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2. டெல்லி சுல்தான்கள் 

7ஆம் வகுப்பு - பருவம் 2 - பாெம் 2 

1] சுல்தான்களின் காலம் - கி.பி 1206 முதல் கி.பி 1526 

2] சுல்தான்களின் காலத்தில் ஆட்சி டசய்த மரபினர்கள் யாவர்? 

மாம்லுக், கில்ஜி, துக்ளக், சசயது மற்றும் லலாடி மரபினர் 

3] மாம்லுக் மரபிசன நிறுவியவர் யார்? 

குத்புதனீ் ஐடபக் 

4] மாம்லுக் மரபின் காலம் - கி.பி 1206 முதல் 1210 

5] இந்தியாவில் துருக்கிய ஆதிக்கத்சத டதாெங்கி சவத்தவர் யார்? 

குத்புதனீ் ஐடபக் 

6] குரானின் படி "மாம்லுக்" என்பதின் டபாருள் என்ன? 

அடிசம 

7] டெல்லியில் குதுப் மினார் என்ற லகாபுர கட்டுமானத்சத டதாெங்கி 

சவத்தவர் யார்? 

குத்புதனீ் ஐடபக் 

8] அஜ்மீரில் குவ்வதுல் இஸ்லாம், டெல்லியில் தாய்டின்கா லஜான்பரா 

ஆகிய மசூதிகசள காட்டியவர் யார்? 
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குத்புதனீ் ஐடபக் 

9] "லக்பாக் ஷா" என புகழப்பட்ெவர் யார்? 

குத்புதனீ் ஐடபக் 

10] இல்துமிஷின் காலம் - கி.பி 1211 முதல் 1236 

11] இல்துமிஷ் டவளியிட்ெ நாணயங்கள் யாசவ? 

 ெங்கா என்ற டவள்ளி நாணயம் (அதில் அராபிய டமாழி 

டபாறிக்கப்பட்டு இருந்தது) 

 ஜிொல் என்ற டசம்பு நாணயம்  

12] யாரின் நிசனவாக குதுப் மினார் கட்ெப்பட்ெது? 

குதூப்-உத்-தனீ் என்ற சூபித்துறவி  

13] இல்துமிஷின் மகள் டபயர் - இரசியா 

14] இக்தாக்கசள நிர்வகித்தவர்கள் - இக்தாதார் 

15] சகல்காண்கள் - நாற்பதின்மர் குழு 

16] அராபிய டமாழியில் நாணயங்கசள டவளியிட்ெ முதல் துருக்கியர் 

யார்? 

இல்துமிஷ் 

17] சுல்தான்கள் வரிசசயில் வந்த முதல் டபண்ணரசி - இரசியா 
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18] டதய்வகீ உரிசமக் லகாட்பாடு - பால்பன்  

19] அரசர் கெவுளின் பிரதிநிதியாக கருதப்படும் லகாட்ப்பாடு - டதய்வகீக் 

லகாட்பாடு 

20] அமீர் குஸ்ரு, அமீர் ஹாசன் ஆகிய அறிஞ்சர்கசள ஆதரித்த மன்னர் 

யார்? 

பால்பன்  

21] மங்லகாலியர் பசெடயடுப்பு - கி.பி 1292  

22] அலாவுதனீ் கில்ஜியின் காலம் - கி.பி 1296 முதல் 1316 

23] முகம்மது பின் துக்ளக் - யாருசெய பட்ெ டபயர்? 

இளவரசர் ஜூனாகான் 

24] முகம்மது பின் துக்ளக் தன் தசல நகசர எங்கிருந்து எங்கு மாற்ற 

ஆசணயிட்ொர்? 

டெல்லியிலிருந்து லதவகிரிக்கு  

25] முகம்மது பின் துக்ளக் டபாருளாதாரத்சத லமம்படுத்த டவளியிட்ெ 

நாணயங்கள் - டசப்பு நாணயங்கள் 

26] பிலராஸ் துக்ளக் மக்களிெமிருந்து விதித்த நான்கு விதமான வரிகள் 

யாசவ? 

கலராஜ், கம்ஸ், டஜஸியா, ஜகாத் 
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27] திருமண அசமப்பு - திவானி கிராத் 

28] தார் உல் பா - மருத்துவமசனகள் அசமப்பு 

29] சதமூர் பசெடயடுப்பு - கிபி 1398 

30] சசயது மரசபத் டதாெங்கியவர் - முல்தானின் ஆளுநர் கிஷிர் கான் 

31] " கானி கானா" பட்ெப்டபயர் யாருக்கு சூட்ெப்பட்ெது? 

பஹ்லுல் லலாடி 

32] பாஹ்லால் லலாடியின் காலம் - கிபி 1451-1489 

33] லலாடி மரசபத் லதாற்றுவித்தவர் - பாஹ்லால் லலாடி 

34] முதலாம் பானிபட் லபார் - கிபி 1526  

35] டெல்லியில் சுல்தானா அரசுகளின் பசெடயடுப்புக்கு முற்றுப் புள்ளி 

சவத்த பசெடயடுப்பு  எது ? 

முதலாம் பானிபட் லபார் 

36] முதலாம் பானிபட் லபார் யாருக்கிசெயில் நசெடபற்றது? 

பாபர் - இப்ராஹிம் லலாடி 

37] “தாருக்கி உல் இந்” என்ற நூலின் ஆசிரியர் - அல்பரூனி  

38] இந்தியக்கிளி என புகழப்பட்ெவர் யார் - அமிர்குஸ்ரு 


