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Group 2 2A Syllabus Topic Wise Revision Test 
History Part 2 Revision Test in Tamil 

 
Portion: அலகு IV- இந்தியாவின் வரலாறும் பண்பாடும் - ii. இந்திய சமூகப் பண்பாட்டு வரலாற்றில் 

மாற்றங்களும் த ாடர்ச்சியும். iii. இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள், வவற்றுமமயில் ஒற்றுமம – இனம், 

தமாழி, வழக்காறு. iv. இந்தியா ஒரு ம ச்சார்பற்ற நாடு, சமூக நல்லிணக்கம். 

New book 
11th history  Vol 1 - த ன்னிந்தியாவில் சமு ாய உருவாக்கம் 

6th  history 2nd term - மாதபரும் சிந் மனயாளர்களும் புதிய நம்பிக்மககளும் 

6th  1st term Civics - பன்முகத்  ன்மமயிமன அறிவவாம் 

11th history vol 2- பண்பாட்டு ஒருமமப்பாடு: இந்தியாவில் பக்தி இயக்கம் 

Old book 
7th history 3rd term - பக்தி மற்றும் சூஃபி இயக்கங்கள், 

10th Civics - வவற்றுமமயில் ஒற்றுமம 

11th history - இந்தியாவின் புவியியல் கூறுகளும் வரலாற்றில் அ ன்  ாக்கமும், சமண புத்  
சமயங்கள், இமடக்கால இந்தியாவில் பக்தி இயக்கம். 

 
1. அச ோகரின் _____ போறைக் கல்வெட்டில் வ ௌரிய அரசின் எல்றைக்கப்போல் அற ந்த தமிழகத்தில் 

ஆட்சி புரிந்த அர   ரபுகளோன ச ோழர், போண்டியர், சகரளபுத்திரர்,  த்தியபுத்திரர் ஆகிசயோறர பற்றி 
குறிப்பிடுகின்ைோர். 

A) 2     B) 3    C) 5    D) 7 
(குறிப்பு: அவசாகருமடய கல்தவட்டுகவள த ன்னிந்தியாவின் அரசியல் நிமல குறித்  மு ல் 
சித்திரத்ம  வழங்குகிறது) 

2.  ோதெோகனர் கோைத்தில் வபளத்த துைவிகளுக்கு ெழங்கப்பட்ட நிைங்களுக்கு ெரிவிைக்கு 
அளிக்கப்பட்டறத _______ கல்வெட்டு குறிப்பிடுகின்ைது. 

A) உத்திரச ரூர் கல்வெட்டு  B)  ோங்குளம் தமிழ்-பிரோமி கல்வெட்டு 

C) நனிகாட் கல்தவட்டு  D) புகளூர் கல்வெட்டு 

(குறிப்பு: நிலமானியம் வழங்குவது சா வாகனர் காலத்தின் முக்கிய அம்சமாகும். இ ன் பயனாளிகள் 
தபரும்பாலும் தபளத் ர்களும் பிராமணர்களும் ஆவர்.) 

3.  ோக அர ர் ‘நோகபனோ’றெ வென்று அெருறடய நோணயங்கறன தன் அர  முத்திறரசயோடு மீண்டும் 
வெளியிட்ட அர ர் யோர்? 

A) ெசிஷ்டபுத்ர புலு ோவி B) தகா மபுத்ர ச கர்னி 
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C) யக்னஸ்ரீ  தகர்னி  D) ஹோைோ 

(குறிப்பு: சா வாகன அரசர்களுள் தகள மபுத்ர ச கர்னி தபரும் அரசனாவார். இவரது  ாயான 
தகள ம பால ஸ்ரீ என்பாரின் நாசிக் கல்தவட்டு, சாகர் பகல்வர், யவனர்கள் ஆகிவயாமர இவர் தவற்றிக் 
தகாண்ட ாகக் கூறுகிறது.) 

4. வெண்ணி சபோர்க்களத்தில் ________ என்பெர் ச ரறரயும் போண்டியறரயும் அெர்களுக்கு உதவிய 
பதிவனோரு செளிர் குைத் தறைெர்கறளயும் வெற்றி வகோண்டோர். 

A) இளஞ்ச ட்வ ன்னி B) வபருநற்கிள்ளி 

C) கரிகாலன்   D) அதிய ோன் 

(குறிப்பு: இளஞ்வசட்தசன்னியின் மகனான கரிகாலன் சங்ககால வசாழ அரசர்களில்  மலயாயவராக 
அறியப்படுகிறார். கரிகாலனுமடய  மலயாய வபார் தவற்றி என்பது தவண்ணி வபார் தவற்றி ஆகும்.) 

5. ச ரர்கள் குறித்த கூற்றுகளில் தெைோனறத சதர்ந்வதடு. 

A)  த்திய, ெடக்கு சகரளப் பகுதிகறளயும் தமிழ்நோட்டின் வகோங்கு பகுதியிறனயும் ஆட்சி வ ய்தனர். 

B) ச ர அர  குடும்பத்தில் இரு கிறளகள் இருந்தவதனவும், வபோறையர் என்னும் கிறளயினர் 
தமிழ்நோட்டின் கரூர் நகரிலிருந்து ஆட்சி புரிந்தனர் எனவும் கருதப்படுகிைது. 

C) ச ரல் இரும்வபோறை தன் வபயரில் நோணயங்கள் வெளியிட்டுள்ளோர். 

D)  மிழ் பிராமியில் புராணக் குறிப்புகமளக் தகாண்டுள்ள வசர நாணயங்கள் சீன நாணயத்ம  
வபாலுள்ளன. 

(குறிப்பு:  மிழ் பிராமியில் புராணக் குறிப்புகமளக் தகாண்டுள்ள வசர நாணயங்கள் வராம 
நாணயத்ம  வபாலுள்ளன. எழுத்துக்கள் எமவயும் இல்லாமல் வசரர்களின் வில் அம்புச் 
சின்னங்கமளத்  ாங்கிய வசர நாணயங்களும் கிமடத்துள்ளன) 

6.  ங்கப்போடல்களின் வதோகுப்பிற்கு பங்களித்த 450க்கும் ச ற்பட்ட புைெர்களில் _____ வபண்போற் புைெர் 
அடங்குெர். 

A) 10    B) 15   C) 20    D) 30 
(குறிப்பு: சங்ககாலப் தபண்பாற் புலவர்களுள் அவ்மவயார், அல்லூர் நன்முல்மலயார், காக்மகப் 
பாடினியார், காவற்தபண்டு, நல்தவளியார், ஒக்கூர் மாசாத்தியார், பாரிமகளிர் ஆகிவயார் மிக 
முக்கியமானவர்கள்.) 

7. பின்ெருெனெற்றுள் பத்துப்போட்டு நூல் அல்ைோதது எது? 

A) குறிஞ்சிப்போட்டு  B) பட்டினப்போறை 

C) முல்றைப்போட்டு  D) பதிற்றுப்பத்து 
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(குறிப்பு: பத்துப்பாட்டு நூல்கள் - 1. திருமுருகாற்றுப்பமட   2. தபாருநராற்றுப்பமட   3. 
சிறுபாணாற்றுப்பமட   4. தபரும்பாணாற்றுப்பமட   5. முல்மலப்பாட்டு   6. மதுமரக் காஞ்சி  7. 
தநடுநல்வாமட   8. குறிஞ்சிப்பாட்டு   9. பட்டினப்பாமல   10. மமலபடுகடாம் ) 

8. கீழ்க்கண்டெற்றுள் வதோடக்க ெரைோற்று கோைம் என அறழக்கப்படும் கோைம் எது? 

A) களப்பிரர்கள் கோைம் B) புதிய கற்கோைம் 

C) வெண்கை கோைம்  D) சங்க காலம் 

(குறிப்பு: தபா.ஆ.மு ல் மூன்று நூற்றாண்டுகவள சங்ககாலம் என்பது தபரும்பாவலார் ஒத்துக் 
தகாள்ளும் கால வமரயமறயாகும். இக்காலம் பற்றிய தசய்திகள் அமனத்தும் சங்க 
இலக்கியங்களிலிருந்வ  தபறப்படுகின்றன.) 

9. அச ோகர் கல்வெட்டுகளில் வ ோல்ைப்பட்ட மூசெந்தசரோடு இடம்வபற்றுள்ள  த்யபுத்ர (அதிய ோன்) என்பது 
 ங்கப்போடல்களில் இடம்வபறும் ______ஐ குறிப்பதோக உள்ளது. 

A) கிழோர்   B) வவளிர் 

C) செந்தன்   D) அர ர் 
(குறிப்பு: தபா.ஆ.மு மூன்றாம் நூற்றாண்டிவலவய  மிழகத்தின் மூன்று அரச மரபுகள் குறித்து அவசாகர் 
அறிந்திருந் ாலும், தபா.ஆ.மு லாம் நூற்றாண்டு மற்றும் அ ன் பின் வந்  காலத்ம  வசர்ந்  சங்க 
இலக்கியத்தின் மூலவம அவ்வரசர்களின் தபயர்கமள அறிந்து தகாள்ள முடிகிறது.) 

10. கரிகோைனின் ஆட்சியின் சபோது கோவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் நறடவபற்ை ஆரெோர ோன ெணிக 
நடெடிக்றககள் குறித்து _____ விரிெோக விளக்குகிைோர். 

A) கபிைர்    B) ஓரம்சபோகியோர் 

C) போரதம் போடிய வபருந்சதெனோர் D) கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் 

(குறிப்பு: காவிரி பூம்பட்டினம் இந்துமா கடலின் பல பகுதிகமளச் வசர்ந்  வணிகர்கமளத்  ன்பால் 
ஈர்த் து. கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் பட்டினப்பாமலயில் இங்கு நமடதபற்ற வணிகங்கமள 
குறித்து விரிவாக விளக்குகிறார்.) 

11. ______ எனும் வபயருறடய ச ோழ அர ன் செத செள்வியோன ரோஜசூய யோகத்றத நடத்தினோர். 

A) இளஞ்ச ட்வ ன்னி B) தபருநற்கிள்ளி 
C) கரிகோைன்   D) அதிய ோன் 

12. ______ கல்வெட்டு மூன்று தறைமுறைகறளச் ச ர்ந்த ச ர அர ர்கறள பற்றி குறிப்பிடுகிைது. 

A) உத்திரச ரூர் கல்வெட்டு B)  ோங்குளம் தமிழ்-பிரோமி கல்வெட்டு 
C) நனிகோட் கல்வெட்டு D) புகளூர் கல்தவட்டு 

(குறிப்பு: இமயவரம்பன் தநடுஞ்வசரலா னும், தசங்குட்டுவனும் முக்கிய வசர அரசர்களாவர்.) 

13. _______ கல்வெட்டு வபோ.ஆ.மு. இரண்டோம் நூற்ைோண்றடச் ச ர்ந்த போண்டிய அர ன் வநடுஞ்வ ழியறன 
பற்றி குறிப்பிடுகின்ைது. 
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A) உத்திரச ரூர் கல்வெட்டு B) மாங்குளம்  மிழ்-பிராமி கல்தவட்டு 
C) நனிகோட் கல்வெட்டு D) புகளூர் கல்வெட்டு 

14. எட்டோம் நூற்ைோண்றடச் ச ர்ந்த செள்விக்குடிச் வ ப்சபடுகளில், பிரோ ணர்களுக்கு நிைங்கறளத் 
தோன ோக ெழங்கினோர் என குறிப்பிடப்படும்  அர ர் ________. 

A) வநடுஞ்வ ழியன்   

B) முதுகுடுமிப் தபருவழுதி 

C) தறையோைங்கோனத்து வ ருவென்ை வநடுஞ்வ ழியன் 

D) ச ரன் வ ங்குட்டுென் 

(குறிப்பு:  ான் தசய்  வவள்விச் சடங்குகளின் நிமனவாகப் தபருவழுதி என்ற தபயரில் புராண கம ப் 
தபாறுப்புகமளக் தகாண்ட நாணயங்கமள தவளியிட்டுள்ளார்.) 

15. ________ என்சபோர் கிரோ ங்களின் அல்ைது ஒரு சிறிய பகுதியின் தறைெரோக இருந்து, பின்னர் நோடு 
என்ைறியப்பட்ட நிர்ெோகப் பிரிவின் தறைெரோெோர். 

A) கிழார்  B) செளிர்  C) செந்தன்  D) ச னோபதி 

(குறிப்பு: இவர்கள் குறிப்பிட்ட இடங்களில் வாழும் பழங்குடிச் சமூகங்களின்  மலவர்களாவர்.) 

16. ________ பகல்  ற்றும் இரவு சநரக் கறட வீதிகறளயும் அங்கு விற்பறனயோகும் பைெறகப்பட்ட 
றகவிறனப் வபோருள்கள் பற்றியும் சபசுகிைது. 

A) பட்டினப்போறை  B) பதிற்றுப்பத்து 

C) மதுமரக்காஞ்சி  D) சிைப்பதிகோரம் 

(குறிப்பு: நகர மமயங்களான அரிக்கவமடு, உமறயூர், காஞ்சிபுரம், காவிரிப்பூம்பட்டினம், மதுமர, 
தகாற்மக, வகரளத்தில் பட்டணம் ஆகிய இடங்களில் மகவிமனப் தபாருளுற்பத்தி வளமமயாக 
நடந்துள்ளன.) 

17.  கதக் றகவிறனஞர்கள்,  ோளெ உசைோகப் பணியோளர்கள்,  ரோத்திய எந்திரப் வபோறியோளர்கள் 
சபோன்சைோர் தமிழகக் றகவிறனஞர்கசளோடு கூட்டுைவு முறையில் இறணந்து பணியோற்றியதோக ______ 
குறிப்பிடுகின்ைது. 

A) பட்டினப்போறை  B) பதிற்றுப்பத்து 
C)  துறரக்கோஞ்சி  D) மணிவமகமல 

(குறிப்பு:  மிழ் பிராமி கல்தவட்டுகளில் வணிகத்வ ாடு த ாடர்புமடய வணிகன், சாத் ன், நிகம 

வபான்ற தசாற்கள் இடம் தபற்றுள்ளன.) 

18. முறைப்படுத்தப்பட்ட  த நடெடிக்றககளின் சதோற்ைம் ______ கோைத்திலிருந்து வதன்படத் 
வதோடங்குகிைது. 

A) போபர்   B) வெர்ெோ 

C) அவசாகர்   D) அக்பர் 
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(குறிப்பு: இக்காலக்கட்டத்தில் ான் தபளத்  ம ம் த ன்னிந்தியாவிலும் இலங்மகயிலும் 
பரவியிருந் து.) 

19. தெைோன வதோடறரத் சதர்ந்வதடு. 

A) சரோ ோனிய தங்க, வெள்ளி நோணயக் குவியல்கள் சகோயம்புத்தூர் பகுதியிலும் வதன்னிந்தியோவின் 
ஏறனய பகுதிகளிலும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 

B) தமிழ்நோட்டில் கோஞ்சிபுரம், கோவிரிப்பூம்பட்டினம் ஆகிய இடங்களில் வபௌத்த ஸ்தூபிகள் 
இருந்தற க்கோன  ோன்றுகள் உள்ளன. 

C) சமண ம த்வ ாடு ஒப்பிடுமகயில் தபௌத்  ம த்திற்கான சான்றுகள்  மிழகத்தில் அவநக 
இடங்களில் கிமடக்கின்றன. 

D) ஆந்திரோவில் கிருஷ்ணோ, சகோதோெரி நதிகளின் கழிமுகப் பகுதிகள் பை வபளத்த ற யங்கறள 
வகோண்டுள்ளன. 

(குறிப்பு: சமண ம த்வ ாடு ஒப்பிடுமகயில் தபௌத்  ம த்திற்கான சான்றுகள்  மிழகத்தில் ஒரு சில 
இடங்களில் கிமடக்கின்றன.  மிழகத்தில் காணப்படும்  மிழ் - பிராமி கல்தவட்டுகளுடன் கூடிய 
எண்ணற்ற குமக உமறவிடங்கள் தபளத்  ம த்ம  காட்டிலும் சமண ம ம் தசல்வாக்குடன் 
விளங்கியம  குறிக்கின்றன.) 

20. கீழ்க்கண்டெற்றில் எந்த இறண தெைோனது? 

A) தறையோைங்கோனம் – வநடுஞ்வ ழியன் 

B) பட்டினப்போறை – உருத்திரங்கண்ணனோர் 

C) கஜபோகு – இைங்றக 

D) திருவஞ்சிக்களம் – வசாழர் 

21. இக் ெோகுகள் _______ பகுதியில் ெலிற  வபற்றிருந்தனர். 

A) ஆந்திர – கர்நாடகா B) ஒடி ோ 
C) தக்கோணப் பகுதி  D) பணெோசி 

22. கீழ்க்கோணும் கூற்றுகறள ெோசித்து தெைோன கூற்றை வெளிக்வகோணர்க. 

A) களப்பிரர்கள் கலியர ர்கள் எனக் குறிப்பிடப்படுகின்ைனர். 

B) களப்பிரர்கள் ற ெத்றத ஆதரித்தனர். 

C) பல்ைெறரயும் போண்டியறரயும் களப்பிரர் சதோற்கடித்தனர். 

D) இக்சவாகுகள் வவ வவள்விகமள ஆ ரித் னர். 

23. இந்திர விகோரம் பற்றி ______ குறிப்பிடுகிைது. 

A) மணிவமகமல  B) சிைப்பதிகோரம் 

C) அச ோகர் கல்வெட்டு D) ச ரர் நோணயம் 

24. கி.மு ஆைோம் நூற்ைோண்றட  'நட் த்திரங்களின்  றழ' என்று ெர்ணிப்பெர் ______. 
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A)  ோர்ைஸ் ச னன்  B) வில் டூராண்ட் 

C) வில்லியம் மில்ைர்  D)  ர்ஜோன்  ோர்ெல் 

(குறிப்பு: கி.மு 6ம் நூற்றாண்டு பண்மடய இந்திய வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான காலகட்டம் ஆகும். 
இந்தியாவின் அறிவு மற்றும் ஆன்மிக வளர்ச்சியின் அமடயாள சின்னமாக அக்காலம் விளங்குகிறது.) 

25. கி.மு ஆைோம் நூற்ைோண்டில் ______ ெழிகோட்டுதலில்   ணம் முக்கியத்துெம் வபற்ைது. 

A) ரிெபர்   B) மகாவீரர் 

C) சித்தோர்த்தர்   D) சுத்சதோதனோ 

(குறிப்பு: சமணம் 24 தீர்த் ங்கரர்கமள மமயமாக தகாண்டது. மு ல் தீர்த் ங்கரர் ரிஷபர்.) 

26.   ணம் என்னும் வ ோல் ஜினோ என்ை ______வ ோல்லில் இருந்து வபைப்பட்டதோகும். 

A) இைத்தீன்   B) பிரோகிருதம் 

C) சமஸ்கிரு ம்  D) போலி 

(குறிப்பு: ஜினா என்ப ன் தபாருள்  ன்மனயும் தவளியுலகத்ம யும் தவல்வது என்ப ாகும்.) 

27. பன்னிரண்டறர ஆண்டுகோை கடுற யோன தெத்திற்கு பின்னர்  கோவீரர் அறடந்த எல்றையற்ை 
அறிவிற்கு _____ என்று வபயர். 

A) கர் ோ   B) திரிரத்தினங்கள் 

C) தம் ோ   D) மகவல்ய 

(குறிப்பு: மகாவீரர் பண்மடய சிரமானிய மரபுகமள மறு ஆய்வு தசய் ார். அவற்றின் அடிப்பமடயில் 
புதிய வகாட்பாடுகமள உருவாக்கினார்) 

28.  கோவீரர் தன்றன பின்பற்றுசெோறர ஒழுக்கம் மிகுந்த ெோழ்க்றகறய ச ற்வகோள்ள _____ 
வகோள்றககறள சபோதித்தோர். 

A) 2    B) 3    C) 4    D) 5 
(குறிப்பு: 1. அகிம்மச  2. சத்யா  3. அஸ்வ ய  4. அபரிக்கிரகா  5. பிரம்மச்சரியா) 

29.  கோவீரரின் தறைற  சீடரோன _____ என்பெர்  கோவீரரின் சபோதறனகறள ஆக  சித்தோந்தம் என 
வதோகுத்தோர். 

A) ரிெபர்   B) சுத்சதோதனோ 

C) தகள மசுவாமி  D) சித்தோர்த்தோ 

30. திகம்பரர் குறித்த தெைோன வதோடறரத் சதர்ந்வதடு. 

A) திகம்பரர் றெதீக பழற ெோதப் சபோக்குறடய சீடர்கள். 

B) இப்பிரிறெ ச ர்ந்த   ணத் துைவிகள் ஆறடகள் அணிெதில்றை. 

C) வபண்கள் சநரடியோக விடுதறை வபைசெோ நிர்ெோண நிறைறய அறடயசெோ முடியோது என நம்பினர். 

D) ரவ ாகரனா பிச்மசப் பாத்திரம், புத் கம் ஆகியமவ மவத்துக் தகாள்ள அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். 

(குறிப்பு: சமணம் திகம்பரர், ஸ்வவ ாம்பரர் என இரு பிரிவுகளாகப் பிரிந் து.) 
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31. போண்டெர் படுக்றக என்று அறழக்கப்படும்   ணர் குறககள் _______ல் உள்ளன. 

A) கீழக்குயில்குடி  B) கலிஞ்சமமல 

C) ச ைம்   D) கீழடி 

(குறிப்பு: மதுமரயிலிருந்து 25 கி.மீ த ாமலவிலுள்ள அரிட்டாபட்டி என்ற கிராமத்தில் கலிஞ்சமமல 
உள்ளது. சமணத் துறவிகளுக்கான கற்படுக்மககவள பாண்டவர் படுக்மக என அமழக்கப்படுகிறது.) 

32. ______ என்பது   ணத் துைவிகள் ெோழ்ந்த இடங்கள் என  ணிச கறையில் குறிப்பு உள்ளது. 

A) அறவவார் பள்ளி  B)   ணர் பள்ளி 

C)   ணர்  டம்  D) அைசெோர்  டம் 

33. றஜனக் கோஞ்சி என அறழக்கப்படும் கிரோ ம் _________. 

A) திருப்பத்தூர்  B) திருெண்ணோ றை 

C) திருப்பரங்குன்ைம்  D) திருப்பருத்திக் குன்றம் 

( குறிப்பு: காஞ்சிபுரத்திலுள்ள திருப்பருத்தி குன்றம் என்ற கிராமத்தில் இரண்டு பழமமயான சமணக் 
வகாவில்கள் உள்ளன.) 

34. கி.மு 4ம் நூற்ைோண்டின் இறுதியில் ஏற்பட்ட பஞ் த்தின் சபோது ெட இந்தியோவிசைசய தங்கிவிட்ட   ணத் 
துைவிகளுக்கு ______ என்ை துைவி தறைற  ஏற்ைோர். 

A) பத்ரபோகு   B) ஸ்தூல பாகு 

C) ரிெப சதெர்  D) ெர்த்த ோணர் 

(குறிப்பு: பத்ரபாகு மற்றும் சந்திரகுப்  தமௌரியர்  மலமமயில் பல சமணத் துறவிகள் 
கர்னாடகாவிலுள்ள சிரவணதபல்வகாலாமவ வந் மடந் னர்.) 

35. திகம்பரர்களின் தறைெரோன ஸ்தூைபோகு _____ என்ை இடத்தில் முதைோெது   ண  ோநோட்றடக் 
கூட்டினோர். 

A) ெோைோபி   B) கோஷ்மீர் 

C) பாடலிபுத்திரம்  D) இரோஜகிருகம் 

( குறிப்பு: கி.மு 3 ம் நூற்றாண்டின் த ாடக்கத்தில் மு ல் சமண மாநாடு நமடதபற்றது.) 

36. பன்னிரண்டு அங்கங்கள் எனப்படும்   ண இைக்கியத்தின் இறுதி ெடிெம் _______ ோநோட்டில் ஏற்றுக் 
வகோள்ளப்பட்டது. 

A) முதல்   ண  ோநோடு  B) இரண்டாவது சமண மாநாடு 

C) மூன்ைோெது   ண  ோநோடு  D) நோன்கோெது   ண  ோநோடு 

(குறிப்பு: கி.பி 5 ம் நூற்றாண்டில் வாலாபியில் இரண்டாவது சமண மாநாடு நமடதபற்றது.) 

37.   ண   யத்றத சபோற்றி ஆதரித்தெர்களில் தெைோனது எது? 

A)  ந்திரகுப்த வ ௌரியர்  B) கலிங்க நோட்டு கோரசெைர் 

C) அ ா சத்ரு   D) ரோஷ்டிரகூடர்கள் 
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(குறிப்பு: சந்திரகுப்  தமௌரியர், கலிங்க நாட்டு காரவவலர், த ன்னிந்திய அரசகுலங்களான கங்கர்கள், 
கடம்பர்கள், சாளுக்கியர்கள் மற்றும் ராஷ்டிரகூடர்கள் ஆகிவயார் சமண சமயத்ம  வபாற்றி 
ஆ ரித் னர்.) 

38.  கோயோன புத்த   யம் என்ை புதிய   யப் பிரிவு ______ புத்த  ய  ோநோட்டில் உருெோயிற்று. 

A) முதல் புத்த   ய  ோநோடு  B) இரண்டோெது புத்த   ய  ோநோடு 
C) மூன்ைோெது புத்த   ய  ோநோடு D) நான்காவது புத்  சமய மாநாடு 

(குறிப்பு: வசுமித்திரர்  மலமமயில் காஷ்மீரில் நான்காவது புத்  சமய மாநாட்மட கனிஷ்கர் கூட்டினார். 
அசுவவகாஷர் இம்மாநாட்டில் பங்வகற்றார்.) 

39. திரிபீடகங்கள் _______ புத்த   ய  ோநோட்டில் இறுதி ெடிெம் வபற்ைன. 

A) முதைோெது   B) இரண்டோெது 

C) மூன்றாவது  D) நோன்கோெது 

(குறிப்பு: அவசாகரது ஆ ரவில் பாடலிபுத்திரத்தில் மூன்றாவது புத்  சமய மாநாடு கூடியது. தமாக்காலி 
புத் திஸ்ஸா இ ற்கு  மலமம வகித் ார்.) 

40. திரிபீடகங்கள் எந்த வ ோழியில் எழுதப்பட்டது? 
A) ெடவ ோழி   B) பிரோகிருதம் 

C) பாலி   D) இந்தி 

(குறிப்பு: சுத்  பீடகம், வினய பீடகம், அபி ம்ம பீடகம் ஆகியமவ திரிபீடகங்கள் ஆகும்) 

41. வபோருத்துக. 

1. முதல் புத்த  ோநோடு     i) றெ ோலி 

2. இரண்டோம் புத்த  ோநோடு  ii) கோஷ்மீர் 

3. மூன்ைோம் புத்த  ோநோடு  iii) ரோஜகிருஹம் 

4. நோன்கோம் புத்த  ோநோடு  iv) போடலிபுத்திரம் 

A) ii  iii  i  iv 

B)  iii  ii  iv  i 

C)  iii  i  iv  ii 

D)  iv  i  ii  iii 

42.  ரியோன வதோடறர சதர்ந்வதடு 

A) நோன்கு சீரிய உண்ற கறள  கோவீரர் சபோதித்தோர். 

B) போலி வ ோழிறய பின்பற்றியதோல் புத்த   யம் அழிந்தது. 

C) மகாயான புத்  சமயப் பிரிவினர் சிமல வழிபாட்மட பின்பற்றினர். 
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D) தத்துெோர்த்த ோன விெோதங்களில் புத்தர் ஈடுபட்டோர். 

43. இந்தியோவின் ெடச ற்குக் சகோடியிலுள்ள போமிர் முடிச்சில் வதோடங்கும் இ ய றையின் நீளம் ______. 

A) 2650 மீட்டர்   B) 2560 கிவலா மீட்டர் 

C) 2650 கிசைோ மீட்டர்  D) 2560 மீட்டர் 

(குறிப்பு: இ ன் அகலம் 240 மு ல் 320 கி.மீ ஆகும்) 
44. சிந்து நதியோல் மிகவும் பயன்வபறும்   வெளி ______. 

A) கங்றகச்   வெளி  B) பஞ்சாப் சமதவளி 

C) கோஷ்மீர்   வெளி  D) பீகோர்   வெளி 

(குறிப்பு: பஞ்சாப் என்ற தசால்லுக்கு ஐந்து நதிகள் பாயும் பகுதி என்று தபாருள்.) 
45. கங்றக நதியுடன் ______ ஆறு கைக்கும் இடத்தில் போடலிபுத்திர நகரம் அற ந்திருந்தது. 

A) சகோ தி  B)  ரயு  C) வசான் D) கோக்ரோ 

(குறிப்பு: பனாரஸ், அலகாபாத், ஆக்ரா, தடல்லி, பாடலிபுத்திரம் வபான்றமவ கங்மகச் சமதவளியில் 
வ ான்றி வளர்ந்  முக்கிய நகரங்களாகும்) 

46. ச ற்கு வதோடர்ச்சி  றைகளுக்கும் அரபிக் கடலுக்கும் இறடசய உள்ள நிைப்பகுதி சகோெோ ெறர _____ 
எனப்படுகிைது. 
A) கனரோ  B)  ைபோர்  C) சதோ ஆப்  D) தகாங்கணம் 

(குறிப்பு: தகாங்கணத்திற்கு அப்பாலுள்ள பகுதிகனரா என்றும் த ன்வகாடி பகுதி மலபார் கடற்கமர 
என்றும் அமழக்கப்படுகிறது.) 

47. ச ற்கு வதோடர்ச்சி  றையில் கோணப்படும் கணெோய்களில் தெைோனது எது? 

A) ஜீன்னோர்   B) கன்சஹரி  C) வகாமல்  D) கோர்செ 

(குறிப்பு: வமற்கிலுள்ள துமறமுகங்கமள இமணக்கும் வணிக வழித் டங்களாக இமவ விளங்கின.) 

48. கோவிரி பள்ளத்தோக்றகயும்  ைபோர் கடற்கறரறயயும் இறணக்கும் ெறகயில் ச ற்குத் வதோடர்ச்சி 
 றையின் குறுக்சக அற ந்துள்ள கணெோய் 

A) ஜீன்னோர்  B) கன்சஹரி  C) பாலகாட்டு கணவாய் D) கோர்செ 

(குறிப்பு: பண்மடக் காலத்தில் இந்வ ா-வராமானிய வர்த் கத்திற்கான முக்கிய வழித் டமாக 
பாலக்காட்டுக் கணவாய் விளங்கியது) 

49. வரய்ச்சூர் சதோ ஆப் என்பது _____ நதிகளுக்கு இறடப்பட்ட நிைப்பகுதி ஆகும். 

A) கங்றக- யமுறன  B) கிருஷ்ணா-துங்கபத்திமர  
C) நர் றத-தபதி  D) கங்றக- பிரம் புத்திரோ 
(குறிப்பு: இவ்விரு நதிகளின் முகத்துவாரத்தில் அமமந்துள்ள சமதவளியில் சா வாகணர்களின் அரசு 
புகழ்மிக்கு விளங்கியது.) 

50. கி.மு. 3 ஆம் நூற்ைோண்டில் நோட்டின் வபோது வ ோழியோக ______விளங்கியது. 
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A)   ஸ்கிருதம்  B) போலி 

C) பிராகிரு ம்  D) ஆங்கிைம் 

(குறிப்பு: இந்தியாவின் தபரும்பாலான பகுதிகளில் காணப்படும் அவசாகரது கல்தவட்டுகளில் 
பிராகிரு  தமாழி பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளது.) 

51.  ோசிசடோனியோறெச் ச ர்ந்த அவைக் ோந்தர் இந்தியோவிற்கு ெந்த ெழி 

A) தக்கோண பீடபூமி  B) கோரசகோரம்  றைத்வதோடர் 

C) ஸ்வாத் பள்ளத் ாக்கு D) ஆரெல்லிக் குன்றுகள் 

52. வபோருத்துக. 

1. எெவரஸ்ட் சிகரம்   i) ஆரெல்லி குன்றுகள் 

2.  வுண்ட் அபு     ii) கோரசகோரம் 

3. வதோட்டவபட்டோ    iii) இ ோைய  றைகள் 

4. கோட் வின் ஆஸ்டின்  iv) ச ற்குத் வதோடர்ச்சி  றை 

A) ii  iii  i  iv 

B)  iii  i  iv  ii 

C)  iii  ii  iv  i 

D)  iv  i  ii  iii 

53.  ரியோன வதோடறரத் சதர்ந்வதடு 

A) நர்மம  நதி கிழக்கிலிருந்து வமற்காக பாய்கிறது. 

B) கோவிரி ஆறு வதற்கிலிருந்து ெடக்கோகப் போய்கிைது. 

C) யமுறன நதி தபதி நதியுடன் கைக்கிைது. 

D)  கோநதி பஞ் ோப் பகுதியில் போய்கிைது. 

54. முதைற ச் ர் அண்ணோ அெர்களோல் தமிழ்நோடு என்று வபயர் சூட்டப்பட்ட ஆண்டு 

A) 1952    B) 1957   C) 1962     D) 1967 
55. உைகிசைசய மிகத் வதோன்ற யோனவதன ெரைோற்ைறிஞர்களோல் கருதப்படுெது 

A) கங்றகச்   வெளி   B) விந்தியமமலக்கு த ற்கிலுள்ள பகுதி 

C) ெட ச ற்கு இந்தியச்   வெளி D) ெட கிழக்கு இந்தியச்   வெளி 

56.  னித இனம் முதன் முதலில் சதோன்றியதோகக் கருதப்படும் இடம் 

A)  த்திய தறரக்கடல் நோடுகள் B) ஆசிரியோ 
C) தலமூரியா    D) ஆப்பிரிக்கோ 
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(குறிப்பு: குமரிக் கண்டத்திற்கு முன்ன ாக அப்பகுதிமய உள்ளடக்கிய ஒருதபரும் கண்டம், 
ஆப்பிரிக்காமவயும், ஆஸ்திவரலியாமவயும் இமணக்குமாறு நிலவியத ன்றும் அந்  கண்டத்தில் 
வாழ்ந்  ‘தலமூர்' என்னும் குரங்கினத்தின் தபயரால் அக்கண்டம் தலமூரியா என தபயர் தபற்றது.) 

57. கூற்று 1: பக்தி இயக்கத்றத இரோ ோனந்தர் ெட இந்தியோவில் வகோண்டு சபோய் ச ர்த்தோர். 

கூற்று 2: கபீர் அதறன  க்களிறடசய பிரபை றடயச் வ ய்தோர். 

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

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தெறு D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

குறிப்பு:  

 
58. தெைோன கூற்றைத் சதர்ந்வதடு 

A) 63 நோயன் ோர்கள் ற ெ   யத்றத நோவடங்கும் பரப்பினோர்கள் 

B) திருநோவுக்கர ர் என்கின்ை அப்பர் கி.பி 600 ல் வதன்னோற்கோடு  ோெட்டத்தில் பிைந்தோர். 

C)   ண   யத்றத  ோர்ந்த அப்பர்  தனது த க்றக திைகெதி அம்ற யோரின் தோக்கத்தினோல் 
சிெபக்தரோனோர். 

D) இவர் எழுதிய 49,000 க்கும் வமற்பட்ட பதிகங்களில் 113 பதிகங்கவள இதுவமர கிமடத்துள்ளன. 
(குறிப்பு: இவர் எழுதிய 49,000 க்கும் வமற்பட்ட பதிகங்களில் 311 பதிகங்கவள இதுவமர கிமடத்துள்ளன.) 

59. கடவுறள அறடய ஒசர ெழி ‘அன்பு'  ட்டுச  தவிர  டங்குகள் இல்றை என உறுதியோக அறிவுறுத்தியெர் 
யோர்? 

A) திருநோவுக்கர ர்  B) சுந்தரர் 
C)  ம்பந்தர்   D) மாணிக்கவாசகர் 

(குறிப்பு: மாணிக்கவாசகர் ஒவர கடவுள் என்ற வகாட்பாட்மட உமடயவர்.இவருமடய நூல் திருவாசகம்) 

60.  ம்பந்தர் போடிய 16000 பதிகங்களில் எத்தறன பதிகங்கள்  ட்டுச  கிறடத்துள்ளன? 

A) 311     B) 113    C) 100    D) 384 
61. ஆழ்ெோர்கள் போடிய சு ோர் 4000 போடல்கறள _____ என்போர் நோைோயிரத் திவ்ய பிரபந்தம் என்னும் நோைோகத் 

வதோகுத்துள்ளோர். 

A) வபருந்சதெனோர்  B)  ணிக்கெோ கர் 
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C) நா முனி   D) நல்லூர் நந்தத்தனோர்  

(குறிப்பு: விஷ்ணுவின் புகழிமனப் பரப்பிவயார் ஆழ்வார்கள் எனப்பட்டனர். ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர் 
ஆவர்.) 

62. பிரம் ம் என்ை தறையோய  க்திசய உண்ற  எனக் கூறி ஒசர கடவுள் என்ை அத்றெத வகோள்றகறய 
பரப்பியெர் ________. 

A) கபீர்    B) சங்கராச்சாரியர் 

C) இரோ ோனுஜர்  D) ெல்ைபோச் ோரியர் 

(குறிப்பு: சங்கராச்சாரியார் வகரளாவில் காலடி என்ற இடத்தில் பிறந் ார்.) 

63. பக்தியின் மூைம் முக்திறய வபைைோம் என்ை வகோள்றகறய உறடயெரும், றெணெ  ோர்க்கத்றத 
பின்பற்றுெதில் உயர்ந்சதோர் தோழ்ந்சதோர் என்னும் செறுபோடில்றை என்று உறரத்தெரும் யோர் ? 

A) கபீர்    B)  ங்கரோச் ோரியர் 
C) இராமானு ர்  D) ெல்ைபோச் ோரியர் 

(குறிப்பு: இராமானு ர் ஸ்ரீதபரும்புதூரில் பிறந்து கி.பி.12 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்  
மவணவப்தபரியார்) 

64. அன்பும், பக்தியுச  இறைெறன அறடயும் நல்ெழி என்று சபோதித்த ற தன்யர் எங்கு பிைந்தோர்? 

A) ஸ்ரீவபரும்புதூர்  B) வங்காளம் 

C) குஜரோத்   D) பீகோர் 
(குறிப்பு: மச ன்யர் கிருஷ்ணர் வழிபாட்மடப் பிரபலப்படுத்தினார்.) 

65.  க்கள் ஒவ்வெோருெரும் பக்தியின் மூைம் முக்திறய அறடயைோம் என்று சபோதித்தெர் ______. 

A) கபீர்    B)  ங்கரோச் ோரியர் 
C) இரோ ோனுஜர்  D) வல்லபாச்சாரியர் 

(குறிப்பு: வல்லபாச்சாரியார் (கி.பி 1479 - 1531) கிருஷ்ணமர வழிபட்டார்.) 

66. கடவுளின் அன்றப வபற்ைெர் என்று வபோருள்படும் ‘வ ஹபூம்-இ-இைோஹி’ என  க்களோல் புகழப்பட்டெர் 
யோர்? 

A) கரீப்     B) போபோ ஃப்ரீத் 
C) நி ாம்-உத்-தீன் அவுலியா  D) குெோஜோ வ ோய்ன் – உத் – தீன் – சிஸ்டி 

(குறிப்பு: படாயீன் என்ற பகுதியிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்  இவர் தடல்லியில்  ங்கினார். பாபா 

ஃபரீத்தின் சீடர்.) 

67. _____ சதோன்றிய பக்தி இயக்க ோனது இந்தியோ முழுெதும் பரவியது. 

A) இமடக்காலத்தில்  B) பழங்கோைத்தில் 

C) நவீன கோைத்தில்  D)  ங்ககோைத்தில் 

68. இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுற றய முதன்முதைோக ெலியுறுத்திய ஆன்மீக துைவி ________. 
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A) கபீர்    B)  ங்கரோச் ோரியர் 
C) இரோ ோனந்தர்  D) ெல்ைபோச் ோரியர் 

(குறிப்பு: கபீர் இராமானந் ரின் சீடராவார். இவமர பின்பற்றிவயார் கபீர்பந்த் எனப்பட்டனர். இவரது 
வபா மனகளின் த ாகுப்பு பி கா எனப்படுகிறது.) 

69. குருநோனக் குறித்த கூற்றுகளில் தெைோன வதோடறரத் சதர்ந்வதடு. 

A) குருநோனக் சீக்கிய  தத்றத நிறுவினோர். 

B) இவர் இராமானந் ரின் உற்ற சீடர் ஆவார். 
C) இெர் ைோகூர் அருகில் தோல்ெோண்டி என்னும் ஊரில் 1469 ல் பிைந்தோர். 

D) கடவுள் ஒருெசர என்பது இெர் கருத்து  

(குறிப்பு: குருநானக் கபீரின் உற்ற சீடர் ஆவார். உருவ வழிபாட்டிமனயும், மூடநம்பிக்மககமளயும் 
எதிர்த் ார்.) 

70. மீரோபோய்க்கோக _______ என்ை இடத்தில் ஒரு வபரும் சகோவில் கட்டி அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

A) உதய்பூர்  B) சித்தூர்  C) ெங்கோளம்  D) வடல்லி 

(குறிப்பு: வமவார் நாட்டு மன்னர் ரவ ார் ரத்னாசிங் என்பவரின் மகளும், உ ய்பூர் மன்னரின் 
மமனவியுமான மீராபாய் கி.பி.1498ல் பிறந் ார்.) 

71. போரசீகத்தில் வதோடங்கப்பட்ட இஸ்ைோமிய சீர்திருத்த இயக்கம் இந்தியோவில் ______ நூற்ைோண்டில் 
பரவியது. 

A) கி.பி 10   B) கி.பி 11    C) கி.பி 12    D) கி.பி 6 

( குறிப்பு: இவ்வியக்கத்ம  பின்பற்றிவயார் சூஃபிக்கள் என அமழக்கப்பட்டனர்.) 

72. ஏறழகனின் கோப்போளர் என வபோருள் தரும் 'கரிப்நெோஜ்' என்று அன்புடன் அறழக்கப்பட்டெர் யோர்? 

A) கரீப்     B) போபோ ஃப்ரீத் 

C) நிஜோம்-உத்-தீன் அவுலியோ  D) குவா ா தமாய்ன் – உத் – தீன் – சிஸ்டி 

(குறிப்பு: இவர் கி.பி. 1192 இல் இந்தியாவுக்கு வந்து அஜ்மீரில்  ங்கியிருந் ார்.) 

73. வபோருத்துக. 

1. நோயன் ோர்கள்   i) தலித் எழுத்தோளர் 

2.  ோணிக்கெோ கர்  ii) றெணெர்கள் 

3. ஆழ்ெோர்கள்   iii) திருெோ கம் 

4. மீரோபோய்   iv) ற ெர்கள் 

5. வ ோக்கச ளோ   v) கிருஷ்ணறன ெழிபட்டோர் 

A)  i  ii  iv  v  iii 

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

D)  iv  ii  iii  v  i 

74. ஒற்றுற   ற்றும் ஒருற ப்போட்றட ெளர்ப்பதில் முக்கிய பங்கு ெகிப்பது 

A) இமச மற்றும் நடனம்  B) கறை  ற்றும் கட்டடக்கறை 

C) உணவு  ற்றும் பழக்கங்கள் D) ஆறட  ற்றும் பழக்க ெழக்கங்கள் 

(குறிப்பு: இந்தியாவில் வ ான்றிய கர்நாடக மற்றும் இந்துஸ் ானி இமச முமறகள் தபரும்பாலான 
மக்களால் விரும்பி கற்கப்படுகின்றன.) 

75. புத்த பூர்ணி ோறெக் வகோண்டோடுபெர்கள் _____ 

A) இந்தியர்கள்  B) முஸ்லீம்கள் 

C)   ணர்கள்   D) புத்  ம த்தினர் 

76. யோருறடய சீடர்கள் சிஸ்தி அற ப்பினர் என்று அறழக்கப்பட்டனர்? 

A) செக் இஸ் ோயில்  B) குவா ா தமாய்னுதீன் சிஸ்தி 

C) பகோவுதீன்  க்கோரியோ D) ஷிகோபுதீன் சுஹ்ரோெர்தி 

(குறிப்பு: லாகூமரச் வசர்ந்  வஷக் இஸ்மாயில் என்ற மு ல் சூஃபித்துறவி  னது கருத்துக்கமள பரப்பத் 
த ாடங்கினார். இந்தியாவின் ஸ்தூபிகளிவலவய புகழ் மிக்கவர் குவா ா தமாய்னுதீன் சிஸ்தி) 

77. ஒன்பதோம் நூற்ைோண்டில் _____ இந்து   ய  று ைர்ச்சிக்கு வித்திட்டு இந்து   யத்திற்கு ஒரு புதிய 
 ோர்க்கத்றத கோட்டினோர். 

A) சங்கரர்   B) இரோ ோனுஜர் 

C) இரோ ோனந்தர்  D) கபீர் 

(குறிப்பு: இவர் வகரளாவிலுள்ள காலடியில் பிறந் ார்) 

78. ரோ ோயணத்தின் இந்தி வ ோழி ெடிெ ோன ‘ரோம்  ரித் னஸ்' என்ை புகழ் வபற்ை நூறை_______ 
பறடத்தோர்.  

A)  ங்கரர்   B) கோளிதோ ர் 
C) துளசி ாசர்   D) ஞோனசதெர் 

79. கூற்று 1:  ணிப்பூரில் உள்ள வ ளசின்ரோம் அதிக  றழ வபோழியும் பகுதி ஆகும். 

கூற்று 2: ரோஜஸ்தோனில் உள்ள வஜய் ோல் ர் குறைெோன  றழப்வபோழியும் பகுதி ஆகும். 

A) கூற்று 1  ரி, கூற்று 2 தெறு 
B) கூற்று 1  வறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தெறு 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும்  ரி 
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80. இந்தியோவில் சப ப்படும் வ ோழிகள்  ற்றும் அெற்றை சபசும் வ ோத்த  க்கள் வதோறக  தவிகிதத்தில் எது 
தெைோனது ? 

A) இந்தி - 41.03%  B) ெங்கோளம் - 8.10 % 

C) மராத்தி - 7.19%  D) தமிழ் - 5.91% 

குறிப்பு:  

 
81. தற்சபோது ______வ ோழிகள் வ ம்வ ோழிகளோக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

A) 4    B) 5    C) 6    D) 7 
(குறிப்பு: 2004 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசால் மு ல் தசம்தமாழியாக ' மிழ்தமாழி’ அறிவிக்கப்பட்டது.) 

82. இந்திய வதோல்லியல் துறை இதுெறர கண்டுபிடித்த கல்வெட்டுச்  ோன்றுகளில் _____ தவீதம் 
தமிழ்நோட்டில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டறெ. 

A) 50    B) 60    C) 80    D) 90 
(குறிப்பு: இக்கல்தவட்டுகளில் தபரும்பாலானமவ  மிழ் தமாழியிவலவய எழு ப்பட்டுள்ளன) 

83. தெைோன இறணறயத் சதர்ந்வதடு. 

A) ெட இந்தியோ - கதக் 

B) அ ோம் –  த்ரியோ 
C) மகாராஷ்டிரா – யக்ஷகாணம் 

D) ஆந்திரோ – குச்சிப்புடி 

குறிப்பு:  
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84. "செற்றுற யில் ஒற்றுற " என்ை வ ோற்வைோடறர உருெோக்கியெர் _______. 

A)  வஹர்லால் வநரு B)  கோத் ோ கோந்தி 

C) அம்சபத்கோர்  D) இரோஜோஜி 

(குறிப்பு: "வவற்றுமமயில் ஒற்றுமம" என்ற தசாற்தறாடர் வநருவின் "டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா" என்ற 
நூலில் இடம்தபற்றுள்ளது.) 

85. வி.ஏ. ஸ்மித இந்தியோறெ _______ என்று அறழத்தோர். 

A) வபரிய ஜனநோயகம்  B) தனித்துெ ோன பன்முகத்தன்ற  

C) இனங்களின் அருங்காட்சியகம் D)  தச் ோர்பற்ை நோடு 

86. வபோருத்துக 

1. நீக்ரிட்சடோக்கள்    i)  தம் 

2. கடற்கறர பகுதிகள்    ii) இந்தியோ 
3. வஜோரோஸ்ட்ரியம்    iii) மீன்பிடித் வதோழில் 

4. செற்றுற யில் ஒற்றுற   iv) இந்திய இனம் 

A) ii  i  iv  iii 

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

D)  i  iv  iii  ii 

87. பஞ் ோப், ரோஜஸ்தோன்,  கோரோஷ்ரம்,  த்திய பிரசத ம் ஆகிய பகுதிகறளச் ச ர்ந்த  க்களோல் குருெோக 
ெணங்கப்படுபெர் ______. 

A) கபீர்   B) குருநோனக்  C) ரவி ாஸ்  D) ற தன்யர் 
(குறிப்பு: ரவி ாஸ் 15, 16 ஆம் நூற்றாண்டின் பக்தி இயக்கத்ம ச் வசர்ந்  கவிஞரும் 
துறவியுமாவார்.இராமானந் ரின் சீடர் ஆவார்.) 

88. _______ என்பெர் சீக்கிய  தத்தின் கறடசி குரு ஆெோர். 

A) அர்ஜுன் சதவ் B) குரு வகாவிந்  சிங் C) குருநோனக்  D) நோ  சதெர் 

(குறிப்பு: அவருக்குப் பின்னர் கிரந்  சாகிப் (புனி  நூல்) குருவாக கரு ப்பட்டது) 

89.  ரோத்திய, இந்தி வ ோழிகளில்  ‘ அபங்க' என்ைறழக்கப்பட்ட போடல்கறள போடியெர் _______. 

A) நாம வ வர்  B) குருநோனக்  C) ரவிதோஸ் D) ற தன்யர் 

(குறிப்பு: மகாராஷ்டிராமவச் வசர்ந்  இந்து ம  குருமார்கள் இமறவமனப் புகழ்ந்து எழுதிய பாடல்கள் 
அபங்க எனப்படும். நாமவ வர் ச ாரா மாவட்டத்தில் நரஸ் வாமணி எனும் கிராமத்தில் பிறந் ார்.) 

90. கிருஷ்ணர் பிைந்ததிலிருந்து  துரோவுக்கு புைப்படும் ெறரயிைோன கறதகறள வகோண்ட சூர் ோகர் 
அல்ைது சூர் முத்திரத்றத பறடத்தெர் _____ 

A) அர்ஜுன் சதவ் B) குரு சகோவிந்த சிங்  C) சூர் ாஸ் D) நோ  சதெர் 

(குறிப்பு: அக்பரின் அமவயில் இடம்தபற்றிருந்  சூர் ாஸ் ஆக்ராவின் பார்மவத் திறனற்ற பாடகன் 
என பலராலும் அறியப்பட்டவர். சூர்சாகர், சூர்சரவளி, மசத்யலகிரி ஆகியன இவருமடய பமடப்புகள்) 

91.  த்ரபதி சிெோஜி, ஏக்நோத், ரோம்தோஸ் சபோன்சைோரின்   கோைத்தெர் யோர்? 

A) மீரோபோய்  B) இரோ ோனந்தர் C) சூர்தோஸ் D) துக்காராம் 

( குறிப்பு:துக்காராம் 1608 ஆம் ஆண்டு மஹாராஷ்டிராவில் பூனாவுக்கு அருவக ஒரு கிராமத்தில் 
பிறந் ார்.கடவுள் வடிவமற்றவர் என இவர் நம்பினார்) 

92. றெதீக செதப் பிரிவுகளுக்கும், சிர ணப் பிரிவுகளுக்கும் இறடசய ஏற்பட்ட ச ோதல்கறளப் பற்றி 
குறிப்பிடுெது ______. 

A) இரோ ோயணம்    

B) போகெத புரோணம் 

C) திருத்த ாண்டர்களின் புகழ் பாடும் த ாகுப்புகள் 

D) போை லீைோ 

93.   ண  தத்திலிருந்த சபோது அப்பர் ______ என்று அறழக்கப்பட்டோர். 

A) அரிச னோ   B) தீர்த்தங்கரர் 
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C) சிெஞோன சித்தியோர் D)  ர்மவசனர் 

(குறிப்பு: அப்பர்  னது  மக்மகயின் தசல்வாக்கால் மசவ ம த்ம   ழுவினார்.) 

94.  ோதெோச் ோரியோர் _______ தத்துெப் பள்ளிறயச்  ோர்ந்தெர். 

A) துமவ ம்   B) அத்றெதம் 

C) விசிஷ்டோத்றெதம்  D) புஷ்டி  ோர்க்கம் 

95. முதன் முதலில் இந்தி வ ோழியில் தனது  தத் தத்துெப் பிரச் ோரத்றத ச ற்வகோண்டெர் ______ 

A) ரவிதோஸ்   B) இராமானந் ர் 

C) கபீர்    D) நோ சதெர் 

(குறிப்பு: மச ன்யர் மா ாவாச்சாரியாரின்  த்துவப் பள்ளிமய வசர்ந் வர். கடவுளின் முன் அமனவரும் 
சமம் என்ற தகாள்மகமயப் வபாதித் ார்.) 

96.  ரியோன கூற்றைத் சதர்ந்வதடு. 

A) தனது வதோடக்கக்கோை ெோழ்வில் ற ெரோக இருந்த அப்பர் தனது த க்றகயோல் ற ெ  தத்திலிருந்து 
  ண  தத்திற்கு  ோறினோர். 

B) சூஃபி இயக்கத் வர் கடவுமள அழகின் உச்சமாகக் கருதினர். 

C) இரோ  பக்திறய முன்னிறைப்படுத்தி ெங்கோள றெணெர்கள் இந்து  தத்றதச் சீர்திருத்த முயன்ைனர். 

D) வபளத்த  த நூல்களில் ரவிதோஸின் பக்திப்போடல்கள் இறணக்கப்பட்டுள்ளன. 

97. கூற்று:  த சீர்திருத்தெோதிகள் ஒரு கடவுள் வகோள்றகறயப் சபோதித்தனர். 

கோரணம்: அெர்கள் சிறை ெழிபோட்றட வி ர்சித்தனர். 
A) கூற்று  ரி, கோரணம் கூற்றின்  ரியோன விளக்கம் அல்ை 

B) கூற்று தெறு, கோரணம் தெறு 

C) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் ஆகும். 
D) கூற்று தெறு, கோரணம்  ரி 

98. வபோருத்துக 

1. கபீர்    i)  ோகித்திய ைோகிரி 

2. சூர்தோஸ்   ii) செக்தோதி 

3. சூபிஸம்   iii)  ம்பந்தர் 
4. கூன்போண்டியன்  iv) வந ெோளர் 

A) ii  i  iv  iii 

B)  iv  iii  i  ii 

C) iv  i  ii  iii 

D)  i  iv  iii  ii 
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99. அத்றெதம் என்னும் தத்துெத்றத இந்து  தத்திற்கு ெழங்கியெர் 

A) ஆதிசங்கரர்  B) இரோ ோனுஜர் 

C) இரோ ோனந்தர்  D) ற தன்யர் 
100. கல்சபலியோ _______ ோநிைத்தின் வ வ்வியல் நடனம் ஆகும். 

A) சகரளோ   B) ரா ஸ் ான் 

C) அ ோம்   D) குஜரோத் 
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