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6ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் 1ம் பருவம் - வரலாறு 
 

தென்னிந்ெிய அரசுகள் 
1. சங்க காலத்திற்குக் பின் தமிழகத்தத ஆண்டவர்கள்? 

களப்பிரர்கள் 

2. பல்லவர்களின் ததலநகரம்? 
காஞ்சிபுரம் 

3. அவனிசிம்மன் என அதழக்கப்படுபவர்? 
சிம்மவிஷ்ணு 

4. பிற்கால பல்லவ மரதப ததாடங்கியவர்? 
சிம்மவிஷ்ணு 

5. சிம்ம விஷ்ணுவின் மகன்? 

மககந்திரவர்மன் (கி.பி.600-630) 
6. மககந்திர வர்மன் தழுவிய மதம்? 

சமணம் 

7. மககந்திர வர்மன் யாரால் தசவ சமயத்திற்கு மாறினார்? 
அப்பர் 

8. ததன்னிந்தியாவிலிருந்து நாளந்தாவிற்கு தசன்றவர்? 
தருமபாலர் 

9. காஞ்சியில் வாழ்ந்த வட இந்திய புலவர்? 
தண்டி 

10. மாமல்லன், வாதாபி தகாண்டான் என அதழக்கப்படுபவர்? 
முதலாம் நரசிம்மவர்மன் 

11. ஒற்தறக்கல் ரதம் யார் கட்டியது? 
முதலாம் நரசிம்மவர்மன் 

12. பல்லவ அரசர்களில் யார் காலத்தில் யுவான்சுவாங் தமிழகத்திற்கு வந்தார்? 
முதலாம் நரசிம்மவர்மன் 

13. இராஜசிம்மன் என அதழக்கப்படுபவர்? 
இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் 

14. காஞ்சி தகலாசநாதர் ககாயிதலக் கட்டியவர்? 
இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் 

15. காஞ்சி தவகுந்த தபருமாள் ககாவிதல கட்டியவர்? 
இரண்டாம் நந்திவர்மன் 

16. கதடசி பல்லவ அரசன் அபராஜிததன தவன்றவர்? 
ஆதித்தன் 
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17. பல்லவ நாடு எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டிருந்தது? 
ராஷ்டிரம் 

18. வாரியங்கள் என்பதவ? 
நிர்வாக குழுக்கள் 

19. பாரவி எழுதிய நூல்? 
கீதார்ஜூனியம் 

20. அவந்தி சுந்தரி கதாசாரம் நூதல எழுதியவர்? 
தண்டி 

21. சங்கீரணஜாதி என அதழக்கப்பட்டவர்? 
முதலாம் மககந்திரவர்மன் 

22. பிற்கால கசாழர்களின் எழுச்சிக்கு அடித்தளமிட்டவர்? 
விஜயாலய கசாழன் 

23. காந்தளூர் சாதல என அதழக்கப்படும் நகரம்? 
திருவனந்தபுரம் 

24. ஆத்துலார் சாதல ஒரு __________ 
இலவச மருத்துவமதன 

25. தஞ்தச பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் எப்கபாது கட்டப்பட்டது? 

கி.பி.1010 
26. மும்முடிச் கசாழன், தஜயங்தகாண்டான் என அதழக்கப்படுபவர்? 

முதலாம் இராசராசன் 

27. கங்தக தகாண்ட கசாழபுரம் நிறுவியவர்? 
முதலாம் இராகஜந்திரன் 

28. பண்டித கசாழன், கடாரம் தகாண்டான் என அதழக்கப்படுபவர்? 
முதலாம் இராகஜந்திரன் 

29. முதலாம் குகலாத்துங்க கசாழன் யாருதடய மகன்? 
அம்மங்கா கதவி - தவங்கி இராசராசன் 

30. சுங்கம் தவிர்த்த கசாழன் யார்? 
முதலாம் குகலாத்துங்கன் 

31. உத்திர கமரூர் கல்தவட்டு யாருதடய காலத்தத சார்ந்தது? 
முதலாம் பராந்தக கசாழன் 

32. கி.பி.1001ல் இராஜராஜன் காலத்தில் யாரால் வரிவிதிப்புப் பணி கமற்தகாள்ளப்பட்டது? 
கசனாதிபதி குரவன் 

33. தஞ்தச பிரகதீஸ்வரர் ககாயிலின் அடுக்குகள்? 

13 
34. கர்நாடக இதச, பரத நாட்டியம் யார் காலத்ததயது? 

கசாழர்கள் 

35. எம்மண்டலமும் தகாண்டருளிய சுந்தர பாண்டியன், தபான் கவய்ந்த தபருமாள்? 
முதலாம் சதடயவர்மன் சுந்தரபாண்டியன்  
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36. தகால்லம் தகாண்ட பாண்டியன் யார்? 
முதலாம் மாறவர்மன் குலகசகர பாண்டியன் 

37. உலக பாரம்பரிய தினம்? 

ஏப்ரல் - 18 
38. பூமி புத்திரர்கள் யார்? 

கவளாண் ததாழில் தசய்பவர்கள் 

39. கசயூர் முருகன் உலா, இரத்தினகிரி உலா எழுதியவர்? 
ஸ்ரீ கவிராயர் 

40. சித்தன்னவாசல் குதடவதர ஓவியங்கள் எந்த அரசன் காலத்ததது? 
ஸ்ரீ மாறன் ஸ்ரீவல்லபன் 

41. தமழுகு படிவ வளர்ப்பு முதற யார் காலத்ததது? 
கசாழர்கள் 

42. மதுதர தகாண்டான் யார்? 
முதலாம் பராந்தகன் 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

நன்றி ✍ 
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