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11ம் வகுப்பு வரலாறு 
1. ௌரிர்கரின் பைத்ேரபேி ார்? 
புஷ்ித்சுங்கன் 
 

2. சுங்க லம்சத்ே நிறுலிலர் ார்? 
புஷ்ித்சுங்கன் 
 

3. புஷ்ித்சுங்கன் ஆேரித்ே சம் எது? 
லேகீ பிாண சம் 
 

4. புஷ்ித்சுங்கன் நைத்ேி  அஸ்லே ாகங்கரின் எண்ணிக்க ? 
2 
 

5. புஷ்ித்சுங்கனின் புேல்லன் ார்? 
அக்னிித்ேின் 
 

6. சுங்க லம்சத்ேின் கைசி அசன் ார்? 
ேலபூேி 
 

7. ேலபூேி ாால் கால்யப்பட்ைார்? 
லாசுேல கன்லர் 
 

8. ஆந்ேிர்கள் என்று அறக்கப்பட்ைலர்கள் ார்? 
சேலாகணர்கள் 
 

9. நாசிக் ற்றும் நானாகாத் கல்லட்டுகள் ா பற்மிக் குமிப்பிடுகின்ன  
கௌேி புத் சேகர்ணி 
 

10. சேலாகண லம்சத்ே நிறுலிலர் ார்? 
சிபகர் 
 

 

Meena Samy
Typewritten Text
http://kalviamuthu.blogspot.com



ேர்வு நாள் : 18/07/2017     கயாின் லிேகள் லாட்சப் குழு 

 

11ம் லகுப்பு லயாறு 
கயாின் லிேகள் பகநூல் குழு :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

11. சிபகத் ோைர்ந்து ஆட்சி சய்ேலர் ார்? 
கிபேஷ்ணர் 
 

12. பன்மாம் சேலாகண அசன் ார்? 
ஸ்ரீசேகர்ணி 
 

13. சேலாகண லம்சத்ேின் 17ம் அசன் ார்? 
ஹாயா 
 

14. சத்ேசாய் என்மறக்கப்படும் நூல் எது? ஆசிரிர் ார்? 
கே சப்ே சாய், ஹாயா 
 

15. சத்ேசாய் நூல் எம்ாறிில் இற்மப்பட்டுள்ரது? அேன் பாைல்கரின் 
எண்ணிக்க என்ன? 
பிாகிபேே ாறி, 700 பாைல்கள். 
 

16. சேலாகண லம்சத்ேின் சிமந்ே அசன் ார்? 
கௌேி புத் சேகர்ணி 
 

17. கௌேி புத் சேகர்ணிின் சகாேர் ார்? 
கௌேி பாயஸ்ரீ 
 

18. கௌேி புத் சேகர்ணிக்குப் பிமகு ஆட்சி சய்ேலர் ார்? 
லசிஷ்ைபுத் புயாி 
 

19. சேலாகணர்கரின் கைசி அசன் ார்? 
க்ஞஸ்ரீ சேகர்ணி 
 

20. சேலாகணர்கரின் ிகப்பரி துமபகம் எது? 
கல்ாண் 
 

21. ியிந்ேர் என அறக்கப்படுபலர் ார்? 
ீனாந்ேர் 
 

22. ீனாந்ேரின் ேயநகம் எது? 
சாகாயா (சிால்காட்) 
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23. ீனாந்ேர் புத்ேசத்துமலி நாகபாணபேைன்  உமாடில எந்ே 
நூயாக எம்ாறிில் ோகுக்கப்பட்டுள்ரது ? 
ியிந்ேபான்ஹா (ியிந்ேரின் லினாக்கள்), பாயி ாறி 
 

24. லணல சத்ே ேழுலி கிக்க தூதுலர் ார்? 
ஹயிாைாஸ் 
 

25. ீனாந்ேர் ேழுலி சம் எது? 
புத்ே சம் 
 

26. பஸ் நகரில் கபேைத்தூண நிறுலிலர் ார்? 
ஹயிாைாஸ் 
 

27. இந்ேிாலில் சாகர்கரில் ஆட்சி நிறுலிலர் ார்? 
ாலஸ் (1ம் நூற்மாண்டு) 
 

28. ாலசுக்குப்பின் ஆட்சி சய்ேலர் ார்? 
பேயாம் ஏசஸ் 
 

29. லிக் சகாப்ேத்ே நிறுலிலர் ார்? 
பேயாம் ஏசஸ் 
 

30. குளானர்கள் ார்? 
த்ேி ஆசிாலச்சர்ந்ே பெச்சி பறங்குடிினர் 
 

31. குளாண பத் ோற்றுலித்ேலர் ார்? 
குஜூயா காட்பிசஸ் (அ) பேயாம் காட்பிசஸ் 
 

32. குஜூயா காட்பிசஸ் இன் பகன் ார்? 
லீா காட்பிசஸ் (அ) இண்ைாம் காட்பிசஸ் 
 

33. பழு உயகபம் லன்ம ேயலன் என பர் பாமித்ே நாணங்கர 
லரிிட்ைலர் ார்? 
லீா காட்பிசஸ் 
 

34. குளாண பின் சிமப்பு ிக்க ஆட்சிாரர் ார்? 
கனிஷ்கர் 
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35. சாக சகாப்ேத்ே நிறுலிலர் ார்? 
கனிஷ்கர் 
 

36. சாக சகாப்ேம் ோைங்கும் ஆண்டு ? 
கி.பி. 78 
 

37. புபேளபும் என்மறக்கப்பட்ை நகம் எது? 
பளாலர் 
 

38. ாபேைக் காயத்ேில் காான புத்ே சம் ோற்றுலிக்கப்பட்ைது? 
கனிஷ்கர் 
 

39. 4ம் புத்ே ச ாநாட்டின கூட்டிலர் ார்? 
கனிஷ்கர் 
 

40. 4ம் புத்ேச ாநாடு எங்கு நைபற்மது ? 
குண்ையலன ைாயம் (ஸ்ரீநகர்-காஷ்ீர்) 
 

41. 4ம் புத்ே ச ாநாட்டிற்கு ேய லகித்ேலர் ார்? 
லசுித்ேிர் 
 

42. புத்ே சரித்ேத்ேின் ஆசிரிர் ார்? 
அசுலகாளர் 
 

43. ேிரிபிைகங்களுக்கு சரிான லிரக்கம் கிைக்கபற்ம ாநாடு எது? 
4ம் புத்ே ச ாநாடு (500 துமலிகள்  கயந்துக்காண்ைனர்) 
 

44. கனிஷ்கர் அலில் இைம்பற்ம ேன்னிந்ேிர் ார்? 
நாகார்ஜூனர் 
 

45. கனிஷ்கால் ஆேரிக்கப்பற்ம பண்ை இந்ேிாலின் புகழ்பற்ம 
பேத்துலர் ார்? 
சகர் 
 

46. காந்ோம் எனப்படும் பகுேி எது? 
பளாலர் ற்றும் அேன சுற்மிபள்ரப்பகுேி 
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47. காந்ோக் கயின் ோகம் எது? 
காந்ோ ேசம் 
 

48. காந்ோக் கய என்மால் என்ன? 
இந்ேிக் கயபம், கிக்க - ாானிக் கூறுகளும் இணந்ேக் கய 
 

49. காந்ோக் கயின் பக்கி கபேப்பாபேள் என்ன? 
புேி புத்ே சப்பிரிலான காான புத்ேசக் காட்பாடுகள் 
 

50. புத்ேது பகம் ஆன்ிகப் பாயிவு பற்று லியங்கி  கய எது? 
துா கயப்பாணி 
 

51. துா கயப்பாணிின் ோகம் எது? 
துா (உ.பி) 
 

52. கனிஷ்கரின் புேல்லன் ார்? 
ஹிலிஷ்கர் 
 

53. குளானர்கரின் கைசி பக்கி அசர் ார்? 
லாசுேலர் 
 

54. இண்ைாம் ேிழ்சங்கம் நைபற்ம இைம் எது? 
கபாை பும்  
 

55. ோல்காப்பிம் எச்சங்கத்ேின சார்ந்ேது? 
இண்ைாம் ேிழ்சங்கம் 
 

56. பன்மாம் ேிழ்சங்கத்ேின நிறுலிலர் ார்? 
பைத்ேிபோமன் (பாண்டி ன்னன்) 
 

57. பேினண்கீழ்கணக்கு நூல்கள் லயிபறுத்தும் கபேத்து என்ன? 
அமபம் ழுக்கபம் 
 

58. எட்டுத்ோக ற்றும் பத்துப்பாட்டு நூல்கரின் பிரிவுகள் ால? 
அகம்,புமம். 
 

59. சர்கரின் ேயநகம் எது? 
லஞ்சி 
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60. சர்கரின் ேயநகம் எது? 
ோண்டி, பசிமி 
 

61. சர்கரின் ாய எது? 
பனம்பூ ாய 
 

62. ச பின் சிமந்ே அஸ்கள் ார்? 
உேின் சயாேன், இலம்பன் நடுஞ்சயாேன், சன் 
சங்குட்டுலன். 
 

63. கண்ணகி லறிபாட்டின அமிபகம் சய்ேலர் ார்? 
சங்குட்டுலன் 
 

64. கண்ணகி காில் குைபழுக்கு லிறாலில் கயந்துக் காண்ை இயங்க 
ன்னன் ார்? 
இண்ைாம் கலாகு 
 

65. சாறர்கரின் ேயநகம் எது? 
உமபெர், புகார் 
 

66. சங்க காய சாறர்கரின் சிமந்ே ன்னர் ார்? 
கரிகால் சாறன் 
 

67. கரிகால் சாறனின் லயாற்மப் பாடும் நூல் எது? 
பட்டினப்பாய 
 

68. பற்காய பாண்டி ன்னர்கரின் சிமந்ேலர்கள் ார்? 
நடிான், பல்ாகாசாய பதுகுடுிப் பபேலழுேி, பைத்ேிபோமன், 
உக்கிப் பபேலழுேி 
 

69. காலயன காயபண்ைலர் ார்? 
ஆரிப்பைகைந்ே நடுஞ்சறின் 
 

70. நக்கீன், ாங்குடி பேேனாால் பாற்மப்பைலர் ார்? 
ேயாயங்கானத்து சபேலன்ம நடுஞ்சறின் 
 

71. கைழு லள்ரல்கள் ார்? 
பாரி, காரி, ஒரி, நல்யி, பகன், ஆய். அேிான் 
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72. சர்கரின் லிபேதுப்பர்கள் ால? 
லானலம்பன், லானலம், குட்டுலன், இபேம்பாம, லில்யலர் 

 
73. பாண்டி ன்னர்கரின் லிபேதுப்பர்கள் ால? 
ேன்னலன், ீனலர் 

 
74. பாண்டிகரின் சின்னம் எது? 
ீன் 
 

75. சாறர்கரின் சின்னம் எது? 
புயி 
  

76. சர்கரின் சின்னம் எது? 
லில் அம்பு 
 

77. அசலில் இபேந்ேலர்கரின் பிரிவுகள் ால? 
அச்சர்கள், அந்ேணர்கள்,பைத்ேயலர்கள்,தூதுலர்கள்,ர்மர்கள். 
 

78. சங்க காய அசின் பக்கி லபேலாய் எது? 
நியலரி 
 

79. சங்க காய பேன் கைவுள் ற்றும் ோறில்: 
குமிஞ்சி 
பபேகன் 
லட்ைாடுேல், ேன் எடுத்ேல் 
 
பல்ய  
ாான் (லிஷ்ணு) 
ஆடு, ாடு லரர்ப்பு, பால் பாபேட்கள் உற்பத்ேி 
 
பேேம் 
இந்ேின் 
லராண் 
 
நய்ேல் 
லபேணன் 
ீன் பிடித்ேல், உப்பு உர்பத்ேி 
 



ேர்வு நாள் : 18/07/2017     கயாின் லிேகள் லாட்சப் குழு 

 

11ம் லகுப்பு லயாறு 
கயாின் லிேகள் பகநூல் குழு :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

பாய 
காற்மல 
காள்ரடித்ேல் 
 

80. ேிழ்கைவுள் ார்? 
சான் (பபேகன்)  
 

81. லந்ேன் எனப்படும் கைவுள் ார்? 
இந்ேின் 
 

82. லிசாக ேத்ேர் எழுேி நூல்கள் எல? 
ேலி சந்ேிகுப்ேம், பத்ாாட்சசம் 
 

83. இண்ைாம் சந்ேிகுப்ேரின் அலக்கு லந்ே சனீப் பணி ார்? 
பாஹிான் 
 

84. குப்ே ப ோற்றுலித்ேலர் ார்? 
ஸ்ரீகுப்ேர் 
 

85. ஸ்ரீகுப்ே அடுத்து அச பேலிக்கு லந்ேலர் ார்? 
கைாத்கஜர் 
 

86. காாஜ என அறக்கப்பட்ை குப்ே அஸ்கள் ார்? 
ஸ்ரீகுப்ேர், கைாத்கஜர் 
 

87. காாஜாேிாஜா (அ) அசர்களுக்கு அசன் என அறக்கப்பட்ைலர் ார்? 
பேயாம் சந்ேிகுப்ேர் 
 

88. பேயாம் சந்ேிகுப்ேர் ணம் புரிந்ே இரலசி ார்? 
குாேலி (யிச்சாலி குடும்பம்) 
 

89. குப்ே சகாப்ேத்ே நிறுலிலர் ார்? 
பேயாம் சந்ேிகுப்ேர் 
 

90. குப்ே பின் ிகச்சிமந்ே அசர் ார்? 
சபத்ேிகுப்ேர் 
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91. கலிாஜன் எனப்படுபலர் ார்? 
சபத்ேிகுப்ேர் 
 

92. சபத்குப்ேரின் கன் ார்? 
இண்ைாம் சந்ேிகுப்ே லிக்ாேித்ன் 
 

93. சாக சத்ேிப்பு பின் கைசி அசன் ார்? 
பன்மான் பேத்சிம்ன் 
 

94. சாகரி என்னும் பர் பற்மலர் ார்? 
இண்ைாம் சந்ேிகுப்ேர் 
 

95. சாகரி என்மல் என்ன? 
சாகர்கர அறித்ேலர் 
 

96. கங்க சலரி :பிாணர்கரின் பூி" எனக் குமிப்பிட்ைலர் ார்? 
பாஹிான் 
 

97. இண்ைாம் சந்ேிகுப்ேரின் கன் ார்? 
குா குப்ேர் 
 

98. நாரந்ோ பல்கயக்கறகத்ே நிறுலிலர் ார்? 
குா குப்ேர் 
 

99. குப்ே சசர்கரின் லிபேதுப்பர்கள் ால? 
ப பட்ைாகா, காாஜாேி ாஜ, பஸ்லா, சாம்ாட், சக்லர்த்ேி 
 

100. குப்ேர்கரின் அலுமவு அேிகாரி ார்? 
சண்டிலிக்கன் (உர் அேிகாரி) 
 

101. குப்ேர்கரின் ாகாணங்கள் எவ்லாறு அறக்கப்பட்ைது? 
புக்ேிகள் 
 

102.  குப்ேர் காயத்ேில் ாகாண ஆளுநர்கள் எவ்லாறு  
அறக்கப்பட்ைனர்? 
உபரிகர்கள் (இரலசர்கள்) 
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103. குப்ேர் காய ாலட்ைங்கள் எவ்லாறு அறக்கப்பட்ைது? 
லிளங்கள் 
 

104. ாலட்ை ஆட்சி பாறுப்ப ஏற்மலர்கள் ார்? 
லிளபேி 
 

105. நக நிர்லாகத்ேின கலனித்ேலர்கள் ார்? 
நக சிஷ்டிகள் 
 

106. கிாங்கரின் நிர்லாகம் ாபேைக் கட்டுப்பாட்டில் இபேந்ேது ? 
கிாிகர்கள் 
 

107. ாபேை காயத்ேில் சுலேம்பர்கரின் சண லிேிகள்   
எழுேப்பட்ைன? 
குப்ேர்கள் 
 

108. பாற்காயம் ? 
குப்ேர்கரின் ஆட்சிக்காயம் 
 

109. பிம்ி லரிலடிலத்ேியிபேந்து நாகரி லரிலடிலம் எழுச்சி பர்மக்  
காயம் எது? 
குப்ேர்கள் 
 

110. இண்ைாம் சந்ேிகுப்ேரின் அல அயங்கரித்ேலர்கள் ார்? 
நலத்ேினங்கள் 
 

111. நலத்ேினங்கரின் பேன்ானலர்கள் ார்? 
காரிோசர் 
 

112. காரிோசர் எழுேி நூல்கள் ால? 
லைாறிக் காலிம் : சாகுந்ேயம்  
நாைக நூல்கள் : ாரலிகாக்னிித்ம், லிக்பர்லசிம் 
காப்பிம் : குலம்சம், குாசம்பலம்,  
கலிே நூல்கள் : ரிது சம்ஹாம், கதூேம். 
 

113. ிபேச்சகடிகம் என்ம நூய எழுேிலர் ார்? இந்ே  நூயின் சிமப்பு  
என்ன? 
சூத்கர் (கலிஞர்), நகச்சுலக்கும் சாகத்ேிற்கும் பர் பற்மது. 
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114. லிசாகேத்ேர் எழுேி இபே நாைக நூல்கள் எல? 
பத்ாாட்சசம், ேலிசந்ேிகுப்ேம் 
 

115. கீர்த்ேிார்ஜின்ம் எனும் நூய எழுேிலர் ார்? 
பாலி 
 

116. கீர்த்ேிார்ஜின்ம் எனும் நூயின் சிப்பு என்ன? 
அர்ஜுணனுக்கும் சிலபபோனுக்கும் இை நிகழ்ந்ே 
ாேயக் கூறுகிமது. 
 

117. லாசலேத்ே எழுேிலர் ார்? 
சுபந்து 
 

118. பஞ்சேந்ேிக் கேகர எழுேிலர் ார்? 
லிஷ்ணு சர்ா 
 

119. அகாசம் என்னும் அகாேிப் பைத்ேலர் ார்? 
அசிம்ஹர் (புத்ே ச அமிஞர்) 
 

120. ேற்பாதுள்ர புாணங்கள் ாபேைக் காயத்ேில்  
ோகுக்கப்பட்ைன? 
குப்ேர்கள் 
 

121. குப்ேர்கள் காயத்ேில் லாழ்ந்ே சிமந்ே கணிே ே ர்றும்  
லானலில் அமிஞர் ார்? 
ஆரிபட்ைர் 
 

122. கணிேம் ற்றும் லானலில் சார்ந்ே ஆரிப்படிம் எனும் நூய  
எழுேிலர் ார்? ஆண்டு? 
ஆர்பட்ைர், கி.பி.499 
 

123. ஆர்பட்டிம் என்னும் நூயின் சிமப்பு என்ன? 
சூரி ற்றும் சந்ேி கிகணம் ஏற்படுலே அமிலில்  
அடிப்பைில் லிரக்குகிமது. 
 

124. பூி உபேண்ை ேன்னத்ோன சுற்மி லபேகிமது என்பே 
பேன்பேயில் அமிலித்ேலர் ார்? 
ஆர்பட்ைர் 
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125. ஐந்து லானஇல்  அப்புகர லிரக்கும் பஞ்ச சித்ோந்ேிகா  
நூய பைத்ேலர் ார்? 
லாஹித்ேிர் 
 

126. லைாறி இயக்கித்ேின் ிகச்சிமந்ே நூல் எது? ஆசிரிர் ? 
பிபேகத்சம்ஹிே, லாஹித்ேிர் 
 

127. குப்ேர் காயத்ேில் ஜாேிைக் கயில் சிமந்ேலர் ார்? 
லாஹித்ேிர் 
 

128. சாேிைக் கயக்கு அைப்பைான நூல் எது? ஆசிரிர்? 
பிபேகத்ஜாேகம், லாஹித்ேிர் 
 

129. குப்ேர்காயத்ேில் லாழ்ந்ே பண்ை இந்ேிாலின்  பேத்துல  
பம்ணிபான  பேத்துலே ார்? 
லாக்பேர் 
 

130. பேத்துல பம்ணிகள் ார்? 
சகர், சூஸ்பேேர், லாக்பேர் 
 

131. பேத்துலத்ேின் 8 பிரிவுகரக் கூறும் அஷ்ைாங்க சம்கிஹம்  
என்னும் நூய எழுேிலர் ார்? 
லாக்பேர் 
 

132. ஹர்ளசரிேத்ே எழுேிலர் ார்? 
பாணர் 
 

133. ஹர்ளர் காயத்ேில் இந்ேிா லந்ே சனீப் பணி ார்? 
பலான் சுலாங் 
 

134. ஹர்ளர் எழுேி நாைக நூல்கள் எல? 
த்னாலரி, நாகநந்ேம், பிரி ேர்சிகா 
 

135. ஹர்ளது காப்பம் இைம்பற்ம கல்லட்டு எது? 
பான்ஸ்கா 
 

136. ஹர்ளர் குயத்ே நிறுலிலர் ார்? 
பூஷ்பூேி 
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137. பூஷ்பூேிின் பணி என்ன? 
குப்ேர்கரின் பைத்ேரபேி 
 

138. லர்த்ேனர்கள் என்று அறக்கப்பட்ைலர்கள்  ார்? 
பூஷ்பூேிகள் 
 

139. பூஷ்பூேி லம்சத்ேின் பேல் பக்கி அசர் ார்? 
பிபாக லர்த்ேனர் 
 

140. பிபாக லர்த்ேனரின் ேயநகம் எது? 
ோனஷ்லம்  
 

141. பிபாக லர்த்ேனர் சூட்டிக்காண்ை பட்ைப்பர்கள் ால? 
காாஜாேிாஜா, பபட்ைாகா 
 

142. பிபாக லர்த்ேனர் க்குப்பின் ஆட்சி சய்ேல ார்? 
ாஜ் லர்த்ேனர் 
 

143. ாஜ் லர்த்ேனரின் ேங்க ார்? 
ாஜ்ஸ்ரீ 
 

144. ாஜ் லர்த்ேனர் ேனது புேி ேயநகாக அமிலித்ே இைம் எது? 
கனாஜ் 
 

145. புயிகசிின் பட்ைம் என்ன? 
பஸ்லன் 
 

146. கனாஜ் பல ாபேை காயத்ேில் நைபற்மது? 
ஹர்ளர் 
 

147. ஹர்ளது ஆலணக் காப்பகம் எவ்லாறு அறக்கப்பட்ைது? 
நியாபிது 
 

148. ஹர்ளது லாழ்க்க லயாற்ம கூறும் ஹர்ள சரிேம் என்னும்  
எழுேிலர் ார்? 
பாணர் 
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149. காேம்பரி நூயின் ஆசிரிர் ார்? 
பாணர் 
 

150. ஹர்ளர் அலியிபேந்து ற்ம அமிஞர்கள் ார்? 
ேங்க ேிலாகர், பார்த்ேிரிஹரி (கலிஞர், ேத்துலஞானி, 
இயக்கணலல்லுனர்) 
 

151. ஹனீான பல்கயக்கறகம் எங்கு நிறுலப்பட்ைது? 
லாயாபி 
 

152. காான பல்கயக்கறகம் எங்கு நிறுலப்பட்ைது? 
நாரந்ோ 
 

153. நாரந்ே என்னும் சால்யின் பாபேள் என்ன? 
அமில அரிப்பலர் 
 

154. பல்கயக்கறக பாசிரிர்கள் எவ்லாறு அறக்கப்பட்ைனர்? 
பண்டிேர்கள் 
 

155. ஹர்ளர் காயத்ேில் லாழ்ந்ே சிமந்ே பண்டிேர்கள் ார்? 
ேிங்கநாகர், ேர்பாயர், ஸ்ேிம்ேி, சியபத்ேிர் 
 

156. நாரந்ே பல்கயக்கறக ேயலர் ார்? 
ேர்பாயர் (காஞ்சிபும்) 
 

157. நாரந்ோலின் பிற்று ாறி என்ன? 
லைாறி 
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