
ேம நிைல தலா  ஆ  

வரலா  - ெதா தி-1 

மாதிாி வினா தா   

ப தி - அ                        மதி ெப :90 

    ேநர  : 2.30 மணி 

அறி ைரக : (1) அைன  வினா க  சாியாக பதிவாகி உ ளதா எ பதைன  

       சாிபா  ெகா ள . அ பதிவி  ைறவி பி , அைற      

       க காணி பாளாிட  உடன யாக  ெதாிவி க . 

(2)  நீல  அ ல  க  ைமயிைன ம ேம எ வத     

      அ ேகா வத  பய ப த ேவ . பட க  வைரவத    

      ெப சி  பய ப த . 

Instructions:  (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of  

      fairness, inform the Hall Supervisor immediately. 

(2) Use Blue or Black ink to write and underline and pencil to draw  

      diagrams. 

 

I. சாியான விைடைய  ேத  ெச க.      (20x1=20) 
   Choose the correct answer: 
1. ெமஹ கா  ___________ ப பா ட  ெதாட ைடய . 

 அ) பைழய க கால   ஆ) திய க கால  

 இ) இைட க கால   ஈ) ெச கால  
    The site of Mehrgarh has been associated with _________ culture. 
 a) Lower Palaeolithic   b) Middle Palaeolithic 
 c) Upper Palaeolithic   d) Neolithic 

2. ஹர பா ப பா  ___________ இ ைல. 

 அ) மா     ஆ) திைர 

 இ) கா ப றி   ஈ) ேவ  
     _________ was unknown to the Harappans. 
 a) Buffalo    b) Horse 
 c) Boar     d) Deer 

3. கீ கா  இைணகைள கவனி க . 

 i) ேசனானி   -  பைட தளபதி 

 ii) கிராமணி   -  கிராம தைலவ   
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 iii) பா    - த னா வ தா  ெகா க ப ட  

 iv) ேராகித    -  ேவ த  

 ேம க டவ றி  எ த இைண தவறான ? 

 அ) i  ஆ) ii  இ) iii  ஈ) iv 
      Consider the following:  Which one of the pair is incorrect? 
 
 a)  Senani  - chief of the army 
 b)  Gramani  - village head 
 c)  Bali   - voluntary contribution 
 d)  Purohita  - Chancellor 

4.  ( ): கட  கட த வணிக , க ப  ேபா வர  ஆகியவ றி  விாிவா க   

    அய  நா களி  வணிக கைள  கடேலா கைள  தமி  ப தி  அைழ   

    வ த . 

    காரண  (க) : ப வ கா களி  கால ைற இய  ம  நட பி த ெதாழி    

     பகளி  இய க  ஆகியைவ வணிக  ெச ய  ெச ற நா களி  ெந  நா க      

    த கியி பைத அவசிய ப தின. 

 அ)  ம  காரண  சாி 

 ஆ)  ம  காரண  தவ  

 இ)  சாி, காரண  தவ  

 ஈ)  தவ , காரண  சாி 
   Assertion (A): The expansion of trade and shipping brought foreign merchants and sailors to  

   the Tamil region. 
  Reason (R): The seasonal nature of the monsoon winds the prevailing level of technology   
  necessitated their stay in host countries. 

a) A and R are correct 
b) A and R are wrong 
c) A is correct, R is wrong 
d) A is wrong, R is correct 

5. த  தன  த  ேபாதைனைய ___________இ  நிக தினா . 

 அ) சா சி    ஆ) வாரணாசி 

 இ) சாரநா     ஈ) பினி 
   Buddha delivered his first sermon in _________. 
 a) Sanchi    b) Benaras 
 c) Saranath    d) Lumbini 

6. வட இ தியாவி  16 மகாஜனபத களி  வ ைமபைட ததாக வள த அர   

     ___________ ஆ . 
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 அ) ேகாசல     ஆ) அவ தி 

 இ) மகத     ஈ)  
    Among the 16 Mahajanapadas, _________ emerged as the most powerful in Northern India. 
 a) Kosala b) Avanti c) Magadha  d) Kuru 

7. மகத தி  அரசராக இ தவ  ___________. 

 அ) மகாப ம ந த    ஆ) தனந த  

 இ) பி சார    ஈ) பி பிசார  
   _________ was the ruler of Magadha during the invasion of Alexander in India. 

a) Mahapadma Nanda  b) Dhana Nanda 
c) Bindhusara    d) Bimbisara 

8.  ( ): அ தசா திர  ெகௗ யாரா  எ த ப ட .  

    காரண  (க) : இ  ெபௗ ததி  பரவைல ப றி  கிற . 

 அ)  தவ , காரண  சாி    ஆ)  ம  காரண  சாி 

 இ)  ம  காரண  தவ   ஈ)  சாி, காரண  தவ  
    Assertion (A): Arthasastra was written by Kautilya. 
    Reason (R): It tells about the spread of Buddhism. 

a) A is wrong, R is right 
b) A and R are correct 
c) A and R are incorrect 
d) A is correct. R is wrong 

9. இ சவா க  ___________ ப தியி  வ ைம ெப றி தன . 

 அ) ஆ திரா-க நாடகா  ஆ) ஆதி சந  

 இ) த காண  ப தி   ஈ) பனவாசி 
    Ikshuvakus wielded power in _________. 
 a) Andhra-Karnataka   b) Odisha 
 c) Deccan region   d) Banavasi 

10. இ திர விகார  ப றி ___________ றி பி கிற . 

 அ) மணிேமகைல   ஆ) சில பதிகார  

 இ) அேசாக  க ெவ   ஈ) ேசர  நாணய  
     Indravihara is mentioned in _________. 
 a) Manimegalai   b) Silappathikaram 
 c) Ashoka Inscription   d) Chera coin 

11. ___________ ப தியி  ேராமனிய நாணய க  அக ெத க ப டன. 

 அ) அாி கேம    ஆ) ஆதி ச ந  

 இ) கா     ஈ) ப லாவர  
      Roman coins have been excavated at _________. 
 a) Arikamedu    b) Adichanallur 
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 c) Puhar    d) Pallavaram 

12. இ ேதா-கிேர க கைல ம  சி ப பாணி ___________ எ   

      றி பிட ப கிற . 

 அ) ம ரா கைல   ஆ) கா தார  கைல 

 இ) பா கைல    ஈ) காலா கைல 
     Indo-Greek style of art and sculpture is referred to as _________. 

a)  Mathura art   b) Gandhara art 
c) Bagh art    d) Pala art 

13. கீ க டவ றி  எ  த  கால  ைடவைர  ைக  ேகாயி  இ ைல? 

 அ) உதயகிாி (ஒ சா)  ஆ) அஜ தா-எ ேலாரா (மகாரா ரா) 

 இ) எ ப டா (மகாரா ரா)  ஈ) பா  (ம திய  பிரேதச ) 
    Which one of the following is the wrong option for the rock-cut cave temple of Gupta period? 
 a) Udayagiri (Odisha) 
 b) Ajanta and Ellora (Maharashtra) 
 c) Elephanta (Maharashtra) 
 d) Bagh (Madhya Pradesh) 

a) i b) ii c) iii d) iv 
14. த அரசி  சாியான கால வாிைசைய க பி . 

 அ) தலா  ச திர த , த , ச திர த , வி த  

 ஆ) ச திர த , தலா  ச திர த , த , வி த  

 இ) த , ச திர த , தலா  ச திர த , வி த  

 ஈ) த , தலா  ச திர த , ச திர த , வி த  
      Find out the chorology of the Gupta Empire. 
 a) Chandragupta I, Srigupta, Samudragupta, Vishnugupta 
 b) Samudragupta, Chandragupta I, Srigupta, Vishnugupta 
 c) Srigupta, Samudragupta, Chandragupta I, Vishnugupta 
 d) Srigupta, Chandragupta I, Samudragupta, Vishnugupta 

15. ஹ ஷாி  அைம சரைவயி  கீ க டவ க  திைர  பைட தைலவைர   

      இ தவ  ___________. 

 அ) தலா    ஆ) க த த  

 இ) பா     ஈ) ச வகத  
    The Chief Cavalry Officer during the Harsha period was 
 a) Kuntala  b) Skandagupta 
 c) Banu  d) Sarvagata 

16. ஹ ஷ  க ேனாசியி  அாியைணைய ___________இ  அறி ைரயி ப     

      ஏ ெகா டா . 

 அ) கிரகவ ம    ஆ) அவேலாகிேத வர ேபாதி தவ  
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 இ) பிரபாகவ தன   ஈ) ேபானி 
       Harsha accepted the throne of Kanauj on the advice of _________. 
 a) Grahavarman   b) Avalokitesvara Bodisatva 
 c) Prabhakaravardhana  d) Poni 

17. ஆதிச கரரா  எ ைர க ப ட ேகா பா  ___________. 

 அ) அ ைவத    ஆ) விசி டா ைவத  

 இ) ைசவ சி தா த    ஈ) ேவதா த  
    _________ is the doctrine propounded by Adi Sankara. 
 a) Monism (Advaita)   b) Visistatvaita 
 c) Saiva Siddhantha   d) Vedanta 

18. உலக  க ெப ற கஜுராேஹா ேகாயிைல  க யவ க  ___________. 

 அ) இரா ர ட    ஆ) ேடாம  

 இ) ச ேடள    ஈ) பரம  
      The World famous Khajuraho temple was built by _________. 
 a) Rashtrakutas   b) Tomaras 
 c) Chandelas    d) Paramaras 

19. : ேசாழ  கால தி  ேவளா ைமயி  வணிக தி  ெப  வள சி  

                  ஏ ப ட . 

     காரண : ேசாழ , ஏாி, கா வா  பாசன அைம கைள உ வா கின . 

 அ)  காரண  சாியானைவ 

 ஆ)  சாியான , காரண  தவரான  

 இ)  காரண  தவ  

 ஈ)  தவறான , காரண  சாியான   
     Assertion (A): In Chola period, agriculture and trade flourished. 
      Reason(R): The Cholas took efforts to provide tank and canal irrigation. 

a) A and R are correct 
b) A is correct; R is incorrect 
c) Both A and R are incorrect 
d) A is incorrect, but R are incorrect 

20. ___________ ெத  ஆ கா  ப தியி  உ ள எ ணாயிர தி  ேவத  க ாி  

     ஒ ைற நி வினா . 

 அ) தலா  இராேஜ திர  ஆ) இர டா  இராஜசி ம  

 இ) இராஜராஜ ேசாழ   ஈ) இர டா  இராஜராஜ   
      _________ established a vedic college at Ennayiram in South Arcot district. 
 a) Rajendra I    b) Rajendra II 
 c) Raja Raja I     d) Raja Raja II 
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ப தி - ஆ 

II. கிய விைட த க.  ஏேத  ஏழ  விைடயளி. ேக வி எ . 30     

    க டாயமாக விைடயளி க .                      (7x2=14)  
    Answer each of the following not exceeding 20 words each. 
    Write brief answers: Question No. 30 is compulsory. (any 7)         

21.  பழ க கால  எ வா  பிாி க ப கிற ? 
      How is the Old Stone Age or Palaeolithic period divided? 

22. இ தியாவி  இ கால  றி  நீவி  அறி தெத ன? 
       What do you know of the Iron Age in India? 

23. மகா ர ைடய ேபாதைனகளி  ைமய  க  எ ன? 
      Explain the core of Mahavir’s teachings. 

24. ெமௗாிய அர  ப றி ஆ  உத  இல கிய  சா க  ப றி சி  றி    

வைரக. 
      Give a brief note on the literary sources for the study of Mauryan State. 

25. “ேவளி ”- றி  வைரக. 
      Write a note on ‘Velir’. 

26. ‘ச ர க ’ ப றி நீவி  அறிவ  யா ? 
       Write a short note on “Kshatraps”. 

27. அலகாபா  பாைற க ெவ  றி  க. 
       Discuss the importance of Allahabad Pillar Inscription. 

28. த ேகால  ேபாாி  கிய வ  றி  எ க. 
       Point out the significance of the battle of Takkolam. 

29. தி ற பிய  ேபாைர  ப றி நீ அறி த  எ ன? 
       What do you know of the battle of Sripurambiyam? 

30. பிெர ேகா ஓவிய , அஜ தா ஓவிய  ஒ பி க. 
      Compare Fresco and Ajantha paintings. 

ப தி - இ 

III. கமான விைடைய  த க. ஏேத  ஏழ  விைடயளி. ேக வி எ . 40   

     க டாயமாக விைடயளி க .                                           (7x3=21) 
      Write short answers on the following: Question No. 40 is compulsory. (any 7)       
31. இைட க கால நாகாிக  நிலவிய இட க . 
      The Mesolithic sites in India. 

32. ாி ேவத கால ச க  பிாி க . 
      The social divisions in the Rig Vedic Period. 

33. தமி நா  சமண தி  தா க  றி த கீ க ட வினா க  விைடயளி: 
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 அ) எ த ச க கால ேசாழம னாி  இற , சமணமத வழ கமான ‘சல ேகனா’  

  ைறைய ஒ தி த ? 

 ஆ) தமி நா  வா த இ  சமண றவிக  ெபய கைள  றி பி க. 

 இ) ம ைரயி  ெபா.ஆ. 470-இ  சமண திராவிட ச க ைத  ேதா வி த  

சமண  றவி யா ? 
       Answer the following regarding Influence of Jainism in Tamil Nadu. 

a)  Death of which chola king of Sangam Age was similar to Jaina practice of  
Sallekhana? 
b)  Name any four prominent Jain monks in Tamil . 
c)  Name the Jain monk who founded Jaina Dravida Sangha at Madurai in 470 CE             

34. அேசாகாி  க க  பைடெய . 
       Ashoka’s campaign against Kalinga. 

35. பி வ  வரலா  பதி க / இல கிய  சா க  ஆகியவ ைற   

     எ தியவ களி  ெபய கைள  றி பி க. 

  அ) அ தசா திர    ஆ) ப ன பாைல 

 இ) கிதா - -ஹி   ஈ) கவிராஜ மா க  

உ) கதா ச தசதி   ஊ) த சாித  
35.  Authors of the following historical documents/ literary sources  

a)  Arthasastra    b) Pattinapalai 
c)  Kitab ul Hind    d) Kavirajamarga  
e)  Gatha saptasati   f) Buddha Charita 

36. “இர  வணிக  களி  ைமயமாக சிறி இ த ”. 
      “Musiri was the centre of two circuits of trade”. 

37. விள க. அ) பாகா ஆ) கரா இ) கா 
      Define: a) Bhaga    b) Kara c) Sulka   

38. எ ேலாரா ம  எ ஃெப டவி  நிைன  சி ன க . 
      Shrines at Elephanta and Ellora. 

39. சா கிய  ஆ சியி  அரச ல மகளிாி  கிய வ . 
       Importance of royal women during Chalukya rule. 

40.  கீ  றி பிட ப ள அக யா  பணிக  ல  கிைட த ெபா கைள அைவ 

க ெட க ப ட இட கேளா  ெபா க? 

  ெபா க       இட க  

 அ) த க நைகக      - 1. சி காாி பாைளய  

 ஆ) க  ம  சிக  ம பா ட க   - 2. ெகா மண  

 இ)  ெச மணி க க     - 3. ஆதி சந  
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 ஈ) க      - ைபய ப ளி 
Match the following places with the archeological sites 
 

a)  Golden Jewellery           -         Singeripalayam 
b)  Black and red potteries      -         Kodumanal 
c)  Carnelian   -         Adhichanallur 
d)  Menhir              -         Payampalli  

ப தி - ஈ 

IV. விாிவான விைட த க.             (7x5=35) 
     Answer the following in detail.             

41. தி டமி ட நகர களான ஹர பா, ெமாஹ சதாேரா ப றி விவாி. 

(அ ல ) 

சமண, ெபௗ த மத க  இைடேய உ ள ஒ ைம, ேவ ைமகைள  

ெதளி  ப . 
      Describe the planned towns of Harappa and Mohenjo-daro. 
    [OR] 
 Bring out the similarities and dissimilarities between Jainism and Buddhism. 

42. ேவதகால அரசிய  ம  நி வாக  றி  ஒ  க ைர வைரக. 

(அ ல ) 

 ெமௗாிய ஆ சியைம பி  கிய கைள விவாி க . 
      Attempt an essay on the policy and administration of the Vedic Age. 
    [OR] 
 Describe the salient features of Mauryan Polity. 

43. ேவ த  அர க ைடய நி வாக  டைம ைப விவாி க . 

(அ ல ) 

 இல கிய கைல ம  மத தி  த க  ஆ றிய ப கிைன விவாி. 
     Describe the administrative structure in the Kingdoms of Muvendars. 
    [OR] 
 Highlight the contribution of Guptas to literature, art and religion. 

44. கைல  இல கிய மான கனி காி  ப களி  றி  விவாதி க . 

(அ ல ) 

 இரா ர ட களி  சிற க  யாைவ? 
      Discuss the contribution of Kanishka to art and literature. 
    [OR] 
 Account for the greatness of Rashtrakutas. 
45. மாம ல ர  கட கைர  ேகாயி களி  க டட கைல ேம ைமகைள விள க. 

(அ ல ) 
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 ேசாழ கால  க மான  கைலயி  சிற கைள எ க. 
     Describe the architectural excellence of shore temple at Mamallapuram. 
    [OR] 
 Highlight the architectural excellence of Cholas. 

46. அலா-உ -தி  கி ஜியி  ெபா ளாதார சீ தி த கைள விவாதி க . 

(அ ல ) 

 பா ய  ஆ சியி  வணிக தி  வ தக தி  ஏ ப ட வள சிைய  . 
      Discuss the economic reforms of Ala-Ud-din Khalji. 
    [OR] 
 Write about the flourishing trade and commerce during Pandyas’ rule. 

47. ெகா க ப ள இ திய வைரபட தி  கீ கா  இட கைள  றி க . 

1. ெமஹ க  2. ைபய ப ளி 3. நாள தா 

4. சா சி  5. த சா  

   (அ ல ) 

1. ெதௗலதாபா   2. மகத   3. ஹர பா 

4. அஜ தா   5. வாதாபி 
     Mark the following on the outline map of India. 
 i) Mehrgarh   ii) Paiyampalli 
 iii) Nalanda   iv) Sanchi    v. Thanjavur 
    [OR] 

i) Daulatabad   ii) Magadha 
iii) Harappa   iv) Ajanta  v) Vatapi 

 

 

******* 
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