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2. ம ௌரியருக்கு பின் இந்தியா 

6ஆம் வகுப்பு - பருவம் 3 - பாடம் 2 

1] யூச்சி என்ற இனக்குழுவின் உட்பிரிவினர் யார்? 

குஷானர்கள் 

2] குஷான அரசச நிறுவியவர் யார்? 

இரண்டாம் காட்பிஸஸ் - ஆண்டு - கி.பி முதல் நூற்றாண்டில் 

3] குஷான வம்சத்தின் தசை சிறந்த  ன்னர் யார்? 

கனிஷ்கர் 

4] நான்காவது மபௌத்த  ாநாட்டிசன காஷ் ீரில் கூட்டியவர் யார் ? 

கனிஷ்கர் 

5] கனிஸ்கர் காைத்து புகழ் மபற்ற மபௌத்த அறிஞர்கள் யாவர் ? 

வசுபந்து, அசுவககாஷர், நாகார்ஜுனர் 

6]  காயான மபௌத்த அறிஞர் யார்? 

அசுவககாசர் 

7] அசுவககாசரால் வடம ாழியில் எழுதப்பட்ட நூல்கள் யாசவ? 

புத்தசரிதம், சூத்திராைங்காரம் 

8]  காவிபாசா என்ற சரித்திர நூசை மதாகுத்தவர் யார் ? 

வசு ித்திரர் 

9] கனிஷ்கார் அரசசவயில் இடம்மபற்ற கிகரக்க கட்டிட கசை வல்லுநர் யார் 
? 

எஜிைாஸ் 
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10] கனிஸ்கர் அரசசவயில் இடம்மபற்ற  ருத்துவ அறிஞர் யார் ? 

சரகர் 

11] காந்தாரக்கசை - இந்திய, கிகரக்க நுட்பங்கள் இசைந்த சிற்பக்கசை 

12] இரண்டாம் அகசாகர் யார்? 

கனிஸ்கர் 

13] சகசகாப்தம் - புதிய காைகைிப்பீட்டு முசற (கனிஸ்கர் பதவிக்கு வந்த 
ஆண்டிசன முதன்ச யாக சவத்து கைக்கிடப்பட்டது ) 

14]  கதத்தில் பாடாைிபுத்திரத்சத  தசைநகராகக் மகாண்டு உருவாக்கப்பட்ட 
கபரரசு எது ? 

குப்த கபரரசு 

15] குப்தர்களின் காைத்சதப் பற்றி குறிப்பிடும் கல்மவட்டு - அைகாபாத் 
கல்மவட்டு 

16] அைகாபாத் கல்மவட்டிசன மபாறித்தவர் - அரிகசனர் (சமுத்திர குப்தரது 
அச ச்சர்) 

17] முதைாம் சந்திர குப்தர் காைம் - கி.பி 319 - 335 

18] சமுத்திரகுப்தர் காைம் - கி.பி 335 - 375 

19] இரண்டாம் சந்திர குப்தர் காைம் - கி.பி 380 – 414 

20] ரா ாயைம்,  ஹாபாரதம் மதாகுக்கப்பட்ட காைம் - குப்தர்கள் காைம் 

21] குப்தர்களின் ஆட்சி ம ாழி - சம்ஸ்கிருத ம ாழி  

22] நாளந்தா பல்கசைக்கழகம் உருவாக்கப்பட்ட காைம் - கு ாரகுப்தர் காைம் 

23] 1500 காை ாய் இன்றும் துருப்பிடிக்கா ல் இருக்கும் இரும்புத்தூைின் 
மபயர் – ம கமரைி 
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24] ஆர்யா பட்டர் , வராக ிகிரர் கபான்ற வானியல், கைித அறிஞர்கள் 
வாழ்ந்த காைம் - குப்தர்கள் காைம் 

25] மபாற்காை ாக கருதப்படும் காைம் - குப்தர்கள் காைம் 

26] குப்த கபரரசு வழீ்ச்சியசடயக் காரை ான பசடமயடுப்புகள் யாசவ? 

புஷ்ய  ித்திரர்  ற்றும் ஹூனர் 

27] ஹர்ஷவர்தனர் காைம் - கிபி 606 – 647 

28] ஹர்சரது தசைநகர் – கன்கனாசி 

29] ஹர்சரது தங்சகயின் மபயர் - ராஜஸ்ரீ  

30] ஹர்ச சரிதம் என்ற நூசை எழுதியவர் யார்? 

பாைர் (ஹர்சரின் அச ச்சர்) 

31] நாகானந்தம் , ரத்னாவளி பிரியதர்சிகா என்னும் நூைிசன எழுதியவர் 
யார்? 

ஹர்சர் 

32] சனீ நாட்சடச் கசர்ந்த மபௌத்த துறவியின் மபயர் என்ன ? 

யுவான் சுவாங் 

33] யுவான் சுவாங் யார் காைத்தில் இந்தியாவிற்கு வந்தார்? 

ஹர்சர்  

34] யுவான் சுவாங் எழுதிய மபௌத்த ச ய பயை நூைின் மபயர் என்ன ? 

சி -யு - கி  

35] இஸ்ைா ிய பசடமயடுப்புக்கு முன் இந்தியாவில் இருந்த கசடசி கபரரசு 
எது? 

ஹர்சரது கபரரசு 
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