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6th Social Science Lesson 17 Questions in Tamil 

17. பேரரசுகளின் காலம்: குப்தர் 

1. சரியான கூற்றைத் தேர்ந்தேடு. 

1. மூன்ைாம் நூற்ைாண்டின் இறுதியில் வட இந்தியாவில் குஷாணர்களாலும், தேற்தக 
சாேவாகனர்களாலும் நிறுவப்பட்டிருந்ே வலிறை வாய்ந்ே தபரரசுகள் வலிறைறய இழந்ேன. 
2. இச்சூழலில் சந்திரகுப்ேரால் குப்ே வம்சம் நிறுவப்பட்டது. 

3. குப்ேர்களின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர், வர்த்ேன அரச வம்சத்றே தசர்ந்ே ஹர்ஷர் வட இந்தியாறவ 
ஆட்சி புரிந்ோர். 

A) அனைத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 2, 3 சரி 

D) 1, 3 சரி 

(குறிப்பு: குப்த அரச வம்சம் இருநூறு ஆண்டுக் காலம் நீடித்தது.) 
2. சரியான இறணறயத் தேர்ந்தேடு. 

1. அலகாபாத் தூண் கல்தவட்டு – சமுத்திரகுப்ேர் 

2. உேயகிரி குறகக் கல்தவட்டு - முேலாம் சந்திரகுப்ேர் 

3. பிோரி தூண் கல்தவட்டு - ஸ்கந்ே குப்ேர் 

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

(குறிப்பு: உதயகிரி குனகக் கல்வவட்டு - இரண்டாம் சந்திரகுப்தர்.) 

3. குப்ேர்கள் கால இலக்கியச் சான்றுகளில் ேவைான இறணறயத் தேர்ந்தேடு. 

A) நீதிசாஸ்திரம் – நாரேர் 

B) ஹர்ஷ சரிேம் – பாணர் 

C) ததவி சந்திர குப்தம் – காளிதாசர் 

D) நாகநந்ோ – ஹர்ஷர் 

(குறிப்பு: ததவி சந்திரகுப்தம், முத்ரா ராக்ஸம் ஆகியவற்னை விசாகதத்தர் இயற்றிைார்.) 
4. ஹர்ஷர் இயற்றிய நூல்களில் ேவைானது எது? 

A) ரத்னாவளி     

B) நாகநந்ோ 

C) பிரியேர்ஷிகா 

D) சி-யூ-கி 

(குறிப்பு: யுவான் சுவாங் சி-யூ-கி என்னும் நூனல இயற்றிைார்.) 
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5. சீன தபளத்ேத் துைவி பாகியான் யாருறடய காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வருறக புரிந்ோர்? 

A) முேலாம் சந்திரகுப்ேர் 

B) இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் 

C) சமுத்திரகுப்ேர் 

D) ஷர்ஷர் 

(குறிப்பு: பாகியானின் பயணக் குறிப்புகள் குப்தர்களின் வரலாற்னை அறிய உதவுகிைது.) 

6. நாணயங்களில் முேன்முேலாக இடம்தபற்ை குப்ே அரசரின் வடிவம் யாருறடயது? 

A) முேலாம் சந்திரகுப்ேர் 

B) இரண்டாம் சந்திரகுப்ேர் 

C) ஸ்ரீ குப்தர் 

D) சமுத்திரகுப்ேர் 

(குறிப்பு: குப்த அரச வம்சத்னத நிறுவியவர் ஸ்ரீகுப்தர். அவர் தற்தபானதய வங்காளம், பீகார் 
பகுதிகனள ஆண்டதாகக் கருதப்படுகிைது.) 

7. கல்தவட்டுகளில் ைகாராஜா எனக் குறிப்பிடப்படும் குப்ே அரசர்கள் யார்? 

A) முேலாம் சந்திரகுப்ேர், ஸ்ரீகுப்ேர் 

B) முேலாம் சந்திரகுப்ேர், இரண்டாம் சந்திரகுப்ேர் 

C) கதடாத்கஜர், இரண்டாம் சந்திரகுப்ேர் 

D) ஸ்ரீகுப்தர், கதடாத்கஜர் 

(குறிப்பு: ஸ்ரீகுப்தருக்கு பின் அவருனடய மகன் கதடாத்கஜர் அரசப் பதவிதயற்ைார்.) 
8. லிச்சாவி அரச குடும்பத்றே தசர்ந்ே குைாரதேவிறய ைணந்ே குப்ே அரசர் 

A) கதடாத்கஜர் 

B) ஸ்ரீகுப்ேர் 

C) முதலாம் சந்திரகுப்தர் 

D) சமுத்திரகுப்ேர் 

(குறிப்பு: இக்குடும்பத்தின் ஆதரதவாடு, வட இந்தியச் சிற்ைரசுகள் பலவற்னை இவர் வவற்றி 
வகாண்டு, ஒரு தபரரசின் முடியரசராகத் தன்னை முடிசூட்டிக் வகாண்டார்.) 

9. லிச்சாவி அரச வம்சத்தின் ஆட்சிப் பகுதி எந்ே இரு பகுதிகளுக்கிறடதய அறைந்திருந்ேது? 

A) கங்றக - தகாோவரி 

B) பஞ்சாப் – ஆப்கானிஸ்ோன் 

C) பஞ்சாப் – தநபாள் 

D) கங்னக – தேபாள் 
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(குறிப்பு: லிச்சாவி பழனமயாை கை சங்கங்களில் ஒன்ைாகும். சந்திரகுப்தரால் வவளியிடப்பட்ட 
தங்க ோணயங்களில் சந்திரகுப்தர், குமாரததவி ஆகிய இருவரின் உருவங்கள் இடம்வபற்றுள்ளை. 
‘லிச்சானவயா’ என்ை வாசகமும் வபாறிக்கப்பட்டுள்ளது.) 

10. பிரயாறக தைய்க்கீர்த்திறய இயற்றிய ஹரிதசனர் யாருறடய அறவக்கள புலவராக திகழ்ந்ோர்? 

A) ஸ்ரீகுப்ேர் 

B) கதடாத்கஜர் 

C) முேலாம் சந்திரகுப்ேர் 

D) சமுத்திரகுப்தர் 

(குறிப்பு: பிரயானக வமய்க்கீர்த்தி அலகாபாத் தூணில் வபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. சமுத்திரகுப்தரின் 
ஆட்சிக்காை மிக முக்கியச் சான்று அலகாபாத் தூண் கல்வவட்டாகும்.) 

11. குப்ே வம்சத்தின் ேறலச்சிைந்ே அரசர் __________. 

A) முேலாம் சந்திரகுப்ேர் 
B) இரண்டாம் சந்திரகுப்ேர் 
C) ஸ்ரீ குப்ேர் 
D) சமுத்திரகுப்தர் 

(குறிப்பு: முதலாம் சந்திரகுப்தரின் மகன் சமுத்திரகுப்தர் ஆவார்.) 
12. கூற்று 1: பிரசஸ்தி என்பது ஒரு சைஸ்கிருேச் தசால். 

கூற்று 2: பிரசஸ்தி என்பேன் தபாருள் ஒருவறரப் பாராட்டிப் புகழ்வோகும். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ேவறு 

B) கூற்று 1 ேவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேவறு 

(குறிப்பு: அனவக்களப் புலவர்கள் அரசர்கனளப் புகழ்ந்துபாடி அவர்தம் சாதனைகனளப் 
பட்டியலிட்டைர். இனவ பின்ைர் மக்கள் படித்து வதரிந்து வகாள்வதற்காகத் தூண்களில் 
வபாறிக்கப்பட்டை. இனவ பிரசஸ்தி / வமய்க்கீர்த்தி எைப்படும்.) 

13. பல்லவ நாட்டு அரசர் விஷ்ணு தகாபறன __________ என்பவர் தோற்கடித்ோர். 
A) முேலாம் சந்திரகுப்ேர் 
B) இரண்டாம் சந்திரகுப்ேர் 
C) ஸ்ரீ குப்ேர் 
D) சமுத்திரகுப்தர் 

(குறிப்பு: சமுத்திரகுப்தர் மகத்தாை தபார்த் தளபதி ஆவார். அவர் தபரரசர் ஆைவுடன் ோடு 
முழுவதும் பனடவயடுத்துச் வசன்ைார். வதன்னிந்தியாவின் மீதும் பனடவயடுத்தார்.) 
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14. கூற்று 1: வட இந்தியாவில் சமுத்திரகுப்ேர் ஒன்பது அரசுகறளக் றகப்பற்றினார். 
கூற்று 2 : சமுத்திரகுப்ேர், தேன்னிந்தியாறவச் தசர்ந்ே 21 அரசர்கறளத் ேனக்குக் கட்டுப்பட்ட 
சிற்ைரசர்களாக்கி அவர்கறள கப்பம் கட்டச் தசய்ோர். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 ேவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேவறு 

(குறிப்பு: சமுத்திரகுப்தர், வதன்னிந்தியானவச் தசர்ந்த 12 அரசர்கனளத் தைக்குக் கட்டுப்பட்ட 
சிற்ைரசர்களாக்கி அவர்கனள கப்பம் கட்டச் வசய்தார்.) 

15. கீழ்க்கண்ட எந்ே பகுதியின் அரசர்கள் சமுத்திரகுப்ேரின் தைலாதிக்கத்றே ஏற்றுக் தகாண்டனர்? 

1. அஸ்ஸாம்        2. கிழக்கு வங்காளம்      3. தநபாளம் 

4. ைகாராஷ்டிரா     5. பஞ்சாபின் கிழக்குப் பகுதி 

A) அறனத்தும்      B) 1, 2, 3      C) 1, 2, 5     D) 1, 2, 3, 5 

(குறிப்பு: ராஜஸ்தாைத்னத தசர்ந்த பல்தவறு பழங்குடியிைரும் சமுத்திரகுப்தரின் தமலாதிக்கத்னத 
ஏற்றுக்வகாண்டைர்.) 

16. சமுத்திரகுப்ேர் குறித்ே கூற்றுகளில் ேவைானறே தேர்ந்தேடு. 

A) சமுத்திரகுப்ேர் ஒரு விஷ்ணு பக்ேராவார். 
B) தபார்களில் தவற்றி தபற்ைேன் நிறனவாக நடத்ேப்படும் தவேகால சடங்கான குதிறரகறளப் 

பலியிடும் தவள்விறயச் சமுத்திரகுப்ேர் மீண்டும் நறடமுறைப்படுத்தினார். 
C) சமுத்திரகுப்ேர் தவளியிட்ட ேங்க நாணயம் ஒன்றில் அவர் வீறண வாசிப்பது தபான்ை உருவம் 

தபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. 

D) அவர் சித்திராங்கதன் எனும் பட்டம் வபற்ைார். 

(குறிப்பு: சமுத்திரகுப்தர் கவினதப் பிரியரும் இனசப் பிரியருமாவார். அதைால் கவிராஜா எனும் 
பட்டம் வபற்ைார்.) 

17. இலங்றகறய தசர்ந்ே ஸ்ரீ தைகவர்ைன் எனும் தபளத்ே அரசன் யாருறடய சைகாலத்ேவர்? 

A) ஸ்ரீகுப்ேர் 
B) கதடாத்கஜர் 
C) முேலாம் சந்திரகுப்ேர் 
D) சமுத்திரகுப்தர் 

18. சாக அரசர்கறளத் தோற்கடித்து தைற்கு ைாளவத்றேயும் குஜராத்றேயும் றகப்பற்றிய குப்ே அரசர் 

A) ஸ்ரீ குப்ேர் 
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B) கவிராஜா 

C) விக்கிரமாதித்யர் 

D) முேலாம் குைாரகுப்ேர் 

(குறிப்பு: இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தரின் மகைாவார். அவர் விக்கிரமாதித்யர் என்றும் 
அறியப்பட்டார்.) 

19. விக்கிரைாதித்யர் குறித்ே கூற்றுகளில் சரியானறே தேர்ந்தேடு. 

1. தேன்னிந்திய அரசுகதளாடு நட்பு ைறவப் தபணினார். 
2. குதுப்மினாருக்கு அருதகயுள்ள இரும்புத் தூண் விக்கிரைாதித்யரால் உருவாக்கப்பட்டது என 
நம்பப்படுகிைது. 

3. இவருறடய அறவயில் நவரத்தினங்கள் என்று அறியப்பட்ட கறலஞர்கள் இருந்ேனர். 
A) அனைத்தும்     B) 1, 2    C) 2, 3    D) 1, 3 

20. ேவைான இறணறயத் தேர்ந்தேடு (நவரத்தினங்கள்) 

A) அைரசிம்ஹர் - அகராதியியல் ஆசிரியர் 

B) காளிோசர் - சைஸ்கிருேப் புலவர் 

C) ேன்வந்திரி – ைருத்துவர் 

D) ஹரிதசைர் – தசாதிடர் 

(குறிப்பு: ஹரிதசைர் – சமஸ்கிருதப் புலவர்) 

21. தபாருத்துக. 
1. காகபானகர்   i) தசாதிடர் 

2. சன்கு       ii) கட்டடக்கறல நிபுணர் 

3. வராகமிகிரர்    iii) வானியல் அறிஞர் 

4. வராச்சி     iv) இலக்கண ஆசிரியர் 

5. விட்டல் பட்டர்   v) ைாயவித்றேக்காரர் 

A)  ii   iii    i  v   iv 
B)  iii    i    ii  iv  v 
C)  i   ii    iii   iv   v 
D)  iv   v   ii   i  iii 

22. நதரந்திர சந்திரர், சிம்ைசந்திரர், தேவஸ்ரீ என்ை பட்டப்தபயர்கறள தகாண்ட அரசர் 

A) இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் 
B) கதடாத்கஜர் 
C) முேலாம் சந்திரகுப்ேர் 
D) சமுத்திரகுப்ேர் 
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(குறிப்பு: விக்கிரமாதித்யர், ேதரந்திர சந்திரர், சிம்மசந்திரர், ேதரந்திரசிம்மர், விக்கிரம ததவராஜர், 
ததவகுப்தர், ததவஸ்ரீ ஆகியனவ இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் பட்டப்வபயர்கள் ஆகும்.) 

23. நாளந்ோ பல்கறலக்கழகத்றே உருவாக்கியவர் யார்? 

A) ஸ்ரீகுப்ேர் 
B) இரண்டாம் சந்திரகுப்ேர் 
C) முேலாம் சந்திரகுப்ேர் 
D) முதலாம் குமார குப்தர் 

(குறிப்பு: முதலாம் குமார குப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தருனடய மகன் ஆவார்.) 

24. மிகச் சிைந்ே குப்ேப் தபரரசர்களில் கறடசி தபரரசர் யார்? 

A) முேலாம் குைார குப்ேர் 
B) பாலாதித்யர் 
C) முேலாம் சந்திரகுப்ேர் 
D) சமுத்திரகுப்ேர் 

(குறிப்பு: பாலாதித்யர் முதலாம் ேரசிம்மகுப்தர் என்ை வபயரில் அரியனண ஏறிைார். இவர் வபௌத்த 
மதத்தால் ஈர்க்கப்பட்டவராவார். இவர் மிகிரகுலருக்கு கப்பம் கட்டி வந்தார்.) 

25. குைார குப்ேறரத் தோடர்ந்து அரசப் பேவிதயற்ை குப்ே அரசர் 

A) முேலாம் குைார குப்ேர் 
B) பாலாதித்யர் 
C) ஸ்கந்த குப்தர் 
D) சமுத்திரகுப்ேர் 

(குறிப்பு: ஸ்கந்த குப்தர் ஹூணர்களின் பனடவயடுப்னபச் சந்திக்க தேரிட்டது. அவர் அவர்கனள 
ததாற்கடித்து விரட்டி அடித்தார். ஆைால் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்ைர் மீண்டும் 
பனடவயடுத்து வந்து குப்தப் தபரரனச ததாற்கடித்தார்.) 

26. குப்ே தபரரசின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கறடசி அரசர் ________ ஆவார். 
A) முேலாம் குைார குப்ேர் 
B) பாலாதித்யர் 
C) ஸ்கந்ே குப்ேர் 

D) விஷ்ணுகுப்தர் 

27. குப்ேர்களின் ஆட்சியறைப்புக் குறித்ே கூற்றுகளில் ேவைானறே தேர்ந்தேடு. 

A) குப்ே அரசர்கள் தேய்வீக உரிறைக் தகாட்பாட்டிறன நறடமுறைப்படுத்தினர். 
B) உயர்பேவிகளில் அைர்த்ேப்பட்ட அதிகாரிகள் ேண்டநாயகர் ைற்றும் ைகாேண்ட நாயகர் என 

அறழக்கப்பட்டனர். 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 7 of 13 

C) நிலவரி அரசின் முக்கிய வருவாயாக இருந்ேது. 
D) அதிக வட்டிக்குக் கடன் வகாடுக்கும் முனை ேனடமுனையில் இல்னல. 
(குறிப்பு: குப்தர் காலத்தில் அதிக வட்டிக்குக் கடன் வகாடுக்கும் முனை ேனடமுனையில் இருந்தது.) 

28. சரியான கூற்றைத் தேர்ந்தேடு. 

1. குப்ேப் தபரரசு தேசம் அல்லது புக்தி எனும் தபயரில் பல பிராந்தியங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டன. 
2. பிராந்தியங்கள் உபாரிகா எனும் ஆளுநர்கள் நிர்வகித்ேனர். 
3. பிராந்தியங்கள் விஷ்யா எனும் ைாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டன. 

4. கிராை அளவில் கிராமிகா, கிராைதியாகக்ஷா எனும் அதிகாரிகள் தசயல்பட்டனர். 

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

(குறிப்பு: விஷ்யாபதிகள் எனும் அதிகாரிகள் மாவட்ட நிர்வாகத்னத தமற்வகாண்டைர்.) 

29. சரியான இறணறயத் தேர்ந்தேடு. 

1. பாலாதிகிரிோ - குதிறரப்பறடயின் ேளபதி 

2. ைஹாபாலாதிகிரிோ - காலாட்பறடயின் ேளபதி 

A) 1 ைட்டும் 

B) 2 ைட்டும் 

C) 1, 2 
D) எதுவுமில்னல 

(குறிப்பு: பாலாதிகிரிதா - காலாட்பனடயின் தளபதி, மஹாபாலாதிகிரிதா - குதினரப்பனடயின் 
தளபதி. தூதகா எனும் ஒற்ைர்கனள உள்ளடக்கிய தவவு பார்க்கும் அனமப்பும் வசயல்பட்டது.) 

30. _________ என்பவரால் எழுேப்பட்ட நிதிசாரம் எனும் நூல் அரசுக்கருவூலத்தின் முக்கியத்துவத்றேயும் 
வருைானத்திற்கான பல வழிகறளயும் குறிப்பிடுகின்ைது. 
A) காளிோசர் 

B) காகபானகர் 

C) வராச்சி 

D) காமாந்தகர் 

(குறிப்பு: சமுத்திர குப்தனரப் தபான்ை அரசர்களின் பனடவயடுப்பு ேடவடிக்னககளில், வருவாயின் 
உபரிதய முதலீடு வசய்யப்பட்டது.) 

31. தபாருத்துக. 

1. தக்ஷத்ரா   i) தைய்ச்சல் நிலங்கள் 

2. கிலா    ii) குடியிருப்பேற்கு உகந்ே நிலங்கள் 

3. அப்ரகோ    iii) வனம் அல்லது காட்டு நிலங்கள் 

4. வஸ்தி     iv) ேரிசு நிலங்கள் 
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5. கபே சரகா   v) தவளாண்றைக்கு உகந்ே நிலங்கள் 

A)  ii   iii    i  v   iv 
B)  iii    i    ii  iv  v 
C)  v   iv   iii  ii  i 
D)  iv   v   ii   i  iii 

32. குப்ேர்கள் காலத்தில் சிதரஸ்தி ைற்றும் சார்த்ேவாகா என அறழக்கப்பட்டவர்கள் யார்? 

A) இராணுவ ேளபதி 

B) ேறலறை அறைச்சர் 

C) அரசர் 

D) வணிகர்கள் 

(குறிப்பு: குப்தர்களின் வபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு வணிகர்களின் பங்களிப்பு மிகவும் 
தபாற்ைத்தக்கதாக இருந்தது. வணிகர்களில் இரண்டு வனகயிைர் இருந்தைர். அவர்கள் சிதரஸ்தி 
மற்றும் சார்த்தவாகா எை அனழக்கப்பட்டைர்.) 

33. கூற்று 1: சிதரஸ்தி பிரிறவச் சார்ந்ே வணிகர்கள் ஓரிடத்தில் நிறலயாக இருந்து வணிகம் தசய்ேனர். 
கூற்று 2: சார்த்ேவாகா வணிகர்கள் எருது பூட்டிய வண்டிகளில் சரக்குகறள ஏற்றி பல்தவறு 
இடங்களுக்குச் தசன்று வணிகம் தசய்ேனர். 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ேவறு 
B) கூற்று 1 ேவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேவறு 

(குறிப்பு: மிளகு, தங்கம், வசம்பு, இரும்பு, குதினரகள், யானைகள் ஆகியனவ முக்கிய வணிகப் 
வபாருட்களாகும்.) 

34. ேவைான கூற்றைத் தேர்ந்தேடு. 

A) நாளந்ோ யுதனஸ்தகாவின் உலகப் பாரம்பரியச் சின்னைாகும். 
B) நாளந்ோ பல்கறலக்கழகம் பக்தியார்கில்ஜி என்பாரின் ேறலறையில் வந்ே ைம்லுக்குகளால் 

அழித்துத் ேறரைட்டம் ஆக்கப்பட்டது. 
C) ோளந்தா பல்கனலக்கழகத்தில் யுவான் – சுவாங் சமணத் தத்துவத்னதப் பற்றிப் படிப்பதில் பல 

ஆண்டுகள் வசலவழித்தார். 
D) நாளந்ோ வளாகத்தில் எட்டு ைகா பாடசாறலகளும் மூன்று மிகப்தபரிய நூலகங்களும் இருந்ேன. 
(குறிப்பு: ோளந்தா பல்கனலக்கழகத்தில் யுவான் – சுவாங் வபளத்த தத்துவத்னதப் பற்றிப் 
படிப்பதில் பல ஆண்டுகள் வசலவழித்தார். ோளந்தாவில் வபௌத்தத் தத்துவதம முக்கிய 
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பாடப்பிரிவாக இருந்தது. தயாகா, தவத இலக்கியங்கள், மருத்துவம் ஆகியனவயும் 
கற்பிக்கப்பட்டை.) 

35. நாளந்ோ பல்கறலக்கழகம் _________ நூற்ைாண்டுகளில் குப்ேப் தபரரசின் ஆேரவில் 
ேறழத்தோங்கியது. 
A) 4, 5     B) 5, 6     C) 3, 4     D) 7, 8 
(குறிப்பு: குப்தர்களுக்கு பின்ைர் கன்தைாசினயச் தசர்ந்த தபரரசர் ஹர்ஷரின் ஆதரவில் 
சிைப்புற்ைது.) 

36. ஷூணர்கள் பற்றிய தசய்திகளில் ேவைான கூற்றைத் தேர்ந்தேடு  

A) ஹூணர்கள் என்தபார் நாதடாடிப் பழங்குடியினராவர். 
B) ேங்கள் ைாதபரும் ேறலவர் அட்டில்லாவின் ேறலறையில், தராைாபுரிறயயும் கான்ஸ்டான்டி 

தநாபிறளயும் தபரச்சத்திற்கு உள்ளாக்கினர். 
C) தவள்றள ஹூணர்கள் ைத்திய ஆசியா வழியாக இந்தியா வந்ேனர். 

D) மிகிரகுலனர ததாற்கடித்த பின்ைர் இவர்கள் மத்திய பகுதிகளில் பரவிைர். 
(குறிப்பு: ஹூணர்கள் ஸ்கந்தகுப்தனரத் ததாற்கடித்த பின்ைர் இவர்கள் மத்திய பகுதிகளில் 
பரவிைர். தங்கள் வதாடர் பனடவயடுப்புகளின் மூலமாக எல்னலதயார ோடுகளுக்குத் வதாந்தரவு 
வகாடுத்து வந்தைர்.) 

37. ஷூணர்களின் ேறலவரான ________ ேனக்குத்ோதன அரசராக முடிசூட்டிக் தகாண்டார். 
A) மிகிரகுலர் 

B) யதசாேவர்ைன் 

C) ததாரமாைர் 

D) அட்டில்லா 

(குறிப்பு: ததாரமாைருக்கு பின்ைர் அவரது மகன் மிகிரகுலர் ஆட்சி வசய்தார். முடிவில் மத்திய 
இந்தியாவில் மாளவத்னத ஆட்சி வசய்து வந்த யதசாதர்மன் அவர்கனளத் ததாற்கடித்து 
அவர்களின் ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டிைார்.) 

38. ேவைான இறணறயத் தேர்ந்தேடு.(குப்ேர்கள் காலத்திய துறைமுகங்கள்) 
1. தைறலக் கடற்கறரத் துறைமுகங்கள் - கல்யாண், ைங்களூர், ைலபார் 

2. கீறழக் கடற்கறரத் துறைமுகங்கள் - வங்காளத்திலிருந்ே ோமிரலிப்தி 

A) இரண்டும் சரி 

B) 1 ைட்டும் சரி 

C) 2 ைட்டும் சரி 

D) இரண்டும் ேவறு 
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(குறிப்பு: பாடலிபுத்திரம்,உஜ்னஜனி, வாரணாசி, மதுரா ஆகியை முக்கிய வணிக ேகரங்களாக 
இருந்தை.) 

39. ேவைான கூற்றைத் தேர்ந்தேடு. 

A) குப்தர்களின் ோணய அனமப்பு முனைனய அறிமுகப்படுத்தியவர் முதலாம் சந்திரகுப்தர். 

B) குப்ேர்களின் தபாற்காசுகள் தினாரா என்ைறழக்கப்பட்டன. 
C) குப்ேர்கள் தவளியிட்ட தபாற்காசுகறள விட தவள்ளி, தசப்புக் காசுகள் குறைவாகதவ 

தவளியிடப்பட்டன. 

D) குப்ேர்களுக்கு அடுத்து வந்ே காலத்தில் தபாற்காசுகளின் சுழற்சியில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது. 

(குறிப்பு: குப்தர்களின் ோணய அனமப்பு முனைனய அறிமுகப்படுத்தியவர் சமுத்திரகுப்தர் ஆவார். 
குஷாணர்களின் ோணயங்கள் சமுத்திரகுப்தருக்கு உந்துதனல வழங்கிை.) 

40. கூற்று 1: குப்ேர்கள் காலத்தில் சுரங்கத் தோழிலும் உதலாகத் தோழிலும் தசழிப்புற்று விளங்கின. 

கூற்று 2: உதலாகத் தோழில் வளர்ச்சி தபற்றிருந்ேது என்பேற்கு எடுத்துக்காட்டு சந்திரகுப்ேரால் 
நிறுவப்பட்ட தைக்ராலி இரும்புத்தூணாகும். 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ேவறு 
B) கூற்று 1 ேவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேவறு 

(குறிப்பு: வடல்லியிலுள்ள வமக்ராலி இரும்புத்தூண் இன்ைளவும் துருப்பிடிக்காமல் உள்ளது.) 
41. குப்ேர்களால் பயன்படுத்ேப்பட்ட உதலாகங்களில் ேவைானது எது? 

A) இரும்பு 

B) ோமிரம் 

C) ஈயம் 

D) வவள்ளி 

(குறிப்பு: இரும்பு, தங்கம், தாமிரம், தகரம், ஈயம், பித்தனள, வசம்பு, மணிவவண்கலம், னமக்கா, 
மாங்கனீசு, சிகப்புச் சுண்ணம் ஆகியனவ குப்தர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட உதலாகங்கள் ஆகும்.) 

42. ேவைான கூற்றைத் தேர்ந்தேடு. 
A) குப்ேர் கால சமூகம் நான்கு வர்ணங்கறளக் தகாண்ட வர்ண முறையில் அறைந்திருந்ேது. 
B) குப்ேர்கள் காலத்தில் ைனுவின் சட்டங்கள் நறடமுறையில் இருந்ேன. 
C) பலதார மணம் ேனடமுனையில் இல்னல. 

D) உடன்கட்றட ஏறும் முறை குப்ேர்கள் காலத்தில் பின்பற்ைப்பட்டது. 
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(குறிப்பு: குப்தர்கள் காலத்தில் பலதார மணம் பரவலாக ேனடமுனையில் இருந்தது. குதபரோகா, 
துருபசுவாமினி ஆகிய இருவரும் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் அரசியர் எைக் கல்வவட்டுகள் 
குறிப்பிடுகின்ைை. குப்தர் கால சமூகம் தந்னத வழி சமூகமாக இருந்தது.) 

43. குதிறரகறள பலி தகாடுத்துச் தசய்யப்படும் தவள்வியான அஸ்வதைே யாகத்றே நடத்திய குப்ே 
அரசர்கள் 

1. முேலாம் சந்திரகுப்ேர்       2. சமுத்திரகுப்ேர் 

3. ஸ்ரீகுப்ேர்       4. முேலாம் குைார குப்ேர் 

A) 1, 2     B) 1, 4     C) 1, 3     D) 2, 4 
(குறிப்பு: குப்தர்கள் காலத்தில்தான் உருவ வழிபாடு வதாடங்கியனதயும் னவணவம், னசவம் 
ஆகிய இரு பிரிவுகள் ததான்றியனதயும் காண்கிதைாம்.) 

44. கூற்று 1: கட்டுைானக் தகாவில்கறள முேன்முேலாகக் கட்டியவர்கள் குப்ேர்கதள. 

கூற்று 2: இது முன்பிருந்ே ைரபான, பாறைக் குறடவறரக் தகாயில்களின் அடுத்ே கட்டப் பரிணாை 
வளர்ச்சியாகும். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ேவறு 
B) கூற்று 1 ேவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேவறு 

(குறிப்பு: இக்காலப் பகுதியில் கட்டப்பட்ட கட்டுமாைக் தகாவில்கள், திராவிட பாணிக் கூறுகனள 
ஒத்திருக்கின்ைை.) 

45. ேவைான இறணறயத் தேர்ந்தேடு. 

1. எல்தலாரா - ைகாராஷ்டிரா 

2. பாக் – உத்திரப்பிரதேசம் 

3. உேயகிரி – ஒடிசா 

A) 1, 2    B) 2, 3     C) 2 மட்டும்     D) 3 ைட்டும் 

(குறிப்பு: அஜந்தா, எல்தலாரா (மகாராஷ்டிரா), பாக்(மத்தியப் பிரததசம்), உதயகிரி(ஒடிசா) ஆகிய 
இடங்களில் குப்தர் காலத்திய மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க பானைக் குனடவனரக் தகாயில்கள் 
உள்ளை.). 

46. சுல்ோன் கஞ்ச் என்னுமிடத்திலுள்ள _________ அடி உயரமுள்ள புத்ேரின் உதலாகச் சிற்பம் 
குப்ேர்களின் உதலாகச் சிற்பத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாகும். 
A) 5      B) 7 ½      C) 12      D) 18 
(குறிப்பு: ோளந்தாவிலுள்ள 18 அடி உயரமுள்ள புத்தரின் வசப்புச் சினல குப்தர்களின் உதலாகச் 
சிற்பத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாகும் 
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47. குப்ேர்களின் ஓவியக் கறலக்கு மிக சிைந்ே எடுத்துக்காட்டுகளாக திகழ்பறவ எறவ? 

1. அஜந்ோ குறக ஓவியங்கள் 

2.. குவாலியர் பாக் குறக ஓவியங்கள் 

3. சுல்ோன் கஞ்ச் குறக ஓவியங்கள் 

4. உேயகிரி குறக ஓவியங்கள் 

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

48. குப்ேர்கள்  _________தைாழிறய அலுவலக தைாழியாக தகாண்டிருந்ேனர். 

A) பிராகிருேம் 

B) சமஸ்கிருதம் 

C) பாலி 

D) லத்தீன் 

(குறிப்பு: பிராகிருதம் மக்களால் தபசப்படும் வமாழியாக இருந்தது. குப்தர்களின் கல்வவட்டுகள், 
அனைத்தும் சமஸ்கிருத வமாழியிதலதய உள்ளை.) 

49. கீழ்க்கண்டவற்றுள் காளிோசர் இயற்றிய நூல்கள் எறவ? 

1. ைாளவிகாக்னிமித்ரம்      2. தைகதூேம்   

3. குைார சம்பவம்      4. ரிதுசம்காரம் 

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

(குறிப்பு: காளிதாசர் இயற்றிய ோடக நூல்கள் சாகுந்தலம், மாளவிகாக்னிமித்ரம், விக்கிரம 
ஊர்வசியம் என்பைவாகும். அவருனடய ஏனைய நூல்கள் தமகதூதம், ரகுவம்சம், குமாரசம்பவம், 
ரிது சம்காரம் ஆகியைவாகும்.) 

50. சந்திரதகாமியா எனும் தபௌத்ே அறிஞர் இயற்றிய சந்திரவியாகரணம் என்பது ________ நூல். 

A) வானியல் 

B) ைருத்துவ 

C) இலக்கண 

D) கணிேம் 

(குறிப்பு: சந்திரதகாமியா என்பவர் வங்காளத்னத தசர்ந்தவர்.) 
51. ேவைான இறணறயத் தேர்ந்தேடு. 

A) பாணினி - அஷ்டதியாயி 

B) பேஞ்சலி – ைகாபாஷ்யம் 

C) சூரிய சித்தாந்தா - பிரம்மகுப்தா  

D) சுஸ்ருேர் – அறுறவ சிகிச்றச 
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(குறிப்பு: சூரிய சித்தாந்தா - ஆரியபட்டர். இந்நூலில் ஆரியபட்டர் சூரிய, சந்திர 
கிரகணங்களுக்காை உண்னமக் காரணங்கனள விளக்கியுள்ளார். பூமி தைது அச்சில் சுழல்கிைது 
எனும் உண்னமனய அறிவித்த முதல் இந்திய வானியல் ஆய்வாளர் அவதரயாவார்.) 

52. சரியான கூற்றைத் தேர்ந்தேடு. 

1. ேன்வந்திரி ஆயுர்தவே ைருத்துவத்தில் நிபுணராகத் திகழ்ந்ோர். 
2. சாரக்கர் ஒரு ைருத்துவ அறிவியல் அறிஞராவார். 
3. சுஸ்ருேர் அறுறவ சிகிச்றச தசய்முறைறயப் பற்றி விளக்கிய முேல் இந்தியர் ஆவார். 
A) அனைத்தும்   

B) 2 ைட்டும் 

C) 1, 2 
D) 2, 3 

53. தராைானியப் தபரரசர் ைகா கான்ஸ்டன்றடனின் சைகாலத்திய குப்ே அரசர்  
A) ஸ்ரீகுப்ேர் 
B) இரண்டாம் சந்திரகுப்ேர் 
C) முதலாம் சந்திரகுப்தர் 
D) முேலாம் குைார குப்ேர் 

(குறிப்பு: மகா கான்ஸ்டன்னடன், கான்ஸ்டாண்டிதோபிள் ேகனர உருவாக்கிைார்.) 

54. கீழ்க்காண்பனவற்றில் காலவரிறசப்படி அறைந்துள்ளது எது? 

A) ஸ்ரீகுப்தர் - முதலாம் சந்திரகுப்தர் - சமுத்திரகுப்தர் - விக்கிரமாதித்யர் 

B) முேலாம் சந்திரகுப்ேர் - விக்கிரைாதித்யர் – ஸ்ரீகுப்ேர் – சமுத்திரகுப்ேர் 

C) ஸ்ரீகுப்ேர் – சமுத்திரகுப்ேர் - விக்கிரைாதித்யர் - முேலாம் சந்திரகுப்ேர் 

D) விக்கிரைாதித்யர் – ஸ்ரீகுப்ேர் - சமுத்திரகுப்ேர் - முேலாம் சந்திரகுப்ேர் 
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