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ஆறாம் வகுப்பு
வரலாறு
முதல் பருவம்
1. க்கு னன்ணர் ாந் க்கள் தற்நி கல்களப கானரிளைப்தடி
கூறுது னாறு ஆகும்

2. ினநல்வனி ாட்டத்ில் ஆிச்ைல்லூரில் தறு ஆண்டுகபாக
அகழ்ாாச்ைிப் திகள் டந்து னகின்நண

3. னாற்நிளண னாற்றுக் கானம், னாற்றுக்கு னந்ள கானம்
என்று இன கான கட்டங்கபாகப் திரிக்கனாம்

4. ணிர்கள் குநித் எழுத்துப்னர்ாண ஆாங்கள் நகாண்ட கானத்ள
னாற்றுக் கானம் என்கிவநாம்

5. கற்கானத்ள தள கற்கானம், னி கற்கானம் எண இண்டு
ளகாகப் திரிக்கனாம்

6. ஆிணின் ைிக்கினக்கி கற்களபப் தன்தடுத்ி நனப்ளத
உண்டாக்கிணான்

7. னி 460வகாடி ஆண்டுகலக்கு னன் வான்நிது

8. ணின் 40,000 ஆண்டுகலக்கு னன் வான்நிணான்

9. வபாண்ள வான்நி கானம் 3000 ஆண்டுகலக்கு னன்

10. நதண்கள் வட்ளடாட்டிணர் என்தள அநி உவும் ைான்று
திம்வதட்கா குளகில் உள்பது

11. கர்ாடகத்ில் கிளடக்கப்நதற்ந தள கற்கான கனி தாகல்வகாட்
12. ணின் னன் னனில் தக்கி ினங்கு ாய்

13. ணி ாகரிக பர்ச்ைிின் அடுத்ப்தடி ிளனளப் னி கற்கானம்
என்கிவநாம்

14. னி கற்கானத்ில் ைக்கம் உனாக்கப்தட்டது
15. னி கற்கான னடிில் நைம்ன என்ந உவனாகத்ின் தளண அநிந்ணர்
16. ஹப்தா ாகரிகம் னி கற்கானத்ள வைர்ந்து

17. வுனாற்றுக்கு னந்ள கானம் என்தது எழுத்து ஆாங்கள்
கிளடக்கா கானம்

18. தள கற்கான க்கள் இளன, ப்தட்ளட, ினங்குகபின் வாளன
ஆளடாக அிந்ணர்

19. ஆிணின் இற்ளகள அண்டி ாழ்ந்ான்

20. தள கற்கான ணின் ைிக்கினக்கி கற்களபப் தன்தடுத்ிணான்
21. நால்தங்கானம் என்தது தங்கானத்ிற்கும் னற்தட்டது
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22. ிகத் நான்ளக்கானத்ள ஆய்ந்நி அகழ்ாாய்ச்ைி தடிக்க
வண்டும்

23. இனம்திணால் கனிகள் நைய் கானம் இனம்னகானம் ஆகும்

24. னி கற்கான ணின் ைக்கத்ள தன்தடுத்ி ட்தாண்டங்களப
நைய்ான்

25. னி கற்கான ணின் னன் னனில் தன்தடுத்ி உவனாகம் நைம்ன
26. க்கள் தன்தடுத்ி ண்தாண்டங்கபின் வல் ண் ஒிங்கள்
ளந்ணர்

27. ஹப்தா க ாகரிகம் நைம்ன கற்கானத்ள ைார்ந்து

28. இனம்திணால் கனிகள் நைய் கானம் இனம்னக்கானம் எணப்தடும்
29. வகான ாகரிகம் இனம்னக் கானத்ளச் ைார்ந்து

30. னாற்றுக்கு னந்ள கானம் என்தது எழுத்து ஆாங்கள்
கிளடக்கா கானம்

31. தள கற்கான க்கள் இளன ப்தட்ளட, ினங்குகபின் வாளன
ஆளடாக அிந்ணர்

32. ஆிணின் இற்ளகள அண்டி ாழ்ந்ான்
33. கடந்கான உண்ளகளப அநி னாறு தடிக்க வண்டும்
34. நால்தங்கானம் என்தது தங்கானத்ிற்கும் னற்தட்டது

35. ிகத் நான்ளக்கானத்ள ஆந்நி அகழ்ாாய்ச்ைி தடிக்க
வண்டும்

36. இனம்திணால் கனிகள் நைய் கானம் இனம்னக்கானம்
37. நதானத்துக:

38. ிழ்ாடு – அத்ிம்தாக்கம்
39. ஆந்ிப்திவைம் - கர்னூல்

40. த்ிப் திவைம் - திம்வதட்கா
41. கர்ாடகம் - தாகல்வகாட்

42. ஆிணின் கல்ளன தன்தடுத்ி கானம் கற்கானம் எணப்தடும்
43. ணினுக்கு னன்னனில் நரிந் உவனாகம் நைம்ன

44. ணின் நைம்ளத தன்தடுத்ி கானம் நைம்ன கற்கானம் எணப்தடுகிநது
45. இந்ி ாகரிகத்ின் நாடக்காக ிபங்கிது ைிந்துைநபி
ாகரிகம் ஆகும்

46. 1856ம் ஆண்டு ாி ிக்களில் ஆங்கிவனர்கள் இனப்னப்தாள
அளத்ணர்

47. இந்ிாின் னதுநதனம் கம் ஹப்தா ஆகும்
48. ஹப்தா என்தது ைிந்ி நாிச் நைால்

49. ஹப்தா என்ந நைால்லுக்கு னளனேண்ட கம் என்தது நதானள்
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50. ஹப்தா ாகரிகம் 4,700 ஆண்டுகலக்கு னற்தட்ட ாகரிகம் ஆகும்
51. நதரிகுபம் சுட்டநைங்கற்கபால்; கட்டப்தட்டது

52. நாகஞ்ைாவா என்ந ைிந்ி நாிச் நைால்லுக்கு இடுகாட்டுவடு
என்தது நதானள்

53. ைிந்து ைநபி ாகரிக கானத்ில் தன்தாட்டு அநிில் நாில்
தட்தங்கள் ளடனளநில் இனந்ண.

54. ஹப்தா கானத்ில் சுடுண் னத்ிளகள் தன்தடுத்ப்தட்டண
55. சுடுண் னத்ிளகபில் ைித்ி டிினாண எழுத்துக்கள்
எழுப்தட்டுள்பண

56. ைிந்து ைநபி க்கபின் னக்கி நாில் ிைாம் ஆகும்
57. ஹப்தா க்கள் வகாதுள, தார்னி வதான்ந திர்களப ிளபித்ணர்
58. ைிந்துைநபி க்கள் நடர்ாவைாட்டா எணப்தடும் சுடுண் தாண்டம்
நைய்ில் ிநள ிக்கர்கபாக இனந்ணர்

59. நாகஞ்ாவாில் கண்நடடுக்கப்தட்டுள்ப ாட்டி ங்ளக ைிளன
நண்கனத்ால் ஆணது

60. ைிந்து ைநபி க்கள் இநந்ர்களப னளக்கும்வதாது அனுடன்
உவு, அிகனன்களபனேம் வைர்த்து னளத்ணர்

61. ைிந்துைநபி ாகரிகம் தற்நி அநி உவுது அகழ்ாாய்ச்ைி
ைான்றுகள்

62. ஹப்தா ாகரிகம் க ாகரிகம்

63. ைிந்துநபி க்கலக்கு நரிந்ிா உவனாகம் இனம்ன
64. ஹப்தா க்கபின் னக்கிக் கடவுள் தசுதி

65. ைிந்துநபி அகழ்ாாய்ச்ைி வற்நகாள்பப்தட்ட ஆண்டு 1921
66. நதனங்குபம் அளந்துள்ப இடம் நாகஞ்ைாவா

67. ைிந்துைநபி க்கள் தன்தடுத்ி எழுத்து னளந ைித்ி
எழுத்துனளந

68. நதனங்குபம் - நாகஞ்ைாவா
69. அகழ்ாய்ச்ைி – 1921

70. ைக்கம் - ண்தாண்டம்

71. நடர்ாவகாட்டா – சுடுண்திண்டம்
72. தஞ்ைாப் - ாி

73. ஆங்கிவனர் ஆட்ைிில் நன்ணாட்டின் நதனம்தகுி நைன்ளண
ாகாம் என்று அளக்கப்தட்டது

74. 1967ம் ஆண்டு னனளச்ைாக இனந் அநிஞர் அண்ா
75. ிழ்ாடு என்ந நதள சூட்டிர் அநிஞர் அண்ா
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76. நைன்ளண ாகாத்ள ிழ்ாடு எண நதர் ாற்நம்நைய்ப்தட்ட
ஆண்டு 1967

77. நன்ணாட்டின் நன் தகுிள ஆண்டர்கள் தாண்டிர்கள்
78. நன்ணாட்டின் வற்கு தகுிள ஆண்டர்கள் வைர்கள்

79. நன்ணாட்டின் டகிக்கு தகுிள ஆண்டர்கள் வைார்கள்
80. குரிக் கண்ட தகுிில் ஓடி ஆற்நின் நதர் தஃறுபிாறு
81. தாண்டி அைின் ளனகாக கதாடனம் கனப்தடுகிநது
82. துளில் களடச்ைங்கம் ளடநதற்ந இடம் னெதூர்

83. துள கூடல் என்ந நதால் ைிநப்தாக அளக்கப்தடுகிநது
84. னல் ணி இணம் வான்நி கண்டம் நனனெரிா

85. ைங்ககானம் என்தது னனர்கள் கூடி ிழ் ஆய்வு நைய் கானம் ஆகும்
86. ற்கானத்ில் ைங்க இனக்கிம் எணக் கிளடத்துள்ப தல்கள்
தத்துப்தாட்டு ற்றும் எட்டுத்நாளக ஆகும்

87. ிின் நதனளக்கு இனக்காண தம்நதனம் தல் நால்காப்திம்
ஆகும்

88. து ாய்நாி ிழ் இனக்க ம்ன நகாண்டு பர்ந்
ன்ளால் நைந்ிழ் என்று அளக்கப்தடுகிநது

89. ிழ் பனம் ிநன் நதற்நினப்தால் அளண உர்ணிச் நைம்நாி
என்று அளக்கின்நணர்

90. னகார் என்று அளக்கப்தட்ட கம் காிரிப்னம்தட்டிணம்
91. ளனகலம் ளன ைார்ந் தகுி குநிஞ்ைி ினம்

92. னல்ளன ினம் காடும், காடு ைார்ந் தகுிாகும்
93. கடலும், கடற்கள தகுி நய்ல் எணப்தட்டது

94. ீர்பத்துடன் ல் சூழ்ந் தகுி னம் எணப்தட்டது
95. கடும் நட்ைிக்கு உள்பாகி ினப்தப்ன தாளன

96. னெவந்ர்கள் எண அளக்கப்தட்டர்கள் வைர், வைார், தாண்டிர்
ஆார்கள்

97. வைர்கபின் ஆட்ைி தகுி வகபனம், டவற்கு ிகத்ளனேம்
உள்படக்கிது

98. வை ன்ணர்கபில் னகழ் நதற்நர்கள் நைங்குட்டுன் ற்றும்
நடுஞ்வைனான் ஆர்

99. வைர்கபின் ளனகம் ஞ்ைி
100. வைர்கபின் துளநனகம் நாண்டி, னைிநி
101. வைர்கபின் ைின்ணம் ிற்நகாடி

102. வைா தின் னகழ்நதற்நர்கள் கரிகாற்வைான் கிள்பிபன்
103. காிரிின் குறுக்வக கல்னளளக் கட்டிர் கரிகானன்
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104. கரிகான வைான் கரிகால் நதனபத்ான் எணப் வதாற்நப்தடுகிநார்
105. வைார்கபின் ளனகம் உளநனைர்

106. வைார்கபின் துளநனகம் காிரிப்னம்தட்டிணம்
107. வைார்கபின் ைின்ணம் னனிக்நகாடி

108. தாண்டிர்கபின் ஆட்ைினளந கன்ாகுரி னல் துள ள
திினந்து

109. தாண்டி ன்ணர்கபின் ைிநப்ன ிக்கன் தாண்டி நடுஞ்நைின்
110. தாண்டிர்கபின்ளனகம் துள

111. தாண்டிர்கபின் துளநனகம் நகாற்ளக
112. தாண்டிர்கபின் ைின்ணம் ீ ன்நகாடி

113. களடநழு ள்பல்கள் தாரி, ஓரி,சூய், எிணி, ள்பி, ளனன், வதகன்
ஆகிவார் ஆர்

114. ளனகங்கபில் இந்ி ிா நகாண்டாடப்தட்டது

115. உனகிவனவ ிகத்நான்ளாண நன் னாற்நநிஞர்கபால்
கனப்தடுது ிந்ி ளனக்கு நற்கிலுள்ப தகுி

116. குரினளணக்கு நற்வக அளந்ினக்கும் நதனம் ினப்தப்ன
ஆப்திரிக்கா கண்டம்

117. ணி இணம் னன் னனில் வான்நிாக கனப்தடும் இடம்
நனனெரிா

118. ினள்லர் திநந் ஆண்டாகத் ிநிஞர்கள் கனதும் ஆண்டு கி.ன.31
119. இளடச்ைங்கம் ளடநதற்ந கம் கதாடனம்

120. ிழ்ப்னனர்கள் கூடி இனக்கி ஆய்வு நைய் தண்ளடத் ிக
அளப்ன ைங்கம் எணப்தடும்

121. குரிக்கண்ட ாந்ர்கபின் ிி ந் இணப்திரிிணவ ிழ் இணம்
ஆகும்

122. ிழ்ாட்டின் னாற்றுக்கானம் ி.ன.ஆண்டு 200 கானத்ில்
நாடங்குகிநது

123. களடச்ைங்க கானத்ிற்கு னன்ணவ வான்நி இனக்கதல்
நால்காப்திம்

124. ைங்க கானத்ில் உர்ந்து ிபங்கி நாில் ிைாம்
125. நால்காப்திம் - களடச்ைங்கத்ிற்கு னற்தட்ட தல்
126. னல்ளன – காடும் காடு ைார்ந் இடனம்

127. தாண்டிர் நடுஞ்நைின் - ாவணாஅைன், ாவண கள்ன்
128. ம்
ீ
- டுகல்
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