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7th Social Science Lesson 10 Questions in Tamil 

10. முகலாயப்பேரரசு 

1. தவறான இணைணைத் ததர்ந்ததடு. 
A) பாபர் - 1526 முதல் 1530 

B) அக்பர் - 1556 முதல் 1605 

C) ஜஹாங்கீர் - 1605 முதல் 1627 

D) ஒளரங்கசீப் - 1627 முதல் 1658 

 
2. தவறான கூற்ணறத் ததர்ந்ததடு 

1. தந்ணத வழியில் பாபர் ணதமூரின் த ாள்ளுப்தபரன் ஆவார். 
2. தாய் வழியில் பாபருணைை தாத்தா, தாஷ் ண்ணைச் தேர்ந்த யூனுஸ் ான் ஆவார். 
3. யூனுஸ் ான் மாதபரும் மங்த ாலிை அரேன் தேங்கிஸ் ானின் பதின்மூன்றாவது தணைமுணற வாரிசு 
ஆவார். 
A) 1 மட்டும் தவறு 

B) 1, 3 தவறு 

C) 2 மட்டும் தவறு 

D) எதுவுமில்லை 

3.  ஜாகிருதீன் மு மது பிறந்த ஆண்டு_________. 

A) 1483 ஜனவரி 14 

B) 1483 பிப்ரவரி 14 

C) 1482 பிப்ரவரி 16 

D) 1483 பிப்ரவரி 16 

(குறிப்பு: ஜாகிருதீன் என்பதன் பபாருள் நம்பிக்லகலைக் காப்பவர்.) 

4. பாபர் எந்த வைதில் மத்திை ஆசிைாவில் ஒரு சிறிை அரோன பர் ானாணவப் பரம்பணரச் தோத்தா ப் 
தபற்றார்? 

A) 10      B) 11     C) 12      D) 13 
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(குறிப்பு: பாபர் மிக விலரவிலைலை பர்கானாவிலிருந்து உஸ்பபக்குகளால் துரத்திைடிக்கப்பட்டார். 
துைரம் நிலைந்த பத்தாண்டுகளுக்குப் பின்னர், பாபர் காபூலின் ஆட்சிப் பபாறுப்லபற்ைார்.) 

5. இந்திைாவில் மு ைாைர் ஆட்சி நணைதபற்ற  ாைம் 

A) 1526 – 1658 
B) 1525 – 1658 
C) 1526 – 1758 
D) 1526 – 1707 
(குறிப்பு: பாபருலடை வருலகயுடன் இந்திைாவில் ஒரு புதிை சகாப்தமும் ஒரு புதிை லபரரசும் 
பதாடங்கிைது. கி.பி. 1526 முதல் 1707 வலர முகைாை லபரரசர்களின் புகழ் ஆசிைா, ஐலராப்பா 
முழுவதிலும் பரவிைது.) 

6. பாபர் __________ ஆண்டில் இந்திைாணவ தநாக்கித் தமது முதற்பணைதைடுப்ணப தமற்த ாண்ைார். 
A) 1502     B) 1504     C) 1505     D) 1507 
(குறிப்பு: பாபர் 1505 ஆம் ஆண்டு காபூலையும் லகப்பற்றினார்.) 

7.  ைாருணைை இந்திைப் பணைதைடுப்பின் நிணனவு ளால் தூண்ைப்பட்டு பாபர், கிழக்கு தநாக்கித் தமது 
பார்ணவணைத் திருப்பினார். 
A) தேங்கிஸ் ான் 

B) லதமூர் 

C) ஹூமாயூன் 

C) தேர்ஷா 

(குறிப்பு: பாபர் இந்திைாவின் மீது பலடபைடுத்தாலும், மத்திை ஆசிை பகுதிகளிலும் அவர் கவனம் 
பசலுத்த லநர்ந்தது.) 

8. தைல்லி சுல்தான் இப்ராகிம் தைாடிணை பதவிணை விட்டு நீக்  பாபரின் உதவிணை நாடிைவர் ள் ைார்? 
1. திைாவார் ான்       2. ததௌைத் ான் 

3. ஆரம்ஷா          4. ஆைம் ான் 

A) 1, 3      B) 2, 4      C) 2, 3      D) 1, 4 
(குறிப்பு: பதௌைத்கான் லைாடியின் மகன் திைாவார் கான், படல்லி சுல்தானின் மாமனார் 
ஆைம்கான் ஆவர்.) 

9. ___________ ஆண்டு நணைதபற்ற தபாரில் பாபர் இப்ராகிம் தைாடிணைத் ததாற் டித்.து 
தைல்லிணையும் ஆக்ராணவயும் ண ப்பற்றினார். 
A) 1523      B) 1524     C) 1525     D) 1526 

(குறிப்பு: 1526ல் நலடபபற்ை லபார் முதைாம் பானிபட் லபார் என அலைக்கப்படுகிைது.) 
10. இந்திைாவில் மு ைாை வம்ேத்தின் ஆட்சி ________ ஐ தணைந ரா க் த ாண்டு துவங்கிைது. 

A) பஞ்ோப் 
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B) பீ ார் 

C) தைல்லி 

D) ஆக்ரா 

(குறிப்பு: 1524 வலரயிலும் பாபர் பஞ்சாலபக் கடந்து வர ஆலசப்படவில்லை.) 
11. ராைா ேங் ாணவயும் அவருணைை ஆதரவாளர் ணளயும் பாபர் ________ என்னுமிைத்தில் 

ததாற் டித்தார். 
A)  ாபூல் 

B) பஞ்ோப் 

C) கன்வா 

D) ேந்ததரி 

(குறிப்பு: கன்வா லபார் 1527 இல் நலடபபற்ைது.) 
12. ேந்ததரித் தணைவருக்கு எதிரான தபாரில் பாபர் தவற்றி தபற்ற ஆண்டு 

A) 1527     B) 1528     C) 1529     D) 1530 
13. இந்திைாவில் மு ைாைப் தபரரணே நிறுவிைவர்_________. 

A) ணதமூர் 

B) தேங்கிஸ் ான் 

C) ஜாகிருதீன் முகமது பாபர் 

D) ஹூமாயூன் 

(குறிப்பு: முகல் என்னும் வார்த்லதலைப் பாபரின் மூதாலதைரிடம் கண்டறிைைாம்.) 
14. _________ ஆண்டு பாபர் வங் ாளம், பீ ார் ஆகிைவற்ணறச் தேர்ந்த ஆப் ானிைத் தணைவர் ணள 

தவற்றி த ாண்ைார். 
A) 1530     B) 1529     C) 1531    D) 1532 
(குறிப்பு: பாபர் துருக்கிை, பாரசீக பமாழிகளில் புைலம பபற்ைவராவார்.) 

15. துசுக்-இ-பாபரி என்ற நூணை இைற்றிைவர் ைார்? 

A) ஆைம்கிர் 

B) ஜஹாங்கிர் 

C) பாபர் 

D) ராைா ேங் ா 

(குறிப்பு: பாபர் தம் சுைசரிலத நூைான துசுக்-இ-பாபரியில் இந்துஸ்தான் பற்றிை தமது 
கருத்துகலளயும், விைங்குகள், பசடிகள், மைர்கள், மரங்கள், கனிகள் குறித்தும் பதிவு பசய்துள்ளார்.) 

16. பாபர் தமது தவற்றி ணள ஒருங்கிணைக்கும் முன்னதர _________ ஆண்டு இைற்ண  எய்தினார். 
A) 1529      B) 1530    C) 1531       D) 1532 
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17. ைாருணைை மரணபப் பின்பற்றி பாபரும் தமக்குப் பிடித்த தன் மூத்த ம ன் ஹூமாயுணனத் தம் வாரிோ  
அறிவித்தார்? 

A) ணதமூர் 

B) பசங்கிஸ்கான் 

C) தேர்ஷா 

D) அைாவுதீன் கில்ஜி 

(குறிப்பு: பசங்கிஸ்கான் தம்முலடை மகன்களில் ைார் தகுதியுலடைவலரா அவலரத் தமது வாரிசாக 
அறிவித்திருந்தார்.) 

18. கீழ்க் ண்ைவர் ளுள் ஹீமாயூனின் ேத ாதரர் ள் ைாவர்? 

1.  ம்ரான்      2. அஸ் ாரி    

3. தேர்ஷா சூர்      4. ஹிண்ைல் 

A) 1, 2, 3     B) 2, 4     C) 1, 2, 4    D) 2, 3, 4 
(குறிப்பு: ஹூமாயூன் அரச பதவி ஏற்ைவுடன் தம் தந்லதயின் விருப்பத்திற்கிணங்கத் தாம் பபற்ை 
நாட்லட பிரித்துச் சலகாதரர்களுக்குக் பகாடுத்தார். ஆனால் அவர்கள் ஒவ்பவாருவருக்கும் படல்லி 
அரிைலணயின் மீது ஆலச இருந்தது.) 

19. தஷர்ஷா சூர் கீழ்க் ண்ை எந்த பகுதி ணள ஆட்சி தேய்து வந்தார்? 

1. பஞ்ோப்     2. பீ ார்     3. வங் ாளம்   4. குஜராத் 

A) 1, 2      B) 2, 3     C) 1, 4      D) 2, 4 
(குறிப்பு: பெர்ொ சூர் ஹூமாயூனுக்கு லபாட்டிைாக லபார்களில் ஈடுபட்டார்.) 

20. தஷர்ஷா _________ இல் தேளோ என்ற இைத்திலும், _______இல்  ன்தனாஜியிலும் ஹமாயூணனத் 
ததாற் டித்தார். 
A) 1529, 1530 
B) 1523, 1524 
C) 1534, 1535 
D) 1539, 1540 
(குறிப்பு: அரிைலணயிலிருந்து தூக்கி வீசப்பட்ட ஹுமாயூன் ஈரானுக்குத் தப்பிலைாட லநர்ந்தது.) 

21. ஹூமாயூன் _________ ஆண்டு தைல்லிணை மீண்டும் ண ப்பற்றினார். 
A) 1544     B) 1555     C) 1556    D) 1566 
(குறிப்பு: பாரசீக அரசர், சபாவிட் வம்சத்லதச் லசர்ந்த ொ-தாமஸ்ப் என்பவரின் உதவிைால் 
ஹூமாயூன் படல்லிலை மீண்டும் லகப்பற்றினார்.) 

22. ஹூமாயூன்_________இல் உள்ள தமது நூை த்தின் படிக் ட்டு ளில் இைறி விழுந்து மரைத்ணதத் 
தழுவினார். 
A) பீ ார் 
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B) படல்லி 

C) வாரைாசி 

D)  ாபூல் 

(குறிப்பு: 1556 ஆம் ஆண்டு ஹூமாயூன் மரணமலடந்தார்.) 
23. கூற்று 1: தஷர்ஷா, பீ ாரில் ேோரம் பகுதிணை ஆண்டு வந்த ஹேன் சூரி என்னும் ஆப் ானிைப் 

பிரபுவின் ம னாவார். 
கூற்று 2: தஷர்ஷா, தமது குறுகிை  ாை ஆட்சியில் வங் ாளம் முதல் சிந்துவணர ( ாஷ்மீர் நீங் ைா ) 
பரவியிருந்த ஒரு தபரரணே உருவாக்கினார். 
A) கூற்று 1 ேரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ேரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: பெர்ொ நல்ை பைலனத் தரும் ஒரு நிைவருவாய் முலையிலன அறிமுகம் பசய்தார் 
மற்றும் பை சாலைகலள அலமத்தார்.) 

24. __________ ஆக்ராவில் சூர் வம்ேத்தின் ஆட்சிணைத் ததாைங்கி ணவத்தார். 
A) பாபர் 

B) ணதமூர் 

C) தேங்கிஸ் ான் 

D) பெர்ொ 

(குறிப்பு: பெர்ொ நாணைங்கலளயும் நிறுத்தல், முகத்தல் அளவுகலளயும் தர 
அளவுப்படுத்தினார்.) 

25. ______________ வைதில் ஹூமாயூனின் ம ன் அக்பர் அரேரா  முடிசூட்ைப்பட்ைார். 

A) 12     B) 13     C) 14      D) 15 
(குறிப்பு: அக்பர் சிறுவனாக இருந்ததால், லபராம்கான் பகர ஆளுநர் பபாறுப்லபற்று அக்பர் சார்பாக 
ஆட்சி புரிந்தார்.) 

26. சூர் வம்ேத்ணதச் தேர்ந்த __________ என்பவர் 1556 இல் தைல்லிணையும் ஆக்ராணவயும் 
ண ப்பற்றினார். 
A) தேங்கிஸ் ான் 

B) தஷர்ஷா 

C) பெமு 

D) ணபராம் ான் 

(குறிப்பு: 1556இல் இரண்டாம் பானிபட் லபாரில் லபராம்கான் பெமுலவ லதாற்கடித்துக் பகான்ைார்.) 
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27. அக்பரின் தூண்டுதல்  ாரைமா  ணபராம் ான் எந்த இைத்தில் த ால்ைப்பட்ைார்? 

A) பஞ்ோப் 

B) வங் ாளம் 

C) பீ ார் 

D) குஜராத் 

(குறிப்பு: லபராம்கான் பகால்ைப்பட்டதால் அக்பரால் அரலச முழுலமைாகக் கட்டுப்படுத்த முடிந்தது. 
பலடபைடுப்பின் மூைமாகவும் நட்புைவின் மூைமாகவும் அக்பர் இந்திைாவின் பபரும்பகுதிலைத் 
தமது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் பகாண்டுவந்தார்.) 

28. மத்திை இந்திை பகுதிணைச் தேர்ந்த ராணி __________ என்பவணர பாபர் ததாற் டித்தார். 
A) ைட்சுமிபாய் 

B) துர்க்காவதி 

C) ேந்த் பீவி 

D) பத்மாவதி 

(குறிப்பு: அக்பர் மாளலவத்லதயும் மத்திை இந்திைாவின் சிை பகுதிகலளயும் லகப்பற்றினார்.) 
29. ததன்னிந்திைாவில் அ மதுந ர் அரசின் ப ர ஆட்சிைாளரா  இருந்த ராணி __________ என்பவரின் 

மீது அக்பர் பணைதைடுத்தார். 
A) ைட்சுமிபாய் 
B) துர்க் ாவதி 
C) சந்த் பீவி 
D) பத்மாவதி 

(குறிப்பு: ராணி சந்த் பீவி காட்டிை வலுவான எதிர்ப்பால் பபரிதும் விைந்துலபான முகைாைப் பலட, 
அவ்வம்லமைார்க்குச் சாதகமாக அலமதி உடன்படிக்லக பசய்து பகாண்டது.) 

30. ராைா உதய்சிங்ண  அக்பர் ததாற் டித்து சித்தூணரயும் ராந்தம்பூணரயும் முணறதை எந்ததந்த 
ஆண்டு ளில் ண ப்பற்றினார்? 
A) 1565, 1566 
B) 1567, 1568 
C) 1568, 1569 
D) 1564,1565 

(குறிப்பு: ராணா உதய்சிங் என்பவர் லமவாரின் அரசர் ஆவார்.) 
31. அக்பர், ராைா பிரதாப்ணப ஹால்டி ாட் தபாரில் தவற்றி த ாண்ை ஆண்டு__________. 

A) 1574      B) 1575     C) 1576     D) 1577 
(குறிப்பு: ராணா பிரதாப் என்பவர் ராணா உதய்சிங்கின் மகனாவார்.) 
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32. ஹால்டி ாட் தபாரில் ததால்வியுற்ற பிரதாப் சிங்__________ என்னும் தமது குதிணரயில் தப்பி  ாட்டில் 
இருந்தவாதற தபாணரத் ததாைர்ந்தார். 
A) சூபி 

B) ேலீம் 

C) லசத்தக் 

D) சிஸ்டி 

(குறிப்பு: துணிச்சல் மிகுந்த இந்த ரஜபத்திரர்களின் நிலனவுகள் ராஜபுதனத்தில் லபாற்றிப் 
பாதுகாக்கப்படுகிைது.) 

33. __________ ஐ அக்பர் ண ப்பற்றிைதால் அக் ைல் பகுதியில் வாணி ம் தமற்த ாண்டிருந்த 
அதரபிைணரயும், ஐதராப்பிைணரயும் தமது  ட்டுப்பாட்டின் கீழ் த ாண்டு வந்தார். 

A) மும்ணப 

B) வங் ாளம் 

C) த ாவா 

D) குஜராத் 

(குறிப்பு: கிைக்லக வங்காளம், பீகார், ஒடிசா ஆகிைலவ மீது அக்பர் லமற்பகாண்ட பலடபைடுப்புகள் 
பதன்கிைக்கு ஆசிைாவுடனும் சீனாவுடனும் பதாடர்பு ஏற்பட உதவிைது.) 

34. நாடு ணளக் ண ப்பற்றும் தநாக்கில் அக்பர் தமற்த ாண்ை பணைதைடுப்பு ளில் முக்கிைமானணவ 

___________ பகுதி ளில் தமற்த ாள்ளப்பட்ை இராணுவ நைவடிக்ண ைாகும். 
A) வைகிழக்கு 

B) வடலமற்கு 

C) தக் ாைம் 

D)  ாஷ்மீர் 

(குறிப்பு: லமற்கண்ட நடவடிக்லககள் மூைம் அக்பர் காண்டகார், காஷ்மீர், காபூல் ஆகிைவற்லைப் 
லபரரசுடன் இலணத்தார்.) 

35. அக்பரின் தக் ாைப் பணைதைடுப்பு ள் மூைம் கீழ்க் ண்ை எந்த பகுதி ள் அக்பர் அரசுைன் 
இணைக் ப்பட்ைன? 

1.  ாண்ை ார்      2. பீரார்    3.  ாண்தைஷ்   4. அ மது ந ர் 

A) அணனத்தும் 

B) 2, 3 
C) 1, 2, 3 
D) 2, 3, 4 
(குறிப்பு: வடக்லக காஷ்மீர், பதற்லக லகாதாவரி, லமற்லக காண்டகார், கிைக்லக வங்காளம் 
ஆகிைவற்றுக்கிலடலை முகைாைப் லபரரசு பரந்து விரிந்திருந்தது.) 
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36. 1605 இல் இைற்ண  எய்திை அக்பரின் உைல் எங்கு நல்ைைக் ம் தேய்ைப்பட்ைது? 

A) பீரார் 

B) ராஞ்சி 

C) அ மது ந ர் 

D) சிக்கந்தரா 

(குறிப்பு: சிக்கந்தரா ஆக்ராவிற்கு அருலக அலமந்துள்ளது.) 

37. "வாள் வலிணமயின் மூைம் தபறப்படும் ஆதாைங் ணளக்  ாட்டிலும் அன்பின் மூைம் தபறப்படும் 
ஆதாைங் ளின் ஆயுள் அதி ம்" என்பணத உைர்ந்தவர் 

A) பாபர் 

B) ஹூமாயூன் 

C) அக்பர் 

D) ஒளரங் சீப் 

(குறிப்பு: அக்பர் இந்து பிரபுக்கள் மற்றும் இந்து மக்களின் திரளின் நம்பிக்லகலைப் பபை அலனத்து 
முைற்சிகலளயும் லமற்பகாண்டார்.) 

38. முஸ்லிம் ள் அல்ைாததார் மீது விதிக் ப்பட்டிருந்த ஜிசிைா வரிணையும், இந்துப் பைணி ளின் மீது 
விதிக் ப்பட்டிருந்த வரி ணளயும் நீக்கிைவர் ைார்? 

A) பாபர் 
B) ஹூமாயூன் 
C) அக்பர் 
D) ஒளரங் சீப் 

(குறிப்பு: அக்பர் ரஜபுத்திர உைர்குடிப் பபண்லணத் திருமணம் பசய்து பகாண்டார். பின்னர், தன் 
மகனுக்கும் ரஜபுத்திரப் பபண்லணத் திருமணம் பசய்து லவத்தார்.) 

39. அக்பர்  ாைத்தில், தஜய்ப்பூணரச் தேர்ந்த ராஜாமான்சிங் என்பவர் __________ன் ஆளுநரா  
நிைமிக் ப்பட்ைார். 

A) வங் ாளம் 

B) பீைார் 

C) பீ ார் 

D) காபூல் 

(குறிப்பு: அக்பர் லபரரசின் உைர்பதவிகளில் ரஜபுத்திரப் பிரபுக்கலளப் பணிைமர்த்தினார்.) 
40.  கூற்று 1: அக்பர் அணனத்து மதங் ணளச் ோர்ந்ததாணரயும் ேமமா வும் தபருந்தன்ணமதைாடும் 

நைத்தினார். 
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கூற்று 2: சூபி துறவிைான ேலீம் சிஸ்டியும், சீக்கிை குருவான ராம்தாசும் அக்பரின் அளவில்ைா 
மதிப்ணபயும் மரிைாணதணையும் தபற்றிருந்தனர். 
A) கூற்று 1 ேரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ேரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

41. ____________க்கு அமிர்தேரசில் அக்பர் பரிோ  வழங்கிை இைத்தில் ஹர்மிந்தர் ோகிப்  ருவணற 
 ட்ைப்பட்ைது. 

A) குரு த ாவிந்த் சிங் 

B) ேலீம் சிஸ்டி 

C) குரு ராம்தாஸ் 

D) அர்ஜூன்சிங் 

(குறிப்பு: புதிை நகரான பலதப்பூர் சிக்ரியில் அக்பரால் கட்டப்பபற்ை இபாதத்கானா என்னும் 
மண்டபத்தில் அலனத்து மதங்களின் அறிஞர்களும் ஒன்றுகூடி உலரைாடினர்.) 

42. அக்பருணைை தோந்த நூை த்தில் ________க்கும் தமற்பட்ை ண தைழுத்துப் பிரதி ள் இருந்தன. 
A) 2000     B) 3000    C) 4000    D) 5000 
(குறிப்பு: அக்பர் கல்விலைப் பபரிதும் ஆதரித்தார்.) 

43. ேரிைான இணைணைத் ததர்ந்ததடு. 

1. தான்தேன் – இணேதமணத 

2. தஷ்வந் – ஓவிைர் 

3. பீர்பால் - சிறந்த  ணத ஆசிரிைர் 

4. அப்துல் தபய்சி – நூைாசிரிைர் 

A) அலனத்தும் 

B) 1, 2, 4 
C) 2, 3, 4 
D) 1, 2 
(குறிப்பு: அபுல்பாசல், அப்துல் பபய்சி, அப்துர் ரகீம்கான் - இ - கான் ஆகிை நூைாசிரிைர்கள் சிைந்த 
கலத ஆசிரிைரான பீர்பால், திைலமைான அதிகாரிகளான ராஜா லதாடர்மால், ராஜா பகவன்தாஸ், 
ராஜா மான்சிங் ஆகிலைார் அக்பரின் அலவயில் இடம்பபற்றிருந்தனர்.) 

44. ஜஹாங்கீர் என்பதன் தபாருள்__________. 

A) உைகின் அரேர் 

B) உைகத்லதக் லகப்பற்றிைவர் 

C) அரண்மணன கிளி 
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D) அரண்மணன ஒளி 

(குறிப்பு: அக்பருக்கு பின்னர், அவருலடை ரஜபுத்திர மலனவிக்குப் பிைந்த இளவரசர் சலீம் நூருதீன் 
முகமது ஜொங்கீர் என்ை பபைரில் மகுடம் சூடினார்.) 

45. கூற்று 1: ஜஹாங்கீர் அரோட்சிணைக்  ாட்டிலும்  ணை ள், ஓவிைம், ததாட்ைங் ள், மைர் ள் 
ஆகிைவற்றின் மீது அதி  ஈடுபாடு த ாண்டிருந்தார். 
கூற்று 2: ஜஹாங்கீரின் மணனவிைார், நூர்ஜ ான் என அறிைப்பட்ை தம ருன்னிோ உண்ணமைான 
அதி ாரத்ணதப் தபற்றவரா த் தி ழ்ந்தார். 
A) கூற்று 1 ேரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ேரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: தந்லதைரின் மரபுகலள ஓரளவு ஜொங்கீர் பின்பற்றினார். அக்பர் காைத்துச் 
சகிப்புத்தன்லம ஜொங்கீர் காைத்திலும் பதாடர்ந்தது.) 

46. ஜஹாங்கீரால் தூக்கிலிைப்பட்ை சீக்கிைத் தணைவர் ____________. 

A) குரு த ாவிந்த் சிங் 
B) ேலீம் சிஸ்டி 
C) குரு ராம்தாஸ் 
D) குரு அர்ஜூன்சிங் 

(குறிப்பு: ஜொங்கீர், தமக்கு எதிராக அரிைலணலைக் லகப்பற்ை முைற்சி லமற்பகாண்டு கைகம் 
விலளவித்த தமது மகன் குஷ்ருவுக்கு உதவினார் என்பதற்காக குரு அர்ஜூன்சிங்லகத் தூக்கிலிட 
உத்தரவிட்டார்.) 

47. கூற்று: ஆப் ானிஸ்தான், பாரசீ ம், மத்திை ஆசிைா ஆகிை பகுதி ளுக் ான வணி ப்பாணத ளின் 
மீதான தங் ள்  ட்டுப்பாட்ணை மு ைாைர் இழக்  தநர்ந்தது, 
 ாரைம்: ஜஹாங்கீர், குரு அர்ஜூன் சிங்ண  தூக்கிலிட்ைதன் விணளவா  மு ைாைருக்கும் 
சீக்கிைருக்கும் இணைதை தநடுநாள் தபார் ள் நணைதபற்றன. 
A) கூற்று ேரி,  ாரைம் தவறு 

B) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி 

C) கூற்று தவறு,  ாரைம் ேரி 

D) கூற்று  ாரைம் இரண்டும் தவறு 

48. _________பகுதிணை மு ைாைர் இழந்தது வைதமற்கிலிருந்து வரும் பணைதைடுப்பு ளுக்கு 
இந்திைாணவத் திறந்து ணவத்தது தபான்றதாகிைது. 
A) பஞ்ோப் 
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B) குஜராத் 

C) ஆக்ரா 

D) காண்டகார் 

(குறிப்பு: ஜொங்கீர் அகமதுநகலரக் லகப்பற்றிை லபாதிலும், அது அவருலடை ஆட்சிக்காைம் 
முழுவதும் பிரச்சலனக்குரிைதாகலவ இருந்தது.) 

49. இங்கிைாந்து அரேர் முதைாம் தஜம்ஸின் பிரதிநிதிைான தாமஸ்தரா ைாருணைை அரேணவக்கு வருண  
புரிந்தார்? 

A) அக்பர் 

B) ஜொங்கீர் 

C) ஷாஜ ான் 

D) ஒளரங் சீப் 

(குறிப்பு: ஜொங்கீர் லபார்த்துகீசிைருக்கும் பின்னர் ஆங்கிலைைர்களுக்கும் வணிக உரிலமகலள 
வைங்கினார். 

50. ஜஹாங்கீரின் அனுமதி தபற்று தாமஸ்தரா ___________ல் முதல் வணி  ணமைத்ணத நிறுவினார். 
A) அ மதாபாத் 

B) த ாவா 

C) மும்ணப 

D) சூரத் 

51. ஷாஜ ான் என்பதன் தபாருள் __________. 

A) அரண்மணன கிளி 
B) உை த்ணதக் ண ப்பற்றிைவர் 
C) உைகத்தின் அரசர் 
D) அரண்மணன ஒளி 

(குறிப்பு: ஜொங்கீலரத் பதாடர்ந்து, இளவரசர் குர்ரம் ஒரு அதிகாரப் லபாராட்டத்திற்குப் பின்னர் 
ொஜகான் என்ை பபைருடன் அரசராக ஆட்சிப் பபாறுப்லபற்ைார்.) 

52. ஷாஜ ான் அ மது ந ணர தனது அரசுைன் இணைத்துக் த ாண்ை ஆண்டு 

A) 1629     B) 1631      C) 1632     D) 1634 
(குறிப்பு: ொஜகானால் பீஜப்பூரும் லகால்பகாண்டாவும் லகப்பற்ைப்பட்டன. இச்சமைத்தில் சிை 
மராத்திை லபார்த்தளபதிகள் குறிப்பாக ொஜி பான்ஸ்லை (சிவாஜியின் தந்லத) லபான்லைார் 
தக்காண அரசர்களிடம் பணியில் லசர்ந்தனர்.) 

53. கூற்று 1: ஷாஜ ான் ேமை ேகிப்புத்தன்ணம உணைைவரா  விளங்கினார். 
கூற்று 2: ஷாஜ ான்  ாைத்தில் மு ைாைரின் பு ழ் அதன் உச்ேத்ணத எட்டிைது. 
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A) கூற்று 1 ேரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ேரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: சமை விடைங்களில் ொஜகான் சகிப்புத்தன்லம அற்ைவராக விளங்கினார்.) 
54. ___________ ஆண்டு ஷாஜ ான் தநாய்வாய்ப்பட்ைணதத் ததாைர்ந்து அவருணைை நான்கு 

ணமந்தர் ளுக்குள் வாரிசு உரிணமப்தபார் தவடித்தது. 
A) 1656     B) 1657    C) 1658     D) 1659 
(குறிப்பு: ஒளரங்கசீப் தம்முலடை மூன்று சலகாதரர்களான தாரா, சூஜா, முராத் ஆகிலைாலரக் 
பகான்று பவற்றிபபற்ைார்.) 

55. ஷாஜ ான் தம் வாழ்நாளின் இறுதியில் எத்தணன ஆண்டு ள் ண திைா   ழித்தார்? 

A) 5     B) 6      C) 7     D) 8 
(குறிப்பு: ொஜகான் ஒரு லகதிைாக ஆக்ரா லகாட்லடயிலுள்ள ொபர்ஜ் அரண்மலனயில் 
கழித்தார்.) 

56. ஆைம்கிர் என்னும் பட்ைத்ணத சூட்டிக்த ாண்ை மு ைாை அரேர் 

A) ஜஹாங்கிர் 

B) பாபர் 

C) ஷாஜ ான் 

D) ஒளரங்கசீப் 

(குறிப்பு: ஆைம்கிர் என்பதன் பபாருள் உைலகக் லகப்பற்றிைவர். முகைாை மாமன்னர்களில் கலடசி 
அரசரான ஒளரங்கசீப் தம் தந்லதலைச் சிலைப்படுத்தி ஆட்சிலைத் பதாடங்கினார்.) 

57. ேரிைான இணைணைத் ததர்ந்ததடு. 
1. ஜஹாங்கீர் -  ணை ளின் மீது ஆர்வம் த ாண்ைவர் 

2. ஷாஜ ான் -  ட்டிைக் ணையில் நாட்ைம் த ாண்ைவர் 

3. ஒளரங் சீப் - மத ேகிப்புத்தன்ணம அற்றவர் 

A) அலனத்தும் 

B) 1, 2 ேரி 

C) 2 மட்டும் ேரி 

D) 1, 3 ேரி 

(குறிப்பு: ஒளங்கசீப் இந்துக்களின் மீது மீண்டும் ஜிசிைா வரிலை விதித்தார். இந்துக்கலள அரசுப் 
பணிகளில் அமர்த்துவலதத் தவிர்த்தார்.) 
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58. ___________ ஆண்டு ளுக்கு இணைப்பட்ை  ாைத்தில் வைஇந்திைாவிலிருந்த ஒளரங் சீப் 
பண்தைைர் ள், சீக்கிைர் ள், ஜாட்டு ள், ோத்னாமிைர் ள் ஆகிதைாரின்  ை ங் ணள அைக்கினார். 
A) 1658 - 1685 
B) 1658 – 1684 
C) 1658 – 1682 
D) 1658 – 1681 
(குறிப்பு: வடகிைக்கில் ஒளரங்கசீப் லமற்பகாண்ட விரிவாக்க நடவடிக்லககள் காமரூபாலவச் 

(அஸ்ஸாம்) லசர்ந்த ஆலகாம் அரசுடன் லபார் ஏற்படக் காரணமாயிற்று. இவ்வரசு முகைாைர்களால் 
பைமுலை தாக்கப்பட்டாலும் அலத முழுலமைாக கட்டுக்குள் பகாண்டுவர இைைவில்லை.) 

59. தக் ாைத்தில் சிவாஜியின் ம ன் ோம்பாஜியுைன் ஒப்பந்தம் தமற்த ாண்ை இளவரேர் __________. 

A) ஒளரங் சீப் 

B) ஜஹாங்கீர் 

C) ஷாஜ ான் 

D) அக்பர் 

(குறிப்பு: லமற்கண்ட ஒப்பந்தத்தினால் 1689 இல் ஒளரங்கசீப் தக்காணம் பசல்ை லநர்ந்தது. 
ஒளரங்கசீப்பின் மகன் இளவரசர் அக்பர் அவருக்கு எதிராக கைகம் பசய்தலதாடு ரஜபுத்திரர்களுடன் 
லசர்ந்து பகாண்டு இலடயூறு விலளவித்தார்.) 

60. சிவாஜி__________ ஆண்டு தம்ணம மராத்திை நாட்டின் தபரரேரா  அறிவித்தார். 
A) 1654      B) 1664      C) 1674     D) 1678 
(குறிப்பு: பதன்லமற்கில் சிவாஜியின் எழுச்சிலை ஒளரங்கசீப்பால் தடுக்க இைைவில்லை. ஆனால் 
அவரால் சிவாஜியின் லமந்தரான, பட்டத்து இளவரசர் சாம்பாஜிலைக் லகது பசய்து சித்ரவலத 
பசய்து பகால்ை முடிந்தது.) 

61. ஒளரங் சீப் தக் ாைத்தில் கீழ்க் ண்ை எந்த அரசு ணளப் பணிைணவத்தார்? 

1. பீஜப்பூர்        2.  ல் த்தா  

3. பம்பாய்       4. த ால்த ாண்ைா 

A) 1,2      B) 2, 3      C) 1, 4      D) 2, 4 
62. ஒளரங் சீப் __________ ஆண்டு மரைத்ணத தழுவினார். 

A) 1702      B) 1704      C) 1705     D) 1707 
 (குறிப்பு: ஒளரங்கசீப் தமது பதாண்ணூைாவது வைதில் மரணத்லத தழுவும் வலர 
தக்காணத்திலைலை தங்கியிருந்தார்.) 

63. ஒளரங் சீப்பின் ஆட்சியின் இறுதிக் ட்ைத்தில் ஆங்கிதைைர் ள் கீழ்க் ண்ை எந்ததந்த இைங் ளில் 
வணி  ணமைங் ணள வலுவா  நிறுவினர்? 

1. மதராஸ்      2. பாண்டிச்தேரி 
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3.  ல் த்தா      4. பம்பாய் 

A) 1, 2, 4      B) 2, 3, 4      C) 1, 3, 4     D) 2, 4 
(குறிப்பு: ஒளரங்கசீப்பின் இறுதி காைக்கட்டத்தில் பிபரஞ்சுக்காரர்கள் தங்களின் முதன்லம வணிக 
லமைத்லதப் பாண்டிச்லசரியில் நிறுவினர்.) 

64. மு ைாைப் நிர்வா த்தில் __________ என்பவர் இஸ்ைாமிைச் ேட்ைங் ணள நணைமுணறப்படுத்தினார். 
A) வக்கீல் 

B) திவான் 

C) மீர்பாக்க்ஷி 

D) சதா-உஸ்-சுதூர் 

65. தபாருத்து . 
1. வக்கீல்      i) பிரதம மந்திரி 

2. வஜீர்      ii) வருவாய் துணற மற்றும் தேைவு ள் 

3. மீர் பாக்க்ஷி   iii) இராணுவத்துணற அணமச்ேர் 

4. மீர்ேமான்     iv) அரண்மணன நிர்வா ம் 

5. குவாஜி       v) தணைணம நீதிபதி 

A)  i    iii   iv  v    ii 
B)  ii    iv    v   i  iii 
C)  v    iv    iii   ii   i 
D)  i    ii    iii   iv    v 
(குறிப்பு: வஜீர், திவான் எனவும் அலைக்கப்பட்டார்.) 

66. மு ைாை நிர்வா த்தின் ேரிைான வரிணேணைத் ததர்ந்ததடு. 

A) லபரரசு - சுபாக்கள் – சர்க்கார்கள் – பர்கானாக்கள் - கிராமங்கள் 

B) தபரரசு – ேர்க் ார் ள் – சுபாக் ள் – பர் ானாக் ள் – கிராமங் ள் 

C) தபரரசு – சுபாக் ள் – பர் ானாக் ள் – ேர்க் ார் ள் – கிராமங் ள் 

D) தபரரசு – பர் ானாக் ள் – சுபாக் ள் – ேர்க் ார் ள் – கிராமங் ள் 

(குறிப்பு: ஒவ்பவாரு சுபாவும் (மாகாணம்/மாநிைம்) சுலபதார் என்னும் அதிகாரியின் கட்டுப்பாட்டில் 
இருந்தது.) 

67. மு ைாைர் ளின் உள்ளாட்சி நிர்வா ம் குறித்தக் கூற்று ளில் தவறானணத ததர்ந்ததடு. 
A) ந ரங் ளும் தபருந ரங் ளும் த ாத்தவால் எனும் அதி ாரி ளால் நிர்வகிக் ப்பட்ைன. 
B) த ாத்தவால் ந ரத்தின் நிதி பராமரிப்ணபக்  வனித்துக்த ாண்ைார்.. 
C) கிராம நிர்வா ம் கிராமப் பஞ்ோைத்து ளிைம் வழங் ப்பட்டிருந்தது. 
D) கிராம பஞ்ோைத்து உறுப்பினர் ள் தீர்ப்பு ணள வழங்கினர். 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 15 of 21 

(குறிப்பு: பகாத்தவால் சட்டம் ஒழுங்லக பராமரித்தார். கிராமப் பஞ்சாைத்துகள் என்பலவ 
முலைப்படுத்தப்படாத கிராம அளவிைான நீதி வைங்கும் அலமப்புகள் ஆகும்.) 

68. மு ைாை இராணுவம் கீழ்க் ண்ை எந்த பிரிவு ணளக் த ாண்டிருந்தன? 

1.  ாைாட்பணை       2. குதிணரப்பணை 

3. ைாணனப்பணை      4. பீரங்கிப்பணை 

A) அலனத்தும்     B) 1, 2, 3     C) 2, 3, 4     D) 1, 3, 4 

(குறிப்பு: அரசர் நன்கு பியிற்றுவிக்கப்பட்ட, சிைப்பு வாய்ந்த ஆயுங்கலள ஏந்திை 
எண்ணிக்லகயிலும் அதிகமான பாதுகாப்பு வீரர்கலளயும், அரண்மலனக் காவைர்கலளயும் 
பராமரித்தார்.) 

69. மன்ேப்தாரி முணறணை அறிமு ம் தேய்தவர் 

A) பாபர் 

B) ஜஹாங்கீர் 

C) அக்பர் 

D) ஒளரங் சீப் 

(குறிப்பு: மன்சப்தாரி முலையின் கீழ் பிரபுக்கள், ராணுவ அதிகாரிகள், குடிலமப் பணி அதிகாரிகள் 
ஆகிலைாரின் பணிகள் ஒன்று லசர்க்கப்பட்டு ஒலர பணிைாக மாற்ைப்பட்டன.இப்பணியிலுள்ள 
ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு மன்சப் (படிநிலை, தகுதி அந்தஸ்து) வைங்கப்பட்டது.) 

70. தவறான கூற்ணறத் ததர்ந்ததடு. 

1. மன்ேப்தார் ோட், ேவார் எனும் இருவிைைங் ணளச் ோர்ந்திருந்தன. 
2. ோட் என்பது ஒரு மன்ேப்தார் பராமரிக்  தவண்டிை குதிணர ள், குதிணரவீரர் ளின் 
எண்ணிக்ண ணைக் குறிப்பதாகும். 
3. ேவார் என்பது மன்ேப்தாரின் தகுதிணைக் குறிப்பதாகும். 
A) 2 மட்டும் 

B) 3 மட்டும் 

C) 2, 3 
D) எதுவுமில்ணை 

(குறிப்பு:  சவார் என்பது ஒரு மன்சப்தார் பராமரிக்க லவண்டிை குதிலரகள், குதிலரவீரர்களின் 
எண்ணிக்லகலைக் குறிப்பதாகும். சாட் என்பது மன்சப்தாரின் தகுதிலைக் குறிப்பதாகும்.) 

71. மன்ேப்தாரின் உதிைமானது அவரால் பராமரிக் ப்படும் ___________ ன் எண்ணிக்ண ணைப் 
தபாறுத்திருந்தது. 
A) பணைவீரர் ள் 

B) ைாணன ள் 
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C) குதிலரகள் 

D) நிைங் ள் 

(குறிப்பு: குதிலரகளின் எண்ணிக்லக 10 முதல் 10,000 வலர இருந்தது. லபரரசர் மன்சப்தார்களுக்கு 
உைர்ந்த ஊதிைம் வைங்கினார்.) 

72. கூற்று 1: மு ைாை நிர்வா த்தில் திருட்ணைத் தவிர்ப்பதற் ா  குதிணர ளுக்கு முத்திணரயிடும் முணற 
பின்பற்றப்பட்ைது. 
கூற்று 2: அக்பருணைை ஆட்சிக் ாைத்தில் மன்ேப்தார் பதவி பரம்பணர உரிணம ோர்ந்ததா  இல்ணை. 
A) கூற்று 1 ேரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ேரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: அக்பருக்கு பின்னர், மன்சப்தார் பதவி பரம்பலர உரிலம சார்ந்த பணிைானது.) 
73. ைாருணைை  ாைத்தில் ராஜா ததாைர்மால் வருவாய்த்துணற அணமச்ேரா  பணிைாற்றினார்? 

A) பாபர் 

B) ஷாஜ ான் 

C) அக்பர் 

D) ஒளரங் சீப் 

(குறிப்பு: வருவாய்த்துலை அலமச்சரான ராஜா லதாடர்மால் பெர்ொ அறிமுகம் பசய்த முலைலைப் 
பின்பற்றினார். அம்முலைலை லமலும் சீர்பசய்தார்.) 

74. ததாைர்மாலின் ஜப்த் முணற கீழ்க் ண்ை எந்த மா ாைங் ளில் நணைமுணறப்படுத்தப்பட்ைது? 

1. வைக்கு       2. வைதமற்கு 

3. தக் ாைம்       4. வைகிழக்கு 

A) 1, 2     B) 2, 3      C) 1, 4     D) 1, 3 
(குறிப்பு: ஜப்த் முலையின்படி நிைங்கள் அளலவ பசய்ைப்பட்டு அவற்றின் இைல்புக்கும் 
வளத்திற்கும் ஏற்ைவாறு வலகப்படுத்தப்பட்டன.) 

75. ஜப்த் முணறயின்படி, பத்தாண்டு  ாைத்திற்குச் ேராேரி விணளச்ேலில் ________ பங்கு அரசுக்கு 
வரிைா ச் தேலுத்தப்பை தவண்டுதமன நிர்ைைம் தேய்ைப்பட்ைது. 
A) 1/2      B) 1/3      C) 1/4      D) 1/6 
(குறிப்பு:ொஜகானின் காைத்தில் ஜப்த் அல்ைது ஜப்தி எனும் இம்முலை தக்காண 
மாகாணங்களுக்கும் நீடிக்கப்பபற்ைது.) 

76. மு ைாைப் தபரரேர் ள், தைல்லி சுல்தான் ளின்  ாைத்தில் வளர்த்ததடுக் ப்பட்ை இக்தா முணறணை 

__________ எனப் புதிை தபைரிட்டுச் தேைல்படுத்தினர். 
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A) ஜப்தி 

B)  ாதர் 

C) ஜாகீர் 

D) ேவார் 

(குறிப்பு: ஜாகீர் முலையின் கீழ் குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியில் நிைவரி வசூல் பசய்யும் பபாறுப்பும் 
அப்பகுதிலை நிர்வகிக்கும் பபாறுப்பும் ராணுவ அல்ைது சிவில் அதிகாரி ஒருவரிடம் 
ஒப்பலடக்கப்பட்டது. அவரது பபைர் ஜாகீர்தார் ஆகும்.) 

77. தங் ளது ஊதிைத்ணத பைமா ப் தபறாத ஒவ்தவாரு மன்ேப்தாரும் __________ ஆவார். 
A) ஜமீன்தார் 

B) த ாத்தவால் 

C) ஜாகீர்தார் 

D)  னுங்த ா 

(குறிப்பு: ஜாகீர்தார் தம் அதிகாரிகள் மூைம் நிைவரிலை வசூல் பசய்தார்.) 
78. மு ைாைர்  ாைத்தில் மாவட்ை அளவிைான வரிவசூல் அதி ாரி _________ ஆவார். 

A) தபாட்ைதார் 

B) பட்வாரி 

C) முக் ாதம் 

D) அமில் குஜார் 

(குறிப்பு: அமில் குஜாருக்கு பபாட்டாதார், கனுங்லகா, பட்வாரி, முக்காதம் லபான்ை துலணநிலை 
அதிகாரிகள் உதவி பசய்தனர்.) 

79. மு ைாைர்  ாைத்தில் நிை உரிணமைாளர் ளிைமிருந்து நிைவரிணை வசூலிக் ப் 
பணிைமர்த்தப்பட்ைவர் தள_________ ஆவர். 
A) ஜமீன்தார் 
B) த ாத்தவால் 
C) ஜாகீர்தார் 
D)  னுங்த ா 

(குறிப்பு: ஜமீன்தார்கள் முகைாை அதிகாரிகள், பலடவீரர்கள் ஆகிலைாரின் உதவியுடன் நிைவரிலை 
வசூல் பசய்தனர். சட்டம், ஒழுங்கு, அலமதி ஆகிைவற்லையும் பாதுகாத்தனர்.) 

80. _________நூற்றாண்டின் இறுதிப் பகுதியில் ஜமீன்தார் ளுக்கு தங் ளது ஜமீன் பகுதி ளின் மீது 
பரம்பணர உரிணம வழங் ப்பட்ைது. 
A) 15       B) 16     C) 17     D) 18 
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(குறிப்பு: உள்ளூர் அளவிைான தலைவர்களும் சிற்ைரசர்களும் ஜமீன்தார்கள் என்லை 
அலைக்கப்பட்டனர். வரிவசூல் பணிகலளச் பசய்வதற்காகப் பலடகலள லவத்துக்பகாள்ளும் 
அதிகாரமும் ஜமீன்தார்களுக்கு வைங்கப்பட்டது.) 

81. கூற்று 1: அறிஞர் ளுக்கும், இணறப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தபரிதைார்க்கும், ேமைம் ோர்ந்த 
நிறுவனங் ளுக்கும் மு ைாை அரேர் ள் நிைங் ணள வழங்கினர். 

கூற்று 2: வரிவிைக்கு அளிக் ப்பட்ை இத்தண ை நிைங் ள் சுையூர் ள் என்றணழக் ப்பட்ைன. 
A) கூற்று 1 ேரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ேரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

82. அணனத்து மதங் ளிலுமுள்ள சிறந்த த ாள்ண  ணள ஒருங்கிணைத்துத் தீன்-இைாகி என்னும் ஒதர 
ேமைத்ணத உருவாக்  முைன்றவர் 

A) ஜஹாங்கீர் 

B) ஷாஜ ான் 

C) அக்பர் 

D) ஒளரங் சீப் 

(குறிப்பு: அக்பரின் அலவயில் லபார்த்துகீசிை கிறித்துவப் பாதிரிைார்கள் மிகவும் 
விரும்பத்தக்கவர்களாக இருந்துள்ளனர். அக்பருலடை பகாள்லககலள ஜொங்கீரும் ொஜகானும் 
பின்பற்றினர்.) 

83. பாரசீ க்  ட்ைை முணறணை இந்திைாவில் அறிமு ப்படுத்திைவர் 

A) தஷர்ஷா 

B) அக்பர் 

C) ஷாஜ ான் 

D) பாபர் 

(குறிப்பு: பாரசீகக் கட்டட முலைலை பைன்படுத்தி பாபர் ஆக்ரா, ப்ைானா, லடாைாப்பூர், குவாலிைர் 
மற்றும் க்யூல் (அலிகார்) லபான்ை பகுதிகளில் கட்டடங்கலளக் கட்டுவித்தார்.) 

84. ஹூமாயூனின் தைல்லி அரண்மணனைான தீன் – இ - பானா பின்னாளில் ைாரால் 
இடிக் ப்பட்டிருக் க்கூடும் என அறிைப்படுகிறது? 

A) ணதமூர் 

B) ஒளரங் சீப் 

C) பெர்ொ 

D) ஆங்கிதைைர் ள் 
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(குறிப்பு: பெர்ொ தீன் - இ - பானாலவ இடித்து அவ்விடத்தில் புரான கிைாலவக் கட்டினார்.) 
85.  பீ ாரில் ேோரம் என்னுமிைத்தில் அணமந்துள்ள  ல்ைணற மாைம் ைாருணைை  ாைத்தில்  ட்ைப்பட்ைது? 

A) பாபர் 

B) ஹூமாயூன் 

C) ஷாஜ ான் 

D) பெர்சா 

(குறிப்பு: பெர்சாவின் ஆட்சிக் காைத்தில் கட்டப்பட்ட மிக முக்கிைமான நிலனவுச்சின்னம் பீகார் 

கல்ைலை மாடமாகும்.) 
86.  கீழ்க் ண்ைவற்றுள் அக்பரால்  ட்ைப்பட்ைணவ எணவ? 

1. திவான்-இ- ாஸ்     2. திவான்-இ-ஆம் 

3. பஞ்ச் மஹால்       4. ரங்மஹால் 

5. ேலீம் சிஸ்டியின்  ல்ைணற    6. புைந்தர்வாோ 

A) 1, 3, 4, 6 
B) 2, 3, 6 
C) 2, 4, 5, 6 
D) அலனத்தும் 

87. _________இல் உள்ள அக்பரின்  ல்ைணற  ட்ைைப் பணி ணள ஜஹாங்கீர் நிணறவு தேய்தார். 
A) ேோரம் 

B) ஆக்ரா 

C) சிக்கந்தரா 

D) ஒளரங் ாபாத் 

(குறிப்பு: ஜொங்கீர், ஆக்ராவில் நூர்ஜகானின் தந்லதைான இம்மத்-உத்-பதைாவின் 
கல்ைலைலையும் கட்டினார்.) 

88. தபாருத்து . 
      தந்ணத              ம ன் 

1. அக்பர்        i) தில்வார்  ான் 

2. ததளைத்தான் தைாடி    ii) ராைா பிரதாப் 

3. ஹேன் சூரி     iii) ஹிமாயூன் 

4. பாபர்      iv) தஷர்ஷா 

5. உதய்சிங்     v) ஜஹாங்கீர் 

A)  ii   i    iii    iv  v 
B)  v     i    iv    iii    ii 
C)  iv    v    i    iii    ii 
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D)  iv    i   ii    iii   v 
89. ஷாஜ ான் குறித்தக் கூற்று ளில் தவறானணத ததர்ந்ததடு. 

1. தபரரேர் அமர்வதற் ா  விணையுைர்ந்த நவரத்தினக்  ற் ள் பதிக் ப்தபற்ற மயிைாேனம் 
தைாரிக் ப்பட்ைது. 
2. ைமுணன நதிக் ணரயில் உை ப் பு ழ்தபற்ற தாஜ்மஹால் எழுப்பப்பட்ைது. 
3. ஆக்ராவிலுள்ள முத்து மசூதி (தமாதி மசூதி) தைல்லியிலுள்ள மி ப்தபரிை ஜூம்மா மசூதி ஆகிைணவ 
ஷாஜ ானால்  ட்ைப்பட்ைணவைாகும். 
A) 1, 2 
B) 1, 3 
C) 2, 3 
D) எதுவுமில்லை 

(குறிப்பு: ஒளரங்கசீப்பின் ஆட்சிக்காைத்தில், கட்டடக்கலை பபரிை அளவிைான ஆதரலவப் 
பபைவில்லை.) 

90. ஒளரங் ாபாத்தில் உள்ள பிபி ா மக்பாரா என்னும்  ல்ைணற மாைம் ைாரால்  ட்ைப்பட்ைது? 
A) ஷாஜ ான் 

B) ஜஹாங்கீர் 

C) ஆஜாம் ொ 

D) ஒளரங் சீப் 

(குறிப்பு: ஆஜாம்ொ என்பவர் ஒளரங்கசீப்பின் மகன் ஆவார். இவர் தம் தாயின் அன்லபப் லபாற்றும் 
வலகயில் பிபிகா மக்பாராலவ கட்டினார்.) 

91. தேங்த ாட்ணை என்பது ______ ஆண்டில் தபரரேர் ஷாஜ ானால் மதில் ளால் சூழப்தபற்ற தனது 
தணைந ர் ஷாஜ ானாபாத்தில்  ட்ைப்பட்ை அரண்மணனைாகும். 
A) 1628      B) 1629     C) 1639     D) 1640 
(குறிப்பு: சிவப்பு நிைக் கற்களால் கட்டப்பட்டுள்ளதால் இது பசங்லகாட்லட என அலைக்கப்படுகிைது. 
ைால் குய்ைா என்று அலைக்கப்படும் படல்லியிலுள்ள பசங்லகாட்லட முகைாைப் லபரரசர்களின் 
வாழ்விடமாகும்.) 

92. தபாருத்து . 
1. பாபர்      i) அ மது ந ர் 

2. துர்க் ாவதி     ii) அஷ்ைதிக் ஜம் 

3. ராணி ேந்த்பீபி    iii) அக்பர் 

4. தீன் – இைாஹி    iv) ேந்ததரி 

5. இராஜா மான்சிங்   v) மத்திை மா ாைம் 

A)  ii   i    iii    iv  v 
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B)  iii   i  iv    ii   v 
C)  iv    v    i    iii    ii 
D)  iv    i   ii    iii   v 

93. கூற்று: ஒளரங் சீப் மற்ற மதங் ணள தவறுத்ததனால் அவருக்கு அவப்தபைர் ஏற்பட்ைது. 
 ாரைம்: ஒளரங் சீப் இந்துக் ள் மீது மீண்டும் தஜசிைா மற்றும் பாதைாத்திணர வரிணை விதித்தனர். 
A) காரணம் கூற்றிற்கான சரிைான விளக்கமாகும் 

B) கூற்றிற்குக்  ாரைம் ேரிைான விளக் மல்ை 

C) கூற்று தவறு,  ாரைம் தவறு 

D) கூற்று ேரி மற்றும்  ாரைம் தவறு 
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