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11th History Lesson 1 Questions in Tamil 

1] பண்டைய இந்தியா : த ாைக்கம் மு ல் சிந்து நாகரிகம் வடை 

1) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - பழங்கற்காலம் முதலாக இந்தியாவில் பல குழுக்களை சசர்ந்த மக்கள் பலமுளை குடிபபயர்ந்து 
பல்வளகப்பட்ட சூழ்நிளலகளுக்கு ஏற்ைவாறு தங்கள் பண்பாடுகளை தகவளமத்துக் பகாண்டனர். 
கூற்று 2 - சிந்துபவளியில் குடிசயறிய மக்கள் சமகாலத்தில் பபரும் பக்குவமளடந்து ஒரு முதிர்ச்சி அளடந்த 
வாழ்க்ளக நிளலளய அளடந்தனர். 
A) கூற்று 1 மட்டும் சரி  
B) கூற்று 2 மட்டும் சரி  
C) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி 
D) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு 
(குறிப்பு - த ொல்லியல் ஆய்வு இடங்கள், நிலவியல் அடுக்குகள், விலங்குகளின் எலும்புகளும் 
படிமங்களும் கற்கருவிகள், எலும்பு கருவிகள் ஆகியவை இைற்றின் சொன்றுகளொகும்.) 
2) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
 கூற்று 1 - ஹரப்பா மக்கள் ஒரு எழுத்து முளைளயப் பயன்படுத்தியுள்ைனர். 
கூற்று 2 - இந்திய வரலாற்றில் கற்கால வாழ்க்ளக முதல் சிந்து நாகரிகம் வளரயான பநடுங் காலத்ளத 
புரிந்து பகாள்ை பதால்லியல் சான்றுகளை பபரிதும் உதவுகின்ைன. எழுத்து வடிவ சான்றுகள் 
இக்காலத்துக்கு இல்லல. 
A) கூற்று 1 மட்டும் சரி  
B) கூற்று 2 மட்டும் சரி  
C) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி 
D) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு 
(குறிப்பு - ஹைப்பொ மக்கள் ஒரு எழுத்து முவைவயப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். ஆனால் அ ன் தபாருடைக் 
இன்றைவும் அறிய முடியவில்டை) 
3) கற்கால மக்கள் சமற்பகாண்ட சவைாண்ளம சார்ந்த அறிளவ புரிந்து பகாள்ை உதவுவது எது?  
I. எரிக்கப்பட்ட விலதகள். 
II. மகரந்தங்கள் 
III. கல்லாகிப் பபான தாவரங்கள்(லபட்படாலித்) 
A) I, II மட்டும்  
B) I, III மட்டும்  
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C) II, III மட்டும்  
D) இடவ அடனத்தும்  
(குறிப்பு - கற்கொல மக்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் இவடயிலொன உைவைப் புரிந்துதகொள்ள விலங்கு, 
 ொைரங்கள் ைடிவிலொன சொன்றுகள் இன்றியவமயொ வை ஆகும்.) 
4) கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - வரலாற்று காலத்துக்கு முன்பு நளடபபற்ை மனித உடற் பயிற்சிகள் குறித்து அறிந்து பகாள்ை 
அவருளடய மரபணுக்களும் முக்கியமான சான்றுகைாக விைங்குகின்ைன. 
கூற்று 2 - ளமட்சடாகாண்ட்ரியா டி.என்.ஏ ஆய்வுகள் கற்கால மனிதர்களின் இடப்பபயர்ச்சி குறித்த 
தகவல்களை வழங்குகின்ைன. 
A) கூற்று 1 மட்டும் சரி  
B) கூற்று 2 மட்டும் சரி  
C) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி 
D) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு 
(குறிப்பு - ைரலொற்றுக்கு முந்வ ய கொல எலும்பிலிருந்து டிஎன்ஏடவ பிரித்து மனி க் கூட்ைம் பல்வவறு 
பகுதிகளுக்கு பைவியது குறித்து புரிந்து தகாள்ை அறிவியைாைர்கள் முயற்சி தசய்து வருகிறார்கள்.) 
5) இந்தியாவில் பசழித்து வைர்ந்த பமாழிக் குடும்பங்களுள் சரியானளவ எது?  
I. இந்பதா-ஆரியம்  
II. திராவிடம் 
III. ஆஸ்ட்பரா - ஆசியாட்டிக் 
IV. திபபத்பதா - பர்மன்  
A) I, II, III மட்டும் சரி  
B) I, III, IV மட்டும் சரி  
C) II, III, IV மட்டும் சரி  
D) எல்ைாவம சரி  
(குறிப்பு - மமற்கண்ட அவழப்பு தமொழிக் குடும்பங்களும் இந்தியொவில் தசழித்து ைளர்ந் ன. இந்திய 
ைரலொற்றில் நவடதபற்ை மனி  இடப்தபயர்ச்சிகளின் பல்மைறு கட்டங்களில் இம்தமொழிகள் ம ொன்றி 
ைளர்ந் ன) 
6) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - எழுத்து முளை சதான்றுவதற்கு முந்ளதய காலகட்டம் வரலாற்றுக்கு முந்ளதய காலம் 
எனப்படுகிைது. 
கூற்று 2 - வரலாற்றுக்கு முந்ளதய காலம் கற்காலம் என அளழக்கப்படுகிைது. 
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கூற்று 3 - கற்காலம் என அளழக்கும் சபாது இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்ளக, சநபாைம், வங்கசதசம் 
ஆகியளவ அடங்கிய பதன்கிழக்கு ஆசியா முழுவளதயும் ஒசர பகுதியாக குறிப்பசத பபாருந்தும். 
A) கூற்று 1, 2 மட்டும் சரி  
B) கூற்று 2, 3 மட்டும் சரி  
C) கூற்று 1, 3 மட்டும் சரி  
D) எல்ைா கூற்றுகளும் சரி  
(குறிப்பு - மனி  இனத்தின் மூ ொவ யர் மு லில் ஆப்பிரிக்கொவில் ம ொன்றி பின்னர் உலகத்தின் 
தைவ்மைறு பகுதிகளுக்கு இடம்தபயர்ந் னர் என ைரலொற்று ஆய்வுகள் அறிவிக்கின்ைன.) 
7) ஆப்பிரிக்காளவ விட்டு முதன்முதலாக இடம்பபயர்ந்த மனித இனம் எது?  
A) ப ாபமாபசபியன்ஸ்  
B) வஹாவமா எைக்ைஸ்  
C) ப ாபமாலபலியன்ஸ்  
D) இது எதுவும் அல்ல 
(குறிப்பு - மனி  இனத்தின் மூ ொவ யர் மு லில் ஆப்பிரிக்கொவில் ம ொன்றி பின்னர் உலகத்தின் 
தைவ்மைறு பகுதிகளுக்கு இடம் தபயர்ந் னர். இவ்ைொறு ஆப்பிரிக்கொவை விட்டு தைளிமய 
மு ன்மு லொக இடம்தபயர்ந்  மனி  இனம் ம ொமமொ எரக்டஸ் ஆகும்.) 
8) பபாதுவாக எழுத்து சதான்றுவதற்கு முந்ளதய காலம் எவ்வாறு பிரிக்கப்படுகிைது?  
A) கற்காலம் மற்றும் பவண்கலக்காலம். 
B) கற்காைம், தைண்கல கொலம், இரும்புக்கொலம். 
C) கற்காலம், இரும்புக்காலம் 
D) கற்காலம், இரும்புக்காலம், பவண்கலக்காலம், பபாற்காலம் 
(குறிப்பு - ைரலொற்று ஆய்வுகளின் படி, ைரலொற்று கொலத்துக்கு முந்வ ய மனி ர்கள் இந்தியொவில் 10 
லட்சம் மு ல் 20 லட்சம் ைவரயொன ஆண்டுகளுக்கு முன்மப இருந் ொர்கள் என த ரிகிைது.) 
9) ஓவியம் தீட்டப்பட்ட சாம்பல் நிை பண்டங்கள் எந்த காலத்ளதச் சார்ந்தளவ?  
A) கற்காலம் 
B) இரும்புக்காைம் 
C) பவண்கலக்காலம் 
D) இது எதுவும் அல்ல 
(குறிப்பு - ஓவியம் தீட்டப்பட்ட சொம்பல் நிை மட்பொண்டங்கள் இரும்புக் கொலத்வ ச் சொர்ந் வை ஆகும். 
இரும்புக் காைத்ட ச் சார்ந்  அவர்கள் வாழ்ந்  நிைப்பகுதி சிந்து, அச்சூலியன் அல்லது ஹரப்பொ 
ஆகியடவ ஆகும்.) 
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10) மனிதர்கள் எந்த காலத்தின்பபாது விலங்குகளையும் தாவரங்களையும் வைர்க்கக் கற்றுக் 
பகாண்டார்கள்?  
A) பழங்கற்காலம் 
B) இலடக்கற்காலம் 
C) புதியகற்காைம் 
D) நவீனகற்காலம் 
(குறிப்பு - ைரலொற்றில் மிகவும் த ொன்வமயொன கொலம் பழங்கற்கொலம் எனப்படுகிைது. பழங்கற்கொலம் 
மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது. அது கீழ் பழங்கற்காைம், இவட பழங்கற்கொலம், மமல் பழங்கற்கொலம் 
என்ப ொகும்.) 
11) கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - கற்காலத்தின் பதாடக்கத்தில் சசர்ந்த மனிதர்கள் பயன்படுத்திய பபாருட்கள் இந்திய துளை 
கண்டத்தின் பல்சவறு பகுதிகளிலிருந்து கிலடத்துள்ளன. 
கூற்று 2 - கீழ் பழங்கால கற்கால கட்டத்தின் சபாது, மனித மூதாளதயர்கைான சஹாசமா எரக்டஸ் 
இந்தியாவில் வாழ்ந்ததாக நம்பப்படுகிைது. 
A) கூற்று 1 மட்டும் சரி  
B) கூற்று 2 மட்டும் சரி  
C) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி 
D) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு 
(குறிப்பு - பொவை ைடிவியல் ஆய்வுகள்(stratigraphy), கொலைரிவச, கற்கருவிகள் ஆகியைற்வை 
அடிப்பவடயொகக் தகொண்டு கீழ்பழங்கற்கொலம், இவட பழங்கற்கொலம், மமல் பழங்கற்கொலம் என 
பண்பாடுகள் ைவகப்படுத் ப்பட்டுள்ளன) 
12) பழங்கற்காலத்லதச் பசர்ந்த கருவிகள் முதன்முதலில் 1863 எங்கு கண்படடுக்கப்பட்டன?  
A) பல்ைாவைம் 
B) சிவகங்லக 
C) ராமநாதபுரம் 
D) மதுலர 
(குறிப்பு - பழங்கற்கொலத்வ  மசர்ந்  கருவிகள் மு ன் மு லில், தசன்வன அருமக உள்ள 
பல்லொைரத்தில் ரொபர்ட் புரூஸ் ஃபூட் என்பைரொல் 1863இல் கண்தடடுக்கப்பட்டன) 
13) கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - வரலாற்றுக்கு முந்ளதய காலம் குறித்த ஆய்வுத்துளை பபரும்பாலும் கற்கருவிகலளபய 
சார்ந்துள்ைது. 
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கூற்று 2 - கற்கால மனிதனின் வாழிடங்கள் கல்லாலான கருவிகள் கிளடப்பளத அடிப்பளடயாகக் பகாண்டு 
அளடயாைம் காைப்படுகின்ைன. 
A) கூற்று 1 மட்டும் சரி  
B) கூற்று 2 மட்டும் சரி  
C) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி 
D) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு 
(குறிப்பு - மனித மூதாளதயர் கருவிகள் பசய்ய பபரிய கற் பாலங்களையும் கூழாங்கற்களையும் 
சதர்ந்பதடுத்தனர். அவற்ளை மற்பைாரு உறுதி வாய்ந்த கல்லால் பசய்தி கருவிகளை உருவாக்கினர்) 
14) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது தவைானது?  
A) ளகக்சகாடரி வளக கருவிகளைக் பகாண்ட மரபு அச்சூலியன் என்று அளழக்கப்படுகிைது. 
B) கூழாங்கல் டீசருக்கு உருவாக்கப்படும் கருவிகளைக் பகாண்ட மரபு சசாகனியன் மரபு என்று 
அளழக்கப்படுகிைது. 
C) அச்சூலியன் ஆப்கொனிஸ் ொனில் உள்ள மசொகன் ஆற்றின் அருவக வ ான்றியது. 
D) பசாகனிய மரபு துண்டாக்கும் கருவிகலளயும் அலத சார்ந்த பவலலகளுக்கான கருவிகலளயும் 
மட்டுபம பகாண்டது. 
(குறிப்பு - இன்வைய பொகிஸ் ொனிலுள்ள மசொகன் ஆற்றின் ைடிநீர் பகுதியில் நிலவிய மரபு என்ப ொல், 
மசொகன் மைபு என அவழக்கப்பட்டது. அண்வமயில் நவடதபற்ை ஆய்வுகளின் மபொது இம  பகுதியில் 
அச்சூலியன் மரபு சொர்ந்  கருவிகளும் கிவடத் ன.) 
15) சகாடரி, பவட்டு கத்திகள், பசதுக்கும் கருவிகள் ஆகியளவ எந்த காலத்ளதச் சசர்ந்தளவயாகும்?  
A) த ொடக்ககொல அச்சூலியன் 
B) இளடக்கால அச்சூலியன் 
C) பிற்கால அச்சூலியன்  
D) இலவ எதுவும் அல்ல  
(குறிப்பு - பழங்கொல கற்கருவிகளின் ஆக்கம், அ ற்கொன உவழப்பு ஆகியைற்றின் அடிப்பவடயில் 
அக்கொலபண்பொடு த ொடக்ககொல அச்சூலியன், இடைக்காை அச்சூலியன் மற்றும் பிற்காை 
அச்சூலியன் என்ன ைவகப்படுத் ப்படுகிைது. 
16) அச்சூலிய மரப்பிற்கான அலடயாளங்கள் கீழ்காணும் எந்த இடத்தில் காணப்படவில்லல?  
I. சமற்கு பதாடர்ச்சி மளல 
II. கடற்கலரப் பகுதிகள். 
III. வடகிழக்கு இந்தியா 
A) I, II இல் மட்டும்  
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B) I, III இல் மட்டும்  
C) II, III இல் மட்டும்  
D) இதில் எதுவுவம இல்டை  
(குறிப்பு - மமற்கு த ொடர்ச்சி மவல, கடற்கவரப் பகுதிகள், ைடகிழக்கு இந்தியொ ஆகிய இடங்களில் 
அச்சூலிய மரபுக்கொன அவடயொளங்கள் கொணப்படவில்வல. தபருமடை இ ற்கு காைணமாக 
இருக்கைாம்.) 
17) அச்சூலிய மரபினர் வாழ்ந்த இடங்கைாக அறியப்படுவதில் சரியானது எது?  
I. மத்திய இந்தியா 
II. பதன் கிழக்கு இந்தியா 
III. பமற்கு இந்தியா 
A) I, II மட்டும் சரி  
B) II, III மட்டும் சரி  
C) I, III மட்டும் சரி  
D) எல்லாபம சரி  
(குறிப்பு - மத்திய இந்தியொவிலும், இந்தியொவின் த ன் கிழக்குப் பகுதிகளிலும் அச்சூலிய மைபினர் 
ைொழ்ந்  ற்கொன அவடயொளங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இந் ப் பகுதிகள் அதிக அளவில் மவழ 
தபறுை ொல், பசுவம மொைொ மமலும் அதிக வைத்துடனும் உள்ளன) 
18) அச்சூலிய கருவிகள் கண்படடுக்கப்பட்ட இடங்கள் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது?  
I. பல்லாவரம் - தமிழ்நாடு  
II. குடியம் - தமிழ்நாடு  
III. அதிரம்பாக்கம் - தமிழ்நாடு  
IV.  ன்ஸ்கி சமபவளி - கர்நாடகா  
V. பிம்பபட்கா - மத்திய பிரபதசம்  
A) I, II, III, IV மட்டும் சரி  
B) I, II, III, V மட்டும் சரி  
C) I, III, IV, V மட்டும் சரி  
D) எல்ைாவம சரி  
(குறிப்பு - தசன்வனக்கு அருகில் உள்ள அதிரம்பொக்கம், பல்ைாவைம், குடியம், கர்நாைகாவின் ஹன்ஸ்கி 
சமதைளியில் உள்ள இசம்பூர், மத்திய பிரம சத்தில் உள்ள பிம்மபட்கொ ஆகியவை அச்சூலிய கருவிகள் 
கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ள இடங்களொகும்) 
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19) ப ாமினின்(Hominin) என்று அளழக்கப்படும் மனித மூதாளதயர் வாழ்ந்ததற்கான அளடயாைங்கள் 
எங்கு அதிகைவில் காைப்படுகின்ைன?  
A) ஆசியா 
B) ஆப்பிரிக்கா 
C) அபமரிக்கா 
D) இது எதுவும் அல்ல 
(குறிப்பு - கற்கொல மனி னுக்கு தநருக்கமொன ம ொற்ைத்வ  தகொண்டிருந்  மனி  மூ ொவ யர் 
ம ொமினின் என்று அவழக்கப்படுகிைொர்கள். இவர்கள் வாழ்ந்  ற்கான அடையாைங்கள் 
ஆப்பிரிக்காவில் அதிகமாக கொணப்படுகின்ைன.) 
20) இந்தியாவில் நன்கு அறியப்பட்ட ப ாமினின் மண்லடபயாட்டின் பமல்பகுதி புளதபடிவம் எங்கு 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?  
A) தமிழ்நாடு 
B) கர்நாடகா 
C) மத்திய பிைவ சம் 
D) குஜராத் 
(குறிப்பு - இந்தியொவில் நன்கு அறியப்பட்ை வஹாமினின் புவ  படிைம் மத்திய பிரம சத்தில் உள்ள 
வஹாசங்கபாத் அருவகயுள்ை ஹத்வநாைாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ொகும். அது ஒரு மண்டை ஒட்டின் 
வமல் பகுதி ஆகும்.) 
21) நர்மளத சமபவளியில் கண்படடுக்கப்பட்ட விலங்குகளின் புளதபடிவங்கள் எது?  
I. எலிபஸ் நமடிக்கஸ்  
II.ஸ்படபகாபடான்கபணசா  
III. பபாஸ் நமடிக்கஸ்  
IV.  எக்கஸ் நமடிக்கஸ்  
A) I, II, III மட்டும் சரி  
B) II, III, IV மட்டும் சரி  
C) I, III, IV மட்டும் சரி  
D) எல்ைாவம சரி  
(குறிப்பு - கற்கொலத்தில் மக்கள் ைொழ்ந்  பழவம சூழவல நொம் புரிந்துதகாள்ை விைங்குகளின் 
புட படிவங்கள் பயன்படுகின்றன. நர்மட  சமதவளியில் மிகப்தபரிய  ந் ங்கடை உடைய 
வைைாற்றுக்கு முந்ட ய காைகட்ை யாடன எலிபஸ் நமடிக்கஸ் மபொன்ை பல விலங்குகளின் 
புவ படிைங்கள் கண்தைடுக்கப்பட்டுள்ைன) 
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22) எக்கஸ் என்ற பபரினம் எலத பகாண்டது அல்ல?  
A) குதிலர 
B) கழுலத 
C) வரிக்குதிலர 
D) ஆடு 
(குறிப்பு - எக்கஸ் என்பது குதிவர, கழுவ , ைரிக்குதிவர ஆகிய விலங்குகவள உள்ளடக்கிய மபரினம் 
ஆகும்) 
23) ப ாபமாஎரக்டஸ் இனத்லத சார்ந்த மனிதர் பற்றிய கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - சஹாசமா எரக்டஸ் இனத்ளத சசர்ந்த மனிதர்கள் தற்கால மனிதர்கைான ப ாசமாபசபியன்ளச 
சபால சமம்பட்ட பமாழிளய பகாண்டிருக்கவில்ளல. 
கூற்று 2 - சஹாசமா எரக்டஸ் இனத்தவர்கள் சில ஒலிகள் அல்லது பசாற்கள் மூலம் தங்கள் எண்ைங்களை 
பவளிப்படுத்தி இருக்கலாம். 
கூற்று 3 - கருவிகளை பசய்வதற்கு சரியான கல்ளல சதர்வு பசய்வதற்கான அறிவு அவர்களுக்கு இருந்தது. 
A) கூற்று 1, 2 மட்டும் சரி  
B) கூற்று 2, 3 மட்டும் சரி  
C) கூற்று 1, 3 மட்டும் சரி  
D) எல்ைா கூற்றுகளும் சரி  
(குறிப்பு - பொவைகவள தசதுக்கவும் அைற்வை கருவிகளொக ைடிைவமக்கவும் சுத்தியல் மபொன்ை 
கற்கவள பயன்படுத் வும் ம ொமமொ எரக்டஸ் இனத் ைர் அறிந்திருந் னர்) 
24) இந்தியாவில் இளட பழங்கற்கால கட்டத்ளத எந்த இடத்தில் கண்டறிந்தனர்?  
A) ஷிபமாகா  
B) தநவாசா  
C) பபல்காம்  
D) குடியம்  
(குறிப்பு - தஹச்.டி.சங்கலியா என்ை த ொல்லியலொளர் பிரொைொரொ ஆற்ைங்கவரயில் இவட பழங்கற்கொல 
கட்டத்வ  கண்டறிந் ொர். இ ன் பின்னர் இவட பழங்கற்கொலம் நிலவிய பல இடங்கள் அவடயொளம் 
கொணப்பட்டன) 
25) கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - சகாடரிகள், பிைக்கும் கருவிகள், துண்டாகும் கருவிகள், சுரண்டும் கருவிகள் சபான்ைளவ இளட 
பழங்கற்லத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட கருவிகளாக அலடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. 
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கூற்று 2 - இளட பழங்கற்கால நாகரீகம் பசதுக்கும் பசயல்பாட்ளட அடிப்பளடயாகக் பகாண்டிருந்தது 
எனலாம். 
A) கூற்று 1 மட்டும் சரி  
B) கூற்று 2 மட்டும் சரி  
C) இைண்டு கூற்றுகளும் சரி  
D) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு  
(குறிப்பு - மரக்கட்வட, விலங்கு ம ொல் ஆகியைற்வை வகயொளுை ற்கு சுரண்டும் கருவிகள் அதிக 
அளவில் பயன்படுத் ப்பட்ட ொக அறியப்படுகிைது.) 
26) உத்தரபிரசதசத்தில் உள்ை பாசகார் என்னும் இடத்தில் அளடயாைம் காைப்பட்டுள்ை ஒரு சமல் 
பழங்கற்கால இடம் _______________ எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ைது. 
A) வழிபாட்டுத் ைம் 
B) வசிப்பிடம் 
C) சந்லத கூடும் இடம் 
D) கல்விசாலல 
(குறிப்பு - மமல் பழங்கற்கொலத்வ  சொர்ந்  ஒரு ைழிபொட்டு  லமொக இருந்திருக்கைாம் எனக் கரு   குந்  
ஒரு சிறு கட்டுமானம் உத் ரப்பிரம சத்தில் உள்ள பொவகார் என்னுமிடத்தில் அவடயொளம் 
கொணப்பட்டுள்ளது. இந்தியொவில் ைழிபொட்டு  லங்களுக்கு ம டலில் கிவடத்  மிகப் பழவமயொன 
சொன்று இது என அறியப்படுகிைது.) 
27) இளட பழங்கற்கால நாகரிகம் பரவியிருந்த இடங்கைாக அறியப்படும் இடங்களில் கீழ்கண்டவற்றுள் 
தவைானது எது?  
A) நர்மலத சமபவளிகள் 
B) பகாதாவரி சமபவளிகள் 
C) கிருஷ்ணா நதி சமபவளிகள் 
D) காவிரி நதி சமதவளிகள் 
(குறிப்பு - இவ  பழங்கற்கொல நொகரிகம் பரவியிருந்  இடங்கள் நர்மவ , மகொ ொைரி, கிருஷ்ணொ, 
யமுடன உள்ளிட்ட ஆறுகளில் சமதைளிகளில் கொணப்படுகின்ைன) 
28) இளட பழங்கற்கால மனிதர்கள் பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானது எது?  
கூற்று 1 - ஏளனய கருவிகசைாடு ஒப்பிடுளகயில் சகாடரிளய பயன்படுத்தும் பழக்கம் குளைந்தது. 
கூற்று 2 - கற்கருவிகள் உற்பத்தியில் மூலக்கல்லல தயார் பசய்யும் பதாழில்நுட்பத்ளத பயன்படுத்துவது. 
கூற்று 3 - பசர்ட், ஜாஸ்பர், கால்சிபடனி, குவார்ட்ஸ் இயக்கர்கள் மூலப் பபாருட்கைாக பயன்படுத்துதல் 
அதிகரித்தது. 
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A) கூற்று 1, 2 மட்டும் சரி  
B) கூற்று 2, 3 மட்டும் சரி  
C) கூற்று 1, 3 மட்டும் சரி  
D) எல்ைா கூற்றுகளும் சரி  
(குறிப்பு - இவட பழங்கற்கொல மனி ர்கள் திைந்  தைளியிலும் குடககளிலும் பாடறபடுக்டககளிலும் 
வசித் ார்கள். இவர்கள் வவட்டையாடுபவர்கைாகவும் உணடவ வசகரிப்பவர்கைாகவும் இருந் ார்கள்.) 
29) சமல் பழங்கற்கால பண்பாடு பற்றிய கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - இக்காலகட்டத்ளத சசர்ந்த கற்கருவிகள் கத்தி, வாள் சபால பவட்டுவாய் பகாண்டளவயாகவும் 
எலும்பால் ஆனலவயாகவும் அளமந்திருந்தன. 
கூற்று 2 - சமல் பலன் கற்காலத்தில் சிறு கற்களில் பசய்யப்பட்ட கருவிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன 
கூற்று 3 - இவற்ளை உருவாக்க சிலிக்கான் பசறிந்த மூலப் பபாருட்கள் பவவ்சவறு வளககளில் 
பயன்படுத்தப்பட்டன. 
A) கூற்று 1, 2 மட்டும் சரி  
B) கூற்று 2, 3 மட்டும் சரி  
C) கூற்று 1, 3 மட்டும் சரி  
D) எல்ைா கூற்றுகளும் சரி  
(குறிப்பு - எலும்பிைான கருவிகளும் விலங்குகளின் எஞ்சிய பகுதிகளும் ஆந்திை பிைவ சத்தில் உள்ை 
கர்னூல் குவககளில் கண்தைடுக்கப்பட்டுள்ைன) 
30) இந்தியாவில் சமல் பழங்கற்காலம் நிலவிய இடங்கைாக அறியப்படுவதில் தவறானது எது?  
A) கர்நாடகாவில் உள்ை பமரல்பாவி  
B) பதலுங்கானாவில் உள்ை கர்னூல் குளககள் 
C) மத்திய பிரசதசத்தில் உள்ை பசான் பள்ைத்தாக்கு. 
D)  மிழ்நாட்டின் கீழடி  
(குறிப்பு - கர்நொடகொவில் உள்ள தமைல்பாவி, த லுங்கொனொவில் உள்ள கர்னூல் குவககள், 
மகொ ொைரிகொணி, மத்திய பிரம சத்தில் உள்ள மசொன் பள்ளத் ொக்கில் உள்ள பொமகொர் -1, 3, 
மகொரொஷ்டிரொவில் உள்ள பொட்வன ஆகியவை இந்தியொவில் மமல் பழங்கற்கொலம் நிலவிய இடங்களொக 
அறியப்படுகிைது.) 
31) தீக்சகாழி முட்ளட ஓடுகைால் பசய்யப்பட்ட முட்ளட ஓடு மணிகள் கீழ்காணும் எந்த இடத்தில் 
கண்படடுக்கப்பட்டன?  
I. பிம்பபட்கா  
II. பாட்பன  
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III. ஜீவலாபுரம்  
IV. மதுரா  
A) I, II, III மட்டும் சரி  
B) II, III, IV மட்டும் சரி  
C) II, III, IV மட்டும் சரி  
D) I, III, IV மட்டும் சரி  
(குறிப்பு - ஆந்திரப் பிரம சத்திலுள்ள ஜீைைாபுைம், மகொரொஷ்டிரொவில் உள்ள பொட்வன, இலங்வகயிலுள்ள 
பொடதடொம்பொ -தைனா, ஃபாஹியான் குடககள், பிம்வபட்கா, ஆகிய இடங்களில் தீக்மகொழி முட்வட 
ஓடுகள் கிவடத்துள்ளன) 
32) பீம்பபட்காலவ சார்ந்த பச்ளச நிை ஓவியங்கள் எந்தக் காலத்ளதச் சசர்ந்தளவயாக கணிக்கப்படுகிைது?  
A) வமல் பழங்கற்காைம் 
B) இலட பழங்கற்காலம் 
C) கலட பழங்கற்காலம் 
D) இலவ எதுவுமல்ல 
(குறிப்பு - கல்லில் தைட்டுக்கருவிகள் தசய்யும் த ொழிற்கூடங்கள் மமல் பழங்கற்கொல கொலகட்டத்தில் 
ைளர்ச்சி தபற்ைன. வமல் பழங்கற்காை மனி ர்கள் கடை சார்ந்  தசயல்பாடுகளில் ஈடுபட்ை ற்கான 
சான்றுகைாக பை ஓவியங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன.) 
33) இந்தியாவில் நுண் கற்கால சான்றுகள் கிலடத்த இடங்களாக அறியப்படும் இடங்கள் எது?  
I. மும்லபயின் கடற்கலரப் பகுதிகள் 
II. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் பதரிக்குன்றுகள் 
III. விசாகப்பட்டினம் 
IV. ஆந்திரபிரபதசத்தில் உள்ள ஜீவலாபுரம். 
A) I, II, III மட்டும் சரி  
B) II, III, IV மட்டும் சரி  
C) II, III, IV மட்டும் சரி  
D) I, III, IV மட்டும் சரி  
(குறிப்பு - மும்வபயின் கடற்கவர பகுதிகள்,  மிழ்நொட்டில் தூத்துக்குடி மொைட்டத்தின் கிழக்கு பகுதியில் 
உள்ள வ ரிக்குன்றுகள் (தசம்மணற்குன்றுகள்), விசொகப்பட்டினம் ஆகிய இடங்களில் நுண்க்கற்கொல 
சொன்றுகள் கிவடக்கின்ைன) 
34) இளடக்கற்கால மனிதர்கள் பற்றிய கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - இவர்கள் ஈட்டி, வில், அம்பு, கண்ணிகள் ஆகியவற்லற பவட்லடயாட பயன்படுத்தியுள்ளனர். 
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கூற்று 2 - இவர்கள் பநருப்ளப பயன்படுத்தினர். 
கூற்று 3 - பவள்ைாடு, பசம்மறிஆடு, நாய், பன்றி ஆகியவற்றின் எறும்புகள் மத்திய பிரசதசத்தில் உள்ை 
கானிவால், பலாத்பகஸ்வர் பபான்ற என்னுமிடத்தில் கண்டறியப்பட்டுள்ைது. 
A) கூற்று 1, 2 மட்டும் சரி  
B) கூற்று 2, 3 மட்டும் சரி  
C) கூற்று 1, 3 மட்டும் சரி  
D) எல்ைா கூற்றுகளும் சரி  
(குறிப்பு - பிம்வபட்கா என்னுமிடத்திலுள்ள ஓவியம் ஆண்களும் தபண்களும் இவணந்து இது மபொன்ை 
விலங்குகவள மைட்வடயொடுைவ  கொட்சிப்படுத்துகிைது) 
35) இளட கற்கால மனிதர்கள் பற்றிய கூற்றுகளில் எது தவைானது?  
கூற்று 1 -  இலடப் கற்கால மனிதர்களின் முக்கிய பண்பாக இடம்பபயர்தல் இருந்தது. 
கூற்று 2 -  இவர்கள் தற்காலிகமான குடிலசகலள உருவாக்கியதுடன் குலககளிலும் பாலறகுலடவுகளிலும் 
தங்கினார்கள். 
கூற்று 3 -  பபரும்பாலான குலககளிலும் பாலற மலறவிடங்களிலும் ஓவியங்கள் காணப்பட்டது. 
A) கூற்று 1, 2 மட்டும் சரி  
B) கூற்று 2, 3 மட்டும் சரி  
C) கூற்று 1, 3 மட்டும் சரி  
D) எல்ைா கூற்றுகளும் சரி  
(குறிப்பு - பொவை ஓவியங்களில் ைட்ட ைடிை குடிவச ைவரயப்பட்டுள்ளது.  ற்கொலிகமொன குடிவசகள் 
விவரவில் அழியக்கூடிய கூறுகளொல் கட்டப்பட்டன) 
36) இளட கற்கால மனிதர்களின் சுவர்கள் பிரம்பால் பசய்யப்பட்டு அவற்றின் மீது மண் பூசிய வீடுகள் 
கீழ்காணும் எந்த இடங்களில் கண்டறியப்பட்டன?  
I. பசாப்பணி மண்படா - உத்தரப் பிரசதசம் 
II. தம்தமா - உத்திரப் பிரசதசம் 
III. பாபகார் - ராஜஸ்தான் 
IV. பாட்னா - பீ ார்  
A) I, II, III மட்டும் சரி  
B) II, III, IV மட்டும் சரி  
C) II, III, IV மட்டும் சரி  
D) I, III, IV மட்டும் சரி 
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(குறிப்பு -  ொங்குதூணுக்கான குழியுைன் கூடிய வட்ைவடிவ குடிடசகள், நொணல் பதிக்கப்பட்ட 
 டங்களுடன் கூடிய சுட்ட மண் திண்டுகள் ஆகியவை கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன) 
37) இலடகற்கால மக்களின் இறந்தவலர புலதக்கும் அலடயாளமாக ஒரு ஆணும் பபண்ணும் ஒன்ைாக 
புளதக்கப்பட்டு இருந்ததற்கான அளடயாைம் எங்கு கிளடத்தது?  
A) மகா கா  
B) தம்தமா  
C) சாராய் நகர் ராய்  
D) பசாம்பூர்  
(குறிப்பு - இவடக் கற்கொல மக்கள் இைந்ம ொவர புவ த் னர். இது அவர்களின் நம்பிக்டகயும் சக 
மனி ர்கள் குறித்  சிந் டனடயயும் நமக்கு உணர்த்துகிறது. இறந் வர்களுைன் அவர்கள் 
பயன்படுத்திய சிை தபாருட்கடையும் வசர்த்து புட க்கும் முடற இருந்  ொக கண்டறியப்பட்டுள்ளது) 
38) பதன்னிந்தியாவின் ஜாதிகளும் பழங்குடிகளும் என்ை நூளல எழுதியவர் யார்?  
A) எட்வார்ட் லூயிஸ்  
B) எட்கர்  ர்ஸ்ைன்  
C) எல்வின் கிபனா  
D) இவர்கள் யாரும் அல்ல  
(குறிப்பு - பத்த ொன்பது மற்றும் இருப ொம் நூற்ைொண்டிலும் மக்கள் பல குழுக்களொக ைொழ்ந் வ  எட்கர் 
 ர்ஸ்ைன் என்ை த ொல்லியல் ஆய்ைொளர் எழுதிய த ன்னிந்தியொவின் ஜொதிகளும் பழங்குடிகளும் 
என்ை நூலில் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. அைர்கவள நொகரிக முதிர்ச்சி அற்ைைர்களொக கருதுைது  ைறு. 
மொைொக மைட்வடயொடு ல் உணவு வசகரித் ல் என்னும் வாழ்க்டக முடறடய வ ர்வு தசய்  ாக கரு  
வவண்டும்) 
39) இளடக் கற்கால பண்பாட்டின் சிைப்பியல்புகளாக காைப்படுவது கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது?  
I. இைந்தவர்களை புளதத்தல். 
II. விரிவான புவியியல் பகுதிகளில் இவர்கள் பரவி இருந்தனர். 
III. இலடகற்கால மக்கள் ஓரளவு நிரந்தர மற்றும் தற்காலிக குடியிருப்புகளில் வசித்தனர். 
A) I, II மட்டும் சரி  
B) I, III மட்டும் சரி  
C) II, III மட்டும் சரி  
D) எல்ைாவம சரி  

http://www.winmeen.com/


General Studies                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling    Page 14 of 29 

(குறிப்பு - இவடக்கற்கொல மக்களின் நுண்கற்கருவிகள் சிறிய விலங்குகவளயும் பைவைகவளயும் 
மைட்வடயொட உ வின. இக்காை கட்ைத்தில் இருந்து இந்தியாவின் பை பகுதிகளில் பண்பாட்டுத் 
த ாைர்ச்சிடய காணமுடிகிறது) 
40) புதிய கற்காலப் பண்பாடு நிலவிய இடங்கைாக அறியப்பட்டுள்ை இடங்கள் எது?  
I. பம ர்கர்  
II. ரானா குண்டாய்  
III. சாராய் காலா  
IV. ஜாலில்புர்  
A) I, II, III மட்டும் சரி  
B) II, III, IV மட்டும் சரி  
C) II, III, IV மட்டும் சரி  
D) எல்ைாவம சரி 
(குறிப்பு - மனி ர்கள்  ொைரங்கவளயும் விலங்குகவளயும் பழக்கப்படுத்திய ற்கொன சான்றுகடை 
தகாண்டிருப்பதில் வைவமற்கு இந்தியாவின் புதிய கற்காைப் பண்பாடு மிகப் 
பழடமயான ாகும்.வமற்கண்ை இைங்களில் அ ற்கான சான்றுகள் கிடைத்துள்ைன. இடவ அடனத்தும் 
 ற்வபாது பாகிஸ் ானில் உள்ைன) 
41) புதிய கற்கால பண்பாட்ளட சார்ந்த மனிதர்கள் பற்றிய கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது? 
I. இவர்கள் ஓரளவு இடம் விட்டு இடம் குடிபபயரக்கூடிய நாபடாடி கால்நலட பமய்க்கும் குழுவினர் ஆவர். 
II. இவர்கள் ஈரமண்ணால் வீடு கட்டினார்கள். 
III. இவர்கள் இறந்தவர்கலள புலதக்கும் மரபுகளை பகாண்டிருக்கவில்லல. 
A) I, II மட்டும் சரி  
B) II, III மட்டும் சரி  
C) I, III மட்டும் சரி  
D) எல்லாபம சரி  
(குறிப்பு - பொர்லி, எம்மர் வகாதுடம, எய்கான் மகொதுவம, இைந்ட , வபரிச்டச ஆகியைற்வை 
பயிரிட்டொர்கள். ஆடு மொடுகவள பழக்கபடுத்தினொர்கள்) 
42) புதிய கற்கால மக்கள் பயன்படுத்தியலவகளில் தவைானது எது?  
A) நீலவண்ணக்கல் 
B) இரத்தினக்கல் 
C) டவைக்கல் 
D) சுண்ணாம்புக்கல் 
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(குறிப்பு - புதிய கற்கொல மக்கள் சுண்ணொம்புக்கல், நீலைண்ணக்கல், இைத்தினக்கல், வைடூரியம், 
மணற்கல் ஆகியைற்றில் தசய்யப்பட்ட அணிகலன்கவள அணிந் ொர்கள்) 
43) உயிருள்ை ஒரு மனிதனின் பல்லில் துலள இட்டதற்கான மிகப் பழளமயான சான்று எங்கு 
கிளடத்துள்ைது?  
A) குடியம்  
B) பல்லாவரம்  
C) தமஹர்கர்  
D) குச்சா  
(குறிப்பு - புதிய கற்கொல களிமண் வீடு, உயிருள்ள ஒரு மனி ரின் பல்லில் துவளயிட்ட ற்கான மிகப் 
பழவமயொன சொன்று தமஹர்கரில் கிவடத்துள்ளது.தபா.ஆ.மு.5000-7000 உட்பட்ட கொலத்துக்கு உரிய 
மண்வடமயொடுகள் இ ற்கொன சொன்றுகளொக உள்ளன) 
44) புதிய கற்கால காலகட்டத்தில் ளவடூரியம் அதிகமாகக் கிலடக்கக்கூடிய இடமாக இருந்த இடம் எது?  
A) ப க்ஷான்  
B) ரானா குண்டாய்  
C) சாராய் காலா  
D) பம ர்கர்  
(குறிப்பு - சிந்து நொகரிகத்தின் முதிர்ந்  கட்டத்தின் ம ொற்ைத்திற்கு பிைகு, தமத ர்கர் வகவிடப்பட்ட 
நகரமொனது. சுடுமண் உருைங்களும் பளபளப்பொன ஒப்பவன மட்பொண்டங்களில் மணிகள் ஆகியவை 
இங்கு கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன) 
45) கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - காஷ்மீர் பகுதியில் நிலவிய புதிய கற்காலப் பண்பாடும் ஹரப்பா நாகரீகமும் ஒசர 
சமகாலதலவயாகும். 
கூற்று 2 - புதிய கற்காலப் பண்பாடு காலகட்டத்லத பசர்ந்த முக்கியமான ஆய்வு இடமான பர்சாப ாம் 
பபருங்கற்காலத்துக்கும் பதாடக்க வரலாற்றுக் காலத்திற்கும் சான்ைாக உள்ைது. 
A) கூற்று 1 மட்டும் சரி  
B) கூற்று 2 மட்டும் சரி  
C) இைண்டு கூற்றுகளும் சரி  
D) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு  
(குறிப்பு - பர்சாவஹாம் என்னும் இடத்தில் மக்கள் குளிரில் இருந்து காத்துக்தகாள்ை ஏறத் ாழ 4 அடி 
ஆழம் தகாண்ை குழி வீடுகளில் வசித் ார்கள். முட்டை வடிவம் தகாண்ை இவ் வீடுகள் அடிப்பகுதியில் 
அகைமாகவும் வமல் பகுதியில் குறுகிய ொகவும் இருந் ற்கான சொன்றுகள் கிவடத்துள்ளது.) 
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46) புதிய கற்காலத்தில் காஷ்மீரில் வைர்ப்பு விலங்குகைாக இருந்தளவ எது?  
I. பசம்மறிஆடு 
II. பவள்ளாடு 
III. குதிலர 
A) I, II மட்டும்  
B) I, III மட்டும்  
C) II, III மட்டும்  
D) இலவ அலனத்தும்  
(குறிப்பு - புதிய கற்கொலத்தில் கொஷ்மீரில் ைளர்ப்பு விலங்குகளொக தசம்மறி ஆடும் தைள்ளொடும் 
இருந் ன. இவர்கள்  ாவைங்கடை பயிரிட்ைார்கள். பர்சாவஹாடம மசர்ந்  புதிய கற்கொல மக்கள் 
ஹைப்பொ மக்கமளொடு ைணிகத்தில் ஈடுபட்டொர்கள்) 
47) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - புதிய கற்காலப் பண்பாடு காலத்தில் பசராமிக் அல்லது பசராமிக் அல்லாத கட்டிடங்கள் 
கட்டப்பட்டதற்கான சான்றுகள் கிளடத்துள்ைன. 
கூற்று 2 - இக்காலகட்டத்தில் மக்கள் சசற்று மண்ைால் ஆன வீடு கட்டினார்கள். 
கூற்று 3 - பசம்பால் ஆன அம்புகளை பசய்தார்கள். கருப்புநிை பாண்டங்களையும் அசகட், கார்னிலியன் கல் 
மணிகளையும் வண்ைம் பூசப்பட்ட பாளனகளையும் பயன்படுத்தினார்கள். 
A) கூற்று 1, 2 மட்டும் சரி  
B) கூற்று 2, 3 மட்டும் சரி  
C) கூற்று 1, 3 மட்டும் சரி  
D) எல்ைா கூற்றுகளும் சரி  
(குறிப்பு - தமஹர்கரில் ஒரு புவ குழியில் கொட்டு நொயின் எலும்பும் மொன் தகொம்பு கொணப்பட்டன. 
சூரியன், நொய் ஆகியவை இடம்தபறும் ஒரு மைட்வட கொட்சி தசதுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கல்லும் இங்கு 
கிவடத்துள்ளது) 
48) புதிய கற்காலப் பண்பாடு கிழக்கு இந்தியாவில் எந்த இடங்களில் பரவி இருந்ததற்கான ஆதாரம் 
கிளடத்துள்ைது?  
I. பீகார் 
II. பமற்கு வங்காளம் 
III. அருணாச்சல பிரபதசம் 
A) I, II மட்டும் சரி  
B) II, III மட்டும் சரி  
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C) I, III மட்டும் சரி  
D) எல்லாபம சரி  
(குறிப்பு - பீகொர், மமற்கு ைங்கொளம் ஆகிய பகுதிகளின் பல இடங்களில் புதிய கற்கொலப் பண்பொடு 
நிலவிய ற்கொன சொன்றுகள் கிவடத்துள்ளன. பிர்பன்புர், சிைந் மபொன்ைவை அத் வகய இடங்களொகும்.) 
49) பதன்னிந்தியாவில் புதிய கற்கால பண்பாடு  இருந்ததற்கான சான்றுகள் எங்கு கிலடத்துள்ளன?  
I. ஆந்திர பிரபதசம் 
II. கர்நாடகா 
III.  தமிழ்நாட்டின் வடபமற்கு பகுதி 
IV. பகரளா  
A) I, II, IV மட்டும் சரி  
B) I, II, III மட்டும் சரி  
C) I, III, IV மட்டும் சரி  
D) II, III, IV மட்டும் சரி  
(குறிப்பு - ஒரு சொம்பல் மமட்டில் சுற்றிலும் குடியிருப்புகள் சூழ்ந்திருக்கும் கட்ைடமப்பு இந்  இைங்களில் 
காணப்படுகிறது. புதிய கற்காை வைாகத்தின் ஒரு பகுதியாக 200க்கும் வமற்பட்ை இைங்கள் அடையாைம் 
காணப்பட்டுள்ைன) 
50) புதிய கற்காலப் பண்பாடு நிலவியுள்ை இடங்கைாக அறியப்பட்டுள்ை இடங்கள் எது?  
I. லபயம்பள்ளி  
II. நாகார்ஜுனபகாண்டா  
III. பிரம்மகிரி 
IV. துங்கபத்திலர  
A) I, II, III மட்டும் சரி  
B) I, III, IV மட்டும் சரி  
C) II, III, IV மட்டும் சரி  
D) இடவ அடனத்தும்  
(குறிப்பு - மகொ ொைரி, கிருஷ்ணொ, தபண்ணொறு, துங்கபத்திவர, கொவிரி சமதைளிகளிலும், 
கர்நொடகொவில் உள்ள பிரம்மகிரி, மஸ்கி, பிக்லிகல், த க்கைக்வகாைா, ஆந்திரப் பிரம சத்தில் 
நொகொர்ஜுன தகொண்டொ, ரொமொபுரம், வீரொபுரம்  மிழ்நொட்டில் வபயம்பள்ளி ஆகிய இடங்களிலும் புதிய 
கற்கொலப் பண்பொடு நிலவியுள்ளது.) 
51) இடம்பபயர் சவைாண்ளம பசய்ததற்கான சான்றுகள் எங்கு கிளடத்துள்ைன?  
A) அசாம்  
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B) பீ ார்  
C) அருைாச்சல பிரசதசம் 
D) சமற்கு வங்காைம் 
(குறிப்பு -  ாஜலி வஹடிங், சருத் ரு ஆகியவை அசொமில் புதிய கற்கொலப் பண்பொடு நிலவிய 
இடங்களொகும். இடம்தபயர் மைளொண்வம தசய்  ற்கொன சொன்றுகள் அசொமில் கிவடத்துள்ளன.) 
52) புதிய கற்கால பண்பாட்டிற்கும் பதன்கிழக்கு ஆசியாவிற்கும் இளடசயயான பண்பாட்டு ஒற்றுளமகளை 
உைர்த்துவது எது?  
I. ஆஸ்ட்பரா ஆசிய பமாழிகள் சபசப்படுதல். 
II. பசலனக்கிழங்கும், பசப்பக்கிழங்கும் பயிரிடல். 
III. இறந்தவர்களுக்கு கல்லாலும் மரத்தாலும் பசய்யப்பட்ட நிலனவு சின்னங்கலள கட்டுதல். 
A) I, II மட்டும்  
B) II, III மட்டும்  
C) I, III மட்டும்  
D) இடவ அடனத்தும்  
(குறிப்பு - ம ொளில் வைத்துக் தகொள்ளத் க்க  மழுங்கல் முடனக்வகாைாரிகளும், முடன நீட்டி 
சாய்வாக்கப்பட்ை மழுங்கல் முடன வகாைரிகளும் அசொம் மமகொலயொ நொகொலொந்து அருணொச்சலப் 
பிரம சம் ஆகிய இடங்களில் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன.) 
53)  ரப்பாவிற்கு முதன்முதலில் வருலக தந்தவர் யார்?  
A) சார்ைஸ் வமசன்  
B) வில்லியம் ப ன்றி  
C) ஜார்ஜ் ப ன்றி  
D) வில்லியம் பகாபர்நிக்கஸ்  
(குறிப்பு - ஹைப்பாவிற்கு 1826ல் மு ல் மு லில் ைருவக  ந் ைர் சொர்லஸ் மமசன் என்னும் இங்கிலொந்து 
நொட்டைர் ஆைொர்) 
54) 1831ஆம் ஆண்டு ஹரப்பா நகரத்திற்கு வருளக தந்தவர் யார்?  
A) சார்லஸ் பமசன்  
B) அபலக்ஸாண்டர் கான்னிங்  
C) அதைக்ஸ்சாண்ைர் பர்னஸ்   
D) சர் ஜான் மார்ஷல்  
(குறிப்பு - 1831 ஆம் ஆண்டு அம்ரி என்னும்  ரப்பொ பண்பொடு த ொடர்புவடய இடத்திற்கு 
அதலக்சொண்டர் பர்னஸ் என்பவர் வருடக  ந் ார்.) 
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55) ஹரப்பா பகுதியில் இருந்து ஒரு முத்திளரளய கண்படடுத்த இந்திய பதால்லியல் அைவீட்டு துளையின் 
முதல் அைளவயாைர் யார்?  
A) அதலக்ஸொண்டர் கன்னிங் ொம் 
B) அபலக்சாண்டர் பர்ன்ஸ் 
C) சர் ஜான் மார்ஷல் 
D) சார்லஸ் பமசன்  
(குறிப்பு - இந்திய த ொல்லியல் அளவீட்டு துவையின் மு ல் அளவையொளர் அதலக்சொண்டர் 
கன்னிங்கொம் ஆைொர். 1853, 1856, 1875 இல் இைர் ஹரப்பொ நகவர பொர்வையிட்டொர். ஹைப்பா நகைத்தின் 
முக்கியத்துவத்ட யும் அ ன் நொகரீகத்வ யும் உணர்ந்து அங்கு ஆய்வு நடத்  முயற்சிகள் 
மமற்தகொண்டொர்) 
56) இந்திய பதால்லியல் துளையின் இயக்குனராக முதன்முதலாக பபாறுப்சபற்ைவர் யார்?  
A) அபலக்ஸாண்டர் கன்னிங்ஹாம் 
B) அபலக்சாண்டர் பர்ன்ஸ் 
C) சர் ஜொன் மார்ஷல் 
D) சார்லஸ் பமசன்  
(குறிப்பு -  ரப்பொ நகரத்தின் முக்கியத்துைத்வ யும் அ ன் நொகரீகத்வ யும் உணர்ந்து அங்கு ஆய்வு 
நடத்  கொரணமொக இருந் ைர் சர் ஜொன் மொர்ஷல் ஆைொர். இவர் இந்திய த ால்லியல் துடறயின் 
இயக்குனைாக தபாறுப்வபற்ற நிகழ்வு இந்திய வைைாற்றில் ஒரு திருப்புமுடன என அடழக்கப்படுகிறது) 
57) 1940களில்  ரப்பா நகரில் ஆய்வுகள் நடத்தியவர் யார்?  
A) அபலக்ஸாண்டர் கன்னிங்ஹாம் 
B) அபலக்சாண்டர் பர்ன்ஸ் 
C) ஆர்.இ.எம்.வீைர்  
D) சார்லஸ் பமசன்  
(குறிப்பு - பிற்கொலத்தில் 1940களில் ஆர்.இ.எம்.வீைர் ஹைப்பாவில் அகழொய்வுகள் நடத்தினொர். இந்தியப் 
பிரிவிடனக்குப் பிறகு ஹைப்பா நாகரிக பகுதியில் தபரும்பாைான இைங்கள் பாகிஸ் ானுக்கு 
உரிய ாகிவிட்ைன) 
58) ஹரப்பா நாகரீகத்துடன் பதாடர்புளடய இடங்கள் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது?  
I. காலிபங்கன்  
II. பலாத்தல்  
III. ராக்கிகார்ஹி  
IV.படாலாவீரா  
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A) I, II, III மட்டும் சரி  
B) II, III, IV மட்டும் சரி  
C) I, III, IV மட்டும் சரி 
D) இடவ அடனத்தும் சரி  
(குறிப்பு -  ரப்பொ நொகரீகத்துடன் த ொடர்புவடய இடங்களொவன வைாத் ல், காலிபங்கன், ைாக்கிகார்ஹி, 
வைாைாவீைா, வபான்றடவ ஆகும்.1950களுக்கு பிறகு மமற்தகொள்ளப்பட்ட ஆய்வு பயணங்களும் 
அகழொய்வுகளும் அரப்பொ நொகரீகத்வ யும் அ ன் இயல்வபயும் புரிந்து தகொள்ள உ வின.) 
59) சிந்து நாகரீகமும் அதன் சமகால பண்பாடுகளும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானில் சசர்த்து பமாத்தம் 
எத்தளன சதுர கிசலா மீட்டர் பரப்பைவில் அளமந்துள்ைன?  
A) 1.5 மில்லியன் சதுர கிமலொமீட்டர் 
B) 2.5 மில்லியன் சதுர கிசலாமீட்டர் 
C) 3.5 மில்லியன் சதுர கிசலாமீட்டர் 
D) 4.5 மில்லியன் சதுர கிசலாமீட்டர் 
(குறிப்பு - சிந்து நொகரீகமும் அ ன் சமகொல பண்பொடுகளும் இந்தியொ மற்றும் பொகிஸ் ொன் இரண்டிலும் 
மசர்த்து தமொத் ம் 1.5 மில்லியன் சதுர கிமலொ மீட்டர் பரப்பளவில் அவமந்துள்ளன. இ ன் 
வமயப்பகுதிகள் குஜரொத், ரொஜஸ் ொன்,  ரியொனொ ஆகிய மொநிலங்களில் உள்ளன) 
60) சிந்து நாகரிகத்தின் எல்ளலளய பபாருத்துக. 
I. கிழக்கு     - a) லதமாபாத்  
II. பமற்கு     - b) ஆலம்கிர்புர்  
III. வடக்கு   - c) சட்காபஜன் சடார் குடியிருப்பு  
IV. பதற்கு  - d) ஷார்ட்டுலக  
A) I-b, II-c, III-d, IV-a 
B) I-d, II-a, III-b, IV-c 
C) I-b, II-c, III-a, IV-d 
D) I-a, II-d, III-b, IV-c 
(குறிப்பு - சட்காதஜன் பகுதி பாகிஸ் ான் ஈைான் எல்டையிலும், ஷார்ட்டுடக பகுதி 
ஆப்கானிஸ் ானிலும், ஆைம்கிர்புர் பகுதி உத் ரப் பிரம சத்திலும், ட மொபொத் பகுதி மகொரொஷ்டிரம் 
பகுதியிலும் அவமந்துள்ளன.) 
61) திட்டமிட்ட நகரங்களின் அளமவிடங்கலள பபாருத்துக. 
I.  ரப்பா                   - a) சிந்து, பாகிஸ்தான்  
II. பமா ஞ்சதாபரா  - b) ராஜஸ்தான், இந்தியா 
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III. படாலாவீரா             - c) பஞ்சாப், பாகிஸ்தான் 
IV. காலிபங்கன்           - d) குஜராத், இந்தியா 
A) I-c, II-a, III-d, IV-b 
B) I-d, II-a, III-b, IV-c 
C) I-b, II-c, III-a, IV-d 
D) I-a, II-d, III-b, IV-c 
(குறிப்பு - மமற்கண்ட இடங்கள் அவனத்தும் திட்டமிடப்பட்ட நகரங்கள் ஆகும். இவை அவனத்தும் 
 ரப்பொ கொலத்து முக்கிய நகரங்களொகும்) 
62)  திட்டமிட்ட நகரங்களின் அலமவிடங்கலள பபாருத்துக. 
I. பலாத்தல்                  - a) குஜராத், இந்தியா  
II. பனாவலி                 - b)  ரியானா, இந்தியா  
III. ராக்கிகார்ஹி          - c) ராஜஸ்தான், இந்தியா  
IV. பமா ஞ்சதாபரா  - d) சிந்து, பாகிஸ்தான்  
A) I-a, II-c, III-b, IV-d 
B) I-d, II-a, III-b, IV-c 
C) I-b, II-c, III-a, IV-d 
D) I-a, II-d, III-b, IV-c 
(குறிப்பு - அரண்கைால் பொதுகொக்கப்படும்  ன்வம, நன்கு திட்டமிடப்பட்ட த ருக்கள், சந்துகள், கழிவுநீர் 
ைசதி ஆகியவை ஹரப்பொ நகைங்களின் குறிப்பிைத் க்க கூறுகள் ஆகும்.) 
63) கீழ்க்கண்டவற்றுள் ஒரு உயர்ந்த சமளட மீது நன்கு திட்டமிட்டு கட்டப்பட்ட நகரமாக அளமந்தது எது?  
A) பலாத்தல் 
B) தமாகஞ்ச ாவைா 
C) காலிபங்கன் 
D) படாலாவிரா 
(குறிப்பு - தமாகஞ்ச ொமரொ ஓர் உயர்ந்  மமவட மீது நன்கு திட்டமிட்டு கட்டப்பட்ட நகரமொக 
இருந் து.தமொகஞ்ச ொமரொ மகொட்வட பகுதியொகவும்  ொழ்ைொன நகரமொகவும் இரு மைறுபட்ட பகுதிகவள 
தகொண்டிருந் து.) 
64) கீழ்க்காணும் இடங்களில் எங்கு சசமிப்பு கிடங்கு அளடயாைம் காைப்பட்டது?  
A) பலாத்தல் 
B) தமாகஞ்ச ாவைா 
C) காலிபங்கன் 
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D) படாலாவிரா 
(குறிப்பு - தமொகஞ்ச ொமரொ நகரத்தில் நகரத்தின் மகொட்வட பகுதி முக்கியத்துைம் ைொய்ந்  
இருப்பிடத்வ  கொன அவமப்புகளுடன் கொணப்படுகிைது. இவ  தபொதுமக்களும், மக்களில் குறிப்பிட்ட 
சிலமரொ பயன்படுத்தி இருக்கலொம்) 
65) பமாகஞ்சதாசரா நகரத்தில் கண்படடுக்கப்பட்ட பபருங்குைம் கீழ்க்காணும் எந்த அளமப்புகளை 
பகாண்டிருந்தது?  
I. பபரிய முற்றம். 
II. குளத்தின் நான்கு பக்கங்களிலும் நலடபாலத 
III. கிழக்கு மற்றும் பமற்கு பக்கத்தில் படிக்கட்டுகள் 
IV. நலட பாலதயின் அருபக பல அலறகள் 
A) I, II, III மட்டும் சரி  
B) II, III, IV மட்டும் சரி  
C) I, III, IV மட்டும் சரி  
D) I, II, IV மட்டும் சரி  
(குறிப்பு - முகஞ்ச ொமரொ நகரத்தில் கொணப்பட்ட தபருங்குளம், தபரிய முற்ைத்துடன் கூடிய தபரிய 
குைமொகும். குைத்தின் வைக்குப் பக்கத்திலும், த ற்கு பக்கத்திலும் படிக்கட்டுகள் அவமந்துள்ளது. நவட 
பொவ யின் அருமக பல அவைகளும் அவமந்துள்ளது) 
66) ஹரப்பா நகரத்து மக்கள் பயிரிட்டு தானியங்கைான கீழ்கண்டவற்றுள் எது?  
I. பகாதுலம, பார்லி 
II. அவலர வலககள் 
III. பகாண்லடக்கடலல, எள்  
IV. பவவ்சவறு திளை வளககள் 
A) I, II, III மட்டும் சரி  
B) II, III, IV மட்டும் சரி  
C) I, III, IV மட்டும் சரி  
D) I, II, III, IV நான்கும் சரி  
(குறிப்பு -  ரப்பொ நகர மக்கள், மமற்கண்ட அவனத்து  ொனியங்கவளயும் பயிரிட்டொர்கள். 
மைளொண்வம மூலம் கிவடத்  ைருைொய் முக்கியமொன பல தசயல்பொடுகளுக்கு ஆ ொரமொக 
விளங்கியது.) 
67) இரட்ளட பயிரிடல் முலறலய பின்பற்றியவர்கள் யார்?  
A) ஹைப்பா மக்கள் 
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B) பமாகஞ்சதாபரா மக்கள் 
C) பலாத்தல் மக்கள் 
D) சிந்து மக்கள் 
(குறிப்பு -  ரப்பொ மக்கள் உலகுக்கு கலப்வபவய பயன்படுத்தினொர்கள். நிைத்ட  உழுது, விவ க்கும் 
ைழக்கத்வ  அைர்கள் தகொண்டிருந்திருக்கலொம்.) 
68) உழுத நிலத்துக்கான அளடயாைங்கள் எங்கு காைப்பட்டது?  
A)  ரப்பா 
B) காலிபங்கன் 
C) பலாத்தல் 
D) பனாவலி  
(குறிப்பு - உழு  நிலங்கவள கொலிபங்கனில் கொணமுடிகிைது. அவர்கள் பாசனத்துக்கு 
கால்வாய்கடையும் கிணறுகடையும் பயன்படுத்தினார்கள்) 
69) ஹரப்பா மக்கள் அறிந்திராத விலங்கு எது?  
A) குதிடை 
B) பன்றி 
C) யாலன 
D) எருலம 
(குறிப்பு -  ரப்பொ நகரத்தில் மமலும் ஒரு முக்கியமொன த ொழிலொக இருந் து. தசம்மறிஆடு, 
தவள்ைாடு, வகாழி உள்ளிட்ட பைவைகவள ைளர்த் ொர்கள். எருவம, பன்றி, யொவன மபொன்ை 
விலங்குகள் குறித்  அறிவும் அைர்களுக்கு இருந் து. எனினும் குதிவரடய அைர்கள் 
அறிந்திருக்கவில்வல) 
70) ஹரப்பாவில் மாடுகள் எவ்வாறு அளழக்கப்பட்டது?  
A) சிபு  
B) தசபு  
C) பசு  
D) சிசு  
(குறிப்பு -  ரப்பொ பண்பொட்டில் மொடுகள் தபரிய உைைடமப்டப தகாண்ைடவயாக இருந் ன. அடவ 
தசபு எனப்பட்ைன.  ரப்பொ நகர முத்திவரகளில் மொடுகள் சித் ரிக்கப்பட்டுள்ளன) 
71) ஹரப்பா மக்கள் அறிந்திராத உசலாகம் எது?  
A) பவண்கலம்  
B) இரும்பு  
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C) தங்கம்  
D) பசம்பு  
(குறிப்பு -  ரப்பொ இனமக்கள் தசம்பு, தைண்கலம்,  ங்கம் ஆகிய உவைாகங்களிலும், சங்கு, பீங்கொன், 
சுடுமண் ஆகியைற்றிலும் அணிகலன்கவள தசய் ொர்கள். இந்  அணிகலன்கள் எண்ணற்ை 
ைடிைவமப்பிலும் மைவலப்பொடுகளுடனும் தசய்யப்பட்டன.) 
72) ஹரப்பா நகரத்தில் பசய்யப்பட்ட அணிகலன்கள் எந்த நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி பசய்யப்பட்டதற்கான 
சான்றுகள் கிளடத்துள்ைன?  
A) தமசபவைாமியா 
B) கிரீஸ் 
C) பாலஸ்தீனம் 
D) சீனா 
(குறிப்பு -  ரப்பொ நகரத்தில் அணிகலன்கள் எண்ணற்ை ைடிைவமப்பிலும் மைவலப்பொடுகளுடன் 
தசய்யப்பட்டன. இடவ தமசபவைாமியாவுக்கு ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்ைன. இங்கிருந்து 
கடைப்தபாருள்கள் ஏற்றுமதியான தசய்தி தமசபவைாமியாவில் நைத் ப்பட்ை அகழாய்வு மூைம் 
த ரிகிறது) 
73)  ரப்பா நகரத்தின் பபாருளும், அதன் உற்பத்தி லமயங்கலளயும் பபாருத்துக  
I. சங்கு                 - a) ஷார்ட்டுளக  
II. லவடூரியம்        - b) சலாத்தல்  
III. கார்னிலியன்  - c) நாபகஸ்வர்  
IV. பசம்பு               - d) ராஜஸ்தான்  
A) I-c, II-a, III-b, IV-d 
B) I-d, II-a, III-b, IV-c 
C) I-b, II-c, III-a, IV-d 
D) I-a, II-d, III-b, IV-c 
(குறிப்பு -  ரப்பொ நொகரிக பகுதிகள் சில குறிப்பிட்ட வகவிவனப் தபொருள்  யொரிப்பில் ம ர்ச்சி 
தபற்ை ொக உள்ளன. அத் வகய தபொருள்களும் அைற்றின் உற்பத்தி வமயங்களும் மமமல 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன) 
74) ஹரப்பா நகர மக்கள் பயன்படுத்திய மட்பாண்டங்கள் என்ன வண்ைத்தில் இருந்தன?  
I.  அடர் கருப்பு  
II. அடர் சிவப்பு  
III. அடர் பச்லச  
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A) I, II மட்டும் சரி  
B) II, III மட்டும் சரி  
C) I, III மட்டும் சரி  
D) எல்லாபம சரி  
(குறிப்பு -  ரப்பொ மக்கள் அன்ைொட ம வைகளுக்கு பைவடகப்பட்ை மண்பாண்ைங்கடை 
பயன்படுத்தினர். அடவ நன்கு சுைபட்ைடவயாக இருந் ன. வமலும் அடவ அைர் சிவப்பும் கருப்பும் 
கைந்  வண்ணங்களில் இருந் ன) 
75) கீழ்க்கண்ட வளககளில் எது ஹரப்பா நாகரிகத்ளத சசர்ந்தளவயாகும்?  
I. குறுகிய லகப்பிடி உள்ள பகாப்லபகள்.  
II. நுனி சிறுத்து, தாங்கும் பகுதி அகன்றும் உள்ள பகாப்லபகள். 
III.இலலகள், மீன் பசதில்கள், பகாணல்மாணலாக பகாடுகள் உள்ள பாத்திரங்கள். 
A) I, II மட்டும் சரி  
B) II, III மட்டும் சரி  
C) I, III மட்டும் சரி  
D) எல்ைாவம சரி  
(குறிப்பு - பக்கைொட்டில் உள்ள பட்வடகள், ைடிவியல் கூறுகள்,  ொைரங்கள், விலங்குகள் ஆகியவை பதிவு 
தசய்யப்பட்டுள்ளன.  ரப்பொ நொகரிகத்வ  சொர்ந்  மண்பொண்டங்கள் நன்கு சுைபட்ட ொகவும், 
நுண்ணிய மைவலப்பொடு தகொண்ட ொகவும் இருக்கின்ைன.) 
76)  ரப்பா மக்கள் கத்தி பசய்ய பயன்படுத்திய கல் எது?  
A) குவார்ட்ஸ்  
B) சுண்ணாம்புக்கல்  
C) கிராலனட் கல்  
D) வைாரிதசர்ட் கல்  
(குறிப்பு - கூர்முவன கருவிகள், உளிகள், ஊசிகள், மீன் பிடிப்ப ற்கான தூண்டில், சவைகத்திகள்,  ைாசு 
 ட்டுகள், கண்ணாடிகள் வபான்றடவ ஹைப்பா மக்கைால் பயன்படுத் ப்பட்ைன.) 
77) பராரிபசர்ட் கல் எந்த இடங்களில் அதிகமாக காணப்படுகிறது? 
A) பராரி, இந்தியா  
B) பலாத்தல், இந்தியா  
C) இஸ்லாமாபாத், பாகிஸ்தான்  
D) வைாரி, பாகிஸ் ான்   
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(குறிப்பு - வைாரிதசர்ட் என்னும் படிக்கல் பொகிஸ் ொனில் உள்ள மரொரி பகுதியில் கொணப்படுகிைது. 
ஹைப்பா மக்கள் கத்திகளும் பிற கருவிகளும் தசய்வ ற்கு இது பயன்பட்ைது.) 
78) நடனமாடும் பபண் சிளல எங்கு கண்படடுக்கப்பட்டது?  
A)  ரப்பா 
B) தமாகஞ்ச ாவைா 
C) பலாத்தல் 
D) காலிபங்கன் 
(குறிப்பு - ஒரு சுடு மண் தபொம்வமயில் ம குரு மபொல் ம ொற்ைமளிக்கும் துணியொல் ஆன, பூ 
மைவலப்பொடுகள் தகொண்ட மமலொவடவய அணிந்துள்ள தபொம்வம  ரப்பொ நகரத்தில் 
கண்தடடுக்கப்பட்டது. நடனமொடும் தபண் சிவல தமொகஞ்ச ொமரொவில் கண்தடடுக்கப்பட்டது.) 
79) ஹரப்பாளவ சார்ந்த முத்திளரகள் கீழ்க்கண்ட இடங்களில் எங்க கிளடத்துள்ைன?  
I. ஈரான்  
II. ஈராக்  
III. ஓமன்  
IV. பஹ்லரன்  
A) I, II இல் மட்டும்  
B) II, III, IV இல் மட்டும்  
C) I, II, III இல் மட்டும்  
D) இடவ அடனத்திலும்  
(குறிப்பு - சுமமரிய நொகரிகம் நிலவிய ஓமன், பஹ்டைன், ஈைான், ஈைாக் ஆகிய இைங்களில்  ரப்பொவை 
மசர்ந்  முத்திவரகளும் தபொருள்களும் கிவடத்துள்ளன. ஹைப்பா மக்களுக்கு தமசபவைாமியாவுைன் 
தநருக்கமான வணிகத் த ாைர்பு இருந் து) 
80) பமலுகா என்னும் பசால் எந்த இடத்லத குறிக்கிறது?  
A) சிந்து  
B)  ரப்பா  
C) பமா ஞ்சதாபரா 
D) காலிபங்கன்  
(குறிப்பு - தமசபமடொமியொவிற்கும் ஹைப்பொவிற்கும் இவடமயயொன ைணிக த ொடர்புகவள கியூனிபொர்ம் 
கல்தைட்டு குறிப்புகள் குறிப்பிடுகின்ைன. அைற்றில் கொணப்படும் தமலுகொ என்பது சிந்து பகுதிடய 
குறிக்கிறது.) 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling    Page 27 of 29 

81) பமசபசடாமியா புராைத்தில் ' உங்கைது பைளவ  ஜா பறலவ ஆகுக.அதன் ஒலி அரண்மலனயில் 
பகட்கட்டும் " என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில்  ஜா பறலவ என்பது எலத குறிக்கும்?  
A) புறா  
B) வான்பகாழி  
C) மயில்  
D) நாலர  
(குறிப்பு - ஹஜா பறடவ மயிடை குறிக்கும் என சிை த ால்லியல் ஆய்வாைர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.) 
82) கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - ஹரப்பாவில் சரியான எளட கற்களும் அைவீடுகளும் பயன்படுத்தப்பட்டன. 
கூற்று 2 - ஹரப்பா நாகரிக பகுதிகளிலிருந்து படிகக்கல்லாலான, கனசதுர வடிவ எளடக்கற்கள் 
கண்படடுக்கப்பட்டுள்ைன. 
கூற்று 3 - edaiyin விகிதம் மூன்று மடங்காக இருக்கும்படி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 
A) கூற்று 1, 2 மட்டும் சரி  
B) கூற்று 2, 3 மட்டும் சரி  
C) கூற்று 1, 3 மட்டும் சரி  
D) எல்லா கூற்றுகளும் சரி  
(குறிப்பு -  ரப்பொ நொகரிக பகுதிகளிலிருந்து கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ள எவடக்கற்கள் இரும முடறடய 
பின்பற்றுை ொக அவமந்துள்ளன. இரும முடற என்பது 1, 2, 4, 8, 16, 32.........வபான்றடவயாகும்.) 
83)  ரப்பா மக்களின் அளவீட்டில் ஒரு இன்ச் என்பது தற்பபாலதய அளவீட்டில் ____________ஆக 
இருந்துள்ளது. 
A) 1.50 பச.மீ 
B) 1.25 பச.மீ  
C) 1.75 தச.மீ  
D) 2.00 பச.மீ  
(குறிப்பு -  ரப்பொ கொலத்து அளவீடுகளில் மிகச்சிறிய அளவீடு 13.63கிரொமொக உள்ைது.  ரப்பொ மக்கள் 
இன்வைய அளவீட்டில் ஒரு இன்ச் = 1.75தசமீ ஆகதகொள்ளும் வி த்தில் அளவுகவளயும் 
பயன்படுத்தியிருக்கிைொர்கள்) 
84) ஹரப்பா நாகரிகப் பகுதிகளில் கண்படடுக்கப்பட்ட முத்திளரகள் எவற்ைால் ஆனளவ அல்ல?  
A) ஸ்டீட்லடட்  
B) பசம்பு  
C) இரும்பு  
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D) தந்தம்  
(குறிப்பு - ஸ்டீட்டைட், சுடுமண்,  ந் ம், தசம்பு மபொன்ைைற்ைொல் ஆன முத்திவரகள்  ரப்பொ நொகரிக 
பகுதிகளில் அதிக அளவில் கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன.  ரப்பொ எழுத்து முவைவய இன்று ைவரக்கும் 
நம்மொல் விளங்கிக்தகொள்ள முடியவில்வல) 
85) ஹரப்பாவில் கிளடத்தவற்றில் மிக நீைமானதாக கருதப்படும் எழுத்துத்பதாடர் __________ பகாண்டுள்ளது. 
A) 26 குறியீடுகடை 
B) 28 குறியீடுகலள 
C) 30 குறியீடுகலள 
D) 32 குறியீடுகலள 
(குறிப்பு - ஐயொயிரத்திற்கும் மமற்பட்ட எழுத்துத்த ொடர்கள்  ரப்பொ நகர பகுதிகளில் 
ஆைணப்படுத் ப்பட்டுள்ளன. அைற்றுள் மிக நீளமொன ொக கரு ப்படும் எழுத்து த ொடர் 26 
குறியீடுகவளக் தகொண்டுள்ளது.) 
86) சிந்து மக்கள் எந்த மரத்ளத வழிபாட்டுக்குரியதாக ளவத்திருந்ததாக அறியப்பட்டுள்ைது?  
A) அைசமைம் 
B) ஆலமரம் 
C) பவப்பமரம் 
D) புளியமரம் 
(குறிப்பு - சிந்து மக்கள் இயற்வகவய ைழிபட்டனர். அரச மரங்கள் வழிபாட்டுக்குரிய ாக 
இருந்திருப்ப ொக ஆய்வுகள் கூறுகின்ைன. சில சுடுமண் உருைங்கள்  ொய் த ய்ைத்வ  மபொல் உள்ளன.) 
87) கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - காலிபங்கனில் சவள்விப் இடங்கள் அளடயாைம் காைப்பட்டுள்ைன. 
கூற்று 2 - ஹரப்பா மக்கள் இைந்சதாளர புளதத்தனர். 
கூற்று 3 - புலதப்பதற்கான நளடமுளைகள் விரிவாக இருந்ததற்கான சான்றுகள் கிளடத்துள்ைன 
A) கூற்று 1, 2 மட்டும் சரி  
B) கூற்று 2, 3 மட்டும் சரி  
C) கூற்று 1, 3 மட்டும் சரி  
D) எல்ைா கூற்றுகளும் சரி  
(குறிப்பு - ஹைப்பா மக்களின் புவ குழியில் மண்பொண்டங்கள், அணிகலன்கள்,  ொமிர கண்ணொடி, 
மணிகள் ஆகியவை கிவடத்துள்ளன. இைப்பிற்கு பின்னரொன ைொழ்க்வக பற்றிய அவர்களின் 
நம்பிக்டகடய இடவ குறிக்கிறது.) 
88) சிந்து சமபவளி நாகரிகம் எப்சபாது வீழ்ச்சியளடந்தது?  
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A) பபா.ஆ.மு 1600இல்  
B) பபா.ஆ.மு 1700இல்  
C) பபா.ஆ.மு 1800இல்  
D) தபா.ஆ.மு 1900இல்  
(குறிப்பு - ஏைத் ொழ தபா.ஆ.மு 1900இல் சிந்து சமதைளி நாகரிகம் வீழ்ச்சி அடைந் து. காைநிடை 
மாற்றம், தமசபமடொமியொவுடன் ைணிகத்தில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சி, நீர்நிவலகளின் மவைவு, த ொடர் ைைட்சி 
ஆகியவை சிந்து சமதைளி நாகரிகம் வீழ்ச்சி அடைந்  ற்கான காைணங்கைாக 
ைரலொற்ைொசிரியர்களொல் கணிக்கப்படுகின்ைன.) 
89) இந்தியாவில் நடந்த இரண்டாம் நகரமயமாக்கத்தின் பகுதிகைாக அறியப்படும் இடங்கள் எது?  
I. அரிக்கபமடு  
II. கீழடி  
III. உலறயூர்  
IV. பகாற்லக  
A) I, II, IV மட்டும் சரி  
B) I, II, III மட்டும் சரி  
C) I, III, IV மட்டும் சரி  
D) II, III, IV மட்டும் சரி  
(குறிப்பு - பழம்  மிழகத்வ  மசர்ந்  ஊர்களொன அரிக்கமமடு, கீழடி, உவரயூர் மபொன்ைவை இந்தியொவில் 
நடந்  இரண்டொம் நகரமயமொக்கத்தின் பகுதிகள் ஆகும். இந்  ஊர்கள் சிந்து நகைங்களிலிருந்து மிகவும் 
வவறுபட்ை ாக உள்ைன) 
90) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - சிந்து சமபவளி நாகரீக காலத்தில் காைப்படும் மண்பாண்டங்கள், முத்திளரகள், எளடக் கற்கள் 
ஆகியவற்றில் காைப்படும் சீரான தன்ளம அரசியல் முளை பசயல்பட்டளத உைர்த்துகிைது. 
கூற்று 2 -  ரப்பாவும், பமாகஞ்சதசராவும் நகர அரசுகளுக்கான ஆட்சி அளமப்பின் கீழ் இயங்கி இருக்கிைது. 
A) கூற்று 1 மட்டும் சரி  
B) கூற்று 2 மட்டும் சரி  
C) இைண்டு கூற்றுகளும் சரி  
D) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு  
(குறிப்பு - பண்பொட்டு தபொருள்களிலும் அளவீடுகளிலும் கொணப்படும் சீரொன  ன்வம  ரப்பொ சமூகம் 
உறுதியொன வமய நிர்ைொகத்தின் கீழ் இயங்கி இருக்க மைண்டும் என்ை கருத்வ  ைலுப்படுத்துகிைது) 
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