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1. ம ொகலொயர்கள் வருகக 

8 ஆம் வகுப்பு - பருவம் 1 - பொடம் 1 

1. பொபரின் கொலம் - கி.பி. 1526 – கி.பி. 1530. 

2. முதல் பொனிபட் பபொர் - கி.பி. 1526. 

3. பொபர் எந்த வயதில் பர்கொனொவின் ஆட்சிப்மபொறுப்கப ஏற்றொர்?  

11 ஆம் வயதில். 

4. முகலொயப் பபரரகச இந்தியொவில் உருவொக்கியவர் யொர்? பொபர். 

5. முதலொம் பொனிபட் பபொர் நடந்த பததி? ஏப்ரல் 21, கி.பி. 1526. 

6. பொபர், இரொணொசங்கொகவ மவற்றி மகொண்ட பபொர்?  

கொன்வொ பபொர் கி.பி. 1527. 

7. சந்பதரிப் பபொர் --- கி.பி. 1528. 

8. பொபர் தனது சுயசரிகதகய எந்த ம ொழியில் இயற்றினொர்? துருக்கிய 

ம ொழி. (“துதுக் – கி – பொபரி” அல்லது “பொபரின் நிகனவுகள்” என 

அகழக்கப்படுகிறது).  

9. உ ொயூன் கொலம் - (கி.பி. 1530 - கி.பி. 1540, கி.பி. 1555 – 1556).  

10. ‘உ ொயூன்’ என்றொல் என்ன அர்த்தம்? அதிர்ஷ்டசொலி. 

11. மெர்ெொவொல் நிறுவப்பட்ட பபரரசின் மபயர் என்ன? சூர். 

12. “உபல ொக்கள்” - முஸ்லீம்  தத் தகலவர்கள். 

13. திவொனி – இ – விசொரத் --- வரவு  ற்றும் மசலவு மபொறுப்பொளர். 

திவொனி – இ – ஆரிஷ் --- இரொணுவ மபொறுப்பொளர். 

திவொனி – இ – ரசொலத் --- மவளியுறவு  ற்றும் தூதரகப் மபொறுப்பொளர். 

திவொனி – இ – இன்ெொ --- அரசு ஆகணகள்  ற்றும் கடித பபொக்குவரத்து 

மபொறுப்பொளர். 
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14. மெர்ெொவின்  ொநில நிர்வொகத்தின் ககடசி அங்கம் எது? கிரொ ம். 

15. ‘இரயத்துவொரி முகற’ --- மெர்ெொ. 

16. “அக்பரின் முன்பனொடி” என அகழக்கப்படுபவர் யொர்? மெர்ெொ. 

17. ‘அலொவுதின் கில்ஜி’ பின்பற்றிய இரொணுவ முகறயின் முக்கிய 

அம்சங்ககள பின்பற்றியவர் யொர்? மெர்ெொ. 

18. “தொக்” --- குதிகரகளுக்கு சூடு பபொடும் முகற. 

19. மெர்ெொ தனது மபயகர எந்த எழுத்தில் மபொரிக்கச் மசய்தொர்? 

பதவநகிரி எழுத்தில். 

20. “நவனீ நொணய முகறயின் தந்கத” என அகழக்கப்படுபவர் யொர்? 

மெர்ெொ. 

21. “ ொ ன்னர்” அக்பரின் கொலம் --- கி.பி. 1556 – கி.பி. 1605. 

22. அக்பர் பிறந்த இடம் --- அ ரக்பகொட்கட. 

23. ‘கபரொம்கொன்’ --- அக்பரின் பொதுகொப்பொளர். 

24. இரண்டொம் பொனிபட் பபொர் --- கி.பி. 1556 (ஆக்பர்  ற்றும் மெமுவிற்கு 

இகடபய). 

25. “ஜிசியொ”  ற்றும் “புனிதப் பயண” வரியிகன ரத்து மசய்தவர் யொர்? 

அக்பர். 

26. பொகவத புரொணத்கத பொரசகீ ம ொழியில் ம ொழிப்மபயர்த்தவர் யொர்? 

இரொஜொ பதொடர் ொல். 

27. ‘அயின் அக்பரி’  ற்றும் ‘அக்பர் நொ ொ’ நூல்ககள எழுதியவர் யொர்? 

அபுல் பொசல். 

28. இதிகொச நூல்களொன, இரொ ொயணம்  ற்றும்  கொபொரதத்கத பொரசகீ 

ம ொழியில் ம ொழிப்மபயர்த்தவர் யொர்? அபுல் கபசி.  
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29. அக்பரின் அகவகய அலங்கரித்த “இகச ஞொனி” யொர்? தொன்பசன். 

30. ‘தனீ் – இலொெி’ --- அக்பருகடய  த சகிப்புத்தன்க யின் மவளிப்பொடு.  

31. அக்பர் கட்டிய மதொழுகக இல்லம்? “இபொதத் கொனொ”. 

32. “குபிலியொத்” --- நிலவரி மதொடர்பொன ஒப்பந்தம் (அரசொங்கத்திற்கும் 

விவசொயிகளுக்கும் இகடபயயொன ஒப்பந்தம்) 

33. “ ன்சப்” --- தரம் (அ) தகுதி. 

34. குஜரொத் மவற்றியின் நிகனவொக அக்பர் கட்டியது --- பபதப்பூர் சிக்ரி. 

35. ஜெொங்கீர் --- “உலகிகன மவல்பவர்”. 

36. முகலொய அரசகவக்கு வருகக தந்த ஆங்கிபலய வணிகக் குழுவினர் 

யொர்? தளபதி “வில்லியம் ெொக்கின்ஸ்”  ற்றும் “சர் தொ ஸ் பரொ”. 

37. ஜெொங்கீரின் சுயசரிகத --- துசுக் – இ – ஜெொங்கீரி. 

38. நீதிச் சங்கிலி  ணி --- ஜெொங்கீரின் புதிய நீதி வழங்கும் முகற. 

39. “நூர்  ெொல்” --- அரண் கணயின் ஒளி. 

40. நூர் ஜெொனின் கொலம்? --- கி.பி. 1611 முதல் கி.பி. 1626 வகர. 

41. உலகின் அரசன் --- ெொஜகொன். 

42. “ம ொகலொயர்களின் மபொற்கொலம்” --- ெொஜகொனின் ஆட்சிக்கொலம். 

43. “கட்டடக் ககலயின் இளவரசர்”, ”மபொறியொளர் பபரரசர்” என 

அகழக்கப்படுபவர்? ெொஜகொன். 

44. மசங்பகொட்கடகயக் கட்டியவர் யொர்? ெொஜகொன். 

45. ‘ஜூம் ொ  சூதி’ யொரல் கட்டப்பட்டது? ெொஜகொன். 

46. தொஜ் ெொகலக் கட்டிய தகலக ச் சிற்பி யொர்? “ஊஸ்தொத் இெொ”. 

47.  யிலொசனத்தில் பதிக்கப்பட்ட கவரம்? பகொெினூர் கவரம். 

48. “ஆலம் கீர்” --- ஒளரங்கசபீ். 
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49. கல்சொ --- சகீ்கிய ரொணுவ அக ப்பு. 

50. வசரீ் --- தகலக  அக ச்சர். 

51.  ொகொணம் --- சுபொ. 

52. சுபொவிகன நிர்வொகம் மசய்தவர் யொர்? சுபபதொர். 

53. முகலொயப் பபரரசு வழீ்ச்சியகடய முக்கிய கொரணம் என்ன? 

ஒளரங்கசபீ்பின் ச யக் மகொள்கக.  


