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6th Social Science Lesson 4 Questions in Tamil 

4. தமிழ்நாட்டில் பண்டைய நாகரிகங்கள் 

1) உலகின் மிக த ொன்மையொன நொகரீகம் எது?  
 A. எகிப்து நொகரிகம் 
 B. சீன நொகரிகம் 
 C. சிந்துதெளி நொகரிகம் 
 D. தைசபட ொமியொ நொகரிகம் 
விளக்கம்:  D. மெசபட ோமிய நோகரிகம் 
இது 6500 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்  மிகப் பழமெயோன நோகரீகம் ஆகும். ஹரப்போ மெோகஞ்சதோடரோ 
ஆகியவற்மை டபோல தமிழகத்திலும் மதோன்மெயோன நகரங்கள் இருந்திருக்கின்ைன. அந்நகரங்களில் 
ெதுமர, கோஞ்சி, பூம்புகோர் ஆகியமவ மிகவும் புகழ்மபற்ைமவ ஆகும்.  
2) கீழ்க்கண் ெற்றுள்   மிழகத்தில் த ொன்மையொன நகரங்கள் இருந் ம  உறுதிதசய்யும் சொன்றுகள் 
யொமெ?  
  1) பண்ம ய  மிழ் இலக்கியங்கள் 
  2) அயல்நொட்டு பயணிகளின் குறிப்புகள் 
  3) த ொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் 
 A. 1 & 2 
 B. 2 & 3 
 C. 1 & 3 
 D. அமனத்தும் 
விளக்கம்: D. அமனத்தும் 
3) கொப்பிய ைொந் ர்களொன டகொெலனும், கண்ணகியும் பிறந்  ஊர் எது?  
 A. ைதுமர 
 B. புகொர் 
 C. கொஞ்சி 
 D. ெஞ்சி 
விளக்கம்: B. புகோர் 
பண்ம ய தமிழகத்தின் மிகப் பழமெயோன நகரங்களில் பூம்புகோரும் ஒன்று. பூம்புகோர் புகழ்மபற்று 
விளங்கிய துமைமுக நகரெோகும்.  
4) பூம்புகொர் எந்  க ற்கமரயில் அமைந்துள்ளது?  
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 A. இந்திய தபருங்க ல் 
 B. ெங்கொள விரிகு ொ 
 C. அரபிக்க ல் 
 D. எதுவும் இல்மல 
விளக்கம்: B. வங்கோள விரிகு ோ 
ஒவ்மவோரு நோடும் தனது டதமவக்குப் டபோக எஞ்சிய மபோருள்கமள அண்ம  நோடுகளுக்கு ஏற்றுெதி 
மசய்யவும், தங்கள் நோடுகளில் பற்ைோக்குமையோக உள்ள மபோருட்கமள பிை நோடுகளில் இருந்து 
இைக்குெதி மசய்யவும் டவண்டியிருந்தது. இதற்கோக க ல்வழி வணிகம் அதிகரித்தடபோது 
துமைமுகங்கள் உருவோகின. அத்தமகய துமைமுகங்களில் வரலோற்று சிைப்புமிக்க ஒன்றுதோன் 
பூம்புகோர் துமைமுகம் ஆகும். இது கோவிரி ஆறு க டலோடு கலக்கும் இ த்தில் தற்டபோமதய 
ெயிலோடுதுமை அருடக உள்ளது. 
5) பூம்புகொர் எந்  அரசின் துமறமுகைொகும்?  
 A. டசரர்  
 B. டசொழர் 
 C. பொண்டியர் 
 D. பல்லெர் 
விளக்கம்: B. டசோழர் 
பூம்புகோர் நகரத்துக்கு புகோர், கோவிரிப்பூம்பட்டினம் டபோன்ை மபயர்களும் உண்டு. புகோர் துமைமுகத்தில் 
சீரும் சிைப்புெோக ந ந்த வணிகம் குறித்து சங்க இலக்கிய நூலோன பட்டினப்போமலயில் இருந்தும், 
இரட்ம க் கோப்பியங்களோன சிலப்பதிகோரம், ெணிடெகமலயில் இருந்தும் அறிந்து மகோள்ளலோம். 
இவற்றில் குறிப்போக சிலப்பதிகோரம் பூம்புகோரின் சிைப்மப கூறுகின்ைது. 
6) ைொநொய்கன் என்றொல்  _____  என்று தபொருள். 
 A. தபருங்க ல் ெணிகன் 
 B. தபருெணிகன் 
 C. A & B 
 D. எதுவும் இல்மல 
விளக்கம்: A. மபருங்க ல் வணிகன்  
சிலப்பதிகோர நோயகி கண்ணகியின் தந்மத ெோநோய்கன் ஆவோர். நோயகன் டகோவலனின் தந்மத 
ெோசோத்துவோன் ஆவோர். ெோசோத்துவோன் என்ைோல் மபருவணிகன் என்று மபோருள். இதிலிருந்து மபரு 
வணிகர்களும் மபருங்க ல் வணிகர்களும் நிமைந்த பகுதியோக பூம்புகோர் விளங்கியது மதளிவோகிைது. 
7) கீழ்க்கண் ெற்றுள் புகொர் நகரம் பற்றிய சரியொன கூற்மற ட ர்ந்த டு. 
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  1. புகொர் நகரில் கிடரக்கம், டரொம்  உள்ளிட்  பல நொடுகமளச் டசர்ந்  ெணிகர்கள் ெருமக புரிந் னர். 
  2. இங்கு தெளிநொட் ெர் குடியிருப்புகளும் ட ொன்றின. 
 A. 1 
 B. 2 
 C. 1 & 2 
 D. எதுவும் இல்மல 
விளக்கம்: C. 1 & 2 
பூம்புகோரில் ந ந்த மதோ ர் வணிகத்தின் கோரணெோக வணிகர்கள் பலர் பூம்புகோர் நகரில் 
வசித்திருக்கின்ைனர். எனடவ இங்கு பல்டவறு மெோழிகளும் டபசப்பட் ன. கப்பலில் இருந்து 
சரக்குகமள இைக்கி மவக்கவும், ஏற்ைவும் சில ெோதங்கள் ஆகும் என்பதோல் அயல்நோட்டு வணிகர்கள் 
இங்குள்ள ெக்களு ன் உமரயோ வும், உைவோ வும் வோய்ப்புகள் உருவோகின. 
8) பூம்புகொர் நகரத்து ெணிகர்கள் கூடு லொன விமலக்கு தபொருமள விற்பது  ெறொன தசயல் என்று 
கருதியம  கூறும் நூல் எது?  
 A. சிலப்பதிகொரம் 
 B. ைணிடைகமல 
 C. சீெக சிந் ொைணி 
 D. பட்டினப்பொமல 
விளக்கம்: D. பட்டினப்போமல 
பூம்புகோர் நகரத்து வணிகர்கள் டநர்மெக்கும் நோணயத்திற்கும் மபயர் மபற்ைவர்களோக 
விளங்கினோர்கள். மிகச்சரியோன விமலக்டக மபோருள்கமள விற்ைனர். 
9) பட்டினப்பொமல ஆசிரியர் எந்  நூற்றொண்ம  டசர்ந் ெர்? 
 A. தபொ.ஆ.பி 2 
 B. தபொ.ஆ.பி 4 
 C. தபொ.ஆ.மு 2 
 D. தபொ.ஆ.மு 4 
விளக்கம்: C. மபோ.ஆ.மு 2 
பட்டினப்போமல ஆசிரியர் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனோர் ஆவோர். இவர் வோழ்ந்த கோலத்மதக் 
மகோண்டு புகோர் நகரின் மதோன்மெமய நோம் அறிந்து மகோள்ளலோம்.  
10) கீழ்கண் ெற்றுள் ெ  ைமலயில் இருந்து இறக்குைதி தசய்யப்பட் து எது?  
 A.  ங்கம் 
 B. குதிமர 
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 C. மிளகு 
 D.  ந் ம் 
விளக்கம்: A. தங்கம் 
பூம்புகோரில் க ல் வழியோக குதிமரகள் இைக்குெதி மசய்யப்பட் ன. கருமிளகு தமர வழி த ங்கள் 
வழிடய இைக்குெதியோனது. வ  ெமலயிலிருந்து இைக்குெதி மசய்யப்பட்  தங்கம் மெருகூட் ப்பட்டு 
மீண்டும் அயல்நோட்டிற்கு ஏற்றுெதி மசய்யப்பட் து. 
11) கீழ்க்கண் ெற்றுள் சரியொக தபொருந்தி உள்ளம  ட ர்ந்த டு. 
  1. டைற்கு த ொ ர்ச்சி ைமல – சந் னம் 
  2. த ன் க ல் – முத்து 
  3. கிழக்குப் பகுதி – பெளம் 
 A. 1 & 2 
 B. 2 & 3 
 C. 1 & 3 
 D. அமனத்தும் 
விளக்கம்: D. அமனத்தும் 
டெலும் ஈழத்திலிருந்து உணவுப் மபோருள்களும் இைக்குெதி மசய்யப்பட் ன. பூம்புகோர் ெற்ை 
நகரங்களில் இருந்து முற்றிலும் டவறுபட்  முமையில் கட் மெக்கப்பட்டிருந்தது. 
12) கீழ்க்கண் ெற்றுள் சரியொன கூற்மற ட ர்ந்த டு. 
  1. பூம்புகொரில் கப்பல் கட்டும் ைற்றும் தசப்பனிடும்  ளம் இருந் து. 
  2. தபொ. ஆ 100 ெமர சிறப்புற்று திகழ்ந்  புகொர் நகரம் க ல் டகொள் அல்லது க ல் சீற்றங்களொல் 
அழிந்திருக்கலொம். 
 A. 1 
 B. 2 
 C. 1 & 2 
 D. எதுவும் இல்மல 
விளக்கம்: A. 1 
மபோ.ஆ 200 வமர சிைப்புற்றுத்  திகழ்ந்த அந்த புகோர் நகரம் க ல்டகோள் அல்லது க ல் சீற்ைங்களோல் 
அழிந்திருக்கலோம். அதன் சோன்றுகமள பூம்புகோர் நகரில் இன்றும் கோணலோம். 
13) கீழ்கண் ெர்களுள் யொர் யொர் ைதுமரமய ஆட்சி தசய் னர்?  
  1. களப்பிரர்கள் 
  2. பிற்கொல டசொழர்கள் 
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  3. பிற்கொலப் பொண்டியர்கள் 
  4. நொயக்கர்கள்  
 A. 1, 2 & 3 
 B. 2, 3 & 4 
 C. 1, 3 & 4 
 D. அமனத்தும்  
விளக்கம்:  D. அமனத்தும்  
இந்தியோவில் உள்ள மிகப் பழமெயோன நகரங்களில் ெதுமரயும் ஒன்று. சங்கம் வளர்த்த நகரம் என்று 
மபயர் மபற்றுள்ளதில் இருந்டத இதன் மதோன்மெமய புரிந்து மகோள்ளலோம். 
14) கம ச்சங்க கொலத்தில்  மிழ் பணி தசய்  புலெர்கள் எத் மன டபர்?  
 A. 40 
 B. 42 
 C. 49 
 D. 63 
விளக்கம்: C. 49 
சங்கம் அமெத்து தமிமழ வளர்த்த மபருமெ ெதுமரக்கு உண்டு. முதல் சங்கம், இரண் ோம் சங்கம் 
ெற்றும் கம ச்சங்கம் ஆகியமவ புகழ்மபற்ை ெதுமர நகரில் நம மபற்ைன. 
15) கீழ்கண் ெர்களுள் பண்ம ய இஸ்டரல் அரசர் யொர்?  
 A. அமைஷொ  
 B. தெடரொபூம்  
 C. சொலடைொன்  
 D. ஷொலும்  
விளக்கம்:  C. சோலடெோன் 
இவர் முத்துக்கமள உவரி எனும் இ த்திலிருந்து இைக்குெதி மசய்தோர். போண்டியர் துமைமுகெோன 
மகோற்மகக்கு அருகில் உவரி உள்ளது. கிழக்கு க ற்கமரயில் அமெந்திருந்த மதோண்டியில் இருந்து 
ெதுமரக்கு அகில் ெற்றும் சந்தனம் டபோன்ை நறுெணப் மபோருட்கள் மகோண்டு வரப்பட் ன. 
16) கீழ்கண்  எந்  இ த்தில் டரொைொனிய நொணயங்கள்  யொரிக்கும் த ொழிற்சொமல அமைந்திருந் து?  
 A. ைதுமர 
 B. கொஞ்சி 
 C. பூம்புகொர் 
 D. ெஞ்சி 
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விளக்கம்: A. ெதுமர 
நோளங்கோடி, அல்லங்கோடி என்ை இரண்டுவமக அங்கோடிகள் ெதுமரயில் இருந்தன. நோளங்கோடி என்பது 
பகல் மபோழுதிலோன அங்கோடி ஆகும். அல்லங்கோடி என்பது இரவு டநரத்து அங்கோடி ஆகும். 
17) கீழ்க்கண் ெற்றுள் சரியொன கூற்மற ட ர்ந்த டு. 
  1. புகழ்தபற்ற கிடரக்க ெரலொற்றொசிரியர் தைகஸ் னிஸின் குறிப்புகளில் ைதுமரமய பற்றிய  கெல்கள் 
உண்டு. 
  2. சொணக்கியர் ைதுமரமய பற்றிய  னது அர்த் சொஸ்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளொர். 
 A. 1 
 B. 2 
 C. 1 & 2 
 D. எதுவும் இல்மல 
விளக்கம்: C. 1 & 2 
சோணக்கியர் மெௌரிய வம்சம் அரசரோன சந்திரகுப்தரின் அமெச்சர் ஆவோர். டெலும் ெதுமர நகமரச் 
சுற்றிலும் இருந்த அகழியில் யோமனகள் கூ  மசல்லும் அளவுக்கு அகலெோன சுரங்கப் போமதகள் 
அமெக்கப்பட்டிருந்தன. 
18) படிப்புக்கொக கொஞ்சிக்கு ெருமக புரிந்  தெளிநொட்டு பயணி யொர்?  
 A.  ொலமி  
 B. யுெொன்சுெொங் 
 C. தைகஸ் னிஸ் 
 D. ட ரூஸியஸ்  
விளக்கம்: B. யுவோன்சுவோங் 
நோளந்தோ பல்கமலக்கழகத்தில் பயின்ை சீன வரலோற்று ஆசிரியர் யுவோன் சுவோங் கூடுதல் படிப்புக்கோக 
கோஞ்சியில் இருந்த நடிமகக்கு வந்திருந்தோர். 
19) தபொருத்துக. 
  1. புகொர் - ெணிக நகரம் 
  2. ைதுமர – கல்வி நகரம்  
  3. கொஞ்சி - துமறமுக நகரம் 
 A. 1   2   3 
 B. 2   1   3 
 C. 3   2   1 
 D. 3   1   2 
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விளக்கம்: D. 3   2    1 
20) நகரங்களில் சிறந் து கொஞ்சி என்று கூறியெர் யொர்?  
 A. திருநொவுக்கரசர்   
 B. சுந் ரர் 
 C. கொளி ொசர் 
 D. யுெொன் சுெொங் 
விளக்கம்:  C. கோளிதோசர் 
டெலும் கல்வியிற் கமரயிலோத கோஞ்சி என்று நோயன்ெோர்களில் முதன்மெயோனவரோன திருநோவுக்கரசர் 
கோஞ்சி நகமரப் புகழ்ந்துள்ளோர். 
21) இந்தியொவின் 7 புனி   லங்களுள் கொஞ்சியும் ஒன்று என்று  எந்  ெரலொற்றொசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளொர்?  
 A. ைொணிக்கெொசகர் 
 B. யுெொன்சுெொங் 
 C. தைகஸ் னிஸ் 
 D. திருநொவுக்கரசர் 
விளக்கம்: B. யுவோன்சுவோங் 
அமவ அடயோத்தியோ, ெதுரோ, ஹரித்துவோர், வோரணோசி, கோஞ்சிபுரம், உஜ்ஜயினி ெற்றும் துவோரகோ ஆகும். 
22) த ொண்ம  நொட்டில் உள்ள மிகப் பழமையொன நகரம் எது?  
 A. கொஞ்சி 
 B. ெஞ்சி 
 C. ைதுமர 
 D. புகொர் 
விளக்கம்: A. கோஞ்சி 
தர்ெபோலர், டஜோதி போலர், சுெதி, டபோதிதர்ெர் டபோன்ை சோன்டைோர்கள் கோஞ்சியில் பிைந்து வோழ்ந்தோர்கள். 
இச்மசய்திகள் மூலம் கோஞ்சியின் கல்வி சிைப்மப அறியலோம். 
23) டகொயில்களின் நகரம் என்று அமழக்கப்படுெது எது?  
 A. கொஞ்சி 
 B. ரொடைஸ்ெரம் 
 C. ைதுமர 
 D.  ஞ்சொவூர் 
விளக்கம்: A. கோஞ்சி 
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இங்கு உள்ள மகலோசநோதர் டகோவில் புகழ்மபற்ைது. பிற்கோல பல்லவ ென்னன் ரோஜசிம்ென் இந்த 
கற்டகோயிமல கட்டினோர். பல்லவர்கள் கோலத்தில் எண்ணற்ை கும வமரக் டகோயில்களும் 
கட் ப்பட் ன. மபௌத்த துைவியோன ெணிடெகமல தனது இறுதிக்கோலத்மத கோஞ்சியில் கழித்தோர் 
என்பது இதன் இன்மனோரு சிைப்புக்கு சோன்ைோகும். 
24) கீழ்க்கண் ெற்றுள் டசொழநொடு அல்லொ து எது?  
 A.  ஞ்மச 
 B. தூத்துக்குடி 
 C. திருச்சி 
 D. திருெொரூர் 
விளக்கம்: B. தூத்துக்குடி 
டெலும் நோமக ெற்றும் புதுக்டகோட்ம  ெோவட் ங்கள் டசோழ நோட்ம ச் டசர்ந்தமவ ஆகும். 
25) கீழ்க்கண் ெற்றுள் த ொண்ம நொடு அல்லொ து எது?  
 A.  ர்ைபுரி 
 B. திருெள்ளூர் 
 C. கரூர் 
 D. திருெண்ணொைமல 
விளக்கம்: C. கரூர் 
டெலும் கோஞ்சிபுரம், டவலூர் ெற்றும் விழுப்புரம் ெோவட் த்தின் வ க்குப் பகுதி ஆகியமவ மதோண்ம  
நோட்ம ச் சோர்ந்த பகுதிகள் ஆகும். 
26) ஏரிகளின் ைொெட் ம் என்று அமழக்கப்படுெது எது?  
 A. பூம்புகொர் 
 B. ைொைல்லபுரம் 
 C. கொஞ்சிபுரம்  
 D.  ஞ்மச 
விளக்கம்: C. கோஞ்சிபுரம் 
கோஞ்சி நகமர சுற்றிலும் நூற்றுக்கணக்கோன ஏரிகள் மவட் ப்பட்டு நீர் டதக்கி மவக்கப்பட் து. இந்த 
ஏரிகள் கோல்வோய்களு ன் இமணக்கப்பட்டிருந்தன. டசோழர்களோல் கட் ப்பட்  கல்லமண 
கோஞ்சிபுரத்மத சுற்றிலும் உள்ள ஏரிகள் ெற்றும் கோல்வோய்கள் மூலம் தமிழர்களின் நீர் டெலோண்மெ 
திைமன அறிந்து மகோள்ள உதவுகிைது. 
27) தபருத்துக. 
  a. டசொழநொடு – 1. டெழமும த்து 
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  b. டசர நொடு – 2. டசொறும த்து 
  c. பொண்டிய நொடு – 3. சொன்டறொரும த்து 
  d. த ொண்ம  நொடு – 4. முத்தும த்து 
 A. 1    2    4    3 
 B. 2    1    4    3 
 C. 4    3    2    1 
 D. 3   2     1    4 
விளக்கம்: B. 2    1    4    3 
பூம்புகோர், ெதுமர, கோஞ்சி ஆகிய இம்மூன்று நகரங்கள் ெட்டுெல்லோெல் மகோற்மக, வஞ்சி, மதோண்டி, 
உமையூர், தகடூர், முசிறி, கருவூர், ெோெல்லபுரம், தஞ்மச ெற்றும் கோயல் டபோன்ை நகரங்களும் 
தமிழ்நோட்டில் இருந்துள்ளன. 
28) கீழ்க்கண் ெற்றுள் தூங்கொ நகரம் என்று அமழக்கப்படுெது எது?  
 A. ைதுமர 
 B. கொஞ்சி 
 C. உமறயூர் 
 D.  ஞ்மச 
விளக்கம்: A. ெதுமர 
இரவு பகல் டவறுபோடு இல்லோெல் உயிர்ப்புள்ள நகரெோக ெதுமர விளங்கியதோல் தூங்கோ நகரம் என்று 
அமழக்கப்பட் து. 
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