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Group 2 2A Syllabus Topic Wise Revision Test 
South Indian History Revision Test in Tamil 

தென் இந்திய வரலாறு 

1. ச ோழர்கள் குறித்த கூற்றுகளில் தவறோனதத சதர்ந்ததடு. 

A) ச ோழர்கள் குறித்த பிற்கோலக் கல்தவட்டுகள்  மூக சவறுபோடுகள் பற்றி எததயும் 
குறிப்பிடவில்தல. 

B) ச ோழர்கள் கோலத்தில் த வ, தவணவ நூல்கள் ததோகுத்து முதறப்படுத்தப்பட்டன. 
C) நன்னூல், சநமிநோதம், வீரச ோழியம் ஆகியதவ இக்கோலத்தில் எழுதப்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க 

இலக்கண நூல்கள் ஆகும். 
D) கம்ப இரோமோயணம், கலிங்கத்துப்பரணி, குசலோத்துங்கச் ச ோழன் பிள்தைத்தமிழ், மூவருலோ 

ஆகியதவ ச ோழர்கள் கோலத்தில் இயற்றப்பட்டன. 

(குறிப்பு: பிற்காலக் கல்தவட்டுகள் சமூக வவறுபாடுகள் குறித்துக் குறிப்பிடுகின்றன. அவவ 
சமூகத்தில் சாதிகள், துவைச்சாதிகள் இருந்ெவெ காட்டுகின்றன.) 

2. _______ முத்ததரயர்களிடமிருந்து கோவிரி ஆற்றின் கழிமுகப் பகுதிகதை தவன்று 859 ல் ச ோழ 
அரத  நிறுவினோர். 

A) முதலோம் இரோஜரோஜன்  B) முதலோம் இரோசஜந்திரன் 

C) முதலோம் பரோந்தகன்  D) விஜயோலயன் 

(குறிப்பு: வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் இச்வசாழர்கவள பிற்காலச் வசாழர் என்றும் வபரரசுச் வசாழர் 
என்றும் குறிப்பிடுகிறார்கள்.) 

3. இரோஜரோஜ ச ோழனோல் ______ என்ற இடத்தில் கட்டப்பட்ட சகோயில் இரோஜரோசஜஸ்வரம் என 
அதழக்கப்படுகிறது. 

A) ஸ்ரீவிஜயோ   B) கடோரம் 

C) மகோதிட்டோ   D) கல்யோணி 

(குறிப்பு: இராஜராஜ வசாழனால் இலங்வகயின் வடகிழக்கு பகுதியில் கட்டப்பட்ட வகாயில் 'சிவ-

வெவாவல’ (சிவாலயம்) எனப்படுகிறது.) 

4. முதலோம் இரோசஜந்திரன் தன் தந்ததயின் பதடதயடுப்புகளில் பங்சகற்று, சமதலச் ோளுக்கியதரச் 
தோக்கி, ச ோழ அரசின் எல்தலதய ______ ஆறு வதர விரிவுப்படுத்தினோர். 

A) கிருஷ்ணோ   B) துங்கபத்திதர 

C) கங்தக    D) சகோதோவரி 

(குறிப்பு: இராஜராஜன், முெலாம் இராவஜந்திரன் இருவரும் இரு ஆண்டு காலம் கூட்டாக ஆட்சி 
தசய்ொர்கள்) 
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5. தவறோன கூற்தறத் சதர்ந்ததடு. 

A) 1032 ல் முதலோம் இரோசஜந்திரன் அர ப் தபோறுப்சபற்றோர். 

B) முதலோம் இரோசஜந்திரன் வட இந்தியோவின் மீது மிகத் தீவிரமோன ஒரு பதடதயடுப்தப நிகழ்த்தினோர். 
C) வட இந்திய பதடதயடுப்பில் பதடகதை சகோதோவரி ஆறு வதர அவசர வழிநடத்திச் த ன்றோர். 
D) முதலோம் இரோசஜந்திரனுக்கு வட இந்தியோவில் கிதடத்த தவற்றிகளின் நிதனவோக கங்தக 
தகோண்ட ச ோழபுரம் கட்டப்பட்டது. 

6. கூற்று: இரோஜரோஜ ச ோழனுக்கு 'கடோரம் தகோண்டோன்' என்ற பட்டம் சூட்டப்பட்டது. 

கோரணம்: குறுநில மன்னரின் ஆட்சியின் கீழ் இருந்த கடோரத்தத சதோற்கடித்ததோல் இப்பட்டம் 
வழங்கப்பட்டது. 
A) கூற்று  ரி கோரணம் தவறு 

B) கூற்று தவறு கோரணம்  ரி 

C) கூற்று கோரணம் இரண்டும்  ரி 

D) கூற்று கோரணம் இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: முெலாம் இராவஜந்திரனின் கடற்பவட ஸ்ரீவிஜயா (தெற்கு சுமத்ரா) மீது ொக்குெல் 
தொடுத்து தவற்றி தபற்றது.) 

7. முடிதகோண்ட ச ோழன், கங்தக தகோண்டோன், கடோரம் தகோண்டோன், பண்டித ச ோழன் சபோன்ற 
பட்டங்கதை சூட்டிக் தகோண்டவர் யோர்? 

A) முதலோம் இரோஜரோஜன்  B) முதலோம் இரோசஜந்திரன் 
C) முதலோம் பரோந்தகன்  D) விஜயோலயன் 

8. சமதலச்  ோளுக்கிய அரசின் மீது _______ இல் முதலோம் இரோஜரோஜன் ததோடுத்த சபோரும் _____ இல் 
முதலோம் இரோசஜந்திரன் ததோடுத்த சபோரும் அவர்களுக்கு தவற்றிதயத் தந்தன. 

A) 1006, 1009 
B) 1001, 1003 
C) 1003, 1009  
D) 1003, 1006 
(குறிப்பு: சாளுக்கிய ெவலநகர் கல்யாணிவயத் ெகர்க்க இராவஜந்திரன் ென் மகவன அனுப்பினார். 
அங்கிருந்து தகாண்டுவரப்பட்ட துவாரபாலகர் சிவல ொராசுரம் வகாயிலில் உள்ளது) 

9. முதலோம் இரோஜரோஜனும் முதலோம் இரோசஜந்திரனும் தங்களுதடய இரோஜகுருக்கைோக முதறசய 

______ , ____ ஆகிசயோதர கல்தவட்டுக் குறிப்புகளில் குறிப்பிட்டுள்ைனர் – 

A)  ர்வ சிவன், ஈ ோன சிவன் 

B) ஈ ோன சிவன்,  ர்வ சிவன் 

C) சதவன்,  ர்வ சிவன் 
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D)  ர்வ சிவன், சதவன் 

(குறிப்பு: வசாழ அரசர்கள் ெங்கள் ஆன்மீக வழிகாட்டி அல்லது இராஜகுருக்களாகப் பிராமைர்கவள 
நியமித்ெனர்.) 

10. ச ோழர் கோல பதடகள் பற்றிய கூற்றுகளில் தவறோனது எது? 

A) பதட வீரர்களுக்கு ‘பதடப்பற்று’ என்ற உரிதம வழங்கப்பட்டிருந்தது. 

B) ததலநகரில் பதட முகோம் இட்டிருந்த இடம் ‘பதடவீடு' எனப்பட்டது. 
C) புதிதோகச் ச ர்க்கப்படும் பகுதிகளில் அதமக்கப்பட்ட புறக்கோவல் பதடகள் ‘நிதலப்பதடகள்’ 
எனப்பட்டன. 

D) ஒரு பதடப்பிரிவின் ததலவர் ‘ச னோபதி’, ‘தண்டநோயகம்’ என்றதழக்கப்பட்டோர். 

(குறிப்பு: ஒரு பவடப்பிரிவின் ெவலவர் ‘நாயகம்' என்றும் பின்னாட்களில் 'பவடமுெலி’ என்றும் 
அவழக்கப்பட்டார். பவடத்ெளபதி ‘வசனாபதி’, ‘ெண்டநாயகம்’ என்றவழக்கப்பட்டார்.) 

11. யோருதடய ஆட்சியில் மோமல்லபுரம் ‘மோநகரம்’ என்ற குழுவோல் நிர்வகிக்கப்பட்டது? 

A) முதலோம் இரோஜரோஜன்  B) முதலோம் இரோசஜந்திரன் 

C) நரசிம்மவர்மன்   D) குசலோத்துங்க ச ோழன் 

12. உள்நோட்டிலும் கடல் கடந்தும் வணிகத்தத ஊக்குவிப்பதற்கோகக் ______சுங்க வரிகதை நீக்கினோர். 

A) விஜயோலயன்   B) முதலோம் இரோஜரோஜன் 

C) குசலோத்துங்கன்  D) முதலோம் இரோசஜந்திரன் 

(குறிப்பு: குவலாத்துங்கன் 'சுங்கம் ெவிர்த்ெ வசாழன்’ என்று அவழக்கப்படுகிறார்.) 
13. ச ோழ அர க்கட்டதமப்பில் சவைோண் வதக கிரோமங்களில் நிலம் தவத்திருந்தவர்களின் மன்றம் 

______ எனப்பட்டது. 

A) ஊரோர்    B) நோட்டோர் 

C) நகரத்தோர்   D)  தப 

(குறிப்பு: வசாழ அரசக் கட்டவமப்பின் அடிப்பவட உறுப்புகளாக நாட்டார் தசயல்பட்டனர். 
நாட்டார்களுக்கு மரியாவெ தசலுத்தும் வநாக்கில் ஆசுவடயான் (நில உரிவமயாளர்), அவரயன் 
(வழி நடத்துவவார்), கிழவன் (ெவலவர்) வபான்ற பட்டங்கள் அளிக்கப்பட்டன.) 

14. ச ோழர்கள் கோலத்தில் _____ நிர்வோகத்துக்தகனத் தனியோக ஒரு துதற ‘புறவுவரித்திதணக்கைம்’ 
என்ற தபயரில் இயங்கியது. 

A) குடிநீர் வருவோய  B) குடிதம வரி 

C) நில வருவோய்   D) போ ன வருவோய் 

(குறிப்பு: புறவுவரித்திவைக்களத் துவறயின் ெவலவர் 'புறவுவரித்திவைக்கள நாயகம்' 
எனப்பட்டார்.) 
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15. கீழ்க்கண்ட எந்த ச ோழ அர ர்கள் நிலங்கதை வதகப்படுத்தி அைவீடு த ய்து அதற்சகற்றவோறு 
வரிகதை விதித்தனர். 

1. முதலோம் இரோஜரோஜன்   2. முதலோம் குசலோத்துங்கன் 

3. முதலோம் இரோசஜந்திரன்  4. மூன்றோம் குசலோத்துங்கன் 

A) 1, 2, 3  ரி 

B) 2, 3, 4  ரி 

C) 1, 2, 4  ரி 

D) 1, 3, 4  ரி 

(குறிப்பு: நில அளவீடு பணியில் ஈடுபட்டவர்கள் 'நாடு வவக தசய்கிற’ என்று குறிப்பிடப்பட்டார்கள். 
இவர் நில உடவமச் சமூகத்வெ வசர்ந்ெவர்.) 

16. ச ோழர்கள் கோல நில வருவோய் முதறயில், நிலத்ததக் குத்ததகக்கு தபற்று சவைோண்தம 
த ய்தவர்கள் அரசுக்கும் நில உடதமயோைர்களுக்கும் த லுத்திய வரி _____ எனப்படும். 

A) கோணிகடன்   B) இதற 

C) இதறகட்டின கோணிகடன் D) குடிதம வரி 

17. ச ோழர்கள் கோலத்தில் வரியோக வசூலிக்கப்பட்ட தநல் ______ என்ற அலகின் அடிப்பதடயில் 
வசூலிக்கப்பட்டது. 

A) கோணி   B) படி    C) இதற   D) கைம் 

குறிப்பு:  

 
18. தவறோன கூற்தறத் சதர்ந்ததடு 

A) வடி என்பது நீர் வடக்குத் ததற்கோக ஓடுவதோகும். 

B) வோய்க்கோல் என்றோல் கிழக்கு சமற்கோக ஓடுவதோகும் 

C) வடி என்பது நீதர தகோண்டு வருவததயும், வோய்க்கோல் என்பது நீதர தவளிசயற்றுவததயும் 
குறிக்கும். 

D) இரோசஜந்திர ச ோழன் எழுப்பிய ஜலமய தஜயஸ்தம்பத்தத கண்டு அல்தபருனி வியந்தோர். 

குறிப்பு:  
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19. ச ோழர் கோலத்தில், கிரோம  தபகள் போ னக் குைங்கதைப் பழுது போர்க்க _______ என்ற வரி 

வசூலிக்கப்பட்டது. 

A) அமஞ்சி   B) தவட்டி 

C) ஏரி ஆயம்   D) கைம் 

( குறிப்பு: சில சமயங்களில் அவரயன் வபான்ற உள்ளூர் ெவலவர்கள் புயலில் வசெமவடந்ெ 
குளங்கவள பழுது பார்த்துப் புதுப்பித்ெனர்.) 

20. தவறோன கூற்தற சதர்ந்ததடு 

A) ச ோழ அர ர்கள் தீவிர த வர்கள் ஆவர் 

B) முதலோம் பரோந்தகனும் உத்தமச் ச ோழனும் த வ  மயத்தத வைர்க்க நிதியுதவியும் நிலக் 
தகோதடயும் அளித்தனர். 

C) முதலோம் இரோசஜந்திரனுக்கு சிவபோதச கரன் என்ற பட்டமும் உண்டு. 

D) ச ோழர்  மூகத்தில் எண்தணய் ஆட்டுபவர்கள்  ங்கர போடியோர் என அதழக்கப்பட்டனர். 

(குறிப்பு: முெலாம் இராஜராஜனுக்கு சிவபாெவசகரன் என்ற பட்டமும் உண்டு. சிவனுவடய 
பாெங்கவள இறுகப் பற்றியவன் என்பது இெற்குப் தபாருள்.) 

21. த வ சித்தோந்தத்தின் அடிப்பதட நூலோன சிவஞோனசபோதம் ______ என்பவரோல் இயற்றப்பட்டது. 

A) தமய்க்கண்டர்   B) பரணர் 

C) போரவி    D) இரோஜரோஜன் 

22. யோருதடய வட இந்திய தவற்றியின் நிதனவோகத் தஞ் ோவூர் தபரிய சகோயில் சபோன்சற கங்தக 
தகோண்ட ச ோழபுரத்தில்  சகோயில் கட்டப்பட்டது? 

A) விஜயோலயன்   B) முதலோம் இரோஜரோஜன் 
C) குசலோத்துங்கன்  D) முதலோம் இரோசஜந்திரன் 
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(குறிப்பு: இராவஜந்திரன் வசாழ கங்கம் என்ற புதிய பாசன ஏரிவயயும் ெவலநகர் அருவக 
உருவாக்கினார். இது ஜலெம்பம் (நீர்த் தூண்) என அவழக்கப்படுகிறது.) 

23. ச ோழர் கோல வைஞ்சியர் குழுதவட்டிய ஐநூற்றுவப்சபசரரி என்ற போ ன ஏரி எங்கு அதமந்துள்ைது. 

A) சிவகங்தக   B) புதுக்சகோட்தட 

C) மதுதர    D) கோஞ்சிபுரம் 

(குறிப்பு: வசாழர் காலத்தில் அஞ்சு வண்ைத்ொர், மணிக்கிராமத்ொர் ஆகிய இரு வணிகக் 
குழுக்கள் இருந்ென.) 

24. ததன் ஆற்கோடு பகுதியில் உள்ை எண்ணோயிரத்தில் சவதக் கல்லூரி ஒன்தற நிறுவியவர் யோர்? 

A) ரோஜோதிரோஜன்   B) மூன்றோம் குசலோத்துங்கன் 

C) முதலோம் இரோசஜந்திரன் D) இரோஜரோஜன் 

(குறிப்பு: இக்கல்லூரியில் 340 மாைவர்கள் பயின்றவர்கள். 14 ஆசிரியர்கள் பணியாற்றினர்.வவெம், 
இலக்கைம் வவொந்ெம் ஆகியவவ இங்கு கற்பிக்கப்பட்டன.) 

25. முதலோம் இரோசஜந்திரதன ததோடர்ந்து பின் வந்த அர ர்கள் _____ல் புதுச்ச ரிக்கு அருகிலுள்ை 
திருபுவனியிலும், _____ல் த ங்கல்பட்டுக்கு அருகில் உள்ை திருமுக்கூடலிலும்  மஸ்கிருத 
கல்லூரிய அதமத்தனர். 

A)1038, 1051 
B) 1048, 1061 
C) 1038, 1061 
D) 1048, 1051 
(குறிப்பு: இந்ெ சமஸ்கிருெக் கல்வி வமயங்களில் வவெங்கள், சமஸ்கிருெ இலக்கைம், சமயம், 
ெத்துவங்கள் ஆகியவவ கற்றுத் ெரப்பட்டன.) 

26. எந்த ஆண்டு போண்டிய மன்னன் முதலோம் ஜடோவர்மன் சுந்தர போண்டியன் ச ோழர் ததலநகரோன 
கங்தகதகோண்ட ச ோழபுத்ததக் தகப்பற்றினோர். 

A) 1234   B) 1243  C) 1246  D) 1264 
27. ரோஜோதிரோஜன், மூன்றோம் குசலோத்துங்கன் ஆகிய ச ோழ அர ர்களின் ஆட்சிக் கோலத்தில் வலிதம 

பதடத்த குறுநில மன்னர்கைோக விைங்கிய  ம்புவரோயர்களின் அரசு______ எனப்பட்டது. 

A) சுயரோஜ்யம்   B) இரோஜ கம்பீர ரோஜ்யம் 

C) இரோஜ ரோஜ்யம்   D) குறுநில ரோஜ்யம் 

குறிப்பு: 
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28. ______ ஆண்டு முதலோம் மோறவர்மன் குலச கரப்போண்டியன் கதடசி ச ோழ அர ரோன மூன்றோம் 

இரோசஜந்திர ச ோழதனத் சதோற்கடித்தோர். 

A) 1264   B) 1284   C) 1276   D) 1279 
29. போண்டிய நோட்தடச் ச ர்ந்த _______ என்ற கிரோமத்தில் அண்தமயில் கண்தடடுக்கப்பட்ட 

கல்தவட்டில் கூடல் என்ற த ோல் குறிப்பிடப்தபற்றுள்ைது. 
A) தகோற்தக   B) புலிமோன் சகோம்தப 

C) சவள்விக்குடி   D) கீழடி 

(குறிப்பு: பத்துப்பாட்டு நூலான நூல்களான பட்டினப்பாவலயிலும், மதுவரக் காஞ்சியிலும் கூடல் 
பாண்டியர் ெவலநகரமாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.) 

30. கைப்பிரரிடமிருந்து போண்டியர் பகுதிதய ______ மீட்டதோகச் த ப்சபடுகள் கூறுகின்றன. 

A) அரிசக ரி   B) ச ந்தன் 

C) கடுங்சகோன்   D) மோறவர்மன் 

(குறிப்பு: கடுங்வகாவனத் தொடர்ந்து இரு அரசர்கள் அடுத்ெடுத்து ஆட்சி தசய்ெனர். அவர்களில் 
வசந்ென் என்பவர் வபார் முவறயில் சிறந்ெவராக இருந்ொர். இவர் வசரவர தவன்றொல் வானவன் 
என்ற பட்டம் தபற்றார்.) 

31. கீழ்க்கோண்பவர்களுள் முதலோம் மசகந்திரவர்மன், முதலோம் நரசிம்மவர்மன் ஆகிசயோருக்கு 
 மகோலத்தவர் யோர்? 
A) விஜயோலயன்   B) அரிசக ரி 

C) ச ந்தன்   D) கடுங்சகோன் 
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(குறிப்பு: அரிகவசரி ெமது காலத்வெச் வசர்ந்ெ வசர, வசாழ, பல்லவ சிங்கள அரசர்கவள தவற்றி 

தகாண்டொக கல்தவட்டு குறிப்புகளும் தசப்வபடுகளும் கூறுகின்றன.) 

32. ______ என்ற த வத் துறவி அரிசக ரிதய  மண மதத்திலிருந்து த வ மதத்துக்கு மோற்றினோர். 
A) திருநோவுக்கர ர்   B) திருஞோன ம்பந்தர் 

C) சுந்தரர்    D) மோணிக்கவோ கர் 

(குறிப்பு: சமைர்கவள கழுவவற்றிய கூன்பாண்டியவன அரிவகசரி என்று அவடயாளம் 
காைப்படுகிறார்.) 

33.  ரியோன கோலவரித ப்படி எழுதுக. 

A) சகோச் தடயோன் ரணதீரன், மோறவர்மன் ரோஜசிம்ஹன், முதலோம் வரகுணன், ஸ்ரீமோற ஸ்ரீவல்லபர் 

B) மோறவர்மன் ரோஜசிம்ஹன், ஸ்ரீமோற ஸ்ரீவல்லபர், முதலோம் வரகுணன், சகோச் தடயோன் ரணதீரன். 

C) சகோச் தடயோன் ரணதீரன், ஸ்ரீமோற ஸ்ரீவல்லபர், மோறவர்மன் ரோஜசிம்ஹன், முதலோம் வரகுணன் 

D) முதலோம் வரகுணன், சகோச் தடயோன் ரணதீரன், ஸ்ரீமோற ஸ்ரீவல்லபர், மோறவர்மன் ரோஜசிம்ஹன். 

34. முதலோம் வரகுணன் குறித்த கூற்றுகளில் தவறோனது எது? 

A) புகழ்தபற்ற சவள்விக்குடி நிலக் தகோதட அளித்தவர். 

B) பல்லவர்கதையும் ச ரர்கதையும் தவற்றிகரமோக எதிர்தகோண்டோர். 

C) போண்டிய அரத த் தஞ் ோவூர், திருச்சி, ச லம், சகோயம்புத்தூர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு 
விரிவுபடுத்தினோர். 

D) திருப்புறம்பியம் சபோரில் அபரோஜித பல்லவனோல் சதோற்கடிக்கப்பட்டோர். 

(குறிப்பு: இரண்டாம் வரகுைன் திருப்புறம்பியம் வபாரில் அபராஜிெ பல்லவனால் 
வொற்கடிக்கப்பட்டார்.) 

35. தவனீதைச் ச ர்ந்த புகழ் தபற்ற பயணி மோர்க்சகோசபோசலோ எந்ததந்த ஆண்டுகளில் கோயலுக்கு 
வருதக புரிந்தோர்? 

A) 1278, 1283 
B) 1288, 1293 
C) 1287, 1294 
D) 1279, 1295 
(குறிப்பு: காயல் துவறமுகம் முழுவதும் அவரபிய, சீன கப்பல்களால் நிவறந்திருந்ெொகவும் காயல் 
நகரில் வணிக நடவடிக்வககள் முழு வீச்சில் நவடதபறுவொகவும் மார்க்வகாவபாவலா கூறுகிறார்.) 

36. இரண்டோம் போண்டிய அரசின் சிறப்புமிக்க ஆட்சியோைர் என கருதப்படுபவர் யோர்? 

A) மோறவர்மன் குலச கரன் B) வீரபோண்டியன் 

C) விக்கிரம போண்டியன்  D) முதலோம்  தடயவர்மன் சுந்தரபோண்டியன் 
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(குறிப்பு: இவர் ெமிழ்நாடு முழுவவெயும் ெனது ஆட்சியின் கீழ் தகாண்டு வந்ெதுடன், ஆந்திராவில் 
உள்ள தநல்லூர் வவர ெனது அரசியல் அதிகாரத்வெ தசலுத்தினார்.) 

37. கோயல் துதறமுக நரில், அரபுத் ததலவன்  _______ என்பவரோல் குதிதரகதை இறக்குமதி த ய்யும் 
முகவர் நிறுவனம் ததோடங்கப்பட்டது. 

A) வோ ோஃப்    B) மோலிக்கு ஆம்பர் 

C) மோலிக்கு இஸ்லோம் ஜமோலுதீன்  D) முகமது மோலிக் 

குறிப்பு: 

 
38. _________ கடல் வழிப்பதடதயடுப்புகள் ஸ்ரீவிஜயோ அரசு வதர விரிவதடந்திருந்தன. 

A) மூன்றோம் குசலோத்துங்கன் B) முதலோம் இரோசஜந்திரன் 

C) முதலோம் இரோஜரோஜன்  D) பரோந்தகன் 

(குறிப்பு: தென் கிழக்கு ஆசியாவில் 700க்கும் 1300க்கும் இவடவய தசழித்து வளர்ந்ெ நாடுகளுள் 
ஸ்ரீவிஜயாவும் ஒன்று. இதுவலிவமயான கடற்பவட தகாண்டொகவும் வணிகத்தில் சிறந்ெொகவும் 
இருந்ெது) 

39. ______படுதகயில் இருந்த ச ோழ அரசின் தமயப்பகுதி ச ோழ மண்டலம் எனப்படுகிறது. 

A) தவதக   B) கோவிரி 

C) கிருஷ்ணோ   D) சகோதோவரி 

40. _______ ஒரு கலத்துக்கு  மம் ஆகும். 

A) 28 கி.கி     B) 27 கி.கி 

C) 32 கி.கி      D) 72 கி.கி 

குறிப்பு: 
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41. தபோருத்துக. 

1. பதட முகோம்    i) பதடவீடு 
2. புறக்கோவல் பதடகள்   ii) தண்டநோயகம் 
3. ததலவர்    iii) நிதலப்பதட 
4. பதடத் தைபதி   iv) பதட முதலி 

A)  i  iii  iv  ii 
B) iv  ii  i  iii 
C)  ii  i  iii  iv 
D)  ii  iii  i  iv 

42.  _____ போண்டியர்களின் முதல் ததலநகரமோகும். 

A) மதுதர    B) கோயல்பட்டினம் 

C) தகோற்தக   D) புகோர் 

(குறிப்பு: முத்துக்குளித்ெல் தொழிவலாடு வரலாற்றுப் பூர்வமாக இவைந்ெ தகாற்வக பாண்டியரின் 
தொடக்க கால ெவலநகரமாகவும் துவறமுகமாகவும் இருந்ெது. பிற்காலத்தில் அவர்கள் மதுவரக்கு 
இடம் தபயர்ந்ெனர்) 

43. வறட்சிப் பகுதியோன இரோமநோதபுரத்தில் போண்டிய அர ர்கள் _______ஐக் கட்டினோர்கள். 

A) அகழிகள்   B) மதகுகள் 

C) அதணகள்   D) ஏரிகள் 

(குறிப்பு: இத்ெவகய பகுதிகளில் உள்ளாட்சி அவமப்புகள், உள்ளூர் ெவலவர்கள், அதிகாரிகள் 
ஆகிவயார் வமற்பார்வவயில் பாசன வவவலகள் வமற்தகாள்ளப்பட்டன.) 

44. தபோ.ஆ.800 ஐச் ச ர்ந்த மோனூர் கல்தவட்டு _______ நிர்வோகம் குறித்த த ய்திகதைத் தருகின்றது. 

A) மத்திய அரசு   B) கிரோமம் 

C) பதட    D) மோகோணம் 

45. ததோடக்க கோலப் பல்லவ அர ர்கள் ______ன் கீழ் சிற்றர ர்கைோக இருந்தனர். 
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A)  ோளுக்கியர்கள்  B) தடல்லி சுல்தோன்கள் 

C) மரோத்தியர்கள்   D)  ோதவோகனர்கள் 

(குறிப்பு: பல்லவ அரசர்கள் தென்கிழக்கு கடற்கவரப் பகுதியில் முக்கிய வணிக வமயமாகத் 
திகழ்ந்ெ காஞ்சிபுரத்வெயும், அென் வளம் நிவறந்ெ வவளாண் பகுதிகவளயும் ஆண்டனர்.) 

46. பல்லவ அர ர்களின் தபயர்கதை கோலவரித ப்படி எழுதுக. 

A) சிம்ம விஷ்ணு, இரண்டோம் சிம்மவர்மன், முதலோம் மசகந்திரவர்மன், முதலோம் நரசிம்மவர்மன் 

B) இரண்டோம் சிம்மவர்மன், சிம்ம விஷ்ணு, முதலோம் மசகந்திரவர்மன், முதலோம் நரசிம்மவர்மன் 

C) இரண்டோம் சிம்மவர்மன், சிம்ம விஷ்ணு, முதலோம் நரசிம்மவர்மன், முதலோம் மசகந்திரவர்மன் 

D) சிம்ம விஷ்ணு, இரண்டோம் சிம்மவர்மன், முதலோம் நரசிம்மவர்மன், முதலோம் மசகந்திரவர்மன் 

47. ______ன் பதடத் தைபதி பரஞ்ச ோதி, சிறுத்ததோண்டர் என பிரபலமோக அறியப்பட்டோர். 

A) இரண்டோம் சிம்மவர்மன் B) சிம்ம விஷ்ணு 

C) முதலோம் நரசிம்மவர்மன் D) முதலோம் மசகந்திரவர்மன் 

குறிப்பு:  

 
48. ________ என்பவர் மசகந்திரவர்மதன  மண  மயத்திலிருந்து த வ  மயத்திற்கு தழுவச் த ய்தோர். 

A) திருநோவுக்கர ர்   B) திருஞோன ம்பந்தர் 
C) சுந்தரர்    D) மோணிக்கவோ கர் 

(குறிப்பு: மவகந்திரவர்மன் கவல கட்டிடக் கவலக்கு வபராெரவு அளித்ொர். திராவிடக் கட்டடக் 
கவலக்கு ஒரு புதிய பாணிவய அறிமுகம் தசய்ொர். அது மவகந்திரபாணி எனக் 
குறிப்பிடப்படுகின்றது.) 

49. _______ என்ற பல்லவ மன்னன் ரோஜசிம்மன் என்று அதழக்கப்பட்டோர். 

A) இரண்டோம் நரசிம்மவர்மன் B) சிம்ம விஷ்ணு 
C) முதலோம் நரசிம்மவர்மன் D) முதலோம் மசகந்திரவர்மன் 
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(குறிப்பு: இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் சீன அரசுக்கு தூதுக் குழுக்கவள அனுப்பினார். சீன நாட்டின் 
தூதுக் குழுக்கவள வரவவற்றார். காஞ்சிபுரம் வகலாசநாெர் வகாயிவல கட்டியவர் இவவர.) 

50. அர ர்களின் தபயர்கள் மற்றும் பட்டங்களில் தவறோன இதணதயத் சதர்ந்ததடு. 

A) சிம்ம விஷ்ணு - அவனிசிம்மர் 

B) முதலோம் மசகந்திரவர்மன் – குணபோரன் 

C) முதலோம் நரசிம்மவர்மன் – வோதோபிதகோண்டோன் 

D) இரண்டோம் நரசிம்மவர்மன் - விசித்திர சித்தன் 

குறிப்பு:  

 
51. ______ ஆண்டு யுதனஸ்சகோவின் உலகப் போரம்பரியச் சின்னங்கள் அட்டவதணயில் மோமல்லபுரம் 

ச ர்க்கப்பட்டது. 

A) 1982   B) 1983   C) 1984   D) 1985 
(குறிப்பு: மாமல்லபுரத்திலுள்ள ஒற்வறக் கருங்கல்லில் தசதுக்கி உருவாக்கப்பட்ட கடற்கவரக் 
வகாவிலும், ஏவனய வகாவில்களும், வராகர்குவகயும் பல்லவக் கட்டிடக்கவலயின் ஈடு இவையற்ற 
அழகிற்கு எடுத்துக்காட்டுகள்.) 

52. பல்லவர் கட்டிடக்கதலயின் வதககளில் தவறோன இதணதயத் சதர்ந்ததடு. 

1. போதறக் குதடவதரக் சகோவில்கள் - மசகந்திரவர்மன் போணி 

2. ஒற்தறக்கல் ரதங்களும் சிற்ப மண்டபங்களும் - ரோஜசிம்மன் போணி 

3. கட்டுமோனக் சகோவில்கள் - நந்திவர்மன் போணி 

A) அதனத்தும்  ரி 

B) 1, 2  ரி 

C) 2, 3  ரி 

D) 1, 3  ரி 

குறிப்பு:  
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53. ரோஜசிம்சமஸ்வரம் சகோவில் ______ கதலபோணிக்கு சிறந்த எடுத்துக்கோட்டோகும். 

A) போதற குதடவதரக் சகோயில்  B) ஒற்தறக் கல் ரதங்களும் சிற்ப மண்டபம் 

C) கட்டுமோனக் சகோவில்   D) கடற்கதரக் சகோவில் 

(குறிப்பு: வகலாசநாெர் வகாவில் ராஜசிம்வமஸ்வரம் என்று அவழக்கப்படுகிறது. இக்வகாவில் 
மிருதுவான மைற் கற்களால் கட்டப்பட்டவவயாகும்.) 

54. கோஞ்சி புரத்திலுள்ை தவகுண்டப் தபருமோள் சகோவில் _____ கட்டடக்கதல பணிக்கு சிறந்த 
எடுத்துக்கோட்டோகும். 

A) மசகந்திரவர்மன் போணி  B) மோமல்லன் போணி 

C) ரோஜசிம்மன் போணி   D) நந்திவர்மன் போணி 

55. தவறோன இதணதயத் சதர்ந்ததடு. 

A) நியோயபோஷ்யோ – வோத்ஸ்யோயர் 

B) த குமோர  ரிதம் – போரவி 

C) கிரோதோர்ஜூனியம் – போரவி 

D) போரததவண்போ – தபருந்சதவனோர் 

(குறிப்பு: ெண்டின் - முெலாம் நரசிம்மவர்மன், பாரவி - சிம்ம விஷ்ணு, தபருந்வெவனார்- இரண்டாம் 

நந்திவர்மன் காலத்தில் வாழ்ந்ெவர்கள்.) 

56. புகழ் தபற்ற இத க் கதலஞரோன ருத்ரோச் ோரியர் யோருதடய கோலத்தில் வோழ்ந்தவர்? 

A) இரண்டோம் நரசிம்மவர்மன்  B) சிம்ம விஷ்ணு 
C) முதலோம் நரசிம்மவர்மன்  D) முதலோம் மசகந்திரவர்மன் 

(குறிப்பு: குடுமியான்மவல, திருமயம் ஆகிய இடங்களிலுள்ள வகாவில்களில் காைப்படும் இவச 
குறித்ெ கல்தவட்டுக்கள் இவசயில் பல்லவர் தகாண்டிருந்ெ ஆர்வத்வெ தவளிப்படுத்துகின்றன.) 
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57. அய்சகோல் கல்தவட்டு  ோளுக்கிய அர ன் ______ என்பவரது அதவக்கைப் புலவரோன ரவி கீர்த்தி 
என்பவரோல்  மஸ்கிருத தமோழியில் எழுதப்பட்டது. 

A) முதலோம் புலசகசி  B) இரண்டோம் புலிசகசி 

C) முதலோம் விக்கிரமோதித்தன் D) இரண்டோம் கீர்த்திவர்மன் 

குறிப்பு:  

 
58. போரசீக அர ர் இரண்டோம் குஸ்ரூ _____ன் அதவக்கு தூதுக்குழு ஒன்தற அனுப்பி தவத்தோர். 

A) முதலோம் புலசகசி  B) இரண்டோம் புலிசகசி 
C) முதலோம் விக்கிரமோதித்தன் D) இரண்டோம் கீர்த்திவர்மன் 

(குறிப்பு: இரண்டாம் புலிவகசி (கி.பி. 610 - 642) சாளுக்கிய வம்சத்தின் மிகவும் வலிவம தபற்ற 
அரசராவார்.) 

59. _______ என்ற  ோளுக்கிய மன்னதன ரோஷ்டிரகூட வம்  அரத  நிறுவிய தந்தி துர்க்கோ சபோரில் 
சதோற்கடித்தோர்.  

A) முதலோம் புலசகசி  B) இரண்டோம் புலிசகசி 
C) முதலோம் விக்கிரமோதித்தன் D) இரண்டோம் கீர்த்திவர்மன் 

60. _______ என்ற சமதல  ோளுக்கியர் ததலநகதர மன்யசகட்டோவிலிருந்து கல்யோணிக்கு மோற்றினோர். 

A) ஆறோம் விக்ரமோதித்யன் B) இரண்டோம் ததலப்பர் 

C) முதலோம் ச ோசமஸ்வரர் D) இரண்டோம் புலிசகசி 

(குறிப்பு: இரண்டாம் வெலப்பர் கி.பி 973ல் மாளவ அரசர் பரம்பவரவயத் வொற்கடித்து 
கல்யாணிவயக் வகப்பற்றினார்) 

61. வோதோபியிலுள்ை விஷ்ணு சகோவில்  ோளுக்கிய வம் த்ததச் ச ர்ந்த ______ ஆல் கட்டப்பட்டது. 

A) மங்கசை ன்   B) இரண்டோம் ததலப்பர் 
C) முதலோம் ச ோசமஸ்வரர் D) இரண்டோம் புலிசகசி 

(குறிப்பு: இரண்டாம் விக்கிரமாதித்ெனுவடய அய்வகால் கல்தவட்டு இங்குள்ளது.) 
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62. _____ என்ற ரோஷ்டிரகூட அர ர் ஜினச னோ எனும்  மணத் துறவியோல்  மண மதத்திற்கு 
மோற்றப்பட்டோர். 

A) முதலோம் கிருஷ்ணர்  B) இரண்டோம் கிருஷ்ணர் 

C) அசமோகவர்ஷர்   D) மூன்றோம் சகோவிந்தன் 

(குறிப்பு: ராஷ்டிரகூட அரசர்களில் ெவலசிறந்ெ அரசர் அவமாக வர்ஷர், அவர் மான்யக்வகாட்டாவில் 
புதிய ெவலநகவர உருவாக்கினார்.) 

63. கி.பி. 916 ல் பரோந்தகச் ச ோழனோல் வல்லம் சபோர்க்கைத்தில் சதோற்கடிக்கப்பட்ட ரோஷ்டிரக்கூட அர ர் 

______. 
A) முதலோம் கிருஷ்ணர்  B) இரண்டோம் கிருஷ்ணர் 
C) அசமோகவர்ஷர்   D) மூன்றோம் சகோவிந்தன் 

(குறிப்பு: அவமாகவர்ஷரின் மகன் இரண்டாம் கிருஷ்ைர் ஆவார்) 
64. இரோசமஸ்வரத்தில் கிருஷ்சணஸ்வரோ சகோவிதல கட்டிய ரோஷ்டிரக் கூட அர ர் ______. 

A) முதலோம் கிருஷ்ணர்  B) இரண்டோம் கிருஷ்ணர் 
C) அசமோகவர்ஷர்   D) மூன்றோம் கிருஷ்ணர் 

(குறிப்பு: மூன்றாம் கிருஷ்ைர் ராஷ்டிரகூட வம்சத்தின் திறவம வாய்ந்ெ கவடசி அரசனாவார். இவர் 
வசாழர்கவள ெக்வகாலம் வபாரில் வொற்கடித்துத் ெஞ்சாவூவரக் வகப்பற்றினார்.) 

65. _______ ஆல் இயற்ற்ப்பட்ட கவிரோஜ மோர்க்கம் கன்னட தமோழியின் முதல் கவிதத நூலோகும். 

A) முதலோம் கிருஷ்ணர்  B) இரண்டோம் கிருஷ்ணர் 
C) அசமோகவர்ஷர்   D) மூன்றோம் சகோவிந்தன் 

66. முதல்  மண தீர்த்தங்கரரோன ரிஷபசதவரின் வோழ்க்தகதய சித்திரிக்கும் ஆதிபுரோணத்தத 
இயற்றியவர் யோர்? 
A) ஸ்ரீ தபோன்னோ   B) ஆதிகவி பம்போ 

C) ரன்னோ    D) அசமோகவர்ஷர் 

(குறிப்பு: ஆதிகவி பம்பா கன்னட இலக்கியத்தின் மூன்று ரத்தினங்களில் ஒருவர் எனக் 
கருெப்படுகிறார். ஆதிகவி பம்பா, ஆதி புராைம், விக்கிரமார்ஜூன விஜயம் ஆகிய நூல்கவள 
இயற்றியுள்ளார்) 

67. தவறோன கூற்தறத் சதர்ந்ததடு. 

A) எல்சலோரோவில் உள்ை தகலோ நோதர் சகோயில் மூன்றோம் கிருஷ்ணருதட ஆட்சிக் கோலத்தில் 
உருவோக்கப்பட்டது. 

B) இக்சகோவில் 60,000  துர அடிகள் பரப்பைதவக் தகோண்டுள்ைது. 

C) இதனுதடய விமோனத்தின் உயரம் 90 அடிகைோகும். 

D) இக்சகோவில் மோமல்லபுர கடற்கதரக் சகோவிலின்  ோயதலப் தபற்றுள்ைது. 
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( குறிப்பு: வகலாசநாெர் வகாவில் திராவிடக் கட்டடக் கவலக்கூறுகவளக் தகாண்டுள்ளது.) 

68. சகோவில் விமோனங்கதைக் கட்டுவதில் புதிய கட்டடக்கதல போணியோன தவ ோரோ யோரோல் 
வைர்க்கப்பட்டது? 

A) ச ோழர்கள்   B) பல்லவர்கள் 

C)  ோளுக்கியர்கள்   D) ரோஷ்டிரகூடர்கள் 

(குறிப்பு: தவசாரா என்பது தென் இந்திய (திராவிட) மற்றும் வட இந்திய (நாகாரா) கட்டடப் 
பாணிகளின் கலப்பு ஆகும்.) 

69. பல்லவ அரசிதனப் பற்றிய கூற்றுகதைச் சிந்திக்கவும். 

கூற்று 1: இவர்களுதடய ஆட்சியில் அப்பரோல் இயற்றப்பட்ட சதவோரம் முதல் மற்ற தமிழ் 
இலக்கியங்களும் த ழித்சதோங்கின. 

கூற்று 2: முதலோம் மசகந்திரவர்மன் மத்த விலோ  பிரக னம் எனும் நூலின் ஆசிரியர் ஆவோர். 

A) கூற்று 1 மட்டும்  ரி 

B) கூற்று 2 மட்டும்  ரி 

C) இரு கூற்றுகளும்  ரி 

D) இரு கூற்றுகளும் தவறு 

70. கீழ்க்கோண்பனவற்றில் எது  ரியோன இதணயில்தல 

A) எல்சலோரோ குதககள் - ரோஷ்டிரகூடர்கள் 

B) மோமல்லபுரம் - முதலோம் நரசிம்மவர்மன் 

C) எலிதபண்டோ குதககள் -அச ோகர் 

D) பட்டக்கல் –  ோளுக்கியர்கள் 

71. தவறோன இதணதயக் கண்டறியவும் 

A) தந்தின் - த குமோர  ரிதம் 

B) வோத்ஸ்யோயர் - போரத தவண்போ 

C) போரவி – கிரதோர்ஜுனியம் 

D) அசமோகவர்ஷர் -கவிரோஜமோர்க்கம் 

72. தபோருத்துக. 

1) பல்லவர்    i) கல்யோணி 

2) கீதழ  ோளுக்கியர்  ii) மோன்ய சகட்டோ 

3) சமதலச்  ோளுக்கியர்  iii) கோஞ்சி 

4) ரோஷ்டிரகூடர்   iv) தவங்கி 

A)  i  iii  ii  iv 
B)  ii  iii i  iv 
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C)  ii  iv  i  iii 
D)  iii  iv  i  ii 

73. 'ததள்ைோறு தந்த நந்திவர்மன்’ என நந்திக் கலம்பகம் யோதர கூறிப்பிடுகிறது. 

A) முதலோம் நந்திவர்மன்  B) இரண்டோம் நந்திவர்மன் 

C) மூன்றோம் நந்திவர்மன்  D) நோன்கோம் நந்திவர்மன் 

(குறிப்பு: மூன்றாம் நந்திவர்மன் தெள்ளாறு என்னுமிடத்தில் நவடதபற்ற தபரும் வபாரில் பாண்டிய 
மன்னன் ஸ்ரீ வல்லபவன தவன்றார்) 

74. பல்லவர் நிர்வோகத்தின்  ரியோன வரித தய சதர்ந்ததடு 

A) பல்லவ நோடு, ரோஷ்டிரம், விஷயங்கள், நோடு, ஊர் 

B) பல்லவ நோடு, விஷயங்கள், ரோஷ்டிரம், நோடு, ஊர் 

C) பல்லவ நோடு, விஷயங்கள், நோடு, ரோஷ்டிரம், ஊர் 

D) பல்லவ நோடு, நோடு, விஷயங்கள், ரோஷ்டிரம், ஊர் 

75. ______ போண்டிய நோட்டின் மீது பதடதயடுத்து, அதன் ததலநகரோன மதுதரதய தவன்றதோல் 'மதுதர 
தகோண்டோன்’ என புகழப்பட்டோர். 

A) விஜயோலய ச ோழன்  B) முதலோம் ஆதித்த ச ோழன் 

C) முதலோம் பரோந்தகன்  D) மூன்றோம் கிருஷ்ணன் 

(குறிப்பு: முெலாம் பராந்ெகன் ெக்வகாலம் வபாரில் இராட்டிரகூட மன்னர் மூன்றாம் கிருஷ்ைரிடம் 
வொற்று கி.பி. 955ல் இறந்ொர்.) 

76. இரோஜரோஜன் கோலத்தில் வரிவிதிப்புக்கோன கணக்தகடுப்புப் பணி_______ என்பவரோல் 
சமற்தகோள்ைப்பட்டது. 
A) ஊரோர்    B) நோட்டோர் 
C) நகரத்தோர்   D) ச னோபதி குரவன் 

குறிப்பு: 
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77. ______ கோலத்தத  ோர்ந்த உத்திரசமரூர் கல்தவட்டு கிரோம நிர்வோகத்ததப் பற்றி விரிவோக 
விைக்குகிறது. 
A) முதலோம் இரோஜரோஜன்  B) முதலோம் நரசிம்மவர்மன் 

C) முதலோம் பரோந்தக ச ோழன் D) முதலோம் இரோசஜந்திரன் 

78. முதலோம் இரோச ந்திரனின் வழித்சதோன்றல்கதை கோலவரித ப்படி எழுதுக. 
A) இரண்டோம் இரோச ந்திரன், முதலோம் இரோ ோதிரோ ன், இரோ  மசகந்திரன், வீர இரோச ந்திரன் 

B) முதலோம் இரோ ோதிரோ ன், இரண்டோம் இரோச ந்திரன், வீர இரோச ந்திரன், இரோ  மசகந்திரன் 

C) முதலோம் இரோ ோதிரோ ன், இரண்டோம் இரோச ந்திரன், இரோ மசகந்திரன், வீர இரோச ந்திரன் 

D) முதலோம் இரோ ோதிரோ ன், வீர இரோச ந்திரன், இரோ சமகந்திரன், இரண்டோம் இரோச ந்திரன் 

குறிப்பு :  

 
79. கீழ்க்கண்டவர்களுள் ‘ச ோணோடு வழங்கியருளிய சுந்தரப் போண்டியன்' என அதழக்கப்படும் போண்டிய 

மன்னன் யோர்? 
A) முதலோம் மோறவர்மன் சுந்தரபோண்டியன் 

B) இரண்டோம் மோறவர்மன் சுந்தரபோண்டியன் 

C) முதலோம்  தடயவர்மன் சுந்தரப் போண்டியன் 

D) முதலோம் மோறவர்மன் குலச கரன் 

(குறிப்பு: கி.பி.1219 ல் மூன்றாம் குவலாத்துங்க வசாழவன தவன்றார். எனினும் த ாய்சாளர்கள் 
வசாழர்களுக்கு ஆெரவாக தசயல்பட்டொல் ொன் தவன்ற வசாழ நாட்வட குவலாத்துங்கனிடவம 
தகாடுத்ொர்.) 

80. ‘ எம்மண்டலமும் தகோண்டருளிய சுந்தரப் போண்டியன், மகோரோஜோதிரோஜோ, ஸ்ரீ பரசமஸ்வரன், 
தபோன்சவய்ந்த தபருமோள் ‘ என்தறல்லோம் புகழப்படுபவர் யோர்? 
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A) முதலோம் மோறவர்மன் சுந்தரபோண்டியன் 
B) இரண்டோம் மோறவர்மன் சுந்தரபோண்டியன் 
C) முதலோம்  தடயவர்மன் சுந்தரப் போண்டியன் 
D) முதலோம் மோறவர்மன் குலச கரன் 

(குறிப்பு: இவரது காலத்தில் பாண்டியப் வபரரசு வடக்வக தநல்லூர், கடப்பா முெற்தகாண்டு தெற்வக 
கன்னியாகுமரி வவரயில் விரிவு தபற்றது.) 

81. தவறோன இதணதயத் சதர்ந்ததடு. 

A) நம்மோழ்வோர் – திருப்பல்லோண்டு  B) அதிவீரரோம போண்டியன் – தநடதம் 

C) இரத்தினகிரி உலோ – மசகந்திரவர்மன்  D) மகோபோரதம் – வில்லிபுத்தூரோர் 

(குறிப்பு: இரத்தினகிரி உலா, வசயூர் முருகன் உலா – ஸ்ரீ கவிராயர்) 
82. தமிழ்நோட்டில்  ங்க கோலம் முடிந்த பிறகு, கைப்பிரர்ளின் ஆட்சி _______ ஆண்டுகள் நீடித்தது. 

A) 150    B) 200    C) 250    D) 300 
( குறிப்பு: களப்பிரர்கவள தொடர்ந்து காஞ்சிபுரத்வெ ெவலநகராகக் தகாண்டு தொண்வட 
மண்டலத்தில் பல்லவர்கள் ெங்கள் அரவச நிறுவினர்.) 

83. _______ முதல் _____ வதரயிலோன முற்கோலபல்லவர்கள் பிரோகிருத தமோழியில் பட்டயங்கதை 
தவளியிட்டனர். 

A) கி.பி 200-300 

B) கி.பி. 250 – 350 

C) கி.பி 300 – 350 

D) கி.பி 350 – 450 

( குறிப்பு: சிவஸ்கந்ெவர்மன், விஜயஸ்கந்ெவர்மன் ஆகிவயார் இம்மரபில் குறிப்பிடத்ெக்கவர்கள்) 

84. ச ோழ அர ன் _____ கதடசி பல்லவ அர ன் அபரோஜிததன முறியடித்து கோஞ்சி பகுதிதயக் 
தகப்பற்றினோன். 

A) விஜயோலயன்   B) முதலோம் இரோசஜந்திரன் 

C) இரண்டோம் இரோசஜந்திரன் D) முதலோம் ஆதித்தன் 

(குறிப்பு: பல்லவர்களது ஆட்சி கி.பி ஒன்பொம் நூற்றாண்டின் இறுதி வவர நீடித்ெது.) 

85. கைப்பிரர்கதை முறியடித்து ததோண்தட மண்டலத்தில் பல்லவர் ஆட்சிதய நிதலயோக 
ஏற்படுத்தியவர் யோர்? 

A) விஷ்ணு சகோபன்  B) சிம்ம விஷ்ணு 

C) முதலோம் மசகந்திரவர்மன் D) ரோஜசிம்மன் 

(குறிப்பு: வசாழர்கவள முறியடித்ெ அவர் காவிரி நதிக்கவர வவர பல்லவர் ஆட்சிவய 
விரிவுபடுத்தினார்) 
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86. தபோருத்துக. 

1. தபருந்சதவனோர்   i) நோலோயிர திவ்ய பிரபந்தம் 

2. ஆழ்வோர்கள்    ii) சதவோரம் 

3. நோயன்மோர்கள்    iii) மத்தவிலோ  பிரகோ னம் 

4. முதலோம் மசகந்திரவர்மன்  iv) போரத தவண்போ 

A)  i  iii  iv  ii 

B)  ii  iii  i  iv 

C) iv   i  ii  iii 

D)  ii iv  iii  i 

87. ததன்னிந்தியோதவக் தகப்பற்ற சவண்டும் என்ற ஹர்ஷரின் எண்ணத்தத சிததத்தவர் _______. 

A) முதலோம் புலிசகசி  B) இரண்டோம் புலிசகசி 

C) விக்ரமோதித்யன்   D) இரண்டோம் கீர்த்திவர்மன் 

(குறிப்பு: நர்மவெ ஆற்றங்கவரயில்  ர்ஷவர்த்ெனவர இரண்டாம் புலிவகசி முறியடித்ொர்.) 
88. _____ ஆட்சிக் கோலத்தில் ஹையுதோ என்பவர் கவிரஹஸ்யம் என்ற நூதலப் பதடத்தோர். 

A) முதலோம் கிருஷ்ணர்  B) அசமோகவர்ஷர் 

C) மூன்றோம் கிருஷ்ணர்  D) தந்தி துர்க்கர் 

89.  ரியோன ததோடதரத் சதர்ந்ததடு 

A) எல்சலோரோ பம்போய்க்கு அருகிலுள்ை தீவு 

B) தகலோ நோதர் சகோயில் எல்சலோரோவில் உள்ைது 

C) எல்சலோரோ சகோயில்  ோளுக்கிய ஆட்சியில் கட்டப்பட்டது. 

D) எல்சலோரோ தகலோ நோதர் சகோயில் இரண்டோம் புலிசகசியோல் கட்டப்பட்டது. 

90. தபோருத்துக 

1. ரவி கீர்த்தி    i) விக்ரம ச ன விஜயம் 

2. முதலோம் அசமோக வர்ஷர்  ii) கணித  ோரம் 

3. பம்போ     iii) ஐசஹோசல கல்தவட்டு 

4. வீரோச் ோரியோர்    iv) கவிரோஜ மோர்க்கம் 

A)  i  iii  iv  ii 

B)  iii  iv  i  ii 

C) iv   i  ii  iii 
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D)  ii  iv  iii  i 

91. கோந்தளுர்  ோதல என்ற இடத்தில் ச ர மன்னன் போஸ்கர ரவிவர்மனுதடய கடற்பதடகதை 
முறியடித்தவர் யோர்? 
A) முதலோம் ரோஜரோஜன்  B) முதலோம் இரோசஜந்திரன் 

C) விஜயோலய ச ோழன்  D) முதலோம் குசலோத்துங்கன் 

(குறுப்பு: முெலாம் ராஜராஜன், அவரது புெல்வன் முெலாம் ராவஜந்திரன் ஆகிய இருவரின் ஆட்சி 
காலங்களிலும் வசாழப் வபரரசு புகழின் உச்சிவய எட்டியது.) 

92. _______ என்ற ச ோழ அர ன் 72 வணிகர்கள் அடங்கிய தூதுக் குழுதவ சீனோவிற்கு அனுப்பி 
தவத்தோர். 

A) முதலோம் ரோஜரோஜன்  B) முதலோம் இரோசஜந்திரன் 
C) விஜயோலய ச ோழன்  D) முதலோம் குசலோத்துங்கன் 

(குறிப்பு: முெலாம் குவலாத்துங்கன் ஸ்ரீவிஜய அரசுடன் நல்லுறவவ வமற்தகாண்டிருந்ொர். 
காடவராயர்கள் வபான்ற குறுநிலத் ெவலவர்கள் இவரது காலத்தில் எழுச்சி தபற்றனர்.) 

93. _____ ஆண்டு தஞ்த யில் பிரகதீஸ்வரம் என்றதழக்கப்படும் தஞ்த  தபரிய சகோயிதல ரோஜரோஜன் 
கட்டி முடித்தோர். 

A) கி.பி 1001 

B) கி.பி. 1010 

C) கி.பி. 1012 

D) கி.பி. 1020 

94. ச ோழ கங்கம் என்ற நீர்ப்போ ன ஏரிதய கங்தகதகோண்ட ச ோழபுரம் என்ற இடத்தில் தவட்டியவர் யோர்? 

A) முதலோம் ரோஜரோஜன்  B) முதலோம் இரோசஜந்திரன் 
C) விஜயோலய ச ோழன்  D) முதலோம் குசலோத்துங்கன் 

95. தபோருத்துக. 

1. உத்திரசமரூர் கல்தவட்டுகள்   i) முதலோம் ரோஜரோஜன் 

2. சுங்கம் தவிர்த்த ச ோழன்   ii) முதலோம் ரோசஜந்திரன் 

3. முடி தகோண்டோன்    iii) முதலோம் குசலோத்துங்கன் 

4. தஜயங்தகோண்டோன்    iv) முதலோம் பரோந்தகன் 

A)  i  iii  iv  ii 

B)  iii  iv  i  ii 

C)  iv  iii  ii  i 

D)  ii  iv  iii  i 
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96. பம்போய்க்கு அருகில் உள்ை ஸ்ரீபுரிக்கு எலிபோன்டோ என தபயரிட்டவர்கள் யோர்? 

A) போரசீகர்கள்   B) சபோர்ச்சுகீசியர்கள் 

C) ஆங்கிசலயர்கள்  D) டச்சுக்கோரர்கள் 

(குறிப்பு: தபரிய யாவனயின் சிற்பத்வெ ஸ்ரீபுரியில் கண்ட வபார்ச்சுகீசியர்கள் அெற்கு எலிபான்டா 
என்று தபயரிட்டு அவழத்ெனர்.) 

97. கி.பி.350 முதல் 550 வதர ஆட்சி புரிந்த பல்லவர்கள் _______தமோழியில் பட்டயங்கதை 
தவளியிட்டனர். 

A) பிரோகிருதம்   B) வடதமோழி 

C) கன்னடம்   D) தமிழ் 

(குறிப்பு: இக்காலக்கட்டத்தில் முக்கிய ஆட்சியாளர் விஷ்ணுவகாபன். இவர் சமுத்திரகுப்ெரின் 
தென்னிந்திய பவடதயடுப்பின் வபாது முறியடிக்கப்பட்டார்) 

98. யுவோன் சுவோங் கோஞ்சிக்கு வருதகப் புரிந்த சபோது ஆட்சியிலிருந்த அர ன் 

A) முதலோம் மசகந்திரவர்மன் B) முதலோம் நரசிம்மவர்மன் 

C) ரோஜசிம்மன்   D) இரண்டோம் நந்திவர்மன் 

(குறிப்பு: காஞ்சி பற்றிய அவரது வருைவன குறிப்பிடத்ெக்கது. மிகப் தபரிய, அழகிய நகரான அது 
ஆறு வமல்கள் சுற்றளவு தகாண்டது எனக் கூறியுள்ளார்) 

99.  ங்கரபக்தன், வோத்யவித்யோதரன், ஆகமப் பிரியன் சபோன்ற விருதுகதை சூட்டிக் தகோண்டவர் யோர்? 

A) இரண்டோம் பரசமஸ்வரவர்மன்  B) இரண்டோம் நந்திவர்மன் 

C) முதலோம் ஆதித்தன்   D) இரண்டோம் நரசிம்மவர்மன் 

100. கூற்று 1: போதறகுதடவதர சகோவிதலச் த துக்கும் முதறயிலிருந்து, கற்கதைக் தகோண்டு 
கட்டுமோனக் சகோயில்கதைக் கட்டும் மோற்றம் ஏற்பட்டதத பல்லவர் கதல உணர்த்துகிறது. 

கூற்று 2: கோஞ்சியிலுள்ை தகலோ நோதர் சகோவில் பல்லவர்களின் கதல மற்றும் கட்டடக் கதலக்கு 
சிறந்த எடுத்துக்கோட்டோகும். 

A) கூற்று 1 தவறு 

B) கூற்று 2 தவறு 

C) இரு கூற்றுகளும்  ரி 

D) இரு கூற்றுகளும் தவறு 
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South Indian History Revision Test in Tamil 
Answer Key 

தென் இந்திய வரலாறு 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
A D  C B  A B  B  C  B  D  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
A  C B  C C  D  D  C  C  C  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
A  D B  C B  D  B  D B  C  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
B  B A  D  B  D  C  B  B  A  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
A C  D B  D  B C  A A D  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  
C  D  C  D  B  D  B  B  D C  
61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  
A C  B  D  C  B A  C  C  C  
71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  
C  D  C  A  C         D C  C  A  C  
81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  
C C  B  D  B  C  B C  B  B  

91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  
A  D  B  B  C  B  B          B D C  
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