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11ம் வகுப்பு வரலாறு 
1. தல்னர்கபின்  தனகம் எது? 
காஞ்சினம் 
 

2. னற்கானப் தல்னர்கபில் சிநந் ன்ணர்கள் ார்? 
சிஸ்கந்ர்ன், ிஜஸ்கந்ர்ன் 
 

3. னற்கானப் தல்னர்கள் எம்மாிில் தட்டங்கள் மபிிட்டணர் ? 
திாகின மாி 
 

4. கி.தி.350 - கி.தி 550 த ஆட்சி மசய் தல்னர்கள் எம்மாிில் 
தட்டங்கதப மபிிட்டணர் ? னக்கி ஆட்சிாபர் ார்? 
டமாி, ிஷ்ணுதகாதன் 
 

5. "அப்தர்" எணப்தடுதர் ார்? 
ினாவுக்கசர் 
 

6. னனாம் தகந்ிர்ன் ாால் ச சத்ினினந்து தசத்ிற்கு 
ாற்நப்தட்டார்? 
ினாவுக்கசர் 
 

7. னனாம் தகந்ிர்ணால் கட்டப்தட்ட தகாில் எங்குள்பது ? 
ினி 
 

8. னனாம் தகந்ிர்ணின் ினதுப்மதர்கள் ாத? 
குதன்,சத்சந்ன்,தசத்காரி,சித்ிக்காப்னனி,ிசித்ி 
சித்ன்,த்ினாசன். 
 

9. தசத்காரி எனும் மதரின் மதானள் என்ண ? 
தகாில்கதப கட்டுதன் 
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10. னனாம் தகந்ிர்தண ிசித்ிசித்ன் என்று னகழும் கல்மட்டு 
எது ? 
ண்டகப்தட்டு 
 

11. குதடதக்தகாில்கதப அதப்தில் சிநந்து ிபங்குதன் ார்? 
னனாம் தகந்ிர்ன் 
 

12. த்ினாச திகாசணம் எனும் நூனின் ஆசிரிர் ார்? எம்மாிில் 
இற்நப்தட்டது? 
னனாம் தகந்ிர்ன், டமாி 
 

13. ால்னன் என்று அதக்கப்தட்டர் ார்? 
னனாம் சிம்ர்ன் 
 

14. ால்னன் என்னும் மதரின் மதானள் என்ண? 
ற்ததாரில் ல்னன் 
 

15. தல்னப்ததடில் ததடத்தனர் ார்? 
தஞ்தசாி 
 

16. ாாதி மகாண்டான் எணப்தடுதர் ார்? 
னனாம் சிம்ர்ன் 
 

17. னனாம் சிம்ர்ணின் இனங்தக அச ண்தன் ார்? 
ாணர்ன் 
 

18. னனாம் சிம்ர்ணின் ஆட்சிக்கானத்ில் னதக னரிந் சணீப்தி 
ார்? 
னோன் சுாங் 
 

19. காஞ்சிில் இனந் னகழ்மதற்ந கல்ிக்கூடம் எது? 
கடிதக 
 

20. ால்னனத்த ிறுிர் ார்? 
னனாம் சிம்ர்ன் 
 

21. ானதட ஆட்சிக்கானத்ில் ஒற்தநக்கல் ங்கள் அதக்கப்தட்டண ? 
னனாம் சிம்ர்ன் 
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22. ாஜ சிம்ன் எண அதக்கப்தட்டர் ார்? 
இண்டாம் சிம்ன் 
 

23. டமாி அநிஞாண ண்டின் ானதட அதில் இனந்ார்? 
இண்டாம் சிம்ன் 
 

24. இண்டாம் சிம்ன் சூட்டிக்மகாண்ட ினதுப்மதர்கள் ாத? 
சங்கதக்ன், ாத்ித்ான், ஆகப்திரின். 
 

25. கதடசி தல்ன அசன் ார்? 
அதாஜின் 
 

26. தல்ன ன்ணர்கள் ஆனங்களுக்கு அபித் ினக்மகாதட எவ்ாறு 
அதக்கப்தட்டது? 
தாணம் 
 

27. தல்ன ன்ணர்கள் திாணர்களுக்கு ங்கி ினக்மகாதட எவ்ாறு 
அதக்கப்தட்டது? 
திம்தம் 
 

28. கடம்த குனத்ின் ிறுணர் ார்? 
னைசர்ன் 
 

29. காஞ்சிக்கு கல்ி தின ந் னத் அநிஞர் ார்? 
ிங்கார் 
 

30. தாி சிம்ிஷ்ணு ார்? 
சிநந் டமாிப் னனர் 
 

31. னனாம் தகந்ி ர்ன் இற்நி ாடக நூல் எது? 
த்ினாச திகாசணம் 
 

32. தல்னர் கான தக்ி இனக்கிங்கள் ாத? 
ான்ார்கள் : தாம் 
ஆழ்ார்கள் : ானாிிவ் திதந்ம் 
 

33. மதனந்தணார் ாால் ஆரிக்கப்தட்டார்? 
இண்டாம் ந்ின் 
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34. காதாத்த ிில் மாிாக்கம் மசய்ர் ார்? 
மதனந்தணார் 
 

35. மதனந்தணார் தாடி காதாம் எவ்ாறு அதக்கப்தடுகிநது? 
தா மண்தா 
 

36. தல்னர் கான கதனின் சிநப்ன சிகம் எது? 
காஞ்சி தகனாசார் ஆனம் 
 

37. சித்ன்ணாசல் ஓிங்கள் ானதடக்கானத்த ? 
தல்னர்கள் 
 

38. ட்சிசித்ிம் என்ந ஓிக்கதன ிபக்கநூல் ானதடக் 
கானத்ில் மாகுக்கப்தட்டது? 
னனாம் தகந்ிர்ன் 
 

39. ததன சாளுக்கிரின் ி ந்ர்கள் ார்? 
மங்கி கீத சாளுக்கிர்கள், கல்ாி சாளுக்கிர்கள் 
 

40. ததன சாளுக்கி ததத் தாற்றுித்ர்கள் ார்? 
னனாம் னனிதகசி 
 

41. ாாதி என்நதக்கப்தட்ட கம் எது? 
தாாி 
 

42. னனாம் னனிதகசிின் தனகர் எது? 
ாாதி 
 

43. சாளுக்கி தின் னக்கி ஆட்சிாபர் ார்? 
இண்டாம் னனிதகசி 
 

44. இண்டாம் னனிதகசிின் ஆட்சிின் ததாது னதக னரிந் சணீப்தி 
ார்? 
னோன் சுாங் 
 

45. இண்டாம் னனிதகசி ானதட கதப ந்ார்? 
கங்க அசர் துர்ிீன் 
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46. சாளுக்கி தின் கதடசி அசர் ார்? 
கீர்த்ிர்ன் 
 

47. கீர்த்ி ர்தண னநிடித்து இாஷ்டிக்கூட அதச ிறுிர் ார்? 
ந்ி துர்க்கன் 
 

48. சாளுக்கி தத தாற்றுித்ர் ார்? 
னனாம் னனிதகசி 
 

49. ஐத ாதன கட்மட்தட மாகுத்ர் ார்? 
ிகீர்த்ி 
 

50. இண்டாம் னனிதகசிின் அதப்னனர் ார்? 
ிகீர்த்ி 
 

51. கட்டிடக்கதனில் சாளுக்கிர்கள் தின்தற்நி தாி எது? 
தச கதனப்தாி 
 

52. தச கதனப்தாி ானதடக் கானத்ில் உச்சத்த எட்டிது ? 
ாஷ்டிக்கூடர்கள், த ாய்சாபர்கள் 
 

53. தாாி, அஜந்ா குதகக்தகாில்கபில் காப்தடும் ஓிங்கள் 
ானதடக் கானத்த? 
சாளுக்கிர்கள் 
 

54. இண்டாம் னனிதகசி எந் ாட்டு தூதுனக்கு தறுப்ன அபிப்தது 
ததால் அஜந்ா குதக ஓிம் காப்தடுகிநது ? 
தாசகீம் 
 

55. சாளுக்கிர்கபின் னல் ிதன தகாில்கள் ாத? 
ஐத ாதன,தாாி 
 

56. சாளுக்கிர்கபின் இண்டாம் ிதன தகாில்கள் ாத? 
தட்டாடக்கல் 
 

57. ிாிடக் கதனில் காப்தடும் தகாில்கபில் னக்கிாணது எது? 
சங்கதஸ்ர் தகாில், ினதாட்சர் தகாில் 
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58. தட்டாடக்கல்னில் காப்தடும் தகாில்கபில் ிாிட ற்றும் ட 
இந்ிக் கதனதாிில் காப்தடும் தகாில்கபின் எண்ிக்தக ? 
ிாிடக் கதன - 6 
ட இந்ி கதனதாி – 4 
 

59. ட இந்ிக் கதனதாிில் அதந் தகாில்கபில் னக்கிாணது 
எது? 
தாதாார் தகாில் 
 

60. காஞ்சி தகனாசார் தகாில் ததான்தந அதப்மதற்ந தகாில் எது? 
ாால் கட்டுிக்கப்மதற்நது ? 
ினதாட்சர் தகாில், இண்டாம் ிக்ாித்ணின் அசிகபில் ஒனர் 
 

61. ாஷ்டிக்கூடர்கபின் ாய்மாி எது? 
கன்ணடம் 
 

62. ாஷ்டிக்கூட திதண தாற்றுித்ர் ார்? 
ந்ிதுர்க்கர் 
 

63. எல்தனாாில் உல்ப ஒத கல்னால் ஆண தகனாசார் ஆனத்த 
எழுப்திர் ார்? 
னனாம் கினஷ்ர் 
 

64. னனாம் அதாகர்ரின் சகுன  ார்? 
ஜணீதசகர் 
 

65. கிாஜ ார்க்கம் என்ந கன்ணட நூதன எழுிர் ார்? 
அதாகர்ர் 
 

66. ாஷ்டிக்கூடர்கபின் தனகர் எது? 
ால்மகட் (அ) ான்தகம் 
 

67. ாஷ்டிம் என்நால் என்ண? 
ாினம் 
 

68. ாஷ்டிக்கூடர்கபின் ாினத்தனர்கள் ார்? 
ாஷ்டிதி 
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69. இாதஷ்ம் கினஷ்தஸ்ர் ஆனத்த கட்டிர் ார்? 
னென்நாம் கினஷ்ர். 
 

70. ாஷ்டிக்கூடர்கபின் ாஷ்டிங்கள் எவ்ாறு திரிக்கப்தட்டினந்ண ? 
தனத கித்ர் ார்? 
ிங்கள் (ாட்டங்கள்) 
தனத : ிதி 
 

71. ாஷ்டிக்கூடர்கபின் ித்ிற்கு அடுத் ஆட்சிப்திரிவு என்ண? அன் 
ஆட்சிாபர் ார்? 
னக்ி, ததாகதி 
 

72. னிசம்ன நூதன எழுிர் ார்? 
ினிக்ன் 
 

73. கி ஸ்ம் நூதனப் ததடத்ர் ார்? 
 பனோ 
 

74. கி ஸ்ம் ானதட ஆட்சிில் ததடக்கப்தட்டது? 
னென்நாம் கினஷ்ர். 
 

75. தார்சனா என்ந மசய்னேள் தடில் அதந் நூதன எழுிர் 
ார்? 
ஜணீதசணர் 
 

76. தார்சனா என்ந நூல் ாதப்தற்நிது ? 
தார்சார் 
 

77. தல்தறு ச னணிர்கபின் ாழ்க்தக னாற்தநக் கூறும் நூல் 
எது? மாகுத்ர் ார்? 
ஆினாம், குணதத்ர் 
 

78. அதாக ினத்ி என்னும் இனக்க நூதன எழுிர் ார்? 
சாகாணா 
 

79. கிசாம் என்னும் நூதன எழுிர் ார்? 
ீாச்சாரிார் என்னும் அக்கான கி தத. 
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80. கன்ணட மாிில் எழுப்தட்ட னல் கித நூல் எது? 
அதாகர்ரின் கிாஜார்க்கம் 
 

81. கன்ணடமாி கிஞர்கபில் தனசிநந்ர் ார்? 
தம்தா 
 

82. ிக்தசணிஜம் என்னும் நூதன எழுிர் ார்? 
தம்தா 
 

83. சாந்ினா என்னும் நூதன எழுிர் ார்? 
மதான்ணா 
 

84. ஸ்ரீனரி என்நதக்கப்தட்ட வீு எது? 
தம்தாய்க்கு அனகிலுள்ப எனிதாண்டா வீு 
 

85. எனிதாண்டா எண மதரிட்டர்கள் ார்? 
ததார்த்துகீசிர்கள் 
 

86. ததசு தசா னதநத தாற்றுித்ர் ார்? 
ிஜான தசான் 
 

87. ஆி தசாணின் ந்த ார்? 
ிஜான தசான் 
 

88. க்தகானப்ததாரில் தங்குமதற்நர்கள் ார்? 
ிஜான தசான், னென்நாம் கினஷ்ர் (ாஷ்டிக்கூடர்கள்) 
 

89. சிம்தம் டாஜர் தகாிலுக்கு மதாற்கூத தய்ந்ர் ார்? 
தாந்க தசான் 
 

90. ாஜாஜணின் இறுிப்ததடமடுப்ன  எது? 
ானத்வீுகள் 
 

91. னனாம் ாஜாஜணின் ினதுப்மதர்கள் ாத? 
னம்னடிச்தசான், சிதாதசகன் 
 

92. திகஸ்ஸீ்ன் என்று அதக்கப்தடும் தகாில் எது? 
ஞ்தச மதரி தகாில் 
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93. ஸ்ரீிஜம் எண அதக்கப்தட்ட இடம் எது? 
கடாம் 
 

94. கடாம் மகாண்டான் என்நதக்கப்தட்டர் ார்? 
னனாம் ாதஜந்ின் 
 

95. னனாம் ாதஜந்ிணின் கள் ார்? 
அம்ங்காதி 
 

96. னனாம் ாதஜந்ிணின் ினதுப்மதர்கள் ாத? 
னடிக்மகாண்டான், கங்தக மகாண்டான், கடாம் மகாண்டான், 
தண்டிதசான். 
 

97. அம்ங்காதிின் ாரிசு ார்? 
னனாம் குதனாத்துங்கன் 
 

98. கதடசி தசா அசன் ார்? 
னென்நாம் ாதஜந்ின். 
 

99. னென்நாம் ாதஜந்ின் ாால் தார்கடிக்கப்தட்டார்? 
ஜடார்ன் சுந்தாண்டின் 
 

100. தசார்கபின் ினனாய் எவ்ாறு அதக்கப்தட்டது? 
னவுரித்ிதக்கபம் 
 

101. சுங்கம் ிர்த் தசான் என்னும் ினதுப்மதர் மதற்நர் ார்? 
னனாம் குதனாத்துங்கன் 
 

102. தசா அசர்கபின் ணிப்ததட எவ்ாறு அதக்கப்தட்டது? 
தகதகாபப் மதனம்ததட 
 

103. அசதப் தாதுகாக்கும் சிநப்ன கால் ீர்கள் எவ்ாறு  
அதக்கப்தட்டணர் ? 
ததபக்கார் 
 

104. ாணு னகாம்கள் எவ்ாறு அதக்கப்தட்டது? 
கடங்கள் 
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105. பாட்தட ிர்கித்ர் ார்? 
மதரி ாட்டார் 
 

106. ாடு தகுித ிர்கித்ர் ார்? 
ாட்டார் 
 

107. க ிர்ாகத்ிதண கணித்துக்மகாண்டர்கள் ார்? 
கத்ார் என்ந அத 
 

108. னெனனா எழுிர் ார்? 
ஒட்டக்கூத்ர் 
 

109. பமண்தாதப் ததடத்ர் ார்? 
னகதந்ி னனர் 
 

110. கல்னாடம் என்னும் இனக்க நூதன ததடத்ர் ார்? 
கல்னாடணார் 
 

111. ாப்மதனங்கம் நூதன எழுிர் ார்? 
ச னணிர் அிர்சாகர் 
 

112. ன்னூல் எழுிர் ார்? 
தந்ி னணிர் 
 

113. ீதசாிம் நூதன எழுிர் ார்? 
னத்ித்ிர் 
 

114. மன்ணிந்ி கட்டிட கதனக்கு ினடி எது? 
ஞ்தச மதரி தகாில் 
 

115. ஆப்காணிஸ்ாணில் காப்தடும் இந்ிப் தண்தாட்டு தங்கள்  
ாத ? 
தகாடான், காஷ்கர் 
 

116. ிததத்ில் னாசா  கத ிறுிர் ார்? 
அசர் காம்ததா 
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117. இனங்தகில்  ணீாண னத் சப்திரித ிதன ிறுத்ிர்  
ார்? 
னத்தகார் 
 

118. சுர்னி எணப்தடும் இடம் எது? 
கீத ாடுகள் 
 

119. மகர்கள் ார்? 
காம்ததாடிாின் க்கள் 
 

120. ாட் என்நால் என்ண? 
தகாில் 
 

121. அங்கார் ாட் தகாில் ாால் கட்டப்தட்டது? 
இண்டாம் சூரிர்ன் 
 

122. சுத்ா ீில் இனந் சிநப்தாண அசு எது? 
ஸ்ரீிஜம் 
 

123. தசதனந்ி ஆட்சிாபர்கள் சம் எது? 
காாண னத் சம் 
 

124. ஜாா தண்தாட்டின் மதாற்கானம் எது? 
13,14ம் நூற்நாண்டு 
 

125. ஜாா அசின் தனகம் எது? 
காிரி கம் 
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