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சிந்துவெளி நாகரிகம் 

6
th

 Std – Term 1 – ெரலாறு - பாடம் 2 

1] ஹரப்பா நாகரிகம் எவ்ொறு அழைக்கப்படுகிறது? 

நகர நாகரிகம். 

2] இந்திய நாகரிகத்தின் வதாடக்கமாக கருதப்படும் நாகரிகம் எது? 

சிந்துவெளி நாகரிகம் 

3] ஆங்கிலலயர்கள் சுட்ட வசங்கற்கழளயும், கட்டிட இடி பாடுகழளயும் 
கண்டறிந்த ஆண்டு ? 

1856 

4] ஆங்கிலலயர்கள் சுட்ட வசங்கற்கழளயும், கட்டிட இடி பாடுகழளயும் 
கண்டறிந்த இடம் ? 

இருப்புப்பாழத அழமக்கும் பணியின்லபாது பஞ்சாப் மாநிலத்தில் சிந்து 
நதியின் கிழள நதியான ராெி நதிக்கழரயில் அழமந்த மணல் லமட்டில் 
ஆங்கிலலயர்கள் சுட்ட வசங்கற்கழளயும், கட்டிட இடி பாடுகழளயும் 
கண்டறிந்தனர். 

5] வதான்ழம இந்தியாெின் முதுவபரும் நகரம் எது? 

ஹரப்பா  

6] வதான்ழம இந்தியாெின் முதுவபரும் நகரம் கண்டறியப்பட்ட ஆண்டு? 

1921 ஆம் ஆண்டு அகழ்ொராய்ச்சியில் 

7] ஹரப்பா என்னும் வசால் எந்த வமாைிழயச் சார்ந்தது ? 

சிந்தி  

8] ஹரப்பா என்னும் வசால்லின் வபாருள் என்ன ? 
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புழதயுண்ட நகரம் 

9] ஹரப்பா நாகரிகம் எத்தழன ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது ? 

சுமார் 4700 ஆண்டுகள் 

10] ஹரப்பாழெ லபால் நகர இடிபாடுகள் கண்டறியப்பட்ட பகுதிகள் 
யாழெ ? 

வமாகஞ்சதாலரா, சான்குதாலரா, கலிபங்கன் மற்றும் லலாத்தல் 

11] வபருங்குளம் அழமந்துள்ள இடம்? 

வமாஹன்சதாலரா 

12] லலாத்தல் அழமந்துள்ள இடம் எது? 

குஜராத் 

13] வமாகஞ்சதாலரா என்னும் சிந்திவமாைி வசால்லின் வபாருள்? 

இடுகாட்டு லமடு 

14] சிந்து வெளி நாகரிகத்தில் நழடமுழறயில் இருந்த வதாைில் நுட்பங்கள் 
யாழெ? 

 

15] எெற்ழற பயன்படுத்தி சட்டி, பாழனகள் வசய்யப்பட்டன? 

சக்கரம் 
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16] சிந்து வெளி நாகரிகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட உலலாகங்கள் யாழெ? 

வசம்பு, வெண்கலம், தங்கம், வெள்ளி  

எழடக்கற்களாக - ஒரு ெழகயான திண்ழமயான கற்கள் 

பயன்படுத்தாத உலலாகம் - இரும்பு 

17] முக்கிய வதாைில் - ெிெசாயம் 

பயிர்கள் - லகாதுழம, பார்லி  

உழட - பருத்தி, கம்பளியால் ஆன உழடகள் 

சிந்து வெளி மக்கள் பயன்படுத்திய எழுத்து முழற - சித்திர எழுத்துக்கள் 

18] சிந்துவெளி மக்கள் எந்த பாண்டம் வசய்ெதில் திறழம மிக்கெர்களாக 
இருந்தனர்? 

வடர்ராலகாட்டா (TERRACOTTA) எனப்படும் சுடுமண்பாண்டம் 

19] சிந்துவெளி மக்களின் சிற்பங்கள் யாழெ? 

 

20] சிந்துவெளி கடவுளாக எதழன ெணங்கினார்கள்? 
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பண்ழடத் தமிைகம் 

6
th

 Std – Term 1 – ெரலாறு - பாடம் 3 

1] எந்தப் பகுதி உலகிலலலய மிக மிக வதான்ழமயானது? 

ெிந்திய மழலக்குத் வதற்கிலுள்ள பகுதி. 

 2] திருப்பதி மழலக்குத் வதற்கில் ொழும் மக்கள் லபசும் வமாைி என்ன? 

தமிழ் வமாைி 

3] ஆங்கிலலயர் ஆட்சியில் வதன்னாட்டின் வபரும் பகுதி எவ்ொறு 
அழைக்கப்பட்டது? 

வசன்ழன மாகாணம் 

4] தமிழ்நாட்டிற்கு "தமிழ்நாடு" என்னும் வபயர் சூட்டப்பட்ட ஆண்டு? 

1967 ஆம் ஆண்டு. 

5] தமிழ்நாட்டிற்கு "தமிழ்நாடு" என்னும் வபயர் சூடியெர் யார்? 

முதலழமச்சர் அறிஞர் அண்ணா அெர்களால் "தமிழ்நாடு" என வபயர் 
சூட்டப்பட்டது. 

6] தமிழ் சங்கங்களும் அதன் தழல நகரங்களும் யாழெ? 

சங்கம் தழலநகர் 

முதற்சங்கம் வதன்மதுழர 

இழடச்சங்கம் கபாடபுரம் 

கழடச்சங்கம் மதுழர மூதூர் 

7] பாண்டிய மன்னர் தழலழமயில் புலெர்கள் கூடி தமிழ் ஆய்வு நடத்திய 
இடம் எது ? அது எவ்ொறு ெைங்கப்படுகிறது? 

மதுழர மூதூர். இதுலெ கூடல்  என்னும் வபயர் வபற காரணம் ஆயிற்று. 
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8] ெரலாற்றுக்கு முற்பட்ட தமிைகம் என்பது எது? 

 

9] வலமூர் என்பது எதழன குறிக்கிறது? 

வலமூர் என்பது குமரிக்கண்டத்தின் முன்பாக லதான்றிய, 

குமரிக்கண்டத்திழன உள்ளடக்கிய கண்டத்தில் ொழ்ந்த ஒரு 
குரங்கிழனத்ழத குறிக்கும். பின்னர் அக்கண்டலம வலமுரியா  என வபயர் 
வபற்றது. 

10] சங்க காலம் என்பது எந்த ஆண்டுகழள குறிக்கிறது? 
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11] கழடச்சங்க காலத்திற்கு முன்னலர லதான்றிய இலக்கண நூல்? 

வதால்காப்பியம் 

12] அழனத்து சமுதாயத்தெரும் ெியந்து லபாற்றும் அளவுக்கு, சங்க 
காலத்தில் லதான்றிய  நூல் எது? 

திருக்குறள் 

13] கடலில் வசல்லும் கலங்கழளச் சுட்டும் வபயர்கள் யாழெ? 

நாொய், கலம் , கப்பல், லதாணி, ஓடம், படகு, வதப்பம் மற்றும் கட்டு மரம். 

14] தமிழ்நாடு ெணிகம் வசய்து ெந்த பகுதிகள் எழெ? 

லமற்கிலும், கிைக்கிலுமிருந்த எகிப்து, யெனம், லராம் மற்றும் சனீம். 

15] நகர நாகரிகத்திற்கு உதாரணங்கள் எழெ? 

வமாகன்சதாலரா , ஹரப்பா 

16] சங்க காலத்தில் புலெர்கள் நிலத்ழத எவ்ொறு பிரித்தனர்? 

குறிஞ்சி மழலகளும் அது சார்ந்த நிலமும் 

முல்ழல காடுகளும் அது சார்ந்த நிலமும் 

மருதம் நீர் ெளத்துடன் ெயல் சூழ்ந்த பகுதி  
வநய்தல் கடலும் கடற்கழரப்பகுதியும் 

பாழல கடும் ெறட்சிக்கு உள்ளாகி திரிந்த நிலம் 

17] சங்க காலத்தில் உயர்ந்து ெிளங்கிய வதாைில் எது ? 

உலலகார்க்கு உணெளிக்கும் உைவுத் வதாைில். 

18] லசர மரபில் ெந்தெர்களுள் புகலைாங்கியெர்கள் யாெர்? 

 இமய ெரம்பன் வநடுஞ்லசரலாதன்  

 சிலம்பு புகழ் லசரன் வசங்குட்டுென் 
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19] மூலெந்தர்களின் தழலநகர், துழறமுகம், சின்னம்: 

 

லசரர் லசாைர் பாண்டியர் 

தழலநகர் ெஞ்சி (கரூர்) உழறயூர் மதுழர 

துழறமுகம் 

லதாண்டி 
மற்றும் முசிறி காெிரிப்பூம்பட்டினம் 

வகாற்ழக 

(தூத்துக்குடி) 

சின்னம் ெிற்வகாடி புலிக்வகாடி மீன்வகாடி 

 

20] பாண்டிய மன்னர்களில் குறிப்பிடத் தக்கெர்கள் யாெர்? 

 

 

21] சங்க கால ெைிபாட்டு முழறகள் யாழெ? 
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22] லசாை மன்னர்களில் குறிப்பிடத் தக்கெர்கள் யாெர்? 

 

 

23] சங்க கால ெிைாக்கள் யாழெ? 
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