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வரலாறு - பகுதி 4 

4] தமிழ்நாட்டில் சங்ககாலம் 

பாடக்குறிப்புகள் 

1] எந்தப் பகுதி உலகிலலலே மிக மிக ததான்மமோனது? 

விந்திே மமலக்குத் ததற்கிலுள்ள பகுதி. 

 2] திருப்பதி மமலக்குத் ததற்கில் வாழும் மக்கள் லபசும் தமாழி என்ன? 

தமிழ் தமாழி 

3] ஆங்கிலலேர் ஆட்சிேில் ததன்னாட்டின் தபரும் பகுதி எவ்வாறு 
அமழக்கப்பட்டது? 

தசன்மன மாகாணம் 

4] தமிழ்நாட்டிற்கு "தமிழ்நாடு" என்னும் தபேர் சூட்டப்பட்ட ஆண்டு? 

1967 ஆம் ஆண்டு. 

5] தமிழ்நாட்டிற்கு "தமிழ்நாடு" என்னும் தபேர் சூடிேவர் ோர்? 

முதலமமச்சர் அறிஞர் அண்ணா அவர்களால் "தமிழ்நாடு" என தபேர் 
சூட்டப்பட்டது. 

6] தமிழ் சங்கங்களும் அதன் தமல நகரங்களும் ோமவ? 

சங்கம் தமலநகர் 

முதற்சங்கம் ததன்மதுமர 

இமடச்சங்கம் கபாடபுரம் 

கமடச்சங்கம் மதுமர மூதூர் 

7] பாண்டிே மன்னர் தமலமமேில் புலவர்கள் கூடி தமிழ் ஆய்வு நடத்திே 
இடம் எது ? அது எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது? 

மதுமர மூதூர். இதுலவ “கூடல்” என்னும் தபேர் தபற காரணம் ஆேிற்று. 
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8] வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட தமிழகம் என்பது எது? 

வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட தமிழகம் 

வரலாற்றுக் காலத்திற்கு முன்னர், குமரி முமனக்குத் ததற்லக உள்ள இந்து 
மாக்கடல் பகுதி, ஒரு தபருநிலப் பரப்பாக இருந்தது. அமத குமரி கண்டம் 
என்பர் புலவர். ததன்னாட்மட லபான்று எட்டு, பத்து மடங்கு தபரிே 
அந்நிலப்பரப்பில், பஃறுளிோறு ஓடிேது, பன்மமல நடுக்கம் நீண்டு 
இருந்தது. மமழவளம் தபருகி, தபருங்காடுகள் வளர்ந்து, மக்களின் 
நாகரிகமும் சிறந்து நல்லலதார் அரசும் நமடதபற்றிருக்க லவண்டும் 
என்பர். அதுலவ பண்மட அரசான பாண்டிேர் அரசு ஆக இருத்தல் கூடும். 

9] தலமூர் என்பது எதமன குறிக்கிறது? 

தலமூர் என்பது குமரிக்கண்டத்தின் முன்பாக லதான்றிே, 

குமரிக்கண்டத்திமன உள்ளடக்கிே கண்டத்தில் வாழ்ந்த ஒரு 
குரங்கிமனத்மத குறிக்கும். பின்னர் அக்கண்டலம “தலமுரிோ” என தபேர் 
தபற்றது. 

10] சங்க காலம் என்பது எந்த ஆண்டுகமள குறிக்கிறது? 

தமிழ்நாட்மடக் குறித்து அறிே கூடிே வரலாற்றுக் காலம் சங்க 
காலத்தில் ததாடங்குகிறது. சங்க காலம் என்பது கமடச்சங்கத்தில் 
புலவர்கள் அவ்வப்லபாது கூடித் தமிழ் ஆய்வு தசய்த காலமாகும். தி.மு 
ஆண்டு 200 முதல் தி.பி.ஆண்டு 200 வமர 400 ஆண்டுக் காலமாகும். அது 
தி.மு. 300 முதல் தி.பி 300 வமர என்று தகாள்லவாரும் உண்டு. 

11] கமடச்சங்க காலத்திற்கு முன்னலர லதான்றிே இலக்கண நூல்? 

ததால்காப்பிேம்  

12] அமனத்து சமுதாேத்தவரும் விேந்து லபாற்றும் அளவுக்கு, சங்க 
காலத்தில் லதான்றிே  நூல் எது? 

திருக்குறள் 
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13] கடலில் தசல்லும் கலங்கமளச் சுட்டும் தபேர்கள் ோமவ? 

நாவாய், கலம் , கப்பல், லதாணி, ஓடம், படகு, ததப்பம் மற்றும் கட்டு மரம். 

14] தமிழ்நாடு வணிகம் தசய்து வந்த பகுதிகள் எமவ? 

லமற்கிலும், கிழக்கிலுமிருந்த எகிப்து, ேவனம், லராம் மற்றும் சனீம். 

15] நகர நாகரிகத்திற்கு உதாரணங்கள் எமவ? 

தமாகன்சதாலரா , ஹரப்பா 

16] சங்க காலத்தில் புலவர்கள் நிலத்மத எவ்வாறு பிரித்தனர்? 

குறிஞ்சி மமலகளும் அது சார்ந்த நிலமும் 

முல்மல காடுகளும் அது சார்ந்த நிலமும் 

மருதம் நீர் வளத்துடன் வேல் சூழ்ந்த பகுதி  
தநய்தல் கடலும் கடற்கமரப்பகுதியும் 

பாமல கடும் வறட்சிக்கு உள்ளாகி திரிந்த நிலம் 

 

17] சங்க காலத்தில் உேர்ந்து விளங்கிே ததாழில் எது ? 

உலலகார்க்கு உணவளிக்கும் உழவுத் ததாழில். 

18] லசர மரபில் வந்தவர்களுள் புகலழாங்கிேவர்கள் ோவர்? 

 இமே வரம்பன் தநடுஞ்லசரலாதன்  

 சிலம்பு புகழ் லசரன் தசங்குட்டுவன் 

19] மூலவந்தர்களின் தமலநகர், துமறமுகம், சின்னம்: 

 

லசரர் லசாழர் பாண்டிேர் 

தமலநகர் வஞ்சி (கரூர்) உமறயூர் மதுமர 

துமறமுகம் 
லதாண்டி 

மற்றும் முசிறி காவிரிப்பூம்பட்டினம் 

தகாற்மக 

(தூத்துக்குடி) 
சின்னம் விற்தகாடி புலிக்தகாடி மீன்தகாடி 
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20] பாண்டிே மன்னர்களில் குறிப்பிடத் தக்கவர்கள் ோவர்? 

பாண்டிே மரபில் வந்த மன்னர்களுள் பீடும் தபருமமயும் வாய்ந்தவர்கள் 
சிலர். அவர்களுள் பாண்டிேன் முடத்திருமாறனும், தன்மீது லபார் 
ததாடுத்த ஏழு குறு நில மன்னர்கமள ஒரு லசர தவன்ற 
தமலோலங்கானத்துச் தசருதவன்ற தநடுஞ்தசழிேனும், 
சிலப்பதிகாரத்தில் இடம்தபற்ற தபருமமக் குரிேவனும், ோலனா அரசன்? 
ோலனா கள்வன்! என்று கூறி வமளந்த தன் தசங்லகாமல நிமிர்த்துமாறு 
உேிர் நீத்தவனுமான பாண்டிேன் தநடுஞ்தசழிேனும் 
குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். 

குறுநில மன்னர்களாக விளங்கிே கமடதேழுவள்ளல்களான பாரி, ஓரி, 
ஆய், எழினி, நள்ளி, மமலேன், லபகன் ஆகிலோர் புகழ்தபற்றவர்கள் 
ஆவர். 

21] சங்க கால வழிபாட்டு முமறகள் ோமவ? 

திருக்லகாவில்கள் கட்டும் முமற வளராத அக்காலத்தில், சங்ககால 
மக்கள் லபாரில் ஈடுபட்டு வரீமரணம் அமடந்தவர்களின் நடுகல்மலயும் 
தமது முன்லனார்கமளயுலம வழிபட்டு வந்தனர். 

22] லசாழ மன்னர்களில் குறிப்பிடத் தக்கவர்கள் ோவர்? 

லசாழ மரபில் வந்தவர்களுள், கரிகாற் லசாழன், கிள்ளிவளவன் ஆகிலோர் 
புகழ்மிக்கவர்கள் இரண்டாேிரம் ஆண்டுகட்கு முற்பட்ட லசாழ மன்னன் 
கரிகாலன். அவன் தனது ஆட்சி காலத்தில், ஈழத்மத தவன்று, 

அந்நாட்டவமரக் மகதிகளாகக் தகாண்டு வந்து காவிரிேின் குறுக்லக 
கல்லமணமேக் கட்டினார். அது இன்றும் பேன்பாட்டில் உள்ளது. எனலவ 
அவர்  "கரிகால் தபருவளத்தான்" என்று லபாற்றப்படுகிறார்.  

இமடக்காலத்தில் வாழ்ந்த இராசராசலசாழன், இராலசந்திரலசாழன் 
ஆகிலோரும் தபரும்புகழ் தபற்றவர் ஆவர். அவர்கள் வடபுரத்மத 
மட்டுமின்றி ஜாவகம், கடாரம் முதலான கீழ்த்திமச நாடுகமளயும் 
தவன்றதாக வரலாறு கூறுகிறது. 



Winmeen Tnpsc Group 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

5 www.winmeen.com | Learning Leads to Ruling 
 

23] சங்க கால விழாக்கள் ோமவ? 

அறுவமட விழா, தபாங்கல் விழா, இளலவனில் பருவவிழா லபான்ற 
விழாக்கமள மக்கள் தகாண்டாடினர். தமலநகர்களில் இந்திர விழாவும் 
தகாண்டாடப்பட்டது. பிற்காலத்தில் புராணங்களின் வழிோகப் பரவிே பல 
பண்டிமககமள அக்கால மக்கள் அறிந்திருக்கவில்மல. 

எதிர்பார்க்கப்படும் வினாக்கள் 

1) வடவவங்கடம் தென்குமரி ஆயிடடத் ெமிழ் கூறும் நல்லுகம் என்று 
கூறியுள்ள நூல்? 

a) சிலப்பெிகாரம்  
b) நன்னூல்  
c) மணிவமகடல  
d) புறநானூறு  

2) சங்ககால இரட்டடக் காப்பியங்கள் எது? 

a) மணிவமகடல, ெிருக்குறள்  
b) நன்னூல், சிலப்பெிகாரம்  
c) சிலப்பதிகாரம், மணிலமகமல  
d) புறநானூறு  

3) முெல் ெமிழ் சங்கம் எங்கு கூடியது? 

a) கபாடபுரம்  
b) ததன்மதுமர  
c) வடமதுடர  
d) மதுடர  

4) கூடல் என்ற தபயர் தபற்ற ஊர் எது? 

a) கபாடபுரம்  
b) தென்மதுடர  
c) வடமதுடர  
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d) மதுமர  

5) சங்க காலத்ெில் ெமிழ்ப்புலவர்கள் நிலத்டெ எத்ெடை பிரிவாக பிரித்ெைர்? 

a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 

6) குமரி கண்டத்ெிற்கு முன்ைொக அப்பகுெிடய உள்ளடக்கிய ஒரு தபரும் 
கண்டம் எது? 

a) தலமூரிோக் கண்டம்  
b) ஆஸ்ெிவரலியா கண்டம்  
c) ஆப்பிரிக்கா கண்டம்  
d) ஆசியாக் கண்டம்  

7) பின் வருவைவற்றுள் ெவறாை இடண எது/எடவ?  

1) மடலகளும் அது சார்ந்ெ நிலம் - குறிஞ்சி  

2) காடுகளும் அது சார்ந்ெ நிலம் - முல்டல  

3) கடலும் கடற்கடர பகுெி - தநய்ெல்  

4) வயல் சூழ்ந்ெ பகுெி - மருெம்  

a) 1,2 மற்றும் 3    
b) 2,3 மற்றும் 4     
c) 1,2,3 மற்றும் 4   
d) இவற்றுள் எதுவுமில்மல  

8) வசரர்களின் முக்கிய துடறமுகங்கள் எடவ? 

a) வஞ்சி 
b) காவிரிப்பட்டினம்  
c) மதுடர 
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d) உடறயூர்  

9) பண்டடய வசாழர்களின் ெடலநகர் எது? 

a) வஞ்சி  
b) காவிரிப்பட்டிைம்  
c) மதுடர 
d) உமறயூர் 

10) பாண்டியர்களின் ெடலநகர் எது? 

a) வஞ்சி  
b) காவிரிப்பட்டிைம்  
c) மதுமர 
d) உடறயூர்  

11) வசரர்களின் ெடலநகர் எது? 

a) வஞ்சி  
b) காவிரிப்பட்டிைம்  
c) மதுடர 
d) உடறயூர் 

12) இமயவரம்பன் என்ற புகழப்பட்டவர் யார்? 

a) பாண்டியன் தநடுஞ்தசழியன்  
b) தநடுஞ்லசரலாதன்  
c) கரிகால வசாழன்  
d) முடத்ெிருமாறன்  

13) காவவரி ஆற்றின் குறுக்வக கல்லடண கட்டியது யார்? 

a) பாண்டியன் தநடுஞ்தசழியன்  
b) தநடுஞ்வசரலாென்  
c) கரிகால லசாழன்  
d) முடத்ெிருமாறன்  
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14) பாண்டியர்களின் துடறமுகம் எது? 

a) தகாற்மக  
b) காவிரிப்பட்டிைம் 
c) மதுடர  
d) உடறயூர் 

15) வசாழர்களின் துடறமுகம் எது? 

a) தகாற்டக  
b) காவிரிப்பட்டினம் 
c) மதுடர  
d) உடறயூர் 

16) ெமிழர்களின் வரீம் பற்றி கூறும் நூல் எது? 

a) ஆற்றுப்படட  
b) புறநானூறு  
c) நன்னூல்  
d) மதுடரக் காஞ்சி 

17) வசர மன்ைர்களில் சிறந்ெவர் யார்? 

a) தநடுஞ்வசரலாென்  
b) தநடுஞ்தசழியன்  
c) முடத்ெிருமாறன்  
d) தசங்குட்டுவன்  

18) வசர வசாழ மற்றும் குறுநில மன்ைர்கடள ெடலயாணங்காைத்ெில் 
தவன்ற பாண்டிய மன்ைன் யார்? 

a) முடத்ெிருமாறன்  
b) தநடுஞ்தசழிேன் 
c) தநடுஞ்வசரலாென் 
d) கரிகால வசாழன்  
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19) வசாழர்களின் சின்ைம் எது? 

a) வில்   
b) புலி   
c) மயில்   
d) வசவல்  

20) வசரர்களின் சின்ைம் எது? 

a) வில்   
b) புலி   
c) மயில்   
d) வசவல்  

21) ெிருவள்ளுவர் ஆண்டு எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? 

a) கி.மு.21ஆம் ஆண்டட டமயமாக தகாண்டு  
b) கி.மு.31ஆம் ஆண்மட மமேமாக தகாண்டு  
c) கி.மு.41ஆம் ஆண்டட டமயமாக தகாண்டு  
d) கி.மு.51ஆம் ஆண்டட டமயமாக தகாண்டு  

22) சங்கம் டவத்து ெமிழ் வளர்த்ெ ஊர் எது? 

a) கபாடபுரம்  
b) மதுமர  
c) தகாற்டக  
d) காவிரிப்பட்டிைம் 

23) தநடுஞ்தசழியன் பற்றியும் மதுடர பற்றியும் குறிப்பிடும் நூல் எது? 

a) ஆற்றுப்படட  
b) மதுமர காஞ்சி  
c) புறநானூறு  
d) மணிவமகடல  

24) கரிகால் தபருவளத்ொன் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டவர் யார்? 
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a) இராஜராஜவசாழன்  
b) கிள்ளிவளவன்  
c) கரிகால லசாழன்  
d) இராவஜந்ெிரவசாழன்  

25) கீழ்கண்ட வாக்கியங்கடள கவைி: 

1) வபார்க்களத்ெில் உயிர்நீத்ெ வரீர்கடள தகௌரவிக்கும் வடகயில் வரீக்கல் 
நடும் பழக்கம் இருந்ெது. 

2) ஆற்றுப்படட என்ற நூல்கள் அரசர்கள், நிலப்பிரசுர்கள் ஆகிவயார் 
புலவர்கடளயும், அறிஞர்கடளயும் ஆெரித்ெ முடற பற்றி விளக்கமாக 
கூறுகின்றை. 

a) 1 மட்டும் சரி    
b) 2 மட்டும் சரி  
c) 1 மற்றும்  2 சரி  
d) இரண்டும் ெவறு  

26) கீழ்கண்ட வாக்கியங்கடள கவைி: 

1) விந்ெிய மடலக்கு தெற்கிலுள்ள பகுெி, உலகிவலவய மிகமிகத் 
தொன்டமயாைது  

2) சங்ககால பாடல்கள் 2 வடகப்படும். 

a) 1 மட்டும் சரி    
b) 2 மட்டும் சரி  
c) 1 மற்றும்  2 சரி  
d) இரண்டும் ெவறு 

27) கீழ்கண்ட வாக்கியங்கடள கவைி: 

1) சங்க காலச் சமுொயத்ெில் தபண்கள் உரிடம தகாண்டவராக இருந்ெொல், 
காெல் அடிப்படடயில் மணவாழ்க்டக அடமந்ெது. காெலர் இருவர் 
கருத்தொருமித்து இல்லறத்ெில் ஈடுபட்டடெப் தபற்வறாரும் ஏற்றைர். 



Winmeen Tnpsc Group 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

11 www.winmeen.com | Learning Leads to Ruling 
 

2) சங்க காலத்ெில் புவராகிெர்கள் நடத்தும் சடங்குகளும், வவள்வித்ெீ 
வளர்த்ெலும், வடதமாழி மந்ெிரமும் இடம்தபறவில்டல. 

a) 1 மட்டும் சரி    
b) 2 மட்டும் சரி  
c) 1 மற்றும்  2 சரி  
d) இரண்டும் ெவறு 

28) கீழ்கண்ட வாக்கியங்கடள கவைி: 

1. சங்ககால மக்கள் வபாரில் ஈடுபட்டு வரீமரணம் அடடந்ெவர்களின் 
நடுக்கல்டலயும், ெமது முன்வைார்கடளயும் வழிபட்டு வந்ெைர்.  

2. நமது ொய்தமாழி ெமிழ் இலக்கண வரம்பு தகாண்டு வளர்ந்ெ ென்டமயால் 
தசந்ெமிழ் என்றும் வழங்கப்பட்டது. 

a) 1 மட்டும் சரி    
b) 2 மட்டும் சரி  
c) 1 மற்றும்  2 சரி  
d) இரண்டும் ெவறு 

29) பின்வருவைவற்றுள் சரியாை இடண எது/எடவ? 

1) ெற்வபாடெய வகரளா மற்றும் ெமிழகத்ெின் வமற்குப்பகுெிகள் - வசரநாடு  

2) ெிருச்சி, ெஞ்டச பகுெிகள் - வசாழநாடு  

3) மதுடர, ெிருதநல்வவலி, ராமநாெபுரம் - பாண்டிய நாடு  

a) 2 மற்றும் 3     
b) 1 மற்றும் 2     
c) 1,2 மற்றும் 3     
d) இவற்றுள் எதுவுமில்டல  

30) ஈழத்ெில் தவன்ற வசாழ மன்ைன் யார்? 

a) இராஜராஜவசாழன்  
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b) கிள்ளிவளவன்  
c) கரிகால லசாழன்  
d) இராவஜந்ெிரவசாழன் 


