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7th Social Science Lesson 1 Questions in Tamil 

1. தென்இந்தியப் புதிய அரசுகள்: பிற்காலச் ச ாழர்களும், பாண்டியர்களும் 

1) தஞ்சாவூரை ரைப்பற்றி அதரை தரை நைைாக்கிய சசாழர் யார்?  

a) ைரிைால் சசாழன்               

b) வி யாலயன் 

c) சுந்தை சசாழன்  

d) அரிஞ்சயன்  

விளக்கம்:  ஒன்பொம் நூற்றாண்டில் காவிரிக்கு வடக்சக ஒரு சிறு பகுதியய ஆண்டுவந்ெ விஜயாலயன் 

ச ாழ வம் த்யெ மீட்தடழச்த ய்ொர். அவர் ெஞ் ாவூயரக் யகப்பற்றி அயெத் ெனது ெயலநகராக 

ஆக்கினார். பிற்காலத்தில் முெலாம் ராசஜந்திரனும் அவருக்குப் பின்வந்சொரும் புதிொக 

நிர்மாணிக்கப்பட்ட கங்யகதகாண்ட ச ாழபுரத்யெத் ெயலநகராகக் தகாண்டு ச ாழப்சபரரய  ஆட்சி 

த ய்ெனர். 

2) யாருரைய ைப்பற்பரையயடுப்புைள் சேரைக்ைைற்ைரையிலும் இைங்ரையிலும் சசாழர் ஆட்சி 

விரிவரைவதற்கு வழிவகுத்தை? 

a) ைாசசந்திைன்  

b) ரா   ரா ன் 

c) இைண்ைாம்  குசைாத்துங்ைன்  

d) பார்த்திபன்  

விளக்கம்: முெலாம் ரா ரா ன் (கி.பி (தபா.ஆ) 985 -1014) ச ாழப் சபரரசின் மாதபரும் வல்லயம தபற்ற 

சபரர ர் ஆவார். அவர் காலத்யெ தவன்ற புகயழ ஈட்டினார். தென்னிந்தியாவின் தபரும் பகுதியின் 

மீது ச ாழர்களின் அதிகாரத்யெ அவர் நியலநாட்டினார். அவருயடய கப்பற்பயடதயடுப்புகள் 

சமயலக்கடற்கயரயிலும் இலங்யகயிலும்  ச ாழர்ஆட்சி விரிவயடவெற்கு வழிவகுத்ென. புகழ்தபற்ற 

ரா ராச ஸ்வரம் சகாவியலத் (பிரகதீஸ்வரர்சகாவில்) ெஞ் ாவூரில் கட்டினார். 

3) ைங்ரை யைாண்ைான் என்று தன்ரைப் பிைைைைப்படுத்திக் யைாண்ைவர் யார்? 

a) முெலாம் ராச ந்திரன் 

b) இைண்ைாம் குசைாத்துங்ைன்  

c) இைண்ைாம் ைாச ைாசன்  

d) இைண்ைாம் ைாசசந்திைன் 

விளக்கம்: முெலாம் ராசஜந்திரன் (கி.பி. (தபா.ஆ) 1014 - 1044) ெந்யெயயப் சபாலசவ சபரரய  

விரிவுபடுத்தி யகப்பற்றிய பகுதிகயள ஒருங்கியைத்ொர். அவருயடய ஆட்சிக்காலத்தில் 

ச ாழப்சபரரசு தென்னிந்தியாவில் ஒரு வலுவான  க்தியாக விளங்கியது. கி.பி. (தபா.ஆ) 1023 இல் 

அரியயை ஏறிய பின்னர் அவருயடய மிக முக்கியப் பயடதயடுப்பான வட இந்தியப் பயடதயடுப்பில் 

பல பகுதிகயளக் யகப்பற்றினார். கங்யக தகாண்டான் (கங்யகயயக் யகப்பற்றியவர்) என்று 

ென்யனப் பிரகடனப்படுத்திக் தகாண்டார். வடஇந்தியப் சபார்களில் தபற்ற தவற்றியின் நியனவாக 

கங்யகதகாண்ட ச ாழபுரம் சகாவில் எழுப்பப்பட்டது. அவருயடய கடற்பயட ஸ்ரீவி யப் சபரரய க் 
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(தெற்கு சுமத்ரா) யகப்பற்ற அவருக்குத் துயைபுரிந்ெது. ச ாழர்களின் கடற்பகுதிகளின் மீொன 

கட்டுப்பாடு கடல் கடந்ெ வணிகம் த ழித்சொங்க உெவியது. 

4) யாருைன் விசயாையனின் வழிவந்சதாரின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது? 

a) முதைாம் ைாசசந்திைன் 

b) மூன்றாம் ைாச ைாசன்   

c) வீை ைாசசந்திைன்  

d) அதி  ராச ந்திரன் 

விளக்கம்: முெலாம் ராசஜந்திர ச ாழயனத் தொடர்ந்து பெவிசயற்ற மூவரும் திறயம வாய்ந்ெ 

அர ர்களாக இல்யல. மூன்றாவொகப் பெவி ஏற்ற வீர ராசஜந்திரனின் மகன் அதி ராசஜந்திரன் 

உள்நாட்டுக் கலகம் ஒன்றில் தகால்லப்பட்டார். அவருடன் விஜயாலயனின் வழிவந்சொரின் ஆட்சி 

முடிவுக்கு வந்ெது.  

5) யாருரைய  ஆட்சிக்ைாைத்தில் சசாழர்ைளுக்கும் கீரழச் சாளுக்கியர்ைளுக்கும் இரையிைாை திருேண 

உறவு யதாைங்கியது? 

a) ைண்ைைாதித்தன்  

b) அரிஞ்சயன்  

c) சுந்தை சசாழன்  

d) ரா ா ரா ன் 

விளக்கம்: முெலாம் ரா ா ரா னின் ஆட்சிக்காலத்தில் ச ாழர்களுக்கும் கீயழச்  ாளுக்கியர்களுக்கும் 

இயடயிலான திருமைஉறவு தொடங்கியது. அவருயடய மகளான குந்ெயவ  ாளுக்கிய இளவர ர் 

விமலாதித்ெயன மைந்ொர். அவர்களின் மகனான ரா  ரா   நசரந்திரன் முெலாம் ராச ந்திரனின் 

மகளான அம்மங்கா செவியய மைந்ொர். அவர்களின் மகசன முெலாம் குசலாத்துங்கன் ஆவார். 

6) விசயாையன் வழி வந்த சசாழர்ைளுக்கு பின் ஆட்சி யபாறுப்சபற்றவர் யார்? 

a) ைண்ைைாதித்தன்  

b) பைாந்தைன்  

c) சுந்தை சசாழன்  

d) முெலாம் குசலாத்துங்கன் 

விளக்கம்: அதிராசஜந்திரனின் மயறயவக் சகள்விப்பட்டவுடன் கீயழச்  ாளுக்கிய இளவர ரான 

ராசஜந்திர  ாளுக்கியன், ச ாழ அரியயையயக் யகப்பற்றினார். முெலாம் குசலாத்துங்கன் எனும் 

தபயரில்  ாளுக்கிய - ச ாழ வம் த்தின் ஆட்சியய அவர் தொடங்கியவத்ொர். ச ாழ அரியயைக்கு 

ஏற்பட்டிருந்ெ அச்சுறுத்ெல்கயள வியரவில் ஒழித்துக்கட்டி முெலாம் குசலாத்துங்கன் ெனது நியலயய 

உறுதிப்படுத்திக்தகாண்டார். செயவயற்ற சபார்கயளத் ெவிர்த்ெ அவர் தபாதுமக்களின் நன்மதிப்யபப் 

தபற்றார்.  

7) இைங்ரையில் சசாழர்ைளுக்குச் யசாந்தோை இருந்த பகுதிைள் யாருரைய ைாைத்தில் இழக்ைப்பட்ைை? 

a) மூன்றாம் ைாசசந்திைன்   

b) மூன்றாம் ைாச ைாசன்  

c) இைண்ைாம் சுந்தை சசாழன்  
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d) முெலாம் குசலாத்துங்கன் 

விளக்கம்: இலங்யகயில் ச ாழர்களுக்குச் த ாந்ெமாக இருந்ெ பகுதிகயள இழந்ொர். பாண்டிய 

நாட்டிலிருந்ெ பகுதிகளும் ச ாழர்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து நழுவின. காஞ்சிபுரத்யெத் தெலுங்குச் 

ச ாழர்களிடம் இழக்க சநரிட்டது.  

8) சசாழ வம்சத்தின் ஆட்சி எந்த ஆண்டு முடிவுற்றது? 

a) 1273 

b) 1271 

c) 1724 

d) 1279 

விளக்கம்: 1279இல் பாண்டிய அர ன் முெலாம் மாறவர்மன் குலச கர பாண்டியன் மூன்றாம் ராசஜந்திர 

ச ாழயனத்சொற்கடித்துப்பாண்டியர் ஆட்சியய இன்யறய ெமிழகத்தில் நிறுவினார். அத்துடன் ச ாழ 

வம் த்தின் ஆட்சி முடிவுற்றது. 

9) சசாழ அைசரின் ஆரணைள் அவருரைய அதிைாரிைளால் எதில் எழுதப்பட்ைை? 

a) பரை ஓரை  

b) சைாவில் சுவர்  

c) a) மற்றும் b) 

d) பட்டு துணிைள்  

விளக்கம்: மத்திய அரசின் நிர்வாகம் அர ரின் சநரடிக் கட்டுப்பாட்டில் இருந்ெது. நாட்டின் ெயலயமப் 

தபாறுப்பில் இருந்ெ அவர் தபருமளவு அதிகாரத்யெக் தகாண்டிருந்ொர். அர ரின் ஆயைகள் 

அவருயடய அதிகாரிகளால் பயனசயாயலகளில் எழுெப்பட்டன அல்லது சகாவில் சுவர்களில் 

தபாறிக்கப்பட்டன.  

10) நிர்வாைத்தில் பயிற்சி யபறுவதற்ைாை ேண்ைை ஆளுநர்ைளாை நியமிக்ைப்பட்ைவர்ைள் யார்? 

a) பரைத்தளபதி  

b) அரேச்சர்   

c) யுவரா ா  

d) இளவைசர்  

விளக்கம்: அரசுரியம பரம்பயர இயல்புயடயொய் இருந்ெது. அர ர் ெனது மூத்ெ மகயனத் ெனது 

வாரி ாகத் தெரிவு த ய்ொர். மூத்ெமகன் யுவராஜன் என்றயழக்கப்பட்டார். யுவராஜாக்கள் நிர்வாகத்தில் 

பயிற்சி தபறுவெற்காக மண்டல ஆளுநர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர். 

11) சசாழ அைசின் நிர்வாை பிரிவுைரள இறங்கு வரிரசயில் வரிரசப்படுத்துை. 

a) மண்டலம், நாடு, கூற்றம், கிராமம் 

b) கிைாேம், கூற்றம், நாடு, ேண்ைைம்  

c) நாடு, ேண்ைைம், கூற்றம், கிைாேம்  

d) கிைாேம், கூற்றம், ேண்ைைம், நாடு  

விளக்கம்: ச ாழ அர ர்கள் நன்கு கட்டயமக்கப்பட்ட நிர்வாக முயறயய உருவாக்கியிருந்ெனர். நிர்வாக 

வ திக்காகப்சபரரசு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்ென. ஒவ்தவாரு மண்டலமும் பல நாடுகளாகப் 
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பிரிக்கப்பட்டிருந்ென. ஒவ்தவாரு நாட்டுப் பிரிவுக்குள்ளும் பல கூற்றங்கள் (கிராமங்களின் தொகுப்பு) 

இடம் தபற்றிருந்ென. கிராமசம நிர்வாக அயமப்பின் மிகச் சிறிய அலகாகும். 

12) கீழ்க்ைண்ைவற்றுள் சசாழர்ைளின் உள்ளாட்சி நிர்வாை அரேப்பு அல்ைாதது எது? 

a) நாட்ைார்  

b) சரபயார்  

c) சவளாளர் 

d) நைைத்தார்  

விளக்கம்: உள்ளாட்சி நிர்வாகமானது ஊரார்,  யபசயார், நகரத்ொர், நாட்டார் எனும் அயமப்புகளின் 

மூலமாகச் த யல்பட்டது. சவளாண்யமயின் விரிவாக்கத்தினால் கிராமப்புறங்களில் அதிக 

எண்ணிக்யகயில் விவ ாயிகளின் குடியிருப்புகள் உருவாயின. அயவ ஊர்கள் என அறியப்பட்டன.  

13) சசாழர் ைாைத்தில்  ஊரின் சார்பாைப் சபசுபவர்ைளாை இருந்தவர்ைள் யார்? 

a) ஊரார்   

b) சரபயார்  

c) சவளாளர்   

d) நைைத்தார்  

விளக்கம்: நிலஉடயமயாளர்களாக இருந்ெ ஊரார், ஊரின்  ார்பாகப் சபசுபவர்களாக இருந்ெனர். 

பிராமைர் கிராமங்கயளச் ச ர்ந்ெ  யபசயார் தபாது நிர்வாகத்யெயும், நிதி நிர்வாகத்யெயும், நீதி 

வழங்குெயலயும் சமற்தகாண்டனர்.  

14) சசாழர் ைாைத்தில் வணிைர்ைளின் குடியிருப்புைரள  நிர்வகித்தவர்? 

a) நாட்ைார்  

b) பிைாேணர்   

c) சவளாளர்   

d) நகரத்ொர் 

விளக்கம்: வணிகர்களின் குடியிருப்புகயள நகரத்ொர் நிர்வகித்ெனர். இருந்ெசபாதிலும் ெனித்திறன் 

தபற்ற கட்டுமானக் கயலஞர்கள், இரும்புத் தொழில் த ய்சவார், ெங்கசவயல த ய்சவார், தந வு 

த ய்சவார், மட்பாண்டம் வயனசவார் ஆகிசயாரும் நகரத்தில் வாழ்ந்ெனர். நாடுகளில் நாட்டார் எனும் 

அயமப்பு நாசடாடு தொடர்புயடய பூ ல்கயளயும் ஏயனய சிக்கல்கயளயும் தீர்த்துயவத்ெது. 

15) ஊர், சரப, நைைம், நாடு ஆகியவற்றில் இருந்த ேன்றங்ைள் கீழ்க்ைண்ை எதன் மூைம் பணிைரள 

சேற்யைாண்ைை? 

a) அடிரேைள்  

b) யபாது ேக்ைள்  

c) குழு 

d) சவரைக்ைாைர்ைள்  

விளக்கம்: ஊர்,  யப, நகரம், நாடு ஆகியவற்றில் இருந்ெ மன்றங்கள் பல்சவறு குழுக்கள் மூலம் 

பணிகயள சமற்தகாண்டன. இக்குழுக்கள் நீர்ப்பா னம்,  ாயலகள், சகாவில்கள், சொட்டங்கள், 

வரிவசூல், மெ விழாக்கயள நடத்துெல் சபான்ற பணிகயள சமற்தகாண்டன. 
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16) பிைாேணர்ைளுக்குக் யைாரையாை வழங்ைப்பட்ை உத்திைசேரூர் எந்த ோவட்ைத்தில் அரேந்துள்ளது? 

a) காஞ்சிபுரம்  

b) ைைலூர்  

c) யசன்ரை  

d) தஞ்சாவூர்  

விளக்கம்: இன்யறய காஞ்சிபுர மாவட்டத்திலுள்ள உத்திரசமரூர் கிராமம் பிராமைர்களுக்குக் 

தகாயடயாக வழங்கப்பட்ட ஒரு பிரம்மசெய கிராமமாகும். இக்கிராமத்தில் கிராம  யபக்கான 

உறுப்பினர்கள் எவ்வாறு செர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் என்பது குறித்துத் தெளிவாக விளக்கும் 

கல்தவட்டுகள் உள்ளன.  

17) சசாழர் ைாை குடும்பி உறுப்பிைர் பதவிக்கு சபாட்டியிடுபவர்ைளுக்ைாை தகுதி/ தகுதிைள்? 

a) சபாட்டியிடும் ஆைவர் 35 -70 வயது வைம்புக்குள் இருத்தல் சவண்டும்.  

b) சவதநூல்ைளிலும், சேய நூல்ைளிலும் சதர்ச்சி யபற்றிருக்ை சவண்டும். 

c) நிைஉரிரேயாளைாை இருக்ை சவண்டும்  

d) இயவ அயனத்தும் 

விளக்கம்:  ஒவ்தவாரு குடும்பிலிருந்தும் (வார்டு) உறுப்பினர் ஒருவர் செர்ந்தெடுக்கப்படுவார். தமாத்ெம் 

30 குடும்புகள் இருந்ென. சபாட்டியிடும் ஆடவர் 35 -70 வயது வரம்புக்குள் இருத்ெல் சவண்டும். 

சவெநூல்களிலும்,  மய நூல்களிலும் செர்ச்சி தபற்றிருப்பதும், நிலஉரியமயாளராகசவா, த ாந்ெ வீடு 

உயடயவராகசவா இருக்க சவண்டும் என்பயவ ெகுதிகளாகும். செர்ந்தெடுக்கும் முயற: ஒவ்தவாரு 

குடும்பிலிருந்தும் ெகுதியுயடய சவட்பாளர்களின் தபயர்கள் பயனசயாயலத் துண்டுகளில் 

எழுெப்படும். அயவ மட்பாண்டம் ஒன்றில் சபாடப்படும். மன்றத்தின் மூத்ெ உறுப்பினர் ஒரு சிறுவயன 

அயழத்து குடத்துக்குள் உள்ள ஓயலத் துண்டுகயள எடுக்கச் த ால்லி அதில் எழுெப்பட்டுள்ள 

தபயயர அறிவிப்பார். இம்முயறயின்படி பல குழுக்கள் முடிவு த ய்யப்படும். 

18) சசாழ அைசில் 'ைாணிக்ைைன்’ எை அரழக்ைப்பட்ை வரி எது? 

a) நில வரி            

b) பாசை வரி  

c) ைாவல் வரி  

d) சுங்ை வரி  

விளக்கம்: ச ாழஅரசின் தபாதுவருவாய் முக்கியமாக நிலவரி மூலம் தபறப்பட்டது. நிலவரியானது 

‘காணிக்கடன்’ என அயழக்கப்பட்டது. நிலவரியய நிர்ையம் த ய்வெற்காகச் ச ாழஅரசு விரிவான 

அளவில் நிலஅளயவப் பணியய சமற்தகாண்டது. மகசூலில் மூன்றில் ஒரு பகுதி வரியாக 

வசூலிக்கப்பட்டது. இவ்வரி தபரும்பாலும் ொனியமாகசவ வசூல் த ய்யப்பட்டது. நிலவரியயத் ெவிர 

தொழில் வரிகளும் வணிகத்தின் மீொன சுங்கவரிகளும் வசூலிக்கப்பட்டன. 

19) கீழ்க்ைண்ைவர்ைளுள் யாருக்கு  சசாழஅைசர்ைள் வரிவிைக்கு அளிக்ைப்பட்ை நிைங்ைரள வழங்ைவில்ரை? 

a) அைசுஅதிைாரி  

b) பிைாேணர் 

c) ேத நிறுவைங்ைள்  

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 6 of 18 

d) உழு குடி 

விளக்கம்: ச ாழஅர ர்கள் வரிவிலக்கு அளிக்கப்பட்ட நிலங்கயள அரசுஅதிகாரிகளுக்கும், 

பிராமைர்களுக்கும், சகாவில்களுக்கும் (செவொனக் கிராமங்கள்), மெ நிறுவனங்களுக்கும் 

தகாயடயாக வழங்கினர்.  மை  மய நிறுவனங்களுக்குக் தகாயடயாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் 

’பள்ளிச் ந்ெம்’ என அயழக்கப்பட்டது. ’சவளாண்வயக’ என்னும் நிலங்களின் உயடயமயாளர்கள் 

சவளாளர் என்றயழக்கப்பட்டனர். 

20) கூற்று(A): சவளாளரில் ஒரு பிரிவிைைாை ’உழுகுடி’ என்சபார் நிைங்ைளின் உரைரேயாளர்ைளாை இருக்ை 

இயைாது.  

ைாைணம்(R): அவர்ைள் பிைம்ேசதய, சவளாண்வரை நிைங்ைளில் சவளாண்பணிைரளச் 

யசய்யசவண்டியிருந்தது.  

சரியாைவற்ரற சதர்ந்யதடு. 

a) A ேட்டும் சரி R தவறு  

b) A தவறு ேற்றும் R சரி  

c) A  ரி மற்றும் R என்பது  ரியான விளக்கம் ஆகும்  

d) A சரி ேற்றும் R சரியாை விளக்ைம் அல்ை 

விளக்கம்: சவளாளரில் ஒரு பிரிவினரான ’உழுகுடி’ என்சபார் நிலங்களின் உயடயமயாளர்களாக 

இருக்க இயலாது. அவர்கள் பிரம்மசெய, சவளாண்வயக நிலங்களில் சவளாண்பணிகயளச் 

த ய்யசவண்டியிருந்ெது. தமாத்ெ வியளச் லில் சவளாண்வயக நிலவுயடயமயாளர்கள் 

’சமல்வாரத்யெப்’ (வியளச் லில் தபரும்பகுதி) தபற்றனர். உழுகுடிகள் ’கீழ்வாரத்யெப்’ (வியளச் லில் 

சிறிய பகுதி) தபற்றனர். ‘அடியம’ மற்றும் ‘பணித ய் மக்கள்’ என்சபார்  முொயத்தின் கீழ்நியலயில் 

இருந்ெனர்.  மூகத்தின் இயட மட்டத்தில் சபார் த ய்சவாரும் வணிகர்களும் இடம் தபற்றனர். 

21) முதைாம் ைாசேந்திை சசாழைால் உருவாக்ைப்பட்ை பதிைாறு ரேல் நீளம் யைாண்ை ஏரிக்ைரைத் 

தடுப்பரண எங்கு அரேந்துள்ளது? 

a) தஞ்சாவூர்  

b) திருச்சி  

c) கங்யக தகாண்ட ச ாழ புரம் 

d) திருவாரூர் 

விளக்கம்: ச ாழர்கள் நீர்ப்பா னத்திற்கு முக்கியத்துவம் வழங்கினர். கங்யக தகாண்ட ச ாழபுரத்தில் 

முெலாம் ராசஜந்திர  ச ாழனால் உருவாக்கப்பட்ட பதினாறு யமல் நீளம் தகாண்ட ஏரிக்கயரத் 

ெடுப்பயை மிகச் சிறந்ெ எடுத்துக்காட்டாகும். 

22) தவறாை இரணரய சதர்ந்யதடு  

a) வடி வாய்க்ைால்ைள்  - நீரிரை திரச ோற்றல்  

b) வாய்க்ைால்            - நீரைக்யைாண்டு வருவது  

c) வடிைால்         - நீரை யவளிசயற்றுவது  

d) நாடு வாய்க்கால்கள் - தபாதுமக்கள் அயனவருக்கும் த ாந்ெமானது 
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விளக்கம்: காவிரியின் கழிமுகப் பகுதியில் குறுக்கும் தநடுக்குமாக மரபு ார்ந்ெ முயறயில் நீரின் 

திய மாற்றிவிடுவெற்கான ’வடி- வாய்க்கால்கள்’ அயமக்கப்பட்டிருந்ென. செயவப்படும் நீயரக் 

தகாண்டுவருவது ’வாய்க்கால்’. செயவக்கு அதிகமான நீயர தவளிசயற்றுவது ’வடிகால்’. தபாதுமக்கள் 

அயனவருக்கும் த ாந்ெமான வாய்க்கால் ’ஊர் வாய்க்கால்’ என அயழக்கப்பட்டது. நாடு எனும் 

நிர்வாகப் பிரிவின் மட்டத்தில் பயன்பட்ட வாய்க்கால்கள் ’நாடு வாய்க்கால்கள்’ என குறிப்பிடப்பட்டன. 

நீர் விநிசயாகத்தில் சுற்றுமுயற நயடமுயறயில் இருந்ெது. 

23) நம்பியாண்ைார் நம்பியால் யதாகுக்ைப்பட்ை பாைல்ைள் எவ்வாறு அரழக்ைப்படுகின்றை? 

a) நாைாயிை திவ்ய பிைபந்தம்  

b) திருமுயறகள்  

c) புைாணங்ைள்  

d) சிவ புைாணம்  

விளக்கம்: ச ாழர்கள் ய வத்தின் மீது மிகுதியான பற்றுக் தகாண்டவராவர். சிவதபருமானின் 

திருவியளயாடல்கள் ய வ அடியார்களான நாயன்மார்களால் பாடல்களாக இயற்றப்பட்டுள்ளன. 

நம்பியாண்டார் நம்பியால் தொகுக்கப்பட்ட அயவ ’திருமுயறகள்’ என அயழக்கப்படுகின்றன. 

24) கீழ்க்ைண்ைவற்றுள் சசாழர் ைாை ைட்டிைக்ைரை சைாயில் அல்ைாதது எது? 

a) தஞ்ரச யபரிய சைாவில்  

b) ைங்ரை யைாண்ை சசாழ புைம்  

c) தாைாசுவைம்   

d) காஞ்சி யகலா  நாெர் சகாவில்   

விளக்கம்:  ச ாழர்கள் காலத்தில் பிரமாண்டமான சகாவில்கள் கட்டப்பட்டன. ெஞ் ாவூர், 

கங்யகதகாண்ட  ச ாழபுரம்,  ொராசுரம் ஆகிய இடங்களிலுள்ள சகாவில்கள்  ச ாழர்களின் 

கயலகளான கட்டடங்கள், சிற்பங்கள், த ப்புச்சியலகள் ஓவியங்கள், படிமவியல் ஆகியவற்றின் 

களஞ்சியமாக உள்ளன.  

25) பின்வருபவர்ைளுள் சசாழர் ைாைத்தில் சைாவிலில்  பணியாற்றியவர்ைள் யார்/யாவர்? 

a) பாைைர்ைள்  

b) இரசக்ைருவிைரள மீட்டுசவார்  

c) நைைோதர்  

d) இயவ அயனத்தும்  

விளக்கம்:  ச ாழர்கள் காலக் சகாவில்கள் வழிபாட்டிற்கான இடங்கள் மட்டுமல்லாமல் தபருமளவு 

நிலங்கயளச் த ாந்ெமாகக் தகாண்டிருந்ென. அயவ கல்வியயயும், பக்திக் கயலகளின் 

வடிவங்களான நடனம், இய , நாடகம் ஆகியவற்யறயும் வளர்த்ென. நடனமாெர், இய க்கயலஞர்கள், 

பாடகர்கள், இய க்கருவிகயள மீட்டுசவார், அர்ச் கர்கள் ஆகிசயார் சகாவில் பணியாளர்கள் ஆவர். 

26) முதைாம் ைாசேந்திைன் எங்கு சவதக்ைல்லூரி ஒன்ரற நிறுவிைார்? 

a) யபான் விரளந்த ைளத்தூர்  

b) எண்ைாயிரம் 

c) திருச்சி  
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d) குைந்ரத  

விளக்கம்: ச ாழ அர ர்கள் கல்விப் பணிகளுக்குப் தபரும் ஆெரவு நல்கினர். முெலாம் ராசஜந்திரன் 

எண்ைாயிரம் (ெற்சபாயெய விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள) எனும் கிராமத்தில் சவெக் கல்லூரி 

ஒன்யற நிறுவினார். அக்கல்லூரியில் 14 ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுெலில் 340 மாைவர்கள் சவெங்கள், 

இலக்கைம், உபநிடெங்கள் ஆகியவற்யறக் கற்றனர். 

27) கீழ்க்ைண்ை எந்த இைத்தில் சசாழர் ைாை ைல்லூரிைள் நிறுவப்பைவில்ரை? 

a) திருபுவரை  

b) திருமுக்கூைல்  

c) திருவாரூர் 

d) எண்ணாயிைம் 

விளக்கம்:  முெலாம் இராசஜந்திரனுக்குப் பின்வந்ெ ஆட்சியாளர்கள் அவருயடய அப்பணியய 

முன்உொரைமாகக் தகாண்டு பின்பற்றினர். அென் வியளவாக இன்யறய புதுச்ச ரிக்கு அருசகயுள்ள 

திருபுவயன எனும் ஊரிலும், இன்யறய த ங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலுள்ள திருமுக்கூடலிலும் முயறசய 

1048, 1067 ஆகிய ஆண்டுகளில் இசெ சபான்ற கல்லூரிகள் நிறுவப்பட்டன. 

28) ’யபரியபுைாணமும் ைம்பைாோயணமும்’ எந்த அைசர்ைளின் ைாைத்தில் இயற்றப்பட்ைை? 

a) ச ாழர் 

b) பாண்டியர்  

c) பல்ைவர்   

d) சசைர்  

விளக்கம்: உன்னெமான இலக்கியங்களான ’தபரியபுராைமும் கம்பராமாயைமும்’ இக்காலப் 

பகுதியயச் ச ர்ந்ெயவயாகும். 

29) சேற்கு ஆசியர்ைள், அைாபியர்ைள், யூதர்ைள், கிறித்தவர்ைள், இஸ்ைாமியர்ைள் ஆகிசயாரை உள்ளைக்கிய 

வணிைக்குழு எது? 

a) அஞ்சு – வண்ணத்தார்  

b) ’ேணி – கிைாேத்தார்  

c)  a) மற்றும் b)  

d) ஆறு - வண்ணத்தார்  

விளக்கம்: ச ாழர்களின் காலத்தில் வணிகம் ெயழத்சொங்கியது. ’அஞ்சு – வண்ைத்ொர்’, ’மணி – 

கிராமத்ொர்’ எனப்படும் வணிகக் குழு அயமப்புகயளச் (கில்டு) ச ர்ந்ெ வணிகர்கள் வணிக 

நடவடிக்யககயள சமற்தகாண்டனர். அஞ்சு - வண்ைத்ொர் குழுவானது சமற்கு ஆசியர்கள், 

அராபியர்கள், யூெர்கள், கிறித்ெவர்கள், இஸ்லாமியர்கள் ஆகிசயாயர உள்ளடக்கியொகும். அவர்கள் 

கடல் கடந்து வணிகம் த ய்சொர் ஆவர். அவர்கள் சமற்கு கடற்கயரசயாரத் துயறமுக நகரங்களில் 

குடியிருந்ெனர். 

30) யதன்கிழக்ைாசிய நாடுைரள உள்ளைக்கிய ைைல் ைைந்த வணிை நைவடிக்ரைைரளச் யசயல்படுத்திய 

சசாழர்  ைாை வணிைக்குழு எது? 

a) அஞ்சு – வண்ணத்தார்  
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b) ’ேணி – கிைாேத்தார்  

c) ஆறு - வண்ணத்தார்  

d) ஐநூற்றுவர் அயமப்பு 

விளக்கம்: மணி - கிராமத்ொர் வணிகக் குழு அயமப்யபச் ச ர்ந்ெ வணிகர்கள் உள்நாட்டு வணிகத்தில் 

தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்ெனர் எனச்த ா ல்லப்படுகிறது. காலப்சபாக்கில் அவ்விரு அயமப்புகளும் 

’ஐநூற்றுவர்’, ’திய  - ஆயிரத்து ஐநூற்றுவர்’ எனும் தபயர்களில் ஒருங்கியைந்ென. அயவ கர்நாடக 

மாநிலம் ஐசகாலில் இருந்ெ ெயலயம அயமப்பின் வழிகாட்டுெலில் த யல்பட்டன. இந்ெ ஐநூற்றுவர் 

அயமப்பு தென்கிழக்காசிய நாடுகயள உள்ளடக்கிய கடல் கடந்ெ வணிக நடவடிக்யககயளச் 

த யல்படுத்தியது. 

31) கீழ்க்ைண்ைவற்றுள் சசாழர் ைாைத்தில் இறக்குேதி யசய்யப்பட்ை யபாருள்ைள் எரவ? 

a) பருத்தி இரழத்துணிைள் 

b) யாரைத் தந்தங்ைள் 

c) பவழம் 

d) இயவ அயனத்தும் 

விளக்கம்: தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகசளாடு சமற்தகாள்ளப்பட்ட கடல் கடந்ெ வணிகத்தின் மூலம் 

யாயனத் ெந்ெங்கள், பவழம்,  ங்குகள், ஒளிபுகும் - புகா கண்ைாடிகள், பாக்கு, ஏலம், வர்ைப் பட்டு 

நூல்கசளாடு தநய்யப்பட்ட பருத்தி இயழத்துணிகள் ஆகியன இறக்குமதி த ய்யப்பட்டன. 

 ந்ெனக்கட்யட, கருங்காலிக்கட்யட, சுயவயூட்டும் தபாருட்கள், வியலயுயர்ந்ெ ஆபரைக் கற்கள், 

மிளகு, எண்தைய், தநல், ொனியங்கள், உப்பு ஆகியயவ ஏற்றுமதி த ய்யப்பட்டன. 

32) பாண்டியர்ைளின் பை பரழரேயாை தமிழ்க் ைல்யவட்டுைள் எங்கு ைண்ைறியப்பட்டுள்ளது? 

a) மதுயர 

b) தஞ்சாவூர்  

c) தூத்துக்குடி  

d) திருேயம் 

விளக்கம்: கி.மு.(தபா.ஆ.மு) நான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்து தென்னிந்தியாயவக் குறிப்பிட்ட 

இயடதவளிகசளாடு ஆட்சி த ய்ெ மூன்று பயழயமயான அர வம் ங்களுள் பாண்டியர்கள் 

அடங்குவர். முத்துக்குளித்ெசலாடு தொடர்புயடய தகாற்யக, தொ டக்கக்காலத்தில் அவர்களின் 

துயறமுகமாகவும் ெயலநகரமாகவும் இருந்ெொகக் கருெப்படுகிறது. பாண்டியர்களின் பல 

பயழயமயான ெமிழ்க் கல்தவட்டுகள் மதுயரயிலும் அென் சுற்றுப்புறங்களிலும் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளொல் அவர்கள் பிற்காலத்தில் மதுயரக்கு இடம் தபயர்ந்திருக்கலாம் எனக் 

கருெலாம்.  ங்ககாலப் பாண்டியர்களின் கீழ் மதுயர நகர் மாதபரும் பண்பாட்டுயமயமாகத் திகழ்ந்ெது. 

ெமிழ்ப் புலவர்களும் எழுத்ொளர்களும் அங்கு ஒன்றுகூடித் ெமிழ்ச் த வ்வியல் இலக்கியங்களுக்குச் 

சிறந்ெ பங்களிப்யபச் த ய்துள்ளனர். 

33) பாண்டியர்ைளின் ஆட்சி எந்த நூற்றாண்டு வரை யதாைர்ந்தது? 

a) 16 ஆம் நூற்றாண்டு  

b) 17 ஆம் நூற்றாண்டு  
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c) 18 ஆம் நூற்றாண்டு   

d) 15 ஆம் நூற்றாண்டு  

விளக்கம்: 6 ஆம் நூற்றாண்டில் களப்பிரர்கயள தவற்றிதகாண்டு பாண்டியர்கள் தென்ெமிழகத்தில் 

ெங்கயள மீண்டும் வலுவாக நிறுவிக் தகாண்டனர். ஆனால் 9ஆம் நூற்றாண்டு முெல் 13ஆம் 

நூற்றாண்டு வயர தென்னிந்தியாயவ ஆண்ட பிற்காலச் ச ாழர்களின் எழுச்சியயப் பாண்டியர்களால் 

எதிர்தகாள்ள இயலவில்யல. பின்னர் ச ாழர்களின் வீழ்ச்சியயச்  ாெகமாகப் பயன்படுத்திப் பிற்காலப் 

பாண்டியர் மீண்டும் ெங்கள் அதிகாரத்யெ நிறுவினர். அவர்களின் ஆட்சி 16ஆம் நூற்றாண்டு வயர  

தொடர்ந்ெது. 

34) பல்ைவ அைசர்ைள் முதைாம் ேசைந்திைவர்ேன், முதைாம் நைசிம்ேவர்ேன் ஆகிசயாரின் சேைாை பாண்டிய 

ேன்ைன் யார்? 

a) ைடுங்சைான்  

b) அரிசக ரி மாறவர்மன்  

c) சுந்தை பாண்டியன்    

d) வீை பாண்டியன்   

விளக்கம்: கடுங்சகான் எனும் பாண்டிய அர ன் 6ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் களப்பிரர்களிடமிருந்து 

பாண்டியர்களின் பகுதிகயள மீட்டார். அவயரத் தொடர்ந்து சவறு இருவர் அர  பெவி ஏற்றனர். 

அரிசக ரி மாறவர்மன் எனும் வலியம மிக்க முெல் பாண்டிய அர ர் கி.பி. (தபா.ஆ) 642இல் அரியயை 

ஏறினார். அவர் பல்லவ அர ர்கள் முெலாம் மசகந்திரவர்மன், முெலாம் நரசிம்மவர்மன் ஆகிசயாரின் 

 மகாலத்ெவராவார். கல்தவட்டுகளும் த ப்புப்பட்டயங்களும் ெனது எதிரிகளான ச ரர், ச ாழர், 

பல்லவர், சிங்களர் ஆகிசயாயர அவர் தவற்றிதகாண்டயெப் புகழ்பாடுகின்றன. அரிசக ரி 

மாறவர்மன்  மைர்கயளத் துன்புறுத்திய கூன் பாண்டியசன என அயடயாளப்படுத்ெப்படுகிறார். 

35) அரிசைசரிரயச் சேண ேதத்திலிருந்து ரசவத்திற்கு ோற்றிய ரசவத் துறவி யார்? 

a) அப்பர்   

b) ோணிக்ை வாசைர்  

c) சுந்தைர்  

d) திருஞான  ம்மந்ெர்   

விளக்கம்: ய வத் துறவியான திருஞான ம்பந்ெர் அரிசக ரியயச்  மை மெத்திலிருந்து ய வத்திற்கு 

மாற்றினார். மெம் மாறிய பின்னர் அரிசக ரி சுமார் 8000  மைர்கயளக் கழுசவற்றியொகக் 

கூறப்படுகிறது. எண்ணிக்யக மியகப்படுத்திக் கூறப்பட்டிருப்பினும், ய வத்திற்கு மாறிய பின்னர் 

அரிசக ரியின்  மை எதிர்ப்புப் சபாக்கு  ந்செகத்திற்கு இடமில்லாெது. 

36) பின்வருபவர்ைளுள் சவள்விக்குடிச் யசப்சபடுைளின் யைாரையாளி யார்?  

a) ோறவர்ேன் அரிசைசரி  

b) சுந்தை பாண்டியன்  

c) முெலாம் வரகுைன் 

d) குைசசைை பாண்டியன்  
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விளக்கம்: அரிசக ரிக்குப் பின்னர் பாண்டியர் அர வம் த்தின் மகத்ொன மன்னான ஜடிலபராந்ெக 

தநடுஞ் யடயன் (முெலாம் வரகுைன்) (756 - 815) ஆட்சிப் தபாறுப்சபற்றார். அவசர சவள்விக்குடிச் 

த ப்சபடுகளின் தகாயடயாளி ஆவார். தநடுஞ் யடயன் ெஞ் ாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, ச லம், 

சகாயமுத்தூர் ஆகிய பகுதிகயள உள்ளடக்கியொகப் பாண்டிய அரய  விரிவுபடுத்தினார். 

37) பின்வருபவர்ைளுள் பல்ைவர்ைளால் சதாற்ைடிக்ைப்பட்ை பாண்டிய ேன்ைன்/ேன்ைர்ைள்? 

a) ோறவர்ேன் அரிசைசரி  

b) ஸ்ரீோறஸ்ரீவல்ைபன் 

c) இைண்ைாம் வைகுணன் 

d) b) மற்றும் c)  

விளக்கம்: தநடுஞ் யடயனுக்குப் பின்னர் ஆட்சிப் தபாறுப்சபற்ற  ஸ்ரீமாறஸ்ரீவல்லபன், இரண்டாம் 

வரகுைன் ஆகிசயார் பல்லவர்களால் சொ ற்கடிக்கப்பட்டனர். பின்னர் முெலாம் பராந்ெகனின் கீழ் 

எழுச்சி தபற்ற ச ாழவம் த்யெ அவர்களால் எதிர்தகாள்ள இயலவில்யல. முெலாம் பராந்ெகனிடம்  

சொல்வியயடந்ெ பாண்டிய அர ன் இரண்டாம் ராஜசிம்மன் 920இல் நாட்யடவிட்டு தவளிசயறினார். 

இவ்வாறு கடுங்சகானால் மீள்எழுச்சி தபற்ற பாண்டியர் ஆட்சி முடிவுற்றது. 

38) ைாயல் யாருரைய முக்கிய துரறமுைோை விளங்கியது? 

a) பாண்டியர்   

b) பல்ைவர்  

c) சசைர்  

d) சசாழர்  

விளக்கம்: அதிராசஜந்திரனின் (விஜயாலயனின் வழிவந்ெ கயடசி அர ர்) மயறவுக்குப் பின்னர் 

பாண்டிய நாட்டில்  ச ாழ மண்டலாதிபதிகளின் ஆட்சி பலவீனமயடந்ெது. அென் வியளவாகப் 

பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் பாண்டியர் மட்டுசம எழுச்சி தபற்ற ெமிழ் அர  வம் மாக விளங்கினர். 

மதுயர அவர்களின் ெயலநகராகத் தொடர்ந்ெது. அவ்வமயம் காயல் அவர்களின் முக்கியத் 

துயறமுகமாயிற்று.  

39) ைாயலுக்கு இருமுரற வருரை தந்த அயல்நாட்டுப்பயணி யார்? 

a) இபன் பதூதா    

b) மார்க்சகாசபாசலா  

c) அல்ேசூதி   

d) யேைஸ்தனிஸ்  

விளக்கம்: தவனிஸ் நாட்யடச் ச ர்ந்ெ புகழ் தபற்ற பயணியான மார்க்சகாசபாசலா இரண்டு முயற 

(1288, 1293) காயலுக்கு வருயகெந்ொர். இத்துயறமுக நகர் அராபிய, சீனக் கப்பல்களால் நிரம்பியிருந்ெது 

என்றும் விறுவிறுப்பான வணிக நடவடிக்யககயளக் தகாண்டிருந்ெொகவும் அவர் நம்மிடம் கூறுகிறார். 

40) பாண்டிய அைசு “யசல்வச் யசழிப்பு மிக்ை, உைகிசைசய மிை அற்புதோை பகுதியாகும்” எை புைழாைம் 

சூட்டும் அயல்நாட்டுப்பயணி யார்? 

a) இபன் பதூதா    

b) மார்க்சகாசபாசலா  
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c) அல்ேசூதி   

d) யேைஸ்தனிஸ்  

விளக்கம்: பாண்டிய அரசு “த ல்வச் த ழிப்பு மிக்க, உலகிசலசய மிக அற்புெமான பகுதியாகும்” என 

மார்க்சகா சபாலா புகழாரம் சூட்டுகிறார். இலங்யகசயாடு ச ர்ந்து உலகத்தில் காைப்படும் 

தபரும்பாலான மாணிக்கக்கற்கயளயும் முத்துக்கயளயும் உற்பத்தி த ய்கிறது என சமலும் கூறுகிறார். 

ென்னுயடய பயைக் குறிப்புகளில் ’ தி’ (உடன்கட்யட ஏறுெல்) நிகழ்வுகயளயும் அர ர்களின் பலொர 

மைத்யெயும் பதிவு த ய்துள்ளார். 

41) இைண்ைாம் பாண்டியப் சபைைசின் புைழ்யபற்ற அைசர் யார்? 

a) ோறவர்ேன் அரிசைசரி    

b)  யடயவர்மன் சுந்ெரபாண்டியன் 

c) குை சசைை பாண்டியன்    

d) வீை பாண்டியன் 

விளக்கம்:  இரண்டாம் பாண்டியப் சபரரசின் புகழ்தபற்ற அர ர்  யடய வர்மன் (ஜடா வர்மன்) 

சுந்ெரபாண்டியன் (1251 - 1268) ஆவார். ஒட்டுதமாத்ெத் ெமிழகத்யெயும் ெனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ்க் 

தகாண்டுவந்ெ அவருயடய ஆட்சி ஆந்திர மாநிலம் தநல்லூர் வயர பரவியிருந்ெது. அவர்  

த ாய் ாளர்கயளக் கட்டுக்குள் யவத்திருந்ொர். 

42) சுந்தை பாண்டியரைப் சபாருக்கு அரழத்த ோளவ அைசன் யார்? 

a) யேய சிம்ேன்  

b) ச ாசமஸ்வரன்   

c) பைசேஸ்வைன்  

d) விஷ்ணுவர்தன்  

விளக்கம்: மயலநாட்டுத் ெயலவனான ச ர அர ர் சுந்ெர பாண்டியனின் சமலாதிக்கத்யெ 

ஏற்றுக்தகாண்டு அவருக்குக் கப்பம் கட்டச்  ம்மதித்ொர்.  ச ா ழ அரசின் வீழ்ச்சியால் ஊக்கம் தபற்ற 

மாளவப் பகுதியின் அர ர் வீர  ச ாசமஸ்வரர் சுந்ெர பாண்டியயனப் சபாருக்கு அயழத்ொர். 

கண்ைனூர் என்ற இடத்தில் நயடதபற்ற சபாரில் சுந்ெரபாண்டியன் வீர  ச ாசமஸ்வரயரத்  சொ 

ற்கடித்ொர். வடெமிழகத்தில் கடலூர், காஞ்சிபுரம், சமற்குத் ெமிழகத்தில் ஆர்க்காடு, ச லம் ஆகிய 

பகுதிகயளச் ச ர்ந்ெ குறுநிலத் ெயலவர்களின் சமல் ெனது அதிகாரத்யெ நிறுவினார். 

வடெமிழகத்தில் கடலூர், காஞ்சிபுரம், சமற்குத் ெமிழகத்தில் ஆர்க்காடு, ச லம் ஆகிய பகுதிகயளச் 

ச ர்ந்ெ குறுநிலத் ெயலவர்களின் சமல் ெனது அதிகாரத்யெ நிறுவினார். 

43) சுந்தை பாண்டியனின் ஆட்சியின்சபாது அவருைன்  கூட்டு அைசர்ைளாை ஆட்சி யசய்தவர்ைள்?  

I. விக்கிைே பாண்டியன்   

II. வீை பாண்டியன்  

III. யநடுஞ்யசழியன் 

சரியாைவற்ரற சதர்ந்யதடு 

a)  ¡ மற்றும் ⅱ மட்டும்  
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b) ⅱ ேற்றும் ⅲ ேட்டும்  

c)  ¡ ேற்றும் ⅲ ேட்டும்  

d) ¡ ,  ⅱ , ⅲ சரி 

விளக்கம்: சுந்ெர பாண்டியனின் ஆட்சியின்சபாது அவருடன் இரண்டு சபர் கூட்டு அர ர்களாக 

ஆட்சித ய்ெனர். அவர்கள் விக்கிரம பாண்டியன், வீரபாண்டியன் ஆகிசயார் ஆவர். சுந்ெர 

பாண்டியனுக்குப் பின்னர் மாறவர்மன் குலச கரன் தவற்றிகரமாக நாற்பது ஆண்டுகள் ஆட்சிபுரிந்து 

நாட்டிற்கு அயமதியயயும் த ழிப்யபயும் நல்கினார். அவருக்கு வீரபாண்டியன், சுந்ெர பாண்டியன் என 

இரண்டு மகன்கள் இருந்ெனர். அர ர் வீரபாண்டியயனக் கூட்டுஅர ராக நியமித்ொர். அெனால் ெந்யெ 

மீது தவறுப்புற்ற சுந்ெர பாண்டியன் ெந்யெயார் மாறவர்மன் குலச கரயனக் தகான்றார். தொடர்ந்து 

ஏற்பட்ட உள்நாட்டுப் சபாரில் வீரபாண்டியன் தவற்றி தபற்றுத்ென்யன வலுவாக நிறுவிக்தகாண்டார். 

44) ேதுரையில் யைல்லி சுல்தானுக்குக் ைட்டுப்பட்ை ஒரு முஸ்லீம் அைசு உருவாை ைாைணோை பாண்டிய 

அைசர்?  

a) விக்கிைே பாண்டியன்  

b) வீை பாண்டியன்   

c) யநடுஞ்யசழியன்  

d) சுந்ெர பாண்டியன் 

விளக்கம்: சொல்வியுற்ற சுந்ெர பாண்டியன் தடல்லிக்கு வியரந்து அலாவுதீன் கில்ஜியின் பாதுகாப்பில் 

அயடக்கலமானார். இதுசவ மாலிக்கபூரின் பயடதயடுப்புக்கான வாய்ப்யப வழங்கியது. மாலிக்கபூரின் 

பயடதயடுப்புக்குப் பின்னர் ஆட்சி த ய்து தகாண்டிருந்ெ அர  குடும்பத்யெச் ச ர்ந்ெ பல அர ர்களால் 

பாண்டிய நாடு பிரித்துக்தகாள்ளப்பட்டது. மதுயரயில் தடல்லி சுல்ொனுக்குக் கட்டுப்பட்ட ஒரு முஸ்லீம் 

அரசு உருவாக்கப்பட்டது. 

45) ‘கூைல்சைான்’, ‘கூைல் ைாவைன்’ எை ேதிக்ைப்பட்ை அைசர்ைள் எந்த அைச வம்சத்ரத சார்ந்தவர்ைள்? 

a) சசைர்  

b) சசாழர்  

c) பாண்டியர்   

d) பல்ைவர்  

விளக்கம்: பாண்டிய அர ர்கள் ெயலநகயரப் தபாருத்ெமட்டிலும் மதுயரக்சக முன்னுரியம 

தகாடுத்ெனர். மதுயர தபாதுமக்களால் ‘கூடல்’ என்சற சபாற்றப்பட்டு வந்ெது. பாண்டிய மன்னர்கள் 

பாரம்பரியமாகக் ‘கூடல்சகான்’, ‘கூடல் காவலன்’ என மதிக்கப்பட்டனர். ராணுவரீதியாக 

அண்யடநாடுகயளக் காட்டிலும் பாண்டியர்களின் ஆதிக்கம் ஓங்கியிருந்ெது. இென் காரைம் 

அவர்களிடம் இருந்ெ குதியரப் பயடகளாகும். அராபிய வணிக, பண்பாட்டு உலகில் அவர்களுக்கு 

இருந்ெ  தொடர்பின் மூலம் அவர்கள் அந்ெக் குதியரகயள இறக்குமதித ய்ெனர். 

46) நீர்ப்பாசை வசதிைசளாடு உருவாக்ைப்பட்டிருந்த பிைாேணர் குடியிருப்புைள்? 

a) பள்ளிைள்  

b) மங்கலம்  

c) பிைம்ே சதயங்ைள்    
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d) விைாைம்  

விளக்கம்: அர ர், ’மனு  ாஸ்திரத்தின்படி’ ொன் ஆட்சி த ய்வொகக் கூறினார். இக்சகாட்பாடு 

 மூகத்திலிருந்ெ ஏற்றத் ொழ்வு நியலகயள நியாயப்படுத்தியது. அர ர்களும் உள்ளூர் ெயலவர்களும் 

’மங்கலம்’ அல்லது ’ துர்சவதிமங்கலம்’ எனும் பிராமைர் குடியிருப்புகயள உருவாக்கினர். இயவ 

நீர்ப்பா ன வ திகசளாடு உருவாக்கப்பட்டிருந்ென. 

47) நிைத்தின் உண்ரேயாை உரைரேயாளர்ைள் எவ்வாறு அரழக்ைப்பட்ைைர்? 

a) பூமி புத்திைர்   

b) சவளாளர்   

c) நாட்டு ேக்ைள்   

d) இயவ அயனத்தும்  

விளக்கம்: நிலத்தின் உண்யமயான உயடயமயாளர்கள் ’பூமி புத்திரர்’ அல்லது ’சவளாளர்’ என 

விவரிக்கப் பட்டுள்ளனர். வரலாற்று ரீதியாக அவர்கள் அப்பகுதியயச் ச ர்ந்ெ மக்களாயகயால் 

அவர்கள் ’நாட்டுமக்கள்’ எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். இச் மூக மக்கள் ஒன்றியைந்ெ மன்றம் 

’சித்திர – சமழி- தபரிய நாட்டார்’ என அயழக்கப்பட்டது. 

48) பின்வருபவர்ைளுள் முக்கிய வைைாற்று ஆளுரேைள்  யாவர்? 

a) ோணிக்ைவாசைர் 

b) குைச்சிரறயார் 

c) ோைன்ைாரி 

d) இயவ அயனத்தும்  

விளக்கம்: அதிகாரிகளின் குழுதவான்று அர ரின் ஆயைகயள நயடமுயறப்படுத்தியது. பிரெம 

மந்திரி ‘உத்ெர மந்திரி’ என அயழக்கப்பட்டார். முக்கிய வரலாற்று ஆளுயமகளான மாணிக்கவா கர், 

குலச்சியறயார், மாரன்காரி ஆகிசயார் அயமச் ர்களாகப் பணியாற்றினர். 

49) பாண்டியர் ைாைத்தில் ‘எழுத்து ேண்ைபம்’ எை அரழக்ைப்பட்ைது எது? 

a) அைசரவ  

b) அரசு த யலகம்  

c) வணிைக்குழு    

d) புைவர் ேன்றம்   

விளக்கம்: அரசுச் த யலகம் ‘எழுத்து மண்டபம்’ என அயழக்கப்பட்டது. மிகவும் மதிக்கப்பட்ட 

அதிகாரிகள் ’மாறன்-எயினன்’, ’ ாத்ென்- கைபதி’, ’ஏனாதி- ாத்ென்’, ’திறதிறன்’, ’மூர்த்தி-எயினன்’, 

ஆகிசயாரும் மற்றவருமாவர். ’பள்ளி-சவலன்’, ’பராந்ெகன்- பள்ளி-சவலன்’, ’மாறன்-ஆதித்ென்’, 

’தென்னவன்-ெமிழ்சவள்’ ஆகியயவ பயடத் ெளபதிகளின் பட்டங்களாகும். 

50) பாண்டியர் ைாைத்தில் ேண்ைைங்ைள் எவ்வாறு அரழக்ைப்பட்ைது? 

a) வளநாடுகள் 

b) நாடுைள்  

c) கூற்றங்ைள்  

d) நைைங்ைள்  
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விளக்கம்: ச ாழநாட்டில் இருந்ெயெப்சபாலசவ ’பாண்டியநாடு’ பல மண்டலங்களாகப் 

பிரிக்கப்பட்டிருந்ென. மண்டலங்கள் ’வளநாடுகள்’ என அயழக்கப்பட்டன. வளநாடுகள் பல 

’நாடுகளாகவும்’, ’கூற்றங்களாகவும்’ பிரிக்கப்பட்டன. நாடுகயள நிர்வகித்ெவர்கள் ‘நாட்டார்’ ஆவர். 

நாடுகளும் கூற்றங்களும் மங்கலம், நகரம், ஊர், குடி எனும் குடியிருப்புக்கயளக் தகாண்டிருந்ென. 

அவற்றில் பல்வயகப்பட்ட  மூகக் குழுக்கயளச் ச ர்ந்ெ மக்கள் வசித்ெனர். 

51) திருயநல்சவலி ோவட்ைம் ோனூரில் ைண்யைடுக்ைப்பட்ை பாண்டியர்ைாை ைல்யவட்டு 

பின்வருவைவற்றுள் எது யதாைர்பாை யசய்திைரள யைாண்டுள்ளது? 

a) கிராம நிர்வாகம்  

b) நாடுைள்  

c) கூற்றங்ைள்  

d) நைைங்ைள்   

விளக்கம்: திருதநல்சவலி மாவட்டம் மானூர் என்னும் ஊரில் உள்ள கி.பி. (தபா.ஆ) 800ஆம் ஆண்யடச் 

ச ர்ந்ெ கல்தவட்டு கிராமநிர்வாகம்  தொடர்பான த ய்திகயளக் தகாண்டுள்ளது. கிராம 

மன்றங்கயளயும், பல்சவறு குழுக்கயளயும் தகாண்டிருந்ெ ச ாழர்களின் உள்ளாட்சித் துயற சபாலசவ 

நிர்வாகம் காைப்படுகிறது. சிவில் ராணுவ அதிகாரங்கள் ஆகிய இரண்டும் ஒசர நபரிடம் 

வழங்கப்பட்டிருந்ென. 

52) ரவரை, தாமிைபைணி ஆகிய ஆறுைளின் இரு ைரைைளிலும் நீர்நிரைைளுக்கு நீர் யைாண்டுயசல்லும் 

ைால்வாய்ைள் யாருரைய ைாைத்தில் யவட்ைப்பட்ைை? 

a) சசாழர்  

b) பாண்டியர்  

c) சசைர்   

d) பல்ைவர்    

விளக்கம்:பாண்டிய மன்னர்கள் அதிக எண்ணிக்யகயில் நீர் ஆொரங்கயள உருவாக்கினர். யவயக, 

ொமிரபரணி ஆகிய ஆறுகளின் இரு கயரகளிலும் நீர்நியலகளுக்கு நீர் தகாண்டுத ல்லும் 

கால்வாய்கள் தவட்டப்பட்டன. தென்ெமிழகத்தில் ச ாழர்கயளப் சபாலசவ பாண்டியர்களும் புதிய 

நீர்ப்பா னத் தொழில்நுட்பங்கயள அறிமுகம் த ய்ெனர். நீர்பா னப் பணிகள் 

உள்ளாட்சிஅயமப்புகளாலும், அதிகாரிகள் மற்றும் உள்ளூர்த் ெயலவர்களாலும் சமற்தகாள்ளப்பட்டன. 

பழுதுநீக்கும் பணிகள் தபரும்பாலும் உள்ளாட்சி அயமப்புகளால் சமற்தகாள்ளப்பட்டன. 

சில மயங்களில் நீர்ப்பா ன ஏரிகயள வணிகர்கள் தவட்டிக்தகாடுத்துள்ளனர். 

53) பாண்டிய அைசர்ைள் ஒவ்யவாருவரும் யசய்த அஸ்வசேதயாைம், ஹிைண்ய ைர்ப்பம், வாஜ்சபய சவள்வி 

சபான்றவற்ரறக் குறிப்பிடுவது எது? 

a) சவள்விக்குடி யசப்சபடுைள்   

b) யபாறிப்பியல் சான்றுைள்   

c) ைாசக்குடி யசப்சபடுைள்     

d) a) மற்றும் b)   
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விளக்கம்:  பாண்டிய அர ர்கள் சவெ நயடமுயறகளுக்கு ஆெரவு நல்கினர். சவள்விக்குடிச் 

த ப்சபடுகளும் ஏயனய தபாறிப்பியல்  ான்றுகளும் சிறந்ெ பாண்டிய அர ர்கள் ஒவ்தவாருவரும் 

த ய்ெ அஸ்வசமெயாகம், ஹிரண்ய கர்ப்பம், வாஜ்சபய சவள்வி சபான்றவற்யறக் குறிப்பிடுகின்றன. 

பாண்டிய மன்னர்கள் ய வம், யவைவம் ஆகிய இரண்யடயும்  மமாகசவ கருதினர் என்பயெப் 

தபாறிப்புச்  ான்றுகளின் தொ டக்கப் பகுதிகள் உைர்த்துகின்றன. இரு பிரியவச் 

ச ர்ந்ெசகாவில்களும் பாண்டிய மன்னர்களின் ஆெரயவப் தபற்றிருந்ென. இக்சகாவில்களுக்கு 

நிலங்கள் தகாயடயாக வழங்கப்பட்டன. வரிவிலக்கும் அளிக்கப்பட்டது. அயவ புனரயமக்கப்பட்டுப் 

புதிய சகாபுரங்களும் வி ாலமான மண்டபங்களும் கட்டப்பட்டன. 

54) அக்ைாைப் பாண்டிய அைசர்ைள் ஆதரித்த யோழி/யோழிைள்? 

a) தமிழ்   

b) சேஸ்கிருதம்  

c) யதலுங்கு  

d) a) மற்றும் b) 

விளக்கம்: புகழ் தபற்ற ய வ, யவைவ அடியார்கள் (நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள்) ெமிழ் இலக்கிய 

வளர்ச்சிக்கும், ஆன்மிக அறிவு சமம்பாட்டிற்கும் தபரும் பங்களிப்யபச் த ய்ெனர். அக்காலப்பகுதியில் 

தீவிர மெசமாெல்கள் இருந்ெொக குறிப்பிடப்படுகிறது. அக்காலகட்டப் பக்தி இயக்கம் புற மயத்ொயர 

வாெத்திற்குத் தூண்டின. அப்படிப்பட்ட விவாெப் சபாட்டிகளில் பலமுயற தபௌத்ெர்களும்  மைர்களும் 

சொ ற்கடிக்கப்பட்டொகப் பக்தி இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. அக்காலப் பாண்டிய அர ர்கள் ெமிழ், 

 மஸ்கிருெம் ஆகியவற்யற ஆெரித்து வளர்த்ெனர். 

55) இரைக்ைாைப் பாண்டியர்ைளின் தனித்தன்ரே வாய்ந்த ைட்டிைப்பணி எது? 

a) ஒற்யறக்கல் தூண்கள்    

b) ேண்ைபங்ைள்   

c) சைாபுைங்ைள்   

d) இரவ அரைத்தும்  

விளக்கம்: இயடக்காலப் பாண்டியர்களும் பிற்காலப் பாண்டியர்களும் புதிய சகாவில்கள் எயெயும் 

நிர்மாணிக்கவில்யல. ஏற்தகனசவ இருந்ெ சகாவில்கயளப் பராமரித்ெனர், புதிய சகாபுரங்கயளயும் 

மண்டபங்கயளயும் கட்டிப் தபரிொக்கினர். தபரிய வடிவிலான அலங்கார சவயலப்பாடுகளுடன் கூடிய 

ஒற்யறக்கல் தூண்கள் இயடக்காலப் பாண்டியர்களின் ெனித்ென்யம வாய்ந்ெ பாணியாகும். சிவன், 

விஷ்ணு, தகாற்றயவ, கசை ர், சுப்ரமணியர் ஆகிய தெய்வங்களின் சிற்பங்கள் இக்சகாவில்களில் 

காைப்படும் சிறந்ெ கயல வடிவங்களாகும். வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மதுயர மீனாட்சி அம்மன் 

சகாவிலுக்குப் பாண்டியர் சபராெரவு நல்கினர். புதிய சகாபுரங்கயளயும் மண்டபங்கயளயும் கட்டிக் 

சகாவியலத் தொ டர்ந்து வி ாலப்படுத்தினர். 

56) ஏழாம் நூற்றாண்டு முதல் யதன்னிந்தியாவின் சேற்குக் ைைற்ைரையில் எந்த நாட்ரை சசர்ந்த 

வணிைர்ைளின்  குடியிருப்புைள் உருவாகிை? 

a) அராபியர்     

b) ஈைானியர்    
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c) துருக்கியர்  

d) சீைர்  

விளக்கம்: ஏழாம் நூற்றாண்டு முெல் தென்னிந்தியாவின் சமற்குக் கடற்கயரயில் உருவாகியிருந்ெ 

அராபிய வணிகர்களின் குடியிருப்புகள் அவர்களின் வணிக உறவுகள் கிழக்குக் கடற்கயரக்கு 

விரிவயடய வழிவகுத்ென. கிழக்குக் கடற்கயரயில் இருந்ெ அரசுகள் அயல்நாட்டு வணிகர்கயளப் 

தபாறுத்ெமட்டில் மிக ொராளமான, அறிவுபூர்வமான தகாள்யகயயப் பின்பற்றின. அவற்றின் பட்டயச் 

 ட்டங்கள் வணிகர்களுக்குப் பல துயறமுக வரிகளிலிருந்தும், சுங்க வரிகளிலிருந்தும் விலக்கு 

அளித்ென. 

57) பாண்டிய அைசர்ைளுக்குக் குதிரைைள் எளிதாைக் கிரைப்பதற்ைாை வசதிைரள யசய்துயைாடுத்த வணிை 

நிறுவைம் எது? 

a) அராபிய வணிக நிறுவனம்     

b) ஈைானிய வணிை நிறுவைம்   

c) துருக்கிய வணிை நிறுவைம் 

d) சீை வணிை நிறுவைம் 

விளக்கம்: காயல் துயறமுகத்தில் மாலிக் உல் இஸ்லாம் ஜாமலுதீன் எனும் அராபிய வணிகரின் வணிக 

நிறுவனம் த யல்பட்டது. பாண்டிய அர ர்களுக்குக் குதியரகள் எளிொகக் கியடப்பெற்கான 

வ திகயள இந்நிறுவனம் த ய்துதகாடுத்ெது. 13, 14ஆம் நூற்றாண்டுகளில் குதியர வணிகம் சமலும் 

அதிகரித்ெது.  ம்பிரொய விழாக்களுக்கும், சபார்புரிவெற்கும் குதியரகள் செயவப்பட்டொல் அர ர்கள் 

குதியரகளுக்காக முெலீடு த ய்ெனர் என்று மார்க்சகாசபாசலாவும், வா ப்பும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

58) குதிரை வணிைத்தில் ஈடுபட்ைவர்ைள் எவ்வாறு அரழக்ைப்பட்ைைர்? 

a) குதிரை முதலிைள்      

b) பரியாரிைள்    

c) குதியரச்த ட்டிகள்   

d) குதிரை வணிைர்ைள்  

விளக்கம்: குதியர வணிகத்தில ஈடுபட்டவர்கள் ’குதியரச் த ட்டிகள்’ என அயழக்கப்பட்டனர். அவர்கள் 

கடல் ார் வணிகத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். பாண்டியர்களின் துயறமுகங்களில் மிகவும் 

விறுவிறுப்பாக வணிகம் நயடதபற்ற துயறமுகம் கிழக்குக் கடற்கயரயிலிருந்ெ காயல்பட்டினம் ஆகும். 

இது இன்யறய தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ளது. 

59) பாண்டியர் ைாை நாணயங்ைள் எவ்வாறு அரழக்ைப்பட்ைை? 

a) ைாசு     

b) ைழஞ்சு  

c) யபான்  

d) இயவ அயனத்தும்  

விளக்கம்: வணிகப் பரிமாற்றங்கள் ெங்க நாையங்கள் மூலம் நயடதபற்றொல் நாையங்கள் அதிக 

அளவில் புழக்கத்தில் இருந்ென. அயவ காசு, கழஞ்சு, தபான் எனப் பலவாறு அயழக்கப்பட்டன. 

60) பாண்டியர் ைாைத்தில் நரையபற்ற குதிரை வணிைம் குறித்து விரிவாை எழுதியுள்ளவர் யார்? 
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a) இவன் பதூதா      

b) வா ப்   

c) ோர்சைா சபாசைா   

d) யுவான் சுவாங்  

விளக்கம்:  விரிவான அளவில் இக்காலத்தில் நயடதபற்ற குதியர வணிகம் குறித்து வா ப் என்பவர் 

பதிவு த ய்துள்ளார்…“10,000 க்கும் சமற்பட்ட குதியரகள் காயலிலும் ஏயனய இந்தியத் 

துயறமுகங்களிலும் இறக்குமதியாயின. அவற்றில் 1400 குதியரகள் ஜமாலுதீன் தபாறுப்பில் 

இனப்தபருக்கம் த ய்து வளர்த்துவந்ெ குதியரகளாகும். ஒவ்தவாரு குதியரயின்  ரா ரிவியல 

த ாக்கத் ெங்கத்தினாலான 200 தினார்களாகும்” என அவர் எழுதுகிறார். 
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7th Social Science Lesson 2 Questions in Tamil 

2. டெல்லி சுல்தான்கள்  

1) வடஇந்தியாவவக் க ாள்வையடித்த துருக்கியக் குதிவைப்பவட வீைர் ளின் கவற்றிக்கு  ாைணம்? 

a) மூர்க் க்குணம்  

b) இந்திய அைசர் ளின் இயலாவை 

c) இந்தியர் ள் தங் ளிவடயய ஒருவர்யைகலாருவர் க ாண்டிருந்த அவநம்பிக்வ   

d) இவை அவைத்தும்  

விளக்கம்: பதிடைான்றாம் நூற்றாண்டில் ைெஇந்தியாவைக் டகாள்வளயடித்த துருக்கியக் 

குதிவைப்பவெ வீைர்கள் அடுத்த நூற்றாண்டில் கங்வகச் சமடைளிவயத் தங்கள் அைசியல் 

ஆதிக்கத்தின் கீழ்க் டகாண்டுைருைதில் டைற்றி டபற்றைர். அைர்களின் துணிச்சலும் 

மூர்க்கக்குணமுமம டைற்றிக்குக் காைணங்களாகச் டசால்லப்பட்ொலும், தங்கவளயும் தங்கள் 

நாட்வெயும் காத்துக்டகாள்ளத் தைறிய இந்திய அைசர்களின் இயலாவமமய அைர்களின் டைற்றிக்காை 

உண்வமக் காைணங்களாகும். இந்தியர்கள் தங்களிவெமய ஒருைர்மமடலாருைர் அைநம்பிக்வக 

டகாண்டிருந்தைர். இஸ்லாமின் டதாெக்கக் கால டைற்றிகவளயும் அது பைவிைருைவதயும் கைைத்தில் 

டகாள்ளத் தைறிைர். முஸ்லீம் வீைர்களின் மமம்பட்ெ மபார் டசய்யும் ஆற்றல் அைர்களின் டைற்றிக்கு 

மற்டறாரு காைணமாகும். 

2) இந்தியாவில் முஸ்லீம் ளின் ஆட்சி யாைால் நிறுவப்பட்டது? 

a) முகமது மகாரி  

b) அ ைதுஷா அப்தாலி  

c) நாதிர்ஷா  

d) பாபர்   

விளக்கம்: இந்தியாவில் முஸ்லீம்களின் ஆட்சி முகமது மகாரியால் கி.பி. (டபா.ஆ) 12 ஆம் நூற்றாண்டில் 

நிறுைப்பட்ெது. அைருக்கு மகன்கள் இல்லாத காைணத்தால் பன்ெகன் (இைாணுைப் பணிக்காக 

விவலக்கு ைாங்கப்பட்ெ அடிவமகவளக் குறிக்கும் பாைசீகச் டசால்) எனும் தனிைவக அடிவமகவளப் 

மபணிைார். அைர்கள் மாகாண அளவில் ஆளுநர்களாகப் பதவியில் அமர்த்தப்பட்டுப் பின்ைர் சுல்தான் 

எனும் நிவலக்கு உயர்த்தப்பட்ெைர்.  

3) பின்வருபவர் ளுள் அடிவை வம்ச அைசர்/அைசர் ள்? 

a) குத்புதீன் ஐகபக்  

b) இல்துமிஷ் 

c) கியாசுதீன் பால்பன்  
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d) இவை அவைத்தும்  

விளக்கம்: 1206இல் மகாரியின் இறப்பிற்குப் பின்ைர், அைரின் அடிவமயாை குத்புதீன் ஐபக் 

இந்தியாவிலிருந்த துருக்கியப் பகுதிகளுக்கு அைசைாக தன்வை அறிவித்துக்டகாண்ொர். அடிவம 

ைம்சத்தின் ஆட்சிக்காை அடிக்கல்வல அைர் நாட்டிைார். இவ்ைைச மைபு “மம்லுக்” அைச மைடபன்றும் 

அவைக்கப்பட்ெது. மம்லுக் எனும் அைாபிய ைார்த்வதக்கு ‘அடிவம’ என்று டபாருள். குத்புதீன் ஐபக், 

சம்சுதீன் இல்துமிஷ், கியாசுதீன் பால்பன் ஆகிய மூைரும் இவ்ைம்சத்வதச் மசர்ந்த மூன்று மாடபரும் 

சுல்தான்கள் ஆைர். அடிவம ைம்சத்திைர் இத்துவணக்கண்ெத்வத எண்பத்து நான்கு ஆண்டுகள் 

ஆட்சி டசய்தைர். 

4) குத்புதீன் எந்த ந வை தவலந ைா க்க ாண்டு ஆட்சிவய கதாடங்கினார்? 

a) கடல்லி   

b)  ான்பூர்  

c) லாகூர்  

d)  ாபூல்  

விளக்கம்: குத்புதீன் லாகூவைத் தவலநகைாகக் டகாண்டு தைது ஆட்சிவயத் டதாெங்கிைார். பின்ைர் 

தைது தவலநகவை டெல்லிக்கு மாற்றிைார். டெல்லியில் ஆட்சிபுரிந்தைவை டசயல்திறன் மிக்கைைாகச் 

டசயல்பட்டுப் பல புதிய பகுதிகவளக் வகப்பற்றிைார். கலகங்கவள ஒடுக்கிைார்.  

5)  கீவை  ங்வ ச் சைகவளிவயக் (பீ ார், வங் ாைம்) வ ப்பற்றும் கபாறுப்வப குத்புதீன் ஐகபக் யாரிடம் 

ஒப்பவடத்தார்? 

a) இல்துக்மிஷ்    

b) ஆைம்ஷா  

c) பக்தியார் கில்ஜி  

d) வ குபாத்  

விளக்கம்: மத்திய மற்றும் மமற்கு சிந்து - கங்வகச் சமடைளிப் பகுதிகளுக்குத் (ைெஇந்தியா) தாமை 

தவலவமமயற்றுப் பவெநெத்திச்டசன்று பலபகுதிகவளக் வகப்பற்றிைார். கீவை கங்வகச் 

சமடைளிவயக் (பீகார், ைங்காளம்) வகப்பற்றும் டபாறுப்வபப் பக்தியார் கல்ஜி என்பாரிெம் 

ஒப்பவெத்தார். 

6) இந்தியாவிலுள்ை மி ப் பைவையான ைசூதி எனக்  ருதப்படுவது எது? 

a) குவ்ைத்-உல்- இஸ்லாம் மஸ்ஜித்  

b) முத்து ைசூதி  

c) யைாதி ைசூதி   

d) இவவ அவனத்தும்  
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விளக்கம்:  ஐபக் டெல்லியில் குவ்ைத்-உல்- இஸ்லாம் மஸ்ஜித் எனும் மசூதிவயக் கட்டிைார். அதுமை 

இந்தியாவிலுள்ள மிகப் பைவமயாை மசூதி எைக் கருதப்படுகிறது. குதுப்மிைாருக்கு அைமை அடிக்கல் 

நாட்டிைார். ஆைால் அைைால் அப்பணிகவள முடிக்க இயலாமல் மபாயிற்று. அைருவெய மருமகனும் 

அைருக்குப் பின் ஆட்சிப் டபாறுப்மபற்றைருமாை இல்துமிஷ் குதுப்மிைாவைக்கட்டி முடித்தார். 

7) யபாயலா விவையாட்டின்யபாது குதிவையிலிருந்து தவறி விழுந்ததில் படு ாயைவடந்து இறந்த அைசர் 

யார்? 

a) இல்துமிஷ்   

b) ஐடபக்  

c) ஆைம்ஷா    

d) பால்பன்   

விளக்கம்:  மபாமலா விவளயாட்டின்மபாது குதிவையிலிருந்து தைறி விழுந்ததில் படுகாயமவெந்த ஐபக் 

1210இல் இயற்வக எய்திைார். 

8) யாருவடய ஆட்சியின்யபாது ைங்ய ாலியர் ள் கசங்கிஸ் ானின் தவலவையில் இந்தியாவின் 

எல்வலப்பகுதி வை அச்சுறுத்தினர்? 

a) இல்துமிஷ்   

b) அலாவுதீன் கில்ஜி  

c) ைசியா    

d) பால்பன்   

விைக் ம்: ஐபக்கின் ை ன் ஆைம் ஷா திறவையற்றவைா  இருந்தார். எனயவ துருக்கியப் பிைபுக் ள் ஐபக்கின் 

பவடத்தைபதியும் ைருை னுைான இல்துமிவஷச் சுல்தானா த் யதர்வு கசய்தனர். இல்துமிஷ் 

 ல க் ாைர் வை ஒடுக்கி ஆட்சிப்பகுதி ளின் மீதான தனது  ட்டுப்பாட்வட உறுதியா  நிறுவினார். 

இவருவடய ஆட்சியின்யபாதுதான் ைங்ய ாலியர் ள் கசங்கிஸ் ானின் தவலவையில் இந்தியாவின் 

எல்வலப்பகுதி வை அச்சுறுத்தினர். 

9) கூற்று(A):  ஏற்க னயவ கசங்கிஸ் ானால் யதாற் டிக் ப்பட்டு விைட்டப்பட்டிருந்த குவாரிஜம் ஷா 

ஜலாலூதீன் என்பார் இல்துமிஷிடம் அவடக் லமும் பாது ாப்பும் ய ட்டிருந்தார்.  

காைணம்(R):  அவருவடய யவண்டுய ாவை ஏற்  ைறுத்ததன் மூலம் இல்துமிஷ் ைங்ய ாலிய 

ஆபத்வதத் தவிர்த்தார்.  

a) A சரி ஆனால் R தவறு  

b) A சரி மற்றும் R சரியாை விளக்கம்  

c) A தவறு R சரி     

d) A சரி ஆனால் R சரியான விைக் ம் அல்ல   
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விளக்கம்: ஏற்டகைமை டசங்கிஸ்காைால் மதாற்கடிக்கப்பட்டு விைட்ெப்பட்டிருந்த குைாரிஜம் ஷா 

ஜலாலூதீன் என்பார் இல்துமிஷிெம் அவெக்கலமும் பாதுகாப்பும் மகட்டிருந்தார். அைருவெய 

மைண்டுமகாவள ஏற்க மறுத்ததன் மூலம் இல்துமிஷ் மங்மகாலிய ஆபத்வதத் தவிர்த்தார். 

10) “ச ல் ானி” அல்லது  நாற்பதின்ைர் குழு யாைால் உருவாக் ப்பட்டது? 

a) பால்பன்  

b) குத்புதீன் ஐகபக்  

c) ஆைம் ஷா      

d) இல்துமிஷ்  

விளக்கம்: இல்துமிஷ்  மங்மகாலியர்கள் தாக்குதல் மமற்டகாண்ொல் அவத எதிர்டகாள்ைதற்காகத் 

துருக்கியப் பிைபுக்கள் நாற்பதுமபவைக் டகாண்ெ ஒரு குழுவை உருைாக்கிைார். அக்குழு “சகல்கானி” 

அல்லது நாற்பதின்மர் எை அறியப்பட்ெது. 

11) கூற்று(A): இல்துமிஷ் தனது பவட ளில் பணியாற்றியயார்க்கு ’இக்தாக் வை’ (நிலங் ள்) வைங்கினார். 

 ாைணம்(R): “இக்தா” என்பது ைாணுவஅதி ாரி ளுக்கு வைங் ப்பட யவண்டிய ஊதியத்திற் ா க் 

க ாடுக் ப்பட்ட நிலைாகும். 

a) A சரி ஆனால் R தவறு  

b) A சரி மற்றும் R சரியாை விளக்கம்  

c) A தவறு R சரி     

d) A சரி ஆனால் R சரியான விைக் ம் அல்ல   

விளக்கம்: இல்துமிஷ் தைது பவெகளில் பணியாற்றிமயார்க்கு ’இக்தாக்கவள’ (நிலங்கள்) ைைங்கிைார். 

“இக்தா” என்பது ைாணுைஅதிகாரிகளுக்கு ைைங்கப்பெ மைண்டிய ஊதியத்திற்காகக் டகாடுக்கப்பட்ெ 

நிலமாகும். நிலத்வதப் டபற்றைர் இக்தாதார் அல்லது முக்தி என்றவைக்கப்பட்ொர். இைர் 

மபார்க்காலங்களில் சுல்தானுக்கு ைாணுை உதவிகள் டசய்ய மைண்டும். தைது பவெகவளயும் 

குதிவைகவளயும் பைாமரிப்பதற்காக இக்தாதார் தைக்கு ைைங்கப்பட்ெ நிலங்களிலிருந்து ைரிைசூல் 

டசய்துடகாள்ைார். 

12) குதுப்மினாரின்  ட்டுைானப் பணி வை கதாடங்கியவர் யார்? 

a) பால்பன்  

b) குத்புதீன் ஐடபக்  

c) ஆைம் ஷா      

d) இல்துமிஷ் 
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விளக்கம்: ஐபக்கால் டதாெங்கப்பட்ெ குதுப்மிைாரின் கட்டுமாைப் பணிகவள இல்துமிஷ் 

நிவறவுடசய்தார். இருபத்தாறு ஆண்டுகள் ஆட்சிபுரிந்த இல்துமிஷ் 1236 ஏப்ைல் மாதம் இயற்வக 

எய்திைார். 

13)  இல்துமிஷ்ஷின் திறவை வாய்ந்த ை ன் யார்? 

a) பால்பன்  

b) ருக்குதீன் பிமைாஷ்   

c) ஆைம் ஷா      

d) குஸ்ரு 

விளக்கம்: இல்துமிஷ்ஷின் திறவம ைாய்ந்த மகன் ருக்குதீன் பிமைாஷ் மைணமுற்றதால், இல்துமிஷ் 

தைது மகளாை ைஸ்ஸியா சுல்தாைாவைத் தைக்குப் பின்ைர் டெல்லியின் அரியவணக்காை ைாரிசாக 

அறிவித்தார். ைஸ்ஸியா திறவமயுள்ளைரும் மைைலிவம டகாண்ெ வீைாங்கவையுமாைார். அைர் 

துருக்கிய இைத்வதச் சாைாத பிைபுக்களுக்கு ஆதைைாக இருந்ததால் துருக்கியப் பிைபுக்களின் 

டைறுப்வபச் சம்பாதித்தார். அமத மநைத்தில் பஞ்சாபின் மீதாை மூர்க்கம் நிவறந்த மங்மகாலியரின் 

தாக்குதவலயும் அைர் எதிர்டகாள்ள மநர்ந்தது. 

14) ைஸ்ஸியா தனது தனி உதவியாைைா  நியமித்த ஜலாலுதீன் யாகுத் எந்த நாட்வட யசர்ந்தவர்? 

a) எத்திமயாப்பியா  

b) ஆப்பிரிக் ா 

c) அயர்லாந்து       

d) துருக்கி 

விளக்கம்: ைஸ்ஸியா, ஜலாலுதீன் யாகுத் எனும் எத்திமயாப்பிய அடிவமவயத் தைது தனி 

உதவியாளைாக நியமித்து அைவைப் டபரிதும் நம்பத் டதாெங்கிைார். அப்மபாக்கு துருக்கிய பிைபுக்கள் 

கலகம் டசய்யக் காைணமாயிற்று. அைருக்கு எதிைாகத் துருக்கிய பிைபுக்கள் டசய்த சதியால் 1240இல் 

ைஸ்ஸியா டகாவலயுண்ொர். 

15) “நாற்பதின்ைர்” என்றறியப்பட்ட துருக்கியப் பிைபுக் ள் குழுவவ ஒழித்தவர் யார்? 

a) பால்பன்  

b) ருக்குதீன் பியைாஷ்   

c) ஆைம் ஷா      

d) குஸ்ரு 

விளக்கம்: ைஸ்ஸியாவிற்குப் பின்ைர் ைலிவம குன்றிய மூன்று சுல்தான்கள் ஆட்சிபுரிந்தைர். 

அைர்களுக்குப் பின்ைர் கியாசுதீன் பால்பன் அைசாளும் டபாறுப்மபற்றார். “நாற்பதின்மர்” 

என்றறியப்பட்ெ துருக்கியப் பிைபுக்கள் குழு அைமைாடு பவகவம பாைாட்டியதால் அவ்ைவமப்வபப் 
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பால்பன் ஒழித்தார். தைது ஆட்சிக்கு எதிைாகச் சதி டசய்மைாவையும், இவெயூறாய் இருப்மபாவையும் 

கண்ெறிய ஒற்றர் துவறடயான்வற நிறுவிைார்.  அைசு அதிகாைத்திற்குக் கீழ்ப்படியாவம, எதிர்த்தல் 

மபான்றைற்வறக் கடுவமயாகக் வகயாண்ொர். 

16) பால்பனுக்கு எதிைா க்  ல ம் கசய்த வங் ாை ைா ாண ஆளுநர்? 

a) துக்ரில்கான்  

b) குஸ்ரு  

c) மியயாக் ள்        

d) குலகு ான்   

விளக்கம்: பால்பனுக்கு எதிைாகக் கலகம் டசய்ததால் ைங்காள மாகாண ஆளுநைாக இருந்த 

துக்ரில்கான் வகது டசய்யப்பட்டுக் டகால்லப்பட்ொர். தைது எதிரிகளாை மீைாட்வெச் மசர்ந்த 

மிமயாக்கள் (ைெமமற்கு இந்தியாவைச் மசர்ந்த ைாஜபுத்திை முஸ்லீம் இைத்திைர்) மபான்மறாரிெம் 

கருவணயில்லாமல் நெந்துடகாண்ொர். 

17) “ைங்ய ாலியர் ள் சட்லஜ் நதிவயக்  டந்து பவடகயடுத்து வைைாட்டார் ள்” எனும் உறுதிகைாழிவயப் 

பால்பன் யாரிடமிருந்து கபற்றார்? 

a) துக்ரில் ான்  

b) குஸ்ரு  

c) மியயாக் ள்        

d) குலகுகான்   

விளக்கம்: மங்மகாலியர்களுென் இணக்கமாை உறவைப் பைாமரிப்பதில் கைைத்துென் டசயல்பட்ொர். 

டசங்கிஸ்கானின் மபைனும், ஈைானின் மங்மகாலிய வைஸ்ைாயுமாை குலகுகான் என்பாரிெமிருந்து 

“மங்மகாலியர்கள் சட்லஜ் நதிவயக் கெந்து பவெடயடுத்து ைைமாட்ொர்கள்” எனும் உறுதிடமாழிவயப் 

பால்பன் டபற்றார். மங்மகாலியரின் தாக்குதல்களிலிருந்து நாட்வெப் பாதுகாப்பதற்காகப் பால்பன் பல 

மகாட்வெகவளக் கட்டிைார். 

18) பால்பன் ஆதரித்த பாைசீ த்வதச் யசர்ந்த பு ழ்கபற்ற  விஞர்? 

a) தான்யசன்  

b) அமீர் குஸ்ரு  

c) இஸ்தாத் உஷா        

d)  பீர்    

விளக்கம்: பாைசீகத்வதச் மசர்ந்த புகழ்டபற்ற கவிஞைாை அமிர்குஸ்ரு என்பாவைப் பால்பன் ஆதரித்தார். 

பால்பன் 1287இல் மைணமுற்றார். பால்பனின் மகைாை வககுபாத் திறவமயற்றைைாக இருந்தார். 1290இல் 

பவெத்தளபதியாய்ப் பணியாற்றிய மாலிக் ஜலாலுதீன் கில்ஜி அைசப்பிைதிநிதியாகப் (நாயிப்) 
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டபாறுப்மபற்றார். சுல்தான் வககுபாத்தின் டபயைால் அைர் நாட்வெயாண்ொர். பின்ைர் ஒரு நாளில் 

ஜலாலுதீைால் அனுப்பப்பட்ெ அதிகாரி ஒருைைால் வககுபாத் டகால்லப்பட்ொர். அதன் பின்ைர் 

ஜலாலுதீன் முவறயாக அரியவண ஏறிைார். அைரிலிருந்து கில்ஜி ைம்சத்தின் ஆட்சி டதாெங்கிற்று. 

19) ஜலாலுதீனின் ஆட்சியின்யபாது யைற்க ாள்ைப்பட்ட பவடகயடுப்பு ளுக்கு தவலவை தாங்கியவர் யார்? 

a) ைாலிக் பூர்   

b) பக்தியார் கில்ஜி   

c) அலாவுதீன் கில்ஜி       

d) வ குபாத்     

விளக்கம்: ஜலாலுதீனின் ஆட்சியின்மபாது பல பவெடயடுப்புகள் மமற்டகாள்ளப்பட்ெை. அைற்றில் 

டபரும்பாலாை பவெடயடுப்புகவளத் திட்ெமிட்டுத் தவலவமமயற்று நெத்தியது காைாவின் ஆளுநைாை 

அலாவுதீன் கில்ஜி ஆைார். அைர் ஜலாலுதீனின் உென் பிறந்மதாரின் மகைாைார்.  

20) யதவகிரி யாதவ அைசர் ைாைச்சந்திைவனத் யதாற் டித்த கடல்லி சுல்தான்? 

கடல்லி சுல்தான்? 

a) பியைாஸ் துக்ைக்    

b) ஜலாலுதீன்  கில்ஜி   

c) அலாவுதீன் கில்ஜி       

d) பால்பன்      

விளக்கம்: அலாவுதீன் மதைகிரி யாதை அைசர் ைாமச்சந்திைவைத் மதாற்கடித்த பின்ைர் அந்நகவைக் 

டகாள்வளயடித்துப் டபருஞ்டசல்ைத்மதாடு திரும்பிைார். அச்டசல்ைத்வத முக்கியமாை 

பிைபுக்களுக்கும் பவெத்தளபதிகளுக்கும் வகயூட்ொகக் டகாடுத்து அைர்கவளத் தன்பக்கம் ஈர்த்தார். 

பின்ைர் ஜலாலுதீவை ைஞ்சகமாகக் டகான்றார். அதவைத் டதாெர்ந்து 1296இல் தன்வை டெல்லியின் 

சுல்தாைாக அறிவித்துக்டகாண்ொர். 

21) ைாலிக் ாபூர் கதன்பகுதிவய யநாக்கி பவடகயடுக்  கதாடங்கிய ஆண்டு? 

a) 1310 

b) 1320   

c) 1316       

d) 1312 

விளக்கம்: அலாவுதீன் டெல்லி சுல்தானியத்வத ஒருங்கிவணத்து உறுதிப்படுத்திைார். பஞ்சாபில் 

மங்மகாலியர்களுக்கு எதிைாக, ைாஜஸ்தாைத்திற்கும் குஜைாத்திற்கும் எதிைாக எை அைருவெய 

பவெடயடுப்புகள் பாைாட்டுக்குரியைைாகும். தைது ைெ எல்வலகளின் பாதுகாப்வப 
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உறுதிடசய்துடகாண்ெ பின்ைர் தைது தவலவமத் தளபதி மாலிக் கபூவை 1310 இல் டதன்புலத்தின் 

டைகுடதாவலவிலுள்ள மதுவை ைவை பவெடயடுக்கப் பணித்தார். 

22) தவறான இவணவய யதர்ந்கதடு. 

a) யதவகிரி       - யாதவர் ள்   

b) துவாைசமுத்திைம்     - க ாய்சாைர் ள்  

c) ைாைங்கல்             - பைமாைர்கள்   

d) ைதுவை                    - பாண்டியர் ள்  

விளக்கம்:  தக்காண அைசுகளாை மதைகிரி யாதைர்கள், துைாைசமுத்திைத்தின் ட ாய்சாளர்கள், 

ைாைாங்கல் காகதியர்கள், மதுவைப் பாண்டியர்கள் ஆகிய அவைைரும் அலாவுதீனின் மமலாதிக்கத்வத 

ஏற்றுக்டகாண்ெைர். 

23) சித்தூர் சூவறயாடல் எந்த ஆண்டு நவடகபற்றது? 

a) 1303 

b) 1320   

c) 1316       

d) 1312 

விளக்கம்: சித்தூர் சூவறயாெல் (1303) சித்தூரில் ைாஜபுத்திைப் பவெகவள அலாவுதீனின் பவெகள் 

திணறடித்த நிவலயில் மதால்வியவெந்துவிடுமைாம் என்ற சூைலில் மகாட்வெக்குள் இருந்த ஆெைரும் 

டபண்டிரும் தங்களது பண்வெய மைபின்படி ”ஜவ் ர்” எைப்படும் செங்வக நெத்திைர், இதன்படி 

ஆெைர் மகாட்வெவய விட்டு டைளிமயறிப் மபா ர்க்கள த் தி ல் மாள்ைர். டபண்கள் தீப்புகுந்து தங்கவள 

மாய்த்துக் டகாண்ெைர். 

24) அலாவுதீன் கில்ஜி வரி வை வசூல் கசய்யும் பணிவய யாரிடம்  ஒப்பவடத்தார்? 

a) ஜமீன்தார் ள்  

b) உள்ளூர் தவலவர் ள்    

c) குறுநில ைன்னர் ள்     

d) ைாணுை அதிகாரிகள்  

விளக்கம்: அலாவுதீனின் பவெடயடுப்புகவளப் மபாலமை அைருவெய அைசியல் நிர்ைாகச் 

சீர்திருத்தங்களும் பாைாட்டுக்குரியைைாகும். டெல்லிவயச் சுற்றியுள்ள மைளாண் நிலங்கவள 

அளைாய்வு டசய்த அைர் ஒரு குறிப்பிட்ெ அளவிலாை நிைந்தை ைரிவய விதித்தார். ைரிகவள ைசூல் 

டசய்யும் பணிவய ைாணுை அதிகாரிகளிெம் ஒப்பவெத்தார். இந்த நிர்ைாக மாற்றத்தால் உள்ளூர் 

தவலைர்களும் குறுநில மன்ைர்களும் காலகாலமாகத் தாங்கள் அனுபவித்துைந்த உரிவமவய  

இைந்தைர்.  
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25)  ட்டாய உணவு தானியக் க ாள்முதல் முவறவய அறிமு ம் கசய்தவர் யார்? 

a) ஜலாலுதீன் கில்ஜி   

b) அலாவுதீன் கில்ஜி     

c) பியைாஸ் துக்ைக்      

d) மு ைது பின் துக்ைக்  

விளக்கம்: டெல்லியிலும் ஏவைய இெங்களிலும் முகாமிட்டிருந்த தைது பவெப் பிரிவுகளுக்காகக் 

கட்ொய உணவு தானியக் டகாள்முதல் முவறவய அறிமுகம் டசய்தார். டகாள்முதல் விவல சுல்தாைால் 

நிர்ணயம் டசய்யப்பட்ெது. ைரியாக ைசூலிக்கப்பட்ெ தானியம் அைசாங்கப் பண்ெகசாவலகளில் 

மசகரித்துவைக்கப்பட்ெது. தைது புதிய சட்ெதிட்ெங்கள் நவெமுவறப்படுத்தப்படுைவத உறுதி 

டசய்துடகாள்ள ஒற்றர்கவள நியமித்தார். அவ்டைாற்றர்கள் மநைடியாக சுல்தானிெம் நிவலவமகவளத் 

டதரியப்படுத்திைர். 

26) துக்ைக் அைசவம்ச ஆட்சிக்கு அடிக் ல் நாட்டியவர் யார்? 

a) கியாசுதீன் துக்ளக்    

b) ருக்குத்தீன் பியைாஸ்       

c) பியைாஸ் துக்ைக்      

d) மு ைது பின் துக்ைக்  

விளக்கம்: அலாவுதீன் 1316இல் இயற்வக எய்திைார். அைருவெய ைழித்மதான்றல்கள் அதிகாைத்வதத் 

தக்கவைத்துக்டகாள்ைதில் மதால்வியுற்றதால் கியாசுதீன் துக்ளக் என்பைர் அதிகாைத்வதக் வகப்பற்றி 

துக்ளக் அைசைம்ச ஆட்சிக்கு அடிக்கல் நாட்டிைார். 

27) ஜானா ான் எனும் இயற்கபயர் க ாண்டவர்? 

a) கியாசுதீன் துக்ைக்    

b) ருக்குத்தீன் பியைாஸ்       

c) பியைாஸ் துக்ைக்      

d) முகமது பின் துக்ளக்  

விளக்கம்: அலாவுதீன் கில்ஜியின் இறப்வபத் டதாெர்ந்து ஏற்பட்ெ அைசியல் குைப்பத்தின் காைணமாக 

டெல்லி சுல்தானியம் பல பகுதிகவள இைக்க மநரிட்ெது. அைற்வற மீட்பமத கியாசுதீனுக்குப் 

டபரும்பணியாக அவமந்தது. கியாசுதீன் துக்ளக் தைது மகன் ஜாைாகாவை ைாைாங்கல்லுக்கு 

எதிைாகப் மபாரிெ அனுப்பிவைத்தார். ஜாைாகான் ைாைாங்கல் அைசர் பிைதாப ருத்ைவை டைற்றி 

டகாண்டு டகாள்வளயடித்த டபருஞ்டசல்ைத்மதாடு ஊர் திரும்பிைார். இச்டசல்ைத்வதக் டகாண்மெ 

கியாசுதீன் துக்ளக் டெல்லிக்கு அருமக துக்ளகாபாத் எனும் புதிய நகவை நிர்மாணம் டசய்ய அடிக்கல் 

நாட்டிைார். இருந்தமபாதிலும் அலாவுதீன் தைது மாமைாவை ைஞ்சமாகக் டகான்றது மபாலமை 
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ஜாைாகானும் தைது தந்வதவயக் டகான்டகான்று ஆட்சிவயக் வகப்பற்றியதாகச் டசால்லப்படுகிறது. 

ஜாைாகான் முகமதுபின் துக்ளக் எனும் டபயமைாடு 1325இல் அரியவண ஏறிைார். 

28) யதவகிரியின் கபயவை கதௌலதாபாத் என ைாற்றியவர் யார்? 

a) கியாசுதீன் துக்ைக்    

b) ருக்குத்தீன் பியைாஸ்       

c) பியைாஸ் துக்ைக்      

d) முகமது பின் துக்ளக்  

விளக்கம்: முகமது பின் துக்ளக் மிகவும் கற்றறிந்த மனிதர். ஆைாலும் அைர் குரூைம் நிவறந்தைைாைார். 

அலாவுதீன் நாடுகவளக் வகப்பற்றிைார், டகாள்வளயடித்தார். அவ்ைைச குடும்பங்கள் தன்வைச் 

சார்ந்திருக்குமாறு டசய்தார். அதற்கு மநர்மாறாக முகமது பின் துக்ளக் இத்துவணக்கண்ெம் 

முழுைவதயும் தைது நாொக மாற்றக் கைவு கண்ொர். தைது இவறயாண்வமவய விரிவு டசய்ைதற்கு 

ைசதியாக தைது தவலநகவை டெல்லியிலிருந்து நாட்டின் வமயப்பகுதியிலிருந்த மதைகிரிக்கு 

மாற்றிைார். மதைகிரியின் டபயவையும் டதௌலதாபாத் எை மாற்றிைார். 

29) மு ைது பின் துக்ைக் உடன் கடல்லி திரும்பிய கைாைாக்ய ா நாட்டுப் பயணி யார்? 

a) இபன் பதூதா    

b) கை ஸ்தனிஸ்  

c) அல்ைசூதி       

d) இவர் ள் அவனவரும்  

விளக்கம்: தைது திட்ெம் தைறாைது எை முகமது பின் துக்ளக் உணர்ந்ததால் மீண்டும் டெல்லிக்மக 

திரும்புமாறு அவைைருக்கும் ஆவணயிட்ொர். சுல்தானுென் டெல்லி திரும்பிய டமாைாக்மகா நாட்டுப் 

பயணியாை இபன் பதூதா டெல்லிவய அவெந்தமபாது அது, “காலியாக, வகவிெப்பட்ெதாக ஆைால் 

குவறந்தளவு மக்களுென் இருந்தது” எைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

30) அலாவுதீன் நிலவரிவயத் தானியைா  வசூல் கசய்யும் முவறவயப் பின்பற்றியவர் யார்? 

a) கியாசுதீன் துக்ைக்    

b) ருக்குத்தீன் பியைாஸ்       

c) பியைாஸ் துக்ைக்      

d) முகமது பின் துக்ளக்  

விளக்கம்: அலாவுதீன் நிலைரிவயத் தானியமாக ைசூல் டசய்யும் முவறவயப் பின்பற்றிைார். துக்ளக் 

நிலைரிவய உயர்த்தியமதாடு அதுமுதல் நிலைரி பணமாக ைசூலிக்கப்பெ மைண்டுடமை ஆவண 

பிறப்பித்தார். அது பஞ்சகாலங்களில் டபரும் இெர்ப்பாடுகவள ஏற்படுத்தியது. மபாதுமாை அளவுக்கு 

நாணயங்கமளா, புதிய நாணயங்கவள டைளியிடும் அளவுக்கு டைள்ளிமயா வகைசம் இல்வல 
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என்பவத அறிந்துடகாண்ெ துக்ளக் டசப்பு நாணயங்கவள அவெயாளப் பணமாக டைளியிட்ொர். 

டைகுவிவைவில் கள்ள நாணயங்கள் டபருகுைது அன்றாெ நிகழ்ச்சியாைது. இதன் விவளைாக ஒட்டு 

டமாத்த ைருைாய் நிர்ைாகமுவற சீர்குவலந்தது. 

31) மு ைது பின் துக்ைக் நிலவரிவய உயர்த்தியதன் விவைவா  விவசாயி ளின் கிைர்ச்சி ள் எங்கு 

நவடகபற்றது? 

 a)  ங்வ  சைகவளி     

b) மதா ஆப் பகுதி   

c) ஆக்ைா        

d) பஞ்சாப்  

விளக்கம்: டைளிநாட்டு ைணிகர்கள் வியாபாைத்வத நிறுத்தியதால் ைணிகம் பாதிப்புக்குள்ளாைது. 

சுல்தான் அவெயாளப் பணத்வத திரும்பப் டபற்றுக்டகாண்டு அதற்கு மாற்றாகத் தங்க, டைள்ளி 

நாணயங்கவள ைைங்க மைண்டிய நிவல ஏற்பட்ெது. அதைால் அைசு திைாலாைது. மதாஆப் பகுதியில், 

முகமது, நிலைரிவய உயர்த்தியதன் விவளைாக விைசாயிகளின் கிளர்ச்சிகள் டைடித்தை. அவை 

டகாடூைமாை முவறகளில் அெக்கப்பட்ெதால் விைசாயிகள் மைளாண்வமவயக் வகவிட்ெைர். அதன் 

விவளைாக அடிக்கடிப் பஞ்சங்கள் ஏற்பட்ெை. முகமது பின் துக்ளக் சுல்தாைாக இருபத்வதந்து 

ஆண்டுகள் ஆட்சிபுரிந்தார். 

32) மு ைது பின் துக்ைக் கு எதிைா  எதிைா க் கிைர்ச்சி கசய்து தங் வைச் சுதந்திை அைசர் ைா ப் பிை டனம் 

கசய்து க ாண்ட ைா ாண ஆளுநர் ள் யார்? 

a) முல்தான்     

b) சிந்து    

c) அவுத்       

d) இவை அவைத்தும்   

விளக்கம்: இந்த நீண்ெ ஆட்சிக்காலத்தில் பல மாகாண ஆளுநர்களின் கிளர்ச்சிகவள அைர் 

எதிர்டகாள்ள மநர்ந்தது. அவுத், முல்தான், சிந்து ஆகிய மாகாணங்களின் ஆளுநர்கள் சுல்தானுக்கு 

எதிைாகக் கிளர்ச்சி டசய்து தங்கவளச் சுதந்திை அைசர்களாகப் பிைகெைம் டசய்து டகாண்ெைர். 

டதன்இந்தியாவில் பல புதிய அைசுகள் எழுச்சி டபற்றை. துக்ளக்கிெம் முன்ைர் பவெவீைைாகப் 

பணியாற்றிய பாமினி என்பார் டதௌலதாபாத்வதயும் அவதச் சுற்றிக் வகப்பற்றப்பட்ெ பகுதிகவளயும் 

சுதந்திை அைசாக அறிவித்தார். அைைது டபயரிமலமய அது பாமினி சுல்தானியம் எை அவைக்கப்பட்ெது. 

கி.பி.1334இல் மதுவை தனி சுல்தானியமாக உருைாைது. 1346இல் ைங்காளம் சுதந்திை அைசாைது. துக்ளக் 

1351 மார்ச் 23இல் மைணமவெந்தார். 
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33) தக் ாணப் பிைச்சவன ளில் தவலயிட யவண்டும் எனக் ய ட்டு பியைாஸ் துக்ைக்கிற்கு அவைப்பு 

விடுத்தவர் யார்? 

a) பாமினி இளைைசர்      

b) ைாைைாயர்     

c) நைசிம்ைர்        

d) முல்தான் ஆளுநர்   

விளக்கம்: முகமது பின் துக்ளக்வகத் டதாெர்ந்து கியாசுதீனின் இவளய சமகாதைரின் மகைாை பிமைாஷ் 

அரியவண ஏறிைார். அைைால் கிளர்ச்சிகவள அெக்கவும் இயலவில்வல; பிரிந்துடசன்ற 

மாகாணங்கவள மீட்கவும் முடியவில்வல. டதன்பகுதி மாகாணங்கவள மீண்டும் வகப்பற்றுைதிலும் 

அைர் ஆர்ைம் காட்ெவில்வல. தக்காணப் பிைச்சவைகளில் தவலயிெ மைண்டும் எைக் மகட்டுப் பாமினி 

இளைைசர் விடுத்த அவைப்வபயும் (ஏறத்தாை 1365) அைர் ஏற்க மறுத்துவிட்ொர். 

34) ஏவை முஸ்லீம் ளுக்கு உதவுவதற் ான அறக் ட்டவை வை நிறுவியவர் யார்? 

a) கியாசுதீன் துக்ைக்    

b) ருக்குத்தீன் பியைாஸ்       

c) பிமைாஸ் துக்ளக்      

d) மு ைது பின் துக்ைக்  

விளக்கம்: சூபி ஞானிகளுக்கும் ஏவைய மதத் தவலைர்களுக்கும் பிமைாஷ் தாைாளமைதுென் பரிசுகள் 

ைைங்கி டகௌைவித்து அைர்களின் அறிவுவைகளுக்குச் டசவிமடுத்தார். ஏவை முஸ்லீம்களுக்கு 

உதவுைதற்காை அறக்கட்வளகவள நிறுவிைார். கல்லூரிகள், மருத்துைமவைகள், மசூதிகள் 

ஆகியைற்வறக் கட்டிைார். பல மனிதாபிமாை நெைடிக்வககவளயும் அைர் மமற்டகாண்ொர். 

மனிதாபிமாைமற்ற, டகாடூைமாை தண்ெவைகவள ஒழித்தார். இஸ்லாமியச் சட்ெங்களால் 

அங்கீகரிக்கப்பொத ைரிகவள ைத்து டசய்தார். 

35) பியைாஸ் துக்ைக் நிர்ைாணித்த ந ைங் ள் எது/எவவ? 

a) பியைாசாபாத்       

b) ஜான்பூர்      

c) ஹிஸார்         

d) இவை அவைத்தும்     

விளக்கம்: விைசாயிகளின் கென்கவள ைத்து டசய்தும் பல நீர்ப்பாசைக் கால்ைாய்கவள டைட்டியும் 

மைளாண்வமவய மமம்படுத்திைார். 1200 புதிய மதாட்ெங்கவள உருைாக்கிய அைர் அலாவுதீன் 

கில்ஜியின் காலத்வதச் மசர்ந்த 30 பவைய மதாட்ெங்கவளப் புைைவமத்தார். பிமைாஷாபாத், ஜான்பூர், 

ஹிசார், பிமைாஷ்பூர் ஆகிய புதிய நகைங்கவளயும் அைர் நிர்மாணித்தார்.  
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36) பியைாஷா துக்ைக்கு எதிைா க் கிைர்ச்சி கசய்தவர் யார்? 

a) கிசர் ான்        

b) சுசர் ான்       

c) முகமது கான்          

d) குஸ்ரு      

விளக்கம்: சுல்தானியத்வதக் கட்டிக்காக்க அவமதியாை முவறயில் பல முயற்சிகவள அைர் 

மமற்டகாண்ொர். இருந்தமபாதிலும் பிமைாஷா துக்ளக்கின் இறுதி நாட்கள் மகிழ்ச்சி நிவறந்தவையாக 

இல்வல. அைருவெய மகன் முகமதுகான் தந்வதக்கு எதிைாகக் கிளர்ச்சி டசய்தார். 1388இல் தைது 83 

ஆைது ையதில் பிமைாஷ் ஷா துக்ளக் இயற்வக எய்திைார். 

37) தாைர்வலன்  என்றவைக் ப்பட்ட வதமூர் இந்தியாவவ எந்த ஆண்டு க ாள்வை அடித்தார்? 

a) 1398       

b) 1289       

c) 1298          

d) 1256      

விளக்கம்: பிமைாஷ் ஷா துக்ளக் மைணமுற்று பத்தாண்டுகள் கழிந்த நிவலயில் “தாமர்வலன்” 

என்றவைக்கப்பட்ெ வதமூர் டெல்லிவயத் தாக்கிச் சூவறயாடி மாடபரும் மனிதப் படுடகாவலவய 

அைங்மகற்றிைார். மத்திய ஆசியாவில் சாமர்கண்ட் மற்றும் அவதச் சுற்றியுள்ள பகுதிகவள ஆட்சி 

டசய்த வதமூர் ைெஇந்தியாவிற்கு மமற்கில் சில இெங்கவளக் வகப்பற்றிைார். இந்தியாவின் 

ைலிவமயின்வமவயச் சாதகமாக்கிக்டகாண்டு இந்தியாவிற்குள் பவெடயடுத்து நுவைந்து 1398 டிசம்பர் 

மாதத்தில் டெல்லிவயக் டகாள்வளயடித்தார். வதமூரின் பவெடயடுப்பால் டெல்லிக்கு அடுத்ததாக 

அதிகம் பாதிப்புக்கு உள்ளாை பகுதி பஞ்சாப் ஆகும். தங்கம், டைள்ளி, நவககள் எைப் டபரும் 

டசல்ைத்வதக் டகாள்வளயடித்து எடுத்துச்டசன்றார். மமலும் வதமூர் டசல்லும்மபாது சாமர்கண்டில் 

நிவைவுச்சின்ைங்கவளக் கட்டுைதற்காகத் தச்சுமைவல டசய்மைார், கட்ெெக் கவலஞர்கள் மபான்ற 

இந்தியக் வகவிவைஞர்கவளயும் உென் அவைத்துச் டசன்றார். 

38) வதமூர் தான் வ ப்பற்றிய பகுதி ளுக்கு யாவை ஆளுநைா  நியமித்தார்? 

a) கிசர்கான்        

b) சுசர் ான்       

c) மு ைது  ான்          

d) குஸ்ரு      

விளக்கம்: டெல்லி சுல்தானியம் பல சுதந்திை அைசுகளாகச் சிதறுண்டுமபாைாலும் முகலாயர் 

பவெடயடுப்புைவை 114 ஆண்டுகள் தாக்குப்பிடித்து நின்றது. டெல்லிவய விட்டுச் டசல்ைதற்கு 
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முன்பாகத் வதமூர் தான் வகப்பற்றிய பகுதிகளுக்கு (டெல்லி, மீைட், பஞ்சாப்) கிசிர்கான் என்ற தைது 

பிைதிநிதிவய ஆளுநைாக நியமித்துச்டசன்றார். அைர் 1414இல் வசயது அைச ைம்சத்வதத் 

மதான்றுவித்தார். 

39) வசயது வம்சத்தின்  வடசி அைசர் யார்? 

a) அ ைதுஷா   

b) பாைன்ஷா     

c) அலாவுதீன் ஆலம் ஷா           

d) மு ைது ஷா  

விளக்கம்:  வசயது அைச ைம்சம் 1451 ைவை நீடித்தது. அவ்ைம்சத்தின் கவெசி சுல்தான் அலாவுதீன் ஆலம் 

ஷா 1451இல் அைச பதவிவயத் துறந்தார். இது சிர்ஹிந்த் (பஞ்சாப்) பகுதியின் ஆளுநைாக இருந்த 

பகலூல் மலாடிக்கு டெல்லியின் சுல்தாைாகும் ைாய்ப்பிவை ைைங்கியது. அைமை மலாடி ைம்ச 

ஆட்சிவயத் மதாற்றுவித்தார். 

40) 1489இல் ப லூல் யலாடிவயத் கதாடர்ந்து சுல்தானா  ஆட்சிப்கபாறுப்யபற்றவர்? 

a) சிக்கந்தர்மலாடி   

b) இப்ைாஹிம் யலாடி      

c) அலாவுதீன் ஆலம் ஷா           

d) மு ைது ஷா  

விளக்கம்:  1489இல் பகலூல் மலாடிவயத் டதாெர்ந்து அைைது மகன் சிக்கந்தர் மலாடி சுல்தாைாகப் 

டபாறுப்மபற்றார். அைர் கவலகவளயும் கல்விவயயும் ஆதரித்தார். ஆக்ைா நகவை நிர்மாணித்த அைர் 

அந்நகவைத் தவலநகர் ஆக்கிைார். அைர் 1517இல் மைணமுற்றவதத் டதாெர்ந்து அைருவெய மகன் 

இப்ைாகிம் மலாடி அைசப் பதவிமயற்றார். இப்ைாகிம் மலாடி பாபைால் 1526இல் பானிபட் மபார்க்களத்தில் 

மதாற்கடிக்கப்பட்ொர். இவ்ைாறு மலாடி அைச ைம்சத்திற்கும் டெல்லி சுல்தானியத்திற்கும் முற்றுப்புள்ளி 

வைத்த பாபர் முகலாயப் மபைைவச நிறுவிைார். 

41) பின்வருவனவற்றுள் இந்யதா – சாைாசானிக்  வலவடிவத்தில்  ட்டப்பட்டவவ எது/எவவ? 

a) அகலய் தர்வாசா 

b) குவ்வத் உல் இஸ்லாம் ைசூதி 

c) யைாத்தி ைசூதி 

d) இவை அவைத்தும் 

விளக்கம்:  உயர்ைகுப்வபச் மசர்ந்த முஸ்லீம் பிைபுக்கள், அதிகாரிகள், வீைர்கள் ஆகிமயார் தங்கள் 

குடியிருப்புக் கட்ெெங்கவள முதலில் நகைங்களிலும் புறநகர்ப் பகுதிகளிலும் கட்டிக் டகாண்ெைர். 

அைற்வறச் சுற்றிப் மபைைசு பாணியிலாை அைகு மிக்க மசூதிகவள டெல்லி முஸ்லீம் ஆட்சியாளர்கள் 
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கட்டிைர். மசூதிகளும் மதைசாக்களும் (கல்வி நிவலயங்கள்) கட்ெெ ைடிைத்தில் மைறுபட்டிருந்தை. 

குைானிலுள்ள ைரிகவளச் டசதுக்கி மநர்த்தியாகவும் நளிைமாகவும் அலங்கரிக்கப்பட்ெ கதவுகளும், 

சுைர்களும் அக்கட்ெங்களுக்குத் தனித்தன்வமயாை மதாற்றத்வத ைைங்கிை. அக்கட்ெெங்களின் 

ைடிைங்கள் பாைசீகப் பாணியிலும் அலங்காை மைவலப்பாடுகள் இந்தியப் பாணியிலும் 

அவமந்திருந்தை. எைமை அப்பாணி இந்மதா – சாைாசானிக் கவலைடிைம் எை அவைக்கப்பட்ெது. 

குதுப்மிைார். அடலய் தர்ைாசா, குவ்ைத் உல் இஸ்லாம் மசூதி, மமாத்தி மசூதி, இல்துமிஷ், பால்பன் 

ஆகிமயாரின் கல்லவறகள், டதௌலதாபாத், பிமைாஷ் ஷா பாத் ஆகிய இெங்களிலுள்ள மகாட்வெகள் 

எை அவைத்தும் அப்பாணியில் அவமக்கப்பட்ெைைாகும். 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 1 of 17 

7th Social Science Lesson 3 Questions in Tamil 

3. புவியின் உள்ளமைப்பு 

1) புவிக்க ோளம் எத்தனை செறிந்த அடுக்கு னளக்ச ோண்டது? 

a) மூன்று 

b) நோன்கு 

c) இரண்டு 

d) ஐந்து 

விளக்கம்:புவியின் உள்ளமைப்பிமை ஓர் ஆப்பிள் பழத்த ோடு ஒப்பிடலோம். புவியின் குறுக்கு வெட்டுத் 

த ோற்றத்ம  கீதழ வகோடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தின் மூலம் கோணலோம். புவி அதிர்வு அமலகள் பற்றிய 

ஆய்வின் அடிப்பமடயில், புவிக்தகோளம் மூன்று வெறிந்  அடுக்குகளோக கோணப்படுகின்றை, அமெ 1. 

புவி தைதலோடு 2. கெெம் 3. புவிக்கரு 

2) புவி கேக ோட்டின் ெரோெரி அடர்த்தி? 

a) 5 மு ல் 30 கிதலோ மீட்டர்கள் 

b) 10 முதல் 20 கிக ோ மீட்டர் ள் 

c) 15 முதல் 25 கிக ோ மீட்டர் ள் 

d) 5 முதல்  35 கிக ோ மீட்டர் ள் 

விளக்கம்:புவியின் வெளிப்புற அடுக்கு தைதலோடு ஆகும். இ ன் ெரோெரி அடர்த்தி 5 மு ல் 30 கிதலோ 

மீட்டர்களோக உள்ளது. இ ன் அடர்வு கண்டப்பகுதிகளில் 35 கிதலோ மீட்டர்களோகவும், கடற் ளங்களில் 5 

கிதலோ மீட்டர்களோகவும் உள்ளது. 

3) கூற்று (A):  ண்டத்தின் கேக ோடு அதி  பருேைோ  இருந்தகபோதிலும்,  ண்டப்பகுதி ளின் அடர்வு  டல் 

கேக ோட்டின் அடர்னைவிட குனைந்கத  ோணப்படுகிைது. 

விளக் ம் (R): ஏசைனில்  டல் கேக ோடு ள் இ குைோை ேற்றும் அடர்ந்த        போனை ளின்   னையோகும். 

ெரியோைைற்னை கதர்ந்சதடு. 

a) A ேட்டும் ெரி R தைறு 
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b) A தைறு ேற்றும் R ெரி 

c) A ெரி ைற்றும் R என்பது ெரியோை விளக்கம் ஆகும் 

d) A ெரி ேற்றும் R ெரியோை விளக் ம் அல்  

விளக்கம்: கண்டத்தின் தைதலோடு அதிக பருைைோக இருந் தபோதிலும், கண்டப்பகுதிகளின் அடர்வு 

கடல் தைதலோட்டின் அடர்மெவிட குமறந்த  கோணப்படுகிறது. ஏவைனில் கடல் தைதலோடுகள் 

இலகுெோை ைற்றும் அடர்ந்  போமறகளின் கலமெயோகும். வபரும்போலும் கடல் தைற்பரப்போைது பெோல்ட் 

தபோன்ற அடர்போமறகளோல் ஆைது. 

4) புவியின் கேக ோட்டின்  ருப்சபோருளோ  அனேைது எது? 

a) சியோல் 

b) சீேோ 

c) a) ைற்றும் b) 

d) இைற்றுள் எதுவுமில்ன  

விளக்கம்: புவிதைதலோடு இரண்டு பிரத்தயக பிரிவுகமளக் வகோண்டது. கண்டங்களின் தைற்பகுதி 

கருங்கற்போமறகளோல் ஆைது. இப்பகுதி முக்கிய கனிைக் கூறுகளோை சிலிக்கோ ைற்றும் அலுைனியம் 

 ோதுக்களோல் ஆைது. இ மைதய சியோல் என்று இமணத்து அமழக்கின்தறோம். இ ன் ெரோெரி அடர்த்தி 

2.7 கி/வெ.மீ3 தைதலோட்டின் கீழ்ப்பகுதி அடர்ந்  பெோல்ட் போமறகளோலோை ஓர் வ ோடர்ச்சியோை 

பிரத ெைோகும். கடல்  மரகளோலோை இப்பகுதி சிலிக்கோ ைற்றும் ைக்னீசியத்ம  மூலக்கூறுகளோக 

வகோண்டு அமைந்  ோகும். எைதெ இப்பகுதிமய சிைோ என்று அமழக்கிதறோம். இ ன் ெரோெரி அடர்த்தி 

3.0 கி/வெ.மீ3. சியோலும் சீைோவும் தெர்ந்து புவியின் தைதலோட்டின் கருப்வபோருளோக அமைகின்றது. சியோல் 

அடர்த்தி சிைோ அடர்த்திமயவிடக் குமறெோை ோல் சியோல் கண்டங்கள் மி க்கின்றை. 

5) கீழ்க் ண்டைற்றுள் புவியின்  ைெ அடுக்கின் தடிேன் அளவு? 

a) 2900 கி.மீ 

b) 3000 கி.மீ 

c) 600 கி.மீ 

d) 6,370 கி.மீ 
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விளக்கம்: புவி தைதலோட்டின் அடுத்  அடுக்கு கெெம் எை அமழக்கப்படுகிறது. இது புவி 

தைதலோட்மடயும் கெெத்ம யும் தைோஹதரோவிசிக் என்ற எல்மல மூலம் பிரிக்கப்படுகிறது. கெெைோைது 

சுைோர் 2900 கி.மீ  டிைைோக கோணப்படுகிறது. கெெத்ம  இரண்டோக பிரிக்கலோம். (i) தைல் கெெம் 3.4 மு ல் 

4.4 கி/வெ.மீ3 அடர்த்தியில், 700 கிதலோ மீட்டர் பரப்பில் உள்ளது. (ii) கீழ்க்கெெம் 4.4 மு ல் 5.5 கி/வெ.மீ3 

அடர்வில், 700 மு ல் 2900 கிதலோ மீட்டர் பரப்பில் உள்ளது. 

6) புவியின் னேயப்பகுதியோை  புவிக் ருவின் அடர்த்தி? 

a) 13.0 கிரோம்/வெ.மீ3 

b) 12.0 கிரோம்/செ.மீ3 

c) 11.0 கிரோம்/செ.மீ3 

d) 15.0 கிரோம்/செ.மீ3 

விளக்கம்: புவியின் மையப்பகுதிமய புவிக்கரு எை குறிப்பிடுகின்றைர். இது தபரிஸ்பியர் (Barysphere) 

என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. வெய்ெோர்ட் குட்டன்வபர்க் என்ற இமடவெளி புவிக்கருவிற்கும் 

கெெத்திற்கும் இமடதய எல்மலயோக அமைகின்றது. புவிக்கரு இரண்டு அடுக்குகமளக் வகோண்ட ோக 

உள்ளது. அமெ திரெ நிமலயில், இரும்பு குழம்போலோை வெளிப்புற புவிக்கரு 2900 மு ல் 5,150 

கிதலோமீட்டர் அளவில் பரந்துள்ளது. திடநிமலயில் உள்ள நிக்கல் (Ni) ைற்றும் இரும்போல் (Fe) ஆை 

மைஃப் (Nife) என்ற உட்புற புவிக்கரு 5,150 மு ல் 6,370 கிதலோ மீட்டர் அளவில் பரந்துள்ளது. இ ன் 

அடர்த்தி 13.0 கிரோம்/வெ.மீ3 ஆகும். 

7) கீழ்க் ண்டைற்றுள் புவியின் சுற்ைளவு எது? 

a) 6300 கி.மீ 

b) 7000 கி.மீ 

c) 6071கி.மீ 

d) 6,371 கி.மீ 

விளக்கம்: பு வி யி ன் வகோள்ளளவில் புவி தைதலோடு 1%, கெெம் 84%,   மீ முள்ள 15% புவிக்கரு மெ யு ம் 

வகோண்டுள்ளது. புவியின் சுற்றளவு 6371 கி.மீ ஆகும். 

8)  ற்க ோள தட்டு ளின் ந ர்வு எவ்ைோறு அனைக் ப்படுகிைது? 
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a) போனை ந ர்வு 

b)  ண்டத்திட்டு ந ர்வு 

c) கண்டத் ட்டு ைகர்வு 

d) ேன யோக்  ந ர்வு 

விளக்கம்: கற்தகோள் உமடப்போல் ஏற்படும்  ட்டுகமள கற்தகோள  ட்டுகள் என்று அமழக்கிதறோம். 

ஒவ்வெோரு  ட்டுகளும் கண்டத் ட்டுகளோகதெோ அல்லது கடற் ட்டுகளோகதெோ  ன்னிச்மெயோக 

புவிதைதலோட்டின் கீழ் உள்ள வைன் அடுக்கின் (Asthenosphere) தைல் மி க்கின்றை. கற்தகோள 

 ட்டுகளின் ைகர்வுகதள கண்டத் ட்டு ைகர்வுகளோகும். புவியின் உட்புறத்திலிருந்து வெளிப்படும் 

வெப்பைோைது இத் ட்டுகளின் இயக்கெக்தியோக வெயல்படுகிறது. இத் ட்டுகள் வெவ்தெறு திமெகளில் 

வெவ்தெறு தெகத்தில் ைகர்கின்றை. 

9)அடர்த்தி கைறுபடுைதோல் இரண்டு தட்டு ள் கேோதிக் ச ோள்ளும்கபோது உருைோைது எது? 

a) கடல் அகழிகள் 

b) ேன  ள் 

c) எரிேன  ள் 

d) பள்ளத்தோக்கு ள் 

விளக்கம்: இத் மகய  ட்டுகள் ஒன்றிலிருந்து ைற்வறோன்று விலகிச் வெல்லும்தபோது அகன்ற 

பிளவுகமள புவியின் தைற்பரப்பில் உருெோக்குகின்றது. அத ெையம் சிற்சில பகுதிகளில் ஒன்று 

ைற்வறோன்றின் அருகோமையில் வைருங்கி ெரும்தபோது தைோதிக் வகோள்கின்றை. ஓர் கடற் ட்டு 

கண்டத் ட்டின் தைல் தைோதும்தபோது  டிைைோை கடற் ட்டு கண்டத் ட்டின் கீதழ வென்றுவிடுகிறது. 

அவ்ெோறு வெல்லும்தபோது ஏற்படும் அழுத் த்திைோல் தைற்பரப்பு வெப்பைமடந்து உருகத்வ ோடங்கி 

கண்டத் ட்டுகளின் விளிம்பு பகுதியில் எரிைமலகளோக உருவெடுக்கின்றது. அத தபோன்று அடர்த்தி 

தெறுபடுெ ோல் இரண்டு  ட்டுகள் தைோதிக் வகோள்ளும்தபோது கடல் அகழிகள் உருெோகின்றை. 

10) தட்டு ள் ஒன்றின் கேல் ேற்சைோன்று கேோதும் கபோது உருைோை ேன  எது? 

a) இையைமல 

b) கேற்கு சதோடர்ச்சி ேன  ள் 
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c) கபோரோ 

d) ஆல்ப்ஸ் 

விளக்கம்: சிற்சில ெையங்களில்  ட்டுகள் ஒன்றின் தைல் ைற்வறோன்று தைோதும் தபோது ெமளந்து 

ைடிப்புகமள உருெோக்குகின்றை. இையைமலச் சிகரங்கள் உருெோைதும் இவ்ெமகயில் ோன். 

கண்டத் ட்டு ைகர்வுகள் புவியின் தைற்பரப்பில் பல்தெறு ைோற்றங்கமள உருெோக்குகின்றை. புவியின் 

ைகர்வுகமள அ ன் ஆக்க ெக்திகளின் அடிப்பமடயில் இரண்டோகப் பிரிக்கலோம். புவியின் உள்ளிருந்து 

வெளிப்படும் ஆற்றலோைது அக உந்து ெக்திகள் எைவும், புவியின் வெளிப்புறத்தில் இருந்து இயங்கும் 

ெக்திகள் புற உந்து ெக்திகள் எைவும் அமழக்கப்படுகின்றை. 

11) புவி கேக ோட்டிற்கும்  ைெ கே டுக்கிற்கும் இனடகய உள்ள பகுதி? 

a) வைன் போமறக்தகோளம் 

b)  ருைம் 

c) பெோல்ட் போனை ள் 

d) சுண்ணோம்புப்படிவு ள் 

விளக்கம்: அக உந்து ெக்திகள் எதிர்போரோ  ைகர்வுகமளயும், புற உந்து ெக்திகள் வைதுெோை தெகம் 

குமறந்  ைகர்வுகமளயும் ஏற்படுத்துகின்றை. எதிர்போரோ  ைகர்வுகளோை அகஉந்து ெக்திகள் 

நிலைடுக்கம் ைற்றும் எரிைமல வெடிப்பு, அளெற்ற தபரழிவுகமள புவியின் தைற்பரப்பில் 

ஏற்படுத்துகின்றை. 

புவி தைதலோட்டிற்கும் கெெ தைலடுக்கிற்கும் இமடதய உள்ள பகுதிதய வைன் போமறக் தகோளம் ஆகும். 

12) எந்த ஒரு இடத்தில் நி நடுக் த்னத ஏற்படுத்துகின்ைைகைோ அதனை எவ்ைோறு அனைக்கிகைோம்? 

a) நிலைடுக்க மையம் 

b) நி நடுக்  கேல் னேயப்புள்ளி 

c) புவி அதிர்வு அன  புள்ளி 

d) நி  நடுக்  னேயம் 
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விளக்கம்: புவியின் தைதலோட்டின், ஒரு பகுதியில் ஏற்படும் எதிர்போரோ  ைகர்ெோைது, நிலத்ம  

அதிரமெக்கும் அமெமெயும், ைடுக்கத்ம யும், ஏற்படுத்துெத  நிலைடுக்கம் என்கிதறோம். எந்  ஒரு 

இடத்தில் நிலைடுக்கத்ம  ஏற்படுத்துகின்றைதெோ அ மை நிலைடுக்க மையம் (Focus) என்கிதறோம். 

மையத்திற்கு தைல் உள்ள புவிதயோட்டு பகுதியில் அமைந்திருக்கும் புள்ளிமய நிலைடுக்க தைல் 

மையப்புள்ளி (Epicentre) எை அமழக்கப்படுகிறது. நிலைடுக்க மையத்திலிருந்து அதிர்வுகள் 

பல்தெதெறு திமெகளுக்கு பயணிக்கின்றை. 

13) புவி அதிர்வு அன  னள பதிவு செய்யும்  ருவி எது? 

a) நி நடுக்  ேோனி 

b) நில அதிர்வு ைோனி 

c) சைப்ப ேோனி 

d) அழுத்த ேோனி 

விளக்கம்: புவி அதிர்வு அமலகமள பதிவு வெய்யும் கருவிமய நில அதிர்வு ைோனி (Seismograph) எை 

குறிப்பிடுகின்றைர். இ ன் ஆற்றல் வெறிவின் அளவிமை ரிக்டர் என்பெர் கண்டுபிடித்  

அளமெமயக் வகோண்டு கணக்கிடுக்கின்றைர். ரிக்டர் அளமெ (Richter scale) 0 வ ோடங்கி 9 ெமர 

நீடிக்கின்றது. 

14) நி ம் பிளந்து வீழ்ைது எந்த அதிர்வுக்கு கேல் ஏற்படுகிைது? 

a) 5.0 தைல் 

b) 6.0 கேல் 

c) 7.0 கேல் 

d) 4.0 கேல் 

விளக்கம்: 2.0 அளமெ அல்லது அ ற்கு குமறெோை ஆற்றல் வெறிவிமை  உணர்ெது அரிது. 5.0 தைல் 

அதிர்வு அமலகள் ஏற்படும் தபோது ோன் நிலம் பிளந்து வீழ்ெது ஏற்படுகின்றது. 6.0 அல்லது அ ற்கு 

தைற்பட்ட அளவு அதிக ெலிமையோைது எைவும், 7.0 க்கு தைல் அதிர்வு அமலகள் ஏற்படும்தபோது வபரும் 

தெ ம் விமளவிக்கும் நிலைடுக்கம் ஏற்படுகின்றது. 

15) சபரும்போலும் நி நடுக் ங் ள்  எந்தப் பகுதி ளில்  ஏற்படுகின்ைை? 
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a) சபருங் டல் 

b) எரிைமல வெடிப்பு பகுதிகள் 

c) போன ைைம் 

d) ஆற்றுப்படுன  ள் 

விளக்கம்: புவியின் தைதலோட்டில் பிளவு ைற்றும் விரிெல்கள் வகோண்ட ஓர் பகுதி பிளந்து, கீழ் 

இறங்குெத  நிலைடுக்கத் ோல் ஏற்படும் முக்கிய விமளெோகும். இளகிய கற்குழம்பு, புவிதயோட்டின் கீதழ 

திடீவரை தெகைோக ைகரும் தபோது தைற்பகுதி வைோறுங்கி போமறகமள ைகர வெய்கின்றை. 

நிலப்பகுதியில் ஏற்படும் திடீர் ைகர்வு தைதலோட்டில் வகோந் ளிப்மப ஏற்படுத்தி ைடுக்க அமலகமள 

புவியின் தைற்பகுதியில் பரெச் வெய்கின்றது. இ ைோல் புவியின் தைதலோட்டில் பிளவு ஏற்படுகிறது. புவி 

அதிர்வின் ைற்தறோர்  ோக்கதை எரிைமல வெடிப்போகும். சீற்றம் மிகுந்  எரிைமல வெடிப்போைது 

நிலத்ம  குலுங்கச் வெய்கிறது. வபரும்போலும் நிலைடுக்கங்கள் எரிைமல வெடிப்பு பகுதிகளிதலதய 

ஏற்படுகின்றை. 

16) ேன ப்பிரகதெங் ளில் நி ச் ெரிவு னள ஏற்படுத்துைது எது? 

a) நிலைடுக்கம் 

b)  ோற்று 

c) ேனை 

d) சைள்ளம் 

விளக்கம்: நிலைடுக்கம் புவி பரப்பில் பல்தெறு ைோற்றங்கமள ஏற்படுத்துகின்றது. நிலைடுக்கங்கள், 

ைமலப்பிரத ெங்களில் நிலச் ெரிவுகமள ஏற்படுத்துகின்றை. கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுெது 

நிலைடுக்கத்தின் முக்கிய விமளெோகும். ைண்ணோலும், வெங்கற்களோலும் கட்டப்பட்ட வீடுகள் இடிந்து 

வைோறுங்கி ைரணக்குழிகளோக ைோறுகின்றை. தீப்பற்று ல் ைற்தறோர் முக்கிய ஆபத் ோகும். நிலத் டிநீர் 

அமைப்பும் நிலைடுக்கத் ோல் வபரிதும் போதிப்பமடகிறது. 

17) நி  அன  ள் எத்தனை ைன ப்படும்? 

a) இரண்டு 

b) மூன்று 
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c) நோன்கு 

d) ஐந்து 

விளக்கம்: மூன்று ெமகயோை நில அமலகள் 1. P அமலகள் (அல்லது) அழுத்  அமலகள் 2. S 

அமலகள் (அல்லது) முறிவு அமலகள் 3. L அமலகள் (அல்லது) தைற்பரப்பு அமலகள் 

18) சுைோமி என்ை செோல்லின் சபோருள் யோது? 

a) வபரிய அமல 

b) அன  ஓட்டம் 

c)  டல் சீற்ைம் 

d) புயல் 

விளக்கம்: கடலுக்கு அடியில் அல்லது கடற்கமர ஓரங்களில் ஏற்படும் நிலைடுக்கைோைது கடல்நீரில் 

வபருத் தெ ங்கமள ஏற்படுத்துகின்றை. வபரிய அமலகளும் அ ைோல் ஏற்படும் வெள்ளமும் 

ைக்களின் அன்றோட ெோழ்க்மகயில் மிகப்வபருத்  தெ த்ம  உண்டோக்குகின்றை. சுைோமி என்ற 

ஜப்போனிய வெோற்வறோடர் நிலைடுக்கத் ோல் கடலில் ஏற்படும் வபரிய அமலகமள குறிப்பிடுகின்றது. 

ஜப்போனிய கடதலோரப் பகுதிகளிலும், பசிபிக் கடதலோர பகுதிகளிலும் சுைோமியின் உருெோக்கம் 

வபோதுெோக கோணப்படுகிறது. 

19) 26 டிெம்பர் 2004 அன்று ஏற்பட்ட சுைோமி கீக் ண்டைற்றுள் இப்பகுதி னள போதித்தது? 

a) இந்தியோ 

b) இ ங்ன  

c) தோய் ோந்து 

d) இமெ அமைத்தும் 

விளக்கம்: இந்தியப் வபருங்கடலில் 26 டிெம்பர் 2004 அன்று ஏற்பட்ட சுைோமி, இந்த ோதைஷியோ, இந்தியோ, 

இலங்மக,  ோய்லோந்து ஆகிய ைோடுகளின் கடதலோரப் பகுதிகமள அழித்து கடலுக்குள் வகோண்டு 

வென்றது. இது ைனி  உயிருக்கும் உடமைகளுக்கும் மிகப் வபருத்  தெ த்ம  உண்டோக்கியது . 

20) உ கில் எத்தனை ெதவீத நி நடுக் ங் ள் பசுபிக் சபருங் டலில் ஏற்படுகின்ைை? 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 9 of 17 

a) 68% 

b) 78% 

c) 88% 

d) 58% 

விளக்கம்: நிலைடுக்கத்தின் பரெல் (Distribution of Earthquake) நிலைடுக்கப் பிரத ெங்கள் 

வபரும்போலும் எரிைமலப் பகுதிகமள ஒட்டிதய ஏற்படுகின்றை. பசிபிக் ெமளய பகுதியில் ஏற்படும் 

நிலைடுக்கங்கள், பசிபிக் வபருங்கடலில் வபரும்போலும் கோணப்படுகின்றை. உலகில் 68% 

நிலைடுக்கங்கள் இப்பகுதிகளில் ோன் ஏற்படுகின்றை. மீ முள்ள 31% நிலைடுக்கங்கள் ஆசியோ 

கண்டத்தில் உள்ள இையைமலப் பகுதியிலும், ெடதைற்கு சீைோவிலிருந்து ைத்திய  மரக்கடல் 

பகுதிெமரயிலும் ஏற்படுகின்றை. மீ முள்ள 1% ெட ஆப்பிரிக்கோவிலும், வெங்கடல் ைற்றும் ெோக்கடல் 

பகுதிகளின் பிளவு பள்ளத் ோக்குப் பகுதிகளில் நிலைடுக்கங்கள் ஏற்படுகின்றை. 

21) இந்தியோவில்  ண்டறியப்பட்ட நி நடுக்  பகுதி ள் எனை? 

a) இேயேன ப் பகுதி ள் 

b)  ங்ன ச்ெேசைளி ள் 

c) பிரம்ேபுத்திரோ ெேசைளி ள் 

d) இமெ அமைத்தும் 

விளக்கம்: இந்தியோவின் இையைமலப் பகுதிகள், கங்மக பிரம்ைபுத்திரோ ெைவெளிகள், நிலைடுக்க 

பகுதிகளோக கண்டறியப்பட்டுள்ளை. அதிக எண்ணிக்மகயிலுள்ள நிலைடுக்கங்கள் இப்பகுதிகளில் 

ஏற்பட்டுள்ளை. தைோெைோைைற்றும் மிகதைோெைோை அழிவுகமள ஏற்படுத்திய நிலைடுக்கங்கள் 

இப்பகுதியில் ஏற்பட்ட ோக உணரப்பட்டுள்ளது. 1991-ல் உத்திரகோசியிலும், 1999-ல் ெோதைோலியிலும் ஏற்பட்ட 

நிலைடுக்கங்கமள இ ற்கு எடுத்துக்கோட்டோக கூறலோம். நிலைடுக்க போதிப்புகள் அற்ற பகுதிகளோக 

வெோல்லப்பட்ட  க்கோண பீடபூமியிதலதய இரண்டு மிக தைோெைோை நிலைடுக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ளை. 1967-

ல் வகய்ைோவிலும், 1993-ல் லோத்தூரில் ஏற்பட்ட இரண்டு நில ைடுக்கங்கள் இப்பகுதியில் 

ஏற்பட்டமெயோகும். 

22) எரிேன யின் திைப்பு அல் து ைோய்ப்பகுதி எவ்ைோறு அனைக் ப்படுகிைது? 

a) துமள 
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b) எரிேன  ைோய் 

c) கூம்பு ைடிை குன்று 

d) எரிேன ப்பள்ளம் 

விளக்கம்: புவியின் தைற்பரப்பில் உள்ள பிளவு அல்லது துமள ெழிதய வெப்பம் மிகுந்  ைோக்ைோ 

என்னும் போமறக்குழம்பு வெளிதயறுெம தய எரிைமல என்கிதறோம். இந்  எரிைமல வெடிப்பில் 

நீளைோை பிளவு மூலம் நீரோவியுடன் கூடிய எரிைமல  ோதுக்களும் வெளிதயறும் புவியின் 

ஆழ்பகுதியிலுள்ள ெோயுக்கள் கலந்  திரெ நிமலயிலோை போமறக்குழம்மப ைோக்ைோ (magma) 

என்கிதறோம். இந்  போமறக்குழம்பு புவி தைற்பரப்பிற்கு ெரும்வபோழுது லோெோ (Lava)எை 

அமழக்கப்படுகிறது. எரிைமலயின் திறப்பு அல்லது ெோய்ப்பகுதி துமள (Vent) எை 

அமழக்கப்படுகிறது. 

23)  ோ ப்கபோக்கில் துனள ைழிகய சைளிகயறும்  ோைோவும் இதர சபோருட் ளும் துனளப் பகுதினய சுற்றி 

படிந்து உருைோக்குைது? 

a) எரிேன  ஏரி 

b) எரிேன  ைோய் 

c) கூம்பு ெடிெ குன்று 

d) எரிேன ப்பள்ளம் 

விளக்கம்: கோலப்தபோக்கில் துமள ெழிதய வெளிதயறும் லோெோவும் இ ர வபோருட்களும் துமளப் 

பகுதிமய சுற்றி படிந்து ஓர் கூம்பு ெடிெ குன்று அல்லது ைமலமய உருெோக்குகின்றது. கூம்பு ெடிெ 

குன்றின் உச்சி பகுதியில் த ோன்றும் பள்ளத்ம தய எரிைமலப் பள்ளம் (crater) என்கின்றைர். 

எரிைமலப் பள்ளம் வெடிப்பின் தபோது வபோருட்கள் ெோய்ப் பகுதியில் படிந்து ெழிமய அமடத்துக் 

வகோள்ளும். அப்தபோது எரிைமல மீண்டும் பயங்கரைோக வெடித்து கூம்பு ெட்டக் குன்றின் உச்சியில் 

வபரிய பள்ளத்ம  த ோற்றுவிக்கும். இ மை ெட்ட எரிைமல ெோய் (Caldera) என்கிதறோம். 

24) புவியின் உள்ஆைம் அதி ரிக்  அதி ரிக்  சைப்பேோைது எத்தனை  மீட்டருக்கு 100 செ ஆ  உயர்ந்து 

ச ோண்கட ைருகிைது? 

a) 35 மீ 

b) 30 மீ 
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c) 25 மீ 

d) 20 மீ 

விளக்கம்: புவியின் உள்ஆழம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க வெப்பைோைது 35 மீட்டருக்கு 100 வெ ஆக உயர்ந்து 

வகோண்தட ெருகிறது. வெப்பத்துடன் அழுத் மும் அதிகரிக்கின்றது. 15 கிதலோமீட்டர் ஆழத்தில் 

அழுத் ைோைது ெதுர வெ.மீக்கு 5 டன்கள் என்ற அளவில் உயருகின்றது. இத் மகய நிமலயில் புவியின் 

உள்தள போமறக் குழம்பு மி ைோை இளகிய நிமலயில் உள்ளது. இ மைதய ைோக்ைோ என்கின்றைர். 

மிகுதியோை அழுத்  நிமலயில் ைோக்ைோெோைது எளிதில் பற்றக் கூடிய ெோயுக்கமள ஈர்த்துக் வகோள்ளும் 

திறன் வகோண்ட ோக கோணப்படுகிறது. இத்திறன் கோரணைோகதெ ஆற்றலற்ற புவிப் பகுதிகளில் ைோக்ைோ 

போமறக்குழம்பு வெடித்து வெளிதயறுகிறது. 

25) எரிேன க் குைம்பின் சைளிகயற்ைம் நிதோைேோ  பரந்து பரவுைதோல் ஏற்பட்ட ெே நி ம்/நி ங் ள்? 

a) இந்தியோவின் தக் ோண பீடபூமி 

b) ைடஅசேரிக் ோவின் ச ோ ம்பியோ பீடபூமி 

c) a) ைற்றும் b) 

d) இைற்றில் எதுவுமில்ன  

விளக்கம்: எரிைமலகள் பற்றிய அறிவியல் பூர்ெைோை ஆய்வுகமள எரிைமல ஆய்வியல் (Volcanology) 

எை அமழக்கின்றைர். ஆய்வு தைற்வகோள்ளும் ெல்லுைர்கள் எரிைமல ஆய்வியலோளர்கள் 

(Volcanologist) எை அமழக்கப்படுகின்றைர். சில ெையங்களில் எரிைமலக் குழம்பின் வெளிதயற்றம் 

நி ோைைோக பரந்து பரவுகின்றது. இ மைதய எரிைமல வெளிதயற்றம் என்கின்றைர். சில 

ெைநிலங்களும் பீடபூமிகளும் இம்முமறயில் அமைந்துள்ளை. எடுத்துக்கோட்டோக, இந்தியோவின் 

 க்கோண பீடபூமி, ெடஅவைரிக்கோவின் வகோலம்பியோ பீடபூமி. 

26)  ரக் ோட்டோகைோ தீவிலுள்ள எரிேன  எங்கு அனேந்துள்ளது? 

a) இந்த ோதைசியோ 

b) அந்தேோன் 

c) இ ங்ன  

d) சுேத்ரோ 
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விளக்கம்: புவியினுள்தளயிருந்து ைோக்ைோ திடீவரை தெகைோக வெளிதயறிைோல் அது 

ெளிைண்டலத்ம  தைோக்கி தூக்கி எறியப்படுகிறது. அந்  ெையத்தில் லோெோ, ெோம்பல், நீரோவி ைற்றும் 

ெோயுக்கதளோடு கற்களும் தூக்கி எறியப்படுகின்றை. இ மைதய எரிைமல வெடிப்பு வெளிதயற்றம் 

என்கிதறோம். இந்த ோதைஷியோவில், கரக்கோட்டோதெோ தீவிலுள்ள எரிைமல, 27 ஆகஸ்ட் 1883-ம் ஆண்டு 

இவ்ெோறு வெடித்து ைோக்ைோமெ வெளிதயற்றியது. 

27) கை ேோ  சைகு தூரத்திற்குச் சென்று படியும்  ோைோ எத்தன்னே உனடயது? 

a) அமி த்தன்னே 

b) கோரத் ன்மை 

c) நடுநின த்தன்னே 

d) a) அல் து b) 

விளக்கம்: லோெோக்களின் ஓட்டம் அ ன் பிசுபிசுப்பு அல்லது ஒட்டும்  ன்மைமய வபோருத் து. 

உ ோரணைோக த ன் பிசுபிசுப்பு  ன்மை அதிகைோக உமடயமெ. அ ைோல் வைதுெோகப் பரவுகிறது. 

தைலும் நீர் பிசுபிசுப்பு  ன்மை குமறெோக உள்ள ோல் எளி ோகப் பரெ முடிகிறது. லோெோ திரெத்தின் 

ஓட்டம் அதிலுள்ள சிலிகோ ைற்றும் நீரின் அளமெ வபோறுத்  ோகும். சிலிகோ அதிகமுள்ள அமில லோெோ 

வைதுெோகவும், சிலிகோ குமறெோக உள்ள கோர லோெோ தெகைோகவும் வெகு தூரத்திற்குச் வென்று 

வைன்மையோக படிகின்றது. 

28) சுேத்ரோவிலிருந்து மியோன்ேர் ைனர உள்ள சநருப்பு ைனளயத்தினுள் இருக்கும் ஒரு செயல்படும் 

எரிேன  எது? 

a)  ர ோட்டோகைோ தீவு எரிேன  

b) தபவரன் தீவு எரிைமல 

c) a) ேற்றும் b) 

d) இைற்றில் எதுவுமில்ன  

விளக்கம்: அ ந்  ைோனிலுள்ள தபவரன்தீவு (Barren Island) அ ன்  மலைகரிலிருந்து 135கி.மீட்டர் 

கிழக்தக அமைந்துள்ளது. சுைத்ரோவிலிருந்து மியோன்ைர் ெமர உள்ள வைருப்பு ெமளயத்தினுள் 

இருக்கும் ஒரு வெயல்படும் எரிைமல இதுதெ ஆகும். கமடசியோக 2017ம் ஆண்டில் இது எரிைமல 

குழம்மப வெடித்து வெளிதயற்றியது. 
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29) எரிேன  ளின் ைடிைத்னத ச ோண்டு அைற்னை எத்தனை  ைன யோ  பிரிக்  ோம்? 

a) மூன்று 

b) இரண்டு 

c) நோன்கு 

d) ஐந்து 

விளக்கம்: எரிைமலகளின் ெமககள் (Types of Volcanoes) லோெோக்களின்  ன்மை ைற்றும் அது 

வெளிதயறும் வி ம் ஆகியெற்மற வபோருத்த  எரிைமலகளின் ெடிெம் அமையப் வபறுகிறது. 

எரிைமலகளின் ெடிெத்ம  வகோண்டு அெற்மற மூன்று ெமகயோக பிரிக்கலோம். 1. தகடய எரிைமல 

(Shield Volcano) 2.  ழல் கூம்பு எரிைமல (Cinder cone Volcano) 3. பல்சிட்டக் கூம்பு எரிைமல (Composite 

core Volcano) 1. தகடய எரிைமல : சிலிகோவின் அளவு குமறந்து மிக வைதுெோக எரிைமல குழம்பு 

வெளிதயறும்தபோது தகடய எரிைமல உருெோகின்றது. இமெ அகன்று வைன்மையோை ெரிவுகமளக் 

வகோண்ட கூம்பு ெடிெத்தில் கோணப்படும். ஹெோய் தீவுகளிலுள்ள எரிைமலக் குன்றுகள் இவ்ெமகமய 

ெோர்ந் மெயோகும். 

30) ப நூறு கிக ோ மீட்டர் உயரத்திற்கு சைடித்து சிதறும்கபோது உருைோகும் எரிேன  ள்? 

a)   ழல் கூம்பு எரிைமல 

b)  பல்சிட்டக் கூம்பு எரிேன  

c)  செயல்படும் எரிேன  

d) a) ேற்றும் b) 

விளக்கம்:  ழல் கூம்பு எரிைமல : மிகுந்  சிலிகோ வகோண்ட ைோக்ைோமெ உள்ளிருக்கும் ெோயுக்கள் 

 டுக்கும்தபோது ஏற்படும் அதிக அழுத் த்திைோல் ெோயுக்களும், ெோம்பல் துகள் தெர்ந்  ஓர் கலமெ 

மிகுந்  ெத் த்துடன் ெளிைண்டத்தில், பலநூறு கிதலோ மீட்டர் உயரத்திற்கு வெடித்து சி றும்தபோது, 

 ழல் கூம்பு எரிைமலகள் உருெோகின்றை. இவ்ெமக எரிைமலகள்  ழல் கூம்பு ெடிெத்ம  

வபறுகின்றை. வைக்ஸிதகோ ைற்றும் ைத்திய அவைரிக்கோ எரிைமலகள் இவ்ெமகமய ெோர்ந் மெயோகும். 

31) அடுக்கு எரிேன  ள் என்று அனைக் ப்படுைது எது? 

a)  தைல் கூம்பு எரிேன  
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b)  பல்சிட்டக் கூம்பு எரிைமல 

c)  செயல்படும் எரிேன  

d) a) ேற்றும் b) 

விளக்கம்:  பல்சிட்டக் கூம்பு எரிைமல : லோெோ, பல்சிட்டம், எரிைமல ெோம்பல் ஆகியமெ ைோறி ைோறி 

அடுக்குகளோக படியும்தபோது பல்சிட்டக் கூம்பு எரிைமலகள் உருவெடுக்கின்றை. இவ்ெமக 

எரிைமலகமள அடுக்கு எரிைமலகள் எைவும் அமழக்கலோம். அவைரிக்கோவிலுள்ள சியோட்டல் 

ைகரத்தின் அருதக உள்ள வெயின்ட் வஹலன் எரிைமல பல்சிட்டக் கூம்பு எரிைமலக்கு 

எடுத்துக்கோட்டோகும். 

32) எரிேன  ள் அதன் எரிேன  குைம்பு சைளிகயறும்  ோ  அளவினை ச ோண்டு எவ்ைோறு 

ைன ப்படுத்தப்படுகிைது? 

a) மூன்று 

b) இரண்டு 

c) நோன்கு 

d) ஐந்து 

விளக்கம்: எரிைமலகள் அ ன் எரிைமல குழம்பு வெளிதயறும் கோல அளவிமை வகோண்டு வெயல்படும் 

எரிைமல, வெயல்படோ  எரிைமல ைற்றும் வெயலிழந்  எரிைமல எை மூன்று ெமகயோக பிரிக்கலோம். 

இப்பிரிவுகள் அ ன் ெமககமளவிட அமெ வெயல்படும் வி த்ம  வகோண்டு பிரிக்கப்படுகின்றை. 

33) அடிக் டி சைடித்து சைளிகயற்றும் எரிேன  ள் எவ்ைோறு அனைக் ப்படுகிைது? 

a)  தைல் கூம்பு எரிேன  

b)  பல்சிட்டக் கூம்பு எரிேன  

c)  வெயல்படும் எரிைமல 

d)  செயல்படோத எரிேன  ள் 

விளக்கம்: வெயல்படும் எரிைமல (Active Volcano) அடிக்கடி வெடித்து வெளிதயற்றும் எரிைமலகள் 

வெயல்படும் எரிைமலகள் என்றமழக்கப்படுகின்றை. பசிபிக் கடற்கமரதயோரைோக வபரும்போலோை 
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எரிைமலகள் அமைந்திருப்ப ோல் இப்பகுதி பசுபிக் வைருப்பு ெமளயம் எைப்படுகிறது. ெரோெரியோக 

உலவகங்கும் 600 வெயல்படும் எரிைமலகள் உள்ளை. ைத்திய  மரக்கடல் பகுதியிலுள்ள 

ஸ்ட்ரோம்தபோலி, அவைரிக்க ஐக்கிய ைோடுகளிலுள்ள வெயிண்ட் வஹலன், பிலிப்மபன்ஸ் தீவிலுள்ள 

பிைோடுதபோ, ைவுைோதலோ (3,255 மீட்டர்) உலகின் மிகப் வபரிய வெயல்படும் எரிைமலயோகும். 

ஸ்ட்ரோம்தபோலி எரிைமல ைத்திய மரக் கடலின் கலங்கமர விளக்கம் எை அமழக்கப்படுகிறது. 

34) உைங்கும் எரிேன  என்றும் அனைக் ப்படுைது எது? 

a)  தைல் கூம்பு எரிேன  

b)  பல்சிட்டக் கூம்பு எரிேன  

c)  செயல்படும் எரிேன  

d) வெயல்படோ  எரிைமல 

விளக்கம்: வெயல்படோ  எரிைமல (Dormant Volcano) பல ெருடங்களோக எரிைமலக் குழம்மப 

வெளிதயற்றுெ ற்கோை எந்  ஒரு அறிகுறியும் வெளிப்படுத் ோைல், எப்தபோது தெண்டுைோைோலும் 

வெயல்படக்கூடிய எரிைமலகள் வெயல்படோ  எரிைமலகள் எை அமழக்கப்படுகிறது. இம  உறங்கும் 

எரிைமல என்றும் அமழப்பர். இத் ோலியில், வெசுவியஸ், ஜப்போனில் பியூஜியோைோ, 

இந்த ோதைஷியோவில் சிரதகோட்டோ ஆகியமெ இவ்ெமகக்கு பிரசித்தி வபற்ற எடுத்துக் கோட்டுகளோகும். 

35) செயலிைந்த எரிேன க்கு எடுத்துக் ோட்டு எது? 

a) மியோன்ேரின் கபோப்போ 

b) ஆப்பிரிக் ோவின் கிளிேோஞ்ெகரோ 

c) ச ன்யோ எரிேன  ள் 

d) இமெ அமைத்தும் 

விளக்கம்: வெயலிழந்  எரிைமல (Extinct Volcano) வபரும்போலோை அழிந்  எரிைமலகளின் உச்சிப் 

பகுதிகள் அரிக்கப்பட்டுவிட்டை. வெடிப்பு ஆற்றல் முழுெம யும் இழந்து, வெடிப்பம  நிறுத்திவிட்ட 

எரிைமல, வெயலிழந்  எரிைமல எை அமழக்கப்படுகிறது. மியோன்ைரின் தபோப்போ, ஆப்பிரிக்கோவின் 

கிளிைோஞ்ெதரோ ைற்றும் வகன்யோ எரிைமலகள் இ ற்கோை உ ோரணங்களோகும். 

36) செயல்படும் எரிேன  ளின் எண்ணிக்ன ? 
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a) 600 

b) 700 

c) 500 

d) 400 

விளக்கம்: உலக எரிைமல பரெல் (World Distribution of Volcano) எரிைமலகளின் அமைவிடம் 

வபோதுெோகதெ ஓர் வ ளிெோை ெமரயறுக்கப்பட்ட முமறயிதலதய கோணப்படுகிறது. அதிகைோக 

ெமளந்  அல்லது பிளவுபட்ட பகுதிகளில் ோன் எரிைமல வெடிப்பு ஏற்படுகின்றது. சுைோர் 600 

வெயல்படும் எரிைமலகளும், ஆயிரக்கணக்கிலோை வெயல்படோ  எரிைமலகளும், அழிந்  

எரிைமலகளும் உள்ளை. இமெ வபரும்போலும் கடதலோர, ைமலப்பிரத ெங்களிலும், கடற்கமரதயோர 

தீவுகளிலும், கடலுக்கு ைத்தியிலும் அமைந்துள்ளை. ஒரு சில எரிைமலகள் ைட்டுதை உள்கண்ட 

பிரத ெங்களில் கோணப்படுகின்றை. உலகின் எரிைமல பிரத ெங்கதள முக்கிய நில அதிர்வு 

பகுதிகளோக விளங்குகின்றை. 

37) கீழ்க் ண்டைற்றுள் உ கில் மூன்று முக்கிய எரிேன  நி ழ்வு பகுதி ள் எனை? 

a)  பசிபிக் ைனளயப் பகுதி 

b)  ேத்திய  ண்டப் பகுதி 

c) ேத்திய அட் ோண்டிக் பகுதி 

d) இமெ அமைத்தும் 

விளக்கம்: உலகில் மூன்று முக்கிய எரிைமல நிகழ்வு பகுதிகள் உள்ளை. அமெ 1. பசிபிக் ெமளயப் 

பகுதி (The Cirum – Pacific belt) 2. ைத்திய கண்டப் பகுதி (The Mid Continental belt) 3. ைத்திய அட்லோண்டிக் 

பகுதி (The Mid Atlantic belt ) 

38) மூன்றில் இரண்டு பங்கு எரிேன  ள் எங்கு அனேந்துள்ளை? 

a) பசிபிக் ெமளயப் பகுதி 

b) இந்தியப்சபருங் டல் 

c) செங் டல் 
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d) ெோக் டல் 

விளக்கம்: 1. பசிபிக் ெமளயப் பகுதி இந்  எரிைமலப் பகுதியோைது குவிய கடல் ட்டின் எல்மல 

பகுதியில் அமையப் வபற்றுள்ளது. பசிபிக் வபருங்கடலின் கிழக்கு ைற்றும் தைற்கு கடதலோரப் 

பகுதிகளில் அமைந்துள்ளது. மூன்றில் இரண்டு பங்கு எரிைமலகள் இப்பகுதியில் அமைந்திருப்ப ோல் 

இ மை பசிபிக் வைருப்பு ெமளயம் (Pacific Ring of Fire) என்று அமழக்கின்றைர். 

39) ேத்திய  ண்டப் பகுதி  ண்டத்தட்டு ள் குவியும் எல்ன ப் பகுதியிலுள்ள ேன த்சதோடர்/சதோடர் ள்? 

a) அல்மபன் ைமலத் வ ோடர் 

b) சைசுவியஸ் 

c) ஸ்ட்கரோம்கபோலி 

d) எட்ைோ 

விளக்கம்: ைத்திய கண்டப் பகுதி கண்டத் ட்டுகள் குவியும் எல்மலப் பகுதியிலுள்ள இந்  எரிைமலப் 

பகுதியில் அல்மபன் ைமலத் வ ோடர், ைத்தியத்  மரக்கடல் பகுதி ைற்றும் ெட ஆப்பிரிக்க பிளவுப் 

பகுதி ஆகியமெ அமையப் வபற்றுள்ளை. முக்கிய எரிைமலகளோை வெசுவியஸ், ஸ்ட்தரோம்தபோலி, 

எட்ைோ, கிளிைஞ்ெோதரோ ைற்றும் வகன்யோ எரிைமல பகுதியில் ோன் உள்ளது. ஆச்சிரியப்படும் ெமகயில் 

இையைமலப் பகுதியில் எந்  ஒரு வெயல்படும் எரிைமலயும் இடம் வபறவில்மல. 

40) குைோய் ைடிை எரிேன  சைளிகயற்றும் ைன  எங்கு அனேந்துள்ளது? 

a) ைத்திய அட்லோண்டிக் பகுதி 

b) பசிபிக் பகுதி 

c) இந்தியப்சபருங் டல் பகுதி 

d) இந்கதோகைசியோ 

விளக்கம்: ைத்திய அட்லோண்டிக் பகுதி விலகிச் வெல்லுகின்ற  ட்டுகளின் எல்மலப் பகுதியோை ைத்திய 

அட்லோண்டிக் பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்  எரிைமலப் பகுதி, குழோய் ெடிெ எரிைமல வெளிதயற்றும் 

ெமகமயச் ெோர்ந்  ோகும். ைத்திய அட்லோண்டிக் குன்று பகுதியில் அமைந்துள்ள ஐஸ்லோந்தில் 

வெயல்படும் எரிைமலகள் அமைந்துள்ளை. வெயிண்ட் வஹலிைோ ைற்றும் அதெோர்ஸ் தீவுகள் 

இப்பகுதிக்கோை எடுத்துக்கோட்டுகளோகும். 
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7th Social Science Lesson 4 Questions in Tamil 

4. நிலத்த ோற்றங்கள் 

1. கூற்று: புவி மேற்பரப்பானது ேலைகள், பீடமிகள் ேற்றும் பள்ளத்தாக்குகள் மபான்ற எண்ணற்ற 

வலகயான நிைத்மதாற்றங்களுடன் காணப்படுகிறது. 

காரணம்: புவியின் அகச் செயல்முலறகள் ேற்றும் புறச்செயல்முலறகளால் இவ்வாறான 

நிைத்மதாற்றங்கள் மதாற்றுவிக்கப்படுகின்றன. 

A) கூற்று ெரி, காரணம் தவறு 

B) கூற்று தவறு, காரணம் ெரி 

C) கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி மற்றும் சரியான விளக்கம் 

D) கூற்று காரணம் இரண்டும் ெரி ஆனால் ெரியான விளக்கேல்ை 

(குறிப்பு: புவியின் மமற்பரப்பில் காணப்படும் நிலத்ம ாற்றங்கள் அனனத்து இடங்களிலும் ஒமர 

மாதிரியாக இருப்பதில்னல. பானறக்மகாளத்தின் சில பகுதிகள் கரடுமுரடாகவும் மற்றும் சில 

பகுதிகள் சமநிலமாகவும் உள்ளன.) 

2. புவியின் மேற்பரப்பில் பை இடங்களில் ஏற்படும் உயர்நிைப் பகுதிகள் ேற்றும் தாழ்வு பகுதிகள் 

__________ செயல்முலறகளால் ஏற்படுகின்றன. 

A) புறச்செயல்முலறகள் 

B) அகச்சசயல்முனறகள் 

C) நிைங்கலள ெேப்படுத்துதல் 

D) அரித்தல் செயல்முலறகள் 

3. கூற்று 1: புவிமேற்பரப்பில் பாலறகள் உலடந்து சிறுசிறு கற்களாகவும், துகள்களாகவும் சிதறுவது 

பாலறச் சிலதவு எனப்படுகிறது. 

கூற்று 2: நீர், காற்று, பனி ேற்றும் கடல் அலைகள் என பை வலகப்பட்ட காரணிகளால் புவியின் 

மேற்பரப்பு அடித்துச் செல்ைப்படுவலத அரித்தல் என்கிமறாம். 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: அரித் லுக்கு உட்பட்ட சபாருட்கள் நீர்,காற்று, பனி மற்றும் கடல் அனலகள் ஆகியவற்றால் 

கடத் ப்பட்டு இறுதியில் படிய னவக்கப்படுகின்றன.) 

4. புவிப்பரப்பில் சதாடர்ந்து ஏற்படும் அரித்தல் ேற்றும் ேறுகட்டலேத்தல் ஆகியன _________ 

செயல்முலறகளால் ஏற்படுகின்றன. 
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A) புறச்சசயல்முனறகள் 

B) அகச்செயல்முலறகள் 

C) நிைங்கலள ெேப்படுத்துதல் 

D) அரித்தல் செயல்முலறகள் 

(குறிப்பு: உயர்நிலங்கனள அரித் ல் மூலம்  ாழ்நிலங்களாகவும்,  ாழ்நிலங்கனள படி ல் சசய் ல் 

மூலம் உயர்நிலங்களாகவும் மாற்றுவ ற்கு நிலங்கனள சமப்படுத்து ல் என்று சபயர்.) 

5. கீழ்க்கண்ட எந்த செயல்முலறகள் மூைம் நிைப்பரப்பானது சதாடர்ந்து மதய்ோனத்திற்கு 

உட்படுத்தப்படுகின்றன? 

1. அரித்தல்       2. படிதல்   

3. பாலறச்சிலதவு      4. குழிவு 

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

(குறிப்பு: அரித் ல் மற்றும் படி ல் சசயல்முனறகளால் புவியின் மமற்பரப்பில் பல  ரப்பட்ட 

நிலத்ம ாற்றங்கள் ம ாற்றுவிக்கப்படுகின்றன.) 

6. ஒரு குறிப்பிட்ட பாலதயில் மதான்றுமிடத்திலிருந்து முகத்துவாரம் வலர ஓடுகின்ற நீர் _________ என 

அலைக்கப்படுகிறது. 

A) நீர் வீழ்ச்சி 

B) ஓலட 

C) ஆறு 

D) குதிலர குளம்பு ஏரி 

(குறிப்பு: சபாதுவாக ஆறுகள், ஒரு மனலயில் இருந்ம ா அல்லது குன்றிலிருந்ம ா 

ம ான்றுகின்றன.) 

7. கூற்று 1: ஆறு மதான்றுமிடம் ஆற்றின் பிறப்பிடம் என்று அலைக்கப்படும். 

கூற்று 2: ஆறு ஒரு ஏரியிமைா, கடலிமைா அல்ைது ஒரு மபராழியிமைா கைக்கும் இடம் சடல்டா 

எனப்படும். 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2  வறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

(குறிப்பு: ஆறு ஒரு ஏரியிமலா, கடலிமலா அல்லது ஒரு மபராழியிமலா கலக்கும் இடம் ஆற்று 

முகத்துவாரம் எனப்படும்.) 

8. தவறான கூற்லறத் மதர்ந்சதடு. 

1. V வடிவ பள்ளத்தாக்கு அகன்ற படுலக உலடயதாக காணப்படும். 
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2. துலணயாறு என்பது ஒரு முதன்லே ஆற்றிலிருந்து பிரிந்து ேற்றும் விைகிச் செல்லும் ஓர் ஆறு 

ஆகும். 

3. கிலளயாறு என்பது ஓர் முதன்லே ஆற்றுடன் இலணயும் அல்ைது ஆற்றினுள் பாயும் ஓர் நீமராலட 

அல்ைது ஓர் ஆறு ஆகும். 

A) அனனத்தும் 

B) 1, 2 

C) 1 ேட்டும் 

D) 2, 3 

(குறிப்பு: 1. V வடிவ பள்ளத் ாக்கு குறுகிய படுனக உனடய ாக காணப்படும். 

2. கினளயாறு என்பது ஒரு மு ன்னம ஆற்றிலிருந்து பிரிந்து மற்றும் விலகிச் சசல்லும் ஓர் ஆறு 

ஆகும். 

3. துனணயாறு என்பது ஓர் மு ன்னம ஆற்றுடன் இனணயும் அல்லது ஆற்றினுள் பாயும் ஓர் 

நீமரானட அல்லது ஓர் ஆறு ஆகும்.) 

9. __________ பாலறகள் அரிக்கப்படுவதால் நீர்வீழ்ச்சி மதான்றுகிறது. 

A) வன்பாலறகள் 

B) சமன்பானறகள் 

C) சுண்ணாம்பு பாலறகள் 

D) ெேசவளி பாலறகள் 

(குறிப்பு: நீரானது ஒரு சசங்குத்துப் பானறயின் வன்சரிவின் விளிம்பில் அருவியாக வீழ்வன  

நீர்வீழ்ச்சி எனலாம்.  

(உ ாரணம்)  மிழ்நாட்டில் சிற்றாற்றின் குறுக்மக உள்ள குற்றால நீர்வீழ்ச்சி.) 

10. உைகின் உயரோன நீர்வீழ்ச்சியான ஏஞ்ெல் நீர்வீழ்ச்சி எங்கு அலேந்துள்ளது? 

A) வட அசேரிக்கா 

B) ச ன் அசமரிக்கா 

C) சதன் ஆப்பிரிக்கா 

D) ஐமராப்பா 

(குறிப்பு: ச ன் அசமரிக்காவில் உள்ள சவனிசுலா நாட்டில் ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி காணப்படுகிறது.) 

11. தவறான கூற்லறத் மதர்ந்சதடு. 

1. வட அசேரிக்காவில் கனடா ேற்றும் அசேரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் எல்லையில் நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி 

காணப்படுகிறது. 

2. ஐமராப்பாவில் ஜாம்பியா ேற்றும் ஜிம்பாப்மவ நாடுகளின் எல்லையில் விக்மடாரியா நீர்வீழ்ச்சி 

காணப்படுகிறது. 
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A) 1 ேட்டும் தவறு 

B) 2 மட்டும்  வறு 

C) இரண்டும் தவறு 

D) இரண்டும் ெரி 

(குறிப்பு: ஆப்பிரிக்காவில் ஜாம்பியா மற்றும் ஜிம்பாப்மவ நாடுகளின் எல்னலயில் விக்மடாரியா 

நீர்வீழ்ச்சி காணப்படுகிறது.) 

12. நீர்வீழ்ச்சியின் கீழ் பகுதியில் குழிவுறுதல் காரணோக ஏற்படும் சபரும் பள்ளத்லத ________ 

என்கிமறாம். 

A) செங்குத்தான சிறிய பள்ளத்தாக்குகள் 

B) குதிலரக் குளம்பு ஏரி 

C) வீழ்ச்சி உட்பாய்த் ம க்கம் 

D) வண்டல் விசிறிகள் உட்பாய்த்மதக்கம் 

(குறிப்பு: ஆறு ஒரு சமசவளிப் பகுதினயமயா அல்லது மனல அடிவாரப் பகுதினயமயா அனடயும் 

மபாது ஏற்படுத்தும் படிவுகள் வண்டல் விசிறிகள் உட்பாய்த் ம க்கம் என்கிமறாம்.) 

13. தமிழ்நாட்டில் கடலூர் ோவட்டத்தில் மெத்தியாத்மதாப்பு அருமக சவள்ளாற்று பகுதியில் காணப்படுவது 

A) குதிலரக் குளம்பு ஏரி 

B) ஆற்று வனளவுகள் 

C) வீழ்ச்சி குளம் 

D) உட்பாய்வு மதக்கம். 

(குறிப்பு: ஆறானது சமசவளிப் பகுதினய அனடயும் மபாது அது சுழன்று, சபரிய திருப்பங்களுடன் 

சசல்வ ால் ம ான்றும்  வனளவுகள் ஆற்று வனளவுகள் எனப்படுகின்றன.) 

14. ஆற்று வலளவு, ஆற்றிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டு ஒரு ஏரியாக உருசவடுப்பது _________. 

A) குதினரக் குளம்பு ஏரி 

B) ஆற்று வலளவுகள் 

C) வீழ்ச்சி குளம் 

D) உட்பாய்வு மதக்கம் 

(குறிப்பு: ஆற்று வனளவுகள் இருபக்கங்களிலும் ச ாடர்ந்து அரித் ல் மற்றும் படி ல் ஏற்படுவ ால், 

ஆற்று வனளவின் கழுத்துப் பகுதிகள் குனறந்தும் முடிவில் துண்டிக்கப்பட்டும் குதினரக்குளம்பு ஏரி 

ஏற்படுகிறது.) 

15. _________ என்ற இடத்தில் உள்ள மியாண்டர் ஆற்றின் சபயரின் அடிப்பலடயில் ஆற்று வலளவு என்ற 

சொல் ஏற்பட்டது. 

A) கனடா 
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B) ஆசியா னமனர் (துருக்கி) 

C) ஜிம்பாப்மவ 

D) ஜாம்பியா 

(குறிப்பு:காரணம் - மியாண்டர் ஆறு அதிக திருப்பங்களுடனும் மற்றும் அதிக வனளவுகளுடனும் 

ஓடுகின்றது.) 

16. வண்டல் படிவுகளின் மூைம் உயர்ந்த ஆற்றுங்கலரகள் _________ எனப்படும். 

A) மியாண்டர் 

B) உட்பாய்வு மதக்கம் 

C) சலவீஸ் 

D) ெேசவளி 

(குறிப்பு: சலவிஸ் உயர் அனண எனவும் அனழக்கப்படுகிறது. ஆற்று சவள்ளப்சபருக்கானது 

சமன்னமயான மண் மற்றும் இ ர சபாருட்கனளயும் அடுக்குகளாக படிய னவக்கின்றன. இனவ 

வண்டல் படிவுகள் எனப்படுகிறது. இ னால் வளமான சம ள சவள்ளச்சமசவளி உருவாகின்றது.) 

17. கிலளயாறுகளின் அலனத்து முகத்துவாரங்களின் படிவுகளும் ஒருங்கிலணந்து __________ 

எனப்படும் கழிமுகப் பகுதிலய உருவாக்குகின்றன. 

A) சைவிஸ் 

B) ஆற்று வலளவுகள் 

C) சடல்டா 

D) சவள்ளச் ெேசவளி 

(குறிப்பு: கழிமுகப்பகுதியில் சாகுபடிக்கு ஏற்ற கனிமங்கள் நினறந்துள்ளன. (எ.கா) காமவரி சடல்டா, 

கங்னக சடல்டா மற்றும் மிசிசிபி சடல்டா) 

18. ___________ என்பது ேலைச்ெரிவில் ஈர்ப்பு விலெயின் காரணோக சேல்ை நகரும் பனிக்குவியல் 

ஆகும். 

A) பனிச்ெரிவு 

B) பனியாறு 

C) பனியாற்று சோலரன்கள் 

D) ெர்க் 

19.  பனியாறுகள் எத்தலன வலககளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன? 

A) 2      B) 3     C) 4      D) 5 

(குறிப்பு:  

1. மனலப் பனியாறுகள் அல்லது  பள்ளத் ாக்குப் பனியாறுகள் 

2. கண்டப் பனியாறுகள்) 
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20. கண்டப்பகுதியில் சபரும்பரப்பில் பரவிக் காணப்படும் அடர்ந்த பனிப்படைம் _________ எனப்படும். 

A) ேலைப் பனியாறு 

B) ெேசவளிப் பனியாறு 

C) கண்டப் பனியாறு 

D) பள்ளத்தாக்கு பனியாறு 

(குறிப்பு: (எ.கா.) அண்டார்டிகா மற்றும் கிரீன்லாந்து) 

21. முன்னர் அலேந்துள்ள ஆற்றுப் மபாக்குகலள பின்பற்றி _________ பனியாறுகள் செல்கின்றன. 

A) மனலப் பனியாறுகள் 

B) ெேசவளிப் பனியாறுகள் 

C) கண்டப் பனியாறுகள் 

D) தீபகற்ப பனியாறுகள் 

(குறிப்பு: மனலயிலிருந்து பள்ளத் ாக்னக மநாக்கி நகரும் பனியாறு பள்ளத் ாக்கு பனியாறு 

எனப்படுகிறது. இது சசங்குத் ான பக்கங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. (எ.கா) இமயமனலப்பகுதி, 

ஆல்ப்ஸ் மனலப்பகுதி) 

22. _________ என்பது பனியாறுகளால் பாலறகளின் மீது ஏற்படுத்தும் லக நாற்காலி மபான்ற 

பள்ளத்தாக்கு ஆகும். 

A) அசரட்டுகள் 

B) சர்க் 

C) சோலரன்கள் 

D) யார்டாங் 

(குறிப்பு: பனியாறுகள் நிலத்ம ாற்றத்ன  அரித்து எடுத் ல் மூலம் மண் மற்றும் கற்கனள 

சமப்படுத்தி அடியில் அனமந்துள்ள பானறயினன சவளிப்படுத்துகிறது. மனலச்சரிவில் பனி 

அரிப்பால் சர்க்குகள் ஏற்படுகின்றன.) 

23. தவறான இலணலயத் மதர்ந்சதடு.  

1. கார்ரி ெர்க்  - ஸ்காட்ைாந்து 

2. கார் ெர்க் – சஜர்ேனி 

A) 1 ேட்டும் தவறு 

B) 2 ேட்டும் தவறு 

C) இரண்டும் தவறு 

D) இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: சர்க்கின் எல்லாப்பக்கமும் சசங்குத் ாகவும்,  னலப்பகுதி சசங்குத்து சுவர் மபான்றும் 

உள்ளது.) 
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24. பனி உருகும்மபாது, ெர்க்கானது நீரால் நிரப்பப்பட்டு அைகான ஏரிகளாக ேலைப்பகுதிகளில் 

உருவாகின்றன. இந்த ஏரிகள் _________ என அலைக்கப்படுகிறது. 

A) ெர்க் ஏரி 

B) சோலரன் ஏரி 

C) டார்ன் ஏரி 

D) அசரட் ஏரி 

25. இரண்டு ெர்க்குகள் ஒன்லற மநாக்கி ஒன்று அரிக்கப்படும் மபாது உருவாகும் கத்திமுலனக் குன்றுகள் 

________ என அலைக்கப்படுகின்றன. 

A) அசரட்டுகள் 

B) சோலரன்கள் 

C) காளான் பாலறகள் 

D) யார்டாங் 

(குறிப்பு: இரண்டு சர்க்குகள் அரிக்கப்படுவ னால் இ ற்கு முன்னர் அனமந்  வட்டமான 

நிலத்ம ாற்றம் குறுகிய மற்றும் மனலச்சரிவான பக்கங்களுடன் கூடிய முகடுகளாக மாற்றம் 

அனடகின்றன.) 

26. _________ பள்ளத்தாக்கு பனியாற்றின் பக்கவாட்டு ேற்றும் செங்குத்து அரிப்பினால் ஏற்படும் 

ஆைப்படுத்துதல் ேற்றும் அகைப்படுத்துதல் மூைம் உருவாகின்றன. 

A) V வடிவ பள்ளத்தாக்கு 

B) U வடிவ பள்ளத் ாக்கு 

C) டார்ன் பள்ளத்தாக்கு 

D) L வடிவ பள்ளத்தாக்கு 

27. பாலைவனத்தில் அரிப்பு ேற்றும் படிதல் செயல்முலறகலள மவகோக செயல்படுத்தும் காரணி 

________ ஆகும். 

A) சவப்பம் 

B) காற்று 

C) பறலவகள் 

D) விைங்குகள் 

28. பாலறகளின் மேற்பகுதி அகன்றும் ேற்றும் அடிப்பகுதி குறுகைாகவும் காணப்படும் பாலறகள் 

_________ எனப்படும். 

A) காற்று அரிப்புத் தனிக்குன்றுகள் 

B) காளான் பானறகள் 

C) ேணல் குன்றுகள் 
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D) சுண்ணாம்பு பாலறகள் 

(குறிப்பு: பானறயின் மமற்பகுதினய விட கீழ்ப்பகுதினய மவகமாக காற்று அரிக்கின்ற 

காரணத்தினால் அப்பானறகள் காளான் வடிவில் காணப்படும். இனவ பானலவனப் பகுதிகளில் 

காணப்படுகின்றன.) 

29. ஒரு தனித்து விடப்பட்ட எஞ்சிய குன்று வட்டோன தலைப்பகுதியுடன் நிற்கும் ஒரு தூண் மபான்று 

காட்சி அளிப்பது __________ என்று அலைக்கப்படுகிறது. 

A)  இன்சல்பர்க் 

B) ேணல் குன்றுகள் 

C) காற்றடி வண்டல் படிவுகள் 

D) பிலறவடிவ ேணல் குன்றுகள் 

(குறிப்பு: காற்று அரிப்புத்  னிக்குன்றுகள் இன்சன்பர்க்குகள் எனவும் அனழக்கப்படுகின்றன. (எ.கா) 

ச ன் அசமரிக்காவில் கலஹாரி பானலவனத்தில் காணப்படும் காற்றரிப்புத்  னிக் குன்றுகள்) 

30. பனியாற்றினால் கடத்தப்பட்டு படியலவக்கப்படும் சபரிய ேற்றும் சிறிய ேணல் ேற்றும் வண்டல் 

ஆகியன__________ எனப்படுகின்றன. 

A) ெர்க் சோலரன்கள் 

B) அசரட் சோலரன்கள் 

C) பனியாற்று சமானரன்கள் 

D) பள்ளத்தாக்கு சோலரன்கள் 

31. கூற்று 1: காற்று வீசுவது நிற்கும் மபாது ேணைானது உயரம் குலறவான குன்றுகள் மபான்று படிய 

லவக்கின்றது. இப்படிவுகள் ேணல் குன்றுகள் என அலைக்கப்படுகிறது. 

கூற்று 2: பிலறச்ெந்திர மதாற்றமுடன் கூடிய ேணல் மேடுகள் பிலறவடிவ ேணல் குன்றுகள் 

எனப்படுகின்றன. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: காற்று வீசும் மபாது மணனல ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்சறாரு பகுதிக்கு கடத்துகிறது.) 

32. காற்றடி வண்டல் படிவுகள் _________ல் அதிகோக காணப்படுகின்றன. 

A) சதன் அசேரிக்கா 

B) ஆப்பிரிக்கா 

C) ஐமராப்பா 

D) சீனா 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 9 of 12 

(குறிப்பு: மணல் துகள்கள் மிக மலசாகவும் மற்றும் எனட குனறவாகவும் இருக்கும்மபாது காற்று 

நீண்ட ச ானலவிற்கு கடத்தி சசல்கின்றது. இவ்வாறு கடத் ப்பட்ட மணல் ஒரு சபரும் பரப்பில் 

படிவன  காற்றடி வண்டல் படிவுகள் என்கிமறாம்.) 

33. வடக்கு சீனாவில் படிந்துள்ள காற்றடி வண்டல் படிவுகள் _________பாலைவனத்தில் இருந்து 

கடத்தப்பட்டலவ ஆகும். 

A) ெஹாரா பாலைவனம் 

B) தார் பாலைவனம் 

C) மகாபி பானலவனம் 

D) காராகும் பாலைவனம் 

34. நிைப்பகுதிலய அடுத்மதா அல்ைது ஒட்டிமயா காணப்படும் சபரும் நீர்பரப்பு __________ 

எனப்படுகிறது. 

A) கடற்கலர 

B) ஆறு 

C) கடற்பகுதி 

D) ஏரி 

(குறிப்பு: கடமலார எல்னல என்பது கடல்நீரும், நிலமும் சந்திக்கின்ற இடம் ஆகும். இது கடற்கனர 

என்று அனழக்கப்படுகிறது.) 

35. கடற்கலரலய அடுத்துள்ள நிைம் செங்குத்தாக உயர்ந்து காணப்படும் சபாழுது அலைகளின் 

மோதைாலும், அரிப்பினாலும் கடலை மநாக்கி காணப்படும் செங்குத்துப் பாலற _________ எனப்படும். 

A) கடல் தூண்கள் 

B) கடல் ஓங்கல் 

C) கடற்குலககள் 

D) கடல் வலளவுகள் 

(குறிப்பு: கடல் அனலகள் ச ாடர்ந்து  ாக்கத்ன  ஏற்படுத்துவ ால் பானறயில் விரிசல்கள் 

உருவாகின்றது. காலப்மபாக்கில் இனவ சபரிய மற்றும் பரந்  விரிசல்களாக மாறுகின்றன. இ னால் 

சசங்குத்துப் பானறயில் குனககள் மபான்ற சவற்றிடங்கள் ம ான்றுகின்றன. இனவ கடற்குனககள் 

எனப்படுகின்றன.) 

36. கடல் குலககளின் உட்குழிவு சபரிதாகும் மபாது குலகயின் மேற்கூலர ேட்டும் எஞ்சி நின்று ________ 

ஐ மதாற்றுவிக்கின்றது. 

A) கடல் தூண் 

B) கடல் ஓங்கல் 

C) கடற்குலககள் 
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D) கடல் வனளவுகள் 

(குறிப்பு: கடல் அனலகளால் மணல் மற்றும் சரனளகள் படிந்துள்ள கடமலாரப் பகுதி கடற்கனர 

எனப்படும்.) 

37. கடல் வலளவுகளின் மேற்கூலரலய கடல் அலைகள் அரிப்பதால் உருவாகும் பக்கச்சுவர்கள் 

_________ எனப்படும். 

A) கடல் தூண்கள் 

B) கடல் ஓங்கல் 

C) கடற்குலககள் 

D) கடல் வலளவுகள் 

(குறிப்பு: ஏறக்குனறய கடற்கனரக்கு இனணயாக கடலில் நீள்வட்ட வடிவில் படிந்துள்ள மணல் 

அல்லது மசறு மணல் திட்டுக்கள் எனப்படுகின்றன.) 

38. உைகின் மிக நீளோன கடற்கலர எங்கு அலேந்துள்ளது? 

A) கனடா 

B) அசமரிக்கா 

C) சீனா 

D) இந்தியா 

(குறிப்பு: மிக நீளமான கடற்கனரயான மியாமி கடற்கனர அசமரிக்காவிலுள்ள புமளாரிடா 

மாநிலத்தில் ச ற்கில் காணப்படுகிறது.) 

39. உைகின் நீண்ட கடற்கலரகளில் சென்லனயில் அலேந்துள்ள சேரினா கடற்கலர எத்தலனயாவது 

இடத்தில் உள்ளது? 

A) 2        B) 3      C) 4       D) 5 

40. கடற்கலரயிலிருந்து பகுதியாகமவா அல்ைது முற்றிலுோகமவா பிரிக்கப்பட்ட ஆைம் குலறவான 

நீர்மதக்கம் _________ எனப்படும். 

A) காயல்கள் 

B) ஏரி 

C) நீர்த்மதக்கம் 

D) கடற்கலர 

(குறிப்பு: காயல்கள், உப்பங்கழிகள் எனவும் அனழக்கப்படுகின்றன. (எ.கா) ஒடிசாவிலுள்ள சிலிக்கா 

ஏரி,  மிழ்நாட்டிலுள்ள பழமவற்காடு ஏரி மற்றும் மகரளாவிலுள்ள மவம்பநாடு ஏரி.) 

41. குற்றாை நீர்வீழ்ச்சி _________ ஆற்றுக்கு குறுக்காக அலேந்துள்ளது. 

A) காமவரி 

B) சபண்ணாறு 
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C) சிற்றாறு 

D) லவலக 

 

42. பின் குறிப்பிட்டலவயில் கடல் அலை அரிப்புடன் சதாடர்பில்ைாத ஒன்று _________. 

A) கடல் ஓங்கல் 

B) கடல் வலளவுகள் 

C) கடல் தூண் 

D) கடற்கனர 

(குறிப்பு: கடல் ஓங்கல், கடற்குனககள், கடல்வனளவுகள், கடல் தூண்கள் ஆகியனவ கடல் அனல 

அரிப்பினாலும், கடற்கனர மணற்திட்டுக்கள் ஆகியனவ படியனவத் லினாலும் உருவாகின்றன.) 

43. சபாருத்துக. 

1. பாலற உலடதல் ேற்றும் சநாறுங்குதல்     i) பனியாறுகள் 

2. லகவிடப்பட்ட மியான்டர் வலளவுகள்        ii) பிலற வடிவ ேணற் 

                                     குன்றுகள் 

3. நகரும் ஒரு சபரும் பனிக்குவியல்       iii) காயல் 

4. பிலறவடிவ ேணல் மேடுகள்       iv) பாலறச் சிலதவுகள் 

5. மவம்பநாடு ஏரி        v) குதிலரக் குளம்பு ஏரி 

A)  ii   iii   iv  v   i 

B)  iv    v    i    ii   iii 

C)  iii    iv   i  ii   v 

D)  iv    i    v    iii    ii 

44. கூற்று: முகத்துவாரப் பகுதியில் ஆறுகளால் சடல்டாக்கள் உருவாகின்றன. 

காரணம்: கடல்பகுதிலய ஆறு அலடயும் மபாது ஆற்றின் மவகம் குலறயும். 

A) கூற்று ெரி, காரணம் தவறு 

B) கூற்று தவறு, காரணம் ெரி 
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C) கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி  

D) கூற்று காரணம் இரண்டும் தவறு 

45. கூற்று: கடல்வலளவுகள் இறுதியில் கடல் தூண்களாகின்றன. 

காரணம்: கடல்தூண்கள் அலைகளின் படிவுகளால் ஏற்படுகின்றன. 

A) கூற்று சரி, காரணம்  வறு 

B) கூற்று தவறு, காரணம் ெரி 

C) கூற்று காரணம் இரண்டும் ெரி  

D) கூற்று காரணம் இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: கடல்தூண்கள் அனலகளின் அரித் லால் ஏற்படுகின்றன.) 
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7th Social Science Lesson 5 Questions in Tamil 

5. மக்கள்த ொககயும் குடியிருப்புகளும் 

1. ___________ என்பது மக்களின் விகிதம் அதன் பிறப்பு, இறப்பு மற்றும் காரணிகளை சார்ந்த இடம், 

காலம் ககாண்டு கதரிந்துககாள்ளுதல் ஆகும். 

A) மக்கள் புலம்கபயர்வு 

B) மக்கள்கதாளக அறிவியல் 

C) மக்கள்த ொகக புவியியல் 

D) மக்கள்கதாளக அதிகரிப்பு 

(குறிப்பு: மக்கள்த ொகக அதிகரித் ல் அல்லது குகை ல் என்பது மக்கள் பரவல் மற்றும் 

வளர்ச்சிகயக் குறிப்ப ொகும்.) 

2. ஒரர பண்புகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்களை காலங்காலமாக பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் குழுக்கள் 

_________ என்று அளழக்கப்படுகிறது. 

A) மனித சக்தி 

B) மனி  இனம் 

C) மனித குழுக்கள் 

D) மக்கள் கூட்டம் 

(குறிப்பு: மனி  இனத்க  மனி  உயிர்களுக்குள்ளள பல்ளவறு உயிரியல் குழுக்களொகப் 

பிரித்துள்ளொர்கள்.) 

3. மனித இனத்தின் வளககளை கீழ்க்கண்ட எந்த காரணிகளை அடிப்பளடயாகக் ககாண்டு பிரிக்கலாம்? 

1. தளலயின் வடிவம்       2. ரதாலின் நிறம் 

3. முடியின் வளக       4. இரத்தத்தின் வளக 

A) அகனத்தும் 

B) 1, 2 

C) 2, 4 

D) 2, 3, 4 

(குறிப்பு: தபருமளவில் பரந்து கொணப்படும் மனி  இனத்தின் வககககள  கலயின் வடிவம், முகம், 

மூக்கு, கண், முடியின் வகக, ள ொலின் நிைம் மற்றும் இரத் த்தின் வகக ளபொன்ை கொரணிககள 

அடிப்பகையொகக் தகொண்டு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.) 

4. தவறான இளைளயத் ரதர்ந்கதடு. 

A) காக்கசாய்டு - ஐரராப்பியர்கள் 

B) நீக்ராய்டு – ஆப்பிரிக்கர்கள் 
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C) மங்ளகொலொய்டு – அதமரிக்கர்கள் 

D) ஆஸ்ட்ரலாய்டு – ஆஸ்திரரலியர்கள் 

(குறிப்பு: மங்ளகொலொய்டு - ஆசியர்கள்) 

5. கூற்று 1: காக்கசாய்டு இன மக்கள் கவள்ளை நிறத்ரதாலும், அடர் பழுப்பு நிறக்கண்களும், அளல 

ரபான்ற முடியும், நீைமான மூக்கும் உளடயவர்கைாவர். 

கூற்று 2: காக்கசாய்டு இன மக்கள் யூரரசியாவிலும் காைப்படுகிறார்கள். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

6. மனிதன் மற்றும் அவனின் சுற்றுப்புறத்ளத இயற்ளகச் சூழரலாடு படிப்பது _________ எனப்படும். 

A) மனித அறிவியல் 

B) மக்கள்கதாளக அறிவியல் 

C) மக்கள்கதாளக புவியியல் 

D) மனி ப் புவியியல் 

7. கருளம நிறக் கண்கள், கருப்புநிறத்ரதால், கருளமயான முடி, அகலமான மூக்கு, நீைமான தளல, 

மற்றும் தடித்த உதடுகளைக் ககாண்டவர்கள் _________. 

A) காக்கசாய்டு 

B) நீக்ரொய்டு 

C) மங்ரகாலாய்டு 

D) ஆஸ்ட்ரலாய்டு 

(குறிப்பு: நீக்ரொய்டு இன மக்கள் ஆப்பிரிக்கொவில் பல்ளவறு பகுதிகளில் வொழ்ந்து வருகிைொர்கள்.) 

8. கவளிர் மஞ்சள் முதல் பழுப்பு நிறத்ரதால், நீைமான முடி, தட்ளடயான முக அளமப்பு, கபரிய தளல 

மற்றும் மத்தியமான மூக்கு உளடயவர்கள்__________. 

A) காக்கசாய்டு 

B) நீக்ராய்டு 

C) மங்ளகொலொய்டு 

D) ஆஸ்ட்ரலாய்டு 

(குறிப்பு: மங்ளகொலியர்கள் தபொதுவொக ஆசிய-ஆப்பிரிக்க இனத் வர்களொவர். இவர்கள் ஆசியொ 

மற்றும் ஆர்டிக் பிரள சத்தில் கொணப்படுகிைொர்கள்.) 

9. __________ அகலமான மூக்கு, சுருள்முடி, கருப்பு நிறத்ரதால் மற்றும் குளறவான உயரம் 

உளடயவர்கைாக குட்ளடயானவர்கைாகக் காைப்படுகிறார்கள். 
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A) காக்கசாய்டு 

B) நீக்ராய்டு 

C) மங்ரகாலாய்டு 

D) ஆஸ்ட்ரலொய்டு 

(குறிப்பு: ஆஸ்ட்ரலொய்டுகள் ஆஸ்திளரலியொ மற்றும் ஆசியொவில் வொழ்ந்து வருகிைொர்கள்.) 

10. கூற்று 1: இந்தியாளவ மனித நாகரிகத்தின் கதாட்டில் எனக் கூறுவர். 

கூற்று 2: வட இந்தியாவில் திராவிடர்களின் முதல்நிளலத் ரதாற்றத்ளதரய, சிந்து சமகவளி நாகரிகம் 

என்கிரறாம். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: பிற்கொலத்தில் இந்ள ொ - ஆரியர்களின் வருககக்குப் பிைகு திரொவிை மக்கள் இந்தியொவின் 

த ன்பகுதிக்குத்  ள்ளப்பட்ைொர்கள்.) 

11. கீழ்க்கண்டவற்றுள் திராவிட கமாழிகள் எளவ? 

1. தமிழ்      2. கதலுங்கு      3. கன்னடம் 

4. துளு      5. மளலயாைம் 

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

(குறிப்பு: இந்தியொவின் த ன்பகுதி மூளவந் ர்களொன ளசர, ளசொழ, பொண்டிய மன்னர்களொல் 

ஆதிக்கம் தசலுத் ப்பட்ைது. தபரும்பொலும் இவர்கள் இந்தியொவின் த ன்பகுதியில் வொழ்ந்து 

வந் ொர்கள்.) 

12. ஒரு குழுவின் அளடயாைமாகவும், கலாச்சார புத்துைர்வுப் புள்ளியின் அளடயாைமாகவும் திகழ்வது 

__________. 

A) கமாழி 

B) ம ம் 

C) இனம் 

D) நாடு 

(குறிப்பு: ம ம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ை நம்பிக்ககயும், வழிபொட்டு முகையும் தகொண்ை ொகும். இது 

மனி கன ஒரு மனி  சமு ொயத்திற்குள் தகொண்டு வரும்.) 

13. கீழ்க்கண்டவற்றுள் உலகைாவிய மதம் அல்லாதது எது? 

A) கிறிஸ்துவம் 

B) இஸ்லாம் 
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C) புத்த மதம் 

D) இந்து ம ம் 

14. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மனித இனப்பிரிவு மதங்கள் எளவ? 

1. ஜூரடாயிசம்      2. இந்துமதம் 

3. ஷாமானிஸம்      4. ஜப்பானிய ஷிண்ரடாயிசம் 

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

15. கீழ்க்கண்டவற்றுள் பாரம்பரிய மதங்கள் அல்லாதது எது? 

A) அனிமிஸம் 

B) ஷாமானிஸம் 

C) சமண ம ம் 

D) ஷாமன் 

(குறிப்பு: பொரம்பரிய ம ங்கள், நொளைொடிகள் ம ங்கள் எனவும் அகழக்கப்படுகின்ைன.) 

16. தவறான இளைளயத் ரதர்ந்கதடு. (மதம் - வழிபாட்டுத் தலம்) 

A) கிறிஸ்துவ மதம் – ரதவாலயம் 

B) இந்து மதம் - ரகாவில் 

C) இஸ்லாம் – மசூதி 

D) புத்  ம ம் – பசொதி 

(குறிப்பு: புத் ம ம் – விஹொரொ) 

17. சரியான இளைளயத் ரதர்ந்கதடு. (மதம் - வழிபாட்டுத் தலம்) 

1. சமைம் - பசாதி 

2. ஜூடாய்சம் – அகியாரி 

3. கஜாராஸ்டிரியம் – சினகாக் 

A) அளனத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 3 மட்டும் சரி 

D) 1 மட்டும் சரி 

(குறிப்பு: ஜூைொய்சம் – சினகொக், த ொரொஸ்டிரியம் – அகியொரி) 

18. சமுதாய அளமப்பிற்கு ___________ கலாச்சாரத்ளத பரப்பும் ஒரு பிரதான கருவியாகும். 

A) தமொழி 

B) மதம் 

C) இனம் 
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D) நாடு 

(குறிப்பு: ஒருவர் மற்தைொருவருைன் த ொைர்பு தகொள்வ ற்கு எழுத்து வடிவிளலொ அல்லது ஒலி 

வடிவிளலொ தமொழி பயன்படுத் ப்படுகிைது. அரசியல், தபொருளொ ொர சமூக மற்றும் ம  

தசயல்பொடுகளின் கருத்துக்ககள பரிமொறிக் தகொள்ள தமொழி வழி வகுக்கிைது.) 

19. பல்ரவறு வளகயான மரபுவழிக் கடத்தல் மூலம் மனித உயிரினம், உயிரியல் குழுக்கைாக 

பிரிக்கப்படுவரத _________ ஆகும். 

A) கமாழி 

B) மதம் 

C) இனம் 

D) நாடு 

20. இந்திய அரசால் __________கமாழிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைன. 

A) 18       B) 20      C) 22      D) 24 

(குறிப்பு: இந்தி தமொழி இந்தியொவின் ஆட்சி தமொழியொக உள்ளது. இந்திய மொநிலங்கள் தமொழிகளின் 

அடிப்பகையில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.) 

21. கூற்று 1: வடஇந்தியாவில் காஷ்மீர், உருது, பஞ்சாபி, இந்தி, ராஜஸ்தானி, குஜராத்தி, கபங்காலி, 

அஸ்ஸாமி மற்றும் பல கமாழிகள் பயன்படுத்துகின்றனர். 

கூற்று 2: கதன்னிந்தியாவில் முக்கியமான கமாழிகள் தமிழ், கதலுங்கு, கன்னடம், மளலயாைம் ஆகும். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: த ன்னிந்திய தமொழிகள், திரொவிை தமொழிகள் என்ைகழக்கப்படுகின்ைன.) 

22. ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ஜனவரியில் வரும் 3வது ஞாயிற்றுக்கிழளம _________ நாைாக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

A) உலக மக்கள் கதாளக நாள் 

B) பன்னாட்டு தாய்கமாழி தினம் 

C) உலக ம  நல்லிணக்க நொள் 

D) உலக கலாச்சார பல்வளக நாள் 

23. தவறான இளைளயத் ரதர்ந்கதடு. 

1. ஜூளல 1 - உலக மக்கள்கதாளக நாள் 

2. பிப்ரவரி 21 - பன்னாட்டு தாய்கமாழி தினம் 

3. ரம 21 - உலக கலாச்சார பல்வளக நாள் 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 6 of 15 

A) 2, 3 தவறு 

B) 1 மட்டும்  வறு 

C) 3 மட்டும் தவறு 

D) எதுவுமில்ளல 

(குறிப்பு: ஜூகல 11 - உலக மக்கள்த ொகக நொள்.) 

24. __________ குடியிருப்பு என்பது ஒரு சமுதாய மக்கள், அவர்கள் தங்களின் முதன்ளமத் கதாழிலான 

ரவைாண்ளம, மரம் அறுத்தல், மீன்பிடித்தல் மற்றும் சுரங்கத் கதாழிலில் ஈடுபடுத்திக் ககாள்வளதக் 

குறிக்கும். 

A) முதன்ளம குடியிருப்பு 

B) இரண்டாம்நிளல குடியிருப்பு 

C) கிரொமக் குடியிருப்பு 

D) நகர்ப்புற குடியிருப்பு 

(குறிப்பு: குடியிருப்பு என்பது மனி  வொழ்விைமொகும். அங்கு விவசொயம், வொணிபம் மற்றும் 

தபொழுதுளபொக்கு ஆகிய தசயல்களின் மூலம் ஒருவருக்தகொருவர் கருத்து பரிமொற்ைம் தசய்து 

தகொள்கின்ைனர்.) 

25. கூற்று 1: மக்கள்கதாளகயின் அைவு மற்றும் அடர்த்தி ஆகிய இளவ இரண்டிற்கும் கதாடர்பு இல்ளல. 

கூற்று 2: கிராமப்புற குடியிருப்பில் மக்கள்கதாளகயின் அைவு மற்றும் அடர்த்தி குளறவாகவும், நகர்ப்புற 

குடியிருப்பில் அதிகமாகவும் காைப்படுகிறது. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1  வறு, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: மக்கள்த ொககயின் அளவு மற்றும் அைர்த்தி ஆகிய இகவ இரண்டிற்கும் த ொைர்பு உண்டு.) 

26. அளமப்ளப கபாருத்து குடியிருப்புகள் எவ்வாறு வளகப்படுத்தப்படுகின்றன? 

1. கிராமக் குடியிருப்பு      2. நகர்ப்புறக் குடியிருப்பு 

3. குழுமிய குடியிருப்பு      4. சிதறிய குடியிருப்பு 

A) 1, 2      B) 1, 4      C) 1, 2, 3, 4    D) 3, 4 
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27. __________ குடியிருப்பில் உள்ைவர்கள் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம்நிளல கதாழில்கைான, 

கதாழிற்சாளல, வாணிபம் மற்றும் வங்கிப் பணிகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். 

A) முதன்ளம குடியிருப்பு 

B) இரண்டாம்நிளல குடியிருப்பு 

C) கிராமக் குடியிருப்பு 

D) நகர்ப்புை குடியிருப்பு 

(குறிப்பு:  லம் மற்றும் சூழலகமவு இைம் மற்றும் அகமவிைம் என்பது ஒரு குடியிருப்பின் 

உண்கமயொன அகமவிைத்க க் குறிப்ப ொகும்.) 

28. ஒரு குடியிருப்பின் அளமவிடமானது கீழ்க்கண்ட எந்த காரைங்களை கருத்தில் ககாண்டு 

உருவாகும்? 

1. கட்டுமானப் கபாருட்கள்       2. எரிகபாருள் 

3. விவசாய நிலம்        4. நீர் அளிப்பு 

5. அன்றாடத் ரதளவகளுக்கான நீர் 

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

29. குழுமியக் குடியிருப்பு __________ எனவும் அளழக்கப்படுகிறது. 

A) கூட்டுக் குடியிருப்பு 

B) விவசாயக் குடியிருப்பு 

C) கமயக் குடியிருப்பு 

D) சமகவளி குடியிருப்பு 

(குறிப்பு: குழுமிய குடியிருப்பில் வீடுகள் ஒன்றுக்தகொன்று அருகருளக அகமந்துள்ளன.) 

30. கூற்று 1: குழுமியக் குடியிருப்புகள் ஆற்றுப் பள்ைத்தாக்கின் ஓரங்களிலும், வைமான சமகவளிளய 

ஒட்டியும் அளமந்திருக்கும். 

கூற்று 2: இந்தியாவில் குழுமியக் குடியிருப்புகள், வடக்குச் சமகவளி மற்றும் தீபகற்ப கடற்களரச் 

சமகவளிகளிலும் உள்ைன. 
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A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

31. சிதறிய குடியிருப்புகளை கீழ்க்கண்ட எந்த பகுதிகளில் காைமுடியும்? 

1. அதிக கவப்பப்பகுதி    2. மளலப்பாளதகள் 

3. புல்கவளிகள்   4. அடர்ந்த காட்டுப்பகுதிகள் 

5. தீவிர சாகுபடி பிரரதசங்கள் 

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

(குறிப்பு: சி றிய குடியிருப்புகளில் வீடுகள் இகைதவளி விட்டுக் கொணப்படுவதுைன் 

வயல்தவளிகளளொடு கலந்திருக்கும்.) 

32. சிதறிய குடியிருப்புகளை கீழ்க்கண்ட எந்த இந்திய பகுதிகளில் காைமுடியும்? 

A) காரவரி சமகவளி 

B) பிரம்மபுத்திரா சமகவளி 

C) கங்ககச் சமதவளி 

D) ரகாசி மளலப்பாளதயின் கதற்குப் பகுதி 

(குறிப்பு: 1. ளகொசி மகலப்பொக யின் வைக்குப் பகுதி 

2. கங்ககச் சமதவளி 

3. ரொ ஸ் ொனின் பொகலவனப் பகுதி 

4. இமயமகல மற்றும் நீலகிரியின் மகலயடிவொரத்திலும் சி றிய குடியிருப்புககள கொணலொம்.) 

33. கூற்று 1: நீர் நிளலளய ஒட்டிய இடங்கைாகிய ஆறுகள், ஏரிகள் மற்றும் ஊற்றுக்கள் அருகிரலரய 

கபரும்பாலும் கிராமப்புற குடியிருப்புகள் அளமந்திருக்கும். 

கூற்று 2: விவசாயத் கதாழிலுக்கு ஏற்ப ஆற்றுப் பள்ைத்தாக்குகளையும், கடற்களரச் சமகவளிகளையும் 

வாழ்வதற்கு ஏற்ற இடமாக கிராமப்புறக் குடியிருப்பு மக்கள் கருதுகிறார்கள். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: ளவளொண் த ொழிலுக்கு ஏற்ை நிலங்களுைன் அடிப்பகைத் ள கவககளப் பூர்த்தி தசய்யக் 

கூடிய இைங்ககளளய மக்கள் குடிளயைத் ள ர்ந்த டுக்கிைொர்கள்.) 

34. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் கிராமப்புறக் குடியிருப்புக்கு ஏற்ற காரணிகள் எளவ? 

1. இயற்ளகயான நிலத்ரதாற்றம் 
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2. உள்ளூர் தட்பகவப்பநிளல 

3. மண் வைம் மற்றும் நீர் வைங்கள் 

4. சமூக நிறுவனங்கள் 

5. கபாருைாதார நிளல 

A) அகனத்தும் 

B) 1, 3 

C) 1, 2, 5 

D) 2, 3, 4 

35. கிராமப்புற குடியிருப்பின் அளமப்புகள் என்பது _____________க்கு இளடரயயான கதாடர்ளப 

குறிப்பதாகும். 

A) வீடுகள் மற்றும் தட்பகவப்பம் 

B) வீடுகள் மற்றும் இயற்ளக 

C) வீடுகள் மற்றும் நிலத்ரதாற்றம் 

D) வீடுகள் மற்றும் கட்ைைங்கள் 

(குறிப்பு: கிரொமப்புைக் குடியிருப்பின் அகமப்பு அ ன் நிலத்ள ொற்ைம்,  ட்பதவப்பம், நீர்நிகலகள் 

மற்றும் சமூகப் தபொருளொ ொரக் கொரணிகளின் தசயல்பொடுககளப் தபொறுத்து அகமயும்.) 

36. கிராமப்புறக் குடியிருப்புகள் அவற்றின் அளமப்பின் அடிப்பளடயில் எத்தளன வளகப்படும்? 

A) 3      B) 4      C) 5      D) 6 

(குறிப்பு: வகககள்- ளநர்க்ளகொட்டு, தசவ்வகமொன, வட்ைமொன, நட்சத்திர வடிவமொன கிரொமம்.) 

37. சாளலகள், இருப்புப்பாளதகள், ஆறு அல்லது கால்வாய், பள்ைத்தாக்கின் சரிவு ஆகியவற்றிற்கு 

அருகில் கட்டப்பட்ட வீடுகளின் கதாகுப்பு __________ எனப்படும். 

A) கசவ்வக வடிவக் குடியிருப்புகள் 

B) ளநர்க்ளகொட்டு குடியிருப்புகள் 

C) நட்சத்திர வடிவக் குடியிருப்புகள் 

D) வட்ட வடிவக் குடியிருப்புகள் 

(குறிப்பு: இமயமகல, ஆல்ப்ஸ் மற்றும் ரொக்கி மகலத்த ொைர் ஆகியகவ ளநர்க்ளகொட்டு 

குடியிருப்புக்கு எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்.) 

38. சமகவளிப் பகுதிகள் மற்றும் மளலகளுக்கிளடரய உள்ை பள்ைத்தாக்குகளில் காைப்படும் 

குடியிருப்புகள் ____________ ஆகும். 

A) தசவ்வக வடிவக் குடியிருப்புகள் 

B) ரநர்க்ரகாட்டு குடியிருப்புகள் 

C) நட்சத்திர வடிவக் குடியிருப்புகள் 

D) வட்ட வடிவக் குடியிருப்புகள் 
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(குறிப்பு: தசவ்வக வடிவக் குடியிருப்புகள் தபரும்பொலும் தசவ்வக வடிவில் நீளமொன ொகவும் 

ஒன்கைதயொன்று ளநர் ளகொணத்திலும் சந்தித்துக் தகொள்ளும். (எ.கொ) சட்லஜ்.) 

39. கூற்று 1: யாத்திளரக் குடியிருப்பு வழிபாட்டுத்தலங்களைச் சுற்றியும் அல்லது மத முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்த இடங்களிலும் அளமயும். 

கூற்று 2: தமிழ்நாட்டில் உள்ை பழனி - முருகன் ரகாவில் யாத்திளரக் குடியிருப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

40. இந்தியாவில் ரகரைா களரரயாரத்திலும் மற்றும் கடல்டா களரரயாரப் பகுதிகளிலும் ___________ 

வளக குடியிருப்புகள் காைப்படுகின்றன. 

A) நீர் நிளலக் குடியிருப்புகள் 

B) வைண்ை குடியிருப்புகள் 

C) நகர்ப்புறக் குடியிருப்புகள் 

D) வட்டவடிவக் குடியிருப்புகள் 

(குறிப்பு: வைண்ை இைம் என்பது சுற்றியுள்ள நிலத்க க் கொட்டிலும் சற்று உயரத்தில் அகமந்துள்ள 

இைமொகும். நீர் ஆ ொரங்களொலும், நிலத்ள ொற்ை அகமப்பொலும், உலர் நிகலக் குடியிருப்புகள் 

தவள்ளத் ொல் பொதிக்கப்படுவதில்கல.) 

41.  பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானவில் உள்ை சிந்து, கங்ளக சமகவளிகளில் __________ குடியிருப்புகள் 

காைப்படுகின்றன. 

A) கசவ்வக வடிவக் குடியிருப்புகள் 

B) ரநர்க்ரகாட்டு குடியிருப்புகள் 

C) நட்சத்திர வடிவக் குடியிருப்புகள் 

D) வட்ட வடிவக் குடியிருப்புகள் 

(குறிப்பு: நட்சத்திர வடிவக் குடியிருப்புகள் சொகலகள் ஒன்று ளசரும் இைங்களிலிருந்து, சொகலகளின் 

இருபக்கங்களிலும் எல்லொ திகசகளிலும் பரவி நட்சத்திர வடிவில் கொணப்படும்.) 

42. ஏரிகள் மற்றும் குைங்களை சுற்றி ___________ வளக குடியிருப்புகள் காைப்படும். 

A) கசவ்வக வடிவக் குடியிருப்புகள் 

B) ரநர்க்ரகாட்டு குடியிருப்புகள் 

C) நட்சத்திர வடிவக் குடியிருப்புகள் 

D) வட்ை வடிவக் குடியிருப்புகள் 
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(குறிப்பு: ஒரு கமயப்பகுதிகயச் சுற்றி வட்ை வடிவமொக கொணப்படும் குடியிருப்புகள் வட்ைவடிவக் 

குடியிருப்புகள் ஆகும்.) 

43. தவறானக் கூற்ளறத் ரதர்ந்கதடு. 

1. நீர் நிளலளய ஒட்டிய இடங்கைான கிைறுகள், ஏரி, குைம், ஆறு, குட்ளடகள் உள்ை இடங்களில் 

அளமந்திருப்பரத நீர்நிளலக்குடியிருப்புகள் ஆகும். 

2. நகர்ப்புறம் என்ற வார்த்ளத கபரும்பாலும், நகரம், மாநகரம் மற்றும் நகர்ப்புறப் பகுதிகளைக் குறிக்கும். 

3. நகர்ப்புறத்திற்கான கூற்று அல்லது வளரயளற ஒரு நாட்டிற்கும் மற்கறாரு நாட்டிற்கும் ரவறுபடும். 

A) 1 மட்டும் தவறு 

B) 1, 3 தவறு 

C) 3 மட்டும் தவறு 

D) எதுவுமில்கல 

(குறிப்பு:நகர்ப்புைக் குடியிருப்புகளில் மக்கள் இரண்ைொம் மற்றும் மூன்ைொம் நிகலத் த ொழில்களில் 

ஈடுபடுகின்ைனர்.) 

44. ஒரு நாட்டிற்கும் மற்கறாரு நாட்டிற்கும் நகர்புறத்திற்கான வளரயளற கீழ்க்கண்ட எவற்றின் மூலம் 

ரவறுபடுத்தப்படுகின்றன? 

1. மக்கள்கதாளகயின் அைவு      2. கதாழில் அளமப்பு 

3. நிர்வாகம்       4. நிலப்பரப்பு 

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

45. நகர்ப்புறக் குடியிருப்பின் மக்கள் கதாளகயில், குளறந்தபட்ச மக்கள் கதாளகயான 

____________க்கும் ரமலான மக்கள் இருக்கும் இடத்ளதரய நகரம் என்கிரறாம். 

A) 1000     B) 2000     C) 5000    D) 10000 

(குறிப்பு: நகரங்கள் தசயல்படும் நிகழ்வுகளின் அடிப்பகையில் நிர்வொகம், இரொணுவம் மற்றும் கல்வி 

என பல நகரங்களொக வககப்படுத் ப்பட்டுள்ளது.) 

46. நன்கு வைர்ச்சி அளடந்த மத்திய கதாழில் மாவட்டத்ளதக் ககாண்ட, பல்ரவறு கதாழில்களை 

உள்ைடக்கிய ஒரு தனித்த குடியிருப்ரப __________ ஆகும். 

A) நகரம் 

B) மொநகரம் 

C) மிகப்கபரிய நகரம் 

D) மீப்கபருநகரம் 

(குறிப்பு: தபொதுவொக ஒரு குறிப்பிட்ை சிறிய நகரத்திலிருந்து  னித்  நகர்ப்புைங்களுக்கு 

தபருநகரம் என்ை தசொல் பயன்படுத் ப்படுகிைது. தபருநகரங்களுக்தகன்று  னிளய ஒரு 

வகரமுகை கிகையொது.) 
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47. இந்தியாவில் ___________ மக்கள்கதாளகக்கு ரமல் அதிகமாரனார் உள்ை இடங்களைரய மாநகரம் 

என அளழக்கின்ரறாம். 

A) 10,000     B) 1,00,000      C)10,00,000     D) 20,00,000 

(குறிப்பு: மொநகரம் என்பது சிறுநகரங்களிலிருந்து  னித்  ஒரு நகர்ப்புைமொகும்.) 

48. ரகன்டன், ரடாக்கிரயா, கடல்லி, மும்ளப முதலியளவ ___________நகரத்திற்கு 

எடுத்துக்காட்டுகைாகும். 

A) இளைந்த நகரம் 

B) மாநகரம் 

C) மிகப்தபரிய நகரம் 

D) மீப்கபருநகரம் 

(குறிப்பு: 10 மில்லியனுக்கு ளமல் மக்கள்த ொகக தகொண்ை தபரிய நகரளம மிகப்தபரிய 

நகரங்களொகும். இது ஒரு  னித்   கலநகரமொகவும் தசயல்படும்.) 

49. ஒரு ஆரராக்கியமான நகரத்திற்கு அவசியம் இருக்க ரவண்டியளவ என உலக சுகாதார நிறுவனம் 

எவற்ளற குறிப்பிடுகிறது? 

1. தூய்ளமயான பாதுகாப்பான சுற்றுச்சூழல் 

2. அளனத்து மக்களின் அடிப்பளடத் ரதளவகளை நிளறரவற்ற ரவண்டும். 

3. உள்ைாட்சியில் உள்ளூர் மக்களை ஈடுபடுத்திக் ககாள்ை ரவண்டும். 

4. எளிதாக கிளடக்கக்கூடிய ஆரராக்கிய ரசளவகளை ஏற்படுத்தி ககாடுக்க ரவண்டும். 

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

50. இரண்டு அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட மிகப்கபரிய நகரங்களின் மக்கள்கதாளக பத்து லட்சத்திற்கு 

ரமலாகவும், கபரிய நகராக்கப் பரப்ளபயும் ககாண்ட இடத்ளதக் குறிப்பது _____________. 

A) இளைந்த நகரம் 

B) மாநகரம் 

C) மிகப்கபரிய நகரம் 

D) மீப்தபருநகரம் 

(குறிப்பு: இந்தியொவில் கல்கத் ொவின் மிகப்தபரிய நகர்ப்புைப் பகுதிளய மீப்தபரு நகரமொகும். 

கு ரொத்தின் கொந்திநகர், சூரத், வள ொ ரொ, இரொ பு னம் ஆகியகவளய முக்கியமொன மீப்தபரு 

நகரங்களொகும்.) 

51. மக்கள்கதாளக வைர்ச்சியின் காரைமாக நில விரிவாக்கம் அளடந்து, கதாழில் வைர்ச்சி அளடந்து 

சில நகரங்களையும் கபருநகரங்களையும், நகர்ப்புறங்களையும் ககாண்ட பிரரதசம் ___________ 

எனப்படும். 

A) இகணந்  நகரம் 
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B) சிறப்பு கபாருைாதார நகரம் 

C) கசயற்ளகக் ரகாள் நகரம் 

D) மீப்கபருநகரம் 

(குறிப்பு: இங்கிலொந்தில் உள்ள ளமற்கு மத்தியப் பகுதி, த ர்மனியில் உள்ள ரூர், தந ர்லொந்தில் 

உள்ள ளரன்ஸ்ைொர்டு ஆகியகவ இகணந்  நகரத்திற்கு எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்.) 

52. இந்தியாவில் மஹாராஷ்ட்ராவில் உள்ை மும்ளப, ஹரியானாவின் குர்ஹான், பரிதாபாத், 

உத்திரப்பிரரதசத்தில் உள்ை கநாய்டா ஆகியளவ _____________நகரத்திற்கு சிறந்த 

எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். 

A) இகணந்  நகரம் 

B) சிறப்பு கபாருைாதார நகரம் 

C)  மாநகரம் 

D) மீப்கபருநகரம் 

53. தவறான கூற்ளறத் ரதர்ந்கதடு. 

1. அதிக அைவு மக்கள் கதாளகளயக் ககாண்ட முக்கியமான கபருநகரங்களில், நகர்ப்புறங்களுக்கு 

கவளிரய வடிவளமக்கப்படும் வீடுகரை கசயற்ளகக்ரகாள் நகரமாகும். 

2. கபாதுவாக கசயற்ளகக்ரகாள் நகரங்கள், நகர்ப்புற எல்ளலக்கு உள்ரை அளமந்திருக்கும். 

3. இந்தியாவில் உள்ை அரநக கசயற்ளகக்ரகாள் நகரங்கள் குடியிருப்பும் பகுதிகளைக் 

ககாண்டதாகரவ உள்ைது. 

A) 1 மட்டும் தவறு 

B) 2 மட்டும்  வறு 

C) 1, 3 தவறு 

D) எதுவுமில்ளல 

(குறிப்பு: தபொதுவொக தசயற்ககக்ளகொள் நகரங்கள் கிரொம, நகர்ப்புை எல்கலக்கு தவளிளய 

அகமந்திருக்கும்.) 

54. பாட்னா, பரராவ்னி, வாரைாசி மற்றும் ஹஜிப்பூர் ஆகியளவ _____________நகரத்திற்கு சிறந்த 

எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். 

A) இளைந்த நகரம் 

B) சிறப்பு கபாருைாதார நகரம் 

C) தசயற்ககக் ளகொள் நகரம் 

D) மீப்கபருநகரம் 
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(குறிப்பு: தசயற்ககக்ளகொள் நகரங்கள் சில ளநரங்களில் பீகொரில் ளரொஹ்ைொஸ் மொவட்ைத்தில் உள்ள 

தைஹ்ரி மற்றும் ைொல்மியொ நகர் இரண்டு நகரங்ககள ளபொல் கொணப்படும். இகவ சொகலகளளொடு 

இகணக்கப்பட்டிருக்கும்.) 

55. நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் உள்கட்டளமப்பு வசதி, வீட்டுமளன விற்பளன, கதாளலத்கதாடர்பு, எளிதாக 

கிளடக்கக்கூடிய சந்ளத உள்ை இடங்கள் ___________ எனப்படும். 

A) இளைந்த நகரம் 

B) சிைப்பு தபொருளொ ொர நகரம் 

C)  கசய்ற்ளகக்ரகாள் நகரம் 

D) மீப்கபருநகரம் 

(குறிப்பு: இந்தியொவில் உள்ள மு ல் பத்து சிைப்பு தபொருளொ ொர நகரங்களொவன புவளனஷ்வர், புளன, 

த ய்ப்பூர், சூரத், லூதியொனொ, தகொச்சி, அகம ொபொத், ளசொலொப்பூர், தைல்லி மற்றும் உ ய்ப்பூர் ஆகும்.) 

56. அைவின் அடிப்பளடயில் கீழ்க்காணும் நகர்ப்புற குடியிருப்புகளை வரிளசப்படுத்துக. 

1. நகரம்     2. மீப்கபருநகரம்     

3. தளலநகரம்     4. இளைந்த நகரம் 

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

57. தமிழ்நாட்டில் __________முக்கிய நகரங்கள் சிறப்புப் கபாருைாதார நகரங்கைாக மாற்றப்பட உள்ைன. 

A) 10      B) 12     C) 14      D) 18 

(குறிப்பு: தசன்கன, மதுகர, திருதநல்ளவலி, திருச்சி,  ஞ்சொவூர், திருப்பூர், ளசலம், ளவலூர், 

ளகொயம்புத்தூர், தூத்துக்குடி, திண்டுக்கல் மற்றும் ஈளரொடு ஆகியகவ 12 முக்கிய நகரங்களொகும்.) 

58. கபாருத்துக. 

1. சட்லஜ் கங்ளகச் சமகவளி   i) சிதறிய குடியிருப்பு 

2. நீலகிரி        ii) நட்சத்திர வடிவக் குடியிருப்பு 

3. கதன் இந்தியா    iii) கசவ்வக வடிவ அளமப்பு 

4. கடற்களர      iv) குழுமிய குடியிருப்பு 

5. ஹரியானா      v) வட்டக்குடியிருப்பு 

A)  ii  v  i  iv   iii 

B)  iii  iv  i  ii  v 

C)  iii  i  ii  v  iv 

D)  iii  i  v  iv   ii 

59. கூற்று: உலகில் அரநக கமாழிகள் ரபசப்படுகின்றன. 

காரைம்: கமாழி ரவற்றுளம உலகில் அதிக அைவில் காைப்படுகிறது. 

A) கூற்றும் கொரணமும் சரி கூற்கைக் கொரணம் சரியொக விளக்குகிைது. 

B) கூற்றும் காரைமும் சரி ஆனால் கூற்ளறக் காரைம் சரியாக விைக்கவில்ளல. 
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C) கூற்று தவறு காரைம் சரி 

D) கூற்றும் காரைமும் தவறு 

60. கதன் ஆப்பிரிக்காவின் __________பாளலவனத்தில் முக்கியமாக புஷ்கமன்கள் காைப்படுகிறது. 

A) ரஜாஹான்ஸ்ரபர்க் 

B) கலஹொரி 

C) எட்வர்ட் தீவு 

D) சதர்லாந்து 
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7th Social Science Lesson 6 Questions in Tamil 

6. சமத்துவம் 

1. "சமத்துவம் என்பது சமமாக நடத்துவது மட்டுமல்ல வவகுமதி அளிப்பதிலும் சமத்துவம் இருப்பதாகும். 

முதலாவதாக சமூக சிறப்புரிமம இல்லாததும் இரண்டாவதாக பபாதுமான வாய்ப்புகள் 

அமனவருக்கும் வழங்கப்படுவதும் ஆகும்." என்று கூறியவர் 

A) ஜவஹர்லால் பநரு 

B) ஆபிரகாம் லிங்கன் 

C) பேராசிரியர் லாஸ்கி 

D) அம்பபத்கர் 

(குறிப்பு: சமத்துவம் ேல நூறு ஆண்டுகளாக மனித சமூகத்தத ஊக்குவித்து வழி நடத்திய ஆற்றல் 

வாய்ந்த நீதி மற்றும் அரசியல் பகாட்ோடாகும்.) 

2. மக்களாட்சிக் பகாட்பாடுகளான சுதந்திரம், சமத்துவம் ஆகியமவ ___________ இன் அடிப்பமடயில் 

நமடமுமறப்படுத்தப்படும் பபாது மட்டுபம வபாருளுடயமவயாக இருக்கும். 

A) திறன் 

B) வலிமம 

C) எண்ணம் 

D) நீதி 

(குறிப்பு: சமத்துவம் என்ற பகாட்ோடு மனித இனம் அதனுதடய சாதி, நிறம், ோல், இனம் அல்லது 

பதசியம் ஆகியவற்தறப் போருட்ேடுத்தாமல் அதனத்து மனிதர்களும் சமமான மதிப்புள்ளவர்கள் 

என்ற பகாட்ோட்தட அதறகூவுகிறது.) 

3. அமனத்து குடிமக்களும் சம தகுதிமய அமடய உரிமம வகாண்டவர்கள் என்பபத 

____________சமத்துவம் ஆகும். 

A) குடிமம சமத்துவம் 

B) சமூக சமத்துவம் 

C) அரசியல் சமத்துவம் 

D) பாலின சமத்துவம் 

(குறிப்பு: சமூகத்தில் சாதி, சமயக் பகாள்தக, நிறம் மற்றும் இனம் ஆகியவற்றின் அடிப்ேதடயில் 

ோகுோடு இருத்தல் கூடாது. அதனவரும் தங்களது ஆளுதம மற்றும் பநாக்கங்கதள அதடவதற்கு 

சமமான வாய்ப்புகதளப் பேற்றிருத்தல் பவண்டும்.) 

4. அமனத்து குடிமக்களும் குடியியல் உரிமமகமள அமடதல் பவண்டும் என்பபத ___________ 

சமத்துவம் ஆகும். 
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A) குடிதம சமத்துவம் 

B) சமூக சமத்துவம் 

C) அரசியல் சமத்துவம் 

D) பாலின சமத்துவம் 

(குறிப்பு: குடிமக்களிதடபய உயர்ந்பதார், தாழ்ந்பதார், ஏதை, ேணக்காரன், சாதி மற்றும் 

சமயக்பகாள்தக ஆகியதவ காரணமாக ோகுோடு இருத்தல் கூடாது.) 

5. கூற்று 1: சமத்துவ உரிமமகள் அமனவருக்கும் கிமடக்கச் வசய்வபதாடு எந்த உரிமமயும் எவருக்கும் 

மறுக்கப்படுதல் கூடாது. 

கூற்று 2: இங்கிலாந்தில் சட்டத்தின் ஆட்சி என்ற பகாட்பாடு உள்ளது. 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: இங்கிலாந்து சட்டத்தின் ோர்தவயில் அதனவரும் சமம் என்ேபதாடு அது அதனவதரயும் 

சமமாக நடத்துகிறது. இந்தியாவிலும் அததப்போலபவ சட்டத்தின் ஆட்சிக் பகாட்ோடு 

பின்ேற்றப்ேடுகிறது.) 

6. சட்டத்தின் ஆட்சி என்ற பதத்மத ___________ என்பவர் முதன்முதலில்  வாதுமரத்தார். 

A) பபராசிரியர் லாஸ்கி 

B) ஏ.வி.தடசி 

C) வில்லியம் மில்லர் 

B) அம்பபத்கர் 

(குறிப்பு: ஏ.வி.தடசி என்ேவர் பிரிட்டிஷ் சட்ட வல்லுநர் ஆவார்.) 

7. கீழ்க்கண்டவற்றுள் அரசியல் உரிமம அல்லாதது எது? 

A) வாக்களிக்கும் உரிமம 

B) வபாது அலுவலகத்தில் பங்குவகாள்ளும் உரிமம 

C) அரமச விமர்சனம் வசய்யும் உரிமம 

D) அதனவருக்கும் சட்டத்தின்ேடி சமமான ோதுகாப்பு 

8. குடிமக்கள் அமனவரும் அரசியல் வாழ்வில் தீவிரமாக பங்வகடுப்பதற்கு சமமான வாய்ப்பிமன 

வபற்றிருத்தல் பவண்டும் என்ற உரிமம ____________ என்பதன் அடிப்பமடயில் மக்களுக்கு 

கிமடக்கின்றது. 

A) அரசியல் கட்சி வதாடங்குதல் 

B) கூட்டம் கூடுதல் 
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C) அதனவருக்கும் வாக்குரிதம 

D) பபச்சுரிமம 

(குறிப்பு: இந்தியாவில் 18 வயது பூர்த்தியதடந்த அதனவருக்கும் எவ்வித ோகுோடும் இல்லாமல் 

வாக்குரிதம அளிக்கப்ேட்டுள்ளது.) 

9. வபாது பவமலவாய்ப்பில் அமனவருக்கும் சமவாய்ப்பு அளிக்கும் சட்டப்பிரிவு _________. 

A) 14      B) 15      C) 16      D) 17 

10. ___________ ஆண்டு நமடவபற்ற வபாதுத்பதர்தலில் இந்தியாவில் வபண்களுக்கு வாக்குரிமம 

அளிக்கப்பட்டது. 

A) 1951      B) 1952     C) 1953     D) 1956 

(குறிப்பு: நாட்டின் பிரதமரின் வாக்கின் மதிப்பும் ஒரு சாதாரண மனிதனின் வாக்கின் மதிப்பும் 

போதுத் பதர்தலில் ஒன்பற என்ேது அரசியல் சமத்துவத்ததக் குறிக்கிறது.) 

11. சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் __________ ஆண்டில் வபண்களுக்கு வாக்குரிமம அளிக்கப்பட்டது. 

A) 1961    B) 1967    C) 1971      D) 1979 

12.  இந்தியாவில் _________ வயது பூர்த்தி அமடந்த எவரும் பதர்தலில் பபாட்டியிடலாம். 

A) 25     B) 27      C) 31     D) 35 

(குறிப்பு: அரதச விமர்சிக்கலாம் என்ற உரிதம ஒரு முக்கியமான உரிதம என்ேபதாடு மக்கள் 

தங்களது மாறுேட்ட கருத்துக்கதள ேல்பவறு வதகயிலும் பதரிவிக்கலாம்.) 

13. வபண்கமள பமம்படுத்தும் விதமாக உள்ளாட்சி அமமப்புகளில் _________ சதவீத இடஒதுக்கீடு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

A) 25%       B) 33%     C) 45%      D) 50% 

(குறிப்பு: ோலியல் சமத்துவம் என்ேது ஆண் பேண் இருவரும் வாய்ப்புகள் மற்றும் வளங்கதள 

பேறுதல் ஆகும்.) 

14. பாலின சமத்துவம் என்பது வபண்கள், ஆண்கள் சிறுவர், சிறுமியர் ஆகிபயார் சமமான உரிமமகள் 

வாய்ப்புகள் வபற பவண்டும் என்று கூறுவபதாடு அவர்கள் ஒன்று பபால நடத்தப்பட பவண்டும் என 

__________ கூறுகிறது. 

A) WHO      B) UNESCO      C) UNICEF     D) UNDP 

15. 2017ஆம் ஆண்டில் நிமலயான பமம்பாட்டிற்கான குறிக்பகாள்களில் பாலின சமத்துவம் என்பது 

எத்தமனயாவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? 

A) 2     B) 3      C) 4       D) 5 

(குறிப்பு: 2017ஆம் ஆண்டில் நிதலயான பமம்ோட்டிற்கான குறிக்பகாள்களில் பமாத்தம் 17 

குறிக்பகாள்கள் குறிப்பிடப்ேட்டுள்ளன.) 

16. ___________ நூற்றாண்டிலிருந்து வபண்களின் முன்பனற்றத்திற்காக பல்பவறு முயற்சிகள் 

பமற்வகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 

A) 17      B) 18      C) 19       D) 20 
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(குறிப்பு: ராஜா ராம் பமாகன் ராய், ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர், தயானந்த சரஸ்வதி, மகாபதவ் 

பகாவிந்தரானபட, தாராோய் ஷிண்பட, பேகம் ரூபகயா சகாவத் உபசன் ஆகிபயார் பேண்கள் சம 

அந்தஸ்து பேறுவதற்கு கடினமாக ேணியாற்றியவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஆவர்.) 

17. மனித மாண்பு என்பது _________ ஆகும். 

A) சுதந்திரம் 

B) சமத்துவம் 

C) சுய மரியாதத 

D) வாய்ப்பு 

(குறிப்பு: மனித மாண்பு என்ேது முக்கியமான மனித உரிதம என்ேபதாடு இதிலிருந்பத அதனத்து 

அடிப்ேதட உரிதமகளும் பதான்றுகின்றன.) 

18. அமனத்து தனி மனிதர்களும் கல்வியிமன வபறுவதற்கு __________ ஐ வகாண்டிருத்தல் பவண்டும். 

A) மாண்பு 

B) வசல்வம் 

C) சமத்துவம் 

D) வாய்ப்புகள் 

(குறிப்பு: சமூகத்தில் நாம் சமமாக நடத்தப்ேடுவதற்கு நமக்கு சமத்துவம் பததவப்ேடுகிறது. நாம் 

சமமாக நடத்தப்ேட்டால் மதிப்தேயும் மாண்தேயும் பேறுபவாம்.) 

19. இந்திய அரசியலமமப்பு குடிமக்களுக்கு அரசியலமமப்பு சட்டப்பிரிவுகள் __________ மூலம் 

சமத்துவத்மத அளிக்கிறது. 

A) 12-14      B) 13-18     C) 14-18      D) 15-18 

(குறிப்பு: உலகின் அதனத்து நாடுகளின் அரசியல் அதமப்புகளும் அதன் மக்களுக்கு 

சமத்துவத்தத உறுதி அளித்துள்ளன.) 

20. சட்டத்தின் முன் அமனவரும் சமம் மற்றும் அமனவருக்கும் சட்டத்தின்படி சமமான பாதுகாப்பு என்பது 

அரசியலமமப்பு சட்டப்பிரிவு _________இல் பமலும் வலிமமபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

A) 18     B) 19      C) 20      D) 21 

21. பட்டங்கள் அளித்து பவறுபடுத்துதமல தமட வசய்யும் சட்டப்பிரிவு ________. 

A) 14     B) 15      C) 18       D) 19 

22. தவறான இமணமயத் பதர்ந்வதடு. 

1. சட்டப்பிரிவு 14 - தனிமனித உரிமம 

2. சட்டப்பிரிவு 15 - பாகுபாட்மட தமட வசய்கிறது. 

3. சட்டப்பிரிவு 17 - தீண்டாமமமய ஒழிக்கிறது. 

A) 1, 2 தவறு 

B) 3 மட்டும் தவறு 
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C) 1 மட்டும் தவறு 

D) 2 மட்டும் தவறு 

(குறிப்பு: சட்டப்பிரிவு 14 - சட்டத்தின் முன் அதனவரும் சமம்.) 

23. சமத்துவத்மத பமம்படுத்தும் வழிகளில் சரியானமத பதர்ந்வதடு. 

1. அமனவமரயும் நியாயமாக நடத்துதல் மற்றும் கல்வி 

2. அமனவமரயும் உள்ளடக்கிய ஒரு பண்பாட்டிமன உருவாக்குதல். 

3. வாய்ப்புகள் அமனவரும் வபறுவமத உறுதிப்படுத்துதல். 

4. முழு ஆற்றமலயும் பமம்படுத்த ஊக்குவித்தல் 

5. சட்டம் மற்றும் வகாள்மககமள வகுத்தல். 

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

(குறிப்பு: சமத்துவம் என்ேது மிகவும் முக்கியமானதாகும், ஏபனனில் அது தனி மனித மாண்பிதன 

தக்க தவக்கிறது.) 

24. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மக்களாட்சியின் தூண்கள் எமவ? 

1. தீண்டாமம   2. சமத்துவம்     3. நீதி     4. பாகுபாடு 

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

(குறிப்பு: இந்தியா உலகின் மிகப்பேரிய மக்களாட்சி நாடாகும்.) 

25. சமூகம் நல்ல முமறயில் இயங்குவதற்கு ________ ஒரு முக்கியமான பகாட்பாடாகும். 

A) சட்டம் 

B) சம பவமலவாய்ப்பு 

C) சமத்துவம் 

D) சுதந்திரம் 

(குறிப்பு: மக்களாட்சியில் மக்கள் சமமாக நடத்தப்ேடும்போது நீதி எட்டப்ேடும்.) 

26. பின்வருவனவற்றுள் எது சமத்துவத்தின் கீழ் வருவதில்மல? 

A) பிறப்பு, சாதி, மதம், இனம், நிறம், பாலினம் அடிப்பமடயில் பாகுபாடு இன்மம 

B) பதர்தலில் பபாட்டியிடும் உரிமம 

C) அமனவரும் சட்டத்தின் முன் சமமாக நடத்தப்படுதல் 

D) ேணக்காரர்கள் மற்றும் ஏதைகள் இதடயில் சமத்துவமின்தமதயக் காட்டுதல் 

27. கீழ்க்கண்டமவகளில் எது அரசியல் சமத்துவம் ஆகும்? 

A) அரசாங்கத்திற்கு மனு பசய்வது மற்றும் போது பகாள்தககதள விமர்சிப்ேது. 

B) இனம், நிறம், பாலினம் மற்றும் சாதி அடிப்பமடயில் சமத்துவமின்மம அகற்றப்படுதல். 

C) சட்டத்தின் முன் அமனவரும் சமம். 

D) சட்டம் மககளில் வசல்வம் வசறிவு தடுப்பு 
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(குறிப்பு: இந்தியா உள்ளிட்ட அதனத்து மக்களாட்சி நாடுகளும் அவற்றின் குடிமக்களுக்கு அரசியல் 

உரிதமகதள உறுதியளிக்கின்றன.) 

28. சாதி, பணம், மதம் ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சமத்துவமின்மம 

A) இயற்மக சமத்துவமின்மம 

B) மனிதனால் உருவாக்கப்ேட்ட சமத்துவமின்தம 

C) வபாருளாதார சமத்துவமின்மம 

D) பாலின சமத்துவமின்மம 
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7th Social Science Lesson 7 Questions in Tamil 

7. அரசியல் கட்சிகள் 

1. கூற்று 1: அரசியல் கட்சிகள் என்பவை தன்னார்ைத்ததாடு ஏற்படுத்தப்பட்ட தனி மனிதர்களின் 

அவமப்பு ஆகும். 

கூற்று 2: அரசியல் கட்சிகள் பரந்த கருத்தியல் அவடயாளங்கதளாடு சில ககாள்வககவள 

ஏற்றுக்ககாண்டு சமூகத்திற்கான திட்டங்கவளயும் நிரல்கவளயும் ைடிைவமக்கின்றன. 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தைறு 

B) கூற்று 1 தைறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தைறு 

(குறிப்பு: அரசியல் கட்சிகள் மக்களின் ஆதரவை பெற்று ததர்தலில் பைற்றிபெறுைதன் மூலம் தமது 

பகொள்வககவை நவைமுவைப்ெடுத்துகின்ைன.) 

2. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியிலும் உள்ள கூறுகள் எவை? 

1. தவலைர்      2. கசயல் உறுப்பினர்கள் 

3. கதாண்டர்கள்    4. ஊழியர்கள் 

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

(குறிப்பு: அரசியல் கட்சிகள், அைற்றின் அைவு, அவமப்பு மற்றும் பகொள்வக ஆகியைற்றின் 

அடிப்ெவையில் தைறுெடுகின்ைன.) 

3. ________ மக்களாட்சியின் முதுககலும்பு ஆகும். 

A) ததர்தல் 

B) அரசியல் கட்சிகள் 

C) ைாக்காளர்கள் 

D) தைட்பாளர்கள் 

(குறிப்பு: அரசியல் கட்சிகள் முவையொக அவமக்கப்ெட்ை அரசொங்கத்தின் ஒரு ெகுதியொக இல்லொமல் 

அரசொங்கத்வத அவமக்கும் முக்கிய கொரணிகைொக இருக்கின்ைன.) 

4. கீழ்க்கண்ட எைற்றிற்கிவடதய கட்சிகள் பாலமாக தசவை கசய்கின்றன? 

A) குடிமக்கள், அரசு 

B) அரசு, ககாள்வக ைகுப்பாளர்கள் 

C) அரசு, கதாண்டர்கள் 

D) குடிமக்கள், பகொள்வக ைகுப்ெொைர்கள் 

5. ஒரு கட்சி அங்கீகரிக்கப்படுைதற்கான நிபந்தவனகளில் சரியானது எது? 
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1. ஐந்து ஆண்டுகளாக அரசியல் கசயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டிருக்க தைண்டும். 

2. தைட்பாளர்கள் குவறந்தபட்சம் 5% ஓட்டுக்கவள இறுதியாக நவடகபற்ற கபாதுத்ததர்தலில் 

கபற்றிருத்தல் தைண்டும். 

A) இரண்டும் சரி 

B) 1 மட்டும் சரி 

C) 2 மட்டும் சரி 

D) இரண்டும் தைறு 

(குறிப்பு: தைட்ெொைர்கள் குவைந்தெட்சம் 6% ஓட்டுக்கவை இறுதியொக நவைபெற்ை பெொதுத்ததர்தலில் 

பெற்றிருத்தல் தைண்டும்.) 

6. அரசியல் கட்சிகளின் இயல்புகளில் தைறானது எது? 

1. கபாதுைான குறிக்தகாள் மற்றும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகவள ககாண்ட மக்கள் குழுக்களாக 

இருக்கின்றன. 

2. தனக்ககன ககாள்வக மற்றும் திட்டங்கவள ககாண்டிருக்கின்றன. 

3. அரசியல் அவமப்பின் ைழியாக ஆட்சிவய வகப்பற்ற முயல்கின்றன. 

4. ததசிய நலன்கவள ைலியுறுத்த முயற்சி கசய்கின்றன. 

A) 1 மட்டும் தைறு 

B) 1, 3 தைறு 

C) 2, 4 தைறு 

D) எதுவுமில்வல 

7. இந்தியா எந்த ஆண்டு மக்களாட்சி நாடானது? 

A) 1946     B) 1947     C) 1950     D) 1952 

(குறிப்பு: துடிப்ெொன ஒரு மக்கைொட்சி நொட்டிற்கு ஒரு ைலிவமயொன அரசியல் கட்சி முவை 

அைசியமொன ஒன்ைொகும். கட்சி முவை என்ெது அைசியமொன ஒன்ைொகும்.) 

8. சீனா, ைட ககாரியா மற்றும் கியூபா ஆகிய நாடுகளில் __________ ஆட்சி முவற நவடமுவறயில் 

இருக்கின்றன. 

A) மன்னராட்சி முவற 

B) ஒரு கட்சி முவை 

C) இரு கட்சி முவற 

D) பல கட்சி முவற 

(குறிப்பு: ஒரு கட்சி முவையில் ஒதர அரசியல் கட்சி மட்டும் அரசொங்கத்வத ஏற்ெடுத்தும் உரிவமவயக் 

பகொண்டிருக்கும்.) 
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9. ததர்தலுக்கு முன்பான பரப்புவரயில் தைட்பாளர்கள் தங்களது கட்சி ஆட்சிக்கு ைந்தால் 

தமற்ககாள்ளப்படும் திட்டங்கள், ககாள்வககவள அறிவிப்பது ________ எனப்படும். 

A) ததர்தல் பிரச்சாரம் 

B) கட்சியின் ககாள்வககள் 

C) கட்சியின் ததர்தல் அறிக்வக 

D) ததர்தல் முன்னறிவிப்பு 

10. இரு கட்சி முவற கீழ்க்கண்ட எந்த நாடுகளில் காணப்படுகிறது? 

1. பிரான்ஸ்      2. பிரிட்டன் 

3. ஸ்வீடன்      4. அகமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

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

(குறிப்பு: இரு கட்சி முவையில் இரண்டு கட்சிகள் அதிகொரத்வத ெங்கு பகொள்ளும் ைவகயில் 

ஏற்ெடுத்தப்ெட்டிருக்கும். இைற்றில் ஒன்று ஆளும் கட்சியொகவும் மற்பைொன்று எதிர்க்கட்சியொகவும் 

பசயல்ெடும்.) 

11. தைறான இவணவயத் ததர்ந்கதடு. 

1. பிரிட்டன் - கதாழிலாளர் கட்சி, பழவமைாதக் கட்சி 

2. அகமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் - குடியரசுக் கட்சி, ஜனநாயகக் கட்சி 

A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2 மட்டும் சரி 

C) இரண்டும் சரி 

D) இரண்டும் தைறு 

12. கீழ்க்கண்டைற்றுள் பல கட்சி முவற உள்ள நாடுகளில் தைறானது எது? 

A) பிரான்ஸ் 

B) ஸ்வீடன் 

C) நார்தை 

D) சீனொ 

(குறிப்பு: அதிகொரத்திற்கொன தெொட்டி மூன்று அல்லது அதற்கு தமற்ெட்ை கட்சிகளிவைதய 

இருக்குமொயின் அது ெல கட்சி முவை என அவைக்கப்ெடுகிைது. (எ.கொ) இந்தியொ) 

13. இந்தியாவில் கட்சி முவற_________நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் ததான்றியது. 

A) 17     B) 18     C) 19     D) 20 

(குறிப்பு: கூட்ைொட்சி அவமப்பிவன பின்ெற்றும் நொடுகளில் இருைவகயொன கட்சிகள் 

கொணப்ெடுகின்ைன.) 

14. உலகின் அதிக எண்ணிக்வகயிலான கட்சிகள் எந்த நாட்டில் காணப்படுகின்றன? 
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A) பிரான்ஸ்   

B) ஸ்வீடன் 

C) இந்தியொ 

D) நார்தை  

(குறிப்பு:இந்தியொவில் ஒவ்பைொரு கட்சியும் ததர்தல் ஆவணயத்தில் ெதிவு பசய்து பகொள்ளுதல் 

தைண்டும்.) 

15. இந்தியாவில் கட்சிகள் எத்தவன படிநிவலயில் அவமந்துள்ளன? 

A) 2      B) 3     C) 4      D) 5 

(குறிப்பு: மூன்று ெடிநிவலகள் – ததசியக் கட்சிகள், மொநிலக் கட்சிகள், ெதிவு பசய்யப்ெட்ை 

அங்கீகரிக்கப்ெைொத (சுதயட்வசகள்) கட்சிகள்.) 

16. கூற்று 1: இந்திய ததர்தல் ஆவணயம் அரசியலவமப்பு சாராத அவமப்பு ஆகும். 

கூற்று 2: ததர்தல் ஆவணயத்தின் தவலவம இடம் புதுதில்லியில் அவமந்துள்ளது. 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தைறு 

B) கூற்று 1 தைறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தைறு 

(குறிப்பு: இந்திய ததர்தல் ஆவணயம் ததர்தல்கவை நைத்துைதற்கு அதிகொரம் பகொண்ை ஒரு 

சுதந்திரமொன சட்ைப்ெடியொன அரசியலவமப்பு ஆகும்.) 

17. ஒரு கட்சி ததசிய கட்சியாக அங்கீகரிக்கப்பட, மக்களவைத் ததர்தலில் அல்லது நான்கு 

மாநிலங்களுக்கான சட்டமன்ற ததர்தலில் கசல்லத்தக்க கமாத்த ைாக்குகளில் __________ சதவீத 

ைாக்குகவள கபற்றிருத்தல் தைண்டும். 

A) 3%      B) 4%     C) 5%      D) 6% 

18. ஒரு கட்சி, இறுதியாக நவடகபற்ற மக்களவை ததர்தலில் குவறந்தபட்சம் மூன்று மாநிலங்களில் 2% 

கதாகுதிகளில் கைற்றி கபற்றிருந்தால் அக்கட்சி _________கட்சியாக அங்கீகரிக்கப்படும். 

A) மாநிலக் கட்சி 

B) ததசியக் கட்சி 

C) சுதயட்வச கட்சி 

D) எதுவுமில்வல 

(குறிப்பு: ததசிய கட்சியொக அங்கீகரிக்கப்ெை ஒரு கட்சி ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்கு தமற்ெட்ை 

மொநிலங்களில் நொன்கு மக்கைவைத் பதொகுதிகளில் பைற்றி பெற்றிருத்தல் தைண்டும்.) 

19. ஒரு கட்சி மாநிலக் கட்சியாக அங்கீகரிக்கப்பட, மாநில சட்டமன்ற கமாத்த கதாகுதிகளில் ________ 

சதவீத கதாகுதிகளில் கைற்றி கபற தைண்டும். 

A) 2%      B) 3%      C) 4%      D) 5% 
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(குறிப்பு:  மொநிலக் கட்சியொக அங்கீகரிக்கப்ெை மொநில சட்ைப்தெரவைக்கொன ததர்தலில் 

பசல்லத்தக்க ைொக்குகளில் குவைந்தெட்சம் 6% ைொக்குகவை பெற்றிருத்தல் தைண்டும்.) 

20. மாநிலக் கட்சியாக அங்கீகரிக்கப்பட, ஒரு கட்சி 25 கதாகுதிகளுக்கு ஒரு மக்களவைத் கதாகுதி 

அல்லது சட்டப் தபரவைத் ததர்தலில் குவறந்தபட்சம் _________கதாகுதிகளில் கைற்றி 

கபற்றிருத்தல் தைண்டும். 

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

(குறிப்பு: சுதயட்வச தைட்ெொைர் என்ெைர் எந்த கட்சியிலும் தசரொமல் தொனொக மக்கைவை அல்லது 

மொநில சட்ைமன்ை ததர்தலில் தெொட்டியிடும் நெர் ஆைொர்.) 

21. __________ ஆண்டின் ததர்தல் சின்னங்கள் ஆவணயின்படி, இரண்டு ைவகயான ததர்தல் குழு 

சின்னங்கள் உள்ளன. 

A) 1958      B) 1962     C) 1965     D) 1968 

(குறிப்பு: ஒதுக்கப்ெட்ை சின்னங்கள் மற்றும் ஒதுக்கப்ெைொத சின்னங்கள் என்று இரண்டு ைவக 

ததர்தல் குழு சின்னங்கள் உள்ைன.) 

22. கூற்று 1: ஒதுக்கப்பட்ட சின்னம் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிக்கு மட்டுமானது என 

கபாருள்படும். 

கூற்று 2: ஒதுக்கப்படாத சின்னம் என்பது அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

கட்சிகள் ஆகிய இரண்டிற்கும் ஒதுக்கப்படும் சின்னம் ஆகும். 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தைறு 

B) கூற்று 1 தைறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தைறு 

(குறிப்பு: ஒதுக்கப்ெைொத சின்னம் என்ெது அங்கீகரிக்கப்ெைொத கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்ெடும் சின்னம் 

ஆகும்.) 

23. இந்திய ததர்தல் ஆவணயத்தால் கதரிவிக்கப்பட்ட நிபந்தவனகவள பூர்த்தி கசய்யும் கட்சிகள் 

__________கட்சிகள் எனப்படும். 

A) பதிவு கசய்யப்பட்ட 

B) அங்கீகரிக்கப்ெட்ை  

C) பதிவு கசய்யப்படாத 

D) அங்கீகரிக்கப்படாத 

(குறிப்பு: அங்கீகரிக்கப்ெட்ை கட்சிகளுக்கு ததர்தல் ஆவணயத்தொல் சின்னம் ஒன்றும் ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்ெடும்.) 
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24. கூற்று 1: பதிவு கசய்யப்பட்ட ஆனால் அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியல் கட்சி தாங்கள் விரும்பும் 

சின்னத்தில் ததர்தலில் தபாட்டியிட முடியாது. 

கூற்று 2: அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகள் ததர்தல் ஆவணயத்தால் அறிவிக்குப்படும் ததர்தல் குழுவில் 

உள்ள ஏததனும் ஒரு சின்னத்வத ததர்வு கசய்தல் தைண்டும். 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தைறு 

B) கூற்று 1 தைறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தைறு 

25. ததர்தலில் ஒரு அரசியல் கட்சியின் தைட்பாளர்கள் மற்ற கட்சிகளின் தைட்பாளர்கவள விட அதிக 

எண்ணிக்வகயில் ததர்வு கபற்று இருப்பின் அக்கட்சியானது ___________கட்சி என 

அவழக்கப்படுகிறது. 

A) கூட்டணிக் கட்சி 

B) எதிர்க்கட்சி 

C) பெரும்ெொன்வமக் கட்சி 

D) தனிப்கபரும் கட்சி 

(குறிப்பு: பெரும்ெொன்வம பெற்ை கட்சி, அரசொங்கத்வத அவமத்து ஆட்சி நைத்துகிைது. அக்கட்சி 

அரசு நிர்ைொகத்வத நைத்த அவமச்சர்கவை ததர்ந்பதடுத்து நியமிக்கிைது. அது நொட்டிற்கு சட்ைம் 

இயற்றுைதில் முக்கிய ெங்கு ைகிக்கிைது.) 

26. ஒரு அரசியல் கட்சிவய ததாற்றுவிக்க கீழ்க்கண்ட எைற்வற பின்பற்ற தைண்டும்? 

1. இந்திய ததர்தல் அவணயத்தில் பதிவு கசய்து ககாள்ளுதல் தைண்டும். 

2. குவறந்தபட்சம் நூறு உறுப்பினர்கள் அைர்கள் ஒவ்கைாருைரும் ைாக்காளர் அட்வடவய 

ககாண்டிருத்தல் தைண்டும். 

3. கட்சி அவமப்பு குறித்த ஆைணத்வத ககாண்டிருத்தல் தைண்டும். 

A) அவனத்தும் 

B) 1, 3 

C) 1, 2 

D) 2, 3 

27. _________ ஆளுங்கட்சியின் தன்னிச்வசயான தபாக்கிவன கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் ைாய்ந்தது. 

A) மத்திய அரசு 

B) ததர்தல் ஆவணயம் 

C) அரசியல் அவமப்பு சட்டம் 

D) எதிர்க்கட்சி 
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(குறிப்பு: ததர்தலில் பெரும்ெொன்வம பெற்ை கட்சிக்கு இரண்ைொைதொக அதிக எண்ணிக்வகயில் 

உறுப்பினர்கவை பகொண்ை கட்சி எதிர்க்கட்சி என அவைக்கப்ெடுகிைது.) 

28. எதிர்க்கட்சி தவலைர் _________ அந்தஸ்வதக் ககாண்டிருப்பார். 

A) துவண முதல்ைர் 

B) நிதி அவமச்சர் 

C) தகபினட் அவமச்சர் 

 D) சட்டமன்றத் தவலைர் 

(குறிப்பு: எதிர்க்கட்சி ஆளும்கட்சி தெொன்தை முக்கியத்துைம் ைொய்ந்த ஒன்ைொகும்.) 

29. எதிர்க்கட்சி குறித்த கூற்றுகளில் தைறானவத ததர்ந்கதடு. 

A) மக்களாட்சி கைற்றிகரமாக கசயல்படுைதற்கு ஆற்றல் ைாயந்த எதிர்க்கட்சி மிகவும் அைசியம் ஆகும். 

B) அரசாங்கத்தின் ககாள்வககள் மற்றும் அறிமுகப்படுத்தப்படும் சட்ட மதசாதாக்கவள தீவிரமாக 

விமர்சிக்கும். 

C) அரசின் தைறான ககாள்வககள் மற்றும் ததால்விகவள கைளிப்படுத்தும். 

D) அரசொங்கத்தொல் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெடும் நிதி மதசொதொக்கவை விமர்சிக்கொது. 

(குறிப்பு: அரசொல் பசயல்ெடுத்தப்ெைொத விைகொரங்கள் குறித்து அதன் முக்கியத்துைத்வத 

பைளிப்ெடுத்தும்.) 

30. சிறியக் கட்சி என்பது _________ எண்ணிக்வகயில் குவறைான எண்ணிக்வகவயக் ககாண்ட கட்சி 

ஆகும். 

A) உறுப்பினர்கள 

B) ததர்ந்பதடுக்கப்ெட்ை தைட்ெொைர்கள் 

C) தபாட்டியிடும் கதாகுதிகள் 

D) கதாண்டர்கள் 

(குறிப்பு: ெல கட்சி அவமப்பில் சில தநரங்களில் ஆட்சி அவமக்கத் ததவையொன 

பெரும்ெொன்வமவய ஒரு கட்சி பெறுைதில்வல. இது தெொன்ை தநர்வில் சில கட்சிகள் இவணந்து 

அரசொங்கத்வத அவமக்கும். இது கூட்ைணி அரசொங்கம் என அவைக்கப்ெடுகிைது.) 

31. கூற்று 1: ததர்தல் சின்னங்களாக விலங்குகளின் சின்னங்கவளயும் ததர்தல் ஆவணயம் ைழங்குகிறது. 

கூற்று 2: யாவன மற்றும் சிங்கம் ஆகிய விலங்குகளின் சின்னங்கள் ததர்தல் சின்னங்களாக 

ைழங்கப்படுகின்றன. 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தைறு 

B) கூற்று 1 தைறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தைறு 
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(குறிப்பு: ததர்தல் சின்னங்கைொக விலங்குகளின் சின்னங்கவை ைைங்குைவத ததர்தல் ஆவணயம் 

நிறுத்தியுள்ைது. விதிவிலக்கொக யொவன மற்றும் சிங்கம் ஆகிய சின்னங்கள் மட்டுதம 

ைைங்கப்ெட்டுள்ைன.) 

32. கூற்று 1: ததசிய அளவிலான அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளின் சின்னம் நாடு முழுைதும் ஒன்றாக 

இருக்கும். 

கூற்று 2: இத்தவகய சின்னங்கள் தைறு எந்த கட்சிக்கும் அல்லது சுதயட்வச நபருக்கும் 

ஒதுக்கப்படமாட்டாது. 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தைறு 

B) கூற்று 1 தைறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தைறு 

33. கூற்று: கபரும்பான்வம கட்சி ஒரு நாட்டின் சட்டங்கவள உருைாக்குைதில் முக்கிய பங்குைகிக்கிறது. 

காரணம்: ததர்தலில் பிற கட்சிகவளக் காட்டிலும் அதிக எண்ணிக்வகயில் உறுப்பினர்கள் 

ததர்ந்கதடுக்கப்பட்டிருப்பது ஆகும். 

A) கொரணம் கூற்றிற்கொன சரியொன விைக்கமொகும் 

B) காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமல்ல 

C) காரணம் தைறு, கூற்று சரி 

D) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தைறு 

34. கூற்று 1: மாநில கட்சிகளுக்கு அந்தக் குறிப்பிட்ட மாநிலத்தில் பயன்படுத்துைதற்கு ஏதுைாக சின்னம் 

ஒதுக்கீடு கசய்யப்படும். 

கூற்று 2: இதவன தைறு எந்த கட்சியும் அந்த நாட்டிற்குள் பயன்படுத்த இயலாது. 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தைறு 

B) கூற்று 1 தைறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தைறு 

(குறிப்பு: மொநில கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்ெட்ை சின்னத்வத தைறு எந்தக் கட்சியும் அந்த குறிப்பிட்ை 

மொநிலத்தில் ெயன்ெடுத்த இயலொது. ஆனொல் ெல்தைறு மொநிலங்களில் உள்ை மொநிலக் கட்சிகள் 

தங்கைது மொநிலங்களில் இதததெொன்ை சின்னத்வத ெயன்ெடுத்தலொம்.) 

35. மகாராஷ்டிராவில் சிைதசவன கட்சி, ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் ஜார்க்கண்ட் முக்தி தமாட்சா ஆகிய 

கட்சிகள் ________சின்னத்வத பயன்படுத்துகின்றன. 

A) மீன் 

B) கப்பல் 
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C) வில் மற்றும் அம்பு 

D) புலி 

36. ததசிய கட்சி குறித்த கூற்றுகளில் தைறானவத ததர்ந்கதடு. 

A) இந்தியா முழுைதும் நவடகபறும் ததர்தல்களில் தபாட்டியிடும் அரசியல் கட்சியாகும். 

B) ததசியக்கட்சி குவைந்தெட்சம் இரண்டு மொநிலங்களில் ைலிவம உவையதொக இருக்க தைண்டும். 

C) இது தனக்ககன பிரத்திதயகமான சின்னத்வத நாடு முழுைதற்கும் ககாண்டிருக்கும். 

D) இது மாநில, ததசிய மற்றும் சர்ைததச விைகாரங்கவளத் தீர்த்து வைக்கிறது. 

(குறிப்பு: ததசியக்கட்சி குவைந்தெட்சம் நொன்கு மொநிலங்களில் ைலிவம உவையதொக இருக்க 

தைண்டும்.) 

37. மாநிலக் கட்சி / பிராந்திய கட்சி குறித்த கூற்றுகளில் தைறானவத ததர்ந்கதடு. 

1. மாநிலக் கட்சிகள் என்பவை ஒரு மாநிலத்திற்குள் நவடகபறும் பல்தைறு ததர்தல்களில் தபாட்டியிடும் 

அரசியல் கட்சியாகும். 

2. இது ஒன்று அல்லது இரண்டு மாநிலங்களில் ைலிவம ககாண்டதாக இருக்க தைண்டும். 

3. இதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சின்னம் ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டிருக்கும். இத்தவகய சின்னம் தைறு 

மாநிலத்தில் உள்ள கட்சிக்கும் ஒதுக்கீடு கசய்யப்படலாம். 

4. இது பிராந்திய மற்றும் மாநில நலன்கவள ைலியுறுத்துகிறது. 

A) 2, 4 தைறு 

B) 2 மட்டும் தைறு 

C) 4 மட்டும் தைறு 

D) எதுவுமில்வல 

38. அரசியல் கட்சிகள் கபாதுைாக எதன் அடிப்பவடயில் ததாற்றுவிக்கப்படுகின்றன? 

A) சமயக் ககாள்வககள் 

B) பெொதுநலன் 

C) கபாருளாதாரக் தகாட்பாடுகள் 

D) சாதி 

39. கீழ்க்கண்டைற்றுள் அரசியல் கட்சிகளின் கசயல்பாடுகள் எவை? 

1. ைழங்குதல்    2. பரிந்துவரத்தல்    3. ஏற்பாடு கசய்தல் 

4. ஊக்குவித்தல்     5. ஒருங்கிவணத்தல்    6. ஆட்சி அவமத்தல் 

A) அவனத்தும் 

B) 1, 2, 5, 6 

C) 1, 2, 4, 6 

D) 3, 5, 6 
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40. பின்ைரும் கூற்றுகளில் சரியானவத ததர்வு கசய்க. 

A) நாட்டில் உள்ள ஒவ்கைாரு கட்சியும் ததர்தல் ஆவணயத்தில் பதிவு கசய்து ககாள்ளுதல் தைண்டும். 

B) ததர்தல் ஆவணயம் அவனத்து கட்சிகவளயும் சமமாக நடத்துகிறது. 

C) ததர்தல் ஆவணயம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளுக்கு தனி சின்னத்வத ஒதுக்குகிறது. 

D) இவை அவனத்தும் 
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7th Social Science Lesson 8 Questions in Tamil 

8. உற்பத்தி 

1. நுகர்வவோரின் பயன்போட்டுக்கோக, மூலப்பபோருளையும், மூலப்பபோருள் அல்லோதனவற்ளையும் 

ஒன்றிளைத்து, ஒரு பபோருளை உருவோக்கும் பெயல் _________ எனப்படும். 

A) நுகர்வு 

B) உற்பத்தி 

C) இளைவிளனயோற்ைல் 

D) உள்ளீடு 

(குறிப்பு: உற்பத்தி, ஒவ்வவொருவரின் தேவவக்தேற்பச் சிறந்ே தேவவவையும் மதிப்வபயும் 

அளிப்பதில் இன்றிைவமைொே இடத்வேப் வபறுகிறது.) 

2. விளைபபோருைோகிய பருத்திளயக் பகோண்டு ஆளைகள் உருவோக்கப்படுவது எவ்வளகயோன பயன்போடு? 

A) இைப் பயன்போடு 

B) கோலப் பயன்போடு 

C) வடிவப் பைன்பொடு 

D) மூலப்பபோருள் பயன்போடு 

(குறிப்பு: ஒரு விவைவபொருளின் வடிவம் மொற்றப்படும்தபொது, அேன் பைன்பொடு மிகுதிைொகிறது. 

இவ்வவேப் பைன்பொடு வடிவப் பைன்பொடு எனப்படும்.) 

3. பபோருைோதோரத்தில் __________ எனும் பெோல், மோற்ைத்தக்க மதிப்புளைய பபோருள்களையும் 

வெளவகளையும் உருவோக்குவளதக் குறிக்கும். 

A) மூலதனம் 

B) விற்பளன 

C) உற்பத்தி 

D) நுகர்வு 

(குறிப்பு: பைன்பொட்வட உருவொக்குேதே உற்பத்திைொகும். பைன்பொடு என்பது, நமது தேவவேவையும் 

விருப்பங்ேவையும் நிவறவு வேய்வேொகும்.) 

4. பயன்போடு அதன் இயல்ளபப் பபோருத்து எத்தளன வளகப்படும்? 

A) 2     B) 3    C) 4     D) 5 

(குறிப்பு: வவேேள் - வடிவப் பைன்பொடு, இடப் பைன்பொடு, ேொேப் பைன்பொடு) 

5. இந்தியோவில் ________ பபோருைோதோர நிளல கோைப்படுகிைது. 

A) முதலோளித்துவ பபோருைோதோரம் 

B) கோலனி ஆதிக்க பபோருைோதோரம் 
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C) ேேப்பு வபொருைொேொரம் 

D) தனியோர் துளை பபோருைோதோரம் 

(குறிப்பு: ேேப்பு வபொருைொேொரத்தில் ேனிைொர் துவற நிறுவனங்ேளும் வபொதுத்துவற 

நிறுவனங்ேளும் ஒன்றொே இவைந்து வேைல்படுகின்றன.) 

6. விளைபபோருைோன அரிசி தமிழ்நோட்டுக்கும் வகரைோவுக்கும் பகோண்டு பெல்லப்படும்வபோது, அதன் 

வதளவயும் பயன்போடும் அதிகரிப்பது _________ பயன்போடு. 

A) இடப் பைன்பொடு 

B) கோலப் பயன்போடு 

C) வடிவப் பயன்போடு 

D) மூலப்பபோருள் பயன்போடு 

(குறிப்பு: ஒரு விவைவபொருள், ஓரிடத்திலிருந்து மற்தறொர் இடத்திற்குக் வேொண்டு வேல்ேப்படும் 

தபொது அேன் பைன்பொடு மிகுதிைொகிறது. இவ்வவேப் பைன்பொடு இடப்பைன்பொடு எனப்படும்.) 

7. ஒரு விளைபபோருளை எதிர்கோலத் வதளவக்கோகச் வெமித்து ளவக்கும்வபோது, அதன் பயன்போடு 

மிகுகிைது. இது ________ பயன்போடு எனப்படும். 

A) இைப் பயன்போடு 

B) ேொேப் பைன்பொடு 

C) வடிவப் பயன்போடு 

D) மூலப்பபோருள் பயன்போடு 

(குறிப்பு: நுேர்தவொர்ேைொல் ஆண்டு முழுவதும் பைன்படுத்ேக்கூடிை உைவுப் பயிர்ேைொன வநல், 

தேொதுவம தபொன்றவற்வறச் தேமித்து வவப்பேொல், அவற்றின் தேவவயும் பைன்பொடும் 

மிகுதிைொகின்றன. இது ேொேப்பைன்பொட்டிற்கு எடுத்துக்ேொட்டொகும்.) 

8. இயற்ளகயோகக் கிளைக்கும் பபோருள்களை, வநரடியோகப் பயன்படுத்திச் பெய்கின்ை 

பெயல்போடுகளுக்குட்பட்ை நிளலளய __________ என்கிவைோம். 

1. முதன்ளம நிளல உற்பத்தி     

2. இரண்ைோம் நிளல உற்பத்தி 

3. மூன்ைோம் நிளல உற்பத்தி    

4. வவைோண்ளமத் துளை உற்பத்தி 

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

(குறிப்பு: முேன்வம நிவேயில் தவைொண்வமக்கு முேலிடம் அளிக்ேப்படுவேொல், இேவன 

தவைொண்வமத் துவற உற்பத்தி எனவும் கூறுவர்.) 

9. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் முதன்ளம நிளல உற்பத்தியில் அைங்கோதது எது? 

A) மீன் பிடித்தல் 
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B) சுரங்கத் பதோழில் 

C) எண்பைய் வைங்களைப் பிரித்பதடுத்தல் 

D) பருத்தித் வேொழிற்ேொவே 

(குறிப்பு: தவைொண்வமயும் அேனுடன் வேொடர்புவடை வேைல்ேள், வைங்ேவைப் பொதுேொத்ேல் 

தபொன்ற வேைல்பொடுேவை தமற்வேொள்ளும் வேொழிற்ேொவேேள், பூமியின் தமற்பரப்பிலிருந்தும் 

ஆழ்ேடலிலிருந்தும் இைற்வே வைங்ேவைப் பிரித்வேடுக்கின்றன.) 

10. இரண்ைோம் நிளல உற்பத்தியில் _________க்கு முதலிைம் அளிக்கப்படுகிைது. 

A) வபோக்குவரத்து 

B) ஏற்றுமதி 

C) வெளவ 

D) வேொழில் 

(குறிப்பு: முேன்வம நிவேயின் உற்பத்திப் வபொருள்ேவை மூேப்வபொருள்ேைொேப் பைன்படுத்திப் 

புதிை உற்பத்திப் வபொருள்ேைொே உருவொக்கும் வேைல்பொட்வட இரண்டொம் நிவே உற்பத்தி 

என்கிதறொம். என்கிதறொம். இது வேொழில்துவற உற்பத்தி எனவும் அவைக்ேப்படுகிறது.) 

11. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் இரண்ைோம் நிளல உற்பத்தியில் அைங்கும் பதோழில்கள் எளவ? 

1. மோவிலிருந்து பரோட்டி தயோரித்தல் 

2. இரும்புத் தோதுவிலிருந்து பயன்பைக்கூடிய பபோருள்களைத் தயோரித்தல் 

3. பபோறியியல் துளை ெோர்ந்த பணிகள் 

4. வபோக்குவரத்து 

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

(குறிப்பு: நொன்கு ேக்ேர வண்டிேள், ஆவடேள், இரேொைனப் வபொருள்ேள் தபொன்றவற்வறத் 

ேைொரித்ேலும், ேட்டப் பணிேள் ேொர்ந்ே வேொழில்ேளும் இரண்டொம் நிவே உற்பத்தியில் அடங்கும்.) 

12. மூன்ைோம் நிளல உற்பத்தியில் _________க்கு முதலிைம் அளிக்கப்படுகிைது. 

A) வபோக்குவரத்து 

B) ஏற்றுமதி 

C) தேவவ 

D) பதோழில் 

(குறிப்பு: முேன்வம நிவே, இரண்டொம் நிவேேளின் உற்பத்திப் வபொருள்ேவைச் தேேரிப்பதும் 

பரிமொற்றம் வேய்வதும் மூன்றொம் நிவே உற்பத்திைொகும். இது தேவவத்துவற உற்பத்தி எனவும் 

அவைக்ேப்படுகிறது.) 

13. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் வெளவத் துளை உற்பத்தியில் அைங்கும் நிறுவனங்கள் எளவ? 

1. வோணிகம்     2. கோப்பீடு      3. வபோக்குவரத்து 
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4. ெட்ைம்       5. உைல்நலப் போதுகோப்பு 

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

(குறிப்பு: வொணிேம், வங்கி, ேொப்பீடு, தபொக்குவரத்து, வேய்தித் வேொடர்பு, ேட்டம், நிருவொேம், ேல்வி, 

உடல் நேப் பொதுேொப்பு தபொன்ற அரசுத்துவற நிறுவனங்ேள் அவனத்தும் தேவவத்துவற உற்பத்தி 

நிறுவனங்ேைொே விைங்குகின்றன.) 

14. இந்திய நோட்டின் பமோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தியில் பபரும்பங்கு வகிப்பளவ ____________ துளை 

உற்பத்திகள் ஆகும். 

A) முதல் நிளல உற்பத்தி 

B) இரண்ைோம் நிளல உற்பத்தி 

C) மூன்றொம் நிவே உற்பத்தி 

D) வவைோண்ளமத் துளை உற்பத்தி 

15. மனிதனின் பெயல்போடுகள் _________ கூறுகளில் உள்ைைங்கியுள்ைன. 

A) 2      B) 3     C) 4     D) 5 

(குறிப்பு: மனிே வேைல்பொடுேள் வபொருவை உற்பத்தி வேய்ேல், நுேர்ேல் என்னும் இரு கூறுேளில் 

உள்ைடங்கியுள்ைன.) 

16. ஒரு பபோருளின் உற்பத்திக்கு உதவுகின்ை கோரணிகள் கீழ்க்கண்ை எவ்வோறு வளகப்படுத்தப்படுகின்ைன? 

1. மூலதனம்     2. நிலம்     3. உளைப்பு 

4. முதலீடு     5. வருமோனம் 

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

(குறிப்பு: உற்பத்தியின்தபொது, வபொருள்ேள் ஒன்றிலிருந்து மற்வறொன்றொே மொற்றம் 

வேய்ைப்படுகின்றன. உற்பத்திக்கு ேொரைமொே அவமயும் உள்ளீட்டுப் வபொருள்ேள் ைொவும் 

வவளியீட்டுப் வபொருள்ேைொே மொற்றப்படுகின்றன.) 

17. உற்பத்தி பெய்யப்பட்ை பபோருள்களை விற்பளன பெய்வதற்கு வதளவப்படும் நோன்கோவதோக கோரணி 

A) ெந்ளத 

B) உளைப்பு 

C) இயற்ளக 

D) அவமப்பு 

(குறிப்பு: பண்டங்ேளும் வபொருள்ேளும் ேொமொேதவ உற்பத்தி வேய்ை முடிைொது. இவற்வற உற்பத்தி 

வேய்வேற்கு வபொறுப்பு ஏற்கும் ஒரு ேொரணிதை அவமப்பு அல்ேது நிறுவனமொகும்.) 

18. உற்பத்திக் கோரணிகளை எத்தளன வளககைோகப் பிரிக்கலோம்? 

A) 2      B) 3      C) 4      D) 5 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 5 of 11 

(குறிப்பு: உற்பத்திக் ேொரணிேவை முேல்நிவே உற்பத்திக் ேொரணிேள் எனவும் 

மூேப்வபொருள்ேளிலிருந்து வபறப்பட்ட உற்பத்திக் ேொரணிேள் எனவும் இரண்டொேப் பிரிக்ேேொம்.) 

19. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் முதல்நிளல உற்பத்திக் கோரணிகளில் அைங்குபளவ எளவ? 

1. நிலம்     2. உளைப்பு      3. முதலீடு      4. அளமப்பு 

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

(குறிப்பு: முேல்நிவே உற்பத்திக் ேொரணிேள் இரண்டும் இைற்வேயின் வேொவட. இவற்றின் 

துவையின்றி எந்ேப் வபொருள்ேவையும் நம்மொல் உற்பத்தி வேய்ை முடிைொது.) 

20. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் மூலப்பபோருள்களிலிருந்து பபைப்பட்ை உற்பத்திக் கோரணிகள் எளவ? 

1. நிலம்    2. உளைப்பு     3. முதலீடு     4. அளமப்பு 

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

(குறிப்பு: முேலீடு, அவமப்பு ஆகிை இரண்டு ேொரணிேளும் முேல்நிவே உற்பத்திக் ேொரணிேளுடன் 

ஒன்றிவைந்து வேைல்படும்தபொது, வமொத்ே உற்பத்திைொனது அதிேரிக்கிறது.) 

21. இயற்ளக வைங்கள் அளனத்ளதயும் அல்லது இயற்ளக மனிதனுக்கு இலவெமோகக் பகோடுத்திருக்கும் 

பகோளை அளனத்ளதயும் குறிக்கும் உற்பத்திக் கோரணி 

A) நிேம்    

B) உளைப்பு  

C) முதலீடு 

D) நிறுவனம் 

(குறிப்பு: நிேப்பரப்பு, நீர், ேொற்று, ேனிம வைங்ேள், ேொடுேள், ஆறுேள், ஏரிேள், ேடல்ேள், மவேேள், 

ேட்பவவப்பநிவே, ேொேநிவே ஆகிை அவனத்தும் நிேம் என்ற வேொல்லுக்குள் அடங்குகின்றன.) 

22. குறிப்பிட்ை நிலப்பகுதி அளமந்துள்ை இைத்தில் கிளைக்கும் __________ ளயப் பபோருத்து, நிலத்தின் 

வடிவம் மோற்ைமளைகிைது. 

A) உளைப்பு 

B) மூலதனம் 

C) வைங்ேள் 

D) கல்வி 

(குறிப்பு: (எ.ேொ) தவைொண்வம வேய்யும்தபொது விவை நிேமொேவும் மவன விற்பவன வேய்யும்தபொது, 

வீட்டு நிேமொேவும் மொறுகிறது.) 

23. கூற்று 1: நிலம் என்ை உற்பத்திக் கோரணிளயப் பபறுவதற்கு மனிதன் எந்த முயற்சியும் பெய்ய 

வவண்டியதில்ளல. 

கூற்று 2: நிலம் மனிதனின் பரிைோம வைர்ச்சி பதோைங்குவதற்கு முன்வப வதோன்றியதோகும். 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 
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B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேரி 

(குறிப்பு: நிேமொனது மனிே உவைப்பினொல் உருவொனேன்று.) 

24. கூற்று: நிலத்தின் அளிப்பு என்பைன்றும் மோைோததோக, அழிவுற்ைதோக உள்ைது. 

கோரைம்: மனிதன் வமற்பகோள்ளும் முயற்சியோல் நிலத்தின் அைளவ அதிகரிக்கவவோ, குளைக்கவவோ 

முடியோது. 

A) கூற்று ெரி, கோரைம் தவறு 

B) கூற்று தவறு, கோரைம் ெரி 

C) கூற்று, ேொரைம் இரண்டும் ேரி 

D) கூற்று, கோரைம் இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு:நிேத்தின் வேழிப்வப உைர்த்ே முடியுதம ேவிர, அேன் அைவவ மொற்றமுடிைொது.) 

25. பண்ைங்களை உற்பத்தி பெய்திை _________முக்கியக் கோரணியோகும். 

A) மூலதனம் 

B) உளைப்பு 

C) நிேம் 

D) ஆற்ைல் 

(குறிப்பு: மனிேன் வேய்கின்ற எந்ே ஓர் உற்பத்திப் வபொருளுக்கும் நிேதம அடிப்பவடைொே 

அவமகிறது.) 

26. கூற்று 1: மனிதனோல் அழிக்க முடியோத ஆற்ைல்கள் சிலவற்ளை நிலம் பகோண்டுள்ைது. 

கூற்று 2: எங்பகல்லோம் நிலத்தின் மதிப்பு குளைவோக இருக்கிைவதோ அங்பகல்லோம் பற்ைோக்குளைளயப் 

பபோறுத்வத உற்பத்தி பெய்யும் பபோருள் ெந்ளதயில் விளல பபறுகிைது. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேரி 

27. "வவளலயினோல் ஏற்படும் துன்பத்ளதக் கருதோமல் ளகமோறு எதிர்போர்த்து முழுளமயோகவவோ, 

பகுதியோகவவோ உைல் அல்லது மனதோல் பயன்கருதி வமற்பகோள்ளும் முயற்சிவய உளைப்பு" என 

உளைப்பிற்கு விைக்கமளித்தவர் யோர்? 

A) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 

B) ஆைம்ஸ்மித் 

C) ஆல்பிரட் மொர்ஷல் 
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D) ஆபிரகோம் லிங்கன் 

(குறிப்பு: உற்பத்தியில் மனிே உவைப்பு ஓர் உள்ளீடொகும்.) 

28. பெல்வத்ளத அடிப்பளையோகக் பகோண்ை வகோட்போைோன  'பெல்வ இலக்கைம்’ யோருளையக் வகோட்போடு? 

A) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 

B) ஆடம்ஸ்மித் 

C) ஆல்பிரட் மோர்ஷல் 

D) ஆபிரகோம் லிங்கன் 

(குறிப்பு: ஆடம்ஸ்மித் "வபொருளிைலின் ேந்வே" என அவைக்ேப்படுகிறொர்.) 

29. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் ஆைம் ஸ்மித் இயற்றிய நூல்கள் எளவ? 

1. நன்பனறி கருத்து உைர்வுக் பகோள்ளக 

2. நோடுகளின் பெல்வமும், அவற்ளை உருவோக்குகின்ை கோரணிகளும் ஓர் ஆய்வு 

3. பெல்வ இலக்கைம் 

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

30. தவைோனக் கூற்ளைத் வதர்ந்பதடு. 

A) நிலம் பெழிப்புத் தன்ளமயில் மோறுபடும் 

B) நிலம் ஆற்ைல் வோய்ந்தது 

C) நிலம் ஒரு முதன்ளம உற்பத்திக் கோரணி 

D) நிேம் ஆற்றல் குவறந்ேது 

(குறிப்பு: நிேம் இைற்வேயின் வேொவட. நிேம் ஆற்றல் வொய்ந்ேது, இடம்வபைரக் கூடிைேன்று, 

நிேத்தின் அளிப்பு நிவேைொனது மற்றும் அழிவில்ேொேது.) 

31. உளைப்பு குறித்த கூற்றுகளில் தவைோனளத வதர்ந்பதடு. 

A) உளைப்பு ஒவர சீரோனதல்ல, திைளமயும் பயிற்சியும் நபருக்கு நபர் மோறுபடுகின்ைன. 

B) உளைப்ளப, உளைப்போைரிைமிருந்து பிரிக்க இயலோது. 

C) உளைப்ளப வெமித்து ளவக்க இயலோது. 

D) உவைப்பு இடம்வபைரக்கூடிைது அல்ே. 

(குறிப்பு: உவைப்பு இடம்வபைரக்கூடிைது. குவறந்ே ஊதிைம் வபறுவவேக் ேொட்டிலும் அதிே ஊதிைம் 

வபற தவண்டும் என்பேற்ேொே, மனிேர்ேள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்தறொர் இடத்திற்கு இடம் 

வபைர்கிறொர்ேள்.) 

32. உற்பத்தியில் _________ என்பது பெயற்படு கோரணியோகும். 

A) நிலம்    

B) உவைப்பு 

C) மூலதனம் 
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D) நிறுவனம் 

(குறிப்பு: நிேதமொ, மூேேனதமொ உவைப்பு இல்ேொமல் அதிே உற்பத்திவை அளிக்ே இைேொது.) 

33. வவளலப்பகுப்பு முளைளய அறிமுகப்படுத்தியவர் யோர்? 

A) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 

B) ஆடம்ஸ்மித் 

C) ஆல்பிரட் மோர்ஷல் 

D) ஆபிரகோம் லிங்கன் 

(குறிப்பு: தவவே பகுப்பு முவறவை, ஆடம்ஸ்மித், ேனது "நொடுேளின் வேல்வமும் அவற்வற 

உருவொக்குகின்ற ேொரணிேளும்" என்ற நூலின் மூேம் அறிமுேப்படுத்தியுள்ைொர்.) 

34. ஒரு உற்பத்திளய நன்கு வளரயறுக்கப்பட்ை பவவ்வவறு உட்பிரிவுகைோகப் பிரித்து அந்த உட்பிரிவுகள் 

ஒவ்பவோன்ளையும் ஒவ்பவோரு தனிப்பட்ை உளைப்போளி அல்லது உளைப்போைர் குழுவினரிைம் 

ஒப்பளைத்தவல _________ எனப்படும். 

A) பகிர்வு 

B) நுகர்வு 

C) தவவேப் பகுப்பு முவற 

D) வவளலவோய்ப்பு 

(குறிப்பு: (எ.ேொ) பல்தவறு ேட்டடங்ேளிலும் ஒதர வேொழிேொளி ஈடுபடொமல், அவற்வறப் பிரித்துக் 

வேொண்டு, ஒவ்வவொரு ேட்டப்பணிவையும் ஒரு வேொழிேொளி தமற்வேொள்ளுேல்.) 

35. வவளலப் பகுப்பு முளையின் நன்ளமகளில் தவைோனளத வதர்ந்பதடு. 

A) உளைப்போளி ஒருவர், ஒவர வவளலளய மீண்டும் மீண்டும் பெய்வதனோல், அந்த வவளலயில் 

திைளமயுளையவரோக ஆகிைோர். 

B) வவளலப் பகுப்பு முளை நவீன இயந்திரங்களை உற்பத்தியில் அதிகமோக ஈடுபடுத்துவதற்கு 

வழிவகுக்கிைது. 

C) கோலமும், மூலப்பபோருட்களும் மிகத் திைளமயோகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

D) தவவேவொய்ப்பின்வம வபருகும் நிவே உருவொகிறது. 

36. வவளலப்பகுப்பு முளையின் தீளமகளில் தவைோனது எது? 

A) பதோழிலோளி, ஒவர வவளலளயத் திரும்ப திரும்ப பெய்வதோல், சுளவயற்ை களிப்பற்ை, தன்ளமளய 

அளைகிைோர். இது மனிதத் தன்ளமளய அழிக்கிைது. 

B) ஒரு பகுதி பணியிளன மட்டும் ஒரு பதோழிலோளி வமற்பகோள்வதோல் அவன் குறுகிய வதர்ச்சிளய 

பபற்று வவளலவோய்ப்பின்ளம பபருகும் நிளல உருவோகிைது. 

C) இம்முளை ளகவிளனப் பபோருட்களின் வைர்ச்சியிளனப் போதிக்கின்ைது. 

D) ஒரு வேொழிேொளி, ஒரு வபொருளிவன முழுவதுமொே உருவொக்கிை மனநிவறவிவனப் வபறுகிறொர். 
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(குறிப்பு: தவவேவொய்ப்புப் பகுப்பு முவறயில், ஒரு வேொழிேொளி, ஒரு வபொருளிவன முழுவதுமொே 

உருவொக்கிை மனநிவறவிவனப் வபறுவதில்வே.) 

37. கூற்று 1: மூலதனம் என்பது பல்வவறு பண்ைங்களை உற்பத்தி பெய்வதற்கோக மனித முயற்சியோல் 

உருவோக்கப்பட்ைதோகும். 

கூற்று 2: பெல்வத்ளத உற்பத்தி பெய்வதற்கோக ஒதுக்கப்பட்ை பெல்வம் என்றும் மூலதனத்ளதக் கூைலோம். 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேரி 

(குறிப்பு: மூேேனம் என்பது வேல்வத்வே குறிக்கும்.) 

38. "இயற்ளகயின் பகோளை தவிர்த்த வருமோனம் அளிக்கக்கூடிய பிை வளகச் பெல்வங்கவை மூலதனம் 

ஆகும்." என்று கூறியவர் 

A) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் 

B) ஆைம்ஸ்மித் 

C) ஆல்பிரட் மொர்ஷல் 

D) ஆபிரகோம் லிங்கன் 

39. ெரியோன இளைளயத் வதர்ந்பதடு. (மூலதனத்தின் வடிவங்கள்) 

1. பருமப் பபோருள் மூலதனம் - இயந்திரங்கள், கருவிகள், கட்டிைங்கள் 

2. பை மூலதனம் - வங்கி ளவப்புகள், பங்குகள், பத்திரங்கள் 

3. மனித மூலதனம் - கல்வி, பயிற்சி, சுகோதோரம் ஆகியவற்றில் முதலீடுகள் 

A) அவனத்தும் ேரி 

B) 1, 2 ெரி 

C) 2, 3 ெரி 

D) 1, 3 ெரி 

(குறிப்பு: பருமப்வபொருள் மூேேனம் வபொருட்ேொர் மூேேனம் எனவும், பை மூேேனம் பைவிைல் 

வைங்ேள் எனவும், மனிே மூேேனம் மனிேத் திறன் வைங்ேள் எனவும் அவைக்ேப்படுகிறது.) 

40. மூலதனத்தின் சிைப்பியல்புகளில் தவைோனளத வதர்ந்பதடு. 

A) மூலதனம் பெயலற்ை ஓர் உற்பத்திக் கோரணி 

B) மூலதனம் அதிகம் இயங்கும் தன்ளமயுளையது. 

C) மூேேனத்தின் அளிப்பு வநகிைொத்ேன்வமயுவடைது. 

D) மூலதனம் ஆக்கமுளையது. 

(குறிப்பு:  மூேேனத்தின் சிறப்பிைல்புேள் 
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 மனிே முைற்சிைொல் உருவொக்ேப்படுகிறது. 

 இது உற்பத்தியில் ேவிர்க்ே முடிைொே ேொரணிைல்ே. இது இன்றியும் உற்பத்தி நவடவபறும். 

 மூேேனம் பே ஆண்டுேள் நீடிக்கும். 

 மூேேனத்வே ஈடுபடுத்துவேன் தநொக்ேம், எதிர்ேொேத்தில் வருமொனம் வபற தவண்டும் 

என்பதேைொகும்.) 

41. __________ என்பவர் பல உற்பத்திக் கோரணிகளை ஒருங்கிளைத்துச் பெயல்படுபவர் ஆவோர். 

1. பதோழில் முளனவவோர் 

2. பதோழில் அளமப்போைர் 

3. ெமுதோய மோற்ைம் கோணும் முகவர் 

A) அவனத்தும்    

B) 1 மட்டும் 

C) 1, 3 

D) 2, 3 

(குறிப்பு: நிேம், உவைப்பு, மூேேனம் ஆகிை ேொரணிேவைச் ேரிைொன அைவிலும், முவறயிலும் 

வேொடங்கி, இடர்ப்பொடுேவை ஏற்று, உற்பத்தி அதிேரிக்ே முைல்பவதர வேொழில்முவனதவொர் ஆவொர்.) 

42. பதோழில் முளனவவோரின் சிைப்பியல்புகளில் ெரியோனளதத் வதர்ந்பதடு. 

1. இலோபகரமோன முதலீட்டு வோய்ப்புகளை அளையோைம் கோணுதல் 

2. உற்பத்தி அலகின் இருப்பிைத்ளதத் தீர்மோனித்தல் 

3. புதுளமகளை உருவோக்குதல் 

4. பவகுமதி பெலளவத் தீர்மோனித்தல் 

5. இைர்களை ஏற்ைல் மற்றும் நிச்ெயமற்ை தன்ளமளய எதிர்பகோள்ைல் 

A) அவனத்தும் ேரி 

B) 1, 2, 4 ெரி 

C) 2, 3, 5 ெரி 

D) 1, 3, 4, 5 ெரி 

43. பபோருத்துக. 

1. முதன்ளம உற்பத்தி     i) ஆைம்ஸ்மித் 

2. கோலப்பயன்போடு     ii) மீன்பிடித்தல், சுரங்கத் பதோழில் 

3. நோடுகளின் பெல்வம்    iii) பதோழில் முளனவவோர் 

4. மனித மூலதனம்    iv) எதிர்கோல வெமிப்பு 

5. புதுளம புளனபவர்     v) கல்வி, உைல்நலம் 

A)  ii  iv  v  i  iii 

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

D)  v  i   iii  ii  iv 
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7th Social Science Lesson 9 Questions in Tamil 

9. விஜயநகர், பாமினி அரசுகள் 

1. __________நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் நிலவிய அரசியல் சூழல், தென்பகுதிகளில் பல புதிய 

அரசுகள் உெயமாவெற்கான சிறந்ெ வாய்ப்புகளை அளித்ெது. 

A) 13       B) 14      C) 15      D) 16 

(குறிப்பு: இந்தியாவின் தெற்கே விஜயநேரமும், குல்பர்ோ அல்லது பாமினி ஆகியவை மாதபரும் 

அரசுேளாே எழுச்சிதபற்றன.) 

2. _________ன் அடக்குமுளற நடவடிக்ளககள் புதிய சுெந்திர அரசுகள் தொன்றுவெற்கு இட்டுச்தென்றன. 

A) அலாவுதீன் கில்ஜி 

B) குத்புதீன் ஐபக் 

C) முேமது பின் துக்ளக் 

D) பால்பன் 

3. பதிதனட்டு முடியரெர்கைால் ஆைப்பட்ட பாமினி அரசு எத்ெளன ஆண்டுகள் நீடித்ெது? 

A) 120 ஆண்டுகள் 

B) 150 ஆண்டுகள் 

C) 180 ஆண்டுேள் 

D) 200 ஆண்டுகள் 

(குறிப்பு: பாமினி அரசு, மோராஷ்டிரா மாநிலம் முழுைதிலும் மற்றும் ேர்நாடேத்தின் சில 

பகுதிேளிலும் பரவி இருந்ெது.) 

4. பதினாறாம் நூற்றாண்டில் ெரிந்ெ பாமினி அரசு எத்ெளன சுல்ொனியங்கைாக பிரிந்ெது? 

A) 3      B) 4      C) 5      D) 6 

(குறிப்பு: பீஜப்பூர், அேமதுநேர், கோல்தோண்டா, பீடார், பிரார் ஆகியவை ஐந்து சுல்ொனியங்ேள் 

ஆகும்.) 

5. விஜயநகர அரசு வலுவான அரொக _________ ஆண்டுகள் தகாதலாச்சியது. 

A) 150     B) 180      C) 200     D) 250 

(குறிப்பு: விஜயநேரின் தெல்ைமும் ைளமும், அவ்ைரசுக்கு எதிராேத் ெக்ோண முஸ்லிம் அரசுேவள 

ஒருங்கிவணத்ெது.) 

6. ெளலக்தகாட்ளடப் தபார் நளடதபற்ற ஆண்டு ________. 

A) 1656    B) 1565     C) 1575     D) 1545 

(குறிப்பு: 1565 ல் நவடதபற்ற ெவலக்கோட்வடப் கபாரில் விஜயநேர் அரவெ நசுக்குைதில் ெக்ோண 

முஸ்லிம் அரசுேள் தைற்றிதபற்றன.) 
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7. ஹரிஹரர், புக்கர் ஆகிய இரு ெதகாெரர்கைால் __________ன் தென்பகுதியில் விஜயநகரம் 

நிறுவப்பட்டது. 

A) மகாராஷ்டிரா 

B) ேர்நாடோ 

C) ஆந்திரா 

D) மத்திய பிரதெெம் 

(குறிப்பு: விஜயநேரம் என்பது தைற்றியின் நேரம் என அறியப்படுகிறது.) 

8. ெரியான வரிளெளயத் தெர்ந்தெடு. 

A) ெங்கம் - துளுவ – ஆரவீடு - ொளுவ 

B) ெங்கம - ொளுவ – ஆரவீடு – துளுவ 

C) ெங்ேம - ொளுை – துளுை – ஆரவீடு 

D) ொளுவ – ெங்கம - துளுவ – ஆரவீடு 

(குறிப்பு: ெங்ேம (1336 - 1485), ொளுை (1485 - 1505), துளுை (1505 - 1570), ஆரவீடு (1570 – 1646)) 

9. விஜயநகர அரெர்கள், பாமினி சுல்ொன்கள், ஒடிொளவச் தெர்ந்ெ அரெர்களுக்கிளடதய தமாெல்கள் 

ஏற்படுவெற்கு காரணமாக அளமந்ெது__________. 

1. கிருஷ்ணா-துங்கபத்ரா நதிகளுக்கு இளடப்பட்ட தெழிப்பான பகுதி 

2. கங்ளக-யமுளன நதிகளுக்கு இளடப்பட்ட தெழிப்பான பகுதி 

3. கிருஷ்ணா - தகாொவரி நதிகளுக்கு இளடப்பட்ட கழிமுகப்பகுதி 

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

10. விஜயநகர் அரசு உருவாகி __________ ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாமினி அரசு நிறுவப்பட்டது. 

A) 5      B) 7      C) 9    D) 10 

(குறிப்பு: ெங்ேம ைம்ெத்வெச் கெர்ந்ெ முெலிரண்டு ெகோெர்ேளான ஹரிஹரர் - புக்ேர் ஆகிகயாரின் 

தபருந் துணிச்ெகல விஜயநேர அரவெ அதிே ைலிவமமிக்ே பாமினி சுல்ொனியத்திடமிருந்து 

ோப்பாற்றியது.) 

11. __________ என்பவர் மதுளர சுல்ொனியத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி ளவத்ெதொடு அங்கு ஒரு நாயக்க 

அரளெ நிறுவுவதிலும் தவற்றி தபற்றார். 

A) ஹரிஹரர் 

B) முெலாம் புக்கர் 

C) குமார ேம்பணா 

D) கங்காதெவி 

(குறிப்பு: குமார ேம்பனா என்பைர் முெலாம் புக்ேருவடய மேன் ஆைர்.) 

12. மதுரா விஜயம் என்ற நூளல இயற்றியவர் யார்? 
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A) குமார கம்பணா 

B) ேங்ோகெவி 

C) ெொசிவராயர் 

D) திருமளலதெவராயர் 

(குறிப்பு: குமார ேம்பணாவின் மவனவி ேங்ோகெவியால் எழுப்தபற்ற மதுரா விஜயம் என்னும் 

நூலில் விஜயநேரப் கபரரொல் மதுவர வேப்பற்றப்பட்டவெத் தெளிைாே விளக்குகிறது.) 

13. தபல்காம், தகாவா ஆகிய பகுதிகளை ளகப்பற்றியது யாருளடய தபாற்றத்ெகுந்ெ ொெளனயாகும்? 

A) ஹரிஹரர் 

B) இரண்டாம் ஹரிஹரர் 

C) முெலாம் தெவராயர் 

D) இரண்டாம் தெவராயர் 

(குறிப்பு: புக்ேர் இயற்வே எய்தியகபாது பரந்ெ ஒரு நிலப்பரப்வபத் ெம் மேன் இரண்டாம் ஹரிஹரர் 

ஆள்ைெற்ோே விட்டுச் தென்றார்.) 

14. ஒடிொளவச் தெர்ந்ெ கஜபதி வம்ெ அரெர்களைத் தொற்கடித்ெவர் _________. 

A) ஹரிஹரர் 

B) இரண்டாம் ஹரிஹரர் 

C) முெலாம் கெைராயர் 

D) இரண்டாம் தெவராயர் 

(குறிப்பு: முெலாம் கெைராயர், இரண்டாம் ஹரிஹரரின் மேனாைார்.) 

15.  ெம்மிடம் பணி தெய்வெற்காகவும் ெம்முளடய பளடகளுக்கு நவீனப்தபார் முளறகளில் பயிற்சி 

அளிப்பெற்காகவும் இஸ்லாமிய வீரர்களை ெமது பளடயில் பணியமர்த்தும் முளறளய 

தொடங்கிளவத்ெவர் 

A) நரசிம்மர் 

B) இரண்டாம் ஹரிஹரர் 

C) முெலாம் தெவராயர் 

D) இரண்டாம் கெைராயர் 

(குறிப்பு: இரண்டாம் கெைராயர் ெங்ேம ைம்ெத்தின் ெவலசிறந்ெ அரெராைார்.) 

16. துக்ைக் அரெர்களிடம் பணி தெய்து வந்ெ ஹரிஹரர், புக்கர் ஆகிதயாளர, அப்பணிளய ளகவிட்டு 

நாட்ளட முஸ்லிமகளின் ஆதிக்கத்திலிருந்து மீட்குமாறு அறிவுறுத்தியவர் 

A) விஜயாதித்யன் 

B) விக்கிரமாதித்யன் 

C) வித்யாரண்யர் 
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D) விக்கிரம தொழன் 

(குறிப்பு: வித்யாரண்யர் என்பார் சிருங்கேரி வெை மடத்தின் ெவலைராே திேழ்ந்ெைர். இவ்ைாறு 

உருைாக்ேப்பட்ட புதிய அரசு இைர்ேளது ஆன்மீே குருைான வித்யாரண்யருக்கு மதிப்பளிக்கும் 

விெத்தில் வித்யாநேர் என குறிப்பிட்ட ஒரு ோலம் ைவர அவைக்ேப்பட்டது. பின்னர் இவ்ைரசு 

விஜயநேர் என அவைக்ேப்பட்டது.) 

17. ெங்கம வம்ெத்தின் களடசி அரெர் _________. 

A) இரண்டாம் விருபாக்சி ராயர் 

B) முெலாம் விருபாக்சி ராயர் 

C) முெலாம் தெவராயர் 

D) இரண்டாம் தெவராயர் 

(குறிப்பு: விஜயநேரப் கபரரசின் திறவம மிக்ே பவடத்ெளபதியான ொளுை நரசிம்மர் இரண்டாம் 

விருபாக்சி ராயவரக் தோவல தெய்துவிட்டு, ெம்வமகய கபரரெராே அறிவித்துக் தோண்டார்.) 

18. துளுவ வம்ெத்தின் ஆட்சிளய தொடங்கி ளவத்ெவர்__________. 

A) கிருஷ்ணதெவராயர் 

B) நரெநாயக்ேர் 

C) பிரொபருத்ரன் 

D) விருபாக்சிராயர் 

(குறிப்பு: ொளுை நரசிம்மரின் மரணத்துடன் அைரால் உருைாக்ேப்பட்ட ொளுை ைம்ெமும் முடிவுக்கு 

ைந்ெது. அைருக்குப் பிறகு திறவமமிகுந்ெ பவடத்ெளபதியான நரெ நாயக்ேர் அரியவண ஏறினார்.) 

19. துளுவ வம்ெ அரெரான கிருஷ்ணதெவராயர் எத்ெளன ஆண்டுகள் ஆட்சிபுரிந்ொர்? 

A) 5      B) 15     C) 20     D) 25 

(குறிப்பு: துளுை ைம்ெ அரெர்ேளுள் மிேவும் கபாற்றுெலுக்கு உரியைர் கிருஷ்ணகெைராயர்.) 

20. கூற்று 1: கிருஷ்ண தெவராயர் ஆட்சிப் தபாறுப்ளப ஏற்றவுடன் துங்கபத்திரா நதிப் பள்ைத்ொக்கு 

பகுதியில் சுெந்திரமாக தெயல்பட்டு வந்ெ ெளலவர்களை அடக்குவதெ அவரது முெற்கட்ட ெளலயாய 

பணியாக இருந்ெது. 

கூற்று 2: குல்பர்காளவக் ளகப்பற்றுவது கிருஷ்ணதெவராயரின் இரண்டாவது இலக்காக அளமந்ெது. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 ெவறு 

B) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெவறு 
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(குறிப்பு: குல்பர்ோவை வேப்பற்ற முயன்ற ெமயத்தில் பாமினி சுல்ொன் முேமது ஷா, அைருவடய 

அவமச்ெரால் பெவி பறிக்ேப்பட்டு சிவறவைக்ேப்பட்டிருந்ொர்.கிருஷ்ணகெைராயர் அைவர 

விடுவித்து மீண்டும் அரியவணயில் அமர வைத்ொர்.) 

21. ெவறானக் கூற்ளறத் தெர்ந்தெடு. 

1. கிருஷ்ணதெவராயர், ஒடிொளவச் தெர்ந்ெ கஜபதி வம்ெ அரெர் பிரொபருத்திரதனாடு தபார் 

தமற்தகாண்டார். 

2. தபார்த்துக்கீசியப் பீரங்கிப்பளட வீரர்களின் உெவிதயாடு தகால்தகாண்டா சுல்ொளன 

கிருஷ்ணதெவராயர் எளிொகத் தொற்கடித்ொர். 

3. பீஜப்பூர் சுல்ொனிடமிருந்து தரய்ச்சூளரக் ளகப்பற்றினார். 

A) 1, 3 ெவறு 

B) 2 மட்டும் ெவறு 

C) 1 மட்டும் ெவறு 

D) எதுவுமில்வல 

(கூற்று: பிரொபருத்ரன் ெமது மேவளக் கிருஷ்ணகெைராயருக்குத் திருமணம் தெய்து தோடுத்து, 

கிருஷ்ணகெைராயர் வேப்பற்றிய இடங்ேவள திரும்ப தபற்றுக் தோண்டார்.) 

22. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கிருஷ்ணதெவராயர் கட்டியக் தகாவில்கள் எளவ? 

1. கிருஷ்ணொமி தகாவில் 

2. ஹொரா ராமொமி தகாவில் 

3. விட்டலாசுவாமி தகாவில் 

4. ளகலாெநாெர் தகாவில் 

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

(குறிப்பு: கிருஷ்ணகெைராயர் ெமது ெவலநேரான ஹம்பியில் கமற்ேண்ட கோயில்ேவள 

ேட்டினார்.) 

23. கூற்று 1: கிருஷ்ணதெவராயர் தபார்களின் மூலம் ொம் தபற்ற தெல்வங்களை மிகப்தபரும் 

தென்னிந்தியக் தகாவில்களுக்கு வழங்கி, அென்மூலம் தகாவில்களின் நுளழவாயில்களில் 

தகாபுரங்களை நிறுவினார். 

கூற்று 2: கிருஷ்ணதெவராயருக்கு புகளழ தெர்க்கும் வண்ணம் அக்தகாபுரங்கள் தெவதகாபுரம் என 

அளழக்கப்பட்டன. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 ெைறு 

B) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெவறு 
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(குறிப்பு: கிருஷ்ணகெைராயருக்கு புேவை கெர்க்கும் ைண்ணம் அக்கோபுரங்ேள் ராயகோபுரம் என 

அவைக்ேப்பட்டன.) 

24. கூற்று 1: கிருஷ்ணதெவராயர் அதரபியாவிலிருந்தும், ஈரானிலிருந்தும் தபரும் எண்ணிக்ளகயில் 

குதிளரகளை இறக்குமதி தெய்ொர். 

கூற்று 2: தபார்த்துக்கீசிய, அராபிய வணிகர்களுடன் கிருஷ்ணதெவராயர் சிறந்ெ நட்புறளவ 

தகாண்டிருந்ொர். 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 ெவறு 

B) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெவறு 

(குறிப்பு: கபார்த்துகீசிய, அகரபியர் ைணிேர்ேளின் நட்புறவினால் சுங்ேைரிேள் மூலம் நாட்டின் 

ைருமானம் அதிேரித்ெது.) 

25. அஷ்டதிக்கஜங்கள் என்றறியப்பட்ட எட்டு இலக்கிய தமளெகள் யாருளடய அளவளய அலங்கரித்ெனர்? 

A) கிருஷ்ணகெைராயர் 

B) நரெநாயக்கர் 

C) பிரொபருத்ரன் 

D) விருபாக்சிராயர் 

(குறிப்பு: கிருஷ்ணகெைராயர் ேவல, இலக்கியத்வெ ஆெரித்ொர்.) 

26. அஷ்டதிக்கஜங்களில் மகத்ொனவர் என்றறியப்படுபவர்___________. 

A) தெனாலிராமன் 

B) அல்லொனி தபத்ெண்ணா 

C) நந்தி திம்மண்ணா 

D) ராமகிருஷ்ணன் 

(குறிப்பு: அஷ்டதிக்ேஜங்ேளில் மற்தறாரு குறிப்பிடத்ெகுந்ெ ஆளுவம தெனாலி ராமகிருஷ்ணன் 

(தெனாலிராமன்) ஆைார்.) 

27. ெரியான வரிளெளயத் தெர்ந்தெடு. 

A) நரெநாயக்கர் - கிருஷ்ணதெவராயர் - ெொசிவராயர் - முெலாம் தவங்கடர் - அச்சுெராயர் 

B) கிருஷ்ணதெவராயர் - நரெநாயக்கர் -  அச்சுெராயர் - ெொசிவராயர் - முெலாம் தவங்கடர் 

C) நரெநாயக்ேர் - கிருஷ்ணகெைராயர் – அச்சுெராயர் - முெலாம் கைங்ேடர் – ெொசிைராயர் 

D) நரெநாயக்கர் - கிருஷ்ணதெவராயர் - முெலாம் தவங்கடர் – அச்சுெராயர் – ெொசிவராயர் 

(குறிப்பு: குவறந்ெ ையவெக் தோண்ட ெொசிைராயர் முடிசூட்டப்பட்ட கபாது பேர ஆளுநராேப் 

தபாறுப்கபற்றிருந்ெ ராமராயர் கபரரசின் திறவம மிக்ேத் ெளபதியாைார். ெொசிைராயருக்கு அரசு 
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பெவி ஏற்கும் ையதுைந்ெ பின்னரும்கூட அைவரப் தபயரளவிற்கு அரெராே வைத்துக் தோண்டு 

ராமராயகர உண்வமயான அரெராே ஆட்சி புரிந்ொர்.) 

28. ராக்ெெ ெங்கடி என்றறியப்பட்ட தபார் எது? 

A) ெந்தெரிப் தபார் 

B) தெைொ தபார் 

C) ெவலக்கோட்வடப் கபார் 

D) பக்ொர் தபார் 

(குறிப்பு: ெவலக்கோட்வடப் கபாரில் விஜயநேரம் கொற்ேடிக்ேப்பட்டது.) 

29. கிழக்கு கர்நாடகத்தில், ___________ நதியின் களரயில் உள்ை விஜயநகரம் இருந்ெ இடம் ெற்தபாது 

ஹம்பி என அளழக்கப்படுகிறது. 

A) கிருஷ்ணா 

B) தகாொவரி 

C) துங்ேபத்ரா 

D) யமுளன 

(குறிப்பு: ஹம்பி சீர்குவலந்து இடிபாடுேளாேக் ோணப்படுகிறது. யுதனஸ்கோ ஹம்பிவய 

பாரம்பரியச் சின்னமாே அறிவித்துள்ளது.) 

30. ஆரவீடு வம்ெத்தின் ஆட்சிளயத் தொடங்கியவர் _________. 

A) ராமராயர் 

B) ெொசிவராயர் 

C) நரெநாயக்கர் 

D) திருமவலகெைராயர் 

(குறிப்பு: ெவலக்கோட்வடப் கபாரில் ராமராயர் கபார்க்ேளத்தில் தோல்லப்பட்டார். அைருவடய 

ெகோெரர் திருமவல கெைராயர், அரெர் ெொசிைராயருடன் ெப்பித்து ெந்திரகிரிவய அவடந்ொர். 

அங்கு அைர் ஆரவீடு ைம்ெத்வெ தொடங்கினார்.) 

31. ஆரவீடு வம்ெத்ொர் _________ல் புதிய ெளலநகளர உருவாக்கிப் தபரரளெ சிலகாலம் நல்ல நிளலயில் 

ளவத்திருந்ெனர். 

A) ெந்திரகிரி 

B) தபனுதோண்டா 

C) தகால்தகாண்டா 

D) உெயகிரி 

32. விஜயநகர அரசு ________ ஆண்டு வீழ்ச்சியுற்றது. 

A) 1636      B) 1646     C) 1656     D) 1676 
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(குறிப்பு: கபரரசில் ஏற்பட்ட உட்பூெல்ேளாலும் பீஜப்பூர் கோல்தோண்டா சுல்ொன்ேளின் 

சூழ்ச்சிேளாலும் விஜயநேர அரசு இறுதியாே வீழ்ச்சியுற்றது.) 

33. கூற்று 1: விஜயநகர நிர்வாகத்தில் அரெ பெவி பரம்பளரயானொக இருந்ெது. 

கூற்று 2: அரெ பெவிதயற்றவர் வயதில் சிறியவராக இருந்ொல், நிர்வாகப் பணிகளைக் 

கவனிப்பெற்காகப் பகர ஆளுநளர நியமனம் தெய்யும் முளற நளடமுளறயில் இருந்ெது. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 ெவறு 

B) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெவறு 

(குறிப்பு: சில ெமயங்ேளில் ஆட்சி தெய்து ைந்ெ அரெர்ேள், ெங்ேளுவடய ைாரிசுேளின் பெவிகயற்பு 

அவமதியாே நவடதபற கைண்டும் என்பெற்ோேப் பட்டத்து இளைரெர்ேவள நியமித்ெனர்.) 

34. விஜயநகர நிர்வாகம் குறித்ெ கூற்றுகளில் ெவறானளெ தெர்ந்தெடு. 

A) ஒவ்தவாரு மண்டலமும் மண்டதலஸ்வரா என்ற ஆளுநரின் கீழிருந்ெது. 

B) கிராமதம நிர்வாகத்தின் மிகச்சிறிய அலகாக இருந்ெது. 

C) ஒவ்தவாரு கிராமத்திலும் கிராமெளப என்ற அளமப்பிருந்ெது. 

D) விஜயநேரப் பவடேள் தைடிமருந்து ஆயுெங்ேவளப் பயன்படுத்ெவில்வல. 

(குறிப்பு: விஜயநேரப் பவடேள் தைடிமருந்து ஆயுெங்ேவளப் பயன்படுத்தின. தைடிமருந்து 

ஆயுெங்ேளும் குதிவரப்பவடயும் ஒருங்கிவணக்ேப்பட்டொல், இப்பவட இந்தியாவில் அதிேம் 

அச்சுறுத்ெக்கூடிய பவடயாே இருந்ெது.) 

35. விஜயநகரப் தபரரசில் கிராமம் தொடர்பான விடயங்களை _________ என்றளழக்கப்பட்ட கிராமத் 

ெளலவர் நிர்வகித்ொர். 

A) கிராமணி 

B) தகடா 

C) தேளடா 

D) கிராமி 

(குறிப்பு: விஜயநேர கபரரசின் இராணுைம் ோலாட்பவட, குதிவரப்பவட, யாவனப்பவட ஆகிய 

பிரிவுேவளக் தோண்டிருந்ெது.) 

36. விஜயநகர தபரரெர்கள் __________ என்னும் தபயரில் அதிக எண்ணிக்ளகயிலான ெங்க 

நாணயங்களை தவளியிட்டனர். 

A) டங்கா 

B) ருபியா 

C) ைராேன் 
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D) ருதப 

(குறிப்பு: 15, 16ஆம் நூற்றாண்டுேளில் கபரரசிற்கு ைருவே புரிந்ெ பல அயல்நாட்டுப்பயணிேள், 

ெங்ேள் பயணக்குறிப்புேளில் கபரரசின் தெல்ைம், கமன்வம குறித்துப் புேைாரம் சூட்டியுள்ளனர்.) 

37. விஜயநகரப் தபரரசில் தபார்த்துகீசியக் கட்டுமானக் களலஞர்களின் உெவியுடன் மிகப்தபரும் ஏரி 

கட்டப்பட்டொக__________ என்பவர் குறிப்பிட்டுள்ைார். 

A) அல்புகர்க் 

B) அல்பருனி 

C) யுவான்சுவாங் 

D) அப்துர்ரஸாக் 

(குறிப்பு: சிறந்ெ நீர்ப்பாென முவறேவளக் ேவடபிடிப்பென் மூலம் நாட்டின் தைவ்கைறு பகுதிேளில் 

கைளாண்வமவய ஊக்குவிப்பகெ விஜயநேர அரெர்ேளின் தோள்வேயாே இருந்ெது.) 

38. ெரியானக் கூற்ளறத் தெர்ந்தெடு. 

1. விஜயநகரப் தபரரசில் அரசுக்கு அடுத்ெபடியாக தவைாண்ளமளய முன்தனற்றம் அளடயச் தெய்யும் 

தபாருட்டு நிலச்சுவான்ொர்கள் தகாவில்களிலும், நீர்ப்பாெனத்திலும் முெலீடு தெய்ெனர். 

2. ஏரியிலிருந்து நகரின் பல பகுதிகளுக்கு ஏரி நீளரக் தகாண்டு தெல்வெற்கு ஏதுவாகக் கால்வாய்கள் 

கட்டப்பட்டன. 

3. நகரத்தில் பல்வளகப்பட்ட தவைாண் பண்டங்கள் தபருமைவில் இருப்பு ளவக்கப்பட்டிருந்ென. 

A) அவனத்தும் ெரி 

B) 1, 2 ெரி 

C) 2, 3 ெரி 

D) 1, 3 ெரி 

39. விஜயநகர அரெளமப்பின் ெரியான வரிளெளயத் தெர்ந்தெடு. 

A) தபரரசு – மண்டலங்கள் – ஸ்ெலங்கள் - நாடுகள் - கிராமங்கள் 

B) தபரரசு – ஸ்ெலங்கள் – மண்டலங்கள் - நாடுகள் – கிராமங்கள் 

C) கபரரசு – மண்டலங்ேள் - நாடுேள் – ஸ்ெலங்ேள் – கிராமங்ேள் 

D) தபரரசு - ஸ்ெலங்கள் - நாடுகள் – மண்டலங்கள் – கிராமங்கள் 

(குறிப்பு: மண்டலங்ேள் - மாநிலங்ேள், நாடுேள் (மாைட்டங்ேள்), ஸ்ெலங்ேள் (ைட்டங்ேள்)) 

40. விஜயநகரப் தபரரசில் ___________ என்றளழக்கப்படும் தொழில்ொர் அளமப்புகள் ளகவிளன, 

குடிளெத்தொழில்களை முளறப்படுத்தின. 

A) காரட்டுகள் 

B) கில்டுேள் 

C) நியாயெர்ஷா 
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D) குதராம்கள் 

(குறிப்பு: விஜயநேரின் கைளாண் உற்பத்திக்கு அெனுவடய பலைவேயான குடிவெத் தொழில்ேள் 

உெவிபுரிந்ென.) 

41. விஜயநகரப் தபரரசில் ளகவிளனஞர்களுக்கும் வர்த்ெகர்களுக்கும் ெனித்ெனிதய கில்டுகள் 

இருந்ெொக ___________ குறிப்பிட்டுள்ைார். 

A) அல்புகர்க் 

B) அல்பருனி 

C) யுவான்சுவாங் 

D) அப்துர்ரஸாக் 

(குறிப்பு:  விஜயநேர கபரரசின் குடிவெத் தொழில்ேளில் மிேவும் முக்கியமானவை தநெவுத்தொழில், 

சுரங்ேத் தொழில், உகலாேத் தொழில் ஆகியனைாகும்.) 

42. கீழ்க்கண்ட எந்ெ நாடுகளுடன் விஜயநகரம் வாணிகம் தமற்தகாண்டது? 

1. பாரசீகம்     2. தென்னாப்பிரிக்கா     3. தபார்த்துகல் 

4. அதரபியா    5. சீனா      6. இலங்ளக 

A) அவனத்தும் 

B) 1, 3, 4, 5 

C) 1, 3, 4, 5, 6 

D) 1, 2, 4, 5 

(குறிப்பு: ைணிேம் சீனாவிலிருந்து ைந்ெ பட்டு, மலபார் பகுதிவயச் கெர்ந்ெ ைாெவனப் தபாருட்ேள், 

பர்மாவிலிருந்து தபறப்பட்ட விவலயுயர்ந்ெ ஆபரணக்ேற்ேள் ஆகியைற்வற வமயமாேக் தோண்டு 

இயங்கியது.) 

43. விஜயநகர அரெர்களின் ஆெரவினால் கீழ்க்கண்ட எந்ெ தமாழிகளில் நூல்கள் எழுெப்பட்டன? 

1. ெமஸ்கிருெம்     2. தெலுங்கு    3. மளலயாைம் 

4. கன்னடம்     5. ெமிழ் 

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

(குறிப்பு: விஜயநேர அரெர்ேளின் ஆெரவினால் ெமயம் மற்றும் ெமயம் ொரா நூல்ேள் ஆகிய 

இரண்டும் எழுெப்பட்டன.) 

44. கிருஷ்ணதெவராயர் அமுக்ெமால்யொ என்னும் காவியத்ளெ _________தமாழியில் இயற்றினார். 

A) கன்னடம் 

B) ெமிழ் 

C) ெமஸ்கிருெம் 

D) தெலுங்கு 

(குறிப்பு: அமுக்ேெமால்யொ தெலுங்கு இலக்கியத்தின் ெவலசிறந்ெ பவடப்பாேக் ேருெப்படுகிறது.) 
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45. கூற்று 1: அமுக்ெமால்யொ, தபரியாழ்வாரின் மகைான தகாளெ தெவிளயப் பற்றியொகும்.  

கூற்று 2: அமுக்ெமால்யொ என்பெற்கு ொன் அணிந்ெ பின்னர் தகாடுப்பவர் எனப் தபாருள் 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 ெவறு 

B) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெவறு 

(குறிப்பு: ேடவுள் ரங்ேநாெருக்கு அணிவிப்பெற்ோேத் தொடுக்ேப்பட்ட மாவலேவள அைருக்கு 

சூடுைெற்கு முன்பாே கோவெ கெவி சூடிக்தோள்ைார்.) 

46. கிருஷ்ணதெவராயர் ஜாம்பவதி கல்யாணம் என்னும் நாடக நூளல _________தமாழியில் எழுதினார். 

A) கன்னடம் 

B) ெமிழ் 

C) ெமஸ்கிருெம் 

D) தெலுங்கு 

47. பாண்டுரங்கமகாத்தியம் என்னும் நூளல இயற்றியவர் யார்? 

A) ஸ்ரீநாெர் 

B) தபத்ெண்ணா 

C) துக்கண்ணா 

D) தெனாலி ராமகிருஷ்ணா 

(குறிப்பு: ஸ்ரீநாெர், தபத்ெண்ணா, ஜக்ேம்மா, துக்ேண்ணா கபான்ற புலைர்ேள் ெமஸ்கிருெ, 

பிராகிருெ தமாழிேளில் எழுெப்பட்ட நூல்ேவளத் தெலுங்கு தமாழியில் தமாழியாக்ேம் தெய்ெனர்.) 

48. கூற்று 1: தபரும் எண்ணிக்ளகயிலான வடிவத்தில் தபரிய தூண்களும் அவற்றில் இடம்தபற்றுள்ை 

சிற்ப, தெதுக்கல் தவளலப்பாடுகளும் விஜயநகரப் பாணியின் ெனித்துவ அளடயாைங்கைாகத் 

திகழ்ந்ென. 

கூற்று 2: விஜயநகரப் பாணி தூண்களில் தெதுக்கப்பட்டுள்ை விலங்குகளில் யாளனகள் அதிகம் இடம் 

தபற்றுள்ைன. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 ெைறு 

B) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெவறு 

(குறிப்பு: விஜயநேர அரெர்ேளின் கோவில் ேட்டுமான நடைடிக்வேேள் ஒரு புதிய பாணிவய 

உருைாக்கின. அது விஜயநேரப்பாணி என அவைக்ேப்பட்டது.) 
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49. எந்ெ ஆண்டு அலாவுதீன் ஹென் தெைலொபாத் நகளரக் ளகப்பற்றி, பாமன்ஷா என்ற தபயரில் 

ெம்ளமதய சுல்ொனாக அறிவித்துக்தகாண்டார்? 

A) 1437      B) 1374     C) 1347     D) 1357 

(குறிப்பு: அலாவுதீன் ஹென், ஹென் ேங்கு எனவும் அறியப்பட்டார். தடல்லி சுல்ொன் முேமது பின் 

துக்ளக்கிற்கு எதிராே இைர் கமற்தோண்ட ேலே நடைடிக்வேவய ஏவனய பவடத்ெளபதிேளும் 

ஆெரித்ெனர்.) 

50. அலாவுதீன் ஹென் பாமன் ஷா ெமது ெளலநகளர எங்கு மாற்றினார்? 

A) பீடார் 

B) தெைலொபாத் 

C) குல்பர்ோ 

D) தடல்லி 

(குறிப்பு: 1347 இல் ெம்வம சுல்ொனாே அறிவித்துக் தோண்ட பாமன்ஷா இரண்டு ஆண்டுேளில் 

ெவலநேவர குல்பர்ோவிற்கு மாற்றினார்.) 

51. ஹென் கங்கின் காலத்திற்கு பிறகு பாமினி அரசின் ெளலநகர் மீண்டும் பீடாருக்கு மாற்றப்பட்ட ஆண்டு 

A) 1419      B) 1429     C) 1439     D) 1459 

(குறிப்பு: ஹென் ேங்குவின் ோலத்திற்கு பின் ைந்கொர் குல்பர்ோவிலும் அெவனச் சுற்றியுள்ள 

பகுதிேளிலும் ஓர் அரவெ நிறுவுைதில் சிரமங்ேவள எதிர்தோண்டனர். எனகை ெவலநேவர 

பீடாருக்கு மாற்றினர்.) 

52. பாமினி வம்ெத்தில் தமாத்ெம் எத்ெளன அரெர்கள் இடம்தபற்றுள்ைனர்? 

A) 15      B) 16      C) 17     D) 18 

53. அலாவுதீன் ஹென் எத்ெளன ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்ொர்? 

A) 8      B) 9      C) 11      D) 13 

(குறிப்பு: ைாரங்ேள் அரசிடமிருந்தும், ராஜமுந்திரி, தோண்ட வீடு ஆகிய தரட்டி அரசுேளிடமிருந்தும் 

ஆண்டுகொறும் ேப்பம் ைசூலிக்ே அைர் கமற்தோண்ட முயற்சிேள் அடிக்ேடி கபார்ேள் ஏற்பட 

ைழிைகுத்ென.) 

54. அலாவுதீன் ஹென் பாமன்ஷா ெமது அரளெ எத்ெளன மாகாணங்கைாகப் பிரித்ொர்? 

A) 2     B) 3     C) 4       D) 5 

(குறிப்பு: இவ்ைாறு பிரிக்ேப்பட்ட மாோணங்ேள் ெராப் என அவைக்ேப்பட்டன.) 

55. கூற்று 1: பாமினி அரசில் ஒவ்தவாரு மாகாண ஆளுநரும் பளடகளுக்கு ெளலளம ஏற்றனர். 

கூற்று 2: மாகாணங்களை நிர்வாகம் தெய்வதும், வரிவசூல் தெய்வதும் ஆளுநருளடய தபாறுப்பாகும். 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 ெவறு 

B) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 
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D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெவறு 

56. முெலாம் முகமது ஷா ____________ ஆண்டு வாரங்கல் அரதொடு தபாரிட்டார். 

A) 1365      B) 1367     C) 1368     D) 1369 

(குறிப்பு: இப்கபாரின் மூலம் கோல்தோண்டா கோட்வட, பச்வெ ேலந்ெ நீலைண்ணக் ேற்ேளால் 

தெய்யப்பட்ட சிம்மாெனம் உட்பட தபரும் தெல்ைத்வெ இைப்பீடாே முெலாம் முேமது ஷா தபற்றார். 

பின்னர் இச்சிம்மாெனகம பாமினி சுல்ொன்ேளின் அரியவண ஆயிற்று.) 

57. "பச்ளெ கலந்ெ நீலவண்ணக் கல்லானது விளலயுயர்ந்ெ அணிகலன்களில் பயன்படுத்ெப்படும் 

கல்லாகும். பாரசீக அரெர்களின் அணிகலன்கைால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சிம்மாெனங்களில் இத்ெளகய 

வண்ணக்கல்லால் ஆன அரியளணயும் ஒன்றாகுதமன " யாருளடய நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது? 

A) அல்பரூனி 

B) தெனாலிராமன் 

C) அப்துர்ரஸாக் 

D) பிர்தெளசி 

(குறிப்பு: பிர்தெளசி ென்னுவடய ஷா நாமா எனும் நூலில் இவெக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.) 

58. தகால்தகாண்டா தகாட்ளட குறித்ெ கூற்றுகளில் ெவறானளெ தெர்ந்தெடு. 

A) கோல்தோண்டா கோட்வடயானது வஹெராபாத்திலிருந்து 20 கி.மீ தொவலவில், ஒரு குன்றின் 

மீது 210 மீட்டர் உயரத்தில் அவமந்துள்ளது. 

B) ஒலி தொடர்பான கட்டடக்களல அம்ெங்களுக்கு இக்தகாட்ளட தபயர் தபற்றொகும். 

C) தகாட்ளடயின் மிக உயரமான இடம் பால ஹிொர் ஆகும். 

D) ெர்பார் மண்டபத்திலிருந்து குன்றின் கீதழ அளமந்துள்ை அரண்மளனக்குச் சுரங்கப்பாளெ 

இருப்பொகச் தொல்லப்படுகிறது. 

(குறிப்பு: கோல்தோண்டா கோட்வடயானது வஹெராபாத்திலிருந்து  11 கி.மீ தொவலவில், ஒரு 

குன்றின் மீது 120 மீட்டர் உயரத்தில் அவமந்துள்ளது.) 

59.  பாமினி அரசிற்கு வலுவான ஓர் அடித்ெைத்ளெ அளமத்துக் தகாடுத்ெவர் 

A) அலாவுதீன் ஹென் 

B) முெலாம் முேமது ஷா 

C) இரண்டாம் முகமது 

D) மூன்றாம் முகமது 

(குறிப்பு: முெலாம் முேமது ஷாவின் அரெ அவமப்பு முவறயானது, பாமினி அரசு ஐந்து 

சுல்ொனியங்ேளாேச் சிெறுண்ட பின்னரும் இம்முவற தொடர்ந்ெது.) 

60. முெலாம் முகமது ஷா __________ல் இரண்டு மசூதிகளைக் கட்டினார். 

A) பீடார் 
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B) தெைலொபாத் 

C) குல்பர்ோ 

D) தடல்லி 

(குறிப்பு: தபரும் எண்ணிக்வேயில் அகரபியரும் துருக்கியரும் குறிப்பாேப் பாரசீேர்ேளும் 

ெக்ோணத்திற்குக் குடிதபயரத் துைங்கினர். அைர்ேளில் பலர் சுல்ொன் முெலாம் முேமதுவின் 

அவைப்வப ஏற்று ைந்ெைராைார்ேள். தொடர்ந்து ைந்ெ ெவலமுவறேளின் ோலத்தில் அங்கே 

இஸ்லாமியக் ேலாச்ொரம் ைளர்ைதில் இைர்ேள் தபரும் தெல்ைாக்கு தெலுத்தினர்.) 

61. முெலாம் முகமது ஷாவால் கட்டப்பட்ட இரண்டு மசூதிகளில், முெல் மசூதி _________ ஆண்டு கட்டி 

முடிக்கப்பட்டது. 

A) 1352      B) 1362    C) 1367    D) 1369 

(குறிப்பு: முெல் மசூதியான மோமசூதி 216 அடி x 16 அடி என்ற அளவில் ேட்டப்பட்டொகும். இம்மசூதி 

கமல்விொனத்கொடு கூடிய முற்றத்வெக் தோண்டுள்ளது.) 

62. இரண்டாம் முகமது _________ ஆண்டு அரியளண ஏறினார். 

A) 1358      B) 1362     C) 1374     D) 1378 

(குறிப்பு: இரண்டாம் முேமது என்பைர், முெலாம் முேமதுவின் மாமனாரும் ெதி தெய்ெைருமான 

ொவூத் என்பாரின் ெகோெரனின் மேன் ஆைார்.) 

63. இரண்டாம் முகமதுவின் ஆட்சிக்கு பின் _________ ஆண்டு இளடதவளிக்குப் பின்னர், குறிப்பிட்டுச் 

தொல்லும்படியான அரெராக மூன்றாம் முகமது திகழ்ந்ொர். 

A) 65      B) 75      C) 85     D) 95 

(குறிப்பு: மூன்றாம் முேமது பத்தொன்பது ஆண்டுேள் ஆட்சி புரிந்ொர்.) 

64. மூன்றாம் முகமதுவின் காலக்கட்டத்தில் அரசின் பிரெம அளமச்ெராகவும் குறிப்பிடத்ெகுந்ெ 

ஆளுளமயாகவும் விைங்கியவர்__________. 

A) பிர்தெைசி 

B) அல்பருனி 

C) தெனாலிராமன் 

D) மேமது ேைான் 

(குறிப்பு: பிறப்பால் பாரசீேரான மேமது ேைான் இஸ்லாமிய கோட்பாடுேளிலும், பாரசீே தமாழியிலும், 

ேணிெத்திலும் தபரும்புலவம தபற்றைராயிருந்ொர். கமலும் அைர் ேவிஞரும், உவரநவட 

எழுத்ொளருமாைார்.) 

65. ெவறான இளணளயத் தெர்ந்தெடு. (பாமினி அரசின் எட்டு அளமச்ெர்கள்) 

A) வக்கீல் – உஸ் - ெல்ொனா அல்லது அரசின் பிரெம அல்லது முெலளமச்ெர்: அரெருக்கு 

அடுத்ெநிளலயில் துளணயதிகாரியாகச் தெயல்பட்டவர். 

B) தபஷ்வா: நாட்டின் பிரெம மந்திரிதயாடு இளணந்து தெயல்பட்டவர். 
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C) வசிரி –குல்: ஏளனய அளமச்ெர்களின் பணிகளை தமற்பார்ளவயிட்டவர் 

D) அமிர் -இ-ஜூம்லா: உெவி நிதியவமச்ெர் 

(குறிப்பு: அமிர் -இ-ஜூம்லா: நிதியவமச்ெர்) 

66. ெவறான இளணளயத் தெர்ந்தெடு. (பாமினி அரசின் எட்டு அளமச்ெர்கள்) 

A) நஷீர் : உெவி நிதியளமச்ெர் 

B) வஷிர் – இ – அொரப் : தவளியுறவுத்துளற அளமச்ெர் 

C) தகாத்ெவால் - காவல்துளறத் ெளலவர் மற்றும் நகர குற்றவியல் நடுவர் 

D) ெொர் – இ – ஜோன் : ெவலவம பவடத்ெளபதி 

(குறிப்பு: ெொர் – இ – ஜோன் : ெவலவம நீதிபதி, ெமயம் மற்றும் அறக்தோவடேளின் அவமச்ெர்.) 

67. மகமது கவான் குறித்ெ கூற்றுகளில் ெவறானளெ தெர்ந்தெடு. 

1. கவான் ெமது இராணுவ நடவடிக்ளககளுக்கும் நிர்வாகச் சீர்திருத்ெங்களுக்கும் தபயர் தபற்றவராவர். 

2. மாகாண ஆளுநர்களைக் கட்டுப்படுத்ெவும், நிர்வாகத்ளெக் கட்டுக்தகாப்புளடயொக மாற்றவும் 

பாமினி அரசில் ஏற்கனதவ இருந்ெ நான்கு மாகாணங்களை எட்டாக மாற்றினார். 

3. மாகாண ஆளுநர்களின் இராணுவ வலிளமளயக் கட்டுக்குள் ளவப்பெற்காக ஒவ்தவார் ஆளுநரும் 

ஒரு தகாட்ளடளய மட்டும் ெங்கள் வெம் ளவத்துக்தகாள்ை அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஏளனய 

தகாட்ளடகளைச் சுல்ொன் ெமது தநரடிக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ளவத்துக்தகாண்டார். 

 A) 1 மட்டும் ெவறு 

B) 2 மட்டும் ெவறு 

C) 1, 2 ெவறு 

D) எதுவுமில்வல 

(குறிப்பு: ேைானால் அறிமுேம் தெய்யப்பட்ட நிர்ைாேச் சீர்திருத்ெங்ேள் அரசின் திறவன 

கமம்படுத்தியது. ஆனால், பிராந்தியத் ெவலைர்ேளின் அதிோரங்ேவளக் குவறத்ெது.) 

68. மூன்றாம் முகமதுவின் இறப்பிற்கு பின்னர் ___________ என்பவர் சுல்ொனாக ஆட்சி புரிந்ொர். 

A) பிதராஸ் 

B) சிோபுதீன் முேமது 

C) அகமதுகான் 

D) அப்துல்லா 

(குறிப்பு: சிோபுதீன் முேமது அல்லது முேமது என்பைர் 1518 ல் அைர் இறக்கும்ைவர சுல்ொனாே 

ஆட்சி புரிந்ொர்.) 

69. சிகாபுதீன் முகமதுவிற்கு பின் பெவிதயற்ற __________ சுல்ொன்களும் திறளமக் குன்றியவர்கைாகப் 

தபயரைவிற்தக அரியளணயில் இருந்ெனர். 

A) 3      B) 4      C) 5      D) 6 
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(குறிப்பு: சிோபுதீன் முேமதுவின் நீண்டோல ஆட்சி, அரசு சிவெயப் கபாைெற்ோன தெயல்பாடுேள் 

தொடங்கியவெச் சுட்டிக்ோட்டின.) 

70. பாமினிய சுல்ொனியம் படிப்படியாக __________ சுெந்திரமான ெக்காண சுல்ொனியங்கைாகச் 

சிளெந்ெது. 

A) 3    B) 4      C) 5      D) 6 

(குறிப்பு: பீடார், பீஜப்பூர், அேமதுநேர், பீரார், கோல்தோண்டா ஆகியவை ஐந்து சுெந்திரமான 

சுல்ொனியங்ேள் ஆகும்.) 

71. கட்டடக்களலக்குப் பாமினி சுல்ொன்கள் ஆற்றிய பங்களிப்ளபக் எந்ெ இடத்தில் காணலாம்? 

A) பீடார் 

B) தெைலொபாத் 

C) குல்பர்ோ 

D) தடல்லி 

(குறிப்பு: குல்பர்ோவில் நடத்ெப்பட்ட அேழ்ைாய்வுேளில் அரண்மவனேள், அரெர் மக்ேவளச் 

ெந்திக்கும் மண்டபங்ேள், தூதுைர்ேள் ெங்கியிருந்ெ குடியிருப்புேள், ைவளவுேள், குவிமாடங்ேள், 

சுைர்ேள், அரண்ேள் ஆகியன தைளிக்தோணரப்பட்டன.) 

72. பாமினி அரளெ நிறுவிய அலாவுதீன் ஹென் ஷா,________ன் பளடத் ெைபதிகளில் ஒருவரான 

ஜாபர்கான் என்பவரின் முயற்சியால் முல்ொனில் கல்வி கற்றார். 

A) குத்புதின் ஐபக் 

B) முகமது பின் துக்ைக் 

C) அலாவுதீன் கில்ஜி 

D) பால்பன் 

(குறிப்பு: ஹென் ஷா அரெரான பின்னர் ெமது மேன்ேள் ேல்வி ேற்பெற்ோே ஒரு பள்ளிவய 

நிறுவுைதில் சிறப்பு ேைனம் தெலுத்தினார். அைருவடய மேன் முெலாம் முேமது ேல்வி ேற்பவெ 

ஆெரித்ெைராைார்.) 

73. சுல்ொன் பிதராஸ் பாமினி அரசின் எத்ெளனயாவது சுல்ொன் ஆவார்? 

A) 6      B) 7     C) 8      D) 9 

(குறிப்பு: சுல்ொன் பிகராஸ் தமாழியியல் அறிஞரும் ேவிஞரும் ஆைார்.) 

74. சுல்ொன் பிதராசிற்கு பின் வந்ெ அரெர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்ெ இடங்களில் கல்விக் கூடங்களை நிறுவினர்? 

1. குல்பர்கா      2. பீடார்    

3. தெைலொபாத்      4. காண்டகார் 

A) அவனத்தும் 

B) 1, 2, 4 

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

(குறிப்பு: கமற்ேண்ட இடங்ேளில் நிறுைப்பட்ட பள்ளிேளில் உண்டு உவறவிட ைெதிேள் அரெரின் 

தெலவில் ஏற்படுத்ெப்பட்டன.) 

75. மகமது கவானின் மெரொ (கல்வி நிளலயம்) எங்கு அளமந்துள்ைது? 

A) பீடார் 

B) தெைலொபாத் 

C) குல்பர்கா 

D) தடல்லி 

(குறிப்பு: பீடார் மெரொ 3000 வேதயழுத்துப் பிரதிேவளக் தோண்ட தபரிய நூலேத்வெக் 

தோண்டிருந்ெது.) 
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7th Social Science Lesson 10 Questions in Tamil 

10. முகலாயப்பேரரசு 

1. தவறான இணைணைத் ததர்ந்ததடு. 

A) பாபர் - 1526 முதல் 1530 

B) அக்பர் - 1556 முதல் 1605 

C) ஜஹாங்கீர் - 1605 முதல் 1627 

D) ஒளரங்கசீப் - 1627 முதல் 1658 

 

2. தவறான கூற்ணறத் ததர்ந்ததடு 

1. தந்ணத வழியில் பாபர் ணதமூரின் த ாள்ளுப்தபரன் ஆவார். 

2. தாய் வழியில் பாபருணைை தாத்தா, தாஷ் ண்ணைச் தேர்ந்த யூனுஸ் ான் ஆவார். 

3. யூனுஸ் ான் மாதபரும் மங்த ாலிை அரேன் தேங்கிஸ் ானின் பதின்மூன்றாவது தணைமுணற வாரிசு 

ஆவார். 

A) 1 மட்டும் தவறு 

B) 1, 3 தவறு 

C) 2 மட்டும் தவறு 

D) எதுவுமில்லை 

3.  ஜாகிருதீன் மு மது பிறந்த ஆண்டு_________. 

A) 1483 ஜனவரி 14 

B) 1483 பிப்ரவரி 14 

C) 1482 பிப்ரவரி 16 

D) 1483 பிப்ரவரி 16 

(குறிப்பு: ஜாகிருதீன் என்பதன் பபாருள் நம்பிக்லகலைக் காப்பவர்.) 

4. பாபர் எந்த வைதில் மத்திை ஆசிைாவில் ஒரு சிறிை அரோன பர் ானாணவப் பரம்பணரச் தோத்தா ப் 

தபற்றார்? 

A) 10      B) 11     C) 12      D) 13 
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(குறிப்பு: பாபர் மிக விலரவிலைலை பர்கானாவிலிருந்து உஸ்பபக்குகளால் துரத்திைடிக்கப்பட்டார். 

துைரம் நிலைந்த பத்தாண்டுகளுக்குப் பின்னர், பாபர் காபூலின் ஆட்சிப் பபாறுப்லபற்ைார்.) 

5. இந்திைாவில் மு ைாைர் ஆட்சி நணைதபற்ற  ாைம் 

A) 1526 – 1658 

B) 1525 – 1658 

C) 1526 – 1758 

D) 1526 – 1707 

(குறிப்பு: பாபருலடை வருலகயுடன் இந்திைாவில் ஒரு புதிை சகாப்தமும் ஒரு புதிை லபரரசும் 

பதாடங்கிைது. கி.பி. 1526 முதல் 1707 வலர முகைாை லபரரசர்களின் புகழ் ஆசிைா, ஐலராப்பா 

முழுவதிலும் பரவிைது.) 

6. பாபர் __________ ஆண்டில் இந்திைாணவ தநாக்கித் தமது முதற்பணைதைடுப்ணப தமற்த ாண்ைார். 

A) 1502     B) 1504     C) 1505     D) 1507 

(குறிப்பு: பாபர் 1505 ஆம் ஆண்டு காபூலையும் லகப்பற்றினார்.) 

7.  ைாருணைை இந்திைப் பணைதைடுப்பின் நிணனவு ளால் தூண்ைப்பட்டு பாபர், கிழக்கு தநாக்கித் தமது 

பார்ணவணைத் திருப்பினார். 

A) தேங்கிஸ் ான் 

B) லதமூர் 

C) ஹூமாயூன் 

C) தேர்ஷா 

(குறிப்பு: பாபர் இந்திைாவின் மீது பலடபைடுத்தாலும், மத்திை ஆசிை பகுதிகளிலும் அவர் கவனம் 

பசலுத்த லநர்ந்தது.) 

8. தைல்லி சுல்தான் இப்ராகிம் தைாடிணை பதவிணை விட்டு நீக்  பாபரின் உதவிணை நாடிைவர் ள் ைார்? 

1. திைாவார் ான்       2. ததௌைத் ான் 

3. ஆரம்ஷா          4. ஆைம் ான் 

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

(குறிப்பு: பதௌைத்கான் லைாடியின் மகன் திைாவார் கான், படல்லி சுல்தானின் மாமனார் 

ஆைம்கான் ஆவர்.) 

9. ___________ ஆண்டு நணைதபற்ற தபாரில் பாபர் இப்ராகிம் தைாடிணைத் ததாற் டித்.து 

தைல்லிணையும் ஆக்ராணவயும் ண ப்பற்றினார். 

A) 1523      B) 1524     C) 1525     D) 1526 

(குறிப்பு: 1526ல் நலடபபற்ை லபார் முதைாம் பானிபட் லபார் என அலைக்கப்படுகிைது.) 

10. இந்திைாவில் மு ைாை வம்ேத்தின் ஆட்சி ________ ஐ தணைந ரா க் த ாண்டு துவங்கிைது. 

A) பஞ்ோப் 
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B) பீ ார் 

C) தைல்லி 

D) ஆக்ரா 

(குறிப்பு: 1524 வலரயிலும் பாபர் பஞ்சாலபக் கடந்து வர ஆலசப்படவில்லை.) 

11. ராைா ேங் ாணவயும் அவருணைை ஆதரவாளர் ணளயும் பாபர் ________ என்னுமிைத்தில் 

ததாற் டித்தார். 

A)  ாபூல் 

B) பஞ்ோப் 

C) கன்வா 

D) ேந்ததரி 

(குறிப்பு: கன்வா லபார் 1527 இல் நலடபபற்ைது.) 

12. ேந்ததரித் தணைவருக்கு எதிரான தபாரில் பாபர் தவற்றி தபற்ற ஆண்டு 

A) 1527     B) 1528     C) 1529     D) 1530 

13. இந்திைாவில் மு ைாைப் தபரரணே நிறுவிைவர்_________. 

A) ணதமூர் 

B) தேங்கிஸ் ான் 

C) ஜாகிருதீன் முகமது பாபர் 

D) ஹூமாயூன் 

(குறிப்பு: முகல் என்னும் வார்த்லதலைப் பாபரின் மூதாலதைரிடம் கண்டறிைைாம்.) 

14. _________ ஆண்டு பாபர் வங் ாளம், பீ ார் ஆகிைவற்ணறச் தேர்ந்த ஆப் ானிைத் தணைவர் ணள 

தவற்றி த ாண்ைார். 

A) 1530     B) 1529     C) 1531    D) 1532 

(குறிப்பு: பாபர் துருக்கிை, பாரசீக பமாழிகளில் புைலம பபற்ைவராவார்.) 

15. துசுக்-இ-பாபரி என்ற நூணை இைற்றிைவர் ைார்? 

A) ஆைம்கிர் 

B) ஜஹாங்கிர் 

C) பாபர் 

D) ராைா ேங் ா 

(குறிப்பு: பாபர் தம் சுைசரிலத நூைான துசுக்-இ-பாபரியில் இந்துஸ்தான் பற்றிை தமது 

கருத்துகலளயும், விைங்குகள், பசடிகள், மைர்கள், மரங்கள், கனிகள் குறித்தும் பதிவு பசய்துள்ளார்.) 

16. பாபர் தமது தவற்றி ணள ஒருங்கிணைக்கும் முன்னதர _________ ஆண்டு இைற்ண  எய்தினார். 

A) 1529      B) 1530    C) 1531       D) 1532 
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17. ைாருணைை மரணபப் பின்பற்றி பாபரும் தமக்குப் பிடித்த தன் மூத்த ம ன் ஹூமாயுணனத் தம் வாரிோ  

அறிவித்தார்? 

A) ணதமூர் 

B) பசங்கிஸ்கான் 

C) தேர்ஷா 

D) அைாவுதீன் கில்ஜி 

(குறிப்பு: பசங்கிஸ்கான் தம்முலடை மகன்களில் ைார் தகுதியுலடைவலரா அவலரத் தமது வாரிசாக 

அறிவித்திருந்தார்.) 

18. கீழ்க் ண்ைவர் ளுள் ஹீமாயூனின் ேத ாதரர் ள் ைாவர்? 

1.  ம்ரான்      2. அஸ் ாரி    

3. தேர்ஷா சூர்      4. ஹிண்ைல் 

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

(குறிப்பு: ஹூமாயூன் அரச பதவி ஏற்ைவுடன் தம் தந்லதயின் விருப்பத்திற்கிணங்கத் தாம் பபற்ை 

நாட்லட பிரித்துச் சலகாதரர்களுக்குக் பகாடுத்தார். ஆனால் அவர்கள் ஒவ்பவாருவருக்கும் படல்லி 

அரிைலணயின் மீது ஆலச இருந்தது.) 

19. தஷர்ஷா சூர் கீழ்க் ண்ை எந்த பகுதி ணள ஆட்சி தேய்து வந்தார்? 

1. பஞ்ோப்     2. பீ ார்     3. வங் ாளம்   4. குஜராத் 

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

(குறிப்பு: பெர்ொ சூர் ஹூமாயூனுக்கு லபாட்டிைாக லபார்களில் ஈடுபட்டார்.) 

20. தஷர்ஷா _________ இல் தேளோ என்ற இைத்திலும், _______இல்  ன்தனாஜியிலும் ஹமாயூணனத் 

ததாற் டித்தார். 

A) 1529, 1530 

B) 1523, 1524 

C) 1534, 1535 

D) 1539, 1540 

(குறிப்பு: அரிைலணயிலிருந்து தூக்கி வீசப்பட்ட ஹுமாயூன் ஈரானுக்குத் தப்பிலைாட லநர்ந்தது.) 

21. ஹூமாயூன் _________ ஆண்டு தைல்லிணை மீண்டும் ண ப்பற்றினார். 

A) 1544     B) 1555     C) 1556    D) 1566 

(குறிப்பு: பாரசீக அரசர், சபாவிட் வம்சத்லதச் லசர்ந்த ொ-தாமஸ்ப் என்பவரின் உதவிைால் 

ஹூமாயூன் படல்லிலை மீண்டும் லகப்பற்றினார்.) 

22. ஹூமாயூன்_________இல் உள்ள தமது நூை த்தின் படிக் ட்டு ளில் இைறி விழுந்து மரைத்ணதத் 

தழுவினார். 

A) பீ ார் 
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B) படல்லி 

C) வாரைாசி 

D)  ாபூல் 

(குறிப்பு: 1556 ஆம் ஆண்டு ஹூமாயூன் மரணமலடந்தார்.) 

23. கூற்று 1: தஷர்ஷா, பீ ாரில் ேோரம் பகுதிணை ஆண்டு வந்த ஹேன் சூரி என்னும் ஆப் ானிைப் 

பிரபுவின் ம னாவார். 

கூற்று 2: தஷர்ஷா, தமது குறுகிை  ாை ஆட்சியில் வங் ாளம் முதல் சிந்துவணர ( ாஷ்மீர் நீங் ைா ) 

பரவியிருந்த ஒரு தபரரணே உருவாக்கினார். 

A) கூற்று 1 ேரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ேரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: பெர்ொ நல்ை பைலனத் தரும் ஒரு நிைவருவாய் முலையிலன அறிமுகம் பசய்தார் 

மற்றும் பை சாலைகலள அலமத்தார்.) 

24. __________ ஆக்ராவில் சூர் வம்ேத்தின் ஆட்சிணைத் ததாைங்கி ணவத்தார். 

A) பாபர் 

B) ணதமூர் 

C) தேங்கிஸ் ான் 

D) பெர்ொ 

(குறிப்பு: பெர்ொ நாணைங்கலளயும் நிறுத்தல், முகத்தல் அளவுகலளயும் தர 

அளவுப்படுத்தினார்.) 

25. ______________ வைதில் ஹூமாயூனின் ம ன் அக்பர் அரேரா  முடிசூட்ைப்பட்ைார். 

A) 12     B) 13     C) 14      D) 15 

(குறிப்பு: அக்பர் சிறுவனாக இருந்ததால், லபராம்கான் பகர ஆளுநர் பபாறுப்லபற்று அக்பர் சார்பாக 

ஆட்சி புரிந்தார்.) 

26. சூர் வம்ேத்ணதச் தேர்ந்த __________ என்பவர் 1556 இல் தைல்லிணையும் ஆக்ராணவயும் 

ண ப்பற்றினார். 

A) தேங்கிஸ் ான் 

B) தஷர்ஷா 

C) பெமு 

D) ணபராம் ான் 

(குறிப்பு: 1556இல் இரண்டாம் பானிபட் லபாரில் லபராம்கான் பெமுலவ லதாற்கடித்துக் பகான்ைார்.) 
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27. அக்பரின் தூண்டுதல்  ாரைமா  ணபராம் ான் எந்த இைத்தில் த ால்ைப்பட்ைார்? 

A) பஞ்ோப் 

B) வங் ாளம் 

C) பீ ார் 

D) குஜராத் 

(குறிப்பு: லபராம்கான் பகால்ைப்பட்டதால் அக்பரால் அரலச முழுலமைாகக் கட்டுப்படுத்த முடிந்தது. 

பலடபைடுப்பின் மூைமாகவும் நட்புைவின் மூைமாகவும் அக்பர் இந்திைாவின் பபரும்பகுதிலைத் 

தமது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் பகாண்டுவந்தார்.) 

28. மத்திை இந்திை பகுதிணைச் தேர்ந்த ராணி __________ என்பவணர பாபர் ததாற் டித்தார். 

A) ைட்சுமிபாய் 

B) துர்க்காவதி 

C) ேந்த் பீவி 

D) பத்மாவதி 

(குறிப்பு: அக்பர் மாளலவத்லதயும் மத்திை இந்திைாவின் சிை பகுதிகலளயும் லகப்பற்றினார்.) 

29. ததன்னிந்திைாவில் அ மதுந ர் அரசின் ப ர ஆட்சிைாளரா  இருந்த ராணி __________ என்பவரின் 

மீது அக்பர் பணைதைடுத்தார். 

A) ைட்சுமிபாய் 

B) துர்க் ாவதி 

C) சந்த் பீவி 

D) பத்மாவதி 

(குறிப்பு: ராணி சந்த் பீவி காட்டிை வலுவான எதிர்ப்பால் பபரிதும் விைந்துலபான முகைாைப் பலட, 

அவ்வம்லமைார்க்குச் சாதகமாக அலமதி உடன்படிக்லக பசய்து பகாண்டது.) 

30. ராைா உதய்சிங்ண  அக்பர் ததாற் டித்து சித்தூணரயும் ராந்தம்பூணரயும் முணறதை எந்ததந்த 

ஆண்டு ளில் ண ப்பற்றினார்? 

A) 1565, 1566 

B) 1567, 1568 

C) 1568, 1569 

D) 1564,1565 

(குறிப்பு: ராணா உதய்சிங் என்பவர் லமவாரின் அரசர் ஆவார்.) 

31. அக்பர், ராைா பிரதாப்ணப ஹால்டி ாட் தபாரில் தவற்றி த ாண்ை ஆண்டு__________. 

A) 1574      B) 1575     C) 1576     D) 1577 

(குறிப்பு: ராணா பிரதாப் என்பவர் ராணா உதய்சிங்கின் மகனாவார்.) 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 7 of 21 

32. ஹால்டி ாட் தபாரில் ததால்வியுற்ற பிரதாப் சிங்__________ என்னும் தமது குதிணரயில் தப்பி  ாட்டில் 

இருந்தவாதற தபாணரத் ததாைர்ந்தார். 

A) சூபி 

B) ேலீம் 

C) லசத்தக் 

D) சிஸ்டி 

(குறிப்பு: துணிச்சல் மிகுந்த இந்த ரஜபத்திரர்களின் நிலனவுகள் ராஜபுதனத்தில் லபாற்றிப் 

பாதுகாக்கப்படுகிைது.) 

33. __________ ஐ அக்பர் ண ப்பற்றிைதால் அக் ைல் பகுதியில் வாணி ம் தமற்த ாண்டிருந்த 

அதரபிைணரயும், ஐதராப்பிைணரயும் தமது  ட்டுப்பாட்டின் கீழ் த ாண்டு வந்தார். 

A) மும்ணப 

B) வங் ாளம் 

C) த ாவா 

D) குஜராத் 

(குறிப்பு: கிைக்லக வங்காளம், பீகார், ஒடிசா ஆகிைலவ மீது அக்பர் லமற்பகாண்ட பலடபைடுப்புகள் 

பதன்கிைக்கு ஆசிைாவுடனும் சீனாவுடனும் பதாடர்பு ஏற்பட உதவிைது.) 

34. நாடு ணளக் ண ப்பற்றும் தநாக்கில் அக்பர் தமற்த ாண்ை பணைதைடுப்பு ளில் முக்கிைமானணவ 

___________ பகுதி ளில் தமற்த ாள்ளப்பட்ை இராணுவ நைவடிக்ண ைாகும். 

A) வைகிழக்கு 

B) வடலமற்கு 

C) தக் ாைம் 

D)  ாஷ்மீர் 

(குறிப்பு: லமற்கண்ட நடவடிக்லககள் மூைம் அக்பர் காண்டகார், காஷ்மீர், காபூல் ஆகிைவற்லைப் 

லபரரசுடன் இலணத்தார்.) 

35. அக்பரின் தக் ாைப் பணைதைடுப்பு ள் மூைம் கீழ்க் ண்ை எந்த பகுதி ள் அக்பர் அரசுைன் 

இணைக் ப்பட்ைன? 

1.  ாண்ை ார்      2. பீரார்    3.  ாண்தைஷ்   4. அ மது ந ர் 

A) அணனத்தும் 

B) 2, 3 

C) 1, 2, 3 

D) 2, 3, 4 

(குறிப்பு: வடக்லக காஷ்மீர், பதற்லக லகாதாவரி, லமற்லக காண்டகார், கிைக்லக வங்காளம் 

ஆகிைவற்றுக்கிலடலை முகைாைப் லபரரசு பரந்து விரிந்திருந்தது.) 
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36. 1605 இல் இைற்ண  எய்திை அக்பரின் உைல் எங்கு நல்ைைக் ம் தேய்ைப்பட்ைது? 

A) பீரார் 

B) ராஞ்சி 

C) அ மது ந ர் 

D) சிக்கந்தரா 

(குறிப்பு: சிக்கந்தரா ஆக்ராவிற்கு அருலக அலமந்துள்ளது.) 

37. "வாள் வலிணமயின் மூைம் தபறப்படும் ஆதாைங் ணளக்  ாட்டிலும் அன்பின் மூைம் தபறப்படும் 

ஆதாைங் ளின் ஆயுள் அதி ம்" என்பணத உைர்ந்தவர் 

A) பாபர் 

B) ஹூமாயூன் 

C) அக்பர் 

D) ஒளரங் சீப் 

(குறிப்பு: அக்பர் இந்து பிரபுக்கள் மற்றும் இந்து மக்களின் திரளின் நம்பிக்லகலைப் பபை அலனத்து 

முைற்சிகலளயும் லமற்பகாண்டார்.) 

38. முஸ்லிம் ள் அல்ைாததார் மீது விதிக் ப்பட்டிருந்த ஜிசிைா வரிணையும், இந்துப் பைணி ளின் மீது 

விதிக் ப்பட்டிருந்த வரி ணளயும் நீக்கிைவர் ைார்? 

A) பாபர் 

B) ஹூமாயூன் 

C) அக்பர் 

D) ஒளரங் சீப் 

(குறிப்பு: அக்பர் ரஜபுத்திர உைர்குடிப் பபண்லணத் திருமணம் பசய்து பகாண்டார். பின்னர், தன் 

மகனுக்கும் ரஜபுத்திரப் பபண்லணத் திருமணம் பசய்து லவத்தார்.) 

39. அக்பர்  ாைத்தில், தஜய்ப்பூணரச் தேர்ந்த ராஜாமான்சிங் என்பவர் __________ன் ஆளுநரா  

நிைமிக் ப்பட்ைார். 

A) வங் ாளம் 

B) பீைார் 

C) பீ ார் 

D) காபூல் 

(குறிப்பு: அக்பர் லபரரசின் உைர்பதவிகளில் ரஜபுத்திரப் பிரபுக்கலளப் பணிைமர்த்தினார்.) 

40.  கூற்று 1: அக்பர் அணனத்து மதங் ணளச் ோர்ந்ததாணரயும் ேமமா வும் தபருந்தன்ணமதைாடும் 

நைத்தினார். 
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கூற்று 2: சூபி துறவிைான ேலீம் சிஸ்டியும், சீக்கிை குருவான ராம்தாசும் அக்பரின் அளவில்ைா 

மதிப்ணபயும் மரிைாணதணையும் தபற்றிருந்தனர். 

A) கூற்று 1 ேரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ேரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

41. ____________க்கு அமிர்தேரசில் அக்பர் பரிோ  வழங்கிை இைத்தில் ஹர்மிந்தர் ோகிப்  ருவணற 

 ட்ைப்பட்ைது. 

A) குரு த ாவிந்த் சிங் 

B) ேலீம் சிஸ்டி 

C) குரு ராம்தாஸ் 

D) அர்ஜூன்சிங் 

(குறிப்பு: புதிை நகரான பலதப்பூர் சிக்ரியில் அக்பரால் கட்டப்பபற்ை இபாதத்கானா என்னும் 

மண்டபத்தில் அலனத்து மதங்களின் அறிஞர்களும் ஒன்றுகூடி உலரைாடினர்.) 

42. அக்பருணைை தோந்த நூை த்தில் ________க்கும் தமற்பட்ை ண தைழுத்துப் பிரதி ள் இருந்தன. 

A) 2000     B) 3000    C) 4000    D) 5000 

(குறிப்பு: அக்பர் கல்விலைப் பபரிதும் ஆதரித்தார்.) 

43. ேரிைான இணைணைத் ததர்ந்ததடு. 

1. தான்தேன் – இணேதமணத 

2. தஷ்வந் – ஓவிைர் 

3. பீர்பால் - சிறந்த  ணத ஆசிரிைர் 

4. அப்துல் தபய்சி – நூைாசிரிைர் 

A) அலனத்தும் 

B) 1, 2, 4 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 2 

(குறிப்பு: அபுல்பாசல், அப்துல் பபய்சி, அப்துர் ரகீம்கான் - இ - கான் ஆகிை நூைாசிரிைர்கள் சிைந்த 

கலத ஆசிரிைரான பீர்பால், திைலமைான அதிகாரிகளான ராஜா லதாடர்மால், ராஜா பகவன்தாஸ், 

ராஜா மான்சிங் ஆகிலைார் அக்பரின் அலவயில் இடம்பபற்றிருந்தனர்.) 

44. ஜஹாங்கீர் என்பதன் தபாருள்__________. 

A) உைகின் அரேர் 

B) உைகத்லதக் லகப்பற்றிைவர் 

C) அரண்மணன கிளி 
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D) அரண்மணன ஒளி 

(குறிப்பு: அக்பருக்கு பின்னர், அவருலடை ரஜபுத்திர மலனவிக்குப் பிைந்த இளவரசர் சலீம் நூருதீன் 

முகமது ஜொங்கீர் என்ை பபைரில் மகுடம் சூடினார்.) 

45. கூற்று 1: ஜஹாங்கீர் அரோட்சிணைக்  ாட்டிலும்  ணை ள், ஓவிைம், ததாட்ைங் ள், மைர் ள் 

ஆகிைவற்றின் மீது அதி  ஈடுபாடு த ாண்டிருந்தார். 

கூற்று 2: ஜஹாங்கீரின் மணனவிைார், நூர்ஜ ான் என அறிைப்பட்ை தம ருன்னிோ உண்ணமைான 

அதி ாரத்ணதப் தபற்றவரா த் தி ழ்ந்தார். 

A) கூற்று 1 ேரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ேரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: தந்லதைரின் மரபுகலள ஓரளவு ஜொங்கீர் பின்பற்றினார். அக்பர் காைத்துச் 

சகிப்புத்தன்லம ஜொங்கீர் காைத்திலும் பதாடர்ந்தது.) 

46. ஜஹாங்கீரால் தூக்கிலிைப்பட்ை சீக்கிைத் தணைவர் ____________. 

A) குரு த ாவிந்த் சிங் 

B) ேலீம் சிஸ்டி 

C) குரு ராம்தாஸ் 

D) குரு அர்ஜூன்சிங் 

(குறிப்பு: ஜொங்கீர், தமக்கு எதிராக அரிைலணலைக் லகப்பற்ை முைற்சி லமற்பகாண்டு கைகம் 

விலளவித்த தமது மகன் குஷ்ருவுக்கு உதவினார் என்பதற்காக குரு அர்ஜூன்சிங்லகத் தூக்கிலிட 

உத்தரவிட்டார்.) 

47. கூற்று: ஆப் ானிஸ்தான், பாரசீ ம், மத்திை ஆசிைா ஆகிை பகுதி ளுக் ான வணி ப்பாணத ளின் 

மீதான தங் ள்  ட்டுப்பாட்ணை மு ைாைர் இழக்  தநர்ந்தது, 

 ாரைம்: ஜஹாங்கீர், குரு அர்ஜூன் சிங்ண  தூக்கிலிட்ைதன் விணளவா  மு ைாைருக்கும் 

சீக்கிைருக்கும் இணைதை தநடுநாள் தபார் ள் நணைதபற்றன. 

A) கூற்று ேரி,  ாரைம் தவறு 

B) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி 

C) கூற்று தவறு,  ாரைம் ேரி 

D) கூற்று  ாரைம் இரண்டும் தவறு 

48. _________பகுதிணை மு ைாைர் இழந்தது வைதமற்கிலிருந்து வரும் பணைதைடுப்பு ளுக்கு 

இந்திைாணவத் திறந்து ணவத்தது தபான்றதாகிைது. 

A) பஞ்ோப் 
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B) குஜராத் 

C) ஆக்ரா 

D) காண்டகார் 

(குறிப்பு: ஜொங்கீர் அகமதுநகலரக் லகப்பற்றிை லபாதிலும், அது அவருலடை ஆட்சிக்காைம் 

முழுவதும் பிரச்சலனக்குரிைதாகலவ இருந்தது.) 

49. இங்கிைாந்து அரேர் முதைாம் தஜம்ஸின் பிரதிநிதிைான தாமஸ்தரா ைாருணைை அரேணவக்கு வருண  

புரிந்தார்? 

A) அக்பர் 

B) ஜொங்கீர் 

C) ஷாஜ ான் 

D) ஒளரங் சீப் 

(குறிப்பு: ஜொங்கீர் லபார்த்துகீசிைருக்கும் பின்னர் ஆங்கிலைைர்களுக்கும் வணிக உரிலமகலள 

வைங்கினார். 

50. ஜஹாங்கீரின் அனுமதி தபற்று தாமஸ்தரா ___________ல் முதல் வணி  ணமைத்ணத நிறுவினார். 

A) அ மதாபாத் 

B) த ாவா 

C) மும்ணப 

D) சூரத் 

51. ஷாஜ ான் என்பதன் தபாருள் __________. 

A) அரண்மணன கிளி 

B) உை த்ணதக் ண ப்பற்றிைவர் 

C) உைகத்தின் அரசர் 

D) அரண்மணன ஒளி 

(குறிப்பு: ஜொங்கீலரத் பதாடர்ந்து, இளவரசர் குர்ரம் ஒரு அதிகாரப் லபாராட்டத்திற்குப் பின்னர் 

ொஜகான் என்ை பபைருடன் அரசராக ஆட்சிப் பபாறுப்லபற்ைார்.) 

52. ஷாஜ ான் அ மது ந ணர தனது அரசுைன் இணைத்துக் த ாண்ை ஆண்டு 

A) 1629     B) 1631      C) 1632     D) 1634 

(குறிப்பு: ொஜகானால் பீஜப்பூரும் லகால்பகாண்டாவும் லகப்பற்ைப்பட்டன. இச்சமைத்தில் சிை 

மராத்திை லபார்த்தளபதிகள் குறிப்பாக ொஜி பான்ஸ்லை (சிவாஜியின் தந்லத) லபான்லைார் 

தக்காண அரசர்களிடம் பணியில் லசர்ந்தனர்.) 

53. கூற்று 1: ஷாஜ ான் ேமை ேகிப்புத்தன்ணம உணைைவரா  விளங்கினார். 

கூற்று 2: ஷாஜ ான்  ாைத்தில் மு ைாைரின் பு ழ் அதன் உச்ேத்ணத எட்டிைது. 
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A) கூற்று 1 ேரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: சமை விடைங்களில் ொஜகான் சகிப்புத்தன்லம அற்ைவராக விளங்கினார்.) 

54. ___________ ஆண்டு ஷாஜ ான் தநாய்வாய்ப்பட்ைணதத் ததாைர்ந்து அவருணைை நான்கு 

ணமந்தர் ளுக்குள் வாரிசு உரிணமப்தபார் தவடித்தது. 

A) 1656     B) 1657    C) 1658     D) 1659 

(குறிப்பு: ஒளரங்கசீப் தம்முலடை மூன்று சலகாதரர்களான தாரா, சூஜா, முராத் ஆகிலைாலரக் 

பகான்று பவற்றிபபற்ைார்.) 

55. ஷாஜ ான் தம் வாழ்நாளின் இறுதியில் எத்தணன ஆண்டு ள் ண திைா   ழித்தார்? 

A) 5     B) 6      C) 7     D) 8 

(குறிப்பு: ொஜகான் ஒரு லகதிைாக ஆக்ரா லகாட்லடயிலுள்ள ொபர்ஜ் அரண்மலனயில் 

கழித்தார்.) 

56. ஆைம்கிர் என்னும் பட்ைத்ணத சூட்டிக்த ாண்ை மு ைாை அரேர் 

A) ஜஹாங்கிர் 

B) பாபர் 

C) ஷாஜ ான் 

D) ஒளரங்கசீப் 

(குறிப்பு: ஆைம்கிர் என்பதன் பபாருள் உைலகக் லகப்பற்றிைவர். முகைாை மாமன்னர்களில் கலடசி 

அரசரான ஒளரங்கசீப் தம் தந்லதலைச் சிலைப்படுத்தி ஆட்சிலைத் பதாடங்கினார்.) 

57. ேரிைான இணைணைத் ததர்ந்ததடு. 

1. ஜஹாங்கீர் -  ணை ளின் மீது ஆர்வம் த ாண்ைவர் 

2. ஷாஜ ான் -  ட்டிைக் ணையில் நாட்ைம் த ாண்ைவர் 

3. ஒளரங் சீப் - மத ேகிப்புத்தன்ணம அற்றவர் 

A) அலனத்தும் 

B) 1, 2 ேரி 

C) 2 மட்டும் ேரி 

D) 1, 3 ேரி 

(குறிப்பு: ஒளங்கசீப் இந்துக்களின் மீது மீண்டும் ஜிசிைா வரிலை விதித்தார். இந்துக்கலள அரசுப் 

பணிகளில் அமர்த்துவலதத் தவிர்த்தார்.) 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 13 of 21 

58. ___________ ஆண்டு ளுக்கு இணைப்பட்ை  ாைத்தில் வைஇந்திைாவிலிருந்த ஒளரங் சீப் 

பண்தைைர் ள், சீக்கிைர் ள், ஜாட்டு ள், ோத்னாமிைர் ள் ஆகிதைாரின்  ை ங் ணள அைக்கினார். 

A) 1658 - 1685 

B) 1658 – 1684 

C) 1658 – 1682 

D) 1658 – 1681 

(குறிப்பு: வடகிைக்கில் ஒளரங்கசீப் லமற்பகாண்ட விரிவாக்க நடவடிக்லககள் காமரூபாலவச் 

(அஸ்ஸாம்) லசர்ந்த ஆலகாம் அரசுடன் லபார் ஏற்படக் காரணமாயிற்று. இவ்வரசு முகைாைர்களால் 

பைமுலை தாக்கப்பட்டாலும் அலத முழுலமைாக கட்டுக்குள் பகாண்டுவர இைைவில்லை.) 

59. தக் ாைத்தில் சிவாஜியின் ம ன் ோம்பாஜியுைன் ஒப்பந்தம் தமற்த ாண்ை இளவரேர் __________. 

A) ஒளரங் சீப் 

B) ஜஹாங்கீர் 

C) ஷாஜ ான் 

D) அக்பர் 

(குறிப்பு: லமற்கண்ட ஒப்பந்தத்தினால் 1689 இல் ஒளரங்கசீப் தக்காணம் பசல்ை லநர்ந்தது. 

ஒளரங்கசீப்பின் மகன் இளவரசர் அக்பர் அவருக்கு எதிராக கைகம் பசய்தலதாடு ரஜபுத்திரர்களுடன் 

லசர்ந்து பகாண்டு இலடயூறு விலளவித்தார்.) 

60. சிவாஜி__________ ஆண்டு தம்ணம மராத்திை நாட்டின் தபரரேரா  அறிவித்தார். 

A) 1654      B) 1664      C) 1674     D) 1678 

(குறிப்பு: பதன்லமற்கில் சிவாஜியின் எழுச்சிலை ஒளரங்கசீப்பால் தடுக்க இைைவில்லை. ஆனால் 

அவரால் சிவாஜியின் லமந்தரான, பட்டத்து இளவரசர் சாம்பாஜிலைக் லகது பசய்து சித்ரவலத 

பசய்து பகால்ை முடிந்தது.) 

61. ஒளரங் சீப் தக் ாைத்தில் கீழ்க் ண்ை எந்த அரசு ணளப் பணிைணவத்தார்? 

1. பீஜப்பூர்        2.  ல் த்தா  

3. பம்பாய்       4. த ால்த ாண்ைா 

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

62. ஒளரங் சீப் __________ ஆண்டு மரைத்ணத தழுவினார். 

A) 1702      B) 1704      C) 1705     D) 1707 

 (குறிப்பு: ஒளரங்கசீப் தமது பதாண்ணூைாவது வைதில் மரணத்லத தழுவும் வலர 

தக்காணத்திலைலை தங்கியிருந்தார்.) 

63. ஒளரங் சீப்பின் ஆட்சியின் இறுதிக் ட்ைத்தில் ஆங்கிதைைர் ள் கீழ்க் ண்ை எந்ததந்த இைங் ளில் 

வணி  ணமைங் ணள வலுவா  நிறுவினர்? 

1. மதராஸ்      2. பாண்டிச்தேரி 
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3.  ல் த்தா      4. பம்பாய் 

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

(குறிப்பு: ஒளரங்கசீப்பின் இறுதி காைக்கட்டத்தில் பிபரஞ்சுக்காரர்கள் தங்களின் முதன்லம வணிக 

லமைத்லதப் பாண்டிச்லசரியில் நிறுவினர்.) 

64. மு ைாைப் நிர்வா த்தில் __________ என்பவர் இஸ்ைாமிைச் ேட்ைங் ணள நணைமுணறப்படுத்தினார். 

A) வக்கீல் 

B) திவான் 

C) மீர்பாக்க்ஷி 

D) சதா-உஸ்-சுதூர் 

65. தபாருத்து . 

1. வக்கீல்      i) பிரதம மந்திரி 

2. வஜீர்      ii) வருவாய் துணற மற்றும் தேைவு ள் 

3. மீர் பாக்க்ஷி   iii) இராணுவத்துணற அணமச்ேர் 

4. மீர்ேமான்     iv) அரண்மணன நிர்வா ம் 

5. குவாஜி       v) தணைணம நீதிபதி 

A)  i    iii   iv  v    ii 

B)  ii    iv    v   i  iii 

C)  v    iv    iii   ii   i 

D)  i    ii    iii   iv    v 

(குறிப்பு: வஜீர், திவான் எனவும் அலைக்கப்பட்டார்.) 

66. மு ைாை நிர்வா த்தின் ேரிைான வரிணேணைத் ததர்ந்ததடு. 

A) லபரரசு - சுபாக்கள் – சர்க்கார்கள் – பர்கானாக்கள் - கிராமங்கள் 

B) தபரரசு – ேர்க் ார் ள் – சுபாக் ள் – பர் ானாக் ள் – கிராமங் ள் 

C) தபரரசு – சுபாக் ள் – பர் ானாக் ள் – ேர்க் ார் ள் – கிராமங் ள் 

D) தபரரசு – பர் ானாக் ள் – சுபாக் ள் – ேர்க் ார் ள் – கிராமங் ள் 

(குறிப்பு: ஒவ்பவாரு சுபாவும் (மாகாணம்/மாநிைம்) சுலபதார் என்னும் அதிகாரியின் கட்டுப்பாட்டில் 

இருந்தது.) 

67. மு ைாைர் ளின் உள்ளாட்சி நிர்வா ம் குறித்தக் கூற்று ளில் தவறானணத ததர்ந்ததடு. 

A) ந ரங் ளும் தபருந ரங் ளும் த ாத்தவால் எனும் அதி ாரி ளால் நிர்வகிக் ப்பட்ைன. 

B) த ாத்தவால் ந ரத்தின் நிதி பராமரிப்ணபக்  வனித்துக்த ாண்ைார்.. 

C) கிராம நிர்வா ம் கிராமப் பஞ்ோைத்து ளிைம் வழங் ப்பட்டிருந்தது. 

D) கிராம பஞ்ோைத்து உறுப்பினர் ள் தீர்ப்பு ணள வழங்கினர். 
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(குறிப்பு: பகாத்தவால் சட்டம் ஒழுங்லக பராமரித்தார். கிராமப் பஞ்சாைத்துகள் என்பலவ 

முலைப்படுத்தப்படாத கிராம அளவிைான நீதி வைங்கும் அலமப்புகள் ஆகும்.) 

68. மு ைாை இராணுவம் கீழ்க் ண்ை எந்த பிரிவு ணளக் த ாண்டிருந்தன? 

1.  ாைாட்பணை       2. குதிணரப்பணை 

3. ைாணனப்பணை      4. பீரங்கிப்பணை 

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

(குறிப்பு: அரசர் நன்கு பியிற்றுவிக்கப்பட்ட, சிைப்பு வாய்ந்த ஆயுங்கலள ஏந்திை 

எண்ணிக்லகயிலும் அதிகமான பாதுகாப்பு வீரர்கலளயும், அரண்மலனக் காவைர்கலளயும் 

பராமரித்தார்.) 

69. மன்ேப்தாரி முணறணை அறிமு ம் தேய்தவர் 

A) பாபர் 

B) ஜஹாங்கீர் 

C) அக்பர் 

D) ஒளரங் சீப் 

(குறிப்பு: மன்சப்தாரி முலையின் கீழ் பிரபுக்கள், ராணுவ அதிகாரிகள், குடிலமப் பணி அதிகாரிகள் 

ஆகிலைாரின் பணிகள் ஒன்று லசர்க்கப்பட்டு ஒலர பணிைாக மாற்ைப்பட்டன.இப்பணியிலுள்ள 

ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு மன்சப் (படிநிலை, தகுதி அந்தஸ்து) வைங்கப்பட்டது.) 

70. தவறான கூற்ணறத் ததர்ந்ததடு. 

1. மன்ேப்தார் ோட், ேவார் எனும் இருவிைைங் ணளச் ோர்ந்திருந்தன. 

2. ோட் என்பது ஒரு மன்ேப்தார் பராமரிக்  தவண்டிை குதிணர ள், குதிணரவீரர் ளின் 

எண்ணிக்ண ணைக் குறிப்பதாகும். 

3. ேவார் என்பது மன்ேப்தாரின் தகுதிணைக் குறிப்பதாகும். 

A) 2 மட்டும் 

B) 3 மட்டும் 

C) 2, 3 

D) எதுவுமில்ணை 

(குறிப்பு:  சவார் என்பது ஒரு மன்சப்தார் பராமரிக்க லவண்டிை குதிலரகள், குதிலரவீரர்களின் 

எண்ணிக்லகலைக் குறிப்பதாகும். சாட் என்பது மன்சப்தாரின் தகுதிலைக் குறிப்பதாகும்.) 

71. மன்ேப்தாரின் உதிைமானது அவரால் பராமரிக் ப்படும் ___________ ன் எண்ணிக்ண ணைப் 

தபாறுத்திருந்தது. 

A) பணைவீரர் ள் 

B) ைாணன ள் 
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C) குதிலரகள் 

D) நிைங் ள் 

(குறிப்பு: குதிலரகளின் எண்ணிக்லக 10 முதல் 10,000 வலர இருந்தது. லபரரசர் மன்சப்தார்களுக்கு 

உைர்ந்த ஊதிைம் வைங்கினார்.) 

72. கூற்று 1: மு ைாை நிர்வா த்தில் திருட்ணைத் தவிர்ப்பதற் ா  குதிணர ளுக்கு முத்திணரயிடும் முணற 

பின்பற்றப்பட்ைது. 

கூற்று 2: அக்பருணைை ஆட்சிக் ாைத்தில் மன்ேப்தார் பதவி பரம்பணர உரிணம ோர்ந்ததா  இல்ணை. 

A) கூற்று 1 ேரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ேரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: அக்பருக்கு பின்னர், மன்சப்தார் பதவி பரம்பலர உரிலம சார்ந்த பணிைானது.) 

73. ைாருணைை  ாைத்தில் ராஜா ததாைர்மால் வருவாய்த்துணற அணமச்ேரா  பணிைாற்றினார்? 

A) பாபர் 

B) ஷாஜ ான் 

C) அக்பர் 

D) ஒளரங் சீப் 

(குறிப்பு: வருவாய்த்துலை அலமச்சரான ராஜா லதாடர்மால் பெர்ொ அறிமுகம் பசய்த முலைலைப் 

பின்பற்றினார். அம்முலைலை லமலும் சீர்பசய்தார்.) 

74. ததாைர்மாலின் ஜப்த் முணற கீழ்க் ண்ை எந்த மா ாைங் ளில் நணைமுணறப்படுத்தப்பட்ைது? 

1. வைக்கு       2. வைதமற்கு 

3. தக் ாைம்       4. வைகிழக்கு 

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

(குறிப்பு: ஜப்த் முலையின்படி நிைங்கள் அளலவ பசய்ைப்பட்டு அவற்றின் இைல்புக்கும் 

வளத்திற்கும் ஏற்ைவாறு வலகப்படுத்தப்பட்டன.) 

75. ஜப்த் முணறயின்படி, பத்தாண்டு  ாைத்திற்குச் ேராேரி விணளச்ேலில் ________ பங்கு அரசுக்கு 

வரிைா ச் தேலுத்தப்பை தவண்டுதமன நிர்ைைம் தேய்ைப்பட்ைது. 

A) 1/2      B) 1/3      C) 1/4      D) 1/6 

(குறிப்பு:ொஜகானின் காைத்தில் ஜப்த் அல்ைது ஜப்தி எனும் இம்முலை தக்காண 

மாகாணங்களுக்கும் நீடிக்கப்பபற்ைது.) 

76. மு ைாைப் தபரரேர் ள், தைல்லி சுல்தான் ளின்  ாைத்தில் வளர்த்ததடுக் ப்பட்ை இக்தா முணறணை 

__________ எனப் புதிை தபைரிட்டுச் தேைல்படுத்தினர். 
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A) ஜப்தி 

B)  ாதர் 

C) ஜாகீர் 

D) ேவார் 

(குறிப்பு: ஜாகீர் முலையின் கீழ் குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியில் நிைவரி வசூல் பசய்யும் பபாறுப்பும் 

அப்பகுதிலை நிர்வகிக்கும் பபாறுப்பும் ராணுவ அல்ைது சிவில் அதிகாரி ஒருவரிடம் 

ஒப்பலடக்கப்பட்டது. அவரது பபைர் ஜாகீர்தார் ஆகும்.) 

77. தங் ளது ஊதிைத்ணத பைமா ப் தபறாத ஒவ்தவாரு மன்ேப்தாரும் __________ ஆவார். 

A) ஜமீன்தார் 

B) த ாத்தவால் 

C) ஜாகீர்தார் 

D)  னுங்த ா 

(குறிப்பு: ஜாகீர்தார் தம் அதிகாரிகள் மூைம் நிைவரிலை வசூல் பசய்தார்.) 

78. மு ைாைர்  ாைத்தில் மாவட்ை அளவிைான வரிவசூல் அதி ாரி _________ ஆவார். 

A) தபாட்ைதார் 

B) பட்வாரி 

C) முக் ாதம் 

D) அமில் குஜார் 

(குறிப்பு: அமில் குஜாருக்கு பபாட்டாதார், கனுங்லகா, பட்வாரி, முக்காதம் லபான்ை துலணநிலை 

அதிகாரிகள் உதவி பசய்தனர்.) 

79. மு ைாைர்  ாைத்தில் நிை உரிணமைாளர் ளிைமிருந்து நிைவரிணை வசூலிக் ப் 

பணிைமர்த்தப்பட்ைவர் தள_________ ஆவர். 

A) ஜமீன்தார் 

B) த ாத்தவால் 

C) ஜாகீர்தார் 

D)  னுங்த ா 

(குறிப்பு: ஜமீன்தார்கள் முகைாை அதிகாரிகள், பலடவீரர்கள் ஆகிலைாரின் உதவியுடன் நிைவரிலை 

வசூல் பசய்தனர். சட்டம், ஒழுங்கு, அலமதி ஆகிைவற்லையும் பாதுகாத்தனர்.) 

80. _________நூற்றாண்டின் இறுதிப் பகுதியில் ஜமீன்தார் ளுக்கு தங் ளது ஜமீன் பகுதி ளின் மீது 

பரம்பணர உரிணம வழங் ப்பட்ைது. 

A) 15       B) 16     C) 17     D) 18 
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(குறிப்பு: உள்ளூர் அளவிைான தலைவர்களும் சிற்ைரசர்களும் ஜமீன்தார்கள் என்லை 

அலைக்கப்பட்டனர். வரிவசூல் பணிகலளச் பசய்வதற்காகப் பலடகலள லவத்துக்பகாள்ளும் 

அதிகாரமும் ஜமீன்தார்களுக்கு வைங்கப்பட்டது.) 

81. கூற்று 1: அறிஞர் ளுக்கும், இணறப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தபரிதைார்க்கும், ேமைம் ோர்ந்த 

நிறுவனங் ளுக்கும் மு ைாை அரேர் ள் நிைங் ணள வழங்கினர். 

கூற்று 2: வரிவிைக்கு அளிக் ப்பட்ை இத்தண ை நிைங் ள் சுையூர் ள் என்றணழக் ப்பட்ைன. 

A) கூற்று 1 ேரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ேரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

82. அணனத்து மதங் ளிலுமுள்ள சிறந்த த ாள்ண  ணள ஒருங்கிணைத்துத் தீன்-இைாகி என்னும் ஒதர 

ேமைத்ணத உருவாக்  முைன்றவர் 

A) ஜஹாங்கீர் 

B) ஷாஜ ான் 

C) அக்பர் 

D) ஒளரங் சீப் 

(குறிப்பு: அக்பரின் அலவயில் லபார்த்துகீசிை கிறித்துவப் பாதிரிைார்கள் மிகவும் 

விரும்பத்தக்கவர்களாக இருந்துள்ளனர். அக்பருலடை பகாள்லககலள ஜொங்கீரும் ொஜகானும் 

பின்பற்றினர்.) 

83. பாரசீ க்  ட்ைை முணறணை இந்திைாவில் அறிமு ப்படுத்திைவர் 

A) தஷர்ஷா 

B) அக்பர் 

C) ஷாஜ ான் 

D) பாபர் 

(குறிப்பு: பாரசீகக் கட்டட முலைலை பைன்படுத்தி பாபர் ஆக்ரா, ப்ைானா, லடாைாப்பூர், குவாலிைர் 

மற்றும் க்யூல் (அலிகார்) லபான்ை பகுதிகளில் கட்டடங்கலளக் கட்டுவித்தார்.) 

84. ஹூமாயூனின் தைல்லி அரண்மணனைான தீன் – இ - பானா பின்னாளில் ைாரால் 

இடிக் ப்பட்டிருக் க்கூடும் என அறிைப்படுகிறது? 

A) ணதமூர் 

B) ஒளரங் சீப் 

C) பெர்ொ 

D) ஆங்கிதைைர் ள் 
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(குறிப்பு: பெர்ொ தீன் - இ - பானாலவ இடித்து அவ்விடத்தில் புரான கிைாலவக் கட்டினார்.) 

85.  பீ ாரில் ேோரம் என்னுமிைத்தில் அணமந்துள்ள  ல்ைணற மாைம் ைாருணைை  ாைத்தில்  ட்ைப்பட்ைது? 

A) பாபர் 

B) ஹூமாயூன் 

C) ஷாஜ ான் 

D) பெர்சா 

(குறிப்பு: பெர்சாவின் ஆட்சிக் காைத்தில் கட்டப்பட்ட மிக முக்கிைமான நிலனவுச்சின்னம் பீகார் 

கல்ைலை மாடமாகும்.) 

86.  கீழ்க் ண்ைவற்றுள் அக்பரால்  ட்ைப்பட்ைணவ எணவ? 

1. திவான்-இ- ாஸ்     2. திவான்-இ-ஆம் 

3. பஞ்ச் மஹால்       4. ரங்மஹால் 

5. ேலீம் சிஸ்டியின்  ல்ைணற    6. புைந்தர்வாோ 

A) 1, 3, 4, 6 

B) 2, 3, 6 

C) 2, 4, 5, 6 

D) அலனத்தும் 

87. _________இல் உள்ள அக்பரின்  ல்ைணற  ட்ைைப் பணி ணள ஜஹாங்கீர் நிணறவு தேய்தார். 

A) ேோரம் 

B) ஆக்ரா 

C) சிக்கந்தரா 

D) ஒளரங் ாபாத் 

(குறிப்பு: ஜொங்கீர், ஆக்ராவில் நூர்ஜகானின் தந்லதைான இம்மத்-உத்-பதைாவின் 

கல்ைலைலையும் கட்டினார்.) 

88. தபாருத்து . 

      தந்ணத              ம ன் 

1. அக்பர்        i) தில்வார்  ான் 

2. ததளைத்தான் தைாடி    ii) ராைா பிரதாப் 

3. ஹேன் சூரி     iii) ஹிமாயூன் 

4. பாபர்      iv) தஷர்ஷா 

5. உதய்சிங்     v) ஜஹாங்கீர் 

A)  ii   i    iii    iv  v 

B)  v     i    iv    iii    ii 

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

89. ஷாஜ ான் குறித்தக் கூற்று ளில் தவறானணத ததர்ந்ததடு. 

1. தபரரேர் அமர்வதற் ா  விணையுைர்ந்த நவரத்தினக்  ற் ள் பதிக் ப்தபற்ற மயிைாேனம் 

தைாரிக் ப்பட்ைது. 

2. ைமுணன நதிக் ணரயில் உை ப் பு ழ்தபற்ற தாஜ்மஹால் எழுப்பப்பட்ைது. 

3. ஆக்ராவிலுள்ள முத்து மசூதி (தமாதி மசூதி) தைல்லியிலுள்ள மி ப்தபரிை ஜூம்மா மசூதி ஆகிைணவ 

ஷாஜ ானால்  ட்ைப்பட்ைணவைாகும். 

A) 1, 2 

B) 1, 3 

C) 2, 3 

D) எதுவுமில்லை 

(குறிப்பு: ஒளரங்கசீப்பின் ஆட்சிக்காைத்தில், கட்டடக்கலை பபரிை அளவிைான ஆதரலவப் 

பபைவில்லை.) 

90. ஒளரங் ாபாத்தில் உள்ள பிபி ா மக்பாரா என்னும்  ல்ைணற மாைம் ைாரால்  ட்ைப்பட்ைது? 

A) ஷாஜ ான் 

B) ஜஹாங்கீர் 

C) ஆஜாம் ொ 

D) ஒளரங் சீப் 

(குறிப்பு: ஆஜாம்ொ என்பவர் ஒளரங்கசீப்பின் மகன் ஆவார். இவர் தம் தாயின் அன்லபப் லபாற்றும் 

வலகயில் பிபிகா மக்பாராலவ கட்டினார்.) 

91. தேங்த ாட்ணை என்பது ______ ஆண்டில் தபரரேர் ஷாஜ ானால் மதில் ளால் சூழப்தபற்ற தனது 

தணைந ர் ஷாஜ ானாபாத்தில்  ட்ைப்பட்ை அரண்மணனைாகும். 

A) 1628      B) 1629     C) 1639     D) 1640 

(குறிப்பு: சிவப்பு நிைக் கற்களால் கட்டப்பட்டுள்ளதால் இது பசங்லகாட்லட என அலைக்கப்படுகிைது. 

ைால் குய்ைா என்று அலைக்கப்படும் படல்லியிலுள்ள பசங்லகாட்லட முகைாைப் லபரரசர்களின் 

வாழ்விடமாகும்.) 

92. தபாருத்து . 

1. பாபர்      i) அ மது ந ர் 

2. துர்க் ாவதி     ii) அஷ்ைதிக் ஜம் 

3. ராணி ேந்த்பீபி    iii) அக்பர் 

4. தீன் – இைாஹி    iv) ேந்ததரி 

5. இராஜா மான்சிங்   v) மத்திை மா ாைம் 

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

C)  iv    v    i    iii    ii 

D)  iv    i   ii    iii   v 

93. கூற்று: ஒளரங் சீப் மற்ற மதங் ணள தவறுத்ததனால் அவருக்கு அவப்தபைர் ஏற்பட்ைது. 

 ாரைம்: ஒளரங் சீப் இந்துக் ள் மீது மீண்டும் தஜசிைா மற்றும் பாதைாத்திணர வரிணை விதித்தனர். 

A) காரணம் கூற்றிற்கான சரிைான விளக்கமாகும் 

B) கூற்றிற்குக்  ாரைம் ேரிைான விளக் மல்ை 

C) கூற்று தவறு,  ாரைம் தவறு 

D) கூற்று ேரி மற்றும்  ாரைம் தவறு 
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7th Social Science Lesson 11 Questions in Tamil 

11. மராத்தியர்களின் எழுச்சி 

1. பதினாராம் நூற்றாண்டில் கீழ்க்கண்ட எந்த சுல்தான்கள் மராத்தியர்களைத் தங்கள் குதிளரப்பளடயில் 

பணியமர்த்தினர்? 

1. பீஜப்பூர்       2. ககால்ககாண்டா 

3. அகமதுநகர்       4. குஜராத் 

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

(குறிப்பு: இச்சுல்தான்களின் படைகளில் மராத்தியர்கடைப் பணியமர்த்தியசெயல், இஸ்லாமிய 

வீரர்களின் அதிகாரத்டதப் சபற வேண்டும் என்ற மராத்தியர்களின் ஆடெடயச் ெமன் செய்ய 

உதவியது.) 

2. கூற்று 1: பாளறகளும், குன்றுகளும் அடங்கிய மராத்திய நாட்டின் நிலப்பகுதி, அந்நிய 

பளடகயடுப்பாைர்களிடமிருந்து மராத்தியருக்குப் பாதுகாப்பளித்தது. 

கூற்று 2: மராத்திய நாட்டின் புவியியல் கூறுகள் ககாரில்லாப் கபார் முளறக்கு உகந்ததாய் விைங்கியது. 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

(குறிப்பு: மராத்திய நாட்டின் புவியியல் கூறுகள் மராத்தியர்களிடைவய சில தனித்தன்டம ோய்ந்த 

பண்புகடை ேைர்த்திருந்தன. அடே, மராத்திய மக்கடை இந்தியாவின் ஏடனய மக்களிைமிருந்து 

வேறுபடுத்திக் காட்டின.) 

3. _________ இல் பரவிய பக்தி இயக்கம், மராத்திய மக்களிளடகய விழிப்புணர்வும் இணக்கமும் ஏற்பட 

உதவியது. 

A) குஜராத் 

B) மகாராஷ்டிரா 

C) ஒடிசா 

D) ஆந்திரா 

(குறிப்பு: பக்தி இயக்கம் மராத்திய மக்களிடைவய ஒற்றுடமடயக் குறிப்பாகச் ெமூகச் ெமத்துேத்டத 

வமம்படுத்தியது. மராத்தியப் பகுதிடயச் வெர்ந்த ெமயத் தடலேர்கள் பல்வேறு ெமூகக் 

குழுக்களிலிருந்து ேந்தேராேர்.) 

4. சிவாஜியின் வாழ்வின் மீது கணிசமான கசல்வாக்ளக கசலுத்திய பக்தி இயக்கத்ளதச் கசர்ந்த 

கபரிகயார்கள் யார்? 
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1. ஏக்நாத்        2. துக்காராம்    

3. சாம்பாஜி       4. ராம்தாஸ் 

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

(குறிப்பு: பக்தி இயக்கத்டத வெர்ந்த சபரிவயார்களில் ஏக்நாத், துக்காரம், ராம்தாஸ் ஆகிவயார் 

குறிப்பிைத்தக்வகார் ஆேர்.) 

5. கூற்று 1: மராத்தியரிளடகய ஒற்றுளமளய வைர்ப்பதில் மராத்திய கமாழியும் இலக்கியமும் உதவி 

கசய்தன. 

கூற்று 2: பக்தி இயக்கப் கபரிகயார்கள், மராத்திய கமாழியில் இயற்றிய பாடல்களைத் கதாகுத்தனர். 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

(குறிப்பு: மராத்திய சமாழியில் இயற்றப்பட்ை பாைல்கள் அடனத்துச் ொதிகடையும், 

ேர்க்கங்கடையும் வெர்ந்த மக்கைால் பாைப்பட்டிருந்தன.) 

6. __________ ஆண்டு பிறந்த சிவாஜி, தன் தாயார் ஜீஜாபாயின் பாதுகாப்பில் வைர்ந்தார். 

A) 1621     B) 1624     C) 1627     D) 1629 

(குறிப்பு: ஜூஜாபாய், இராமாயணம், மகாபாரதக் கடதகடைக் கூறி சிோஜிக்கு அேற்றின் மீது 

தாக்கத்டத ஏற்படுத்தினார்.) 

7. சிவாஜியின் ஆசிரியரும் குருவமான ___________ என்பவர் குதிளரகயற்றம், கபார்க்களல, அரசு 

நிர்வாகம் ஆகியவற்றில் சிவாஜிக்கு பயிற்சியளித்தார். 

A) ஜீஜாபாய் 

B) ராணா பிரதாப் 

C) சாஜி கபான்ஸ்கல 

D) தாதாஜி சகாண்ைவதவ் 

8. தனது பதிகனட்டாவது வயதில் இராணுவப் பணியில் முதலடி எடுத்து ளவத்த சிவாஜி 1645 ல்  

__________ ககாட்ளடளயக் ளகப்பற்றுவதில் கவற்றி கபற்றார். 

A) கதார்னா ககாட்ளட 

B) பதிண்டா ககாட்ளட 

C) வகாண்டுோனா வகாட்டை 

D) கரய்கார் ககாட்ளட 

(குறிப்பு: வகாண்டுோனா வகாட்டைடயக் டகப்பற்றிய அடுத்த ஆண்டில் வதார்னா வகாட்டைடயக் 

டகப்பற்றினார். சதாைர்ந்து வகாட்டைடயக் டகப்பற்றி அதடனப் புனரடமத்தார்.) 
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9. சிவாஜியின் பாதுகாவலரான தாதாஜி ககாண்டகதவ் __________ ஆண்டு இயற்ளக எய்தினார். 

A) 1646     B) 1647     C) 1648     D) 1649 

 (குறிப்பு: தாதாஜி சகாண்ைவதவ் இறந்ததனால் சிோஜி முழுடமயான சுதந்திரம் சபற்றேரானார். 

தம் தந்டதயாருக்குச் சொந்தமான  சகாண்ைவதோல் நிர்ேகிக்கப்பட்ை ஜாகீடரயும் சிோஜி 

சபற்றார்.) 

10. __________ வீரர்கள் சிவாஜி பளடயின் வலிளமயாகத் திகழ்ந்தனர். 

A) மாவலி குதிளரப்பளட 

B) மாவலி யாளனப்பளட 

C) மாேலி காலாட்படை 

D) மாவலி பீரங்கிப்பளட 

(குறிப்பு: இேர்களின் உதவுவியுைன் சிோஜி புவனவுக்கு அருவகயிருந்த பல வகாட்டைகடையும், 

புரந்தர் வகாட்டைடயயும் டகப்பற்றினார்.) 

11. சிவாஜியின் இராணுவ நடவடிக்ளககைால் சினங்ககாண்ட ___________ சுல்தான் சிவாஜியின் 

தந்ளதளயச் சிளற ளவத்தார். 

A) அகமதுநகர் 

B) பீஜப்பூர் 

C) ககாண்டுவானா 

D) ஆக்ரா 

(குறிப்பு: சிோஜி தனது இராணுே நைேடிக்டககடை டகவிடுேதாக உறுதியளித்த பின்னவர 

அேரது தந்டத விடுவிக்கப்பட்ைார். தந்டதயார் இயற்டக எய்தும் ேடர சிோஜி பீஜப்பூருைன் 

அடமதிடய வமற்சகாண்ைார்.) 

12. சிவாஜி, மராத்தியத் தளலவர் சந்திர ராவ் கமார் என்பாரிடமிருந்து ஜாவலிளய _________ ஆண்டு 

ளகப்பற்றினார். 

A) 1647      B) 1652      C) 1655      D) 1656 

(குறிப்பு: பூவனடேச் சுற்றியிருந்த சிறிய அைவிலான மராத்தியத் தடலேர்கடை அைக்கித் 

தமக்குக் கீழ்ப்பணியச் செய்தார்.) 

13. சிவாஜி, பீஜப்பூரின் தைபதியான அப்சல்காளன ________ ஆண்டு ககான்றார். 

A) 1658      B) 1659    C) 1669     D) 1667 

(குறிப்பு: சிோஜி தனது தந்டத இறந்தபின்பு, தான் டகப்பற்றிய மடலக்வகாட்டைகளிலிருந்த 

பீஜப்பூர் வீரர்கடைத் துரத்தியடித்து அேர்களுக்கு பதிலாக தம் தைபதிகடை அங்வக நியமித்தார்.) 

14. _________ ஆண்டு ஒைரங்கசீப்பின் மாமனாரும் முகலாயத் தைபதியுமான கெஸ்டகாளன சிவாஜி 

காயப்படுத்தித் துரத்தியடித்தார். 

A) 1659      B) 1661      C) 1662     C) 1663 
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(குறிப்பு: சிோஜிடயத் தண்டிப்பதற்காக அனுப்பப்பட்ை பீஜப்பூர் படைகடை அேர் வதாற்கடித்தது 

முகலாய அதிகாரிகடை எச்ெரிக்டக அடையச் செய்தது. அேடர தண்டிக்கும் வநாக்கத்வதாடு 

வமற்சகாள்ைப்பட்ை முகலாயப் படைசயடுப்டபயும் அேர் டதரியத்துைன் எதிர்சகாண்ைார்.) 

15. அரபிக் கடற்களரயில் அளமந்திருந்த முக்கிய துளறமுகமான சூரத் நகளரச் சூளரயாட சிவாஜி தமது 

பளடகளை அனுப்பிய ஆண்டு 

A) 1662     B) 1663     C) 1664     D) 1665 

(குறிப்பு: சூரத் நகர் முகலாயரின் முக்கியத் துடறமுகமாக விைங்கியது.) 

16. ஒைரங்கசீப் சிவாஜிளய அழித்கதாழிக்கவும், பீஜப்பூளர இளணக்கவும் _________ என்ற ராஜபுத்திரத் 

தைபதியின் தளலளமயின் கீழ் முகலாயப் பளடளய அனுப்பிளவத்தார். 

A) ராஜா கமாகன்சிங் 

B) ராணா சங்கா 

C) பிருத்திவிராஜ் கசௌகான் 

D) ராஜா சஜய்சிங் 

(குறிப்பு: இறுதியில் சிோஜி அடமதிடய நாடினார். தாம் டகப்பற்றிய வகாட்டைகடைக் 

சகாடுத்துவிைவும், முகலாய அரசின் மன்ெப்தாராகப் சபாறுப்வபற்றுப் பீஜப்பூடரக் டகப்பற்றவும் 

ெம்மதித்தார்.) 

17. சிவாஜி, ராஜா கஜய்சிங்கின் வழிகாட்டுதலின்படி __________ன் முகலாய அரசளவக்கு கசல்ல 

ஒத்துக்ககாண்டார். 

A) அகமதுநகர் 

B) பீடார் 

C) கமவார் 

D) ஆக்ரா 

(குறிப்பு: ஆக்ராவிற்கு சென்றவபாது அேமானப்படுத்தப்பட்டுச் சிடறயில் அடைக்கப்பட்ைார். 

அப்வபாது, அங்கிருந்து பழக்கூடையில் ஒளிந்து தப்பித்தார்.) 

18. அரசன் அல்லது கபரரசன் எனப் கபாருள்படும் சத்ரபதி என்பது __________கமாழிச்கசால். 

A) பிராகிருதம் 

B) கதலுங்கு 

C) மளலயாைம் 

D) ெமஸ்கிருதம் 

(குறிப்பு: ெத்ர - குடை, பதி - தடலேன் அல்லது பிரபு. ெத்ரபதி என்னும் சொல்டல மராத்தியர்கள் 

குறிப்பாக சிோஜி பயன்படுத்தினார்.) 

19. சிவாஜி இரண்டாவது முளறயாக சூரத் நகளரக் ககாள்ளையடித்த ஆண்டு 
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A) 1668     B) 1669     C) 1670      D) 1674 

(குறிப்பு: தக்காண அரசுகளுக்கு எதிரான தமது படைசயடுப்புகளில் மராத்தியர்கள் 

தடலயிடுேடதத் தவிர்ப்பதில் ஒைரங்கசீப் உறுதியாய் இருந்தார்.சிோஜியுைன் உறடேச் 

ெரிசெய்துசகாள்ை முயற்சிகள் வமற்சகாண்ைார். அம்முயற்சிகள் வதால்வியுற்றன.) 

20. ___________ ஆண்டு சிவாஜி சத்ரபதி என்னும் பட்டத்துடன் மணிமுடி சூட்டிக் ககாண்டார். 

A) 1672     B) 1673     C) 1674     D) 1675 

(குறிப்பு: தம் மகனின் முடிசூட்டு விழாடேக் காண்பதற்காக உயிருைனிருந்த சிோஜியின் ேயது 

முதிர்ந்த தாயார் ஜீஜாபாய், தம் ோழ்க்டக நிடறவுற்றதால் முடிசூட்டுவிழா முடிந்த சில நாட்களில் 

இயற்டக எய்தினார்.) 

21. சிவாஜியின் முடிசூட்டுவிழா __________ ககாட்ளடயில் சீரும் சிறப்புமாக நளடகபற்றது. 

A) கதார்னா ககாட்ளட 

B) பதிண்டா ககாட்ளட 

C) ககாண்டுவானா ககாட்ளட 

D) சரய்கார் வகாட்டை 

(குறிப்பு: சிோஜி தமது ோழ்நாளின் இறுதி ஆண்டுகடைத் தம் மகன் ொம்பாஜியிைம் செலவிட்ைார்.) 

22. சிவாஜி ________ ஆண்டு இயற்ளக எய்தினார். 

A) 1675     B) 1678     C) 1679     D) 1680 

(குறிப்பு: சிோஜி தம் மகன் ொம்பாஜிக்கு தம்டமப் வபாலவே ஆட்சி புரிய அேருக்கு உதவினார். 

இறுதியில் வநாய்ோய்ப்பட்டு ேயிற்றுப் வபாக்கினாலும், காய்ச்ெலினாலும் பாதிப்புற்று இயற்டக 

எய்தினார்.) 

23. சிவாஜியின் அரசியல் முளற எத்தளன வட்டங்களைக் ககாண்டிருந்தது? 

A) 2      B) 3      C) 4      D) 5 

(குறிப்பு: சிோஜி மூன்று ேட்ைங்களின் டமயமாக விைங்கினார்.) 

24. சரியான கூற்ளறத் கதர்ந்கதடு. (சிவாஜியின் மூன்று வட்ட அரசியல் முளற) 

1. முதல் வட்டத்தில் மக்களின் மீது அக்களற ககாண்ட அவர் எந்த வளகயிலும் மக்கள் 

துன்புறுத்தப்படுவளத அனுமதிக்கவில்ளல. 

2. இரண்டாவது வட்டத்தில் சிவாஜி கமலாதிக்கம் கசலுத்தினாலும் கநரடி நிர்வாகத்ளத 

கமற்ககாள்ைவில்ளல. ககாள்ளையடிக்கப்படுவதிலிருந்தும், சூளறயாடப்படுவதிலிருந்தும் மக்களைக் 

காப்பாற்றினார். 

3. மூன்றாவது வட்டத்தில் ககாள்ையடிப்பது மட்டுகம சிவாஜியின் கநாக்கமாக இருந்தது, 

A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2, 3 சரி 

C) 1, 3 சரி 
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D) அடனத்தும் ெரி 

25. தவறான இளணளயத் கதர்ந்கதடு. 

1. கசௌத் - கமாத்த வருமானத்தில் 1/4 

2. சர்கதஷ்முகி - கமாத்த வருமானத்தில் 1/10 

A) 1 மட்டும் தவறு 

B) 2 மட்டும் தவறு 

C) இரண்டும் தவறு 

D) எதுவுமில்டல 

(குறிப்பு: செௌத் - பாதுகாப்புக் கட்ைணம், ெர்வதஷ்முகி - அரெருக்கான கட்ைணம்) 

26. மராத்தியர் நிர்வாகத்தில் கிராமங்கள் _________ என்பவர்கைால் நிர்வகிக்கப்பட்டது. 

A) பட்டீல் 

B) குல்கர்னி 

C) வதஷ்முக் 

D) ககாத்தவால் 

(குறிப்பு: இருபது முதல் நூறு எண்ணிக்டக ேடரயிலான கிராமங்கள் வதஷ்முக்கின் கட்டுப்பாட்டில் 

இருந்தன.) 

27. மராத்திய நிர்வாகத்தில் கிராமத் தளலவருக்கு உதவியாக ஒரு கணக்கரும் __________ என்ற 

கபயரில் ஆவணக்காப்பாைர் ஒருவரும் பணியாற்றினர். 

A) பட்டீல் 

B) குல்கர்னி 

C) கதஷ்முக் 

D) ககாத்தவால் 

(குறிப்பு: ஒவ்சோரு கிராமத்திலும் அதிகாரம் மிக்க ஒரு கிராமத் தடலேர் (பட்டீல்) இருந்தார்.) 

28. தவறானக் கூற்ளறத் கதர்ந்கதடு. 

A) இராணுவம் மீதும், இராணுவ வீரர்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதிலும் சிவாஜி மிகப்கபரும் கவனம் 

கசலுத்தினார். 

B) ஒவ்சோரு படைவீரனும் தடலடம தைபதியால் வநரடியாகத் வதர்ந்சதடுக்கப்பட்ைார். 

C) பணிநிளறவு கபற்ற மிகவும் கபாற்றப்பட்ட பளடத்தைபதிகளின் கபாறுப்பில் ககாட்ளடகள் 

விடப்பட்டன. 

D) சிவாஜியின் பளடகயடுப்புகள் சமகவளிகளை கநாக்கி நீட்சி கபற்றகபாது குதிளரப்பளடகள் 

எண்ணிக்ளகயில் கபருகி முக்கியத்துவம் கபற்றன. 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 7 of 15 

(குறிப்பு: ஒவ்சோரு படைவீரனும் சிோஜியால் வநரடியாகத் வதர்ந்சதடுக்கப்பட்ைார். சதாைக்கத்தில் 

காலாட்படைவய சிோஜியின் இராணுேத்தின் முதுசகலும்பாக திகழ்ந்தது.) 

29. மராத்திய கபரரசில் _________ என்பவர் நவீனகால பிரதமருக்கு இளணயானவர். 

A) சத்திரபதி 

B) வபஷ்ோ 

C) பட்டீல் 

D) பண்டிட் ராவ் 

(குறிப்பு: உண்டமயில் வபஷ்ோக்கள் ெத்திரபதிகளுக்குத் துடணயதிகாரிகைாய் 

இருந்தேர்கைாேர்.) 

30. யாருளடய காலத்திலிருந்து கபஷ்வாக்கள் உண்ளமயான மராத்திய அரசர்கைாயினர், சத்திரபதிகள் 

கபயரைவிற்கான அரசர்கள் என்னும் நிளலக்குத் தள்ைப்பட்டனர். 

A) சிவாஜி 

B) சாம்பாஜி 

C) பாலாஜி விஸ்வநாத் 

D) ஷாகு 

(குறிப்பு: சிோஜி எட்டு அடமச்ெர்கடை சகாண்ை குழுவிற்கு அஷ்ை பிரதான் என சபயரிட்ைார்.) 

31. கூற்று 1: முகலாயரின் நிர்வாகமுளற சிவாஜியின் மீது கசல்வாக்குச் கசலுத்தியிருந்தது. 

கூற்று 2: மராத்திய நிர்வாகத்தில் நிலவரியானது உண்ளமயான விளைச்சலின் அடிப்பளடயில் 

நிர்ணயம் கசய்யப்பட்டது. 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

(குறிப்பு: நீதித்துடறயில் சிவில் ேழக்குகள் பஞ்ொயத்து எனப்படும் கிராமக் குழுக்கைால் தீர்த்து 

டேக்கப்பட்ைன.) 

32. மராத்திய நிர்வாகத்தில், வசூலிக்கப்பட்ட நிலவரியில் எத்தளன பங்கு அரசால் 

எடுத்துக்ககாள்ைப்பட்டது? 

A) 3/5     B) 2/5      C) 3/6      D) 1/3 

(குறிப்பு: குற்றவியல் ேழக்குகள் ொஸ்திரங்கள் எனப்பட்ை இந்து ெட்ை நூல்களின் அடிப்படையில் 

விொரிக்கப்பட்ைன.) 

33. தவறான இளணளயத் கதர்ந்கதடு. (அஷ்டபிரதானின் கபாறுப்புகள்) 

A) பந்த்பிரதான் / கபஷ்வா - பிரதம அளமச்சர் 
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B) சுர்நாவிஸ் / சச்சீவ் – கசயலர் 

C) அமத்தியா / மஜும்தார் - சேளியுறவுத்துடற அடமச்ெர் 

D) வாக்கிய-நாவிஸ் – உள்துளற அளமச்சர் 

(குறிப்பு: அமத்தியா / மஜும்தார் – நிதியடமச்ெர்) 

34. தவறான இளணளயத் கதர்ந்கதடு. (அஷ்டபிரதானின் கபாறுப்புகள்) 

A) சர்-இ-கநைபத்/கசனாபதி - தளலளமத் தைபதி 

B) சுமந்த் /துபிர் - துடண பிரதமர் 

C) நியாயதிஸ் - தளலளம நீதிபதி 

D) பண்டிட் ராவ் - தளலளம அர்ச்சகர் 

(குறிப்பு: சுமந்த் /துபிர் - சேளியுறவுத்துடற அடமச்ெர்) 

35. சிவாஜிளயத் கதாடர்ந்து _________ உடனான சச்சரவிற்குப் பின்னர், சாம்பாஜி ஆட்சிப் 

கபாறுப்கபற்றார். 

A) ொகு 

B) அனாஜி தத்வதா 

C) மார்வார் ரத்கதார் 

D) துர்காதாஸ் 

(குறிப்பு: குடும்ப ெண்டைகள் மராத்திய அரசில் சிராய்ப்புகடை ஏற்படுத்தின.) 

36. மார்வார் ரத்கதார் குடும்பத்ளதச் கசர்ந்த துர்காதாஸ் ஒைரங்கசீப்பிற்கு எதிராகக் கலகம் கசய்த அவரது 

மகன் அக்பர் ஆகிகயார் யாருளடய அரசளவயில் பாதுகாப்பாகத் தங்களவக்கப்பட்டனர்? 

A) சிவாஜி 

B) ொம்பாஜி 

C) ொகு 

D) பாலாஜி விஸ்வநாத் 

(குறிப்பு: இடத மிகப்சபரியதாக எடுத்துக்சகாண்ை ஔரங்கசீப், ொம்பாஜிடய ஒழித்துக்கட்ை 

அடனத்து முயற்சிகடையும் வமற்சகாண்ைார்.) 

37. ஒைரங்கசீப் ________ ஆண்டு பீஜப்பூளரயும் ககால்ககாண்டாளவயும் ளகப்பற்றினார். 

A) 1681     B) 1683     C) 1685      D) 1687 

(குறிப்பு: பீஜப்பூடரயும் வகால்சகாண்ைாடேயும் டகப்பற்றி இடணப்பவத ஒைரங்கசீப்பின் முக்கிய 

வநாக்கமாக இருந்தது.) 

38. சிவாஜியின் கபரன் ொகு எந்தக் காலக்கட்டத்தில் ஆட்சி புரிந்தார்? 

A) 1708-1739 

B) 1703-1749 

C) 1708-1749 
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D) 1702-1759 

(குறிப்பு: ஷாகு என்றால் வநர்டமயானேர் என்று சபாருள். சிோஜியிைமிருந்து இேரின் 

குணநலன்கடை வேறுபடுத்திக் காட்டுேதற்காக இப்சபயர் ஒைரங்கசீப்பால் டேக்கப்பட்ைது.) 

39. __________ நூற்றாண்டின் முதல் பாதிப்பகுதியில் மராத்திய அரசு அதிகாரம் 

ஒருங்கிளணக்கப்பட்டது. 

A) 16      B) 17      C) 18      D) 19 

(குறிப்பு: ஷாகுவிைம் பணி செய்வதார்க்கு அதிகாரப்பூர்ேமான உரிடமகள் ேழங்கப்பட்ைதன் மூலம் 

இவ்ேதிகார ஒருங்கிடணப்பு செய்யப்பட்ைது.) 

40. சிவாஜி ஆகராவிலிருந்து தப்பிய கபாது வாரணாசியில் சாம்பாஜியின் பாதுகாவலராய் இருந்தவர் 

யார்? 

A) கவிகலாஷ் 

B) அனாஜி தத்கதா 

C) மார்வார் ரத்கதார் 

D) துர்காதாஸ் 

(குறிப்பு: ொம்பாஜி, தம்முடைய குடும்ப அர்ச்ெகரான கவிகலாஷ் என்பேரின் ஒழுக்கக்வகைான 

செல்ோக்கிற்கு ஆட்பட்டிருந்தார். கவிகலாஷ் புகழ்சபற்ற அறிஞரும் கவிஞருமாோர்.) 

41. கூற்று 1: ொகு மகாராஜாவின் நாற்பதாண்டுக்கால ஆட்சியின்கபாது மராத்தியரின் கட்டுப்பாட்டின் 

கீழிருந்த பகுதிகள் அதிகரித்தன. 

கூற்று 2: ொகு மகாராஜாவின் காலத்தில் முளறயாகக் கப்பம் வசூலிக்கப்படவில்ளல. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தேறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: ஷாகுவின் காலத்தில் மிகவும் டமயப்படுத்தப்பட்ை, ேலுோன அரசுக்கட்ைடமப்பு 

உருப்சபறத் சதாைங்கியது. நிலங்கடைச் சொந்தமாகக் சகாண்டிருந்த குடும்பங்கள் உட்பை 

ஒவ்சோரு குடும்பமும் அரசுப்பணியின் மூலம் ஆதாயம் சபற்றது.) 

42. சாதாரண வருவாய்த்துளற அலுவலராகத் தமது பணிளய கதாடங்கிய பாலாஜி விஸ்வநாத் 

_____________இல் கபஷ்வா ஆனார். 

A) 1710     B) 1711     C) 1712     D) 1713 

(குறிப்பு: தனக்கு சநருக்கமானேர்களின் ஆவலாெடனகளுக்கு எதிராக ஷாகு, பாலாஜி 

விஸ்ேநாத்தின் மூத்தமகனான இருபது ேயவத நிரம்பிய பாஜிராடே அடுத்த வபஷ்ோோகப் 

பணியமர்த்தினார்.) 

43. கபரரசர் பாஜிராவ் கீழ்க்கண்ட எந்தக் குடும்பங்களுக்கு அதிகாரங்களை வழங்கினார்? 
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1. ககய்க்வாட்       2. க ால்கார்      

3. சிந்தியா       4. பீடார் 

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

(குறிப்பு: பாஜிராவ் பாரம்பரியச் செல்ோக்கு சபற்றிருந்த குழுக்கைான வதஷ்முக்குகடைச் 

ொர்ந்திருக்க அேர் விரும்பவில்டல. மாறாகப் வபரரெர் ஷாகுவிற்கும், தமது தந்டதயார் பாலாஜி 

விஸ்ேநாத்துக்கும், வமற்கண்ை குடும்பங்களுக்கும் அதிகாரங்கடை ேழங்கினார்.) 

44. கபாருத்துக (முக்கிய மராத்தியக் குடும்பங்கள்) 

1. ககய்க்வாட்      i) நாக்பூர் 

2. பான்ஸ்கல       ii) பகராடா 

3. க ார்கார்      iii) இந்தூர் 

4. சிந்தி (அ) சிந்தியா    iv) குவாலியர் 

5. கபஷ்வா      v) புகன 

A)  ii    i    iv    v    iii 

B) iii    ii    iv    v    i 

C)  ii    i    iii    iv    v 

D)  i    iii    ii   v    iv 

45. மாைவத்திற்கும், குஜராத்திற்கும் எதிராகப் கபார்ப் பிரகடனம் கசய்து அவற்ளற முகலாயரின் 

கமலாதிக்கத்திலிருந்து விடுவித்தவர் 

A) ொகு 

B) பாலாஜி விஸ்வநாத் 

C) பாஜிராவ் 

D) பாலாஜி பாஜிராவ் 

(குறிப்பு: முகலாயர் ொர்பாக இப்வபாரில் தடலயிட்ை முகலாயப் படைகளும் டைதராபாத் நிஜாமின் 

படைகளும் வதாற்கடிக்கப்பட்ைன.) 

46. கபரரசர் ொகுளவ மகாராஷ்டிரத்தின் அரசன் எனவும், ஏளனய தக்காணப் பகுதிகளுக்குத் தளலவன் 

எனவும் அங்கீகரிக்க ளவப்பதில் கவற்றிகபற்றவர் 

A) பாலாஜி விஸ்வநாத் 

B) பாலாஜி பாஜிராவ் 

C) பாஜிராவ் 

D) அனாஜி தத்கதா 

(குறிப்பு: வமற்கண்ை செயல் மூலம் அப்பகுதிகளிலிருந்து செௌத், ெர்வதஷ்முகி ஆகிய கப்பத் 

சதாடககடை மராத்திய அதிகாரிகள் ெட்ைபூர்ேமாக ேசூலிக்க முடிந்தது.) 

47. பாஜிராவ், நிதி நிர்வாகச் கசயல்பாடுகளை ___________இல் ளமயப்படுத்தினார். 
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A) குவாலியர் 

B) இந்தூர் 

C) நாக்பூர் 

D) பூவன 

(குறிப்பு: பூவனவில் டமயப்படுத்தியதால் தக்காணப் பகுதிகளிலிருந்து அனுப்பி டேக்கப்படும் 

கப்பங்கடை உரிய வநரத்தில் சபற்றுக் சகாள்ை முடிந்தது.) 

48. 50000 க்கும் குளறவான குதிளர வீரர்களைக் ககாண்ட மராத்தியப் பளட __________ ஆண்டு இரு 

மடங்கானது. 

A) 1718     B) 1719     C) 1720      D) 1721 

(குறிப்பு: மராத்தியர்களின் படை பீரங்கிப் படைப்பிரிடேக் சகாண்டிருக்கவில்டல.) 

49. கூற்று 1: முகலாயருக்கு எதிரான மராத்தியரின் கவற்றிக்கு முகலாயப் பளடகளின் 

திறளமயின்ளமகய காரணமாகும். 

கூற்று 2: தக்காணத்தின் மீதான மராத்தியரின் கமலாதிக்கத்திற்கு ொகு, கபஷ்வாக்களின் கீழ் வைர்ந்த 

மராத்திய அதிகாரிகள், பளடத்தைபதிகள் ஆகிகயாரின் குண இயல்புகளும் காரணம் ஆகும். 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

50. பாலாஜி பாஜிராவ் கபஷ்வா கபாறுப்பில் இருந்தகபாது, கபரரசு ொகு __________ ஆண்டு இயற்ளக 

எய்தினார். 

A) 1748     B) 1749     C) 1750     D) 1751 

(குறிப்பு: அரெ குடும்பத்தில் ஏற்பை இருந்த ோரிசுரிடமப் வபாட்டி ெரியான வநரத்தில் பாலாஜி 

பாஜிராவின் தடலயீட்ைால் தவிர்க்கப்பட்ைது.) 

51.  கபஷ்வாக்கள் ஆட்சி புரிந்த சமயத்தில் தளலநகளர சத்தாராவிலிருந்து பூகன நகரத்திற்கு மாற்ற 

முடிவு கசய்தவர் 

A) பாலாஜி விஸ்வநாத் 

B) பாலாஜி பாஜிராவ் 

C) பாஜிராவ் 

D) ொகு 

(குறிப்பு: பாலாஜி பாஜிராவ் காலத்தில் அடனத்து அதிகாரங்களும் வபஷ்ோவின் கரங்களில் 

குவிக்கப்பட்ைன. மராத்திய விேொயப் வபார் வீரர்களின் காலம் முடிவுக்குக் சகாண்டுேரப்பட்ைது.) 

52. கூற்று 1: பாலாஜி பாஜிராவ் காலத்தில் கபரிய பீரங்கிகள் மராத்திய அதிகாரிகளின் கீழிருந்தன. 
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கூற்று 2: பீரங்கிகளை இயக்குவது பராமரிப்பது ஆகிய பணிகளில் கபரும்பாலும் கபார்த்துகீசியர், 

பிகரஞ்சுக்காரர், ஆங்கிகலயர் ஆகிகயார் அமர்த்தப்பட்டனர். 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

(குறிப்பு: ஊதியம் ேழங்கப்பட்ை வீரர்கடைக் சகாண்ை படைக்குத்  பாலாஜி பாஜிராவ் 

தடலடமவயற்றார்.) 

53. பாலாஜி பாஜிராவ் காலத்தில் நாக்பூரிலிருந்து மராத்தியப் பளடகள் கீழ்க்கண்ட எந்த பகுதிகளை 

ககாள்ளையடிப்பளத கநாக்கமாக ககாண்ட பளடகயடுப்புகளை நடத்தின? 

1. பீகார்     2. வங்காைம்     3. ஆக்ரா     4. ஒடிசா 

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

(குறிப்பு: கர்நாைகப் பகுதிகள் குறித்து மராத்தியர்களுக்கும் டைதரபாத் நிஜாமுக்குமிடைவய 

முரண்பாடுகளும் வமாதல்களும் நிலவியவபாதும், கன்னை, தமிழ் சதலுங்கு பகுதிகள் மராத்தியரின் 

கட்டுப்பாட்டின் கீழ்க் சகாண்டுேரப்பட்ைன.) 

54. ____________ ஆண்டுகளுக்கு இளடப்பட்ட காலத்தில் ஒவ்கவார் ஆண்டும் மராத்தியத் தைபதி ரகுஜி 

பான்ஸ்கலயின் தளலளமயில் ககாள்ளையடிப்பளத கநாக்கமாகக் ககாண்ட பளடகயடுப்புகள் 

கமற்ககாள்ைப்பட்டன. 

A) 1738-1745 

B) 1741-1785 

C) 1745-1751 

D) 1745-1754 

55. கபஷ்வாக்களின் வருவாய்த்துளற நிர்வாகம் _________ என்னும் முக்கிய அதிகாரிகளைக் 

ககாண்டிருந்தது. 

A) பந்த்பிரதான் 

B) சுர்நாவிஸ் 

C) அமத்தியா 

D) காமவிஸ்தார் 

(குறிப்பு: கப்பவமா ேரிவயா ேசூலிக்கப்பை வேண்டிய பகுதியில் பாதுகாப்பிற்காக சில வீரர்கள் 

அைங்கிய படைப்பிரிடே டேத்துக்சகாள்ை இேர் அதிகாரம் சபற்றிருந்தார்.) 

56. வருவாய்த்துளற நிர்வாகத்தின் முக்கியத் தளலவரான காமவிஸ்தார் யாரால் நியமிக்கப்பட்டார்? 

A) அமத்தியா 

B) முதன்ளம அளமச்சர் 
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C) வபஷ்ோ 

D) சுர்நாவிஸ் 

57. கபஷ்வாக்களின் கீழான மராத்திய நிர்வாகம் குறித்தக் கூற்றுகளில் தவறானளத கதர்ந்கதடு. 

A) வருவாய்த்துளற ஆவணங்களை பராமரிப்பதற்காக சில எழுத்தர்களும் பணியாைர்களும் 

பணியமர்த்தப்பட்டிருந்தனர். 

B) வருவாய் வசூலுக்கான ஒப்பந்தங்கள் வருடகமாருமுளற ஏலம் விடப்பட்டன. 

C) குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியிலிருந்து கடந்த ஆண்டு கபறப்பட்ட வருமானத்தின் அடிப்பளடயில் இந்த 

ஆண்டும் வசூல் கசய்யப்பட கவண்டிய கதாளக கபஷ்வாவின் அதிகாரிகைால் நிர்ணயம் 

கசய்யப்பட்டது. 

D) ஏலத்தில் சேற்றி சபற்று எதிர்கால ோய்ப்பிடனப் பயன்படுத்த நிடனக்கும் ேரி அல்லது 

ேருோய் ேசூலிப்பாைர் சொத்துக்கள் உடையேராக இருக்க வேண்டிய அேசியமில்டல. 

(குறிப்பு: ஏலத்தில் சேற்றி சபற்று எதிர்கால ோய்ப்பிடனப் பயன்படுத்த நிடனக்கும் ேரி அல்லது 

ேருோய் ேசூலிப்பாைர் சொத்துக்கள் உடையேராகவும் வநர்டமயானேராகவும் இருத்தல் 

வேண்டும்.) 

58. கூற்று 1: கசய்திப் பரிமாற்றக் கடிதங்கள் அடங்கிய ககாப்புகளையும், கணக்குப் பதிகவடுகளையும் 

மதிப்பீடு கசய்ளகயில், ஆவணங்களைத் துல்லியமாகப் பராமரிப்பதில் கபஷ்வாக்கள் கவனமுடன் 

இருந்தனர். 

கூற்று 2: இரண்டாம் பானிப்பட் கபாரில் பீரங்கிப்பளட முக்கியத்துவம் கபற்றிருந்தது, 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தேறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

59. கபஷ்வாக்களின் கீழான மராத்திய நிர்வாகத்தில், வரிவசூலிப்பாைர் எதிர்பார்க்கப்படும் கமாத்த 

வசூல்கதாளகயில்___________முதல் சரிபாதி வளர முதலில் கசலுத்திட கவண்டும். 

A) 1/2      B) 1/3       C) 1/4      D) 1/5 

(குறிப்பு: தனது சொந்தப் பணத்திலிருந்து அேர் அடத செலுத்தலாம் அல்லது ேட்டிக்குக் கைன் 

தருவோரிைமிருந்து சபற்றுக் கட்ைலாம்.) 

60. முகலாயர்களின் வீழ்ச்சிக்கு ராணுவ ரீதியாகப் பங்களிப்பு கசய்தவர்கள் யார்? 

A) மராத்தியர்கள் 

B) வபஷ்ோக்கள் 

C) ஆங்கிகலயர்கள் 

D) பிகரஞ்சுக்காரர்கள் 
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 (குறிப்பு: முகலாயர்கவைாடு ஒப்பிடுடகயில் வபஷ்ோக்களின் ஆட்சி நவீனமாக இருந்தது.) 

61. கூற்று 1: கபஷ்வா பாலாஜி பாஜிராவின் காலத்தில் மராத்திய அரசின் வட எல்ளல மிக விளரவாக 

ராஜஸ்தான், கடல்லி, பஞ்சாப் ஆகியவற்றின் எல்ளலகளை கநருங்கியது. 

கூற்று 2: ஒரு கட்டத்தில் மராத்தியரின் கப்பம் வசூலிக்கும் ஆட்சிப்பரம்பு கடல்லிக்கு ஐம்பது 

ளமல்களுக்கு அருகக வளர விரிவளடந்தது. 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

62. மராத்தியர்களின் குறுகிய காலப் கபரரசு _________ ஆண்டு கடல்லிக்கு அருககயுள்ை பானிப்பட்டில் 

முடிந்தது. 

A) 1758     B) 1759     C) 1760     D) 1761 

(குறிப்பு: பஞ்ொடபக் கைந்து தங்கள் ஆட்சிப்பரப்டப விரிேடைய செய்ய மராத்தியர்கள் 

வமற்சகாண்ை முயற்சி ஆப்கானியர்களின் அரெர் அகமது ஷா அப்தாலியால் தடுக்கப்சபற்றது.) 

63. அப்தாலி இறுதியாக கடல்லியின் மீது பளடகயடுத்து  வருவதற்கு முன்னர் எத்தளன முளற 

மராத்தியர்களின் மீது பளடகயடுத்தார்? 

A) 16      B) 17      C) 18      D) 19 

(குறிப்பு: தைபதிகள் பலரின் கீழ் பிரிந்திருந்த மராத்தியப் படையினர் பல ேடகயான 

தந்திரங்களுைன் இப்வபாடர அணுகினர்.) 

64. 1761இல் நளடகபற்ற மூன்றாம் பானிப்பட் கபாளர __________ பளடகள் தீர்மானித்தன. 

A) காலாட்பளட 

B) குதிளரப்பளட 

C) பீரங்கிப்படை 

D) யாளனப்பளட 

(குறிப்பு: ஆப்கானியர்களின் இைம்விட்டு இைம் நகர்ந்து செல்லக்கூடிய பீரங்கிப் படைகள் மராத்திய 

காலாட்படையினடரயும் குதிடரப்படையினடரயும் சகான்றுகுவித்தன.) 

65. கபாருத்துக. 

1. ொஜி பான்ஸ்கல      i) சிவாஜியின் தாய் 

2. சாம்பாஜி      ii) பீஜப்பூர் தைபதி 

3. ொகு       iii) சிவாஜியின் தந்ளத 

4. ஜீஜாபாய்     iv) சிவாஜியின் மகன் 

5. அப்சல்கான்     v) சிவாஜியின் கபரன் 
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A)  ii    i    iv    v    iii 

B)  iii    iv   v    i     ii 

C)  ii    i    iii    iv    v 

D)  i    iii    ii   v    iv 

66. கூற்று: மராத்தியப் கபார்வீரர்கள் தங்கள் வசிப்பிடத்திற்குத் கதாளலவில் உள்ை ககாட்ளடகளிலும், 

நகரங்களிலும் வாழ்ந்தனர். 

காரணம்: மராத்திய வீரர்கள் ஒவ்கவார் ஆண்டும் கபார்க்கைத்திலிருந்து தங்கள் நிலங்களின் கவைாண் 

பணிகளுக்காகச் கசன்று வருவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. 

A) கூற்றிற்கான காரணம் ெரி 

B) கூற்றிற்கான காரணம் தவறு 

C) கூற்று சரி, காரணம் தவறு 

D) கூற்று மற்றும் காரணம் தவறு 

67. காலவரிளசப்படி நிகழ்வுகளை வரிளசப்படுத்துக. 

1. சிவாஜி, தம் பாதுகாவலர் இறந்தவுடன் சுதந்திரமான அரசரானார். 

2. பாலாஜி பாஜிராவ் அரசப் பதவி ஏற்றார். 

3. சிவாஜியின் தந்ளத இறந்தவுடன் ஜாவலியின் மீது பளடகயடுத்தார். 

4. பாலாஜி விஸ்வநாத் கபஷ்வாவாக கபாறுப்கபற்றார். 

A)  1    3    4    2 

B)  2    1    4   3 

C)  3   1    4   2 

D)  3   4    1   2 

(குறிப்பு: 

 சிோஜியின் பாதுகாேலரான தாதாஜி சகாண்ைவதவ் 1649ல் இயற்டக எய்தினார். 

 சிோஜி ஜாேலிடய 1656ல் டகப்பற்றினார். 

 பாலாஜி விஸ்ேநாத் 1713ல் வபஷ்ோோக பதவி ஏற்றார்.) 

68. _________ ன் ஆட்சிக்காலத்திகலகய சிவாஜியின் தந்ளதயும், அகமதுநகர், பீஜப்பூர் ஆகிய 

அரசுகளில் அதிகாரியாகப் பணியாற்றியவருமான ொஜிபான்ஸ்கல பல இளடயூறுகளைச் கசய்தார். 

A) அலாவுதீன் கில்ஜி 

B) ஷாஜகான் 

C) பாபர் 

D) அக்பர் 

(குறிப்பு: பான்ஸ்வலவின் மகனான சிோஜி மராத்தியருக்குப் புகழ் வெர்த்தார். முகலாயடர 

அச்ெமடைய டேத்தார்.) 
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7th Social Science Lesson 12 Questions in English 

12. வளங்கள் 

1) ஒரு நாட்டின் சமூக, ப ாருளாதார அரசியல் வலிமையானது எதமன சார்ந்தது? 

a) வளங்களின்  ரவல் 

b) வளங்களின்  யன் ாடு 

c) வளங்கமள  ாதுகாத்தல் 

d) இவவ அவைத்தும் 

விளக்கம்: ஒரு நாட்டின் சமூக, ப ாருளாதார அரசியல் வலிவையாைது அந்நாட்டின் வளங்களின் 

 ரவல்,  யன் ாடு ைற்றும் அவற்வைப்  ாதுகாத்தவைச் சார்ந்து அவையும். ைனிதனின் ததவவகவளப் 

பூர்த்தி பசய்யக்கூடியவவ வளங்கள் எை அவைக்கப் டுகின்ைை. ைனித குைத்தின் தவையீடின்றித் 

தைது சூைலில் இயற்வகயாகக் கிவைக்கும் வளங்கள் இயற்வக வளங்கள் ஆகும். ைனிதன் உயிர் 

வாழ்தலில் இயற்வக வளங்கள் முக்கியத்துவம் வகிக்கின்ைை. வளங்கள் எப்த ாதும் அவற்றின் அசல் 

வடிவத்திதைதய  யன் டுத்த இயைாததால்,  யன் டுத்தக்கூடிய ப ாருள்களாக ைாற்ைம் 

பசய்யப் டுகின்ைை 

2) இயற்மக வளங்கள் உருவாகும் விதத்தின் அடிப் மையில் எத்தமன வமகப் டும்? 

a) இரண்டு  

b) மூன்று  

c) நான்கு  

d) ஐந்து  

விளக்கம்: இயற்வக வளங்களின்  வவககள் உருவாகும் விதத்தின் அடிப் வையில் இரண்டு 

வவகப் டும். அவவ உயிருள்ள வளங்கள் ைற்றும் உயிருள்ள வளங்கள் புதுப்பிக்கும் தன்வையின் 

அடிப் வையில் இரண்டு வவகப் டும். புதுப்பிக்க இயலும் ைற்றும் புதுப்பிக்க இயைா வளம் எை 

இருவவகப் டும். 

3) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் இயற்மக வளங்களின் முக்கியத்துவம் எது/ எமவ? 

a) இயற்மக வளைானது ஒரு ைனிதனின் அன்றாை உணவு, உமை, இருப்பிைத் ததமவகமளப் பூர்த்தி 

பசய்கிறது. 

b) ஒரு நாட்டின் ப ாருளாதாரத்திமன தைம் டுத்துவதில் இயற்மக வளங்களின்  ங்கு ைகத்தானது. 

c) a) ைற்றும் b)  

d) இவற்றில் எதுவுமில்மை 
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விளக்கம்: இயற்வக வளங்களின் முக்கியத்துவம்: இயற்வக வளைாைது ஒரு ைனிதனின் அன்ைாை 

உணவு, உவை, இருப்பிைத் ததவவகவளப் பூர்த்தி பசய்கிைது. ஒரு நாட்டின் ப ாருளாதாரத்திவை 

தைம் டுத்துவதில் இயற்வக வளங்களின்  ங்கு ைகத்தாைது. 

4) உயிர்க்தகாளத்திலிருந்து ப றப் ட்ை வளங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு எது? 

a) நிைக்கரி  

b) ப ட்தராலியம்   

c) தங்கம்  

d) a) ைற்றும் b) 

விளக்கம்: உயிரியல் வளங்கள் (Biotic) உயிரியல் வளங்கள் என் வவ காடுகள்,  யிர்கள்,  ைவவகள், 

விைங்குகள், ைனிதன் அைங்கிய உயிர்க்தகாளத்திலிருந்து ப ைப் ட்ை வளங்கள் ஆகும். தைலும், 

அவற்றிலிருந்து ப ைப் டும் புவத  டிை எரிப ாருள்களும் உயிரியல் வளங்களுள் அைங்கும். (எ.கா) 

நிைக்கரி, ப ட்தராலியம். 

5) உயிரற்ற ப ாருள்களிலிருந்து  ப றப் ட்ை வளங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு எது? 

a) நிைக்கரி  

b) ப ட்தராலியம்   

c) தங்கம்  

d) a) ைற்றும் b) 

விளக்கம்: உயிரற்ை வளங்கள் (Abiotic) உயிரற்ை ப ாருள்களிலிருந்து ப ைப் ட்ை ஒரு வவகவளங்கள் 

உயிரற்ை வளங்கள் எை அவைக்கப் டுகின்ைை.(எ.கா). (தங்கம், பவள்ளி, இரும்பு, தாமிரம்) நிைம், நீர், 

சூரிய ஒளி, உதைாக தாதுக்கள், காற்று. 

6) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எந்த வளங்கமள உற் த்தி பசய்வதாலும்  யன் டுத்துவதாலும் ைாசு ஏற் ைாது? 

a) சூரிய ஆற்றல்   

b) காற்று ஆற்றல்   

c) நீராற்றல் 

d) இவவ அவைத்தும் 

விளக்கம்: புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்கள் என் வவ, இயற்வகயாை பசயல் ாடுகளாதைா 

காைதவாட்ைத்தில் மீண்டும் நிவைவு பசய்யப் ைக்கூடியைவாகதவா அவையும் வளங்களாகும். 

இவ்வளங்கவள உற் த்தி பசய்வதாலும்  யன் டுத்துவதாலும் ைாசு ஏற் ைாது. ஆற்ைல் 

ஆதாரங்களாகப் புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்கவளப்  யன் டுத்துவது உைகளவில் அதிகரித்து 

வருகிைது.(எ.கா) சூரிய ஆற்ைல், காற்று ஆற்ைல், நீராற்ைல்.  

7) கீழ்க்கண்ைவற்றுள்  ரந்த நிைப் ரப்பில் பசயல் டுத்தப் டும் மின் உற் த்தி எது? 

a) ஒளி மின்னழுத்தத்தக்கை மின்சக்தி திட்ைம்  

b) பசறிவூட்ைப் ட்ை சூரிய மின்சக்தி திட்ைம்    

c) a) ைற்றும் b) 

d) இவற்றில் எதுவுமில்மை 
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விளக்கம்: சூரிய ஆற்ைல் சூரியன் தைது ஆற்ைவை பவப் ைாகவும், ஒளியாகவும் பவளியிடுகிைது. 

சூரிய ஆற்ைல் சுற்றுச்சூைலுக்குத் தீங்கு விவளவிக்காது. ஒளி மின்ைழுத்தக்கைம் அல்ைது 

சூரியகைைாைது தநரடியாகச் சூரிய ஆற்ைவை மின்ைாற்ைைாக ைாற்ைக்கூடியது சூரிய ஒளி 

மின்தட்டின் மூைம் ப ைப் டும் மின்ைாற்ைைாைது, கணிப் ாவை (Calculator) மின்னூட்ைம் (Charge) 

பசய்வதிலிருந்து குடியிருப்புப்  குதிகளுக்கு மின்சாரம் அளிக்கும் வவரயிலும் பசயைாற்றுகிைது. 

ஏக்கர் அளவிைாை  ரந்த நிைப் ரப்பில் ஒளி மின்ைழுத்தத்தக்கை மின்சக்தி திட்ைம் ைற்றும் 

பசறிவூட்ைப் ட்ை சூரிய மின்சக்தி திட்ைங்களும் பசயல் டுத்தப் டுகின்ைை. 

8) உைகின் மிகப்ப ரிய சூரியஒளி மின்சக்தி திட்ைம் எங்கு அமைந்துள்ளது? 

a) கமுதி  

b) முப் ந்தல்  

c) கன்னியாக்குைரி   

d) இமவ அமனத்தும் 

விளக்கம்: தமிைகத்தில் இராைநாதபும் ைாவட்ைத்தில் கமுதி சூரிய ஒளி மின்சக்தி திட்ைைாைது, உைகின் 

மிகப்ப ரிய சூரியஒளி மின்சக்தி திட்ைங்களில் ஒன்ைாகும். 4550 தகாடி ைதிப்பிைாை இத்திட்ைைாைது, 

பசப்ைம் ர் 2016இல் நிவைதவற்ைப் ட்ைது. இதன் நிறுவப் ட்ை திைன் 648 பைகாவாட் ஆகும். 

9) காற்றாற்றமை உற் த்தி பசய்யும் உைகின் முக்கிய நாடு/நாடுகள்? 

a) ரஷ்யா  

b)  ாகிஸ்தான்   

c) அபைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்    

d) ஜப் ான்    

விளக்கம்: காற்ைாற்ைல் என் து, ஒரு தூய்வையாை ஆற்ைைாகும். ஏபைனில், ைர் ன்கள் 

காற்ைாற்ைைாைது சுற்றுச்சூைலுக்குக் தகடு விவளவிப் தில்வை. அண்வைக்காைங்களில், 

காற்ைாற்ைைாைது, மிகவும் சிக்கைைாை ைற்றும் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்ைல் பதாழில்நுட் ங்களில் 

ஒன்ைாகிவிட்ைது. கிளாசிக் ைச்சு காற்ைாவையாைது, நூைாண்டுகளாகக் காற்ைாற்ைவை 

 யன் டுத்தியது. இன்வைய நிைப் ரப்வ க் குறிக்கும் மூன்று சக்திகள் பகாண்ை நவீை காற்று 

விவசயாழிகள் காற்றிவை மின்சாரைாக ைாற்றுகின்ைை. அபைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், சீைா, பெர்ைனி, 

ஸ்ப யின், இந்தியா, இங்கிைாந்து, கைைா ைற்றும் பிதரஸில் த ான்ைவவ காற்ைாற்ைவை உற் த்தி 

பசய்யும் உைகின் முக்கிய நாடுகள் ஆகும். 

10) பிரைன்தவல் காற்றாமைப்  ண்மண எந்த ைாநிைத்தில் அமைந்துள்ளது? 

a) ைஹாராஷ்ட்ரா  

b) தமிழ்நாடு   

c) ராஜஸ்தான்  

d) ஒடிசா  

விளக்கம்: காற்ைாவைப்  ண்வணகள் : ைாவட்ைம் ைாநிைம் நிறுவப் ட்ை திைன் (பைகாவாட்) 1. முப் ந்தல் 

- தமிழ்நாடு  

 2. பெய்சால்ைர்  -  ராெஸ்தான்  
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3. பிரைன்தவல்  - ைஹாராஷ்டிரா  

4. தால்கான்  - ைஹாராஷ்டிரா  

5. தாைன்தொதி  -  ஒடிசா  

11) நாம் அறிந்த ஆற்றல் வளங்களிதைதய  ைலிவானதாவும் ைற்றும் மிகவும் ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடியதாகவும் 

உள்ள ஆற்றல் எது? 

a) காற்றாற்றல்   

b) நீர் ஆற்ைல்  

c) ஓத  ஆற்றல்  

d) அனல் மின்னாற்றல்  

விளக்கம்: நீராைது ஒரு முக்கிய ஆற்ைல் ஆதாரைாகக் கருதப் டுகிைது. தற்த ாது நீராைது நீர் மின் 

சக்தி உற் த்திக்குப்  யன் டுத்தப் டுகிைது. நீர் மின் சக்தி, அதிக திவச தவகத்துைன் நகரும் நீர் ைற்றும் 

ப ரிய நீர்வீழ்ச்சிகளில் விவசயாழிகள் ைற்றும் மின்ைாற்றிகள் மூைம் உற் த்தி பசய்யப் டுகிைது. நாம் 

அறிந்த ஆற்ைல் வளங்களிதைதய நீர் மின் சக்தியாைது, ைலிவாைதாவும் ைற்றும் மிகவும் 

ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடியதாகவும் உள்ளது. இவ்வளைாைது, புதுப்பிக்கக்கூடிய வளைாகும்.  

12) அதிகளவு நீர் மின் சக்தி உற் த்தி பசய்யும் நாடு எது? 

a) சீைா  

b) ரஷ்யா  

c)  ாகிஸ்தான்  

d) இந்தியா  

விளக்கம்: சீைா, கைைா, பிதரசில், அபைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், ரஷ்யா, இந்தியா, நார்தவ ைற்றும் 

ெப் ான் த ான்ை நாடுகள் நீர் மின் சக்தி உற் த்தி பசய்யும் நாடுகள் ஆகும். அதிக அளவில் நீர் மின் 

சக்தி உற் த்தி பசய்யும் நாடு சீைா ஆகும். 

13) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் தவறான இமண எது? 

a) சர்தார் சதராவர் அவண  -     ஞ்சாப்     

b) பதகிரி அமண                             -   உத்ரகாண்ட்  

c) ஸ்ரீமசைம் அமண                      -  ஆந்திரபிரததசம்  

d) நாகர்ஜீனசாகர் அமண          - ஆந்திரபிரததசம்  

விளக்கம்: 

நீர் மின் சக்தி திட்ைம்               ைாநிைம் 

சர்தார் சதராவர் அவண -  குெராத்  

 க்ராநங்கல் அவண           -   ஞ்சாப்  

பகாய்ைா அவண               - ைகாராஷ்டிரா  

தைட்டூர் அவண               - தமிழ்நாடு  

 இடுக்கி அவண                - தகரளா 

14) இட்மைப்பு  அமண எங்கு அமைந்துள்ளது? 

a) சீனா 
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b) பிதரசில் 

c) பவனிசுைா 

d) பிதரசில் 

விளக்கம்: 

1.த்ரிகார்ெஸ் அவண         - சீைா  

2. இட்வைப்பு அவண           - பிதரசில்  

3. ஜிலுடு அவண           - சீைா  

4. குரி அவண             - பவனிசுைா  

5. துக்குருயி அவண        - பிதரசில் 

15) காைதவாட்ைத்தில் மீண்டும் நிமறவு பசய்ய இயைாத இயற்மக வளங்கள்  

a) புதுப்பிக்க இயைா வளங்கள்   

b) புதுப்பிக்க இயலும் வளங்கள்   

c) உயிரற்ற வளங்கள்  

d) உயிருள்ள வளங்கள் 

விளக்கம்: புதுப்பிக்க இயைா வளங்கள் என் வவ, இயற்வகயாக மீண்டும் புதுப்பிக்க முடியாத அல்ைது 

காைதவாட்ைத்தில் மீண்டும் நிவைவு பசய்ய இயைாத இயற்வக வளங்கள் ஆகும். புதுப்பிக்க இயைா 

வளங்களின்  பதாைர் நுகர்தைாைது அதன் அழிவிற்கு வழிவகுக்கும். (எ.கா) புவத டிை 

எரிப ாருள்களாை நிைக்கரி, ப ட்தராலியம், இயற்வகவாயு ைற்றும் தாது வளங்களாை இரும்பு, 

தாமிரம்,  ாக்வைட், தங்கம், பவள்ளி. 

16) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் புதுப்பிக்க இயைா வளங்கள் எது/எமவ? 

a) உதைாக வளங்கள்  

b) அதைாக வளங்கள்  

c) புமத டிை எரிப ாருள்கள் 

d) இவவ அவைத்தும்   

விளக்கம்:  

புதுப்பிக்க இயைா வளங்கள் மூன்று வவகப் டும். அவவயாவை: 

உதைாக வளங்கள் 

அதைாக வளங்கள் (அ) உதைாகைல்ைாத வளங்கள் 

புவத டிை எரிப ாருள்கள் 

17) மின்சாரத்திமன எளிதில் கைத்தும் கடினப்ப ாருள்கள் எது/எமவ? 

a) இரும்பு  

b) தாமிரம் 

c) தங்கம் 

d) இவவ அவைத்தும் 
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விளக்கம்: உதைாக வளங்கள் உதைாக வளங்கள் என் வவ, உதைாகத்தால் ஆை வளங்கள் ஆகும். 

இவவ பவப் ம் ைற்றும் மின்சாரத்திவை எளிதில் கைத்தும் கடிைப்ப ாருள்களாகும். (எ.கா) இரும்பு, 

தாமிரம், தங்கம்,  ாக்வைட், பவள்ளி ைற்றும் ைாங்கனீசு இன்னும் பிை. 

18) புவியின் தைதைாட்டில்  ரந்த அளவில் காணப் டும் உதைாகங்களுள் இரும் ானது எத்தமனஆவது 

உதைாகைாகும்? 

a) நான்கு  

b) மூன்று 

c) ஐந்து  

d) இரண்டு 

விளக்கம்: புவியின் தைதைாட்டில்  ரந்த அளவில் காணப் டும் உதைாகங்களுள் இரும் ாைது 4-ஆவது 

உதைாகைாகும். புவி தைதைாட்டின்  ாவைகளில் காணப் டும் தைக்ைவைட் ைற்றும் தஹைவைட் 

தாதுக்கள் பிரித்பதடுக்கப் டுகின்ைை. எஃகு உற் த்தியில் மூைப்ப ாருள் இரும்புத்தாது ைற்றும் 98% 

இரும்புத்தாது பிரித்பதடுக்கப் ட்டு எஃகு தயாரிக்கப் டுகிைது.  

19) தூய்மையான இரும்புத்தாதுைன் எமத தசர்க்கும்த ாது வலிமை ப றுகிறது? 

a) கார் ன் 

b) ைாங்கனீசு  

c) துத்தநாகம்  

d) a) ைற்றும் b) 

விளக்கம்: தூய்வையாை இரும்புத்தாது மிகவும் பைன்வையாைது ஆைால், சிறிய அளவிைாை கார் ன் 

ைற்றும் ைாங்கனீசு  ை அடுக்குகளாகச் தசர்க்கப் டும்த ாது, தைலும் வலிவை ப றுகிைது. இரும் ாைது 

ைலிவு விவை ைற்றும் வலிவையிைாலும் இன்ஜினியரிங்  பதாழில்துவையில் அதாவது இயந்திர 

கட்டுைாைப் ணி, இயந்திர கருவிகள், ஆட்தைாபைாவ ல்ஸ், கப் ல் கட்டுைாைப் ணி  ாைம் ைற்றும் 

கட்ைை கட்டுைாைப் ணிகளில் முக்கியப் ங்கு வகிக்கிைது. 

20) தமிழகத்தில் இரும்பு காணப் டும் இைம் எது? 

a) கஞ்சைவை  

b) திருவண்ணா ைமை  

c) தசர்வராயன் ைமை   

d) சவ்வாது ைமை  

விளக்கம்: 50 நாடுகளில் இரும்புத்தாது பவட்டிபயடுக்கப் டுகிைது. இதில் சீைா, ஆஸ்திதரலியா, 

பிதரஸில், இந்தியா ைற்றும் ரஷ்யா த ான்ை நாடுகளிலிருந்து உைகின் பைாத்த உற் த்தியில் 85% 

ப ைப் டுகிைது. உைகின் பைாத்த இருப்பில் 70% இரும்புத்தாதுக்கள் இந்நாடுகளில்தான் உள்ளை. 

இந்திய நாட்டின் பைாத்த இருப்பில் 95% இரும்புத்தாதுக்கள் ொர்கண்ட், ஒடிசா, ைத்திய பிரததசம், 

சட்டிஸ்கர், கர்நாைகா ைற்றும் தகாவா த ான்ை ைாநிைங்களில் கிவைக்கின்ைை. தமிைகத்தில் 

கஞ்சைவையில் இரும்புத்தாது கிவைக்கிைது. 

21) ைனிதனால் முதலில் அறிந்து பகாள்ளப் ட்டுப்  யன் டுத்தப் ட்ை உதைாகங்களுள் ஒன்று?  

a) இரும்பு  
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b) தாமிரம் 

c) தங்கம் 

d) பவள்ளி 

விளக்கம்: ைனிதைால் முதலில் அறிந்து பகாள்ளப் ட்டுப்  யன் டுத்தப் ட்ை உதைாகங்களுள் ஒன்று 

தாமிரம். இரும்பு ைற்றும் அலுமினியத்திற்கு அடுத்து, ைனித நுகர்வில் மூன்ைாவது 

இைத்திவைப்ப றுகிைது. தாமிரைாைது பவப் ம் ைற்றும் மின்சாரத்திவை எளிதில் கைத்தக்கூடியது. 

தாமிர உற் த்தியின் முக்கால்  ங்கு (3/4) மின்சாரக்கம்பி வைங்கள், பதாவைத்பதாைர்பு தகபிள்கள் 

ைற்றும் மின்ைணு சாதைங்கள் தயாரிப் தற்குப்  யன் டுகிைது. 

22) தாமிர உற் த்தியில் உைக அளவில் முதலிைம் வகிக்கும் நாடு எது? 

a) சிலி நாடு  

b) சீனா   

c) பதன் அபைரிக்கா    

d) ரஷ்யா   

விளக்கம்: தாமிர உற் த்தியில் ‘சிலி நாடு’ உைக அளவில் முதலிைம் வகிக்கிைது. ப ரு, சீைா, அபைரிக்க 

ஐக்கிய நாடுகள், காங்தகா ைற்றும் ஆஸ்திதரலியா த ான்ை நாடுகள் தாமிரம் உற் த்தி பசய்யும் பிை 

நாடுகளாகும். 

23) பசழிப்பின் அமையாளைாகவும், பசல்வத்தின் வடிவைாகவும் கருதப் டுவது எது? 

a) தங்கம்   

b) இரும்பு    

c) பவள்ளி     

d) நிைக்கரி    

விளக்கம்: இது அரிய ைற்றும் விவைைதிப் ற்ை உதைாகம் எைதவ, இதற்கு உைக சந்வதயில் அதிக 

ததவவ உள்ளது.  ண்வைய காைங்களில், தங்க நாணயங்கள்  யன் டுத்தப் ட்ைை. தற்த ாது 

ஆ ரணங்கள் தயாரிப்பிலும்,  ல் ைருத்துவத்திலும்  யன் டுகின்ைை. இது பசழிப்பின் 

அவையாளைாகவும், பசல்வத்தின் வடிவைாகவும் கருதப் டுகிைது. 

24) உைகில் அதிக அளவில் தங்கம் உற் த்தி பசய்யும் நாடு எது? 

a) சீைா    

b) பஜர்ைனி     

c) அபைரிக்கா     

d) ஆப்பிரிக்கா     

விளக்கம்:  ‘சீைா’ உைகில் அதிக அளவில் தங்கம் உற் த்தி பசய்யும் நாைாகும். ஆஸ்திதரலியா, ரஷ்யா, 

அபைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், பதன்ைாப்பிரிக்கா ைற்றும் கைைா த ான்ை நாடுகள் தங்கம் உற் த்தி 

பசய்யும் முக்கிய நாடுகளாகும். ஆஸ்திதரலியா 2,500 ைன் தங்கத் தாது இருப்பு உள்ளதுைன் உைக 

அளவில் தங்க இருப்பு அதிகமுள்ள முதன்வையாை நாைாகவும் விளங்குகிைது. 

25) இந்தியாவில் தங்கத்மத அதிக அளவில் உற் த்தி பசய்யும் ைாநிைம் எது? 

a) சிக்கிம்    
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b) பதலுங்கானா      

c) ைஹாராஷ்ட்ரா     

d) கர்நாைகா  

விளக்கம்:  கர்நாைகா இந்தியாவில் தங்கத்வத அதிக அளவில் உற் த்தி பசய்யும் ைாநிைைாகும். 

‘தகாைார் தங்கவயல்’ உைகின் ஆைைாை தங்கச்சுரங்கங்களுள் ஒன்ைாகும். 

26) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் அதிக அளவு அலுமினியம் எதில் உள்ளது?  

a)  ாக்வசட்    

b) தஹைமைட்      

c)  தயாமைட்     

d) ைஸ்தகாமவட்  

விளக்கம்:  அலுமினியைாைது,  ாக்வைட் தாதுவிலிருந்து பிரித்பதடுக்கப் டுகிைது. ப ரும் ாைாை 

தாதுக்களில் அலுமினியம் அைங்கியுள்ளது. ஆைால்,  ாக்வைட்டில்தான் அதிக அளவு அலுமினியம் 

உள்ளது. அலுமினியம், ைற்ை உதைாகங்களுைன் ஒப்பிடும்த ாது  ரவைாை  யன் ாட்டிவைக் 

பகாண்டுள்ளது. 

27) உைக அளவில் கட்டுைானப் ணிக்குப் பிர ைைான ஒன்று எது?  

a) தாமிரம்     

b) ைங்ஸ்ைன்       

c) அலுமினியம்     

d) இரும்பு   

விளக்கம்: அலுமினியைாைது எவை குவைந்த, கடிைைாை ைற்றும் விவை குவைந்தது என் தால் உைக 

அளவில் கட்டுைாைப் ணிக்குப் பிர ைைாை ஒன்ைாகிவிட்ைது. இது முக்கியைாக விைாைங்கள், 

கப் ல்கள், ஆட்தைாபைாவ ல்கள், பதாைர்வண்டிப ட்டிகள் தயாரிப்பில்  யன் டுகிைது. அலுமினியம் 

மின்சாரம் ைற்றும் பவப் த்திவை எளிதில் கைத்தக்கூடியது. எைதவ, மின்சாரக்கம்பி வைங்கள் 

தயாரிக்கப் யன் டுகிைது. அரித்தல் பசயலிவை அதிகரிக்க தாங்கிக்பகாள்ளக் கூடியது. 

அலுமினியத்துைன் சிறிய அளவிைாை பிை உதைாகங்கவளக் தசர்ப் தன் மூைம், இது தூய 

அலுமினியத்வதவிை உயர்ரக (அைாயிவை) உதைாகக்கைவவவய உருவாக்குகிைது. (எ.கா) துராலுமின். 

28) நான்கில் ஒரு  ங்கு  ாக்மைட் தாது  டிவுகள் எங்கு  ைட்டுதை உள்ளது? 

a) சீனா      

b) ரஷ்யா        

c) கினியா      

d) எத்திதயாப்பியா    

விளக்கம்: ஆஸ்திதரலியா உைகின் முன்ைணி  ாக்வைட் உற் த்தி பசய்யும் நாைாகும். இவதத்தவிர, 

சீைா, பிதரஸில், இந்தியா, கினியா, ெவைக்கா ைற்றும் ரஷ்யா  ாக்வைட் உற் த்தியில் முக்கியப்  ங்கு 

வகிக்கிைது. நான்கில் ஒரு  ங்கு  ாக்வைட் தாது  டிவுகள் கினியாவில் ைட்டுதை உள்ளது. 

29) தமிழகத்தில்  ாக்மைட்  டிவுகள் அதிகளவில் உள்ள ைமை எது? 

a) கஞ்ச ைமை      
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b)  ச்மச ைமை        

c) தசர்வராயன் ைவை       

d) சவ்வாது ைமை     

விளக்கம்: ஒடிைா, குெராத், ொர்கண்ட், ைஹாராஷ்டிரா, சட்டிஸ்கர், தமிழ்நாடு ைற்றும் ைத்திய பிரததசம் 

ஆகியவவ இந்தியாவின் முக்கியைாை  ாக்வைட் உற் த்தி பசய்யும் ைாநிைங்கள் ஆகும். தமிைகத்தில், 

தசைம் ைாவட்ைத்தில் உள்ள தசர்வராயன் ைவையில்  ாக்வைட்  டிவுகள் அதிகளவில் உள்ளை. 

30)  ல் ைருத்துவத்திலும், புமகப் ைப் ப ாருள், மின்முைாம் பூசுதலிலும் ைற்றும் ஆைம் ரப் ப ாருள்கள் 

தயாரிப்பிலும் அதிகம்  யன் டுத்தப் டும் உதைாகம் எது? 

a) பவள்ளி       

b) அலுமினியம்         

c) தங்கம்        

d) ஈயம்   

விளக்கம்: தங்கத்வதப்த ான்று பவள்ளியும் விவை ைதிப்புமிக்க ஓர் உதைாகம் ஆகும். தங்கத்வதவிை 

 ரந்த  யன் ாட்டிவைக் பகாண்ைது. பவள்ளியாைது  நவக தயாரிப்பிலும்,  ல் ைருத்துவத்திலும், 

புவகப் ைப் ப ாருள், மின்முைாம் பூசுதலிலும் ைற்றும் ஆைம் ரப் ப ாருள்கள் தயாரிப்பிலும் அதிகம் 

 யன் டுத்தப் டுகிைது. மூன்றில் இரண்டு  ங்கு பவள்ளியாைது  ணம் ஈட்டும் தநாக்கத்திலும் 

 யன் டுத்தப் டுகிைது. தங்கத்வதப் த ான்று பவள்ளியும் அரித்தவைத் தாங்கக் கூடியது.  

31) ‘பைக்ஸிதகா’ உைகின் முன்னணி --------- உற் த்தி பசய்யும் நாைாகும்.  

a) பவள்ளி       

b) அலுமினியம்         

c) ைாங்கனீசு 

d) ஈயம்    

விளக்கம்:  ‘பைக்ஸிதகா’ உைகின் முன்ைணி பவள்ளி உற் த்தி பசய்யும் நாைாகும். இதவைத் 

பதாைர்ந்து ப ரு, சீைா, ரஷ்யா, ஆஸ்திதரலியா ைற்றும் சிலி பவள்ளிவய உற் த்தி பசய்யும் 

நாடுகளாகும். 50%ற்கு தைற் ட்ை பவள்ளியாைது பதன் அபைரிக்க நாடுகளில் காணப் டுகிைது. 

32) பவண் சாம் ல் நிறத்தில், கடினைான,  ள ளப்புமைய ைற்றும் உமையக்கூடிய ஓர் உதைாகம் எது? 

a) மைக்கா        

b) ைாங்கனீசு          

c) தங்கம்        

d) கிராஃம ட்  

விளக்கம்: ைாங்கனீசு என் து பவண் சாம் ல் நிைத்தில், கடிைைாை,  ள ளப்புவைய ைற்றும் 

உவையக்கூடிய ஓர் உதைாகம் ஆகும். ைாங்கனீசின் ப ாதுவாை தாதுக்கள் வ தராலுவைட் ைாங்கனீசு, 

வசதைபைதைன் ைற்றும் தராதைாக்தராவைட் ஆகும். 

33) நல்ை தரைான எஃகு (Steel) உற் த்திக்கு முக்கியைானது எது? 

a) கார் ன்        

b) ைாங்கனீசு          
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c) தங்கம்        

d) கிராஃம ட் 

 விளக்கம்: ைாங்கனீசாைது நல்ை தரைாை எஃகு (Steel) உற் த்திக்கு முக்கியைாைதாகும். இது மின்சார 

த ட்ைரிகள் தயாரிப்பிலும்  யன் டுவததாடு பசங்கல்,  ாவை ைற்றும் தவரதள தயாரிப்பில் 

வண்ணப்ப ாருளாகவும்  யன் டுத்தப் டுகிைது. ைாங்கனீசு மூைக்கூறுகள் அழுக்கு நீக்கும் திரவம் 

ைற்றும் சைவவத்தூள் தயாரிப்பிலும்  யன் டுகிைது. 

34) உைகின் முன்னணி ைாங்கனீசு உற் த்தி நாடு எது? 

a) அபைரிக்கா  

b) பதன் ஆப்பிரிக்கா  

c) ரஷ்யா  

d)  ாகிஸ்தான் 

விளக்கம்: பதன் ஆப்பிரிக்கா உைகின் முன்ைணி ைாங்கனீசு உற் த்தி நாைாகும். ைாங்கனீசு 

உற் த்தியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சீைா, ஆஸ்திதரலியா, கா ன், பிதரஸில் ைற்றும் இந்தியா 

த ான்ை நாடுகள் உைக அளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாடுகள் ஆகும். இந்நாடுகளில் ைாங்கனீசு 

இருப்பு அதிகம் இருப் துைன், இவவ உைக அளவில் ைாங்கனீவச ஏற்றுைதி பசய்வதிலும் 

குறிப்பிைத்தக்க நாடுகள் ஆகும். 

35) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் உதைாகத்திமனக் பகாண்டிராத வளங்கள் எது/எமவ? 

a) சுண்ணாம்பு         

b) ஜிப்சம்           

c) த ாைமை ாஸ்த ட்         

d) இவவ அவைத்தும்   

விளக்கம்: உதைாகத்திவைக் பகாண்டிராத வளங்கள் அதைாக வளங்கள் எை அவைக்கப் டுகின்ைை. 

இவவ கடிைைாை ப ாருள்கள் அல்ை, மின்சாரத்வதயும், பவப் த்வதயும் எளிதில் கைத்து வவயும் 

அல்ை. (எ.கா): வைக்கா, சுண்ணாம்புக்கல், ஜிப்சம், த ாைவைப்  ாஸ்த ட் முதலியை. 

36) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் மைக்காவின் தாதுக்கள் எது/எமவ? 

a)  தயாமைட்   

b) ைஸ்தகாமவட்   

c) தஹைமைட்   

d) a) ைற்றும் b) 

விளக்கம்: ைஸ்தகாவவட் ைற்றும்  தயாவைட் ஆகியவவ வைக்காவின் தாதுக்கள் ஆகும். மின் ைற்றும் 

மின்ைணு பதாழிற்சாவைகளில்  யன் டுத்தப் டும் கனிைங்களில் இதுவும் ஒன்று. மின்பதாழில்களில் 

காப்புப்ப ாருளாகப்  யன் டுத்தப் டுகிைது. ைசகு எண்பணய் ைற்றும் அைங்காரச் சுவபராட்டிகள் 

தயாரிப்பில் ப ாடி வடிவில் தசர்க்கப் டுகிைது. 

37) மைக்கா உற் த்தி பசய்வதில் உைக அளவில் முன்னிமை வகிக்கும் நாடு எது? 

a) சீைா   

b) ஜப் ான்    
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c) பதன் ஆப்பிரிக்கா    

d) கினியா  

விளக்கம்: சீைாதான் வைக்கா உற் த்தி பசய்வதில் உைக அளவில் முன்னிவை வகிக்கிைது. ரஷ்யா, 

பின்ைாந்து, அபைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், துருக்கி ைற்றும் பகாரிய குடியரசும் வைக்கா உற் த்தியில் 

முக்கியப் ங்கு வகிக்கிைது. இந்தியாவின் 95% வைக்காவாைது ஆந்திரபிரததசம், ராெஸ்தான் ைற்றும் 

ொர்கண்டில் கிவைக்கிைது. 

38) ைடிந்த கைல் உயிரினங்களின் எலும்புத்துண்டுகள் சிமதவுற்று ஏற் ட்ை  டிவினால் ஏற் டு மவ 

எது/எமவ? 

a) சுண்ணாம்புக்கல்   

b) ஜிப்சம்     

c) மைக்கா   

d) நிைக்கரி   

விளக்கம்: சுண்ணாம்புக்கல் என் து ஒருவித  டிவுப் ாவை ஆகும். ைடிந்த கைல் உயிரிைங்களின் 

எலும்புத்துண்டுகள் சிவதவுற்று ஏற் ட்ை  டிவிைால் ஏற் டு வவ ஆகும். (எ.கா):  வளப் ாவை, 

ஃத ாராமினிப்ப ரா ைற்றும் பைல்லுைலிகள் த ான்ைவற்றின் ைடிவிற்குப் பின்ைர் உருவாகும் 10% 

 டிவுப் ாவைகள் சுண்ணாம்புக் கற்களாகும். 

39) உதைாகப்பிரிப்பு ைற்றும் சுத்திரிகரிப்பு  ணிக்கும்  யன் டுத்தப் டுவது எது? 

a) சுண்ணாம்புக்கல்   

b) ஜிப்சம்     

c) மைக்கா   

d) கிராம ட்  

விளக்கம்: அதிகப் டியாக பநாறுக்கப் ட்ை சுண்ணாம்புக்கற்கள் கட்டுைாைப்  ணிக்பகைப் 

 யன் டுத்தப் டுகிைது. முகப்புக்கல், தவரயில்  திக்கப் டும் கற்கள், சாளரங்கள், அடிைவண, 

 டிக்கட்டுகள் த ான்ைவவ அவைக்கப் டுவதில் சுண்ணம்புக்கற்கள்  யன் டுகின்ைை. பநாறுக்கப் ட்ை 

சுண்ணாம்புக்கல் உதைாகப்பிரிப்பு ைற்றும் சுத்திரிகரிப்பு  ணிக்கும்  யன் டுத்தப் டுகிைது. 

த ார்ட்தைண்ட் சிபைண்ட் சுண்ணாம்புக்கல்லிலிருந்து தயாரிக்கப் டுகிைது. 

40) தமிழகத்தின் ப ரிய அளவிைான சுண்ணாம்புக்கல் இருப்பு எங்கு காணப் டுகிறது? 

a)  இராைநாைதபுரம் 

b) திருபநல்தவலி    

c) அரியலூர்  

d)  இவவ அவைத்தும் 

விளக்கம்: உைகின்  ாதிக்கு தைற் ட்ை சுண்ணாம்புக்கல் உற் த்தி சீைாவில்தான் நவைப றுகிைது. 

இதவையடுத்து, அபைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், இந்தியா, ரஷ்யா, பிதரஸில் ைற்றும் ெப் ான் த ான்ை 

நாடுகளும் அதிக அளவு உற் த்தி பசய்கிைது. ைத்தியபிரததசம், ராெஸ்தான், ஆந்திரபிரததசம், 

குெராத், சட்டிஸ்கர் ைற்றும் தமிழ்நாடு த ான்ை ைாநிைங்களிலிருந்து இந்தியாவின் பைாத்த 

உற் த்தியில் நான்கில் மூன்று  ங்கு உற் த்தி பசய்யப் டுகிைது. தமிைகத்தின் ப ரிய அளவிைாை 
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சுண்ணாம்புக்கல் இருப் ாைது இராைநாைதபுரம், திருபநல்தவலி, அரியலூர், தசைம், தகாயம்புத்தூர் 

ைற்றும் ைதுவர ைாவட்ைங்களில் உள்ளை. 

41) பதால்லுயிர் எச்சங்களில் இருந்து உருவாகும் திண்ை எரிப ாருள்? 

a) சுண்ணாம்புக்கல்   

b) ப ட்தராலியம்      

c) நிைக்கரி  

d) இமவ அமனத்தும்   

விளக்கம்: நிைக்கரி என் து, பதால்லுயிர் எச்சங்களில் இருந்து உருவாகும் திண்ை எரிப ாருள் ஆகும். 

ப ாதுவாக, புவத டிை எரிப ாருள் வளங்களாைது இைந்துத ாை தாவர ைற்றும் விைங்குகளின் 

எச்சங்களிலிருந்து உருவாைவவ. புவத டிை எரிப ாருள்கள் வஹட்தராகார் னிலிருந்து 

உண்ைாைவவ எைப்ப ரும் ாலும் குறிப்பிைப் டுகிைது. இவவ எரிக்கப் டும்த ாது பவப்  

ஆற்ைலுக்காை ஒரு சிைந்த ஆதாரைாகிைது. புவத டிை எரிப ாருள் வளங்களாவை, நிைக்கரி, 

ப ட்தராலியம் ைற்றும் இயற்வக வாயு. 

42) கார் ன் அளவிமனக் பகாண்டு நிைக்கரியிமன எத்தமன  வமகயாகப்பிரிக்கைாம்? 

a) நான்கு  

b) மூன்று       

c) இரண்டு 

d) ஐந்து   

விளக்கம்: முற்ைா நிைக்கரி அல்ைது பீட் (Peat) முதலில் உருவாவது ஆகும். நிைக்கரி இவவ வீட்டு 

எரிப ாருளாக, இரும்பு ைற்றும் எஃகு  பதாழிற்சாவை ைற்றும் மின்சாரத்வத உற் த்தி 

பசய்யப் யன் டும் உருவளகளிலும் நீராவி இன்ஜின்களிலும்  யன் டுத்தப் டுகிைது. 

நிைக்கரியிலிருந்து மின்சாரம் உற் த்தி பசய்வது பவப்  சக்தி (அைல்மின்சக்தி) எை 

அவைக்கப் டுகிைது. கார் ன் அளவிவைக் பகாண்டு நிைக்கரியிவை 4 வவகயாகப்பிரிக்கைாம். 

1. ஆந்த்ரவசட் (Anthracite) 2. பிட்டுமிைஸ் (Bituminous) 3. லிக்வைட் (Lignite) 4. பீட் (Peat) 

43) தற்த ாது நாம்  யன் டுத்தும் நிைக்கரியானது எத்தமன ஆண்டுகளுக்கு முன் ததான்றிய  டிவு ஆகும்? 

a) முன்னூறு  

b) ஆயிரம்       

c) ஐந்நூறு  

d) அறுநூறு  

விளக்கம்: தற்த ாது நாம்  யன் டுத்தும் நிைக்கரியாைது 300 ஆண்டுகளுக்கு முன் ததான்றிய  டிவு 

ஆகும். பூமியின் ப ரும் குதி நீராவி சதுப்பு நிைங்களால் நிரம்பியுள்ளது. தாவரம் ைற்றும் விைங்குகள் 

இைந்த பின் ாை எச்சங்கள் சதுப்பு நிைங்களில் அடியில் புவதக்கப் ட்ைை. இறுதியில் அவவ 

புவிக்கடியில் அதிகப் டியாை பவப் ம் ைற்றும் அழுத்தத்தின் காரணைாக நிைக்கரியாக ைாற்ைப் ட்ைை.  

44) உைகின் முன்னணி நிைக்கரி உற் த்தி பசய்யும் நாடு? 

a) சீைா   

b) அபைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்        
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c) ஆஸ்திதரலியா   

d) ரஷ்யா   

விளக்கம்: உைகின் முன்ைணி நிைக்கரி உற் த்தி பசய்யும் நாடு சீைா ஆகும் இதவையடுத்து, இந்தியா, 

அபைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், ஆஸ்திதரலியா, இந்ததாதைஷியா ைற்றும் ரஷ்யாவும் நிைக்கரியிவை 

உற் த்தி பசய்கின்ைை. இந்தியாவில் நிைக்கரி உற் த்தி பசய்யும் இைங்கள் தைற்கு வங்கத்தில் உள்ள 

ராணிகஞ்ச், தமிைகத்தில் உள்ள பநய்தவலி, ொர்கண்டில் உள்ள ொரியா, தன் ாத் ைற்றும் ப ாக்காதரா 

ஆகும். 

45) ப ட்தராலியம் ைற்றும் அதன் உ ப்ப ாருள்கள் ைதிப்புமிக்கதாக உள்ளதால் -----------------------என 

அமழக்கப் டுகிறது. 

a) கருப்பு தங்கம்  

b) திரவ  தங்கம்         

c)  ழுப்பு தங்கம்  

d) எண்பணய் தங்கம்   

விளக்கம்:  ாவைகளின் அடுக்குகளுக்கு இவைதயயும், கைல் ைற்றும் கைதைாரப்  குதிகளில் 

அவைந்துள்ள எண்பணய் வயல்களில் இருந்தும் துவளயிட்டு ப ட்தராலியம் எடுக்கப் டுகிைது. இது 

கச்சா பசயைாக்கம் டீசல், ப ட்தரால், ைண்பணண்பணய், பைழுகு, பிளாஸ்டிக் ைற்றும் ைசகு 

எண்பணய் த ான்ை  ல்தவறு ப ாருள்கவள உற் த்தி பசய்யும் சுத்திகரிப்பு நிவையங்களுக்கு 

அனுப் ப் டுகிைது. ப ட்தராலியம் ைற்றும் அதன் உ ப்ப ாருள்கள் ைதிப்புமிக்கதாக உள்ளதால் ‘கருப்பு 

தங்கம்’ எை அவைக்கப் டுகிைது. 

46) இந்தியாவில் ப ட்தராலியம் உற் த்தி பசய்யும் முன்னணி  குதி/கள்? 

a) மும்ம    

b) அசாம்          

c) a) ைற்றும் b)  

d) குஜராத்  

விளக்கம்: ப ட்தராலியம் உற் த்தி பசய்யும் முதன்வை நாடுகள், சவுதி அதரபியா, ஈரான், ஈராக் ைற்றும் 

கத்தார் ஆகும். ைற்ை முக்கிய உற் த்தி நாடுகள், அபைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், ரஷ்யா, பவனிசுைா, 

குவவத், ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் ைற்றும் அல்ஜீரியா ஆகும். அஸ்ைாமில் உள்ள திக் ாய், மும்வ யில் 

பைல்ைா  குதிகள் இந்தியாவில் ப ட்தராலியம் உற் த்தி பசய்யும் முன்ைணி  குதிகளாகும். 

47) உைக அளவில் எத்தமன சதவீதத்திற்கும் அதிைான இயற்மக வாயு இருப்புகள் அபைரிக்க ஐக்கிய 

நாடுகள், ரஷ்யா, ஈரான் ைற்றும் கத்தாரில் உள்ளது? 

a) 50% 

b) 60%          

c) 70%  

d) 40%  

விளக்கம்: இயற்வக வாயுவாைது ப ட்தராலியம்  டிவுகளுைன் காணப் டுகிைது. கச்சா எண்பணய் 

தைற் ரப்பிற்கு வரும்த ாது பவளிதயற்ைப் டுகிைது. இது வீடு ைற்றும் பதாழிற்சாவைகளில் 
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எரிப ாருளாகப்  யன் டுத்தப் டுகிைது. உைக அளவில் 50%ற்கும் அதிைாை இயற்வக வாயு இருப்புகள் 

அபைரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், ரஷ்யா, ஈரான் ைற்றும் கத்தாரில் உள்ளது. 

48) இந்தியாவில் இயற்மக வாயு வளம் அமைந்துள்ள இைங்கள்? 

a) கிருஷ்ணா, தகாதாவரி ஆற்றுப் டுமககள்  

b) அசாம்          

c) குஜராத்   

d) இவவ அவைத்தும்  

விளக்கம்: இந்தியாவில் கிருஷ்ணா ைற்றும் தகாதாவரி பைல்ைா, அஸ்ைாம், குெராத் ைற்றும் 

மும்வ யின் சிை கைதைாரப்  குதிகளில் இயற்வக வாயு வளம் அவைந்துள்ளது. 
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7th Social Science Lesson 13 Questions in English 

13. சுற்றுலா   

1) 24 மணி நேரத்திற்குக் குறையாமலும், ஓர் ஆண்டிற்கு மிகாமலும் தனது வழக்கமான சூழலிருந்து 

பயணிப்பறதக் குறிப்பது? 

a) மதம் 

b) பபாழுதுநபாக்கு 

c) வாணிகம் 

d) சுற்றுலாப் பயணி  

விளக்கம்: சுற்றுலாப் பயணி என்ற ச ால், “டூரியன்” என்ற பழமையான ஆங்கிலச் ச ால்லிலிருந்து 

த ான்றியது. இது 24 ைணி தேரத்திற்குக் குமறயாைலும், ஓர் ஆண்டிற்கு மிகாைலும்  னது வழக்கைான 

சூழலிருந்து பயணிப்பம க் குறிக்கும். ை ம், சபாழுதுதபாக்கு, வாணிகம், வரலாறு ைற்றும் பண்பாடு 

தபான்றவற்மறக் கருத்தில் சகாண்டு பயணிப்ப ற்கான காரணங்களாக இருக்கலாம். 

2) உலகில் உள்ள அறனத்து ோடுகளுக்கும் இன்றியறமயாத வருவாய் ஆதாரமாக திகழ்வது எது? 

a) கல்வி 

b) சுற்றுலா 

c) வணிகம்  

d) விவசாயம் 

விளக்கம்: உலகில் உள்ள அமனத்து ோடுகளுக்கும் இன்றியமையா  வருவாய் ஆ ாரைாகச் சுற்றுலா 

அமைந்துள்ளது. ோட்டின்  மூக, கலாச் ார, கல்வி ைற்றும் சபாருளா ார துமறகளிலும் பன்னாட்டுத் 

ச ாடர்புகளிலும் தேரடி  ாக்கத்ம  ஏற்படுத்துவ ால் சுற்றுலா  மு ாயத்தின் ஓர் அவசியைான 

அங்கைாக உள்ளது. 

3) சுற்றுலா எத்தறன முக்கிய கூறுகறள பகாண்டுள்ளது? 

a) மூன்று  

b) ோன்கு  

c) ஐந்து  

d) ஆறு  

விளக்கம்:  சுற்றுலாவின் மூன்று முக்கிய கூறுகளாவன ™ ஈர்ப்புத்  லங்கள் (Attraction) ™ எளிதில் 

அணுகும்  ன்மை (Accessibility) ™ த மவ வ திகள் (Amenities) இந்  மூன்று கூறுகமளயும் 

இமணக்கும் தகாட்பாடு ஆங்கிலத்தில் ‘A3’ என அமழக்கப்படுகின்றது. 

4) ஈர்ப்புத் தலங்கள் எத்தறன முக்கிய வறககறள பகாண்டுள்ளது?  
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a) மூன்று  

b) ோன்கு  

c) ஐந்து  

d) இரண்டு 

விளக்கம்: ஈர்ப்புத்  லங்கள் முக்கியைான இரண்டு வமககமளக் சகாண்டுள்ளன.இயற்மக ஈர்ப்புத் 

 லங்கள் ™ கலாச் ார ஈர்ப்புத்  லங்கள் இயற்மக ஈர்ப்புத்  லங்கள் என்பமவ, நிலம் ைற்றும் கடல் 

அமைப்பு, கடற்கமரகள், காலநிமல ைற்றும் காடுகள் ஆகிய கூறுகள் அடங்கும். கலாச் ார ஈர்ப்புத் 

 லங்கள் என்பமவ, வரலாற்று நிமனவுச் சின்னங்கமளயும், பிற அறிவார்ந்  பமடப்புகமளயும் 

உள்ளடக்கிய ாகும். இமவ  விர, கண்காட்சிகள் ைற்றும் பண்டிமககளும் கலாச் ார ஈர்ப்புகளில் 

அடங்கும். 

5) குறிப்பிட்ட ஓர் ஈர்ப்புத் தலத்றத அறடவதற்கான பயணச்பசலறவயும் நேரத்றதயும் தீர்மானிப்பது எது? 

a) சுற்றுலா தளம்  

b) தபாக்குவரத்து  

c) மக்கள் பதாறக  

d) இருப்பிடம் 

விளக்கம்: எளிதில் அணுகும்  ன்மை என்பது  ாமல, இரயில், நீர் ைற்றும் வான்வழி தபான்ற பல்தவறு 

வமகயான தபாக்குவரத்தின் மூலம், குறிப்பிட்ட ஓர் ஈர்ப்புத்  லத்ம  எளிதில் அமடவ ாகும். 

குறிப்பிட்ட ஓர் ஈர்ப்புத்  லத்ம  அமடவ ற்கான பயணச்ச லமவயும் தேரத்ம யும் தபாக்குவரத்து 

தீர்ைானிக்கிறது. 

6) கீழ்க்கண்டவற்றுள் நசறவ வசதி/கள் எது/எறவ? 

a) இடவசதி 

b) பயண அறமப்பாளர்கள் 

c) அந்நிய பசலவாணி றமயங்கள் 

d) இமவ அமனத்தும்  

விளக்கம்:  சுற்றுலாப் பயணியின் த மவகமள அமடவ ற்கான வ திகமள ஏற்படுத்திக் சகாடுப்பத  

த மவ வ திகள் எனப்படும். 1. இடவ தி (Accommodation):  ங்குவ ற்கான விடுதிகள், சிற்றுண்டிச் 

 ாமலகள் உணவகங்கள் தபான்ற  ங்குமிடங்கள். 2. பயண அமைப்பாளர்கள், சுற்றுலா தைலாளர்கள் 

ைற்றும் பயண முகவர்கள். 3. அந்நிய ச லவாணி மையங்கள், கடவுச் சீட்டு, வி ா ைற்றும் முகவர் 

நிமலயங்கள். 4. பயணக் காப்பீடு ைற்றும் பாதுகாப்புத் ச ாடர்புமடயத் துமறகள் 

7) சுற்றுலா இயற்றக, பயன்பாடு, காலம் மற்றும் பயண தூரத்தின் அடிப்பறடயில் எத்தறன வறகப்படும்? 

a) மூன்று  
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b) ோன்கு  

c) ஐந்து  

d) ஆறு  

விளக்கம்: பண்மடய காலங்களிலிருந்த , பயணம் என்பது ைனி  குலத்ம க் கவர்ந்து இழுக்கும் 

ச யலாக இருந்துவருகிறது. சுற்றுலா இயற்மக, பயன்பாடு, காலம் ைற்றும் பயண தூரத்தின் 

அடிப்பமடயில் பின்வருைாறு பிரிக்கப்படுகிறது. 1) ையச் சுற்றுலா  2) கலாச் ாரச் சுற்றுலா  3) வரலாற்றுச் 

சுற்றுலா  4) சூழல் சுற்றுலா  5)  ாக ச் சுற்றுலா 6)சபாழுதுதபாக்குச் சுற்றுலா 

8) சுற்றுலா வறககளுள் மிகவும் பழறமயானது எது? 

a)  ையச் சுற்றுலா 

b) கலாச்சாரச் சுற்றுலா 

c) வரலாற்றுச் சுற்றுலா 

d) சூழல் சுற்றுலா  

விளக்கம்: சுற்றுலா வமககளில் ‘ ையச் சுற்றுலா’ மிகப் பழமையான ாகும். இதில் ைக்கள் 

 னித் னியாகதவா குழுக்களாகதவா புனி  யாத்திமரயாகக் தகாவில்கள், த வாலயங்கள், ைசூதிகள் 

ைற்றும் பிற புனி த் லங்களுக்குப் பயணம் தைற்சகாள்கின்றனர்.  ையச் சுற்றுலாவுக்கு 

எடுத்துக்காட்டுகளாக இந்துக்கள் காசி ச ல்வம யும் (வாரணாசி) கிறித் வர்கள் செரு தலம் 

ச ல்வம யும் முஸ்லிம்கள் சைக்கா ச ல்வம யும் குறிப்பிடலாம். 

9) கம்நபாடியாவின் அங்நகார்வாட் எவ்வறக சுற்றுலா தலமாகும்? 

a) சமயச் சுற்றுலா 

b) கலாச்சாரச் சுற்றுலா 

c) வரலாற்றுச் சுற்றுலா 

d) சூழல் சுற்றுலா  

விளக்கம்: இவ்வமகச் சுற்றுலா அருங்காட்சியங்கள், நிமனவுச் சின்னங்கள் ச ால்சபாருள் 

ஆராய்ச்சிப்பகுதிகள், தகாட்மடகள், தகாவில்கள் தபான்ற வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்  இடங்கள் 

ஆகியவற்றிமனப் பார்மவயிடுவம  மையைாகக் சகாண்டுள்ளது. கம்தபாடியாவின் அங்தகார்வாட், 

இந்தியாவின்  ாஜ்ைஹால் ைற்றும் எகிப்தின் பிரமிடுகள் ஆகியவற்மற வரலாற்று சுற்றுலாவுக்கு 

எடுத்துக் காட்டுகளாகக் கூறலாம். 

10) பபாதுவாக, இயற்றகச் சூழலில் தாவரங்களும், விலங்குகளும் பசழித்து வளரும் இடங்களுக்குச் 

பசல்வது? 

a) சமயச் சுற்றுலா 

b) கலாச்சாரச் சுற்றுலா 
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c) வரலாற்றுச் சுற்றுலா 

d) சூழல் சுற்றுலா 

 விளக்கம்: சபாதுவாக, இயற்மகச் சூழலில்  ாவரங்களும், விலங்குகளும் ச ழித்து வளரும் 

இடங்களுக்குச் ச ல்வது ‘சூழல் சுற்றுலா’ எனப்படுகிறது. அதை ான் ைமழக்காடுகள், ஆப்பிரிக்க 

வனப்பயணம் (African Forest Safari) ைற்றும் இையைமல சிகரங்களில் ைமலதயற்றம் ஆகியமவ 

புகழ்சபற்ற சூழல் சுற்றுலா  லங்களாகும். 

11) ஆஸ்திநரலியா எவ்வறக விறளயாட்டுக்கு புகழ்பபற்ைது? 

a) விண் வீழ் விமளயாட்டு 

b) மறல உச்சிவீழ் இழுறவ விறளயாட்டு 

c) சிகரங்களில் மறலநயறுதல் 

d) கட்டுமர மிதறவ ேதிபயணம்  

விளக்கம்: ‘காஸ்ட்தரானமி’ என்பது கலாச் ாரச் சுற்றுலாவின் அம் த்ம  குறிக்கின்றது. 

சேடுந்ச ாமலவிலுள்ள (அல்லது) அந்நிய இடங்களிலுள்ள சவளிப்புற ச யல்பாடுகளில் கலந்து 

சகாள்வ ற்காகப் பயணப்படுவத   ாக ச் சுற்றுலா எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, ஆஸ்திதரலியாவின் 

விண்வீழ் விமளயாட்டு (Skydive) நியூசிலாந்தின் ைமல உச்சிவீழ் இழுமவ விமளயாட்டு (Bungee 

jumping) இையைமலயின் சிகரங்களில் ைமலதயறு ல், அருணாச் ல பிரத  த்தில் உள்ள பிரம்ைபுத்ரா 

ேதியின் கட்டுைர மி மவ ேதிபயணம் ஆகியவற்மறக் கூறலாம். 

12) நீர்வீழ்ச்சிகள், மறல வாழிடம், கடற்கறரகள் மற்றும் நகளிக்றக பூங்காக்கள் இறவ அறனத்தும் 

எவ்வறக சுற்றுலாவுக்குள் அடங்கும்? 

a) பதாழில்துறை சுற்றுலா 

b) பருவகாலச் சுற்றுலா 

c) ஆண்டு விடுமுறை சுற்றுலா 

d) சபாழுதுதபாக்கு சுற்றுலா 

விளக்கம்: ைகிழ்ச்சி, ைனநிமறவு, சபாழுதுதபாக்கு ஆகியவற்மறக் குறிக்தகாளாகக் சகாண்டு 

தகளிக்மக ைற்றும் தவடிக்மக விமளயாட்டுகளுக்கு முக்கியத்துவம்  ருவது இவ்வமகச் சுற்றுலா. 

நீர்வீழ்ச்சிகள், ைமல வாழிடம், கடற்கமரகள் ைற்றும் தகளிக்மக பூங்காக்கள் இமவ அமனத்தும் 

சபாழுதுதபாக்கு சுற்றுலாமவ தோக்கிக் கவர்ந்திழுக்கும்  லங்களாகும். இமவ  விர,  மீப 

ஆண்டுகளில் சில ேவீன சுற்றுலாக்களும் வளர்ச்சியமடந்துள்ளன. அமவ   

1) ஆண்டு விடுமுமற சுற்றுலா 2) ச ாழில்துமற சுற்றுலா 3) பருவகாலச் சுற்றுலா   4) பன்னாட்டுச் 

சுற்றுலா 5)  குழுச் சுற்றுலா  6) விமளயாட்டுச் சுற்றுலா  7) ேலவாழ்வுச் சுற்றுலா 8)  பண்மண ைற்றும் 

கிராைப்புறச் சுற்றுலா 
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13) சர்வநதச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கறளப் பார்றவயிடவும், அவற்றின் பண்பாடு மற்றும் 

பழக்கவழக்கங்கறளப் பற்றி அறியவும் பயன்படும் சுற்றுலா எது? 

a) பன்னாட்டுச் சுற்றுலா 

b) பதாழில்துறை சுற்றுலா 

c) ேலவாழ்வுச் சுற்றுலா 

d) பண்றண மற்றும் கிராமப்புைச் சுற்றுலா 

விளக்கம்:  ர்வத   முக்கியத்துவம் வாய்ந்  இடங்கமளப் பார்மவயிடவும், அவற்றின் பண்பாடு ைற்றும் 

பழக்கவழக்கங்கமளப் பற்றி அறியவும், த கரிக்கவும் பன்னாட்டுச் சுற்றுலா தைற்சகாள்ளப்படுகிறது. 

இ ற்காகக் கடவுச்சீட்டு, வி ா, சவளிோட்டு ோணயம், விைான டிக்சகட், பயணக் காப்பீடு ைற்றும் பிற 

குடிதயற்ற விவரங்கள் தபான்றமவ சுற்றுலா பயணிகளால் முமறப்படி பூர்த்தி ச ய்யப்பட தவண்டிய 

சில பயண படிவங்கள் ைற்றும் ேமடமுமறகள் உள்ளன. 

14) பவளிோடு பசல்ல விரும்பும் ஒருவரது கடவுச்சீட்டில் குறிக்கப்படும் முத்திறர(விசா) எத்தறன 

வறகப்படும்?  

a) மூன்று  

b) ோன்கு  

c) ஐந்து  

d) ஆறு  

விளக்கம்: வி ா (VISA) - ஒரு ேபருக்கு வழங்கப்படும் ஆவணம் (அல்லது) சவளிோடு ச ல்ல விரும்பும் 

ஒருவரது கடவுச்சீட்டில் குறிக்கப்படும் முத்திமர. சுற்றுலா வி ா (Tourist VISA) - தகளிக்மகக்காகச் 

சுற்றிப் பார்த் ல் ைாணவர் வி ா (Student VISA) - தைற்படிப்பிற்காகச் ச ல்லு ல் ச ாழில் வி ா 

(Employment VISA) - ஒரு ோட்டில் தவமல பார்த் ல் ைருத்துவ வி ா (Medical VISA) - ஒரு ோட்டிலுள்ள 

புகழ்சபற்ற ைருத்துவைமனயில் ைருத்துவ சிகிச்ம  சபறுவ ற்காகச் ச ல்லு ல் 

15) சுற்றுலாவின் அடிப்பறட காரணி/கள் எது/எறவ? 

a) இதமான வானிறல 

b) கண்கவர் இயற்றகக் காட்சிகள் 

c) வரலாற்று மற்றும் பண்பாட்டு நிறனவுச் சின்னங்கள் 

d) இமவ அமனத்தும் 

விளக்கம்: சுற்றுலாவின் அடிப்பமட காரணிகள் சுற்றுலாப் பயணிகமளக் கவரக்கூடிய காரணிகள்  

இ ைான வானிமல கண்கவர் இயற்மகக் காட்சிகள் ™ வரலாற்று ைற்றும் பண்பாட்டு நிமனவுச் 

சின்னங்கள் 

16) சுற்றுலாவிற்கான புவியியல் காரணிகள் எது/எறவ? 
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a) நிலத்நதாற்ைம் 

b) நீர்நிறலகள் 

c) தாவரங்கள் 

d) இமவ அமனத்தும் 

விளக்கம்: சுற்றுலாவிற்கான புவியியல் காரணிகள் 1. நிலத்த ாற்றம்: ைமலகள், பீடபூமிகள், 

ஆழ்பள்ளத் ாக்குகள், பள்ளத் ாக்குகள், குமககள், ைணல் குன்றுகள், பனியாற்று ோற்காலி (Cirque) 

பவளப்பாமறகள், ஓங்கல்கள் தபான்ற நிலத்த ாற்றங்கள். 2. நீர்நிமலகள்: ஆறுகள், ஏரிகள், 

நீர்வீழ்ச்சிகள் சவந்நீர் ைற்றும் சகாதிநீர் ஊற்றுகள், பனி ைற்றும் பனியாறுகள், நீதராட்டங்கள் ஓ ங்கள் 

ைற்றும் அமலகள். 3.  ாவரங்கள்: காடுகள், புல்சவளிகள், சபருசவளிகள், பாமலவனங்கள். 4. 

காலநிமல: சூரிய ஒளி, தைகங்கள், சிறந்  சவப்பநிமல, ைமழப்சபாழிவு ைற்றும் பனி. 5. விலங்குகள்: 

அ) வனவிலங்குகள், பறமவகள்  ரணாலயம், வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச்  ரணாலயம், மிருகக்காட்சி 

 ாமல. ஆ) தவட்மடயாடு ல் ைற்றும் மீன்பிடித் ல் 6. குடியிருப்புக் காரணிகள் அ) ேகரங்கள், 

ைாேகரங்கள் ைற்றும் கிராைங்கள் ஆ) வரலாற்று அழிவு எச் ங்கள், நிமனவுச் சின்னங்கள் 7. 

கலாச் ாரம்: ைக்களின் வாழ்க்மக முமற, பாரம்பரியம், ோட்டுப்புற வழக்கங்கள், ஓவியங்கள் ைற்றும் 

மகவிமனப் சபாருட்கள் 

17) மனத்திற்கு இதமான விருந்நதாம்பலுடன், ேறுமணமிக்க காரமான உணவுடன் கூடிய கலாச்சாரத்திற்குப் 

புகழ்பபற்ை ோடு? 

a) சீனா  

b) பாகிஸ்தான்  

c) ஆப்பிரிக்கா  

d) இந்தியா  

விளக்கம்: ைனத்திற்கு இ ைான விருந்த ாம்பலுடன், ேறுைணமிக்க காரைான உணவுடன் கூடிய 

கலாச் ாரத்திற்குப் புகழ்சபற்றது இந்தியா. ைனம  ஈர்க்கும் ைரபுகள், ைாறுபட்ட வாழ்க்மக முமற, 

கலாச் ார பாரம்பரியத்துடன் வண்ணையைான கண்காட்சிகள் ைற்றும் திருவிழாக்கள் தபான்றமவ 

சுற்றுலாப் பயணிகமளப் சபரிதும் ஈர்க்கின்றன. அமனத்து வமகயான நிலத்த ாற்றங்கள், பல்தவறு 

காலநிமல, சுற்றுச்சூழல் ைற்றும்  ாக  சுற்றுலாவிற்கான ச றிந்  வளங்கள் ஆகியமவ 

குறிப்பிடத் க்க பலதுமற சிறப்புகள் ஆகும். அற்பு ைான கமல ைற்றும் சிற்ப தவமலப்பாடுகள் 

நிமறந்   ைய வழிபாட்டுத்  லங்கள், ச ாழில்நுட்ப பூங்காக்கள், அறிவியல் அருங்காட்சியங்கள் 

ஆகியமவ இந்திய சுற்றுலா பயணிகளுக்கான கூடு ல் ஈர்ப்புச்  க்தியாகும். ஆதராக்கிய தீர்வுக்கான 

தயாகா, ஆயுர்தவ ம் ைற்றும் இயற்மக ைருத்துவம் தபான்றமவ உலசகங்கிலும் உள்ள உல்லா  

பயணிகமளக் கவர்ந்திழுக்கின்றன. 
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18) பல சமயங்கறளத் தன்னகத்நத பகாண்டுள்ள ோடு?  

a) சீனா  

b) பாகிஸ்தான்  

c) ஆப்பிரிக்கா  

d) இந்தியா  

விளக்கம்: பல  ையங்கமளத்  ன்னகத்த  சகாண்டுள்ள இந்தியாவில்  ையச் சுற்றுலா குறிப்பிடத் க்க 

இடத்ம ப் சபறுகிறது.  ைய வழிப்பாட்டுத்  லங்கமளக் காணவும்,  ையச்  டங்குகளில் கலந்துக் 

சகாள்வ ற்கும் பல்தவறு ச ாகுப்புச் சுற்றுலா பயணத் திட்டங்கள் இந்தியாவில் 

தைற்சகாள்ளப்படுகின்றன. 

19) தவைான இறணறய கண்டறிக  

a) இராநமஸ்வரம் – தமிழ்ோடு 

b) காஞ்சிபுரம் - தமிழ்ோடு 

c)  ாரோத் - பீகார் 

d) றவஷ்ணவி நதவி நகாவில் - ஜம்மு காஷ்மீர்  

விளக்கம்: இந்தியாவிலுள்ள புகழ்சபற்ற  ையச் சுற்றுலாத்  லங்கள் பின்வருைாறு: 

இராதைஸ்வரம் –  மிழ்ோடு 

காஞ்சிபுரம் -  மிழ்ோடு  

வாரணாசி (காசி) உத்திரப்பிரத  ம்  

 ாரோத் - உத்திரப்பிரத  ம்  

மவஷ்ணவி த வி தகாவில் - ெம்மு காஷ்மீர்  

ச யிண்ட் பிரான்சிஸ் த வியர் த வாலயம் - தகாவா  

அமிர்  ரஸ் - பஞ் ாப் லடாக் புத்  ைடங்கள் - ெம்மு காஷ்மீர் 

20) அழகு பகாட்டிக்கிடக்கும் மறலச்சரிவுகள், ஆழ்பள்ளத்தாக்குகள், பனிபடர்ந்த மறலகள், அடர்ந்த 

காட்டிலுள்ள பசுறமயான புல்பவளி கம்பளங்கள் நபான்ை அறமப்புகறள ஒருங்நக பபற்ை ோடு எது? 

a) சீனா  

b) பாகிஸ்தான்  

c) ஆப்பிரிக்கா  

d) இந்தியா  

விளக்கம்: சுற்றுலாவில் இயற்மகக் காட்சிகள் மிகவும் முக்கியைான காரணியாகும். இயற்மகக் 

காட்சிகளான ைமலகள், ஏரிகள், நீர்வீழ்ச்சிகள், பனியாறுகள், காடுகள் ைற்றும் பாமலவனங்கள் 

ஆகியமவ ைக்கமளக் கவரும் முக்கிய கூறுகளாகும். அழகு சகாட்டிக்கிடக்கும் ைமலச் ரிவுகள், 
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ஆழ்பள்ளத் ாக்குகள், பனிபடர்ந்  ைமலகள், அடர்ந்  காட்டிலுள்ள பசுமையான புல்சவளி 

கம்பளங்கள் ஆகியமவ இந்தியாவிற்கு இயற்மக அளித்  சகாமடயாகும். 

21) இந்திய துறணக்கண்டத்தில் காணப்படும் முக்கிய மறலத்பதாடர்கள் எத்தறன? 

a) ஏழு  

b) எட்டு 

c) ஆறு 

d) ஐந்து  

விளக்கம்:  ஏழு , எட்டு ஆறு ஐந்து இந்தியத் துமணக்கண்டைானது, ஏழு முக்கிய ைமலத் ச ாடர்கமள 

 ன்னகத்த  சகாண்டுள்ளது. இவற்றில் மிகப் சபரியது, இந்தியாவின் வடக்குப் பகுதியில் 

அமைந்துள்ள இையைமல ஆகும். இந்தியாவிலுள்ள இையைமலயின் ைமல வாழிடங்களில் 

அதிகைானமவ ெம்முகாஷ்மீர், இைாச் லபிரத  ம், உத்திரகாண்ட், சிக்கிம், தைற்குவங்காளம், 

அருணாச் லபிரத  ம், ோகாலாந்து ைற்றும் தைகாலாயா ைாநிலங்களில் அமைந்துள்ளன. 

ைஹாராஷ்டிரா, கர்ோடகம்,  மிழ்ோடு ைற்றும் தகரளாவின் ைமல வாழிடங்கள் தைற்குத்ச ாடர்ச்சி 

ைமலயில் அமைந்துள்ளன. ஆந்திரா ைற்றும் ஒடிஸாவின் ைமலவாழிடங்கள் கிழக்குத் ச ாடர்ச்சி 

ைமலயில் அமைந்துள்ளன. 

22) தவைான இறணறய கண்டறிக  

a) பகாறடக்கானல், ஊட்டி - தமிழ்ோடு  

b) றேனிடால் - உத்திரகாண்ட்  

c) டார்ஜிலிங் - தைகாலயா 

d) ஸ்ரீேகர் - ஜம்மு காஷ்மீர் 

விளக்கம்: இந்தியாவிலுள்ள அழகிய ைமலவாழிடங்கள்:  

சகாமடக்கானல், ஊட்டி -  மிழ்ோடு  

மேனிடால் - உத்திரகாண்ட்  

டார்ஜிலிங் - தைற்கு வங்காளம்  

ஸ்ரீேகர் - ெம்மு காஷ்மீர் 

 ஷில்லாங் - தைகாலயா  

சிம்லா - இைா லப் பிரத  ம்  

மூணாறு - தகரளா  

காங்டாக் – சிக்கிம் 

23) தவைான இறணறய கண்டறிக  

a) ITC - நிறுவனங்களுக்கான உள்ளடக்கிய குழு சுற்றுலா 
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b) IATA - பன்னாட்டு வான்வழிப் நபாக்குவரத்துச் சங்கம் 

c) IATO - இந்தியப் பயண அறமப்பாளர்கள் சங்கம் 

d) TAAI-  மிழ்ோடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் 

விளக்கம்:  ITC - நிறுவனங்களுக்கான உள்ளடக்கிய குழு சுற்றுலா (Inclusive Tours by charter)  

IATA - பன்னாட்டு வான்வழிப் தபாக்குவரத்துச்  ங்கம் (International Air Transport Association)  

IATO - இந்தியப் பயண அமைப்பாளர்கள்  ங்கம் (Indian Association of Tour Operators)  

TAAI - இந்திய பயண முகவர்கள்  ங்கம் (Travel Agents Association of India)  

TTTHA -  மிழ்ோடு சுற்றுலா பயணம் ைற்றும் விருந்த ாம்பல்  ங்கம் (Tamil Nadu Tour Travel and 

Hospitality Association )  

TTDC  மிழ்ோடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் (Tamil Nadu Tourism Development Corporation) 

24) தாறழயார் நீர்வீழ்ச்சி தமிழ்ோட்டின் எந்த மாவட்டத்தில் அறமந்துள்ளது? 

a) திண்டுக்கல் 

b) திருபேல்நவலி 

c) கன்னியாகுமரி  

d) நசலம் 

விளக்கம்: அற்பு ைான கண்கவர் நீர்வீழ்ச்சிகள் இந்தியாவின் காடுகளிலும், உயர் பாமறகளிலும் பரவிக் 

காணப்படுகின்றன. இவற்றுள் சில வற்றா  நீர்வீழ்ச்சிகளாகவும் சில பருவ நீர்வீழ்ச்சிகளாகவும் 

அமைந்து. தைலும், சில நீர்வீழ்ச்சிகள் பருவைமழமயச்  ார்ந்து உள்ளன. பருவைமழ இத் மகய 

நீர்வீழ்ச்சிகளுக்குச் சுற்றுலாப் பயணிகமள அதிக அளவில் கவர்கின்றது. இந்தியாவின் 

குறிப்பிடத் க்க நீர்வீழ்ச்சிகள் கீதழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

1.  ாமழயார் நீர்வீழ்ச்சி -  மிழ்ோட்டில் திண்டுக்கல் ைாவட்டத்திலுள்ள இந்  நீர்வீழ்ச்சியின் 

அமைப்பு, குதிமரவால் தபான்று அமைந்துள்ளது. 

 2. தொக் நீர்வீழ்ச்சி பிரிவு நீர்வீழ்ச்சி (ராொ ராணி ைற்றும் இடி) - கர்ோடகாவில் உள்ள ஷிதைாதகா 

ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. 

 3. தோகாளி காய் நீர்வீழ்ச்சி - தைகாலயாவில் கிழக்குக் காசி ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள 

உயரைான, தேரடியாகத்  மடயின்றி நீர் விழும் நீர்வீழ்ச்சி 

4.  லக்தகாணம் நீர்வீழ்ச்சி -  ஆந்திராவிலுள்ள உயரைான இந்  நீர்வீழ்ச்சியில் ைருத்துவகுணம் 

நிமறந்  மூலிமகச் ச டி சகாடிகளில் இருந்து நீர் விழுவது சிறப்பு அம் ைாகும்.  

5. அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி - தகரளாவில் திரிச்சூர் ைாவட்டத்தில் இந்  நீர்வீழ்ச்சி அமைந்துள்ளது 

இது இந்தியாவின் ேயகரா ஆகும். 

25) இந்தியாவின் ேயாகரா என்ைறழக்கப்படும் நீர்வீழ்ச்சி எது?  
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a) தலக்நகாணம் நீர்வீழ்ச்சி 

b) அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி 

c)  நோகாளி காய் நீர்வீழ்ச்சி 

d) நஜாக் நீர்வீழ்ச்சி 

விளக்கம்: அதிரப்பள்ளி நீர்வீழ்ச்சி - தகரளாவில் திரிச்சூர் ைாவட்டத்தில் இந்  நீர்வீழ்ச்சி 

அமைந்துள்ளது இது இந்தியாவின் ேயகரா ஆகும். 

26) இந்தியா தாவரங்களுக்கும், விலங்குகளுக்கும் முக்கிய ஓர் இயற்றக பிரநதசமாக விளங்க காரணம்? 

a) காலநிறல  

b) தவறுபட்ட நிலத்த ாற்றம் 

c) நீர்நிறல  

d) பருவகாலம்   

விளக்கம்: பல்தவறு வமகயான காடுகமளயும், புல்சவளிகமளயும் இந்தியா  ன்னகத்த  

சகாண்டுள்ளது. தவறுபாட்டுடன் கூடிய நிலத்த ாற்றங்களால் இந்தியா  ாவரங்களுக்கும், 

விலங்குகளுக்கும் முக்கிய ஓர் இயற்மக பிரத  ைாக விளங்குகிறது. இந்திய ைாநிலங்களிலுள்ள 

அடர்ந்  இருண்ட வனங்கள், பல்தவறு விலங்குகளும் பறமவகளும் வாழ்வ ற்குப் சபாருத் ைான 

இருப்பிடைாக அமையப் சபற்றுள்ளன. இராயல் வங்காளப் புலிகள், இந்தியச் சிங்கங்கள், யாமனகள், 

காண்டா மிருகங்கள், இந்தியச் சிறுத்ம கள் ைற்றும் ஊர்வன ஆகியமவ காணப்படும் 

 ரணாலயங்கள் முக்கிய சுற்றுலா ஈர்ப்புகள் ஆகும். பறமவகள்  ரணாலயத்தில் காணப்படும் ச றிந்  

பல்தவறு பறமவ வமககள் பயணிகளின் கவனத்ம  ஈர்க்கின்றன. இந்திய பிரத  த்தின் ைாறுபட்ட 

காலநிமல சவகுதூரத்திலுள்ள பறமவகமளக்கூட உணவிற்காகவும், இனப்சபருக்கத்திற்காகவும், 

 ங்களுமடய இளம்பறமவகமள வளர்ப்ப ற்காகவும், இந்தியாவிற்குள் வரவமழக்கின்றன. 

27) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சுற்றுலாப் பயணிகறள பவளிநயற்றும் காரணிகறள பவளிநயற்றும் காரணி எது?    

a) நசறவ வசதிகள்  

b) பாதுகாப்பின்றம  

c) இடப்பற்ைாக்குறை  

d) சகௌரவம்  

விளக்கம்: சுற்றுலாப் பயணிகமள சவளிதயற்றும் காரணி – சகௌரவம். சு ற் றுலா  பயணிகமள க் 

கவர்ந்து இழுக்கும் காரணி – த மவ வ திகள். 

28) ராந்தம்பர் நதசிய பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் அறமந்துள்ளது?  

a) அசாம்  

b) இராெஸ் ான்  
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c) மத்திய பிரநதசம்  

d) குஜராத்  

விளக்கம்: விலங்குகள்  ரணாலயம் ைாநிலம் விலங்குகள்  

1. முதுைமல வனவிலங்குச்  ரணாலயம் ( மிழ்ோடு) -  புலி, யாமன, காட்சடருமை, ைான்  

2. காசிரங்கா த சிய பூங்கா (அ ாம்) -  புலி, ைான், எருமை  

3. ராந் ம்பர் த சிய பூங்கா (இராெஸ் ான்) -  புலி  

4. கான்ஹா த சிய பூங்கா (ைத்திய பிரத  ம்) -   துப்புநில ைான்கள் 

5. சுந் ரவன த சிய பூங்கா (தைற்கு வங்காளம் ) - வங்காளப் புலி 

6. கிர் த சிய பூங்கா (குெராத்) – சிங்கம் 

7. பத்ரா வன  ரணாலயம் (கர்ோடகா) -  காட்சடருமை, சிறுத்ம , காட்சடருது  

8. சபரியார் த சிய பூங்கா (தகரளா) -  யாமன, ைான்  

9. கார்சபட் த சிய பூங்கா (உத்திரகாண்ட்) – புலி 

29) ேவாப்கஞ்ச் பைறவ சரணாலயம் எங்கு அறமந்துள்ளது? 

a) அசாம்  

b) உத்திரப்பிரத  ம் 

c) மத்திய பிரநதசம்  

d) குஜராத்  

விளக்கம்: பறமவகள்  ரணாலயம் -ைாநிலம்  

1. கூந் ன்குளம் பறமவ  ரணாலயம்  -  மிழ்ோடு 

2. குைரகம் பறமவ  ரணாலயம்  - தகரளா 

3. பரத்பூர் பறமவ  ரணாலயம் -  இராெஸ் ான்  

4. ையானி பறமவ  ரணாலயம்  - ைஹாராஷ்டிரா  

5. உப்பளப்பாடு பறமவ  ரணாலயம்  - ஆந்திரப்பிரத  ம்  

6. ேல் தராவர் பறமவ  ரணாலயம்  - குெராத் 

7. ேவாப்கஞ்ச் பறமவ  ரணாலயம்  - உத்திரபிரத  ம் 

30) இந்தியோடு எத்தறன கிநலாமீட்டர் நீளமுள்ள கடற்கறரறய பகாண்டுள்ளது? 

a) 7512 

b) 7514 

c) 7520 

d) 7517  
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விளக்கம்: 7517 கி.மீ நீளமுள்ள கடற்கமர சகாண்ட இந்திய ோட்டில், அரபிக்கடலாலும் வங்காள 

விரிகுடாவாலும் பல்தவறு அழகிய கடற்கமரகள் அமையப் சபற்றுள்ளன. நீர்வாழ் பறமவகளும், 

விலங்குகளும் நிமறந்  ைாறுபட்ட கடற்கமர நிலத்த ாற்றங்கள், இந்தியக் கடற்கமரக்தகார் 

எழிலாகும். தகரளாவின் காயல்களும், உப்பங்கழிகளும், தகாவாவின் கண்கவர் கடற்கமரகளான 

கலங்கட், அகூ ா ஆகியமவ நீர் விமளயாட்டுக்குப் புகழ்சபற்றமவ. அழகு மிகுந்  ையங்க மவக்கும் 

இந்தியக் கடற்கமரகள் கீதழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

31) நீல ரத்தின நிைத்தில் காணப்படும் கடல்நீர் எங்கு காணப்படுகிைது? 

a) வற்கறல கடற்கறர 

b) தர்கார்லி கடற்கறர 

c)  னுஷ்தகாடி 

d) ஓம் கடற்கறர 

விளக்கம்: கடற்கமர ைாநிலம்                           புவியியல் காரணிகள் 

1.  னுஷ்தகாடி ( மிழ்ோடு) -  நீல ரத்தின நிறத்தில் காணப்படும் கடல்நீர்  

2. வற்கமல கடற்கமர (தகரளா) - சூரியன் ைமறயும் காட்சிமயக் காண ஏதுவான கடல் ஓங்கல் 

பாமற  

3.  ர்கார்லி கடற்கமர (ைகாராஷ்ட்டிரா) - பவளப் பாமறகள் நிமறந்  கடல்  ாக  

விமளயாட்டுகளுக்கு ஏற்ற கடற்கமர 

4.ஓம் கடற்கமர (கர்ோடகா) -  இரண்டு அமர வட்டக் குமககள் இமணந்து ஓம் என்ற எழுத்தின் 

 மலகீழ், வடிவத்தில் அமையப் சபற்ற கடற்கமர  

5. அகு ா கடற்கமர (தகாவா ) - கடற்கமரயின் ச ன்பகுதியில் சபரிய குன்றானது 

குறிப்பிடத் க்க அம் ைாகும்.  

6. ைராரி கடற்கமர (தகரளா) -  இரண்டு ைணல் திட்டுகள் இமடதய ச ாட்டில் தபான்ற அமைப்பில் 

அமைந்துள்ள கடற்கமர 

32) இந்தியாவில், சுற்றுலாவின் வருமானத்தில் மிகப் பபரிய பங்றக பபற்றுத்தந்துள்ள மாநிலம் எது? 

a) கர்ோடகா  

b) நகரளா  

c)  மிழ்ோடு  

d) மத்தியப்பிரநதசம் 

விளக்கம்:  மிழ்ோட்டிலுள்ள சுற்றுலா ஈர்ப்புத்  லங்கள்  ையத் லங்கள், ஆன்மீகத்  லங்கள், 

கடற்கமரகள், ைமல வாழிடங்கள், நீர்வீழ்ச்சிகள், வனவிலங்குகள், கமல, கலாச் ாரம், கட்டடக்கமல, 

மகவிமனப் சபாருள்கள், பாரம்பரிய நிமனவுச் சின்னங்கள் தபான்ற பல்தவறு சுற்றுலா ஈர்ப்புத் 
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 லங்கமளத்  மிழகம் சகாண்டுள்ளது. சுற்றுலாவின் முக்கியத்துவத்ம  உணர்ந்   மிழக அரசு, 

சேடுங்காலத்திற்கு முன்தப ஏற்றுக்சகாண்டு, அ ன் வளர்ச்சிமய அமனத்துத் திம களிலும் 

பரவச்ச ய்துள்ளது. ைருத்துவச் சுற்றுலா ைற்றும்  ாக ச் சுற்றுலா தபான்றவற்றில் புதிய வழிகமள 

ஆராய்ந்து ச யல்பட்ட ால்  மிழகச் சுற்றுலாவுக்கு இருபது   வீ த்திற்கு அதிகைான வருடாந்திர 

வளர்ச்சிமய அமடய வழிவகுத் து. இந்தியாவில், சுற்றுலாவின் வருைானத்தில் மிகப் சபரிய பங்மகத் 

 மிழகம் சபற்றுத் ந்துள்ளது. 

33) சுமார் 33,000 பழங்காலக் நகாவில்கள் உள்ள மாநிலம் எது? 

a) கர்ோடகா  

b) நகரளா  

c)  மிழ்ோடு  

d) மத்தியப்பிரநதசம் 

விளக்கம்:  

 மிழ்ோடு, தகாவில்கள் நிமறந்  புகழ்சபற்ற ஒரு ைாநிலைாகும். இது உலகம் முழுவதும் உள்ள 

சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு ஆன்மீக புத்துயிர் சபறுவ ற்கான மிகப் சபரிய ஆ ாரைாக 

விளங்குகின்றது. இந்  ைாநிலத்தில் சுைார் 33,000 பழங்காலக் தகாவில்கள் உள்ளன. முக்கியைாக 

திராவிட பாணியிலான கட்டடக்கமலக்கு இமவ எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகின்றன.  மிழ்ோட்டின் 

உலகப்புகழ் சபற்ற சில  ையச் சுற்றுலா  லங்கள் பின்வருைாறு:  ஞ்ம ப் சபரிய தகாவில் ைதுமர 

மீனாட்சி தகாவில் இராதைஸ்வரம் இராைோ  சுவாமி தகாவில் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள தகாவில்கள் 

தவளாங்கன்னி ைா ா த வாலயம் ோகூர்  ர்கா. 

34) மறலகளின் இளவரசி என்ைறழக்கப்படுவது எது? 

a) ஊட்டி 

b) ஏலகிரி 

c) ஏற்காடு 

d) சகாமடக்கானல் 

விளக்கம்: தைற்கு ைற்றும் கிழக்குத் ச ாடர்ச்சி ைமலகளின் ச ன்முமனயில் அமைந்துள்ள  மிழ்ோடு 

பல ைமலவாழிடங்களுக்குப் புகழ்சபற்ற ாகும். அவற்றுள் குறிப்பிடத் க்கமவ, உ கைண்டலம் 

(ஊட்டி), சகாமடக்கானல், ஏற்காடு, குன்னூர், வால்பாமற, ஏலகிரி, சிறுைமல, கல்ராயன் ைமல ைற்றும் 

பழனி ைமல, த ர்வராயன் ைமல ைற்றும் ஏல ைமல. இமவ அமனத்தும் அடர்ந்  காடு ைற்றும் 

வனவிலங்குகளின் உமறவிடங்களாகத் திகழ்கின்றன. 

ைமலவாழிடங்கள் - புமனசபயர்கள்  

ஊட்டி - ைமலகளின் ராணி  
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ஏற்காடு - ஏரிக் காடுகள் (ஏமழகளின் ஊட்டி)  

ஏலகிரி - 14 சகாண்மடஊசி வமளவுகமள உமடயது  

சகாமடக்கானல் - ைமலகளின் இளவரசி  

தகாத் கிரி - பச்ம ைமல  

சவள்ளயங்கிரி ைமல - ச ற்கின் மகலாஷ்  

சகால்லி ைமல - 70 சகாண்மடஊசி வமளவுகளுடன் கூடிய வாகனப் தபாக்குவரத்துப் பகுதி  

ஆமன ைமல - உயர் விளிம்பு தைக ைமல - உயர்ந்  தைகங்கள் குவியும் பகுதி ெவ்வாது - 

இயற்மகயின் ச ார்க்கம் 

35) நதனீ மாவட்டத்தில் அறமந்துள்ள நீர் வீழ்ச்சி எது? 

a) ஒநகனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி 

b) கும்பக்கறர நீர்வீழ்ச்சி 

c) குரங்கு நீர்வீழ்ச்சி 

d) கிளியூர் நீர்வீழ்ச்சி 

விளக்கம்:  மிழ்ோட்டின் நீர்வீழ்ச்சிகள்  மிழ்ோட்டில் ைமலகளும் ஆறுகளும் இமணந்து பல 

அருமையான நீர்வீழ்ச்சிகமள உருவாக்கி உள்ளன. இயற்மகயின் அதி யைான  மிழகத்தின் 

நீர்வீழ்ச்சிகள், சுற்றுலாப் பயணிகமளக் கவர்கின்றன. அடர்த்தியான பச்ம  ைரங்களுக்கிமடயில் 

ச ங்குத் ான குன்றுகளில் ைமலதயற்றம் ச ய்வதும் ைமலகளிலிருந்து பாயும் நீரில் குளிப்பதும் 

மிகவும் புத்துணர்ச்சியூட்டுகிறது.  மிழகத்தின் புகழ்சபற்ற நீர்வீழ்ச்சிகள் கீதழ அட்டவமணயாகக் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

36) ஆகாய கங்றக நீர்வீழ்ச்சி எந்த மறலயிலிருந்து விழுகின்ைது?  

a) சகால்லிைமல 

b) பச்றச மறல 

c) நசர்வராயன் 

d) ஆறனமறல 

விளக்கம்: 1. ஒதகனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி  ருைபுரி ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஓர் அழகான நீர்வீழ்ச்சி 2. 

கும்பக்கமர நீர்வீழ்ச்சி பாம்பார் ஆற்றில் சிற்றருவிகளாக உருவாகி, சகாமடக்கானல் ைமல 

அடிவாரத்தில் இந்நீர்வீழ்ச்சி வீழ்கின்றது. இது த னி ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. 3. குரங்கு 

நீர்வீழ்ச்சி பசுமை ைாறாக் காடுகள் சூழ்ந்  இந்நீர்வீழ்ச்சி தகாயம்புத்தூர் ைாவட்டத்தில் ஆமனைமலப் 

பகுதியில் அமைந்துள்ளது. 4. கிளியூர் நீர்வீழ்ச்சி கிழக்குத் ச ாடர்ச்சி ைமலயான த ர்வராயன் குன்றுப் 

பகுதியில் அமைந்துள்ளது. 5. குற்றாலம் திருசேல்தவலி ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள குற்றால அருவி, 

ைருத்துவம் ஆதராக்கியத்திற்குப் சபயர் சபற்றது. 6. ஆகாய கங்மக கிழக்குத் ச ாடர்ச்சி 
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ைமலயிலுள்ள சகால்லிைமலயில் புளியஞ்த ாமல என்னுமிடத்தில் இந்நீர்வீழ்ச்சி வீழ்கின்றது. இது 

ோைக்கல் ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது 7. சுருளி நீர்வீழ்ச்சி இந்  நீர்வீழ்ச்சி நிலநீர்வீழ்ச்சி அல்லது 

தைகைமல நீர்வீழ்ச்சி என அமழக்கப்படுகிறது. இது த னி ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. 

37) தமிழ்ோட்டின் பமாத்த நிலப்பரப்பில் எத்தறன சதவீதம் அடர்த்தியான காடுகள் காணப்படுகிைது?  

a)  12.3% 

b) 16.7% 

c) 15.4% 

d) 17.6% 

விளக்கம்:  மிழ்ோட்டில் வனவிலங்குச்  ரணாலயங்கள், பறமவகள்  ரணாலயங்கள் ைற்றும் த சியப் 

பூங்காக்கள் உள்ளன.  மிழகம்,  னது பலவி ைான இயற்மகச் சூழல் பாரம்பரியத்திற்குப் சபயர் 

சபற்றது. எனதவ சுற்றுலாப் பயணிகள், வனவிலங்கு சுற்றுப்பயணத்ம  தைற்சகாள்ள மிகுந்  

உற் ாகத்துடன் வருகின்றனர்.  மிழ்ோட்டின் சைாத்  நிலப்பரப்பான 130,058  துர கிதலாமீட்டரில் 17.6% 

நிலப்பரப்பு அடர்த்தியான காடுகமளக் சகாண்டுள்ளது. ஈரைான பசுமை ைாறாக் காடுகள், வறண்ட 

ைற்றும் ஈரைான இமலயுதிர் காடுகள், புல்சவளிகள்,  துப்பு நில காடுகள், முட்கள் நிமறந்  பு ர்கள் 

தபான்றமவ சுற்றுலாப் பயணிகமள ஈர்க்கும் இடங்களாகும். ைாறுபட்ட இயற்மகத்  ாவரங்களுடன் 

 மிழ்ோட்டின் ைற்சறாரு ைதிப்புமிக்க உமடமையாகக் கரு ப்படுவது அமனத்துத்  ாவரங்கமளயும், 

விலங்கினங்கமளயும் பாதுகாக்கும் வனவிலங்குச்  ரணாலயங்கள் ஆகும். இங்கு புலி, யாமன, ைான், 

குரங்கு, காட்சடருமை தபான்றவற்றிற்கான வனவிலங்குச்  ரணாலயங்கள் உண்டு.  

38) முதுமறல வனவிலங்குச் சரணாலயம் எந்த மாவட்டத்தில் அறமந்துள்ளது?  

a) நீலகிரி 

b) திருபேல்நவலி 

c) ோகப்பட்டினம் 

d) நகாயம்புத்தூர் 

விளக்கம்: பாதுகாக்கும் ைாநிலத்தின் வனவிலங்குச்  ரணாலயங்கள் கீதழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

 வனவிலங்குச்  ரணாலயம் ைாவட்டம் 1.. முதுைமல வனவிலங்குச்  ரணாலயம் நீலகிரி 2. 

முண்டந்துமற வனவிலங்குச்  ரணாலயம் திருசேல்தவலி 3. தகாடியக்கமர வனவிலங்குச் 

 ரணாலயம் ோகப்பட்டினம் 4. இந்திராகாந்தி வனவிலங்குச்  ரணாலயம் தகாயம்புத்தூர் 5 களக்காடு 

வனவிலங்குச்  ரணாலயம் திருசேல்தவலி 

39) நவட்டங்குடி பைறவகள் சரணாலயம் எங்கு அறமந்துள்ளது?  

a) சிவகங்மக 

b) அரியலூர் 
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c) ஈநராடு 

d) காஞ்சிபுரம் 

விளக்கம்:  பறமவகள்  ரணாலயம் ைாவட்டம் 1. தவட்டங்குடி பறமவகள்  ரணாலயம் சிவகங்மக 2. 

காமரசவட்டி பறமவகள்  ரணாலயம் அரியலூர் 3. சவல்தலாட் பறமவகள்  ரணாலயம் ஈதராடு 4. 

தவடந் ாங்கல் பறமவகள்  ரணாலயம் காஞ்சிபுரம் 

40) இந்திரா காந்தி நதசிய பூங்கா எந்த மாவட்டத்தில் அறமந்துள்ளது?  

a) பசன்றன 

b) இராமோதபுரம் 

c) தகாயம்புத்தூர் 

d) நீலகிரி 

விளக்கம்:   த சிய பூங்காக்கள் ைாவட்டங்கள் 1. கிண்டி த சிய பூங்கா ச ன்மன 2. ைன்னார் வமளகுடா 

கடற்பூங்கா இராைோ புரம் 3. இந்திரா காந்தி த சிய பூங்கா தகாயம்புத்தூர் 4. முக்கூர்த்தி த சிய பூங்கா 

நீலகிரி 5. முதுைமல த சிய பூங்கா நீலகிரி 

41) பல வண்ண மணல்கறளக் பகாண்டகடற்கறர எது? 

a) நகாவளம் 

b) மகாபலிபுரம் கடற்கறர 

c) கன்னியாகுைரி கடற்கமர 

d) எலியட் கடற்கறர 

விளக்கம்: இந்தியாவின் கடற்கமர ைாநிலைான  மிழ்ோடு பல கடற்கமரகமளத்  ன்னகத்த  

சகாண்டுள்ளது. இவற்றுள் சில உலகப் புகழ்சபற்ற சுற்றுலாத்  லங்களாகும். ேண்பர்கள், குடும்பங்கள் 

ைற்றும் குழந்ம களுடன் சுற்றுலா ச ல்வ ற்கு கடற்கமர ஓர் அழகான இடைாகும். இமவ அமனத்தும் 

சூரிய குளியல் ைற்றும் நீர் விமளயாட்டு தபான்ற சபாழுதுதபாக்குகளுக்கு ஏற்ற இடைாக உள்ளன. 

கடற்கமரகள் புவியியல் காரணிகள் 1. தகாவளம் கடற்கமர காஞ்சிபுரம் சிறிய மீன்பிடி கிராைம் 2. 

சைரினா கடற்கமர ச ன்மன இரண்டாவது மிக அழகிய நீண்ட கடற்கமர 3. கன்னியாகுைரி கடற்கமர 

பல வண்ண ைணல்கமளக் சகாண்டது 4. இராதைஸ்வரம் கடற்கமர அமலயற்ற கடற்கமர 5. எலியட் 

கடற்கமர ச ன்மன இரவும், பகலும் ைனி ர்களால் நிமறந்  அழகான கடற்கமர 6. ைகாபலிபுரம் 

கடற்கமர காஞ்சிபுரம் கட்டடக்கமல ைற்றும் ச ால் சபாருள் கடற்கமர 7. சில்வர் கடற்கமர கடலூர் நீர் 

விமளயாட்டு சபாழுதுதபாக்கிற்கான கடற்கமர 8. முட்டுகாடு கடற்கமர காஞ்சிபுரம் அமைதியான 

ைற்றும் ஆழைற்ற கடற்கமர 

42) சுற்றுலாவிற்கு மிகவும் அவசியமானது எது? 

a) சுற்றுச்சூழலின்  ரம் 
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b)  பாதுகாப்பு  

c) பபாழுதுநபாக்கு  

d) விறளயாட்டு 

விளக்கம்:  சுற்றுலாவின் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு சுற்றுலாவிற்குச் சுற்றுச்சூழலின்  ரம் மிக 

அவசியைாகும். சுற்றுலாத்துமற, சுற்றுச்சூழலில் பல தேர்ைமற ைற்றும் எதிர்ைமறயான  ாக்கத்ம  

உருவாக்கியுள்ளது. தேர்ைமறயான  ாக்கம் தேரடியான நிதி பங்களிப்பு அர ாங்க நிதிக்குப் பங்களிப்பு, 

தைம்பட்ட சுற்றுச்சூழல் தைலாண்மை ைற்றும் திட்டமிடல் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்மவ அதிகரித் ல், 

பாதுகாப்பு ைற்றும் பராைரிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் 

43) சுற்றுலா சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படுத்தும் எதிர்மறை தாக்கம் எது/எறவ? 

a) இயற்றக வளங்கள் சிறதவுறுதல் 

b) மாசுபடுதல் 

c) சுற்றுச்சூழல் அறமப்பின் அழிவு 

d) இமவ அமனத்தும் 

விளக்கம்: எதிர்ைமற  ாக்கம் 1. இயற்மக வளங்கள் சிம வுறு ல் நீர் வளங்கள்  உள்ளூர் வளங்கள்  

நிலச் சீரழிவு 2. ைாசுபடு ல் (ைாசு, தூய்மைக்தகடு) ™ காற்று ைற்றும் ஒலி ைாசு திடக்கழிவு ைற்றும் 

குப்மபகள் கழிவுநீர் 3. சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் அழிவு ைற்றும் ைாற்றம்  காற்று  நீர் ைண். 
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7th Social Science Lesson 14 Questions in Tamil 

14. மாநில அரசு 

1) ஆங்கிலேயர்களால், இந்தியாவில் கட்டப்பட்ட முதல் லகாட்டட எது? 

a) வில்லியம் லகாட்டட  

b) புனித ஜார்ஜ் க ாட்டை  

c) கள்ளிக்லகாட்டட  

d) லேம்ஸ் லகாட்டட 

விளக் ம்: சென்டையில் உள்ளது. இதுதான் ஆங்கிகலயர் ளால், இந்தியாவில்  ட்ைப்பட்ை முதல் 

க ாட்டை. இந்த க ாட்டையின் சபயர் புனித ஜார்ஜ் க ாட்டை. தற்கபாது, இந்தக்க ாட்டையில்தான்,  

தமிழ ச் ெட்ைமன்றப் கபரடையும், தடலடமச் செயல மும் அடமந்துள்ளை. ெட்ைமன்றத்திலுள்ள 

கீழடையில்தான், மாநிலத்தின் நலன்  ாக்கும் பல்கைறு திட்ைங் டளச் செயல்படுத்துைதற் ா ச் 

ெட்ைமன்ற உறுப்பிைர் ள் அடைைரும் ஒன்றுகூடி விைாதிப்பர். 

2) இந்தியாவிலுள்ள யூனியன் பிரலதசங்களின் எண்ணிக்டக? 

a) 7 

b) 8 

c) 6 

d) 11  

விளக் ம்: 29 மாநிலங் ளும் 7 யூனியன் பிரகதெங் ளும் உள்ளை. யூனியன் பிரகதெங் ளுள் இந்திய 

நாட்டின் தடலந ராை புதுதில்லியும் இதில் அைங்கும். 

3) மத்திய அரசு, மாநிே அரசுகளுக்கிடடலய அதிகாரம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு சசயல்படும் அரசாட்சி முடை 

எது? 

a) கூட்ைாட்சி முடற  

b) மக்களாட்சி முடை  

c) லேரடி மக்களாட்சி முடை  

d) மடைமுக மக்களாட்சி முடை  

விளக் ம்: இந்திய நாடு இருைட யாை அரொங் ங் டளக் ச ாண்டுள்ளது. ஒன்று, புதுதில்லிடய 

தடலடமயிைமா  ச ாண்டு செயல்படும் மத்திய அரசு; மற்சறான்று அந்தந்த மாநில அரசு ள். 

ஆ கை மத்திய அரசு, மாநில அரசு ளுக்கிடைகய அதி ாரம் பகிர்ந்தளிக் ப்பட்டுச் 

செயல்படுைடதகய கூட்ைாட்சிமுடற என்கிகறாம். இந்திய நாடு, நாைாளுமன்ற மக் ளாட்சி 

அடமப்டபக் ச ாண்டுள்ளது. அரொங் ம் நல்லமுடறயில் நடைசபறுைதற் ா , இந்தியக் குடியரசுத் 
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தடலைரும் இந்தியாவின் பிரதம மந்திரியும் அந்தந்த மாநில ஆளுநர் மற்றும் முதலடமச்ெர் ளும் 

சபாறுப்புைன் செயல்படுகின்றைர். இத்தட ய அடமப்பு முடறடயத்தான் மத்திய அரொங் ம் 

என்கிகறாம். 

4) சட்டமன்ைப் லபரடையில் உள்ளைர்கடளச் சட்டமன்ை உறுப்பினர்கள் எவ்ைாறு அடைக்கப்படுகின்ைனர்? 

a) பாராளுமன்ை உறுப்பினர்  

b) ெட்ை மன்ற உறுப்பிைர்  

c) அடமச்சர்  

d) லமேடை உறுப்பினர்   

விளக் ம்: இந்தியாவிலுள்ள அடைத்து மாநிலங் ளிலும் யூனியன் பிரகதெங் ளிலும் தனித்தனியா  

அரொங்  அடமப்பு உள்ளது. இந்த அடமப்பில் ஆளுநர், முதலடமச்ெர் மற்றும் அடமச்ெர் ள் 

உள்ளைர். பாராளுமன்றப் கபரடையில் உள்ளைர் டளப் பாராளுமன்ற உறுப்பிைர் (பா.உ.) எைவும், 

ெட்ைமன்றப் கபரடையில் உள்ளைர் டளச் ெட்ைமன்ற உறுப்பிைர் ள் (ெ.ம.உ.) எைவும் கூறுகிகறாம். 

ஆ கை, நம் இந்திய அரசியலடமப்பில் மத்திய அரசும், மாநில அரசு ளும் இடைந்கத 

செயல்படுகின்றை. 

5) லதர்தலுக்காக ோடு, மக்கள்சதாடகடயப் சபாருத்துப் எவ்ைாறு  பிரிக்கப்படுகின்ைன? 

a)  மாைட்டங்கள்  

b) ைட்டங்கள்  

c) சதாகுதி ள்  

d) மாேகராட்சிகள்   

விளக் ம்: கதர்தலுக் ா  நாடு, மக் ள்சதாட டயப் சபாருத்துப் பல சதாகுதி ளா ப் 

பிரிக் ப்படுகின்றை. ஒவ்சைாரு சதாகுதியிலும் தங் ளுடைய கைட்பாளடர அரசியல்  ட்சி ள் 

நிறுத்துகின்றை. அந்தத் சதாகுதிடயச் கெர்ந்த 18 ையது நிடறைடைந்த ைாக் ாளர் ள், தங் ள் 

ைாக்கு டளத் தங் ளுக்கு பிடித்த கைட்பாளர் ளுக்கு அளிக்கின்றைர். அதி  எண்ணிக்ட யில் 

ைாக்கு ள் சபறும் கைட்பாளகர சைற்றி சபறுகிறார். அவ்ைாறு சைற்றி சபற்றைடரகய ெட்ைமன்ற 

உறுப்பிைரா த் கதர்ந்சதடுக்கிகறாம். 

6) சபரும்பான்டம உறுப்பினர்கடளக் சகாண்ட கட்சியின் தடேைடர அடைத்து, மாநிே அரசாங்கத்டத 

அடமக்குமாறு அடைப்பு விடுப்பைர் யார்? 

a) ஆளுநர்  

b) குடியரசுத்தடேைர்  

c) சபாோயகர்  

d) பிரதமர்  
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விளக் ம்: கதர்தல் டள நைத்துைதும், அைற்டறக்  ண் ாணிப்பதும் இந்தியத் கதர்தல் 

ஆடையத்தின் பணியாகும். கதர்தல் முடிவு ளுக்குப் பின்ைர், எந்தக்  ட்சியில் அதி  

எண்ணிக்ட யில் ெட்ைமன்ற உறுப்பிைர் ள் கதர்ந்சதடுக் ப்படுகிறார் களா, அந்தக்  ட்சிகய 

சபரும்பான்டமக்  ட்சியா  உருைாகிறது. ஆளுநர், அந்தப் சபரும்பான்டம உறுப்பிைர் டளக் 

ச ாண்ை  ட்சியின் தடலைடர அடழத்து, மாநில அரொங் த்டத அடமக்குமாறு அடழப்பு விடுப்பார். 

பாதிக்குகமல் உள்ள சதாகுதி ளில் அதி  எண்ணிக்ட யில் சைற்றி சபறும் ெட்ைமன்ற 

உறுப்பிைர் டளக் ச ாண்ை சபரும்பான்டமக்  ட்சிகய மாநிலத்தில் ஆளும்  ட்சியா  உருைாகிறது. 

சபரும்பான்டமக்  ட்சிக்கு அடுத்தநிடலயில், எந்தக்  ட்சியில் அதி  உறுப்பிைர் ள் உள்ளைகரா, 

அைர் டளக் ச ாண்டு ெட்ைமன்ற பிரதாை எதிர்க் ட்சி உருைாகிறது. ஆளும்  ட்சிடயச் கெராத கைறு 

பல  ட்சி டளச் ொர்ந்த ெட்ைமன்ற உறுப்பிைர் ள் எதிர்க் ட்சியிைர் எை அடழக் ப்படுைர். 

7) ஐந்தாண்டுக்கு ஒருமுடை ஆளுேடரத் நியமிப்பைர் யார்? 

a) முதேடமச்சர்  

b) குடியரசுத்தடலைர்  

c) சபாோயகர்  

d) பிரதமர்  

விளக் ம்: ஆளுநர், முதலடமச்ெர், அடமச்ெர் ள் ஆகி கயார் இருப்பர். இந்தியக் குடியரசுத் தடலைர், 

ஐந்தாண்டுக்கு ஒருமுடற ஆளுநடரத் நியமிப்பார். அந்த ஆளுநர், சபரும்பான்டம 

உறுப்பிைர் டளக் ச ாண்ை ஆளும்  ட்சியின் தடலைடர முதலடமச்ெரா  நியமிப்பார். ஆளுநருைன் 

முதலடமச்ெர் ஆகலாசித்துத் தம்  ட்சியின் உறுப்பிைர் டள ச ாண்டு அடமச்ெரடைடய (மந்திரி 

ெடபடய) உருைாக்குைார். அந்த அடமச்ெரடை, மாநிலத்தில் ஐந்தாண்டு ஆட்சிபுரியும். 

8) சட்டமன்ை லமேடை உறுப்பினர் ஆைதற்கு எத்தடன ையது முடிந்திருக்க லைண்டும்? 

a) 30 

b) 35 

c) 25 

d) 28 

விளக் ம்: இந்தியக் குடிம ைா  இருக் கைண்டும். 35 ையது நிடறைடைந்தைரா  இருக்  கைண்டும். 

ைாழ்வில் சிறந்த நிடலயில் இருக் கைண்டும். இடை மட்டுமல்ல, எவ்வித ைருைாய் தரும் எந்த ஒரு 

அரெ பதவியிலும் இருக் க்கூைாது. முதலடமச்ெரா  ஆ  விரும்பிைால், 25 ையது நிடறைடைந்திருக்  

கைண்டும். ெட்ைமன்ற உறுப்பிைரா  (ெ.ம.உ.) இருக்  கைண்டும். ஒருகைடள, ெட்ைகமலடை 

உறுப்பிைரா  (ெ.கம.உ.) ஆ  விரும்பிைால், 30 ையது நிடறைடைந்திருக்  கைண்டும். 

9) பின்ைருபைர்களுள் மக்களால் லேரடியாக லதர்ந்சதடுக்கப்படுபைர் யார்?  

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 4 of 6 

a) ஆளுேர்   

b) ெட்ை மன்ற உறுப்பிைர்  

c) லமேடை உறுப்பினர்  

d) அரசு ைைக்கறிஞர்   

விளக் ம்: மாநிலச் ெட்ைமன்றத்தில் / ெட்ைெடபயில் ைழக் மா  இரு அடை ள் இைம்சபற்றிருக்கும். 

ஒன்று, கமலடை; மற்சறான்று கீழடை. இதடை ஈரடைச் ெட்ைமன்றம் / ெட்ைெடப என்று அடழப்பர். 

ெட்ைமன்ற கமலடை என்பது, ெட்ைமன்ற ெடப. இதன் உறுப்பிைர் ள், ெட்ைகமலடை உறுப்பிைர் ள் எை 

அடழக் ப்படுைர். இைர் ள், மக் ளால் கநரடியா த் கதர்ந்சதடுக் ப்படுைதில்டல. கீழடை என்பது, 

ெட்ைமன்ற ெடப இதன் உறுப்பிைர் ள், ெட்ைமன்ற உறுப்பிைர் ளாைர். ெட்ைமன்ற உறுப்பிைர் ள் 

மக் ளால் கநரடியா த் கதர்ந்சதடுக் ப்படுகின்றைர். இந்தியாவிலுள்ள சில மாநில ெட்ைமன்றங் ளில் 

கமலடை, கீழடை என்னும் ஈரடை அடமப்பு உள்ளது. ஆைால், நம் தமிழ்நாட்டில் கீழடை மட்டுகம 

உள்ளது. இதடை ஓரடை ெட்ைமன்றம் என்பர். 

10) மாநிே அரசாங்கத்தின் அடனத்துச் நிருைாகத்துடை ேடைடிக்டககளும் யாருடடய  சபயரால் 

ேடடசபறுகின்ைன? 

a) ஆளுநர்  

b) முதேடமச்சர்  

c) பிரதமர்  

d) அடமச்சர்கள் 

விளக் ம்:  மாநிலச் ெட்ைமன்றத்தின்/ ஓர் ஒருங்கிடைந்த பகுதியா  ஆளுநர் செயல்படுகிறார். இைர், 

மாநிலச் நிருைா த்துடறயின் தடலைரா வும் ம த்தாை அதி ாரங் டள உடையைரா வும் 

தி ழ்கிறார். மாநில அரொங் த்தின் அடைத்துச் நிருைா த்துடற நைைடிக்ட  ளும் ஆளுநரின் 

சபயரால் நடைசபறுகின்றை. மாநிலத்திலுள்ள அரசுப் பல் டலக்  ழ ங் ளின் கைந்தரா வும் அைர் 

இருக்கிறார். மாநில ெட்ைத்துடறயால் இயற்றப்படுகிற அடைத்துச் ெட்ைமுன் ைடரவு ளும் 

(மகொதாக் ளும்) அைரின் ஒப்புதலுக்குப் பின்ைகர ெட்ைமாகின்றை. மாநிலத் தடலடம 

ைழக்குடரஞர், மாநிலப் பணியாளர் கதர்ைாடையத்தின் தடலைர், உறுப்பிைர் ள், மாநிலத் 

தடலடமத் கதர்தல் ஆடையர், அரசுப் பல் டலக்  ழ ங் ளின் துடைகைந்தர் ள் 

கபான்கறாடரயும் ஆளுநகர நியமிக்கிறார். 

12) மக்களின் ேேனுக்கானத் திட்டங்கடளயும் சகாள்டககடளயும் ைகுப்பைர் யார்?  

a) ஆளுேர்  

b) முதலடமச்ெர்  

c) சபா ோயகர் 
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d) அடமச்சர்கள் 

விளக் ம்: மாநில நிருைா த்துடறயில் சபயரளவுத் தடலைரா  ஆளுநர் செயல்படுகிறார். மாநில 

நிருைா த்துடறயின் உண்டமயாை தடலைரா  முதலடமச்ெர் செயல்படுகிறார். முதலடமச்ெர், தைது 

அடமச்ெர் ளுக்கு இலா ாக் டள ஒதுக்கீடு செய்கிறார். அடமச்ெர் ள் தனிப்பட்ை முடறயிலும் 

கூட்ைா வும் மாநிலச் ெட்ைெடபக்குப் சபாறுப்புடையைர் ளா  உள்ளைர். அைர் ள் அடைைரும் 

முதலடமச்ெரின் தடலடமயின் கீழ் ஒரு குழுைா  இடைந்து செயல்படுகின்றைர். மக் ளின் 

நலனுக் ாைத் திட்ைங் டளயும் ச ாள்ட  டளயும் முதலடமச்ெர் ைகுக்கிறார். 

12) அரசாங்கத்தில் எத்தடன பிரிவுகள் உள்ளன? 

a) 3 

b) 4 

c) 2 

d) 5 

விளக் ம்: அரொங் த்தில் ெட்ைமன்றம், நிருைா த் துடற, நீதித்துடற என்னும் மூன்று பிரிவு ள் 

உள்ளை. ெட்ைமன்றம், ெட்ைங் டள இயற்றுகிறது. நிருைா த்துடற ெட்ைங் டள செயல்படுத்துகிறது. 

நீதித்துடற, ெட்ைங் டள நிடலநாட்டுகிறது. 

14) உயர்நீதிமன்ைத்தின் தடேடம நீதிபதிடய நியமிப்பைர்? 

a) ஆளுேர்  

b) முதேடமச்சர்  

c) குடியரசுத்தடலைர் 

d) அடமச்சர்கள் 

விளக் ம்: மாநில அளவில், மி ப்சபரிய நீதித்துடற அடமப்பா  இருப்பது உயர்நீதிமன்றம். 

இவ்ைடமப்பு, சுதந்திரத் தன்டமயுைன் செயல்படுகிறது. இந்திய அரசியலடமப்பின்படி, ஒவ்சைாரு 

மாநிலத்திலும் ஓர் உயர்நீதிமன்றம் உண்டு. மாநில உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு தடலடம நீதிபதியும் மற்ற 

நீதிபதி ளும் இருப்பர். உயர்நீதிமன்றத்திலுள்ள நீதிபதி ளின் எண்ணிக்ட  எல்லா மாநிலங் ளிலும் 

ஒகர மாதிரியா  இருப்பதில்டல. குடியரசுத் தடலைரால் தடலடம நீதிபதி நியமிக் ப்படுகிறார். 

14) உயர்நீதிமன்ைத்தின் தடேடம நீதிபதி எந்த ையது ைடர பதவியில் இருப்பார்? 

a) 62 

b) 64 

c) 63 

d) 65 
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விளக் ம்: தடலடம நீதிபதி, தமக்கு 62 ையது ஆகும்ைடர, அந்தப் பதவியில் இருப்பார். உயர் 

நீதிமன்றத்டதத் தவிர, மாைட்ை அளவில் நீதிமன்றங் ளும் தீர்ப்பாயங் ளும் உள்ளை. அடை, எவ்விதச் 

ொர்புமின்றி, மக் ளுக்கு நீதி ைழங்குைடத உறுதி செய்கின்றை. அடை மட்டுமல்லாமல், குடும்ப நல 

நீதிமன்றங் ளும் உள்ளை. அடை, திருமைம்/குடும்பம் சதாைர்பா  எழும் ெண்டை ெச்ெரவு டளத் 

தீர்த்துடைக்கின்றை. 
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7th Social Science Lesson 15 Questions in Tamil 

15. ஊடகமும் ஜனநாயகமும் 

1) அந்த காலத்தில் சமய ஊடகங்களாகச் சசயல்பட்டவை? 

a) ஹரிகவதகள் 

b) கூத்து 

c) a) மற்றும் b) 

d) சசாற்சபாழிவு 

விளக்கம்: இந்தியா பாரம்பரியமிக்க நாட்டுபுறக் கலைகள் பைவற்லறக் ககாண்டது. அக்கலைகள் 

மூைம் கிராமப்புற மக்களிலடயய கருத்துகள் பரிமாறப்பட்டன. ஹரிகலைகள் மற்றும் கூத்து யபான்ற 

கலைகளின் மூைம் சமயக் கலைகள் மக்களிடம் ககாண்டு கசல்ைப்பட்டன. இலவ அந்ை காைத்தில் 

சமய ஊடகங்களாகச் கசயல்பட்டன. இச்சமய ஊடகங்கள் இலச, நடனம், கசாற்கபாழிவு, கலை 

கசால்ைல், கபாம்மைாட்டம் யபான்றவற்றின் கூட்டுக்கலைகளாக இருந்ைன. இலவ மக்களிலடயய 

யநரடியாக கருத்துகலள ககாண்டு யசர்த்ைன. இைன் மூைம் சமூகத்திற்குப் பயனுள்ள கருத்துகள் 

கூறப்பட்டன. 

2) மக்களின் பல்கவலக்கழகமாக கருதப்படுைது எது? 

a) அச்சு ஊடகம்  

b) கூட்டங்கள் 

c) கருத்தரங்குகள் 

d) நாடகங்கள்  

விளக்கம்:  இன்லறய நவீன ஊடகமுலற என்பது சிறு மற்றும் குறு அளவிைான கூட்டங்கள், 

கருத்ைரங்குகள், நாடகங்கள், கபாதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் கருத்துப்பட்டலறகளாக இருக்கின்றன. அச்சு 

ஊடகம் என்பது மக்களின் பல்கலைக்கழகமாக கருைப்படுகிறது, ஏகனனில் இது மக்களுக்குத் 

ைகவல்கலள வழங்கக்கூடியைாகவும், கல்வியறிவு ஊட்டக்கூடியைாகவும் மற்றும் கபாதுமக்களின் 

பாதுகாவைனாகவும் கசயல்பட்டு வருகின்றது. 

3) ஊடகம் கீழ்க்கண்டைற்றுள் எதவை உள்ளடக்கியது? 

a) அச்சு  

b) ஒளி  

c) ஒலி  

d) இலவ அலனத்தும் 
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விளக்கம்: ஒவ்கவாரு ைனிமனிைனும் ஊடகத்தின் கவளிப்பாடாகும். ஒரு நபர் மற்ற நபர்களுடனும், 

நிறுவனங்களுடனும் ஊடகத்தின் மூைம் கைாடர்பு ககாள்கிறார். ஊடகம் என்பது ஓருவருக்ககாருவர் 

கைாடர்பு ககாள்ளக் கூடிய சாைனமாகும். ஊடகம் என்பது அச்சு, ஒலி, ஒளி என அலனத்துவலக பரப்பு 

சாைனங்கலளயும் உள்ளடக்கியயை ஆகும். ஊடகமானது (Media) மீடியம் (Medium) என்ற ஆங்கிை 

வார்த்லையின் பன்லமயாகும் (Plural). ஊடகம் ைகவல்கள் கசய்திகள், உணர்வுகள், கருத்துக்கள் மற்றும் 

எண்ணங்கலள பகிர்ந்து ககாள்ளகூடியைாகவும் இருக்கிறது. 

4) கீழ்க்கண்டைற்றுள் தனி நபர் சதாடர்பு சாதைம் எது? 

a) கடிைங்கள்   

b) ைாசைாலி 

c) சதாவலக்காட்சி 

d) சசய்தித்தாள்கள் 

விளக்கம்: ைனிமனிை கைாடர்பு - கடிைங்கள், கைாலைப்யபசி, அலைப்யபசி, மின்னஞ்சல் மற்றும் 

கைாலைநகல் ஆகியன ைனிமனிை கைாடர்பு சாைனங்களாகும். இலவ ஒரு நபர் மற்கறாரு நபயராடு 

ைனியாகயவா குழுவாகயவா கைாடர்பு ககாள்வைற்கு பயன்படுகிறது. கவகுஜன கைாடர்பு - 

கசய்தித்ைாள்கள், வாகனாலி, கைாலைக்காட்சி ஆகியன கவகுஜன மக்கயளாடு கைாடர்பு 

ககாள்வைற்கு பயன்படுத்ைப்படுதுகின்றன. எனயவ இலவ கவகுஜன ஊடகம் என்று 

அலழக்கப்படுகின்றன. 

5) அச்சு இயந்திரம் ஜ ாஹன்ைஸ் குட்டன்சபர்க் என்பைரால் எந்த ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? 

a) 1492 

b) 1498 

c) 1453 

d) 1354 

விளக்கம்: அச்சு இயந்திரம் யஜாஹன்னஸ் குட்டன்கபர்க் என்பவரால் 1453 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

6) ஊடகம் எத்தவை ைவகப்படும்? 

a) நான்கு   

b) மூன்று  

c) ஐந்து  

d) இரண்டு  

விளக்கம்: ஊடகத்தின் வலகப்பாடு : 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 3 of 7 

குறுகிய கைாடர்பு ஊடகம் - யகபிள் கைாலைக்காட்சி, யநரடி அஞ்சல், கருத்ைரங்கு கைாலைத்கைாடர்பு 

ஊடகம் - திலரப்படங்கள் கைாலைக்காட்சி, வாகனாலி அச்சு ஊடகம் கசய்தித்ைாள்கள், இைழ்கள், 

பத்திரிக்லககள் புத்ைகங்கள், சுவகராட்டிகள், அறிக்லககள்  

இலணய ஊடகம் - கூகுள் இலணய ைளங்கள் மற்றும் வலைப்பதிவுகள்  

சமூக ஊடகம்  - கீச்சகம், முகநூல், புைனம்/கட்கசவி அஞ்சல் மற்றும் படவரி. 

7) கீழ்க்கண்டைற்றுள்  ை நாயகத்தின்  தூண்/கள் எது/எவை? 

a) நிருைாகத்துவை 

b) சட்டமன்ைம் 

c) நீதித்துவை  

d)  இலவ அலனத்தும் 

விளக்கம்: சட்டமன்றம், நிருவாகத்துலற, நீதித்துலற மற்றும் ஊடகம் ஜனநாயகத்தின் நான்கு 

தூண்களாக கருைப்படுகிறது. ஊடகம் மற்ற மூன்று துலற கசயல்பாடுகளின் கவளிப்பலடத் 

ைன்லமலய உறுதி கசய்கிறது. இந்ை நான்காவது தூண் நாட்டின் கைாலைதூர பகுதிகளில் வாழும் 

அலனத்து மக்களும் நாட்டின் பிற பகுதிகளில் என்ன நடக்கிறது என்பலை அறிய உைவுகிறது. 

உண்லமயில் ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் ஊடகம் என்பது ைகவல்கள் மற்றும் அறிலவ வழங்கும் மிக 

முக்கிய சாைனமாக கசயல்படுகிறது. 

8) நம்வம சுற்றியுள்ள பல்ஜைறு சமூக, அரசியல் மற்றும் சபாருளாதார சசயல்பாடுகவள பிரதிபலிக்கும் 

கண்ணாடியாகத் திகழ்ைது? 

a) ஊடகம்    

b) புத்தகங்கள்  

c) நீதித்துவை  

d) கண்காட்சிகள்  

விளக்கம்: இவ்வுைகில் ஊடகம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ை கட்டலமப்பு ஆகும். இது நம்லம சுற்றியுள்ள 

பல்யவறு சமூக, அரசியல் மற்றும் கபாருளாைார கசயல்பாடுகலள பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடியாகத் 

திகழ்கிறது. இைலன மக்கள் பல்யவறு யைலவகளுக்காக சார்ந்திருக்கின்றனர். குறிப்பாக ைகவல்கள் 

மற்றும் கபாழுதுயபாக்கிற்காக சார்ந்துள்ளனர். 

9) கீழ்க்கண்டைற்றுள் ஊடகத்தின் சசயல்பாடுகள்  எவை? 

a) சமூக மாற்ைத்திற்காை மிக முக்கிய சாதைம்    

b) ஒரு அரசின் பலம் மற்றும் பலவீைத்வத சைளிக்சகாண்டு ைருகிைது 

c) தனியார் நிறுைைங்களால் தயாரிக்கப்படும் சபாருட்கவள மக்களிடம் விளம்பரப்படுத்தி விழிப்புணர்வு 

ஏற்படுத்துகிைது.  
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d) இலவ அலனத்தும்   

விளக்கம்: ஊடகம் மக்கலள விழிப்யபாடு இருக்கச்கசய்கிறது. யமலும் சமூக மாற்றத்திற்கான மிக 

முக்கிய சாைனமாகவும் இருக்கிறது . ஊடகம் உைகின் அன்றாட நிகழ்வுகலள மட்டுமல்ைாமல் ஒரு 

அரசின் பைம் மற்றும் பைவீனத்லை கவளிக்ககாண்டு வருகிறது. ைனியார் நிறுவனங்களால் 

ையாரிக்கப்படும் கபாருட்கலள மக்களிடம் விளம்பரப்படுத்தி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறது. அலனத்து 

கைாலைக்காட்சி யசனல்களும் யைசிய மற்றும் பன்னாட்டு கசய்திகலள ஒளிபரப்பரப்புகின்றன. பை 

திலரப்படங்களில் சமூகப் பிரச்சலனகள் எடுத்துலரக்கப்பட்டுள்ளன. எந்ைகவாரு விடயங்களிலும் 

ஊடகம் நடுநிலையான அறிக்லகலய வழங்குகின்றது. இது சமூக, அரசியல் 

பிரச்சலனகளுக்ககதிராகவும், சமூக அநீதிக்கு எதிராகவும் யபாராடுகிறது. யமலும் இது மக்களின் 

முன்யனற்றத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் உைவுகிறது.  

10)  அகில இந்திய ைாசைாலி எந்த ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது?  

a) 1956 

b) 1948 

c) 1936 

d) 1951 

விளக்கம்: அகிை இந்திய வாகனாலி 1956 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆகாச வானி (வானிலிருந்து வரும் 

ஒலி) என்ற கபயரில் வாகனாலி ஒலிபரப்லப கசய்து வருகிறது. இது 1936 ஆம் ஆண்டு 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

11) அரசின் சகாள்வககளுக்கு எதிராக மக்களின் உணர்வுகவள பிரதிபலிக்கும் சாதைமாக திகழ்ைது எது? 

a) சதாவலகாட்சி  

b) ைாசைாலி  

c) கணினி  

d) கசய்தித்ைாள்  

விளக்கம்:  ஊடகம் மக்களிலடயய ஒரு கபாதுவான கருத்லை ஏற்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு 

வகிக்கிறது. (ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சலனயில் மக்களின் கபாதுக்கருத்து) இது சமகாைத்தின் சக்தி 

வாய்ந்ை கருவியாகும். மக்களின் அன்றாட வாழ்க்லகயின் ஒரு பகுதியாகயவ மாறிவிட்டது. இது 

மக்களின் அன்றாட வாழ்க்லகயில் நலடகபறும் நிகழ்வுகள் குறித்ை பார்லவ மற்றும் புரிைலில் -

கபாதுலமப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. கவகுஜன ஊடகம் அன்றாட நிகழ்வுகலளப் பற்றி 

யநர்லமயாகவும், நுட்பமாகவும், நடுநிலையாகவும் ைருகின்றது. கசய்தித்ைாள்கள் அரசின் 

ககாள்லககளுக்கு எதிராக மக்களின் உணர்வுகலள பிரதிபலிக்கும் சாைனமாக திகழ்கிறது. இவ்வாறு 
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மக்களுக்கு சமூகத்தில் நலடகபறுகின்ற முக்கியபிரச்சலனகலள பற்றிய கருத்துக்கலள கைரிவிக்க 

அச்சு ஊடகங்களும், மின்னனு ஊடகங்களும் உைவுகின்றன. 

12) நம் ைாழ்க்வகவய ைாழ தீர்மானிக்கும் மதிப்பீடுகளின் சதாகுப்பு எது? 

a) கநறி  

b) ஊடகம்   

c) நூலகம்  

d) சசய்தித்தாள்  

விளக்கம்: கநறிமுலற என்பது நம் வாழ்க்லகலய வாழ தீர்மானிக்கும் மதிப்பீடுகளின் கைாகுப்பாகும் 

எனயவ இலவ முலறயான மற்றும் ஆயராக்கியமான வாழ்க்லகக்கு மிகவும் அவசியமாகும். ஊடக 

கநறிமுலற என்பது நல்ை நடத்லைக்குரிய ககாள்லககள் அடங்கிய கைாகுப்பாகும். ஊடகம் என்பது 

அவற்றின் கசயல்பாடுகள் மற்றும் எழுத்தின் மூைமும் பிரதிபலிக்க யவண்டும். எளிதில் உணர்வுகலள 

தூண்டக்கூடிய யைலவயற்ற கசய்திகலள ைவிர்க்கயவண்டும். 

13) ஒரு அரசு சிைப்பாக சசயல்படுைதற்கு  மிகவும் அைசியமாைது எது? 

a) விழிப்பாை  ஊடகம் 

b) சுதந்திரமாை ஊடகம் 

c) அரசு ஜகாட்பாடுகள்  

d) a) மற்றும் b) 

விளக்கம்: ஊடகங்களின் அடிப்பலட யநாக்கமானது யநர்லமயான, துல்லியமான, நடுநிலையான, 

நாகரிகமான மற்றும் நல்ை கமாழிநலடயில் மக்கள் நைன் சார்ந்ை ைகவல்கள், கசய்திகள், கருத்துகள், 

ஆகியவற்லற மக்களுக்கு வழங்குவைாகும். ஒரு அரசு சிறப்பாக கசயல்படுவைற்கு விழிப்பான மற்றும் 

சுைந்திரமான ஊடகம் மிகவும் அவசியமாகும். இது மக்களுக்கு யைலவயான ைகவல்கலள 

யசகரிப்பைற்கான உரிலமலய கபற்றிருக்கிறது. அயைசமயம் எந்ை விைத்திலும் மக்களின் 

உணர்வுகலள தூண்டும் விைத்தில் இருத்ைல் கூடாது. நம்பகத்ைன்லமயான ைகவல்கலள மக்களிடம் 

வழங்குவதில் கபாறுப்புடன் கசயல்பட யவண்டும். 

14)  ைநாயகத்தின் முதுசகலும்பு எது? 

a) விைசாயம்   

b) ஊடகம்   

c) நூலகம்  

d) சபாருளாதாரம்   

விளக்கம்:  ஊடகமானது ஜனநாயகத்தின் முதுககலும்பாகும். நமது ஜனநாயக சமுைாயத்தில் ஊடகம் 

கபாதுமக்களின் கருத்துக்கலள கசயல்படுத்தும் உந்து சக்தியாகும். இது ஜனநாயகத்தின் மதிப்புகலள 
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பைப்படுத்துகிறது. இது மக்களுக்கு அறிலவயும், வலிலமயும் அளிக்கிறது. யமலும் வாக்காளர்களுக்கு 

விழிப்புணர்லவயும், ஏற்படுத்துகிறது.  அரசின் கவளிப்பலடத்ைன்லமயும், அவற்றின் 

கபாறுப்பிலனயும் உறுதி கசய்கிறது. ஊடகம் அரசின் ஒவ்கவாரு கசயல்பாட்டிலனயும் மக்களிடம் 

எடுத்துச்கசல்கிறது. இைன் மூைம் அரசின் கசயல்பாடுகலளயும் மக்களின் அன்றாட நிகழ்வுகலளயும் 

குடிமக்கள் அறிந்து ககாள்கிறார்கள். 

15) மக்களால் ஆட்சி சசய்யப்படுதல் என்பது ------------------. 

a) மக்களாட்சி   

b) ஊடகம்   

c) கூட்டாட்சி   

d) தனி உரிவம  

விளக்கம்: மக்களாட்சி என்றால் மக்களால் ஆட்சி கசய்யப்படுைல் என்பைாகும். இது இரண்டு கியரக்க 

கசாற்களால் ஆனது. கடயமாஸ் (Demos) மக்கலளக் குறிக்கிறது. க்ராயடாஸ் (Kratos) அதிகாரம் 

அல்ைது ஆட்சி என்று கபாருள். 

16) அரசிற்கும் மக்களுக்கும் இவணப்பு பாலமாக சசயல்படுைது எது? 

a) ஊடகம்  

b) சதாகுதி  

c) திட்டங்கள்  

d) அரசு முவை பயணங்கள்   

விளக்கம்: இது நடப்பு கசய்திகலள பற்றிய விவாைத்லை ஏற்படுத்துகிறது. அைனால் ஒயர 

பிரச்சிலனகளுக்குப் பல்யவறு கருத்துக்கலள கபறமுடிகிறது. ஊடகமானது மக்களுக்கு அரசு 

நிலறயவற்றாை வாக்குறுதிகலள நிலனவூட்டுகிறது. இது கிராமப்புற மக்களுக்கு கல்வி அளிக்கிறது. 

பாராளுமன்றம் மற்றும் ஜனநாயகம் ஆகிய இரண்டும் ஊடகத்தின் கண்காணிப்பில் இருந்ைால் 

மட்டுயம வலிலம அலடயும். ஊடகம் அறிக்லககள் அளிப்பது மட்டுமல்ைாது அரசிற்கும் மக்களுக்கும் 

இலணப்பு பாைமாக கசயல்படுகிறது. யமலும் ஊடகம் அரசாங்கத்லை கண்காணிக்கும் பணிலயயும் 

கசய்கிறது. ஊடகம் இல்ைாை ஜனநாயகம் என்பது சக்கரம் இல்ைாை வாகனத்திற்கு ஒப்பாகும். 

17) குறிப்பிட்ட ைட்டாரத்தின் மக்களின் நலனுக்காக சசயல்படுைது எது? 

a) பிராந்திய ஊடகம்  

b) உள்ளூர் ஊடகம்  

c) மாைட்ட ஊடகம்  

d) அஞ்சல் ஊடகம்  
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விளக்கம்: கபாதுவாக ஊடகம் என்பது யைசிய மற்றும் உைக கசய்திகலள அளிப்பைாகும். உள்ளூர் 

ஊடகம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டாரத்தின் மக்களின் நைனுக்காக கசயல்படுவைாகும்.  

18) கீழ்க்கண்டைற்றுள் சரியாை கூற்று எது? 

a) ஊடகம் மக்களின் ஒற்றுவமவயயும், சமூக அவமதிவயயும் சீர்குவலக்கும் ைண்ணம் எவதயும் 

சைளியிடா ைண்ணம் மிகவும் கைைமாக சசயல்பட ஜைண்டும். 

b) ஆஜராக்கியமாை சமுதாயத்திற்கு ஊடகம் நல்ல தகைல்கவளயும், மக்களின் உணர்வுகளுக்கு 

மதிப்பளிக்கும் விதமாகவும் சசயல்பட ஜைண்டும். 

c) ஊடகம் இந்த உலவக சிறியதாகவும் மக்களுக்கு மிக சநருக்கமாகவும் மாற்றியுள்ளது. 

d) இலவ அலனத்தும்  

விளக்கம்: ைகவல் மற்றும் கைாழில்நுட்ப உைகில் கவகுஜன மக்களுக்கு ைகவல்கலள அளிப்பதில் 

மிகப்கபரிய பங்கு வகிக்கிறது. ஊடகம் மக்களின் ஒற்றுலமலயயும், சமூக அலமதிலயயும் 

சீர்குலைக்கும் வண்ணம் எலையும் கவளியிடா வண்ணம் மிகவும் கவனமாக கசயல்பட யவண்டும். 

ஆயராக்கியமான சமுைாயத்திற்கு ஊடகம் நல்ை ைகவல்கலளயும், மக்களின் உணர்வுகளுக்கு 

மதிப்பளிக்கும் விைமாகவும் கசயல்பட யவண்டும். ஊடகம் இந்ை உைலக சிறியைாகவும் மக்களுக்கு மிக 

கநருக்கமாகவும் மாற்றியுள்ளது. 
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7th Social Science Lesson 16 Questions in Tamil 

16. புதிய சமயக் கருத்துக்களும் இயக்கங்களும் 

1) இடைக்கால இந்தியாவில் இயற்றப்பட்ை கவிடைகள் எந்ை சமயத்டை சார்ந்ைடை? 

a) டசை சமயம் 

b) டைஷ்ணைம் 

c) இசுலாமிய சமயம் 

d) பல்வேறு சமயங்கள் 

விளக்கம்: இடைக்கால இந்தியாவில் வியப்டப ஏற்படுத்தும் அளவில் பக்திக் கவிடைகள்/ சசய்யுள்கள் 

இயற்றப்பட்ைன. அடே ஒரு குறிப்பிட்ை சமயம் சார்ந்ைைாக இல்லாமல் பல்வேறு சமய 

இயக்கங்களினால் தூண்ைப்சபற்றன. 

2) கீழ்க்கண்ைைற்றுள் ைாழ்வின் இைர்ப்பாடுகளிலிருந்து காத்து முக்திடய அருளுமமன பக்தி இயக்கம் 

எைடன நம்பியது?  

a) தியானம் 

b) முழுடமயான பக்தி  

c) ஞானம்  

d) அன்பு மசய்ைல்   

விளக்கம்: கைவுளின் மீைான முழுடமயான பக்திவய மனிைடன ோழ்வின் இைர்ப்பாடுகளிலிருந்து 

காத்து முக்திடய அருளுசமன இவ்வியக்கங்கடள நிறுவியேர்கள் கருதினர். வமலும் இடறேன் 

எங்கும் நிடறந்து இருப்பதினாலும் ஒவ்சோரு மனிைனுக்குள்ளும் உடறந்திருக்கின்றார் என்பைாலும் 

ஒருேர் வகாவிலுக்குச் சசல்ல வேண்டியவைா, சைங்குகள் சசய்ய வேண்டியவைா அேசியமில்டல 

எனவும் நம்பப்பட்ைது. 

3) கீழ்க்கண்ைைற்றுள் எடை விை பக்தி மார்க்கம் சிறந்ைமைன பகைத் கீடை கூறுகிறது?  

a) ஞான மார்க்கம்  

b) அன்பு மார்க்கம்    

c) கர்மா மார்க்கம்   

d) a) மற்றும் c)    

விளக்கம்: அறிவின் ேழிப்பை ஞானமார்க்கம், சைங்குகள், நற்சசயல்கள் ஆகியேற்றின் ேழிப்பை கர்மா 

மார்க்கம் ஆகிய இடே இரண்டைக் காட்டிலும் பக்திமார்க்கவம சிறந்ைது என பகேத்கீடையில் 

கூறப்பட்டுள்ளது. இது பக்திக் வகாட்பாடுகடள முன்சமாழிந்ைேர்கடள ஊக்குவிப்பைாய் அடமந்ைது. 
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4) ைமிழகத்தில் 7 ஆம் நூற்றாண்டில் மைாைங்கப்பட்ை பக்தி இயக்கம் கீழ்க்கண்ைைற்றுள்  எைடன 

உள்ளைக்கியது?  

a) கைவுளர்கடளப் புகழ்ந்து பாடுைல்  

b) மைச் சின்னங்கடள அணிந்து மகாள்ைது  

c) அடையாளச் சின்னங்கடளச் சுமந்து மசல்ைது  

d) இடே அடனத்தும் 

விளக்கம்: பக்தி இயக்கம் அல்லது ேழிபாட்டு முடறகளிலான புத்சைழுச்சி ைமிழகத்தில் கி.பி. (சபா.ஆ.) 

ஏழாம் நூற்றாண்டை ஒட்டித் சைாைங்கிற்று. அப்புத்சைழுச்சி ஆண், சபண் கைவுளர்களின் 

சபயர்கடளத் சைாைர்ந்து ஓதுைல். கைவுளர்கடளப் புகழ்ந்து பாடுைல், மைச் சின்னங்கடள அணிந்து 

சகாள்ேது அல்லது அடையாளச் சின்னங்கடளச் சுமந்து சசல்ேது, கைவுளுைன் சைாைர்புடைய 

புனிைத்ைலங்களுக்கு ஆன்மீகப் பயணங்கள் வமற்சகாள்ேது என்பனேற்டற உள்ளைக்கியைாக 

இருந்ைது. 

5) மைாைக்ககால இஸ்லாம் சமயத்தின் உலகப்பற்றுைலுக்கு எதிராகத்தைான்றிய ைத்துைம்?  

a) ஞான ைத்துைம்   

b) சூபி ைத்துேம்     

c) கர்மா ைத்துைம்    

d) அன்பு மநறி     

விளக்கம்: ைனக்குச் சசாந்ைமான கைவுடள ேழிபடும் பக்ைனுக்கும் அக்கைவுளுக்கும் இடையிலான 

பரஸ்பர உணர்வு ரீதியிலானபற்றுைலுக்கும் அன்பிற்கும் பக்தி இயக்கம் சிறப்பு முக்கியத்துேம் 

சகாடுத்ைது. சூபி ைத்துேமும் இவை வபான்ற கருத்டைவய வபாதித்ைது. சைாைக்ககால இஸ்லாம் 

சமயத்தின் உலகப்பற்றுைலுக்கு எதிராகத்வைான்றியவை சூபி ைத்துேமாகும். 

6) கீழ்க்கண்ைைற்றுள் எைடன மசய்ைால் மட்டுதம உலகப் பிடணப்புகளிலிருந்து ஒரு பக்ைன் விடுபை 

முடியுமமன்று சூபிக்கள் கருதினர்? 

a) தீவிர உணர்ச்சிையப்பட்ை பக்தி 

b) ஆழமான தியானம்     

c) a) மற்றும் b)   

d) மை சின்னங்கடள அணிந்து மகாள்ளல்     

விளக்கம்: தீவிர உணர்ச்சிேயப்பட்ை பக்தி, ஆழமான தியானம் ஆகியேற்றின் மூலவம கைவுடள 

உணரமுடியுசமன சூபி வகாட்பாடு நம்பியது. இவ்ேடகயிலான தியானங்கவள ஒரு பக்ைனுக்குக் 

கைவுளின் உண்டமயான இயல்டபப் புரிந்துசகாள்ள உைவுசமன சூபிக்கள் நம்பினர். இவ்ோறு 
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சசய்ைால் மட்டுவம உலகப் பிடணப்புகளிலிருந்து ஒரு பக்ைன் விடுபை முடியுசமன்றும் அதுவே அேர் 

கைவுளுைன் இரண்ைறக்கலக்க உைவுசமன்றும் சூபிக்கள் ோதிட்ைனர். 

7) “இந்துக்களும் இஸ்லாமியரும் கைவுடள மைவ்தைறு மபயர்களில் அடழத்ைாலும் இருப்பது ஒதரமயாரு 

கைவுள் மட்டுதம” என்று கூறியைர் யார்? 

a) ஹரி ைாஸ்   

b) சூர் ைாஸ்     

c) துக்காராம்   

d)  கபீர் 

விளக்கம்: இந்து, இஸ்லாம் ஆகிய இரு சமயங்களிலும் அறிவுநிடல கைந்ை சமய இயக்கங்கள் 

சசயல்பட்ைன. ைங்களுடைய வபாைடனகளில் சேவ்வேறு சமயங்கள் சார்ந்ை கூறுகடளயும் வசர்த்துக் 

சகாள்ேதில் அேர்கள் ையக்கம் காட்ைவில்டல. “இந்துக்களும் இஸ்லாமியரும் கைவுடள சேவ்வேறு 

சபயர்களில் அடழத்ைாலும் இருப்பது ஒவரசயாரு கைவுள் மட்டுவம” என ஹரிைாசர் கூறியுள்ளார். 

8) பக்தி இயக்கத்டைத் மைாைங்கிடைத்ைைர்கள் யார்? 

a) நாயன்மார்கள்    

b) ஆழ்ைார்கள்     

c) a) மற்றும் b)  

d) கபீர் 

விளக்கம்: பக்தி இயக்கத்டைத் சைாைங்கிடேத்ை டேணே பக்தி அடியார்களான ஆழ்ோர்களும் 

சிேடன ேழிபடும் டசேர்களான நாயன்மார்களும் ைமிழ்சமாழியில் பக்திப்பாைல்கடள இயற்றி 

ைங்கள் கைவுளர்களுக்குச் சமர்ப்பித்ைனர். சிேபக்தியானது இவ்வுலகில் நடைசபற்ற சிேசபருமானின் 

திருவிடளயாைல்கவளாடு சைாைர்புடையைாகும். 

9) புலைர்களாகவும் ஞானிகளாகவும் இருந்ை ஆழ்ைார்களும் நாயன்மார்களும் சாதிடய அடிப்படையாகக் 

மகாண்ை சமூகநிடலகடளச் சாடியதைாடு அல்லாமல் ஆண், மபண் சமத்துைத்டை முன்னிறுத்தியைற்கான 

காரணம்? 

a) சமூக நலன் கருதியடம  

b) பகுத்ைறிவு சிந்ைடனகள்   

c) சபளத்ை சமண சமயங்களின் கடுடமயான ைாக்குைல்கடளத் திறம்பை எதிர்சகாள்ேைற்காக 

d) இடை அடனத்தும்  

விளக்கம்: சிேன், விஷ்ணு குறிப்பாக கிருஷ்ணர் குறித்ை பாைல்கள் ைமிழிலும் ஏடனய சைன்னிந்திய 

சமாழிகளான கன்னைம், சைலுங்கு ஆகிய சமாழிகளிலும் இயற்றப்பட்ைன. சபளத்ைம், சமணம் ஆகிய 

சமயங்களின் கடுடமயான ைாக்குைல்கடளத் திறம்பை எதிர்சகாள்ேைற்காக, புலேர்களாகவும் 
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ஞானிகளாகவும் இருந்ை இேர்கள் சாதிடய அடிப்படையாகக் சகாண்ை சமூகநிடலகடளச் 

சாடியவைாடு அல்லாமல் ஆண், சபண் சமத்துேத்டையும் முன்னிறுத்தினர். 

10) பன்னிரு ைமிழ் ஆழ்ைார்கள் பின்ைரும் எைற்காக நன்கறியப்பட்ைைர்கள் ஆைர்?  

a) அழிவில்லாப் பாைல்கள்  

b) அறம் சார்ந்ை சிந்ைடனகள்   

c) முழுடமயான பக்தி  

d) இடை அடனத்தும்  

விளக்கம்: விஷ்ணு பக்தி அல்லது டேணேம் விஷ்ணுவின் அேைாரங்கடளக் குறிப்பாக இராம, 

கிருஷ்ண அேைாரங்கடள அடிப்படையாகக் சகாண்ைைாகும். பன்னிரு ைமிழ் ஆழ்ோர்கள் அேர்கள் 

இயற்றிய அழிவில்லாப் பாைல்களுக்காகவே நன்கறியப்பட்ைேர்கள் ஆேர். 

11) யாருடைய பாைல்கள் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்ைம் எனும் மபயரில் மைாகுக்கப்பட்டுள்ளது? 

a) ஆண்ைாள்   

b) நம்மாழ்ோர்  

c) விஷ்ணு சித்ைர்   

d) முைல் மூன்று ஆழ்ைார்கள்   

விளக்கம்: பக்தி இயக்கத்தின் ேளர்ச்சிக்குத் ைாங்கள் சசய்ை பங்களிப்பின் காரணமாய் இரண்டு 

ஆழ்ோர்கள் ைனித்துேம் மிகுந்து காணப்படுகின்றனர். நம்மாழ்ோர் அேர் இயற்றிய 1,102 பத்திகடளக் 

சகாண்ை திருோய்சமாழியால் புகழ்சபற்றார். நம்மாழ்ோரின் 4000 பாைல்கடள நாலாயிரம் திவ்வியப் 

பிரபந்ைம் எனும் சபயரில் நாைமுனி சைாகுத்துள்ளார். 

12) ைாய் யதசாடையின் இைத்தில் ைன்டன இருத்தி குழந்டை கிருஷ்ணடனப் பற்றி பல பாைல்கடளப் 

புடனந்ைைர்? 

a) ஆண்ைாள்   

b) நம்மாழ்ைார்  

c) விஷ்ணு சித்ைர்   

d) முைல் மூன்று ஆழ்ைார்கள்   

விளக்கம்: ஆழ்ோர்களில் ஆண்ைாள் மட்டுவம சபண்பால் ஆழ்ோராோர். சபரியாழ்ோர் 

சைாைக்கத்தில் விஷ்ணு சித்ைர் என அறியப்பட்ைார். ைாய் யவசாடையின் இைத்தில் ைன்டன இருத்தி 

குழந்டை கிருஷ்ணடனப் பற்றி பல பாைல்கடளப் புடனந்துள்ளார். 

13) ஆண்ைாள் எனும் மசால்லின் மபாருள்? 

a) ஆண்ைைனின் அடிடம    

b) அடியைள்   
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c) ஆட்சி புரிபேள்   

d) அன்பு மசலுத்துபைள்   

விளக்கம்: திருவில்லிபுத்தூர் வகாவில் துளசித் வைாட்ைத்தில் சபரியாழ்ோர் ஆண்ைாடளக் 

குழந்டையாகக் கண்சைடுத்து, ைனது குழந்டையாக ஏற்றுக்சகாண்ைைாகக் கூறப்படுகிறது. வகாவில் 

நகரமான திருவில்லிபுத்தூரில் ேளர்ந்ை அேர் ஆண்ைாள் (ஆட்சி புரிபேள்) என அடழக்கப்பட்ைார். 

திருப்பாடே (கிருஷ்ணடன அடையும் ேழி) நாச்சியார் திருசமாழி (சபண்ணின் புனிைப் பாைல்கள்) 

ஆகிய இரண்டும் ஆண்ைாளின் புகழ்சபற்ற கவிடை நூல்களாகும். 

14) பின்ைரும் யார் மீைான காைடல ஆண்ைாள் ைன் பாைலில் மைளிப்படுத்தியுள்ளார்? 

a) கண்ணன்     

b) கிருஷ்ணன்    

c) அரங்க நாைன்    

d) மபருமாள்   

விளக்கம்: திருேரங்கம் வகாவிலிலுள்ள விஷ்ணுவின் அேைாரமான அரங்கநாைனின் மீைான காைடல 

ஆண்ைாள் ைனது பாைல்களில் சேளிப்படுத்தியுள்ளார். ைமிழ்நாட்டில் டேணேத் திருமண 

விழாக்களின்வபாது இப்பாைல்கள் பயன்படுத்ைப்படுகின்றன. 

15) பின்ைருபைர்களுள் முைல் மூன்று ஆழ்ைார்களுள் அல்லாைைர் யார்? 

a) மபாய்டக ஆழ்ைார்     

b) பூைத்ைாழ்ைார்     

c) தபயாழ்ைார்   

d) சபரியாழ்ோர்    

விளக்கம்: முைல் மூன்று ஆழ்ோர்கள்: சபாய்டக ஆழ்ோர், பூைத்ைாழ்ோர், வபயாழ்ோர். ஏடனய 

ஆழ்ோர்கள்: திருமழிடசயாழ்ோர், சபரியாழ்ோர், சைாண்ைரடிப்சபாடி ஆழ்ோர், திருமங்டக ஆழ்ோர், 

திருப்பண் ஆழ்ோர், குலவசகர ஆழ்ோர், நம்மாழ்ோர், மதுரகவி ஆழ்ோர், ஆண்ைாள். 

16) மைன்னிந்தியக் தகாவில்களில் சிடலைழிபாடு மசய்யப்படும் நாயன்மார்கள் யாைர்? 

a) மும்மூர்த்திகள்      

b) 63 நாயன்மார்கள்    

c) திரு மூர்த்திகள்  

d) மாணிக்க ைாசகர்     

விளக்கம்: மரபுேழிக் கடையின்படி நாயன்மார்கள் 63 வபராேர். அேர்களில் ஞானசம்பந்ைர், அப்பர், 

சுந்ைரர் (மும்மூர்த்திகள் என அடழக்கப்படுபேர்கள்) ஆகிவயார் சைன்னிந்தியக் வகாவில்களில் 

சிடலேழிபாடு சசய்யப்படுகின்றனர். நாயன்மார்களின் பாைல்கள் அடனத்டையும் நம்பி ஆண்ைார் 
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நம்பி (கி.பி.1000) என்பார் சைாகுத்ைைாகக் கூறப்படுகிறது. அதுவே டசேப்புனிை நூல்களான 

திருமுடறயின் அடிப்படையாக உள்ளது. 

17) பன்னிரு திருமுடறயில் நம்பி ஆண்ைார் நம்பியால் மைாகுக்கப்பட்ை நூல்கள் எத்ைடன? 

a) 11    

b) 10   

c)  6   

d) 12  

விளக்கம்: திருமுடற 12 நூல்கடளக் சகாண்டுள்ளது. அேற்றில் 11 நூல்கள் நம்பி ஆண்ைார் நம்பியால் 

சைாகுக்கப்பட்ைடேயாகும். வசக்கிழாரின் சபரியபுராணம் 12ேது நூலாகும். 

18) ஞானத்டைப்மபறுைைன் ைழியாக ஜீைாத்மா பரமாத்மாவுைன் (பிரம்மா ) இடணயும் எனும் ைத்துைத்டை 

டகக்மகாண்ைைர் யார்? 

a) ஆதிசங்கரர்   

b)  சங்கராச்சாரியார்  

c)  ராமானுஜர்   

d)  a)  அல்லது b) 

விளக்கம்: ஆதிசங்கரர் அல்லது சங்கராச்சாரியார் (ஏறத்ைாழ கி.பி. 700 – 750) அத்டேைம் எனும் 

ைத்துேத்டைப் வபாதித்ைேராோர். ஞானத்டை ப் சபறு ேைன் ேழியாக ஜீோத்மா பரமாத்மா வு ைன் 

(பிரம்மா ) இடணயும் என்பவை இத்ைத்துேத்தின் சாரமாகும் 

19) பின்ைரும்  எந்ை இைத்தில்  ஆதி சங்கரர் மைம் நிறுைவில்டல? 

a) பத்ரிநாத் 

b) பூரி 

c) துைாரகா 

d) காசி 

விளக்கம்: ஆதிசங்கரர் பத்ரிநாத், பூரி, துோரகா, சிருங்வகரி ஆகிய இைங்களில் மைங்கடள நிறுவினார். 

அடே கற்றுக்சகாள்ேைற்கான, ேழிபாடு சசய்ேைற்கான டமயங்களாகத் திகழ்ந்ைன. இவ்விைங்கள் 

இன்றும் முக்கியமான புனிைத்ைலங்களாக விளங்குகின்றன. 

20) பின்ைரும்  எந்ை  நூலுக்கு ஆதி சங்கரர் உடர எழுதியுள்ளார்? 

a) பிரம்ம சூத்திரம்  

b) மனு சரிைம்  

c) துளசிமானைாஸ்  

d) மனு சரித்திரம்  
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விளக்கம்: ைன்காலத்து பக்தி இயக்கத்தின் மீது கேனம் சகாள்ளாை சங்கரர் வேைமரபுகடள 

மீட்சைடுக்கும் முயற்சிகளில் ஆர்ேம் சகாண்ைார். பிரம்ம சூத்திரம் எனும் நூலுக்கு அேர் எழுதிய 

உடரவய அேர் ஆற்றிய பணிகளில் சாலச் சிறந்ைைாகும். பிரம்ம சூத்திரம் வேைாந்ைப் பள்ளியின் 

அடிப்படை நூலாகும். முைன்டமயான உபநிைைங்களுக்கு அேர் எழுதிய உடரகளும் 

முக்கியமானடேயாகவேக் கருைப்படுகின்றன. 

21) ராமானுஜர் எந்ை நூற்றாண்டை தசர்ந்ை டைணை திருத்மைாண்ைர்? 

a) 12 ஆம் நூற்றாண்டு  

b) 11 ஆம் நூற்றாண்டு  

c) 13 ஆம் நூற்றாண்டு  

d) 17 ஆம் நூற்றாண்டு  

விளக்கம்:  பதிசனான்றாம்  நூற்றாண்டைச் வசர்ந்ை டேணேத் திருத்சைாண்ைரான ராமானுஜர்  

மிகவும் சசல் ோக்கு சபற்ற  டேணேச் சிந்ைடனயாளர் ஆோர். 

22) ராமானுஜர் முன்டைத்ைத் ைத்துைம் எது? 

a) துடைைம்  

b) அத்டைைம்   

c) விசிஷ்ைாத்டேைம்   

d) தமற்கண்ை எதுவுமில்டல   

விளக்கம்: ராமானுஜர் முன்டேத்ைத் ைத்துேம் விசிஷ்ைாத்டேைம் ஆகும். ஆத்மாோனது பிரம்மத்துைன் 

கலந்ை பின்னரும் ைனக்கான அடையாளத்டைத் ைக்கடேத்துக் சகாள்கிறது என இத்ைத்துேம் 

அறிவித்ைது. 

23) பின்ைருபைர்களுள் தகாவில்களில் நுடழைைற்கான சாதியக் கட்டுப்பாடுகடளக் கண்ைனம் மசய்ைைர் 

யார்? 

a) ஆதி சங்கரர்  

b) கபீர்    

c) துக்காராம்    

d) ராமானுஜர்    

விளக்கம்: நீண்ை சநடிய ஆன்மீகப் பயணங்களுக்குப் பின்னர்  ராமானுஜர் ஸ்ரீரங்கத்தில் 

குடிவயறினார். சமூக, சமத்துேக் கருத்துக்கடள பரப்பிய அேர் வகாவில்களில் நுடழேைற்கான சாதியக் 

கட்டுப்பாடுகடளக் கண்ைனம் சசய்ைார். 

24) விஷ்ணுவின் மீதும் அைரின் இடணயான லட்சுமியின் மீதும் ராமானுஜர் மகாண்டிருந்ை பக்திமநறி 

எவ்ைாறு அடழக்கப்படுகிறது? 
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a) ஸ்ரீகிருஷ்ணைம்  

b) ஸ்ரீடேஷ்ணேம்     

c) அய்யாைழி     

d) மங்கா மநறி    

விளக்கம்: விஷ்ணுவின் மீதும் அேரின் இடணயான லட்சுமியின் மீதும் அேர் சகாண்டிருந்ை 

பக்திசநறி ஸ்ரீடேஷ்ணேம் என்றடழக்கப்படுகிறது. அந்சநறிடயப் பரப்புேைற்காக அேர் பல 

டமயங்கடள நிறுவினார். 

25) புகழ்மபற்ற சமஸ்கிருைக் கல்வி டமயமாக விளங்கிய இைம் எது? 

a) திருைரங்கம்   

b) காஞ்சி      

c) காசி      

d) பூனா     

விளக்கம்:  16, 17 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் டேணே சமயம் இந்தியா சநடுகிலும் பரவியது. புகழ்சபற்ற 

சமஸ்கிருைக் கல்வி டமயமாக விளங்கிய கா ஞ்சிபுர த் தி ல் ேைகடல டேணேம்  . சைன்கடல 

டேணேம் தி ரு ே ரங்க த்டை டமயமாகக் சகாண்டிருந்ைது. 

26) பின்ைருைனைற்றுள் மைன்கடலயினர் எைற்கு அதிக முக்கியத்துைம் மகாடுத்ைனர்? 

a) பன்னிரு திருமுடறகள்  

b) திவ்விய பிரபந்ைம்  

c) தைை நூல்கள்       

d) ைமிழ் இலக்கியங்கள்  

விளக்கம்: சமஸ்கிருைத்தில் எழுைப்பட்ை வேை நூல்கவள முக்கியமானடே 

எனேைகடலயினர்கருதினர். ைமிழ்சமாழியில் பன்னிரு ஆழ்ோர்களால் எழுைப்பட்ை திவ்விய 

பிரபந்ைத்திற்கு சைன்கடலயினர் அதிக முக்கியத்துேம் சகாடுத்ைனர். 

27) டசைன்ய மகாபிரபுவுைன் மைாைர்புடைய இயக்கம் எங்கு உருைானது? 

a) கர்நாைகா   

b) மும்டப  

c) பூனா  

d) ேங்காளம்  

விளக்கம்: பதினான்காம் பதிடனந்ைாம் நூற்றாண்டுகளில் ேை இந்தியாவில் நடைசபற்ற சமய 

இயக்கங்கடளப் பற்றி அறிய விரும்புவோர், இக்கால இந்துசமயத் ைடலேர்கள் இஸ்லாம் குறித்து 

மிகவும் வேறுபட்ை இரு அணுகுமுடறகடளக் சகாண்டிருந்ைனர் என்படை நிடனவில் 
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சகாள்ளவேண்டும். ஒரு குழுவினர் இஸ்லாமில் எது சிறந்ைவைா அடை ஏற்றுக்சகாண்ைனர். 

ஏடனவயார் இஸ்லாம் மைத்திற்கு சமயம் மாறிச் சசல்ேடைத்ைடுக்கும் சபாருட்டு சில 

ேழிமுடறகடளக் டகயாண்ைனர் இரு பிரிவினருவம இஸ்லாடம எதிர்சகாண்டு சசயலாற்றினர். ஒரு 

பிரிவினர் இஸ்லாடம பரிவோடு அணுகினர். மற்சறாரு பிரிவினவரா படகடம பாராட்டினர். புதிய 

சமயப்பிரிவுகடள நிறுவிய கபீர், குருநானக் மற்றும் பிறர் முைல் குழுடேச் வசர்ந்வைாராேர். அவை 

சமயம் ேங்காளத்தில் உருோன டசைன்ய வைோ அல்லது டசைன்ய மகாபிரபுவுைன் சைாைர்புடைய 

இயக்கம் இரண்ைாேைாகச் சசால்லப்பட்ை குணநலடனக் சகாண்டிருந்ைது. 

28) தகாைர்ைன் குன்றுகளில் கிருஷ்ணபகைானுக்கு ஒரு தகாவிடல அடமத்ைைர் யார்? 

a) துக்காராம்    

b) ேல்லபாச்சாரியார்   

c) சூர்ைாஸ்  

d) இராமானந்ைர் 

விளக்கம்:  ேைஇந்தியாவில் பக்திச் சிந்ைடனடய ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாற்றியேர் இராமாநந்ைர் 

ஆோர். சைலுங்கு ைத்துேஞானியான ேல்லபாச்சாரியார், மதுராவுக்கு அருவக வகாேர்ைன் 

குன்றுகளில் கிருஷ்ணபகோனுக்கு ஒரு வகாவிடல அடமத்ைார். 

29) பார்டைத்திறன் அற்ற கவிஞர் மற்றும் இடசக்கடலஞர் யார்? 

a) துக்காராம்    

b) ைல்லபாச்சாரியார்   

c) சூர்ைாஸ்  

d) இராமானந்ைர்  

விளக்கம்:  கவிஞரும் இடசக்கடலஞரும், பார்டேத்திறன் அற்றேருமான சூர்ைாஸ் இக்வகாவிவலாடும் 

ஆக்ராவிலுள்ள வகாவிவலாடும் சைாைர்புடையேராோர். அேருடைய புகழ் சபற்ற கவிடைகளின் 

சைாகுப்பு சூர்சாகர் என்றடழக்கப்படுகிறது. 

30) புகழ்மபற்ற பஜன் (பஜடன) பாைல்கள் மூலம் பிரபலமானைர் யார்? 

a) துக்காராம்    

b) துளசிைாசர் 

c) ஆண்ைாள்  

d) மீராபாய்  

விளக்கம்:  வமோர் நாட்டின் பட்ைத்து இளேரசரின் மடனவியான மீராபாய் கிருஷ்ணபகோனின் தீவிர 

பக்டையாோர். அவ்ேம்டமயார் ரவிைாஸ் என்பேரின் சீைராோர். மீராபாய் அேருடைய பஜன் (பஜடன) 

பாைல்கள் மூலம் பிரபலமானார். டசைன்யவைேர் ைனது பரேசமூட்டும் பாைல்கள், களிப்பூட்டும் 
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நைனங்கள் மூலம் கிருஷ்ண ேழிபாட்டைப் பிரபலமாக்கினார். இது ேங்கத்தில் டேணே சமயத்தின் 

மீது சபரும் ைாக்கத்டை ஏற்படுத்தியது. 

31) யாருடைய பாைல்கள் பல இரவு முழுைதுமாக நடைமபறும் விழாக்களில் இன்றளவும் மைாைர்ந்து 

பாைப்படுகின்றன? 

a) துளசிைாசர்  

b) துக்காராம்    

c) ஆண்ைாள்  

d) மீராபாய்  

விளக்கம்:  பதினாறாம் நூற்றாண்டில் துளசிைாசர் இந்தி சமாழியில் எழுதிய இராமனின் கடைடய 

மீண்டும் சசால்லும் இராமசரிைமானஸ் எனும் நூல் நட்பு, விசுோசம் ஆகிய உணர்வுகளுக்கு அதிக 

அழுத்ைம் சகாடுத்ைது. அப்பாைல்களில் பல இரவு முழுேதுமாக நடைசபறும் விழாக்களில் இன்றளவும் 

சைாைர்ந்து பாைப்படுகின்றன. 

32) விஷ்ணுவின் அைைாரமான விதைாபா குறித்து  ஆன்மீகப் பாைல்கள்  இயற்றியைர் யார்? 

a) துளசிைாசர்  

b) துக்காராம்    

c) ஆண்ைாள்  

d) மீராபாய்  

விளக்கம்:பதிவனழாம் நூற்றாண்டில் மகாராஷ்டிராவில் ோழ்ந்ை துக்காராம் கவிஞரும் 

திருத்சைாண்ைருமாோர். விஷ்ணுவின் அேைாரமான விவைாபா குறித்து அேர் இயற்றிய ஆன்மீகப் 

பாைல்களுக்காகவே (அபங்கா அல்லது கீர்த்ைடனகள்) அேர் நன்கு அறியப்பட்டிருந்ைார். 

33) ைங்காளத்திற்கு டசைன்ய தைைா எவ்விைதமா அடைப்தபான்தற மகாராஷ்டிராவுக்கு விளங்குபைர் யார்? 

a) துளசிைாசர்  

b) துக்காராம்    

c) சூர்ைாஸ்  

d) ராம்ைாஸ்   

விளக்கம்: மகாராஷ்டிராவில் வசாலாப்பூர் மாேட்ைத்திலுள்ள பந்ைர்பூர் அல்லது பண்ைரிபுரத்தில் 

விவைாபா/பாண்டு ரங்கா வகாவில் உள்ளது. ேங்காளத்திற்கு டசைன்ய வைோ எவ்விைவமா 

அடைப்வபான்வற மகாராஷ்டிராவுக்கு துக்காராம் விளங்குகிறார். 

34) தயாகப்பயிற்சி தைாற்ற அடமவுகள், இந்திய இடச, நைனம் ஆகியைற்டற டகக்மகாண்ை இயக்கம் எது? 

a) டைணைம்  

b) டசைம்   
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c) சூபியிஸம்   

d) இசுலாம்  

விளக்கம்:  சிந்துடே அராபியர் டகப்பற்றிய காலத்தில் சூபியிஸம் இந்தியாவிற்குள் பாைம் பதித்ைது. 

பத்து, பதிசனான்று நூற்றாண்டுகளில் சைல்லி சுல்ைான்களின் ஆட்சியின்வபாது அது முக்கியத்துேம் 

சபற்றது. வயாகப்பயிற்சி வைாற்ற அடமவுகள், இந்திய இடச, நைனம் ஆகியேற்டறயும் சூபியிஸம் 

டகக்சகாண்ைது. சூபியிஸத்டை பின்பற்றிவயார் இஸ்லாம், இந்து ஆகிய இரு சமயங்கடளயும் 

வசர்ந்ைேர்ளாக இருந்ைனர். 

35) சூபி துறவிகள் சூபிக்கள் என்றடழக்கப்பை காரணம்? 

a) ஒழுக்கத்தில் சிறந்து விளங்கியைால்  

b) சசாரசசாரப்பான கம்பளி ஆடை அணிந்ைைால்    

c) மூை நம்பிக்டககடள எதிர்த்ைல்    

d) பருத்தி ஆடை அணிந்ைைால்  

விளக்கம்:  சூபியிஸம் சூபி எனும் சசால் ‘சுப்’ எனும் சசால்லில் இருந்து வைான்றியைாகும். அைன் 

சபாருள் கம்பளி ஆகும். சூபிக்கள் சசார சசாரப்பான முரட்டுக் கம்பளியாலான உடைகடள 

அணிந்ைைால் சூபிக்கள் என அடழக்கப்பட்ைனர். சூபியிஸம் அடிப்படையில் இஸ்லாமியத்டைச் 

வசர்ந்ைைாக இருந்ைாலும் அைன் மீது இந்து, ப ச  த்ை (மகாயான) சமயக் கருத்துக்களின் ைாக்கத்டைப் 

சபற்றிருந்ைது. உவலமாக்களின் கடுடமயான ஒழுக்க விதிகடள சூபியிஸம் மறுத்ைது. மைாலய 

ோழ்க்டகடய ஒத்ை துறவு ோழ்டே வமற்சகாண்ை சூபிக்கள் சமுைாயத்திற்கு சேளிவய 

சசயல்பட்ைனர். 

36) இடைக்கால இந்தியாடைச் தசர்ந்ை சூபிக்கள் எத்ைடன முக்கிய அடமப்பினராகப் 

பிரிக்கப்பட்டிருந்ைனர்?  

a) மூன்று  

b) இரண்டு  

c) நான்கு     

d) ஐந்து 

விளக்கம்:  இடைக்கால இந்தியாடேச் வசர்ந்ை சூபிக்கள் மூன்று முக்கிய அடமப்பினராகப் 

பிரிக்கப்பட்டிருந்ைனர். அடே சிஸ்டி, சுரோர்டி, பிர்சை சி என்பனோகும். 

37) யாருடைய நிடனவிைம் ராஜஸ்ைான் மாநிலத்தில் ஆஜ்மீரில் ஷரிப் ைர்கா என்ற இைத்தில் 

அடமந்துள்ளது? 

a) சமாய்னுதீன் சிஸ்டி  

b) நிஜாமுதீன் அவுலியா  
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c) கபீர்  

d) குருநானக்  

விளக்கம்:   சமாய்னுதீன் சிஸ்டி, சிஸ்டி அடமப்டப இந்தியாவில் பிரபலமாக்கினார். அேர் ஆஜ்மீரில் 

இயற்டக எய்தினார்(1236). அேருடைய நிடனவிைம் ராஜஸ்ைான் மாநிலத்தில் ஆஜ்மீரில் ஷரிப் ைர்கா 

என்ற இைத்தில் அடமந்துள்ளது. 

38) மைல்லியின் அதிகார ைர்க்கத்டைச் தசர்ந்ை எண்ணற்ற நபர்கள் பின்பற்றிய துறவி யார்? 

a) மமாய்னுதீன் சிஸ்டி  

b) நிஜாமுதீன் அவுலியா  

c) கபீர்  

d) குருநானக்  

விளக்கம்:   இடைக்காலத்தின் சைாைக்கத்தில் நன்கறியப்பட்டிருந்ை சிஸ்டி அடமப்டபச் சார்ந்ை சூபி, 

நிஜாமுதீன் அவுலியா என்பேராோர். சைல்லியின் அதிகார ேர்க்கத்டைச் வசர்ந்ை எண்ணற்ற நபர்கள் 

அேடரப் பின்பற்றினர். இைடனப் பின்பற்றிய புகழ்சபற்ற பலருள் கவிஞர் அமீர் குஸ்ருவும் ஒருேர். 

39) சுரைார்டி அடமப்டபத் தைாற்றுவித்ை சூபியான அப்துல்-ைகித் அபு நஜிப் எந்ை நாட்டை தசர்ந்ைைர்?  

a) ஈரான்  

b) ஆப்கானிஸ்ைான்   

c) ஈராக்   

d) மசௌதி அதரபியா  

விளக்கம்: சுரோர்டி அடமப்டபத் வைாற்றுவித்ைேர் ஈராடனச் வசர்ந்ை சூபியான அப்துல்-ேகித் அபு 

நஜிப் என்பேராோர். பிர்சை சி அடமப்பு சுரோர்டியின் ஒரு கிடளப் பிரிோகும். அது பீகாரில் மட்டுவம 

சசயல்பட்ைது. 

40) ைாராணாசிடய இருப்பிைமாகக் மகாண்ை இராமாநந்ைரின் மசல்ைாக்கிற்கு ஆட்பட்ைைர் யார்? 

a) சூர்ைாஸ்   

b) கபீர்     

c) ராம்ைாஸ்     

d) துக்காராம்  

விளக்கம்: கபீர் ஓர் இஸ்லாமியராக இருந்ைவபாதிலும் ோராணாசிடய இருப்பிைமாகக் சகாண்ை 

இராமாநந்ைரின் சசல்ோக்கிற்கு ஆட்பட்ைார். சில இந்து சமயக் கருத்துக்கடள ஏற்றுக்சகாண்ை அேர் 

இந்து இஸ்லாம் சமயங்களிடைவய ஒ த் தி டச டே  ஏற்படுத்ை முயற்சி வமற்சகாண்ைார்.  

41) யாருடைய கருத்துக்கள் இந்து சமூகத்தில் குறிப்பாக கீழ்நிடல சாதிகடளச் தசர்ந்தைார்க்கு 

ஏற்புடையைாய் அடமந்ைன?  
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a) சூர்ைாஸ்   

b) கபீர்     

c) ராம்ைாஸ்     

d) துக்காராம்  

விளக்கம்: கபீரின் கருத்துக்கள் இந்து சமூகத்தில் குறிப்பாக கீழ்நிடல சாதிகடளச் வசர்ந்வைார்க்கு 

ஏற்புடையைாய் அடமந்ைன. பல்வேறு சமயப்பிரிவுகள் கைவுளுக்கு சேவ்வேறு சபயர்கடளயும் 

ேடிேங்கடளயும் சகாடுத்திருந்ைாலும் கைவுள் ஒருேவர என்றும், ேடிேமற்றேர் என்றும் கபீர் நம்பினார். 

சமயம், சாதி, சசல்ேம் ஆகியேற்றின் அடிப்படையிலான பாகுபாடுகடள அேர் கண்ைனம் சசய்ைார். 

சபாருளற்ற சைங்கு முடறகடளயும் அேர் கண்ைனம் சசய்ைார். 

42) கபீரின் பாைல்கள் எந்ை மமாழிதயாடு உருது மமாழி கலந்து எழுைப்பட்ைடையாகும்? 

a) தைை நகிரி  

b) வபாஜ்புரி  

c) பாரசீகம்  

d) ைமிழ் 

 விளக்கம்: கபீரின் பாைல்கள் வபாஜ்புரி சமாழிவயாடு உருது சமாழி கலந்து எழுைப்பட்ைடேயாகும் 

கபீரின் கிரந்ைேளி, டபஜக் ஆகிய நூல்கள் அேருடைய கவிடைகளின் சைாகுப்புகளாகும். 

43) குரு நானக் எங்கு பிறந்ைார்? 

a) லாகூருக்கு அருகிலுள்ள கிராமம்   

b) மைல்லிக்கு அருகிலுள்ள ஒரு கிராமம்   

c) பூனாவுக்கு அருகிலுள்ள கிராமம்   

d) ஸ்ரீ நகருக்கு அருகிலுள்ள கிராமம்  

விளக்கம்: சைாைக்ககால ோழ்க்டக: 1469 இல் லாகூருக்கு அருவக ஒரு கிராமத்தில் பிறந்ை குருநானக். 

குழந்டைப் பருேத்திவலவய ஏடனய சான்வறார்களிைம் சமயம் சைாைர்பான கலந்துடரயாைல்கள் 

சசய்ேதில் ஆர்ேம் காட்டினார். அேருடைய சபற்வறார்கள் அேடர இயல்பான உலகோழ்க்டகயில் 

ஈடுபடுத்துேதில் அக்கடற சகாண்ைனர். ஆனால் அேவரா ஆன்மீகத்தின் மீது மனச்சாய்வு 

சகாண்டிருந்ைார்.  

44) குரு நானக் இயற்டக எய்திய ஆண்டு?  

a) 1539   

b) 1629 

c) 1453 

d) 1554  
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 விளக்கம்:  பல புனிைத்ைலங்களுக்குச் சசன்று ேந்ை அேர் இறுதியில் லாகூருக்கருவக கர்ைார்பூரில் 

குடிவயறினார். அங்வகவய அேர் 1539 இல் இயற்டக எய்தினார்.  

45) யாருடைய 550ைது பிறந்ைநாடளச் சிறப்பிக்கும் ைடகயில் இந்திய அரசு நடைபாடை ஒன்டறக் 

கட்டிக்மகாண்டிருக்கிறது.  

a) சூர்ைாஸ்   

b) கபீர்     

c) ராம்ைாஸ்     

d) குருநானக் 

விளக்கம்: அேருடைய 550ேது பிறந்ைநாடளச் சிறப்பிக்கும் ேடகயில் இந்திய அரசு நடைபாடை 

ஒன்டறக் கட்டிக்சகாண்டிருக்கிறது. அந்நடைபாடை குர்ைாஸ்பூரிலுள்ள நானக் வகாவில், 

பாகிஸ்ைானின் கர்ைார்பூரில் உள்ள குருத்ோரா ைர்பார் சாகிப் இரண்டையும் இடணக்கும் ேடகயில் 

அடமயவுள்ளது. 

46) ைன்டனப் பின்பற்றுதைார் அடமதிக்காகவும், வீடுதபற்றிற்காகவும் கைவுடள நிடனந்து தியானம் 

மசய்யும்படி கூறியைர்? 

a) ைல்லபாச்சாரியார்    

b) சங்கரர்  

c) நாராயணகுரு  

d) குருநானக்  

விளக்கம்: குருநானக்கின் வபாைடனகள்: கைவுள் ேடிேமற்றேர் என குருநானக் வபாதித்ைார். ைன்டனப் 

பின்பற்றுவோர் அடமதிக்காகவும், வீடுவபற்றிற்காகவும் கைவுடள நிடனந்து தியானம் சசய்யும்படி 

கூறினார். அேர் சீக்கியர்களின் முைல் குருோகக் கருைப்படுகிறார். வேைச்சைங்குகள் 

சாதிப்பாகுபாடுகள் ஆகியடே மீது அேர் சபரும் சேறுப்புக் சகாண்டிருந்ைார். 

47) சீக்கிய மைம் எந்ை நூற்றாண்டில் நிறுைப்பட்ைது? 

a) 15  ஆம் நூற்றாண்டு  

b) 16 ஆம் நூற்றாண்டு 

c) 14 ஆம் நூற்றாண்டு  

d) 17 ஆம் நூற்றாண்டு  

விளக்கம்: குருநானக்கின் வபாைடனகவள பதிடனந்ைாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் நிறுேப்பட்ை 

சீக்கிய மைத்தின் மூலக்வகாட்பாைாக அடமந்ைது. குருநானக், அேருக்குப் பின்ேந்வைார் ஆகிவயாரின் 

வபாைடனகள் சைாகுக்கப்பட்டு குரு கிரந்சாகிப் என்றடழக்கப்பட்ைது. அதுவே சீக்கியர்களின் புனிை 

நூலாகும். 
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48) யாருடைய பக்ைர்கள் ைர்மசாடலகள் எனப்படும் ஓய்வு விடுதிகளில் ஒன்று கூடினர்?  

a) ைல்லபாச்சாரியார்    

b) சங்கரர்  

c) நாராயணகுரு  

d) குருநானக்  

 விளக்கம்: 

கீர்த்ைன் எனப்படும் பாைல்கள் பாடும் இடசக்குழுக்கள் மூலமாக குருநானக்கின் வபாைடனகள் 

பரப்புடர சசய்யப்பட்ைன. இேருடைய பக்ைர்கள் ைர்மசாடலகள் எனப்படும் ஓய்வு விடுதிகளில் ஒன்று 

கூடினர். இடேகவள காலப்வபாக்கில் குருத்ோராக்கள் ஆயின. 

49) குருநானக்  ைனக்குப் பின் யாடர  குருைாக நியமித்ைார்? 

a) வலனா   

b) குரு தகாபிந் சிங்  

c) குரு ஹரி சிங்   

d) லாலா   

விளக்கம்: குருநானக் வலனா என்ற ைனது சீைடரத் ைனக்குப் பின்னரான குருோக நியமித்ைார். இந்ை 

முன் உைாரணத்டைப் பின்பற்றி ஒவ்சோரு சீக்கிய குருவும் ைங்களுக்கு அடுத்ை குருடே நியமித்ைனர். 

50) யாருடைய காலத்தில் பாகல் எனப்படும் திருமுழுக்கு (குறுைாளால் கிளறப்பட்ை இனிப்பான நீடரக் 

மகாடுத்ைல்) மசய்யும்முடற அறிமுகம் மசய்யப்பட்ைது?  

a) தலனா   

b) குரு வகாபிந் சிங்  

c) குரு ஹரி சிங்   

d) லாலா   

விளக்கம்: குரு வகாவிந் சிங் காலத்தில் பாகல் எனப்படும் திருமுழுக்கு (குறுோளால் கிளறப்பட்ை 

இனிப்பான நீடரக் சகாடுத்ைல்) சசய்யும்முடற அறிமுகம் சசய்யப்பட்ைது. இவ்ோறு திருமுழுக்கு 

சபற்றேர்கள் கால்சா (தூய்டம) எனப்பட்ை முடறப்படுத்ைப்பட்டு ஒழுங்கடமக்கப்பட்ை சவகாைரத்துே 

அடமப்பின் உறுப்பினராயினர். இேர்களுக்கு சிங் (சிங்கம்) என்ற பட்ைமும் ேழங்கப்பட்ைது.  

51) கால்சாவின் உறுப்பினர்கள் ஒவ்மைாருைரும் எத்ைடன ைனித்ைன்டமகடளக் மகாண்டிருக்க தைண்டும்? 

a) இரண்டு    

b) மூன்று   

c) நான்கு   

d) ஐந்து  
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விளக்கம்: கால்சாவின் உறுப்பினர்கள் ஒவ்சோருேரும் ஐந்து ைனித்ைன்டமகடளக் சகாண்டிருக்க 

வேண்டும். அடே வகஷ் (சேட்ைப்பைாை முடி), கன்கா (சிடகக்வகால்), கிர்பான் (குறுோள்), கைா (இரும்புக் 

காப்பு), கச்வசரா (உைலின் கீழ்ப்பகுதியில் அணியும் உள்ளாடை) ஆகியனோகும். 

52) புனிை நூலான குரு கிரந்த் சாகிப்பின் கருத்துக்கடள பரப்பிய அடமப்பு எது? 

a) தலனா  அடமப்பு  

b) கால்சா அடமப்பு  

c) கிர்னா அடமப்பு    

d) பாகல் அடமப்பு  

விளக்கம்:  குரு வகாவிந் சிங்கிற்குப் பின்னர் புனிை நூலான குரு கிரந்த் சாகிப் குருோகக் 

கருைப்பட்ைது. அைன் கருத்துக்கடள கால்சா அடமப்பு பரப்பியது.  

53) சரிடைச் சந்தித்துக் மகாண்டிருந்ை சமஸ்கிருை மமாழி யாருடைய ஆைரைால் ைக்க டைக்கப்பட்ைது? 

a) இந்து அரசர்கள்   

b) புலைர்கள்  

c) பக்தி இயக்க சான்தறார்கள்   

d) துறவிகள்  

விளக்கம்:  இந்து சமயத்திற்குப் புத்துயிர் ஊட்ைப்பட்ைது. அைனால் அது இஸ்லாமின் 

ைாக்குைல்களிலிருந்து காக்கப்பட்ைது. ™ இஸ்லாமியத் ைத்துேக்கூறுகளான கைவுள் ஒருடமப்பாடு, உலக 

சவகாைரத்துேம் வபான்றடே பக்தி இயக்கச் சான்வறார்களால் ேலியுறுத்ைப்பட்டு அடமதியும், 

இணக்கமும் ேளர்ந்ைன. பக்தி இயக்கம் சாமானிய மக்களின் இயக்கமாகும். அவ்வியக்கம் ைனது பக்தி 

இலக்கியங்கடள எழுை அம்மக்களின் சமாழிடயவயப் பயன்படுத்தியது.  

இந்திய சமாழிகள்ேளர்ேைற்கான இைத்டை பக்தி இயக்கம் ஏற்படுத்திக் சகாடுத்ைது. பிராந்திய 

சமாழிகளில் இலக்கியச் சசயல்பாடுகளுக்கு அது உந்து சக்தியால் அடமந்ைது. சரிடேச் சந்தித்துக் 

சகாண்டிருந்ை சமஸ்கிருை சமாழி இந்து அரசுகளின் அரசர்கள் நல்கிய ஆைரோல் ைக்க 

டேக்கப்பட்ைது. 

54) பக்தி இயக்கக் தகாட்பாடுகளின் ைாக்கத்தின் விடளைாய் ைமிழ் எவ்ைாறு மாற்றமடைந்ைது?  

a) சமய இலக்கியம்  

b) பக்தி இலக்கியம்  

c) மசவ்வியல் இலக்கியம்  

d) நாட்டுப்புற இலக்கியம் 

விளக்கம்: இக்காலப் பகுதியில் உயிர் துடிப்புைன் விளங்கிய ஒவர பழடமயான சமாழி ைமிழ் மட்டுவம. 

ஆனால் ைமிழ் இலக்கியத்தின் சபாதுப்பண்பு இடைக்காலத்தில் மாறிவிட்ைது. சசவ்வியல் காலத்தில் 
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அன்றாை ோழ்க்டகடயயும் அைன் இன்ப துன்பங்கடளயும் ைமிழ் இலக்கியம் சித்ைரித்து ேந்ைது. 

ஆனால் பக்தி இயக்கக் வகாட்பாடுகளின் ைாக்கத்தின் விடளோய் அது சமயங்களுக்கும் சமய 

இலக்கியங்களுக்கும் முக்கியத்துேம் சகாடுக்கத் சைாைங்கியது. ™ சாதி முடறயும் சமூக 

ஏற்றைாழ்வுகளும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாயின. 
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7th Social Science Lesson 17 Questions in Tamil 

17. தமிழ்நாட்டில் கலையும் கட்டடக் கலையும் 

1) மகாபலிபுரத்திலுள்ள குடைவடரக்ககாவில்கள் எந்த நூற்றாண்டைச் கேர்ந்தடவ? 

a) 6 ஆம் நூற்றாண்டு  

b) 7 ஆம் நூற்றாண்டு  

c) 8 ஆம் நூற்றாண்டு  

d) 9 ஆம் நூற்றாண்டு  

விளக்கம்: திராவிடக் கட்டடக்கலை நம்மண்ணில் பிறந்ததாகும். காைப் ப ாக்கில்  ரிணாமச் 

செயல் ாட்டின் வழியாய் அக்கலை பமம் ாடு அலடந்தது. தமிழ் திராவிடக் கட்டடக் கலையின் மரபிற்கு 

மகா லிபுரத்திலுள்ள ஏழாம் நூற்றாண்லடச் பெர்ந்த காைத்தில் முந்திய குலடவலரக் பகாவில்கபள 

(குலகக்பகாவில்கள்) எடுத்துக்காட்டுகளாகும். 

2) கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்டதய நிடைவுச்சின்ைங்கள் எதைால் சேய்யப்பட்ைடவ?  

a) மரம்   

b) சேங்கல்  

c) மண்   

d) சுண்ணாம்பு  

விளக்கம்: சதன்னிந்தியாவிலில்லை. அதற்கு முந்லதய பகாவில்கள் மரத்தால் கட்டப் ட்டிருக்க 

பவண்டுசமனவும் அதன் காரணமாக இயற்லக ெக்திகளால் அழிவுக்கு உள்ளாகி இருக்கைாசமனவும் 

அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். 

3) தமிழ்நாட்டில் ககாவில் கட்ைைக்கடையின் பரிணாம வளர்ச்சி எத்தடை கட்ைங்களாக நடைசபற்றுள்ளது? 

a) ஐந்து    

b) நான்கு  

c) மூன்று    

d) ஆறு   

விளக்கம்: அலவ: 1.  ல்ைவர் காைம் (கி.பி 600 - 850), 2. முற்காைச் பொழர்கள் தமிழ்நாட்டில் பகாவில் 

கட்டடக்கலையின்  ரிணாம வளர்ச்சி ஐந்துகட்டங்களாக நலடச ற்றுள்ளது காைம் (கி.பி 850 - 1100), 3. 

பிற்காைச்பொழர்கள் காைம் (கி.பி. 1100 -1350), 4. விஜயநகர/நாயக்கர் காைம் (கி.பி.1350-1600), 5. நவீன காைம் 

(கி.பி.1600க்கு பின்னர்). 

4) யாருடைய காைத்தில் ககாவில் கட்ைைக் கடை  குடைவடரக் ககாவில்கள் எனும் நிடையிலிருந்து 

கட்டுமாைக் ககாவில்கள் எனும் மாற்றத்திற்கு உள்ளாைது? 
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a) பாண்டியர்   

b) கோழர்  

c)  ல்ைவர்    

d) கேரர்    

விளக்கம்:  ல்ைவர் காைத்தில் பகாவில் கட்டடக் கலை குலடவலரக் பகாவில்கள் எனும் 

நிலையிலிருந்து கட்டுமானக் பகாவில்கள் எனும் மாற்றத்திற்கு உள்ளானது. 

5) மடையின் பாடறப் பரப்பிலிருந்து கதடவப்படும் வடிவத்தில் ஒரு பகுதி சவட்ைப்பட்டும் சேதுக்கப்பட்டும் 

உருவாகும் ககாவில்? 

a) கைற்கடர ககாவில்    

b) கட்டுமாை ககாவில்   

c) குலடவலர பகாவில்     

d) பாடற ககாவில்     

விளக்கம்: குலடவலரக் பகாவில்கள் நிர்மாணிக்கும்ப ாது முதலில் ஒரு மலையின்  ாலறப் 

 ரப்பிலிருந்து பதலவப் டும் வடிவத்தில் ஒரு  குதி சவட்டப் ட்டும் செதுக்கப் ட்டும் தனிசயாரு 

 ாலறயாக ஆக்கப் டும். பின்னர் அப் ாலறபய செதுக்கப் ட்டும் குலடயப் ட்டும் பகாவிைாக 

வடிவலமக்கப் டும். 

6) குடைவடரக் கட்ைைக் கடைக்கு முன்கைாடியாகத் திகழ்ந்தவர்? 

a) மபகந்திரவர்மன்     

b) நரசிம்மவர்மன்    

c) நந்திவர்மன்      

d) ராஜ சிம்மன்       

விளக்கம்: குலடவலரக் கட்டடக் கலைக்கு முன்பனாடியாகத் திகழ்ந்தவர்  ல்ைவ அரெர் 

மபகந்திரவர்மன் ஆவார். மண்டகப் ட்டிலுள்ள குலடவலரக் பகாவிபை அவர் உருவாக்கிய முதல் 

குலடவலரக் பகாவிைாகும். 

7) குடைவடரக் ககாவில்கள் அடைத்திலும் காணப்படும் சிறப்பியல்பு/கள்? 

a) மண்ைபம்      

b) கருவடற     

c) துவார பாைகர்கள்       

d) இலவ அலனத்தும்     

விளக்கம்: குலடவலரக் பகாவிலின் முன்புறம் அலமந்துள்ள இரண்டு தூண்கள் அக்பகாவிலைத் 

தாங்கி நிற்கும். குலடவலரக் பகாவில்கள் அலனத்திலும் பின்புறச் சுவற்றில் செதுக்கப் ட்ட ஒரு 
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கருவலறலயயும் அதற்கு முன் ாக ஒரு முன்பனாக்கிய மண்ட த்லதயும் சகாண்டுள்ளன. 

மண்ட த்தின் இரு  க்கங்களிலும் துவார ாைகர்கள் (வாயிற் காப்ப ார்) சிலைகள் இடம் ச ற்றுள்ளன. 

8) சிற்பிகள் தங்கள் திறடமகள் அடைத்டதயும் பயன்படுத்தி கல்லிகை கடைவண்ணம் காண, அதிக 

வாய்ப்பிடைக் சகாடுத்தது எது? 

a) கைற்கடர ககாவில்    

b) கட்டுமான பகாவில்   

c) குடைவடர ககாவில்     

d) பாடற ககாவில்     

விளக்கம்: குலடவலரக் பகாவில்கள் அலமக்கும் முலற கி.பி.700 க்குப் பின்னர் மலறந்து ச ரிய 

வடிவிைான கட்டுமானக் பகாவில்கள் கட்டப் டுவதற்கு வழிவிட்டது. சிற்பிகள் தங்கள் திறலமகள் 

அலனத்லதயும்  யன் டுத்தி கல்லிபை கலைவண்ணம் காண, கட்டுமானக் பகாவில்கள் அதிக 

வாய்ப்பிலனக் சகாடுத்தது இதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கைாம். 

9) ஏழு ககாவில்கள் எைவும் அடழக்கப்படும் ககாவில் எது? 

a) கடற்கலர பகாவில்    

b) தாராசுரம் ககாவில்    

c) சபரிய ககாவில்     

d) கங்டக சகாண்ை கோழ புரம்      

விளக்கம்: ஏழு பகாவில்கள் எனவும் அலழக்கப் டும், மகா லிபுரத்தில் அலமந்துள்ள கடற்கலரக் 

பகாவில்கள்  ல்ைவ அரெர் இரண்டாம்  நரசிம்மவர்மனால் எழுப் ப் ட்ட  வலக    ஆகும். அலவ சத ன் 

னி ந் திவி ன் மிகப் ழலமயான கட்டுமா ன க் பகாவில்களாகும். 

10) ராஜசிம்மன் என்றும் அறியப்பட்ை பல்ைவ மன்ைன் யார்? 

a) முதைாம் நரசிம்மவர்மன்       

b) மககந்திர வர்மன்      

c) இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன்        

d) தண்டி வர்மன் 

விளக்கம்: ஒபர  ாலறயில் ஒரு பகாவிலை அலமக்கும்  லழய முலறப் டி இல்ைாமல் கட்டுமானக் 

பகாவில்கள்  ாலறப்  ாளங்கலளக் சகாண்டு கட்டப் ட்டன. ராஜசிம்மன் என்றும் அறியப் ட்ட  ல்ைவ 

மன்னன் இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் காஞ்சி லகைாெநாதர் பகாவிலைக் கட்டுவித்தார். 

11) மகாபலிபுரத்திலுள்ள ஏழு ககாவில்களின் சிறப்பம்ேம்? 

a) இரு கருவலறகள்       

b) துவார பாைகர்கள்      

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 4 of 16 

c) புடைப்பு சிற்பங்கள்       

d) சுற்றுச்சுவர் சிற்பங்கள்    

விளக்கம்: காஞ்சிபுரத்திலுள்ள லவகுண்டப் ச ருமாள் பகாவில் இரண்டாம் நந்திவர்மனால் 

கட்டப் ட்டது. மகா லிபுரத்திலுள்ள ஏழு பகாவில் குலடவலரக் பகாவில்களாக அலமக்கப் டாமல், 

சவட்டிசயடுக்கப் ட்ட கற்கலளக்சகாண்டு கட்டப் ட்டது. இக்பகாவிலில் இரு கருவலறகள் உள்ளன. 

ஒன்று சிவச ருமானுக்கும் மற்சறான்று விஷ்ணுவுக்கும்  லடத்தளிக்கப் ட்டுள்ளது. 

12) பஞ்ே பாண்ைவ இரதங்கள் என்றடழக்கப்படும் திசரௌபதி இரதம், தர்மராஜா இரதம், பீமரதம், அர்ச்சுை 

இரதம், நகுை ேகாகதவ இரதம் ஆகியை எதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகத் திகழ்கின்றை? 

a) கட்டுமாை ககாவில்கள்  

b) ஒற்லறக்கல் ரதங்கள்       

c) புடைப்பு சிற்பங்கள்       

d) சுற்றுச்சுவர் சிற்பங்கள்        

விளக்கம்:  தமிழ் திராவிட பகாவில் கட்டடக் கலை மரபிற்கு மகா லிபுரத்திலுள்ள ஒற்லறக் கல்லில் 

செதுக்கப் ட்டுள்ள  ஞ்ெ  ாண்டவ இரதங்கள் என்றலழக்கப் டும் திசரௌ தி இரதம், தர்மராஜா இரதம், 

பீமரதம், அர்ச்சுன இரதம், நகுை ெகாபதவ இரதம் ஆகியன சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகத் திகழ்கின்றன. 

13) ஆண், சபண் சதய்வங்கள், அரேர்கள் ஆகிகயாரின் சிற்பங்கடளயும் புராணக் காட்சிகடளச் 

சித்தரிக்கும் சிற்பங்கடளயும் சகாண்டுள்ளடவ எடவ? 

a) கட்டுமாை ககாவில்கள்  

b) பூவணி கவடைப்பாடுகள்        

c) மாடக்குழிகள்        

d) சுற்றுச்சுவர் சிற்பங்கள்      

விளக்கம்: இரதங்களில் குறிப் ாக அர்ச்சுன, பீம, தர்மராஜா இரதங்களின் சவளிப் க்கச் சுவர்கள் மாடக் 

குழிகளாலும் பூவணி பவலைப் ாடுகளாலும் அைங்கரிக்கப் ட்டுள்ளன. மாடக்குழிகள் ஆண், ச ண் 

சதய்வங்கள், அரெர்கள் ஆகிபயாரின் சிற் ங்கலளயும் புராணக் காட்சிகலளச் சித்தரிக்கும் 

சிற் ங்கலளயும் சகாண்டுள்ளன. 

14) மிகப்சபரும் கருங்கல் பாடறயின் மீது புடைப்புச் சிற்பமாகச் சேதுக்கப்பட்டுள்ளது எது? 

a) அர்ச்சுனன் த சு   

b) பூவணி கவடைப்பாடுகள்        

c) மாைக்குழிகள்        

d) சுற்றுச்சுவர் சிற்பங்கள்        
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விளக்கம்: மிகப்ச ரும் கருங்கல்  ாலறயின் மீது புலடப்புச் சிற் மாகச் செதுக்கப் ட்டுள்ள அர்ச்சுனன் 

தவமிருக்கும் காட்சி பிரமாண்டமான கலைப்  லடப் ாகும். இக்கருங்கல்  ாலற ஏறத்தாழ 100 அடி 

நீளமும் 45 அடி உயரமும் சகாண்டதாகும். 

15) கைற்கடரக் ககாவில் வளாகம் உட்பை மாமல்ைபுரத்திலுள்ள நிடைவுச் சின்ைங்களும் ககாவில்களும் 

சமாத்தமாக உைகப் பாரம்பரிய இைசமை யுசைஸ்ககாவால் (UNESCO) எந்த ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ைது? 

a) 1983   

b) 1984      

c) 1974       

d) 1975  

விளக்கம்: 1984இல் கடற்கலரக் பகாவில் வளாகம் உட் ட மாமல்ைபுரத்திலுள்ள நிலனவுச் 

சின்னங்களும் பகாவில்களும் சமாத்தமாக உைகப்  ாரம் ரிய இடசமன யுசனஸ்பகாவால் (UNESCO) 

அங்கீகரிக்கப் ட்டது. 

16) தங்கள் குடைவடரக் ககாவில்களின் கருவடறயில் கைவுளர்களின் சிடைகடள நிறுவியவர்கள்? 

a) கேரர்    

b)  ாண்டியர்       

c) கோழர்        

d) பல்ைவர்      

விளக்கம்: முற்காைப்  ாண்டியர்கள்  ல்ைவர்களின் ெம காைத்தவராவர்.  ல்ைவர்கலளப் 

ப ாைல்ைாமல்  ாண்டியர்கள் தங்கள் குலடவலரக் பகாவில்களின் கருவலறயில் கடவுளர்களின் 

சிலைகலள நிறுவினர். 

17) பாண்டியர் காை குடகக்ககாவில்கள் கண்ைறியப்பட்ை இைங்கள் எது/எடவ? 

a) மடையடிக்குறிச்சி    

b) ஆடைமடை    

c) திருப்பரங்குன்றம்         

d)  இலவ அலனத்தும் 

விளக்கம்:  ாண்டியப் ப ரரசின் ஆட்சிக்குட் ட்டிருந்த  குதிகளில் ஐம் துக்கும் பமற் ட்ட குலகக் 

பகாவில்கள் கண்டறியப் ட்டுள்ளன. அலவகளில் மிக முக்கியமானலவ  மலையடிக்குறிச்சி, 

ஆலனமலை, திருப் ரங்குன்றம், திருச்சிராப் ள்ளி ஆகிய இடங்களில் காணக்கிலடக்கின்றன. 

இக்குலகக் பகாவில்கள் சிவன் விஷ்ணு பிரம்மா ஆகிய கடவுளர்களுக்குப்  லடத்தளிக்கப் ட்டுள்ளன. 

18) பாண்டியர் காைத்துச் சிவன் ககாவில்களின் லிங்கங்கள் எப்பாடறயிலிருந்து சேதுக்கப்பட்ைடவ? 

a) தீப் ாலற   

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 6 of 16 

b) உருமாறிய பாடற       

c)  படிகப்பாடற        

d)  சேம்மணல் பாடற  

விளக்கம்:  ாண்டியர் காைத்துச் சிவன் பகாவில்களின் லிங்கங்கள் தாய்ப்  ாலறயிலிருந்து 

செதுக்கப் ட்டலவயாகும். நந்தியின் உருவமும் தாய்ப் ாலறயிலிருந்பத செதுக்கப் ட்டதாகும். 

சிவலிங்கமானது கருவலறயின் லமயத்தில், சுற்றிலும் ப ாதுமான இடம் விடப் ட்டு 

நிறுவப் ட்டுள்ளது. கருவலறயில் உ பயாகித்த நீர் சவளிபய செல்ை கால்வாயும் 

அலமக்கப் ட்டுள்ளது. 

19) பாண்டியர் காைத்து தூண்கள் குறித்த சேய்திகளில் ேரியாைவற்டற கதர்ந்சதடு  

a)   இக்ககாவில்களில் உள்ள தூண்கள்  ஒவ்சவான்றும் ஒகர அளவுடையடவ   

b)   தூண்களில் இைம் சபற்றுள்ள அைங்கார கவடைப்பாடுகளும் ஒகர மாதிரியாக உள்ளை 

c) அவற்றில் சிவன், விஷ்ணு, துர்லக, கண தி, சுப்பிரணியன், சூரியன், பிரம்மா, ெரஸ்வதி ஆகிய 

கடவுளர்களின் உருவங்கள் புலடப்புச் சிற் ங்களாகச் செதுக்கப் ட்டுள்ளன.      

d)  இடவ அடைத்தும் 

விளக்கம்: இக்பகாவில்களில் உள்ள தூண்கள் சவவ்பவறு அளவுகலளக் சகாண்ட மூன்று 

 குதிகளாகப் பிரிக்கப் ட்டுள்ளன. தூண்களில் இடம் ச ற்றுள்ள அைங்கார பவலைப் ாடுகளும் ஒபர 

மாதிரியாக இல்லை. சுவர்களின் சவளிப் குதி நான்கு மாடக் குழிகளாகப் பிரிக்கப் ட்டுள்ளன. 

அவற்றில் சிவன், விஷ்ணு, துர்லக, கண தி, சுப்பிரணியன், சூரியன், பிரம்மா, ெரஸ்வதி ஆகிய 

கடவுளர்களின் உருவங்கள் புலடப்புச் சிற் ங்களாகச் செதுக்கப் ட்டுள்ளன. கருவலறயின் 

இருபுறத்திலும் துவார ாைகர் சிலைகள் அலமக்கப் ட்டுள்ளன. 

20) பாண்டியர் கட்ைைக் கடையின் சிறப்புமிக்க அம்ேம்/அம்ேங்கள் எது/எடவ? 

a)  குடைவடரக் ககாவில் 

b)  கட்டுமாைக் ககாவில்    

c)  சவட்டுவான்  ககாவில் 

d) a) மற்றும் b) 

விளக்கம்:  ாலற குலடவலரக் பகாவில்களும் கட்டுமானக் பகாவில்களும்  ாண்டியர் கட்டடக் 

கலையின் சிறப்புமிக்க அம்ெங்களாகும். ஒற்லறக்கல்லில் செதுக்கப் ட்ட பகாவிலுக்கு, மிகச் சிறந்த 

எடுத்துக்காட்டு கழுகுமலையில் உள்ள முற்றுப்ச றாத சவட்டுவான்  பகாவிைாகும். 

21) பின்வருவைவற்றுள் ஒரு சபரும் பாடறயின் நான்கு புறங்களிலிருந்தும் சேதுக்கி அடமக்கப்பட்ை 

ககாவில் எது? 

a)  குடைவடரக் ககாவில் 
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b)  கட்டுமாைக் ககாவில்    

c)  சவட்டுவான்  பகாவில் 

d) a) மற்றும் b) 

விளக்கம்: கழுகுமலையில் அலமந்துள்ள ஒற்லறக்கல் பகாவிைான சவட்டுவான்  பகாவில் ஒரு 

ச ரும்  ாலறயின் நான்கு புறங்களிலிருந்தும் செதுக்கி அலமக்கப் ட்டதாகும். பகாவிலின் உச்சியில் 

உமா மபகஸ்வரர், தட்சிணாமூர்த்தி, விஷ்ணு, பிரம்மா ஆகிபயாரின் சிற் ங்கள் காணப் டுகின்றன. 

மதுலர மீனாட்சி அம்மன் பகாவிலும் திருசநல்பவலி சநல்லையப் ர் பகாவிலும்  ாண்டியர் 

கட்டடக்கலைப்  ாணிலயப்  லறொற்றும் எடுத்துக்காட்டுகளாகும். 

22) கம்பீரமாகவும், அகன்ற கதாள்ககளாடும் ஒடிேைாை உைல்வாகுைனும் அழகாை ஆபரணங்ககளாடும் 

உயரமாை கிரீைங்ககளாடும் காட்சியளிக்கும் சிற்பங்கள் யாருடைய காைத்தடவ? 

a)  ாண்டியர்    

b) கேரர்  

c) கோழர்  

d)  a) மற்றும் b) 

விளக்கம்:  ாலற குலடவலரக் பகாவில்களில் குலககளின் சுவர்கள் கடவுளர்களின் புலடப்புச் 

சிற் ங்களால் அைங்கரிக்கப் ட்டுள்ளன. கட்டுமானக் பகாவில்கலளப் ச ாருத்தமட்டிலும் 

கருவலறயின் சுவர்களில் அைங்கார பவலைப் ாடுகள் காணப் டவில்லை. மாறாகக் கருவலறயின் 

பமலுள்ள கட்டுமானங்களிலும் தூண்களிலும் சிற் ங்கள் இடம் ச ற்றுள்ளன. இச்சிற் ங்கள் 

கம்பீரமாகவும், அகன்ற பதாள்கபளாடும் ஒடிெைான உடல்வாகுடனும் அழகான ஆ ரணங்கபளாடும் 

உயரமான கிரீடங்கபளாடும் காட்சியளிக்கின்றன. 

23) மதுடர அதன் சுற்றுவட்ைாரப் பகுதிகளில் அகழ்ந்சதடுக்கப்பட்ை, முற்காைப் பாண்டியர் காைத்டதச் 

கேர்ந்த சிடைகள் தற்கபாது எங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளை? 

a) திருமலை நாயக்கர் அருங்காட்சியகம்   

b) ராணி மங்கம்மாள் அருங்காட்சியகம்  

c) தமிழக சதால்லியல் வளாகம்  

d) மத்திய சதால்லியல் வளாகம்  

விளக்கம்: திருப் ரங்குன்றம், ஆலனமலை, கழுகுமலை, ஆகிய இடங்களிலுள்ள குலடவலரக் 

பகாவில்களில் சிவன், விஷ்ணு, பிரம்மன்,  ார்வதி, சுப்பிரமணியன், கண தி, தட்சிணாமூர்த்தி ஆகிய 

கடவுளர்களின் புலடப்புச் சிற் ங்கள் குறிப்பிடத்தக்க வலகயில் அலமக்கப் ட்டுள்ளன. மதுலர அதன் 

சுற்றுவட்டாரப்  குதிகளில் அகழ்ந்சதடுக்கப் ட்ட, முற்காைப்  ாண்டியர் காைத்லதச் பெர்ந்த சிலைகள் 

தற்ப ாது மதுலரயிலுள்ள திருமலை நாயக்கர் அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிப் டுத்தப் ட்டுள்ளன. 
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24) முற்காைப் பாண்டியர்களின் உன்ைதமாை ஓவியங்கள் காணப்படும் இைம்/இைங்கள் எது/எடவ? 

a) சித்த ன்ை வாேல் 

b)  ேங்கரன் ககாவில் 

c) குடுமியான் மடை  

d) a) மற்றும் b) 

விளக்கம்: புதுக்பகாட்லடயிலிருந்து 15 கிபைா மீட்டர் சதாலைவில் அலமந்துள்ள சித்த ன்ன வாெலிலு 

ம் திருசநல்பவலி மாவட்டம், ெங்க ர ன்பகா வி ல் வட்டத்லதச் பெர்ந்த திருமலைபுர த் தி லு ம் முற்காைப் 

 ாண்டியர்களின் உன்னதமான ஓவியங்கள் உள்ளன. 

25) சுவர்களில் ோந்துபூசி, ஈரம் காய்வதற்கு முன்ைகர ஓவியங்கடளத் தீட்டிய ேமயத்தவர்? 

a) புத்த மதம்   

b) ெமண மதம்  

c) சிவைடியார்   

d) கமற்கண்ை அடைவரும்   

விளக்கம்: சித்தன்னவாெல் ெமணத்துறவிகள் வாழ்ந்த குலகயாகும். அவர்கள் குலகச் சுவர்களில் 

ொந்துபூசி, ஈரம் காய்வதற்கு முன்னபர ஓவியங்கலளத் தீட்டியுள்ளனர். 

26) தாமடரத் தைாக ஓவியம் எங்கு அடமந்துள்ளது? 

a) சித்தன்னவாெல்    

b) குடுமியான் மடை   

c) திருவண்ணாமடை    

d) காஞ்சிபுரம்   

விளக்கம்: சகடு யனாக அப் டியான ஓவியங்களில்  ைவற்லற நாம் இழந்துவிட்படாம், 

இருப் னவற்றுள் தாமலரத் தடாக ஓவியம் அதன் மிகச் சிறந்த வர்ணங்களின்  யன் ாட்டிற்கும் 

காட்சிகள் சித்தரிக்கப் ட்டுள்ள பநர்த்திக்காகவும் புகழ்ச ற்றதாகும். தாமலர மைர்கள், குளசமங்கும் 

நீரில்  ரவிக்கிடக்கும் இலைகள், குளத்தில் காணப் டும் யாலன, எருலம, அன்னப் றலவ மற்றும் 

பூக்கலளப் றிக்கும் ஒரு மனிதன் என விரியும் அவ்பவாவியக் காட்சி மனங்கலளக் சகாள்லள 

சகாள்வதாய் சிறப் ாக அலமந்துள்ளது. 

27) அஜந்தா ஓவியங்களுைன் சிை ஒப்புடமகடளப்சபற்றுள்ள ஓவியம் எங்கு அடமந்துள்ளது? 

a) சித்தன்னவாெல்    

b) குடுமியான் மடை   

c) திருவண்ணாமடை    

d) காஞ்சிபுரம்   
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விளக்கம்: சித்தன்னவாெல் ஓவியங்கள் அஜந்தா ஓவியங்களுடன் சிை ஒப்புலமகலளப்ச ற்றுள்ளன. 

திருமலைபுரத்தில் கிலடத்துள்ள முற்காைப்  ாண்டியர் ஓவியங்கள் பெதமலடந்த நிலையிலுள்ளன. 

28) முற்காைச் கோழர்களின்  ககாவில் கட்ைைக்கடைக்கு எடுத்துக்காட்டு? 

a) பிரகதீஸ்வரர் ஆையம்    

b) தாராசுரம்   

c) தாதாபுரம்   

d) கங்டகசகாண்ை கோழ புரம்  

விளக்கம்: கி.பி.850 இல் விஜயாைய பொழன் காைத்தில் முக்கியத்துவம் ச றத்துவங்கிய பொழர்கள் 

சதாடர்ந்து அப் குதியில் நானூறு ஆண்டு காைம் ஆட்சி புரிந்தனர். முற்காைச் பொழர்களின்  பகாவில் 

கட்டடக்கலைக்கு தமிழ்நாட்டில் திண்டிவனத்திற்கு அருபகயுள்ள தாதாபுரத்திலுள்ள பகாவிலைக் 

குறிப்பிட்டுச் சொல்ைைாம். 

29) ககாவில்களில்அதிக எண்ணிக்டகயில் கதவககாஷ்ைங்கள் (மாைக் குழிகள்) இருந்தால் அது யாருடைய 

பாணி ஆகும்? 

a) ராஜராஜன் பாணி     

b) ராகஜந்திர கோழன் பாணி    

c) குந்தடவ பாணி    

d) செம்பியன் மாபதவி  ாணி    

விளக்கம்: முற்காைச் பொழர்களின் பகாவில் கட்டக்கலை செம்பியன் மகாபதவி  ாணிலயப் பின் ற்றி 

அலமந்தததாகும். பகாவில்களில்அதிக எண்ணிக்லகயில் பதவபகாஷ்டங்கள் (மாடக் குழிகள்) 

இருந்தால் அலத செம்பியன் மகாபதவி  ாணி என வலகப் டுத்தைாம். செம்பியன் மகாபதவியால் 

மறுவடிவாக்கம் செய்யப் ட்ட முற்காைக் பகாவில்களுக்குத் திருப்புறம்பியத்திலுள்ள  பகாவில் ஓர் 

எடுத்துக்காட்டாகும். 

30) ராஜாராஜன் காைத்து சேல்வப் சபருக்கச் ோதடைகளுக்குப் சபாருத்தமாை நிடைவுச் சின்ைமாக 

விளங்குவது எது? 

a) தஞ்ொவூரிலுள்ள சிவன் பகாவில்      

b) தாராசுரம்  

c) சவட்டுவான் ககாவில் 

d) கங்டக சகாண்ை கோழபுரம்   

விளக்கம்: தஞ்ொவூரிலும் கங்லக சகாண்ட பொழபுரத்திலும் அலமந்துள்ள இரண்டு உன்னதமான 

பகாவில்கள் பொழர்களின் கட்டடக் கலை முதிர்ச்சிலயப் பிரதி லிக்கின்றன. ஏறத்தாழ கி.பி.1009இல் 
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கட்டிமுடிக்கப் ட்ட தஞ்ொவூரிலுள்ள சிவன் பகாவில் ராஜாராஜன் காைத்து செல்வப் ச ருக்கச் 

ொதலனகளுக்குப் ச ாருத்தமான நிலனவுச் சின்னமாகும். 

31) தட்சிண கமரு என்றடழக்கப்படும் ககாவில் எது? 

a) கங்டக சகாண்ை கோழபுரம்      

b) ச ரிய பகாவில்     

c) தாராசுரம்  

d) சவட்டுவான் ககாவில் 

விளக்கம்: தஞ்ொவூர் ச ரிய பகாவில் அது கட்டப் ட்டப ாது ஒரு ச ரிய பகாவில் வளாகமாக இருந்தது. 

அதன் விமானம் (கர்ப் கிரகத்தின் பமலுள்ள கட்டுமானம்) 216 அடிகள் உயரம் சகாண்டதாகும். 

உைகத்தில் மனிதனால் கட்டப் ட்ட மிக உயரமான சிகரங்களில் அதுவும் ஒன்று என் தால் அது 

குறிப்பிடத் தகுந்ததாக உள்ளது. மிகவும் உயரமாக அலமந்திருப் தால் அதன் சிகரம் தட்சிண பமரு 

என்றலழக்கப் டுகிறது. இங்குள்ள 16 அடி நீளமும் 13 அடி உயரமும் சகாண்ட மிகப்ச ரும் நந்தியின் 

சிலை ஒபர  ாலறயில் செதுக்கப் ட்டதாகும். 

32) தஞ்ோவூர் பிரகதீஸ்வரர்  ககாவிலின் வழித் கதான்றல் எை கூறப்படுவது? 

a) ஐராவதீஸ்வரர் ககாவில்       

b) தாராசுரம்  

c) சவட்டுவான் ககாவில் 

d) கங்லக சகாண்ட பொழபுரம்   

விளக்கம்: பொ ழர்கள் வீழ்ச்சியலடந்து,  ாண்டியர்கள் எழுச்சி ச றும்வலர சுமார் 250 ஆண்டுகள் 

கங்லக சகாண்ட பொழபுரபம  பொழர்களின் தலைநகராக விளங்கிற்று. ராபஜந்திரெ பொழனால் 

கங்லகசகாண்ட பொழபுரத்தில் எழுப் ப் ட்ட பிரகதீஸ்வரர்  பகாவில் ஐயப் ாட்டிற்கு இடமில்ைாமல் 

தஞ்ொவூர் பிரகதீஸ்வரர்  பகாவிலின் வழித் பதான்றைாகும். 

33) ராகஜந்திரே கோழைால் கங்டகசகாண்ை கோழபுரத்தில் எழுப்பப்பட்ை பிரகதீஸ்வரர்  ககாவிலின் உயரம்? 

a) 55 மீ    

b) 58 மீ  

c) 105 மீ    

d) 65 மீ 

விளக்கம்: இக்பகாவிலின் உயரம் 55 மீட்டராகும். இக்பகாவிலின் கருவலற தஞ்ொவூர் ச ரிய பகாவிலின் 

கருவலறலயப் ப ாைபவ இரண்டு அடுக்குகலளக் சகாண்டுள்ளது. சவளிச்சுவர்களின் மூன்று 

 க்கங்களிலும் ெற்பற முன்புறம் நீண்ட மாடக் குழிகளும் இலடயில் உள்சளாடுங்கிய  குதிகளும் இடம் 

ச ற்றுள்ளன. மாடக்குழிகளில் சிவன், விஷ்ணு, ஏலனய, கடவுளர்களின் வடிவங்கள் இடம் 
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ச ற்றுள்ளன. இக்பகாவில் வளாகத்தில் ெண்டிபகஸ்வரர், கபணென், மகிஷாசுரமர்த்தினி 

ஆகிபயாருக்கான ென்னதிகள் உள்ளன. 

34) ஐராவதீஸ்வரருக்கு (இந்திரனின் யாடை வழிப்பட்ை கைவுள்) படைத்தளிக்கப்பட்ை ககாவில் எங்கு 

அடமந்துள்ளது? 

a) கங்டக சகாண்ை கோழபுரம்      

b) திருச்சி  

c) தாராசுரம்  

d) மாமல்ைபுரம் 

விளக்கம்:  கும் பகாணத்திற்கு அருபகயுள்ள தாராசுரத்தில் பிற்காைச் பொழர்களின் பகாவில் உள்ளது. 

ப ரழகுமிக்க கட்டடக்கலைக் கூறுகலளக் சகாண்ட இக்பகாவில் ஐராவதீஸ்வரருக்கு (இந்திரனின் 

யாலன வழிப் ட்ட கடவுள்)  லடத்தளிக்கப் ட்டதாகும். 

35) ஐராவதீஸ்வரர் ககாவிடை கட்டியவர் யார்? 

a) முதைாம் ராஜராஜன்        

b) ராகஜந்திரன்      

c) இரண்டாம் ராஜராஜ பொழன்  

d) குகைாத்துங்கன்  

விளக்கம்: பொழ அரென் இரண்டாம் ராஜராஜன் இக்பகாவிலைக் கட்டுவித்தார். இக்பகாவில் 

பொழர்களின் கட்டடக் கலைக்கு மற்றுசமாரு சிறந்த அலடயாளமாகும். 

36)  பின்வரும் எந்த ககாவிலின் ஒட்டுசமாத்த வடிவம் ஒரு கதர்கபாைக் காட்சியளிக்கிறது? 

a) ஐராவதீஸ்வரர் பகாவில்      

b) தஞ்டே சிவன் ககாவில்  

c) பிள்டளயார்பட்டி 

d) சித்தன்ை வாேல்  

விளக்கம்: பகாவிலின் மகாமண்ட ம் வடிவத்தில் ச ரியதாக உள்ளது. இக்பகாவிலின் ஒட்டுசமாத்த 

வடிவம் ஒரு பதர்ப ாைக் காட்சியளிக்கிறது. ஏசனனில் மகாமண்ட த்தின் கீழ்ப் குதியில் நான்கு 

ெக்கரங்கள் வடிவலமக்கப் ட்டுள்ளன. 

 37) கருவடறயிலும் தூண்களிலும் புராண இதிகாேக் கதாபாத்திரங்கள் சிற்றுருவங்களாகச் 

சேதுக்கப்பட்டுள்ள ககாவில் எது?  

a) ஐராவதீஸ்வரர் பகாவில்      

b) தஞ்டே சிவன் ககாவில்  

c) கங்டக சகாண்ை கோழபுரம்  
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d) பிள்டளயார்பட்டி  

விளக்கம்: கருவலறயிலும் தூண்களிலும் புராண இதிகாெக் கதா ாத்திரங்கள் சிற்றுருவங்களாகச் 

செதுக்கப் ட்டுள்ளன. இக்பகாவிலைச் சுற்றி பகா புரத்துடன் கூடிய சுற்றுச் சுவர் உள்ளது. 

38) 13ஆம் நூற்றாண்டைச் கேர்ந்த, பிள்டளயார்பட்டியிலுள்ள (தமிழ்நாட்டின் காடரக்குடிக்கு அருகக) 

குடைவடரக் ககாவில் யாருடைய காைத்தது? 

a)  ாண்டியர்   

b) கேரர்  

c) கோழர்  

d) பல்ைவர்  

விளக்கம்: சதன்னிந்தியக் கலைக்கு பிற்காைப்  ாண்டியர்களின்  ங்களிப்பு குறிப்பிடத்தகுந்ததாகும். 

அதற்குச் சிறந்த ொன்றாக 13ஆம் நூற்றாண்லடச் பெர்ந்த, பிள்லளயார் ட்டியிலுள்ள (தமிழ்நாட்டின் 

காலரக்குடிக்கு அருபக) குலடவலரக் பகாவிைாகும். இங்குள்ள சிற் ங்கள், கல்சவட்டுகள் ஆகிய 

இரண்டிற்காகவும் இக்பகாவில் முக்கியத்துவம் ச ற்றுள்ளது.நுலழவாயிலைப்  ார்த்தவண்ணம் 

அழகான கபணெனின் வடிவம் செதுக்கப் ட்டுள்ளது. பதசிவிநாயகம் என குலகக்கல்சவட்டில் 

குறிப்பிடப் ட்டுள்ள இச்சிற் த்தின் சிறப்பு யாசதனில் இரண்டு லககலளக் சகாண்டுள்ள கண தியின் 

தும்பிக்லக வைதுபுறமாகத் திரும்பியுள்ளது. 

39) யாருடைய ஆட்சிக்காைத்தில் ககாவில்களில் மண்ைபங்கள் கட்ைப்பட்ைை? 

a) நாயக்கர்  

b) மராத்தியர்  

c) சைல்லி  சுல்தான்கள்  

d) பல்ைவர்  

விளக்கம்: விஜயநகர அரெர்களின் ஆட்சிக்காைத்தில் ஒரு புதிய வடிவிைான கட்டடம் கட்டும் முலற 

உருவானது. பகாவில்களில் மண்ட ங்கள் கட்டப் ட்டன. ஒவ்சவாரு ஆண்டும் கடவுளர்ளின் 

திருவுருவச் சிலைகள் மண்ட ங்களில் காட்சிப் டுத்தப் ட்டன. பகாவிலுக்கு சவளிப்புறத்தில் 

கட்டப் ட்ட தூண்களுடன் கூடிய இம்மண்ட ங்கள் ச ாது நிகழ்ச்சிகளுக்காக 

உருவாக்கப் ட்டலவயாகும். 

40) ககாவில்களில் மண்ைபங்கள் கட்ைப்பட்ைதற்காை காரணம்? 

a) ச ாது மக்கள் கூடுவதற்கு   

b) விழாக்கள் நடைசபறுவதற்கு  

c) சதாைக்க கல்வி வகுப்புகள் நடைசபற்றை   

d) சித்திரங்களாக சேயல்பட்ைை 
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விளக்கம்: பகாவிலுக்கு கிழக்பக ச ாதுமக்கள் கூடுவதற்காகக் கட்டப் ட்ட இம்மண்ட ங்கள் 

ச ாற்குடத்திற்கு ச ாட்டு லவத்தாற்ப ால் பகாவிலுக்கு பமலும் அழகு பெர்த்தன. மண்ட த்திலுள்ள 

ஒற்லறக்கல் தூண்கள் கவனத்லத ஈர்ப் தாக அலமந்துள்ளன. 

41) ககாவில் மண்ைபங்களுள் மிகவும் புகழ்சபற்ற மண்ைபம் எங்கு அடமந்துள்ளது? 

a) மதுலர பகாவில்   

b) தஞ்டே ககாவில்   

c) சநல்டை ககாவில்  

d) டகைாே நாதர் ககாவில்  

விளக்கம்:  இத்தூண்களில் குதிலரகள், சிங்கங்கள் மற்றும் கடவுளர்களின் சிற் ங்கள் இடம் 

ச ற்றுள்ளன. காஞ்சிபுரம் வரதராஜ ச ருமாள் பகாவில், பவலூரிலுள்ள ஜைகண்படஸ்வரர் பகாவில் 

ஆகியவற்றிலுள்ள கல்யாண மண்ட ங்கள் குறிப்பிடத்தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். 

இம்மண்ட ங்களுள் மிகவும் புகழ்ச ற்றது மதுலர பகாவிலில் அலமந்துள்ள புதுமண்ட மாகும். 

42) பதிடைந்தாம் நூற்றாண்டு முதல் பதிகைழாம் நூற்றாண்டு வடரயிைாை விஜயநகர, நாயக்க கட்ைைக் 

கடையின் முக்கியக் கூறுகளாகத் திகழ்படவ? 

a)  அழகூட்ைப்பட்ை மண்ைபங்கள்  

b)  அைங்கரிக்கப்பட்ை தூண்கள்  

c)  இயற்டக வடிவ அளவிைாை சிடைகள் 

d)  இலவ அலனத்தும் 

விளக்கம்:  திலனந்தாம் நூற்றாண்டு முதல்  திபனழாம் நூற்றாண்டு வலரயிைான விஜயநகர, 

நாயக்க கட்டடக் கலையின் முக்கியக் கூறுகளாகத் திகழ் லவ அழகூட்டப் ட்ட மண்ட ங்கள், 

அைங்கரிக்கப் ட்ட தூண்கள், இயற்லக வடிவ அளவிைான சிலைகள், பகாபுரங்கள், பிரகாரங்கள், 

இலெத்தூண்கள் மைர் அைங்கார பவலைப் ாடுகள், கல்ைால் ஆன ொளரங்கள், ஆகியனவாகும். 

பமலும் பகாவில்கபளாடு பெர்ந்து சதப் க்குளங்கள் அலமக்கப் ட்டன. 

43) சபரிய வடிவங்களிைாை புடைப்புச் சிற்பங்கடள உடைய அழகியநம்பி ககாவில் எந்த மாவட்ைத்தில் 

அடமந்துள்ளது?  

a) திருசநல்பவலி 

b) திருப்பூர்    

c) நாகப்பட்டிைம்    

d) கதனீ   

விளக்கம்: பகாவில்களுக்கான நுலழவாயில்கள் நான்குபுறங்களிலும் மிகப்ச ரும் பகாபுரங்களுடன் 

கட்டப் ட்டன. சிற் ங்கபளாடு கூடிய மாடக்குழிகலள அலமக்கும்  ழக்கம் நாயக்கர் காைத்திலும் 
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சதாடர்ந்தது. ச ரிய வடிவங்களிைான புலடப்புச் சிற் ங்கலள அலமக்கும்முலற அதிகரித்தது 

என் லத திருசநல்பவலி மாவட்டம் திருக்குறுங்குடி அழகியநம்பி பகாவில், திருவரங்கம் ரங்கநாதர் 

பகாவில் வளாகத்தில் அலமந்துள்ள பகா ாைகிருஷ்ண பகாவில் ஆகியவற்றில் காணமுடியும். 

44) ஆதிநாதர் ககாவில் எங்கு அடமந்துள்ளது? 

a) திருசநல்கவலி 

b) ஆழ்வார் திருநகரி     

c) திருவல்லிக்ககணி  

d) கதனீ   

விளக்கம்: ஆழ்வார்திருநகரியில் ஆதிநாதர் பகாவிலிலுள்ள சதற்குவிழா மண்ட ம், திருசநல்பவலி 

சநல்லையப் ர்  பகாவிலின் முகப்பில் பமற்கூலரயுடன் அலமந்துள்ள புகுமுக மண்ட ம் ஆகியலவ 

குறிப்பிடத்தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும். 

45) ஆயிரம் கால் மண்ைபம் எங்கு அடமந்துள்ளது? 

a) திருசநல்கவலி 

b) மீனாட்சி சுந்தபரஸ்வரர் பகாவில்      

c) வாைமாமடையார் ககாவில்  

d) சிதம்பரம் நைராேர் ககாவில்  

விளக்கம்: தமிழ்நாட்டில் பகாவில்களின் லமயப் குதிகளிலும் அவற்லறசயாட்டி அலமந்திருக்கும் 

 த்திகளிலும் இடம்ச ற்றிருந்த சதய்வங்களின் உருவச் சிலைகள் ஏலனய  குதிகளிலும் இடம்ச றத் 

துவங்கின. மதுலர மீனாட்சி சுந்தபரஸ்வரர் பகாவிலில் அலமந்துள்ள 1000-கால் மண்ட ம், 

புதுமண்ட ம், திருக்குறுங்குடி, நாங்குபநரி வானமாமலையார் பகாவில் ஆகியவற்றிலுள்ள 

இரதிமண்ட ம் ஆகியலவ இக்காை மண்ட க் கட்டடக்கலைக்கு சிறப்புமிக்க எடுத்துக்காட்டுகளாகும். 

இக்காைப் குதிலயச் பெர்ந்த தூண்கள் முந்லதய காைப் குதிலயச் பெர்ந்தலவகலளக் காட்டிலும் 

அதிகம் அைங்கரிக்கப் ட்டலவகளாக உள்ளன. ஒற்லறக்கல்லில் மிகப்ச ரிய யாளி, குதிலர 

வடிவச்சிலைகள் உருவாக்கப் ட்டன. அவற்றில் புராண இதிகாெக் காட்சிகள் அரெகுடும்  

உறுப்பினர்களின் இயற்லக வடிவ அளவிைான முழுலமயான உருவங்கள், ொதாரண மனிதர்களின் 

வடிவங்கள், விைங்குகள், பூபவலைப் ாடுகள் ஆகியலவ செதுக்கப் ட்டன. 

46) நாயக்கர் காைப் பகுதியின் மற்சறாரு சிறப்பம்ேம் எது? 

a) ஓவியங்கள்  

b) யாளிகள்       

c) அரே குடும்பத்திைரின் முழு உருவங்கள்   

d) இலெத்தூண்கள்   
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விளக்கம்: இக்காைப்  குதியின் மற்சறாரு சிறப் ம்ெம் இலெத்தூண்களாகும். மண்ட ங்களிலுள்ள 

தூண்களின் பமற் குதி சிங்கம் அமர்ந்திருப் துப ாை அலமக்கப் ட்டிருப் து ஒரு ச ாதுவான 

கூறாகும். கர்ப் கிரகத்தின் சுவர்களிலும் மண்ட ங்களிலும் கற்ொளரங்கள் அலமக்கப் ட்டுள்ளன. 

47) நாயக்கர் காை கண்டணயும் கருத்டதயும் கவரக்கூடிய மிகப்சபரும் கடைப்படைப்புகள் பின்வரும் எந்த 

இைங்களில் காணப்படுகின்றை? 

a) கவலூர் ஜைகண்கைஸ்வரர் ககாவில் 

b) சுப்பிரமணியோமி ககாவில் 

c) கிருஷ்ணாபுரத்தில் அடமந்துள்ள ககாவில்   

d) இலவ அலனத்தும் 

விளக்கம்: பவலூர் ஜைகண்படஸ்வரர் பகாவில், திண்டுக்கல்லுக்கு அருபக தாடிக்சகாம்பில் 

அலமந்துள்ள  பகாவில்கள், திருசநல்பவலிக்கு அருபக கிருஷ்ணாபுரத்தில் அலமந்துள்ள பகாவில், 

தஞ்ொவூரில் ச ரிய பகாவிலுக்குள் அலமந்துள்ள சுப்பிரமணியொமி பகாவில் ஆகியலவ 

இக்காைப் குதிலயச் பெர்ந்த சிறப்பித்துச் சொல்ைபவண்டிய, கண்லணயும் கருத்லதயும் கவரக்கூடிய 

மிகப்ச ரும் கலைப் லடப்புகளாகும். 

48) விஜயநகர, நாயக்கர் காை ஓவியங்கள் காணப்படும் ககாவில்/கள் எது/எடவ? 

a) காஞ்சிபுரம் வரதராஜ சபருமாள் ககாவில் 

b) மதுடர கூைல் அழகர்  ககாவில் 

c) திருவண்ணாமடை  

d) இலவ அலனத்தும் 

விளக்கம்: காஞ்சிபுரம் வரதராஜ ச ருமாள் பகாவில், மதுலர கூடல் அழகர்  பகாவில், 

திருவில்லிபுத்தூர், திருசவள்ளலர, அழகர்பகாவில், திருவண்ணாமலை, திருவரங்கம் ஆகிய 

ஊர்களிலுள்ள  பகாவில்களில் விஜயநகர, நாயக்கர் காைஓவியங்கள் காணப் டுகின்றன. இவற்றில் 

இதிகாெக் கலதகள், ச ரும் ாலும் ராமாயணக் காட்சிகள், அரண்மலனக் காட்சிகள் இடம் 

ச ற்றுள்ளன. 

49) இராகமஸ்வரம் இராமநாத சுவாமி ககாவிலின் கட்ைைக் கடைக்குப் சபரும் பங்களிப்டபச் சேய்தவர்கள்? 

a) பெது திகள் 

b) நாயக்கர்கள் 

c) பாடளயக்காரர்கள் 

d) விஜயநகர அரேர்கள் 
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விளக்கம்: நவீன காைம் கி.பி.1600க்குப் பின்னர் மதுலர நாயக்க அரசின் சிற்றரெர்களாக இராமநாதபுரம் 

 குதிலய ஆண்டு வந்த பெது திகள் இராபமஸ்வரம் இராமநாத சுவாமி பகாவிலின் கட்டடக் கலைக்குப் 

ச ரும்  ங்களிப்ல ச் செய்துள்ளனர். 

50) உைகிகைகய மிகவும் நீளமாை வில் பிரகாரங்கள் என்று சோல்ைப்படுபடவ எங்கு அடமந்துள்ளது? 

a) காஞ்சிபுரம் வரதராஜ சபருமாள் ககாவில் 

b) மதுடர கூைல் அழகர்  ககாவில் 

c) திருவண்ணாமடை 

d) இராபமஸ்வரம் பகாவில் 

விளக்கம்: இராபமஸ்வரம் பகாவிலின் சிறப்புமிக்க பிரகாரங்கள் நம் கவனத்லத ஈர்ப் தாய் 

அலமந்துள்ளன. உைகிபைபய மிகவும் நீளமான வில் பிரகாரங்கள் இலவபய எனச் சொல்ைப் டுகிறது. 

இக்பகாவில் மூன்று பிரகாரச் சுற்றுக்கலளக் சகாண்டுள்ளது. பகாவிலின் சவளிப்பிரகாரம் ஏறத்தாழ 7 

மீட்டர் உயரம் சகாண்டதாக உள்ளது. சவளிப்பிரகாரத்தின் கிழக்கு பமற்குப் பிரகாரங்கள் 120 மீட்டர் 

நீளமுலடயலவகளாக உள்ளன. வடக்கிலும் சதற்கிலும் உள்ள பிரகாரங்கள் 195 மீட்டர் 

நீளமுலடயலவகளாக உள்ளன.சவளிப்பிரகாரத்லதத் தாங்கி நிற்கும் 1200க்கும் பமற் ட்ட தூண்கள் 

தனிச்சிறப்பு சகாண்டனவாகும். பமலும் இத்தூண்களில் ச ரும் ாைானலவ அைங்கார 

பவலைப் ாடுகலளக் சகாண்டுள்ளன. இம்மூன்று பிரகாரங்களில் உட்புறம் அலமந்துள்ள பிரகாரபம 

மிகப்  லழலமயானதாகும். 
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7th Social Science Lesson 18 Questions in Tamil 

18. தமிழகத்தில் சமணம் பவுத்தம், ஆசிவகத் தத்துவங்கள் 

1. சமணத்தின் த ொடக்க கொலத்தில் சமணத்துறவிகள் சமணத்தின்_________ உறுதிதமொழிகளைக் 

கடுளமயொகப் பின்பற்றினர். 

A) 2      B) 3      C) 4      D) 5 

(குறிப்பு: மகாவீரரின் அறவுரரகள் ஓராயிரம் ஆண்டுகளாக அவருரைய சீைர்களால் வாய்மமாழி 

மூலமாகவவ மக்களுக்குச் ம ால்லப்பட்டு வந்தன.) 

2. மகொவீரர் இயற்ளக எய்திய பின்னர், சமண அறிஞர்கள் __________ல் ஒரு பபரளைளயக் கூட்டித் 

 ங்கள் சமயம் சொர்ந்  பபொ ளனகளையும் ஒழுக்க விதிகளையும் த ொகுக்கும் முயற்சிளய 

பமற்தகொண்டனர். 

A) கயொ 

B) ளைஷொலி 

C) பாைலிபுத்திரம் 

D) ஆக்ரொ 

(குறிப்பு: மகாவீரர் இயற்ரக எய்திய (நிர்வாணா) இருநூறு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்,  மண 

அறிஞர்கள் பாைலிபுத்திரத்தில் வபரரவரய கூட்டினர். இது மதாைர்பாக கூட்ைப்பட்ை முதல்  மணப் 

வபரரவக்கூட்ைம் இதுவவயாகும்.) 

3. கி.பி ஐந் ொம் நூற்றொண்டில் சமண சமயம் சொர்ந்  பபொ ளனகளையும் ஒழுக்க விதிகளையும் 

த ொகுக்கும் முயற்சியொக __________ல் கூட்டப்பட்ட சமணப் பபரளை கருத்து பைறுபொடுகளைத் 

தீர்ப்பதில் தைற்றிதபற்றது. 

A) ளைஷொலி 

B) வல்லபி 

C) ஆக்ரொ 

D) பொடலிபுத்திரம் 

(குறிப்பு: பாைலிபுத்திரத்தில் கூடிய முதல் கூட்ைம்  ட்ை விதிகரள வரரயறுப்பதில் ஒருமித்தக் 

கருத்து எட்ை முடியாமல் வபானதால் வதால்வியில் முடிந்தது.) 

4. பிகநி யொ எனப்படும் பழளமயொன தபௌத்  சமய நூல் கி.மு ஆறொம் நூற்றொண்டில், இந்தியொவில் 

தைவ்பைறு ைளகப்பட்ட _______ த்துை, சமயப்பள்ளிகள் தசழிப்புற்று இருந்  ொகக் கூறுகின்றது. 

A) 52       B) 62      C) 65      D) 67 

(குறிப்பு: இப்பலவரகப்பட்ை பிரிவுகளில் ஆசீவகம் மட்டுவம இரைக்காலத்தின் பிற்பகுதிவரர 

ம யல்பாட்டில் இருந்தது.  மணமும் மபௌத்தமும் நவீன காலம் வரரயிலும் மதாைர்ந்து 

ம ழிப்பரைந்தன.) 
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5. __________ ஆண்டு சமண ஆச்சொரியொர்கள்  ொங்கள் அறிந்  சமண இலக்கியங்கள் அளனத்ள யும் 

ஆைணப்படுத்துைது என முடிவு தசய் னர். 

A) கி.பி 250    

B) கி.பி 300 

C) கி.பி 400 

D) கி.பி 500 

(குறிப்பு: கைந்த காலம், நிகழ்காலம் ஆகிய காலப்பகுதிகரளச் வ ர்ந்த பல அறிஞர்களால் 

மதாகுக்கப்பட்ை ஒட்டுமமாத்த  மண இலக்கியங்கரளயும் மனனம் ம ய்வது மிகச்சிரமமானது 

என்பரத உணர்ந்தனர்.) 

6. சமணத்தின் ஐம்தபரும் உறுதிதமொழிகளில் சரியொனள  ப ர்ந்த டு. 

1. எந்  உயிரினத்ள யும் துன்புறுத் ொமலிருப்பது - அகிம்ளச 

2. உண்ளம – சத்யொ 

3. திருடொளம – அதசைர்யொ 

4. திருமணம் தசய்து தகொள்ைொளம – பிரம்மச்சரியொ 

5. பணம், தபொருள் தசொத்துக்கள் மீது ஆளச தகொள்ைொளம – அபரிக்கிரகொ 

A) அரனத்தும் 

B) 1, 2, 4 

C) 1, 2, 3, 4 

D) 2, 3, 5 

7. கூற்று 1: திகம்பரர் சுபை ொம்பரர் ஆகிய இரு பிரிவினருபம ஆகம சூத்திரங்களைத்  ங்களின் 

அடிப்பளட நூல்கைொக ஏற்றுக்தகொண்டனர். 

கூற்று 2: ஆகம சூத்திரங்களின் உள்ைடக்கம், தகொடுக்கப்படும் விைக்கம் ஆகியைற்றிலும் இரு 

பிரிவினரும் ஒத்து கொணப்பட்டனர். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும்  ைறு 

C) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 தவறு 

D) கூற்று 1  ைறு, கூற்று 2 சரி 

(குறிப்பு: ஆகம சூத்திரங்களின் உள்ளைக்கம், மகாடுக்கப்படும் விளக்கம் ஆகியவற்றில் இரு 

பிரிவினரும் வவறுபட்டு காணப்பட்ைனர்.) 

8. சமண இலக்கியங்கள் எத் ளன பிரிவுகைொகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைன? 

A) 2      B) 3       C) 4      D) 5 

(குறிப்பு: இருபிரிவுகள் 

1. ஆகம சூத்திரங்கள் 
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2. ஆகமங்கள் அல்லாத இலக்கியங்கள்) 

9. மகொவீரரின் பேரடி பபொ ளனகளைக் தகொண்டுள்ை ஆகம சூத்திரங்கள் எத் ளன நூல்களைக் 

தகொண்டுள்ைன? 

A) 10      B) 11      C) 12      D) 13 

(குறிப்பு: 12 நூல்களும் மகாவீரரின் வநரடிச் சீைர்களால் மதாகுக்கப்பட்ைரவயாகும்.) 

10. கூற்று 1: ஆகம சூத்திரங்கள் அர்த்  மகதி பிரொகிரு  தமொழியில் எழு ப்பட்டுள்ைன. 

கூற்று 2: 12ஆைது ஆகம சூத்திரம் த ொளலந்து பபொன ொகக் கரு ப்படுகிறது. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும்  ரி 

B) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும்  ைறு 

C) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2  ைறு 

D) கூற்று 1  ைறு, கூற்று 2 சரி 

11. ஆகமங்கள் அல்லொ  இலக்கியங்களில் தமொத் ம் எத் ளன நூல்களுக்கு அங்கீகொரம் 

ைழங்கப்பட்டுள்ைன? 

A) 64       B) 74      C) 84      D) 94 

(குறிப்பு: அங்கீகரிக்கப்பட்ை நூல்களுள் 41 சூத்திரங்கள், 12 உரரகள், ஒரு மாமபரும் உரர (மகா 

பாஷ்யா) ஆகியன இைம்மபற்றுள்ளன.) 

12. ஆகமங்கள் அல்லொ  இலக்கியங்கள் கீழ்க்கண்ட எந்  தமொழிகளில் எழு ப்பட்டுள்ைன? 

1.  மிழ்      2. ஆங்கிலம்     3. இந்தி 

4. தெர்மன்    5. ரொெஸ் ொனி 

A) அரனத்தும் 

B) 2, 3, 5 

C) 3, 4, 5 

D) 1, 3, 4 

(குறிப்பு: ஆகமங்கள் அல்லாத இலக்கியங்கள் பிராகிருதம்,  மஸ்கிருதம், பண்ரைய மராத்தி, 

ராஜஸ்தானி, குஜராத்தி, இந்தி, கன்னைம், தமிழ், மஜர்மன், ஆங்கிலம் ஆகிய மமாழிகளில் 

எழுதப்பட்டுள்ளன.) 

13. __________ என்பன ஆகமங்கள் பமல் எழு ப்பட்ட உளரகள், விைக்கங்கள்,  னிேபர்கைொல் 

எழு ப்பட்டு துறவிகைொலும் அறிஞர்கைொலும் த ொகுக்கப்பட்ட நூல்கள் ஆகியைற்ளற 

உள்ைடக்கிய ொகும். 

A) ஆகம சூத்திரங்கள் 

B) ஆகமங்கள் அல்லாத இலக்கியங்கள் 

C) சமண புரொணங்கள் 

D) மகொவீரர் பபொ ளனகள் 
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14. ஆகமங்கள் அல்லொ  இலக்கியங்களில் உள்ை 41 சூத்திரங்களில் கீழ்க்கண்ட எளை அடங்கும்? 

1. 11 அங்கங்கள்         2. 12 உப அங்கங்கள் 

3. 5 பசடொக்கள்       4. 5 மூலங்கள்     5. கல்பசூத்ரொ 

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

(குறிப்பு: 41 சூத்திரங்களும் எட்டு பல்வரகப்பட்ை நூல்கரளக் மகாண்டுள்ளது.) 

15.  ைறொன இளணளயத் ப ர்ந்த டு. 

A) அங்கங்கள் - திகம்பரர்களால் பின்பற்றப்படும் நூல்கள் 

B) உப அங்கங்கள் – தேறிமுளறக் குறிப்பபடுகள் 

C) பசடொக்கள் - துறவிகளுக்கொன ேடத்ள  விதிகள் 

D) மூலங்கள் - சமணத்தின் அடிப்பளடக் பகொட்பொடுகள் 

(குறிப்பு: அங்கங்கள் - சுவவதாம்பரர்களால் பின்பற்றப்படும் நூல்கள்) 

16. பஞ்ச ந்திரம் நூலில் தபருமைவில் __________ன்  ொக்கம் இருப்ப ொக ேம்பப்படுகிறது. 

A) தபைத் ம் 

B)  மணம் 

C) ளசைம் 

D) ளைணைம் 

(குறிப்பு: இந்தி, தமிழ், கன்னைம் ஆகிய இந்திய பிராந்திய மமாழிகளில் எழுதப்பட்ை சில  மண 

நூல்களும் உள்ளன.) 

17. சமண தீர்த் ங்கரர்களின் ைொழ்க்ளக ைரலொறுகளை உள்ைடக்கமொகக் தகொண்ட கல்பசூத்ரொவின் ளென 

சரி ொ என்னும் நூளல இயற்றியைர் 

A) சந்திரகுப்  தமைரியர் 

B) பொர்சைேொ ர் 

C) மகொவீரர் 

D) பத்ரபாகு 

(குறிப்பு:  மண  மயத்ரத நிறுவியவரும் முதல் தீர்த்தங்கரருமான பார் வநாதர், கரைசியும் 24வது 

தீர்த்தங்கரருமான மகாவீரர் ஆகிவயாரின் வரலாறுகள் இதில் இைம்மபற்றுள்ளன.) 

18. பத்ரபொகு, சந்திரகுப்  தமைரியபரொடு __________க்கு புலம்தபயர்ந்து பின் அங்பகபய குடியமர்ந் ொர். 

A) அகமது ேகர் 

B) மொைைம் 

C) ரமசூர் 

D) மதுளர 

(குறிப்பு: ஏறத்தாழ கி.மு. 296 ல் பத்ரபாகு ரமசூருக்கு குடியமர்ந்தார்.) 
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19. __________ நூற்றொண்டில் சமணத்தில் தபரும்பிைவு ஏற்பட்டு திகம்பரர், சுபை ொம்பரர் என இருதபரும் 

பிரிவுகள் ப ொன்றின. 

A) கி.பி  முதலாம் 

B) கி.பி இரண்டொம் 

C) கி.பி மூன்றொம் 

D) கி.பி ேொன்கொம் 

20.  ைறொன கூற்ளறத் ப ர்ந்த டு. 

A)  மிழ் தமொழியில் எழு ப்பட்ட கொப்பிய நூலொன சீைகசிந் ொமணி ஒரு சமண நூலொகும். 

B) சீைக சிந் ொமணி சங்க இலக்கிய மரபில் திருத் க்கத்ப ைர் என்பைரொல் இயற்றப்பட்டது. 

C)  ன் தசொந்  முயற்சியொல் பமநிளலளய அளடந்  சமயப்பற்றுளடய, இறுதியில் துறவுபூண்ட ஒரு 

அரசனின் ைொழ்க்ளகளய ைர்ணிப்ப ொகும். 

D) தமிழில் எழுதப்பட்ை அறிவு ார் நூலான நாலடியார் ர வத் துறவி ஒருவரால் இயற்றப்பட்ைதாகும். 

(குறிப்பு: தமிழில் எழுதப்பட்ை அறிவு ார் நூலான நாலடியார்   மணத் துறவி ஒருவரால் 

இயற்றப்பட்ைதாகும். திருக்குறரள இயற்றிய திருவள்ளுவர் ஒரு  மணர் என நம்பப்படுகிறது.) 

21. கூற்று 1: சமண சமயத்ள  பசர்ந்   மிழர்கள் திகம்பரர் பிரிளைச் பசர்ந் ைர்கைொய் இருந் னர். 

கூற்று 2: கைப்பிரர்கள் சமண சமயத்ள  ஆ ரிக்கவில்ளல. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும்  ைறு 

C) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 தவறு 

D) கூற்று 1  ைறு, கூற்று 2 சரி 

(குறிப்பு: களப்பிரர்கள்  மண  மயத்தின் ஆதரவாளர்களாய் இருந்ததாக நம்பப்படுகிறது.) 

22. சமணர்கள் கர்ேொடகொவிலிருந்து இடம்தபயர்ந்  இடங்களில் சரியொனள  ப ர்ந்த டு. 

1. தகொங்குப்பகுதி - பசலம், ஈபரொடு, பகொயம்புத்தூர் 

2. கொபைரி கழிமுகப்பகுதி – திருச்சி 

3. புதுக்பகொட்ளட – சித் ன்னைொசல் 

4. பொண்டிய ேொடு - மதுளர, இரொமேொ புரம், திருதேல்பைலி 

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

(குறிப்பு: வமற்கண்ை இைங்களுக்கு  மணர்கள் இைம்மபயர்ந்ததற்கான மதளிவான  ான்றுகள் 

உள்ளன.) 

23. புதுக்பகொட்ளட மொைட்டத்திலுள்ை சித் ன்னைொசல் குளக நிலத்திலிருந்து __________ உயரமுளடய 

தபரும்பொளறதயொன்றில் அளமந்துள்ைது. 

A) 60 மீட்டர் 
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B) 70 மீட்ைர் 

C) 75 மீட்டர் 

D) 80 மீட்டர் 

(குறிப்பு: மபரும்பாரறயின் ஒரு முரனயில் ஏழடிப்பட்ைம் ஏழடிப்பட்ைம் எனப்படும் இயற்ரகயாக 

அரமந்த குரகயும், மற்மறாரு முரனயில் ஒரு  வகாயிலும் உள்ளன.) 

24. சித் ன்னைொசல் குளகயின்  ளரயில் _________ சமணப்படுக்ளககள் அளமக்கப்பட்டுள்ைன. 

A) 12       B) 14       C) 15      D) 17 

(குறிப்பு: வரிர களில் அரமக்கப்பட்டுள்ள இந்த கல் துயிலிைங்கள்  மணர்களின் 

தங்குமிைங்களாக இருந்துள்ளதாய் நம்பப்படுகிறது.) 

25. சித் ன்னைொசலில் உள்ை கற்படுக்ளககளில் அைவில் தபரி ொக இருக்கும் ஒன்றில்__________ 

நூற்றொண்ளடச் பசர்ந்   மிழ் - பிரொமிக் கல்தைட்டு உள்ைது, 

A) கி.பி. 2 

B) கி.பி. 3 

C) கி.மு. 3 

D) கி.மு. 2 

(குறிப்பு: கி.பி.எட்ைாம் நூற்றாண்டு, அதற்கு பின்னரான காலப்பகுதிரயச் வ ர்ந்த கல்மவட்டுகளும் 

இங்கு உள்ளன. அரவகளில் துறவிகளின் மபயர்கள் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளன.) 

26. அறிைர் பகொவில் எனும் தபயருளடய சித் ன்னைொசல் குளகக் பகொவில் ___________நூற்றொண்டில் 

அளமக்கப்பட்டது. 

A) கி.மு 2 

B) கி.மு 7 

C) கி.பி 2 

D) கி.பி 7 

(குறிப்பு: முற்காலப் பாண்டியர் காலத்தில் அரமக்கப்பட்ை இக்வகாவிலின் முன் பகுதியில் 

அர்த்தமண்ைபமும் பின் பகுதியில் கருவரறயும் உள்ளன.) 

27. அறிைர் பகொவில் எனும் தபயருளடய சித் ன்னைொசல் குளகக் பகொவில் குன்றின் _________ 

பகுதியில் அளமந்துள்ைது. 

A) கிழக்கு 

B) வமற்கு 

C) ைடக்கு 

D) த ற்கு 
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(குறிப்பு: இக்வகாவிலின் முகப்பு எளிரமயானதாக கல்லில் ம துக்கப்பட்ை நான்கு தூண்கரளக் 

மகாண்டுள்ளது.) 

28. நிர்ைொண நிளலளய அளடந்து அ ன் பின்னர் இவ்வுலகிற்கும் அடுத்  உலகத்திற்குமிளடபய பொள  

அளமப்பபொபர ___________ ஆைர். 

A) திகம்பரர்கள் 

B) சுபை ொம்பரர்கள் 

C) தீர்த்தங்கரர்கள் 

D) சமணர்கள் 

29. சித் ன்னைொசல் குளகக் பகொவில் __________ ஆண்டு மத்திய அரசின் த ொல்லியல்துளற 

பொதுகொப்பின் கீழ் தகொண்டு ைரப்பட்டது. 

A) 1952      B) 1953     C) 1956     D) 1958 

(குறிப்பு: 1958 ற்கு பின்னர் இக்வகாவிரலச் சுற்றி வவலி அரமக்கவும், பார்ரவயாளர்களின் 

வருரகரய முரறப்படுத்தவும் இருபது ஆண்டுகளாயின.) 

30. அறிைர் பகொவிலில் கொணப்படும் சுைபரொவியங்கள்_________ சுைபரொவியங்களுடன் ஒப்புளம 

தகொண்டுள்ைன. 

A) எல்பலொரொ 

B) அஜந்தா 

C) திருதைறுங்கொடு 

D) திருச்சி மளலக்பகொவில் 

(குறிப்பு: இக்வகாவிலின் கருவரறக்குள் நுரழவதற்கு முன்பாக உள்ள மண்ைபத்தின் 

இைப்புறச்சுவரில் தீர்த்தங்கரர்களின் புரைப்புச் சிற்பங்களும் வலப்புறச்சுவரில் ஆச் ாரியார்களின் 

புரைப்புச்சிற்பங்களும் உள்ளன.) 

31. சீனப் பயணி யுைொன் சுைொங் __________ நூற்றொண்டில் கொஞ்சிபுரத்திற்கு ைருளக புரிந் ொர். 

A) கி.பி 6 

B) கி.பி 7 

C) கி.பி 8 

D) கி.பி 9 

(குறிப்பு: பல்லவர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில்  மண  மயம் ம ழித்வதாங்கியது. யுவான் சுவாங், 

காஞ்சிபுரத்தில் மபரும் எண்ணிக்ரகயிலான மபளத்தர்களும்  மணர்களும் இருந்ததாக தனது 

பயணக் குறிப்புகளில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.) 

32. பல்லை மன்னன் மபகந்திரைர்மன் த ொடக்கத்தில் ________ சமயத்ள  பின்பற்றினொர். 

A) தபைத் ம் 
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B) ளசைம் 

C) ளைணைம் 

D)  மணம் 

(குறிப்பு: மபரும்பாலான பல்லவ அர ர்கள்  மணர்களாவர்.) 

33. கொஞ்சியில் உள்ை சமணக் பகொயில்களின் எண்ணிக்ளக_________. 

A) 2      B) 3      C) 4      D) 5 

(குறிப்பு: ஒன்று திருப்பத்திக் குன்றத்தில் பாலாற்றின் கரரயில் அரமந்துள்ள திரிவலாக்கியநாத 

ரஜனசுவாமி வகாவில் மற்மறான்று  ந்திரபிரபா எனும் மபயரரக் மகாண்டிருந்த தீர்த்தங்கரருக்கு 

அர்ப்பணிக்கப்பட்ை  ந்திரபிரபா வகாவிலாகும்.) 

34. யொருளடய ஆட்சிக்கொலத்தில் கொஞ்சிபுரம் சமணக் பகொவிலில் சங்கீ  மண்டபம் கட்டப்பட்டு பகொவில் 

விரிவுபடுத் ப்பட்டது? 

A) பல்லைர் கொலம் 

B) விஜயநகர காலம் 

C) கைப்பிரர்கள் கொலம் 

D) பொண்டியர்கள் கொலம் 

(குறிப்பு: விஜயநகர ஆட்சியின் வபாது (1387) புஷ்பவ னா எனும்  மண முனிவரின் சீைரான 

இருகப்பா என்பவரும் விஜயநகர அர ர் இரண்ைாம் ஹரிஹர ராயரின் அரமச் ரும் வ ர்ந்து 

இக்வகாவிலில்  ங்கீத மண்ைபம் கட்டினர்.) 

35. கூற்று 1: விெயேகர ஆட்சியின்பபொது கொஞ்சியில் உள்ை சமணக் பகொயில்களில் அழகுமிக்க 

சுைபரொவியங்கள் ைளரயப்பட்டன. 

கூற்று 2: பகொவில்களிலுள்ை சுைபரொவியங்கள் தீர்த் ங்கரர்களின் ைொழ்க்ளகயில் ேடந்  சில 

கொட்சிகளைச் சித் ரிக்கின்றன. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும்  ரி 

B) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும்  ைறு 

C) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2  ைறு 

D) கூற்று 1  ைறு, கூற்று 2 சரி 

(குறிப்பு: திருப்பருத்திக் குன்றத்திலுள்ள திரிவலாக்கியநாத வகாவிலின் ஓவியங்களின் மீது 

புதுப்பித்தல் பணியின்வபாது வர்ணங்கள் பூ ப்பட்டுவிட்ைதால் பாழாகிவிட்ைன.) 

36. கூற்று 1: திரிபலொக்கியேொ  பகொவிலின், திரிகூட பஸ்தி எனப்படும் இரண்டொைது கருைளறயினுள் 

ஏரொைமொன கல்தைட்டுச் சொன்றுகள் உள்ைன. 

கூற்று 2: இக்கல்தைட்டுகளில் பகொவிலின் ைைர்ச்சி குறித்  தசய்திகளும், நூற்றொண்டுகளின் பபொக்கில் 

இக்பகொவிலுக்குக் தகொளடயளித்  பலளரப்பற்றிய தசய்திகளும் இடம்தபற்றுள்ைன. 
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A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும்  ரி 

B) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும்  ைறு 

C) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2  ைறு 

D) கூற்று 1  ைறு, கூற்று 2 சரி 

(குறிப்பு: காஞ்சிபுரம் மாவட்ைத்தில் திருப்பருத்திக்குன்றம் தவிர மாநிலத்தின் வவறு பல 

கிராமங்களிலும்  மண  மயம் குறித்தத் தையங்கள் கண்ைறியப்பட்டுள்ளன.) 

37. 2011ஆம் ஆண்டு மக்கள்த ொளகக் கணக்தகடுப்பின்படி  மிழ்ேொட்டில் சமணர்களின் எண்ணிக்ளக 

__________ ஆகும். 

A) 53,359     B) 63,529     C) 73,569     D) 83,359 

(குறிப்பு: மமாத்த மக்கள் மதாரகயில்  மணர்களின் எண்ணிக்ரக 0.12 விழுக்காைாகும்.) 

38. தூத்துக்குடி மொைட்டம், பகொவில்பட்டி ைட்டம் கழுகுமளலயிலுள்ை சமணர் பகொவில் எந்  

நூற்றொண்ளடச் பசர்ந் து? 

A) கி.பி 7      B) கி.பி 8     C) கி.பி 9     D) கி.பி 10 

(குறிப்பு: இக்வகாவில் தமிழ்நாட்டில்  மணம் புத்துயிர் மபற்றரதக் குறிக்கின்றது.) 

39. கழுகுமளல குளகக் பகொவில் எந்  அரசனொல் உருைொக்கப்பட்டது? 

A) பரொந் கச் பசொழன் 

B) பொண்டியன் தேடுஞ்தசழியன் 

C) பராந்தக மநடுஞ் ரையன் 

D) பசரன் தசங்குட்டுைன் 

(குறிப்பு: இக்வகாவிலில் பஞ் வர் படுக்ரக என்றரழக்கப்பட்ை பாரறயில் ம துக்கி 

மமருவகற்றப்பட்ை கற்படுக்ரககள் உள்ளன.) 

40. பைலூர் மொைட்டத்தில் ஒரு குன்றின் உச்சியில் அளமந்துள்ை குளககளின் உள்பை ________ 

நூற்றொண்ளடச் பசர்ந்  சமணத்துறவிகளின் கற்படுக்ளககள் அகழ்ந்த டுக்கப்பட்டுள்ைன. 

A) கி.பி 4 

B) கி.பி 5 

C) கி.பி 6 

D) கி.பி 7 

(குறிப்பு: வவலூர் மாவட்ைம், காட்பாடி தாலுகா லத்வதரியிலுள்ள ரபரவ மரலயில் இப்படுக்ரககள் 

காணப்படுகின்றன.) 

41. கூற்று 1: ளபரை மளலயில் உள்ை மூன்று குளககளில் இரண்டில் மட்டுபம கற்படுக்ளககள் உள்ைன. 

கூற்று 2: மூன்று குளககளில் ஒன்றில் ேொன்கு படுக்ளககளும் மற்தறொன்றில் ஒரு படுக்ளகயும் உள்ைன. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும்  ரி 
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B) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும்  ைறு 

C) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2  ைறு 

D) கூற்று 1  ைறு, கூற்று 2 சரி 

(குறிப்பு: ஏரனய பகுதிகளில் காணப்படும் கற்படுக்ரககளில் உள்ள தரலயரணப் பகுதி 

இங்குள்ள கற்படுக்ரககளில் காணப்பைவில்ரல.) 

42. திருமளல சமணக் பகொவில்  மிழ்ேொட்டின் எந்  மொைட்டத்தில் கொணப்படுகிறது? 

A) திருச்சி 

B) கொஞ்சிபுரம் 

C) திருவண்ணாமரல 

D) மதுளர 

(குறிப்பு: திருமரல  மணக்வகாவில் தமிழ்நாட்டின் திருவண்ணாமரல மாவட்ைம், ஆரணி நகரின் 

அருவக அரமந்துள்ள ஒரு குரக வளாகத்தில் அரமந்துள்ளன.) 

43. ____________ நூற்றொண்ளடச் பசர்ந்  திருமளல சமணக் பகொவில் ைைொகத்தில் மூன்று சமணக் 

குளககளும், இரண்டு சமணக் பகொவில்களும் பேமிேொ ருளடய சிளலயும் உள்ைன. 

A) கி.பி 8      B) கி.பி 9    C) கி.பி 10     D) கி.பி 12 

(குறிப்பு: வநமிநாதர் என்பவர் 22வது தீர்த்தங்கரர் ஆவார்.) 

44. திருமளல சமணக் பகொவிலில் உள்ை பேமிேொ ர் சிளலயின் உயரம் 

A) 12 மீட்டர் 

B) 14 மீட்டர் 

C) 15 மீட்டர் 

D) 16 மீட்ைர் 

(குறிப்பு: வநமிநாதரின் இச்சிரலவய தமிழ்நாட்டிலுள்ள  மணச் சிரலகளில் மிகவும் 

உயரமானதாகக் கருதப்படுகின்றது.) 

45. மதுளரயிலும் அள ச் சுற்றிலும் உள்ை குளககள், சமண கற்படுக்ளககள், கல்தைட்டுகள் மற்றும் 

சிளலகளின் எண்ணிக்ளக முளறபய 

A) 34, 200, 60, 100 

B) 26, 200, 50, 100 

C) 26, 100, 60,100 

D) 26, 200, 60, 100 

46. கீழக்குயில்குடி கிரொமத்தில் உள்ை குன்றுகள் மதுளர ேகருக்கு பமற்பக __________ கிபலொமீட்டர் 

த ொளலவில் அளமந்துள்ைன. 

A) 8      B) 9      C) 10      D) 12 
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(குறிப்பு: கீழக்குயில்குடி கிராமத்தில் உள்ள குன்றுகள் மதுரர-வதனி மநடுஞ் ாரலயில் 

அரமந்துள்ளன.) 

47. கீழக்குயில்குடி கிரொமக் குன்றுகளில் சிற்பங்கள் யொருளடய கொலத்ள  பசர்ந் ளையொகும். 

A) பரொந் கச் பசொழன் 

B) பொண்டியன் தேடுஞ்தசழியன் 

C) பரொந் க தேடுஞ்சளடயன் 

D) பராந்தக வீரநாராயணன் 

(குறிப்பு: இங்குள்ள சிற்பங்கள் கி.பி 860 முதல் 900 வரர ஆண்ை பாண்டிய அர ன் பராந்தக 

வீரநாராயணின் காலத்தரவ ஆகும்.) 

48. கீழக்குயில்குடி கிரொமக் குன்றுகளில் எத் ளன சிற்பங்கள் உள்ைன? 

A) 5      B) 6      C) 8      D) 9 

(குறிப்பு: ரிஷபநாதர் அல்லது ஆதிநாதர், மகாவீரர், பார் வநாதர், பாகுபலி ஆகிவயாரின் சிற்பங்கள் 

இங்கு காணக்கிரைக்கின்றன.) 

49. சரியொனக் கூற்ளறத் ப ர்ந்த டு. 

1. சமண மடொலயங்களும் பகொவில்களும் கல்வி கற்றுக்தகொடுக்கும் ளமயங்கைொகவும் பசளை 

தசய்துள்ைன. 

2. சமண நிறுைனங்களில் சமூக, சமய பைறுபொடுகள் இல்லொமல் அளனைருக்கும் கல்வி 

கற்றுத் ரப்பட்டது. 

3. பள்ளி என்பது சமணர்களின் கல்வி ளமயங்கைொகும். 

A) 1, 2 சரி  

B) 2, 3 சரி 

C) 1, 3 சரி 

D) அரனத்தும்  ரி 

(குறிப்பு:  மணர்கள் தங்கள் வகாட்பாடுகரளப் பரப்புரர ம ய்தவதாடு, மவகு மக்களிரைவய 

கல்விரயக் மகாண்டு ம ல்வதில் தாங்கள் ஆற்றல்மிக்கத் மதாைர்பு  ாதனங்கள் என்பரதயும் 

நிரூபணம் ம ய்தனர்.) 

50. கூற்று 1: ளபரை மளல என்பது குக்கரப் பள்ளி என்னும் சிறு கிரொமத்தின் அருபக அளமந்துள்ைது. 

கூற்று 2: சமண சமயத்தில் தபண்கள் துறைறம் பூண அனுமதிக்கப்படவில்ளல. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும்  ைறு 

C) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 தவறு 

D) கூற்று 1  ைறு, கூற்று 2 சரி 
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(குறிப்பு:  மண  மயத்தில் மபண்களும் துறவறம் பூன அனுமதிக்கப்பட்ைனர். இது 

மபண்களிரைவய கல்விரயக் மகாண்டு ம ல்வதற்கு உக்கமளித்தது.) 

51. சித் ொர்த்  சொக்கிய முனி தகை மர் என்பது யொருளடய உண்ளமயொன தபயர் 

A) மகொவீரர் 

B) பேமிேொ ர் 

C) பொர்சைேொ ர் 

D) புத்தர் 

(குறிப்பு: சித்தார்த்த  ாக்கிய முனி மகளதமர் என்பரத ஆங்கிலத்தில் மமாழியாக்கம் ம ய்தால் 

"மகௌதமர்  ாக்கிய இனக்குழுரவச் வ ர்ந்தவர், வமலும் அவர் முழுநிரறவு எனும் இலக்ரக 

எட்டியவர்" என மபாருள்படும்.) 

52. கூற்று 1: தகை ம புத் ர் மகொவீரரின் சமகொலத் ைர் ஆைொர். 

கூற்று 2: சமணக் கல்வி நிளலயங்களில் நூலகங்கள் கொணப்படவில்ளல. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும்  ைறு 

C) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 தவறு 

D) கூற்று 1  ைறு, கூற்று 2 சரி 

(குறிப்பு:  மணக் கல்வி நிரலயங்கள் அவற்வறாடு இரணக்கப்பட்ை நூலகங்கரளக் 

மகாண்டிருந்தன.) 

53. புத் ரின்  ந்ள யொர் இன்ளறய _________க்கு அருபகயுள்ை ஒரு பகுதியில் சொக்கிய இனக்குழுவின் 

 ளலைரொக ஆட்சிதசய்து ைந் ொர். 

A) ைங்கொைம் 

B) பூடொன் 

C) வநபாளம் 

D) தடல்லி 

54. கூற்று: புத் ர் பளழய ம ங்களின் குருமொர்களிடமிருந்து  ொன் கற்றுக்தகொள்ை ற்கு எதுவுமில்ளல என 

த ரிந்து தகொண்டொர். 

கொரணம்: துறைற ைொழ்க்ளகளய பமற்தகொள்ைப  வீடுபபறு எனப்படும் முக்திளய அளடை ற்கொன 

ஒபரைழி என ம ங்கள் அறிவித் ன.  

A) கூற்று சரி கொரணம்  ைறு 

B) கூற்று  ைறு, கொரணம் சரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி 

D) கூற்று, கொரணம் இரண்டும்  ைறு 
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(குறிப்பு: துறவு வாழ்க்ரக வமற்மகாண்ை பின்னரும் மகளதமரால் எங்கிருந்தும் உண்ரமக்கான 

மபாருரள உணரமுடியவில்ரல.) 

55. புத் ருளடய அரச ைொழ்வுக்கும் துறவு ைொழ்வுக்கும் இளடப்பட்ட ைழி எத் ளன ைளக ைழிகளை 

அடித் ைமொகக் தகொண்டது? 

A) 6        B) 7      C) 8      D) 9 

(குறிப்பு: புத்தர் அர  வாழ்வு (மிரக ஆர்வமும் இன்ப நுகர்வும்) துறவு வாழ்வு (தன்னைக்க நிரலரய 

எய்துதல்) ஆகிய இரண்டுவம தவறு என உறுதிபைக் கூறினார்.) 

56. புத் ருளடய எண்ைளக ைழிகளில்  ைறொன ப ர்ந்த டு. 

1. ேல்ல எண்ணங்கள்   2. ேல்ல குறிக்பகொள்கள் 

3. அன்பொன பபச்சு   4. ேன்னடத்ள  

5. தீது தசய்யொ ைொழ்க்ளக   6. ேல்ல முயற்சி 

7. ேல்ல அறிவு    8. ேல்ல தியொனம் 

A) 3, 6  ைறு 

B) 2, 3, 5  ைறு 

C) 3 மட்டும்  ைறு 

D) எதுவுமில்ரல 

(குறிப்பு: புத்தர் கைவுளின் புகரழக் கற்றுக் மகாடுக்கவில்ரல. ஆனால் அன்பின் வலிரமரயக் 

கற்றுக் மகாடுத்தார்.) 

57. புத் ர்  னது பபொ ளனகளை __________தமொழியில் பரப்புளர தசய் ொர். 

A) பொலி 

B) சமஸ்கிரு ம் 

C) பிராகிருதம் 

D) த லுங்கு 

(குறிப்பு: புத்தர் அரனத்து மனிதர்களும் ‘ மமான உரிரமகளுைன்’ பிறக்கின்றனர் என்ற 

கருத்ரதக் மகாண்டிருந்தார்.) 

58. கீழ்க்கண்டைற்றுள் புத் ர் கூறிய பபருண்ளமகள் எளை? 

1. ைொழ்க்ளக துயரம், ைபயொதிகம், பேொய், இறுதியில் மரணம் ஆகியைற்ளற உள்ைடக்கிய ொகும். 

2. துயரங்கள் ஆளசயினொலும் தைறுப்பினொலும் ஏற்படுகின்றன. 

3. ஆளசளயத் துறந்துவிட்டொல் துயரங்களை தைன்று மகிழ்ச்சிளய அளடயலொம். 

4. ஒருைர் எண்ைளக ைழிகளைப் பின்பற்றினொல் உண்ளமயொன மகிழ்ச்சியும், நிளறவும் 

ளகைரப்தபறலொம். 

A) 1, 2, 4 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 14 of 21 

B) 2, 3 

C) 3, 4 

D) அரனத்தும் 

(குறிப்பு: புத்தர் நீண்ை பயணங்கரள வமற்மகாண்டு தனது ம ய்திகரளத் மதாரலதூரப் 

பகுதிகளில் பரப்பினார்.) 

59. புத் ருளடய பபொ ளனகள் எப்பபொது எழு ப்பட்டன? 

A) கி.மு 60     B) கி.மு.70     C) கி.பி 70     D) கி.மு 80 

(குறிப்பு: புத்தருரைய வபாதரனகள் நீண்ை காலத்திற்கு ஆசிரியர்களின் நிரனவாற்றல் வழியாக 

சீைர்களுக்குக் கற்றுத்தரப்பட்ைது.) 

60. புத் ருளடய பபொ ளனகள் ________ தமொழியில் எழு ப்பட்டன. 

A) பாலி 

B) சமஸ்கிரு ம் 

C) பிரொகிரு ம் 

D) த லுங்கு 

(குறிப்பு: பாலி மமாழியில் எழுதப்பட்ை திரிபிைகா எனும் மபளத்தப் மபாதுவிதிகள் மூன்று 

பிரிவுகரளக் மகாண்டுள்ளன.) 

61. கீழ்க்கண்டைற்றுள் திரிபீடகங்கள் எளை? 

1. வினய பீடகொ      2. சுத்  பீடகொ 

3. புத் பீடகொ     4. அபி ம்ம பீடகொ 

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

(குறிப்பு: திரிபீைகங்கள், மூன்று கூரைகள் என்றும் அரழக்கப்படுகின்றன.) 

62. _________ல் தபௌத் த் துறவிகளுக்கொன விதிமுளறகள் இடம் தபற்றுள்ைன. 

A) சுத்  பீடகொ 

B) வினய பீைகா 

C) அபி ம்ம பீடகொ 

D) புத் பீடகொ 

(குறிப்பு: தூய்ரமயான நைத்ரதரயப் மபற இரவ கட்ைாயம் பின்பற்றப்பை வவண்டும்.) 

63. விைொ ங்களைச் சொன்றுகைொகக் தகொண்டு தபைத் த்தின் மூலக்பகொட்பொடுகளைக் கூறுபளை 

A) சுத்த பீைகா 

B) வினய பீடகொ 

C) அபி ம்ம பீடகொ 

D) ெொ ங்கள் 
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64. தபைத்  இலக்கியங்களில் கொணப்படும் புத் ருளடய ைொழ்க்ளக த ொடர்பொன பல்பைறு கள களைக் 

கூறும் நூல் 

A) திரிபீடகொ 

B) புத் ைம்சொ 

C) ஜாதகங்கள் 

D) மிலிந் பன்கொ 

65. தகை மருக்கு முன்பொக ைொழ்ந்  ொக ேம்பப்படுகிற 24 புத் ர்களின் ைொழ்க்ளகளயயும் 

தசயல்பொடுகளையும் எடுத்துளரக்கும் நூல் 

A) மிலிந்  பன்கொ 

B) விசுத்திமக்கொ 

C) புத்தவம் ா 

D) திரிபீடகொ 

(குறிப்பு: புத்தவம் ா கவிரத வடிவில் எழுதப்பட்டுள்ள மரபுவழிக் கரதயாகும். மபாதுவிதிகள், 

வகாட்பாடுகள் குறித்து விளக்கும் நூல்கரளத் தவிர பாலி மமாழியில் எழுதப்பட்ை நூல்கள் நீண்ை 

வரிர  மகாண்ைதாக உள்ளது.) 

66. மிலிந் பன்கொ என்பது கிபரக்க-பொக்டீரிய அரசன் மிலிந் ொ என்பைருக்கும் தபௌத்  பிட்சுைொன 

_________ என்பைருக்குமிளடபய தபைத் த்தின் சில அம்சங்கள் குறித்து ேளடதபற்ற 

உளரயொடளலக் தகொண்டுள்ைது. 

A) மிகிரகுலர் 

B) அர்ஜூன்ப வ் 

C) நாகவ னர் 

D) பொர்சைேொ ர் 

(குறிப்பு: மிலிந்த பன்கா என்பது மிலிந்தாவின் வகள்விகள் எனப் மபாருள். இதன் மூலம் 

 மஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்ைது.) 

67. ேன்தனறிகள்,  த்துைம், நுண்தபொருள் பகொட்பொடு ஆகியன குறித்து விைக்குபளை 

A) சுத்  பீடகொ 

B) வினய பீடகொ 

C) அபிதம்ம பீைகா 

D) புத் பீடகொ 

68. கூற்று 1: மகொைம்சம் இலங்ளக உட்பட இந்தியத் துளணக்கண்டத்தின் அரச குலங்களைப் பற்றி 

கூறுகிறது. 
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கூற்று 2: தீபைம்சம் புத் ருளடய பபொ ளனகளையும் அைற்ளறப் பரப்பிபயொர் இலங்ளகக்கு ைருளக 

புரிந் ள ப் பற்றியும் பபசுகிறது. 

A) கூற்று சரி கொரணம்  ைறு 

B) கூற்று  ைறு, கொரணம் சரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி 

D) கூற்று, கொரணம் இரண்டும்  ைறு 

(குறிப்பு: மகாவம் ம், தீபவம் ம் என்பரவ இலங்ரகயின் புகழ்மபற்ற வரலாற்றுத் மதாகுப்புகள் 

ஆகும்.) 

69. கீழ்க்கண்டைர்களுள் மு ல் தபௌத்  உளரயொசிரியர் யொர்? 

A)  புத்தவகா ா 

B) அர்ஜூன்ப வ் 

C) ேொகபசனர் 

D) பொர்சைேொ ர் 

(குறிப்பு: புத்தவகா ாவால் எழுதப்பட்ை விசுத்திமக்கா பிற்காலத்ரதச் வ ர்ந்த ஒரு நூலாகும்.) 

70. மகொயொன தபௌத் த்தின் எழுச்சிளயத் த ொடர்ந்து தபௌத்  சமயத்துள் _________தமொழி முக்கிய 

இடத்ள  ைகிக்கக் த ொடங்கியது. 

A) பொலி 

B) பிரொகிரு ம் 

C)  மஸ்கிருதம் 

D)  மிழ் 

(குறிப்பு: இருந்தவபாதிலும் ஒரு சில  மஸ்கிருத நூல்கள் ஹீனயானப் பிரிவினராலும் 

பரைக்கப்பட்ைன.) 

71. __________ என்பைரொல் எழு ப்பட்ட புத் சரி ொ சமஸ்கிரு த்தில் இதிகொச பொணியில் எழு ப்பட்ட 

நூலொகும். 

A) புத் பகொசொ 

B) அஸ்வவகாஷர் 

C) ேொகபசனர் 

D) பொர்சைேொ ர் 

(குறிப்பு: இந்நூல் மகளதம புத்தரின் வாழ்க்ரக வரலாற்ரற இயம்புகிறது.) 

72.  மிழகத்தில் தபௌத் மொனது ___________ளயச் பசர்ந்  சமயப்  பரப்பொைர்கைொல் பரப்பப்பட்ட ொக 

ேம்பப்படுகிறது. 

A) பேபொைம் 
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B) பூடொன் 

C) கர்ேொடகொ 

D) இலங்ரக 

(குறிப்பு: இதற்குச்  ான்றாக மூன்றாம் நூற்றாண்ரைச் வ ர்ந்த நிரனவுச் சின்னங்கள் பாண்டிய 

நாட்டில் உள்ளன. இரவ பஞ்  பாண்ைவ மரல என அரழக்கப்படுகிறது.) 

73. ___________ நூற்றொண்டில் சீனப் பயணியொன யுைொன்சுைொங் த ன்னிந்தியொ ைந்  பபொது தபைத் ம் 

ஏறத் ொழ சரிவுற்ற நிளலயிலிருந் து. 

A) கி.பி 4     B) கி.பி 5     C) கி.பி 6     D) கி.பி 7 

(குறிப்பு: தமிழகத்தில் மபளத்தம்  ந்தித்த  வால்கள் குறித்த  ான்றுகரளச் ர வ நாயன்மார்களின் 

வதவாரம் பாைல்களும் ரவணவ ஆழ்வார்களால் இயற்றப்பட்ை நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தமும் 

முன்ரவக்கின்றன.) 

74. வீரபசொழியம் என்பது __________நூற்றொண்டில் பிற்கொலச் பசொழர்கள் கொலத்தில் தபௌத் ர் ஒருைரொல் 

எழு ப்பட்ட இலக்கண நூலொகும். 

A) கி.பி 7      B) கி.பி 8     C) கி.பி 10     D) கி.பி 11 

(குறிப்பு: மபளத்தம் முற்றிலுமாக மரறந்து வபானது என்ற கருத்ரத வீரவ ாழியம் நூல் 

மபாய்யாக்குகிறது.) 

75. ____________ல் கிளடத்துள்ை 13 ஆம் நூற்றொண்ளடச் பசர்ந்  புத் ரின் தசப்புச் சிளலகள் பின் ைந்  

கொலங்களிலும் தபௌத் ம் இருந் ளமளய உறுதி தசய்கின்றன. 

A) திருதேல்பைலி 

B) ரொமேொ புரம் 

C) நாகப்பட்டினம் 

D) கன்னியொகுமரி 

(குறிப்பு: வ லம் மாவட்ைம் தியாகனூர் கிராமத்தில் கிரைத்திருக்கும் புத்தரின் சிற்பங்கள் 

இக்கருத்திற்கு வமலும் வலுச்வ ர்க்கின்றன.) 

76. பல்லைர் கொலம் மு லொகபை ளசை, ளைணைச் சமயங்களின் சைொல்களை எதிர்தகொண்ட தபைத் ம் 

__________ல் மட்டும் விதிவிலக்கொகத் திகழ்ந் து. 

A) மதுளர 

B) ரொமேொ புரம் 

C) நாகப்பட்டினம் 

D) கன்னியொகுமரி 

(குறிப்பு: நாகப்பட்டினத்தில் மபளத்தத்ரத வ ாழ அர ர்கள் ஆதரித்தனர். அரசியல் 

காரணங்களுக்காக இவ்வாதரவு அளிக்கப்பட்ைது.) 
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77. ேொகப்பட்டினத்தில் ____________அரசரொல் கட்டப்பட்ட சூடொமணி விகொளரக்கு ரொெரொெ பசொழன் 

ஆ ரைளித் ொர். 

A) பொண்டியர் 

B) பசரர் 

C) ஸ்ரீவிஜயா 

D) சொளுக்கியர் 

(குறிப்பு: பிற்காலத்தில் இந்த விகாரர அழிவுக்குள்ளாயிற்று.) 

78. கூலைொணிகன் சீத் ளலச்சொத் னரொல் எழு ப்பட்ட மணிபமகளல முற்றிலுமொக __________ ஐ 

பிரதிநிதித்துைப்படுத்தும் கொப்பியமொகும். 

A) சமணம் 

B) மபளத்தம் 

C) ளசைம் 

D) ளைணைம் 

(குறிப்பு:  மஸ்கிருதம், பாலி ஆகிய மமாழிகளில் இருந்த மபளத்த  மயம் மதாைர்பான ம ாற்கரள 

சீத்தரலச் ாத்தனார் தமிழில் மமாழியாக்கம் ம ய்து மபௌத்தத்ரத இம்மண்  ார்ந்ததாக 

ஆக்கினார்.) 

79. ைஜ்ரபபொதி எனும் தபௌத் த் துறவி  ொந்ரீகச் சடங்குகளில் திறன் தபற்று விைங்கினொர் என்றும், பல்லை 

அரச சளபளய அலங்கரித்  அைர் பின்னர் சீனம் தசன்றுவிட்ட ொகவும் _________ கொலத்து சொன்று 

கூறுகிறது. 

A) மபகந்திரைர்மன் 

B) மு லொம் ேரசிம்ம பல்லைன் 

C) இரண்ைாம் நரசிம்ம பல்லவன் 

D) இரொெரொெ பசொழன் 

(குறிப்பு: மபளத்தம்  ரிரவச்  ந்தித்துக் மகாண்டிருந்த  மயமமன மவகந்திரவர்மனின் மத்தவிலா  

பிரகா னம் எனும் நூல் எடுத்துரரக்கிறது.) 

80. கூற்று 1: கல்விப்புலத்தில் தபைத்  சங்கங்களும் விகொளரகளும் கல்விக்கொன இல்லங்கைொகத் 

த ொண்டு தசய் ன. 

கூற்று 2: ேொைந் ொ,  ட்சசீலம், விக்கிரமசீலொ ஆகியன மிகச்சிறந்  தபௌத்  விகொளரகைொகும். 

A) கூற்று சரி கொரணம்  ைறு 

B) கூற்று  ைறு, கொரணம் சரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி 

D) கூற்று, கொரணம் இரண்டும்  ைறு 
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(குறிப்பு: உலகின் பலபகுதிகளிலிருந்து மாணவர்கள் மபௌத்தவிகாரரகளுக்கு வந்தனர்.) 

81. __________ ேொடுகளைச் பசர்ந்  மொணைர்கள் மீது தபைத் ம் தபரும்  ொக்கத்ள  ஏற்படுத்தியது, 

A) இலங்ளக, சீனொ 

B) சீனொ, மியொன்மர் 

C) திதபத், மியொன்மர் 

D) சீனா, திமபத் 

(குறிப்பு: மபளத்தத்தின் வபாதரனகரளப் பரப்புவதற்கு இந்த மாணவர்கள் ம யல்திறன் மிக்க 

முயற்சிகரள வமற்மகாண்ைனர்.) 

82. விகொரொ என்பது __________தமொழிச் தசொல். 

A) ஆங்கிலம் 

B) பிரொகிரு ம் 

C)  மஸ்கிருதம் 

D) பொலி 

(குறிப்பு: விகாரா என்பதற்கு வாழ்விைம் அல்லது இல்லம் என்று மபாருள்.) 

83. சரியொன கூற்ளறத் ப ர்ந்த டு. 

1. பணம்பளடத் , சொமொனிய தபௌத் ர்கைொல் ைழங்கப்பட்ட தகொளடகளின் மூலம் விகொரங்கள் கல்வி 

ளமயங்கைொக மொற்றம் தபற்றன. 

2. அரசர்கள் அளித்  ஆ ரவினொல் இஸ்லொமிய ஆட்சிக்கு முந்ள ய இந்தியொ, பல விகொளரகளைக் 

தகொண்ட ேொடொக விைங்கியது. 

3. விகொளரகள் பல்களலக்கழகக் கல்விளய ைழங்கியப ொடு, புனி  நூல்களின் கருவூலச் 

பசகரங்கைொகவும் திகழ்ந் ன. 

A) 1 மட்டும் சரி 

B) 2, 3 சரி 

C) 1, 3 சரி 

D) அரனத்தும் 

(குறிப்பு: நாளந்தாரவப் வபான்வற பல விகாரரகள் உலகப்புகழ் மபற்றரவயாகும்.) 

84.  மிழகத்தில் இந்தியத் த ொல்லியல் துளற தசய்  அகழொய்வுகளில் _______க்கும் பமற்பட்ட 

ஆய்விடங்களில் நூற்றுக்கணக்கொன கல்சிற்பங்களும் தசப்புச்சிளலகளும் 

அகழ்ந்த டுக்கப்பட்டுள்ைன. 

A) 95      B) 115      C) 125      D) 134 

(குறிப்பு: இந்தியத் மதால்லியல் துரறயால் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் அகழாய்வு ம ய்து ஒரு 

மபௌத்த விகாரரயும் ஒரு வகாவிலும் கண்ைறியப்பட்ைது.) 
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85. திருேொட்டியட்டொங்குடி கிரொமத்தின் ஒரு ையலில் கிணறு தைட்டும் பபொது __________ மீட்டர் 

உயரமுளடய, பத்மொசன பகொலத்திலுள்ை புத் ரின் சிளல கிளடத் து. 

A) 1.02 மீட்டர் 

B) 1.03 மீட்ைர் 

C) 1.04 மீட்டர் 

D) 1.05 மீட்டர் 

(குறிப்பு: திருநாட்டியட்ைாங்குடி என்னும் கிராமம் திருவாரூர் மாவட்ைத்தில் அரமந்துள்ளது.) 

86.  ைறொன கூற்ளறத் ப ர்ந்த டு. 

A) ஆசீைகர்கள் விளனப்பயன், மறுபிறவி, முன்தீர்மொனம் ஆகிய பகொட்பொடுகளில் ேம்பிக்ளக 

தகொண்டிருந் னர். 

B) ஆசீைகப் பிரிவின்  ளலைர் பகொசலொ மன்கொலிபுத் ொ ஆைொர். 

C) ஆசீவகர்கள் மிகக் கடுரமயான துறவறத்ரத கரைபிடிக்கவில்ரல. 

D) ஆசீைகத்திற்கு இலக்கியங்கள் இல்லொது பபொனொலும் பகொசலரின்  த்துைங்கள் ஏளனய ம ங்களில் 

ஜீவித்திருக்கின்றன. 

(குறிப்பு: ஆசீவகர்கள் மிகக் கடுரமயான துறவறத்ரத கரைபிடிக்கவில்ரல.) 

87. எத் ளன ஆண்டு கொலங்கள் பகொசலொ மகொவீரருடன் தேருக்கமொக ேட்புக் தகொண்டிருந் ொர்? 

A) 3     B) 4      C) 5      D) 6 

(குறிப்பு: ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பின் இருவரும் பிரிந்தனர்.) 

88. __________ பபரரசின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் ைட இந்தியொவில் ஆசீைகம் சரிளைச் சந்தித் து. 

A) முகலொயர் 

B) மமளரியர் 

C) மரொத்தியர் 

D) சொளுக்கியர் 

(குறிப்பு: மமளரியப் வபரர ர் அவ ாகரும் அவருரைய வபரன் த ரதாவும் ஆசீவர்கரள 

ஆதரித்தனர்.) 

89. கூற்று 1: ைரலொறு முழுைதிலும் ஆசீைகர்கள் அளனத்து இடங்களிலும் அடக்குமுளறளயச் சந்திக்க 

பேர்ந் து. 

கூற்று 2: பல்லைர், பசொழர், ப ொய்சொைர் ஆகிபயொரது ஆட்சிக் கொலங்களில் கிரொம சமூகத்தினர் 

ஆசீைகர்கள் மீது சிறப்பு ைரிகளை விதித் னர். 

A) கூற்று சரி கொரணம்  ைறு 

B) கூற்று  ைறு, கொரணம் சரி 

C) கூற்று, காரணம் இரண்டும்  ரி 
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D) கூற்று, கொரணம் இரண்டும்  ைறு 

90. கர்ேொடகொ  மிழ்ேொடு ஆகிய மொநிலங்களில், பொலொற்றின் பகுதிகளில் ஆசீைகம் எந்  நூற்றொண்டு ைளர 

தசல்ைொக்கு தபற்றுத் திகழ்ந் து? 

A) 12      B) 13     C) 14     D) 15 

(குறிப்பு: பாலாற்றின் பகுதிகள் - வவலூர், காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகியரவ. இறுதியில் 

ஆசீவகர்கள் ரவணவத்தால் ஈர்த்துக் மகாள்ளப்பட்ைதாகத் மதரிகிறது.) 

91. தபொருத்துக. 

1. கல்ப சூத்ரொ     i) திருத் க்கப ைர் 

2. சீைகசிந் ொமணி    ii) மதுளர 

3. பேமிேொ ர்    iii) ேொகபசனர் 

4. மிலிந் பன்கொ    iv) பத்ரபொகு 

5. கீழக்குயில்குடி    v) 22ைது தீர்த் ங்கரர் 

A) ii    i   v     iii    iv 

B)  iii    i    v   iv    ii 

C)  v    iv    iii   ii  i 

D)  iv    i    v    iii   ii 
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7th Social Science Lesson 19 Questions in Tamil 

19. இயற்கை இடர்ைள் – பேரிடர் பேலாண்கே – நடவடிக்கைைகை புரிந்து கைாள்ைல் 

1. இயற்கை இடர்ைள் எத்தகைப் பிரிவுைளாை வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது? 

A) 2    B) 3     C) 4      B) 5 

(குறிப்பு: இயற்கை இடர்ைகை புவியியல் மற்றும் உயிரியல் இடர்ைள் என இரு பிரிவுைைாை 

வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ைது.) 

2. மனித வாழ்வில் பபரிய அளவில் ப ாத்துக்ைள் மற்றும் மனித உயிர்ைள் பரவலாை பாதிக்ைப்படும்பபாது 

அகவ__________ என்று அகைக்ைப்படுகின்றை. 

A) இடர்ைள் 

B) பபரிடர்ைள் 

C) பபாருளாதார சீர்குகலவு 

D) ப கவைள் இைப்பு 

(குறிப்பு: ஒரு பபரிடர் என்பது பபாதுவாை "சமூைத்தில் ஒரு ைடுகமயான இகடயூறு, பரவலான 

பபாருள், பபாருைாதார, சமூை அல்லது சுற்றுச்சூழல் இழப்புைகை ஏற்படுத்துகிறது, இது 

பாதிக்ைப்பட்ட சமூைத்தின் பசாந்த வைங்ைகைப் பயன்படுத்தி சமாளிக்கும் திறகன மீறுகிறது".) 

3. கீழ்க்ைண்டவற்றுள் எகவ பபரழிவு தாக்ைங்ைளில் அடங்கும்? 

1. ப ாத்துக்ைகள அழித்தல்      2. ப கவைள் இைப்பு 

3.  மூை மற்றும் பபாருளாதார சீர்குகலவு    4. ப கவைள் இைப்பு 

A) அகனத்தும் 

B) 2, 3, 4 

C) 1, 3, 4 

D) 1, 2, 4 

(குறிப்பு: உயிர் இழப்பு, ைாயம், ப ாய் மற்றும் மனித உடல், மன மற்றும் சமூை  ல்வாழ்வில் பிற 

எதிர்மகறயான விகைவுைள் ஆகியகவயும் பபரழிவு தாக்ைங்ைளில் அடங்கும்.) 

4. கூற்று 1: இடர் என்பது மனித ப யல்பாடு அல்லது வாழ்க்கையில் இைப்கப ஏற்படுத்தும் நிகல, ைாயம், 

பபாருட்ப தம், ப ாத்துக்ைள் ப தமகடதல், பவகலயிைப்பு, சுைாதார பாதிப்புைள், வாழ்வாதார இைப்பு, 

 மூை, பபாருளாதார இகடயூறு மற்றும் சுற்றுச்சூைல் ப தம் பபான்றகவயாகும். 

கூற்று 2: பபாதுவாை இடர் என்பது ஒரு ஆபத்தாை நிைழ்வு ஆகும். 

A) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2  ரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
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(குறிப்பு: இடர்ைகையும் பபரிடர்ைகையும் நிைழாமல் தடுக்ை முடியாது. ஆனால் அதனுகடய 

அழிகவக் குகறக்ை முடியும்.) 

5. கூற்று 1: சூறாவளி (ஹரிக்பைன்) என்பது ைடலில் உருவாகும் ஒரு இயற்கை இடர் ஆகும். 

கூற்று 2: சூறாவளி நிலத்கத வந்து அகடயும்பபாழுது ைட்டடங்ைகளயும் உயிர்ைகளயும் 

ப தப்படுத்துவதால் இகத பபரிடர் எை அகைக்கின்றைர். 

A) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2  ரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

6. தவறாை இகைகயத் பதர்ந்பதடு (இயற்கை பபரிடர் ஆதாரம் - நிைழ்வுைள்) 

A) புவி உட்பகுதி - எரிமகல பவடிப்புைள் 

B) புவி பமற்பரப்பு – சுனாமி 

C) வானிகல ஆய்வு/நீர் வளம் – பனிமகை 

D) சுைாதாரம் – பதாற்றுப ாய்ைள் 

(குறிப்பு:  

 புவி உட்பகுதி - நில டுக்ைம், சுனாமி மற்றும் எரிமகல பவடிப்புைள் 

 புவி பமற்பரப்பு - நிலச்சரிவு, பனிச்சரிவு 

 வானிகல ஆய்வு/நீர்வைம் - புயல்ைாற்று, சூறாவளி, பனிமகழ, பவள்ைம் 

 சுைாதாரம் – பதாற்றுப ாய்ைள்) 

7. பதாழில்நுட்ப, பபாக்குவரத்து பபரழிவுைள், ைட்டகமப்பு  ரிவு மற்றும் உற்பத்தி வீழ்ச்சிைள் பபான்ற 

பபரிடர்ைள் கீழ்க்ைண்ட எந்த ஆதார வகைகய  ார்ந்தகவ? 

A) சுைாதாரம் 

B) நீர்வளம் 

C) சமூை பதாழில்நுட்பம் 

D) பபார் 

(குறிப்பு: சமூை பதாழில்நுட்பம், பபார் பபான்ற ஆதார வகைகய பசர்ந்த பபரிடர்ைள் மனிதனால் 

உருவாகும் பபரிடர் வகைகய சார்ந்தகவ ஆகும்.) 

8. கீழ்க்ைண்ட எந்த நிைழ்வுைள் நில டுக்ைத்திற்கு ைாரைமாகின்றை? 

1. புவித்தட்டுைளின்  ைர்வு      2. நிலச் ரிவு 

3. பமற்பரப்பு பிளவு       4. எரிமகல பவடிப்பு 

A) அகைத்தும் 

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

D) 1, 3, 4 

(குறிப்பு: ஒரு திடீர்  ைர்வு (அல்லது) புவி பமபலாட்டில் ஏற்படும் நில டுக்ைத்கத நில டுக்ைம் என 

அகழக்கின்பறாம்.) 

9. நில டுக்ைத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புைளில்  ரியாைகத பதர்ந்பதடு. 

1. பவள்ளம்        2. சுைாமி      3. நிலச் ரிவு 

4. மின் ாரம் துண்டிக்ைப்படுதல்      5. நீர் குைாய்ைள் உகடதல் 

A) அகனத்தும் 

B) 1, 3, 5 

C) 1, 2, 5 

D) 1, 2, 4 

(குறிப்பு: அதிைப்படியான நில டுக்ைத்தால் ைட்டடங்ைள், சாகலைள், பாலங்ைள் மற்றும் 

அகைக்ைட்டுைள் இடிந்து பசதமகடகிறது. பமலும் இது ஆற்றின் பாகதகய கூட 

மாற்றியகமக்கிறது.) 

10. 2018 பம 2 மற்றும் 3 பததியில் அதிை திக பவைத்துடன் வீசிய புழுதி புயலால் வடஇந்தியாவில் ஏற்பட்ட 

பாதிப்புைள் எகவ? 

1. உத்திரப்பிரபத த்தில் 43 பபர் இறந்தைர் 

2. இராஜஸ்தானில் 35 பபர் இறந்தைர் 

3. 200க்கு பமற்பட்படார் ைாயமகடந்தைர் 

4. 8000 மின்ைம்பங்ைள் கீபை  ாய்ந்தது 

A) 2, 3, 4 

B) 1, 3, 4 

C) 1, 2, 4 

D) அகனத்தும் 

(குறிப்பு: இப்புழுதிப் புயல் நூற்றாண்டுைைாை வாழ்ந்த மரங்ைகைபய பவபராடு சாய்த்தது.) 

11. 2004 சுைாமிக்குப் பிறகு, தமிைைத்கத தாக்கிய மிை பமா மாை புயல் 

A) நிஷா 

B) தாபை 

C) வர்தா 

D) ைஜா 

(குறிப்பு: ைஜா புயல் ைடபலார மாவட்டங்ைளில் மிை பமாசமான பசதத்கத ஏற்படுத்தியது, குறிப்பாை 

பவைாண்கமகய சீர்குகலத்தது.) 

12. கீழ்க்ைண்டவற்றுள் ஆழிப்பபரகல ஏற்பட ைாரைமாை இருப்பகவ எகவ? 
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1. நில டுக்ைம்         2. ைடலுக்கு அடியில் ஏற்படும் நிலச் ரிவு 

3. எரிமகல பவடிப்பு       4. குறுங்பைாள்ைள் 

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

(குறிப்பு: ைடல் அகலைள் பல மீட்டர்ைள் உயரம் எழுந்து சில நிமிடங்ைளில் ைடற்ைகரகய 

அகடகிறது.) 

13. சுைாமி என்ற ப ால் _________ ப ால்லிலிருந்து பபறப்பட்டது ஆகும். 

A) ஈரானிய 

B) பபார்ச்சுக்கீசிய 

C) ஜப்பானிய 

D) ஆங்கிபலய 

(குறிப்பு: சு என்பது துகறமுைம் என்றும் னாமி என்பது அகலைள் எனவும் பபாருள்படும்.) 

14. பவள்ளப்பபருக்கிைால் ஏற்படும் பாதிப்புைளில்  ரியாைகத பதர்ந்பதடு. 

1. ப ாத்து மற்றும் உயிரிைப்பு 

2. மக்ைள் இடப்பபயர்வு 

3. ைாலரா, மபலரியா பபான்ற பதாற்றுப ாய்ைள் பரவுதல் 

A) அகனத்தும் 

B) 1, 2 

C) 2, 3 

D) 1, 3 

(குறிப்பு: ைனமகழ, புயல், பனி உருகுதல், ஆழிப்பபரகல அல்லது அகைக்ைட்டு உகடதல் 

பபான்றவற்றால் திடீபரன ஏற்படும் அதிை அைவிலான நீர் பவளிபயறுதபல பவள்ைப்பபருக்கு 

என்கிபறாம்.) 

15. புயல் என்பது கீழ்க்ைண்ட எவ்வாறு வகரயறுக்ைப்படுகிறது? 

1. உயர் அழுத்தத்தால் சூைப்பட்ட குகறவழுத்தப் பகுதியில் உருவாகும் ைாற்று 

2. குகற அழுத்தத்தால் சூைப்பட்ட உயர் அழுத்தப் பகுதியில் உருவாகும் ைாற்று 

A) 1 மட்டும் 

B) 2 மட்டும் 

C) இரண்டும் 

D) எதுவுமில்கல 

(குறிப்பு: பவப்பமண்டல சூறாவளியால் உருவாகும் முக்கிய பாதிப்புைளில் ைனமகழ, பலத்த ைாற்று, 

ைகரயின் அருகில் பபரிய புயல் மற்றும் சுழல்ைாற்று உள்ைடங்கும்.) 
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16. தமிைைம், புதுச்ப ரியில் உள்ள ைடபலார பகுதிைளாை பவதாரண்யம் மற்றும்  ாைப்பட்டிைத்கத 

சுற்றிலும் ைஜா புயல் எப்பபாது ஏற்பட்டது? 

A) 2016  வம்பர் 8 

B) 2017  வம்பர் 10 

C) 2018  வம்பர் 10 

D) 2019  வம்பர் 10 

(குறிப்பு: ைஜா புயல் 120 கி.மீ பவைத்தில் வீசியதாை இந்திய வானிகல ஆய்வு கமயம் அறிவித்தது.) 

17. கூற்று 1: ப ரி ல் என்பது மக்ைள் கூட்டத்தில் திடீபரை ஏற்படும் பாதிப்கப குறிக்கும். 

கூற்று 2: ைாயங்ைள், மூச்சுத்திைறல் மற்றும் மிதித்தலிைால் ஏற்படும் ைாயம், பபான்றகவ இதன் 

விகளவாை ஏற்படும் பாதிப்புைள் ஆகும். 

A) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2  ரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: பபரிய அைவிலான மக்ைள் ப ரிசலினால் ஏற்படும் பபரிடர் எளிகமயான கூட்ட 

பமலாண்கம உத்திைைால் தடுக்ை முடியுபமன  ம்பப்படுகிறது.) 

18. மக்ைள் கூட்ட ப ரி லாைது கீழ்க்ைண்ட எவற்றின் தடுக்ைப்படுகிறது? 

1. நிர்வாைம் பபாக்குவரத்து ைட்டுப்பாடுைளாை தகடைள் 

2. வரிக முகற பின்பற்றுதல் 

3. கூட்டம் கூடுதகல தவிர்த்தல் 

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

19. கூற்று 1: தீ விபத்து என்பது ஒரு பபரிடர் ஆகும். 

கூற்று 2: தீ விபத்து என்பது குறுகிய மின் சுற்று, பவதியியல் பதாழிற் ாகல, தீப்பபட்டி, மற்றும் பவடி 

பதாழிற் ாகலைளில் ஏற்படும் விபத்திகை குறிக்கும். 

A) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2  ரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: தீ விபத்திற்கு முன், தீ விபத்தின்பபாது, தீ விபத்திற்கு பின் ைகடபிடிக்ை பவண்டிய 

வழிமுகறைள் பற்றிய விழிப்புைர்வு அதிை முக்கியத்துவம் பபறுகிறது.) 

20. கீழ்க்ைண்டவற்றுள் தீவிபத்தின் மூன்று அம் ங்ைள் எகவ? 

1. ைண்டறிதல்       2. தடுத்தல் 
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3. மீட்டல்       4. அகைத்தல் 

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

21. பதாழிற் ாகல பபரிடர் கீழ்க்ைண்ட எக்ைாரைங்ைளால் ஏற்படுகிறது? 

1. பதாழிற் ாகல உற்பத்தி 

2. எஞ்சிய ைழிவுைகள அைற்றுதல் 

3. அணுமின் பதாழிற் ாகல ைழிவுைள் 

4. பவதியியல் பதாழிற் ாகல ைழிவுைள் 

A) அகனத்தும் 

B) 1, 2, 4 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 2, 3 

(குறிப்பு: பதாழிற்சாகல பபரிடருக்கு உதாரைம் பபாபால் விஷவாயு ைசிவு.) 

22. பபரழிவின் விகளவுைகளத் தணிப்பதற்ைாை வடிவகமக்ைப்பட்ட  டவடிக்கைைள் __________ என்று 

அகைக்ைப்படுகின்றை. 

A) பபரழிவு தயார் நிகல 

B) பபரழிவு மட்டுப்படுத்துதல் 

C) பபரழிவு மீட்டர் 

D) பபரழிவு பமலாண்கம 

23. பபரிடர் பமலாண்கமயின் நிகலைள் _________ படிநிகலைகள பைாண்டுள்ளது. 

A) 4       B) 5      C) 6      D) 7 

(குறிப்பு: மூன்று படிநிகலைள் பபரிடருக்கு முன் அபத்கதக் குகறத்தகலயும், மூன்று படிநிகலைள் 

பபரிடருக்குப் பின் மீட்படடுத்தல் நிகலைகையும் குறிக்கின்றன.) 

24. கீழ்க்ைண்ட பபரிடர் பமலாண்கம படிநிகலைளில், எகவ பபரிடருக்கு முன் ஆபத்கத குகறத்தல் 

நிகலைகள குறிக்கின்றை? 

1. துலங்ைல்        2. தயார்நிகல 

3. மட்டுப்படுத்துதல்      4. ைட்டுப்படுத்துதல் 

A) அகைத்தும் 

B) 1, 2, 3 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 3, 4 

25. கீழ்க்ைண்ட பபரிடர் பமலாண்கம படிநிகலைளில், எகவ பபரிடருக்கு பின் மீட்படடுத்தல் நிகலைகள 

குறிக்கின்றை? 

1. துலங்ைல்       2. மீட்டல் 

3. ைண்டறிதல்      4. முன்பைற்றம் 
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A) 1, 2, 3       B) 2, 3, 4      C) 1, 3, 4     D) 1, 2, 4 

(குறிப்பு: பபரிடர் பமலாண்கம நிகலைள் ஆறு படிநிகலைைாைக் பைாண்டு பபரிடர் சுழற்சியாைப் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைன.) 

26. __________ என்பது பபரிடர் ஆபத்கத குகறப்பது மற்றும் பாதிக்ைக்கூடிய நிகலகமைகள 

குகறப்பது பபான்ற  டவடிக்கைைளுடன் பதாடர்புகடயதாகும். 

A) எச் ரிக்கை 

B) பயிற்சி 

C) முன்பைற்பாடு 

D) மட்டுப்படுத்துதல் 

(குறிப்பு: பபரழிகவக் குகறத்தல் என்பது தாக்ைத்தின் அைகவ குகறப்பதாகும்.) 

27. கீழ்க்ைண்டவற்றுள் எது/எகவ தயார்நிகல படிநிகலயில் அடங்கும்? 

1. அரசின் அவ ரநிகல திட்டங்ைள் 

2. எச் ரிக்கை அகமப்கப பமம்படுத்துதல் 

3.  ரக்குைளின் பராமரிப்பு 

4. பபாதுமக்ைள் விழிப்புைர்வு 

5. ைல்வி மற்றும் தனி பர் பயிற்சி 

A) 2, 3, 4 

B) 1, 3, 4, 5 

C) 1, 3, 4 

D) அகனத்தும் 

(குறிப்பு: தயார்நிகல படிநிகலயானது அரசாங்ைம், சமூைங்ைள் மற்றும் தனி ஒரு மனிதன் பபரிடர் 

சூழ்நிகலைகை திறம்பட சமாளிக்ை எடுக்கும் பல்பவறு  டவடிக்கைைகை உள்ைடக்கியதாகும்.) 

28. பபரிடர் ஆரம்பிக்கும் நிகலயில் பாதிக்ைப்படக் கூடியதாை உள்ள பகுதிைகளப் பார்கவ இடுவது மற்றும் 

பபரிடர் பதாடங்ை உள்ளது என்ற ப ய்தியிகை மக்ைளுக்கு பாதிப்பில்லாத வழியில் பதரிவிப்பது 

பபான்றகவ கீழ்க்ைண்ட எந்த படிநிகலயில் அடங்கும்? 

A) ைட்டுப்படுத்துதல் 

B) ஆரம்பைால எச்சரிக்கை 

C) பபரிடரின் தாக்ைம் 

D) துலங்ைல் 

29. பபரிடரின் தாக்ைம் என்பது கீழ்க்ைண்ட எவற்கறக் குறிக்கும்? 

1. பபரிடர் நிைழும் ைால அளவு 

2. பபரிடரிைால் ஏற்படும் பாதிப்பு 

3. பபரிடர் பமலாண்கம 
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4. பபரிடர் முன்பைச் ரிக்கை 

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

(குறிப்பு: பபரிடர் நிைழும் ைால அைவு என்பது அச்சுறுத்தலின் வகைகயப் பபாறுத்து அகமயும்.) 

30. கீழ்க்ைண்டவற்றுள் துலங்ைல்  டவடிக்கைைளில் அடங்குபகவ எகவ? 

1. நிவாரைம் வைங்குதல் 

2. மீட்பு 

3. ப தார மதிப்பீடு 

4. பதகவயற்ற குப்கபைகள நீக்குதல் 

5. ஆரம்பைால எச் ரிக்கை 

A) அகைத்தும் 

B) 1, 2, 4 

C) 1, 3, 4, 5 

D) 1, 2, 3, 4 

(குறிப்பு: வீடு இழந்பதாருக்கு உைவு, உகட, குடிநீர் மற்றும் நிவாரைம் வழங்குதல், தைவல்பதாடர்பு 

மறு சீரகமத்தல், பைமாைபவா அல்லது ைருகையாைபவா உதவி வழங்குதல் ஆகியகவ 

துலங்ைலில் அடங்கும்.) 

31. பபரிடருக்கு பின் மீட்பு நிகல என்பது எத்தகை நிகலைகள உள்ளடக்கியது? 

A) 2      B) 3      C) 4      D) 5 

(குறிப்பு: மூன்று நிகலைள் 

 அவசரைால நிவாரைம் வழங்குதல் 

 மறுவாழ்வு 

 மறுைட்டகமப்பு ) 

32. கூற்று 1: மறுவாழ்வு என்பது இகடக்ைால நிவாரைமாை தற்ைாலிை பபாது பயன்பாட்டுப் பபாருள்ைள் 

மற்றும் வீடுைள் வைங்குதல் ஆகியகவ ஆகும். 

கூற்று 2: மறுவாழ்வு என்பது குறுகிய ைாலத்திற்கு உதவக்கூடிய வகையில் அகமயும். 

A) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2  ரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

 (குறிப்பு: மறுவாழ்வு என்பது ப டுங்ைாலத்திற்கு உதவக்கூடிய வகையில் அகமயும்.) 

33. பபரிடர் பமலாண்கமயின் மறுசீரகமப்பு பணியில் கீழ்க்ைண்ட எகவ அடங்கும்? 

1. ைட்டட மறுசீரகமப்பு 

2. முன்ைறிவிப்பு எச் ரிக்கை 
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3. எச் ரிக்கை கமயங்ைகள அகமத்தல் 

4. அடிப்பகட வ திைள் வைங்குதல் 

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

(குறிப்பு: எல்லா அகமப்புைளும் இயல்பான அல்லது சிறப்பான நிகலக்கு வரும் வகர மீட்பு 

 டவடிக்கைைள் பதாடர்கின்றன. 

34. பபரிடர் பமலாண்கம பயனுள்ளதாை அகமய, என்ை  டவடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட பவண்டுபமை 

அளிக்ைப்படும் எச் ரிக்கை நிைழ்வுைள் மக்ைளின்_________ பதாடர்புகடயதாை இருக்ை பவண்டும். 

A) பபாருளாதாரம் 

B) உரிகமைள் 

C) ைல்வி, பயிற்சி 

D) வளங்ைள், பபாருளாதாரம் 

35. வளர்ந்து வரும் பபாருளாதாரத்தில், வளர்ச்சி பமம்பாட்டு திட்டம் என்பது  ___________ ப யல்பாடு 

ஆகும். 

A) ைடந்தைால 

B) தற்பபாகதய 

C) எதிர்ைால 

D) பமலாண்கம 

(குறிப்பு: நீண்டைாலத் தடுப்பு மற்றும் பபரிடகரக் குகறத்தல் என்பது பவள்ைப்பபருக்கிகனத் 

தடுக்கும் வகையில் ஏரிக்ைகர ைட்டுதல், வறட்சிகய ஈடுைட்ட நீர்ப்பாசன வசதிைள் பசய்தல் 

பபான்றகவ ஆகும்.) 

36. பபரிடருக்குப் பின் மீட்படடுத்தல் என்பகத விட இயற்கைப் பபரிடகர மட்டுப்படுத்துதல் என்பது 

எத்தகையது? 

A) அதிை ப லவுகடயது 

B) குகறந்த பசலவுகடயது 

C) அதிை ைாலம் எடுக்ைக்கூடியது 

D) குகறந்த ைாலம் எடுக்ைக்கூடியது 

(குறிப்பு: இடகர மட்டுப்படுத்துதல் என்பது எதிர்ைால பபரிடர் விகைவுைகைக் குகறப்பதற்ைான 

பசயல்திட்டம் ஆகும்.) 

37. கீழ்க்ைண்டவற்றுள் பபரிடர் பமலாண்கமயில் அடங்குபகவ எகவ? 

1. நிர்வாை பைாள்கைைகள முகறயாை வழிமுகறயில் பயன்படுத்துதல் 

2. நிறுவை மற்றும் ப யல்பாட்டு திறன்ைகள வளர்த்தல் 

3.  மாளிக்கும் திறகை அதிைப்படுத்துதல் 
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A) அகனத்தும் 

B) 1, 2 

C) 2, 3 

D) 1, 3 

(குறிப்பு: பபரிடர் பமலாண்கம, இடர்ைளின் பாதைமான பாதிப்பு மற்றும் பபரழிவிற்ைான வாய்ப்கபக் 

குகறக்கும்.) 

38. இந்தியப் பபருங்ைடலில் சுைாமி புயல் எழுச்சி எச் ரிக்கை கமயங்ைகள கீழ்க்ைண்ட எந்த 

நிறுவைங்ைளின் ஆய்வைங்ைள் அகமத்துள்ளை? 

1. அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத்துகற 

2. விண்பவளித் துகற 

3. அறிவியல் மற்றும் பதாழிலை ஆய்வு மன்றம் 

A) அகனத்தும் 

B) 1, 2 

C) 2, 3 

D) 1, 3 

(குறிப்பு: 

1. அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத்துகற (DST) 

2. விண்பவளித் துகற (DOS) 

3. அறிவியல் மற்றும் பதாழிலை ஆய்வு மன்றம் (CSIR)) 

39. பதசிய பபரிடர் பமலாண்கம ஆகையம் _________ எை சுருக்ைமாை அகைக்ைப்படுகிறது. 

A) DMNA      B) NDMA       C) DNMA    D) AMNDA 

(குறிப்பு: NDMA, உள்துகற அகமச்சைத்தின் நிறுவனமாகும்.) 

40. கீழ்க்ைண்டவற்றுள் NDMA ன் முதன்கம ப ாக்ைங்ைள் எகவ? 

1. பபரிடர்ைளுக்ைாை ப யல்பாடுைகள ஒருங்கிகைத்தல் 

2. பபரழிவு ப கிழித் திறனில் பமம்பாடு 

3. ப ருக்ைடிக்ைால ப யல்பாடு 

4. பபரிடர் பமலாண்கமகய குகறத்தல் 

A) அகைத்தும் 

B) 1, 2, 3 

C) 1, 2, 4 

D) 2, 3, 4 

41. பபரிடர் பமலாண்கம  ட்டம் இந்திய அர ால் எப்பபாது பைாண்டுவரப்பட்டது? 

A) 2004 டி ம்பர் 25 

B) 2005 ஏப்ரல் 24 
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C) 2005 ஜூன் 25 

D) 2005 டிசம்பர் 25 

(குறிப்பு: பபரிடர் பமலாண்கம சட்டத்தின் மூலம் பதசிய பபரிடர் பமலாண்கம ஆகையம் (NDMA) 

உருவாக்ைப்பட்டது.) 

42. ____________ என்பது பபரழிவு பமலாண்கமச்  ட்டம் 2005 ன் கீழ் அச்சுறுத்தும் பபரழிவு நிகலகம 

அல்லது பபரழிவுக்கு நிபுைர் பதிலளிக்கும் ப ாக்ைத்திற்ைாை அகமக்ைப்பட்ட ஒரு சிறப்பு  க்தியாகும். 

A) ப ஞ்சிலுகவ  ங்ைம் 

B) இராணுவ மீட்புக் குழு 

C) பதசிய பபரிடர் மறுபமாழி பகட 

D) பதசிய  ாரைர் பகட 

43. இந்தியாவில் இயற்கை பபரழிவுைகள நிர்வகிப்பதற்ைாை பயிற்சி மற்றும் திறன் பமம்பாட்டு 

திட்டங்ைளுக்ைாை முதன்கம நிறுவைம் எது? 

A) NDMA      B) NDMI     C) CDMA     D) CSIR 

(குறிப்பு: NDMI - பதசிய பபரிடர் பமலாண்கம நிறுவனம்) 

44. தமிழ் ாடு பபரிடர் மறுபமாழி பகட (SDRF) என்பது __________ பபாலீஸ் தனிப்பகடயுடன் 

அகமக்ைப்பட்டது. 

A) 50       B) 60      C) 70      D) 80 

(குறிப்பு: இவர்ைள் பபரிடர் பமலாண்கமயில் பயிற்சி பபற்றவர்ைள் மற்றும் பதசிய பபரிடர் 

மறுபமாழி (NDRF) பகடயின் ஆபலாசகையின்படி மீட்புச் பசயல்ைளில் ஈடுபடுவர்.) 

45. கூற்று 1: தமிழ் மாநில பபரிடர் பமலாண்கம ஆகையாைது பபரழிகவ மட்டுப்படுத்துதல், தயார் நிகல, 

துலங்ைல் மற்றும் மீட்படடுத்தல் பபான்றவற்றிற்கு பபாறுப்பாைது ஆகும். 

கூற்று 2: மாவட்ட பபரிடர் பமலாண்கம ஆகையம் (DDMA) மாவட்ட அளவிலாை பபரிடர் 

பமலாண்கமக்கு பபாறுப்பு ஆகும். 

A) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2  ரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: மாநில அைவில் பபரழிகவ மட்டுப்படுத்துதல், தயார் நிகல, துலங்ைல் மற்றும் 

மீட்படடுத்தல் பபான்றகவ அகனத்தும் தமிழ் மாநில பபரிடர் பமலாண்கம ஆகையத்தின் 

வழிைாட்டுதல் மற்றும் பமற்பார்கவயின் கீழ் பமற்பைாள்ைப்படுகிறது.) 

46. மாநில பபரிடர் பமலாண்கமத் திட்டம் 2018-2030 முன்பைாக்ைத்திட்டமாைது __________ துகறயால் 

தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது. 
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A) மனித வள பமம்பாட்டுத் துகற 

B) பாதுைாப்புத்துகற 

C) பவளியுறவுத்துகற 

D) வருவாய் மற்றும் பபரிடர் பமலாண்கமத் துகற 

(குறிப்பு: இந்திய வானிகல ஆய்வு கமயத்திற்கும், மாநில அவசர ைால பசயல்பாட்டு 

கமயத்திற்கும் இகடபய ஒரு சிறு அகமப்பு பதாடங்ைப்பட்டுள்ைது.) 

47. தீவிபத்து எனில் அவ ர ப கவக்கு ___________ என்ற எண்ணிற்கு பதாடர்புபைாள்ள பவண்டும். 

A) 101     B) 103      C) 108      D) 111 

(குறிப்பு: ஒருவருக்கு ஆகடயில் எதிர்பாராத விதமாை தீ விபத்து ஏற்பட்டால், அவகர ஓடாமல் 

தகரயில் படுத்து உருை பசய்ய பவண்டும்.) 

48. அவ ரைால மருத்துவ உதவிக்கு ________ என்ற எண்கை அகைக்கு பவண்டும். 

A) 101     B) 103      C) 108      D) 111 

(குறிப்பு: தீ விபத்து மற்றும் பதாழிற்சாகலயில் ஏற்படும் விபத்துக்ைளும் மனிதனின் 

ைவனக்குகறவால் ஏற்படும் இந்நிைழ்வுைளும் பபரிடர்ைைாகும்.) 

49. _________ கவத்துள்பளாகர வாைைம் ஓட்ட அனுமதித்தால்  ாகல விபத்திகைத் தவிர்க்ைலாம். 

A) பரஷன் அட்கட 

B) ஓட்டு ர் உரிமம் 

C) அனுமதி 

D) ஆவைங்ைள் 

(குறிப்பு: சாகலயில்  டந்து பசல்லும்பபாதும், வாைனத்கத இயக்கும்பபாதும் பின்பற்றபட 

பவண்டிய சாகல விதிைகைக் ைற்றுக்பைாள்ை பவண்டும்.) 

50. பபாருத்துை. 

1. புவி அதிர்ச்சி       i) இராட் த அகலைள் 

2. சூறாவளி      ii) பிளவு 

3. சுைாமி        iii)  மமற்ற மகை 

4. பதாழிற் ாகல விபத்து     iv) புயலின் ைண் 

5. வறட்சி        v) ைவைமின்கம 

A)  ii     i     iii    iv    v 

B)  iii    iv    v    ii    i 

C)  ii     iv    i    v      iii 

D)  ii    v    i    iv     iii 

51. கூற்று:  வீை உலைத்தில் அனுதிைமும் மகிழ்ச்சியாை வாை முடியாது. 
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ைாரைம்: மா கடதல் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் சீரழிவின் ைாரைமாை இயற்கை இடர் மற்றும் பபரிடகர 

 ந்தித்துக் பைாண்டிருக்கிபறாம். 

A) கூற்று மற்றும் ைாரைம் சரி; கூற்று ைாரைத்கத விைக்குகிறது. 

B) கூற்று மற்றும் ைாரைம்  ரி; கூற்று ைாரைத்கத விளக்ைவில்கல. 

C) கூற்று தவறு, ைாரைம்  ரி 

D) கூற்று மற்றும் ைாரைம் இரண்டும் தவறு 
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7th Social Science Lesson 20 Questions in Tamil 

20. பெண்கள் மேம்ொடு 

1. கூற்று 1: பெண்கள் சமத்துவத்திற்கான பொராட்டமானது எந்த ஒரு பெண்ணியவாதிக்பகா அல்லது 

ஏபதனும் ஒரு அமமப்பிற்பகா பசாந்தமானது அல்ல. 

கூற்று 2: பெண்கள் சமத்துவத்திற்கான பொராட்டமானது மனித உரிமமகள் ெற்றிய அக்கமை 

பகாண்டவர்களின் கூட்டு முயற்சியாகும். 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: ஒரு ஆணுக்கான கல்வி என்பது அவருக்கு மட்டுமம பயன்படும். ஆனால் ஒரு 

பபண்ணுக்கு வழங்கும் கல்வியானது, ஒரு தலைமுலைக்கான கல்வியாகும்.) 

2. “பெண்கமை ெலவீனமான ொலினம் என்று பசால்வது ஒரு அவதூறு. அது பெண் இனத்திற்கு 

ஆணினம் இமைத்த அநீதியாகும்" என்று கூறியவர் 

A) பேரு 

B) மகாத்மா காந்தியடிகள் 

C) அம்பெத்கர் 

D) பெரியார் 

(குறிப்பு: பபண்ணியம் என்பது பபண்கலை வலிலமயாக்குவது மட்டும் அன்று. அவர்களிடம் 

ஏற்கனமவ உள்ை வலிலமலய உைகம் உணரும் விதமாக மாற்றுவமத பபண்ணியம் ஆகும்.) 

3. பெண்களின் பமம்ொடு மற்றும் தனித்துவம் என்ெது கீழ்க்கண்ட எந்த நிமலயில் பெறும் 

முன்பனற்ைத்மத குறிக்கும்? 

1. அரசியல்      2. சமூகப் பொருைாதாரம் 3. சமூகேல வாழ்வு     

A) அலனத்தும் 

B) 1, 2 

C) 2, 3 

D) 1, 3 

(குறிப்பு: இலவமய பபண்களின் நிலைத்த மமம்பாட்டிற்கு ஆணிமவராகும்.) 

4. ஆண்ொல், பெண்ொல் குறித்த புரிதல்கள் மற்றும் பவறுொடுகளில் சமூகத்தின் தாக்கம் எவ்விதம் 

என்ெமத ஆராய்வபத ___________ எனப்ெடும். 

A) ொலின சமத்துவம் 

B) சமூக ஒற்றுமம 
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C) ொலின பவறுொடு 

D) சமூகவியலில் பாலினம் 

(குறிப்பு: சமூகவியலில் பாலினத்திற்கு இலடமய மவறுபாட்லடக் காண்கிமைாம்.) 

5. ொலியல் என்ெது __________ கூற்றின்ெடி ஆண் அல்லது பெண் என சமூகத்தில் 

ெயன்ெடுத்துவதாகும். 

A) பவதியியல் ெண்பு 

B) உயிரியல் பண்பு 

C) இயற்பியல் ெண்பு 

D) விலங்கியல் ெண்பு 

(குறிப்பு: ஆண்களுக்கும் பபண்களுக்கும் இலடயிைான மவறுபாடுகலை மக்கள் மபசும்மபாது, 

பபரும்பாலும் பாலியல் பற்றிய கருத்துகமை மபசப்படுகின்ைன.) 

6. கீழ்க்கண்டவற்றுள் பமம்ொட்டிற்கான முக்கிய காரணிகைாக கருதப்ெடுெமவ எமவ? 

1. கல்வி         

2. ொலினப் ொகுொடு ொர்க்காதிருத்தல் 

3. சாதி, சமய ொகுொடுகளின்மம    

4. இன ொகுொடு 

A) அமனத்தும் 

B) 1, 2, 4 

C) 1, 2, 3 

D) 2, 3, 4 

(குறிப்பு: பாலின பாகுபாடு பார்க்கும் சமூகம் எக்காைத்திலும் முன்மனறுவதற்கான வாய்ப்பு அரிது. 

சாதி, இன, சமய பாகுபாடுகலை அடிப்பலடயாகக் பகாண்ட சமூகம், முன்மனற்ைம் அலடயாது.) 

7. ஒருவருக்கு அறிவுபூர்வமாகச் சிந்திக்கும் திைன் மற்றும் தனித்தன்மம வாய்ந்த முடிவுகமை எடுக்க 

உதவுவது ___________. 

A) ொலினம் 

B) கல்வி 

C) சமூக அம்சங்கள் 

D) பொருைாதார நிமல 

8. கூற்று 1: கல்விபெறும் பெண் குைந்மத, தாயான பின்பு பிள்மைகளுக்கும் குடும்ெத்தாருக்கும் 

அரவமைப்மெ வைங்குவதன் மூலம் சமுதாயத்திற்குச் சிைப்பு பசர்க்கிைார். 
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கூற்று 2: பெண் குைந்மதகளின் அவசியத் பதமவயான கல்வி, அறிவிமன பெைவும் அவர்களின் 

திைமன பமம்ெடுத்தவும் அதனால் சமூகத்தில் அவர்களின் தகுதி நிமல உயரவும் அவர்களின் சுய 

முன்பனற்ைத்திற்கும் உறுதுமையாய் இருக்கின்ைது. 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

9. "ேமது எதிர்காலம் பெண்கமை உதாசீனப்ெடுத்துபவார் மகயிலில்மல. அது ேமது மகன்கமைப்பொல் 

ெள்ளிக்குக் கல்வி கற்கச் பசல்லும் ேமது மகள்களின் கனவுகளில் உள்ைது. அவர்கபை, இவ்வுலகத்தில் 

தாங்கி நிற்கும் வல்லமமக் பகாண்டவர்" என கூறியவர் 

A) மகாத்மா காந்தி 

B) ஆல்பிரட் மார்ஷல் 

C) பராக் ஒபாமா 

D) ஜவஹர்லால் பேரு 

(குறிப்பு: 2012ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகளின் பபாதுச்சலபயில், பராக் ஒபாமா இவ்வாறு 

உலரயாற்றினார்.) 

10. உலபகங்கிலும் உள்ை கல்வியறிவற்ை இமைபயாரில் கிட்டத்தட்ட ___________ சதவிகிதம் பெர் 

பெண்கள் ஆவர். 

A) 52       B) 63      C) 65      D) 68 

(குறிப்பு: எனமவ அலனத்துக் குழந்லதகளுக்கும் கல்வி வழங்கப்பட மவண்டும் அப்மபாதுதான் 

பின்தங்கிய நாடுகளும் முன்மனற்ைம் அலடயும்.) 

11. ென்னாட்டு மனித உரிமமகள் ஆமையம் ___________ ஆண்டுகளுக்கு முன்பெ ‘அமனவருக்கும் 

கல்வி’ என்ை உரிமமமய வலியுறுத்தி உள்ைது. 

A) 20      B) 30      C) 40      D) 50 

12. கூற்று 1: ஆள் கடத்தலில் அதிகம் ொதிக்கப்ெடுவது ெடிப்ெறிவு இல்லாத பெண்கள் மற்றும் 

ஏழ்மமயான குடும்ெத்மத பசர்ந்தவர்கபையாகும். 

கூற்று 2: இைம்பெண்களுக்கு அடிப்ெமடத் திைன்கள் மற்றும் அவர்களுக்கான வாய்ப்புகமை 

ஏற்ெடுத்தித் தருவதினால் ஆள்கடத்தல்கள் கணிசமாக குமைக்கப்ெடும் என்று ஆள்கடத்தல்கள் ெற்றிய 

ஐக்கிய ோடுகளின் இமட முகமமத் திட்டம் விைக்குகின்ைது. 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
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D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

13. ஐக்கிய ோடுகளின் பெண்களுக்கான தமலமம மற்றும் ெங்பகற்பிமனப் ெற்றிய ஆய்வின்ெடி, 

கீழ்க்கண்ட எவற்றின் மூலம் பெண்களின் பமம்ொடு மற்றும் முன்பனற்ைத்திற்கான தமடகமை 

உமடக்கலாம்? 

A) குடிமமப் ெணி, குடிமமக் கல்வி 

B) குடிலமக் கல்வி, குடிலமப் பயிற்சி 

C) குடிமமப் ெயிற்சி, குடிமம ெணி 

D) வறுமமக் குமைப்பு, குடிமமக் கல்வி 

(குறிப்பு: உைகம் முழுவதும் பபண்கள் வாக்காைர்கைாகமவ உள்ைனர். அவர்கைது அரசியல் ஈடுபாடு 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிைது.) 

14. கல்வி அறிவு பெற்ை தாய்மார்களின் குைந்மதகள் கல்வியறிவு பெைாத தாய்மார்களின் குைந்மதகமை 

ஒப்பிடுமகயில் இருமடங்கு அதிகரித்து ஐந்து வயதுக்கு பமல் வாை வாய்ப்புள்ைது என்று 

ெரிந்துமரத்துள்ை நிறுவனம் 

A) ஆள்கடத்தல்கள் ெற்றிய ஐக்கிய ோடுகளின் இமட முகமமத் திட்டம் 

B) ஐக்கிய ோடுகளின் பெண்களுக்கான தமலமம மற்றும் ெங்பகற்பு 

C) ஐக்கிய நாடுகளின் பபண்களுக்கான கல்வி முலனப்பு நிறுவனம் 

D) ஐக்கிய ோடுகளின் மக்கள்பதாமக நிதியம் 

15. ஐக்கிய ோடுகளின் மக்கள்பதாமக நிதியத்தின் ெரிந்துமரப்ெடி, பின்தங்கிய ோடுகளில் __________ 

பெண்குைந்மதக்குப் ெதிபனட்டு வயதுக்குள் திருமைமாகிவிடுகிைது. 

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

(குறிப்பு: எந்த நாடுகளில் பபண் குழந்லதகள் ஏழு அல்ைது அதற்கும் மமைான வருடங்கள் 

படிக்கிைார்கமைா அவர்களின் திருமணம் நான்கு ஆண்டுகள் வலர தள்ளிப்மபாகிைது எனவும் 

இப்பரிந்துலர கூறுகிைது.) 

16. UNESCO வின் கூற்றுப்ெடி, ஒரு பெண் ஆரம்ெக் கல்வி பெற்ைாள் கூட அந்த பெண்ணின் வருவாயில் 

___________ சதவீதம் வமர அதிகரிக்க உதவுகிைது. 

A) 10%       B) 20%       C) 30%     D) 40% 

(குறிப்பு: ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கைாச்சார அலமப்பின் (UNESCO) 

கூற்றுப்படி கல்வி ஒரு பபண்ணின் வருமானம் ஈட்டும் திைலன அதிகரிக்கிைது.) 

17. 10 சதவீதம் கூடுதலாக பெண்கள் கல்வி கற்ைால் பமாத்த உள்ோட்டு உற்ெத்தி சராசரியாக ________ 

சதவிகிதம் அதிகரிக்கின்ைது. 

A) 2%       B) 3%      C) 4%      D) 5% 

(குறிப்பு: பபண்கள் மற்றும் சிறுவர்களுக்கு கல்வி வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும்மபாது பமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியானது உயருகிைது.) 
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18. பெண்களுக்கான முதல் ெள்ளி பதாடங்கப்ெட்ட ஆண்டு 

A) 1825      B) 1834      C) 1838     D) 1848 

(குறிப்பு: சாவித்ரிபாய் மற்றும் அவரது கணவர் ம ாதிராவ் புமை   இருவரும் இலணந்து 

இப்பள்ளிலய பதாடங்கினர்.) 

19. இந்தியாவின் முதல் பெண்கள் ெள்ளியின் முதல் பெண் ஆசிரியர் யார்? 

A) விஜயலட்சுமி ெண்டிட் 

B) அன்மன பதரசா 

C) சாவித்ரிபாய் புமை 

D) சபராஜினி ோயுடு 

(குறிப்பு: இந்தியாவில் பபண்கல்விலய பசயல்வடிவமாக்கியவர் ம ாதிராவ் புமை ஆவார்.) 

20. ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் பவன்ை முதல் பெண் யார்? 

A) சிறிமாபவா ெண்டார ோயக 

B) வாபலன்டினா பதபரஷ் பகாவா 

C) ஜன்பகா தபெ 

D) சார்மைாட் கூப்பர் 

(குறிப்பு: சார்மைாட் கூப்பர் இங்கிைாந்து நாட்லடச் மசர்ந்தவர் ஆவார்.) 

21. எவபரஸ்ட் சிகரத்மத அைவிட்ட முதல் பெண் _____________. 

A) சிறிமாபவா ெண்டார ோயக 

B) வாபலன்டினா பதபரஷ் பகாவா 

C)  ன்மகா தமப 

D) சார்பலாட் கூப்ெர் 

(குறிப்பு:  ன்மகா தமப,  ப்பான் நாட்லடச் மசர்ந்தவர்.) 

22. உலகின் முதல் பெண் பிரதம மந்திரி யார்? 

A) சிறிமாமவா பண்டார நாயக 

B) வாபலன்டினா பதபரஷ் பகாவா 

C) ஜன்பகா தபெ 

D) சார்பலாட் கூப்ெர் 

(குறிப்பு: சிறிமாமவா பண்டாரநாயக என்பவர் இைங்லகலய மசர்ந்தவர்.) 

23. _________ என்ை பெண்மணி விண்பவளிக்கு முதன்முதலில் பசன்ைவர் ஆவார். 

A) சிறிமாபவா ெண்டார ோயக 

B) வாபைன்டினா பதமரஷ் மகாவா 

C) ஜன்பகா தபெ 
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D) சார்பலாட் கூப்ெர் 

(குறிப்பு: வாபைன்டினா பதமரஷ் மகாவா, மசாவியத் ஒன்றியத்லத மசர்ந்தவர்.) 

24. இந்தியாவின் முதல் மகளிர் ெல்கமலக்கைகத்மத மகர்ஷிகார்பவ ____________ ஆண்டு புபனவில் 

பதாடங்கினார். 

A) 1910       B) 1914      C) 1916     D) 1918 

(குறிப்பு: முதல் மகளிர் பல்கலைக்கழகமான SNDT பல்கலைக்கழகம் ஐந்து மாணவிகளுடன் 

பதாடங்கப்பட்டது.) 

25. மத்திய அமமச்சரமவயில் ெதவி வகித்த முதல் பெண் 

A) சபராஜினி ோயுடு 

B) வி ைட்சுமி பண்டிட் 

C) சுஷ்மா ஸ்வராஜ் 

D) இந்திரா காந்தி 

26. மத்திய பவளியுைவு அமமச்சர் ெதவிமய வகித்த முதல் பெண் 

A) சபராஜினி ோயுடு 

B) கிரண்பெடி 

C) சுஷ்மா ஸ்வராஜ் 

D) இந்திரா காந்தி 

(குறிப்பு: மாநிைத்தின் இைம் வயது அலமச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ். அவர் 25 வயதாக இருந்தமபாது 

ஹரியானா அலமச்சரலவயில் அலமச்சரானார்.) 

27. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பெண் ஆளுேர் யார்? 

A) சமராஜினி நாயுடு 

B) அருந்ததி ராய் 

C) சுஷ்மா ஸ்வராஜ் 

D) இந்திரா காந்தி 

(குறிப்பு: சமராஜினி நாயுடு ஒன்றிலணந்த மாகாணங்களின் பபாறுப்பாைர் ஆனார்.) 

28. _____________ என்ெவர் ஐக்கிய ோடுகளின் பொது சமெயில் முதல் பெண் தமலவர் ஆவார். 

A) சபராஜினி ோயுடு 

B) வி ைட்சுமி பண்டிட் 

C) சுஷ்மா ஸ்வராஜ் 

D) இந்திரா காந்தி 

(குறிப்பு: வி யைட்சுமி பண்டிட் 1953ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகளின் அலவயின் முதல் பபண் 

தலைவராக பபாறுப்மபற்ைார்.) 
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29. இந்தியாவின் முதல் பெண் பிரதமர் ெதவிபயற்ை ஆண்டு 

A) 1964       B) 1965     C) 1966     D) 1969 

(குறிப்பு: இந்தியாவின் முதல் பபண் பிரதமர் இந்திராகாந்தி ஆவார்.) 

30. இந்தியாவின் முதல் பெண் காவல்துமை உயர்அதிகாரியாக கிரண்பெடி பொறுப்பெற்ை ஆண்டு 

A) 1962       B) 1969      C) 1972     D) 1975 

31. அன்மன பதரசாவிற்கு அமமதிக்கான போெல் ெரிசு வைங்கப்ெட்ட ஆண்டு 

A) 1972      B) 1978     C) 1979     D) 1982 

(குறிப்பு: அலமதிக்கான மநாபல் பரிசு பபற்ை முதல் பபண் அன்லன பதரசா ஆவார்.) 

32. எவபரஸ்ட் சிகரத்மத அமடந்த முதல் இந்திய பெண் 

A) அருந்ததி ராய் 

B) பிரதிொ ொடீல் 

C) பச்மசந்திரி பால் 

D) மீராசாகிப் ொத்திமா பிவி 

(குறிப்பு: 1984 ஆம் பச்மசந்திரி பால் எவபரஸ்ட்லட அலடந்தார்.) 

33. புக்கர் ெரிசு பவன்ை முதல் இந்திய பெண் 

A) அருந்ததி ராய் 

B) பிரதிொ ொடீல் 

C) ெச்பசந்திரி ொல் 

D) மீராசாகிப் ொத்திமா பிவி 

(குறிப்பு: அருந்ததி ராய் 1997 ஆம் ஆண்டு புக்கர் பரிசு பவன்ைார்.) 

34. முதல் பெண் குடியரசு தமலவராக பிரதிொ ொடீல் ெதவிபயற்ை ஆண்டு 

A) 2002      B) 2007      C) 2012      D) 2017 

35. மக்கைமவயின் சொோயகர் ெதவிவகித்த முதல் பெண் சொோயகர் 

A) அருந்ததி ராய் 

B) மீராகுமார் 

C) ெச்பசந்திரி ொல் 

D) மீராசாகிப் ொத்திமா பிவி 

(குறிப்பு: மீராகுமார் 2009 ஆண்டு மக்கைலவயின் சபாநாயகராக பதவி வகித்தார்.) 

36. தவைான கூற்மைத் பதர்ந்பதடு. 

1. உச்சநீதிமன்ை முதல் பெண் நீதிெதி மீராசாகிப் ொத்திமா பிவி. 

2. இந்திய பதசிய காங்கிரசின் முதல் பெண் தமலவர் அன்னிபெசன்ட். 

3. இந்தியாவின் முதல் பெண் மாநில முதலமமச்சர் சுச்சித கிருொளினி. 

A) 1 மட்டும் தவறு 
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B) 3 மட்டும் தவறு 

C) 1, 3 தவறு 

D) எதுவுமில்லை 

37. சரியானக் கூற்மைத் பதர்ந்பதடு 

1. இந்தியாவின் முதல் பெண் காவல்துமை இயக்குேர் கிரண்பெடி. 

2. இந்தியாவின் முதல் பெண் ொதுகாப்புத்துமை அமமச்சர் நிர்மலா சீத்தாராமன். 

3. இந்தியாவின் முதல் பெண் நிதியமமச்சர் நிர்மலா சீத்தாராமன். 

A) அமனத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 2, 3 சரி 

D) 1, 3 சரி 

(குறிப்பு: இந்தியாவின் முதல் பபண் காவல்துலை இயக்குநர் காஞ்சன் பசௌத்ரி பட்டாச்சாரியா.) 

38. பெண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் குமைவுக்கான காரைங்களில் தவைானமத பதர்ந்பதடு. 

A) ொலின அடிப்ெமடயிலான சமத்துவமின்மம 

B) சமூகப் ொகுொடு மற்றும் பொருைாதார சீரழிவு 

C) பெண் குைந்மதகமை வீட்டு பவமலகளில் ஈடுெடுத்துவது. 

D) பள்ளிகளில் அதிக தக்க லவப்பு வீதம் மற்றும் குலைந்த இலடநிற்ைல் விகிதம். 

(குறிப்பு: பள்ளிகளில் குலைந்த தக்க லவப்பு வீதம் மற்றும் அதிக இலடநிற்ைல் விகிதம், 

பள்ளிகளில் பபண் குழந்லதகளின் மசர்க்லக குலைவு ஆகியலவ பபண் கல்வியறிவு விகிதம் 

குலைவுக்கான காரணங்கள் ஆகும்.) 

39. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எமவ நீடித்த நிமலயான வைர்ச்சிக்கு அவசியக் காரணிகள் ஆகும்? 

1. பெண்கள் முன்பனற்ைம் 

2. பமம்ொடு மற்றும் ொலின சமத்துவம் 

3. பெண் குைந்மதகளின் பிைப்பு விகிதத்மத குமைப்ெது 

A) அமனத்தும் 

B) 1, 2 

C) 2, 3 

D) 1, 3 

(குறிப்பு: மனித உரிலமகலை முன்பனடுக்கும் மபாதும் அதன் வைர்ச்சியின்மபாதும் பபண்கள் 

மமம்பாடு அவசியமான நலடமுலைகளில் ஒன்ைாகும்.) 

40. பெண்கள் பொருைாதார பமம்ொடு அமடவதால் ஏற்ெடும் ேன்மமகளில் தவைானமத பதர்ந்பதடு. 
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1. பெண்களின் பொருைாதார பமம்ொடானது, பெண்கள் ொலியல் சமத்துவம் பெறுவதற்கும் 

உரிமமகமை அமடவதற்கும் வழிவகுக்கிைது. 

2. பெண்கமைப் பொருைாதார முன்பனற்ைமமடய பசய்வதும், உலகில் ொலின இமடபவளிகமை 

குமைப்ெதும் நிமலத்த நீடித்த இலக்மக அமடய உதவுகிைது. 

3. பெண்கள் மற்றும் குைந்மதகளுக்கான கல்வி இலக்கிமன அமடவதன் மூலம் பெண்கைால் 

பொருைாதார முன்பனற்ைம் அமடய முடிகிைது. 

4. மூன்று அல்லது அதற்கு பமலான பெண்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் பசயல்ெடும்பொது, அமனத்து 

ெரிமாைங்களிலும் அந்த நிறுவனம் வைர்ச்சியமடகிைது. 

A) 4 மட்டும் 

B) 2 மட்டும் 

C) 2, 3 

D) எதுவுமில்லை 

41. உலகின்  பமாத்த மக்கள்பதாமகயில் எத்தமன சதவிகித பெண்கள் உள்ைனர்? 

A) 40%       B) 50%     C) 60%      B) 52% 

(குறிப்பு: தனிப்பட்ட உரிலமகள் சமூக, சமத்துவம் அரசியல் சக்தி மற்றும் பபாருைாதார வாய்ப்பு 

ஆகியலவ பபண் அதிகாரமளிப்பின் அம்சங்கைாகும்.) 

42. 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதாமக கைக்பகடுப்பின்ெடி, ஆண்/பெண் கல்வியறிவு இமடபவளி வீதம் 

___________. 

A) 24.84       B) 21.59     C) 16.68       D) 23.98 

(குறிப்பு: 2011ஆம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின்படி, 74.04 கல்வி கற்ை நபர்களில் 82.14 ஆண்களும், 

65.46 பபண்களும் உள்ைனர்.) 

43. 2001 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதாமக கைக்பகடுப்பின்ெடி, ஆண்/பெண் கல்வியறிவு இமடபவளி வீதம் 

___________. 

A) 24.84       B) 21.59     C) 16.68       D) 23.98 

(குறிப்பு: 2001ஆம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின்படி, 64.83 கல்வி கற்ை நபர்களில் 75.26 ஆண்களும்,  53.67 

பபண்களும் உள்ைனர்.) 

44. ொலின சமத்துவம் என்ெது எது பதாடர்புமடய பிரச்சமன 

A) பெண் குைந்மதகள்; பெண்களின் பிரச்சமன 

B) அலனத்து சமூகத்திலும் பபண்களும் ஆண்களும் சமம். 

C) மூன்ைாம் உலக ோடுகள் மட்டும் 

D) வைர்ந்த ோடுகள் மட்டும் 

(குறிப்பு: உைகின் வைர்ந்த மற்றும் வைரும் நாடுகள் பபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் இைக்லக 

அலடய உண்லமயிமைமய பசயல்படுகின்ைன.) 
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45. பெண்கள் சமூக மற்றும் பொருைாதார ரீதியாக பமம்ெட பின்வரும் எந்த உத்திகள் உதவுகின்ைது? 

A) ொகுொடுகளுக்கு எதிரான சவால்களுக்கு பெண்கள் இமைந்து ெணியாற்றுகின்ைனர். 

B) பெண்களுக்கான அதிகமான வருமான ஆதாரங்கள் 

C) பமம்ெட்ட கல்விக்கான அணுகுமுமை 

D) மமமை உள்ை அலனத்தும் 

46.  1991 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதாமக கைக்பகடுப்பின்ெடி, ஆண்/பெண் கல்வியறிவு இமடபவளி வீதம் 

___________. 

A) 24.84       B) 26.62     C)25.05       D) 23.98 

(குறிப்பு: 1991ஆம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின்படி, 52.21 கல்வி கற்ை நபர்களில் 64.13 ஆண்களும், 39.29 

பபண்களும் உள்ைனர்.) 

47. 1981 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதாமக கைக்பகடுப்பின்ெடி, ஆண்/பெண் கல்வியறிவு இமடபவளி வீதம் 

___________. 

A) 24.84       B) 26.62     C) 25.05       D) 23.98 

(குறிப்பு: 1981ஆம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின்படி, 43.57 கல்வி கற்ை நபர்களில்  56.38 ஆண்களும், 

29.76 பபண்களும் உள்ைனர்.) 

48. 1971 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதாமக கைக்பகடுப்பின்ெடி, ஆண்/பெண் கல்வியறிவு இமடபவளி வீதம் 

___________. 

A) 24.84       B) 26.62     C) 25.05       D) 23.98 

(குறிப்பு: 1971 ஆம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின்படி,  34.45 கல்வி கற்ை நபர்களில் 45.96 ஆண்களும், 

21.97 பபண்களும் உள்ைனர்.) 

49. 1961 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதாமக கைக்பகடுப்பின்ெடி, ஆண்/பெண் கல்வியறிவு இமடபவளி வீதம் 

___________. 

A) 24.84       B) 26.62     C) 25.05       D) 23.98 

(குறிப்பு: 1961ஆம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின்படி, 28.3 கல்வி கற்ை நபர்களில் 40.4 ஆண்களும், 15.35 

பபண்களும் உள்ைனர்.) 

50. __________ ஆண்டு மக்கள் பதாமக கைக்பகடுப்பின்ெடி, ஆண்/பெண் கல்வியறிவு இமடபவளி 

வீதம் 18.30 ஆகும். 

A) 1951    B) 1952     C) 1949     D) 1950 

(குறிப்பு: 1951ஆம் ஆண்டு கணக்பகடுப்பின்படி, 18.33 கல்வி கற்ை நபர்களில் 27.16 ஆண்களும், 8.86 

பபண்களும் உள்ைனர்.) 

51. பின்வருவனவற்றுள் எது ொலின சமத்துவமின்மம அல்ல? 

A) பமாசமான பெறு கால ஆபராக்கியம் 

B) ஆண்களுக்கு அதிக ொதுகாப்ெற்ை தன்மம 
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C) எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் பரவுதல் 

D) பெண்களின் குமைந்த எழுத்தறிவு விகிதம் 
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7th Social Science Lesson 21 Questions in Tamil 

21. சந்தை மற்றும் நுகர்வ ோர் போதுகோப்பு 

1. கூற்று 1: பழங்கால முறைப்படி ஒரு சந்றை என்பது வாங்குபவர்களும் விற்பவர்களும் ைங்கள் 

பபாருள்கள் மற்றும் சசறவகறை பரிமாறிக்பகாள்ளும் இடமாக அறமந்ைது. 

கூற்று 2: பபாருைாைாரத்தில் சந்றை என்பது இயற்றக இடம் சார்ந்ைது எனக் கூைப்படவில்றல. 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ைவறு 

B) கூற்று 1 ைவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: சந்தை என்பது ஒரு புவியியல் இருப்பிடத்தைக் குறிக்கவேண்டிய அேசியமில்தை.) 

2. பபாருள்கள், சசறவகள் மற்றும் ைகவல்கறைப் பரிமாறிக்பகாள்ளும் இரண்டு அல்லது அைற்கும் 

சமற்பட்ட அறமப்பு ________ என அறழக்கப்படும். 

A) அங்காடி 

B) கறட 

C) சந்தை 

D) பல்பபாருள் அங்காடி 

(குறிப்பு: பபொருளொைொர ேல்லுநர்கள் ஒரு சந்தைதய ேொங்குபேர்கள் மற்றும் விற்பதையொளர்கள் 

ஒன்றொக ேருேைொக விேரிக்கின்றைர் மற்றும் விற்பதையொளர்கள், ேொங்குபேர்கள் பபொருள்கதள 

விற்கவேொ ேொங்கவேொ வநரடியொக ேருேது அல்ைது மதறமுகமொக பைொடர்புக்கு ேருேது 

என்கின்றைர்.) 

3. கூற்று 1: பணப்பரிவர்த்ைறனயில் ஈடுபடுகின்ை இரு ைரப்பினரும் விற்பறனயாைர் மற்றும் வாங்குபவர் 

என்று அறழக்கப்படுகிைார்கள். 

கூற்று 2: சந்றைப் சபாட்டித் ைன்றமயுடன் இருக்க ஒன்றுக்கும் சமற்பட்ட வாங்குபவர் மற்றும் விற்பவர் 

என இருக்க சவண்டும். 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ைவறு 

B) கூற்று 1 ைவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: விற்பதையொளர் பணம் மற்றும் பரிமொற்றங்கதள ேொங்குபேருக்கு விற்கிறொர்.) 

4. சந்றை ஒரு பபாதுவான பரந்ை பகுதியாகவும் பிராந்தியத்தின் ________ ஐ விநிசயாகிக்கும் 

சக்திகறைக் பகாண்டுள்ைது. 
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A) மூலைனம் 

B) உற்பத்தி, நுகர்வு 

C) வைதே, அளிப்பு 

D) சைறவ, மூலைனம் 

(குறிப்பு: ஒரு சந்தை இயற்பியல் சொர்ந்ை அல்ைது புவியியல் சொர்ந்ை இருப்பிடத்தைக் 

குறிப்பைொயில்தை.) 

5. சந்றைறய உருவாக்குவைற்கு பபாருள்கறை வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பவர்கள் எவ்வாறு இருக்க 

சவண்டும்? 

A) உைவுகைாக 

B) ைனித்ைனியாக 

C) குழுேொக 

D) ஒசர இடத்றை சசர்ந்ைவராக 

(குறிப்பு: விற்பதையொளர்களுக்கும் நுகர்வேொர்களுக்கும் இதடயிைொை உறவுகள் ேணிக 

உறவுகளொக இருக்க வேண்டும்.) 

6. விற்பறனயாைர்கள் மற்றும் நுகர்சவார்கள் கீழ்க்கண்ட எவற்றை பற்றிய விழிப்புணர்றவப் 

பபற்றிருக்க சவண்டும்? 

1. சைறவக்கான ையாரிப்புகள்      2. நுகர்சவார் சைர்வு 

3. விருப்பத் சைர்வு        4. முன்னுரிறம 

5. நவீன காலத்துக்கு ஏற்ப மாற்ைங்கள் 

A) 1, 3, 5 

B) 1, 2, 4 

C) 1, 4, 5 

D) அதைத்தும் 

(குறிப்பு: விற்பதையொளர்கள் மற்றும் நுகர்வேொர்கள் எை இருேரும் சந்தைதயப் பற்றிய அறிதேப் 

பபறவேண்டும்.) 

7. பரவலாக சந்றைகள் எத்ைறன வறககைாக உள்ைன? 

A) 2      B) 3     C) 4       D) 5 

(குறிப்பு: ையொரிப்பு சந்தை, கொரணிச் சந்தை ஆகியதே இருேதகயொை சந்தைகளொகும்.) 

8. __________ என்பது நிலம், மூலைனம் உறழப்பு சபான்ை உற்பத்திக் காரணிகறை வாங்குவைற்கும் 

விற்பறன பசய்வைற்குமான சந்றை குறிப்பைாகும். 

A) ையாரிப்பு சந்றை 

B) பிராந்திய சந்றை  

C) உள்ளூர் சந்றை 
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D) கொரணிச் சந்தை 

9. கூற்று: உள்ளூர் சந்றையில் தினசரி பயன்பாட்டின் விறரவில் வீணாகிவிடும் / அழுகும் பபாருள்கள் 

விற்கப்படுகின்ைன. 

காரணம்: அத்ைறகய பபாருள்களின் சபாக்குவத்துச் பசலவு மிக உயர்ந்ைைாக இருக்கும். 

A) கூற்று சரி, காரணம் ைவறு 

B) கூற்று ைவறு, காரணம் சரி 

C) கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் சரியான விைக்கமல்ல 

D) கூற்று கொரணம் இரண்டும் சரி மற்றும் சரியொை விளக்கம் 

(குறிப்பு: உள்ளூர் சந்தையில் ேொங்குபேர்களும் விற்பேர்களும் உள்ளூர் பகுதிதய 

சொர்ந்ைேர்களொக இருப்பொர்கள்.) 

10. __________ என்பது உள்ளூர் சந்றைகறை விட பரந்ை அைவிலானறவ அல்லது சில சிறிய 

மாநிலங்கள் இறணந்ை பகுதியாக இருக்கும். 

A) ையாரிப்பு சந்றை 

B) பிரொந்திய சந்தை  

C) சைசிய சந்றை 

D) காரணிச் சந்றை 

11. கூற்று 1: சைசிய சந்றையில் பபாருள்களின் சைறவ ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டிற்கு மட்டும் சைறவயாக 

இருக்கலாம். 

கூற்று 2: சைசிய எல்றலகளுக்கு பவளிசய இத்ைறகய பபாருள்களின் வர்த்ைகத்றை அரசாங்கம் 

அனுமதிப்பதில்றல. 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ைவறு 

B) கூற்று 1 ைவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: ையொரிப்புகளுக்கொை வைதே சர்ேவைச அளவிைொைது மற்றும் சர்ேவைச அளவில் 

பபொருள்கள் பமொத்ை அளவில் ேர்த்ைகம் பசய்யப்படும்வபொது அச்சந்தை சர்ேவைச சந்தை எை 

அதைக்கப்படுகிறது.) 

12. மிகக் குறுகிய கால சந்றையில் பபாருள்களின் அளிப்பு __________. 

A) மாைக்கூடியது 

B) குறைவானது 

C) அதிகமானது 

D) நிதையொைது 
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(குறிப்பு: மிகக் குறுகிய கொை சந்தையில் பபொருள்களின் அளிப்தப உடைடியொக மொற்றமுடியொது. 

உைொரணமொக பூக்கள், கொய்கறிகள், பைங்கள் வபொன்றேற்றிற்கொை சந்தைகள் பபொருள்களின் 

விதையொைது வைதேதய பபொறுத்து அதமயும்.) 

13. குறுகிய கால சந்றையில் _________ ஐ சற்று மாற்றியறமத்துக் பகாள்ைலாம். 

A) சைறவ 

B) அளிப்பு 

C) நிலம் 

D) மூலைனம் 

(குறிப்பு: குறுகிய கொை சந்தை என்பது மிகக் குறுகிய கொை சந்தைதய விட சற்று கூடுைல் வநரம் 

உதடயது.) 

14. நீண்ட கால சந்றையில் ___________ றய கணக்கிடுவைன் மூலம் விநிசயாகத்றை எளிைாக 

மாற்றியறமக்கலாம். 

A) சைறவ 

B) அளிப்பு 

C) உற்பத்தி 

D) நிலம் 

(குறிப்பு: நீண்ட கொை சந்தைதய வைதேவகற்ப மொற்றைொம். எைவே சந்தையின் சமநிதை 

விதைதய சரியொை சமயத்தில் தீர்மொனித்துக் பகொள்ளும்.) 

15. ___________ சந்றையில் பரிவர்த்ைறனகள் நிகழும் இடத்திசலசய பணம் உடனடியாக 

பசலுத்ைப்படுகிைது. 

A) நீண்ட கால சந்றை 

B) உடைடிச் சந்தை 

C) எதிர்காலச் சந்றை 

D) ஒழுங்குபடுத்ைப்பட்ட சந்றை 

(குறிப்பு: உடைடிச் சந்தையில் கடன் முதற இல்தை.) 

16. _________ சந்றையின் பரிவர்த்ைறனகள் கடன் அடிப்பறடயிலான பரிவர்த்ைறனகள் ஆகும். 

A) நீண்ட கால சந்றை 

B) கட்டுப்பாடற்ை சந்றை 

C) எதிர்கொைச் சந்தை 

D) ஒழுங்குபடுத்ைப்பட்ட சந்றை 

(குறிப்பு: எதிர்கொை சந்தையில் கடன் முதறயிைொல், எதிர்கொைத்தில் திரும்ப பசலுத்ை ஒரு 

ேொக்குறுதியும் உள்ளது.) 
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17. __________ சந்றையானது பபாருத்ைமான அரசாங்க அதிகாரிகளின் சமற்பார்றவயின் கீழ் 

நறடபபறுகின்ைன. 

A) குறுகிய கால சந்றை 

B) உடனடிச் சந்றை 

C) எதிர்காலச் சந்றை 

D) ஒழுங்குபடுத்ைப்பட்ட சந்தை 

(குறிப்பு: ஒழுங்குபடுத்ைப்பட்ட சந்தை நியொயமற்ற ேர்த்ைக நதடமுதறகள் இல்தை என்பதை உறுதி 

பசய்கிறது.) 

18. பங்குச்சந்றை என்பது எவ்வறக சந்றைறய குறிக்கும்? 

A) எதிர்காலச் சந்றை 

B) நீண்ட கால சந்றை 

C) மிகக் குறுகிய கால சந்றை 

D) ஒழுங்குபடுத்ைப்பட்ட சந்தை 

(குறிப்பு: ஒழுங்குபடுத்ைப்பட்ட சந்தை, ஒழுங்குபடுத்ைப்பட்ட உற்பத்தி அல்ைது உற்பத்திகளின் 

குழுதேக் குறிக்கிறது.) 

19. ___________ சந்றையில் கண்காணிப்சபா ஒழுங்குமுறைசயா கிறடயாது. 

A) நீண்ட கால சந்றை 

B) உடனடிச் சந்றை 

C) எதிர்காலச் சந்றை 

D) கட்டுப்பொடற்ற சந்தை 

(குறிப்பு: முற்றிலும் கட்டுப்பொடு எதுவுமற்ற சந்தையொை கட்டுப்பொடற்ற சந்தை, அதுவே முடிவுகதள 

வமற்பகொள்கிறது.) 

20. சந்றை கட்டறமப்புகளின் வறககளில் ைவைானறை சைர்ந்பைடு. 

A) முற்றிலும் சபாட்டி சந்றை 

B) நிறைவான சபாட்டிக்குரிய சந்றை 

C) முறையற்ை சபாட்டி சந்றை 

D) முற்றுரிதமப் வபொட்டி சந்தை 

21. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ஒழுங்கற்ை சபாட்டியின் வறககள் எறவ? 

1. குத்ைறக        2. முற்றுரிறமப் சபாட்டி  

3. குழு உரிறம       4. சந்றை சபாட்டி 

A) 1, 2, 3      B) 2, 3, 4      C) 1, 3, 4     D) 1, 2, 4 
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22. சரியானக் கூற்றைத் சைர்ந்பைடு. (முற்றுரிறம) 

1. முற்றுரிறம என்பது ஒரு சந்றை கட்டறமப்றபக் குறிக்கிைது. 

2. இதில் ஒரு உற்பத்தியாைர் அல்லது ஒரு விற்பறனயாைர் முழு சந்றையிலும் கட்டுப்பாட்றடக் 

பகாண்டு உள்ைனர். 

3. இத்ைறகய ைனி விற்பறனயாைர் பநருக்கமான மாற்று பபாருள்கள் இல்லாை ையாரிப்புகளில் 

ஒப்பந்ைம் பசய்யப்படுகிைார்.) 

A) 1, 2 சரி 

B) 2, 3 சரி 

C) 1, 3 சரி 

D) அதைத்தும் சரி 

23. ஏகசபாக சபாட்டியின் சகாட்பாடு என்ை நூலின் ஆசிரியர் _________. 

A) எட்வர்ட் வில்லியம் 

B) அல்பிரட் மார்ஷல் 

C) எட்வர்ட் ஹாக்கின்ஸ் 

D) வசம்பர்லின் 

(குறிப்பு: ஏகவபொக வபொட்டி என்ற பசொல் 1933 ஆண்டில் இந்நூலில் முைன்முைலில் குறிப்பிடப்பட்டது.) 
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24. கூற்று 1: ஏகசபாக சபாட்டி என்ை பசால் ஏகசபாக மற்றும் சரியான சபாட்டி என்பைன் கலறவறயக் 

குறிக்கிைது. 

கூற்று 2: ஏகசபாக சபாட்டியில் ஏரைமான வாங்குபவர்கள் மற்றும் ையாரிப்புகறை விற்பவர்கள் 

உள்ைனர். 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ைவறு 

B) கூற்று 1 ைவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: ஏகவபொக வபொட்டியில் ஒவ்பேொரு விற்பதையொளரின் ையொரிப்பும் ஒரு அம்சத்தில் அல்ைது 

மற்பறொன்றிலிருந்து வேறுபட்டுள்ளது.) 

25. ஒலிசகாசபாலி என்ை பசால் ___________பமாழி பசாற்களிலிருந்து பபைப்பட்டது. 

A) இலத்தீன் 

B) கிவரக்கம் 

C) ஆங்கிலம் 

D) சமஸ்கிருைம் 

(குறிப்பு: ஒலிவகொய் என்றொல் சிை மற்றும் பொலி என்றொல் கட்டுப்பொடு.) 

26. ஒலிசகாசபாலி என்பது கீழ்க்கண்ட எறை குறிக்கிைது? 

A) சந்றை சபாட்டி 

B) நுகர்சவார் 

C) முற்றுரிறமப் சபாட்டி 

D) சந்தை ேடிேம் 

(குறிப்பு: ஒலிவகொவபொலி, ஒவர மொதிரியொை அல்ைது வேறுபட்ட ையொரிப்புகளில் சிை 

விற்பதையொளர்கள் உள்ளதைக் குறிக்கிறது.) 

27. ___________ என்பவர் ஒரு பபாருறை வாங்குைல் அல்லது ஒரு சசறவறயப் பபறுவைற்காக அல்லது 

அவரது ைனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக அல்லது சுய சவறலவாய்ப்பு மூலம் ைனது வாழ்வாைாரத்றை 

பபருக்கிக்பகாள்பவர் ஆவார். 

A) வணிகர் 

B) விற்பறனயாைர் 

C) நுகர்வேொர் 

D) சசறவயாைர் 

(குறிப்பு: நுகர்வேொர் என்பேர், 

 பணம் பசலுத்தியேர் 
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 ேொக்குறுதி பபற்றேர் 

 ஓரளவு பணம் பசலுத்தியேர் மற்றும் ஓரளவு ேொக்குறுதி பபற்றேர்) 

28. கீழ்க்கண்ட எந்ைக் கூற்றுகள் ஒரு நபர் நுகர்சவாராய் இருக்கவியலாது என்பறை குறிப்பிடுகின்ைன? 

1. எந்ைபவாரு பபாருறைசயா வாங்குகிைது அல்லது எந்ைபவாரு சசறவறயசயா இலவசமாகப் 

பபறுகின்ை சபாது. 

2. வணிக சநாக்கத்திற்காக ஒரு சசறவறய அமர்த்துவது அல்லது பபாருறை வாங்குவது. 

3. ஒப்பந்ை அடிப்பறடயில் ஒரு சசறவறயப் பபறுவது. 

A) அதைத்தும் 

B) 1, 2 

C) 2, 3 

D) 1, 3 

29. கீழ்க்கண்டவற்றுள் நியாயமற்ை வர்த்ைக நறடமுறை எது? 

1. ைவைான பிரதித்துவம் 

2. பபாருள்கள் மற்றும் சசறவகள் குறிப்பிட்ட ைரநிறல, ைரம் அல்லது ைரத்தில் இல்லாை சபாது 

3. உபசயாகித்ைப் பபாருள், புதுப்பிக்கப்பட்ட பபாருள்கள் புதியது சபால விற்கப்படுவது. 

4. பபாருட்கள் மற்றும் சசறவகளுக்கு உரிறம அல்லது நன்றம இல்லாைசபாது 

5. ையாரிப்புகள் / சசறவகளுக்கு உரிறம சகாரப்பட்ட உத்திரவாைம் / பபாறுப்புறுதி இல்லாைசபாது 

A) அதைத்தும் 

B) 1, 2, 4 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 3, 5 

(குறிப்பு: நியொயமற்ற ேர்த்ைக நதடமுதறகள் 

  ையொரிப்பு அல்ைது வசதேயின் விதை ைேறொக குறிக்கப்படும் வபொது 

 வபரம்வபசும் விதையில் விற்பதை பசய்ேைற்கொை ைேறொை விளம்பரம் 

 பரிசுகதள, பரிசு வபொன்றேற்தற ேொடிக்தகயொளர்களுக்கு ேைங்குேைற்கொை எந்ை 

வநொக்கமும் இல்ைொமல் அேற்தற ேைங்குேைற்கொக.) 

30. கூற்று 1: ைகுதிவாய்ந்ை அதிகாரத்ைால் அறமக்கப்பட்ட பாதுகாப்புத் ைரங்களுக்குள் வராை பபாருட்கறை 

விற்பறன பசய்ைல் நியாயமற்ை வர்த்ைக நறடமுறை ஆகும். 

கூற்று 2: சமாசமான பபாருட்கறை உற்பத்தி பசய்ைல் அல்லது வழங்குைல் அல்லது சசறவகறை 

வழங்குவதில் ஏமாற்றும் நறடமுறைகறை பின்பற்றுவதும் நியாயமற்ை வர்த்ைக நறடமுறையில் 

அடங்கும். 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ைவறு 

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

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: அதிக விதைகதள ஏற்றும் ேதகயில் அதிக எண்ணிக்தகயில் உற்பத்தி பசய்யப்படும் 

அல்ைது ஒவர மொதிரியொை பபொருட்களின் விதைதய உயர்த்தும் வநொக்கத்துடன் பதுக்கல் அல்ைது 

பபொருட்கதள அழித்ைல் ஆகியதே நியொயமற்ற ேர்த்ைக நதடமுதற ஆகும்.) 

31. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எறவ முறையற்ை வணிக நடவடிக்றக மற்றும் சட்ட ரீதியான நடவடிக்றகக்கு 

ஏற்ைைல்ல? 

1. விற்பறன பசய்யப்பட்ட பபாருள் திரும்பப்பபைப்பட மாட்டாது. 

2. பபாருட்கறை மாற்ை இயலாது 

3. எந்ைச் சூழலிலும் பணம் திருப்பித்ைரப்படமாட்டாது. 

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

32. நுகர்சவார் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் என்பது __________ ஐ பாதுகாப்பறை சநாக்கமாக பகாண்ட 

அரசாங்க வழிமுறைகளின் ஒரு வடிவமாகும். 

A) வணிக நடவடிக்றக 

B) சந்றை ஒழுங்குமுறை 

C) நுகர்வேொர் உரிதம 

D) நுகர்சவார் ைகவல்கள் 

(குறிப்பு: நுகர்வேொர் பொதுகொப்பு என்பது நுகர்வேொர் அதமப்புகளின் வயொசதைகளுடன் 

இதணக்கப்பட்டுள்ளது.) 

33. நுகர்சவார் பாதுகாப்பு என்பது கீழ்க்கண்ட எறவ சந்றையில் இருக்க சவண்டும் என்பைற்காக 

இயற்ைப்பட்ட சட்டங்களின் குழு ஆகும்? 

1. நுகர்சவார் உரிறம        2. நியாயமான வர்த்ைகப் சபாட்டி 

3. துல்லியமான ைகவல்கள்     4. ைரம் இல்லாை சசறவ 

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

(குறிப்பு: நியொயமற்ற நதடமுதறகளில் ஈடுபடும் ேணிகத்தை வபொட்டியொளர்களுக்கு வமைொகப் 

பபறுேதைத் ைடுக்க சட்டங்கள் ேடிேதமக்கப்பட்டுள்ளை.) 

34. இந்திய நாடாளுமன்ைத்தில் _________ ஆண்டில் நுகர்சவாரின் நலன்கறைப் பாதுகாப்பைற்காக 

நுகர்சவார் பாதுகாப்பு சட்டம் இயற்ைப்பட்டது. 

A) 1972       B) 1976      C) 1986     D) 1988 

(குறிப்பு: நுகர்வேொர் குதறகதளத் தீர்ப்பைற்கொக நுகர்வேொர் கவுன்சில்கள் மற்றும் பிற அதிகொரிகள் 

நுகர்வேொர் பைொடர்புதடயேர்கவளொடு நுகர்வேொருக்கு உைவும் ேதகயில் உள்ளது.) 

35. இந்தியாவில் நுகர்சவார் பாதுகாப்புச் சட்டம் நறடமுறைக்கு வந்ை நாள் 
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A) நவம்பர் 24 1986 

B) அக்சடாபர் 24 1986 

C) டிசம்பர் 14 1986 

 D) டிசம்பர் 24 1986 

(குறிப்பு: நுகர்வேொர் பொதுகொப்புச் சட்டம் அக்வடொபர் 1986 இல் பொரொளுமன்றத்ைொல் 

நிதறவேற்றப்பட்டது.) 

36. அடிப்பறடயான நுகர்சவார் உரிறமகள் எத்ைறன? 

A) 5     B) 6      C) 7     D) 8 

(குறிப்பு:  

 அடிப்பதடத் வைதேகளுக்கொை உரிதம 

 பொதுகொப்புக்கொை உரிதம 

 ைகேல் அறியும் உரிதம 

 வைர்ந்பைடுக்கும் உரிதம 

 பிரதிநிதித்துே உரிதம 

 குதறதீர்க்கும் உரிதம 

 நுகர்வேொர் கல்வி மற்றும் உரிதம 

 தூய்தமயொை சுற்றுப்புறச் சூைதைப் பபறுேைற்கொை உரிதம) 

37. நுகர்சவார் பாதுகாப்பு சட்டம் ___________ என்று அறழக்கப்படுகிைது. 

A) நுகர்சவாருக்கான அறிக்றக 

B) நுகர்சவார் உரிறம 

C) நுகர்சவாருக்கான அதிகார சாசனம் 

D) நுகர்வேொருக்கொை மகொ சொசைம் 

(குறிப்பு: நியொயமற்ற ேர்த்ைக நதடமுதறகள், பபொருட்களின் குதறபொடுகள் மற்றும் வசதேகளில் 

உள்ள குதறகதள சரிபொர்க்க நுகர்வேொர் பொதுகொப்பிச்சட்டம் அேசியமொகிறது.) 

38. கூற்று 1: நுகர்சவார் விழிப்புணர்றவ அதிகரிக்க சைசிய அைவில் மட்டும் நுகர்சவார் பாதுகாப்பு 

சறபகள் அறமக்கப்பட்டுள்ைன. 

கூற்று 2: நுகர்சவார் பாதுகாப்றப ஊக்குவிக்கும் பிை நிறுவனங்களில் அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் சுய 

ஒழுங்குபடுத்தும் வணிக நிறுவனங்கள் அடங்கும். 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ைவறு 

B) கூற்று 1 ைேறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
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(குறிப்பு: நுகர்வேொர் விழிப்புணர்தே அதிகரிக்க வைசிய, மொநிை மற்றும் மொேட்ட அளவில் 

நுகர்வேொர் பொதுகொப்பு சதபகள் அதமக்கப்பட்டுள்ளை.) 

39. சைசிய நுகர்சவார் குறை தீர் ஆறணயம் _________ ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புமிக்க நுகர்சவார் 

குறைகறை தீர்க்க முயல்கிைது. 

A) 10 லட்சம் 

B) 50 லட்சம் 

C) 1 வகொடி 

D) 10 சகாடி 

(குறிப்பு: வைசிய நுகர்வேொர் குதற தீர் ஆதணயம் மத்திய அரசொல் நிறுேப்பட்டது. இது மத்திய 

நுகர்வேொர் நீதிமன்றம் ஆகும்.) 

40. மாநில நுகர்சவார் குறைதீர் ஆறணயம் ___________ ரூபாய்க்கும் குறைவான மதிப்புமிக்க 

நுகர்சவார் குறைகறை தீர்க்க முயல்கிைது. 

A) 10 லட்சம் 

B) 50 லட்சம் 

C) 1 வகொடி 

D) 10 சகாடி 

(குறிப்பு: மொநிை நுகர்வேொர் குதறதீர் ஆதணயம் மொநிை அரசொல் நிறுேப்பட்டது.) 

41. மாவட்ட நுகர்சவார் குறைதீர் ஆறணயம் மாநிலத்தின் ஒவ்பவாரு மாவட்டத்திலும் _________ ஆல் 

நிறுவப்பட்டுள்ைது. 

A) மத்திய அரசு 

B) மொநிை அரசு 

C) மாவட்ட ஆட்சியர் 

D) மாநில உயர்நீதிமன்ைம் 

(குறிப்பு: இது மொேட்ட நுகர்வேொர் குதறதீர் மன்றம் எைவும் அதைக்கப்படுகிறது.) 

42. மாவட்ட நுகர்சவார் குறை தீர் மன்ைம் __________ மதிப்பு மிக்க அைவிலான குறைகறை தீர்க்கும். 

A) 10 லட்சம் 

B) 50 லட்சம் 

C) 20 ைட்சம் 

D) 10 சகாடி 

(குறிப்பு: மொநிை அரசொங்கம் ஒரு மொேட்டத்தில் ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட மொேட்ட மன்றங்கதள 

நிறுேைொம்.) 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 12 of 15 

43. சைசிய, மாநில மற்றும் மாவட்டங்களில் உள்ை நுகர்சவார் நீதிமன்ைங்களின் அறமப்பு, வணிகர்களின் 

நியாயமானறை வர்த்ைக நறடமுறைகளுக்கு எதிரான நுகர்சவார் குறைகறை ஆராய்வது என 

அறழக்கப்படுகிைது 

A) மூன்று அடுக்கு அதமப்பு 

B) ஒரு அடுக்கு அறமப்பு 

C) இரு அடுக்கு அறமப்பு 

D) நான்கு அடுக்கு அறமப்பு 

44. புதிய நுகர்சவார் பாதுகாப்பு மசசாைா இந்திய பாராளுமன்ைத்தில் நிறைசவற்ைப்பட்ட ஆண்டு 

A) ஜூன் 2016 

B) ஜூன் 2017 

C) ஜூன் 2018 

D) ஜூன் 2019 

(குறிப்பு: புதிய நுகர்வேொர் பொதுகொப்பு மவசொைொ, இந்ை நவீை பைொழில்நுட்ப கொைத்தில் 

நுகர்வேொர்களின் குதறகதள குறித்ை வநரத்திலும், பயனுள்ள நிர்ேொகத்தையும், நியொயமொை 

தீர்தேயும் ேைங்குேதை வநொக்கமொகக் பகொண்டது.) 

45. புதிய நுகர்சவார் பாதுகாப்பு சட்டம் __________ வருடங்களுக்கு சமலான சட்டமாகும். 

A) 20       B) 25      C) 30      D) 35 

(குறிப்பு: புதிய நுகர்வேொர் பொதுகொப்பு சட்டம், பதைய நுகர்வேொர் பொதுகொப்புச் சட்டம் 1986 இல் 

மொற்றங்கதள ஏற்படுத்ை முற்படுகிறது.) 

46. கீழ்க்கண்டவற்றுள் புதிய நுகர்சவார் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் சிைப்பம்சங்கள் எறவ? 

1. இ-வணிக பரிவர்த்ைறனகள்     

2. பணவியல் அதிகார வரம்றப சமம்படுத்துைல் 

3. புகார்கறை இ-ைாக்கல் பசய்ைல் 

4. மத்திய நுகர்சவார் பாதுகாப்பு அதிகாரத்றை நிறுவுைல் 

5. நியாயமற்ை வர்த்ைக நறடமுறைகள் 

6. ைவைான விைம்பரத்திற்கு அபராைம் 

A) 1, 3, 4, 5 

B) 2, 3, 5, 6 

C) 1, 3, 5, 6 

D) அதைத்தும் 

47. கூற்று 1: புதிய நுகர்சவார் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் திருத்ைப்பட்ட பண வரம்புகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டன. 

கூற்று 2: புதிய நுகர்சவார் பாதுகாப்பு சட்டத்தின்படி, மாவட்ட நுகர்சவார் நீதிமன்ைம் இப்சபாது 

நுகர்சவார் புகார்கறை ஏற்றுக்பகாள்ை முடியும். 
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A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ைவறு 

B) கூற்று 1 ைவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: மொேட்ட நுகர்வேொர் நீதிமன்றத்தில் பகொடுக்கப்பட்ட புகொர்களில், பசலுத்ைப்பட்ட 

பபொருட்கள் அல்ைது வசதேகளின் மதிப்பு 10,000,000 ரூபொய்க்கு மிகொமல் இருக்கும் என்றொல் 

மொநிை நுகர்வேொர் ஆதணயம் விசொரிக்க முடியும் அதுவே 10,000,000 ரூபொய்க்கு வமல் மதிப்பு 

இருக்குமொைொல் அத்ைதகயேற்தற வைசிய நுகர்வேொர் ஆதணயம் விசொரிக்கும் அதிகொரத்தை 

பபற்றுள்ளது.) 

48. ைரம் குறைவான பிை பவளிப்புை பபாருள்கறை ஒரு உயர்ந்ை ைரமான பபாருளுடன் கலப்பது எவ்வாறு 

அறழக்கப்படுகிைது? 

A) தூய்றமயாக்கல் 

B) கைப்படம் 

C) சுத்திகரிப்பு 

D) மாற்ைம் 

49. புதிய நுகர்சவார் பாதுகாப்பு சட்டம் _____________ என அறழக்கப்படும் ஒரு ஒழுங்குமுறை 

அதிகாரத்றை நிறுவுவைற்கு முன்பமாழிகிைது. 

A) மாநில நுகர்சவார் பாதுகாப்பு ஆறணயம் 

B) மாவட்ட நுகர்சவார் பாதுகாப்பு ஆறணயம் 

C) வட்டார நுகர்சவார் பாதுகாப்பு ஆறணயம் 

D) மத்திய நுகர்வேொர் பொதுகொப்பு ஆதணயம் 

(குறிப்பு: மத்திய நுகர்வேொர் பொதுகொப்பு ஆதணயத்திற்கு ஒரு ைதைதம இயக்குநர் ைதைதமயில் 

ஒரு விசொரதண பிரிவு இருக்கும். இது நுகர்வேொர் சட்ட மீறல்கள் குறித்து விசொரதண அல்ைது 

விசொரதணதய நடத்ைக்கூடும்.) 

50. ைவைான விைம்பரத்திற்காக மத்திய நுகர்சவார் பாதுகாப்பு ஆறணயம் ஒரு உற்பத்தியாைர் அல்லது 

ஒப்புைல் அளிப்பவருக்கு ___________ ரூபாய் வறர அபராைம் விதிக்கலாம். 

A) 1,00,000 

B) 1,000,000 

C) 10,000,000 

D) 10,000 

(குறிப்பு: மத்திய நுகர்வேொர் பொதுகொப்பு ஆதணயம் ைேறொை விளம்பரத்திற்கு இரண்டு ஆண்டுகள் 

ேதர சிதறத் ைண்டதை விதிக்கைொம்.) 
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51. ைவைான விைம்பரம் அளிக்கும் குற்ைத்தில் அடுத்ைடுத்து ஈடுபட்டால்________ ஆண்டுகள் வறர சிறை 

ைண்டறன விதிக்கப்படலாம். 

A) 2       B) 3      C) 4      D) 5 

(குறிப்பு: அடுத்ைடுத்ை குற்றத்தில் அபரொைம் 5,000,000 ரூபொய் ேதர விதிக்கப்படைொம்.) 

52. ைவைான விைம்பரத்திற்கு ஒப்புைல் அளிப்பவர் குறிப்பிட்ட ையாரிப்பு அல்லது சசறவறய __________ 

வருடம் வறர ஒப்புைல் அளிப்பறை மத்திய நுகர்சவார் பாதுகாப்பு ஆறணயம் ைறட பசய்யலாம். 

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

(குறிப்பு: ஒவ்பேொரு அடுத்ைடுத்ை குற்றத்திற்கும் ைதடக்கொைம் மூன்று ஆண்டுகள் ேதர 

நீட்டிக்கப்படைொம்.) 

53. சைசிய நுகர்சவார் குறைதீர் ஆறணயம் (NCDRC) எந்ை ஆண்டு அறமக்கப்பட்டது? 

A) 1986      B) 1987       C) 1988      D) 1989 

(குறிப்பு: NCDRC வைசிய நுகர்வேொர் பொதுகொப்பு சட்டத்தின் (1986) கீழ் அதமக்கப்பட்டது.) 

54. கூற்று 1: NCDRC ன் ைறலறம அலுவலகம் றஹைராபாத்தில் அறமந்துள்ைது. 

கூற்று 2: NCDRC, உச்ச நீதிமன்ைத்தின் ஓய்வு பபற்ை நீதிபதியின் ைறலறமயில் பசயல்படுகிைது. 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ைவறு 

B) கூற்று 1 ைேறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: NCDRC ன் ைதைதம அலுேைகம் புது படல்லியில் அதமந்துள்ளது.) 

55. எந்ைபவாரு சந்ைர்ப்பத்தில் ஒரு நுகர்சவார் குறைபாடுள்ை ையாரிப்புக்காக உற்பத்தியாைருக்கு எதிராக 

புகார் பசய்ய முடியாது? 

A) காலாவதியாகும் ைரவு குறிப்பிடாைது 

B) பபாருட்களின் விறல 

C) பபொருட்களின் பைொகுதி எண் 

D) உற்பத்தியாைரின் முகவரி 

56. உற்பத்தியாைரின் முடில் இருந்து நுகர்சவார் பல்சவறு சிக்கல்கறை எதிர்பகாள்கின்ைனர்? 

A) நியொயமற்ற ேர்த்ைக நதடமுதறகள் 

B) பரந்ை அைவிலான பபாருட்கள் 

C) நிறலயான ைரமான பபாருட்கள் 

D) உற்பத்தியின் அைவு 

57. மாவட்ட நுகர்சவார் குறை தீர் ஆறணயத்தின் சமல்முறையீட்டு அதிகார வரம்றப __________ 

பகாண்டுள்ைது. 

A) DCDRC     B) SCDRC     C) NCDRC       D) எதுவுமில்றல 
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(குறிப்பு: இைப்பீடு வகொரப்பட்ட ேைக்குகள் 20 ைட்சத்திற்கும் வமல் இருக்குமொைொல் மொநிை 

நுகர்வேொர் குதறதீர் ஆதணயம் (SCDRC) அைதை ஏற்கிறது.) 

58. DCDRC  _________ ரூபாய் வறர இழப்பீடு சகாரப்பட்ட வழக்குகறை விசாரிக்க அனுமதிக்கப்படுகிைது. 

A) ஒரு லட்சம் 

B) பத்து லட்சம் 

C) இருபது ைட்சம் 

D) முப்பது லட்சம் 

(குறிப்பு: மொேட்ட நுகர்வேொர் குதறதீர் ஆதணயம் (DCDRC) மொேட்ட அளவில் பசயல்படுகிறது.) 

59. பபாருத்துக. 

1. நுகர்சவார் பாதுகாப்பு சட்டம்         i) 1986 

2. சட்ட அைவீட்டு சட்டம்          ii) 1986 

3. இந்திய ைர நிர்ணய பணியகம்       iii) 2009 

4. அத்தியாவசிய பபாருட்கள் சட்டம்      iv) 1955 

5. கறுப்பு சந்றைப்படுத்துைல் ைடுப்பு மற்றும் 

      அத்தியாவசிய பபாருட்களின் பராமரிப்பு சட்டம்     v) 1980 

A)  ii    i    iii    iv     v 

B)  i    ii    iii    iv    v 

C)  i     iv    iii     ii    v 

D)  i    iii     ii     iv     v 

60. நுகர்சவாருக்கு ஒரு பபாருட்கள் ையாரிப்பு பற்றிய சபாதுமான ைகவல்கள் வழங்கப்பட சவண்டும் 

A) உற்பத்தியின் முைலீடு 

B) பபொருட்கள் விற்பதையில் முடிவு 

C) கடனில் பபாருட்கள் வாங்குைல் 

D) பபாருட்கள் வாங்குவதில் முடிவு 
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7th Social Science Lesson 22 Questions in Tamil 

22. சாலைப் பாதுகாப்பு 

1) முதன்மையாக சாமையில் பயணிக்கும் அமைவரின் பாதுகாப்மபயும் பாதுகாப்பு வழங்குவமதயும் 

முதன்மையாக குறிப்பது எது? 

a) சாமை குறியீடுகள்  

b) பபாக்குவரத்து குறியீடுகள்  

c) பபாக்குவரத்து சமிக்மைகள்  

d) சாலை பாதுகாப்பு  

விளக்கம்: சாலை பாதுகாப்பு என்பது முதன்லையாக சாலையில் பயணிக்கும் அலைவரின் 

பாதுகாப்லபயும் பாதுகாப்பு வழங்குவலதயும் முதன்லையாக குறிக்கிறது. 

2) குறிப்பிடத்தக்க சமூக ைற்றும் பபாருளாதார இழப்புகமள ஏற்படுத்துபமவ எமவ? 

a) இறப்புகள்  

b) படுகாயங்கள்  

c) வாகை பசதம்  

d) a) ைற்றும் b) 

விளக்கம்: இந்த இறப்புகள் ைற்றும் படுகாயங்கள் குறிப்பிடத்தக்க சமூக ைற்றும் பபாருளாதார 

இழப்புகலள ஏற்படுத்துகின்றை. 

3) விபரீதங்கள் நிகழ காரணம்? 

a) சாமைகள்   

b) கவைக்குலறவு   

c) சாமை விபத்துக்கள்   

d) a) ைற்றும் b) 

விளக்கம்: பிரச்சலை சாலைகளால் அல்ை. அது நம் கவைக்குலறவால் தான். அதைால் தான் இது 

பபான்ற விபரீதம் ஏற்படுகின்றது. உயிரிழப்பால் வாழ்க்லக ைற்றும் வாழ்வாதாரத்லத இழக்க 

பநரிடுகிறது. 

4) கீழ்க்கண்டவற்றுள் விபத்துக்களின் பேரடி விமளவுகள் எமவ? 

a) உயிரிழப்புகள்  

b) படுகாயங்கள்  

c) உமடமை பசதம்  

d) இலவ அலைத்தும்  
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விளக்கம்: உயிரிழப்புகள், படுகாயங்கள், உலடலை பசதம், இலவ அலைத்தும் விபத்துக்களின் பநரடி 

விலளவுகள் ஆகும். 

5) சாமை விபத்துக்களுக்காை காரணங்கள் எமவ? 

a) அதிக பவகம்  

b) ைது அருந்திவிட்டு வாகைம் ஓட்டுதல்  

c) வாகை ஓட்டிகளின் கவை சிதறல்  

d) இலவ அலைத்தும்  

விளக்கம்: அதிக பவகம், ைது அருந்திவிட்டு வாகைம் ஓட்டுதல், வாகை ஓட்டிகளின் கவை சிதறல்,  

சிவப்பு விளக்கில் நில்ைாலை, பாதுகாப்பு கருவிகலள தவிர்த்தல் பபான்றலவ சாலை 

விபத்துக்களுக்காை காரணங்கள் ஆகும். 

6) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சட்ட விபராதம் ைற்றும் ஆபத்தாை பழக்கம் ஆகும்? 

a) ஒரு வாகைத்தின் பின்ைால் மிக பநருக்கைாக பின் பதாடருதல்  

b) பசல்லிட பபசியில் பபசுதல்  

c) இருக்மக பட்மட அணியாதிருத்தல்  

d) இமவ அமைத்தும்  

விளக்கம்: பவகத்தின் அதிகரிப்பாைது விபத்து ைற்றும் விபத்திைால் ஏற்படும் காயத்தின் தீவிரத்திலை 

அதிகரிக்கிறது. ஒரு வாகைத்தின் பின்ைால் மிக பநருக்கைாக பின் பதாடருதல் சட்ட விபராதம் ைற்றும் 

ஆபத்தாை பழக்கம் ஆகும். 

7) பின்வருவைவற்றுள் ைது அருந்துவதால் ஏற்படுபமவ எமவ? 

a) கவைக்குமறவு   

b) பார்மவ தமடபடுதல்   

c) a) ைற்றும் b)  

d) பகல் கைவு  

விளக்கம்: ைது அருந்துவது கவைத்லத குலறக்கும். அதன் காரணைாக வரும் ையக்கத்திைால் பார்லவ 

தலடபடுகிறது. ைது அருந்திவிட்டு வாகைம் ஓட்டும்பபாது விபத்துக்கள் ஏற்படுகின்றது. ைது 

அருந்தியலத கண்டறிய சீரற்ற சுவாச பரிபசாதலை பசய்யப்படுகின்றது. 

8) இந்ோட்களில் பபரிய அளவிைாை கவைச்சிதறைாக உள்ளது எது? 

a) பசல்லிடப்பபசியில் பபசுவது   

b) இருக்மகப்பட்மட அணியாைல் இருப்பது    

c) தமைக்கவசம் அணியாைல் இருப்பது 

d) b) ைற்றும் c)  
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விளக்கம்: கவைச்சிதறல் என்பது வாகைத்தின் உள்ளிருந்பதா பவளியிலிருந்பதா ஏற்படக்கூடும். 

வாகைம் ஓட்டும்பபாது பசல்லிடப்பபசியில் பபசுவது பபரிய கவைச்சிதறைாக இந்நாட்களில் உள்ளது. 

பசல்லிடப்பபசியில் பபசும் பசயபை ைனித மூலளயின் பசயல்பாட்டின் பபரும்பகுதிலய 

ஆக்கிரமிக்கிறது. 

9) பின்வருவைவற்றுள் கவைச்சிதறலுக்காை காரணங்கள் எது/எமவ? 

a) வாகைம் ஓட்டும்பபாது கண்ணாடிமய சரி பசய்தல்  

b) பகல் கைவு  

c) வாகைத்தில் உள்ள ஒலி சாதைம்  

d) இலவ அலைத்தும் 

விளக்கம்: கவைக்குலறவு, பவபறான்லற சிந்திப்பது(பகல் கைவு),  வாகைம் ஓட்டும்பபாது 

கண்ணாடிலய சரி பசய்தல், வாகைத்தில் உள்ள ஒலி சாதைம், சாலையில் நடைாடும் விைங்குகள், 

பதாலககள், ைற்றும் விளம்பர பைலககள், ஆகியலவ கவைச்சிதறல்களுக்காை காரணங்கள் ஆகும். 

10)  சிவப்பு விளக்கில் நிற்காைல் பசல்வதன் முக்கிய போக்கம்? 

a) பநரத்லத மிச்சப்படுத்துதல்  

b) விமரவாக பசல்லுதல்  

c) பாதுகாப்பு  

d) இமவ அமைத்தும் 

விளக்கம்:  சிவப்பு விளக்கில் நிற்காைல் பசல்வதன் முக்கிய பநாக்கம் பநரத்லத மிச்சப்படுத்த 

நிலைப்பது ஆகும். பபாக்குவரத்து சமிக்லைகலள முலறயாக கலடபிடிக்கும்பபாது பநரம் 

பசமிக்கப்படுவதாகவும் பயணிகள் தாங்கள் பசர பவண்டிய இடத்லத பாதுகாப்புடனும் உரிய பநரத்தில் 

பசன்றலடவதாகவும் ஆய்வுகள் பதரிவிக்கின்றை. 

11) பின்வருவைவற்றுள் சாமை பாதுகாப்பு ேடவடிக்மக அல்ைாதது எது? 

a) எப்பபாழுதும் இடதுபுறைாகபவ பசல்வது    

b) விலரவாக பசல்லுதல்  

c) தமைக்கவசம் அணிவது   

d) சரியாை இமடபவளி விட்டு பின் பதாடருதல்  

விளக்கம்: எப்பபாழுதும் இடதுபுறைாகபவ பசல்வது, வலளவுகளிலும் திருப்பங்களிலும் பவகம் 

குலறத்தல், பவக வரம்லப ஒரு பபாதும் மீறக்கூடாது. சாலை குறியீடுகலள பின்பற்றுதல், இதர 

பாதுகாப்பு குறிப்புகலள பின்பற்றுதல் பபான்றலவ. 

12) கவைமின்மை, கல்வியறிவின்மை, தவறாை இடங்களில் சாமைமயக் கடப்பது, சாமையில் ேடப்பது 

பபான்றமவ யாருமடய தவறுகள்? 
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a) பாதசாரிகள்   

b) வாகை ஓட்டிகள்   

c) பயணிகள்  

d) இமவ அமைத்தும்    

விளக்கம்:   பாதசாரிகள் - கவைமின்லை, கல்வியறிவின்லை, தவறாை இடங்களில் சாலைலயக் 

கடப்பது, சாலையில் நடப்பது ைற்றும் பபாக்குவரத்து விதிகலள கவனிக்காைல் சாலையின் குறுக்காக 

பசல்பவர். 

13) வாகைத்திற்கு பவளிபய உடலின் பகுதிகமள நீட்டுவது, ஓட்டுேர்களுடன் பபசுவது, படிக்கட்டுகளில் 

பயணம் பசய்வது, ஓடும் பபருந்தில் ஏறுவது பபான்றமவ யாருமடய தவறுகள்? 

a) பாதசாரிகள்   

b) வாகை ஓட்டிகள்   

c) பயணிகள்  

d) இமவ அமைத்தும்    

விளக்கம்: பயணிகள் - வாகைத்திற்கு பவளிபய உடலின் பகுதிகலள நீட்டுவது, ஓட்டுநர்களுடன் 

பபசுவது, படிக்கட்டுகளிை பயணம் பசய்வது, ஓடும் பபருந்தில் ஏறுவது பபான்றலவ.  

வாகைங்கள் – தடுத்து நிறுத்தும் கருவி (brake) ைற்றும் வாகைத் திலச திருப்பி (Steering) பழுதலடவது, 

சக்கரத்தில் உள்ள டயர் (ரப்பர்) 

பவடித்தல், பபாதுைாை பவளிச்சம் தராத முகப்பு விளக்குகள், அதிகப்படியாை ைற்றும் பவளிபய 

நீட்டிக்பகாண்டிருக்கும்படி சுலை ஏற்றுதல். 

14) பழுதமடந்தசாமைகள், குழிகளாை சாமைகள், பேடுஞ்சாமைகமள இமணக்கும் அரிக்கப்பட்ட 

ஊரகச்சாமைகள், சட்டத்திற்கு புறம்பாை பவகத்தமடகள் ைற்றும் திருப்பங்கள் பபான்றமவ 

எமதக்குறிக்கிறது? 

a) பாதசாரிகள்   

b) வாகைங்கள்    

c) பயணிகள்  

d) சாலைகளின் தரம்  

விளக்கம்:சாலைகளின் தரம் -பழுதலடந்தசாலைகள், குழிகளாை சாலைகள், பநடுஞ்சாலைகலள 

இலணக்கும் அரிக்கப்பட்ட ஊரகச்சாலைகள், சட்டத்திற்கு புறம்பாை பவகத்தலடகள் ைற்றும் 

திருப்பங்கள். 

வானிலை - மூடுபனி, பனி, கைைலழ, காற்று, புயல் ைற்றும் ஆைங்கட்டி ைலழ. 

15) எந்த விளக்கு ஒளிரும்பபாது சாமைமய கடக்க கூடாது? 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 5 of 18 

a) சிவப்பு  

b) ைஞ்சள்     

c) பச்மச  

d) a) ைற்றும் b)  

விளக்கம்: பாதசாரிகள் வரிக்பகாடுகளில் ைட்டுபை சாலைலய கடக்க பவண்டும். பபாக்குவரத்து 

சமிக்லைகளில்  பசைவிடும் இரண்டு நிமிட பநரம் உங்கள் வாழ்க்லகக்கு மிகவும் ைதிப்புள்ளதாகும். 

சிவப்பு ைற்றும் ைஞ்சள் விளக்கு எரியும்பபாது  சாலைலய கடக்க கூடாது.  

16) ைத்தியில் உள்ள இமடபவளி விடப்பட்ட பவள்மளக்பகாடு பின்வருவைவற்றுள் எமத குறிக்கிறது? 

a) குறியீடு உள்ள இடத்தில் சாமையில் தடம்  

b) வாகைங்கமள முந்தி பசல்ைாம்  

c) பாதுகாப்பாக இருக்கும் பட்சத்தில் U திருப்பத்தில் திரும்பைாம் 

d) இலவ அலைத்தும்  

விளக்கம்: இது சாலையின் அடிப்பலட குறியீடு ஆகும். இக்குறியீடு உள்ள இடத்தில் சாலையில் தடம் 

ைாறைாம், வாகைங்கலள முந்தி பசல்ைாம்,  பாதுகாப்பாக இருக்கும் பட்சத்தில் U திருப்பத்தில் 

திரும்பைாம். 

17) தவறாை இமணமய பதர்ந்பதடுக்க. 

a) பதாடர்ச்சியாை பவள்லளக்பகாடு - பாதசாரிகள் கடக்கும் பகாட்டிற்கு முன்பாக உள்ளது   

b) பதாடர்ச்சியாை ைஞ்சள் பகாடு      - பவளிச்சம் குமறவாை பகுதி  

c) இரண்டு பதாடர்ச்சியாை ைஞ்சள் பகாடுகள் - ஆபத்தாை ைற்றும் இருவழி பபாக்குவரத்து 

d) இமவ அமைத்தும்  

விளக்கம் : பதாடர்ச்சியாை பவள்லளக்பகாடு - இலவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளில் 

காணப்படும். வாகைங்கலள முந்தபவா தடம் ைாறபவா அனுைதியில்லை என்பலத குறிக்கிறது. 

18) நிறுத்தக்பகாடு பின்வருவைவற்றுள் எலதக்குறிக்கிறது? 

a) பாதசாரிகள் கடக்கும் பகாட்டிற்கு முன்பாக உள்ளது   

b) பவளிச்சம் குமறவாை பகுதி  

c) ஆபத்தாை ைற்றும் இருவழி பபாக்குவரத்து 

d) இமவ அமைத்தும்  

விளக்கம் : பாதசாரிகள் கடக்கும் பகாட்டிற்கு முன்பாக குறியிடப்பட்டிருக்கும். அலவ பபாக்குவரத்து 

சமிக்லைகளில் வாகைங்கள் நிறுத்தப்பட பவண்டிய பகுதிலய குறிக்கின்றது. 
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19) பதாடர்ச்சியாை ைற்றும் இமடவிடப்பட்ட பகாடுகள் எமத குறிக்கிறது? 

a) பிற வாகைங்கலள முந்தி பசல்ைைாம்  

b) பவளிச்சம் குமறவாை பகுதி  

c) ஆபத்தாை ைற்றும் இருவழி பபாக்குவரத்து 

d) இமவ அமைத்தும்  

விளக்கம் : இலடவிடப்பட்ட பகாட்டின் பக்கைாக ஓட்டும்பபாது பிற வாகைங்கலள முந்தி பசல்ைைாம். 

ஆைால் பதாடர்ச்சியாை பகாட்டின் பக்கைாக ஓட்டும்பபாது பிற வாகைங்கலள முந்தி பசல்ைைாம். 

ஆைால் பதாடர்ச்சியாை பகாட்டின் பக்கைாக பசல்லும்பபாது பிற வாகைங்கலள முந்தி பசல்ை 

கூடாது.  

 

20) சாமை விபத்துகளுக்கு அமழக்க பவண்டிய எண் எது? 

a) 108 

b) 107 

c) 102 

d) 103 

விளக்கம்: 108 அவசர காை பதலவ: இது ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட ைருத்துவம், காவல் ைற்றும் தீயலணப்பு 

பசலவகள், ஆகியவற்லற அளிக்கும் ஒரு அவசர காை பசலவயாகும். சாலையில் யாபரனும் 

பாதிக்கப்பட்டலத கண்டால் பதற்றப்பட பவண்டாம் உதவிக்கு 108 என்ற எண்ணிலையும் சாலை 

விபத்துகளுக்கு  103 என்ற எண்ணிலையும் அலழக்கவும். 

21) பபாக்குவரத்து  குறியீடுகளின் முதல் வலக எது? 

a) கட்டாயக்குறியீடுகள்  

b) எச்சரிக்லக குறியீடுகள்  

c) தகவல் குறியீடுகள்  
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d) இலவ அலைத்தும்  

விளக்கம்: 

 

22) சாமை வழி ைற்றும் பபாக்குவரத்து துமறயால் பைாத்தம் எத்தமை எச்சரிக்மக குறியீடுகள் அறிமுகம் 

பசய்யப்பட்டுள்ளை? 

a) 40 

b) 20 

c) 30 

d) 10 

விளக்கம்:  
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23) தவறாை இமணமய பதர்ந்பதடுக்க. 

a) கட்டாயக்குறியீடுகள்     -  உத்தரவிடும் குறியீடுகள்  

b) எச்சரிக்மக குறியீடுகள்  - முக்பகாண வடிவில் இருப்பமவ   

c) தகவல் குறியீடுகள்          - பசவ்வக வடிவில் இருக்கும்  

d) பபாக்குவரத்து குறியீடுகள் - 5 வலக  

விளக்கம்: மூன்று வலகயாை பபாக்குவரத்து குறியீடுகள் உள்ளை. கட்டாயக்குறியீடுகள்: கண்டிப்பாக 

பின்பற்ற பவண்டும் என்று உத்தரவிடும் குறியீடுகள்  

எச்சரிக்லக குறியீடுகள்: சாலைலய பயன்படுத்துபவாருக்கு எதிர்வரும் சாலையின் நிலை குறித்து 

எச்சரிக்கின்றை. அலவ பபாதுவாை முக்பகாண வடிவில் இருக்கும். 

தகவல் குறியீடுகள்: திலசகள், இைக்குகள் குறித்த தகவல்கலள அளிக்கின்றை. அலவ பபாதுவாக 

பசவ்வக வடிவில் இருக்கும். 

24) கூற்று (A): பபாக்குவரத்து விளக்குகள் என்பது ஒரு சமிக்மை கருவி. 

காரணம்(R): இது சாமைகள் சந்திக்கும் இடங்களிலும், பாதசாரிகள் சாமைமய கடக்கும் இடங்களிலும் 

அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.  

a) A சரி ைற்றும்  R தவறு  

b) A தவறு ைற்றும் R சரி  

c) A சரி ைற்றும் R ஆைது A வின் சரியாை விளக்கம்  

d) A சரி ைற்றும் R ஆைது A வின் சரியாை விளக்கம் அல்ை  
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விளக்கம்: பபாக்குவரத்து விளக்குகள் என்பது ஒரு சமிக்லை கருவி. இது சாலைகள் சந்திக்கும் 

இடங்களிலும், பாதசாரிகள் சாலைலய கடக்கும் இடங்களிலும் அலைக்கப்பட்டிருக்கும்.  அலவ 

உைகளாவிய நிரக்குறியீடுகலள பயன்படுத்துவதன் மூைம் பாதுகாப்பாக எப்பபாது நடக்கைாம், 

வாகைங்கலள பசலுத்தைாம் என்பலத குறிப்பிடுகின்றை. 

25) நிறுத்தக்பகாட்டிற்கு பின்ைால் வாகைங்கமள நிறுத்த பவண்டும் என்பமத குறிக்கும் விளக்கு? 

a) பச்மச நிற விளக்கு  

b) ஆரஞ்சு நிற விளக்கு 

c) சிவப்பு  நிற விளக்கு 

d) ைஞ்சள் நிற விளக்கு 

விளக்கம்: ஆம்பர் (ைஞ்சள்): இந்த சமிக்லை நிறுத்த பவண்டும் என்பலத குறிக்கிறது. பச்லச 

வண்ணம் பதரியும் வலர சாலைலய கடக்கபவா புறப்படபவா கூடாது. 

பச்லச: பாலத பதளிவாக இருக்கும்பட்சத்தில் பசல்ைைாம் என்பலத குறிக்கிறது. 

26) இந்தியா முழுவதும் பபாருந்தக்கூடிய பைாட்டார் வாகைச்சட்டம் எந்த ஆண்டு பாராளுைன்றத்தில் 

நிமறபவற்றப்பட்டது? 

a) 1947 

b) 1988 

c) 1994 

d) 1974 

விளக்கம்: விளக்கம்:இந்தியா முழுவதும் பபாருந்தக்கூடிய பைாட்டார் வாகைச்சட்டம் 1988 ஆம் ஆண்டு 

பாராளுைன்றத்தில் நிலறபவற்றப்பட்டது. இது 1989 இல் நலடமுலறக்கு வந்தது.  

27) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியாை கூற்று எது? 

a) ஒருவழி சாமையில் ஓட்டுேர் தைது வைது புறம் வாகைம் முந்திச் பசல்ை அனுைதிக்க பவண்டும். 

எதிர்புறைாக வாகைங்கமள ஒருபபாதும் நிறுத்தக்கூடாது. 

b) இருவழி சாமையில் இடப்புறம் ைட்டுபை ஓட்டுேர் வாகைத்மதச் பசலுத்த பவண்டும்  

c) அமைத்து சாமை சந்திப்புகளிலும் ைற்றும் பாதசாரி கடக்கும் பகாடுகள் உள்ள இடங்களிலும் ஓட்டுேர் 

கட்டாயைாக வாகைத்தின் பவகத்மத குமறக்க பவண்டும்  

d) இலவ அலைத்தும்  

விளக்கம்:  

 தலட பசய்யப்பட்ட இடங்களாை ைருத்துவைலை, பள்ளிக்கூடம், ன்றலவகளின் அருகில் 

ஓட்டுநர்கள் ஒலிப்பான்கலள பயன்படுத்தக் கூடாது. 
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 ைருத்துவ ஊர்தி (ambulance), தீயலணப்பு வாகைங்கள், இராணுவ பாதுகாப்பு வாகைங்கள் 

பபான்றலவகளுக்கு வழிவிடுவது நைது பபாறுப்பாகும். 

 உயர் கற்லற ஒளியிலை பதலவயாை பபாது ைட்டுபை ஓட்டுநர்கள் பயன்படுத்த பவண்டும். எதிபர 

வாகைங்கள் வரும் பபாதும், அல்ைது ஒரு வாகைத்தின் அருகில் பின் பசல்லும் பபாதும் ைங்கைாை 

முகப்பு விளக்குகலள பயன்படுத்த பவண்டும்.  

 ஓட்டுநர் வாகைத்தின் பவகத்திலை குலறக்கும் பபாழுது தைது வைது லகயிலை பைல் உயர்த்தி 

நிதாைைாக பைலும் கீழுைாக அலசக்க பவண்டும். 

28) இந்தியாவின் சாமை விதிகள் குறித்த பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியாைவற்மற பதர்க. 

a) ஓட்டுேர் வாகைத்திமை நிறுத்தும் பபாழுது பின்வரும் வாகைங்களுக்கு பதரியும் பபாருட்டு தைது 

மகயிமை பசங்குத்தாக பைல் உயர்த்த பவண்டும். 

b) ஓட்டுேர் வாகைத்திமைவைப்பக்கம் திருப்ப விரும்பிைால் தைது வைக்மகயிமை கிமடைட்டைாக 

முன்ைால் உள்ளங்மக பதரிவது பபால் நீட்ட பவண்டும். 

c) ஓட்டுேர் வாகைத்திமை இடப்பக்கம் திருப்ப விரும்பிைால் தைது மகயிமை இடஞ்சுழியாக (anti-

clockwise) சுழற்ற பவண்டும். 

d) இமவ அமைத்தும் 

விளக்கம்:  

 அவசர காைத்தில் அபாய குறிக்காட்டிகலள பயன்படுத்த பவண்டும். அது இரண்டு 

குறிக்காட்டிகலளயும் ஒபர பநரத்தில் ஒளிரச்பசய்யும். 

 இரு சக்கர வண்டியின் பின் இருக்லகயில் ஒருவர் ைட்டுபை அைர அனுைதிக்கப்படுகின்றைர். 

 ஒலிப்பான்கலள கிரீச் என்ற சத்தத்துடபைா, எரிச்சைலடயும் வலகயிபைா ஒலிக்க விடக்கூடாது. 

மின்ைனு ஒலிப்பான் ைட்டுபை அனுைதிக்கப்பட்டலவ ஆகும்.  

 மீட்பு வாகைங்களாை தீயலணப்பு வண்டி, அவசர சிகிச்லச ஊர்தி அல்ைது காவல் துலற 

வாகைங்கள் பபான்ற வாகைங்களின் முன்புறம் வாகைங்கலள நிறுத்துவது சட்டப்படி 

தண்டிக்கப்பட கூடியது ைற்றும் அவ்வாறு பசய்யும் தனிநபர் அபராதம் பசலுத்த பநரிடும். 

29) கண்மூடித்தைைாக ஓட்டுவதாலும் ஓட்டுேரின் அைட்சியம் காரணைாகவும் ஏற்படும் இறப்பு பதாடர்பாை 

குற்றங்களுக்கு ஓட்டுேர் மீது காவல் துமற எந்த  பிரிவின் கீழ் கிரிமிைல் குற்ற வழக்கு பதிவு 

பசய்யபேரிடும்? 

a) இந்திய தண்டலைச் சட்டம் 304A பிரிவு  

b) இந்திய தண்டமைச் சட்டம் 404A பிரிவு  

c) இந்திய தண்டமைச் சட்டம் 204A பிரிவு   

d) இந்திய தண்டமைச் சட்டம் 104A பிரிவு  
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விளக்கம்: இந்திய தண்டலைச் சட்டம் 304A பிரிவு கண்மூடித்தைைாக ஓட்டுவதாலும் ஓட்டுநரின் 

அைட்சியம் காரணைாகவும் ஏற்படும் இறப்பு பதாடர்பாை குற்றங்களுக்கு ஓட்டுநர் மீது காவல் துலற 

பைற்கூறிய பிரிவின் கீழ் கிரிமிைல் குற்ற வழக்கு பதிவு பசய்யபநரிடும். 

30) பபாருத்துக. 

A) சிவப்பு வண்ணத்தகடு     -1)  குடியரசுத் தமைவர் ைற்றும் ைாநிை ஆளுேர்களின் 

                                            வாகைங்களில் பயன்படுத்தப்படும். 

B) நீை 

வண்ணத்தகடு                     - 2) அயல்ோட்டு பிரதிநிதிகள்/தூதர்கள் பயன்படுத்தும் 

                                             வாகைங்களுக்கு அளிக்கப்படும். 

C) பவள்மள 

வண்ணத்தகடு                      -  3)  இது சாதாரண குடிைகனுக்கு பசாந்தைாை வாகைம் 

                                              என்பதாகும். 

D) ைஞ்சள் 

வண்ணத்தகடு                      - 4) வணிக ரீதியாை வாகைங்களுக்காைதாகும்  

        A        B       C       D  

a)      1        2       3       4 

b)      4        3       2       1 

c)      3        4       1       2 

d)      2        1       3       4 

விளக்கம்:  பல்பவறு வண்ண இைக்கத்தகடுகள் (Number Plates) :  

சிவப்பு வண்ணத்தகடு - குடியரசுத் தலைவர் ைற்றும் ைாநிை ஆளுநர்களின் வாகைங்களில் 

பயன்படுத்தப்படும். 

நீை வண்ணத்தகடு - அயல்நாட்டு பிரதிநிதிகள்/ தூதர்கள் பயன்படுத்தும் வாகைங்களுக்கு 

அளிக்கப்படும்.  

பவள்லள வண்ணத்தகடு - இது சாதாரண குடிைகனுக்கு பசாந்தைாை வாகைம் என்பதாகும்.  

ைஞ்சள் வண்ணத்தகடு – வணிக ரீதியாை வாகைங்களுக்காைதாகும். 

31) ஓட்டுேர் வாகைம் ஓட்டும்பபாது பின்வரும் ஆவணங்கமள கட்டாயைாக மவத்திருக்க பவண்டும்? 

a) காப்பீட்டுச் சான்றிதழ் 

b) வாகை உறுதித்தன்மை ைற்றும் அனுைதிச் சான்றிதழ் 

c) வரிச் சான்றிதழ் 

d) இலவ அலைத்தும் 
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விளக்கம்: கட்டாய ஆவணங்கள் - ஓட்டுநர் வாகைம் ஓட்டும்பபாது பின்வரும் ஆவணங்கலள 

கட்டாயைாக லவத்திருக்க பவண்டும். ஓட்டுநர் உரிைம், வாகைத்தின் பதிவுச் சான்றிதழ், வரிச் சான்றிதழ், 

காப்பீட்டுச் சான்றிதழ், வாகை உறுதித்தன்லை ைற்றும் அனுைதிச் சான்றிதழ். 

32) சாமை விபத்துக்கமளயும் சாமை விபத்திைால் ஏற்படும் உயிர் இழப்புகமளயும் தவிர்க்க அரசு  

பைற்பகாண்ட ேடவடிக்மககள் எமவ? 

a) ஒரு பன்முக ஏற்புமடய வியூகம் 

b) வாகை பாதுகாப்பு தரத்மத உயர்த்துவது 

c) பவகக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள் 

d) இலவ அலைத்தும் 

விளக்கம்: சாலை பபாக்குவரத்து ைற்றும் பநடுஞ்சாலை (The Ministry of Road Transport and Highways) 

அலைச்சகம், சாலை விபத்துக்கலளயும் சாலை விபத்திைால் ஏற்படும் உயிர் இழப்புகலளயும் தவிர்க்க 

பை நடவடிக்லககலள பைற்பகாண்டுள்ளது. அலவயாவை:-  

 ஒரு பன்முக ஏற்புலடய வியூகம் 

 வாகை பாதுகாப்பு தரத்லத உயர்த்துவது 

 சாலை விபத்தில் சிக்கியவர்கள் பணமில்ைா பரிவர்த்தலை மூைம் சிகிச்லச அளிக்கும் 

முன்பைாட்டத் திட்டம் 

 உடைடி விலரவு அவசர சிகிச்லச ஊர்திகள் 

 பவகக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள் 

 பல்பவறு பசய்திக் குறியீடுகள் 

33) ஓட்டுேர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல், பசம்மைப்படுத்தப்பட்ட அவசர சிகிச்மச பராைரிப்பு ைற்றும் 

பபாதுைக்கள் விழிப்புணர்மவ உருவாக்குதல் ஆகியவற்றிற்கு சிறந்த பாதுகாப்பாை பயாசமை எது? 

a) ஒரு பன்முக ஏற்புலடய வியூகம் 

b) வாகை பாதுகாப்பு தரத்மத உயர்த்துவது 

c) பவகக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள் 

d) இமவ அமைத்தும் 

விளக்கம்: ஒரு பன்முக ஏற்புலடய வியூகம்: ஆங்கிை எழுத்து நான்கு ‘E’ – பபாறியியல் (Engineering), 

பசயைாக்கம் (Enforcement), கல்வி (Education), அவசரம் (Emergency) ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 

சாலை பாதுகாப்பிலை உறுதி பசய்யும் பபாருட்டு ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டுள்ள பன்முக யுக்தியாகும். 

அலவ பைம்படுத்தப்பட்ட ைற்றும் பாதுகாப்பாை சாலை பபாறியியலையும் பைம்பட்ட வாகை பாதுகாப்பு 

தரநிலைகலளயும் ஓட்டுநர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல், பசம்லைப்படுத்தப்பட்ட அவசர சிகிச்லச 
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பராைரிப்புைற்றும் பபாதுைக்கள் விழிப்புணர்லவ உருவாக்குதல் ஆகியவற்றிற்கு சிறந்த பாதுகாப்பாை 

பயாசலை ஆகும். 

34) வாகை பாதுகாப்பு தரத்மத உயர்த்தும் பபாருட்டு அரசு பைற்பகாண்ட ேடவடிக்மககள்? 

a) கைரக வாகைங்களில் பூட்டுதலில்ைா நிறுத்தும் அமைப்பு கட்டாயைாக்கப் பட்டுள்ளது. 

b) இரு சக்கர வண்டிகளிலும் ABS/CBS நிறுத்தக்கருவி  கட்டாயைாக்கப் பட்டுள்ளது. 

c) இரு சக்கர வண்டிகள் பதளிவாக பதரியும் பபாருட்டு தானியங்கி முகப்பு விளக்கு ஒளிர்விப்பான் 

(Automatic Headlight On) கட்டாயைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

d) இலவ அலைத்தும் 

விளக்கம்: வாகை பாதுகாப்பு தரத்லத உயர்த்துவது: சரக்கு வாகைங்கள் பவளிபய நீட்டிக் பகாண்டு 

இருக்கும் கம்பிகலள ஏற்றிச் பசல்ை தலட பசய்யப்பட்டுள்ளது. கைரக வாகைங்களில் பூட்டுதலில்ைா 

நிறுத்தும் அலைப்பும் (Anti-locking Brake System). இரு சக்கர வண்டிகளிலும் ABS/CBS 

நிறுத்தக்கருவியும் கட்டாயைாக்கப் பட்டுள்ளது. இரு சக்கர வண்டிகள் பதளிவாக பதரியும் பபாருட்டு 

தானியங்கி முகப்பு விளக்கு ஒளிர்விப்பான் (Automatic Headlight On) கட்டாயைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

35) சாமை விபத்தில் சிக்கியவர்கள் பணமில்ைா பரிவர்த்தமை மூைம் சிகிச்மச அளிக்கும் முன்பைாட்டத் 

திட்டம் எந்த பதசிய பேடுஞ்சாமைகளில் ஏற்பகைபவ பசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது? 

a) பதசிய பேடுஞ்சாமை எண் 8  

b) பதசிய பேடுஞ்சாமை எண் 33 

c) பதசிய பேடுஞ்சாமை எண் 44 

d) a) ைற்றும் b) 

விளக்கம்: சாலை விபத்தில் சிக்கியவர்கள் பணமில்ைா பரிவர்த்தலை மூைம் சிகிச்லச அளிக்கும் 

முன்பைாட்டத் திட்டம்: பதசிய பநடுஞ்சாலை எண் 8 ைற்றும் 33 இல் இத்திட்டம் ஏற்கைபவ 

பசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்பபாழுது தங்க நாற்கர சாலைகளிலும், வடக்கு, பதற்கு ைற்றும் 

கிழக்கு, பைற்கு இலணப்புச் சாலைகளிலும் நலடமுலறபடுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

36) பதசிய பேடுஞ்சாமைகளில் ஒவ்பவாரு -------------- கி.மீ பதாமைவிலும் ஒரு அவசர சிகிச்மச ஊர்திமய 

இந்திய பதசிய பேடுஞ்சாமை ஆமணயத்தால் (NHAI) நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது? 

a) 20 கிமீ  

b) 50 கிமீ  

c) 60 கிமீ  

d) 100 கிமீ  

விளக்கம்: உடைடி விலரவு அவசர சிகிச்லச ஊர்திகள்: பதசிய பநடுஞ்சாலைகளில் ஒவ்பவாரு 50 கி.மீ 

பதாலைவிலும் ஒரு அவசர சிகிச்லச ஊர்திலய இந்திய பதசிய பநடுஞ்சாலை ஆலணயத்தால் 
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(NHAI) நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அவசர ஊர்திகளுக்காக பபறப்படும் அலழப்புகலள ஏற்க 24x7 

பசயல்படும் அலைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளதுடன் சாலை பாதுகாப்பு தன்ைார்வத் பதாண்டர்களுக்கு 

முதலுதவி அளிப்பதில் பயிற்சியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

37) பதசிய பேடுஞ்சாமைகளில் பாதுகாப்பாக ைற்றும் தமடயற்ற பயணம் பசய்ய பாைங்கமள 

கட்டுவதற்காை திட்டம் எப்பபாது பதாடங்கப்பட்டது? 

a) 2018  

b) 2016  

c) 2015  

d) 2017  

விளக்கம்: பசது பாரதம்: பதசிய பநடுஞ்சாலைகளில் பாதுகாப்பாக ைற்றும் தலடயற்ற பயணம் பசய்ய 

பாைங்கலள கட்டுவதற்காை திட்டம் 2016இல் பதாடங்கப்பட்டது. அது 2019ஆம் ஆண்டிற்குள் அலைத்து 

பதசிய பநடுஞ்சாலைகலளயும், இருப்புப்பாலத குறுக்கீடு இல்ைாைல் உருவாக்குவலத பநாக்கைாக 

பகாண்டுள்ளது. 

38) பவகக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவி குறித்த பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியாைவற்மற பதர்க. 

a) இக்கருவியில் வாகைம் எவ்வளவு பவகத்தில் பசல்லுகின்றது என்பமத கண்டறியக்கூடிய 

பதாடர்ச்சியாை உணர்கருவிகள் உள்ளை 

b) இவ்வுணர்கருவிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பவகத்திமை தாண்டும்பபாது வாகைத்தின் உந்துபபாறிக்கு 

(engine)பசல்லும் காற்று ைற்றும் எரிபபாருளின் அளவிமை கட்டுப்படுத்துகிறது.    

c) இது தாைாகபவ வாகைத்தின் பவகத்திமை குமறப்பபதாடு முன்ைபர தீர்ைானிக்கப்பட்ட பவகத்திமை 

மீறி வாகைம் பசல்வமதயும் தடுக்கின்றது.   

d) இலவ அலைத்தும்  

விளக்கம்: பவகக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள்: இக்கருவியில் வாகைம் எவ்வளவு பவகத்தில் 

பசல்லுகின்றது என்பலத கண்டறியக்கூடிய பதாடர்ச்சியாை உணர்கருவிகள் உள்ளை. 

இவ்வுணர்கருவிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பவகத்திலை தாண்டும்பபாது வாகைத்தின் உந்துபபாறிக்கு 

(engine) பசல்லும் காற்று ைற்றும் எரிபபாருளின் அளவிலை கட்டுப்படுத்துகிறது. இது தாைாகபவ 

வாகைத்தின் பவகத்திலை குலறப்பபதாடு முன்ைபர தீர்ைானிக்கப்பட்ட பவகத்திலை மீறி வாகைம் 

பசல்வலதயும் தடுக்கின்றது. 

39) கூற்று (A): பல்பவறு பசய்திக் குறியீடுகள்: இமவ பயணிகளுக்கு பதரிவிக்கப்படபவண்டியமுக்கியத் 

தகவல்கமள பதரிவிக்கும் ஒளிஉமிழும் முமைய பைமககள் (LED Boards) ஆகும்.  

காரணம் (R): பபரிய பபாக்குவரத்து பேரிசல் ைற்றும் பேருக்கடிகள் ஏபதனும் ஏற்பட்டால் அந்நிமைகமள 

உடைடியாக அச்சாமைமய உபபயாகிப்பவர்களுக்கு பதரிவிக்க இமவ பயன்படுகின்றை. 
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a) A சரி ைற்றும்  R தவறு  

b) A தவறு ைற்றும் R சரி  

c) A சரி ைற்றும் R ஆைது A வின் சரியாை விளக்கம்  

d) A சரி ைற்றும் R ஆைது A வின் சரியாை விளக்கம் அல்ை  

விளக்கம்: பல்பவறு பசய்திக் குறியீடுகள்: இலவ பயணிகளுக்கு பதரிவிக்கப்படபவண்டிய முக்கியத் 

தகவல்கலள பதரிவிக்கும் ஒளிஉமிழும் முலைய பைலககள் (LED Boards) ஆகும். பபரிய 

பபாக்குவரத்து பநரிசல் ைற்றும் பநருக்கடிகள் ஏபதனும் ஏற்பட்டால் அந்நிலைகலள உடைடியாக 

அச்சாலைலய உபபயாகிப்பவர்களுக்கு பதரிவிக்க இலவ பயன்படுகின்றை. 

40) இந்தியா, பிபரசிலியா பிரகடைத்தில் எந்த ஆண்டு மகபயழுத்திட்டது? 

a) 2015 

b) 2016  

c) 2017 

d) 2018 

விளக்கம்: சாலை பாதுகாப்புக்காை பிபரசிலியா பிரகடைம்: இது ஐ. நா. உைக சுகாதார அலைப்பு 

இலணந்து நடத்திய சாலை பாதுகாப்பிற்காை இரண்டாவது உைகளாவிய உயர்ைட்ட ைாநாடு ஆகும். 

சாலை பாதுகாப்பிலை மிக முக்கியைாைதாக கருதி இந்தியா, பிபரசிலியா பிரகடைத்தில் 2015ஆம் 

ஆண்டு லகபயழுத்திட்டது. இதன் மூைம் இதில் பங்கு பபற்ற அலைவரும் இப்பதிற்றாண்டுக்குள் 

சாலை பாதுகாப்பிலை பைம்படுத்துவதற்கும் பபாக்குவரத்திைால் ஏற்படும் இறப்புகலள 

குலறப்பதற்காை வழிகலள உருவாக்கவும் உறுதி பூண்டுள்ளை. 

41) குழந்மதகளிமடபய சாமை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்விமை ஏற்படுத்தும் போக்கத்பதாடு 

பவளியிடப்பட்ட புத்தகங்கள்? 

a) சுவச்ச பசஃபர் 

b) சுவரஷித் யாத்ரா 

c) a) ைற்றும் b) 

d) இவற்றில் எதுவுமில்மை 

விளக்கம்: குழந்லதகளிலடபய சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்விலை ஏற்படுத்தும் பநாக்கத்பதாடு 

சுவச்ச பசஃபர் (Swachha Safer) ைற்றும் சுவரஷித் யாத்ரா (Suvarshit Yatra) என்ற இரு சித்திர 

புத்தகங்கலள சாலை பபாக்குவரத்து ைற்றும் பநடுஞ்சாலை அலைச்சகம் பவளியிட்டுள்ளது. 

42) கூற்று(A): வாழ்மவ காப்பாற்று நிறுவைம் (Save LIFE Foundation) இது ஒரு சுதந்திரைாை, இைாப 

போக்கில்ைாத, அரசு சாரா, பபாதுத் பதாண்டு அறக்கட்டமளயாகும். 
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காரணம்(R): இது இந்தியா முழுவதும் சாமை பாதுகாப்பு ைற்றும் அவசர ைருத்துவ வசதியிமை 

பைம்படுத்துவதற்காக பணியாற்றி வருகின்றது. 

சரியாை விமடமய பதர்ந்பதடு 

a) A சரி ைற்றும்  R தவறு  

b) A தவறு ைற்றும் R சரி  

c) A சரி ைற்றும் R ஆைது A வின் சரியாை விளக்கம்  

d) A சரி ைற்றும் R ஆைது A வின் சரியாை விளக்கம் அல்ை  

43) சாமை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வுக் பகாண்டாட்டம் யாரால் பதாடங்கப்பட்டது? a) சாலை பபாக்குவரத்து 

ைற்றும் பநடுஞ்சாலை அலைச்சகம்  

b)  இந்திய பதசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் 

c) a) ைற்றும் b) 

d) இவற்றில் எதுவுமில்மை 

விளக்கம்: சாமை பாதுகாப்பு வாரம் என்பது சாமை விதிகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவமதயும் 

சாமை விபத்துக்கள் காரணைாக ஏற்படும் பாதிப்புகமள குமறப்பமதயும் போக்கைாக பகாண்ட பதசிய 

நிகழ்வு ஆகும். பைலும் இது சாமையிமை உபபயாகிப்பவர்களுக்கு சாமை பாதுகாப்பு ேடவடிக்மககமள 

வலியுறுத்துகிறது. சாமை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வுக் பகாண்டாட்டம் சாமை பபாக்குவரத்து ைற்றும் 

பேடுஞ்சாமை அமைச்சகத்தால் துவங்கப்பட்டதாகும்.  

44) இந்தியாவில் பதசிய சாமை பாதுகாப்பு வாரம் எதைால் ஒருங்கிமணக்கப்படுகிறது? 

a) சாமை பபாக்குவரத்து ைற்றும் பேடுஞ்சாமை அமைச்சகம்  

b) இந்திய பதசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் 

c) a) ைற்றும் b) 

d) இவற்றில் எதுவுமில்மை 

விளக்கம்: இந்தியாவில் பதசிய சாலை பாதுகாப்பு வாரம் இந்திய பதசிய பாதுகாப்பு கவுன்சிைால் 

ஒருங்கிலணக்கப்படுகிறது. இது பாதுகாப்பு உடல் நைம் ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சலைகள் குறித்து  

பபாதுைக்கலள ஊக்குவிப்பதற்காக அரசாங்கத்திைால் அலைக்கப்பட்ட ஒரு தன்ைாட்சி 

அலைப்பாகும். ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜைவரி ைாதம் பதசிய சாலை பாதுகாப்பு வாரம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

45) ஐக்கிய ோடுகள் பபாதுச் சமபயிைால் எந்த  பத்தாண்டுகள் சாமை பாதுகாப்பு ேடவடிக்மகக்காை 

பதிற்றாண்டாக அதிகாரப்பூர்வைாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது? 

a) 2011-2020  

b) 1990-2000  
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c) 2000-2010  

d) 1980-1990 

விளக்கம்: ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச் சலபயிைால் 2011-2020 வலரயிைாை பத்தாண்டுகள் சாலை 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லகக்காை பதிற்றாண்டாக அதிகாரப்பூர்வைாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சாலைகள் 

ைற்றும் வாகைங்களின் பாதுகாப்லப பைம்படுத்துவது, சாலை உபபயாகிப்பவர்களின் நடவடிக்லககலள 

பைம்படுத்துவது ைற்றும் அவசரகாை பசலவயிலை பைம்படுத்துவது ஆகியவற்றின் மூைம் 

இப்பதிற்றாண்டில் இைட்சக்கணக்காை ைக்களின் உயிரிலை காக்க முற்படுகின்றது. 

 

46) பசஞ்சிலுமவ ைற்றும் பசம்பிமற சங்கங்களின் சர்வபதசகூட்டமைப்பு எத்தமை உறுதி பைாழிகமள 

பகாண்டுள்ளது? 

a) 10 

b) 20 

c) 30 

d) 15 

விளக்கம்: பசஞ்சிலுமவ ைற்றும் பசம்பிமற சங்கங்களின் சர்வபதசகூட்டமைப்புகீழ்க்காணும் 10 

உறுதிபைாழிகமளப் பரிந்துமரத்துள்ளது. 
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7th Social Science Lesson 23 Questions in Tamil 

23. வரி மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் 

1. "சூரியன், தான் பூமியிடமிருந்து உறிஞ்சிய ஈரப்பதத்ததப் பன்மடங்கு திருப்பித் தருகிறது. அதுபபால, 

மன்னன் தன் குடிமக்களிடம் வரிவசூலித்து, அவர்களின் நலத்திற்காகபவ மீண்டும் செலவு 

செய்கிறான்." என்று கூறியவர் 

A) கம்பர் 

B) கபிலர் 

C) காளிதாஸ் 

D) இளங்பகாவடிகள் 

2. கூற்று 1: வழக்கமாக அரொல் விதிக்கப்படும் வரிதயபய வரிவிதிப்பு என்கிபறாம். 

கூற்று 2: வரி விதிப்பு என்பது வருமானம், முதலீட்டால் சபறும் ஆதாயம், சொத்து பபான்ற அதனத்து 

வதகக்கும் விதிக்கப்படும் வரிதயக் குறிக்கும். 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: வரி விதிப்பு என்பது பபயராகவவா பசயலாகவவா இருக்கலாம். ஆயினும், அது 

பசயல்பாட்டைவய குறிக்கிறது. அச்பசயலால் விடையும் வருவாடயவய 'வரிகள்’ என்கிவறாம்.) 

3. "வரிகள் என்பதவ, ஒருவர் அரசுக்குச் செலுத்த பவண்டிய கட்டாயப் பங்களிப்பாகும். இதில், 

சபறப்பட்ட சிறப்புச் ெலுதககள் குறிப்பிடப்படுவதில்தல. இப்பங்களிப்பின் மூலம், சபாது 

நலத்திற்காக அரசு பமற்சகாள்ளும் செலவுகள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.” என்ற கூற்று 

யாருதடயது? 

A) ஆடம் ஸ்மித் 

B) அமர்த்தியாசென் 

C) செகதீஷ் பகவதி 

D) வசலிக்மன் 

(குறிப்பு: வரி பசலுத்துவவார், எவ்வித வேரடியான பலடனயும் எதிர்பார்க்காமல் அரசுக்குக் 

கட்ைாயமாகச் பசலுத்துபடவவய வரிகள் ஆகும்.) 

4. வரியாகச் செலுத்தப்படும் சமாத்தத்சதாதகயும் எங்கு இருப்பு தவக்கப்படுகிறது? 

A) பதசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி 

B) ரிெர்வ் வங்கி 
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C) அரசு கருவூலம் 

D) தனியார் வங்கி 

(குறிப்பு: வரிப்பணத்டத எவ்வாறு பசலவிடுவது என்படதயும் வரவு பசலவுத் திட்ைத்டத எவ்வாறு 

நிருணயிப்பது என்படதயும் அரவச தீர்மானிக்கிறது.) 

5. ஆடம் ஸ்மித்தின் வரிவிதிப்புக் பகாட்பாடுகள் எத்ததன வதகப்படும்? 

A) 2       B) 3      C) 4    D) 5 

(குறிப்பு: ோல்வடகயான வரிவிதிப்புக் வகாட்பாடுகள் 

 சமத்துவ விதி 

 உறுதிப்பாட்டு விதி 

 வசதி விதி 

 சிக்கன விதி) 

6. மக்கள் தத்தமது வெதிக்பகற்ற வதகயில் செலுத்துவதற்காக அரசு வரி விதிக்கும் முதறகளுள் ஒன்று 

__________விதியாகும். 

A) சிக்கன விதி 

B) வெதி விதி 

C) உறுதிப்பாட்டு விதி 

D) சமத்துவ விதி 

(குறிப்பு: மக்கள் மீது சுமத்தப்படும் வரியானது, எளிடமயாகவும் நியாயமாகவும் இருக்க வவண்டும் 

என்படதவய இவ்விதி விைக்குகிறது.) 

7. __________விதியின் மூலம் சபாருளாதாரத்தில் ஏற்படும் அதனத்து வீண் செலவுகளும் 

தவிர்க்கப்படுகின்றன. 

A) சிக்கன விதி 

B) வெதி விதி 

C) உறுதிப்பாட்டு விதி 

D) ெமத்துவ விதி 

(குறிப்பு: வசூலிக்கப்படும் வரியின் மூலம், வரி பசலுத்துவவார்க்கு ஓர் உறுதிப்பாட்டுத் தன்டமடய, 

இவ்விதி உருவாக்குகிறது. பபாருைாதார வைத்டத வமம்படுத்துகிறது.) 

8. கூற்று 1: வெதி விதியில், வரி செலுத்துபவார்க்கு அதிகபட்ெ வெதிகதள வழங்கும் வதகயில், வரி 

விதிக்கப்ட்டு வசூலிக்கப்படுகிறது. 

கூற்று 2: சிக்கன விதியின் படி வசூலிக்கப்படும் வரியிலிருந்து குதறந்த அளவிபலபய சதாதக 

செலவழிக்கப்பட பவண்டும். 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 
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B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: சிக்கன விதியின்படி, வசூலிக்கப்பட்ை பதாடக முழுவதும் அரசுக் கருவூலத்தின் இருப்பில் 

டவக்கப்பை வவண்டும்.) 

9. வரிவிதிப்பில் எத்ததன வதககள் உள்ளன? 

A) 2       B) 3     C) 4     D) 5 

(குறிப்பு: வரிவிதிப்பு வடககள் 

 விகிதாச்சார வரி 

 வைர் வீத வரி 

 வதய்வு வீத வரி) 

10. வருமான அளதவப் சபாருட்படுத்தாமல், ஒபர மாதிரியாக வரிவிதிப்பது ___________ ஆகும். 

A) வளர் வீத வரி 

B) பதய்வு வீத வரி 

C) விகிதாச்சார வரி 

D) ெமத்துவ வரி 

(குறிப்பு: விகிதாச்சார வரியில் வருமான விகிதத்திற்வகற்ப, வரி விகிதமும் மாறுபடும்.) 

11. ஒருவரின் வருமானம் அதிகரிக்கும்பபாது, அதற்பகற்ப வரிவிகிதமும் அதிகரிப்பது __________ 

ஆகும். 

A) வைர் வீத வரி 

B) பதய்வு வீத வரி 

C) விகிதாச்ொர வரி 

D) ெமத்துவ வரி 

(குறிப்பு: வைர் வீத வரியில் வருமானம் அதிகரிக்க, அதிகரிக்க வரிவிகிதமும் அதிகரித்துக் 

பகாண்வை பசல்லும்.) 

12. "வருமானத்திற்கு 5% வரி விகிதம் விதிக்கப்படுகிறது, ஒருவர் ரூபாய் 1000 வருமானம் ஈட்டுகிறார் 

எனில், அவர் ரூபாய் 50 செலுத்த பவண்டும். மற்சறாருவர், ரூபாய் 5000 வருமானம் ஈட்டுகிறார் 

எனில், அவரும் ரூபாய் 50 செலுத்த பவண்டும்." இவ்வதக வரி விதிப்பு முதற கீழ்க்கண்ட எவற்தற 

ொர்ந்தது 

A) வளர் வீத வரி 

B) பதய்வு வீத வரி 

C) விகிதாச்சார வரி 
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D) ெமத்துவ வரி 

(குறிப்பு: விகிதாச்சார வரி என்பது, வரி பசலுத்துபவர்களின் வருமானவரி விகிதத்டத மாற்றாமல் 

விட்டுவிடுகிறது.) 

13. "ஒருவரின் ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் 1000 எனில், அதற்கான வரிவிகிதம் 10%. ஆகபவ அவர் 

செலுத்த பவண்டிய வரி ரூபாய் 100 ஆகும். இததனப் பபாலபவ, மற்சறாருவரின் வருமானம் ரூபாய் 

10,000 எனில், அவருக்கு விதிக்கப்படும் வரி விகிதம் 25%. அவர் செலுத்த பவண்டிய வரி ரூபாய் 2500. 

பவசறாருவர் ரூபாய் 100,000 வருமானம் சபற்றால், வரி விகிதம் 50% எனில் அவர் செலுத்த 

பவண்டிய வரி ரூபாய் 50,000. " இவ்வதக வரி விதிப்பு முதற கீழ்க்கண்ட எவற்தற ொர்ந்தது 

A) வைர் வீத வரி 

B) பதய்வு வீத வரி 

C) விகிதாச்ொர வரி 

D) ெமத்துவ வரி 

14. பதய்வு வீத வரியானது ___________ வரிக்கு எதிரானதாக உள்ளது. 

A) வளர் வீத வரி 

B) வதய்வு வீத வரி 

C) விகிதாச்ொர வரி 

D) ெமத்துவ வரி 

15. கூற்று 1: வரிகள் இல்தலசயனில், ெமுதாய நலத்திற்குத் பததவயானவற்தறச் செய்ய அரொல் 

இயலாது. 

கூற்று 2: அரசுக்கு வரிகள் மிகவும் இன்றியதமயாத வளங்களாக உள்ளன. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: சுகாதார ேலவாழ்வுக்காக பசலவழிக்கப்படும் பதாடக, வரிப்பணத்தில் இருந்வத 

பபறப்படுகிறது. வரிகள் இல்டலபயனில் இத்தடகய பசயல்கள் ேடைபபறுவது கடினம்.) 

16. அரசுக்கு செலுத்தப்படும் வரிப்பணத்திலிருந்து அதிக அளவிலான சதாதக ___________ கு 

செலவிடப்படுகிறது. 

A) நலவாழ்வு 

B) ஆட்சி நிர்வாகம் 

C) கல்வி 

D) வீட்டுவெதி 
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(குறிப்பு: மனித வைங்கடை வமம்படுத்துவதற்கும் கல்விடய டமயப்படுத்துவதற்கும் அரசு அதிக 

முதன்டம அளிக்கிறது.) 

17. வரிப்பணம் கீழ்க்கண்ட எவற்றிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

1. நலவாழ்வு       2. ஆட்சி நிர்வாகம்         3. கல்வி       

 4. உள்கட்டதமப்பு பமம்பாடு, பபாக்குவரத்து, வீட்டுவெதி பபான்ற பிற. 

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

(குறிப்பு: வரிகள் ோட்டின் பமாத்த உள்ோட்டு உற்பத்திக்குத் (GDP) தம் பங்களிப்டப 

வழங்குகின்றன.) 

18. அதிகமாக வருமானம் ஈடுபவர்களுக்கும் குதறவாக வருமானம் ஈட்டுபவர்களுக்கும் ஒபர மாதிரியாக 

விதிக்கப்படும் வரி ___________ வரியாகும். 

A) வளர் வீத வரி 

B) வதய்வு வீத வரி 

C) விகிதாச்ொர வரி 

D) ெமத்துவ வரி 

(குறிப்பு: வதய்வு வீத வரியில் அதிக அைவு வருமானம் ஈட்டுபவர்கடைக் காட்டிலும், குடறந்த அைவு 

வருமானம் ஈட்டுபவர்கள் அதிக வரி விகிதத்தால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.) 

19. கீழ்க்கண்டவற்றுள் பநர்முக வரி அல்லாதது எது? 

A) செல்வ வரி 

B) நிறுவன வரி 

C) மூலதன ஆதாய வரி 

D) விற்படன வரி 

(குறிப்பு: வருமானவரி, பசல்வ வரி, நிறுவன வரி, மூலதன ஆதாய வரி ஆகியடவ அரசுக்கு 

வேரடியாகச் பசலுத்தப்படும் வேர்முக வரிகைாகும்.) 

20. இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த 

வகுத்தலும் வல்லது _________. 

A) மாட்சி 

B) அரசு 

C) மக்கள் 

D) அதமச்ெர் 

(குறிப்பு: பபாருள் வரும் வழிகடை வமன்வமலும் இயற்றலும், வந்த பபாருள்கடைச் வசர்த்தலும், 

காத்தலும், காத்தவற்டற வகுத்துச் பசலவு பசய்தலும் வல்லவன் அரசன்.) 

21. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மதறமுக வரிகள் எனவ? 
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1. பெதவ வரி         2. சபாழுதுபபாக்கு வரி 

3. சுங்க வரி        4. மதிப்பு கூட்டு வரி 

5. ஆடம்பர வரி 

A) அடனத்தும் 

B) 1, 3, 4 

C) 2, 4, 5 

D) 2, 3, 4, 5 

(குறிப்பு: உற்பத்தி அல்லது விற்படனக்காகப் பபாருள் மற்றும் வசடவ மீது விதிக்கப்படும் வரி 

மடறமுகவரி ஆகும். கலால் வரி, விற்படன வரி ஆகியடவயும் மடறமுக வரிகளில் அைங்கும்.) 

22. 'பநர்முக வரிகளுக்கான மத்திய வருவாய் வாரியம்' என்னும் தனி வாரியம் (CBDT) எந்த ெட்டத்தின் கீழ் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது? 

A) மத்திய வருமானச் ெட்டம் 1951 

B) மத்திய வருமானச் ெட்டம் 1958 

C) மத்திய வருமானச் ெட்டம் 1969 

D) மத்திய வருமானச் சட்ைம் 1963 

23. இன்றய காலக்கட்டத்திற்பகற்ப, வரிகள்  எத்ததன வதகயாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன? 

A) 2     B) 3    C) 4     D) 5 

(குறிப்பு: இருவடக வரிகள் 

 வேர்முக வரி 

 மடறமுக வரி) 

24. நிறுவனங்கள், அலுவலகங்கள் ஆகியதவ ஈட்டும் இலாபத்தின் மீது விதிக்கப்படும் வரி _________. 

A) சொத்துவரி 

B) நிறுவன வரி 

C) விற்பதன வரி 

D) சதாழில் வரி 

(குறிப்பு: காப்புரிடம, வட்டி, இந்தியாவிலுள்ை மூலதனச் பசாத்துகடை விற்படன பசய்வதன் 

மூலம் பபறும் இலாபம், பதாழில்நுட்பப் பணிகளுக்காகவும், பங்கீடுக்காகவும் பபறப்படும் 

கட்ைணங்கள் ஆகியவற்றின் மீது வரி விதிக்கப்படுகிறது.) 

25. கூற்று 1: ஒருவர் தவத்துள்ள சொத்துகளின் மதிப்புக்கு ஏற்ப விதிக்கப்படும் வரி, சொத்துவரி ஆகும். 

கூற்று 2: ஒவ்பவார் ஆண்டும் நதடமுதறயிலுள்ள ெந்தத மதிப்புகதளப் சபாருத்து, அபத அளவில் 

வரி வசூலிக்கப்படுகிறது. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 
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C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: முன்வனார்களின் பசாத்துகளின் மீது விதிக்கப்படும் வரி, பசாத்து வரியாகும். இத்தடகய 

வரிகடை அரசுக்குக் கட்ைாயமாகச் பசலுத்த வவண்டும்.) 

26. ஒருவர் சவகுமதியாக சபறும் சபாருள்களின் மதிப்புக்பகற்ப விதிக்கப்படும் வரி __________. 

A) வருமான வரி 

B) காப்புரிதம வரி 

C) சொத்து வரி 

D) அன்பளிப்பு வரி 

27.  ஒருவருக்கு விதிக்கப்பட்ட வரிச்சுதம, மற்சறாருவர் மீது மாற்ற இயலும் முதறதயபய ___________ 

என்கிபறாம். 

A) பநர்முக வரி 

B) மடறமுக வரி 

C) மதிப்புக் கூட்டு வரி 

D) ெரக்கு மற்றும் பெதவ வரி 

(குறிப்பு: எடுத்துக்காட்டு 

ஒரு பபாருடை (மகிழுந்து / இரு சக்கர வண்டி வபான்றடவ) விற்படன பசய்யும் விற்படனயாைர், 

பதாைக்கத்தில் அந்தப் பபாருளுக்கான வரிச்சுடமடய ஏற்கிறார். அவரிைமிருந்து அந்த 

பபாருடை யார் வாங்குகிறார்கவைா, அவர்கவை பின்னர் அந்தப் பபாருளுக்கான வரிச்சுடம 

முழுவடதயும் ஏற்கிறார்கள்.) 

28. பெதவ வரியில், பெதவதயப் சபறுபவர்களிடமிருந்து வரி வசூலிக்கப்பட்டு, ___________க்கு 

செலுத்தப்படுகிறது. 

A) மத்திய அரசு 

B) மாநில அரசு 

C) மத்திய மற்றும் மாநில அரசு 

D) ரிெர்வ் வங்கி 

(குறிப்பு: வசடவ வழங்குவதன் அடிப்படையில் விதிக்கப்படுவது வசடவ வரியாகும்.) 

29. கூற்று 1: விற்பதன செய்யப்படும் சபாருள்களின் மீது விதிக்கப்படும் வரி, விற்பதன வரி. 

கூற்று 2: விற்பதன வரி என்பது ஒரு பநர்முக வரியாகும். 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 8 of 13 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

(குறிப்பு: விற்படன வரி ஒரு மடறமுக வரியாகும். ஏபனனில், பபாருள் விற்படன பசய்பவர் 

பசலுத்த வவண்டிய வரிச்சுடம, அந்தப் பபாருடை வாங்குபவர் மீது சுமத்தப்படுகிறது.) 

30. சமாத்த விற்பதனயாளர்களிடமிருந்தும் சில்லதற விற்பதனயாளர்களிடமிருந்தும் சபாருள்கதள 

வாங்குபவர்கள் செலுத்த பவண்டிய வரி ___________ ஆகும். 

A) அன்பளிப்பு வரி 

B) சபாழுதுபபாக்கு வரி 

C) ஆயத்தீர்டவ வரி 

D) பெதவ வரி 

(குறிப்பு: இந்தியாவில் கலால் (ஆயத்தீர்டவ) வரி மத்திய அரசால் சுமத்தப்படுகிறது.) 

31. சபாழுதுபபாக்கு வரி யாரால் வசூலிக்கப்படுகிறது? 

A) மத்திய அரசு 

B) மாநில அரசு 

C) மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் 

D) ஊராட்சி அதமப்புகள் 

(குறிப்பு: பபாழுதுவபாக்குவரிகளுக்கு (எ.கா) - திடரப்பைங்களுக்கான கட்ைணங்கள், காபணாலி 

விடையாட்டுகள், வமடை அரங்வகற்ற நிகழ்ச்சிகள், கண்காட்சிகள், பபாழுதுவபாக்குப் பூங்காக்கள், 

விடையாட்டு பதாைர்பான பசயல்பாடுகள் வபான்றடவ.) 

32. ெரக்கு மற்றும் பெதவ வரி கீழ்க்கண்ட எவற்றின் அடிப்பதடயில் விதிக்கப்படுகிறது? 

1. விற்பதன       2. உற்பத்தி 

3. பயன்பாடு        4. சபாருட்களின் அளவு 

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

(குறிப்பு: வதசிய அைவில் ஒட்டுபமாத்த பபாருைாதார வைர்ச்சியின் அடிப்படையில் சரக்கு மற்றும் 

வசடவ வரி விதிக்கப்படுகிறது.) 

33. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ெரக்கு மற்றும் பெதவ வரிகளின் வதககள் எதவ? 

1. மாநில ெரக்கு மற்றும் பெதவ வரி 

2. மத்திய ெரக்கு மற்றும் பெதவ வரி 

3. ஒருங்கிதணந்த ெரக்கு மற்றும் பெதவ வரி 

A) 1, 2     B) 2, 3      C) 1, 3      D) 1, 2, 3 
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34. __________எழுதிய அர்த்தொஸ்திரத்தின் கூற்றுப்படி, பண்தடய காலங்களில் வரிவிதிக்கப்பட்டு 

சராக்கமாகவும், பவறு வதகயாகவும் பெகரிக்கப்பட்டது என்பது சதரியவருகிறது. 

A) பாணர் 

B) காளிதாெர் 

C) பகைடில்யர் 

D) சதனாலிராமன் 

35. மதறமுக வரிகளின் நவீன வரலாறு ________ நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் மத்திய கலால் வரி 

விதிக்கப்பட்டதிலிருந்து சதாடங்குகிறது. 

A) 17      B) 18       C) 19       D) 20 

(குறிப்பு: 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் உப்பு, சர்க்கடர, வாகன எரிபபாருள் 

வபான்றவற்றுக்கு கலால்வரி விதிக்கப்பட்ைது.) 

36. இந்தியாவில் மதிப்புக்கூட்டு வரி (VAT) முதன்முதலில் எந்த மாநிலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது? 

A) பஞ்ொப்  

B) சடல்லி 

C) குெராத் 

D) ஹரியானா 

(குறிப்பு: 2003ஆம் ஆண்டு ஹரியானாவில் VAT அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது.) 

37. பஞ்ொப், ெண்டிகர், இமாச்ெலப் பிரபதெம், ெம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மற்றும் சடல்லி உள்ளிட்ட 24 

மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரபதெங்களில் _________ ஆண்டு VAT அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

A) 2004       B) 2005      C) 2006      D) 2007 

38. ெரக்கு மற்றும் பெதவ வரி இந்தியா முழுவதும் செயல்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு 
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A) 2016 ஜூன் 1 

B) 2017 ஜூன் 30 

C) 2017 ஜூதல 31 

D) 2017 ஜூடல 1 

(குறிப்பு: சரக்கு மற்றும் வசடவ வரி (GST) என்பது ோம் வாங்கும் அடனத்துப் பபாருள்கள் மற்றும் 

வசடவகளுக்கான வரி ஆகும்.) 

39. கூற்று 1: அரொல் பமம்படுத்தப்பட்ட உள்கட்டதமப்பு வெதிகதள பயன்படுத்துவதற்காக விதிக்கப்படும் 

வரி, சுங்கம் மற்றும் ொதல வரிகளாகும். 

கூற்று 2: ொதல/பாலம் வெதிகளின் பராமரிப்புப் பணிக்காகவும் குறிப்பிட்ட திட்டங்கதளச் 

செயல்படுத்துவதற்காகவும் சுங்கம் மற்றும் ொதல வரிகள் வசூலிக்கப்படுகின்றன. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

40. பின்வருவனவற்றுள் எது மதறமுக வரி அல்ல? 

A) பெதவ வரி 

B) மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி 

C) பசாத்து வரி 

D) சுங்க வரி 

(குறிப்பு: அரசுக்கு வேரடியாக வரி பசலுத்தும் ஒருவரின் வருமானம் அல்லது பசாத்துகளின் மீது 

பசாத்து வரிவிதிக்கப்படுகிறது.) 

41. பின்வருவனவற்றுள் எது பநர்முக வரி? 

A) பெதவ வரி 

B) பசல்வ வரி 

C) விற்பதன வரி 

D) வளர்விகித வரி 

(குறிப்பு: உண்டமயான பசாத்துவரி, தனியாள் பசாத்துவரி, வருமானவரி அல்லது உறுதிபமாழிப் 

பத்திரங்களின் மீதான வரி வபான்றடவ வேர்முக வரிகைாகும்.) 

42. தூய்தம பாரத வரி எப்பபாது சதாடங்கப்பட்டது? 

A) 2014 அக்படாபர் 2 

B) 2015 அக்படாபர் 2 

C) 2014 நவம்பர் 15 
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D) 2015 ேவம்பர் 15 

(குறிப்பு: இந்திய அரசால், தூய்டம பாரத வரி விதிக்கப்படுகிறது. இதன் வரி விகிதம் 0.5% ஆகும்.) 

43. தற்பபாது _______க்கும் பமற்பட்ட பெதவ வரி நதடமுதறயில் உள்ளது. 

A) 8%     B) 10%      C) 14%      D) 15% 

44. பநர்முக வரி குறித்த கூற்றுகளில் தவறானதத பதர்ந்சதடு. 

A) வரி செலுத்துபவார், தமக்கு விதிக்கப்பட்ட வரிச்சுதமதயப் பிறருக்கு மாற்ற இயலாது. 

B) தனியாள் மற்றும் நிறுவனங்கள் சபறும் வருமானங்கள் மீது வரிவிதிக்கப்படுகிறது. 

C) பணவீக்க அழுத்தம் உண்டு. 

D) வரித் தாக்கமும் வரி நிகழ்வும் ெமமாக உள்ளன. 

(குறிப்பு: வேர்முக வரியில் பணவீக்க அழுத்தம் இல்டல. பேகிழ்வுத் தன்டம குடறவு.) 

45. மதறமுக வரி குறித்த கூற்றுகளில் தவறானதத பதர்ந்சதடு. 

A) ஒருவர், தமக்கு விதிக்கப்பட்ட வரிச்சுதமதய மிக எளிதாக பவசறாருவருக்கு மாற்ற இயலும். 

B) பல்பவறு சபாருள் மற்றும் பெதவகளின் மீது வரிவிதிக்கப்படுகிறது. 

C) பணவீக்க அழுத்தம் உண்டு. 

D) வரித்தாக்கமும் வரி நிகழ்வும் சமமாக உள்ைன. 

(குறிப்பு: மடறமுக வரியில் வரித்தாக்கமும் வரி நிகழ்வும்  பவவ்வவறாக உள்ைன. பேகிழ்வுத் 

தன்டம அதிகம்.) 

46. கூற்று 1: நிதி நிர்வாகத்திற்கு வருவாதய குதறப்பபத வரி விதிப்பதன் பநாக்கமாகும். 

கூற்று 2: வரி விதிப்பு, நிதிப் பற்றாக்குதறயால் ஏற்படும் பாதிப்புகதளச் ெமன் செய்ய, விதல 

மாற்றத்திற்கு உதவுகிறது. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

(குறிப்பு: நிதி நிர்வாகத்திற்கு வருவாடய உயர்த்துவவத, வரி விதிப்பதன் வோக்கமாகும்.) 

47. ஓர் அரசின் திறனுக்பகற்ப வரிகதள உயர்த்துவது, அதன் ___________ என்றதழக்கப்படுகிறது. 

A) நிதி பமம்பாடு 

B) வரிவிகித உயர்வு 

C) நிதித் திறன் 

D) பணவீக்கம் 
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(குறிப்பு: வபாக்குவரத்து, சுகாதாரம், பபாதுமக்களின் பாதுகாப்பு, கல்வி, ேலவாழ்வு திட்ைங்கள், 

அறிவியல் ஆராய்ச்சி, கடலயும் பண்பாடும், பபாதுப்பணி, பபாதுக் காப்பீடு வபான்ற பபாருைாதார 

உள்கட்ைடமப்புகளுக்காக வரிப்பணம் பசலவழிக்கப்படுகிறது.) 

48. கூற்று 1: செலவுகள், வரி வருவாதய விட அதிகமாகும்பபாது, அரசு கடன்கதளத் திரட்டுகிறது. 

கூற்று 2: வாராக் கடன்கதளத் திரட்டுவதற்கு, வரிகளிலிருந்து ஒருபகுதியும் செலவழிக்கப்படலாம். 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

(குறிப்பு: ேலவாழ்வுக்கும் பபாதுப்பணிகளுக்கும் வதடவப்படும் நிதிகளுக்கு வரிப்பணம் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது.) 

49. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எதவ சபாதுப்பணிகளுள் அடங்கும்? 

1. கல்வித்திட்டங்கள்         

2. வயதானவர்களுக்கான ஓய்வூதியப் பலன்கள் 

3. பவதலவாய்ப்பு இல்லாபதாருக்கான ஊக்கத்சதாதககள் 

4. சபாதுப்பபாக்குவரத்துகள், ஆற்றல், நீர் மற்றும் திடக்கழிவு பமலாண்தமத் திட்டங்கள். 

A) அடனத்தும் 

B) 1, 2 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 3, 4 

50. சபாருத்துக. 

1. வரி விதிப்புக் சகாள்தக      i) பநர்முக வரி 

2. சொத்து வரி          ii) ெரக்கு மற்றும் பெதவ வரி 

3. சுங்க வரி            iii) ஆடம்ஸ்மித் 

4. 01.07.2017           iv) குதறந்த சநகிழ்ச்சி உதடயது 

5. பநர்முக வரி        v) மதறமுக வரி 

A)  ii     iii    iv  v    i 

B)  iii  iv  v   i  ii 

C)  iii    i     v     ii     iv 

D)  iv    i    v    ii     iii 

51. GST மத்திய அரொல் வசூலிக்கப்பட்டாலும், கீழ்க்கண்ட எந்தப் சபாருட்கள் மீதான வரிதய மாநில 

அரசு தனித்தனியாக வசூலிக்கிறது? 

1. சபட்பராலியப் சபாருட்கள்        2. ஆல்கஹால் 
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3. மின்ொரம்         4. காய்கறி, உணவு தானியங்கள் 

A) அடனத்தும் 

B) 1, 2 

C) 1, 2, 4 

D) 1, 3, 4 

(குறிப்பு: காய்கறிகள், உணவு தானியங்கள் வபான்ற வாழ்க்டகயின் அடனத்து அத்தியாவசிய 

பண்ைங்களுக்கும் இந்த வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றன.) 

52. GST வரி எத்ததன அடுக்குகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்படுகிறது? 

A) 3      B) 4      C) 5      D) 6 

(குறிப்பு: 0%, 5%, 12%, 18%, 28% என ஐந்து அடுக்குகைாக GST பிரிக்கப்பட்டுள்ைது.) 
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