
ஶர்வு ரள் : 01/08/2017     ஔனரறன் ிஷஔள் ரட்சப் குழு 

 

11ம் குப்பு னரறு 
ஔனரறன் ிஷஔள் பஔதல் குழு :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

 

11ம் வகுப்பு வரலாறு 
1. இந்றரில் பஔனர ஶதஷச றறுிர் ரர்? 
தரதர் 
 

2. தரதரின் இற்வதர் என்ண? 
சரஔறபேனீ் பஔது 
 

3. தரதரின் ந்ஷ ரர்? 
உர் ஶக் றர்சர 
 

4. பனரம் தரணிதட் ஶதரர் - ஆண்டு ? 
21/04/1526 
 

5. தரதர் ம்ஷ எப்தடி அஷத்துக்வஔரண்டரர்? 
இந்துஸ்ரணத்றன் அசர். 
 

6. எந் வற்நறக்குப்தின் தரதர் ஔரமற தட்டத்ஷ சூட்டிக்வஔரண்டரர்? 
ஔரனுரப் ஶதரர் – 1527 
 

7. தரதரின் ரய்வரற எது? 
துபேக்ஔற வரற 
 

8. தரதரின் றஷணவுக் குநறப்புஔள் வதர் என்ண? எம்வரறில் 
எழுப்தட்டது? 
துசுஔற தரதரி, துபேக்ஔற வரற 
 

9. உரபென் என்நரல் என்ண? 
ல்ரய்ப்பு 
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10. தில்ஔறரம் ஶதரர் - ஆண்டு ? 
1540 
 

11. ஔன்ஶணரஜ் ஶதரர் என்று அஷக்ஔப்தடும் ஶதரர் எது? 
தில்ஔறரம் ஶதரர் 
 

12. சூர் ஷத ஶரற்றுித்ர் ரர்? 
வர்ர 
 

13. வர்ரின் இற்வதர் என்ண? 
தரீத் 
 

14. வர்ரின் ந்ஷ ரர்? 
யசங்ஔரன் (தீஔரர் சசரம் ஜரஔலர்ரர்) 
 

15. வர்ரிற்கு வர்ஔரன் தட்டத்ஷ ங்ஔறர் ரர்? 
ஆப்ஔரணி ஆட்சறரபர் 
 

16. வர்ர ஆட்சற பஷநின் உள்ப அஷச்சர் 
றரணி ிசரத் 
பேரய் ற்றும் றறத்துஷந 
 
றரணி அரிஸ் 
தஷடத்துஷந 
 
றரணி மனத் 
அலுநவுத்துஷந 
 
றரணி இன்ர 
ஔல் வரடர்புத்துஷந 
 

17. ரசறர் என்தர் ரர்? 
றரணி ிசரத் (பேரய் றறத்துஷந ஷனர்) 
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18. வர்ரின் ஶதசறல் உள்ப சர்க்ஔரர்ஔபின் எண்ிக்ஷஔ ? 
47 
 

19. சர்க்ஔரரில் உள்ப பக்ஔற அறஔரரிஔள் ரர்? 
பன்ஷ றக்ரர் (சட்டம் ழுங்கு) 
பன்ஷ பன்சலப் (ீற) 
 

20. சர்க்ஔரரின் உட்திரிவு என்ண? அன் அறஔரரிஔள் ரர்? 
தர்ஔரணர. றக்ரர் (ரணு அறஔரரி), அறன் (றனபேரய்), வதரஶடரர் 
(ஔபேவூனம்), ஔர்கூன் (ஔக்ஔர்) 
 

21. வர்ர அநறபஔம் வசய் வள்பி ரத்றன் வதர் என்ண? 
ரம் 
 

22. தத்ரத் என்ந இந்ற தஷன எழுறர் ரர்? 
ரனறக் பஔது வஜசற 
 

23. அக்தர் திநந் ஆண்டு ? 
1542 
 

24. அக்தரின் அசதிறறற ரர்? 
ஷதம்சரன் 
 

25. ஜறசறர ரிஷ த்து வசய்ர் ரர்? 
அக்தர் 
 

26. இதரத் ஔரணர என்நரல் என்ண? ரரல் உபேரக்ஔப்தட்டது? எங்குள்பது? 
றதரட்டுக் கூடம், அக்தர், தஶபூர் சறக்ரி 
 

27. அக்தரின் புற ஷனஔம் எது? 
தஶபூர் சறக்ரி 
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28. இதரத் ஔரணர ஔட்டப்தட்ட ஆண்டு ? 
1575 
 

29. வசௌசர ஶதரர் - ஆண்டு ? 
1539 
 

30. புர ஔறனர என்நரல் என்ண? 
தஷ ஶஔரட்ஷட 
 

31. அக்தர் றுதடர ஆஷஷ வபிிட்ட ஆண்டு ? 
1579 
 

32. அக்தர் ஶரற்றுித் புற சம் எது? ஆண்டு ? 
னீ் இனரயற (அ) இஷந ம்திக்ஷஔ, 1582 
 

33. னீ் இனரயறின் ஶஔரட்தரடு என்ண? 
பே ஔடவுள் ஶஔரட்தரடு, அணத்து சங்ஔபின் ல்ன ஔபேத்துஔஷபபம் 
உள்படக்ஔறது. 
 

34. னீ் இனரயறின் அடிப்தஷட என்ண? 
தகுத்நறவு 
 

35. அக்தரின் ஆட்சறில் றனபேரய் எவ்ரறு அஷக்ஔப்தட்டது? 
ஜப்ற (அ) தந்ஶரதஸ்து 
 

36. அக்தரின் ஆட்சறில் றனபேரய் ரரல் சலஷக்ஔப்தட்டது? வதர் 
என்ண? 
ரஜர ஶரடர்ரல், ரயரசரனர 
 

37. அக்தரின் ஆட்சறில் உள்ப றனங்ஔபின் ஷஔஔள் என்ண? 
ஶதரனஜ்,தவௌற,சச்சரர்,தஞ்சரர் 
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38. சலீம் ஜயரங்ஔலர் என்னும் வசரல்னறன் வதரபேள் என்ண? 
உனஷஔ வன்நர் 
 

39. குஸ்பைஷ ஆரித்ர் ரர்? 
சலக்ஔற குபே அர்ஜழன் சறங் 
 

40. தர்ஜயரன் என்நரல் என்ண? 
உனஔறன் பி 
 

41. தர்ஜயரணின் இற்வதர் என்ண? 
வயபேணிசர 
 

42. தர்ஜயரணின் ந்ஷ ரர்? 
இறத்வௌனர 
 

43. அர்ஜீந்த் தரனு ஶதஔம் ரர்?  
பம்ரஜ் 
 

44. அர்ஜீந்த் தரனு ஶதஔறன் ந்ஷ ரர்? 
ஆசப்ஔரன் 
 

45. இபசர் குர்ம் எண அஷக்ஔப்தட்டர் ரர்? 
ரஜயரன் 
 

46. ரஜஔரணின் தட்ட இபசர் ரர்? 
ரர ழக்ஶஔர 
 

47. ஆனம்ஔலர் தட்டத்ஷ சூடிக்வஔரண்டர் ரர்? 
அவுங்ஔசலப் 
 

48. ஆனம்ஔலர் என்நரல் என்ண? 
உனஷஔ வல்தர் 
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49. ழுஔங்ஔஷப வநறதடுத் திர்த்ப்தட்டர்ஔள் ரர்? 
பரசலபுஔள் 
 

50. பஔனர அசஷில் இஷசஷ ஷட வசய்ர் ரர்? 
ஓங்ஔசலப் 
 

51. ஶரக்ஔர ர்ன் என்நரல் என்ண? 
ஶதசர் ிரடத்றல் க்ஔள் பன்ஶரன்றும் சடங்கு 
 

52. ஓங்ஔசலதரல் வஔரஷன வசய்ப்தட்ட சலக்ஔற குபே ரர்? 
ஶஜ் தஔதூர் 
 

53. ஓங்ஔசலதரல் ஷட ிறக்ஔப்தட்ட தண்டிஷஔஔள் ? 
சர, வரயம் 
 

54. க்ஔரத்றல் ரழ்ந் க்ஔள் ஔரனிின்நற ஔரப்தட்டரஔ கூநறர் 
ரர்? 
றஔறடின் 
 

55. தஶபூர் சறக்ரி என்நரல் என்ண? 
வற்நற ஔம் 
 

56. வசங்ஶஔரட்ஷட , ங்க் ஔரல், றரணி ஆம், றரணி ஔரஸ் ஆஔறற்ஷந 
ஔட்டிர் ரர்? 
ரஜஔரன் 
 

57. ஜளம்ர சூறின் தஷவு ரில் எவ்ரறு அஷக்ஔப்தடுஔறநது? 
புனந்த் ர்ரசர 
 

58. புனந்த் ர்ரசர - உம் ? 
176 அடி 
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59. யழபெணின் ஔல்னஷந எங்குள்பது? ஔட்டிர் ரர்? 
வடல்னற, அக்தர் 
 

60. அக்தரின் ஔல்னஷந எங்குள்பது? ஔட்டிர் ரர்? 
சறக்ஔந்ர, ஜயரங்ஔலர் 
 

61. குஜரத்றல் அஔதரின் வர்நறின் றஷணரஔ எழுப்தட்ட ஔட்டிடம் எது? 
புனந்த் ர்ரசர 
 

62. ரஜ்ஔரலுக்கு பன்ஶணரடி எது? 
யளரபெணின் ஔல்னஷந குிரடம் 
 

63. இறத் வௌனரின் ஔல்னஷந எங்குள்பது? ஔட்டிர் ரர்? 
ஆக்ர, தர்ஜயரன் 
 

64. ிஷன உர்ந் ஔற்ஔபில் தறக்ஔப்தட்ட பூஶஷனப்தரடுஔபின் வதர் 
என்ண? 
திட்ர டிபெர 
 

65. ஔட்டிடக் ஔஷனின் ிகுடம் எது? 
ரஜ்ஔரல் 
 

66. வசல்னற ஜளம்ர சூற ஔட்ட தன்தடுத்ற ஔற்ஔள் எது? 
வசந்றநக் ஔற்ஔள் 
 

67. ஆக்ர ஶஔரட்ஷட எணரல் உபேரணது? 
சறப்பு ற்தரஷநஔள் 
 

68. பஔனர ஔரனத்ற னரற்று ஆசறரிர் ரர்? 
அபுல்தரசல் 
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69. பஔனர ஔரனத்ற ஒிர்ஔள் ரர்? 
ீர் சது அனற, அப்துல் சது, அபுல் யசன், தின் ரஸ், து, ஆணந்த், 
ஶஔரர்ன், உஸ்ரத் ன்சூர். 
 

70. அய்ணி அக்தரி, அக்தர் ரர எழுறர் ரர்? 
அபுல் தரசல் 
 

71. ரபேஷட ஶற்தரர்ஷில் ஔரதரம் தரசலஔ வரறில் 
வரறரக்ஔம் வசய்ப்தட்டது? 
அபுல் வதய்சற 
 

72. ஜயரங்ஔலரின் சுசரிஷின் வதர் என்ண? 
துசுஔற ஜயரங்ஔறரி 
 

73. தரதுர ரர தஷன எழுறர் ரர்? 
அப்துல் யீது னரஶயரரி 
 

74. ரஜஔரன் ரரஷ தஷடத்ர் ரர்? 
இணரத்ஔரன் 
 

75. தஔத்ஔலஷ, உதறடங்ஔஷப தரசலஔ வரறில் வரறரக்ஔம் 
வசய்ர் ரர்? 
ரரழஶஔர 
 

76. ரம்சரி ரணஸ் என்ந தஷனப் தஷடத்ர் ரர்? 
துபசறரசர் (இந்றக் ஔிஞர்) 
 

77. சறரஜறின் தரதுஔரனர் ரர்? 
ரரஜற வஔரண்டஶவ் 
 

78. புந்ர் உடன்தடிக்ஷஔ - ஆண்டு ? 
1665 
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79. சறரஜறின் அஷச்சஷில் இடம்வதற்நர்ஔபின் வதர் என்ண? 
அஷ்டதிரன் 
 

80. அஷ்டதிரன் 
ஶதஷ்ர 
தி அஷச்சர் , றற, வதரது றர்ரஔம் 
 
சரர் - இ - ஶரதத்  
ஶசணரதற, தஷடத்பதற 
 
அத்றர் 
ஔக்கு ஶனரபர் 
 
ரக்ின் 
உபவுத்துஷந, அஞ்சல், அண்ஷண றர்ரஔம் 
 
சச்சலவ் 
ஔல் வரடர்பு 
 
அந்ர 
சடங்குஔள் 
 
றரஷீ் 
ீறத்துஷந 
 
தண்டிரவ் 
அநக்வஔரஷட, ச றர்ரஔம் 
 

81. ஶதஷ்ர என்நரல் என்ண? 
தரசலஔ தட்டம் 
 

82. சர்ஶஷ்பஔற என்நரல் என்ண? 
தம்தஷ ரட்டிர்ஔபின் இடங்ஔபில் உள்ப க்ஔபின் 10% கூடுல் ரி 
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83. ரட்டி ரட்டில் ஔரப்தடர ரிஔள் எஷ? 
வசௌத், சர்ஶஷ்பஔற 
 

84. சறரஜறின் ஆட்சறபஷந என் அடிதஷடில் இபேந்து? 
க்ஔர சுல்ரணிர்ஔள். 
 

85. ரட்டித்றல் உள்ப குறப்தஷடஔபின் ஷஔஔள் என்ண? 
தர்ஔறர்ஔள் (அச ஶற்தரர்ஷ) 
சறனரரர்ஔள் (உர்குடி தரரிப்பு) 
 

86. தரஜறரின் ந்ஷ ரர்? 
தரனரஜற ிஸ்ரத் 
 

87. தரனரஜற தரஜறரின் ந்ஷ ரர்? 
பனரம் தரஜறரவ் 
 

88. ன்ணம்திக்ஷஔ பஷண றரஔ புற ஔடல் றஷ ஔண்டுதிடித்ர் 
ரர்? ஆண்டு ? 
ரஸ்ஶஔரடஔரர , 1498 
 

89. ரஸ்ஶஔரடஔரர இந்றர ந்ஷடந் ரள் ? இடம் எது? 
17/05/1498, ஔள்பிக்ஶஔரட்ஷட 
 

90. ரஸ்ஶஔரடஔரரஷ ஶற்நர் ரர்? 
சரரின் 
 

91. இந்றரின் பல் ஶதரர்ட்ச்சுஔலசற ஆலர் ரர்? 
திரன்சறஸ் டி அல்வய்டர 
 

92. அல்புஔர்க் ஆலரஔ றறக்ஔப்தட்ட ஆண்டு? 
1509 
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93. டச்சுக்ஔரர்ஔபின் பக்ஔற ிஔ ஷம் எது? 
புனறஔரட் (அ) தஶற்ஔரடு 
 

94. டச்சுக்ஔரர்ஔபின் ஷனஷிடம் எது? 
ரஔப்தட்டிம் 
 

95. ஆங்ஔறன ஔறக்ஔறந்ற ிஔக்குழு ஏற்தடுத்ப்தட்ட ஆண்டு எது? 
1600 
 

96. ஆங்ஔறன ஔறக்ஔறந்ற ிஔக்குழுிற்ஔரண தட்டத்றல் 
ஷஔவழுத்றட்டர் ரர்? 
இங்ஔறனரந்து அசற எனறசவதத் 
 

97. ஆங்ஔறன ஔறக்ஔறந்ற ிஔக்குழுிற்ஔரண அனுறக்ஶஔட்டு 
ஜயரங்ஔலரின் அஷக்கு ந்ர் ரர்? 
ஶஔப்டன் யரக்ஔறன்ஸ் 
 

98. பஔனர ன்ணர்  ஜயரங்ஔலர் ஆங்ஔறஶனபேக்கு ிஔ ஷம் 
அஷக்ஔ அனுற அபித் இடம் எது? 
சூத் 
 

99. தர்ன் என்நரல் என்ண? 
அனுறக் ஔடிம் 
 

100. இங்ஔறனரந்து அசர் பனரம் ஶஜம்மறன் தூதுரஔ ந்ர் ரர்?  
ஆண்டு ? 
சர் ரம்ஸ் ஶர, 1615 
 

101. வசன்ஷண ரஔஷ றறுிர் ரர்? ஆண்டு? 
திரன்சறஸ் ஶட, 1639 
 

102. திஞ்சு ஔறக்ஔறந்ற ஔம்வதணி ரரல் றபேப்தட்டது? ஆண்டு? 
ஔரல்தர்ட் (14ம் லூி ன்ணரின் அஷச்சர்), 1664 
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103. ஆஸ்றரி ரரிசுரிஷப் ஶதரர் - ஆண்டு ? 
1740 
 

104. பல் ஔர்ரடஔப் ஶதரர் - ஆண்டு ?  
1746 – 1748 
 

105. பல் ஔர்ரடஔப் ஶதரர் உடன்தடிக்ஷஔ - ஆண்டு ? 
ஐ-னர-சஶதல் உடன்தடிக்ஷஔ – 1748 
 

106. இண்டரம் ஔர்ரடஔப் ஶதரர் - ஆண்டு ? உடன்தடிக்ஷஔ ? 
1749 - 1754, தரண்டீஶசரி உடன்தடிக்ஷஔ 
 

107. பன்நரம் ஔர்ரடஔப் ஶதரர் - ஆண்டு? உடன்தடிக்ஷஔ ? 
1758 - 1763 , தரரீஸ் உடன்தடிக்ஷஔ 
 

108. பன்நரம் ஔர்ரடஔப் ஶதரரின் ஶதரது திஞ்சுதஷடத் பதற ரர்? 
ஔவுண்டினரனற 
 

109. பன்நரம் ஔர்ரடஔப் ஶதரரின் ஶதரது ஆங்ஔறனப் தஷடத் பதற ரர்? 
சர் அர் கூட் 
 

110. திபரசறப் ஶதரர் - ஆண்டு ? 
23/06/1757 
 

111. அனஔரதரத் உடன்தடிக்ஷஔ -ஆண்டு ? 
1765 
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