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Group 2 2A Syllabus Topic Wise Revision Test 

Indus valley civilization - Guptas - Revision Test in Tamil 

சிந்துவெளி நாகரிகம் - குப்தர்கள் 
1. ப ொருத்துக: 

1. பெச ட ொமியொ நொகரிகம்  i) ப ொ.ஆ.மு 1700 – 1122 

2. சிந்துபெளி நொகரிகம்  ii) ப ொ.ஆ.மு 3100 – 1100 

3. எகிப்து நொகரிகம்   iii) ப ொ.ஆ.மு 3300 – 1900 

4. சீன நொகரிகம்   iv) ப ொ.ஆ.மு 3500 – 2000 

A)  ii  iii  i  iv 

B)  iii  i  ii  iv 

C)  iv  iii  ii  i 

D)  ii  i  iii  iv 

(குறிப்பு: 

 

2. ஹரப் ொ நகரத்தின் இடி ொடுகளை முதன் முதலில் _____ என்ற ஆங்கிடேயர் தெது நூலில் விெரித்தொர். 

A) ஜொன் ெொர்ஷல் 

B) சொர்ேஸ் டெனன் 

C) அபேக்சொண் ர் கன்னிங்ஹொம் 
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D) ஜொர்ஜ் 

(குறிப்பு: சார்லஸ் மேனன் கிழக்கிந்திய கம்வெனியில் ெணிபுரிந்த ெடைவீரரும், ஆராய்ச்சியாளரும் ஆொர். 
அெர் தற்மொது ொகிஸ்தானில் உள்ள இந்தியாவின் ெைமேற்கு ெகுதியில் ொர்டெயிட்ைமொது சில வசங்கல் 
திட்டுகள் இருப்ெடதக் கண்ைார்.) 

3. 1856 ல் ப ொறியொைர்கள் ________ இருந்து _______ ெளர இரயில்  ொளத அளெக்கும் ப ொருட்டு நிேத்ளத 
டதொண்டிய ட ொது அதிகெொன சுட்  பசங்கற்கள் கண் றியப் ட் ன. 

A) மும்ள , தொடன 

B) ேொகூர், தொடன 

C) ேொகூர், சூரத் 

D) ேொகூர், கரொச்சி 

(Notes: இரயில் ொடத அடேக்கும் வொருட்டு நிலத்டத மதாண்டிய மொது அதிகோன சுட்ை வசங்கற்கள் 
கண்ைறியப்ெட்ைன. ஆனால் அெற்றின் முக்கியத்துெத்டத உணராேல் அெற்டை இரயில் ொடதக்கு 
இடையில் மொைப்ெடும் கற்களுக்கு ெதிலாக ெயன்ெடுத்தினர்.) 

4. _____ ஆண்டு பதொல்ப ொருள் ஆய்ெொைர்கள் ஹரப் ொ ெற்றும் பெொகஞ்சதொடரொ நகரங்களை அகழொய்வு பசய்ய 
ஆரம்பித்தனர். 

A) 1856   B) 1920   C) 1924   D) 1930 
5. நொகரிகம் என்ற ெொர்த்ளத ______பெொழி ெொர்த்ளதயொன 'சிவிஸ்’ (CIVIS) என் திலிருந்து ெந்தது. 

A) கிடரக்கம்  

B) செஸ்கிருதம் 

C) ேத்தீன் 

D) ஆங்கிேம் 

(குறிப்பு: சிவிஸ் என்ெதன் வொருள் நகரம் ஆகும்.) 

6. 1924 ல் இந்திய பதொல்ப ொருள் ஆய்வுத்துளறயின் இயக்குநர் _____ என் ெர் ஹரப் ொவிற்கும் 
பெொபஹஞ்சதொடரொவிற்கும் இள டய ப ொதுெொன அம்சங்கள் இருப் ளதக் கண் றிந்தொர். 

A) ஜொன் ெொர்ஷல் 
B) சொர்ேஸ் டெனன் 
C) அபேக்சொண் ர் கன்னிங்ஹொம் 
D)  ல்பஹௌசி 

(குறிப்பு: ஜான் ோர்ஷல் ஹரப்ொவிற்கும் வோவஹஞ்சதாமரா இரண்டுமே ஒரு வெரிய நாகரிகத்டத சார்ந்த 
வெவ்மெறு ெகுதிகள் என்ை முடிவுக்கு ெந்தார்.) 

7. இந்திய பதொல்லியல் துளற (ASI) எந்த ஆண்டு அபேக்சொண் ர் கன்னிங்ஹொம் என்ற நிே அைளெயொைர் 
உதவியு ன் நிறுெப் ட் து. 

A) 1856    B) 1861    C) 1920   D) 1924 
(குறிப்பு: ASI – Archaelogical Survey of India 

இதன் தடலடேயகம் புதுதில்லியில் உள்ளது.) 
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8. சிந்துபெளி நொகரிகம் குறித்த கூற்றுகளில் தெறொனது எது? 
1. கொேப்  குதி – பெண்கேக் கொேம் 

2.  ரப்பு – 31 ேட்சம் சதுர கி.மீ 

3. நகரங்கள் - 6 ப ரிய நகரங்கள் 

4. கிரொெங்கள் - 400க்கும் டெற் ட் ளெ 

A) அளனத்தும் சரி 

B) 1, 2, 3 சரி 

C) 1, 2,4 சரி 

D) 1, 3 சரி 

(குறிப்பு: 

 

9. கீழ்க்கண்  கூற்றுகளில் தெறொனது எது? 
A) பெஹர்கர் புதிய கற்கொே ெக்கள் ெொழ்ந்த ஓர் இ ம் ஆகும். 

B) இது  ொகிஸ்தொன் நொட்டில்  லுசிஸ்தொன் ெொநிேத்தில் சிந்து ஆற்றுப்  ள்ைத்தொக்கில் அளெந்துள்ைது. 

C) ெக்கள் டெைொண்ளெயிலும், கொல்நள  ெைர்ப்பிலும் ஈடு ட் தற்கொன சொன்று இங்கு கிள த்துள்ைது. 

D) ப ொ.ஆ.மு 7000 ஐ ஒட்டிய கொேத்திடேடய பெஹர்கரில் நொகரிகத்துக்கு முந்ளதய ெொழ்க்ளக நிேவியதற்கொன 
பதொல்லியல் சொன்றுகள் கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ைன. 

(குறிப்பு: 
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10. சிந்துபெளி நொகரிகத்தில் பசங்கற்கைொல் கட் ப் ட்  சுெர்களைக் பகொண்  தொனியக் கைஞ்சியம் எங்கு 
கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ைது ? 

A)  ஞ்சொப் – ரொகிகர்கி 

B) ஹரியொனொ – ரொகிகர்கி 

C)  ஞ்சொப் – உதய்ப்பூர் 
D) ரொஜஸ்தொன் - லூனி ஆற்றங்களர 

(குறிப்பு: இந்த தானியக் களஞ்சியம் முதிர்ச்சியடைந்த ஹரப்ொ காலத்டதச் சார்ந்தது.) 

11. சுடெரியொவின் அக்கொடிய ட ரரசிற்குட் ட்  அரசன் நொரம்-சின் என் ெர் சிந்துபெளி  குதியிலுள்ை _____ 
என்னும் இ த்தில் இருந்து அணிகேன் ெொங்கியதொகக் குறிப்பு எழுதியுள்ைொர். 

A) டேொத்தல் 

B) ரொகிகர்கி 

C) பெலுக்கொ 
D) ேொகூர் 

(குறிப்பு: ெண்டைய வேசெமைாமியாவில் உள்ள சுமேர் ெகுதி என்ெது தற்கால ஈராக், குடெத் ேற்றும் 
சிரியாடெ குறிக்கும்) 

12. தெறொன பதொ ளரத் டதர்ந்பதடு. 

A) ஹரப் ொ நகர பதருக்கள் சட் க ெடிெளெப்ள  பகொண்டிருந்தன. 

B) பெொஹஞ்சதொடரொவில் இருந்த கூட்  அரங்கு 30 தூண்கள் 5 ெரிளசகளை பகொண்டு  ரந்து விரிந்த கூ ம் 
ஆகும். 

C)  ொரசீக ெளைகு ொ ெற்றும் பெச ட ொமியொவில் கண்டுபிடிக்கப் ட் ளதப் ட ொன்று உருளை ெடிெமுத்திளரகள் 
சிந்து பெளிப் குதியிலும் கொணப் டுகின்றன. 

D) குஜரொத்திலுள்ை டேொதலில் கப் ல் கட்டும் ெற்றும் பசப் னிடும் தைம் ஒன்று ெடிெளெக்கப் ட்டுள்ைது. 

(குறிப்பு: வோஹஞ்சதாமராவில் இருந்த கூட்ை அரங்கு 20 தூண்கள் 4 ெரிடசகடள வகாண்டு ெரந்து விரிந்த 
கூைம் ஆகும். 

 மலாதல் என்னும் இைம் குஜராத்தில் செர்ேதி ஆற்றின் ஒரு துடண ஆற்றின் கடரயில் 
அடேந்துள்ளது.) 

13. தெறொன கூற்ளறத் டதர்ந்பதடு. 

A) குஜரொத்தில் கண்டுபிடிக்கப் ட்  தங்கத்தினொேொன அைவுடகொல் 1407 மி.மீ ெளர சிறிய அைவீடுகளைக் 
பகொண்டுள்ைது. 

B) ெனிதர்கைொல் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப் ட்  ெற்றும் உ டயொகப் டுத்தப் ட்  உடேொகம் பசம்பு. 

C) சிந்துபெளி ெக்களுக்கு இரும்பின்  யன்  ற்றி பதரியொது. 

D) சிந்துபெளி ெக்கள் ஆ ரணம் பசய்ய சிெப்பு நிற ெணிக்கற்களைப்  யன் டுத்தினர். 

(குறிப்பு: குஜராத்தில் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ை தங்கத்தினாலான அளவுமகால் 1704 மி.மீ ெடர சிறிய 
அளவீடுகடளக் வகாண்டுள்ளது.) 

14. தெறொன இளணளயத் டதர்ந்பதடு 
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A) ASI - ஜொன் ெொர்ஷல் 

B) டகொட்ள  - தொனியக் கைஞ்சியம் 

C) டேொத்தல் - கப் ல் கட்டும் தைம் 

D) ஹரப் ொ நொகரிகம் - கொவிரி ஆறு 

15. சிந்துபெளி ெக்கள் எந்த உடேொகங்களைப்  ற்றி அறிந்திருந்தனர்? 

A) பசம்பு, பெண்கேம், பெள்ளி, தங்கம் 

B) பசம்பு, பெள்ளி, இரும்பு, பெண்கேம் 

C) பசம்பு, தங்கம், இரும்பு, பெள்ளி 

D) பசம்பு, பெள்ளி, இரும்பு, தங்கம் 

( குறிப்பு: சிந்துவெளி ேக்களுக்கு இரும்பின் ெயன் ெற்றி வதரியாது. தங்கம், வெள்ளி, தந்தம், சங்கு, வசம்பு, 
சுடுேண் ேற்றும் விடலயுயர்ந்த கற்களால் அணிகலன்கள் வசய்யப்ெட்டிருந்தன.) 

16. கூற்று - ஹரப் ொ நொகரிகம் ஒரு நகர நொகரிகம் எனேொம். 

கொரணம் - திட் மி ப் ட்  நகர அளெப்பு, டெம் ட்  கழிவு நீர் அளெப்பு 

A) கூற்றும் கொரணமும் சரி 

B) கூற்று தெறு, கொரணம் சரி 

C) கூற்று சரி, கொரணம் தெறு 

D) கூற்றும் கொரணமும் தெறு 

17. கீடழ கூறப் ட்டுள்ை பெொஹஞ்சதொடரொளெ  ற்றிய கூற்றுகளில் எளெ சரியொனளெ? 

A) தங்க ஆ ரணங்கள்  ற்றித் பதரியவில்ளே. 

B) வீடுகள் சுட்  பசங்கற்கைொல் ெட்டுடெ கட் ப் ட் ன. 

C) கருவிகள் இரும்பினொல் பசய்யப் ட் ன. 

D) ப ருங்குைம் நீர் கசியொெல் இருப் தற்கொக  ே அடுக்குகைொல் இயற்ளக தொர் பகொண்டு பூசப் ட் ன. 

(குறிப்பு: வெருங்குளோனது நன்கு அகன்று, வசவ்ெக ெடிெத்தில் அடேந்திருந்த நீர்த்மதக்கம் ஆகும். இது 

நீர் கசியாத கட்டுோனத்துக்கான மிகப் ெழடேயான சான்று ஆகும்.) 

18. ப ொருத்துக. 

1. பெொஹஞ்சதொடரொ  i) டெ ொன  குதி 

2. பெண்கேம்  ii) சிெப்பு ெணிக்கல் 

3. டகொட்ள    iii) உடேொகக் கேளெ 

4. கொர்னிலியன்  iv) இறந்டதொர் டெடு 

A)  ii  iv  iii  i 

B)  iii  i  ii  iv 

C) iv  iii  i  ii 

D)  i  iv  iii  ii 
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19. தெறொன பதொ ளரத் டதர்ந்பதடு. 

1. பதொ க்க கொே ஹரப் ொ - ப ொ.ஆ.மு 3000 – 2600 

2. முதிர்ச்சி அள ந்த ஹரப் ொ - ப ொ.ஆ.மு. 2600-1800 

3. பிற்கொே ஹரப் ொ - ப ொ.ஆ.மு.1800-1700 

A) 2 ெட்டும் தெறு 

B) 3 ெட்டும் தெறு 

C) 2, 3 தெறு 

D) அளனத்தும் சரி 

(குறிப்பு : 1. வதாைக்க கால ஹரப்ொ - வொ.ஆ.மு 3000 – 2600 

2. முதிர்ச்சி அடைந்த ஹரப்ொ - வொ.ஆ.மு. 2600-1900 

3. பிற்கால ஹரப்ொ - வொ.ஆ.மு.1900-1700) 

20. சிந்து நொகரிகமும் அதன் செகொேப்  ண் ொடுகளும் இந்தியொவிலும்  ொகிஸ்தொனிலுெொக பெொத்தம் எவ்ெைவு 
 ரப் ைவில் அளெந்துள்ைன? 

A) 15 மில்லியன் சதுரகிடேொ மீட் ர் 

B) 1.5 மில்லியன் சதுரகிடேொ மீட் ர் 

C) 1.5 பில்லியன் சதுரகிடேொ மீட் ர் 

D) 15 பில்லியன் சதுரகிடேொ மீட் ர் 

(குறிப்பு: சிந்து நகர ெகுதியின் எல்டலகள் - 

மேற்கில் ொகிஸ்தான் -ஈரான் எல்டலயில் அடேந்துள்ள சட்காவசன் - மைார் குடியிருப்புகள், ெைக்கில் 
ஷார்ட்டுடக (ஆப்கானிஸ்தான்), கிழக்கில் ஆலம்கிர்புர் (உத்திரப்பிரமதசம்), வதற்கில் டதோொத் 
(ேகாராஷ்டிரம்)) 

21. தெறொன இளணளயத் டதர்ந்பதடு. 

A) ட ொேொவிரொ - குஜரொத், இந்தியொ 

B) கொலி ங்கன் - ரொஜஸ்தொன், இந்தியொ 

C) ஹரப் ொ -  ஞ்சொப், இந்தியொ 

D) ரொக்கிகொர்ஹி - ஹரியொனொ, இந்தியொ  

(குறிப்பு: ஹரப்ொ - ெஞ்சாப், ொகிஸ்தான் 

வோகஞ்சதாமரா - சிந்து, ொகிஸ்தான் 

மைாலாவிரா – குஜராத், இந்தியா 

காலிெங்கன் - ராஜஸ்தான், இந்தியா 

மலாத்தல் - குஜராத், இந்தியா 
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ெனா ெலி - ராஜஸ்தான், இந்தியா 

ராக்கிகார்ஹி - ஹரியானா, இந்தியா 

சர்மகாட்ைா - குஜராத், இந்தியா 

ஆகியடெ ஹரப்ொ கால முக்கிய நகரங்களாகும்.) 

22. சிந்துபெளி நொகரிகம் குறித்த கூற்றுகளில் தெறொனது எது? 
A) ப ரும்குைத்தின் நொன்கு  க்கங்களிலும் உள்ை நள  ொளதகளில் ெ க்குப்  க்கத்திலும் பதற்கு 

 க்கத்திலும்  டிக்கட்டுகள் அளெந்துள்ைது. 

B) ஹரப் ொ ெக்கள் உழவுக்குக் கேப்ள ளய  யன் டுத்தினொர்கள். 

C) பசம்ெறியொடு, பெள்ைொடு, குதிளர, டகொழி ட ொன்றெற்ளற ெைர்த்தொர்கள் 

D) ஹரப் ொவில் ெொடுகள் பசபு எனப் ட் ன. 

(குறிப்பு: ஹரப்ொ ெண்ொட்டில் குதிடர இல்டல.) 

23. கீழ்க்கண்  ஹரப் ொ நொகரிக ளகவிளனப் ப ொருள்கள் ெற்றும் அெற்றின் உற் த்தி ளெயங்களில் தெறொனது 
எது? 

A) சங்கு - நொடகஷ்ெர்,  ொேடகொட் 

B) ளெடூரியம் – ஷொர்டுளக 

C) நுளரக்கல் - பதற்கு ரொஜஸ்தொன் 

D) பசம்பு – டேொத்தல் 

(குறிப்பு : 

 
24. கூற்று 1: டரொரி பசர்ட் என்ற  டிகக்கல் ஆப்கொனிஸ்தொனில் உள்ை டரொரி  குதியில் கொணப் டுகிறது. 

கூற்று 2 : ஹரப் ொ ெக்கள் கத்திகளும் பிற கருவிகளும் பசய்ெதற்கு இது  யன் ட் து. 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தெறு 

B) கூற்று 1 தெறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, 2 தெறு 

D) கூற்று 1, 2 சரி 

(குறிப்பு : மராரி வசர்ட் என்ை ெடிகக்கல் ொகிஸ்தானில் உள்ள மராரி ெகுதியில் காணப்ெடுகிைது.) 
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25. _______ கல்பெட்டுக் குறிப்புகள் பெச ட ொமியொவுக்கும் ஹரப் ொவுக்கும் இள டயயொன ெணிகத் 

பதொ ர்புகளைக் குறிப்பிடுகின்றன. 

A) க்யூனி ொர்ம் 

B) டேொத்தல் 

C) கொர்னிலியன் 

D) பெலுகொ 

(குறிப்பு: க்யூனிொர்ம் கல்வெட்டில் காணப்ெடும் வேலுகா என்னும் வசால் சிந்து ெகுதிடயக் குறிக்கிைது.) 

26. ஹரப் ொ ெக்கள் இன்ளறய அைவீட்டில் _______ ஆகக் பகொள்ளும் விதத்தில் அைவுடகொளேயும் 

 யன் டுத்தியிருக்கிறொர்கள். 

A) ஒரு இஞ்ச் = 1.57 மி.மீ 

B) ஒரு இஞ்ச் = 1.57 பச.மீ 

C) ஒரு இஞ்ச் = 1.75 பச.மீ 

D) ஒரு இஞ்ச் = 1.75 மி.மீ 

(குறிப்பு: ஹரப்ொ ேக்கள் இருே எண்முடைடய பின்ெற்றினார்கள்.) 

27. ஹரப் ொவில் கிள த்தெற்றில் மிக நீைெொனதொகக் கருதப் டும் எழுத்துத் பதொ ர் எத்தளன குறியீடுகளைக் 
பகொண்டுள்ைது? 

A) 25     B) 26     C) 27     D) 28 
(குறிப்பு: ஹரப்ொ எழுத்துமுடையில் 5000 க்கும் மேற்ெட்ை எழுத்துத் வதாைர்கள் ஆெணப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன.) 

28. சிந்து நொகரிகம் ஏறத்தொழ_____லிருந்து வீழ்ச்சி அள ந்தது. 

A) ப ொ.ஆ.மு.1800 

B) ப ொ.ஆ.மு.1900 

C) ப ொ.ஆ.மு.1950 

D) ப ொ.ஆ.மு.1955 

29. ஹரப் ொ  ண் ொட்டு ெக்கள் ______ என்ற சிலிகொ கல் ெளகயில் பசய்த பிடைடுகள், கத்திகள், பசம்புப் 
ப ொருட்கள், எலும் ொலும் தந்தத்தொலும் பசய்யப் ட்  கருவிகள் ஆகியெற்ளறப்  யன் டுத்தினொர்கள். 

A) பசபு      B) கொர்னிலியன் 

C) ஹொஸ்ட ொரியொ     D) பசர்ட் 

30. ஹரப் ன் முத்திளரகள் கீழ்க்கண்  எந்பதந்த இ ங்களில் கிள த்துள்ைன? 

1. ஓென்  2.  ஹ்ளரன்  3. சீனொ  4. ஈரொக்  5. ஈரொன் 

A) 1, 2, 3 சரி 

B) 2, 3, 5 சரி 

C) 1, 2, 4, 5 சரி 

D) 1 , 3, 4, 5 சரி 

(குறிப்பு : ஹரப்ெர்களுக்கு வேசெமைாமியர்களுைன் வநருங்கிய ெணிகத்வதாைர்பு இருந்தது). 
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31. "ஹரப் ொ பெொழியின் மூேடெர்கள் பதன்னிந்திய திரொவி  பெொழிகளை ஒத்திருப் ளத கொணேொம்" என்று 
சிந்துபெளி நொகரிகத்ளத விரிெொக ஆய்வு பசய்து கூறியெர் யொர்? 

A) யூரி டநொடரொடசொவ் 

B) ஐரொெதம் ெகொடதென் 

C ) ஜொன் ெொர்ஷல் 

D) கன்னிங்ஹொம் 

32. டேொத்தல் என்னும் பசம்புக் கற்கொேத் துளறமுகம் கொணப் டும் இ ம் 

A)  ஞ்சொப் 

B) சிந்து 

C) குஜரொத் 

D) மும்ள  

33. ஹரப் ொ என்ற சிந்திபெொழிச் பசொல்லின் ப ொருள் 

A) புளதயுண்  நகரம் 

B) ெளேக்டகொட்ள  நகரம் 

C) நதிகளிள ப் ட்  நகரம் 

D) இடுகொட்டு டெடு 

34. பெொகஞ்சதொடரொ என்ற சிந்தி பெொழிச் பசொல்லுக்கு ______ என்று ப ொருள். 

A)  ழங்கற்கொேடெடு 

B) துளறமுக நகரம் 

C) இடுகொட்டு டெடு 

D) நதிகளிள ப் ட்  நகரம் 

35. பெொகஞ்சதொடரொவில் கண்ப டுக்கப் ட்டுள்ை நொட்டிய ெங்ளகயின் உருெச்சிளே எந்த உடேொகத்தொல் ஆனது? 

A) தங்கம் 

B) பித்தளை 

C) எஃகு 

D) பெண்கேம் 

36. சிந்து பெளி ெக்கள்  யன் டுத்திய எழுத்துமுளற ______ 

A) பிரொமி 

B) சித்திர எழுத்து 

C) ெட்ப ழுத்து 

D) செஸ்கிருதம் 

(குறிப்பு: ஏடுகளில் ெரிகள் ெலப்ெக்கத்திலிருந்து இைப்ெக்கோகவும் இைப்ெக்கத்திலிருந்து ெலப்ெக்கோகவும் 
எழுதப்ெட்டுள்ளன.) 

37. சிந்துபெளி ெக்கள் _____ எனப் டும் சுடுெண்  ொண் ம் பசய்ெதில் திறளெ மிக்கெர்கைொக இருந்தனர். 

A) ப ர்ரொடகொட் ொ 
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B) ப ர்ரஸ்ட்ரியல் 

C) ப ர்ரஸ் 

D) டெற்கண்  எதுவுமில்ளே 

38. கூற்று 1: சிந்துபெளி நகரங்களிடேடய மிகப்ப ரியது பெொகஞ்சதொடரொ. 
கூற்று 2: இது சுெொர் இருநூறு பஹக்ட ர்  ரப்ள க் பகொண் து என ெதிப்பி ப்டுகிறது. 

A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தெறு 
B) கூற்று 1 தெறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, 2 தெறு 
D) கூற்று 1, 2 சரி 

39. தெறொன கூற்ளறத் டதர்ந்பதடு. 

1. 1931 ஆம் ஆண்டு சர்ஜொன் ெொர்ஷல் பெொகஞ்சொதொடரொவின் கொேத்ளத கி.மு 3250 - கி.மு 2750 என 
ெதிப்பிட் ொர். 

2. 1956ல் ஃட ர்சர்வ்ஸ் என் ெர் ஹரப் ொ  ண் ொட்டின் கொேத்ளத கி.மு.2000 – கி.மு.1500 என்று 
ெதிப்பிட் ொர். 

3. 1964ல் டி.பி.அகர்ெொல் ஹரப் ொ  ண் ொட்டின் கொேத்ளத கி.மு.2300 - கி.மு.1750 என முடிவு பசய்தொர். 

A) 2 ெட்டும் தெறு 

B) 2 , 3 தெறு 

C) 1, 3 தெறு 

D) எதுவுமில்ளே 

40. பெொகஞ்சதொடரொவின் ப ரும் குளியல் குைத்தின் நீைம், அகேம், ஆழம் முளறடய 

A) 40, 32, 10 
B) 38, 23, 8 
C) 39, 23, 8 
D) 39, 24, 8 

41. சிந்துபெளி நொகரிகத்தில் ____, _____ ஆகியளெ முக்கிய விளை ப ொருட்கைொகும். 

A) டகொதுளெ,  ருத்தி 

B) டகொதுளெ,  ொர்லி 

C) டகொதுளெ, கடுகு 

D) டகொதுளெ, அரிசி 

(குறிப்பு: எள், கடுகு, ெருத்தி மொன்ைடெயும் ெயிரிைப்ெட்ைன. மிடகயான தானியங்கள் களஞ்சியங்களில் 
மசமித்து டெக்கப்ெட்ைன.) 

42. ஹரப் ொ  ண் ொட்டின் முக்கிய ப ண் பதய்ெம் _____. 

A)  சு தி 
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B) தொய்க் க வுள் 

C)  ொர்ெதி 

D) ேட்சுமி 

(குறிப்பு: முக்கிய ஆண் கைவுள் – ெசுெதி. 

பிற்காலத்தில் லிங்க ெழிொடும் காணப்ெட்ைது. ஹரப்ொ ேக்கள் ேரங்கடளயும் விலங்குகடளயும் கூை 
ெழிெட்ைனர்.) 

43. சமுத்திரகுப்தரின் ஆட்சி, அெரது ஆளுளெ, சொதளனகள் ஆகியெற்ளற விைக்கும் கல்பெட்டு எது? 
A) பெஹ்டரொலி கல்பெட்டு 

B) அேகொ ொத் கல்பெட்டு 

C) அகெதொ ொத் கல்பெட்டு 

D) சொரநொத் கல்பெட்டு 

(குறிப்பு: அலகாொத் கல்வெட்டை வொறித்தெர் ஹரிமசனர். இது 33 ெரிகளில் நாகரிெரிெடிெத்தில் 
சேஸ்கிருதத்தில் எழுதப்ெட்டுள்ளது.) 

44. _______ என்ற குப்த ென்னர் குெொரடதவி என்ற லிச்சொவி இைெரசிளய ெணந்தொர். 

A) முதேொம் சந்திரகுப்தர் 

B) சமுத்திரகுப்தர் 
C) இரண் ொம் சந்திரகுப்தர் 

D) ஸ்ரீகுப்தர் 
(குறிப்பு: லிச்சாவி என்ெது ெைக்கு பிகாரில் இருந்த ெழடேயான கணசங்கோகும்.அது கங்டகக்கும் மநொள 
வதராய்க்கும் இடைப்ெட்ை ெகுதியாகும்.) 

45. கல்பெட்டுகளில் ெகொரொஜொ எனக் குறிப்பி ப் டும் குப்த அரசர்கள் யொர்? 

A) ஸ்ரீகுப்தர், முதேொம் சந்திரகுப்தர் 

B) கட ொத்கஜர், முதேொம் சந்திரகுப்தர் 

C) ஸ்கந்தகுப்தர், கட ொத்கஜர் 
D) ஸ்ரீகுப்தர், கட ொத்கஜர் 

(குறிப்பு: ஸ்ரீகுப்தர் – வொ.ஆ.மு 240 – 280 

கமைாத்கஜர் – வொ.ஆ.மு 280 - 319) 

46. கவிரொஜொ என்ற  ட் ம் ப ற்ற குப்த அரசர் யொர்? 

A) முதேொம் சந்திரகுப்தர் 
B) சமுத்திரகுப்தர் 
C) இரண் ொம் சந்திரகுப்தர் 
D) ஸ்ரீகுப்தர் 

(குறிப்பு: குப்தர் நாணயங்களில் சமுத்திரகுப்தர் வீடண ொசிப்ெது மொன்ை சின்னம் வொறிக்கப்ெட்டுள்ளது.) 

47. விக்ரென், டதெகுப்தன், டதெரொஜன், சிம்ஹவிக்ரென், விக்ரெொதித்யன், சகொரி ஆகிய ப யர்கைொல் 
அளழக்கப் டும் அரசர் யொர்? 
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A) முதேொம் சந்திரகுப்தர் 
B) சமுத்திரகுப்தர் 
C) இரண் ொம் சந்திரகுப்தர் 
D) ஸ்ரீகுப்தர் 

48. இரண் ொம் சந்திரகுப்தர் குறித்த கூற்றுகளில் தெறொனது எது? 
A) விக்ரெொதித்யன் என்றும் அளழக்கப் ட் ொர். 

B) தக்கொண  குதிளய ஆண்  ெொக க இைெரசருக்குத் தன் ெகள் பிர ொெதிளயத் திருெணம் பசய்து 
பகொடுத்தொர். 

C) நெரத்தினங்கள் எனப் ட்  ஒன் து அறிஞர்கள் இெரது அளெயில் இருந்தனர். 

D) இெரது ஆட்சிக் கொேத்தில் தொன் யுெொன் சுெொங் இந்தியொ ெந்தொர். 

(குறிப்பு: இெரது ஆட்சிக் காலத்தில் தான் ொஹியான் என்ை வெளத்த அறிஞர் சீனாவிலிருந்து இந்தியா 
ெந்தார்.) 

49. முதேொம் குெொரகுப்தர் குறித்த கூற்றுகளில் தெறொனது எது? 

A) இெர் ப ொ.ஆ.மு.544 ெளர ஆட்சி பசய்தொர். 

B) நொைந்தொ  ல்களேக்கழகத்ளதத் டதொற்றுவித்தொர். 

C) சக்ரொதித்யர் என்றும் அளழக்கப் ட் ொர். 

D) குப்த ெம்சத்தின் கள சிப் ட ரரசரொன ஸ்கந்த குப்தர் இெரது புதல்ெர் ஆெொர். 

(குறிப்பு : இெர் வொ.ஆ.மு.455 ெடர ஆட்சி வசய்தார்.) 
50. பெள்ளி நொணயங்களை பெளியிட்  முதல் குப்த அரசர் யொர்? 

A) முதேொம் சந்திரகுப்தர் 
B) சமுத்திரகுப்தர் 
C) இரண் ொம் சந்திரகுப்தர் 
D) ஸ்ரீகுப்தர் 

51. அேகொ ொத் கல்பெட்டுகளில் சமுத்திரகுப்தர் ______ என்ற க வுளு ன் ஒப்பி ப் டுகிறொர். 

A)  ரெ ளதெத 

B)  ரெ ொகெத 

C) புருஷொ 

D)  ரெொத்ெொ 

(குறிப்பு: புருஷா - அடனெருக்கும் மேலானெர்.) 

52. அேகொ ொத் பிரசஸ்திளய எழுதிய ஹரிடசனர் கீழ்க்கண்  எந்த  ட் ங்களை பகொண் ெரொக திகழ்ந்தொர்? 

1. குெொரெொத்யொ      2. சந்திவிக்ரஹிகொ   

3. ெஹொெொத்யொயர்     4. ெஹொதண் நொயகொ 

A) 1, 2, 3 சரி 

B) 2, 3, 4 சரி 

C) 1, 2, 4 சரி 
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D) 1 , 3, 4 சரி 

(குறிப்பு: ஹரிமசனர் ேஹாதண்ைநாயகா துருெபூதியின் புதல்ெர் ஆொர்) 

53. குப்தர்களின் அளெச்சர் குழு  ற்றிய கூற்றுகளில் தெறொனது எது? 

A) ெஹொசந்தி விக்ரஹொ என் ெர் அளெச்சர்களில் உயர்நிளேயில் இருந்துள்ைொர். 

B) நீதித்துளற, ரொணுெம் ஆகியெற்றின் ப ொறுப்பு ெகித்தெர் தண் நொயகொ அல்ேது ெஹொ தண் நொயகொ 
என்றளழக்கப் ட் ொர் 

C) ெஹொ அஸ்ெ தி என் ெர் யொளனப் ள த் தளேெர் ஆெொர். 

D) அேகொ ொத் கல்பெட்டு மூன்று ெஹொ தண் நொயகொக்களைக் குறித்து கூறுகிறது. 

( குறிப்பு: ேஹா அஸ்ெெதி என்ெெர் குதிடரப்ெடைத் தடலெர்) 

54. குப்தர்களின் ட ரொசில் டதசம் அல்ேது புக்தி எனப் டும் ெொநிேங்கள் ______ என் ெரொல் நிர்ெகிக்கப் ட் ன. 

A) ெஹொபிரதிஹரொ 

B) கத்யத கிதொ 
C) விஷ்ய தி 

D) உ ொரிகொ 
(குறிப்பு: உொரிகாக்கள் அரசரால் மநரடியாக நியமிக்கப்ெட்ைனர். அெர்கள் ோெட்ை தடலடே நிர்ொக 
அதிகாரிகடளயும் ொரிய அதிகாரிகடளயும் நியமித்தனர்) 

55. குப்த ட ரரசின் ெொநிேங்கள் _____ என்ற அதிகொரியின் கீழ் ெொெட் ங்கைொகப் பிரிக்கப் ட் ன. 

A) ெஹொபிரதிஹரொ 
B) கத்யத கிதொ 
C) விஷ்ய தி 
D) உ ொரிகொ 

(குறிப்பு: ோெட்ைங்கள் விஷ்யா என அடழக்கப்ெட்ைன. விஷ்யெதிகள் ோநில ஆளுநரால் நியமிக்கப்ெட்ைனர். 
சில சேயங்களில் அரசமர மநரடியாக விஷ்யெதிகடள நியமித்தார்.) 

56. ______ பசப்ட டு ெஹொதொரொ என் ெர் தளேளெயிேொன அஷ்  குே- அதிகொரனொ குறித்து குறிப்பிடுகிறது. 

A) அேகொ ொத் 

B) தொடெொதர்பூர் 
C)  ஹொர்பூர் 
D) அகெதொ ொத் 

(குறிப்பு: ேஹாதாரா என்ெதற்கு கிராேப் வெரியெர், கிராேத் தடலெர், குடும்ெத் தடலெர் என்று ெல வொருள் 
உண்டு) 

57. குப்தர்கள் கொே ஒற்றர்கள் பகொண்  உைவு அளெப்பு ______ என்று அளழக்கப் ட் து. 

A) அெொத்தியொ 
B) சச்சிெொ 
C) து கொ 
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D) கத்யத கிதொ 
58. குப்தர்கள் கொே அரச கருவூேத்தின் முக்கிய ெருெொய்க்கொன  ல்டெறு மூேெைங்கள்  ற்றி குறிப்பிடும் நூல் 

எது? 

A) நீதிசொரொ 

B) அர்த்தசொஸ்திரம் 

C) கிலிப் தொ 

D) உத்ரங்கொ 
(குறிப்பு: நீதிசாரா என்ை நூல் வேளரியர் காலத்து நூலான அர்த்தசாஸ்திரம் மொன்ை நூல் ஆகும். இந்நூடல 
இயற்றியெர் காோந்தகா ஆொர்.) 

59.  ஹொர்பூர் பசப்ட டுகளின் டி ________ என்ற அதிகொரி ெொெட் த்தின் நிேப் ரிெொற்றம் பதொ ர் ொன 
ஆெணங்கள் அளனத்ளதயும்  ொதுகொத்தொர். 

A) ெஹொபிரதிஹரொ 
B) கத்யத கிதொ 
C) விஷ்ய தி 
D) உஸ்த ொேொ 

(குறிப்பு: ெஹார்பூர் வசப்மெடு அரசர்தான் நிலத்தின் ஒமர உரிடேயாளர் என்று காட்டுகிைது.) 

60. குப்தர்கள் கொே நிேத்தின் ெளககளில் தெறொன இளண எது? 
A) டேத்ரொ –  யிரி க்கூடிய நிேம் 

B) அப்ரஹதொ - டெய்ச்சல் நிேம் 

C) ெொஸ்தி - குடியிருக்க தகுந்த நிேம் 

D) கிேொ - தரிசு நிேம் 

(குறிப்பு: 

 
61. குப்தர்கள் கொேத்தில் தரிசு நிேத்ளத முதன்முதேொக சொகு டி நிேெொக ெொற்று ெருக்கு தரப் டும் உரிளெ ______ 

என அளழக்கப் டுகிறது. 

A) அப்ரதொதர்ெொ 

B) நிவி தர்ெொ 
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C) நிவி தர்ெ அக்சயனொ 
D) பூமி சித்ரொயனொ 

(குறிப்பு: பூமிசித்ராயனா நிலத்திற்குக் குத்தடகயிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்ெட்ைது) 

62. டகொயில் ெரொெத்து, ெழி ொடு ஆகிய  ணிகளுக்கொகப் பிரொெணர்கள், ெணிகர்கள் ஆகிடயொருக்கு அளிக்கப் டும் 
நிே ெொனியம் எவ்ெொறு அளழக்கப் டுகிறது? 

A) அக்ரஹொரெொனியம் 

B) டதெக்கிரஹொர ெொனியம் 

C) செய சொர் ற்ற ெொனியம் 

D) அப்ரதொ தர்ெொ 

63. குப்தர்கள் கொேநிேகுத்தளக ெளககளில் தெறொனளத டதர்ந்பதடு. 

1. நிவிதர்ெொ - அறக்கட் ளை ட ொன்ற அளெப்பின் மூேம் நிே ெொனியம் 

2. நிவி தர்ெ அக்சயனொ - நிரந்தரெொன அறக்கட் ளை, ப ற்றெர் அதிலிருந்து ெரும் ெருெொளயப் 
 யன் டுத்திக் பகொள்ைேொம். 

3. அப்ரதொ தர்ெொ - ெருெொளயப்  யன் டுத்தேொம் ஆனொல் அளத பிறருக்குத் தொனம் பசய்ய முடியொது. 
நிர்ெொக உரிளெயும் இல்ளே. 

A) அளனத்தும் சரி 

B) 1 ெட்டும் தெறு 

C) 3 ெட்டும் தெறு 

D) 1, 3 தெறு 

64. _______ என்ற நூலில் ெயல்களை பெள்ைங்களிலிருந்து  ொதுகொத்த  ந்தியொ,  ொசனத்திற்கு உதவிய கரொ என்ற 
இரு ெளக அளணக்களரகள் குறிப்பி ப் டுகின்றன. 
A) நொரதஸ்மிருதி 

B) அர்த்தசொஸ்திரம் 

C) நீதிசொரொ 

D) நொதஸ்மிருதி 

65. தண்ணீர் டதங்குெளதத் தடுக்க ஜேநிர்கெொ என்ற ெடிகொல்கள் இருந்ததொக யொர் குறிப்பிடுகிறொர். 

A) தண்டி 

B) கொளிதொசர் 
C) அெரசிம்ெர் 

D) கொெொந்தகொ 

66. குப்தர்கள் கொேத்தில் ஆரம் த்தில் விருப் ப் ட்டு ெழங்கப் ட்  ெரியொக இருந்து பின்னர் கட் ொய ெரியொக 
ெொற்றப் ட்  ஒடுக்குமுளற ெரி எது? 
A) கரொ   B)  லி    C)  ொகொ   D) ட ொகொ 
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67. குப்தர்கள் கொேத்தில் ெர்த்தகர்கள் நகரத்திற்டகொ துளறமுகத்திற்டகொ பகொண்டு ெரும் ெணிகச் சரக்குகளில் 
அரசருக்கொன  ங்கு எவ்ெொறு அளழக்கப் ட் து? 

A) கிளிப்தொ      B) ஹலிெகரொ  

C) ஹிரண்யொ     D) சுல்கொ 

(குறிப்பு: சுல்கா என்ெது சுங்க, நுடழவு ெரிகளுக்கு ஒப்பிைலாம்.) 

68. தெறொன பதொ ளரத் டதர்ந்பதடு. 

1. குப்தர்கள் கொேத்தில் சிடரஷ்டி, சொர்த்தெஹொ என்ற இரு டெறு ட்  ெளககளைச் டசர்ந்த ெணிகர்கள் 
இருந்தனர். 

2. சிடரஷ்டி என் ெர் ப ொதுெொக ஒடர இ த்தில் தங்கியிருப் ெர். 

3. சொர்த்தெஹொ என் ெர் இேொ த்திற்கொக ஊர் ஊரொகச் பசன்று ெணிகம் பசய்தெர். 

A) அளனத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 2, 3 சரி 

D) 1, 3 சரி 

69. இந்தியொ, சீனொ இள யிேொன க ல்  யணத்தில் எதிர்பகொள்ை டநரும் இ ர்கள் குறித்து ______ குறிப்பிடுகிறொர். 

A) யுெொன் சுெொங் 

B)  ொஹியொன் 

C) கொளிதொசர் 

D) அெரசிம்ெர் 

70. குப்தர் கொேத்து சுெடரொவியங்கள் கீழ்க்கண்  எந்பதந்த இ ங்களில் கொணப் டுகின்றன? 

1. அஜந்தொ      2.  ொக்    

3.  ொதொமி      4. எல்டேொரொ 

A) 1, 2, 3 சரி 

B) 2, 3, 4 சரி 

C) 1, 2 சரி 

D) 2 , 3 சரி 

(குறிப்பு: அஜந்தா,ொக்கில் காணப்ெடும் ஓவியங்கள் ேத்தியமதச ஒவியப் ெள்ளி முடையின் தடல சிைந்த 
ஓவியங்களாகும்.) 

71. குப்தர்கள் கொேத்தில் எழுதப் ட்  நூல்கள் ெற்றும் ஆசிரியர்களில் தெறொன இளண எது? 

A) அஷ் த்யொயி - தண்டி 

B) ெஹொ ொஷ்யொ –  தஞ்சலி 

C) அெரடகொசம் – அெரசிம்ெர் 
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D) சந்திரவியொகரணம் – சந்திரடகொமியர் 

(குறிப்பு : அஷ்ைத்யாயி – ொணினி) 

72. எந்த ஆண்டு தில்லி சுல்தொனிய ெம்லூக் ெம்சத்தின்  க்தியொர் கில்ஜியின்  ள கைொல் நொைந்தொ 
சூளறயொ ப் ட்டு, அழிக்கப் ட் து. 

A) ப ொ.ஆ.1300 

B) ப ொ.ஆ.1200 

C) ப ொ.ஆ.1100 

D) ப ொ.ஆ.1400 

73. சூரிய சித்தொந்தொ என்ற நூலில் _____ என் ெர் சூரிய கிரகணங்களின் உண்ளெயொன கொரணங்களை 
ஆரொய்ந்தொர். 

A) ஆரிய ட் ர் 
B) கொளிதொசர் 
C) அெரசிம்ெர் 
D) கொெொந்தகொ 

74. ெரொகமிகிரரின் எந்த நூல் ெொனவியல், புவியியல், தொெரவியல், இயற்ளக ெரேொறு ஆகியெற்றிற்கொன 
களேக்கைஞ்சியெொக திகழ்கிறது? 

A)  ஞ்ச சித்தொந்திகொ 

B) பிருஹத் ஜொதகொ 

C) பிருஹத் சம்ஹிதொ 

D) கண் கொத்யகொ 

(குறிப்பு: ெராகமிகிரர் (ஆைாம் நூற்ைாண்டு) ெஞ்ச சித்தாந்திகா, பிருஹத் ஜாதகா ஆகிய ேற்ை நூல்கடளயும் 
இயற்றியுள்ளார்.) 

75. பிரம்ெ குப்தரின் பிரும்ெஸ்புத – சித்தொந்தொ, கண் கொத்யகொ ஆகிய நூல்கள் எந்த துளற சொர்ந்த நூல்கள் ? 

A) உயிரியல் ெற்றும் ெொனவியல் 

B) கணிதம் ெற்றும் ெொனவியல் 

C) உயிரியல் ெற்றும் கணிதம் 

D) இயற்பியல் ெற்றும் ெொனவியல் 

76. குப்தர் கொேத்தில் ெருத்துெ அறிவியல் ெைர்ந்து இருந்தளத குறிப்பிடும் நூல் எது? 
A) ஹல்த்யொயுர்டெதொ –  ொேகொப்யொ 

B) பிருஹத் சக்ஹிதொ – ெரொகமிகிரர் 

C) முத்ரொரொட்சசம் – விசொகதத்தர் 

D) மிருச்சகடிகம் – சூத்ரகர் 

(குறிப்பு: ஹல்த்யாயுர்மெதா என்ெது விலங்குகளுக்கான ேருத்துெ நூலாகும்.) 

77. ________ என்ற சீனப்  யணி ப ொ.ஆ.5 ம் நூற்றொண்டின் இந்திய சமூகத்ளதக் குறித்து விரிெொக எழுதியுள்ைொர். 

A) இட்சிங் 
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B) யுெொன் சுெொங் 

C)  ொஹியொன் 

D) ெொங்-யுெொன்-சீ 

78. கீழ்க்கண் ெற்றுள் எது குப்தர் கொேத்துக் குள ெளரக் டகொயில் இல்ளே? 

A) உதயகிரி குளக (ஒடிசொ ) 

B) அஜந்தொ - எல்டேொரொ குளக (ெகொரொஷ்டிரொ) 

C) எலி ண் ொ குளக (ெகொரொஷ்டிரொ ) 

D)  ொக் (ெத்தியப் பிரடதசம்) 

79. தர்க்கம் குறித்த முதல் முழுளெயொன ப ைத்த நூளே எழுதியெர் _______. 

A) திக்நொதர் 

B) ெசு ந்து 

C) சந்திரகொமியொ 

D) ெரொகமிகிரர் 

80. பதன்னிந்தியொவில்  ல்ேெ நொட்டு அரசர் விஷ்ணுடகொ ளன டதொற்கடித்தெர் யொர்? 

A) முதேொம் சந்திரகுப்தர் 
B) சமுத்திரகுப்தர் 
C) இரண் ொம் சந்திரகுப்தர் 
D) ஸ்ரீகுப்தர் 

81. விக்ரெொதித்யரின் அளெயிலிருந்த நெரத்தினங்கள் குறித்த பசய்திகளில் தெறொனது எது? 
A) ஹரிடசனர் - செஸ்கிருத புேெர் 

B) அெரசிம்ஹர் - இேக்கண ஆசிரியர் 

C) சன்கு - கட்  க்களே நிபுணர் 

D) விட் ல் ட் ர் – ெொயவித்ளதக்கொரர் 

(குறிப்பு: 
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82. இேங்ளகளயச் டசர்ந்த ஸ்ரீடெகெர்ென் எனும் ப ைத்த அரசன் எந்த குப்த ென்னரின் செகொேத்தெர்? 

A) முதேொம் சந்திரகுப்தர் 
B) சமுத்திரகுப்தர் 
C) இரண் ொம் சந்திரகுப்தர் 
D) ஸ்ரீகுப்தர் 

83. குப்தப் ட ரரசின் அங்கீகரிக்கப் ட்  கள சி அரசர் யொர்? 

A) ஸ்கந்த குப்தர் 

B) முதேொம் நரசிம்ெகுப்தர் 

C) ஸ்ரீ குப்தர் 
D) விஷ்ணு குப்தர் 

84. நொைந்தொ  ல்களேக்கழகத்தில் _______ெகொ  ொ சொளேகளும் ______ மிகப்ப ரிய நூேகங்களும் இருந்தன. 

A) 3,8     B) 4,7    C) 8, 3    D) 7, 2 
85. தெறொன கூற்ளற டதர்ந்பதடு. 

A) குப்தர்களின் நொணய அளெப்பு முளறளய அறிமுகப் டுத்தியெர் முதேொம் சந்திரகுப்தர். 

B) குஷொணர்களின் நொணயங்கள் இெருக்கு உந்துதளே ெழங்கின. 

C) குப்தர்களின் ப ொற்கொசுகள் தினரொ என்றளழக்கப் ட் ன. 
D) குப்தர்கள் பெளியிட்  ப ொற்கொசுகளை வி  பெள்ளி, பசப்புக் கொசுகள் குளறெொகடெ பெளியி ப் ட் ன. 

(குறிப்பு: குப்தர்களின் நாணய அடேப்பு முடைடய அறிமுகப்ெடுத்தியெர் சமுத்திரகுப்தர்.) 

86. குட ர நொகொ, துரு சுெொமினி ஆகிய இருெரும் யொருள ய ஆசிரியர் என கல்பெட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

A) முதேொம் சந்திரகுப்தர் 
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B) சமுத்திரகுப்தர் 
C) இரண் ொம் சந்திரகுப்தர் 
D) ஸ்ரீகுப்தர் 

87. பிரயொளக பெய்கீர்த்திளய இயற்றியெர் யொர்? 
A) கொளிதொசர் 
B) அெரசிம்ெர் 

C) ஹரிடசனர் 
D) தன்ெந்திரி 

88. சந்திரகுப்தரொல் நிறுெப் ட்  ஒற்ளற இரும்புத் தூண் _____ என்ற இ த்தில் உள்ைது. 

A) பெக்ரொலி 

B) பிதொரி 

C) கத்ெொ 

D) ெதுரொ 

89. கூற்று 1: பதன்னிந்திய அரசர்கடைொடு இரண் ொம் சந்திரகுப்தர் சுமுகெொன உறளெக் பகொண்டிருக்கவில்ளே. 

கூற்று 2: குப்தர்கள் பதய்வீக உரிளெக் டகொட் ொட்டிளனப் பின் ற்றினர். 

A) கூற்று 1 தெறு, கூற்று 2 சரி 

B) கூற்று 2 தெறு, கூற்று 1 சரி 

C) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி 

D) இரண்டு கூற்றுகளும் தெறு 

90. கீழ்க்கொண் னெற்றில் கொேெரிளசப் டி அளெந்துள்ைது எது? 

A) ஸ்ரீகுப்தர் - முதேொம் சந்திரகுப்தர் -சமுத்திரகுப்தர் – விக்கிரெொதித்யர் 

B) முதேொம் சந்திரகுப்தர் - விக்கிரெொதித்யர் – ஸ்ரீகுப்தர் – சமுத்திரகுப்தர் 
C) ஸ்ரீகுப்தர் -சமுத்திரகுப்தர் – விக்கிரெொதித்யர் - முதேொம் சந்திரகுப்தர் 
D) விக்கிரெொதித்யர் - ஸ்ரீகுப்தர் -சமுத்திரகுப்தர் - முதேொம் சந்திரகுப்தர் 

91. ப ொருத்துக 

1. மிகிரகுேொ     i) ெொனியல் 

2. ஆரிய ட் ர்    ii) குெொரகுப்தர் 

3. ஓவியம்     iii) ஸ்கந்தகுப்தர் 

4. நொைந்தொ  ல்களேக்கழகம்   iv) இ ம் விட்டு இ ம்  
பசல்லும் ெணிகர்கள் 

5. சொர்த்தெொகர்கள்    v)  ொக் 

A)  i  ii  iv  iii  v 

B)  ii  iv  i  iii  v 

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

92. ப ொருத்துக. 

1. டெகதூதம்    i) தண்டின் 

2. டதவி சந்திரகுப்தம்   ii) சூத்ரகர் 

3. தசகுெொர சரிதம்   iii) கொளிதொசர் 

4. மிருச்சகடிகம்   iv) விசொகதத்தர் 

A)  i  ii  iv  iii  

B)  ii  iv  i  iii  

C)  iii  i   ii  iv 

D)  iii  iv  i  ii 

93. கீழ்க்கண் ெர்களுள் குப்தர் கொேத்தில் ெொழ்ந்த ெருத்துெ அறிஞர் யொர்? 

A) ெரொஹமிகிரர் 

B) ெொக் தர் 

C) சரகர் 

D) சூஸ்ருதர் 

94. குப்த சகொப்தம் பதொ ங்கும் ஆண்டு 

A) கி.பி.310     B) கி.பி.320 

C) கி.பி.330     D) கி.பி.300 

95. கூற்று: ஹரப் ொ ெக்களின் ப ொறியியல் திறன் குறிப்பி த்தக்கது. 

கொரணம்: க லின் அளேகள், ஓதங்கள், நீடரொட் த்ளதக் கணித்த பின் கப் ல் கட்டும் தைத்ளதக் கட்டியிருப் து 

A) கூற்றும் கொரணமும் சரி 

B) கூற்று தெறு, கொரணம் சரி 

C) கூற்று சரி, கொரணம் தெறு 

D) கூற்று கொரணம் இரண்டும் தெறு 

96. கூற்று: ஹரப் ொ நொகரிகம் பெண்கே கொேத்ளத சொர்ந்தது. 

கொரணம்: ஹரப் ொ ெக்களுக்கு இரும்பின்  யன் பதரியொது. 

A) கூற்றும் கொரணமும் சரி 
B) கூற்று தெறு, கொரணம் சரி 
C) கூற்று சரி, கொரணம் தெறு 
D) கூற்று கொரணம் இரண்டும் தெறு 

97. கொெல் நிளேயங்களின்  ரொெரிப்பிற்கொக விதிக்கப் ட்  கொெல் ெரி அல்ேது நீர் ெரியொக இருக்கேொம் என 
கருதப் டும் குப்தர் கொே ெரி எது? 

A)  லி     B) உதியங்கொ 
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C) உ ரிகரொ     D) கரொ 

98. ஹரப் ொ ெக்களுக்கு முக்கியெொன ெொழ்ெொதொர ெழிமுளறயொக ______ இருந்தது. 

A) டெைொண்ளெ 

B) ெட் ொண் ம் பசய்தல் 

C) ளகவிளனத் பதொழில்கள் 

D) மீன்பிடித்தல் 

99. சிந்துபெளி நொகரிகம் எக்கொேத்ளதச் சொர்ந்தது? 

A)  ளழய கற்கொேம் 

B) இள க்கற்கொேம் 

C) புதிய கற்கொேம் 

D) உடேொகக் கொேம் 

100.சிந்துபெளி நொகரிகம் குறித்த கூற்றுகளில் தெறொனளத டதர்ந்பதடு 

A) உேகின் மிகப்  ழளெயொன நொகரிகங்களில் ஒன்று. 

B) உேகின் இரண் ொெது திட் மி ப் ட்  நகரம். 

C)  ழளெயொன நொன்கு நொகரிகங்களில் ப ரிய  ரப் ைவு பகொண் து. 

D) சுத்தம் ெற்றும் சுகொதொரம்  ற்றிய உணர்வு டெடேொங்கியிருந்தது. 

(குறிப்பு: உலகின் முதல் திட்ைமிைப்ெட்ை நகரம்.) 
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Indus valley civilization - Guptas - Revision Test in Tamil 

Answer Key 

சிந்துவெளி நாகரிகம் - குப்தர்கள் 
 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
C B  D B  C A   B D  B  B  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
C  B A D  A  A  D  C   C  B 
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
C  C D  B A  C  B  B D  C  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
B  C A  C  D  B  A  D  D  C  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
B B  B A  D  B C  D A  C  

51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  
C  C  C  D  C  B  C  A  D B  
61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  
D B  A  A  C  B D  A  B  B  

71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  
A  B  A  C B          A C  C  B  B  
81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  
B  B  D  C  A  C  C A  A  A  
91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  
C  D  B  B  A  A  B          A D B  
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