயிறு திரிப்ரபார், ரதாலாலட வசய்ரொர், கல்லுலடப்ரபார், 
உரலாக ரெலல வசய்ரொர், சலலெ வசய்ரொர், முடித்திருத்துரொர், மருத்துெர் ரபான்ற பல பிரிவினர் 
ொழ்ந்தனர். ‘பிஸ்காஜ்’ எனப்பட்டெர்கள் மருத்துெர்கள். 
145) ‘ொப்தா’ எனப்பட்டெர்கள் யார்? 
A) உரலாக ரெலல வசய்ரொர் 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    278 

B) முடித்திருத்துரொர் 
C) மருத்துெர் 
D) கயிறு திரிப்ரபார்  
விளக்கம்: பின்ரெதகாலத்தில் ‘பிஸ்காஜ்’ எனப்பட்ட மருத்துெர், ‘ெப்தா’ எனப்பட்ட முடித்திருத்துரொர் முக்கியத்துெம் 
வபற்றனர். 
146) பின் ரெதகாலத்தில் ‘ரகத்ரி’ என்ற இடத்திலிருந்து, எவ்ெலக உரலாகத்லத மக்கள் வபற்றனர் 
A) Cu 

B) Ag 

C) Au 

D) Fe 

விளக்கம்: பின் ரெதக்காலத்தில் ‘ரகத்ரி’ என்ற இடத்திலிருந்து தாமிரத்லத(Cu) வெட்டி எடுத்தனர். 
147) பின் ரெதகாலத்தில் ‘ரகத்ரி’ என்று அலழக்கப்பட்ட இடம் தற்ரபாது எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது? 
A) குஜராத் 

B) இராஜஸ்தான் 

C) ரகாொ 
D) ஒடிசா 
விளக்கம்: ராஜஸ்தானில் ‘ரகாத்ரி’ என்ற இடத்திலிருந்த சுரங்கத்திலிருந்து பின்ரெதகால மக்கள் தாமிரத்லத(ஊர) 
வபற்றனர். தங்கம், வெள்ளி ரபான்ற உரலாகங்களின் பயலன அறிந்திருந்தனர். 
148) பின் ரெதகாலத்தில் பண்டமாற்று முலறயிலான ொணிபம் எவ்ொறு அலழக்கப்பட்டது? 
A) பிரபனா 
B) அஷ்டகர்னி 

C) பிஸ்காஜ் 

D) ஸ்ரஸ்தின் 

விளக்கம்: பின் ரெதகாலததில் பண்டமாற்று முலறயிலான ொணிபம் நலடவபற்றது. இம்முலற ‘பிரபனா’ என்றும் 
அலழக்கப்பட்டது. 

149) பின்ரெதகாலத்தில் வசல்ெந்த ெணிகர்கள் எவ்ொறு அலழக்கப்பட்டனர்? 
A) பிரபனா 
B) அஷ்டகர்னி 

C) பிஸ்காஜ் 

D) ஸ்ரஸ்தின் 

விளக்கம்: ஸ்ரஸ்தின் என்றலழக்கப்பட்ட வசல்ெந்த ெணிகர்கள் பின் ரெதகாலத்தில் லெசியராக இருந்தனர். 
150) பின் ரெதகாலத்தில் ஸ்ரஸ்தின் எனப்பட்ட லெசியர்கள் ஏற்படுத்திய ொணிகச் சங்கம் எது? 
A) கணங்கள், நிஷ்கா 
B) சிரணிகள், சதமானா 
C) கணங்கள், சிரணிகள் 

D) நிஷ்கா, சதமானா 
விளக்கம்: ஸ்ரஸ்தின்கள் கணங்கள், சிரணிகள் ரபான்ற ொணிகச் சங்கங்கலள ஏற்படுத்திக் வகாண்டனர். 
151) பின் ரெதகாலத்தில், மக்கள் ெரி மூலரம அரசு நலடவபற்றதாக கூறும் ரெதம் எது? 
A) ரிக் 

B) யஜுர் 
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C) சாம 

D) அதர்ெண 

விளக்கம்: மக்களின் ெரி மூலரம அரசு நலடவபற்றதாக அதர்ெண ரெதம் கூறுகிறது. 
152) ொசலன திரவியம், சக்கலர, தந்தம் ரபான்றெற்லற பின் ரெதகால மக்கள் எந்த நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி 
வசய்தனர்? 
A) அரரபியா 
B) பாரசீக ெலளகுடா 
C) இந்ரதாரனசியா 
D) அலனத்தும்  
விளக்கம்: ொசலன திரவியங்கள், சக்கலர, தந்தம், வமல்லிய துணிகள் ரபான்றெற்லற பின் ரெதகால மக்கள் 
அரரபியா, பாரசீக ெலளகுடா, இந்ரதாரனசியா ரபான்ற பகுதிகளுக்கு ஏற்றுமதி வசய்தனர். 
153) பின் ரெதகாலத்தில், அயல்நாட்டு ொணிபத்தில் முக்கியத்துெம் வபற்ற நாணயத்துண்டுகள் எலெ? 
A) கணம், நிஷ்கா  
B) சிரணி, சதமானா 
C) கணம், சிரணி 

D) நிஷ்கா, சதமானா 
விளக்கம்: அயல்நாட்டு ொணிகத்தில் நிஷ்கா, சதமானா, ரபான்ற நாணயத்துண்டுகள் பின் ரெத காலத்தில் 
முக்கியத்துெம் வபற்றன. 
154) பின் ரெதகால மக்கள் ெணங்கிய மும்மூர்த்திகள் யார்? 
A) சிென், பசுபதி, ரெல் 

B) பசுபதி, முருகன், தாய் 

C) பிரம்மா, முருகன், பசுபதி 

D) பிரம்மா, விஷ்ணு, சிென்  
விளக்கம்: பின் ரெதகாலத்தில் சடங்குகள், ஆன்ம தத்துெக் ரகாட்பாடுகள், துறவுநிலல ரபான்றலெ சமய 
ொழ்க்லகயில் மாற்றங்கலளத் ரதாற்றுவித்தன. இக்கால மக்கள், ‘பிரம்மா’, ‘விஷ்ணு’, ‘சிென்’ ஆகிய 
மும்மூர்த்திகலள ெணங்கினர். 
155) கூற்றுகலள ஆராய்க. 
1. பின் ரெதகால மக்கள் மனத்லதயும், ஆன்மாலெயும் தூய்லமப்படுத்த தெம் வபருந்துலண புரிெதாகக் கருதினர். 
2. ரபரறிலெயும், மனித ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலலலயயும் அலடய தெம் உதவுெதாகக் கருதினர். எனரெ, 
தெம் வசய்ெது சிறப்பானதாகக் கருதப்பட்டது. 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. பின் ரெதகால மக்கள் மனத்லதயும், ஆன்மாலெயும் தூய்லமப்படுத்த தெம் வபருந்துலண புரிெதாகக் 
கருதினர். 
2. ரபரறிலெயும், மனித ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலலலயயும் அலடய தெம் உதவுெதாகக் கருதினர். எனரெ, 
தெம் வசய்ெது சிறப்பானதாகக் கருதப்பட்டது. 
156) கூற்றுகலள ஆராய்க. 
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1. பின் ரெதகால மக்களின் ெழிபாட்டில் சடங்குகளுடன் தத்துெக் கருத்துகளும் வபருகின. ஆன்மா, இலறென், 
நரகம், மறுபிறவி, கர்மவிலன, வசார்க்கம், வீடுரபறு ரபான்றலெ இெர்களின் தத்துெத்தில் இடம்வபற்றன. 
2. மக்கள் இத்தலகய தத்துெக் கருத்துக்கலள உணர்ந்து பின்பற்றி நற்கதியலடந்தனர். அரசர்களும் ஆட்சியாளரும் 
இதில் ஈடுபடவில்லல எனினும் இத்தத்துெக் கருத்துக்கள் ெளரத் துலண புரிந்தனர். 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: அரசரும், ஆட்சியாளரும் தத்துெக் கருத்தில் ஈடுபட்டனர். ரமலும், அது ெளரத் துலணபுரிந்தனர். 
157) தெறான கூற்லறத் ரதர்வு வசய்க.(பின்ரெதகால கருத்துப்படி) 
A) ஆன்மா உயிரின் அழியாத அடிப்பலடக்கூறு, இவ்வுண்லமலய உபநிடதங்கள் ஏற்றுக்வகாள்கின்றன. 
B) ‘ஆன்மாவின் முக்கிய குறிக்ரகாள் அழிெற்ற பரப்பிரம்மத்லத அலடெது’. இலத உபநிடதங்கள் ஏற்கவில்லல. 
C) ‘ஆன்மாவின் முக்கிய குறிக்ரகாள் அழிெற்ற பரப்பிரம்மத்லத அலடெது’. இலத உபநிடதங்கள் ஏற்கவில்லல.  
D) பரப்பிரமத்லத அலடய உலக ஆலசகளும், ஆணெமுரம தலடகளாக உள்ளன என்ற கருத்து, அக்காலத்ரத 
நிலவியது. 
விளக்கம்: ‘ஆன்மாவின் முக்கிய குறிக்ரகாள் அழிெற்ற பரப்பிரம்மத்லத அலடெது’. இலத உபநிடத ொக்கியமான 
“தத்ெமஸி” “நீ தான்அது” என்பதும் “அகம் பிரம்மாஸ்மி” “நான் பிரம்மம்” என்பதாகும். 
158) பின் ரெதகாலத்தில் விலனயானது எத்தலன ெலகயாகப் பிரிக்கப்பட்டது? 
A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: இக்காலத்தில் அெரெர் வசய்கின்ற விலனக்ரகற்ப ொழ்வு அலமயும் என்ற கருத்து நிலவியது. 
விலனயாெது நல்விலன, தீவிலன என இருெலகப்பட்டது. இவ்விரு விலனகளில் இருந்து விடுபட்டு, வீடுரபற்லற 
அலடெரத இன்றியலமயாதது எனக்கருதப்பட்டது. இந்நிலல அலடயாதெருக்குச் வசய்விலனக்ரகற்ப மறுபிறவி 
உண்டு என்ற ரகாட்பாடு இருந்தது. இவ்ொறு பின்ரெத காலத்தில் மக்களின் ொழ்க்லக முலற சமயம், தத்துெக் 
ரகாட்பாடுகள், அக்கால மக்களின் பண்பாட்டுக் கருவூலங்களாக அலமந்திருந்தன. 
159) பின்ரெத காலத்திற்குப் பின் ஆரியர்களின் ொழ்வியலலப் படம் பிடித்துக் காட்டுெது எது? 
A) இதிகாசங்கள் 

B) புராணங்கள் 

C) காப்பியங்கள் 

D) சமயநூல்கள் 

விளக்கம்: பின்ரெத காலத்திற்குப் பிறகு ஆரியர்களின் ொழ்வியலலப் படம் பிடித்துக் காட்டுெது சமஸ்கிருத 
வமாழியில் எழுதப்பட்ட இதிகாசங்களான இராயமாயணம் மற்றும் மகாபாரதம் ஆகும். 

160) இராமாயணத்லத சமஸ்கிருதத்தில் இயற்றியெர் யார்? 
A) ொல்மீகி 

B) கம்பர் 
C) துளிசதாசர் 
D) ரெதவியாசர் 
விளக்கம்: இராமாயணம் எழுதியெர்கள்: 
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சமஸ்கிருதம் - ொல்மீகி 

தமிழ் - கம்பர் 
ஹிந்தி - துளசிதாசர் 
161) மகாபாரதத்லத எழுதியெர் யார்? 
A) ொல்மீகி 

B) கம்பர் 
C) துளிசதாசர் 
D) ரெதவியாசர் 
விளக்கம்: மகாபாரதம் ரெதவியாசரால் எழுதப்பட்டது. இது ஆரியர்களுக்கிலடரயயான பூசல்கலள விெரிக்கின்றது. 
மகாபாரதம், இராமாயணம் ஆகியலெ கி.மு.500-கி.மு.200-க்கும் இலடயில் ரதான்றியிருக்ககூடும் என 
வமக்ரடானால்டு என்ற ஐரராப்பியர் கூறுகிறார். இவ்விரு இதிகாசங்களும் அக்காலத்தில் இந்தியாவில் நிலவிய 
அரசியல் சமூக, வபாருளாதார சமய நிலலகலளப் பற்றிய குறிப்புகலளக் வகாடுக்கின்றன. 

162) இவ்வுலகில் பண்பாட்லட வெளிப்படுத்தியுள்ள இலக்கியங்களுள் தலலசிறந்ததாகக் கருதப்படுெது எது? 
A) இராமாயணம்  
B) மகாபாரதம் 

C) ஐம்வபருங்காப்பியம் 

D) சங்க இலக்கியங்கள் 

விளக்கம்: இவ்வுலகில் பண்பாட்லட வெளிப்படுத்தியுள்ள இலலக்கியங்களுள் இராமாயணம் தலலசிறந்ததாகக் 
கருதப்படுகிறது. மகாவிஷ்ணுவின் அெதாரமான இராமனுக்கும், மிகச்சிறந்த சிெபக்தனான இராெணனுக்கும் 
இலடரய நிலவிய ரபாராட்டங்கள் மற்றும் ரபார்களும் இராமாணயத்தில் முக்கியத்துெம் வபறுகின்றன. 
163) ரகாசல நாட்டின் தலலநகர் எது? 
A) அஸ்தினாபுரம் 

B) இலங்லக 

C) அரயாத்தி 

C) பம்பா 
விளக்கம்: ரகாசல நாட்டின் தலலநகரான அரயாத்திலய ஆட்சி வசய்த தசரதனுக்குக் ரகாசலல, சுபத்லர, லகரகயி 
ஆகிய மலனவியர் இருந்தனர். இெர்களின் மூத்த புதல்ெரன இராமன். 
164) ரகாசல நாடு எந்த நதிக்கலரயில் அலமந்துள்ளது? 
A) சரயு நதி 

B) பம்பா நதி 

C) சபரி நதி 

D) சரஸ்ெதி நதி 

விளக்கம்: ரகாசல நாடு ‘சரயு’ நதிக்கலரயில் அலமந்துள்ளது. 
165) இராமாயணத்தில் ெரும் பரதனின் தாய் யார்? 
A) சீலத 

B) ரகாசலல 

C) சுபத்ரா 
D) லகரகயி 
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விளக்கம்: தன மகன் பரதன், நாட்லட ஆட்சி வசய்ய ரெண்டுவமன லகரகயி விரும்பினாள். ஏற்கனரெ தசரதன் 
தனக்குக் வகாடுத்த ொக்குறுதிலயத் தக்க ரநரத்தில் பயன்படுத்திய லகரகயி, அரயாத்தியின் மன்னனாகப் பரதன் 
முடிச் சூட காரணமானான். 
166) இராமன் எந்த மன்னனின் மகலள திருமணம் வசய்து வகாண்டார்? 
A) தசரதன் 

B) சுக்ரீென் 

C) ஜனகன் 

D) விபீஷ்ணன் 

விளக்கம்: இராமன் மிதிலலயின் மன்னன் ஜனகரின் மகளான சீலதலயச் ‘சிெதனுசு’ என்ற வில்லுலடக்கும் 
ரபாட்டியில் வெற்றி வபற்றுத் திருமணம் வசய்து வகாண்டார். 
167) இராமன், சீலத, இலட்சுமணன் ஆகிரயார் எத்தலன ஆண்டுகள் ெனொசம் வசன்றனர்? 
A) 12 

B) 14 

C) 7 

D) 16 

விளக்கம்: இரமன், சீலத, இலட்சுமணன் ஆகிய மூெரும் 14 ஆண்டுகள் ெனொசம் வசன்றனர். 
168) இராெணனின் தங்லக யார்? 
A) மண்ரடாதரி 

B) சபரி 

C) சூர்ப்பனலக 

D) சீலத 

விளக்கம்: இராெணனின் தங்லக சூர்ப்பனலக இராமன் மீது வகாண்ட காதலால் சீலதலய இராெணன் கெர்ந்து 
வசன்றான். 
169) சூர்ப்பனலகயின் மூக்லக அறுத்தெர் யார்? 
A) அனுமன் 

B) சத்ருகனன் 

C) வீமனன் 

D) இலட்சுமணன் 

விளக்கம்: சூர்பனலகயின் மூக்கிலன இராமனின் தம்பி இலட்சுமணன் அறுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. 

170) கிட்கிந்லதப் பகுதியின் அரசன் யார்? 
A) ொலி 

B) சுக்ரீென் 

C) ொயு 

D) ரகசரி 

விளக்கம்: கிட்கிந்லதப் பகுதியின் அரசனாகிய ொலியின் சரகாதரன் சுக்ரீென், அனுமன், ஜாம்பொன் ஆகிரயார் 
சீலதலய மீட்க இராமனுக்கு உதவி புரிந்தனர் 
171) ‘ொன புத்திரன்’ என்று அலழக்கப்படுபெர் யார்? 
A) ொலி 

B) சுக்ரீென் 

C) அனுமன் 
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D) ரகசரி 

விளக்கம்: ொயு அஞ்சலன தம்பதியின் ொனர புத்திரன் அனுமன் ஆொர். 
172) சீலத இராெணனின் காெலில் எந்த இடத்தில் சிலற லெக்கப்பட்டார்? 

A) இலங்லக அரண்மலண 

B) இலங்லக பிருந்தாெனம் 

C) இலங்லக அரசாகெனம் 

D) இலங்லக அந்தபுரம் 

விளக்கம்: சீலத இலங்லகயின் அரசாகெனத்தில் சிலற லெக்கப்பட்டார். இலத கண்டறிந்த அனுமன் 
இராெணனின் அலெக்ரக வசன்று அெலன எச்சரித்துவிட்டு சீலத இருக்குமிடத்லத இராமனிடம் கூறினார் 
173) இராமனிடம் தஞ்சமலடந்த இராெணனின் தம்பி யார்? 
A) இந்திரஜித் 

B) மகாபலி 

C) வீடணன் 

D) கும்பகர்ணன் 

விளக்கம்: இராெணனின் தகாத வசயலால் அெனது தம்பி வீடணன் இராமனிடம் தஞ்சமலடந்தான். 

174) “எவ்ெளவு உயர்ந்த நிலலயில் இருந்தாலும் பணிவு வகாள்ளுதல் அெசியம் அதுரெ ரமன்லமலயத் தரும்” 
என்ற ொழ்வியல் பண்பாட்டு வநறிலய உணர்த்துெது எது? 
A) இராமாயணம் 

B) மகாபாரதம் 

C) விஷ்ணுபுராணம் 

D) கந்தப்புராணம் 

விளக்கம்: இராமன், தசரதன் என்ற அரயாத்திய மன்னனுக்கு மகனாகப் பிறந்தாலும், ஆடம்பர ொழ்க்லக, 
இலளெரசனுக்குரிய அதிகாரப்ரபாக்கு இெற்லற விரும்பாமல் எளிய ொழ்க்லக ொழ்ந்தார். சாதாரண 
மக்களுக்குரிய அலனத்து துன்பங்கலளயும் அனுபவித்தார். தமது நாட்டின் குடிமக்கலள மிகவும் ரநசித்தார். 
175) இராமாயணத்தில் ெரும் இராமனின் குலகுரு யார்? 
A) ெசிஷ்டர் 
B) விசுொமித்திரர் 
C) பரந்தாமர் 
D) வீடணன் 

விளக்கம்: தன் குலகுருொன ெசிஷ்டர், தன் ொழ்வின் குரு(குருகுல ொழ்வு) விசுொமித்திரர் ஆகிரயாரிடம் இராமன் 
கற்றுக் வகாண்ட வீதம் ஆசிரியர் மாணெர் உறவுமுலற எவ்ொறு இருக்க ரெண்டும் என்பதற்கான 
முன்னுதாரணமாகும் 

176) வபாருத்துக. 
அ. இராமாயணம்  - 1. கம்பர் 
ஆ. இராமாெதாரம்  - 2. துளசதாசர் 
4. இராமசரிதமானஸ்  - 3. ொல்மீகி 

A) 3, 2, 1 

B) 3, 1, 2 

C) 2, 3, 1 

D) 1, 3, 2 
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விளக்கம்: ொல்மீகி எழுதிய இராமாயணத்லத கவிச்சக்கரெர்த்தி கம்பர் தமிழலில் கி.பி(வபா.ஆ) 12 நூற்றாண்டில் 
கம்பராமாயணம் என்ற நூலாக வமாழி வபயர்த்தார். கம்பர், வதாடக்கத்தில் இந்நூலிற்கு இட்ட வபயர் இராமெதாரம் 
என்பதாகும். இரத நூலல துளசிதாசர் என்பெர் இராமசரிதமானஸ் என்ற வபயரில் ஹிந்தியில் வமாழி வபயர்த்தார். 
177) தந்லதயின் ொக்கிற்கு ஒரு மகன் எவ்ொறு மதிப்பளிக்க ரெண்டும். எவ்ொறு மகன் தந்லதக்குக் கட்டுப்பட்டு 
நடக்க ரெண்டும் என்ற ொழ்வியல் பண்பாட்டு வநறிலயப் ரபாதிக்கும் நூல் எது? 
A) மகாபாரதம்  
B) இராமாயணம் 

C) மணிரமகலல 

D) சிலப்பதிகாரம் 

விளக்கம்: தசரதன் தன் மகன் இராமலன ெனொசம் வசய் என உத்தரவிட்டதும் மறுப்ரபதுமின்றி இராமன் 
காட்டுக்குச் வசன்ற நிகழ்வு, தந்லதயின் ொக்கிற்கு ஒரு மகன் எவ்ொறு மதிப்பளிக்க ரெண்டும். எவ்ொறு மகன் 
தந்லதக்குக் கட்டுப்பட்டு நடக்க ரெண்டும் என்ற ொழ்வியல் பண்பாட்டு வநறிலயப் ரபாதிக்கிறது. 
178) சரகாதரர்களுக்கு விட்டுக் வகாடுக்கும் மனப்பான்லம ரெண்டும். பதவிக்காகச் சண்லடயிட்டு நாட்டில் 
அலமதியின்லமலய ஏற்படுத்தக் கூடாது என்ற உயர்ந்த ொழ்வியல் பண்பாட்டு வநறிலயக் கூறும் நூல் எது? 
A) மகாபாரதம்  
B) இராமாயணம் 

C) மணிரமகலல 

D) சிலப்பதிகாரம் 

விளக்கம்: இராமனுக்கு முலறப்படி கிலடக்க ரெண்டிய அரயாத்தியின் அரசப் பதவிலயத் தன் தம்பி பரதனுக்கு 
விட்டுக்வகாடுத்த வசயல் பரதன் மீது இராமன் வகாண்டிருந்த நம்பிக்லகலயயும் சரகாதரப்பாசத்லதயும் 
வெளிக்காட்டுகிறது. 

179) பதவி ஒருெருக்குத் தகுதியின் அடிப்பலடயில் மட்டுரம ெர ரெண்டும் என்ற ொழ்வியல் வநறிலய 
உணர்த்துெது எது? 
A) மகாபாரதம்  
B) இராமாயணம் 

C) மணிரமகலல 

D) சிலப்பதிகாரம் 

விளக்கம்: தனக்குக் கிலடத்த அரசப் பதவிக்குரிய அரியலணயில் தான் அமராமல் இராமனின் பாதுலகலய (காலனி) 
அதன் ரமல் லெத்து அரசாட்சி வசய்த பரதனின் வசயல், அென் இராமனின் மீது வகாண்டிருந்த பணிலெயும், அரச 
வநறிமுலறகளின்படி தான் நாட்லட ஆளத்தகுதியற்றெர் என்ற உண்லம நிலலலய அென் உணர்ந்தலத 
இராமாயணம் வதரிவிக்கின்றது. 

180) வபண்கலளத் தாயாக மதித்துப் ரபாற்ற ரெண்டும் என்ற ொழ்வியல் வநறிலய உணர்த்தும் நூல் எது? 
A) இராமாயணம்  
B) மகாபாரதம் 

C) சீெகசிந்தாமணி 

D) ெலளயாபதி 

விளக்கம்: அண்ணனின் மலனவிலயத் தாய்க்கு நிகராக பாவிப்பது இந்தியப் பண்பாடு ஆகும். தன் அண்ணன் 
இராமனின் மலனவியான சீலதலய, இராமனின் தம்பி இலட்சுமணன் தாயாகரெ பாவித்தான். இலத 
இராமாயணம் உணர்த்துகிறது. 
181) கடவுள் மீது பக்தன் வகாண்டிருக்கும் உண்லமயான அன்பும் பக்தியும் வீடுரபற்றிற்கு ெழி என்னும் ொழ்வியல் 
வநறிலய உணர்த்துெது எது? 
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A) இராமாயணம்  
B) மகாபாரதம் 

C) சீெகசிந்தாமணி 

D) ெலளயாபதி 

விளக்கம்: ொயு, அஞ்சலன தம்பதிகளின் மகனான அனுமன், இராமன் மீது அளெற்ற பக்தியும் அன்பும் வகாண்ட 
நிகழ்வு வநகிழ்ச்சியானது. அரசாகெனத்தில் சீலதயிடம், தான் இராமனின் தூதன் என்பலத நிரூபிக்க தன் மார்லபப் 
பிளந்து மனத்தில்(இதயத்தில்) இராமலன பூஜித்த நிகழ்விலனக் காட்டிய அனுமனின் வசயல் கடவுள் மீது பக்தன் 
வகாண்டிருந்த உண்லமயான அன்பும் பக்தியும் வீடுரபற்றிகு ெழி என்னும் ொழ்வியல் வநறிலய உணர்த்துகிறது. 

182) “பிறர் மலனவிலய ரநசிப்பென் யாராக இருந்தாலும் அெனுக்கும் அென் ெம்சத்தின் அழிவிற்கும் அதுரெ 
காரணமாகிவிடும்” என்பதற்கு யாருலய வசயரல உதாரணம்? 
A) இராமன் 

B) தசரதன் 

C) வீடணன் 

D) இராெணன் 

விளக்கம்: இராெணன் சீலத மீதான ரமாகத்தால் அழிந்தான் என்ற உண்லம இராமாயணம் மூலம் 
உணர்த்தப்படுகிறது. 

183) எந்த பதவியும் யாருக்கும் நிலலயானதல்ல என்ற ொழ்வியல் வநறிலய உணர்த்தும் நூல் எது? 
A) சிலப்பதிகாரம் 

B) மகாபாரதம் 

C) சிெபுராணம் 

D) இராமாயணம் 

விளக்கம்: 14 ஆண்டு ெனொசம் முடிந்து அரயாத்திக்குத் திரும்பிய இராமலன அெரது தம்பி பரதன் ெரரெற்ற 
நிகழ்வு பதவி ஆலச தனக்கில்லல என்ற பரதனின் வபருந்தன்லமலய இராமாயணம் விளக்குகிறது. 
184) “தெறு வசய்யும் கணெலனத் திருத்த ரெண்டியது மலனவியின் கடலம” என்ற ொழ்வியல் பண்பாட்டு 
வநறிலய உணர்த்துெது எது? 
A) சிலப்பதிகாரம் 

B) மகாபாரதம் 

C) சிெபுராணம் 

D) இராமாயணம் 

விளக்கம்: சீலதலய இராெணன் கடத்தித் தன் அரண்மலனயின் அருகிலுள்ள அரசாக ெனத்தில் சிலற 
லெத்தவுடன் தாங்கள் வசய்ெது தெறு என அெனுக்கு அென் மலனவி மண்ரடாதரி அறிவுலர கூறித் திருத்த 
முயன்றார். 
185) ரெதங்களில் காணப்படும் கருத்துக்கள் யாவும் எதில் இடம்வபற்றிருக்கிறது? 
A) சிலப்பதிகாரம் 

B) மகாபாரதம் 

C) சிெபுராணம் 

D) இராமாயணம் 

விளக்கம்: ரெதங்களில் காணப்படும் கருத்துக்கள் யாவும் மகாபாரதத்தில் இடம்வபற்றிருப்பது இதன் சிறப்பிற்குச் 
சான்றாகும். ரெதவியாசர் என்பெரால் இது எழுதுப்பட்டது. 

186) வகௌெரெர்கள் எத்தலன ரபர்? 
A) 100 
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B) 4 

C) 5  

D) 27 

விளக்கம்: பாண்டெர்கள் ஐந்து ரபருக்கும், வகௌரெர்கள் 100 ரபருக்கும் இலடரயயான ரபாராட்டத்லத மகாபாரதம் 
விளக்குகிறது. 

187) பஞ்ச பாண்டெர்களுள் வபாருந்தாதெர் யார்? 
A) அர்ஜுனன் 

B) நகுலன் 

C) சத்ருகணன் 

D) வீமன் 

விளக்கம்: பஞ்ச பாண்டெர்கள் - தருமன், வீமன், அர்ஜுனன், நகுலன், சகாரதென் 

வகௌரெர்கள் - துரிரயாதனன், துச்சாதனன் உள்ளிட்ட 100 ரபர்கள். 
188) பஞ்ச பாண்டெர்களில் மூத்தெனான தருமன் யாருடன் சூதாடித் ரதாற்று, தான் ரசர்த்த வசல்ெங்கலள 
இழந்தார்? 
A) இராெணன் 

B) துரிரயாதனன் 

C) துச்சாதனன் 

D) சகுனி 

விளக்கம்: பஞ்ச பாண்டெர்களில் மூத்தெனான தருமன் சகுனியுடன் சூதாடித் ரதாற்று, தான் ரசர்த்த 
வசல்ெங்கலளச் சகுனியிடம் இழந்தான். தன் மலனவி பாஞ்சாலிலயயும் பந்தயமாக லெத்துத் தருமன் சூதாட்டத்தில் 
இழந்தான். 
189) பாஞ்சாலிலய சலபயிரலரய துகிலுரித்தென் யார்? 
A) துரிரயாதனன் 

B) துச்சாதனன் 

C) கிருஷ்ணன் 

D) சகுனி 

விளக்கம்: துரிரயாதனின் வசால் ரகட்டுப் பாஞ்சாலிலயத் துச்சாதனன் சலபயிரலரய துகிலுரித்தான். பாஞ்சாலி, தன் 
மானம் காக்க கடவுளான கண்ணலணப் பிரார்த்திக்கிறாள். இதனால், கண்ணன் அருள்புரிந்து ஆலடலய 
நீளச்வசய்கிறார்.  
190) ‘குருரஷத்ர ரபார்’ எந்த புராணத்துடன் வதாடர்புலடயது? 
A) மகாபாரதம் 

B) இராமாயணம் 

C) சிலப்பதிகாரம் 

D) சீெக சிந்தாமணி 

விளக்கம்: பாஞ்சாலிலய அெமானப்படுத்திய வகௌரெர்கலளப் பாண்டெர்கள் ஐெரும் கண்ணன் அருரளாடு 
“குருரஷத்திர ரபாரில்” பழிொங்கிய நிகழ்லெ மகாபாரதம் கூறுகிறது. 

191) மகாபாரதம் எத்தலன பருெங்கலள உலடயது? 
A) 12 

B) 14 

C) 16 
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D) 18 

விளக்கம்: மகாபாரதம் இந்தியாவின் ஈடு இலணயற்ற இருவபரும் இதிகாசங்களில் ஒன்று. இது 18 பருெங்கள் 
வகாண்டது. 
192) மகாபாரதம் எத்தலன வசய்யுள்கலளக் வகாண்டது? 
A) 10000 

B) 100000 

C) 72000 

D) 120000 

விளக்கம்: மகாபாரதம் 18 பருெங்கள் மற்றும் 1லட்சம் வசய்யுள்கள் வகாண்ட மிகப்வபரிய நூலாகும். 

193) வில்லிபாரம் எந்த நூலலத் தழுவி எழுதப்பட்டது? 
A) இராமாயணம்  
B) வபரியபுராணம் 

C) விவிலியம் 

D) மகாபாரதம் 

விளக்கம்: சமஸ்கிருத வமாழியில் எழுதப்பட்ட மகாபாரதத்லத தழுவி வில்லிப்புத்தூரார் வில்லிப்பாரதம் என்ற வபயரில் 
தமிழில் எழுதினார். 
194) “வியாசர் விருந்து” எந்த நூலலத் தழுவி எழுதப்பட்டது? 
A) இராமாயணம்  
B) வபரியபுராணம் 

C) விவிலியம் 

D) மகாபாரதம் 

விளக்கம்: மூதறிஞர் ராஜாஜி “வியாசர் விருந்து” என்ற நூலல மகாபாரதத்லத லமயமாகக் வகாண்டு எழுதினார். 
195) “பாஞ்சாலி சபதம்” நூலின் ஆசிரியர் யார்? 
A) பாரதி 

B) பாரதிதாசன் 

C) சுரதா 
D) வசல்லப்பா 
விளக்கம்: மகாபாரதத்தில் பஞ்ச பாண்டெர்களின் மலனவியான பாஞ்சாலியின் கதாபாத்;திரத்லத லமயமாக 
லெத்து மகாகவி சுப்ரமணிய பாரதியார் “பாஞ்சாலி சபதம்” என்ற நூலல எழுதினார். இலறத்தத்துெங்கலளயும், 
ஒழுக்கங்கலளயும் கிலளக்கலதகள் மூலம் உணர்த்தும் மகாபாரதம் நமது பண்பாட்லட வெளிப்படுத்துகிறது. 
196) அரசனிடம் நற்பண்பு இல்லலவயன்றால் அெனும் வகட்டு அெனது நாடும் வகட்டழியும் என்பதற்கு யாருலடய 
ொழ்ரெ உதாரணம்? 
A) தருமன் 

B) இராமன் 

C) சுக்ரீென் 

D) வீடணன் 

விளக்கம்: சகுனியுடன் சூதாடி வசல்ெங்கலளவயல்லாம் இழந்த தருமன் தம் நாட்லடயும் இழந்தான். 
197) உடல் ெலிலமயுடன், சிறந்த சிந்தலனயுடன் கூடிய மனெலிலமயும் ஒருெரது ொழ்வு சிறக்க அெசியம் 
என்பதற்கு யாருலடய ொழ்க்லக உதாரணமாகிறது? 
A) தருமன் 
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B) துரிரயாதனன் 

C) துச்சாதனன் 

D) பீமன் 

விளக்கம்: உடல் ெலிலம வகாண்ட ஒருென் அவ்ெலிலமலய மட்டும் லெத்துக்வகாண்டு எதுவும் வசய்யமுடியாது. 
சிறந்த சிந்தலனயுடன் கூடிய மனெலிலம அெசியம் என்று பீமனின் ொழ்க்லகலய மற்றெர்க்கு ஒரு ொழ்க்லக 
வநறியாக மகாபாரதம் கூறுகிறது. 
198) “வீரம்”, “விரெகம்”, “குரு பக்தி”, இலற பக்தியுலடயெர்க்கு வெற்றிரமல் வெற்றி கிலடக்கும் என்ற ொழ்வியல் 
வநறிலய யாருலடய ொழ்க்லக மூலம் மகாபாரதம் உணர்த்துகிறது? 
A) தருமன் 

B) பீமன் 

C) அர்ச்சுனன் 

D) நகுலன் 

விளக்கம்: துரராணரின் தலலசிறந்த மாணெர்களில் ஒருெனான அர்ச்சுனன் வில்வித்லதயில் சிறந்த வீரன் 
மட்டுமின்றி மிகச்சிறந்த விரெகியாகவும் இருந்தார். 
199) சூரியன், குந்திரதவி தம்பதியின் மகனாகப் பிறந்தெர் யார்? 
A) தருமன் 

B) பீமன் 

C) அர்ச்சுனன் 

D) கர்ணன் 

விளக்கம்: சூரியன், குந்திரதவி தம்பதியின் மகனாகப் பிறந்து, அெர்களாரலரய புறக்கணிக்கப்பட்டு, ரதரராட்டி 
ஒருெரால் ெளர்க்கப்பட்ட கர்ணன் மிகச்சிறந்த வீரரும், வகாலட ெள்ளலுமாொர். தம் திறலமயால் துரிரயாதனின் 
ஆதரலெப் வபற்று “அங்க நாட்டு” மன்னனாக்கப்பட்டார். துரிரயாதனன் தீய குணமுலடயெனாக இருந்தாலும் 
வசஞ்ரசாற்றுக்கடலனத் தீர்க்க குருரஷத்ரப் ரபாரில்(அர்ஜுனலன எதிர்த்து நலடவபற்ற ரபார்) கர்ணன் 
வீரமரணமலடந்தார். 
200) தன் நற்குணம், வகாலடத்திறலன நல்லெர் முன்ரனற்றத்திற்குப் பயன்படுத்தலாம். தீரயார்களிடத்தில் 
நற்பண்புலடயெர்களின் வசயலானது விழலுக்கிலறந்த நீர்ரபாலாகும் என்ற கருத்து யாருலடய ொழ்க்லக மூலம் 
மகாபாரத்தில் உணர்த்தப்படுகிறது? 
A) அர்ஜுனன் 

B) தருமன் 

C) பீஷ்மர் 
D) கர்ணன் 

விளக்கம்: தன் நற்குணம், வகாலடத்திறலன நல்லெர் முன்ரனற்றத்திற்குப் பயன்படுத்தலாம். தீரயார்களிடத்தில் 
நற்பண்புலடயெர்களின் வசயலானது விழலுக்கிலறந்த நீர்ரபாலாகும் என்ற கருத்து கர்ணன் ொழ்க்லக மூலம் 
மகாபாரத்தில் உணர்த்தப்படுகிறது. 
201) ஓர் ஆசான் தனக்கு வதரிந்த கலலலயத் தீயெர்க்கு பயன்படுத்தியதன் விலனலய அெரர அனுபவித்தார் என்ற 
ொழ்வியல் பண்பாட்டு வநறிலய யார் மூலம் மகாபாரதம் உணர்த்துகிறது? 
A) ொல்மீகி 

B) விஸ்ொமித்திரர் 
C) பீஷ்மர் 
D) துரராணச்சாரியார் 
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விளக்கம்: பீஷ்மர், துரராணர் ஆகிய இருெருரம சிறந்த ஆசிரியர்கள். ஆனால் துச்சாதனன் பாஞ்சாலியின் 
துகிலுரித்தரபாது அெலனத் தடுக்காமல் ரெடிக்லக பார்த்தாலும், துரிரயாதனனுக்கு உதவியதாலும், குருரஷத்திரப் 
ரபாரில் அர்ஜுனனால் பீஷ்மர் ரதாற்கடிக்கப்பட்டார். 
202) தலலசிறந்த குருொல் எத்தலன மாணெர்கலளயும் நற்பண்புலடயெர்களாக மாற்றிமுடியும் என்ற உயரிய 
தத்துெத்லத யார் ெழி நின்று, மகாபாரதம் ொழ்வியல் பண்பாட்டு வநறிலய விளக்குகிறது? 
A) ொல்மீகி 

B) விஸ்ொமித்திரர் 
C) பீஷ்மர் 
D) துரராணச்சாரியார் 
விளக்கம்: அர்ஜுனன் ஆசிரியராக இருந்து துரராணர், குருரஷத்திரப்ரபாரில் அெனது வெற்றிக்கு உதவினார். 
203) தன் சரகாதரனுக்கு விதுரன் கூறிய அறிவுலரகளின் வதாகுப்பு_______எனப்படுகிறது? 
A) விதுரநீதி 

B) திருதநீதி 

C) ராஷ்டிரநீதி 

D) தருமநீதி 

விளக்கம்: தன் சரகாதரன் திருதராஷ்டிரனுக்கு விதுரன் கூறிய அறிவுலரகளின் வதாகுப்பு விதுரநீதி எனப்படுகிறது. 

204) “தருமத்தின் ொழ்வுதலன சூது கவ்வும் இறுதியில் தருமம் வெல்லும்” என்று உலரக்கும் நூல் எது? 
A) இராமாயணம் 

B) மகாபாரதம் 

C) வபரியபுராணம் 

D) விவிலியம் 

விளக்கம்: சகுனி தன்னுலடய சூழ்ச்சியால் வகௌரெர்களுக்கும் பாண்டெர்களுக்கும் இலடரய ரபார் ஏறபடுத்திய 
வசயலால் தாரன அழிந்தான். இதன் மூலம் தருமத்தின் ொழ்வுதலன சூது கவ்வும் இறுதியில் தருமம் வெல்லும் 
என்பது புலனாகிறது. 

205) அர்ஜுனனுக்கு கண்ணன் கூறிய அறிவுலரகளின் வதாகுப்பு எது? 
A) விவிலியம் 

B) திருக்குறள் 

C) திருக்குரான் 

D) பகெத் கீலத 

விளக்கம்: இது இந்துக்களின் ஒப்பற்ற புனித நூலாகும். மனித ொழ்விற்க்குத் ரதiொயன ஒப்பற்ற ொழ்வியல் மற்றும் 
பண்பாட்டு வநறிகலளயும் பகெத்கீலத கூறுகிறது 

206) மகாபாரதம் கூறும் கருத்துக்கள் எலெ? 
A) மனித ொழ்லெ வநறிப்படுத்தரெ பாரதம் எழுந்தது எனவும், அறெழியில் நடக்கவும், மனிதலனச் சிந்திக்க 
லெக்கவும் வசய்கிறது. 
B) சான்ரறார்கள் இன்பத்லதயும், துன்பத்லதயும் ஒன்றாக எண்ணுெர். 
C) எப்ரபாதும் அறெழிலயக் லகவிடக்கூடாது என்றும் கலடலமயக் வசய் பலலன எதிர் பாராரத என்று ொழ்வியல் 
தத்துெ வநறிலய மகாபாரதம் வெளிப்படுத்துகிறது 

D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: மனித ொழ்லெ வநறிப்படுத்தரெ பாரதம் எழுந்தது எனவும், அறெழியில் நடக்கவும், மனிதலனச் சிந்திக்க 
லெக்கவும் வசய்கிறது. 
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சான்ரறார்கள் இன்பத்லதயும், துன்பத்லதயும் ஒன்றாக எண்ணுெர். 
எப்ரபாதும் அறெழிலயக் லகவிடக்கூடாது என்றும் கலடலமயக் வசய் பலலன எதிர் பாராரத என்று ொழ்வியல் 
தத்துெ வநறிலய மகாபாரதம் வெளிப்படுத்துகிறது 

207) விதுரநீதியில் கூறப்படும் கருத்து எது? 

A) அடங்கிப்ரபான பலகலயத் தூண்டி ெளர்க்கக்கூடாது 

B)அதிகம் ரபசுபெரால் வபாருட்வசறிவுடனும் புதுலமயுடனும் ரபச முடியாது 

C) பாணங்களால் பட்ட புண் ஆறிவிடும். ஆனால் வகாடிய ொர்த்லதகளால் வசால்லப்பட்ட சிந்தலனயாகிய புண் 
எப்ரபாதும் ஆறாது. 
D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: அடங்கிப்ரபான பலகலயத் தூண்டி ெளர்க்கக்கூடாது 

அதிகம் ரபசுபெரால் வபாருட்வசறிவுடனும் புதுலமயுடனும் ரபச முடியாது 

பாணங்களால் பட்ட புண் ஆறிவிடும். ஆனால் வகாடிய ொர்த்லதகளால் வசால்லப்பட்ட சிந்தலனயாகிய புண் 
எப்ரபாதும் ஆறாது. 
208) கூற்றுகலள ஆராய்க. 
1. பிறர் ரபாற்றும்ரபாது மகிழ்ச்சியும், தூற்றும்ரபாது ெருத்தமும் அலடயாமல் யார் இருக்கிறார்கரளா அெர்கரள 
பண்டிதர்கள் ஆெர்  
2. அதிக அகந்லத, அதிக ரகாபம் ஆகியலெ வபருங்குற்றம் ஆகும்.  
3. கூற்று 1 மற்றும் 2 ஆகியலெ மகாபாரதத்தில் விதுரநீதியாக இடம்வபற்று ொழ்வியல் பண்பாட்டு வநறியாக 
அலமந்துள்ளன. 
A) 1, 2 மட்டும் சரி 

B) 1 மட்டும் சரி 

C) 1, 2, 3 தெறு  
D) 1, 2, 3 சரி 

விளக்கம்: 1. பிறர் ரபாற்றும்ரபாது மகிழ்ச்சியும், தூற்றும்ரபாது ெருத்தமும் அலடயாமல் யார் இருக்கிறார்கரளா 
அெர்கரள பண்டிதர்கள் ஆெர்  
2. அதிக அகந்லத, அதிக ரகாபம் ஆகியலெ வபருங்குற்றம் ஆகும்.  
3. கூற்று 1 மற்றும் 2 ஆகியலெ மகாபாரதத்தில் விதுரநீதியாக இடம்வபற்று ொழ்வியல் பண்பாட்டு வநறியாக 
அலமந்துள்ளன. 
209) “புராணம்” என்ற வசால் எந்த வமாழியிலிருந்து வபறப்பட்டது? 
A) லத்தீன் 

B) கிரரக்கம் 

C) சமஸ்கிருதம் 

D) பாலி 

விளக்கம்: “புராணம்” என்ற வசால் சமஸ்கிருத வமாழியிலிருந்து வபறப்பட்டதாகும். இதற்கு பலழலம என்பது வபாருள். 
புராணத்தில் பலழய வதய்ெக்கலதகள், ெரலாற்றுச் வசய்திப் பட்டியல்கள், மரபுலரக் ரகாலெகள் ஆகியலெ 
அடங்கியுள்ளன. ரமலும் ஆன்மீக உணர்லெப் வபறுெதற்கான சமயம், தத்துெம், ரயாகம், அநுமதி வநறிகள் 
ரபான்றெற்லறப் பற்றிய உலரயாடல்கள் நிரம்பிய அறிவுக் கருவூலமாகவும் புராணங்கள் திகழ்கின்றன. 

காப்பியங்களுக்குப்பின் இந்தியாவின் பண்பாட்லடச் சிறப்பலடயச் வசய்தலெ புராணங்கள் ஆகும். புராணங்கள் 
உபநிடதங்கலளப் ரபால பழலமயானலெ என்று கூறப்படுகிறது. 
210) ஆர்.எஸ்.சர்மா குறிப்பிடும் புராணகாலம் எது? 
A) கி.பி 100 - கி.பி.1000 
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B) கி.பி 300 - கி.பி.700 

C) கி.பி 300 - கி.பி.1000 

D) கி.மு 300 - கி.மு.1000 

விளக்கம்: புராணங்கள் எப்ரபாது ரதான்றியது என்று அறுதியிட்டுக் கூற இயலாது. புராணக் காலம் கி.பி 300 லிருந்து 
கி.பி.1000க்கு உட்பட்டது என்று ஆர்.எஸ். சர்மா குறிப்பிடுகிறார். கி.பி. 4-ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் கி.பி.(வபா.ஆ) 6-ஆம் 
நூற்றாண்டிற்கும் இலடப்பட்ட காலம் புராணங்களின் காலம் என்று ரெறு சிலர் கருதுகின்றனர். 
211) புராணங்களில் மிகவும் பழலமயானதாகக் கருதப்படுெது எது? 
A) கிருஷ்ண புராணம் 

B) கந்தப்புராணம் 

C) ொயு புராணம்  
D) வபரிய புராணம் 

விளக்கம்: ொயுபுராணம் கி.பி. 4-ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டிருக்க ரெண்டும் என்ற கருத்து நிலவுகிறது. மனித 
ொழ்வியல் தத்துெ உண்லமகலள பாரமரர்கள் புரிந்துவகாள்ள கடினமானலெயாக இருந்தன. எனரெ, அலெ 
பாமரர்கலளயும் எளிலமயாகச் வசன்றலடயும் ெலகயில் நீதிக் கலதகள் ெடிவில் வதாகுக்கப்பட்டன. அவ்ொறு 
வதாகுக்கப்பட்ட கலதகள் ொழ்வில் ரபருண்லமகலள அலனெருக்கும் உணர்த்தின. இக்கருத்துக்கலள 
உண்லமலய வெளிக்வகாணர்தல் என்ற அடிப்பலடயில் புராணங்களாக வதாகுக்கப்பட்டன. 
212) “புராணம்” எத்தலன லட்சணங்கலளக் வகாண்டுள்ளது? 
A) 4 

B) 5 

C) 6 

D) 8 

விளக்கம்: புராணம் 5 ெலகப் பண்புகலளக் (பஞ்ச லட்சணங்கலள) வகாண்டதாக கூறப்படுகிறது. அலெ,  
1. அக்காலச் சம்பெங்கள்(ெரலாறு)  
2.பலடப்பு (அண்டப்பலடப்பியல்)  
3. உலகப்பலடப்பின் விரிவும், ஒடுக்கவும் (அண்டப்பலடப்பிற்குக் கீழுள்ள பலடப்பு)  
4. சூரியகுல, சந்திரகுல அரசர்களில் ெம்ச விளக்கம் (அரசப் பரம்பலரகளின் பட்டியல்)  
5. ஆதி ெம்சாெழி (பரம்பலர ெம்செழி) 
213) புராணங்களில் வதாகுப்லப உலகிற்குத் வதளிவுப்படுத்தியெர் யார்? 
A) சுதபுராணிகர் 
B) ரெதவியாசர் 
C) மும்மூர்த்தி 

D) கம்பர் 
விளக்கம்: ரெதவியாசர் என்ற முனிெர் புராணக் கலதகலளத் வதாகுத்தார் என்றும், புராணங்கலள எழுதியெரும் 
இெரர என்ற மற்வறாரு கருத்தும் நிலவுகிறது. புராணங்களின் வதாகுப்லப உலகிற்குத் வதளிவுப்படுத்தியெர், 
‘சுதபுராணிகர்’ எனக் கூறுகின்றனர். 
214) கூற்றுகலள ஆராய்க.  
1. பிரம்மா, விஷ்ணு, சிென் ஆகிய மூன்று கடவுளர்களும் மற்றும் அக்னி, சூரியன் ரபான்ற கடவுளர்களும் 
ரெதங்களிலும், காப்பியங்களிலும் ரபசப்பட்டனர்.  
2. புராணங்கள் மும்மூர்த்திகளின் அடிப்பலடயில் சிெபுராணம், விஷ்ணுபுராணம், பிரம்மபுராணம் எனப் 
பிரிக்கப்பட்டன. 
A) 1 சரி 
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B) 2 சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. பிரம்மா, விஷ்ணு, சிென் ஆகிய மூன்று கடவுளர்களும் மற்றும் அக்னி, சூரியன் ரபான்ற கடவுளர்களும் 
ரெதங்களிலும், காப்பியங்களிலும் ரபசப்பட்டனர்.  
2. புராணங்கள் மும்மூர்த்திகளின் அடிப்பலடயில் சிெபுராணம், விஷ்ணுபுராணம், பிரம்மபுராணம் எனப் 
பிரிக்கப்பட்டன. 
215) புராணங்கள் வமாத்தம் எத்தலன? 
A) 4000 

B) 64 

C) 63 

D) 18 

விளக்கம்: புராணங்கள் வமாத்தம் 18. அெற்றில் சிெபுராணம், விஷ்ணு புராணம், பிரம்ம புராணம், அக்னி மற்றும் சூரிய 
புராணம் ஆகியலெ அடங்கும். 
216) வபாருத்துக.  
அ. சிெபுராணம்  - 1. 10  

ஆ. விஷ்ணு புராணம்  - 2. 1  

இ. பிரம்ம புராணம்  - 3. 2  

ஈ. அக்னி புராணம்  - 4. 4 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 1, 4, 3, 2 

C) 1, 4, 3, 2 

D) 1, 2, 3, 4 

விளக்கம்: சிெபுராணம் - 10  
விஷ்ணு புராணம் - 4 

பிரம்ம புராணம் - 2 

அக்னி புராணம் - 1  
சூரிய புராணம் - 1 
217) வபாருத்தமற்றலதத் ரதர்வு வசய்க 

A) ொயு புராணம் 

B) பவிஷ்ய புராணம் 

C) இலிங்க புராணம் 

D) நாரதீயப் புராணம் 

விளக்கம்: நாரதீயப் புராணம் என்பது விஷ்ணுப் புராணமாகும். மற்றலெ சிெபுராணங்கள்.  
சிெபுராணங்கள் 10 (சிெவபருமானின் வபருலமலயக் கூறும் 10 புராணங்கள்)  
1. சிெ புராணம் (எ) ொயு புராணம்  
2. பவிஷ்ய புராணம்  
3. மார்க்கண்ரடய புராணம்  
4. இலங்க புராணம்  
5. ெராக புராணம்  
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6. மத்சய புராணம்  
7. ஸ்கந்தப் புராணம்  
8. கூர்ம புராணம்  
9. ொமன புராணம்  
10. பிரம்மாண்ட புராணம் 

218) வபாருத்தமற்றலதத் ரதர்வு வசய்க 

A) லெணெம் 

B) பாகெதம்  
C) நாரதீயம் 

D) பதுமம் 

விளக்கம்: ‘பதுமம்’ என்பது பிரம்ம புராணம் ஆகும். மற்றலெ விஷ்ணு புராணங்கள்.  
விஷ்ணு புராணங்கள் 4 (விஷ்ணுவின் வபருலமகலள கூறும்)  
1.லெணெம் எனப்படும் விஷ்ணு புராணம்  
2. பாகெதம் எனப்படும் பாகெதப் புராணம்  
3. நாரதீயம் எனப்படும் நாரதப் புராணம்  
4. காருடம் எனப்படும் காருடப் புராணம்  

219) பிரம்ம புராணம் எது? 
A) பிரமம் 

B) பதுமம் 

C) ஆக்ரனயம் 

D) A மற்றும் B 
விளக்கம்: 1. பிரமம் எனப்படும் பிரம்ம புராணம்  
2. பதுமம் எனப்படும் பத்ம புராணம்  
220) அக்னியின் வபருலமகலளக் கூறும் புராணம் எது? 

A) பிரமம் 

B) பதுமம் 

C) ஆக்ரனயம் 

D) பிரலம ெர்த்தம்  
விளக்கம்: அக்னியின் வபருலமலயக் கூறும் புராணம் ஆக்ரனயம் எனப்படும் 

221) சூரியனின் வபருலமலயக் கூறும் புராணம் எது? 
A) பிரமம் 

B) பதுமம் 

C) ஆக்ரனயம் 

D) பிரலம ெர்த்தம் 

விளக்கம்: சூரியனின் வபருலமலயக் கூறும் புராணம் “பிரலம ெர்த்தம்” எனப்படும் 

222) தமிழிலுள்ள சிெபுராணங்கள் எத்தலன? 
A) 2 

B) 4 

C) 3 
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D) 6 

விளக்கம்: பிற்காலத்தில் தமிழில் ரதான்றியலெ தமிழ்ப்புராணங்கள் என்றலழக்கப்படுகிறது. வபருமாள் மனித 
உருவில் ரதான்றி சிெனடியார்க்குத் தீட்லச அளித்தும், துயரங்கலளப் ரபாக்கவும் வசய்தார். அெரது 
இச்வசயல்கலளத் திருவிலளயாடல் எனவும், இெற்லற தமிழில் 4 புராணங்களாக “சுொமி சிொனந்தர்” கூறுகிறார். 
அலெ,  
1. சிெபுராணம்  
2. வபரிய புராணம்  
3. சிெபராக்கிரமம்  
4. திருவிலளயாடற்புராணம்  
223) மகாபுராணங்கள் எத்தலன? 
A) 12 

B) 18 

C) 7 

D) 2 

விளக்கம்: பதிவனண் புராணங்கலள “மகா புராணங்கள்” என்றும் அலழப்பர். இெற்லறத் தவிர பதிவனட்டு உப 
புராணங்களும் உள்ளன. அலெ,  
1. சூரிய புராணம்  
2. கல்கி புராணம்  
3. துர்ொச புராணம்  
4. கபில புராணம்  
5. நந்திரகஸ்ெர புராணம்  
6. பசுபதி புராணம்  
7. கரணச புராணம்  
8. சனத்குமார் புராணம்  
9. ொசிஷ்ட புராணம்  
10. பராசர புராணம்  
11. பிருகத்தர்ம புராணம்  
12. மாணெ புராணம்  
13. காளிகா புராணம்  
14. நரசிம்ம புராணம்  
15. பார்ச்சரெ புராணம்  
16. கம்ப புராணம் 

17. பராண புராணம்  
18. முத்கலா புராணம்  
224) தெறானலதத் ரதர்க. 
A) புராணகால இலக்கியமானது ஆழ்ந்த இந்து சமயக் கருத்துக்கலளக் வகாண்டதாகவும், பருப்வபாருள் 
தத்துெங்களாகவும், அறிவுpயலாகவும் ரபாற்றப்படுகிறது 

B) சமயம், தத்துெம், அறிவியல் இலெ சம்மபந்தமாக வெளிப்பட்ட பழங்கால மக்களின் ொழ்க்லக நிகழ்ச்சிகலளயும் 
அெற்றில் புரியாத கடினமான கருத்துக்கலளயும் மிகச் சுலெயாகவும் உெமான, உெரமயங்களின் மூலம் விளக்கி 
மக்களின் மனத்தில் பதியச் வசய்ெது புராணங்களின் முக்கிய ரநாக்கமாகும். 
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C) ரெதக் கட்டலளகளான ‘உண்லம ரபசு’ (ஸ்த்யம் ெத), தருமத்லதச் வசய்(தர்ம சர) என்பனெற்லற நீதிக்கலதகள் 
மூலம் விளக்கிக் கலடபிடிக்கச் வசய்தன. 

D) ொழ்லெச் சீர்ப்படுத்தும் சமய ஞானமும், கடவுள் பக்தியும் கலந்த வதய்வீக உணர்விலனத் தருெதும் 
புராணங்களாகும். 
விளக்கம்: ரெதக் கட்டலளகளான ‘உண்லம ரபசு’ (தர்ம சர), தருமத்லதச் வசய் (ஸ்த்யம் ெத) என்பனெற்லற 
நீதிக்கலதகள் மூலம் விளக்கிக் கலடபிடிக்கச் வசய்தன. 
225) சரியானலதத் ரதர்வு வசய்க 

A) புராணங்கள் பழலமொய்ந்தலெ என்றும் சமயக் கருத்துகலள மட்டுரம பிரதிபலித்தன எனவும் வகாள்ளுதல் 
தெறு 

B) புராணக் கலதகள் ொழ்வின் பல்ரெறு நிலலகளில் மக்களுக்குப் பயன்படும் அரிய உண்லமகலள எளிலமயாக 
ஏற்றுக் வகாள்ளும் ெண்ணம் கூறியுள்ளன. 
C) புராணங்களில் குறிப்பிடப்படும் வதய்ெங்கள் அெற்றின் அெதாரங்கள் மூலம் நிகழ்த்திய அருஞ்வசயல்கலளக் 
கூறுகின்றன. அத்துடன், அரசியல், மருத்தும், சடங்குகள், சமூக விதிமுலறகள், ரெதாந்தம், தத்துெம், சமயம் என்ற 
பல்ரெறு நிலலகளும் நீண்ட விளக்கங்கலளத் தருகின்றன. 
D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: புராணங்கள் பழலமொய்ந்தலெ என்றும் சமயக் கருத்துகலள மட்டுரம பிரதிபலித்தன எனவும் 
வகாள்ளுதல் தெறு 

புராணக் கலதகள் ொழ்வின் பல்ரெறு நிலலகளில் மக்களுக்குப் பயன்படும் அரிய உண்லமகலள எளிலமயாக 
ஏற்றுக் வகாள்ளும் ெண்ணம் கூறியுள்ளன. 
புராணங்களில் குறிப்பிடப்படும் வதய்ெங்கள் அெற்றின் அெதாரங்கள் மூலம் நிகழ்த்திய அருஞ்வசயல்கலளக் 
கூறுகின்றன. அத்துடன், அரசியல், மருத்தும், சடங்குகள், சமூக விதிமுலறகள், ரெதாந்தம், தத்துெம், சமயம் என்ற 
பல்ரெறு நிலலகளும் நீண்ட விளக்கங்கலளத் தருகின்றன. 
226) சரியானலத; ரதர்வு வசய்க 

A) புராணங்கள் பண்லடய நாகரீகத்தின் சிறப்புக் கூறுகள் எனப்படும் உறுதிப் வபாருள்களாகிய அறம், வபாருள், 
இன்பம், வீடு ஆகியெற்லறப் பற்றி வதளிொன கருத்துக்கலளத் தருகின்றன. 
B) பலடப்பு, அநுபூதி வநறி விஷ்ணு புராணத்தில் கூறப்படும் “பரமாத்மாவிற்கு ரமலானது எதுவுமில்லல”; என்ற 
உயரிய கருத்துக்கள் புராணங்களில் இடம்வபற்றுள்ளன. 
C) கர்ம விலனகளிலிருந்தும், அெற்றின் விலளவுகளிலிருந்தும் விடுபட்டு, அலமதி வபறுெதற்கான 
ெழிமுலறகலளப் புராணங்கள் கூறுகின்றன 

D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: பண்லடய நாகரீகத்தின் சிறப்புக் கூறுகள் எனப்படும் உறுதிப் வபாருள்களாகிய அறம், வபாருள், இன்பம், 
வீடு ஆகியெற்லறப் பற்றி வதளிொன கருத்துக்கலளத் தருகின்றன. 
பலடப்பு, அநுபூதி வநறி விஷ்ணு புராணத்தில் கூறப்படும “பரமாத்மாவிற்கு ரமலானது எதுவுமில்லல”; என்ற உயரிய 
கருத்துக்கள் புராணங்களில் இடம்வபற்றுள்ளன. 
கர்ம விலனகளிலிருந்தும், அெற்றின் விலளவுகளிலிருந்தும் விடுபட்டு, அலமதி வபறுெதற்கான ெழிமுலறகலளப் 
புராணங்கள் கூறுகின்றன 

227) சரியானலதத் ரதர்வு வசய்க. 
A) அக்கால மக்களின் ொழ்க்லகமுலற, அரச முலற முதலியெற்லற அறிய வபருந்துலண புரிகின்றன. 
B) புராணங்கள், “கடவுள் எங்கும் இருக்கிறார், அெருக்குப் பல திருநாமங்கள் உண்டு, புனித இதயத்தில் கடவுள் 
இருக்கிறார்” என்ற கருத்லத விளக்கிக் கூறுகின்றன. 
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C) புத்தன், சத்தியம், தாமம், புலனடக்கம், வதய்ெத்தின் சகிப்புத்தன்லம, தன்னம்பிக்லக ஆகிய குணங்கலள 
ெளர்த்துக் வகாள்ள ரெண்டும். இக்குணங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு இராமன், கண்ணன், அர்ஜுனன், அனுமம், சபரி, 
கரஜந்திரன்  
D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: அக்கால மக்களின் ொழ்க்லகமுலற, அரச முலற முதலியெற்லற அறிய வபருந்துலண புரிகின்றன. 
புராணங்கள், “கடவுள் எங்கும் இருக்கிறார், அெருக்குப் பல திருநாமங்கள் உண்டு, புனித இதயத்தில் கடவுள் 
இருக்கிறார்” என்ற கருத்லத விளக்கிக் கூறுகின்றன. 
புத்தன், சத்தியம், தாமம், புலனடக்கம், வதய்ெத்தின் சகிப்புத்தன்லம, தன்னம்பிக்லக ஆகிய குணங்கலள ெளர்த்துக் 
வகாள்ள ரெண்டும். இக்குணங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு இராமன், கண்ணன், அர்ஜுனன், அனுமம், சபரி, கரஜந்திரன்  
228) அரிச்சந்திர நாடகத்லதப் பார்த்து யார் சிறந்த மனிதனாக உருொனதாக ெரலாறு கூறுகிறது? 
A) காந்தியடிகள் 

B) இராமகிருஷ்ணர் 
C) விரெகானந்தர் 
D) சிொஜி 

விளக்கம்: ரமலும், புராணக் கலதகலளக் ரகட்டு இராமகிருஷ்ணர், விரெகானந்தர், சிொஜியும் சிறந்த மனிதர்களாக 
உருொனதாக ெரலாறு கூறுகின்றது. வபாதுொக மக்கள் தம் ொழ்வின் உயரிய வநறிகலள எளிதாகப் 
புரிந்துக்வகாண்டு, பின்பற்ற உதவுென புராணங்கள். 

229) சிெவபருமானுக்குக் கண் வபாருத்திய கண்ணப்பரின் இயற்வபயர் என்ன? 
A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C) திண்ணனார் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: நாயன்மார்களுள் ஒருெரான திண்ணனார் தம் இலற பக்தி மிகுதியால் சிெவபருமானின் கண்ணில் 
இருந்து ெழியப் வபற்ற இரத்தத்லதக் நிறுத்த, தம் ஒரு கண்லணப் வபயர்த்து லெத்ததாகவும், ரமலும் மற்வறாரு 
கண்ணிலிருந்து இரத்தம் ெர, உடரன மறு கண்லணப் வபயர்த்து அப்பி இலறெனின் துயலரப் ரபாக்கியதால் 
“கண்ணப்பர்” எனப் வபயர்வபற்றதாகவும் அறிகிரறாம். 
230) சரியானக் கூற்லற ரதர்வு வசய்க. 
A) ரெதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள அரிய உண்லமகள் இன்லறய உலகில் அறிவியல் உண்லமகரளாடு மிகவும் 
ஏற்புலடயதாய் காணப்படுகிறது. ரமலும், இன்லறய ொழ்வில் அடிப்பலடப் பண்பாட்டுக் கூறுகலளயும் 
பிரதிபலிக்கின்றன. 
B) புவியின் ெயது, விண்வெளியில் எல்லலகள், சூரியனின் உட்பகுதி ொனநூல் பற்றிய கருத்துகலள ரெதங்கள் 
கூறுகின்றன. இலெ அலனத்தும் இன்லறய அறிவியல் உலகால் ஏற்றுக் வகாள்ளப்பட்ட உண்லமயாகும். 
C) ஆயுர்ரெதம் எனப்படும் மருத்துெ இயல், தனுர்ரெதம் எனப்படும் ரபார்க்கலல, கந்தர்ெ ரெதம் எனப்படும் 
நுண்கலல ஆகிய மூன்று ரெதங்களாலும், இதிகாசங்களாலும் விளக்கப்படுகின்றன. இன்லறய அறிவியல் 
கண்டுபிடிப்புகளும் இதலன ஏற்றுக்வகாள்கின்றன. 
D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: ரெதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள அரிய உண்லமகள் இன்லறய உலகில் அறிவியல் உண்லமகரளாடு 
மிகவும் ஏற்புலடயதாய் காணப்படுகிறது. ரமலும், இன்லறய ொழ்வில் அடிப்பலடப் பண்பாட்டுக் கூறுகலளயும் 
பிரதிபலிக்கின்றன. 
புவியின் ெயது, விண்வெளியில் எல்லலகள், சூரியனின் உட்பகுதி ொனநூல் பற்றிய கருத்துகலள ரெதங்கள் 
கூறுகின்றன. இலெ அலனத்தும் இன்லறய அறிவியல் உலகால் ஏற்றுக் வகாள்ளப்பட்ட உண்லமயாகும். 
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ஆயுர்ரெதம் எனப்படும் மருத்துெ இயல், தனுர்ரெதம் எனப்படும் ரபார்க்கலல, கந்தர்ெ ரெதம் எனப்பணுடும் 
நுண்கலல ஆகிய மூன்று ரெதங்களாலும், இதிகாசங்களாலும் விளக்கப்படுகின்றன. இன்லறய அறிவியல் 
கண்டுபிடிப்புகளும் இதலன ஏற்றுக்வகாள்கின்றன. 
231) கூற்றுகலள ஆராய்க.  
1. ஆயுர்ரெத மருத்துெம் ஆன்மீகத்லதயும், மருத்துெத்லதயும் இலணக்கிறது.  
2. மூலிலக மருத்துெம் பற்றிய வதளிொன அறிலெ ஆயுர்ரெதம் கூறுகிறது 

A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. ஆயுர்ரெத மருத்துெம் ஆன்மீகத்லதயும், மருத்துெத்லதயும் இலணக்கிறது.  
2. மூலிலக மருத்துெம் பற்றிய வதளிொன அறிலெ ஆயுர்ரெதம் கூறுகிறது 

232) ரெதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வசய்தி எது 

A) உரலாகவியல் பற்றிய கருத்துக்கள்  
B) காலக் கணக்கிற்கு உதவும் கணித அறிவு 

C) விண்வெளியில் காணப்படும் பல்ரெறு கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள் பற்றிய விளக்கமான வசய்திகள் 

D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: உரலாகவியல் பற்றிய கருத்துக்கள்  
காலக் கணக்கிற்கு உதவும் கணித அறிவு 

விண்வெளியில் காணப்படம் பல்ரெறு கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள் பற்றிய விளக்கமான வசய்திகள் 

233) “நியாய லெரசடிகம்” என்ற தத்துெம் எலதப் பற்றியது? 
A) அணு விஞ்ஞானம் 

B) புவியியல் 

C) தனிமனித ொழ்க்லக 

D) சமூக ொழ்க்லக 

விளக்கம்: “நியாய லெரசடிகம்” என்ற தத்துெம் அணு விஞ்ஞானம், அணுவின் அலமப்லபயும், தன்லமலயயும், 
ஆற்றலலயும் குறிப்பிடுகிறது 

234) ரெதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வசய்தி எது?  
1. இந்தியாவின் இருப்பிடம், ெல்லுநர்களால் கூறப்பட்டுள்ள அட்ச, தீர்க்க ரரலககள் மற்றும் கிரகணத்லத முன் 
கூட்டிரய கணக்கிடும் கலல.  
2. தனிமனித ொழ்க்லக, சமூகொழ்க்லக, தனிமனிதன் சமூகத்தில் எப்படி நடந்துவகாள்ள ரெண்டும் மற்றும் 
வபாதுமக்களின் கடலமகள் பற்றியச் வசய்திகள். 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. இந்தியாவின் இருப்பிடம், ெல்லுநர்களால் கூறப்பட்டுள்ள அட்ச, தீர்க்க ரரலககள் மற்றும் கிரகணத்லத 
முன் கூட்டிரய கணக்கிடும் கலல.  
2. தனிமனித ொழ்க்லக, சமூகொழ்க்லக, தனிமனிதன் சமூகத்தில் எப்படி நடந்துவகாள்ள ரெண்டும் மற்றும் 
வபாதுமக்களின் கடலமகள் பற்றியச் வசய்திகள். 
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ஆகியலெ ரெதத்தில் இடம்வபற்றுள்ளன. 

235) கூற்றுகலள ஆராய்க.  
1. ரெத உபநிடதங்கலள ஏற்கும் “சனாபதன தர்மம்” என்ற இந்து மதத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நூல் மட்டுரம புனித 
நூலாக அலமயவில்லல.  
2. ரெதம், உபநிடதம், பகெத் கீலத, புராணங்கள், இதிகாசங்கள் ஆகியலெ மனித இயல்புகளுக்குத் தக்கபடி 
ொழ்க்லக வநறிமுலற மற்றும் தத்துெங்கலளப் ரபாதிக்கிறது.  
3. ரெதங்களில் யாகங்களும் எளிதில் புரிந்துவகாள்ள முடியாத தத்துெ உண்லமகளும் காணப்படுகின்றன. 
எனரெ, உபநிடதங்கலள அலனெரும் புரிந்துவகாண்டு, நலடமுலற ொழ்க்லக ரமற்வகாள்ள பகெத்கீலத, 
புராணங்கள் மற்றும் இதிகாசங்கள் ெழிகாட்டுகின்றன.  
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) 3 மட்டும் சரி 

D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: 1. ரெத உபநிடதங்கலள ஏற்கும் “சனாபதன தர்மம்” என்ற இந்து மதத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நூல் மட்டுரம 
புனித நூலாக அலமயவில்லல.  
2. ரெதம், உபநிடதம், பகெத் கீலத, புராணங்கள், இதிகாசங்கள் ஆகியலெ மனித இயல்புகளுக்குத் தக்கபடி 
ொழ்க்லக வநறிமுலற மற்றும் தத்துெங்கலளப் ரபாதிக்கிறது.  
3. ரெதங்களில் யாகங்களும் எளிதில் புரிந்துவகாள்ள முடியாத தத்துெ உண்லமகளும் காணப்படுகின்றன. 
எனரெ, உபநிடதங்கலள அலனெரும் புரிந்துவகாண்டு, நலடமுலற ொழ்க்லக ரமற்வகாள்ள பகெத்கீலத, 
புராணங்கள் மற்றும் இதிகாசங்கள் ெழிகாட்டுகின்றன.  
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12th Ethics Lesson 4 Questions 

4] இந்தியப் பண்பாடும் சமயங்களும் 

1) நம் நாட்டின் பண்பாட்டுயர்வுக்கு அடிப்பமடயாகத் திகழ்ேன எமே? 

A) ஆன்மீக அறிவு 

B)  ையங்கள் 

C) கலாச் ாரம் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: நம் நாட்டின் பண்பாட்டுயர்வுக்கு அடிப்பமடயாகத் திகழ்ேன  ையங்களாகும். நாட்டு ைக்களின் 

பழக்கேழக்கங்கள் ோழ்வியல்முமறகள், ைனப்பக்குேம், ஆன்மீக அறிவு வபான்றேற்மறச்  ையங்கவள 

தீர்ைானிக்கின்றன. எது நல்லது? எது சகட்டது? என்பமதத் சதளிவுபடுத்தும்  ையங்கள், அேர்களுக்கு ோழ்வின் 

சைய்ப்சபாருமள உணர்த்துகின்றன. 

2)  ையங்கள் ைக்களுக்கு எது மிக அேசியைானது என ேலியுறுத்துகின்றன? 

A) அறம்  

B) சபாருள்  

C) இன்பம்  

D) வீடுவபறு 

விளக்கம்:  ையங்கள், ைக்களுக்கு அறம், சபாருள், இன்பம் ஆகியேற்மற விட வீடுவபவற அேசியைானது என்று 

ேலியுறுத்துகின்றன. கடவுள் நம்பிக்மக ைட்டுமின்றிச்  மூக பணிகமளயும்  ையங்கள் ஊக்குவிக்கின்றன. உலகின் 

ஒவர பரம்சபாருள் கடவுள் என்று இமே கூறுகின்றன. பரம்சபாருள் ஒன்வற என்றாலும், ஒவ்சோரு  ையத்தேரும் 

ஒவ்சோரு விதைாக அப்பரம்சபாருமள ேழிபடுகின்றனர். 

3) தமிழறிைர்கள் ‘ ையம்’ என்ற ச ால் எதிலிருந்து வதான்றியதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளனர்? 

A)  மைத்தல் 

B) ஆன்மீகம் 

C)  மை 

D) சுமை 

விளக்கம்: தமிழறிைர்கள் “ ையம்” என்ற ச ால் ‘ மை’ என்ற ச ால்லிலிருந்து வதான்றியதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

 மைத்தல் என்றால் மூலப்சபாருட்கமளக் சகாண்டு  மைக்கும் வபாது உண்பதற்கு பக்குேப்படுத்துேதுவபால, 

 ையத்தில் இமணயும் ைனிதன் ைனப்பக்குேம் அமடகிறான் எனக் கருதலாம். 

4) “அஜிதநாதர்” பற்றிய  ரியான கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க 

A) 2-ம் தீர்த்தங்கரர் 
B) மூல சபண் சதய்ேம் - அஜிதபலா 
C) சின்னம் - யாமன 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: 2-ம் தீர்த்தங்கரர் 

மூல சபண் சதய்ேம் - அஜிதபலா 
சின்னம் - யாமன 

5) தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க. 

A)  ையம், ைனிதமன அறிவுசநறிப்பட்டேனாக்குகிறது, அன்புமடயேனாக்குகிறது. அமைதிக்கு ேழிேகுக்கிறது. 

கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்கச் ச ய்கிறது. 
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B)  ையம், ைனிதமன ைாற்றுகிறது. தன்மன உணரும்படி ச ய்து, தன்னிடமுள்ள அன்மப உலகிற்கு உணர்த்தி 

உலக உயிர்கமளப் பாதுகாக்கிறது. 

C)  ையம்,  ையச்  டங்குகள் மூலம் ைனிதனின் கமல உணர்வுகளுக்கு ேடிேம் சகாடுக்கப்படுகின்றது. அேனது 

ஆன்மீகப் பயணத்திற்கு உந்துதலாக அமைகிறது 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்:  ையம், ைனிதமன அறிவுசநறிப்பட்டேனாக்குகிறது, அன்புமடயேனாக்குகிறது. அமைதிக்கு 

ேழிேகுக்கிறது. கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்கச் ச ய்கிறது. 

 ையம், ைனிதமன ைாற்றுகிறது. தன்மன உணரும்படி ச ய்து, தன்னிடமுள்ள அன்மப உலகிற்கு உணர்த்தி உலக 

உயிர்கமளப் பாதுகாக்கிறது. 

 ையம்,  ையச்  டங்குகள் மூலம் ைனிதனின் கமல உணர்வுகளுக்கு ேடிேம் சகாடுக்கப்படுகின்றது. அேனது 

ஆன்மீகப் பயணத்திற்கு உந்துதலாக அமைகிறது 

6) ைனிதர்களது அறிவுப் பசிக்கு தத்துேக் வகாட்பாடுகளின் மூலம் உணேளிப்பது எது? 

A) அறிவியல் 

B) விஞ்ைானி 

C)  ையம்  

D) A ைற்றும் C 

விளக்கம்: ைனிதர்களது அறிவுப் பசிக்கு தத்துேக் வகாட்பாடுகள் மூலம் உணேளிப்பது  ையவை ஆகும். 

7) சபாருத்தைற்றமத வதர்வு ச ய்க. 

A) சீக்கியம் 

B) சஜராஸ்டிரம் 

C) கிறித்துேம் 

D) இஸ்லாம் 

விளக்கம்: இந்தியாவில் வதான்றிய  ையங்கள் - இந்து,  ைணம், சபௌத்தம், சீக்கியம் 

இந்தியர்களால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டு பின்பற்றப்படும்  ையங்கள் - இஸ்லாம், கிறித்துேம், சஜராஸ்டிரியம் 

8) எந்த நாடு, பல  ையங்களின் தாயகைாகும்? 

A) வநபாள் 

B) பூடான் 

C) ேங்காளவத ம் 

D) இந்தியா 
விளக்கம்: இந்தியா பல  ைங்களின் தாயகைாகும். நைது பண்பாட்டில்  ையங்கள் ச ல்ோக்குடன் இன்றளவும் 

விளங்குகின்றன. இவ்ோறு  ைய வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காண்பவத இந்தியாவின் தனித்த அமடயாளைாகும். 

9) இந்தியாவில் வதான்றிய  ையங்களில் முதன்மையானது எது? 

A) இந்து 

B) சீக்கியம் 

C)  ைணம் 

D) புத்தைதம் 

விளக்கம்: இந்தியாவில் வதான்றிய  ையங்களில் முதன்மையானது இந்து  ையைாகும். இஃது, உலகச்  ையங்களுள் 

சதான்மையான  ையைாகக் கருதப்படுகிறது. 

10) சபரும்பாலான இந்துக்கள் எங்கு ேசிக்கின்றனர்? 

A) இந்தியா, பூடான் 
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B) இந்தியா, வநபாளம் 

C) இந்தியா, ேங்கவத ம் 

D) இந்தியா, இலங்மக 

விளக்கம்: சபரும்பாலான இந்துக்கள் இந்தியாவிலும், வநபாளத்திலும் ேசிக்கின்றனர். பிற  ையங்கமளப்வபால் 

அல்லாது, இந்து  ையத்மதத் வதாற்றுவித்தேர் என்று எேருமில்மல. 

11) பல்வேறு ேமகயான நம்பிக்மககள்,  டங்குகள்,  ையநூல்கள் என்பனேற்மற உள்ோங்கி உருோன ஒரு 

 ையம் எது? 

A) இந்து 

B) சீக்கியம் 

C)  ைணம் 

D) புத்தைதம் 

விளக்கம்: பல்வேறு ேமகயான நம்பிக்மககள்,  டங்குகள்,  ையநூல்கள் என்பேனேற்மற உள்ோங்கி உருோன 

ஒரு  ையவை, இந்து  ையைாகும். 

12) பாரத நாட்மட சிந்து ஆற்றின் சபயரால்(ஸிந்து) ஹிந்து என்று அமழத்தேர் யார்? 

A) கிவரக்கர் 
B) அராபியர் 

C) பாரசீகர் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: கிவரக்கர், அராபியர், பாரசீகர் வபான்ற அயல்நாட்டினர், பாரத நாட்மடச் சிந்து ஆற்றின் சபயரால் (ஸிந்து) 

ஹிந்து என்று அமழத்தனர். அது நாளமடயில் ஹிந்து என்று ைாறியது. அது தமிழில் ‘இந்து’ என்று ேழங்கப்படுகிறது. 

இப்சபயர் இந்திய துமணக்கண்டைாகிய நிலப்பரப்பு ைட்டுமின்றி, இங்கு ோழ்கின்ற ைக்கள், பண்பாடு 

வபான்றேற்றிற்கும், இேர்களது  ையத்திற்கும் சபயராகி உள்ளது. 

13) இந்து – பிரித்சதழுதுக 

A) இந்திஸ் + உ 

B) ஹிந்தி + உ 

C) ஹிம் + து 

D) இம் + து 

விளக்கம்: ‘இந்து’ அல்லது ‘ஹிந்து’ என்ற ச ால்மல “ஹிம் + து” எனப் பிரிக்கலாம். ஹிம்-ஹிம்ம யில் து-

துக்கிப்பேன். ஓர் உயிர் எந்த காரணத்தினாலேது ேருந்துேதாகவே இருந்தால், அத்துயரத்மத தனக்வகற்பட்ட 

துயரைாகக் கருதி, அகற்ற முன் ேருபேவன ‘இந்து’ ஆோன். அப்பண்புமிக்க ைக்கமளக் சகாண்ட  ையவை இந்து 

 ையைாகும். 

14) ‘ னாதன தருைம்’ என்று அமழக்கப்படும்  ையம் எது? 

A) இஸ்ஸாம் 

B) கிறித்துேம் 

C)  ைணம் 

D) இந்து 

விளக்கம்: இந்து  ையம்,  னாதன தருைம் என்றும், வேத  ையம், மேதீக  ையம் வபான்ற பல்வேறு சபயர்களால் 

அமழக்கப்படுகிறது. ‘ னாதன தருைம்’ என்றால் ‘அழிவில்லாத நிமலயான அறம்’ எனப் சபாருள். வேதங்கமள 

அடிப்பமடயாக் சகாண்டு இயங்குேதால் ‘வேத ையம் என்றும் வேதசநறிகமளயும்  ாத்திரங்கமளயும் மையைாக் 

சகாண்டுள்ளதால் ‘மேதீக  ையம்’ எனவும் அமழக்கப்படுகிறது 

15) “ ம்பேனநாதர்” பற்றிய கூற்றுகமள ஆராய்க 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    302 

A) 4-ம் தீர்த்தங்கரர் 
B) மூல சபண் சதய்ேம் - துரிதாரி 

C) சின்னம் - குதிமர 
D)  ையம் -  ைணம் 

விளக்கம்:  ம்பேனநாதர்,  ைண  ையத்தின் 3-ேது தீர்த்தங்கரர் ஆோர். 

16) “உடலுக்கு அழிவு உண்டு, ஆன்ைாவுக்கு அழிவில்மல” என்று கூறும்  ையம் எது? 

A) இஸ்ஸலாம் 

B) கிறித்துேம் 

C) இந்து 

D) சஜாரஸ்டிரம் 

விளக்கம்: ஆன்ைா உடலுடன் ோழும்வபாது ஜீோத்ைா என்றமழக்கப்படுகிறது. அஃது அழிவில்லாத, ‘உடலுக்கு அழிவு 

உண்டு, ஆன்ைாவுக்கு அழிவில்மல’ என்று இந்து ையம் குறிப்பிடுகிறது. 

17) ‘கர்ைா’ எத்தமன ேமகப்படும்? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 6 

விளக்கம்: பாேம், புண்ணியம் என கர்ைா இருேமகப்படும். உயிர்கள் விமனப்பயன் அடிப்பமடயில் 

ச யலாற்றுகின்றன. அதனால், அவ்விமனப்பயன் அடிப்பமடயிவலவய அேர்களின் ோழ்க்மக நிகழ்வுகள் 

அமைகின்றன. 

18) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. புனர் சஜன்ைம் (ைறுபிறப்பு) உண்டு என்று, இந்து ையம் நம்புகிறது. வைலும் இறப்பு என்பது, பிறப்புக்குச் ச ல்லும் 

ேழியாகும். அேரேர்கள் ச ய்த பாே, புண்ணியத்தின் அடிப்பமடயில் ைறுபிறவி உண்டு என்று நம்பப்படுகிறது. 

2. சதாடர்ந்து பிறவிச் க்கரம் சுழன்றுசகாண்வட இருக்கும். ஆன்ைா வீடுவபறு அமடயும்வபாது பிறவிச் க்கரத்தின் 

சுழற்சி நிற்கும் என்றும், நம்பப்படுகிறது 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு  

விளக்கம்: 1. புனர் சஜன்ைம்(ைறுபிறப்பு) உண்டு என்று, இந்து ையம் நம்புகிறது. வைலும் இறப்பு என்பது, பிறப்புக்குச் 
ச ல்லும் ேழியாகும். அேரேர்கள் ச ய்த பாே, புண்ணியத்தின் அடிப்பமடயில் ைறுபிறவி உண்டு என்று 

நம்பப்படுகிறது. 

2. சதாடர்ந்து பிறவிச் க்கரம் சுழன்றுசகாண்வட இருக்கும். ஆன்ைா வீடுவபறு அமடயும்வபாது பிறவிச் க்கரத்தின் 

சுழற்சி நிற்கும் என்றும், நம்பப்படுகிறது 

19) சபாருத்துக. 

அ. ஆன்ைா - 1. விமனபயன் 

ஆ. கர்ைா - 2. உயிர் 

இ. புணர்-சஜன்ைம் - 3. வைாட் ம் 

ஈ. வீடுவபறு - 4. ைறுபிறப்பு 

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

C) 2, 1, 3, 4 

D) 1, 2, 3, 4 

விளக்கம்: ஆன்ைா - உயிர்  
கர்ைா - விமனபயன் 

புணர்சஜன்ைம் - ைறுபிறப்பு 

வீடுவபறு - வைாட் ம் 

20) இந்து ையத்தின் உறுதிப்சபாருள்களில் இறுதியானது எது? 

A) அறம் 

B) சபாருள் 

C) இன்பம் 

D) வைாட் ம் 

விளக்கம்: இந்து ையத்தின் உறுதிப்சபாருள்களில் இறுதியானது வீடுவபறு. விமனப்பயனில் பற்றின்றித் தியாக 

ைனப்பான்மையுடன் ோழ்ந்தால் ைறுபிறவு எடுக்க வேண்டிய நிமல ேராது. இதுவே வீடுவபறு அல்லது வைாட் ம் 

எனப்படுகிறது. உயிர்களின் ைறுபிறவியற்ற நிமலமைமய இது குறிப்பிடுகிறது. 

21) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. இந்து  ையம் ைனிதமன இயற்மகயிலிரு;நது பிரிக்க முடியாத ஒன்றாகக் கருதுகிறது 

2. இந்த உண்மையின் அடிப்பமடயில், இந்து  ையத்தேர் 7 கடமைகமள வேள்வியாக ச ய்யக் 

கடமைப்பட்டுள்ளனர். 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. இந்து  ையம் ைனிதமன இயற்மகயிலிரு;நது பிரிக்க முடியாத ஒன்றாகக் கருதுகிறது 

2. இந்த உண்மையின் அடிப்பமடயில், இந்து  ையத்தேர் 5 கடமைகமள வேள்வியாக ச ய்யக் 

கடமைப்பட்டுள்ளனர். அமே சதய்ே ேழிபாடு, வேதம் ஓதுதல், முன்வனார் ேழிபாடு, உயிரினங்களின் ேழிபாடு 

ைற்றும் ைனித ேழிபாடு. 

22) சபாருத்துக. 

அ. சதய்ே ேழிபாடு - 1. பிரம்ை யஞ் ம் 

ஆ. வேதம் ஓதுதல் - 2. பித்ரு யக்ைம் 

இ. முன்வனார் ேழிபாடு - 3. வதே யக்ைம் 

ஈ. உயிரினங்களின் ேழிபாடு - 4. பூத யக்ைம் 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 4, 1, 3, 2 

C) 3, 1, 2, 4 

D) 1, 3, 2, 4 

விளக்கம்: ஐந்து வேள்விகளும் பஞ்  யக்ைம் எனப்படுகின்றன. 

1. சதய்ே ேழிபாடு - வதே யக்ைம் 

2. வேதம் ஓதுதல் - பிரம்ை யக்ைம் 

3. முன்வனார் ேழிபாடு - பித்ரு யக்ைம் 
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4. உயிரினங்கள் ேழிபாடு - பூத யக்ைம்  

5. ைனித ேழிபாடு - ைனுஷ்ய யக்ைம் 

23) “கடவுமள நாள்வதாறும் ேழிபடுதல் வேண்டும்” என்பது எவ்ேமக யக்ைம்? 

A) வதே யக்ைம் 

B) பிரம்ை யக்ைம் 

C) பூத யக்ைம்  

D) பிரம்ை யக்ைம் 

விளக்கம்: சதய்ே ேழிபாடு (வதே யக்ைம்) கடவுமள நாள்வதாறும் ேழிபடுதல் வேண்டும். 

24) நாள்வதாறும் வேதங்கமளயும், அறநூல்கமளயுை ஓதுதல் வேண்டும் - என்பது எவ்ேமக யக்ைம்? 

A) வதே யக்ைம் 

B) பிரம்ை யக்ைம் 

C) பூத யக்ைம்  

D) பிரம்ை யக்ைம் 

விளக்கம்: வேதம் ஓதுதல் (பிரம்ை யக்ைம்) நாள்வதாறும் வேதங்கமளயும், அறநூல்கமளயும் ஓதுதல் வேண்டும்.  

25) “இறந்த மூதாமதயர்கள் சதய்ேங்கவளாடு உள்ளனர்” எனக் கருதி அேர்கமள ேழிபட வேண்டும் என்பது 

எவ்ேமக யக்ைம்? 

A) வதே யக்ைம் 

B) பிரம்ை யக்ைம் 

C) பித்ரு யக்ைம் 

D) பிரம்ை யக்ைம் 

விளக்கம்: முன்வனார் ேழிபாடு (பித்ரு யக்ைம்) இறந்த மூதாமதயர்கள் சதய்ேங்களாக உள்ளனர் எனக் கருதி 

அேர்கமள ேழிபட வேண்டும். 

26) அமனத்து உயிரினங்கமளயும் கடவுளாகக் கருதி அேற்றுக்கு உணவு அளித்துப் வபண வேண்டும் என்பது 

எவ்ேமக யக்ைம்? 

A) வதே யக்ைம் 

B) பிரம்ை யக்ைம் 

C) பூத யக்ைம்  

D) பிரம்ை யக்ைம் 

விளக்கம்: உயிரினங்கள் ேழிபாடு (பூத யக்ைம்) ச டி, சகாடி, ைரம், விலங்கு உள்ளிட்ட அமனத்து 

உயிரினங்கமளயும் கடவுளாகக் கருதி அேற்றுக்கு உணவு அளித்துப் வபண வேண்டும். 

27) அறவோமரயும், துறவிகமளயும் ேணங்கி உதவிட வேண்டும் என்பது எவ்ேமக யக்ைம்? 

A) வதே யக்ைம் 

B) பிரம்ை யக்ைம் 

C) பூத யக்ைம்  

D) ைனுஷ்ய யக்ைம் 

விளக்கம்: ைனித ேழிபாடு (ைனுஷ்ய யக்ைம்) அறவோமரயும், துறவிகமளயும் ேணங்கி உதவிட வேண்டும். 

28) தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க. 

A) 4-ம் தீர்த்தங்கரர் - அபிநந்தநாதர் 
B) மூல சபண் சதய்ேம் - காளி அல்லது ேச் ர  ாருங்கலா 
C) சின்னம் - சிேப்பு ோத்து 
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D)  ையம் -  ைணம் 

விளக்கம்: சின்னம் - குரங்கு 

29) ‘ஆசிரை தர்ைம்’ கூறும் கடமைகள் எத்தமன? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: தனிைனித கடமைகள் (ஆசிரை தர்ைம்) ைனித ோழ்க்மகயின் படிநிமலகளில் ஒவ்சோரு காலத்திலும் 

ஆற்றவேண்டிய கடமைகமளப் பற்றி கூறுகிறது. அமே,  

1. பிரம்ைச் ரியம்  

2. கிருகஸ்தம்  

3. ேனப்பிரஸ்தம்  

4.  ன்னியா ம்.  

இமே படிப்படியாக ைனிதன் ோழ்வு முழுமை சபற ஏற்படுத்தப்பட்டமே. 

30) “ேர்ணஸ்ரை தர்ைம்”  மூகத்மத எத்தமன பிரிவுகளாகப் பிரித்தது? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்:  மூகக் கடமைகள் (ேர்ணாஸ்ரை தர்ைம்) - இந்து ையம் ஒவ்சோரு ைனிதனும் அேர்  ார்ந்துள்ள 

 மூகத்திற்சகனச் சில கடமைகமள ஆற்ற வேண்டும் எனக் குறிப்பிடுகிறது. அதன் அடிப்பமடயில்  மூகம் 4 

பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. அமே,  

1. பிராைணர்  

2.  த்திரியர்  

3. மேசியர்  

4. சூத்திரர் ஆோர்கள்.  

இமே  மூகத்திற்கான சதாழில் கடமைகவளயாகும். இேற்றில் உயர்வு தாழ்வு கிமடயாது. 

31) இந்து  ையம் எத்தமன பிரிவுகமளக் சகாண்டது? 

A) 2 

B) 3 

C) 6 

D) 9 

விளக்கம்: இந்து  ையம் முமறவய ம ேம், மேணேம், காணாபத்யம், சகௌைாரம்,  ாக்தம், ச ௌரம் என 6 

உள்ளடக்கியதாகும். 

32) ம ேர்கள் எக்கடவுள்கமள ேழிபடுேர்? 

A) சிேசபருைான் 

B) விஷ்ணு 

C) முருகன் 

D) குரு 
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விளக்கம்: சிேசபருைாமன முழுமுதற் கடவுளாக் சகாண்டு ேழிபடுகிற  ையம் ம ேைாகும். இச் ையத்மதப் 

பின்பற்றுவோர் ம ேர் ஆேர். 

33) “முப்சபாருள் உண்மை” என்று அமழக்கப்படும்  ையம் எது? 

A) ம ேம் 

B) மேணேம் 

C) சகௌரம் 

D)  ாக்தம் 

விளக்கம்: ம ே  ையம் பதி, பசு, பா ம் என்னும் 3 சபாருள்கமள அடிப்பமடயாக் கூறி, அமே மூன்றும் சதாடக்கமும் 

முடிவுமின்றி அழியாைல் இருப்பமே எனக் கூறுகிறது. இதனால் இச் ையத்திற்கு “முப்சபாருள் உண்மை” என்ற 

வேறுசபயரும் உண்டு. 

34) ‘பதி’ என்பதன் சபாருள் என்ன? 

A) தமலவி 

B) தமலேன் 

C) உயிர் 
D) கடவுள் 

விளக்கம்: ம ேம், கடவுமளப் ‘பதி’ என்று கூறுகிறது. பதி என்றால் ‘தமலேன்’இ சிேசபருைான் உருேைாகவும், 

அருேைாகவும், அருவுருேைாகவும் உள்ளார் எனக் கூறுகிறது. 

35) தேறானமத வதர்க. 

A) 5-ேது தீர்த்தங்கரர் - சுைதிநாதர் 
B) மூல சபண் சதய்ேம் - முகாகாளி 

C) சின்னம் - சிகப்பு ோத்து 

D)  ையம் - புத்தம்  

விளக்கம்:  ையம் -  ைணம் 

36) ஆணேம், கன்ைம், ைாமய வபான்ற இச்ம கமளக் கடக்கும்வபாது, உயிர் இமறேமன அமடய இயலும் என்று 

கூறும் சபாருள் எது? 

A) பசு 

B) பதி 

C) பா ம் 

D) கன்ைம்  

விளக்கம்: ஆணேம், கன்ைம், ைாமய வபான்ற இச்ம கமளக் கடக்கும்வபாது, உயிர் இமறேமன அமடய இயலும் 

என்று ம ே முப்சபாருள்களில் ஒன்றான “பா ம்” குறிப்பிடுகிறது. 

37) சிேசபருைானின் அருே ேடிேைாகக் கருதப்படுேது எது? 

A) நடராஜர் 
B) ஒளி 

C) சிேலிங்கம் 

D) A ைற்றும் C 

விளக்கம்: சிேசபருைானுமடய அருே ேடிேைாக சிேலிங்கம் கருதப்பட்டது. இவதவபால், ம ேர்கள், சிேசபருைாமன 

உருே நிமலயிலும், ேழிபடுகின்றனர். சிேசபருைானுமடய உருேநிமலயில் நடரா ர் ேடிேம் குறிப்பிடத்தக்கது. 

இவ்ேடிேத்தில் நடனம் ஆடும் நிமலயில் சிேசபருைான் காணப்படுகிறார். 

38) சிேலிங்கத்தின் பாகங்கமளப் சபாருத்துக. 
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அ. நிலத்திற்குள் உள்ள பகுதி - 1. விஷ்ணு பாகம் 

ஆ. வைலுள்ள விரிந்த பகுதி - 2. சிே பாகம்  

இ. விரிந்த பகுதியின் வைலுள்ள பகுதி - 3. பிரம்ை பாகம்  

A) 3, 2, 1 

B) 2, 1, 3 

C) 3, 1, 2 

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்: நிலத்திற்குள் பகுதி - பிரம்ை பாகம் 

வைலுள்ள ஆவுமட என்னும் விரிந்த பகுதி - சிே பாகம் 

அதன் வைலுள்ள பகுதி - விஷ்ணு பாகம்.  

எனவே சிேலிங்கம் 3 பகுதிகமளக் சகாண்டது. 

39) விஷ்ணுமே முழுமுதற் கடவுளாகக் சகாண்ட  ையம் எது? 

A) ம ேம் 

B) மேணேம் 

C)  ாக்தம் 

D) ச ௌரம் 

விளக்கம்: விஷ்ணுமே முழுமுதற் கடவுளாகக் சகாண்ட  ையம், மேணேம் அல்லது மேஷ்ணம். இச் ையத்மதப் 

பின்பற்றும் ைக்கள் மேணேர் எனப்பட்டனர். விஷ்ணு பரைாத்ைா (வபரூயிர்), நாராயணன், திருைால், கிருஷ்ணன் 

வபான்ற பல்வேறு சபயர்களால் வபாற்றப்படுகிறார். 

40) விஷ்ணுவின் உருே அமைப்பு எத்தமன மககமளக் சகாண்டது? 

A) 2 

B) 4 

C) 6  

D) 8 

விளக்கம்: விஷ்ணுவின் உருே அமைப்பு, 4 மககமளக் சகாண்டது. மகயில்  ங்கு,  க்கரம், கதாயுதம் தாைமர 
ஆகியன காணப்படும். 

41) சபாருத்துகஃ 

அ.  ங்கு - 1. நீர் 

ஆ.  க்கரம் - 2. தீ 

இ. கதாயுதம் - 3. காற்று 

ஈ. தாைமர - 4. ோனம் 

A) 3, 4, 2, 1 

B) 2, 4, 1, 3 

C) 4, 3, 1, 2 

D) 4, 3, 2, 1 

விளக்கம்: விஷ்ணுவின் மககளிலுள்ள  ங்கு,  க்கரம், கதாயுதம், தாைமர ஆகியன முமறவய ோனம், காற்று, தீ, நீர் 

ஆகிய தத்துேங்கமள உணர்த்துகிறது. 

42) விஷ்ணுவின் த ாேதாரம் என்பது எத்தமன? 

A) 5 

B) 10 
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C) 12 

D) 108 

விளக்கம்: அேதாரம் என்பது, கடவுள் தன்னிமலயிலிருந்து உயிரினங்களின் பிறப்பாகக் கீழிறங்குேதாகும். 

1. ைச்  அேதாரம்  

2. கூர்ை அேதாரம்  

3. ேராக அேதாரம்  

4. நரசிம்ை அேதாரம்  

5. ோைன அேதாரம்  

6. பரசுராை அேதாரம்  

7. பலராை அேதாரம்  

8. ராை அேதாரம்  

9. கிருஷ்ண அேதாரம்  

10. கல்கி அேதாரதம்  

43) தேறாகப் சபாருந்தியுள்ளமதத் வதர்வு ச ய்க. 

A) ைச்  அேதாரம் - மீன் உருேம் 

B) கல்கி அேதாரம் - ைனித உருேம்  

C) கிருஷ்ண அேதாரம் - ைனித உருேம் 

D) கூர்ை அேதாரம் - ைனித உருேம் 

விளக்கம்: கூர்ை அேதாரம் - ஆமை உருேம் 

44) சபாருத்தைற்றமதத் வதர்வு ச ய்க 

A) ராம் அேதாரம் - ைனித உருேம் 

B) பலராை அேதாரம் - ைனித உருேம்  

C) ோைன அேதாரம் - குள்ள ைனித உருேம்  

D) நரசிம்ை அேதாரம் - மீன் உருேம்  

விளக்கம்: ைச்  அேதாரம் - மீன் உருேம் 

நரசிம்ை அேதாரம் - சிங்கத்தமல ைற்றும் ைனித உடல் 

45) ேராக அேதாரத்தில் விஷ்ணு எந்த உருேத்தில் உள்ளார்? 

A) மீன் 

B) ஆமை 

C) பன்றி  

D) குதிமர 
விளக்கம்: ேராக அேதாரம் - பன்றி உருேம். 

46) விஷ்ணுவின் ோகனம் எது? 

A) குரங்கு 

B) அணில் 

C) பாம்பு 

D) கருடன் 

விளக்கம்: விஷ்ணுவின் த ாேதாரங்கள் அறிவியல் முமறப்படி உயிரினங்களின் பரிணாை ேளர்ச்சிமய 

விளக்குகின்றன. இேரின் ோகனம் “கருடன்”. கருடன் வேதங்களின் அமடயாளைாகக் கருதப்படுகிறது. 

47) ‘சிறிய திருேடி’ என மேணேர்களால் அமழக்கப்படுபேர் யார்? 
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A) கருடன் 

B) அனுைன் 

C) ஜடாயு 

D) ஆதிவ  ன் 

விளக்கம்: சபரிய திருேடி - கருடன் 

சிறிய திருேடி - அனுைன் 

48)  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 

A) 6-ேது தீர்த்தங்கரர் - பத்ை பிரபர் 
B) மூல சபண் சதய்ேம் - சியாைா 
C) சின்னம் - தாைமர ைலர் 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: 6-ேது தீர்த்தங்கரர் - பத்ை பிரபர் 
மூல சபண் சதய்ேம் - சியாைா 
சின்னம் - தாைமர ைலர் 
49) மேணேக் சகாள்மககமள சநறிப்படுத்தி விளக்கியேர் யார்? 

A) இராைானுஜர் 
B) சபரியாழ்ோர் 
C) ஆண்டாள் 

D) வபயாழ்ோர் 
விளக்கம்: மேணேக் சகாள்மககமள சநறிப்படுத்தி விளக்கியேர் இராைானுஜர். அேருக்கு பின் 

ேந்தேர்களிமடவய சகாள்மககமள விளக்குேதில் கருத்து வேறுபாடு எழுந்தது. இவ்வேறுபாவட ேடகமல, 

சதன்கமல என்ற இரு பிரிவினர் வதான்றக் காரணைானது. 

50) ேடகமலப்பிரிவினர் (மேணேம்) யாருமடய சகாள்மககமளப் பின்பற்றுகின்றனர்? 

A) இராைானுஜர் 
B) வேதாந்தவதசிகர் 
C) ைணோள ைாமுனி 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: ேடகமலப்பிரிவினர் வேதாந்தவதசிகர் சகாள்மககமள பின்பற்றுகின்றனர். 

51) சதன்கமலப்பிரிவினர் (மேணேம்) யாருமடய சகாள்மககமளப் பின்பற்றுகின்றனர்? 

A) இராைானுஜர் 
B) வேதாந்தவதசிகர் 

C) ைணோள ைாமுனி 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: மேணே, சதன்கமலப் பிரிவினர் ைணோள ைாமுனிேரின் சகாள்மககமளப் பின்பற்றுகின்றனர். 

52) தேறானக் கூற்மற சதரிவு ச ய் 

A) ேடகமல - ஸ்ரீரங்கம், சதன்கமல - காஞ்சிபுரம் 

B) திருைண அணியும்வபாது பாதமின்றி அணிேர் - ேடகமல 

C) திருைண அணியும்வபாது பாதமிட்டு அணிேர் - சதன்கமல 

D) B ைற்றும் C 

விளக்கம்: ேடகமல - காஞ்சிபுரம் சதன்கமல - ஸ்ரீரங்கம் 
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53) தேறானக் கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க. 

A) வேதங்கவள முதன்மையானது என்பர் - ேடகமல 

B) நம்ைாழ்ோரின் பாடல்கவள முதன்மையானது என்பர் - சதன்கமல 

C) வேள்விகள் இன்றியமையாதது என்பர் - ேடகமல 

D) வேள்விகள் இன்றியமையாதது என்பர் - சதன்கமல 

விளக்கம்: வேள்விகள் முக்கியத்துேம் - ேடகமல 

வேள்விகள் இன்றியமையாதது அன்று - சதன்கமல 

54) கணபதிமய முழுமுதற் கடவுளாக ேழிபடும்  ையம் எது? 

A) காணாபத்யம் 

B) சகௌைாரம் 

C)  ாக்தம் 

D) ம ேம் 

விளக்கம்: ‘காணாத்யம்’ என்ற  ையம் கணபதிமய முழுமுதற் கடவுளாக ேழிபடும்  ையைாகும். இச் ையத்மதப் 

பின்பற்றும் ைக்கள் ‘காணாபத்யர்கள்’ என்று அமழக்கப்படுகின்றனர். கணபதி எல்லாத் சதய்ேங்களுக்கும் 

முதன்மையானேராகக் கருதப்படுகிறார். 

55) பிள்மளயாரின் ோகனம் எது? 

A) ையில் 

B) மூஷிகம் 

C) புலி 

D) சிங்கம் 

விளக்கம்: பிள்மளயாரின் ோகனம் “மூஷிகம்”(எலி) பக்தர்கள் பிள்மளயாமரப் வபாற்றிப் பாடிய பின்னவர, ஏமனய 

சதய்ேங்கமள ேழிபாடும் ைரபு உள்ளது. 

56) முருகமன முழுமுதற் கடவுளாக ேழிபடுகின்றன  ையம் எது? 

A) காணாபத்யம் 

B) சகௌைாரம் 

C)  ாக்தம் 

D) ம ேம் 

விளக்கம்: முருகமன முழுமுதற் கடவுளாக ேழிபடுகின்ற  ையம் ‘சகௌைாரம்’. இச் ையத்தினர் சகௌைாரர், ஸ்கந்தர் 
என அமழக்கப்படுகின்றனர். 

57)  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 

A) 7-ேது தீர்த்தங்கரர் - சுபார்க்கேநாதர் 

B) மூல சபண் சதய்ேம் - காந்திைதி 

C) சின்னம் - சிங்கம்  

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: 7-ேது தீர்த்தங்கரர் - சுபார்க்கேநாதர் 

மூல சபண் சதய்ேம் -  ாந்தி 

சின்னம் - ஸ்ேஸ்திகா 
58)  ங்க இலக்கியங்கள் எந்தக் கடவுமள “வ வயான்” என்று குறிப்பிடுகின்றன? 

A) திருைால் 

B) சிேசபருைான் 
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C) முருகன் 

D) கணபதி 

விளக்கம்:  ங்க இலக்கியங்கள் முருகமனச் “வ வயான்” என்று குறிப்பிடுகின்றன. குன்று இருக்குமிடசைல்லாம் 

குைரன் இருக்கும் இடைாக நம்பப்படுகிறது. 

59) பத்துைமல முருகன் சிற்பம் எங்குள்ளது? 

A) தமிழ்நாடு 

B) இலங்மக 

C) சிங்கப்பூர் 
D) ைவலசியா 
விளக்கம்: உலகில் எங்சகல்லாம் தமிழர்கள் ேசிக்கிறார்கவளா, அங்சகல்லாம் முருகக் கடவுளுக்குக் வகாயில்கள் 

கட்டப்பட்டுள்ளன. ைவலசியாவில் உள்ள பத்துைமல முருகன் சிற்பம் சிறப்புமிக்கது. 

60) ‘ க்தி’ என்ற சபண் சதய்ேத்மத முழுமுதற் கடவுளாக ேழிபடுகிற  ையம் எது? 

A) காணபத்யம் 

B) சகௌைாரம் 

C)  ாக்தம் 

D) சகௌரம் 

விளக்கம்:  க்தி என்ற சபண் சதய்ேத்மத முழுமுதற் கடவுளாக ேழிபடுகின்றன  ையம்  ாக்தைாகும். இச் ைய ைக்கள் 

‘ ாக்தர்’ என்று அமழக்கப்படுகின்றனர். 

61) பாமலநிலக் கடவுளாகச்  ங்ககால ைக்கள் ேழிபட்ட கடவுள் யார்? 

A) இந்திரன் 

B) முருகன் 

C) திருைால் 

D) சகாற்றமே 

விளக்கம்:  க்தி, பண்புகளுக்கு ஏற்பப் பல்வேறு ேடிேங்களில் காட்சியளிக்கிறார். சிங்கத்தின் மீது வீற்றிருக்கிறார். 

சினங்சகாண்ட உருேத்துடன் விளங்கும்  க்திமய ேழிபடுேவத காளி ேழிபாடாகும். இக்காளிமயப் (சகாற்றமே) 

பாமலநிலக் கடவுளாகச்  ங்ககால ைக்கள் ேழிபட்டனர்.  க்தி, கிரைாங்களில் ைக்கள் ைனப்பான்மைக்கு ஏற்ப கிராை 

வதேமதயாக ேழிபடப்படுகிறார். 

62) சூரியமன முழுமுதற்கடவுளாக ேழிபடுகிற  ையம் எது? 

A) கானாபத்யம் 

B) சகௌைாரம் 

C)  ாக்தம் 

D) ச ௌரம் 

விளக்கம்: ச ௌரம் என்பது, சூரியமன முழுமுதற்கடவுளாக ேழிபடுகிற  ையைாகும். இதமனப் பின்பற்றுவோர் 
ச ௌரர் என்றமழக்கப்படுேர்.  

63) சூரியன் எத்தமன குதிமரகள் பூட்டப்பட்ட வதரில் அைர்ந்திருப்பார்? 

A) 4 

B) 6 

C) 7  

D) 8 
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விளக்கம்: சூரியன் ஏழு குதிமரகள் பூட்டப்பட்ட வதரில் அமைந்திருப்பார். சூரியனுக்கு நன்றிகூறும் விதைாகவே நாம் 

சபாங்கல் பண்டிமகமயக் சகாண்டாடுகிவறாம். 

64)  ரியானக் கூற்மற சதரிவு ச ய்க. 

A) கிராைங்களில் ைக்களின் ோழ்க்மக முமறக்கு ஏற்ப பல்வேறு சதய்ேங்கமள ேழிபடுகின்றனர். அமே ைரபு 

சதய்ேங்கள் சிறு சதய்ேங்கள் என்றும் நாட்டார் சதய்ேங்கள் என்ற சபயராலும் அமழக்கப்படுகின்றன. 

B) இந்தச் சிறுசதய்ே ேழிபாட்டில் கிராை சதய்ேங்கள் முக்கியத்துேம் சபறுகின்றன. இமே ஊருக்கு ஊர் வேறுபட்டு 

காணப்படுகின்றன. இதில் ஆண், சபண் சதய்ேங்கள் இமணயான ைதிப்புசகாண்டமே.  

C) சபரிய வகாயில்களில் இல்லாது ைரத்தடி, திறந்தசேளிகள் வபான்ற இடங்களில் எளிமையாகவே ைரபு சதய்ேங்கள் 

காணப்படுகின்றன. 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: கிராைங்களில் ைக்களின் ோழ்க்மக முமறக்கு ஏற்ப பல்வேறு சதய்ேங்கமள ேழிபடுகின்றனர். அமே 

ைரபு சதய்ேங்கள் சிறு சதய்ேங்கள் என்றும் நாட்டார் சதய்ேங்கள் என்ற சபயராலும் அமழக்கப்படுகின்றன. 

இந்தச் சிறுசதய்ே ேழிபாட்டில் கிராை சதய்ேங்கள் முக்கியத்துேம் சபறுகின்றன. இமே ஊருக்கு ஊர் வேறுபட்டு 

காணப்படுகின்றன. இதில் ஆண், சபண் சதய்ேங்கள் இமணயான ைதிப்புசகாண்டமே.  

சபரிய வகாயில்களில் இல்லாது ைரத்தடி, திறந்தசேளிகள் வபான்ற இடங்களில் எளிமையாகவே ைரபு சதய்ேங்கள் 

காணப்படுகின்றன. 

65)  ரியான கூற்மற சதரிவு ச ய்க. 

A) தன்னுமடய ஊமர, கால்நமடகமள, கண்ைாய் நீமர, சபண்கமள அறுேமடப் பயிமர காக்கும்வபாதும், வபாரில் 

இறந்த ஆண்கமளயும், ஊருக்காகவும் குடும்பத்திற்காகவும் கணேவனாடு உயிர்நீத்த சபண்கமளயும் கிராைப்புற 

சதய்ேங்களாக ேழிபட்டு ேருகின்றனர். 

B) ஐயனார், முனீஸ்ேரர், சுடமலைாடன், கருப்ப ாமி, காத்தேராயன், ைதுமரவீரன் வபான்ற ஆண் சதய்ேங்களும், 

முத்தாலம்ைன், சபரியநாச்சி, இ க்கியம்ைாள், ைாரியம்ைன் வபான்ற சபண் சதய்ேங்களும் கிராைங்களில் ைரபு 

சதய்ேங்களால் ேணங்கப்படுகின்றன. 

C) ைக்கள் உருேமில்லாத இயற்மக  க்திகள் வபான்றேற்மறயும் சதய்ேைாக ேழிபடுகின்றனர் 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: தன்னுமடய ஊமர, கால்நமடகமள, கண்ைாய் நீமர, சபண்கமள அறுேமடப் பயிமர காக்கும்வபாதும், 

வபாரில் இறந்த ஆண்கமளயும், ஊருக்காகவும் குடும்பத்திற்காகவும் கணேவனாடு உயிர்நீத்த சபண்கமளயும் 

கிராைப்புற சதய்ேங்களாக ேழிபட்டு ேருகின்றனர். 

ஐயனார், முனீஸ்ேரர், சுடமலைாடன், கருப்ப ாமி, காத்தேராயன், ைதுமரவீரன் வபான்ற ஆண் சதய்ேங்களும், 

முத்தாலம்ைன், சபரியநாச்சி, இ க்கியம்ைாள், ைாரியம்ைன் வபான்ற சபண் சதய்ேங்களும் கிராைங்களில் ைரபு 

சதய்ேங்களால் ேணங்கப்படுகின்றன. 

ைக்கள் உருேமில்லாத இயற்மக  க்திகள் வபான்றேற்மறயும் சதய்ேைாக ேழிபடுகின்றனர் 

66) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. ஒவ்சோரு  ையத்திற்கும் முக்கியைான  ைய நூல்கள் உள்ளன. இந்து  ையத்திற்கும் வேதம், ஆகைம், வதாத்திரம், 

 ாத்திரம், இதிகா ம், புராணம் எனப் பலநூல்கள் உள்ளன. 

2. வேதம் என்ற ச ால்லுக்கு “அறிவுக் களஞ்சியம்” என்று சபாருள். வேதங்கள் 4. அமே, ரிக், யஜுர்,  ாை, அதர்ேண 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 
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விளக்கம்: 1. ஒவ்சோரு  ையத்திற்கும் முக்கியைான  ைய நூல்கள் உள்ளன. இந்து  ையத்திற்கும் வேதம், ஆகைம், 

வதாத்திரம்,  ாத்திரம், இதிகா ம், புராணம் எனப் பலநூல்கள் உள்ளன. 

2. வேதம் என்ற ச ால்லுக்கு “அறிவுக் களஞ்சியம்” என்று சபாருள். வேதங்கள் 4. அமே, ரிக், யஜுர்,  ாை, அதர்ேண 

67) “ைந்திரங்களின் அரசி” எனப் வபாற்றப்டும், காயத்ரி ைந்திரம் எந்த வேதத்தில் இடம்சபற்றுள்ளது? 

A) ரிக்  

B) யஜுர் 
C)  ாை  

D) அதர்ேண 

விளக்கம்: ரிக் பமழமையான வேதைாகும். “ைந்திரங்களின் அரசி” எனப்வபாற்றப்படும் காயத்ரி ைந்திரம் ரிக் 

வேதத்தில் இடம்சபற்றுள்ளது. 

68) “ ம்கிமதகள்” என்பமே என்ன? 

A) ச ய்யுள்களின் சதாகுப்பு 

B) புராணங்களின் சதாகுப்பு 

C) கமதகளின் சதாகுப்பு 

D) வேதங்களின் சதாகுப்பு 

விளக்கம்: வேதங்களின் சதாகுப்பு “ ம்கிமதகள்” ஆகும். பிராைணங்கள் என்பமே யாகங்களில் ச ய்ய வேண்டிய 

 டங்குகள் பற்றிக் கூறும் நூலாகும். 

69) “வேதாந்தம்” என்று கூறப்படுேது எது? 

A) உபநிடங்கள் 

B) ஆகைங்கள் 

C) திருமுமறகள் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: உபநிடதங்கள் (உபநிஷத்) என்ற ச ால் குருவின் அருகில் சீடன் அைர்ந்து அேரின் உபவத ம் 

வகட்டறிதமலக் குறிப்பிடுகிறது. இமே பண்மடய இந்திய தத்துே இலக்கியைாகும். எனவே வேதாந்தம் என்றும், 

கூறப்படுகிறது. 

70)  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 

A) 9-ேது தீர்த்தங்கரர் - புஷ்பதந்தர் 
B) மூல சபண் சதய்ேம் -  தாரி 

C) சின்னம் - முதமல 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: 9-ேது தீர்த்தங்கரர் - புஷ்பதந்தர் 
மூல சபண் சதய்ேம் -  தாரி 

சின்னம் - முதமல 

71) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. ைனிதன் வதான்றிய காலம் முதவல  ையம் வதான்றியது எனலாம்.  ையவை ைனிதனின் ோழ்க்மக  ையத்தின் 

மூலைாகத்தான் ைனிதன் தன் ஆன்ைாவின் உண்மை நிமலமயயும் ோழ்க்மகயின் பயமனயும், ைனத்தின் 

ஆனந்தத்மதயும் முழுமையான அமைதிமயயும் நிமலத்த தன்மைமயயும் சபற முடியும். 

2. இவ்ோறு மதத்திரிய உபநிடம் கூறுகிறது 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 
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C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. ைனிதன் வதான்றிய காலம் முதவல  ையம் வதான்றியது எனலாம்.  ையவை ைனிதனின் ோழ்க்மக 

 ையத்தின் மூலைாகத்தான் ைனிதன் தன் ஆன்ைாவின் உண்மை நிமலமயயும் ோழ்க்மகயின் பயமனயும், 

ைனத்தின் ஆனந்தத்மதயும் முழுமையான அமைதிமயயும் நிமலத்த தன்மைமயயும் சபற முடியும். 

2. இவ்ோறு மதத்திரிய உபநிடம் கூறுகிறது 

72)  ைய ேழிபாடு முமறகள் எவ்ோறு அமழக்கப்படுகிறது? 

A) உபநிடதம் 

B) ஆகைங்கள் 

C) திருமுமற 

D) A ைற்றும் C 

விளக்கம்:  ைய ேழிபாட்டு முமறகவள ஆகைங்கள் எனப்படும். இமே ைனத்மத ஒருமுகப்படுத்திக் கடவுமள அமடய 

ேழிகாட்டுகின்றன. 

73)  ரிமய, கிரிமய, வயாகம், ைானம் ஆகிய  ாதனங்களால் இமறநிமலமய அமடயலாம் எனக் கூறுபமே 

எமே? 

A) உபநிடதம் 

B) ஆகைங்கள் 

C) திருமுமற 

D) A ைற்றும் C 

விளக்கம்:  ரிமய, கிரிமய, வயாகம், ைானம் ஆகிய  ாதனங்களால் இமறநிமலமய அமடயலாம் என ஆகைங்கள் 

உமரக்கின்றன. ம ே ஆகைங்கமளப் பின்பற்றிச் சிோச் ாரியார்கள் ம ேக் வகாவில்களில் அர்ச் கர்களாகவும், 

பாஞ் ராத்ர ஆகைங்கமளப் பின்பற்றி மேணேக் வகாயில்களில் ‘நம்பி’(பட்டார்ச் ரியார்) எனப்படும்  ாத்தரத 

ஸ்ரீமேஷ்ணேர்கள் அர்ச் ர்களாகவும் பணியாற்றுகின்றனர். 

74) ம ே ஆகைங்கள் எத்தமன சபரும்பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) 2 

B) 4 

C) 14  

D) 28 

விளக்கம்: சிே ேழிபாட்டின் முக்கியத்துேம், சிேலாயம் அமைக்கும் விதம், பூமஜ முமறகள், சிோச் ரியார்கமளத் 

வதர்ந்சதடுக்கும் முமற வபான்றேற்மற விளக்கும் ம ே சநறிகவள ம ே ஆகைங்களாகும். இது 2 

சபரும்பிரிவுகமளயும், 28 உட்பிரிவுகமளயும் சகாண்டது. 

75) ம ேத்திருமுமறகள் எத்தமன? 

A) 12 

B) 7 

C) 24  

D) 4000 

விளக்கம்: தமிழில் திருமுமற என்பதற்குத் தம்மை அமடந்தேர்கமளச் சிேவையாக்குகின்றன முமறசயன சபாருள் 

கூறுேர். ம ேத்திருமுமறகள் 12 ஆகும். 

76)  ரியாமனத் வதர்வு ச ய்க. 

A) 10-ேது தீர்த்தங்கரர் - சிதலநாதர் 

B) மூல சபண் சதய்ேம் - ைானவி (கந்தர்ப்ப) 
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C) சின்னம் - கற்பகைரம் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: 10-ேது தீர்த்தங்கரர் - சிதலநாதர் 
மூல சபண் சதய்ேம் - ைானவி (கந்தர்ப்ப) 

சின்னம் - கற்பகைரம் 

77) எந்சதந்த திருமுமறகள் வ ர்ந்தது ‘வதோரம்’ எனப்படும்? 

A) 1 முதல் 7 ேமரயிலான திருமுமறகள் 

B) 1 முதல் 6 ேமரயிலான திருமுமறகள் 

C) 1 முதல் 12 ேமரயிலான திருமுமறகள்  

D) 1 முதல் 18 ேமரயிலான திருமுமறகள்  

விளக்கம்: ஒன்று முதல் 7 ேமரயிலான திருமுமறகள் வதோரம் எனப்படும். இதமன ம ேமூேர் அருளினார். 

78) ம ேமூேர்களில் சபாருந்தாதேமரத் வதர்வு ச ய்க? 

A)  ம்பந்தர் 
B) திருநாவுக்கர ர் 
C) சுந்தரர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: திருைான ம்பந்தர், திருநாவுக்கர ர், சுந்தரர் ஆகிய மூேரும் ம ேமூேர் எனப்பட்டனர். இேர்கள் மூேரும் 

அருளிய 1 முதல் 7 ேமரயிலான திருமுமறகள் “வதோரம்” எனப்பட்டது. 

79) சபாருத்துக. 

அ. 8-ேது திருமுமற - 1. திருமூலர் 
ஆ. 9-ேது திருமுமற - 2. ைாணிக்கோ கர் 

இ. 10-ேது திருமுமற - 3. நாயன்ைார்கள்  

A) 2, 3, 1 

B) 2, 1, 3 

C) 3, 2, 1 

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்: 8-ேது திருமுமற - திருோ கம் - ைாணிக்கோ கர் 

9-ேது திருமுமற - ஒன்பதாம் திருமுமற - நாயன்ைார்கள் 

10-ேது திருமுமற - திருைந்திரம் - திருமூலர். 

80) 12 வபர் வ ர்ந்து அருளிய திருமுமற எது? 

A) 1-ம் திருமுமற 

B) 5-ம் திருமுமற 

C) 7-ம் திருமுமற 

D) 11-ம் திருமுமற 

விளக்கம்: காமரக்கால் அம்மையார் உட்பட 12 வபர்கள் ேழங்கியமே 11-ம் திருமுமறயாகும். 

81) திருத்சதாண்டர் புராணம் எனப்படுேது எது? 

A) திருவிமளயாடற்புராணம் 

B) சபரியபுராணம் 

C) கந்தப்புராணம் 

D) எதுவுமில்மல 
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விளக்கம்: திருத்சதாண்டர் புராணம் என்பது அக்கால நாயன்ைார்களின் ேரலாற்மறக் காட்டுகிறது. “சபரியபுராணம்” 
என அமழக்கப்படுகிறது. 

82) 12-ம் திருமுமற யாரால் இயற்றப்பட்டது? 

A) வ க்கிழார் 
B) திருமூலர் 
C) அப்பர் 
D) ஓளமே 

விளக்கம்: வ க்கிழார் அருளியது சபரியபுராணம் அல்லது திருத்சதாண்டர் புராணைாகும். இது 12-ம் திருமுமற 

என்றமழக்கப்படுகிறது. அக்கால நாயன்ைார்களின் ேரலாற்மறக் கூறுகிறது. 

83) ஆழ்ோர்கள் எத்தமன வபர்? 

A) 12 

B) 24 

C) 63 

D) 64 

விளக்கம்: மேணே  ையத்தில், விஷ்ணுமேத் தமிழ்ப் பாைாமலகளால் ேழிபட்டேர்கள் 12 ஆழ்ோர்கள் . 

84) ஆழ்ோர்களால் இயற்றப்பட்ட நூல் எது? 

A) வதோரம் 

B) சபரியபுராணம் 

C) திருமுமறகள் 

D) நாலாயிரத்திவ்வியப்பிரபந்தம் 

விளக்கம்: விஷ்ணுமேத் தமிழ்பாைாமலகளால் ேழிபட்ட 12 ஆழ்ோர்கள் அருளியமே நாலாயிரத்திவ்வியப்பிரபந்தம் 

ஆகும். 

85) “சூடிக்சகாடுத்த சுடர்சகாடியாள்” என்று புகழப்படுபேர் யார்? 

A) காக்மக பாடினியார் 
B) ஒளமேயார் 
C) ைங்மகயர்கரசியார் 
D) ஆண்டாள் 

விளக்கம்: பன்னிரு ஆழ்ோர்களில் “ஆண்டாள்” ைட்டுவை சபண் ஆழ்ோர்கள். இேர் “சூடிக்சகாடுத்த சுடர்சகாடியாள்” 
என்றும் புகழப்படுகிறார். 

86) நாலாயிரத் திவ்வியப்பிரபந்தத்மதத் சதாகுத்தேர் யார்? 

A) நம்பியாண்டார் நம்பி 

B) உக்கிரப்சபருேழுதி 

C) நாதமுனிேர் 
D) ைத்தர் 
விளக்கம்: 12 ஆழ்ோர்களால் இயற்றப்பட்ட நாலாயிரத்திவ்வியப் பிரபந்தம் நாதமுனியால் சதாகுக்கப்பட்டது. 

87) தேறாமனத் வதர்வு ச ய்க. 

A) 11-ேது தீர்த்தங்கரர் - ஸ்வரயாம்சின்நாதர் 
B) மூல சபண் சதய்ேம் - சகௌரி 

C) சின்னம் - கண்டாமிருகம்  

D)  ையம் - சீக்கியம் 
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விளக்கம்:  ையம் -  ைண  ையம்  

88) வேதாந்த சநறிகள் எத்தமன? 

A) 2 

B) 3 

C) 6  

D) 12 

விளக்கம்: வேதாந்த சநறிகள் முமறவய  

1. அத்மேதம்  

2. ேசிஷ்டாத்மேதம்  

3. துமேதம் என்பனோகும். 

89) அத்மேத வகாட்பாட்மட உலகிற்களித்தேர் யார்? 

A) இராைானுஜர் 
B) ஆதி ங்கரர் 

C) ரிஷபவதேர் 

D) திருமூலர் 
விளக்கம்: அத்மேத வகாட்பாட்மட உலகிற்களித்தேர் “ஆதி ங்கரர்”. இேர் வகரளாவிலுள்ள “காலடி” என்னும் 

ஊரில் பிறந்தார். இேர் சபௌத்த  ைண  ையங்களின் எழுச்சியால் குன்றிப் வபாயிருந்த இந்து  ையத்திற்கு புத்துயிர் 
ஊட்டினார். 

90) ஆதி ங்கரர், இந்தியாவில் அத்மேத ைடத்மத எங்கு நிறுவினார்? 

A) சிருங்வகரி 

B) பூரி 

C) துோரமக 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: இேர், இந்தியா முழுேதும் பயணம் ச ய்து சிருங்வகரி, பூரி, துோரமக, வஜாஷி வபான்ற இடங்களில் 

அத்மேத ைடங்கமள நிறுவினார். 

91) “அத்மேதம்” – பிரித்சதழுதுக. 

A) அத்து + மேதம் 

B) அ + மேதம்  

C) அத் + துமேதம் 

D) அ + துமேதம் 

விளக்கம்: அத்மேதம் - அ + துமேதம். அ-இல்மல. துமேதம் - இரண்டு. அத்மேதம் என்பது இரண்டு அல்ல 

ஒன்வற என்பதாகும். அதாேது பிரம்ைமும், ஆன்ைாவும் இரண்டல்ல அமே ஒன்வறயாகும் எனப்சபாருள்படும். 

92) “அத்மேதம்” பற்றிய  ரியானக் கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க 

A) பிரம்ைம் ஒன்மறத் தவிர, காணப்படுகின்ற அமனத்தும் சேறும் ைாயத்வதாற்றங்கவள. 

B) ஜீோத்ைா, தான் பிரம்ைம் என்பமத உணர்ந்து பற்றற்ற ச யல் புரிேதன் மூலம் பிரம்ைைாக ைாறமுடியும் என்பவத 

அத்மேதைாகும். 

C) ைான ைார்க்கத்தின் ேழி பிரம்ைத்மத அறிய, விமழதவல அத்மேதம் என  ங்கரர் ேலியுறுத்தினார். 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: பிரம்ைம் ஒன்மறத் தவிர, காணப்படுகின்ற அமனத்தும் சேறும் ைாயத்வதாற்றங்கவள. 
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ஜீோத்ைா, தான் பிரம்ைம் என்பமத உணர்ந்து பற்றற்ற ச யல் புரிேதன் மூலம் பிரம்ைைாக ைாறமுடியும் என்பவத 

அத்மேதைாகும். 

ைான ைார்க்கத்தின் ேழி பிரம்ைத்மத அறிய, விமழதவல அத்மேதம் என  ங்கரர் ேலியுறுத்தினார். 

93) ேசிஸ்டாத்மேதக் கருத்துக்கமளக் கூறியேர் யார்? 

A) இராைானுஜர் 
B) ஆதி ங்கரர் 

C) ரிஷபவதேர் 

D) திருமூலர் 
விளக்கம்: ேசிஷ்டாத்மேதக் கருத்மதக் கூறியேர் இராைானுஜர். இேர் திருேரங்கத்தின் தமலமை ஆச் ாரியராகப் 

சபாறுப்வபற்றார். இந்தியா முழுேதும் மேணேத்மதப் பரப்புேதில் தீவிரைாக ஈடுபட்டேர். இந்துக்களிமடவய 

நிலவிய  ாதி வேற்றுமைமயக் கமளய முற்பட்டார். 

94) விசிஷ்டாத்மேதத்தில் இராைானுஜர் கூறிய கருத்துகளில்  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 

A) பிரம்ைம் ஒருேவர அேர்  த்து என்றும், பிரம்ைம் என்றும் ஈஸ்ேரன் என்றும் விஷ்ணு என்றும் சபயர் சபறுகிறார். 

அேர் சித்து என்னும் ஆத்ைாவுடனும், அசித்து எனப்படும்  டத்வதாடும் எப்வபாதும் வ ர்ந்திருக்கிறார். 

B) பரைாத்ோவே நிமலயானேர் சுதந்திரம் உமடயேர். சித்தும் அசித்தும் அேமர  ார்ந்திருப்பமே. 

C) ஆ ாரிய அன்பு, ஸ்ருதி, ஸ்மிருதி – நம்பிக்மக, வைாட்  விருப்பம், உலக ஆம  அறுத்தல், தர்ைசிந்தமன, 

வேதபாராயணம்,  ாது,  ங்கைச்வ ர்க்மக முதலானேற்றால் கர்ை பந்தத்மதவிட்டு முக்தி சபறலாம். 

D) அமனத்தும்  ரி. 

விளக்கம்: பிரம்ைம் ஒருேவர அேர்  த்து என்றும், பிரம்ைம் என்றும் ஈஸ்ேரன் என்றும் விஷ்ணு என்றும் சபயர் 
சபறுகிறார். அேர் சித்து என்னும் ஆத்ைாவுடனும், அசித்து எனப்படும்  டத்வதாடும் எப்வபாதும் வ ர்ந்திருக்கிறார். 

பரைாத்ோவே நிமலயானேர் சுதந்திரம் உமடயேர். சித்தும் அசித்தும் அேமர  ார்ந்திருப்பமே. 

ஆ ாரிய அன்பு, ஸ்ருதி, ஸ்மிருதி – நம்பிக்மக, வைாட்  விருப்பம், உலக ஆம  அறுத்தல், தர்ைசிந்தமன, 

வேதபாராயணம்,  ாது,  ங்கைச்வ ர்க்மக முதலானேற்றால் கர்ை பந்தத்மதவிட்டு முக்தி சபறலாம். 

95) “பரைாத்ைா, ஜீோத்ைா, உலகம் இம்மூன்றிற்கும் பிரிக்க இயலாத ஒரு பந்தம் இருக்கிறது” என்று கூறியேர் யார்? 

A) ைத்துேர் 
B) ஆதி ங்கரர் 

C) இராைானுஜர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: “ த்” என்னும் ‘உயிர்’, ‘அசித்’ என்னும் ‘உடலுடன்’ இமணேதால் பரைாத்ைா ஒன்றாகவே காணப்படுகிறது. 

பரைாத்ைா, ஜீோத்ைா, உலகம் இம்மூன்றிற்கும் பிரிக்க இயலாத ஒரு பந்தம் இருக்கிறது என்று இராைானுஜர் கூறினார். 

96) “துமேதம்” சநறிமயப் பரப்பியர் யார்? 

A) ைத்துேர் 

B) ஆதி ங்கரர் 

C) இராைானுஜர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: “துமேதம்” என்னும் சநறிமய பரப்பியர் ைத்துேர். இேருமடய தத்துேக் வகாட்பாடு துமேதைாகும். 

97) “துமேதம்” சநறியில் “துவி” என்பதன் சபாருள் என்ன? 

A) ஒன்று 

B) இரண்டு 

C) மூன்று 
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D) பத்து 

விளக்கம்: ‘துவி’ என்றால் ‘இரண்டு’ என்று சபாருள்படும். அதாேது பிரபஞ் மும், பரைாத்ோவும் வேறானமே. 

பரைாத்ைா தனி, ைற்றமே அதில் வ ராதமே என்பதாகும். பரைாத்ைா, ஜீோத்ைா, ஜடவுலகம், இமே எேராலும் 

உண்டாக்கப்படாத நித்தியப் சபாருளாகும். உலகம் ஒரு வதாற்றம் அன்று. சுதந்திரம் இமறேனுக்கு ைட்டுவை உண்டு. 

கருைத்மத நீக்கினால் வீடுவபற்மற அமடயலாம். இமே “துமேதக் வகாட்பாடாகும்”. 
98)  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க 

A) 14-ேது தீர்த்தங்கரர்  - சிதலநாதர் 
B) மூல சபண் சதய்ேம்  - அஜிதபலா 
C) சின்னம்    - யாமன 

D) அமனத்தும் தேறு 

விளக்கம்: 14-ேது தீர்த்தங்கரர் - அனந்தநாதர் 
மூல சபண் சதய்ேம் - அனந்தைதி 

சின்னம் - முள்ளம்பன்றி 

99) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. அறிவுக் கூர்மையுமடயேர்கள் நல்லமதயும், சகட்டமதயும் அறிந்து என்றும் நிமலத்திருப்பமதயும், விமரவில் 

அழிந்து விடுேமதயும் சிந்தித்து உணரும் ஆற்றல் உமடயேர்கள். 

2. இேற்றின் துமணக்சகாண்டு  த்தியத்மதயும் முழுமையான பரம்சபாருமளயும் வதடும் ேழிவய “இராஜ ைார்க்கம்” 
எனப்படும் 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. அறிவுக் கூர்மையுமடயேர்கள் நல்லமதயும், சகட்டமதயும் அறிந்து என்றும் நிமலத்திருப்பமதயும், 

விமரவில் அழிந்து விடுேமதயும் சிந்தித்து உணரும் ஆற்றல் உமடயேர்கள். இேற்றின் துமணக்சகாண்டு 

 த்தியத்மதயும் முழுமையான பரம்சபாருமளயும் வதடும் ேழிவய ‘ைானைார்க்கம்’ எனப்படும். நல்லறிவுக்கு 

ேழிகாட்டுேன முமறவய வேதாந்தங்கள், உபநிடதங்கள், பகேத்கீமத ஆகியனவும் இரைணைகரிஷி, அரவிந்தர், 

தாயுைானேர் ைற்றும் திருமூலர் வபான்ற ஆன்வறார்களின் உபவத ங்கள் ஆகும். 

100) ைனிதன் சுய உணர்வுடன் உடம்பு, மூச்சு, ைனம், இேற்மறக் கட்டுப்படுத்தி, ஒழுங்குப்படுத்தித் தனக்குள்வள 

ஒளிந்து கிடக்கும்  க்திகமள தூண்டி சேளிப்படுத்துேது_________ைார்க்கம் எனப்படும்? 

A) கர்ை ைார்க்கம் 

B) பக்தி ைார்க்கம் 

C) இராஜ ைார்க்கம் 

D) ைான ைார்க்கம் 

விளக்கம்: ைனிதன் சுய உணர்வுடன் உடம்பு, மூச்சு, ைனம் இேற்மறக் கட்டுப்படுத்தி, ஒழுங்குப்படுத்தித் 

தனக்குள்வள ஒளிந்து கிடக்கும்  க்திகமள தூண்டி சேளிப்படுத்துேது “இராஜ ைார்க்கம்” எனப்படும். 

101) “ஓம்” எனப்படும் பிரணேம் எங்கு ேழிபடப்படுகிறது? 

A) கர்ை ைார்க்கம் 

B) பக்தி ைார்க்கம் 

C) இராஜ ைார்க்கம் 

D) ைான ைார்க்கம் 

விளக்கம்: “ஓம்” என்னும் பிரணேம் இராஜ ைார்க்கத்தில் ேழிபடப்படுகிறது. 
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102)  முதாயத்தின் அங்கத்தினராகிய ஒவ்சோருேரும் தத்தம் கடமைகமள முமறயாகவும், திறமையாகவும் 

ஆற்றுேது_______________ைார்க்கம் ஆகும்? 

A) கர்ை ைார்க்கம் 

B) பக்தி ைார்க்கம் 

C) இராஜ ைார்க்கம் 

D) ைான ைார்க்கம் 

விளக்கம்:  முதாயத்தின் அங்கத்தினராகிய ஒவ்சோருேரும் தத்தம் கடமைகமள முமறயாகவும், திறமையாகவும் 

ஆற்றுேது கர்ை ைார்க்கம் ஆகும். 

103) ோழ்க்மகயில் ைனிதன் ச ய்கின்ற ஒவ்சோரு ச யலிலும் எத்தமன விதைான பயன்கள் இருக்க வேண்டும் 

என கர்ை ைார்க்கம் கூறுகிறது? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 6 

விளக்கம்: ோழ்க்மகயில் ைனிதன் ச ய்கின்ற ஒவ்சோரு ச யலிலும் 2 விதைான பயன்கள் இருக்க வேண்டும் என 

கர்ை ைார்க்கம் கூறுகிறது. அமே, 1. அச்ச யல் அேனுமடய சதய்ே பக்திமய ேளர்க்க வேண்டும். 

2. அச்ச யலினால்  முதாயத்திறகு பயன் கிமடக்க வேண்டும். 

104) கடவுள்மீது பக்தி சகாண்ட ைனிதன் அகந்மதமய ஒழித்து, சிறுமைமய தவிர்த்து, தியாகம் அன்பு, ோயிலாக 

உயரிய நிமலமய அமடேவத_____________ைார்க்கைாகும். 

A) கர்ைா ைார்க்கம் 

B) இராஜ ைார்க்கம் 

C) ைான ைார்க்கம் 

D) பக்தி ைார்க்கம் 

விளக்கம்: கடவுள்மீது பக்தி சகாண்ட ைனிதன் அகந்மதமய ஒழித்து, சிறுமைமய தவிர்த்து, தியாகம் அன்பு, 

ோயிலாக உயரிய நிமலமய அமடேவத பக்தி ைார்க்கைாகும். 

105) “நீ எதுோக விரும்புகிறாவயா அதுோகவே ைாறிவிடுகிறாய்” எனக் குறிப்பிடுேது எது? 

A) இராைாயணம் 

B) குரான் 

C) பகேத் கீமத 

D) விவிலியம் 

விளக்கம்: “நீ எதுோக விரும்புகிறாவயா அதுோகவே ைாறிவிடுகிறாய்” எனக் கீமத குறிப்பிடுகிறது. நற்குணங்கமளக் 

சகாண்ட பரம்சபாருமள ேணங்கும்வபாது நாமும் நற்குணங்கமள சகாண்டேராகவே ைாறிவிடுகிவறாம். 

106) பகேத் கீமத எதன் ஒரு பகுதியாகும்? 

A) இராைாயணம் 

B) ைகாபாரதம் 

C) திருக்குறள் 

D) விவிலியம் 

விளக்கம்: பகேத் கீமத, ைாசபரும் இதிகா ைான ைகாபாரத்தின் ஒரு பகுதியாகும். பகேத் கீமத என்பதற்குக் 

“கடவுளின் பாடல்” என்று சபாருள். 

107)  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    321 

A) 15-ேது தீர்த்தங்கரர் - தர்ைநாதர் 

B) மூல சபண் சதய்ேம் - ைானவி 

C) சின்னம் - ேஜ்ராயுதம் 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: 15-ேது தீர்த்தங்கரர் - தர்ைநாதர் 
மூல சபண் சதய்ேம் - ைானவி 

சின்னம் - ேஜ்ராயுதம் 

108) கீமத, கிருஷ்ணரால் யாருக்கு உபவத ைாக ேழங்கப்பட்டது? 

A) தர்ைன் 

B) வீைன் 

C) அர்ஜுனன் 

D) இராைன் 

விளக்கம்: ைகாபாரதத்தில் குருவஷத்ரப் வபார் சதாடங்கும் முன் எதிரணிமய பார்மேயிட்ட அர்ஜுனன் அங்வக 

அேனது உறவினர், நண்பர்கள், குரு வபான்வறார் இருப்பதால் வபாரிட ைறுத்தார். இமதக்கண்ட அேரது 

வதவராட்டியாக ேந்த பகோன் ஸ்ரீகிருஷ்ணர், தருைத்திற்காகப் வபாரிடும்வபாது, உறவுமுமறகள் குறுக்கிடக்கூடாது 

வபான்ற அறிவுமரகமள ேழங்கினார். 

109) எது கடவுளால் ைனிதனுக்கு ேழங்கப்பட்டதாக நம்பப்பகிறது? 

A) வதோரம் 

B) பிள்மளப்புராணம் 

C) பகேத்கீமத 

D) சபரியபுராணம் 

விளக்கம்: கீமத அர்ஜுனனுக்கு ைட்டும் கூறப்பட்டதன்று. ைனிதர்கள் அமனேருக்குைானது என இந்து  ையம் 

நம்புகிறது. ஏசனனில் “இது கடவுளால் ைனிதனுக்கு ேழங்கப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது”. 
110)  ரியானக் கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க. 

A) இமறேனது பரிபூரண அருள் பக்தனுக்குக் கிமடக்கும் என்பமத நிமனவூட்ட விழாக்கள் 

சகாண்டாடப்படுகின்றன. 

B)இவ்விழாக்கள் ைக்கள் ைனதில் அன்பு, இரக்கம், ஈமக, ைனிதவநயம் முதலான நற்பண்புகமள ேளர்த்து ஆன்மீக 

அறிமேப் சபருக்கி, ேளைான ோழ்க்மக ோழ உதவுகின்றன. 

C) இந்துக்கள் சகாண்டாடக்கூடிய விழாக்களில் விநாயகர்  துர்த்தி, நேராத்திரி, தீபாேளி, கந்த  ஷ்டி, 

திருக்கார்த்திமக, சிேராத்திரி, ைாசிைகம், பங்குனி உத்திரம், சித்திராசபௌர்ணமி, மேகாசி வி ாகம், ஆனி 

திருைஞ் னம், ஆடிபூரம், பிரவதாஷம் வபான்ற விழாக்கமளச் சிறப்பாகக் சகாண்டாடி ேருகின்றனர்.  

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: இமறேனது பரிபூரண அருள் பக்தனுக்குக் கிமடக்கும் என்பமத நிமனவூட்ட விழாக்கள் 

சகாண்டாடப்படுகின்றன. 

இவ்விழாக்கள் ைக்கள் ைனதில் அன்பு, இரக்கம், ஈமக, ைனிதவநயம் முதலான நற்பண்புகமள ேளர்த்து ஆன்மீக 

அறிமேப் சபருக்கி, ேளைான ோழ்க்மக ோழ உதவுகின்றன. 

இந்துக்கள் சகாண்டாடக்கூடிய விழாக்களில் விநாயகர்  துர்த்தி, நேராத்திரி, தீபாேளி, கந்த  ஷ்டி, திருக்கார்த்திமக, 

சிேராத்திரி, ைாசிைகம், பங்குனி உத்திரம், சித்திராசபௌர்ணமி, மேகாசி வி ாகம், ஆனி திருைஞ் னம், ஆடிபூரம், 

பிரவதாஷம் வபான்ற விழாக்கமளச் சிறப்பாகக் சகாண்டாடி ேருகின்றனர். 

111) தேறானக் கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க. 
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A) இந்து  ையம் காலத்தால் மிகவும் சதான்மையானது. அஃது உலசகங்கும் பரவி இருந்தமத நவீன கால ஆய்வுகள் 

மூலம் அறிய முடிகிறது. 

B) இந்து  ையத்தில் இடம்சபற்றுள்ள முக்கிய கருத்துக்கள் பிற  ையங்களில் இடம்சபறவில்மல. 

C) இந்து  ையம் பிற  ையங்கமள இழிவுபடுத்தாைல், அேற்றின் வகாட்பாடுகமள ைதித்து அரேமணத்துச் 
ச யல்படுகிறது. 

D) இந்து  ையத்தின் மீது பல்வேறு தாக்குதல் நிகழ்ந்தவபாதும், அது தாழாைல் உயர்ந்து திகழ்கிறது. 

விளக்கம்: இந்து  ையத்தில் இடம்சபற்றுள்ள முக்கியக் கருத்துக்கள் பிற  ையங்களிலும் இடம்சபற்றுள்ளன. 

112) தேறானக் கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க. 

A) இந்து  ையம் சேறும் நம்பிக்மக உணர்வோடு நின்றுவிடாைல் நம்பிக்மககளுக்கான அறிவியல் 

காரணங்கமளயும் தன்னகத்வத சகாண்டது. 

B) ைனித உணர்வுகமளக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் உட்படுத்தாது சுதந்திரைாக ோழும் உரிமைமய ேழங்குகிறது. நைது 

 மூகத்தில் கட்டுப்பாடு நிலவினாலும்  ையத்தில் அளப்பரிய சுதந்திரம் ேழங்கப்படுகிறது. 

C) இல்லறத்தில் இருப்பேர்கள் வீடுவபறு அமடேது இயலாது எனவும், துறேறத்தில் இருப்பேர்கள் வீடுவபறு 

அமடயலாம் எனவும் கூறுகிறது.  

D) ைக்கள் ச ய்த நல்விமன தீவிமனகளுக்கு ஏற்ப ைறுபிறவி உண்சடனக் கூறி, ைக்களின் ோழ்மே சநறிப்படுத்தித் 

துன்பைற்ற ோழ்க்மகக்கு ேழிச ய்கிறது. 

விளக்கம்: இல்லறத்தில் இருப்பினும் துறேறத்தில் இருப்பினும் நல்ோழ்வின் ோயிலாக வீடுவபறு அமடயலாம் என 

இந்து  ையம் கூறுகிறது. 

113) இந்து  ையம் உலகிற்வக ேழங்கிய சகாமட எது? 

A) வேதங்கள் 

B) உபநிடதங்கள் 

C) இதிகா ங்கள் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: இந்து  ையத்தில் காணப்படும் இல்லற, ;ைனிதாபிைான உணர்வு,  கிப்புத்தன்மை, உயர்ந்த ஆன்மீகக் 

வகாட்பாடுகள் வபான்றமே இந்தியப் பண்பாட்டின் அமடயாளைாகத் திகழ்கின்றன. இந்து  ைய இலக்கியங்களான 

வேதங்கள், உபநிடதங்கள், இதிகா ங்கள், புராணங்கள் வபான்றமே இந்தியாவிற்கு ைட்டுைல்ல உலகிற்வக 

ேழங்கப்பட்ட சகாமடகளாகும். 

114) இந்து  ையம் உலகிற்கு அளித்த மிகப்சபரிய சகாமட எது? 

A) வேதங்கள் 

B) கமலகள் 

C) வயாகா 
D) ைருத்துேம் 

விளக்கம்: ‘வயாகா’ என்னும் அற்புதைான அறிவியல் உண்மைமய மிகப்சபரிய சகாமடயாக இந்து  ையம் உலகிற்கு 

அளித்துள்ளது. 

115) கட்டடக்கமல, சிற்பக்கமல, ஓவியக்கமல, இம க்கமல இேற்றில் ைனிதனின் ஆன்மீக உணர்வுகள் சபாதிந்து 

கிடக்கின்றன என்பமத உலகிற்கு காட்டிய  ையம் எது? 

A) இந்து 

B) இஸ்லாம் 

C) கிறித்துேம் 

D) சீக்கியம் 
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விளக்கம்: கட்டடக்கமல, சிற்பக்கமல, ஓவியக்கமல, இம க்கமல இேற்றில் ைனிதனின் ஆன்மிக உணர்வுகள் 

சபாதிந்து கிடக்கின்றன என்பமத உலகிற்குக் காட்டிய  ையம், இந்து  ையைாகும். உருே ேழிபாடு முமற, வீடுவபறு 

அமடேதற்கான அறசநறி வகாட்பாடுகள், அத்மேதம், விசிட்டாத்மேதம், துமேதம், ம ே, சித்தாந்த சநறிகள் வபான்ற 

தத்துேக்வகாட்பாடுகமளயும் இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு அளித்திருப்பது இந்து  ையம்தான்.  

116) எத்தமன தீர்த்தங்கரர்களின் வபாதமனத் சதாகுப்வப  ைண ைதைாகும்? 

A) 6 

B) 12  

C) 24 

D) 26 

விளக்கம்: இந்தியாவின் பழம்சபரும்  ையங்களுள்  ைண  ையமும் ஒன்று. இந்திய ைக்களால் இச் ையம் 

பின்பற்றப்படுகிறது. 24 தீர்த்தங்கரர்களின் வபாதமனத் சதாகுப்வப  ைண ையைாகும்.  

117) ‘மஜன ைதம்’ எனப்படுேது எது? 

A)  ைணம் 

B) புத்தம் 

C) சீக்கியம் 

D) இந்து 

விளக்கம்:  ைணைதம் மஜனைதம், அருக ைதம், பிண்டி ைதம், நிகண்ட ைதம் என்று பல சபயர்களால் 

அமழக்கப்படுகிறது. ஜுனரின் ேழி ச ல்பேர்கள் மஜனர்- ைணர் எனப்பட்டனர்.  

118)  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க 

A) 16-ேது தீர்த்தங்கரர் -  ாந்திநாதர் 
B) மூல சபண் சதய்ேம் - முகாைானிசி 

C) சின்னம் - ைான் 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: 15-ேது தீர்த்தங்கரர் -  ாந்திநாதர் 
மூல சபண் சதய்ேம் - முகாசிைானிசி 

சின்னம் - ைான் 

119) “ஜீனர்” என்பதன் சபாருள் என்ன? 

A) உலமக சேற்றிக் சகாண்டேர் 
B) உயிர்கமள சேற்றிக் சகாண்டேர் 
C) புலன்கமள சேற்றிக் சகாண்டேர் 
D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: ஜீனர் என்றால் புலன்கமள சேற்றிக் கண்டேர் என்று சபாருள். அதாேது, தனது ைனத்மதயும், 

சபாறிகமளயும் அடக்கி சேற்றி கண்டேர் என்பது சபாருள். அத்தமகய ஜீனர்கமளக் சகாண்ட  ையவை  ைண 

 ையைாகும். 

120)  ைண  ையத்தில் எத்தமன பிரிவுகள் உள்ளன? 

A) 2 

B) 3  

C) 4  

D) 6 

விளக்கம்:  ைண  ையத்தில் திகம்பரர் சுவேதாம்பரர் என்ற இருசபரும் பிரிவுகள் உள்ளன.  
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121) “அம்பரம்” என்பதன் சபாருள் என்ன? 

A) திம  

B) ஆமட 

C) சேள்மள 

D) எண் 

விளக்கம்: அம்பரம் என்பதன் சபாருள் “ஆமட” என்பதாகும்.  

122) தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க. 

A) 17-ேது தீர்த்தங்கரர் - குந்துநாதர் 
B) மூல சபண் சதய்ேம் - காளி 

C) சின்னம் - ஆடு 

D)  ையம் -  ைணம்  

விளக்கம்: 17-ேது தீர்த்தங்கரர் - குந்துநாதர் 
மூல சபண் சதய்ேம் - விஜயா 
சின்னம் - ஆடு 

 ையம் -  ைணம் 

123) “திகம்பரர்” பிரித்து எழுதுக. 

A) தி + அம்பரர் 

B) திக்கு + அம்பரர் 
C) திக் + அம்பரர் 

D) திகம் + பரர் 

விளக்கம்: திகம்பரர் - திக் + அம்பரர். திக் - திம , அம்பரம் - ஆமட. திம கமளவய ஆமடகளாக அணிபேர்கள் 

எனப் சபாருள். (ஆமடவய அணியாதேர்கள்). 

124) சுவேதாம்பரர் - பிரித்சதழுதுக. 

A) சுவே + தம்பரர் 
B) சு + வேதம் + பரர் 
C) சுவேதம் + அம்பரர் 
D) சுவேதம் + பரர் 
விளக்கம்: சுவேதம்பரர் – சுவேதம் + அம்பரம் (ஸ்வேதம் + அம்பரம்). சுவேதம் - சேள்மள, அம்பரம் - ஆமட. 

சேண்ணிற ஆமட அணிபேர்கள் என சபாருள். 

125) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. “தீர்த்தங்கரர்”- பிறவிப் சபருங்கடமலக் கடந்த ைானி என்று சபாருள். 

2. சதய்ேத் தன்மையும் சைய்யுணர்வும் சபற்ற தீர்த்தங்கரர்கள் ைக்கள் ைனத்தில் உள்ள அறியாமை பற்றிய 

அஞ்ைானைாகிய இருமள அகற்றி ஆன்ை ஒளி வீசிக் கமரவயற்றுபேர்கள் ஆேர். 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. “தீர்த்தங்கரர்” - பிறவிப் சபருங்கடமலக் கடந்த ைானி என்று சபாருள். 

2. சதய்ேத் தன்மையும் சைய்யுணர்வும் சபற்ற தீர்த்தங்கரர்கள் ைக்கள் ைனத்தில் உள்ள அறியாமை பற்றிய 

அஞ்ைானைாகிய இருமள அகற்றி ஆன்ை ஒளி வீசிக் கமரவயற்றுபேர்கள் ஆேர். 
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126)  ைண  ையத்தில் எத்தமன தீர்த்தங்கரர்கள் வதான்றியதாகக் குறிப்பிடுேர்? 

A) 12 

B) 6 

C) 3  

D) 24 

விளக்கம்:  ைண  ையத்தில் 24 தீர்த்தங்கரர்கள் வதான்றியதாகக் குறிப்பிடுேர். 

127)  ைண  ையத்தின் முதல் தீர்த்தங்கரர் யார்? 

A) பார் ேநாதர் 
B) ேர்த்தைானர் 
C) ைகாவீரர் 

D) ரிஷபர் 
விளக்கம்: 1 - ரிஷபர்  

23 - பார் ேநாதர்  

24 - ேர்த்தைானர் என்ற ைகாவீரர் 
128) யார்  ைண  ையத்திற்குப் புத்துயிர் அளித்து அமதச் ச ம்மைப்படுத்திச் சீரிய அமைப்புமடயதாக்கினர்? 

A) ரிஷபர் 
B) பார் ேநாதர் 
C) ேர்த்தைானர் 

D) தர்ைநாதர் 
விளக்கம்: ேர்த்தைான ைகாவீரவர  ைண  ையத்திற்குப் புத்துயிர் அளித்து அமதச் ச ம்மைப்படுத்திச் சீரிய 

அமைப்புமடயதாக்கினார். 

129) “ஆதிநாதர்” என ேழங்கப்படுபேர் யார்? 

A) சுைதிநாதர் 
B) வநமிநாதர் 
C) பார் ேநாதர் 
D) ரிஷபர்  

விளக்கம்: முதலாம் தீர்த்தங்கரரான ஆதிநாதர் என்கிற ரிஷபர் ஆோர். 

130) தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க. 

A) முதல் தீர்த்தங்கரர் - ஆதிநாதர் (ரிஷபர்) 

B) இேமர இயக்கிய மூல சபண் சதய்ேம் -  க்கவரஸ்ேரி 

C) இேரது சின்னம் - காமள 

D) இேர் அஜிதநாதர் எனவும் அமழக்கப்படுகிறார் 
விளக்கம்: முதல் தீர்த்தங்கரர் – ஆதிநாதர் (ரிஷபர்) 

இேமர இயக்கிய மூல சபண் சதய்ேம் –  க்கவரஸ்ேரி. இேரது சின்னம் - காமள 

131) Religio என்பது எம்சைாழிச்ச ால்? 

A) இலத்தீன் 

B) கிவரக்கம் 

C) ஸ்பானிஷ் 

D) ஆங்கிலம் 
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விளக்கம்: Religion-என்ற ச ால் இலத்தீன் சைாழியில் Religio என்ற ச ால்லிலிருந்து சபறப்பட்டது. இதில் Re-திரும்பு 

ligion-சகாணர்தல். இமதக் ‘கட்டுண்ட ஆன்ைா மீண்டும் இமறேமன அமடதல்’ என இந்து  ையம் விளக்குகிறது. 

132) தேறானக் கூற்மற வதர்வு ச ய்க. 

A) இந்து  ையத்தின் அடிப்பமடக் வகாட்பாடு கடவுமள அமடேதாகும். 

B) எல்லாேற்மறயும்விட, வைலானேராக இருப்பதால், கடவுமளப் பரம்சபாருள் என்று இந்து  ையம் கூறுகிறது. 

C) கடவுள் பமடத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் மூத்சதாழில்கமளயும் ச ய்கிறார். 

D) பமடக்கும்வபாது அேர் பிரம்ைன் என்றும், காக்கும்வபாது சிேசபருைான் என்றும், அழிக்கும்வபாது விஷ்ணு என்றும் 

அறியப்படுகிறார். 

விளக்கம்: பமடத்தல் - பிரம்ைன் 

காத்தல் - விஷ்ணு 

அழித்தல் - சிேசபருைான் 

இந்த சேவ்வேறு மூன்று சதாழில்கமளச் ச ய்யும் பரம்சபாருமளவய மும்மூர்த்திகள் என்று கூறுகின்றனர். ஆன்ைா, 
விமனப்பயன், ைறுபிறப்பு, வீடுவபறு வபான்றமே இந்து  ையத்தின் அடிப்பமட கருத்துகள் ஆகும். 

133) இந்து  ையம் எத்தமன கடமைகமள ேலியுறுத்துகிறது? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: இந்து  ையம் ஒவ்சோரு இந்துவுக்கும் தனிைனித கடமைகள் (ஆசிரை தர்ைம்)  மூகக் கடமைகள் 

(ேர்ணாஸ்ரை தர்ைம்) என இரு கடமைகமள ேலியுறுத்துகிறது. 

134) ‘பசு’ என்பது எமதக் குறிக்கிறது? 

A) தமலவி 

B) தமலேன் 

C) உயிர் 

D) கடவுள் 

விளக்கம்: ம ேசித்தாந்தம் உயிமரப் ‘பசு’ எனக் குறிப்பிடுகிறது. உயிர்கள் எண்ணற்றமே, நிமலத்திருப்பமே 

என்ற தத்துேத்மத இது கூறுகிறது. 

135) மேணே  ையத்தில் எத்தமன பிரிவுகள் உள்ளன? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 6 

விளக்கம்: மேணே  ையத்தில் ேடகமல, சதன்கமல என இரண்டு பிரிவுகள் உள்ளன. 

136) முருகனின் சகாடி எது? 

A) மீன் சகாடி 

B) புலிக்சகாடி 

C) வில்-அம்பு சகாடி 

D) வ ேல் சகாடி 

விளக்கம்: முருகன் எனத் தமிழகத்தில் ேணங்கப்படும் குைரன் ையிமல ோகனைாகவும், வ ேமலக் சகாடியாகவும் 

உமடயேர். முருகன் தமிழ்க்கடவுளாகவும் கருதப்படுகிறார். 
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137) தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க (8-ேது தீர்த்தகங்கரர் பற்றிய கூற்று) 

A) 8-ேது தீர்த்தங்கரர் - ப்ருகுடி 

B) மூல சபண் சதய்ேம் - ஜீோலா ைாலினி 

C) சின்னம் -  ந்திரன் 

D)  ையம் -  ைணம்  

விளக்கம்: 8-ேது தீர்த்தங்கரர் -  ந்திரபிரபா 
மூல சபண் சதய்ேம் - ப்ருகுடி அல்லது ஜீோலா ைாலினி 

சின்னம் -  ந்திரன் 

 ையம் -  ைணம் 

138) எமதயும் ஒவர முடிந்த முடிோகச் ச ால்லிவிடாைல், வகள்விகமள எழுப்புேதும், ைாற்றுத்தத்துேங்கமள 

சேளிக்சகாணர்ேதும் எதன் தனிச்சிறப்பாகும்? 

A) உபநிடங்கள் 

B) ஆகைங்கள் 

C) திருமுமறகள் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: அழிவில்லாத சைய்ப்சபாருள் ஒன்று உண்சடன்றால் அதன் சுபாேம் என்ன? அதுதான் கடவுளா? 

இவ்வுலகம் எப்படி வதான்றியது? வபான்ற வகள்விகமள உபநிடதம் எழுப்புகிறது. எமதயும் ஒவர முடிந்த முடிோகச் 
ச ால்லிவிடாைல் வகள்விகமள எழுப்புேதும் ைாற்றுத்தத்துேங்கமள சேளிக்சகாணர்ேதும் உபநிடதத்தின் 

தனிச்சிறப்பாகும் 

139) ம ேத்திருமுமறகமள சதாகுத்தேர் யார்? 

A) பாண்டியன் உக்கிரப்சபருேழுதி 

B) ைத்தர்  

C) நம்பியாண்டார் நம்பி 

D) திருமூலர் 
விளக்கம்: ம ேத்திருமுமறகள் 12-மயயும் சதாகுத்தேர் நம்பியாண்டார் நம்பி ஆோர். 

140) ம ே சித்தாந்த  ாத்திரங்கள் எத்தமன? 

A) 12 

B) 14 

C) 18 

D) 24 

விளக்கம்: ம ே சித்தாந்த  ாத்திரங்கள் 14 ஆகும். இேற்மற “சைய்க்கண்ட  த்திரங்கள்” என்பர். இேற்றில் 

தமலசிறந்தது சிேைான வபாதகைாகும். இந்;நூமல இயற்றியேர் சைய்கண்ட வதேராோர். இதில் ம ேசித்தாந்த 

சைய்யியல் கருத்துக்கமளக் காணலாம். 

141) இந்திய பண்பாடிற்குச் சீக்கிய  ையத்தின் சகாமட என்ன? 

A) இந்து, இஸ்லாமிய ஒற்றுமைவய சீக்கிய  ையத்தின் முக்கிய சகாமடயாகும். இந்தியாவின் பன்முகப் 
பண்பாட்டிற்குச் சீக்கிய  ையம் ஓர் அமடயாளைாகத் திகழ்கிறது. 
B) கடுமையான வபாராட்ட ோழ்க்மகமுமறமயக் சகாண்ட இனைாதலால், இேர்கள் நாட்டுப்பற்றுடன் இந்திய 
இராணுேத்தில் முக்கிய பங்கு ேகிக்கின்றனர். 
C) அன்பு, சகாமட,  கிப்புத்தன்மை,  டங்குகமள ைறுத்தல் வபான்றேற்மற இச் ையம் வபாதிக்கிறது. 
D) அமனத்தும்  ரி 
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விளக்கம்: இந்து, இஸ்லாமிய ஒற்றுமைவய சீக்கிய  ையத்தின் முக்கிய சகாமடயாகும். இந்தியாவின் பன்முகப் 
பண்பாட்டிற்குச் சீக்கிய  ையம் ஓர் அமடயாளைாகத் திகழ்கிறது. 
கடுமையான வபாராட்ட ோழ்க்மகமுமறமயக் சகாண்ட இனைாதலால், இேர்கள் நாட்டுப்பற்றுடன் இந்திய 
இராணுேத்தில் முக்கிய பங்கு ேகிக்கின்றனர். 
அன்பு, சகாமட,  கிப்புத்தன்மை,  டங்குகமள ைறுத்தல் வபான்றேற்மற இச் ையம் வபாதிக்கிறது. 
142)  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 

A) 13-ேது தீர்த்தங்கரர் - விைலநாதர் 

B) மூல சபண் சதய்ேம் - மேவராதி 

C) சின்னம் - பன்றி  

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: 13-ேது தீர்த்தங்கரர் - விைலநாதர் 
மூல சபண் சதய்ேம் - மேவராதி 

சின்னம் - பன்றி 

143) கீமத எத்தமன ேமக ைார்க்கங்கமள உணர்த்துகிறது? 

A) 2 

B) 4 

C) 8  

D) 16 

விளக்கம்: கீமத உணர்த்தும் 4 ைார்க்கங்கள்: இந்து ைதத்தில் ஆன்மீகேழிகள் “ ாதனம்” என்றமழக்கப்படுகின்றன. 

இமறேமன அமடயும் ேழிவய ைார்க்கைாகும். அேற்றுக்குப் பல்வேறு ேமகயான  ாத 

னங்கள் உதவுகின்றன. பகேத் கீமத இமறேமன அமடய 4 ைார்க்கங்கமளக் காட்டுகிறது. 

1. ைான ைார்க்கம்  

2. இராஜ ைார்க்கம்  

3. கர்ை ைார்க்கம்  

4. பக்தி ைார்க்கம் 

144) பகேத் கீமத எத்தமன ஸ்வலாகங்களால் ஆனது? 

A) 18 

B) 1800 

C) 700 

D) 70 

விளக்கம்: ைகாபாரதம் 700 ஸ்வலாகங்கள் 18 அத்தியாயங்கள் சகாண்டது. 

145) “ஜீத்” என்பதன் சபாருள் என்ன? 

A) சஜயித்தல் 

B) வதாற்றல் 

C) நாணுதல் 

D) A ைற்றும் C 

விளக்கம்: ஜீன் என்பது ஜீத் என்ற பகுதியின் அடியாகப் பிறந்தது. ஜீத் என்பதற்கு சஜயித்தல், சேற்றிசபறுதல் என்று 

சபாருள். 

146) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. ஆமடவய அணியாதேர்கள் - சுவேதாம்பரர்கள் 
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2. சேண்ணிற ஆமட அணிபேர்கள் - திகம்பரர் 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. ஆமடவய அணியாதேர்கள் - திகம்பரர் 

2. சேண்ணிற ஆமட அணிபேர்கள் - சுவேதாம்பரர் 

147) ைனம், ோக்கு, காயங்கமள அடக்கி நல்விமன, தீவிமன உயிமர ேந்து அமடயாைல் தடுப்பது எது? 

A) பாேம்  

B) புண்ணியம் 

C) ஊற்று 

D) ச றிப்பு 

விளக்கம்: ச றிப்பு ( ம்ோர்) - ைனம், ோக்கு, காயங்கமள அடக்கி நல்விமன, தீவிமன உயிமர ேந்து அமடயாைல் 

தடுக்கும். 

148)  ைணம் கூறும் துறவிகளுக்கான ோழ்வியல் சநறி எது? 

A) தீங்கிமழயாமைமயத் தங்களின் ோழ்வில் ஒவ்சோரு நாளும் கட்டாயம் கமடப்பிடித்வத ஆகவேண்டும் 

B) மூக்மக திமரயிட்டு மூடிக்சகாள்ள வேண்டும். 

C) ையில் பீலிமய எப்சபாழுதும் மேத்திருக்க வேண்டும். தங்களின் பாதம்பட்டு சிறு உயிரினங்கள் கூட 

இறக்கக்கூடாது என்பது,  ைண  ையம் கூறும் துறவிகளுக்கான ோழ்வியல் சநறியாகும். 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: தீங்கிமழயாமைமயத் தங்களின் ோழ்வில் ஒவ்சோரு நாளும் கட்டாயம் கமடப்பிடித்வத ஆகவேண்டும் 

மூக்மக திமரயிட்டு மூடிக்சகாள்ள வேண்டும். 

ையில் பீலிமய எப்சபாழுதும் மேத்திருக்க வேண்டும். தங்களின் பாதம்பட்டு சிறு உயிரினங்கள் கூட இறக்கக்கூடாது 

என்பது,  ைண  ையம் கூறும் துறவிகளுக்கான ோழ்வியல் சநறியாகும். 

149) 9-ேது சீக்கிய குரு யார்? 

A) குரு வதஜ்பகதூர் 

B) அர்ஜுன் சிங் 

C) துளிப் சிங் 

D) குருவகாவிந்த சிங் 

விளக்கம்: 9-ேது சீக்கிய குருோன குரு வதஜ்பகதூமர முகலாய அர ர் ஒளரங்கசீப் சகான்றதால், வகாபைமடந்த 
வகாவிந்தசிங் சீக்கிய  ையத்தினமர இராணுே அமைப்பாக ைாற்றினார். இதுவே ‘கால் ா’ எனப்படுகிறது. 
150) தில்ோரா வகாயில் யாரால் கட்டப்பட்டது? 

A)  ாளுக்கியர்கள்  

B) வ ாலங்கி ேம்  ைன்னர்கள் 

C) குப்தர்கள் 

D) சைௌரியர்கள் 

விளக்கம்: “தில்ோரா வகாயில்” வ ாலங்கி ேம்  ைன்னர்களால் கட்டப்பட்டது. 

151) தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க. 

A) 22-ேது தீர்த்தங்கரர் - வநமிநாதர் 

B) மூல சபண் சதய்ேம் - அம்பிகா (துஸ்ைாண்தினி) 
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C) சின்னம் - பாம்பு 

D)  ையம் -  ைணம்  

விளக்கம்: 22-ேது தீர்த்தங்கரர் - வநமிநாதர் 
மூல சபண் சதய்ேம் - அம்பிகா (துஸ்ைாண்தினி) 

சின்னம் -  ங்கு 

 ையம் -  ைணம்  

152) வகாைதீஸ்ேரர் சிமல எந்த சபயராலும் அமழக்கப்படுகிறது? 

A) பாகுபலி 

B) ைகாபலி 

C)  ாமுண்டராயர் 

D) A ைற்றும் C 

விளக்கம்: வகாைதீஸ்ேரர் சிமல, பாகுபலி என்ற சபயராலும் அமழக்கப்படுகிறது. இது கங்க ேம் த்து ைன்னரின் 

பமடத்தளபதியான  ாமுண்டராயா என்பேரால் நிறுேப்பட்டது. 

153)  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 

A) 24-ேது தீர்த்தங்கரர் - ேர்த்தைான ைகாவீரர் 
B) மூல சபண் சதய்ேம் - சித்தாக்கியா 
C) சின்னம் - சிங்கம் 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: 24-ேது தீர்த்தங்கரர் - ேர்த்தைான ைகாவீரர் 

மூல சபண் சதய்ேம் - சித்தாக்கியா 
சின்னம் - சிங்கம் 

154) தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க. 

A) ைகாவீரரின் இயற்சபயர் ேர்த்தைானர் 
B) இேவர  ைண  ையத்தின் கமடசி தீர்த்தங்கரர் 

C) வதடலின் விமளோய்ச் சுகங்கமளத் துறந்து, துறேறம் வைற்சகாண்டார் 
D) 14 ஆண்டுகள் கடந்து ரிஜீபாலிகா என்னும் இடத்தில் ைானம் சபற்றார் 
விளக்கம்: 12 ஆண்டுகள் கடந்து ரிஜீவபாலிகா என்னுமிடத்தில்  ால ைரத்தடியில் “மகேல்யா” எனப்படும் உயரிய 

ஆன்மீன ைானத்மத அமடந்தார். அதன் பிறகு ைகாவீரர் என அமழக்கப்பட்டார். 

155) ைகாவீரர் எந்தப் பகுதியில்  ைண  ைய, கருத்துக்கமளப் பரப்பினார்? 

A) ைகதம், இலங்மக 

B) வகா லம், இலங்மக 

C) ைகதம், வகா லம் 

D) இலங்மக 

விளக்கம்: கங்மகச்  ைசேளியில் குறிப்பாக ைகதம், வகா லம் வபான்ற பகுதிகளில்  ைண  ைய கருத்துகமளப் 

பரப்பினர்.  

156) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. விமனப் பயனிலிருந்து விடுதமல சபற்று, நற்கதி அமடேவத  ைணத்தின் முக்கிய வநாக்கைாகும். 

2. இச் ையம் கடவுள் சகாள்மக அேசியமில்மல என்று கருதுகிறது. 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 
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C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. விமனப் பயனிலிருந்து விடுதமல சபற்று, நற்கதி அமடேவத  ைணத்தின் முக்கிய வநாக்கைாகும். 

2. இச் ையம் கடவுள் சகாள்மக அேசியமில்மல என்று கருதுகிறது. 

157) வீடுவபறு அமடய மூன்று ைணிகமளக் கமடபிடிக்க வேண்டும் என்று கூறும் ைதம் எது? 

A) இந்து 

B) புத்தம் 

C)  ைணம் 

D) சீக்கியம் 

விளக்கம்: வீடுவபறு அமடய 3 ைணிகமளக் கமடபிடிக்க வேண்டும் என்று  ைணம்  ையம் கூறுகிறது. 

158) ைகாவீரர் கூறும் மும்ைணிகள் (திரிரத்தினங்கள்) எமே? 

A) நன்னம்பிக்மக, முயற்சி, நற்ச யல் 

B) நன்னம்பிக்மக, முயற்சி, நல்லறிவு 

C) நன்னம்பிக்மக, முயற்சி, நல்லறிவு 

D) நன்னம்பிக்மக, நல்லறிவு, நற்ச யல். 

விளக்கம்: திரி ரத்தினங்கள்: 

நன்னம்பிக்மக - வீடுவபற்றிமன அமடய ைகாவீரர் வபாதித்த தத்துேங்களில் முழுமையான நம்பிக்மக சகாள்ள 

வேண்டும். இதுவே நல்ல நம்பிக்மக( ம்யக் தரி னம்) என்பர். 

நல்லறிவு - இந்த உலகத்மத யாரும் பமடக்கவில்மல. இது இயற்மகயாகத் வதான்றியது என்ற முழுமையான 

அறிவு சபற வேண்டும். அது நல்லறிவு( ம்யக் ைானம்) எனக் கூறப்படுகிறது. 

நற்ச யல் - சகால்லாமை, சபாய் வபா ாமை, திருடாமை, ச ாத்து வ ர்க்காமை, கற்புமடமை ஆகிய 5 

நற்ச யல்கமளயும் பின்பற்ற வேண்டும். இமே( ம்யக்  ரித்திரம்) எனப்படுகிறது. 

159) சபாருத்துக 

அ. நன்னம்பிக்மக - 1.  ம்யக்  ரித்திரம்  

ஆ. நல்லறிவு - 2.  ம்யக் ைானம்  

இ. நற்ச யல் - 3.  ம்யக் தரி னம் 

A) 3, 2, 1 

B) 2, 3, 1 

C) 1, 3, 2 

D) 3, 1, 2 

விளக்கம்: நன்னம்பிக்மக -  ம்யக் தரி னம்  

நல்லறிவு -  ம்யக் ைானம் 

நற்ச யல் -  ம்யக்  ரித்திரம் 

160)  ைண  ையத்தில் எத்தமன சபரும் வநான்புகள் வைற்சகாள்ளப்படுகின்றன? 

A) 3 

B) 4 

C) 5  

D) 6 

விளக்கம்:  ைண  ையத்தின் 5 சபரும் வநான்புகள் அல்லது பஞ்  ைஹாவிரதம்:  

1. அகிம்ம   
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2. ோய்மை  

3. அஸ்வடயா  
4. அபரிகிரஹா  
5. பிரம்ைச் ரியம் 

161) பஞ்  ைஹாவிரதங்கமளப் சபாருத்துக. 

அ. தீங்கிமழக்காமை - 1. ோய்மை 

ஆ. உண்மைவபசுதல் - 2. அகிம்ம  

இ. திருடாமை - 3. பிரம்ைச் ரியம்  

ஈ. தன்னடக்கம் - 4. அஸ்வடயா 
A) 4, 3, 2, 1 

B) 3, 4, 1, 2 

C) 3, 1, 2, 4 

D) 2, 1, 4, 3 

விளக்கம்: தீங்கிமழக்காமை - அகிம்ம  

உண்மைப்வபசுதல் - ோய்மை  

திருடாமை - பிறர் சபாருமளக் கேராமை  

ச ாத்துக்கள் - வ ர்த்தமல விடுதல் 

தன்னடக்கம் - பிரம்ைச் ரியம்  

162) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. நாம்தாரி – நிறுவியேர் - பாபா ராம் சிங் 

2. நிரங்காரி – நிறுவியேர் - பாபா தயாள் தாஸ்  
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. நாம்தாரி – நிறுவியேர் - பாபா ராம் சிங் 

2. நிரங்காரி – நிறுவியேர் - பாபா தயாள் தாஸ்  
163) “கால் ா” என்பதன் சபாருள் என்ன? 

A) கல்லூரி 

B) சீக்கியம் 

C) ைதம் 

D) தூய்மை 

விளக்கம்: கால் ா என்றால் தூய்மை எனப் சபாருள். இதில் வ ருபேர்கள் அகாலி (இறோதேன்) என 
அமழக்கப்பட்டனர். 
164) குருநானக்கின் வபாதமன எது? 

1. உருே ேழிபாடு ச ய்ேதாவலா, வநான்பு இருப்பதாவலா புனித தலங்களுக்கு ச ல்ேதாவலா எந்தப் புண்ணியமும் 
கிமடக்காது. உடன் இருப்பேர்களுக்கு உதவுங்கள், ஏமழகளுக்குக் சகாடுங்கள். அதுவே இமறேமன அமடயும் 
ேழியாகும். 
2. வநர்மையான ேழியில் பிறமர ஏைாற்றாைல் சபாருளீட்டுங்கள் 

A) 1 ைட்டும்  
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B) 2 ைட்டும்  
C) இரண்டும்  
D) எவுமில்மல 

விளக்கம்: 1. உருே ேழிபாடு ச ய்ேதாவலா, வநான்பு இருப்பதாவலா புனித தலங்களுக்கு ச ல்ேதாவலா எந்தப் 
புண்ணியமும் கிமடக்காது. உடன் இருப்பேர்களுக்கு உதவுங்கள், ஏமழகளுக்குக் சகாடுங்கள். அதுவே 
இமறேமன அமடயும் ேழியாகும். 
2. வநர்மையான ேழியில் பிறமர ஏைாற்றாைல் சபாருளீட்டுங்கள். 

165) எந்த  ையத்தின் ோழ்வியல் சநறிகள் “நேபதார்த்தங்கள்” என்றமழக்கப்படுகின்றன? 

A) புத்தம்  

B)  ைணம் 

C) இந்து 

D) சீக்கியம் 

விளக்கம்:  ைணம்  ையத்தின் ோழ்வில் சநறிகள் “நேபதார்த்தங்கள்” என்றமழக்கப்படுகின்றன. அமே,  

1. ஜீேன்  

2. அஜீேன்  

3. புண்ணியம் 

4. பாேம்  

5. ஊற்று  

6. ச றிப்பு ( ம்ேளர்)  

7. உதிர்ப்பு  

8. பந்தம்  

9. வைாட் ம் 

166) நல்விமன, தீவிமன அகற்றித் தானாகவே அமனத்மதயும் உள்ளது உள்ளபடி அறிேது எது? 

A) ஜீேன் 

B) அஜீேன் 

C) ஊற்று 

D) உதிர்ப்பு 

விளக்கம்: நல்விமன, தீவிமன அகற்றித் தானாகவே அமனத்மதயும் உள்ளது உள்ளபடி அறிேது ஜீேன். 

167) உடவலாடு கட்டுண்ட நிமலயில் இன்ப, துன்பங்கமளத் துய்ப்பமே எது? 

A) ஜீேன் 

B) அஜீேன் 

C) ஊற்று 

D) உதிர்ப்பு 

விளக்கம்: உடவலாடு கட்டுண்ட நிமலயில் இன்ப, துன்பங்கமளத் துய்ப்பமே - அஜீேன். 

168) நல்சலண்ணம், நல்லச யல், நல்லச ால் இேற்றால் விமளபமே எமே? 

A) ஜீேன் 

B) அஜீேன் 

C) புண்ணியம்  

D) பாேம் 

விளக்கம்: நல்சலண்ணம், நல்லச யல், நல்லச ால் இேற்றால் விமளபமே புண்ணியம் ஆகும். 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    334 

169) தீய எண்ணம், தீய ச யல், தீய ச ால் இேற்றால் விமளபமே எமே? 

A) ஜீேன் 

B) அஜீேன் 

C) புண்ணியம் 

D) பாேம் 

விளக்கம்: தீய எண்ணம், தீய ச யல், தீய ச ால் இேற்றால் விமளேது பாேம் ஆகும். 

170) உயிரிகள் ச ய்த புண்ணிய பாேங்களுக்வகற்பப் பயன்கள் ேந்து வ ரும் என்பது என்ன? 

A) பாேம்  

B) புண்ணியம் 

C) ஊற்று 

D) ச றிப்பு 

விளக்கம்: ஊற்று (ஆசிரைம்) - உயிரிகள் ச ய்த புண்ணியம் பாேங்களுக்வகற்பப் பயன்கள் ேந்து வ ரும். 

171) தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க. 

A) 18-ேது தீர்த்தங்கரர் - அறநாதர் 

B) மூல சபண் சதய்ேம் - விஜயாவதவி 

C) சின்னம் - கல ம் 

D)  ையம் -  ைணம்  

விளக்கம்: 18-ேது தீர்த்தங்கரர் - அறநாதர் 
மூல சபண் சதய்ேம் - விஜயாவதவி 

சின்னம் - மீன் 

 ையம் -  ைணம்  

172) இரு விமனகளும் உயிருடன் வ ராைல் தடுத்தபின், எஞ்சிய விமனகமள நீக்குேது எது? 

A) உதிர்ப்பு 

B) பந்தம்  

C) வைாட் ம் 

D) புண்ணியம் 

விளக்கம்: உதிர்ப்பு - இரு விமனகளும் உயிருடன் வ ராைல் தடுத்தபின், எஞ்சிய விமனகமள நீக்கும். 

173) சிந்மத, ச ால், ச யல், ஐம்புலன்கள் ஆகியேற்றால் உண்டான விமனகள் உயிவராடு கலப்பது எது? 

A) உதிர்ப்பு 

B) பந்தம்  

C) வைாட் ம் 

D) புண்ணியம் 

விளக்கம்: பந்தம் - சிந்மத, ச ால், ச யல், ஐம்புலன்கள் ஆகியேற்றால் உண்டான விமனகள் உயிவராடு கலப்பது 

பந்தம் ஆகும். 

174) ஐம்புலன்களின் ஆம கமளயும் அறவே அழித்து, இரு விமனகளிலும் நீங்கி உயர்ந்து வீடுவபறு அமடேது எது? 

A) உதிர்ப்பு 

B) பந்தம்  

C) வைாட் ம் 

D) புண்ணியம் 
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விளக்கம்: வைாட் ம் - ஐம்புலன்களின் ஆம கமளயும் அறவே அழித்து, இரு விமனகளிலும் நீங்கி உயர்ந்த, 

வீடுவபறு அமடேது வைாட் ைாகும். 

175)  ைணம் கூறும் துறவிகளுக்கான ோழ்வியல் சநறி எது? 

A)  ைணத் துறவிகள் கடுந்துறேற ோழ்க்மக வைற்சகாள்ள வேண்டும். 

B) எளிமையான பற்றற்ற நிமலமய வைற்சகாண்டு உலக ோழ்க்மகமயத் துறக்க வேண்டும். 

C) அடிக்கடி உண்ணா வநான்பு இருந்து இறுதியில் முழுப்பட்டினி இருந்து உயிர் துறக்க வேண்டும் 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்:  ைணத் துறவிகள் கடுந்துறேற ோழ்க்மக வைற்சகாள்ள வேண்டும். 

எளிமையான பற்றற்ற நிமலமய வைற்சகாண்டு உலக ோழ்க்மகமயத் துறக்க வேண்டும். 

அடிக்கடி உண்ணா வநான்பு இருந்து இறுதியில் முழுப்பட்டினி இருந்து உயிர் துறக்க வேண்டும் 

176)  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 

A) 19-ேது தீர்த்தங்கரர் - ைல்லிநாதர் 
B) மூல சபண் சதய்ேம் - அபராஜிதா 
C) சின்னம் - கல ம் 

D) அமனத்தும்  ரி  

விளக்கம்: 19-ேது தீர்த்தங்கரர் - ைல்லிநாதர் 
மூல சபண் சதய்ேம் - அபராஜிதா 
சின்னம் - கல ம் 

177)  ைண  ையத்தின் தத்துேம் எது? 

A) உலகம் அழியக்கூடியப் சபாருளாலும், அழியாத்தன்மையாலும், ஆத்ைாக்களாலும் உருோனது. 

B) ைனிதன் ைட்டுமின்றி, விலங்குகள், தாேரங்கள் ைற்றும் கல்லுக்கும் உயிர் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. 

C) உயிர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கின்றன. அதற்குக் காரணம் உயிர்கள் ச ய்யும் விமனயும், விமனப்பயனுவை 

ஆகும். 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: உலகம் அழியக்கூடியப் சபாருளாலும், அழியாத்தன்மையாலும், ஆத்ைாக்களாலும் உருோனது. ைனிதன் 

ைட்டுமின்றி, விலங்குகள், தாேரங்கள் ைற்றும் கல்லுக்கும் உயிர் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. உயிர்கள் மீண்டும் 

மீண்டும் பிறக்கின்றன. அதற்குக் காரணம் உயிர்கள் ச ய்யும் விமனயும், விமனப்பயனுவை ஆகும். 

178)  ைண  ையத்தின் தத்துேம் எது? 

A) தூய்மையான உயிர், விமனப்பயனால் கமறபடிந்திருக்கிறது. 

B) விமனப்பயன்கமளக் கமளய கடுமையான தேோழ்மே வைற்சகாள்ள வேண்டும். 

C) தன்மன உண்மையில் உணர்ந்தேவன ஜீே முக்தி அமடந்தேனாோன்  

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: தூய்மையான உயிர், விமனப்பயனால் கமறபடிந்திருக்கிறது. விமனப்பயன்கமளக் கமளய 

கடுமையான தேோழ்மே வைற்சகாள்ள வேண்டும். தன்மன உண்மையில் உணர்ந்தேவன ஜீே முக்தி 

அமடந்தேனாோன்  

179)  ைணம் கூறும் அறிவு நிமலகள் எத்தமன? 

A) 3 

B) 4 

C) 5  

D) 6 
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விளக்கம்:  ைணம் கூறும் 5 ேமகயான அறிவு நிமலகள்:  

1. ைதி ைானம்  

2. ஸ்ருதி ைானம்  

3. அேதி ைானம்  

4. ைனப்பிரயாய ைானம்  

5. மகேல்யா ைானம் 

180) ைனம் ைற்றும் புலன்களால் கிமடக்கும் அறிவு எது? 

A) ைதி ைானம் 

B) ஸ்ருதி ைானம் 

C) அேதி ைானம் 

D) ைனப்பிரயாய ைானம் 

விளக்கம்: ைனம் ைற்றும் புலன்களால் கிமடக்கும் அறிவு - ைதி ைானம்.  

181)  ைண நூல்கள் மூலமும், துறவிகள் மூலமும் கிமடக்கும் அறிவு எது? 

A) ைதி ைானம் 

B) ஸ்ருதி ைானம் 

C) அேதி ைானம் 

D) ைனப்பிரயாய ைானம் 

விளக்கம்:  ைண நூல்கள் மூலமும் துறவிகள் மூலமும் கிமடக்கும் அறிவு - ஸ்ருதி ைானம் 

182) கடந்த காலம், எதிர்காலம், சதாமலவில் உள்ளேற்மறப் பற்றிய அறிவு எது? 

A) ைதி ைானம் 

B) ஸ்ருதி ைானம் 

C) அேதி ைானம் 

D) ைனப்பிரயாய ைானம் 

விளக்கம்: கடந்த காலம், எதிர்காலம், சதாமலவில் உள்ளேற்மறப் பற்றி அறிய - அேதி ைானம் 

183) அடுத்தேர் ைனத்தில் உள்ளேற்மற அறிேது எது? 

A) ைதி ைானம் 

B) ஸ்ருதி ைானம் 

C) அேதி ைானம் 

D) ைனப்பிரயாய ைானம் 

விளக்கம்: அடுத்தேர் ைனத்தில் உள்ளேற்மற அறிேது - ைனப்பிரயாய ைானம் ஆகும். 

184) அமனத்துப் பந்தங்களும் விமனயால் ஏற்பட்ட தமடகள் நீங்கிய பிறகு, ஆன்ைாவிற்குக் கிமடக்கும் 

முழுமையான உண்மையான அறிவு எது? 

A) மகேல்யா ைானம் 

B) ஸ்ருதி ைானம் 

C) அேதி ைானம் 

D) ைனப்பிரயாய ைானம் 

விளக்கம்: அமனத்துப் பந்தங்களும் விமனயால் ஏற்பட்ட தமடகள் நீங்கிய பிறகு, ஆன்ைாவிற்குக் கிமடக்கும் 

முழுமையான உண்மையான அறிவு -மகேல்யா ஆகும் 

185) ைாகவீரரின் சீடர்கள் எத்தமன வபர்? 

A) 8 
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B) 9 

C) 24  

D) 11 

விளக்கம்: ைகாவீரரின் சீடர்கள் 11 வபர் எனக் கூறுேர்.  ாதி, ஆண், சபண் வேறுபாடின்றி சீடர்கள் வ ர்த்துக் 

சகாள்ளப்பட்டனர். அேர்கள் நிர்கிரந்தர்கள் (நிர்கிந்தர் - தமளகளிலிருந்து விடுபட்வடார்) எனப்பட்டனர். 

186) ைகாவீரரின் சீடர்களுள் முக்கியைானேர் யார்? 

A) பரசுராைர் 
B) ைகாபலி 

C) பத்ரபாகு 

D) ோலி 

விளக்கம்: ைகாவீரரின் சீடர்களுள் முக்கியைானேர் பத்ரபாகு ஆோர். 

187) முதல்  ைண  ைய ைாநாடு பற்றிய தகேல்களில் தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க. 

A) கி.மு.(சபா.ஆ.மு) 3-ம் நூற்றாண்டில் பாடலிபுத்திர நகரில் நமடசபற்றது. 

B) இது வதோதி க்ரஷ்ைர்ைனா என்பேர் தமலமையில் நமடசபற்றது. 

C) இங்கு  ைண  ைய நூல்கமள 12 அங்கங்கள் சதாகுத்தளிக்கப்பட்டன. 

D) இம்ைாநாட்டில்  ைண  ையம் ஸ்வேதாம்பரர், திகம்பரர் என்று இரு பிரிவுகளாகப் பிரிந்தது. 

விளக்கம்: முதல்  ைண  ைய ைாநாடு பாடலிபுத்திர நகரில் ஸ்தூலபத்திரர் தமலமையில் நமடசபற்றது. 

188) 2-ம்  ைண  ைய ைாநாடு பற்றிய தகேல்களில் தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க. 

A) 2-ம்  ைண  ைய ைாநாடு கி.பி (சப.ஆ) 502-ல் நமடசபற்றது. 

B) இது ேல்லபி நகரில் நமடசபற்றது. 

C) தமலமை - வதோதி க்ரஷ்ைர்னா 
D) இதில்  ைய  ைய நூல்களான 12 அங்கங்கள், 12 உப அங்கங்கள் ஆகியமே இறுதி ச ய்யப்பட்டன. 

விளக்கம்: இது கி.பி. 512-ல் நமடசபற்றது. 

189)  ைணப் புனித நூல் எது? 

A) ஆகைசித்தாந்தம்  

B) சூத்திரம் 

C) கல்பம் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்:  ைண புனித நூல் - ஆகை சித்தாந்தம். இது 12 அங்கங்கமளக் சகாண்டது. 

190) ஆகைசித்தாந்த நூல் எந்த சைாழியில் எழுதப்பட்டது? 

A) பாலி 

B) இந்தி 

C)  ைஸ்கிருதம் 

D) பிராகுயி 

விளக்கம்:  ைணப் புனித நூலான ஆகைசித்தாந்தம், பாலி சைாழியில் எழுதப்பட்டது. இது உமரநமடயும் ச ய்யுள் 

நமடயும் கலந்தமேயாகும்.  

191) தீர்த்தங்கரர்களின் ோழ்க்மக ேரலாற்மறப் பற்றி கூறும் நூல் எது? 

A) ஆகைசித்தாந்தம்  

B) கல்ப சூத்திரம் 

C) கல்பம் 
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D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: “கல்ப சூத்திரம்” என்னும் நூல் தீர்த்தங்கரர்களின் ோழ்க்மக ேரலாற்மறப் பற்றிக் கூறுகிறது. 

192) ‘கல்ப சூத்திரம்’ என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) ைகாவீரர் 

B) சகௌதைர் 

C) சித்தார்தர் 
D) பத்ரபாகு 

விளக்கம்: ‘கல்ப சூத்திரம்’ என்னும் நூலின் ஆசிரியர் “பத்ரபாகு” இேர் ைகாவீரரின் முக்கிய சீடர் ஆோர் 
193) சபாருந்தாதமதத் வதர்வு ச ய்க 

A) சிலப்பதிகாரம் 

B) ைணிவைகமல 

C) சீேகசிந்தாைணி 

D) ேமளயாபதி 

விளக்கம்: ைணிவைகமல என்பது சபௌத்த நூல், ைற்றமே  ைண நூல்கள். 

194) சபாருத்தைற்றமதத் வதர்வு ச ய்க 

A) யாப்சபருங்கலங்காரிமக 

B) நன்னூல், நான்ைணிக்கடிமக 

C) ேமளயாபதி, பழசைாழி 

D) ைணிவைகமல, குண்டலவகசி 

விளக்கம்:  ைண நூல்கள் - சிலப்பதிகாரம், சீேக சிந்தாைணி, ேமளயாபதி, யாப்சபருங்கலங்காரிமக, நன்னூல், 

நாலடியார், நான்ைணிக்கடிமக, பழசைாழி. 

சபௌத்த நூல் - ைணிவைகமல, குண்டலவகசி 

195)  ைணர்கள் இலக்கியங்கமளயும், தத்துேங்கமளயும் எந்சதந்த சைாழியில் அளித்துள்ளனர்? 

A) இந்தி, குஜராத்தி 

B) ைராத்தி, கன்னடம் 

C)  ைஸ்கிருதம் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: இந்தி, குஜராத்தி, ைராத்தி, கன்னடம்,  ைஸ்கிருதம் வபான்றேற்றிலும்  ைணர்கள், இலக்கியங்கமளயும், 

தத்துேங்கமளயும் அளித்துள்ளனர். 

196) “தில்ோரா வகாயில்” எங்குள்ளது? 

A) ஒடி ா 
B) குஜராத் 

C) இராஜஸ்தான் 

D) ைகாராஷ்டிரா 
விளக்கம்:  ைணக் கட்டடக்கமல என்பது இந்தியக் கமலயுடன் இமணந்து, இராஜஸ்தானிலுள்ள ைவுண்ட் அபுவில் 

உள்ள “தில்ோரா வகாயில்” புகழ்சபற்ற ஒன்றாகும். 

197) தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க 

A) 21-ேது தீர்த்தங்கரர் - நாமிநாதர் 
B) மூல சபண் சதய்ேம் -  ாமுண்டி (கந்தாரி) 

C) சின்னம் - பாம்பு 
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D)  ையம் -  ைணம்  

விளக்கம்: 21-ேது தீர்த்தங்கரர் - நாமிநாதர் 
மூல சபண் சதய்ேம் -  ாமுண்டி(கந்தாரி) 

சின்னம் - நீலத்தாைமர 
 ையம் -  ைணம்  

198) “ரனக்பூர் சஜயின் வகாயில்” யாருமடய வகாயில்? 

A) பத்ரபாகு 

B) ஆதிநாதர் 
C) ைகாவீரர் 

D) பார் ேநாதர் 
விளக்கம்: ரனக்பூர் சஜயின் வகாயில் - இது ஆதிநாதர் வகாயிலாகும். இக்வகாயில் பழுப்பு நிற பளிங்குக் கற்களால் 

கட்டப்பட்டது. 

199) ரனக்பூர் சஜயின் வகாயில் எத்தமன தூண்கமளக் சகாண்டது? 

A) 1008 

B) 512 

C) 732 

D) 1444 

விளக்கம்: இது 1444 ைார்பில் தூண்கமளக் சகாண்டது. ஒவ்சோரு தூணும் கமலநுணுக்கத்துடன் 

ேடிேமைக்கப்பட்டமே. 

200) ரனக்பூர் சஜயின் வகாயில் யாரால் கட்டப்பட்டது? 

A) வ த் தர்னாஷா 
B) ரானாகும்பா 
C) வ ாலாங்கி ேம்  ைன்னர்  

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: ரனக்பூர் சஜயின் வகாயில் “வ த் தர்னாஷா” என்பேரால் ைன்னர் ரானாகும்பாவின் உதவியுடன் 

கட்டப்பட்டது. ஒவ்சோரு தூணும் கமலநுணுக்கத்துடன் ேடிேமைக்கப்பட்டன. 

201) உலகிவலவய ஒவர கல்லால் ச துக்கப்பட்ட மிகப்சபரிய சிமல எது? 

A) திருேள்ளுேர் சிமல, கன்னியாகுைரி 

B) பவடல் சிமல, குஜராத் 

C) வகாைதீஸ்ேரர் சிமல, கர்நாடகா 
D) ஆதிவயாகி சிமல, வகாயம்புத்தூர் 
விளக்கம்: கர்நாடகா ைாநிலத்திலுள்ள சிரேணசபலசகாலாவில் உள்ள வகாைதீஸ்ேரர் சிமல உலகிவலவய ஒவர 
கல்லால் ச துக்கப்பட்ட மிகப்சபரிய சிமலயாகும். இதன் உயரம் 57 அடி. 

202)  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 

A) 23-ேது தீர்த்தங்கரர் - பார் ேநாதர் 

B) மூல சபண் சதய்ேம் - பத்ைாேதி 

C) சின்னம் - பாம்பு 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: 23-ேது தீர்த்தங்கரர் - பார் ேநாதர் 
மூல சபண் சதய்ேம் - பத்ைாேதி 
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சின்னம் - பாம்பு 

203) “வதரோதம்” என அமழக்கப்படும் ைதம் எது? 

A)  ைணம் 

B) சபௌத்தம் 

C) சீக்கியம் 

D) சஜராஸ்டிரம் 

விளக்கம்: புத்த ைத்தின் வேறுசபயர்கள்: 
1.  ாக்கிய ைதம்  
2. பாலிசபௌத்தம்  
3. திருைமறசபௌத்தம்  
4. சதன்னாட்டுப் சபௌத்தம்  
5. வதரோதம்  
6. ஸ்தவிரோதம் 

204) ‘ஸ்பிதசை’ என்ற இயற்சபயர் சகாண்டேர் யார்? 

A) ைகாவீரர் 

B) புத்தர் 
C) குருநானக்  
D) சஜராஸ்டர் 
விளக்கம்: ‘ஸ்பிதசை’ என்ற இயற்சபயர் சகாண்டேர் ‘சஜராஸ்டிரர்’. 
205) பேங்கஜா ஆதிநாதர் சிமல எங்குள்ளது? 

A) இராஜஸ்தான் 

B) பந்தல்கண்ட் 

C) ைத்தியப்பிரவத ம் 

D) ைகாராஷ்டிரா 
விளக்கம்: பேங்கஜா ஆதிநாதர் சிமல (ைத்தியப் பிரவத ம்), இராஜஸ்தான், பந்தல்கண்ட் வபான்ற இடங்களில்  ைணக் 
கமலயின் சிமதவுகள் காணப்படுகின்றன. 
206) தமிழ்நாட்டில் எந்த இடத்தில்  ைண தீர்த்தங்கரர்களின் புமடப்புச் சிற்பங்களும்  ைணப் படுக்மககளும் 
காணப்படுகின்றன? 

A) கழுகு ைமல, ைதுமர 
B) சித்தன்ன ோ ல், சீயைங்கலம் 

C) காஞ்சிபுரம், எண்ணாயிரம் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: தமிழ்நாட்டில் கழுகு ைமல(ைதுமர), சித்தன்ன ோ ல்(சீயைங்கலம்), காஞ்சிபுரம், எண்ணாயிரம், 

வைல்சித்தாமூர் வபான்ற இடங்களிலும்  ைண தீர்த்தங்கரர்களின் புமடப்புச் சிற்பங்களும்  ைணப் படுக்மககளும் 
காணப்படுகின்றன. 
207) இந்தியப் பண்பாட்டிற்குச்  ைண ையத்தின் சகாமட என்ன? 

A) கல்வி ைறுக்கப்பட்டேர்களுக்கு  ைணக் கல்வி வபாதிக்கப்பட்டது. 
B)  ைண  ையத்தின் இலக்கியைான ஆகைசித்தாந்தம் 12 அங்கங்கமளக் சகாண்டது. இந்நூல்அர்த்தைதி என்ற பாலி 
சைாழியில் “வதோதி” என்பேரால் திருத்தியமைக்கப்பட்டது. 
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C) பிராகிருதம், பாலி, தமிழ் ஆகிய சைாழிகளில் பல இலக்கியங்கள் பமடக்கப்பட்டன. தமிழில் நன்னூல், 

சீேகசிந்தாைணி, ேமளயாபதி, நாலடியார் வபான்ற நூல்கமள அளித்தேர்கள்  ைணர்கள் 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: கல்வி ைறுக்கப்பட்டேர்களுக்கு  ைணக் கல்வி வபாதிக்கப்பட்டது. 
 ைண  ையத்தின் இலக்கியைான ஆகைசித்தாந்தம் 12 அங்கங்கமளக் சகாண்டது. இந்நூல்அர்த்தைதி என்ற பாலி 
சைாழியில் “வதோதி” என்பேரால் திருத்தியமைக்கப்பட்டது. 
பிராகிருதம், பாலி, தமிழ் ஆகிய சைாழிகளில் பல இலக்கியங்கள் பமடக்கப்பட்டன. தமிழில் நன்னூல், 

சீேகசிந்தாைணி, ேமளயாபதி, நாலடியார் வபான்ற நூல்கமள அளித்தேர்கள்  ைணர்கள் 

208) இந்தியப் பண்பாட்டிற்குச்  ைண  ையத்தின் சகாமட என்ன? 

A) ேடசைாழியில் இலக்கணம், அகராதி, குறியீட்டுமுமற ைற்றும் கணிதம் ஆகிய துமறகளில் இேர்களுமடய பணி 
சிறப்பானதாகும். 
B)  ைண  ையக் கமலகளில் கட்டடக்கமல மிகவும் சிறப்பு ோய்ந்தது. இேர்கள் ஸ்தூபிகள் வகாயில்கள் 
வபான்றேற்மறக் கட்டினர். வகாயிலில் முழு உருேச் சிமலமயயும் மேத்தும் ேழிபட்டனர். 
C) வகாைதீஸ்ேரரின் முழுஉருேச் சிமல சிரேணசபலசகாலா என்னுமிடத்தில் ஒவர கல்லில் ச துக்கப்பட்டுள்ளது. 
D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: ேடசைாழியில் இலக்கணம், அகராதி, குறியீட்டுமுமற ைற்றும் கணிதம் ஆகிய துமறகளில் இேர்களுமடய 
பணி சிறப்பானதாகும். 
 ைண  ையக் கமலகளில் கட்டடக்கமல மிகவும் சிறப்பு ோய்ந்தது. இேர்கள் ஸ்தூபிகள் வகாயில்கள் 
வபான்றேற்மறக் கட்டினர். வகாயிலில் முழு உருேச் சிமலமயயும் மேத்தும் ேழிபட்டனர். 
வகாைதீஸ்ேரரின் முழுஉருேச் சிமல சிரேணசபலசகாலா என்னுமிடத்தில் ஒவர கல்லில் ச துக்கப்பட்டுள்ளது. 
209) இந்திய பண்பாட்டிற்குச்  ைண  ையத்தின் சகாமட என்ன? 

A) குோலியருக்கு அருகில் உள்ள பாமறகளில் மிகப்சபரிய அளவில் ச துக்கப்பட்ட சிற்பங்களும், உதயகிரி, 

எல்வலாரா, ஹதிகும்பா ஆகிய இடங்களிலுள்ள சிற்ப வேமலப்பாடுகளும்  ைண  ையச் சிற்பக் கமலக்கு உதாரணம். 
B) பேபுரியிலுள்ள வகாயில், இராஜகிரி ைற்றும் அபுைமலயிலுள்ள தில்ோராவகாயில், சித்தூர்  ைணக் வகாபுரம் 
வபான்றமே,  ைணர்களின் கமல, கட்டடக்கமலயின் சிறப்பிமன எடுத்துக்காட்டுகின்றன. 
C)  ைணம் அகிம்ம மய ேலியுறுத்தியதால் விலங்குகள் பலியிடப்படுேது குமறயத் சதாடங்கியது 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: குோலியருக்கு அருகில் உள்ள பாமறகளில் மிகப்சபரிய அளவில் ச துக்கப்பட்ட சிற்பங்களும், உதயகிரி, 

எல்வலாரா, ஹதிகும்பா ஆகிய இடங்களிலுள்ள சிற்ப வேமலப்பாடுகளும்  ைண  ையச் சிற்பக் கமலக்கு உதாரணம். 
பேபுரியிலுள்ள வகாயில், இராஜகிரி ைற்றும் அபுைமலயிலுள்ள தில்ோராவகாயில், சித்தூர்  ைணக் வகாபுரம் 
வபான்றமே,  ைணர்களின் கமல, கட்டடக்கமலயின் சிறப்பிமன எடுத்துக்காட்டுகின்றன. 
 ைணம் அகிம்ம மய ேலியுறுத்தியதால் விலங்குகள் பலியிடப்படுேது குமறயத் சதாடங்கியது 

210) சபாருத்துக. 
அ. வகாைதீஸ்ேரர் சிமல  - 1. சித்தூர் 
ஆ. இராஜகிரி வகாயில்   - 2. அபுைமல 

இ. தில்ோராக் வகாயில்  - 3. பேபுரி 

ஈ.  ைணக் வகாபுரம்   - 4. சிரேணசபலவகாலா 
A) 4, 3, 2, 1 

B) 4, 3, 1, 2 

C) 4, 2, 3, 1 

D) 4, 1, 3, 2 
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விளக்கம்: வகாைதீஸ்ேரர் சிமல – சிரேணசபலவகாலா 
இராஜகிரி வகாயில் - பேபுரி 

தில்ோரக் வகாயில் - அபுைமல 

 ைணக் வகாபுரம் - சித்தூர் 

211) ஜப்பான், சீனா, சகாரியா, இலங்மக, தாய்லாந்து, மியான்ைர் வபான்ற நாடுகளில் சபரும்பான்மைச்  ையைாக 
விளங்குேது எது? 

A) இந்து 

B) புத்தம் 

C)  ைணம் 

D) சீக்கியம் 

விளக்கம்: இந்தியாவில் வதான்றிய பழமையான  ையங்களில் புத்த  ையமும் ஒன்றாகும். ஜப்பான், சீனா, சகாரியா, 
இலங்மக, தாய்லாந்து, மியான்ைர் வபான்ற நாடுகளில் இச் ையம் சபரும்பான்மைச்  ையைாக விளங்குகின்றது. 
இக்கால  மூகத்தில் நிலவிய மூடநம்பிக்மககள்,  டங்குகள், சிக்கலான நமடமுமறகள் ஏற்றத்தாழ்வுகள் 
வபான்றமே சபௌத்த  ையம் வதான்றக் காரணைாயிற்று. புத்தரின் ஆளுமையும், எளிமையான சகாள்மககளும், 

ைன்னர்களின் ஆதரவும் கிமடத்தமையால் சபௌத்த  ையம் எளிதில் பரவியது. 
212) “ ாக்கிய ைதம்” என்று அமழக்கப்படும் ைதம் எது? 

A)  ைணம் 

B) சபௌத்தம் 

C) சீக்கியம் 

D) சஜராஸ்டிரம் 

விளக்கம்: சபௌத்த ைதம் “ ாக்கிய ைதம்” என்று அமழக்கப்படுகிறது. சபௌத்தம் என்பது புத்தரின் வபாதமனகளின் 
அடிப்பமடயில் அேரால் வதாற்றுவிக்கப்பட்ட  ையைாகும். 
213)  ைண கட்டடக்கமலக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக? 

A) தில்ோரா வகாயில் 

B) ரனக்பூர் சஜயின் வகாயில் 

C) வகாைதீஸ்ேரர் சிமல ைற்றும் எல்வலாரா இந்திர  மப 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: இராஜஸ்தான் தில்ோரா வகாயில், ரனக்பூர் சஜயின் வகாயில், கர்நாடகா வகாைதீஸ்ேரர் வகாயில், 

உதயகிரியிலுள்ள புலிக்குமக, எல்வலாரா இந்திர மப வபான்றமே  ைணக் கமலக்கு உதாரணங்கள் ஆகும். 
214) புத்தரின் இயற்சபயர் என்ன? 

A) சகௌதைர் 
B) சித்தார்த்தர் 
C) சகௌமிபரஜாபதி 

D)  ாக்கியமுனி 

விளக்கம்: புத்தரின் இயற்சபயர் சித்தார்த்தர். இேர் இன்மறய வநபாள நாட்டில் கபிலேஸ்துவிலுள்ள லும்பினி 
ேனத்தில் சுத்வதாதனருக்கும்-ைாயாவதவிக்கும் ைகனாகப் பிறந்தார். 
215) திரிபீடகம் என்பது எத்தமன பீடகங்கமளக் சகாண்டது? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 
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D) 5 

விளக்கம்: திரிபீடகங்கள் “ 1. சுத்த பீடகம் 2. விமனய பீடகம் 3. அபிதம்ை பீடகம். 

216)  ாக்கியமுனி என அமழக்கப்படுபேர் யார்? 

A) ைகாவீரர் 

B) குருநானக் 

C) புத்தர் 
D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்:  ாக்கிய ேம் த்மதச்  ார்ந்தேர் என்பதால் “ ாக்கியமுனி” என்றும், சைய்ைானம் சபற்றதால் ஆன்மீகத் 
துமறயில் “புத்தர்” எனறும் அமழக்கப்படுகிறார். 
217) புத்தர் ஒருநாள் நகர்ேலத்தின்வபாது கண்ட எத்தமன காட்சிகள் அேரது ோழ்மே ைாற்றின? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

விளக்கம்: புத்தர் கண்ட 4 காட்சிகள்:  
1. ேயது முதிர்ந்த ைனிதன் 2. வநாயாளி 3. பிணம்; 4. துறவி 

வபான்றேர்கள் படும் துன்பத்மதக்கண்டு அதமனப் வபாக்க ேழிகாண முயன்றார். இதனால் அமனத்மதயும் துறந்து 
துறவியானார். 
218) ‘அகூரைஸ்தா’ என்பது யார் ேலியுறுத்திய சதய்ேம்? 

A) ரிஷபவதேர் 
B) ஆதி ங்கரர் 

C) சஜாராஸ்டிரர் 
D) முஸ்லீம் 

விளக்கம்: ‘அகூரைஸ்தா – உயிரும் உள்ளமும்’ எனப் சபாருள். சஜாராஸ்டிரர் ேலியுறுத்திய சதய்ேவை ‘அகூரைஸ்தா’ 
சூரியன் – சநருப்பு - ஒளி ஆகியேற்றின் உருேைாக ைஸ்தா சதய்ேம் உள்ளது. 
219) புத்தர் தைது முதல் உமரமய எங்கு நிகழ்த்தினார்? 

A) லும்பினி ேனம் 

B) புத்தகயா 
C)  ாரநாத் 

D) பூரி 

விளக்கம்: புத்தர் தனது முதல் உமரமய  ாரநாத்திலுள்ள ைான் பூங்காவில் நிகழ்த்தினார். அது தர்ை க்கர 
பரிேத்தனா அல்லது  ட்டச் க்கரம் எனப்படுகிறது. 
220) புத்த ைதக் சகாள்மககள் எத்தமன? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 6 

விளக்கம்: ஆரிய  த்தியங்கள் - நான்கு வபருண்மைகள்: 
1. இவ்வுலக ோழ்க்மக துன்பையைானது. வநாய், பிணி, மூப்பு,  ாக்காடு ஆகிய துன்பங்கள் நம்மைத்சதாடர்ந்து 
சகாண்டிருக்கின்றன. 
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2. தான் இன்பைாக ோழவேண்டும் என்ற தன்னல ஆம வய துன்பத்திற்குக் காரணம் 

3. தன்னல ஆம கமள ஒழித்தால் துன்பங்கள் அறவே நீங்கும். 
4. எண்ேமக நல் ேழிகமள வைற்சகாண்டால், ஆம கமள ஒழித்து, துன்பங்களிலிருந்து விடுபட்டு, நிர்ோணம் 
(சைய்யறிவு) என்னும் உயரிய நிமலமய அமடயலாம். 
221) துன்பத்மதப் வபாக்குேதற்குப் புத்தர் காட்டிய நல்ேழிகள் எத்தமன? 

A) 4 

B) 6 

C) 7 

D) 8 

விளக்கம்: சபௌத்த  ையத்தில் உலகத்தின் அமைப்பிற்கு முக்கியத்துேம் சகாடுக்கப்படவில்மல. ைாறாக, ைனிதனின் 
ஒழுக்க நமடமுமறகவள முக்கியத்துேம் சபற்றுள்ளது. ஆம வய துன்பத்திற்குக் காரணம் என்று கூறினால் ைட்டும் 
வபாதாது. அமத அகற்ற வேண்டிய ேழிமயயும் காட்ட வேண்டும். எனவே துன்பத்மதப் வபாக்க புத்தர் காட்டிய 
எண்ேமக நல்ேழிகள்: 
1. நன்னம்பிக்மக  
2. நல்சலண்ணம்  
3. நல்ோக்கு  
4. நற்ச யல்  
5. நல்ோழ்க்மக  
6. நன்முயற்சி  
7. நற்சிந்தமன  
8. நல்தியானம் 

222) ‘பார்சி  ையம்’ என அமழக்கப்படும் ைதம் எது? 

A) புத்தம்  
B)  ைணம் 

C) சஜராஸ்டிரியம் 

D) சீக்கியம் 

விளக்கம்: ைஸ்தாசநறி, பார்சி  ையம் வபான்ற சபயர்களிலும் சஜாரஸ்டிரிய  ையம் அமழக்கப்படுகிறது. 
223) சபௌத்தத்தின் வகாட்பாடுகளில்  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) சபௌத்தம் ைனித இனத்மத ஒட்டுசைாத்தைாக அறசநறிப்படுத்துேதிவலவய சபரிதும் முமனந்துள்ளது. 
B) புத்தர் கடவுள் இருப்பமத ஏற்கவும் இல்மல, ைறுக்கவும் இல்மல. வைலும் கடவுள், உயிர்,  டங்கு பற்றி 
ேமரயறுத்துக் கூறவில்மல. 
C) தம்மை ேழிபடும்படியும் கூறவில்மல. தைது கருத்துக்கமள நல்ோழ்க்மகக்கான பாமதயாக ைட்டும் ேழங்கினார். 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: சபௌத்தம் ைனித இனத்மத ஒட்டுசைாத்தைாக அறசநறிப்படுத்துேதிவலவய சபரிதும் முமனந்துள்ளது. 
புத்தர் கடவுள் இருப்பமத ஏற்கவும் இல்மல, ைறுக்கவும் இல்மல. வைலும் கடவுள், உயிர்,  டங்கு பற்றி ேமரயறுத்துக் 
கூறவில்மல. 
தம்மை ேழிபடும்படியும் கூறவில்மல. தைது கருத்துக்கமள நல்ோழ்க்மகக்கான பாமதயாக ைட்டும் ேழங்கினார். 
224) “நல்லமே-தீயமே என்பேற்றிற்கு இமடவயயான சதாடர் வபாராட்டம்” என்பது எந்த  ையத்தின் 
மையக்கருத்தாகும்? 

A) புத்தம் 
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B)  ைணம் 

C) சீக்கியம் 

D) சஜாராஸ்டிரியம் 

விளக்கம்: “நல்லமே-தீயமே என்பேற்றிற்கு இமடவயயான சதாடர் வபாராட்டவை” சஜராஸ்டிரிய  ையத்தின் 
மையைான கருத்தாகும். 
225) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. கர்ைவிமன வகாட்பாட்டிலும், ைறுபிறப்பிலும் புத்தர் நம்பிக்மகக் சகாண்டிருந்தார். விமனப்பயனிலிருந்து யாரும் 
தப்பமுடியாது என்றார். 
2. இல்லறத்தாரும், துறேறத்தாரும் பின்பற்ற வேண்டிய 10 ஒழுக்கங்கள் பற்றியும் சபௌத்தத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. கர்ைவிமன வகாட்பாட்டிலும், ைறுபிறப்பிலும் புத்தர் நம்பிக்மகக் சகாண்டிருந்தார். விமனப்பயனிலிருந்து 
யாரும் தப்பமுடியாது என்றார். 
2. இல்லறத்தாரும், துறேறத்தாரும் பின்பற்ற வேண்டிய 10 ஒழுக்கங்கள் பற்றியும் சபௌத்தத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. 
226) இல்லறத்தார் பின்பற்ற வேண்டிய புத்தர் கூறிய ஒழுக்கங்களில் சபாருந்தாதமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) பிறர் சபாருள் விரும்பாமை 

B) சபாய்யாமை 

C) ச ல்ேத்மத மேத்துக் சகாள்ளாமை 

D) சகால்லாமை 

விளக்கம்: இல்லறத்தார் பினபற்ற வேண்டிய 5 ஒழுக்கங்கள்:  
1. பிறர் சபாருள் விரும்பாமை.  
2. சபாய்யாமை  
3. சகால்லாமை  
4. பிறர் ைமன விமழயாமை  
5. கள்ளுண்ணாமை. 
227) சபௌத்தப் பிக்குணிகளால் எழுதப்பட்டது எது? 

A) வதரி கமதகள் 

B) தீபேம் ம் 

C) ஜாதகக் கமதகள் 

D) வதராகமதகள் 

விளக்கம்: வதரி கமதகள் சபௌத்தப் பிக்குணிகளால் எழுதப்பட்டது. 
228) சபௌத்த  ைய ைாநாடுகள் சைாத்தம் எத்தமன நமடசபற்றன? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

விளக்கம்: புத்தர் காலத்தில் சைாத்தம் 4 சபௌத்த  ைய ைாநாடுகள் நமடசபற்றன. 
229) முதல் புத்த  ைய ைாநாடு பற்றிய தகேல்களில் தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
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A) முதல் சபௌத்த  ைய ைாநாடு இராஜகிருதத்தில் நமடசபற்றது 

B) தமலமை – ைகாக பர் 
C) இம்ைாநாட்டில் புத்தரின் வபாதமனகளுக்கு ேடிேம் தரப்பட்டது. 
D) காலவ ாகன் ஆட்சிக்காலத்தில் நமடசபற்றது. 
விளக்கம்: முதல் சபௌத்த  ைய ைாநாடு அஜாத த்ருவின் ஆட்சிக்காலத்தில் நமடசபற்றது. 
230) தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க (இஸ்லாம்). 
A) முதல் கடமை - கலிைா 
B) இரண்டாம் கடமை – நைாஸ் 

C) மூன்றாம் கடமை – வநான்பு 

D) நான்காம் கடமை - ஹஜ் 

விளக்கம்: 4-ம் கடமை – ஸக்காத் (சபாருள் தானம்) 
ஐந்தாம் கடமை - ஹஜ் (புனிதப் பயணம்). 
231) 3-ேது புத்த  ைய ைாநாடு பற்றிய தகேல்களில்  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) நமடசபற்ற இடம் - பாடலிபுத்திரம் 

B) தமலமை – சைக்காலி புத்ததி ா 
C) அவ ாகர் ஆட்சிக்காலத்தில் நமடசபற்றது 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: நமடசபற்ற இடம் - பாடலிபுத்திரம் 

தமலமை – சைக்காலி புத்ததி ா 
அவ ாகர் ஆட்சிக்காலத்தில் நமடசபற்றது 

232) “அபிதம்ைபீடகம்” என்ற நூல் எந்த புத்த ைாநாட்டில் சதாகுக்கப்பட்டது? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

விளக்கம்: 3-ேது புத்த  ைய ைாநாட்டில் சபௌத்த தத்துே விளக்ககங்கமளக் கூறும் அபிதம்ை பீடகம் என்ற நூல் 
சதாகுக்கப்பட்டது. 
233) 4-ஆம் சபௌத்த ைாநாடு எந்த இடத்தில் நமடசபற்றது? 

A) மே ாலி 

B) இராஜகிருகம் 

C) பாடலிபுத்திரம் 

D) குந்தல்ேனம் 

விளக்கம்: 4-ம் சபௌத்த ைாநாடு காஷ்மீரில் குந்தல்ேனம் என்ற இடத்தில் நமடசபற்றது 

234) 4-ம் சபௌத்த  ைய ைாநாட்டிற்கு தமலமை தாங்கியேர் யார்? 

A) ைகாக பர் 
B)  பா மிகா 
C) புத்ததி ா 
D) ேசுமித்திரர் 
விளக்கம்: 1-ேது ைாநாடு – ைகாக பர் 

2-ேது ைாநாடு –  பா மிகா 
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3-ேது ைாநாடு – புத்ததி ா 
4-ேது ைாநாடு – ேசுமித்திரர் 

235) கனிஷ்கர் ஆட்சிக்காலத்தில் எத்தமனயாேது புத்த  ைய ைாநாடு நமடசபற்றது? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

விளக்கம்: 1-ேது ைாநாடு – அஜாத த்ரு 

2-ேது ைாநாடு – காலவ ாகன் 

3-ேது ைாநாடு – அவ ாகர் 
4-ேது ைாநாடு – கனிஷ்கர் 

236) சஜன்ட் அேஸ்தா என்பது எந்த ைதப் புனித நூல்?; 

A) சபௌத்தம் 

B) சஜராஸ்டிரியம் 

C)  ைணம் 

D) சீக்கியம் 

விளக்கம்: இந்நூல் அகூரைஸ்தாோல் அருள்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது. அகூரைஸ்தா – புத்தம்,  

சஜன்ட் - கட்டமள. 
‘சஜன்ட் அேஸ்தா’ – ‘கட்டமளகள் அடங்கிய புத்தகம்’ 
237) ஒவ்சோரு இஸ்லாமியரும் தைது ோழ்நாளில் ஒரு முமறயாேது சைக்கா நகரிலுள்ள காபாமேத் தரிசிப்பது 
இஸ்லாமின் எத்தமனயாேது கடமை? 

A) முதல் கடமை 

B) மூன்றாம் கடமை 

C) ஐந்தாம் கடமை 

D) ஏழாம் கடமை 

விளக்கம்: ஹஜ் (புனிதப் பயணம்)-ஒவ்சோரு இஸ்லாமியரும் தைது ோழ்நாளில் ஒரு முமறயாேது, சைக்கா 
நகரிலுள்ள காபாமேத் தரிசிப்பது இஸ்லாமின் ஐந்தாேது கடமையாகும். 
238) சபௌத்த இலக்கியங்கள் சபரும்பாலும் எந்த சைாழியில் எழுதப்பட்டன? 

A)  ைஸ்கிருதம் 

B) பாலி 

C) பிராகிருதம் 

D) இந்தி 

விளக்கம்: சபௌத்த இலக்கியங்கள் சபரும்பாலும் பாலி சைாழியில் எழுதப்பட்டன. 
239) எந்த  ையத்தின் புனித நூல் “திரிபீடகம்” என அமழக்கப்படுகிறது? 

A) புத்தம் 

B)  ைணம் 

C) சீக்கியம் 

D) கிறிஸ்துேம் 

விளக்கம்: சபௌத்த  ையத்தின் புனித நூல் “திரிபீடகம்” என்று அமழக்கப்படுகிறது. 
240) “திரிபீடகம்” என்பதன் சபாருள் என்ன? 
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A) மூன்று குன்றுகள் 

B) மூன்று நீவராமடகள் 

C) மூன்று சகாமடகள் 

D) மூன்று கூமடகள் 

விளக்கம்: “திரிபீடகம்” என்றால் “மூன்று கூமடகள்” என்று சபாருள்படும். 
241) புத்தரின் சிற்றன்மன சபயர் என்ன? 

A) ைாயாவதவி 

B) யவ ாதா 
C) சகௌதமி பிராஜாபதி 

D) சிற்றன்மன இல்மல 

விளக்கம்: புத்தரின் தாய் ைாயாவதவி. இேர் இறந்த பின் சகௌதமி பிராஜாபதி என்ற சிற்றன்மன மூலம் புத்தர் 
ேளர்க்கப்பட்டடார். எனவேதான் சகௌதைர் என அமழக்கப்பட்டார். 
242) புத்தரின் வபாதமனகள் அடங்கிய சதாகுப்பு எது? 

A) சுத்த பீடகம் 

B) விமனய பீடகம் 

C) அபிதம்ை பீடகம் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: புத்தரின் வபாதமனகள் அடங்கிய சதாகுப்பு சுத்த பீடகைாகும். 
243) ஆண், சபண் துறவிகள் கமடபிடிக்க வேண்டிய விதிமுமறகமளக் கூறுேது எது? 

A) சுத்த பீடகம் 

B) விமனய பீடகம் 

C) அபிதம்ை பீடகம் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: ஆண், சபண் துறவிகள் கமடபிடிக்க வேண்டிய விதிமுமறகள் வினய பீடகம் எனப்படும். 
244) சபௌத்த தத்துே விளக்கங்கமளகக் கூறுேது எது? 

A) சுத்த பீடகம் 

B) விமனய பீடகம் 

C) அபிதம்ை பீடகம் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: “அபிதம்ை பீடகம்” சபௌத்த தத்துே விளக்கங்கள் பற்றிக் கூறுகிறது. 
245) திரிபீடகங்கள் பல்வேறு காலங்களில் சதாகுக்கப்சபற்றிருந்தாலும் “ேட்டக் காமினி அபயன்” என்ற இலங்மக 
ைன்னர் காலத்தில் தான் நூல் ேடிேம் சபற்றன எனக் கூறும் நூல் எது? 

A) அர்த்த  ாஸ்திரம் 

B) இண்டிவகா 
C) ைகாேம் ம் 

D) தீபேம் ம் 

விளக்கம்: திரிபீடகங்கள் பல்வேறு காலங்களில் சதாகுக்கப்பட்டது. “ேட்டக் காமினி அபயன்” என்ற இலங்மக 
ைன்னர் காலத்தில்தான் நூல் ேடியம் சபற்றன என ‘ைகாேம் ம்’ என்னும் சபௌத்த நூல், பீடகங்கள் பற்றிக் 
குறிப்பிடுகிறது. 
246) யுனானி ைருத்துே முமறமய இந்தியாவிற்கு அளித்தேர்கள் யார்? 
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A) சஜாராஸ்டிரியர் 

B) இஸ்லாமியர் 
C) கிறித்துேர் 
D) இந்து 

விளக்கம்: யுனானி என்ற ைருத்துே முமறமய இந்தியாவிற்கு இஸ்லாமியர்கள் அறிமுகப்படுத்தினர். இது 
இந்தியாவிற்கு இஸ்லாமியர் அளித்த சகாமடயாகும். 
247) சபௌத்த  ைய சபண்துறவிகள் எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டனர்?  

A) பிக்குகள் 

B) பிக்குனிகள் 

C) உபா கர்கள் 

D) துறவி 

விளக்கம்: சபௌத்த  ைய சபண்துறவிகள் “பிக்குனிகள்” என அமழக்கப்பட்டனர். 
248) சபௌத்த பிக்குகள் மூலம் எழுதப்பட்டது எது? 

A) ைகாேம் ம் 

B) தீபேம் ம் 

C) ஜாதகக் கமதகள் 

D) வதராகமதகள் 

விளக்கம்: ‘வதராக்கமதகள்’ சபௌத்தபிக்குகள் மூலம் எழுதப்பட்டது. 
249) புத்தர் கூறும் துறேறத்தார் பின்பற்ற வேண்டிய ஒழுக்கங்களுள் சபாருந்தாதமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) ஆடல்பாடல்களில் பங்குசகாள்ளாமை 

B) அகாலத்தில் உண்ணுதல் 

C) ஆடம்பரப் படுக்மககளில் உறங்காமை 

D) ச ல்ேத்மத மேத்துக் சகாள்ளாமை 

விளக்கம்:துறேறத்தார் பின்பற்ற வேண்டிய 5 ஒழுக்கங்கள்:  
1. ஆடல்பாடல்களில் பங்குசகாள்ளாமை  
2. நறுைணப் சபாருள்கள் வபான்ற ஆடம்பரப்சபாருட்கமளப் பயன்படுத்தாமை 3. அகாலத்தில் உண்ணாமை  
4. ஆடம்பரப் படுக்மககளில் உறங்காமை  
5. ச ல்ேத்மத மேத்துக்சகாள்ளாமை. 
250) சபாருந்தாதமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) ைணிவைகமல 

B) வீரவ ாழியம் 

C) யவ ாதரக் காவியம் 

D) குண்டலவகசி 

விளக்கம்: தமிழ்சைாழியில் ைணிவைகமல, வீரவ ாழியம், குண்டலவகசி வபான்றமே சபௌத்த  ைய பமடப்புகள். 
யவ ாதரக்காப்பியம் என்பது  ைணக்காப்பியம் ஆகும். 
251) ‘ஹீனயானம்’ என்பதன் சபாருள் என்ன? 

A) சபரிய ோகனம் 

B) சிறிய ோகனம் 

C) சபரிய திருேடி 

D) சிறிய திருேடி 
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விளக்கம்: ஹீனயானம் - சிறிய ோகனம் 

ைஹாயானம் - சபரிய திருேடி 

கருடன் - சபரிய திருேடி 

அனுைன் - சிறிய திருேடி 

252) ஹீனயானம் பற்றிய கருத்துக்களில்  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) புத்தருக்கு உருே ேழிபாடு இல்மல 

B) வீடுவபறு அமடேதற்காகத் துறேறம் சிறந்தது என்கிறது. 
C) தன் முயற்சியிவலவய ஒருேன் சைய்யறிவு சபற வேண்டும் என்கிறது. 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: புத்தருக்கு உருே ேழிபாடு இல்மல 

வீடுவபறு அமடேதற்காகத் துறேறம் சிறந்தது என்கிறது. 
தன் முயற்சியிவலவய ஒருேன் சைய்யறிவு சபற வேண்டும் என்கிறது. 
253) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1.  ையங்கவள ைனிதோழ்வின் அடித்தளைாக அமைகின்றன. 
2.  ையங்கவள ைக்களின் தனிைனிதக் கடமை,  மூகக் கடமை வபான்றேற்மறக் கற்பித்து அேர்கமள 
நல்ேழிப்படுத்துகின்றன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு  
விளக்கம்: 1.  ையங்கவள ைனிதோழ்வின் அடித்தளைாக அமைகின்றன. 
2.  ையங்கவள ைக்களின் தனிைனிதக் கடமை,  மூகக் கடமை வபான்றேற்மறக் கற்பித்து அேர்கமள 
நல்ேழிப்படுத்துகின்றன 

254) ைகாயானம் சகாள்மககளில் சபாருந்தாதமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) புத்தருக்கு உருே ேழிபாடு இல்மல 

B) துறேறத்மத ேலியுறுத்தவில்மல 

C) வபாதி த்துேர்களின் துமணவயாடுதான் சைய்யறிமே அமடய முடியும் என்கிறது. 
D) ஆன்ைாமே நம்புகிறது. 
விளக்கம்: புத்தருக்கு உருே ேழிபாடு உண்டு. 
255) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. ைகாயானம் -  ைஸ்கிருதசைாழிக்கும், ஹீனயானம் - பாலி சைாழிக்கும் முக்கியத்துேம் அளித்தன. 
2. இந்து  ையம் வபான்று  டங்குகள் ச ல்ோக்கு மிகுந்து காணப்பட்டது – ைகாயானம் 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. ைகாயானம் -  ைஸ்கிருதசைாழிக்கும், ஹீனயானம் - பாலி சைாழிக்கும் முக்கியத்துேம் அளித்தன. 
2. இந்து  ையம் வபான்று  டங்குகள் ச ல்ோக்கு மிகுந்து காணப்பட்டது – ைகாயானம் 

256) “ேஜ்ராயனம்” என்பது எந்த  ையப் பிரிவு? 

A) சபௌத்தம் 
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B)  ைணம் 

C) சீக்கியம் 

D) இந்து 

விளக்கம்: சபௌத்த  ையத்தில் ஹீனயானம், ைகாயானத்மத அடுத்து ‘ேஜ்ராயனம்’ என்ற பிரிவும் வதான்றுகிறது. 
257) ‘ேஜ்ராயனம்’ என்பதன் சபாருள் என்ன? 

A) சிறிய ோகனம் 

B) சபரிய ோகனம் 

C) மேர ோகனம் 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: ஹீனயானம் - சிறிய ோகனம் 

ைகாயானம் - சபரிய ோகனம் 

ேஜ்ராயனம் - மேர ோகனம் 

258) சபௌத்தத்தில் ைாந்திரீக வயாகத்மத பரிந்துமரத்த பிரிவு எது? 

A) ஹீனயானம் 

B) ைகாயானம் 

C) ேஜ்ராயனம் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: சபௌத்தத்தில் ேஜ்ராயனப் பிரிவு ைாந்தீரிக வயாகத்மதப் பரிந்துமரத்தது. 
259) திசபத், பூடான் வபான்ற நாடுகளில் கமடபிடிக்கப்படும் சபௌத்த  ையப் பிரிவு எது? 

A) ஹீனயானம் 

B) ைகாயானம் 

C) ேஜ்ராயனம் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: திசபத், பூடான் வபான்ற நாடுகளில் ேஜ்ராயனக் சகாள்மககள் கமடபிடிக்கப்படுகின்றன. 
260) ‘சஜன் சபௌத்தம்’ பற்றிய  ரியானக் கூற்மற வதர்வு ச ய்க. 
A) சபௌத்தத்தின் ஒரு ேழிமுமறவய சஜன் சபௌத்தைாகும். இது தனி  ையைல்ல. 
B) சஜன் என்ற சீனசைாழிச் ச ால்லின் சபாருள் ‘தியானம்’. 
C) சஜன் எமத வபாதிக்கிறது என்றால் ஏதுமில்மல என்பவத பதில், இதன் சபாருள் “நீ நீயாக இரு” என்பதாகும். 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: சபௌத்தத்தின் ஒரு ேழிமுமறவய சஜன் சபௌத்தைாகும். இது தனி  ையைல்ல. 
சஜன் என்ற சீனசைாழிச் ச ால்லின் சபாருள் ‘தியானம்’. 
சஜன் எமத வபாதிக்கிறது என்றால் ஏதுமில்மல என்பவத பதில், இதன் சபாருள் “நீ நீயாக இரு” என்பதாகும். 
261) சபௌத்த  ைய ஆண்துறவிகள் எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டனர்?  

A) பிக்குகள் 

B) பிக்குனிகள் 

C) உபா கர்கள் 

D) துறவி 

விளக்கம்: புத்தரின் சகாள்மககமள பரப்பிய  ைய நிறுேனங்கவள “ ங்கம்” எனப்பட்டது. சபௌத்த  ங்கத்தில் புத்தரது 
தர்ைம் வபாதிக்கப்பட்டது. ஆண்துறவிகள் ‘பிக்குகள்’ எனப்பட்டனர். 
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262) புத்தரின் முற்பிறப்பு அேருமடய ோழ்வில் நிகழ்ந்த  ம்பங்கமள அடிப்பமடயாகக் சகாண்டு எழுதப்பட்ட நூல் 
எது? 

A) ைகாேம் ம் 

B) தீபேம் ம் 

C) ஜாதகக் கமதகள் 

D) வதராகமதகள் 

விளக்கம்: ஜாதகக் கமதகள் - புத்தரின் முற்பிறப்பு அேருமடய ோழ்வில் நிகழ்ந்த  ம்பேங்கமள அடிப்பமடயாகக் 
சகாண்டு எழுதப்பட்டன. 
263) சபௌத்த  ங்கங்களில் இடம் சபற்ற குடும்ப உறுப்பினர்கள் எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டனர்? 

A) பிக்குகள் 

B) பிக்குனிகள் 

C) உபா கர்கள் 

D) துறவி 

விளக்கம்: சபௌத்த  ங்கங்களில் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் இடம் அளிக்கப்ட்டது. அேர்கள் ‘உபா கர்கள்’ 
எனப்பட்டனர். 
264) ஸ்தூபிகள் காணப்படும் இடம் எது? 

A) பர்கூத் 

B)  ாஞ்சி 

C) அைராேதி 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: புத்தர், வபாதி த்துேர் இேர்களின், நிமனவுச் சின்னங்களில் மீது கல்லால் கட்;டப்பட்ட ஸ்தூபிகள் வபான்ற 
கட்டடக் கமலகள், விஹாரங்கள், நிமனவுச் சின்னங்கள் ஆகியேற்றில் அழகிய வேமலப்பாடுகவளாடு புத்தரின் 
ோழ்க்மக ேரலாறுகள் ச துக்கப்பட்டுள்ளன. குமகக்வகாயிமல உருோக்கியேர்களும் இேர்கவள. பர்கூத்,  ாஞ்சி, 

அைராேதி வபான்ற இடங்களில் ஸ்தூபிகளும், கன்வஹரி, கார்வல வபான்ற இடங்களிலுள்ள குமகக்வகாயில்களும் 
சபௌத்த  ையச் சிற்பக் கமலயிமன பமற ாற்றும் மிகச் சிறந்த கமலச் சின்னங்களாக விளங்குகின்றன. 
265) யாருமடய காலத்தில் “காந்தாரக் கமல” வதான்றியது? 

A) அவ ாகர் 
B) காலவ ாகர் 
C) கனிஷ்கர் 
D)  முத்திர குப்தர் 
விளக்கம்: கனிஷ்கர் காலத்தில் தான் “காந்தாரக் கமல” வதான்றியது. 
266) இந்தியப் பண்பாடு சேளிநாடுகளில் பரே  ரியானக் காரணத்மதத் வதர்வு ச ய்க. 
1. புத்த  ையம் இந்தியாவில் வதான்றியதால், இந்தியப் பண்பாட்டின் தனித்தன்மை சேளிநாடுகளிலும் பரவியது. 
சபௌத்தபிக்குகளும், அறிைர்களும், சபௌத்த  ையத்மதப் பரப்ப சேளிநாடு ச ன்றவபாது, இந்தியப் பண்பாட்மடயும் 
தங்கவளாடு சுைந்து ச ன்றதால் சீனா, ைங்வகாலியா, ைஞ்சூரியா, சகாரியா, ஜப்பான், பர்ைா,  ாேகம், சுைத்திரா, 
இந்வதாசீனா வபான்ற நாடுகளில் இந்தியப் பண்பாடு பரவியது. 
2. சபௌத்த  ையத்மதத் தழுவிய அந்நியர்கள் புண்ணிய பூமியான வேற்றுமையில் ஒற்றுமை கண்ட இந்தியாவிற்குப் 
புனிதப் பயணம் வைற்சகாண்டதாலும் இந்தியப் பண்பாட்டின் சிறப்பு வைலும் சேளிநாட்டில் பரவியது. 
A) 1  ரி 

B) 2  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 
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D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. புத்த  ையம் இந்தியாவில் வதான்றியதால், இந்தியப் பண்பாட்டின் தனித்தன்மை சேளிநாடுகளிலும் 
பரவியது. சபௌத்தபிக்குகளும், அறிைர்களும், சபௌத்த  ையத்மதப் பரப்ப சேளிநாடு ச ன்றவபாது, இந்தியப் 
பண்பாட்மடயும் தங்கவளாடு சுைந்து ச ன்றதால் சீனா, ைங்வகாலியா, ைஞ்சூரியா, சகாரியா, ஜப்பான், பர்ைா,  ாேகம், 

சுைத்திரா, இந்வதாசீனா வபான்ற நாடுகளில் இந்தியப் பண்பாடு பரவியது. 
2. சபௌத்த  ையத்மதத் தழுவிய அந்நியர்கள் புண்ணிய பூமியான வேற்றுமையில் ஒற்றுமை கண்ட இந்தியாவிற்குப் 
புனிதப் பயணம் வைற்சகாண்டதாலும் இந்தியப் பண்பாட்டின் சிறப்பு வைலும் சேளிநாட்டில் பரவியது. 
267) ஆசியாவிவலவய சிறந்த சபௌத்த  ைய கமலச்சின்னைாக விளங்கும் ஸ்தூபி எது? 

A) பர்கூத் ஸ்தூபி 

B)  ாஞ்சி ஸ்தூபி 

C) அைராேதி ஸ்தூபி 

D) வபாராபுதூர் ஸ்தூபி 

விளக்கம்: ஜாோவிலுள்ள வபாராபுதூர் ஸ்தூபி ஆசியாவிவலவய சிறந்த சபௌத்த  ைய கமலச்சின்னைாகும். சபௌத்த 
கட்டக்கமலக்கும், சிற்பக்கமலக்கும் உன்னதைாக இது திகழ்கிறது. இங்குத் தங்கம், சேள்ளி, தந்தம், ைரம் 
வபான்றேற்றாலான சபௌத்தச் சிற்பங்கள் ச துக்கப்பட்டுள்ளன. 
268) சபௌத்தச் சின்னங்களின் உமறவிடைாகவும் சபௌத்த பூமியாகவும் கருதப்படுேது எது? 

A) இலங்மக 

B) தாய்லாந்து 

C) ஜாோ 
D) அைராேதி 

விளக்கம்: சபௌத்தச் சிற்பங்களின் உமறவிடைாகவும் சபௌத்த பூமியாகவும் கருதப்படுேது தாய்லாந்து. இங்கு 
சபௌத்தச் சிற்பக் கமல சதாடர்ந்து ேளர்ச்சியமடந்து ேருகிறது. 
269) சுண்ணாம்புக் கல்லால் ஆன புத்தரின் நின்றவகால சிற்பம் எங்கு மேக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) இலங்மக 

B) தாய்லாந்து 

C) ஜாோ 
D) அைராேதி 

விளக்கம்: கி.பி (சபா.ஆ) 4-ஆம் நூற்றாண்மடச் வ ர்ந்த சுண்ணாம்புக் கல்லால் ஆன புத்தரின் நின்றவகால சிற்பம் 
இலங்மக அனுராதபுரம் அருங்காட்சியத்தில் மேக்கப்பட்டுள்ளது. 
270) இந்தியாவிலிருந்த அக்கால சபௌத்த  ைய பல்கமலக்கழகங்கள் எத்தமன? 

A) 2 

B) 4 

C) 6 

D) 8 

விளக்கம்: சபௌத்த பல்கமலக்கழகங்கள் (இந்தியா): 
1. நாளந்தா  
2. விக்ரைசீலா  
3. ஓதாந்தபுரி  
4. வகாைபுரா  
5. ஆகத்தாலா  
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6. ேல்லபி ஆகியமே இந்தியாவிலிருந்த சபௌத்த  ைய பல்கமலக்கழகங்களாகும். 
271) சபௌத்தம் ேழங்கிய சகாமடகளுள்  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) இன்று உலகப் சபருஞ் ையங்களில் ஒன்றாக சபௌத்த  ையம் திகழ்கிறது. 
B) விலங்குகமள பலியிடும் சகாடியப்பழக்கத்மத சபௌத்தர்கள் சேறுத்தனர். கடவுமள ைனிதேடிவில் ேணங்கினர். 
C) சபௌத்த விகாரங்களின் பிரதிபலிப்வப ம ே, மேணே  ையங்களின் ைடாலயப் பணிகளில் எதிசராலிக்கிறது. 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: இன்று உலகப் சபருஞ் ையங்களில் ஒன்றாக சபௌத்த  ையம் திகழ்கிறது. 
விலங்குகமள பலியிடும் சகாடியப்பழக்கத்மத சபௌத்தர்கள் சேறுத்தனர். கடவுமள ைனிதேடிவில் ேணங்கினர். 
சபௌத்த விகாரங்களின் பிரதிபலிப்வப ம ே, மேணே  ையங்களின் ைடாலயப் பணிகளில் எதிசராலிக்கிறது. 
272) சபௌத்தம் ேழங்கிய சகாமடகளுள்  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) பாலி, தமிழ் வபான்ற சைாழிகளில் சபௌத்த இலக்கியங்கள் அதிகைாக எழுதப்பட்டன. 
B) குண்டலவகசி, ைணிவைகமல, வீரவ ாழியம் உட்பட பல இலக்கியங்கள் தமிழில் இயற்றப்பட்டு சபௌத்தத்தின் 
சகாமடகளாக திகழ்ந்தன. 
C) ைகாேம் ம், தீபேம் ம் வபான்ற இலங்மக சபௌத்த நூல்கள் பழங்கால இந்தியா, இலங்மக ேரலாற்மற அறிய 
உதவுகின்றன. 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: பாலி, தமிழ் வபான்ற சைாழிகளில் சபௌத்த இலக்கியங்கள் அதிகைாக எழுதப்பட்டன. 
குண்டலவகசி, ைணிவைகமல, வீரவ ாழியம் உட்பட பல இலக்கியங்கள் தமிழில் இயற்றப்பட்டு சபௌத்தத்தின் 
சகாமடகளாக திகழ்ந்தன. 
ைகாேம் ம், தீபேம் ம் வபான்ற இலங்மக சபௌத்த நூல்கள் பழங்கால இந்தியா, இலங்மக ேரலாற்மற அறிய 
உதவுகின்றன. 
273) சபௌத்தம் ேழங்கிய சகாமடகளுள்  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) காந்தாரக்கமல, ைதுராக்கமல பாணிகள் சபௌத்தம் இந்தியாவிற்கு அளித்த சகாமடகளாகும். 
B) புத்தரின் உயர்ந்த அறக்வகாட்பாடுகள், சகாள்மககள் வபான்றமே இந்தியப் பண்பாட்டின் அடித்தளைாகத் 
திகழ்கின்றன. 
C) மேதீக  ையத்திற்சகதிரான ைறுப்பியக்கைாக ைட்டுைல்லாைல் இது  முதாய ைாற்றத்மதயும் ஏற்படுத்தியது. புத்தர் 
 ாதி வேறுபாட்மட கண்டித்தார். 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: காந்தாரக்கமல, ைதுராக்கமல பாணிகள் சபௌத்தம் இந்தியாவிற்களித்த சகாமடகளாகும். 
புத்தரின் உயர்ந்த அறக்வகாட்பாடுகள், சகாள்மககள் வபான்றமே இந்தியப் பண்பாட்டின் அடித்தளைாகத் 
திகழ்கின்றன. 
மேதீக  ையத்திற்சகதிரான ைறுப்பியக்கைாக ைட்டுைல்லாைல் இது  முதாய ைாற்றத்மதயும் ஏற்படுத்தியது. புத்தர்  ாதி 
வேறுபாட்மட கண்டித்தார். 
274) சபௌத்தம் ேழங்கிய சகாமடகளுள்  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) அடித்தட்டு ைக்களுக்கு புரியாத  ாத்திரங்களுக்கு எதிராக ைக்களுக்குப் புரியக்கூடிய ோழ்வியல் ேழிகாட்டியாகப் 
சபௌத்த  ையம் திகழ்கிறது. 
B) சபௌத்தவை முதன்முதலில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஓர் அமைப்பு முமறமய உருோக்கியது. அதன் விமளவே  ங்கம் 

C) சபௌத்த  ங்கங்கள் கல்விமய அமனத்து பிரிவுக்கும் சகாண்டு வ ர்த்தது. நாளந்தா, தட் சீலா, விக்கிரைசீலா 
வபான்ற பல்கமலக்;கழகங்கள் உலப் புகழ்சபற்றன. 
D) அமனத்தும்  ரி 
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விளக்கம்: அடித்தட்டு ைக்களுக்கு புரியாத  ாத்திரங்களுக்கு எதிராக ைக்களுக்குப் புரியக்கூடிய ோழ்வியல் 
ேழிகாட்டியாகப் சபௌத்த  ையம் திகழ்கிறது. 
சபௌத்தவை முதன்முதலில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஓர் அமைப்பு முமறமய உருோக்கியது. அதன் விமளவே  ங்கம் 

சபௌத்த  ங்கங்கள் கல்விமய அமனத்து பிரிவுக்கும் சகாண்டு வ ர்த்தது. நாளந்தா, தட் சீலா, விக்கிரைசீலா வபான்ற 
பல்கமலக்;கழகங்கள் உலப் புகழ்சபற்றன. 
275) சபௌத்தம் ேழங்கிய சகாமடகமள ஆராய்க. 
1. சபௌத்தம், சேளிநாடுகளுக்குப் பரவியதால் சீனா, இலங்மக வபான்ற நாடுகளுடன் உறவு ஏற்பட்டது. 
2. இது மிகப்சபரிய பண்பாட்டுப் பாலைாகத் திகழ்கிறது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. சபௌத்தம், சேளிநாடுகளுக்குப் பரவியதால் சீனா, இலங்மக வபான்ற நாடுகளுடன் உறவு ஏற்பட்டது. 
2. இது மிகப்சபரிய பண்பாட்டுப் பாலைாகத் திகழ்கிறது. 
276) அல்லாஹ் ஒருேவர, முகைது நபி அேரது இமறத்தூதர் என முழு நம்பிக்மகக் சகாண்டு உறுதிசைாழி 
சகாடுப்பது எது? 

A) கலிைா 
B) நைாஸ் 

C) ஸக்காத் 

D) ஹஜ் 

விளக்கம்: அல்லாஹ் ஒருேவர, முகைது நபி அேரது இமறத்தூதர் என முழு நம்பிக்மக சகாண்டு உறுதிசைாழி 
சகாடுப்பது முதல் கட்டாய கடமையாகும். இதுவே கலிைா. 
277) ‘ைஸ்தாசநறி’ என அமழக்கப்படும் ைதம் எது? 

A) புத்தம்  
B)  ைணம் 

C) சஜராஸ்டிரியம் 

D) சீக்கியம் 

விளக்கம்: சஜராஸ்ரியம் ‘ைஸ்தாசநறி’ எனவும் அமழக்கப்படும் 

278) ோழ்வியல் இமடேழி அல்லது ைத்திய ைார்க்கம் என்பது எந்த ைதத்வதாடு சதாடர்புமடயது? 

A)  ைணம் 

B) சீக்கியம் 

C) இந்து 

D) சபௌத்தம் 

விளக்கம்: சபௌத்த  ையத்தில் அதிகம் உண்டு உறங்கோழும் இன்போழ்க்மகக்கு இடமில்மல. உண்ணாைல் 
உறங்காைல் தன்மனத் தாவன ேருத்தி ோடுதலும் கூடாது என்ற வகாட்பாட்மட ேலியுறுத்தியது. கடுமையான 
நிமலப்பாட்மடத் தவிர்ந்து எளிய ேழியில் நற்கதி அமடய வேண்டும் என்கிறது. இதுவே இமடேழி (ைத்திய 
ைார்க்கம்) என ேழங்கப்படுகிறது. 
279) சஜாராஸ்டிரர், எந்த ைக்களின் நம்பிக்மகப்படி இமறத்தூர் ஆோர்? 

A) ஈரானிய ைக்கள் 

B) இஸ்வரல் ைக்கள் 
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C) பாபிவலானிய ைக்கள் 

D) ஆஸ்திரிய ைக்கள் 

விளக்கம்: சஜாராஸ்டிரர், ஈரானிய ைக்களின் நம்பிக்மகப்படி இமறத்தூதர் ஆோர். 
280) எந்த  ைணத் துறவியின் புகமழ உலகறியச் ச ய்ய வகாைதீஸ்ேரர் சிமல உருோக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) ைகாவீரர் 

B) வநமிநாதர் 
C) பார் ேநாதர் 
D) வகாவைதகா 
விளக்கம்: “வகாவைதகா” என்ற திகம்பர  ைணத் துறவியின் புகமழ உலகறியச் ச ய்யவே வகாைதீஸ்ேரர் சிமல 
உருோக்கப்பட்டது. 
281) ஒவ்சோரு ேருடமும் இஸ்லாமிய நாட்காட்டியின்படி ரைலான் ைாதத்தில் வநான்பு இருப்பது எத்தமனயாேது 
கடமையாகும்? 

A) முதல் கடமை 

B) இரண்டாம் கடமை 

C) மூன்றாம் கடமை 

D) நான்காம் கடமை 

விளக்கம்: ஒவ்சோரு ேருடமும் இஸ்லாமிய நாட்காட்டியின்படி ரைலான் ைாதத்தில் வநான்பு இருப்பது 3-ேது 
கடமையாகும். சூரிய உதயம் முதல் அஸ்தைனம் ேமர உணவு, நீர் எதுவும் எடுத்துக்சகாள்ளக்கூடாது. இந்வநான்பு 
ஒரு ைாதம் கமடபிடிக்கப்படுகிறது. 
282) “வபாதிைரம்” என்பது என்ன? 

A) அர ைரம் 

B) ஆலைரம் 

C)  ால்ைரம் 

D) வேம்பு 

விளக்கம்: சைய்யறிமேத் வதடிப் பயணம் ச ய்த புத்தர் வபாதி ைரத்தடியில்(அர ைரம்) அறிசோளி(ைானம்) சபற்றார். 
இேர் “கயா” என்னும் இடத்தில் ைானம் சபற்றார். நீண்ட தியானத்தின் விமளோக ைானம் சபற்றதால் புத்தர் என 
அறியப்பட்டார். 
283) ஆம மய அகற்றுேவத ைகாநிர்ோணம் என கூறும் பீடகம் எது? 

A) சுத்த பீடகம் 

B) வினய பீடகம் 

C) அபிதம்ை பீடகம் 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: புத்தர் கூறும் நிர்ோணம் (சைய்யறிவு): ஆம மய அகற்றுேவத ைகாநிர்ோணம் என சுத்தபீடகம் 
கூறுகிறது. பிறப்பு, இறப்பு வபான்ற துன்பங்களிலிருந்து விடுபட்டு, நிர்ோண நிமலமய அமடய எண்ேழி 
ைார்க்கங்கமளப் பின்பற்ற வேண்டும் என பீடகங்கள் குறிப்பிடுகின்றன 

284) சஜாராஸ்டிரிய  ையம் பற்றிய  ரியான கூற்மறத் வதர்க 

A) பமழமையான ைத நம்பிக்மகயின்படி, பார்சிகள் முதலில் பல சதய்ேங்கமள ேழிபட்டனர். 
B) சஜாராஸ்டிரர் இமதக் கண்டித்து ‘அகூரைஸ்தா’ என்னும் ஒரு கடவுள் ேழிபாட்மட நிமல நிறுத்தினார். 
C) இமறேன் நிகரற்றேர், ச ார்க்கம், பூமி அமனத்மதயும் பமடத்து இயற்மக முழுமைக்கும் மையைாக 
விளங்குகின்றார். 
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D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: பமழமையான ைத நம்பிக்மகயின்படி, பார்சிகள் முதலில் பல சதய்ேங்கமள ேழிபட்டனர். 
சஜாராஸ்டிரர் இமதக் கண்டித்து ‘அகூரைஸ்தா’ என்னும் ஒரு கடவுள் ேழிபாட்மட நிமல நிறுத்தினார். 
இமறேன் நிகரற்றேர், ச ார்க்கம், பூமி அமனத்மதயும் பமடத்து இயற்மக முழுமைக்கும் மையைாக 
விளங்குகின்றார். 
285) சஜாராஸ்டிரரின்  ையக்சகாள்மகமய ஆராய்க. 
1. இன்பத்திற்கும் துன்பத்திற்கும் உயிவர காரணம் 

2. நல்லுயிர் வீடுவபற்மற அமடயும் 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. இன்பத்திற்கும் துன்பத்திற்கும் உயிவர காரணம் 

2. நல்லுயிர் வீடுவபற்மற அமடயும். 

286) உயிர்கள் வீடுவபறு அமடய எத்தமன கட்டமளகமள சஜாராஸ்டிரியம் குறிப்பிடுகிறது? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 6 

விளக்கம்: 3 கட்டமளகள்: 
1. நற்சிந்தமன (ஹீைாதா) 
2. நற்ச ால் (ஹிக்தா) 
3. நற்ச யல் (ஹீேர்ஷ்தா) 
இமே மூன்றும் இமறேனால் கண்காணிக்கப்பட்டுத் தீர்ப்பு ேழங்கப்படும். சிந்தமன, ச ால், ச யல் இம்மூன்றும் 
சபற்ற புனிதைான ஒருேவன வீடுவபறு அமடய முடியும் என்கிறது. 
287) சஜராஸ்டிரிய  ையத்மதத் வதாற்றுவித்தேர் யார்? 

A) ைகாவீரர் 

B) புத்தர் 
C) குருநானக் 

D) சஜராஸ்டர் 
விளக்கம்: சஜாராஸ்டிரிய  ையத்மதத் வதாற்றுவித்த சஜராஸ்டர் சபயரிவலவய அம்ைதம் அமழக்கப்படுகிறது. 
288) பீடகங்களின் விளக்க உமரயான விபாஷங்கள் எந்த சபௌத்த ைாநாட்டில் சதாகுக்கப்பட்டன? 

A) 1-ேது ைாநாடு 

B) 2-ேது ைாநாடு 

C) 3-ேது ைாநாடு 

D) 4-ேது ைாநாடு 

விளக்கம்: 4-ேது சபௌத்த ைாநாட்டில், சபௌத்த  ைய நூல்களின் (பீடகங்கள்)விளக்க உமரயான “விபாஷங்கள்” 
சதாகுக்கப்பட்டன. 
289) ‘சஜன்ட் அேஸ்தா’ என்ற புனித நூல் யார் மூலம் உலகத்திற்குக் கிமடத்தது? 

A) சஜாராஸ்டிரர்  
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B) அகூரைஸ்தா 
C) விஸ்தபா 
D) பஹலவி 

விளக்கம்: இந்நூல் அகூரைஸ்தாோல் அருளப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது. இப்புனித நூல் சஜாராஸ்டரின் சீடரான 
‘விஸ்தபா’ மூலம் உலகத்திற்குக் கிமடத்தது. 
290) ‘சஜன்ட் அேஸ்தா’ எந்த சைாழியில் எழுதப்பட்டது? 

A) தமிழ்  
B) அோஸ்தா 
C) சஜன்ட் 

D) பஹலவி 

விளக்கம்: இப்புனித நூல், அோஸ்தா சைாழியில் பஹலவி எழுத்துகளில் எழுதப்பட்டது. 
291) பார்சிகளின் தனித்த அமடயாளங்களில்,  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) பார்சிக்கள் இந்தியாவின் ஏமனய ைக்கவளாடு கலந்து ோழ்ந்த வபாதிலும் அேர்களின் பண்பாடும்  ைய ேழிபாட்டு 
முமறயும் சபரிதும் பாதிப்பின்றித் தனித்வத காணப்படுகின்றது. 
B) சநருப்புக் வகாயில் ேழிபாடு பின்பற்றப்படுகிறது. வீடுகளில் கூடத் தீமயமூட்டி, சநருப்மப உண்டாக்கித் 
சதய்ேைாக ேழிபாடு ச ய்கின்றனர். 
C) பார்சிக்கள் இறந்துவிட்டால் அேர்கமள எரிக்கவோ, புமதக்கவோ ச ய்யாைல் விலங்குகள், பறமேகள் உண்ண 
ச ய்கின்றனர். ஆனால் தற்வபாது இதில் ைாற்றங்கள் காணப்படுகின்றன. 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: பார்சிக்கள் இந்தியாவின் ஏமனய ைக்கவளாடு கலந்து ோழந்த வபாதிலும் அேர்களின் பண்பாடும்  ைய 
ேழிபாட்டு முமறயும் சபரிதும் பாதிப்பின்றித் தனித்வத காணப்படுகின்றது. 
சநருப்புக் வகாயில் ேழிபாடு பின்பற்றப்படுகிறது. வீடுகளில் கூடத் தீமயமூட்டி, சநருப்மப உண்டாக்கித் சதய்ேைாக 
ேழிபாடு ச ய்கின்றனர். 
பார்சிக்கள் இறந்துவிட்டார் அேர்கமள எரிக்கவோ, புமதக்கவோ ச ய்யாைல் விலங்குகள், பறமேகள் உண்ண 
ச ய்கின்றனர். ஆனால் தற்வபாது இதில் ைாற்றங்கள் காணப்படுகின்றன. 
292) இந்தியப் பண்பாட்டிற்குப் பார்சிகளின் சகாமடகளில்  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) சேளிநாட்டிலிருந்து ேந்திருந்தாலும் இந்தியப் பண்பாட்மடச் சிமதக்காதோறு நம் நாட்டு பண்பாட்டுடன் 
ஒன்றிமணந்து ோழ்கின்றனர். 
B) இந்தியர்கள் என்ற உணர்வுடவன நாட்டுப்பற்றுடன் திகழ்கின்றனர். 
C) இந்தியாவில் குறிப்பிடத்தக்க ஓர் சதாழில்  மூகைாக உருசேடுத்துத் சதாழில் அறத்துடன் ோழ்கின்றனர் 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: சேளிநாட்டிலிருந்து ேந்திருந்தாலும் இந்தியப் பண்பாட்மடச் சிமதக்காதோறு நம் நாட்டு பண்பாட்டுடன் 
ஒன்றிமணந்து ோழ்கின்றனர். 
இந்தியர்கள் என்ற உணர்வுடவன நாட்டுப்பற்றுடன் திகழ்கின்றனர். 
இந்தியாவில் குறிப்பிடத்தக்க ஓர் சதாழில்  மூகைாக உருசேடுத்துத் சதாழில் அறத்துடன் ோழ்கின்றனர் 

293) இந்தியப் பண்பாட்டிற்குப் பார்சிகளின் சகாமடகளில்  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
1. பார்சி (சஜாராஸ்டிரிய  ைய) இயக்கங்கள் 19-ஆம் நூற்றாண்டின் இந்திய  மூக சீர்த்திருத்தத்தில் முக்கியப் 
பங்காற்றின. 
2. தாதாபாய் சநௌவராஜி, சநௌவராஜி பர்டூன்ஜி ஆகிவயார் இந்திய விடுதமலப் வபாராட்டத்தில் முக்கியப் பங்காற்றினர். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 
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C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. பார்சி (சஜாராஸ்டிரிய  ைய) இயக்கங்கள் 19-ஆம் நூற்றாண்டின் இந்திய  மூக சீர்த்திருத்தத்தில் 
முக்கியப் பங்காற்றின. 
2. தாதாபாய் சநௌவராஜி, சநௌவராஜி பர்டூன்ஜி ஆகிவயார் இந்திய விடுதமலப் வபாராட்டத்தில் முக்கியப் 
பங்காற்றினர். 
294) ‘இஸ்லாம்’ – எம்சைாழிச் ச ால்? 

A) அரபு 

B) உருது 

C) இலத்தீன் 

D) கிவரக்கம் 

விளக்கம்: இஸ்லாம் என்பது அரபுச் ச ால், அதன் சபாருள் பணிதல்,  ரணமடதல், கீழ்படிதல் என்ற மூலக்கூறுகள் 
உள்ளடக்கியது. 
295) ஒவ்சோரு இஸ்லாமியரும் தைது ச ல்ேத்தில் ஒரு பங்கிமன ஆண்டுக்கு ஒருமுமற எளிவயாருக்கு தானம் 
ேழங்க வேண்டும் இது எவ்ோறு அமழக்கப்படுகிறது? 

A) கலிைா 
B) நைாஸ் 

C) ஹஜீ 

D) ஸக்காத் 

விளக்கம்: ஸ்க்காத் எனப்படுேது கட்டாயப் சபாருள் தானம். இஃது இஸ்லாமின் 4-ேது கடமையாகும். 
296) இஸ்லாம் எத்தமன அடிப்பமட மூலாதாரங்கமளக் சகாண்டுள்ளது? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

விளக்கம்: இஸ்லாம் 2 அடிப்பமட மூலாதாரங்கமளக் சகாண்டுள்ளது. 
1. அல்லாவின் வேதம் (குர் ஆன்) 
2. முகைது நபி (ஸல்) அேர்கள் அறிமுகப்படுத்திய ைார்க்கம் (ஹதிஸ்) 
297) இஸ்லாம்  ையத்தின் தீர்க்கதரிசி யார்? 

A) ஹீரா 
B) முகைது நபி 

C) அபுல்-அலா-சைௌருடி 

D) அபுல்காசிம் 

விளக்கம்: இஸ்லாம்  ையத்தின் தீர்க்கதரிசியாக முஸ்லீம்களால் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டேர் முகைது நபி ஆோர். 
298) முகைது நபி எங்கு பிறந்தார்? 

A) ஹீரா 
B) சைக்கா 
C) காபிர் 
D) ஆலந்தூர் 
விளக்கம்: இேர் சைக்காவில் அப்துல்லா-அமீனா என்ற தம்பதியருக்கு ைகனாய்ப் பிறந்தார். 
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299) முகைது நபி யாமர ைணந்துக்சகாண்டார்? 

A) ஹீரா 
B) அமீனா 
C) கதீஜா 
D) மும்தாஜ் 

விளக்கம்: கதீஜா என்ற ச ல்ே சீைாட்டிமய ைணந்த பிறகு, சைக்கா நகரத்திற்கு அப்பால் இருந்த ‘ஹீரா’ என்ற 
குமகயில் தேம் ச ய்தார். 
300) இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு சீக்கிய  ையத்தின் சகாமட என்ன? 

A) இந்தியப் பண்பாட்டு அமடயாளங்கமள அந்நியர்களிடமிருந்து பாதுகாத்து, இன்றும் அேற்மறப் வபாற்றுேது, 

சீக்கிய  ையம். 
B) இன்று உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் ோழும் சீக்கியர்கள், இந்தியப்பண்பாட்டின் சபருமைகமளப் பமற 
 ாற்றுகின்றனர். 
C) இங்கிலாந்து, அசைரிக்கா வபான்ற நாடுகளில் இேர்களின் ேழிபாட்டுத் தலங்கள் உள்ளன. 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: இந்தியப் பண்பாட்டு அமடயாளங்கமள அந்நியர்களிடமிருந்து பாதுகாத்து, இன்றும் அேற்மறப் 
வபாற்றுேது, சீக்கிய  ையம். 
இன்று உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் ோழும் சீக்கியர்கள், இந்தியப்பண்பாட்டின் சபருமைகமளப் பமற 
 ாற்றுகின்றனர். 
இங்கிலாந்து, அசைரிக்கா வபான்ற நாடுகளில் இேர்களின் ேழிபாட்டுத் தலங்கள் உள்ளன. 
301) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. கடவுள் ஒருேவர, அேவர அல்லாஹ். அேமரத் தவிர, வேறு கடவுள் இல்மல என்பது இஸ்லாமின் அடிப்பமட 
நம்பிக்மக. 
2. உலகின் முதல் இமறத்தூதர் முகைது நபி 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: இமறத்துதர்கள் (நபிைார்கள்) உலகின் முதல் இமறத்தூதர் ‘ஆதாம்’. கமடசி இமறத்தூதர் முகைது நபி 
என இஸ்லாம் நம்புகிறது. 
302) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. விதி என்பது அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது. அதன் புரிதல் இமறேனுக்கு ைட்டுவை உண்டு என்பது இசுலாமின் ஆழ்ந்த 
நம்பிக்மககளாகும். 
2. விதிமயப் பற்றிச் சிந்திப்பமதவயா அமதப்பற்றி தர்க்கம் ச ய்ேமதவயா குரான் ைறுக்கிறது 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. விதி என்பது அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது. அதன் புரிதல் இமறேனுக்கு ைட்டுவை உண்டு என்பது இசுலாமின் 
ஆழ்ந்த நம்பிக்மககளாகும். 
2. விதிமயப் பற்றிச் சிந்திப்பமதவயா அமதப்பற்றி தர்க்கம் ச ய்ேமதவயா குரான் ைறுக்கிறது 
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303) தன் ையத்தேர் கண்டிப்பாகக் கமடபிடிக்க வேண்டிய கடமைகள் என இஸ்லாம் குறிப்பிடும் கடமைகள் 
எத்தமன? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

விளக்கம்: தன்  ையத்தேர் கண்டிப்பாகக் கமடபிடிக்க வேண்டிய கடமைகள் என ஐந்மதக் குறிப்பிடுகிறது. இமே 
“இஸ்லாத்தின் ஐந்து தூண்கள்” என அமழக்கப்படுகின்றன. அமே,  

1. கலிைா  
2. சதாழுமக  
3. வநான்பு  
4. ஸக்காத்  
5. ஹஜ் 

304) சபாருத்துக. 
அ. நற்சிந்தமன – 1. ஹீைாதா 
ஆ. நற்ச ால் - 2. ஹிக்தா 
இ. நற்ச யல் - 3. ஹீேர்ஷ்தா 
A) 1, 2, 3 

B) 2, 3, 1 

C) 3, 2, 1 

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்: நற்சிந்தமன – ஹீைாதா 
நற்ச ால் - ஹிக்தா 
நற்ச யல் - ஹீேர்ஷ்தா 
305) ஒவ்சோரு இஸ்லாமியரும் தினமும் எத்தமன முமற இமறேமனத் சதாழுமக ச ய்ய வேண்டும்? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

விளக்கம்: ஒவ்சோரு இஸ்லாமியரும் தினமும் 5 முமற இமறேமனத் சதாழுமக ச ய்ய வேண்டியது. 2-ேது 
கடமையாகும். சைக்காவிலுள்ள “புனித காபாமே” வநாக்கி ேணங்க வேண்டும். இதுவே நைாஸ். 
306) ‘சஜாராஸ்டிரர்’ என்பதன் சபாருள் என்ன? 

A) சேற்றி 

B) தங்க நாண் 

C) தங்க ஒளி 

D) ஆன்ைா 
விளக்கம்: சஜாராஸ்டிரர், ஈரானிய ைக்களின் நம்பிக்மகப்படி இமறத்தூதர் ஆோர். ‘ஸ்பிதசை’ என்ற இயற்சபயர் 
சகாண்ட இேர் இமறேமனத் தரிசித்த பிறகு ‘தங்க ஒளி’ எனப் சபாருள்படும் ‘சஜாராஸ்டிரர்’ என அமழக்கப்பட்டார். 
307) ‘இஸ்லாம்’ என்ற ச ால்லின் வநர்ப்சபாருள் என்ன? 

A) பணிதல் 
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B)  ரணமடதல் 

C) கீழ்ப்படிதல் 

D) அமைதி 

விளக்கம்: ‘இஸ்லாம்’ என்பதன் வநர்ப்சபாருள் ‘அமைதி’. ஒருேன் உடமலயும், உள்ளத்மதயும் அல்லாவிடம் 
பணிோக ஒப்பமடக்கும்வபாது அமைதிமயப் சபறுகிறான் எனப் சபாருள்படும். அல்லாவின் விதிமுமறகளுக்கு ஏற்பப் 
பணிந்து ச யல்படுபேர்கள் இஸ்லாமியர்கள் ஆேர். வைற்காணும் பண்புகமளப் சபற்றிருப்பேன் எந்த இனத்மதயும், 

 மூகத்மதயும், நாட்மடயும், குலைரமபயும் வ ர்ந்தேனாக இருப்பினும் அேன் ஒரு முஸ்லீம் என அபுல்-அலா-
சைௌருடி கூறுகிறார். 
308) எந்த சபௌத்த  ைய ைாநாட்டில், சபௌத்த  ையம் 2-ஆகப் பிரிந்தது? 

A) 1-ேது ைாநாடு 

B) 2-ேது ைாநாடு 

C) 3-ேது ைாநாடு 

D) 4-ேது ைாநாடு 

விளக்கம்: 4-ேது சபௌத்த  ைய ைாநாட்டில், சபௌத்த  ையம் ைகாயானம், ஹீனயானம் என்று இரு பிரிவுகளாகப் 
பிரிந்தது. 
309) ‘சபஸ்கி’ எனப்படுபேர் யார்? 

A) கால்டுசேல்  
B) ஜி.யூ.வபாப் 

C) வீரைாமுனிேர் 
D) அம்வபத்கர் 
விளக்கம்: வீரைானமுனிேரின் வேறுசபயர் - சபஸ்கி, மதரியநாதன் ஆகும். 
310) சபாருத்துக. 
அ. கலிைா – 1. புனிதப் பயணம் 

ஆ. நைாஸ் - 2. சபாருள் தானம்  
இ. வநான்பு – 3. ரைலான் 

ஈ. ஸக்காத் - 4. இமறேணக்கம் 

உ. ஹஜ் - 5. உறுதிசைாழி 

A) 5, 4, 3, 2, 1 

B) 5, 4, 3, 1, 2 

C) 5, 4, 1, 3, 2 

D) 5, 4, 2, 3, 1 

விளக்கம்: கலிைா – உறுதிசைாழி 

நைாஸ் - இமறேணக்கம் அல்லது சதாழுமக 

வநான்பு – ரைலான்  
ஸக்காத் - சபாருள் தானம் 

ஹஜ் - புனிதப்பயணம் 

311) இஸ்லாமிய ைதப் பிரிவுகள் எத்தமன? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 
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D) 5 

விளக்கம்: இஸ்லாமியப் பிரிவுகள் - 2 இமே,  

1.  ன்னிப்பிரிவு 

2. ஷியா பிரிவு 

312) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. இமறத்தூதரான காபிரில் அல்லாவின் ோர்த்மதயாக முகைது நபியிடம் கூறியமத ஏற்பது இஸ்லாமிய  ன்னிப் 
பிரிவு. 
2. அல்லாவின் புனிதோர்த்மதகமள ஏற்று, அமதப் பின்பற்றி, இமறத்தன்மைமய அமடந்த தீர்க்கத்தரிசி எேவரா 
அேமர ைதத்தமலேர், அதாேது, ‘இைாம்’ என ஏற்றுக்சகாண்டு ேழிநடத்துேது இஸ்லாமிய ஷியா பிரிவு. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. இமறத்தூதரான காபிரில் அல்லாவின் ோர்த்மதயாக முகைது நபியிடம் கூறியமத ஏற்பது இஸ்லாமிய 
 ன்னிப் பிரிவு. 
2. அல்லாவின் புனிதோர்த்மதகமள ஏற்று, அமதப் பின்பற்றி, இமறத்தன்மைமய அமடந்த தீர்க்கத்தரிசி எேவரா 
அேமர ைதத்தமலேர், அதாேது, ‘இைாம்’ என ஏற்றுக்சகாண்டு ேழிநடத்துேது இஸ்லாமிய ஷியா பிரிவு. 

313) இரம்ஜான், பக்ரீத், மிலாடிநபி வபான்ற பண்டிமககள் எந்த ைதத்தினரால் சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) இந்து  
B) இஸ்லாம் 

C) கிறிஸ்துேம் 

D) சீக்கியம் 

விளக்கம்: இரம்ஜான், பக்ரீத், மிலாடிநபி வபான்ற பண்டிமககள், இஸ்லாமியர்களால் சிறப்பாகக் 
சகாண்டாடப்படுகின்றன. 
314) இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு இஸ்லாம்  ையத்தின் சகாமட என்ன? 

A) இமறேன் முன் அமனேரும்  ைம் என்ற வகாட்;பாடு இஸ்லாம்  ையத்தின் முக்கிய சகாமடயாகும். 
B) இந்தியப் பண்பாட்டின் ஒற்றுமைக்கு, முஸ்லீம் அறிைர்கள் சூபி இயக்கத்மதக் சகாமடயாக ேழங்கி, இந்து 
முஸ்லீம் ஒற்றுமைமய நிமலநாட்டினர். 
C) சூபி இயக்கத்தின் மூலம்  ாதி ஒழிப்பு, மூடநம்பிக்மககளுக்கு முடிவு கட்டுதல்,  ைத்துேம்,  வகாதரத்துேம் வபான்ற 
சகாள்மககள் நைது இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு ேழங்கப்பட்ட ேரப்பிர ாதைாகும் 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: இமறேன் முன் அமனேரும்  ைம் என்ற வகாட்பாடு இஸ்லாம்  ையத்தின் முக்கிய சகாமடயாகும். 
இந்தியப் பண்பாட்டின் ஒற்றுமைக்கு, முஸ்லீம் அறிைர்கள் சூபி இயக்கத்மதக் சகாமடயாக ேழங்கி, இந்து முஸ்லீம் 
ஒற்றுமைமய நிமலநாட்டினர். 
சூபி இயக்கத்தின் மூலம்  ாதி ஒழிப்பு, மூடநம்பிக்மககளுக்கு முடிவு கட்டுதல்,  ைத்துேம்,  வகாதரத்துேம் வபான்ற 
சகாள்மககள் நைது இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு ேழங்கப்பட்ட ேரப்பிர ாதைாகும் 

315) இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு இஸ்லாம்  ையத்தின் சகாமட என்ன? 

A) இேர்களது கமலயம் ைான பூச்சித்திர, மதயல் வேமலப்பாடுகள், பூவேமலப்பாடுகள் அமைந்த 
ைணிைண்டபங்கள், உவலாகம் ைற்றும் தங்க வேமலப்பாடுகள் வபான்ற கவின்மிகு கமலகள் இந்தியப் 
பண்பாட்டிற்குப் சபருமை வ ர்ப்பதாக அமைந்தது. 
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B) இேர்களது விமளயாட்டு அரங்கங்கள், நகர நுமழோயில்கள், பூத்வதாட்டங்கள், அரண்ைமனக் வகாட்மடகள், 

ைசூதிகள், கட்டடக்கமல, ேண்ணகற்கள், ஒடுகள் வபான்றேற்றால் உருோக்கப்பட்ட சபாருள்கள் ஆகியமே 
இந்தியப் பண்பாட்டின் சிறப்புக் கூறுகளாகக் திகழ்கின்றன. 
C) இந்தியப் பண்பாட்டின் சிறப்புக்கூறுகளாக விளங்கும் இயற்கணிதம், ோனநூல், ைருத்துேம், கணிதம் வபான்ற 
நூல்கள் அவரபியர் மூலம் ஐவராப்பா முழுேதும் பரவி, இந்தியாவின் சபருமைமய வைவலாங்கச் ச ய்தது 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: இேர்களது கமலயம் ைான பூச்சித்திர, மதயல் வேமலப்பாடுகள், பூவேமலப்பாடுகள் அமைந்த 
ைணிைண்டபங்கள், உவலாகம் ைற்றும் தங்க வேமலப்பர்டுகள் வபான்ற கவின்மிகு கமலகள் இந்தியப் 
பண்பாட்டிற்குப் சபருமை வ ர்ப்பதாக அமைந்தது. 
இேர்களது விமளயாட்டு அரங்கங்கள், நகர நுமழோயில்கள், பூத்வதாட்டங்கள், அரண்ைமனக் வகாட்மடகள், 

ைசூதிகள், கட்டடக்கமல, ேண்ணகற்கள், ஒடுகள் வபான்றேற்றால் உருோக்கப்பட்ட சபாருள்கள் ஆகியமே 
இந்தியப் பண்பாட்டின் சிறப்புக் கூறுகளாகக் திகழ்கின்றன. 
இந்தியப் பண்பாட்டின் சிறப்புக்கூறுகளாக விளங்கும் இயற்கணிதம், ோனநூல், ைருத்துேம், கணிதம் வபான்ற 
நூல்கள் அவரபியர் மூலம் ஐவராப்பா முழுேதும் பரவி, இந்தியாவின் சபருமைமய வைவலாங்கச் ச ய்தது 

316) ைகாேம் ம், தீபேம் ம் என்ற நூல்கள் எந்த சைாழியில் எழுதப்பட்டமே? 

A) பாலி 

B) பிராகிருதம் 

C) ஆங்கிலம் 

D)  ைஸ்கிருதம் 

விளக்கம்: ைகாேம் ம், தீபேம் ம் என்ற பாலிசைாழி நூல்கள் இலங்மகமயச்  ார்ந்தமேயாகும். 
317) ‘சபவராஷா வகாட்லா’ என்ற விமளயாட்டரங்கம் எங்கு உள்ளது? 

A) சடல்லி 

B) மஹதராபாத் 

C) ஆக்ரா 
D) மும்மப 

விளக்கம்: ‘சபவராஷா வகாட்லா’ என்ற விமளயாட்டரங்கம் சடல்லியில் உள்ளது. இது இஸ்லாமியர் இந்தியாவுக்கு 
அளித்த சகாமடயாகும். 
318) ‘ ார்மினார்’ நகர நுமழோயில் எங்குள்ளது? 

A) சடல்லி 

B) மஹதராபாத் 

C) ஆக்ரா 
D) மும்மப  
விளக்கம்: மஹதராபாத்தில் உள்ள  ார்மினார் நகர நுமழோயில் இஸ்லாமியர் இந்தியாவிற்கு அளித்த 
சகாமடயாகும். 
319) ஷாலிைாத் வதாட்டங்கள் எங்குள்ளது? 

A) சடல்லி 

B) மஹதராபாத் 

C) ஆக்ரா 
D) மும்மப  
விளக்கம்: ஆக்ராவிலுள்ள ஷாலிைாத் வதாட்டங்கள் இஸ்லாம் இந்தியாவிற்கு அளித்த சகாமடயாகும். 
320) சடல்லியில் அமையாத ஒன்மறத் சதரிவு ச ய்க. 
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A) ச ங்வகாட்மட 

B) ஜும்ைா ைசூதி 

C) முத்து ைசூதி 

D) தாஜ்ைகால் 

விளக்கம்: தாஜ்ைகால் ஆக்ராவில் அமைந்துள்ளது. வைற்காணும் அமனத்தும் இஸ்லாம் இந்தியாவிற்கு அளித்த 
சகாமடயாகும். 
321) “பியூட்ரா டியூரா” என்ற முமறயால் ஆக்கப்பட்டது எது? 

A) ச ங்வகாட்மட 

B) ஜும்ைா ைசூதி 

C) முத்து ைசூதி 

D) தாஜ்ைகால் 

விளக்கம்: ஆக்ரா – பவதப்பூர் சிக்ரி, உலக அதி யங்களுள் ஒன்றான தாஜ்ைஹாலில் ‘பியூட்ரா டியூரா’ என்ற 
முமறயால் ஆக்கப்பட்டது. 
322) சபத்தவலகம் என்ற இடம் எங்குள்ளது? 

A) ஈரான் 

B)  வுதி அவரபியா 
C) இஸ்வரல் 

D) சஜருவ லம் 

விளக்கம்: கிறித்துேத்தின் முன்வனாடி ஏசுகிறிஸ்து ஆோர். இேமர “ஜீஸஸ்” என்றும் அமழப்பர். இேர் இஸ்வரல் 
நாட்டிலுள்ள ‘சபத்தவலகம்’ என்னும் இடத்தில் வஜா ப்-கன்னிவைரியின் குழந்மதயாகத் வதான்றினார். 
323) கிறித்துே  ையக் சகாள்மககளில்  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க 

1. ைனித உயிர்கள் இமறேன்மீது இதயப்பூர்ேைாகவும், தூய எண்ணத்துடனும் அன்பு ச லுத்தவேண்டும். 
2. பரவலாகத்தில் இருக்கும் பரைபிதா அல்லது ச ார்க்கம் என்பமத அமடய அன்பு, நீதி, கடமை வபான்றேற்மறக் 
கமடபிடித்து ஒழுக வேண்டும். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. ைனித உயிர்கள் இமறேன்மீது இதயப்பூர்ேைாகவும், தூய எண்ணத்துடனும் அன்பு ச லுத்தவேண்டும். 
2. பரவலாகத்தில் இருக்கும் பரைபிதா அல்லது ச ார்க்கம் என்பமத அமடய அன்பு, நீதி, கடமை வபான்றேற்மறக் 
கமடபிடித்து ஒழுக வேண்டும். 
ஆகியமே கிறித்துே  யைத்தின் சகாள்மக எனக் கூறப்படுகிறது. 
324) கிறித்துே  ையக் வகாட்பாடுகமள ஆராய்க. 
1. அன்பு, கடவுள், நீதி, நம்பிக்மக வபான்றேற்மற முக்கிய வகாட்பாடுகள் 

2. உலகத்தில் வப ப்படும் ோர்த்மதகள் யாவும் இமறேமனவய  ார்ந்தது என்பது கிறத்துே  ையக் வகாட்பாடாகும். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. அன்பு, கடவுள், நீதி, நம்பிக்மக வபான்றேற்மற முக்கிய வகாட்பாடுகள் 
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2. உலகத்தில் வப ப்படும் ோர்த்மதகள் யாவும் இமறேமனவய  ார்ந்தது என்பது கிறத்துே  ையக் வகாட்பாடாகும். 
325) சீக்கிய  ையத்மத நிறுவியேர் யார்? 

A) குருநானக் 

B) சபய்ன் 

C) ரஞ்சித் சிங் 

D) துலிக் சிங் 

விளக்கம்: சீக்கிய  ையத்மத நிறுவியேர் குருநானக் (கி.பி.(சபா.ஆ)1469-1538). 

326) ஏசு கிறிஸ்து பிறந்த நாள் எது?  

A) ஜனேரி 1 
B) ஏப்ரல் 10 

C) ஜுன் 22 

D) டி ம்பர் 25 

விளக்கம்: ஏசு கிறிஸ்து பிறந்த நாளான டி ம்பர் 25-ஆம் நாள் ஒவ்சோர் ஆண்டும் கிறிஸ்துைஸ் தினைாகக் 
சகாண்டாடப்படுகிறது. வைலும், புனித சேள்ளி, ஈஸ்டர், ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வபான்ற விழாக்கள் 
சகாண்டாடப்படுகின்றன. விழாக்கள் அன்பு, நட்பு,  வகாதரத்துேம்,  ைத்துேம் ஆகிய பண்புகமள 
ேலியுறுத்துகின்றன. 
327) கிறித்துே  ையத்தின் பணிமய வதர்வு ச ய்க 

A) ஆதரேற்வறார் இல்லம், முதிவயார் காப்பகங்கமள நிறுவி வ மே புரிகின்றன. 
B) சேள்ளம், பூகம்பம், பஞ் ம் வபான்ற இயற்மகச் சீற்றங்களின்வபாது நிோரண பணிகமள ச ய்து ேருகின்றன. 
C) இச் ையக்குழுக்கள் நாசடங்கும் ைருத்துேைமனகமள நிறுவி நலோழ்வுப் பணிகமளச் ச ய்து ேருகின்றன. 
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: ஆதரேற்வறார் இல்லம், முதிவயார் காப்பகங்கமள நிறுவி வ மே புரிகின்றன. சேள்ளம், பூகம்பம், பஞ் ம் 
வபான்ற இயற்மகச் சீற்றங்களின்வபாது நிோரணப் பணிகமள ச ய்து ேருகின்றன. இச் ையக்குழுக்கள் நாசடங்கும் 
ைருத்துேைமனகமள நிறுவி நலோழ்வுப் பணிகமளச் ச ய்து ேருகின்றன. 
328) கிறித்துே  ையத்தின் பணிகமளத் வதர்வு ச ய்க. 
A) பட்டித்சதாட்டிகளிலும் கல்விக்கூடங்கள் நிறுவி இலே க் கல்வி, உணவு, உமறவிடம் ேழங்கியும் ஒழுக்கம், 

கட்டுப்பாடுகள், நீதிவபாதமனகமளயும் புகட்டி ேருகின்றன. 
B) இக்குழுக்கள் ேட்டார சைாழிகமளக் கற்று பல்வேறு நூல்கமள ஆங்கிலத்தில் சைாழி சபயர்த்து, இந்திய சைாழி 
ேளர்ச்சிக்கும், இலக்கிய ேளர்ச்சிக்கும் சதாண்டாற்றியுள்ளன. 
C) இச் ையக் குழுக்களால் இந்தியாவில் அச்சுப்சபாறி இயந்திரம் அறிமுகம் ச ய்யப்பட்டது. 
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: பட்டித்சதாட்டிகளிலும் கல்விக்கூடங்கள் நிறுவி இலே க் கல்வி, உணவு, உமறவிடம் ேழங்கியும் 
ஒழுக்கம், கட்டுப்பாடுகள், நீதிவபாதமனகமளயும் புகட்டி ேருகின்றன. 
இக்குழுக்கள் ேட்டார சைாழிகமளக் கற்று பல்வேறு நூல்கமள ஆங்கிலத்தில் சைாழி சபயர்த்து, இந்திய சைாழி 
ேளர்ச்சிக்கும், இலக்கிய ேளர்ச்சிக்கும் சதாண்டாற்றியுள்ளன. 
இச் ையக் குழுக்களால் இந்தியாவில் அச்சுப்சபாறி இயந்திரம் அறிமுகம் ச ய்யப்பட்டது. 
329) கிறித்துே  ையத்தின் சகாமட என்ன? 

A) கிறித்துேம்,  ைய பணி ைட்டுமின்றிச்  மூக வ மேயிலும் கேனம் ச லுத்தியது. கல்வி நிறுேனங்கள், கல்லூரிகள், 

ைருத்துேைமணகள் வபான்றமே ைக்களிடம் மிகப் சபரிய ேரவேற்மபப் சபற்றன. 
B) கிறித்துேச்  ையப் பரப்பாளர்கள் ைதப்பணிமய ைட்டுமின்றி, இலக்கியத்திற்கும் வ மேயாற்றினர். உதாரணம். 
கால்டுசேல், ஜி.யூ.வபாப், வீரைாமுனிேர். 
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C) இந்தியப் பண்பாட்மட வைற்குலகப் பண்பாட்வடாடு இமணத்ததில் கிறித்துே  ையம் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளது. 
எனினும் கிறித்துேம் இந்தியப் பண்பாட்டின் சில பழக்க ேழக்கங்கமளயும் தம்முள் இமணத்துக் சகாண்டது . 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: கிறித்துேம்  ைய பணி ைட்டுமின்றிச்  மூக வ மேயிலும் கேனம் ச லுத்தியது. கல்வி நிறுேனங்கள், 

கல்லூரிகள். ைருத்துேைமணகள் வபான்றமே ைக்களிடம் மிகப் சபரிய ேரவேற்மபப் சபற்றன. 
கிறித்துேச்  ையப் பரப்பாளர்கள் ைதப்பணிமய ைட்டுமின்றி, இலக்கியத்திற்கும் வ மேயாற்றினர். உதாரணம். 
கால்டுசேல், ஜி.யூ.வபாப், வீரைாமுனிேர். 
இந்தியப் பண்பாட்மட வைற்குலகப் பண்பாட்வடாடு இமணத்ததில் கிறித்துே  ையம் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளது. 
எனினும் கிறித்துேம் இந்தியப் பண்பாட்டின் சில பழக்க ேழக்கங்கமளயும் தம்முள் இமணத்துக் சகாண்டது . 
330) திராவிட சைாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்ற நூமல எழுதியேர் யார்? 

A) கால்டுசேல்  
B) ஜி.யூ.வபாப் 

C) வீரைாமுனிேர் 
D) அம்வபத்கர் 
விளக்கம்: திராவிட சைாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்ற நூமல எழுதியேர் கால்டுசேல். 
331) திருோ கம் ைற்றும் திருக்குறமள ஆங்கிலத்தில் சைாழிசபயர்த்தேர் யார்? 

A) கால்டுசேல்  
B) ஜி.யூ.வபாப் 

C) வீரைாமுனிேர் 
D) அம்வபத்கர் 
விளக்கம்: திருோ கம் ைற்றும் திருக்குறமள ஆங்கிலத்தில் சைாழிசபயர்த்தேர் ஜி.யூ.வபாப் ஆோர். 
332) “பரைார்த்தகுரு கமதகள்” – யார் எழுதியது? 

A) கால்டுசேல்  
B) ஜி.யூ.வபாப் 

C) வீரைாமுனிேர் 
D) அம்வபத்கர் 
விளக்கம்: “பராைார்த்தகுரு கமதகள்” – வீரைாமுனிேர். 
333) 2-ேது சபௌத்த ைய ைாநாடு பற்றி  ரியானக் கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க. 
A) நமடசபற்ற இடம் - மே ாலி 

B) தமலமை -  பா மிகா 
C) காலவ ாகன் ஆட்சிக்காலத்தில் நமடசபற்றது 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: நமடசபற்ற இடம் - மே ாலி 

தமலமை -  பா மிகா 
காலவ ாகன் ஆட்சிக்காலத்தில் நமடசபற்றது 

334) “சீக்” என்பதன் சபாருள் என்ன? 

A) வநாய் 

B) சீக்கல் 

C) சீடர் 
D) குரு 
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விளக்கம்: சீக் என்றால் சீடர் அல்லது பின்பற்றுபேர் என்பது சபாருள் ஆகும்.  
335) “சீக்” எம்சைாழிச்ச ால்? 

A) உருது 

B) பஞ் ாபி 

C) இந்தி 

D) குஜராத்தி 

விளக்கம்: “சீக்கியம்” என்பது, சீக் என்ற பஞ் ாபி ோர்த்மதயில் இருந்து வதான்றியது. 
336) சீக்கியம் எந்த நாட்டில் வதான்றிய  ையைாகும்? 

A) வநபாளம் 

B) இலங்மக 

C) பூடான் 

D) இந்தியா 
விளக்கம்: 15-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் இந்தியத் துமணக்கண்டத்தில் வதான்றியச்  ையைாகும். சீக்கியர்கள் 
தங்கள்  ைய குருமேப் பின்பற்ற வேண்டும். அேர்கவள, சீக்கியர்களின் ேழிகாட்டிகளாேர். 
337) சீக்கிய  ையம் வதான்றக் காரணம் என்ன? 

A)  மூக அமைப்பில் நிலவிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் 

B) குருநானக், கபீர் வபான்வறார் கருத்துக்கள் ைக்களிடம் ேரவேற்மறப் சபற்றது. 
C) பக்தி இயக்கங்களின் ச ல்ோக்கு 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்:  மூக அமைப்பில் நிலவிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் 

குருநானக், கபீர் வபான்வறார் கருத்துக்கள் ைக்களிடம் ேரவேற்மறப் சபற்றது. 
பக்தி இயக்கங்களின் ச ல்ோக்கு 

வைலும் பல்வேறு, அந்நியப் பமடசயடுப்புகள் பஞ் ாப் ேழியாகவே நமடசபற்றன. இது பஞ் ாப் ைக்களின் ோழ்வில் 
மிகப்சபரிய தாக்கத்மத ஏற்படுத்தியது. இதனால் அேர்கள் தனித்த, அமடயாளத்துடன் வீரம் ச றிந்த பிரிவினராகவும் 
வதான்ற காரணைாக அமைந்தது. 
338) கிறித்துேக் வகாட்பாடுகள் அடங்கிய புனித நூல் எது? 

A) பகேத் கீமத 

B) திருக்குறள் 

C) விவிலியம் 

D) ஏசு கிறித்துவின் கட்டமளகள் 

விளக்கம்: கிறிஸ்துேக் வகாட்பாடுகள் அடங்கிய புனித நூல் மபபிள் (விவிலியம்) ஆகும். 
339) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. நாம்தாரி – உருேைற்ற இமறக்சகாள்மக 

2. நிரங்காரி – குருவிடமிருந்து ோர்த்மதகமளப் சபற்றேர்கள்  
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. நாம்தாரி – குருவிடமிருந்து ோர்த்மதகமளப் சபற்றேர்கள்  
2. நிரங்காரி – உருேைற்ற இமறக்சகாள்மக 
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340) குரு நானக்கின் வபாதமன எது?  

A) கடவுள் ஒருேவர 
B) அமனத்து ைனிதர்களும்  ைைானேர்கள்,  ாதி வேறுபாடு கூடாது. 
C) இராைன், கிருஷ்ணன், முகைது நபி வபான்வறார் இமறேனின் தூதர்கள் என்றார். 
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: கடவுள் ஒருேவர 
அமனத்து ைனிதர்களும்  ைைானேர்கள்,  ாதி வேறுபாடு கூடாது. இராைன், கிருஷ்ணன், முகைது நபி வபான்வறார் 
இமறேனின் தூதர்கள் என்றார். 
341) கால் ா அமைப்மப வதாற்றுவித்தேர் யார்? 

A) குருநானக் 

B) அர்ஜுன் சிங் 

C) துளிப் சிங் 

D) குருவகாவிந்த சிங் 

விளக்கம்: 10-ேது சீக்கிய குரு, வகாவிந்த சிங் இவ்ேமைப்மப வதாற்றுவித்தார். 
342) சீக்கிய  ையக் சகாள்மககள் எத்தமனயாகப் பிரித்து விளக்கப்படுகிறது? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 6 

விளக்கம்: சீக்கிய  ையக் சகாள்மககள் குர்ைத், குர்தர்ஷன் என்று பிரித்து விளக்கப்படுகிறது. குர்ைத் - சீக்கிய 
 ையத்மதயும், குர்தர்ஷன் - சீக்கிய தத்துேத்மதயும் குறிக்கும். ஒழுக்கம், பணிவு, வநர்மை, தருைம், உண்மை, 

கருமண வபான்றமே இேர் வபாதமனகளில் முக்கிய இடம் சபற்றன. இமறேனின் சபயமர எப்வபாதும் 
உச் ரித்தல், உடலாலும், உள்ளத்தாலும் குருவிற்குக் கீழ்ப்படிந்து நடத்தல் வபான்றமே சீக்கியர்களின் முக்கிய 
கடமையாகும். இமறேனின் திருநாைங்கமள இனிய பாடல்களால் இம யுடன் பாடி இதயத்மதத் தூய்மை ச ய்ய 
வேண்டும் என்பது குருநானக்கின் சகாள்மகயாகும். 
343) ‘ த்தநாம்’ என்பது யாமரக் குறிக்கும்? 

A) சீக்கியர் 
B) குருநானக் 

C) சீடர் 
D) கடவுள் 

விளக்கம்:  த்தநாம் – கடவுள். கடவுள் ஒருேவர, அேர் இரண்டாகவோ, மூன்றாகவோ பலோகவோ இல்மல. அேர் 
ேடிேைற்றேர். எனினும் அேரது ஒளி அமனத்து பமடப்புகளிலும் உள்ளும், புறமுைாக விளங்குகிறது. அேர் ‘ஏக்-
ஓம்கார’ என அமழக்கப்படுகிறார். 
344) சீக்கியம் பற்றிய கருத்துகமள ஆராய்க. 
1. சீக்கியம், குருவின் மூலைாக ைட்டுவை கடவுளின் அருமளப் சபற முடியும் எனக் குறிப்பிடுகிறது. 
2. குருமேக் கடவுளுக்கு அடுத்த நிமலயிலுள்ள  க்தியாகக் கருதுகிறது.  
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 
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விளக்கம்: 1. சீக்கியம், குருவின் மூலைாக ைட்டுவை கடவுளின் அருமளப் சபற முடியும் எனக் குறிப்பிடுகிறது. 
2. குருமேக் கடவுளுக்கு அடுத்த நிமலயிலுள்ள  க்தியாகக் கருதுகிறது.  
345) எந்த  ையத்தில் “ஸச், கண்ட, சூன்ய” வபான்ற பல சபயர்களால் வீடுவபறு குறிக்கப்படுகிறது? 

A) சபௌத்தம் 

B)  ைணம் 

C) சீக்கியம் 

D) கிறிஸ்துேம் 

விளக்கம்: சீக்கியத்தில் “ஸச், கண்ட, சூன்ய” வபான்ற பல சபயர்களால் ‘வீடுவபறு’ குறிக்கப்படுகிறது. வீடுவபறு 
என்பது, ைனிதன் கடவுளான ைாறுகின்ற இமறநிமலமயக் குறிப்பதாகும். உண்மையான ோழ்க்மகயின் மூலம் 
ைனிதன் வீடுவபறு அமடமுடியும் என இச் ையம் கூறுகிறது. 
346) ‘ஆதிகிரந்தம்’ எந்தச்  ையத்தின் புனித நூல்? 

A) சபௌத்தம் 

B)  ைணம் 

C) சீக்கியம் 

D) கிறிஸ்துேம் 

விளக்கம்: ஆதிகிரந்தம் - சீக்கியர்களின் புனித நூல். 
347) சீக்கிய  ையத்தின் 5-ேது  ையகுரு யார்? 

A) குருநானக் 

B) அர்ஜுன்சிங் 

C) பேசிங் 

D) துளிப் சிங 

விளக்கம்: குருநானக்கின் வபாதமனகளும் ேழிபாட்டுப்பாடல்களும் ோய்ேழியாகவே இருந்தன. அமத சீக்கிய 
 ையத்தின் 5-ேது  ைய குரு “அர்ஜுன் சிங்”, “ஆதிகிரந்தம்” என்ற சபயரில் சதாகுத்தார். 
348) ‘கடவுளின் ச ால்’ என்ற சபயரால் ேழங்கப்படும் நூல் எது? 

A) ஆதிகிரந்தம் 

B) குருகிரந்த ாகிப் 

C) A ைற்றும் B 

D) நன்னூல் 

விளக்கம்: ஆதிகிரந்தம் என்ற நூல் ‘கடவுளின் ச ால்’ என்ற சபயராலும் ேழங்கப்படுகிறது. இது குர்முகி எழுத்து 
ேடிேத்தில் உள்ளது. தற்வபாது குரு கிரந்த ாகிப் என்ற சபயராலும் ேழங்கப்படுகிறது. இதற்கு ‘குருவின் ச ால்’ எனப் 
சபாருள். 
349) “பஞ்  காக்கர்” என்னும் 5 அமடயாளங்கமள அறிவித்த சீக்கிய குரு யார்? 

A) அர்ஜுன் சிங் 

B) குருநானக் 

C) துளிப் சிங் 

D) குருவகாவிந்த் சிங் 

விளக்கம்: “பஞ்  காக்கர்” என்னும் 5 அமடயாளங்கமள அறிவித்த சீக்கிய குரு - குருவகாவிந்த் சிங். இேர், 

சீக்கியரின் சின்னங்களாகக் கீழ்க்க்ணடேற்மற அறிவித்தார். 
‘பஞ்  காக்கர்’ என்னும் 5 அமடயாளங்கள்: 
1. வகஷ்  
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2. கங்க  
3. கச் ாசஹரா  
4. கரா  
5. கிர்பான். 
350) சபாருத்துக. (பஞ்  காக்கர் பற்றிய கூற்றுகளில்) 
அ. வகஷ் - 1. சேட்டப்படாத முடி 

ஆ. கங்க – 2. ைரத்தாலான சீப்பு 

இ. கச் ாசஹரா – 3. அமரக்கால் ட்மட 

ஈ. கரா – 4. இரும்புக் மகேமளயல் 

உ. கிர்பான் - 5. குறுோள்  
A) 5, 4, 3, 2, 1 

B) 4, 5, 3, 2, 1 

C) 1, 3, 5, 4, 2 

D) 1, 2, 3, 4, 5 

விளக்கம்: வகஷ் - சேட்டப்படாத முடி 

கங்க – ைரத்தாலான சீப்பு 

கச் ாசஹரா – அமரக்கால் ட்மட 

கரா – இரும்புக் மகேமளயல் 

கிர்பான் - குறுோள்  
351) ‘குருவகாவிந்த்சிங்’ எத்தமனயாேது சீக்கிய குரு? 

A) 1 

B) 5 

C) 10 

D) கமடசி குரு 

விளக்கம்: 10ேது குரு – குருவகாவிந்த் சிங் 

352) யாருமடய ேழிபாட்டுத் தலங்கள் ‘குருத்துோராக்கள்’ என அமழக்கப்படுகின்றன? 

A) சபௌத்தம் 

B)  ைணம் 

C) சீக்கியம் 

D) A ைற்றும் C 

விளக்கம்: சீக்கியர்களின் ேழிபாட்டுத் தலங்கள் ‘குருத்துோரக்கள்’ என அமழக்கப்படுகின்றன. ‘குருத்துோரா’ – 

“குருமே அமடயும் ேழி” என்று சபாருள். குருத்துோராவில் ‘ஆதிகிரகந்தம்’ மேக்கப்பட்டிருக்கும். 
353) எதில் ‘லாங்கர்’ என்னும்  ைபந்தி உணவுக் கூடங்கள் அமைந்திருக்கும்? 

A) குருதுோராக்கள் 

B) ஸ்தூபிகள் 

C) ைடாலங்கள் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: குருத்துோராக்களில் ‘லாங்கர்’ என்னும்  ைபந்தி உணவுக் கூடங்களும் அமைந்திருக்கும். 
354) சீக்கிய ைதத்தில் எத்தமன பிரிவுகள் உள்ளன? 

A) 2 
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B) 3 

C) 4 

D) 5 

விளக்கம்: சீக்கியப் பிரிவுகள் - 2 

1. நாம்தாரி 

2. நிரங்காரி 

355) குருநானக் எந்த இடத்தில் ைானம் சபற்றார்? 

A)  ால் ைரம் 

B) வபாதி ைரம் 

C) ‘சபய்ன்’ ஆறு 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: ‘சபய்ன்’ ஆற்றில் நீராடிக் சகாண்டிருந்தவபாது ஆன்மீக ைானம் சபற்றார். இேர் அமனத்து ைக்களுக்கும் 
சபாதுோன ஒரு  ையசநறிமய உருோக்க எண்ணியதன் விமளோகத் வதான்றியவத சீக்கிய  ையைாகும். 
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12th Ethics Lesson 5 Questions 

5] இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு ரபரரசுகளின் வகாலட 

1) இந்தியாவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் வபரரசு எது? 

A) சைௌரியப் வபரரசு 

B) குப்தப் வபரரசு 

C) முகலாயப் வபரரசு 

D) பாைனிப் வபரரசு 

விளக்கம்: இந்தியாவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் வபரர ான சைௌரியப் வபரரசு காலத்தில் இருந்து கமல, கட்டடக்கமல, 

ஆட்சிமுமற வபான்றேற்றில் வியக்கத்தக்க முன்வனற்றம் ஏற்பட்டது. வைலும் புதிய ஆட்சிமுமறமயத் சதாடங்கி 
மேத்தனர். 
2) எந்தப் வபரரசு, சைௌரியப் வபரரசுக் கூறுகமள விரிவுப்படுத்துேதில் முக்கிய பங்காற்றியது? 

A) விஜயநகரப் வபரரசு 

B) குப்தப் வபரரசு 

C) பாமினிப் வபரரசு 

D) முகலாயப் வபரரசு 

விளக்கம்: குப்தப் வபரரசு, சைௌரியப் வபரரசுக் கூறுகமள விரிவுப்படுத்துேதில் முக்கியப் பங்காற்றியது. இது இந்தியக் 
பண்பாட்டிற்கும், இந்து  ையத்திற்கு அளப்பரிய பணியிமன ஆற்றியுள்ளது. 
3) யாருமடய அறிவியல் வநாக்கு இன்மறய அறிவியல் ேளர்ச்சிக்கு வித்திட்டன? 

A) சைௌரியர்கள் 

B) குப்தர்கள் 

C) முகலாயர்கள் 

D) குஷாணர்கள்  
விளக்கம்: குப்தர்களின் அறிவியல்வநாக்கு இன்மறய அறிவியல் ேளர்ச்சிக்கு வித்திட்டன. குப்தப் வபரரசின் காலம், 

ேரலாற்றில் ‘சபாற்காலம்’ எனக் கருதப்படுகிறது. 
4) யார் காலத்தில் சபௌத்த  ையமும், கமல, கட்டடக் கமலயும் உலகநாடுகளுக்குப் பரவியது 

A) சைௌரியர் 
B) குப்தர் 
C) முகலாயர் 
D) குஷாணர் 
விளக்கம்: குஷாணர்கள் காலத்தில் சபௌத்த  ையமும், கமல, கட்டடக்கமலயும் உலகநாடுகளுக்குப் பரவியது. 
5) “வதவி  ந்திரகுப்தம்” என்ற நூமல எழுதியேர் யார்? 

A) சகௌடில்யர் 

B)  ாணக்கியர் 
C) சைகஸ்தனிஸ் 

D) வி ாகதத்தர் 
விளக்கம்: ‘வதவி  ந்திரகுப்தம்’ என்ற நூமல வி ாகதத்தர் எழுதினார். இது சைௌரியர்களின் ஆட்சி பற்றி அறிய 
உதவுகிறது. 
6) யார் குமடேமரக் வகாயில்கள், ஒற்மறக்கல் இரதங்கள் ஆகியேற்மற உருோக்கி, இந்தியப் பண்பாட்டின் 
பாரம்பரியத்மதப் பாதுகாத்தனர்? 

A) வ ரர் 
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B) வ ாழர் 

C) பாண்டியர் 
D) பல்ேலர் 
விளக்கம்: பல்லேர்கள் குமடேமரக் வகாயில்கள், ஒற்மறக்கல் இரதங்கள் ஆகியேற்மற உருோக்கி இந்தியப் 
பண்பாடு, பாரம்பரியத்மதப் பாதுகாத்தனர். 
7)  ாணக்கியர் எழுதிய நூல் எது? 

A) அர்த்த  ாஸ்திரம் 

B) முத்ரா ராட் தம் 

C) வதவி  ந்திரகுப்தம் 

D) இண்டிகா 
விளக்கம்: சைௌரியர்களின்; ஆட்சிமுமற குறித்த தகேல்கமள,  ாணக்கியர் (சகௌடில்யர்) எழுதிய அர்த்த ாஸ்திரம் 
என்ற நூல் சதரிவிக்கிறது. 
8) யாருமடய காலத்தில் சபாருளாதாரத்தில் வியக்கத்தக்க முன்வனற்றம் ஏற்பட்டது? 

A) முற்காலச் வ ாழர் 
B) பிற்காலச் வ ாழர் 

C) முற்காலப் பாண்டியர் 
D) பிற்காலப் பாண்டியர் 

விளக்கம்: பிற்காலப் பாண்டியர் காலத்தில், சபாருளாதாரத்தில் வியக்கத்தக்க முன்வனற்றம் ஏற்பட்டது. ோணிபக் 
குழுக்கள், அயல்நாட்டு ோணிபம் மூலம் உள்நாட்டு ேருோமயப் சபருக்கின. 
9) இன்று நாம் பின்பற்றறும் அளமே முமறகளுக்கு முன்வனாடி யார் கால அளமேகவள ஆகும்? 

A) முற்காலச் வ ாழர்கள்  
B) பிற்காலச் வ ாழர்கள் 

C) பல்ேலர் 
D) பாண்டியர்கள் 

விளக்கம்: இன்று நாம் பின்பற்றும் அளமே முமறகளுக்கு முன்வனாடி, பாண்டியர் கால அளமேகவள ஆகும். 
10) யாருமடய காலத்தில் கன்னடசைாழி ைறுைலர்ச்சி சபற்றது? 

A) ராஷ்டிரகூடர்கள் 

B) சஹய் ாளர்கள்  
C) A ைற்றும் B 

D)  ாளுக்கியர்கள்  
விளக்கம்: ராஷ்டிரகூடர்கள், சஹய் ாளர்கள் காலத்தில் கன்னடசைாழி ைறுைலர்ச்சி சபற்றது. வைலும்,  ாளுக்கியர் 
காலத்தில் அேர்கள் நாட்டிலிருந்து கணபதி ேழிபாடு “காணபத்யம்” என்ற புதிய  ையப்பிரிோக தமிழகத்தில் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  
11) யாருமடய நிர்ோகக் கூறுகள் தற்கால இந்தியாவில் பிர்கா, பஞ் ாயத்து வபான்ற நிருோக முமறக்கு 
காரணைாகும்? 

A) இராஷ்டிகூடர்கள் 

B)  ாளுக்கியர் 
C) முகலாயர் 
D) பாபர் 
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விளக்கம்: முகலாயப் வபரரசின் நிருோகக் கூறுகவள தற்கால இந்தியாவின் பிர்கா, பஞ் ாயத்து வபான்ற நிருோக 
முமறக்கு காரணைாகும். 
12) பழங்கால இந்தியாவின் ஆட்சிமுமற,  மூக, சபாருளாதார,  ைய நிமலகளின் ேளர்ச்சிக்கும் நுண்கமலகளின் 
உருோக்கத்திற்கும் அடித்தளமிட்டேர்கள் யார்? 

A) சைௌரியர்கள்  
B)  ாளுக்கியர்கள் 

C) சைாகலாயர்கள் 

D) இராஜபுத்திரர்கள் 

விளக்கம்: பழங்கால இந்தியாவின் ஆட்சிமுமற,  மூக, சபாருளாதார,  ைய நிமலகளின் ேளர்ச்சிக்கும் 
நுண்கமலகளின் உருோக்கத்திற்கும் சைௌரியர்கவள அடித்தளமிட்டனர். சைௌரிய ைன்னர்களுள்  ந்திரகுப்தர், 

பிந்து ாரர், அவ ாகர் ஆகிவயார் இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு அளித்த சகாமட குறிப்பிடத்தக்கது. 
13)  ாணக்கியர் என அமழக்கப்பட்டேர் யார்? 

A) சகௌடில்யர் 

B) வி ாகதத்தர் 
C) சைஸ்தனிஸ் 

D) அவ ாகர் 

விளக்கம்: சகௌடில்யர் ‘ ாணக்கியர்’ எனவும் அமழக்கப்பட்டார். இேர் சைௌரியர்கள் காலத்மதச் வ ர்ந்தேர். 
14) ஆட்சிமுமற, கமல, கட்டடக்மல, இலக்கியம்,  ையச்  கிப்புத்தன்மை வபான்றேற்மறப் பரப்புேதில் ைற்றப் 
வபரர ர்களுக்கு முன்வனாடியாகத் திகழ்ந்தேர்கள் யார்? 

A) வ ரர் 
B) வ ாழர் 
C) பாண்டியர் 
D) பல்லேர் 
விளக்கம்: பல்லேர்களுக்குப் பின் ேந்த வ ாழர்கள் ஆட்சிமுமற, கமல, கட்டடக்கமல, இலக்கியம்,  ையச் 
 கிப்புத்தன்மை வபான்றேற்மறப் பரப்புேதில் ைற்றப் வபரரசுகளுக்கு முன்வனாடியாகத் திகழ்ந்தனர். 
15) சைஸ்தனிஸ் எழுதிய நூல் எது? 

A) அர்த்த  ாஸ்திரம் 

B) முத்ரா ராட் தம் 

C) வதவி  ந்திரகுப்தம் 

D) இண்டிகா 
விளக்கம்: கிவரக்கப் பயணி சைஸ்தனிஸ் எழுதிய இண்டிகா என்ற நூல் சைௌரியர்களின் ஆட்சிமயப் பற்றி அறிய 
உதவுகிறது. 
16) “முத்ரா ராட்  ம்” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) சகௌடில்யர் 

B)  ாணக்கியர் 
C) சைகஸ்தனிஸ் 

D) வி ாகதத்தர் 
விளக்கம்: ‘முத்ரா ராட்  ம்’ என்ற நூமல வி ாகதத்தர் எழுதினார். இது சைௌரியர்களின் ஆட்சி பற்றி அறிய 
உதவுகிறது. 
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17) எந்த நாட்டிலிருந்து தமிழகத்தில் கணபதி ேழிபாடு, காணாபத்யம் என்ற புதிய  ையப்பிரிோக 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?  

A) குஷாணர் நாடு 

B) பாண்டிய நாடு 

C)  ாளுக்கிய நாடு 

D) வ ர நாடு 

விளக்கம்:  ாளுக்கிய நாட்டிலிருந்து தமிழகத்தில் கணபதி ேழிபாடு, ‘காணாபத்யம்’ என்ற புதிய  ையப்பிரிோக 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
18) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. சைௌரியர்களின் ஆட்சிமயப் பற்றி அறிய அர்த்த ாஸ்திரம், முத்ரா ராட்  ம், வதவி  ந்திரகுப்தம், இண்டிகா வபான்ற 
நூல்கள் உதவுகின்றன. 
2. வைலும் ைகாேம் ம், தீபேம் ம் வபான்ற சபௌத்த நூல்கள், ைாைன்னர் அவ ாகரின் கல்சேட்டுகள், நாணயங்கள் 
வபான்றமேயும்  ான்றுகளாக உள்ளன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1.சைௌரியர்களின் ஆட்சிமயப் பற்றி அறிய அர்த்த ாஸ்திரம், முத்ரா ராட்  ம், வதவி  ந்திரகுப்தம், இண்டிகா 
வபான்ற நூல்கள் உதவுகின்றன. 
2. வைலும் ைகாேம் ம், தீபேம் ம்; வபான்ற சபௌத்த நூல்கள், ைாைன்னர் அவ ாகரின் கல்சேட்டுகள், நாணயங்கள் 
வபான்றமேயும்  ான்றுகளாக உள்ளன. 
19) எது சைௌரிய ஆட்சிமுமறயின் ‘வேதம்’ என அமழக்கப்படுகிறது? 

A) அர்த்த  ாஸ்திரம் 

B) வதவி  ந்திரகுப்தம் 

C) இண்டிகா 
D) ைகாேம் ம் 

விளக்கம்: அர்த்த  ாஸ்திரம் என்ற நூலில் சைௌரியர்களின் ஆட்சிமுமற குறித்த தகேல்கமளத் சதரிவிக்கிறது. 
இந்நூல் சைௌரிய ஆட்சிமுமறயின் ‘வேதம்’ எனப்படுகிறது. 
20) ைன்னனின் நிர்ோகமுமற எவ்ோறு இருக்க வேண்டும் என்ற ேமரயமறமயத் தரும் நூல் எது? 

A) அர்த்த  ாஸ்திரம் 

B) வதவி  ந்திரகுப்தம் 

C) இண்டிகா 
D) ைகாேம் ம் 

விளக்கம்: அர்த்த  ாஸ்திரம், ைன்னனின் நிர்ோகமுமற எவ்ோறு இருக்க வேண்டுசைன்று ேமரயமறமயத் 
தருகிறது. நாட்டில் தர்ைத்மதயும் நீதிமயயும் நிமலநாட்ட வேண்டியது ைன்னனின் கடமையாகும். அர னின் 
இக்கடமைகள் “இராஜ்ய தர்ைம்” எனப்பட்டது. 
21) சைௌரியர் ஆட்சிக்காலத்தில், அர னுக்கு நிர்ோகத்தில் உதவி ச ய்ய எத்தமன உறுப்பினர்கள் சகாண்ட குழு 
இருந்தது? 

A) 6 

B) 8 

C) 10  
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D) 12 

விளக்கம்: சைௌரிய நிர்ோகத்தில் அர னுக்கு உதே 12 உறுப்பினர்கள் சகாண்ட குழு இருந்தது. நாட்டில் 
தர்ைத்மதயும் நீதிமயயும் நிமலநாட்ட வேண்டியது ைன்னர்களின் கடமையாகும். 
22) சைௌரியப் வபரரசு எத்தமன சபரும் ைாகாணங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது? 

A) 3 

B) 4 

C) 5  

D) 6 

விளக்கம்: சைௌரியப் வபரரசு 4 சபரும் ைாகாணங்களாப் பிரிக்கப்பட்டது. தட் சீலம், உஜ்ஜனி, வதா ாலி, சுேர்ணகிரி 
ஆகிய நகரங்கள் அம்ைாகாணங்களின் தமலநகரங்களாக விளங்கின. 
23) சைௌரிய ைாகாணங்கமள ஆட்சி ச ய்தேர் யார்? 

A) ராஜீர்கள்  
B) ைாகாண ேருோய்த்துமற அதிகாரி 

C) ைகாைாத்திரர்கள்  
D) கன்னிதத்தா 
விளக்கம்: சைௌரிய ைாகாணங்கமள “ைகாைாத்திரர்கள்” என்றமழக்கப்பட்ட ஆளுநர்கள் ஆட்சி ச ய்தனர். வைலும் 
அர னுக்கு உதே அமைச் ரமே குழு ஒன்று இருந்தது. 
24) கூற்றுகமள கேனி. 
1. சைௌரியர் ஆட்சிக்காலத்தில் அர னுக்கு உதே அமைச் ரமேக் குழு ஒன்று இருந்தது. 
2. அக்குழுவில் புவராகிதர், வ னாதிபதி,  ன்னிதத்தா,  ம்ஹர்தர், பிரதிஹாரர், பிர ஸ்தா, நியாயதீஷ், அந்தபாலா, 
சபௌர், அதேர்ேம்சிகா, துர்க்கபாலா ஆகிவயார் முக்கிய இடம் ேகித்தனர். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. சைௌரியர் ஆட்சிக்காலத்தில் அர னுக்கு உதே அமைச் ரமேக் குழு ஒன்று இருந்தது. 
2. அக்குழுவில் புவராகிதர், வ னாதிபதி,  ன்னிதத்தா,  ம்ஹர்தர், பிரதிஹாரர், பிர ஸ்தா, நியாயதீஷ், அந்தபாலா, 
சபௌர், அதேர்ேம்சிகா, துர்க்கபாலா ஆகிவயார் முக்கிய இடம் ேகித்தனர். 
25) சபாருத்துக. 
அ. ைகாைாத்திரர்கள் - 1. அர குரு 

ஆ. புவராகிதர் - 2. ைாகாண ஆளுநர் 
இ. வ னாதிபதி - 3. கருவூல அதிகாரி 

ஈ.  ன்னிதத்தா - 4. பமடத்தமலேர்  
A) 2, 1, 4, 3 

B) 1, 2, 4, 3 

C) 3, 4, 2, 1 

D) 1, 4, 3, 2 

விளக்கம்: ைகாைாத்திரர்கள் - ைாகாண ஆளுநர் 
புவராகிதர் - அர குரு 

வ னாதிபதி - பமடத்தமலேர் 
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 ன்னிதத்தா - கருவூல அதிகாரி 

26) சபாருத்துக 

அ.  ம்ஹர்தர் - 1. தமலமை நீதிபதி 

ஆ. பிரதிஹாரா - 2. காேல்துமற தமலேர் 
இ. பிர ஸ்தா - 3. ைன்னனின் தனி உதவியாளர்  
ஈ. நியாயதீஷ் - 4. ேரி ேசூல் ச ய்பேர்  
A) 2, 1, 4, 3 

B) 1, 2, 4, 3 

C) 3, 4, 2, 1 

D) 1, 4, 3, 2 

விளக்கம்:  ம்ஹர்தர் - ேரி ேசூல் ச ய்பேர்  
பிரதிஹாரா - ைன்னனின் தனி உதவியாளர்  
பிர ஸ்தா - காேல்துமற தமலேர் 
நியாயதீஷ் - தமலமை நீதிபதி 

27) சபாருத்துக. 
அ. அந்தபாலா - 1. சபண் பாதுகாேல் அதிகாரி 

ஆ. சபௌர் - 2. வகாட்மட பாதுகாேல் அதிகாரி 

இ. அத்ேர்ேம்சிகா - 3. எல்மலப்புற பாதுகாேல் அதிகாரி 

ஈ. துர்க்கபாலா - 4. தமலநகர ஆளுநர் 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 3, 4, 1, 2 

C) 4, 3, 1, 2 

D) 1, 3, 4, 2 

விளக்கம்: அந்தபாலா - எல்மலப்புற பாதுகாேல் அதிகாரி 

சபௌர் - தமலநகர ஆளுநர் 

அத்ேர்ேம்சிகா - சபண் பாதுகாேல் அதிகாரி 

துர்க்கபாலா - வகாட்மட பாதுகாேல் அதிகாரி 

28) ைாகாண ேருோய்த்துமற அதிகாரிகள் எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டனர்?(சைௌரியர் ஆட்சியில்) 
A) ராஜீகர்கள்  
B) ஸ்தானிகர் 
C) யுக்தர்கள்  
D) நியாயதீஷ் 

விளக்கம்: ராஜீகர்கள் - ைாகாண ேருோய்த்துமற அதிகாரிகள் என சைௌரியர் கால ஆட்சிமுமறயில் 
அமழக்கப்பட்டனர். சைௌரியர் காலத்தில் 4 சபரும் ைாகணங்கள் உருோக்கப்பட்டன. 
29) சைௌரிய ஆட்சியில் ைாேட்டங்கமள நிர்ேகித்தேர் யார்? 

A) ராஜீகர்கள்  
B) ஸ்தானிகர் 

C) யுக்தர்கள்  
D) நியாயதீஷ் 
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விளக்கம்: சைௌரிய ைாகாணங்கள் பல ைாேட்டகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன. அம்ைாேட்டங்கமள ‘ஸ்தானிகர்’ என்ற 
தமலமை அதிகாரி நிர்ேகித்தார். 
30) சைௌரிய ஆட்சியில் ைாேட்ட ஆட்சியருக்கு உதே_______________என்ற துமண அதிகாரிகள் இருந்தார்? 

A) ராஜீகர்கள்  
B) ஸ்தானிகர் 
C) யுக்தர்கள்  
D) நியாயதீஷ் 

விளக்கம்: ைாேட்ட ஆட்சியருக்கு உதே ‘யுக்தர்கள்’ என்ற துமண அதிகாரிகள் சைௌரிய ஆட்சியில் இருந்தார். ைாேட்ட 
தமலமை அதிகாரி ‘ஸ்தானிகர்’ எனப்பட்டார். 
31) சைௌரியரின் ஆட்சியில் நகரங்களின் நிர்ோகத்மதக் கண்காணித்த அதிகாரி யார்? 

A) ராஜீகர்கள்  
B) ஸ்தானிகர் 
C) யுக்தர்கள்  
D) நகரிகா 
விளக்கம்: நகரங்களின் நிர்ோகத்மதக் கண்காணித்த அதிகாரி ‘நகரிகா’எனப்பட்டார். நகரத்தன்மை அதிகாரிகளின் 
பணிகள் பற்றி சைகஸ்தனிஸ், சகௌடில்யர் ஆகிவயார் குறிப்பிட்டுள்ளனர். 
32) சைௌரியர்களின் தமலநகரான பாடலிபுத்திரம் எத்தமன குழுக்களால் நிர்ேகிக்கப்பட்டது? 

A) 5 

B) 6 

C) 30  

D) 12 

விளக்கம்: சைௌரியர்களின் தமலநகரான பாடலிபுத்திரம் தலா 5 உறுப்பினர்கமளக் சகாண்ட 6 குழுக்களால் 
நிர்ேகிக்கப்பட்டது. கிராை நிர்ோகத்மதக் கிராைணி என்ற அதிகாரி கேனித்தார். 
33) சைௌரிய ஆட்சியில் 10 முதல் 15 கிராைங்கமளச் வ ர்த்து நிர்ேகித்தேர்____________எனப்பட்டார்? 

A) கிராைணி 

B) நகரிகா 
C) வகாபன் 

D) குதபுருஷர் 
விளக்கம்: சைௌரியர் ஆட்சியில் கிராை நிர்ோகத்மத ‘கிரைணி’ என்ற தமலேர் நிர்ேகித்தார். இவதவபால் 10 முதல் 15 
கிராைங்கமளச் வ ர்த்து நிர்ேகித்தேர் ‘வகாபன்’ எனப்பட்டார்.  
34) சைௌரிய ஆட்சியில் பமடநிர்ோகத்மத கேனித்தேர் யார்? 

A) பிர ஸ்தா 
B) வ னாதிபதி 

C) நியாயதீஷ் 

D) பிரதிஹாரா 
விளக்கம்: பமட நிர்ோகத்மதச் ‘வ னாதிபதி’ என்ற தமலமைதளபதி கேனித்தார். யாமனப்பமட, குதிமரப்பமட, 

வதர்ப்பமட, காலாட்பமட வபான்ற பமடகள் முக்கியத்துேம் சபற்றன. 
35) ‘பிளனி’ எந்த நாட்டு அறிைர்? 

A) இந்தியா 
B) இங்கிலாந்து 
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C) கிவரக்கம் 

D) பிரான்சு 

விளக்கம்: கிவரக்க நாட்டறிைர் பிளனி என்பேர் சைௌரியரின் பமடயில் 6, 00, 000-காலாட்பமடயினர், 30, 000-

குதிமரப்பமடயினர் 9, 000-யாமனப்பமட வீரர்கள் 8, 000- வதர்ப்பமட வீரர்கள் இருந்ததாக குறிப்பிடுகிறார். 
36) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. சைௌரியர் ஆட்சியில் கடற்பமட ைற்றும் வபாக்குேரத்து நிமலப்பமட ஆகியமேயும் இருந்தன 

2. சைௌரியர் ஆட்சியில் வ னாதிபதியின் கீழ் பமடகமள ‘ஆயுதகரஅத்யஷா’ என்ற அதிகாரிகள் 
வைற்பார்மேயிட்டனர். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. சைௌரியர் ஆட்சியில் கடற்பமட ைற்றும் வபாக்குேரத்து நிமலப்பமட ஆகியமேயும் இருந்தன. 

2. சைௌரியர் ஆட்சியில் வ னாதிபதியின் கீழ் பமடகமள ‘ஆயுதகரஅத்யஷா’ என்ற அதிகாரிகள் 
வைற்பார்மேயிட்டனர். 
37) ‘பத்ரபாகு’ என்ற  ைணத்துறவியால்  ைணத்திற்கு ைதைாற்றம் ச ய்யப்பட்ட சைௌரிய அர ர் யார்? 

A)  ந்திரகுப்த சைௌரியர் 

B)  ாணக்கியர் 
C)  முத்திரகுப்தர் 
D) சிசுபாலர் 
விளக்கம்:  ந்திரகுப்த சைௌரியர் ‘பத்ரபாகு’ என்ற  ைணத்துறவியால்  ைணத்திற்கு ைதைாற்றம் ச ய்யப்பட்டபின் 
அர ப்பதவிமயத் துறந்து நாடு முழுேதும்  ைண  ையத்மதப் பரப்பினார் 

38) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
A) சைௌரியர் காலத்தில் நிறுேப்பட்ட உரிமையியல் நீதிைன்றங்கள் தர்ைஸ்தானியம் என்று அமழக்கப்பட்டன. 
B) சைௌரியர் காலத்தில் நிறுேப்பட்ட குற்றவியல் நீதிைன்றங்கள் கண்டக வ ாதனங்கள் என்று அமழக்கப்பட்டன. 
C) நீதிபதிகள் ‘தர்ைாதிகாரி’ என்றமழக்கப்பட்டார். 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: சைௌரியர் காலத்தில் நிறுேப்பட்ட உரிமையியல் நீதிைன்றங்கள் தர்ைஸ்தானியம் என்று அமழக்கப்பட்டன. 
சைௌரியர் காலத்தில் நிறுேப்பட்ட குற்றவியல் நீதிைன்றங்கள் கண்டக வ ாதனங்கள் என்று அமழக்கப்பட்டன. 
நீதிபதிகள் ‘தர்ைாதிகாரி’ என்றமழக்கப்பட்டார். 
39) சைௌரியர் காலத்தில் ேசூலிக்கப்பட்ட நிலேரி எவ்ேளவு? 

A) விமளச் லில் ஆறில் ஒரு பங்கு 

B) விமளச் லில் பத்தில் ஒரு பங்கு 

C) விமளச் லில் பன்னிரண்டில் ஒரு பங்கு 

D) விமளச் லில் நான்கில் ஒரு பங்கு 

விளக்கம்: சைௌரியர் காலத்தில் நிலேரிவய முதன்மையான ேரியாக இருந்தது. விமளச் லில் ேருோயில் ஆறில் 
ஒரு பங்கு ேரியாக ேசூலிக்கப்பட்டது. நீர்ப்பா னேரி, படகுேரி, ேனேரி, சுரங்கேரி என பல ேரிகள் 
ேசூலிக்கப்பட்டன. 
40) சைௌரியர் காலத்தில் அயல்நாட்டு ோணிகத்மத முமறப்படுத்தும் விதைாக விதிக்கப்பட்ட ேரி என்ன? 

A) பாகா 
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B) பலி 

C) சுங்கேரி 

D) ேணிக ேரி 

விளக்கம்: சைௌரியர் காலத்தில், அயல்நாட்டு ோணிகத்மத முமறப்படுத்தும் விதைாகச் சுங்கேரி விதிக்கப்பட்டது. 
நிலேரி ‘பாகா’ என்ற சபயரிலும், பழங்கள் மீதான ேரி ‘பலி’ என்ற சபயரிலும் அமழக்கப்பட்டது. 
41) சைௌரியர் கால ஒற்றர்கமளக் ‘குதபுருஷர்கள்’ என்றமழத்தேர் யார்? 

A)  ந்திரகுப்த சைௌரியர் 
B) பிந்து ாரர் 

C) அவ ாகர் 

D) சகௌடில்யர் 

விளக்கம்: சைௌரியர் ைன்னர்களான  ந்திரகுப்த சைௌரியர், பிந்து ாரர் ஆகிவயார் ஒற்றர்கமள நியமித்து நாட்மடக் 
கண்காணித்தனர். அவ ாகர் ஒற்றர் முமறமயப் பரேலாக்கினார். சைௌரியர் கால ஒற்றர்கமளக் ‘குதபுருஷர்கள்’ 
என்றமழத்தேர் சகௌடில்யர். 
42) சைௌரியர் காலச்  மூகநிமலயில  ரியானக் கூற்மறத் வதர்க. 
A) சைௌரியர் காலத்தில்,  மூகத்தில் நிலவியிருந்த ேர்ணாஸ்ரைமுமற வைலும் ேலுேமடந்தது. 
B) இந்தியாவில் அசலக் ாந்தரின் பமடசயடுப்பிற்குப் பின்னர் கிவரக்கர்கள் இந்தியர்களுடன் ைண உறவு 
சகாண்டனர். இதனால் இந்வதா-கிவரக்கம் என்ற புதிய  மூகப் பிரிவு வதான்றியது. 
C) கிவரக்கப் பண்பாட்டுப் வபறுகள் இந்தியப் பண்பாட்டுக் கூறுகளுடன் ஒன்றிமணந்தன. 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: சைௌரியர் காலத்தில்,  மூகத்தில் நிலவியிருந்த ேர்ணாஸ்ரைமுமற வைலும் ேலுேமடந்தது. 
இந்தியாவில் அசலக் ாந்தரின் பமடசயடுப்பிற்குப் பின்னர் கிவரக்கர்கள் இந்தியர்களுடன் ைண உறவு சகாண்டனர். 
இதனால் இந்வதா-கிவரக்கம் என்ற புதிய  மூகப் பிரிவு வதான்றியது. 
இதனால் கிவரக்கப் பண்பாட்டுப் வபறுகள் இந்தியப் பண்பாட்டுக் கூறுகளுடன் ஒன்றிமணந்தன. 
43)  ாரநாத் கற்றூணில் உள்ள எந்த விலங்கு புத்தரின்  ாதமனகமளக் குறிக்கிறது? 

A) சிங்கம் 

B) குதிமர 
C) யாமன 

D) எருது 

விளக்கம்:  ாரநாத் கற்றூணில் காணப்படும் சிங்கம்,  ாக்கியர்களின் சின்னைாக விளங்கும். இது, சித்தார்த்தரின் 
(புத்தரின்)  ாதமனகமளக் குறிக்கிறது. 

44) சைௌரியர் காலத்தில் புகழ்சபற்றிருந்த பல்கமலக்கழகம் எது? 

A) தட் சீலம் 

B) தஞ் ாவூர் 
C) நாளந்தா 
D) பனாரஸ் 

விளக்கம்: சைௌரியர் காலத்தில் புகழ்சபற்றிருந்த தட் சீலப்பல்கமலக்கழகம் பல கல்வியாளர்கமளயும் 
ஆட்சியாளர்கமளயும் உருோக்கியது. 
45) சைௌரியர் காலச்  மூகநிமலயில் தேறான கூற்மறத் வதர்க. 
A) சைௌரியர் காலத்தில் சபண்ணாதிக்கச்  மூகம் ேலுப்சபற்றது. 
B) உயர்குடிப் சபண்கள் சுயம்ேரம் உள்ளிட்ட உரிமைகமளப் சபற்றிருந்தனர். 
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C) அச் மூக ைக்கள் பருத்தி, கம்பளி வபான்ற ஆமடகமள உடுத்தினர். 
D) அேர்கள் தங்கம், சேள்ளி வபான்ற அணிகலன்கமளயும் அணிந்தனர். 
விளக்கம்: சைௌரியர் காலத்தில் ஆணாதிக்கச்  மூகம் ேலுப்சபற்றது. ஆனால், உயர்குடிப் சபண்கள் சுயம்ேரம் 
உள்ளிட்ட உரிமைகமளப் சபற்றிருந்னர். அச் மூக ைக்கள் பருத்தி, கம்பளி வபான்ற ஆமடகமள உடுத்தினர். 
அேர்கள் தங்கம், சேள்ளி வபான்ற அணிகலன்கமளயும் அணிந்தனர். 
46) சைௌரியர் காலத்தில் அரசின் விே ாயப் பண்மணகமள நிர்ேகித்த அதிகாரி யார்?  

A) நியார்கஸ் 

B) சித்தியஷா 
C) நகரிகா 
D) கிராைணி 

விளக்கம்: சைௌரியர் காலத்தில் வேளாண்மை முக்கியத் சதாழிலாக இருந்தது. விமளச் ல் அடிப்பமடயில் ைக்களின் 
பருே ைற்றும் ஆண்டு ேரிகள் விதிக்கப்பட்டன. அரசின் விே ாயப் பண்மணகமளச் ‘சித்தியஷா’ என்ற அதிகாரி 
நிர்ேகித்தார். 
47) சைௌரியர் கால மகத்சதாழில்கள், ைட்பாண்ட உற்பத்தித் சதாழில் வபான்றமே பற்றிப் புகழ்ந்து குறிப்பிடும் 
கிவரக்கர் யார்? 

A) நியார்கஸ் 

B) சித்தியஷா 
C) நகரிகா 
D) சைகஸ்தனிஸ் 

விளக்கம்: நியார்கஸ் என்ற கிவரக்கர் சைௌரியர் கால மகத்சதாழில்கள், ைட்பாண்ட உற்பத்தித் சதாழில் வபான்றமே 
பற்றிக் புகழ்ந்து குறிப்பிடுகிறார். 
48) சைௌரியர் காலத்தில் சபண்கள் பல்வேறு விதைான காதாணிகமள உற்பத்தி ச ய்ததாக குறிப்பிடுபேர் யார்? 

A) நியார்கஸ் 

B) அர்ரியன் 

C) நகரிகா 
D) சைகஸ்தனிஸ் 

விளக்கம்: சபண்கள் பல்வேறு விதைான காதணிகமள அணிந்திருந்தாகவும் உற்பத்தி ச ய்ததாகவும் அர்ரியன் 
என்பேர் குறிப்பிடுகிறார். 

49) சைௌரியர் காலத்தில் எந்த பீடபூமியிலிருந்து இரும்பு, ச ம்பு, சேள்ளி வபான்ற உவலாகங்கள் சேட்டி 
எடுக்கப்பட்டன? 

A) தக்காண பீடபூமி 

B) ைாளே பீடபூமி 

C) வ ாட்டநாக்பூர் பீடபூமி  
D) லடாக் பீடபூமி 

விளக்கம்: கனிை ேளங்கள் நிமறந்திருந்த வ ாட்டநாக்பூர் பீடபூமியிலிருந்து சேட்டிசயடுக்கப்பட்ட இரும்பு, ச ம்பு, 

சேள்ளி வபான்ற உவலாகங்கமளக் சகாண்ட ஆயுதங்களும், அணிகலன்களும் தயாரிக்கப்பட்டன. 
50) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. சைௌரியர் காலத்தில் உவலாக வேமல ச ய்வோர், தச்சுவேமல ச ய்வோர், மீன்பிடித் சதாழில் ச ய்வோர் 
வபான்வறார்கள்  மூகநிமலயிலும், சபாருளாதார நிமலயிலும் முக்கியத்துேம் சபற்றிருந்தனர். 
2. சுரங்கத் சதாழிமல அரவ  ஏற்று நடத்தியது 

A) 1 ைட்டும்  ரி 
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B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. சைௌரியர் காலத்தில் உவலாக வேமல ச ய்வோர், தச்சுவேமல ச ய்வோர், மீன்பிடித் சதாழில் 
ச ய்வோர் வபான்வறார்கள்  மூகநிமலயிலும், சபாருளாதார நிமலயிலும் முக்கியத்துேம் சபற்றிருந்தனர். 
2. சுரங்கத் சதாழிமல அரவ  ஏற்று நடத்தியது. 

51)  ாரநாத் கற்றூணில் உள்ள எந்த விலங்கு புத்தரின் துறவு ோழ்க்மகமய குறிக்கிறது? 

A) சிங்கம் 

B) குதிமர 
C) யாமன 

D) எருது 

விளக்கம்:  ாரநாத் கற்றூணில் காணப்படும் குதிமர, சித்தார்த்தர் (புத்தர்) ஆம கமளத் துறந்து, 

அரண்ைமனமயவிட்டு சேளிவயறிய நிகழ்மேக் குறிக்கிறது. 
52) சைௌரியர் காலத்தில் சிறப்பு சபற்றிருந்த துமறமுகம் எது? 

A) ஸ்வரனி 

B) தாமிரலிப்தி 

C) கர் பனா 
D) பனா 
விளக்கம்: தாமிரலிப்தி என்ற துமறமுகம் சிறப்பு சபற்றது. பருத்தி, கம்பளியாலான ஆமடகள் முத்துக்கள் வபான்றமே 
ஏற்றுைதி ச ய்யப்பட்டன. தங்கம், சேள்ளி வபான்றமே இறக்குைதி ச ய்யப்பட்டன. 
53) சைௌரியர் காலத்தில் ேணிகர்கள் பயன்படுத்திய தங்க நாணயம் எது? 

A) நிஷ்கா 
B) தாமிரலிப்தி 

C) கர் பனா 
D) பனா 
விளக்கம்: சைௌரியர் காலத்தில் ேணிகர்கள் கிரீஸ், சிரியா, எகிப்து வபான்ற நாடுகளுடன் ோணிப உறவு 
மேத்திருந்தனர். ேணிக பரிைாற்றத்தில் ‘நிஷ்கா’ என்ற தங்க நாணயம் பயன்படுத்தப்பட்டது. 
54) சைௌரியர் காலத்தில் ேணிகர்கள் பயன்படுத்திய சேள்ளி நாணயம் எது? 

A) நிஷ்கா 
B) தாமிரலிப்தி 

C) கர் பனா 
D) பனா 
விளக்கம்: சைௌரியர் காலத்தில் ேணிகர்கள் நிஷ்கா என்ற தங்க நாணயமும், ையில், குன்று, ேளர்பிமற 
சபாறிக்கப்பட்ட ‘பனா’ என்ற சேள்ளி நாணயமும், ‘கர் பனா’ என்றமழக்கப்பட்டன ச ப்பு நாணயமும் 
பயன்படுத்தினர். 
55) சைௌரியர்கள் கால  ையநிமல பற்றிய கூற்றுகளில்  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) இந்து,  ைணம், சபௌத்தம் ஆகிய  ையங்கமள ைக்கள் பின்பற்றினர் 

B) கிருஷ்ணர், பலராைன், சிேசபருைான், இந்திரன் வபான்ற கடவுமள ைக்கள் ேழிபட்டனர். 
C) கங்மக, யமுமன வபான்ற நதிகமளத் தாயாகக் கருதி ைக்கள் ேழிபட்டனர் 

D) அமனத்தும்  ரி 
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விளக்கம்: இந்து,  ைணம், சபௌத்தம் ஆகிய  ையங்கமள ைக்கள் பின்பற்றினர். கிருஷ்ணர், பலராைன், சிேசபருைான், 

இந்திரன் வபான்ற கடவுமள ைக்கள் ேழிபட்டனர். கங்மக, யமுமன வபான்ற நதிகமளத் தாயாகக் கருதி ைக்கள் 
ேழிபட்டனர். 
56) சைௌரியர் கால நீதிைன்றங்கள் பற்றி தனது நூலில் குறிப்பிபட்டுள்ளேர் யார்? 

A) சைகஸ்தனிஸ் 

B) சகௌடில்யர் 
C) அவ ாகர் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: சைௌரியர் கால நீதிைன்றங்கள் பற்றிக் சகௌடில்யர் தைது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இேரது நூல் 
அர்த்த ாஸ்திரம் ஆகும். இேர்  ாணக்கியர் எனவும் அமழக்கப்படுகிறார். 
57)  ந்திரகுப்த சைௌரியர் எந்த இடத்தில் உயிர் துறந்தார்? 

A) மைசூர் 

B) சிரேணசபலவகாலா 
C)  ந்திரபாஸ்டி 

D)  ல்வலகனம் 

விளக்கம்:  ந்திரகுப்த சைௌரியர், தற்வபாமதய கர்நாடகத்தின் சிரேணசபலவகாலா (மைசூருக்கு அருகில்) என்ற 
இடத்தில் உண்ணா வநான்பிருந்து உயிர் துறந்தார். அேரது இறப்பிற்குப்பின் ‘ ந்திரபாஸ்டி’ என்ற இடத்தில் 
அேருக்குக் வகாயில் கட்டப்பட்டது. 
58) கூற்று:  ல்வலகானம்- இது சபௌத்தத்துறவிகள் பின்பற்றும் உண்ணா வநான்பு முமற 

காரணம்: தம் ோழ்மேத் தாைாகவே முடித்துக் சகாள்ள விரும்பும் துறவிகள் ேடதிம மய வநாக்கி உண்ணா 
வநான்பிருந்து உயிர்நீங்கும் ேமர கடுந்தேம் ச ய்ேமத இந்வநான்பு முமற குறிப்பிடுகிறது. 
A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு. வைலும் காரணம்  ரியான விளக்கம் 

C) கூற்று தேறு. வைலும் காரணம்  ரியான விளக்கைல்ல 

D) கூற்று  ரி. வைலும் காரணம்  ரியான விளக்கைல்மல 

விளக்கம்:  ல்வலகானம் - இது  ைணத்துறவிகள் பின்பற்றும் உண்ணா வநான்பு முமற. தம் ோழ்மேத் தாைாகவே 
முடித்துக் சகாள்ள விரும்பும் துறவிகள் ேடதிம மய வநாக்கி உண்ணா வநான்பிருந்து உயிர்நீங்கும் ேமர 
கடுந்தேம் ச ய்ேமத இந்வநான்பு முமற குறிப்பிடுகிறது. 
59) கலிங்கப்வபார் எப்வபாது நமடசபற்றது? 

A) கி.பி.261 

B) கி.பி.361 

C) கி.மு.261 

D) கி.மு.361 

விளக்கம்: கி.மு(சபா.ஆ.மு) 261-இல் நமடசபற்ற கலிங்கப்வபாரில் அவ ாகர் சேற்றிசபற்றார். கலிங்கம் என்பது 
தற்வபாமதய ஒடி ா ைாநிலைாகும். 
60) அவ ாகர் யாரால் சபௌத்த  ையத்திற்கு ைாற்றப்பட்டார்? 

A) ஸ்வரனி 

B) பத்ரபாகு 

C) உபகுப்தர் 
D) எேருமில்மல 
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விளக்கம்: கி.மு(சபா, ஆ.மு) 261-இல் நமடசபற்ற கலிங்கப்வபார் சேற்றிக்குப்பின் அவ ாகர், உபகுப்தர் என்ற 
 ையத்துறவிகளால் சபௌத்த  ையத்திற்கு ைாற்றப்பட்டார். 
61) சபௌத்த  ையத்மதயும் அறக்கருத்துகமளயும் பரப்பும் ‘தர்ைைகாைாத்திரர்கள்’ என்ற அதிகாரிகமள நியமித்தேர் 
யார்? 

A)  ந்திர குப்ரதர் 

B) அவ ாகர் 

C) பாபர் 
D)  ாணக்கியர் 

விளக்கம்: அவ ாகர், சபௌத்த  ையத்மதயும், அறக்கருத்துக்கமளயும் பரப்ப ‘தர்ைைகாைாத்திரர்கள்’ என்ற 
அதிகாரிகமள நியமித்தார். சபௌத்த  ையத்மத ைக்களின்  ையைாக பரப்புேதில் ஈடுபட்டார். 
62) அவ ாகர் தன் தமலநகரான பாடலிபுத்திரத்தில் எத்தமனயாேது புத்த  ைய ைாநாட்மட நடத்தினார்? 

A) முதல்  
B) இரண்டாம் 

C) மூன்றாம் 

D) நான்காம் 

விளக்கம்: அவ ாகர் தன் தமலநகரான பாடலிபுத்திரத்தில் ‘சைக்காலி புத்ததி ா’ என்பேர் தமலமையில் மூன்றாம் 
புத்த  ைய ைாநாட்மடக் கூட்டினார். வைலும் திசபத், சீனா, பர்ைா வபான்ற நாடுகளுக்குப் சபௌத்த  ையத்மதப் பரப்ப 
துறவிகமள அனுப்பினார். 
63) இலங்மகயில் சபௌத்த  ையத்மதப் பரப்ப தன் ைகன் ைற்றும் ைகமள அங்கு அனுப்பியேர் யார்? 

A)  ந்திருகுப்த சைௌரியர் 
B) அவ ாகர் 

C) பாபர் 
D)  ாணக்கியர் 

விளக்கம்: இலங்மகயில் சபௌத்த  ையத்மதப் பரப்ப தன் ைகன் ைவகந்திரமனயும், ைகள்  ங்கமித்திமரமயயும் 
அனுப்பினார் அவ ாகர். சபௌத்த  ையம் உலக  ையைாக ைாற்றப்படுேதில், அவ ாகர் முக்கிய பங்கு ேகித்தார். 
64) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. அவ ாகர், புத்தரின் ோழ்வுடன் சதாடர்புமடய லும்பினி, ரும்மிண்டி, நீக்லிோ, கயா, குசிநரகம் ஆகிய இடங்களுக்குச் 
ச ன்று ேழிபட்டார். 
2. அவ ாகர் பரப்பிய அேரது வகாட்பாடுகள் “அவ ாக தம்ைம்” எனப்பட்டன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. அவ ாகர், புத்தரின் ோழ்வுடன் சதாடர்புமடய லும்பினி, ரும்மிண்டி, நீக்லிோ, கயா, குசிநரகம் ஆகிய 
இடங்களுக்குச் ச ன்று ேழிபட்டார். 
2. அவ ாகர் பரப்பிய அேரது வகாட்பாடுக்ள “அவ ாக தம்ைம்” எனப்பட்டன. 
65) அவ ாக வகாட்பாடுகளில் (அவ ாக தம்ைம்)  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) தாய் தந்மதக்குப் பணிவிமட ச ய்தல். அகிம்ம மயக் கமடபிடித்தல், உண்மைமய வநசித்தல், ஆசிரியர்கமளப் 
வபாற்றுதல், உறவினமர ைதிப்புடன் நடத்துதல் 

B)  ையக்  டங்குகமளத் தவிர்ப்பதுடன், திருவிழாக்களில் விலங்குகள் பலியிடப்படுேமதத் தவிர்த்தல் தடுத்தல் 
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C) தர்ையாத்திமர வைற்சகாண்டு தர்ைத்மத பரப்புதல்  
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: தாய் தந்மதக்குப் பணிவிமட ச ய்தல். அகிம்ம மயக் கமடபிடித்தல், உண்மைமய வநசித்தல், 

ஆசிரியர்கமளப் வபாற்றுதல், உறவினமர ைதிப்புடன் நடத்துதல் 

 ையக்  டங்குகமளத் தவிர்ப்பதுடன், திருவிழாக்களில் விலங்குகள் பலியிடப்படுேமதத் தவிர்த்தல் தடுத்தல் 

தர்ையாத்திமர வைற்சகாண்டு தர்ைத்மத பரப்புதல்  
66) அவ ாகர் வகாட்பாடுகளில் (அவ ாக தம்ைம்)  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க 

A) பணியாளர்கமளயும், மகதிகமளயும் அரசின் அதிகாரிகள் ைனிதாபிைானத்துடன் நடத்துதல். 
B) ைன்னமரயும், பிராைணர்கமளயும்,  ான்வறார்கமளயும் வபாற்றுதல்,  ைய  கிப்புத்தன்மைமயக் கமடபிடித்தல் 

C) வபாமரத்தவிர்த்து ‘தர்ைத்தின் ேழி நடந்து, ோழ்வில் சேற்றி சபறுதல்’  
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: பணியாளர்கமளயும், மகதிகமளயும் அரசின் அதிகாரிகள் ைனிதாபிைானத்துடன் நடத்துதல். 
ைன்னமரயும், பிராைணர்கமளயும்,  ான்வறார்கமளயும் வபாற்றுதல்,  ைய  கிப்புத்தன்மைமயக் கமடபிடித்தல் 

வபாமரத்தவிர்த்து ‘தர்ைத்தின் ேழி நடந்து, ோழ்வில் சேற்றி சபறுதல்’  
வபான்றேற்மறக் கமடபிடித்தல் 

67) சைௌரியர் காலத்தில், இந்தியக் கிழக்குப் பகுதியில் எந்த சைாழி அர ாங்க சைாழியாக இருந்தது? 

A)  ைஸ்கிருதம் 

B) பாலி 

C) பிராகிருதம் 

D) தமிழ் 

விளக்கம்: சைௌரியரின் ஆட்சிக்காலத்தில்  ைஸ்கிருதம், பாலி, பிராகிருதம் வபான்ற சைாழிகள் ேட இந்தியா முழுேதும் 
சிறப்புப் சபற்றிருந்தன. தமிழ் சதன்முமனயில் ேழக்கிலிருந்தது. இந்திய கிழக்குப் பகுதியில் பிராகிருத சைாழிவய 
அர ாங்க சைாழியாக இருந்தது. 

68) சைௌரியர் காலத்தில் இலக்கியத்திற்குச்  ைஸ்கிருதமும், வபச்சுேழக்கிற்கு எந்த சைாழியும் பயன்படுத்தப்பட்டன? 

A)  ைஸ்கிருதம் 

B) பாலி 

C) பிராகிருதம் 

D) தமிழ் 

விளக்கம்: சைௌரியர் காலத்தில் இலக்கியத்திற்குச்  ைஸ்கிருதமும், வபச்சுேழக்கிற்கு பாலி சைாழியும் ைக்களிடத்தில் 
எளிமையாக மகயாளப்பட்டன. 
69) சைௌரியக் கால இலக்கியப் பமடப்புமள சபாருத்துக 

அ. சகௌடில்யர் - 1. ோ ேதத்தா நாட்டிய தாரா (நாட்டிய கமல) 
ஆ. பத்ரபாகு – 2. அஸ்டத்யாயி  
இ. வ்யாதி - 3. வியாக்கரணம் (இலக்கணம்) 
ஈ. பாணினி – 4. கல்பசூத்திரம் 

உ. சுபந்து – 5. அர்த்த  ாஸ்திரம் 

A) 5, 4, 3, 2, 1 

B) 5, 4, 2, 3, 1 

C) 5, 4, 1, 3, 2 

D) 5, 3, 4, 1, 2 
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விளக்கம்: சகௌடில்யர் - அர்த்த  ாஸ்திரம் 

பத்ரபாகு – கல்பசூத்திரம் 

வ்யாதி - வியாக்கரணம் (இலக்கணம்) 
பாணினி – அஸ்டத்யாயி  
சுபந்து – ோ ேதத்தா நாட்டிய தாரா (நாட்டிய கமல). 
70) சபாருத்துக. 
அ. பிங்கலர் - 1.  ந்த சூத்திரங்கள்  
ஆ. ோைனர் - 2. காவியலங்கார சூத்திரவிருத்தி 

இ. சிலாஸின் கிரு ாஸ்ேர் - 3. நாடக சூத்திரங்கள்  
ஈ. சபௌத்த  ையநூல் - 4. திரிபீடகங்கள்  
உ. வேதாந்த நூல்கள் - 5. கிருஹ்ய சூத்திரம்  
A) 1, 2, 4, 5, 3 

B) 1, 4, 3, 2, 5 

C) 5, 2, 4, 1, 3 

D) 1, 2, 3, 4, 5 

விளக்கம்: பிங்கலர் -  ந்த சூத்திரங்கள்  
ோைனர் - காவியலங்கார சூத்திரவிருத்தி 

சிலாஸின் கிரு ாஸ்ேர் - நாடக சூத்திரங்கள்  
சபௌத்த  ையநூல் - திரிபீடகங்கள்  
வேதாந்த நூல்கள் - கிருஹ்ய சூத்திரம். 

71) சைௌரியர் காலத்தில் இறந்தேர்களின் (சபௌத்த ைானிகள் ைற்றும் சபௌத்த அர ர்கள்) நிமனோக எழுப்பப்பட்ட 
ேட்ட ேடிேக் குவிைாடம் சகாண்ட கட்டிடங்கள் எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டன? 

A) ஸ்தூபிகள்  
B) ம த்தியங்கள்  
C) விகாரங்கள் 

D) வகாயில்ைாடம் 

விளக்கம்: சைௌரியர் காலத்தில் இறந்தேர்கள் (சபௌத்த ைானிகள், சபௌத்த  ையத்மதப் பின்பற்றிய அர ர்கள்) 
நிமனோக எழுப்பப்பட்ட ேட்ட ேடிேக் குவிைாடம் சகாண்ட கட்டிடங்கள் ‘ஸ்தூபிகள்’ எனப்பட்டன. சைௌரியர்கள் 
ஸ்தூபிகள் அமைப்பதில் அதிக ஆர்ேம் காட்டினர். அேர்கள் காலத்தில் ஸ்தூபிகள் கட்டப்பட்டன. 
72) சபௌத்தர்களின் தியானக் கூடங்கள் எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டன? 

A) ஸ்தூபிகள்  
B) ம த்தியங்கள்  
C) விகாரங்கள் 

D) வகாயில்ைாடம் 

விளக்கம்: சபௌத்தர்களின் தியானக் கூடங்கள் “ம த்தியங்கள்” எனப்பட்டன. சபௌத்த குருைார்களின் விடுதிகள் 
‘விகாரங்கள்’ எனப்பட்டன. 
73)  ாஞ்சி ஸ்தூபி எங்குள்ளது? 

A) உத்திரப்பிரவத ம் 

B) ைகாராஷ்டிரா 
C) ைத்திய பிரவத ம் 
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D) குஜராத் 

விளக்கம்: அவ ாகர் காலத்தில் ைத்தியப் பிரவத த்திலுள்ள வபாபால் அருவக  ாஞ்சி என்ற இடத்தில் கட்டப்பட்ட ஸ்தூபி 
புகழ்சபற்றதாகும். இது அடர்சேண் ாம்பல் நிறக்கற்களால் கட்டப்பட்டது. 
74)  ாஞ்சி ஸ்தூபியின் உயரம் என்ன? 

A) 121 அடி 

B) 121.5 அடி 

C) 77 அடி 

D) 77.5 அடி 

விளக்கம்:  ாஞ்சி ஸ்தூபி 121.5 அடி அகலமும், 77.5 அடி உயரமும் சகாண்டது. இதன் 4 பக்கங்களிலும் உயரைான 
நுமழோயில்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தூண்கள் யாவும் சிற்பக்கமலக்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும். 
கல்லாலான ஸ்தூபிகமளயும், குமகக் வகாயில்கமளயும் கட்டடங்கமளயும் சைருவகற்றிப் பளபளப்பாக இன்றும் 
கண்ணாடிவபால் மின்னும் ேமகயில் ச ய்துள்ளனர். 
75) அவ ாகர் தனது எத்தமனயாேது தூண் கல்சேட்டில் “தர்ைைானது சநடுநாள் ோழும் சபாருட்டு எங்சகல்லாம் 
கற்றூண்களும் கற்பாமறகளும் காணப்படுகின்றனவோ அங்சகல்லாம் தர்ை ஆமணகள் சபாறிக்கப்படுேதாக” 
என்று கூறியுள்ளார்? 

A) 3-ேது 

B) 5-ேது 

C) 7-ேது 

D) 9-ேது 

விளக்கம்: அவ ாகர் தன்னுமடய 7-ேது தூண் கல்சேட்டில் “தர்ைைானது சநடுநால் ோழும் சபாருட்டு எங்சகல்லாம் 
கற்றூண்களும் கற்பாமறகளும் காணப்படுகின்றனவோ அங்சகல்லாம் தர்ை ஆமணகள் சபாறிக்கப்படுேதாக” 
என்று கூறியுள்ளார். ஆகவே, பல இடங்களில் காணப்படும் தூண்களின் அமைப்மபயும், இடத்மதயும் கருதி, 

அங்சகல்லாம் கல்சேட்டுகமளயும் சபாறிக்கச் ச ய்தார். 
76)  ாஞ்சி, ஸ்தூபிமயப் பின்பற்றி ைற்சறாரு ஸ்தூபி எந்த இடத்தில் அவ ாகரால் கட்டப்பட்டது? 

A) சீனா 
B) திசபத் 

C)  ாரநாத் 

D) இலங்மக 

விளக்கம்:  ாஞ்சி ஸ்தூபிமயப் பின்பற்றி ைற்சறாரு ஸ்தூபி இலங்மகயிலுள்ள அனுராதபுரத்தில் கட்டப்பட்டது.  ாரநாத், 

சலௌரியாநந்தன்கர், இராம்பூர்ோ வபான்ற இடங்களில் எழுப்பப் சபற்றக் கற்றூண்கள் சிறப்பானமே. 
இத்தூண்களில் திமிலுடன் கூடிய எருது, சிஙக்ம் வபான்றேற்றிலான உருேங்கள் சபாறிக்கபப்பட்டுள்ளன. 
77)  ாரநாத் கற்றூண் யாருமடய பமடப்பு? 

A)  ந்வதலர் 
B) சைௌரியர் 
C) முகலாயர் 
D) ஆங்கிவலயர் 
விளக்கம்: சைௌரியர் தங்கள் கமல, கட்டடக்கமலயால் மிகவும் புகழ்சபற்றனர்.  ாரநாத்தில் காணப்படும் கற்றூண் 
ேரலாற்று முக்கியத்துேம் ோய்ந்ததாகும். இது அவ ாகரது காலத்தில் கட்டப்பட்டது. 
78)  ாரநாத் கற்றூண் பற்றிய  ரியான கூற்மறத் வதர்க. 
A) இத்தூணின் அடிப்பகுதி கவிழ்ந்த நிமலயிலுள்ளது. ஒரு தாைமர ைலர் அல்லது ைணி வபால் உள்ளது. 
B) அதற்கு வைல் 4  க்கரங்கமளப் பக்கோட்டில் சகாண்ட ேட்ட ேடிே முரசு வபான்ற அமைப்பு காணப்படுகிறது. 
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C) முரசின் வைல்பகுதியில் 4 சிங்கங்கள் ஒன்மறசயான்று பின்புறம் ஒட்டி நிற்பதுவபால அமைந்துள்ளன. 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: இத்தூணின் அடிப்பகுதி கவிழ்ந்த நிமலயிலுள்ளது ஒரு தாைமர ைலர் அல்லது ைணி வபால் உள்ளது. 
அதற்கு வைல் 4  க்கரங்கமளப் பக்கோட்டில் சகாண்ட ேட்ட ேடிே முரசு வபான்ற அமைப்பு காணப்படுகிறது. 
முரசின் வைல்பகுதியில் 4 சிங்கங்கள் ஒன்மறசயான்று பின்புறம் ஒட்டி நிற்பதுவபால அமைந்துள்ளன. 

79)  ாரநாத் கற்றூணில் காணப்படும் ‘தர்ை  க்கரம்’ எத்தமன ஆரங்கமள உமடயது? 

A) 12 

B) 18 

C) 24 

D) 32 

விளக்கம்: தர்ை  க்கரம் 24 ஆரங்கள் உமடயது. வைலும், அதன் 4 பக்கங்களிலும் சிங்கம், குதிமர, எருது ைற்றும் 
யாமன உருேங்களும் காணப்படுகின்றன. சைௌரியர்கால புகமழ சேளிப்படுத்தும் இந்தக் கமலப்பமடப்பு, நைது 
நாட்டின் வதசிய சின்னத்திலும் பணத்தாள் ைற்றும் நாணயங்களிலும் இடம்சபற்றுள்ளது. தர்ை க்கரம் நம் வதசியக் 
சகாடிமய அலங்கரிக்கிறது. 
80) புத்தரின் அன்மன ைாயாவதவி கனவில் சேள்மள யாமனமயக் கண்டமத நிமனவுப்படுத்துேதால்  ாரநாத் 
கற்றூணில் அமைந்த விலங்கு எது? 

A) சிங்கம் 

B) குதிமர 
C) யாமன 

D) எருது 

விளக்கம்:  ாரநாத் கற்றூணில் யாமன, திமிலுடன் கூடிய எருது, குதிமர, சிங்கம் ஆகிய விலங்குகளின் 
உருேங்கள் ஓடும் நிமலயில் சபாறிக்கப்பட்டுள்ளன. இமே மூலம் புத்தர் ோழ்வில் நடந்த 4 முக்கிய நிகழ்வுகள் 
குறிப்பிடப்படுகின்றன. அதில் ‘யாமன’ புத்தரின் அன்மன ைாயாவதவி கனவில் சேள்மள யாமன கண்டமத 
நிமனவுப்படுத்துகிறது. 
81)  ாரநாத் கற்றூணில் உள்ள எந்த விலங்கு புத்தரின் இளமைக்கால ஆம கமளத் சதரிவிக்கிறது? 

A) சிங்கம் 

B) குதிமர 
C) யாமன 

D) எருது 

விளக்கம்:  ாரநாத் கற்றூணில் காணப்படும் திமிலுடன் கூடிய எருது, இளேர ர் சித்தார்த்தரின் (புத்தர்) 
இளமைக்கால ஆம கமளத் சதரிவிக்கிறது. 
82) சைௌரியர் காலத்தில் ேணிகர்கள் தங்களுக்குள் ஏற்படுத்திக் சகாண்ட ேணிகக்குழுக்கள் எவ்ோறு 
அமழக்கப்பட்டன? 

A) ஸ்வரனி 

B) தாமிரலிப்தி 

C) கர் பனா 
D) பனா 
விளக்கம்: ேணிகர்கள் தங்களுக்குள் ‘ஸ்வரனி’ என்ற ேணிகக் குழுக்கமள ஏற்படுத்திக் சகாண்டனர். தட் சீலம் 
சகௌ ாம்பி, பாடலிபுத்திரம், உஜ்ஜனி வபான்ற நகரங்கள், சைௌரியர் கால முக்கிய ேணிக மையங்களாகத் 
திகழ்ந்தன. 
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83) சைௌரியர் காலத்தில், இந்தியச்  மூகத்தில் தத்துேைானிகள் வதாட்டக்காரர்கள் வபான்ற 7 பிரிவினர் 
இருந்ததாகக் குறிப்பிடுபேர் யார்? 

A) சைகஸ்தனிஸ் 

B) சகௌடில்யர் 

C) அவ ாகர் 

D) வி ாதத்தர் 
விளக்கம்: சைகஸ்தனிஸ் இந்தியச்  மூகத்தில் தத்துேைானிகள், வதாட்டக்காரர்கள், கால்நமட ேளர்ப்வபார், 
மகவிமனைர்கள், இராணுே வீரர்கள், கண்காணிப்பாளர்கள், ைதிப்பீட்டாளர்கள் ஆகிய 7 பிரிவினர் இருந்ததாகக் 
குறிப்பிடுகிறார். 
84) ‘த ரதன்’ யாருமடய சபயரன்? 

A) அவ ாகர் 

B) பாயர் 
C) ஹைாயூன் 

D) ஜஹாங்கீர் 
விளக்கம்: அவ ாகர் ைற்றும் அேரது சபயரன் த ரதன் ஆகிவயாரால் அேர்களுக்கு சகாமடயாக அளிக்கப்பட்டுள்ள 
‘பராபர்குமககள்’ நம் நாட்டின் பாரம்பரியச் சின்னங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கின்றன. 
85) இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு சைௌரியரின் சகாமட என்ன? 

A) சைௌரியர்களின் ஆட்சி முமறயில் மைய அரசு தமலமைச் ச யலகம், ைாநில அரசுகளின் நிதி, நீதி நிருோகம், 

சபாதுப்பணித்துமற, நகராட்சி முமற வபான்றன நைக்கு அளிக்கப்பட்ட சகாமடயாகும். 
B) தட் சீலம் உஜ்ஜயினி, காசி வபான்ற சைௌரியர் கால பல்கமலக்கழகங்கள் இன்றும் நைது பண்பாட்டு மையைாக 
சிறந்து விளங்குகின்றன. 
C) இந்து தர்ைக் வகாட்பாடுகமளயும் அன்பு, அஹிம்ம  வபான்ற சபௌத்த  ைய சநறிகமளயும் சேளிநாடுகளில் பரப்பி, 

இந்தியப் பண்பாட்டிற்குப் சபருமை வ ர்த்தனர். 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: சைௌரியர்களின் ஆட்சி முமறயில் மைய அரசு தமலமைச் ச யலகம், ைாநில அரசுகளின் நிதி, நீதி 
நிருோகம், சபாதுப்பணித்துமற, நகராட்சி முமற வபான்றன நைக்கு அளிக்கப்பட்ட சகாமடயாகும். 
தட் சீலம் உஜ்ஜயினி, காசி வபான்ற சைௌரியர் கால பல்கமலக்கழகங்கள் இன்றும் நைது பண்பாட்டு மையைாக 
சிறந்து விளங்குகின்றன. 
இந்து தர்ைக் வகாட்பாடுகமளயும் அன்பு, அஹிம்ம  வபான்ற சபௌத்த  ைய சநறிகமளயும் சேளிநாடுகளில் பரப்பி, 

இந்தியப் பண்பாட்டிற்குப் சபருமை வ ர்த்தனர். 
86) இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு சைௌரியரின் சகாமட என்ன? 

A) சைௌரியர் கல்வி, கமல, இலக்கிய ேளர்ச்சியில் கேனம் ச லுத்தியது வபான்று, பிராகிருதம் (ஆட்சிசைாழி), 
 ைஸ்கிருதம் (இலக்கியசைாழி), பாலி (எளிய ைக்கள் வபாசும் சைாழி) வபான்ற சைாழிகளின் ேளர்ச்சிக்கும் 
முக்கியத்துேம் சகாடுத்தனர். 
B) சகௌடில்யரின் அர்த்த ாஸ்திரம், இலக்கண நூலான கியாக்கரணம் வபான்ற நூல்கள் இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு 
சைௌரியர் காலத்தில் ேழங்கப்பட்ட சகாமடகளாகும். 
C) அவ ாகரின் தர்ைக்கவகாட்பாடுகளான அகிம்ம ,  த்தியம், தமய (இரக்கம்), தானம் வபான்றமே இந்தியப் 
பண்பாட்டிற்கு ேழங்கப்பட்ட சகாமடயாகும். 
D) அமனத்தும்  ரி 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    391 

விளக்கம்: சைௌரியர் கல்வி, கமல, இலக்கிய ேளர்ச்சியில் கேனம் ச லுத்தியது வபான்று, பிராகிருதம் (ஆட்சிசைாழி), 
 ைஸ்கிருதம் (இலக்கியசைாழி), பாலி (எளிய ைக்கள் வபாசும் சைாழி) வபான்ற சைாழிகளின் ேளர்ச்சிக்கும் 
முக்கியத்துேம் சகாடுத்தனர். 
சகௌடில்யரின் அர்த்த ாஸ்திரம், இலக்கண நூலான கியாக்கரணம் வபான்ற நூல்கள் இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு 
சைௌரியர் காலத்தில் ேழங்கப்பட்ட சகாமடகளாகும். 
அவ ாகரின் தர்ைக்கவகாட்பாடுகளான அகிம்ம ,  த்தியம், தமய(இரக்கம்), தானம் வபான்றமே இந்தியப் 
பண்பாட்டிற்கு ேழங்கப்பட்ட சகாமடயாகும். 
87) யூச்சி ைரமபச்  ார்ந்தேர்கள் யார்? 

A) சைௌரியர்  
B) குஷாணர் 
C)  ாளுக்கியர்  
D)  ந்வதலர் 
விளக்கம்: குஷாணர்கள் என்வபார் யூச்சி என்ற ைரமபச்  ார்ந்தேர்கள். இேர்களின் காலம் இந்தியப் பண்பாட்டு 
ேரலாற்றில் கட்டடக்கமலயில் சிறப்புற்று விளங்கிய காலைாகும். 
88) குஷாணர்களில் தமலச்சிறந்த ைன்னர் யார்? 

A) கனிஷ்கர் 

B) முதலாம் காட்பீ ஸ் 

C) ோசுவதேர் 

D) இரண்டாம் காட்பீ ஸ் 

விளக்கம்: குஷாணர்களில் தமலச்சிறந்த ைன்னர் ‘கனிஷ்கர்’ இேரது காலத்தில் இந்தியப் பண்பாட்டில் 
காந்தாரக்கமலயும், சபௌத்த  ையமும் ேளர்ச்சி சபற்றிருந்தன. 
89) எந்த நூல் குஷாணர்களின்  ைய நிமலமயப் பற்றித் சதரிவிக்கிறது? 

A) இண்டிகா 
B) அர்த்த ாஸ்திரம் 

C) ைகாேம் ம் 

D) ைகாவிபாஷம் 

விளக்கம்: குஷாணர் காலப் பண்பாட்டுக்கான  ான்றுகள்:  
1. குஷாணர் சேளியிட்ட நாணயங்கள்  
2. சபௌத்த  ைய நூலான ைகாவிபாஷம், குஷாணர்களின்  ைய நிமலமயப் பற்றித் சதரிவிக்கிறது. 
3. காந்தாரக்கமல குஷாணர்களின் கமலமயயும், பண்பாட்மடயும் சேளிப்படுத்துகிறது. 
4. சீனப்பயணி யுோன்சுோங்கின் பயணக்குறிப்புதான், அேர்களின் காலேரிம மய அறிந்துசகாள்ள உதவியாக 
உள்ளன. 
90) குஷாண ைரமப (யூச்சி ைரபு) வதாற்றுவித்தேர் யார்?  

A) முதரலாம் காட்பீ ஸ் 

B) கனிஷ்கர் 
C) இரண்டாம் காட்பீ ஸ் 

D) ோசுவதேர் 
விளக்கம்: முதலாம் காட்பீ ஸ் - ைரமபத் வதாற்றுவித்தேர் 

கனிஷ்கர் - புகழ்சபற்ற ைன்னர்  
ோசுவதேர் - கமடசி ைன்னர் 
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91) பிற்கமட என்பது எவ்ேமக உரிமை? 

A) ச ாத்துரிமை 

B) நில பிரபுத்துே உரிமை 

C) ோரிசு உரிமை 

D) திருைண உரிமை 

விளக்கம்: குஷாணர்களின் ஆட்சி முமறயில், அர வன நாட்டின் தமலேன். அர ர்கள் ைவகசுேரன், வதேபுத்திரன் 
வபான்ற விருதுப்சபயர்கமளச் சூட்டிக்சகாண்டனர். அர னுக்குப் பின் மூத்த ைகன் அர னாேது பிற்கமட (ோரிசு) 
உரிமையாகும். 
92) குஷாணர் காலத்தில், யார் நிர்ோகத்தில் முக்கிய இடம் ேகித்தார்? 

A) வ னாதிபதி 

B) நீதிபதி 

C) ைகாவ னாதிபதி 

D) ஆளுநர் 
விளக்கம்: குஷாணர் ஆட்சியில், பரந்த வபரரசு  த்ரப்புகள், அகாரா, ஜனபதா, வத ா என்ற பல பிரிவுகளாகப் 
பிரிக்கப்பட்டது. ைதுரா, காசி, சகௌ ாம்பி, அவயாத்தி ஆகிய பகுதிகள் சிறப்புற்று விளங்கின. ைகாவ னாதிபதி என்பேர் 
நிர்ோகத்தில் முக்கிய இடம் ேகித்தார். 
93) குஷாணர் பற்றிய கூற்றுகளில் தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) குஷாணர் கால  முதாயத்தில் கருணாசிரைமுமற நமடமுமறயில் இருந்தது. இருப்பினும்,  முதாயத்தில் பல 
தரப்பட்ட சதாழிலாளர்களும் ேணிகர்களும் இருந்துள்ளனர். 
B)  மூகத்தில் சபண்கள் தாழ்நிமலயில் காணப்பட்டனர் 

C) வீரக் கழலணிதல், மகயில் கங்கணம் கட்டுதல், காதணி வபான்றேற்மற ஆண்கள் அணிந்திருந்தனர். 
D) ைற்வபார் ச ய்தல் ைற்றும் உடல் ேலிமைமய ேளர்க்கும் விமளயாட்டுகள் விமளயாடப்பட்டன. 
விளக்கம்:  மூகத்தில் சபண்கள் உயர்நிமலயில் காணப்பட்டன. 
குஷாணர் கால  முதாயத்தில் கருணாசிரைமுமற நமடமுமறயில் இருந்தது. இருப்பினும்,  முதாயத்தில் பல 
தரப்பட்ட சதாழிலாளர்களும் ேணிகர்களும் இருந்துள்ளனர். 
வீரக் கழலணிதல், மகயில் கங்கணம் கட்டுதல், காதணி வபான்றேற்மற ஆண்கள் அணிந்திருந்தனர். 
ைற்வபார் ச ய்தல் ைற்றும் உடல் ேலிமைமய ேளர்க்கும் விமளயாட்டுகள் விமளயாடப்பட்டன. 
94) குஷாணர் காலத்தில் ேணிகக் குழுவின் தமலேனாக ச யல்பட்டேர் யார்? 

A) ைகாவ னாதிபதி 

B) பிரமுக் 

C) ஆளுநர்  
D) அர ர் 

விளக்கம்: குஷாணர் காலத்தில், நாட்டின் முக்கிய சதாழிலாக வேளாண்மை விளங்கியது. வேளாண்மை  ார்ந்த பிற 
சதாழில்களும் ேளர்ச்சி சபற்றிருந்தன. குஷாணர்கள் காலத்தில் உள்நாட்டு ோணிகமும் அயல்நாட்டு ோணிகமும் 
தமடயின்றி நடந்தன. உவராை நாட்டுடன் நடந்த ேணிகத்தால் அந்நாட்டுத் தங்கம் இந்தியச்  ந்மதகளில் 
மிகுதியாகக் காணப்பட்டன. இந்தியாவின் ைஸ்லின் துணி, வராம் நாட்டில் மிகுதியாக விற்பமனயாயிற்று. 
சதாழிற்கழகங்களும், ோணிகக்கழகங்களும் ச யல்பட்டன. இவ்ேணிகக் குழுவின் தமலேனாகப் ‘பிரமுக்’ 
என்பேர் ச யல்பட்டார். 
95) குஷாணர் காலத்தில், ைகாயான சபௌத்த  ையத்தின் சைாழியாக விளங்கியது எது? 

A) பாலி 

B) பிராகிருதம் 
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C)  ைஸ்கிருதம் 

D) தமிழ் 

விளக்கம்: குஷாணர் காலத்தில் சபௌத்த  ையம், இந்து  ையம்,  ைண  ையம் ஆகியமே ச ல்ோக்குப் சபற்றிருந்தன. 
இேர்கள்  ையப்சபாமறமயக் கமடபிடித்தனர். இக்காலத்தில் தான், ைகாயான சபௌத்த  ையத்தின் சைாழியாகச் 
‘ ைஸ்கிருதம்’ இருந்தது. இந்து  ையத்திற்கு நிகராகப் சபௌத்த  ையமும் ேளர்ச்சி சபற்றது. 
96) ‘குந்தல ேனம்’ எங்குள்ளது? 

A) இராஜகிருகம் 

B) பாடலிபுத்திரம் 

C) மே ாலி 

D) காஷ்மீர் 
விளக்கம்: 4-ேது சபௌத்த  ைய ைாநாடு, காஷ்மீரிலுள்ள ‘குந்தல் ேனம்’ என்ற இடத்தில் ‘ேசுமித்திரர்’ தமலமையில் 
நமடசபற்றது. அஸ்ேவகா ர் முன்னிமல ேகித்தார். இம்ைாநாட்டில் சபௌத்த பீடகங்களுக்கான விளக்க உமர 
சதாகுக்கப்பட்டது. இவ்விளக்க உமர ‘விபாஷங்கள்’ எனப்பட்டன. வைலும், ைகாயான சபௌத்த கருத்துக்கமளப் பரப்ப 
சநறிமுமறகள் ேகுக்கப்பட்டன. புத்த  ையமும் இரு பிரிவுகளாகப் பிரிந்தது. (ஹீனயானம், ைகாயானம்) 
97) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. ஹீனயானத்மதப் பின்பற்றிய புத்த பிரிவினர், சபௌத்த  ைய தத்துே நூமல ச ப்புப் பட்டயத்தில் எழுதினர். 
இேர்கள் சபௌத்த ஸ்தூபிகமள எழுப்பினர். 
2. ைகாயானம் ைத்திய ஆசியா, சீனா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளிலும், ஹீனயானம் இலங்மக, பர்ைா, தாய்லாந்து ைற்றும் 
சதன்கிழக்காசிய நாடுகளிலும் பரவின. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. ஹீனயானத்மதப் பின்பற்றிய புத்த பிரிவினர், சபௌத்த  ைய தத்துே நூமல ச ப்புப் பட்டயத்தில் 
எழுதினர். இேர்கள் சபௌத்த ஸ்தூபிகமள எழுப்பினர். 
2. ைகாயானம் ைத்திய ஆசியா, சீனா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளிலும், ஹீனயானம் இலங்மக, பர்ைா, தாய்லாந்து ைற்றும் 
சதன்கிழக்காசிய நாடுகளிலும் பரவின 

98) குஷாணர்கள் காலத்தில் எந்த சைாழி ச ல்ோக்குப் சபற்றிருந்தது? 

A) பாலி 

B)  ைஸ்கிருதம் 

C) பிராகிருதம் 

D) துளுேம் 

விளக்கம்: குஷாணர்கள் காலத்தில்  ைஸ்கிருதசைாழி ச ல்ோக்குப் சபற்றிருந்தது. இேர்கள் காலத்தில் பல 
 ைஸ்கிருத நூல்கள் எழுதப்பட்டன. புத்த ரிதம், ச ௌந்தரநத்தம், ைத்தியமிகசூத்திரம், ைகாவிபா  ரித்திரம் 
வபான்றமே. 
99) சபாருத்துக. 
அ. புத்த ரிதம் - 1. நாகார்ஜுனர் 

ஆ. ச ௌந்தரநத்தம் - 2. அஷ்ேவகாஷர் 

இ. ைத்தியமிகசூத்திரம் - 3. ேசுமித்திரர் 
ஈ. ைகாவிபா  ரித்திரம் - 4. அஷ்ேவகாஷர் 
A) 4, 3, 2, 1 
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B) 2, 4, 1, 3 

C) 1, 4, 2, 3 

D) 2, 4, 3, 1 

விளக்கம்: புத்த ரிதம், ச ௌந்தரநத்தம் - அஷ்ேவகாஷர் 

ைத்தியமிகசூத்திரம் - நாகார்ஜுனர் 

ைகாவிபா  ரித்திரம் - ேசுமித்திரர் 

100) ‘புருஷபுரம்’ என் புதிய நகமர நிர்ைாணித்தேர் யார்? 

A) அவ ாகர் 
B) ஹர் ர் 
C) கனிஷ்கர் 
D)  முத்திரகுப்தர் 
விளக்கம்: கனிஷ்கர், சபஷாேர் என்ற நகரில் ஸ்தூபிகமள எழுப்பினார். கனிஷ்கபுரம் (புருஷபுரம்) என்ற புதிய 
நகமர நிர்ைாணித்தார். கனிஷ்கர் காலத்தில் காந்தாரக்கமலயும் ைதுரா சிற்பக்கமலயும் சிறப்புப் சபற்று விளங்கின. 
101) காந்தாரக்கமல என்பது எது? 

A) இந்தியச் சிற்பக்கமல ைற்றும் கிவரக்கக்கமல 

B) இந்தியச் சிற்பக்கமல ைற்றும் வராைானியக்கமல 

C) இந்தியக் கட்டடக்கமல ைற்றும் வராைானியக்கமல 

D) இந்தியக் கட்டக்கமல ைற்றும் கிவரக்ககமல 

விளக்கம்: காந்தாரப் பகுதியில் வதான்றி ேளர்ந்த கமலவய காந்தாரக்கமலயாகும். இந்தியச் சிற்பக்கமலயும் 
கிவரக்கக்கமலயும் ஒன்றிமணந்து உருோன கமலவய காந்தாரக்கமல ஆகும் 

102) காந்தாரக்கமலயின் சிறப்பம் ம் எது? 

A) ைனித உருேத்தில் தம கள், மீம , சிமக சதரியும்படி உருேத்மத ேடித்தல் 

B) தடித்த ஆமடகள் அேற்றின் ைடிப்புகள் சதரியும்படி ேடிேமைத்தல் 

C) அழகான சிற்பங்கள், அழகான ஆபரணங்கள் ைற்றும் சிற்ப நுணுக்கங்கள் மூலைாக கருத்துகமள உணர்த்துதல்  
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: ைனித உருேத்தில் தம கள், மீம , சிமக சதரியும்படி உருேத்மத ேடித்தல் 

தடித்த ஆமடகள் அேற்றின் ைடிப்புகள் சதரியும்படி ேடிேமைத்தல் 

அழகான சிற்பங்கள், அழகான ஆபரணங்கள் ைற்றும் சிற்ப நுணுக்கங்கள் மூலைாக கருத்துகமள உணர்த்துதல்  
103) காந்தாரக்கமலயின் சிறப்புகள் எது? 

A) இக்கமலயின் முக்கிய கருப்சபாருள், ‘சிற்பக்கமல ோயிலாகவே ைகாயான சபௌத்த  ையக் வகாட்பாடுகமளப் 
பரப்புதலாகும்’. 
B) நின்ற ேடிவில் புத்தரது சிமல (ைதுரா கமல) ேடிேமைக்கப்பட்டிருத்தல். 

C) காந்தாரக் கமலயில் சிமலயின் தமலக்குப் பின்னால் ேட்ட ேடிே ைான ஒளிமய இடம்சபறச் ச ய்தல். 

D) அமனத்தும். 

விளக்கம்: இக்கமலயின் முக்கிய கருப்சபாருள், ‘சிற்பக்கமல ோயிலாகவே ைகாயான சபௌத்த  ையக் 
வகாட்பாடுகமளப் பரப்புதலாகும்’. 
நின்ற ேடிவில் புத்தரது சிமல (ைதுரா கமல) ேடிேமைக்கப்பட்டிருத்தல் 

காந்தாரக் கமலயில் சிமலயின் தமலக்குப் பின்னால் ேட்ட ேடிே ைான ஒளிமய இடம்சபறச் ச ய்தல். 

104) ‘ைதுரா’ எங்கு உள்ளது?  

A) வகரளா 
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B) ஹரியானா 
C) ைத்திய பிரவத ம் 

D) உத்திரப் பிரவத ம் 

விளக்கம்: தற்வபாமதய உத்திரப்பிரவத திலுள்ள ைதுரா என்னுமிடத்தில் வதான்றி ேளர்ந்த கமலவய ைதுரா 
கமலயாகும். சதாடக்கக் காலத்தில் ைதுரா கமலபாணி, உள்நாட்டு கமலநயத்துடன் ேளர்ச்சி சபற்றது. புத்தரது 
உருேங்களில் குறிப்பாக அேரது முகம் ஆன்மீகப் சபாலிவு நிமறந்து காணப்பட்டது. இத்தமகய ஆன்மீகப் சபாலிவு 
காந்தாரக்கமலச் சிற்பங்களில் இல்மல எனலாம். 
105) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. ைதுரா கமலபாணியில் அமைக்கப்பட்ட சிேசபருைான், பார்ேதி, விஷ்ணு, லட்சுமி வபான்ற கடவுளர்களின் 
உருேங்கள், ைதுராவில் கமலநயத்துடன் ச துக்கப்பட்டன. 
2. யக்சினிகள், அப் ரஸ்கள் ஆகிய உருேங்கள் காந்தார கமலபாணியின் சிறப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாகத் 
திகழ்கின்றன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: யக்சினிகள், அப் ரஸ்கள் ஆகிய உருேங்கள் ைதுரா கமலபாணியின் சிறப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாகத் 
திகழ்கின்றன. 
106) இந்தியப் பண்பாட்டில் குஷாணர்களின் சகாமட என்ன? 

A) குஷாணர்கள் காலத்தில் சபௌத்த  ையம் சீனா, ஜப்பான், சதன் கிழக்காசிய நாடுகளில் பரவியது. 
B) இந்தியாவில் காந்தாரக்கமல, ைதுராகமல வபான்றமே புதிதாகக் வதான்றின. 
C) பாலி சைாழிக்கு பதிலாகச்  ைஸ்கிருத சைாழியில் பல நூல்கள் இயற்றப்பட்டன. 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: குஷாணர்கள் காலத்தில் சபௌத்த  ையம் சீனா, ஜப்பான், சதன் கிழக்காசிய நாடுகளில் பரவியது. 
இந்தியாவில் காந்தாரக்கமல, ைதுராகமல வபான்றமே புதிதாகக் வதான்றின. 
பாலி சைாழிக்கு பதிலாகச்  ைஸ்கிருத சைாழியில் பல நூல்கள் இயற்றப்பட்டன. 
107) இந்தியப் பண்பாட்டில் குஷாணர்களின் சகாமட என்ன? 

A) கனிஷ்கர் காலத்தில், நாடு அமனத்து துமறகளிலும் முன்வனற்றம் அமடந்ததால் இேமர இரண்டாம் அவ ாகர் 
என்றமழத்தனர். 
B) இந்து  ையம், சபௌத்த  ையம் ைற்றும் பிற  ையங்களும் ேளர்ச்சி சபற்றன. 
C) இக்காலத்தில் புத்தரது உருே சிமலகள் நின்ற நிமலயில் ேடிக்கப்பட்டன. 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: கனிஷ்கர் காலத்தில், நாடு அமனத்து துமறகளியலும் முன்வனற்றம் அமடந்ததால் இேமர இரண்டாம் 
அவ ாகர் என்றமழத்தனர். 
இந்து  ையம், சபௌத்த  ையம் ைற்றும் பிற  ையங்களும் ேளர்ச்சி சபற்றன. 
இக்காலத்தில் புத்தரது உருே சிமலகள் நின்ற நிமலயில் ேடிக்கப்பட்டன. 
108) இந்தியப் பண்பாட்டில் குஷாணர்களின் சகாமட பற்றியக் கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. குஷாணர் காலத்தில் புத்தரது சிமலயின் தமலக்குப் பின்னால் ேட்ட ேடிே ைானச்சுடர் உள்ளபடி இக்காலம் முதல் 
ச துக்கப்பட்டது. 
2. இம்முமற பிற்காலத்தில் இந்துக் கடவுளர் சிமல உருோக்கத்தில் பின்பற்றப்பட்டது 
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A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1.குஷாணர் காலத்தில் புத்தரது சிமலயின் தமலக்குப் பின்னால் ேட்ட ேடிே ைானச்சுடர் உள்ளபடி 
இக்காலம் முதல் ச துக்கப்பட்டது. 
2. இம்முமற பிற்காலத்தில் இந்துக் கடவுளர் சிமல உருோக்கத்தில் பின்பற்றப்பட்டது 

109) இரண்டாம் அவ ாகர் என அமழக்கப்பட்டேர் யார்? 

A) ஹர் ர்  
B) முதலாை காட்பீ ஸ் 

C) கனிஷ்கர் 

D)  முத்திரக் குப்தர்  
விளக்கம்: கனிஷ்கர் காலத்தில் நாடு அமனத்து துமறகளிலும் முன்வனற்றம் அமடந்ததால், இேமர இரண்டாம், 

அவ ாகர் என்றமழத்தனர். கனிஷ்கர் குஷாணர்களில் புகழ்சபற்ற ைன்னர் ஆோர்.  
110) குப்த வபரரசு யாரால் வதாற்றுவிக்கபபட்டது? 

A) ஸ்ரீகுப்தர் 

B) குைார குப்தர் 
C)  முத்திர குப்தர் 
D) முதலாம்  ந்திர குப்தர் 

விளக்கம்: கி.பி(சப.ஆ) 3-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் குப்தப்வபரரசு ‘ஸ்ரீகுப்தர்’ என்பேரால் வதாற்றுவிக்கப்பட்டது. 
முதலாம்  ந்திரகுப்தர், முதலாம்  முத்திக்குப்தர், இரண்டாம்  ந்திரகுப்தர், முதலாம் குைாரகுப்தர் வபான்வறார்கள் 
இப்வபரரசின் சிறந்த ைன்னர்களாகத் திகழ்ந்தனர். இந்தியப் பண்பாட்டிற்குக் குப்தர்கள் பல ேமகயிலும் உதவினர். 
ஆட்சிமுமற,  மூக, சபாருளாதார,  ைய, நுண்கமலகள், இலக்கியங்கள், அறிவியல் சதாழில்நுட்பம் வபான்ற பல்வேறு 
ேமகயான பண்பாட்டுக் கூறுகளில் தங்களின் முத்திமரமயப் பதித்துள்ளனர். 
111) குப்தர்கமளப் பற்றி அறிேதற்கான  ான்றுகளாகத் திகழ்ேது எது? 

A) வி ாகதத்தர், காளிதா ர் ஆகிவயாரின் இலக்கியங்கள்  
B) அலகாபாத் கற்றூண் கல்சேட்டு, சைஹ்வராலி இரும்புத்தூண் 

C) சீனப்பயணி பாஹியானின் ‘வபாவகாகி’ எனப்பட்ட பயணக்குறிப்புகளும், நாணயங்கள் ைற்றும் ேரலாற்றுச் 
சின்னங்கள் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: வி ாகதத்தர், காளிதா ர் ஆகிவயாரின் இலக்கியங்கள்  
அலகாபாத் கற்றூண் கல்சேட்டு, சைஹ்வராலி இரும்புத்தூண் 

சீனப்பயணி பாஹியானின் ‘வபாவகாகி’ எனப்பட்ட பயணக்குறிப்புகளும், நாணயங்கள் ைற்றும் ேரலாற்றுச் 
சின்னங்கள் 

112) முதல் சீனப்பயணி இந்தியாவில் எத்தமன ஆண்டுகள் தங்கியிருந்தார்? 

A) 4 

B) 8 

C) 9  

D) 11 
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விளக்கம்: இந்தியாவிற்கு ேந்த முதல் சீனப்பயணி பாஹியான். இேர், சபஷாேர், காசி உள்ளிட்ட இடங்களுக்குச் 
ச ன்று பார்மேயிட்டார். இேர் இந்தியாவில் 9 ஆண்டுகள் தங்கியிருந்தார். 
113) எந்த குப்த அர ரின் அரசியல்,  மூக, சபாருளாதார  ைய நிமலகமளப் பற்றி பாஹியான் குறிப்புகள் கூறுகின்றன? 

A) முதலாம்  ந்திரகுப்தர் 
B)  முத்திரகுப்தர் 
C) இரண்டாம்  ந்திரகுப்தர் 
D) ஸ்ரீகுப்தர் 
விளக்கம்: சீனப் பயணி இந்தியாவில் 9 ஆண்டுகள் தங்கியிருந்தார். பாடலிபுத்திரத்தில் இருந்த 3 ஆண்டுகளில் 
 ைஸ்கிருத சைாழிமயயும், சபௌத்த இலக்கியங்கமளயும் கற்றார். இேருமடய குறிப்புகள் இரண்டாம்  ந்திரகுப்தரின் 
அரசியல்,  மூக, சபாருளாதார  ைய நிமலகமளப் பற்றிக் கூறுகின்றன. 
114) குப்தர்கள் பற்றிய கூற்றுகளில் தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) குப்தப் வபரர ர்கள் பரை பட்டாரகா, ைகாராஜாதி ராஜா, பரவைஸ்ேரா,  ாம்ராட் வபான்ற விருதுப் சபயர்கமளச் சூட்டிக் 
சகாண்டனர். 
B) வபரர ருக்குக் கீழ் முதலமைச் ர், பமடத்தமலேர் உள்ளடக்கிய அமைச் ரமேயும் ஆவலா மன ேழங்கினர்  
C) குப்தர் காலத்தில் குைாரைாத்யர்கள் என்ற சேளியுறவுத் துமற அமைச் ர்கள் இருந்தனர். 
D) குப்தர் காலத்தில் ைகா ந்திவிக்ரஹா என்ற சேளியுறவுத்துமற அமைச் ர் இருந்தார்  
விளக்கம்: குப்தர காலத்தில் குைாரைாத்யர்கள் என்ற ேருோய்த்துமற உயரதிகாரிகள் பற்றியும், ைகா ந்திரவிக்ரஹா 
என்ற சேளியுறவுத் துமற அமைச் ர் பற்றியும் குப்தர் காலக் கல்சேட்டுகள் கூறுகின்றன. 
115) நீதித்துமற ைற்றும் இராணுேத்துமறயில் சபாறுப்பு ேகித்த அமைச் ர்கமள முமறவய தண்டநாயகர், 

ைகாதண்டநாயகர் என்ற சபயரில் குறிப்பிட்டமத கூறும் கல்சேட்டு எது? 

A)  ாரநாத் கல்சேட்டு 

B) உத்திரவைரூர் கல்சேட்டு 

C) அலகாபாத் கல்சேட்டு 

D)  ாஞ்சி ஸ்தூபி  
விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் நீதித்துமற ைற்றும் இராணுேத்துமறயில் சபாறுப்பு ேகித்த அமைச் ர்கமள 
முமறவய தண்டநாயர், ைகாதண்டநாயகர் என்ற சபயர்களால் குறிப்பிட்டமத அலகாபாத் கற்றூண் கல்சேட்டு மூலம் 
அறியமுடிகிறது. 
116) குப்தர் காலத்தில், குதிமரப்பமடத் தமலேர் எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டார்? 

A) ைகாஅஸ்ேபதி 

B) ைகா ந்திவிக்ரஹா 
C) குைாரைாத்யர்  
D) தண்டநாயக்கர் 

விளக்கம்: ைகாஅஸ்ேபதி – குதிமரப்பமடத் தமலேர் 
ைகா ந்திவிக்ரஹா – சேளியுறவுத் துமற அமைச் ர்  
குைாரைாத்யர் - ேருோய்த்துமற உயரதிகாரிகள் 

தண்டநாயக்கர் - நீதித்துமற அமைச் ர்  
ைகாதண்டநாயகர் - இராணுேத்துமற அமைச் ர்  
117) அலகாபாத் கற்றூண் கல்சேட்டு எத்தமன ேரிகளில் சபாறிக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) 22 

B) 44 
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C) 11 

D) 33 

விளக்கம்: அலகாபாத் கற்றூண் கல்சேட்டு “அரிவ னர்” என்பேரால் 33 ேரிகளில் சபாறிக்கப்பட்டது. இதில் முதலாம் 
 ந்திரகுப்தரின் வபார் சேற்றிகள், பமடத்திறன் ஆகியமே பற்றியும், குப்த வபரரசின் ஆட்சி எல்மலகள் பற்றியும் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  
118) எந்த வபரரசு வத ம் அல்லது புக்தி என்ற சபயர்கமளக் சகாண்ட ைாநிலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது? 

A) சைௌரியப் வபரரசு 

B) முகலாயப் வபரரசு 

C) ஹர் ப் வபரரசு 

D) குப்த வபரரசு 

விளக்கம்: குப்தர்களின் வபரரசு வத ம் அல்லது புக்தி என்ற சபயர்கமளக் சகாண்ட ைாநிலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது. 
இம்ைாநிலங்கமள ‘உபாரிகா’ என்ற ஆளுநர்கள் ஆட்சி ச ய்தனர். இேர்கள் வபரர ரால் வதர்ந்சதடுக்கப்பட்டனர். 
‘உபாரிகா’ ைாநில நிர்ோகத்துடன் யாமனப்பமட, குதிமரப்பமட வீரர்கமளயும் பமடத்துமற நிர்ோகத்மதயும் 
ைாநில அளவில் நிர்ேகித்தார். 
119) குப்தர்களின் ஆட்சிமுமற பிரிவுகள் பற்றி  ரியானக் கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க 

A) ைாநிலங்களின் சபயர் - வத ம், புக்தி 

B) ைாநிலங்கமள நிர்ேகித்த ஆளுநர் - உபாரிகா 
C) ைாநிலங்கள் ‘விஷயம்’ என்ற ைாேட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டன. இேற்மற ஆட்சி ச ய்தேர்கள் விஷயபதிகள் 
எனப்பட்டனர். இேர்கள் ைாநில ஆளுநரால் நியமிக்கப்பட்டனர். 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: ைாநிலங்களின் சபயர் - வத ம், புக்தி 

ைாநிலங்கமள நிர்ேகித்த ஆளுநர் - உபாரிகா 
ைாநிலங்கள் ‘விஷயம்’ என்ற ைாேட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டன. இேற்மற ஆட்சி ச ய்தேர்கள் விஷயபதிகள் 
எனப்பட்டனர். இேர்கள் ைாநில ஆளுநரால் நியமிக்கப்பட்டனர். 
120) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. குப்தர் காலத்தில் ‘வலாகபாலா’ என்ற அலுேலமரப் பற்றி ஈரன் என்ற கல்சேட்டுச் ச ய்தி குறிப்பிடுகிறது 

2. குப்தர் காலத்தில் ைாேட்டங்கள் பூமி, பதாகா, பீடா வபான்ற பல்வேறு வித ஆட்சிப்பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. குப்தர் காலத்தில் ‘வலாகபாலா’ என்ற அலுேலமரப் பற்றி ஈரன் என்ற கல்சேட்டுச் ச ய்தி குறிப்பிடுகிறது 

2. குப்தர் காலத்தில் ைாேட்டங்கள் பூமி, பதாகா, பீடா வபான்ற பல்வேறு வித ஆட்சிப்பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன. 
121) குப்தர் காலத்தில், ைகதரா வின் கீழ் எத்தமன உறுப்பினர்கமளக் சகாண்ட குழு ச யல்பட்டது? 

A) 4 

B) 6  

C) 8  

D) 12 
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விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் ைாேட்டங்கள் பூமி, பதாகா, பீடா வபான்ற பல்வேறு வித ஆட்சிப்பிரிவுகள் 
பிரிக்கப்பட்டன. இேற்மற ஆயுக்தகா, ைகதரா வபான்ற அதிகாரிகள் ஆட்சி ச ய்தனர். ைகதராவின் கீழ் 8 
உறுப்பினர்கமளக் சகாண்ட குழு ச யல்பட்டது.  
122) யார் காலத்தில் ‘பஞ்  ைண்டலி’ என்ற குழு பற்றிய குறிப்புகள்  ாஞ்சிக் கல்சேட்டில் காணப்படுகின்றன? 

A) முதலாம்  ந்திர குப்தர் 

B) இரண்டாம்  ந்திரகுப்தர் 

C) முதலாம்  முத்;திரகுப்தர் 

D) ஸ்ரீகுப்தர் 
விளக்கம்: இரண்டாம்  ந்திரகுப்தர் காலத்தில் ‘பஞ்  ைண்டலி’ என்ற குழுைத்மதப் பற்றிய குறிப்புகள்  ாஞ்சிக் 
கல்சேட்டில் காணப்படுகின்றன. இவதவபால் ‘வலாகபாலா’ என்ற அலுேலமரப் பற்றி ‘ஈரன்’ என்ற கல்சேட்டுச் ச ய்தி 
குறிப்பிடுகிறது.  
123) குப்தர்கள் காலத்தில், விஷயபதிகளுக்கு நிர்ோக முமறயில் ஆவலா மன கூறிய குழு எது? 

A) ைதராவின் 8 வபர் சகாண்ட குழு 

B) பஞ்  ைண்டலி 

C) அத்யஷா 
D) B ைற்றும் C 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் ைாேட்ட அளவிலிருந்து, ஆவலா மனக் குழு விஷயபதிகளுக்கு நிர்ோக முமறயில் 
ஆவலா மன கூறியது. இக்குழுவிற்கு ‘அத்யஷா’ என சபயர். கிராைப் பஞ் ாயத்துகளும் சிறப்புப் சபற்று திகழ்ந்தன. 
124) கூற்றுகமள ஆராய்க (குப்தர்கள் காலம்) 
1. ேங்காளம், பீகார், உத்தரப்பிரவத த்தின் சபரும்பாலான பகுதிகள், ைன்னரின் வநரடி நிர்ோகத்தின் கீழ் 
ச யல்பட்டன. 
2. குப்தர்கள் ஆட்சி முமற, ோகாடகர்கள், காலச்சூரிகள்,  ாளுக்கியர்கள், ராஷ்டிரகூடர்கள் வபான்வறார்க்கு 
முன்வனாடியாகத் திகழ்ந்தது எனலாம். குப்தப்வபரரசின் பல்வேறு நிர்ோக முமறகமள இேர்கள் பின்பற்றினர் 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. ேங்காளம், பீகார், உத்தரப்பிரவத த்தின் சபரும்பாலான பகுதிகள், ைன்னரின் வநரடி நிர்ோகத்தின் கீழ் 
ச யல்பட்டன. 
2. குப்தர்கள் ஆட்சி முமற, ோகாடகர்கள், காலச்சூரிகள்,  ாளுக்கியர்கள், ராஷ்டிரகூடர்கள் வபான்வறார்க்கு 
முன்வனாடியாகத் திகழ்ந்தது எனலாம். குப்தப்வபரரசின் பல்வேறு நிர்ோக முமறகமள இேர்கள் பின்பற்றினர். 

125) குப்தர்கள் காலத்தில் காலாட்பமடயின் தமலேர் யார்? 

A) பாலாதிகிருதியா 
B) வ னாதிபதி 

C) ரணபந்தகர் 
D) ைகாபிரதிஹாரா 
விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் காலாட்பமட, குதிமரப்பமட, வதர்ப்பமட, யாமனப்பமட ஆகிய பமடகள் இருந்தன. 
ைன்னரால் சிறப்பாக ேழி நடத்தப்பட்ட இப்பமட நிர்ோகம் குப்தர்களின் சேற்றிக்குக் காரணைாகத் திகழ்ந்தது. 
காலாட்பமடயின் தமலேர் ‘பாலாதிகிருதியா’ என்றமழக்கப்பட்டார். 
126) குப்தர்கள் காலத்தில் குதிமரப்பமடயின் தமலேர் யார்? 

A) பாலாதிகிருதியா 
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B) வ னாதிபதி 

C) ரணபந்தகர் 
D) ைகாபிரதிஹாரா  
விளக்கம்: காலாட்பமட தமலேர் – பாலாதிகிருதியா 
குதிமரப்பமட தமலேர் - வ னாதிபதி 

அரண்ைமனக் காேலர்கள் - ைகாபிரதிஹாரா 
127) குப்தர் காலத்தில் இராணுேக் கிடங்குகளின் தமலமை அலுேலகம் எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டது? 

A) ைகாபிரதிஹாரா  
B)  த்யதபகிதா 
C) துடாகா 
D) ரணபந்தகர் 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் இராணுேக் கிடங்குகளின் தமலமை அலுேலகம் ரணபந்தகர் எனப்பட்டது. வைலும் 
ைகாபிரதிஹாரா என்ற அரண்ைமனக் காேலர்களும்,  த்யதபகிதா என்ற அர   மையலமறக் கண்காணிப்பாளரும் 
முக்கிய இடம் சபற்றனர். 
128) குப்தர்கள் காலத்தில் ஒற்றர்கமளக் சகாண்ட உளவு அமைப்பு எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டது? 

A) ைகாபிரதிஹாரா  
B)  த்யதபகிதா 
C) துடாகா 
D) ரணபந்தகர் 
விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில், அைாத்யா,  ச்சிோ வபான்ற அலுேலர்கள் நிர்ோக அதிகாரிகளாகப் பணியாற்றினர். 
ஒற்றர்கமளக் சகாண்ட உளவு அமைப்பு ‘துடாகா’ என்றமழக்கப்பட்டது. 
129) குப்தர் கால  மூகநிமலயில் தேறானக் கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க. 
A) குப்தர் கால  மூகநிமல சிறந்து விளங்கியது. குடும்பங்கள் கூட்டுக்குடும்பைாக இருந்தன. 
B) ேர்ணாஸ்ரைமுமற அடிப்பமடயிலான குப்தர்கள்கால  மூகத்தில், பல்வேறு சதாழிற்பிரிவு ைக்களும் ோழ்ந்தனர். 
C) உயர்குடியினர்கள்  மூகத்தில் அமனத்து உரிமைகமளயும் சபற்றிருந்தனர். 
D) சபண்கள் உயர்ந்த நிமலயில் மேத்து ைதிக்கப்பட்டனர். எனினும் சபண்களுக்கு கல்வி நிராகரிக்கப்பட்டது. 
விளக்கம்: சபண்கள் உயர்ந்த நிமலயில் மேத்து ைதிக்கப்பட்டனர். இேர்கள் கல்வியறிவு சபற்று  மூகத்தில் சிறந்து 
விளங்கினர்.  
130) குப்தர்கள் காலத்தில் ‘ஆச் ார்யா’ எனப்பட்டேர் யார்? 

A) புவராகிதர் 
B) ைருத்துேர் 
C) ஆசிரியர் 
D) கணக்காளர் 
விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் ‘ஆச் ார்யா’ எனப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்குச்  மூகத்தில் உயர்ந்த ைதிப்பிருந்தது. 
சபண்கள் காதணிகள், கழுத்தணிகள், ேமளயல்கள் வபான்றேற்மற அணிந்தனர். தங்கம், சேள்ளி 
வபான்றேற்றிலான ஆபரணங்களுக்கும் ைக்களிமடவய சபரும் ேரவேற்பு இருந்தது. வபார்க்மகதிகள், கடனாளிகள், 

சூதாட்டத்தில் வதாற்றேர்கள் அடிமைப்படுத்தப்பட்டனர். 
131) குப்தர்கள் காலத்தில், நிலம் எத்தமன ேமகயாகப் பிரிக்கப்பட்டது? 

A) 3 

B) 4 
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C) 5 

D) 6 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் வேளாண்மைவய முக்கிய சதாழிலாக விளங்கியது. சநல், வகாதுமை, பார்லி வபான்ற 
தானியங்கள் பயிரிடப்பட்டன. விமளச் ல் ைற்றும் நிலத்தின் தன்மை அடிப்பமடயில் நிலம் 5 ேமகயாகப் 
பிரிக்கப்பட்டது. நீர்ப்பா னத்திற்கு முக்கியத்துேம் அளிக்கப்பட்டது.  
132) குப்தர்கள் காலத்தில் ‘ஜலநிர்கைா’ என்பது என்ன? 

A) ஆறு 

B) ஏரி 

C) குளம் 

D) ேடிகால் 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் ‘ஜலநிர்கைா’ என்ற ேடிகால்கள் மூலம் நீரானது, பா னப்பகுதிகளுக்கு 
அனுப்பப்பட்டது. “சுதர் ன ஏரி” குப்தர்கள் கால நீர்ப்பா னத்தில் முக்கிய இடம் பிடித்தது. 
133) குப்தர் காலத்தில் எவ்ேளவு ேரி ேசூலிக்கப்பட்டது? 

A) விமளச் லில் ஆறில் ஒரு பங்கு 

B) விமளச் லில் பத்தில் ஒரு பங்கு  
C) விமளச் லில் 12-ல் ஒரு பங்கு 

D) விமளச் லில் 18-ல் ஒரு பங்கு 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் விமளச் லில் ஆறில் ஒரு பங்கு ைக்களிடமிருந்து ேரியாக ேசூலிக்கப்பட்டது. இது 
‘பாகா’ எனப்பட்டது. 
134) குப்தர் காலத்தில் கிராைங்களில் ோழ்வோர் மீது விதிக்கப்பட்ட ேரி எது? 

A) பாகா 
B) கரா 
C) ஹிரண்யா 
D) டஸ்டக் 

விளக்கம்: குப்தர் கால ேரிகள்:  
பாகா – விமளச் லில் ஆறில் ஒரு பங்கு ேரி 

கரா – கிராைங்களில் ோழ்வோர் மீதான ேரி 

ஹிரண்யா –  ங்க நாணயங்கள் மேத்திருப்வபார் ச லுத்தும் ேரி  
135) குப்தர்கள் காலத்தில், இரும்புப் படிவுகள் எங்கிருந்து கண்டறியப்பட்டன? 

A) பீகார் 

B) இராஜஸ்தான் 

C) ைகாராஷ்டிரா 
D) அ ாம்  
விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் சிறந்து விளங்கிய உவலாகத் சதாழில், சுரங்கத் சதாழில் பற்றிய ச ய்திகமள 
ேராகமிகிரர், காளிதா ர் ஆகிவயார் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இக்காலத்தில் பீகாரிலிருந்து இரும்புப் படிவுகளும் 
ராஜஸ்தானிலிருந்து ச ம்புப் படிவுகளும் கண்டறியப்பட்டன. 
136) குப்தர் காலத்தில் ேணிகர்களுக்குள் எத்தமன பிரிவினர் இருந்தனர்? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 
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D) 5 

விளக்கம்: ேணிகர்களுக்குள் ேணிக், சிவரஷ்டி,  ார்த்தோஹா என்ற மூன்று பிரிவினர் இருந்தனர். குப்தர்களின் 
காலம் ேரலாற்றின் சபாற்காலம் எனப்படுகிறது.  
137) முதன் முதலில் சூரியமனப் பூமி ேலம் ேருகிறது என்று கண்டறிந்த இந்தியர் யார்? 

A) வகாபர்நிக்கஸ் 

B) தாலமி 

C) சகப்ளர் 
D) ஆரியபட்டர் 
விளக்கம்: ஆரியபட்டர், சூரியமனப் பூமி ேலம் ேருகிறது என்றும், வகாள்களின் சுழற்சிமயப் பற்றியும் 
குறிப்பிட்டுள்ளார். 
138) ‘அலகாபாத்’ என அமழக்கப்படும் ஊர் எது? 

A) உஜ்ஜனி 

B) காசி 

C) கயா 
D) பிரயாமக 

விளக்கம்: உஜ்ஜனி, காசி, மே ாலி. கயா, பிரயாமக (அலகாபாத்), ைதுரா ஆகிய இடங்கள் குப்தர்கள் கால முக்கிய 
ேணிக மையங்களாகத் திகழ்ந்தன. கங்மக, கிருஷ்ணா, காவிரி, பிரம்ைபுத்திரா ஆகிய நதிகள் உள்நாட்டு நீர்ேழி 
ோணிகத்திற்குப் பயன்பட்டன  
139) ோத்ய வித்யாதரன், ஆவதாத்ய தம்புரு ஆகிய விருதுப் சபயர்கமள சபற்றேர் யார்? 

A) முதலாம் ைவகந்திரேர்ை பல்லேன் 

B) முதலாம் நரசிம்ைேர்ை பல்லேன் 

C) இராஜசிம்ைன் 

D) ைாைல்லன் 

விளக்கம்: ோத்ய வித்யாதரன், ஆவதாத்ய தம்புரு ஆகிய விருதுப் சபயர்கமள இராஜசிம்ைன் சபற்றிருந்தார். 
‘ஆவதாத்ய’ என்ற வீமணமய ோசிப்பதில் ேல்லேன். 
140) விருபாஷர் வகாயிமலக் கட்ட எந்த ஊரிலிருந்து சிற்பிகள் பட்டாடக்கல் ச ன்றனர்? 

A) காஞ்சிபுரம் 

B) ைதுமர 
C) தஞ்ம  

D) காமரக்கால் 

விளக்கம்:  ாளுக்கியர் காலத்தில் பட்டாடக்கல் என்ற இடத்தில் திராவிடக் கமலப்பாணியில் அமைந்த விருபாஷர் 
வகாயிமலக் கட்ட காஞ்சிபுரத்திலிருந்து சிற்பிகள் அமழத்துச் ச ல்லப்பட்டனர். 
141) எந்தப் பகுதிமய ‘பாஹியான்’ என்ற சீனப்பயணி ‘பிராணைர்களின் பூமி’ என்று குறிப்பிட்டார்? 

A) காவிரி சடல்டா பகுதிகள்  
B) கங்மகச்  ைசேளி 

C) வ ாட்டாநாக்பூர் பீடபூமி 

D) பிரம்ைபுத்திரா  ைசேளி 

விளக்கம்: கங்மகச்  ைசேளிப் பகுதிகமளப் ‘பாஹியான்’ என்ற சீனப்பயணி, ‘பிராைணர்களின் பூமி’ என்று 
குறிப்பிட்டுள்ளார். குப்த ைன்னர்கள் சபரும்பான்மை இந்துோக இருந்தாலும்  ைய  கிப்புத்தன்மையுடன் ோழ்ந்தனர். 
142) குப்தர்கள் காலத்தில் “பாகேதம்” என்ற சபயரில் எந்தக் கடவுளின் ேழிபாடு ேட இந்தியா முழுேதும் பரவியது? 
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A) ைகாவிஷ்ணு – லட்சுமி ேழிபாடு 

B) சிேசபருைான் - பார்ேதி 

C) பிரம்ைன் -  ரஸ்ேதி 

D) முருகன் - ேள்ளி 

விளக்கம்: இந்து  ையத்தில் புதிய ஆன்மீக நம்பிக்மககள் குப்தர்கள் காலத்தில் வதான்றின. ைகாவிஷ்ணுவின் 
ோகனைாகக் கருடமனயும் ேணங்கினர். “பாகேதம்” என்ற சபயரில் ைஹாவிஷ்ணு ேழிபாடும் லட்சுமி ேழிபாடும் 
புதிய  ைய ேழிபாட்டு முமறகளும் ேட இந்தியா முழுேதும் பரவியது.  
143) குப்தர்கள் கால ைக்களின் ேழிபாடு, சதய்ேம் பற்றிய  ரியானக் கூற்மற சதரிவு ச ய்க 

1. ைஹாவிஷ்ணுவின் த ாேதாரக் கருத்துக்கள் ைக்களிமடவய மிகுந்த ச ல்ோக்கு சபற்றிருந்தன. 
2. இராைாயணத்தின் நாயகனாக ‘இராைமன’ ைக்கள் கடவுளாக ேழிபட்டனர். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. ைஹாவிஷ்ணுவின் த ாேதாரக் கருத்துக்கள் ைக்களிமடவய மிகுந்த ச ல்ோக்கு சபற்றிருந்தன. 
2. இராைாயணத்தின் நாயகனாக ‘இராைமன’ ைக்கள் கடவுளாக ேழிபட்டனர். 
144) குப்தர் காலத்தில், ோகாடக, கடம்பேம்  ைன்னர்கள் எந்தக் கடவுமள சபரிதும் ேழிபட்டனர்? 

A) விஷ்ணு 

B) பிரம்ைன் 

C) சிேசபருைான் 

D) முருகன் 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில், சிேசபருைான் ேழிபாடும் ைக்களால் பின்பற்றப்பட்டது. ோகாடக, கடம்பேம்  
ைன்னர்கள் சிே ேழிபாட்மடப் சபரிதும் பின்பற்றினர். ‘பாசுபதம்’ என்ற சிே ேழிபாட்டுப் பிரிவு ேட இந்தியாவில் 
பரவியது. பிரம்ைன், சூரியன், கார்த்திவகயன், கவண ன், துர்க்மக,  ரஸ்ேதி வபான்ற கடவுளரும் ைக்களால் 
ேழிபடப்பட்டனர். 
145) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. பாசுபதம் - ைகாவிஷ்ணு ேழிபாடு 

2. பாகேதம் - சிேசபருைான் ேழிபாடு 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. பாசுபதம் - சிேசபருைான் ேழிபாடு  
2. பாகேதம் - ைகாவிஷ்ணு ேழிபாடு  
146) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. குப்தர்கள் காலத்தில், பசு, பாம்பு (நாகேழிபாடு) வபான்ற விலங்குகமளயும் ைக்கள் ேழிபட்டனர். 
2. குப்தர்கள் கங்மக, யமுமன வபான்ற நதிகமளயும் புனிதைாகக் கருதி ேழிபட்டனர். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 
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D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. குப்தர்கள் காலத்தில், பசு, பாம்பு (நாகேழிபாடு) வபான்ற விலங்குகமளயும் ைக்கள் ேழிபட்டனர். 
2. குப்தர்கள் கங்மக, யமுமன வபான்ற நதிகமளயும் புனிதைாகக் கருதி ேழிபட்டனர். 
147) குப்தர்கள் காலத்தில் எந்த இடம் புனிததலைாக விளங்கியது? 

A) காசி 

B) பிரயாமக 

C) A ைற்றும் B 

D) ைதுரா 
விளக்கம்: காசி, பிராயமக வபான்ற இடங்கள் புண்ணியத் தலங்களாகக் கருதப்பட்டன. புனிதத் தலங்களுக்கு 
யாத்திமர ச ல்லும் ேழக்கம், ைக்களிமடவய பரேலாக இருந்தது.  
148) பாண்டியர் கால ஆட்சியில் ேரித்தண்டல் ச ய்த அதிகாரி எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டார்? 

A) முதலி 

B) ைகாைந்திரர் 
C) ைகா ாைந்தன் 

D) திமணக்களநாயகம் 

விளக்கம்: பாண்டியர் ஆட்சியில் ேரி நிர்ணயம் ச ய்வோர் நாடு ேமக ச ய்வோர் என்றும், ேரித்தண்டல் ச ய்த 
அதிகாரி ‘முதலி’ என்றும் அமழக்கப்பட்டார். 
149) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1.  ாளுக்கிய ைனனர்கள் வபார்க்கமல ைட்டுமின்றி ைனு ாஸ்திரம், தர்ை ாஸ்திரம், வேதங்கள் வபான்றேற்மறயும் 
அறிந்திருந்தனர். 
2.  ாளுக்கியர்களின் ஆட்சி சிறப்புகமள சேளிப்படுத்தும் ேமகயில் ைகாராஜா,  த்யாசிராயன், ஸ்ரீ பிருத்தி ேல்லேன், 

பரவைஸ்ேரன் வபான்ற பட்டங்கமள ைன்னர்கள் சூட்டிக் சகாண்டனர். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1.  ாளுக்கிய ைனனர்கள் வபார்க்கமல ைட்டுமின்றி ைனு ாஸ்திரம், தர்ை ாஸ்திரம், வேதங்கள் 
வபான்றேற்மறயும் அறிந்திருந்தனர். 
2.  ாளுக்கியர்களின் ஆட்சி சிறப்புகமள சேளிப்படுத்தும் ேமகயில் ைகாராஜா,  த்யாசிராயன், ஸ்ரீ பிருத்தி ேல்லேன், 

பரவைஸ்ேரன் வபான்ற பட்டங்கமள ைன்னர்கள் சூட்டிக் சகாண்டனர். 
150) எந்த நூற்றண்டில் இந்தியப் பண்பாடு சிறப்புற்று இருந்ததாக ‘இட்சிங்’ குறிப்பிட்டுள்ளார்? 

A) கி.பி.6-ஆம் நூற்றாண்டு 

B) கி.பி.7-ஆம் நூற்றாண்டு 

C) கி.பி.8-ஆம் நூற்றாண்டு 

D) கி.பி.9-ஆம் நூற்றாண்டு 

விளக்கம்: கி.பி(சபா.ஆ) 7-ஆம் நூற்றாண்டில் ‘இந்தியப் பண்பாடு சிறப்புற்று இருந்ததாகச் சீனப்பயணி ‘இட்சிங்’, தைது 
குறிப்பில் குறிப்பிடுகிறார். 
151) ‘ேசுபந்து’ என்ற சபௌத்த  ைய அறிைமர ஆதரித்த ைன்னன் யார்? 

A) ஸ்ரீகுப்தர் 
B) முதலாம்  ந்திரகுப்தர் 
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C) பால்பன் 

D) முதலாம்  முத்திரகுப்தர் 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில், இந்து  ையம் ச ல்ோக்கு சபற்றிருந்தாலும் சபௌத்தமும்,  ைணமும் ைக்களால் 
பின்பற்றப்பட்டு ேந்தன. ேங்காளம், பீகார், உத்திரப்பிரவத ம் ஆகிய பகுதிகளில் சபௌத்த  ையம் ச ல்ோக்குடன் 
திகழ்ந்தது. ‘ேசுபந்து’ என்ற சபௌத்த  ைய அறிைமர முதலாம்  முத்திரகுப்தர் ஆதரித்தார். 
152) குப்தர்காலத்தில் புகழ்சபற்றிருந்த இலங்மக நாட்டுப் சபௌத்த  ைய அறிைர் யார்? 

A) புத்தவகா ர் 
B) அசுேவகா ர் 
C) ேசுபந்து 

D) அவ ாகர் 

விளக்கம்: புத்தவகா ர் என்ற இலங்மக நாட்டு சபௌத்த  ைய அறிைர், குப்தர்காலத்தில் புகழ்சபற்றிருந்தார். காஷ்மீர், 

காந்தாரம் வபான்ற பகுதிகளில் இந்து  ையமும், சபௌத்த  ையமும் ச ல்ோக்கு சபற்றிருந்தன. அஜந்தா, எல்வலாரா 
குமக ஓவியங்களும் ேட இந்தியாவில் ஸ்தூபிகளும் சபௌத்த  ையத்மத ைக்கள் பின்பற்றியதற்கான ஆதாரைாகத் 
திகழ்கின்றன.  
153) ைதுரா, ேல்லபி, உதயகிரி வபான்ற இடங்களில் ச ல்ோக்கு சபற்றிருந்த  ையம் எது? 

A) புத்தம் 

B)  ைணம் 

C) இந்து  
D) சீக்கியம் 

விளக்கம்:  ைண  ையம் ைதுரா, ேல்லபி, உதயகிரி வபான்ற இடங்களில் ச ல்ோக்கு சபற்றிருந்தது. குப்தர் காலத்தில் 
பல கவிைர்கள் பல்வேறு ேமகயான இலக்கியங்கமளப் பமடத்து ேடசைாழியில் புதிய ைறுைலர்ச்சிமய 
ஏற்படுத்தினர்.  ாகுந்தலம், அைரவகா ம், பிருகத்  ம்கிமத வபான்றமே. 
154) காளிதா ர் எழுதிய நூல்களில் சபாருந்தாதமதத் வதர்வு ச ய்க 

A)  ாகுந்தலம் 

B) விக்கிரவைார்ேசியம் 

C) ைாளவிகாக்கினிமித்திரம் 

D) முத்ரா ராஷஸம் 

விளக்கம்: காளிதா ரின் நூல்கள்:  
 ாகுந்தலம், விக்கிரவைார்ேசியம், ைாளவிகாக்னிமித்திரம், ரகுேம் ம், குைார ம்பேம், வைகதூதம், ரிது ம்ஹாரம் 

வைற்காணும் அமனத்தும் ேடசைாழி இலக்கியங்கள். 

155) ‘முத்ரா ராஷஸம்’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) வி ாகதத்தர் 

B) ோத்ஸ்யாயனர் 

C) ேராகமிகிரர் 
D)  ந்திரர் 

விளக்கம்: ‘முத்ரா ராஷஸம்’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் வி ாகதத்தர். இேர் வதவி  ந்திரகுப்தம் என்ற  
நூமலயும் எழுதியுள்ளார். இரண்டுவை ேடசைாழி இலக்கியங்கள்.  
156) சபாருத்துக 

அ. ோத்ஸ்யாயனர்  - 1. அைரவகா ம் 

ஆ. ேராகமிகிரர்  - 2.  ந்திராச் ாரிய வியாக்கரணம் 
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இ.  ந்திரர்   - 3. பிருகத்  ம்கிமத 

ஈ. அைரர்   - 4. காைசூத்திரம் 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 3, 4, 2, 1 

C) 3, 4, 1, 2 

D) 4, 3, 1, 2 

விளக்கம்: ோத்ஸ்யாயனர் - காைசூத்திரம் 

ேராகமிகிரர் - பிருகத்  ம்கிமத  
 ந்திரர் -  ந்திராச் ாரிய வியாக்கரணம் 

அைரர் - அைரவகா ம் 

இமே அமனத்தும் ேடசைாழி இலக்கியங்கள் ஆகும். 
157) சபாருத்துக. 
அ. ோக்பட்டார்   - 1. அஷ்டாங்க  ங்கிரக 

ஆ. ஆரியபட்டர்   - 2. வியாகரணம் 

இ.  ாைண்டகர்  - 3. கணித நூல்கள்  
ஈ. வீரவ னர்   - 4. நீதி  ாஸ்திரம் 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 1, 4, 3, 2 

C) 3, 4, 1, 2 

D) 1, 3, 4, 2 

விளக்கம்: ோக்பட்டர் - அஷ்டாங்க  ங்கிரக 

ஆரியபட்டர் - கணித நூல்கள், ோனவியல் 

 ரைண்டகர் - நீதி ாஸ்திரம் 

வீரவ னர் - வியாகரணம் 

வைற்காண் அமனத்தும் ேடசைாழி இலக்கியங்கள். 
158) ோகபட்டர் எழுதிய நூல்களில் ைருத்துே நூல் எது? 

A) அஷ்டாங்க  ங்கிரக  
B) அஷ்டாங்க கிருதய  ம்ஹிமத 

C) A ைற்றும் B 

D) ைருத்துே நூல் இல்மல 

விளக்கம்: ோக்பட்டர் எழுதிய ‘அஷ்டாங்க கிருதய  ம்ஹிமத’ என்ற நூல் ைருத்துேம் பற்றியது. வைலும் இேர் 
‘அஷ்டாங்க  ங்கிரக’ என்ற நூமலயும் எழுதியுள்ளார். இரண்டுவை ேடசைாழி இலக்கியங்களாகும். 
159) குப்தர்கள் காலத்தில் ோழ்ந்த தமலசிறந்த அறிைர் யார்? 

A) ஆரியபட்டர் 
B) ேசுபந்து 

C)  ாைண்டகர் 
D) ேராகமிகிரர் 
விளக்கம்: குப்தர்கள்; காலத்தில், அறிவியல் சதாழில்நுட்பம் படிப்படியாக ேளர்ச்சி சபறத் சதாடங்கியது. ஆரியப்பட்டர் 
குப்தர்கள் காலத்தில் ோழ்ந்த தமலசிறந்த அறிைராோர். இேர் கணிதம், ோனவியல் வபான்ற துமறகளில் சிறந்து 
விளங்கினார். 
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160) ஆரியபட்டர் பற்றிய கூற்றுகளில்  ரியானமதத் வதர்க 

A) ஆரியபட்டர் ‘ஆரியபட்டியம்’ என்ற நூமல எழுதினார். 
B) 1 முதல் 9 ேமரயிலான எண்ணிற்கு முன்னும் பின்னும் சுழியத்மதப் (பூஜ்ஜியம்) பயன்படுத்தும் முமற இேரால் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 
C) கணிதத்தில் இயற்கணிதம், ேர்க்கமூலம் வபான்றேற்மறக் கண்டறிந்தார் 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: ஆரியபட்டர் ‘ஆரியபட்டியம்’ என்ற நூமல எழுதினார். 
1 முதல் 9 ேமரயிலான எண்ணிற்கு முன்னும் பின்னும் சுழியத்மதப் (பூஜ்ஜியம்) பயன்படுத்தும் முமற இேரால் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 
கணிதத்தில் இயற்கணிதம், ேர்க்கமூலம் வபான்றேற்மறக் கண்டறிந்தார். 

161) குப்தர் காலத்தில், இலாபம் வேண்டி ஊசரங்கும் ோணிகம் ச ய்வோர்கள் யார்? 

A) ேணிக் 

B) சிவராஷ்டி 

C)  ார்த்தேஹா 
D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில், ேணிக், சிவரஷ்டி,  ார்த்தேஹா என்ற 3 ேணிகப்பிரிவினர் இருந்தனர். அதில்,  

 ார்த்தோஹா - இலாபம் வேண்டி ஊசரங்கும் ோணிகம் ச ய்தனர்.  
ேணிக் ைற்றும் சிவராஷ்டி – உள்ளுர் ேணிகளர்களாேர். 
162) இராஷ்டிரகூட கால நூல்கமள ஆசிரியருடன் சபாருத்துக. 
அ. நலி ம்பு   – 1. திருவிக்ரைன் 

ஆ. கவிரஹஸ்யம்  - 2. சபான்னா 
இ.  ாந்திபுராணம்  - 3. ஹாளாயூதா 
A) 3, 2, 1 

B) 1, 2, 3 

C) 1, 3, 2 

D) 3, 1, 2 

விளக்கம்: நலி ம்பு – திருவிக்ரைன் 

கவிரஹஸ்யம் - ஹாளாயூதா 
 ாந்திபுராணம் - சபான்னா. 
163) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. குப்தர் காலத்தில் ோழ்ந்த, அறிவியல் வைமத ேராகமிகிரர் ‘பிருகத் ம்ஹிமத’ என்ற நூமல எழுதினார். 
2. இேர் விண்சேளி, வகாள்கள், தாேரங்கள், நில அமைப்பு வபான்றேற்மறப் பற்றியும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. குப்தர் காலத்தில் ோழ்ந்த, அறிவியல் வைமத ேராகமிகிரர் ‘பிருகத் ம்ஹிமத’ என்ற நூமல எழுதினார். 
2. இேர் விண்சேளி, வகாள்கள், தாேரங்கள், நில அமைப்பு வபான்றேற்மறப் பற்றியும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
164) கால்நமடகளுக்கு ஏற்படும் வநாய்கள் பற்றியும் அேற்றிற்கான சிகிச்ம  முமறகள் பற்றியும் குறிப்பிடும் நூல் 
எது? 
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A) பிருகத் ம்ஹிமத 

B)  ரக ம்ஹிதா 
C) அஸ்த ாஸ்திரம் 

D) ஆரியபட்டம் 

விளக்கம்: அஸ்த ாஸ்திரத்தில் கால்நமடகளுக்கு ஏற்படும் வநாய்கள் பற்றியும் அேற்றிற்கான சிகிச்ம  முமறக்ள 
பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 
165) குப்தர் காலத்தில் ோழ்ந்த புகழ்சபற்ற ைருத்துேர் யார்? 

A)  ரகர் 

B) மேத்தியநாதர் 
C) பதஞ் லி 

D) அகத்தியர் 

விளக்கம்:  ரகர், குப்தர் காலத்தில் புகழ்சபற்ற ைருத்துேராகத் திகழ்ந்தார். “ ரக ம்ஹிதா” என்ற ைருத்துே நூமல 
எழுதினார். 
166) குப்தர் காலத்தில் ோழ்ந்த தமலசிறந்த ஆயர்வேத ைருத்துே வைமத யார்? 

A) தன்ேந்திரி 

B) மேத்தியநாதர் 
C) பதஞ் லி 

D) அகத்தியர் 

விளக்கம்: தன்ேந்திரி என்பேர் குப்தர்கள் காலத்தில் ோழ்ந்த தமலசிறந்த ஆயர்வேத ைருத்துே வைமதயாோர். 
இேர் ைனிதனுக்கு ஏற்படும் வநாய்கள் பற்றியும் அதற்கான சிகிச்ம  முமறகள் பற்றியும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
167) குப்தர்கள் கால கட்டடங்கள் ைற்றும் வகாயில் எத்தமன ேமகயான சிறப்ப்ம் ங்களுடன் காணபபடுகிறது? 

A) 2 

B) 3 

C) 5 

D) 6 

விளக்கம்: குப்தர்கள்கால கட்டடங்கள் ைற்றும் வகாயில்கள் பின்ேரும் 5 ேமகயான சிறப்பம் ங்களுடன் 
காணப்படுகின்றன.  
1. தட்மடயான கூமர சகாண்ட  துரக் வகாயில்கள்  
2. விைானத்துடன் கூடிய (2-ம் ைாடி) தட்மடயான கூமர சகாண்ட  துரக் வகாயில்கள்  
3. ேமளவகாட்டுக் வகாபுரம் (சிகரம்) சகாண்ட  துரக் வகாயில்கள் 

4. ச வ்ேக ேடிவிலான வகாயில்கள் 

5. ேட்ட ேடிேக் வகாயில்கள்.  
168) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. குப்தர்கள் வகாயில்கள் ேட இந்தியாவில் நாகர கட்டக்கமலப் பாணியில் கட்டப்பட்டன. 
2. குப்தர்கால வகாயில்கள் சதன்னிந்தியாவில் திராவிடக் கட்டடக்கமலப் பாணியில் கட்டப்பட்டன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. குப்தர்கள் வகாயில்கள் ேட இந்தியாவில் நாகர கட்டக்கமலப் பாணியில் கட்டப்பட்டன. 
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2. குப்தர்கால வகாயில்கள் சதன்னிந்தியாவில் திராவிடக் கட்டடக்கமலப் பாணியில் கட்டப்பட்டன. 
169) திவயாகர் என்ற இடத்தில் குப்தர் காலத்தில் பஞ் யாதன முமறப்படி எந்தக் கடவுளுக்கு வகாயில் கட்டப்பட்டது? 

A) சிேசபருைான் 

B) முருகன் 

C) பிரம்ைா 
D) விஷ்ணு 

விளக்கம்: திவயாகர் என்ற இடத்தில் பஞ் யாதன முமறப்படி ைகாவிஷ்ணுவின் 10 அேதாரங்கமள மையப்படுத்தித் 
த ாேதாரக் வகாயில் கட்டப்பட்டது. வைலும், அங்கு ‘ ாந்தி நாதர்’ என்ற  ைணத்துறவிக்கு வகாயிலும், ஜபல்பூர் அருகில் 
திகாோ என்ற இடத்தில் ைகாவிஷ்ணுவிற்கு வகாயிலும் கட்டப்பட்டன. இமே அமனத்தும் குப்தர்கல வகாயில்கள் 
ஆகும்.  
170) குப்தர்களின் கட்டடக்கமலச்  ான்றாகத் திகழும் ச ங்கற்களால் கட்டப்பட்ட வகாயில் எங்குள்ளது? 

A) பூைரா 
B) நச் னக்குதாவரா 
C) பிதாரகன் 

D) திவலாகர் 
விளக்கம்: பூைரா, நச் னக்குதாவரா இடத்தில் நகரப் பாணியில் வகாயில்கள் கட்டப்பட்டன. கான்பூர் அருகில் ‘பிதார்கன்’ 
என்ற இடத்தில் ச ங்கற்களால் கட்டப்பட்ட வகாயில் குப்தர்களின் கட்டடக்கமலக்குச்  ான்றாகத் திகழ்கிறது. 
171) குப்தர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்ட வகாயில்களில் எத்தமன ேமக ைண்டபங்கள் இடம்சபற்றிருந்தன? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

விளக்கம்: குப்;தர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்ட வகாயில்களில் 4 ேமக ைண்டபங்கள் இடம்சபற்றிருந்தன. குப்தர்களின் 
சபரும்பாலான வகாயில்கள் ஹ{ணர்களின் பமடசயடுப்பின்வபாது இடிக்கப்பட்டன. ராஜகிருகம்,  ாரநாத் வபான்ற 
இடங்களில் அழகிய சபௌத்த ஸ்தூபிகள் அமைக்கப்பட்டன.  
172) குப்தர்கள் காலத்தில் எந்த இடத்தில் அமைக்கப்பட்ட புத்தர் சிமலயில் கிவரக்கக் கமலயின்  ாயல் உள்ளது? 

A)  ாரநாத் 

B) ைதுரா 
C) இலங்மக 

D) சடல்லி 

விளக்கம்: குப்தர் காலத்தில் சிற்பக்கமல சிறப்புற்றிருந்தது. ைதுராவில் குப்தர் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட புத்தர் 
சிமலயில் கிவரக்கக் கமலயின்  ாயல் உள்ளது.  ாரநாத்தில் நின்ற ேடிவிலுள்ள புத்தர் சிமல சிறப்பாக 
அமைக்கப்பட்டது. 
173) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1.  ாரநாத்தில் நின்ற ேடிவிலுள்ள புத்தர் சிமல சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டது.  ாரநாத் கமல பாணி இந்தியாவில் மிகச் 
சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது. 
2. இது கனிஷ்கர் காலத்தின் காந்தாரக் கமலமய நிமனவூட்டுகிறது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    410 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1.  ாரநாத்தில் நின்ற ேடிவிலுள்ள புத்தர் சிமல சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டது.  ாரநாத் கமல பாணி 
இந்தியாவில் மிகச் சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது. 
2. இது கனிஷ்கர் காலத்தின் காந்தாரக் கமலமய நிமனவூட்டுகிறது. 
விஷ்ணு, கார்த்திவகயர், துர்க்மக, நாகர் வபான்ற கடவுளர்களுக்கச் சுடுைண்ணால் ச ய்யப்பட்ட சிற்பங்கள் 
சிறப்பான வேமலப்பாடுமடயனோகும். உதயகிரி வகாயிலிலுள்ள ைகாவிஷ்ணுவின் ேராக அேதாரச் சிற்பமும், 

திவயாகர் வகாயிலிலுள்ள த ாேதாரச் சிற்பங்களும், பரத்பூர் வகாயில்களிலுள்ள சிற்பங்களும் குப்தர் காலத்தில் 
சிறப்புப்சபற்றமே. 
174) கூற்றுகமள ஆராய்க (குப்தர் காலத்தில்). 
1. ம ே, மேணே (பாகேத)  ைய நம்பிக்மககளும் தத்துேங்களும் வகாயில்களில் சிற்பங்களாக 
ேடிேமைக்கபட்டன. 
2. பிதாரி என்ற இடத்திலுள்ள விஷ்ணுகுப்தரின் ஒற்மறக் கற்றூண் சிறப்பாக ேடிேமைக்கபட்டது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: பிதாரி என்ற இடத்திலுள்ள ஸ்கந்தகுப்தரின் ஒற்மறக் கற்றூண் சிறப்பாக ேடிேமைக்கபட்டது. 
சிேசபருைான், விஷ்ணு, ராைன், கிருஷ்ணன் ஆகிய கடவுளரின் சிமலகள் அழகாகவும் வநர்த்தியாகவும் இேர்கள் 
காலத்தில் ேடிேமைக்கப்பட்டன. 
175) அஜந்தாவிலுள்ள எத்தமனயாேது குமக ஓவியங்கள் புத்தரின் ோழ்க்மக ேரலாற்மறக் கூறுகின்றன? 

A) 14, 15 

B) 11, 12 

C) 18, 19 

D) 16, 17 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் அஜந்தா, பாக் (குோலியர் அருகில்) ஆகிய இடங்களில் ஓவியங்கள் அழகுற 
தீட்டப்பட்டன. அஜந்தாவிலுள்ள 16, 17-ஆேது குமக ஓவியங்கள் புத்தரின் ோழ்க்மக ேரலாற்மறக் கூறுகின்றன. 
வபாதி த்துேர்களின் ஓவிங்களும் அழகிய பறமேகளின் ஓவியங்களும் சிறப்புப் சபற்றிருந்தன.  
176) சதன்னிந்திய ேரலாற்றில் முதல் முமறயாக குமடேமரக் வகாயில்கள் யாரால் உருோக்கப்பட்டன? 

A) வ ரர் 
B) வ ாழர் 

C) பாண்டியர் 
D) பல்லேர் 
விளக்கம்: சதன்னிந்திய ேரலாற்றல் முதல் முதலாகப் பல்லே ைன்னரான முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் காலத்தில், 

ைமலகமளக் குமடந்து வகாயில் உருோக்கப்பட்டன. இமே “குமடேமரக் வகாயில்கள்” எனப்பட்டன.  
177)  ாளுக்கியர் காலத்தில் பட்டாடக்கல் என்ற இடத்தில் கட்டப்பட்ட 10 வகாயில்களில் ேடஇந்திய கமலப்பாணியில் 
அமைந்த வகாயில் எது? 

A) பாபாநாதர் வகாயில் 

B)  ங்கவைஸ்ேரர் வகாயில் 

C) விருபாஷர் வகாயில் 

D) B ைற்றும் C 
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விளக்கம்: ேட இந்தியக் கமல பாணியில் கட்டப்பட்ட பாபநாதர்வகாயில் சிறப்பான கமல நுணுக்கங்களுடன் 
அமைக்கப்பட்டது. திராவிட கமல பாணியிலமைந்த  ங்கவைஸ்ேரர் வகாயிலும், விருபாஷர் வகாயிலும் சிறப்புப் 
சபற்றமேயாகும். 
178) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. குப்தர்கள் நடனக்கமலக்கு வபராதரவு தந்தனர். நடனக்கமல கமலைர்கள் ஊக்குவிக்கப்பட்டனர். 
2. திருவிழா வநரங்களில், வகாயில்களில் நடன நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்சபற்றன. அர மேயிலும் நடனங்கள் 
இடம்சபற்றன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. குப்தர்கள் நடனக்கமலக்கு வபராதரவு தந்தனர். நடனக்கமல கமலைர்கள் ஊக்குவிக்கப்பட்டனர். 
2. திருவிழா வநரங்களில், வகாயில்களில் நடன நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்சபற்றன. அர மேயிலும் நடனங்கள் 
இடம்சபற்றன. 
179) கீழ்க்கண்டேற்றுள் எது காளிதா ரின் நாடகம் அல்ல? 

A)  ாகுந்தலம் 

B) ரகுேம் ம் 

C) குைார ம்பேம் 

D) சகௌமுகிைவகாத் ேம் 

விளக்கம்:  ாகுந்தலம், ரகுேம் ம், குைார ம்பேம், வைகதூதம் ஆகியமே காளிதா ர் இயற்றிய நாடகங்களாகும். 
வதவி ந்திகுப்தம், சகௌமுகிைவகாத் ேம் வபான்ற நாடகங்களும் குப்தர் காலத்தில் நமடசபற்றன.  
180) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. சஹாய் ாளர்கள், காலத்தில் கட்டப்பட்ட வகாயில்கள் நட் த்திர ேடிோகவோ அல்லது பல வகாணங்கள் 
சகாண்டமேயாகவோ விளங்குகின்றன. 
2. உச்சியில் பூந்சதாட்டி வபான்ற அலங்கார வேமலப்பாடு சகாண்டு காணப்படுகிற. பல கட்டடங்களில் ஒன்று, 

இரண்டு அல்லது 4 வகாபுரங்கள் காணப்படுகின்றன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. சஹாய் ாளர்கள், காலத்தில் கட்டப்பட்ட வகாயில்கள் நட் த்திர ேடிோகவோ அல்லது பல வகாணங்கள் 
சகாண்டமேயாகவோ விளங்குகின்றன. 
2. உச்சியில் பூந்சதாட்டி வபான்ற அலங்கார வேமலப்பாடு சகாண்டு காணப்படுகிற. பல கட்டடங்களில் ஒன்று, 

இரண்டு அல்லது 4 வகாபுரங்கள் காணப்படுகின்றன. 
181) இந்தியப் பணபாட்டிற்குக் குப்தர்களின் சகாமட என்ன? 

A) ைத்திய அரசு நிர்ோகத் துமறகள், ைாநில அரசு நிர்ோகத் துமறகள், ைாேட்ட ஆட்சிமுமற, நகர ைற்றும் கிராை 
நிர்ோக  மபகள் வபான்றமே இந்திய பண்பாட்டிற்குக் குப்தர்கள் ேழங்கிய சகாமடகளாகும். 
B) காளிதா ரின்  ாகுந்தலம், விக்கிரவைார்ேசியம், இரகுேம் ம், குைார ம்பேம், வைகதூதம் ைற்றும் பல இலக்கிய 
பமடப்புகள் குப்தர்காலக் சகாமடயாகும் 
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C) ஆரியபட்டரின் ‘கணிதநூல்’, ோனவியல், ோக்பட்டரின் அஷ்டாங்க  ங்கிரகம் (ைருத்துேம்), ேராகமிகிரரின் 
பஞ் சித்தாந்தகம் (ோனவியல்)  ந்திரரின்  ந்திராச் ாரிய வியாக்கரணம் (இலக்கணம்) ைற்றும் அைரரின் நிகண்டு 
வபான்ற நூல்கள் இந்தியப் பண்பாட்டு ைற்றும் அறிவியல் ேளர்ச்சிக்குக் குப்தர்கள் அளித்த சகாமடயாகும். 
D) அமனத்தும். 
விளக்கம்: ைத்திய அரசு நிர்ோகத் துமறகள், ைாநில அரசு நிர்ோகத் துமறகள், ைாேட்ட ஆட்சிமுமற நகர ைற்றும் 
கிராை நிர்ோக  மபகள் வபான்றே இந்திய பண்பாட்டிற்குக் குப்தர்கள் ேழங்கிய சகாமடகளாகும். 
காளிதா ரின்  ாகுந்தலம், விக்கிரவைார்ேசியம், இரகுேம் ம், குைார ம்பேம், வைகதூதம் ைற்றும் பல இலக்கிய 
பமடப்புகள் குப்தர்காலக் சகாமடயாகும் 

ஆரியபட்டரின் ‘கணிதநூல்’, ோனவில், ோக்பட்டரின் அஷ்டாங்க  ங்கிரகம் (ைருத்துேம்), ேராகமிகிரரின் 
பஞ் சித்தாந்தகம் (ோனவியல்)  ந்திரரின்  ந்திராச் ாரிய வியாக்கரணம் (இலக்கணம்) ைற்றும் அைரரின் நிகண்டு 
வபான்ற நூல்கள் இந்தியப் பண்பாட்டு ைற்றும் அறிவியல் ேளர்ச்சிக்குக் குப்தர்கள் அளித்த சகாமடயாகும். 
182) இந்தியப் பண்பாட்டிற்குக் குப்தர்களின் சகாமட என்ன? 

A) குப்தர் கால நீதித்துமற, இன்மறய நீதித்துமற ேளர்ச்சிக்கு முன்வனாடியாகத் திகழ்கிறது. 
B) குப்தர் காலத்தின்  ைய ார்பற்ற ஆட்சிமுமறயானது, தற்வபாமதய இந்திய பன்முக பண்பாட்டிற்கு அடிவகாலியது 
எனலாம். 
C) குப்தர்கால குமகக் வகாயில்கள் ைற்றம் கட்டுைானக் வகாயில்கள் கமல ேளர்ச்சிக்கும்,  ையேளர்ச்சிக்கும் சிறந்த 
எடுத்துக்காட்டுகளாகத் திகழ்ேதுடன் இந்தியப் பண்பாட்டு ேளர்ச்சிக்கும் துமண புரிந்தன. 
D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: குப்தர் கால நீதித்துமற, இன்மறய நீதித்துமற ேளர்ச்சிக்கு முன்வனாடியாகத் திகழ்கிறது. 
குப்தர் காலத்தின்  ைய ார்பற்ற ஆட்சிமுமறயானது, தற்வபாமதய இந்திய பன்முக பண்பாட்டிற்கு அடிவகாலியது 
எனலாம். 
குப்தர்கால குமகக் வகாயில்கள் ைற்றம் கட்டுைானக் வகாயில்கள் கமல ேளர்ச்சிக்கும்,  ையேளர்ச்சிக்கும் சிறந்த 
எடுத்துக்காட்டுகளாகத் திகழ்ேதுடன் இந்தியப் பண்பாட்டு ேளர்ச்சிக்கும் துமண புரிந்தன. 
183) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1.  ாரநாத், ைதுரா, அஜந்தா, எல்வலாரா, பாக் வபான்ற இடங்களிலுள்ள சிற்பங்கள், ஓவியங்கள் வபான்ற கமல 
நுட்பங்கள் யாவும் இந்தியப் பண்பாட்டின் சிறந்த கூறுகளாக விளங்குகின்றன. 
2. குப்தர் காலம் ‘ச வ்வியல் கமலகளின் காலம்’ என்று அமழக்கப்படுகிறது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1.  ாரநாத், ைதுரா, அஜந்தா, எல்வலாரா, பாக் வபான்ற இடங்களிலுள்ள சிற்பங்கள், ஓவியங்கள் வபான்ற 
கமல நுட்பங்கள் யாவும் இந்தியப் பண்பாட்டின் சிறந்த கூறுகளாக விளங்குகின்றன. 
2. எனவே, குப்தர் காலம் ‘ச வ்வியல் கமலகளின் காலம்’ என்று அமழக்கப்படுகிறது. 
184) முதலாம் புலிவகசி, 2-ஆம் புலிவகசி ஆகிவயார் யார்? 

A) குப்தர்கள் 

B) சைௌரியர்கள் 

C)  ாளுக்கியர்கள் 

D) குஷாணர்கள் 

விளக்கம்: சதன்னிந்தியாமே ஆட்சிபுரிந்த சிறந்த அர  ேம் ங்களுள்  ாளுக்கிய ேம் மும் ஒன்றாகும். முதலாம் 
புலிவகசி, 2-ஆம் புலிவகசி ஆகிவயார் இவ்ேம் த்தின் சிறந்த ைன்னர்களாகத் திகழ்ந்தனர். 
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185) சபாருத்துக. 
அ. விக்ரைாங்க ரிகம் - 1.  ாளுக்கிய ேம் ம் 

ஆ. சியூக்கி – 2. பில்ஹனர் 
இ. ஐவஹாவல கல்சேட்டு – 3. யுோன்சுோங் 

A) 3, 2, 1 

B) 1, 3, 2 

C) 2, 3, 1 

D) 3, 1, 2 

விளக்கம்: பல்ஹணர் எழுதிய விக்ரைாங்க ரிதம் என்ற நூல், சீனப்பயணி யுோன்சுோங்கின் கியூக்கி 
என்றமழக்கப்படும் பயணக் குறிப்புகள், ஐவஹாவல கல்சேட்டு ஆகியமே  ாளுக்கிய ேம் த்மதப் பற்றி அறிய 
உதவும்  ான்றாகும். 
186)  ாளுக்கியர் பற்றிய தேறானக் கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க. 
A) ைன்னவர நாட்டின் தமலேராோர். அேருக்கு உதே அமைச் ரமே இருந்தது. 
B) நாடு பல ைாகாணங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது. ைகாணத்தின் தமேராக ஆளுநர் நியமிக்கப்பட்டார் 

C)  ாளுக்கிய ேம் த்தில் ைன்னர் பதவி பரம்பமரப் பதவியாகும். தந்மதக்குப்பின் மூத்த ைகன் ஆட்சிக்கு ேருோர் 

D)  ாளுக்கிய ேம் த்தில் அண்ணன் இறந்த பின், அரியமணவயறும் ேழக்கம் இருந்தது. 
விளக்கம்:  ாளுக்கிய ேம் த்தில் ைன்னர் பதவி பரம்பமரப் பதவியாக அங்கீகரிக்கப்படவில்மல. தந்மதக்குப் பின் 
மூத்த ைகன் ஆட்சிக்கு ேரும் நிமலயில்மல. அண்ணன் இறந்தபின், தம்பி அரியமணவயறும் ேழக்கம் இருந்தது 
என்பது இவ்ேம் த்தின் சிறப்பம்ப ைாகும். 
187) எந்தப் வபரரசுக் காலத்தில் இந்து ையம் இந்தியாவிலிருந்து பாலித்தீவிற்குப் பரவியது? 

A) குப்தர்கள் 

B) சைௌரியர்கள் 

C) குஷாணர்கள் 

D)  ந்வதலர்கள் 

விளக்கம்: குப்தப் வபரரசில் இந்து ையம் இந்தியாவிலிருந்து பாலித்தீவிற்குப் பரவியது, இந்தியப் பண்பாடும் 
விழாக்களும் இன்றளவும் அங்குள்ள ைக்களால் பின்பற்றப்பட்டு ேருகின்றன. 
188)  ாளுக்கிய அர ர்கள் சிறப்பாக ஆட்சி ச ய்ததமத கூறுேது எது? 

A) ஐவஹால் கல்சேட்டு 

B)  ாரநாத் கற்றூண் 

C) ஹிரகதஹள்ளி ச ப்புப்பட்டயம்  
D) A ைற்றும் C 

விளக்கம்: அர ர்கள் சிறப்பாக ஆட்சி ச ய்ததமத ஹிரகதஹள்ளி என்ற ச ப்புப்பட்டயம் கூறுகிறது.  ாளுக்கிய 
இளேரசிகள் ைாநில ஆளுநர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர். 
189)  ாளுக்கியர்களின் அர ன், ஆளுநர், தமலமை அமைச் ர், அைத்தியா,  ைகர்த்தா ஆகிவயார் பற்றி கூறுேது எது? 

A) ஐவஹால் கல்சேட்டு 

B)  ாரநாத் கற்றூண் 

C) ஹிரகதஹள்ளி ச ப்புப்பட்டயம்  
D) A ைற்றும் C 

விளக்கம்: அர ர், ஆளுநர், தமலமை அமைச் ர், அைத்தியா என்ற ேருோய்த்துமற அமைச் ர்,  ைகர்த்தா என்ற 
கருவூல அமைச் ர் ஆகிவயார் பற்றி ஐவஹாவல கல்சேட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன.  
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190) கூற்றகமள ஆராய்க. 
1.  ாளுக்கிய வபரரசு பல பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது. அமே விஷயம், ராஷ்டிரம், நாடு, கிராைம் ஆகியமேயாகும். 
2. விஷயபதி,  ைந்தா, கிராைவபாகி, ைபத்ரா ஆகிய அதிகாரிகள் அர னுக்கும் ஆளுநருக்கும்  ாளுக்கிய நிர்ோகத்தில் 
உதவினர். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1.  ாளுக்கிய வபரரசு பல பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது. அமே விஷயம், ராஷ்டிரம், நாடு, கிராைம் 
ஆகியமேயாகும். 
2. விஷயபதி,  ைந்தா, கிராைவபாகி, ைபத்ரா ஆகிய அதிகாரிகள் அர னுக்கும் ஆளுநருக்கும்  ாளுக்கிய நிர்ோகத்தில் 
உதவினர். 
191) சபாருத்துக. 
அ.  ைந்தா – 1. விஷயபதி 

ஆ. கிராைவயாகி – 2. கணக்கர்  
இ. கர்ணா – 3. கிராை நிர்ோகம் 

ஈ. விஷயா – 4. நிலப்பிரபுக்கள்  
A) 4, 3, 2, 1 

B) 1, 4, 2, 3 

C) 4, 2, 3, 1 

D) 2, 3, 4, 1 

விளக்கம்:  ாளுக்கிய நிர்ேகாத்தில்  ைந்தா என்பேர் நிலப்பிரபுக்களாேர். கிராைவபாகி கிராை நிர்ோகத்மத 
கண்காணித்தார். அேருக்குக் கர்ணா என்ற கணக்கர் உதவினார். விஷயா எனப்பட்ட ைாேட்டத்தின் தமலேர் 
விஷயாபதி ஆோர்.  
192) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1.  ாளுக்கிய நிர்ோகத்தில் ‘ைகாஜனம்’ எனப்பட்ட ைக்கள்குழு நகரங்களின்  ட்டம் ஒழுங்மக பராைரித்து ேந்தது. 
2.  ாளுக்கியர்கள் காலத்தில்  மூகைானது ேர்ணாசிரை முமறயின்படிவய இருந்தது. ஆனால்,  ாதிய வேற்றுமைகள் 
காணப்படவில்மல. உயர்குடிப் சபண்கள் உரிமை சபற்றுக் காணப்பட்டனர். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்:  ாளுக்கிய நிர்ோகத்தில் ‘ைகாஜனம்’ எனப்பட்ட கிராை ைக்கள்குழு, கிராைங்களின்  ட்டம் ஒழுங்மக 
பராைரித்து ேந்தது. 
193) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1.  ாளுக்கியர்கள் காலத்தில் வேளாண்மை முக்கியத் சதாழிலாக இருந்தது. சந வு, உவலாக, தச்சுத் சதாழிலாளர்கள் 
சிறப்பிடம் சபற்றிருந்தனர் 
2. காவிரி, நர்ைமத நதிகளால் ேளம்சபற்ற நிலங்களில் உற்பத்தி ச ய்யப்பட்ட தானியங்கமள ேணிகர்கள் ேட 
இந்தியாவிற்குக் சகாண்டு ச ன்று விற்பமன ச ய்தனர்,  

A) 1 ைட்டும்  ரி 
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B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1.  ாளுக்கியர்கள் காலத்தில் வேளாண்மை முக்கியத் சதாழிலாக இருந்தது. சந வு, உவலாக, தச்சுத் 
சதாழிலாளர்கள் சிறப்பிடம் சபற்றிருந்தனர் 
2. காவிரி, நர்ைமத நதிகளால் ேளம்சபற்ற நிலங்களில் உற்பத்தி ச ய்யப்பட்ட தானியங்கமள ேணிகர்கள் ேட 
இந்தியாவிற்குக் சகாண்டு ச ன்று விற்பமன ச ய்தனர். 

194)  ாளுக்கியர் பற்றிய தேறானக் கூற்மற சதரிவு ச ய்க. 
A) இந்து,  ைணம், சபௌத்தம் ஆகிய  ையங்கமளப் பின்பற்றும் ைக்கள் இருந்தனர்.  ாளுக்கிய ைன்னர்கள்  ைய 
 கிப்புத்தன்மைமயப் சபற்றிருந்தனர்.. 
B) முதலாம் புலிவகசியின் ஆட்சிக்காலத்தில் இந்து,  ைண, சபௌத்த  ையங்களும் ேளர்ச்சி சபற்றன. இேரது 
அமேயிலிருந்து ரவி கீர்த்தி என்ற அறிைர்  ைண  ையத்மதப் பின்பற்றினார். 
C) சீனப் பயணி யுோன் சுோங் 2-ஆம் புலிவகசியின் அமேக்கு ேருமக புரிந்தார். இேர்  ாளுக்கிய நாட்டில் 
ைகாயனாம், ஹீனயானம் ஆகிய பிரிவுகமளப் பின்பற்றும் சபௌத்தர்கள் ோழ்ந்ததாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
D) ஐவஹாவல கல்சேட்மடப் சபாறித்தேர் ரவி கீர்த்தி.  
விளக்கம்: இரண்டாம் புலிவகசியின் ஆட்சிக்காலத்தில் இந்து,  ைண, சபௌத்த  ையங்களும் ேளர்ச்சி சபற்றன. இேரது 
அமேயிலிருந்து ரவி கீர்த்தி என்ற அறிைர்  ைண  ையத்மதப் பின்பற்றினார். 
195) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1.  ாளுக்கியர், கமலேளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்காற்றியுள்ளனர். வகாயில்கமளக் கட்டுேதற்கு அேர்கள் வே ர 
கமலப்பாணிமயப் பின்பற்றினர் 
2. ஐவஹாவல, பாதாமி, பட்டாடக்கமல; ஆகிய இடங்களில்  ாளுக்கியர்களின் கட்டுைானக் வகாயில்கமளக் 
காணலாம். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1.  ாளுக்கியர், கமலேளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்காற்றியுள்ளனர். வகாயில்கமளக் கட்டுேதற்கு அேர்கள் 
வே ர கமலப்பாணிமயப் பின்பற்றினர் 

2. ஐவஹாவல, பாதாமி, பட்டாடக்கமல; ஆகிய இடங்களில்  ாளுக்கியர்களின் கட்டுைானக் வகாயில்கமளக் 
காணலாம். 
196)  ாளுக்கியர்களின் குமடேமரக் வகாயில்கள் இல்லாத இடம் எது? 

A) அஜந்தா 
B) எல்வலாரா 
C) நாசிக் 

D) பாதாமி 

விளக்கம்: அஜந்தா, எல்வலாரா, நாசிக் ஆகிய இடங்களில் இேர்களது குமடேமரக் வகாயில்கள் உள்ளன. பாதாமி 
குமகக்வகாயிலும் இேர்களது காலக்கட்டத்தில் உருோக்கப்பட்டது.  
197) ஐவஹாவல நகரில் எத்தமன வகாயில்கள்  ாளுக்கியர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்டன? 

A) 48 

B) 56 

C) 60 
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D) 70 

விளக்கம்: ஐவஹாவல நகரில் 70 வகாயில்கள்  ாளுக்கியர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்டன. இதனால், இந்நகரம் ‘வகாயில் 
நகரம்’ என அமழக்கப்பட்டது. ஐவஹாவல நகரில்  ைதானக் கூமரயுடன் நிமறய தூண்கமளக் சகாண்டு கட்டப்பட்ட 
லட்கன் வகாயிலும் ஒரு சபௌத்த ம த்தியத்மத வபால (ம த்தியம் - சபௌத்தர்களின் தியானக் கூடம்) அமைக்கப்பட்ட 
துர்க்மகயம்ைன் வகாயிலும், ஹீச்சிைல்லிக்குடி வகாயிலும் புகழ்சபற்றமே. ஐவஹாவல அருகிலுள்ள ‘சைகுடி’ என்ற 
இடத்திலுள்ள  ைணர் வகாயிலும் அழகாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.  
198) பாதாமி-வில் உள்ள முக்தீஸ்ேரர் வகாயிலும் வைலக்குட்டி சிேசபருைான் வகாயிலும் யார் காலத்தமே? 

A) குப்தர்கள்  
B) சைௌரியர்கள்  
C) முகலாயர் 
D)  ாளுக்கியர்கள் 

விளக்கம்: ஐவஹாவல நகமரப்வபால் ‘பாதாமி’ என்ற இடத்திலும்  ாளுக்கியர்கள் பல வகாயில்கமளக் கட்டினர். 
அேற்றில் முக்தீஸ்ேரர் வகாயில் ைற்றும் வைலக்குட்டி சிேசபருைான் வகாயிலும் இேர்களின் கட்டிடக்கமல 
நுணுக்கத்தால் புகழ்சபற்றன. 
199)  ாளுக்கியர்கள் காலத்தில் பட்டாடக்கல் என்ற இடத்தில் கட்டப்பட்ட வகாயில்களில் எத்தமன வகாயில்கள் 
திராவிடக்கமலபாணியில் கட்டப்பட்டன? 

A) 10 

B) 14 

C) 6 

D) 12 

விளக்கம்:  ாளுக்கியர்கள் காலத்தில் பட்டாடக்கல் என்ற இடத்தில் 10 வகாயில் கட்டப்பட்டன. அேற்றுள் 6 வகாயில்கள் 
திராவிட கமலப்பாணியிலும், 4 வகாயில்கள் ேட இந்தியக் கமல பாணியிலும் கட்டப்பட்டன.  
200) குப்தப் வபரரசின் எந்த ைன்னன் வீமணோசிப்பது வபான்ற உருேம் சபாறித்த நாணயம் சேளியிடப்பட்டது? 

A) முதலாம்  ந்திர குப்தர் 

B) இரண்டாம்  முத்திகுப்தர் 

C) முதலாம்  முத்திர குப்தர் 

D) இரண்டாம்  ந்திர குப்தர் 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலம் இம யும், நடனமும் ச ழித்வதாங்கிய காலைாகும். குப்தர்கள் இம க்கமலக்குப் 
வபராதரவு தந்து, இம க் கமலைர்கமள ஊக்குவித்தனர். ைத்தளம், யாழ்,  ங்கு வபான்ற இம க்கருவிகமளப் 
பயன்படுத்தினர். குப்த ைன்னரான முதலாம்  முத்திர குப்தர் வீமண ோசிப்பது வபான்று உருேம் சபாறித்த 
நாணயங்கள் காணப்பட்டன. இதன்மூலம், இேர் இம க்கமலக்கு ஆதரவு தந்தார் என அறியமுடிகிறது. 
201) யாருமடய காலத்தில் இந்து  ையம் முழுமையமடயந்தது? 

A) சைௌரியர் 
B)  ந்வதலர் 
C) ஹர் ர் 
D) குப்தர் 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் இந்து  ையம் முழுமையமடந்தது.  ைண, சபௌத்த  ையங்களும் ைக்களால் 
பின்பற்றப்பட்டன. த ாேதாரக் கமதகள் வபான்றேற்மறக் வகட்டறிந்த ைக்களுக்கு இந்து  ையத்தின் மீது மிகுந்த 
ைதிப்பு ஏற்பட்டது. புராணங்கள், இதிகா ங்கள் ஆகியமே கமதகளாகக் கூறப்பட்டன.  
202) பட்டாடக்கல்லில் அமைந்த விருபாஷர் வகாயில் தமிழகத்திலுள்ள எந்த வகாயிமல வபான்று கட்டப்பட்டது? 

A) தஞ்ம  சபரிய வகாயில் 
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B) ைதுமர மீனாட்சி அம்ைன் வகாயில் 

C) காஞ்சி காைாட்சியம்ைன் வகாயில் 

D) காஞ்சி மகலா நாதர் வகாயில் 

விளக்கம்: காஞ்சிபுரத்திலுள்ள மகலா நாதர் வகாயில் வபான்வற பட்டாடக்கல் திராவிடக் கமலபாணியில் காஞ்சிபுர 
சிற்பிகளால் “விருபாஷர் வகாயில்” கட்டப்பட்டது.  
203) “திரிபுேனச் ாரியா” என்பதன் சபாருள் என்ன? 

A) மூவுலமகயும் ஆள்பேர்  
B) மூவுலகின் கடவுள் 

C) மூவுலமகயும் உருோக்கியேர் 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: பட்டாடக்கல் நகரில் வகாயில்கமள அமைத்த கட்டக்கமல ேல்லுநர்களுக்குத் ‘திரிபுேனச் ாரியா’ என்ற 
பட்டம் ேழங்கப்பட்டது. திரிபுேனச் ாரியா என்பதன் சபாருள் ‘மூவுலமகயும் உருோக்கியேன்’ என்பதாகும். 
204) ‘வரேதி ஓேஜா’ என்பேர் எந்தக் வகாயிலின் கருேமறமய ேடிேமைத்தார்? 

A)  ங்கவைஸ்ேரர் வகாயில் 

B) மகலா நாதர் வகாயில் 

C) விருபாஷர் வகாயில் 

D) பாபநாதர் வகாயில் 

விளக்கம்: விருபாஷர் வகாயிலின் அடித்தளக் கட்டுைானத்தின்படி கட்டப்பட்ட பாபநாதர் வகாயிலில், இராைாயணத்தின் 
முக்கிய காட்சிகள் சிற்பங்களாகச் ச துக்கப்பட்டுள்ளன. ‘வரேதி ஓேஜா’ என்பேர் இக்வகாயிலின் கருேமறமய 
ேடிேமைத்தார் என்று இங்குள்ள கன்னட கல்சேட்டு குறிப்பிடுகிறது. 
205)  ாளுக்கியர் பற்றிய கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. பாதாமி அருகில் ஒவர இடத்திலுள்ள 4 குமடேமரக் வகாயில்கள், கமல நயத்துடன் அமைக்கப்பட்டன. 
2. அேற்றின் சுேர்களும், தூண்கள் தாங்கும் ைண்டபங்களும், கடவுளர் ைற்றும் ைனிதர்களின் அழகான சிற்பங்கள் 
வபான்றமேயும் இக்குமடேமரக் வகாயில்களில் இடம்சபற்றுள்ளன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி  
B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. பாதாமி அருகில் ஒவர இடத்திலுள்ள 4 குமடேமரக் வகாயில்கள், கமல நயத்துடன் அமைக்கப்பட்டன. 
2. அேற்றின் சுேர்களும், தூண்கள் தாங்கும் ைண்டபங்களும், கடவுளர் ைற்றும் ைனிதர்களின் அழகான சிற்பங்கள் 
வபான்றமேயும் இக்குமடேமரக் வகாயில்களில் இடம்சபற்றுள்ளன. 
206) ஓவியக் கமலயில்  ாளுக்கியர்கள் __________________என்ற அர  ேம்  கமல பாணிமயப் 
பின்பற்றினர்? 

A) திராவிடக் கமலபாணி 

B) ேட இந்தியக் கமலபாணி 

C) ைதுரா கமலபாணி 

D) ோகாடகர்கள் கமலபாணி 

விளக்கம்: ஓவியக் கமலயில்  ாளுக்கியர்கள், ோகாடகர்கள் என்ற அர  ேம்  கமல பாணிமயப் பின்பற்றினர். 
விஷ்ணுவின் த ாேதாரங்கள்  ாளுக்கியர்களால் ஓவியங்களாக ேமரயப்பட்டன. பாதாமி நகரில் உள்ள 
குமகக்வகாயிலில் அழகிய ஓவியங்கள் தீட்டப்பட்டன.  ாளுக்கிய ைன்னன் ‘ைங்கவள ன்’ கட்டிய அரண்ைமனயிலும் 
ஓவியங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன. 
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207)  ாளுக்கியர்களின் பண்பாட்டுக் சகாமடயில்  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A)  ாளுக்கியர்கள்  ைய  கிப்புத்தன்மைமயக் கமடபிடித்தனர். இந்து, சபௌத்தம்,  ைணம் வபான்ற  ையத்திலிருந்து 
அறிைர்கமள ஆதரித்தனர். 
B) 2-ஆம் புலிவகசி, தமலசிறந்த கமல, இலக்கிய புரேலராகத் திகழ்ந்தார். இேருமடய அமேப்புலேரான ரவிகீர்த்தி, 

ஐவஹாவல கல்சேட்மடப் சபாறித்தார். இக்கல்சேட்டு 2-ஆம் புலிவகசியின் சேற்றிச் சிறப்புகமளயும், அரசியல், 

 மூகம், சபாருளாதார,  ைய நிமலமயயும் குறிப்பிடுகிறது. 
C)  ாளுக்கியர்கள் ஐவஹால் நகரில் 70-க்குை வைற்பட்ட வகாயில்கமளக் கட்டினர். 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்:  ாளுக்கியர்கள்  ைய  கிப்புத்தன்மைமயக் கமடபிடித்தனர். இந்து, சபௌத்தம்,  ைணம் வபான்ற 
 ையத்திலிருந்து அறிைர்கமள ஆதரித்தனர். 
2-ஆம் புலிவகசி, தமலசிறந்த கமல, இலக்கிய புரேலராகத் திகழ்ந்தார். இேருமடய அமேப்புலேரான ரவிகீர்த்தி, 

ஐவஹாவல கல்சேட்மடப் சபாறித்தார். இக்கல்சேட்டு 2-ஆம் புலிவகசியின் சேற்றிச் சிறப்புகமளயும், அரசியல், 

 மூகம், சபாருளாதார,  ைய நிமலமயயும் குறிப்பிடுகிறது. 
 ாளுக்கியர்கள் ஐவஹால் நகரில் 70-க்கும் வைற்பட்ட வகாயில்கமளக் கட்டினர். 
208)  ாளுக்கிய நாட்டின் ‘வகாயில் நகரம்’ எது? 

A) பாதாமி 

B) ஐவஹால் 

C) பட்டாடக்கல் 

D) காஞ்சிபுரம் 

விளக்கம்:  ாளுக்கியர்கள் ஐவஹால் நகரில் 70-க்குை வைற்பட்ட வகாயில்கமளக் கட்டினர். இந்நகரம்  ாளுக்கிய 
நாட்டின் ‘வகாயில் நகரம்’ என்று அமழக்கப்படுகிறது. காஞ்சிபுரத்தின் மகலா நாதர் வகாயிமலப் வபான்று கட்டப்பட்ட 
விருபாஷர் வகாயில்,  ாளுக்கியர்கள் அளித்த பண்பாட்டுக் சகாமடயாகும்.  
209) பாண்டியரின்  மூகநிமல பற்றிய ைார்க்வகாவபாவலா ைற்றும் ோ ப் ஆகிவயாரின் குறிப்புகளின்படி பின்ேரும் 
கூற்றுகளில் எது  ரி எனக் கூறுக. 
A)  ாதாரண ைக்களின் ஆமடகள் எளிமையாகவும், அர க் குடும்பங்களின் ஆமடகள் ஆடம்பரைாகவும் இருந்தன 

B) குளித்த பிறவக காமல உணவுண்ணும் பழக்கத்மத வைற்சகாண்டனர் 

C) ைது அருந்துதல் சபருங்குற்றைாகக் கருதப்பட்டது. அவ்ோறு ைது அருந்திவிட்டுப் வபசுவோரின் ோக்கிமனப் 
புறக்கணித்தல்  மூக ைரபாயிற்று. 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்:  ாதாரண ைக்களின் ஆமடகள் எளிமையாகவும், அர க் குடும்பங்களின் ஆமடகள் ஆடம்பரைாகவும் 
இருந்தன 

குளித்த பிறவக காமல உணவுண்ணும் பழக்கத்மத வைற்சகாண்டனர் 

ைது அருந்துதல் சபருங்குற்றைாகக் கருதப்பட்டது. அவ்ோறு ைது அருந்திவிட்டுப் வபசுவோரின் ோக்கிமனப் 
புறக்கணித்தல்  மூக ைரபாயிற்று. 
210) சஹாய் ாளரின் தமலநகரம் என்ன? 

A) துோரமக  
B) ைதுரா 
C) துோர  முத்திரம் 

D) பாடலிபுத்திரம் 

விளக்கம்: சஹாய் ாளர் அர ர்களின் தமலநகரம் “ஹளவபடு” (துோர முத்திம்) ஆகும். ஹளவபட்டில் அமைந்துள்ள 
சஹாய் வளஸ்ேர் வகாயில் “வகதவராஜா” என்பேரால் கட்டப்பட்டது. 
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211) இராஷ்டிரக்கூடர் காலத்தில்  ையநிமல பற்றிய கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. இராஷ்டிரகூடர் காலத்தில் ம ேமும், மேணேமும் சபரும்பாலான ைக்களால் பின்பற்றப்பட்டன. 
2. இேர்களின் முத்திமரகளில் விஷ்ணு அைர்ந்திருக்கும் காட்சியும், கருடனின் உருேமும் காணப்படுகிறது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: இேர்களின் முத்திமரகளில் சிேசபருைான் அைர்ந்திருக்கும் காட்சியும், கருடனின் உருேமும் 
காணப்படுகிறது. 
212) துலாபாரம், இரண்யகர்ப்பம் வபான்ற இந்து  ைய விழாக்கள் யாருமடய காலத்தில் சகாண்டாடப்பட்டன? 

A)  ாளுக்கியர்கள்  
B) குப்தர்கள் 

C) இராஷ்டிரகூடர்கள் 

D) சைௌரியர்கள் 

விளக்கம்: துலாபாரம், இரண்யகர்ப்பம் வபான்ற இந்து  ைய விழாக்கள் இராஷ்டிரகூடர்கள் காலத்தில் 
சகாண்டாடப்பட்டன.  ைண  ையமும், இந்து வகாயில்களும் சிறப்புடன் ேளர்ச்சி சபற்றன. 
213) ‘உத்ரங்கம்’ என்ற இராஷ்டிரகூடர்களால் விதிக்கப்பட்ட ேரி எவ்ேளவு? 

A) விமளச் லில் 6-ல் ஒரு பங்கு 

B) விமளச் லில் 4-ல் ஒரு பங்கு 

C) விமளச் லில் 10-ல் ஒரு பங்கு 

D) விமளச் லில் 12-ல் ஒரு பங்கு 

விளக்கம்: இராஷ்டிரகூட அர ர்களுக்குப் பல துமறகளிலிருந்து ேருோய் கிமடத்தது. தம் வைலாண்மைமய 
ஏற்றுக்சகாண்டேர்களிடமிருந்தும், காடுகள், நிலங்கள் மூலைாகவும் ேரிகள் ேசூலிக்கப்பட்டன. விமளநிலத்திற்கு 
ேசூலிக்கப்பட்ட ேரி ‘உத்தரங்கம்’ என்றமழக்கப்பட்டது. இது விமளச் லில் 4-ல் ஒரு பங்கு என ேசூலிக்கப்பட்டது. 
214) இராஷ்டிரகூடர்கள் கால இலக்கியங்கமளப் சபாருத்துக. 
அ.  ைணவ னர் - 1. அவைாகவிருத்தி 

ஆ. ைகாவீர ஆச் ாரியார் - 2. கணித  ார ம்கிரகம் 

இ. கத்தியானர் - 3. ஆதிபுராணம் 

A) 3, 2, 1 

B) 2, 3, 1 

C) 1, 3, 2 

D) 2, 1, 3 

விளக்கம்: ஆசிரியர் நூல் 

 ைணவ னர் - ஆதிபுரணம் 

ைகாவீர ஆச் ாரியார் - கணித  ார ம்கிரகம் 

கத்தியானார் - அவைாகவிருத்தி  
215) இராஷ்டிரகூட அர ன் அவைாகேர்ஷன் எழுதிய நூல் எது? 

A) கவிராஜைார்க்கம் 

B) நலி ம்பு 

C) ஹாளாயூதா 
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D) கவிரஹஸ்யம் 

விளக்கம்: இராஷ்டிரகூட அர ன் அவைாகேர்ஷன் “கவிராஜைார்;க்கம்” என்னும் கன்னட நூமல எழுதியுள்ளார். 
இேர்கள் ேடசைாழிமய சபரிதும் ஆதரித்தனர். 
216) சைஹ்ராலி இரும்புத் தூண் யாருமடய காலத்தில் உருோக்கப்பட்டது? 

A) சைௌரியர் 
B) குஷாணர் 
C) குப்தர் 

D) முகலாயர் 
விளக்கம்: குப்தர் காலத்தில் எழுப்பப்பட்ட சைஹ்ராலி இரும்புத் தூண் இன்று ேமர பல்வேறு இயற்மக 
சீற்றங்களுக்கிமடவயயும் துருப்பிடிக்காைல் உள்ளது. இது குப்தர்களின் உவலாகக் கமலக்குச் சிறந்த  ான்றாகத் 
திகழ்கிறது. 
217) இராஷ்டிரகூடர்கள் காலத்தில், கன்னட சைாழிக் கவிைர்களுள் தமலசிறந்தேர் யார்? 

A) நலி ம்பு 

B) அவைாகேர்ஷன் 

C) சபான்னா 
D) பம்பா 
விளக்கம்: பம்பா என்பேர், கன்னட சைாழிக் கவிைர்களுள் தமலசிறந்தேராோர். இராஷ்டிரகூட அர ன் 
அவைாகேர்ஷன் ‘கவிராஜைார்க்கம்’என்னும் கன்னட நூமல எழுதியது குறிப்பிடத்தக்கது. 
218) எல்வலார மகலா நாதர் வகாயில் எங்குள்ளது? 

A) ைகாராஷ்டிரா 
B) ைத்தியப்பிரவத ம் 

C) குஜராத் 

D) இராஜஸ்தான் 

விளக்கம்: எல்வலாராவிலுள்ள மகலா நாதர் வகாயில் ைகாராஷ்டிரா ைாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது. இக்வகாயில், 

முதலாம் கிருஷ்ணர் காலத்தில் பாமறமயக் குமடந்து உருோக்கப்பட்டது. இது ராஷ்டிரகூடர் காலத்தமே. 
219) ‘இந்தியக் கமல ேரலாற்றின் ஈடு இமணயற்ற சபாக்கிஷம்’ எது? 

A) தஞ்ம  மகலா நாதர் வகாயில் 

B) அஜந்த குமக ஓவியம் 

C) எல்வலாரா மகலா நாதர் வகாயில் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: ைகாராஷ்டிராவிலுள்ள எல்வலாராவில் அமைந்த மகலா நாதர் வகாயில் “தக்காணப் பாமற படிவு” என்று 
அறியப்படும் ைகாராஷ்டிராவின் எரிைமலப் பாமற உருோக்கங்கள் சகாண்டு உருோக்கப்பட்டுள்ளது. “இந்தியக் 
கமல ேரலாற்றில் ஈடு இமணயற்ற சபாக்கிஷைான” இக்வகாயில் கட்டுைான வகாயில் வபான்வற ச துக்கப்பட்ட 
அழகிய ஒற்மறக் கற்றளி குமடேமரக் வகாயிலாகும். இவ்ேமகக் குமடேமரகளில் மிக சபரியதான ஏசதன்ஸின் 
புகழ்மிக்க பாத்தினான் கட்டுைானத்தின் ைரமபயும் அதமனவிட ஒன்மற ைடங்கு உயரத்மதயும் உமடயதாகும். 
220) எல்வலாரா மகலா நாதர் வகாயிலின் சேளிமுற்றத்தின் நீளம் என்ன? 

A) 276 அடி 

B) 272 அடி 

C) 242 அடி 

D) 262 அடி 
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விளக்கம்: எல்வலாரா மகலா நாதர் வகாயிலின் சேளிமுற்றைானது, 276 அடி நீளமுமடயதாய் அமைந்துள்ளது. 
ைரபுப்படியான கல்கட்டுைான வகாயில் வபான்வற 4 அடிப்பமடப் பகுதிகமளக் சகாண்டது. அமே,  

1. வகாபுரத்துடன் கூடிய நுமழவுோயில் 

2. நந்தி ைண்டபம் 

3. சபரிய அளவிலான தூண்கள் உள்ள முகைண்டபம் 

4. விைானத்துடன் கூடிய கருேமற  
221) எலிசபண்டா குமக எந்த கடலில் உள்ளது? 

A) அரபிக் கடல் 

B) ேங்காள விரிகுடா 
C) இந்தியப் சபருங்கடல் 

D) ஜாோ கடல் 

விளக்கம்: எலிசபண்டா குமககள் மும்மப துமறமுகத்திலிருந்து 10கி.மீ சதாமலவில் அரபிக் கடலில் தீோக 
அமைந்துள்ளது. இக்குமகக்கு ‘காராபுரி’ என்ற பமழய சபயரும் உண்டு. 
222) காராபுரி குமகக்கு எலிசபண்டா குமக என்று சபயரிட்டேர் யார்? 

A) ஆங்கிவலயர் 
B) வடனியர் 

C) டச்சுக்காரர் 

D) வபார்ச்சுகீசியர் 
விளக்கம்: சபரிய யாமனயின் சிற்பங்கமளக் சகாண்ட வபார்ச்சுக்கீசியர்கள் காராபுரி குமகக்கு “எலிசபண்டா 
குமககள்” எனப் சபயரிட்டனர். இக்குமகயின் வைற்கூமரமய ஒரு கற்றூண் தாங்கி நிற்பதுவபால், குமடந்து 
இருப்பது இக்குமகயின் தனிச்சிறப்பாகும்.  
223) எலிசபண்டா குமக பற்றிய கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. எலிசபண்டா குமகக்குள் உள்ள சுேரில் சிேசபருைான், விஷ்ணு, பிரம்ைா ஆகிய மும்மூர்த்திச் சிற்பங்கள் ஒவர 
கல்லில் ச துக்கப்பட்டுள்ளன. 
2. இமறேனின் முத்சதாழிமலக் குறிக்கும் பமடத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகிய குண இயல்புகமளக் சகாண்ட 
ைவகசுேரமூர்த்தியின் ேடிேம் அழகுமிக்கது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. எலிசபண்டா குமகக்குள் உள்ள சுேரில் சிேசபருைான், விஷ்ணு, பிரம்ைா ஆகிய மும்மூர்த்திச் சிற்பங்கள் 
ஒவர கல்லில் ச துக்கப்பட்டுள்ளன. 
2. இமறேனின் முத்சதாழிமலக் குறிக்கும் பமடத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகிய குண இயல்புகமளக் சகாண்ட 
ைவகசுேரமூர்த்தியின் ேடிேம் அழகுமிக்கது. 

224) எல்வலாராவில் உள்ள ஓவியங்கள் எந்த  ையத்மத வ ர்ந்தமே? 

A)  ைணம் 

B) சபௌத்தம் 

C) ம ேம் 

D) இந்து 
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விளக்கம்: எல்வலாராவில் உள்ள ஓவியங்கள் சபௌத்த  ைய ஓவியங்களாகும். மகலா நாதர், த ாேதார 
வகாயில்களில் காணப்படும் ஓவியங்கள் சிறப்பு ோய்ந்தமே. வைலும் சிேசபருைான், பார்ேதி, முருகன், கணபதி 
ஆகிவயாரின் ஓவியங்களும் ேமரயப்பட்டுள்ளன. 
225) இ;ந்தியப் பண்பாட்டிற்கு இராஷ்டிரகூடர்களின் சகாமட என்ன? 

A) எல்வலாரா மகலா நாதர் வகாயில், ைகாராஷ்டிரா எலிசபண்டா குமககள் வபான்றமே உலகப் பாரம்பரியச் 
சின்னைாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடங்களாகும். 
B) இராஷ்டிரகூடர்கள் ‘சுேர்ணா’ என்ற தங்க நாணயத்மத சேளியிட்டனர் 

C) இராஷ்டிரகூடர்கள் ‘திரம்ைா’ என்ற சேள்ளி நாணயத்மத சேளியிட்டனர். 
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: எல்வலாரா மகலா நாதர் வகாயில், ைகாராஷ்டிரா எலிசபண்டா குமககள் வபான்றமே உலகப் பாரம்பரியச் 
சின்னைாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடங்களாகும். 
இராஷ்டிரகூடர்கள் ‘சுேர்ணா’ என்ற தங்க நாணயத்மத சேளியிட்டனர் 
இராஷ்டிரகூடர்கள் ‘திரம்ைா’ என்ற சேள்ளி நாணயத்மத சேளியிட்டனர். 
226) இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு இராஷ்டிரகூடர்களின் சகாமட என்ன? 

A) இேர்களுமடய காலத்தில் ஒற்மறக்கல்லில் ேமரயப்பட்ட குமக ஓவியங்கள் சிறந்தமேயாகக் 
கருதப்படுகின்றன. 
B) இேர்கள்  ையப் சபாமறயுடன் இருந்ததற்குச்  ான்றுகளாகக் குமககளில் இந்து,  ைண  ையச் சிற்பங்கமளக் 
காணலாம். 
C) இேர்கள் காலத்தில் ேடசைாழி இலக்கியங்களும், கன்னடசைாழி இலக்கியங்களும் ேளர்ச்சி சபற்றன. 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: இேர்களுமடய காலத்தில் ஒற்மறக்கல்லில் ேமரயப்பட்ட குமக ஓவியங்கள் சிறந்தமேயாகக் 
கருதப்படுகின்றன. 
இேர்கள்  ையப் சபாமறயுடன் இருந்ததற்குச்  ான்றுகளாகக் குமககளில் இந்து,  ைண  ையச் சிற்பங்கமளக் 
காணலாம். 
இேர்கள் காலத்தில் ேடசைாழி இலக்கியங்களும், கன்னடசைாழி இலக்கியங்களும் ேளர்ச்சி சபற்றன. 
227) இந்து  ையம், வகாவில்கள், கலாச் ாரங்கமளப பாதுகாப்பதற்சகன உருோக்கப்பட்ட வபரரசு எது? 

A) முகலாயப் வபரரசு 

B) விஜயநகரப் வபரரசு 

C) சைௌரியப் வபரரசு 

D) ஹர் ப் வபரரசு 

விளக்கம்: விஜயநகரப் வபரரம ,  ங்கை.  ாளுே, துளுே, ஆரவீடு ேம் த்தினர் வபாற்றி ேளர்த்தனர். இந்து ையம், 

வகாவில்கள், கலாச் ாரங்கமளப் பாதுகாப்பதற்சகன உருோக்கப்பட்டது இப்வபரரசு என்று ேரலாற்றாசிரியர்கள் 
குறிப்பிடுகின்றனர். 
228) சஹாய் ாளர்கள் காலத்தில் “ருத்ரபட்டா” என்ற கவிைர் எந்த அர ரால் ஆதரிக்கப்பட்டார்? 

A) நர்பகாைா 
B) 3-ம் வீர பல்லாளர் 
C) 2-ம் வீர பல்லாளர் 
D) 2-ம் நிர்பகாைா 
விளக்கம்: சஹாய் ாளர் ைரபில், நிர்பகாைா - கி.பி(சப.ஆ) 1026-47 முதல் 3-ம் வீர பல்லாளர்.- கி.பி.(சப.ஆ) 1292- 

1343 ேமரயிலான ைன்னர்கள் ஆட்சி புரிந்தனர் ருத்ரபட்டா என்ற கவிைர் 2-ஆம் வீர பல்லாலரால் ஆதரிக்கப்பட்டார். 
இேருமடய குறிப்புகள் அரசியல் நிமல  மூக, சபாருளாதார,  ையநிமலகமளப் பற்றி குறிப்பிடுகின்றன.  
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229) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. சஹாய் ாளர்கள் தம்முமடய நிர்ோக ே திக்காக நாடு, விஷயம், கம்பணா, வத ம் என்று பிரித்து ஆட்சி ச ய்தனர். 
2. ஒவ்சோரு ைாகாணமும் ைகாபிராதனா, நீதி, நிர்ோகம் ‘தண்டநாயகா’ என்பேரின் கீழ் ச யல்பட்டன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. சஹாய் ாளர்கள் தம்முமடய நிர்ோக ே திக்காக நாடு, விஷயம், கம்பணா, வத ம் என்று பிரித்து ஆட்சி 
ச ய்தனர். 
2. ஒவ்சோரு ைாகாணமும் ைகாபிராதனா, நீதி, நிர்ோகம் ‘தண்டநாயகா’ என்பேரின் கீழ் ச யல்பட்டன. 
230) “ச வ்வியல்கமலகளின் காலம்” எனப் வபாற்றப்படும் காலம் எது? 

A) சைௌரியர் காலம் 

B) அவ ாகர் காலம் 

C) முகலாயர் காலம் 

D) குப்தர் காலம் 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் கட்டடக்கமல, சிற்பக்கமல, ஓவியக்கமல, இம க்கமல, நடனக்கமல, 

நாடகக்கமல வபான்றமே சபரிதும் ேளர்ச்சியமடந்தது. இந்திய ேரலாற்றில் குப்தர்களின் காலம் ஒரு முக்கிய 
காலகட்டைாக அறிைர்களால் கருதப்படுகிறது. எனவே இது “ச வ்வியல்கமலகளின் காலம்” எனவும் 
வபாற்றப்படுகிறது 

231) வபளுர் ச ன்னக்வக ோ வகாவிலில் எத்தமன ைாதனிக்க சிற்பங்கள் உள்ளன? 

A) 18 

B) 32 

C) 42 

D) 48 

விளக்கம்: சஹாய் ாளர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட வபளுர் ச ன்னக்வக ாோ வகாவிலில் எங்கு வநாக்கினும் சிற்பங்கள். 
உயிருள்ள ைனிதர்கமள வபான்வற காணப்படும் சைாத்தம் 42 ைாதனிக்க சிற்பங்கள் காணப்படுகின்றன. ஒவ்சோரு 
சிற்பமும் வகாபம், சபருமை, ைகிழ்ச்சி, துக்கம், அன்பு வபான்ற பண்புகமள சேளிப்படுத்தும் ேண்ணம் 
அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்ேமக சிற்பங்கள் ‘ைாக்கல்’ என்ற ஒரு ேமக கல்லால் உருோக்கப்பட்டமே.  
232) இராஷ்டிரகூடர்கள் பற்றிய தேறானக் கருத்மதத் வதர்க. 
A) நாட்டின் எல்லா துமறகளுக்கும் அர வன தமலேன் 

B) பட்டத்து இளேர ன் தகுதியின் அடிப்பமடயிவல வதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார் 

C) அர ர், தம் நிர்ோக ே திக்காக அமைச் ரமேமய ஏற்படுத்தினார். 
D) வபரரசு ராஷ்டிரம், விஷ்யம், புத்திகள் எனப் பிரிக்கப்பட்டு ஆட்சி ச ய்யப்பட்டது. இராஷ்டிரத்தின் தமலேர் ‘ராஜன்’ 
ஆோர். 
விளக்கம்: வபரரசு ராஷ்டிரம், விஷ்யம், புத்திகள் எனப் பிரிக்கப்பட்டு ஆட்சி ச ய்யப்பட்டது. இராஷ்டிரத்தின் தமலேர் 
‘ராஷ்டிரபதி’ ஆோர். 
233) எந்தக் வகாயில் “சதய்வீக ஆபரணம்” என்று அமழக்கப்படுகிறது? 

A) தஞ்ம ப் சபரிய வகாவில் 

B) ேரதராஜ சபருைாள் வகாயில்  
C) வகதாரீஸ்ேரர் வகாயில் 
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D) மீனாட்சியம்ைன் வகாயில் 

விளக்கம்: வகதாரீஸேரர் வகாயில் “சதய்வீக ஆபரணம்” என்றமழக்கப்படுகிறது. இக்வகாயிலின் அமனத்துப் 
பகுதியிலும் காணப்படும் நுண்ணிய சிற்ப வேமலப்பாடுகள் வியப்பிற்குரியமே. இது சஹாய் ாளர் காலத்தமே. 
234) குப்தர்கள் காலத்தில் கீழ்க்காணும் எந்த பகுதியில் சபௌத்த  ையம் ச ல்ோக்கு சபற்று திகழவில்மல? 

A) பீகார் 
B) ேங்காளம் 

C) உத்தரப்பிரவத ம் 

D) ைத்தியப் பிரவத ம் 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில், இந்து  ையம் ச ல்ோக்கு சபற்றிருந்தாலும் சபௌத்தமும்,  ைணமும் ைக்களால் 
பின்பற்றப்பட்டு ேந்தன. ேங்காளம், பீகார், உத்திரப்பிரவத ம் ஆகிய பகுதிகளில் சபௌத்த  ையம் ச ல்ோக்குடன் 
திகழ்ந்தது. ‘ேசுபந்து’ என்ற சபௌத்த  ைய அறிைமர முதலாம்  முத்திரகுப்தர் ஆதரித்தார். 
235) வபளுரில் உள்ள ச ன்னக் வக ேன் வகாயில் யாரால் கட்டப்பட்டது? 

A) பார்சுேநாதர் 
B) வரேதி ஓேஜா 
C) விஷ்ணு ேர்த்தன் 

D) வகதவராஜா 
விளக்கம்: வபளுரிலுள்ள விஜயநாராயணன் வகாயில் (ச ன்னக்வக ேன் வகாயில்) விஷ்ணு ேர்த்தன், என்பேரால் 
கட்டப்பட்டது. இக்வகாயில் பச்ம  கருநீலநிற ைாக்கல் எனப்படும் நுண்ைணற்பாமறக் கற்கமளப் பயன்படுத்திக் 
கட்டப்பட்டது. 
236) எங்கு உள்ள தூண்கள் “ைாயாஜால தூண்கள்” என்றமழக்கப்படுகின்றன? 

A) பஸ்திஹள்ளி பார்சுேநாதர் வகாயில் 

B) வ ாம்நாத்பூர் வக ேன் வகாயில் 

C)  ரஸ்ேதி ைகால் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: பார்சுேநாதருக்கு பஸ்திஹள்ளியில்  ைணர் வகாயில் கட்டப்பட்டது. இங்குள்ள தூண்கமள “ைாயாஜால 
தூண்கள்” எனலாம். இமே நம்முமடய உருேத்மதப் பிரதிபலித்துக் காட்டும் தன்மை உமடயன. 
237) சஹாய் ாளர்களால் கட்டப்பட்ட ‘திரிகுட லம்’ என்று அமழக்கப்படும் வகாயில் எது? 

A) பஸ்திஹள்ளி பார்சுேநாதர் வகாயில் 

B) வ ாம்நாத்பூர் வக ேன் வகாயில் 

C)  ரஸ்ேதி ைகால் 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: சஹாய் ாளர்களின் கமலபாணிக்குச்  ான்றாக வ ாம்நாத்பூரில் உள்ள வகாயிமலக் கூறலாம். 
இக்வகாயில் ஸ்ரீரங்கப்பட்டிணத்திலிருந்து 20மைல் சதாமலவில் உள்ளது. இக்வகாயில் ‘திரிகுட லம்’ 
என்றமழக்கப்படும் மூன்று  ன்னதி வகாயில் ஆகும். 
238) ‘அரிவக ரி’ என்ற வகாயில், சஹய் ாளரால் எந்த கடவுளுக்காக கட்டப்பட்டது? 

A) விஷ்ணு 

B) பிரம்ைா 
C) சிேசபருைான் 

D) முருகன் 
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விளக்கம்: வே ரா கமலப்பாணியில் கட்டப்பட்ட லட்சுமி நரசிம்ைர் வகாயில், நுகுஹள்ளி வகாயில், ஈஸ்ேர வகாயில் 
(அரிவ கரி) வபான்றமே சஹாய் ாளர் கால கட்டக்கமலக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.  
239) சஹாய் ாளர்கள் எந்த சைாழிக்கு முக்கியத்துேம் அளித்தனர்? 

A) சதலுங்கு 

B) கன்னடம் 

C) ைமலயாளம் 

D) தமிழ் 

விளக்கம்: சஹாய் ாளர்கள் கன்னட சைாழிக்கு முக்கியத்துேம் அளித்தனர். இேர்கள் காலத்தில் கன்னட சைாழியில் 
பல இலக்கியங்கள் வதான்றின.  ைஸ்கிருத சைாழியும் ேளர்ச்சி சபற்றிருந்தது.  
240) சபாருத்துக. 
அ. நாகச் ந்திரா – 1. அரிச் ந்திரா காவியம் 

ஆ. இரா ாத்தியன் - 2. கிரிஜா கல்யாணம் 

இ. வநமி ந்திரன் - 3. லீலாேதி 

ஈ. அரீஸ்ேரன் - 4. கணித நூற் ட்டங்கள்  
உ. இராகேளங்கள் - 5. இராைாயணம் 

A) 5, 4, 3, 2, 1 

B) 5, 4, 2, 1, 3 

C) 4, 3, 5, 1, 2 

D) 2, 5, 1, 4, 3 

விளக்கம்: விஷ்ணுேர்த்தனால், ஆதரிக்கப்பட்ட நாகச் ந்திரா என்ற  ைணர், இராைாயணம் எழுதினார். 
இரா ாத்தியன் கணித நூற்  ட்டங்கமளச் ச ய்யுளட்களாக்கினார். வநமி ந்திரன் என்ற  ைணர் லீலாேதி என்னும் 
புதுமைக் கமதமய எழுதினார். இேர்கள் அமனேரும்  ைணர்கள் ஆேர். கிரிஜா கல்யாணம் எழுதிய அரீஸ்ேரன், 

அரிச் ந்திரா காவியம் எழுதிய இராகோங்கன் ஆகிவயார் வீரம ேர்களாேர். 
241) சஹாய் ாளர்களின் இந்தியப் பண்பாட்டுக் சகாமட என்ன? 

A) இேர்களின் அமனத்துக் வகாயில்களிலும் கர்ப்பகிருகம், ைண்டபம், முகைண்டபம் காணப்படுகின்றன. 
B) சஹாய் ாளர் கால கட்டடக்கமல நட் த்திர ேடிே கட்டடக்கமலயாகும். 
C) நடனம், நாடகம், இம  வபான்றேற்றிற்கு முக்கியத்துேம் அளித்தனர். 
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: இேர்களின் அமனத்துக் வகாயில்களிலும் கர்ப்பகிருகம், ைண்டபம், முகைண்டபம் காணப்படுகின்றன. 
சஹாய் ாளர் கால கட்டடக்கமல நட் த்திர ேடிே கட்டடக்கமலயாகும். 
நடனம், நாடகம், இம  வபான்றேற்றிற்கு முக்கியத்துேம் அளித்தனர். 
242) சஹாய் ாளர்களின் இந்தியப் பண்பாட்டுக் சகாமட எது? 

A) பக்தி இலக்கியோதிகளான இராைானுஜர், ைத்துேர் ஆகிவயார் சஹாய் ாளர்கள் காலத்தில் ோழ்ந்தேர்கள். 
B) ைத்துேர் எழுதிய ரிக்பாஷ்யம் இக்காலத்தில் எழுதப்பட்டது. 
C) கன்னட சைாழியில் சிறப்புப் சபற்ற ஹரிஹரர், ராகேங்கா, ஜனா வபான்வறார் இக்காலத்தில் ோழ்ந்தேர்கள்  
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: பக்தி இலக்கியோதிகளான இராைானுஜர், ைத்துேர் ஆகிவயார் சஹாய் ாளர்கள் காலத்தில் ோழ்ந்தேர்கள். 

ைத்துேர் எழுதிய ரிக்பாஷ்யம் இக்காலத்தில் எழுதப்பட்டது. 
கன்னட சைாழியில் சிறப்புப் சபற்ற ஹரிஹரர், ராகேங்கா, ஜனா வபான்வறார் இக்காலத்தில் ோழ்ந்தேர்கள்.  
243) சஹாய் ாளர்களின் இந்தியப் பண்பாட்டுக் சகாமடயில் தேறானமத; வதர்வு ச ய்க. 
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A) இக்காலத்தில் வீரம ேம், சிே ேழிபாட்டுப் பிரிவு ேளர்ச்சி சபற்றது. 
B) சஹாய் ாளர்களின் நிர்ோக அமைப்பு ‘பஞ்  பிரதான்’ எனப்பட்டது. இதில் 8 அமைச் ர்கள் இடம்சபற்றனர். 
C) பிற்காலத்தில் சிோஜி ஆட்சியில் “அஷ்டபிரதான்” முமற சகாண்டு ேருேதற்கு ‘பஞ் பிரதான்’ முமறவய முக்கிய 
காரணைாக அமைந்தது. 
D) யுசனஸ்வகாோல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட புராதனச் சின்னங்களாகப் வபளுர், ஹளவபடு வகாயில்கள் உள்ளன. இமே, 

சஹாய் ாளர்களின் கமலப் பண்பாட்டிற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகத் திகழ்கின்றன. 
விளக்கம்: சஹாய் ாளர்களின் நிர்ோக அமைப்பு ‘பஞ்  பிரதான்’ எனப்பட்டது. இதில் 5 அமைச் ர்கள் இடம்சபற்றனர். 
244) சதாண்மட ைண்டலப் பகுதிமய ஆட்சி ச ய்தேர்கள் யார்? 

A) வ ரர் 
B) வ ாழர் 

C) முற்காலப் பல்லேர் 

D) பிற்காலப் பல்லேர் 

விளக்கம்: சதாண்மட ைண்டலப் பகுதிகமள ஆட்சி ச ய்தேர்கள் பிற்காலப் பல்லேர்களாேர். சிம்ைவிஷ்ணு, முதலாம் 
ைவகந்திரேர்ைன், முதலாம் நரசிம்ைேர்ைன், இராஜசிம்ைன், 3-ம் நந்திேர்ைன் வபான்வறார் சிறந்த ைன்னர்களாேர். 
245) சபாருத்துக 

அ. கா க்குடி – 1. ைத்தவிலா  பிரக னம் 

ஆ. முதலாம் ைவகந்திரேர்ை பல்லேன் - 2. நந்திக்கலம்பகம் 

இ. 3-ம் நந்திேர்ைன் - 3. யுோன் சுோங் 

ஈ. சீனப்பயணி – 4. ச ப்புப்பட்டயம் 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 3, 4, 2, 1 

C) 4, 1, 2, 3 

D) 4, 1, 3, 2 

விளக்கம்: கா க்குடி – ச ப்புப்பட்டயம்  
முதலாம் ைவகந்திரேர்ை பல்லேன் - ைத்தவிலா  பிரக னம்  
3-ம் நந்திேர்ைன் - நந்திக்கலம்பகம் 

சீனப்பயணி – யுோன்சுோங்கின் குறிப்புகள் ஆகியமே பிற்காலப் பல்லேர்கமளப் பற்றி அறிய உதவும் 
 ான்றுகளாகும். 
246) சபாருத்துக 

அ. ஆம்பூர் - 1. ைாைல்லபுரம்  
ஆ. ைாைல்லபுரம் - 2. வீரக்கற்கள் 

இ. கடற்கமரக்வகாயில் - 3. பஞ் பாண்டே இரதங்கள்  
A) 3, 2, 1 

B) 2, 3, 1 

C) 3, 1, 2 

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்: ஆம்பூர் ைற்றும் ஒலிக்கூரிலுள்ள வீரக்கற்கள், ைாைல்லப்புரத்துப் பஞ் பாண்டே இரதங்கள், கடற்கமரக் 
வகாயில், குமடேமரக் வகாயில்கள் ஆகியமே பிற்காலப் பல்லேர்கமளப் பற்றி அறிய உதவும்  ான்றுகளாகும்.  
247) எந்த நாட்டின் தமலேர் அல்லது ைன்னர் ‘இமற’, ‘வகான்’ ஆகிய சபயர்களில் அமழக்கப்பட்டார்? 

A) பாண்டிய நாடு  
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B) பல்லே நாடு 

C) வ ாழ நாடு 

D) வ ர நாடு 

விளக்கம்: பல்லே நாட்டின் தமலேர் ைன்னராோர். அேர் ‘இமற’, ‘வகான்’ ஆகிய சபயர்களால் அமழக்கப்பட்டார். 
நீதி, நிர்ோகம், இராணுேம் வபான்றேற்றிற்கு அர வர தமலேனாக இருந்தார். 
248) பல்லேர் ஆட்சியில் அமைச் ரமேக்குழு எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டது? 

A) ைந்திரி மப 

B) ஆளுநர்குழு 

C) ைந்திரிைண்டலம் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: பல்லேர் ஆட்சியில் அர னுக்கு ஆவலா மன ேழங்க அமைச் ரமேக் குழு இருந்தது. இவ்ேமைச் ரமே 
‘ைந்திரிைண்டலம்’எனப்பட்டது.  
249) ‘பிரம்ைராஜன்’, ‘வபரமரயன்’ வபான்ற பட்டப்சபயர்கள் பல்லேர் காலத்தில் யாருக்கு ேழங்கப்பட்டது? 

A) அர ன்  
B) இளேர ன் 

C) அமைச் ர் 
D) இராஜகுரு 

விளக்கம்: பிரம்ைராஜன்’, ‘வபரமரயன்’ வபான்ற பட்டப்சபயர்கள் பல்லேர் காலத்தில் அமைச் ர்களுக்கு 
ேழங்கப்பட்டன. அர னுக்கு உதவியாகத் தனி ஆவலா கர், ோயில் காப்வபார், பட்டய எழுத்தர, ; காரணிகர், 
தமிழ்ைாணிக்கம் பிள்மளக் காப்பான், சகாடுக்காப்பிள்மள, அதிகருணீகர் ஆகிவயார் இருந்தனர். 
250) பல்லேர் காலத்தில் ‘கருவூலக் காப்பாளர்’ எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டார்? 

A) பிரம்ைராஜன் 

B) வபரமரயன் 

C) தமிழ் ைாணிக்கம் பிள்மளக் காப்பான் 

D) சகாடுக்காப்பிள்மள 

விளக்கம்: தமிழ் ைாணிக்கம் பிள்மளக் காப்பான் - கருவூலக் காப்பாளர்  
சகாடுக்காப்பிள்மள – நன்சகாமடகளுக்கான அதிகாரி 

251) பல்லேர் பற்றிய கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. பல்லே நாடு, ேருோய்த்துமற, நிலேரித்துமற, நிலஅளமேத்துமற, காேல்துமற, ேனத்துமற, இராணுேத்துமற 
எனப் பல்வேறு துமறகளாகப் பிரித்து நிர்ேகிக்கப்பட்டன. 
2. பல்லே நாடு பல ராஷ்டிரங்கள் - வகாட்டங்கள் - நாடுகள் - ஊர்கள் என ஒன்றன்கீழ் ஒன்றாகப் பிரிக்கப்பட்டது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. பல்லே நாடு, ேருோய்த்துமற, நிலேரித்துமற, நிலஅளமேத்துமற, காேல்துமற, ேனத்துமற, 

இராணுேத்துமற எனப் பல்வேறு துமறகளாகப் பிரித்து நிர்ேகிக்கப்பட்டன. 
2. பல்லே நாடு பல ராஷ்டிரங்கள் - வகாட்டங்கள் - நாடுகள் - ஊர்கள் என ஒன்றன்கீழ் ஒன்றாகப் பிரிக்கப்பட்டது. 
252) பல்லேர்கள் பற்றிய தேறானக் கூற்மறத் வதர்க. 
A) பல்லே நாடு பல ராஷ்டிரங்கள் அதாேது பல ைண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது. 
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B) ராஷ்டிரங்கள் வகாட்டங்களாக, அதாேது ேளநாடுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன. 
C) பல்லே நிர்ோகத்தின் கீழ் 26 வகாட்டங்கள் (ேளநாடுகள்) இருந்தன. 
D) ‘ராஷ்டிரிகர்’ என்பேர் ைாநில ஆளுநராகத் திகழ்ந்தார் 
விளக்கம்: பல்லே நிர்ோகத்தின் கீழ் 24 வகாட்டங்கள் (ேளநாடுகள்) இருந்தன. 
253) தேறானக் கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க. 
A) பல்லேர் காலத்தில் நாடு என்பது சிற்றூர்கமள விடப் சபரியதாகவும், வகாட்டங்கமளவிடச் சிறியதாகவும் 
இருந்தது. 
B) ‘நாடு’ என்ற பகுதிமய ஆட்சி ச ய்வதார் ‘நாட்டார்’ என்றமழக்கப்பட்டனர் 

C) ‘ஊர்’ என்ற பகுதிமய ‘ஆழ்ோர்’ எனப்பட்ட அமேயினர் ஆட்சி ச ய்தனர். 
D) ைன்னர் அறிவிக்கும் ஆமணகமள சபாதுைக்களுக்கு அறிவிப்பது நாட்டார்களின் முக்கியப் பணியாகும். 
இவ்ோமண ‘அமற ஓமல’ எனப்பட்டது 

விளக்கம்: ‘ஊர்’ என்ற பகுதிமய ‘ஊரார்’ என்பேரும், சிற்றூர்கமள, ‘ஆழ்ோர்’ எனப்பட்ட அமேயினர் ஆட்சி 
ச ய்தனர். 
254) பல்லே ஆட்சிப்பிரிவின் கமடசி அங்கம் எது? 

A) ராஷ்டிரங்கள் 

B) ஊர் 
C) நாடு 

D) சிற்றூர் 
விளக்கம்: பல்லே ஆட்சிப்பிரிவின் கமடசி அங்கம் சிற்றூராகும். இச்சிற்றூர்கள் பிரம்ைவதயச் சிற்றூர்கள், வதேதானச் 
சிற்றூர்கள் என்றும் அமழக்கப்பட்டன. ஒவ்சோரு சிற்றூரிலும் கிராை மபவய கிராைப் பணிகமள வைற்சகாண்டன.  
255)  ரியானக் கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க 

A) பல்லேர்கள் காலத்தில் நகரங்களிலிருக்கும் அறங்கூறும் அமேயங்கள் ‘அதிகரணங்கள்’ என்றமழக்கப்பட்டன. 
B) இதன் தமலேர் அதிகரணிகள் ைற்றும் அதிகரண வபா கர் எனப்பட்டனர் 

C) இேர்கள் நீதி ேழங்குமிடம் ‘அதிகரணைண்டபம்’ எனப்பட்டது. 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: பல்லேர்கள் காலத்தில் நகரங்களிலிருக்கும் அறங்கூறும் அமேயங்கள் ‘அதிகரணங்கள்’ 
என்றமழக்கப்பட்டன. 
இதன் தமலேர் அதிகரணிகள் ைற்றும் அதிகரண வபா கர் எனப்பட்டனர். 
இேர்கள் நீதி ேழங்குமிடம் ‘அதிகரணைண்டபம்’ எனப்பட்டது. 
256) பல்லேர் காலத்தில் தமலமை நீதிைன்றம் எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டது? 

A) அதிகரணம் 

B) அதிகரணைண்டபம் 

C) தருைா னம் 

D) கர்ணதண்டம்  
விளக்கம்: பல்லேர் காலத்தில் சிறிய ஊர்களிலிருந்த நீதிச் மப ‘கரணம்’ எனப்பட்டது. இதன் தமலேர் ‘கரணத்தார்’ 
எனப்பட்டார். பல்லேர் கால நீதிைன்றங்கள்  ாட்சி, ஆேணம், அயலார்  ாட்சி ஆகிய 3 ஆதாரங்களின் அடிப்பமடயில் 
ேழக்குகமள வி ாரித்தன. தமலமை நீதிைன்றம் ‘தருைா னம்’ எனப்பட்டது. இஃது அர ரின் வநரடிக்கண்காணிப்பில் 
இருந்தது. ைன்னவர தமலமை நீதிபதியாோர். 
257) பல்லேர் காலத்தில் விதிக்கப்பட்ட அபராதங்கமள பற்றி கூறுேது எது? 

A) கா க்குடி ச ப்வபடுகள்  
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B) ைத்தவிலா  பிரக னம் 

C) நந்திக்கலம்பகம் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: பல்லேர் காலத்தில் விதிக்கப்பட்ட அபராதங்கமளப் பற்றி நந்திேர்ைப் பல்லேனின் கா ாக்குடி ச ப்வபடுகள் 
கூறுகின்றன. 
258) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. பல்லேர் காலத்தில், வைல்நிமல நீதிைன்றங்களில் விதிக்கப்பட்ட அபராதங்கள் ‘கர்ணதண்டம்’எனப்படும். 
2. அவத கீழ்நிமல நீதிைன்றங்களில் விதிக்கப்பட்ட அபராதங்கள் ‘அதிகரண தண்டம்’ எனப்படும். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. பல்லேர் காலத்தில், வைல்நிமல நீதிைன்றங்களில் விதிக்கப்பட்ட அபராதங்கள் ‘கர்ணதண்டம்’எனப்படும். 
2. அவத கீழ்நிமல நீதிைன்றங்களில் விதிக்கப்பட்ட அபராதங்கள் ‘அதிகரண தண்டம்’ எனப்படும். 
259) பல்லே ைன்னர்கள் எத்தமன ேமகப் பமடகமளக் சகாண்டிருந்தனர்? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

விளக்கம்: ஐேமகப் பமடகள்:  
1. யாமனப்பமட  
2. குதிமரப்பமட  

3. காலாட்பமட  
4. வதர்ப்பமட  
5. கடற்பமட  
260) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. பல்லேர்களின் பமடேலிமை, வபார் முமற வபான்றமே பற்றிக் ‘கூரம் பட்டயம்’ சதரிவிக்கிறது. 
2. பல்லேர்களின் வபார்க்கருவிகள் பற்றி ‘வேலூர் பட்டயம்’ கூறுகிறது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு  
விளக்கம்: 1. பல்லேர்களின் பமடேலிமை வபார் முமற வபான்றமே பற்றிக் ‘கூரம் பட்டயம்’ சதரிவிக்கிறது. 
2. பல்லேர்களின் வபார்க்கருவிகள் பற்றி ‘வேலூர் பட்டயம்’ கூறுகிறது. 
261) தன் கடற்பமட ேலிமையால் இலங்மகமய சேன்ற பல்லே ைன்னன் யார்?  

A) முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் 

B) ராஜசிம்ைன் 

C) முதலாம் நரசிம்ைேர்ைன் 

D) A ைற்றும் C 
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விளக்கம்: தங்களின் ேலிமையான கடற்பமடயால் முதலாம் நரசிம்ைேர்ைன், தம் நண்பன் ைானேர்ைனுக்காக 
இலங்மக மீது பமடசயடுத்து சேன்றார். 
262) இராஜசிம்ை பல்லேன் சேன்ற தீவு எது? 

A) ைாலத்தீவு 

B) இலட் த்தீவு 

C) ஜாோ தீவு 

D) அந்தைான் 

விளக்கம்: இராஜசிம்ை பல்லேன் தன் கடற்பமட ேலிமையால் இலட் த்தீமே சேன்றார். முதலாம் ைவகந்திரேர்ை 
பல்லேன் ‘சித்திரக்காரப்புலி’ எனப் வபாற்றப்பட்டார். 
263) பல்லேர் காலத்தில் எத்தமன  மூகப் பிரிவினர் இருந்தனர்? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 6 

விளக்கம்: பல்லேர் காலச்  மூகத்தில் ேர்ணாசிரை முமற பின்பற்றப்பட்டது. பிராைணர்,  த்திரியர், மேசியர்;, 

சூத்திரர் என்ற 4 பிரிவுகள்  முதாயத்தில் இருந்தனர்.  
264) பல்லேர் கால  மூக அமைப்பில் ‘இந்து  ாஸ்திரக் வகாட்பாடுகள்’ முக்கியத்துேம் சபற்றன எனக் கூறுேது எது? 

A) முதலாம் பரவைஸ்ேரனின் கூரம் பட்டயம் 

B) நந்திேர்ைனின் கா க்குடிப்பட்டயம் 

C) கல்சேட்டுகள் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: பல்லேர் கால  மூக அமைப்பில் ‘இந்து  ாஸ்திரக் வகாட்பாடுகள்’ முக்கியத்துேம் சபற்றன என முதலாம் 
பரவைஸ்ேரனின் கூரம் பட்டயம் ைற்றும் நந்திேர்ைனின் கா க்குடிப்பட்டயம் ஆகியமே குறிப்பிடுகின்றன. உழேர், 

ேணிகர், கமலைர், சபாற்சகால்லர், கருைார், தச் ர், மீனேர், மகவிமனைன், கால்நமட ேளர்ப்வபார் உட்பட பல 
பிரிவினர் பல்லேர் கால  முதாயத்தில் ோழ்ந்தனர். 
265) கூற்றுகமள கேனி (பல்லேர் காலம்). 
1. 4 வேதங்கமளயும் கற்றுத் வதர்ந்த அந்தணர்களுக்கு, அர ன் சகாமடயாக ேழங்கும் நிலம் ‘பிரம்ைவதயம்’ 
எனப்படும் 

2. இந்நிலங்கள் ‘இமறயிலி’ நிலங்களாக ேழங்கப்படுேதால், அந்தணர்கள் இந்நிலத்திற்கு ேரி ச லுத்துேதிலிருந்து 
விலக்களிக்கப்பட்டது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. 4 வேதங்கமளயும் கற்றுத் வதர்ந்த அந்தணர்களுக்கு, அர ன் சகாமடயாக ேழங்கும் நிலம் 
‘பிரம்ைவதயம்’ எனப்படும் 

2. இந்நிலங்கள் ‘இமறயிலி’ நிலங்களாக ேழங்கப்படுேதால், அந்தணர்கள் இந்நிலத்திற்கு ேரி ச லுத்துேதிலிருந்து 
விலக்களிக்கப்பட்டது. 
266) பல்லேர் காலத்தில் ேணிகர்கள் தங்களுக்சகன ஏற்படுத்திக் சகாண்ட குழு எது? 

A) சுவதசி 

B) நானாவதசிகன் 
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C) ஐந்நூற்றுேர் 
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: பல்லேர் காலத்தில் ேணிகர்கள் தங்களுக்சகன சுவதசி, நானாவதசிகன், ஐந்நூற்றுேர் வபான்ற 
சபயர்களில் ேணிகக் குழுக்கமள ஏற்படுத்திக் சகாண்டனர். 
267) பல்லேர்களின் எந்த ேணிகக் குழு சேளிநாடுகளுடன் ோணிகத்தில் ஈடுபட்டது? 

A) சுவதசி 

B) நானாவதசிகன் 

C) ஐந்நூற்றுேர் 
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: ‘நானாவதசிகன்’ என்ற குழு சேளிநாடுகளுடன் ோணிகத்தில் ஈடுபட்டது. சுவதசி ஐந்நூற்றுேர் என்பன 
உள்நாட்டு ோணிகத்தில் ஈடுபட்டன. 
268) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. பல்லேர் காலத்தில் ம ேம், மேணேம்,  ைணம் ஆகியமே ைக்களால் பின்பற்றப்பட்டன. 
2. திருைான ம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் வபான்வறார் தமிழகம் முழுேதும் ம ே  ையத்மதப் பரப்பினர். ைக்களும் 
இேர்களின் பாடல்கமளயும், வபாதமனகமளயும் பின்பற்றினர். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. பல்லேர் காலத்தில் ம ேம், மேணேம்,  ைணம் ஆகியமே ைக்களால் பின்பற்றப்பட்டன. 
2. திருைான ம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் வபான்வறார் தமிழகம் முழுேதும் ம ே  ையத்மதப் பரப்பினர். ைக்களும் 
இேர்களின் பாடல்கமளயும், வபாதமனகமளயும் பின்பற்றினர். 
269) யார் காலத்து தூண்களில் சிங்கம் பின்னங்கால்களில் அைர்ந்தும், முன்னங்காலில் நின்றும் காணப்படும்? 

A) முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் 

B) ராஜசிம்ைன் 

C) முதலாம் நரசிம்ைேர்ைன் 

D) நந்திேர்ைன் 

விளக்கம்: முதலாம் நரசிம்ைேர்ைன் காலத்து ைண்டபங்களில் காணப்படும் தூண்களில் சிங்கம் முன்னங்காலில் 
நின்று, பின்னங்கால்களில் அைர்ந்துள்ளது வபாலக் காணப்படுகிறது. 
270) சபாருத்துக. 
அ.  ாக்தம்   - 1.  க்தி ேழிபாடு 

ஆ. சகௌைாரம்   - 2. முருக ேழிபாடு 

இ. ச ௌரம்   - 3. சூரிய ேழிபாடு 

ஈ. காணாபத்யம்  - 4. கணபதி ேழிபாடு 

A) 1, 2, 3, 4 

B) 3, 4, 1, 2 

C) 1, 4, 3, 2  

D) 4, 2, 1, 3 

விளக்கம்:  ாக்தம் -  க்தி ேழிபாடு 

சகௌைாரம் - முருக ேழிபாடு 
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ச ௌரம் - சூரிய ேழிபாடு 

காணாபத்யம் - கணபதி ேழிபாடு 

271) கூற்றுகமள கேனி. 
1. பல்லேர் காலத்தில் தான் ‘காணாபத்யம்’ என்ற கணபதி ேழிபாடு  ாளுக்கிய நாட்டிலிருந்து பல்லே நாட்டிற்கு 
அறிமுகைாயிற்று. 
2. இேர்கள் காலத்தில் இந்து  ையத்தில் அறுேமக ேழிபாடுகள் நமடமுமறயில் இருந்தன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு  
விளக்கம்: 1. பல்லேர் காலத்தில் தான் ‘காணாபத்யம்’ என்ற கணபதி ேழிபாடு  ாளுக்கிய நாட்டிலிருந்து பல்லே 
நாட்டிற்கு அறிமுகைாயிற்று. 
2. இேர்கள் காலத்தில் இந்து  ையத்தில் அறுேமக ேழிபாடுகள் நமடமுமறயில் இருந்தன. 
272) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. ம ே,  ைண  ையத்தார்களிமடவய பல்லேர் காலத்தில், அடிக்கடி  ைய கருத்து வைாதல்கள் இருந்து ேந்தன. 
2. காஞ்சிபுரம், ேள்ளிைமல, சபான்னர் திருகாட்டுப்பள்ளி, ச ந்தமல, திருப்பாதிரிப்புலியூர் வபான்ற இடங்களில் 
 ைணர்கள் ேசித்தனர். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. ம ே,  ைண  ையத்தார்களிமடவய பல்லேர் காலத்தில் , அடிக்கடி  ைய கருத்து வைாதல்கள் இருந்து 
ேந்தன. 
2. காஞ்சிபுரம், ேள்ளிைமல, சபான்னர் திருகாட்டுப்பள்ளி, ச ந்தமல, திருப்பாதிரிப்புலியூர் வபான்ற இடங்களில் 
 ைணர்கள் ேசித்தனர். 
273) சீனப்பயணி யுோன்சுோங்கின் குறிப்புகள் காஞ்சிபுரத்தில் எத்தமன சபௌத்த ைடங்கள் இருந்ததாக 
சதரிவிக்கிறது? 

A) 108 

B) 100 

C) 1000 

D) 10000 

விளக்கம்: பல்லே நாட்டில் சபௌத்த  ையமும் ைக்களால் பின்பற்றப்பட்டமத சீனப்பயணி யுோன்சுோங்கின் பயணக் 
குறிப்புகளிலிருந்து அறிகிவறாம். வைலும், காஞ்சிபுரத்தில் 100 சபௌத்த ைடங்களும், 1000 சபௌத்தத்துறவிகளும் 
இருந்ததாக இக்குறிப்புகள் சதரிவிக்கின்றன. வபாதிைங்மக, பமழயாமற, நாகப்பட்டினம் வபான்ற இடங்களில் 
சபௌத்த ையம் ச ல்ோக்கு சபற்றிருந்தது.  
274) தேறான கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க 

A) பல்லேர் காலத்தில் சபண்கள் உயர்ோகக் கருதப்பட்டனர்.  ையத்திலும், வகாயிற்பணிகளிலும் அேர்கள் 
ஈடுபட்டனர் 

B) சபண்களுக்கு ச ாத்துரிமை இல்மல 

C) அரசியர், அர குலப் சபண்கள் வகாயிற்பணிகளில் ஈடுபட்டனர். வகாயில்களுக்கு நிேந்தங்களும் அளித்தனர். 
D) சந வுத்சதாழில், பூவிற்றல், பால்விற்றல் வபான்ற வியாபாரத்தில் சபண்கள் ஈடுபட்டனர். 
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விளக்கம்: சபண்களுக்கு ச ாத்துரிமை அளிக்கப்பட்டது. 
275) பல்லேர் காலத்தில் ைக்கள் மீது எத்தமன ேமகயான ேரிகள் விதிக்கப்பட்டன? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

விளக்கம்: பல்லேர்கள் காலத்தில் வேளாண்மை முக்கிய சதாழிலாக விளங்கியது. ைக்கள் மீது இருேமகப்பட்ட 
ேரிகள் விதிக்கப்பட்டன. ஒன்று அரசிடம் ச லுத்தும் ேரி. ைற்சறான்று உள்ளுர் வதமேக்காக ேசூலிக்கப்பட்ட ேரி.  
276) பல்லேர் கால ேரிகள் பற்றிய  ரியான கூற்மற சதரிவு ச ய்க 

A) முதல் ேமக, விமளச் லில் ஆறில் ஒரு பங்கு ேரிமய கிராை அதிகாரிகள் ேசூல் ச ய்து அரசிடம் ச லுத்தினர். 
B) இரண்டாேது ேமக உள்ளுர் அளவில் ேசூலிக்கப்பட்டது. இவ்ேரி கிராைத்தின் அடிப்பமடத் வதமேகமளப் 
பூர்த்தி ச ய்ய பயன்படுத்தப்பட்டது. (நீர்ப்பா னம், வகாயில் விளக்வகற்றுதல் வபான்றமே) 
C) பல்லேர் காலத்தில் கால்நமட ேளர்ப்வபார், திருைண வீட்டார், ைட்பாண்டம் ச ய்வோர், சந வுத்சதாழில் 
ச ய்வோர் ஆகிவயாரும் அரசிற்கு ேரி ச லுத்தினர் 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: முதல் ேமக விமளச் லில் ஆறில் ஒரு பங்கு ேரிமய கிராை அதிகாரிகள் ேசூல் ச ய்து அரசிடம் 
ச லுத்தினர். 
இரண்டாேது ேமக உள்ளுர் அளவில் ேசூலிக்கப்பட்டது. இவ்ேரி கிராைத்தின் அடிப்பமடத் வதமேகமளப் பூர்த்தி 
ச ய்ய பயன்படுத்தப்பட்டது. (நீர்ப்பா னம், வகாயில் விளக்வகற்றுதல் வபான்றமே). 
பல்லேர் காலத்தில் கால்நமட ேளர்ப்வபார், திருைண வீட்டார், ைட்பாண்டம் ச ய்வோர், சந வுத்சதாழில் ச ய்வோர் 
ஆகிவயாரும் அரசிற்கு ேரி ச லுத்தினர். 

277) பல்லேர் காலத்தில் முக்கியத் துமறமுக நகரைாக விளங்கியது எது?  

A) பூம்புகார் 
B) ேஞ்சி 

C) காஞ்சி 

D) ைாைல்லபுரம் 

விளக்கம்: ோணிகத்தில் சபாதுோகப் பண்டைாற்றுமுமற நமடமுமறயிலிருந்து. அவத வநரத்தில் தங்கம், சேள்ளி 
நாணயங்களும் புழக்கத்திலிருந்தன. பருத்தி ஆமடகள், நறுைணப்சபாருட்கள், விமலயுயர்ந்த கற்கள், மூலிமககள் 
வபான்றமே ஜாோ, சுைத்ரா, கம்வபாடியா, இலங்மக, சீனா, பர்ைா ஆகிய நாடுகளுக்கு ஏற்றுைதி ச ய்யப்பட்டன. 
ைாைல்லபுரம் முக்கிய துமறமுக நகரைாக விளங்கியது. தமலநகரைான காஞ்சிபுரம் முக்கிய ோணிக மையைாகத் 
திகழ்ந்தது. 
278) ைாைல்லபுரத்தில் ஒற்மறக்கல்லால் ச துக்கப்பட்ட ரதங்கமள உருோக்கியேர் யார்? 

A) முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் 

B) ராஜசிம்ைன் 

C) முதலாம் நரசிம்ைேர்ைன் 

D) நந்திேர்ைன் 

விளக்கம்: முதலாம் நரசிம்ைேர்ைனின்  ாதமன ைாைல்லபுரத்தில் ஒற்மறக்கல்லால் ச துக்கப்பட்ட ரதங்கமள 
உருோக்கியது. ஒவர இடத்தில் அமைக்கப்பட்ட 5 ரதங்கள் “பஞ் பாண்டே ரதங்கள்” என்று அமழக்கப்படுகின்றன.  
அமே,  

1. திசரௌபதி ரதம் 

2. அர்ச்சுன ரதம் 
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3. பீை ரதம் 

4. தர்ைராஜ ரதம்  
5. நகுல,  காவதே ரதம். 
279) பல்லேர் கால இலக்கியங்கமள ஆசிரியருடன் சபாருத்துக. 
அ. பாகேஜீகம்   - 1. வபாதயானர் 
ஆ. த குைார  ரிதம்  - 2.  ர்ேநந்தி 

இ. வலாகவிபாகம்  - 3. தண்டி 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 3, 2 

C) 3, 2, 1 

D) 2, 1, 3 

விளக்கம்: வபாதயானர் - பாகேஜீகம் 

தண்டி – த குைார  ரிதம், அேந்திசுந்தரி, கதச் ாரம் 

 ர்ேநந்தி – வலாகவிபாகம் 

இமே அமனத்தும் ேடசைாழியில் இயற்றப்பட்டன. 
280) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. பல்லேர்கள் காலத்தில் தமிழிலும், ேடசைாழியிலும் இலக்கியங்கள் இயற்றப்பட்டன. 
2. அேர்தம் கல்சேட்டுகள், பட்டயங்கள், ஆகியேற்றின் சபரும்பகுதி தமிழ்சைாழியிலும் இடம்சபற்றிருந்தது 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. பல்லேர்கள் காலத்தில் தமிழிலும், ேடசைாழியிலும் இலக்கியங்கள் இயற்றப்பட்டன. 
2. அேர்தம் கல்சேட்டுகள், பட்டயங்கள், ஆகியேற்றின் சபரும்பகுதி தமிழ்சைாழியிலும் இடம்சபற்றிருந்தது 

281) வ ரைான் சபருைாள் நாயனார் எழுதாத நூல் எது? 

A) சகாங்கு வேளிர் 
B) ைானவுலா 
C) சபான்ேண்ணத்து அந்தாதி 

D) மும்ைணிக்வகாமே 

விளக்கம்: வ ரைான் சபருைாள் நாயனார் எழுதிய நூல்கள்:  

1. ைானவுலா  
2. சபான்ேண்ணத்து அந்தாதி  
3. மும்ைணிக்வகாமே 

282) “சிேத்தளி சேண்பா” என்ற நூமல எழுதியேர் யார்? 

A) கங்கநாட்டு ைன்னன் சகாங்கு வேளிர்  
B) மூன்றாம் சிம்ைேர்ைன் 

C) வதாலா சைாழித்வதேர் 

D) சபருந்வதேனார் 
விளக்கம்: சிேத்தளி சேண்பா - மூன்றாம் சிம்ைேர்ைன்  
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கங்கநாட்டு ைன்னன் சகாங்கு வேளிர் - சகாங்கு வேளிர் ைாக்கமத (சபருங்கமத) 
283) ‘வதோரம்’இயற்றியேர் யார்? 

A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C)  ம்பந்தர் 
D) அமனேரும் 

விளக்கம்: திருைான ம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் ஆகிய மூேரும் இமணந்து ‘வதோரம்’ பாடமல இயற்றினர். 
284) நந்திக்கலம்பம் எந்த ைன்னமனப் பற்றிய நூல்? 

A) முதலாம் நந்திேர்ைன் 

B) இரண்டாம் நந்திேர்ைன் 

C) மூன்றாம் நந்திேர்ைன் 

D) முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் 

விளக்கம்: மூன்றாம் நந்திேர்ைமனப் பற்றிய நூல் நந்திக்கலம்பம். முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் இயற்றிய நூல் 
ைத்தவிலா ப் பிரக னம். 
285) ‘முத்சதாள்ளாயிரம்’ யாமரப் பற்றிய நூல்? 

A) மும்மூர்த்திகள் 

B) மூவேந்தர்கள் 

C) ஆழ்ோர்கள் 

D) சிேனடியார்கள் 

விளக்கம்: முத்சதாள்ளாயிரம் மூவேந்தர்கமளப் பற்றிய (வ ர, வ ாழ, பாண்டியர்) பற்றிய நூலாகும். வதோரம், 

நந்திக்கலம்பகம், முத்சதாள்ளாயிரம், இலக்கண நூல்களாக  ங்கயாப்பு பாட்டியல் நூல், ைாபுராணம் வபான்றமே 

பல்லேர் காலத்மதச்  ார்ந்தமேயாகும். 
286) பல்லேர்கள் கால கட்டடக்கமல எத்தமன பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

விளக்கம்: பல்ேர் கால கட்டடக்கமல மூன்று சபரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது 

1. குமடேமரக் வகாயில்கள்  
2. ஒற்மறக்கல் ரதங்கள்  
3. கட்டுைானக் வகாயில்கள் 

287) சபாருத்துக. 
அ. குமடேமரக்வகாயில்கள்  - 1. ராஜசிம்ைன் பாணி 

ஆ. ஒற்மறக்கல் ரதங்கள்  - 2. முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் பாணி 

இ. கட்டுைானக் வகாயில்கள்  - 3. முதலாம் நரசிம்ைேர்ைன் பாணி 

A) 3, 2, 1 

B) 1, 2, 3 

C) 2, 3, 1 

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்: குமடேமரக் வகாயில்கள் - முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் பாணி 
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ஒற்மறக்கல் ரதங்கள் - முதலாம் நரசிம்ைேர்ைன் பாணி 

கட்டுைானக் வகாயில்கள் - ராஜசிம்ைன் பாணி, நந்திேர்ைன் பாணி  
288) அஜந்தா குமக எப்வபாது உலகப் பாரம்பரியச் சின்னைாக அறிவிக்கப்பட்டது? 

A) 1945 

B) 1975 

C) 1983 

D) 1990 

விளக்கம்: யுசனஸ்வகா – ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் ைற்றும் கலாச் ார நிறுேனம். இது 1983-ஆம் 
ஆண்டில் அஜந்தா குமகமய உலகப் பாரம்பரியச் சின்னைாக அறிவித்தது.  
289) “வ த்தகாரி” என அமழக்கப்பட்ட பல்லே ைன்னன் யார்? 

A) முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் 

B) ராஜசிம்ைன் 

C) முதலாம்; நரசிம்ைேர்ைன் 

D) நந்திேர்ைன் 

விளக்கம்: ைண்டகப்பட்டு, பல்லாேரம், ேல்லம், ைாைண்டூர், ைவகந்திரோடி, சீயைங்கலம், தளோனூர், திருச்சி ஆகிய 
இடங்களில் முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் காலத்தில் குமடேமரக் வகாயில்கள் உருோக்கப்பட்டன. வகாயில் கட்டும் 
கமலயில் ேல்லேனாக இருந்ததால் முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் “வ த்தகாரி” என்று அமழக்கப்பட்டார்.  
290) “ைாைல்லன்” என அமழக்கப்பட்ட பல்லே ைன்னர் யார்? 

A) முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் 

B) ராஜசிம்ைன் 

C) முதலாம் நரசிம்ைேர்ைன் 

D) நந்திேர்ைன் 

விளக்கம்: ‘ைாைல்லன்’ என்றமழக்கப்பட்டேர், முதலாம் நரசிம்ைன். இேர் காலத்தில், ைாைல்லபுரத்தில் குமடேமரக் 
வகாயில்கள் கட்டப்பட்டன. இக்வகாயில்களுடன் இரதங்கள் உருோக்கப்பட்டன. 
291) கூற்றுகமள ஆராய்க. (பல்லேர் காலம்). 
1. சபாய்மகயாழ்ோர், பூதத்தாழ்ோர், வபயாழ்ோர், திருைழிம  ஆழ்ோர், திருைங்மகயாழ்ோர் வபான்வறார் ம ே 
 ையத்தின் கருத்துக்கமளப் பரப்பினர். 
2.  ப்தைாதர், வஜஷ்டா ேழிபாடுகளும் சிறப்பு சபற்றிருந்தன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு  
விளக்கம்: 1. சபாய்மகயாழ்ோர், பூதத்தாழ்ோர், வபயாழ்ோர், திருைழிம  ஆழ்ோர், திருைங்மகயாழ்ோர் வபான்வறார் 
மேணே  ையத்தின் கருத்துக்கமளப் பரப்பினர். 
292) பின்பேருேனேற்றுள் நாடக நூல் எது? 

A) ைத்தவிலா  பிரக னம்  
B) பாகேஜீகம் 

C) த குைார  ரிதம் 

D) வலாகவிபாகம் 
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விளக்கம்: பல்லேர்கள் காலத்தில் தமிழிலும், ேடசைாழியிலும் இலக்கியங்கள் இயற்றப்பட்டன. பல்லே ைன்னனாக 
முதலாம் ைவகந்திர ேர்ைன் ‘ைத்தவிலா  பிரக னம்’ என்ற ேடசைாழி நாடக நூமல எழுதினார். 
293) பஞ்  பாண்டே ரதங்களில், எந்த ரதத்தில் சிேசபருைான், விஷ்ணு, மிதுனா, துோரபாலகர் சிமலகள் 
ச துக்கப்பட்டன? 

A) அர்ச்சுன ரதம்  
B) தர்ைராஜ ரதம் 

C) பீை ரதம் 

D) திசரௌபதி ரதம்  
விளக்கம்: அர்ச்சுனரதத்தில் கமலநுணுக்கத்துடன் சிேசபருைான், விஷ்ணு, மிதுனா, துோரபாலகர் ஆகிவயார் 
சிமலகள் ச துக்கப்பட்டுள்ளன. 
294) பஞ் பாண்டே ரதங்களில் வநர்த்தியானதும், அளவில் சபரியதுைானது எது? 

A) அர்ச்சுன ரதம்  
B) தர்ைராஜ ரதம் 

C) பீை ரதம் 

D) திசரௌபதி ரதம்  
விளக்கம்: பஞ் பாண்டே ரதங்களில் வநர்த்தியானதும், அளவில் சபரியது தர்ைாராஜ ரதைாகும். இது  துர ேடிவிலான 
அடித்தளத்மதயும் மூன்றடுக்கு விைானத்மதயும் சகாண்டுள்ளது. 
295) பஞ் பாண்டே ரதங்களில் ச வ்ேக ேடிவிலான அடித்தளத்மதக் சகாண்டது எது? 

A) அர்ச்சுன ரதம்  
B) தர்ைராஜ ரதம் 

C) பீை ரதம் 

D) திசரௌபதி ரதம்  
விளக்கம்: பீைரதம் ச வ்ேக ேடிவிலான அடித்தளத்மதயும், மூன்றடுக்கு விைானத்மதயும் சகாண்டுள்ளது. ஹரிஹரர், 

பிரம்ைா, விஷ்ணு, ஸ்கந்தர் (முருகர்), சிேசபருைான், அர்த்தநாரிஸ்ேரர், கங்காதரர் ஆகிவயாரின் சிற்பங்கள் அழகுற 
ச துக்கப்பட்டுள்ளன. 
296) பஞ்  பாண்டே ரதங்களில் மிகச்சிறியது எது?,  

A) அர்ச்சுன ரதம்  
B) தர்ைராஜ ரதம் 

C) பீை ரதம் 

D) திசரௌபதி ரதம்  
விளக்கம்: பஞ்  பாண்டே ரதங்களில் மிகச்சிறியது திசரௌபதி ரதம், இது துர்க்மகக்கு அர்பணிக்கப்பட்டதாகும். 
திசரௌபதி பஞ்  பாண்டேரின் ைமனவி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
297) பகீரதன் தேம் அல்லது அர்ஜுனன் தேம் எதில் ச துக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) அர்ச்சுன ரதம்  
B) தர்ைராஜ ரதம் 

C) பீை ரதம் 

D) ைாைல்லபுர திறந்தசேளிப் பாமத 

விளக்கம்: ைாைல்லபுரத்தில் திறந்தசேளியில் பாமறயில் ச துக்கப்பட்டுள்ள சிற்பங்கள், கமல சேளிப்பாட்டில் 
முக்கியைானமேயாகும். இேற்றில் கங்மக நதி ஆகாயத்திலிருந்து இறங்கிேரும் கங்காதர் காட்சி, சிற்பைாகச் 
ச துக்கப்பட்டுள்ளது. இது பகீரதன் தேம் அல்லது அர்ஜுனன் தேம் எனப்படும். 
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298) கட்டுைானக் வகாயில்கமள அறிமுகப்படுத்திய பல்லே ைன்னன் யார்? 

A) ராஜசிம்ைன் 

B) முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் 

C) ைாைல்லன் 

D) இரண்டாம் நரசிம்ை ேர்ைன் 

விளக்கம்: பல்லே ைன்னனான ராஜசிம்ைன் கட்டுைானக் வகாயில்கமள அறிமுகப்படுத்தினார். இதன்படி, கற்கள் 
ச துக்கப்பட்டு அேற்மறக் சகாண்டு கருேமற, அதன் வைல் விைானம், அர்த்தைண்டபம், முகைண்டபம் 
சுற்றுப்புறச்சுேர் வபான்றமே ஏற்படுத்தப்பட்டன. 
299) கடல் தாண்டி கடற்பமட மூலம் சேற்றிகண்டேர்கள் யார்? 

A) வ ரர் 
B) வ ாழர் 
C) பாண்டியர் 
D) பல்லேர் 
விளக்கம்: கடல் தாண்டி கடற்பமட மூலம் சேற்றிக்கண்டேர்கள், பிற்காலச் வ ாழர்கவளயாேர். இேர்களது 
சகாடியில் புலிச்சின்னம் இடம் சபற்றிருந்தது. 
300) ைாைல்லபுரம் கடற்கமரக் வகாயில் இராஜசிம்ைன் காலத்தில் எத்தமன கருேமறகளுடன் கட்டப்பட்டது? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: ைாைல்லபுரம் கடற்கமரக் வகாயில் இராஜசிம்ைன் காலத்தில் 3 கருேமறகளுடன் கட்டப்பட்டது. 
சிேசபருைான், விஷ்ணு ஆகிய கடவுளர்களுக்குத் தனித்தனிவய கருேமறகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. விஷ்ணுவின் 
கருேமறப் பகுதியில் சுற்றுச்சுேரின் சேளிப்பக்கமும், சுற்றுச்சுேரிலும் புமடப்புச் சிற்பங்கள் ச துக்கப்பட்டள்ளன. 
301) சதன்னிந்தியாவிலுள்ள கட்டுைானக் வகாயில்களில் முதனமையானது எது? 

A) ைாைல்லபுரம் கடற்கமர வகாயில் 

B) காஞ்சி முக்வதஸ்ேரர் வகாயில்  
C) சுரம் சபருைாள் வகாயில் 

D) திருத்தணி ோடாைல்லீஸ்ேரர் வகாயில் 

விளக்கம்: சதன்னிந்தியாவில் கட்டுைானக் வகாயில்களில் முதன்மையானது “ைாைல்லபுரம் கடற்கமர வகாயில்”. 
இக்வகாயில், பாமறயில் ச துக்கப்பட்ட 4 அடுக்குகமளக் சகாண்டுள்ளது. 
302) நந்திேர்ைன் கால வகாயில் எது? 

A) குடிைல்லம் பரவைஸ்ேரர் வகாயில்  
B) காஞ்சி முக்வதஸ்ேரர் வகாயில் 

C) கூரம் சபருைாள் வகாயில் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: காஞ்சி முத்வதஸ்ேரர் வகாயில், கூரம் சபருைாள் வகாயில், திருத்தணி ோடாைல்லீஸ்ேரர் வகாயில், 

குடிைல்லம் பரவைஸ்ேரர் வகாயில் வபான்றமே நந்திேர்ை பல்லேன் காலக் வகாயில்களாகும். 
303) கூற்றுகமள கேனி 

1. பல்லேர்களது சிற்பங்களில் சபரும்பாலானமே புமடப்புச் சிற்பங்கள் 
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2. அேர்களது கட்டுைானக் வகாயில்கள் வ ாைாஸ்கந்த புமடப்புச் சிற்பமும், 16 பட்மடகமள உமடய நன்கு 
சைருகூட்டப்பட்ட சிேலிங்கமும் அமைந்திருப்பது, பல்லேர்கால சிற்பக்கமலயின் தனிச்சிறப்பாகும். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. பல்லேர்களது சிற்பங்களில் சபரும்பாலானமே புமடப்புச் சிற்பங்கள் 

2. அேர்களது கட்டுைானக் வகாயில்கள் வ ாைாஸ்கந்த புமடப்புச் சிற்பமும், 16 பட்மடகமள உமடய நன்கு 
சைருகூட்டப்பட்ட சிேலிங்கமும் அமைந்திருப்பது, பல்லேர்கால சிற்பக்கமலயின் தனிச்சிறப்பாகும். 
304) பல்லேர் கமலப் பற்றிய  ரியானக் கூற்மற சதரிவு ச ய்க. 
A) இக்காலச் சிற்பங்களில், உயிவராட்டமதயும் இயக்க நிமலகமளயும் காணலாம் 

B) தமிழகத்தில் முதன்முதலில் அர ர், அரசியரின் முழு உருேச் சிற்பங்கள் ச துக்கப்பட்டதும் இேர்களது 
காலத்தமேவய  ாரும். 
C) ைாைல்லபுரத்தில் காணப்படும் ஒற்மறக்கல் சிங்கம், யாமன, குரங்கு வபன்பார்க்கும் காட்சி, திசரௌபதி ரதத்தில் 
காணப்படும் சிற்பங்கள், வகாேர்த்தனகிரிமயக் கண்ணன் தாங்கிப் பிடிக்கும் காட்சி ஆகியமே சிற்பங்களாகச் 
ச துக்கப்பட்டுள்ளன. இது பல்லேர்களின் சிற்பக்கமல சிறப்புகமள எடுத்தியம்புகிறது 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: இக்காலச் சிற்பங்களில், உயிவராட்டமதயும் இயக்க நிமலகமளயுை காணலாம் 

தமிழகத்தில் முதன்முதலில் அர ர், அரசியரின் முழு உருேச் சிற்பங்கள் ச துக்கப்பட்டதும் இேர்களது காலத்தமேவய 
 ாரும். 
ைாைல்லபுரத்தில் காணப்படும் ஒற்மறக்கல் சிங்கம், யாமன, குரங்கு வபன்பார்க்கும் காட்சி, திசரௌபதி ரதத்தில் 
காணப்படும் சிற்பங்கள், வகாேர்த்தனகிரிமயக் கண்ணன் தாங்கிப் பிடிக்கும் காட்சி ஆகியமே சிற்பங்களாகச் 
ச துக்கப்பட்டுள்ளன. இது பல்லேர்களின் சிற்பக்கமல சிறப்புகமள எடுத்தியம்புகிறது. 

305) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. பல்லேர்கள் இம க்கமலக்கு ஊக்கம் அளித்தனர் 

2. ‘சித்தம் நைசிோய’ எனத் சதாடங்கும் குடுமியான் இம க் கல்சேட்டு பல்வேறு விதைான இம  
நுணுக்கங்கமளயும் இராகங்கமளயும் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. பல்லேர்கள் இம க்கமலக்கு ஊக்கம் அளித்தனர் 

2. ‘சித்தம் நைசிோய’ எனத் சதாடங்கும் குடுமியான் இம க் கல்சேட்டு பல்வேறு விதைான இம  
நுணுக்கங்கமளயும் இராகங்கமளயும் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. 
306) “ ங்கீரண ாதி” என்று அமழக்கப்பட்டேர் யார்? 

A) முதலாம் ைவகந்திரேர்ை பல்லேன் 

B) முதலாம் நரசிம்ைேர்ை பல்லேன் 

C) இராஜசிம்ைன் 

D) ைாைல்லன் 
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விளக்கம்: “உருத்திராச் ாரியார்” என்பேரின் ைாணேனான பல்லே ைன்னன் முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன், 

‘பிரிோதினி’ என்னும் வீமணமய மீட்டுேதில் ேல்லேனாக இருந்தார். இதனால், இேருக்குச் “ ங்கீரண ாதி” என்ற 
விருதுப்சபயர் கிமடக்கப்சபற்றது. 
307) கல்யாண், புவராச், காம்வப, தாமிரலிப்தி ஆகியமே யாருமடய துமறமுகங்கள்?  

A) சைௌரியர் 
B)  ந்வதலர் 
C) ஹர் ர் 
D) குப்தர் 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் கல்யாண், புவராச், காம்வப, தாமிரலிப்தி ஆகிய துமறமுகப் பகுதிகளிலிருந்து 
அவரபியா, பாரசீகம் வபான்ற நாடுகவளாடு அயல்நாட்டு ோணிபம் நமடசபற்றது. 
308) யாழ், குழல், கின்னரி, சகாக்கரி, வீமண வபான்ற இம க்கருவிகள் பல்லேர் காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் 
கூறும் நூல் எது? 

A) வதோரம் 

B) குடுமியான் ைமல இம க்கல்சேட்டு 

C) திருமுமறகள் 

D) நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் 

விளக்கம்: யாழ், குழல், கின்னரி, சகாக்கரி, வீமண, தக்மக, முழேம், சைாந்மத, மிருதங்கம், ைத்தளம், துந்துபி, 

தமுருகம், துடி, தாளம், உடுக்மக, சகாடுகட்டி, கூத்தலம், குடமுழா, முர ம் ஆகிய இம க்கருவிகள் பல்லேர் காலத்தில் 
பயன்படுத்தப்பட்டதாகத் வதோரப் பாடல்கள் கூறுகின்றன. 
309) இம நுணுக்கங்கமளப் பற்றி கூறுேது எது? 

A) வதோரம் 

B) குடுமியான் ைமல இம க்கல்சேட்டு 

C) திருமுமறகள் 

D) நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் 

விளக்கம்: இம  நுணுக்கங்கமளப் பற்றி குடுமியான் ைமலக் கல்சேட்டு குறிப்பிடுகின்றது. இம க்கருவிகள் பற்றிய 
வதோரப்பாடல்கள் கூறுகின்றது. 
310) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. காஞ்சி மேகுந்தசபாருைாள் வகாயிலின் சுேர் சிற்பங்கள், காஞ்சி மகலா நாதர் வகாயில் சிற்பங்கள், ஓவியங்கள் 
வபான்றமே பல்லேர்கள் கால நடனக்கமலயின் சிறப்மபக் கூறுகின்றன. 
2. நடனக்கமலயுடன் நாடகக் கமலயும் சிறப்புப் சபற்றிருந்தது. பல்லேைன்னன் முதலாம் ைவகந்திரேர்ைனின் 
ைத்தவிலா  பிரக னம் என்ற ேடசைாழி நாடகநூல்  ையக் கருத்வதாடு ைக்களின் ோழ்க்மக முமறமயயும் 
கூறுகிறது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. காஞ்சி மேகுந்தசபாருைாள் வகாயிலின் சுேர் சிற்பங்கள், காஞ்சி மகலா நாதர் வகாயில் சிற்பங்கள், 

ஓவியங்கள் வபான்றமே பல்லேர்கள் கால நடனக்கமலயின் சிறப்மபக் கூறுகின்றன. 
2. நடனக்கமலயுடன் நாடகக் கமலயும் சிறப்புப் சபற்றிருந்தது. பல்லேைன்னன் முதலாம் ைவகந்திரேர்ைனின் 
ைத்தவிலா  பிரக னம் என்ற ேடசைாழி நாடகநூல்  ையக் கருத்வதாடு ைக்களின் ோழ்க்மக முமறமயயும் 
கூறுகிறது. 
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311) ‘சித்திரகாரப் புலி’ என்ற விருதுப்சபயர் சபற்றேர் யார்? 

A) முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் 

B) ைாைல்லன் 

C) முதலாம் நரசிம்ைேர்ைன் 

D) இராஜசிம்ைன் 

விளக்கம்: காஞ்சி மகலா நார் வகாயில், பமனைமல தாளகிரீஸ்ேரர் வகாயில் வபான்றேற்றின் சுேர்களிலும், 

தூண்களிலும் மிக அழகிய ேண்ண ஓவியங்கள் காணப்படுகின்றன. முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் ஓவியக்கமலயில் 
ேல்லேனாக இருந்ததால் ‘சித்திரக்காரப்புலி’ என்ற விருதுப்சபயர் சபற்றார். 
312) எந்த நாட்மட வ ர்ந்தேர் மு.வே.துப்சரய்ல்? 

A) சீனா  
B) பிரான்சு 

C) டச்சு 

D) பிரிட்டிஸ் 

விளக்கம்: பிரான்ஸ் நாட்மடச்  ார்ந்த மு.வே.துப்சரய்ல் என்பேர் பல்லேர் காலத்து ஓவியங்கமளக் கண்டறிந்து 
சேளியிட்டார். காஞ்சி மகலா நாதர் வகாயிலில் காணப்படும் சிற்பங்கள், நடராஜரின் பல்வேறு நடனக் வகாலங்கமள 
சேளிப்படுத்துகின்றன. 
313) பல்லேர் காலத்தில் கல்விக் கூடங்கள் இருந்த இடம் எது? 

A) காஞ்சி 

B) பாகூர் 
C) பழம்பதி 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: பல்லேர் காலத்தில் காஞ்சி, பாகூர், பழம்பதி வபான்ற இடங்களில் கல்விக்கூடங்கள் இருந்தன. இமே 
உயர்கல்வி வபாதிக்கும் இடைாகவும் ேடசைாழி கற்பிக்கும் கூடங்களாகவும் திகழ்ந்தன. 
314) “தர்ைபாலர்” எங்கு கல்வி கற்றார்? 

A) காஞ்சிபுரம் 

B) நாளந்தா 
C) பனாரஸ் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: காஞ்சியில் கல்வி கற்ற தர்ைபாலர் நாளந்தா பல்கமலக்கழகத்தின் வபராசிரியராகப் பணிபுரிந்தார். இேர் 
பல்லேர் காலத்தில் காஞ்சியில் பயின்றார். 
315) “கல்வியிற் கமரயில காஞ்சிைாநகர்” என்று புகழ்ந்தேர் யார்? 

A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C)  ம்பந்தர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: “கல்வியிற் கமரயிலாத காஞ்சிைாநகர்” என்று, காஞ்சிபுரத்தின் கல்வி நிமலமைமய அப்பர் புகழ்ந்து 
பாடியுள்ளார். வகாயில்கள், ைடங்கள், அஹ்ரஹாரங்கள் வபான்றமே கல்வி மையங்களாத் திகழ்ந்தன. 
316) ‘கடிமக’ என்றமழக்கப்பட்டமே எமே? 

A) வீடுகள் 

B) வகாயில்கள் 
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C) கல்வி நிறுேனம் 

D) ைருந்தகம் 

விளக்கம்: காஞ்சி மகலா நாதர் வகாயிலில் சிற்பம், ஓவியம், இம , நடனம், நாடகம், இராைாயணம், ைகாபாரததம் 
வபான்றமே கற்பிக்கப்பட்டன. காஞ்சியிலிருந்த சபௌத்தக் கல்வி நிறுேனங்கள் ‘கடிமக’ என்றமழக்கப்பட்டன. 
317) பல்லேர்களின் பண்பாட்டுக் சகாமட என்ன? 

A) தமிழ் இலக்கியமும், ேடசைாழி இலக்கியமும் ஒருங்வக சிறப்புப் சபற்றன. 
B) தமிழ் இலக்கிய ேளர்ச்சிக்கு நாயன்ைார்கள், ஆழ்ோர்கள் சபரும் பங்காற்றினர். இதனால் ம ேமும், மேணேமும் 
தமழத்வதாங்கின. 
C) கலம்பகம் என்ற சிற்றிலக்கியப் பகுதி புதியதாகத் வதான்றியது. இவ்விலக்கிய ேமகக்கு நந்தி கலம்பகம் சிறந்த 
எடுத்துக்காட்டாகும். 
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: தமிழ் இலக்கியமும், ேடசைாழி இலக்கியமும் ஒருங்வக சிறப்புப் சபற்றன. 
தமிழ் இலக்கிய ேளர்ச்சிக்கு நாயன்ைார்கள், ஆழ்ோர்கள் சபரும் பங்காற்றினர். இதனால் ம ேமும், மேணேமும் 
தமழத்வதாங்கின. 
கலம்பகம் என்ற சிற்றிலக்கியப் பகுதி புதியதாகத் வதான்றியது. இவ்விலக்கிய ேமகக்கு நந்தி கலம்பகம் சிறந்த 
எடுத்துக்காட்டாகும். 
318) பல்லேர்களின் பண்பாட்டுக் சகாமட என்ன? 

A) திராவிட கமல பாணியிலமைந்த வகாயில்கள் பிற்காலச் வ ாழர்கால கட்டடக்கமலக்கு முன்வனாடியாகத் 
திகழ்ந்தன. 
B) பல்லே ைன்னர்கள் கமல, இலக்கியங்கமள ஆதரிக்கும் புரேலர்களாகத் திகழ்ந்தனர். 
C)  ப்தைாதர், வஜஷ்டாவதவி வபான்ற சபண் சதய்ே ேழிபாட்டுமுமற சிறப்பு சபற்றிருந்தன 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: திராவிட கமல பாணியிலமைந்த வகாயில்கள் பிற்காலச் வ ாழர்கால கட்டடக்கமலக்கு முன்வனாடியாகத் 
திகழ்ந்தன. 
பல்லே ைன்னர்கள் கமல, இலக்கியங்கமள ஆதரிக்கும் புரேலர்களாகத் திகழ்ந்தனர். 
 ப்தைாதர், வஜஷ்டாவதவி வபான்ற சபண் சதய்ே ேழிபாட்டுமுமற சிறப்பு சபற்றிருந்தன. 

319) பல்லேர்களின் பண்பாட்டுக் சகாமட என்ன? 

1. குமடேமரக் வகாயில்களும், ஒற்மறக்கல் ரதங்களும் இேர்கள் காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டன. 
2. ‘காணபத்யம்’ என்ற கணபதி ேழிபாடு இேர்கள் காலத்தில் தமிழகத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. குமடேமரக் வகாயில்களும், ஒற்மறக்கல் ரதங்களும் இேர்கள் காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டன. 
2. ‘காணபத்யம்’ என்ற கணபதி ேழிபாடு இேர்கள் காலத்தில் தமிழகத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

320) காவிரிப் பகுதியில் சநல் மிகுதியாக விமளந்த நாடு எது? 

A) வ ர நாடு 

B) வ ாழ நாடு 

C) பாண்டிய நாடு 

D) பல்லே நாடு 
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விளக்கம்: பழந்தமிழ்நாட்மட ஆண்ட மூவேந்தர்களுள் ஒருேர் வ ாழர்களாேர். காவிரி பகுதியில் சநல் மிகுதியாக 
விமளந்த நாடு வ ாழ நாசடனப்படடது. 
321) “வ ாழநாடு வ ாறுமடத்து” எனக்கூறுேது எது? 

A) முதுசைாழி 

B) திருக்குறள் 

C) நன்னூல் 

D) நாலடியார் 
விளக்கம்: ‘வ ாழ நாடு வ ாறுமடத்து’ என்பது முதுசைாழி. எனவே, ‘வ ாறுமடத்த நாடு’ பின் வ ாழ நாடாகியது. 
322) எந்த நூற்றாண்டிற்குப் பிறகு ேலிமை சபற்று விளங்கிய வ ாழைன்னர்கள் ‘பிற்காலச் வ ாழர்கள்’ 
எனப்படுகின்றனர்? 

A) கி.பி (சபா.ஆ) 5-ஆம் நூற்றாண்டு 

B) கி.பி (சபா.ஆ) 6-ஆம் நூற்றாண்டு 

C) கி.பி (சபா.ஆ) 8-ஆம் நூற்றாண்டு 

D) கி.பி (சபா.ஆ) 9-ஆம் நூற்றாண்டு 

விளக்கம்: கி.பி (சபா.ஆ) 9-ஆம் நூற்றாண்டுற்குப் பிறகு ேலிமை சபற்று விளங்கிய வ ாழைன்னர்கள் ‘பிற்காலச் 
வ ாழர்கள்’ எனப்படுகின்றனர். இந்திய ேரலாற்றில் முதலாம் ராஜராஜ வ ாழனும், அேரது ைகன் முதலாம் ராவஜந்திர 
வ ாழனும் குறிப்பிடத்தக்க வ ாழ ைன்னர்களாேர். 
323) முதலாம் ராஜராஜ வ ாழன் ைற்றும் முதலாம் இராவஜந்திர வ ாழனின் ஆட்சி எல்மலகமளப் சபாருத்துக. 
அ. கிழக்கு – 1. ஒடி ா 
ஆ. ேடக்கு – 2. ைாலத்தீவுகள்  
இ. சதற்கு – 3. ஜாோ, சுமித்ரா, ைவலசியா 
A) 3, 2, 1 

B) 1, 2, 3 

C) 3, 1, 2 

D) 2, 1, 3 

விளக்கம்: இேர்களுமடய எல்மல ேடக்வக ஒடி ா ேமரயிலும், கிழக்கில் ஜாோ, சுமித்ரா, ைவலசியா ேமரயிலும், 

சதற்வக ைாலத்தீவுகள் ேமரயிலும் பரந்து விரிந்திருந்தது. 
324) யுசனஸ்வகா எப்வபாது ைாைல்லபுரத்திலுள்ள வகாயிமல உலகப் பாரம்பரியச் சின்னைாக அறிவித்தது? 

A) 1982 

B) 1984 

C) 1986 

D) 1989 

விளக்கம்: ஐ.நா.வின் யுசனஸ்வகா அமைப்பு, 1984-ஆம் ஆண்டு ைாைல்லபுரத்திலுள்ள வகாயில்கமள உலகப் 
பாரம்பரியச் சின்னைாக அறிவித்தது. ைாைல்லபுரம், இந்தியாவின் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களில் ஒன்று. 

325) யாருமடய காலத்தில் கங்மக ேமர பமடசயடுத்து ைலாய் தீபகற்பத்திலுள்ள கடாரம், ஸ்ரீவிஜயம் ேமர 
ச ன்றும் சேற்றிக் கண்டது வ ாழப் வபரரசு? 

A) முதலாம் ராஜராஜவ ாழன்  
B) முதலாம் இராவ ந்திரச் வ ாழன்  
C) .இரண்டாம் ராஜராஜவ ாழன் 

D) இரண்டாம் ரவஜந்திரவ ாழன் 
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விளக்கம்: முதலாம் இராவஜந்திரச்வ ாழனது காலத்தில் ேடஇந்தியாவிலுள்ள கங்மக ேமர பமடசயடுத்தும் 
கடற்பமட மூலம் ைலாய் தீபகற்பத்திலுள்ள கடாம், ஸ்ரீவிஜயம் ேமர ச ன்றும் சேற்றிக் கண்டது வ ாழப் வபரரசு. 

326) சபாருத்துக 

அ. வ ரர் - 1. வில்-அம்பு 

ஆ. வ ாழர் - 2. மீன் 

இ. பாண்டியர் - 3. புலி 

A) 2, 3, 1 

B) 1, 3, 2 

C) 3, 2, 1 

D) 1, 2, 3 

விளக்கம்: வ ரர் - வில்-அம்பு 

வ ாழர் - புலி 

பாண்டியர் - மீன் 

327) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. பிற்காலச் வ ாழர்களின் ேரலாற்மற அறிந்துசகாள்ள ேரலாற்று ஆசிரியர்கள் சேங்மகயா, உல்ச், 
கிருஷ்ண ாஸ்திரி ஆகிவயார்கள் சதாகுத்த கல்சேட்டுகளும், அன்பில் பட்டயங்கள், திருோலங்காட்டுச் ச ப்வபடுகள், 

கரந்மத ச ப்வபடுகள், ஆமனைங்கலம் ச ப்வபடுகள், சலய்டன் ச ப்வபடுகள் வபான்றமேயும்  ான்றுகளாகத் 
திகழ்கின்றன. 
2. இலக்கியங்கள், சைய்க்கீர்த்திகள், நாணயங்கள், கட்டடக்கமல, சிற்பக்கமல, ஓவியக்கமல, படிைக்கமல 
முதலியனவும், வ ாழர்களின் ஆட்சிமுமறமயப் பற்றி அறிய உதவும்  ான்றுகளாக உள்ளன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. பிற்காலச் வ ாழர்களின் ேரலாற்மற அறிந்துசகாள்ள ேரலாற்று ஆசிரியர்கள் சேங்மகயா, உல்ச், 
கிருஷ்ண ாஸ்திரி ஆகிவயார்கள் சதாகுத்த கல்சேட்டுகளும், அன்பில் பட்டயங்கள், திருோலங்காட்டுச் ச ப்வபடுகள், 

கரந்மத ச ப்வபடுகள், ஆமனைங்கலம் ச ப்வபடுகள், சலய்டன் ச ப்வபடுகள் வபான்றமேயும்  ான்றுகளாகத் 
திகழ்கின்றன. 
2. இலக்கியங்கள், சைய்க்கீர்த்திகள், நாணயங்கள், கட்டடக்கமல, சிற்பக்கமல, ஓவியக்கமல, படிைக்கமல 
முதலியனவும், வ ாழர்களின் ஆட்சிமுமறமயப் பற்றி அறிய உதவும்  ான்றுகளாக உள்ளன. 
328) அர னின் புகழுக்குரிய  ாதமனகமள விளக்கிக் கூறுேது எது? 

A) கல்சேட்டு  
B) சைய்க்கீர்த்தி 

C) படிைக்கமல 

D) நடுகல் 

விளக்கம்: சைய்கீர்த்தி என்பது, அ ரனின் புகழுக்குரிய  ாதமனகமள விளக்கிக்கூறும் ஆேணைாகும். இமே, 

முதலாம் இராஜராஜ வ ாழன் காலத்தில் முக்கியத்துேம் சபற்றன. இேருக்குப்பின் ேந்த வ ாழ ைன்னர்கள், தங்கள் 
 ாதமனகமள குறிப்பிடும் அர  ஆேணைாக இேற்மற உருோக்கினர். 
329) வ ாழப் வபரரசு எத்தமன ைண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது? 

A) 4 

B) 6 
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C) 8 

D) 9 

விளக்கம்: வ ாழப் வபரரசு 9 ைண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது.அமே,  

1. வ ாழ ைண்டலம்  
2. இராஜராஜ யாண்டி ைண்டலம்  
3. சஜயங்சகாண்ட வ ாழ ைண்டலம் 

4. மும்முடி வ ாழ ைண்டலம்  
5. முடிசகாண்ட வ ாழ ைண்டலம்  
6. நிகிரிலி வ ாழ ைண்டலம்  
7. அதிராஜராஜ வ ாழ ைண்டலம் 

8. ைமல ைண்டலம்  
9. வேங்மக ைண்டலம் 

330) வ ாழர்களின் ஆட்சிப்பிரிவுகளில்  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க 

A) வ ாழப்வபரரசின் சிறிய பிரிவு, கிராைம், பல கிராைங்கள் சகாண்டது ‘நாடு’ ஆகும். 
B) பல நாடு சகாண்டது ‘ேளநாடு’ ஆகும் 

C) பல ேளநாடுகள் சகாண்டது ‘ஒரு ைண்டலம்’ ஆகும் 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: வ ாழப்வபரரசின் சிறிய பிரிவு, கிராைம், பல கிராைங்கள் சகாண்டது ‘நாடு’ ஆகும். 
பல நாடு சகாண்டது ‘ேளநாடு’ ஆகும் 

பல ேளநாடுகள் சகாண்டது ‘ஒரு ைண்டலம்’ ஆகும். 

331) சபாருத்துக 

அ. திருச்சி தஞ்ம  – 1. சஜயங்சகாண்ட வ ாழ ைண்டலம்  
ஆ. பாண்டிய நாடு – 2. இராஜராஜ பாண்டி ைண்டலம் 

இ. சதாண்மட நாடு – 3. வ ாழ ைண்டலம் 

A) 3, 2, 1 

B) 1, 3, 2 

C) 1, 2, 3 

D) 2, 3, 1 

விளக்கம்: திருச்சி, தஞ்ம  – வ ாழ ைண்டலம் 

பாண்டிய நாடு - இராஜராஜ பாண்டி ைண்டலம் 

சதாண்மட நாடு – சஜயங்சகாண்ட வ ாழ ைண்டலம் 

332) சபாருத்துக. 
அ. மும்முடிச் வ ாழ ைண்டலம் - 1. இலங்மக 

ஆ. முடிசகாண்ட வ ாழ ைண்டலம் - 2. கங்கப்பாடி 

இ. நிகரிலி வ ாழ ைண்டலம் - 3. நுளாம்பாடி 

A) 3, 2, 1 

B) 1, 3, 2 

C) 1, 2, 3 

D) 2, 3, 1 
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விளக்கம்: மும்முடிச் வ ாழ ைண்டலம் - இலங்மக 

முடிசகாண்ட வ ாழ ைண்டலம் - கங்கப்பாடி 

நிகரிலி வ ாழ ைண்டலம் - நுளாம்பாடி 

333) சபாருத்துக. 
அ. அதிராஜ வ ாழ ைண்டலம் - 1. சகாங்கு ைண்டலம் 

ஆ.. ைமல ைணடலம் - 2. வகரளா 
இ. வேங்மக ைண்டலம் - 3. கீமழ  ாளுக்கிய நாடு 

A) 3, 2, 1 

B) 1, 3, 2 

C) 1, 2, 3 

D) 2, 3, 1 

விளக்கம் அதிராஜ வ ாழ ைண்டலம் - சகாங்கு ைண்டலம் 

ைமல ைணடலம் - வகரளா 
வேங்மக ைண்டலம் - கீமழ  ாளுக்கிய நாடு 

334) வ ாழர் ஆட்சிமுமற பற்றிய தேறானக் கூற்மற சதரிவு ச ய்க 

A) வ ாழர்கள் முடியாட்சி முமறமயப் பின்பற்றினர். 
B) ைன்னர்கள் தங்களுக்குப் பிறகு குடவோமல முமற மூலம் இளேர ர் வதர்வு. 

C) வ ாழ ைன்னர்கள் முடிசூட்டிய அர  உரிமைசபறும், நன்னாளில்  க்கரேர்த்திகள், திரிபுேன  க்கரேர்த்திகள், 

இராஜவக ரி ேர்ைன், பரவக ரி ேர்ைன், இராஜாதி ராஜன் வபான்ற பட்டங்கமளச் சூட்டிக் சகாண்டனர்  
D) ைன்னனின் கீழ் ச யல்பட்ட அதிகாரிகள் ‘சிறுதனம்’ ைற்றும் ‘சபருதனம்’ என அமழக்கப்பட்டனர் 

விளக்கம்: ைன்னர்கள் தங்களுக்குப் பிறகு புதல்ேர்களில் மூத்வதாருக்கு இளேர ர் பட்டம் சூட்டினர். 
335) வ ாழ வபரரசின் அதிகாரிகமளப் சபாருத்துக. 
அ திருோய் வகள்வி – 1. அர னின் ஆமணகமள சேளியிடுபேர் 
ஆ. திருைந்திர ஓமல நாயகம் - 2. அரசின் ஆமணகமள ஓமலயில் எழுதுபேர் 
இ. கருைவிதிகள் - 3. ஆமணகமள நாட்டின் பல இடங்களுக்குக் சகாண்டு ச ல்பேர். 
A) 3, 2, 1 

B) 2, 1, 3 

C) 1, 3, 2 

D) 1, 2, 3 

விளக்கம்: திருோய் வகள்வி – அர னின் ஆமணகமள சேளியிடுபேர் 

திருைந்திர ஓமல நாயகம் - அரசின் ஆமணகமள ஓமலயில் எழுதுபேர் 

கருைவிதிகள் - ஆமணகமள நாட்டின் பல இடங்களுக்குக் சகாண்டு ச ல்பேர். 
336) வ ாழ வபரரசின் அதிகாரிகமளப் சபாருத்துக. 
அ. புரவுேரி திமணக் களத்தார் - 1. அரண்ைமணக் கணக்கர் 

ஆ. ேரிப்சபாத்தக் கணக்கு – 2. தணிக்மக அதிகாரி 

இ. திருமுகக் கணக்கு – 3. நிலேரிக் கழகம் 

ஈ. நாடுேமக ச ய்ோர் - 4. விமள நிலத்தின் ஆதாரத்மதப் பிரிப்பேர். 

A) 2, 3, 4, 1 

B) 3, 2, 1, 4 

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

விளக்கம்: புரவுேரி திமணக் களத்தார் - நிலேரிக் கழகம்  
ேரிப்சபாத்தக் கணக்கு – தணிக்மக அதிகாரி 

திருமுகக் கணக்கு – அரண்ைமணக் கணக்கர் 

நாடுேமக ச ய்ோர் - விமள நிலத்தின் ஆதாரத்மதப் பிரிப்பேர் 
337) வ ாழ வபரரசில் ‘நாடு காேல் அதிகாரி’ என்பேர் யார்? 

A) ைன்னன் 

B) அமைச் ர் 
C) அமைதிமய நிமலநாட்டுபேர் 

D) நீதிபதி 

விளக்கம்: பிற்காலச் வ ாழ வபரரசில் ‘நாடு காேல் அதிகாரி’ என்பேர் நாட்டில் அமைதிமய நிமலநாட்டுபேர் ஆோர் 

338) கிராை  மப உறுப்பினர்கமளத் வதர்ந்சதடுக்கும் முமற பற்றி கூறும் கல்சேட்டு எது? 

A) குடுமியான் ைமல கல்சேட்டு 

B) அவ ாகர் ைமல கல்சேட்டு 

C) உத்திரவைரூர் கல்சேட்டு 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: வ ாழர் காலத்தில் கிராை ஆட்சிமுமற சிறப்புப் சபற்றிருந்தது. கிராை  மப உறுப்பினர்கமளத் 
வதர்ந்சதடுக்கும் முமற பற்றியும், அதன் ச யல்பாடுகள் குறித்தும் உத்திரவைரூர் கல்சேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
339) யாருமடய காலத்தில் சபாறிக்கப்பட்ட கல்சேட்டில் ‘குடவோமல’ பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது? 

A) முதலாம் ராஜராஜ வ ாழன் 

B) முதலாம் ரவஜந்திர வ ாழன் 

C) முதலாம் கரிகாலச் வ ாழன் 

D) முதலாம் பராந்தகச் வ ாழன் 

விளக்கம்: முதலாம் பராந்தகச் வ ாழன் காலத்தில் சபாறிக்கப்பட்ட கல்சேட்டில் குடவோமல முமற மூலம்  மப 
உறுப்பினர்கள் வதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட முமறகள் பற்றி விளக்கைாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. 
340) வ ாழர் காலத்தில்  மப உறுப்பினராேதற்கான தகுதிகளில் தேறானமதத் வதர்வு ச ய்க 

A) உறுப்பினராேதற்கு கால்வேலி நிலம் ச ாத்தாக இருக்க வேண்டும் 

B) ச ாந்த நிலத்தில் வீடு இருக்க வேண்டும் 

C) 35-60 ேயதிற்குள் இருக்க வேண்டும் 

D) வேதங்கள், புராணங்கள் கற்றுத்வதர்ந்தேராக இருக்க வேண்டும் 

விளக்கம்: 25-70 ேயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். 
341) வ ாழர் காலத்தில்  மப உறுப்பினராய் இருந்வதார் மீண்டும் எத்தமன ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு  மப 
உறுப்பினராக முடியும்? 

A) 4 

B) 5 

C) 6  

D) 3 

விளக்கம்: 1. உறுப்பினராேதற்கு கால்வேலி நிலம் ச ாத்தாக இருக்க வேண்டும் 

2. ச ாந்த நிலத்தில் வீடு இருக்க வேண்டும் 

3. 25-70 ேயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். 
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4. வேதங்கள், புராணங்கள் கற்றுத்வதர்ந்தேராக இருக்க வேண்டும் 

5. ஒருமுமற  மப உறுப்பிராய் இருந்வதார், அடுத் 5 ஆண்டுக்குப் பிறவக உறுப்பினராக முடியும். 
342) குடவோமல முமற பற்றிய  ரியான கூற்மற வதர்வு ச ய்க 

A) ஊர் பல குடும்புகளாகப் பிரிக்கப்படும் 

B) ஒவ்சோரு குடும்பிலும் தகுதியுமடயேர்களின் சபயர்கமளப் பமன ஓமலயில் எழுதி அதமனக் குடத்தில் 
இடுோர்கள் 

C) வதர்தல் நாளன்று அக்குடத்மதச்  மபவயார்முன் நன்றாகக் குலுக்கிய பின், 5 ேயதிற்குட்பட்ட சிறுேமனக் 
குடத்திலுள்ள ஓர் ஓமலமய எடுக்கச் ச ய்ேர். அந்த ஓமலயிலுள்ள நபவர  மபயின் உறுப்பினராோர். 
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: ஊர் பல குடும்புகளாகப் பிரிக்கப்படும் 

ஒவ்சோரு குடும்பிலும் தகுதியுமடயேர்களின் சபயர்கமளப் பமன ஓமலயில் எழுதி அதமனக் குடத்தில் 
இடுோர்கள் 

வதர்தல் நாளன்று அக்குடத்மதச்  மபவயார்முன் நன்றாகக் குலுக்கிய பின், 5 ேயதிற்குட்பட்ட சிறுேமனக் 
குடத்திலுள்ள ஓர் ஓமலமய எடுக்கச் ச ய்ேர். அந்த ஓமலயிலுள்ள நபவர  மபயின் உறுப்பினராோர். 
343) ‘மூன்று மக ைகர்வ மன’ என்ற சிறப்புப்பமட யார் காலத்தில் இருந்தது? 

A) முதலாம் ராஜராஜன் 

B) முதலாம் ராவஜந்திரன் 

C) முதலாம் பராந்தகன் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: கடல் கடந்த நாடுகமளக் மகப்பற்றுபேர்கள் வ ாழர்கள். எனவே, வ ாழப் வபரரசில் ஆற்றல்மிக்க 
குதிமரப்பமட, யாமனப்பமட, கடற்பமட இருந்தது. முதலாம் இரா ரா ன், முதலாம் ராவ ந்திரன் காலத்தில் ‘மூன்று 
மக ைகாவ மன’ என்ற சிறப்புப் பமட இருந்தது. அப்பமட உள்நாடு ைற்றும் சேளிநாட்டில் சேற்றிகமளப் சபற்றுத் 
தந்தது. 
344)  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க 

A) வ ாழர் காலத்தில்  ாதிமுமற குறிப்பிடத்தக்க இடத்மதப் சபற்றிருந்தது 

B) இேர்கள் காலத்தில் அந்தணர், ேணிகர், சேள்ளாளர், பமடவீரர் தவிர அேரேர் ச ய்யும் சதாழிலின் 
அடிப்பமடயில் தனித்தனி  ாதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டனர். 
C) உயர்ந்வதார், தாழ்ந்வதார் என வேறுபாடு நிலவியது 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: வ ாழர் காலத்தில்  ாதிமுமற குறிப்பிடத்தக்க இடத்மதப் சபற்றிருந்தது 

இேர்கள் காலத்தில் அந்தணர், ேணிகர், சேள்ளாளர், பமடவீரர் தவிர அேரேர் ச ய்யும் சதாழிலின் அடிப்பமடயில் 
தனித்தனி  ாதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டனர். 
உயர்ந்வதார், தாழ்ந்வதார் என வேறுபாடு நிலவியது. 

345) ‘இமறயிலி நிலங்கள்’ யாருக்கு சகாடுக்கப்பட்டது? 

A) அந்தணர் 

B) ராஜகுரு 

C) அமைச் ர் 
D) உழேர் 
விளக்கம்: வ ாழைன்னர்கள் அந்தணர்களுக்கு பிரம்ைவதயம்,  துர்வேதிைங்கலம் வபான்ற இமறயிலி நிலங்கமளக் 
சகாடுத்துக் வகாயில்கமளப் பராைரித்தனர். 
346) சபாருத்துக. 
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அ. வேதங்கமள விளக்குபேர் சபற்றது – 1. வேதவிருத்தி 

ஆ. பாரதக்கமத கூறுவோர் சபற்றது - 2. பாரதவிருத்தி 

இ. புராணம் கூறுவோர் சபற்றது – 3. புராண விருத்தி 

A) 1, 2, 3 

B) 3, 2, 1 

C) 1, 3, 2 

D) 3, 1, 2 

விளக்கம்: வேதங்கமள விளக்குபேர் சபற்றது – வேதவிருத்தி 

பாரதக்கமத கூறுவோர் சபற்றது - பாரதவிருத்தி 

புராணம் கூறுவோர் சபற்றது – புராண விருத்தி 

வேதவிருத்தி, புராண விருத்தி, பாரத விருத்தி என்பன நிலங்களாகும். 
347) கூற்றகமள கேனி. 
1. வ ாழர் காலத்தில் வகாயில் பணிகளும் அேற்றின் அறக்கட்டமளகளும் அந்தணர்களிடவை ஒப்பமடக்கப்பட்டன. 
2. வகாயில் பணிகளும் அேற்றின் அறக்கட்டமளகளும் ஏற்று நடத்துபேர்களுக்கு ‘மூலப்பருமடவயார்’ என்று சபயர். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. வ ாழர் காலத்தில் வகாயில் பணிகளும்அேற்றின் அறக்கட்டமளகளும் அந்தணர்களிடவை 
ஒப்பமடக்கப்பட்டன. 
2. வகாயில் பணிகளும் அேற்றின் அறக்கட்டமளகளும் ஏற்று நடத்துபேர்களுக்கு ‘மூலப்பருமடவயார்’ என்று சபயர். 
348)  ரியானமதத் வதர்க. 
A) வ ாழர் காலத்தில்  மூக ோழ்க்மகயில் சபண்கள் உயர்ந்த இடத்மதப் சபற்றனர் 

B) ‘ஒருேனுக்கு ஒருத்தி’ என்ற நியதி நமடமுமறயில் இருந்தது 

C) கணேமர இழந்த சபண் பிரிோற்றாைல் உடன்கட்மட ஏறுேமதப் பற்றிச் சில கல்சேட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: வ ாழர் காலத்தில்  மூக ோழ்க்மகயில் சபண்கள் உயர்ந்த இடத்மதப் சபற்றனர் 

‘ஒருேனுக்கு ஒருத்தி’ என்ற நியதி நமடமுமறயில் இருந்தது 

கணேமர இழந்த சபண் பிரிோற்றாைல் உடன்கட்மட ஏறுேமதப் பற்றிச் சில கல்சேட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

349) எந்தக் வகாயிலின் விைானச்சுேரில் 63 நாயன்ைார்களின் ோழ்க்மக ேரலாற்றுச் சிற்பங்கள் 
இடம்சபற்றுள்ளன? 

A) தஞ்ம  பிரகதீஸ்ேரர் வகாயில் 

B) ஸ்ரீரங்கம் 

C) தாராசுரம் ஐராேதீஸ்ேரர் வகாயில் 

D) கங்மகசகாண்ட வ ாழீஸ்ேரம் வகாயில் 

விளக்கம்: தாராசுரம், ஐராேதீஸ்ேரர் வகாயிலின் விைான சுேர்களில் 63 நாயன்ைார்களின் ோழ்க்மக ேரலாற்றுச் 
சிற்பங்கள் இடம் சபற்றுள்ளன 

350) முதலாம் இராவஜந்திர வ ாழனின் தாத்தா யார்? 

A) முதலாம் ராஜராஜன் 

B) சுந்தர வ ாழன் 
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C) முதலாம் பராந்தகன் 

D) கரிகாலன் 

விளக்கம்: முதலாம் இராவஜந்திர வ ாழனின் தாத்தா சுந்தர வ ாழன் ஆோர். முதலாம் பராந்தகன் ஆட்சிக் காலத்தில் 
வீரச்வ ாழ இளங்வகாவேள் என்ற சகாடும்பாளுர் சிற்றர னின் ைமனவி கங்காவதவியார் தீக்குளித்த ச ய்தியும், 

இரா ரா  வபரர னின் தாயாரும் சுந்தர வ ாழனின் ைமனவியுைான ோனேன் ைவதவியார் உடன்கட்மட ஏறிய 
ச ய்தியும் திருோலங்காட்டு ச ப்வபட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
351) ோகாடகர்கள், காலச்சூரிகள்,  ாளுக்கியர்கள், ராஷ்டிரகூடர்கள் வபான்வறார்க்கு முன்வனாடியாக திகழ்தேர்கள் 
யார்? 

A) குஷாணர்கள் 

B) குப்தர்கள் 

C) சைௌரியர்கள் 

D) வ ரர்கள் 

விளக்கம்: குப்தர்கள் ஆட்சி முமற, ோகாடகர்கள், காலச்சூரிகள்,  ாளுக்கியர்கள், ராஷ்டிரகூடர்கள் வபான்வறார்க்கு 
முன்வனாடியாகத் திகழ்ந்தது எனலாம். குப்தப்வபரரசின் பல்வேறு நிர்ோக முமறகமள இேர்கள் பின்பற்றினர். 
352) கீழ்க்காண்பனேற்றில் எது இலக்கண நூல்? 

A) கல்பசூத்திரம் 

B) வியாக்கரணம் 

C) அஸ்டத்யாயி 

D) ோ ேததத்தா நாட்டிய தாரா 
விளக்கம்: பத்ரபாகு – கல்பசூத்திரம் 

வ்யாதி - வியாக்கரணம் (இலக்கணம்) 
பாணினி – அஸ்டத்யாயி  
சுபந்து – ோ ேதத்தா நாட்டிய தாரா (நாட்டிய கமல) 
353) வேதபாட  ாமல நடத்துேதற்காக, ைான்யம் அளித்தேர் யார்? 

A) முதலாம் பராந்தகன் 

B) முதலாம் ராஜராஜன் 

C) முதலாம் ராவஜந்திரன் 

D) கரிகாலன் 

விளக்கம்: முதலாம் பராந்தகன் வேதபாட  ாமல நடத்துேதற்காக, ைான்யம் அளித்துள்ள ச ய்திமயக் காைபுல்லூர் 
கல்சேட்டு பகர்கின்றது. 
354) யார் காலத்தில் வேதங்கமளயும், இலக்கணங்கமளயும் கற்பிக்கும் ஆசிரியரின் தகுதிகமள அணியூர் 
கல்சேட்டு குறிப்பிடுகிறது? 

A) முதலாம் பராந்தகன் 

B) முதலாம் ராஜராஜன் 

C) முதலாம் ராவஜந்திரன் 

D) கரிகாலன் 

விளக்கம்: முதலாம் ராஜராஜன் காலத்தில் வேதங்கமளயும், இலக்கணங்கமளயும் கற்பிக்கும் ஆசிரியரின் 
தகுதிகமள அணியூர் கல்சேட்டு குறிப்பிடுகிறது. 
355) யார் காலத்தில் வேதங்கமளப் வபாதிக்கும் கல்விக்கூடங்கள் திரிபுேனம், எண்ணாயிரம் வபான்ற இடங்களில் 
இருந்தன? 
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A) முதலாம் பராந்தகன் 

B) முதலாம் ராஜராஜன் 

C) முதலாம் ராவஜந்திரன் 

D) கரிகாலன் 

விளக்கம்: முதலாம் இராவஜந்திரன் காலத்தில் வேதங்கமளப் வபாதிக்கும் கல்விக்கூடங்கள் திரிபுேனம், 

எண்ணாயிரம், திருசோற்றியூர், வேம்பந்தூர் வபான்ற இடங்களில் இருந்தன. பிற்காலச் வ ாழர்கள் காலத்தில் 
தமிழிலக்கியம் அதன் உச் த்மத அமடந்தது. இறோப் புகழ் சபற்ற தமிழிலக்கியங்கள் இேர்கள் காலத்தில் 
இயற்றப்பட்டன. 
356) ‘சகான்மற வேந்தன்’ – ஆசிரியர் யார்? 

A) ஒளமேயார் 
B) வ க்கிழார் 

C) கம்பர் 
D) புகவழந்திப் புலேர் 
விளக்கம்: ஒளமேயார் எழுதிய நூல்கள்:  
1. ஆத்திச்சூடி  
2. சகான்மற வேந்தன்  
3. நல்ேழி  
4. மூதுமர. 
357) திருத்சதாண்டர் புராணம் -ஆசிரியர் யார்? 

A) ஒளமேயார் 
B) வ க்கிழார் 
C) கம்பர் 
D) புகவழந்திப் புலேர் 
விளக்கம்: சபரியபுராணம் என்ற நூமல எழுதியேர் வ க்கிழார். இது, சிேனடியார்கமளப் பற்றிய நூல் என்பதால் 
‘திருத்சதாண்டர் புராணம்’ எனவும் அமழக்கப்படும். 
358) ஏசரழுபது – ஆசிரியர் யார்? 

A) ஒளமேயார் 
B) வ க்கிழார் 

C) கம்பர் 

D) புகவழந்திப் புலேர் 
விளக்கம்: கம்பரின் நூல்கள்:  
1. இராைேதாரம் (கம்பராைாயணம்)  
2. ஏசரழுபது  
3.  டவகாபரந்தாதி  
4.  ரஸ்ேதி அந்தாதி  
5. இலக்குமி அந்தாதி  
6. சிமல எழுபது 

359) சபாருத்துக. 
அ. புகவழந்திப்புலேர்   - 1. கந்த புராணம் 

ஆ. ஒட்டக்கூத்தர்   - 2. கலிங்கத்துப்பரணி 
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இ. சஜயங்சகாண்டார்   - 3. மூேருலா 
ஈ. கச்சியப்ப சிோச் ாரியார்  - 4. நளசேண்பா 
A) 4, 3, 2, 1 

B) 4, 3, 1, 2 

C) 3, 2, 1, 4 

D) 1, 4, 3, 2 

விளக்கம்: புகவழந்திப்புலேர் - நளசேண்பா 
ஒட்டக்கூத்தர் - மூேருலா, குவலாத்துங்க வ ாழன் பிள்மளத்தமிழ் 

சஜயங்சகாண்டார் - கலிங்கத்துப்பரணி 

கச்சியப்ப சிோச் ாரியார் - கந்தபுராணம் 

360) மூேருலா நூலுடன் சதாடர்பில்லாத அர மனத் வதர்வு ச ய்க. 
A) விக்கிரைவ ாழன் 

B) இரண்டாம் குவலாத்துங்கச்வ ாழன் 

C) கரிகாலச்வ ாழன் 

D) இரண்டாம் ராஜராஜவ ாழன் 

விளக்கம்: உலா என்ற சிற்றிலக்கிய ேமகமய பின்பற்றி ஒட்டக்கூத்தரால் இயற்றப்பட்ட நூல் மூேருலா ஆகும். 
விக்கிரைவ ாழன், இரண்டாம் குவலாத்துங்கச்வ ாழன், இரண்டாம் இராஜராஜவ ாழன் ஆகிய 3 வ ாழ ைன்னர்கமளப் 
புகழந்து பாடியதால் இது ‘மூேருலா’ எனப்பட்டது. 
361) கூற்றுகமள கேனி 

1. நம்பியாண்டார் நம்பி ம ேத் திருமுமறகமளத் சதாகுத்தார் 

2. ம ே,  ையக்  ாத்திரங்கள் 14 நூல்களும் வ க்கிழார் காலத்மதத் சதாடர்ந்து இயற்றப்பட்டன 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி  
C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. நம்பியாண்டார் நம்பி ம ேத் திருமுமறகமளத் சதாகுத்தார். 2. ம ே,  ையக்  ாத்திரங்கள் 14 
நூல்களும் வ க்கிழார் காலத்மதத் சதாடர்ந்து இயற்றப்பட்டன. 

362) ‘சிேைானவபாதம்’ என்ற நூமல இயற்றியேர் யார்? 

A) நம்பியாண்டார் நம்பி 

B) சைய்கண்டார் 
C) ோகீ ர் 
D) வதேநாயனார் 
விளக்கம்: வ ாழ வபரரசு முழுேதும் வகாயில்களிலும், ைடங்களிலும் திருப்பாமே, திருசேம்பாமே ஓதப்பட்டன. ம ே 
சித்தாந்த நூல்களும், இக்காலத்வத ைலர்ந்தன. சைய்கண்டார் ‘சிேைானவபாதம்’ என்ற நூமல இயற்றியுள்ளார். 
363) சபாருத்துக 

அ. ோசீக முனிேர்   - 1. சிேைானசித்தியார் 
ஆ. உய்யேந்த வதேநாயனார்  - 2. திருவுந்தியார் 
இ. அருள்நந்தி சிோச் ாரியார்  - 3. ைானாமிர்தம் 

A) 1, 2, 3 

B) 3, 2, 1 
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C) 2, 1, 3  

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்: ோகீ  முனிேர் - ைானாமிர்தம் 

திருவிய்யலூர் உய்யேந்த வதேநாயனார் - திருவுந்தியார் 

அருள்நந்தி சிோச் ாரியார் - சிேைானசித்தியார் 

364) உைாபதி சிோச் ாரியார் எத்தமன நூல்கமள வ ாழர் காலத்தில் இயற்றினார்? 

A) 4 

B) 5 

C) 8  

D) 10 

விளக்கம்: வ ாழ வபரரசு முழுேதும் வகாயில்களிலும், ைடங்களிலும் திருப்பாமே, திருசேம்பாமே ஓதப்பட்டன. ம ே 
சித்தாந்த நூல்களும், இக்காலத்வத ைலரந்தன. சைய்கண்டார் ‘சிேைானவபாதம்’ என்ற நூமல இயற்றியுள்ளார். 
உைாபதி சிோச் ாரியாரின் 8 நூல்கள் வ ாழர்காலத்தில் இயற்றப்பட்டன. 
365) வ ாழர்கள் எந்த  ையத்மதச்  ார்ந்தேர்கள்?  

A) ம ேம் 

B) மேணேம் 

C)  ைணம் 

D) சபௌத்தம் 

விளக்கம்: இேர்கள் காலத்தில் ம ே ையம் உயர்ந்த நிமலயிலிருந்தது. மேணேமும் சிறப்புப் சபற்றிருந்தது. ம ே, 

மேணே ைடங்களும் வகாயில்களும் அமைக்கப்பட்டன. இம்ைடங்களில் உணவிடுதல், விளக்வகற்ற எண்சணய் 
ேழங்குேது, வநாய்க்கு ைருத்துேம் ச ய்ேது அகியன வைற்சகாள்ளப்பட்டன. 
366) சபாருத்துக 

அ. திருக்கட்டமள – 1. சுந்தவரஸ்ேரர் வகாயில் 

ஆ. நார்த்தாைமல – 2. விஜயாலய வ ாழீஸ்ேரம் வகாயில் 

இ. சகாடும்பாளுர் - 3. மூேர் வகாயில்  
A) 1, 2, 3 

B) 3, 2, 1 

C) 2, 1, 3 

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்: திருக்கட்டமள – சுந்தவரஸ்ேரர் வகாயில் 

நார்த்தாைமல – விஜயாலய வ ாழீஸ்ேரம் வகாயில் 

சகாடும்பாளுர் - மூேர் வகாயில்.  
367) தஞ்ம  பிரகதீஸ்ேரர் வகாயிமலக் கட்டியேர் யார்? 

A) முதலாம் ராஜராஜவ ாழன் 

B) முதலாம் ரவஜந்திர வ ாழன் 

C) அனபாயச் வ ாழன் 

D) கரிகாலச் வ ாழன் 

விளக்கம்: இக்வகாயில் கி.பி (சபா.ஆ) 1003 முதல் கி.பி (சபா.ஆ) 1010 ேமர கட்டப்பட்டது. இது “தஞ்ம ப் 
சபருவுமடயார் வகாயில்” எனவும் அமழக்கப்படும். இது வ ாழர்கள் காலத்தில் மிகவும் முக்கியத்துேம் சபற்றது. 
368) வ ாழர்கால கட்டடக்கமலயில் ைணிைகுடைாக விளங்குேது எது? 
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A) தஞ்ம  சபரியக் வகாயில் 

B) காஞ்சி மகலா நாதர் வகாயில் 

C) ஸ்ரீரங்கம் 

D) ைதுமர மீனாட்சியம்ைன் வகாயில் 

விளக்கம்: தஞ்ம  சபரியக் வகாயில் வ ாழர் கால கட்டடக்கமலயின் முதிர்ச்சிமய சேளிப்படுத்துகிறது. வ ாழர்கால 
கட்டடக்கமலயின் ைணிைகுடைாக இக்வகாயில் திகழ்கிறது. 
369) தஞ்ம  சபரியக்வகாயிலின் விைானத்தின் உயரம் என்ன? 

A) 90 அடி 

B) 60 அடி 

C) 216 அடி 

D) 206 அடி 

விளக்கம்: தஞ்ம  சபரியக்வகாயில் 90 அடி அகலம் 90 அடி நீளமுமடய கருேமறக்குவைல் நிலத்திலிருந்து 216 அடி 
உயரமுமடய விைானத்மதக் சகாண்டது. 
370) தஞ்ம  சபரியக் வகாயில் விைானத்தின் சபயர் என்ன?  

A) இரா ர ன் தச்சிண வைரு 

B) சதன்னகத்தின் இையைமல 

C) இராஜராவஜஸ்ேரம் 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: 216 அடி உயரம் சகாண்ட தஞ்ம  சபரியக் வகாயில் விைானம் ‘இரா ரா ன் தட்சிணவைரு’ என்று 
அமழக்கப்படுகிறது. இதன் சபாருள் ‘சதன்னகத்தின் இையைமல’ என்பதாகும். இது ‘இராஜராவஜஸ்ேரம்’ என்றும் 
அமழக்கப்படுகிறது. 
371) தஞ்ம  சபரியக் வகாயிலின் 1000-ேது ஆண்டு விழா எப்வபாது நமடசபற்றது? 

A) ச ப்டம்பர் 25, 2000 

B) ச ப்டம்பர் 25, 2010 

C) ச ப்டம்பர் 25, 2020 

D) ச ப்டம்பர் 25, 2005 

விளக்கம்: தஞ்ம  சபருவுமடயார் வகாயில் என்பதன் ேடசைாழியாக்கவை பிரகதீஸ்ேரர் வகாயில். இது சதாடக்கக் 
காலத்தில் இராஜராவஜஸ்ேரம் என்றும் தஞ்ம  சபருவுமடயார் வகாயில் என்றும் ைராட்டிய ைன்னர்கள் காலத்தில் 
பிரகதீஸ்ேரம் என்றும் அமழக்கப்பட்டது. இக்வகாயிலின் நந்தி ஒவர கல்லால் ஆனது. இதன் 1000-ேது ஆண்டுவிழா 
ச ப்டம்பர் 25, 2010 அன்று நமடசபற்றது. 
372) கங்மக சகாண்ட வ ாழிஸ்ேர வகாயிமலக் கட்டியேர் யார்?  

A) முதலாம் ராஜராஜவ ாழன் 

B) முதலாம் இராவஜந்திர வ ாழன் 

C) அனபாயச்வ ாழன்  
D) கரிகாலச்வ ாழன் 

விளக்கம்: முதலாம் ராவஜந்திர வ ாழன் தனது கங்மக சேற்றியின் நிமனோக உருோக்கிய கங்மக சகாண்ட 
வ ாழபுரத்தில் கட்டிய வகாயில், கங்மகசகாண்ட வ ாழீஸ்ேர வகாயில் என்று அமழக்கப்படுகிறது. 
373) கங்மக சகாண்ட வ ாழீஸ்ேர வகாயில் விைானத்தின் உயரம் என்ன? 

A) 60 அடி 

B) 90 அடி 
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C) 150 அடி 

D) 216 அடி 

விளக்கம்: இக்வகாயிலின் விைானம் 150அடி உயரமுமடயது. இக்வகாயிலின் உட்பகுதியில் சதற்கில் நடரா ர் 
வகாயிலும், ேடக்கில்  ண்டிவகசுேரக் வகாயிலும், வைற்கில் சுடரி லிங்கமும் அமைந்துள்ள. அம்ைனுக்குத் தனிக் 
வகாயில் உள்ளது. இவ்வூரில் கங்மக சகாண்ட வ ாழன் ஏற்படுத்திய ஏரி ‘வ ாழ கங்கம்’ எனப்பட்டது.  
374) தாராசுரம் - ஐராேதீஸ்ேரர் வகாயில் யார் காலத்தில் கட்டப்பட்டது? 

A) இரண்டாம் ராஜராஜவ ாழன் 

B) முதலாம் இராவஜந்திர வ ாழன் 

C) அனபாயச்வ ாழன்  
D) கரிகாலச்வ ாழன் 

விளக்கம்: தாராசுரம் - ஐராேதீஸ்ேரர் வகாயில் - இரண்டாம் ராஜராஜவ ாழன். இதில்  க்கரங்கள் அமைத்த வதமர 
இழுத்துச் ச ால்ேது வபான்ற கல்வதர் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கட்டடத்மத உற்று வநாக்கினால், நாகரம், வக ரம், 

திராவிடம் ஆகிய 3 கமலபாணிகமள உள்ளடக்கியமத காணலாம். 
375) யாருமடய ஆட்சிக்காலத்தில் வீரச்வ ாழ இளங்வகாவேள் என்ற சகாடும்பாளுர் சிற்றர னின் ைமனவி 
தீக்குளித்த ச ய்தி திருோலங்காட்டு ச ப்வபட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? 

A) முதலாம் இராஜராஜன் 

B) முதலாம் இராவஜந்திரன் 

C) முதலாம் பராந்தகன் 

D) கரிகாலன் 

விளக்கம்: முதலாம் பராந்தகச் வ ாழன் காலத்தில் வீரச்வ ாழ இளங்வகாவேள் என்ற சகாடும்பாளுர் சிற்றரசின் 
ைமனவி தீக்குளித்த ச ய்தி திருோலங்காட்டு ச ப்வபட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

376) திரிபுேனம் - கம்பகவரசுேரர் வகாயிமலக் கட்டியேர் யார்? 

A) முதலாம் குவலாத்துங்க வ ாழன் 

B) இரண்டாம் குவலாத்துங்க வ ாழன் 

C) மூன்றாம் குவலாத்துங்க வ ாழன் 

D) ஆதித்ய வ ாழன் 

விளக்கம்: மூன்றாம் குவலாத்துங்க வ ாழன், பாண்டியமர சேன்று, ைதுமரயில் ‘திரிபுேனம் வீரத்வதேன்’ என்ற 
பட்டம் சூட்டியதன் விமளோக இக்வகாயிமலக் கட்டினான் 

377) ‘சித்திரக்காரப்புலி’ என்று அமழக்கப்பட்டேர் யார்? 

A) முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் 

B) ராஜசிம்ைன் 

C) முதலாம் நரசிம்ைேர்ைன் 

D) இரண்டாம் நரசிம்ைேர்ைன் 

விளக்கம்: முதலாம் ைவகந்திரேர்ை பல்லேன் ‘சித்திரக்காரப்புலி’ எனப் வபாற்றப்பட்டார். 
378) வ ாழர் கால படிைக்கமல பற்றிய  ரியானக் கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க 

A) கல்லில் சிமல ேடித்தமதப் வபான்று உவலாகங்களினால் ோர்ப்புச் சிமலகள் உண்டாக்கப்பட்டு ேழிபாடு 
ச ய்யப்பட்டது. 
B) ச ம்பு, சேண்கலம், சேள்ளி வபான்றேற்றால் சிமலகள் ேடிேமைக்கப்பட்டன. 
C) நடரா ர் சிமல, வ ாழர் காலச் ச ப்புத் திருவைனிகளில் தமல சிறந்ததும் உலகப் புகழ்சபற்றதுைாகும் 

D) அமனத்தும்  ரி 
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விளக்கம்: கல்லில் சிமல ேடித்தமதப் வபான்று உவலாகங்களினால் ோர்ப்புச் சிமலகள் உண்டாக்கப்பட்டு ேழிபாடு 
ச ய்யப்பட்டது. 
ச ம்பு, சேண்கலம், சேள்ளி வபான்றேற்றால் சிமலகள் ேடிேமைக்கப்பட்டன. 
நடரா ர் சிமல, வ ாழர் காலச் ச ப்புத் திருவைனிகளில் தமல சிறந்ததும் உலகப் புகழ்சபற்றதுைாகும். 

379) கூற்றுகமள கேனி. 
1. வ ாழர் காலத்தில் தஞ்ம  வகாயிலின் கருேமறச் சுேரில் காணப்படும் ஓவியங்கள் மிகச் சிறப்புமடயனோகும். 
2. தஞ்ம  வகாயிலின் கருேமறச் சுேரில் காணப்படும் ஓவியங்களில், தடுத்தாட்சகாண்ட சுந்தரர் ேரலாறும், 

சிேசபருைான் புலித்வதால்மீது அைர்ந்துள்ள மகலாயக் காட்சியும், சுந்தரர் சேள்மள யாமன மீது அைர்ந்து ச ல்லும் 
காட்சியும் மிகவும் சிறப்பானதாகும். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. வ ாழர் காலத்தில் தஞ்ம  வகாயிலின் கருேமறச் சுேரில் காணப்படும் ஓவியங்கள் மிகச் 
சிறப்புமடயனோகும். 
2. தஞ்ம  வகாயிலின் கருேமறச் சுேரில் காணப்படும் ஓவியங்களில், தடுத்தாட்சகாண்ட சுந்தரர் ேரலாறும், 

சிேசபருைான் புலித்வதால்மீது அைர்ந்துள்ள மகலாயக் காட்சியும், சுந்தரர் சேள்மள யாமன மீது அைர்ந்து ச ல்லும் 
காட்சியும் மிகவும் சிறப்பானதாகும். 

380) வ ாழர் காலத்தில் நடனக் கமலைர்களுக்கு ேழங்கப்பட்ட பட்டம் என்ன? 

A) ைாணிக்கம்  
B) காவிதி 

C) தமலக்வகாலி 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: சிதம்பரம், தஞ்ம , காஞ்சி வபான்ற வகாயில்களில் காணப்படும் நடன ைாந்தர்களின் சிற்பங்களும், 

சபரியபுராணம், கம்பராைாயணம் காட்டும் நடனக்கமலயும் வ ாழர்கால நடனக்கமலக்குச்  ான்றாகும். வ ாழர் கால 
நடனக் கமலைர்களுக்கு ைாணிக்கம், காவிதி, தமலக்வகாலி ஆகிய பட்டங்கள் ேழங்கப்பட்டன. 
381) ஆய்ச்சியர் குரமே பற்றிய  ரியான கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க. 
A) வ ாழர்கால இம க்கமலயில் ஆய்ச்சியர் குரமே குறிப்பிடத்தக்கது 

B) 7 பண்புகமள ைாறிைாறிப்பாடி இம  எழுப்புபேர், நைசிோயா என்பமத ைாற்றி உச் ரித்து ஓம நயம் 
காட்டிப்பாடுேர். இதுவே ஆய்ச்சியர் குரமே எனப்படும். 
C) A ைற்றும் B 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: 1. வ ாழர்கால இம க்கமலயில் ஆய்ச்சியர் குரமே குறிப்பிடத்தக்கது 

2. 7 பண்புகமள ைாறிைாறிப்பாடி இம  எழுப்புபேர் நைசிோயா என்பமத ைாற்றி உச் ரித்து ஓம நயம் 
காட்டிப்பாடுேர். இதுவே ஆய்ச்சியர் குரமே எனப்படும். 
382) பாண்டியர் ஆட்சியில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு எத்தமன ேமக  மப இருந்தது? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    457 

விளக்கம்: பாண்டியர்களின் ஆட்சியில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ேலிமை சபற்றுத் திகழ்ந்தன. இதில் 3 ேமக 
 மபகள் இருந்தன. 
1. பிராைணர்கள் இருந்த பிரம்ைவதயச்  மப 

2. பிரம்ைவதயைல்லாத ஊர்களிலிருந்த  மப 

3. ேணிகர்கள் ோழ்ந்த நகர மப 

383) இந்திய பண்பாட்டிற்குச் வ ாழர்களின் சகாமட என்ன? 

A) ைன்னருக்கு ோரிசு இல்லாத வபாது, அர  குடும்பம்  ார்ந்த அல்லது  ாராத ஒருேர் ைன்னராகத் வதர்வு ச ய்யும் 
முமற நல்லாட்சிக்கு ஓர் சிறந்த உதாரணம் 

B) கிராை மப உறுப்பினர்கமளக் குடவோமல முமறயில் வதர்வு. இது இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு வ ாழர்கள் நல்கிய 
சிறந்த சகாமட 

C) வ ாழர்களால் சகாண்டுேரப்பட்ட குடும்புகள் (ோர்டு) முமற, தற்கால கிராை ஊராட்சி உறுப்பினர்களுக்கு 
அடிப்பமடயானது. 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: ைன்னருக்கு ோரிசு இல்லாத வபாது, அர  குடும்பம்  ார்ந்த அல்லது  ாராத ஒருேர் ைன்னராகத் வதர்வு 
ச ய்யும் முமற நல்லாட்சிக்கு ஓர் சிறந்த உதாரணம் 

கிராை மப உறுப்பினர்கமளக் குடவோமலமுமறயில் வதர்வு. இது இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு வ ாழர்கள் நல்கிய 
சிறந்த சகாமட 

வ ாழர்களால் சகாண்டுேரப்பட்ட குடும்புகள் (ோர்டு) முமற, தற்கால கிராை ஊராட்சி உறுப்பினர்களுக்கு 
அடிப்பமடயானது. 
384) யாருமடய காலத்தில் ‘புதுக்களிமகப் பணம்’ என்ற நாணயம் ேணிகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது? 

A) வ ரர் 
B) வ ாழர் 

C) பாண்டியர் 
D) பல்லேர் 
விளக்கம்: பிற்காலப் பாண்டியர் காலத்தில் புதுக்களிமகப் பணம், அன்றாட நற்புதுக்காசு, தனபாலன்குளிமக ஆகிய 
நாணயஙகள் ோணிகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன 

385) இந்திய பண்பாட்டிற்கு வ ாழர்களின் சகாமட என்ன? 

A) நிலங்கள் தரம் ோரியாக பிரிக்கப்பட்டு ேரிவிதிக்கப்பட்டது 

B) நாதமுனிகள் சதாகுத்தளித்த நாலாயிரத்திவ்வியபிரபந்தம், வ ாழர் காலத்தில் ேழங்கப்பட்ட சிறந்த இலக்கியக் 
சகாமடயாகும் 

C) ஐம்சபரும் ைற்றும் ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள், இலக்கண நூல்கள், நிகண்டுகள் வபான்றமே தமிழ் இலக்கியப் 
பமடப்பிற்கும், இந்தியப் பண்பாட்டிற்கும் சிறந்த சகாமடயாகும் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: நிலங்கள் தரம் ோரியாக பிரிக்கப்பட்டு ேரிவிதிக்கப்பட்டது 

நாதமுனிகள் சதாகுத்தளித்த நாலாயிரத்திவ்வியபிரபந்தம், வ ாழர் காலத்தில் ேழங்கப்பட்ட சிறந்த இலக்கியக் 
சகாமடயாகும் 

ஐம்சபரும் ைற்றும் ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள், இலக்கண நூல்கள், நிகண்டுகள் வபான்றமே தமிழ் இலக்கியப் 
பமடப்பிற்கும், இந்தியப் பண்பாட்டிற்கும் சிறந்த சகாமடயாகும். 

386) இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு வ ாழர்களின் சகாமட என்ன? 

A) குவலாத்துங்க வ ாழப்வபரி, இவ ந்திர வ ாழப் வபரி வபான்றமே வ ாழர் காலத்தில் சேட்டப்பட்ட ஏரிகளாகும். 
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B) ஆசிரியர்கமளத் வதர்ந்சதடுக்கும் முமறயும் அேர்களின் தகுதியும், கடமையும் பற்றிச் வ ாழர் கால கல்சேட்டில் 
குறிப்பிடப்படுகிறது. 
C) வ ாழர்காலத்தில் வேதக்கல்வி ைற்றும் ைருத்துேக் கல்வி வபான்றமே இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு வ ாழர்கள் அளித்த 
நன்சகாமடயாகும் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: குவலாத்துங்க வ ாழப்வபரி, இவ ந்திர வ ாழப்வபரி வபான்றமே வ ாழர் காலத்தில் சேட்டப்பட்ட 
ஏரிகளாகும். 
ஆசிரியர்கமளத் வதர்ந்சதடுக்கும் முமறயும் அேர்களின் தகுதியும், கடமையும் பற்றிச் வ ாழர் கால கல்சேட்டில் 
குறிப்பிடப்படுகிறது. 
வ ாழர்காலத்தில் வேதக்கல்வி ைற்றும் ைருத்துேக் கல்வி வபான்றமே இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு வ ாழர்கள் அளித்த 
நன்சகாமடயாகும். 

387) பிற்காலப் பாண்டியர் எப்வபாது எழுச்சி சபற்றனர்? 

A) 2-ம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் 

B) 8-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் 

C) 10-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் 

D) 12-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் 

விளக்கம்: பிற்காலப் பாண்டியர்கள் கி.பி (சபா.ஆ) 12-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் முதலாம் ைாறேர்ைன் 
தமலமையில் எழுச்சி சபற்றனர். முதலாம் ைாறேர்ைன் சுந்தரபாண்டியன், முதலாம்  மடயேர்ைன் சுந்தரபாண்டியன், 

முதலாம் ைாறேர்ைன் குலவ கரப் பாண்டியன் ஆகிவயார் பிற்காலப் பாண்டிய ேம் த்தின் சிறந்த ைன்னர்களாேர். 
388) வகாப்சபருஞ்சிங்கனின் கல்சேட்டு, யாமரப் பற்றி குறிப்பிடுகிறது? 

A) பிற்காலச் வ ாழர் 
B) முற்காலச் வ ாழர் 
C) பிற்காலப் பாண்டியர் 
D) முற்காலப் பாண்டியர் 
விளக்கம்: வகாப்சபருஞ்சிங்கனின் ேயலூர் கல்சேட்டு, பிற்காலப் பாண்டியர்கமளப் பற்றி அறிய உதவும்  ான்றாக 
உள்ளது. 
389) பிற்காலப் பாண்டியப் வபரரசு எத்தமன பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: வபரரசு, ைண்டலம்-ேளநாடு-ஊர் என மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது. கல்சேட்டுச்  ான்றுகள் 
ைதுவராதய ேளநாடு, ஸ்ரீேல்லப ேளநாடு, பராந்தக ேளநாடு, சுமிதரணேளநாடு ஆகிய ேளநாடுகமளப் பற்றிக் 
குறிப்பிடுகின்றன. 
390) கூற்றுகமள கேனி ( ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க). 
A) பிற்காலப் பாண்டியர் ஆட்சியில் நாட்டின் தமலேன் ைன்னன் ஆோன் 

B) ைன்னனுக்கு ஆட்சியில் உதே ‘ைகாைந்திரர்’ எனப்பட்ட அமைச் ரமே இருந்தது. 
C) பமடத்தமலேர் வ னாதிபதி என்றும், அமனத்துப் பமடகளுக்கும் சபாதுோன தமலேர் “ைகா ாைந்தன்” எனவும் 
அமழக்கப்பட்டனர் 
D) அமனத்தும்  ரி 
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விளக்கம்: பிற்காலப் பாண்டியர் ஆட்சியில் நாட்டின் தமலேன் ைன்னன் ஆோன். ைன்னனுக்கு ஆட்சியில் உதே 
‘ைகாைந்திரர்’ எனப்பட்ட அமைச் ரமே இருந்தது. 
பமடத்தமலேர் வ னாதிபதி என்றும், அமனத்துப் பமடகளுக்கும் சபாதுோன தமலேர் “ைகா ாைந்தன்” எனவும் 
அமழக்கப்பட்டனர். 

391) பாண்டியர் ஆட்சியில் பல அரண்ைமனப் பணிகமளக் கண்காணிக்க நியமிக்கப்பட்டேர் யார்? 

A) அகப்பரிேர முதலி 

B) திருோ ல் முதலி 

C) திமணக்களநாயகம் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: பாண்டியர் ஆட்சியில் இருந்த அமைச் ரமே – ைகாைந்திர்.  
அமனத்துப் பமடகளுக்கும் சபாதுோன தமலேர் - ைகா ாைந்தன் 

பல அரண்ைமனப் பணிகமளக் கண்காணித்தேர்கள் - அகப்பரிேர முதலி ைற்றும் திருோ ல் முதலி 

392) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. பாண்டியர் ஆட்சியில், ேரிேசூல் ச ய்ேதற்குப் ‘புரவுேரித் திமணகளத்து முகசேட்டி’ என்ற ேருோய் அதிகாரி 
நியமிக்கப்பட்டார் 
2. தமலமை அதிகாரி ‘திமணக்களநாயகம்’ என்றமழக்கப்பட்டார் 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. பாண்டியர் ஆட்சியில், ேரிேசூல் ச ய்ேதற்குப் ‘புரவுேரித் திமணகளத்து முகசேட்டி’ என்ற ேருோய் 
அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டார் 

2. தமலமை அதிகாரி ‘திமணக்களநாயகம்’ என்றமழக்கப்பட்டார். 

393) பிற்காலப் பாண்டியரின்  மூகநிமல பற்றிய யாருமடய குறிப்புகள் கூறுகின்றன? 

A) யுோன் சுோங் 

B) ைார்க்வகாவபாவலா 
C) ோ ப் 

D) B ைற்றும் C 

விளக்கம்: பிற்காலச் பாண்டியர்களின்  மூகநிமல பற்றி ைார்க்வகாவபாவலா ைற்றும் ோ ப் ஆகிய 
அயல்நாட்டுப்பயணிகள் தங்களது குறிப்புகளில் பதிவு ச ய்துள்ளனர். 
394) பிற்கால பாண்டியர்கள் எத்தமன பமடப்பிரிவுகமளப் சபற்றிருந்தனர்? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: பிற்காலப் பாண்டியர் 4 பமடப்பிரிவுகமளப் சபற்றிருந்தனர்.  
1. யாமனப்பமட  
2. குதிமரப்பமட  
3. வதர்ப்பமட  
4. காலாட்பமட. 
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395) பாண்டியர் ஆட்சியில் அே ர காலத்தில் பயன்படுத்த எத்தமன பமடப்பிரிவுகள் இருந்தன? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: பாண்டியரின் சபாதுோக 4 பமடப்பிரிவுகளுடன், வைலும் 2 சிறப்புப்பமடப்பிரிவுகளும் இருந்தன. அமே 

1. முமனசயதிர்வைாகர்  
2. சதன்னேன் உதவிகள் 

இமே அே ர காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன. பமடப்பா மறமயக் கண்காணிக்கும் அதிகாரி “ஆராய்ச்சி 
நாயகம்”எனப்பட்டடார். 
396) பாண்டியர் கால நீதித்துமற பற்றிய  ரியானக் கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க. 
A) பிற்காலப் பாண்டியர்களின் நீதித்துமற “தருைா னம்” என்றமழக்கப்பட்டது 

B) அதற்கு அர வன தமலேராக இருந்தார் 

C) உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (ஊரமே) குற்றங்கள் சதாடர்பாக வி ாரமண ச ய்தன. ஊரமே நிராகரித்த ேழக்குகள் 
அர மேக்கு சகாண்டு ச ல்லப்பட்டன 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: பிற்காலப் பாண்டியர்களின் நீதித்துமற “தருைா னம்” என்றமழக்கப்பட்டது 

அதற்கு அர வன தமலேராக இருந்தார் 

உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (ஊரமே) குற்றங்கள் சதாடர்பாக வி ாரமண ச ய்தன. ஊரமே நிராகரித்த ேழக்குகள் 
அர மேக்கு சகாண்டு ச ல்லப்பட்டன. 

397) எது இம ப்பாடல் அல்ல? 

A) கலிகத்துப்பரணி 

B) சீேகசிந்தாைணி 

C) சிலப்பதிகாரம் 

D) சபரியபுராணம் 

விளக்கம்: கலிங்கத்துப்பரணி, சீேகசிந்தாைணி, சபரியபுராணம், திருவிம ப்பா முதலியன சிறந்த 
இம ப்பாடல்களாகும். (வ ாழர் காலத்தில்), வதோரப்பாடல்கமள ஓதவும் திருப்பதிகங்கமள விண்ணப்பிக்கவும் 
இம க் கமலைர்களுக்குத் ‘திருத்தாண்டகம்’ என்ற நிலம் அளிக்கப்பட்டது. 
398) பாண்டியர் ஆட்சியில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலிருந்த 3 ேமக  மபகள் பற்றிக் கூறும் கல்சேட்டு எது? 

A) உத்திரவைரூர் கல்சேட்டு 

B) குடுமியான்ைமல கல்சேட்டு 

C) அவ ாகர் கல்சேட்டு 

D) ைானூர் கல்சேட்டு 

விளக்கம்: பாண்டியர் ஆட்சியில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலிருந்த 3 ேமக  மபகள் பற்றி ைானூர் கல்சேட்டு 
குறிப்பிடுகிறது.  மப உறுப்பினர்கள் “குடவோமல” முமறயில் வதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுத் தகுதிக்வகற்ப பணிகளில் 
நியமிக்கப்பட்டனர். 

399) பாண்டியர் காலத்தில் எத்தமன பிரிவு ைக்கள் ோழ்ந்தனர்? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  
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D) 5 

விளக்கம்: பாண்டியர்கள் காலத்தில் அர னர், அந்தணர், ேணிகர், வேளாளர் ஆகிய 4 பிரிவு ைக்கள் ோழ்ந்தனர். 
ைறேர். தச் ர், ஆயர், சகால்லர், ைருத்துேர், சந ோளர், முத்துக்குளிப்வபார் வபான்ற பிறபிரிவு ைக்களும் ோழ்ந்து 
ேந்தனர். 

400) ‘அேனி வேந்த  துர்வேதி ைங்கலம்’ யார் காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது? 

A) முதலாம் ைாறேர்ை பாண்டியன் 

B) முதலாம் இராஜராஜவ ாழன் 

C) முதலாம் ைவகந்திரேர்ை பல்லேன் 

D) வ ரன் ச ங்குட்டுேன் 

விளக்கம்: முதலாம் ைாறேர்ைன் காலத்தில் அந்தணர்களுக்சகன “அக்ரஹாரங்கள்” என்ற குடியிருப்புகள் 
ஏற்படுத்தப்பட்டன. அதற்கு ‘அேனி வேந்த  துர்வேதி ைங்கலம்’ எனப் சபயரிடப்பட்டது. 
401) பிற்காலப் பாண்டியர்கள் காலத்தில் எது முக்கியத் சதாழிலாக இருந்தது? 

A) உப்பு விமளவித்தல் 

B) வேட்மடயாடுதல் 

C) மீன் பிடித்தல் 

D) முத்துக்குளித்தல் 

விளக்கம்: பிற்காலப் பாண்டியர் காலத்தில் முத்துக்குளித்தல் முக்கிய சதாழிலாக இருந்தது. கடலில் மூழ்கி முத்துக் 
குளிப்வபார் மிகுதியாயிருந்தனர். 
402) ‘நானாவதசிகப் சபருந்சதரு’ என்பது யார் ோழ்ந்த பகுதி? 

A) அந்தணர் 
B) ேணிகர் 
C) வேளாளர் 
D) அர ர் 

விளக்கம்: ேணிகர்கள் ோழ்ந்த பகுதிகள் நானாவதசிகப் சபருந்சதரு, ஐந்நூற்றுேர் சபருந்சதரு எனப் பிற்காலப் 
பாண்டியர் காலத்தில் அமழக்கப்பட்டது. ஆலங்களுக்குத் திருப்பணி ச ய்ேதிலும் ேணிகர்கள் ஈடுபட்டனர். 
403) பூமிபுத்திரர்கள் எனப்படுபேர்கள் யார்? 

A) அந்தணர் 
B) ேணிகர் 

C) வேளாளர் 
D) அர ர் 

விளக்கம்: வேளாளர்கள் வேளாண்மைத் சதாழிமலச் ச ய்தனர். இேர்கள் தங்கமள ‘பூமிபுத்திரர்கள்’ என்றும், 

‘நாட்டு ைக்கள்’ என்றும் அமழத்துக் சகாண்டனர்.  
404) சபாருத்துக 

அ. நிலக்கிழார் ைற்றும் வேளாளர் - 1. இரதகாரர்கள் 

ஆ. ஏர் உழேர்கள் - 2. சித்திரவைழி சபரிய நாட்டார் 

இ. 18 ேமக சதாழில் ச ய்வோர் - 3. வைழிச் ச ல்ேம் 

A) 3, 2, 1 

B) 2, 3, 1 

C) 1, 3, 2 

D) 2, 1, 3 
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விளக்கம்: நிலக்கிழார் ைற்றும் வேளாளர் - சித்திரவைழி சபரிய நாட்டார்  
ஏர் உழேர்கள் - வைழிச் ச ல்ேம்  
18 ேமக சதாழில் ச ய்வோர் - இரதகாரர்கள் 

405) யாருமடய காலம், ‘இந்தியச் ச வ்வியல் கமலகளின் காலம்’ என்றமழக்கப்படுகிறது? 

A) குப்தர்கள் 

B) சைௌரியர்கள் 

C) குஷாணர்கள் 

D)  ந்வதலர்கள் 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் இந்து  ையம் சை படாமியா பகுதிகளிலும், ஜாோ, சுைத்ரா, வபார்னிவயா ஆகிய 
சதன்கிழக்காசிய நாடுகளிலும் பரவியது. குப்தர்கள் காலம், ‘இந்தியச் ச வ்வியல் கமலகளின் காலம்’ 
என்றமழக்கப்படுகிறது. இந்துக் கடவுளர்களுக்குக் வகாயில்கள் கட்டப்பட்டன. 
406) பாண்டியரின்  மூகநிமல பற்றிய ைார்க்வகாவபாவலா ைற்றும் ோ ப் ஆகிவயாரின் குறிப்புகளின்படி பின்ேரும் 
கூற்றுகளில் எது  ரி எனக் கூறுக. 
A) பாண்டிய நாட்டில் ோழும் ைக்கள் பசுக்கமளப் வபாற்றி ேணங்குேர். 

B) தங்களின் வீட்மடச் சுத்தைாக மேத்திருந்தனர். வீட்டின் தமரகமளச்  ாணத்தால் சைழுகுச் சுத்தப்படுத்தினர். 
C) உயர்வு-தாழ்வின்றி அமனேரும் தமரயிவலவய அைர்ந்தனர். 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: பாண்டிய நாட்டில் ோழும் ைக்கள் பசுக்கமளப் வபாற்றி ேணங்குேர். தங்களின் வீட்மடச் சுத்தைாக 
மேத்திருந்தனர். வீட்டின் தமரகமளச்  ாணத்தால் சைழுகுச் சுத்தப்படுத்தினர். 
உயர்வு-தாழ்வின்றி அமனேரும் தமரயிவலவய அைர்ந்தனர். 

407) கி.பி (சபா.ஆ) 7-ஆம் நூற்றாண்டில் கிமடத்த, நிலக்சகாமட குறித்த ச ப்புப் பட்டயம் யாருமடய ஆட்சி பற்றி 
நைக்குக் கிமடத்த முதல் ஆேணம் ஆகும்? 

A)  ாளுக்கியர்கள்  
B) குப்தர்கள் 

C) இராஷ்டிரகூடர்கள் 

D) சைௌரியர்கள் 

விளக்கம்: இராஷ்டிரகூடர்கள் கி.பி (சபா.ஆ) 6 முதல் 10-ஆம் நூற்றாண்டுேமர இந்தியாமே ஆண்ட அர  ைரபினர் 
ஆேர். கி.பி (சபா.ஆ) 7-ஆம் நூற்றாண்டில் கிமடத்த நிலக் சகாமட குறித்த ச ப்புப் பட்டயவை இேர்களின் ஆட்சி பற்றி 
நைக்குக் கிமடத்த முதல் ஆேணைாகும். 
408) பாண்டியரின்  மூகநிமல பற்றிய ைார்க்வகாவபாவலா ைற்றும் ோ ப் ஆகிவயாரின் குறிப்புகளின்படி பின்ேரும் 
கூற்றுகளில் எது  ரி எனக் கூறுக. 
A) சபண்கள்  மூகத்தில் உயர்ந்த நிமலயில் இருந்தனர். 
B) அர க்குலப் சபண்கள் வகாயில்களுக்காக நிலங்கமளத் தானைாக ேழங்கினர் 

C) ைார்கழி ைாதம் விடியற்காமலயில், சபண்கள் வீட்டு ோ லில் வகாலமிட்டு வநான்பிருந்தனர் 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: சபண்கள்  மூகத்தில் உயர்ந்த நிமலயில் இருந்தனர். அர க்குலப் சபண்கள் வகாயில்களுக்காக 
நிலங்கமளத் தானைாக ேழங்கினர். ைார்கழி ைாதம் விடியற்காமலயில், சபண்கள் வீட்டு ோ லில் வகாலமிட்டு 
வநான்பிருந்தனர். 

409) பாண்டியரின்  மூகநிமல பற்றிய ைார்க்வகாவபாவலா ைற்றும் ோ ப் ஆகிவயாரின் குறிப்புகளின்படி பின்ேரும் 
கூற்றுகளில் எது  ரி எனக் கூறுக. 
A) சபண்கள் வீட்டார் ைணைகனுக்குச் சீதனம் தந்து திருைணம் ச ய்யும் ேழக்கம் இருந்தது. 
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B) சபண்கள் வகாயில்களிவலவய தங்கி, இமறப்பணி ச ய்தனர். 

C) 13 ேயதுமடய ஆண்ைகன், தன் தாய்க்குத் தன் உமழப்பில் சபாருளீட்டி உணேளித்தார். தந்மதயின் உமழப்பில் 
அேன் ோழவில்மல 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: சபண்கள் வீட்டார் ைணைகனுக்குச் சீதனம் தந்து திருைணம் ச ய்யும் ேழக்கம் இருந்தது. சபண்கள் 
வகாயில்களிவலவய தங்கி, இமறப்பணி ச ய்தனர். 13 ேயதுமடய ஆண்ைகன், தன் தாய்க்குத் தன் உமழப்பில் 
சபாருளீட்டி உணேளித்தார். தந்மதயின் உமழப்பில் அேன் ோழவில்மல. 

410) பிற்கால பாண்டியர் காலத்தில், வேதபாட ாமலகளிலிருந்து ஆசிரியர்களுக்கு ேழங்கப்பட்ட ைானியம் எது? 

A) பட்டவிருத்தி 

B)  ாலவபாகம் 

C) வித்யாஸ்தானம் 

D) கடிமக 

விளக்கம்: பிற்கால பாண்டியர் காலத்தில் வேதபாட ாமலகள் இருந்தன. இப்பாட ாமலகளில் பணியாற்றிய 
ஆசிரியர்களுக்கு ‘பட்டவிருத்தி’ என்ற விருதும் ‘ ாலவபாகம்’ என்ற ைானியமும் ேழங்கப்பட்டன. அந்தணர்கள் 
நடத்திய பாட ாமலகள் கடிமக, வித்யாஸ்தானம் என்றமழக்கப்பட்டன. 
411) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. பிற்கால பாண்டியர்களின் கல்விச்  ாமலகளில் கணிதம், வேதம், தத்துேம்,  ையம் வபான்றமே வபாதிக்கப்பட்டன 

2. ைாணேர்களின் ஒழுக்கம், கட்டுப்பாடு வபான்றேற்றிற்கு முக்கியத்துேம் அளித்தன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. பிற்கால பாண்டியர்களின் கல்விச்  ாமலகளில் கணிதம், வேதம், தத்துேம்,  ையம் வபான்றமே 
வபாதிக்கப்பட்டன 

2. ைாணேர்களின் ஒழுக்கம், கட்டுப்பாடு வபான்றேற்றிற்கு முக்கியத்துேம் அளித்தன. 
412) சபாருத்துக 

அ. ம ே சித்தாந்த ேல்லுநர்கள் - 1.  ரஸ்ேதி பண்டாரங்கள் 

ஆ. ஸ்ரீேல்லபப் சபருஞ் ாமல – 2. கன்னயாகுைரி 

3. நூலகங்கள் - 3. சிேகங்மக 

A) 3, 2, 1 

B) 3, 1, 2 

C) 1, 3, 2 

D) 2, 3, 1 

விளக்கம்: பிற்காலப் பாண்டியர் காலத்தில், ம ே சித்தாந்த ேல்லுநர்கள் சிேகங்மக ைாேட்டம் திருப்பத்தூர் ைடத்தில் 
தங்கிப் பாடம் கற்பித்தனர். ஸ்ரீேல்லபப் சபருஞ் ாமல என்ற உயர்கல்விக் கூடம் கன்னியாக்குைரியிலும், காந்தளுர் 
 ாமலயிலும் (திருேனந்தபுரம்) நிறுேப்பட்டன. இேர்கள் காலத்திலிருந்த நூலகங்கள் ‘  ரஸ்ேதி பண்டாரங்கள்’ என 
அமழக்கப்பட்டன. 
413) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. பாண்டியர் காலத்தில் ‘ ரஸ்ேதி பண்டாரங்கள்’ எனப்படும் நூல்கங்கள் சிதம்பரம், வ ரன்ைாவதவி வபான்ற 
இடங்களில் இருந்தன. 
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2. இேர்கள் காலத்தில் ைாணேர்களுக்கு இலே  உணவு ேழங்க நிலதானம் அர ர்களால் ேழங்கப்பட்டன. வைலும் 
தமிழ் ேளர்ச்சிக்குப் பாண்டியர் வபராதரவு தந்தனர் 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. பாண்டியர் காலத்தில் ‘ ரஸ்ேதி பண்டாரங்கள்’ எனப்படும் நூல்கங்கள் சிதம்பரம், வ ரன்ைாவதவி 
வபான்ற இடங்களில் இருந்தன. 
2. இேர்கள் காலத்தில் ைாணேர்களுக்கு இலே  உணவு ேழங்க நிலதானம் அர ர்களால் ேழங்கப்பட்டன. வைலும் 
தமிழ் ேளர்ச்சிக்குப் பாண்டியர் வபராதரவு தந்தனர் 
414) பாண்டியர் காலத்தில் சந ோளர் ச லுத்திய ேரி எது? 

A) சுங்க ேரி 

B) தறியிமற 

C) பஞ்சுபீலி 

D) B ைற்றும் C 

விளக்கம்: சந வுத் சதாழில் மிகச்சிறப்பாக பாண்டியர் காலத்தில் நமடசபற்றது. சந ோளர்கள் தங்கள் 
ேருைானத்திற்வகற்றார்வபால் தறியிமற, பஞ்சுபீலி ஆகிய ேரிகமளச் ச லுத்தினர் 

415) பிற்காலப் பாண்டியர் காலத்து ோணிகச் ங்கம் எது? 

A) நானாவதசிகன் 

B) ைணிக்கிராைம் 

C) திம யாயிரத்து ஐந்நூற்றுேர் 
D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: பிற்காலப் பாண்டியர் காலத்து ோணிகச்  ங்கங்கள்:  
1. நானாவதசிகன்  
2. ைணிக்கிராைம்  
3. திம யாயிரத்து ஐற்றூற்றுேர்  
4. நகரத்தார் மப  
5. அஞ்சுேண்ணத்தார். 

416) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. சீனா, இலங்மக, வநபாளம், சுைத்ரா, அவரபியா, ஏடன் வபான்ற நாடுகளுடன் பிற்காலப் பாண்டிய நாட்டு 
ோணிகர்கள் ோணிகம் ச ய்தனர். 

2. நேைணிகள், மிகவும் அரிய ேமகக் கற்கள், மிளகு, இலேங்கம், ஏலம், கிராம்பு, மூலிமககள், உணவு தானியங்கள் 
வபான்றேற்மற ஏற்றுைதி ச ய்தனர். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. சீனா, இலங்மக, வநபாளம், சுைத்ரா, அவரபியா, ஏடன் வபான்ற நாடுகளுடன் பிற்காலப் பாண்டிய நாட்டு 
ோணிகர்கள் ோணிகம் ச ய்தனர். 2. நேைணிகள், மிகவும் அரிய ேமகக் கற்கள், மிளகு, இலேங்கம், ஏலம், கிராம்பு, 

மூலிமககள், உணவு தானியங்கள் வபான்றேற்மற ஏற்றுைதி ச ய்தனர். 
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417) பாண்டியர் காலத்திலிருந்த இஸ்லாமிய ேணிகக் குழுவினர் யார்? 

A) நானாவதசிகன் 

B) ைணிக்கிராைம் 

C) திம யாயிரத்து ஐந்நூற்றேர் 

D) அஞ்சுேண்ணத்தார் 
விளக்கம்: அஞ்சுேண்ணத்தார் என்ற இஸ்லாமிய ேணிக குழுவினர் நாகப்பட்டினத்தில் தங்கி ோணிகம் ச ய்தனர். 
இேர்கள் மூலைாகவே அவரபியாவில் இருந்து குதிமர வியாபாரம் மிகச் சிறப்பாக நமடசபற்றது என 
ைார்க்வகாவபாவலா ைற்றும் ோ ப் தைது குறிப்புகளில் பதிவு ச ய்துள்ளனர். 
418) பாண்டியர் காலத்தில் அரசின் முக்கிய ேருோய் என்ன? 

A) ேணிக ேரி  
B) சுங்க ேரி 

C) நிலேரி 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: நிலேரிவய நாட்டின் முக்கிய ேருோய் ஆகும். சைாத்த ேருோயில் ஆறில் ஒரு பங்கு, ேரியாகப் 
சபறப்பட்டது. இமதத் தவிர, இளஞ்சிமனப்வபறு, உழுதுக்குடி, பாடிக்காேல், தட்டாரப்பாட்டம், இமடசேளி, சபான்ேரி, 

தறிக்குமற, ச க்கிமற வபான்ற ேரிகளும் பாண்டியர்கள் காலத்தில் ேசூலிக்கப்பட்டன. 
419) கூற்றுகமளக ஆராய்க. 
1. ஐந்து ேமகப் சபாருட்கமள விற்பமன ச ய்த இஸ்லாமிய ேணிகர் ‘ஐந்துேண்ணத்தார்’ என அமழக்கப்பட்டனர் 
2. இேர்கள் பாண்டிய நாட்டில் தீதாண்டதான புரத்திலும், வ ாழ நாட்டிலுள்ள நாகப்பட்டினத்திலும் தங்கி ோணிபம் 
ச ய்தனர் 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. ஐந்து ேமகப் சபாருட்கமள விற்பமன ச ய்த இஸ்லாமிய ேணிகர் ‘ஐந்துேண்ணத்தார்’ என 
அமழக்கப்பட்டனர். 

2. இேர்கள் பாண்டிய நாட்டில் தீதாண்டதான புரத்திலும், வ ாழ நாட்டிலுள்ள நாகப்பட்டினத்திலும் தங்கி ோணிபம் 
ச ய்தனர். 

420) பாண்டியர் காலம் பற்றிய  ரியானக் கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க 

A) நிலங்கள் முமறயாக அளக்கப்பட்டன. 

B) நிலம் அளக்க குடிதாங்கி, அருள்நீதி ஊர்க்வகால் என்ற அளவுவகால்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

C) நிலேரி கடமை, காணிக்கடன் ஆகிய சபயர்களில் அமழக்கப்பட்டது. 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: நிலங்கள் முமறயாக அளக்கப்பட்டன. நிலம் அளக்க குடிதாங்கி, அருள்நீதி ஊர்க்வகால் என்ற 
அளவுவகால்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. நிலேரி கடமை, காணிக்கடன் ஆகிய சபயர்களில் அமழக்கப்பட்டது. 

421). ‘உலகளந்த வ ாழன்’ என்று புகழப்பட்டேர் யார்? 

A) முதலாம் இராஜராஜ வ ாழன் 

B) முதலாம் இராவஜந்திர வ ாழன் 

C) அநபாய வ ாழன் 

D) கரிகாலச் வ ாழன் 
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விளக்கம்: வ ாழர் காலத்தில் நிலங்கள் அளக்கப்பட்டு தரம் ோரியாக ேரி விதிக்கப்பட்டது. முதலாம் இராஜராஜ 
வ ாழன் நிலம் அளந்து தரம் பிரித்ததால் ‘உலகளந்த வ ாழன்’ என்று புகழப்பட்டார். 
422) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. ைாறேர்ைன் குலவ கரப் பாண்டியன் சீன அர ன் குப்ளய்கானுடன் நட்புறவு சகாண்டிருந்தார். 

2. அதன் காரணைாக அேர் கி.பி (சபா.ஆ). 1291-இல் ஒரு தூதுக் குழுமேச் சீனாவிற்கு அனுப்பினர். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: ைாறேர்ைன் குலவ கரப் பாண்டியன் கி.பி (சபா.ஆ). 1281-இல் ஒரு தூதுக் குழுமேச் சீனாவிற்கு 
அனுப்பினர். 
423) பாண்டியர் காலச்  ைய நிமல பற்றிய  ரியான கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க. 
A) ம ேம், மேணேம் வபான்ற  ையங்கள் ைக்களால் பின்பற்றப்பட்டன 

B) இக்காலத்தில்தான் சைய்கண்டவதேர், சிேைானவபாதம் என்ற நூமல எழுதினார். 
C) கி.பி 13-ஆம் நூற்றாண்டில் ம ே சித்தாந்த ைடங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: ம ேம், மேணேம் வபான்ற  ையங்கள் ைக்களால் பின்பற்றப்பட்டன. 

இக்காலத்தில்தான் சைய்கண்டவதேர், சிேைானவபாதம் என்ற நூமல எழுதினார். 
கி.பி 13-ஆம் நூற்றாண்டில் ம ே சித்தாந்த ைடங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. 

424) திருசநல்வேலி சநல்மலயப்பர் வகாயிலில் ம ே சித்தாந்த நூல்கமள ஓதுேதற்காக எத்தமன துறவி 
ஓதுோர்கள் (தபஸ்விகள்) பாண்டியர் காலத்தில் அைர்த்தப்பட்டனர்?  

A) 9 

B) 10 

C) 11 

D) 13 

விளக்கம்: பாண்டியர் காலத்தில் திருசநல்வேலி சநல்மலயப்பர் வகாயிலில் ம ே சித்தாந்த நூல்கமள ஓதுேதற்காக 
11 துறவி ஓதுேர்கள் (தபஸ்விகள்) அைர்த்தப்பட்டனர் என்று 2-ஆம் ைாறேர்ைன் சுந்தர பாண்டியனின் கல்சேட்டு 
கூறுகிறது. 

425) பாண்டியர் காலத்தில் திருசநல்வேலி சநல்மலயப்பர் வகாயிலில் ம ே சித்தாந்த நூல்கமள ஓதுேதற்காக 
நியமிக்கப்பட்ட தபஸ்விகள் எந்த ைடத்மதச்  ார்ந்தேர்கள்? 

A) வதே ந்தான ைடம் 

B) பட்டவீர  ந்தான ைடம் 

C) திருோரூர் ைடம் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: பாண்டியர் காலத்தில் திருசநல்வேலி சநல்மலயப்பர் வகாயிலில் ம ே சித்தாந்த நூல்கமள ஓதுேதற்காக 
11 துறவி ஓதுேர்கள் (தபஸ்விகள்) அைர்த்தப்பட்டனர். இந்த 11 தபஸ்விகளும், வதே ந்தான ைடம், பட்டவீர  ந்தான ைடம், 

திருோரூர் ைடம், பிட் ாைடம், ைதுமர ைடம், அழகிய நாயக  ந்தான ைடம் (சநல்மல) ஆகியேற்மறச் 
வ ர்ந்தேர்களாேர். 
426) பாண்டிய ைன்னர்கள் காலத்தில், சுந்தரபாண்டியன் எந்த  ையத்மத ஆதரித்தார்? 

A) ம ேம் 
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B) மேணேம் 

C) சீக்கியம் 

D)  ைணம் 

விளக்கம்: பாண்டிய ைன்னர்கள் காலத்தில் மேணே  ையமும் சிறப்புப் சபற்றிருந்தது. இேர்களில் சுந்தரபாண்டியன் 
மேணே  ையத்மத ஆதரித்தார். இேரது வகாயில் திருப்பணிகமள விளக்கும் ேமகயில் ‘வகாயிசலாழுகு’ என்ற 
நூலும் சேளிப்பட்டது. திருமேகுண்டம் என்ற இடத்திலுள்ள சபருைாள் வகாயில் வகாபுரத்மதச் சுந்தரபாண்டியன் 
கட்டினார். 
427) திருப்பதியிலுள்ள ஏழுைமலயான் வகாயிலுக்குப் சபான்னாலான கலகத்மதச் ச ய்வித்த பாண்டிய ைன்னன் 
யார்? 

A) சுந்தரப்பாண்டியன் 

B)  மடயேர்ைன் 

C) குலவ கரப்பாண்டியன் 

D) விக்கிரை பாண்டியன் 

விளக்கம்: திருப்பதியிலுள்ள ஏழுைமலயான் வகாயிலுக்குப் சபான்னாலான கலகத்மதச் ச ய்வித்தேர் 
சுந்தரப்பாண்டியன் ஆோர்.  மடயேர்ைன் குலவ கரப் பாண்டியன், விக்கிரை பாண்டியன், முதலாம் ைாறேர்ைன் 
முதலிய ைன்னர்களும் மேணேத் திருத்தலங்களுக்கு நிேந்தம் அளித்தனர். அவகாபில ைடம், ோனைாைமல ைடம் 
வபான்ற மேணே ைடங்கள் சிறப்புப் சபற்றன. 
428) தர்ை கீர்த்தி என்பேர், பாண்டியர் காலத்மதச் வ ர்ந்த ________ ைய அறிைர்? 

A) ம ேம் 

B) மேணேம் 

C)  ைணம் 

D) சபௌத்தம் 

விளக்கம்: தர்ைகீர்த்தி என்பேர் பிற்காலப் பாண்டியர் காலத்தில் ோழ்ந்த சபௌத்த  ைய அறிைராோர். இவதவபால், 

சுந்தரபாண்டியன்,  மடயேர்ைன் குலவ கரப் பாண்டியன், விக்கிரை பாண்டியன், முதலாம் ைாறேர்ைன் முதலிய 
ைன்னர்கள் மேணே திருத்தலங்களுக்கு நிேந்தம் அளித்தனர். 

429) கூற்றுகமள கேனி. 
1. பிற்கால பாண்டியர் காலத்தில், வகாயில் கட்டடக்கமலயிமன விரிோக்கும் புதிய அமைப்பு முமறகள் சதாடங்கின. 
சேளிப்புறத்தில் உயர்ந்த அளவிலான வகாபுரங்கள், கருேமற, அர்த்த ைண்டபம், ைகாைண்டபம், சுற்றுப்புறப் 
பிரகாரங்கள், பல தூண்கமளக் சகாண்ட ைண்டபங்கள் வபான்றமே எழுப்பப்பட்டன. 
2. இக்காலக் வகாயிலின் நுமழவுோயிலில் உயர்ந்த வகாபுரங்கமள எழுப்பி, கட்டடக்கமலயில், புதிய ைாற்றத்மத 
ஏற்படுத்தினர். 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. பிற்கால பாண்டியர் காலத்தில், வகாயில் கட்டடக்கமலயிமன விரிோக்கும் புதிய அமைப்பு முமறகள் 
சதாடங்கின. சேளிப்புறத்தில் உயர்ந்த அளவிலான வகாபுரங்கள், கருேமற, அர்த்த ைண்டபம், ைகாைண்டபம், 

சுற்றுப்புறப் பிரகாரங்கள், பல தூண்கமளக் சகாண்ட ைண்டபங்கள் வபான்றமே எழுப்பப்பட்டன. 
2. இக்காக் வகாயிலின் நுமழவுோயிலில் உயர்ந்த வகாபுரங்கமள எழுப்பி, கட்டடக்கமலயில், புதிய ைாற்றத்மத 
ஏற்படுத்தினர் 

430) எந்தக் வகாயில் குலவ கரப் பாண்டியர் காலத்தில் சிறப்பமடந்தன? 
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A) மீனாட்சியம்ைன் வகாயில் 

B) சநல்மலயப்பர் வகாயில் 

C) அழகர் வகாயில் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: பிற்காலப் பாண்டியர்கள், சிதம்பரம், ஸ்ரீரங்கம் வபான்ற இடங்களிலுள்ள வகாயில்களில் துமணக் 
வகாயில்கமளயும், ைண்டபங்கமளயும், வகாபுரங்கமளயும் கட்டினர். மீனாட்சியம்ைன் வகாயில், சநல்மலயப்பர் 
வகாயில், அழகர் வகாயில் வபான்றமே குலவ கரப் பாண்டியர் காலத்தில் சிறப்பமடந்தன. இேற்றில் அர்த்த ைண்டபம், 

ைணிைண்டபம்,  ன்னதி, முன்வகாபுரம் வபான்றமே கட்டப்பட்டன. 
431) சபாருத்துக. 

அ. சிதம்பரம் - 1. சநல்மலயப்பர் வகாவில்  
ஆ. ைதுமர – 2. நடராஜர் வகாயில் 

இ. திருசநல்வேலி – 3. அழகர் வகாயில் 

ஈ. சதன்காசி – 4. மீனாட்சியம்ைன் வகாயில் 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 2, 4, 1, 3 

C) 3, 4, 1, 2 

D) 2, 4, 3, 1 

விளக்கம்: சிதம்பரம் - நடராஜர் வகாயில் 

ைதுமர – மீனாட்சியம்ைன் வகாயில் 

திருசநல்வேலி – சநல்மலயப்பர் வகாயில் 

சதன்காசி – அழகர் வகாயில். 

432) பிற்காலப் பாண்டியர்களின் இறுதி காலச் சிற்பங்கள் எந்த அரசு காலச் சிற்பங்களுடன் ஒத்திருந்தன? 

A) பாமினி அரசு 

B) விஜயநகர அரசு 

C) ைகத அரசு 

D) முகலாய அரசு 

விளக்கம்: திருப்பரங்குன்றத்தில், காணப்படும் வ ாைஸ்கந்தர், திருைால், துர்க்மக, கணபதி ஆகிவயாரின் 
சிற்பங்களும், நரசிம்ைர், ேராகர், நடராஜன் வபான்வறாரின் சிற்பங்களும் முக்கியத்துேம் சபற்றன. ைதுமர, 
திருசநல்வேலி, சதன்காசி, சிதம்பரம் வபான்ற இடங்களில் உள்ள சிற்பங்களும் சிற்பக்கமலக்குச் சிறந்த 
எடுத்துக்காட்டாகும். பிற்காலப் பாண்டியரின் இறுதி காலச் சிற்பங்கள் விஜயநகர அரசு காலச் சிற்பங்களுடன் 
ஒத்திருந்தன. 
433) கூற்றுகமள கேனி. 
1. பிற்காலப் பாண்டியர்கள் ோர்ப்புக்கமலயில் சிறந்து விளங்கினர். 
2. உற் ே மூர்த்திகள் ைற்றும் ஆழ்ோர்கள், நாயன்ைார்களின் ச ப்புப்படிைங்கள், சிதம்பரம் நடரா ரின் சிமல 
வபான்றமே ோர்ப்புக்கமல ேளர்ச்சிக்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும் 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. பிற்காலப் பாண்டியர்கள் ோர்ப்புக்கமலயில் சிறந்து விளங்கினர். 
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2. உற் ே மூர்த்திகள் ைற்றும் ஆழ்ோர்கள், நாயன்ைார்களின் ச ப்புப்படிைங்கள், சிதம்பரம் நடரா ரின் சிமல 
வபான்றமே ோர்ப்புக்கமல ேளர்ச்சிக்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும் 

434) நடராஜரின் ‘ துரத்தாண்டேத் திருக்வகாலம்’ எந்தக் வகாயிலில் காணப்படுகிறது? 

A) சிதம்பரம் 

B) திருப்பரங்குன்றம் 

C) திருத்தணி 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: பிற்காலப் பாண்டியர் காலத்தில் நடனக்கமலைர்கள் அரண்ைமனயிலும், வதேரடியார் வகாயில்களிலும் 
நடனம் ஆடினர். நடனக்கமலயின் சிறப்பு ைற்றும் அதன் ேளர்ச்சிமயக் வகாயில்களில் காணப்படும் நடனச் 
சிற்பங்கள் மூலம் அறியலாம். சிதம்பரம், திருப்பரங்குன்றம் ஆகிய இடங்களிலுள்ள நடராஜரின் ‘ துரத்தாண்டேத் 
திருக்வகாலம்’ நடனக் கமலக்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். 
435) கூற்றுகமள கேனி 

1. இம க்கமல பிற்காலப் பாண்டியர் காலத்தில் முக்கியத்துேம் சபற்றது.  
2. வீரத்தளம், ைத்தளம், திமிமல, வ ைக்கமல, திருச்சின்னம் வபான்ற இம க்கருவிகள் யாவும் வகாயிற்சிற்பங்களில் 
காணப்படுேதின் மூலம் பாண்டியர் இம மயப் வபாற்றி ேளர்த்தனர் என்பமத அறிய முடிகிறது 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. இம க்கமல பிற்காலப் பாண்டியர் காலத்தில் முக்கியத்துேம் சபற்றது.  
2. வீரத்தளம், ைத்தளம், திமிமல, வ ைக்கமல, திருச்சின்னம் வபான்ற இம க்கருவிகள் யாவும் வகாயிற்சிற்பங்களில் 
காணப்படுேதின் மூலம் பாண்டியர் இம மயப் வபாற்றி ேளர்த்தனர் என்பமத அறிய முடிகிறது. 

436) சபாருத்துக 

அ. அழகிய பாண்டியன் கூடம் - 1. நாடக அரங்கம்  
ஆ. கூத்துக்காணி – 2. நாடகத்தில் நடிப்வபார் 

இ. தமலக்வகால் - 3. ஆடல் ைகளிருக்கு ேழங்கும் பட்டம்  
A) 1, 2, 3 

B) 3, 2, 1 

C) 1, 3, 2 

D) 2, 3, 1 

விளக்கம்: அழகிய பாண்டியன் கூடம் - நாடக அரங்கம்  
கூத்துக்காணி – நாடகத்தில் நடிப்வபார் 

தமலக்வகால் - ஆடல் ைகளிருக்கு ேழங்கும் பட்டம்  
437) பிற்காலப் பாண்டியர் காலத்தில் எத்தமன ேமக கூத்துக்கள் இருந்தன என ஆத்தூர் வகாயில் கல்சேட்டு 
குறிப்பிடுகிறது? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 
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விளக்கம்: பாண்டிய ைன்னர்கள் நாடக்கமலமயப் வபாற்றி ேளர்த்தனர். வகாயில்களில் நாடகங்கள் நிகழ்த்தப்பட்டன. 
“ ாந்திக்கூத்து”, “விவனாதக்கூத்து” என இரு ேமகக் கூத்துக்கள் இருந்தன என்று ஆத்தூர் வகாயில் கல்சேட்டு 
குறிப்பிடுகின்றது. 
438) இந்தியப் பண்பாட்டிற்குப் பிற்காலப் பாண்டியரின் சகாமட என்ன? 

A) வகாபுர கட்டடக்கமலயில் புதிய ைாற்றங்கமளக் சகாண்டுேந்தனர் 

B) கல்விச்  ாமலயில் இலே  உணவுடன் ைாணேர்களுக்கு அரசு நிர்ோகப் பயிற்சி அளித்தனர். 
C)  ரஸ்ேதி பண்டாரம் வபான்ற நூலங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டதன் மூலம் வேதங்கள், புராணங்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டு, 

இந்தியப் பண்பாட்டு ேளர்ச்சிக்குப் சபரிதும் துமண புரிகின்றன 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: வகாபுரம் கட்டடக்கமலயில் புதிய ைாற்றங்கமளக் சகாண்டுேந்தனர் 

கல்விச்  ாமலயில் இலே  உணவுடன் ைாணேர்களுக்கு அரசு நிர்ோகப் பயிற்சி அளித்தனர். 
 ரஸ்ேதி பண்டாரம் வபான்ற நூலகஙகள் ஏறு;படுத்தப்பட்டதன் மூலம் வேதங்கள்;, புராணங்கள் பயிற்றுவிக்கப்பபட்டு, 

இந்தியப் பண்பாட்டு, ேளர்ச்சிக்குப் சபரிதும் துமண புரிந்தன. 

பாண்டியர்கள் காலத்தில் இம , நடனம், ஓவியம், சிற்பம் வபான்ற நுண்கமலகள் ேளர்ச்சி சபற்றன. 
439) இந்திய ேரலாற்றில் யாருமடய வதாற்றமும், ேளர்ச்சியும் புதிய பரிைாணத்மதக் சகாடுத்தது? 

A) வ ரர் 
B) பாண்டியர் 
C)  ாளுக்கியர் 
D) சடல்லி சுல்தானியர் 

விளக்கம்: இந்திய ேரலாற்றில் சடல்லி சுல்தானியர்களின் வதாற்றமும், ேளர்ச்சியும் புதிய பரிைாணத்மதக் 
சகாடுத்தது. இம்ைாற்றம் இந்திய ஆட்சி முமறயில் கலாச் ார ைாற்றத்மதக் சகாண்டுேந்தது 

440) கி.பி 1206 முதல் கி.பி 1526 ேமர எத்தமன ைரபினர் சடல்லிமய ஆட்சி ச ய்தனர்? 

A) 4 

B) 5 

C) 6  

D) 3 

விளக்கம்: கி.பி (சபா.ஆ) 1206 முதல் கி.பி (சபா.ஆ) 1526 ேமர 5 ைரபினர் சடல்லிமய ஆட்சி ச ய்தனர். 
இேர்களுமடய ஆட்சியில்  ையம்  ார்ந்த ஆட்சி நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டது. 
1. அடிமை ைரபு  
2. கில்ஜி ைரபு  
3. துக்ளக் ைரபு  
4. ம யது ைரபு  
5. வலாடி ைரபு 

441) சடல்லி சுல்தானிய ஆட்சியில் நாணயங்களின் இரு பக்கங்களாக திகழ்ந்தமே எமே? 

A)  ையம், அரசியல் 

B) வபார், அரசியல் 

C)  ையம், வபாரிடல் 

D) எதுவுமில்மல 
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விளக்கம்: சடல்லி சுல்தானிய ஆட்சியில் நாணயங்களின் இரு பக்கங்களாக  ையமும், அரசியலும் திகழ்ந்தன. 
சுல்தான் என்பது, முஸ்லீம் ஆட்சியாளர்கள் சூட்டிக்சகாண்ட பட்டப்சபயராகும். இேர்கள் சபயரளவுக்குக் 
கலிபாவிற்குக் கட்டுப்பட்ட அர ர்களாகத் திகழ்ந்தன. 
442) சபாருத்துக 

அ. அல்சபருனி    – 1. தாரிக்-உல்-ஹிந்து 

ஆ. ஹா ன் நி ாமி   – 2. தாஜ்-உல்-ைாசீர் 
இ. மின்ஹஜ்-சிராஜ்-உஸ்  - 3. தபகத்-இ-நாசீரி 

ஈ. அமீர்குஸ்ரு    – 4. துக்ளக் நாைா 
A) 4, 3, 2, 1 

B) 3, 2, 4, 1 

C) 1, 2, 3, 4 

D) 3, 1, 4, 2 

விளக்கம்: அல்சபருனி – தாரிக்-உல்-ஹிந்து 

ஹா ன் நி ாமி – தாஜ்-உல்-ைாசீர் 
மின்ஹஜ்-சிராஜ்-உஸ் - தபகத்-இ-நாசீரி 

அமீர்குஸ்ரு – துக்ளக் நாைா 
சடல்லி சுல்தானியங்கள் காலத்து இலக்கியங்கள் அக்கால ேரலாற்மற அறிய ஆதாரைாக உள்ளன. இமே அக்கால 
ைன்னர்களின் ேரிம , ைக்கள் ோழ்க்மக நிமல, பண்பாடு வபான்றமே பற்றி அறிய உதவுகின்றன. 
443) கூற்றுகமள கேனி 

1. இமடக்கால இந்தியாவிற்கு ேருமக புரிந்த அயலேர்களின் பயணக்குறிப்புகள், சடல்லி சுல்தானியர்களின் 
அரசியல் முன்வனற்றம்,  மூக பண்பாட்டு ேரலாறு பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன. 
2. இபின் பதூதாவின் பயணக் குறிப்புகள், சடல்லி ைற்றும் ைதுமரயில் ோழ்ந்த ைக்களின் ோழ்க்மக நிமலயிமன 
விளக்குகிறது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. இமடக்கால இந்தியாவிற்கு ேருமக புரிந்த அயலேர்களின் பயணக்குறிப்புகள், சடல்லி 
சுல்தானியர்களின் அரசியல் முன்வனற்றம்,  மூக பண்பாட்டு ேரலாறு பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன. 
2. இபின் பதூதாவின் பயணக் குறிப்புகள், சடல்லி ைற்றும் ைதுமரயில் ோழ்ந்த ைக்களின் ோழ்க்மக நிமலயிமன 
விளக்குகிறது. 

444) சதன்னிந்திய ைக்களின் ோழ்க்மக, அேர்களின் நிமல, பண்பாட்டு நிமல ஆகியேற்மறப் பற்றி யாருமடய 
பயணக் குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? 

A) இபின் பதூதா 
B) அப்துர் ர ாக் 

C) நிக்வகாவலா வகாண்டி 

D) பயஸ் 

விளக்கம்: ‘அப்துர் ர ாக்’ தன்னுமடய பயணக் குறிப்பில் சதன்னிந்திய ைக்களின் ோழ்க்மக, அேர்களின் நிமல, 

பண்பாட்டு நிமல ஆகியேற்மறப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார். வைலும், ைார்க்வகாவபாவலா, நிக்வகாவலா வகாண்டி, 

பார்வபாவ ா, பயஸ் ஆகிவயாரின் சடல்லி, ைதுமர சுல்தானியர் பற்றியக் குறிப்புகளும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

445) “தமிழ்க் கூடல் நகர்” என அமழக்கப்பட்ட ஊர் எது? 
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A) முக்கூடல் 

B) தஞ்ம  

C) ைதுமர 
D) சிேகாசி 

விளக்கம்: “தமிழ்க் கூடல் நகர்” என்று ைதுமரமயக் குறிப்பிடுேர். இத்தகேமல “சிேகாசி ச ப்வபடு” குறிப்பிடுகிறது. 
446) “ கானா-இ-ைண்டி” அங்காடிகமள நிர்ேகித்தேர் யார்? 

A) அலாவுதீன் கில்ஜி 

B) இல்துமிஸ் 

C) அமிர்குஸ்ரு 

D) இபின் பதூதா 
விளக்கம்: அமனத்து அங்காடிகளிலும் ஒவர விமலயில் கலப்படைற்ற சபாருள்கள் விற்பமன ச ய்யப்பட்டன. 
‘ கானா-இ-ைண்டி’ அங்காடிகமள ‘அலாவுதீன் கில்ஜி’ நிர்ேகித்தார். 
447) சுல்தான்கள் ஆட்சிப் பிரிவுகமள பற்றியக் கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. ‘இக்தா’ என்பது ஆட்சியின் முக்கிய பிரிோக இருந்தது. இக்தா - ஷிக்குகளாக (ைாேட்டம்) பிரிக்கப்பட்டன 

2. ஷிக்குகளின் தமலேர் - ஷிக்தார் ஆோர் 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. ‘இக்தா’ என்பது ஆட்சியின் முக்கிய பிரிோக இருந்தது. இக்தா - ஷிக்குகளாக (ைாேட்டம்) பிரிக்கப்பட்டன. 

2. ஷிக்குகளின் தமலேர் - ஷிக்தார் ஆோர். 

448) சடல்லி சுல்தானியரின் ஆட்சிப் பிரிவுகமள இறங்கு ேரிம ப்படுத்துக. 
A) இக்தா, ஷிக்குகள், பர்கானா, கிராைம் 

B) இக்தா, பர்கானா, ஷிக்குகள், கிராைம் 

C) பர்கானா, ஷிக்குகள், இக்தா, கிராைம் 

D) கிராைம், பர்கானா, ஷிக்குகள், இக்தா 
விளக்கம்: இக்தா - ஷிக்குகளாகப் (ைாேட்டம்) பிரிப்பு 

ஷிக்குகள் - பர்கானா (ேட்டம்) –ஆகப் பிரிப்பு 

பர்கானா – கிராைங்களாகப் பிரிப்பு 

இங்கு இராணுத்துமற அதிகாரி தன் ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில்  ட்டம், ஒழுங்மக நிமல நிறுத்துதல் இேரின் 
கடமையாகும். 

449) சபாருத்துக 

அ. நாயிப்-சுல்தான்  - 1. ச ய்தி ைற்றும் ஆேணக் காப்பகம் 

ஆ. ோசீர்   - 2. தமலமைத்தளபதி 

இ. அரிஸ்-இ-ைாலிக்  - 3. நிதி அமைச் ர் 

ஈ. திோன் இன்ஷா  – 4. சுல்தானுக்கு அடுத்த நிமல 

A) 3, 2, 4, 1 

B) 1, 4, 3, 2 

C) 4, 3, 2, 1 

D) 1, 3, 4, 2 
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விளக்கம்: நாயிப்-சுல்தான் - சுல்தானுக்கு அடுத்த நிமல 

ோசீர் - நிதி அமைச் ர் 
அரிஸ்-இ-ைாலிக் - தமலமைத்தளபதி  
திோன் இன்ஷா – ச ய்தி ைற்றும் ஆேணக் காப்பகம். 

சுல்தான் தன் கடமைகமள நிமறவேற்றுேதற்காகவும், அேருக்குத் தக்க ஆவலா மனகமள ேழங்கவும் 
அமைச் ர்கள் துமணபுரிந்தனர். 
450) சபாருத்துக 

அ. திோனி ரி ாலத்  - 1. உளவுத்துமற 

ஆ. தமலமை காஸி  – 2.  ையத்துமற 

இ. பாரித்-ஐ-முைலிக்  - 3. நீதித்துமறத் தமலேர் 

A) 3, 2, 1 

B) 1, 2, 3 

C) 2, 3, 1 

D) 2, 1, 3 

விளக்கம்: திோனி ரி ாலத் - உளவுத்துமற 

தமலமை காஸி –  ையத்துமற 

பாரித்-ஐ-முைலிக் - நீதித்துமறத் தமலேர் 
இேர்களின்றி வேறு பல அதிகாரிகளும் சுல்தானுக்கு உதவியாக இருந்தனர். 
451) பல்லேர் காலத்தில் சிற்றூர்கமள ஆட்சி ச ய்தேர் எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டார்? 

A) ஊரார் 

B) நாட்டார் 
C) ஆழ்ோர் 
D) சிற்றூரார் 

விளக்கம்: நாடு – நாட்டார். 

ஊர் - ஊரார். 

சிற்றூர் - ஆழ்ோர். 

452) கி.பி.13ஆம் நூற்றாண்டில் எத்தமன ேமகயான ஆட்சி ேகுப்மபச் வ ர்ந்த பிரபுக்கள், சுல்தான்கள் காலத்தில் 
இந்தியாவில் இருந்தனர்? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: துருக்கியர், ஐவராப்பியர்கள், அபிசீனியர்கள், எகிப்தியர்கள் ஆகிவயார் ஆட்சி ேகுப்பினராக இருந்தனர். கி.பி 
13-ஆம் நூற்றாண்டில் 3 ேமகயான ஆட்சி ேகுப்மபச் வ ர்ந்த பிரபுக்கள் இருந்தனர். அேர்கள்,  

1. கான்கள். 

2. ைாலிக்குகள்.  
3. அமீர்கள். 

453) சடல்லி சுலதான் காலத்தில் சபண்களின் நிமல என்ன? 

A) அர  குடும்பத்துப் சபண்களும், உயர் ேகுப்பினப் சபண்களும் கல்விகற்று, சில அரசு  லுமககளுடன் ச ல்ோக்கு 
சபற்றிருந்தனர் 
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B) இஸ்லாமியப் சபண்கள், “பர்தா முமறமயப்” பின்பற்றினர். பல சபண்கள் குடிம த் சதாழில்களில் 
சிறப்புற்றிருந்தனர். 
C)  முதாயத்தில் கீழ்நிமல ைக்கள் கிராைங்களில் கணேருக்குக் கட்டுப்பட்டும், விே ாயத் சதாழில்களுக்கு 
உதவியாகவும் இருந்தனர்.  
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: அர  குடும்பத்துப் சபண்களும், உயர் ேகுப்பினப் சபண்களும் கல்விகற்று, சில அரசு  லுமககளுடன் 
ச ல்ோக்கு சபற்றிருந்தனர். 

இஸ்லாமியப் சபண்கள், “பர்தா முமறமயப்” பின்பற்றினர். பல சபண்கள் குடிம த் சதாழில்களில் சிறப்புற்றிருந்தனர். 
 முதாயத்தில் கீழ்நிமல ைக்கள் கிராைங்களில் கணேருக்குக் கட்டுப்பட்டும், விே ாயத் சதாழில்களுக்கு 
உதவியாகவும் இருந்தனர்.  
454) யாருமடய பயணக் குறிப்புகள் “சரகிலா” என்று அமழக்கப்படுகின்றன? 

A) யுோன் சுோங் 

B) இபின் பதூதா 
C) அமிர்குஸ்ரு 

D) சைகஸ்தனிஸ் 

விளக்கம்: இபின் பதூதாவின் பயணக் குறிப்புகள் “சரகிலா” என்று அமழக்கப்படுகிறது. இக்குறிப்புகள் முகைது பின் 
துக்ளக் கால அரசியல்,  மூக, சபாருளாதார ைற்றும்  ையநிமல பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன 

455) சுல்தான் காலத்தில் அதிகாரிகளுக்கு ஊதியத்திற்குப் பதிலாக ேழங்கப்பட்ட நிலம் எது? 

A) இக்தா 
B) கலிகா 
C) இனாம் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: சுல்தான் ஆட்சிக்காலத்தில், இக்தா எனப்படும் நிலங்கள் அரசு அதிகாரிகளுக்கு ஊதியம் ேழங்குேதற்குப் 
பதிலாக ேழங்கப்பட்டன. 
456) சுல்தான் காலத்தில் மைய அரசின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள நிலங்கள் எது?  

A) இக்தா 
B) கலிகா 
C) இனாம் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: சுல்தான் ஆட்சியில் நிலம் 4 பிரிோகப் பிரிக்கப்பட்டது. அதில் காலிகா என்பது அர  நிலங்களாகும். இது 
மைய அரசின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள நிலங்களாகும். 
457) சுல்தான் காலத்தில்  ைய அறக்கட்டமளக்கு ேழங்கப்பட்ட நிலம் எது? 

A) இக்தா 
B) காலிகா 
C) இனாம் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: இக்தா – அரசு அதிகாரிக்கு ஊதியத்திற்குப் பதிலாக ேழங்கப்பட்ட நிலம். 

காலி ா – அர  நிலம். 

ைரபு ேழி ஜமீன்தார் நிலங்கள் - சுல்தானுக்கு கட்டுப்பட்ட நிலங்கள்.  
இனாம் -  ைய அறக்கட்டமளகளுக்கு ேழங்கப்பட்ட நிலங்கள். 
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458) அங்காடி சீர்த்திருத்த முமறமய அறிமுகப்படுத்தியர் யார்? 

A) அலாவுதீன் கில்ஜி 

B) இல்துமிஸ் 

C) அமீர் குஸ்ரு 

D) இபின் பதூதா 
விளக்கம்: ‘அலாவுதீன் கில்ஜி’ அங்காடி சீர்திருத்த முமறமய அறிமுகப்படுத்தினார். இதன்படி சபாருள்கள் நியாைான 
முமறயில் விற்கப்பட்டன. அங்காடி விற்பமனயாளர்கள், எமட குமறோக விற்றாவலா, அதிக விமலக்கு விற்றாவலா 
கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்ட.னர். 
459) சடல்லி சுல்தானியம் பற்றிய கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. மைய அரசின் தமலேர் ‘சுல்தான்’ ஆோர். இேரிடம்  ட்டம், நீதித்துமற, இராணுேத் தமலமை வபான்ற 
அதிகாரங்கள் இருந்தன 

2. மைய அரசு, அதிகாரக் குவியல் முமறயில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் 

A) 1 ைட்டும் ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. மைய அரசின் தமலேர் ‘சுல்தான்’ ஆோர். இேரிடம்  ட்டம், நீதித்துமற, இராணுேத் தமலமை வபான்ற 
அதிகாரங்கள் இருந்தன 

2. மைய அரசு, அதிகாரக் குவியல் முமறயில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் 

460) தேறானக் கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க. 
A) அலாவுதீன் கில்ஜி ‘அங்காடி சீர்திருத்த முமறமய’ அறிமுகப்படுத்தினார் 

B) அலாவுதீன் கில்ஜி நில வைலாண்மை, நில அளமே ைற்றும் நிலேரி ேசூல் முமறமய ஒழுங்குப்படுத்தினார் 

C) முகைது பின் துக்ளக் நிலேரிமய அதிகைாக உயர்த்தினார் 
D) சபவராஸ் துக்ளக்  ாமல ே திகமளப் சபருக்கினார். 
விளக்கம்: சபவராஸ் துக்ளக் நீர்ப்பா ன ே திகமளப் சபருக்கி , விே ாய ேளர்ச்சிக்கான முயற்சிகமள 
வைற்சகாண்டார். 
461) சுல்தான் காலத்தில் முக்கிய சதாழில் எது? 

A) விே ாயம் 

B) முத்துக்குளித்தல் 

C) சகாள்மள 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: வேளாண்மை முக்கிய சதாழிலாக கருதப்பட்டாலும், பிற சதாழில்களும் ேளர்ச்சியமடந்தன. 
விமலயுயர்ந்த கற்கள் உமடய ஆபரணங்கள் ச ய்தல், காலிக்வகா அச்சிடுதல், சந வு,  ாயம் வதாய்த்தல் வபான்ற 
துணி  ார்ந்த சதாழில்கள், ச ம்பு, பித்தமள, இரும்பு வபான்ற உவலாகம்  ம்பந்தப்பட்ட சதாழில்கள், வதால் சதாழில்கள், 

கப்பல் கட்டும் சதாழில் வபான்ற சதாழில்களும் ேளர்ச்சியமடந்தன. 
462) சுல்தான் காலத்தில் முக்கிய ேர்த்தக மையைாக விளங்கியது எது? 

A) சடல்லி 

B) ஆக்ரா 
C) வ ாழ ைண்டலம் 

D) அமனத்தும் 
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விளக்கம்: உள்நாட்டு ேர்த்தகம்  ந்மதகள் மூலம் நமடசபற்றது. அரிசி,  ர்க்கமர, சேண்சணய் வபான்ற 
சபாருட்கமள வ ாழ ைண்டலத்துக்கு அனுப்பினர். ஆக்ரா முக்கிய ேர்த்தக மையைாக விளங்கியது. 

463) சுல்தான் கால ோணிகம் பற்றிய கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. சேளிநாட்டு ோணிகம் ேடவைற்குக் கணோய்கள் மூலம் நமடசபற்றது. லாகூரும், மூல்தானும் ோணிக 
மையங்களாகத் திகழந்தன. 
2. கடல்ேழி ோணிகத்தின் மூலம் ஆக்ராவிலிருந்து பல சபாருட்கள் உலகின் பல பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டன. 
காஷ்மீரிலிருந்து குங்குைப்பூ,  ால்மே, ஆக்ராவிலிருந்து நீலச் ாயம் வபான்றமே ஏற்றுைதி ச ய்யப்பட்டன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. சேளிநாட்டு ோணிகம் ேடவைற்குக் கணோய்கள் மூலம் நமடசபற்றது. லாகூரும், மூல்தானும் ோணிக 
மையங்களாகத் திகழந்தன. 
2. கடல்ேழி ோணிகத்தின் மூலம் ஆக்ராவிலிருந்து பல சபாருட்கள் உலகின் பல பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டன. 
காஷ்மீரிலிருந்து குங்குைப்பூ,  ால்மே, ஆக்ராவிலிருந்து நீலச் ாயம் வபான்றமே ஏற்றுைதி ச ய்யப்பட்டன. 
464) சுல்தான் காலத்தில் ‘ ந்மதப் சபாருளதாரத்மத’ உருோக்கியேர் யார்? 

A) அலாவுதீன் கில்ஜி 

B) குத்புதீன் ஐபக் 

C) முகைது பின் துக்ளக் 

D) சபவராஸ் துக்ளக் 

விளக்கம்: அலாவுதீன் கில்ஜி, விே ாய ேர்த்தகக் சகாள்மக மூலம் விே ாயத்மதயும், ேர்த்தகத்மதயும் 
நவீனையைாக்கிச்  ந்மதப் சபாருளாதாரத்மத உருோக்கினார். 
465) சுல்தான் காலத்தில் இந்துக்கள் மீது விதிக்கப்பட்ட ேரி என்ன? 

A) சஜசியா 
B) புஸியா 
C) எனம் 

D) தினா 
விளக்கம்: சடல்லி சுல்தானியர்கள் காலத்தில் இந்து  முதாயத்தின் மீது, இஸ்லாமிய  ையத்தின் தாக்கம் இருந்தது. 
இஸ்லாமிய  ையச்  ட்டப்படி இந்துக்கள் என்பேர்கள் ைாற்று  ையத்தேர்கள். இந்துக்கள் மீது சஜசியா ( ைய ேரி) 
என்ற ேரி விதிக்கப்பட்டது. இதனால் இந்துக்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர். சபவராஸ்-துக்ளக், சிக்கந்தர் வலாடி 
வபான்வறார் ைதைாற்றத்மத சேகுோக ஊக்குவித்தனர். 
466) சுல்தான்களின் காலத்தில் இலக்கியங்கள் பற்றிய  ரியானக் கூற்மற சதரிவு ச ய்க 

A) சுல்தான்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் அர ாங்க உதவியுடன், கவிமத, உமரநமட, இலக்கியம் வபான்றமே ேளர்ச்சி 
சபற்றன. 
B) குறிப்பாக ேரலாறு  ார்ந்த இலக்கியத்திற்குச் சிறப்பிடம் அளிக்கப்பட்டது. சடல்லி சுல்தான்கள், தத்துேம், நாடகம், 

ைருத்துேம், வஜாதிடம் பற்றிய நூல்கள் எழுதப்படுேமத ஆதரித்தனர். 
C) இந்தி, ேங்காளம், ைராத்தி, பஞ் ாபி, தமிழ், சதலுங்கு, கன்னடம், ைமலயாள சைாழிகளில் பிராந்திய 
இலக்கியங்களும் இயற்றப்பட்டன. 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: சுல்தான்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் அர ாங்க உதவியுடன், கவிமத, உமரநமட, இலக்கியம் வபான்றமே 
ேளர்ச்சி சபற்றன. 
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குறிப்பாக ேரலாறு  ார்ந்த இலக்கியத்திpற்குச் சிறப்பிடம் அளிக்கப்பட்டது. சடல்லி சுல்தான்கள், தத்துேம், நாடகம், 

ைருத்துேம், வஜாதிடம் பற்றிய நூல்கள் எழுதப்படுேமத ஆதரித்தனர். 
இந்தி, ேங்காளம், ைராத்தி, பஞ் ாபி, தமிழ், சதலுங்கு, கன்னடம், ைமலயாள சைாழிகளில் பிராந்திய இலக்கியங்களும் 
இயற்றப்பட்டன. 
467) அமிர்குஸ்ரு பற்றிய தேறானக் கூற்மற சதரிவு ச ய்க. 
A) அபுல் ஹா ன் யாமினித் குஸ்ரு என்பது இேர் இயற்சபயர் 

B) இேர் மிகச்சிறந்த கவிைராகவும், இம  ேல்லுநராகவும் திகழ்ந்தேர் 

C) இேர் பாலி சைாழிக் கவிைராகத் திகழ்ந்தேர் 

D) இேர் எழுதிய பாரசீக சைாழி கவிமத ‘கஜல்’ என்ற புதிய இம  சதாடங்குேதற்கு ேழிவகாலியது 

விளக்கம்: அமீர்குஸ்ரு பாரசீக சைாழிக் கவிைராகத் திகழ்ந்தார். 
468) “தாரிக்-.-அலாய்” என்னும் நூல் யாமரப் பற்றி அமிர்குஸ்ரு எழுதிய நூலாகும்? 

A) குத்புதீன் துக்ளக் 

B) அலாவுதீன் கில்ஜி 

C) இபின் பதூதா 
D) முகைது பின் துக்ளக் 

விளக்கம்: அலாவுதீன் கில்ஜி பற்றி அமிர் குஸ்ரு எழுதிய “தாரிக்-இ-அலாய்” என்னும் நூல் மிகச் சிறந்த நூலாகும். 
இந்நூல் அலாவுதீமனப் பற்றிய ச ய்திகள், அங்காடி சீர்த்திருத்தங்கள் நிர்ோகத் திறன் ைக்களின் ோழ்க்மகநிமல 
பற்றி குறிப்பிடுகின்றது. 
469) இபின் பதூதா யாருமடய காலத்தில் இந்தியாவிற்கு ேருமகப் புரிந்தார? 

A) குத்புதீன் ஐபக்  
B) அலாவுதீன் கில்ஜி 

C) சபவராஸ் துக்ளக் 

D) முகைது பின் துக்ளக் 

விளக்கம்: அபு அப்துல்லா முகைது இபின் பதூதா என்ற இயற்சபயர் சகாண்ட இேர், முகைது பின் துக்ளக் காலத்தில் 
இந்தியாவிற்கு ேருமக புரிந்தார். 
470) சுல்தான்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் நிலம் எத்தமன பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: சுல்தான்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் நான்கு பிரிவுகளாக நிலம் பிரிக்கப்பட்டது. அமே,  

1. இக்தா. 
2. காலி ா. 
3. ைரபுேழி ஜமீன்தார் நிலங்கள்.  
4. இனாம். 

471) இபின் பதூதாவின் குறிப்புகள் பற்றிய  ரியானக் கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க 

A) முகைது பின் துக்ளக் காலத்தில் தினமும் சிலர் மககால்களில் விலங்கிட்டு அமேக்குக் சகாண்டு ேரப்படுதல், 

துன்புறுத்தப்படுதல் வபான்றமே நமடசபற்றதாக இேர் குறிப்பிடுகிறார். 
B) இந்தியாவில் காணப்பட்ட பல்வேறு பழக்கங்கள், புது ேழக்காறுகள் பற்றியும் குறிப்பிடுகிறார். 
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C)  தி எனும் உடன்கட்மட ஏறும் ேழக்கம் இந்துக்களிமடவய காணப்பட்டமத விளக்குகிறார். வைலும் கடிதங்கமள 
ஓர் இடத்திலிருந்து ைற்வறார் இடத்திற்கு சகாண்டு ச ன்ற ஓட்டக்காரர்கமளப் பற்றியும் குறிப்பிடுகிறார். 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: முகைது பின் துக்ளக் காலத்தில் தினமும் சிலர் மககால்களில் விலங்கிட்டு அமேக்குக் சகாண்டு 
ேரப்படுதல், துன்புறுத்தப்படுதல் வபான்றமே நமடசபற்றதாக இேர் குறிப்பிடுகிறார். இந்தியாவில் காணப்பட்ட 
பல்வேறு பழக்கங்கள், புது ேழக்காறுகள் பற்றியும் குறிப்பிடுகிறார்.  தி எனும் உடன்கட்மட ஏறும் ேழக்கம் 
இந்துக்களிமடவய காணப்பட்டமத விளக்குகிறார். வைலும் கடிதங்கமள ஓர் இடத்திலிருந்து ைற்வறார் இடத்திற்கு 
சகாண்டு ச ன்ற ஓட்டக்காரர்கமளப் பற்றியும் குறிப்பிடுகிறார். 
472) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. ச ருவகடுகள் (ஆல்பம்) தயாரிக்கும் முமறயும் முகலாயர் காலத்தில் உருோக்கப்பட்டன. 
2. ஓவியக்கமலயின் மீதுள்ள ஆர்ேத்தால் பாரசீகத்திலிருந்து மீர்ம யது அலி, அப்துல்  ைது ஆகிய இரு ஓவியர்கமள 
ஹீைாயூன் அமழத்து ேந்தார். இவ்விருேரும் அக்பர் காலத்தில் புகழ் சபற்றனர். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. ச ருவகடுகள் (ஆல்பம்) தயாரிக்கும் முமறயும் முகலாயர் காலத்தில் உருோக்கப்பட்டன. 2. 

ஓவியக்கமலயின் மீதுள்ள ஆர்ேத்தால் பாரசீகத்திலிருந்து மீர்ம யது அலி, அப்துல்  ைது ஆகிய இரு ஓவியர்கமள 
ஹீைாயூன் அமழத்து ேந்தார். இவ்விருேரும் அக்பர் காலத்தில் புகழ் சபற்றனர். 
473) இந்தியக் கமலயில் இஸ்லாமிய கமல கலந்தமைக்கு காரணம் என்ன? 

A) துருக்கியர்கள் இந்தியக் மகவிமனைர்கமளயும் தக்கர்கமளயும் பயன்படுத்தினர் 

B) இந்துக்கள் ைற்றும்  ைணர்களின் வகாயில்கமள அழித்து அேற்றின் கட்டிடங்களின் மீது பல கட்டிடங்கமளக் 
கட்டினர். 
C) சில இந்துக்வகாயில்கமள ைசூதிகளாக ைாற்றினர். எனவே, சுல்தான்கள் கமலபாணியில் இந்தியக் 
கமலபாணிமயக் காணமுடிகிறது 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: துருக்கியர்கள் இந்தியக் மகவிமனைர்கமளயும் தக்கர்கமளயும் பயன்படுத்தினர். இந்துக்கள் ைற்றும் 
 ைணர்களின் வகாயில்கமள அழித்து அேற்றின் கட்டிடங்களின் மீது பல கட்டிடங்கமளக் கட்டினர். சில 
இந்துக்வகாயில்கமள ைசூதிகளாக ைாற்றினர். எனவே, சுல்தான்கள் கமலபாணியில் இந்தியக் கமலபாணிமயக் 
காணமுடிகிறது. 
474) சுல்தானியர் கால கட்டடங்களின் சிறப்பம் ங்கள் என்ன? 

A) தூண்கள், உயர்ைாடிகள், ைலர் வேமலப்பாடுகள் ஏராளைாக இருந்தன. 
B) முகடுகள் உயரைாகவும்,  ைைான அளவிலும் அமைக்கப்பட்டன. 
C) முன் சுேர்கள் தாழ்ோகவும் பின்னால் உள்ள கட்டடங்களுக்குப் சபாருத்தைாகவும் அமைந்திருக்கின்றன 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: தூண்கள், உயர்ைாடிகள், ைலர் வேமலப்பாடுகள் ஏராளைாக இருந்தன. முகடுகள் உயரைாகவும்,  ைைான 
அளவிலும் அமைக்கப்பட்டன. முன் சுேர்கள் தாழ்ோகவும் பின்னால் உள்ள கட்டடங்களுக்குப் சபாருத்தைாகவும் 
அமைந்திருக்கின்றன. வைலும், பிரம்ைாண்டைான ேமளவுகள் இேர்கள் காலத்தில் கமல நுட்பத்துடன் 
எழுப்பப்பட்டன. 
475) கூற்றுகமள கேனி. 
1. பள்ளிோயில்களில் சதாழுமகக்குக் கூவி அமழப்பேர்கள் ‘மினார்’ 
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2. பள்ளிோயில் அருகிலுள்ள உயர்ந்த வகாபுரங்கள் ‘மூயாசின்’. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: பள்ளிோயில்களில் சதாழுமகக்கு கூவி அமழப்பேர்கள் ‘மூயாசின்’ என்று சபயர். இேர்கள் பள்ளிோயில் 
அருகில் இருந்த உயர்ந்த வகாபுரங்களிலிருந்து கூவி அமழத்தனர். இந்த உயர்ந்த வகாபுரங்கள் ‘மினார்’ என்பர். 
இக்கட்டத்திற்குக் கமலயழகு கூட்ட ோயிலில் இருைருங்கிலும் இரு வகாபுரங்கள் அமைத்தனர் 

476) குதுப்மினார் யாருமடய காலத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது? 

A) குத்புதீன் ஐபக் 

B) முகைது பின் துக்ளக் 

C) சபவராஸா துக்ளக் 

D) இல்துமிஷ் 

விளக்கம்: சடல்லியிலுள்ள குதுப்மினார் குத்புதீன் ஐபக் காலத்தில் கட்டத் சதாடங்கப்பட்டு, ‘இல்துமிஷ்’ காலத்தில் கட்டி 
முடிக்கப்பட்டது. இது சிேந்த ைணற் கற்களால் கட்டப்பட்டது. 
477) குதுப்மினாரின் உயரம் என்ன? 

A) 242 அடி 

B) 272 அடி 

C) 232 அடி 

D) 292 அடி 

விளக்கம்: சடல்லியிலுள்ள குதுப்மினாரின் உயரம் 232 அடியாகும். இதில் குரானிலுள்ள இமறே னங்கள் 
ச துக்கப்பட்டுள்ளன. 
478) குதுப்மினார் எப்வபாது உலக பாரம்பரியச் சின்னைாக அறிவிக்கப்பட்டது? 

A) 1989 

B) 1990 

C) 1993 

D) 1997 

விளக்கம்: குதுப்பினார், யுசனஸ்வகாவினால் கி.பி. (சபா.ஆ) 1993-இல் உலகப் பாரம்பரியச் சின்னைாக 
அறிவிக்கப்பட்டது. 
479) “அலாய் தர்ோ ா” என்ற கட்டிடம் யாருமடய காலத்தில் கட்டப்பட்டது? 

A) முகைது பின் துக்ளக் 

B) அலாவுதீன் கில்ஜி 

C) சபவராஸ் துக்ளக் 

D) முகைது வகாரி 

விளக்கம்: அலாவுதீன் கில்ஜி காலத்தில் கட்டப்பட்டமேயாகும். இது ச ல் க் - துருக்கியர் கமலப்பாணியில் 
கட்டப்பட்டமேயாகும். மிக உயரைான வைமடயிலிருந்து ச ம்ைணற் கற்களாலும், சேள்மளச்  லமே கற்களாலும், 

உருோக்கப்பட்ட இக்கட்டடம் அருகில் காணும்வபாது ேண்ணங்களின் வகாப்புகளாகக் காணப்படுகிறது. 
480) “நீர்ப்பா னத்தின் தந்மத” என அமழக்கப்பட்டேர் யார்? 

A) முகைது பின் துக்ளக்  
B) அலாவுதீன் கில்ஜி 
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C) சபவராஸ் துக்ளக் 

D) முகைது வகாரி 

விளக்கம்: முகைது பின் துக்ளக்கிற்குப் பின் ேந்த பிவராஸ் துக்ளக் கட்டப்பிரியர், கட்டடக்கமலவேந்தர். இேர் 1200 
ைலர்ேனங்கமள டில்லிமயச் சுற்றி அமைத்தார். இேமர பூங்கா பிரியர், நீர்ப்பா னத்ததின் தந்மத என்றமழப்பர். 
பிவராஷா துக்ளக் “பிவராஷாபாத்” என்னும் நகமர அமைத்தார். இந்நகருக்குள் “பிவராஸ் ஷா வகாட்லா” என்னும் 
அரண்ைமனக் வகாட்மட உள்ளது.  
481) ‘ேராகன்’ என்ற தங்கநாணயத்மத அகதிகளவில் சேளியிட்டேர்கள் யார்? 

A) சைௌரியப் வபரரசு 

B) குப்தப்வபரரசு 

C) பாமினி வபரரசு 

D) விஜயநகரப் வபரரசு 

விளக்கம்: விஜயநகர அர ர்கள் ‘ேராகன்’ என்ற தங்கநாணயத்மத அதிகளவில் சேளியிட்டனர். தங்கத்தாலான 
இந்நாணயங்களில் இந்து சதய்ே உருேமும், காமள, யாமன, காண்டசபருண்டா என்ற கற்பமன பறமேயும் 
இடம்சபற்றிருந்தன. வைலும் ‘பக்வகாடா’ என்ற நாணயமும் புழக்கத்தலிருந்தது. 
482) இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு சடல்லி சுல்தானியர்களின் பங்களிப்பு என்ன? 

A) இந்தியாவில் திராவிட கமலபாணி ேளர்ச்சி குமறந்து இந்வதா-அராபிக் கமல ேளர்ச்சி சபற்றது 

B) வேளாண்மை முமறமய வைம்படுத்த முகைது-பின்-துக்ளக் ஏற்படுத்திய துமற ‘திோன்-இ-வகாஹி’ ஆகும். 
C) சடல்லியிலுள்ள பிவராஸா வகாட்லா மைதானம், ஆக்ரா நகரம் ைற்றும் அழகிய பூங்காக்கள் இேர்கள் காலத்திற்கு 
எடுத்துக்காட்டுகளாகும். 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: இந்தியாவில் திராவிட கமலபாணி ேளர்ச்சி குமறந்து இந்வதா-அராபிக் கமல ேளர்ச்சி சபற்றது. 

வேளாண்மை முமறமய வைம்படுத்த முகைது-பின்-துக்ளக் ஏற்படுத்திய துமற ‘திோன்-இ-வகாஹி’ ஆகும். 
சடல்லியிலுள்ள பிவராஸா வகாட்லா மைதானம் ஆக்ரா நகரம் ைற்றும் அழகிய பூங்காக்கள் இேர்கள் காலத்திற்கு 
எடுத்துக்காட்டுகளாகும். 
483) ‘தாக்’ என்ற குதிமரக்குச் சூடுவபாடும் முமற யாருமடய காலத்தில் இருந்தது? 

A) முகைது பின் துக்ளக் 

B) அலாவுதீன் கில்ஜி 

C) சபவராஸ் துக்ளக் 

D) முகைது வகாரி 

விளக்கம்: அலாவுதீன் கில்ஜியின் காலத்தில் ‘தாக்’ என்ற குதிமரகளுக்குச் சூடுவபாடும் முமற (அர  விலங்கு 
என்பதற்கு அமடயாளைாக), அங்காடி சீர்திருத்தமும், மிகச் சிறந்த சகாமடயாகும். 
484) இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு சடல்லி சுல்தானியர்களின் பங்களிப்பு என்ன? 

A) பிவராஷ் துக்ளக் ஆட்சிக் காலத்தில் வேமலோய்ப்பு அலுேலகம் உருோக்கப்பட்டது 

B) பிவராஷ் துக்ளக் காலத்தில் அனாமத ைற்றும் மகம்சபண்களுக்கு நல ோழ்வுத் துமற (திோனி சகய்ரத்) 
உருோக்கப்பட்டது 

C) சடல்லி சுல்தானியர் ஆட்சியில் சபண் அர ாள்ேது (ரஷியா சுல்தானா) இந்து, இஸ்லாமிய ஆட்சி ைரபில் ைாற்றத்மத 
உருோக்கின.  
D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: பிவராஷ் துக்ளக் ஆட்சிக் காலத்தில் வேமலோய்ப்பு அலுேலகம் உருோக்கப்பட்டது 

பிவராஷ் துக்ளக் காலத்தில் அனாமத ைற்றும் மகம்சபண்களுக்கு நல ோழ்வுத் துமற (திோனி சகய்ரத்) 
உருோக்கப்பட்டது 
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சடல்லி சுல்தானியர் ஆட்சியில் சபண் அர ாள்ேது (ரஷியா சுல்தானா) இந்து, இஸ்லாமிய ஆட்சி ைரபில் ைாற்றத்மத 
உருோக்கின.  
485) விஜயநகரப் வபரரம  உருோக்கியது யார்? 

A) ஹரிஹரர் 
B) புக்கர் 
C) ைாதே வித்யாரண்யர் 
D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: ஹரிஹரர், புக்கர் என்ற இரு  வகாதரர்கள் ‘ைாதே வித்யாரண்யர்’ என்பேரின் உதவிசகாண்டு 1336-ல் 
துங்கபத்திரா நதிக்கமரயில் விஜயநகரப் வபரரம  உருோக்கினார்கள். இப்வபரரசு சுைார் 4 நூற்றாண்டுக் காலம் 
சதன்னக ேரலாற்றில் சபரும்  ாதமனகமளப் புரிந்தது எனலாம். 
486) இன்மறய கர்நாடக ைாநிலத்திலுள்ள மைசூர் பகுதிமய ஆட்சி ச ய்தேர் யார்? 

A) இராஷ்டிரகூடர் 
B) சஹாய் ாளர்கள் 

C) சைௌரியர் 
D)  ாளுக்கியர் 
விளக்கம்: இன்மறய கர்நாடக ைாநிலத்திலுள்ள மைசூர் பகுதிமய ஆட்சி ச ய்தேர்கள் சஹாய் ாளர்கள் ஆேர். 
இேர்களுமடய தமலநகரம் முதலில் வ ா வூரிலும் பின் ஹளவபட்டுக்கும் ைாற்றப்பட்டது.  
487) சபரிஸ்டாவின் கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. 3-ஆம் ேல்லாளவதேன் தம் நாட்டின் ேடக்கு எல்மலமய இஸ்லாமிய பமடசயடுப்புகளின்றிக் காப்பதற்குத் 
துங்கபத்திமர நதியின் சதன்கமரயில் தம்முமடய ைகன் வீரவிஜயேல்லாளின் சபயரில் விஜயநகரத்மத 
அமைத்தார் 
2. இந்நகரவை பிற்காலத்தில், விருபாட் புரம், வஹா ப்பட்டணம், வித்திய நகரம், விஜய நரகரம் என 
அமழக்கப்படுகிறது 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. 3-ஆம் ேல்லாளவதேன் தம் நாட்டின் ேடக்கு எல்மலமய இஸ்லாமிய பமடசயடுப்புகளின்றிக் 
காப்பதற்குத் துங்கபத்திமர நதியின் சதன்கமரயில் தம்முமடய ைகன் வீரவிஜயேல்லாளின் சபயரில் 
விஜயநகரத்மத அமைத்தார். 

2. இந்நகரவை பிற்காலத்தில், விருபாட் புரம், வஹா ப்பட்டணம், வித்திய நகரம். விஜய நரகரம் என 
அமழக்கப்படுகிறது. 

488) சபாருத்துக 

அ. கிருஷ்ணவதேராயர் - 1. ைனு ரிதம் 

ஆ. கங்காவதவி – 2. ஆமுக்தைால்யதம் 

இ. அல்ல ானி சபத்தண்ணா – 3. ைதுரா விஜயம் 

A) 3, 2, 1 

B) 1, 3, 2 

C) 2, 3, 1 

D) 2, 1, 3 
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விளக்கம்: விஜய நகர கால இலக்கியச்  ான்றுகள் ேடசைாழி, சதலுங்கு, கன்னடம், தமிழ் ஆகிய சைாழிகளில் 
காணப்படுகின்றன. கிருஷ்ணவதேராயரின் ஆமுக்தைால்யதம், கங்காவதவி எழுதிய ைதுரவிஜயம், அல்ல ானி 
சபத்தண்ணாவின் ைனு ரிதம் வபான்றமே விஜயநகரப் வபரரம ப் பற்றிய அறிேதற்கான முக்கியச்  ான்றுகளாகும். 
489) ‘விருபாஷர் வகாயில்’ எங்குள்ளது? 

A) தும்பா 
B) ைதுரா 
C) ஹம்பி 

D) ச ஞ்சி 

விளக்கம்: விஜயநகர ஆட்சிகாலத்மதப் பற்றி அறிய, ஹம்பியிலுள்ள விருபாஷர் வகாயில், சபனுசகாண்டா,  ந்திரகிரி, 

வேலூர், ச ஞ்சி ஆகிய இடங்களில் காணப்படும் வகாட்மடகளும், திருேண்ணாைமல, சிதம்பரம், ைதுமர, திருப்பதி 
வபான்ற இடங்களில் காணப்படும் வகாபுரங்களும் முக்கிய சதால்சபாருள்  ான்றுகளாகத் திகழ்கின்றன. 
490) சபாருத்துக 

அ. சைாராக்வகா நாடு – 1. இபின் பதூதா 
ஆ. சேனஷ் நாடு – 2. நிக்வகாவலா வகாண்டி 

இ. பாரசீகம் - 3. அப்துர் ர ாக் 

A) 1, 2, 3 

B) 3, 2, 1 

C) 2, 3, 1 

D) 1, 3, ; 

விளக்கம்: சைாராக்வகா நாடு – இபின் பதூதா 
சேனஷ் நாடு – நிக்வகாவலா வகாண்டி 

பாரசீகம் - அப்துர் ர ாக் 

இேர்கள் வபான்ற பயணிகள் விஜயநகர காலச்  மூக, சபாருளாதார நிமலமயப் பற்றி தங்களது பயணக்குறிப்புகளில் 
விேரித்துள்ளனர். 
491) விஜயநகரம் பற்றிய  ரியானக் கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க 

A) விஜயநகரப் வபரரசின் கீழ் ஆட்சித்துமற நன்கு சீரமைக்கப்பட்டது. 

B) ோரிசுரிமை நிர்ோகம், நீதி,  ட்டம் ஆகியேற்றில் அர ர் முழு ஆதிகாரம் சபற்று விளங்கினார் 

C) பரம்பமர ேழக்கத்திலிருந்து, சில  ையம் அரியமணமயக் மகப்பற்றிக் சகாள்ளும் ேழக்கமும் இருந்தது. 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: விஜயநகரப் வபரரசின் கீழ் ஆட்சித்துமற நன்கு சீரமைக்கப்பட்டது 

ோரிசுரிமை நிர்ோகம், நீதி,  ட்டம் ஆகியேற்றில் அர ர் முழு ஆதிகாரம் சபற்று விளங்கினார் 

பரம்பமர ேழக்கத்திலிருந்து, சில  ையம் அரியமணமயக் மகப்பற்றிக் சகாள்ளும் ேழக்கமும் இருந்தது. 
492) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. விஜயநகர வபரரசு பல ைண்டலங்களாகவும், ைண்டலங்கள் பல நாடுகளாகவும், நாடு ஸ்தலங்களாகவும், ஸ்தலம் 
பல கிராைங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது 

2. ஒவ்சோரு ைண்டலமும் ‘ைண்டவலஸ்ேரர்’ என்ற ஆளுநரின் கீழ் ச யல்பட்டது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 
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விளக்கம்: 1. விஜயநகர வபரரசு பல ைண்டலங்களாகவும், ைண்டலங்கள் பல நாடுகளாகவும், நாடு ஸ்தலங்களாகவும், 

ஸ்தலம் பல கிராைங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது 

2. ஒவ்சோரு ைண்டலமும் ‘ைண்டவலஸ்ேரர்’ என்ற ஆளுநரின் கீழ் ச யல்பட்டது. 
493) விஜயநகர வபரரசின்  மூகத்தில் எத்தமன பிரிவுகள் இருந்தன? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 6 

விளக்கம்:  மூகத்தில் பிராைணர்,  த்ரியர், மேசியர், சூத்திரர் என்ற 4 பிரிவுகள் இருந்ததாக அல்ல ானி 
சபத்தண்ணா தனது ைனு ரிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். பட்டு, பருத்தி ஆமடகமள ைக்கள் அணிந்தனர். நடனம், இம , 

ைல்யுத்தம், சூதாட்டம், வ ேல்  ண்மட வபான்றமே இேர்களது சபாழுதுவபாக்குகளாகும். 
494) விஜயநகரப் வபரரசில் ைக்கள்  ையச் சுதந்திரம் சபற்று திகழ்ந்தனர் எனக் கூறும் வபார்ச்சுகீசியப் பயணி யார்? 

A) ைார்க்வகாவபாவலா 
B) பார்வபா ா 
C) பார்த்தவலாமியாடயஸ் 

D) நூனிஸ் 

விளக்கம்:  ங்கை ைரபினர் ம ேர்களாகத் திகழ்ந்தனர். விருப்பாஷர் அேர்களின் குலசதய்ேம். ைற்ற ைரமபச் 
வ ர்ந்தேர்கள் மேணேர்கள். எல்லா அர ர்களும் பிற  ையங்கள் மீது  கிப்புத்தன்மையுடன் நடந்துக் சகாண்டனர். 
ைக்கள் அமனேரும்  ையச் சுதந்திரம் சபற்று திகழ்ந்தனர் என வபார்ச்சுக்கீசியப் பயணி பார்வபா ா குறிப்பிடுகிறார். 
495) விஜயநகரப் வபரரசுக் காலத்தில் ைகளிரின் நிமலப் பற்றிய  ரியானக் கூற்மற சதரிவு ச ய்க 

A) சபண்கள் பமழமையில் அதிக நம்பிக்மக சகாண்டிருந்தனர். அர குலப்சபண்கள் கல்வியிற் சிறந்து விளங்கினர். 
B) குைாரகம்பணரின் ைமனவி கங்காவதவி ைற்றும் ஹன்னம்ைா, திருைலம்ைா ஆகிவயார் அக்காலத்தில் புகழ் ோய்ந்த 
சபண்பாற் புலேர்கள் ஆேர். 
C) ஆலயங்களுக்குச் வ மே ச ய்ய ைகளிர் இருந்தனர். வதேதாசிமுமற ேழக்கிலிருந்ததாகவும், அர குடும்பங்களில் 
பலதாரைணம் ேழக்கத்திலிருந்ததாகவும்,  தி ேழக்கம் சபருமையாக கருதப்பட்டதாகவும் வபார்ச்சுகீசியப் பயணி 
நூனிஸ் விளக்கைாக கூறியுள்ளார். 
D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: சபண்கள் பமழமையில் அதிக நம்பிகமக சகாண்டிருந்தனர். அர குலப்சபண்கள் கல்வியிற் சிறந்து 
விளங்கினர். குைாரகம்பணரின் ைமனவி கங்காவதவி ைற்றும் ஹன்னம்ைா, திருைலம்ைா ஆகிவயார் அக்காலத்தில் 
புகழ் ோய்ந்த சபண்பாற் புலேர்கள் ஆேர். ஆலயங்களுக்குச் வ மே ச ய்ய ைகளிர் இருந்தனர். வதேதாசிமுமற 
ேழக்கிலிருந்ததாகவும், அர குடும்பங்களில் பலதாரைணம் ேழக்கத்திலிருந்ததாகவும்,  தி ேழக்கம் சபருமையாக 
கருதப்பட்டதாகவும் வபார்ச்சுகீசியப் பயணி நூனிஸ் விளக்கைாக கூறியுள்ளார். 
496) விஜயநகரப் வபரரசு பற்றிய கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. விஜயநகர அர  சின்னம் ‘ேராகன்’ ஆகும். ேராகன் என்பது திருைாலின் ேராக அேதாரத்மத குறிப்பிடும் ேமகயில் 
இேர்களால் பின்பற்றப்பட்ட அர  சின்னைாகும். 
2. இம்ைனர்களில் சபரும்பாலவனார் மேணேர்களாேர் 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி  
D) இரண்டும் தேறு 
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விளக்கம்: 1. விஜயநகர அர  சின்னம் ‘ேராகன்’ ஆகும். ேராகன் என்பது திருைாலின் ேராக அேதாரத்மத குறிப்பிடும் 
ேமகயில் இேர்களால் பின்பற்றப்பட்ட அர  சின்னைாகும். 
2. இம்ைனர்களில் சபரும்பாலவனார் மேணேர்களாேர். 

497) இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு சடல்லி சுல்தானியத்தின் பங்களிப்பு என்ன? 

A) அமிர் குஸ்ரு ‘கோலி’ என்ற இம  பாணியில் சித்தார். காயல் வபான்ற இம க்கருவிகமளக் கண்டறிந்தார். 
இந்வதா-அவரபிய  ங்கீதக் கமலகள் ஒன்றுபட்டு “இந்துஸ்தானி” என்ற  ங்கீதைாகப் புது ேடிேம் சபற்றது. 
B) சடல்லி சுல்தான் காலத்தில் வகாரா,  ானம் வபான்ற புதிய ராகங்கமளயும், இந்து ைற்றும் ஈரானிய முமறகமள 
ஒன்றிமணத்து ‘குோலிஸ்’ என்ற புதிய ேமக சைல்லிம களும் உருோக்கப்பட்டது. 
C) பிவராஸ் துக்ளக் ஆட்சிக் காலத்தில் ‘ராகதர்பன்’ என்ற இந்திய இம  நூல் பாரசீக சைாழியில் சைாழியாக்கம் 
ச ய்யப்பட்டது. 
D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: அமிர் குஸ்ரு ‘கோலி’ என்ற இம  பாணியில் சித்தார். காயல் வபான்ற இம க்கருவிகமளக் கண்டறிந்தார். 
இந்வதா-அவரபிய  ங்கீதக் கமலகள் ஒன்றுபட்டு “இந்துஸ்தானி” என்ற  ங்கீதைாகப் புது ேடிேம் சபற்றது. சடல்லி 
சுல்தான் காலத்தில் வகாரா,  ானம் வபான்ற புதிய ராகங்கமளயும், இந்து ைற்றும் ஈரானிய முமறகமள 
ஒன்றிமணத்து ‘குோலிஸ்’ என்ற புதிய ேமக சைல்லிம களும் உருோக்கப்பட்டது. 
பிவராஸ் துக்ளக் ஆட்சிக் காலத்தில் ‘ராகதர்பன்’ என்ற இந்திய இம  நூல் பாரசீக சைாழியில் சைாழியாக்கம் 
ச ய்யப்பட்டது. 
498) விஜயநகரப் வபரரசு பற்றிய தேறானக் கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க 

A) வேளாண்மைவய நாட்டின் முக்கிய சதாழிலாகக் கருதப்பட்டன. நீர்ப்பா னத்மதப் சபருக்க ஏரிகள், கால்ோய்கள், 

துங்கப்பத்திரா ஆற்றின் குறுக்வக தடுப்பமணகள் அமைக்கப்பட்டன. 
B) பல்வேறு சதாழில்கள் சிறந்து விளங்கின. நில ேருோய்த் துமற ‘அதோவன’ என்று அமழக்கப்பட்டது. 
C) கர்நூல், அனந்தப்பூர் ைாேட்டங்களில் மேரச் சுரங்கங்கள் இருந்தன 

D) இேர்களது தங்க நாணயங்களில் ம ேச்  ையச் சின்னங்கள் சபாறிக்கப்பட்டிருந்தன. 

விளக்கம்: தங்க நாணயங்களில் மேணேச்  ையச் சின்னங்கள் சபாறிக்கப்பட்டிருந்தன. 

499) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. விஜயநகரம் புகழ்மிக்க ஒரு ேர்த்தக மையைாகத் திகழ்ந்தது. தங்க நாணயம் ‘ேராகன்’ என்றமழக்கப்பட்டது. 
2. இந்நாணயங்களில் கன்னட, வதேநாகிரி எழுத்துக்கள் சபாறிக்கப்பட்டிருந்தன. மேணேச்  ையச்சின்னங்களும் 
சபாறிக்கப்பட்டிருந்தன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டுை தேறு 

விளக்கம்: 1. விஜயநகரம் புகழ்மிக்க ஒரு ேர்த்தக மையைாகத் திகழ்ந்தது. தங்க நாணயம் ‘ேராகன்’ 
என்றமழக்கப்பட்டது. 
2. இந்நாணயங்களில் கன்னட, வதேநாகிரி எழுத்துக்கள் சபாறிக்கப்பட்டிருந்தன. மேணேச்  ையச்சின்னங்களும் 
சபாறிக்கப்பட்டிருந்தன. 
500) விஜயநகர வபரரசு காலத்தில் இருந்த துமறமுகங்களில் முக்கியைானது எது? 

A) சகாச்சின் 

B) வகாோ 
C) கண்ணனூர் 
D) வகாேலன 
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விளக்கம்: ைலபார் கடற்கமரயில் பல துமறமுகங்கள் இருந்தன. அேற்றில் கண்ணனூர் மிக முக்கியைான 
துமறமுகைாகும். இத்துமறமுகத்தில் அவரபியா, பாரசீகம், சதன்ஆப்பிரிக்கா, வபார்ச்சுக்கல் நாடுகளுடன் ோணிகத் 
சதாடர்பு இருந்தது. பருத்தி, பட்டு, நறுைணப் சபாருட்கள், அரிசி, சேடியுப்பு,  ர்க்கமர வபான்றமே முக்கிய ஏற்றுைதி 
சபாருளாகும். குதிமரகள், முத்து, ச ம்பு, பேழம், பாதர ம், சீனத்துப்பட்டு, சேல்சேட் துணிகள் முதலியமே 
இறக்குைதி ச ய்யப்பட்டன. கப்பல் கட்டும் சதாழில் ேளர்ச்சியமடந்தது. 
501) விஜயநகர வபரரசு காலத்திலான நீதிமுமறகள் பற்றிய  ரியானக் கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க 

A) தண்டமணகள் தருை ாஸ்திரங்களின் அடிப்பமடயில் அமைந்திருந்தன 

B) கிராைங்களில் கிராைத்து ைகாஜனங்கள் தமலமை ேகித்த நீதிைன்றங்களும், வகாயில்களில் ஸ்தானிகர்கள் 
ேழங்கிய வகாயில் நீதிைன்றங்களும் வியாபார நீதிைன்றங்களும் ேழக்கத்திலிருந்தன. 
C) சிவில் ேழக்குகள், ஆேணம்,  ாட்சி, ோக்குமூலத்தின் அடிப்பமடயில் தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டன. 
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: தண்டமணகள் தருை ாஸ்திரங்களின் அடிப்பமடயில் அமைந்திருந்தன 

கிராைங்களில் கிராைத்து ைகாஜனங்கள் தமலமை ேகித்த நீதிைன்றங்களும், வகாயில்களில் ஸ்தானிகளர்கள் 
ேழங்கிய வகாயில் நீதிைன்றங்களும் வியாபார நீதிைன்றங்களும் ேழக்கத்திலிருந்தன. 
சிவில் ேழக்குகள், ஆேணம்,  ாட்சி, ோக்குமூலத்தின் அடிப்பமடயில் தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டன. 
502) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. விஜயநகரப் வபரரசு காலத்தில், அர  துவராகத்திற்கு மிகக் சகாடிய தண்டமனயாக நஞ்சு சகாடுப்பதும், 

கண்கமளகக் குருடாக்குேதும் இருந்தது. 
2. வகாயில் ச ாத்துக்கமளத் திருடியேருக்கு உடல் உறுப்புகள் குமறத்தல் வபான்ற கடுமையான தண்டமண 
ேழங்கப்பட்டன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. விஜயநகரப் வபரரசு காலத்தில், அர  துவராகத்திற்கு மிகக் சகாடிய தண்டமனயாக நஞ்சு சகாடுப்பதும், 

கண்கமளகக் குருடாக்குேதும் இருந்தது. 
2. வகாயில் ச ாத்துக்கமளத் திருடியேருக்கு உடல் உறுப்புகள் குமறத்தல் வபான்ற கடுமையான தண்டமண 
ேழங்கப்பட்டன. 
503) வ ாழ ைன்னர்கள் காலத்தில் எத்தமன ேமகயான நிலவுமடமை உரிமைகள் இருந்தன? 

A) 2 

B) 3 

C) 5  

D) 4 

விளக்கம்: விஜயநகர ஆட்சிக்காலத்தில் வதாற்றுவிக்கப்பட்ட “நாயன்கார முமற” சதன்னாட்டில் நிலவிய கிராை 
சுயாட்சி முமறயின் அடிப்பமடமயத் தகர்ந்து எறிந்தன. வ ாழ ைன்னர்கள் காலத்தில் நிலவிய “கானவபாகம், 

ஏகவபாகம்” என்ற இருேமகயான நிலவுமடமை உரிமைகள் இருந்தன. 
504) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. விஜயநரகப் வபரரசு காலத்தில், கணவபாக நிலங்கள் அமனத்தும் பமடப்பற்று நிலங்களாகப் ைாற்றப்பட்டு 
நாயக்கர்களுக்கு ேழங்கப்பட்டன. 
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2. நில ைானிய முமறயில் பமடப்பற்றாக நிலங்கமளப் சபற்றுக் சகாண்ட நாயக்கர்கள் ேரிேசூல் ச ய்ேதிலும் பமட 
வீரர்கமளத் திரட்டுேதிலும் ஆர்ேம் சகாண்டனர். இேர்கள் ைன்னருக்குத் வதமேயான பமடகமளக் சகாடுத்தும் 
உதவினர் 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. விஜயநரகப் வபரரசு காலத்தில், கணவபாக நிலங்கள் அமனத்தும் பமடப்பற்று நிலங்களாகப் ைாற்றப்பட்டு 
நாயக்கர்களுக்கு ேழங்கப்பட்டன. 
2. நில ைானிய முமறயில் பமடப்பற்றாக நிலங்கமளப் சபற்றுக் சகாண்ட நாயக்கர்கள் ேரிேசூல் ச ய்ேதிலும் பமட 
வீரர்கமளத் திரட்டுேதிலும் ஆர்ேம் சகாண்டனர். இேர்கள் ைன்னருக்குத் வதமேயான பமடகமளக் சகாடுத்தும் 
உதவினர். 
505) எந்த நூற்றாண்டில் சதன்னிந்தியாவில் ‘ஆயக்காரர்’ முமற வதாற்றுவிக்கப்பட்டது? 

A) கி.பி 12 

B) கி.பி 13 

C) கி.பி 14 

D) கி.பி 15 

விளக்கம்: கி.பி. 15-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் சதன்னிந்தியாவில் வதாற்றுவிக்கப்பட்ட முமற ‘ஆயக்காரர் முமற’ 
அல்லது ‘கிராை அதிகாரிகளின் முமற’ ஆகும். இமே விஜயநகர அர ர்களால் அமைக்கப்பட்டது. 

506) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. விஜயநகரப் வபரரசுக் காலத்தில், கிராை அரசியல் அமைப்புகளான  மபகள், ஊர், நாடு முதலியமேகள் ைாற்றப்பட்டு 
‘ஆயக்காரர்’ முமறப்படி ‘ஆயக்காரர்’ என்ற அதிகாரிகளும், கிராைத் சதாழிலாளர்கள் சகாண்ட அமைப்பாக ைாறியது 

2. விஜயநகர ஆட்சிக்காலத்தில் ஏரி ோரியம், வதாட்டோரியம், பஞ் ோர ோரியம் வபான்றேற்மறக் ‘கர்ணம்’ 
என்பேர் ச ய்ய வேண்டியிருந்தது. இேரிடம் கிராைத்திலுள்ள நன்ச ய், புன்ச ய் நிலங்கள், வதாப்புகள், சுடுகாடு, 

வைய்ச் ல் நிலங்கள், நிலேரி வபான்ற தகேல்கள் அடங்கிய அட்டேமண அல்லது அடங்கல் என்ற புத்தகமும் சிட்டா 
என்ற குறிப்வபடும் இருந்தது 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. விஜயநகரப் வபரரசுக் காலத்தில், கிராை அரசியல் அமைப்புகளான  மபகள், ஊர், நாடு முதலியமேகள் 
ைாற்றப்பட்டு ‘ஆயக்காரர்’ முமறப்படி ‘ஆயக்காரர்’ என்ற அதிகாரிகளும், கிராைத் சதாழிலாளர்கள் சகாண்ட 
அமைப்பாக ைாறியது 

2. விஜயநகர ஆட்சிக்காலத்தில் ஏரி ோரியம், வதாட்டோரியம், பஞ் ோர ோரியம் வபான்றேற்மறக் ‘கர்ணம்’ 
என்பேர் ச ய்ய வேண்டியிருந்தது. இேரிடம் கிராைத்திலுள்ள நன்ச ய், புன்ச ய் நிலங்கள், வதாப்புகள், சுடுகாடு, 

வைய்ச் ல் நிலங்கள், நிலேரி வபான்ற தகேல்கள் அடங்கிய அட்டேமண அல்லது அடங்கல் என்ற் புத்தகமும் சிட்டா 
என்ற குறிப்வபடும் இருந்தது. 
507) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. விஜயநகரப் வபரரசுக் காலத்தில், ஆயக்காரர்கவளாடு வ ர்ந்து கிராை ைக்களுக்குச் வ மே புரிேதற்கு புவராகிதர், 

சபாற்சகால்லர், தச் ர், குயேர் வபான்ற சதாழிலாளர்களும் நியைனம் சபற்றனர். 
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2. இேர்கள் ச ய்த சதாழிலுக்கு ‘இமறயிலி’ நிலங்கள் ேழங்கப்பட்டன. பரம்பமர பரம்பமரயாக இந்நிலங்கமள 
அனுபவித்துக் சகாண்டு கிராை ைக்களுக்குச் வ மேகள் புரிந்தனர். விே ாயிகள் அறுேமட காலங்களில் ைகசூலின் 
சிறு பகுதிமய இேர்களுக்கு அளிப்பதும் உண்டு. இம்முமற கிராை அமைப்புகளாகிய கிராை  மபகள் ைமறேதற்குக் 
காரணங்களாக இருந்தன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. விஜயநகரப் வபரரசுக் காலத்தில், ஆயக்காரர்கவளாடு வ ர்ந்து கிராை ைக்களுக்குச் வ மே புரிேதற்கு 
புவராகிதர், சபாற்சகால்லர், தச் ர், குயேர் வபான்ற சதாழிலாளர்களும் நியைனம் சபற்றனர். 
2. இேர்கள் ச ய்த சதாழிலுக்கு ‘இமறயிலி’ நிலங்கள் ேழங்கப்பட்டன. பரம்பமர பரம்பமரயாக இந்நிலங்கமள 
அனுபவித்துக் சகாண்டு கிராை ைக்களுக்குச் வ மேகள் புரிந்தனர். விே ாயிகள் அறுேமட காலங்களில் ைகசூலின் 
சிறு பகுதிமய இேர்களுக்கு அளிப்பதும் உண்டு. இம்முமற கிராை அமைப்புகளாகிய கிராை  மபகள் ைமறேதற்குக் 
காரணங்களாக இருந்தன. 
508) விஜயநகரப் வபரரசுக் காலத்தில், வஹானேர் என்னுமிடத்தில் ஆண் பிள்மளகளுக்கு பள்ளிகள் 
ச யல்பட்டதாக குறிப்பிடுபேர் யார்? 

A) யுோன் சுோங் 

B) இபன் பதூதா 
C) அரிஸ் 

D) சைகஸ்தனிஸ் 

விளக்கம்: விஜயநகரப் வபரரசுக் காலத்தில், வஹானேர் என்னுமிடத்தில் ஆண் பிள்மளகளுக்கு பள்ளிகள் 
ச யல்பட்டதாக குறிப்பிடுபேர் இபன் பதூதா. கிராைங்களில் திண்மணப் பள்ளிகள் மூலம் அடிப்பமடக் கல்வி 
கற்பிக்கப்பட்டது. புத்தகங்களும், காகிதங்களும் பயன்பாட்டில் இல்லாத காலத்தில் ைணலின் மீது எழுதுேதும் 
ோய்ப்பாட்டிமன ைனப்பாடம் ச ய்ேதும் ேழக்கத்திலிருந்தன. 
509) மேணேக் வகாயில்களில் வேதங்கமளயும், பிரபந்தகமளயும், வேதாந்த  ாத்திரங்கமளயும் பாராயணம் 
ச ய்ேதற்கு யார் ஆட்சியில் நிலங்கள் தானைாக அளிக்கப்பட்டன? 

A) கிருஷ்ணவதேராயர் 
B) சபவராஷா துக்ளக் 

C) முகைது வகாரி 

D) இபின் பதூதா 
விளக்கம்: மேணேக் வகாயில்களில் வேதங்கமளயும், பிரபந்தங்கமளயும், வேதாந்த  ாத்திரங்கமளயும் பாராயணம் 
ச ய்ேதற்குக் கிருஷ்ண வதேராயர் ஆட்சியில் நிலங்கள் தானைாக அளிக்கப்பட்டன. ோனநூல், வ ாதிடம், ைருத்துேம் 
முதலிய கமலகமளயும் விஜயநகர அர ர்கள் ஆதரித்தனர். 
510) விஜயநகரப் வபரரசுக் காலத்தில் ‘ஆதித்தராயன்’ என்ற அந்தணருக்கு________________-என்ற 
கிராைத்மத ைல்லிகார்ச்சுணராயர் பட்ட விருத்தியாக அளித்துள்ளார்? 

A) வதேராயபுரம் 

B) விருஞ்சிபுரம் 

C) A ைற்றும் B 

D) ராயபுரம் 
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விளக்கம்: வேதங்கள்,  ாத்திரங்கள், புராணங்கள் ஆறுேமகயான தர னங்கள் முதலியேற்றில் புலமைசபற்ற 
‘ஆதித்தராயன்’ என்ற அந்தணருக்குத் வதேராயபுரம் (விருஞ்சிபுரம்) என்ற கிராைத்மத ைல்லிகார்ச்சுணராயர் பட்ட 
விருத்தியாக அளித்துள்ளார். 
511) ரிது ம்ஹாரம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) வி ாகதத்தர்  
B) ோத்ஸ்யாயனர் 

C) ேராகமிகிரர் 
D) காளிதா ர் 
விளக்கம்: காளிதா ரின் நூல்கள்:  
 ாகுந்தலம், விக்கிரவைார்ேசியம், ைாளவிகாக்னிமித்திரம், ரகுேம் ம், குைார ம்பேம், வைகதூதம், ரிது ம்ஹாரம். 

வைற்காணும் அமனத்தும் ேடசைாழி இலக்கியங்கள். 

512) “நானார்த்த ரத்தினைாமல” என்ற ேடசைாழி நூமல இயற்றியேர் யார்? 

A) இரண்டாம் ஹரிஹரர் 
B) இருகப்ப தண்டநாதர்  
C) அப்பய்ய தீட்சிதர் 

D) இரண்டாம் வேங்கட வதேர் 

விளக்கம்: “நானார்த்த ரத்தினைாமல” என்ற ேடசைாழி நூமல இயற்றியேர் “இருகப்ப தண்டநாதர்” ஆோர் . இந்து 
 ையத்தில் ஆழ்ந்த பற்றுள்ள இரண்டாம் ஹரிஹரர், இருகப்ப தண்டநாதர் என்ற  ைண  ையத்மதச் வ ர்ந்தேமர 
ஆதரித்துள்ளார். 
513) அத்மேத வகாட்பாட்டில் பற்றுள்ள யாமர இரண்டாம் வேங்கட வதேர் ஆதரித்தார்? 

A) இரண்டாம் ஹரிஹரர் 
B) இருகப்ப தண்டநாதர் 

C) அப்பய்ய தீட்சிதர் 

D) இரண்டாம் வேங்கட வதேர் 

விளக்கம்: அத்மேத வகாட்பாட்டில் பற்றுள்ள அப்பய்ய தீட்சிதமர மேணே பற்றுள்ள இரண்டாம் வேங்கட வதேர் 
ஆதரித்தார். 
514) ‘இரகுநாத ஆப்யூதயம்’ என்ற நூமல எழுதியேர் யார்? 

A) குைார கம்பணர் 
B) கங்காவதவி 

C) இராை பத்திராம்பாள் 

D) எேருமில்மல 

விளக்கம்: குைார கம்பணருமடய அரசியார் கங்காவதவி ‘ைதுராவிஜயம்’ என்ற நூமலயும், இராை பத்திராம்பாள் 
இரகுநாத ஆப்யூதமும், திருைலாம்பாள் ேரதாம்பிகா பரிணயம் என்ற நூமலயும் இயற்றியுள்ளார். இேர்கள் இலக்கியச் 
ச ல்ேம் பமடத்த அரசிகளாேர். 
515) ‘உஷாபரிணயம்’ என்ற நூமல எழுதியேர் யார்? 

A) குைார கம்பணர் 
B) கங்காவதவி 

C) இராை பத்திராம்பாள் 

D) எேருமில்மல 

விளக்கம்: கிருஷண்வதேராயர் இயற்றிய நூல்கள்:  
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1. உஷாபரிணயம் 

2. ஜாம்பேதி கல்யாணம். 

516) கூற்றுகமள கேனி. 
1. விஜயநரகப் வபரரசின் ஆட்சியில் சதலுங்கு சைாழி ைறுைலர்ச்சியமடந்தது எனலாம். 
2. கிருஷ்ணவதேராயர் அமேயில் ‘அஷ்டதிக்கஜங்கள்’ எனப்பட்ட எட்டுப் புலேர்கள் இருந்தனர். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. விஜயநரகப் வபரரசின் ஆட்சியில் சதலுங்கு சைாழி ைறுைலர்ச்சியமடந்தது எனலாம். 
2. கிருஷ்ணவதேராயர் அமேயில் ‘அஷ்டதிக்கஜங்கள்’ எனப்பட்ட எட்டுப் புலேர்கள் இருந்தனர். 
517) ‘ஆந்திரக் கவி பிதாைகன்’ என அமழக்கப்பட்டேர் யார்? 

A) அல்ல ானி சபத்தண்ணா 
B) நந்தி திம்ைண்ணா 
C) துர்ஜாதி 

D) பிங்காலி சூரன்னா  
விளக்கம்: ‘ஆந்திரக் கவி பிதாைகன்’ என அமழக்கப்பட்டேர். அல்ல ானி சபத்தண்ணா. இேர் எழுதிய நூல் 
‘ைனு ரிதம்’ ஆகும். 
518) சபாருத்துக 

அ. அல்ல ானி சபத்தண்ணா – 1. பாரி ஜாதப கரணமு 

ஆ. நந்தி திம்ைண்ணா – 2. ைனு ரிதம் 

இ. துர்ஜாதி – 3. பிரபாேதி பிரத்யும் 

ஈ. பிங்காலி சூரன்ன – 4. காளத்தி ைகாத்யம் 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 3, 4, 1, 2 

C) 2, 1, 4, 3 

D) 2, 1, 3, 4 

விளக்கம்: அல்ல ானி சபத்தண்ணா – ைனு ரிதம் 

நந்தி திம்ைண்ணா – பாரி ஜாதப கரணமு  
துர்ஜாதி – காளத்தி ைகாத்யம் 

பிங்காலி சூரன்ன – பிரபாேதி பிரத்யும்  
519) சபாருத்துக. 
அ. சதனாலிராை கிருஷ்ணன் - 1. ேசுமித்திரர் 
ஆ. ைதகிரி ைல்லார்ணா – 2. ராைபுத்யாமு 

இ. ஹயலாராஜுபத்ரடூ - 3. இராஜவ கர  ரித்திரமு 

ஈ. இராைராஜபூஷணர் - 4. விகடகவி 

A) 1, 4, 3, 2 

B) 2, 3, 4, 1 

C) 1, 4, 3, 2 

D) 4, 3, 2, 1 
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விளக்கம்: சதனாலிராை கிருஷ்ணன் - விகடகவி  
ைதகிரி ைல்லார்ணா – இராஜவ கர  ரித்திரமு  
ஹயலாராஜுபத்ரடூ - ராைபுத்யாமு  
இராைராஜபூஷணர் - ேசுமித்திரர். 

520) விஜயநகர கட்டடக்கமல பற்றிய கூற்றுகளில்  ரியானமதத் வதர்வு ச ய்க. 
A) விஜயநகர ஆட்சிக்காலத்தில் கமலநயத்துடன் வகாயில்கள் கட்டப்பட்டன. வ ாழ ைன்னர்கள் காலத்தில் 
வகாயில்களின்  ர்ப்பகிரகத்தின் வைலுள்ள விைானவை சிறந்து விளங்கியது. 
B) அந்நிமலைாறி வகாயில்களில் நமடசபறும் ேழிபாடுகளும் திருவிழாக்களுக்கு ஏற்ப கல்யாண ைண்டபங்களும், 

நூற்றுக்கால், ஆயிரங்கால் ைண்டபங்களும், பரிோரத் சதய்ேங்களும் ஏற்பச் சிறு வகாயில்களும், அம்ைனுக்கு தனிக் 
வகாயில்களும் அமைக்கப்பட்டன 

C) குதிமர ைண்டபங்களும், ே ந்த ைண்டபங்களும் காணப்படுகின்றன. 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: விஜயநகர ஆட்சிக்காலத்தில் கமலநயத்துடன் வகாயில்கள் கட்டப்பட்டன. வ ாழ ைன்னர்கள் காலத்தில் 
வகாயில்களின்  ர்ப்பகிரகத்தின் வைலுள்ள விைானவை சிறந்து விளங்கியது. 
அந்நிமலைாறி வகாயில்களில் நமடசபறும் ேழிபாடுகளும் திருவிழாக்களுக்கு ஏற்ப கல்யாண ைண்டபங்களும், 

நூற்றுக்கால், ஆயிரங்கால் ைண்டபங்களும், பரிோரத் சதய்ேங்களும் ஏற்பச் சிறு வகாயில்களும், அம்ைனுக்கு தனிக் 
வகாயில்களும் அமைக்கப்பட்டன 

குதிமர ைண்டபங்களும், ே ந்த ைண்டபங்களும் காணப்படுகின்றன. 
521) விஜயநகரப் வபரரசுக் காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஆயிரங்கால் ைண்டபத் தூண்களில் முன் கால்கமள தூக்கிப் 
பாய்ந்து ச ல்ேது வபான்ற____________ைற்றும் யாளிகளும் காணப்படுகின்றன 

A) குதிமர 
B) சிங்கம் 

C) புலி 

D) யாமன 

விளக்கம்: ஆயிரங்கால் ைண்டபத் தூண்களில் முன் கால்கமள தூக்கிப் பாய்ந்து ச ல்ேது வபான்ற குதிமரகளும், 

யாளிகளும் காணப்படுகின்றன. தூண்களின் உச்சியில் அலங்காரத்துடன் சதாங்குகின்ற தாைமர சைாட்டு வபான்ற 
அமைப்புகளும் காணப்படுகின்றன 

522) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. விஜயநகரப் வபரரசு கால தூண்களில் காணப்படும் “நாகபந்தம்” என்ற அமைப்பு விஜய நகர ஆட்சிக்காலத்தில் 
பின்பற்றப்பட்டது. 
2. ‘கூடு’ என்ற கட்டுைானத்தல் ேமரயப்பட்ட ச டி, சகாடிகமள இக்காலத் தூண்களில் காணலாம் 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. விஜயநகரப் வபரரசு கால தூண்களில் காணப்படும் “நாகபந்தம்” என்ற அமைப்பு விஜய நகர 
ஆட்சிக்காலத்தில் பின்பற்றப்பட்டது. 
2. ‘கூடு’ என்ற கட்டுைானத்தல் ேமரயப்பட்ட ச டி, சகாடிகமள இக்காலத் தூண்களில் காணலாம். 

523) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. விஜயநகரப் வபாரரசுக் காலத்தில் ஓவியக்கமலக்கு முக்கியத்துேம் அளிக்கப்பட்டது. 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    491 

2. இேர்களின் ஓவியக்கமலச் சிறப்மபக் காஞ்சிபுரம், திருேண்ணாைமல, திருோரூர், திருேரங்கம், கும்பவகாணம், 

உத்திரவைரூர், திருசோற்றியூர், சிதம்பரம், ைதுமர, அழகர்வகாயில், வகாவில்பட்டி, ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர், ஸ்ரீ மேகுண்டம் 
வபான்ற இடங்களில் காணலாம். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. விஜயநகரப் வபாரரசுக் காலத்தில் ஓவியக்கமலக்கு முக்கியத்துேம் அளிக்கப்பட்டது. 
2. இேர்களின் ஓவியக்கமலச் சிறப்மபக் காஞ்சிபுரம், திருேண்ணாைமல, திருோரூர், திருேரங்கம், கும்பவகாணம், 

உத்திரவைரூர், திருசோற்றியூர், சிதம்பரம், ைதுமர, அழகர்வகாயில், வகாவில்பட்டி, ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர், ஸ்ரீ மேகுண்டம் 
வபான்ற இடங்களில் காணலாம். 
524) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. சஹாய் ாளர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட விருபாஷர் வகாயில், கிருஷ்ண வதேராயர் ஆட்சிக்காலத்தில் 
சைருகூட்டப்பட்டது. 
2. வகாயிலின் வைற்குப் பகுதியில், கர்ப்ப கிரகமும், அம்ைன்  ன்னதியும், பரிோர சதய்ேங்களின் வகாயிலகளும் 
உள்ளன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. சஹாய் ாளர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட விருபாஷர் வகாயில், கிருஷ்ண வதேராயர் ஆட்சிக்காலத்தில் 
சைருகூட்டப்பட்டது. 
2. வகாயிலின் வைற்குப் பகுதியில், கர்ப்ப கிரகமும், அம்ைன்  ன்னதியும், பரிோர சதய்ேங்களின் வகாயில்களும் 
உள்ளன. 
525) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. விஜயநகரப் வபரரசுக் காலத்தில் கட்டப்பட்ட விருபாஷர் வகாயிலுக்கு துங்கபத்ரா நதிக்கமரயிலிருந்து சிறிய ஒரு 
வகாபுர ோயிலின் ேழியாக ேரமுடியும். 
2. கிழக்கிலுள்ள வகாபுரம் புறங்குவிந்த முமறயில் கட்டப்பட்டுள்ளது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. விஜயநகரப் வபரரசுக் காலத்தில் கட்டப்பட்ட விருபாஷர் வகாயிலுக்கு துங்கபத்ரா நதிக்கமரயிலிருந்து 
சிறிய ஒரு வகாபுர ோயிலின் ேழியாக ேரமுடியும். 
2. கிழக்கிலுள்ள வகாபுரம் புறங்குவிந்த முமறயில் கட்டப்பட்டுள்ளது. 
526) விஜயநகர காலத்துக் குதிமர ைண்டபங்கள் எந்தக் வகாயிலில் காணப்படுகின்றன? 

A) திருேரங்கம் அரங்கநாதர்வகாயில் 

B) காஞ்சி ேரதராஜவகாயில் 

C) வேலூர் ஜலகண்வடஸ்ேரர் வகாயில் 

D) அமனத்தும் 
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விளக்கம்: விஜயநகர காலத்துக் குதிமர ைண்டபங்கள், திருேரங்கம் அரங்கநாதர் வகாயிலிலும், காஞ்சி 
ேரதராஜர்வகாயிலிலும், வேலூர் ஜலகண்வடஸ்ேரர் வகாயிலிலும் காணப்படுகின்றன. 
527) விஜயநகர ஆட்சிக்காலத்தில் தமலநகரைாக விளங்கிய நகரம் எது? 

A) ஹம்பி 

B) ைதுரா 
C) துோரமக 

D) ைகதம் 

விளக்கம்: விஜயநகர ஆட்சிக்காலத்தில் தமலநகரைாக ‘ஹம்பி’ விளங்கியது. பன்னாட்டு ோணிகத் தளைாகவும் 
விளங்கியது. விஜயநரக ஆட்சிக்கால சிமதப்பாடுகள் இந்நகரில் காணப்படுகின்றன. கி.பி 16 –ஆம் நூற்றாண்டில், 

இங்குக் கட்டப்பட்ட ‘விட்டாலா சுோமி’ வகாயில்களும், ‘ஹ ாரா இராை ாமி’ வகாயில்களும் சிறப்புப்சபற்றமேயாகும். 
528) தமலக்வகாட்மடப் வபார் எப்வபாது நமடசபற்றது? 

A) சபா.ஆ. 1565 

B) கி.மு. 1565 

C) சபா.ஆ 1665 

D) கி.மு. 1665 

விளக்கம்: தமலக்வகாட்மடப்வபார் சபா.ஆ 1565-ல் நமடசபற்றது. இதில் விஜயநகரப் வபரரசு வதால்வியுற்றது. 
இப்வபாரில் அழிக்கப்பட்ட ‘ஹம்பி’ நகரம் தற்வபாது உலக பாரம்பரியச் சின்னைாக யுசனஸ்வகாவினால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
529) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. விஜயநகர ைன்னர்களின் ஆட்சிக்காலத்தின்வபாது, ேடசைாழியிலும் ைற்ற திராவிட சைாழிகளிலும் இலக்கியம் 
ேளர்ச்சி சபற்றது. 
2. விஜய நகர அர ர்கள்  ைய வேற்றுமை பாராைல் இலக்கியத்தில் புலமை சபற்ற  ான்வறார்கமள ஆதரித்தேர்கள். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. விஜயநகர ைன்னர்களின் ஆட்சிக்காலத்தின்வபாது, ேடசைாழியிலும் ைற்ற திராவிட சைாழிகளிலும் 
இலக்கியம் ேளர்ச்சி சபற்றது. 
2. விஜய நகர அர ர்கள்  ைய வேற்றுமை பாராைல் இலக்கியத்தில் புலமை சபற்ற  ான்வறார்கமள ஆதரித்தேர்கள். 
530) ைகாநேமி திருவிழாக் காட்சிகள், கிருஷ்ண பகோனுமடய திருவிமளயாடல் காட்சிகள் வபான்றமே எந்தக் 
வகாயிலில் காணப்படுகிறது? 

A) ஹா ாரா இராைசுோமி வகாயில் 

B) திருேரங்கம் அரங்கநாதர் வகாயில் 

C) காஞ்சி ேரதராஜர் வகாயில் 

D) வேலூர் ஜலகண்வடஸ்ேரர் வகாயில்  
விளக்கம்: விஜயநகர ஆட்சிக்காலத்தில் சிறப்பாகக் சகாண்டாடப்பட்ட ைகாநேமி திருவிழாக் காட்சிகள், பாகேதத்தில் 
கூறப்படும் கிருஷ்ண பகோனுமடய திருவிமளயாடல்கள் வபான்றமே ஹ ாரா இராை ாமி வகாயிலில் 
காணப்படுகின்றன. 
விஜயநகர ஆட்சிக்காலத்தில் முக்கிய திருவிழாக்களாக ைகாநேமி, தீபாேளி, ைகர ங்கராந்தி, யுகாதி, கார்த்திமகத் 
திருவிழா, கல்யாண உற் ேம், சிேராத்தி, திருோதிமரத் திருவிழா, ராைநேமி, மேகாசி வி ாகம், கிருஷ்ண 
சஜயந்தி, ஏகாதசி, ைார்கழி நீராடல், த மி, ைகாஉற் ேம் வபான்ற திருவிழாக்கள் சகாண்டாடப்பட்டன. 
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531) கிருஷ்ணபகோமன ‘விட்டலர்’ எனக் குறிப்பிடும் ைாநிலம் எது? 

A) ைராட்டியம் 

B) குஜராத் 

C) பீகார் 
D) அ ாம் 

விளக்கம்: ைராட்டிய பகுதியில் கிருஷ்ண பகோமன விட்டலர், விட்வடாபா, பாண்டுரங்கன் என்ற சபயர்களுடன் 
ேழிபட்ட முமறக்கு (வித்தலர்) ‘விட்டலர் ேழிபாடு’ என்று சபயர். இந்த விட்டலர் சுோமிவகாயிலில் ைகாைண்டபத்தில் 
12 அடி உயரமுள்ள 56 தூண்கள் எழுப்பப்பட்டுள்ளன. தூண்களில் உச்சிப்பகுதியின் அடுக்குப் வபமழகளில் 
நாகபந்தமும், தாைமர சைாட்டுகளும் காணப்படுகின்றன. இங்குள்ள ைகாைண்டபம் திராவிடக் வகாயில் 
அமைப்புக்கமலக்கு ஓர் அணிகலன் வபால் விளங்குகிறது என்று ‘சபர்லி ப்சரௌன்’ குறிப்பிடுகிறார். 
532) கூற்றுகமள கேனி. 
1. விஜயநகர அர ர்கள் தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் வகாயில்கமள விரிவுபடுத்தி ஆயிரங்கால் ைண்டபம், நூற்றுக்கால் 
ைண்டபங்கள், திருக்குளங்கள், இராஜவகாபுரங்கள் முதலியேற்மற உருோக்கினர். 
2. காஞ்சிபுரத்தில் ஏகாம்பரநாதர் வகாயில் வகாபுரத்மதயும், காளஹஸ்தி ைற்றும் திருேண்ணாைமல 
அருணாச் வலஸ்ேரர் வகாபுரங்களும் கிருஷ்ணவதேராயர் காலத்தில் கட்டப்பட்டன. சிதம்பரம் நடராஜர் வகாயிலில் 
ேடக்குக் வகாபுரம் இேர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்டது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. விஜயநகர அர ர்கள் தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் வகாயில்கமள விரிவுபடுத்தி ஆயிரங்கால் ைண்டபம், 

நூற்றுக்கால் ைண்டபங்கள், திருக்குளங்கள், இராஜவகாபுரங்கள் முதலியேற்மற உருோக்கினர். 
2. காஞ்சிபுரத்தில் ஏகாம்பரநாதர் வகாயில் வகாபுரத்மதயும், காளஹஸ்தி ைற்றும் திருேண்ணாைமல 
அருணாச் வலஸ்ேரர் வகாபுரங்களும் கிருஷ்ணவதேராயர் காலத்தில் கட்டப்பட்டன. சிதம்பரம் நடராஜர் வகாயிலில் 
ேடக்குக் வகாபுரம் இேர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்டது. 
533) விஜயநகர அர ர்கள் காலத்து வகாபுரங்களில் எத்தமன தளங்கள் எழுப்பப்பட்டன? 

A) 9 முதல் 12 ேமர  
B) 8 முதல் 11 ேமர 
C) 9 முதல் 11 ேமர 
D) 8 முதல் 12 ேமர 
விளக்கம்: விஜயநகர அர ர்கள் காலத்து வகாபுரங்களில் 9 முதல் 11 தளங்கள் ேமர எழுப்பப்பட்டன. வைலும்  ையம் 
 ாரா கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டன. இேர்கள் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட வகாபுரங்கள் ‘இராயவகாபுரங்கள்’ 
என்றமழக்கப்படுகின்றன. 
534) இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு விஜயநகரப் வபரரசின் சகாமட என்ன? 

A) விஜயநகர ஆட்சியாளர்கள் ஐவராப்பாவில் நிலவி ேந்த நிலைானிய முமறமயத் சதன்னகத்தில் ‘நாயன்கார 
முமறயாக’ அறிமுகப்படுத்தினர் 

B) விஜயநகர ஆட்சியாளர்கள் இராைநேமி, புத்தாண்டு வபான்ற பண்டிமககளுக்கு முக்கியத்துேம் சகாடுத்தனர். 
C) தமிழகத்தில் சதலுங்கு சைாழி பரேவும், சதலுங்கு இலக்கியம் ேளரவும் முக்கிய காரணைாக இருந்தார்கள்.  
D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: விஜயநகர ஆட்சியாளர்கள் ஐவராப்பாவில் நிலவி ேந்த நிலைானிய முமறமயத் சதன்னகத்தில் 
‘நாயன்கார முமறயாக’ அறிமுகப்படுத்தினர் 
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விஜயநகர ஆட்சியாளர்கள் இராைநேமி, புத்தாண்டு வபான்ற பண்டிமககளுக்கு முக்கியத்துேம் சகாடுத்தனர். 
தமிழகத்தில் சதலுங்கு சைாழி பரேவும், சதலுங்கு இலக்கியம் ேளரவும் முக்கிய காரணைாக இருந்தார்கள். 

535) இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு விஜயநகரப் வபரரசின் சகாமட என்ன? 

A) திருப்பதி திருைமலயிலுள்ள சேங்கடா லபதி வகாயிமல நவீனப்படுத்தியதுடன் ைமலயில் பாமதகமள 
சீரமைத்தது இேர்கள் ச ய்த முக்கிய பணியாகும். 
B) ேடஇந்தியாவிலிருந்தும் இஸ்லாமியப் பமடசயடுப்பாளர்களிடமிருந்து பமழமையான இந்தியப் பண்பாட்டுக் 
கூறுகளான வகாயில்கள், கமலகள் வபான்றேற்மறப் பாதுகாத்தது இேர்கள் பண்பாட்டிற்குத் தந்த சகாமடயாகும். 
C) இேர்கள் காலத்தில், வகாயில்களில் மிக உயர்ந்த இராயவகாபுரங்கள் கட்டப்பட்டன. 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: 1. திருப்பதி திருைமலயிலுள்ள சேங்கடா லேதி வகாயிமல நவீனப்படுத்தியதுடன் ைமலயில் 
பாமதகமள சீரமைத்தது இேர்கள் ச ய்த முக்கி பணியாகும். 
ேடஇந்தியாவிலிருந்தும் இஸ்லாமியப் பமடசயடுப்பாளர்களிடமிருந்து பமழமையான இந்தியப் பண்பாட்டுக் 
கூறுகளான வகாயில்கள், கமலகள் வபான்றேற்மறப் பாதுகாத்தது இேர்கள் பண்பாட்டிற்குத் தந்த சகாமடயாகும். 
இேர்கள் காலத்தில், வகாயில்களில் மிக உயர்ந்த இராயவகாபுரங்கள் கட்டப்பட்டன. 

536) கூற்றுகமள கேனி (விஜயநகர வகாயில்கள் பற்றியதில்) 
1. விஜயநகரப் வபரரசுக் காலத்தில் வகாயில்களில் திருச்சுற்றுகள் (பிரகாரங்கள்) எண்ணிக்மக சபருகின. 
2. கல்யாணைண்டபம், குதிமர ைண்டபங்கள், யாளி ைண்டபங்கள், ஆயிரங்கால் ைண்டபங்கள் எழுப்பப்பட்டன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டுை ; ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. விஜயநகரப் வபரரசுக் காலத்தில் வகாயில்களில் திருச்சுற்றுகள் (பிரகாரங்கள்) எண்ணிக்மக சபருகின. 
2. கல்யாணைண்டபம், குதிமர ைண்டபங்கள், யாளி ைண்டபங்கள், ஆயிரங்கால் ைண்டபங்கள் எழுப்பப்பட்டன. 
537) பாமினி அரசு பற்றிய  ரியானக் கூற்மற சதரிவு ச ய்க 

A) “அலாவுதீன் ஹா ன் பாைன்ஷா” என்றமழக்கப்பட்ட ஹா ன்கங்கு பாமினி அரம த் வதாற்றுவித்தார் 

B) இேர் சடல்லி சுல்தான், முகைது பின் துக்ளக் ஆட்சியிலிருந்து தன்மன விடுவித்துக்சகாண்டு, சுதந்திர அரம  
நிறுவினார் 
C) பாமினி அரசின் தமலநகர் ‘குல்பர்கா’ ஆகும். 
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: “அலாவுதீன் ஹா ன் பாைன்ஷா” என்றமழக்கப்பட்ட ஹா ன்கங்கு பாமினி அரம த் வதாற்றுவித்தார் 

இேர் சடல்லி சுல்தான் முகைது பின் துக்ளக் ஆட்சியிலிருந்து தன்மன விடுவித்துக்சகாண்டு, சுதந்திர அரம  
நிறுவினார் 
பாமினி அரசின் தமலநகர் ‘குல்பர்கா’ ஆகும். 
538) கூற்மற ஆராய்க. 
1. பாமினி அரம ப் பற்றி அறிந்துசகாள்ளேதற்குக் கன்னடம், சதலுங்கு, தமிழ் ஆகிய சைாழிகளிலுள்ள 
கல்சேட்டுகளும்,  ைஸ்கிருத சைாழியிலுள்ள ச ப்புப்பட்டயங்கள், இலக்கியச்  ான்றுகள், வகாயில்கள், 

அரண்ைமனகள், வகாட்மடகள் ஆகிய சதால்லியல்  ான்றுகளும் உதவுகின்றன 

2. பாமினி அரம ப் பற்றி அறிந்துசகாள்ளேதற்கு, அயல்நாட்டுப் பணிகளான இபின் பதூதா, அப்துர் ர ாக், நிகிடின், 

நுனிஸ் ஆகிவயாரின் குறிப்புகளும் உதவுகின்றன 

A) 1 ைட்டும்  ரி 
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B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: . பாமினி அரம ப் பற்றி அறிந்துசகாள்ளேதற்குக் கன்னடம், சதலுங்கு, தமிழ் ஆகிய சைாழிகளிலுள்ள 
கல்சேட்டுகளும்,  ைஸ்கிருத சைாழியிலுள்ள ச ப்புப்பட்டயங்கள், இலக்கியச்  ான்றுகள், வகாயில்கள், 

அரண்ைமனகள், வகாட்மடகள் ஆகிய சதால்லியல்  ான்றுகளும் உதவுகின்றன 

2. பாமினி அரம ப் பற்றி அறிந்துசகாள்ளேதற்கு, அயல்நாட்டுப் பணிகளான இபின் பதூதா, அப்துர் ர ாக், நிகிடின், 

நுனிஸ் ஆகிவயாரின் குறிப்புகளும் உதவுகின்றன. 

539) பாமினி அரசின் மைய அரசு நிர்ோகம், பற்றிய  ரியான்க் கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க. 
A) பாமினிசுல்தான் அரசின் நிர்ோகமுமற, இஸ்லாமிய ஆட்சிமுமறமய முன் ைாதிரியாகக் சகாண்டிருந்தது. 
B) ைன்னர் அமனத்து அதிகாரங்கமளயும் சகாண்டிருந்தார். சுல்தான் அமைச் ர்களின் கருத்துப்படி, நிர்ோகத்மத 
நடத்தி ேந்தார். 
C) பாமினி சுல்தான் கலீபாவின் வைன்மையான அதிகாரத்மத ஏற்றார். 
D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: பாமினிசுல்தான் அரசின் நிர்ோகமுமற, இஸ்லாமிய ஆட்சிமுமறமய முன் ைாதிரியாகக் சகாண்டிருந்தது. 
ைன்னர் அமனத்து அதிகாரங்கமளயும் சகாண்டிருந்தார். சுல்தான் அமைச் ர்களின் கருத்துப்படி, நிர்ோகத்மத 
நடத்தி ேந்தார். 
பாமினி சுல்தான் கலீபாவின் வைன்மையான அதிகாரத்மத ஏற்றார். 
540) பாமினி அர மேயில் அமைச் ர்கமளப் சபாருத்துக 

அ. ேகில்-உல்-சுல்தான் - 1. நாட்டின் துமணத் தமலேர் 

ஆ. ேசீல் குல் - 2. அமைச் ர்களின் பணிமய வைற்பார்மேயிடுபேர் 
இ. அமீர்-இ-ஜும்லா – 3. நிதியமைச் ர் 

ஈ. ேசீர்-இ-அஸ்ரப் - 4. சேளியுறவு அமைச் ர்  
A) 4, 3, 2, 1 

B) 2, 3, 1, 4 

C) 1, 2, 3, 4 

D) 3, 4, 1, 2 

விளக்கம்: ேகில்-உல்-சுல்தான் - நாட்டின் துமணத் தமலேர் 

ேசீல் குல் - அமைச் ர்களின் பணிமய வைற்பார்மேயிடுபேர் 
அமீர்-இ-ஜும்லா – நிதியமைச் ர் 

ேசீர்-இ-அஸ்ரப் - சேளியுறவு அமைச் ர்.  
541) பாமினி அர மேயின் அமைச் ர்கமளப் சபாருத்துக. 
அ. நசீர் - 1. அர ப் பமட சபாறுப்பாளர் 

ஆ. வபஷ்ோ – 2. நிதித்துமற அமைச் ர்  
இ. சுதர்-இ.ஜஹான் - 3. காேல் துமறத் தமலேர் 
ஈ. சகாத்ோல்; - 4. தமலமை நீதிபதி 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 1, 3, 4, 2 

C) 2, 1, 3, 4 

D) 2, 1, 4, 3 
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விளக்கம்: நசீர் - நிதித்துமற அமைச் ர் 

வபஷ்ோ – அர ப் பமட சபாறுப்பாளர் 

சுதர்-இ.ஜஹான் - தமலமை நீதிபதி 

சகாத்ோல - காேல் துமறத் தமலேர். 

8 அமைச் ர்கமளக் சகாண்டு ஆட்சி புரிந்தனர். இம்முமற பிற்காலத்தில் ைராட்டிய ஆட்சியாளர்களுக்கு 
முன்னுதாரணைாகத் திகழ்ந்தது. 
542) அலாவுதீன் ஹா ன் பாைன்ஷா பாமினி அரம  எத்தமனப் பிரிவுகளாகப் பிரித்தார்?  

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: அலாவுதீன் ஹா ன் பாைன்ஷா பாமினி அரம  ஆ ானாபாத், சதௌலதாபாத், பீரார், பீடார் என 4 முதன்மைப் 
பிரிவுகளாகப் பிரித்தார். நிர்ோகதத்மத ஆளுநர்கள் நடத்தினர். முகைதுஷாவின் காலத்தில் வபரரசு ‘தரப்புகள்’ என்ற 
பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு ஆட்சி புரிந்தனர். 
543) பாமினி ஆட்சியின் அடிப்பமட அலகு என்ன? 

A) தரப்புகள் 

B)  ர்க்கார் 
C) பர்கானா 
D) கிராைம் 

விளக்கம்: வபரரசு-தரப்புகள்- ர்க்கார்கள்-பர்க்கானாக்கள்-கிராைங்கள். 
எனப் பிரிக்கப்பட்டு முகைது ஷாவின் ஆட்சிக் காலத்தில் பாமினி ஆட்சி நமடசபற்றது. ஆட்சியின் அடிப்பமட அலகு 
‘கிராைம்’ ஆகும். 
544) கூற்றுகமள கேனி 

1. பாமினி அரசு இந்து-இஸ்லாமிய  ையங்களின் இமணப்பாக இருந்தது. 
2.  மூகத்தில் வேளாண்மை ச ய்வோர், சந ோளர்கள், உவலாக வேமல ச ய்வோர், மகத்சதாழில் ச ய்வோர் 
வபான்வறார் முக்கிய இடம் ேகித்தனர். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. பாமினி அரசு இந்து-இஸ்லாமிய  ையங்களின் இமணப்பாக இருந்தது. 
2.  மூகத்தில் வேளாண்மை ச ய்வோர், சந ோளர்கள், உவலாக வேமல ச ய்வோர், மகத்சதாழில் ச ய்வோர் 
வபான்வறார் முக்கிய இடம் ேகித்தனர். 
545) ‘கா ா-இ-சுல்தானி’ என்பமே என்ன? 

A) நிலேருோய் 

B) அர ருக்கான நிலம் 

C) ேருோய் அதிகாரி 

D) ேரி ேசூலிக்கும் உரிமை 

விளக்கம்: ‘முகைது கோன்’ என்னும் அமைச் ர், நிலங்கமள அளந்து எல்மலகமள நகர, கிராமிய நிலங்களின் 
எல்மலகள் எனச்  ரியாகக் கணக்கிட்டு, அதமன அரசுக் குறிப்வபட்டில் இடம் சபறச் ச ய்தார். ஒவ்சோரு 
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ைாநிலத்திலும் அர ருக்கான நிலங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன. அமே, ‘கா ா-இ-சுல்தானி’ எனப் சபயரிடப்பட்டன. அரசிற்கு 
நிலங்கள் மூலம் ேருோய் கிமடக்கப்சபற்றது. 
546) பாமினி சுல்தான்கள் காலத்தில் ஆதரேற்றேர்களுக்கு ஒரு பள்ளிமய ஏற்படுத்தியேர் யார்? 

A) முஜாஹித் ஷா 
B) சுல்தான் பிவராஷ் ஷா 
C) முகைது கோன் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: பாமினி சுல்தான்கள் கல்வியில் ஆர்ேம் உமடயேர்களாகத் திகழ்ந்தனர். இேர்கள் பல பள்ளிகள் 
சதாடங்கினார்கள். ‘முஜாஹித் ஷா’ என்பேர் ஆதரேற்றேர்களுக்கு ஒரு பள்ளிமய ஏற்படுத்தினார். குல்பர்க்கா, பீடார் 
வபான்ற இடங்களில் கல்விக் கூடங்கள் நிறுேப்பட்டன 

547) பாமினி சுல்தான் காலத்தில், அரபு, பாரசீகம் வபான்ற நாடுகளிலிருந்து கல்வியாளர்கமள ேரச் ச ய்து 
ைக்களுக்கு கல்வி வபாதித்தேர் யார்? 

A) முஜாஹித் ஷா 
B) சுல்தான் பிவராஷ் ஷா 
C) முகைது கோன் 

D) A ைற்றும் B  
விளக்கம்: சுல்தான் சபவராஷ் ஷா இமறயியல், அறிவியல், ஜிவயாமிதி, கணிதம் ஆகியேற்றில் புலமை சபற்றிருந்தார். 
அரபு, பாரசீகம் வபான்ற நாடுகளிலிருந்து கல்வியாளர்கமள ேரச் ச ய்து ைக்களுக்குக் கல்வி வபாதித்தார். 
548) பாமினி, சுல்தான் காலத்தில், பீடாரில் ‘ைதரா ா’ என்ற பள்ளிமய நிறுவி அதில் சபரிய நூலகத்மத அமைத்தேர் 
யார்? 

A) முஜாஹித் ஷா 
B) சுல்தான் பிவராஷ் ஷா 
C) முகைது கோன் 

D) A ைற்றும் B  
விளக்கம்: பாரசீகத்தில் பிறந்த ‘முகைது கோன்’ பாரசீக சைாழியிலும் கணிதத்திலும் புலமை சபற்றேராகத் திகழ்ந்தார். 
வைலும், சிறந்த கவிைராகவும் ைற்றும் எழுத்தாளராகவும் விளங்கினார். பீடாரில் ‘ைதரா ா’ என்ற பள்ளிமய நிறுவி 
அதில் சபரிய நூலகத்மத அமைத்தார். அதில் மூோயிரம் மகசயழுத்துப் பிரதி நூல்கள் இடம்சபற்றிருந்தன என 
பதிவு ச ய்யப்பட்டுள்ளது. 
549) ஜாமி ைசூதி எங்குள்ளது? 

A) சைக்கா 
B) குல்பர்கா 
C) வகால்சகாண்டா 
D) வகால்கும்பாஸ் 

விளக்கம்: பாமினி அர ர்கள் காலத்தில் கட்டடங்கள் மிகுந்த எண்ணிக்மகயில கட்டப்பட்டன. குல்பர்காவில் 
கட்டப்பட்ட ‘ஜாமி ைசூதி’ பாரசீக முஸ்லீம் மகவிமனைர்களால் கட்டப்பட்டதாகும். இேர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்ட 
வகால்சகாண்டா, வகால்கும்பாஸ் வபான்றமே மிகச் சிறந்த கட்டடங்களாகும். 
550) குல்பர்காவின் ஜாமி ைசூதி எத்தமன. அமரவகாள ேடிேக் குவிைாடங்கள் சகாண்ட விதான அமைப்பால் 
முற்றிலும் மூடப்பட்டுள்ளது? 

A) 1367 

B) 636 

C) 64 
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D) 63 

விளக்கம்: இம்ைசூதி முதலாம் முகைது ஷா காலத்தில் சதாடங்கப்பட்டு, கி.பி (சபா.ஆ) 1367-இல் முடிக்கப்படடது. 
இம்ைசூதி 63 அமர வகாளேடிேக் குவிைாடங்கள் சகாண்ட விதான அமைப்பால் முற்றிலும் மூடப்பட்டுள்ளது. மைய 
மைதானம் விதானத்தின் கிழக்கு, ேடக்கு, சதற்கு விளம்புகளில் இடம்சபற்றிருக்கும் உருமள ேடிே விதானத்துடன் 
அழகாக உள்ளன. இமே பாமினி கட்டடக்கமலக்குச் சிறந்த  ான்றாக அமைந்துள்ளன. 
551) 17-ஆம் நூற்றாண்டில் வகால்சகாண்டா ஒரு சிறந்த____________ ந்மதயாக திகழ்ந்தது? 

A) மேரச்  ந்மத 

B) தங்கச்  ந்மத 

C) முத்துச்  ந்மத 

D) பேளச்  ந்மத 

விளக்கம்: “இராஜாகிருஷ்ணவதவ்” என்ற காகத்திய அர ரால் கட்டப்பட்ட வகாட்மட “வகால்சகாண்டா வகாட்மட” 
ஆகும். இக்வகாட்மட இருந்த பகுதி முகம்ைது நகர் எனப்பட்டது. ‘குதுப்ஷா’ ேம் த்தின் தமலநகரைாக விளங்கியது. 
வகாட்மடயின் ஒலிஅமைப்பு அடிப்பமடயில் இது சிறந்த கட்டக்கமலயின் அம் ைாகும். இக்வகாட்மடயின் உயர்ந்த 
பகுதி ‘பாலாஹி ார்’ என்றமழக்கப்படுகிறது. இக்வகாட்மடயின் நுமழோயில் ‘பவததர்ோ ா’ என்றமழக்கப்படுகிறது. 
17-ஆம் நூற்றாண்டில் வகால்சகாண்டா ஒரு சிறந்த மேரச்  ந்மதயாக திகழ்ந்தது. 
552) “வகால் கும்பாஸ் ைசூதி” எங்குள்ளது? 

A) ைகாராஷ்டிரா 
B) குஜராத் 

C) ஆந்திரா 
D) கர்நாடகா 
விளக்கம்: இது கர்நாடகா ைாநிலத்தில் பீஜப்பூர் ைாேட்டத்திலுள்ள அடக்கத் தலக்கட்டடம் ஆகும். இது ‘தக்காண 
சுல்தானகம்’ கட்டக்கமல பாணியில் கட்டப்பட்டுள்ளது. 
553) வகால்கும்பாஸ் எந்த ேடிே கட்டம் ஆகும்? 

A)  துரம் 

B) கன துரம் 

C) முக்வகாணம் 

D) கனச்ச வ்ேகம் 

விளக்கம்: வகால்கும்பாஸ் கன துர ேடிே கட்டடைாகும். ஒவ்சோரு பக்கமும் நீளம், அகலம் ைற்றும் உயரம் 47.5 
மீட்டர்  ைைாகக் சகாண்டுள்ளது. இந்த அடக்கத்தலம் உலகின் மிகப்சபரிய ஒற்மற அமற இமடசேளிகள் 
சகாண்டதாகும். இக்கட்டடத்தின் மையத்திலிருந்து  ாதாரணைாகப் வபசினாலும் அமனத்துப் பகுதிகளுக்கும் 
சதளிோகக் வகட்கும்படி ஒலியமைப்பு இருப்பது இதன் சிறப்பம் ைாகும். 
554) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. பாரசீக கட்டடக்கமலமய மையைாகக் சகாண்டு, பாமினி சுல்தான்கள் கட்டடங்கமளக் கட்டினர். 

2. இக்கமலயில் ேட்டேடிே கட்டடங்கள், கன துர ேடிே கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டன. இக்கமலவய தக்காண சுல்தான் 
கமலயாகும். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. பாரசீக கட்டடக்கமலமய மையைாகக் சகாண்டு, பாமினி சுல்தான்கள் கட்டடங்கமளக் கட்டினர். 
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2. இக்கமலயில் ேட்டேடிே கட்டடங்கள், கன துர ேடிே கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டன. இக்கமலவய தக்காண சுல்தான் 
கமலயாகும். 
555) “ைன் ப்தாரி” என்ற முமறமய அறிமுகப்படுத்தியேர் யார்? 

A) அக்பர் 
B) ஹீைாயூன் 

C) பாபர் 
D) ஒளரங்கசீப் 

விளக்கம்: முகலாய ைன்னர்கள் குதிமரப்பமட, காலாட்பமட, பீரங்கிப்பமட, கடற்பமட, யாமனப்பமட ஆகிய 
பமடகமளப் சபற்றிருந்தனர். “ைன் ப்தாரி” என்ற முமறமய “அக்பர்” அறிமுகப்படுத்தினார். இம்முமறயின்படி 
பமடகள் முமறப்படுத்தப்பட்டன. குதிமரப்பமட வீரர்கள் “சில்வலஷ்தா” எனப்பட்டனர். 

556) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. பீஜப்பூரில் கட்டப்சபற்ற இப்ராகீம் சரௌஸாவிற்கும், அகைத் நகரிலுள்ள பாரபாக் ஆகியேற்றிற்கும் தக்காண 
சுல்தானிக்கமலவய அடிப்பமடயாகும். 
2. பாமினி சுல்தான்கள் பரந்த ைனப்பான்மையுடன் விளங்கினர். பாமினி சுல்தான்கள் ஆட்சிக்காலம், இந்தியக்கமல 
கட்டடக்கமல வபான்றேற்றில் ைாற்றத்மத உருோக்கியது எனலாம். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு  
விளக்கம்: 1. பீஜப்பூரில் கட்டப்சபற்ற இப்ராகீம் சரௌஸாவிற்கும், அகைத் நகரிலுள்ள பாரபாக் ஆகியேற்றிற்கும் தக்காண 
சுல்தானிக்கமலவய அடிப்பமடயாகும். 
2. பாமினி சுல்தான்கள் பரந்த ைனப்பான்மையுடன் விளங்கினர். பாமினி சுல்தான்கள் ஆட்சிக்காலம், இந்தியக்கமல 
கட்டடக்கமல வபான்றேற்றில் ைாற்றத்மத உருோக்கியது எனலாம். 
557) பாமினி அரசு அளித்த சகாமட என்ன? 

A) பாமினி அரசு காலத்தில் எண்ணற்ற ைசூதிகள், நூலகங்கள் கட்டப்பட்டன. 
B) சதன்னிந்தியாவில் ைதரா ாக்கள் மூலம் முஸ்லீம்களுக்கு முதன்முதலில் கல்விமய கற்பித்தேர்கள் இேர்கவள 
ஆோர்கள். 
C) முகைது கோனின் நிர்ோக சீர்த்திருத்தங்கள் பிற்கால இஸ்லாமிய சுல்தானுக்கு முன்வனாடியாக திகழ்ந்தன. 
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: பாமினி அரசு காலத்தில் எண்ணற்ற ைசூதிகள், நூலகங்கள் கட்டப்பட்டன. 
சதன்னிந்தியாவில் ைதரா ாக்கள் மூலம் முஸ்லீம்களுக்கு முதன்முதலில் கல்விமய கற்பித்தேர்கள் இேர்கவள 
ஆோர்கள். 
முகைது கோனின் நிர்ோக சீர்த்திருத்தங்கள் பிற்கால இஸ்லாமிய சுல்தானுக்கு முன்வனாடியாக திகழ்ந்தன. 
558) பாமினி அரசு அளித்த சகாமட என்ன? 

A) குல்பர்க்காவில் உள்ள ஜும்ைா ைசூதி, வகால்சகாண்டா வகாட்மட, வகால்கும்பாஸ் கட்டடம் ஆகியமே இந்தியக் 
கட்டடக்கமலக்குப் பாமினி அரசின் சகாமடயாகும். 
B) நிலைானிய முமறப்படி சதன்னிந்தியாவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் இஸ்லாமிய அரசு இதுோகும். 
C) முதலாம் முகைது ஷாவின் சீர்த்திருத்தங்கள் பிற்கால பாமினி சுல்தான்கள் ைற்றும் ைராத்தியர்களுக்கு 
முன்வனாடியாகத திகழ்ந்தன. 
D) அமனத்தும் 
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விளக்கம்: குல்பர்க்காவில் உள்ள ஜும்ைா ைசூதி, வகால்சகாண்டா வகாட்மட, வகால்கும்பாஸ் கட்டடம் ஆகியமே 
இந்தியக் கட்டடக்கமலக்குப் பாமின் அரசின் சகாமடயாகும். 
நிலைானிய முமறப்படி சதன்னிந்தியாவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் இஸ்லாமிய அரசு இதுோகும். 
முதலாம் முகைது ஷாவின் சீர்த்திருத்தங்கள் பிற்கால பாமினி சுல்தான்கள் ைற்றும் ைராத்தியர்களுக்கு 
முன்வனாடியாகத திகழ்ந்தன. 
559) முகலாயப் வபரரம  இந்தியாவில் வதாற்றுவித்தேர் யார்? 

A) பாபர் 
B) ஹீைாயூன் 

C) அக்பர் 
D) ஷாஜகான் 

விளக்கம்: பாபர் என்பேரால் கி.பி. (சபா.ஆ) 1526-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் முகலாயப் வபரரசு 
வதாற்றுவிக்கப்பட்டது. ஹீைாயூன், அக்பர், ஜஹாங்கீர், ஷாஜகான், ஒளரங்கசீப் ஆகிவயார் முகலாயர்களின் முக்கிய 
ைன்னர்களாேர். இேர்களின் ஆட்சிமுமறயில்  மூக, சபாருளாதார,  ையநிமல, நுண்கமலகள் வபான்றேற்றில் 
வியத்தகு முன்வனற்றங்கள் ஏற்பட்டன. 
560) சபாருத்துக 

அ. பாபர்   - 1. அயினி அக்பரி 

ஆ. குல்பதான் வபகம்  - 2. பாபர் நாைா 
இ. அபுல்பா ல்   - 3. ஹீைாயூன் நாைா 
A) 3, 2, 1 

B) 2, 3, 1 

C) 1, 3, 2 

D) 2, 1, 3 

விளக்கம்: பாபர் எழுதிய சுய ரிமதயான பாபர் நாைா, அேரது ைகள் குல்பதான் வபகம் எழுதிய ஹீைாயூன் நாைா, 
அபுல்பா ல் எழுதிய அயினி அக்பரி, அக்பர் நாைா ஆகிய நூல்களும், டாேர்னியர், சபர்னியர், ைனூச்சி ஆகிய 
சேளிநாட்டேர்களின் குறிப்புகளும், பவதபூர்சிக்ரி, தாஜ்ைஹால், ஜும்ைா ைசூதி, சடல்லி ச ங்வகாட்மட வபான்ற 
கட்டடங்களும் முகலாயர்கமளப் பற்றி அறிேதற்கான  ான்றுகளாகத் திகழ்கின்றன. 
561) முகலாயப் வபரரம  எண்ணத்தில் சகாண்டு சபாருத்துக 

அ. வபரரசு (பரந்த நிலப்பரப்மப ஆட்சி ச ய்த ைன்னர்) – 1. பாதுஷா 
ஆ. ேகீல்   - 2. தமலமை அமைச் ர் 
இ. திோனி ஆலா  – 3. நிதியமைச் ர் 

ஈ. மீர்பஷி   – 4. இராணுேத் தமலேர் 
A) 1, 2, 3, 4 

B) 3, 2, 4, 1 

C) 1, 4, 3, 2 

D) 4, 3, 2, 1 

விளக்கம்: வபரரசு (பரந்த நிலப்பரப்மப ஆட்சி ச ய்த ைன்னர்) – பாதுஷா 
ேகீல் - தமலமை அமைச் ர் 

திோனி ஆலா – நிதியமைச் ர் 

மீர்பஷி – இராணுேத் தமலேர். 

562) முகலாயப் வபரரம  எண்ணத்தில் சகாண்டு சபாருத்துக 
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அ.  தர்-உஸ்-சுடூர் - 1.  ையத்துமற அமைச் ர்  
ஆ. கான்-இ- ாைன் - 2. உயர் அரண்ைமன அலுேலர் 
இ. தமலமை காஸி – 3. தமலமை நீதிபதி 

A) 3, 2, 1 

B) 2, 1, 3 

C) 1, 3, 2 

D) 1, 2, 3 

விளக்கம்:  தர்-உஸ்-சுடூர் -  ையத்துமற அமைச் ர்  
கான்-இ- ாைன் - உயர் அரண்ைமன அலுேலர் 

தமலமை காஸி – தமலமை நீதிபதி. 

563) முகலாயப் வபரரம  எண்ணத்தில் சகாண்டு சபாருத்துக 

அ. தவராகா-இ-தாக் - 1. ஒற்றர் துமறயின் தமலேர் 
ஆ. மீர்-ஐ-அடிஷ் - 2. பீரங்கிப் பமடத்தமலேர் 
இ. மீர்-ஐ-பஹரி – 3. சிறுகப்பற்பமடயின் தமலேர் 

ஈ. மீர்பார் - 4. காடுகளின் சபாறுப்பாளர் 

உ. மீர்வதா க் - 5. அமேச் டங்குகளின் சபாறுப்பாளர் 

A) 1, 2, 3, 4, 5 

B) 1, 3, 4, 2, 5 

C) 1, 4, 5, 3, 2 

D) 1, 4, 3, 5, 2 

விளக்கம்: தவராகா-இ-தாக் - ஒற்றர் துமறயின் தமலேர் 
மீர்-ஐ-அடிஷ் - பீரங்கிப் பமடத்தமலேர் 
மீர்-ஐ-பஹரி – சிறுகப்பற்பமடயின் தமலேர் 

மீர்பார் - காடுகளின சபாறுப்பாளர் 

மீர்வதா க் - அமேச் டங்குகளின் சபாறுப்பாளர் 
564) முகலாயப் வபரரசில் மைய அரசு எத்தமன ேமக ேருோய்கமளப் சபற்றது? 

A) 2 

B) 4 

C) 5  

D) 8 

விளக்கம்: மைய அரசின் 8 ேமக ேருோய்கள்:  
1. நிலேரி  
2. சுங்கேரி  
3. அன்பளிப்பு  
4. அக்க ாமல  
5. ஸகாத்  
6. ோரி ற்ற ைன் ப்தார்  ாத்து  
7. உப்பு ேரி  
8. கர்காணா. 
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ஆகியமே மூலம் சபறப்பட்ட ேருோய். 
565) முகலாயப் வபரரசின் நிலேருோய் முமறமய ேமரயறுத்தேர் யார்? 

A) பாபர் 
B) அக்பர் 
C) ஹீைாயூன் 

D) ஷாஜகான் 

விளக்கம்: முகலாயப் வபரரசின் நிலேருோய் முமறமய அக்பர் ேமரயறுத்தார். “ராஜா வதாடர்ைால்” என்ற நில 
ேருோய்த் துமற அமைச் ரின் ஆவலா மனப்படி, “ஜப்தி” என்ற முமறமய அக்பர் ச யல்படுத்தினார். 
566) முகலாயர்கள் காலத்தில் விமளச் லின் அடிப்பமடயில் நிலங்கள் எத்தமன ேமகயாக பிரிக்கப்பட்டது? 

A) 2 

B) 4 

C) 6  

D) 5 

விளக்கம்: விமளச் லின் அடிப்பமடயில் நிலங்கள்:  
1. சபாலாஜ் 

2. பசரௌதி  
3.  ச் ார்  
4. பான் ார் ஆகிய 4 பிரிோகப் பிரிக்கப்பட்டு, ேரி ேசூல் ச ய்யப்பட்டது. 
567) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. பீஜப்பூரிலுள்ள வகால்கும்பாஸ் “முணுமுணுக்கும் அரங்கம்” என்ற சிறப்மபப் சபற்றுள்ளது. 
2. வகால்கும்பாஸ்-இல் உள்ள அரங்கத்தின் ஒரு மூமலயில் நின்று, சைல்லப் வபசினாவல, அதன் எதிசராலிமய 
எதிர்முமனயில் துல்லியைாகக் வகட்க முடியும் என்ற கட்டடக்கமல அமைப்பு முமறயில் கட்டப்பட்டுள்ளது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. பீஜப்பூரிலுள்ள வகால்கும்பாஸ் “முணுமுணுக்கும் அரங்கம்” என்ற சிறப்மபப் சபற்றுள்ளது. 
2. வகால்கும்பாஸ்-இல் உள்ள அரங்கத்தின் ஒரு மூமலயில் நின்று, சைல்லப் வபசினாவல, அதன் எதிசராலிமய 
எதிர்முமனயில் துல்லியைாகக் வகட்க முடியும் என்ற கட்டடக்கமல அமைப்பு முமறயில் கட்டப்பட்டுள்ளது. 
568) “ைன் ப்தாரி” முமறப் பற்றிய  ரியானக் கூற்மறத் வதர்க. 
A) கி.பி (சபா.ஆ). 1571-ஆம் ஆண்டு அக்பர் ஏற்படுத்திய பமடநிர்ோக முமற ‘ைன் ப்தாரி’ ஆகும். 
B) ‘ைன் ப்’ என்ற அரபுச் ச ால்லுக்கு ‘தரம்’ அல்லது ‘தகுதி’ என்று சபாருள் 

C) 10 முதல் 10, 000 ேமரயிலான தரேரிம  அடிப்பமடயில் வீரர்கள் பிரிக்கப்பட்டனர் 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: கி.பி (சபா.ஆ). 1571-ஆம் ஆண்டு அக்பர் ஏற்படுத்திய பமடநிர்ோக முமற ‘ைன் ப்தாரி’ ஆகும். 
‘ைன் ப்’ என்ற அரபுச் ச ால்லுக்கு ‘தரம்’ அல்லது ‘தகுதி’ என்று சபாருள் 

10 முதல் 10, 000 ேமரயிலான தரேரிம  அடிப்பமடயில் வீரர்கள் பிரிக்கப்பட்டனர். 
569) முகலாயர்களின்  மூக நிமலப் பற்றி ஆராய்க 

A) இந்துக்கள், இஸ்லாமியர்கள் சகாண்ட புதிய  மூக கட்டமைப்பு முகலாயர்கள் காலத்தில் நிமலசபற்றது. 
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B) இந்துக்களில் ராஜபுத்திரர்கள், பிராைணர்கள், ேணிகர்கள் வபான்வறார் உயர்ந்த நிமலயிலிருந்தனர். இேர்கள் 
தத்தம் சதாழில்கமளச் சிறப்பாகச் ச ய்தனர். 
C) வபார் வீரர்கள், ைதகுருைார்கள், மகவிமனைர்கள், உவலாகத் சதாழில் ச ய்வோர்,  மூகத்தில் முக்கிய இடம் 
சபற்றனர் 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: இந்துக்கள், இஸ்லாமியர்கள் சகாண்ட புதிய  மூக கட்டமைப்பு முகலாயர்கள் காலத்தில் நிமலசபற்றது. 
இந்துக்களில் ராஜபுத்திரர்கள், பிராைணர்கள், ேணிகர்கள் வபான்வறார் உயர்ந்த நிமலயிலிருந்தனர். இேர்கள் 
தத்தம் சதாழில்கமளச் சிறப்பாகச் ச ய்தனர். 
வபார் வீரர்கள், ைதகுருைார்கள், மகவிமனைர்கள், உவலாகத் சதாழில் ச ய்வோர்,  மூகத்தில் முக்கிய இடம் 
சபற்றனர் 

570) கூற்றுகமள கேனி 

1. இஸ்லாமியர்களின் அரசு நமடசபற்றதால், முகலாயர்கள் காலத்தில் அவரபிய, துருக்கிய, ைங்வகாலிய, அபிசீனிய, 

ஆப்கானிய முஸ்லீம்கள் முக்கியத்துேம் சபற்றனர். 
2. வஷக் தாஸ் எனப்பட்ட இந்திய முஸ்லீம்களுக்குச்  மூகத்தில் உயர் ைதிப்பு இருந்தது 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. இஸ்லாமியர்களின் அரசு நமடசபற்றதால், முகலாயர்கள் காலத்தில் அவரபிய, துருக்கிய, ைங்வகாலிய, 

அபிசீனிய, ஆப்கானிய முஸ்லீம்கள் முக்கியத்துேம் சபற்றனர். 
2. வஷக் தாஸ் எனப்பட்ட இந்திய முஸ்லீம்களுக்குச்  மூகத்தில் உயர் ைதிப்பு இருந்தது. 

571) முகலாயர் காலத்தில் ைகளிர் நிமல பற்றிய  ரியானக் கூற்மற சதரிவு ச ய்க 

A)  மூகத்தில் ஆணாதிக்கம் முக்கியத்துேம் சபற்றாலும், ராஜபுத்திர, முகலாய அர குலப் சபண்களுக்கு அடிப்பமடக் 
கல்வி ைற்றும்  ையம்  ார்ந்த கருத்துக்கள் வபாதிக்கப்பட்டன. 
B) இக்காலப் சபண்கள் குழந்மதத் திருைணமுமறயால் பாதிக்கப்பட்டனர் 

C) விதமேகள் ைறுைணம் ஆதரிக்கப்படவில்மல 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்:  மூகத்தில் ஆணாதிக்கம் முக்கியத்துேம் சபற்றாலும், ராஜபுத்திர, முகலாய அர குலப் சபண்களுக்கு 
அடிப்பமடக் கல்வி ைற்றும்  ையம்  ார்ந்த கருத்துக்கள் வபாதிக்கப்பட்டன. 
இக்காலப் சபண்கள் குழந்மதத் திருைணமுமறயால் பாதிக்கப்பட்டனர் 

விதமேகள் ைறுைணம் ஆதரிக்கப்படவில்மல. 

572) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. இந்துக்களுக்கு என்று முகலாயர் காலத்தில் சதாடக்கக் கல்வி நிறுேனங்களிலும், பாட ாமலகளிலும் 
அர குடும்பத்தினருக்கு அரண்ைமனயிலும் கல்வி பயிற்றுவிக்கப்பட்டது. 
2. ைக்தப், ைராஸா என்ற உயர்கல்வி நிறுேனங்களும் இஸ்லாமியர்களுக்குக் கல்விமயப் வபாதித்தன 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும்  ரி 

விளக்கம்: 1. இந்துக்களுக்கு என்று முகலாயர் காலத்தில் சதாடக்கக் கல்வி நிறுேனங்களிலும், பாட ாமலகளிலும் 
அர குடும்பத்தினருக்கு அரண்ைமனயிலும் கல்வி பயிற்றுவிக்கப்பட்டது. 
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2. ைக்தப், ைராஸா என்ற உயர்கல்வி நிறுேனங்களும் இஸ்லாமியர்களுக்குக் கல்விமயப் வபாதித்தன. 

573) முகலாயர் காலத்தில், இஸ்லாமியக் கல்வி முமறயின் பயிற்று சைாழியாக இருந்தது எது? 

A) பாலி 

B)  ைஸ்கிருதம் 

C) உருது 

D) பாரசீகம் 

விளக்கம்: பனாரஸ், நாதியா, அவயாத்தி, ைதுரா, அலகாபாத், உஜ்ஜயினி வபான்ற இடங்களில் இந்துக்களுக்கான 
கல்வி நிறுேனங்கள் இருந்தன. சடல்லி, ஆக்ரா, பவதப்பூர் சிக்ரி, லாகூர் ஆகிய இடங்களில் இஸ்லாமிய உயர்கல்வி 
நிமலயங்கள் இருந்தன. பாரசீக சைாழி, அர மே சைாழியாகவும், இஸ்லாமியக் கல்வி முமறயின் பயிற்று 
சைாழியாகவும் இருந்தது. 
574) முகலாயர் காலத்தில் முக்கிய சதாழில் என்ன? 

A) வேளாண்மை 

B) வபாரிடல் 

C) சகாள்மளயடித்தல் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: முகலாயர்கள் காலத்தில் வேளாண்மை முக்கியத் சதாழிலாக இருந்தது. வகாதுமை, சநல், பருப்பு 
ேமககள், பார்லி, பருத்தி, கரும்பு, அவுரி, எண்சணய் வித்துக்கள் ஆகியமே பயிரிடப்பட்டன 17-ஆம் நூற்றாண்டில் 
புமகயிமல, ைக்காச்வ ாளம், உருமளக்கிழங்கு, மிளகாய் வபான்ற வேளாண்மைப் பயிர்கள் இேர்கள் காலத்தில் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. 
575) முகலாயர் காலத்தில், உள்நாட்டு ோணிகத்தில் ஈடுபட்ட ேணிகர்கள் எவ்ோறு அமடக்கப்பட்டனர்? 

A) வ க் 

B) வபாரா 
C) பானிக் 

D) பஞ் ாரங்கள் 

விளக்கம்: அயல்நாட்டு ோணிகத்தில் ஈடுபட்ட ேணிகர்கள் - வ த் ைற்றும் வபாரா  
உள்நாட்டு ோணிகத்தில் ஈடுபட்ட ேணிகர்கள் - பானிக் 

சைாத்த தானிய ோணிகத்தில் ஈடுபட்ட ேணிகர்கள் – பஞ் ாராக்கள். 

576) முகலாயர் காலத்தில், எங்கிருந்து உற்பத்தி ச ய்யப்பட்ட  ர்க்கமர, அரிசி, சைல்லிய ைஸ்லின் துணிகள், 

பட்டாமடகள் வபான்றமே ஆசிய நாடுகளுக்கு ஏற்றுைதி ச ய்யப்பட்டன? 

A) ைகாராஷ்டிரா 
B) பீகார் 
C) சடல்லி 

D) ேங்காளம் 

விளக்கம்: ேங்காத்தில்  ர்க்கமர, அரிசி, சைல்லிய ைஸ்லின் துணிகள், பட்டாமடகள் ஆகியமே உற்பத்தி 
ச ய்யப்பட்டு ைத்திய ஆசிய நாடுகளுக்கு முகலாயர் காலத்தில் ஏற்றுைதி ச ய்யப்பட்டன. 
577) முகலாயர் காலத்தில், ஜவுளி ஏற்றுைதி மையைாக விளங்கிய இடம் எது? 

A) வ ாழ ைண்டலக் கடற்கமர 
B) வைற்கு கடற்கமர 
C) சகால்கத்தா துமறமுகம் 

D) குஜராத் துமறமுகம் 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    505 

விளக்கம்: ேங்காளத்தில்  ர்க்கமர, அரிசி, சைல்லிய ைஸ்லின் துணிகள், பட்டாமடகள் ஆகியமே உற்பத்தி 
ச ய்யப்பட்டு ைத்திய ஆசிய நாடுகளுக்கு முகலாயர் காலத்தில் ஏற்றுைதி ச ய்யப்பட்டன. ஜவுளி ஏற்றுைதி மையைாக 
வ ாழ ைண்டலக் கடற்மரத் திகழ்ந்தது. 
578) முகலாயர் காலத்தில் ஆடம்பரப் சபாருட்களின் விற்பமன மையைாகத் திகழ்ந்த இடம் எது? 

A) காஷ்மீர் 
B) சடல்லி 

C) குஜராத் 

D) ைகாராஷ்டிரா 
விளக்கம்: காஷ்மீர்  ால்மேகள், கம்பளிவிரிப்புகள், ஆடம்பரப் சபாருட்கள் வபான்ேற்றின் விற்பமன மையைாக 
‘குஜராத்’ திகழ்ந்தது. காரீயம், ச ம்பு, வபார்க்குதிமரகள், தந்தம் வபான்றமே இறக்குைதி ச ய்யப்பட்டன. 
579) முகலாயர் காலத்தில் அழகிய ைண்பாண்டங்கள் ச ய்யப்பட்ட இடம் எது? 

A) சடல்லி 

B) பனாரஸ் 

C) குனார் 
D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: சடல்லி, பனாரஸ், சூனார் ஆகிய இடங்களில் அழகிய ைட்பாண்டங்களும், குஜராத் பகுதியில் பருத்தி 
ஆமடகளும் தயாரிக்கப்பட்டன. இமே அயல் நாடுகளுக்கு ஏற்றுைதி ச ய்யப்பட்டன. 
580) அக்பர் காலத்தில் இருந்த ‘கர்க்காணாக்கள்’ எனப்படுேது என்ன? 

A) ேரி ேசூலிக்கும் அலுேலகம் 

B) விமளநிலம் 

C) ைானிய நிலம் 

D) சதாழிற் ாமல 

விளக்கம்: அக்பர் காலத்தில் 1000-க்கும் வைற்பட்ட ‘காக்காணாகள்’ என்ற சதாழிற் ாமலகள் ஏற்படுத்தப்பட்டதாக 
‘அபுல்பா ல்’ கூறுகிறார். இந்தியப் பருத்தியாமடகமளச் சீனா, ஜப்பான், பாரசீக, எகிப்திய, அவரபிய, ஐவராப்பிய 
ேணிகர்கள் விரும்பி ோங்கினர். 
581) முகலாயர் காலத்தில் ‘ ர்க்கார்’ என்பமே என்ன? 

A) ைாநிலம் 

B) ைாேட்டம் 

C) ேட்டம் 

D) கிராைம் 

விளக்கம்: வபரரசு சுபாக்கள் என்ற ைாநிலங்களாகவும், சுபாக்கள்,  ர்க்கார் என்ற ைாேட்டங்களாகவும்,  ர்க்கார் 
பர்கானக்கள் என்ற ேட்டங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டன.  
வபரரசு-சுபாக்கள்- ர்க்கார்கள்-பர்க்கானாக்கள்  
சுபாக்கள் என்ற ைாநிலங்கமளச் “சுவபதார்” என்பேர் ஆட்சி ச ய்தார். 
582) சபாருத்துக 

அ. திோன்   - 1.  ையத்துமற அமைச் ர் 
ஆ. ைாநில  தர்   – 2. ைாநில நிதியமைச் ர் 

அ. ைாநில பஷி   – 3. நகரச் சிறப்பு நிர்ோக அலுேலர் 

ஈ. சகாத்ோல்   - 4. ேழக்கு அலுேலர் 
A) 4, 3, 2, 1 
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B) 3, 4, 1, 2 

C) 2, 1, 4, 3 

D) 4, 1, 3, 2 

விளக்கம்: முகலாயப் வபரரசு காலத்தில், சுபாக்கள் என்ற ைாநிலங்கமளச் ‘சுவபதார்’ ஆட்சி ச ய்தார். அேருக்கு உதே 
‘திோன்’ என்ற ைாநில நிதியமைச் ர், ‘ைாநில  தர்’ என்ற  ையத்துமற அமைச் ர், ‘ைாநில பாஷி’ என்ற ேழக்கு 
அலுேலர், ‘சகாத்ோல்’ என்ற நகரச் சிறப்பு நிர்ோக அலுேலர் வபான்வறார் சகாண்ட ைாநில அமைச் ரமே 
ச யல்பட்டது. 
583) சபாருத்துக. 
அ. சுபாக்கள்   - 1. சுவபதார் 
ஆ.  ர்க்கார்கள்  - 2. பாஜ்தார் 
இ. பார்கானாக்கள்  - 3. ஷிக்தார் 
A) 2, 1, 3 

B) 3, 1, 2 

C) 1, 3, 2 

D) 1, 2, 3 

விளக்கம்: முகலாயப் வபரரசுக் காலத்தில், சுபாக்கமள ‘சுவபதார்’ என்பேரும்,  ர்க்கார்கமள ‘பாஜ்தார்’ என்பேரும், 

பர்க்கானாக்கமள ‘ஷிக்தார்’ என்பேரும் ஆட்சி ச ய்தனர். பிடிக்ஷி, சபாட்தார், அைால் குஜார் வபான்ற அலுேலர்கள் 
ைாநில, ைாேட்ட அரசு நிர்ோகத்திற்கு உதவினர். 
584) கூற்றுகமள கேனி. 
1. முகலாயர் காலத்தில் இஸ்லாமிய  ைய அடிப்பமடயிலான அரசு நமடசபற்றது என்றாலும் அக்பர்  ைய 
 ார்பற்றேராகவே இருந்தார். 

2. ராஜபுத்திரர்களுடன் சகாண்டிருந்த நட்பின் காரணைாகக் கி.பி.1563-இல் புனிதப் பயணிகள் மீதான ேரிமயயும், 

கி.பி 1564-இல் இஸ்லாமியரல்லாவதார் ச லுத்திய “ஜிசியா” என்ற ேரிமயயும் நீக்கினார். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. முகலாயர் காலத்தில் இஸ்லாமிய  ைய அடிப்பமடயிலான அரசு நமடசபற்றது என்றாலும் அக்பர்  ைய 
 ார்பற்றேராகவே இருந்தார் 

2. ராஜபுத்திரர்களுடன் சகாண்டிருந்த நட்பின் காரணைாகக் கி.பி.1563-இல் புனிதப் பயணிகள் மீதான ேரிமயயும், 

கி.பி 1564-இல் இஸ்லாமியரல்லாவதார் ச லுத்திய “ஜிசியா” என்ற ேரிமயயும் நீக்கினார். 
585) அக்பர் காலம் பற்றிய  ரியானக் கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க 

A) அக்பர் காலத்தில், இந்துக்கள் தீபாேளிப் பண்டிமகமயக் சகாண்டாடினர் 

B) இந்துக்களிடத்தில்  தி, சஜௌஹார் என்ற முமறகமள (இந்துப்சபண்கள் தீக்குளிக்கும் முமற) எதிர்த்தார். 
C) கி.பி. (சபா.ஆ) 1575-இல் இபாதத்கானா என்ற  ைய பிரார்த்தமன ைற்றும் விோதக் கூடத்மத நிறுவிய இேர் கி.பி. 
(சபா.ஆ) 1579-இல் தேறுபடா ஆமணமய சேளியிட்டார். 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: அக்பர் காலத்தில், இந்துக்கள் தீபாேளிப் பண்டிமகமயக் சகாண்டாடினர் 

இந்துக்களிடத்தில்  தி, சஜௌஹார் என்ற முமறகமள (இந்துப்சபண்கள் தீக்குளிக்கும் முமற) எதிர்த்தார். 
கி.பி. (சபா.ஆ) 1575-இல் இபாதத்கானா என்ற  ைய பிரார்த்தமன ைற்றும் விோதக் கூடத்மத நிறுவிய இேர் கி.பி. 
(சபா.ஆ) 1579-இல் தேறுபடா ஆமணமய சேளியிட்டார். 
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 ைய விேகாரத்தில் ைன்னர் தேறிமழக்கப்பட்டார் என்று ைன்ன ர் சேளியிடும் அறிவிப்வப “தேறுபடா ஆமண” 
ஆகும். 
586) “தீன் இலாகி” என்ற புதிய  ையத்மதத் வதாற்றுவித்தேர் யார்? 

A) பாபர் 
B) அக்பர் 
C) அலாவுதீன் 

D) ஜஹாங்கீர் 
விளக்கம்: இந்து, இஸ்லாம், கிறித்துேம்,  ைணம் உள்ளிட்ட பல  ைய அறிைர்களுடன் கலந்துமரயாடலில் ‘அக்பர்’ 
ஈடுபட்டார். இவ்ேமரயாடலில் புருவஷாத்தம், வதவி (இந்துைதம்), சைகர்ஜிராணா (சஜாராஸ்டிரிய ைதம்) அக்ோவிபா, 
ைான் வரட் (கிறித்துேம்) ஹிர விஜய சூரி ( ைண ைதம்) ஆகிவயார் பங்கு சபற்றனர். உமரயாடலின் விமளோக 
அக்பர் ‘தீன் இலாகி’ (சதய்வீக  ையம்) என்ற புதிய  ையத்மத வதாற்றுவித்தார். 
587) சீக்கியர்களின் சபாற்வகாயில் எங்குள்ளது? 

A) புேவனஸ்ேர் 
B) பாட்னா 
C) ஆக்ரா 
D) அமிர்த ரஸ் 

விளக்கம்: அக்பர் இந்து, இஸ்லாம், சீக்கிய  ையத்தேமரச்  ைைாக நடத்தினார். சீக்கியர்களுடன் நல்லுறவு 
சகாண்டிருந்ததன் அமடயாளைாக அேர்களுக்குப் சபாற்வகாயில் (அமிர்த ரஸ்) கட்ட நிலம் தானைாக ேழங்கப்பட்டது. 
ஜஹாங்கீர், ஷாஜகான், ஒளரங்கசீப் ஆகிவயார்  ைய விேகாரங்களில் அக்பமரப்வபால தாராள ைனத்துடன் 
ச யல்படாததால், இஸ்லாமியரல்லாத ைக்களின் ஆதரமே இழந்தனர். 
588) “புலந்தர்ோ ா” என்பது என்ன? 

A) பவதபூர் சிக்ரி நுமழவுோயில் 

B) ஹீைாயூன் கல்லமற 

C) சிக்கந்தாரா நுமழவுோயில் 

D) ஷாஜஹான் கல்லமற 

விளக்கம்: பாபர், ஹீைாயூன் ஆகிவயார் காலத்மதவிட அக்பர், ஷாஜஹான் காலத்தில்தான் கட்டக்கமல 
ேளர்ச்சிசபற்றது. ச ங்கற்களாலான கட்டடங்கள் அக்பர் காலத்தில் கட்டப்பட்டன. கட்டடங்கள் கட்டுேதில் பாரசீக 
பாணி பின்பற்றப்பட்டது. அக்பர் காலத்தில் ஹீைாயூனிற்குக் கல்லமற, பவதபூர் சிக்ரியில் பல அழகிய கட்டடங்கள், 

புலந்தர்ோ ா (பவதபூர் சிக்ரியின் நுமழவுோயில்) வபான்றமே கட்டப்பட்டன. அக்பருக்குப்பின் ஆட்சிக்கு ேந்த 
ஜஹாங்கீர், சிக்கந்தாரா என்ற இடத்தில் அக்பரின் கல்லமறமயக் கட்டினார். 
589) யாருமடய காலம் “முகலாயக் கட்டடக்கமலயின் சபாற்காலம்” எனப்படுகிறது? 

A) அக்பர்  
B) பாபர் 
C) ஹீைாயூன் 

D) ஷாஜஹான் 

விளக்கம்: ஷாஜஹான் காலத்தில் முகலாயக் கட்டடக்கமல அதன் புகழின் உச் த்மத அமடந்தது. இேரது காலம் 
முகலாயக் கட்டடக்கமலயின் சபாற்காலம் என்றமழக்கப்பட்டது. ஷாஜகான் காலத்தில் கட்டப்பட்ட மிகச்சிறந்தக் 
கட்டடம் ‘தாஜ்ைஹால்’ ஆகும். 
590) ‘அர்ஜுைன் பானு வபகம்’ என்பேர் யாருமடய ைமனவி? 

A) அக்பர் 
B) பாபர் 
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C) ஹீைாயூன் 

D) ஷாஜஹான் 

விளக்கம்: ‘அர்ஜுைன் பானு வபகம்’ என்ற இயற்சபயர் சகாண்ட மும்தாஜ் ஷாஜகானின் ைமனவி ஆோர். இேரின் 
நிமனோக ஆக்ராவில் யமுமன நதிவயாரத்தில் ‘தாஜ்ைஹால்’ கட்டப்பட்டது. இந்திய, பாரசீக, ஆப்கான், துருக்கி 
உள்ளிட்ட நாடுகளின் கட்டக்கமல ேல்லுநர்கள் தாஜ் ைஹாலின் கட்டுைானப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். 
591) தாஜ்ைஹாலின் கட்டுைானப் பணிமய ஒருங்கிமணத்தேர் யார்? 

A) உஸ்தாத் அகைதுலஹாரி 

B)  ாதுல்லாகான் 

C) பியட்ராடியூரா 
D) ஷாஜஹான் 

விளக்கம்: தாஜ்ைஹாலின் கட்டுைானப் பணிமய  ாதுல்லாகான் என்ற அதிகாரி வைற்பார்மேயிட்டார். இது 
சேள்மளப்பளிங்குக் கற்களால் கட்டப்பட்டது. இப்பளிங்குக் கற்கள் சைகர்க்ரானா என்ற பகுதியிலிருந்து சபறப்பட்டது. 
தாஜ்ைகாலின் கட்டுைானப் பணிமய ஒருங்கிமணத்துத் தந்தேர் “உஸ்தாத் அகைதுலஹாரி” என்பேராோர். 
இதிலுள்ள அழகிய பூ வேமலப்பாடுகளுக்கு ‘பியட்ராடியூரா’ என்று சபயர். 
592) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. சடல்லியில் ச ங்வகாட்மட, ஜும்ைா ைசூதி வபான்றமே ஷாஜஹான் காலத்தில் கட்டப்பட்டன. 
2. வைாதி ைசூதி, முத்து ைசூதி, திோனி காஸ், திோனி; ஆம் வபான்றமேயும் இேரது காலத்தில் கட்டப்பட்ட பிற 
கட்டடங்களாகும் 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. சடல்லியில் ச ங்வகாட்மட, ஜும்ைா ைசூதி வபான்றமே ஷாஜஹான் காலத்தில் கட்டப்பட்டன. 
2. வைாதி ைசூதி, முத்து ைசூதி, திோனி காஸ், திோனி; ஆம் வபான்றமேயும் இேரது காலத்தில் கட்டப்பட்ட பிற 
கட்டடங்களாகும். 

593) ‘தாரிக் இ ரஷீத்’ என்ற நூல் யாமரப் பற்றிய தகேல்கமளத் தருகிறது? 

A) மிர் ா மேதர் 
B) பாபர், ஹீைாயூன் 

C) அக்பர் 
D) ஷாஜஹான் 

விளக்கம்: ‘தாரிக் இ ரஷீதி’ என்ற நூமல மிர் ா மஹதர் என்பேர் எழுதினார். இந்நூல் பாபர், ஹீைாயூன் ஆகிவயார் 
பற்றிய தகேல்கமளத் தருகிறது. 
594)’தபாகத்-இ-அக்பரி’ என்ற நூல் யாருமடய ஆட்சி முமறமயக் குறிப்பிடுகிறது? 

A) மிர் ா மேதர் 
B) பாபர், ஹீைாயூன் 

C) அக்பர் 
D) ஷாஜஹான் 

விளக்கம்: ‘நிஜாை உத்தின் பஷி’ என்பேர் எழுதிய ‘தபாகத்-இ-அக்பரி’ என்ற நூல் அக்பரின் ஆட்சிமுமறமயக் 
குறிப்பிடுகிறது. முகலாய ைன்னரான ஜஹாங்கீர் ‘துசுக்-இ-ஜஹாங்கிரி’ என்ற சுய ரிமத நூமல எழுதினார். 
595) வராஜா இதழ்களாலான ோ மன திரவியத்மத அறிமுகப்படுத்தியேர் யார்? 
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A) ஜஹாங்கீர் 
B) மும்தாஜ் 

C) நூர்ஜஹான் 

D) ரஷியா 
விளக்கம்: ஜஹாங்கீரின் ைமனவியான நூர்ஜஹான் வராஜா இதழ்களாலான ோ மன திரவியத்மத 
அறிமுகப்படுத்தினார். முகலாயர்களின் ோணிகத்தில் இத்திரவியம் முக்கியத்துேம் சபற்றது. இது முகலாயர் 
இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு அளித்த சகாமடயாகும். 
596) தாஜ்ைஹால் உலகப் பாரம்பரியச் சின்னைாக எப்வபாது அறிவிக்கப்படடது? 

A) 1983 

B) 1984 

C) 1989 

D) 1990 

விளக்கம்: தாஜ்ைாமல உலகப் பாரம்பரியச் சின்னைாக யுசனஸ்வகா கி.பி.(சபா.ஆ) 1983-இல் அங்கீகரித்தது. 
597) ‘நக்காரா’ என்ற இம க் கருவிமய ோசிப்பதில் ேல்லேர் யார்? 

A) அக்பர் 
B) பாபர் 
C) ஹீைாயூன் 

D) ஷாஜஹான் 

விளக்கம்: முகலாய ைன்னரான அக்பர் ஆட்சிக்காலத்தில் இம க்கமல முக்கியத்துேம் சபற்றது. ‘நக்காரா’ என்ற 
இம க் கருவிமய ோசிப்பதில் அக்பர் ேல்லேராகத் திகழ்ந்தார். இேரது அர மேமய ‘மியான்தான்வ ன்’ என்ற 
இம க்கமலைர் அலங்கரித்தார். ஜஹாங்கீர் ைற்றும் ஷாஜஹான் காலத்தில் இம க்கமலைர்கள் 
ஊக்குவிக்கப்பட்டனர். 
598) ைத்திய, ைாநில, நகர, கிராை என்ற நிர்ோக அடுக்கு முமறகள் யார் அறிமுகப்படுத்திய முமற? 

A) சைௌரியர்கள்  
B) குஷாணர்கள்  
C) குப்தர்கள் 

D) அவரபியர்கள்  
விளக்கம்: ைத்திய அரசு நிர்ோகத் துமறகள், ைாநில அரசு நிர்ோகத் துமறகள், ைாேட்ட ஆட்சிமுமற, நகர ைற்றும் 
கிராை நிர்ோக  மபகள் வபான்றமே இந்திய பண்பாட்டிற்குக் குப்தர்கள் ேழங்கிய சகாமடகளாகும். 
599) ரவி கீர்த்தி என்ற அறிைர் யாருமடய அமேயில் இருந்தார்? 

A) முதலாம் புலிவகசி 

B) இரண்டாம் புலிவகசி 

C) முதலாம்  முத்திரகுப்தர் 

D) கனிஷ்கர் 
விளக்கம்: ஐவஹாவல கல்சேட்மடப் சபாறித்தேர் ரவி கீர்த்தி. ரவி கீர்த்தி இரண்டாம் புலிவகசியின் அமேயில் 
இருந்தார். இேர  ைண  ையத்மதப் பின்பற்றினார். 
600) மீர்ம யது அலி, அப்துல்  ைது ஆகிய இரு ஓவியர்களும் யாரால் பாரசீகத்திலிருந்து இந்தியாவிற்கு அமழத்து 
ேரப்பட்டனர்? 

A) பாபர் 
B) அக்பர் 
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C) ஹீைாயூன் 

D) ஷாஜகான் 

விளக்கம்: மீர்ம யது, அலி அப்துல்  ைது ஆகிய இரு ஓவியர்களும், ஹீைாயூனால் பாரசீகத்திலிருந்து இந்தியாவிற்கு 
அமழத்து ேரப்பட்டனர். அக்பர் காலத்தில் இந்த ஓவியர்கள் புகழிமன சபற்றனர். பல்வேறு இலக்கிய ைற்றும்  ைய 
நூல்களுக்கு உருேங்கள் (ேமரயப்பட்ட ஓவியம்) மூலம் விளக்கைளிக்கும் பணிமய அக்பர் சதாடங்கி மேத்தார். 
601) அக்பர் ஆதரித்த ஓவியக் கமலைர் யார்? 

A) பஸ்ோன் 

B) மிஸ்கினா 
C) தஸ்ேந்த் 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: பஸ்ோன், மிஸ்கினா, தஸ்ேந்த் ஆகிய ஓவியக் கமலைர்கமள அக்பர் ஆதரித்தார். இேது காலத்தில் 
இராைாயணத்திலும், ைகாபாரதத்திலும் இடம்சபற்றுள்ள கருத்துகளும், காட்சிகளும் ஓவியங்களாகத் தீட்டப்பட்டன. 
602) “ஹம் ா நாைா” என்ற ஓவியத் சதாகுப்பு யார் காலத்தில் உருோக்கப்பட்டது? 

A) பாபர் 
B) அக்பர் 
C) ஹீைாயூன் 

D) ஷாஜகான் 

விளக்கம்: ‘ஹம் ா நாைா’ என்ற ஓவியத் சதாகுப்பு அக்பர் காலத்தில் உருோக்கப்பட்டது. இத்சதாகுப்பில் 1000-க்கும் 
வைற்பட்ட ஓவியங்கள் இடம் சபற்றிருந்தன. ஓவியர்கள் நீலம், சிகப்பு ஆகிய ேண்ணங்கமளத் தைது ஓவியங்களில் 
மிகுதியாகப் பண்படுத்தினர். 
603) யார் காலத்தில் ஓவியக்கமல அதன் புகழின் உச்சிமய அமடந்தது? 

A) அக்பர் 
B) ஹீைாயூன் 

C) ஷாஜகான் 

D) ஜஹாங்கீர் 
விளக்கம்: ஜஹாங்கீர் காலத்தில் ஓவியக்கமல அதன் புகழின் உச்சிமய அமடந்தது. அபுல்ஹா ன், பிஷன்தாஸ், ைது, 

ஆனந்த், வகாேர்தன், உஸ்தாத் ைன்சூர் ஆகிய ஓவியர்கள் இேர் காலத்தில் புகழ்சபற்றுத் திகழந்தனர். அர ன், 

அரசியர், அர மே, வேட்மடயாடுதல், வபார்க்கருவிகள், விலங்குகள் வபான்றமே இேர்கள் ேமரயும் ஓவியங்களில் 
முக்கியத்துேம் சபற்றன. 
604) இந்திய இஸ்லாமியக் கமலயின் ஒருங்கிமணப்வப சடல்லி சுல்தானிய கால கட்டக்கமல என்று குறிப்பிடுபேர் 
யார்? 

A) அமீர்குஸ்ரு 

B) இபன் பதூதா 
C) சபர்கூ ன் 

D) யுோன் சுோங் 

விளக்கம்: இந்திய இஸ்லாமியக் கமலயின் ஒருங்கிமணப்வப சடல்லி சுல்தானிய கால கட்டடக்கமல என்று 
சபர்கூ ன் குறிப்பிடுகிறார். இந்தியக் கமலயில் இஸ்லாமிய, கமல கலந்தமைக்குப் பல காரணங்கள் 
குறிப்பிடப்படுகின்றன. 

605) முதன் முதலில் யாரால் இந்தியாவில் பீரங்கிப்பமட அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது? 

A) பாபர் 
B) ஹீைாயூன் 
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C) அக்பர் 
D) ஷாஜகான் 

விளக்கம்: முகலாய ைன்னரான பாபரால் இந்தியாவில் முதன் முதலில் ‘பீரங்கிப்பமட’ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது 
இந்தியாவின் பமடயமைப்பில் புதிய ைாற்றத்மத உருோக்கியது. இேரது “துலுக்ைா” என்ற வபார் முமற 
ைராத்தியரின் ‘சகாரில்லா வபார்’ முமறக்கு அடிப்பமடயாக அமைந்தது. 
606) இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு முகலாயர்களின் சகாமட என்ன? 

A) முகலாயர் காலத்தில் அவரபிய, பாரசீக, துருக்கிய சைாழிகள் ேளர்ச்சி சபற்றன. 
B) அக்பர் நிலேருோய் முமற, ஜப்தி முமற, பிற்காலத்தில் இந்தியாமே ஆண்ட ஆங்கிவலயர்களின் நிலேருோய் 
முமறக்கு முன்வனாடியாகத் திகழ்ந்தது. 
C) அக்பர் அமேயில் ‘தான்வ ன்’ இடம்சபற்றிருந்தார். பிற்காலத்தில் எழுந்த இந்திய இம யின் பரிணாை ேளர்ச்சிக்கு 
இேர் வித்திட்டார் 
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: முகலாயர் காலத்தில் அவரபிய, பாரசீக, துருக்கிய சைாழிகள் ேளர்ச்சி சபற்றன. 
அக்பர் நிலேருோய் முமற, ஜப்தி முமற, பிற்காலத்தில் இந்தியாமே ஆண்ட ஆங்கிவலயர்களின் நிலேருோய் 
முமறக்கு முன்வனாடியாகத் திகழ்ந்தது. 
அக்பர் அமேயில் ‘தான்வ ன்’ இடம்சபற்றிருந்தார். பிற்காலத்தில் எழுந்த இந்திய இம யின் பரிணாை ேளர்ச்சிக்கு 
இேர் வித்திட்டார். 

607) சபாருத்துக. 
அ. அப்துல்ஹமீதுலாகூரி  – 1. ஆலம்கீர் நாைா 
ஆ. இனாயத்கான்   - 2. ஷாஜகான் நாைா 
இ. மிர்ஷா முகம்ைதுகான்  - 3. பாதுஷா நாைா 
A) 3, 2, 1 

B) 1, 3, 2 

C) 1, 2, 3 

D) 2, 3, 1 

விளக்கம்: அப்துல்ஹமீதுலாகூரி எழுதிய ‘பாதுஷா நாைா’ என்ற நூலும், இனாயத்கான் எழுதிய ‘ஷாஜகான் நாைா’ 
என்ற நூலும் ஷாஜஹானின் ஆட்சிக்காலத்மதப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன. மிர் ா முகம்ைதுகான் எழுதிய ‘ஆலம்கீர் 
நாைா’ என்ற நூல் ஒளரங்கசீப்பின் ஆட்சிக்காலத்மதப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றது. 
608) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. ஜஹாங்கீர் ைமனவி நூர்ஜஹான் ஆோர். இேர் வராஜா இதழாலான ோ மன திரவியத்மத அறிமுகப்படுத்தினார். 
2. பிரியாணிமயயும், மைதாவினாலான உணவு ேமககமளயும் முகலாயர்கள் அறிமுகப்படுத்தினர் 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. ஜஹாங்கீர் ைமனவி நூர்ஜஹான் ஆோர். இேர் வராஜா இதழாலான ோ மன திரவியத்மத 
அறிமுகப்படுத்தினார். 
2. பிரியாணிமயயும், மைதாவினாலான உணவு ேமககமளயும் முகலாயர்கள் அறிமுகப்படுத்தினர். 
இமே முகலாயர்கள் இந்தியாவிற்கு அளித்த சகாமடயாகும் 

609) சபாருத்துக. 
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அ. காஷ்மீர் - 1. பங்க்வ ார் வதாட்டப்பூங்கா 
ஆ. லாகூர் - 2. ஷாலிைர் வதாட்டம்  
இ. பஞ் ாப் - 3. நிஷத்பாக் 

A) 3, 2, 1 

B) 2, 1, 3 

C) 1, 3, 2 

D) 2, 3, 1 

விளக்கம்: காஷ்மீரிலுள்ள நிஷத்பாக், லாகூரிலுள்ள ஷாலிைார் வதாட்டம், பஞ் ாபிலுள்ள பங்க்வ ார் வதாட்டப்பூங்கா 
ஆகியமே இந்தியாவிற்கு முகலாயர்களின் சகாமடயாகும். அமே இன்றளவும் நிமலத்துள்ளன. 
610) யாருமடய நீதிச்  ங்கிலி முமற பிற்கால நீதி ேழங்கும் முமறக்கு ேழிவகாலியது? 

A) ஜஹாங்கீர் 

B) ஒளரங்கசீப் 

C) பாபர் 
D) அக்பர் 
விளக்கம்: ஜஹாங்கீரின் நீதிச்  ங்கிலி முமற பிற்கால நீதி ேழங்கும் முமறக்கு ேழிவகாலியது எனலாம். இது 
முகலாயர் இந்தியாவிற்கு அளித்த சகாமடயாகும். 
611)  ரியானக் கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க 

A) சைௌரியர்களின் காலத்தில் கல்வி, ஆட்சிமுமற, பண்பாடு, நுண்கமலகள் வபான்றமே வியத்தகு ேளர்ச்சிமயப் 
சபற்றன. 
B) அவ ாகர் காலத்தில் பரப்பபட்ட சபௌத்தம், ஆசிய நாடுகளில் பரவி இந்தியாவின் பண்பாட்மட உலகிற்வக 
பமற ாற்றுகிறது 

C) குப்தர்கள் காலத்தில், இந்து ையம் ைறுைலர்ச்சி சபற்றதாலும் கமல, கட்டடக்கமல, அறிவியல் வபான்றேற்றில் 
வியத்தகு முன்வனற்றம் ஏற்ப்பட்டதாலும் இக்காலம் இந்தியாவின் ச வ்வியல் காலம் என்றமழக்கப்பட்டது 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: சைௌரியர்களின் காலத்தில் கல்வி, ஆட்சிமுமற, பண்பாடு, நுண்கமலகள் வபான்றமே வியத்தகு 
ேளர்ச்சிமயப் சபற்றன. 
அவ ாகர் காலத்தில் பரப்பபட்ட சபௌத்தம், ஆசிய நாடுகளில் பரவி இந்தியாவின் பண்பாட்டமட உலகிற்வக 
பமற ாற்றுகிறது. 

குப்தர்கள் காலத்தில், இந்து ையம் ைறுைலர்ச்சி சபற்றதாலும் கமல, கட்டடக்கமல, அறிவியல் வபான்றேற்றில் 
வியத்தகு முன்வனற்றம் ஏற்ப்பட்டதாலும் இக்காலம் இந்தியாவின் ச வ்வியல் காலம் என்றமழக்கப்பட்டது. 

612)  ரியானக் கூற்மற சதரிவு ச ய்க 

A) குஷாணர்கள் காலத்தில் காந்தாரக் கமலயின் சிறப்பம் ங்கள், இந்தியக் கமலயில் தாக்கத்மத ஏற்படுத்தின. 
B)  ாளுக்கியர்கள், பல்லேர்கள் வபான்வறார் காலத்தில் இலக்கியங்கள், கட்டடக்கமலகள் ேளர்ச்சியமடந்தன 

C) வ ாழர்கள் காலத்தில் இலக்கியம், கமல, கட்டடக்கமல வபான்றேற்றில் வியத்தகு ைாற்றம் ஏற்பட்டது 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: குஷாணர்கள் காலத்தில் காந்தாரக் கமலயின் சிறப்பம் ங்கள், இந்தியக் கமலயில் தாக்கத்மத 
ஏற்படுத்தின. 
 ாளுக்கியர்கள், பல்லேர்கள் வபான்வறார் காலத்தில் இலக்கியங்கள், கட்டடக்கமலகள் ேளர்ச்சியமடந்தன. 

வ ாழர்கள் காலத்தில் இலக்கியம், கமல, கட்டடக்கமல வபான்றேற்றில் வியத்தகு ைாற்றம் ஏற்பட்டது. 

613) கூற்றுகமள ஆராய்க 
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1. வ ாழர்களது கிராை ஆட்சிமுமற இன்மறய உள்ளாட்சி நிர்ோகத்திற்கு சிறந்த எடுத்துகாட்டாகத் திகழ்கிறது. 
2. பாண்டியர்கள் காலத்தில் ம ே, மேணே  ையங்கள் முக்கியத்துேம் சபற்றன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. வ ாழர்களது கிராை ஆட்சிமுமற இன்மறய உள்ளாட்சி நிர்ோகத்திற்கு சிறந்த எடுத்துகாட்டாகத் 
திகழ்கிறது. 
2. பாண்டியர்கள் காலத்தில் ம ே, மேணே  ையங்கள் முக்கியத்துேம் சபற்றன. 
614) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. விஜயநகர காலத்தில், நாயன்கார, ஆயக்கார முமற கிராை ேளர்ச்சிக்கு அடித்தளைாக அமைந்தது. 
2. உலக அதி யங்களில் ஒன்றாகத் திகழும் தாஜ்ைகால் முகலாயர்களின் கட்டடக்கமல நுட்பத்திற்குச்  ான்றாகத் 
திகழ்கிறது 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. விஜயநகர காலத்தில், நாயன்கார, ஆயக்கார முமற கிராை ேளர்ச்சிக்கு அடித்தளைாக அமைந்தது. 
2. உலக அதி யங்களில் ஒன்றாகத் திகழும் தாஜ்ைகால் முகலாயர்களின் கட்டடக்கமல நுட்பத்திற்குச்  ான்றாகத் 
திகழ்கிறது. 

615) கூற்றுகமள கேனி 

1. முகலாயர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட பல கட்டடங்கள், இந்தியாவின் கட்டடக்கமலயின் சிறப்மப உலகிற்கு 
எடுத்தியம்புகின்றன. 
2. முகலாயர்கள் இந்தியாவில் பீரங்கிப்பமட, ஜப்தி முமற, ோ மன திரவியம், பிரியாணி முதலியேற்மற அறிமுகம் 
ச ய்தனர். 
A) 1 ைட்;டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. முகலாயர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட பல கட்டடங்கள், இந்தியாவின் கட்டடக்கமலயின் சிறப்மப உலகிற்கு 
எடுத்தியம்புகின்றன. 
2. முகலாயர்கள் இந்தியாவில் பீரங்கிப்பமட, ஜப்தி முமற, ோ மன திரவியம், பிரியாணி முதலியேற்மற அறிமுகம் 
ச ய்தனர். 
616) குவலாத்துங்க வ ாழன் பிள்மளத்தமிழ் என்ற நூமல எழுதியேர் யார்? 

A) ஒட்டக்கூத்தர் 

B) தண்டி 

C) புகவழந்திப் புலேர் 
D) சஜயங்சகாண்டார் 
விளக்கம்: புகவழந்திப்புலேர் - நளசேண்பா 
ஒட்டக்கூத்தர் - மூேருலா, குவலாத்துங்க வ ாழன் பிள்மளத்தமிழ் 
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சஜயங்சகாண்டார் – கலிங்கத்துப்பரணி. 

617) பாசுபதம் என்பது குப்தர்கள் காலத்தில் எந்த கடவுள் ேழிபாட்மடக் குறிக்கும்?  

A) விஷ்ணு 

B) பிரம்ைன் 

C) சிேசபருைான் 

D) முருகன் 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில், சிேசபருைான் ேழிபாடும் ைக்களால் பின்பற்றப்பட்டது. ோகாடக, கடம்பேம்  
ைன்னர்கள் சிே ேழிபாட்மடப் சபரிதும் பின்பற்றினர். ‘பாசுபதம்’ என்ற சிே ேழிபாட்டுப் பிரிவு ேட இந்தியாவில் 
பரவியது. பிரம்ைன், சூரியன், கார்த்திவகயன், கவண ன், துர்க்மக,  ரஸ்ேதி வபான்ற கடவுளரும் ைக்களால் 
ேழிபடப்பட்டனர். 
618) கூற்று: சைௌரியர்களின் காலம் ‘இந்தியச் ச வ்வியல் கமலகளின் காலம்’ என்று அமழக்கப்பட்டது. 
காரணம்;: சைௌரியர்கள் காலத்தில் இந்துக் கடவுளர்களுக்கு வகாயில்கள் கட்டப்பட்டன 

A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் இந்து  ையம் சை பவடாமியா பகுதிகளிலும், ஜாோ, சுைத்ரா, வபார்னிவயா ஆகிய 
சதன்கிழக்காசிய நாடுகளிலும் பரவியது. குப்தர்கள் காலம், ‘இந்தியச் ச வ்வியல் கமலகளின் காலம்’ 
என்றமழக்கப்படுகிறது. இந்துக் கடவுளர்களுக்குக் வகாயில்கள் கட்டப்பட்டன. 
619) கி.பி. 7-ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியப் பண்பாடு சிறப்புற்று இருந்ததாக கூறியேர் இட்சிக் என்ற அறிைர். இேர் 
எந்த நாட்மடச் வ ர்ந்தேர்? 

A) சீனா 
B) சை பவடாமியா 
C) ேங்காளம் 

D) பாபிவலானியா 
விளக்கம்: கி.பி(சபா.ஆ) 7-ஆம் நூற்றாண்டில் ‘இந்தியப் பண்பாடு சிறப்புற்று இருந்ததாகச் சீனப்பயணி ‘இட்சிங்’, தைது 
குறிப்பில் குறிப்பிடுகிறார். 
620) கூற்று: பார்சுேநாதருக்கு பஸ்திஹள்ளியில்  ைணர் வகாயில் கட்டப்பட்டது. இங்குள்ள தூண்கமள “ைாயாஜால 
தூண்கள்” எனலாம். 
காரணம்: நம்முமடய உருேத்மதப் பிரதிபலித்துக் காட்டும் தன்மை உமடயன. 
A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. ஆனால் காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது 

விளக்கம்: பார்சுேநாதருக்கு பஸ்திஹள்ளியில்  ைணர் வகாயில் கட்டப்பட்டது. இங்குள்ள தூண்கமள “ைாயாஜால 
தூண்கள்” எனலாம். இமே நம்முமடய உருேத்மதப் பிரதிபலித்துக் காட்டும் தன்மை உமடயன. 
621) ஆரியபட்டருக்கு சபாருத்தைானது எது? 

A) சூரியன் பூமிமய ேலம் ேருகிறது 

B) நிலா சூரியமன ேலம் ேருகிறது 

C) பூமி சூரியமன ேலம் ேருகிறது 
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D) பூமி,  ந்திரன் சூரியமன ேலம் ேருகிறது 

விளக்கம்: ஆரியபட்டர், சூரியமனப் பூமி ேலம் ேருகிறது என்றும், வகாள்களின் சுழற்சிமயப் பற்றியும் 
குறிப்பிட்டுள்ளார். 
622) குப்தர்களின் சபரும்பாலான வகாயில் எந்த பமடசபயடுப்பின்வபாது இடிக்கப்பட்டன? 

A) அவரபியர் 

B) முகலாயர்கள் 

C) துருக்கியர்கள்  
D) ஹீணர்கள் 

விளக்கம்: குப்தர்களின் சபரும்பாலான வகாயில்கள் ஹீணர்களின் பமடசயடுப்பின்வபாது இடிக்கப்பட்டன. 
ராஜகிருகம்,  ாரநாத் வபான்ற இடங்களில் அழகிய சபௌத்த ஸ்தூபிகள் அமைக்கப்பட்டன.  
623) முதலாம் நரசிம்ைேர்ை ேர்ைன் யாருக்காக இலங்மக மீது பமடசயடுத்து சேன்றார்? 

A) இராஜசிம்ை பல்லேன் 

B) ைானேர்ைன் 

C) ராஜசிம்ைன் 

D) முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் 

விளக்கம்: தங்களின் ேலிமையான கடற்பமடயால் முதலாம் நரசிம்ைேர்ைன், தம் நண்பன் ைானேர்ைனுக்காக 
இலங்மக மீது பமடசயடுத்து சேன்றார். 
624) கூற்று: முதலாம்  முத்திர குப்தர் இம க்கமலக்கு ஆதரவு தந்தார். 
காரணம்: இேர் வீமண ோசிப்பது வபான்ற உருேம் சபாறித்த நாணயங்கள் உள்ளன  
A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. ஆனால் காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலம் இம யும், நடனமும் ச ழித்வதாங்கிய காலைாகும். குப்தர்கள் இம க்கமலக்குப் 
வபராதரவு தந்து, இம க் கமலைர்கமள ஊக்குவித்தனர். ைத்தளம், யாழ்,  ங்கு வபான்ற இம க்கருவிகமளப் 
பயன்படுத்தினர். குப்த ைன்னரான முதலாம்  முத்திர குப்தர் வீமண ோசிப்பது வபான்று உருேம் சபாறித்த 
நாணயங்கள் காணப்பட்டன. இதன்மூலம், இேர் இம கமலக்கு ஆதரவு தந்தார் என அறியமுடிகிறது. 
625) கூற்று: குப்தர்களின் காலம் ச வ்வியல் கமலகளின் காலம் என வபாற்றப்படுகிறது. 
காரணம்: குப்தர்கள் காலத்தில் அதிகப்படியான நூல்கள் எழுதப்பட்டன 

A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. ஆனால் காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் கட்டடக்கமல, சிற்பக்கமல, ஓவியக்கமல, இம க்கமல, நடனக்கமல, 

நாடகக்கமல வபான்றமே சபரிதும் ேளர்ச்சியமடந்தது. இந்திய ேரலாற்றில் குப்தர்களின் காலம் ஒரு முக்கிய 
காலகட்டைாக அறிைர்களால் கருதப்படுகிறது. எனவே இது “ச வ்வியல்கமலகளின் காலம்” எனவும் 
வபாற்றப்படுகிறது. 
626) பாபர்நாைா என்ற நூமல பாபர் எந்த சைாழியில் எழுதினார்? 

A) துருக்கி 

B) ஆங்கிலம் 
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C) உருது 

D) பாரசீகம் 

விளக்கம்: பாபர்நாைா - இந்நூல் பாபரால் துருக்கி சைாழியில் எழுதப்பட்டது. பாபர் தைது இளமைக்காலம், தாம்  ந்தித்த 
சேற்றிகள். வதால்விகள் வபான்றேற்மறயும், அக்காலத்மதய இந்திய  மூக,  ைய நிமலமயயும் தாேரங்கள், 

விலங்குகள் பற்றியும் இந்நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
627) சபாருத்துக. 
அ. அஷ்டாங்க  ங்கிரகம் - 1. ைருத்துேம் 

ஆ. பஞ் சித்தாந்தகம் - 2. ோனவியல் 

இ.  ந்திராச் ாரிய வியாக்கரணம் - 3. இலக்கணம் 

A) 1, 2, 3 

B) 2, 3, 1 

C) 3, 1, 2 

D) 2, 1, 3 

விளக்கம்: அஷ்டாங்க  ங்கிரகம் - ைருத்துேம் 

பஞ் சித்தாந்தகம் - ோனவியல் 

 ந்திராச் ாரிய வியாக்கரணம் – இலக்கணம். 

628)  ைய ார்பற்ற ஆட்சிமுமற என்ற முமறமய மகயாண்டேர்கள் யார்? 

A) சைௌரியர்கள்  
B) குப்தர்கள் 

C) குஷணர்கள் 

D) வைற்காணும் யாருமில்மல 

விளக்கம்: குப்தர் காலத்தின்  ைய ார்பற்ற ஆட்சிமுமறயானது, தற்வபாமதய இந்திய பன்முக பண்பாட்டிற்கு 
அடிவகாலியது எனலாம். குப்தர் கால நீதித்துமற, இன்மறய நீதித்துமற ேளர்ச்சிக்கு முன்வனாடியாகத் திகழ்கிறது. 
629) கியூக்கி என்று அமழக்கப்படும் பயணக் குறிப்பு யாருடன் சதாடர்புமடயது? 

A) பாகியான்  
B) யுோன்சுோங் 

C) பிர்சதௌசி 

D) பிளனி 

விளக்கம்: சீனப்பயணி யுோன்சுோங்கின் கியூக்கி என்றமழக்கப்படும் பயணக் குறிப்புகள்  ாளுக்கிய ேம் த்மதப் 
பற்றி அறிய உதவும்  ான்றாகும். 
630)  ாளுக்கிய நிர்ோகம் பற்றியதில் சபாருந்தாதது எது? 

A) விஷயா – ைாேட்டத்தின் தமலேர் 

B) கர்ணா – கணக்கர்  
C)  ைந்தா – நகர நிர்ோகத்மத கேனித்தேர்  
D) கிராைவபாகி – கிராை நிர்ோகத்மத கேனித்தேர் 
விளக்கம்: விஷயா – ைாேட்டத்தின் தமலேர் 
கர்ணா – கணக்கர்  
 ைந்தா – நிலப்பிரபுக்கள்  
கிராைவபாகி – கிராை நிர்ோகத்மத கேனித்தேர். 

631) பல்லேர் காலத்தில் சிறிய ஊர்களிலிருந்த நீதிச் மப எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டது? 
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A) அதிகரணம் 

B) அதிகரணைண்டபம் 

C) தருைா னம் 

D) கரணம்  
விளக்கம்: பல்லேர் காலத்தில் சிறிய ஊர்களிலிருந்த நீதிச் மப ‘கரணம்’ எனப்பட்டது. இதன் தமலேர் ‘கரணத்தார்’ 
எனப்பட்டார். பல்லேர் கால நீதிைன்றங்கள்  ாட்சி, ஆேணம், அயலார்  ாட்சி ஆகிய 3 ஆதாரங்களின் அடிப்பமடயில் 
ேழக்குகமள வி ாரித்தன. தமலமை நீதிைன்றம் ‘தருைா னம்’ எனப்பட்டது. இஃது அர ரின் வநரடிக்கண்காணிப்பில் 
இருந்தது. ைன்னவர தமலமை நீதிபதியாோர். 

632) பாபர்நாைா நூமல வேறு வேறு சைாழியில் சைாழிப்சபயர்த்தேர்கமள சபாருத்துக. 
அ. அப்துல் ரஹீம் - 1. பிசரஞ்ச் 
ஆ. வில்லியம் எர்ஸ்கின், சலய்டன் - 2. ஆங்கிலம் 

இ. பாசேட்டி-வகார்ட்லி – 3. பாரசீகம் 

A) 3, 2, 1 

B) 1, 3, 2 

C) 1, 2, 3 

D) 3, 1, 2 

விளக்கம்: பாபர்நாைா நூமல அக்பரின் வேண்டுவகாளுக்கு இணங்க அப்துல் ரஹீம் பாரசீக சைாழியில் 
சைாழிசபயர்த்தார். வில்லியம் எர்ஸ்கின், சலய்டன் ஆகிவயாரால் இந்நூல் ஆங்கிலத்திலும், பாசேட்டி-வகார்ட்லி 
என்பேரால் பிசரஞ்சு சைாழியிலும் சைாழிசபயர்க்கப்பட்டது. 
633) சீனப்பயணி யுோன் சுோங் யாருமடய அமேக்கு ேந்தார்? 

A) முதலாம் புலிவகசி 

B) இரண்டாம் புலிவகசி 

C) மூன்றாம் புலிவகசி 

D) ஐந்தாம் புலிவகசி 

விளக்கம்: சீனப் பயணி யுோன் சுோங் 2-ஆம் புலிவகசியின் அமேக்கு ேருமக புரிந்தார். இேர்  ாளுக்கிய நாட்டில் 
ைகாயானம், ஹீனயானம் ஆகிய பிரிவுகமளப் பின்பற்றும் சபௌத்தர்கள் ோழ்ந்ததாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
634) கூற்று: “ஐவஹாவல” வகாயில் நகரம் என்று அமழக்கப்படுகிறது 

காரணம்: ஐவஹாவல நகரில் 70 வகாயில்கள் குப்தர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்டன. 
A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. ஆனால் காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது. 

விளக்கம்: ஐவஹாவல நகரில் 70 வகாயில்கள்  ாளுக்கியர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்டன. இதனால், இந்நகரம் ‘வகாயில் 
நகரம்’ என அமழக்கப்பட்டது. ஐவஹாவல நகரில்  ைதானக் கூமரயுடன் நிமறய தூண்கமளக் சகாண்டு 
கட்டப்பட்டள்ள லட்கன் வகாயிலும், ஒரு சபௌத்த ம த்தியத்மத வபால (ம த்தியம் - சபௌத்தர்களின் தியானக் கூடம்) 
அமைக்கப்பட்ட துர்க்மகயம்ைன் வகாயிலும், ஹீச்சிைல்லிக்குடி வகாயிலும் புகழ்சபற்றமே. ஐவஹாவல அருகிலுள்ள 
‘சைகுடி’ என்ற இடத்திலுள்ள  ைணர் வகாயிலும் அழகாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.  
635) உத்தரங்கம் என்பது கீழ்க்காணும் எதனுடன் சதாடர்புமடயது? 

A) வீட்டு ேரி 

B) நீர்ப்பா ன ேரி 

C) விமள நிலங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட ேரி 
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D) புனிதப் பயணேரி 

விளக்கம்: இராஷ்டிரகூட அர ர்களுக்குப் பல துமறகளிலிருந்து ேருோய் கிமடத்தது. தம் வைலாண்மைமய 
ஏற்றுக்சகாண்டேர்களிடமிருந்தும், காடுகள், நிலங்கள் மூலைாகவும் ேரிகள் ேசூலிக்கப்பட்டன. விமளநிலத்திற்கு 
ேசூலிக்கப்பட்ட ேரி ‘உத்தரங்கம்’ என்றமழக்கப்பட்டது. இது விமளச் லில் 4-ல் ஒரு பங்கு என ேசூலிக்கப்பட்டது 

636) எல்வலாராவில் உள்ள மகலா நாதர்வகாயில் யாருமடய காலத்தில் கட்டப்பட்டது? 

A) இரண்டாம் கிருஷ்ணர் 
B) முதலாம் புலிவகசி 

C) இரண்டாம் புலிவகசி 

D) முதலாம் கிருஷ்ணர் 

விளக்கம்: எல்வலாராவிலுள்ள மகலாநாதர் வகாயில் ைகாராஷ்டிரா ைாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது. இக்வகாயில், 

முதலாம் கிருஷ்ணர் காலத்தில் பாமறமயக் குமடந்து உருோக்கப்பட்டது. இது ராஷ்டிரகூடர் காலத்தமே. 
637) நாகச் ந்திரா என்ற  ைணர் இராைாயணம் எழுதினார். இேமர ஆதரித்தேர் யார்?  

A) விஷ்ணுேர்த்தன் 

B) இரண்டாம் புலிவகசி 

C) முதலாம்  முத்திரகுப்தர் 

D)  ந்திர குப்த சைௌரியர் 
விளக்கம்: விஷ்ணுேர்த்தனால், ஆதரிக்கப்பட்ட நாகச் ந்திரா என்ற  ைணர், இராைாயணம் எழுதினார். 
638) சபாருந்தாத ஒன்மற சதரிவு ச ய்க 

A) மூதுமர 
B) தண்டியலங்காரம் 

C) நல்ேழி 

D) சகான்மற வேந்தன் 

விளக்கம்: ஒளமேயார் எழுதிய நூல்கள்:  
1. ஆத்திச்சூடி  
2. சகான்மற வேந்தன்  
3. நல்ேழி  
4. மூதுமர. 
639) இராைானுஜர் எந்த காலத்மதச் வ ர்ந்தேர்? 

A) குப்தர்கள் 

B) சைௌரியர்கள்  
C)  ாளுக்கியர்கள் 

D) சஹாய் ாளர்கள்  
விளக்கம்: பக்தி இலக்கியோதிகளான இராைானுஜர், ைத்துேர் ஆகிவயார் சஹாய் ாளர்கள் காலத்தில் ோழ்ந்தேர்கள். 
640) பல்லே நிர்ோகத்தின் கீழ் எத்தமன வகாட்டங்கள் (ேளநாடுகள்) இருந்தன? 

A) 25 

B) 28 

C) 24 

D) 20 
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விளக்கம்: பல்லே நாடு பல ராஷ்டிரங்கள் அதாேது பல ைண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது. ராஷ்டிரங்கள் 
வகாட்டங்களாக, அதாேது ேளநாடுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன. பல்லே நிர்ோகத்தின் கீழ் 24 வகாட்டங்கள் (ேளநாடுகள்) 
இருந்தன. 
641) ைாளவிகாக்னிமித்திரம் என்ற நூமல எழுதியேர் யார்? 

A) வி ாகதத்தர் 
B) ோத்ஸ்யாயனர் 

C) ேராகமிகிரர் 
D) காளிதா ர் 
விளக்கம்: காளிதா ரின் நூல்கள்:  
 ாகுந்தலம், விக்கிரவைார்ேசியம், ைாளவிகாக்னிமித்திரம், ரகுேம் ம், குைார ம்பேம், வைகதூதம், ரிது ம்ஹாரம் 

வைற்காணும் அமனத்தும் ேடசைாழி இலக்கியங்கள். 

642) வதவி  ந்திரகுப்தம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) வி ாகதத்தர் 

B) ோத்ஸ்யாயனர் 

C) ேராகமிகிரர் 
D) காளிதா ர் 
விளக்கம்: ‘வதவி  ந்திரகுப்தம்’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் வி ாகதத்தர். இேர்; முத்ரா ராஷஸம் என்ற  
நூமலயும் எழுதியுள்ளார். இரண்டுவை ேடசைாழி இலக்கியங்கள். 
643) பாரசீக சைாழியில் ‘ஹ ாரா’ என்றால் என்ன? 

A) ஓராயிரம் 

B) ஈராயிரம் 

C) ஐயாயிரம் 

D) பத்தாயிரம் 

விளக்கம்: பாரசீக சைாழியில் ‘ஹ ாரா’ என்றால் ‘ஓராயிரம்’ எனப் சபாருள்படும். ஹ ாரா இராைசுோமி வகாயிலில், 

இராைாயணம் சதாடர்புமடய காட்சிகள் அதிகைாக காணப்படுகின்றன. இராைாயணத்தில் ேரும் கமதகமளச் சிற்ப 
ேடிவில் இங்வக காணலாம். ரிஷி சிருங்வகரிமுனிேர் புத்திர காைவைட்டி யாகம் ச ய்ேது, தாடாமகமய இராைன் 
சகால்ேது, இராைர், சீமத, இலக்குேன் ஆகிய மூேரும் கங்மக நதிமயக் கடப்பது, சீமதமயத் தூக்கிச் ச ன்ற 
இராேணமனத் தடுப்பதற்கு ஜடாயு வபார்புரிேது வபான்ற காட்சிகமளயும் இங்குக் காணலாம். 
644) பிருகத்  ம்கிமத என்ற நூமல எழுதியேர் யார்? 

A) அைரர் 

B) ோத்ஸ்யாயனர் 

C) ேராகமிகிரர் 
D)  ந்திரர் 

விளக்கம்: ோத்ஸ்யாயனர் - காைசூத்திரம் 

ேராகமிகிரர் - பிருகத்  ம்கிமத  
 ந்திரர் -  ந்திராச் ாரிய வியாக்கரணம் 

அைரர் - அைரவகா ம் 

இமே அமனத்தும் ேடசைாழி இலக்கியங்கள் ஆகும். 
645) வபாவகாகி என்பது யாருமடய பயணக்குறிப்பு? 

A) யுோன் சுோங் 
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B) பாகியான் 

C) இபன்பதூதா 
D) பிளனி 

விளக்கம்: சீனப்பயணி பாஹியானின் ‘வபாவகாகி’ எனப்பட்ட பயணக்குறிப்புகள் குப்தப்வபரரசு பற்றி அறிய உதவும் 
 ான்று ஆகும். 
646) கூரம் பட்டயம் கீழ்க்காணும் யாருடன் சதார்புமடயது? 

A) முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் 

B) முதலாம் பரவைஸ்ேரேர்ைன் 

C) நந்திேர்ைன் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: கூரம் பட்டயம் - முதலம் ைவகந்திரேர்ைன் 

கா க்குடிப்பட்டயம் – நந்திேர்ைன். 

647) பிவராஸ் துக்ளக்கிற்கு சபாருந்தாதது எது? 

A) கட்டடப்பிரியர் 
B) நீர்ப்பா னத்தின் தந்மத 

C) கட்டடக்கமல வேந்தர் 

D) சபாறியியல் இளேர ர் 
விளக்கம்: முகைது பின் துக்ளக்கிற்குப் பின் ேந்த பிவராஸ் துக்ளக் கட்டப்பிரியர், கட்டடக்கமலவேந்தர். இேர் 1200 
ைலர்ேனங்கமள டில்லிமயச் சுற்றி அமைத்தார். இேமர பூங்கா பிரியர், நீர்ப்பா னத்ததின் தந்மத என்றமழப்பர். 
பிவராஷா துக்ளக் “பிவராஷாபாத்” என்னும் நகமர அமைத்தார். இந்நகருக்குள் “பிவராஸ் ஷா வகாட்லா” என்னும் 
அரண்ைமனக் வகாட்மட உள்ளது.  
648) ைத்தவிலா  பிரக னம் என்ற நாடக நூமல எழுதியேர் யார்? 

A) ராஜசிம்ைன் 

B) முதலாம் நரசிம்ைேர்ைன் 

C) அேனிசிம்ை பல்லேன் 

D) முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் 

விளக்கம்: பல்லேர்கள் காலத்தில் தமிழிலும், ேடசைாழியிலும் இலக்கியங்கள் இயற்றப்பட்டன. பல்லே ைன்னனாக 
முதலாம் ைவகந்திர ேர்ைன் ‘ைத்தவிலா  பிரக னம்’ என்ற ேடசைாழி நாடக நூமல எழுதினார். 
649) பல்லேர்கள் காலத்தில் சூரிய ேழிபாடு எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டது? 

A) சகௌைாரம் 

B)  ாக்தம் 

C) ச ௌரம் 

D) காணபாபத்யம் 

விளக்கம்:  ாக்தம் -  க்தி ேழிபாடு 

சகௌைாரம் - முருக ேழிபாடு 

ச ௌரம் - சூரிய ேழிபாடு 

காணாபத்யம் - கணபதி ேழிபாடு 

650) அேந்தி சுந்தரி என்ற நூமல எழுதியேர் யார்? 

A) வபாதனார் 
B) தண்டி 
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C)  ர்ேநந்தி 

D) வைற்காணும் யாருமில்மல 

விளக்கம்: வபாதயானர் - பாகேஜீகம் 

தண்டி – த குைார  ரிதம், அேந்திசுந்தரி, கதச் ாரம் 

 ர்ேநந்தி – வலாகவிபாகம் 

இமே அமனத்தும் ேடசைாழியில் இயற்றப்பட்டன. 
651) கூற்று: வ த்தாகரி என்று அமழக்கப்பட்ட பல்லே ைன்னன் - முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் 

காரணம்: வகாயில் கட்டும் கமலயில் ேல்லேன் 

A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. ஆனால் காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது 

விளக்கம்: ைண்டகப்பட்டு, பல்லாேரம், ேல்லம், ைாைண்டூர், ைவகந்திரோடி, சீயைங்கலம், தளோனூர், திருச்சி ஆகிய 
இடங்களில் முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் காலத்தில் குமடேமரக் வகாயில்கள் உருோக்கப்பட்டன. வகாயில் கட்டும் 
கமலயில் ேல்லேனாக இருந்ததால் முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் “வ த்தகாரி” என்று அமழக்கப்பட்டார்.  
652) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. நான்காம் சபௌத்த  ைய ைாநாடு காஷ்மீரிலுள்ள ‘குந்தல்ேனம்’ என்ற இடத்தில் நமடசபற்றது. 
2. நான்காம் சபௌத்த  ைய ைாநாடு ‘பத்ரபாகு’ தமலமையில் நமடசபற்றது 

3. நான்காம் சபௌத்த  ைய ைாநாடு ‘அஸ்ேவகா ர்’ முன்னிமலயில் நமடசபற்றது 

4. நான்காம் சபௌத்த  ைய ைாநாட்டில் சபௌத்த பீடகங்களுக்கான விளக்க உமர சதாகுக்கப்பட்டது. 
A) 1 ைட்டும் தேறு 

B) 2 ைட்டும் தேறு 

C) 3 ைட்டும் தேறு 

D) 4 ைட்டும் தேறு 

விளக்கம்: 4-ேது சபௌத்த  ைய ைாநாடு, காஷ்மீரிலுள்ள ‘குந்தல் ேனம்’ என்ற இடத்தில் ‘ேசுமித்திரர்’ தமலமையில் 
நமடசபற்றது. அஸ்ேவகா ர் முன்னிமல ேகித்தார். இம்ைாநாட்டில் சபௌத்த பீடகங்களுக்கான விளக்க உமர 
சதாகுக்கப்பட்டது. 
653) பஞ்  பாண்டேர் ரதங்கள் பற்றிய கூற்றில் தேறானமத வதர்வு ச ய்க. 
A) ச வ்ே அடித்தளம் - பீைரதம்  
B) அளவில் சபரியது – தர்ைராஜ ரதம்  
C) அளவில் சிறியது – திசரௌபதி ரதம்  
D) வைற்காணும் எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: பஞ் பாண்டே ரதங்களில் வநர்த்தியானதும், அளவில் சபரியது தர்ைாராஜ ரதைாகும். இது  துர ேடிவிலான 
அடித்தளத்மதயும் மூன்றடுக்கு விைானத்மதயும் சகாண்டுள்ளது. 
பீைரதம் ச வ்ேக ேடிவிலான அடித்தளத்மதயும், மூன்றடுக்கு விைானத்மதயும் சகாண்டுள்ளது. 
பஞ்  பாண்டே ரதங்களில் மிகச்சிறியது திசரௌபதி ரதம்.. 
654) கூற்று:  ங்கீரண ாதி என்று அமழக்கப்பட்டேர் முதலாம் நரசிம்ைேர்ை பல்லேன் 

காரணம்: ‘ஆவதாத்ய’ என்னும் வீமணமய மீட்டுேதில் ேல்லேன் 

A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 
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C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: “உருத்திராச் ாரியார்” என்பேரின் ைாணேனான பல்லே ைன்னன் முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன், 

‘பிரிோதினி’ என்னும் வீமணமய மீட்டுேதில் ேல்லேனாக இருந்தார். இதனால், இேருக்குச் “ ங்கீரண ாதி” என்ற 
விருதுப்சபயர் கிமடக்கப்சபற்றது. 
655) கூற்று: சித்திரக்காரப்புலி – முதலாம் ைவகந்திரேர்ை பல்லேன் 

காரணம்: ஓவியக்கமலயில் ேல்ேனாக இருந்தேர் முதலாம் ைவகந்திரேர்ை பல்லேன் 

A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. ஆனால் காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது 

விளக்கம்: முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் ஓவியக்கமலயில் ேல்லேனாக இருந்ததால் ‘சித்திரக்காரப்புலி’ என்ற 
விருதுப்சபயர் சபற்றார். 
656) கலம்பகம் என்ற சிற்றிலக்கிய ேமக புதிதாக யாருமடய காலத்தில் வதான்றியது? 

A) சைௌரியர்கள் 

B) பல்லேர்கள் 

C) விஜயநகரப்வபரரசு 

D) ைராட்டியர்கள் 

விளக்கம்: கலம்பகம் என்ற சிற்றிலக்கியப் பகுதி பல்லேர்கள் காலத்தில் வதான்றியது. இவ்விலக்கிய ேமகக்கு நந்தி 
கலம்பகம் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். நந்திக்கலம்பகம் என்பது மூன்றாம் நந்திேர்ைமனப் பாட்டுமடத்தமலேனாகக் 
சகாண்டு பாடப்பட்ட நூல் ஆகும். 
657) திருச்சி, தஞ்ம  வபான்ற பகுதிகள் எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டது? 

A) சஜயங்சகாண்ட வ ாழ ைண்டலம் 

B) இராஜராஜ பாண்டி ைண்டலம் 

C) வ ாழ ைண்டலம்  
D) மும்முடிச் வ ாழ ைண்டலம்  
விளக்கம்: திருச்சி, தஞ்ம  – வ ாழ ைண்டலம் 

பாண்டிய நாடு - இராஜராஜ பாண்டி ைண்டலம் 

சதாண்மட நாடு – சஜயங்சகாண்ட வ ாழ ைண்டலம் 

இலங்மக - மும்முடிச் வ ாழ ைண்டலம்  
658) வகரளா எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டது? 

A) அதிராஜ வ ாழ ைண்டலம்  
B) ைமல ைண்டலம் 

C) வேங்மக ைண்டலம்  
D) முடிசகாண்ட வ ாழ ைண்டலம் 

விளக்கம்: அதிராஜ வ ாழ ைண்டலம் - சகாங்கு ைண்டலம் 

ைமல ைண்டலம் - வகரளா 
வேங்மக ைண்டலம் - கீமழ  ாளுக்கிய நாடு 

முடிசகாண்ட வ ாழ ைண்டலம் – கங்கப்பாடி. 

659) வ ாழப் வபரரசின் தணிக்மக அதிகாரி எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டார்? 
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A) புரவுேரி திமணக் களத்தார்  
B) ேரிப்சபாத்தாக் கணக்கு 

C) திருமுகக் கணக்கு 

D) நாடுேமக ச ய்வோர் 
விளக்கம்: புரவுேரி திமணக் களத்தார் - நிலேரிக் கழகம்  
ேரிப்சபாத்தக் கணக்கு – தணிக்மக அதிகாரி 

திருமுகக் கணக்கு – அரண்ைமணக் கணக்கர் 

நாடுேமக ச ய்ோர் - விமள நிலத்தின் ஆதாரத்மதப் பிரிப்பேர் 

660) யாருமடய காலத்தில் தமிழிலக்கியம் அதன் உச் த்மத அமடந்தது? 

A) முற்கால வ ாழர்கள் 

B) பிற்காலச் வ ாழர்கள் 

C) பல்லேர்கள் 

D)  ாளுக்கியர்கள் 

விளக்கம்: பிற்காலச் வ ாழர்கள் காலத்தில் தமிழிலக்கியம் அதன் உச் த்மத அமடந்தது. இறோப் புகழ் சபற்ற 
தமிழிலக்கியங்கள் இேர்கள் காலத்தில் இயற்றப்பட்டன. 
661) ‘திரிபுேனம் வீரத்வதேன்’ என்ற பட்டப்சபயமர சூட்டிக்சகாண்டேர் யார்? 

A) முதலாம் குவலாத்துகங்க வ ாழன் 

B) ராவஜந்திர வ ாழன் 

C) இராஜராஜவ ாழன் 

D) மூன்றாம் குவலாத்துங்க வ ாழன் 

விளக்கம்: மூன்றாம் குவலாத்துங்க வ ாழன், பாண்டியமர சேன்று, ைதுமரயில் ‘திரிபுேனம் வீரத்வதேன்’ என்ற 
பட்டம் சூட்டியதன் விமளோக திரிபுேனம் - கம்பகவரசுேரர் வகாயிமலக் கட்டினார். 
662) தற்கால கிராை ஊராட்சிகளுக்கு அடிப்பமடயான ோர்டு என்ற அமைப்பு முமறமய ஏற்படுத்தியேர்கள்? 

A) வ ரர்கள் 

B) பாண்டியர்கள் 

C) பல்லேர்கள் 

D) வ ாழர்கள் 

விளக்கம்: வ ாழர்களால் சகாண்டுேரப்பட்ட குடும்புகள் (ோர்டு) முமற, தற்கால கிராை ஊராட்சி உறுப்பினர்களுக்கு 
அடிப்பமடயானது. கிராை மப உறுப்பினர்கமளக் குடவோமல முமறயில் வதர்வு ச ய்த முமற இந்தியப் 
பண்பாட்டிற்கு வ ாழர்கள் நல்கிய சிறந்த சகாமட. 
663) கூற்று: “உலகளந்த வ ாழன்” என்ற அமழக்கப்பட்டேர் முதலாம் இராஜராஜ வ ாழன் 

காரணம்: ேட இந்தியா முதல் இந்தியாவின் சதற்குப் பகுதியில் உள்ள தீவு ேமர வபாரிட்டு சேற்றி சபற்றார். 
A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. ஆனால் காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது 

விளக்கம்: வ ாழர் காலத்தில் நிலங்கள் அளக்கப்பட்டு தரம் ோரியாக ேரி விதிக்கப்பட்டது. முதலாம் இராஜராஜ 
வ ாழன் நிலம் அளந்து தரம் பிரித்ததால் ‘உலகளந்த வ ாழன்’ என்று புகழப்பட்டார். 
664) நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தத்மத சதாகுத்தேர் யார்? 

A) பின்னத்தூர் நாராயண ாமி அய்யர் 
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B) இராைானுஜர் 
C) நாதமுனி 

D) வைற்காணும் யாருமில்மல 

விளக்கம்: நாதமுனிகள் சதாகுத்தளித்த நாலாயிரத்திவ்விபிரபந்தம், வ ாழர் காலத்தில் ேழங்கப்பட்ட சிறந்த இலக்கியக் 
சகாமடயாகும். 
665) வேதக்கல்வி ைற்றும் ைருத்துேக் கல்வி வபான்றேற்ற இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு அளித்தேர்கள் யார்? 

A) பல்லேர்கள் 

B) பாண்டியர்கள் 

C) வ ாழர்கள் 

D) வ ரர்கள் 

விளக்கம்: வேதக்கல்வி ைற்றும் ைருத்துேக் கல்வி வபான்றமே இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு வ ாழர்கள் அளித்த 
நன்சகாமடயாகும். ஆசிரியர்கமளத் வதர்ந்சதடுக்கும் முமறயும் அேர்களின் தகுதியும், கடமையும் பற்றிச் வ ாழர் 
கால கல்சேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
666) பிற்கால பாண்டியர்கள் யார் தமலமையில் எழுச்சி சபற்றனர்? 

A) முதலாம் ைாறேர்ைன் 

B) முதலாம்  மடயேர்ை சுந்தர பாண்டியன் 

C) இரண்டாம் ைாறேர்ை குலவ கரப் பாண்டியன் 

D) இரண்டாம் ைாறேர்ை சுந்தரபாண்டியன் 

விளக்கம்: பிற்காலப் பாண்டியர்கள் கி.பி (சபா.ஆ) 12-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் முதலாம் ைாறேர்ைன் 
தமலமையில் எழுச்சி சபற்றனர். முதலாம் ைாறேர்ைன் சுந்தரபாண்டியன், முதலாம்  மடயேர்ைன் சுந்தரபாண்டியன், 

முதலாம் ைாறேர்ைன் குலவ கரப் பாண்டியன் ஆகிவயார் பிற்காலப் பாண்டிய ேம் த்தின் சிறந்த ைன்னர்களாேர். 
667) பிற்காலப் பாண்டியர்கள் ஆட்சியில் ைகா ாந்தன் என்பேர் கீழ்க்காணும் எதற்குப் சபாருத்தைானேர்? 

A) பமடத்தமலேர் 
B) அமைச் ர் 
C) தமலமை நீதிபதி 

D) அமனத்து பமடகளுக்கும் சபாதுோன தமலேர் 

விளக்கம்: பமடத்தமலேர் வ னாதிபதி என்றும், அமனத்துப் பமடகளுக்கும் சபாதுோன தமலேர் “ைகா ாைந்தன்” 
எனவும் அமழக்கப்பட்டனர். 
668) தேறாக சபாருந்தியுள்ளமத சதரிவு ச ய்க 

1. பாண்டியர் ஆட்சியல் இருந்த அமைச் ரமே – ைகாைந்திர்.  
2. அமனத்துப் பமடகளுக்கும் சபாதுோன தமலேர் - ைகா ாைந்தன் 

3. பல அரண்ைமனப் பணிகமளக் கண்காணித்தேர்கள் - அகப்பரிேர முதலி ைற்றும் திருோ ல் முதலி 

4. பமடத்தமலேர் - வ னாதிபதி 

A) 2, 3 

B) 1 ைட்டும்  
C) 2, 3, 4 

D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: பிற்காலப் பாண்டியர் ஆட்சியில் நாட்டின் தமலேன் ைன்னன் ஆோன். ைன்னனுக்கு ஆட்சியில் உதே 
‘ைகாைந்திரர்’ எனப்பட்ட அமைச் ரமே இருந்தது. பமடத்தமலேர் வ னாதிபதி என்றும், அமனத்துப் பமடகளுக்கும் 
சபாதுோன தமலேர் “ைகா ாைந்தன்” எனவும் அமழக்கப்பட்டனர். 
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பல அரண்ைமனப் பணிகமளக் கண்காணித்தேர்கள் - அகப்பரிேர முதலி ைற்றும் திருோ ல் முதலி. 

669) யாருமடய காலத்தில் அந்தணர்களுக்சகன “அக்ரஹாரங்கள்” என்ற குடியிருப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன? 

A) முதலாம் ைாறேர்ை பாண்டியன் 

B) முதலாம் இராஜராஜவ ாழன் 

C) முதலாம் ைவகந்திரேர்ை பல்லேன் 

D) வ ரன் ச ங்குட்டுேன்  
விளக்கம்: முதலாம் ைாறேர்ைன் காலத்தில் அந்தணர்களுக்சகன “அக்ரஹாரங்கள்” என்ற குடியிருப்புகள் 
ஏற்படுத்தப்பட்டன. அதற்கு ‘அேனி வேந்த  துர்வேதி ைங்கலம்’ எனப் சபயரிடப்பட்டது. 
670) சடல்லி சுல்தானிய ைரமப ேரிம ப்படுத்துக 

1. அடிமை ைரபு 2. கில்ஜி ைரபு 3. ம யது ைரபு 4. துக்ளக் ைரபு 5. வலாடி ைரபு 

A) 1, 2, 3, 4, 5 

B) 1, 2, 4, 3, 5 

C) 1, 3, 2, 4, 5 

D) 1, 4, 2, 3, 5 

விளக்கம்: கி.பி (சபா.ஆ) 1206 முதல் கி.பி (சபா.ஆ) 1526 ேமர 5 ைரபினர் சடல்லிமய ஆட்சி ச ய்தனர். 
இேர்களுமடய ஆட்சியில்  ையம்  ார்ந்த ஆட்சி நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டது. 
1. அடிமை ைரபு  
2. கில்ஜி ைரபு  
3. துக்ளக் ைரபு  
4. ம யது ைரபு  
5. வலாடி ைரபு 

671) நிலேரிமய அதிகைாக உயர்த்திய சுல்தான் யார்? 

A) அலாவுதீன் கில்ஜி 

B) குத்புதீன் ஐபக் 

C) முகைது பின் துக்ளக் 

D) சபவராஸ் துக்ளக் 

விளக்கம்: அலாவுதீன் கில்ஜி நில வைலாண்மை, நில அளமே ைற்றும் நிலேரி ேசூல் முமறமய 
ஒழுங்குப்படுத்தினார். முகைது பின் துக்ளக் நிலேரிமய அதிகைாக உயர்த்தினார். 
672) ைதைாற்றத்மத சேகுோக ஊக்குவித்த சுல்தான்கள் யார்? 

A) முகைது பின் துக்ளக் ைற்றும் அலாவுதீன் கில்ஜி 

B) சபவராஸ் துக்ளக் ைற்றும் சிக்கந்தர் வலாடி 

C) பால்பன் ைற்றும் ஜலாலுதீன் கில்ஜி 

D) இல்துமிஷ் ைற்றும் இப்ராஹிம் வலாடி 

விளக்கம்: சடல்லி சுல்தானியர்கள் காலத்தில் இந்து  முதாயத்தின் மீது, இஸ்லாமிய  ையத்தின் தாக்கம் இருந்தது. 
இஸ்லாமிய  ையச்  ட்டப்படி இந்துக்கள் என்பேர்கள் ைாற்று  ையத்தேர்கள். இந்துக்கள் மீது சஜசியா ( ைய ேரி) 
என்ற ேரி விதிக்கப்பட்டது. இதனால் இந்துக்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர். சபவராஸ்-துக்ளக், சிக்கந்தர் வலாடி 
வபான்வறார் ைதைாற்றத்மத சேகுோக ஊக்குவித்தனர். 
673) ‘கஜல்’ என்ற புதிய இம  சதாடங்குேதற்கு ேழிவகாலியேர் யார்? 

A) ஹ ன் நி ாமி 

B) அமீர் ஹா ன் 
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C) அமீர் குஸ்ரு 

D) தான்வ ன் 

விளக்கம்: அமீர் குஸ்ரு: அபுல் ஹா ன் யாமினித் குஸ்ரு என்பது இேர் இயற்சபயர். இேர் மிகச்சிறந்த கவிைராகவும், 

இம  ேல்லுநராகவும் திகழ்ந்தேர். இேர் பாரசீக சைாழிக் கவிைராகத் திகழ்ந்தேர். இேர் எழுதிய பாரசீக சைாழி 
கவிமத ‘கஜல்’ என்ற புதிய இம  சதாடங்குேதற்கு ேழிவகாலியது 

674) கூற்று: பூங்கா பிரியர் என்று அமழக்கப்பட்டேர் முகைது பின் துகளக் 

காரணம்: இேர் 1200 ைலர்ேனங்கமள டில்லிமயச் சுற்றி அமைத்தார் 

A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: பிவராஸ் துக்ளக் 1200 ைலர்ேனங்கமள டில்லிமயச் சுற்றி அமைத்தார். இேமர பூங்கா பிரியர், 

என்றமழப்பர். 
675) பல்லேர்களின் எந்த ேணிகக் குழு சேளிநாட்டு ோணிகத்தில் ஈடுபட்டது? 

A) சுவதசி 

B) நானாவதசிகன் 

C) ஐந்நூற்றுேர் 
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: பல்லேர் காலத்தில் ேணிகர்கள் தங்களுக்சகன சுவதசி, நானாவதசிகன், ஐந்நூற்றுேர் வபான்ற 
சபயர்களில் ேணிகக் குழுக்கமள ஏற்படுத்திக் சகாண்டனர். ‘நானாவதசிகன்’ என்ற குழு சேளிநாடுகளுடன் 
ோணிகத்தில் ஈடுபட்டது. சுவதசி ஐந்நூற்றுேர் என்பன உள்நாட்டு ோணிகத்தில் ஈடுபட்டன. 
676) இந்துஸ்தானி என்ற  ங்கீதம் கீழ்க்காணும் எதன் புது ேடிேைாகும்? 

A) இந்வதா-கிவரக்க 

B) இந்வதா-அவரபிய 

C) இந்வதா-துருக்கிய 

D) வைற்காணும் எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: அமிர் குஸ்ரு ‘கோலி’ என்ற இம  பாணியில் சித்தார். காயல் வபான்ற இம க்கருவிகமளக் கண்டறிந்தார். 
இந்வதா-அவரபிய  ங்கீதக் கமலகள் ஒன்றுபட்டு “இந்துஸ்தானி” என்ற  ங்கீதைாகப் புது ேடிேம் சபற்றது. 
677) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. நான்காம் சபௌத்த  ைய ைாநாட்டில் ஹீனயான சபௌத்த கருத்துக்கமளப் பரப்ப சநறிமுமறகள் ேகுக்கப்பட்டன. 
2. நான்காம் சபௌத்த  ைய ைாநாட்டில் சபௌத்த  ையமும் இரண்டு பிரிவுகளாக (ஹீனயானம், ைகாயானம்) எனப் 
பிரிந்தது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. நான்காம் சபௌத்த  ைய ைாநாட்டில் ைகாயான சபௌத்த கருத்துக்கமளப் பரப்ப சநறிமுமறகள் 
ேகுக்கப்பட்டன. 
2. நான்காம் சபௌத்த  ைய ைாநாட்டில் சபௌத்த  ையமும் இரண்டு பிரிவுகளாக (ஹீனயானம், ைகாயானம்) எனப் 
பிரிந்தது. 
678) விஜயநகரப் வபரரசு எப்வபாது உருோக்கப்பட்டது? 
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A) கி.பி. 1337 

B) கி.பி. 1346 

C) கி.பி. 1336 

D) கி.பி. 1347 

விளக்கம்: ஹரிஹரர், புக்கர் என்ற இரு  வகாதரர்கள் ‘ைாதே வித்யாரண்யர்’ என்பேரின் உதவிசகாண்டு 1336-ல் 
துங்கபத்திரா நதிக்கமரயில் விஜயநகரப் வபரரம  உருோக்கினார்கள். இப்வபரரசு சுைார் 4 நூற்றாண்டுக் காலம் 
சதன்னக ேரலாற்றில் சபரும்  ாதமனகமளப் புரிந்தது எனலாம். 
679) விஜயநகரப் வபரரசின் ைரபுகமள ேரிம ப்படுத்துக. 
1.  ாளுே 2.  ங்கை 3.ஆரவீடு 4. துளுே 

A) 1, 2, 4, 3 

B) 2, 1, 3, 4 

C) 2, 1, 4, 3 

D) 1, 2, 3, 4 

விளக்கம்: விஜயநகரப் வபரரம ,  ங்கை.  ாளுே, துளுே, ஆரவீடு ேம் த்தினர் வபாற்றி ேளர்த்தனர். இந்து ையம், 

வகாவில்கள், கலாச் ாரங்கமளப் பாதுகாப்பதற்சகன உருோக்கப்பட்டது இப்வபரரசு என்று ேரலாற்றாசிரியர்கள் 
குறிப்பிடுகின்றனர். 
680) விஜயநகரம் என்ற நகரத்மத உருோக்கியேர் யார்? 

A) மூன்றாம் ேல்லாளவதேன் 

B) வித்யாரண்யர் 
C) ஹரிஹரர், புக்கர் 

D) வீரவிஜயேல்லாளன் 

விளக்கம்: 3-ஆம் ேல்லாளவதேன் தம் நாட்டின் ேடக்கு எல்மலமய இஸ்லாமிய பமடசயடுப்புகளின்றிக் 
காப்பதற்குத் துங்கபத்திமர நதியின் சதன்கமரயில் தம்முமடய ைகன் வீரவிஜயேல்லாளின் சபயரில் 
விஜயநகரத்மத அமைத்தார் 

681) விஜயநகரத்தின் சபயர்களில் சபாருந்தாதது எது? 

A) விருபாட் புரம் 

B) வஹா ப்பட்டணம் 

C) வித்திய நகரம் 

D) விருச்சிக புரம் 

விளக்கம்: 3-ஆம் ேல்லாளவதேன் தம் நாட்டின் ேடக்கு எல்மலமய இஸ்லாமிய பமடசயடுப்புகளின்றிக் 
காப்பதற்குத் துங்கபத்திமர நதியின் சதன்கமரயில் தம்முமடய ைகன் வீரவிஜயேல்லாளின் சபயரில் 
விஜயநகரத்மத அமைத்தார். இந்நகரவை பிற்காலத்தில், விருபாட் புரம், வஹா ப்பட்டணம், வித்திய நகரம். விஜய 
நகரம் என அமழக்கப்படுகிறது. 
682) கீழ்க்காணும் எந்த விஜயநகர ைரபு ம ே ைரபு? 

A)  ங்கை 

B)  ாளுே 

C) துளுே 

D) ஆரவீடு 

விளக்கம்:  ங்கை ைரபினர் ம ேர்களாகத் திகழ்ந்தனர். விருப்பாஷர் அேர்களின் குலசதய்ேம். ைற்ற ைரமபச் 
வ ர்ந்தேர்கள் மேணேர்கள். எல்லா அர ர்களும் பிற  ையங்கள் மீது  கிப்புத்தன்மையுடன் நடந்துக் சகாண்டனர். 
ைக்கள் அமனேரும்  ையச் சுதந்திரம் சபற்று திகழ்ந்தனர் என வபார்ச்சுக்கீசியப் பயணி பார்வபா ா குறிப்பிடுகிறார். 
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683) கூற்று: விஜய நகரப் வபரரசு காலத்தில் கிராை மபகள் ைமறயத் சதாடங்கின 

காரணம்: விஜயநகரப் வபரரசுக் காலத்தில், ஆயக்காரர்கவளாடு வ ர்ந்து கிராை ைக்களுக்குச் வ மே புரிேதற்கு 
புவராகிதர், சபாற்சகால்லர், தச் ர், குயேர் வபான்ற சதாழிலாளர்களும் நியைனம் சபற்றனர். 
A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. விஜயநகரப் வபரரசுக் காலத்தில், ஆயக்காரர்கவளாடு வ ர்ந்து கிராை ைக்களுக்குச் வ மே புரிேதற்கு 
புவராகிதர், சபாற்சகால்லர், தச் ர், குயேர் வபான்ற சதாழிலாளர்களும் நியைனம் சபற்றனர். 
2. இேர்கள் ச ய்த சதாழிலுக்கு ‘இமறயிலி’ நிலங்கள் ேழங்கப்பட்டன. பரம்பமர பரம்பமரயாக இந்நிலங்கமள 
அனுபவித்துக் சகாண்டு கிராை ைக்களுக்குச் வ மேகள் புரிந்தனர். விே ாயிகள் அறுேமட காலங்களில் ைகசூலின் 
சிறு பகுதிமய இேர்களுக்கு அளிப்பதும் உண்டு. இம்முமற கிராை அமைப்புகளாகிய கிராை  மபகள் ைமறேதற்குக் 
காரணங்களாக இருந்தன. 
684) தான்வ ன் என்ற இம ைானி யாருமடய அமேமய அலங்கரித்தார்? 

A) அக்பர் 
B) ஹீைாயூன் 

C) ஜஹாங்கீர் 
D) ஷாஜகான் 

விளக்கம்: தான்வ ன் என்ற இம ைானி அக்பரின் அமேமய அலங்கரித்தார். அக்பர் இம க்கு முக்கியத்துேம் 
அளித்தார். 
685) இந்தியாவில் பீரங்கிபமட கீழ்க்காணும் எந்த வபாரின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?  

A) முதலாம் பானிபட் வபார் 

B) இரண்டாம் பானிபட் வபார் 
C) மூன்றாம் பானிபட் வபார் 

D) முதல் தமரய்ன் வபார் 
விளக்கம்: முதலாம் பானிபட் வபார் கி.பி.1526-இல் முகலாயப் வபரரம  நிறுவிய பாபருக்கும் சடல்லி சுல்தானியத்தின் 
கமடசி ைரபின் கமடசி அர ரான இப்ராஹிம் வலாடிக்கும் இமடயில் நமடசபற்றது. இப்வபாரில் பாபர் பீரங்கிப் பமட 
மூலம் சேற்றியமடந்தார். இதன் மூலம் பாபரால் முகலாயப் வபரரசு வதாற்றுவிக்கப்பட்டது. 
686) தேறாக சபாருந்தியுள்ளமத வதர்வு ச ய்க. 
A) நானார்த்த ரத்தினைாமல – வேங்கட வதேர் 
B) ைதுரா விஜயம் - கங்காவதவி 

C) இரகுநாத ஆப்யூதம் - இராை புத்திராம்பாள்  
D) ேரதாம்பிகா பரிணயம் - திருைலாம்பாள் 

விளக்கம்: நானார்த்த ரத்தினைாமல - இருகப்பட்ட தாண்டநாதர் 

ைதுரா விஜயம் - கங்காவதவி 

இரகுநாத ஆப்யூதம் - இராை புத்திராம்பாள்  
ேரதாம்பிகா பரிணயம் - திருைலாம்பாள். 

687) எந்த வபாரில் விஜயநகரப் வபரரசு வீழ்ச்சியமடந்தது? 

A) மூன்றாம் பானிபட் வபார் 

B) தமலக்வகாட்மடப் வபார் 
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C) மைசூர் வபார் 
D) வைற்காணும் எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: தமலக்வகாட்மடப்வபார் சபா.ஆ 1565-ல் நமடசபற்றது. இதில் விஜயநகரப் வபரரசு வதால்வியுற்றது. 
இப்வபாரில் அழிக்கப்பட்ட ‘ஹம்பி’ நகரம் தற்வபாது உலக பாரம்பரியச் சின்னைாக யுசனஸ்வகாவினால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
688) யாருமடய ஆட்சிக்காலத்தில் பாமினி அரசு வதாற்றுவிக்கப்பட்டது? 

A) அலாவுதீன் கில்ஜி 

B) சபவராஸ் ஷா 
C) முகைது பின் துக்ளக் 

D) ஒளரங்கசீப் 

விளக்கம்: “அலாவுதீன் ஹா ன் பாைன்ஷா” என்றமழக்கப்பட்ட ஹா ன்கங்கு பாமினி அரம த் வதாற்றுவித்தார். 
இேர் சடல்லி சுல்தான் முகைது பின் துக்ளக் ஆட்சியிலிருந்து தன்மன விடுவித்துக்சகாண்டு, சுதந்திர அரம  
நிறுவினார். பாமினி அரசின் தமலநகர் ‘குல்பர்கா’ ஆகும். 
689) முகைது நகர் என்பது எந்த ேம் த்தின் தமலநகரைாக விளங்கியது? 

A) பாமினி 

B) குதுப்ஷா 
C)  ாளுக்கிய 

D) கில்ஜி 

விளக்கம்: “இராஜாகிருஷ்ணவதவ்” என்ற காகத்திய அர ரால் கட்டப்பட்ட வகாட்மட “வகால்சகாண்டா வகாட்மட” 
ஆகும். இக்வகாட்மட இருந்த பகுதி முகம்ைது நகர் எனப்பட்டது. ‘குதுப்ஷா’ ேம் த்தின் தமலநகரைாக விளங்கியது. 
வகாட்மடயின் ஒலிஅமைப்பு அடிப்பமடயில் இது சிறந்த கட்டக்கமலயின் அம் ைாகும். 
690) சதன்னிந்தியாவில் ைதராஸாக்கள் மூலம் முஸ்லீம்களுக்கு முதன்முதலில் கல்விமய கற்பித்தேர்கள் யார்? 

A) விஜயநகரப் வபரரசு 

B) பாமினி வபரரசு 

C) முகலாயப் வபரரசு 

D) சடல்லி சுல்தானியப் வபரரசு 

விளக்கம்: பாமினி அரசு காலத்தில் எண்ணற்ற ைசூதிகள், நூலகங்கள் கட்டப்பட்டன. சதன்னிந்தியாவில் 
ைதரா ாக்கள் மூலம் முஸ்லீம்களுக்கு முதன்முதலில் கல்விமய கற்பித்தேர்கள் இேர்கவள ஆோர்கள். 
691) முகலாயர் காலத்தில் ஜப்தி என்ற முமறமய சகாண்டு ேந்தேர் யார்? 

A) ஹீைாயூன் 

B) ஜஹாங்கீர் 
C) அக்பர் 
D) ஒளரங்கசீப் 

விளக்கம்: முகலாயப் வபரரசின் நிலேருோய் முமறமய அக்பர் ேமரயறுத்தார். “ராஜா வதாடர்ைால்” என்ற நில 
ேருோய்த் துமற அமைச் ரின் ஆவலா மனப்படி, “ஜப்தி” என்ற முமறமய அக்பர் ச யல்படுத்தினார். 
692) அக்பர் எந்த ஆண்டு ைன் ப்தாரி முமறமய அறிமுகப்படுத்தினார்? 

A) 1572 

B) 1571 

C) 1579 

D) 1582 
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விளக்கம்: கி.பி (சபா.ஆ). 1571-ஆம் ஆண்டு அக்பர் ஏற்படுத்திய பமடநிர்ோக முமற ‘ைன் ப்தாரி’ ஆகும். 
‘ைன் ப்’ என்ற அரபுச் ச ால்லுக்கு ‘தரம்’ அல்லது ‘தகுதி’ என்று சபாருள். 

10 முதல் 10, 000 ேமரயிலான தரேரிம  அடிப்பமடயில் வீரர்கள் பிரிக்கப்பட்டனர். 
693) எந்த நூற்றாண்டில் புமகயிமல, உருமளக்கிழங்கு வபான்றமே இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன? 

A) கி.பி 15 

B) கி.பி 16 

C) கி.பி 17 

D) கி.பி 18 

விளக்கம்: முகலாயர்கள் காலத்தில் வேளாண்மை முக்கியத் சதாழிலாக இருந்தது. வகாதுமை, சநல், பருப்பு 
ேமககள், பார்லி, பருத்தி, கரும்பு, அவுரி, எண்சணய் வித்துக்கள் ஆகியமே பயிரிடப்பட்டன 17-ஆம் நூற்றாண்டில் 
புமகயிமல, ைக்காச்வ ாளம், உருமளக்கிழங்கு, மிளகாய் வபான்ற வேளாண்மைப் பயிர்கள் இேர்கள் காலத்தில் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. 
694) முகலாயப் வபரரசு காலத்தில் ைாநில  தர் என்பேர் யார்? 

A) ைாநில நிதியமைச் ர் 
B)  ையத்துமற அமைச் ர் 
C) ேழக்கு அலுலர் 
D) நகரச் சிறப்பு நிர்ோக அலுேலர் 

விளக்கம்: முகலாயப் வபரரசு காலத்தில், சுபாக்கள் என்ற ைாநிலங்கமளச் ‘சுவபதார்’ ஆட்சி ச ய்தார். அேருக்கு உதே 
‘திோன்’ என்ற ைாநில நிதியமைச் ர், ‘ைாநில  தர்’ என்ற  ையத்துமற அமைச் ர், ‘ைாநில பாஷி’ என்ற ேழக்கு 
அலுேலர், ‘சகாத்ோல்’ என்ற நகரச் சிறப்பு நிர்ோக அலுேலர் வபான்வறார் சகாண்ட ைாநில அமைச் ரமே 
ச யல்பட்டது. 
695) ‘விபாஷங்கள்’ என்பமே என்ன? 

A) சபௌத்த பீடகங்களுக்கான உமர 
B)  ைண  ையத்தின் நூல்களுக்கான விளக்க உமர 
C) புத்தரின் ோழ்க்மக ேரலாற்று நூல் 

D) ைகாவீரரின் ோழ்க்மக ேரலாற்று நூல் 

விளக்கம்: 4-ேது சபௌத்த  ைய ைாநாடு, காஷ்மீரிலுள்ள ‘குந்தல் ேனம்’ என்ற இடத்தில் ‘ேசுமித்திரர்’ தமலமையில் 
நமடசபற்றது. அஸ்ேவகா ர் முன்னிமல ேகித்தார். இம்ைாநாட்டில் சபௌத்த பீடகங்களுக்கான விளக்க உமர 
சதாகுக்கப்பட்டது. இவ்விளக்க உமர ‘விபாஷங்கள்’ எனப்பட்டன. 
696) முகலாயர் கால கட்டடங்கள் கட்டுேதில் யாருமடய பாணி பின்பற்றப்பட்டது? 

A) கிவரக்கப்பாணி 

B) பாரசீக பாணி 

C) இஸ்லாமிய பாணி 

D) அவரபிய பாணி 

விளக்கம்: பாபர், ஹீைாயூன் ஆகிவயார் காலத்மதவிட அக்பர், ஷாஜஹான் காலத்தில்தான் கட்டக்கமல 
ேளர்ச்சிசபற்றது. ச ங்கற்களாலான கட்டடங்கள் அக்பர் காலத்தில் கட்டப்பட்டன. கட்டடங்கள் கட்டுேதில் பாரசீக 
பாணி பின்பற்றப்பட்டது. அக்பர் காலத்தில் ஹீைாயூனிற்குக் கல்லமற, பவதபூர் சிக்ரியில் பல அழகிய கட்டடங்கள், 

புலந்தர்ோ ா (பவதபூர் சிக்ரியின் நுமழவுோயில்) வபான்றமே கட்டப்பட்டன. அக்பருக்குப்பின் ஆட்சிக்கு ேந்த 
ஜஹாங்கீர், சிக்கந்தாரா என்ற இடத்தில் அக்பரின் கல்லமறமயக் கட்டினார். 
697) ஒளங்கசீப்-ன் ஆட்சிக் காலத்மதப் பற்றிக் கூறும் நூமல எழுதியேர் யார்? 

A) அப்துல்ஹமீதுலாகூரி 
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B) இனாயத்கான் 

C) மிர் ா முகம்ைதுகான் 

D) வைற்காணும் யாருமில்மல 

விளக்கம்: மிர் ா முகம்ைதுகான் எழுதிய ‘ஆலம்கீர் நாைா’ என்ற நூல் ஒளரங்கசீப்பின் ஆட்சிக்காலத்மதப் பற்றிக் 
குறிப்பிடுகின்றது. 
698) பல்வேறு இலக்கிய ைற்றும்  ைய நூல்களுக்கு உருேங்கள் (ேமரயப்பட்ட ஓவியம்) மூலம் விளக்கைளிக்கும் 
பணிமய சதாடங்கி மேத்தேர் யார்?  

A) ஜஹாங்கீர் 
B) அக்பர் 
C) ஹீைாயூன் 

D) ஷாஜகான் 

விளக்கம்: மீர்ம யது, அலி அப்துல்  ைது ஆகிய இரு ஓவியர்களும், ஹீைாயூனால் பாரசீகத்திலிருந்து இந்தியாவிற்கு 
அமழத்து ேரப்பட்டனர். அக்பர் காலத்தில் இந்த ஓவியர்கள் புகழிமன சபற்றனர். பல்வேறு இலக்கிய ைற்றும்  ைய 
நூல்களுக்கு உருேங்கள் (ேமரயப்பட்ட ஓவியம்) மூலம் விளக்கைளிக்கும் பணிமய அக்பர் சதாடங்கி மேத்தார். 
699) யாருமடய வபார் முமற ைராத்தியரின் ‘சகாரில்லா’ வபார்முமறக்கு அடிப்பமடயாக அமைந்தது? 

A) பாபர் 
B) ஹீைாயூன் 

C) அக்பர் 
D) ஷாஜகான் 

விளக்கம்: முகலாய ைன்னரான பாபரால் இந்தியாவில் முதன் முதலில் ‘பீரங்கிப்பமட’ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது 
இந்தியாவின் பமடயமைப்பில் புதிய ைாற்றத்மத உருோக்கியது. இேரது “துலுக்ைா” என்ற வபார் முமற 
ைராத்தியரின் ‘சகாரில்லா வபார்’ முமறக்கு அடிப்பமடயாக அமைந்தது. 
700) இந்திய இம யின் பரிணாை ேளர்ச்சிக்கு வித்திட்டேர் யார்? 

A) அமீர் குஸ்ரு 

B) அமீர் ஹா ன் 

C) தான்வ ன் 

D) பிர்சதௌசி 

விளக்கம்: அக்பர் அமேயில் ‘தான்வ ன்’ இடம்சபற்றிருந்தார். பிற்காலத்தில் எழுந்த இந்திய இம யின் பரிணாை 
ேளர்ச்சிக்கு இேர் வித்திட்டார். 
701) ஆங்கிவலயரின் நிலேருோய் முமறக்கு யாருமடய நிலேருோய் முமற அடிப்பமடயாக அமைந்தது? 

A) அக்பர் 
B) சஷர்ஷா 
C) அலாவுதீன் கில்ஜி 

D) சபவராஸ் துக்ளக் 

விளக்கம்: அக்பரின் நிலேருோய் முமறயான, ஜப்தி முமற, பிற்காலத்தில் இந்தியாமே ஆண்ட ஆங்கிவலயர்களின் 
நிலேருோய் முமறக்கு முன்வனாடியாகத் திகழ்ந்தது. 
702) குப்தர்கள் காலத்தில் சிறந்து விளங்கிய உவலாகத் சதாழில், சுரங்கத் சதாழில் பற்றிய ச ய்திகமள 
குறிப்பிட்டுள்ள அறிைர்? 

A) பசதௌனி 

B) யுோன் சுோங் 
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C) ேராக மிகிரர் 
D) பாஹியான் 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் சிறந்து விளங்கிய உவலாகத் சதாழில், சுரங்கத் சதாழில் பற்றிய ச ய்திகமள 
ேராகமிகிரர், காளிதா ர் ஆகிவயார் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இக்காலத்தில் பீகாரிலிருந்து இரும்புப் படிவுகளும், 

ராஜஸ்தானிலிருந்து ச ம்புப் படிவுகளும் கண்டறியப்பட்டன. 
703) சைௌரியர்கள் காலத்தில் ‘தர்ைாதிகாரி’ என்பேருக்கு சபாருத்தைானது எது? 

A) தர்ைத்மதப் பரப்புபேர் 
B) நிதியமைச் ர் 
C)  ைய நூல்கமள பரப்புபேர் 

D) நீதிபதிகள் 

விளக்கம்: சைௌரியர் காலத்தில் நிறுேப்பட்ட உரிமையியல் நீதிைன்றங்கள் தர்ைஸ்தானியம் என்று அமழக்கப்பட்டன. 
சைௌரியர் காலத்தில் நிறுேப்பட்ட குற்றவியல் நீதிைன்றங்கள் கண்டக வ ாதனங்கள் என்று அமழக்கப்பட்டன. 
நீதிபதிகள் ‘தர்ைாதிகாரி’ என்றமழக்கப்பட்டார். 
704) சைௌரியர் காலத்தில் பலி என்பது ஒரு ேமகயான ேரியாகும். இது கீழ்க்காணும் எதனுடன் சதாடர்புமடயது? 

A)  ைய ேரி 

B) பழ ேரி 

C) நில ேரி 

D) நீர்ப்பா ன ேரி 

விளக்கம்: சைௌரியர் காலத்தில், அயல்நாட்டு ோணிகத்மத முமறப்படுத்தும் விதைாகச் சுங்கேரி விதிக்கப்பட்டது. 
நிலேரி ‘பாகா’ என்ற சபயரிலும், பழங்கள் மீதான ேரி ‘பலி’ என்ற சபயரிலும் அமழக்கப்பட்டது. 
705) சேற்றிக்குப் பின் வபாரிடுேமதக் மகவிட்ட அர ர் யார்? 

A) பாபர் 
B) முகைது கஜினி 

C) அக்பர் 
D) அவ ாகர் 
விளக்கம்: கி.மு (சபா.ஆ.மு) 261-இல் நமடசபற்ற கலிங்கப்வபாரில் அவ ாகர் சேற்றிசபற்றார். கலிங்கம் என்பது 
தற்வபாமதய ஒடி ா ைாநிலைாகும். இப்வபாருக்குப்பின் அவ ாகர் வபாரிடுேமத மகவிட்டார்.  
706) பத்ரபாகு என்பேர் எழுதிய நூல் எது? 

A) கல்பசூத்திரம் 

B) வியாக்கரணம் 

C) அஸ்டத்யாயி 

D) ோ ேதத்தா நாட்டிய தாரா 
விளக்கம்: பத்ரபாகு – கல்பசூத்திரம் 

வ்யாதி - வியாக்கரணம் (இலக்கணம்) 
பாணினி – அஸ்டத்யாயி  
சுபந்து – ோ ேதத்தா நாட்டிய தாரா (நாட்டிய கமல) 
707) குப்தர்கள் காலத்தில் ச ம்புப் படிவுகள் எங்கு கண்டறியப்பட்டன? 

A) பீகார் 
B) இராஜஸ்தான் 

C) வைற்கு ேங்காளம் 
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D) ைகாராஷ்டிரா 
விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் சிறந்து விளங்கிய உவலாகத் சதாழில், சுரங்கத் சதாழில் பற்றிய ச ய்திகமள 
ேராகமிகிரர், காளிதா ர் ஆகிவயார் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இக்காலத்தில் பீகாரிலிருந்து இரும்புப் படிவுகளும், 

ராஜஸ்தானிலிருந்து ச ம்புப் படிவுகளும் கண்டறியப்பட்டன. 
708)  ாஞ்சி ஸ்தூபி வபாபால் என்ற இடத்தில் உள்ளது. இது யாருமடய காலத்தில் கட்டப்பட்டது? 

A)  ந்திர குப்த சைௌரியர் 
B) ஸ்ரீகுப்தர் 
C)  முத்திர குப்தர் 
D) அவ ாகர் 
விளக்கம்: அவ ாகர் காலத்தில் ைத்தியப் பிரவத த்திலுள்ள வபாபால் அருவக  ாஞ்சி என்ற இடத்தில் கட்டப்பட்ட ஸ்தூபி 
புகழ்சபற்றதாகும். இது அடர்சேண் ாம்பல் நிறக்கற்களால் கட்டப்பட்டது. 
709)  ாரநாத் கற்றூணில் உள்ள விலங்குகளில் சபாருந்தாதது எது? 

A) குதிமர 
B) பசு 

C) சிங்கம் 

D) யாமன 

விளக்கம்:  ாரநாத் கற்றூணில் உள்ள தர்ை  க்கரம் 24 ஆரங்கள் உமடயது. வைலும், அதன் 4 பக்கங்களிலும் சிங்கம், 

குதிமர, எருது ைற்றும் யாமன உருேங்களும் காணப்படுகின்றன. சைௌரியர்கால புகமழ சேளிப்படுத்தும் இந்தக் 
கமலப்பமடப்பு, நைது நாட்டின் வதசிய சின்னத்திலும் பணத்தாள் ைற்றும் நாணயங்களிலும் இடம்சபற்றுள்ளது. 
தர்ை க்கரம் நம் வதசியக் சகாடிமய அலங்கரிக்கிறது. 
710)  ாரநாத் கற்றூணில் ஏன் நான்கு விலங்குகளின் உருேங்கள் இடம்சபற்றுள்ளன? 

A) இமறேமன அமடய நான்கு வபருண்மைகமள புத்தர் கூறினார் என்பதன் அமடயாளைாக 

B) புத்தர், ைமனவி, ைகன், தாய் ஆகிவயாரின் அமடயாளைாக 

C) புத்தர் ோழ்வில் நடந்த 4 முக்கிய நிகழ்வுகள் காரணைாக 

D) நான்கு புத்த ைய ைாநாடு காரணைாக 

விளக்கம்:  ாரநாத் கற்றூணில் யாமன, திமிலுடன் கூடிய எருது, குதிமர, சிங்கம் ஆகிய விலங்குகளின் 
உருேங்கள் ஓடும் நிமலயில் சபாறிக்கப்பட்டுள்ளன. இமே மூலம் புத்தர் ோழ்வில் நடந்த 4 முக்கிய நிகழ்வுகள் 
குறிப்பிடப்படுகின்றன. அதில் ‘யாமன’ புத்தரின் அன்மன ைாயாவதவி கனவில் சேள்மள யாமனக் கண்டமத 
நிமனவுப்படுத்துகிறது. 
711) சைௌரியர் கால சைாழி பற்றிய கூற்றில் தேறானமத வதர்வு ச ய்க 

A) ஆட்சைாழி – பிராகிருதம் 

B) இலக்கிய சைாழி –  ைஸ்கிருதம் 

C) எளிய ைக்கள் வபசும் சைாழி - பாலி 

D) வைற்காணும் எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: சைௌரியரின் கல்வி, கமல, இலக்கிய ேளர்ச்சியில் கேனம் ச லுத்தியது வபான்று, பிராகிருதம் 
(ஆட்சிசைாழி),  ைஸ்கிருதம் (இலக்கியசைாழி), பாலி (எளிய ைக்கள் வபாசும் சைாழி) வபான்ற சைாழிகளின் 
ேளர்ச்சிக்கும் முக்கியத்துேம் சகாடுத்தனர். 
712) குஷாண ைரபின் கமடசி ைன்னர் யார்? 

A) முதலாம் காட்பீ ஸ் 

B) கனிஷ்கர் 
C) இரண்டாம் காட்பீ ஸ் 
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D) ோசுவதேர் 
விளக்கம்: முதலாம் காட்பீ ஸ் - ைரமபத் வதாற்றுவித்தேர் 

கனிஷ்கர் - புகழ்சபற்ற ைன்னர்  
ோசுவதேர் - கமடசி ைன்னர். 
713) குஷாணர் காலத்தில் எந்த நாட்டுடன் நடந்த ேணிகத்தால் அந்நாட்டுத் தங்கம் இந்தியச்  ந்மதகளில் 
மிகுதியாகக் காணபபடட்டது? 

A) கிவரக்கம் 

B) எகிப்து 

C) துருக்கி 

D) வராம் 

விளக்கம்: குஷாணர்கள் காலத்தில் உள்நாட்டு ோணிகமும் அயல்நாட்டு ோணிகமும் தமடயின்றி நடந்தன. 
உவராை நாட்டுடன் நடந்த ேணிகத்தால் அந்நாட்டுத் தங்கம் இந்தியச்  ந்மதகளில் மிகுதியாகக் காணப்பட்டன. 
இந்தியாவின் ைஸ்லின் துணி, வராம் நாட்டில் மிகுதியாக விற்பமனயாயிற்று. 
714) பஞ் பாண்டே ரதங்களில் சபாருந்தாதது எது? 

A) திசரௌபதி ரதம் 

B) கண்ணகி ரதம் 

C) நகுல,  காவதே ரதம் 

D) தர்ைராஜ ரதம் 

விளக்கம்: முதலாம் நரசிம்ைேர்ைனின்  ாதமன ைாைல்லபுரத்;தில் ஒற்மறக்கல்லால் ச துக்கப்பட்ட ரதங்கமள 
உருோக்கியது. ஒவர இடத்தில் அமைக்கப்பட்ட 5 ரதங்கள் “பஞ் பாண்டே ரதங்கள்” என்று அமழக்கப்படுகின்றன.  
அமே,  

1. திசரௌபதி ரதம் 

2. அர்ச்சுன ரதம் 

3. பீை ரதம் 

4. தர்ைராஜ ரதம்  
5. நகுல,  காவதே ரதம் 

715) அக்பர் எப்வபாது இஸ்லாமியர் அல்லாவதார் மீதான ேரிமய நீக்கினார்? 

A) 1562 

B) 1563 

C) 1564 

D) 1565 

விளக்கம்: முகலாயர் காலத்தில் இஸ்லாமிய  ைய அடிப்பமடயிலான அரசு நமடசபற்றது என்றாலும் அக்பர்  ைய 
 ார்பற்றேராகவே இருந்தார். ராஜபுத்திரர்களுடன் சகாண்டிருந்த நட்பின் காரணைாகக் கி.பி.1563-இல் புனிதப் 
பயணிகள் மீதான ேரிமயயும், கி.பி 1564-இல் இஸ்லாமியரல்லாவதார் ச லுத்திய “ஜிசியா” என்ற ேரிமயயும் 
நீக்கினார். 
716) சபௌத்த கருத்துக்கமளப் பரப்ப எந்த சபௌத்த ைாநாட்டில் சநறிமுமறகள் ேகுக்கப்பட்டன? 

A) முதல் ைாநாடு 

B) இரண்டாம் ைாநாடு 

C) மூன்றாம் ைாநாடு 

D) நான்காம் ைாநாடு 
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விளக்கம்: 4-ேது சபௌத்த  ைய ைாநாடு, காஷ்மீரிலுள்ள ‘குந்தல் ேனம்’ என்ற இடத்தில் ‘ேசுமித்திரர்’ தமலமையில் 
நமடசபற்றது. அஸ்ேவகா ர் முன்னிமல ேகித்தார். இம்ைாநாட்டில் சபௌத்த பீடகங்களுக்கான விளக்க உமர 
சதாகுக்கப்பட்டது. இவ்விளக்க உமர ‘விபாஷங்கள்’ எனப்பட்டன. வைலும், ைகாயான சபௌத்த கருத்துக்கமளப் பரப்ப 
சநறிமுமறகள் ேகுக்கப்பட்டன. புத்த  ையமும் இரு பிரிவுகளாகப் பிரிந்தது. (ஹீனயானம், ைகாயானம்) 
717) யாருமடய ஆட்சிக் காலத்தில் “ராகதர்பன்” என்ற இந்திய இம  நூல் பாரசீக சைாழியில் சைாழியாக்கம் 
ச ய்யப்பட்டது? 

A) அலாவுதீன் கில்ஜி 

B) குத்புதீன் ஐபக் 

C) முகைது பின் துக்ளக் 

D) சபவராஸ் துக்ளக் 

விளக்கம்: சடல்லி சுல்தான் காலத்தில் வகாரா,  ானம் வபான்ற புதிய ராகங்கமளயும் இந்து ைற்றும் ஈரானிய 
முமறகமள ஒன்றிமணத்து ‘குோலிஸ்’ என்ற புதிய ேமக சைல்லிம களும் உருோக்கப்பட்டது. பிவராஸ் துக்ளக் 
ஆட்சிக் காலத்தில் ‘ராகதர்பன்’ என்ற இந்திய இம  நூல் பாரசீக சைாழியில் சைாழியாக்கம் ச ய்யப்பட்டது. 
718) சபௌத்த ைதத்தின் எந்த பிரிவு இலங்மக, பர்ைா, தாய்லாந்து ைற்றும் சதன்கிழக்காசிய நாடுகளில் பரப்பப்பட்டது? 

A) ஹீனயானம் 

B) ைகாயானம் 

C) இரண்டும்  
D) எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: ைகாயானம் ைத்திய ஆசியா, சீனா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளிலும், ஹீனயானம் இலங்மக, பர்ைா, தாய்லாந்து 
ைற்றும் சதன்கிழக்காசிய நாடுகளிலும் பரவின. 
719) தேறாக சபாருந்தியுள்ளமத வதர்வு ச ய்க 

A) புத்த ரிதம் - அஷ்ேவகாஷர் 
B) ைத்தியமிகசூத்திரம் - நாகார்ஜுனர் 

C) ைகாவிபா  ரித்திரம் - ேசுமித்திரர் 
D) வைற்காணும் எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: புத்த ரிதம், ச ௌந்தரநத்தம் - அஷ்ேவகாஷர் 

ைத்தியமிகசூத்திரம் - நாகார்ஜுனர் 

ைகாபவிபா  ரித்திரம் - ேசுமித்திரர் 
720) சிற்பக்கமல ோயிலாகவே ைாகாயான சபௌத்த  ையக் வகாட்பாடுகமளப் பரப்புதல் என்பது எந்தக் கமலயின் 
முக்கிய கருப்சபாருள்? 

A) இந்திய கமல 

B) காந்தாரக் கமல 

C) இஸ்லாமிய கமல 

D) ைதுரா கமல 

விளக்கம்: காந்தாரக்கமலயின் முக்கிய கருப்சபாருள், ‘சிற்பக்கமல ோயிலாகவே ைகாயான சபௌத்த  ையக் 
வகாட்பாடுகமளப் பரப்புதலாகும்’. காந்தாரக் கமலயில், சிமலயின் தமலக்குப் பின்னால் ேட்ட ேடிே ைான ஒளிமய 
இடம்சபறச் ச ய்தலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
721) புத்தரது உருேச் சிமலகள் நின்ற நிமலயில் யாருமடய காலத்தில் ேடிக்கப்பட்டன? 

A) சைௌரியர்கள் 

B) குப்தர்கள் 

C) குஷாணர்கள் 
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D) ஹர் ப்வபரரசு 

விளக்கம்: குஷாணர்கள் காலத்தில் புத்தரது உருே சிமலகள் நின்ற நிமலயில் ேடிக்கப்பட்டன. இக்காலத்தில இந்து 
 ையம், சபௌத்த  ையம் ைற்றும் பிற  ையங்களும் ேளர்ச்சி சபற்றன. 
722) கூற்று: இரண்டாம் அவ ாகர் என்று அமழக்கப்பட்டேர் அலாவுதீன் கில்ஜி 

காரணம்: இேரது காலத்தில், நாடு அமனத்து துமறகளிலும் முன்வனற்றம் அமடந்தது 

A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. ஆனால் காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது  
விளக்கம்: கனிஷ்கர் காலத்தில், நாடு அமனத்து துமறகளிலும் முன்வனற்றம் அமடந்ததால் இேமர இரண்டாம் 
அவ ாகர் என்றமழத்தனர். 
723) ‘வபாவகாகி’ எனப்பட்ட பயணக் குறிப்புகள் யாருமடயது? 

A) யுோன்சுோங் 

B) பாஹியான் 

C) ைனூச்சி 

D) பிளனி 

விளக்கம்: சீனப்பயணி பாஹியானின் ‘வபாவகாகி’ எனப்பட்ட பயணக்குறிப்புகளும், நாணயங்கள் ைற்றும் ேரலாற்றுச் 
சின்னங்கள் குப்தர்கமளப் பற்றி அறிேதற்கான  ான்றுகள் ஆகும். 
724) பரை பட்டாரகா, ைகாராஜாதி ராஜா, பரவைஸ்ேரா,  ாம்ராட் வபான்ற விருதுப் சபயர்கமளச் சூட்டிக் 
சகாண்டேர்கள்? 

A) சைௌரியர்கள் 

B) குப்தர்கள் 

C)  ாளுக்கியர்கள் 

D) குஷாணர்கள் 

விளக்கம்: குப்தப் வபரர ர்கள் பரை பட்டாரகா, ைகாராஜாதி ராஜா, பரவைஸ்ேரா,  ாம்ராட் வபான்ற விருதுப் சபயர்கமளச் 
சூட்டிக் சகாண்டனர். குைாரைாத்யர்கள் என்ற ேருோய்த்துமற உயரதிகாரிகள் பற்றியும், ைகா ந்திரவிக்ரஹா என்ற 
சேளியுறவுத் துமற அமைச் ர் பற்றியும் குப்தர் காலக் கல்சேட்டுகள் கூறுகின்றன. 
725) குப்தர்கள் காலத்தில் நீதித்துமற அமைச் ர் எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டார்? 

A) ைகாஅஸ்ேபதி 

B) ைகா ந்திவிக்ரஹா 
C) குைாரைாத்யர்  
D) தண்டநாயக்கர் 

விளக்கம்: ைகாஅஸ்ேபதி – குதிமரப்பமடத் தமலேர் 
ைகா ந்திவிக்ரஹா – சேளியுறவுத் துமற அமைச் ர்  
குைாரைாத்யர் - ேருோய்த்துமற உயரதிகாரிகள் 

தண்டநாயக்கர் - நீதித்துமற அமைச் ர்  
ைகாதண்டநாயகர் - இராணுேத்துமற அமைச் ர்  
726) அலகாபாத் கற்றூண் கல்சேட்டு “அரிவ னர்” என்பேரால் 33 ேரிகளால் சபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 
கீழ்க்காணும் எந்த அர ர் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? 

A) முதலாம்  முத்திர குப்தர் 
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B) இரண்டாம்  ந்திர குப்தர் 

C) குைார குப்தர் 
D) முதலாம்  ந்திரகுப்தர் 

விளக்கம்: அலகாபாத் கற்றூண் கல்சேட்டு “அரிவ னர்” என்பேரால் 33 ேரிகளில் சபாறிக்கப்பட்டது. இதில் முதலாம் 
 ந்திரகுப்தரின் வபார் சேற்றிகள், பமடத்திறன் ஆகியமே பற்றியும், குப்த வபரரசின் ஆட்சி எல்மலகள் பற்றியும் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  
727) குப்தர்கள் காலத்தில்  ங்க நாணயங்கள் மேத்திருப்வபார் ச லுத்தும் ேரியின் சபயர் என்ன? 

A) பாகா 
B) கரா 
C) ஹிரண்யா 
D) டஸ்டக் 

விளக்கம்: பாகா – விமளச் லில் ஆறில் ஒரு பங்கு ேரி 

கரா – கிராைங்களில் ோழ்வோர் மீதான ேரி 

ஹிரண்யா –  ங்க நாணயங்கள் மேத்திருப்வபார் ச லுத்தும் ேரி. 
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12th Ethics Lesson 6 Questions 

6] பக்தி இயக்கம் 

1) பக்திவநறி, கருமவநறி, ஞானவநறி, ரயாகவநறி ஆகியெற்றுள் மிகவும் எளிலமயானது எது? 
A) பக்திவநறி 

B) கருமவநறி 

C) ஞானவநறி 

D) ரயாகவநறி 

விளக்கம்: மனிதன் மனிதலன நல்ெழிப்படுத்துெதற்கு இந்துசமயம் பல்ரெறு வநறிமுலறகலள உருொக்கித் 
தந்துள்ளது. இந்வநறிமுலறகள் மனிதனின் உள்ளம், சிந்தலன, வசயல்திறன் ஆகியெற்றிற்ரகற்ப ரெறுபடுகின்றன. 
அெரெர் மனநிலலக்கு எந்த வநறி எளியது, இனியது என்று ரதான்றுகின்றரதா அதலனப் பின்பற்றி நல்ெழி 
அலடயலாம். இத்தலகய பல வநறிகளுள் மிகச் சிறப்பாகக் கருதப்படுென 

1. பக்திவநறி  
2. கருமவநறி  
3. ஞானவநறி  
4. ரயாகவநறி ஆகியனொகும்.  
இெற்றுள் மிகவும் எளிலமயானது பக்திவநறியாகும். 
2) சமணர்கலள வென்று லசெசமயத்லத நிலலநாட்டியெர் யார்? 
A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: திருஞானசம்பந்தர், ெடவமாழி ரெதங்களின் முக்கிய கருத்துகலள தாம் இயற்றிய பக்திப் பாடல்களில் 
பயன்படுத்தினார். இந்த அடிப்பலடயில் ரெதத்தின் சாரங்கள் தமிழில் வகாண்டுெரப்பட்டதில் முக்கியப் 
பங்காற்றினார். ரதொரத்தில், முதல் மூன்று திருமுலறகலளப் பாடியுள்ளார். இெர் சமணர்கலள வென்று 
லசெசமயத்லத நிலலநாட்டினர். 
3) எலெ பக்தி மார்க்கத்தின் ரகாட்பாடுகளாகும்? 
A) தூய பக்தி, தூய அன்பு 
B) தூய பக்தி, தூய எண்ணம் 

C) தூய பக்தி, ஆழ்ந்த நம்பிக்லக 

D) தூய அன்பு, ஆழ்ந்த நம்பிக்லக 

விளக்கம்: பக்திவநறிக்கு அடிப்பலடயாகத் திகழ்ென சமயங்களாகும். எல்லாச் சமயங்களுக்கும் வபாதுொன 
வகாள்லககள் உண்டு. மனிதனுக்குப் பிறப்பால் மட்டுரம உயர்வில்லல என்று எல்லா சமயங்களும் கூறுகின்றன. 
சடங்குகள், சம்பிரதாயங்கள் மனிதர்களுக்குத் ரதலெயில்லல. இலறென்மீது தூய பக்தி, வகாள்ளுதரல ொழ்வின் 
சிறந்த ெழிபாடாகும். தூய பக்தியும், ஆழ்ந்த நம்பிக்லககளும் பக்தி மார்க்கத்தின் ரகாட்பாடுகளாகும். இந்தப் பக்திரய 
அன்பு, எளிலம ரபான்றெற்லறப் ரபாதித்து, மனிதன் வீடுரபறு அலடய ெழிெகுக்கிறது. 
4) பக்தி எத்தலன ெலகப்படும்? 
A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 
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விளக்கம்: பக்தி இரு ெலகப்படும். அலெ,  
1. அபரபக்தி  
2. பரபக்தி என்பதாகும்.  
இவ்விருெலககளும் பக்தியின் இருரெறுபட்ட மனநிலலலயப் பிரதிபலிக்கின்றன.  
உலகம் தழுவிய அன்பு வநறிரய பரபக்தியாகும்.  
குறுகிய சிந்தலனயுடன் குறிப்பிட்ட ஒரு கடவுலள மட்டுரம ெழிபாடு வசய்ெது அபரபக்தி ஆகும். 
5) தருமரசனர் என அலழக்கப்பட்டெர் யார்? 
A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: சமண சமயத்லதத் தழுவிய பிறகு அப்பர் (திருநாவுக்கரசர்) ‘தருமரசனர்’ என்று அலழக்கப்பட்டார். இெரது 
இயற்வபயர் ‘மருள் நீக்கியார்’ ஆகும். 
6) சரியானக் கூற்லறத் வதரிவு வசய்க 

A) பக்தன் அலனத்துத் வதய்ெங்கலளயும் ெழிபடுெதுடன் பக்தியின் உயர்ந்த நிலலயில் வசயல்படுெது பரபக்தி 
ஆகும். 
B) உலகம் தழுவிய அன்பு வநறிரய பரபக்தியாகும். 
C) அபரபக்தி மற்றும் பரபக்தி ஆகிய இரண்டும் வதான்றுவதாட்டு ெந்தலெயாகும் 

D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: பக்தன் அலனத்துத் வதய்ெங்கலளயும் ெழிபடுெதுடன் பக்தியின் உயர்ந்த நிலலயில் வசயல்படுெது 
பரபக்தி ஆகும். உலகம் தழுவிய அன்பு வநறிரய பரபக்தியாகும். அபரபக்தி மற்றும் பரபக்தி ஆகிய இரண்டும் 
வதான்றுவதாட்டு ெந்தலெயாகும். 
7) பக்தி இயக்கம் ரதான்றுெதற்கான காரணம் என்ன? 
A) இந்து சமயம், தன் வசல்ொக்லக படிப்படியாக இழக்கத் வதாடங்கியது. 
B) உயர் குடியினராகக் கருதப்பட்டெர்கள், பிற பிரிவினரிடம், பாகுபாடு காட்டினர் 
C) சமய, வபௌத்த சமயங்கள் இந்து சமயத்தில் காணப்பட்ட சடங்குகலள வெறுத்தன. எளிதாக ஏற்றுக் வகாள்ளக்கூடிய 
வநறிகலள எடுத்துக் கூறிப் பின்பற்றச் வசய்தன. 
D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: இந்து சமயம், தன் வசல்ொக்லக படிப்படியாக இழக்கத் வதாடங்கியது. உயர் குடியினராகக் 
கருதப்பட்டெர்கள், பிற பிரிவினரிடம், பாகுபாடு காட்டினர். சமய, வபௌத்த சமயங்கள் இந்து சமயத்தில் காணப்பட்ட 
சடங்குகலள வெறுத்தன. எளிதாக ஏற்றுக் வகாள்ளக்கூடிய வநறிகலள எடுத்துக் கூறிப் பின்பற்றச் வசய்தன. 
8) பக்தி இயக்கம் ரதான்றுெதற்கான காரணம் என்ன? 
A) சமயக் ரகாட்பாடுகள், பாமர மக்கள் புரிந்துக்வகாள்ளும்படி அலமயவில்லல. 
B) பிற சமயத்தெர்கள் வெளிப்பலடயாக அறிவித்துச் வசயல்பட்ட ‘ஒரு கடவுள் ரகாட்பாடு’, ‘உலகில் பிறந்தெர்கள் 
அலனெரும் உடன் பிறந்தாரர’ என்ற வகாள்லககள் மக்கலளக் கெர்ந்திழுத்தன. 
C) பிற சமயங்களில் காணப்பட்ட சமத்துெக் ரகாட்பாடுகள், இந்து சமயத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்டெர்கலளயும் 
கெர்ந்தன 

D) அலனத்தும்  
விளக்கம்: சமயக் ரகாட்பாடுகள், பாமர மக்கள் புரிந்துக்வகாள்ளும்படி அலமயவில்லல. பிற சமயத்தெர்கள் 
வெளிப்பலடயாக அறிவித்துச் வசயல்பட்ட ‘ஒரு கடவுள் ரகாட்பாடு’, ‘உலகில் பிறந்தெர்கள் அலனெரும் உடன் 
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பிறந்தாரர’ என்ற வகாள்லககள் மக்கலளக் கெர்ந்திழுத்தன. பிற சமயங்களில் காணப்பட்ட சமத்துெக் ரகாட்பாடுகள், 
இந்து சமயத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்டெர்கலளயும் கெர்ந்தன. 
9) பக்தி இயக்கத்தின் சீரிய தன்லமகளுள் சரியானலதத் ரதர்க. 
A) பல்ரெறு ெடிெங்களில் கடவுலள ெணங்கினாலும் அலெ அலனத்தும் ‘கடவுள் ஒருெரர’ என்று பக்தி இயக்கம் 
வெளிக்காட்டியது. 
B) வதளிொன ஆன்மிகக் ரகாட்பாடுகள், முலறயான பக்திவநறி ஆகியெற்றின் ொயிலாக, ஒழுக்கமான 
ொழ்க்லகலய ரமற்வகாள்பெர்கள், வீடுரபற்லற அலடயலாம் என்று பக்தி இயக்கம் ெலியுறுத்தியது. 
C) இலறெலன அலடய நல்ெழிகாட்டலும், நல் உபரதசமும் ெழங்கும் குருவின் துலண அெசியம். 
D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: பல்ரெறு ெடிெங்களில் கடவுலள ெணங்கினாலும் அலெ அலனத்தும் ‘கடவுள் ஒருெரர’ என்று பக்தி 
இயக்கம் வெளிக்காட்டியது. 
வதளிொன ஆன்மிகக் ரகாட்பாடுகள், முலறயான பக்திவநறி ஆகியெற்றின் ொயிலாக, ஒழுக்கமான ொழ்க்லகலய 
ரமற்வகாள்பெர்கள், வீடுரபற்லற அலடயலாம் என்று பக்தி இயக்கம் ெலியுறுத்தியது. 
இலறெலன அலடய நல்ெழிகாட்டலும், நல் உபரதசமும் ெழங்கும் குருவின் துலண அெசியம். 
10) பாண்டிய நாட்டிற்குச் வசன்று, மாறெர்மன் அரிரகசரிலயச் சமணசமயத்திலிருந்து லசெத்திற்கு மாற்றியெர் 
யார்? 
A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: பாண்டிய நாட்டிற்குச் வசன்று, மாறெர்மன் அரிரகசரிலயச் சமணத்திலிருந்து, லசெத்திற்கு மாற்றியதுடன் 
சமணர்கலள அனல்ொதம், புனல்ொதம் ஆகியெற்றில் வெற்றி வபற்றார் திருஞானசம்பந்தர். இது சம்பந்தர் நிகழ்த்திய 
அற்புதங்களில் ஒன்றாகும். 
11) பக்தி இயக்கத்தின் சீரிய தன்லமகளுள் சரியானலதத் ரதர்வு வசய்க. 
A) ஒற்றுலம உணர்வு, சமய நல்லிணக்கம் ஆகிய ெலிலமவபற, பக்தி இயக்கம் வபரும் பங்காற்றியது. 
B) பக்தி வநறிலயப் பின்பற்றுெதன் மூலம் மக்களிலடரய மன அலமதி ஏற்பட்டது. 
C) மக்கள் ஒவ்வொருெரும் மற்றெர்களின் இன்ப, துன்பங்களில் எவ்வித ரெற்றுலமயுமின்றிப் பங்ரகற்றனர். 
D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: ஒற்றுலம உணர்வு, சமய நல்லிணக்கம் ஆகிய ெலிலமவபற, பக்தி இயக்கம் வபரும் பங்காற்றியது. 
பக்தி வநறிலயப் பின்பற்றுெதன் மூலம் மக்களிலடரய மன அலமதி ஏற்பட்டது. மக்கள் ஒவ்வொருெரும் 
மற்றெர்களின் இன்ப, துன்பங்களில் எவ்வித ரெற்றுலமயுமின்றிப் பங்ரகற்றனர். 
12) கூற்றுகலள ஆராய்க. 
1. இலறெனிடம் பக்தன், தன்லனரய அர்ப்பணிக்கும் சரணாகதித் தத்துெக்ரகாட்பாடு பக்தி இயக்கத்தால் 
ெலுப்வபற்றது. 
2. ஞானவநறி, கர்மவநறி, ரயாகவநறி ஆகிய வநறிகலளவிடப் பக்திவநறிரய சிறந்தது என்ற ஆன்மிகக் கருத்து 
ெலியுறுத்தப்படுகிறது. 
A) 1 மட்டும்  
B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 
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விளக்கம்: 1. இலறெனிடம் பக்தன், தன்லனரய அர்ப்பணிக்கும் சரணாகதித் தத்துெக்ரகாட்பாடு பக்தி இயக்கத்தால் 
ெலுப்வபற்றது 

2. ஞானவநறி, கர்மவநறி, ரயாகவநறி ஆகிய வநறிகலளவிடப் பக்திவநறிரய சிறந்தது என்ற ஆன்மிகக் கருத்து 
ெலியுறுத்தப்படுகிறது. இலெ பக்தி இயக்கத்தின் சீரிய தன்லமயாகும். 
13) கூற்றுகலள ஆராய்க. 
1. கடவுலள இலடவிடாது ெழிபட ரெண்டும். அெரின் திருநாமத்லத ஓதுதல் ரெண்டும். என்ற நன்வனறிலயப் பக்தி 
இயக்கம் பரப்பியது. 
2. துறவிகளால் பக்திவநறிலயப் பரப்ப ஏற்படுத்தப்பட்ட மடங்கள் பக்தி இயக்கத்தின் ரகாட்பாடுகளால் 
முலறப்படுத்தப்பட்டன. 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. கடவுலள இலடவிடாது ெழிபட ரெண்டும். அெரின் திருநாமத்லத ஓதுதல் ரெண்டும். என்ற 
நன்வனறிலயப் பக்தி இயக்கம் பரப்பியது. 
2. துறவிகளால் பக்திவநறிலயப் பரப்ப ஏற்படுத்தப்பட்ட மடங்கள் பக்தி இயக்கத்தின் ரகாட்பாடுகளால் 
முலறப்படுத்தப்பட்டன. 
14) பல்லெ மன்னன் முதலாம் மரகந்திரெர்மலனச் சமணத்திலிருந்து லசெத்திற்கு மாற்றியெர் யார்? 
A) மருள்நீக்கியார் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: பல அற்புதச் வசயல்களுக்குப் பின், பல்லெ மன்னன் முதலாம் மரகந்திரெர்மலனச் சமணத்திலிருந்து, 
லசெத்திற்கு மாற்றினர். பல்ரெறு சிொலயங்களுக்குச் வசன்று, பதிகங்கள் பாடி, லசெ சமயத்லதயும், 
தமிழிலக்கியத்லதயும் ெளர்த்தார். மருள்நீக்கியார் என்பது திருநாவுக்கரசரின் இயற்வபயராகும். 
15) லசெ சமயக் குரெர்கள் எத்தலன ரபர்? 
A) 3 

B) 4 

C) 63 

D) 64 

விளக்கம்: லசெ சமயக் குரெர்கள் நால்ெர். 
1. திருநாவுக்கரசர்  
2. திருஞானசம்பந்தர்  
3. சுந்தரர்  
4. மாணிக்கொசகர் 
16) ‘சமயாச்சாரியார்கள்’ எனப்படுபெர்கள் எத்தலனப் ரபர்? 
A) 3 

B) 4 

C) 63  

D) 72 
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விளக்கம்: 63 நாயன்மார்களுள், திருநாவுக்கரசர், திருஞானசம்பந்தர், சுந்தரர், மாணிக்கொசகர் ஆகிய 
நால்ெரும்’சமயாச்சாரியார்கள்’ அல்லது ‘லசெ சமயக் குரெர்கள்’ என அலழக்கப்பட்டனர். ரதொரத் வதாகுப்பில் 
முதல் 8 திருமுலறகலள இெர்கள் பாடியுள்ளனர். 
17) 63 நாயன்மார்களின் ொழ்க்லக ெரலாற்லறத் வதாகுத்தெர் யார்? 
A) நம்பியாண்டார் நம்பி 

B) கம்பர் 
C) ரசக்கிழார் 
D) அப்பர் 
விளக்கம்: நாயன்மார்களின் பாடல்கலளத் வதாகுத்தெர் ‘நம்பியாண்டார் நம்பி’ என்பெராொர். பிற்காலச் ரசாழர்கள் 
காலத்தில் ொழ்ந்த ரசக்கிழார் 63 நாயன்மார்களின் ொழ்க்லக ெரலாற்லறத் வதாகுத்து அருளினார். 
18) திருத்வதாண்டர் புராணம் - இயற்றியெர் யார்? 
A) நம்பியாண்டார் நம்பி 

B) கம்பர் 
C) ரசக்கிழார் 
D) அப்பர் 
விளக்கம்: பிற்காலச் ரசாழர்கள் காலத்தில் ொழ்ந்த ரசக்கிழார் 63 நாயன்மார்களின் ொழ்க்லக ெரலாற்லறத் 
வதாகுத்து அருளினார். இத்வதாகுப்ரப ‘வபரியபுராணம் அல்லது ‘திருத்வதாண்டர்புராணம்’ என்றலழக்கப்படுகிறது. 
இெர்கள், தம் எளிய ொழ்க்லகமுலறயில், தியாக மனப்பான்லமயால் மக்களிடம் அன்புவநறி, அருள்வநறியிலனப் 
பரப்பியெர்கள் ஆெர். 
19) “திருக்கலடக்காப்பு” என்றலழக்கப்பட்ட திருமுலறகள் எலெ? 

A) 1, 2, 3 திருமுலறகள் 

B) 4, 5, 6 திருமுலறகள் 

C) 7, 8, 9 திருமுலறகள் 

D) 10, 11, 12 திருமுலறகள் 

விளக்கம்: பன்னிரு திருமுலறகளுள் முதன் மூன்று திருமுலறகள் (1, 2, 3 திருமுலறகள்) “திருக்கலடக்காப்பு” என 
அலழக்கப்படுகின்றன. முதல் 7 திருமுலறகளும் ‘ரதொரம்’ எனப்படுகிறது. 

20) வபாருத்துக 

அ. திருஞானசம்பந்தர் – 1. 1, 2, 3 திருமுலறகள் 

ஆ. திருநாவுக்கரசர் - 2. 4, 5, 6 திருமுலறகள் 

இ. சுந்தரர் - 3. 7-ஆம் திருமுலற 

ஈ. மாணிக்க ொசகர் - 4. 8-ஆம் திருமுலற 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 1, 34, 2 

C) 1, 2, 3, 4 

D) 3, 1, 4.2 

விளக்கம்: திருஞானசம்பந்தர் – 1, 2, 3 திருமுலறகள் 

திருநாவுக்கரசர் - 4, 5, 6 திருமுலறகள் 

சுந்தரர் - 7-ஆம் திருமுலற 

மாணிக்க ொசகர் - 8-ஆம் திருமுலற 

21) ‘திருொசகம்’ எனப்படுெது எத்தலனயாெது திருமுலற? 
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A) 7-ஆம் திருமுலற 

B) 8-ஆம் திருமுலற 

C) 9-ஆம் திருமுலற 

D) 10-ஆம் திருமுலற 

விளக்கம்: 8-ஆம் திருமுலற ‘திருொசகம்’ என அலழக்கப்படுகறிது. இது ‘மாணிக்கொசகர்’ –ஆல் இயற்றப்பட்டது. 
22) திருவிலசப்பா, திருப்பல்லாண்டு என அலழக்கப்படும் திருமுலற எது? 
A) 7-ஆம் திருமுலற 

B) 8-ஆம் திருமுலற 

C) 9-ஆம் திருமுலற 

D) 10-ஆம் திருமுலற 

விளக்கம்: திருமாளிலகத் ரதெர், ரசந்தனார் மற்றும் அருளாளர்கள் ஆகிரயாரின் பாடல்கள் 9-ஆம் திருமுலற 
எனப்படுகிறது. இது திருவிலசப்பா, திருப்பல்லாண்டு எனவும் அலழக்கப்படும். 

23) ‘திருமந்திரம் என அலழக்கப்படும் திருமுலற எது? 
A) 7-ஆம் திருமுலற 

B) 8-ஆம் திருமுலற 

C) 9-ஆம் திருமுலற 

D) 10-ஆம் திருமுலற 

விளக்கம்: 10-ஆம் திருமுலறலய ‘திருமூலர்’ இயற்றினார். இது, ‘திருமந்திரம்’ என அலழக்கப்படுகிறது. 
24) ‘வபரியபுராணம் எத்தலனயாெது திருமுலற? 
A) 9-ஆம் திருமுலற 

B) 10-ஆம் திருமுலற 

C) 11-ஆம் திருமுலற 

D) 12-ஆம் திருமுலற 

விளக்கம்: 12-ஆம் திருமுலறலய ரசக்கிழார் இயற்றினார். வபரியபுராணம் அல்லது திருத்வதாண்டர் புராணம் என 
அலழககப்படுகிறது. 
25) சூலல ரநாயால் தாக்கப்பட்டு தம் சரகாதரி திலகெதி திருநீர் பூச குணமாக்கப்பட்டெர் யார்? 
A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: சூலலரநாயால் தாக்கப்பட்ட திருநாவுக்கரசர் தம் சரகாதரி திலகெதியாரால் சமணத்திலிருந்து, லசெ 
சமயத்திற்கு மாற்றப்பட்டு சூலலரநாய் நீங்கப்வபற்றார். மருள்நீக்கியார் என்பது இெரது இயற்வபயராகும். 
26) தமது 3-ெது ெயதில், இலறவி உமாரதவியரால் ஞானப்பால் ஊட்டப்வபற்றெர் யார்? 
A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: ரசாழநாட்டில் சீர்காழியில் சிெபாத இருதயர் என்பாரின் மகனாகத் திருஞானசம்பந்தர் பிறந்தார். தமது 3-
ஆெது ெயதில், இலறவி உமாரதவியால் ஞானப்பால் ஊட்டப்வபற்றார். லசெ சமயத்லதப் பரப்ப, இெர் தமிழகத்தின் 
பல இடங்களுக்குச் சுற்றுப்பயணம் ரமற்வகாண்டார். 
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27) ‘தமிழ் வசய்த மாறன்’ என அலழக்கப்படுபெர் யார்? 
A) நம்மாழ்ொர் 
B) மதுரகவியாழ்ொர் 
C) குலரசகர ஆழ்ொர் 
D) வபரியாழ்ொர் 
விளக்கம்: நம்மாழ்ொர் பாண்டிய நாட்டிலுள்ள ஆழ்ொர் திருநகரி என்ற ஊரில் பிறந்தெர். இெர் நான்கு 
ரெதங்கலளயும் தமிழில் பாடியதால் ‘தமிழ் வசய்த மாறன்’ எனப்படுகிறார். 
28) சம்பந்தர் பதிகம் பாடி எந்த ஊரிலிருந்த சிொலய கதவுகலள திறந்தார்? 
A) திருமலறக்காடு 

B) வசய்யாறு 

C) திருொரூர் 
D) திருரொத்தூர் 
விளக்கம்: சம்பந்தர் பதிகத்தால் திருமலறக்காடு (ரெதாரண்யம்) சிொலயத்தின் கதவுகலள திறந்தார். இது 
திருஞான சம்பந்தர் நிகழ்த்திய அற்புதங்களில் ஒன்றாகும். 
29) அப்பூதி அடிகளாரின் மகலனப் பாம்பு தீண்ட, அவ்விஷத்லத நீக்கி அருளியெர் யார்? 
A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: அப்பூதி அடிகளாரின் மகலனப் பாம்பு தீண்ட, சிெனருளால் திருநாவுக்கரசர் அவ்விஷத்லத நீக்கி 
அருளினார். ரமலும், திருலெயாற்றில் சிெவபருமானின் லகலாயக் காட்சிலயக் கண்டுகளித்தார். 
30) சம்பந்தர் எந்த ஊரில் ஆண்பலனலயப் வபண்பலனயாக்கினார்? 
A) திருமலறக்காடு 

B) வசய்யாறு 

C) திருொரூர் 
D) திருரொத்தூர் 
விளக்கம்: திருரொத்தூரில் (வசய்யாறு) ஆன்பலனலயப் வபண்பலனயாக்கினார். இது, சம்பந்தர் நிகழ்த்திய 
அற்புதங்களில் ஒன்றாகும். 
31) ‘என் கடன் பணி வசய்து கிடப்பரத’ என்று கூறியெர் யார்? 
A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: அப்பர், ‘என் கடன் பணி வசய்து கிடப்பரத’ என்ற கருத்லத வதரிவித்ததன் மூலம் லசெ சமயத்தின் 
ெளர்ச்சிலய அடுத்த கட்டத்திற்குக் வகாண்டு வசன்றார். திருப்பூந்துருத்தியில் ஒரு லசெ மடத்லத நிறுவினார். 
32) சம்பந்தர் எந்த ஆற்றின் நீரிலன எதிர்த்ரதாடும்படி வசய்தார்? 
A) காவிரி 

B) கங்லக 

C) லெலக 

D) யமுலன 
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விளக்கம்: திருஞானசம்பந்தர் லெலகயாற்று நீரிலன எதிர்த்ரதாடும்படி வசய்தார். இது சம்பந்தர் நிகழ்த்திய 
அற்புதங்களில் ஒன்றாகும். 
33) பக்தி இயக்கத்தின் சீரிய தன்லமகளுள் சரியானலதத் ரதர்வு வசய்க. 
A) கடவுளின் முன் அலனெரும் சமம். மனிதர்களிலடரய பிறப்பால் உயர்வு தாழ்வில்லல என்பலத 
உணர்த்துகிறது. 
B) சமூகத்தில் நிலவிய சாதி ரெறுபாடுகள், மூடப்பழக்கெழக்கங்கள் ஒழிக்கப்படுெதற்குப் பக்தி இயக்கம் 
காரணமாயிற்று. 
C) பக்தி இயக்கங்களுள், ரெத இலக்கியங்கலள ெட்டார வமாழியில் வமாழிவபயர்த்ததன் மூலம் அெற்லறப் பாமர 
மக்களும் அறியும்படி வசய்தனர். 
D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: கடவுளின் முன் அலனெரும் சமம். மனிதர்களிலடரய பிறப்பால் உயர்வு தாழ்வில்லல என்பலத 
உணர்த்துகிறது. 
சமூகத்தில் நிலவிய சாதி ரெறுபாடுகள் மூடப்பழக்கெழக்கங்கள் ஒழிக்கப்படுெதற்குப் பக்தி இயக்கம் 
காரணமாயிற்று. 
பக்தி இயக்கங்களுள், ரெத இலக்கியங்கலள ெட்டார வமாழியில் வமாழிவபயர்த்ததன் மூலம் அெற்லறப் பாமர 
மக்களும் அறியும்படி வசய்தனர். 
34) எந்த இடத்தில், திருஞானசம்பந்தர் வபௌத்தர்கலள ொதத்தால் வென்றார்? 
A) காஞ்சிபுரம் 

B) மதுலர 
C) திருவநல்ரெலி 

D) திருொரூர் 
விளக்கம்: மதுலரயில் ‘ரபாதிமங்லக’ என்ற இடத்திற்கு வசன்று, வபௌத்தர்கலள ொதத்தால் வென்றார் 
திருஞானசம்பந்தர். இதுரெ வபௌத்தர்கள் பலலரப் வபௌத்தத்திலிருந்து லசெ சமயத்திற்கு மாறக் காரணமாயிற்று. 
இது சம்பந்தர் நிகழ்த்திய அற்புதங்களில் ஒன்றாகும். 
35) சம்பந்தர் பக்திமார்க்கத்லதக் லகயாண்ட நிகழ்வு எவ்ொறு அலழக்கப்படுகிறது? 
A) ஞானமார்க்கம் 

B) வதாண்டர்மார்க்கம் 

C) ரதாழ மார்க்கம் 

D) சகமார்க்கம் 

விளக்கம்: திருஞானசம்பந்தரின் பாடல்கள் இலசத்தமிழின் ெளர்ச்சிக்கு உதவுகின்றன. இெர் தம் பக்திமார்க்கத்லத 
லகயாண்ட நிகழ்வு ‘ஞானமார்க்கம் எனப்படுகின்றது. 

36) சிெவபருமான் பற்றி சம்பந்தரின் பாடல்கள் கூறுெதில் சரியானலதத் ரதர்வு வசய்க. 
A) சிெவபருமாரன முழுமுதற்கடவுள் 

B) அெர் பிறப்பு, இறப்பு இல்லாதெர் 
C) உலகத்திலும், உயிர்களிடத்திலும் ஒன்றாகவும், ரெறாகவும், உடலாகவும் இருப்பெர். 
D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: சிெவபருமாரன முழுமுதற்கடவுள். அெர் பிறப்பு, இறப்பு இல்லாதெர். உலகத்திலும், உயிர்களிடத்திலும் 
ஒன்றாகவும், ரெறாகவும், உடலாகவும் இருப்பெர். இலெ அலனத்தும் சிெவபருமான் பற்றி சம்பந்தரின் பாடல்கள் 
கூறும் வசய்திகளாகும். 
37) சிெவபருமான் பற்றி சம்பந்தரின் பாடல்கள் கூறுெதில் சரியானலதத் ரதர்வு வசய்க. 
A) உயிர்களின் பிறவிப் பணிலயத் தீர்ப்பெர். 
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B) தம்லம ெந்தலடபெர்களின் இன்னல்கலள நீக்கி, வீடுரபறு தருபெர். 
C) தாம் இன்புறுெதுரபால், பிற உயிர்கலளயும் இன்புறச் வசய்பெர். தம்லம (சிெவபருமாலன) எந்ரநரமும் 
நிலனக்கும் மனப்பாங்லகத் தரக்கூடியெர் 
D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: உயிர்களின் பிறவிப் பணிலயத் தீர்ப்பெர். 
தம்லம ெந்தலடபெர்களின் இன்னல்கலள நீக்கி, வீடுரபறு தருபெர். 
தாம் இன்புறுெதுரபால், பிற உயிர்கலளயும் இன்புறச் வசய்பெர். தம்லம (சிெவபருமாலன) எந்ரநரமும் நிலனக்கும் 
மனப்பாங்லகத் தரக்கூடியெர் 
38) ‘மருள்நீக்கியார்’ என்ற இயற்வபயர் வகாண்டெர் யார்? 
A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: ‘மருள்நீக்கியார்’ என்ற இயற்வபயர் வகாண்டெர் திருநாவுக்கரசர். இெர் ‘அப்பர்’ என்றும் 
அலழக்கப்படுகிறார். இெர், திருமுலனப்பாடி நாட்டில் திருொமூரில், புகழனார்-மாதினியார் தம்பதியினருக்கு 
மகானகப் பிறந்தார். 
39) சரியான கூற்லற ஆராய்க 

A) பக்தன் வதளிவில்லாமல் குறுகிய சிந்தலனயுடன் குறிப்பிட்ட ஒரு கடவுலள மட்டுரம ெழிபாடு வசய்ெது அபரபக்தி 
ஆகும். 
B) தன் சுயநலத்லதரயா, தன்லனச் சார்ந்ரதாரின் சுயநலத்லதரயா லமயப்படுத்தி, ஒருென் பக்தி என்ற வபயரில் 
மற்றெர்கலள வெறுக்கிறான். இது அபர பக்தி ஆகும். 
C) தான் ெழிபடும் வதய்ெத்லதயும், ெழிபாட்டு முலறலயயும் தவிர பிற வதய்ெத்லதயும், ெழிபாட்டு முலறலயயும் 
அபரபக்தியினர் ஏற்பதில்லல. 
D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: பக்தன் வதளிவில்லாமல் குறுகிய சிந்தலனயுடன் குறிப்பிட்ட ஒரு கடவுலள மட்டுரம ெழிபாடு வசய்ெது 
அபரபக்தி ஆகும். 
தன் சுயநலத்லதரயா, தன்லனச் சார்ந்ரதாரின் சுயநலத்லதரயா லமயப்படுத்தி, ஒருென் பக்தி என்ற வபயரில் 
மற்றெர்கலள வெறுக்கிறான். இது அபர பக்தி ஆகும். 
தான் ெழிபடும் வதய்ெத்லதயும், ெழிபாட்டு முலறலயயும் தவிர பிற வதய்ெத்லதயும், ெழிபாட்டு முலறலயயும் 
அபரபக்தியினர் ஏற்பதில்லல. 
40) திருநாவுக்கரசலர ‘அப்பர்’ என அலழத்தெர் யார்? 
A) மாணிக்கொசகர் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: திருஞானசம்பந்தரால், திருநாவுக்கரசர் ‘அப்பர்’ என அலழக்கப்பட்டார். இெர் சமண சமயத்லதத் தழுவிய 
பிறகு ‘தருமரசனர்’ எனவும் அலழக்கப்பட்டார். இெரது இயற்வபயர் ‘மருள்நீக்கியார்’ ஆகும். 
41) ‘ரதாத்திரப் பாடல்கள் எனப்படுபலெ எலெ? 
A) 9-ஆம் திருமுலற 

B) 10-ஆம் திருமுலற 

C) 11-ஆம் திருமுலற 
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D) 12-ஆம் திருமுலற 

விளக்கம்: திருொலொயுலடயார், பட்டினத்தடிகள், காலரக்காலம்லமயார், நம்பியாண்டார் நம்பி பாடல்கள் 
ஆகியலெ 11-ஆம் திருமுலற ஆகும். இது ‘ரதாத்திரப் பாடல்கள்’ எனப்படும். 
42) நாயன்மார்கள் எத்தலன ரபர்? 
A) 63 

B) 64 

C) 66 

D) 72 

விளக்கம்: லச சமயத்லதப் பின்பற்றிச் சிெ ெழிபாட்லடயும், தமிழ் வமாழிலயயும் ெளர்த்த 63 சிெனடியார்கள், 
‘நாயன்மார்கள்’ எனப்பட்டனர். இெர்கள் பல்ரெறு காலங்களில் பல்ரெறு பகுதிகளில் ொழ்ந்தெர்கள். 
43) முற்கால ஆழ்ொர் யார்? 
A) வபாய்லகயாழ்ொர் 
B) நம்மாழ்ொர் 
C) திருப்பாணாழ்ொர் 
D) அலனெரும் 

விளக்கம்: முற்காலத்து ஆழ்ொர்கள்: 
1. வபாய்லகயாழ்ொர்  
2. பூதத்தாழ்ொர்  
3. ரபயாழ்ொர்  
4. திருமழிலசயாழ்ொர் 
44) யாருலடய நூல்கள் ‘சர்ெமூலம்’ என்ற தலலப்பில் வதாகுக்கப்பட்டன? 
A) மத்துெர் 
B) நிம்பார்க்கர் 
C) வஜயதீர்த்தர் 
D) இராமானந்தர் 
விளக்கம்: மத்துெரால் எழுதப்பட்ட துலெத ரெதாந்த நூல்கள் ‘சர்ெமூலம்’ என்ற தலலப்பில் வதாகுக்கப்பட்டன. ெரி 
என்ற கடவுளின் உண்லமத்தன்லமலய அறிய முயற்சிப்பது ஒவ்வொருெரின் கடலம என்றார். தன் பக்திக் 
ரகாட்பாடுகலள லமயமாக லெத்து மத்துெர் 37 நூல்கலள எழுதியுள்ளார். 
45) நம்மாழ்ொலர தம் குருொகக் வகாண்டெர் யார்? 
A) மதுரகவியாழ்ொர் 
B) வபரியாழ்ொர் 
C) பூதத்தாழ்ொர் 
D) ரபயாழ்ொர் 
விளக்கம்: மதுரக்கவியாழ்ொர் பாண்டிய நாட்டின் திருக்ரகாளுர் என்னும் ஊரில் பிறந்தார். இளம் ெயதிரலரய 
கவிபாடும் திறலம வபற்றெராதலால் “மதுரகவி” எனப் புகழப் வபற்றார். ரயாக நிலலயிலிருந்த நம்மாழ்ொலரக் 
கண்ட மதுரகவி “இெர் எல்லாமறிந்த ஞானி” என்பலத உணர்ந்தார். பின்னர் அெலரரய குருொக 
ஏற்றுக்வகாண்டார். 
46) எல்லாெற்றிற்கும் சரியானது எது என்ற தீர்வு திருமாலிடரம உள்ளது என்று உலரத்தெர் யார்? 
A) வபாய்லகயாழ்ொர் 
B) பூதத்தாழ்ொர் 
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C) ரபயாழ்ொர் 
D) நம்மாழ்ொர் 
விளக்கம்: திருமாலின் மீது மிகுந்த பக்தி வகாண்டு மனம் ரசார்ந்து, கண் சுழன்று, அழுது, சிரித்து, ஆடிப்பாடி 
ரபய்பிடித்தார் ரபால இலறெலனத் வதாழுது மகிழ்ந்ததால் ‘ரபயாழ்ொர்’ என்றலழக்கப்படுகிறார். இெருலடய 
பாசுரங்கள் மூலம், எல்லாெற்றிற்கும், சரியானது எது என்ற தீர்வு துளசிமாலலயணிந்த திருமாலிடரம உள்ளது 
என்றார் 
47) இறந்த வபண்ணின் எலும்லப எடுத்து அப்வபண்லண உயிர்ப்பித்தெர் யார்? 
A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: லமயிலாப்பூரில் இறந்த வபண்ணின் எலும்லப எடுத்து வபண்ணுருொக்கியெர் திருஞானசம்பந்தர். இது 
சம்பந்தர் நிகழ்த்திய அற்புதங்களில் ஒன்றாகும். 
48) திருநாவுக்கரசரின் பக்தி வநறி எவ்ொறு அலழக்கப்படுகிறது,  
A) ஞானமார்க்கம் 

B) வதாண்டுவநறி 

C) ரதாழமார்க்கம் 

D) அடிலமவநறி 

விளக்கம்: திருநாவுக்கரசரின் பக்தி வநறி ‘வதாண்டுவநறி’ எனப்படுகிறது. ஆலயத்திற்கும், மக்களுக்கும், வதாண்டு 
வசய்ெதன் மூலம் சிெவபருமான் அருலளப் வபறலாம் என்றார். 
49) ‘ஆனாத வசலெத்து அரம்லபயர்கள் தற்சூழ’ என்னும் பாடலலப் பாடியெர் யார்? 
A) நம்மாழ்ொர் 
B) குலரசகர ஆழ்ொர் 
C) வபரியாழ்ொர் 
D) ஆண்டாள் 

விளக்கம்: ‘ஆனாத வசல்ெத்து அரம்லபயர்கள் தற்சூழ  
ொனாளும் வசல்ெமும் மண்ணரசும் யான்ரெண்ரடன் 

ரதனார் பூஞ்ரசாலலத் திருரெங்கடச் சுலனயில்  
மீனாயப் பிறக்கும் விதியுலடரயன் ஆரெரன’ என்று நாடாளும் மன்னனாக இருப்பலதவிடத் 
திருரெங்கடச்சுலனயில் மீனாக இருத்தரல ரமல் என்று திருரெங்கடப் வபருமாள் மீதுள்ள தமது ஈடுபாட்லட 
குலரசகர ஆழ்ொர் வெளிப்படுத்துகிறார். 
50) திருக்வகாள்ளம்புதூரில் பதிகம்பாடி ஓடத்லத ஓடச்வசய்தெர் யார்? 
A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: திருக்வகாள்ளம்புதூரில் பதிகம்பாடி ஓடத்லத ஓடச்வசய்தார் திருஞானசம்பந்தர். இது சம்பந்தர் நிகழ்த்திய 
அற்புதங்களில் ஒன்றாகும். 
51) ரகாயிலின் ஆலமரத்தடியில் ஓம் என்ற பிரணெ மந்திரத்துடன் நலடவபறும் பூலசரய ெடதாளிபூலச என்பெர் 
யார்? 
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A) உ.ரெ.சா 
B) ெ.உ.சி 

C) மு.ெ 

D) வபரியார் 
விளக்கம்: ‘ெடம்’ என்ற வசால்லிற்கு, ஆலமரத்தடி என்று வபாருள். ரகாயிலின் ஆலமரத்தடியில் ஓம் என்ற பிரணெ 
மந்திரத்துடன் நலடவபறும் பூலசரய ‘ெடதாளிபூலச’ என்பெர் உ.ரெ.சா (உ.ரெ.சாமிநாதர்). 
52) ‘தாண்டகரெந்தர்’ என அலழக்கப்பட்டெர் யார்? 
A) திருஞானசம்பந்தர் 
B) திருநாவுக்கரசர் 
C) சுந்தரர் 
D) மாணிக்கொசகர் 
விளக்கம்: திருநாவுக்கரசர் ரதொரத்தில் 4, 5, 6-ஆம் திருமுலறகலளப் பாடியுள்ளார். இெர் ‘தாண்டகம்’ என்ற 
இலக்கிய ெலகலயக் லகயாண்டதால், தாண்டகரெந்தர் என்று அலழக்கப்பட்டார். இெர் நாகப்பட்டினம் அருரக 
‘திருப்புகலூர் என்ற இடத்தில் முக்தியலடந்தார். 
53) “விசிஷ்டாத்லெதத் தத்துெத்லத” ரதாற்றுவித்தெர் யார்? 
A) ஆச்சாரியார்கள் 

B) நாதமுனிகள் 

C) இராமானுஜர் 
D) ரதசிகர் 
விளக்கம்: “விசிஷ்டாத்லெதத் தத்துெத்லத ரதாற்றுவித்தெர் இராமானுஜர். இந்தியத் தத்துெங்களில் 
‘விசிஷ்டாத்லெதம் மட்டுரம தத்துெத்துடன் பக்திலயயும் இலணத்துள்ளது.  
54) ‘திருப்பல்லாண்டு’ என்ற நூலல இயற்றியெர் யார்? 
A) வபரியாழ்ொர் 
B) ரபயாழ்ொர் 
C) வபாய்லகயாழ்ொர் 
D) பூதத்தாழ்ொர் 
விளக்கம்: வபரியாழ்ொர் இயற்றிய பாசுரங்கள்: 
1. திருப்பல்லாண்டு  
2. வபரியாழ்ொர் திருவமாழி 

55) சிெவபருமாலனத் தவிர, ரெறு யாருக்கும் தான் தலலெணங்குெதில்லல என்று தம் பாடல்களில் பாடியெர் 
யார்? 
A) திருஞானசம்பந்தர் 
B) திருநாவுக்கரசர் 
C) சுந்தரர் 
D) மாணிக்கொசகர் 
விளக்கம்: சிெவபருமாலனத் தவிர, ரெறு யாருக்கும் தான் தலலெணங்குெதில்லல என்று தம் பாடல்களில் 
பாடியெர் திருநாவுக்கரசர். சிெவபருமான் தம்முன் இருப்பதால் நரகத்லதயும், எமலனயும் ஒரு வபாருட்டாகரெ தாம் 
கருதுெதில்லல என்று கூறினார்.  
56) யாருலடய பாசுரங்களின் அலமப்லபப் பின்பற்றி பிற்காலப் பிள்லளத்தமிழ் இலக்கியங்கள் ரதான்றின? 
A) வபரியாழ்ொர் 
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B) நம்மாழ்ொர் 
C) பூதத்தாழ்ொர் 
D) ரபயாழ்ொர் 
விளக்கம்: வபரியாழ்ொர், வபருமாலளத் தமது குழந்லதயாகக் கருதி பாசுரங்கலளப் பாடினார். இப்பாசுரங்களின் 
அலமப்லபப் பின்பற்றிரய பிற்காலப் பிள்லளத்தமிழ் இலக்கியங்கள் ரதான்றின எனத் தமிழ் அறிஞர்கள் கூறுெர். 
57) யாருலடய திருமணத்தின்ரபாது இலறென் அடிலம ஓலலலயக் காட்டி அெலரத் தடுத்தாட்வகாண்டார்? 
A) திருஞானசம்பந்தர் 
B) திருநாவுக்கரசர் 
C) சுந்தரர் 
D) மாணிக்கொசகர் 
விளக்கம்: சுந்தரர், சலடயனார்-.இலசஞானியார் ஆகிரயாருக்கு மகனாகப் பிறந்தெர். இளலமயிரலரய 
சிெபக்தியிலும் தமிழ்ப்பற்றிலும் சிறந்து விளங்கினார். இெரது திருமணத்தின்ரபாது, இலறென் அடிலம ஓலலலயக் 
காட்டி இெலரத் தடுத்தாட் வகாண்டார். 
58) “சிறிய திருமடல்” என்ற நூலல எழுதியெர் யார்? 
A) திருப்பாணாழ்ொர் 
B) திருமழிலசயாழ்ொர் 
C) திருமங்லகயாழ்ொர் 
D) நம்மாழ்ொர் 
விளக்கம்: திருமங்லகயாழ்ொர் இயற்றிய நூல்கள்: 
1. வபரிய திருவமாழி  
2. திருக்குறுந்தாண்டகம்  
3. திருவநடுந்தாண்டகம்  
4. திருவெழுக்கூற்றிருக்லக  
5. சிறிய திருமடல்  
6. வபரிய திருமடல் 

59) ‘ரயாக ரகசியம்’ என்ற நூலல இயற்றியெர் யார்? 
A) ஆச்சாரியார்கள் 

B) நாதமுனிகள் 

C) ஆளெந்தார்  
D) இராமானுஜர் 
விளக்கம்: நாதமுனிகள் இயற்றிய நூல்கள்:  
1. நியாயதத்துெம்  
2. ரயாக இரகசியம்  
60) ‘மணிப்பிரொளநலட ரதான்ற காரணமானெர்கள் யார்? 
A) ஆச்சாரியார்கள் 

B) ஆழ்ொர்கள் 

C) நாதமுனிகள் 

D) நாயன்மார்கள் 

விளக்கம்: ஆச்சாரியார்கள் ெடவமாழி, தமிழ்வமாழி ஆகிய இருவமாழிப் புலலம வபற்றிருந்தனர். ஆழ்ொர்களின் 
பாசுரங்களில் வபாதிந்துள்ள லெணெத் தத்துெக் கருத்துகலள விளக்கி, ரெதத்ரதாடு ஒப்பீடு வசய்து உலர 
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எழுதியுள்ளனர். இவ்விளக்க உலரகளின் விலளொல், ெடவமாழியும் தமிழ்வமாழியும் கலந்த ‘மணிப்பிரொளநலட’ 
புதிதாகத் ரதான்றியது. 
61) சுந்தரர் நிகழ்த்திய அருஞ்வசயல்களில் சரியானலத ரதர்வு வசய்க. 
A) நாகப்பட்டினம் அருரக திருக்குண்லடயூரில் இெர் வநல்மலல வபற்றார். 
B) திருப்புகலூரில் வசங்கல்லல வபான்னாக்கினார். 
C) திருமுதுகுன்றத்தில் இலறென் அளித்த வபான்லன ஆற்றில் ரபாட்டுத் திருொரூர் கமலாலய குளத்தில் 
எடுத்துக்வகாண்டார் 
D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: நாகப்பட்டினம் அருரக திருக்குண்லடயூரில் இெர் வநல்மலல வபற்றார். திருப்புகலூரில் வசங்கல்லல 
வபான்னாக்கினார். திருமுதுகுன்றத்தில் இலறென் அளித்த வபான்லன ஆற்றில் ரபாட்டுத் திருொரூர் கமலாலய 
குளத்தில் எடுத்துக்வகாண்டார் 
62) சுந்தரர் நிகழ்த்திய அருஞ்வசயல்களில் சரியானலதத் ரதர்வு வசய்க 

A) திருவொற்றியூரில் சங்கிலியாலரயும், திருொரூரில் பரலெ நாச்சியாலரயும் மணந்தார் 
B) திருலெயாற்றில் காவிரி நீரின் வெள்ளத்லதத் தடுத்து ெழிவிட பதிகம் பாடினார். 
C) அவிநாசியில் முதலலொய் பிள்லளலய மீட்டருளினார் 
D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: திருவொற்றியூரில் சங்கிலியாலரயும், திருொரூரில் பரலெ நாச்சியாலரயும் மணந்தார். திருலெயாற்றில் 
காவிரி நீரின் வெள்ளத்லதத் தடுத்து ெழிவிட பதிகம் பாடினார். அவிநாசியில் முதலலொய் பிள்லளலய 
மீட்டருளினார் 
63) ‘சூடிக்வகாடுத்த சுடர்வகாடி என அலழக்கப்படுபெர் யார்? 
A) ஆண்டாள் 

B) மங்லகயர்கரசியார் 
C) காக்லகப்பாடினியார் 
D) ஒளலெயார் 
விளக்கம்: ரகாலத நாச்சியார், வபருமாளுக்குத் வதாடுக்கப்பட்ட மலர் மாலலகலளத் தாம்சூடி அழகுப்பார்த்தபின், 
வபருமாளுக்கு அளித்ததால் ‘சூடிக்வகாடுத்த சுடர்வகாடி என அலழக்கப்பட்டார்; 
64) சுந்தரரின் பதிகங்கள் மூலம் அறியலாகும் வசய்திகள் என்ன? 
A) சிெவபருமாரன எல்லா உயிர்களுக்கும் தலலெர் 
B) அருலளரய வசல்ெமாக உலடயெர் சிெவபருமான் 

C) பிறப்பில்லாத சிெவபருமான் பிறவிப்பிணிலயயும் தீர்ப்பெர். 
D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: சிெவபருமாரன எல்லா உயிர்களுக்கும் தலலெர். அருலளரய வசல்ெமாக உலடயெர் சிெவபருமான். 
பிற்பில்லாத சிெவபருமான் பிறவிப் பிணிலயயும் தீர்ப்பெர். 
65) சுந்தரரின் பதிகங்கள் மூலம் அறியலாகும் வசய்திகள் என்ன? 
A) தான், இன்ன தன்லம என்று உயிர்களால் அறியப்படாதெர் சிெவபருமான்  
B) ஓராயிரம் வபயர் உலடயெர் 
C) ஆண், வபண் என எந்த ெடிெமும் இல்லாதெர். சிெனடியார் வசய்யும் பிலழகலளப் வபாறுத்துக் வகாள்பெர். 
D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: தான், இன்ன தன்லம என்று உயிர்களால் அறியப்படாதெர் சிெவபருமான். ஓராயிரம் வபயர்கள் 
உலடயெர். ஆண், வபண் என எந்த ெடிெமும் இல்லாதெர். சிெனடியார் வசய்யும் பிலழகலளப் வபாறுத்துக் 
வகாள்பெர். 
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66) ரசாழநாட்டில் நாயன்மார்களால் பாடப்வபற்ற எத்தலன சிெதலங்கள் ‘சப்தவிடங்கத் தலங்கள்’ எனப்படுகின்றன? 
A) 4 

B) 5 

C) 6  

D) 7 

விளக்கம்: ரசாழநாட்டில் நாயன்மார்களால் பாடப்வபற்ற 7 சிெதலங்கள் சப்தவிடங்கத் தலங்கள் எனப்படுகின்றன. 
அலெ,  
1. ஆரூர் (திருொரூர்)  
2. திருநள்ளாறு  
3. திருநாலககாரராகணம் (நாலக)  
4. திருகாறாயில் (திருக்காரொசல்)  
5. திருரகாளிலி (திருக்குெலள)  
6. ொய்மூர் (திருொய்மூர்)  
7. திருமலறக்காடு (ரெதாரண்யம்) 
67) வபாருத்துக 

தலம் விடங்கர் 
அ. ஆரூர்    - 1. வீதி விடங்கர் 
ஆ. திருநள்ளாறு   – 2. நகர விடங்கர் 
இ. திருநாலககாரராகணம்  - 3. சுந்தர விடங்கர் 
ஈ. திருகாறாயில்   - 4. ஆதி விடங்கர் 
A) 1, 2, 3, 4 

B) 3, 4, 2, 1 

C) 1, 4, 3, 2 

D) 3, 1, 4, 2 

விளக்கம்: ஆரூர் (திருொரூர்) - வீதி விடங்கர் 
திருநள்ளாறு – நகர விடங்கர் 
திருநாலககாரராகணம் (நாலக) - சுந்தர விடங்கர் 
திருகாறாயில் (திருக்காரொசல்) - ஆதி விடங்கர் 
68) வபாருத்துக. 
தலம் விடங்கர் 
அ. திருரகாளிலி  – 1. புென விடங்கர் 
ஆ. ொய்மூர்   - 2. அெனி விடங்கர் 
இ. திருமலறக்காடு  – 3. நீல விடங்கர் 
A) 3, 2, 1 

B) 2, 3, 1 

C) 2, 1, 3 

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்: திருரகாளிலி (திருக்குெலள) – அெனிவிடங்கர் 
ொய்மூர் (திருொய்மூர்) – நீல விடங்கர் 
திருமலறக்காடு (ரெதாரண்யம்) – புென விடங்கர் 
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69) வபாருத்துக 

அ. ஆரூர்    - 1. வீசிநடனம் 

ஆ. திருநள்ளாறு   – 2. உன்மத்தநடனம் 

இ. திருநாலககாரராகணம்  - 3. அஜபா நடனம் 

A) 3, 2, 1 

B) 1, 3, 2 

C) 3, 1, 2 

D) 2, 1, 3 

விளக்கம்: 
தலம் நடனம் 

அரூர் (திருொரூர்) – அஜபா நடனம் 

திருநள்ளாறு – உன்மத்த நடனம் 

திருநாலககாரராகணம் (நாலக) – வீசி நடனம் 

70) வபாருத்துக 

அ. திருகாறாயில்  - 1. கூக்குட நடனம் 

ஆ. திருரகாளிலி  – 2. பிருங்க நடனம் 

இ. ொய்மூர்   - 3. கமல நடனம் 

ஈ. திருமலறக்காடு  – 4. ெம்சபாத நடனம் 

A) 3, 2, 4, 1 

B) 1, 4, 3, 2 

C) 1, 2, 3, 4 

D) 4, 1, 2, 3 

விளக்கம்: திருகாறாயில் - கூக்குட நடனம் 

திருரகாளிலி – பிருங்க நடனம் 

ொய்மூர் - கமல நடனம் 

திருமலறக்காடு – ெம்சபாத நடனம் 

71) வபாருத்துக 

அ. வீதி விடங்கர்  - 1. கூக்குட நடனம் 

ஆ. நகர விடங்கர்  - 2. வீசி நடனம் 

இ. சுந்தர விடங்கர்  - 3. உன்மத்த நடனம் 

ஈ. ஆதி விடங்கர்  - 4. அஜபா நடனம் 

A) 1, 4, 3, 2 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 4, 3, 2, 1 

D) 4, 1, 2, 3 

விளக்கம்: விடங்கர் இலறநடனம் 

வீதி விடங்கர்   - அஜபா நடனம் 

நகர விடங்கர்   - உன்மத்த நடனம் 

சுந்தர விடங்கர்  - வீசி நடனம் 
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ஆதி விடங்கர்   - கூக்குட நடனம் 

72) வபாருத்துக. 
அ. அெனி விடங்கர்  - 1. ெம்சபாத நடனம் 

ஆ. நீல விடங்கர்  - 2. கமல நடனம் 

இ. புென விடங்கர்  - 3. பிருங்க நடனம் 

A) 3, 2, 1 

B) 1, 3, 2 

C) 2, 1, 3 

D) 1.2, 3 

விளக்கம்: விடங்கர் இலறநடனம் 

அெனி விடங்கர் - பிருங்க நடனம் 

நீல விடங்கர் - கமல நடனம் 

புென விடங்கர் - ெம்சபாத நடனம் 

ரசாழ நாட்டில் நாயன்மார்களால் பாடப்வபற்ற 7 சிெத்தலங்கள் சப்தவிடங்கத் தலங்கள் எனப்படுகிறது. அலெ,  
தலம் விடங்கர் இலறநடனம் 

ஆரூர் (திருொரூர்) – வீதி விடங்கர் - அஜபா நடனம் 

திருநள்ளாறு – நகர விடங்கர் - உன்மத்த நடனம் 

திருநாலககாரராகணம் (நாலக) – சுந்தர விடங்கர் - வீச நடனம் 

திருகாறாயில் (திருக்காரொசல்) – ஆதி விடங்கர் - கூக்குட நடனம் 

திருரகாளிலி (திருக்குெலள) – அெனி விடங்கர் - பிருங்க நடனம் 

ொய்மூர் (திருொய்மூர்) – நீல விடங்கர் - கமல நடனம் 

திருமலறக்காடு (ரெதாரண்யம்) – புென விடங்கர் - ெம்சபாத நடனம் 

73) திருொதவூரில் பிறந்து ெரகுணப் பாண்டியன் என்ற மன்னனிடம் அலமச்சராக இருந்தெர் யார்? 
A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) மாணிக்கொசகர் 
விளக்கம்: திருொதவூரில் பிறந்து ெரகுணப் பாண்டியன் என்ற மன்னனிடம் அலமச்சராக இருந்தெர் 
மாணிக்கொசகர். லசெ சமயத்தின் சிறப்லப பரப்ப, தமிழகத்தின் பல பகுதிகளுக்குச் வசன்று பதிகம் பாடினார். 
74) நாலாயிரத்திவ்வியப்பிரபந்த பாசுரங்கலளத் வதாகுத்தெர் யார்? 
A) ஆச்சாரியார்கள் 

B) ஆளெந்தார்  
C) நாதமுனிகள் 

D) இராமானுஜர் 
விளக்கம்: நாலாயிரத்திவ்யப்பிரபந்த பாசுரங்கலளத் வதாகுத்தெர் ‘நாமுனிகள்’ ஆொர். இெர் பக்தி ரயாகத்லதத் தம் 
மாணர்க்கர்களுக்குக் கற்பித்தார். லெணெத்லதயும் பிரபந்தத்லதயும் பரப்பும்படி மாணெர்களிடம் கூறினார். 
75) “ொனாகி மண்ணாகி ெளியாகி ஒளியாகி என்ற பாடலலப் பாடியெர் யார்? 
A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
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D) மாணிக்கொசகர் 
விளக்கம்: சிெவபருமாரன பஞ்சபூதமாக இருப்பெர். எங்கும் நிலறந்திருப்பெர் என்பலதப் பின்ெரும் தமது பதிகத்தின் 
மூலம் மாணிக்கொசகர் உணர்த்துகிறார். 
‘ொனாகி மண்ணாகி ெளியாகி ஒளியாகி 

ஊனாகி உயிராகி உண்லமயுமாய் இன்லமயுமாய்க்  
ரகானாகி யான்எனது என்(று) அெர் அெலரக் கூத்தாடு 

ஊன்ஆகி நின்றாலய என் வசால்லி ொழ்த்துெரன’ – திருொசகம் 14 

76) நாலாயிரத் திவ்யப்பிரபந்தத்தின் ‘முதல் திருெந்தாதி’ யாரால் இயற்றப்பட்டது? 
A) வபாய்லகயாழ்ொர் 
B) பூதத்தாழ்ொர் 
C) ரபயாழ்ொர் 
D) நம்மாழ்ொர் 
விளக்கம்: வபாய்லகயாழ்ொர், திருமாலின் 10 அெதாரங்கலளப் பற்றிய பாசுரங்கலள இயற்றினார். இெர் பாடிய 
பாசுரங்கள் நாலாயிரத்திவ்வியப்பிரபந்தத்தின் ‘முதல் திருெந்தாதி’ எனப்படுகிறது. இத்திருெந்தாதி 100 பாடல்கலளக் 
வகாண்டது. இெர் பல லெணெத் திருத்தலங்களில் மங்களாசனம் வசய்துள்ளார். 
77) சுந்தரரின் தாயார் யார்? 
A) காலரக்கால் அம்லமயார் 
B) இலசஞானியார் 
C) மங்லகயர்க்கரசியார் 
D) நாச்சியார் 
விளக்கம்: இலசஞானியார், சுந்தரரின் தயார் ஆொர். சிெவபருமான் அருள் வபற்ற வபண்மணியாொர். சுந்தரலர 
இலறவநறிப்படி ெளர்க்கப்பட்டதில் இெருக்கு முக்கிய பங்குண்டு. 
78) மாணிக்கொசகரின் பாடல்களின் ொயிலாக அறியலாகும் வசய்திகளில் சரியானலதத் ரதர்வு வசய்க 

A) சிெவபருமான் முன்லனப் பழம்வபாருட்கும் முன்லனப் பழம்வபாருள் 

B) சிெவபருமான், பிறரால் இன்ன தன்லமயன என அறியமுடியாதெர்  
C) ஆண், வபண் என்ற ெடிவில்லாதெர் 
D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: சிெவபருமான் முன்லனப் பழம்வபாருட்கும் முன்லனப் பழம்வபாருள். சிெவபருமான், பிறரால் இன்ன 
தன்லமயன் என அறியமுடியாதெர். ஆண், வபண் என்ற ெடிவில்லாதெர். 
79) மாணிக்கொசகரின் பாடல்களின் ொயிலாக அறியலாகும் வசய்திகளில் சரியானலதத் ரதர்வு வசய்க 

A) சிெவபருமான், ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல், மலறத்தல், அருளல் என்ற வதாழில்கலளச் வசய்பெர் 
B) உயிர்களின் பிறப்லப நீக்குபெர் சிெவபருமான் 

C) பிறப்பு, இறப்பு இல்லாதெர் 
D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: சிெவபருமான், ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல், மலறத்தல், அருளல் என்ற வதாழில்கலளச் வசய்பெர். 
உயிர்களின் பிறப்லப நீக்குபெர் சிெவபருமான். பிறப்பு, இறப்பு இ;ல்லாதெர். 
80) திருநீலகண்டர் பற்றிய கூற்றுகலள ஆராய்க 

1. திருநீலகண்டர் தில்லலயில் ொழ்ந்தெர். இளலமயும், அருந்ததிக்கு நிகரான கற்புமிக்க மலனயிருந்தும், இன்பத் 
துலறயில் எளியராய் பரத்லதபால் வசன்று ெந்தார். 
2. அலதக் கண்ட அெர் மலனவியார், “தீண்டுவீராயின் எம்லமத் திருநீலகண்டவமன்றார். 
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A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. திருநீலகண்டர் தில்லலயில் ொழ்ந்தெர். இளலமயும், அருந்ததிக்கு நிகரான கற்புமிக்க மலனயிருந்தும், 
இன்பத் துலறயில் எளியராய் பரத்லதபால் வசன்று ெந்தார். 
2. அலதக் கண்ட அெர் மலனவியார், “தீண்டுவீராயின் எம்லமத் திருநீலகண்டவமன்றார். 
81) திருநீலகண்டர் பற்றிய கூற்றுகலள ஆராய்க 

1. இலறென் மீது ஆலண ரகட்ட (“தீண்டுவீராயின் எம்லமத் திருநீலகண்டவமன்றார்” அெரது மலனவி) 
திருநீலகண்டர், எம்லம என்றதனால் மற்ற வபாது மாதர்கலளயும் என் மனத்தினாலும் தீண்ரடன் எனக் கூறி 
விலகினார். 
2. மாதர் மீது லெத்த காதலல அறரெ துறந்து இலறென் மீது லெத்த ரபரன்பிலனப் வபரிதாய் மதித்ததால் இெர் 
ரபாற்றப்பட்டார். 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. இலறென் மீது ஆலண ரகட்ட (“தீண்டுவீராயின் எம்லமத் திருநீலகண்டவமன்றார்” அெரது மலனவி) 
திருநீலகண்டர், எம்லம என்றதனால் மற்ற வபாது மாதர்கலளயும் என் மனத்தினாலும் தீண்ரடன் எனக் கூறி 
விலகினார். 
2. மாதர் மீது லெத்த காதலல அறரெ துறந்து இலறென் மீது லெத்த ரபரன்பிலனப் வபரிதாய் மதித்ததால் இெர் 
ரபாற்றப்பட்டார். இவ்விரதத்லத இனிது ரபணிய இெரது இலற அன்பின் திறத்லத, உலகிற்கு அறிவித்து இலறென் 
அருள் புரிந்தார். உலக இன்பங்களில் இலறயின்பரம ஏற்றமுலடயது என்பலத, இெரது ெரலாறு நமக்கு 
விளக்குகிறது. 
82) தமிலழ ‘ஞானத்தமிழ்’ எனப் புகழ்ந்து பாடியெர் யார்? 
A) வபாய்லகயாழ்ொர் 
B) பூதத்தாழ்ொர் 
C) ரபயாழ்ொர் 
D) நம்மாழ்ொர் 
விளக்கம்: பூதத்தாழ்ொர் தமிலழ ‘ஞானத்தமிழ்’ என்று புகழ்ந்துப் பாடுகிறார். இெர் பாடிய 100 பாசுரங்கள் 
நாலாயிரத்திவ்வியப்பிரபந்தத்தில் 2-ெது திருெந்தாதியாகப் ரபாற்றப்படுகின்றன. 
83) திருொசகம் எத்தலன வபரும் பகுதிகலளக் வகாண்டுள்ளது? 
A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: திருொசகத்தின் 4 வபரும் பகுதிகள்: 
1. சிெபுராணம்  
2. கீர்த்தித் திருஅகெல்  
3. திருெண்டப்பகுதி  
4. ரபாற்றித்திரு அகெல். 
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84) முதன் முதலில் ஆலய நுலழவுப் ரபாரட்டத்லத நடத்தியெர் யார்? 
A) ஆச்சாரியர்கள் 

B) இராமானுஜர் 
C) நாதமுனிகள் 

D) ரதசிகர் 
விளக்கம்: ஆலய ெழிபாட்டில் அலனத்து மக்கலளயும் பங்ரகற்கச் வசய்ய, இராமானுஜர் முதன் முதலில் ஆலய 
நுலழவுப் ரபாராட்டத்லத நடத்தினார். இெர் வதன்னிந்திய சமூக மற்றும் சமயச்சீர்த்திருத்தத்தின் முன்ரனாடிகளில் 
ஒருெராகக் கருதப்படுகிறார்.  
85) ‘திருச்சந்த விருத்தம்’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 
A) திருமழிலசயாழ்ொர் 
B) ரபயாழ்ொர் 
C) நம்மாழ்ொர் 
D) வபரியாழ்ொர் 
விளக்கம்: திருமழிலசயாழ்ொர் அருளிய நூல்கள்: 
1. நான்முகன் திருெந்தாதி  
2. திருச்சந்த விருத்தம்  
86) ‘மானுடப் பிறப்பினுள் மாதா உதிரத்து.’ என்ற பாடலடிகள் எலதப் பற்றி கூறுகிறது? 
A) கருவியல் 

B) பரிணாம ெளர்ச்சி 

C) குடலியல் 

D) உடலியல் 

விளக்கம்: ‘மானுடப் பிறப்பினுள் மாதா உதிரத்து ஈரமில் கிருமி வசறிவினில் பிலழத்தும் எனத் வதாடங்கும் பாடலடிகள் 
கருவியல் அறிலெ நமக்கு வதரிவிக்கின்றன. இப்பாடல் மாணிக்கொசகரின் திருொசகத்தில் இடம்வபற்றுள்ளது. 
87) சிெனடியார் ரபான்று மாறுரெடம் பூண்டுெந்த முத்தநாதலன ெரரெற்று அெனிடம் உபரதசம் வபறக் 
காத்திருந்தெர் யார்?  
A) திருநீலகண்டர் 
B) வமய்ப்வபாருள் நாயனார் 
C) அதிபத்தநாயனார் 
D) கண்ணப்ப நாயனார் 
விளக்கம்: வமய்வபாருள் நாயனார், சிெனடியார் ரபான்று மாறுரெடம் பூண்டுெந்த முத்தநாதலன ெரரெற்று 
அெனிடம் உபரதசம் வபறக் காத்திருந்தார். ஆனால் அெர் தன் புத்தகப்லபயிலன அவிழ்ப்பது ரபான்று அதிலிருந்த 
ஆயுதத்தால் இெலரத் தாக்கியரபாதும் சிெனடியார்ரபால் ெந்ததன் காரணத்தால், அப்ரபாதும் உடலில் ரத்தத்துடன் 
சிெவமனக்கூறி அெலரத் வதாழுது நின்றதிலிருந்து சிெனடியார்கலளச் சிெனாகரெ கருதும் இெரது உயர்ந்த 
பண்பு வெளிப்படுகிறது. இெலர “வெல்லுெமா மிகெல்ல வமய்ப்வபாருளுக்கு அடிரயன்” என்று 
திருத்வதாண்டர்வதாலக கூறுகிறது. 
88) தாம் பிடித்த மீன்களில் ஒன்லறத் தினமும் சிெவபருமானுக்கு அர்ப்பணம் வசய்ெலத ெழக்கமாகக் 
வகாண்டிருந்தெர் யார்? 
A) திருநீலகண்டர் 
B) வமய்ப்வபாருள் நாயனார் 
C) அதிபத்தநாயனார் 
D) கண்ணப்ப நாயனார் 
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விளக்கம்: அதிபத்தர் என்ற வசால்லிற்கு சிறந்த பக்தர் என்று வபாருள். இெர் திருநாலகக்காரராகணம் 
(நாகப்பட்டினம்) என்ற ஊரில் பிறந்தெர். இளலம முதலரல சிெவபருமானின் மீது ஆழ்ந்த பக்தி வகாண்டிருந்தார். 
தாம் பிடித்த மீன்களில் ஒன்லறத் தினமும் சிெவபருமானுக்கு அர்ப்பணம் வசய்ெலதயும் ெழக்கமாகக் 
வகாண்டிருந்தார். ஒருநாள் ஒரு மீன் மட்டுரம கிலடக்கிறது (சிெவபருமானின் திருவிலளயாடல்களில் இதுவும் 
ஒன்று) அம்மீலனயும் சிெவபருமானுக்கு அர்ப்பணம் வசய்த அதிபத்த நாயனார் சிெவபருமான் அருள் வபற்றதாக லசெ 
மரபுெழிச் வசய்திகள் கூறுகின்றன. ெறுலமயிலும் பசியிலும் ொடிய வபாழுதும்தான் பிடித்த ஒற்லற மீலனக்கூட 
சிெவபருமானுக்கு அர்ப்பணம் வசய்து இலறயருள் வபற்றார். 
89) நாகப்பட்டினம் காயாரராகண சுொமி ரகாயிலில் அதிபத்தர் இலறெனுக்கு தங்கமீலன அர்பணிக்கும் விழா 
எப்ரபாது நலடவபறும்? 
A) ஆடி 

B) ஆெணி 

C) லத 

D) சித்திலர 
விளக்கம்: விழாென்று அதிபத்தர் உற்செர சிலலலய ஒரு கட்டுமரத்தில் எழுந்தருளச் வசய்கிறார்கள். கட்டுமரத்தில் 
உற்செர் கடலுக்குள் மீன்பிடிக்கச் வசல்கிறார். அப்ரபாது மீனெர்கள் ெலலயில் தங்கமீலன லெத்து கட்டி கடலில் 
பிடித்தது ரபான்று கூறுொர்கள். இது அதிபத்த நாயனார் தங்க மீலனப் பிடித்ததாகக் வகாள்ளப்படும். அவ்ரெலளயில் 
சிெவபருமான் கடற்கலரயில் எழுந்தருளும்ரபாது தங்கமீலன அெருக்குப் பலடத்துப் பூலச வசய்ொர்கள். பிறகு, 
சிெவபருமான் அதிபத்தருக்கு முக்தி தரும் நிகழ்வு நலடவபறும். 
90) திண்ணப்ப நாயனார் பற்றிய சரியானக் கூற்லறத் வதரிவு வசய்க. 
A) ‘திண்ணன்’ என்ற இயற்வபயர் வகாண்ட இெர் நாணன், காடன் ஆகியரராடு ரெட்லடயாட வசன்றரபாது 
சிெலிங்கம் ஒன்லறக் கண்டு, அச்சிெலிங்கத்திற்கு நீரால் அபிரஷகம் வசய்தும், மலர்கள், இலலகலளக் வகாண்டு 
அர்ச்சலன வசய்து இலறச்சிலய லிங்கத்திற்கு பலடத்தும் ெந்தார். 
B) இதலனக் கண்ட அந்தணர் ஒருெர், திண்ணின் வசய்லகலய எதிர்த்தார். திண்ணனின் உண்லமயான 
பக்திலய அந்தணனுக்கு உணர்த்த விரும்பிய சிெவபருமான், சிெலிங்கத்தின் கண்ணிலிருந்து குருதி (இரத்தம்) 
ெரச்வசய்தார். 
C) அலதக் கண்ட திண்ணன் தன் இரு கண்கலளயும் பிடுங்கி, அந்த சிெலிங்கத்தின் மீது லெத்துப் வபாருத்தியதால், 
கண்ணப்பன் என்று சிெவபருமானால் அலழக்கப்பட்டார். 
D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: ‘திண்ணன்’ என்ற இயற்வபயர் வகாண்ட இெர் நாணன், காடன் ஆகிரயாரராடு ரெட்லடயாடச் 
வசன்றரபாது, சிெலிங்கம் ஒன்லறக் கண்டு, அச்சிெலிங்கத்திற்கு நீரால் அபிரஷகம் வசய்தும், மலர்கள், 
இலலகலளக் வகாண்டு அர்ச்சலன வசய்து, இலறச்சிலய சிெலிங்கத்திற்கு பலடத்தும் ெந்தார். 
இதலனக் கண்ட அந்தணர் ஒருெர், திண்ணனின் வசய்லகலய எதிர்த்தார். திண்ணனின் உண்லமயான 
பக்திலய, அந்தணர்க்கு உணர்த்த விரும்பிய சிெவபருமான், சிெலிங்கத்தின் கண்ணிலிருந்து குருதி (இரத்தம்) 
ெரச்வசய்தார். அலதக் கண்ட திண்ணன் தன் இரு கண்கலளயும் பிடுங்கி, சிெலிங்கத்தின் மீது லெத்துப் 
வபாருத்தியதால், கண்ணப்பன் என்று சிெவபருமானால் அலழக்கப்பட்டார். 
91) ‘புனிதெதி’ என்ற இயற்வபயர் வகாண்டெர் யார்? 
A) காலலக்கால் அம்லமயார் 
B) இலசஞானியார் 
C) மங்லகயர்கரசியார் 
D) சந்தனாச்சாரியார் 
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விளக்கம்: புனிதெதி என்ற இயற்வபயர் வகாண்டெர் காலரக்கால் அம்லமயார். காலரக்காலில் பிறந்து பரமதத்தன் 
என்பெலர மணந்தார். இெர் சிெத்வதாண்டில் சிறந்து விளங்கினார். இெர் இலசத்தமிழால் இலறெலன 
ெணங்கினார். 
92) யரதாத்தகாரி என்ற திருமால் ரகாயிலின் வபாற்றாமலரக் குளத்தில் ரதான்றியெர் யார்? 
A) வபாய்லகயாழ்ொர் 
B) பூததத்தாழ்ொர் 
C) ரபயாழ்ொர் 
D) நம்மாழ்ொர் 
விளக்கம்: காஞ்சிபுரத்தில் திருவெஃகா என்ற ஊரில் யரதாத்தகாரி என்ற திருமால் ரகாயிலின் வபாற்றாமலரக் 
குளத்தில் ரதான்றியதால் ‘வபாய்லகயாழ்ொர்’ எனப்பட்டார். 
93) ‘மாங்கனித் திருவிழா’ எந்த ஊரில் வகாண்டாடப்படுகிறது? 
A) காலரக்கால் 

B) புதுச்ரசரி 

C) ஏனாம் 

D) கன்னியாக்குமரி 

விளக்கம்: காலரக்கால் அம்லமயார், தன் கணென் ஒரு நாள் வகாடுத்தனுப்பிய மாம்பழத்லதச் சிெனடியார்க்குப் 
பலடத்துவிட்டார். அந்த மாம்பழத்லத கணென் ரகட்க, இலறெனிடம் ரெண்டி மாம்பழத்லதப் வபற்றார். இந்நிகழ்வு 
காலரக்காலில் ‘மாங்கனித் திருவிழா’ –ஆக ஒவ்ரொர் ஆண்டும் வகாண்டாடப்படுகிறது. 

94) திருமாலின் சுதர்சன சக்கரத்தின் அம்சமாகப் பிறந்தெர் யார்? 
A) வபாய்லகயாழ்ொர் 
B) வபரியாழ்ொர் 
C) வபரியாழ்ொர் 
D) திருமழிலசயாழ்ொர் 
விளக்கம்: திருமழிலசயாழ்ொர் வதாண்லட நாட்டில் ‘திருமழிலச’ என்ற ஊரில் பிறந்தார். திருமாலின் சுதர்சன 
சக்கரத்தின் அம்சமாகக் கருதப்படுகிறார். இெர் ெளர்ப்புப் வபற்ரறாருக்குப் பிறந்த ‘கணிக்கண்ணன்’ என்பெலர தம் 
சீடராகக் வகாண்டார். 
95) பிட்டுக்கு மண் சுமந்து பிரம்படிப்பட்டெர் யார்? 
A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) மாணிக்கொசகர் 
விளக்கம்: மாணிக்கொசகர் லெலக நதிலய வெள்ளப் வபருக்வகடுக்கச் வசய்தார். ரமலும் பிட்டுக்கு மண் சுமந்து 
பிரம்படிபட்டார். இலெ மாணிக்கொசகரின் அருஞ்வசயல்களில் சிலொகும். 
96) சந்தனாச்சாரியார் என அலழக்கப்படுபெர்கள் எத்தலனப் ரபர்? 
A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: சந்தனாச்சாரியார் என்ற அலழக்கப்படுகிறெர்கள் வமாத்தம் 4 ரபர்.  
1. வமய்கண்டார்  
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2. அருணந்தி சிொச்சாரியார்  
3. மலறஞானசம்பந்தர்  
4. உமாபதிசிெம். 
97) தமிழகப் பண்பாட்டிற்கு ஆழ்ொர்களின் வகாலட என்ன? 
A) ஆழ்ொர்களின் சமய, சமூகப் பணிரய பிற்காலத்தில், இராமானுஜர் ெழியாகப் ‘பக்தி இயக்கம்’ ெட இந்தியாவில் 
பரெ ெழிெகுத்தது எனலாம். 
B) அந்த அடிப்பலடயில், ஆன்மிகம் மற்றும் சக அரும்பணிகள் தமிழகத்தில் ரதான்றி, அதன் பிறரக ெட 
இந்தியாவிற்குச் வசன்று பக்தி இயக்கமாக உச்ச நிலலயலடந்தன. 
C) ஆழ்ொர்கள் உருெ ெழிபாட்டில் மிகுந்த நம்பிக்லக வகாண்டிருந்தனர். இது பாமர மக்கலள நல்ெழிப்படுத்த 
உதவியது 

D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: ஆழ்ொர்களின் சமய, சமூகப் பணிரய பிற்காலத்தில், இராமானுஜர் ெழியாகப் பக்தி இயக்கம் 
ெடஇந்தியாவில் பரெ ெழிெகுத்தது எனலாம். அந்த அடிப்பலடயில், ஆன்மிகம் மற்றும் சமூக அரும்பணிகள் 
தமிழகத்தில் ரதான்றி, அதன் பிறரக ெட இந்தியாவிற்குச் வசன்று பக்தி இயக்கமாக உச்சநிலலயலடந்தன. 
ஆழ்ொர்கள் உருெ ெழிபாட்டில் மிகுந்த நம்பிக்லக வகாண்டிருந்தனர். இது பாமர மக்கலள நல்ெழிப்படுத்த 
உதவியது. 
98) அகச்சந்தானம் பற்றிய சரியானக் கூற்லறத் வதரிவு வசய்க 

A) அகச்சந்தானத்தார் கயிலலமலலயில் ொழ்ரொராொர். 
B) இெர்கள் ஸ்ரீகண்ட பரமசிெனிடம் சிெஞான உபரதசம் வபற்றெர்கள். 
C) நந்திரதெர், சனற்குமாரர், சத்தியஞான தரிசனங்கள், பரஞ்ரசாதியார் ஆகிரயார் அகச்சந்தான பிரிலெ 
சார்ந்தெர்கள் 

D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: அகச்சந்தானத்தார் கயிலலமலலயில் ொழ்ரொராெர். இெர்கள் ஸ்ரீகண்ட பரமசிெனிடம் சிெஞான 
உபரதசம் வபற்றெர்கள். நந்திரதெர்;, சனற்குமாரர், சத்தியஞான தரிசனங்கள், பரஞ்ரசாதியார் ஆகிரயார் 
அகச்சந்தான பிரிலெச் சார்ந்தெர்கள். 
99) வமய்கண்ட ரதெர் யாரிடம் ஆன்மீக அறிவு வபற்றார்? 
A) பரஞ்ரசாதி முனிெர் 
B) அருணந்தி சிெம் 

C) மலறஞான சம்பந்தர் 
D) எெருமில்லல 

விளக்கம்: பரஞ்ரசாதி முனிெரிடம் வமய்கண்ட ரதெரும், வமய்கண்ட ரதெரிடம் அருணந்தி சிெமும், அருணந்தி 
சிெத்திடம் மலறஞான சம்பந்தரும் ஆன்மீக அறிவு வபற்றனர். 
100) ‘சித்தாந்த அஷ்டகம்’ என்ற நூலல எழுதியெர் யார்? 
A) பரஞ்ரசாதி முனிெர் 
B) அருணந்தி சிெம் 

C) மலறஞான சம்பந்தர் 
D) உமாபதிசிெம் 

விளக்கம்: வமய்கண்ட ரதெர் - சிெஞானரபாதம் 

அருணந்தி சிொச்சாரியார் - சிெஞான சித்தியார் மற்றும் இருபா இருஃபது. 
உமாபதிசிெம் – சிெப்பிரகாசம் முதலிய ‘சித்தாந்த அஷ்டகம்’ என்ற எட்டு நூல்கலளயும் எழுதினார். 
101) நாயன்மார்கள் வசய்த சமயத்வதாண்டு என்ன? 
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A) பக்தி வநறிலய ெளர்;க்க, நாயன்மார்கள் வபருந்துலண புரிந்தனர். 
B) திருநாவுக்கரசர் ரபான்ற நாயன்மார்கள் சமயப்பணிக்ரக தம்லம அர்பணித்;துடன் சமூகப் பணியும் வசய்தனர். 
C) ஆலயங்களின் தூய்லமயிலும், சமயச் சடங்குகளுடன் குடமுழுக்கு நடத்துெதிலும் நாயன்மார்கள் முக்கிய பங்கு 
ெகித்தனர். 
D) அலனத்தும்  
விளக்கம்: பக்தி வநறிலய ெளர்;க்க, நாயன்மார்கள் வபருந்துலண புரிந்தனர். 
திருநாவுக்கரசர் ரபான்ற நாயன்மார்கள் சமயப்பணிக்ரக தம்லம அர்பணித்;துடன் சமூகப் பணியும் வசய்தனர். 
ஆலயங்களின் தூய்லமயிலும், சமயச் சடங்குகளுடன் குடமுழுக்கு நடத்துெதிலும் நாயன்மார்கள் முக்கிய பங்கு 
ெகித்தனர். 
102) கூற்றுகலள ஆராய்க. 
1. ஆண், வபண் சமத்துெத்லதச் லசெ சமயத்தில், நிலெச்வசய்ெதன் மூலம் சமூகத்தில் சமத்துெம் நிலெ 
நாயன்மார்கள் ெழிகாட்டினர். 
2. லசெ சமய வநறிமுலறகலளயும் அெற்லறப் பின்பற்ற ரெண்டிய ெழிமுலறகலளயும் நாயன்மார்கள் 
தமிழகவமங்கும் பரப்பினர் 
A) 1 மட்டும் சரி  
B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி  

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. ஆண், வபண் சமத்துெத்லதச் லசெ சமயத்தில், நிலெச்வசய்ெதன் மூலம் சமூகத்தில் சமத்துெம் நிலெ 
நாயன்மார்கள் ெழிகாட்டினர். 
2. லசெ சமய வநறிமுலறகலளயும் அெற்லறப் பின்பற்ற ரெண்டிய ெழிமுலறகலளயும் நாயன்மார்கள் 
தமிழகவமங்கும் பரப்பினர். 
103) ‘திருப்பள்ளிவயழுச்சி’ என்ற பாசுரத்லத இயற்றியெர் யார்? 
A) வதாண்டரடிப் வபாடியாழ்ொர் 
B) ரபயாழ்ொர் 
C) வபாய்லகயாழ்ொர் 
D) பூதத்தாழ்ொர் 
விளக்கம்: வதாண்டரடிப்வபாடியாழ்ொர் இயற்றிய பாசுரங்கள்: 
1. திருமாலல  
2. திருப்பள்ளிவயழுச்சி 

“திருமலல அறியாதார் திருமலல அறியாதாரர” என்ற முதுவமாழி இப்பிரபந்தத்தின் வபருலமக்குச் சான்றாகும். 
104) நாயன்மார்களின் சமயத் வதாண்டில் சரியானலதத் ரதர்வு வசய்க 

A) நாயனமார்கள் பல்ரெறு சாதிப்பிரிவுகலளச் சார்ந்தெர்கள் ஆனால், சாதி ரெறுபாடின்றி இலறெலன 
ெழிபட்டனர். இதனால் கடவுளின் முன் அலனெரும் சமம் என்ற சமூகக் ரகாட்பாடு ெலுப்வபற இெர்கள் 
காரணமாயினர். 
B) நாயன்மார்களின் சமூக நல்ொழ்வுப் பணிகள், ஆலயப் பணிகள் ஆகியலெ மக்கள் மனத்தில் ஆன்மீக மற்றும் 
சமூகச் ரசலெ உணர்லெ ெளர்த்தது. 
C) பக்தி இயக்கத்தில் புதிய ரகாட்பாடுகளான ஞான மார்க்கரகாட்பாடு, வதாண்டு மார்க்கக்ரகாட்பாடு, நட்பு 
மார்க்கக்ரகாட்பாடு ரபான்றலெ ரதான்ற காரணமாயினர். 
D) அலனத்தும் 
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விளக்கம்: நாயன்மார்கள் பல்ரெறு சாதிப் பிரிகலளச் சார்ந்தெர்கள். ஆனால் சாதி ரெறுபாடின்றி இலறெலன 
ெழிபட்டனர். இதனால் கடவுளின் முன் அலனெரும் சமம் என்ற சமூகக் ரகாட்பாடு ெலுப்வபற இெர்கள் 
கராரணமாயினர். 
நாயன்மார்களின் சமூக நல்ொழ்வுப் பணிகள், ஆலயப் பணிகள் ஆகியலெ மக்கள் மனத்தில் ஆன்மிக மற்றும் 
சமூகச் ரசலெ உணர்லெ ெளர்த்தது. 
பக்தி இயக்கத்தில் புதிய ரகாட்பாடுகளான ஞான மார்க்கக்ரகாட்பாடு, வதாண்டு மார்க்கக்ரகாட்பாடு, நட்பு 
மார்க்கக்ரகாட்பாடு ரபான்றலெ ரதான்ற இெர்கள் காரணமாயினர். 
105) நாயன்மார்களின் சமயத் வதாண்டு பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானலதத் ரதர்வு வசய்க 

A) தமிழகத்தின் பண்பாட்லடப் பாதுகாக்க நாயன்மார்கள் பல்ரெறு விழாக்கலளக் வகாண்டாடினர் 
B) அயல்நாடுகளில் லசெ மரபு பரெ, மன்னர்கள் உதவினர் 
C) பிற்காலச் ரசாழர்கள் லசெ சமயத்லத இலங்லக உட்பட பல நாடுகளில் பரப்பினர். இதனால் தமிழர் பண்பாடும், 
லசெ மரபும் அயல்நாடுகளில் பரவியதன் மூலம் உலக ஆன்மீக வநறிக்கும் எடுத்துகாட்டாகத் திகழ்ந்தனர் 
D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: தமிழகத்தின் பண்பாட்லடப் பாதுகாக்க நாயன்மார்கள் பல்ரெறு விழாக்கலளக் வகாண்டாடினர் 
அயல்நாடுகளில் லசெ மரபு பரெ, மன்னர்கள் உதவினர் 
பிற்காலச் ரசாழர்கள் லசெ சமயத்லத இலங்லக உட்பட பல நாடுகளில் பரப்பினர். இதனால் தமிழர் பண்பாடும், 
லசெ மரபும் அயல்நாடுகளில் பரவியதன் மூலம் உலக ஆன்மீக வநறிக்கும் எடுத்துகாட்டாகத் திகழ்ந்தனர். 
106) திராவிடாச்சாரியார்கள் என அலழக்கப்பட்டெர்கள் யார்? 
A) நாயன்மார்கள் 

B) ஆழ்ொர்கள் 

C) சிெனடியார்கள் 

D) A மற்றும் B 
விளக்கம்: திராவிட ரெதவமன ரபாற்றப்பட்ட நாலாயிரத்திவ்வியப்பிரபந்தத்லத அருளியதால் ஆழ்ொர்கள் 
‘திராவிடச்சாரியார்கள்’ என்று அலழக்கப்பட்டனர். லெணெ மரபுப்படி சிந்லதயின் அடிப்பலடயில் திருமாலலப் 
பற்றிய ஆழ்ந்த ரதடல்கள் வகாண்டெர்கள். 
107) ஆழ்ொர்கள் எத்தலன ரபர்? 
A) 72 

B) 63 

C) 64 

D) 12 

விளக்கம்: ஆழ்ொர்கள் 12 ரபர். இலறெனின் அருள் வெள்ளத்தில் ஆழ்ந்து கிடப்பெர்கள். இலறெனின் அன்பிலும் 
இன்பத்திலும் மூழ்கி இருப்பெர்கள் ஆழ்ொர் எனப்பட்டனர். திருமாலின் புகலழயும், தத்துெத்லதயும் ொழ்வியரலாடு 
வபாருத்தி, நாடு முழுெதும் பரப்பியெர்கள். 
108) ஆழ்ொர்கள் காலத்தின் அடிப்பலடயில் எத்தலன நிலலகளில் பிரிக்கப்படுகின்றனர்? 
A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: ஆழ்ொர்கள் அெதரித்த கால அடிப்பலடயில், 3 நிலலகளில் பிரிக்கப்படுகின்றனர். 
1. முற்காலத்தெர்கள்  
2. இலடக்காலத்தெர்கள்  
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3. பிற்காலத்தெர்கள். 
109) திருமலறக்காட்டில் அலடக்கப்பட்டிருந்த சிொலயக் கதவிலனப் பதிகம்பாடி திறந்தெர் யார்? 
A) திருநாவுக்கரசர் 
B) திருஞானசம்பந்தர் 
C) A மற்றும் B 
D) சுந்தரர் 
விளக்கம்: சம்பந்தர் பதிகத்தால், திருமலறக்காடு (ரெதாரண்யம்) சிொலயத்தின் கதவுகள் திறக்கப்பட்டது. 
இரதரபால், திருநாவுக்கரசரும் திருமலறக்காட்டில் அலடக்கப்பட்டிருந்த சிொலயக் கதவிலனப் பதிகம்பாடி திறந்தார். 
110) இலடக்கால ஆழ்ொர் யார்? 
A) வபாய்லகயாழ்ொர்  
B) நம்மாழ்ொர் 
C) திருப்பாணாழ்ொர் 
D) அலனெரும் 

விளக்கம்: இலடக்கால ஆழ்ொர்கள்: 
1. நம்மாழ்ொர்  
2. மதுரகவியாழ்ொர்  
3. குலரசராழ்ொர்  
4. வபரியாழ்ொர்  
5. ஆண்டாள் 

111) பிற்கால ஆழ்ொர் யார்? 
A) வபாய்லகயாழ்ொர் 
B) நம்மாழ்ொர் 
C) திருப்பாணாழ்ொர் 
D) ரமற்காணும் அலனெரும் 

விளக்கம்: பிற்கால ஆழ்ொர்கள்: 
1. வதாண்டரடிப் வபாடியாழ்ொர்  
2. திருப்பாணாழ்ொர்  
3. திருமழிலசயாழ்ொர். 
112) தமிழகத்தில் ‘மங்களாசனம்’ வசய்தெர்களில் முதன்லமயாகக் கருதப்படுபெர் யார்? 
A) வபாய்லகயாழ்ொர் 
B) பூதத்தாழ்ொர் 
C) ரபயாழ்ொர் 
D) நம்மாழ்ொர் 
விளக்கம்: ‘மங்களாசனம்’ என்பது லெணெத் திருத்தலங்களில் பக்திப்பாடல்கலள இயற்றி அங்ரகரய இலறென் 
முன் அரங்ரகற்றுெதாகும். தமிழகத்தில் மங்களாசனம் வசய்தெர்களில் வபாய்லகயாழ்ொரர முதன்லமயானெராகக் 
கருதப்படுகிறார். 
113) தமிழுக்கு ‘அந்தாதி’ என்ற இலக்கியமுலறலய அறிமுகம் வசய்தெர் யார்? 
A) காலரக்கால் அம்லமயார் 
B) இலசஞானியார் 
C) மங்லகயர்கரசியார் 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    564 

D) சந்தனச்சாரியார் 
விளக்கம்: அற்புத் திருெந்தாதி, திருொலங்காட்டு மூத்தப்பதிகம், திருவிரட்லட மணிமாலல ரபான்றலெ 
காலரக்காலம்லமயாரின் பலடப்புகளாகும். 
114) திருச்சங்கின் அெதாரமாக அெதரித்தெர் யார்? 
A) வபாய்லகயாழ்ொர்  
B) பூதத்தாழ்ொர் 
C) ரபயாழ்ொர் 
D) நம்மாழ்ொர் 
விளக்கம்: திருமாலின் லகயிலுள்ள ‘பஞ்சசன்யம்’ என்ற திருச்சங்கின் அெதாரமாக அெதரித்தெர் வபாய்லகயாழ்ொர். 
ஆழ்ந்த இலறநிலலலயப் ரபாதித்ததால் வபாய்லகயாழ்ொர் எனப்பட்டார். 
115) நரிலயப் பரியாக மாற்றியெர் யார்? 
A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) மாணிக்கொசகர் 
விளக்கம்: மாணிக்கொசகர் தில்லலயில் வபௌத்தர்கலள ொதத்தில் வென்றார். ஊலமலயப் ரபசுமாறு வசய்தார். 
ரமலும் நரிகலள பரி (குதிலர) களாக்கினார். இலெ அலனத்தும் மாணிக்கொசகரின் அருஞ்வசயல்களாகும்.  
116) யாருலடய பாடல்கள், லெணெ சமயத்தின் தத்துெக் கருவூலங்களாகத் திகழ்கின்றன? 
A) வபாய்லகயாழ்ொர் 
B) பூதத்தாழ்ொர் 
C) ரபயாழொர் 
D) நம்மாழ்ொர் 
விளக்கம்: வபாய்லகயாழ்ொர் தம் இயல்புகலளயும், பக்திலயயும் முதல் திருெந்தாதியில் கூறுகிறார். தான் 
பிறர்ப்வபாருலள விரும்பமாட்ரடன்., குணத்தால் தீயெருடனும், கீழ்க்குணமுலடயெருடனும் ரசரமாட்ரடன், தான் 
யாருக்கும் எந்தத் தீங்கும் இலழக்க மாட்ரடன். திருமாலலத் தவிர ரெவறந்த இலறெலனயும் ெழிபட மாட்ரடன் 
என்று கூறுகிறார். உயர்ந்த லெணெ சமயத்தின் தத்துெக் கருவூலங்களாகப் வபாய்லகயாழ்ொரின் பாடல்கள் 
திகழ்கின்றன. 12 ஆழ்ொர்களில் இெரர முதன்லமயானெராகக் கருதப்படுகிறார். 
117) மாமல்லபுரத்தில் குருகத்தி மலரில் ரதான்றியெர் யார்? 
A) வபாய்லகயாழ்ொர் 
B) பூதத்தாழ்ொர் 
C) ரபயாழ்ொர் 
D) நம்மாழ்ொர் 
விளக்கம்: மாமல்லபுரத்தில் குருக்கத்தி மலரில் ரதான்றியெர் பூதத்தாழ்ொர் ஆொர். இெர் அங்குள்ள ஸ்தல சயனப் 
வபருமாலளப் புகழ்ந்து பாடிய பிறகு காஞ்சிபுரம் வசன்று அங்குள்ள திருமாலின் புகலழப் பாடினார். 
118) திருொசகத்தில் எத்தலன திருப்பதிகங்கள் உள்ளன? 
A) 51 

B) 656 

C) 56 

D) 516 
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விளக்கம்: மாணிக்கொசகர் எழுதிய ஒப்பற்ற, லசெ நூல் திருொசகம். இந்நூல் 8-ஆம் திருமுலறயாகும். இந்நூலில் 
51 திருப்பதிகங்களும், 656 பாடல்களும் உள்ளன. 
119) திருமாலின் லகயிலுள்ள வகௌரமாதகி-ன் அம்சமாக பிறந்தெர் யார்? 
A) வபாய்லகயாழ்ொர் 
B) பூததத்தாழ்ொர் 
C) ரபயாழ்ொர் 
D) நம்மாழ்ொர் 
விளக்கம்: திருமால் மீதான பக்தியும், தமிழ் மீதான பக்தியும் பூதத்தாழ்ொரின் இரு கண்களாகத் திகழ்ந்தன. இெர் 
திருமாலின் லகயிலுள்ள ‘வகௌரமாதகி’ என்ற கலதயின் (ஆயுதம்) அம்சமாகக் கருதப்படுகிறார். 
120) “அன்பரப தகளியா, ஆர்ெரம வநய்யாக” என்ற பாடலலப் பாடியெர் யார்? 
A) வபாய்லகயாழ்ொர் 
B) பூதத்தாழ்ொர் 
C) ரபயாழ்ொர் 
D) நம்மாழ்ொர் 
விளக்கம்: அன்பு, சிந்தலன இெற்றால் இெர் ஞானத்லதப் வபற்ற நிலலலயப் பின்ெரும் பாடலால் அறியலாம். 
“அன்ரப தகளியா ஆர்ெரம வநய்யாக 

இன்புருகுஞ் சிந்லத இடுதிரியா – நன்புருகி  
ஞானச் சுடர்விளக்கு ஏற்றிரனன் நாராணற்கு 

ஞானத் தமிழ் புரிந்த நான்” (நாலாயிரத்திவ்யப்பிரபந்தம் - 2182). 
இதன் வபாருள்: அறிலெப் வபருக்கும் தமிலழ விரும்பிய நான் அன்லபரய அகலாக எண்வணய், திரி 
முதலியெற்லறத் தாங்கும் கருவியாக அலமத்து அறிொகிய சுடர்விளக்லக ஏற்றிரனன். ஆலசலய வநய்யாக்கிக் 
வகாண்ரடன். எம்வபருமாலன எண்ணி இன்பத்தால் உருகுகின்றன உள்ளத்லதரய எண்வணயில் இட்ட 
திரியாக்கிக் வகாண்ரடன். நன்றாக மனமுருகி ஞான ஒளியாகிய விளக்லகத் திருமாலுக்கு ஏற்றிரனன்.  
121) திருமாலின் ொளின் அம்சமாகப் பிறந்தெர் யார்? 
A) வபாய்லகயாழ்ொர்  
B) பூதத்தாழ்ொர் 
C) ரபயாழ்ொர் 
D) நம்மாழ்ொர் 
விளக்கம்: ரபயாழ்ொர் வசன்லனயிலுள்ள மயிலாப்பூரில் பிறந்தெர். திருமாலின் 5 ஆயுதங்களில் ஒன்றான ‘நாந்தகம்’ 
என்ற ொளின் அம்சமாகப் பிறந்தெர். இெர் பாடிய பாசுரங்கள் ‘மூன்றாம் திருெந்தாதி ஆகும். 
122) திருத்தூங்காலன மாடத்தில் தமது ரதாளில் ரிஷப, சூல முத்திலரகலளப் வபாறித்தெர் யார்? 
A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: திருத்தூங்காலன மாடத்தில் தமது ரதாளில் ரிஷப, சூல முத்திலரகலளப் வபாறித்தெர் அப்பர் என்கிற 
திருநாவுக்கரசர் ஆொர். 
123) மாறெர்மன் அரிரகசரி யாருலடய கணெர்? 
A) காலரக்கால் அம்லமயார் 
B) இலசஞானியார் 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    566 

C) மங்லகயர்கரசியார் 
D) நாச்சியார் 
விளக்கம்: காலரக்கால் அம்லமயாலரப் ரபால, மங்லகயர்க்கரசியாரும் ஒரு வபண் நாயன்மார் ஆொர். 
திருஞானசம்பந்தலர திருமலறக்காட்டிலிருந்து பாண்டிய அரசலெக்கு அலழத்ததில் இெரர முக்கிய பங்கு 
ெகித்தார். திருஞானசம்பந்தர், பாண்டிய மன்னான தம் கணென் மாறெர்மன் அரிரகசரிலயச் சமணத்திலிருந்து 
லசெத்திற்கு மாற்ற இெரர காரணமாொர். 
124) ‘ெதொலி’ என்ற நூலல எழுதியெர் யார்? 
A) மத்துெர்  
B) நிம்பார்க்கர் 
C) வஜயதீர்த்தர் 
D) இராமானுஜர் 
விளக்கம்: ஆன்மிகம் வதாடர்பாக ஆழ்ந்த அறிவு வஜயதீர்த்தரிடம் இருந்தது. ‘ெதொலி’ என்ற நூலல எழுதிய இெர் 
மத்துெரின் 18 நூல்களுக்கும் விளக்கவுலர எழுதியுள்ளார். வஜயதீர்த்தரின் ‘நியாயசுதா’ என்ற நூலிற்கு 
புெனகிரியில் பிறந்த இராகரெந்திரர் விளக்கவுலர எழுதினார். 
125) “அமலனாதிபிரான் பாசுரங்கள்” யாரால் இயற்றப்பட்டது? 
A) வதாண்டராப்வபாடியாழ்ொர் 
B) திருப்பாணாழ்ொர் 
C) நம்மாழ்ொர் 
D) வபரியாழ்ொர் 
விளக்கம்: திருப்பாணழ்ொர் திருச்சிலய அடுத்துள்ள உலறயூரில் பிறந்தெர். இெர் இயற்றியது ‘அமலனாதிபிரான் 
பாசுரங்கள்’ ஆகும். இப்பாசுரங்கள் திருெரங்கத்து அரங்கனின் அழலக விெரிக்கிறது. 
126) புல்லாகி பூடாய்..என்ற பாடல் ெரிகள் யாருலடயது? 
A) மாணிக்கொசகர் 
B) அப்பர் 
C) சுந்தரர் 
D) சம்பந்தர் 
விளக்கம்: புல்லாகிப் பூடாய்.என்ற பாடல் ெரிகள் பல்ெலக உயிரிகளின் பரிணாம ெளர்ச்சிலய விரிொகக் 
கூறுகின்றன. இப்பாடல் மாணிக்கொசகரின் திருொசகத்தில் இடம்வபற்றுள்ளது. 
127) ‘திருமங்லக மன்னன்’ என அலழக்கப்பட்டெர் யார்? 
A) திருமங்லகயாழ்ொர் 
B) திருமழிலசயாழ்ொர் 
C) திருப்பாணாழ்ொர் 
D) நம்மாழ்ொர் 
விளக்கம்: திருமங்லகயாழ்ொர் ரசாழ நாட்டில் திருொலி திருநகரில் பிறந்தெர். ரசாழ, மன்னனிடம் 
பலடத்தளபதியாக இருந்து பல ரபார்களில் வெற்றி வபற்று ‘பரகாலன்’ (எதிரிகளுக்கு எமன்) என்ற சிறப்புப் வபயர் 
வபற்றெர். இெலரச் சிறப்பிக்க விரும்பிய மன்னன் திருமங்லக நாட்டிற்ரக மன்னராக்கி ‘திருமங்லக மன்னன்’ 
என்னும் வபயலரச் சூட்டினார். 
128) ‘திருொய்வமாழி’ என்ற நூலல இயற்றியெர் யார்? 
A) வபாய்லகயாழ்ொர் 
B) வபரியாழ்ொர் 
C) ரபயாழ்ொர் 
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D) நம்மாழ்ொர் 
விளக்கம்: நம்மாழ்ொர் இயற்றிய பாடல்கள்: 
1. திருொசிரியம்  
2. வபரிய திருெந்தாதி  
3. திருொய்வமாழி.  
இந்நூல்கள் ரிக், யஜுர், சாம, அதர்ெண ரெதங்களுக்கு இலணயானலெ என்று கருதப்படுகிறது. 
129) திருநாவுக்கரசர் தம் பதிகங்களில் எத்தலன ெலகப் பண்புகலளப் பயன்படுத்தியுள்ளார்? 
A) 4 

B) 5 

C) 8 

D) 10  

விளக்கம்: திருநாவுக்கரசர் லசெ சமய ெளர்ச்சிக்கும் தமிழ் ெளர்ச்சிக்கும், உதவும் ெலகயில் பதிகங்கலளப் 
பாடியுள்ளார். பதிகங்களில், பத்து ெலகப் பண்புகலளப் பயன்படுத்தியுள்ளார். 
130) ‘விப்ரநாராயணர்’ என்ற இயற்வபயர் வகாண்டெர் யார்? 
A) வதாண்டரடிப்வபாடியாழ்ொர் 
B) திருப்பாணாழ்ொர் 
C) திருமங்லகயாழ்ொர் 
D) ஆண்டாள் 

விளக்கம்: வதாண்டரடிப்வபாடியாழ்ொர் கும்பரகாணத்திற்கு அருகிலுள்ள திருமண்டங்குடி என்னும் ஊரில் பிறந்தார். 
‘விப்ரநாராயணன்’ என்பது இெருலடய இயற்வபயராகும். திருெரங்கம் வசன்று நந்தெனம் அலமத்து அரங்கநாதப் 
வபருமாளுக்குத் வதாண்டு புரிந்து ெந்தார். இதனால் ‘வதாண்டரடிப்வபாடி’ என்று வபயர் வபற்றார். திருமாலலப் 
பாசுரத்தில் பல நீதிக் கருத்துக்கலளக் கூறுகிறார். 
131) ‘கண்ணிநுண் சிறுதாம்பு’ என்ற பாசுரத்லதப் பாடியெர் யார்? 
A) நம்மாழ்ொர் 
B) ரபயாழ்ொர் 
C) வபரியாழ்ொர் 
D) மதுரகவியாழ்ொர் 
விளக்கம்: இலறெலனப் பாடாமல் தம் குருொகிய நம்மாழ்ொலரரய இலறொனகக் வகாண்டு ‘கண்ணிநுண் 
சிறுதாம்பு’ என்ற பாசுரத்லத மதுரகவியாழ்ொர் பாடியுள்ளார். 
132) ரசரநாட்டில் ‘திருெஞ்லசக்களம்’ என்னும் இடத்தில் அரச குலத்தில் பிறந்த ஆழ்ொர் யார்? 
A) திருமழிலசயாழ்ொர் 
B) நம்மாழ்ொர் 
C) வபரியாழ்ொர் 
D) குலரசகர ஆழ்ொர் 
விளக்கம்: குலரசகர ஆழ்ொர் ரசரநாட்டில் ‘திருெஞ்லசக்களம்’ என்னும் இடத்தில் அரச குலத்தில் பிறந்தெர். அரச 
பதவிலயவிடப் பக்தியும் இலறத் வதாண்டுரம சிறந்தன என்னும் ரநாக்கில் லெணெ அடியார் ஆனார். 
133) நம்மாழ்ொர் ஒரு நாட்டிற்ரகா, ஒரு சமயத்திற்ரகா, ஓர் இனத்திற்ரகா மட்டும் உரியெர் அல்லர். அெர் எல்லா 
நாட்டிற்கும், எல்லா சமயத்தார்க்கும், எல்லா இனத்தார்க்கும் உரியெர் என்று கூறுபெர் யார்? 
A) திரு.வி.க 

B) மு.ெ 
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C) வபரியார் 
D) உ.ரெ.சா 
விளக்கம்: நம்மாழ்ொர் - நம் ஆழ்ொர், ஒரு நாட்டிற்ரகா, ஒரு சமயத்திற்ரகா, ஓர் இனத்திற்ரகா மட்டும் உரியெர் 
அல்லர். அெர் எல்லா நாட்டிற்கும், எல்லா சமயத்தார்க்கும், எல்லா இனத்தார்க்கும் உரியெர். எல்லாரும் ‘நம்மாழ்ொர்’ 
எனப் ரபாற்றும் ஒரு வபரியாலர அளித்த தமிழ்நாட்லட மனத்தால் நிலனக்கிரறன், ொயால் ொழ்த்துகிரறன். 
லகயால் வதாழுகிரறன் - திரு.வி.க 

134) பாழலடந்து காணப்பட்ட சிொலயங்கலளயும், அெற்றின் சுற்றுப்புறத்லதயும் தூய்லமப்படுத்த ‘உழொரப்பலட’ 
என்ற குழுலெ ஏற்படுத்தியெர் யார்? 
A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: பாழலடந்து காணப்பட்ட சிொலயங்கலளயும், அெற்றின் சுற்றுப்புறத்லதயும் தூய்லமப்படுத்த 
‘உழொரப்பலட’ என்ற குழுலெ அக்காலத்திரலரய ஏற்படுத்தியெர் திருநாவுக்கரசர். இதன் மூலம் திருநாவுக்கரசர் 
பக்தி வநறிக்குத் ‘வதாண்டு ெடிெம்’ வகாடுத்தார். 
135) “அடியாரும் ொனெரும் அரம்லபயரும்….” என்ற பாடலலப் பாடியெர் யார்? 
A) நம்மாழ்ொர் 
B) குலரசகர ஆழ்ொர் 
C) வபரியாழ்ொர் 
D) ரபாயாழ்ொர் 
விளக்கம்: “அடியாரும் ொனெரும் அரம்லபயரும் கிடந்தியங்கும் படியாயக் கிடந்துண்பெளொய்க் காண்ரபரன” 
எனக் குலரசகர ஆழ்ொர் பாடியதால் இன்றும் திருமால் ரகாயில்களில் உள்ள கருெலறயின் படி, “குலரசகரப்படி” 
எனக் கூறப்படுகிறது. இெர் இயற்றிய பாசுரங்கள் ‘வபருமாள் திருவமாழி’ ஆகும். 
136) வபாருத்துக 

அ. பூதத்தாழ்ொர்   - 1. கலத (ஆயுதம்) 
ஆ. வபாய்லகயாழ்ொர்   - 2. சங்கு  
இ. ரபயாழ்ொர்   - 3. ொள்  
ஈ. திருமழிலசயாழ்ொர்  - 4. சக்கரம் 

A) 1, 2, 3, 4 

B) 2, 3, 1, 4 

C) 1, 4, 3, 2 

D) 2, 4, 3, 1 

விளக்கம்: பூதத்தாழ்ொர் - கலத (ஆயுதம்) 
வபாய்லகயாழ்ொர் - சங்கு 

ரபயாழ்ொர் - ொள் 

திருமழிலசயாழ்ொர் - சக்கரம்  
137) வபாருத்துக 

அ. பஞ்சசன்யம்  - 1. சங்கு 

ஆ வகௌரமாதகி  – 2. கலத (ஆயுதம்) 
இ. நாந்தகம்   - 3. ொள் 
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A) 1, 2, 3 

B) 2, 3, 1 

C) 1, 3, 2 

D) 1, 2, 3 

விளக்கம்: பஞ்சசன்யம் - சங்கு 

வகௌரமாதகி – கலத (ஆயுதம்) 
நாந்தகம் - ொள் 

138) வபாருத்துக 

அ. முதல் திருெந்தாதி - 1. ரபயாழ்ொர் 
ஆ. இரண்டாம் திருெந்தாதி – 2. பூதத்தாழ்ொர் 
இ. மூன்றாம் திருெந்தாதி – 3. வபாய்லக ஆழ்ொர் 
A) 3, 2, 1 

B) 1, 3, 2 

C) 2, 1, 3 

D) 1, 2, 3 

விளக்கம்: முதல் திருெந்தாதி – வபாய்லக ஆழ்ொர் 
இரண்டாம் திருெந்தாதி – பூதத்தாழ்ொர் 
மூன்றாம் திருெந்தாதி – ரபயாழ்ொர்  
139) ‘பட்டபிரான்’ என அலழக்கப்பட்டெர் யார்? 
A) வபரியாழ்ொர் 
B) ஆண்டாள் 

C) வதாண்டரடிப்வபாடியாழ்ொர் 
D) திருபாணாழ்ொர் 
விளக்கம்: வபரியாழ்ொர் திருவில்லிபுத்தூரில் பிறந்தெர். இெருக்கு ‘விஷ்ணுசித்தர்’, ‘பட்டர்பிரான் ஆகிய 
வபயர்களுமுண்டு. இெர் வபருமாலளத் தமது குழந்லதயாகக் கருதிப் பாசுரங்கலளப் பாடினார். 
140) “மாசில் வீலனயும் மாலல மதியமும்” என்ற பாடலலப் பாடியெர் யார்? 
A) திருஞானசம்பந்தர் 
B) திருநாவுக்கரசர் 
C) சுந்தரர் 
D) மாணிக்கொசகர் 
விளக்கம்: திருநாவுக்கரசர், இலறெனின் திருெடிரய தமது நிழல் என்கிறார். அதன் அடிப்பலடயில் இெர் பாடிய 
பாடல்,  
“மாசில் வீலணயும் மாலல மதியமும் 

வீசு வதன்றலும் வீங்கிள ரெனிலும் 

மூசு ெண்டலறவபாய்லகயும் ரபான்றரத 

ஈசன் எந்லத இலணயடி நீழரல”  
சுண்ணாம்பு நீற்றலறயிலிருந்து வெளிரயறிய பின் பாடிய இப்பாடலிருந்து இெர் சிெவபருமானின் மீது 
வகாண்டிருந்த பற்லற அறியமுடிகிறது 

141) பக்தி இயக்கம் பற்றிய கூற்றுகலள ஆராய்க 

1. சமூகத்திலுள்ள மூடநம்பிக்லககள் அகல பக்தி இயக்கம் அடித்தளமிட்டது. 
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2. பக்தி இயக்கச் சிந்தலனகரள பிற்காலத்தில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் உருொக ெழிெகுத்தன. 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: சமூகத்திலுள்ள, மூடநம்பிக்லககள் அகல பக்தி இயக்கம் அடித்தளமிட்டது. பக்தி இயக்கச் சிந்தலனகரள 
பிற்காலத்தில் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் உருொக ெழிெகுத்தன. 
142) யார் எழுதிய “நாமார்க்கும் குடியல்ரலாம்” என்ற பாடலல பிற்காலத்தில் மகாகவி பாரதியார் ‘அச்சமில்லல 
அச்சமில்லல’ என்ற பாடல் எழுதக் காரணமாக அலமந்தது? 
A) சம்பந்தர் 
B) மாணிக்கொசகர் 
C) சுந்தரர் 
D) திருநாவுக்கரசர் 
விளக்கம்: திருநாவுக்கரசர் எழுதிய “நாமார்க்கும் குடியல்ரலாம்” என்ற பாடலல பிற்காலத்தில் மகாகவி பாரதியார் 
‘அச்சமில்லல அச்சமில்லல’ என்ற பாடல் எழுதக் காரணமாக அலமந்தது. 
143) ஆண்டாலள ெளர்த்தெர் யார்? 
A) வபரியாழ்ொர் 
B) நம்மாழ்ொர் 
C) ரபயாழ்ொர் 
D) பூதத்தாழ்ொர் 
விளக்கம்: வபரியாழ்ொர் தமது நந்தெனத்தில் துளசிச் வசடியின் அருகில் கண்வடத்து ெளர்த்த வபண் குழந்லதரய 
‘ஆண்டாள்’ என்பர். இெருக்குப் வபரியாழ்ொர் சூட்டிய வபயர் “ரகாலத நாச்சியார். 
144) “பித்தாபிலற சூடிவபருமாரன” எனத் வதாடங்கும் பாடலலப் பாடியெர் யார்? 
A) திருஞானசம்பந்தர் 
B) திருநாவுக்கரசர் 
C) சுந்தரர் 
D) மாணிக்கொசகர்  
விளக்கம்: சுந்தரர், தம்லமச் சிெவபருமானின் அடிலம என்று கூறுகிறார். அெருலடய இக்கருத்லதப் பின்ெரும் பாடல் 
குறிப்பிடுகிறது.  
“பித்தாபிலற சூடிவபருமாரன அருளாளா 
எத்தான்மற ொரதநிலனக் கின்ரறன் மனத்துன்லன 

லெத்தாய் வபண்லணத் வதன்பால் வெண்வணய் நல்லூர் அருள்துலறயுள் 

அத்தாவுனக் காளாய்இனி அல்ரலன் எனலாரம”  
145) ‘திருப்பாலெ என்ற நூலல இயற்றியெர் யார்? 
A) ஆண்டாள் 

B) நம்மாழ்ொர் 
C) மங்லகயர்கரசியார் 
D) ஒளலெயார் 
விளக்கம்: திருமால்மீது வகாண்ட அன்லபயும் காதலலயும் ஆண்டாளின் பலடப்புகளில் காணமுடிகிறது. இெர் 
இயற்றிய பாசுரங்கள்:  
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1. திருப்பாலெ  
2. நாச்சியார் திருவமாழி 

146) யாருலடய பாடல் வதாகுப்புகள் ‘ரதாொக்கள்’ எனப்படுகிறது? 
A) இராமானந்தர் 
B) கபீர் 
C) நாமரதெர் 
D) பசெர் 
விளக்கம்: கபீருலடய ரபாதலனகளில் உயர்ந்தது, இந்து-முஸ்லீம் வமய்யுணர்வுக் ரகாட்பாடுகளும், உயர்ந்த மரபுத் 
தத்துெங்களும் ஆகும். இெர் சமயச் சடங்குகலளயும், மூடநம்பிக்லககலளம் எதிர்த்தார். அன்புவநறிலயப் பின்பற்றி, 
இந்து-முஸ்லீம் ஒற்றுலமக்கு வித்திட்டார். கபீருலடய பாடல் வதாகுப்பு ‘ரதாொக்கள்’ எனப்படுகின்றன. 
147) ‘ஆழிமலழக் கண்ணா ஒன்று நீ லக கரரெல்’ என்ற பாடலல இயற்றியெர் யார்? 
A) ஆண்டாள்  
B) நம்மாழ்ொர் 
C) மங்லகயர்கரசியார் 
D) ஒளலெயார் 
விளக்கம்: ‘ஆழிமலழக் கண்ண ஒன்று நீ லக கரரெல் 

ஆழியுள் புக்கு முகந்து வகாடு ஆர்த்ரதறி 

ஊழி முதல்ென் உருெம் ரபால் வமய்கருத்து 

பாழியந் ரதாளுலட பத்மநாபன் லகயில்  
ஆழிரபால் மின்னி ெலம்புரி ரபால் நின்றதிர்ந்து 

தாழாரத சார்ங்கம் உலதத்த சரமலழ ரபால்  
ொழ உலகினில் வபய்திடாய் நாங்களும் 

மார்கழி நீராட மகிழந்;ரதரலார் எம்பாொய்’ 
என மலழ, கருக்வகாண்டு வபாழிெலதத் தமது பாசுரங்களில் ஆண்டாள் காட்சிப்படுத்தியுள்ளார். 
148) திருப்பாலியூரில் இருந்த சமணப்பள்ளிலய இடித்து, அக்கற்கலளக் வகாண்டு திருெதிலகயில் குணபர ஈஸ்ெரம் 
என்ற சிொலயத்லதக் கட்டியெர் யார்? 
A) ராஜராஜரசாழன் 

B) முதலாம் மரகந்திரெர்மன் 

C) ராஜசிம்மன் 

D) இரண்டாம் மரகந்திரெர்மன் 

விளக்கம்: பல்லெ மன்னன் முதலாம் மரகந்திரெர்மன், திருநாவுக்கரசலரச் சுண்ணாம்பு நீற்றலறயில் லெத்தும், 
விஷம் வகாடுத்தும், கடலில் எறிந்தும் வகாடுலமப்படுத்தினார். ஆனால் சிெவபருமான் அருளாள் அத்தலன 
வகாடுலமயிலிருந்தும் திருநாவுக்கரசர் உயிர் பிலழத்தார். பிறகு உண்லமயறிந்த மன்னரன சமணத்திலிருந்து 
லசெத்திற்கு மாறினார். பின், இம்மன்னன் திருப்பாபுலியூரில் இருந்த சமணப்பள்ளிலய இடித்து, அக்கற்கலளக் 
வகாண்ரட திருெதிலகயில் குணபர ஈஸ்ெரம் என்ற சிொலயத்லதக் கட்டினார். 
149) “ஊரிரலன் காணி இல்லல உறவு மற்வறாருெர் இல்லல” என்ற பாடலலப் பாடியெர் யார்? 
A) வதாண்டரடிப்வபாடியாழ்ொர் 
B) வபாய்லகயாழ்ொர் 
C) ரபயாழ்ொர் 
D) பூதத்தாhழ்ொர் 
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விளக்கம்: “ஊரிரலன் காணி இல்லல உறவு மற்வறாருென் இல்லல 

பாரில்நின் பாத மூலம் பற்றிரலன் பரம மூர்த்தி காவராளி ெண்ணரன! என் கண்ரண! கதறுகின்ரறன் 

ஆருளர் கலளகண் அம்மா! அரங்கமா நகர் உளாரன!” - வதாண்டரடிப்வபாடியாழ்ொர். 
இதில் தமக்குக் கடவுலளத் தவிர, ரெறு துலணயில்லல என்று குறிப்பிடுகிறார். 
150) நாயன்மார்களின் சமயத் வதாண்டில் சரியானலதத் ரதர்வு வசய்க 

A) நாயன்மார்களின் சில ெழிபாட்லடப் பின்பற்றிரய, கர்நாடகாவில் “பசெர்” லிங்காயத் என்னும் புதிய சமயப் 
பிரிலெத் ரதாற்றுவித்தார். 
B) இலடக்காலத்தில் பசெரின் சீடர்கள் இந்தியா முழுெதும் சிெ ெழிபாட்லடப் பரப்பினர். இந்த அடிப்பலடயில் சிெ 
ெழிபாடு தமிழகத்திலிருந்ரத ெட இந்தியாவிற்குச் வசன்றது. 
C) நாயன்மார்கள் லசெ சமயத்லத ெளர்த்ததுடன் தமது பதிகங்களால் தமிழ்வமாழிலயயும் ெளர்த்தனர். 
தமிழிலக்கியத்லத இந்தியா முழுெதும் பரப்பினர். 
D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: நாயன்மார்களின் சிெ ெழிபாட்லடப் பின்பற்றிரய, கர்நாடகத்தில் ‘பசெர்’ லிங்காயத் என்னும் புதிய சமயப் 
பிரிலெத் ரதாற்றுவித்தார். 
இலடக்காலத்தில் பசெரின் சீடர்கள் இந்தியா முழுெதும் சிெ ெழிபாட்லடப் பரப்பினர். இந்த அடிப்பலடயில் சிெ 
ெழிபாடு தமிழகத்திலிருந்ரத ெட இந்தியாவிற்குச் வசன்றது. 
நாயன்மார்கள் லசெ சமயத்லத ெளர்த்ததுடன் தமது பதிகங்களால் தமிழ்வமாழிலயயும் ெளர்த்தனர். 
தமிழிலக்கியத்லதயும் இந்தியா முழுெதும் பரப்பினர். 
151) பக்திசாரர் என்று அலழக்கப்படுபெர் யார்? 
A) திருமழிலசயாழ்ொர் 
B) வபாய்லகயாழ்ொர் 
C) நம்மாழ்ொர் 
D) வபரியாழ்ொர் 
விளக்கம்: திருமழிலசயாழ்ொரின் ரெறு வபயர்கள்: 
1. பக்திசாரர்  
2. திருமழிலசபிரான்  
3. குடமுக்கிற்புலெர் 
152) “வகாண்டல் ெண்ணலனக் ரகாெல.” என்ற பாடலலப் பாடியெர் யார்? 
A) வதாண்டரடிப்வபாடியாழ்ொர் 
B) திருப்பாணாழ்ொர் 
C) நம்மாழ்ொர் 
D) வபரியாழ்ொர் 
விளக்கம்: “வகாண்டல் ெண்ணலனக் ரகாெலனாய் வெண்வணய்  
உண்ட ொயன்என் னுள்ளம் கெர்ந்தாலன 

அண்டர்ரகான் அணியரங்கன் என் அமுதிலனக்  
கண்ட கண்கள் மற்வறான்றிலனக் காணரெ” – திருப்பாணாழ்ொர். 
இப்பாசுரங்கள் திருெரங்கத்து அரங்கனின் விெரிக்கிறது. 
153) ‘பரகாலன்’ என்ற சிறப்புப் வபயர் வபற்றெர் யார்? 
A) திருமழிலசயாழ்ொர் 
B) திருபாணாழ்ொர் 
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C) திருமங்லகயாழ்ொர் 
D) நம்மாழ்ொர் 
விளக்கம்: திருமங்லகயாழ்ொர் ரசாழ நாட்டில் திருொலி திருநகரில் பிறந்தெர். ரசாழ, மன்னனிடம் 
பலடத்தளபதியாக இருந்து பல ரபார்களில் வெற்றி வபற்று ‘பரகாலன்’ (எதிரிகளுக்கு எமன்) என்ற சிறப்புப் வபயர் 
வபற்றெர். 
154) இலறெனிடத்தில் நாம் வசலுத்தும் ‘ஆழ்ந்த அன்ரப’ ---------------எனப்படுகிறது? 
A) பக்தி 

B) கர்மம் 

C) ஞானம் 

D) ரயாகம் 

விளக்கம்: இலறெனிடத்தில் நாம் வசலுத்தும் ‘ஆழ்ந்த அன்ரப’ பக்தி எனப்படுகிறது. பக்தி என்ற வசால் ‘பஜ்’ என்ற 
வசால்லிருந்து ரதான்றியதாகக் கருதப்படுகிறது. இதற்கு ‘ெழிபாடு’ என்று வபாருள். ரமலும் பக்தி என்பது, உள்ளார்ந்த 
அன்பரபாடு இலறெலன ெழிபடுதல் என்ற வபாருலளத்தரும். எனரெ, பக்திவநறி ஆன்மிகத்லத அடிப்பலடயாகக் 
வகாண்டது எனலாம். 
155) “சகமார்க்கம்” என்ற வநறிலயப் பின்பற்றியெர் யார்? 
A) திருஞானசம்பந்தர் 
B) திருநாவுக்கரசர் 
C) சுந்தரர் 
D) மாணிக்கொசகர்  
விளக்கம்: சுந்தரர், பக்தி மார்க்கத்தில் ‘சகமார்க்கம்’ என்ற நட்பு மார்க்கத்லதப் பின்பற்றினார். இலறெலனரய 
தம்ரதாழராக கருதியதால், ‘தம்பிரான் ரதாழர்’ என்றலழக்கப்பட்டார். இெர் ரதெராத்தின் 7-ஆம் திருமுலறலயப் 
பாடியுள்ளார். 
156) தமிழகப் பண்பாட்டிற்கு ஆழ்ொர்களின் வகாலட என்ன? 
A) ஆழ்ொர்கள் தாங்கள் இயற்றிய பாசுரங்கள் மூலம் லெணெ பக்தி இயக்கத்லத, மக்களிலடரய பரப்பினர். 
B) ொழ்வியலில் பக்திவநறிலய இலணப்பதில் முக்கிய பங்காற்றினர். 
C) தமிழிலக்கிய ெளர்ச்சிக்கு ஆழ்ொர்களின் பங்களிப்பு ரபாற்றத்தக்கது 

D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: ஆழ்ொர்கள் தாங்கள் இயற்றிய பாசுரங்களின் மூலம் லெணெ பக்தி இயக்கத்லத, மக்களிலடரய 
பரப்பினர். ொழ்வியலில் பக்திவநறிலய இலணப்பதில் முக்கிய பங்காற்றினர். தமிழிலக்கிய ெளர்ச்சிக்கு 
ஆழ்ொர்களின் பங்களிப்பு ரபாற்றத்தக்கது. 
157) யாலரப் பின்பற்றுபெர்கள் ‘வீரலசெர்கள்’ எனப்பட்டனர்? 
A) வித்யாபதி 

B) பசெர் 
C) ஞாரனஷ்ெர் 
D) நாமரதெர் 
விளக்கம்: பசெலரப் பின்பற்றுபெர்கள் ‘வீரலசெர்கள்’ அல்லது ‘லிங்காயத்துகள்’ என்றலழக்கப்பட்டனர். இெர் 
குழந்லதத் திருமணத்லத எதிர்த்தார் மற்றும் விதலெகள் மறுமணத்லத ஆதரித்தார். 
158) தமிழகப் பண்பாட்டிற்கு ஆழ்ொர்களின் வகாலட என்ன? 
A) ஆழ்ொர்களால்; அக இலக்கியங்களுக்குப் புதிய ெடிெம் தரப்பட்டது 

B) அதன்படிரய கடவுலள கணெனாக, மகனாக, நண்பனாக நிலனக்கும் மனநிலல ெளர்ந்தது. 
C) இலறெனிடம் சரணாகதி அலடயும் தத்துெத்லதப் ரபாதித்தெர்கள் ஆழ்ொர்கள்  
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D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: ஆழ்ொர்களால் அக இலக்கியங்களுக்குப் புதிய ெடிெம் தரப்பட்டது. அதன்படிரய கடவுலள கணெனாக, 
மகனாக, நண்பனாக நிலனக்கும் மனநிலல ெளர்ந்தது. இலறெனிடம் சரணாகதி அலடயும் தத்துெத்லதப் 
ரபாதித்தெர்கள் ஆழ்ொர்கள். 
159) தமிழகப் பண்பாட்டிற்கு ஆழ்ொர்களின் வகாலட என்ன? 
A) தமது பாசுரங்கள் மூலம் பக்திவநறியுடன் இலசக்கலல, நாடகக்கலல, நடனக்கலல ெளர்ச்சியலடய ஆழ்ொர்கள் 
உதவினர். 
B) ரெதங்கள், உபநிடதங்கள், புராணங்கள், காப்பியங்கள் உள்ளிட்ட பலெற்லற மக்களின் வமாழியான தமிழிரலரய 
ஆழ்ொர்கள் விளக்கிக் கூறினர். 
C) ஆழ்ொர்களின் ெழிபாட்டுமுலற சமூகத்தில் பல மாற்றங்கலளக் வகாண்டு ெந்தது. 
D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: தமது பாசுரங்கள் மூலம் பக்திவநறியுடன் இலசக்கலல, நாடகக்கலல, நடனக்கலல ெளர்ச்சியலடய 
ஆழ்ொர்கள் உதவினர். ரெதங்கள், உபநிடதங்கள், புராணங்கள், காப்பியங்கள் உள்ளிட்ட பலெற்லற மக்களின் 
வமாழியான தமிழிரலரய ஆழ்ொர்கள் விளக்கிக் கூறினர். ஆழ்ொர்களின் ெழிபாட்டுமுலற, சமூகத்தில் பல 
மாற்றங்கலளக் வகாண்டு ெந்தது. 
160) தமிழகப் பண்பாட்டிற்கு ஆழ்ொர்களின் வகாலட என்ன? 
A) உலக இன்பங்கள் நிலலயற்றலெ. பிறப்பு, இறப்பு எல்லா உயிர்களுக்கும் வபாதுொனலெ என ரபாதித்தனர். 
B) வபாருளாலச ரதலெயற்றது. எனரெ மறுபிறவியற்ற நிலல ரெண்டும். அதற்குத் திருமாலின் அருள் ரதலெ என 
எடுத்துக் கூறி மக்கலள நல்ெழிப்படுத்தினர். 
C) ‘ஆலயப்பணிரய சமூகப்பணிக்கு அடிப்பலட’ என்ற உயரிய தத்துெத்லத ஆழ்ொர்கள் ஏற்படுத்தினர். 
D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: உலக இன்பங்கள் நிலலயற்றலெ. பிறப்பு, இறப்பு எல்லா உயிர்களுக்கும் வபாதுொனலெ என 
ரபாதித்தனர். வபாருளாலச ரதலெயற்றது. எனரெ மறுபிறவியற்ற நிலல ரெண்டும். அதற்குத் திருமாலின் அருள் 
ரதலெ எடுத்துக் கூறி மக்கலள நல்ெழிப்படுத்தினர். ‘ஆலயப்பணிரய சமூகப்பணிக்கு அடிப்பலட’ என்ற உயரிய 
தத்துெத்லத ஆழ்ொர்கள் ஏற்படுத்தினர். 
161) ‘சந்தானம்’ எத்தலன ெலகப்படும்? 
A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: ‘சந்தானம் என்ற வசால்லிற்கு ெம்சாெழி, பரம்பலர என்று வபாருள். இது, இரண்டு ெலகப்படும். அலெ,  
1. அகச்சந்தானம் 

2. புறச்சந்தானம்  
162) கூற்றுகலள ஆராய்க. 
1. லெணெ ஆச்சாரியார்கள் என்ரபார் கடவுள்மீது வகாண்ட அன்பின் உணர்வுகலள அறெழியில் விளக்கியெர்கள் 
ஆெர். 
2. லெணெ பக்தி தலழக்க ஆழ்ொர்கள் காரணம் எனில், லெணெ நலடமுலறயும் தத்துெமும் ரதான்ற 
ஆச்சாரியர்கரள காரணம் 

A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 
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D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: லெணெ ஆச்சாரியார்கள் என்ரபார் கடவுள்மீது வகாண்ட அன்பின் உணர்வுகலள அறெழியில் 
விளக்கியெர்கள் ஆெர். லெணெ பக்தி தலழக்க ஆழ்ொர்கள் காரணம் எனில், லெணெ நலடமுலறயும் 
தத்துெமும் ரதான்ற ஆச்சாரியர்கரள காரணம். 
163) ‘சித்தெமடம்’ என்ற இடத்தில் இலறெனின் திருெடி சூட்டப்வபற்றெர் யார்? 
A) திருஞானசம்பந்தர் 
B) திருநாவுக்கரசர் 
C) சுந்தரர் 
D) மாணிக்கொசகர்  
விளக்கம்: ‘சித்தெமடம்’ என்ற இடத்தில் இலறெனின் திருெடி சூட்டப்வபற்றெர் சுந்தரர் ஆொர். இெர் தமிழகத்தின் 
பல இடங்களுக்குச் வசன்று சிொலயங்களில் பதிகங்கலளப் பாடியுள்ளார். 
164) ‘பிரொளம்’ என்றால் என்ன? 
A) முத்துெமணி 

B) பெளமணி 

C) மாணிக்கம் 

D) லெடூரியம் 

விளக்கம்: மணி என்பது முத்துமணி, பிரொளம் என்பது பெளமணி. வெண்ணிற முத்துமணிலயயும், சிெந்த 
பெளமணிலயயும் ரசர்த்து ரகார்த்தார் ரபால் அலமந்தது ‘மணிபிரெளாம்’. அதுரபால தமிழ்ச்வசாற்களும் ெடவமாழிச் 
வசாற்களும் கலந்து எழுதப்பட்ட உலரநலடரய ‘மணிப்பிரொளநலட’ எனப்பட்டது. 
165) ஆழ்ொர்கள் விட்டுச்வசன்ற பணிலயத் வதாடர்ந்து வசய்த வபருலம யாலரச் ரசரும்? 
A) ஆச்சாரியார்கள் 

B) நாதமுனிகள் 

C) ஆளெந்தார் 
D) இராமானுஜர் 
விளக்கம்: லெணெம் தலழக்கப் பாடுபட்டெர்களுள் நாதமுனிகள், ஆளெந்தார், ரெதாந்த ரதசிகர் பிள்லள 
ரலாகாச்சாரியார், இராமானுஜர் ஆகிரயார் குறிப்பிடத்தக்கெர்கள் ஆெர். ஆழ்ொர்கள் விட்டுச்வசன்ற பணிலயத் 
வதாடர்ந்து வசய்த வபருலம ஆச்சாரியார்கலளரய சாரும். 
166) ஆழ்ொர்களின் பிரபந்தகளுக்கு இலச அலமத்து அளித்தெர் யார்? 
A) ஆச்சாரியார்கள் 

B) நாதமுனிகள் 

C) ஆளெந்தார் 
D) இராமனுஜர் 
விளக்கம்: நாதமுனிகள் காட்டுமன்னார் ரகாயிலில் பிறந்தெர். தமது ஊர்க்ரகாயிலில் இருெர் திருொய்வமாழிப் 
பாசுரங்கள் பாடியலதக் ரகட்டார். அப்பாடல்கள் மீது வகாண்ட ஈர்ப்பால் நம்மாழ்ொரிடம் இருந்து பிரபந்தங்கலளப் 
வபற்றார். இெர், ஆழ்ொர்களின் பிரபந்தங்களுக்கு இலச அலமத்து அளித்தெர் ஆொர். 
167) ‘திருக்ரகாலெயார்’ என்ற நூலல இயற்றியெர் யார்? 
A) அப்பர் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) மாணிக்கொசகர் 
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விளக்கம்: திருப்வபருந்துலறயில் குருெருள் வபற்றுத் ‘திருொசகம், திருக்ரகாலெயார்’ ஆகிய நூல்கலள 
இயற்றியுள்ளார் மாணிக்கொசகர். சிெவபருமாரன முதன்லமயான கடவுள் என்ற கருத்லதரய தன் பக்தி 
மார்க்கமாகக் வகாண்டார். 
168) திருத்வதாண்டர் வதாலகலய அருளியெர் யார்? 
A) திருஞானசம்பந்தர் 
B) திருநாவுக்கரசர் 
C) சுந்தரர் 
D) மாணிக்கொசகர்  
விளக்கம்: சுந்தரருலடய பதிகங்கள் ஆழ்ந்த இலறபக்திலயயும். தமிழின் இலக்கியச் சிறப்லபயும் 
வெளிபடுத்துகின்றன. இெர் திருத்வதாண்டர்த் வதாலகலய அருளினார். இந்நூல் 63 தனியடியார்கலளயும் 9 
வதாலகயடியார்கலளயும் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. பிற்காலத்தில் இந்நூலல மூலமாகக் வகாண்ரட ரசக்கிழாரால் 
வபரியபுராணம் இயற்றப்பட்டது. 
169) இராமானுஜரின் குரு யார்? 
A) நாதமுனிகள் 

B) ஆளெந்தார் 
C) ரதசிகர் 
D) ஆச்சாரியார்கள் 

விளக்கம்: இராமானுஜர் திருப்வபரும்புதூரில் பிறந்தார். இெர் ‘ஆளெந்தாரின்’ மாணெர் ஆொர். பிரம்ம சூத்திரத்திற்கு 
உலர எழுதியுள்ளார். 
170) இராமானுஜர் பற்றிய கூற்றுகலள ஆராய்க 

1. ஆளெந்தாரின் மாணெரான இெர், ‘பிரம்ம சூத்திரத்திற்கு’ உலர எழுதினார். 
2. திருக்குருலகபிரான் பிள்லளலயக் வகாண்டு, திருொய் வமாழிக்கு ‘ஆறாயிரப்படி’ உலர எழுதினார். 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. ஆளெந்தாரின் மாணெரான இெர், ‘பிரம்ம சூத்திரத்திற்கு’ உலர எழுதினார் 
2. திருக்குருலகபிரான் பிள்லளலயக் வகாண்டு, திருொய் வமாழிக்கு ‘ஆறாயிரப்படி’ உலர எழுதினார். 
171) மலறவபாருளாகிய ‘திருவெட்வடழுத்லத’ அலனெரும் அறியும்படி ரகாபுரத்தின் மீரதறி நின்று உரக்க 
வமாழிந்தெர் யார்? 
A) இராமானுஜர் 
B) ஆளெந்தார் 
C) ஆச்சாரியார்கள் 

D) ரதசிகர் 
விளக்கம்: இராமானுஜர் யமுனாச்சாரியார் மற்றும் திருக்ரகாட்டியூர் நம்பிகளிடமிருந்து மலற வபாருளாகிய 
‘திருவெட்வடழுத்லத’ கற்றார். இதலன அலனெரும் அறியும்படி ரகாபுரத்தின் மீரதறி நின்று உரக்க வமாழிந்தார்.  
172) தனது சமயத்லதப் பின்பற்றுபெர்கள் ‘புலால் உண்ணுதல் கூடாது’ என கடுலமயாக நிபந்தலன விதித்தெர் 
யார்? 
A) வித்யாபதி 

B) பசெர் 
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C) ஞாரனஷ்ெர் 
D) நாமரதெர் 
விளக்கம்: பசெரின் சமயத்லதப் பின்பற்றுபெர்கள் ‘புலால் உண்ணுதல்’, ‘மது அருந்துதல்’ ரபான்றெற்லறப் 
புறக்கணிக்க ரெண்டும் என்றும் அப்பழக்கங்கள் ஒழிக்கப்பட ரெண்டுவமன்றும் கடுலமயான நிபந்தலன 
விதித்தார். 
173) ‘சீதாபாஷ்யம்’ என்ற நூலல எழுதியெர் யார்? 
A) ஆச்சாரியார்கள் 

B) நாதமுனிகள் 

C) இராமானுஜர் 
D) ரதசிகர் 
விளக்கம்: இராமனுஜர் இயற்றிய நூல்கள்: 
1. ரெதாந்தசாரம்  
2. ரெதாந்ததீபம்  
3. ரெதாந்தசங்கிரகம்  
4. ஸ்ரீபாடியம் (ஸ்ரீபாஷ்யம்)  
5. கீதாபாடியம் (கீதாபாஷ்யம்)  
6. கத்யதிரயம் சரணாகதி கத்தியம்  
7. திருெரங்க கத்தியம்  
8. லெகுண்ட கத்தியம்  
இராமானுஜரின் காலத்திற்குப் பின் லெணெம் “ெடகலல, வதன்கலல” என இரு பிரிொகப் பிரிந்தது.  
174) திருொசகத்லத ஆங்கிலத்தில் வமாழி வபயர்த்தெர் யார்? 
A) வீரமாமுனிெர் 
B) லதரியநாதன் 

C) ஜி.யூ.ரபாப் 
D) வபஸ்கி 

விளக்கம்: ஜி.யூ.ரபாப் என்ற ரமலலநாட்டு அறிஞர் திருொசகத்லத ஆங்கிலத்தில் வமாழிவபயர்தார். 
“திருொசகத்திற்கு உருகார் ஒரு ொசத்திற்கும் உருகார்” என்ற முதுவமாழி இந்நூலின் வபருலமலய 
உணர்த்துகின்றது. இந்நூல், இலறயாகிய பரம்வபாருலள நாடுபெர்கள் வபறரெண்டிய ரபரியல்புகள், அெற்லற 
ெளர்க்கும் முலறகள், அருள் ரெட்லக வகாள்ளுதல், அருலளப் வபறுதல், பக்தி வபருக்கு இலறெரனாடு இரண்டறக் 
கலத்தல் ஆகிய நிலலகலளக் கூறுகிறது. 
175) ‘ஆன்மாரெ பரம்வபாருளின் சாரம்’ என்று கூறியெர் யார்? 
A) ஆச்சாரியார்கள் 

B) நாதமுனிகள் 

C) இராமானுஜர் 
D) ரதசிகர் 
விளக்கம்: ‘ஆன்மாரெ பரம்வபாருளின் சாரம்’ என்று கூறிய இராமானுஜர், அறிொகவுள்ள ஆன்மா 
மாற்றமலடெதில்லல என்றார். இலறெலனரய தஞ்சமலடந்து அெலர, முற்றிலும் சரணலடதரல 
விசிஷ்டாத்லெதம் (பிரபக்தி மார்க்கம்) என்று இராமானுஜர் கூறினார். இராமானுஜர் திருச்சியின் ஒருபகுதியான 
திருெரங்கத்தில் அரங்கநாத சுொமி ரகாயிலில் இறுதிெலர இலறப்பணி வசய்தார். 
176) ‘எல்லாலரயும் சமமாகக் கருதுபெரர, உண்லமயான பக்தர்’ எனக் கூறியெர் யார்? 
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A) கபீர் 
B) இராமனந்தர் 
C) இராமானுஜர் 
D) குருநானக் 

விளக்கம்: எல்லாலரயும் சமமாகக் ‘கருதுபரர உண்லமயான பக்தர்’ எனக் குருநானக் கூறுகிறார். ரமலும், 
ஞானிகளின் கல்லலறகளுக்குச் வசல்ெதாரலா, கடுந்தெம் வசய்ெதாரல மட்டுரம இலறயருள் வபற முடியாது. 
அறத்தூய்லமயற்ற இவ்வுலகில் மனத்தூய்லமயுடன் ொழ்பெரர இலறயருள் வபற முடியும் எனக் கூறினார். 
177) ‘துலெதம்’ என்ற பக்தி ரகாட்பாட்லட அறிமுகப்படுத்தியெர் யார்? 
A) மத்துெர் 
B) இராமானுஜர் 
C) நிம்பார்க்கர் 
D) வஜயதீர்த்தர் 
விளக்கம்: மத்துெர் கர்நாடகத்தில் உடுப்பி மாெட்டத்தில் கல்யாண்பூர் என்ற இடத்தில் பிறந்தார். இெர் 
மொவிஷ்ணு, இலட்சுமி அெதாரத்லதத் தம் பக்திக் ரகாட்பாட்டின் ஆதாரமாகக் வகாண்டெர். இெர் 
வதன்னிந்தியாவின் பல பகுதிகளுக்குச் வசன்று தம்முலடய பக்திக் ரகாட்பாட்லடப் பரப்பியெர். இெர் 
அறிமுகப்படுத்திய பக்திக் ரகாட்பாடு ‘துலெதம்’ எனப்படுகிறது. 

178) ‘துலெதம்’ என்ற வசால்லின் வபாருள் என்ன? 
A) ஒருலமக் வகாள்லக 

B) அலமதி 

C) இருலமக் வகாள்லக 

D) ஞானஒளி 

விளக்கம்: ‘துலெதம்’ என்ற வசால்லிற்கு ‘இருலமக் வகாள்லக’ என்று வபாருள். (பரம்வபாருள் ஒன்ரற. அெலர 
அலடய மக்களின் முயற்சிகள் பல்ரெறானலெ). ஆதிசங்கரரின் அத்லெதம், இராமானுஜரின் விசிஷ்டாத்லெதம் 
ஆகியெற்றிலிருந்து இக்ரகாட்பாடு மாறுபட்டது. 
179) பல்லெ மன்னன் முதலாம் மரகந்திரெர்மன், யாலர சுண்ணாம்பு நீற்றலறயில் லெத்துக் 
வகாடுலமப்படுத்தினார்? 
A) மருள்நீக்கியார் 
B) சுந்தரர் 
C) சம்பந்தர் 
D) திருமூலர் 
விளக்கம்: பல்லெ மன்னம் முதலாம் மரகந்திரெர்மன், திருநாவுக்கரசலரச் சுண்ணாம்பு நீற்றலறயில் லெத்தும், 
விஷம் வகாடுத்தும், கடலில் எறிந்தும் வகாடுலமப்படுத்தினார். ஆனால் சிெவபருமான் அருளாள் அத்தலன 
வகாடுலமயிலிருந்தும் திருநாவுக்கரசர் உயிர் பிலழத்தார். பிறகு உண்லமயறிந்த மன்னரன சமணத்திலிருந்து 
லசெத்திற்கு மாறினார். 
180) வஜயதீத்தர் யாருலடய சீடர்? 
A) மத்துெர் 
B) நிம்பார்க்கர் 
C) இராமானுஜர் 
D) இராமானந்தர் 
விளக்கம்: மத்துெருக்குப் பின் அெருலடய சிந்தலனகலளப் பரப்பியெர் அெரது சீடர் ‘வஜயதீர்த்தர்’ ஆொர். இெர் 
“வஜயதீர்த்தர் திகாச்சாரியா” என்றும் அலழக்கப்பட்டார்.  
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181) ரெதாந்த சூத்திரங்களுக்குப் ‘பாஷ்யம்’ என்ற விளக்கவுலர எழுதியெர் யார்? 
A) இராமனுஜர் 
B) இராமானந்தர் 
C) வஜயதீர்த்தர் 
D) மத்துெர் 
விளக்கம்: வஜயதீர்த்தர் ரெதாந்த சூத்திரங்களுக்குப் ‘பாஷ்யம்’ என்ற விளக்கவுலரலய எழுதினார். அத்லெதத்லத 
உருொக்கிய ஆதிசங்கரருக்கு ‘ெசஸ்பதி மிஸ்ரா (அத்லதெதப் பரப்பாளர்) எவ்ொறு முக்கியரமா அரதரபால் 
மத்துெருக்கு வஜயதீர்;த்தர் முக்கியமானெர் என்று பக்தி இயக்கத்தெர்கள் கூறுகின்றனர். 
182) திருமழிலசயாழ்ொர் யாரிடம் உபரதசம் வபற்றார்? 
A) வபாய்லகயாழ்ொர் 
B) வபரியாழ்ொர் 
C) ரபயாழ்ொர் 
D) பூதத்தாழ்ொர் 
விளக்கம்: ரபயாழ்ொரிடம் உபரதசம் வபற்ற திருமழிலசயாழ்ொர், ெளர்ப்புப் வபற்ரறாருக்கு பிறந்த 
‘கணிக்கண்ணன்’ என்பெலர தம் சீடராகக் வகாண்டு திருவெஃகா என்ற இடத்திலுள்ள திருமாலலத் தரிசித்தார். 
அதன் பிறகு, கும்பரகாணம் வசன்று அங்குள்ள திருமாலலயும் தரிசித்தார். 
183) ‘இந்துவும் முஸ்லீமும் ஒரர களிமண்ணால் வசய்யப்பட்ட இருரெறு பாலனகள் ரபான்றெர்கள்’ என்றெர் யார்? 
A) இராமானந்தர் 
B) கபீர் 
C) நாமரதெர் 
D) பசெர் 
விளக்கம்: ‘இந்துவும் முஸ்லீமும் ஒரர களிமண்ணால் வசய்யப்பட்ட இருரெறு பாலனகள் ரபான்றெர்கள் என்றெர் 
கபீர். மனத்தூய்லமயில்லாமல் கங்லகயில் நீராடுெதாரலா, கல்லாலான உருெங்கலள ெணங்குெதாரலா, 
ரநான்பிருந்து வமக்கா வசல்ெதாரலா எந்தப் பயனுமில்லல என்று கபீர் ரபாதித்தார். 
184) இராமானந்தர் தமது வகாள்லககலள எந்த வமாழியில் பரப்பினார்?  
A) தமிழ் 

B) வதலுங்கு 

C) இந்தி 

D) சமஸ்கிருதம் 

விளக்கம்: இராமானந்தர், இராமர் - சீலத ெழிபாட்லடயும், தமது வகாள்லககலயயும் இந்தி வமாழியில் பரப்பினார். 
இெர் சாதி முலறலயயும் குலப் பிரிவுகளில் ரெறுபாடுகலளயும் வெறுத்தார். அன்பான உள்ளரம இலறெனின் 
இருப்பிடம் என்றும், கடவுளுக்கு முன் ஆண், வபண், உயரந்ரதார், தாழ்ந்ரதார் என ரெறுபாடு கிலடயாது எனவும் 
கூறினார். 
185) இராமானந்தரின் சீடர்கள் எத்தலன ரபர்? 
A) 9 

B) 10 

C) 11 

D) 12 

விளக்கம்: அன்பான உள்ளம் வகாண்ட எெரிடத்திலும் இலறென் இருக்கிறார் என்று கூறிய இெர் பல்ரெறு சமூகப் 
பிரிவுகலளச் ரசர்ந்த பன்னிருெலரச் சீடராக்கிக் வகாண்டார். இராமானந்தரின் சீடர்கள்:  
1. கபீர்  
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2. ராய்சதாசர்  
3. ரசனா  
4. சாதனா  
5. தன்னா  
6. நரெரி  
7. பிபர்  
8. ஆனந்தனந்தர்  
9. சுர் சுரானந்தர்  
10. சூர் ஆனந்த்  
11. சர்கரி  
12. பத்யாெதி  
186) இராமானந்தரின் சீடர்களில் யார் வசருப்பு லதக்கும் வதாழிலாளி? 
A) கபீர் 
B) ராய்தாசர் 
C) ரகனா 
D) சாதனா 
விளக்கம்: கபீர் - முஸ்லீம் வநசொளி 

ராய்தார் - வசருப்பு லதக்கும் வதாழிலாளி 

ரசனா – முடிதிருத்தும் வதாழிலாளி 

சாதனா – மாமிசம் வெட்டுபெர்.  
187) இராமானந்தரின் சீடர்களில் யார் இராஜபுத்திர இளெரசர்? 
A) கபீர்  
B) தன்னா 
C) நரெரி 

D) ஃபிபர் 
விளக்கம்: கபீர் - முஸ்லீம் வநசொளி 

தன்னா – ஜாட் இனக் குடியானெர் 
நரெரி – வபாற்வகால்லர்  
ஃபிபர் - இராஜபுத்திர இளரெசர்.  
188) வபாருத்துக. 
அ. இராமானுஜர்  - 1. விசிஷ்டாத்லெத தத்துெம்  
ஆ. நிம்பாரக்கர்  - 2. ரபதாரபதம் வகாள்லக 

இ. மத்துெர்   - 3. துலெத ரகாட்பாடு 

ஈ. ஆதிசங்கரர்   - 4. அத்லெத ரகாட்பாடு 

A) 1, 2, 3, 4 

B) 3, 2, 1, 4 

C) 4, 1, 3, 2 

D) 2, 4, 1, 3 

விளக்கம்: இராமானுஜர் - விசிஷ்டாத்லெத தத்துெம் 
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நிம்பார்க்கர் - ரபதாரபதம் வகாள்லக 

மத்துெர் - துலெத ரகாட்பாடு 

ஆதிசங்கரர் - அத்லெத ரகாட்பாடு  
189) அக்பர் தம்லமப் புகழ்ந்து பாடுமாறு ரகட்டுக் கிருஷ்ணலரப் புகழ்ந்து பாடிய ொயால் யாலரயும் புகழ்ந்து 
பாடமாட்ரடன் என்று கூறியெர் யார்? 
A) லசதன்யர் 
B) துளசிதாசர்  
C) சூர்தாசர் 
D) குரு ராம்தாசர்  
விளக்கம்: முகலாய மாமன்னர் அக்பர், தம்லமப் புகழ்ந்து பாடுமாறு சூர்தாசலரக் ரகட்டுக்வகாண்டார். ஆனால், 
கிருஷ்ணலரப் புகழ்ந்து பாடிய ொயால் யாலரயும் புகழ்ந்து பாடமாட்ரடன் என்று பணிவுடன் சூர்தாசர் மறுத்தார். 
190) யாருலடய பக்திக் ரகாட்பாடு ‘மகாராஷ்டிர தர்மம்’ எனப்பட்டது? 
A) வித்யாபதி 

B) ஞாரனஷ்ெர் 
C) பசெர் 
D) நாமரதெர் 
விளக்கம்: மகாராஷ்டிராெல் பக்தி இயக்கத்லதப் பரப்பியெர் ‘ஞாரனஷ்ெர்’ ஆொர். இெரது பக்திக் ரகாட்பாடுகள் 
“மகாராஷ்டிர தர்மம்” எனப்பட்டது. இெர் மகாராஷ்டிரம் முழுெதும் வசன்று தமது பக்திக் ரகாட்பாடுகலளப் பரப்பினார். 
191) வதன்னிந்தியாலெயும், ெடஇந்தியாலெயும் தமது பக்திவநறியின் மூலம் இலணக்கும் பாலமாகத் திகழ்ந்தெர் 
யார்? 
A) மத்துெர் 
B) நிம்பார்க்கர் 
C) இராமானுஜர் 
D) இராமானந்தர் 
விளக்கம்: வதன்னிந்தியாலெயும் ெடஇந்தியாலெயும் தமது பக்திவநறியின் மூலம் இலணக்கும் பாலமாகத் 
திகழ்ந்தெர். அலகாபாத் என்ற இடத்தில் பிறந்த இராமானந்தர், இராமானுஜரின் விசிஷ்டாத்லெத ரகாட்பாட்லட 
நன்று கற்று அெலரரய தமது குருொகக் வகாண்டெர்.  
192) ‘புஷ்டிமார்க்கம்’ என்ற ஆன்மீகக் ரகாட்பாட்லட உருொக்கியெர் யார்? 
A) கபீர் 
B) இராமனந்தர் 
C) இராமானுஜர் 
D) ெல்லபாச்சாரியார் 
விளக்கம்: ‘புஷ்டிமார்க்கம்’ என்ற ஆன்மீகக் ரகாட்பாட்லட உருொக்கியெர் ெல்லபாச்சாரியார் ஆொர். இெருலடய 
பக்தி மார்க்கம், ‘சுத்த அத்லெதம்’ எனப்படுகிறது. இெர், முக்தியலடய கிருஷ்ணர் ெழிபாட்ரடாடு கூடிய உலகியல் 
ொழ்வு அெசியம் என்றார். 
193) சடரகாபன் என்ற இயற்வபயர் வகாண்டெர் யார்;? 
A) வபரியாழ்ொர் 
B) நம்மாழ்ொர் 
C) பூதத்தாழ்ொர் 
D) ரபயாழ்ொர் 
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விளக்கம்: நம்மாழ்ொரின் இயற்வபயர்கள்: 
1. சடரகாபன்  
2. குடிவபயர் மாறன் சிறப்புப்வபயர்கள்:  
1. குருகூர் நம்பி  
2. ெகுளாபரணன்  
3. பராங்குசன்  
4. காரிமாறன்  
5. ெழுதிெளநாடன். 
194) தமிழகப் பண்பாட்டிற்கு ஆழ்ொர்களின் வகாலட என்ன? 
A) லெணெ சமயத்லதத் தமிழ்மயமாக்கியதில் ஆழ்ொர்களின் பங்கு மகத்தானது. 
B) ஆழ்ொர்களின் ஆன்மிகக் ரகாட்பாடுகள், தத்துெங்கள் தமிழகத்தில் சங்ககாலத் திருமால் ெழிபாட்டு முலறலயச் 
சில மாற்றங்களுடன் பரப்பி, லெணெ சமய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டன. 
C) தமிழகத்தில் சாதி, சமய ரெறுபாடுகலளக் கடந்த ஆன்மீகம், இலடக்காலத்தில் ெளர ஆழ்ொர்கரள வித்திட்டனர். 
D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: லெணெ சமயத்லதத் தமிழ்மயமாக்கியதில் ஆழ்ொர்களின் பங்கு மகத்தானது. ஆழ்ொர்களின் ஆன்மிகக் 
ரகாட்பாடுகள் தத்துெங்கள் தமிழகத்தில் சங்ககாலத் திருமால் ெழிபாட்டு முலறலயச் சில மாற்றங்களுடன் பரப்பி, 
லெணெ சமய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டன. தமிழகத்தில் சாதி, சமய ரெறுபாடுகலளக் கடந்த ஆன்மிகம், 
இலடக்காலத்தில் ெளர ஆழ்ொர்கரள வித்திட்டனர். 
195) ‘நதியின் சங்கமத்தலலென்’ என்று ரபாற்றப்படும் கடவுள் யார்? 
A) சிெவபருமான்  
B) விஷ்ணு  
C) பிரம்மா 
D) இந்திரன் 

விளக்கம்: ‘நதியின் சங்மத்தலலென்’ என்று சிெவபருமாலனப் ‘பசெர்’ ரபாற்றுகிறார். அலனத்து பிரிவினரும் 
இெரது சமயப் பிரிவில் இலணந்தனர். தமது ரபாதலனகலளக் கன்னட வமாழியில் பரப்பினர். 
196) ‘விரநாபா’ என்ற பக்திக் ரகாட்பாட்லடப் பின்பற்றியெர் யார்? 
A) வித்யாபதி 

B) பசெர் 
C) நாமரதெர் 
D) கபீர் 
விளக்கம்: மகாராஷ்டிராவின் பண்டரிபுரத்தில் பிறந்த நாமரதெர் ‘விரதாபா’ என்ற பக்திக் ரகாட்பாட்லடப் 
பின்பற்றினார். பல்ரெறு இனத்தெர்கலளத் தமது சீடராக்கிக் வகாண்டார்.  
197) யாருலடய கருத்துகள் ‘மகாராஷ்டி தங்கம்’ எனப்பட்டது? 
A) வித்யாபதி 

B) பசெர் 
C) நாமரதெர் 
D) கபீர் 
விளக்கம்: நாமரதெரின் கருத்துகள் ‘மகாராஷ்டிர தங்கம்’ எனப்பட்டது. சாதிலய, உருெ ெழிபாட்லட, வபாருளற்ற 
சடங்குகலள ென்லமயாக எதிர்த்தார். உண்லமயான பக்தியும், கடவுள் ெழிபாடும், இெரது முக்கிய 
வகாள்லகயாகும்.  
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198) ‘இராமனும் இரஹீம் ஒன்ரற’ என்று மக்களுக்குப் ரபாதித்தெர் யார்? 
A) இராமானந்தர் 
B) கபீர் 
C) நாமரதெர் 
D) பசெர் 
விளக்கம்: இராமானந்தரின் புகழ்வபற்ற சீடர்களில் ஒருெர் கபீர், வதாடக்கம் முதரல இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுலமலய 
ெளர்த்தெர். கடவுள் ஒருெரர என்று ரபாதித்த இெர் “இராமனும் இரஹீமும் ஒன்ரற, கிருஷ்ணரும் கரீமும் ஒன்ரற, 
அல்லாவும் ஈஸ்ெரனும் ஒருெரர” என்று மக்களுக்குப் ரபாதித்தார்.  
199) ‘அம்ருதானுபெ’ என்ற நூலல எழுதியெர் யார்? 
A) வித்யாபதி 

B) ஞாரனஷ்ெர் 
C) பசெர் 
D) நாமரதெர் 
விளக்கம்: ஞாரனஷ்ெரர், பகெத் கீலதயின் விளக்கவுலரயாக ‘ஞாரனஷ்ெரி’ என்ற நூலல எழுதினார். பின் 
அத்லெத சித்தாந்தத்லத விளக்கும் ‘அம்ருதானுபெ’ என்ற நூலலயும் எழுதினார்.  
200) ‘பாலெ ரநான்பு’ எந்த மாதத்தில் கலடபிடிக்கப்படுகிறது? 
A) சித்திலர 
B) லத 

C) மார்கழி 

D) ஆடி 

விளக்கம்: பண்லடய தமிழகத்தில் திருமணமாகாத வபண்கள் மார்கழி மாதத்தில் பாலெ ரநான்பு ரமற்வகாள்ெர். 
இதலன அடிப்பலடயாகக் வகாண்டு, திருப்பாலெலய ஆண்டாள் இயற்றினார். மார்கழி மாதத்தில் இப்பாசுரங்கள் 
லெணெத் திருத்தலங்களில் இன்றும் பாடப்படுகின்றன. இெரது பாடல்கள் நாயக-நாயகி பாெத்லத 
உணர்த்துகின்றன. 
201) குருநானக் எப்ரபாது பிறந்தார்? 
A) கி.பி.1479 

B) கி.பி.1489 

C) கி.பி.1459 

D) கி.பி.1469 

விளக்கம்: பஞ்சாபில் உள்ள லாகூர் மாெட்டத்தில் ‘தால்ெண்டி’ என்ற இடத்தில் கி.பி.(வபா.ஆ) 1469-ஆம் ஆண்டில் 
பிறந்த குருநானக் இளம்ெயதிரலரய சமயவநறியில் நாட்டம் வகாண்டெர். இெர், கடவுள் ஒருெரர என்று கூறினார்.  
202) யாருலடய பலடப்புகளில் ‘மகன் தன் வபற்ரறார்க்கு ஆற்ற ரெண்டிய கடலமயின்’ முக்கியத்துெம் பற்றி 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? 
A) லசதன்யர் 
B) துளசிதாசர்  
C) சூர்தாசர் 
D) குரு ராம்தாசர் 
விளக்கம்: துளசிதாசரின் பலடப்புகளில் ‘மகள் தம் வபற்ரறார்க்கு ஆற்ற ரெண்டிய கடலம, ஒரு மாணென் தம் 
குருவிற்கு புரிய ரெண்டிய கடலம, ஒரு அரசன் தம் குடிமக்களுக்கு புரிய ரெண்டிய கடலம’ ரபான்றலெ 
முக்கியத்துெம் வபற்றுள்ளன. 
203) குருநானக் பற்றிய கூற்றுகலள ஆராய்க 
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1. இந்து புராணங்கலளயும், இஸ்லாமியரின் புனித நூலான குரானில் உள்ள கருத்துகலளயும் படித்த இெருக்கு, 
இந்து-முஸ்லீம் ரெற்றுலம பயனற்றது எனத் ரதான்றியது. 
2. உருெமற்ற ஒரர கடவுலள ெணங்குமாறும் ரதலெயற்ற சமயச் சடங்குகலளத் தவிர்க்குமாறும் குருநானக் 
ரபாதித்தார். 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. இந்து புராணங்கலளயும், இஸ்லாமியரின் புனித நூலான குரானில் உள்ள கருத்துகலளயும் படித்த 
இெருக்கு, இந்து-முஸ்லீம் ரெற்றுலம பயனற்றது எனத் ரதான்றியது. 
2. உருெமற்ற ஒரர கடவுலள ெணங்குமாறும் ரதலெயற்ற சமயச் சடங்குகலளத் தவிர்க்குமாறும் குருநானக் 
ரபாதித்தார். 
204) லமதிலி வமாழியில் ‘ரகாரக்ச விஜயா’ என்ற நாடக நூலல எழுதியெர் யார்? 
A) வித்யாபதி 

B) ஞாரனஷ்ெர் 
C) பசெர் 
D) நாமரதெர் 
விளக்கம்: வித்யாபதி தம் பக்திப் பாடல்கள் மூலமும், கவிலதகள் மூலமும் ெங்காளப் பகுதிகளில், சிெ ெழிபாட்லடப் 
பரப்பியெர். ‘புருஷபக்சா’ என்ற நீதிரபாதலனக் கலதகலள எழுதிய இெர், லமதிலி வமாழியில் ‘ரகாரக்ச விஜயா’ 
என்ற நாடக நூலலயும் எழுதினார். 
205) ‘சாகித்ய ரத்னா’ என்ற நூலல எழுதியெர் யார்? 
A) லசதன்யர் 
B) துளசிதாசர்  
C) சூர்தாசர் 
D) குரு ராம்தாசர்  
விளக்கம்: சூர்தாசர் எழுதிய நூல்கள்: 
1. சூர் சாகர்  
2. சாகித்ய ரத்னா. 
இெர் பாடிய கிருஷ்ண பக்திப் பாடல்கள், ெட இந்தியாவின் பக்தி மார்க்கத்தில் மாவபரும் தாக்கத்லத ஏற்படுத்தின. 
206) ‘ஆதிகிரந்தம்’- யாருலடய ரபாதலனகள் அடங்கிய வதாகுப்பு? 
A) கபீர் 
B) இராமனந்தர் 
C) இராமானுஜர் 
D) குருநானக் 

விளக்கம்: குருநானக்-ன் ரபாதலனகள், அடங்கிய வதாகுப்பு ‘ஆதிகிரந்தம்’ ஆகும். இதுரெ சீக்கிய சமயத்தின் புனித 
நூலாகும். சீக்கிய சமயத்தின் முதல் முழுொன இெலரப் பின்பற்றி, ஒன்பது சீக்கிய சமயகுருமார்கள் இெரது 
ரபாதலனகலள உலகறியச் வசய்தனர். 
207) யாருலடய பாடல் வதாகுப்பு “கீர்த்தலன” எனப்பட்டது? 
A) துக்காராம் 

B) ஏக்நாதர் 
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C) குரு ராம்தாசர் 
D) மீராபாய் 

விளக்கம்: ‘துக்காராம்’ –ன் பாடல் வதாகுப்பு ‘கீர்த்தலன’ எனப்பட்டது. இலசப் பாடலுடன் கூடிய பக்தியின் மூலம் 
மக்கலள ஒருங்கிலணக்க முயன்றார். ரெத ரெள்விகள், சடங்குகள், புனிதப் பயணங்கள், உருெ ெழிபாடு 
ரபான்றெற்லற நிராகரித்தார். கடவுள்பற்று, மன்னிக்கும் பக்குெப்பட்ட மனநிலல, மனஅலமதி ஆகியெற்லற 
ரபாதித்தார். சமத்துெம், சரகாதரத்துெம் ரபான்ற ரகாட்பாடுகலளயும் பரப்பினார். 
208) ெல்லபாச்சாரியார் பற்றிய கூற்றுகலள ஆராய்க. 
A) ெல்லபாச்சாரியார், ொராணாசிக்குச் வசன்று பல ஆண்டுகள் அங்ரகரய தங்கியிருந்து, கிருஷ்ணர் ெழிபாட்லடப் 
பரப்பினார் 
B) மக்களிலடரய நிலவிய சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகலள அகற்றப் பாடுபட்டார். 
C) முக்தியலடய கிருஷ்ணர் ெழிபாட்ரடாடு கூடிய உலகியல் ொழ்வு அெசியம் என்றார். 
D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: ெல்லபாச்சாரியார், ொரணாசிக்குச் வசன்று பல ஆண்டுகள் அங்ரகரய தங்கியிருந்து, கிருஷ்ணர் 
ெழிபாட்லடப் பரப்பினார். மக்களிலடரய நிலவிய சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகலள அகற்றப் பாடுபட்டார். முக்தியலடய 
கிருஷ்ணர் ெழிபாட்ரடாடு கூடிய உலகியல் ொழ்வு அெசியம் என்றார். 
209) பசெர் எங்கு ரதான்றினார்? 
A) கர்நாடகா 
B) ஆந்திரா 
C) தமிழகம் 

D) ரகரளா 
விளக்கம்: கர்நாடகாவில் ரதான்றிய பசெர், சாளுக்கிய மன்னனிடம் அலமச்சராகப் பணியாற்றினார். 
‘சிெவபருமாரன முழுமுதற் கடவுள்’ என்பலத இெரது பக்திவநறி ெலியுறுத்தியது. சாதிப் பாகுபாடுகள், சமயச் 
சடங்குகள், உருெ ெழிபாடு ஆகியெற்லறக் கலளய பாடுபட்டார். இதுரெ ரமாட்சம் அலடயும் ெழி என்று கூறினார்.  
210) ெல்லபாச்சாரியார், ெடவமாழி மற்றும் எந்த வமாழியில் நூல்கலள எழுதினார்? 
A) சமஸ்கிருதம் 

B) பாலி 

C) ப்ரிஷ் 

D) துளு 

விளக்கம்: ெல்லபாச்சாரியார், ெடவமாழி மற்றும் ப்ரிஜ் வமாழியிலும் நூல்கலள எழுதினார். இெர் உருொக்கிய 
கிருஷ்ணப் பக்திப் பாடல்கள் இன்றும் இராஜஸ்தான், குஜராத் பகுதிகளில் பாடப்படுகின்றன.  
211) ‘சுரபாதினி’ என்ற நூலல எழுதியெர் யார்? 
A) லசதன்யர் 
B) ெல்லபாச்சாரியார் 
C) குருநானக் 

D) கபீர் 
விளக்கம்: ெல்லபாச்சாரியார் எழுதிய நூல்கள்: 
1. சுரபாதினி  
2. சித்தாந்த ரகசியா 
உணர்ச்சி மிகுந்த ஆழ்ந்த இலற பக்திலய இெரது பாடல்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன.  
212) ‘லசதன்யர்’தமது எத்தலனயாெது ெயதில் துறவியானார்? 
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A) 25 

B) 28 

C) 30 

D) 31 

விளக்கம்: ெங்காளத்தில் பிறந்த ‘லசதன்யர்’ தம் 25-ஆம் ெயதிரலரய துறவியானார். இெர் ‘ஸ்ரீலசதன்ய மகாபிரபு’ 
என்றும் அலழக்கப்பட்டார். சிறந்த வமாழியறிவும், இலக்கிய அறிலெயும் வபற்றெர்.  
213) ‘லசதன்யர்’ பற்றிய கூற்றுகலள ஆராய்க 

1. கிருஷ்ணர் மீதான பக்திரய முக்திக்கு ெழி என்று ரபாதித்தெர் ‘லசதன்யர். 
2. அன்பு, பக்தி ஆகிய வநறிகள் மூலரம பரம்வபாருளான கிருஷ்ணலர அலடய முடியும் என்றார். 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. கிருஷ்ணர் மீதான பக்திரய முக்திக்கு ெழி என்று ரபாதித்தெர் ‘லசதன்யர். 
2. அன்பு, பக்தி ஆகிய வநறிகள் மூலரம பரம்வபாருளான கிருஷ்ணலர அலடய முடியும் என்றார். 
214) ‘அசிந்திய ரபதாரபதம்’ என்பது யாருலடய தத்துெம்? 
A) லசதன்யர் 
B) துளசிதாசர் 
C) மீராபாய் 

D) குருராம்தாசர் 
விளக்கம்: சமூகத்தில் நிலவிய சாதி, சமய ரெறுபாடுகலள எதிர்த்த லசதன்யர், மனிதரில் ஏற்றத்தாழ்வு கிலடயாது. 
கிருஷ்ணரின் முன் அலனெரும் சமம் என்று கூறினார். கிருஷ்ண பக்தி வதாடர்பான இெரது தத்துெம் ‘அசிந்திய 
ரபதாரபதம்’ எனப்படுகிறது. 
215) துக்காராம் எந்த வமாழியில் பாடிய பாடல் ‘அபங்கம்’ என்ற வபயரில் அலமக்கப்பட்டது? 
A) இந்தி 

B) மராத்தி 

C) சமஸ்கிருதம் 

D) பாலி 

விளக்கம்: துக்காராம் தம் ஆன்மிகக் ரகாட்பாட்டின் லமயமாக ‘பந்தர்பூர்’ என்ற இடத்லதத் ரதர்ந்வதடுத்தார். இெர் 
மராத்தி வமாழியில் பாடிய பாடல் ‘அபங்கம்’ என்ற வபயரில் அலமக்கப்பட்டது.  
216) வபாருத்துக. 
அ. மகாராஷ்டிர தர்மம் - 1. நாமரதெர் 
ஆ. மகாராஷ்டிர தங்கம் - 2. ஞாரனஷ்ெர் 
இ. ரதாொக்கள் - 3. குருநானக் 

ஈ. லங்கர் - 4. கபீர் 
A) 4, 3, 2, 1 

B) 1, 4, 3, 2 

C) 2, 1, 4, 3 

D) 2, 1, 3, 4 

விளக்கம்: மகாராஷ்டிர தர்மம் - ஞாரனஷ்ெரின் பக்திக் ரகாட்பாடுகள் 
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மகாராஷ்டிர தங்கம் - நாமரதெரின் கருத்துகள் 

ரதாொக்கள் - கபீருலடய பாடல் வதாகுப்பு 
லங்கர் - குருநானக்-ன் சமபந்தி உணவுக்கூடம் 

217) ‘ராமசரித மானஸ்’ என்ற நூலல எழுதியெர் யார்? 
A) லசதன்யர் 
B) துளசிதாசர் 
C) சூர்தாசர் 
D) குரு ராம்தாசர் 
விளக்கம்: ரகாஸ்சுொமி துளசிதாஸ் என்றலழக்கப்பட்ட துளசிதாசர் லெணெ சமயத்தின் மீது ஆழ்ந்த நம்பிக்லக 
வகாண்டிருந்தார். ெட இந்தியாவில் இராமெழிபாடு முலறலயப் பரப்பியதுடன் இராமாயணத்லத ‘ராமசரித மானஸ்’ 
என்ற வபயரில் இந்தி வமாழியில் வமாழியாக்கம் வசய்தார். 
218) ‘கீதாெளி’ என்ற நூலல எழுதியெர் யார்? 
A) லசதன்யர் 
B) துளசிதாசர் 
C) சூர்தாசர் 
D) குரு ராம்தாசர் 
விளக்கம்: துளசிதாசரின் நூல்கள்: 
1. வினயபத்திரிக்கா  
2. கீதாெளி  
3. ரதாகாெளி  
4. பார்ெதி மங்கள்  
5. ஜானகி மங்கள்  
6. ராமசரித மானஸ் 

219) குருநானக் யாலரத் தமது, குருொக ஏற்றுக்வகாண்டார்? 
A) இராமானந்தர் 
B) கபீர் 
C) நாமரதெர் 
D) பசெர் 
விளக்கம்: குருநானக் கபீலரத் தமது குருொக ஏற்றுக்வகாண்டார். இெர் ‘கடவுள் ஒருெரர’ என்று கூறினார். வடல்லி 
சுல்தானியர் காலத்திலிருந்ரத இந்து-முஸ்லீம் சமய வெறுப்லபத் தணிக்கும் வபாருட்டு தம் பக்திக் வகாள்லகலய 
ெகுத்துக் வகாண்டார். அதன் அடிப்பலடயில், பிற்காலத்தில் அெர் சீக்கிய சமயத்லதத் ரதாற்றுவித்தார். 
220) ‘ஆக்ராவின் பார்லெயற்ற கவிஞர்’ என அலழக்கப்பட்டெர் யார்? 
A) லசதன்யர் 
B) துளசிதாசர்  
C) சூர்தாசர் 
D) குரு ராம்தாசர்  
விளக்கம்: கிருஷ்ணர், ராலத ெழிபாட்டில் ஈடுபட்டுப் பக்தி இயக்கத்லதப் பரப்பியர் ‘சூர்தாசர்’. கிருஷ்ணலர 
ெழிபடுெரத ‘முக்திக்கு ெழி’ என்று கருதினார். இெர் “ஆக்ராவின் பார்லெயற்ற கவிஞர்” எனப்பட்டார்.  
221) யாருலடய வகாள்லககள் ‘ரபதாரபதம்’ என அலழக்கப்படுகின்றன? 
A) மத்துெர் 
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B) நிம்பார்க்கர் 
C) வஜயதீர்த்தர் 
D) இராமானுஜர் 
விளக்கம்: இராமானுஜருக்குப் பிறகு புகழ்வபற்ற பக்தி இயக்க ஞானி நிம்பார்க்கர். இெர் ெடஇந்தியாவில் தன் பக்திக் 
கருத்துக்கலளப் பரப்பினார். மகாவிஷ்ணுவின் அெதாரமான கிருஷ்ணர் இராலத ஆகிரயாலர பரம்வபாருள் 
என்றார். இராதாகிருஷ்ணலர அலடய ஆழ்ந்த பக்தி அெசியம் என்றார். உத்திரப்பிரரதசத்தில் இெருலடய 
இராதாகிருஷ்ண ெழிபாட்லடப் பலர் பின்பற்றினர். இெருலடய வகாள்லக ‘ரபதாரபதம்’ என்று அலழக்கப்படுகிறது. 
222) லாங்கர்’ என்ற உணவுக் கூடத்லத நிறுவி, சமபந்தி உணெருந்தும் முலறலயத் வதாடங்கி லெத்தெர் யார்? 
A) கபீர் 
B) இராமனந்தர் 
C) இராமானுஜர் 
D) குருநானக் 

விளக்கம்: ‘லாங்கர்’ என்ற உணவுக் கூடத்லத நிறுவி, சமபந்தி உணெருந்தும் முலறலயத் வதாடங்கி லெத்தெர் 
‘குருநானக். அறம் நிலறந்த ொழ்லெப் பின்பற்றுமாறும், பிற ரகாட்பாடுகளின் மீது சகிப்புத்தன்லம காட்டுமாறும் தமது 
ரபாதலனகளில் கூறினார். 
223) ‘ராதா ெல்லபி’ என்ற பக்திப் பிரிலெத் ரதாற்றுவித்தெர் யார்? 
A) லசதன்யர் 
B) துளசிதாசர்  
C) சூர்தாசர் 
D) குரு ராம்தாசர்  
விளக்கம்: அக்பரின் அலெயில் கிருஷ்ண பக்திப் பாடலலப் பாடிய சூர்தாசர் மதுரா, வகௌொ ஆகிய நகரங்களுக்குச் 
வசன்று கிருஷ்ண பக்திலயப் பரப்பினார். கிருஷ்ணர் மீதான ராலதயின் காதலல விளக்கிக் கூறும் ‘ராதா ெல்லபி’ 
என்ற பக்திப் பிரிலெத் ரதாற்றுவித்தார். 
224) மீராபாய் பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானலதத் ரதர்வு வசய்க. 
A) இராஜபுத்திர அரச குடும்பத்லத சார்ந்த இெர், லெணெ சமய மரபில் ெளர்க்கப்பட்டார். 
B) கிருஷ்ணரிடம் மிகுந்த ஈடுபாடு குழந்லதப்பருெம் முதரல ஏற்பட்டது. 
C) பிறப்பு, இறப்பு என்னும சுழற்சியின்றி விடுபட்டுப் ரபரின்ப நிலலலய அலடய, கிருஷ்ண பக்தி அெசியம் என்றார் 
D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: இராஜபுத்திர அரச குடும்பத்லத சார்ந்து இெர், லெணெ சமய மரபில் ெளர்க்கப்பட்டார். கிருஷ்ணரிடம் 
மிகுந்த ஈடுபாடு குழந்லதப்பருெம் முதரல ஏற்பட்டது. பிறப்பு, இறப்பு என்னும் சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டுப் ரபரின்ப 
நிலலலய அலடய கிருஷ்ண பக்தி அெசியம் என்றார். 
225) தமது கருத்துகலள ெட்டார வமாழியான எந்த வமாழியில் ‘மீராபாய்’ பரப்பினார்? 
A) ப்ரிஜ் 

B) துளு 

C) பாலி 

D) உருது 

விளக்கம்: மீராபாய் தமது கருத்துக்கலள ெட்டார வமாழியான ‘ப்ரிஜ்’ வமாழியில் பரப்பினார். இெரது பக்திப்பாடல்கள் 
இனிலமயானலெ, பக்திவநறிலய சுலெயான பாடல்கள் மூலமாகப் பரப்பினார். எளிய பக்தியும் நம்பிக்லகயுரம 
வீடுரபற்றிலன அலடய நல்ெழி என்றார். பிறப்பால் எெரும் உயர்ந்தெரில்லல. உயர்வுக்குக் காரணம் அெரெரது 
வசயல்கரள என்று கூறினார்.  
226) சத்ரபதி சிொஜியின் ஆன்மீக குருொக விளங்கியெர் யார்? 
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A) குரு ராம்தாசர் 
B) மீராபாய் 

C) சூர்தாசர் 
D) துளசிதாசர் 
விளக்கம்: மகாராஷ்டிரத்லதச் ரசர்ந்த இெர் சத்ரபதி சிொஜியின் ஆன்மீக குருொக விளங்கினார். சமூக 
சமத்துெத்திற்கு இராம ெழிபாடு, அனுமன் ெழிபாடு ஆகியெற்லறப் பரப்புெதன் மூலம் உதெ முடியும் என்றார். 
227) ‘தசரபாதா’ என்ற நூலல எழுதியெர் யார்? 
A) குரு ராம்தாசர் 
B) மீராபாய் 

C) சூர்தாசர் 
D) துளசிதாசர் 
விளக்கம்: சாதாரண மக்களும் ொழ்க்லகத் தத்துெத்லத அறியும் ெலகயில் ‘தசரபாதா’ என்ற நூலல எழுதினார். 
‘பகொன்ராம்’ என்பெலரத் தம் குருொகக் வகாண்டு மகாராஷ்டிரம் முழுெதும் ராம ெழிபாட்லடயும், சமத்துெக் 
ரகாட்பாடுகலளயும் பரப்பினார். 
228) ‘சஜ்ஜன்காட்’ என்ற வசால்லின் வபாருள் என்ன? 
A) துறவிகளின் ரகாட்லட 

B) அரசனின் ரகாட்லட 

C) வெற்றிக் ரகாட்லட 

D) எதிரியின் ரகாட்லட 

விளக்கம்: குரு ராம்தாஸ் மீது அளெற்ற அன்லபக் வகாண்டிருந்த மராத்திய மன்னன் சத்ரபதி சிொஜி உருொக்கிய 
பகுதி சஜ்ஜன்காட்’ என்பதாகும். இச்வசால்லிலிற்குத் ‘துறவிகளின் ரகாட்லட’ என்று வபாருள். 

229) கூற்றுகலள ஆராய்க. 
1. ‘ஏக்நாதர்’ மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் லெத்தான் என்னும் ஊரில் பிறந்தார். 
2. சிறுெயதிரலரய கிருஷ்ணபக்தி மிகுந்து காணப்பட்டார். அலனத்து பிரிவினலரயும் ரநசித்தார் 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. ‘ஏக்நாதர்’ மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் லெத்தான் என்னும் ஊரில் பிறந்தார். 
2. சிறுெயதிரலரய கிருஷ்ணபக்தி மிகுந்து காணப்பட்டார். அலனத்து பிரிவினலரயும் ரநசித்தார் 
230) விஷ்ணுலெ ‘விட்டலா’ என்ற வபயரில் ெழிபட்டுத் தம் வகாள்லககலள ெடிெலமத்தெர் யார்? 
A) துக்காராம் 

B) ஏக்நாதர் 
C) குருராம்தாசர் 
D) மீராபாய் 

விளக்கம்: மகாராஷ்டிராவில் பிறந்த துக்காராம் சிொஜி, ஏக்நாத் ஆகிரயாரின் சமகாலத்தெர். பக்தியின் மூலமாகத் தம் 
ரபாதலனகலளப் பரப்பினார். விஷ்ணுலெ ‘விட்டலா’ என்ற வபயரில் ெழிபட்டுத் தம் வகாள்லககலள 
ெடிெலமத்தார். 
231) வபாருத்துக. 
அ. விரதாபா    – 1. ெல்லபாச்சாரியார் 
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ஆ. புஷ்டிமார்க்கம்   - 2. லசதன்யர் 
இ. அசிந்திய ரபதாரபதம்  - 3. நாமரதெர் 
A) 3, 2, 1 

B) 3, 1, 2 

C) 2, 3, 1 

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்: விரதாபா – நாமரதெர்  
புஷ்டிமார்க்கம் - ெல்லபாச்சாரியார்  
அசிந்திய ரபதாரபதம் - லசதன்யர்  
232) விஜயநகரப் ரபரரசர் கிருஷ்ணரதெராயரின் அலெக்குச் வசன்று, கிருஷ்ண ெழிபாட்டின் அெசியத்லத 
எடுத்துலரத்தெர் யார்? 
A) கபீர் 
B) இராமனந்தர் 
C) இராமானுஜர் 
D) ெல்லபாச்சாரியார் 
விளக்கம்: ெல்லபாச்சாரியார், காசியில் பிறந்து வதன்னிந்தியாவிற்கு வபற்ரறாருடன் குடிவபயர்ந்தார். விஜயநரகப் 
ரபரரசின் தலலசிறந்த மன்னரான கிருஷ்ணரதெராயரின் அலெக்குச் வசன்று, கிருஷ்ண ெழிபாட்டின் 
அெசியத்லத எடுத்துலரத்தார். 
233) ‘சூபியிசம்’ என்பது எந்த மதத்தின் பக்திப் பிரிவு? 
A) இந்து  
B) முஸ்லீம் 

C) கிறித்துெம் 

D) சீக்கியம் 

விளக்கம்: சூபிசம் - என்பது அன்பு, ஆழ்ந்த அறிவு, அறவநறி ெழிபாட்லட மட்டுரம வகாண்ட இஸ்லாமின் பக்திப் பிரிவு 
ஆகும். இஸ்லாமிய மதத்லத அடிப்பலடயாகக் வகாண்டு பக்திச் சீர்த்திருத்தங்கலளப் பரப்பியது. இஸ்லாமிய 
சமயநூல் கூறும் சமயச் சடங்குகலளப் புறக்கணித்து, சாதி, சமய ரெறுபாடுகலள எதிர்த்தது. அலசெ உணவு, 
உயிர்கலளப் பலியிடுதல் ரபான்றெற்லறயும் புறக்கணித்தது. “இலறெலன மனக் கண்ணால் அழகு ஆராதலன 
ெடிெமாகக் காண்பரத சூபியிசம்” என்று “ரக.டி.பார்சொ” குறிப்பிடுகிறார்.  
234) சூபியிசத்தின் ரதாற்றம் பற்றிய சரியானக் கூற்லறத் வதரிவு வசய்க 

A) சூஃபி என்ற வசால் சஃபா, என்ற வசால்லிலிருந்து ெந்தது. இதற்குத் ‘தூய’ என்பது வபாருளாகும். 
B) ஒழுக்கமான சமய வநறிகளுலடய ொழ்க்லகலய ெலியுறுத்தியது. 
C) இஸ்லாமிய சமயத்தில் தாராள ஆன்மிகத்லத லமயப்படுத்திய ரகாட்பாட்லடக் கூறுகிறது. இதன் மூலம் இந்து, 
முஸ்லீம் ஒற்றுலமலயச் சூபிக்கள் நிலலநாட்டினர். 
D) அலனத்தும்  
விளக்கம்: சூஃபி என்ற வசால் சஃபா, என்ற வசால்லிலிருந்து ெந்தது. இதற்குத் ‘தூய’ என்பது வபாருளாகும். 
ஒழுக்கமான சமய வநறிகளுலடய ொழ்க்லகலய ெலியுறுத்தியது. இஸ்லாமிய சமயத்தில் தாராள ஆன்மிகத்லத 
லமயப்படுத்திய ரகாட்பாட்லடக் கூறுகிறது. இதன் மூலம் இந்து, முஸ்லீம் ஒற்றுலமலயச் சூபிக்கள் நிலலநாட்டினர். 
235) சூபிசத்தின் பிரிவுகள் எத்தலன? 
A) 5 

B) 4 

C) 3 
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D) 6 

விளக்கம்: சூபிசத்தில் பக்தியின் அடிப்பலடயில் 5 பிரிவுகள் உள்ளன. அலெ, 1. சிஸ்தி  
2. சுகலார்தி  
3. குொதிரி  
4. நக்சாபந்தி  
5. ஷாதாரி.  
இப்பிரிவுகள் இந்தியாவில் இந்து மற்றும் இஸ்லாமியப் பண்பாட்டு இலணப்பிற்குப் பாலமாகச் வசயல்பட்டன.  
236) ரஷக்ஸ்பரீத் என்பெர் எந்த மதப் பிரிவின் ஞானி ஆொர்? 
A) சீக்கியம் 

B) வபௌத்தம் 

C) சமணம் 

D) சூபியிசம் 

விளக்கம்: குொஜா வமய்னுதீன் சிஸ்தி, ரஷக்ஃபரீத், ரஷக் நிசாமுதீன் அவுலியா ஆகிரயார் புகழ்வபற்ற சூபி ஞானிகள் 
ஆெர். சூபியிசம் என்பது இஸ்லாமிய மதப்பிரிொகும். 
237) சூபிஸிசத்தின் முதன்லமயான வகாள்லககளில் சரியானலதத் ரதர்வு வசய்க. 
A) கடவுள் ஒருெரர 
B) உலகம் இலறெனின் பிரதிபலிப்பு 
C) மனிதர்களுக்குச் ரசலெ வசய்ெரத உயரிய ஆன்மீகம் 

D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: கடவுள் ஒருெரர. உலகம் இலறெனின் பிரதிபலிப்பு. மனிதர்களுக்குச் ரசலெ வசய்ெரத உயரிய 
ஆன்மீகம். 
238) சூபியிசத்தின் முதன்லமயான வகாள்லககளில் சரியானலதத் ரதர்வு வசய்க 

A) அன்ரப கடவுள், அச்சம் தவிர்க்கும் வசாற்கலளவிட அச்சம் தவிர்க்கும் வசயல்கரள முக்கியம். 
B) இலறெலன அலடய மனிதன் உலகப் பற்று, பாசங்களிலிருந்து விடுபட ரெண்டும். 
C) அலனெரும் அன்ரப உருொன இலறெனின் குழந்லதகள் என்ற கருத்லத ஏற்க ரெண்டும் 

D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: அன்ரப கடவுள், அச்சம் தவிர்க்கும் வசாற்கலளவிட அச்சம் தவிர்க்கும் வசயல்கரள முக்கியம். இலறெலன 
அலடய மனிதன் உலகப்பற்று, பாசங்களிலிருந்து விடுபட ரெண்டும். அலனெருரம அன்ரப உருொன 
இலறெனின் குழந்லதகள் என்ற கருத்லத ஏற்க ரெண்டும்.  
239) சூபியிசத்தின் தாக்கங்களில் சரியானலதத் ரதர்வு வசய்க 

A) சமூகம் மற்றும் சமயத்தில் தாராளமயக் கருத்துகள் உருொக ெழிெகுத்தது. 
B) மனிதரநயத்துடன் கூடிய ரதசப்பற்று, சமயப்பற்று ரபான்றெற்லற, மக்களிடம் ெளர்த்தது 

C) சூபியிசத்லதப் பின்பற்றிரயார், ஆதரெற்ரறார், விதலெகள், ஏலழகள் ரபான்ரறாருக்கு ரசலெ வசய்தனர். 
அதனால், ஆன்மிக உணர்லெயும் மக்களிடத்தில் வகாண்டிருந்தனர். 
D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: சமூகம் மற்றும் சமயத்தில் தாராளமயக் கருத்துகள் உருொக ெழிெகுத்தது. மனிதரநயத்துடன் கூடிய 
ரதசப்பற்று, சமயப்பற்று ரபான்றெற்லற, மக்களிடம் ெளர்த்தது. சூபியிசத்லதப் பின்பற்றிரயார், ஆதரெற்ரறார், 
விதலெகள், ஏலழகள் ரபான்ரறாருக்கு ரசலெ வசய்தனர். அதனால், ஆன்மிக உணர்லெயும் மக்களிடத்தில் 
வகாண்டிருந்தனர்.  
240) சூபியிசத்தின் தாக்கம் பற்றிய கூற்றுகலள ஆராய்க. 
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1. இலச, இலக்கியம், கட்டடக்கலல, ெட்டாரவமாழிகள், புதிய சமய முலற ரபான்றலெ இெர்களால் ெளர்ச்சி வபற்றன. 
2. இந்தியாவில் பன்முகப்பண்பாடு பரெ அடித்தளமிட்டது சூபி இயக்கமாகும். 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. இலச, இலக்கியம், கட்டடக்கலல, ெட்டாரவமாழிகள், புதிய சமய முலற ரபான்றலெ இெர்களால் 
ெளர்ச்சி வபற்றன. 
2. இந்தியாவில் பன்முகப்பண்பாடு பரெ அடித்தளமிட்டது சூபி இயக்கமாகும். 
241) ‘இந்துஸ்தானத்தின் பறலெ எனப்பட்டெர் யார்? 
A) வமகஸ்தனிஸ் 

B) சாணக்கியர் 
C) அக்பர் 
D) அமீர்குஸ்ரு 

விளக்கம்: இந்துஸ்தானத்தின் பறலெ எனப்பட்ட ‘அமீர்குஸ்ரு’ சிறந்த கவிஞராகவும், சூபியிச ஞானியாகவும் 
திகழ்ந்தார். பாரசீக, பிரிஜ் வமாழிகளில் இலசப்புலலம வபற்ற இெர் ‘குொலிஸ்’ என்ற இலச முலறலய உருொக்கிப் 
பயன்படுத்தினார். ‘சிதார்’ என்ற இலசக் கருவிலய உருொக்கினார். சூபியிச ெழிபாடு முலற மக்களிலடரய பரெ, 
இலச முக்கியப் பங்காற்றியது. 
242) ரயாகா பற்றி சரியானக் கூற்லற வதரிவு வசய் 

A) ரயாகா என்பது நம் முன்ரனார்களான ஞானிகளும், முனிெர்களும், சித்தர்களும் பின்பற்றிய ஒரு ொழ்வியல் 
வநறியாகும். 
B) உடலமயும், உயிலரயும் ஒன்றாக இலணத்து பரம்வபாருளுடன் ஒன்றிலணயச் வசய்யும் வசயல் எனவும் இது 
கருதப்படுகிறது. 
C) ரயாகாவில் பல்ரெறு முலறகள் இருந்தாலும் சிறப்புமிக்க ரயாகமுலற ‘நாதரயாகா’ ஆகும் 

D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: ரயாகா என்பது நம் முன்ரனார்களான ஞானிகளும், முனிெர்களும், சித்தர்களும் பின்பற்றிய ஒரு 
ொழ்வியல் வநறியாகும். உடலமயும், உயிலரயும் ஒன்றாக இலணத்து பரம்வபாருளுடன் ஒன்றிலணயச் வசய்யும் 
வசயல் எனவும் இது கருதப்படுகிறது. ரயாகாவில் பல்ரெறு முலறகள் இருந்தாலும் சிறப்புமிக்க ரயாகமுலற 
‘நாதரயாகா’ ஆகும். 
243) கூற்றுகலள ஆராய்க 

1. ரயாகாவில் பல்ரெறு முலறகள் இருந்தாலும் சிறப்புமிக்க ரயாகமுலற ‘நாதரயாகாொகும்’ 
2. இலறெலன ெழிபடும்ரபாது, குரல் நாண்களின் மூலம் மந்திரங்கலள ஒலியாக எழுப்பி ராகத்துடரனா, 
சப்தமாகரொ, மனத்திற்குள்ரளரயா பாடி ஆன்மா, உடல், மனம் ஆகிய மூன்லறயும் ஒன்றாக இலணக்கின்ற 
வசயரல ‘நாதரயாகா’ எனப்படும் 

A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. ரயாகாவில் பல்ரெறு முலறகள் இருந்தாலும் சிறப்புமிக்க ரயாகாமுலற ‘நாதரயாகாொகும். 
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2. இலறெலன ெழிபடும்ரபாது, குரல் நாண்களின் மூலம் மந்திரங்கலள ஒலியாக எழுப்பி ராகத்துடரனா, 
சப்தமாகரொ, மனத்திற்குள்ரளரயா பாடி ஆன்மா, உடல், மனம் ஆகிய மூன்லறயும் ஒன்றாக இலணக்கின்ற 
வசயரல ‘நாதரயாகா’ எனப்படும். 
244) நாதரயாகாவில் ஏற்படும் பயன்பகள் என்ன? 
A) நாதரயாகா பயிற்சிலய ரமற்வகாள்ெதால், பிராணம் என்ற உயிராற்றல் அதிகரிக்கிறது. 
B) மன அலமதி வபற்று உடல் நலத்லதப் ரபணுெதற்கு உதவுகிறது 

C) தீர்க்க முடியாத மனப் பிரச்சிலனகலளத் தீர்க்கிறது 

D) அலனத்தும் சரி 

விளக்கம்: நாதரயாகா பயிற்சிலய ரமற்வகாள்ெதால், பிராணம் என்ற உயிராற்றல் அதிகரிக்கிறது. மன அலமதி 
வபற்று உடல் நலத்லதப் ரபணுெதற்கு உதவுகிறது. தீர்க்க முடியாத மனப் பிரச்சிலனகலளத் தீர்க்கிறது. 
245) நாதாரயாகவில் ஏற்படும் பயன்கள் என்ன? 
A) ெலது மற்றும் இடப்பக்க மூலளப் பகுதியின் வசயல்பாட்லடச் சமன்வசய்து, மன அழுத்தத்லதக் கட்டுப்படுத்தித் 
தலடயில்லா உறக்கம் ஏற்பட உதவுகிறது. 
B) நாளமில்லாச் சுரப்பிகளின் வசயல்பாட்லடத் தூண்டச் வசய்கிறது 

C) சுயவெளிப்பாட்லட லதரியத்துடன் வெளிப்படுத்தி ரபசுகின்றன ஆற்றலலத் தருகிறது. 
D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: ெலது மற்றும் இடப்பக்க மூலளப் பகுதியின் வசயல்பாட்லடச் சமன்வசய்து, மன அழுத்தத்லதக் 
கட்டுப்படுத்தித் தலடயில்லா உறக்கம் ஏற்பட உதவுகிறது. நாளமில்லாச் சுரப்பிகளின் வசயல்பாட்லடத் தூண்டச் 
வசய்கிறது. சுயவெளிப்பாட்லட லதரியத்துடன் வெளிப்படுத்தி ரபசுகின்றன ஆற்றலலத் தருகிறது. 
246) நாதயாகாவினால் ஏற்படும் பயன்கள் என்ன? 
A) சமூகத்தில் தூண்டப்படுகின்றன தெறான நிகழ்வுகளிலிருந்து மனிதன் விடுபட உதவுகிறது. 
B) தனிமனிதனின் ஒட்டுவமாத்த உடலலயும் புரிந்துவகாண்டு வசவித்திறன் அதிகரிக்க உதவுகிறது. 
C) வசவிப்புலன் புரிதலல முழு உடல் கெனிப்பிற்கு ஏதுொக்குகிறது (இலசக்குத் தகுந்த உடலலசவுகள்) 
D) அலனத்தும் 

விளக்கம்: சமூகத்தில் தூண்டப்படுகின்றன தெறான நிகழ்வுகளிலிருந்து மனிதன் விடுபட உதவுகிறது. 
தனிமனிதனின் ஒட்டுவமாத்த உடலலயும் புரிந்துவகாண்டு வசவித்திறன் அதிகரிக்க உதவுகிறது. வசவிப்புலன் 
புரிதலல முழு உடல் கெனிப்பிற்கு ஏதுொக்குகிறது (இலசக்குத் தகுந்த உடலலசவுகள்). 
247) நாதரயாகா பற்றிய கூற்றுகலள ஆராய்க 

1. நனவுநிலலலய அதிகரிக்கச் வசய்கிறது (பாடலுக்ரகற்ற உடல் அலசவுகலள நிலனவில் லெத்து ஆடல் அலசலெ 
வெளிப்படுத்தும் தன்லமலய ரமம்படுத்துதல்). 
2. தன்லனயறிதல் என்ற நிலலலய ரமம்பட்டதாக்க உதவுகிறது. 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. நனவுநிலலலய அதிகரிக்கச் வசய்கிறது (பாடலுக்ரகற்ற உடல் அலசவுகலள நிலனவில் லெத்து ஆடல் 
அலசலெ வெளிப்படுத்தும் தன்லமலய ரமம்படுத்துதல்). 
2. தன்லனயறிதல் என்ற நிலலலய ரமம்பட்டதாக்க உதவுகிறது. 
248) நாதாரயாக பற்றிய கூற்றுகலள ஆராய்க. 
1. ஒருெர் தனித்திருக்காமல் வதய்வீகத் தன்லமயுடன் இலணந்திருக்கும் விழிப்புணர்லெ ஏற்படுத்துகிறது. 
2. பாலினப் பாகுபாட்டுத் தன்லமலய நடுநிலலப்படுத்துகிறது. (நடன அலசவுகள், அபிநயங்கள் மூலம்) 
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A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. ஒருெர் தனித்திருக்காமல் வதய்வீகத் தன்லமயுடன் இலணந்திருக்கும் விழிப்புணர்லெ 
ஏற்படுத்துகிறது. 
2. பாலினப் பாகுபாட்டுத் தன்லமலய நடுநிலலப்படுத்துகிறது. (நடன அலசவுகள், அபிநயங்கள் மூலம்) 
249) பக்தி இயக்கத்தின் விலளவுகள் என்ன? 
A) பக்தி இயக்கத்தின் மூலம் ஆழ்ொர்கள், நாயன்மார்கள், இராமானுஜர், இராமானந்தர், கபீர், குருநானக் உள்ளிட்ட 
பலரது ரபாதலனகளும், பக்தி வநறிகளும் மக்கலளக் கெர்ந்தன. 
B) விசிஷ்டாத்லெதம், துலெதம், சுத்த அத்லெதம் ரபான்ற பக்திக்ரகாட்பாடுகள் இந்து சமயத்தில் புதிய 
சீர்த்திருத்தத்லத உருொக்கின 

C) பக்தி இயக்கத்தின் விலளொகப் பஞ்சாபில் கபீரின் சீடர், குருநானக் என்பெரால் சீக்கிய சமயம் 
ரதாற்றுவிக்கப்பட்டது. 
D) அலனத்தும்  
விளக்கம்: பக்தி இயக்கத்தின் மூலம் ஆழ்ொர்கள். நாயன்மார்கள், இராமானுஜர், இராமானந்தர், கபீர், குருநானக் 
உள்ளிட்ட பலரது ரபாதலனகளும், பக்தி வநறிகளும் மக்கலளக் கெர்ந்தன. விசிஷ்டாத்லெதம், துலெதம், சுத்த 
அத்லெதம் ரபான்ற பக்திக்ரகாட்பாடுகள் இந்து சமயத்தில் புதிக சீர்த்திருத்தத்லத உருொக்கின. பக்தி இயக்கத்தின் 
விலளொகப் பஞ்சாபில் கபீரின் சீடர், குருநானக் என்பெரால் சீக்கிய சமயம் ரதாற்றுவிக்கப்பட்டது. 
250) பக்தி இயக்கத்தின் விலளவுகள் என்ன? 
A) சமய, சாதி ென்முலறகள் குலழந்து சமூக நல்லிணக்கம் ஏற்படத் வதாடங்கிய நிகழ்வு பக்தி இயக்கத்தின் முக்கிய 
விலளவுகளில் ஒன்றாகும். 
B) ெட்டாரவமாழிகளின் ெளர்ச்சியும், கலல, கட்டடக்கலல ரபான்றெற்றின் ெளர்ச்சியும் பக்தி இயக்கத்தின் முக்கிய 
விலளொகும். 
C) ரகாயில்களில் 63 நாயன்மார்களின் சிலலகளும், 12 ஆழ்ொர்களின் சிலலகளும் அழகுற அலமக்கப்பட்டன. 
D) அலனத்தும்  
விளக்கம்: சமய, சாதி ென்முலறகள் குலழந்து சமூக நல்லிணக்கம் ஏற்படத் வதாடங்கிய நிகழ்வு பக்தி இயக்கத்தின் 
முக்கிய விலளவுகளில் ஒன்றாகும். ெட்டாரவமாழிகளில் ெளர்ச்சியும், கலல, கட்டடக்கலல ரபான்றெற்றின் 
ெளர்ச்சியும் பக்தி இயக்கத்தின் முக்கிய விலளொகும். ரகாயில்களில் 63 நாயன்மார்களின் சிலலகளும், 12 
ஆழ்ொர்களின் சிலலகளும் அழகுற அலமக்கப்பட்டன. 
251) பக்தி இயக்கத்தின் விலளவுகள் என்ன? 
A) சமபந்தி உணவுமுலற, ஆலய ெழிபாட்டில் சம உரிலம ரபான்றலெகலளச் சீர்திருத்த முலறயில் பக்தி இயக்கம் 
முன்வனடுத்தது.  
B) இந்து, முஸ்லீம் ஒற்றுலமக்கும் பாடுபட்ட பக்தி இயக்கம் மன்னர்களுக்கு ஆன்மிக நம்பிக்லக ெளரக் 
காரணமானது. 
C) மக்களிலடரய ஆன்மிக நம்பிக்லக ெளரவும் சமூக நடெடிக்லககளில் அெர்கலளப் பங்ரகற்கச் வசய்யவும் பக்தி 
இயக்கம் ெழி ெகுத்தது. 
D) அலனத்தும்  
விளக்கம்: சமபந்தி உணவுமுலற, ஆலய ெழிபாட்டில் சம உரிலம ரபான்றலெகலளச் சீர்திருத்த முலறயில் பக்தி 
இயக்கம் முன்வனடுத்தது.  
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இந்து, முஸ்லீம் ஒற்றுலமக்கும் பாடுபட்ட பக்தி இயக்கம் மன்னர்களுக்கு ஆன்மிக நம்பிக்லக ெளரக் காரணமானது. 
மக்களிலடரய ஆன்மிக நம்பிக்லக ெளரவும் சமூக நடெடிக்லககளில் அெர்கலளப் பங்ரகற்கச் வசய்யவும் பக்தி 
இயக்கம் ெழி ெகுத்தது. 
252) பக்தி இயக்கத்தின் விலளவுகள் பற்றிய கூற்றுகலள ஆராய்க 

1. மக்களிலடரய அறக்ரகாட்பாடுகள் அடிப்பலடயிலான ொழ்வியல் வநறிகலள ெளர்க்க பக்தி இயக்கம் உதவியது 

2. இந்து மக்களிலடரய பக்தி இயக்கத்திற்குக் கிலடத்த ெரரெற்பானது பிற்காலத்தில் இந்தியா மதச்சார்பற்ற, 
ஒன்றுபட்ட நாடாக மாறுெதற்கு ெழி ெகுத்தது. 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. மக்களிலடரய அறக்ரகாட்பாடுகள் அடிப்பலடயிலான ொழ்வியல் வநறிகலள ெளர்க்க பக்தி இயக்கம் 
உதவியது. 2. இந்து மக்களிலடரய பக்தி இயக்கத்திற்குக் கிலடத்த ெரரெற்பானது பிற்காலத்தில் இந்தியா 
மதச்சார்பற்ற, ஒன்றுபட்ட நாடாக மாறுெதற்கு ெழி ெகுத்தது. 
253) பக்தி இயக்கம் பற்றிய கூற்றுகலள ஆராய்க. 
1. இந்தியாவில் சமயம், சமூகம், இலக்கியம் ஆகியெற்றிற்குப் பக்தி இயக்கம் மிகுந்த வதாண்டாற்றி உள்ளது. 
2. சமணம், வபௌத்தம், இஸ்லாம், சமயங்கள் ரெகமாகப் பரவிய காலத்தில் இந்து சமயத்தின் மறுமலர்ச்சிக்கும் 
இவ்வியக்கம் வித்திட்டது. 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: 1. இந்தியாவில் சமயம், சமூகம், இலக்கியம் ஆகியெற்றிற்குப் பக்தி இயக்கம் மிகுந்த வதாண்டாற்றி உள்ளது. 
2. சமணம், வபௌத்தம், இஸ்லாம், சமயங்கள் ரெகமாகப் பரவிய காலத்தில் இந்து சமயத்தின் மறுமலர்ச்சிக்கும் 
இவ்வியக்கம் வித்திட்டது. 

254) பக்தி இயக்கம் பற்றிய கூற்றுகலள ஆராய்க. 
1. ரெதங்கள், தத்துெம் வமாழிவபயர்க்கப்பட்டு, மக்களிடம் வசன்றலடய, பக்தி இயக்கம் காரணமாயிற்று. 
2. சமூகத்தில் நிலவிய ரெற்றுலமகள் கலளயப்பட்டு, கடவுள் முன் அலனெரும் சமம் என்ற ரகாட்பாடு பரெ 
வித்திட்டது. 
A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தெறு 

விளக்கம்: ரெதங்கள், தத்துெம் வமாழிவபயர்க்கப்பட்டு, மக்களிடம் வசன்றலடய, பக்தி இயக்கம் காரணமாயிற்று. 
சமூகத்தில் நிலவிய ரெற்றுலமகள் கலளயப்பட்டு, கடவுள் முன் அலனெரும் சமம் என்ற ரகாட்பாடு பரெ 
வித்திட்டது.  
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12th Ethics Lesson 7 Questions 

7. சமூக - சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் 

1) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) கி.பி. (வபா.ஆ.) 10-ஆம் நூற்றாண்டுமுதல் 17-ஆம் நூற்றாண்டுெலர இந்தியாவில் பக்தி இயக்கங்கள் 
ரதான்றின. 
ⅱ) இவ்வியக்கங்கள் இலடக்கால இந்திய ெரலாற்றில் சமூக மற்றும் சமய மறுமலர்ச்சியில் முக்கிய பங்காற்றின. 
ⅲ) ெங்காளத்தில் சமூகசமயச் சீர்திருத்த இயக்கம் இராஜாராம் ரமாகன்ராய் என்பெரால் வதாடங்கப்பட்டு, அதன்பின் 
இந்தியா முழுெதும் பல சீர்திருத்த இயக்கங்கள் ரதாற்றுவிக்கப்பட்டு, சமூக - சமய, மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டன. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: கி.பி. (வபா.ஆ.) 7-ஆம் நூற்றாண்டுமுதல் 17-ஆம் நூற்றாண்டுெலர இந்தியாவில் பக்தி இயக்கங்கள் 
ரதான்றின. இவ்வியக்கங்கள் இலடக்கால இந்திய ெரலாற்றில் சமூக மற்றும் சமய மறுமலர்ச்சியில் முக்கிய 
பங்காற்றின. இதன் வதாடர்ச்சியாக ெங்காளத்தில் சமூகசமயச் சீர்திருத்த இயக்கம் இராஜாராம் ரமாகன்ராய் 
என்பெரால் வதாடங்கப்பட்டு, அதன்பின் இந்தியா முழுெதும் பல சீர்திருத்த இயக்கங்கள் ரதாற்றுவிக்கப்பட்டு, சமூக 
- சமய, மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டன. 
2) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ஆங்கிரலய ஆட்சியில் இந்திய அரசர்களின் நிருொகம் சீராக காணப்பட்டது. 
ⅱ) இந்தியர்கள் ரமலலநாட்டு நாகரிகத்லதப் பின்பற்றினர். 
ⅲ) கிறித்துெ சமயப்பரப்புக் குழுவினர்களும், இந்திய ஆட்சியாளர்களும், இந்தியரின் வமாழிகலளயும், 
இலக்கியங்கள், பண்பாடு, கலலகள் ரபான்றெற்லறப் ரபாற்றினர். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: பத்வதான்பதாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் ரதான்றிய சமூக-சமயச் சீர்திருத்த இயக்கங்கள்: 
இந்தியாவின் நிலல: ஆங்கிரலய ஆட்சியில் இந்திய அரசர்களுக்கிலடரய நிருொகத்தில் பல சீர்ரகடுகள் 
காணப்பட்டன. இந்தியர்கள் ரமலலநாட்டு நாகரிகத்லதப் பின்பற்றினர். கிறித்துெ சமயப்பரப்புக் குழுவினர்களும், 
இந்திய ஆட்சியாளர்களும், இந்தியரின் வமாழிகலளயும், இலக்கியங்கள், பண்பாடு, கலலகள் ரபான்றெற்லறப் 
ரபாற்றினர். ஆனால், அதன் ெளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துெம் அளிக்கவில்லல. 
3) கூற்று: 18-மற்றும் 19-ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இந்தியாவின் சமூகநிலல உலக நாடுகளுக்கிலடயில் 
பின்தங்கியிருந்தது. 
காரணம்: நம் மக்களின் அறியாலம, அன்னிய ஆட்சியாளர்களின் ரபராலச ரபான்றலெ நம்நாட்டுக் கலலகள் 
அழியக் காரணமாயிற்று. 
(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்லற விளக்குகிறது. 

(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்லற விளக்கவில்லல. 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தெறு. 

(ஈ) கூற்று தெறு ஆனால் காரணம் சரி  
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விளக்கம்: 18-மற்றும் 19-ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இந்தியாவின் சமூகநிலல உலக நாடுகளுக்கிலடயில் 
பின்தங்கியிருந்தது. குறிப்பாக அரசியல், வபாருளாதார, சமூக, சமய, பண்பாடு, இலக்கியம், கல்வி ரபான்ற துலறகளில் 
ெளர்ச்சி வபறவில்லல, ஏற்வகனரெ இருந்த ெளர்ச்சி படிப்படியாகக் குலறந்து வகாண்ரட வசன்றது. நம் மக்களின் 
அறியாலம, அன்னிய ஆட்சியாளர்களின் ரபராலச ரபான்றலெ நம்நாட்டுக் கலலகள் அழியக் காரணமாயிற்று. 
புற்றீசல்ரபால படர்ந்த ரமலலநாட்டு நாகரிகம், நம்முலடய பண்பாட்லட மறக்கச் வசய்தது. எனினும்,  

4) கூற்று: தீண்டாலம, உடன்கட்லட ஏறுதல் (சதி), வபண்சிசுக் வகாலல, பர்தாமுலற, ரதெதாசிமுலற, ஆடெர் 
கடல்கடக்காலம, இன்னபிற மூடப்பழக்க ெழக்கங்கலளக் கலளய சமூக, சமயத்தில் பல இயக்கங்கள் ரதான்றின. 
காரணம்: 19-ஆம் நூற்றாண்டில் ரமலலநாட்டுக் கல்வி பயின்றதன் விலளொக நமது பண்பாடு, இலக்கியம் 
ரபான்றலெ மீண்டும் துளிர்த்து எழுெதற்கு படித்த இலளஞர்கள் முயற்சி வசய்தார்கள். 
(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்லற விளக்குகிறது. 

(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்லற விளக்கவில்லல. 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தெறு. 

(ஈ) கூற்று தெறு ஆனால் காரணம் சரி  

விளக்கம்: 19-ஆம் நூற்றாண்டில் ரமலலநாட்டுக் கல்வி பயின்றதன் விலளொக நமது பண்பாடு, இலக்கியம் 
ரபான்றலெ மீண்டும் துளிர்த்து எழுெதற்கு படித்த இலளஞர்கள் முயற்சி வசய்தார்கள். எனரெ தீண்டாலம, 
உடன்கட்லட ஏறுதல் (சதி), வபண்சிசுக் வகாலல, பர்தாமுலற, ரதெதாசிமுலற, ஆடெர் கடல்கடக்காலம, இன்னபிற 
மூடப்பழக்க ெழக்கங்கலளக் கலளய சமூக, சமயத்தில் பல இயக்கங்கள் ரதான்றின. இக்காலத்லதரய சமூக-சமய 
விழிப்புணர்வுக் காலம் என்கிரறாம்.  
5) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ஆங்கிரலய ஆட்சியின் விரிொக்கக் வகாள்லக, இந்திய மன்னர்களிலடரய அரசியல் ஒற்றுலம ஏற்படக் 
காரணமாக அலமந்தது. 
ⅱ) டல்வெளசி காலத்தில் வகாண்டு ெரப்பட்ட ொரிசு இழப்புக்(Doctrine of Lapse) வகாள்லகயினால் 
பாதிக்கப்பட்டெர்கள், மீண்டும் தத்வதடுக்கும் உரிலம வகாண்டுெர பாடுபட்டனர். 
ⅲ) இந்து ொரிசு தத்வதடுக்கும் சட்டத்லத மாற்றி அலமத்ததின் விலளொக, இந்து அரசர்கள் ஒன்றிலணந்து தமது 
நாட்டின் பண்பாட்லடக் காப்பாற்ற ஆங்கிரலய அரசுக்கு ஆதரொக ஒன்று திரண்டனர். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: சமூக-சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் ரதான்றக் காரணங்கள்: 
அரசியல் ஒற்றுலம: ஆங்கிரலய ஆட்சியின் விரிொக்கக் வகாள்லக, இந்திய மன்னர்களிலடரய அரசியல் ஒற்றுலம 
ஏற்படக் காரணமாக அலமந்தது. டல்வெளசி காலத்தில் வகாண்டு ெரப்பட்ட ொரிசு இழப்புக்(Doctrine of Lapse) 
வகாள்லகயினால் பாதிக்கப்பட்டெர்கள், மீண்டும் தத்வதடுக்கும் உரிலம வகாண்டுெர பாடுபட்டனர். இந்து ொரிசு 
தத்வதடுக்கும் சட்டத்லத மாற்றி அலமத்ததின் விலளொக, இந்து அரசர்கள் ஒன்றிலணந்து தமது நாட்டின் 
பண்பாட்லடக் காப்பாற்ற ஆங்கிரலய அரசுக்கு எதிராக ஒன்று திரண்டனர்.  
6) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) இந்தியாவில் அச்சு இயந்திரம் ஐரராப்பியர்களால் அறிமுகம் வசய்யப்பட்டதால் வசய்தித் தாள்கள் மற்றும் ொர 
இதழ்கள் வெளிெந்தன. 
ⅱ) பல்ரெறு வமாழிகளில் வசய்தித்தாள் மற்றும் புத்தகங்களும் அச்சிடப்பட்டன. 
ⅲ) அமிர்தபஜார் பத்திரிக்கா, தி இந்து, சுரதசமித்திரன், இந்தியா, ரகசரி, மராத்தா ரபான்ற வசய்தித்தாள்கள் நம் 
நாட்டின் பண்பாட்லட அறிந்துவகாள்ள உதவியாக அலமந்தன. 
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a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: இந்திய வசய்தித்தாள்கள்: இந்தியாவில் அச்சு இயந்திரம் ஐரராப்பியர்களால் அறிமுகம் வசய்யப்பட்டதால் 
வசய்தித் தாள்கள் மற்றும் ொர இதழ்கள் வெளிெந்தன. பல்ரெறு வமாழிகளில் வசய்தித்தாள் மற்றும் புத்தகங்களும் 
அச்சிடப்பட்டன. அமிர்தபஜார் பத்திரிக்கா, தி இந்து, சுரதசமித்திரன், இந்தியா, ரகசரி, மராத்தா ரபான்ற 
வசய்தித்தாள்கள் நம் நாட்டின் பண்பாட்லட அறிந்துவகாள்ள உதவியாக அலமந்தன.  
7) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) இந்தியாவில் ஆங்கிலக்கல்வி அறிமுகம் வசய்யப்பட்டதால் ரமலலநாட்டு கருத்துகளான ஜனநாயகம், சுதந்திரம், 
சமத்துெம், ரதசியஉணர்வு ரபான்றலெ ரமரலாங்கின. 
ⅱ) கி.பி (வபா.ஆ.) 1833-ஆம் ஆண்டு வமக்காரல பிரபுவின் (Macaulay) முயற்சியால் ஆங்கிலம் இந்தியாவில் பயிற்று 
வமாழியாக்கப்பட்டது,  
ⅲ) கி.பி (வபா.ஆ.) 1854 ஆம் ஆண்டு சார்லஸ் உட்(Charles wood) அறிக்லகயின் படி கல்கத்தா, பம்பாய், வசன்லன 
ஆகிய இடங்களில் பல்கலலக்கழகங்கள் ரதாற்றுவிக்கப்பட்டன. 
ⅳ) இப்பல்கலலக்கழகங்கள் ொயிலாக, ஆங்கில ெழிக்கல்வி இந்தியர்களுக்குப் பயிற்றுவிக்கப்பட்டன. 
a) ⅰ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: ரமலலநாட்டுக் கல்வி: இந்தியாவில் ஆங்கிலக்கல்வி அறிமுகம் வசய்யப்பட்டதால் ரமலலநாட்டு 
கருத்துகளான ஜனநாயகம், சுதந்திரம், சமத்துெம், ரதசியஉணர்வு ரபான்றலெ ரமரலாங்கின. கி.பி (வபா.ஆ.) 1835-
ஆம் ஆண்டு வமக்காரல பிரபுவின் (Macaulay) முயற்சியால் ஆங்கிலம் இந்தியாவில் பயிற்று வமாழியாக்கப்பட்டது, கி.பி 
(வபா.ஆ.) 1854 ஆம் ஆண்டு சார்லஸ் உட்(Charles wood) அறிக்லகயின் படி கல்கத்தா, பம்பாய், வசன்லன ஆகிய 
இடங்களில் பல்கலலக்கழகங்கள் ரதாற்றுவிக்கப்பட்டன. இப்பல்கலலக்கழகங்கள் ொயிலாக, ஆங்கில ெழிக்கல்வி 
இந்தியர்களுக்குப் பயிற்றுவிக்கப்பட்டன. இதன் விலளொக ரமலல நாடுகளுக்குக் கல்வி கற்கவும், பணி 
நிமித்தமாகவும், வெளிநாடு வசன்று இந்தியா திரும்பியெர்கள், தங்கள் நாட்டின் சமூக நிலலலமலய அறிந்து 
மக்களுக்கு விழிப்புணர்லெ ஏற்படுத்த முற்பட்டனர்.  
8) இந்தியாவில் கிறித்துெ சமயப்பரப்புக் குழுக்கள் வதாடர்பான கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) இந்தியாவில் கிறித்துெ சமயப்பரப்புக் குழுக்கள் கல்வி நிறுெனங்கலள நிறுவி, அதன் மூலம் தங்கள் 
சமயத்லதயும், பண்பாட்லடயும் புகுத்தின. 
ⅱ) இக்குழுக்கள் இந்து சமயத்தில் உள்ள குலறபாடுகள், மூடநம்பிக்லககள் மற்றும் சமுதாய ஏற்றத்தாழ்வுகலளக் 
கலளய முற்பட்டன.  
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: கிறித்துெ சமயப் பரப்புக் குழுக்களின் தாக்கம்: இந்தியாவில் கிறித்துெ சமயப்பரப்புக் குழுக்கள் கல்வி 
நிறுெனங்கலள நிறுவி, அதன் மூலம் தங்கள் சமயத்லதயும், பண்பாட்லடயும் புகுத்தின. இக்குழுக்கள் இந்து 
சமயத்தில் உள்ள குலறபாடுகள், மூடநம்பிக்லககள் மற்றும் சமுதாய ஏற்றத்தாழ்வுகலளக் கலளய முற்பட்டன.  
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9) கூற்று: முற்ரபாக்குச் சிந்தலன, வபாருளாதாரம், வதாழில்துலற ரபான்ற நிலலகளில் முன்ரனற ரெண்டும் என்ற 
ஆர்ெம் ரமரலாங்கியிருந்தது. 
காரணம்: 19-ஆம் நூற்றாண்டில், இந்தியா உலகநாடுகளின் அறிவியல் வதாழில்நுட்பத்ரதாடு இலணந்திருந்தது. 
(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்லற விளக்குகிறது. 

(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்லற விளக்கவில்லல. 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தெறு. 

(ஈ) கூற்று தெறு ஆனால் காரணம் சரி  

விளக்கம்: அறிவியல் வதாழில் நுட்பம்: 19-ஆம் நூற்றாண்டில், இந்தியா உலகநாடுகளின் அறிவியல் 
வதாழில்நுட்பத்ரதாடு இலணந்திருந்தது. இதனால், முற்ரபாக்குச் சிந்தலன, வபாருளாதாரம், வதாழில்துலற ரபான்ற 
நிலலகளில் முன்ரனற ரெண்டும் என்ற ஆர்ெம் ரமரலாங்கியிருந்தது. (எ.கா.) வதாலலத் வதாடர்பு, ரபாக்குெரத்துத் 
துலறகளில் ஏற்பட்ட முன்ரனற்றம் மற்றும் உலக நாகரிக மாற்றங்கள் இந்தியாவில் மாற்றத்லத ஏற்படுத்தின.  
10) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) மாக்ஸ்முல்லர் (Max Muller) மற்றும் வில்லியம் ரஜான்ஸ் (william Jones) ரபான்ரறார் இந்தியாவின் கடந்த கால 
பண்பாடுகலள மறு உயிர்பிப்பு வசய்தனர். 
ⅱ) இந்தியாவின் பாரம்பரிய நூல்கலளக் கற்றுணர்ந்து இந்தியப் பண்பாட்டுக்கு முக்கியத்துெம் அளித்தனர் 
ⅲ) இலக்கியம், சமயம் சார்ந்த நூல்கலள கிழக்கத்திய வமாழிகளில் வமாழிவபயர்ப்பு வசய்தனர். 
ⅳ) படித்த இந்தியர்கள் ரமற்கத்திய நாகரிகத்திற்கு எதிராக இந்திய நாகரிகத்லத ரமம்படுத்த விரும்பினர்.  
a) ⅰ), ⅱ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: அயல் நாட்டெரின் பங்களிப்பு: மாக்ஸ்முல்லர் (Max Muller) மற்றும் வில்லியம் ரஜான்ஸ் (william Jones) 
ரபான்ரறார் இந்தியாவின் கடந்த கால பண்பாடுகலள மறு உயிர்பிப்பு வசய்தனர். இந்தியாவின் பாரம்பரிய 
நூல்கலளக் கற்றுணர்ந்து இந்தியப் பண்பாட்டுக்கு முக்கியத்துெம் அளித்தனர். அெர்கள் இலக்கியம், சமயம் சார்ந்த 
நூல்கலள ரமற்கத்திய வமாழிகளில் வமாழிவபயர்ப்பு வசய்தனர். இஃது உலகளவில் ெரரெற்லபயும், 
அங்கீகாரத்லதயும் வபற்றுத்தந்தது. படித்த இந்தியர்கள் தங்கள் நாட்டின் பண்பாட்லட அறிந்து வகாண்டனர். அெர்கள் 
ரமற்கத்திய நாகரிகத்திற்கு எதிராக இந்திய நாகரிகத்லத ரமம்படுத்த விரும்பினர்.  
11) கூற்று: இராஜாராம்ரமாகன்ராய் அராபிக், பாரசீகம், சமஸ்கிருதம், ெங்கம், ஆங்கிலம், பிவரஞ்சு, இந்தி, இலத்தீன், 
கிரரக்கம் மற்றும் ஹீப்ரு ரபான்ற வமாழிகலளக் கற்றார். 
காரணம்: உலக சமயங்கலளப் பற்றி அறியவும் சமயங்களின் ரகாட்பாடுகலள அறியவும், சமயங்கள் ரதான்றிய 
இடங்கலளக் காணவும், உலக வமாழிகலளக் கற்றறிந்தார். 
(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்லற விளக்குகிறது. 

(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்லற விளக்கவில்லல. 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தெறு. 

(ஈ) கூற்று தெறு ஆனால் காரணம் சரி  

விளக்கம்: பிரம்ம சமாஜம் இராஜாராம் ரமாகன்ராய் கி.பி. (வபா.ஆ.) 1772 – 1833: 
19-ஆம் நூற்றாண்டில் ச மூ க - ச ம ய ச் சீர்திரு த்த ொதி க ளி ல் மு த ன்லம யான ெ ர் இராஜாராம்ரமாகன்ராய் 
ஆொர். இெர் கி.பி. (வபாஆ.) 1772 -இல் ெங்காளத்தில் பிறந்தார். லெதீக இந்து குடும்பத்தில் பிறந்தெராயிருந்தும் 
தமது 15-ெது ெயதில் ‘உருெ ெழிபாடு மலறநூல்களின் கருத்துக்கு எதிரானது, மாறானது ‘என்று ெங்கவமாழியில் 
எழுதி வெளியிட்டு, எல்லாருலடய கெனத்லதயும் கெர்ந்தார். உலக சமயங்கலளப் பற்றி அறியவும் சமயங்களின் 
ரகாட்பாடுகலள அறியவும், சமயங்கள் ரதான்றிய இடங்கலளக் காணவும், உலக வமாழிகலளக் கற்றறிந்தார். இெர் 
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அராபிக், பாரசீகம், சமஸ்கிருதம், ெங்கம், ஆங்கிலம், பிவரஞ்சு, இந்தி, இலத்தீன், கிரரக்கம் மற்றும் ஹீப்ரு ரபான்ற 
வமாழிகலளக் கற்றார். கி.பி. (வபா.ஆ.)  
12) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) இராஜாராம்ரமாகன்ராய் ொழ்க்லகயில் திருப்புமுலனயாக அலமந்தலெ கி.பி. (வபா.ஆ.)1811-ஆம் ஆண்டு நடந்த 
தன் அண்ணனின் மலனவிக்கு நடந்த சதி என்கின்ற உடன்கட்லட ஏறுதல் நிகழ்ரெயாகும்.  
ⅱ) 1820-இல் இரயசுவின் ரபாதலனகலளத் திறனாய்வு வசய்து இரயசுவின் வகாள்லககள், “அலமதிக்கும் 
ஆனந்தத்திற்கும் ெழிகாட்டி” என்ற நூலல வெளியிட்டார். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: 1820-இல் இரயசுவின் ரபாதலனகலளத் திறனாய்வு வசய்து இரயசுவின் வகாள்லககள், “அலமதிக்கும் 
ஆனந்தத்திற்கும் ெழிகாட்டி” என்ற நூலல வெளியிட்டார். இராஜாராம்ரமாகன்ராய் ொழ்க்லகயில் 
திருப்புமுலனயாக அலமந்தலெ கி.பி. (வபா.ஆ.)1811-ஆம் ஆண்டு நடந்த தன் அண்ணனின் மலனவிக்கு நடந்த சதி 
என்கின்ற உடன்கட்லட ஏறுதல் நிகழ்ரெயாகும்.  
13) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) ராம்ரமாகன்ராய் என்பெருக்கு ‘இராஜா‘ என்ற பட்டம் அளித்தெர், முகலாய அரசர் மூன்றாம் அக்பர் ஷா (1806-
1835) ஆொர். 
ⅱ) இதன்பின் இெர் இராஜாராம்ரமாகன்ராய் என்று அலனெராலும் அலழக்கப்பட்டார். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: ராம் ரமாகன்ரா ய் என்பெருக்கு ‘இராஜா‘ என்ற பட்டம் அளித்தெர், முகலாய அரசர் இரண்டாம் அக்பர் ஷா 
(1806-1835) ஆொர். இதன்பின் இெர் இராஜாராம்ரமாகன்ராய் என்று அலனெராலும் அலழக்கப்பட்டார். 
14) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) கி.பி. (வபா.ஆ.) 1828ல் பிரம்ம சமாஜத்லதத் ரதாற்றுவித்தெர் இராஜாராம்ரமாகன்ராய் ஆொர். 
ⅱ) இச்சமாஜம் இந்துசமயத்தில் உள்ள சமூக சீர்ரகடுகலளயும் மூடநம்பிக்லககலளயும் கலளந்து “ஒரர 
கடவுள்“ என்ற வகாள்லகயின் அடிப்பலடயில் வபாது சமயத்தில் நம்பிக்லகலய ஏற்படுத்தியது. 
ⅲ) 1820-இல் இெர் கல்கத்தாவில் ஆத்மியசபாலெத் ரதாற்றுவித்தார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: பிரம்ம சமாஜத்தின் ரதாற்றம்: கி.பி. (வபா.ஆ.) 1828 பிரம்ம சமாஜத்லதத் ரதாற்றுவித்தெர் 
இராஜாராம்ரமாகன்ராய் ஆொர். இெர் இந்து சமயத்தில் காணப்பட்ட பல்ரெறு மூடநம்பிக்லககலள நீக்க பாடுபட்டார். 
1815-இல் இெர் கல்கத்தாவில் ஆத்மியசபாலெத் ரதாற்றுவித்தார். இதுரெ பின்னர் 1828-இல் பிரம்மசமாஜமாக 
மாறியது. இச்சமாஜம் இந்துசமயத்தில் உள்ள சமூக சீர்ரகடுகலளயும் மூடநம்பிக்லககலளயும் கலளந்து “ஒரர 
கடவுள்“ என்ற வகாள்லகயின் அடிப்பலடயில் வபாது சமயத்தில் நம்பிக்லகலய ஏற்படுத்தியது. 
15) பிரம்ம சமாஜத்தின் ரகாட்பாடுகள் வதாடர்பான கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) ‘தூய உள்ளமும் தூய ொழ்வும் உய்யும் ெழி‘ என்பரத பிரம்ம சமாஜத்தின் அடிப்பலட தத்துெமாகும்’. 
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ⅱ) இச்சங்கம் பல கடவுள் சங்கம் என்று அலழக்கப்பட்டது. 
ⅲ) ஒரு கடவுள் வகாள்லகலய நிலலநாட்டுெரத இதன் முக்கிய ரநாக்கமாகும். 
ⅳ) இலறென் மனித குலத்திற்குப் வபாதுொனெர். அரத ரபான்று சமயமும் மனித குலத்திற்குப் வபாதுொனது. 
a) ⅰ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: பிரம்ம சமாஜத்தின் ரகாட்பாடுகள்: ‘தூய உள்ளமும் தூய ொழ்வும் உய்யும் ெழி‘ என்பரத பிரம்ம 
சமாஜத்தின் அடிப்பலட தத்துெமாகும்.  இச்சங்கம் ஒரர கடவுள் சங்கம் என்று அலழக்கப்பட்டது.  ஒரு கடவுள் 
வகாள்லகலய நிலலநாட்டுெரத இதன் முக்கிய ரநாக்கமாகும்.  பலகடவுள், கர்ம விதி, மறுபிறப்பு முதலியெற்லற 
ஏற்கவில்லல.  இலறென் மனித குலத்திற்குப் வபாதுொனெர். அரத ரபான்று சமயமும் மனித குலத்திற்குப் 
வபாதுொனது. 
16) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) பிரம்மசமாஜக் ரகாட்பாட்டின்படி, ஆத்ம பலம்வபறும் எெரும் இலறவநறியில் நிற்பர். 
ⅱ) பிரம்மசமாஜம் உருெ ெழிபாட்டில் நம்பிக்லக வகாண்டிருந்தது. 
ⅲ) பிரம்மசமாஜத்தின் உறுப்பினர்கள் “பிரரமாக்கள்” என்றலழக்கப்பட்டனர். 
ⅳ) இெர்கள் ெழிபட்ட கடவுளுக்கு வபயரரா, சிலலரயா கிலடயாது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ), ⅳ) 

விளக்கம்: பிரம்மசமாஜக் ரகாட்பாட்டின்படி, ஆத்ம பலம்வபறும் எெரும் இலறவநறியில் நிற்பர். இந்வநறியில் உயர்வு 
தாழ்வு இல்லல.  பிரம்மச மா ஜம் எந்தவொரு உருெ ெழிபாட்டிலும் நம்பிக்லக வகாள்ளவில்லல.  பிரம்மசமாஜத்தின் 
உறுப்பினர்கள் “பிரரமாக்கள்” என்றலழக்கப்பட்டனர். இெர்கள் ெழிபட்ட கடவுளுக்கு வபயரரா, சிலலரயா 
கிலடயாது. 
17) சதி (அ) உடன்கட்லட ஏறும் பழக்கத்லத தடுக்க முற்பட்ட ஆட்சியாளர்கள் யாெர்? 
ⅰ) இந்தியாலெ ஆண்ட ஆப்கானிய சுல்தான்கள் 

ⅱ) முகலாய மன்னர்கள் 

ⅲ) ரபார்ச்சுகீசிய ஆளுநரான அல்புகர்க் 

ⅳ) மராத்தியர்கள் 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: பிரம்ம சமாஜத்தின் சமூக பணிகள்: சதி (உடன்கட்லட ஏறுதல்) கணென் இறந்ததும் மலனவி கணெரின் 
சிலதயில் பாய்ந்து இறக்கும் நிகழ்ச்சிரய சதி (அ) உடன்கட்லட ஏறுதல் என்றலழக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் அந்நியர் 
பலடவயடுப்பு காலத்திலிருந்து இப்பழக்கம் இருந்து ெந்தது. இதலன இந்தியாலெ ஆண்ட ஆப்கானிய சுல்தான்கள், 
முகலாய மன்னர்கள் மற்றும் ரபார்ச்சுகீசிய ஆளுநரான அல்புகர்க் ஆகிரயார் இப்பழக்கத்லத தடுக்க முற்பட்டனர். 
18) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 
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ⅰ) மலனவி இறந்தால் கணென் உடன்கட்லட ஏறாமாலிருப்பது ரபால், கணென் இறந்தால் மலனவி மட்டும் 
உடன்கட்லட ஏறுெது எவ்ெலகயில் நியதி என்று ரகட்டு வபண் சமத்துெத்திற்காக ராய் ரபாராடினார்,  
ⅱ) ரிப்பன் பிரபு இந்தியாவின் தலலலம ஆளுநராகப் பதவி ெகித்த ரபாது சதிக்குத் தலடச்சட்டம் வகாண்டு 
ெரப்பட்டது. 
ⅲ) கி.பி. (வபா.ஆ.) 1829 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 4 எண் XVII ன் படி) சதி தண்டலனக்குரிய குற்றமாகும் என்று 
அறிவிக்கப்பட்டது.  
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: இராஜாராம் ரமாகன்ராய் சதிலய எதிர்த்து கி.பி (வபா.ஆ.) 1818-இல் தீவிர சமூக இயக்கத்லதத் வதாடங்கி 
சதி, சாத்திரங்களுக்கும் மலறகளுக்கும் மாறானவதன்றும், மலனவி இறந்தால் கணென் உடன்கட்லட 
ஏறாமாலிருப்பது ரபால், கணென் இறந்தால் மலனவி மட்டும் உடன்கட்லட ஏறுெது எவ்ெலகயில் நியதி என்று 
ரகட்டு வபண் சமத்துெத்திற்காகப் ரபாராடினார், வில்லியம் வபண்டிங் பிரபு இந்தியாவின் தலலலம ஆளுநராகப் 
பதவி ெகித்த ரபாது சதிக்குத் தலடச்சட்டம் வகாண்டு ெரப்பட்டது. அதன்படி கி.பி. (வபா.ஆ.) 1829 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 
4 எண் XVII ன் படி) சதி தண்டலனக்குரிய குற்றமாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.  
 19) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) லெதீக இந்துக்கள் சதிக்குத் தலடச்சட்டத்திற்கு எதிராக இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தில் முலறயிட்டனர். 
ⅱ) இராஜராம்ரமாகன்ராய் சட்டத்லத ஆதரித்தும் வசயல்படுத்துமாறும் ொதிட்டார். 
ⅲ) சட்டம் நிலறரெற்றப்பட்டு, இந்திய சமுதாயத்தில் வபரும் மாற்றத்லத ஏற்படுத்தியது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: லெதீக இந்துக்கள் சதிக்குத் தலடச்சட்டத்திற்கு எதிராக இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தில் முலறயிட்டனர். 
இராஜராம்ரமாகன்ராய் சட்டத்லத ஆதரித்தும் வசயல்படுத்துமாறும் ொதிட்டார். சட்டம் நிலறரெற்றப்பட்டு, இந்திய 
சமுதாயத்தில் வபரும் மாற்றத்லத ஏற்படுத்தியது. 
20) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) ஆங்கில கிழக்கிந்திய ஆட்சியில் கிறித்துெ சமய பரப்புக் குழுவினர், வித்யா சாகர் தலலலமயில் ெங்காளத்தில் 
சதிலய ஒழிக்க முயற்சி ரமற்வகாண்டனர். 
ⅱ) கி.பி (.ஆ) 1815 மற்றும் கி.பி(வபா.ஆ.) 1818-ஆம் ஆண்டுகளில் ெங்காளத்தில் அதிக அளவில் சதி ஒழிப்பு முயற்சிகள் 
நலடவபற்றன. 
ⅲ) வில்லியம் ரகரி (William Carey) மற்றும் இராஜாராம்ரமாகன்ராய் முயற்சியினால் ெங்காள மாகாணத்தில் 
கி.பி(வபா.ஆ.) 1829-ஆம் ஆண்டில் சதி ஒழிக்கப்பட்டது. 
ⅳ) கி.பி(வபா.ஆ.) 1861-இல் விக்ரடாரியா மகாராணி ஆட்சிக்காலத்தில் இந்தியா முழுெதும் இக்வகாடிய 
சமூகப்பழக்கம் தலட வசய்யப்பட்டது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  
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விளக்கம்: ஆங்கில கிழக்கிந்திய ஆட்சியில் கிறித்துெ சமய பரப்புக் குழுவினர், வில்லியம்ரகரி தலலலமயில் 
ெங்காளத்தில் சதிலய ஒழிக்க முயற்சி ரமற்வகாண்டனர். கி.பி (.ஆ) 1815 மற்றும் கி.பி(வபா.ஆ.) 1818-ஆம் 
ஆண்டுகளில் ெங்காளத்தில் அதிக அளவில் சதி ஒழிப்பு முயற்சிகள் நலடவபற்றன. வில்லியம் ரகரி (William Carey) 
மற்றும் இராஜாராம்ரமாகன்ராய் முயற்சியினால் ெங்காள மாகாணத்தில் கி.பி(வபா.ஆ.) 1829-ஆம் ஆண்டில் சதி 
ஒழிக்கப்பட்டது. கி.பி(வபா.ஆ.) 1861-இல் விக்ரடாரியா மகாராணி ஆட்சிக்காலத்தில் இந்தியா முழுெதும் இக்வகாடிய 
சமூகப்பழக்கம் தலட வசய்யப்பட்டது. 
21) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ெரலாற்றாசிரியர் , வில்லியம்ரகரி கூற்றுப்படி, வபண் குழந்லதகள் பிறந்தவுடன் வகான்று விடும் ெழக்கம் 
இராஜபுத்திர குடும்பத்தில் காணப்பட்டது. 
ⅱ) இராஜபுத்திரர்கள் குறிப்பிட்ட தங்கள் குலப் பிரிவுக்குள்ரளரய திருமணம் வசய்துவகாண்டனர். 
ⅲ) தங்களது குல மரபு இரத்தத்லதத் தூய்லமயுலடயதாய் லெத்துக்வகாள்ள அதிக வபண் குழந்லதகள் பிறந்தால் 
வகான்று விடுொர்கள். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: வபண்சிசுக்வகாலல: ெரலாற்றாசிரியர் கர்னல் டாட்(Col Tod) கூற்றுப்படி, வபண் குழந்லதகள் பிறந்தவுடன் 
வகான்று விடும் ெழக்கம் இராஜபுத்திர குடும்பத்தில் காணப்பட்டது. இராஜபுத்திரர்கள் குறிப்பிட்ட தங்கள் குலப் 
பிரிவுக்குள்ரளரய திருமணம் வசய்துவகாண்டனர். மற்ற பிரிவில் மணம் வசய்விக்கும் (அ) வசய்து வகாள்ளும் 
பழக்கமில்லல. தங்களது குல மரபு இரத்தத்லதத் தூய்லமயுலடயதாய் லெத்துக்வகாள்ள அதிக வபண் குழந்லதகள் 
பிறந்தால் வகான்று விடுொர்கள். இது நாளலடவில் வபண் குழந்லத பிறந்தாரல வகான்று விடும் பழக்கமாக 
மாறியதாகக் கர்னல் டாட் குறிப்பிடுகிறார். 1795-இல் ெங்காளத்தில் வபண்சிசு வகாலலக்கு தலடச் சட்டம் வகாண்டு 
(ெங்கம் வநறிமுலறப்படுத்தும் சட்டப்படி 1795 XXI-இன் பிரிவு) ெரப்பட்டது. 
22) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) இந்தியச் சமுதாயத்தில் ஓர் ஆண் பல வபண்கலள மணத்தல் பரெலாகக் காணப்பட்டது. 
ⅱ) லெதீக இந்துக்கள் பலதார மணத்திற்கு ஆதரெளித்து ொதிட்டனர். 
ⅲ) ஒரு ெயிற்றில் பிறக்கும் ஆணுக்கும் வபண்ணுக்கும் வசாத்து, ொழ்வுமுலற, பண்பாடு முதலியெற்றில் சமஉரிலம 
உண்டு என்பதலன ெலியுறுத்தி இெற்றிற்குச் சான்றாக, ரெத நூல்கலள ராய் ரமற்ரகாள் காட்டினார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: பலதார மணம்: இந்தியச் சமுதாயத்தில் ஓர் ஆண் பல வபண்கலள மணத்தல் பரெலாகக் காணப்பட்டது. 
இம்முலறலய இராஜாராம்ரமாகன்ராய் கடுலமயாகச் சாடினார். லெதீக இந்துக்கள் பலதார மணத்திற்கு 
ஆதரெளித்து அெரிடம் ொதிட்டனர். ஒரு ெயிற்றில் பிறக்கும் ஆணுக்கும் வபண்ணுக்கும் வசாத்து, ொழ்வுமுலற, 
பண்பாடு முதலியெற்றில் சமஉரிலம உண்டு என்பதலன ெலியுறுத்தி இெற்றிற்குச் சான்றாக, ரெத நூல்கலள 
ரமற்ரகாள் காட்டினார். எனினும், முழுலமயான சட்டம் ெருெதற்கு நாம் பலகாலம் காத்திருக்கரெண்டியிருந்தது. 
23) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) மலனவி இறந்தால் கணெனின் மறுதாரத்லத ஏற்றுக்வகாள்ளும் சமுதாயம், கணென் இறந்தால் மலனவி 
மறுமணம் வசய்து வகாள்ெலத ஏன் ஏற்கக்கூடாது என்று இராஜாராம்ரமாகன்ராய் ொதிட்டார். 
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ⅱ) கணெலன இழந்த இளம்வபண்கள் லகம்லம ரநான்பால் பாதிக்கப்பட்டெர்களுக்கு 1827-இல் விதலெ 
மறுமணச்சட்டம் வகாண்டுெரப்பட்டது. 
ⅲ) இச்சட்டப்படி, கணெலன இழந்த வபண்கள் மறுமணம் வசய்ெதற்கும் சுபநிகழ்ச்சிகளில் பங்ரகற்பதற்கும் 
உரிலமப் வபற்றனர். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: விதலெ மணம், குழந்லதத் திருமணம்: மலனவி இறந்தால் கணெனின் மறுதாரத்லத ஏற்றுக்வகாள்ளும் 
சமுதாயம், கணென் இறந்தால் மலனவி மறுமணம் வசய்து வகாள்ெலத ஏன் ஏற்கக்கூடாது என்று 
இராஜாராம்ரமாகன்ராய் ொதிட்டார். எனரெ, வபண்கள் மறுமணம் வசய்து வகாள்ெலத ஆதரித்தார். 
இராஜாராம்ரமாகன்ராய் இறப்பிற்குப் பின் குழந்லதத் திருமணத்தால் பாதிக்கப்பட்டு கணெலன இழந்த 
இளம்வபண்கள் லகம்லம ரநான்பால் பாதிக்கப்பட்டெர்களுக்கு 1856-இல் விதலெ மறுமணச்சட்டம் (widow 
Remarriage act 1856) வகாண்டுெரப்பட்டது. இச்சட்டப்படி, கணெலன இழந்த வபண்கள் மறுமணம் வசய்ெதற்கும் 
சுபநிகழ்ச்சிகளில் பங்ரகற்பதற்கும் உரிலமப் வபற்றனர். 
24) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) இச்சமாஜத்லதச் சார்ந்ரதார் ஒருகடவுள் ெழிபாட்லடத்தான் பின்பற்றரெண்டும். 
ⅱ) ஒன்ரறகுலம் ஒருெரன ரதென் என்றும், மக்கள் அலனெலரயும் சரகாதர சரகாதரியாக ொழரெண்டுவமன்று 
இெர்கள் ெலியுறுத்தினார்கள். 
ⅲ) இந்து சமயத்லதவிட்டு விலகாமல் அரதரநரத்தில் ரமலலநாட்டில் ரதான்றிய நல்ல கருத்துகலளயும் 
ஏற்றுக்வகாண்டு, பரந்த உணர்வுடன் வசயல்பட, பிரம்மசமாஜம் விரும்பியது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: பிரம்ம சமாஜத்தின் சமயப்பணிகள்: இச்சமாஜத்லதச் சார்ந்ரதார் ஒருகடவுள் ெழிபாட்லடத்தான் 
பின்பற்றரெண்டும். இலறெலன இரு லககளால் மட்டுமன்றி இதயத்தாலும் ெழிபடரெண்டும். ஒன்ரறகுலம் 
ஒருெரன ரதென் என்றும், மக்கள் அலனெலரயும் சரகாதர சரகாதரியாக ொழரெண்டுவமன்று இெர்கள் 
ெலியுறுத்தினார்கள். இந்து சமயத்லதவிட்டு விலகாமல் அரதரநரத்தில் ரமலலநாட்டில் ரதான்றிய நல்ல 
கருத்துகலளயும் ஏற்றுக்வகாண்டு, பரந்த உணர்வுடன் வசயல்பட, பிரம்மசமாஜம் விரும்பியது. இச்சமாஜம் மக்களுக்கு 
பயனற்ற சமுதாய பழக்கெழக்கங்கலளச் சட்டத்திற்குப் புறம்பானது என்று சாடியது. 
25) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) பிரம்ம சமாஜம் எல்லா மதத்திலும் உள்ள மூடக்கருத்துகலள வெறுத்தாலும் மதங்கலளரயா, கடவுலளரயா, 
வெறுக்கரொ மறுக்கரொ இல்லல. 
ⅱ) எல்லா மதத்லதயும் பற்றி இராஜாராம்ரமாகன்ராய் ஊன்றிக் கற்று உண்லமலயத் வதளிந்தார். 
ⅲ)'இரயசுநாதரின் கட்டலள' என்ற நூலில் ஏசுநாதரின் ஒழுக்கங்கலளயும், அன்பான ொழ்க்லகலயயும், 
அலனெருக்கும் ஏற்ற வகாள்லககலளயும் பாராட்டுகிறார். 
ⅳ) இந்து மதத்திலுள்ள உருெ ெழிபாட்டு முலறகலளயும் கர்மவிதி, மறுபிறப்பு, உயர்வு, தாழ்வு ஆகியெற்லற 
வெறுக்கிறார். ஆனால் அதனிடமுள்ள ஆத்மசாந்திலயப் ரபாற்றுகிறார் 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 
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c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: பிரம்ம சமாஜம் எல்லா மதத்திலும் உள்ள மூடக்கருத்துகலள வெறுத்தாலும் மதங்கலளரயா, 
கடவுலளரயா, வெறுக்கரொ மறுக்கரொ இல்லல. எல்லா மதத்லதயும் பற்றி இராஜாராம்ரமாகன்ராய் ஊன்றிக் கற்று 
உண்லமலயத் வதளிந்தார். இெர் 'இரயசுநாதரின் கட்டலள' என்ற நூலில் ஏசுநாதரின் ஒழுக்கங்கலளயும், 
அன்பான ொழ்க்லகலயயும், அலனெருக்கும் ஏற்ற வகாள்லககலளயும் பாராட்டுகிறார். இஸ்லாமிய மதத்திலுள்ள 
ஒரர கடவுள் வகாள்லகலயப் ரபாற்றுகிறார். இந்து மதத்திலுள்ள உருெ ெழிபாட்டு முலறகலளயும் கர்மவிதி, 
மறுபிறப்பு, உயர்வு, தாழ்வு ஆகியெற்லற வெறுக்கிறார். ஆனால் அதனிடமுள்ள ஆத்மசாந்திலயப் ரபாற்றுகிறார். 
26) கூற்று: .பி. (வபா.ஆ.) 1856-இல் விதலெகள் மறுமணச் சட்டம் வகாண்டு ெரப்பட்டது. 
காரணம்: விதலெத் திருமணத்லத விரிவுபடுத்த, தீவிர இயக்கத்லதத் ரதாற்றுவித்தெர், ஈஸ்ெரசந்திர வித்யாசாகர் 
ஆொர். இலட்சகணக்கான விதலெகள், மறுமணத்திற்கு ஆதரவு அளித்தார். 
(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்லற விளக்குகிறது. 

(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்லற விளக்கவில்லல. 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தெறு. 

(ஈ) கூற்று தெறு ஆனால் காரணம் சரி  

விளக்கம்: இராஜாராம் ரமாகன்ராய்க்குப்பின் பிரம்ம சமாஜத்தின் வசயல்பாடுகள்: இராஜாராம்ரமாகன்ராய்க்குப்பின் 
பிரம்மசமாஜம் சமூகத்திற்குப் வபரும் வதாண்டாற்றியது. விதலெத் திருமணத்லத விரிவுபடுத்த, தீவிர இயக்கத்லதத் 
ரதாற்றுவித்தெர், ஈஸ்ெரசந்திர வித்யாசாகர் ஆொர். இலட்சகணக்கான விதலெகள், மறுமணத்திற்கு ஆதரவு 
அளித்தார். இதன் பயனாக கி.பி. (வபா.ஆ.) 1856-இல் விதலெகள் மறுமணச் சட்டம் வகாண்டு ெரப்பட்டது. 
ரகசெசந்திரவசன் என்பெர் முயற்சியால் கி.பி. (வபா.ஆ.) 1872-இல் சிறப்பு திருமண சட்டம் நிலறரெற்றப்பட்டது.  
27) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) விதலெகள் மறுமணச் சட்டம் குழந்லதத் திருமணத்லதயும், பலதாரத் திருமணத்லதயும் தண்டலனக்குரிய 
குற்றம் என்றது. 
ⅱ) 1901-இல் பரராடா அரசு குழந்லதத் திருமணத் தடுப்புச் சட்டத்லத வகாண்டுெந்தது. 
ⅲ) கி.பி (வபா.ஆ.) 1930-இல் இந்திய அரசால் 'சாரதாச்சட்டம்' (Saradha Act 1930) வகாண்டுெரப்பட்டு வபண்ணின் 
திருமண ெயது, 14-ஆக உயர்த்தப்பட்டது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: விதலெகள் மறுமணச் சட்டம் குழந்லதத் திருமணத்லதயும், பலதாரத் திருமணத்லதயும் 
தண்டலனக்குரிய குற்றம் என்றது. கி.பி.(வபா.ஆ.) 1901-இல் பரராடா அரசு குழந்லதத் திருமணத் தடுப்புச் சட்டத்லத 
வகாண்டுெந்தது. கி.பி (வபா.ஆ.) 1930-இல் இந்திய அரசால் 'சாரதாச்சட்டம்' (Saradha Act 1930) வகாண்டுெரப்பட்டு 
வபண்ணின் திருமண ெயது, 14-ஆக உயர்த்தப்பட்டது. பண்டிதகார்ரெ என்பெர் பூனாவில் விதலெ 
வபண்களுக்வகன இல்லத்லத நிறுவினார். வபண்ணுரிலமகலள பாதுகாக்க, படிப்படியாகப் பல சட்டங்கள் வகாண்டு 
ெரப்பட்டன. 
28) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) இந்து சமயத்லதச் சீர்திருத்திய வசம்மல் 

ⅱ) இந்திய மறுமலர்ச்சியின் தந்லத 

ⅲ) இந்தியாவின் விடிவெள்ளி 

ⅳ) இந்திய ரதசியத்தின் முன்ரனாடி 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    606 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: இராஜாராம் ரமாகன்ராய் - மதிப்பீடு இெர் ஒரு சமுதாயச் சீர்திருத்தொதி மட்டுமல்லாமல், சிறந்த 
நாட்டுப்பற்று உலடயெராகவும் திகழ்ந்தார். இெலர இந்து சமயத்லதச் சீர்திருத்திய வசம்மல், இந்திய 
மறுமலர்ச்சியின் தந்லத, இந்தியாவின் விடிவெள்ளி, இந்திய ரதசியத்தின் முன்ரனாடி, இந்தியாவின் புத்துலகச்சிற்பி 
என்றும் ரபாற்றுகின்றனர். மக்களிலடரய, அரசியல் விழிப்புணர்லெத் ரதாற்றுவிக்க முயன்றார். 
29) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) இந்தியருக்குத் தாய்வமாழிப்பற்றும் தன்னம்பிக்லகயும் ெளர சம்ொத்வகௌமுகி (கி.பி(வபா.ஆ.) 1821) என்னும் 
ெங்கவமாழி ொரப்பத்திரிலகவயான்லறத் வதாடங்கினார். 
ⅱ) பாரசீக ொரப்பத்திரிலகயான(Mirat-ul-Akbar) மிராத்-உல்-அக்பர் என்ற பத்திரிலகலயத் வதாடங்கினார். 
ⅲ) இெர் கி.பி (வபா.ஆ.) 1833-ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர் 27-ஆம் நாள் பிரிஸ்டலில் மலறந்தார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: இந்தியருக்குத் தாய்வமாழிப்பற்றும் தன்னம்பிக்லகயும் ெளர சம்ொத்வகௌமுகி (கி.பி(வபா.ஆ.) 1821) என்னும் 
ெங்கவமாழி ொரப்பத்திரிலகவயான்லறத் வதாடங்கினார். பாரசீக ொரப்பத்திரிலகயான(Mirat-ul-Akbar) மிராத்-
உல்-அக்பர் என்ற பத்திரிலகலயத் வதாடங்கினார். இெர் கி.பி (வபா.ஆ.) 1833-ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர் 27-ஆம் நாள் 
பிரிஸ்டலில் மலறந்தார். “இெர் உலகிரலரய நவீன முலறயில், முதன்முதலாகச் சமயஒற்றுலம ரநாக்கு 
உணர்ச்சியிலன உண்டாக்கப் பாடுபட்டார்“ என்று ெரலாற்றாசிரியர் சர்ரமானியர் வில்லியம் குறிப்பிடுகிறார். 
30) “பரந்த மனித சமயத்லதக் கண்டெர் இராஜராம்ரமாகன்ராய்“ என்று குறிப்பிடும் ெரலாற்றாசிரியர்? 
a) பண்டிதகார்ரெ 

b) சீல்  
c) சர்ரமானியர் வில்லியம் 

d) நிக்கல்சன் 

விளக்கம்: உலக மனிதாபிமானத்லத ஆன்மிகம், அரசியல் ஆகியெற்றுடன் இலணத்து “பரந்த மனித சமயத்லதக் 
கண்டெர் இராஜராம்ரமாகன்ராய்“ என்று ெரலாற்றாசிரியர் சீல் என்பெர் குறிப்பிடுகிறார். எனரெ இந்திய 
மறுமலர்ச்சியின் தந்லதயாகிய இராஜாராம்ரமாகன்ராய் இந்திய ெரலாற்றில் இெரது காலத்தில் சமூகம், சமயம், 
அரசியல் ஆகிய துலறகளில் சீர்திருத்தம் மலரக் காரணமாகத் திகழ்ந்தார். 
31) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) ‘ஆரியா’ என்ற சமஸ்கிருத வசால்லின் வபாருள், ‘அறிொர்ந்ரதார் அலமப்பு‘, (Noble Society) மற்றும் ‘கடவுளின் 
குழந்லத’ (Arya means son of God) என்பதாகும். 
ⅱ) அலனத்து ஆன்மாக்களும் கடவுளின் குழந்லதகள் என்றும், அலெ கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிதல் ரெண்டும் 
என்பதும் தயானந்தரின் கருத்துகளாகும். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  
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விளக்கம்: ஆரிய சமாஜம்: கி.பி. (வபா.ஆ.) 1875 ஆரிய சமாஜம் –வசால் விளக்கம்: ‘ஆரியா’ என்ற சமஸ்கிருத வசால்லின் 
வபாருள், ‘அறிொர்ந்ரதார் அலமப்பு‘, (Noble Society) மற்றும் ‘கடவுளின் குழந்லத’ (Arya means son of God) 
என்பதாகும். அலனத்து ஆன்மாக்களும் கடவுளின் குழந்லதகள் என்றும், அலெ கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிதல் 
ரெண்டும் என்பதும் தயானந்தரின் கருத்துகளாகும்.  
32) தயானந்த சரஸ்ெதி வதாடர்பான கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்றுகலள ரதர்ந்வதடு?  

ⅰ) இெர் கத்தியொரில் உள்ள மூர்வி என்னுமிடத்தில் கி.பி(வபா.ஆ.) 1824-இல் பிறந்தார். 
ⅱ) மதுராவிற்குச் வசன்று அங்கு சுொமி விரஜானந்தரின் சீடரானார். 
ⅲ) 1875-இல் பம்பாலய தலலலம இடமாகக் வகாண்டு ஆரிய சமாஜத்லதத் வதாடங்கினார். 
ⅳ) ரெதநூல்கலள சத்தியார்த்தபிரகாஷ், சமஸ்கிருதத்திலும் ரெத பாஷ்யங்கள், யஜுர் ரெதம் ரபான்றெற்லற 
இந்தியிலும் வமாழிவபயர்த்தார்.  
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: ஆரியசமாஜம், தயானந்த சரஸ்ெதியால் கி . பி (வபா. ஆ) 1875-இ ல் ரதாற்றுவிக்கப்பட்டது. இெருலடய 
இயற்வபயர் மூல்சங்கர் (Mulsankar). இெர் கத்தியொரில் உள்ள மூர்வி என்னுமிடத்தில் கி.பி(வபா.ஆ.) 1824-இல் 
பிறந்தார். மதுராவிற்குச் வசன்று அங்கு சுொமி விரஜானந்தரின் சீடரானார். ரெத நூல்கலள ஆழ்ந்து படித்தார். கி.பி 
(வபா.ஆ.) 1875-இல் பம்பாலய தலலலம இடமாகக் வகாண்டு ஆரிய சமாஜத்லதத் வதாடங்கினார். பிறகு அது 
லாகூருக்கு மாற்றப்பட்டது. இெர் ரெதநூல்கலள வமாழிவபயர்த்தார். அெற்லறச் சத்தியார்த்தபிரகாஷ் இந்தியிலும், 
ரெத பாஷ்யங்கள், யஜுர் ரெதம் ரபான்றெற்லறச் சமஸ்கிருதத்திலும் வமாழிவபயர்த்தார்.  
33) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ரெதங்களின் பகுதிகளான பிராமணங்கள், சம்ஹிலதகள் மற்றும் உபரெதங்களில் காணப்படும் கருத்துகரள 
ஆரிய சமாஜத்தின் கருவூலங்களாகும். 
ⅱ) தயானந்த சரஸ்ெதி ரமற்கத்திய அறிொலும், பண்பாட்டாலும் மாற்றம் வபற்றெர். 
ⅲ) “ரெதங்கலள ரநாக்கிச் வசல்” (Go Back to Vedas) என்பலதத் தாரக மந்திரமாகக் வகாண்டெர். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: ரெதங்களின் பகுதிகளான பிராமணங்கள், சம்ஹிலதகள் மற்றும் உபரெதங்களில் காணப்படும் 
கருத்துகரள ஆரிய சமாஜத்தின் கருவூலங்களாகும். ரமற்கத்திய அறிொலும், பண்பாட்டாலும் சிறிதும் மாற்றம் 
வபறாதெர். “ரெதங்கலள ரநாக்கிச் வசல்” (Go Back to Vedas) என்பலதத் தாரக மந்திரமாகக் வகாண்டெர். அெர், 
தம் ொழ்நாலள ரெதசமயத்லதப் பரப்புெதிலும் இந்து சமய, சமுதாயப் பணிகலளச் வசய்ெதிலும் ஈடுபட்டார். 
34) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ஆரிய சமாஜத்தின் ரகாட்பாடுகலளத் ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) அலனெரும் கடவுளின் குழந்லதகள் என்பதால் அெர்களிடம் சாதி, சமய, இனரெறுபாடுகள் வகாண்டிருப்பது 
அர்த்தமற்றதாகும். 

ⅱ) தியானம், தன்னலமற்ற நற்வசயல்கள் மூலமாகவும் கடவுளின் அருலளப் வபறமுடியும் 

ⅲ) இலறென் எங்கும் நிலறந்தென். அெனுக்கு முதலும் இல்லல; முடிவுமில்லல. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 
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d) ⅰ), ⅲ) 

.விளக்கம்: ஆரிய சமாஜத்தின் ரகாட்பாடுகள்:  அலனெரும் கடவுளின் குழந்லதகள் என்பதால் அெர்களிடம் சாதி, 
சமய, இனரெறுபாடுகள் வகாண்டிருப்பது அர்த்தமற்றதாகும்.  தியானம், தன்னலமற்ற நற்வசயல்கள் மூலமாகவும் 
கடவுளின் அருலளப் வபறமுடியும்.  இலறென் எங்கும் நிலறந்தென். அெனுக்கு முதலும் இல்லல; முடிவுமில்லல. 
35) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ஆரிய சமாஜத்தின் ரகாட்பாடு அல்லாதலதத் ரதர்ந்வதடு. 
a) இலறென், ஆத்மா, பிரகிருதி ஆகிய மூன்றும் ஒன்றுக்வகான்று வதாடர்புலடயன. 
b) ஆன்மா அழியாது, ஆன்மா பிறப்பதும் இல்லல, இறப்பதும் இல்லல, கடவுலளப் ரபான்ரற ஆன்மாவும் 
நிலலயானது. 
c) ஆன்மாவுக்கு முடிவு காலம் உண்டு.. 

d) இது பல்ரெறு பிறப்பு மற்றும் இறப்புகளின் மூலம் ரமன்லமயலடகிறது.  
விளக்கம்: இலறென், ஆத்மா, பிரகிருதி ஆகிய மூன்றும் ஒன்றுக்வகான்று வதாடர்புலடயன.  ஆன்மா அழியாது, 
ஆன்மா பிறப்பதும் இல்லல, இறப்பதும் இல்லல, கடவுலளப் ரபான்ரற ஆன்மாவும் நிலலயானது.  ஆன்மாவின் 
பயணம் முடிெற்றது. இது பல்ரெறு பிறப்பு மற்றும் இறப்புகளின் மூலம் ரமன்லமயலடகிறது. „ 
36) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ஆரிய சமாஜத்தின் ரகாட்பாடுகலளத் ரதர்ந்வதடு.  

ⅰ) தீபம் ஏற்றுதல் என்பது, அதன் ஒளியின் எதிர்காலத்தில் நற்வசயல்கலளச் வசய்ெதற்குத் திட்டமிடலாகும். 
ⅱ) இலறெனிடம் தமது குலறகலள முலறயிட பிரதிநிதியும் ரதலெ. 
ⅲ) உலகிலும், அண்டக்ரகாள்களிலும் எல்லாப்பலடப்புகளிலும் எங்கும் காணப்படும் கடவுலளப் பரபிரம்மம் 
என்கிரறாம். 
ⅳ) மனம், ொக்கு, உடல் ஆகியெற்றில் தூய்லம ரெண்டும். 
a) ⅰ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: தீபம் ஏற்றுதல் என்பது, அதன் ஒளியின் எதிர்காலத்தில் நற்வசயல்கலளச் வசய்ெதற்குத் திட்டமிடலாகும்.  
இலறெனிடம் தமது குலறகலள முலறயிட எந்தவொரு பிரதிநிதியும் ரதலெயில்லல.  உலகிலும், 
அண்டக்ரகாள்களிலும் எல்லாப்பலடப்புகளிலும் எங்கும் காணப்படும் கடவுலளப் பரபிரம்மம் என்கிரறாம்.  மனம், 
ொக்கு, உடல் ஆகியெற்றில் தூய்லம ரெண்டும்.  
37) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ஆரிய சமாஜத்தின் ரகாட்பாடுகலளத் ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ரநர்ெழியில் வசல்ெத்லத ரசர்த்து ரநர்லமரயாடு ொழ்பெர்களும், ஆசிரியர்களும், வபற்ரறார்களும், வநறி 
தெறாத ஆட்சியாளர்களும், தூயொழ்வு நடத்துபெர்களும் மண்ணில் ொழும் விண்ணெர்கள் ஆெர். 
ⅱ) ஆணும் வபண்ணும் சரிநிகர் சமம். ஆன்மாவிற்கு பாலின ரெறுபாடுகள் கிலடயாது.  
ⅲ) அறெழியில் ொழ்பெர்கள் துதித்தல், தியானித்தல், ரயாகத்தில் மூழ்குதல் ஆகிய நற்வசயல்கலள வசய்யத்ரதலெ 
இல்லல. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: ரநர்ெழியில் வசல்ெத்லத ரசர்த்து ரநர்லமரயாடு ொழ்பெர்களும், ஆசிரியர்களும், வபற்ரறார்களும், வநறி 
தெறாத ஆட்சியாளர்களும், தூயொழ்வு நடத்துபெர்களும் மண்ணில் ொழும் விண்ணெர்கள் ஆெர். இெர்கள் 
இலறெரனாடு ரநரடியாக ஐக்கியமானெர்கள், இெர்கள் ொழும் ெழிகரள அறெழிகளாகும்.  ஆணும் வபண்ணும் 
சரிநிகர் சமம். ஆன்மாவிற்கு பாலின ரெறுபாடுகள் கிலடயாது.  அறெழியில் ொழ்பெர்கள் துதித்தல், தியானித்தல், 
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ரயாகத்தில் மூழ்குதல் ஆகிய நற்வசயல்களால் இலறெலன அலடொர்கள். இதன் முடிவில் தன்னில் 
இலறெலனயும், இலறெனில் தன்லனயும் காணலாம்.  புனிதப்பயணம், ரகாயில்ெழிபாடு, விழாக்கலளக் 
வகாண்டாடுதல் முதலியலெ ரதலெயற்றலெவயன்றாலும் மனப்பக்குெம்வபற இலெயாவும் துலண நிற்கின்றன. 
38) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) ஒருென் மறுபிறப்பு, கர்மவிதி ஆகியெற்றில் நம்பிக்லக வகாள்ளரெண்டும்.  

ⅱ) நாம் வசய்யும் வசயல்கரள அெற்லறத் தீர்மானிக்கின்றன என்பது ஆரிய சமாஜத்தின் நம்பிக்லகயாகும். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்:  ஒருென் மறுபிறப்பு, கர்மவிதி ஆகியெற்றில் நம்பிக்லக வகாள்ளரெண்டும்.  வசார்க்கமும் நரகமும் 
இப்புவியில்தான் உள்ளன. நாம் வசய்யும் வசயல்கரள அெற்லறத் தீர்மானிக்கின்றன என்பது ஆரிய சமாஜத்தின் 
நம்பிக்லகயாகும். 
39) பின்ெருெனெற்றுள் ஆரிய சமாஜத்தின் சமுதாயப் பணிகலளத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) “மலற வசழித்த நாரட எம்மரகஸ்ெரன் வீடு“ இதலன ெணங்குதரல இலறெலன ெணங்குதல் என்று 
தயானந்தர் கூறினார். 
ⅱ) ‘இந்தியா இந்தியருக்ரக‘ (India for Indians) என்று கூறிச் சமுதாய விழிப்புணர்லெ ஏற்படுத்தினார். 
ⅲ) பல நகரங்களில் ஆசிரமங்கள் நிறுெப்பட்டு ஆண், வபண், குழந்லதகள் ரபணிப் பாதுகாக்கப்பட்டுக் கல்வியறிவு 
அளிக்கப்படுகிறது.   
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: ஆரிய சமாஜத்தின் சமுதாயப் பணிகள்:  “மலற வசழித்த நாரட எம்மரகஸ்ெரன் வீடு“ இதலன 
ெணங்குதரல இலறெலன ெணங்குதல் என்று தயானந்தர் கூறினார். ‘இந்தியா இந்தியருக்ரக‘ (India for Indians) 
என்று கூறிச் சமுதாய விழிப்புணர்லெ ஏற்படுத்தினார்.  பல நகரங்களில் ஆசிரமங்கள் நிறுெப்பட்டு ஆண், வபண், 
குழந்லதகள் ரபணிப் பாதுகாக்கப்பட்டுக் கல்வியறிவு அளிக்கப்படுகிறது. „  
40) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ஆரியசமாஜம் தீண்டாலம , சாதிப்பாகுபாடுகள், குழந்லதத்திருமணம் ரபான்றெற்லற ஆதரித்தது.  
ⅱ) ஆரிய சமாஜம் ஆண்கலளயும், வபண்கலளயும் சமுதாயத்தின் இரு கண்களாகரெ கருதியது. 
ⅲ) விதலெகள், கணெனால் லகவிடப்பட்ட வபண்களுக்கு ஆதரெற்ற இல்லங்கள் பல அலமக்கப்பட்டுள்ளன. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: ஆரியசமாஜம் தீண்டாலம , சாதிப்பாகுபாடுகள், குழந்லதத்திருமணம் ரபான்றெற்லற எதிர்த்தது.  ஆரிய 
சமாஜம் ஆண்கலளயும், வபண்கலளயும் சமுதாயத்தின் இரு கண்களாகரெ கருதியது.  விதலெகள், கணெனால் 
லகவிடப்பட்ட வபண்களுக்கு ஆதரெற்ற இல்லங்கள் பல அலமக்கப்பட்டுள்ளன. இெர்களுக்குத் வதாழிற்கல்வி 
அளித்து ொழ்விற்குத் ரதலெயான ெருமானத்லதத் தாரம ஈட்டிக்வகாள்ள ெழிெகுக்கின்றன.  

41) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) மக்களின் மூலம் குடிநீர்ெசதி, மருத்துெ ெசதி, ரயாகா ரபான்றெற்லற ெழங்குதல். 
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ⅱ) சமுதாயத்தில் மிகவும் தீயப்பழக்கமாகக் குழந்லதத் திருமணம் இருந்தது. 
ⅲ) இந்து சமுதாயத்தில் காணப்பட்ட பலதாரமணத்லத ஆரியசமாஜம் வதாடர்ந்து எதிர்த்துள்ளது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: வதாண்டர்பலடயின் மூலம் குடிநீர்ெசதி, மருத்துெ ெசதி, ரயாகா ரபான்றெற்லற ெழங்குதல்.  
சமுதாயத்தில் மிகவும் தீயப்பழக்கமாகக் குழந்லதத் திருமணம் இருந்தது. இதனால் எண்ணற்ற வபண்கள் 
இளம்ெயதிரலரய விதலெயாகும் நிலல ஏற்பட்டது. இந்த நலடமுலறலய இவ்வியக்கம் முற்றிலுமாக எதிர்த்தது.  
இந்து சமுதாயத்தில் காணப்பட்ட பலதாரமணத்லத ஆரியசமாஜம் வதாடர்ந்து எதிர்த்துள்ளது. 
42) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ஆரியசமாஜம் ரதான்றுெதற்கு முன் பிற சமயங்களுக்குச் வசன்ற எெரும், மீண்டும் இந்து சமயக் ரகாட்பாடுகலள 
ஏற்று இந்துொக மாறமுடியாத நிலல இருந்தது. 
ⅱ) சுத்தி இயக்கத்தின் (Sudhi Movement) மூலம் பிற சமயத்தில் உள்ள இந்துக்கலளத் தன் சமயத்தில் மீண்டும் 
இலணத்துக்வகாண்டது. 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: ஆரியசமாஜம் ரதான்றுெதற்கு முன் பிற சமயங்களுக்குச் வசன்ற எெரும், மீண்டும் இந்து சமயக் 
ரகாட்பாடுகலள ஏற்று இந்துொக மாறமுடியாத நிலல இருந்தது. சுத்தி இயக்கத்தின் (Sudhi Movement) மூலம் பிற 
சமயத்தில் உள்ள இந்துக்கலளத் தன் சமயத்தில் மீண்டும் இலணத்துக்வகாண்டது. 
43) பின்ெருெனெற்றுள் ஆரிய சமாஜத்தின் சமுதாயப் பணிகலளத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) இந்து சமயத்தில் நிலவி ெந்த காலத்திற்குப் வபாருந்தாதச் சடங்குகலளக் கலளயவும், ரெதசமயத்திற்குப் புத்துயிர் 
அளிக்கவும் முயற்சிகள் ரமற்வகாள்ளப்பட்டன. 
ⅱ) ரெதகாலச் சமூகத்தில் மிகவும் நம்பத்தகுந்த வசய்திகள் உள்ளடங்கி இருப்பதால், அெற்லற நூற்றுக்கணக்கான 
ரபாதகர்களும், துறவிகளும் நாடு முழுலமக்கும் பரப்ப ஏற்பாடுகள் வசய்யப்பட்டன. 
ⅲ) சமஸ்கிருதத்தில் மட்டும் கருத்துகள் எடுத்துலரக்கப்பட்டன. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: ஆரிய சமாஜத்தின் வசயல்பாடுகள்: இந்து சமயத்தில் நிலவி ெந்த காலத்திற்குப் வபாருந்தாதச் 
சடங்குகலளக் கலளயவும், ரெதசமயத்திற்குப் புத்துயிர் அளிக்கவும் முயற்சிகள் ரமற்வகாள்ளப்பட்டன. ரெதகாலச் 
சமூகத்தில் மிகவும் நம்பத்தகுந்த வசய்திகள் உள்ளடங்கி இருப்பதால், அெற்லற நூற்றுக்கணக்கான ரபாதகர்களும், 
துறவிகளும் நாடு முழுலமக்கும் பரப்ப ஏற்பாடுகள் வசய்யப்பட்டன. சமஸ்கிருதம் மற்றும் இந்தி வமாழிகளில் 
மக்களுக்குப் புரியும்ெலகயில் கருத்துகள் எடுத்துலரக்கப்பட்டன. 

44) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) இந்தியாவில் கி.பி. (வபா .ஆ.) 1886-ஆம் ஆண்டு லாகூரில் ரதெ ராஜ் தலலலமயில் தயானந்த ஆங்கிரலா 
ரெதப்பள்ளிகள் வதாடங்கப்பட்டன. 
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ⅱ) இச்சமாஜம், தயானந்த ஆங்கிரலா ரெதப்பள்ளிகலளயும் (DAV, Dayananda Anglo Vedic School) 
கல்லூரிகலளயும் நடத்தி ெருகின்றது. 
ⅲ) பள்ளி, கல்லூரிகளில் மாணெ, மாணவிகள் தனித்தனியாகக் கல்வி பயிலவும், இருபாலரும் ரசர்ந்து கல்வி 
பயில்ெதற்வகன, கல்வி நிறுெனங்கள் வசயல்பட்டு ெருகின்றன. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: கல்வி நிறுெனங்கலள உருொக்குதல்: இந்தியாவில் கி.பி. (வபா .ஆ.) 1886-ஆம் ஆண்டு லாகூரில் 
ென்ஸ்ராஜ் தலலலமயில் தயானந்த ஆங்கிரலா ரெதப்பள்ளிகள் வதாடங்கப்பட்டன. இச்சமாஜம், தயானந்த 
ஆங்கிரலா ரெதப்பள்ளிகலளயும் (DAV, Dayananda Anglo Vedic School) கல்லூரிகலளயும் நடத்தி ெருகின்றது. 
பள்ளி, கல்லூரிகளில் மாணெ, மாணவிகள் தனித்தனியாகக் கல்வி பயிலவும், இருபாலரும் ரசர்ந்து கல்வி 
பயில்ெதற்வகன, கல்வி நிறுெனங்கள் வசயல்பட்டு ெருகின்றன. இந்நிறுெனங்களில் ஆங்கிலம் முதன்லம 
வமாழியாகவும் இந்தி, சமஸ்கிருதம் இரண்டாம் வமாழியாகவும் கற்பிக்கப்படுகின்றன. இதலன, தயானந்த ஆங்கிரலா 
ரெதக்கல்வி நிறுெனங்களின் ரமற்பார்லெ அலமப்பு (DAVCMC, Dayananda Anglo Vedic College managing 
Committee) நிர்ெகித்து ெருகிறது. இது ஓர் அரசுசாரா நிறுெனமாகும். பிஜி, ரநபாளம், வமாரீசியஸ், சிங்கப்பூர் ரபான்ற 
நாடுகளிலும் இந்த அலமப்பு வசயல்பட்டு ெருகின்றது. 
45) சுொமி தயானந்த சரஸ்ெதி வதாடர்பான பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) கடந்த காலப்பண்பாட்டிற்கும் நிகழ்காலப்பண்பாட்டிற்கும் பாலமாகத் திகழ்ந்தார். 
ⅱ) வமாழி, நாகரிகம், பண்பாடு இலெ மூன்லறயும் உலகிரலரய சிறந்தலெயாக இெர் கருதினார். 
ⅲ) சுயராஜ்ஜியம் என்று கூறி விடுதலல உணர்லெ மக்களிலடரய ரதாற்றுவித்தார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: சுொமி தயானந்த சரஸ்ெதி – மதிப்பீடு சுொமி தயானந்தர் சிறந்த சமூக சீர்திருத்தொதிகளுள் 
ஒருெராொர். இெர் கடந்த காலப்பண்பாட்டிற்கும் நிகழ்காலப்பண்பாட்டிற்கும் பாலமாகத் திகழ்ந்தார். ரெதசமயம், 
நாகரிகம், பண்பாடு இலெ மூன்லறயும் உலகிரலரய சிறந்தலெயாக இெர் கருதினார். இெர் சுயராஜ்ஜியம் என்று 
கூறி விடுதலல உணர்லெ மக்களிலடரய ரதாற்றுவித்தார். இக்கருத்து பிற்காலத்தில் ‘சுயராஜ்ஜியம் எனது 
பிறப்புரிலம’ என்ற திலகரின் கூற்றுக்கு அடிப்பலடயாக அலமந்தது. 
46) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) “சத்யரமெ வஜயரத” என்ற சமஸ்கிருத வசால்லின் வபாருள் ொய்லமரய வெல்லும் என்பதாகும்.  
ⅱ) இவ்ொர்த்லத முண்டக உபநிடதத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: “சத்யரமெ வஜயரத” என்ற சமஸ்கிருத வசால்லின் வபாருள் ொய்லமரய வெல்லும் என்பதாகும். 
இவ்ொர்த்லத முண்டக உபநிடதத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
47) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 
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ⅰ) ொய்லமரய வெல்லும் என்னும் ராயின் தாரகமந்திரம் அகிம்லச முலறயில் ரபாராடிச் சுதந்திரம் வபற இந்தியலர 
ஆயத்தப்படுத்தியது. 
ⅱ) ஆரிய சமாஜத்லத நிறுவிய 8 ஆண்டுகளிரலரய இெர் இயற்லக எய்தினார். 
ⅲ) இெரது மலறவுக்குப் பிறகு ஆரியசமாஜம் இருபிரிவுகளாகப் பிரிந்தது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: ொய்லமரய வெல்லும் என்னும் தயானந்தரின் தாரகமந்திரம் அகிம்லச முலறயில் ரபாராடிச் சுதந்திரம் 
வபற இந்தியலர ஆயத்தப்படுத்தியது. ஆரிய சமாஜத்லத நிறுவிய 8 ஆண்டுகளிரலரய இெர் இயற்லக எய்தினார். 
இெரது மலறவுக்குப் பிறகு ஆரியசமாஜம் இருபிரிவுகளாகப் பிரிந்தது. இெர் இந்துசமயத்தின் மார்ட்டின் லூதர் என்று 
அலழக்கப்பட்டார். இெலர 19-ஆம் நூற்றாண்டில் ரதான்றிய இந்திய மறுமலர்ச்சியின் தந்லதவயன இரவீந்திரநாத் 
தாகூர் ரபாற்றுகிறார். 
48) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) இராமகிருஷ்ணர் கி.பி. (வபா.ஆ.) 1826-ஆம் ஆண்டு பிப்ரெரி 18-ஆம் நாள் கல்கத்தாவில் உள்ள ெுக்ளி 
நதிக்கலரயில் கமர்புக்கூர் என்ற இடத்தில் பிறந்தார். 
ⅱ) இெரது இயற்வபயர் கடாதரசட்டர்ஜி ஆகும். 
ⅲ)இெர் தக்ரனஷ்ெரத்திலுள்ள காளிரகாயில் பூசாரியாகப் பணிபுரிந்தார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: இராமகிருஷ்ண பரமெம்சர் கி.பி. (வபா.ஆ.) 1836 -1886: 
இராமகிருஷ்ணர் கி.பி. (வபா.ஆ.) 1836-ஆம் ஆண்டு பிப்ரெரி 18-ஆம் நாள் கல்கத்தாவில் உள்ள ெுக்ளி 
நதிக்கலரயில் கமர்புக்கூர் என்ற இடத்தில் பிறந்தார். இெரது இயற்வபயர் கடாதரசட்டர்ஜி ஆகும். இெர் 
தக்ரனஷ்ெரத்திலுள்ள காளிரகாயில் பூசாரியாகப் பணிபுரிந்தார். இக்ரகாயில் மிகப்வபரிய வசல்ெந்தரான ராணி 
ராஸ்ரமானி என்பெரால் கட்டப்பட்டது. துலணவியார் சாரதாரதவி அம்லமயார் இெருலடய சமயப்பணியில் 
உற்றத்துலணயாக இருந்தார். இெர் தயானந்த சரஸ்ெதியின் சமகாலத்தெர் ஆொர். 
49) பின்ெருெனெற்றுள் இராமகிருஷ்ணரின் ஆன்மிக கருத்துகலளத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) இலறயனுபெம் அற்ற தத்துெ உலரயாடல்கலளத் தவிர்த்தார். 
ⅱ) இலறெலன அலடய ரெண்டுவமன்ற ஏக்கம், இலறெனிடத்தில் அன்பு இெற்லறப் வபறரெண்டும் 
என்பலதயும், அலனத்துத் திருவுருெச் சிலலகளிலும் ஆண்டென் நிலறந்திருப்பலதக் காணலாம் என்பதும் 
இெருலடய கருத்தாகும். 
ⅲ) இலறெலன அலடய உருெ ெழிபாடு ஒரு ெழி, அதுரெ முடிந்த முடிவு என்றும் கூறினார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: இராமகிருஷ்ணரின் ஆன்மிக கருத்துகள்: இலறயனுபெம் அற்ற தத்துெ உலரயாடல்கலளத் தவிர்த்தார். 
இலறெலன அலடய ரெண்டுவமன்ற ஏக்கம், இலறெனிடத்தில் அன்பு இெற்லறப் வபறரெண்டும் என்பலதயும், 
அலனத்துத் திருவுருெச் சிலலகளிலும் ஆண்டென் நிலறந்திருப்பலதக் காணலாம் என்பதும் இெருலடய 
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கருத்தாகும். இலறெலன அலடய உருெ ெழிபாடு ஒரு ெழி, அதுரெ முடிந்த முடிவு அன்று என்றும் கூறினார். இெர் 
எல்லாச் சமயங்களின் சாரத்லதயும் அறிந்து, உண்லமகலள உணர்ந்து, ொழ்ந்து காட்டிய ஞானி ஆொர்.  
50) இராமகிருஷ்ணலர ‘இலறெனும் மனிதனும் கலந்த வியத்தகு கலலெ‘ என்று குறிப்பிடுபெர் யார்? 
a) விரெகானந்தர்  
b) அன்னிவபசன்ட்  
c) திலகர்  
d) அண்ணா துலர  
விளக்கம்: இனிய நலடயில் கலதகள், நீதிக் கலதகள், அன்றாட நிகழ்ச்சிகலள லமயமாகக் வகாண்டு, சமய தத்துெக் 
கருத்துகலள அலனெருக்கும் புரியும் ெண்ணம் ரபாதித்தார். நாம் தாகத்லதத் தீர்க்கும் தண்ணீலர நீர், பானி, 
ொட்டர் ரபான்ற பல்ரெறு வமாழிகளில் கூறினாலும் அலெ ஒரர வபாருலளக் குறிப்பது ரபால், இலறென் அரி, 
அல்லா, ஏசு, காளி, மாதா ரபான்ற பல்ரெறு வபயர்களால் அலழக்கப்படுகின்றார் என்றுகூறி, உலக வபாதுச் 
சமயத்திற்கும், உலக ஒற்றுலமக்கும் ெழிெகுத்தார். எனரெ இராமகிருஷ்ணலர ‘இலறெனும் மனிதனும் கலந்த 
வியத்தகு கலலெ‘ என விரெகானந்தர் குறிப்பிடுகின்றார் . 
51) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) சுொமி விரெகானந்தர் ரெதாந்தத் தத்துெத்தின் வசல்ொக்குமிக்க ஆன்மிகத் தலலெர்களுள் 
குறிப்பிடத்தக்கெராொர். 
ⅱ) ரெதாந்தத் தத்துெங்கலள ரமற்கத்திய நாடுமுழுெதும் பரப்பி, ஏலழ எளிரயாருக்கு ரசலெ வசய்யரெண்டும் 
என்ற வகாள்லகலயக் வகாண்டிருந்தார். 
ⅲ) விரெகானந்தர் கல்கத்தாவில் கி.பி. (வபா.ஆ.) 1863-இல் விஸ்ெநாத் தத்தா- புெரனஸ்ெரிரதவிக்கு மகனாகப் 
பிறந்தார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: சுொமி விரெகானந்தர்: கி.பி. (வபா.ஆ) 1863 – 1902 சுொமி விரெகானந்தர் ரெதாந்தத் தத்துெத்தின் 
வசல்ொக்குமிக்க ஆன்மிகத் தலலெர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கெராொர். இந்திய மக்களுக்கு ஆன்மிக ஒளிலயப் 
புகட்டுெதில் வபரும்பங்கு ெகித்தார், ரெதாந்தத் தத்துெங்கலள ரமற்கத்திய நாடுமுழுெதும் பரப்பி, ஏலழ 
எளிரயாருக்கு ரசலெ வசய்யரெண்டும் என்ற வகாள்லகலயக்வகாண்டிருந்தார் . விரெகானந்தர் கல்கத்தாவில் 
கி.பி. (வபா.ஆ.) 1863-இல் விஸ்ெநாத் தத்தா- புெரனஸ்ெரிரதவிக்கு மகனாகப் பிறந்தார். 
52) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) இராஜ ரயாகம் , கர்மரயாகம், பக்திரயாகம், ஞானரயாகம் ரபான்றெற்றின் மூலம் ரமாட்சத்லத அலடயலாம் 
என்று தமது கர்ம வநறிகள் என்ற நூலில் விரெகானந்தர் கூறியுள்ளார். 
ⅱ) இெரது இயற்வபயர் நரரந்திரநாத் தத்தா, இெர் துறவியாக மாறிய ரபாது தமது இயற்வபயலர விரெகானந்தர் 
என்று மாற்றிக்வகாண்டார். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: இ ரா ஜ ரயாக ம் , கர்மரயாகம், பக்திரயாகம், ஞானரயாகம் ரபான்றெற்றின் மூலம் ரமாட்சத்லத 
அலடயலாம் என்று தமது ரயாகவநறிகள் என்ற நூலில் விரெகானந்தர் கூறியுள்ளார். 
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இெரது இயற்வபயர் நரரந்திரநாத் தத்தா, இெர் துறவியாக மாறிய ரபாது தமது இயற்வபயலர விரெகானந்தர் என்று 
மாற்றிக்வகாண்டார். 
53) விரெகானந்தர் வதாடர்பான பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) இெர் இளம்ெயதிரலரய இலசக்கருவி ொசிப்பது, தியானம் வசய்ெது ரபான்ற பயிற்சிகலள ரமற்வகாண்டார். 
ⅱ) சமூகத்தில் நிலவிய சாதி, சமய பாகுபாடு மற்றும் மூடப்பழக்கங்கள் பற்றிப் பல ரகள்விகள் மற்றும் சந்ரதகங்கலள 
எழுப்பினார். 
ⅲ) ரகசெசந்திரவசன் தலலலமயில் இயங்கிய பிரம்மசமாஜத்தில் உறுப்பினரானார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: இெர் இளம்ெயதிரலரய இலசக்கருவி ொசிப்பது, தியானம் வசய்ெது ரபான்ற பயிற்சிகலள 
ரமற்வகாண்டார். சமூகத்தில் நிலவிய சாதி, சமய பாகுபாடு மற்றும் மூடப்பழக்கங்கள் பற்றிப் பல ரகள்விகள் மற்றும் 
சந்ரதகங்கலள எழுப்பினார். இெர் ரமற்கத்திய தத்துெங்கள், அளலெயியல்(Logic) மற்றும் ஐரராப்பிய நாடுகளின் 
ெரலாறுகலளப் படித்தார். ரகசெசந்திரவசன் தலலலமயில் இயங்கிய பிரம்மசமாஜத்தில் உறுப்பினரானார். 
இராமகிருஷ்ணலர ரநரில் சந்தித்து ஆசிப்வபற்றுத் தமது குருொக ஏற்றுக்வகாண்டார். அத்லெத ரெதாந்தத்தில் 
ஐந்து ஆண்டுகள் பயிற்சி ரமற்வகாண்டார். இராமகிருஷ்ணர் இறப்பிற்குப்பின், அெர் வபயரில் மடம் மற்றும் வதாண்டு 
நிறுெனங்கலளத் வதாடங்கினார். 
54) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) விரெகானந்தர் ஆன்மிகப் பயணம் ரமற்வகாண்டு ொரணாசி, அரயாத்தி, ஆக்ரா, பிருந்தாென் மற்றும் 
ஆழ்ொர்கள் ொழ்ந்த இடங்கலளத் தரிசித்தார். 
ⅱ) தம் சுற்றுப் பயணத்தின்ரபாது அரண்மலன, குடிலசகள் ரபான்ற இடங்களில் தங்கினார். 
ⅲ) 1893–ஆம் ஆண்டு கன்னியாகுமரிக்குச் வசன்று பாலறயின் மீது அமர்ந்து தியானத்லதத் வதாடங்கினார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: விரெகானந்தர் ஆன்மிகப் பயணம் ரமற்வகாண்டு ொரணாசி, அரயாத்தி ஆக்ரா, பிருந்தாென் மற்றும் 
ஆழ்ொர்கள் ொழ்ந்த இடங்கலளத் தரிசித்தார். தம் சுற்றுப் பயணத்தின்ரபாது அரண்மலன, குடிலசகள் ரபான்ற 
இடங்களில் தங்கினார். அலனத்துச் சமூக மக்கலளயும் சந்தித்தார். சமுதாயத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு மற்றும் சாதிய 
ரெறுபாடுகலளக் கண்டித்தார். இந்தியாலெ உயிருள்ள ஒரு ரதசமாக உருொக்க ரெண்டுவமன்றால், ரதசிய 
புத்துயிர்ப்பு அெசியம் என்பலத உணர்ந்தார். 1892–ஆம் ஆண்டு கன்னியாகுமரிக்குச் வசன்று பாலறயின் மீது 
அமர்ந்து தியானத்லதத் வதாடங்கினார். அெர் அமர்ந்து தியானம் வசய்த பாலறரய விரெகானந்தர் பாலற என்ற 
வபயரில் இன்றும் உள்ளது. 
55) விரெகானந்தர் வதாடர்பான பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) 1897-ஆம் ஆண்டு நெம்பர் 11-ஆம் நாள் அவமரிக்காவின் சிகாரகா நகரில் உலக சமய மாநாடு மதகுரு கிப்பன்ஸ் 
தலலலமயில் நலடவபற்றது. 
ⅱ) பல்லாயிரக்கணக்கான அவமரிக்கர்களும், ஆன்மிக குருமார்களும், பல சமயங்கலளச் ரசர்ந்தெர்களும் 
கலந்துவகாண்டனர்.  
ⅲ) அப்ரபாது எல்லாரும் வியக்கும் ெலகயில், சாதி சமயங்கலளத் துறந்து எனது அருலம அவமரிக்க சரகாதர 
சரகாதரிகரள என்று தமது ரபச்லசத் வதாடங்கினார். 
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a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: விரெகானந்தரும் சிகாரகா உலக சமய மாநாடும் (World Religious Conference) 
1893-ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர் 11-ஆம் நாள் அவமரிக்காவின் சிகாரகா நகரில் உலக சமய மாநாடு மதகுரு கிப்பன்ஸ் 
தலலலமயில் நலடவபற்றது. பல்லாயிரக்கணக்கான அவமரிக்கர்களும், ஆன்மிக குருமார்களும், பல சமயங்கலளச் 
ரசர்ந்தெர்களும் கலந்துவகாண்டனர். அப்ரபாது எல்லாரும் வியக்கும் ெலகயில், சாதி சமயங்கலளத் துறந்து எனது 
அருலம அவமரிக்க சரகாதர சரகாதரிகரள என்று தமது ரபச்லசத் வதாடங்கினார். உலகின் மிக முக்கியமான 
வசாற்வபாழிவுகளில் ஒன்றாக இப்ரபாதும் அது குறிப்பிடப்படுகிறது. 
56) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) கி.பி. (வபா.ஆ.) 1897-இல் சுொமி விரெகானந்தரும் மன்னர் பாஸ்கரரசதுபதியும் கன்னியாகுமரியில் சந்தித்தது 
ெரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கதாகும்.  
ⅱ) இந்தச் சந்திப்புதான், சுொமி விரெகானந்தர் அவமரிக்க உலக சமய மாநாட்டிற்குச் வசல்ல ெழிரகாலியது 
எனலாம். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: கி.பி. (வபா.ஆ.) 1892-இல் சுொமி விரெகானந்தரும் மன்னர் பாஸ்கரரசதுபதியும் மதுலரயில் சந்தித்தது 
ெரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கதாகும். இந்தச் சந்திப்புதான், சுொமி விரெகானந்தர் அவமரிக்க உலக சமய மாநாட்டிற்குச் 
வசல்ல ெழிரகாலியது எனலாம். அலனத்து மக்களின் அன்லனயின் வபயரால் நன்றி கூறுகிரறன் என்று கூறி 
அெரது உலரயில் சமய ஒற்றுலம, ஆன்மிகம் ரபான்றலெகலள எடுத்துலரத்தார். உலகில் எங்வகங்ரகா 
ரதான்றுகின்ற ஓலடவயல்லாம் இறுதியில் கடலில் வசன்று சங்கமாம் பான்லமயிலனப் ரபான்றுலரகார் பின்பற்றும் 
தன்லம யாரல துங்கமிகு வநறி பலொய் ரநராயும் ெலளொயும் ரதான்றினாலும், அங்கு அலெ தாம் எம்வபரும்! 
ஈற்றில் உலன அலடகின்ற ஆரற யன்ரறா! என்று மாநாட்டில் கூறி உலக சமய ஒற்றுலமலயத் வதளிவுபடுத்தினார். 
57) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) விரெகானந்தர் 1896-இல் லண்டன் நகரில் ரெதாந்த சங்கம் (Vedanta Society) என்ற சமய மன்றத்லதத் 
வதாடங்கினார். 
ⅱ) பின் கி.பி. (வபா.ஆ.) 1897-இல் ெங்காளத்தில் உள்ள ரபலூரில் இராமகிருஷ்ண இயக்கம் வதாடங்கப்பட்டது. 
ⅲ) இந்தியப் பண்பாட்லட உலவகங்கும் பரப்புெரத இதன் முக்கிய ரநாக்கமாகும். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: இராமகிருஷ்ண இயக்கம்: கி.பி. (வபா.ஆ.) 1897 (Ramakrisha mission) விரெகானந்தர் 1896-இல் 
அவமரிக்காவில் உள்ள நியூயார்க் நகரில் ரெதாந்த சங்கம் (Vedanta Society) என்ற சமய மன்றத்லதத் 
வதாடங்கினார். பின் கி.பி. (வபா.ஆ.) 1897-இல் ெங்காளத்தில் உள்ள ரபலூரில் இராமகிருஷ்ண இயக்கம் 
வதாடங்கப்பட்டது. இந்தியப் பண்பாட்லட உலவகங்கும் பரப்புெரத இதன் முக்கிய ரநாக்கமாகும். ஏழ்லம மற்றும் 
மூடநம்பிக்லககலள அறரெ நீக்கப் பாடுபடுெது இவ்வியக்கத்தின் முக்கிய வகாள்லககளாக இருந்தன. இந்த 
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இயக்கம் ஆன்மிக ெளர்ச்சியில் நாட்டம் வகாண்ரடாருக்குப் பயிற்சி அளித்து அெர்கலளக் கல்வி, சமய, சமுதாயப் 
பணிகலளச் வசய்யவும் ரெதாந்தக் கருத்துகலளப் பரப்பவும் பாடுபட்டு ெருகிறது.  
58) கீழ்க்கண்டெற்றுள் இராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் ரநாக்கங்களும் குறிக்ரகாள்களும் எ லெ?  

ⅰ) துறெறம் மற்றும் மனித ரசலெரய இதன் முக்கிய ரநாக்கமாகும். 
ⅱ) ரெதாந்தக் வகாள்லககள் அடங்கிய கல்விலய அளித்தல்.  
ⅲ) கல்விரயாடு கலலகள், அறிவியல், வதாழில்கள் பிறெற்லறயும் ரமம்பாடு அலடயச்வசய்தல். 
ⅳ) வபாதுமக்களுக்கு கல்விலயப் புகட்டும் பணியிலனத் வதாடர்ந்து வசய்தல்  கிராம முன்ரனற்றத்திற்குப் 
பாடுபடுதல். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: இராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் ரநாக்கங்களும் குறிக்ரகாள்களும்:  துறெறம் மற்றும் மனித ரசலெரய 
இதன் முக்கிய ரநாக்கமாகும்.  ரெதாந்தக் வகாள்லககள் அடங்கிய கல்விலய அளித்தல்.  கல்விரயாடு கலலகள், 
அறிவியல், வதாழில்கள் பிறெற்லறயும் ரமம்பாடு அலடயச்வசய்தல்.  வபாதுமக்களுக்கு கல்விலயப் புகட்டும் 
பணியிலனத் வதாடர்ந்து வசய்தல்  கிராம முன்ரனற்றத்திற்குப் பாடுபடுதல்.  இவ்வியக்கம் இனம், வமாழி, நாடு, சமய 
ரெறுபாடின்றி பூகம்பம் வெள்ளம், தீ, வதாற்றுரநாய் ரபான்றலெ ஏற்படும் காலங்களில் மக்களுக்குச் 
ரசலெயாற்றுதல். 
59) கீழ்க்கண்டெற்றுள் இராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் ரநாக்கம் அல்லது குறிக்ரகாள்கலள ரதர்ந்வதடு.  

ⅰ) இவ்வியக்கம் கல்வி, உடல்நலம், கிராமப்புற ெளர்ச்சி, மலலொழ்மக்கள் முன்ரனற்றம், இலளஞர் நலன் 
ரபான்றெற்றிற்காகப் பாடுபட்டுெருகிறது. 
ⅱ) இந்தியா முழுெதும் மருத்துெமலனகள், அறக்கட்டலளகள் நிறுவி, மக்கள் நலன் காக்கும் பணிகள், தாய்ரசய் 
மருத்துெமலனகள், முதிரயார், ஆதரெற்ரறார் இல்லங்கள், வசவிலியர் பயிற்சிப் பள்ளிகள் ரபான்றெற்றின் மூலம் 
ரசலெ வசய்து ெருகின்றன. 
ⅲ) இவ்வியக்கம் தம் ரநாக்கங்கலள நி லறரெற் றி, எெற்லற விரும்பத்தக்கவதனச் சிந்திக்கின்றரதா அதற்குரிய 
சஞ்சிலககலள, பருெ இதழ்கலள, நூல்கலள, ஆண்டு பிரசுரங்கலள அச்சடித்துப் பதிப்பித்து விற்றல் அல்லது 
இலெசமாக ெழங்கல் ரபான்ற பணிகலளயும் வசய்து ெருகிறது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: இராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் சமூகத் வதாண்டுகள்:  இவ்வியக்கம் கல்வி, உடல்நலம், கிராமப்புற 
ெளர்ச்சி, மலலொழ்மக்கள் முன்ரனற்றம், இலளஞர் நலன் ரபான்றெற்றிற்காகப் பாடுபட்டுெருகிறது.  இந்தியா 
முழுெதும் மருத்துெமலனகள், அறக்கட்டலளகள் நிறுவி, மக்கள் நலன் காக்கும் பணிகள், தாய்ரசய் 
மருத்துெமலனகள், முதிரயார், ஆதரெற்ரறார் இல்லங்கள், வசவிலியர் பயிற்சிப் பள்ளிகள் ரபான்றெற்றின் மூலம் 
ரசலெ வசய்து ெருகின்றன.  இவ்வியக்கம் தம் ரநாக்கங்கலள நி லறரெற் றி, எெற   லற விரும்பத்தக்கவதனச் 
சிந்திக்கின்றரதா அதற்குரிய சஞ்சிலககலள, பருெ இதழ்கலள, நூல்கலள, ஆண்டு பிரசுரங்கலள அச்சடித்துப் 
பதிப்பித்து விற்றல் அல்லது இலெசமாக ெழங்கல் ரபான்ற பணிகலளயும் வசய்து ெருகிறது. 
60) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) ஒரிசாவிலுள்ளச் சுந்தரெனப்பகுதியில் சூரிய ஒளிலயப் பயன்படுத்தி, மின்சாரம் உற்பத்தி வசய்யும் திட்டம் 
ரதான்றுெதற்கு முக்கிய பங்கு ெகித்தது. 
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ⅱ) இந்தியா முழுெதும் புகழ்வபற்ற கல்வி நிறுெனங்கள், கல்லூரிகள், வதாழிற்கல்வி பயிற்சி லமயங்கலள நிறுவிக் 
கல்வி ெளர்ச்சிக்கு இன்றும் பாடுபட்டு ெருகிறது. 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: ரமற் குெங்காளத்திலு ள்ள ச் சுந்தரெனப்பகுதியில் சூரிய ஒளிலயப் பயன்படுத்தி, மின்சாரம் உற்பத்தி 
வசய்யும் திட்டம் ரதான்றுெதற்கு முக்கிய பங்கு ெகித்தது.  இந்தியா முழுெதும் புகழ்வபற்ற கல்வி நிறுெனங்கள், 
கல்லூரிகள், வதாழிற்கல்வி பயிற்சி லமயங்கலள நிறுவிக் கல்வி ெளர்ச்சிக்கு இன்றும் பாடுபட்டு ெருகிறது. 
இவ்ொறாக, இராமகிருஷ்ண இயக்கம் உலவகங்கும் உயர்ந்த பணிகலள ஆற்றிெருகிறது. 
61) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) அன்ரப தூய்லமயானது, அன்ரப அறிவு, அன்ரப பலம் என்று விரெகானந்தர் இலளஞர்களுக்குப் ரபாதித்தார். 
ⅱ) வபரும் சாதலன வசய்ெதற்கு மூன்று நிலலகலளக் கடந்தாக ரெண்டும் அலெ. ஏளனம், எதிர்ப்பு, அகங்காரம் 
என்பன.  
ⅲ) உண்லமக்காக எலதயும் துறக்கலாம்; ஆனால் எதற்காகவும் உண்லமலயத் துறக்கலாகாது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: விரெகானந்தரின் வபான்வமாழிகள்:  உண்லமரய தூய்லமயானது, உண்லமரய அறிவு, உண்லமரய 
பலம் என்று விரெகானந்தர் இலளஞர்களுக்குப் ரபாதித்தார்.  வபரும் சாதலன வசய்ெதற்கு மூன்று நிலலகலளக் 
கடந்தாக ரெண்டும் அலெ. ஏளனம், எதிர்ப்பு, அகங்காரம் என்பன.  உயிரர ரபாகும் நிலல ெந்தாலும் லதரியத்லத 
விடாரத, நீ சாதிக்கப் பிறந்தென். துணிந்து நில், எலதயும் வெல்.  உண்லமக்காக எலதயும் துறக்கலாம்; ஆனால் 
எதற்காகவும் உண்லமலயத் துறக்கலாகாது.  வபாய்வசால்லித் தப்பிக்க நிலனக்காரத, உண்லமலயச் வசால்லி 
மாட்டிக்வகாள். ஏவனன்றால், வபாய் ொழவிடாது, உண்லம சாகவிடாது. „  
62) பிறரது பாராட்டுக்கும் பழிக்கும் வசவி சாய்த்தால் மகத்தான காரியம் எலதயும் வசய்ய முடியாது என்று கூறியெர் 
யார்? 
a) விரெகானந்தர்  
b) அன்னிவபசன்ட்  
c) திலகர்  
d) இராம கிருஷ்ணர்  
விளக்கம்: வீரர்கரள, கன வு களி லி ரு ந் து விழித்வதழுங்கள்; தலளகளிலிருந்து விடுபடுங்கள்.  உடல் 
பலவீனத்லதரயா, மன பலவீனத்லதரயா உண்டாக்கும் எலதயும் அணுகக் கூடாது.  என்னிடம் ெலிலமமிக்க நூறு 
இலளஞர்கலளத் தாருங்கள். நான் ெளமான பாரதத்லத உருொக்கிக் காட்டுகிரறன். விழுமின், எழுமின் 
குறிக்ரகாலள அலடயும்ெலர நில்லாது உலழமின், பிறரது பாராட்டுக்கும் பழிக்கும் வசவி சாய்த்தால் மகத்தான 
காரியம் எலதயும் வசய்ய முடியாது என்று கூறினார். 
63) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) பிரம்மஞான சலப லய வெலினா வபட்ரராவ்னா பிளாொட்ஸ்கி அம்லமயாரும், கர்னல் ஆல்காட் என்பெரும் 
1877-இல் அவமரிக்காவில் உள்ள நியூயார்க் நகரில் நிறுவினர். 
ⅱ) இச்சலப திரயாஸ்ரசாபி இயக்கம் என்றும் அலழக்கப்படுகின்றது. 
ⅲ) இச்வசால் இலத்தீன் ொர்த்லதகளான திரயாஸ், ரசாபாஸ் என்ற இரு வசாற்களின் வதாகுப்ரபயாகும்.  
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a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅱ) மட்டும் 

c) ⅲ) மட்டும் 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: பிரம்மஞான சலப (Theosophical Society): கி.பி. (வபா.ஆ.) 1875 பிரம்மஞான சலப வெலினா வபட்ரராவ்னா 
பிளாொட்ஸ்கி அம்லமயாரும், கர்னல் ஆல்காட் என்பெரும் 1875-இல் அவமரிக்காவில் உள்ள நியூயார்க் நகரில் 
நிறுவினர். இச்சலப திரயாஸ்ரசாபி இயக்கம் என்றும் அலழக்கப்படுகின்றது. இச்வசால் கிரரக்க ொர்த்லதகளான 
திரயாஸ், ரசாபாஸ் என்ற இரு வசாற்களின் வதாகுப்ரபயாகும்.  
64) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ‘திரயாஸ்’ என்றால் ‘கடவுள்’ என்றும் ‘ரசாபாஸ்’ என்றால் ‘அறிவு’ என்றும் வபாருள்படும். 
ⅱ) எனரெ, கடவுள் பக்தி மற்றும் உண்லம அறிலெப் வபறுெதற்காகப் பிரம்மஞானசலப நிறுெப்பட்டது.  
ⅲ) 1882-இல் இதன் தலலலமயிடம் வசன்லன அலடயாறில் வதாடங்கப்பட்டது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: ‘திரயாஸ்’ என்றால் ‘கடவுள்’ என்றும் ‘ரசாபாஸ்’ என்றால் ‘அறிவு’ என்றும் வபாருள்படும். எனரெ, கடவுள் 
பக்தி மற்றும் உண்லம அறிலெப் வபறுெதற்காகப் பிரம்மஞானசலப நிறுெப்பட்டது. 1882-இல் இதன் 
தலலலமயிடம் வசன்லன அலடயாறில் வதாடங்கப்பட்டது. இவ்வியக்கத்தின் வெற்றிக்கு அன்னிவபசன்ட் அம்லமயார் 
வபரிதும் உதவினார். பின்னர் இவ்வியக்கத்திற்குத் தலலலமப் வபாறுப்லபயும் ஏற்றார்.  
65) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) அன்னிவபசன்ட் கி. பி. (வபா. ஆ) 1847 – ஆம் ஆண்டு அயர்லாந்தில் பிறந்தார். 
ⅱ) இெர் 1899 – ஆம் ஆண்டு இந்தியா ெந்தார். 
ⅲ) 1898 – ஆம் ஆண்டு காசியில் மத்திய இந்துக் கல்லூரிலயத் வதாடங்கினார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: அன்னிவபசன்ட் கி. பி. (வபா. ஆ.): 1847 – ஆம் ஆண்டு அயர்லாந்தில் பிறந்தார். இெர் 1897 – ஆம் ஆண்டு 
இந்தியா ெந்தார். 1898 – ஆம் ஆண்டு காசியில் மத்திய இந்துக் கல்லூரிலயத் வதாடங்கினார். பின்னாளில் அது 
பனாரஸ் இந்துப் பல்கலலக்கழகமாக ெளர்ச்சிப் வபற்றது. சுயமரியாலதயும் நம்பிக்லகயும் வபருலமயும் வகாண்டதாக 
எதிர்காலத்திலும் இருந்தது. அம்லமயார் உபநிடதங்களின் அறிவுச்சாரம், கீலத, வீரகாவியங்கள், புராணங்கள், 
தர்மசாத்திரங்கள், ஸ்மிருதிகள், கலதகள், வதால்மரபுகள் ஆகியெற்லற இந்து, வபௌத்த சமயங்களிலிருந்து எடுத்து 
அதற்கு மிக எளிய உயர்ந்த விளக்கங்கலள அளித்தார். 
66) பின்ெருெனெற்றுள் பிரம்ம ஞானசலபயின் ரநாக்கத்லத ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) உலக சரகாதரத்துெத்லத ெளர்த்தல்.  
ⅱ) பழங்கால சமயம் , இலக்கியம், தத்துெம், விஞ்ஞானம் ஆகியெற்லற ஆழ்ந்து கற்றல்.  
ⅲ) இயற்லக நியதிகலள ஆராய்ந்து மனிதனுக்குள்ரள மலறந்து கிடக்கும் ஆன்மிக ஆற்றல்கலள வெளிக்வகாண்டு 
ெருெரத இச்சலபயின் முக்கிய ரநாக்கமாகும்.   
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 
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c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: பிரம்ம ஞானசலபயின் ரநாக்கம்:  உலக சரகாதரத்துெத்லத ெளர்த்தல். 
பழங்கால சமயம் , இலக்கியம், தத்துெம், விஞ்ஞானம் ஆகியெற்லற ஆழ்ந்து கற்றல்.  இயற்லக நியதிகலள 
ஆராய்ந்து மனிதனுக்குள்ரள மலறந்து கிடக்கும் ஆன்மிக ஆற்றல்கலள வெளிக்வகாண்டு ெருெரத இச்சலபயின் 
முக்கிய ரநாக்கமாகும். „ 
67) பிரம்ம ஞானசலப வதாடர்பான பின்ெருெனெற்றுள் தெறான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

a) இந்து சமயக்ரகாட்பாடுகளான கர்மவிலன, மறுபிறவி, ஆன்மாவின் அழியாத இயல்பு, ரயாகநிலலகள், கடவுளின் 
அெதாரங்கள் ரபான்றலெ இந்துக்களின் அகக்கண்கலளத் திறக்கச் வசய்தன. 
b) அறிவியல் ெளர்ச்சியால் ஏற்பட்ட ரமலலநாட்டுப் வபாருளாதாரக் ரகாட்பாட்லட ஆதரித்தது.  
c) ரெதகால வபருலமகலள நிகழ்காலத்தில் வகாண்டு ெருெலதரய ரநாக்கமாகக் வகாண்டு இயங்கியது. 
d) இவ்வியக்கம் சாதி, இனம், ஆண்-வபண் பாகுபாடு ரபான்றெற்லற எதிர்த்தது. 
விளக்கம்: இந்து சமயக்ரகாட்பாடுகளான கர்மவிலன, மறுபிறவி, ஆன்மாவின் அழியாத இயல்பு, ரயாகநிலலகள், 
கடவுளின் அெதாரங்கள் ரபான்றலெ இந்துக்களின் அகக்கண்கலளத் திறக்கச் வசய்தன.  அறிவியல் ெளர்ச்சியால் 
ஏற்பட்ட ரமலலநாட்டுப் வபாருளாதாரக் ரகாட்பாட்லட ென்லமயாகக் கண்டித்தது.  ரெதகால வபருலமகலள 
நிகழ்காலத்தில் வகாண்டு ெருெலதரய ரநாக்கமாகக் வகாண்டு இயங்கியது.  இவ்வியக்கம் சாதி, இனம், ஆண்-
வபண் பாகுபாடு ரபான்றெற்லற எதிர்த்தது. 
68) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) சாதிஒழிப்பு, வபண்கல்வி, நாட்டுவிடுதலல ரபான்றெற்றிற்காக, நாடு முழுெதும் வசாற்வபாழிவுகலள 
அன்னிவபசன்ட் நிகழ்த்தினார். 
ⅱ) இெருலடய வீரமிக்க உணர்ச்சிமிக்க வசாற்வபாழிவுகள் ‘இந்தியரன ெணக்கம்’ என்னும் நூலாக 
வெளியிடப்பட்டது. 
ⅲ) 1914-இல் ‘வபாது ொழ்வு’ என்னும் ொர வெளியீட்லடயும் பின் ‘நெ இந்தியா’ என்ற நாளிதலழயும் வதாடங்கினார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: பிரம்மஞான சலபயின் சமூகத்வதாண்டுகள்: சாதிஒழிப்பு, வபண்கல்வி, நாட்டுவிடுதலல 
ரபான்றெற்றிற்காக, நாடு முழுெதும் வசாற்வபாழிவுகலள அன்னிவபசன்ட் நிகழ்த்தினார். இெருலடய வீரமிக்க 
உணர்ச்சிமிக்க வசாற்வபாழிவுகள் ‘இந்தியரன விழித்வதழு’ என்னும் நூலாக வெளியிடப்பட்டது. 1914-இல் ‘வபாது 
ொழ்வு’ என்னும் ொர வெளியீட்லடயும் பின் ‘நெ இந்தியா’ என்ற நாளிதலழயும் வதாடங்கினார். இவ்விரு 
பத்திரிலககளும் பகுத்தறிவு ொதங்கலளயும், மனிதாபிமான அறங்கலளயும் எடுத்துக்கூறி இந்தியாவிற்குத் 
தன்னாட்சி ரெண்டுவமன ெலியுறுத்தின. 
69) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) பிரம்ம ஞானசலபயின் கிலளகள் உலவகங்கும் உள்ளன. 
ⅱ) ரமலல நாட்டுச் சமயங்களில் காணப்படும் அறிவுக் கருவூலங்களின் மதிப்லப வெளிக்வகாணர இச்சலப வபரும் 
பங்காற்றியது 

ⅲ) இச்சலப மலறவியல் கல்விப் பணிலய இந்தியாவில் மட்டுமின்றி ரமலல நாட்டிலும் பரெச்வசய்தது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 
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d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: பிரம்ம ஞானசலபயின் கிலளகள் உலவகங்கும் உள்ளன. கீலழ நாட்டுச் சமயங்களில் (இந்துசமயம், 
வபௌத்தசமயம்) காணப்படும் அறிவுக் கருவூலங்களின் மதிப்லப வெளிக்வகாணர இச்சலப வபரும் பங்காற்றியது. 
இச்சலப மலறவியல் கல்விப் பணிலய இந்தியாவில் மட்டுமின்றி ரமலல நாட்டிலும் பரெச்வசய்தது. பிரம்மஞான 
சலப பல கல்வி நிறுெனங்கலள நிறுவியுள்ளது. அெற்றில் ஆல்காட் நிலனவுப் பள்ளி (The Olcott Memorial School). 
ஆல்காட் நிலனவு இலடநிலலப் பள்ளி (The Olcott Memorial High School) ரபான்றலெயாகும். இங்கு 
மாணெர்களுக்குக் கல்வி, சீருலடகள், புத்தகம், இலெச உணவு ரபான்றலெ ெழங்கப்படுகின்றன. ரமலும், பால்ய 
விொகத்தலட, மதுவிலக்கு, அறம் சார்ந்த சமயக் கல்விலயப் பள்ளியில் ரபாதித்தல், மகளிர் கல்விலயப் பரப்புதல், 
எழுத்தறிவின்லமலய அகற்றுதல் மற்றும் பர்தாமுலறலய ஒழித்தல் ரபான்ற அரும்பணிகலள இவ்வியக்கம் வசய்து 
ெந்தது. 
70) இராமலிங்க அடிகளார் குறித்த பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ஆன்மரநய ஒருலமப்பாடு எங்கும் தலழக்க, இவ்வுலகவமல்லா ம் உண்லம வநறி வபற்றிட எெருக்கும் இலறென் 
ஒருெரர, எவ்விடத்தும் எவ்வுயிருக்கும் இலங்கும் சிெம் ஒன்ரற அெரர அருட்வபருஞ்ரசாதி என்று கூறினார். 
ⅱ) திரு அருட்பிரகாச ெள்ளலார் என்று ரபாற்றப்படும் ெடலூர் இராமலிங்க அடிகளார் 1825-அக்ரடாபர் 5-ம் நாள் 
இராலமயா - சின்னம்லமயாருக்கு ஐந்தாெது மகனாகப் பிறந்தார். 
ⅲ) சிறு ெயதில் இருந்ரத இலறெனால் ஆட்வகாள்ளப் வபற்று நூற்றுக்கணக்கான அருட்பாடல்கலள அருளினார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் இராமலிங்க அடிகளார் கி.பி. (வபா.ஆ.) 1823-1874: 
ஆன்மரநய ஒருலமப்பாடு எங்கும் தலழக்க, இவ்வுல கவமல்லா ம் உண்லம வநறி வபற்றிட எெருக்கும் இலறென் 
ஒருெரர, எவ்விடத்தும் எவ்வுயிருக்கும் இலங்கும் சிெம் ஒன்ரற அெரர அருட்வபருஞ்ரசாதி என்று கூறினார். திரு 
அருட்பிரகாச ெள்ளலார் என்று ரபாற்றப்படும் ெடலூர் இராமலிங்க அடிகளார் 1823-அக்ரடாபர் 5-ம் நாள் 
இராலமயா - சின்னம்லமயாருக்கு ஐந்தாெது மகனாகப் பிறந்தார். சிறு ெயதில் இருந்ரத இலறெனால் 
ஆட்வகாள்ளப் வபற்று நூற்றுக்கணக்கான அருட்பாடல்கலள அருளினார். அவ்ொறு அருளிய பாடல்களின் வதாகுப்ரப 
திருெருட்பா ஆகும். 
71) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ெள்ளலார் தாம் கண்டு அலடந்த ெழிலய நாம் எல்லாரும் வபறரெ 1865 - இல் சத்திய தரும சாலலலய 
நிறுவினார். 
ⅱ) இச்சன்மார்க்க ெழி மூலமாக நாம் வபறரெண்டிய அலனத்து ஆன்ம பயனும் வபறலாம். 
ⅲ) மனிதலனத் துன்பத்திலிருந்து மீட்டு ஜீெகாருண்ய ஒழுக்கத்தின் ெழிநடத்தி, மனிதன் வதய்ெ நிலலலய 
அலடயச் வசய்விப்பரத சமரசசுத்தசன்மார்க்க சங்கத்தின் முக்கிய ரநாக்கமாகும். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: ெள்ளலார் தாம் கண்டு அலடந்த ெழிலய நாம் எல்லாரும் வபறரெ 1865 – இல் சமரச சுத்த சன்மார்க்க 
சங்கத்லத நிறுவினார். இச்சன்மார்க்க ெழி மூலமாக நாம் வபறரெண்டிய அலனத்து ஆன்ம பயனும் வபறலாம். 
ரமலும் இந்த ஊன் உடம்பு ஒளி உடம்பாகி ஒளிரும் என்கிறார். மனிதலனத் துன்பத்திலிருந்து மீட்டு ஜீெகாருண்ய 
ஒழுக்கத்தின் ெழிநடத்தி, மனிதன் வதய்ெ நிலலலய அலடயச் வசய்விப்பரத சமரசசுத்தசன்மார்க்க சங்கத்தின் 
முக்கிய ரநாக்கமாகும். 
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72) ெள்ளலார் குறித்த கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) சாதிகளிரலா மதங்களிரலா ரபதமுற்று அலலந்து வீரண அழியும் இந்த உலகத்தெருக்கு ஆன்மரநய 
ஒருலமப்பாட்டுரிலம என்னும் சாதனத்லதக் வகாண்டு ெந்தெர். 
ⅱ) அலமதியான இயற்லகலய ஒட்டிய ொழ்வு வபறவும் நிலலயான அழியாத வமய்ொழ்வு வபறவும் ெழிெகுத்துக் 
வகாடுத்துள்ளார். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: சாதிகளிரலா மதங்களிரலா ரபதமுற்று அலலந்து வீரண அழியும் இந்த உலகத்தெருக்கு ஆன்மரநய 
ஒருலமப்பாட்டுரிலம என்னும் சாதனத்லதக் வகாண்டு ெந்தெர். அலமதியான இயற்லகலய ஒட்டிய ொழ்வு 
வபறவும் நிலலயான அழியாத வமய்ொழ்வு வபறவும் ெழிெகுத்துக் வகாடுத்துள்ளார். 
73) கீழ்க்கண்டெற்றுள் ெள்ளலார் பதிப்பித்த நூல்கலளத்ரதர்ந்வதடு.  

ⅰ) சின்மய தீபிலக 

ⅱ) ஒழிவிவலாடுக்கம் 

ⅲ) வதாண்லட மண்டலச் சதகம் 

ⅳ) மனுமுலற கண்ட ொசகம் 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: இராமலிங்க அடிகளாரின் பலடப்புகள்: ெள்ளலார் பதிப்பித்தலெ:  சின்மய தீபிலக,  ஒழிவிவலாடுக்கம்,  
வதாண்லட மண்டலச் சதகம். உலரநலடகள்:  மனுமுலற கண்ட ொசகம்,  ஜீெகாருண்ய ஒழுக்கம்,  
74) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ெள்ளலார் பாடிய ஆறாயிரம் பாடல்களின் திரட்டு, திருெருட்பா என்று அலழக்கப்படுகின்றது. 
ⅱ) இஃது ஏழு திருமுலறகளாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளது 

ⅲ) இராமலிங்க அடிகளாரின் தலலலமச் சீடரானத் வதாழுவூர் ரெலாயுதனாரால் முதல் நான்கு திருமுலறகள் 
வெளியிடப்பட்டன 

a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: வசய்யுள்:  திருெருட்பா: ெள்ளலார் பாடிய ஆறாயிரம் பாடல்களின் திரட்டு, திருெருட்பா என்று 
அலழக்கப்படுகின்றது. இஃது ஆறு திருமுலறகளாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. இராமலிங்க அடிகளாரின் தலலலமச் 
சீடரானத் வதாழுவூர் ரெலாயுதனாரால் முதல் நான்கு திருமுலறகள் வெளியிடப்பட்டன. பின்னர் ஐந்தாம், ஆறாம் 
திருமுலறகள் வெளியிடப்பட்டன. 
75) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ)  எல்லா உயிர்களும் நமக்கு உறவுகரள, அெற்லறத் துன்புறுத்தக் கூடாது.  
ⅱ) சிறு வதய்ெ ெழிபாடு ரெண்டும். 
ⅲ) பசித்தெர்களுக்குச் சாதி, சமயம், இனம், வமாழி ரபான்ற ரெறுபாடு கருதாது உணெளித்தல் ரெண்டும்.  
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a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: ெள்ளலாரின் சமய வநறிகள்:  எவ்வுயிலரயும் வகால்லக்கூடாது.  எல்லா உயிர்களும் நமக்கு உறவுகரள, 
அெற்லறத் துன்புறுத்தக் கூடாது.  சிறு வதய்ெ ெழிபாடு கூடாது. அெற்றின் வபயரால் பலியிடுதல் கூடாது.  
பசித்தெர்களுக்குச் சாதி, சமயம், இனம், வமாழி ரபான்ற ரெறுபாடு கருதாது உணெளித்தல் ரெண்டும்.  கடவுள் 
ஒருெரர அெர் அருட்வபருஞ்ரஜாதி ஆொர்.  மனித இனத்திற்குச் வசய்யும் வதாண்ரட முக்திலய அலடெதற்கான 
ெழி.  இலறெலன அருட்வபருஞ்ரஜாதியாக உணர்ந்து, குறுகிய சமய எல்லலக் ரகாடுகலளக் கடந்து, சமய 
ஒருலமப்பாடு காணரெண்டும். „  

76) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) இலசக்கருவிகள் தவிர்த்து மனம் ஒன்றிடல் ரெண்டும் 

ⅱ) சன்மார்க்க ஒழுக்கவநறிகளான வசயல் ஒழுக்கம், ஜீெஒழுக்கம், ஆன்மஒழுக்கம் ரபான்றலெ முக்கிய 
ஒழுக்கங்களாகும்.  
ⅲ) உருெ ெழிபாடும் கிராம ரதெலதகள் ெழிபாடும் ரதலெ. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: இலசக்கருவிகள் தவிர்த்து மனம் ஒன்றிடல் ரெண்டும்.  சன்மார்க்க ஒழுக்கவநறிகளான வசயல் ஒழுக்கம், 
ஜீெஒழுக்கம், ஆன்மஒழுக்கம் ரபான்றலெ முக்கிய ஒழுக்கங்களாகும்.  மனிதத் வதாண்டாற்றல் மூலம் ொழ்வில் 
முழுப் பயலனப்வபற்று இலறரயாடு ஒன்றரெண்டும்.  சமயத்தில் சடங்குகள் வபாருளற்றலெ என்றுகூறி, லெதீக 
முலறலயத் தவிர்த்து ெழிபட ரெண்டும்.  உருெ ெழிபாடும் கிராம ரதெலதகள் ெழிபாடும் ரதலெயற்றலெ.  
77) ெள்ளலார் குறித்த பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ச மூகப்பிரிவும் சா தி ப்பி ரி வு ம் வபாருளற்றலெ, அறியாலமயின் வெளித்ரதாற்றங்கலளச் சுட்டிக்காட்டி, சமூக 
அலமப்பில் மாற்றம் ரதலெவயன்றார்.  
ⅱ) ஜீெகாருண்ய ஒழுக்கம் மூலம் ஆன்மரநய ஒருலமப்பாட்லட உலகத்ரதார் அலடயலாம் என்றார். ⅲ) மனிதப் 
பிறவிகளிடத்தும் பிற உயிர்களிடத்தும் அன்பு காட்டரெண்டும் என்றார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: சமூக வநறிகள்:  ச மூகப்பிரிவும் சா தி ப்பி ரி வு ம் வபாருளற்றலெ, அறியாலமயின் 
வெளித்ரதாற்றங்கலளச் சுட்டிக்காட்டி, சமூக அலமப்பில் மாற்றம் ரதலெவயன்றார்.  ஜீெகாருண்ய ஒழுக்கம் மூலம் 
ஆன்மரநய ஒருலமப்பாட்லட உலகத்ரதார் அலடயலாம் என்றார்.  மனிதப் பிறவிகளிடத்தும் பிற உயிர்களிடத்தும் 
அன்பு காட்டரெண்டும் என்றார். 
78) பின்ெருெனெற்றுள் ெள்ளலார் ெழங்கிய இளம் சமூகத்தினருக்கான வநறிகலள ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) நல்ரலார் மனத்லத நடுங்கச் வசய்யாரத 

ⅱ) பசித்ரதார் முகத்லதப் பார்த்திராரத 

ⅲ) குருலெ ெணங்க, தயங்கி நிற்காரத   
ⅳ) வெயிலுக்கு ஒதுங்க, விருட்சம் அழிக்காரத 
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a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: இளம் சமூகத்தினருக்கான வநறிகள்: 
 நல்ரலார் மனத்லத நடுங்கச் வசய்யாரத 

 பசித்ரதார் முகத்லதப் பார்த்திராரத  
 குருலெ ெணங்க, தயங்கி நிற்காரத   
வெயிலுக்கு ஒதுங்க, விருட்சம் அழிக்காரத   
தாய் வமாழிலயத் தள்ளி நடக்காரத என்று கூறினார்.  
இராமலிங்கஅடிகள் மனிதருள்ளும் விலங்குகளினுள்ளும் வசடி, வகாடிகளினுள்ளும் ஆத்மாவின் ஒளிலயக் 
கண்டார். மலறகளால் கூறப்படும் ரெள்வி முலறகளும் மற்ற சடங்குகளுமில்லாமல் அன்வபனும் உள்ளத்தால் 
ஆண்டெலன அலடயலாம் என்றும் அென் ஒளிமயமானென் என்று கூறினார். சாதி சமய ரெறுபாடின்றி 
சமரசசுத்தசன்மார்க்க ரநாக்லக மக்களிலடரய பரெச் வசய்தார். 
79) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) 19-ஆம் நூற்றாண்டில் ரதான்றிய ஞான குருக்களில் நாராயணகுருவும் ஒருெர். 
ⅱ) இெர் ரகரளாவில் உள்ள தி ரு ெ ன ந்த பு ர த் தி ற் கு அருரக வசம்பழுந்தி கிராமத்தில் பிறந்தெர். 
ⅲ) நானு ஆசான் என்று அலழக்கப்பட்டார். 
ⅳ) ஸ்ரீ நாராயணகுரு திருக்குறள், ஈரசா ொஸ்ரயா உபநிடதம், ஒளிவில் ஒடுக்கம் ஆகிய நூல்கலள வதலுங்கில் 
வமாழிவபயர்த்துள்ளார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: பிற சீர்திருத்தொதிகள்  
ஸ்ரீ நாராயணகுரு கி.பி. (வபா.ஆ.) 1856 – 1928: 
19-ஆம் நூற்றாண்டில் ரதான்றிய ஞான குருக்களில் நாராயணகுருவும் ஒருெர். இெர் ரகரளாவில் உள்ள தி ரு ெ 
ன ந்த பு ர த் தி ற் கு அருரக வசம்பழுந்தி கிராமத்தில் பிறந்தெர். வபாதுொக, நானு ஆசான் என்று அலழக்கப்பட்டார். 
ஆசான் என்றால் ஆசிரியர் என்று வபாருள்படும். ஸ்ரீ நாராயணகுரு திருக்குறள், ஈரசா ொஸ்ரயா உபநிடதம், ஒளிவில் 
ஒடுக்கம் ஆகிய நூல்கலள மலலயாளத்தில் வமாழிவபயர்த்துள்ளார். அெரது காலத்தில் ொழ்ந்த மக்கள் இரண்டு 
பிரிொக பிரிந்து ொழ்ந்து ெந்தனர். அெர்கள் அெர்ணர், செர்ணர் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டனர்.  
80) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) அெர்ணர்கள் கல்வி கற்கக்கூடாது, சாஸ்திரங்கலளக் கற்கக்கூடாது, ரகாயில்கலள நிறுெக்கூடாது, 
பூலஜகலளச் வசய்யக்கூடாது என்ற செர்ணர்களின் அடக்குமுலறக்கு முடிவு கட்ட நாராயணகுரு உறுதி பூண்டார். 
ⅱ) திருெனந்தபுரத்திற்கு அருகில் அருவிப்புரத்தில் ரகாயில் கட்டி செர்ணர்கள் மட்டுரம பிரதிஷ்லட வசய்ய முடியும் 
என்ற கட்டுப்பாட்லட உலடத்வதறிந்தார். 
ⅲ) 1908-இல் நாராயண தர்மபரிபாலன ரயாகம் என்ற அலமப்லப நிறுவி இதன் மூலம் ஆன்மிகம், கல்வி, 
சமூகத்வதாண்டு ஆகிய பணிகலளச் வசய்துெந்தார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 
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d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: அெர்ணர்கள் கல்வி கற்கக்கூடாது, சாஸ்திரங்கலளக் கற்கக்கூடாது, ரகாயில்கலள நிறுெக்கூடாது, 
பூலஜகலளச் வசய்யக்கூடாது என்ற செர்ணர்களின் அடக்குமுலறக்கு முடிவு கட்ட நாராயணகுரு உறுதி பூண்டார். 
எனரெ, திருெனந்தபுரத்திற்கு அருகில் அருவிப்புரத்தில் ரகாயில் கட்டி செர்ணர்கள் மட்டுரம பிரதிஷ்லட வசய்ய 
முடியும் என்ற கட்டுப்பாட்லட உலடத்வதறிந்தார். கி. பி. (வபா.ஆ.) 1903-இல் நாராயண தர்மபரிபாலன ரயாகம் என்ற 
அலமப்லப நிறுவி இதன் மூலம் ஆன்மிகம், கல்வி, சமூகத்வதாண்டு ஆகிய பணிகலளச் வசய்துெந்தார். 
81) ஸ்ரீ நாராயண குரு வதாடர்பான பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ஈழெ சமுதாயத்தில் காணப்படும் தீண்டாலம முலறலய ஒழித்து, அலனத்து சமூகத்லதயும் சமநிலலப்படுத்தப் 
பாடுபட்டார்.  
ⅱ) எண்ணற்ற ரகாயில்கலளக் கட்டி, அலனத்து மக்கலளயும் ெழிபடச் வசய்தார். 
ⅲ) சமுதாயப் பிரச்சிலனகளான திருமணச் சடங்குகள், மதெழிபாட்டுமுலறலய எதிர்த்துப் ரபாராடினார் 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: ஸ்ரீ நாராயண குருவின் சமூகத் வதாண்டுகள்:  ஈழெ சமுதாயத்தில் காணப்படும் தீண்டாலம முலறலய 
ஒழித்து, அலனத்து சமூகத்லதயும் சமநிலலப்படுத்தப் பாடுபட்டார்.  எண்ணற்ற ரகாயில்கலளக் கட்டி, அலனத்து 
மக்கலளயும் ெழிபடச் வசய்தார்.  சமுதாயப் பிரச்சிலனகளான திருமணச் சடங்குகள், மதெழிபாட்டுமுலறலய 
எதிர்த்துப் ரபாராடினார். இெருலடய கருத்து - ஒரர சாதி, ஒரர சமயம், மனித குலத்திற்கு ஒரர கடவுள் என்பதாகும் 
(One caste one religion and one god for mankind). 
82) கீழ்க்கண்டெற்றுள் சரியான கூற்று எது?  

ⅰ) 1820-1891 ெங்காளத்தில் சமூக-சமய மறுமலர்ச்சிலய ஏற்படுத்தியெர் ஈஸ்ெர சந்திர வித்யாசாகர் ஆொர். 
ⅱ) வபாதுொக ெங்காளத்தில் லெதீக இந்துக் குடும்பத்தில் காணப்பட்ட சமூகக் வகாடுலமகலள எதிர்த்தெர். 
ⅲ) 1856-இல் வகாண்டு ெரப்பட்ட விதலெகள் மறுமணச்சட்டத்திற்க்கு காரணமாயிருந்தெர். 
ⅳ) இெர் இந்தி அகரெரிலசலய மறு உருொக்கம் வசய்தார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ) 

b) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅱ), ⅲ), ⅳ)  

விளக்கம்: ஈஸ்ெர சந்திர வித்யாசாகர்: கி.பி. (வபா.ஆ.) 1820-1891 ெங்காளத்தில் சமூக-சமய மறுமலர்ச்சிலய 
ஏற்படுத்தியெர் ஈஸ்ெர சந்திர வித்யாசாகர் ஆொர். 1820-இல் ெங்காளத்தில் பிறந்தெர். இெர் எழுத்தாளர், 
தத்துெஞானி, கல்வியாளர் மற்றும் சீர்திருத்தொதியாகத் திகழ்ந்தெர். வபண்களின் ொழ்க்லகத் தரத்லத 
உயர்த்தப்பாடுபட்டெர். வபாதுொக ெங்காளத்தில் லெதீக இந்துக் குடும்பத்தில் காணப்பட்ட சமூகக் 
வகாடுலமகலளஎதிர்த்தெர். 1856-இல் வகாண்டு ெரப்பட்ட விதலெகள் மறுமணச்சட்டத்திற்க்கு 
காரணமாயிருந்தெர். இெர் ெங்க அகரெரிலசலய மறு உருொக்கம் வசய்தார். இெர் புகலழப் ரபாற்றும் விதமாக 
ெங்காளத்தில் ஹீக்ளி பாலத்திற்கு வித்யாசாகர் பாலம் என்று வபயர் சூட்டப்பட்டது. 
83) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) மறுமணத்திற்கு ஈஸ்ெர சந்திர வித்தியாசாகரும், மகாரதவ் ரானரடவும் விதலெகளுக்கு ஆதரொக குரல் 
எழுப்பினர். 
ⅱ) இந்நிலலயில் விதலெகள் மறுமணச்சட்டம் 1856-இல் டல்வெௌசி பிரபுொல் ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டு கானிங் பிரபு 
ஆட்சிக்காலத்தில் நலடமுலறப்படுத்தப்பட்டது. 
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ⅲ) இதன்படி, 1858 விதி எண் XV-ன் படி இந்து விதலெகள் மறுமணச்சட்டம் வகாண்டுெரப்பட்டது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: மறுமணத்திற்கு ஈஸ்ெர சந்திர வித்தியாசாகரும், மகாரதவ் ரானரடவும் விதலெக ளுக்கு ஆதரொக குரல் 
எழுப்பினர். இந்நிலலயில் விதலெகள் மறுமணச்சட்டம் 1856-இல் டல்வெௌசி பிரபுொல் ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டு 
கானிங் பிரபு ஆட்சிக்காலத்தில் இதன்படி, 1856 விதி எண் XV-ன் படி இந்து விதலெகள் மறுமணச்சட்டம் 
வகாண்டுெரப்பட்டது. 
84) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ரஜாதிபா பூரல புத்ொர் பீத் என்ற இடத்தில் வபண்கள் பள்ளிலயத் வதாடங்கினார். 
ⅱ) அலனத்துப் பிரிவினருக்கும் வபாதுொன அனாலத இல்லங்கலளத் ரதாற்றுவித்தார். 
ⅲ) ெண்டர் கல்விக் குழுவிடம் தாழ்த்தப்பட்ரடாருக்குக் கல்வி அளிக்கப்பட ரெண்டியதன் அெசியத்லத ெலியுறுத்தி 
அறிக்லக சமர்ப்பித்தார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: ரஜாதிபா பூரல கி.பி. (வபா.ஆ.) 1827-1890: 

ரஜாதிபா பூரல மராத்திய மாநிலத்தில் பூனாவில் பி றந்த ெ ர் . பூ த் த வ ா டு க் கு ம் கு டு ம்ப த் தி ல் பிறந்தலமயால் 
பூரல என்று அலழக்கப்பட்டார். இெர் புத்ொர் பீத் என்ற இடத்தில் வபண்கள் பள்ளிலயத் வதாடங்கினார். ஸ்காட்டிஷ் 
பள்ளியில் ஆசிரியராகச் ரசர்ந்த பூரல விெசாயிகளுக்காக இரவு ரநரப்பள்ளிலயத் வதாடங்கினார். அலனத்துப் 
பிரிவினருக்கும் வபாதுொன அனாலத இல்லங்கலளத் ரதாற்றுவித்தார். ெண்டர் கல்விக் குழுவிடம் 
தாழ்த்தப்பட்ரடாருக்குக் கல்வி அளிக்கப்பட ரெண்டியதன் அெசியத்லத ெலியுறுத்தி அறிக்லக சமர்ப்பித்தார். 1873-
இல் சத்தியரசாதக்சமாஜம் என்ற அலமப்லப ரதாற்றுவித்தார். இதற்கு உண்லம அறியும் சங்கம் என்று வபாருள். 
இவ்ெலமப்பின் முக்கிய ரநாக்கம் வபண்கல்வி, குழந்லதத் திருமணத்லதத் தலட வசய்தல், விதலெகள் மறுமணம், 
அனாலதப் பாதுகாப்பு, அலனத்து மக்களுக்கும் சமஉரிலம வபறவும், மனித உரிலமலயப் பாதுகாக்கவும், மக்களுக்கு 
சமூகநீதி கிலடக்கவும் ெழிெலக வசய்ெரத இதன் முக்கிய ரநாக்கமாகும். 
85) அரயாத்திதாசப் பண்டிதர் வதாடர்பான பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) இெர் த மி ழ் - வபௌத்த மறுமலர்ச்சி இ யக்கத்லதத் ரதாற்றுவித்தெர் ஆொர். 
ⅱ) இயற்வபயர் காத்தெராயன் என்பதாகும். 
ⅲ) அத்லெத ரகாட்டுபாடுகளில் நம்பிக்லக வகாண்டெர். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: அரயாத்திதாசப் பண்டிதர் கி.பி. (வபா.ஆ.) 1845-1914: 
நவீன இந்தியாவின் சீர்திரு த்ததி க ளு ள் அரயாத்திதாசப்பண் டி த ரு ம் ஒருெராொர். இெர் த மி ழ் - வபௌத்த 
மறுமலர்ச்சி இயக்கத்லதத் ரதாற்றுவித்தெர் ஆொர். இெருலடய இயற்வபயர் காத்தெராயன் என்பதாகும். அத்லெத 
ரகாட்டுபாடுகளில் நம்பிக்லக வகாண்டெர். ொழ்க்லகயின் நலடமுலறயில் உள்ள சம்பிரதாயங்கலள எதிர்த்தெர். 
வபௌத்த சமயக் ரகாட்பாடுகளான அன்பு, கருலண, சரகாதரத்துெம் ரபான்றலெ சமூகத்தில் மலரப் பாடுபட்டார்.  
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86) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) 1907-இல் இராய புரத்லதத் தலலலமயிடமாகக் வகாண்டு அன்லறய காலணா மதிப்பில் ஒரு லபசாத் தமிழன் 
என்ற வசய்தித்தாலள அரயாத்திதாசப் பண்டிதர் வெளியிட்டார். 
ⅱ) இச்வசய்தித்தாளில் வபௌத்தக் ரகாட்பாடுகள், அரசின் வசய்திகள், வபண்கல்வி, ொனிலல, பண்டங்கள் விலல, 
விழிப்புணர்வுச் வசய்திகள் ரபான்றலெ வெளியிடப்பட்டன. 
ⅲ) பின் ஒரு லபசாத் தமிழன் வசய்தித்தாள் வபயர் மாற்றம் வசய்யப்பட்டுத் தமிழன் என்ற வபயரராடு வெளிெந்தது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: 1907-இல் இராயப்ரபட்லடலயத் தலலலமயிடமாகக் வகாண்டு அன்லறய காலணா மதிப்பில் ஒரு 
லபசாத் தமிழன் என்ற வசய்தித்தாலள வெளியிட்டார். இச்வசய்தித்தாளில் வபௌத்தக் ரகாட்பாடுகள், அரசின் வசய்திகள், 
வபண்கல்வி, ொனிலல, பண்டங்கள் விலல, விழிப்புணர்வுச் வசய்திகள் ரபான்றலெ வெளியிடப்பட்டன. பின் ஒரு 
லபசாத் தமிழன் வசய்தித்தாள் வபயர் மாற்றம் வசய்யப்பட்டுத் தமிழன் என்ற வபயரராடு வெளிெந்தது. இச்வசய்தித்தாள் 
வபண்கல்விக்கு முக்கியத்துெம் அளித்து வபண்சமுதாய முன்ரனற்றத்திற்குக் காரணமாயிற்று. 

87) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) அரயாத்திதாசப் பண்டிதர், ெல்லக்காளத்தி அரயாத்திதாசப்பண்டிதரிடம் (1836-1900) கல்வி கற்றார். 
ⅱ) தமிழ், சித்த மருத்துெம், தத்துெம் ஆகியலெ பயின்றார். 
ⅲ) தம் குருவின்மீது வகாண்ட மதிப்பால் காத்தெராயன் என்ற தமது இயற்வபயலர அரயாத்திதாசர் என 
மாற்றிக்வகாண்டார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: அரயாத்திதாசப் பண்டிதர், ெல்லக்காளத்தி அரயாத்திதாசப்பண்டிதரிடம் (1836-1900) கல்விகற்றார். தமிழ், 
சித்த மருத்துெம், தத்துெம் ஆகியலெ பயின்றார். தம் குருவின்மீது வகாண்ட மதிப்பால் காத்தெராயன் என்ற தமது 
இயற்வபயலர அரயாத்திதாசர் என மாற்றிக்வகாண்டார். 
88) கந்துகூரி வீரரசலிங்கம் வதாடர்பான பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) “வதலுங்கு மறுமலர்ச்சி இயக்கத்தின் தந்லத“ என்று அலழக்கப்பட்டெர். 
ⅱ) இெர் 1850-இல் வதலுங்கானாவில் உள்ள ராஜமுந்திரி என்ற இடத்தில் பிறந்தெர். 
ⅲ) வபண்கல்வி, ெரதட்சலண ஒழிப்பு, விதலெத் திருமணம் ரபான்றெற்லற ஆதரித்துச் சீர்திருத்தங்கலளத் 
வதாடங்கி லெத்தார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: கந்துகூரி வீரரசலிங்கம் கி.பி. (வபா.ஆ.) 1848-1919: 
“வதலுங்கு மறுமலர்ச்சியின் இயக்கத்தின் தந்லத“ என்று அலழக்கப்பட்டெர். இெர் 1848-இல் ஆந்திராவில் உள்ள 
ராஜமுந்திரி என்ற இடத்தில் பிறந்தெர். இெர் சமூக சீர்திருத்தொதி மற்றும் எழுத்தாளர் ஆொர். வபண்கல்வி, 
ெரதட்சலண ஒழிப்பு, விதலெத் திருமணம் ரபான்றெற்லற ஆதரித்துச் சீர்திருத்தங்கலளத் வதாடங்கி லெத்தார். 
வபண்கல்விலய ஊக்குவிக்க 1876-இல் ‘விரெகெர்த்தினி’ என்ற வசய்திதாலளத் வதாடங்கினார்.  
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89) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) கந்துகூரி வீரரசலிங்கம் 1874-இல் வபாதுப்பள்ளிலய நிறுவி சமூக முன்ரனற்றம் அலடயச் வசய்தார். 
ⅱ) 1908-இல் ஹித்காரினி பள்ளிலயயும் வதாடங்கினார். 
ⅲ) வதலுங்கானாவில் விதலெகள் திருமணத்லத 1881-இல் நடத்திலெத்தார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: 1874-இல் வபாதுப்பள்ளிலய நிறுவி சமூக முன்ரனற்றம் அலடயச் வசய்தார். 1908-இல் ஹித்காரினி 
பள்ளிலயயும் வதாடங்கினார். ஆந்திராவில் விதலெகள் திருமணத்லத 1881-இல் நடத்திலெத்தார். 
90) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) தந்லதப் வபரியார் என்று ரபாற்றப்படும் ஈ.வெ. ராமசாமி 18789-ஆம் ஆண்டு நெம்பர் 17-இல் ஈரராட்டில் 
பிறந்தெர். 
ⅱ) வபரியாரால் சுயமரியாலத இயக்கம் 1925-இல் ரதாற்றுவிக்கப்பட்டது. 
ⅲ) வபரியார் 1929 முதல் 1932 ெலர மரலசியா, சிங்கப்பூர், இலங்லக, பிரான்ஸ், வஜர்மனி, கிரீஸ் ரபான்ற 
நாடுகளுக்குப் பயணம் ரமற்வகாண்டு தம்முலடய சுயமரியாலதக் வகாள்லககலள விளக்கிக்கூறினார். 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: ஈ.வெ. ராமசாமி கி.பி. (வபா.ஆ.) 1879-1973: தந்லதப் வபரியார் என்று ரபாற்றப்படும் ஈ.வெ. ராமசாமி 1879-
ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர் 17-இல் ஈரராட்டில் பிறந்தெர். குடியரசு, புரட்சி, விடுதலல ரபான்ற இதழ்கள் மூலம் தமது 
சுயமரியாலதக் வகாள்லககலள வெளியிட்டார். வபரியாரால் சுயமரியாலத இயக்கம் 1925-இல் 
ரதாற்றுவிக்கப்பட்டது. இவ்வியக்கத்தின் மூலம் மூடப்பழக்க ெழக்கங்கலளச் சமூகத்திலிருந்து அகற்றுெது, 
தீண்டாலம, மூடநம்பிக்லககள், வபண்கலளத் தாழ்ொக கருதும் மனநிலல ரபான்றெற்லற எதிர்த்து குரல் 
வகாடுத்தார். வபரியார் 1929 முதல் 1932 ெலர மரலசியா, சிங்கப்பூர், இலங்லக, பிரான்ஸ், வஜர்மனி, கிரீஸ் ரபான்ற 
நாடுகளுக்குப் பயணம் ரமற்வகாண்டு தம்முலடய சுயமரியாலதக் வகாள்லககலள விளக்கிக்கூறினார். இெருலடய 
சமுதாய பங்களிப்லபப் பாராட்டி யுனஸ்ரகா (UNESCO) நிறுெனம் (1973) வபரியாலரப் ‘புத்துலக 
வதாலலரநாக்காளர்‘ வதன்னிந்தியாவின் சாக்ரடிஸ் எனப் பாராட்டி விருது ெழங்கியது. 

91) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) வபரியார் ரகரளாவில் உள்ள லெக்கம் என்ற இடத்தில் தீண்டாலம ஒழிப்பிற்காகத் திருொங்கூர் மன்னருக்கு 
எதிராகப் ரபாராடி வெற்றிகண்டார். 
ⅱ) வபரியார் தமது பகுத்தறிவு, சுயமரியாலதக் கருத்துகலளப் பரப்புெதற்காகத் தமிழகவமங்கும் நாடகங்கள், 
ஊர்ெலங்கள், ரபாராட்டங்கள் ஆகியெற்லற நடத்தினார். 
ⅲ) வபரியாரால் உருொக்கப்பட்ட சுயமரியாலதத் திருமண முலற எல்ரலாராலும் ரபாற்றப்பட்டது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: வபரியாரின் முதலாெது சமுதாயப் ரபாராட்டம்: ரகரளாவில் உள்ள லெக்கம் என்ற இடத்தில் தீண்டாலம 
ஒழிப்பிற்காகத் திருொங்கூர் மன்னருக்கு எதிராகப் ரபாராடி வெற்றிகண்டார். கலப்புத் திருமணத்லதயும் சீர்திருத்த 
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திருமணத்லதயும் ஆதரித்தார். வபயருக்குப் பின்னால் ெரும் சாதியின் வபயலர ஒழிக்கப் பாடுபட்டார். வபரியார் தமது 
பகுத்தறிவு, சுயமரியாலதக் கருத்துகலளப் பரப்புெதற்காகத் தமிழகவமங்கும் நாடகங்கள், ஊர்ெலங்கள், 
ரபாராட்டங்கள் ஆகியெற்லற நடத்தினார். வபரியாரால் உருொக்கப்பட்ட சுயமரியாலதத் திருமண முலற 
எல்ரலாராலும் ரபாற்றப்பட்டது. சமூகநீதி, சமத்துெம், வபண்கல்வி, வபண்விடுதலல, ெரதட்சலண ஒழிப்பு 
ரபான்றெற்றிற்காகப் ரபாராடியுள்ளார். ரதெதாசி முலறலய எதிர்த்துப் ரபாராடினார். சமூகத்தில் சமத்துெம் காண 
விரும்பினார். 
92) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) இந்திய நாட்டின் பாரம்பரியப் வபருலமகலள உலகறியச் வசய்யும் ெண்ணம் ரெத நூல்கலளயு ம் , 
ரெதங்கலளயும், உபநிடதங்கலளயும், சமஸ்கிருத வமாழியிலிருந்து தங்கள் வமாழியில் கீலழ நாட் டி ன ர் 
வமாழிவபயர்த்தனர்.  
ⅱ) இந்து சமயத்தில் நிலவிெந்த பல்ரெறு சமூகத் தீலமகள், மூடப்பழக்க ெழக்கங்கள் மற்றும் ெழிபாட்டு முலறகள் 
ரபான்றெற்லற மக்கள் அறியத் வதாடங்கினர். 
ⅲ) 19-ஆம் நூற்றாண்டில் நிலவிெந்த மிகக் வகாடுலமயான ’சதி’ என்னும் உடன்கட்லட ஏறும் ெழக்கத்திற்குத் 
தலடச்சட்டம் வகாண்டு ெரப்பட்டது. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: சமூக சமயச் சீர்திருத்த இயக்கங்களின் விலளவுகள்:  இந்திய நாட்டின் பாரம்பரியப் வபருலமகலள 
உலகறியச் வசய்யும் ெண்ணம் ரெத நூல்கலளயு ம் , ரெதங்கலளயும், உபநிடதங்கலளயும், சமஸ்கிருத 
வமாழியிலிருந்து தங்கள் வமாழியில் ரமலலநாட் டி ன ர் வமாழிவபயர்த்தனர். இது நம் நாட்டின் உயரிய பண்பாட்லட 
உலகறியச் வசய்தது.  இந்து சமயத்தில் நிலவிெந்த பல்ரெறு சமூகத் தீலமகள், மூடப்பழக்க ெழக்கங்கள் மற்றும் 
ெழிபாட்டு முலறகள் ரபான்றெற்லற மக்கள் அறியத் வதாடங்கினர். 19-ஆம் நூற்றாண்டில் நிலவிெந்த மிகக் 
வகாடுலமயான ’சதி’ என்னும் உடன்கட்லட ஏறும் ெழக்கத்திற்குத் தலடச்சட்டம் வகாண்டு ெரப்பட்டது.  ஆங்கிரலய 
ஆட்சிக் காலத்தில் வகாண்டு ெரப்பட்ட சமூகச் சட்டங்கள் மூலம் வபண்களின் ொழ்க்லகத்தரம் உயர்ந்தது. (எ.கா.) 
வபண் சிசுக் வகாலல தடுப்புச் சட்டம், விதலெமறுமணச் சட்டம், பர்தா முலற ஒழிப்பு மற்றும் வபண்களின் 
திருமணெயலத உயர்த்த பல்ரெறு சட்டங்கள் வகாண்டுெரப்பட்டன. இதில் 1930-ஆம் ஆண்டு வகாண்டு ெரப்பட்ட 
சாரதாச் சட்டம் சமய சமூகச் சீர்திருத்த இயக்கங்களுக்குக் கிலடத்த ஒட்டு வமாத்த வெற்றியாகும். 
93) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) நம் நாட்டு இலக்கியங்கள், கல்வெட்டுகள், நாணயங்கள் புலதவபாருள் ஆய்வுகள் மூலம் கிலடத்த 
வபாருள்கலளக்வகாண்டு ரமலலநாட்டு ெரலாற்றாசிரியர்கள் இந்திய ெரலாற்லற பல ஆதாரங்களுடன் 
எழுதினார்கள். 
ⅱ) இந்திய நாட்டின் நுண்கலலகளான இலச, ஓவியம், சிற்பம், நாட்டியம், கட்டடக்கலல ஆகியெற்லறச் சமூக, சமயச் 
சீர்திருத்த இயக்கங்கள் உலகறியச் வசய்தன. 
ⅲ) நம் நாட்டின் நுண்கலலகள் ரமலலநாட்டினர் மூலம் உலகளவில் பரவின. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: நம் நாட்டு இலக்கியங்கள், கல்வெட்டுகள், நாணயங்கள் புலதவபாருள் ஆய்வுகள் மூலம் கிலடத்த 
வபாருள்கலளக்வகாண்டு ரமலலநாட்டு ெரலாற்றாசிரியர்கள் இந்திய ெரலாற்லற பல ஆதாரங்களுடன் 
எழுதினார்கள். இலெ நம்நாட்டின் பண்பாடு உலகளவில் பரெ முக்கிய காரணமாக அலமந்தன. 
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இந்திய நாட்டின் நுண்கலலகளான இலச, ஓவியம், சிற்பம், நாட்டியம், கட்டடக்கலல ஆகியெற்லறச் சமூக, சமயச் 
சீர்திருத்த இயக்கங்கள் உலகறியச் வசய்தன. நம் நாட்டின் நுண்கலலகள் ரமலலநாட்டினர் மூலம் உலகளவில் 
பரவின. 
இந்தியர்கள் அறிவியல் ஆய்வுகளில் ஈடுபடத் வதாடங்கினர். ஆரியபட்டர் எழுதிய ஆரியபட்டீயம் என்ற நூல் அறிவியல் 
ஆராய்ச்சிக்கு வித்திட்டது. 
94) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) சுதந்திரம், சமத்துெம், சரகாதரத்துெம் ரபான்ற மனப்பான்லமக்குச் சீர்திருத்த இயக்கங்கள் வித்திட்டன. 
ⅱ) இந்தியாவில் நலடவபற்று ெந்த அறிவியல் ஆதாரமற்ற சமயச் சடங்குகலளயும் ெழிபாட்டு முலறகலளயும் நீக்க 
சமூக-சமயச் சீர்திருத்த இயக்கங்கள் பாடுபட்டன. 
ⅲ) ஆங்கில இலக்கியத்தில் உள்ள புதினம், கவிலத, நாடகம் முதலானலெ இந்திய வமாழிகளில் வமாழியாக்கம் 
வசய்யப்பட்டன. 
a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: சுதந்திரம், சமத்துெம், சரகாதரத்துெம் ரபான்ற மனப்பான்லமக்குச் சீர்திருத்த இயக்கங்கள் வித்திட்டன. 
தனிமனிதச் சுதந்திரமின்லம, பிறப்பால் உயர்வு, தாழ்வு ரபான்ற சமூகப் பிரச்சலனகலள நீங்கின. 
இந்தியாவில் நலடவபற்று ெந்த அறிவியல் ஆதாரமற்ற சமயச் சடங்குகலளயும் ெழிபாட்டு முலறகலளயும் நீக்க 
சமூக-சமயச் சீர்திருத்த இயக்கங்கள் பாடுபட்டன. 
வமாழித்துலறயில் வியக்கத்தகு முன்ரனற்றம் ஏற்பட்டது. ஆங்கில இலக்கியத்தில் உள்ள புதினம், கவிலத, நாடகம் 
முதலானலெ இந்திய வமாழிகளில் வமாழியாக்கம் வசய்யப்பட்டன. ஆங்கில முலறயில் பின்பற்றப்பட்ட 
விமர்சனமுலற இந்திய வமாழிகளில் எதிவராலித்தன. இலக்கியத்துலறயில் உலகம் ரபாற்றும் இலக்கிய ரமலதகள் 
உருொயினர். 
95) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) 1835-இல் சார்லஸ் உட் கல்விக் வகாள்லக உருொெதற்கும், 1854-இல் வமக்காரல கல்விக் வகாள்லக 
உருொெதற்கும் அதனால், நாடு முழுெதும் ஒரர மாதிரியான கல்விமுலற பரெலாெதற்கும் 19-ஆம் நூற்றாண்டின் 
சமூக–சமயச் சீர்திருத்த ொதிகள் ஆங்கிரலயர்களுக்கு உதவினர். 
ⅱ) இதனால், ரமற்கத்தியத் தத்துெங்களும், இலக்கியங்களும், அறிவியலும் தாய்நாட்டின் பலழலமயான 
ெரலாற்லறயும் இந்தியர்கள் அறிந்தனர். 
a) ⅰ) மட்டும்  

b) ⅱ) மட்டும்  

c) ⅰ) மற்றும் ⅱ) 

d) இரண்டும் தெறு  

விளக்கம்: 1835-இல் வமக்காரல கல்விக் வகாள்லக உருொெதற்கும், 1854-இல் சார்லஸ் உட் கல்விக் வகாள்லக 
உருொெதற்கும் அதனால், நாடு முழுெதும் ஒரர மாதிரியான கல்விமுலற பரெலாெதற்கும் 19-ஆம் நூற்றாண்டின் 
சமூக–சமயச் சீர்திருத்த ொதிகள் ஆங்கிரலயர்களுக்கு உதவினர். இதனால், ரமற்கத்தியத் தத்துெங்களும், 
இலக்கியங்களும், அறிவியலும் தாய்நாட்டின் பலழலமயான ெரலாற்லறயும் இந்தியர்கள் அறிந்தனர். 
96) பின்ெருெனெற்றுள் சரியான விலடலயத்ரதர்ந்வதடு. 

ⅰ) ஆங்கிலவமாழி ெளர்ச்சி வபற்றலதப் ரபான்று ெட்டார வமாழிகளும் ெளர்ச்சி வபற்றன. 
ⅱ) ெட்டார வமாழிகளில் புதிய சிந்தலனகளின் அடிப்பலடயில் பல இலக்கியங்கள் ரதான்றின. 
ⅲ) வதாழில்துலறயில் புதிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு புதிய வதாழிற்சாலலகளும், நூற்பாலலகளும் உருொக்கப்பட்டன. 
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a) ⅰ), ⅱ), ⅲ) 

b) ⅰ), ⅱ) 

c) ⅱ), ⅲ) 

d) ⅰ), ⅲ) 

விளக்கம்: ஆங்கிலவமாழி ெளர்ச்சி வபற்றலதப் ரபான்று ெட்டார வமாழிகளும் ெளர்ச்சி வபற்றன. ெட்டார வமாழிகளில் 
புதிய சிந்தலனகளின் அடிப்பலடயில் பல இலக்கியங்கள் ரதான்றின.  விரெகானந்தரின் ஆன்மிகச் சிந்தலனகள், 
ஐரராப்பிய நாடுகலளக் கெர்ந்தன. இதன்காரணமாக சரகாதரி நிரெதிதா இெருலடய சீடரானார். இன்லறய 
இந்தியாவில் இந்தியர்களிலடரய ரதசிய உணர்வு, தாய்வமாழி உணர்வு, சமய சகிப்புத் தன்லம, சமய 
சமத்துெத்திற்கான ரகாட்பாடுகள் ரபான்றெற்லற இந்தியர்கள் மனத்தில் விலதத்தது சமூக சமய சீர்த்திருத்த 
இயக்கங்கரள ஆகும்.  இன்லறய நாகரிக உலகில் மற்ற நாடுகரளாடு பல்ரெறு துலறகளில் இந்தியர்கள் உலக 
நாடுகளுக்குச் சமமாக அறிவிலும் ஆற்றலிலும் முன்ரனற ெழிெகுத்தது.  வதாழில்துலறயில் புதிய மாற்றங்கள் 
ஏற்பட்டு புதிய வதாழிற்சாலலகளும், நூற்பாலலகளும் உருொக்கப்பட்டன. 
தயானந்த சரஸ்ெதியின் இந்தியா இந்தியருக்ரக என்ற முழக்கம், ரதசிய உணர்வு ரதான்ற முக்கிய காரணமாக 
அலமந்தது.  சுதந்திரப் ரபாராட்டவீரர்களும், இலக்கியொதிகளும் ரதான்ற, இச்சீர்திரு த்த இயக்கங்கள் 
காரணமாயிற்று. 
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12th Ethics Lesson 8 Questions 

8] இந்தியப் பண்பாடும் சுற்றுச்சூழலும் 

1) கூற்று: நதிகளுக்கு சபண்ணின் சபயர்கள் சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

காரணம்: நதிகமள தாயாக வபாற்றும் பாண்பாடு. 

A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி, ஆனால் காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி, காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது 

விளக்கம்: நதிகமள ைக்கள் தாயாகப் வபாற்றும் பண்பாட்மட இன்றுேமர கமடப்பிடித்து ேருகின்றனர். அதன் 

அடிப்பமடயிவலவய சபரும்பாலான நதிகளுக்குச் சிந்து, கங்மக, நர்ைமத, காவிரி வபான்ற சபண்களின் சபயவர 
சூட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்ோறு நதிகவள பண்பாட்டின் மையைாகத் திகழ்கின்றன. 

2) “நிலம், நீர், தீ, ேளி, விசும்வபாடு ஐந்தும்  

கலந்த ையக்கம் உலகம்” என்ற ேரி கீழ்க்காணும் எதவனாடு சதாடர்புமடயது? 

A) சதால்காப்பியம் 

B) அகத்தியம் 

C) நன்னூல் 

D) சிலப்பதிகாரம் 

விளக்கம்: நிலம், நீர், சநருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய ஐேமக இயற்மகப் சபாருள்கமளக் சகாண்டு இவ்வுலகம் 

வதான்றியது என்ற கருத்மதத் சதால்காப்பியர் சேளிப்படுத்தியுள்ளார். 

“நிலம்;, நீர், தீ, ேளி, விசும்வபாடு ஐந்தும் 

கலந்த ையக்கம் உலகம்”  
என்று உலகத் வதாற்றம் பற்றி அறிவியல் அடிப்பமடயில் சதால்காப்பியர் கூறியுள்ளார். 

3) கூற்று: இந்தியப் பண்பாடானது இயல்பாகவே சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு அடிப்பமடயாக விளங்குகிறது 

காரணம்: சுற்றுச்சூழலின் அங்கங்களான விலங்குகள், பறமேகள் வபான்றேற்மற இந்தியப்பண்பாடானது 

இமறேவனாடு இமணத்து புனிதைாக ேணங்குகிறது. 

A) கூற்று  ரி காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. ஆனால் காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டுை  ரி, காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது 

விளக்கம்: இந்தியப் பண்பாடானது சுற்றுச்சூழலின் அங்கங்களாக இருக்கின்ற பரந்து விரிந்த காடுகள், ோனாளவிய 

ைமலகள், குன்றுகள் பல்வேறு ேமகயான ைரங்கள், தாேரங்கள், ச டிசகாடிகள், கடல்கள், ஆறுகள், நீர்நிமலகள், 

புல்சேளிகள், ைலர்கள், விலங்குகள், பறமேகள், பூச்சி இனங்கள் என இமே அமனத்மதயுவய இமறேவனாடு 

இமணத்து புனிதாைாக ேணங்குகிறது. இதன்மூலம் இந்தியப் பண்பாடானது இயல்பாவே சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்பிற்கு அடிப்பமடயாக விளங்குகிறது என்பது சதளிோகிறது. 

4) ‘ஆய்காஸ்’ என்ற கிவரக்கச் ச ால்----------------எனப் சபாருள்படும். 

A) கற்றல் 

B) ஆகாயம் 

C) விைானம் 

D) வீடு 
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விளக்கம்: ‘ஆய்காஸ்’ என்ற கிவரக்கச் ச ால், ‘வீடு’ எனப் சபாருள்படும். ‘வலாகாஸ்’ என்ற கிவரக்கச் ச ால், ‘கற்றல்’ 
எனப் சபாருள்படும். ஆய்காஸ், வலாகாஸ் என்ற இவ்விருச ால்லும் இமணந்து ‘யிவகாலஜி’ என்ற ச ால் 

உருோனது. உயிருள்ளமேயும், உயிரற்றமேயும் அடங்கிய இயற்மகயின் சதாகுப்பிற்கு சூழ்ைண்டலம் அல்லது 

சூழ்நிமலத் சதாகுப்பு என்று சபயர். 

5)கீழ்க்காண்பனேற்றில் எது நைது பமழமையான ேட இந்தியப் பண்பாட்டின் மையைாகத் திகழ்கின்றன? 

A) சிந்துகங்மகச்  ைசேளி 

B) தக்காணப் பீடபூமி 

C) கடற்கமரச்  ைசேளிகள்  

D) வைற்காணும் அமனத்தும் 

விளக்கம்: நம் நாட்டின் இயற்மக பிரிவுகள் மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அமே,  

1. சிந்துகங்மகச்  ைசேளி  

2. தக்காணப் பீடபூமி  

3. கடற்கமரச்  ைசேளி 

சிந்துகங்மகச்  ைசேளிகள், பமழமையான ேட இந்தியப் பண்பாட்டின் மையைாகத் திகழ்கின்றன. சிந்துசேளி 

நாகரிகம், சிந்து ைற்றும் அதன் துமண நதிகளான, ஜீலம், சீனாப், ராவி, பியாஸ்,  ட்சலஜ்,  ரஸ்ேதி ஆகியேற்றின் 

பகுதிகளில் வதான்றிப் பரவியது. 

6) சிந்துசேளி ைக்களால் ேழிபடப்பட்ட ைரம் எது? 

A) அர ைரம் 

B) ஆலைரம் 

C) பமனைரம் 

D) வேப்பைரம் 

விளக்கம்: அர ைரம்: அர ைரம் இந்தியப்பண்பாட்டில் முக்கிய இடம் ேகிக்கிறது. சிந்துசேளி நாகரிக ைக்கள் 

இம்ைரத்மத கடவுளாக ேழிபட்டனர். புத்தர் அர ைரத்தின் (வபாதிைரம்) அடியில் ைாவனாதயம் சபற்றார். பகலிலும் 

இரவிலும் ைனிதனுக்குத் வதமேயான பிராணோயுமே சேளியிடுேதால் இம்ைரம், ‘ைரங்களில் அர ன்’ என்றும் 

அமழக்கப்படுகிறது. 

7) திசபத்தின் கயிமல ைமலயில் வதான்றும் நதி எது? 

A) பிரம்ைபுத்திரா 
B)  ரஸ்ேதி 

C) சிந்து 

D) கங்மக 

விளக்கம்: பிரம்ைபுத்திரா: இந்நதி ஆசியாவின் சபரியநதிகளில் ஒன்றாகும். இந்நதி திசபத்திலுள்ள கயிமல ைமலயில் 

ஸாங்-வபா என்ற சபயரில் வதான்றி அருணாச் ல பிரவத த்தில் சியாங் என்ற சபயரில் நுமழந்து  ைசேளிப் 

பகுதிமய அமடகிறது. இந்நதி அஸ்ஸாம் ைாநிலத்தில் துப்ரி நகர் அருவக  ந்வகாசு ஆறு இதனுடன் 

கூடுமிடத்திலிருந்து சதற்கு வநாக்கி ேங்காளவத த்தில் பாய்கிறது. அங்கு இந்நதி ஜமுனா என்ற சபயரில் 

அமழக்கப்படுகிறது. 

8) சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச்  ட்டம் எப்வபாது இயற்றப்பட்டது? 

A) 1986 

B) 1987 

C) 1988  

D) 1972 

விளக்கம்: சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச்  ட்டம் - 1986: 
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1972-ஆம் ஆண்டு ஸ்டாக்வஹாம் ைநாட்டில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் சதாடர்பாக நிமறவேற்றப்பட்ட 

தீர்ைானத்திற்குச் ச யல்ேடிேம் தரும்ேமகயில், இந்திய அரசு பாராளுைன்றத்தில்  ட்டம் இயற்றியது. 

9) சுற்றுச்சூழல் கல்வி என்பது கீழ்க்காணும் எதன் அறிவியல் பிரிவு? 

A) சூழ்நிமலயியல் 

B)  மூகவியல் 

C)  முதாய அறிவியல் 

D)  மூக அறிவியல் 

விளக்கம்: சுற்றுச்சூழல் கல்வி என்பது, “சூழ்நிமலயியல்” என்ற அறிவியல் பிரிோகும். சுற்றுச்சூழல் கல்வி, 

தனிநபருக்கும் ைனிதச்  முதாயத்திற்கும் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்மே ஏற்படுத்துகிறது. இது இயற்பியல், பண்பாட்டுச் 
சூழ்நிமல பற்றிய விழிப்புணர்மே ஏற்படுத்துேவதாடு, இயற்மகயான ோழ்க்மகச் சூழ்நிமலக்கு ஏற்புமடயது 

என்பமதயும் உணரச்ச ய்கிறது. 

10) எந்த நதிக்கமரயில் காசி அமைந்துள்ளது? 

A)  ரஸ்ேதி 

B) பிரம்ைபுத்திரா 
C) கங்மக 

D) யமுமன 

விளக்கம்: இந்துக்களின் புனிதத் தலைான காசி, கங்மக நதிவயாரத்தில் அமைந்துள்ளது. இங்குள்ள விஸ்ேநாதர் 
ஆலயத்திற்கு ேரும் பக்தர்கள் கங்மகயில் புனிதநீராடி ேழிபடுகின்றனர். 

11) சிப்வகா இயக்கம் எங்கு சதாடங்கப்பட்டது? 

A) ைத்தியப் பிரவத ம் 

B) உத்திரப் பிரவத ம் 

C) பீகார் 
D) தமிழ்நாடு 

விளக்கம்: 1972-இல் சுந்தர்லால் பகுகுணா என்பேர் உத்திரப்பிரவத  ைாநிலத்தில் சிப்வகா இயக்கத்மதத் 

சதாடங்கினார். இதன் முக்கிய வநாக்கம் ேனங்கமளப் பாதுகாத்தல் ஆகும். 

12) காகாதரர் என்று அமழக்கப்படுபேர் யார்? 

A) பிரம்ைா 
B) விஷ்ணு 

C) சிேசபருைான் 

D) முருகன் 

விளக்கம்: கங்மகநதி சிேசபருைானின்  டாமுடியிலிருந்து வதான்றியதாகப் புராணங்களில் கூறப்பட்டுள்ளதால், 

சிேசபருைாமனக் கங்காதரர் என்று அமழக்கின்றனர். 

13) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. கடலில் கிமடக்கும் முத்து விமலைதிப்புமடயதாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே கடல் சதய்ேைாக ேழிபடப்படுகிறது. 

2. “ முத்திரராஜன்” என்ற சபயரில் கடல் ேணங்கப்படுகிறது 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 
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விளக்கம்: கடலுக்கடியிலுள்ள பேளப்பாமறகள் முக்கியைான இயற்மக ேளங்களாகும். கடலில் கிமடக்கும் முத்து 

விமலைதிப்புமடயதாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, கடல் சதய்ேைாக ேழிபடப்படுகிறது. “ முத்திரராஜன்” என்ற 

சபயரில் கடல் ேணங்கப்படுகிறது. 

14) “ைணிநீரும் ைண்ணும் ைமலயும் அணிநிழல் 

காடும் உமடயது அரண்” என்ற குறட்பாவில் திருேள்ளுேர் ேலியுறுத்தி கூறுேது கீழ்க்காணும் எதமன? 

A) ஆறுகளின் முக்கியத்துேம் 

B) ைமலயின் முக்கியத்துேம் 

C) காற்றின் முக்கியத்துேம் 

D) காடுகளின முக்கியத்துேம் 

விளக்கம்: ஒரு நாட்டில் ைணிவபால் சதளிந்த நீரும், பரந்து விரிந்த நிலப்பரப்பும், ோனாளவிய ைமலயும் அணி 

அணியாய் நிழல் தரக்கூடிய அடர்ந்த ைரங்கமள உமடய காடும் அமையப்சபற்றால் அதுவே, அந்நாட்டிற்குப் 

பாதுகாப்பாய் அமையும் என்கிறார் திருேள்ளுேர். இக்குறட்பாவில் காடுகளில் முக்கியத்துேத்மத திருேள்ளுேர் 
குறிப்பிடுகிறார். 

15) இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவு, “காடு, ஏரி” வபான்றேற்றின் பாதுகாப்பு பற்றி கூறுகிறது? 

A) 51ஏ 

B) 40 

C) 17 

D) 45 

விளக்கம்: இந்திய அரசியமலப்புச்  ட்டம் பிரிவு 51ஏ-இன் படி “காடு, ஏரி, ஆறு வபான்ற இயற்மகச் சூழல்கமள 

வைம்படுத்துேதும் பாதுகாப்பதும், பறமே, விலங்கு வபான்றேற்றிடம் அன்பு பாராட்டுேதும் அேற்றால் ஏற்படும் 

நன்மைகமள உணர்ேதும், அேற்றிடம் கருமண காட்டுேதும் ஒவ்சோரு குடிைகனின் கடமையாகும்” என்று 

குறிப்பிடுகிறது. 

16) ஐ.நா. மப எந்த ஆணடு சுற்றுச்சூழல் ேளர்ச்சி ைாநாட்டிக்கு ஏற்பாடு ச ய்தது? 

A) 1990 

B) 1991 

C) 1992 

D) 1993 

விளக்கம்: ஐ.நா. மப 1992-இல் சுற்றுச்சூழல் ேளர்ச்சி ைாநாட்டுக்கு ஏற்பாடு ச ய்தது. இம்ைாநாட்டில் உலக நாடுகள் 

அமனத்தும் கலந்து சகாண்டன. 

17) “சின்னஞ்சிறு குருவிவபால – நீ  

திரிந்து பறந்துோ பாப்பா” என்று பாடியேர் யார்? 

A) பாரதிதா ன் 

B) கவிைணி 

C) பாரதியார் 
D) ோணிதா ன் 

விளக்கம்: “சின்னஞ்சிறு குருவிவபாவல – நீ 

திரிந்து பறந்துோ பாப்பா” - பாரதியார்  

18) தேறாக சபாருந்தியுள்ளமத வதர்வு ச ய்க. 

A) குறிஞ்சி – ைமலயும் ைமல  ார்ந்த இடமும் 

B) முல்மல – காடும் காடு  ார்ந்த இடமும் 
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C) ைருதம் - ேயலும் ேயல்  ார்ந்த இடமும் 

D) பாமல – கடலும் கடல்  ார்ந்த இடமும் 

விளக்கம்: குறிஞ்சி – ைமலயும் ைமல  ார்ந்த இடமும் 

முல்மல - காடும் காடு  ார்ந்த இடமும் 

ைருதம் - ேயலும் ேயல்  ார்ந்த இடமும் 

சநய்தல் - கடலும் கடல்  ார்ந்த இடமும் 

பாமல - ைணலும் ைணல்  ார்ந்த இடமும் 

19) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. ைமல, நதி, கடல், சூரியன், ஆகாயம், காற்று விலங்கினங்கள் முதலியேற்மறப் பற்றி அறிேதும், இேற்றில் 

ைனிதனின் பங்கிமனப் பற்றித் சதரிந்து சகாள்ேதும் சுற்றுச்சூழல் கல்வியாகும்.  

2. பகுத்தறிவுள்ள ைனித  முதாயம், பஞ் பூதங்களுக்கும், உலகிலுள்ள ைற்ற உயிரினங்களுக்கும், பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத 

ேமகயில், அேற்மறப் புனிதைாக ைதித்துப் வபாற்றி பாதுகாக்கவேண்டும் என்று இந்தியப் பண்பாடானது 

ேலியுறுத்துகிறது. 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. ைமல, நதி, கடல், சூரியன், ஆகாயம், காற்று விலங்கினங்கள் முதலியேற்மறப் பற்றி அறிேதும், 

இேற்றில் ைனிதனின் பங்கிமனப் பற்றித் சதரிந்து சகாள்ேதும் சுற்றுச்சூழல் கல்வியாகும்.  

2. பகுத்தறிவுள்ள ைனித  முதாயம், பஞ் பூதங்களுக்கும், உலகிலுள்ள ைற்ற உயிரினங்களுக்கும், பாதிப்பு 

ஏற்படுத்தாத ேமகயில், அேற்மறப் புனிதைாக ைதித்துப் வபாற்றி பாதுகாக்கவேண்டும் என்று இந்தியப் பண்பாடானது 

ேலியுறுத்துகிறது. 

20) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. சுற்றுச்சூழலுக்கு மிகுந்த முதன்மை அளித்த சிந்துசேளி ைக்கள், மூடப்பட்ட பாதாள  ாக்கமட, வநரான, ேரிம யான 

 ாமலகள், வீடுகள் வபான்றேற்றிற்கு முக்கியத்துேம் அளித்தனர். 

2. வேதகால ைக்கள் கங்மக நதி ைற்றும் அதன் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துேம் அளித்தனர். 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. சுற்றுச்சூழலுக்கு மிகுந்த முதன்மை அளித்த சிந்துசேளி ைக்கள், மூடப்பட்ட பாதாள  ாக்கமட, வநரான, 

ேரிம யான  ாமலகள், வீடுகள் வபான்றேற்றிற்கு முக்கியத்துேம் அளித்தனர். 
2. வேதகால ைக்கள் கங்மக நதி ைற்றும் அதன் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துேம் அளித்தனர். 

21) ைரங்கமள சேட்டுதல், தண்டமனக்குரிய குற்றம் எனக் குறிப்பிடும் நூல் எந்த நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்டது? 

A) கி.பி.(சபா.ஆ) 5 

B) கி.பி.(சபா.ஆ) 7 

C) கி.மு. 5 

D) கி.மு. 7 

விளக்கம்: கி.பி.(சபா.ஆ) 5-ஆம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்ட ‘யக்ைோல்கியஸ்மிருதி’ ைரங்கமள சேட்டுதல், 

தண்டமனக்குரிய குற்றம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது. 
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22) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. “நிலம், நீர், தீ, ேளி, விசும்வபாடு ஐந்தும் 

கலந்த ையக்கம் உலகம்” – சதால்காப்பியர் 
2. இந்தியப் பண்பாடானது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு அடிப்பமடயாக விளங்குகிறது. 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. “நிலம், நீர், தீ, ேளி, விசும்வபாடு ஐந்தும் 

கலந்த ையக்கம் உலகம்” – சதால்காப்பியர் 

2. இந்தியப் பண்பாடானது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு அடிப்பமடயாக விளங்குகிறது. 

23) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. ஆற்மறத் தந்மதயாகவும், கடமலத் தாயாகவும் கருதுேது நைது பண்பாடாகும். 

2. முருகனின் ஆறுபமடவீடுகளுள் கடற்கமரவயாரம் உள்ள ஒவர தலம் திருச்ச ந்தூராகும். 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: ஆற்மறத் தாயாகவும், கடமலத் தந்மதயாகவும் கருதுேது நைது பண்பாடாகும். 

முருகனின் அறுபமடவீடுகளுள் கடற்கமரவயாரம் உள்ள ஒவர தலம் திருச்ச ந்தூராகும். இங்குதான், சூரபத்ைன் 

என்ற அசுரமன முருகக் கடவுள் ேதம் ச ய்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நிகழ்மே நிமனவு கூறும்ேமகயில் 

ஆண்டுவதாறும் கந்த ஷ்டிவிழா சிறப்பாகக் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

24) பத்ைாநதி என்று அமழக்கப்படும் நதி எது? 

A) யமுமன 

B) கங்மக 

C) பிரம்ைபுத்திரா 
D) சிந்து 

விளக்கம்: கங்மகநதி இையைமலயிலுள்ள கங்வகாத்திரியில் பனியாறாக உருோகிறது. இந்நதி, ேங்கவத த்தில் 

பத்ைாநதி என்றும் அமழக்கப்படுகிறது.  

25) பிரம்ைபுத்திரா நதி கயிமல ைமலயில் வதான்றுகிறது. இந்நதி பிறக்கும்வபாது கீழ்க்காணும் எந்த சபயரில் 

அமழக்கப்படுகிறது? 

A)  ங்வகாசு 

B) சியாங் 

C) ஸாங்-வபா 
D) ஜமுனா 
விளக்கம்: பிரம்ைபுத்திரா: இந்நதி ஆசியாவின் சபரிய நதிகளில் ஒன்றாகும். இந்நதி திசபத்திலுள்ள கயிமல 

ைமலயில் ஸாங்-வபா என்ற சபயரில் வதான்றி அருணாச் ல பிரவத த்தில் சியாங் என்ற சபயரில் நுமழந்து 

 ைசேளிப் பகுதிமய அமடகிறது. அஸ்ஸாம் ைாநிலத்தில் துப்ரி நகர் அருவக  ந்வகாசு ஆறு இதனுடன் 

கூடுமிடத்திலிருந்து சதற்கு வநாக்கி ேங்காளவத த்தில் பாய்கிறது. அங்கு இந்நதி ஜமுனா என்ற சபயரில் 

அமழக்கப்படுகிறது. 
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26) சபாருந்தாத ஒன்மற சதரிவு ச ய்க. 

A) கும்பவகாணம் - ைகாைக விழா 
B) ையிலாடுதுமற - காவிரி புஷ்கரம் 

C) சநல்மல - மேமக புஷ்கரம் 

D) ைதுமர - கள்ளழகர் ஆற்றிலிறங்குதல் 

விளக்கம்: சநல்மல - தமிரபரணி புஷ்கரம் 

27) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1.  ங்ககாலத் தமிழகத்தின் தமலசிறந்த புலேர்களில் ஒருேரான கபிலர், இயற்மகயின் அம் ங்களான காற்று, நீர், 
ோனம், ேனங்கள் வபான்றேற்மறப் வபாற்றியுள்ளார். 
2.  ங்ககால ைன்னர்களான மூவேந்தர்கள் சுற்றுச்சூழலின் அம் ங்களான நதிகள், கடல்கள், ைமலகள், ேனங்கள் 

வபான்றேற்மறப் பாதுகாப்பதற்கு முதன்மையளித்ததுடன், அேற்மறப் பாதுகாப்பதற்குத் தனிப்பமடகமளயும் 

மேத்திருந்தனர். 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1.  ங்ககாலத் தமிழகத்தின் தமலசிறந்த புலேர்களில் ஒருேரான கபிலர், இயற்மகயின் அம் ங்களான 

காற்று, நீர், ோனம், ேனங்கள் வபான்றேற்மறப் வபாற்றியுள்ளார். 

2.  ங்ககால ைன்னர்களான மூவேந்தர்கள் சுற்றுச்சூழலின் அம் ங்களான நதிகள், கடல்கள், ைமலகள், ேனங்கள் 

வபான்றேற்மறப் பாதுகாப்பதற்கு முதன்மையளித்ததுடன், அேற்மறப் பாதுகாப்பதற்குத் தனிப்பமடகமளயும் 

மேத்திருந்தனர். 

28) ைமலயும் ைமல  ார்ந்த இடமும் எவ்ோறு அமழக்கப்படுகிறது? 

A) குறிஞ்சி 

B) முல்மல 

C) ைருதம்  

D) சநய்தல் 

விளக்கம்: குறிஞ்சி - ைமலயும் ைமல  ார்ந்த இடமும் 

முல்மல - காடும் காடு  ார்ந்த இடமும் 

ைருதம் - ேயலும் ேயல்  ார்ந்த இடமும் 

சநய்தல் - கடலும் கடல்  ார்ந்த இடமும் 

பாமல - ைணலும் ைணல்  ார்ந்த இடமும்  

29) வேதகாலப் பண்பாட்டின் மையைாக விளங்கும் நதி எது? 

A) யமுமன 

B) கங்மக 

C) சிந்து 

D) பிரம்ைபுத்திரா 
விளக்கம்: கங்மகநதி இையைமலயிலுள்ள கங்வகாத்திரியில் பனியாறாக உருோகிறது. இந்நதி, ேங்கவத த்தில் 

பத்ைாநதி என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. இது, வேதகாலப் பண்பாட்டின் மையைாக விளங்குகிறது. 

30) நம் நாட்டின் பருேைமழமயத் தீர்ைானிப்பது எது? 

A) ைமல 
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B) நதி 

C) கடல் 

D) புயல் 

விளக்கம்: பரந்து விரிந்த ைமலத்சதாடர்கவள நைது நாட்டின் பருேநிமலகமளத் தீர்ைானிக்கின்றன.  

31) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. இராைாயணத்தில் இராைபிரான் 14ஆண்டுகள் காட்டில் ோழ்ந்ததால், காட்மடவய இமறேனாக இந்துக்கள் 

கருதினர். 

2. ஆலைரத்மத பிரம்ைா, விஷ்ணு, சிேசபருைான் ஆகிய கடவுவளாடு வ ர்த்து ேணங்குகிறார்கள். 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: இராைாயணத்தில் இராைபிரான் 14 ஆண்டுகள் காட்டில் ோழ்ந்ததால், காட்மடவய இமறேனாக இந்துக்கள் 

கருதினர்.  

ஆலைரத்மத பிரம்ைா, விஷ்ணு, சிேசபருைான் ஆகிய கடவுவளாடு வ ர்த்து ேணங்குகிறார்கள். 

32) குறிஞ்சி நில ைக்கள் ேழிபட்ட கடவுள் யார்? 

A) முருகன் 

B) சிேசபருைான் 

C) இந்திரன் 

D) ேருணன் 

விளக்கம்:  ங்ககாலத் தமிழகத்தில் ைமலப்பகுதியான குறிஞ்சிநிலத்தில் ோழ்ந்த ைக்கள், முருகப்சபருைாமனக் 

கடவுளாக ேழிபட்டனர். 

33) கிண்ணத்திருவிழா கீழ்க்காணும் எந்த நகரில் சகாண்டாடப்படுேதில்மல? 

A) அலகாபாத் 

B) ஹரித்துோர் 
C) உஜ்ஜயினி 

D) நாக்பூர் 
விளக்கம்: கும்பவைளா (கிண்ணத்திருவிழா): இந்து  ையத்தினரால் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற 

நமடசபறுகிறது. இவ்விழா அலகாபாத், ஹரித்துோர், உஜ்ஜயினி ைற்றும் நாசிக் ஆகிய நான்கு இடங்களிலுள்ள 

ஆற்றுப்படுமகயில் நமடசபறுகிறது. 

34) திருைாலின் திருேடிகள் எந்த நதியால் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது? 

A) கங்மக 

B)  ரஸ்ேதி 

C) யமுமன 

D) சிந்து 

விளக்கம்: இந்துக்களின் புனிதத் தலைான காசி, கங்மக நதிவயாரத்தில் அமைந்துள்ளது. இங்குள்ள விஸ்ேநாதர் 
ஆலயத்திற்கு ேரும் பக்தர்கள் கங்மகயில் நீராடி ேழிபடுகின்றனர். திருைாலின் திருேடிகள் கங்மகயால் 

தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. 

35) 1972-ஆம் ஆண்டு எங்கு நமடசபற்ற ைாநாட்டில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் சதாடர்பாக நிமறவேற்றப்பட்ட 

தீர்ைானத்திற்கு ச யல்ேடிேம் தரும்ேமகயில், இந்திய அரசு பாராளுைன்றத்தில்  ட்டம் இயற்றியது? 
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A) பாரிஸ் 

B) ஸ்டாக்வஹாம் 

C) இலண்டன் 

D) நியூயார்க் 

விளக்கம்: 1972-ஆம் ஆண்டு ஸ்டாக்வஹாம் ைாநாட்டில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் சதாடர்பாக நிமறவேற்றப்பட்ட 

தீர்ைானத்திற்குச் ச யல்ேடிேம் தரும்ேமகயில், இந்திய அரசு பாராளுைன்றத்தில்  ட்டம் இயற்றியது. 

36) நைது நாட்டின் இயற்மகப் பிரிவுகள் எத்தமன பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: நம் நாட்டின் இயற்மக பிரிவுகள் மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அமே,  

1. சிந்துகங்மகச்  ைசேளி  

2. தக்காணப் பீடபூமி  

3. கடற்கமரச்  ைசேளி 

37) கூற்று: கும்பவைளா அலகாபாத்தில் சகாண்டாடப்படுகிறது 

காரணம்: கங்மகயும், யமுமனயும் அலகாபாத்தில் இமணகிறது 

A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது 

D) கூற்று, காணரம் இரண்டும்  ரி, ஆனால் காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 

விளக்கம்: கங்மகயும், யமுமனயும் இமணயும் பகுதியான அலகாபாத்தில், புகழ்சபற்ற கும்பவைளா 
சகாண்டாடப்படுகிறது. 

38) கூற்று: அர ைரத்மத ஒவ்வோர் ஊரிலும் ேளர்த்துப் பாதுகாக்கின்றனர். 

காரணம்: ஆதிைனிதனின் முதல் வீடாக இருந்தமே காடுகளில் உள்ள சபரிய ைரங்கவளயாகும். 

A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. ஆனால் காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி, காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது 

விளக்கம்:ஆதிைனிதனின் முதல் வீடாக இருந்தமே காடுகளில் உள்ள சபரிய ைரங்கவளயாகும். இதன் 

அமடயாளைாக அர ைரத்மத ஒவ்வோர் ஊரிலும் ேளர்த்துப் பாதுகாக்கின்றனர். 

39) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. ‘ஆய்காஸ்’ என்ற கிவரக்கச் ச ால், ‘வீடு’ எனப் சபாருள்படும். 

2. ‘வலாகாஸ்’ என்ற கிவரக்கச் ச ால், ‘கற்றல்’ எனப் சபாருள்படும் 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. ‘ஆய்காஸ்’ என்ற கிவரக்கச் ச ால், ‘வீடு’ எனப் சபாருள்படும். 

2. ‘வலாகாஸ்’ என்ற கிவரக்கச் ச ால், ‘கற்றல்’ எனப் சபாருள்படும் 
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40) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. ைமல, நதி, கடல், சூரியன், ஆகாயம், காற்று, விலங்கினங்கள் முதலியேற்மறப் பற்றி அறிேதும், இேற்றில் 

ைனிதனின் பங்கிமனப் பற்றித் சதரிந்து சகாள்ேதும் சுற்றுச்சூழல் கல்வியாகும். 

2. இயற்மகவயாடு இமயந்த ோழ்மேப் பற்றி அறிந்துசகாள்ேவத சுற்றுச்சூழல் கல்வியாகும். 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: ைமல, நதி, கடல், சூரியன், ஆகாயம், காற்று, விலங்கினங்கள் முதலியேற்மறப் பற்றி அறிேதும், இேற்றில் 

ைனிதனின் பங்கிமனப் பற்றித் சதரிந்து சகாள்ேதும் சுற்றுச்சூழல் கல்வியாகும். அதாேது, இயற்மகவயாடு இமயந்த 

ோழ்மேப் பற்றி அறிந்துசகாள்ேவத சுற்றுச்சூழல் கல்வியாகும். 

41) பிரம்ைபுத்திரா நதி கயிமல ைமலயில் வதான்றுகிறது. இந்நதி அருணாச் லப்பிரவத த்தில் நுமழயும்வபாது 

கீழ்க்காணும் எந்த சபயரில் அமழக்கப்படுகிறது? 

A)  ங்வகாசு 

B) சியாங் 

C) ஸாங்-வபா 
D) ஜமுனா 
விளக்கம்: பிரம்ைபுத்திரா: இந்நதி ஆசியாவின் சபரிய நதிகளில் ஒன்றாகும். இந்நதி திசபத்திலுள்ள கயிமல 

ைமலயில் ஸாங்-வபா என்ற சபயரில் வதான்றி அருணாச் ல பிரவத த்தில் சியாங் என்ற சபயரில் நுமழந்து 

 ைசேளிப் பகுதிமய அமடகிறது. அஸ்ஸாம் ைாநிலத்தில் துப்ரி நகர் அருவக  ந்வகாசு ஆறு இதனுடன் 

கூடுமிடத்திலிருந்து சதற்கு வநாக்கி ேங்காளவத த்தில் பாய்கிறது. அங்கு இந்நதி ஜமுனா என்ற சபயரில் 

அமழக்கப்படுகிறது. 

42) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. சைௌரியர்கள் காலத்தில்  ாணக்கியர் எழுதிய ‘அர்த்த ாஸ்திரம்’ என்ற நூல் ேனேளம், ேனேளத்தின் வதமே, 

அேற்மறப் பாதுகாப்பதன் அேசியம் வபான்றேற்மறப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

2. ைாைன்னர் அக்பர் கல்சேட்டுகளில் ேனங்கள், அேற்மறப் பாதுகாக்கும் முமறகள், பாதுகாப்பதின் வதமே, 

வபான்றமே குறித்த ச ய்திகள் காணப்படுகின்றன. 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: . சைௌரியர்கள் காலத்தில்  ாணக்கியர் எழுதிய ‘அர்த்த ாஸ்திரம்’ என்ற நூல் ேனேளம், ேனேளத்தின் 

வதமே, அேற்மறப் பாதுகாப்பதன் அேசியம் வபான்றேற்மறப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

2. ைாைன்னர் அவ ாகரின் கல்சேட்டுகளில் ேனங்கள், அேற்மறப் பாதுகாக்கும் முமறகள், பாதுகாப்பதின் வதமே, 

வபான்றமே குறித்த ச ய்திகள் காணப்படுகின்றன. 

43) எந்த நதியில் இருக்கும் கூழாங்கற்கள் சிேசபருைானின் ச ாரூபங்களாகக் கருதப்படுகின்றன? 

A) யமுமன 

B)  ரஸ்ேதி 

C) கங்மக 

D) நர்ைமத 

விளக்கம்: நர்ைமத நதியில் இருக்கும் கூழாங்கற்கள் சிேசபருைானின் ச ாரூபங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. 
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44) கூற்று: கங்காதரர் என்று அமழக்கப்படுபேர் சிேசபருைான் 

காரணம்: கங்மக நதியில் புனித நீராடினார் 
A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி, ஆனால் காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி, காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது. 

விளக்கம்: கங்மக நதி சிேசபருைானின்  டாமுடியிலிருந்து வதான்றியதாகப் புராணங்களில் கூறப்பட்டுள்ளதால், 

சிேசபருைாமனக் கங்காதரர் என்று அமழக்கின்றனர். 

45) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. மேஷ்ணேவதவி ஆலயம் காஷ்மீரிலுள்ள மேஷ்ணேவதவி ைமலயில் அமைந்துள்ளது. 

2. இங்குள்ள இமறவி ைாதாராணி மேஷ்ணவி என்று அமழக்கப்படுகிறார். 

3. இக்வகாயிலின் மூலேருக்கு ைற்சறாரு சபயர் சிவராபலி என்பதாகும். 

4. இக்வகாயிலில் ைகாகாளி, ைகாலட்சுமி,  ரஸ்ேதி ஆகிய மூேரும் ஒவர இடத்திலிருந்து அருள் பாலிக்கின்றர். 

A) 1, 2  ரி 

B) 2, 3  ரி 

C) 1, 3  ரி 

D) அமனததும்  ரி 

விளக்கம்: மேஷ்ணேவதவி வகாயில்: இக்வகாயில் காஷ்மீரிலுள்ள மேஷ்ணேவதவி ைமலயில் அமைந்துள்ளது. 

இங்குள்ள இமறவி ைாதாராணி மேஷ்ணவி என்று அமழக்கப்படுகிறார். இக்வகாயிலின் மூலேருக்கு ைற்சறாரு 

சபயர் சிவராபலி என்பதாகும். .இக்வகாயிலில் ைகாகாளி, ைகாலட்சுமி,  ரஸ்ேதி ஆகிய மூேரும் ஒவர இடத்திலிருந்து 

அருள் பாலிக்கின்றனர். 

46) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. சிேசபருைானின் தமலயில் கங்மக உருோகிறது என்ற ஆன்மிக நம்பிக்மக ைக்களிமடவய இன்றும் உள்ளது. 

2. யமுமன நதிவயாரத்தில் கண்ணன் வகாபியருடன் விமளயாடினார் என்றும்,  ரயு நதிக்கமரயிலுள்ள 

அவயாத்தியில் இராைன் வதான்றினார் என்றும் ைக்கள் நம்புகின்றனர். 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: சிேசபருைானின் தமலயில் கங்மக உருோகிறது என்ற ஆன்மிக நம்பிக்மக ைக்களிமடவய இன்றும் 

உள்ளது. யமுமன நதிவயாரத்தில் கண்ணன் வகாபியருடன் விமளயாடினார் என்றும்,  ரயு நதிக்கமரயிலுள்ள 

அவயாத்தில் இராைன் வதான்றினார் என்றும் ைக்கள் நம்புகின்றனர். 

47) ைரங்களின் அர ன் என்று அமழக்கப்படும் ைரம் எது? 

A) பமன ைரம்  

B) வேப்ப ைரம் 

C) ஆல ைரம் 

D) வைற்காணும் எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: அர ைரம்: அர ைரம் இந்தியப்பண்பாட்டில் முக்கிய இடம் ேகிக்கிறது. சிந்துசேளி நாகரிக ைக்கள் 

இம்ைரத்மத கடவுளாக ேழிபட்டனர். புத்தர் அர ைரத்தின் (வபாதிைரம்) அடியில் ைாவனாதயம் சபற்றார். பகலிலும் 

இரவிலும் ைனிதனுக்குத் வதமேயான பிராணோயுமே சேளியிடுேதால், இம்ைரம் ‘ைரங்களின் அர ன்’ என்றும் 

அமழக்கப்படுகிறது 
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48) சிப்வகா இயக்கம் உத்தரப்பிரவத த்தில் சதாடங்கப்பட்டது. இது கீழ்க்காணும் எந்த ைாநிலங்களுக்கு 

விரிவுபடுத்தப்படவில்மல?  

A) ைத்தியப் பிரவத ம் 

B) இைாச் லப் பிரவத ம் 

C) இராஜஸ்தான் 

D) கர்நாடகம் 

விளக்கம்: சிப்வகா இயக்கம் 1972-ல் சுந்தர்லால் பகுகுணா என்பேரால் உத்திரப்பிரவத த்தில் சதாடங்கப்பட்டது. 

இதன் முக்கிய வநாக்கம் ேனங்கமள பாதுகாப்பதாகும். இவ்வியக்கம் கர்நாடகம், ராஜஸ்தான், இைாச் லப்பிரவத ம் 

வபானற் ைாநிலங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

49) ைரங்கமள சேட்டுதல் தண்மடமனக்குரிய குற்றம் எனக் குறிப்பிடும் நூல் எது? 

A) அர்த்த  ாஸ்திரம் 

B) யக்ைோல்கியஸ்மிருதி 

C) ஆர்யபட்டியம் 

D) முத்ராராட் தம் 

விளக்கம்: கி.பி.(சபா.ஆ) 5-ஆம் நூற்றாண்டில இயற்றப்பட்ட ‘யக்ைோல்கியஸ்மிருதி’ ைரங்கமள சேட்டுதல், 

தண்டமனக்குரிய குற்றம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

50) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. இந்தியாவின் சதன்பகுதி சேப்பைண்டலப் பகுதி. 

2. இந்தியாவின் ேடபகுதி மிதசேப்பைண்டலப் பகுதி 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் அம் ங்கவள பண்பாட்மடத் தீர்ைானிக்கின்றன. ைமலகள், காடுகள், நதிகள், 

கடல்கள் வபான்ற சுற்றுச்சூழலின் உட்கூறுகளுக்கும் இந்தியப் பண்பாட்டிற்கும் சநருங்கியத் சதாடர்புள்ளது. இதன் 

அடிப்பமடயில், இந்தியாவின் சதன்பகுதி மிதசேப்பைண்டல பகுதியாகவும், ேடபகுதி சேப்பைண்டலப் பகுதியாகவும் 

விளங்குகிறது.  

51) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. காடுகவள நாட்டின் ச ல்ேங்கள் என்பமத உணர்ந்த சபவராஸ் துக்ளக் நாசடங்கிலும் நிழல்தரும் ைரங்கமள நட்டு 

இயற்மகமயப் வபணிப் பாதுகாத்தார். 

2. குப்தர்கள் இயற்மகக் காட்சிகமள ஓவியங்களாகத் தீட்டியதன் மூலம், இயற்மகக்கு அேர்கள் சகாடுத்த 

முக்கியத்துேத்மத அறிய முடிகிறது. 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: காடுகவள நாட்டின் ச ல்ேங்கள் என்பமத உணர்ந்த சைௌரிய ைன்னர் அவ ாகர், நாசடங்கிலும் 

நிழல்தரும் ைரங்கமள நட்டு இயற்மகமயப் வபணிப் பாதுகாத்தார். குப்தர்கள் இயற்மகக் காட்சிகமள 

ஓவியங்களாகத் தீட்டியதன் மூலம், இயற்மகக்கு அேர்கள் சகாடுத்த முக்கியத்துேத்மத அறிய முடிகிறது. 

52) ைகாைகம் கீழ்க்காணும் எங்கு நமடசபறுகிறது? 

A) கும்பவகாணம் 
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B) ையிலாடுதுமற 

C) சநல்மல 

D) ைதுமர 
விளக்கம்: கும்பவகாணம் - ைகாைக விழா 
ையிலாடுதுமற - காவிரி புஷ்கரம் 

சநல்மல - தாமிரபரணி புஷ்கரம் 

ைதுமர - கள்ளழகர் மேமக ஆற்றிலிறங்குதல் 

53) பிரம்ைபுத்திரா நதி கயிமல ைமலயில் வதான்றுகிறது. இந்நதியில் கீழ்க்காணும் எந்த ைாநிலத்தில்  ங்வகாசு 

என்ற ஆறு கலக்கிறது? 

A) அருணாச் லப்பிரவத ம் 

B) அஸ்ஸாம் 

C) மிவ ாரம் 

D) திரிபுரா 
விளக்கம்: பிரம்ைபுத்திரா: இந்நதி ஆசியாவின் சபரிய நதிகளில் ஒன்றாகும். இந்நதி திசபத்திலுள்ள கயிமல 

ைமலயில் ஸாங்-வபா என்ற சபயரில் வதான்றி அருணாச் ல பிரவத த்தில் சியாங் என்ற சபயரில் நுமழந்து 

 ைசேளிப் பகுதிமய அமடகிறது. அஸ்ஸாம் ைாநிலத்தில் துப்ரி நகர் அருவக  ந்வகாசு ஆறு இதனுடன் 

கூடுமிடத்திலிருந்து சதற்கு வநாக்கி ேங்காளவத த்தில் பாய்கிறது. அங்கு இந்நதி ஜமுனா என்ற சபயரில் 

அமழக்கப்படுகிறது. 

54) ‘வலாகாஸ்’ என்ற ச ால்லின் சபாருள் என்ன? 

A) வீடு 

B) கற்றல் 

C) சூழ்நிமலைண்டலம் 

D) சூழ்நிமலத் சதாகுப்பு 

விளக்கம்: 1. ‘ஆய்காஸ்’ என்ற கிவரக்கச் ச ால், ‘வீடு’ எனப் சபாருள்படும். 

2. ‘வலாகாஸ்’ என்ற கிவரக்கச் ச ால், ‘கற்றல்’ எனப் சபாருள்படும். 

55) அர ைரம் பற்றிய கூற்றுகளில் தேறான ஒன்மற சதரிவு ச ய்க 

A) இந்தியப் பண்பாட்டில் முக்கிய இடம் ேகிக்கிறது 

B) சிந்துசேளி நாகரிக ைக்கள் இம்ைரத்மத கடவுளாக ேழிபட்டனர் 
C) புத்தர் அர ைரத்தின் (வபாதிைரம்) அடியில் ைவனாதயம் சபற்றார் 
D) இந்தியாவின் சின்னைாக அர ைரம் விளங்குகிறது 

விளக்கம்: இந்தியப்பண்பாட்டில் முக்கிய இடம் ேகிக்கிறது. சிந்துசேளி நாகரிக ைக்கள் இம்ைரத்மத கடவுளாக 

ேழிபட்டனர். புத்தர் அர ைரத்தின் (வபாதிைரம்) அடியில் ைவனாதயம் சபற்றார். பகலிலும் இரவிலும் ைனிதனுக்குத் 

வதமேயான பிராணோயுமே சேளியிடுேதால், இம்ைரம், ‘ைரங்களில் அர ன்’ என்றும் அமழக்கப்படுகிறது.  

இந்தியாவின் சின்னைாக இடம்சபற்றுள்ள ைரம் ஆலைரைாகும். 

56) யாருமடய கல்சேட்டுகளில் ேனங்கள், அேற்மறப் பாதுகாக்கும் முமறகள், பாதுகாப்பதின் வதமே வபான்றமே 

குறித்த ச ய்திகள் காணப்படுகின்றன. 

A)  முத்திர குப்தர் 
B) அவ ாகர் 

C) ஹர் ர் 
D) அக்பர் 
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விளக்கம்: ைாைன்னர் அவ ாகரின் கல்சேட்டுகளில் ேனங்கள், அேற்மறப் பாதுகாக்கும் முமறகள், பாதுகாப்பதின் 

வதமே வபான்றமே குறித்த ச ய்திகள் காணப்படுகின்றன. 

57) அர்த்த ாஸ்திரம் என்ற நூமல எழுதியேர் யார்? 

A)  ாணக்கியர் 

B) ஆரியபட்டர் 
C) ேராகமிகிரர் 
D) தன்ேந்திரி 

விளக்கம்: சைௌரியர்கள் காலத்தில் சகௌடில்யர் எழுதிய ‘அர்த்த ாஸ்திரம்’ என்ற நூல் ேனேளம் ேனேளத்தின் 

வதமே, அேற்மறப் பாதுகாப்பதன் அேசியம் வபான்றேற்மறப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

58) புஷ்கரலு என்று அமழக்கப்படும் நதி எது? 

A) வகாதாேரி 

B) கிருஷ்ணா 
C) மேமக 

D) சதன்சபண்மண 

விளக்கம்: கிருஷ்ணாநதி புஷ்கரலு என்று அமழக்கப்படும். கிருஷ்ணநதி புஷ்கர விழா 12 ஆண்டுகளுக்சகாருமுமற 

12 நாள்கள் சகாண்டாடப்படுகிறது. இவ்விழா வகாள்களின் சுழற்சிமய மையப்படுத்தி சகாண்டாடப்படுகிறது. 

59) கங்மக நதியுடன் சிேசபருைான் சதாடர்புமடயேர் எனில் எந்த நதியுடன் விஷ்ணு சதாடர்புமடயேர்? 

A) யமுமன 

B) சிந்து 

C) நர்ைமத 

D) பிரம்ைபுத்திரா 
விளக்கம்: சிேசபருைானின் தமலயில் கங்மக உருோகிறது என்ற ஆன்மிக நம்பிக்மக ைக்களிமடவய இன்றும் 

உள்ளது. யமுமன நதிவயாரத்தில் கண்ணன் வகாபியருடன் விமளயாடினார் என்றும்,  ரயு நதிக்கமரயிலுள்ள 

அவயாத்தியில் இராைன் வதான்றினார் என்றும் ைக்ள் நம்புகின்றனர். 

60) எந்த நதிக்கமரயில் விஜயநகரப் வபரரசு ஏற்படுத்தப்பட்டது? 

A) நர்ைமத 

B) தபதி 

C) வகாதாேரி 

D) துங்கபத்ரா 
விளக்கம்: துங்கபத்ரா நதிக்கமரயில் ஏற்படுத்தப்பட்ட விஜயநகரப் வபரரசு சதன்னிந்தியப் பண்பாட்மடப் வபாற்றி 

ேளர்த்தது.  

61) தேறான கூற்மற சதரிவு ச ய்க. 

A) காடுகளிலுள்ள அமனத்துத் தாேரங்கமளயும் இந்தியப் பண்பாடு புனிதைாகப் வபாற்றுகிறது 

B) நம் ோழ்வில் காடுகள் குருகுலங்களாகவும், நம்முனிேர்களின் ோழ்விடங்களாகவும், கல்வி பயிலும் 

இடங்களாகவும் விளங்கின. 

C) சிந்துசேளிைக்கள் ைரேழிபாட்டு முமறமய பின்பற்றவில்மல 

D) வேத இலக்கியைான  ம்ஹிமதகள், ஆரண்யகத்தில் காட்டில் தேம் வைற்சகாண்டேர்கள் கமடப்பிடிக்க 

வேண்டிய சநறிமுமறகமளப் பற்றி விரிோகக் கூறுகின்றன. 

விளக்கம்: சிந்துசேளி ைக்களால் ைரேழிபாடு பின்பற்றப்பட்டுள்ளமத அறிகிவறாம். 

62) கும்பவைளா கீழ்க்காணும் எதனுடன் சதாடர்புமடயது? 
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A) நீர் சபருவிழா திருவிழா 
B) கிண்ணத் திருவிழா 
C) புனிதத் திருவிழா 
D) புனித நீர் திருவிழா 
விளக்கம்: கும்பவைளா (கிண்ணத்திருவிழா) இந்து  ையத்தினரால் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற 

நமடசபறுகிறது. இவ்விழா அலகாபாத், ஹரித்துோர், உஜ்ஜனி ைற்றும் நாசிக் ஆகிய நான்கு இடங்களிலுள்ள 

ஆற்றுப்படுமகயில் நமடசபறுகிறது. 

63) கூற்று: ைரங்களின் அர ன் என்று அமழக்கப்படும் ைரம் அர ைரம். 

காரணம்: அர ைரம் இந்தியப்பண்பாட்டில் முக்கிய இடம் ேகிக்கிறது. 

A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. ஆனால் காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி, காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது 

விளக்கம்: அர ைரம்: அர ைரம் இந்தியப்பண்பாட்டில் முக்கிய இடம் ேகிக்கிறது. சிந்துசேளி நாகரிக ைக்கள் 

இம்ைரத்மத கடவுளாக ேழிபட்டனர். புத்தர் அர ைரத்தின் (வபாதிைரம்) அடியில் ைவனாதயம் சபற்றார். பகலிலும் 

இரவிலும் ைனிதனுக்குத் வதமேயான பிராணோயுமே சேளியிடுேதால், இம்ைரம், ‘ைரங்களின் அர ன்’ என்றும் 

அமழக்கப்படுகிறது 

64) காடுகவள நாட்டின் ச ல்ேங்கள் என்று கருதிய ைன்னர் யார்? 

A) கனிஷ்கர் 
B) அக்பர் 
C) சபவரஸ்துக்ளக் 

D) அவ ாகர் 
விளக்கம்: காடுகளில் ோழும் ைக்கள் காடுகமளவிட்டு சேளிவயேந்து ோழவிரும்பவில்மல. அேர்கள் காடுகமளவய 

சதய்ேைாக ேழிபடுகின்றனர். காடுகவள நாட்டின் ச ல்ேங்கள் என்பமத உணர்ந்த சைௌரிய ைன்னர் அவ ாகர், 

நாசடங்கிலும் நிழல்தரும் ைரங்கமள நட்டு இயற்மகமயப் பாதுகாத்தார். 

65) விந்திய  ாத்பூராக் காடுகளில் ோழ்ந்த ைக்கள் ைகிழ்ச்சியாக ோழ்ந்தனர் என்று தனது பயணக்குறிப்பிட்டேர் 

யார்? 

A) யுோன் சுோங் 

B) பாகியான் 

C) ைனுஷி 

D) வலன்பூல் 

விளக்கம்: சீனப்பயணி யுோன் சுோங் குறிப்புகளில் விந்திய  ாத்பூராக் காடுகளில் ோழ்ந்த “ பார்கள்” என்ற 

ைமலோழ்ைக்கள், ைகிழ்ச்சியாக ோழ்ந்தார்கள் என்ற குறிப்பு உள்ளது.  

66) கூற்று: காட்மடவய இமறேனாக இந்துக்கள் கருதினர். 

காரணம்: இராைபிரான் 14 ஆண்டுகள் காட்டில் ோழ்ந்ததால், காட்மடவய இமறேனாக இந்துக்கள் கருதினர். 

A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. வைலும் காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி, காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 
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விளக்கம்: காட்டில் தேோழ்க்மக வைற்சகாண்ட ரிஷிகள், ைானிகள் தாங்கள் உணர்ந்த யாேற்மறயும் 

இமறேடிேைாகக் கண்டனர். இராைாயணத்தில் இராைபிரான் பதினான்கு ஆண்டுகள் காட்டில் ோழந்ததால், 

கட்மடவய இமறேனாக இந்துக்கள் கருதினர். 

67) சிப்வகா இயக்கத்தின் முக்கிய வநாக்கம் என்ன? 

A) ைரங்கமள பாதுகாத்தல் 

B) ைக்கமளப் பாதுகாத்தல் 

C) ேனங்கமளப் பாதுகாப்பது 

D) இயற்மகமயப் பாதுகாப்பது 

விளக்கம்: 1972-இல் பகுகுணா என்பேரால் உத்திரப்பிரவத  ைாநிலத்தில் சிப்வகா இயக்கம் சதாடங்கப்பட்டது. இதன் 

முக்கிய வநாக்கம் ேனங்கமளப் பாதுகாப்பதாகும். 

68) --------------------ஐ தாயாகவும், -----------------------ஐ தந்மதயாகவும் கருதுேது நைது 

பண்பாடாகும்? 

A) கடல், ஆறு 

B) ஆறு, கடல் 

C) கடல், ஏரி 

D) ஏரி, கடல் 

விளக்கம்: கடலுக்கடியிலுள்ள பேளப்பாமறகள் முக்கியைாக இயற்மக ேளங்களாகும். கடலில் கிமடக்கும் முத்து 

விமலைதிப்புமடயதாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, கடல் சதய்ேைாக ேழிப்படப்படுகிறது. “ முத்திரராஜன்” என்ற 

சபயரில் கடல் ேணங்கப்படுகிறது. ஆற்மறத் தாயாகவும், கடமலத் தந்மதயாகவும் கருதுேது நைது பண்பாடாகும். 

69) இந்தியாவில் காடுகளிலுள்ள ைரங்மக சேட்டிச்  ாய்க்கும் ச யலுக்கு எதிராக முதல் எதிர்ப்புக் குரசலழுப்பியேர் 
யார்? 

A) சுந்தர்லால் பகுகுணா 
B) அம்ரிதாவதவி 

C) ஜாதுநாத் பவயாங் 

D)  லீம் அலி 

விளக்கம்: இந்தியாவில், காடுகளிலுள்ள ைரங்கமள சேட்டிச்  ாய்க்கும் ச யலுக்கு எதிராக முதல் எதிர்ப்புக் 

குரசலழுப்பியேர், அம்ரிதாவதவி என்ற சபண்ைணியாோர்.  

70) சிப்வகா என்ற இந்திச் ச ால்லுக்கு------------------என்று சபாருள்? 

A) கட்டியமணத்தல் 

B) ைரம் சேட்டுதமல தடுத்தல் 

C) காடு பாதுகாப்பு 

D) ைரம் பாதுகாப்பு 

விளக்கம்: சிப்வபா இயக்கம் 1972-இல் உத்திரப்பிரவத த்தில் சுந்தர்லால் பகுகுணா என்பேரால் சதாடங்கப்பட்டது. 

இவ்வியகத்தின் முக்கிய வநாக்கம் ேனங்கமள பாதுகாத்தல் ஆகும். சிப்வகா என்னும் இ;ந்திச் ச ால்லுக்குக் 

‘கட்டிமணத்தல்’ என்று சபாருள். 

71) சிப்வகா இயக்கம் எந்த ஆண்டு சதாடங்கப்பட்டது? 

A) 1972 

B) 1971 

C) 1970 

D) 1973 
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விளக்கம்: 1972-இல் பகுகுணா என்பேரால் உத்திரப்பிரவத  ைாநிலத்தில் சிப்வகா இயக்கம் சதாடங்கப்பட்டது. இதன் 

முக்கிய வநாக்கம் ேனங்கமளப் பாதுகாப்பதாகும். 

72) கீழ்க்காணும் எங்கு காவிரி புஷ்கரம் சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) கும்பவகாணம் 

B) ையிலாடுதுமற 

C) சநல்மல 

D) ைதுமர 
விளக்கம்: கும்பவகாணம் - ைகாைக விழா 
காவிரி புஷ்கரம் - ையிலாடுதுமற 

சநல்மல - தாமிரபரணி புஷ்கரம் 

ைதுமர - கள்ளழகர் மேமக ஆற்றிலிறங்குதல் 

73) சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச்  ட்டம் -1986-க்கு சபாருந்தாதது எது? 

A) பல்வேறு பகுதியில் சதாழிற் ாமலகள் சதாடங்குேமதத் தமட ச ய்தல் 

B) விபத்துகள் ஏற்படா ேண்ணம் தகுந்த ேழிமுமறகள் ைற்றும் குமறகமளத் தவிர்க்க முயற்சிகமள 

வைற்சகாள்ளுதல் 

C) தூய்மையான காற்று, நீர், நிலம் வபான்றேற்மற ேழங்குதல் 

D) ேனங்கமள தமட ச ய்தல் 

விளக்கம்: வைற்காண்பனேற்றில் ேனங்கமளப் பாதுகாத்தல் என்பது சிப்வகா இயக்கத்தின் முக்கிய வநாக்கைாகும். 

74) வேப்பைரத்மத அம்ைனாகக் கருதி ேழிபடும் ஆலயம் எது? 

A) திருவேற்காடு 

B) பண்ணாரி 

C) வைல்ைருேத்தூர் 
D)  ையபுரம் 

விளக்கம்: திருவேற்காட்டில் வேப்பைரத்மத அம்ைனாகக் கருதி ேழிபடுகிறார்கள். 

75) பிரம்ைா, விஷ்ணு, சிேசபருைான் கடவுவளாடு கீழ்க்காணும் எந்த ைரத்மத வ ர்த்து ேணங்குகிறார்கள்? 

A) ஆலைரம் 

B) அர ைரம் 

C) வில்ேைரம்  

D) வேங்மக ைரம் 

விளக்கம்: இந்து  ையத்தில், ஒவ்சோரு கடவுமளயும் ஒவ்சோரு ைரத்வதாடு வ ர்த்து ேணங்குகிறார்கள். 

ஆலைரத்மதப் பிரம்ைா, விஷ்ணு, சிேசபருைான் ஆகிய கடவுவளாடு வ ர்த்து ேணங்குகிறார்கள்.  

76) வகாள்களின் சுழற்சிமய மையப்படுத்தி சகாண்டாடப்படும் விழா எது? 

A) கிருஷ்ணாநதி புஷ்கர விழா 
B) தாமிரபரணி புஷ்கர விழா 
C) காவிரி புஷ்கரவிழா 
D) ைகாைக விழா 
விளக்கம்: கிருஷ்ணநதி புஷ்கரலு என்று அமழக்கப்படும். கிருஷ்ணாநதி புஷ்கர விழா 12 ஆண்டுகளுக்சகாருமுமற 

12 நாள்கள் சகாண்டாடப்படுகிறது வகாள்களின் சுழற்சிமய மையப்படுத்தி இவ்விழா சகாண்டாடப்படுகிறது. 

77) ைாைரம் புனிதைாக ேணங்கப்படும் ஆலயம் எது? 

A) காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் ஆலயம் 
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B) திருேரங்கம் அரங்கநாதர் ஆலயம் 

C) திருப்பரங்குன்றம் முருகர் ஆலயம் 

D)  ையபுரம் ைாரியம்ைன் ஆலயம் 

விளக்கம்: காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் ஆலயத்திலுள்ள ைாைரம் புனிதைாக ேணங்கப்படுகின்றன. 

78) இந்திர விழா கீழ்க்காணும் எதனுடன் சதாடர்புமடயது? 

A) முல்மல 

B) சநய்தல் 

C) ைருதம் 

D) பாமல 

விளக்கம்: சநய்தல் நிலைான பூம்புகார் பகுதியில் நமடசபறும் இந்திரவிழா,  ங்ககாலத்தில் புகழ்சபற்றிருந்ததாகவும், 

ைக்கள் கடலில் நீராடியதாகவும், சிலப்பதிகாரமும் ைணிவைகமலயும் கூறுகின்றன.  

79) காடுகளிலுள்ள ைரங்கமள சேட்டிச் ாய்க்கும் ச யலுக்கு எதிராக முதல் எதிர்ப்புக் குரசலழுப்பியேர், அம்ரிதாவதவி 

என்ற சபண்ைணியாோர். இேர் கீழ்க்காணும் எந்த இடத்மத  ார்ந்தேர்? 

A) சஜய்ப்பூர் 
B) வஜாத்பூர் 
C) சகௌகாத்தி 

D) அலகாபாத் 

விளக்கம்: இந்தியாவில் காடுகளிலுள்ள ைரங்கமள சேட்டிச் ாய்க்கும் ச யலுக்கு எதிராக முதல் எதிர்ப்புக் 

குரசலழுப்பியேர், அம்ரிதாவதவி என்ற சபண்ைணியாோர். அதற்காகத் தம் குடும்பவதாடு உயிர் நீத்த முதல்நபராோர். 

இேர் வஜாத்பூருக்கு அருகிலுள்ள சகஜாரிலி கிராைத்மதச் வ ர்ந்தேர் ஆோர்.  

80) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. ேனபிரஸ்த நிமல என்பது, காடுகளில் தேோழ்க்மக வைற்சகாள்ள வேண்டுசைன்கிற இமறநிமலயாகும். 

2. சீனப்பயணி யுோன் சுோங் குறிப்புகளில் விந்திய  ாத்பூராக் காடுகளில் ோழ்ந்த “ பார்கள்” என்ற 

ைமலோழ்ைக்கள், ைகிழ்ச்சியாக ோழ்ந்தார்கள் என்ற குறிப்பு உள்ளது. 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: ேனபிரஸ்த நிமல என்பது, காடுகளில் தேோழ்க்மக வைற்சகாள்ள வேண்டுசைன்கிற 

இமறநிமலயாகும். இந்நிமலமய அமடந்த சித்தர்கள், ேனப்பகுதியிவலவய பல்வேறு ைரங்களாக உருைாறி 

இருப்பதால், காடுகளிலுள்ள அமனத்துத் தாேரங்கமளயும் இந்தியப் பண்பாடு புனிதைாகப் வபாற்றுகிறது. 

சீனப்பயணி யுோன் சுோங் குறிப்புகளில் விந்திய  ாத்பூராக் காடுகளில் ோழ்ந்த “ பார்கள்” என்ற ைமலோழ்ைக்கள், 

ைகிழ்ச்சியாக ோழ்ந்தார்கள் என்ற குறிப்பு உள்ளது. 

81) தேறாக சபாருந்தியுள்ளமத வதர்வு ச ய்க.  

A) மபரேர் - நாய் 

B) ஐயப்பன் - புலி 

C) எைன் - எருமை 

D) இந்திரன் - குதிமர 
விளக்கம்: சிேசபருைான் - காமள அல்லது நந்தி 

பரா க்தி - சிங்கம்  



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    649 

பிள்மளயார் - மூஷிகம் 

திருைால் - ஆதிவ ஷன் 

ஐயனார் - குதிமர 
எைன் - எருமை 

இந்திரன் - யாமன 

82) இலங்மகயில் இராேணமனக் சகான்ற இராைன் கீழ்க்காணும் எந்த கடலில் நீராடித் தம் பாேத்மதப் வபாக்கிக் 

சகாண்டார் என்று நம்பப்படுகிறது? 

A) கன்னியாகுைாரி 

B) தூத்துக்குடி 

C) நாகப்பட்டினம் 

D) இராவைஸ்ேரம் 

விளக்கம்: பண்மடய காலம் முதவல, கடமலயும் கடலில் நீராடுேமதயும் ைக்கள் புனிதைாகக் கருதினர். 

இலங்மகயில் இராேணமனக் சகான்ற இராைன் இராவைஸ்ேரம் கடலில் நீராடித் தம் பாேத்மதப் வபாக்கிக் 

சகாண்டார் என்று நம்பப்படுகிறது. 

83) கடலும் கடல்  ார்ந்த பகுதி எவ்ோறு அமழக்கப்பட்டது? 

A) குறிஞ்சி 

B) முல்மல 

C) ைருதம்  

D) சநய்தல் 

விளக்கம்: குறிஞ்சி - ைமலயும் ைமல  ார்ந்த பகுதியும்  

முல்மல - காடும் காடு  ார்ந்த பகுதியும்  

சநல்தல் - ேயலும் ேயல்  ார்ந்த பகுதியும் 

சநய்தல் - கடலும் கடல்  ார்ந்த பகுதியும் 

பாமல - ைணலும் ைணல்  ார்ந்த பகுதியும் 

84) பிரம்ைபுத்திரா நதி கயிமல ைமலயில் வதான்றுகிறது. இந்நதி கீழ்க்காணும் எந்த பகுதியிலிருந்து சதற்கு வநாக்கி 

பாய்ந்து ேங்காளவத ம் ச ல்கிறது? 

A) சியாங் 

B)  ங்வகாசு 

C) துப்ரி 

D) சகௌகாத்தி 

விளக்கம்: பிரம்ைபுத்திரா: இந்நதி ஆசியாவின் சபரிய நதிகளில் ஒன்றாகும். இந்நதி திசபத்திலுள்ள கயிமல 

ைமலயில் ஸாங்-வபா என்ற சபயரில் வதான்றி அருணாச் ல பிரவத த்தில் சியாங் என்ற சபயரில் நுமழந்து 

 ைசேளிப் பகுதிமய அமடகிறது. அஸ்ஸாம் ைாநிலத்தில் துப்ரி நகர் அருவக  ந்வகாசு ஆறு இதனுடன் 

கூடுமிடத்திலிருந்து சதற்கு வநாக்கி ேங்காளவத த்தில் பாய்கிறது. அங்கு இந்நதி ஜமுனா என்ற சபயரில் 

அமழக்கப்படுகிறது. 

85) சுற்றுச்சூழல் கல்வி, கல்வி நிறுேனங்களில் கட்டாயைாக்கப்பட கீழ்க்காணும் எந்த ஐ.நா. மப ைாநாடு காரணைாக 

அமைந்தது? 

A) 1992 

B) 1990 

C) 2001 
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D) 2002 

விளக்கம்: ஐ.நா. மப 1992-இல் சுற்றுச்சூழல் ேளர்ச்சி ைாநாட்டுக்கு ஏற்பாடு ச ய்தது. இம்ைாநாட்டில் உலக நாடுகள் 

அமனத்தும் கலந்து சகாண்டன. இதில் சுற்றுச்சூழல் கல்விமய எல்லா நிமலகளிலும் சகாண்டுேரவேண்டும் 

என்று உறுதி எடுக்கப்பட்டது. இதற்கு ‘அஜண்டா - 21’ என்று சபாதுப் சபயரிடப்பட்டது. இதன் மூலம் கல்வி, சபாது 

விழிப்புணர்வுப் பயிற்சி வபான்றேற்மறச் சுற்றுச்சூழமல வைம்படுத்த வேண்டிய காரணிகளாகக் சகாள்ளவேண்டும் 

என்று முடிோனது. வைலும் சுற்றுச்சூழல் கல்வி, கல்வி நிறுேனங்களில் கட்டாயைாக்கப்பட்டது. 

86) சிப்வகா இயக்கம் கீழ்க்காணும் யாரால் சதாடங்கப்பட்டது? 

A)  லீம் அலி 

B) சுந்தர்லால் பகுகுணா 
C) அம்ரிதாவதவி 

D) மகலாஷ்  த்யார்த்தி 

விளக்கம்: 1972-இல் சுந்தர்லால் பகுகுணா என்பேர் உத்திரப்பிரவத  ைாநிலத்தில் சிப்வகா இயக்கத்மதத் 

சதாடங்கினார். இதன் முக்கிய வநாக்கம் ேனங்கமளப் பாதுகாத்தல் ஆகும். 

87) சநய்தல் நில ைக்கள் கீழ்க்காணும் எந்த கடவுமள ேழிபடுகின்றனர்? 

A) முருகர் 

B) இந்திரன் 

C) சகாற்றமே 

D) ேருணன் 

விளக்கம்: முல்மல - கடலும் கடல்  ார்ந்த இடமும்  

சநய்தல் நில கடவுள் - ேருணன் 

88) கடல்ைகள் என்று வபாற்றப்படுபேர் யார்? 

A) பார்ேதி 

B) ைகாஇலட்சுமி 

C)  ரஸ்ேதி 

D) காைாட்சி 

விளக்கம்: ைகாலட்சுமி, கடலில் வதான்றியதால் கடல், ைகள் என்றும் வபாற்றப்படுகிறார். 

89) ஆகாயம், சநருப்பு, நீர், காற்று, நிலம் ஆகிய ஐந்தும் பஞ் பூதங்கள் எனப்படுகின்றன. பண்மடயகாலத்திலிருந்வத 

ைக்கள் இேற்மறக் கடவுளாக ேழிபட்டு ேருகின்றனர். இதன் அடிப்பமடயில் நீருக்கு கீழ்க்காணும் எந்த வகாயில் 

பஞ் பூதத் தலைாக கருதப்பட்டு ேழிபடப்படுகிறது? 

A) சிதம்பரம் நடராஜர் வகாயில் 

B) திருேண்ணாைமல அண்ணாைமலயார் வகாயில் 

C) திருோமனக்காேல் ஜம்புவகஸ்ேரர் வகாயில் 

D) ஸ்ரீ காளஹஸ்தியிலுள்ள காளஹஸ்தீஸ்ேரர் வகாயில் 

விளக்கம்: ஆகாயம், சநருப்பு, நீர், காற்;று, நிலம் ஆகிய ஐந்தும் பஞ் பூதங்கள் எனப்படுகின்றன. 

பண்மடக்காலத்திலிருந்வத ைக்கள் இேற்மறக் கடவுளாக ேழிபட்டு ேருகின்றனர். இதன் அடிப்பமடயில் நீருக்கு 

திருோமனக்காேல் ஜம்புவகஸ்ேரர் வகாயில் பஞ் பூதத் தலைாகக் கருதப்பட்டு ேழிபடப்படுகிறது. 

90) சநய்தல் நிலைான பூம்புகார் பகுதியில் நமடசபறும் இந்திரவிழா,  ங்ககாலத்தில் புகழ்சபற்றிருந்ததாகவும், ைக்கள் 

கடலில் நீராடியதாகவும் கூறும் நூல் எது? 

A) சிலப்பதிகாரம், ைணிவைகமல 

B) குண்டலவகசி, நீலவகசி 

C) பட்டினப்பாமல, புறநானூறு 
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D) பட்டினப்பாமல, அகநானூறு 

விளக்கம்: சநய்தல் நிலைான பூம்புகார் பகுதியில் நமடசபறும் இந்திரவிழா,  ங்ககாலத்தில் புகழ்சபற்றிருந்ததாகவும், 

ைக்கள் கடலில் நீராடியதாகவும் சிலப்பதிகாரமும், ைணிவைகமலயும் கூறுகின்றன. 

91) கூற்று: மேணேர்கள் கடமல கடவுளாக ேழிபடுகின்றனர். 

காரணம்: காக்கும் கடவுளான ைகாவிஷ்ணு, பரந்தாைனாக லட்சுமிவதவியுடன் திருப்பாற்கடலில் பள்ளி 

சகாண்டுள்ளார். 

A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. வைலும் காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி, வைலும் காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது 

விளக்கம்: காக்கும் கடவுளான ைகாவிஷ்ணு, பரந்தாைனாக லட்சுமிவதவியுன் திருபாற்கடலில் பள்ளிக் 

சகாண்டுள்தால், கடமலக் கடவுளாக மேணேர்கள் ேழிபடுகின்றனர். 

92) ‘ஆல் அைர் ச ல்ேன்’ என்று குறிப்பிடப்படுபேர் யார்? 

A) சிேசபருைான் 

B) விநாயகர் 
C) விஷ்ணு 

D) பிரம்ைா 
விளக்கம்:  ங்க இலக்கியங்கள் சிேசபருைாமன ‘ஆல் அைர் ச ல்ேன்’ என்று குறிப்பிடுகின்றன.  

93) சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச்  ட்டம் 1986-க்கு சபாருந்தாதது எது? 

A) தூய்மையான காற்று, நீர், நிலம் வபான்றேற்மற ேழங்குதல் 

B) குறிப்பிட்ட அளவில் ைாசுபடுதமலக் கட்டுப்படுத்துல் 

C) உயிர்க்குத் தீங்குவிமளவிக்கும் சபாருள்கமளப் பாதுகாப்பான முமறயில் மகயாளுதல் 

D) ைரங்கமள சேட்டுதமல தடுத்தல் 

விளக்கம்: வைற்காண்பனேற்றில் ைரங்கமள சேட்டுதமல தடுத்தல் என்பது சிப்வகா இயக்கத்தின் முக்கிய 

வநாக்கைாகும். சிப்வகா என்ற இந்திச் ச ால்லுக்குக் கட்டிமணத்தல் என்று சபாருள். அதாேது ைரங்கமள 

சேட்டும்வபாது அதமன தடுக்கும் சபாருட்டு ைரத்மத கட்டியமணத்தல் என்று சபாருள். 

94) கூற்று: இந்தியா தருைபூமி, புண்ணியபூமி, ஆன்மிகபூமி என்ற சபயர்களால் அமழக்கப்படுகிறது. 

காரணம்: இந்தியாவில் அமைந்துள்ள காடுகள் 

A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. ஆனால் காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது. 

விளக்கம்: இந்தியா தருைபூமி, புண்ணியபூமி, ஆன்மிகபூமி என்ற சபயர்களால் அமழக்கப்படுகிறது. இதற்கு முக்கிய 

காரணம் காடுகளாகும். 

95) வேதங்கள் நான்குேமக ஆசிரை தர்ைங்கமள ைனித இனத்திற்கு ேழங்கியுள்ளன. இேற்றில் சபாருந்தாதது எது? 

A) பிரம்ைச் ரியம் 

B) கிரகஸ்தம் 

C) இந்திரபிரஸ்தம்  

D)  ன்னியா ம் 

விளக்கம்: வேதங்கள் நான்குேமக ஆசிரை தர்ைங்கமள ைனித இனத்திற்கு ேழங்கியுள்ளன. அமே: 
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1. பிரம்ை ரியம்  

2. கிரகஸ்தம்  

3. ேனபிரஸ்தம்  

4.  ன்னியா ம் 

96) கூற்று: காடுகளிலுள்ள அமனத்து தாேரங்கமளயும் இந்தியப் பண்பாடு புனிதைாகப் வபாற்றுகிறது. 

காரணம்: காடுகளில் மூலிமகத் தாேரங்கள் நிமறந்திருக்கின்றன 

A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. ஆனால் காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி, காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது 

விளக்கம்: சித்தர்கள் ேனப்பகுதியிவல பல்வேறு ைரங்களாக உருைாறி இருப்பதால், காடுகளிலுள்ள அமனத்துத் 

தாேரங்கமளயும் இந்தியப் பண்பாடு புனிதைாகப் வபாற்றுகிறது. 

97) இராைாயணம் ஆறு காண்டங்கமள உமடயதாகும். இதில் முக்கியத்துேம் சபறுேது? 

A) கிட்கிந்தா காண்டம் 

B) ஆரண்ய காண்டம் 

C) சுந்தர காண்டம் 

D) அவயாத்தியா காண்டம் 

விளக்கம்: இராைாயணத்தில் ஆரண்யகாண்டவை முக்கியத்துேம் சபறுகிறது. 98) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. இந்தியா தருைபூமி, புண்ணியபூமி, ஆன்மிகபூமி என்ற சபயர்களால் அமழக்கப்படுகிறது. 

2. நான்குேமக ஆசிரை தர்ைங்கள்: பிரம்ைச் ரியம், கிரகஸ்தம், ேனபிரஸ்தம்,  ன்னியா ம்  

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: இந்தியா தருைபூமி, புண்ணிபூமி, ஆன்மீகபூமி என்ற சபயர்களால் அமழக்கப்படுகிறது. இதற்கு முக்கிய 

காரணம் காடுகளாகும். அமைதியான இக்காட்டுப்பகுதியில்தான் ரிஷிகள், முனிேர்கள், ைகான்கள், ைானிகள் 

வபான்ற அமனேரும் ைானம்சபற்று, வேத உபநிடதங்கமள உலகிற்கு அளித்தார்கள். வேதங்கள், நான்குேமக 

ஆசிரை தர்ைங்கமள ைனித இனத்திற்கு ேழங்கியுள்ளன. அமே: பிரம்ைச் ரியம், கிரகஸ்தம், ேனபிரஸ்தம், 

 ன்னியா ம் என்பனோகும். 

99) தேறான கூற்மற சதரிவு ச ய்க. (பிரம்ைபுத்திரா நதி பற்றிய கூற்றுகளில்) 

A) திசபத்திலுள்ள கயிமல ைமலயில் ஸாங்-வபா என்ற சபயரில் வதான்றுகிறது 

B) அருணாச் ல பிரவத த்தில் சியாங் என்ற சபயரில் நுமழந்து  ைசேளிப் பகுதிமய அமடகிறது. 

C) அஸ்ஸாம் ைாநிலத்தில் துப்ரி நகர் அருவக  ந்வகாசு ஆறு இதனுடன் கூடுகிறது  

D) ேங்காளவத த்தில் இந்நதி பத்ைா என்ற சபயரில் அமழக்கப்படுகிறது. 

விளக்கம்: பிரம்ைபுத்திரா: இந்நதி ஆசியாவின் சபரிய நதிகளில் ஒன்றாகும். இந்நதி திசபத்திலுள்ள கயிமல 

ைமலயில் ஸாங்-வபா என்ற சபயரில் வதான்றி அருணாச் ல பிரவத த்தில் சியாங் என்ற சபயரில் நுமழந்து 

 ைசேளிப் பகுதிமய அமடகிறது. அஸ்ஸாம் ைாநிலத்தில் துப்ரி நகர் அருவக  ந்வகாசு ஆறு இதனுடன் 

கூடுமிடத்திலிருந்து சதற்கு வநாக்கி ேங்காளவத த்தில் பாய்கிறது. அங்கு இந்நதி ஜமுனா என்ற சபயரில் 

அமழக்கப்படுகிறது. 

ேங்காளத்தில் பத்ைா என்று அமழக்கப்படும் நதி - கங்மக 
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100) கும்பவைளா எத்தமன ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற சகாண்டாடப்படுகிறது? 

A) 10 

B) 6 

C) 5  

D) 12 

விளக்கம்: கும்பவைளா (கிண்ணத்திருவிழா): இந்து  ையத்தினரால் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற நமடசபறுகிறது. 

இவ்விழா அலகாபாத், ஹரித்துோர், உஜ்ஜனி ைற்றும் நாசிக் ஆகிய நான்கு இடங்களிலுள்ள ஆற்றுப்படுமகயில் 

நமடசபறுகிறது. 

101) முல்மல நிலக் கடவுளாக ேழிப்படப்படுபேர் யார்? 

A) முருகர் 

B) திருைால்  

C) இந்திரன் 

D) ேருணன் 

விளக்கம்: முல்மல – காடும் காடு  ார்ந்த இடமும் 

முல்மல நில ைக்கள் திருைாமல ேழிபடுகின்றனர். 

102) திருவேங்கடைமலயில் ச ண்பகைரைாகப் பிறக்க வேண்டும் என்று வேண்டியேர் யார்? 

A) சபாய்மகயாழ்ோர் 
B) பூதத்தாழ்ோர் 
C) வபயாழ்ோர் 
D) குலவ கர ஆழ்ோர் 
விளக்கம்: குலவ கர ஆழ்ோர் திருவேங்கடைமலயில் ச ண்பகைரைாகப் பிறக்கவேண்டும் என்று வேண்டுகிறார்.  

103) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. திருச்ச ந்தூரில் திருநீற்மற இமலயில் மேத்துதான் பிர ாதைாகத் தருகிறார்கள். 

2. தஞ்ம  ைாேட்டம் சூரியனால் வகாயிலில் எருக்கு இமலயில்தான் தயிர் ாதம் பிர ாதைாக ேழங்கப்படுகிறது 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்:1. திருச்ச ந்தூரில் திருநீற்மற இமலயில் மேத்துதான் பிர ாதைாகத் தருகிறார்கள். 

2. தஞ்ம  ைாேட்டம் சூரியனார் வகாயிலில் எருக்கு இமலயில்தான தயிர் ாதம் பிர ாதைாக ேழங்கப்படுகிறது. 

104) தேறாக சபாருந்தியுள்ளமத வதர்வு ச ய்க. 

A) வேப்பம் பூ - பாண்டிய ைன்னர் 
B) ஆத்திப் பூ - வ ாழ ைன்னர்  

C) பனம்பூ - பாண்டிய ைன்னர் 
D) ைாைரம் - சதாண்ட ைண்டல ைன்னர் 
விளக்கம்:  ங்ககால ைன்னர்கள், ைரங்கமளத் தங்கள் ோழ்க்மகவயாடு இமணத்துப் பார்த்தனர். 

வேப்பம் பூ - பாண்டிய ைன்னர் 

ஆத்திப் பூ - வ ாழ ைன்னர் 

பனம் பூ - வ ர ைன்னர்  

அர ைரம் - சதாண்மட ைண்டல ைன்னர். 
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தமிழக வபரரர ர்களின் வகாட்மட ோயிலில், காேல்ைரங்கள் என்ற சபயரில் பல ைரங்கள் நடப்பட்டிருந்தன. 

இம்ைரங்கமளக் ‘காேல்ைரம்’ அல்லது ‘கடிைரம்’ என்றமழத்தார்கள். இக்கடிைரத்மத வீரர்கள் எப்சபாழுதும் காேல் 

காப்பார்கள். கடிைரத்மத ைாற்றான் வீழ்த்தினால், ைன்னன் வீழ்ந்தான் என்பது சபாருளாகும். இவ்ோறாக ைரங்கள் 

மிகப் பழங்காலத்திலிருந்து ைனிதவனாடும், ைனித நம்பிக்மககவளாடும் முதன்மையாக இருந்து ேருகின்றன. 

105) கிருஷ்ணாநதி புஷ்கரவிழா கீழ்க்காணும் எதமன மையப்படுத்தி சகாண்டாடப்படுகிறது?  

A) சூரியனின் சுழற்சி 

B) பூமியின் சுழற்சி 

C) வகாள்களின் சுழற்சி 

D) ஐம்பூதங்கள் 

விளக்கம்: கிருஷ்ணாநதி புஷ்கரவிழா: கிருஷ்ணாநதி புஷ்கரலு என்று அமழக்கப்படும் கிருஷ்ணாநதி புஷ்கரவிழா 
12 ஆண்டுகளுக்சகாருமுமற 12 நாள்கள் சகாண்டாடப்படுகிறது. வகாள்களின் சுழற்சிமய மையப்படுத்தி இவ்விழா 
சகாண்டாடப்படுகிறது. 

106) ‘நாமள உலகம் அழிேதாக இருந்தாலும், இன்மறக்கு ைரம் நடுேமத விட்டுவிடாவத’ என்று ைரத்தின் 

அேசியத்மத ேலியுறுத்தியேர் யார்? 

A) இவயசுநாதர் 
B) கன்பூசினியஸ் 

C) புத்தர் 

D) முகைது நபி 

விளக்கம்: இஸ்லாம்  ையத்தில் முகைது நபி ‘நாமள உலகம் அழிேதாக இருந்தாலும், இன்மறக்கு ைரம் நடுேமத 

விட்டுவிடாவத’ என்று ைரத்தின் அேசியத்மத ேலியுறுத்தியுள்ளார். 

107) ‘காக்மக குருவி எங்கள்  ாதி – நீள் 

கடலும் ைமலயும் எங்கள் கூட்டம்’ – என்று பாடியேர் யார்? 

A) பாரதிதா ன் 

B) பாரதியார் 
C) கவிைணி 

D) ோணிதா ன் 

விளக்கம்: “காக்மக குருவி எங்கள்  ாதி – நீள் 

கடலும் ைமலயும் எங்கள் கூட்டம்” - பாரதியார். 

 108) பறமேகளின் அர னாக கருதப்படும் பறமே எது? 

A) ையில் 

B) சநருப்புக் வகாழி 

C) புறா 
D) கருடன் 

விளக்கம்: இந்தியப் பண்பாட்டில் கடவுவளாடு வ ர்த்துப் பறமேகளும் ேணங்கப்படுகின்றன. எடுத்துகாட்டாகப் 

பறமேகளின் அர னாகக் கருதப்படும் கருடன், திருைாலின் ோகனைாகும். மேணேத் தலங்களில் கருடாழ்ோமரத் 

தான் முதலில் பக்தர்கள் ேணங்குோர்கள். 

109) சபாருத்துக. 

அ. மீனாட்சி அம்ைன் - 1. அன்னப்பறமே 

ஆ. இலட்சுமி - 2. ையில் 

இ.  ரஸ்ேதி - 3. ஆந்மத  
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ஈ. முருகன் - 4. கிளி 

A) 4, 1, 3, 2 

B) 4, 3, 1, 2 

C) 4, 1.2, 3 

D) 4, 2, 1, 3 

விளக்கம்: ைதுமர மீனாட்சி அம்ைன் - கிளி 

இலட்சுமி - ஆந்மத  

 ரஸ்ேதி - அன்னப்பறமே 

முருகப்சபருைான் - ையில் 

110) சபாருத்துக. 

அ சிேசபருைான் - 1. மூஷிகம் 

ஆ. திருைால் - 2. காமள 

இ. பரா க்தி - 3. ஆதிவ ஷன் என்ற பாம்பு 

ஈ. பிள்மளயார் - 4. சிங்கம் 

A) 2, 3, 4, 1 

B) 3, 2.4, 1 

C) 2, 4, 3, 1 

D) 1, 2, 3, 4 

விளக்கம்: சிேசபருைான் - காமள அல்லது நந்தி  

பரா க்தி - சிங்கம்  

பிள்மளயார் - மூஷிகம் 

திருைால் - ஆதிவ ஷன் என்ற பாம்பு 

111) ஐ.நா.  மப 1992-இல் சுற்றுச்சூழல் ேளர்ச்சி ைாநாட்டுக்கு ஏற்பாடு ச ய்தது. அதில் ஏற்கப்பட்ட உறுதிக்கு 

கீழ்க்காணும் எந்த சபயர் சூட்டப்பட்டது? 

A) அஜண்டா 22 

B) அஜண்டா 21 

C) அஜண்டா 19 

D) அஜண்டா 20 

விளக்கம்: ஐ.நா. மப 1992-இல் சுற்றுச்சூழல் ேளர்ச்சி ைாநாட்டுக்கு ஏற்பாடு ச ய்தது. இம்ைாநாட்டில் உலக நாடுகள் 

அமனத்தும் கலந்து சகாண்டன. இதில் சுற்றுச்சூழல் கல்விமய எல்லா நிமலகளிலும் சகாண்டுேரவேண்டும் 

என்று உறுதி எடுக்கப்பட்டது. இதற்கு ‘அஜண்டா-21’ என்று சபாதுப் சபயரிடப்பட்டது. 

112) கூற்று: கடல் சதய்ேைாக ேழிபடப்படுகிறது. 

காரணம்: கடலுக்கடியிலுள்ள பேளப்பாமறகள் முக்கியைான இயற்மக ேளங்களாகும். கடலில் கிமடக்கும் முத்து 

விமலைதிப்புமடயதாக கருதப்படுகிறது. 

A) கூற்று  ரி, காரணம் தேறு 

B) கூற்று தேறு, காரணம்  ரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. வைலும் காரணம் கூற்மற விளக்கவில்மல 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி. காரணம் கூற்மற விளக்குகிறது 

விளக்கம்: கடலுக்கமடயிலுள்ள பேளப்பாமறகள் முக்கியைான இயற்மக ேளங்களாகும். கடலில் கிமடக்கும் முத்து 

விமலைதிப்புமடயதாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, கடல் சதய்ேைாக ேழிபடப்படுகிறது. 
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113) கடல் கீழ்க்காணும் எந்த சபயரில் ேணங்கப்படுகிறது? 

A)  முத்திரராஜன் 

B)  முத்திரன் 

C) ேருணாதிராஜன் 

D) வைற்காணும் அமனத்தும் 

விளக்கம்: கடலுக்கடியிலுள்ள பேளப்பாமறகள் முக்கியைான இயற்மக ேளங்களாகும். கடலில் கிமடக்கும் முத்து 

விமலைதிப்புமடயதாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, கடல் சதய்ேைாக ேழிபடப்படுகிறது. கடல் “ முத்திரராஜன்” என்ற 

சபயரில் கடல் ேணங்கப்படுகிறது. 

114) ஆகாயம், சநருப்பு, நீர், காற்று, நிலம் ஆகிய ஐந்தும் பஞ் பூதங்கள் எனப்படுகின்றன. பண்மடக்காலத்திலிருந்வத 

ைக்கள் இேற்மறக் கடவுளாக ேழிபட்டு ேருகின்றனர். இேற்றில் ஆகாயத்திற்கான தலைாக கருதப்பட்டு 

ேழிபடப்படும் வகாயில் எது? 

A) சிதம்பரம் நடராஜர் வகாயில் 

B) திருேண்ணாைமல அண்ணாைiமலயார் வகாயில் 

C) திருோமனக்காேல் ஜம்புவகஸ்ேரர் வகாயில் 

D) ஸ்ரீகாளஹஸ்தீஸ்ேரர் வகாயில்  

விளக்கம்: ஆகாயம், சநருப்பு, நீர், காற்று, நிலம் ஆகிய ஐந்தும் பஞ் பூதங்கள் எனப்படுகின்றன. 

பண்மடயக்காலத்திலிருந்வத ைக்கள் இேற்மறக் கடவுளாக ேழிபட்டு ேருகின்றனர். இதன் அடிப்பமடயில் 

ஆகாயத்திற்குச் சிதம்பரம் நடராஜர் வகாயில் தலைாகக் கருதப்பட்டு ேழிப்படப்படுகிறது. 

115) ‘ோடிய பயிமரக் கண்டவபாசதல்லாம் ோடிவனன்’ என்ற கூற்றுடன் சதாடர்புமடயேர் யார்? 

A) தாயுைானேர் 
B) ேள்ளலார் 
C) திருமூலர் 
D) அகத்தியர் 

விளக்கம்: உயிருள்ள அமனத்மதயும் வபாற்றிப் பாதுகாத்தல் வேண்டும். பமடப்புகள் அமனத்மதயும் வநசிக்க 

வேண்டும். இதமனவய ேள்ளலாரும் “ோடிய பயிமரக் கண்டவபாசதல்லாம் ோடிவனன்” என்று ைனம் ேருந்தி 

கூறுகிறார். இப்படிப் பமடப்பு முழுேதிலுவை ைனித வநயத்மதக் கற்றுத்தருேது இந்தியப் பண்பாடாகும். 

116) ஐ.நா. மப 1992இல் சுற்றுச்சூழல் ேளர்ச்சி ைாநாட்டுக்கு ஏற்பாடு ச ய்தது. இதில் கீழ்க்காணும் எந்த உறுதி 

எடுக்கப்பட்டது? 

A) சுற்றுச்சூழமல பாதுகாக்க வேண்டும் 

B) சுற்றுச்சூழல் கல்விமய எல்லா நிமலகளிலும் சகாண்டுேர வேண்டும் 

C) சுற்றுச்சூழல் தினத்மத சகாண்டாட வேண்டும் 

D) சுற்றுச்சூழல் பற்றிய விழிப்புணர்மே ஏற்படுத்த வேண்டும். 

விளக்கம்: ஐ.நா. மப 1992-இல் சுற்றுச்சூழல் ேளர்ச்சி ைாநாட்டுக்கு ஏற்பாடு ச ய்தது. இம்ைாநாட்டில் உலக நாடுகள் 

அமனத்தும் கலந்து சகாண்டன. இதில் சுற்றுச்சூழல் கல்விமய எல்லா நிமலகளிலும் சகாண்டுேரவேண்டும் 

என்று உறுதி எடுக்கப்பட்டது 

117) ஐ.நா.வின் சுற்றுச்சுழல் ைாநாட்டில் சுற்றுச்சூழமல வைம்படுத்த வேண்டிய காரணிகளாகக் சகாள்ள கீழ்க்காணும் 

எேற்மற வதர்வு ச ய்தனர்? 

A) கல்வி, சபாது விழிப்புணர்வு 

B) பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு குமறப்பு 

C) A ைற்றும் B 

D) வைற்காணும் எதுவுமில்மல 
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விளக்கம்: ஐ.நா. மப 1992-இல் சுற்றுச்சூழல் ேளர்ச்சி ைாநாட்டுக்கு ஏற்பாடு ச ய்தது. இம்ைாநாட்டில் உலக நாடுகள் 

அமனத்தும் கலந்து சகாண்டன. இதில் சுற்றுச்சூழல் கல்விமய எல்லா நிமலகளிலும் சகாண்டுேரவேண்டும் 

என்று உறுதி எடுக்கப்பட்டது. இதற்கு ‘அஜண்டா - 21’ என்று சபாதுப் சபயரிடப்பட்டது. இதன் மூலம் கல்வி, சபாது 

விழிப்புணர்வுப் பயிற்சி வபான்றேற்மறச் சுற்றுச்சூழமல வைம்படுத்த வேண்டிய காரணிகளாகக் சகாள்ளவேண்டும் 

என்று முடிோனது. 

118) ஜமுனா என்று அமழக்கப்படும் நதி எது? 

A) பிரம்ைபுத்திரா 
B) கங்மக 

C) யமுமன 

D) சிந்து 

விளக்கம்: பிரம்ைபுத்திரா: இந்நதி ஆசியாவின் சபரிய நதிகளில் ஒன்றாகும். இந்நதி திசபத்திலுள்ள கயிமல 

ைமலயில் ஸாங்-வபா என்ற சபயரில் வதான்றி அருணாச் ல பிரவத த்தில் சியாங் என்ற சபயரில் நுமழந்து 

 ைசேளிப் பகுதிமய அமடகிறது. அஸ்ஸாம் ைாநிலத்தில் துப்ரி நகர் அருவக  ந்வகாசு ஆறு இதனுடன் 

கூடுமிடத்திலிருந்து சதற்கு வநாக்கி ேங்காளவத த்தில் பாய்கிறது. அங்கு இந்நதி ஜமுனா என்ற சபயரில் 

அமழக்கப்படுகிறது. 

119) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. நர்ைமத நதியில் இருக்கும் கூழாங்கற்கள் சிேசபருைானின் ச ாரூபங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. 

2. துங்கபத்ரா நதிக்கமரயில் ஏற்படுத்தப்பட்ட விஜயநகரப் வபரரசு சதன்னிந்தியப் பண்பாட்மடப் வபாற்றி ேளர்த்தது. 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: நர்ைமத நதியில் இருக்கும் கூழாங்கற்கள் சிேசபருைானின் ச ாரூபங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. 

துங்கபத்ரா நதிக்கமரயில் ஏற்படுத்தப்பட்ட விஜயநகரப்வபரரசு சதன்னிந்தியப் பண்பாட்மடப் வபாற்றி ேளர்த்தது. 

120) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. தமிழகத்தின் புனிதைாக நதியான காவிரியில் நதிக்கமரயில் தான் மேணேப் புனிதத் தலைான திருேரங்கம் 

அமைந்துள்ளது. 

2. காவிரியின் நதிக்கமரயில்தான் ம ேத்தலைான ையிலாடுதுமற அமைந்துள்ளது 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: காவிரிநதி தமிழகத்தின் புனிதைான நதியாகும். இந்நதிக்கமரயில்தான் மேணேப் புனிதத் தலைான 

திருேரங்கம், ம ேத் தலைான ையிலாடுமற ஆகியமே அமைந்துள்ளன. இந்நதியில் நீராடுேமத ைக்கள் 

புனிதைாகக் கருதுகின்றனர். 

121) எந்த ஆண்டு சகாண்டுேரப்பட்ட ‘காடுகள் பாதுகாப்புச் ட்டம்’ ேனங்களிலுள்ள ைரங்கள் சேட்டப்படுேமதத் 

தமடச ய்கிறது? 

A) 1972 

B) 1990 

C) 1980 

D) 1986 
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விளக்கம்: 1980-இல் சகாண்டுேரப்பட்ட ‘காடுகள் பாதுகாப்புச் ட்டம்’, ேனங்களிலுள்ள ைரங்கள் சேட்டப்படுேமதத் 

தமடச்ச ய்கிறது.  

122) சுற்றுச்சூழமல பாதுகாப்பது அரசு ைற்றும் ைக்களின் கடமை என்பது கீழ்க்காணும் எந்த அரசியமலப்புச் 
 ட்டத்திருத்ததின்படி, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது? 

A) 46 

B) 42 

C) 48 

D) 40 

விளக்கம்: ஸ்டாக்வஹாம் அறிக்மகமய அடிப்பமடயாகக் சகாண்டு, உலகில் பல நாடுகள் தாைாக முன்ேந்து 

சுற்றுச்சூழல் சதாடர்பான  ட்டங்கமள ேகுத்துக்சகாண்டன. இந்திய அரசியலமைப்புச்  ட்டம் 1976-ஆம் ஆண்டு 

42-ஆேது அரசியல்  ட்டத்திருத்தத்தின்படி, சுற்றுச்சூழமலப் பாதுகாப்பது அரசு ைற்றும் ைக்களின் கடமை என்று 

அறிவித்தது.  

123) தேறாக சபாருந்தியுள்ளமத வதர்வு ச ய்க. 

A) சிேசபருைான் - காமள 

B) பரா க்தி - சிங்கம் 

C) ஐயனார் - குதிமர 
D) மபரேர் - பாம்பு 

விளக்கம்: மபரேர் - நாய்  

124) ஆகாயம், சநருப்பு, நீர், காற்று, நிலம் ஆகிய ஐந்தும் பஞ் பூதங்கள் எனப்படுகின்றன. பண்மடக்கலத்திலிருந்வத 

ைக்கள் இேற்மறக் கடவுளாக ேழிபட்டு ேருகின்றனர். இதன் அடிப்பமடயில் சநருப்பிற்கு கீழ்க்காணும் எந்த தலம் 

ேழிபாட்டு தலைாக விளங்குகிறது? 

A) சிதம்பரம் நடராஜர் வகாயில் 

B) திருேண்ணாைமல அண்ணாைமலயார் வகாயில் 

C) திருோமனக்காேல் ஜம்புவகஸ்ேரர் வகாயில் 

D) ஸ்ரீகாளகஸ்தியுள்ள காளஹ்தீஸ்ேரர் வகாயில் 

விளக்கம்: ஆகாயம், சநருப்பு, நீர், காற்று, நிலம் ஆகிய ஐந்தும் பஞ் பூதங்கள் எனப்படுகின்றன. 

பண்மடக்கலத்திலிருந்வத ைக்கள் இேற்மறக் கடவுளாக ேழிபட்டு ேருகின்றனர். இதன் அடிப்பமடயில் சநருப்பிற்கு 

திருேண்ணாைமல அண்ணாைமலயார் வகாயில் ேழிபாட்டு தலைாக விளங்குகிறது. 

125) ஆய்காஸ் என்பது எந்த சைாழிச் ச ால்? 

A) இலத்தீன் 

B) பிசரஞ்சு 

C) கிவரக்கம் 

D) ஸ்பானிஷ் 

விளக்கம்: ஆய்காஸ் என்ற கிவரக்கச் ச ால் ‘வீடு’ எனப் சபாருள்படும். ‘வலாகஸ்’என்ற கிவரக்கச் ச ால், ‘கற்றல்’ எனப் 

சபாருள்படும். ஆய்காஸ், வலாகாஸ் என்ற இவ்விருச்ச ால்லும் இமணந்து ‘யிவகாலஜி’ என்ற ச ால் உருோனது. 

உயிருள்ளமேயும், உயிரற்றமேயும் அடங்கிய சதாகுப்பிற்கு சூழ்நிமலைண்டலம் அல்லது சூழ்நிமலத் சதாகுப்பு 

என்று சபயர். 

126) உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் அனு ரிக்கப்படும் நாள்? 

A) ஜுன் 5 

B) ஜுமல 5 

C) ஆகஸ்ட் 5 
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D) ச ப்டம்பர் 5 

விளக்கம்: உலகச் சுற்றுச்சூழல் தினம் ஜுன் 5 அன்று அனு ரிக்கப்படுகிறது. இந்திய அரசியலமைப்புச்  ட்டம் பிரிவு 

51ஏ-இன் படி, “காடு, ஏரி, ஆறு வபான்ற இயற்மகச் சூழல்கமள வைம்படுத்துேதும் பாதுகாப்பதும், பறமே, விலங்கு 

வபான்றேற்றிடம் அன்பு பாராட்டுேதும் அேற்றால் ஏற்படும் நன்மைகமள உணர்ேதும் கருமண காட்டுேதும், 

ஒவ்சோரு குடிைகனின் கடமையாகும்”. 
127) மேஷண்ேவதவி வகாயில் இடம்சபற்றுள்ள ைாநிலம் எது? 

A) காஷ்மீர் 
B) தமிழ்நாடு 

C) இைாச் லப்பிரவத ம் 

D) சிக்கிம் 

விளக்கம்: மேஷ்ணவிவதவி வகாயில் காஷ்மீரிலுள்ள மேஷ்ணேவதவி ைமலயில் அமைந்துள்ளது. இங்குள்ள 

இமறவி ைாதாராணி மேஷ்ணவி என்று அமழக்கப்படுகிறார். இக்வகாயிலின் மூலேருக்கு ைற்சறாரு சபயர் 
சிவராபலி என்பதாகும். இக்வகாயிலில் ைகாகாளி, ைாகலட்சுமி,  ரஸ்ேதி ஆகிய மூேரும் ஒவர இடத்திலிருந்து அருள் 

பாலிக்கின்றனர். 

128) சபாருத்துக 

அ. ைகாைகம் - 1. அலகாபாத் 

ஆ. கும்பவைளா - 2. ைதுமர 
இ. கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கும் விழா - 3. ையிலாடுதுமற 

ஈ. காவிரி புஷ்கரவிழா - 4. கும்பவகாணம் 

A) 2, 3, 4, 1 

B) 4, 1, 2, 3 

C) 3, 4, 1, 2 

D) 2, 4, 3, 1 

விளக்கம்: ைகாைகம் - கும்பவகாணம் 

கும்பவைளா - அலகாபாத் 

கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கும் விழா - ைதுமர 
காவிரி புஷ்கரம் - ையிலாடுதுமற 

129) பிரம்ைபுத்திரா நதி பற்றிய கூற்றில் தேறான ஒன்மற சதரிவு ச ய்க 

A) இந்நதி ஆசியாவின் சபரியநதிகளில் ஒன்றாகும். 

B) இந்நதி திசபத்திலுள்ள கயிமல ைமலயில் ஸாங்-வபா என்ற சபயரில் வதான்றி அருணாச் லப் பிரவத த்தில் 

சியாங் என்ற சபயரில் நுமழந்து  ைசேளிப் பகுதிமய அமடகிறது 

C) இந்நதி அஸ்ஸாம் ைாநிலத்தில் துப்ரி நகர் அருவக  ந்வதாசு ஆறு இதனுடன் கூடுமிடத்திலிருந்து சதற்கு வநாக்கி 

பாய்கிறது 

D) ேங்கவத த்தில் இந்நதி பத்ைா என்று அமழக்கப்படுகிறது 

விளக்கம்: பிரம்ைபுத்திரா நதி ேங்கவத த்தில் ஜமுனா என்று அமழக்கப்படுகிறது. 

130) தேறான கூற்மற சதரிவு ச ய்க 

A) இந்துக்களின் புனிதத் தலைான காசி, கங்மக நதிவயாரத்தில் அமைந்துள்ளது. 

B) சிேசபருைானின் திருேடிகள் கங்மகயால் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது 

C) கங்மகயும், யமுமனயும் இமணயும் பகுதியான அலகாபாத்தில், புகழ்சபற்ற கும்பவைளா திருவிழா 
சகாண்டாடப்படுகிறது 
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D) சிேசபருைானின் தமலயில் கங்மக உருோகிறது என்ற ஆன்மிக நம்பிக்மக ைக்களிமடவய இன்றும் உள்ளது 

விளக்கம்: திருைாலின் திருேடிகள் கங்மகயால் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது 

131) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. யமுமன நதிவயாரத்தில் கண்ணன் வகாபியருடன் விமளயாடினார் என்று ைக்கள் நம்புகின்றனர் 

2. அவயாத்தில் இராைன் வதான்றினார் என்று ைக்கள் நம்புகின்றனர் 
A) 1ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: யமுமன நதிவயாரத்தில் கண்ணன் வகாபியருடன் விமளயாடினார் என்றும்,  ரயு நதிக்கமரயிலுள்ள 

அவயாத்தியில் இராைன் வதான்றினார் என்றும் ைக்கள் நம்புகின்றனர் 

132) ‘ஆவராக்ய பச்ம ’ எனற ைருத்துேத் தாேரம் கீழ்க்காணும் எந்த ைாநிலத்துடன் சதாடர்புமடயது? 

A) ஆந்திரா 
B) தமிழ்நாடு 

C) கர்நாடகா 
D) வகரளா 
விளக்கம்: ேனங்கள், உயிரினங்கமளக் காப்பாற்ற அரசு ைக்களுக்கு விழிப்புணர்மே ஏற்படுத்தி ேருகின்றது. எ.கா. 
வகரளாவில் ‘ஆவராக்ய பச்ம ’ என்ற ைருத்துேத் தாேரத்தின் பயமனயறிந்து, சேப்பைண்டலத் தாேரவியல் பூங்கா 
ஆராய்ச்சி நிறுேனம், இயற்மக ேளங்கமளப் பாதுகாக்க முயற்சிகள் எடுத்து ேருகின்றது.  

133) இந்தியா எந்த ைாநாட்டில் உயிரியல் பல்ேமக மீதான ஐ.நா.உடன்படிக்மகயில் மகசயாப்பமிட்டது? 

A) ஸ்டாக்வஹாம் 

B) ரிவயா-டி-சஜனிவரா 
C) பாரிஸ் 

D) இலண்டன் 

விளக்கம்: உயிரியில் பல்ேமக  ட்டம் 2002-ன்படி, ரிவயா-டி-சஜனிவராவில் உயிரியல் பல்ேமக மீதான 

ஐ.நா.உடன்படிக்மகயில் இந்தியா மகசயாப்பமிட்டுள்ளது. இதன் வநாக்கம் உயிரியல் பல்ேமக பாதுகாப்பு அதாேது, 

காடுகளிலுள்ள தாேரங்கள், விலங்குகள், நுண்ணுயிரிகள் அேற்றின் ைரபுப் சபாருள்கள், அேற்றின் இயல்பான 

ேழித்வதான்றல்கள், திறன்  ார்ந்த அறிவு  ைன்பாடு வபான்றேற்மறப் பாதுகாக்க  ட்டம் சகாண்டு ேரப்பட்டுள்ளது. 

134) கிறிஸ்துைஸ் ைரம் என்ற ச ால்லின் சபாருள் என்ன? 

A) ஆற்றல் ைரம் 

B) அறத்தின் ைரம் 

C) அறிவு ைரம் 

D) அன்பு ைரம் 

விளக்கம்: ைரம் அமனத்துச்  ையங்களிலும் முக்கிய இடத்மத ேகிக்கிறது. இந்து  ையத்தில் கற்பக விருட் ம் என்றும், 

கிறித்துே ைதத்தில் கிருஸ்துைஸ் ைரம் என்றும் (அறிவு ைரம்), சபௌத்தத்தில் வபாதிைரம் என்றும் வபாற்றுகிறார்கள். 

135) காட்டில் தேம் வைற்சகாண்டேர்கள் கமடப்பிடிக்க வேண்டிய சநறிமுமறகமளப் பற்றி விரிோகக் கூறுேது 

எது? 

A) உபநிடதங்கள் 

B) ஆரண்யங்கள்  

C) சில்பவேதம்  
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D) கந்தர்ே வேதம் 

விளக்கம்: வேத இலக்கியைான  ம்ஹிமதகள், ஆரண்யகத்தில் காட்டில் தேம் வைற்சகாண்டேர்கள் கமடப்பிடிக்க 

வேண்டிய சநறிமுமறகமளப் பற்றி விரிோகக் கூறுகின்றன.  

136) சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச்  ட்டம் எப்வபாது இயற்றப்பட்டது? 

A) 1988 

B) 1986 

C) 1987 

D) 1989 

விளக்கம்: சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச்  ட்டம் - 1986: 1972-ஆம் ஆண்டு ஸ்டாக்வஹாம் ைாநாட்டில் சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்புத் சதாடர்பாக நிமறவேற்றப்பட்ட தீர்ைானத்திற்குச் ச யல்ேடிேம் தரும்ேமகயில், இந்திய அரசு 

பாராளுைன்றத்தில்  ட்டம் இயற்றியது. இதன்மூலம், ைனித இனத்திற்கும், பிற உயிரினங்களுக்கும்  ட்டத்தின் 

ேழியாகப் பாதுகாப்புச் ச ய்யப்பட்டுள்ளன. 

137) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. இந்தியாவில் காடுகளிலுள்ள ைரங்கமள சேட்டிச்  ாய்க்கும் ச யலுக்கு எதிராக முதல் எதிர்ப்புக் குரசலழுப்பியேர், 
சுந்தர் லால் பகுகுணா ஆோர். 

2. இந்திய அரசியலமைப்புச்  ட்டத்தின் 51ஏ பிரிவு இயற்மகச் சூழல் பாதுகாப்பு பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. இந்தியாவில் காடுகளிலுள்ள ைரங்கமள சேட்டிச்  ாய்க்கும் ச யலுக்கு எதிராக முதல் எதிர்ப்புக் 

குரசலழுப்பியேர், அம்ரிதாவதவி ஆோர். 

2. இந்திய அரசியலமைப்புச்  ட்டத்தின் 51ஏ பிரிவு இயற்மகச் சூழல் பாதுகாப்பு பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. 

138) ‘ஆய்காஸ்’ என்ற கிவரக்கச் ச ால் ைற்றும் ‘வலாகாஸ்’ என்ற கிவரக்கச் ச ால் இமணந்து உருோன ச ால் எது? 

A) யிவகாலஜி 

B) யுவகாலஜி 

C) ஐவகாலஜி 

D) வயாவகாலஜி 

விளக்கம்: ‘ஆய்காஸ்’ என்ற கிவரக்கச் ச ால், ‘வீடு’ எனப் சபாருள்படும். ‘வலாவகாஸ்’ என்ற கிவரக்கச் ச ால், ‘கற்றல்’ 
எனப் சபாருள்படும். ஆய்காஸ், வலாகாஸ் என்ற இவ்விருச்ச ால்லும் இமணந்து ‘யிவகாலஜி’ என்ற ச ால் 

உருோனது. உயிருள்ளமேயும், உயிரற்றமேயும் அடங்கிய இயற்மகயின் சதாகுப்பிற்கு சூழ்ைண்டலம் அல்லது 

சூழ்நிமலத் சதாகுப்பு என்று சபயர். 

139) ஆதிைனிதனின் முதல் வீடாக இருந்தமே எது? 

A) குமக 

B) சபரிய ைரம் 

C) ைரத்தினால் ச ய்யப்பட்ட வீடு 

D) குடிம  

விளக்கம்: ஆதிைனிதனின் முதல் வீடாக இருந்தமே காடுகளில் உள்ள சபரிய ைரங்கவளயாகும். இதன் 

அமடயாளைாக அர ைரத்மத ஒவ்வோர் ஊரிலும் ேளர்த்துப் பாதுகாக்கின்றனர். 

140) சதால்காப்பியர் கூறும் பஞ் பூதங்கமள ேரிம ப்படுத்துக? 

A) நிலம், நீர், காற்று, சநருப்பு, ஆகாயம் 
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B) நிலம், நீர், சநருப்பு, காற்று, ஆகாயம் 

C) நீர், நிலம், காற்று, சநருப்பு, ஆகாயம் 

D) நிலம், சநருப்பு, நீர், காற்று, ஆகாயம் 

விளக்கம்: நிலம், நீர், சநருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய ஐேமக இயற்மகப் சபாருள்கமளக் சகாண்டு இவ்வுலகம் 

வதான்றியது என்ற கருத்மதத் சதால்காப்பியர் சேளிப்படுத்தியுள்ளார். 

“நிலம்;, நீர், தீ, ேளி, விசும்வபாடு ஐந்தும் 

கலந்த ையக்கம் உலகம்”  
என்று உலகத் வதாற்றம் பற்றி அறிவியல் அடிப்பமடயில் சதால்காப்பியர் கூறியுள்ளார் 
141) சிப்வகா இயக்கம் பற்றிய கூற்றுகளில் தேறான ஒன்மற சதரிவு ச ய்க 

A) இவ்வியக்கம் 1972-இல் பகுகுணா என்பேரால் உத்திரப்பிரவத  ைாநிலத்தில் சதாடங்கப்பட்டது. 

B) சிப்வகா என்னும் இந்தி ச ால்லுக்கு ‘பாதுகாத்தல்’ என்று சபாருள் 

C) இந்திய ைாநிலங்களில் உள்ள கிராை ைக்கள், காட்டிலுள்ள ைரங்கமள சேட்டுபேர்களின் வகாடரிமயத் 

தடுக்கும்சபாருட்டு, ைரங்கமளக் கட்டிப்பிடித்துக் காப்பாற்றும் ச யவல சிப்வகா இயக்கைாகும். 

D) வைற்காணும் எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: சிப்வகா என்ற இந்தி சைாழிச் ச ால்லுக்கு ‘கட்டிமணத்தல்’ என்று சபாருள். 

142) உயிரியல் பல்ேமக  ட்டம் எந்த ஆண்டு இயற்றப்பட்டது? 

A) 2000 

B) 2002 

C) 2004 

D) 2007 

விளக்கம்: உயிரியில் பல்ேமக  ட்டம் 2002-இதன்படி, ரிவயா-டி-சஜனிவராவில் உயிரியல் பல்ேமக மீதான 

ஐ.நா.உடன்படிக்மகயில் இந்தியா மகசயாப்பமிட்டுள்ளது. இதன் வநாக்கம் உயிரியல் பல்ேமக பாதுகாப்பு அதாேது, 

காடுகளிலுள்ள தாேரங்கள், விலங்குகள், நுண்ணுயிரிகள் அேற்றின் ைரபுப் சபாருள்கள், அேற்றின் இயல்பான 

ேழித்வதான்றல்கள், திறன்  ார்ந்த அறிவு  ைன்பாடு வபான்றேற்மறப் பாதுகாக்க  ட்டம் சகாண்டு ேரப்பட்டுள்ளது. 

143) சுற்றுச்சூழமல பாதுகாப்பது அரசு ைற்றும் ைக்களின் கடமை என்று 42ேது அரசியலமைப்புச் ட்டத்திருத்தின்படி 

ேலியுறுத்தப்பட்டது. இச் ட்டத்திருத்தம் எந்த ஆண்டு சகாண்டுேரப்பட்டது? 

A) 1972 

B) 1976 

C) 1978 

D) 1974 

விளக்கம்: ஸ்டாக்வஹாம் அறிக்மகமய அடிப்பமடயாகக் சகாண்டு, உலகில் பல நாடுகள் தாைாக முன்ேந்து 

சுற்றுச்சூழல் சதாடர்பான  ட்டங்கமள ேகுத்துக்சகாண்டன. இந்திய அரசியலமைப்புச்  ட்டம் 1976-ஆம் ஆண்டு 

42-ஆேது அரசியல்  ட்டத்திருத்தத்தின்படி, சுற்றுச்சூழமலப் பாதுகாப்பது அரசு ைற்றும் ைக்களின் கடமை என்று 

அறிவித்துள்ளது.  

144) சிப்வகா இயக்கம் பற்றிய கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. இவ்வியக்கத்தின் முக்கிய வநாக்கம் ேனங்கமளப் பாதுகாப்பதாகும் 

2. உத்திரப்பிரவத த்தில் சதாடங்கப்பட்ட இவ்வியக்கம், கர்நாடகம், ராஜஸ்தான், இைாச் லப்பிரவத ம் வபான்ற 

ைாநிலங்களுக்கும் விரிவுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 



 11th 12th Ethics                                                                                                                   Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    663 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. இவ்வியக்கத்தின் முக்கிய வநாக்கம் ேனங்கமளப் பாதுகாப்பதாகும் 

2. உத்திரப்பிரவத த்தில் சதாடங்கப்பட்ட இவ்வியக்கம், கர்நாடகம், ராஜஸ்தான், இைாச் லப்பிரவத ம் வபான்ற 

ைாநிலங்களுக்கும் விரிவுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

145) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. 1988-ஆம் ஆண்டு ஸ்டாக்வஹாம் ைாநாட்டில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் சதாடர்பாக நிமறவேற்றப்பட்ட 

தீர்ைானத்திற்குச் ச யல்ேடிேம் தரும்ேமகயில், இந்திய அரசு பாராளுைன்றத்தில்  ட்டம் இயற்றியது. 

2. 1972-ஆம் ஆண்டு இந்திய ேனக்சகாள்மகமய ைத்திய அரசு சேளியிட்டது. 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. 1972-ஆம் ஆண்டு ஸ்டாக்வஹாம் ைாநாட்டில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் சதாடர்பாக நிமறவேற்றப்பட்ட 

தீர்ைானத்திற்குச் ச யல்ேடிேம் தரும்ேமகயில், இந்திய அரசு பாராளுைன்றத்தில்  ட்டம் இயற்றியது. 

2. 1988-ஆம் ஆண்டு இந்திய ேனக்சகாள்மகமய ைத்திய அரசு சேளியிட்டது. 

146) தமிழகத்தின் புனிதைான நதி என வபாற்றப்படும் நதி எது? 

A) காவிரி 

B) மேமக 

C) சதன்சபண்மணயாறு 

D) குண்டாறு 

விளக்கம்: காவிரி தமிழகத்தின் புனிதைான நதியாகும். இந்நதிக்கமரயில்தான் மேணேப் புனிதத் தலைான 

திருேரங்கம், ம ேத் தலைான ையிலாடுதுமற ஆகியமே அமைந்துள்ளன. இந்நதியில் நீராடுேமத ைக்கள் 

புனிதைாகக் கருதுகின்றனர். 

147) தேறான கூற்மற சதரிவு ச ய்க. 

A) திருவேற்காட்டில வேப்பைரத்மத அம்ைனாகக் கருதி ேழிபடுகின்றனர். 

B) வில்ேைரம் சிேசபருைானுக்கு உகந்த ைரைாதலால், ஒவ்சோரு சிோலயங்களிலும் இம்ைரத்மத ேளர்க்கிறார்கள்.  

C) விநாயகவராடு அர ைரமும், காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் ஆலயத்தில் ைாைரமும் புனிதைாக ேணங்கப்படுகின்றன.  

D)  ங்க இலக்கியங்களில் திருைாமல ‘ஆல் அைர் ச ல்ேன்’ என்று குறிப்பிடுகின்றனர். 

விளக்கம்:  ங்க இலக்கியங்களில் சிேசபருைாமன ‘ஆல் அைர் ச ல்ேன்’ என்று குறிப்பிடுகின்றனர். 

148) தேறான கூற்மற சதரிவு ச ய்க. 

A) குலவ கர ஆழ்ோர் திருவேங்கடைமலயில் ச ண்பகைரைாகப் பிறக்கவேண்டும் என்று வேண்டுகிறார். 

B) திருச்ச ந்தூரில் திருநீற்மற இமலயில் மேத்துதான் பிர ாதைாகத் தருகிறார்கள் 

C) தஞ்ம  ைாேட்டம் சூரியனார் வகாயிலில் எருக்கு இமலயில்தான் தயிர் ாதம் பிர ாதைாக ேழங்கப்படுகிறது 

D) ஆலைரம் சதாண்மட ைண்டல ைன்னர்களின் சின்னைாகும் 

விளக்கம்: அர ைரம் சதாண்மட ைண்டல ைன்னர்களின் சின்னைாகும். 

149) தேறான கூற்மற சதரிவு ச ய்க 

A) இலங்மகயில் இராேணமனக் சகான்ற இராைன் இராவைஸ்ேரம் கடலில் நீராடித் தம் பாேத்மதப் வபாக்கிக் 

சகாண்டார் 
B) கடலும் கடல்  ார்ந்த இடமும் சநய்தல் என்று அமழக்கப்படுகிறது. 
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C) சநய்தல் நிலைான பூம்புகார் பகுதியில் நமடசபறும் இந்திரவிழா,  ங்ககாலத்தில் புகழ்சபற்றிருந்ததாகவும், ைக்கள் 

கடலில் நீராடியதாகவும் சிலப்பதிகாரமும் ைணிவைகமலயும் கூறுகின்றன. 

D) வைற்காணும் எதுவுமில்மல 

விளக்கம்: இலங்மகயில் இராேணமனக் சகான்ற இராைன் இராவைஸ்ேரம் கடலில் நீராடித் தம் பாேத்மதப் 

வபாக்கிக் சகாண்டார் . 

கடலும் கடல்  ார்ந்த இடமும் சநய்தல் என்று அமழக்கப்படுகிறது. 

சநய்தல் நிலைான பூம்புகார் பகுதியில் நமடசபறும் இந்திரவிழா,  ங்ககாலத்தில் புகழ்சபற்றிருந்ததாகவும், ைக்கள் 

கடலில் நீராடியதாகவும் சிலப்பதிகாரமும் ைணிவைகமலயும் கூறுகின்றன. 

150) கூற்றுகமள ஆராய்க. 

1. காக்கும் கடவுளான ைகாவிஷ்ணு, பரந்தாைனாக லட்சுமிவதவியுடன் திருப்பாற்கடலில் பள்ளி சகாண்டுள்ளதால் 

கடமலக் கடவுளாக மேணேர்கள் ேழிபடுகின்றனர். 

2.  ரஸ்ேதி கடல்ைகள் என்றும் வபாற்றப்படுகிறார் 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: காக்கும் கடவுளான ைகாவிஷ்ணு, பரந்தாைனாக லட்சுமிவதவியுடன் திருப்பாற்கடலில் பள்ளி 

சகாண்டுள்ளதால் கடமலக் கடவுளாக மேணேர்க் ேழிபடுகின்றனர். ைகாலட்சுமி கடல்ைகள் என்றும் 

வபாற்றப்படுகிறார். 

151) கீழ்க்காண்பனேற்றில் எது சிந்து நதியின் துமண நதி அல்ல? 

A) ஜீலம் 

B) சினாப் 

C) வகாத்ரா 
D)  ட்சலஜ் 

விளக்கம்: சிந்துகங்மகச்  ைசேளிகள், பமழமையான ேட இந்தியப் பண்பாட்டின் மையைாகத் திகழ்கின்றன. 

சிந்துசேளி நாகரிகம், சிந்து ைற்றும் அதன் துமண நதிகளான ஜீலம், சீனாப், ராவி, பியாஸ்,  ட்சலஜ்,  ரஸ்ேதி 

ஆகியேற்றின் பகுதிகளில் வதான்றிப் பரவியது. 
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12th Ethics Lesson 9 Questions 

9] உலகிற்கு இந்தியப் பண்பாட்டின் வகாலட 

1) வதசிய ஒருமைப்பாட்மட மையப்படுத்தும், ஆன்மிக உணர்வு, இந்தியாவின் பலம் எனக் கூறியேர் யார்? 

A) சுோமி விவேகானந்தர் 

B) தயானந்த  ரஸ்ேதி 

C) இராைானுஜம் 

D) கபீர் 
விளக்கம்: இந்திய நாடு, பமழமையான பண்பாட்மடத் தன்னகத்வத சகாண்டுள்ளது. ோழ்வியல் முமறகள், 

இலக்கியம், கணிதம், ோனவியல், இம , ஓவியம், நடனம், சிற்பம், கட்டடக்கமல வபான்றேற்றில் உலகிற்கு 
முன்வனாடியாகத் திகழ்கிறது. வதசிய ஒருமைப்பாட்மட மையப்படுத்தும், ஆன்மிக உணர்வு, இந்தியாவின் பலம் என 
சுோமி விவேகானந்தர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
2) ‘உலகப்சபாதுைமற’ என்றமழக்கப்படும் நூல் எது? 

A) திருக்குறள் 

B) நன்னூல் 

C) நற்றிமண 

D) நாலடியார் 
விளக்கம்: ‘உலகப்சபாதுைமற’ என்றமழக்கப்படும் நூல் திருக்குறள். இது தமிழர் ோழ்வியல் ைற்றும் பண்பாட்டு 
சநறிகமளக் கூறும்  ங்க இலக்கியம். இராைாயணம், ைகாபாரதம், சகௌதை புத்தர் வதாற்றுவித்த சபௌத்த  ையம் 
வபான்றமே உலகிற்கு இந்தியா ேழங்கிய அளப்பரிய பண்பாட்டுக் சகாமடயாகும். 

3) இந்தியப் பாரம்பரியத்தின் உயரியப் பண்பு எது? 

A)  கிப்புத்தன்மை 

B) பன்முகத்தன்மை 

C) அமனேரும்  ைம் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: இந்தியப் பாரம்பரியத்தின் உயரியப் பண்பு  கிப்புத்தன்மையும் பன்முகத்தன்மையாகும். யூதர்கள், 

கிறித்துேர்கள், முஸ்லீம்கள், பார்சிக்கள் வபான்வறார் இந்தியாவில் குடிவயறி, இந்தியப் பன்முகத்தன்மைமய 
ஏற்றுக்சகாண்டு, இ;ந்தியப் பண்பாட்டுடன் தம்மை இமணத்துக் சகாண்டார்கள். ைதநல்லிணக்க அடிப்பமடயில் 
அமனத்துச்  ையங்களிலுமுள்ள நல்ல கருத்துககமள ஏற்றுக்சகாளல், பிற  ையத்தினருக்கும் ைதிப்பளித்தல் வபான்ற 
உணர்வுகமளத் தன்னகத்வத சகாண்டு,  கிப்புத் தன்மையுடன் நடப்பது இந்தியர்களின் தமலசிறந்த பண்பாடாகும். 

4) நம்  முதாயம்----------------------என்ற அறக்கருத்தின் அடிப்பமடயில் அமைந்துள்ளது 

A) தருைம் 

B) கர்ைம் 

C) விமனப்பயன் 

D) நிமலயாமை 

விளக்கம்: நம்  முதாயம், தருைம் என்ற அறக்கருத்தின் அடிப்பமடயில் அமைந்துள்ளது. எல்லாச்  ையங்களும் எல்லா 
இனங்களும்  ரி ைம். இஃது ஆண்-சபண்  ைத்துேம் வபான்ற சிறந்த சகாள்மககமளத் தன்னுள் சகாண்டுள்ளது. 
நம் பண்பாடு இயற்மகயிலுள்ள அமனத்து உயிர்கமளயும் உயிரற்றமேகமளயும் வநசிக்கும் பண்மபக் 
சகாண்டுள்ளது. ைரம், ச டி, சகாடி, நதி என எல்லாேற்மறயும் ேணங்கும் பாங்கு, நைது உயரிய நற்பண்புகமள 
எடுத்துக்காட்டுேதாய் அமைகிறது. 
5) கூற்றுகமள ஆராய்க 
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1. இந்தியப் பண்பாட்டில் கட்டடக்கமல, மிகச் சிறப்பான இடத்மதப் சபற்றுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக எல்வலாரா 
குமகக்வகாயில், அஜந்தா ஓவியம், குமடேமரக்வகாயில்(ைகாபலிபுரம்), லிங்கராஜா வகாயில், சூரியனார் வகாயில், 

நடராஜர் வகாயில், தஞ்ம ப் சபரியவகாயில் வபான்றமே. 
2. சிற்பங்கள், ஓவியங்கள், நடனங்கள், நாடகங்கள், இம  வபான்றேற்றில் உலகிற்வக முன்வனாடியாக இந்தியப் 
பண்பாடு திகழ்கிறது 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: இந்தியப் பண்பாட்டில் கட்டடக்கமல, மிகச் சிறப்பான இடத்மதப் சபற்றுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக எல்வலாரா 
குமகக்வகாயில், அஜந்தா ஓவியம், குமடேமரக்வகாயில் (ைகாபலிபுரம்), லிங்கராஜா வகாயில், சூரியனார் வகாயில், 

நடராஜர் வகாயில், தஞ்ம ப் சபரியவகாயில் வபான்றமே. 
2. வைலும் சிற்பங்கள், ஓவியங்கள், நடனங்கள், நாடகங்கள், இம  வபான்றேற்றில் உலகிற்வக முன்வனாடியாக 
இந்தியப் பண்பாடு திகழ்கிறது. 
6) “ைனிதன் தனக்சகன ேமரயறுத்துக் சகாண்ட ஒழுக்க முமறகளின் நிமற ேடிேவை அறம்” எனக் குறிப்பிடுபேர் 
யார்? 

A) க.அரங்க ாமி 

B) நா.முத்துக்குைார் 

C) ந.பிச் மூர்த்தி 

D) எஸ்.மேத்தியலிங்கம் 

விளக்கம்: “ைனிதன் தனக்சகன ேமரயறுத்துக்சகாண்ட ஒழுக்க முமறகளின் நிமற ேடிேவை அறம்” என 
க.அரங்க ாமி குறிப்பிடுகின்றார். 
7) தமிழ் இலக்கிய அகராதி “அறம்” என்னும் ச ால்லுக்குத் தரும் சபாருள் என்ன? 

A) புண்ணியம் 

B) தருைம் 

C) ோழ்வியல் விதி 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: ‘அறம்’ என்ற ச ால்லுக்குச்  ான்வறார்கள் பல்வேறு சபாருள்கமளக் குறிப்பிடுகிறார்கள். தமிழ் இலக்கிய 
அகராதி அறம் என்னும் ச ால்லுக்கும் புண்ணியம், தருைம், ோழ்வியல் விதி, ஒழுக்கம் எனப் பல 
சபாருள்கமளக்குறிப்பிடுகிறது. 
8) ‘ னாதனதர்ைம்’ என்பதன் சபாருள் என்ன? 

A) முடிவில்லா அறம் 

B) முடிவில்லா ேளம் 

C) முடிவில்லா அன்பு 

D) முடிவில்லா ஒளி 

விளக்கம்: ‘ னாதனதர்ைம்’ என்பதற்கு ‘முடிவில்லா அறம்’ என்று சபாருள். ைனிதன் இயற்மகவயாடு ஓன்றிய 
நல்ோழ்விற்கு அடிப்பமடபயாக விளங்குேது தர்ைவையாகும்.  டங்குகமளவிட, ஒழுக்கவை முக்கியம் என்று தருைம் 
கூறுகிறது. ைனிதனின் குடும்பக்கடமைகள்  மூகக் கடமைகளாகப் வபாற்றப்படுகின்றன. 
9) ோழ்வின் உறுதிப் சபாருள்கள் எத்தமன? 

A) 2 

B) 3 
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C) 4  

D) 6 

விளக்கம்: ோழ்வின் உறுதிப் சபாருள்களான அறம், சபாருள், இன்பம், வீடு ஆகிய நான்மகயும் ‘புருஷார்த்தங்கள்’ 
என்று அமழக்கிவறாம். இேற்றில் வீடுவபற்மற அமடேமதவய ைனிதன் தம் குறிக்வகாளாகக் சகாள்ள வேண்டும். 
அதமன அமடய, வேதங்களில் ச ால்லப்பட்டுள்ள ோழ்வியல் சநறிக்வகாட்பாடுகமள முமறயாகப் பின்பற்றிட 
வேண்டும் என்று நம் முன்வனார்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர். 
10) ‘கடிச ால் இல்மலக் காலத்துப் படிவன’ என்று பாடியேர் யார்? 

A) அகத்தியர் 

B) சதால்காப்பியர் 
C) இளங்வகாேடிகள் 

D) திருத்தக்கத்வதேர் 
விளக்கம்: சதால்காப்பியர் அகத்திமனயில், களவியல், கற்பியல், சபாருளியல் முதலிய அகப்சபாருள் 
வகாட்பாடுகமளயும், புறத்திமணயில், ைரபியல் பற்றிய அறக்வகாட்பாடுகமளயும் ேழங்கியுள்ளார். பிற்வபாக்கு 
எண்ணம் இல்லாத சதால்காப்பியர், ‘கடிச ால் இல்மலக் காலத்துப் படிவன’ எனக்கூறி பமழமைக்கும் புதுமைக்கும் 
பாலம் அமைத்தார். 
11) சபாருத்துக. 
அ. லிங்கராஜா வகாயில் - 1. தஞ்ம  

ஆ. சூரியனார் வகாயில் - 2. சிதம்பரம் 

இ. நடராஜர் - 3. வகானார்க் 

ஈ. தஞ்ம ப் சபரியவகாயில் - 4. புேவனஸ்ேர் 
A) 4, 3, 2, 1 

B) 3, 4, 2, 1 

C) 4, 2, 3, 1 

D) 1, 2, 3, 4 

விளக்கம்: லிங்கராஜா வகாயில் - புேவனஸ்ேர் 
சூரியனார் வகாயில் - வகானார்க் 

நடராஜர் வகாயில் - சிதம்பரம்  
தஞ்ம ப் சபரியக்வகாயில் - தஞ்ம  

12) கீழ்க்காண்பமேகளுள் எமே இதிகா ங்கள்? 

1. ோல்மீகி இராைாயணம் 

2. கம்ப இராைாயணம் 

3. வேதவியா ரின் ைகாபாரதம் 

4. சபருந்வதேனாரின் ைகாபாரதம் 

A) 1 ைற்றும் 2 

B) 1 ைற்றும் 3 

C) 1 ைற்றும் 4 

D) 2 ைற்றும் 4 

விளக்கம்: ோல்மீகி முனிேரால் எழுதப்பட்ட இராைாயணமும், வேதவியா ரால் எழுதப்பட்ட ைகாபாரதமும் 
இதிகா ங்களாகும். 
13) இராைாயணம் கூறும் அறக்கருத்து என்ன? 
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A) ஒருேனுக்கு ஒருத்தி 

B) சபரிவயாருக்குக் கீழ்படிதல் 

C) கற்புசநறி 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: இராைாயணம், ‘ஒருேனுக்கு ஒருத்தி’, ‘சபரிவயாருக்குக் கீழ்படிதல்’, ‘கற்புசநறி’, ‘நன்றிைறோமை’, 
‘பிறன்ைமன வநாக்கதிருத்தல்’, ‘உண்மைவய சேல்லும்’ வபான்ற உயரிய அறசநறிக் வகாட்பாடுகமள உலகிற்கு 
ேழங்கியுள்ளது. 
14) சூது ோழ்க்மகக்கு வகடு, ைண்ணாம  வேண்டாம், ச ஞ்வ ாற்றுக் கடன்தீர்த்தல் வபான்ற அறங்கமள கூறும் 
நூல் எது? 

A) இராைாயணம் 

B) ைகாபாரதம் 

C) வில்லிபாரதம் 

D) நாலடியார் 
விளக்கம்: ைகாபாரதம் அறம், சபாருள், இன்பம், வீடுவபறு என்னும் ைனிதன் பின்பற்ற வேண்டிய 4 ேமக 
வநாக்கங்கமளப் பற்றிக் கூறுகிறது. தனிப்பட்டேர்களுக்கு உரிய சிறந்த குணங்கமளயும், சூது ோழ்க்மகக்கு வகடு, 

ைண்ணாம  வேண்டாம், தர்ைம் சேல்லும். நன்றிைறோமை,  கிப்புத் தன்மை, தியாகம், ச ஞ்வ ாற்றுக் கடன் 
தீர்த்தல் வபான்ற அறங்கமள இவ்வுலகிற்கு எடுத்தியம்புகிறது. 
15) ‘திரிரத்தினா’ என்பது எந்த  ையத்வதாடு சதாடர்புமடயது? 

A) சபௌத்தம் 

B)  ைணம் 

C) சீக்கியம் 

D) இந்து 

விளக்கம்:  ைண  ையத்மதத் வதாற்றுவித்த ேர்தைான ைகாவீரர் ‘திரிரத்தினங்கள்’ என்ற மும்ைணிகமளயும் 
ோழ்வியலுக்கான இல்லறக் வகாட்பாடுகமளயும், கர்ைவிமன வபான்ற அறக்வகாட்பாடுகமளயும்  ைண  ையம் மூலம் 
நைக்கு அளித்தார். 
16) ைனித ோழ்வில் கமடபிடிக்க வேண்டிய 4 ேமக உண்மைகமள கூறிய  ையம் எது? 

A)  ைணம் 

B) சபௌத்தம் 

C) இந்து 

D) கிறித்துேம் 

விளக்கம்: சகௌதை புத்தர், ைனித ோழ்வில் கமடபிடிக்க வேண்டிய நால்ேமக உயரிய உண்மைகமளயும், 

எண்ேமக பாமதகமளயும் ேகுத்தளித்துள்ளார். வைலும் இல்லறத்தார், துறேறத்தார் கமடபிடிக்க வேண்டிய 
சநறிமுமறகமளயும் ேழங்கியுள்ளார். 
17) ‘நல்ேழி’ என்ற நூமல எழுதியேர் யார்? 

A) கம்பர் 

B) கபிலர் 
C) நாதமுனி 

D) ஒளமேயார் 
விளக்கம்: ஒளமேயார் தைது ஆத்திச்சூடி, சகான்மற வேந்தன், மூதுமர, நல்ேழி வபான்ற அறநூல்கள் ோயிலாக 
ோழ்வியல் அறங்களான கற்பு, தர்ைம், கல்வி, பிறருக்கு உதவும் ைனப்பான்மை வபான்றேற்மற எளிமையாகக் 
கமடபிடிக்கும் வநாக்கில் விளக்கியுள்ளார். 
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18) ‘நல்ேழி’ கூறும் அறக்கருத்து என்ன? 

A)  ாதி இரண்வட இதுவே நீதி 

B) ேருேது ேரும் ோடாவத 

C) ஏர் பிடித்வதார்க்கு இமணயில்மல 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்:  ாதி இரண்டு இதுவே நீதி, ேருேது ேரும் ோடாவத, ஏர் பிடித்வதார்க்கு இமணயில்மல, ‘பசி ேந்தால் 
பத்தும் பறந்து வபாகும்’ வபான்ற உயர்ந்த அறக்கருத்துகமள ைனித  மூகத்திற்கு ‘நல்ேழி’ நூல் மூலம் ஒளமேயார் 
ேழங்கியுள்ளார்.  
19) தமிழரின் சபருமைமய உலகுக்கு உணர்த்திய அறநூல் எது? 

A) நன்னூல் 

B) திருக்குறள் 

C) நாலடியார் 
D) இராைாயணம் 

விளக்கம்: தமிழரின் சபருமைமய உலகுக்கு உணத்திய அறநூல் திருக்குறள். இந்நூல் 2000 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்வப வதான்றிய தமிழரின் பண்பாமடப் பமற ாற்றுகிறது. இந்நூலில் இடம்சபற்றுள்ள அறக்கருத்துகள் 
நமடமுமற ோழ்க்மகயில் பின்பற்ற வேண்டிய சநறிகமள எடுத்துமரக்கின்றன. 
20) திருேள்ளுேர், ோழ்வியல் சநறிமய எத்தமன பகுதிகளாகப் பிரித்துள்ளார்? 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 6 

விளக்கம்: திருேள்ளுேர், ோழ்வியல் சநறிமய அறம், சபாருள், இன்பம் என்னும் 3 பகுதிகளாகப் பிரித்துள்ளார். 
திருக்குறளின் தத்துேவை அறேழியில் ோழ்ந்து, அறேழியில் சபாருள் வ ர்த்து இன்பைாக ோழ்ேவதயாகும். 
21) “எல்லாப் சபாருளும் இதன்பால் உள” என்பதற்வகற்ப எந்த நூலில் அறக்கருத்துகள் நிமறந்துள்ளன? 

A) நன்னூல் 

B) திருக்குறள் 

C) நாலடியார் 
D) இராைாயணம் 

விளக்கம்: “எல்லாப் சபாருளும் இதன்பால் உள” என்பதற்வகற்ப திருக்குறளில் அறக்கருத்துகள் நிமறந்துள்ளன. 
அமே, உலக ைக்கள் அமனேராலும் ஏற்றுக்சகாள்ளப்படுேதால் இந்நூமலப் பிற சைாழிகளிலும் 
சைாழிசபயர்த்துள்ளனர். 
22) திருக்குறள் சைாழிசபயர்ப்பாளர்கமள அந்தந்த சைாழிவயாடு சபாருத்துக 

அ. ஆங்கிலம் - 1. ஜி.யு.வபாப் 

ஆ. இலத்தீன் - 2. வீரைாமுனிேர் 
இ. சஜர்ைன் - 3. ஏரியல் 

ஈ. பிசரஞ்சு - 4. டாக்டர் கிசரௌல் 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 1, 3, 4, 2 

C) 1, 2, 4, 3 

D) 1, 2, 3, 4 
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விளக்கம்: ஆங்கிலம் - ஜி.யு.வபாப் 

இலத்தீன் - வீரைாமுனிேர் 

சஜர்ைன் - டாக்டர் கிசரௌல் 

பிசரஞ்சு - ஏரியல் 

23) திருக்குறள் பற்றிய  ரியானக் கூற்மறத் வதர்க 

A) திருக்குறள் நீதிநூல் ைட்டுைன்று, அஃது ஒரு ோழ்வியல் நூலாகும். 
B) இயற்றப்பட்ட காலத்தில் ோழ்ந்த ைக்களுக்கு ைட்டுமின்றி இந்நூற்றாண்டின் புதிய தமலமுமறயினருக்கும் 
ேழிகாட்டும் அறநூலாக விளங்குகிறது. 
C) ேள்ளுேத்தின் சபாருண்மை, காலந்வதாறும், புதிய கருத்தாக்கங்கமளத் தந்து இனம், சைாழி, நாடு என்ற 
எல்மலகமளக் கடந்து ைனித ோழ்க்மகமய ேளப்படுத்துகிறது 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: திருக்குறள் நீதிநூல் ைட்டுைன்று, அஃது ஒரு ோழ்வியல் நூலாகும். 
இயற்றப்பட்ட காலத்தில் ோழ்ந்த ைக்களுக்கு ைட்டுமின்றி இந்நூற்றாண்டின் புதிய தமலமுமறயினருக்கும் 
ேழிகாட்டும் அறநூலாக விளங்குகிறது. 
ேள்ளுேத்தின் சபாருண்மை, காலந்வதாறும், புதிய கருத்தாக்கங்கமளத் தந்து இனம், சைாழி, நாடு என்ற 
எல்மலகமளக் கடந்து ைனித ோழ்க்மகமய ேளப்படுத்துகிறது. இவ்ோறு பல சிறப்பியல்புகமளக் சகாண்ட 
அறக்வகாட்பாடுகமள உலகிற்குத் திருக்குறள் ேழங்கியுள்ளது. 
24) ஆன்மிகம் பற்றிய  ரியானக் கூற்மறத் வதர்வு ச ய்க 

A) ஆன்மீகம் என்பது சபாதுோகப் ‘புலன்கடந்த அனுபேநிமலயாகும்’. 
B) ைனிதன், தன்னுள் இருக்கும் ஆத்ை ைானத்மத உணர்ேதுதான் ஆன்மிகைாகும் 

C) ைானவயாகம், கர்ைவயாகம் ைற்றும் பக்திவயாகம் என்பன ஒவ்வோர் உயிரும் அதன் கர்ை விமனகளின்படி, அதன் 
தற்வபாமதய நிமலயின்படி, ஏற்ற ேழிமயப் பின்பற்றித் தைது குறிக்வகாளான வீடுவபறு அல்லது ஆன்ைாவின் 
உண்மை நிமலமய அறிேவத ஆன்மிகம் எனலாம். 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: ஆன்மீகம் என்பது சபாதுோகப் ‘புலன்கடந்த அனுபேநிமலயாகும்’. 
ைனிதன், தன்னுள் இருக்கும் ஆத்ை ைானத்மத உணர்ேதுதான் ஆன்மிகைாகும் 

ைானவயாகம், கர்ைவயாம் ைற்றும் பக்திவயாகம் என்பன ஒவ்வோர் உயிரும் அதன் கர்ை விமனகளின்படி, அதன் 
தற்வபாமதய நிமலயின்படி, ஏற்ற ேழிமயப் பின்பற்றித் தைது குறிக்வகாளான வீடுவபறு அல்லது ஆன்ைாவின் 
உண்மை நிமலமய அறிேவத ஆன்மிகம் எனலாம். 
25) ஆன்மிகம் பற்றய  ரியானக் கூற்மற சதரிவு ச ய்க 

A)  ையக் வகாட்பாடுகளின்படி, உயிரினங்கள் அமனத்தும் சதய்வீகத் தன்மை சகாண்டமே எனலாம் 

B) சதய்வீகத்தின் அங்கைாகத்தான் இவ்வுலகம் அமைந்துள்ளது. அந்தத் சதய்வீகத் தன்மைமய உணர்த்துேதுதான் 
ஆன்மிகைாகும். 
C) ைனிதன் இவ்வுலகில் இயற்மகவயாடு இமணந்து ோழ்ேவத ஆன்மிகம். இதுவே இந்தியப் பண்பாட்டின் 
ஆணிவேராகும். 
D) அமனத்தும் 

விளக்கம்:  ையக் வகாட்பாடுகளின்படி, உயிரினங்கள் அமனத்தும் சதய்வீகத் தன்மை சகாண்டமே எனலாம் 

சதய்வீகத்தின் அங்கைாகத்தான் இவ்வுலகம் அமைந்துள்ளது. அந்தத் சதய்வீகத் தன்மைமய உணர்த்துேதுதான் 
ஆன்மீகைாகும். 
ைனிதன் இவ்வுலகில் இயற்மகவயாடு இமணந்து ோழ்ேவத ஆன்மிகம். இதுவே இந்தியப் பண்பாட்டின் 
ஆணிவேராகும். 
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26) வயாகா என்பது சுைார் எத்தமன ஆண்டுகளுக்கு முன்வப பாரத நாட்டில் வதான்றிய பமழமையான ‘ோழ்வியல் 
பயிற்று முமற’ ஆகும்? 

A) 4000 ஆண்டுகள் 

B) 5000 ஆண்டுகள் 

C) 3000 ஆண்டுகள் 

D) 10000 ஆண்டுகள் 

விளக்கம்: சுைார் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்வப நம் பாரத நாட்டில் வதான்றிய பமழமையான ‘ோழ்வியல் பயிற்று 
முமற’ வயாகாோகும். உடல், ைனம், அறிவு, உணர்வு, ஆன்மீகம் ஆகியேற்றின் ேளர்ச்சிக்கும்,  ைன்பாட்டிற்கும் 
உதவிடும் கமல வயாகக்கமலயாகும். 
27) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. வயாகா, உடமலயும் உள்ளத்மதயும் நலத்துடன் மேத்துப் வபாற்றும் ஒழுக்கங்கமளப் பற்றிய சநறி 

2. ‘வயாகா’ என்பது, ஒரு  ையம் அன்று, அது ஒரு சபருந்தத்துேம், ஒரு கமல, ஓர் அறிவியல் ைற்றும் ோழ்க்மக 
சநறிமுமறயாகும் 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. வயாகா, உடமலயும் உள்ளத்மதயும் நலத்துடன் மேத்துப் வபாற்றும் ஒழுக்கங்கமளப் பற்றிய சநறி. 

2. ‘வயாகா’ என்பது, ஒரு  ையம் அன்று, அது ஒரு சபருந்தத்துேம், ஒரு கமல, ஓர் அறிவியல் ைற்றும் ோழ்க்மக 
சநறிமுமறயாகும். 

28) ‘ஜீேகாருண்ய ஒழுக்கம்’ - இதனுடன் சதாடர்புமடயேர் யார்? 

A) இராைலிங்க அடிகள் 

B) கபீர் 
C) இராைானுஜர் 
D) விவேகானந்தர் 
விளக்கம்: வயாகநிமலயில் உள்ள ைற்ற உயிர்கமளயும் தன்னுயிர் வபாலவே வநசிக்க முடியும். இதனால் 
இராைலிங்க அடிகளார், ’ஜீேகருண்ய ஒழுக்கம்’ என்றார். 
29) “உன்மனப் வபால பிறமரயும் வநசி” என்று குறிப்பிடும் நூல் எது? 

A) குரான் 

B) பகேத் கீமத 

C) மபபிள் 

D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: கிறித்துே புனித நூலான மபபிள் “உன்மனப் வபால பிறமரயும் வநசி” என்று குறிப்பிடுகின்றது. 
30) “நீ பிறரிடம் இரக்கம் காட்டினால் நான் உன்னிடம் இருைடங்கு இரக்கமுமடயேனாய் இருப்வபன்” என்று 
குறிப்பிடும் நூல் எது? 

A) திருக்குரான் 

B) பகேத் கீமத  
C) மபபிள்  
D) அமனத்தும் 
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விளக்கம்: இஸ்லாமிய புனித நூலான திருக்குரான் “நீ பிறரிடம் இரக்கம் காட்டினால் நான் உன்னிடம் இருைடங்கு 
இரக்கமுமடயேனாய் இருப்வபன்” என்கிறது. இந்த ஆன்ைவநய ஒருமைப்பாடு உரிமை, வயாகமுமறமய 
வைற்சகாள்ேதால் அமடயமுடிகிறது. 
31) ‘பஞ் சீலம்’ என்பது எத்தமன நற்பண்புகமளக் குறிக்கிறது? 

A) 4 

B) 3 

C) 7  

D) 5 

விளக்கம்:  ைஸ்கிருத சைாழியில் ‘பஞ் ’ என்றால் ‘ஐந்து’, ‘சீலம்’ என்றால் ஒழுக்கம் (நற்பண்புகள்), எனவே, ‘பஞ் சீலம்’ 
என்றால் ‘ஐந்து நற்பண்புகள்’ எனப்படுகிறது. 
32) பஞ் சீலக் சகாள்மகமய உருோக்கியேர் யார்? 

A) வைாதிலால் வநரு 

B) தாஸ் 

C) ஜேஹர்லால் வநரு 

D) காந்தி 

விளக்கம்: ‘பஞ் சீலக் சகாள்மக’, இந்திய சேளியுறவுக் சகாள்மகயின் ஓர் அங்கைாகத் திகழ்கிறது. பஞ் சீலக் 
சகாள்மகமய உலகிற்கு அளித்தேர் ‘ஜேஹர்லால் வநரு’ ஆோர். பஞ் சீலக் வகாட்பாடு, இந்தியப் பண்பாட்டு 
உணர்மே அடித்தளைாகக் சகாண்வட உருோக்கப்பட்டது. 
33) பஞ் சீலக் சகாள்மக பற்றிய  ரியானக் கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க 

A) ஒரு நாடு ைற்ற நாட்டின் ஒற்றுமைமயயும் இமறயாண்மையும் ைதிக்க வேண்டும் 

B) ஒரு நாடு, பிறநாட்டின் எல்மலகமள அத்துமீறக் கூடாது. 
C) ஒரு நாடு பிறநாட்டின் உள்விேகாரங்களில் தமலயிடக்கூடாது 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: ஒரு நாடு ைற்ற நாட்டின் ஒற்றுமைமயயும் இமறயாண்மையும் ைதிக்க வேண்டும். 
ஒரு நாடு பிறநாட்டின் எல்மலகமள அத்துமீறக் கூடாது. 
ஒரு நாடு பிறநாட்டு உள்விேகாரங்களில் தமலயிடக் கூடாது. 
வைலும்,  ைத்துே ைற்றும்  வகாதரத்துே நலனுக்காகப் பாடுபட வேண்டும் ைற்றும்  ைாதான  கோழ்வு ஆகிய 
சகாள்மககளும் பஞ் சீலக் சகாள்மககள் ஆகும். 
34) பாண்டுங் ைாநாடு - அணிவ ரா இயக்கம் யாரால் உருோக்கப்பட்டது? 

A) ஜேஹர்லால் வநரு 

B) சூ-சயன்-லாய் 

C) சுகர்வனா 
D) ைார்ஷல் டிட்வடா 
விளக்கம்: இரண்டாம் உலகப்வபார் முடிவில் அசைரிக்கா தமலமையில் முதலாளித்துே நாடுகள் ஓரணியாகவும், 

வ ாவியத் ரஷ்யா தமலமையில் சபாதுவுமடமைக் சகாள்மகமயக் சகாண்ட நாடுகள் ைற்சறாரு அணியாகவும் 
ச யல்பட்டன. இமேகளுக்குள் ஆயுதங்கமள சபருக்கும் வபாட்டியும் ைமறமுகைாக நமடசபற்றது. இந்நிமலயில் 
இந்த இரு அணியிலும் இல்லாத நாடுகமள ஜேஹர்லால் வநரு தனது சேளியுறவுக்சகாள்மகயின் அடிப்பமடயில் 
ஓர் புதிய அணிமய உருோக்கினார். இதுவே ‘அணிவ ரா இயக்கம்’ ஆகும். 
35) பாண்டுங் ைாநாடு எங்கு நமடசபற்றது? 

A) இந்தியா 
B) இந்வதாவனசியா 
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C) சீனா 
D) எகிப்து 

விளக்கம்: அணிவ ரா இயக்க நாடுகளின் ைாநாடு இந்வதாவனசியாவில் 1955-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 18-24 ேமர, 
பாண்டுங் நகரில் ஆசிய-ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் ைாநாடு கூட்டப்பட்டது. 
36) பாண்டுங் ைாநாட்டில் எத்தமன நாடுகள் கலந்துக் சகாண்டன? 

A) 25 

B) 29 

C) 32 

D) 41 

விளக்கம்: இம்ைாநாட்டில் 29 நாடுகள் கலந்து சகாண்டன. இந்தியாவின்  ார்பாக ஜேஹர்லால் வநரு, சீனாவின் சூ-
சயன் லாய், இந்வதாவனசியாவின் சுகர்வனா, யுக்வகாஸ்வலாவியாவின் ைார்ஷல் டிட்வடா, எகிப்தின் கர்னல் நா ர் 
ஆகிவயாரும் கலந்து சகாண்டனர். 
37) ‘ஆசியபட்டர்’ யார் காலத்தில் ோழ்ந்தேர்? 

A) சைௌரியர்கள் 

B) குப்தர்கள் 

C)  ாளுக்கியர்கள் 

D) இராஷ்டிரக்கூடர்கள் 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் கணிதம், ோனவியல், ைருத்துேம், வஜாதிடம் வபான்ற துமறகளில் இந்தியா ேளர்ச்சி 
சபற்றிருந்தது. இேர்கள் காலத்தில் ோழ்ந்த ‘ஆரியபட்டர்’ ோனவியல் ைற்றும் கணிதத்தில் சிறந்து விளங்கினர். 
38) ‘ஆரிய சித்தாந்தம்’ என்ற நூமல எழுதியேர் யார்? 

A) ஆரியபட்டர் 
B) சகப்ளர் 
C) வகாபர்நிகஸ் 

D) எட்வின் ஆல்ட்ரி 

விளக்கம்: ஆரியபட்டர், “ஆரிய சித்தாந்தம்” என்ற தைது ோனவியல் நூலில், “உலகம் உருண்மடயானது, பூமி தனது 
அச்சில் சுழலுேதால் இரவு பகல் ஏற்படுகிறது“ என்று விளக்கினார். 
39) சூரிய,  ந்திர கிரகணங்கள் வதான்ற உண்மையான காரணங்கமள முதன் முதலில் விளக்கி கூறியேர் யார்? 

A) ஆரியபட்டர் 
B) சகப்ளர் 
C) வகாபர்நிகஸ் 

D) எட்வின் ஆல்ட்ரி 

விளக்கம்: ஆரியபட்டர், சூரிய- ந்திர கிரகணங்கள் வதான்ற உண்மையான காரணங்கமள விளக்கிக் கூறியுள்ளார். 
ஆனால், வைமலநாட்டு ோனவியல் அறிைர்கள் பிற்காலத்தில்தான் இவ்வுண்மைகமள அறிந்தனர். ஆரியபட்டர் 
எழுதிய ‘ஆரியபட்டீயம்’ என்ற நூல் உலகவை வியக்கும் ோனவியல் நூலாகப் வபாற்றப்படுகிறது. 
40) ‘ேராகமிகிரர்’ எழுதிய நூல்களில் சபாருந்தாதமதத் வதர்வு ச ய்க 

A) பஞ்  சித்தாத்திகா 
B) ஆரிய சித்தாந்தம் 

C) பரிக ஜாதகம் 

D) பிருகத்  ம்ஹிதா 
விளக்கம்: ஆரிய சித்தாந்தம் ைற்றும் ஆரியபட்டீயம் - ஆரியபட்டர். 
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ேராகமிகிரரின் நூல்கள்: 
இேர் ‘பஞ்  சித்தாந்திகா’, ‘பிருகத்  ம்ஹிதா’ முதலான வஜாதிட, ோனவியல் நூல்கமள எழுதியுள்ளார். வைலும், ‘லகு 
ஜாதகம்’, ‘பிரிக ஜாதகம்’ வபான்ற வஜாதிட, ோனவியல் நூல்கமளயும் எழுதியுள்ளார். இேர் தம் நூல்களில் வகாள்கள் 
யாவும் ைனித ோழ்வோடு எவ்ோறு சதாடர்பு சகாண்டுள்ளன என்பமத விளக்கிக் கூறியுள்ளார். 
41) பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னவர புவி ஈர்ப்பு விம  பற்றித் தைது நூல்களில் குறிப்பிட்டேர் யார்? 

A) ேராகமிகிரர் 
B) பிரம்ைகுப்தர் 

C) பாஸ்கரர் 

D) ஆரியபட்டர் 
விளக்கம்: ோனவியலிலும், கணிதவியலிலும் ேல்லுநரான ‘பிரம்ைகுப்தர்’ பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னவர புவி 
ஈர்ப்பு விம  பற்றித் தைது நூல்களில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
42) ‘காரணகண்டாக்கடியகா’ என்ற நூமல இயற்றியேர் யார்? 

A) ேராகமிகிரர் 
B) பிரம்ைகுப்தர் 
C) பாஸ்கரர் 

D) ஆரியபட்டர் 
விளக்கம்: ோனவியலிலும், கணிதவியலிலும் ேல்லுநரான பிரம்ைகுப்தர்,  

1. பிரம்ைஸ்பு சித்தாந்தம் 

2. காரணகண்டாக்கடியகா முதலிய நூல்கமள எழுதியுள்ளார். 
43) ‘காரண குதூகலா’ என்ற நூமல எழுதியேர் யார்? 

A) ேராகமிகிரர் 
B) பிரம்ைகுப்தர் 
C) பாஸ்கரர் 

D) ஆரியபட்டர் 
விளக்கம்: ோனவியலிலும் கணிதத்திலும் சிறந்து விளங்கிய அறிைர் பாஸ்கரர். இேர், ‘காரண குதுகலா’ என்ற 
நூமலயும், ‘தட்கலிகத்தி’ என்ற நூமலயும் எழுதியுள்ளார். இந்நூல்கள் கிரகங்களின் இயக்கங்கமளப் பற்றிக் 
கூறுகின்றன. இதன்மூலம் அக்காலத்திவலவய ோனவியலில் இந்தியர்கள் சிறந்து விளங்கியிருந்தது என்பமத 
அறியமுடிகிறது.  
44) இந்தியா முதன் முதலில் விண்ணில் ஏவிய ச யற்மகக்வகாள் எது? 

A) ஆரியபட்டா 
B) பாஸ்கரா 
C) வராகிணி 

D) ஆப்பிள் 

விளக்கம்: இஸ்வரா நிறுேனம் (ISRO), இந்தியாவின்  ார்பில் ஆரியபட்டா, பாஸ்கரா, வராகினி, ஆப்பிள் வபான்ற 
ச யற்மகக் வகாள்கமளயும், IRS-1A, 1B ஆகிய சதாமலயுணர்வு ச யற்மகக் வகாள்கமளயும் விண்ணில் 
ச லுத்தியுள்ளது. இந்தியாவின் ோனவியல், கணித ேல்லுநர்களான ஆரியபட்டர் சபயரும், பாஸ்கரர் சபயரும் இந்தச் 
ச யற்மகக்வகாள்களுக்கு சூட்யது குறிப்பிடத்தக்கது. 
45) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
1. இந்தியா ைருத்துேம், சிந்துசேளி நாகரிகம் காலந்சதாட்டு ேளர்ந்திருக்க வேண்டும் 

2. ஆனால், வபாதிய தகேல்களும் ஆதாரங்களும் இல்லாமையால் ஆயர்வேதம் வதான்றுேதற்குள் 
பழங்குடியினர்களின் ைருத்துேம் இருந்திருக்கலாம். 
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A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. இந்தியா ைருத்துேம், சிந்துசேளி நாகரிகம் காலந்சதாட்டு ேளர்ந்திருக்க வேண்டும் 

2. ஆனால், வபாதிய தகேல்களும் ஆதாரங்களும் இல்லாமையால் ஆயர்வேதம் வதான்றுேதற்குள் 
பழங்குடியினர்களின் ைருத்துேம் இருந்திருக்கலாம். 
46) வேதகால ைருத்துேம், எந்த நூற்றாண்டுேமர, நமடமுமறயில் இருந்தது? 

A) கி.மு. 6-ஆம் நூற்றாண்டு 

B) கி.மு. 8-ஆம் நூற்றாண்டு 

C) கி.பி. 8-ஆம் நூற்றாண்டு 

D) கி.பி. 6-ஆம் நூற்றாண்டு 

விளக்கம்: கி.மு.(சபா.ஆ.மு) 8-ஆம் நூற்றாண்டு ேமர வேதகால ைருத்துேம் நமடமுமறயில் இருந்தது. அதன்பின் 
ஆயுர்வேத ைருத்துேம் ேளர்ச்சி சபற்றிருக்க வேண்டும். 
47) எந்த நூற்றாண்டுக்கு முன்வப காம்பில்யா, ோரணாசி ஆகிய இடங்களில் ைருத்துேக் கல்வி நிறுேனங்கள் 
இருந்துள்ளன? 

A) கி.மு. 6-ஆம் நூற்றாண்டு 

B) கி.மு. 8-ஆம் நூற்றாண்டு 

C) கி.பி. 6-ஆம் நூற்றாண்டு 

D) கி.பி. 8-ஆம் நூற்றாண்டு 

விளக்கம்: கி.மு. (சபா.ஆ) ஆறாம் நூற்றாண்டிற்கு முன்வப காம்பில்யா, ோரணாசி, தட் சீலம் ஆகிய இடங்களில் 
ைருத்துேக் கல்வி நிறுேனங்கள் இயங்கி ேந்துள்ளன. 
48) சபாருத்துக. 
அ. ேயிற்றுப் புறத்வதால் அறுமேச் சிகிச்ம  – 1. Lab Parotomy 

ஆ. சிறுநீரக கற்கள் அகற்றும் சிகிச்ம  – 2. Lithicotomy 

இ. ஒட்டுறுப்பு அறுமே சிகிச்ம  – 3. Plastic Surgery 

A) 1, 2, 3 

B) 3, 2, 1 

C) 1, 3, 2 

D) 2, 3, 1 

விளக்கம்: இந்தியர்கள் அறுமே சிகிச்ம  முமறயில், மிகவும் வதர்ச்சி சபற்றிருந்தனர். ேயிற்றுப் புறத்வதாலில் 
ச ய்யப்படும் அறுமேச் சிகிச்ம  (Lab Parotomy), சிறுநீரகக் கற்கமள அகற்றும் அறுமே சிகிச்ம  (Lithicotomy), 
ஒட்டுறுப்பு அறுமே சிகிச்ம  (Plastic Surgery) ஆகியேற்றில் இந்திய ைருத்துேர்களின் பணிகள் பாராட்டுக்குரியமே. 
49) இந்தியா முழுேதும் இப்வபாது ஆயுர்வேத – யுனானி ைருத்துேர்கள் பயன்படுத்தி ேரும் சீலாசித்துவேர் எங்கு 
கிமடத்துள்ளது? 

A) ஹரப்பா 
B) வலாத்தல் 

C) காளிபங்கன் 

D) சைாகஞ் தாவரா 
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விளக்கம்: இந்தியா முழுேதும் இப்வபாது ஆயுர்வேத-யுனானி ைருத்துேர்கள் பயன்படுத்தி ேரும் ‘சிவலாசித்துவேர்’ 
சைாகஞ் தாவராவில் கிமடத்துள்ளது. இவ்வேர் ேயிறு, குடல், நுமரயீரல் வபான்றேற்றில் உருோகும் 
வநாய்கமளயும் குணைாக்கும் தன்மை உமடயது. 
50) சைௌரியர் ஆட்சிக் காலத்தில் ைருத்துேம் பற்றிய  ரியானக் கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க. 
A) ைருத்துேப் பராைரிப்புக்கும், சுகாதாரத்திற்கும் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டது. 
B) முதிவயார், ஆதரேற்வறார், ைாற்றுதிறனாளிகள் ஆகிவயாருக்காக சிறப்பு ைருத்துேைமனகள் இயங்கி ேந்தன. 
C) கால்நமடகளுக்சகனத் தனியாக ைருத்துேைமனகளும் இருந்தன. 
D) அமனத்தும்  
விளக்கம்: ைருத்துேப் பராைரிப்புக்கும், சுகாதாரத்திற்கும் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டது. 
முதிவயார், ஆதரேற்வறார், ைாற்றுதிறனாளிகள் ஆகிவயாருக்காக சிறப்பு ைருத்துேைமனகள் இயங்கி ேந்தன. 
கால்நமடகளுக்சகனத் தனியாக ைருத்துேைமனகளும் இருந்தன. 
51) ‘அஷ்டாங்க ங்கிரகம்’ என்ற நூமல இயற்றியேர் யார்? 

A) பிரம்ை குப்தர் 

B) ோக்பட்டர் 
C) ஆரியபட்டர் 
D) ேராகமிகிரர் 
விளக்கம்: ோக்பட்டரின் அஷ்டாங்க  ங்கிரகம், அஷ்டாங்கஹிருதயா என்னும் இரு ைருத்துே நூல்கள் 
புகழ்சபற்றமேயாகும். ‘அஷ்டாங்கஹிருதயா’ என்ற ைருத்துேநூல், வநாய் தீர்க்கும்முமற, சுகாதாரம், உடலுறுப்பு 
அமைப்பியல் அறுமேசிகிச்ம , தாய்மை ைருத்துேம், கண் ைருத்துேம் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றது. 
52) சபாருத்துக 

அ. அஷ்டாங்கஹிருதயா  - 1.  ரகர் 

ஆ.  ரக  ம்ஹிதா   - 2. சுசுருதர் 
இ. சுசுருத  ம்ஹிதா   - 3. ோக்பட்டர் 
A) 3, 2, 1 

B) 3, 1, 2 

C) 2, 1, 3 

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்: அஷ்டாங்கஹிருதயா - ோக்பட்டர்  
 ரக  ம்ஹிதா -  ரகர்  
சுசுருத  ம்ஹிதா - சுசுருதர் 

 ரகர் எழுதிய  ரக  ம்ஹிதா என்னும் நூல் உடல், உள ைருத்துேத்மதயும், சுசுருதர் எழுதிய ‘சுசுருத  ம்ஹிதா’ 
அறுமே சிகிச்ம  முமறமயப் பற்றிக் கூறுகின்றன. 

53) ஆயுர்வேதம் பற்றி தைது ஆய்வேடுகளில் சதாகுத்துக் கூறியேர் யார்? 

A) ோக்பட்டர் 
B)  ரகர் 
C) சுசுருதர் 
D) ஆத்வரயர் 

விளக்கம்: கி.மு.(சபா.ஆ.மு) 8-ஆம் நூற்றாண்டில் ‘ஆத்வரயர்’ என்ற ைருத்துேர் ோழ்ந்தார். அேர், தைது சீடர்களுக்குத் 
சதாகுத்தளித்த ஆய்வேடுகளில் ஆயுர்வேதம் பற்றிக் கூறுகின்றார். 
54) ‘அக்னி வேத தந்தரா’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 
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A) ோக்பட்டர் 
B)  ரகர் 
C) சுசுருதர் 
D) அக்னி வே ர் 
விளக்கம்: அக்னி வே ர் எழுதிய ‘அக்னி வே  தந்தரா’ என்ற நூல் ‘ஆயுர்வேதம்’ பற்றிக் கூறுகின்றன. ஆத்வரயர் 
ஆயுர்வேத ைருத்துேத்மதப் பற்றி ேரிம யாக தம் ஆய்வேடுகளில் குறிப்பிடுகிறார். 
55) ‘இர ோத முமற’ பற்றி அறிந்தேர்கள் யார்? 

A)  ரகர் 

B) சுசுருதர் 
C) சித்தர்கள் 

D) ஆத்வரயர் 
விளக்கம்: உயரிய பண்பாடும், அறிவுத்திறனும், சிறந்த ஆற்றலுடனும் விளங்கிய சித்தர்களால் உருோக்கப்பட்டது 
சித்த ைருத்துேைாகும். இேர்கள் எல்லாேமக வநாய்தீர்க்கும் ைருந்துகமளயும், தாதுக்கமளயும் வேதியியல் 
சபாருள்கமளயும் ஆராய்ந்து பயனுள்ளமே எமே, பயனற்றமே எமே என்று கண்டறிந்துள்ளனர். பாதர த்மத 
அடிப்பமடயாகக் சகாண்டு, நீண்ட ஆயுள்சபற ‘இர ோத முமறயில்’ ைருந்து தயாரிக்கும் முமறமய அறிந்து 
மேத்திருந்தனர். இது தமிழ்நாட்டுக்கு உரித்தான ைருத்துே முமறயாகும். 
56) கர்நாடக ைாநிலத்தின் எந்த ைாேட்டத்தில் ‘யஷகானம்’ நாட்டிய நடனம் அரங்வகற்றப்பட்டது? 

A) கடப்பா  
B) வரணிகுண்டா 
C) சபல்லாரி 

D) சிவைா ா 
விளக்கம்: கர்நாடகா ைாநிலத்தில் சபல்லாரி ைாேட்டத்தில் குருங்வகாடு என்வறார் இடமுள்ளது. அங்குள்ள வ ாைசுந்தர் 
ஆலயத்தில் இந்நாட்டியம் நாடகம் அரங்வகற்றப்பட்டதாக ேரலாற்றுத்தகேல்கள் சதரிவிக்கின்றன. இம , 

உமரயாடவலாடு கூடிய இந்நடனத்தின் மூலம் இராைாயணம், ைகாபாரத்தின் முக்கிய காட்சிகள்,  ைணக் கமதகள், 

ைக்களின் ஆன்மிக நம்பிக்மககள் வபான்றமே விளக்கப்படுகின்றன. 
57) பண்மடய கால ைருத்துேைமனகள் ைற்றும் அமே இருந்த இடங்கமளப் சபாருத்துக. 
அ. ஆந்திரா  - 1. திருப்புகலூர் 

ஆ. தமிழ்நாடு  - 2. சகௌடியைடம் 

இ. கர்நாடகா  - 3. விஜயபுரி 

A) 3.2, 1 

B) 1, 3, 2 

C) 3, 1, 2 

D) 2, 3, 1 

விளக்கம்: ஆந்திரா - விஜயாபுரி, நாகார்ஜுனா சகாண்டா 
தமிழ்நாடு - தஞ் ாவூர், திருமுக்கூடல், திரிபுராந்தகம், திருப்புகலூர், திருேரங்கம். 

கர்நாடகம் - சகௌடிைடம் 

58) வகரளாவில் அமையாத பண்மடய கால ைருத்துேைமன எது? 

A) ஆலப்பூர்  
B) புலிைந்தாள்  
C) ேயந்தகமர 
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D) ஷிபாக்கனா ைருத்துேைமன 

விளக்கம்: பீகார் - ஷிபாக்கனா ைருத்துைமன 

வகரளா - ஆலப்பூர், புலிைந்தாள், ேயங்கமர, சேள்வளாடு, வ ாட்டானிக்கமர, குருோயூர். 

59) ேட்டத்தின் பரப்மபக் கண்டுபிடிக்க உதவும் π-ன் உண்மையான ைதிப்மபத் துல்லியைாக கூறியேர் யார்? 

A) பிரம்ைகுப்தர் 
B) ஆரியபட்டர் 
C)  ரகர் 
D) சித்தர்கள் 

விளக்கம்: குப்தர்கள் காலத்தில் ோழ்ந்த ஆரியபட்டர், ஆரியபட்டீயத்தில், ேட்டத்தின் பரப்மபக் கண்டுபிடிக்க உதவும் 
π-ன் உண்மையான ைதிப்மப 3.1416 எனக் துல்லியைாகக் கூறியுள்ளார். வைலும், இலட் ம், வகாடி என்ற மிகப்சபரிய 
ச ாற்கமளக் சுருக்கைாகக் குறிப்பிடும் ேமகமய ‘ஆரியபட்டர்’ பயன்படுத்தினார். 
60) இயற்கணிதம் (Algebra) பயன்படுத்திய முதல் இந்தியர் யார்? 

A) பிரம்ை குப்தர் 

B) ஆரியபட்டர்  
C)  ரகர் 
D) சுருசுருதர் 
விளக்கம்: இயற்கணிதம் (Algebra) பயன்படுத்திய முதல் இந்தியர் ஆரியபட்டர். வைலும் π-3.1416 என்ற 
ைதிப்பிமனயும் துல்லியைாகக் கணித்துள்ளார். 
61) பூஜ்யத்தின் (0) பயமன எடுத்துக்காட்டியேர் யார்? 

A) பிரம்ை குப்தர் 

B) ஆரியபட்டர் 
C)  ரகர் 
D) சுசுருதர் 
விளக்கம்: பிரம்ைகுப்தர் ஆற்றிய மிகப்சபரிய பணி பூஜ்யத்தின்(0) பயமன எடுத்துக்காட்டியதாகும். இேர், குப்தர் 
காலத்தில் ோழ்ந்த சிறந்த கணித வைமதயாோர். 
62) ‘சித்தாந்த சிவரான்ைணி’ என்ற நூமல எழுதியேர் யார்? 

A) பிரம்ைகுப்தர் 

B)  ரகர் 
C) சுசுருதர் 
D) ஆரியபட்டர் 
விளக்கம்: பிரம்ைகுப்தர் எழுதிய நூல் ‘சித்தாந்த சிவரான்ைணி’ ஆகும். இதில் எண்ணியல், எமட, சகாள்ளளவு, 

கூட்டல், கழித்தல், சபருக்கல், ேகுத்தல், பரப்பு, கனஅளவு பற்றியும், பூஜ்யம், இயற்கணிதம் பற்றியும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
63) இந்திய இம யின்  ாரைாகத் திகழ்ேது எது? 

A) ரிக் வேதம் 

B) யஜுர் வேதம் 

C)  ாை வேதம் 

D) அதர்ேண வேதம் 

விளக்கம்: இம , ைனித ைனத்திற்கு அமைதி தருேதாகும். இம யானது காலத்திற்கு ஏற்றாற்வபாலப் பரிைாணத்மதப் 
சபற்று ேருகிறது. இயற்மகயினின்வற முதல் இம  வதான்றியது. இதமன ‘ஓம ’ என்றமழப்பர். அதன்பின்னர் 
இம  புதிய ேளர்ச்சிமயப் சபற்றது. இந்திய இம யின்  ாரைாகத் திகழ்ேது,  ாைவேதைாகும். 
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64) ‘இந்துஸ்தானி இம ’ எந்த வேதத்மத அடிப்பமடயாக் சகாண்டு உருோனது? 

A) ரிக் வேதம் 

B) யஜுர் வேதம் 

C)  ாை வேதம் 

D) அதர்ேண வேதம் 

விளக்கம்: பிற்காலத்தில்  ாை வேதத்மதத் தழுவி, ேட இந்தியாவில் வதான்றிய இம ப்பாணி, ‘இந்துஸ்தான் இம ’ 
(Hindustanic Music) எனப்பட்டது. அவத காலகட்டத்தில், சதன்னிந்தியாவில் ‘கர்நாடக இம ’ (Karnatic Music) புகழ் 
சபறத் சதாடங்கியது. சைௌரியர்கள், குப்தர்கள் வபான்ற ேட இந்திய ேம் ாேழி ைன்னர்களும், தமிழகத்தில் 
 ங்ககாலம் முதல் பிற்காலப் பாண்டியர்கள் ேமரயிலான ைன்னர்களும், இம க்கமலமயயும், 

இம க்கமலைர்கமளயும் ஆதரித்துள்ளனர். 
65) குோலிஸ் இம மய உருோக்கியேர் யார்? 

A) இந்து 

B) இஸ்லாமியம் 

C) கிறிஸ்துேம் 

D) சீக்கியம் 

விளக்கம்: கி.பி.(சபா.ஆ) 10-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் இஸ்லாமியர்களின் இம  இந்தியாவில் சைல்ல சைல்ல 
பரேத் சதாடங்கியது. இஸ்லாமிய துறவிகளான சூபிக்கள், ‘குோலிஸ்’ (Qualis Music) என்ற இம முமறமய 
உருோக்கிப் பரப்பினர். 
66) இந்தியா உலகிற்கு அளித்த சகாமட என்ன? 

A) தமிழிம  

B) கர்நாடக இம  

C) இந்துஸ்தானி இம  

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: ஐவராப்பியரின் ேருமகக்குப் பின்னர் வைற்கத்திய இம  (Western Music) இந்தியாவில், புகுத்தப்பட்டது. 
தமிழிம , கர்நாடக இம , இந்துஸ்தானி இம  ஆகியமே இந்தியா உலகிற்கு அளித்த சகாமடகளாகும். 
67) “தமிழிம  மூேர்” என ேழங்கப்பட்டேர்களுள் சபாருந்தாதேர் யார்? 

A) முத்துத்தாண்டேர் 

B) அருணாச் லக் கவிராயர் 

C) ைாரிமுத்தாப்பிள்மள 

D) அண்ணாைமலச் ச ட்டியார் 

விளக்கம்: முத்தாண்டேர், அருணாச் லக் கவிராயர், ைாரிமுத்தாப்பிள்மள ஆகிய மூேரும் ‘தமிழிம  மூேர்’ 
எனப்படுகின்றனர். ‘கிருதி’ எனப்படும் கீர்த்தமனகமள மையப்படுத்தித் தமிழ்ப் பாடல்கமளச்  ரணம், பல்லவி, 

அனுபல்லவி ஆகிய இம யம் ங்களுடன் இயற்றினர். 
68) ‘தமிழிம  மூேரின்’ தமிழ்ப்பணிமயப் பாராட்டித் தமிழக அரசு, எங்கு ைணிைண்டபத்மத அமைத்துள்ளது? 

A) சிதம்பரம் 

B) சீர்காழி 

C) ைதுமர 
D) ச ன்மன 

விளக்கம்: முத்துத்தாண்டேர், அருணாச் லக் கவிராயர், ைாரிமுத்தாப்பிள்மள ஆகிய மூேரும் ‘தமிழிம  மூேர்’ 
எனப்படுகின்றனர். இேர்களின் தமிழ்ப்பணிமயப் பாராட்டித் தமிழக அரசு சீர்காழியில் ைணிைண்டபத்மத 
அமைத்துள்ளது. 
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69) ‘பஞ் முக ோத்தியம்’ எதனால் ச ய்யப்பட்டிருக்கும்? 

A) சேண்கலம் 

B) இரும்பு 

C) ைரம் 

D) தாமிரம் 

விளக்கம்: பழங்காலத் சதான்மையான இம க்கருவிகளுள் பஞ் முக ோத்தியமும் ஒன்று. இது சேண்கல 
ோர்ப்பால் உருோக்கப்பட்ட உயரைான குடைாகும். இதில் மூடப்பட்ட 5 ோய்கள இருக்கும். ஒவ்சோரு ோயிலில் 
இருந்தும் தனித்துேைான இம  சேளியாகும். இதுவே பஞ் முக ோத்தியைாகும். 
70) பஞ் முக ோத்தியம் எந்தக் வகாயிலில் உள்ளது? 

A) திருோரூர் தியாகராஜர் வகாயில் 

B) தஞ்ம  சபரிய வகாயில் 

C) ேரதராஜ சபருைாள் வகாயில் 

D) ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் வகாயில் 

விளக்கம்: பஞ் முக ோத்தியம் திருோரூர் தியாகராஜர் வகாயிலிலும், திருத்துமறப்பூண்டி பிறவிைருந்தீஸ்ேரர் 

வகாயிலிலும் உள்ளது. 

71) ‘பரத முனிேரால்’ உருோக்கப்பட்ட கமல எது? 

A) குச்சுப்புடி 

B) வைாகினி ஆட்டம் 

C) கதக்களி 

D) பரதநாட்டியம் 

விளக்கம்: தமிழ்நாட்டுக்குரிய சிறந்த நடனங்களில் முக்கியைானது ‘பரதநாட்டியம்’. இது புராணவியல் அடிப்பமடயில் 
‘பரதமுனிேரால்’ உருோக்கப்பட்டதால், ‘பரதம்’ எனப் சபயர் சபற்றது. மிகத்சதான்மை ோய்ந்த இந்நடனம் 
இந்தியாவிலும் சேளிநாட்டிலும் புகழ் சபற்று விளங்குகிறது. 
72) கர்நாடக இம யின் மூம்மூர்த்திகளில் சபாருந்தாதமதத் வதர்வு ச ய்க 

A) தியாகராஜர் 
B) சியாைா  ாஸ்திரிகள் 

C) முத்துசுோமி தீட்சிதர் 
D) முத்துத்தாண்டேர் 
விளக்கம்: தியாகராஜர், சியாைா  ாஸ்திரிகள், முத்துசுோமி தீட்சிதர் ஆகிவயார் கர்நாடக இம யின் 
மும்மூர்த்திகளாேர். இேர்களுமடய பாடல்கள் பரதநாட்டியத்திலும் ஆன்மிக இம  நிகழ்வுகளிலும் முக்கியத்துேம் 
சபறுகின்றன. திருோரூரில், இேர்களுக்கு நிமனவிடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
73) ‘பரதம்’ பற்றிய  ரியானக் கூற்மறத் வதர்க 

A) பரதம் என்ற ச ால் ப-பாேம், ர-ராகம், த-தாளம் என்ற மூன்மறயும் குறித்து நிற்பதாகச் ச ால்லப்படுகிறது 

B) பாேம் உணர்ச்சிமயயும், ராகம் இம மயயும் குறிக்கும். 
C) இேற்றுடன் (பாேம் + ராகம் + தாளம்) தாளம் வ ர்ந்த நடனவை ‘பரதநாட்டியைாகும்’ 
D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: பரதம் என்ற ச ால் ப-பாேம், ர-ராகம், த-தாளம் என்ற மூன்மறயும் குறித்து நிற்பதாகச் ச ால்லப்படுகிறது 

பாேம் உணர்ச்சிமயயும், ராகம் இம மயயும் குறிக்கும். 
இேற்றுடன் (பாேம் + ராகம் + தாளம்) தாளம் வ ர்ந்த நடனவை ‘பரதநாட்டியைாகும்’. 
74) சிேசபருைான் ஆடிய ‘ருத்ரதாண்டேம்’ எமத சேளிப்படுத்துகிறது? 
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A) உேமக 

B) காதல் 

C) வேதமன 

D) சினம் 

விளக்கம்: ேரலாற்று வநாக்கில் இந்தியாவின் ச வ்வியல் ஆடல் ேமகயில் ஒன்று பரத நாட்டியைாகும். இந்த 
நடனத்மத ஆடுபேர்கள் சபரும்பாலும் சபண்கவள என்றாலும், ஆண்களும் இதமன ஆடுேதுண்டு. சிேசபருைான் 
ஆடும் நடனம் ‘தாண்டேம்’ என்று ச ால்லப்படுகிறது. அழிக்கும் கடவுளாக அேர் ஆடும் நடனம் ‘ருத்ரதாண்டேம்’ 
என்று அமழக்கப்படுகிறது. இது சினத்தின் சேளிப்பாடாகும். 
75) சபண்கள் சைன்மையான அம வுகளுடன் ஆடும் நடனம் எது? 

A) தாண்டேம் 

B) ஆனந்ததாண்டேம் 

C) ருத்ரதாண்டேம் 

D) லஸ்யம் 

விளக்கம்: சிேசபருைான் ஆடுேது - தாண்டேம்,  

சிேசபருைான் ைகிழ்ச்சியின் உச்சியில் ஆடுேது - ஆனந்த தாண்டேம் . 
சிேசபருைான் அழிக்கும் கடவுளாக ஆடுேது - ருத்ரதாண்டேம். 
சபண்கள் சைன்மையான அம வுகளுடன் ஆடும் நடனம் – லாஸ்யம். 

76) ‘கதகளி’ எந்த ைாநிலத்தின் பாரம்பரிய நடனைாகும்? 

A) வகரளா 
B) தமிழ்நாடு 

C) கர்நாடகா  
D) ஆந்திரா 
விளக்கம்: ‘கதகளி’ வகரள ைாநிலத்தின் பாரம்பரிய நடனைாகும். இந்நடனம், வகரள ைக்களின் பண்பாட்டிமன 
எடுத்துக்காட்டும் சதய்வீக நடனக் கமலயாகும். கதகளி என்றால் ‘கமதமய அடித்தளைாகக் சகாண்டு ஆடுதல்’ 
என்று சபாருள். 
77) ‘ஆட்டக்கமத’ எனப்படும் நடனம் எது? 

A) பரதம் 

B) கதகளி 

C) குச்சுப்புடி 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: கதகளிக்கு ‘ஆட்டக்கமத’ என்ற ைற்சறாரு சபயரும் உண்டு. இராைாயணம், ைகாபாரதம் வபான்ற 
காவியங்களில் ச ால்லப்பட்ட  ையம்  ார்ந்த நிகழ்வுகள், இந்த நடனத்திற்குக் கருப்சபாருளாக அமைகின்றன. 
78) ‘வைாகினி ஆட்டம்’ எந்த ைாநிலத்துடன் சதாடர்புமடயது? 

A) வகரளா  
B) கர்நாடகா 
C) ஆந்திரா 
D) தமிழ்நாடு 

விளக்கம்: ‘வைாகினி ஆட்டம்’ வகரளாவின் பாரம்பரிய நடனங்களில் ஒன்று. வைாகினி என்ற ச ால், ஓர் அழகான 
சபண்சணன்றும், ஆட்டம் என்றால் நடனம் என்றும் சபாருள்படும். பாற்கடலிலிருந்து வதான்றிய அமிர்தத்மதக் 
சகாடுக்கும் திருைாலின் அேதாரைாக ‘வைாகினி’ மையப்படுேதால் ‘வைாகினியாட்டம்’ என்று சபயர் சபற்றது. 
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79) குச்சிப்புடி - எந்த ைாநிலத்தில் உருோன நடனம்? 

A) தமிழ்நாடு 

B) குஜராத் 

C) ஒடி ா 
D) ஆந்திரா 
விளக்கம்: ‘குச்சிப்புடி’ ஆந்திரப்பிரவத  ைாநிலத்தில் உருோன நடனைாகும். இப்சபயர் ஆந்திர ைாநிலத்தின் 
கிருஷ்ணா ைாேட்டத்திலு;ள ‘குச்சிணபுரம்’ என்ற கிராைத்துடன் சதாடர்புமடயது. 17-ஆம் நூற்றாண்டின் 
இறுதிப்பகுதியில் சதாடங்கிய இக்கமல இன்று இந்தியாவிலும் உலகளவிலும் ஆடப்பட்டு ேருகிறது. 
80) யஷகானம் - எந்த ைாநிலத்தின் நடனம்? 

A) கர்நாடகா 
B) வகரளா 
C) ஆந்திரா 
D) தமிழ்நாடு 

விளக்கம்: கர்நாடகத்தின் ைாநில நடனைாகக் கருதப்படுேது யஷகானைாகும். கி.பி(சபா.ஆ) 16-ஆம் நூற்றாண்டு 
முதல் இந்நடனம் ைக்களால் விரும்பி பார்க்கப்படுகிறது. 
81) சித்தர்கள் எத்தமனப் வபர்? 

A) 16 

B) 17 

C) 18 

D) 12 

விளக்கம்: பதிசனண் சித்தர்கள் திருமூலர், இமடக்காடர், வபாகர், அகத்தியர், பதஞ் லி, தன்ேந்திரி, ைச் முனி 
முதலாவனார் குறிப்பிடத்தக்கேர்கள். 
82) ஒடிசி – எந்த ைாநிலத்தின் நடனம்? 

A) கர்நாடகா 
B) ஆந்திரா 
C) வகரளா 
D) ஒடி ா 
விளக்கம்: ஒடிஸா ைாநிலத்தின் பாரம்பரிய நடனம் ஒடிசி. இது வகாயில்களில் நமடசபற்று ேந்த ஒரு பாரம்பரிய 
நடனக்கமலயாகும். 17-ஆம் நூற்றாண்டில் ‘வகாட்டிப்புகழ்’ எனப்படும் சிறுேர்கள் இந்நடனத்மத சபண்ணுமட 
தரிசித்து வகாயில்களில் ஆடினார். 
83) குஜராத்தின் பாரம்பரிய நடனம் எது? 

A) கர்பா 
B) தாண்டியா 
C) கார் 
D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: குஜராத் ைாநிலத்தின் பாரம்பரிய நடனங்கள் கர்பா ைற்றும் தாண்டியாோகும். இமே நேராத்திரி 
விழாவின்வபாது, கலாச் ார உமடயணிந்து ஆடி ைகிழும் நடனங்களாகும். இந்தியா ைட்டுமின்றி, 

சேளிநாடுகளிலிருந்தும் நேராத்திரி திருவிழா நடனங்கமளக் காண பலரும் நம் பாரத திருநாட்டிற்கு ேருமக 
புரிகின்றனர். 
84) சபாருத்துக. 
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அ. பீகார்   - 1. பிதஸி நடனம் 

ஆ. வைற்கு ேங்காளம்  - 2. காத், ஜாத் நடனங்கள் 

இ. ைகாராஷ்டிரா  - 3. தைாஸா, லாேனி நடனங்கள் 

A) 3, 2, 1 

B) 2, 1, 3 

C) 1, 2, 3 

D) 2, 3, 1 

விளக்கம்: பீகார் - பிதஸிநடனம் 

வைற்கு ேங்காளம் - காத், ஜாத் நடனங்கள் 

ைகாராஷ்டிரா - தைாஸா, லாேனி நடனங்கள் 

இமே உலகிற்கு இந்தியாவின் பண்பாட்மட எடுத்தியம்புகின்றன. 
85) இந்தியாவில் ஓவியக்கமல எமத மையைாக மேத்து வதாற்றுவிக்கப்பட்டது? 

A) அர ன்  
B)  மூகம் 

C) இயற்மக 

D) கற்பமன 

விளக்கம்: இந்தியாவில் ஓவியக்கமல இயற்மகமய மையைாக மேத்து வதாற்றுவிக்கப்பட்து. பழங்கால ைனிதர்கள் 
இயற்மகயின் அம் ங்களான வைகம், ைமழ, ைரங்கள், விலங்குகள் ைனித உருேங்கள் வபான்றேற்மறக் 
குமககளிலும், இறந்த விலங்குகளின் வதால்களிலும் ேமரந்தனர். 
86) சதாடக்க காலத்தில் ஓவியம் ேமரய பயன்படுத்தப்பட்ட சபாருள் எது? 

A) ேட்டி 

B) தூரிமக 

C) ைணல் 

D) கரித்துண்டு 

விளக்கம்: கரித்துண்டுகமளத் சதாடக்க காலத்தில் ஒவியம் ேமரய பயன்படுத்தினர். பிற்காலத்தில் ைன்னர்கள் 
ஆட்சி நமடசபற்றவபாது ஓவியங்கள் பரிணாை ேளர்ச்சி சபற்றன. இேர்களின் காலத்தில் வகாயில்களின் சுேர்களில் 
ஓவியங்கள் தீட்டப்பட்டன. ேண்ணத் தூரிமககளுக்கு முக்கியத்துேம் தரப்பட்டது. 
87) ‘தட்சிணசித்திரம்’ என்ற ஓவிய நூலுக்கு உமர எழுதியேர் யார்? 

A) முதலாம் ைவகந்திரேர்ை பல்லேன் 

B) வ ரன் ச ங்குட்டுேன் 

C) கரிகாலச் வ ாழன் 

D) எேருமில்மல  
விளக்கம்: பல்லே ைன்னான முதலாம் ைவகந்திரேர்ைன் ஓவியக்கமலக்கு வபராதரவு தந்தார். ‘தட்சிணசித்திரம்’ என்ற 
ஓவிய நூலுக்கு உமர எழுதினார். இேர், இக்கமலயில் ேல்லேராதலால் ‘சித்திரகாரப்புலி’ என்ற விருதிமனப் 
சபற்றார். 
88) காலத்திற்வகற்றார்வபால ‘நைது நாட்டில்’ எத்தமன ஓவிய பாணிகள் வதான்றி ேளர்ந்தன? 

A) 4 

B) 5 

C) 3  

D) 2 
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விளக்கம்: காலத்திற்வகற்றார்வபால் நைது நாட்டில் பல்வேறு ஓவிய பாணிகள் வதான்றி ேளர்ந்தன. அமேயாேன,  

1. ைதுபாணி ஓவியங்கள் 

2. இராஜபுதன ஓவியங்கள்  
3. தஞ் ாவூர் ஓவியங்கள்  
4. முகலாய ஓவியங்கள்  
5. பவ ாஹ்லி ஓவியங்கள்  
89) இராைாயணத்தின் முக்கிய காட்சிகள் எவ்ேமக ஓவியங்களில் முக்கியத்துேம் சபற்றன? 

A) ைதுபாணி ஓவியங்கள் 

B) இராஜபுதன ஓவியபாணி 

C) தஞ் ாவூர் ஓவியங்கள் 

D) முகலாய ஓவியங்கள் 

விளக்கம்: பீகார் - வநபாள எல்மலயில் உள்ள ைதுபாணி என்ற ைாேட்டத்தில் இவ்வோவியக்கமல வதான்றியதால் 
‘ைதுபாணி ஓவியங்கள்’ எனப் சபயர் சபற்றது. நன்கு சைழுகப்பட்ட ைண்சுேர்களில் இவ்ேமக ஓவியங்கள் அதிகைாக 
ேமரயப்பட்டன. தாேர இமலகளிலிருந்து சபறப்படும் ஒருேமகச் ாறு நிறம்தரும் மூலப்சபாருளாகப் 
பயன்படுத்தப்பட்டது. இராைாயணத்தின் முக்கியக் காட்சிகள் இவ்ேமக ஓவியங்களில் முக்கியத்துேம் சபற்றன. 
90) எந்த ஓவியங்கள் சிற்வறாவியங்கள் என்று அமழக்கப்பட்டன? 

A) ைதுபாணி ஓவியங்கள் 

B) இராஜபுதன ஓவியபாணி 

C) தஞ் ாவூர் ஓவியங்கள் 

D) முகலாய ஓவியங்கள் 

விளக்கம்: கி.பி.(சபா.ஆ) 18-ஆம் நூற்றாண்டில் இராஜஸ்தான், ைத்தியப் பிரவத ப் பகுதிகளில் வதான்றி ேளர்ச்சி சபற்ற 
ஓவியங்கவள இராஜபுதன ஓவியங்களாகும். இந்த ஓவியங்கள் சிற்வறாவியங்கள் என்றமழக்கப்படுகின்றன. இமே 
சபரும்பாலும் அரண்ைமன ைற்றும் வகாட்மட சுேர்களில் ேமரயப்பட்டன. 
91) அர ன், அர மே, சதாழில், வபார் முமறகள் வபான்றேற்மற கருப்சபாருளாகக் சகாண்ட ஓவியப்பாணி எது? 

A) ைதுபாணி ஓவியங்கள் 

B) இராஜபுதன ஓவியபாணி 

C) தஞ் ாவூர் ஓவியங்கள் 

D) முகலாய ஓவியங்கள் 

விளக்கம்: அர ன், அர மே நிகழ்வுகள் ைக்களின் சதாழில் அர னின் வபார் முமறகள் வபான்றமே இவ்வோவிய 
உருோக்கத்தின் கருப்சபாருளாக அமைந்தன. இவ்வோவியம் ேமரேதற்கான நிறங்கள் தாேரங்களின்  ாறு, சிப்பி 
வபான்றேற்றிலிருந்து சபறப்பட்டன. சிறிய ேமக ேண்ணத்தூரிமககள் இவ்வோவியம் ேமரய 
பயன்படுத்தப்பட்டன. 
92) தஞ் ாவூர் ஓவியங்கள் யாருமடய காலத்தில் புகழ் சபற்றன? 

A) ைராட்டியர்கள்  
B)  ாளுக்கியர்கள் 

C)  ந்வதலர்கள் 

D) இராஷ்டிரகூடர்கள் 

விளக்கம்: கி.பி.(சபா.ஆ) 17-ஆம் நூற்றாண்டின் தஞ்ம  நாயக்க ைன்னர்கள் காலத்தில் ேளர்ந்த இவ்ேமக 
ஓவியங்கள் கி.பி. 18ஆம் நூற்றாண்டில் ைராட்டியர்கள் காலத்தில் புகழ்சபற்றன. தஞ்ம  ைராட்டிய ைன்னரான 
‘ ரவபாஜி’ காலத்தில் ஆந்திராவிலிருந்து தஞ்ம க்கு குடியவயறிய ‘மூச்சி’ என்ற சபயர் சகாண்ட 
ஓவியக்கமலைர்கள் பரம்பமரத் சதாழிலாகவே இவ்வோவியத்மத ேமரந்தனர். 
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93) தஞ் ாவூர் ஓவியப் பாணியில் ஓவியங்களின் பின்புல ேண்ணம் என்ன? 

A) கரும்பச்ம  

B) அடர்நீலம் 

C) ஒளிர் சிேப்பு 

D) அமனத்தும் 

விளக்கம்: தஞ் ாவூர் ‘மூச்சி’ ஓவியர்கள், புராணங்களில் கூறப்படும் கடவுளரின் உருேங்கமள ஓவியைாகத் தீட்டினர். 
இவ்ேமக ஓவியங்களின் பின்புல ேண்ணம் கரும்பச்ம , அடர்நீலை, ; ஒளிர்சிேப்பு ஆகியேற்மறக் 
சகாண்டிருக்கும். 
94) முகலாய ஓவியப் பாணி எக்காலக்கட்டத்தில் வதான்றியது? 

A) கி.பி.16 ஆம் நூற்றாண்டு 

B) கி.பி. 17 ஆம் நூற்றாண் 

C) கி.பி. 18 ஆம் நூற்றாண்டு 

D) கி.பி 19 ஆம் நூற்றாண்டு 

விளக்கம்: கி.பி.(சபா.ஆ) 16-ஆம் நூற்றாண்டில் முகலாயர்கள் ஆட்சிக்காலத்தில் வதான்றி ேளர்ந்த ஓவியங்கள் 
இவ்ேமக ஓவியங்களாகும். முகலாய ைன்னரான ஹ{ைாயூன் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்தியாவில் பாரசீக பாணியிலான 
ஓவியங்கள் ேளர்ச்சி சபறத் சதாடங்கின. முகலாயர் கால ஓவியர்கள் பாரசீக பாணியில் ஓவியங்கமள ேமரயத் 
சதாடங்கி இந்திய ஓவியப் பாணிமயயும் அதவனாடு இமணத்தனர். 
95) பாரசீக இந்திய ஓவியப் பாணிகளின் இமணப்பாக அமைந்த ஓவியப் பாணி எது? 

A) பாவ ாஹ்லி ஓவியப்பாணி 

B) தஞ் ாவூர் ஓவியப்பாணி 

C) ைதுபாணி ஓவியப்பாணி 

D) முகலாய ஓவியப்பாணி 

விளக்கம்: முகலாய ைன்னரான ஹீைாயூன் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்தியாவில் பாரசீக பாணியிலான ஓவியங்கள் 
ேளர்ச்சிப் சபறத் துேங்கின. முகலாயர் கால ஓவியர்கள் பாரசீக பாணியில் ஓவியங்கமள ேமரயத் சதாடங்கி 
இந்திய ஓவியப் பாணிமயயும் அதவனாடு இமணந்தனர். எனவே பாரசீக இந்திய ஓவியப் பாணிகளின் 
இமணப்பாக முகலாய ஓவியப் பாணி அமைந்தது. 
96) எந்த முகலாய ைன்னர் சிறந்த ஓவியராக விளங்கினர்? 

A) ஒளரங்கசீப் 

B) ஹீைாயூன் 

C) ஷாஜகான்  
D) ஜஹாங்கீர் 
விளக்கம்: முகலாய ைன்னரான ஜஹாங்கீர் ஓவியக்கமலக்கு முக்கியத்துேம் தந்ததுடன் சிறந்த ஓவியராகவும் 
விளங்கினர். முகலாய கால ஓவியங்களில் அர ர், அரசியர், அரண்ைமனக் சகாண்டாட்டங்கள், அர மே நிகழ்வுகள், 

இயற்மக காட்சிகள், இளேர ர் ைற்றும் இளேரசியர் ஆகிவயாரின் வீரச்ச யல்கள் வபான்றமே முக்கியத்துேம் 
சபற்றன. 
97) பவ ாஹ்லி ஓவியப்பாணி எந்த நதிக்கமரயில் வதான்றி ேளர்ச்சிப் சபற்றது? 

A) ராவி நதிக்கமர 
B) கங்மக நதிக்கமர 
C) சிந்து நதிக்கமர 
D) பிரம்ைபுத்திரா நதிக்கமர 
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விளக்கம்: கி.பி.(சபா.ஆ) 17-ஆம் நூற்றாண்டில் காஷ்மீரில் ராவி நதிக்கமரயில் அமைந்துள்ள ‘பவ ாஹ்லி’ என்ற 
இடத்தில் வதான்றி ேளர்ந்த ஓவியக்கமலவய “பவ ாஹ்லி ஓவியக்கமலப்பாணி” ஆகும். 

98) எவ்ேமக ஓவியங்களில் புராணங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட கடவுளர்களின் உருேம் முக்கியத்துேம் சபற்றது? 

A) ைதுபானி ஓவியப் பாணி 

B) தஞ் ாவூர் ஓவியப்பாணி 

C) முகலாய ஓவியப்பாணி 

D) பவ ாஹ்லி ஓவியப்பாணி 

விளக்கம்: பவ ாஹ்லி ேமக ஓவியங்களில் புராணங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட கடவுளர்களின் உருேம் முக்கியத்துேம் 
சபற்றது. இவ்ோறு, இந்திய ேரலாற்றில் ஓவியங்கள், இயற்மகமயயும், கடவுமளயும் அர ர்கமளயும், அர மே 
நிகழ்ச்சிகமளயும் உலகிற்கு உணர்த்துகின்றன. 
99) எந்த நாட்டில் உள்ள ‘சிகிரியா’ என்ற இடத்திலுள்ள ஓவியங்களில் இந்திய ஓவியக்  ாயல் காணப்படுகிறது? 

A) வநபாள் 

B) பூடான் 

C) இலங்மக 

D) மியான்ைர் 
விளக்கம்: அஜந்தா, எல்வலாரா, சித்தன்னோ ல் வபான்ற இடங்களில் ேமரயப்பட்ட ஓவியங்கள் இந்திய ஓவியத்தின் 
சிறப்புகமள சேளிப்படுத்துகின்றன. இலங்மக நாட்டில் ;’சிரியர்’, ‘சிகிரியா’ என்ற இடத்திலுள்ள ஓவியங்களில் 
இந்திய ஓவியங்களின்  ாயல்கள் காணப்படுகின்றன. 
100) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. சிற்பம் எனப்படுேது, ஒரு முப்பரிைாணக் கமலப் சபாருள்  
2. சிற்பம் எனப்படுேது ஒரு இரு பரிைாணக் கமலப்சபாருள் 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: சிற்பம் எனப்படுேது, ஒரு முப்பரிைாணக் கமலப் சபாருளாகும். இது கடினைாக அல்லது சநகிழ்வுத் 
தன்மையுள்ள சபாருள்களுக்கு உருேம் சகாடுப்பதன் மூலம் உருோக்கப்படுகிறது. சிற்பங்கமள உருோக்குபேர் 
சிற்பிசயன அமழக்கப்படுகிறார். 
101) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. சிற்பக்கமலயின் ோயிலான இந்தியாவின் சதான்மை ேரலாற்மறயும் ைக்களின் பண்பாட்மடயும் அறிந்து சகாள்ள 
முடிகிறது. 
2. சிற்பக்கமலமயப் பற்றி அறிந்து சகாள்ேதற்குத் சதால்சபாருள் சின்னங்கள், நாணயங்கள், கல்சேட்டுகள், 

இலக்கியங்கள் முதலியன  ான்றுகளாக உள்ளன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. சிற்பக்கமலயின் ோயிலான இந்தியாவின் சதான்மை ேரலாற்மறயும் ைக்களின் பண்பாட்மடயும் 
அறிந்து சகாள்ள முடிகிறது. 
2. சிற்பக்கமலமயப் பற்றி அறிந்து சகாள்ேதற்குத் சதால்சபாருள் சின்னங்கள், நாணயங்கள், கல்சேட்டுகள், 

இலக்கியங்கள் முதலியன  ான்றுகளாக உள்ளன. 
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102) ஆதிச் நல்லூர் எங்குள்ளது? 

A) திருசநல்வேலி 

B) தூத்துக்குடி 

C) நாகப்பட்டினம் 

D) புதுக்வகாட்மட 

விளக்கம்: திருசநல்வேலி ைாேட்டம், ஆதிச் நல்லூரில் நமடசபற்ற அகழ்ோராய்ச்சியில் தாய்க்கடவுளின் ச ப்புத் 
திருவைனிகள் கண்சடடுக்கப்பட்டன. இமே அமனத்தும் பழந்தமிழகத்தில் உவலாகத் திருவைனிகள் இருந்தன 
என்பமத எடுத்தியம்புகின்றன. 
103) சேண்கலத்தில் ச ய்யப்பட்ட நடனைாதுவின் உருேச்சிற்பம் எங்கு கண்சடடுக்கப்பட்டது? 

A) ஹரப்பா 
B) சைாகஞ் தாவரா 
C) ஆதிச் நல்லூர் 
D) கீழடி 

விளக்கம்: சைாகஞ் தாவராவில் கண்சடடுக்கப்பட்ட சேண்கலத்தினால் ச ய்யப்பட்ட நடனைாதுவின் உருேச்சிற்பம், 

நைக்குச் சிந்துசேளி ைக்களின் சிற்பக்கமலமயப் பமற ாற்றுகின்றன. 

104) இந்தியாவில் சபௌத்த சிற்பக்கமல, யாருமடய ஆட்சியில் துேங்கியது? 

A) குப்தர்  
B) சைௌரியர் 

C) பாலர் 
D)  ைணர் 
விளக்கம்: இந்தியாவில் சபௌத்த சிற்பக்கமல கி.மு.(சபா.ஆ.மு) 3-ஆம் நூற்றாண்டில், சைௌரியர் ஆட்சியில் சதாடங்கி 
கி.பி(சபா.ஆ). 12-ஆம் நூற்றாண்டில் பீகார், ேங்களாத்மத ஆண்ட பாலர், வ னர் ஆட்சிேமர சதாடர்ந்து 
ேளர்ச்சியமடந்து ேந்துள்ளது. இமதத் தவிர சபௌத்த  ைய கமலக்கூறுகள், ஜாோ, தாய்லாந்து, இலங்மக, சீனா, 
ஜப்பான், சகாரியா, பர்ைா, திசபத், வநபாளம் வபான்ற ஆசிய நாடுகளிலும் பரவியுள்ளன. 
105) சபௌத்த  ையத்வதாடு சதாடர்புமடய நாடுகமள அங்குள்ள கட்டடங்களுடன் சபாருத்துக. 
அ. ஜாோ  - 1. பாப்ச்சு ா 
ஆ. இலங்மக  - 2. அனுராதபுரம், சபாலனருோ 
இ. சகாரியா  - 3. வபாவராபுதூரிலுள்ள ஸ்தூபி 

A) 3, 2, 1 

B) 1, 3, 2 

C) 2, 1, 3 

D) 3, 1, 2 

விளக்கம்: ஜாோ - வபாவராபுதூரில் உள்ள ஸ்தூபி 

இலங்மக - அனுராதபுரம், சபாலனருோ 
சகாரியா - பாப்ச்சு ா 
106) சபௌத்த  ையத்வதாடு சதாடர்புமடய நாடுகமள அங்குள்ள கட்டடங்களுடன் சபாருத்துக. 
அ. சீனா  - 1. பகானின் ஆனந்த வகாயில் 

ஆ. பர்ைா  - 2. பதானில் உள்ள தங்க விகாரம் 

இ. வநபாளம்  - 3. உலகிவலவய மிகப்சபரிய ச ப்புத் திருவைனி 

A) 3, 2, 1 
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B) 2, 1, 3 

C) 3, 1, 2 

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்: சீனா - உலகிவலவய மிகப்சபரிய ச ப்புத் திருவைனி. 
பர்ைா - பகானின் ஆனந்த வகாயில் 

வநபாளம் - பதானில் உள்ள தங்க விகாரம். 
107) யார் லிங்க ேழிபாடமட வைற்சகாண்டனர்? 

A) குஷாணர் 
B) குப்தர் 
C) சைௌரியர் 
D)  ந்வதலர் 
விளக்கம்: குஷாணர் காலத்தில், லிங்கேழிபாட்டின் சதாடர்ச்சியாக லிங்கத்மத ஒருமுகத்துடனும், நான்கு 
முகத்துடனும் பமடத்து ேழிபடும் ைரபிமனக் சகாண்டிருந்தனர். 
108) சிற்பக்கமலயின் வியத்தகு ேளர்ச்சியிமன யார் காலத்தின் சிற்பங்கள் மூலம் அறியலாம்? 

A) குஷாணர் 
B) குப்தர் 

C) சைௌரியர் 
D)  ந்வதலர் 
விளக்கம்: இந்திய ேரலாற்றில் சிற்பக்கமலயின் வியத்தகு ேளர்ச்சியிமன குப்தர்கள் கால சிற்பங்களின் மூலம் நாம் 
அறியலாம். 
109) சபாருத்துக. 
அ. ைதுரா  - 1.திருைால் சிற்பம் 

ஆ. திவயாகர்  - 2. புத்தர் சிற்பம் 

இ. ேடைதுரா  - 3.விஷ்ணு கற்வகாயில் 

A) 3, 2, 1 

B) 2, 3, 1 

C) 2, 1, 3 

D) 1, 3, 2 

விளக்கம்:  ாரநாத், ைதுரா - புத்தருக்கு சிமல 

திவயாகர் - விஷ்ணுவிற்குக் கற்வகாயில் 

ேடைதுரா - திருைால் சிற்பம் 

110) குப்தர்கள் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட புராணக்கமதகள் கூறும் ‘சுடுைண் சிற்பங்கள்’ எங்குள்ளன? 

A) பித்தார்கான் வகாயில் 

B) த ாேதாரக் வகாயில் 

C) உதயகிரி குமகக்வகாயில் 

D) திவயாகர் விஷ்ணு வகாயில் 

விளக்கம்: உதயகிரி குமகோயிலில் உள்ள திருைாலின் ேராக அேதார புமடப்புச் சிற்பம், பித்தார்வகான்வகாயிலில் 
காணப்படும் புராணக்கமதகள் கூறும் சுடுைண் சிற்பங்கள், த ாேதராக் வகாயிலின் நுமழோயிலில் இருபுறமும் 
உள்ள, கங்மக, யமுமன சிற்பங்கள் வபான்றமே குப்தர் கால சிற்பங்களுக்குச்  ான்றுகளாகத் திகழ்கின்றன. 
111) கூற்றுகமள ஆராய்க. 
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1. தமிழ்நாடு, பள்ளிக்கல்வித்துமறயின் கீழ் இயங்கும் பள்ளிகளில் “சதான்மைப் பாதுகாப்புைன்றம்” 
சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 
2. இம்ைன்றம் நம் பண்பாட்டு அமடயாளத்மதயும், பாரம்பரியத்மதயும், சதான்மைமயயும் பாதுகாத்து ேருகிறது 

A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: தமிழ்நாடு, பள்ளிக்கல்வித்துமறயின் கீழ் இயங்கும் பள்ளிகளில் “சதான்மைப் பாதுகாப்புைன்றம்” 
சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 
இம்ைன்றம் நம் பண்பாட்டு அமடயாளத்மதயும், பாரம்பரியத்மதயும், சதான்மைமயயும் பாதுகாத்து ேருகிறது. 
112) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. இராஷ்டிரகூடர் காலசிற்பங்கள் புகழ்சபற்றமேயாகும். 
2. எல்வலாரா, எலிசபண்டா குமககளில் காணப்படும் மபரேர், மகலாயைமலமய இராேணன் தூக்கும் காட்சி, 

நடனைாடும் சிேசபருைான், பாடல் வகட்டு ைகிழும் விஷ்ணு ைற்றும் ைகாலட்சுமி சிற்பங்கள் இந்திய சிற்பக்கமலயின் 
வைன்மைமயப் வபாற்றுகின்றன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. இராஷ்டிரகூடர் காலச்சிற்பங்கள் புகழ்சபற்றமேயாகும். 
எல்வலாரா, எலிசபண்டா குமககளில் காணப்படும், மபரேர், மகலாயைமலமய இராேணன் தூக்கும் காட்சி, 

நடனைாடும் சிேசபருைான், பாடல் வகட்டு ைகிழும் விஷ்ணு ைற்றும் ைகாலட்சுமி சிற்பங்;கள் இந்திய சிற்பக்கமலயின் 
வைன்மைமயப் வபாற்றுகின்றன. 

113) ஒடி ா ைாநிலத்தின் தமலநகர் எது? 

A) பூரி 

B) ரிட்லி 

C) புேவனஸ்ேர் 
D) கலிங்கம் 

விளக்கம்: ஒடி ா ைாநிலத்தின் தமலநர் புேவனஸ்ேர். இது ஒடி ாவின் ‘வகாயில் நகரம்’ என்று அமழக்கப்படுகிறது. 
114) “லிங்கராஜா வகாயில்” எங்குள்ளது? 

A) கர்நாடகா 
B) ைத்தியப்பிரவத ம் 

C) ஒடி ா 
D) வகாோ 
விளக்கம்: ‘லிங்கராஜா வகாயில்’, ஒடி ா ைாநிலத்தின் தமலநகரான புேவனஸ்ேரில் கி.பி(சபா.ஆ) 11-ஆம் 
நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட வகாயிலாகும். அனந்தேர்ைன் காலத்தில் இக்வகாயில் கட்டுதேற்கான நிலம் சகாமடயாக 
ேழங்கப்பட்டது. இக்வகாயிலின் ேழிபாட்டுக்கூடம் “சஜக்வைாகனா” என்றமழக்கப்படுகிறது. இக்வகாயிலில் 
அமைந்துள்ள புேவனஸ்ேரர் நகரம், ஒடி ாவின் ‘வகாயில் நகரம்’ என்று அமழக்கபபடுகிறது. 

115)  ரியான கூற்மறத் சதரிவு ச ய்க 

A) ைனித நாகரிக ேளர்ச்சியின் சிறப்பு கூறுகளில் ஒன்று கட்டடக்கமல. ைனித இனத்தின் பண்பாட்டிமன 
அவ்வினத்தின் கமலயமைப்பிமனக் சகாண்வட கணக்கிடலாம். 
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B) கட்டக்கமல சின்னங்கவள ைனித இனத்தின் பல்வேறு கமல ேளர்ச்சிமன எடுத்துக்காட்டுகின்றன 

C) இந்தியக் கட்டடக்கமலயானது, சபரும்பாலும் அந்தந்தப்பகுதிகமள  ார்ந்த  மூக பண்பாட்டின் சேளிப்பாடாக 
அமைந்துள்ளது 

D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: ைனித நாகரிக ேளர்ச்சியின் சிறப்பு கூறுகளில் ஒன்று கட்டடக்கமல. ைனித இனத்தின் பண்பாட்டிமன 
அவ்வினத்தின் கமலயமைப்பிமனக் சகாண்வட கணக்கிடலாம். 
கட்டக்கமல சின்னங்கவள ைனித இனத்தின் பல்வேறு கமல ேளர்ச்சிமன எடுத்துக்காட்டுகின்றன 

இந்தியக் கட்டடக்கமலயானது, சபரும்பாலும் அந்தந்தப்பகுதிகமள  ார்ந்த  மூக பண்பாட்டின் சேளிப்பாடாக 
அமைந்துள்ளது. 

116) சபாதுோக இந்தியக் கட்டடக்கமல எத்தமன ேமகப்படும்? 

A) 2 

B) 3  

C) 4  

D) 5 

விளக்கம்: சபாதுோக இந்தியக் கட்டடக்கமல ேடஇந்தியக் கட்டக் கமல, சதன் இந்தியக் கட்டக்கமல என்று 
பிரிக்கப்படுகிறது. இந்த இரு கட்டடக் கமலகளுக்கு இமடயில் பல்வேறு விதைான வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. 
சதன்னிந்தியக் கட்டடக்கமலயின் சிறப்பம் ம் உயர்வகாபுரங்களும், சிற்பங்களும், ைண்டபங்களும், 

தூண்களுவையாகும். இச்சிறப்புமிக்க வகாயில் கட்டமைப்புகள் திடீசரன ேந்தமே அல்ல. இமே சுைார் 1500 
ஆண்டுகாலம் சிறிது சிறிதாக முன்வனறி ேந்துள்ளன.  
117) இந்தியக் கட்டடக்கமல ேளரச்சிக்கு முதலில் வித்திட்டேர்கள் யார்? 

A) சபௌத்தர்கள்  
B)  ைணர்கள் 

C) சீக்கியர்கள் 

D) A ைற்றும் B 

விளக்கம்: இந்தியக்கட்டக்கமல ேளர்ச்சிக்கு முதலில் வித்திட்டேர்கள் சபௌத்தர்களும்,  ைணர்களும் ஆேர். 
சைௌரியர்கள் இந்தியாவில் சபௌத்த கட்டடக்கமலமயத் சதாடங்கி மேத்தனர். பின்னர் ேந்த குப்தர்களும்  ையம் 
 ார்ந்த வகாயில்கமள ேளர்த்தனர். 
118) தமிழகத்தில் கட்டக்கமலப் பணிமய துேங்கியேர்கள் யார்? 

A) பல்லேர்கள் 

B) வ ரர் 

C) வ ாழர் 
D) பாண்டியர்கள் 

விளக்கம்: இந்தியக்கட்டக்கமல ேளர்ச்சிக்கு முதலில் வித்திட்டேர்கள் சபௌத்தர்களும்,  ைணர்களும் ஆேர். 
சைௌரியர்கள் இந்தியாவில் சபௌத்த கட்டடக்கமலமயத் சதாடங்கி மேத்தனர். பின்னர் ேந்த குப்தர்களும்  ையம் 
 ார்ந்த வகாயில்கமள ேளர்த்தனர். தமிழகத்தில் இப்பணிமயத் சதாடங்கியேர்கள் பல்லேர்கவளயாேர். 
119)  ரியானக் கூற்மற வதர்வு ச ய்க 

A) ஒரு நாட்டின் கமல ைற்றும் பண்பாடு அச் மூகத்திமன சேளிப்படுத்தும் சிறந்த கருவியாகும். 
B) கமல என்பது சபாழுதுவபாக்கிற்காக ைட்டுமின்றித் தகேல் ஊடகைாகவும், பண்பாட்டு ஊடகைாகவும் திகழ்கின்றது. 
C) கமல என்பது ைன உணர்வுகளின் சேளிப்பாடாகும் 

D) அமனத்தும்  ரி  
விளக்கம்: ஒரு நாட்டின் கமல ைற்றும் பண்பாடு அச் மூகத்திமன சேளிப்படுத்தும் சிறந்த கருவியாகும். 
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கமல என்பது சபாழுதுவபாக்கிற்காக ைட்டுமின்றித் தகேல் ஊடகைாகவும், பண்பாட்டு ஊடகைாகவும் திகழ்கின்றது. 
கமல என்பது ைன உணர்வுகளின் சேளிப்பாடாகும். 

120)  ரியானக் கூற்மற சதரிவு ச ய்க. 
A) நாட்டுப்புறக்கமலகள் நைது ோழ்வியவலாடு சதாடர்புமடயமே. நைது பாரம்பரியத்மத சேளிப்படுத்துபமே. 
B) கமல,  மூக ேளர்ச்சிக்கும் எழுச்சிக்கும் சிறந்த கருவியாக அமைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 
C) நைது முன்வனார்களின் நம்பிக்மககள், எண்ணங்கள், சிந்தமனகள், பழக்கேழக்கங்கள் ஆகியேற்மற 
நாட்டுப்புறக் கமலகளின் ோயிலாக அறிய முடிகிறது. 
D) அமனத்தும்  ரி 

விளக்கம்: நாட்டுப்புறக்கமலகள் நைது ோழ்வியவலாடு சதாடர்புமடயமே. நைது பாரம்பரியத்மத 
சேளிப்படுத்துபமே. 
கமல,  மூக ேளர்ச்சிக்கும் எழுச்சிக்கும் சிறந்த கருவியாக அமைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 
நைது முன்வனார்களின் நம்பிக்மககள், எண்ணங்கள், சிந்தமனகள், பழக்கேழக்கங்கள் ஆகியேற்மற நாட்டுப்புறக் 
கமலகளின் ோயிலாக அறிய முடிகிறது. 
121) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. ைவலசியா, சிங்கப்பூர் வபான்ற நாடுகளுக்கு தமிழகத்திலிருந்து கரகாட்டம், காேடியாட்டம், அலகு குத்துயாடுதல் 
வபான்ற கமலகள் ச ன்றன. 
2. தமிழகத்திலிருந்வத மதப்பூ ம், சபாங்கல் வபான்ற பண்பாட்டு பண்டிமககளும் அங்குச் ச ன்று அங்குள்ள 
தமிழர்களால் சகாண்டாடப்படுகின்றன. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: ைவலஷியா, சிங்கப்பூர் வபான்ற நாடுகளுக்கு தமிழகத்திலிருந்வத கரகாட்டம், காேடியாட்டம், அலகு 
குத்தியாடுதல் வபான்ற கமலகள் ச ன்றன. 
தமிழகத்திலிருந்வத மதப்பூ ம், சபாங்கல் வபான்ற பண்பாடு பண்டிமககளும் அங்குச் ச ன்று, அங்குள்ள 
தமிழர்களால் சகாண்டாடப்படுகின்றன. 
122) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. உலகிற்கு இந்தியா ேழங்கிய சகாமடகள் அளப்பரியன. உலக அமைதிக்கும், ைகிழ்ச்சிக்கும், ஊன்றுவகாலாய் 
அமைந்தது. வைலும், இது பல சகாமடகமள ேழங்கியுள்ளது. 
2. நறுைணப் சபாருள்களான ைஞ் ள் ஏலக்காய்,  ந்தனம், கிராம்பு வபான்ற சபாருள்மளயும் ைருத்துேப் 
சபாருட்கமளயும் கண்டறிந்து சேளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுைதி ச ய்தது. 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. உலகிற்கு இந்தியா ேழங்கிய சகாமடகள் அளப்பரியன. உலக அமைதிக்கும், ைகிழ்ச்சிக்கும், 

ஊன்றுவகாலாய் அமைந்தது. வைலும், இது பல சகாமடகமள ேழங்கியுள்ளது. 
2. நறுைணப் சபாருள்களான ைஞ் ள், ஏலக்காய்,  ந்தனம், கிராம்பு வபான்ற சபாருள்மளயும் ைருத்துேப் 
சபாருட்கமளயும் கண்டறிந்து சேளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுைதி ச ய்தது. 
123) கூற்றுகமள ஆராய்க 
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1. ஜனநாயக முமறப்படி, வதர்தமல நடத்திப் சபருமை சபற்றுள்ள இந்தியா, பிறநாடுகளுக்கு ேழிகாட்டியாகவும் 
திகழ்கின்றது. 
2. வ ாழர்காலத்தில் ஜனநாயக முமறப்படி “குடவோமல வதர்தல் முமற” நமடசபற்றுள்ளமத உத்திரவைரூர் 
கல்சேட்டு கூறுகிறது. இது இந்தியாவிற்கு வைலும் சபருமை வ ர்க்கிறது.  
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: 1. ஜனநாயக முமறப்படி, வதர்தமல நடத்திப் சபருமை சபற்றுள்ள இந்தியா, பிறநாடுகளுக்கு 
ேழிகாட்டியாகவும் திகழ்கின்றது. 
2. வ ாழர்காலத்தில் ஜனநாயக முமறப்படி “குடவோமல வதர்தல் முமற” நமடசபற்றுள்ளமத உத்திரவைரூர் 
கல்சேட்டு கூறுகிறது. இது இந்தியாவிற்கு வைலும் சபருமை வ ர்க்கிறது.  
124) கூற்றுகமள ஆராய்க 

1. அறிவியல், இலக்கியம், அமைதி, ைருத்துேம் வபான்ற துமறகளில் உலகப் புகழ்சபற்ற அறிைர் சபருைக்கமளப் 
சகாண்டது “இந்தியா” ஆகும் 

2.  ர்.சி.வி.இராைன், ஹர்வகாவிந்தசகாரானா, சுப்பிரைணியம்  ந்திரவ கர், சேங்கட்ராைன் ராைகிருஷ்ணன் 
வபான்றேர்கள் ைருத்துேம் ைற்றும் அறிவியலிலும், இரவீந்திரநாத் தாகூர் இலக்கியத்திலும், அைர்த்தியாச ன் 
சபாருளாதாரத்திலும், அன்மன சதர ாவுக்கு அமைதிக்காகவும் வநாபல் பரிசு சபற்று இந்தியாவிற்குப் புகழ் 
வ ர்த்தனர். 
A) 1 ைட்டும்  ரி 

B) 2 ைட்டும்  ரி 

C) இரண்டும்  ரி 

D) இரண்டும் தேறு 

விளக்கம்: அறிவியல், இலக்கியம், அமைதி, ைருத்துேம் வபான்ற துமறகளில் உலகப் புகழ்சபற்ற அறிைர் 
சபருைக்கமளக் சகாண்டது “இந்தியா” ஆகும். 
 ர்.சி.வி.இராைன், ஹர்வகாவிந்தசகாரனா, சுப்ரைணியம்  ந்திரவ கர், சேங்கடராைன் ராைகிருஷ்ணன் 
வபான்றேர்கள் ைருத்துேம் ைற்றும் அறிவியலிலும், இரவீந்திரநாத் தாகூர் இலக்கியத்திலும், அைர்த்தியாச ன் 
சபாருளாதாரத்திலும், அன்மன சதர ாவுக்கு அமைதிக்காகவும் வநாபல் பரிசு சபற்று இந்தியாவிற்குப் புகழ் 
வ ர்த்தனர். 
125) சபாருத்துக 

அ. சஜகதீஸ் ந்திரவபாஸ்  - 1. இம  

ஆ. சீனிோ  இராைனுஜம்  - 2. விமளயாட்டு 

இ. ஏ.ஆர் ரஹ்ைான்   - 3. பூஜ்யம் 

ஈ. விஸ்ேநாதன் ஆனந்த்  - 4. தாேரவியல் 

A) 4, 3, 2, 1  

B) 4, 3, 1, 2 

C) 4, 1, 2, 3 

D) 3, 4, 1, 2 

விளக்கம்: தாேரவியலில் சஜகதீஸ் ந்திரவபாஸ்-ம், பூஜ்ஜியத்தின் ைதிப்மபப் பரப்பிய சீனிோ  இராைானுஜமும். 
இம க்காக ஏ.ஆர்.ரஹ்ைானும், விமளயாட்டுத் துமறயில் ( துரங்கம்) விஸ்ேநாதன் ஆனந்த்-ம் இந்தியாவின் 
சபருமைமய உலகறியச் ச ய்தனர். 


