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6th Social Science Lesson 3 Questions in Tamil  

3. சிந்து வெளி நாகரிகம் 

1) மக்கள் நதிக்கரையில் குடியேற காைணம் என்ன?  
  1) வளமான மண்  
  2) ய ாக்குவைத்துக்கு ஏற்ற வழிகளாக இருந்தன 
 A. 1  
 B. 2 
 C. 1 & 2 
 D. அரனத்தும்  
விளக்கம்: C. 1 & 2 
ஆறுகளில் பாயும் தண்ணீர் குடிப்பதற்கும், கால்நடைகளின் ததடெகளுக்கும் மற்றும் நீர் 
பாசனத்திற்கும் பயன்படுகிறது. 
2) ஹைப் ா நாகரிகத்தின் இடி ாடுகரள  ற்றி முதன் முதலில் தன்னுரைே நூலில்  குறிப்பிட்ைவர் ோர்?  
 A. ஜான் மார்ஷல் 
 B. சார்லஸ் யமசன் 
 C. அலலக்சாண்ைர் கன்னிங்காம் 
 D. ஜான் சார்லஸ் 
விளக்கம்:  B. சார்லஸ் தமசன்  
இெர் கிழக்கிந்திய கம்வபனியில் பணிபுரிந்த படை வீரரும் ஆராய்ச்சியாளரும் ஆொர். அெர் தற்தபாது 
பாகிஸ்தானில் உள்ள இந்தியாவின் ெைதமற்குப் பகுதியில் பார்டெயிட்ைதபாது, சில வசங்கல் 
திட்டுக்கள் இருப்படத கண்ைறிந்தார். 
3) கீழ்க்கண்ைவற்றுள்  ஹைப் ா இருந்ததற்கான முதல் வைலாற்று ஆதாைம் எது?  
 A.  ாழரைந்த  லசங்கற்யகாட்ரை 
 B.  ாழரைந்த குரகக் யகாயில் 
 C.  ாழரைந்த  ளிங்கு யகாட்ரை 
 D.  ாழரைந்த மண் யகாட்ரை 
விளக்கம்:  A. பாழடைந்த வசங்கற் தகாட்டை 
அந்த பாழடைந்த வசங்கற்தகாட்டை உயரமான தகாபுரங்களுைனும்,  சுெர்களுைனும், ஒரு மடல மீது 
அடமந்துள்ளது என ஜான் மார்ஷல் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதுதெ ஹரப்பா இதற்கான முதல் 
ஆதாரமாகும்.  
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4) 1856 ல் எந்த இைண்டு நகைங்களுக்கிரையில் ையில்  ாரத அரமக்கும் ய ாது சுட்ை லசங்கற்கள் 
கண்டுபிடிக்கப் ட்ைன?  
 A. கன்னுஜ் மற்றும் குவாலிேர் 
 B.  ாட்னா மற்றும் உஜ்லஜயின் 
 C. ஆக்ைா மற்றும் வாைணாசி 
 D. லாகூர் மற்றும் கைாச்சி 
விளக்கம்:  D. லாகூர் மற்றும் கராச்சி 
இந்த வசங்கற்களின் முக்கியத்துெம் உணராமல் அெற்டற ரயில் பாடதக்கு இடையில் தபாைப்படும் 
கற்களுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தினர். 1920 ஆம் ஆண்டு வதால்வபாருள் ஆய்ொளர்கள் ஹரப்பா  
மற்றும் வமாகஞ்சதாதரா நகரங்கடள அகழாய்வு வசய்ய ஆரம்பித்தனர். 
5) நாகரீகம் என்ற வார்த்ரத எந்த லமாழியிலிருந்து ல றப் ட்ைது?  
 A. கியைக்கம் 
 B. இலத்தீன் 
 C. ஆங்கிலம் 
 D. அைபு  
விளக்கம்:  B. இலத்தீன் 
நாகரிகம் என்ற ொர்த்டத பண்டைய லத்தீன் வமாழி ொர்த்டதயான சிவிஸ் என்ற ொர்த்டதயிலிருந்து 
வபறப்பட்ைது. இதன் வபாருள் நகரம் ஆகும். 
6) கீழ்கண்ைவற்றுள் லதால்லிேலாளர்கள் புரதயுண்ை நகைத்ரத கண்டுபிடிக்க எவற்ரற 
 ேன் டுத்துகின்றனர்?   
   1. காந்தப்புலம் வருடி 
   2.  யைைார் கருவி 
   3.  ண்ரைே இலக்கிேங்கள் 
 A. 1 & 2 
 B. 2 & 3 
 C. 1 & 3 
 D. அரனத்தும் 
விளக்கம்:  D. அடனத்தும் 
தமலும் ொன்ெழி புடகப்பைங்கள் மூலம் புடதயுண்ை நகரங்கள் மற்றும் இைங்களின் தமற்பரப்டப 
கண்ைறிந்து வகாள்கிறார்கள். நிலத்தடிடய ஆய்வு வசய்ய காந்தப்புல ெருடிடய 
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பயன்படுத்துகின்றனர். எஞ்சிய வதால்வபாருட்கள் புடதயுண்டு இருக்கின்றனொ இல்டலயா 
என்படத தரைார் கருவி மூலம் கண்ைறிகின்றனர். 
7) 1924 ல் ஹைப் ாவிற்கும், லமாகஞ்சதாயைாவிற்கும் இரையே ல ாதுவான அம்சங்கள் இருப் ரத 
கண்ைறிந்தவர் ோர்?  
 A. ஜான் மார்ஷல் 
 B. அலலக்ஸாண்ைர் கன்னிங்ஹாம் 
 C. சார்லஸ் ஆலன்  
 D. சார்லஸ் யமசன் 
விளக்கம்:  A. ஜான் மார்ஷல் 
இந்திய வதால்வபாருள் ஆய்வுத் துடறயின் இயக்குனர் ஆொர். இந்த இரண்டு நகரங்களும் ஒரு 
வபரிய நாகரிகத்டத சார்ந்த வெவ்தெறு பகுதிகள் என்ற முடிவுக்கு ெந்தார். 
8) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் மிகப்  ழரமோன நாகரீகம் எது?  
   1. ஹைப் ா     2. லமாகஞ்சதாயைா 
 A. 1  
 B. 2 
 C. 1 & 2 
 D. எதுவும் இல்ரல 
விளக்கம்:  A. 1 
ஹரப்பாவிலும், வமாகஞ்சதாதராவிலும்  கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள மண்பாண்ைங்களுக்கு இடைதய 
சிறிய அளவு தெறுபாடு இருப்படத ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்ைறிந்தனர். எனதெ ஹரப்பா நாகரிகம் 
வமாகஞ்சதாதராடெ விை பழடமயானது என முடிவுக்கு ெருகின்றனர். 
9) எந்த ஆண்டில் இந்திே லதால்லிேல் துரற நிறுவப் ட்ைது?  
 A. 1845 
 B. 1896 
 C. 1861 
 D. 1876 
விளக்கம்:  C. 1861 
1861 ஆம் ஆண்டு அவலக்ஸாண்ைர் கன்னிங்ஹாம் என்ற நில அளடெயாளர் உதவியுைன் 
நிறுெப்பட்ைது. இதன் தடலடமயகம் புதுடில்லியில் உள்ளது. 
10) கீழ்க்கண்ைவற்றில் தவறாக ல ாருந்தி உள்ளரத யதர்ந்லதடு. 
  1. யதாலாவிைா  - குஜைாத் 
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  2.  யலாத்தல் – குஜைாத் 
  3. காலி ங்கன்  -  ாகிஸ்தான் 
 A. 1  
 B. 2 
 C. 3 
 D. எதுவும் இல்ரல 
விளக்கம்:  C. 3 
தமலும் தகாட்டிஜி, அம்ரி, ஹரப்பா, வமாஹஞ்சதாதரா  - பாகிஸ்தான், காலிபங்கன்- ராஜஸ்தான் ஆகிய 
இைங்களில் அடமந்துள்ளன. 
11) கீழ்கண்ைவற்றுள் ஹைப் ன் நாகரிகம் ஒரு நகை நாகரிகம் என் தற்கான காைணங்கள் ோரவ?  
  1. விவசாேம் மற்றும் ரகவிரன லதாழில்களுக்கான திைமான அடித்தளம் 
  2. தூய்ரமக்கும், ல ாது சுகாதாைத்திற்கும் லகாடுக்கப் ட்ை அதிக முன்னுரிரம 
  3. சிறப் ான கட்டிைக் கரல யவரலப் ாடு 
 A. 1 & 2 
 B. 2 & 3 
 C. 1 & 3 
 D. அரனத்தும்  
விளக்கம்:  D. அடனத்தும் 
தமலும் சிறப்பான நகரத் திட்ைமிைல், தரப்படுத்தப்பட்ை எடைகள் மற்றும் அளவீடுகள் ஆகியடெயும் 
ஹரப்பா நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் என அறியப்பை காரணமாக இருந்தது. 
12) சிந்துலவளி நாகரிகத்தில் நகைத்தின் யமற்கு  குதி எவ்வாறு அரழக்கப் டுகிறது?  
 A. ல ருங்குளம் 
 B. தானிேக் களஞ்சிேம் 
 C. யகாட்ரை 
 D. ல ாதுமக்கள் வசிக்கும் இைம் 
விளக்கம்:  C. தகாட்டை 
அரங்கநாதனின் திட்ைமிைப்பட்ை தமல் நகர அடமப்பில்  நகரத்தின் தமற்குப் பகுதி சற்று உயரமானது. 
அது தகாட்டை எனப்பட்ைது. நகர நிர்ொகிகள் பயன்படுத்தினர். தமலும் வபருங்குளமும் தானியக் 
களஞ்சியங்களும் காணப்பட்ைன. 
13) ஹைப் ா நகரில் ல ாது மக்கள் வசிக்கும் இைம் எது?  
 A. யகாட்ரை 
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 B. யமல் நகை அரமப்பு 
 C. ரமே நகை அரமப்பு 
 D. கீழ் நகை அரமப்பு 
விளக்கம்:  D. கீழ் நகர அடமப்பு 
ஹரப்பா நகரின் திட்ைமிைப்பட்ை இரண்டு பகுதிகளில் கீழ் நகர அடமப்பு மக்கள் ெசிக்கும் இைமாக 
இருந்தது. இது நகரத்தின் கிழக்குப் பகுதியாக இருந்தது. சற்று  தாழ்ந்த உயரமுடையது. அதிக பரப்பு 
வகாண்ைதாக இருந்தது. 
14) லமலஹர்கர் எந்த கால மக்கள் வாழ்ந்த இைமாக கருதப் டுகிறது? 
 A.  ரழே கற்காலம் 
 B. புதிே கற்காலம் 
 C. இரைக் கற்காலம் 
 D. லசம்பு காலம் 
விளக்கம்:  B. புதிய கற்காலம் 
இது சிந்துவெளி நாகரிகத்துக்கு முன்தனாடி என்று அறியப்படுகிறது. வபா.ஆ.மு 7000  ஒட்டிய 
காலத்திதலதய  வமஹர்கரில் நாகரிகத்துக்கு முந்டதய ொழ்க்டக நிலவியதற்கான வதால்லியல் 
சான்றுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.  
15) லமலஹர்கர் எந்த ஆற்று  ள்ளத்தாக்கில் அரமந்துள்ளது?  
 A. ய ாலன்  
 B. ரக ர்  
 C. டூன்  
 D. சம் ல்  
விளக்கம்:  A. தபாலன் 
இது பாகிஸ்தான் நாட்டில் பலுச்சிஸ்தான் மாநிலத்தில் தபாலன் ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கில் 
அடமந்துள்ளது. இது வதாைக்க கால மனிதர்கள் ொழ்ந்ததாக கண்ைறியப்பட்ை இைங்களுள் ஒன்று. 
மக்கள் தெளாண்டமயிலும், கால்நடை ெளர்ப்பிலும் ஈடுபட்ைதற்கான சான்று இங்கு  கிடைத்துள்ளது. 
16) ஹைப் ா நாகரீக லதருக்கள் எந்த வடிவரமப்ர  லகாண்டிருந்தன?  
 A. சட்ைகம்  
 B. முக்யகாணம் 
 C. சதுைம் 
 D. வட்ைம் 
விளக்கம்:  A. சட்ைகம்  
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தமலும் வதருக்கள் தநராக அடமக்கப்பட்டிருந்தன. அடெ ெைக்குத் வதற்காகவும், கிழக்கு தமற்காகவும் 
வசன்றன. ஒன்டற ஒன்று வசங்தகாணத்தில் வெட்டிக் வகாள்ளும் படியும் இருந்தன. 
17) கீழ்கண்ைவற்றுள் ஹைப் ா நாகரிகத்தின் தனித்தன்ரம எது?  
  1. வீடுகள் சுட்ை லசங்கற்களாலும் சுண்ணாம்பு கலரவோலும் கட்ைப் ட்டிருந்தன. 
  2. ஒவ்லவாரு வீட்டிலும் கழிவரறயும் குளிேலரறயும் இருந்தன. 
  3. வீடுகள் ஒன்று அல்லது இைண்டு மாடி அடுக்குகரள லகாண்ைரவோக இருந்தன. 
 A. 1 & 2 
 B. 2 & 3 
 C. 1 & 3 
 D. அரனத்தும் 
விளக்கம்:  D. அடனத்தும் 
தமலும் சாடலகள் அகலமாகவும் ெடளொன முடனகடள வகாண்ைதாகவும் இருந்தன. கூடரகள் 
சமதளமாக இருந்தன. வீடுகள் வதருக்களின் இரு ஓரங்களிலும் சீராக அடமக்கப்பட்டிருந்தன. 
18) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சரிோனரத யதர்ந்லதடு. 
  1. கட்ைைங்கள் கட்ை சுட்ை லசங்கற்கள்  ேன் டுத்துவதற்கான காைணம் அரவ நீரில் கரைவதில்ரல. 
  2. ஹைப் ா நாகரீகத்தில்  ஏறத்தாழ எல்லா நகைங்களிலும் மூைப் ட்ை கழிவுநீர் வடிகால் அரமப்பு 
காணப் ட்ைது. 
 A. 1 
 B. 2 
 C. 1 & 2 
 D. எதுவும் இல்ரல 
விளக்கம்:  C. 1 & 2 
சுட்ை வசங்கற்கள் ெலுொனடெ, கடினமானடெ, நிடலத்து நிற்கக் கூடியடெ. வநருப்டப கூை 
தாங்குபடெ. ெடிகால்கள் வசங்கற்கடள வகாண்டும் கல் தட்டைகடள வகாண்டும் மூைப்பட்டிருந்தன. 
19) ஹைப் ாவின் ல ருங்குளம் எந்த வடிவத்தில் அரமந்திருந்தது?  
 A. சதுைம் 
 B. லசவ்வகம் 
 C. சாய்சதுைம் 
 D. வட்ைம் 
விளக்கம்:  B. வசவ்ெகம் 
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இது நகரின் நடுவில் அடமக்கப்பட்டிருந்தது. இடத நீர் கசியாத கட்டுமானத்திற்கான மிகப் பழடமயான 
சான்று எனலாம். சுெர்கள் இயற்டக  தார் வகாண்டு பூசப்பட்டிருந்தது. ெைபுறத்தில் இருந்தும் 
வதன்புறத்தில் இருந்தும் குளத்திற்குச் வசல்ல படிக்கட்டுகள் அடமக்கப்பட்டிருந்தன. 
20) குளத்தில்  க்கவாட்டில் எத்தரன புறத்தில் அரறகள் அரமந்திருந்தன?  
 A. 1 
 B. 2 
 C. 3 
 D. 4 
விளக்கம்:  C. 3 
குளத்தின் அருகில் இருந்த கிணற்றில் இருந்து நீர் இடறக்கப்பட்டு வபரியகுளத்தில் விைப்பட்ைது. 
உபதயாகப்படுத்தப்பட்ை நீர் வெளிதயறவும் ெடக வசய்யப்பட்டிருந்தது. 
21) கீழ்கண்ை எந்த இைத்தில் தானிேக்களஞ்சிேம் கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளது?  
 A. காலி ங்கன் 
 B. யலாத்தல் 
 C. ைாகிகர்கி  
 D. அம்ரி  
விளக்கம்:  C. ராகிகர்கி  
வசங்கற்களால் கட்ைப்பட்ை சுெர்கடளக் வகாண்ை தானிய களஞ்சியம் ஒன்று ஹரியானா மாநிலத்தில் 
உள்ள  ராகிகர்கியில்  கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது முதிர்ச்சி அடைந்த ஹரப்பா காலத்டதச் சார்ந்தது. 
22) லமாகஞ்சதாயைாவில் இருந்த இன்லனாரு மிகப்ல ரிே ல ாது கட்டிைமான கூட்ை அைங்கு எத்தரன 
தூண்கரள லகாண்டிருந்தது?  
 A. 10 
 B. 20 
 C. 30 
 D. 40 
விளக்கம்: B. 20 
தமலும் இடத நான்கு ெரிடசகடளக் வகாண்ை ஒரு பரந்து விரிந்த கூைம் ஆகும். 
23) சுயமரிோவின் அக்காடிே ய ைைசுக்கு உட் ட்ை அைசன் நாைம்- சின் சிந்துலவளிப்  குதியில் உள்ள  _____ 
என்னும் இைத்திலிருந்து அணிகலன் வாங்கிேதாக குறிப்பு எழுதி உள்ளார்?  
 A. ஹைப் ா 
 B. லமாஹஞ்சதாயைா 
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 C. லமலுக்கா  
 D. அம்ரி  
விளக்கம்: C. வமலுக்கா 
தமலும் இக்காலத்தில் வமசபதைாமியா உைன் விரிொன கைல் ெணிகம் நடைவபற்றிருக்கிறது. 
சிந்துவெளி முத்திடரகள் தற்கால ஈராக், குடெத் மற்றும் சிரியா ஆகிய பகுதிகடளக் குறிக்கும் 
பண்டைய வமசபதைாமியாவில் உள்ள சுதமர் பகுதிகளில் கிடைத்துள்ளது. 
24) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் ஹைப் ா நாகரிகத்தின் வணிகம் மற்றும் ய ாக்குவைத்து  ற்றிே சரிோன கூற்ரற 
யதர்ந்லதடு. 
   1. ஹைப் ா மக்கள் ல ரு வணிகர்களாக இருந்தனர். 
   2. தைப் டுத்தப் ட்ை எரைகள் மற்றும் அளரவகரள  ேன் டுத்தினர்.  
   3. சக்கை வண்டிகரள  ேன் டுத்தினர். 
 A. 1 & 2 
 B. 2 & 3 
 C. 1 & 3 
 D. அரனத்தும் 
விளக்கம்:  D. அடனத்தும் 
வபாருட்களின் தநரத்டத அளவிை, அளவுகள் குறிக்கப்பட்ை குச்சிகடள பயன்படுத்தினர். ஆரக்கால் 
இல்லாத திைமான சக்கரங்கடள பயன்படுத்தினர். 
25) சிந்துலவளியின் எந்த  குதியில் கப் ல் கட்டும் மற்றும் லசப் னிடும் தளம் கண்டுபிடிக்கப் ட்ைது?  
 A. யலாத்தல் 
 B. காலி ங்கன் 
 C. அம்ரி 
 D. யகாட் டிஜி 
விளக்கம்:  A. தலாத்தல் 
தமலும் பாரசீக ெடளகுைா மற்றும் வமசபதைாமியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள உருடள ெடிெ 
முத்திடரகள் சிந்து வெளிப்பகுதியிலும் காணப்படுகிறது. இடத இந்த இரு பகுதிகளிலும் ெணிகம் 
நைந்தடத காட்டுகிறது. 
26) அமர்ந்த நிரலயில் உள்ள ஓர் ஆண்  சிரல சிந்து லவளிப்  குதியின் எந்த  குதியில் காணப் டுகிறது?  
 A. ஹைப் ா 
 B. யலாத்தல் 
 C. லமாஹஞ்சதாயைா 
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 D. காலி ங்கன் 
விளக்கம்:  C. வமாஹஞ்சதாதரா 
அது வநற்றியில் ஒரு தடல பட்டையுைனும் ெலது டக தமல் பகுதியில் ஒரு சிறிய அணிகலனுைனும் 
காணப்படுகிறது. அதன் தடல முடியும் தாடியும் நன்றாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு காணப்படுகிறது. 
27) சிந்துலவளியில் கண்லைடுக்கப் ட்ை  அமர்ந்த நிரலயில் உள்ள ஆண் சிரல  ற்றிே சரிோன கூற்ரற 
யதர்ந்லதடு. 
  1. காதுகளின் கீழ் இரு துரளகள் காணப் டுகிறது. 
  2. வலது யதாள் யமல் அங்கிோல் மூைப் ட்டுள்ளது. 
 A. 1  
 B. 2 
 C. 1 & 2 
 D. எதுவும் இல்ரல 
விளக்கம்:  A. 1 
காதுகளின் கீழ் காணப்படும் இரண்டு துடளகள் தடலயில் அணியப்படும் அணிகலன்கள் காதுெடர 
இடணக்க ஏற்படுத்தபட்டிருக்கலாம். எனது ததால் பூக்களாலும் ெடளயல்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ை 
ஒரு தமலங்கியால் மூைப்பட்டிருந்தது. இது தபான்ற ெடிெடமப்பு அப்பகுதியில் உள்ள மக்களால் 
பயன்படுத்தப்படுெது இன்றளவும் குறிப்பிைத்தக்கது. 
28) குஜைாத் மாநிலத்தில் கண்டுபிடிக்கப் ட்ை  _____ அளவுயகால்  1704 மி.மீ வரை சிறிே அளவீடுகரள 
லகாண்டிருந்தது?  
 A. தங்கம் 
 B. தகைம் 
 C. லசம்பு  
 D. தந்தம் 
விளக்கம்:  D. தந்தம் 
சிந்துவெளி நாகரிக மக்கள் தரப்படுத்தப்பட்ை எடைகள் மற்றும் அளவீடுகடள உருொக்கினர். அதன் 
சமகாலத்திய நாகரிகங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை அளவுதகால்களில் இது தான் மிக சிறிய பிரிவு 
ஆகும். 
29) மனிதர்களால் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப் ட்ை உயலாகம் எது?  
 A. லசம்பு 
 B. இரும்பு 
 C. தங்கம் 
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 D. லவண்கலம் 
விளக்கம்:  A. வசம்பு 
மனிதர்களால் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை மற்றும் உபதயாகப்படுத்தப்பட்ை உதலாகம் வசம்பு 
ஆகும். 
30) லமாஹஞ்சதாயைாவில்  _____ ஆல் ஆன சிறிே ல ண்சிரல கிரைத்தது. 
 A. இரும்பு 
 B. லவண்கலம் 
 C. லசம்பு 
 D. லவள்ளி 
விளக்கம்:  B. வெண்கலம் 
இது நைனமாது என்று குறிப்பிைப்படுகிறது. இந்த சிடலடய பார்த்த சர் ஜான் மார்ஷல் முதலில் இந்த 
சிடலடய பார்த்த வபாழுது இது ெரலாற்றுக்கு முந்டதய காலத்தின் உருொக்க முடறடய சார்ந்தது 
என்று நம்புெதற்கு கடினமாக இருந்தது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். ஏவனனில் இது தபான்று உருொக்கம் 
பண்டைய மக்களுக்கு கிதரக்க காலம் ெடர வதரியவில்டல. இடெ ஏறத்தாழ 3000 ஆண்டுகளுக்கு 
முற்பட்ைதாக இருக்கலாம் என நிடனத்ததன். இச் சிடலகடள அக்காலகட்ைத்துக்கு உரியதாகதெ 
இருந்தன என்றார். 
31) காவிரி வாலா என்ற தமிழ் ல ேைால் அரழக்கப் டும் ஆறு எங்கு காணப் டுகிறது?  
 A. ஆப்கானிஸ்தான் 
 B.  ர்மா 
 C.  ாகிஸ்தான் 
 D. சீனா 
விளக்கம்:  C. பாகிஸ்தான் 
பாகிஸ்தானில் இன்றும் வகாற்டக, ெஞ்சி, வதாண்டி, மத்திடர, உடற, கூைல்கர் என்ற வபயர் வகாண்ை 
இைங்கள் உள்ளன. வகாற்டக, பூம்புகார் தபான்ற சங்ககால நகரங்கள் மற்றும் துடறமுகங்களின் 
வபயர்களுைன் உள்ள இைங்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ளனர். ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள ஆறுகளான  
காவ்ரி, வபாருண்ஸ் மற்றும் பாகிஸ்தானில் உள்ள வபாருடன ஆகிய வபயர்கள் தமிழ் வசாற்கடள 
முழுடமயாக பிரதிபலிக்கின்றன. 
32) சிந்துலவளி மக்கள் எதனால் ஆன உரைரே  ேன் டுத்தினர்?  
   1.  ருத்தி   2. கம் ளி   3.  ட்டு 
 A. 1 & 2 
 B. 2 & 3 
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 C. 1 & 3 
 D. அரனத்தும் 
விளக்கம்:  A. 1 & 2 
வபாதுொக பருத்தி ஆடைகதள பயன்பாட்டில் இருந்தன. அங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ை நூடல சுற்றி 
டெப்பதற்கான சூழல் அச்சுகள் மூலம் அெர்கள் நூற்கவும் வசய்திருக்கின்றனர் என்று வதரிகிறது. 
கம்பளி ஆடைகளும் உபதயாகப்படுத்தப்பட்ைன. 
33) சிந்துலவளி நாகரிகம்  ற்றிே சரிோன கூற்ரற யதர்ந்லதடு. 
  1. அவர்களிைம்  ரை இருந்ததற்கான எந்த ஆதாைமும் கிரைக்கப்ல றவில்ரல. 
  2. ஆண் ல ண் இரு ாலரும் ஆ ைணங்கரள விரும்பி அணிந்திருக்கின்றனர். 
 A. 1  
 B. 2 
 C. 1 & 2 
 D. எதுவும் இல்ரல 
விளக்கம்:  C. 1 & 2 
சிந்துவெளி மக்கள் அடமதியான ொழ்க்டக ொழ்ந்து இருப்பதாகதெ ததான்றுகிறது. ஏவனனில் 
அெர்களிைம் படை இருந்ததற்கான எந்த ஆதாரமும் கிடைக்கப்வபறவில்டல. தமலும் சில ஆயுதங்கள் 
மட்டுதம அங்கிருந்து கிடைத்துள்ளன. கழுத்தணிகள், டக அணிகள், ெடளயல்கள், தமாதிரங்கள், 
காதணிகள் மற்றும் காலணிகள் முதலியெற்டறயும் அணிந்தனர்.  
34) சிந்துலவளி நாகரிகம்  ற்றிே சரிோன கூற்ரற யதர்ந்லதடு. 
  1. சிந்துலவளி மக்களுக்கு இரும்பின்  ேன்  ற்றி லதரிோது. 
  2. சிந்துலவளி மக்கள் ஆ ைணம் லசய்ே சிவப்பு நிறக் கற்கரள  ேன் டுத்தினர். 
 A. 1 
 B. 2 
 C. 1 & 2 
 D. எதுவும் இல்ரல 
விளக்கம்:  C. 1 & 2 
தங்கம், வெள்ளி, தந்தம், சங்கு, வசம்பு, சுடுமண் மற்றும் விடலயுயர்ந்த கற்களால் அணிகலன்கள் 
வசய்யப்பட்டிருந்தன. 
35) சிந்துலவளி நாகரீகத்தில் மண் ாண்ைங்கள் எந்த நிறத்தில் இருந்தன?  
 A. சிவப்பு 
 B. கருப்பு 
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 C.  ச்ரச 
 D. நீலம்  
விளக்கம்:  A. சிெப்பு 
மண்பாண்ைங்கள் சக்கரங்கள் வகாண்டு உருொக்கப்பட்ைன. அடெ தீயிலிட்டு சுைப்பட்ைன. அங்கு 
கிடைத்த உடைந்த பாடன துண்டுகள் விலங்குகளின் உருெங்களுைனும், ெடிவியல் 
ெடிெடமப்புகளுைனும் காணப்படுகின்றன. 
36) சிந்துலவளி மக்கரளப்  ற்றிே சரிோன கூற்ரற யதர்ந்லதடு. 
  1. சிந்துலவளி மக்களிரையே தாய் வழி ாடு இருந்திருக்கலாம். 
  2. கால்நரை வளர்ப்பு அவர்களுக்கு லதாழிலாக இருந்தது. 
  3. அங்கு வர்த்தகர்கள், வணிகர்கள் மற்றும் ரகவிரனஞர்களும் இருந்துள்ளனர். 
 A. 1 & 2 
 B. 2 & 3 
 C. 1 & 3 
 D. அரனத்தும் 
விளக்கம்:  D. அடனத்தும் 
சிந்துவெளி மக்களின் முதன்டமயான வதாழில் பற்றி எதுவும் வதரியவில்டல. எனினும் 
தெளாண்டம, டகவிடனப் வபாருட்கள் வசய்தல், பாடன ெடனதல், அணிகலன்கள் வசய்தல் 
தபான்றெற்றில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சிந்துவெளி மக்களின் ெழிபாடு மற்றும் அெர்களின் மத 
நடைமுடறகள் பற்றி அறிய எந்த ஒரு ஆதாரமும் கிடைக்கவில்டல. அங்கு கிடைக்கப்வபற்ற வபண் 
சிடலகள் மூலம் சிந்துவெளி மக்களிடைதய தாய் ெழிபாடு இருந்திருக்கலாம் என வதரிகிறது. 
37) ஹைப் ா நாகரீகம் எந்த ஆண்டு முதல் சரிே லதாைங்கிேது?  
 A. ல ா.ஆ.மு 1900 
 B. ல ா.ஆ.மு 1850 
 C. ல ா.ஆ.மு  1800 
 D. ல ா.ஆ.மு 1750 
விளக்கம்:  A. வபா.ஆ.மு 1900 
அதற்கு அடிக்கடி ஏற்பட்ை வெள்ளப்வபருக்கு, சுற்றுச் சூழல் மாற்றம், அந்நியர் படைவயடுப்பு, இயற்டக 
சீற்றங்கள், காலநிடல மாற்றம், காடுகள் அளித்தல் மற்றும் வதாற்று தநாய் தாக்குதல் ஆகியடெ 
காரணங்களாக அடமந்திருக்கலாம். 
38) உலகின்  ழரமோன 4 நாகரீகங்களில் மிகப் ல ரிே  ைப் ளவு லகாண்ைது எது?  
 A. சீன நாகரிகம் 
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 B. லமச யைாமிே நாகரீகம் 
 C. எகிப்து நாகரிகம் 
 D. சிந்துலவளி நாகரிகம் 
விளக்கம்:  D. சிந்துவெளி நாகரிகம் 
தமலும் இது உலகின் முதல் திட்ைமிைப்பட்ை நகரங்கடள வகாண்டிருந்தது. இங்கு தமம்பட்ை சுகாதாரம் 
மற்றும் ெடிகாலடமப்பு காணப்பட்ைதுைன் சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம் பற்றிய உணர்வு தமதலாங்கி 
இருந்தது. 
39) முதல் எழுத்து வடிவம் ோைால் உருவாக்கப் ட்ைது?  
 A. எகிப்திேர்கள் 
 B. சுயமரிேர்கள் 
 C. கியைக்கர்கள் 
 D. சீனர்கள் 
விளக்கம்:  B. சுதமரியர்கள் 
வமாஹஞ்சதாதராவில் வதால்வபாருள் ஆராய்ச்சி நடைவபறும் இைம் உலக பாரம்பரிய தளமாக 
யுவனஸ்தகா அடமப்பால் ததர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
40) ல ாருத்துக. 
  1. குஃபு மன்னன்  -  அபு சிம் ல்  
  2.  ஊர் நம்மு – கியச பிைமிடு  
  3. இைண்ைாம் ைாலமசிஸ் – ஜிகைட்  
 A. 1   2   3 
 B. 2   3   1 
 C. 3   1   2 
 D. 3   2    1 
விளக்கம்:  B. 2   3    1 
வபா.ஆ.மு 2500 ல் குஃபு மன்னனால் சுண்ணாம்பு கல்லால் கட்ைப்பட்ை  கிதச பிரமிடு ஒவ்வொன்றும் 15 
ைன் எடையுடையது. வமசபதைாமியா ஊர் நம்மு என்ற அரசனால் சின் என்ற சந்திர கைவுளுக்கு 
கட்ைப்பட்ை ஊர்  ஜிகரட். அபு சிம்பல் என்பது  எகிப்து அரசன் இரண்ைாம்  ராவமசிஸ் என்பெரால் 
கட்ைப்பட்ை இரட்டைக் தகாவில்கள் உள்ள இைம் ஆகும். 
41) ல ாருத்துக. 
   1. யமற்கு –  லுசிஸ்தானின் மக்ைான் கைற்கரை வரை 
   2. கிழக்கு – காகர் – ஹாக்ைா நதி  ள்ளத்தாக்கு வரை 
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   3. வைகிழக்கு  -  ஆப்கானிஸ்தான் 
   4. லதற்கு  -  மகாைாஷ்டிைா 
 A. 1   2   3    4 
 B. 2   3   4    1 
 C. 4   1   3    2 
 D. 3   4   2   1 
விளக்கம்:  A. 1   2    3   4 
சிந்துவெளி நாகரிகம் தமற்கண்ை பகுதிகடள எல்டலகளாகக் வகாண்டிருந்தது. 
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