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Unit - 8 -History of Tamil Society  

1. Explore the sentences below 

a. Civilization refers to the development and alignment of the inner 

consciousness of the human 

b. Culture refers to the refinement of the development of the ones external 

appearance 

i. Sentence One is correct 

ii. Sentence two is correct 

iii. Both sentences are wrong 

iv. Both sentences are correct 

கீழுள்ள வாக்கியங்கலள ஆராய்க 

I. நாகரீகம் என்பது மாந்தனது அக உணர்வு வளர்ச்சிலயயும் சீர்லமயும் குறிப்பதாகும் 

II. பண்பாடு என்பது மாந்தனது புறத்ததாற்றத்தின் வளர்ச்சியின் செம்லமலய 

குறிப்பதாகும் 

a) வாக்கியம் ஒன்று ெரி 

b) வாக்கியம் இரண்டு ெரி 

c) இரண்டு வாக்கியங்களும் தவறு 

d) இரண்டு வாக்கியங்களும் ெரி 

 

2. Notice the sentences below 

I. Square copper coins were in easily available during the Sangam period 

II. Gold coins were issued from places like Madurai poompuhar 

III. Coins issued during the Pallava period have symbols such as the double fish 

ship Nandi 

a) Statement 1 is wrong 

b)  Sentence two and three are wrong 

c) All sentences are incorrect 

d) All sentences are correct 

கீழ் உள்ள வாக்கியங்கலள கவனி 

IV. ெங்க காலத்தில் ெதுர வடிவிலான செப்பு நாணயங்கள் வழக்கில் இருந்தன 

V. மதுலர புகார் ஆகிய இடங்களில் இருந்து தங்க நாணயங்கள் சவளியிட்டனர் 

VI. பல்லவர் காலத்தில் சவளியிடப்பட்ட நாணயங்களில் இரட்லட மீன் கப்பல் நந்தி தபான்ற 

சின்னங்கள் காணப்படுகின்றன 

a) வாக்கியம் ஒன்று மட்டும் தவறு 

b) வாக்கியம் இரண்டும் மூன்றும் தவறு 

c) அலனத்து வாக்கியங்களும் தவறு 

d) அலனத்து வாக்கியங்களும் ெரி 
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3. “The Central Advisory Board for Archaeology (CABA) granted permission for the 

projects on January 5 in 10 places in Tamilnadu with reference to the places  

 

Find the Incorrect one  

1.  Sivakalai   - Tirunelveli   

2. Mayiladumparai  - Krishnagiri district  

3. Maligaimedu  -  Ariyalur district. 

4. Athichanallur  - Tutucorin  

மத்திய சதால்லியல் ஆதலாெலனக்குழு ஜனவரி 5 அன்று தமிழ்னாட்டில் 10 இடங்களில் 

அகழாய்வு செய்ய அனுமதி வழங்கியது இததனாடு கீழ்க்கண்ட இடங்களில் சபாருந்தாத 

ஒன்லறக் கண்டறிக 

சபாருந்தாத ஒன்லறக் கண்டறிக 

a) சிவகலள   - திருசநல்தவலி 

b) மயிலாடும்பாலற  - கிருஷ்ணகிரி 

c) மாளிலகதமடு   - அரியலூர் 

d) ஆதிச்ெநல்லூர்   - தூத்துக்குடி 

 

4. The sangam classics , ahananauru ,Narrinai, kurunthogai, pathitrupathu, 

purananuru praise the importance of thondi was a flourishing port of  

 

a) Pandya  b) chera  c) chozha d) kalapiras  

ெங்க இலக்கியங்கலான, அகநானூறு, நற்றிலன, குறுந்சதாலக, பதிற்றுப்பத்து, புறநானூறு 

ஆகிய சிறந்து விளங்கிய சதாண்டி துலறமுகத்லதக் குறிக்கிறது, இது யாருலடயது 

a) பாண்டியர்கள்  b) தெர்ர்கள்  c) தொழர்கள்  d) களப்பிரர்கள் 

 

5. With Reference to Korkai choose the incorrect Statement  

a) Korkai was a capital and and an important port of the pandyas in the 

centuries preceding the Christian era   

b) The Tamil sangam classics have reference to this port  

 

c) The chera rulers are frequently referred to as the lords of korkai ( korkai 

vendhe)  

d) The river tamirabharani skirted this town in ancient times and emptied itself 

into the sea here  

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சகாற்லக சதாடர்பான கூற்றுகலள கவனத்தில் சகாண்டு ெரியற்ற 

வாக்கியத்லத ததர்ந்சதடு 
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a) கிறிஸ்தவ ெகாப்தத்திற்கு முந்லதய நூற்றாண்டுகளில் சகாற்லக ஒரு தலலநகராகவும், 

பாண்டியர்களின் முக்கியமான துலறமுகமாகவும் இருந்தது 

b) ெங்கத்தமிழ்ப் பாடல்களில் இதலனப் பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன 

c) தெர ஆட்சியாளர்கள் சகாற்லகக்கு தலலவனாக சகாற்லக தவந்தத என அலழக்கப்பட்டனர் 

d) தாமிரபராணி நதி பண்லடய காலங்களில் இந்த நகரத்லதத் தவிர்த்து, இங்குள்ள கடலுக்குள் 

ெங்கமித்தது 

 

6. The inscriptions at Pugalur near Karur give information about the genealogy of 

the 

a) Chozha  b) Pandya   c) Pallavas   d) Chera  

கருர் அருதக காணப்படும் புகளூர்க் கல்சவட்டுக்கள் யாருலடய வம்ெத்லத பற்றிய 

தகவல்கலள தருகிறது 

a) தொழர்கள் b) பாண்டியர்கள் c) பல்லவர்கள்  d) தெரர்கள் 

 

7. Who defeated the combined armies of the pandya and cheras  in the plain of 

vennil  

a) Karikal valavan b) kuyathiyaar c) nedunchezhiyan d) King athan I  

சவண்ணி என்ற இட்த்தில் லவத்து பாண்டியர் மற்றும் தெரர்களின் கூட்டுப் பலடலய 

ததாற்கடித்தவன் யார் 

a) கரிகால் வளவன் b) குயத்தியார்  c) சநடுஞ்செழியன் d) ஆதன்  1 அது 

 

8. Find the Incorrect one  

a) Adhichanallur   - Robert Bruce foote 

b) Arikkamedu    - Mortimer Wheeler  

c) Perplus of Erthryan sea  - Herodotus  

d) Mahavamsa and deepavasma - Cylon  

ெரியற்ற ஒன்லற சதரிவு செய்க 

a) ஆதிச்ெனல்லூர்    - ராபர்ட்ப்ருஸ்புட் 

b) அரிக்கதமடு    - மார்டிமர்வீலர் 

c) சபரிப்ளஸ் ஆப் எரித்திதரயக் கடல் - செராட்ட்டஸ் 

d) மகாவம்ெம் மற்றும் தீபவம்ெம்  - சிதலான் 

 

9. The original homeland of the tamils has been a matter of considerable 

controversy because  

I. The worship of mother goddess was common in Tamizhakam and other 

ancient places  

II. Occurrence of Brahui, a Dravidian Language in Baluchistan  

III. There is no scientific evidence of Kumari continent and Lemuria  
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IV. The place mentioned in the sangam texts is not enough  

Choose the correct statement  

a) I ,II,III b) II,III,IV  c) I,II,IV d) I,II,III,IV  

தமிழர்களின் பூர்விகத்லத கண்டறிவதில் குறிப்பிடத்தக்க முரண்பாடுகள் காணப்படுகிறது 

ஏசனன்றால் 

I. தாய்த்சதய்வத்லத வழங்கும் முலற தமிழகத்தில் மட்டுமல்லாது பண்லடய காலத்தில் 

மற்ற இடங்களிலும் சபாதுவாக இருந்தது 

II. பிராகுயி எனப்படும் திராவிட சமாழி பலுஸ்சிஸ்தானில் காணப்படுகிறது 

III. குமரி மற்றும் சலமூரியா கண்டத்லதப்பற்றி தபாதுமான அறிவியல் ஆதாரங்கள் 

இல்லல 

IV. ெங்கப்பாடல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இடங்கள் தபாதுமானதாக இல்லல 

ெரியான கூற்றிலன ததர்ந்சதடு 

a) I ,II,III b) II,III,IV  c) I,II,IV d) I,II,III,IV  

 

 

10. The Chera dynastic history is better documented than those of the chozha or the 

padnyas in which of the following  

a) Puram  b) kalithogai  c) pathitrupathu d) kurunthogai  

பாண்டியர்கள் மற்றும் தொழர்களின் வரலாற்லற விட தெர வம்ெ வரலாறு சதளிவாக 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எதில் ஆவனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

a) புறநானுறு b) கலித்சதாலக c) பதிற்றுப்பத்து d) குறுந்சதாலக 

 

11. The Kasakudi plates refers to simhavishnu’s  

a) Conquest of Kalbhras 

b) Coronation of Nandivarman Pallavamalla II  

c) Conquest of chera , chozha , pandya  

d) None of the above  

காெக்குடி செப்சபடுகள் சிம்ம விஷ்னுலவப் பற்றி சதரிவிப்பது 

a) களப்பிரர்கலள சவன்றது 

b) இரண்டாம் நந்திவர்ம பல்லவனின் முடிசூட்டுதல் 

c) தெர தொழர், பாண்டியர்கலள சவற்றி சபற்றது 

d) தமற்கண்ட எதுவுமில்லல 

 

12.  The Kalabhras were thrown out of power from the Pandyan Country by-------

--- and from the chozhamandalam by the ---------- 

a) Achutha Kalapalan, Kadungon  

b) Kadungon,  Mahendravarman  

c) Kadungon, simmavishnu  
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d) Kadungon and Vijayalayan  

களப்பிரர்கலள அதிகாரத்தில் இருந்து பாண்டிய நாட்டில் --------------இவராலும் 

தொழநாட்டில் ------------- விரட்டினார்கள் 

a) அச்சுத களப்பாளன், கடுங்தகான் 

b) கடுங்தகாண், மதகந்திரவர்மன் 

c) கடுங்தகாண், சிம்மவிஷ்னு 

d) கடுங்தகான், விஜயாலயன் 

 

13.  Which one of the following  confirm the trade links of ancient Tamils roman 

and Greeks  

a. Sangam Texts  

b. “Periplus of Erythraean Sea 

c. coins found at Arikkamedu 

d. works of the Pliny and Ptolemy,  

Choose the Correct one  

a) I,II  b) II,III,IV  c) I,IV  d) all of the above  

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பண்லடய தமிழர்களுக்கும் , கிதரக்க தராமானியர்களுக்கும் 

இலடதய வர்த்தகம் நலடசபற்றலத உறுதி செய்கிறது 

I. ெங்கப் பாடல்கள் 

II. சபர்ப்ளுஸ் ஆப் எரித்திதரயக்கடல் 

III. அரிக்கதமட்டில் கிலடத்த நாணயங்கள் 

IV. தாலமி மற்றும் பிளினியின் எழுத்துக்கள் 

ெரியான ஒன்லறத் ததர்ந்சதடு 

a) I,II  b) II,III,IV  c) I,IV  d) all of the above  

 

14. When Marcopolo visited Tamilnadu, the country was ruled by 

a) Narasimhavarman I ( Fahien)   b) Senguttuvan Gajabehu  

b) Karuvakara Tondaiman,  d) Maravarman-Kulaseskhara Pandya I 

மார்க்கதபாதலா தமிழகத்திற்கு வருலக புரிந்த தபாது தமிழகம் யாரால் ஆட்சி செய்யப்பட்டது 

a) முதலாம் நரசிம்மவர்மன்    b) செங்குட்டுவன் கஜபாகு 

c) கருனாகர சதாண்லடமான்   d) மாறவர்மன் குலதெகரப் பாண்டியன் 1 

 

15. Assertion (A) : Velvikudi grant of Parantaka Nedunchezhiyan; regranted the 

village of Velvikudi to the descendants of the Brahmin grantees  

Reason (R):  It indicated the domination and privileges of its Brahmins in politics 

and society 

a) A is true, but [R] is false  

b) Both [A] & [R] are true; and [R] is the correct explanation of [A] 
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c) (A) and (R) are true  

d) [A] is false, but [R] is true.  

கூற்று : பராந்தக தொழனின் தவள்விக்குடி செப்தபடுகள் தவள்விக்குடி என்ற கிராமத்திலன 

பிராமணர்களின் வழித் ததான்றல்களுக்கு குடுத்தலதக் குறிப்பிடுகிறது 

காரணம்: இது அரசியல் மற்றும் ெமூகத்தில் பிராமணர்களின் ஆதிக்கம் மற்றும் ெலுலககலள 

குறிப்பிடுகிறது 

a) கூற்று ெரி காரணம் தவறு 

b) கூற்று மற்றும் காரணம் ெரி, கூற்றுக்கு காரணம் ெரியான விளக்கம் ஆகும் 

c) கூற்று மற்றும் காரணம் ெரி 

d) கூற்று தவறு ஆனால் காரணம் ெரி 

 

16. Consider the following statement with reference to Tirukkovilur  inscription .Find 

the Incorrect one  

a) It was the capital of the began chieftains of the Sangam age in the first 

centuries of the Common Era  

b) It mentioned the relation between. Kapilar, the sangam poet and. Pari, the 

sangam chieftain.  

c) After the death of Pari, Kapilar took the guardianship of the daughters of 

Pari  

d) Inscription said that after the marriage'of the; daughters of Pari, Kapilar also 

died by self-immolation.  

திருக்தகாவிலூர் கல்சவட்டு சதாடர்பான கூற்லற கவனத்தில் சகாண்டு ெரியற்ற விலடலயத் 

ததர்ந்சதடு 

a) குறுனில மன்னன் தபகனின் தலலநகரமாக ெங்ககாலத்தில் இருந்தது 

b) இக்கல்சவட்டு ெங்கப்புலவர் கபிலருக்கும் தவளிரான பாரிக்கும் இலடதய இருந்த 

உறவிலனக் குறிப்பிடுகிறது 

c) பாரியின் மலறவிற்கு பிறகு, கபிலர் பாரியின் மகள்களுக்கு காவலன் சபாறுப்பிலன ஏற்றார் 

d) பாரியின் மகள்களின் திருமணத்திற்கு பிறகு கபிலர் தன்லனத்தாதன தீக்கிலறயாக்கினா 

எனக் குறுப்பிடுகிறது 

 

17. Hero-stones were found in Tamil and Kannada countries.it states about  

a) Sangam literature  

b) the puram life of the people of the sangam age  

c) deals about love between hero and heroine  

d) none of the above  

நடுகற்கள் தமிழ் மற்றும் கன்னட பகுதிகளில் காணப்படுகிறது இது எலதப் பற்றி தபசுகிறது 

a) ெங்க இலக்கியங்கள் 

b) ெங்க கால மக்களின் புறவாழ்க்லகலயப் பற்றி 
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c) தலலவன் மற்றும் தலலவிக்கு இலடதயயான காதலலப்பற்றி 

d) தமற்கண்ட எதுவும் இல்லல 

 

18. Which Inscription of  chola’s contained the list of medicines kept preserved in 

the hospital. 

a) Tirivedipuram inscriptions  

b) Thirumukkudal inscription  

c) Malpadi inscriptions  

d) Uttaramerur inscriptions  

தொழர்களின் எந்தக் கல்சவட்டு மருத்துவமலனயில் லவத்திருக்க தவண்டியமருந்துகளின் 

பட்டியலலக் சகாண்டிருந்தது 

a) திருவந்திபுரம் கல்சவட்டு 

b) திருமுக்குடல் கல்சவட்டு 

c) மால்பாடி கல்சவட்டு 

d) உத்திரதமரூர் கல்சவட்டு 

 

19.  Allahabad pillar inscription of Samudra Gupta reveal information about 

a) Mentioned the extension of his power ' in Vengi, Kanchi and Kerala at the 

time of his digvijaya. 

b) These inscriptions indicated the influence of Cholas in the neighbouring states.  

c) Highlighted, the development of democratic institution, in Tamil Nadu  

d) The greatness and achievements of the Pallava rulers.  

ெமுத்திரகுப்தரின் அலகபாத் கல்சவட்டு எது சதாடர்பான தகவல்கலள சவளிப்படுத்தியது 

a) ெமுத்திரகுப்தரின் திக்விஜயத்தின் தபாது , சவங்கி, காஞ்சி மற்றும் தகரளாவில் அவரது 

ஆதிக்கத்லதப் பற்றி குறிப்பிடுகிறது 

b) இக்கல்சவட்டு அண்லட நாடுகளில் தொழர்களின் ஆதிக்கத்திலன குறிப்பிட்டன 

c) தமிழகத்தில் ஜனநாயக அலமப்பின் தமம்பாட்டிலன சுட்டிக்காட்டியது  

d) பல்லவர்களின் சபருலம மற்றும் ொதலனகள் 

 

20. In which of the following places Roman Coins were not found?  

a) Arikkamedu  b) Korkai c) Uraiyur       d) Thiruthangal  

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த இடங்களில் தராமானிய நாணயங்கள் கண்சடடுக்கப்படவில்லல 

a) அரிக்கதமடு  b) சகாற்லக  c) உலறயூர்  d) திருத்தங்கல் 

 

21. Consider the following statement with reference to Lemurian Theroy  

I. The original home of the Tamils was confined to Tamilnadu alone. 

II. connected South India with Ceylon, Malaya, Indonesia, South Africa, 

Madagasgar and Australia 



 

IYACHAMY ACADEMY CHENNAI|TIRUNELVELI|TENKASI – WWW.IYACHAMY.COM 10 

 

III. The first and second Tamil Sangam also existed in this area  

IV. The people who lived in this continent maintained commercial and colonial 

contact with West Asia and Mediterranean.  

Choose the Correct answers 

a) I,II,III   b) I,II,IV         c) I,II,III,IV  d) II,III,IV 

சலமூரியக் சகாள்லக சதாடர்பான கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள ஆராய்க 

I. தமிழர்களின் உண்லமயான பூர்விகமாக தமிழ்நாட்லட மட்டுதம சகாண்டிருந்தது 

II. சதன்இந்தியா இலங்லகதயாடும், மதலயா, இந்ததாதனசிய, சதன்ஆப்ரிக்கா, 

மடகாஸ்கார் மற்றும் ஆஸ்திதரலியாவுடன் சதாடர்பு சகாண்டிருந்தது 

III. முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் ெங்கங்கள் இந்தப்பகுதியிதலதய இருந்தது 

IV. இந்தப்பகுதியில் வசித்த மக்கள் தமற்காசியா மற்றும் மத்திய தலரக்கடல் பகுதிதயாடு 

வர்த்தக மற்றும் காலனிய உறவு சகாண்டிருந்தனர் 

ெரியான விலடலயத் சதரிவு செய்க 

a) I,II,III   b) I,II,IV         c) I,II,III,IV  d) II,III,IV 

 

22. Consider the statement with respect to Brahmi Script and choose the wrong one  

a) The oldest inscription in Brahmi script was found in the caves of chera 

Kingdom.  

b) The script in Tamilnadu was called South Asoka Brahmi. It was also called 

Dravidi. 

c) The original religious works were in Prakrit language. In this manner, the 

Brahmi script entered Tamilnadu.  

d) Brahmi inscriptions found in Anaimalai, Azhaharmalai, Mettupatti, 

Muthupatti, Sittannavasal 

ப்ராமி வரி வடிவத்துடன் சதாடர்புலடய கூற்றுகலள கவனத்தில் சகாண்டு தவறான 

விலடலயத் சதரிவு செய்க 

a) மிகப்பழலமயான பிராமி வடிவ எழுத்துக்கள் தெர அரசின் குலககளில் காணப்பட்டது 

b) தமிழ்நாட்டில் கிலடத்த எழுத்து சதன் அதொக பிராமி ஆகும். இது திராவிடி என்றும் 

அலழக்கப்பட்டது 

c) ெமய இலக்கியங்கள் பிராக்கிருத சமாழியில் இருந்தன இதலன ஒட்டிதய பிராமிஎழுத்துக்கள் 

தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தது 

அ) பிராமி எழுத்துக்கள், ஆலனமலல, அழகர்மலழ, தமட்டுப்பட்டி, முத்துப்பட்டி, சித்தனவாெல் 

தபான்ற இடங்களில் கானப்சபறுகிறது 

 

23. Odd an out  

a) Mahavamsam and Deepavamsam - description of King Cheran Senguttuvan.  

b) Pilini’s     - an account of the Western Ports of Tamil 

Nadu  
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c) Strabo’s notes    - political social and economic status 

of chozha’s 

d) Dalami’s work    - overseas trade and the port towns 

of Tamil Nadu. 

சபாருத்தமற்ற ஒன்லறத் சதரிவு செய்க 

a) மகாவம்ெம் தீபவம்ெம்  - தெரமன்னன் செங்குட்டுவலன குறிப்பிட்டது 

b) பிளினி நூல்   - தமிழகத்தின் தமற்கு துலறமுகங்கலள தபசியது 

c) ஸ்ட்தராபாவின் குறிப்புகள் - தொழர்களின் ெமூக, அரசியல், சபாருளாதார நிலல 

d) தாலமியின் குறிப்புகள்  - சவளினாட்டு வர்த்தக சதாடர்பு மற்றும் துலறமுக 

நகரங்கள் 

 

24. A terrocotta lamp in shape with eight lips for was discovered in 

a) Dalaimalai b) Togarapalli  c) Mullikadu  d) Paiyampalli  

மண்ணால் செய்யப்பட்ட விளக்கு எட்டு தூரிலககதளாடு எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 

a) தலலமலல b) சதாகரப்பள்ளி  c) முள்ளிக்காடு d)லபயம்பள்ளி 

 

25. Find the Common  similarties between Indus valley civilisation and Tamilnadu  

I. Megalithic Burials  

II. Ring Wells 

III. Huge Bricks  

IV. Grafti symbols 

Choose the Correct one  

a) I,II b) I,II,III       c) I,II,IV  d) I,II,III,IV 

சிந்துசவளி நாகரிகத்திற்கும் தமிழகத்திற்கும் இலடதய காணப்படும் சபாதுவான அம்ெங்கலள 

கண்டறிக 

I. சபருங்கற்காலபுலதப்பு 

II. வட்டவடிவ கிணறுகள் 

III. சபரியசெங்கற்கள் 

IV. எழுத்துக்கீறல்கள் 

ெரியான ஒன்லறத் சதரிவு செய்க 

a) I,II b) I,II,III       c) I,II,IV  d) I,II,III,IV 

 


