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Group 2 2A Syllabus Topic Wise Revision Test 
Delhi Sultans - Mughals - Revision Test in Tamil 

தில்லி சுல்தான்கள், முகலாயர்கள்  
1. அடிமை வம்சத்தின் மூன்று முக்கிய ஆட்சியாளர்கள் யார்? 

1. குத்புதீன் ஐபக்  2. இல்துமிஷ்  3. பால்பன் 4. ரஸியா சுல்தனா 

A) 1, 2, 3 சரி  B) 2, 3, 4 சரி 

C) 1, 3, 4 சரி  D) 1, 3 சரி 

2. தவறான ததாடமரத் ததர்ந்ததடு. 

1. அடிமை வம்சத்மத ைம்லக் வம்சம் என்றும் கூறுவர். 

2. ைம்லக் என்பதற்கு உமடமை என்று தபாருளாகும். 

3. இது 'ஓர் அடிமை' என்பதற்கான அரபுத் தகுதிப் தபயருைாகும். 

A) 2 ைட்டும் தவறு  B) 1, 2 தவறு 

C) 2 , 3 தவறு  D) அமனத்தும் சரி 

3. தவறான கூற்மறத் ததர்ந்ததடு 

A) குத்புதீன் ஐபக் நான்கு ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தார். 

B) குத்புதீன் ஐபக் புத்திசாலி என்றும் தநர்மையான நிர்வாகி என்றும் தபயதரடுத்தார். 

C) புகழ்தபற்ற நாளந்தா தபளத்த பல்கமலக்கழகத்மத அழித்தவர் பக்தியார் கில்ஜி. 

D) குத்புதீன் ஐபக் 1120 ல் லாகூரில் தசளகான் எனும் விமளயாட்டின் தபாது நிகழ்ந்த ஒரு விபத்தில் 
இறந்தார். 

(குறிப்பு: 

 
4. சம்சுதீன் இல்துமிஷ் ______இனத்மதச் சார்ந்த குத்புதீன் ஐபக்கின் அடிமை. 

A) ைங்தகாலிய   B) துருக்கிய 

C) தராைானிய  D) அதரபிய 
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(குறிப்பு: இல்துமிஷின் மேல்தட்டு அடிமேகள் பலரும் துருக்கிய, ேங்மகாலிய வழித்மதான்றல்கள். 
அவர்கமை புக்காரா, சாேர்கண்ட், பாக்தாத் மபான்ற வணிக மேயங்களிலிருந்து வணிகர்கள் 
தில்லிக்கு அமைத்து வந்தனர்.) 

5. யாருமடய ஆட்சி தில்லியில் 243 அடி உயரமுள்ள குதுப்மினார் என்ற ஒரு தவற்றித் தூமைக் 
கட்டியதற்கும் சுல்தான்கள் ஆட்சி காலத்தின் இரண்டு அடிப்பமட நாையங்களான தசப்பு, தவள்ளி 
தங்காமவ அறிமுகம் தசய்ததற்கும் குறிப்பிடத்தகுந்தது? 

A) குத்புதீன் ஐபக்   B) இல்துமிஷ்   
C) பால்பன்   D) தசர்ஷா 

6. 1254 இல், வடதைற்கில் ஷிவாலிக் ஆட்சிப் பகுதிகளின் தளபதியாக இருந்த ______ என்பவர் 
தில்லிமயக் மகப்பற்றினார். 

A) ஆரம்ஷா  B) ஜலாலுதீன் 

C) உலுக்கான்  D) தசங்கிஸ்கான் 

(குறிப்பு: உலுக்கான் சுல்தானுக்கு துமையாக இருந்த ஆட்சி அதிகாரப் பிரதிநிதி என்று 
பபாருள்படும் நயிப் இ முல்க் என்று பட்டம் சூட்டிக் பகாண்டார்.) 

7. பால்பன் காலத்தில், தைவாமர சுற்றிய அடர்ந்த காட்டுப் பகுதிகளில் வாழ்ந்த _______ என்ற ஓர் 
இசுலாமியச் சமூகம் தகாமலயிலும் தகாள்மளயிலும் ஈடுபட்டிருந்தது. 

A) பண்டகன்  B) மிதயா 

C) நிஸ்பா   D) தைாய்சு 

(குறிப்பு: பால்பன் மிமயாக்கமை அழிக்க தாமே முன்னின்று மேவாமர மசர்ந்தவர்கள் மீது 
தாக்குதல் நடத்தினார். அவரின் பமட வீரர்கள், மிமயாக்கமைத் மதடிப் பிடித்துக் பகான்றனர்) 

8. பால்பன் வங்காளத்தின் ஆளுநராக தனக்கு பிடித்த _________ என்னும் அடிமைமய நியமித்தார். 

A) துக்ரில் கான்  B) புக்ரா கான் 

C) மககுபாத்  D) தைதயா கான் 

(குறிப்பு: துக்ரில் கான் விமரவிமலமய பவளிப்பமடயாக கலகத்தில் ஈடுபட்டார். இதனால் பால்பன் 
அவமரக் பகான்று வங்கத்தின் ஆளுநராக தனது ேகன் புக்ரா காமன நியமித்தார்.) 

9. தில்லிமய சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் ததாவாபிலும் நிகழ்ந்த பால்பனின் தாக்குதல்கமள ________ 
குறிப்பிடுகிறார். 

A) அல்பருனி  B) பாரணி 

C) பாஹியான்  D) யுவான் சுவாங் 

(குறிப்பு: இந்த தாக்குதல்களின் மபாது காடுகள் அழிக்கப்பட்டு அந்த நிலங்கள் புதிதாக பமடயில் 
மசர்ந்த ஆப்கானியர்களுக்கும் ேற்றவர்களுக்கும் குத்தமகயில்லா நிலங்கைாக வைங்கப்பட்டன) 
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10. ______ நூற்றாண்டில் ைங்தகாலியர்கள் தசங்கிஸ்கான் தமலமையில் ஒரு மிகப் தபரிய 
அரசாட்சிமய நிறுவினர். 

A) 11    B) 12    C) 13    D) 14 
(குறிப்பு: 

11. எந்த ஆண்டு ததவகிரி தகாட்மடமயக் மகப்பற்றுவதற்காக ைாலிக் காஃபூர் தமலமையில் ஒரு தபரும் 
பமடமய அலாவுதீன் அனுப்பினார். 

A) 1207   B) 1307    C) 1210   D) 1310 
( குறிப்பு: தீபகற்பத்தில் அலாவுதீன் கில்ஜியின் முதல் இலக்கு மேற்கு தக்காைத்திலிருந்த 
மதவகிரியாகும்.) 

12. பமட வீரர்களுக்கு தகாள்மளயில் பங்கு தராைல் பைைாக ஊதியம் வழங்கிய முதல் சுல்தான் யார்? 
A) முகைது பின் துக்ளக் B) பால்பன் 

C) அலாவுதீன்  D) ஜலாலுதீன் 

13. துக்ளக் வம்சத்தில் தனது தமலநகமர தடல்லியிலிருந்து ததௌலதாபாத்துக்கு ைாற்றும் துணிவான 
முயற்சிமய தைற்தகாண்டவர் யார்? 

A) ஃதபதராஸ் துக்ளக் B) கியாசுதீன் துக்ளக் 

C) ஜான் கான்  D) ஜலாலுதீன் 

(குறிப்பு: முகேது பின் துக்ைக்கின் இயற்பபயர் ஜான் கான்.ேகாராஷ்டிராவில் உள்ை மதவகிரிக்கு 
முகேது பின் துக்ைக் சூட்டிய பபயர் பதௌலதாபாத்.) 

14. முகைது பின் துக்ளக் அறிமுகப்படுத்திய அமடயாள நாைய முமற கீழ்க்கண்ட எந்த நாடுகளில் 
நமடமுமறயிலிருந்தது? 

A) ைங்தகாலியா, சீனா B) சீனா, ஈராக் 

C) ரஷ்யா, சீனா  D) சீனா, ஈரான் 

(குறிப்பு: இந்தியாவில் நாையங்களின் ேதிப்பு அதிலிருந்த பவள்ளி உள்ைடக்கத்மத 
அடிப்பமடயாகக் பகாண்டிருந்தன. ஆனால் துக்ைக்கின் முயற்சியினால் பவண்கல 
நாையங்கமைப் மபாலியாக அடிப்பது எளிதாயிருந்தது.) 

15. முகைது பின் துக்ளக் தவளாண்மைமயக் கவனித்துக் தகாள்ள ______ என்ற தனித்துமறமய 
ஏற்படுத்தினார். 

A) திவானி இன்ஷா B) திவான்-இ-அமிர்தகாஹி 

C) நாயப் -இ-ரியாசத் D) திவானி ரியாசத் 

16. இந்தியாவில் முதன் முமறயாக இஸ்லாமியர் அல்லாதார் மீது ஜிஸியா வரிமய விதித்தவர் யார்? 
A) முகைது பின் துக்ளக் B) அக்பர் 

C) ஒளரங்கசீப்  D) குத்புதீன் ஐபக் 
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(குறிப்பு: 

 
17. தவறான கூற்மறத் ததர்ந்ததடு 

A) ஃதபதராஸ் துக்ளக்கிடம் ஓர் உயரதிகாரியாக இருந்த புகழ் தபற்ற கான்-இ-ஜஹன் இசுலாமுக்கு 
ைாறிய ஒரு பிராைைர். 
B) ஃதபதராஸ் துக்ளக் காலத்தில் 1,80,000 அடிமைகளின் நல்வாழ்க்மகயில் அடிமைகள் நலத்துமற 
அக்கமற தசலுத்தியது. 

C) ஃதபதராஸ் காலத்திய ஒதர தபரிய இராணுவப் பமடதயடுப்பு வங்கத்தின் மீது 
ததாடுக்கப்பட்டதாகும். 

D) கமடசி துக்ளக் அரசர் நசுருதீன் முகைது ஷா ஆவார். 

(குறிப்பு : ஃபபமராஸ் காலத்திய ஒமர பபரிய இராணுவப் பமடபயடுப்பு சிந்துவின் மீது 
பதாடுக்கப்பட்டதாகும்.) 

18. கிசர் கான் நிறுவிய மசயது வம்சத்தில் 1451 வமரயிலும் எத்தமன சுல்தான்கள் ஆண்டனர்? 

A) 3    B) 4    C) 5    D) 6 
(குறிப்பு: முற்பட்ட மசயது சுல்தான்கள் மதமூரின் ேகனுக்கு திமற பசலுத்தி ஆட்சி புரிந்தனர். 
அவர்களின் ஆட்சிமய யாஹியா-பின்-அஹ்ேத் சிரிந்தி இயற்றிய தாரிக் -இ-முபாரக்-சாஹி 
குறிப்பிடுகிறது.) 

19. 1504 ல் தமலநகமர தில்லியிலிருந்து ஆக்ராவுக்கு ைாற்றிய தலாடி வம்ச அரசர் யார்? 
A) பஹ்தலால் தலாடி B) சிக்கந்தர் தலாடி 

C) இப்ராஹிம் தலாடி D) ததௌலத்கான் தலாடி 

(குறிப்பு: மலாடி ஆட்சியாைர்களில் சிக்கந்தர் மலாடிமய புகழ்மிக்கவர்.) 

20. பூமியில் கடவுளின் பிரதிநிதியாகத் தாம் ஆட்சி தசய்வதாக கூறிய தடல்லி சுல்தான் யார்? 
A) அலாவுதீன் கில்ஜி B) பால்பன் 

C) குத்புதீன் ஐபக்  D) முகைது பின் துக்ளக் 
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(குறிப்பு: ேதத்தின் பரிந்துமரகள் குறித்து தாம் கவமலப்படவில்மல என்று கூறிக்பகாண்டு 
அலாவுதீன் கில்ஜி முழு அதிகாரத்மதக் மகாரினார்) 

21. “ஒன்பது வானங்கள்" என்னும் நூலில் தம்மை ஓர் இந்தியன் என்று அமழத்துக் தகாள்வதில் 
தபருமிதம் தகாண்டவர் யார்? 

A) பரனி   B) அல்பரூனி 

C) அமிர் குஸ்ரு  D) சம்சுதீன் சிராஜ் அஃபிஃப் 

(குறிப்பு: இந்நூலில் அவர் இந்தியாவின் வானிமலமய, அதன் போழிகமை குறிப்பாக 
சேஸ்கிருதத்மத அதன் கமலகமை, இமசமய, ேக்கமை, அதன் விைங்குகமையும் கூட 
மபாற்றுகிறார்.) 

22. அரச பதவிமய விடுத்து, தில்லியிலிருந்து விலகி முப்பதாண்டுகள் அமைதியில் வாழ்ந்த ஒதர 
சுல்தான்  _____. 

A) முபாரக் ஷா  B) ஆலம் ஷா 

C) கிசர் கான்  D) துக்ரில் கான் 

(குறிப்பு:  

 
23. தபாருத்துக 

1. ராைச்சந்திரா      i) காகதீய 

2. கான்-இ-ஜஹான்    ii) பத்ைாவத் 

3. ைாலிக் முஹைத் தஜய்சி   iii) ைான்சிங் 

4. ைன் ைந்திர்    iv) ததவகிரி 

A)  ii  i  iv  iii 

B)  i  ii  iii  iv 

C) iv  i  ii  iii  

D)  iii  i  ii  iv 

24. தவறான கூற்மறத் ததர்ந்ததடு. 
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1. குத்புதீன் ஐபக் நிறுவிய குத்பி ைரபு (1206-1211) 

2. இல்துத்மிஷ் நிறுவிய முதல் இல்பாரி ைரபு (1211 - 1266) 

3. பால்பன் நிறுவிய இரண்டாவது இல்பாரி ைரபு (1266-1290) 

A) அமனத்தும் சரி 

B) 2 ைட்டுை தவறு 

C) 3 ைட்டும் தவறு 

D) 2, 3 தவறு 

(குறிப்பு: அடிமே வம்சம் ோம்லுக் வம்சம் என்றும் அமைக்கப்படுகிறது. இதன் பபாருள் அடிமே. 
கி.பி 1206 முதல் 1290 வமர அடிமே வம்சம் படல்லியில் ஆட்சிபுரிந்தது.) 

25. முஸ்லீம் எழுத்தாளர்களால் ‘லாக் பக்ஷ்’ என அமழக்கப்பட்டவர் யார்? 
A) குத்புதீன் ஐபக்  B) இல்துத்மிஷ் 

C) பால்பன்  D) அலாவுதீன் 

(குறிப்பு: முஸ்லீம் எழுத்தாைர்களுக்கு தாராைோக பகாமடகமை வைங்கியதால் அவ்வாறு 
அமைக்கப்பட்டார். ஹசன் நிசாமி என்ற சிறந்த அறிஞமர ஐபக் ஆதரித்தார்.) 

26. இல்துத்மிஷ் ______ ஆண்டு காலிப்பிடம் இருந்து அனுைதி பத்திரத்மத தபற்று இந்தியாவின் சட்ட 

முமறயான ஆட்சியாளரானார். 

A) 1211   B) 1229   C) 1230   D) 1232 
27. இல்துத்மிஷ் குறித்த கூற்றுகளில் தவறானது எது? 

A) இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த கட்டிடைான 238 அடி உயரமுள்ள குதுப்மினாமர கட்டி முடித்தார். 

B) தடல்லியில் அழகிய ைசூதி ஒன்மறயும் கட்டினார். 

C) இந்தியாவில் அராபிய நாைய முமறமய அறிமுகப்படுத்தினார். 

D) வலிமை மிகுந்த நாற்பதின்ைர்குழு ஒன்மறயும் இவர் உருவாக்கினார். 

(குறிப்பு : இல்துத்மிஷ் அஜ்மீரில் அைகிய ேசூதி ஒன்மறயும் கட்டினார்.) 

28. புதிய தமலநகர் சீரி ைற்றும் புகழ் வாய்ந்த நுமழவாயிலான ‘அமல தர்வாசா' என்ற கட்டிடத்மதயும் 
கட்டியவர் யார்? 

A) குத்புதீன் ஐபக்  B) இல்துத்மிஷ் 
C) பால்பன்  D) அலாவுதீன் 

(குறிப்பு: அலாவுதீன் கில்ஜி, தனது ோேனாரான ஜலாலுதீன் கில்ஜிமய சதி பசய்து பகான்றுவிட்டு 
படல்லி அரியமைமயக் மகப்பற்றினார்) 
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29. சிறந்த இலக்கிய, சைய ைற்றும் தத்துவக் கல்வி தகள்விகளில் ததர்ச்சி தபற்றிருந்த ஒதர தடல்லி 
சுல்தான் யார்? 

A) அலாவுதீன் கில்ஜி  B) கியாசுதீன் துக்ளக் 

C) முகைது பின் துக்ளக்  D) பிதராஸ் துக்ளக் 

(குறிப்பு: முகேது பின் துக்ைக்கின் சேகால எழுத்தாைர்கைான ஈசாமி, பரானி, இபன் பதூதா 
மபான்றவர்கள் துக்ைக்கின் ஆளுமே குறித்து பதளிவாக குறிப்பிடவில்மல.) 

30. பிதராஸ் துக்ளக் குறித்த கூற்றுகளில் தவறானது எது? 

A) ஜும்ைா ைசூதி, குதுப்மினார் தபான்ற பமழய சின்னங்கமள தசப்பனிட்டார். 

B) அனாமதகள் ைற்றும் மகம்தபண்கள் நலனுக்காக திவானி மகரத் என்ற புதிய துமறமய 
உருவாக்கினார். 

C) பரானி, அபிப் தபான்ற அறிஞர்கமள ஆதரித்தார். 

D) ஷியா முஸ்லிம்கமளயும், சூஃபித்துறவிகமளயும், இந்துக்கமளயும் சைய சகிப்புத்தன்மையுடன் 
நடத்தினார். 

(குறிப்பு: உமலாோக்களின் மபச்மச ேதித்து நடந்த பிமராஸ் ஷியா முஸ்லிம்கமையும், 
சூஃபித்துறவிகமையும் சேய சகிப்புத்தன்மேயுடன் நடத்தவில்மல. இந்துக்களின் மீது 
விதிக்கப்படும் ஜிஸியா வரிமய கட்டாயோக்கினார்) 

31. அலாவுதீன் கில்ஜி காலத்தில் ததன்னிந்திய பமடதயடுப்புக்கு தளபதியாக இருந்தவர். 

A) அலாவுதீன் கில்ஜி  B) குத்புதீன் ஐபக் 

C) ைாலிக்காபூர்   D) ஜலாலுதீன் கில்ஜி 

(குறிப்பு: மதவகிரியாதவர்கள், வாரங்கல் காகதீயர்கள், துவார சமுத்திரத்தில் மஹாய்சாைர்கள், 
ேதுமர பாண்டியர்கள் ஆகிமயார் மீது ோலிக் கபூர் பமடபயடுத்தார்) 

32. திவானி அர்ஸ் என்ற ராணுவத் துமறமய ஏற்படுத்தி ராணுவ நிர்வாகத்மத சீரமைத்தவர் யார்? 

A) குத்புதீன் ஐபக்  B) இல்துத்மிஷ் 
C) பால்பன்  D) அலாவுதீன் 

33. தாங்கா என்ற அராபிய நாைய முமறமய இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியவர் 

A) அலாவுதீன் கில்ஜி B) இல்துத்மிஷ் 

C) முகைது பின் துக்ளக் D) பிதராஸ் துக்ளக் 

(குறிப்பு: தாங்கா என்ற அராபிய பவள்ளி நாையம் 175 கிராம் எமட பகாண்டது) 

34. சரியான வரிமசமய ததர்ந்ததடு. 

A) கில்ஜி – ைாம்லுக் – துக்ளக் - மசயது - தலாடி 

B) ைாம்லுக் - துக்ளக் - கில்ஜி - தலாடி – மசயது 
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C) ைாம்லுக் - கில்ஜி – துக்ளக் - மசயது – தலாடி 

D) ைாம்லுக் – துக்ளக் - கில்ஜி – மசயது – தலாடி 

குறிப்பு:  

 

 
35. தடல்லி சுல்தானியத்தின் ைாகாை ஆளுநர்கள் எவ்வாறு அமழக்கப்பட்டனர்? 

A) ஷிக்தர்கள்  B) முக்திகள் 

C) பட்வாரிகள்  D) தசௌத்ரிகள் 

(குறிப்பு: படல்லி சுல்தானியத்தின் ோகாை ஆளுநர்கள் முக்திகள் அல்லது வாலிஸ் என்று 
அமைக்கப்பட்டனர். சட்டம், ஒழுங்மக பராேரிப்பது, நிலவரி வசூலிப்பது அவர்கைது முக்கிய 
பணியாகும்.) 

36. தகாரா ைற்றும் சனம் தபான்ற புதிய ராகங்கமள அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? 

A) பீர்தபாதன்  B) ராஜாைன்சிங் 

C) அமிர்குஸ்ரு  D) அல்பருனி 

(குறிப்பு: அமிர் குஸ்ரு இந்து ேற்றும் ஈரானிய முமறகமை ஒன்றிமைத்து குவாலிஸ் என்ற புதிய 
வமக பேல்லிமசகமையும் அவர் உருவாக்கினார். சிதார் இமசக்கருவியும் அவரது கண்டுபிடிப்மப.) 

37. தவறான ததாடமர ததர்ந்ததடு. 

1. இக்தா - அதிகாரிகளுக்கு ஊதியத்திற்கு பதிலாக அளிக்கப்பட்ட ைான்யங்கள். 

2. காலிசா - சுல்தானின் தநரடி நிர்வாகத்தில் இருந்த நிலங்கள். அதிலிருந்து தபறப்பட்ட 
வருவாய் அரசமவ தசலவினங்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. 

3. இனாம் -சையத் தமலவர்களுக்கும், சைய நிறுவனங்களுக்கும் வழங்கப்பட்ட நிலங்கள். 

A) அமனத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 2, 3 சரி 

D) 1, 3 சரி 
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(குறிப்பு : பபாதுவாக விமைச்சலில் மூன்றில் ஒரு பங்மக குடியானவர்கள் வரியாக 
பசலுத்தினர்) 

38. தபாருத்துக. 

1. மின்ஹஜ்-உஸ்- சிராஜ்  i) ராஜதரங்கிணி 

2. அமிர்குஸ்ரு   ii) தபாகத்-இ-நாசரி 

3. கல்ஹைர்   iii) கிதாப்-உல்-ஹிந்த் 

4. அல்பரூனி   iv) சபாக்-இ-ஹிந்த் 

A)  ii  i  iv  iii 

B)  iv  iii  ii  i 

C)  ii  iv  i  iii 

D)  ii  iii  i  iv 

39. அலாவுதீன் கில்ஜியின் தவற்றிகமளக் கூறும் ________ என்ற நூமல அமிர் குஸ்ரு எழுதியுள்ளார். 

A) தபாகத்-இ-நாசரி  B) சபாக்-இ-ஹிந்த் 

C) காதசய்ன்-உல்- ஃபுரூ  D) கிதாப்-உல்-இந்த் 

40. தடல்லியிலுள்ள தகாட்லா தகாட்மடமய அமைத்தவர் 

A) பிதராஸ் துக்ளக்  B) இல்துத்மிஷ் 

C) அலாவுதீன் கில்ஜி  D) சிக்கந்தர் தலாடி 

(குறிப்பு: படல்லி சுல்தான்கள் சிகப்பு, ேஞ்சள் நிறங்கைாலான பளிங்கு கற்கமையும், 
ேைற்பாமறகமையும் பயன்படுத்தி கட்டிடங்கமை அவர்கள் பல வண்ைங்களில் அமேத்தனர்.) 

41. "பால்பன், ஒரு அடிமையாக, தண்ணீர் சுைக்கும் ததாழிலாளியாக, தவட்மடக்காரனாக, தளபதியாக, 
இராஜதந்திரியாக, சுல்தானாக வாழ்ந்தவர். அததாடு தடல்லி சுல்தான்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்” என்று 
கூறியவர் யார்? 

A) தலன்பூல்  B) பாபர் 

C) ஜான் ைார்ஷல்  D) சார்லஸ் தைனன் 

42. பிதராஸ் துக்ளக் வசூலித்த வரிகளில் தவறானது எது? 

A) கதராஜ் - விமளச்சலில் 1/10 பங்கு 

B) கம்ஸ் - தபார்களில் மகப்பற்றிய தபாருட்களில் 1/3 பங்கு 

C) தபஸியா தமலவரி 

D) ஜகாத் - குறிப்பிட்ட இஸ்லாமிய ைதச்சடங்குகமளச் தசய்வதற்கு வசூலிக்கப்படும் கட்டைம் . 

(குறிப்பு: கம்ஸ் - மபார்களில் மகப்பற்றிய பபாருட்களில் 1/10 பங்கு) 
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43. காபூல் ைன்னர் பாபமர இந்தியா மீது பமடதயடுக்கும்படி அமழத்தவர் _____. 

A) பஹ்லுல் தலாடி  B) இப்ராஹீம் தலாடி 

C) ததௌலத்கான் தலாடி  D) தில்வர்கான் தலாடி 

(குறிப்பு: பதௌலத்கான் மலாடியின் ேகன் தில்வர்கான் மலாடிமய, இப்ராஹிம் மலாடி 
பகாடுமேப்ப௹த்தியதால் பதௌலத்கான் மலாடி காபூல் ேன்னர் பாபமர உதவிக்கு அமைத்தார்.) 

44. சுல்தான்களின் அமைச்சர்களில் தவறான இமைமயத் ததர்ந்ததடு. 

A) திவானி ரிஸாலத் - தவளியுறவு அமைச்சர் 

B) சுதர்- உஸ்-சாதர் - அஞ்சல் துமற அமைச்சர் 

C) வசீர் - பிரதை அமைச்சர் ைற்றும் நிதியமைச்சர் 

D) காஸி-உல்-கஸாத் – நீதித்துமற அமைச்சர் 

குறிப்பு:  

 
45. ‘ இந்திய கிளி' என்று அமழக்கப்பட்ட கவிஞர் _____ ஆவார். 

A) அல்தபருணி  B) மககுபாத் 

C) அமிர்குஸ்ரு  D) அமீர் ஹாசன் 

(குறிப்பு: சிறந்த பாரசீக போழிக் கவிஞரான அமிர்குஸ்ரு சுோர் 4,00,000 ஈரடிச் பசய்யுள்கமை 
எழுதியுள்ைார். இவரது கவிமதகளில் நிமறய இந்தி பசாற்கமைப் பயன்படுத்தியுள்ைார்.) 

46. _______ ஆண்டு கான்வா தபார்க்களத்தில் பாபர் அரும்பாடுபட்டு ராைா சங்காமவ தவற்றி 
தகாண்டார். 

A) கி.பி.1526   B) கி.பி.1527 

C) கி.பி.1528  D) கி.பி. 1529 

(குறிப்பு: பானிபட் மபாரில் பாபர் பவற்றி பபற்றாலும் மீவாமர ஆட்சி பசய்த இராஜபுத்திர ேன்னர் 
ராைாசங்கா பாபருக்கு பபரும் சவாலாக அமேந்தார். இதனால் கான்வா மபார் நமடபபற்றது) 

47. பாபர் தன் சுயசரிமத நூலான துசுக்-கி-பாபரி அல்லது பாபரின் நிமனவுகள் என்னும் நூமல 

________தைாழியில் எழுதியுள்ளார். 
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A) உருது  B) சைஸ்கிருதம்  C) துருக்கிய  D) கிதரக்க 

( குறிப்பு: பாபர் சிறந்த மபார் வீரராகவும், அறிஞராகவும், கவிஞராகவும் விைங்கினார்.) 

48. தபாருத்துக. 

1. இராைாசங்கா    i) 1582 

2. தீன்-இலாஹி    ii) வருவாய் முமற 

3. இரண்டாம் பானிபட்டுப் தபார்  iii) மீவார் நாட்டு அரசர் 

4. இராஜாததாடர்ைால்   iv) 1556 

A) ii  iii  iv  i 

B)  iii  i  iv  ii 

C)  ii  iv  i  iii 

D)  iii  i  iv  ii 

49. ஜாகிருதின் முகம்ைது பாபர் ______ ஆண்டு ைத்திய ஆசியாவிலுள்ள பர்கானா நிலப்பகுதிமய ஆட்சி 
தசய்த உைர் தஷக் மிர்ஷா என்பவருக்கு மூத்த ைகனாக பிறந்தார். 
A) கி.பி.1473  B) கி.பி.1483  C) கி.பி.1493  D) கி.பி. 1463 

50. பாபர் தனது தந்மத ைமறவிற்கு பிறகு தனது ______ வயதில் பர்கானாவின் ஆட்சி தபாறுப்மப 
ஏற்றார். 

A)11    B) 12    C) 13    D) 14 
(குறிப்பு: பாபர் தந்மத வழியில் துருக்கிமயச் சார்ந்த மதமூர் இனத்மதயும், தாய் வழியில் 
ேங்மகாலிய இனத்மத சார்ந்த பசங்கிஸ்கான் இனத்மதயும் வழித்மதான்றலாக பகாண்டிருந்தார்.) 

51. பாபர் கி.பி.1529 ஆம் ஆண்டு தகாக்ரா தபாரில் யாமர ததாற்கடித்து முகலாயப் தபரரசிமன 
இந்தியாவில் நிமலநாட்டினார்? 

A) இப்ராஹிம் தலாடி B) ததௌலத்கான் தலாடி 
C) தில்வர்கான் தலாடி D) முகம்ைது தலாடி 

52. பாபரால் ததாற்றுவிக்கப்பட்ட முகலாயப் தபரரசு யாரால் பலப்படுத்தப்பட்டது? 

A) உைாயூன்  B) தஷர்ஷா 

C) அக்பர்   D) அதசாகர் 

53. கி.பி 1539 ம் ஆண்டு _______ என்ற இடத்தில் நமடதபற்ற தபாரில் தஷர்கானிடம் உைாயூன் 
ததால்வியுற்றார். 

A) தசௌஷா  B) மககுபாத் 

C) கான்வா   D) கன்தனாசி 
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(குறிப்பு: 1540 ஆம் ஆண்டு கன்மனாசிப் மபாரிலும் மதால்வியுற்று உோயூன் 15 ஆண்டுகள் 
நாமடாடியாக வாழ்ந்தார்.) 

54. தஜான்பூமர ஆட்சி தசய்த ஆப்கானிய கவர்னர் ______ என்ற பட்டத்மத ஃபரித் என்பவருக்கு 
வழங்கினார். 

A) சூர்  B) தஷர்கான்  C) உைாயூன்  D) தலாடி 

(குறிப்பு: ஃபரித்தால் (பஹர்ஷா சூர்) நிறுவப்பட்ட மபரரசு ‘சூர்' வம்சம் என அமைக்கப்பட்டது.) 

55. ______ ஆண்டு பண்தடல்கண்மட ஆட்சி தசய்த அரசருக்தகதிராக தசர்ஷா தனது கமடசி 
பமடதயடுப்மப தைற்தகாண்டார். 

A) 1545  B) 1556  C) 1554  D) 1565 
(குறிப்பு: கலஞ்சார்மகாட்மட முற்றுமகயின் மபாது எதிர்பாராதவிதோக நிகழ்ந்த பவடி விபத்தில் 
பஷர்ஷா ேரைேமடந்தார்.) 

56. குதிமரப்பமடயில் குதிமரக்கு சூடு தபாடும் தாக் முமறயிமன அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? 
A) உைாயூன்  B) தஷர்ஷா 
C) அக்பர்   D) பால்பன் 

(குறிப்பு: பஷர்ஷா காலத்தில் குதிமரப்பமட அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்பட்டது.) 

57. தஷர்ஷாவின் நாைய சீர்திருத்தம் குறித்த கூற்றுகளில் தவறானது எது? 

A) புழக்கத்திலிருந்த பமழய உதலாக நாையங்கமள ரத்து தசய்தார். 

B) தவள்ளி ைற்றும் தசப்பு நாையங்களுக்கு ஒப்பீட்டு விகிதாச்சாரத்மத நிர்ையம் தசய்தார். 

C) நாையங்களில் தனது தபயரிமன துருக்கிய தைாழியில் தபாறிக்க தசய்தார். 

D) நவீன நாைய முமறயின் தந்மத என அமழக்கப்படுகிறார். 

(குறிப்பு: நாையங்களில் தனது பபயரிமன மதவநாகிரி போழியில் பபாறிக்க பசய்தார்.) 

58. ஜலாலுதீன் முகம்ைது அக்பர் _____ ஆண்டு அைரக்தகாட்மடயில் பிறந்தார். 

A) 1524 நவம்பர் 22 B) 1524 நவம்பர் 23 

C) 1542 நவம்பர் 22 D) 1542 நவம்பர் 23 

( குறிப்பு: அக்பர் தனது பதினான்காவது வயதில் 1556ல் மபரரசராக முடிசூட்டப்பட்டார். மபராம்கான் 
அக்பரின் பாதுகாப்பாைராக உோயூனால் நியமிக்கப்பட்டார்.) 

59. முஸ்லீம்கள் அல்லாதவர்களிடம் நல்லாதரமவப் தபற, ஒற்றுமைமய வளர்க்க ஜிசியா ைற்றும் புனிதப் 
பயைவரியிமன ரத்து தசய்தவர் யார்? 
A) உைாயூன்  B) தஷர்ஷா 
C) அக்பர்   D) பால்பன் 

(குறிப்பு: அக்பர் ராஜபுத்திரர்கமைாடு நட்பு பாராட்டினார். பஜய்ப்பூர் இைவரசி மஜாத்பாமய அக்பர் 
ேைந்தார்.) 
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60. ______ என்பவர் இதிகாச நூல்களாகிய இராைாயைம் ைற்றும் ைகாபாரதத்மத பாரசீக தைாழியில் 
தைாழிதபயர்த்தார். 

A) அபுல் பாசல்  B) அபுல் மபசி 

C) தான்தசன்  D) அமிர்குஸ்ரு 

(குறிப்பு: அபுல்பாசல் ேற்றும் அவரின் சமகாதரர் அபுல்மபசி பல வடபோழி நூல்கமை பாரசீக 
போழியில் போழி பபயர்த்தனர்.) 

61. _______ ஆண்டு அக்பர் இபாதத் கானா என்ற ததாழுமக இல்லத்மதக் கட்டி பல்தவறு ைதத் 
தமலவர்கமள அமழத்து சையத்தின் நற்கூறுகமள ஆய்வு தசய்தார். 

A) கி.பி.1576  B) கி.பி. 1575 

C) கி.பி.1578  D) கி.பி. 1582 

( குறிப்பு: கி.பி.1582ல் அக்பர் தீன் இலாஹி அல்லது பதய்வீக ேதத்திமன பவளியிட்டார்.) 

62. தவறான கூற்மறத் ததர்ந்ததடு. 

A) ஜஹாங்கீர் கி.பி.1605 ஆம் ஆண்டு அரியமை ஏறினார். 

B) ஜஹாங்கீரினால் தகால்லப்பட்ட ஐந்தாவது சீக்கிய குரு அர்சுன் ததவ். 

C) ஜஹாங்கீர் தன்னுமடய சுய சரிமதமய துசுக்-இ-ஜஹாங்கிரி என்ற தபயரில் எழுதியுள்ளார். 

D) இவர் காலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நீதிைணி ஷபர்ஜ் அரண்ைமனயில் ஒரு கட்டப்பட்டு 
ைறுமுமன கங்மக ஆற்றின் கமரயில் ஒரு கல்தூணில் இமைக்கப்பட்டிருந்தது. 

( குறிப்பு: ஜஹாங்கீர் காலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நீதிேணி ஷபர்ஜ் அரண்ேமனயில் ஒரு 
கட்டப்பட்டு ேறுமுமன யமுமன ஆற்றின் கமரயில் ஒரு கல்தூணில் இமைக்கப்பட்டிருந்தது.) 

63. தைாகலாயர் ைாகாை நிர்வாகத்தின் சரியான வரிமசமயத் ததர்ந்ததடு. 

A) அரசு - சுபா - ைாகாைங்கள் – சர்க்கார் – பர்கானாக்கள் - கிராைங்கள் 

B) அரசு -சர்க்கார் - சுபா - ைாகாைங்கள் - பர்கானாக்கள் – கிராைங்கள் 

C) அரசு - ைாகாைங்கள் - சுபா - சர்க்கார் - பர்கானாக்கள் – கிராைங்கள் 

D) அரசு -சுபா - ைாகாைங்கள் - பர்கானாக்கள் - சர்க்கார் – கிராைங்கள் 

64. இரண்டாம் பானிபட் தபாரில் அக்பரால் ததாற்கடிக்கப்பட்டவர் யார்? 
A) தஷர்ஷா  B) மபரம்கான் 

C) ைாகம் அனாகா  D) தஹமு 

(குறிப்பு: வங்காைத்மத ஆண்ட முகம்ேது ஷாவிடம் பிரதே ேந்திரியாக இருந்த பஹமு அக்பமர 
மதாற்கடித்து படல்லிமய மகப்பற்ற எண்ணினார். இதனால் இரண்டாவது பானிபட் மபார் 
கி.பி.1556ல் நடந்தது) 

65. தஷர்ஷா ______ன் முன்தனாடி என அமழக்கப்படுகிறார். 

A) அக்பர்   B) உைாயூன் 
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C) ஷாஜஹான்  D) ஒளரங்கசீப் 

(குறிப்பு: பஷர்ஷாவின் ஆட்சி காலத்தில் பணியாற்றிய இராஜாமதாடர்ோல் வருவாய் துமற 
அமேச்சராக அக்பரிடம் பணியாற்றினார். எனமவ அக்பர் பஷர்ஷாவின் அடிச்சுவட்மட 
பின்பற்றினார்.) 

66. _______ ஆட்சி காலம் முகலாயர் ஆட்சியின் தபாற்காலம் என்றமழக்கப்படுகிறது. 

A) பாபர்   B) அக்பர் 

C) ஷாஜகான்  D) ஒளரங்கசீப் 

(குறிப்பு: முகலாய மபரரசு ஷாஜகானின் ஆட்சியில் புகழின் உச்சிமய அமடந்தது. 
கட்டடக்கமலயின் விந்மதகள் இப்மபரரசின் பபாருைாதார பசழிப்பிமன பமறசாற்றுகிறது) 

67. தவறான ததாடமரத் ததர்ந்ததடு. 

1. பீரங்கிமயப் பயன்படுத்தும் ராணுவப் பமடப்பிரிவு artillery ஆகும். 
2. தவடிைருந்து முதன் முதலில் சீனர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கி.பி. 13 ம் நூற்றாண்டில் 

ஐதராப்பாமவ அமடந்தது. 

3. பாபருக்கு முன்பாக இந்தியாவில் தபார்களில் பீரங்கிகள் பயன்படுத்தவில்மல. 

A) அமனத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 2, 3 சரி 

D) 1, 3 சரி 

குறிப்பு: 
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68. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தக்காை சுல்தானியம் என்று அமழக்கப்படும் பகுதிகள் எமவ? 

1. தகால்தகாண்டா 2. பீஜப்பூர் 3. அகைதுநகர் 4. பூனா 5. அகைதாபாத் 

A) 1, 2, 3 சரி  B) 2, 3,5 சரி 

C) 1, 2, 4 சரி  D) 2, 3, 4 சரி 

குறிப்பு:  

 
69. முகலாயர் காலத்துக் டச்சு குடிதயற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட் ஆண்டுகளில் தவறான இமை எது? 

A) ைசூலிப்பட்டினம் -1605 

B) புலிக்காட் – 1601 

C) சூரத் – 1616 

D) காமரக்கால் – 1645 

குறிப்பு: 

 
70. ஷாஜகானின் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வந்த ஐதராப்பியர்கள் குறித்த கூற்றுகளில் தவறான 

இமைமயத் ததர்ந்ததடு. 

A) தபர்னியர் - பிதரஞ்சு ைருத்துவர், பயணி 

B) ைான்தடல்தசா - தஜர்ைன் பயணி, துணிச்சல் வீரர் 

C) பீட்டர் முன்டி- பிதரஞ்சு மவர வியாபாரி 

D) ைனுச்சி - இத்தாலிய எழுத்தாளர் ைற்றும் பயணி 

குறிப்பு: 
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71. வட்ட வடிவக் குவிைாட வடிவிலான தகால்கும்பாஸ் ______ வம்சத்தின் அமடயாளைாக 

கருதப்படுகிறது. 

A) முகலாயர்  B) அடில்ஷாஹி 

C) கில்ஜி   D) ஐதராப்பியர் 

(குறிப்பு: 

 
72. _______ என்று அமழக்கப்பட்ட கிராைத் தமலவர்கள் கிராைத்தின் நிர்வாக உறுப்பான பஞ்ச் என்ற 

அமைப்பிமன உருவாக்கினர். 

A) ைன்சப்தார்  B) ஹக்கீம் 

C) ஜமீன்   D) முக்காடம் 

(குறிப்பு: கிராே அைவில் வரிகமை வசூலிப்பதும் அமவ பதாடர்பான கைக்குகமைப் 
பராேரிப்பதும் இப்பஞ்சாயத்தின் பபாறுப்பாகும்.) 

73. _______பிரான்ஸ் நாட்மட தசர்ந்த பதினான்காம் லூயி ஆகிதயார் சைகாலத்தவர்கள். 

A) அக்பர்   B) ஜஹாங்கீர் 

C) ஷாஜகான்  D) ஒளரங்கசீப் 

(குறிப்பு: ஷாஜகான் காலத்தில்தான் அரசருக்காகப் புகழ்பபற்ற ேயிலாசனம் பசய்யப்பட்டது.) 
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74. கப்பலின் ஒட்டகம் என தசால்லப்படும் ததாழில்நுட்பத்மத உலகத்திதலதய கண்டறிந்த முதல் அரசர் 

______ ஆவார். 

A) அக்பர்   B) ஷாஜகான் 

C) தஷர்ஷா  D) பாபர் 

(குறிப்பு: இத்பதாழில் நுட்பத்தின் படி ஒரு பபரிய படகின் மீமத கப்பல் கட்டப்படும். அவ்வாறு 
கட்டப்படுவது அக்கப்பல்கமை கடலுக்குள் பகாண்டு பசல்வமத எளிதாக்கியது.) 

75. ஜஹாங்கீர் ைற்றும் ______அமைத்த ஷாலிைார் ததாட்டங்கள் இந்திய ததாட்டக்கமலயில் 
குறிப்பிடத்தக்க மவயாகும். 

A) அக்பர்   B) ஷாஜகான் 

C) ஹூைாயூன்  D) ஒளரங்கசீப் 

76. கீதழ உள்ள ஆட்சியாளர்களுள் யார் அக்பரின் சைகாலத்தவர் இல்மல? 

A) இங்கிலாந்தின் எலிசதபத் 

B) தஷக்ஸ்பியர் 

C) பிரான்சின் நான்காம் தஹன்றி 

D) இங்கிலாந்தின் விக்தடாரியா ைகாராணி 

77. சரியான கூற்மற ததர்ந்ததடு 

1. ராைா சங்காவின் மூர்க்கைான வலிமை வாய்ந்த பமடகள் பாபரின் சக்தி வாய்ந்த பமடமய 
எதிர்தகாண்டது. 

2. கன்தனாசி தபாருக்குப் பின் அக்பர் நாடு இல்லாத ஒரு இளவரசர் ஆனார். 

A) 1 சரி    B) 2 சரி   

C) 1, 2 சரி     D) 1 சரி 2 தவறு 

78. கூற்று: ஒளரங்கசீப்பின் ஆட்சியின் இறுதியில் முகலாயப் தபரரசின் அழிவு ஆரம்பைாயிற்று. 

காரைம்: ஒளரங்கசீப் தக்காை அரசர்களிடம் நட்புறவாக இருந்தார். 

A) கூற்று சரி; காரைம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் அல்ல 

B) கூற்று சரி; காரைம் சரியான விளக்கம் ஆகும் 

C) கூற்று தவறு, காரைம் சரி 

D) கூற்று சரி, காரைம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் ஆகும். 

79. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது தவறாக தபாருத்தப்பட்டுள்ளது. 

A) பாஸ்கராச்சார்யா - நீதிதநறி விளக்கம் 

B) ஆமுக்தைால்யதா – கிருஷ்ைததவராயர் 
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C) ஜகன்னாத பண்டிதர் – ரசகங்காதரா 

D) அல்லசானி தபத்தண்ைா – ைனுசரித்ரா 

80. தபாருத்துக. 

1. அபுல் பாசல்  i) ஒளரங்கசீப் 

2. ஜூம்ைா ைசூதி  ii) அக்பர் 

3. பாதுஷாஹி ைசூதி iii) தஷர்ஷா 

4. புராை கிலா  iv) ஷாஜகான் 

A) ii  iv  i  iii 

B)  iii  ii  i  iv 

C)  iii  i  iv  ii 

D)  i  iii  ii  iv 

81. சரியான கூற்மறத் ததர்ந்ததடு 

1.தஷர்ஷா தைற்கில் உள்ள சிந்து முதல் வங்காளத்தில் உள்ள தசானர்கான் வமரயிலான கிராண்ட் 
டிரங்க் சாமலமய சீர்படுத்தினார். 

2. அக்பர் தனது மிகப் தபரிய பமடதயடுப்புகளின் மூலைாக ைாதபரும் தபரரசிற்கு அடித்தளம் இட்டார் 

A) 1 சரி     B) 2 சரி 

C) 1, 2 சரி     D) 1, 2 தவறு 

82. ைன்சப்தாரி முமற குறித்த கூற்றுகளில் தவறான ததாடமர ததர்ந்ததடு 

A) குமறந்தபட்ச தகுதி நிமல ைன்சப்தார் 10, அதிகபட்ச தகுதி ைன்சப்தார் 5000 

B) இது அமனத்து வமகயான குடிைக்களுக்கும் வழங்கப்பட்டது. 

C) சத் என்பது ஒருவரது தனிப்பட்ட அந்தஸ்மதக் குறிப்பதாகும். 

D) சாவர் என்பது ஒருவர் மவத்திருக்க தவண்டிய குதிமர வீரர்களின் எண்ணிக்மக 
அடிப்பமடயிலானது. 

( குறிப்பு: ேன்சப்தாரி முமற உயர்குடியினருக்கு ேட்டுமே வைங்கப்பட்டது) 

83. அக்பரின் ைமறவுக்குப் பிறகு 1605 ஆம் ஆண்டு இளவரசர் சலீம் _____ என்ற பட்டத்ததாடு ஆட்சிக்கு 
வந்தார். 

A) உைாயூன் – நல்வாய்ப்பு 

B) உைாயூன் – அதிர்ஷ்டசாலி 

C) ஜஹாங்கீர் - உலமக தவன்றவர் 

D) ஜஹாங்கீர் - இந்தியாமவ தவன்றவர் 
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(குறிப்பு: 1611 ஆம் ஆண்டு ஜஹாங்கீர் பேஹருனிசாமவ ேைந்து பகாண்டார். அவர் நூர்ஜஹான் 
(உலகின் ஒளி) என்று அமைக்கப்பட்டார்.) 

84. தஷர்ஷா தைம்படுத்திய நான்கு முக்கிய தபருவழி சாமலகளில் தவறானது எது? 

A) தசானார்கான் - சிந்து 

B) ஆக்ரா – புர்ஹாம்பூர் 

C) தஜாத்பூர் – சித்தூர் 

D) ஆக்ரா – சிந்து 

(குறிப்பு: நான்கு முக்கிய பபருவழி சாமலகள் 

1. மசானார்கான் - சிந்து 
2. ஆக்ரா – புர்ஹாம்பூர் 
3. மஜாத்பூர் – சித்தூர் 

4. லாகூர் – முல்தான்) 

85. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தஷர்ஷா ஆட்சிகாலத்திய அதிகாரிகளில் தவறான இமை எது? 

A) ஷிக்தார் - ராணுவ அதிகாரி 

B) அமின் – நிலவருவாய் 

C) தபாதடதார் - கருவூல அதிகாரி 

D) கர்கூன்கள் - பமடத் தளபதி 

(குறிப்பு: கர்கூன்கள் - கைக்கர்கள்.ஷிக்தார், அமின், பபாமடதார்,கர்கூன்கள் ஆகிய அதிகாரிகள் 
பர்கானா நிர்வாகத்மத கவனித்து வந்தனர்.) 

86. பஸ்வான், மிஸ்கினா, தஸ்வந்த் ஆகிதயார் யாருமடய அரசமவக் கமலஞர்களாக திகழ்ந்தனர்? 

A) அக்பர்   B) ஷாஜகான் 
C) ஹூைாயூன்  D) ஜஹாங்கீர் 

87. ஆக்ராவுக்கு அருகிலுள்ள _______ என்னும் இடத்தில் அக்பரின் கல்லமறமய ஜஹாங்கீர் கட்டி 
முடித்தார். 

A) தடல்லி   B) சிக்கந்தர் 

C) தஜாத்பூர்  D) லாகூர் 

(குறிப்பு: படல்லியிலுள்ை உோயூன் கல்லமற அக்பரது ஆட்சிக் காலத்தில் கட்டப்பட்டது. 
நூர்ஜஹான் தனது தந்மத இதிேத்பதைலாவின் கல்லமறமய ஆக்ராவில் கட்டினார்.) 

88. தக்காைத்தில் வாழ்ந்த ைக்கள் காலணிதயதுமின்றி காைப்பட்டதாக ______ என்ற அயல் நாட்டுப் 
பயணி குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

A) பாஹியான்  B) யுவான் சுவாங் 

C) நிக்கிடின்  D) தைகஸ்தனிஸ் 
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89. சரியான கூற்றிமன கண்டுபிடி 

A) இந்திய, பாரசீக ைற்றும் இஸ்லாமியக் கட்டடக்கமலயின் பாணியில் முகலாயரின் 
கட்டடக்கமலயின் ைறுவடிவைாக தாஜ்ைஹால் உள்ளது. 

B) அக்பரது புதிய தமலநகரைான ஆக்ரா ைற்றும் அதன் சுற்றுசுவர்களுக்குள் பல எழுச்சியூட்டும் 
கட்டடங்கள் உள்ளன. 

C) தைாதி ைசூதி முழுவதும் பளிங்கு கல்லால் கட்டப்பட்டது. 

D) புராை கிலா ஒரு உயர்ந்த தகாட்மடயாகும். 

90. சரியான கூற்றிமன கண்டுபிடி 

A) ஒவ்தவாரு ைன்சப்தாருக்கும் 10 முதல் 10000 வமரயிலான பமட வீரர்கமளக் தகாண்டிருக்க 
தவண்டுதைன்பமத ஜாட்டுகள் தீர்ைானித்தனர். 

B) தஷர்ஷாவின் நாைய முமற ஆங்கிதலயரின் நாைய முமறக்கு அடித்தளமிட்டது. 

C) முகலாயருக்கும் ராைா பிரதாப் சிங்கிற்கும் இமடதய நமடதபற்ற ஹால்டிகாட்டி தபார் மிகக் 
கடுமையான இறுதிப் தபார் ஆகும். 

D) சீக்கிய புனித நூலான ‘குரு கிரந்த சாகிப்’ குரு அர்ஜுன் ததவால் ததாகுக்கப்பட்டது. 

91. ரசகங்காதரா என்ற நூமல இயற்றிய தஜகநாத பண்டிதர் யாருமடய அமவக்களப்புலவராக 
திகழ்ந்தார்? 

A) அக்பர்   B) ஷாஜகான் 
C) ஹூைாயூன்  D) ஜஹாங்கீர் 

92. கல்ஹைர் காஷ்மீரின் முழுமையான வரலாறு குறித்து எழுதிய 'ராஜவலிபதகா' எனும் நூல் அக்பர் 
ஆட்சிக் காலத்தில் _______ என்பவரால் ததாகுக்கப்பட்டது. 

A) தஜகநாத பண்டிதர் B) நீலகண்டர் 

C) தஜிகனிலகந்தி  D) பிரக்ஞபட்டர் 

93. ஏகநாதர், துக்காராம், ராம்தாஸ், முக்திஸ்வர் ஆகிதயாரின் இலக்கிய பமடப்புகளால் ______ 
இலக்கியம் எழுச்சி தபற்றது. 

A) ததவநாகரி  B) ைராத்தியம் 

C) ததலுங்கு  D) பாரசீகம் 

94. பாபரின், சகாட்டி துருக்கிய தைாழியில் எழுதிய சுயசரிமதமய ______ என்பவர் பாரசீக தைாழியில் 
தைாழியாக்கம் தசய்தார். 

A) தஜகநாத பண்டிதர் B) அப்துல் ரகீம் கானி-இ- கானான் 
C) தஜிகனிலகந்தி  D) பிரக்ஞபட்டர் 

95. முகலாயர் காலத்தில் _____ என்னும் ததாழிற்கூடங்களில் விமலயுயர்ந்த மகவிமனப் தபாருட்கள் 
உற்பத்தி தசய்யப்பட்டன. 

A) பர்கூன்   B) சராய்கள் 
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C) கர்கானா  D) சத்னாமி 

(குறிப்பு: அரச குடும்பங்களுக்கு மதமவயான பபாருட்கமை அரண்ேமன சார்ந்த கர்கானாக்கள் 
உற்பத்தி பசய்தன.) 

96. ________ ஆண்டு அல்புகர்க் பீஜப்பூர் சுல்தானிடமிருந்து தகாவாமவ மகப்பற்றி அமத கீழ்த்திமச 
தபார்த்துக்கீசிய தபரரசின் தமலநகராக்கினார். 

A) 1498  B) 1500  C) 1501  D) 1510 
குறிப்பு:  

 
97. தஷர்ஷா காலத்தில் அமனத்து சாமலகளிலும் _____ எனப்படும் சத்திரங்கள் அமைக்கப்பட்டு 

வணிகர்கள் தங்கவும் உைவருந்தவும் வசதிகள் தசய்துதரப்பட்டன. 

A) பர்கூன்   B) சராய்கள் 
C) கர்கானா  D) சத்னாமி 

( குறிப்பு: சராய்கள் விறுவிறுப்பான வணிகத்திற்கு உத்ரவாதம் அளித்தன. பசர்ஷாவால் 
உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சில சராய்கள் இன்றைவும் உள்ைன.) 

98. ‘ விவசாயி சீர்குமலந்தால் அரசன் சீர்குமலவான்’ என நம்பியவர் யார்? 
A) அக்பர்   B) ஷாஜகான் 
C) தஷர்ஷா  D) ஜஹாங்கீர் 

(குறிப்பு: பஷர்ஷா காலத்தில் நிலங்கள் முமறயாக அைமவ பசய்யப்பட்டு நிலங்களின் வைத்திற்கு 
ஏற்றவாறு வரி நிர்ையம் பசய்யப்பட்டது.) 

99. தவறான இமைமயத் ததர்ந்ததடு 

A) கன்தனாசி தபார் – 1540  B) தசளசா தபார் – 1549 

C) கான்வா தபார் – 1527   D) காக்ரா தபார் – 1529 

100. பாதுஷா நாைா என்பது _____ன் வாழ்க்மக வரலாறாகும். 

A) பாபர்   B) ஹுைாயூன் 

C) ஷாஜகான்  D) அக்பர் 

(குறிப்பு: அப்துல் ஹமீது லமகாரி, முகேதுவரிஸ் ஆகிய இருவரும் இமைந்து எழுதிய ஷாஜகான் 
வாழ்க்மக வரலாறான பாதுஷா நாோ அய்னி அக்பரிமய முன்னுதாரைோகக் பகாண்டு 
எழுதப்பட்டது.) 
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Delhi Sultans - Mughals - Revision Test in Tamil 

Answer Key 

தில்லி சுல்தான்கள், முகலாயர்கள்  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
A B  D B  B C  B   A B  B  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
B  C C D  B  D  C  B  B  B  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
C  B C  A A  B  B  D C  D  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
C  C B  C  B   C A  C  C  A  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
A B  C B  C  B C  D B A  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  
D  C  A  B  A  B  C  D  C B  
61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  
B D  C  D  A  C A  A  B  C  

71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  
B  D  C  A B          D D  A  A  A  
81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  
C  B  C  D  D  A  B C  C  B  
91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  
B  D  B  B  C  D  B          C B C  
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