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3. தென்னிந்ெிய அரசுகள் 

7ஆம் வகுப்பு - பருவம் 1 - பாடம் 3 

1] களப்பிரர்கள் தமிழகத்தத ஆட்சி சசய்த காலம் யாது? 

 கி.பி 300 முதல் கி.பி 600 வதர 

2] பல்லவர் காலத்தத எவ்வாறு பிரிக்கலாம்? 

2 வதக 

 முற்காலப் பல்லவர் 
 பிற்கால பல்லவர் 

3] பல்லவர்களின் ததலநகரம்? 

காஞ்சிபுரம் 

4] அவனிசிம்மன் என்பதன் சபாருள்? 

உலகின் சிங்கம் 

5] அவனிசிம்மன் என்று அதழக்கப்பட்டவர் யார்? 

சிம்மவிஷ்ணு 

6] மககந்திர மங்களம், மககந்திர வாடி என்னும் நகரத்தத நிறுவியவர் 
யார்? 

மககந்திரவர்மன் 

7] காஞ்சியில் வாழ்ந்த வட இந்திய புலவர் யார்? 

தண்டி 

8] தண்டி அலங்காரம் எனும் நூதல எழுதியவர்? 
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தண்டி 

9] மாமல்லன் என்பதன் சபாருள்? 

மற்கபாரில் சிறந்தவன் 

10] மாமல்லன் என்று அதழக்கப்பட்டவர் யார்? 

முதலாம் நரசிம்மவர்மன் 

11] வாதாபி சகாண்டான் என்று அதழக்கப்பட்டவர் ? 

முதலாம் நரசிம்மவர்மன் 

12] யுவான் சுவாங் யாருதடய காலத்தில் காஞ்சிபுரம் வந்தார்? 

முதலாம் நரசிம்மவர்மன் 

13] ஒற்தறக்கால் ரதம் கட்டியவர்? 

முதலாம் நரசிம்மவர்மன் 

14] ராஜசிம்மன் என்று கபாற்றப்பட்டவர்? 

முதலாம் நரசிம்மவர்மன் 

15] பல்லவர்களின் கதடசி அரசர் யார்? 

இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் 

16] திருமங்தகயாழ்வார் யாருதடய சமகாலத்தவர்? 

இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் 

17] ராஷ்டிரம் என்பது? 

மண்டலமாக பிரிக்கப்பட்ட பல்லவர்களின் பகுதி 

18] முதலாம் மககந்திரவர்மன் எழுதிய நூல்? 

பகவத்வியூகம் 
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மத்தவிலாச பிராகசனம் 

19] நந்திக்கலம்பகம் யாருதடய காலத்தில் இயற்றப்பட்டது? 

பல்லவர்கள் 

20] சங்கீரணஜாதி என்று புகழப்பட்டவர்? 

முதலாம் மககந்திரவர்மன் 

21] கசாழர்கதளப் பற்றிய குறிப்பு எதில் காணப்படுகிறது? 

மகாபாரதம், அகசாகர் கல்சவட்டு, சமகஸ்தனிஸ் குறிப்புகள், தாலமி 
குறிப்புகள் 

22] காவிரி ஆற்றில் கல்லணணதயக் கட்டியவர் யார்? 

கரிகாலச் கசாழன் 

23] மதுதர சகாண்டான் என்று அதழக்கப்பட்டவர்? 

முதலாம் பராந்தகன் 

24] பழந்தீவுகள் எனப்பட்ட மாலத்தீதவ சவன்றவர் யார்? 

ராஜராஜகசாழன் 

25] கதவாரம் யாருதடய காலத்தில் சதாகுக்கப்பட்டது? 

ராஜராஜகசாழன் 

26] தஞ்சாவூர் பிரகதீஷ்வரர் ககாவில் கட்டப்பட்ட ஆண்டு? 

கி.பி 1010 

27] கங்தக சகாண்ட கசாழபுரம் நகதர கதாற்றுவித்தவர்? 

முதலாம் ராகஜந்திரன் 

28] சுங்கம் தவிர்த்த கசாழன்? 
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முதலாம் குகலாதுங்ககசாழன் 

29] ஓட்டக்கூத்தர், கம்பர், சஜயம்சகாண்டர், புககழந்தி ஆகிகயாதர 
ஆதரித்த மன்னன்? 

முதலாம் குகலாதுங்ககசாழன் 

30] சபரிய புராணத்தத எழுதியவர்? 

கசக்கிழார் 

31] சவீகசிந்தாமணிணை எழுதியவர்? 

திருத்தக்க கதவர் 

32] 12 திருமுதறகதள சதாகுத்தவர் யார்? 

நம்பியாண்டர் நம்பி 

33] ஓட்டக்கூத்தர் எழுதிய நூல்? 

 மூவருலா 
 குகலாதுங்க பிள்தளத்தமிழ் 

 தக்தகயாகப் பரணி 

34] கலிங்கத்துப்பரணிதய இயற்றியவர் யார்? 

சஜயம்சகாண்டர் 

35] கசாழர்காலத்து உதரயாசிரியர்கள் ைாவர்? 

இளம்பூரணர் 

பரிகமலழகர் 

நச்சினார்க்கிணயர் 

36] உலகின் ததான்ணமயான சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டது? 

தஞ்தச பிரகதீஷ்வரர் ககாவில் 
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37] பாண்டியர் காலத்தத எவ்வாறு பிரிக்கலாம்? 

 முற்காலப் பாண்டியர் 
 முதலாம் பாண்டியப்கபரரசு 

 இரண்டாம் பாண்டிய அரசு 

38] முதலாம் பாண்டியப்கபரரசு காலம்? 

கி.பி 550 முதல் 950 வதர 

39] கசானாடு  வழங்கியருளிய சுந்தரபாண்டியன் என்று புகழப்பட்டவர்? 

முதலாம் மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் 

40] சகால்லம் சகாண்ட பாண்டியன் யார்? 

முதலாம் மாறவர்ம குலகசகரன் 

41] உலக பாரம்பரிய  தினம் ? 

ஏப்ரல் 18 

42] பூமிபுத்திரர்கள் யார்? 

கவளாண் சதாழில் சசய்பவர்கள் 

43] சமழுகு வடிவ வளர்ப்பு என்பது? 

கசாழர்கால சவண்கல சிதல சசய்யும் முதற 
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