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7th Social Science Lesson 2 Questions in Tamil 

2. டெல்லி சுல்தான்கள்  

1) வடஇந்தியாவவக் க ாள்வையடித்த துருக்கியக் குதிவைப்பவட வீைர் ளின் கவற்றிக்கு  ாைணம்? 
a) மூர்க் க்குணம்  
b) இந்திய அைசர் ளின் இயலாவை 
c) இந்தியர் ள் தங் ளிவடயய ஒருவர்யைகலாருவர் க ாண்டிருந்த அவநம்பிக்வ   
d) இவை அவைத்தும்  
விளக்கம்: பதிடைான்றாம் நூற்றாண்டில் ைெஇந்தியாவைக் டகாள்வளயடித்த துருக்கியக் 
குதிவைப்பவெ வீைர்கள் அடுத்த நூற்றாண்டில் கங்வகச் சமடைளிவயத் தங்கள் அைசியல் 
ஆதிக்கத்தின் கீழ்க் டகாண்டுைருைதில் டைற்றி டபற்றைர். அைர்களின் துணிச்சலும் 
மூர்க்கக்குணமுமம டைற்றிக்குக் காைணங்களாகச் டசால்லப்பட்ொலும், தங்கவளயும் தங்கள் 
நாட்வெயும் காத்துக்டகாள்ளத் தைறிய இந்திய அைசர்களின் இயலாவமமய அைர்களின் டைற்றிக்காை 
உண்வமக் காைணங்களாகும். இந்தியர்கள் தங்களிவெமய ஒருைர்மமடலாருைர் அைநம்பிக்வக 
டகாண்டிருந்தைர். இஸ்லாமின் டதாெக்கக் கால டைற்றிகவளயும் அது பைவிைருைவதயும் கைைத்தில் 
டகாள்ளத் தைறிைர். முஸ்லீம் வீைர்களின் மமம்பட்ெ மபார் டசய்யும் ஆற்றல் அைர்களின் டைற்றிக்கு 
மற்டறாரு காைணமாகும். 
2) இந்தியாவில் முஸ்லீம் ளின் ஆட்சி யாைால் நிறுவப்பட்டது? 
a) முகமது மகாரி  
b) அ ைதுஷா அப்தாலி  
c) நாதிர்ஷா  
d) பாபர்   
விளக்கம்: இந்தியாவில் முஸ்லீம்களின் ஆட்சி முகமது மகாரியால் கி.பி. (டபா.ஆ) 12 ஆம் நூற்றாண்டில் 
நிறுைப்பட்ெது. அைருக்கு மகன்கள் இல்லாத காைணத்தால் பன்ெகன் (இைாணுைப் பணிக்காக 
விவலக்கு ைாங்கப்பட்ெ அடிவமகவளக் குறிக்கும் பாைசீகச் டசால்) எனும் தனிைவக அடிவமகவளப் 
மபணிைார். அைர்கள் மாகாண அளவில் ஆளுநர்களாகப் பதவியில் அமர்த்தப்பட்டுப் பின்ைர் சுல்தான் 
எனும் நிவலக்கு உயர்த்தப்பட்ெைர்.  
3) பின்வருபவர் ளுள் அடிவை வம்ச அைசர்/அைசர் ள்? 
a) குத்புதீன் ஐகபக்  
b) இல்துமிஷ் 
c) கியாசுதீன் பால்பன்  
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d) இவை அவைத்தும்  
விளக்கம்: 1206இல் மகாரியின் இறப்பிற்குப் பின்ைர், அைரின் அடிவமயாை குத்புதீன் ஐபக் 
இந்தியாவிலிருந்த துருக்கியப் பகுதிகளுக்கு அைசைாக தன்வை அறிவித்துக்டகாண்ொர். அடிவம 
ைம்சத்தின் ஆட்சிக்காை அடிக்கல்வல அைர் நாட்டிைார். இவ்ைைச மைபு “மம்லுக்” அைச மைடபன்றும் 
அவைக்கப்பட்ெது. மம்லுக் எனும் அைாபிய ைார்த்வதக்கு ‘அடிவம’ என்று டபாருள். குத்புதீன் ஐபக், 
சம்சுதீன் இல்துமிஷ், கியாசுதீன் பால்பன் ஆகிய மூைரும் இவ்ைம்சத்வதச் மசர்ந்த மூன்று மாடபரும் 
சுல்தான்கள் ஆைர். அடிவம ைம்சத்திைர் இத்துவணக்கண்ெத்வத எண்பத்து நான்கு ஆண்டுகள் 
ஆட்சி டசய்தைர். 
4) குத்புதீன் எந்த ந வை தவலந ைா க்க ாண்டு ஆட்சிவய கதாடங்கினார்? 
a) கடல்லி   
b)  ான்பூர்  
c) லாகூர்  
d)  ாபூல்  
விளக்கம்: குத்புதீன் லாகூவைத் தவலநகைாகக் டகாண்டு தைது ஆட்சிவயத் டதாெங்கிைார். பின்ைர் 
தைது தவலநகவை டெல்லிக்கு மாற்றிைார். டெல்லியில் ஆட்சிபுரிந்தைவை டசயல்திறன் மிக்கைைாகச் 
டசயல்பட்டுப் பல புதிய பகுதிகவளக் வகப்பற்றிைார். கலகங்கவள ஒடுக்கிைார்.  
5)  கீவை  ங்வ ச் சைகவளிவயக் (பீ ார், வங் ாைம்) வ ப்பற்றும் கபாறுப்வப குத்புதீன் ஐகபக் யாரிடம் 
ஒப்பவடத்தார்? 
a) இல்துக்மிஷ்    
b) ஆைம்ஷா  
c) பக்தியார் கில்ஜி  
d) வ குபாத்  
விளக்கம்: மத்திய மற்றும் மமற்கு சிந்து - கங்வகச் சமடைளிப் பகுதிகளுக்குத் (ைெஇந்தியா) தாமை 
தவலவமமயற்றுப் பவெநெத்திச்டசன்று பலபகுதிகவளக் வகப்பற்றிைார். கீவை கங்வகச் 
சமடைளிவயக் (பீகார், ைங்காளம்) வகப்பற்றும் டபாறுப்வபப் பக்தியார் கல்ஜி என்பாரிெம் 
ஒப்பவெத்தார். 
6) இந்தியாவிலுள்ை மி ப் பைவையான ைசூதி எனக்  ருதப்படுவது எது? 
a) குவ்ைத்-உல்- இஸ்லாம் மஸ்ஜித்  
b) முத்து ைசூதி  
c) யைாதி ைசூதி   
d) இவவ அவனத்தும்  
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விளக்கம்:  ஐபக் டெல்லியில் குவ்ைத்-உல்- இஸ்லாம் மஸ்ஜித் எனும் மசூதிவயக் கட்டிைார். அதுமை 
இந்தியாவிலுள்ள மிகப் பைவமயாை மசூதி எைக் கருதப்படுகிறது. குதுப்மிைாருக்கு அைமை அடிக்கல் 
நாட்டிைார். ஆைால் அைைால் அப்பணிகவள முடிக்க இயலாமல் மபாயிற்று. அைருவெய மருமகனும் 
அைருக்குப் பின் ஆட்சிப் டபாறுப்மபற்றைருமாை இல்துமிஷ் குதுப்மிைாவைக்கட்டி முடித்தார். 
7) யபாயலா விவையாட்டின்யபாது குதிவையிலிருந்து தவறி விழுந்ததில் படு ாயைவடந்து இறந்த அைசர் 
யார்? 
a) இல்துமிஷ்   
b) ஐடபக்  
c) ஆைம்ஷா    
d) பால்பன்   
விளக்கம்:  மபாமலா விவளயாட்டின்மபாது குதிவையிலிருந்து தைறி விழுந்ததில் படுகாயமவெந்த ஐபக் 
1210இல் இயற்வக எய்திைார். 
8) யாருவடய ஆட்சியின்யபாது ைங்ய ாலியர் ள் கசங்கிஸ் ானின் தவலவையில் இந்தியாவின் 
எல்வலப்பகுதி வை அச்சுறுத்தினர்? 
a) இல்துமிஷ்   
b) அலாவுதீன் கில்ஜி  
c) ைசியா    
d) பால்பன்   
விைக் ம்: ஐபக்கின் ை ன் ஆைம் ஷா திறவையற்றவைா  இருந்தார். எனயவ துருக்கியப் பிைபுக் ள் ஐபக்கின் 
பவடத்தைபதியும் ைருை னுைான இல்துமிவஷச் சுல்தானா த் யதர்வு கசய்தனர். இல்துமிஷ் 
 ல க் ாைர் வை ஒடுக்கி ஆட்சிப்பகுதி ளின் மீதான தனது  ட்டுப்பாட்வட உறுதியா  நிறுவினார். 
இவருவடய ஆட்சியின்யபாதுதான் ைங்ய ாலியர் ள் கசங்கிஸ் ானின் தவலவையில் இந்தியாவின் 
எல்வலப்பகுதி வை அச்சுறுத்தினர். 
9) கூற்று(A):  ஏற்க னயவ கசங்கிஸ் ானால் யதாற் டிக் ப்பட்டு விைட்டப்பட்டிருந்த குவாரிஜம் ஷா 
ஜலாலூதீன் என்பார் இல்துமிஷிடம் அவடக் லமும் பாது ாப்பும் ய ட்டிருந்தார்.  
காைணம்(R):  அவருவடய யவண்டுய ாவை ஏற்  ைறுத்ததன் மூலம் இல்துமிஷ் ைங்ய ாலிய 
ஆபத்வதத் தவிர்த்தார்.  
a) A சரி ஆனால் R தவறு  
b) A சரி மற்றும் R சரியாை விளக்கம்  
c) A தவறு R சரி     
d) A சரி ஆனால் R சரியான விைக் ம் அல்ல   
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விளக்கம்: ஏற்டகைமை டசங்கிஸ்காைால் மதாற்கடிக்கப்பட்டு விைட்ெப்பட்டிருந்த குைாரிஜம் ஷா 
ஜலாலூதீன் என்பார் இல்துமிஷிெம் அவெக்கலமும் பாதுகாப்பும் மகட்டிருந்தார். அைருவெய 
மைண்டுமகாவள ஏற்க மறுத்ததன் மூலம் இல்துமிஷ் மங்மகாலிய ஆபத்வதத் தவிர்த்தார். 
10) “ச ல் ானி” அல்லது  நாற்பதின்ைர் குழு யாைால் உருவாக் ப்பட்டது? 
a) பால்பன்  
b) குத்புதீன் ஐகபக்  
c) ஆைம் ஷா      
d) இல்துமிஷ்  
விளக்கம்: இல்துமிஷ்  மங்மகாலியர்கள் தாக்குதல் மமற்டகாண்ொல் அவத எதிர்டகாள்ைதற்காகத் 
துருக்கியப் பிைபுக்கள் நாற்பதுமபவைக் டகாண்ெ ஒரு குழுவை உருைாக்கிைார். அக்குழு “சகல்கானி” 
அல்லது நாற்பதின்மர் எை அறியப்பட்ெது. 
11) கூற்று(A): இல்துமிஷ் தனது பவட ளில் பணியாற்றியயார்க்கு ’இக்தாக் வை’ (நிலங் ள்) வைங்கினார். 
 ாைணம்(R): “இக்தா” என்பது ைாணுவஅதி ாரி ளுக்கு வைங் ப்பட யவண்டிய ஊதியத்திற் ா க் 
க ாடுக் ப்பட்ட நிலைாகும். 
a) A சரி ஆனால் R தவறு  
b) A சரி மற்றும் R சரியாை விளக்கம்  
c) A தவறு R சரி     
d) A சரி ஆனால் R சரியான விைக் ம் அல்ல   
விளக்கம்: இல்துமிஷ் தைது பவெகளில் பணியாற்றிமயார்க்கு ’இக்தாக்கவள’ (நிலங்கள்) ைைங்கிைார். 
“இக்தா” என்பது ைாணுைஅதிகாரிகளுக்கு ைைங்கப்பெ மைண்டிய ஊதியத்திற்காகக் டகாடுக்கப்பட்ெ 
நிலமாகும். நிலத்வதப் டபற்றைர் இக்தாதார் அல்லது முக்தி என்றவைக்கப்பட்ொர். இைர் 
மபார்க்காலங்களில் சுல்தானுக்கு ைாணுை உதவிகள் டசய்ய மைண்டும். தைது பவெகவளயும் 
குதிவைகவளயும் பைாமரிப்பதற்காக இக்தாதார் தைக்கு ைைங்கப்பட்ெ நிலங்களிலிருந்து ைரிைசூல் 
டசய்துடகாள்ைார். 
12) குதுப்மினாரின்  ட்டுைானப் பணி வை கதாடங்கியவர் யார்? 
a) பால்பன்  
b) குத்புதீன் ஐடபக்  
c) ஆைம் ஷா      
d) இல்துமிஷ் 
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விளக்கம்: ஐபக்கால் டதாெங்கப்பட்ெ குதுப்மிைாரின் கட்டுமாைப் பணிகவள இல்துமிஷ் 
நிவறவுடசய்தார். இருபத்தாறு ஆண்டுகள் ஆட்சிபுரிந்த இல்துமிஷ் 1236 ஏப்ைல் மாதம் இயற்வக 
எய்திைார். 
13)  இல்துமிஷ்ஷின் திறவை வாய்ந்த ை ன் யார்? 
a) பால்பன்  
b) ருக்குதீன் பிமைாஷ்   
c) ஆைம் ஷா      
d) குஸ்ரு 
விளக்கம்: இல்துமிஷ்ஷின் திறவம ைாய்ந்த மகன் ருக்குதீன் பிமைாஷ் மைணமுற்றதால், இல்துமிஷ் 
தைது மகளாை ைஸ்ஸியா சுல்தாைாவைத் தைக்குப் பின்ைர் டெல்லியின் அரியவணக்காை ைாரிசாக 
அறிவித்தார். ைஸ்ஸியா திறவமயுள்ளைரும் மைைலிவம டகாண்ெ வீைாங்கவையுமாைார். அைர் 
துருக்கிய இைத்வதச் சாைாத பிைபுக்களுக்கு ஆதைைாக இருந்ததால் துருக்கியப் பிைபுக்களின் 
டைறுப்வபச் சம்பாதித்தார். அமத மநைத்தில் பஞ்சாபின் மீதாை மூர்க்கம் நிவறந்த மங்மகாலியரின் 
தாக்குதவலயும் அைர் எதிர்டகாள்ள மநர்ந்தது. 
14) ைஸ்ஸியா தனது தனி உதவியாைைா  நியமித்த ஜலாலுதீன் யாகுத் எந்த நாட்வட யசர்ந்தவர்? 
a) எத்திமயாப்பியா  
b) ஆப்பிரிக் ா 
c) அயர்லாந்து       
d) துருக்கி 
விளக்கம்: ைஸ்ஸியா, ஜலாலுதீன் யாகுத் எனும் எத்திமயாப்பிய அடிவமவயத் தைது தனி 
உதவியாளைாக நியமித்து அைவைப் டபரிதும் நம்பத் டதாெங்கிைார். அப்மபாக்கு துருக்கிய பிைபுக்கள் 
கலகம் டசய்யக் காைணமாயிற்று. அைருக்கு எதிைாகத் துருக்கிய பிைபுக்கள் டசய்த சதியால் 1240இல் 
ைஸ்ஸியா டகாவலயுண்ொர். 
15) “நாற்பதின்ைர்” என்றறியப்பட்ட துருக்கியப் பிைபுக் ள் குழுவவ ஒழித்தவர் யார்? 
a) பால்பன்  
b) ருக்குதீன் பியைாஷ்   
c) ஆைம் ஷா      
d) குஸ்ரு 
விளக்கம்: ைஸ்ஸியாவிற்குப் பின்ைர் ைலிவம குன்றிய மூன்று சுல்தான்கள் ஆட்சிபுரிந்தைர். 
அைர்களுக்குப் பின்ைர் கியாசுதீன் பால்பன் அைசாளும் டபாறுப்மபற்றார். “நாற்பதின்மர்” 
என்றறியப்பட்ெ துருக்கியப் பிைபுக்கள் குழு அைமைாடு பவகவம பாைாட்டியதால் அவ்ைவமப்வபப் 
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பால்பன் ஒழித்தார். தைது ஆட்சிக்கு எதிைாகச் சதி டசய்மைாவையும், இவெயூறாய் இருப்மபாவையும் 
கண்ெறிய ஒற்றர் துவறடயான்வற நிறுவிைார்.  அைசு அதிகாைத்திற்குக் கீழ்ப்படியாவம, எதிர்த்தல் 
மபான்றைற்வறக் கடுவமயாகக் வகயாண்ொர். 
16) பால்பனுக்கு எதிைா க்  ல ம் கசய்த வங் ாை ைா ாண ஆளுநர்? 
a) துக்ரில்கான்  
b) குஸ்ரு  
c) மியயாக் ள்        
d) குலகு ான்   
விளக்கம்: பால்பனுக்கு எதிைாகக் கலகம் டசய்ததால் ைங்காள மாகாண ஆளுநைாக இருந்த 
துக்ரில்கான் வகது டசய்யப்பட்டுக் டகால்லப்பட்ொர். தைது எதிரிகளாை மீைாட்வெச் மசர்ந்த 
மிமயாக்கள் (ைெமமற்கு இந்தியாவைச் மசர்ந்த ைாஜபுத்திை முஸ்லீம் இைத்திைர்) மபான்மறாரிெம் 
கருவணயில்லாமல் நெந்துடகாண்ொர். 
17) “ைங்ய ாலியர் ள் சட்லஜ் நதிவயக்  டந்து பவடகயடுத்து வைைாட்டார் ள்” எனும் உறுதிகைாழிவயப் 
பால்பன் யாரிடமிருந்து கபற்றார்? 
a) துக்ரில் ான்  
b) குஸ்ரு  
c) மியயாக் ள்        
d) குலகுகான்   
விளக்கம்: மங்மகாலியர்களுென் இணக்கமாை உறவைப் பைாமரிப்பதில் கைைத்துென் டசயல்பட்ொர். 
டசங்கிஸ்கானின் மபைனும், ஈைானின் மங்மகாலிய வைஸ்ைாயுமாை குலகுகான் என்பாரிெமிருந்து 
“மங்மகாலியர்கள் சட்லஜ் நதிவயக் கெந்து பவெடயடுத்து ைைமாட்ொர்கள்” எனும் உறுதிடமாழிவயப் 
பால்பன் டபற்றார். மங்மகாலியரின் தாக்குதல்களிலிருந்து நாட்வெப் பாதுகாப்பதற்காகப் பால்பன் பல 
மகாட்வெகவளக் கட்டிைார். 
18) பால்பன் ஆதரித்த பாைசீ த்வதச் யசர்ந்த பு ழ்கபற்ற  விஞர்? 
a) தான்யசன்  
b) அமீர் குஸ்ரு  
c) இஸ்தாத் உஷா        
d)  பீர்    
விளக்கம்: பாைசீகத்வதச் மசர்ந்த புகழ்டபற்ற கவிஞைாை அமிர்குஸ்ரு என்பாவைப் பால்பன் ஆதரித்தார். 
பால்பன் 1287இல் மைணமுற்றார். பால்பனின் மகைாை வககுபாத் திறவமயற்றைைாக இருந்தார். 1290இல் 
பவெத்தளபதியாய்ப் பணியாற்றிய மாலிக் ஜலாலுதீன் கில்ஜி அைசப்பிைதிநிதியாகப் (நாயிப்) 
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டபாறுப்மபற்றார். சுல்தான் வககுபாத்தின் டபயைால் அைர் நாட்வெயாண்ொர். பின்ைர் ஒரு நாளில் 
ஜலாலுதீைால் அனுப்பப்பட்ெ அதிகாரி ஒருைைால் வககுபாத் டகால்லப்பட்ொர். அதன் பின்ைர் 
ஜலாலுதீன் முவறயாக அரியவண ஏறிைார். அைரிலிருந்து கில்ஜி ைம்சத்தின் ஆட்சி டதாெங்கிற்று. 
19) ஜலாலுதீனின் ஆட்சியின்யபாது யைற்க ாள்ைப்பட்ட பவடகயடுப்பு ளுக்கு தவலவை தாங்கியவர் யார்? 
a) ைாலிக் பூர்   
b) பக்தியார் கில்ஜி   
c) அலாவுதீன் கில்ஜி       
d) வ குபாத்     
விளக்கம்: ஜலாலுதீனின் ஆட்சியின்மபாது பல பவெடயடுப்புகள் மமற்டகாள்ளப்பட்ெை. அைற்றில் 
டபரும்பாலாை பவெடயடுப்புகவளத் திட்ெமிட்டுத் தவலவமமயற்று நெத்தியது காைாவின் ஆளுநைாை 
அலாவுதீன் கில்ஜி ஆைார். அைர் ஜலாலுதீனின் உென் பிறந்மதாரின் மகைாைார்.  
20) யதவகிரி யாதவ அைசர் ைாைச்சந்திைவனத் யதாற் டித்த கடல்லி சுல்தான்? 
கடல்லி சுல்தான்? 
a) பியைாஸ் துக்ைக்    
b) ஜலாலுதீன்  கில்ஜி   
c) அலாவுதீன் கில்ஜி       
d) பால்பன்      
விளக்கம்: அலாவுதீன் மதைகிரி யாதை அைசர் ைாமச்சந்திைவைத் மதாற்கடித்த பின்ைர் அந்நகவைக் 
டகாள்வளயடித்துப் டபருஞ்டசல்ைத்மதாடு திரும்பிைார். அச்டசல்ைத்வத முக்கியமாை 
பிைபுக்களுக்கும் பவெத்தளபதிகளுக்கும் வகயூட்ொகக் டகாடுத்து அைர்கவளத் தன்பக்கம் ஈர்த்தார். 
பின்ைர் ஜலாலுதீவை ைஞ்சகமாகக் டகான்றார். அதவைத் டதாெர்ந்து 1296இல் தன்வை டெல்லியின் 
சுல்தாைாக அறிவித்துக்டகாண்ொர். 
21) ைாலிக் ாபூர் கதன்பகுதிவய யநாக்கி பவடகயடுக்  கதாடங்கிய ஆண்டு? 
a) 1310 
b) 1320   
c) 1316       
d) 1312 
விளக்கம்: அலாவுதீன் டெல்லி சுல்தானியத்வத ஒருங்கிவணத்து உறுதிப்படுத்திைார். பஞ்சாபில் 
மங்மகாலியர்களுக்கு எதிைாக, ைாஜஸ்தாைத்திற்கும் குஜைாத்திற்கும் எதிைாக எை அைருவெய 
பவெடயடுப்புகள் பாைாட்டுக்குரியைைாகும். தைது ைெ எல்வலகளின் பாதுகாப்வப 
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உறுதிடசய்துடகாண்ெ பின்ைர் தைது தவலவமத் தளபதி மாலிக் கபூவை 1310 இல் டதன்புலத்தின் 
டைகுடதாவலவிலுள்ள மதுவை ைவை பவெடயடுக்கப் பணித்தார். 
22) தவறான இவணவய யதர்ந்கதடு. 
a) யதவகிரி       - யாதவர் ள்   
b) துவாைசமுத்திைம்     - க ாய்சாைர் ள்  
c) ைாைங்கல்             - பைமாைர்கள்   
d) ைதுவை                    - பாண்டியர் ள்  
விளக்கம்:  தக்காண அைசுகளாை மதைகிரி யாதைர்கள், துைாைசமுத்திைத்தின் ட ாய்சாளர்கள், 
ைாைாங்கல் காகதியர்கள், மதுவைப் பாண்டியர்கள் ஆகிய அவைைரும் அலாவுதீனின் மமலாதிக்கத்வத 
ஏற்றுக்டகாண்ெைர். 
23) சித்தூர் சூவறயாடல் எந்த ஆண்டு நவடகபற்றது? 
a) 1303 
b) 1320   
c) 1316       
d) 1312 
விளக்கம்: சித்தூர் சூவறயாெல் (1303) சித்தூரில் ைாஜபுத்திைப் பவெகவள அலாவுதீனின் பவெகள் 
திணறடித்த நிவலயில் மதால்வியவெந்துவிடுமைாம் என்ற சூைலில் மகாட்வெக்குள் இருந்த ஆெைரும் 
டபண்டிரும் தங்களது பண்வெய மைபின்படி ”ஜவ் ர்” எைப்படும் செங்வக நெத்திைர், இதன்படி 
ஆெைர் மகாட்வெவய விட்டு டைளிமயறிப் மபா ர்க்கள த் தி ல் மாள்ைர். டபண்கள் தீப்புகுந்து தங்கவள 
மாய்த்துக் டகாண்ெைர். 
24) அலாவுதீன் கில்ஜி வரி வை வசூல் கசய்யும் பணிவய யாரிடம்  ஒப்பவடத்தார்? 
a) ஜமீன்தார் ள்  
b) உள்ளூர் தவலவர் ள்    
c) குறுநில ைன்னர் ள்     
d) ைாணுை அதிகாரிகள்  
விளக்கம்: அலாவுதீனின் பவெடயடுப்புகவளப் மபாலமை அைருவெய அைசியல் நிர்ைாகச் 
சீர்திருத்தங்களும் பாைாட்டுக்குரியைைாகும். டெல்லிவயச் சுற்றியுள்ள மைளாண் நிலங்கவள 
அளைாய்வு டசய்த அைர் ஒரு குறிப்பிட்ெ அளவிலாை நிைந்தை ைரிவய விதித்தார். ைரிகவள ைசூல் 
டசய்யும் பணிவய ைாணுை அதிகாரிகளிெம் ஒப்பவெத்தார். இந்த நிர்ைாக மாற்றத்தால் உள்ளூர் 
தவலைர்களும் குறுநில மன்ைர்களும் காலகாலமாகத் தாங்கள் அனுபவித்துைந்த உரிவமவய  
இைந்தைர்.  
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25)  ட்டாய உணவு தானியக் க ாள்முதல் முவறவய அறிமு ம் கசய்தவர் யார்? 
a) ஜலாலுதீன் கில்ஜி   
b) அலாவுதீன் கில்ஜி     
c) பியைாஸ் துக்ைக்      
d) மு ைது பின் துக்ைக்  
விளக்கம்: டெல்லியிலும் ஏவைய இெங்களிலும் முகாமிட்டிருந்த தைது பவெப் பிரிவுகளுக்காகக் 
கட்ொய உணவு தானியக் டகாள்முதல் முவறவய அறிமுகம் டசய்தார். டகாள்முதல் விவல சுல்தாைால் 
நிர்ணயம் டசய்யப்பட்ெது. ைரியாக ைசூலிக்கப்பட்ெ தானியம் அைசாங்கப் பண்ெகசாவலகளில் 
மசகரித்துவைக்கப்பட்ெது. தைது புதிய சட்ெதிட்ெங்கள் நவெமுவறப்படுத்தப்படுைவத உறுதி 
டசய்துடகாள்ள ஒற்றர்கவள நியமித்தார். அவ்டைாற்றர்கள் மநைடியாக சுல்தானிெம் நிவலவமகவளத் 
டதரியப்படுத்திைர். 
26) துக்ைக் அைசவம்ச ஆட்சிக்கு அடிக் ல் நாட்டியவர் யார்? 
a) கியாசுதீன் துக்ளக்    
b) ருக்குத்தீன் பியைாஸ்       
c) பியைாஸ் துக்ைக்      
d) மு ைது பின் துக்ைக்  
விளக்கம்: அலாவுதீன் 1316இல் இயற்வக எய்திைார். அைருவெய ைழித்மதான்றல்கள் அதிகாைத்வதத் 
தக்கவைத்துக்டகாள்ைதில் மதால்வியுற்றதால் கியாசுதீன் துக்ளக் என்பைர் அதிகாைத்வதக் வகப்பற்றி 
துக்ளக் அைசைம்ச ஆட்சிக்கு அடிக்கல் நாட்டிைார். 
27) ஜானா ான் எனும் இயற்கபயர் க ாண்டவர்? 
a) கியாசுதீன் துக்ைக்    
b) ருக்குத்தீன் பியைாஸ்       
c) பியைாஸ் துக்ைக்      
d) முகமது பின் துக்ளக்  
விளக்கம்: அலாவுதீன் கில்ஜியின் இறப்வபத் டதாெர்ந்து ஏற்பட்ெ அைசியல் குைப்பத்தின் காைணமாக 
டெல்லி சுல்தானியம் பல பகுதிகவள இைக்க மநரிட்ெது. அைற்வற மீட்பமத கியாசுதீனுக்குப் 
டபரும்பணியாக அவமந்தது. கியாசுதீன் துக்ளக் தைது மகன் ஜாைாகாவை ைாைாங்கல்லுக்கு 
எதிைாகப் மபாரிெ அனுப்பிவைத்தார். ஜாைாகான் ைாைாங்கல் அைசர் பிைதாப ருத்ைவை டைற்றி 
டகாண்டு டகாள்வளயடித்த டபருஞ்டசல்ைத்மதாடு ஊர் திரும்பிைார். இச்டசல்ைத்வதக் டகாண்மெ 
கியாசுதீன் துக்ளக் டெல்லிக்கு அருமக துக்ளகாபாத் எனும் புதிய நகவை நிர்மாணம் டசய்ய அடிக்கல் 
நாட்டிைார். இருந்தமபாதிலும் அலாவுதீன் தைது மாமைாவை ைஞ்சமாகக் டகான்றது மபாலமை 
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ஜாைாகானும் தைது தந்வதவயக் டகான்டகான்று ஆட்சிவயக் வகப்பற்றியதாகச் டசால்லப்படுகிறது. 
ஜாைாகான் முகமதுபின் துக்ளக் எனும் டபயமைாடு 1325இல் அரியவண ஏறிைார். 
28) யதவகிரியின் கபயவை கதௌலதாபாத் என ைாற்றியவர் யார்? 
a) கியாசுதீன் துக்ைக்    
b) ருக்குத்தீன் பியைாஸ்       
c) பியைாஸ் துக்ைக்      
d) முகமது பின் துக்ளக்  
விளக்கம்: முகமது பின் துக்ளக் மிகவும் கற்றறிந்த மனிதர். ஆைாலும் அைர் குரூைம் நிவறந்தைைாைார். 
அலாவுதீன் நாடுகவளக் வகப்பற்றிைார், டகாள்வளயடித்தார். அவ்ைைச குடும்பங்கள் தன்வைச் 
சார்ந்திருக்குமாறு டசய்தார். அதற்கு மநர்மாறாக முகமது பின் துக்ளக் இத்துவணக்கண்ெம் 
முழுைவதயும் தைது நாொக மாற்றக் கைவு கண்ொர். தைது இவறயாண்வமவய விரிவு டசய்ைதற்கு 
ைசதியாக தைது தவலநகவை டெல்லியிலிருந்து நாட்டின் வமயப்பகுதியிலிருந்த மதைகிரிக்கு 
மாற்றிைார். மதைகிரியின் டபயவையும் டதௌலதாபாத் எை மாற்றிைார். 
29) மு ைது பின் துக்ைக் உடன் கடல்லி திரும்பிய கைாைாக்ய ா நாட்டுப் பயணி யார்? 
a) இபன் பதூதா    
b) கை ஸ்தனிஸ்  
c) அல்ைசூதி       
d) இவர் ள் அவனவரும்  
விளக்கம்: தைது திட்ெம் தைறாைது எை முகமது பின் துக்ளக் உணர்ந்ததால் மீண்டும் டெல்லிக்மக 
திரும்புமாறு அவைைருக்கும் ஆவணயிட்ொர். சுல்தானுென் டெல்லி திரும்பிய டமாைாக்மகா நாட்டுப் 
பயணியாை இபன் பதூதா டெல்லிவய அவெந்தமபாது அது, “காலியாக, வகவிெப்பட்ெதாக ஆைால் 
குவறந்தளவு மக்களுென் இருந்தது” எைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
30) அலாவுதீன் நிலவரிவயத் தானியைா  வசூல் கசய்யும் முவறவயப் பின்பற்றியவர் யார்? 
a) கியாசுதீன் துக்ைக்    
b) ருக்குத்தீன் பியைாஸ்       
c) பியைாஸ் துக்ைக்      
d) முகமது பின் துக்ளக்  
விளக்கம்: அலாவுதீன் நிலைரிவயத் தானியமாக ைசூல் டசய்யும் முவறவயப் பின்பற்றிைார். துக்ளக் 
நிலைரிவய உயர்த்தியமதாடு அதுமுதல் நிலைரி பணமாக ைசூலிக்கப்பெ மைண்டுடமை ஆவண 
பிறப்பித்தார். அது பஞ்சகாலங்களில் டபரும் இெர்ப்பாடுகவள ஏற்படுத்தியது. மபாதுமாை அளவுக்கு 
நாணயங்கமளா, புதிய நாணயங்கவள டைளியிடும் அளவுக்கு டைள்ளிமயா வகைசம் இல்வல 
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என்பவத அறிந்துடகாண்ெ துக்ளக் டசப்பு நாணயங்கவள அவெயாளப் பணமாக டைளியிட்ொர். 
டைகுவிவைவில் கள்ள நாணயங்கள் டபருகுைது அன்றாெ நிகழ்ச்சியாைது. இதன் விவளைாக ஒட்டு 
டமாத்த ைருைாய் நிர்ைாகமுவற சீர்குவலந்தது. 
31) மு ைது பின் துக்ைக் நிலவரிவய உயர்த்தியதன் விவைவா  விவசாயி ளின் கிைர்ச்சி ள் எங்கு 
நவடகபற்றது? 
 a)  ங்வ  சைகவளி     
b) மதா ஆப் பகுதி   
c) ஆக்ைா        
d) பஞ்சாப்  
விளக்கம்: டைளிநாட்டு ைணிகர்கள் வியாபாைத்வத நிறுத்தியதால் ைணிகம் பாதிப்புக்குள்ளாைது. 
சுல்தான் அவெயாளப் பணத்வத திரும்பப் டபற்றுக்டகாண்டு அதற்கு மாற்றாகத் தங்க, டைள்ளி 
நாணயங்கவள ைைங்க மைண்டிய நிவல ஏற்பட்ெது. அதைால் அைசு திைாலாைது. மதாஆப் பகுதியில், 
முகமது, நிலைரிவய உயர்த்தியதன் விவளைாக விைசாயிகளின் கிளர்ச்சிகள் டைடித்தை. அவை 
டகாடூைமாை முவறகளில் அெக்கப்பட்ெதால் விைசாயிகள் மைளாண்வமவயக் வகவிட்ெைர். அதன் 
விவளைாக அடிக்கடிப் பஞ்சங்கள் ஏற்பட்ெை. முகமது பின் துக்ளக் சுல்தாைாக இருபத்வதந்து 
ஆண்டுகள் ஆட்சிபுரிந்தார். 
32) மு ைது பின் துக்ைக் கு எதிைா  எதிைா க் கிைர்ச்சி கசய்து தங் வைச் சுதந்திை அைசர் ைா ப் பிை டனம் 
கசய்து க ாண்ட ைா ாண ஆளுநர் ள் யார்? 
a) முல்தான்     
b) சிந்து    
c) அவுத்       
d) இவை அவைத்தும்   
விளக்கம்: இந்த நீண்ெ ஆட்சிக்காலத்தில் பல மாகாண ஆளுநர்களின் கிளர்ச்சிகவள அைர் 
எதிர்டகாள்ள மநர்ந்தது. அவுத், முல்தான், சிந்து ஆகிய மாகாணங்களின் ஆளுநர்கள் சுல்தானுக்கு 
எதிைாகக் கிளர்ச்சி டசய்து தங்கவளச் சுதந்திை அைசர்களாகப் பிைகெைம் டசய்து டகாண்ெைர். 
டதன்இந்தியாவில் பல புதிய அைசுகள் எழுச்சி டபற்றை. துக்ளக்கிெம் முன்ைர் பவெவீைைாகப் 
பணியாற்றிய பாமினி என்பார் டதௌலதாபாத்வதயும் அவதச் சுற்றிக் வகப்பற்றப்பட்ெ பகுதிகவளயும் 
சுதந்திை அைசாக அறிவித்தார். அைைது டபயரிமலமய அது பாமினி சுல்தானியம் எை அவைக்கப்பட்ெது. 
கி.பி.1334இல் மதுவை தனி சுல்தானியமாக உருைாைது. 1346இல் ைங்காளம் சுதந்திை அைசாைது. துக்ளக் 
1351 மார்ச் 23இல் மைணமவெந்தார். 
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33) தக் ாணப் பிைச்சவன ளில் தவலயிட யவண்டும் எனக் ய ட்டு பியைாஸ் துக்ைக்கிற்கு அவைப்பு 
விடுத்தவர் யார்? 
a) பாமினி இளைைசர்      
b) ைாைைாயர்     
c) நைசிம்ைர்        
d) முல்தான் ஆளுநர்   
விளக்கம்: முகமது பின் துக்ளக்வகத் டதாெர்ந்து கியாசுதீனின் இவளய சமகாதைரின் மகைாை பிமைாஷ் 
அரியவண ஏறிைார். அைைால் கிளர்ச்சிகவள அெக்கவும் இயலவில்வல; பிரிந்துடசன்ற 
மாகாணங்கவள மீட்கவும் முடியவில்வல. டதன்பகுதி மாகாணங்கவள மீண்டும் வகப்பற்றுைதிலும் 
அைர் ஆர்ைம் காட்ெவில்வல. தக்காணப் பிைச்சவைகளில் தவலயிெ மைண்டும் எைக் மகட்டுப் பாமினி 
இளைைசர் விடுத்த அவைப்வபயும் (ஏறத்தாை 1365) அைர் ஏற்க மறுத்துவிட்ொர். 
34) ஏவை முஸ்லீம் ளுக்கு உதவுவதற் ான அறக் ட்டவை வை நிறுவியவர் யார்? 
a) கியாசுதீன் துக்ைக்    
b) ருக்குத்தீன் பியைாஸ்       
c) பிமைாஸ் துக்ளக்      
d) மு ைது பின் துக்ைக்  
விளக்கம்: சூபி ஞானிகளுக்கும் ஏவைய மதத் தவலைர்களுக்கும் பிமைாஷ் தாைாளமைதுென் பரிசுகள் 
ைைங்கி டகௌைவித்து அைர்களின் அறிவுவைகளுக்குச் டசவிமடுத்தார். ஏவை முஸ்லீம்களுக்கு 
உதவுைதற்காை அறக்கட்வளகவள நிறுவிைார். கல்லூரிகள், மருத்துைமவைகள், மசூதிகள் 
ஆகியைற்வறக் கட்டிைார். பல மனிதாபிமாை நெைடிக்வககவளயும் அைர் மமற்டகாண்ொர். 
மனிதாபிமாைமற்ற, டகாடூைமாை தண்ெவைகவள ஒழித்தார். இஸ்லாமியச் சட்ெங்களால் 
அங்கீகரிக்கப்பொத ைரிகவள ைத்து டசய்தார். 
35) பியைாஸ் துக்ைக் நிர்ைாணித்த ந ைங் ள் எது/எவவ? 
a) பியைாசாபாத்       
b) ஜான்பூர்      
c) ஹிஸார்         
d) இவை அவைத்தும்     
விளக்கம்: விைசாயிகளின் கென்கவள ைத்து டசய்தும் பல நீர்ப்பாசைக் கால்ைாய்கவள டைட்டியும் 
மைளாண்வமவய மமம்படுத்திைார். 1200 புதிய மதாட்ெங்கவள உருைாக்கிய அைர் அலாவுதீன் 
கில்ஜியின் காலத்வதச் மசர்ந்த 30 பவைய மதாட்ெங்கவளப் புைைவமத்தார். பிமைாஷாபாத், ஜான்பூர், 
ஹிசார், பிமைாஷ்பூர் ஆகிய புதிய நகைங்கவளயும் அைர் நிர்மாணித்தார்.  
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36) பியைாஷா துக்ைக்கு எதிைா க் கிைர்ச்சி கசய்தவர் யார்? 
a) கிசர் ான்        
b) சுசர் ான்       
c) முகமது கான்          
d) குஸ்ரு      
விளக்கம்: சுல்தானியத்வதக் கட்டிக்காக்க அவமதியாை முவறயில் பல முயற்சிகவள அைர் 
மமற்டகாண்ொர். இருந்தமபாதிலும் பிமைாஷா துக்ளக்கின் இறுதி நாட்கள் மகிழ்ச்சி நிவறந்தவையாக 
இல்வல. அைருவெய மகன் முகமதுகான் தந்வதக்கு எதிைாகக் கிளர்ச்சி டசய்தார். 1388இல் தைது 83 
ஆைது ையதில் பிமைாஷ் ஷா துக்ளக் இயற்வக எய்திைார். 
37) தாைர்வலன்  என்றவைக் ப்பட்ட வதமூர் இந்தியாவவ எந்த ஆண்டு க ாள்வை அடித்தார்? 
a) 1398       
b) 1289       
c) 1298          
d) 1256      
விளக்கம்: பிமைாஷ் ஷா துக்ளக் மைணமுற்று பத்தாண்டுகள் கழிந்த நிவலயில் “தாமர்வலன்” 
என்றவைக்கப்பட்ெ வதமூர் டெல்லிவயத் தாக்கிச் சூவறயாடி மாடபரும் மனிதப் படுடகாவலவய 
அைங்மகற்றிைார். மத்திய ஆசியாவில் சாமர்கண்ட் மற்றும் அவதச் சுற்றியுள்ள பகுதிகவள ஆட்சி 
டசய்த வதமூர் ைெஇந்தியாவிற்கு மமற்கில் சில இெங்கவளக் வகப்பற்றிைார். இந்தியாவின் 
ைலிவமயின்வமவயச் சாதகமாக்கிக்டகாண்டு இந்தியாவிற்குள் பவெடயடுத்து நுவைந்து 1398 டிசம்பர் 
மாதத்தில் டெல்லிவயக் டகாள்வளயடித்தார். வதமூரின் பவெடயடுப்பால் டெல்லிக்கு அடுத்ததாக 
அதிகம் பாதிப்புக்கு உள்ளாை பகுதி பஞ்சாப் ஆகும். தங்கம், டைள்ளி, நவககள் எைப் டபரும் 
டசல்ைத்வதக் டகாள்வளயடித்து எடுத்துச்டசன்றார். மமலும் வதமூர் டசல்லும்மபாது சாமர்கண்டில் 
நிவைவுச்சின்ைங்கவளக் கட்டுைதற்காகத் தச்சுமைவல டசய்மைார், கட்ெெக் கவலஞர்கள் மபான்ற 
இந்தியக் வகவிவைஞர்கவளயும் உென் அவைத்துச் டசன்றார். 
38) வதமூர் தான் வ ப்பற்றிய பகுதி ளுக்கு யாவை ஆளுநைா  நியமித்தார்? 
a) கிசர்கான்        
b) சுசர் ான்       
c) மு ைது  ான்          
d) குஸ்ரு      
விளக்கம்: டெல்லி சுல்தானியம் பல சுதந்திை அைசுகளாகச் சிதறுண்டுமபாைாலும் முகலாயர் 
பவெடயடுப்புைவை 114 ஆண்டுகள் தாக்குப்பிடித்து நின்றது. டெல்லிவய விட்டுச் டசல்ைதற்கு 
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முன்பாகத் வதமூர் தான் வகப்பற்றிய பகுதிகளுக்கு (டெல்லி, மீைட், பஞ்சாப்) கிசிர்கான் என்ற தைது 
பிைதிநிதிவய ஆளுநைாக நியமித்துச்டசன்றார். அைர் 1414இல் வசயது அைச ைம்சத்வதத் 
மதான்றுவித்தார். 
39) வசயது வம்சத்தின்  வடசி அைசர் யார்? 
a) அ ைதுஷா   
b) பாைன்ஷா     
c) அலாவுதீன் ஆலம் ஷா           
d) மு ைது ஷா  
விளக்கம்:  வசயது அைச ைம்சம் 1451 ைவை நீடித்தது. அவ்ைம்சத்தின் கவெசி சுல்தான் அலாவுதீன் ஆலம் 
ஷா 1451இல் அைச பதவிவயத் துறந்தார். இது சிர்ஹிந்த் (பஞ்சாப்) பகுதியின் ஆளுநைாக இருந்த 
பகலூல் மலாடிக்கு டெல்லியின் சுல்தாைாகும் ைாய்ப்பிவை ைைங்கியது. அைமை மலாடி ைம்ச 
ஆட்சிவயத் மதாற்றுவித்தார். 
40) 1489இல் ப லூல் யலாடிவயத் கதாடர்ந்து சுல்தானா  ஆட்சிப்கபாறுப்யபற்றவர்? 
a) சிக்கந்தர்மலாடி   
b) இப்ைாஹிம் யலாடி      
c) அலாவுதீன் ஆலம் ஷா           
d) மு ைது ஷா  
விளக்கம்:  1489இல் பகலூல் மலாடிவயத் டதாெர்ந்து அைைது மகன் சிக்கந்தர் மலாடி சுல்தாைாகப் 
டபாறுப்மபற்றார். அைர் கவலகவளயும் கல்விவயயும் ஆதரித்தார். ஆக்ைா நகவை நிர்மாணித்த அைர் 
அந்நகவைத் தவலநகர் ஆக்கிைார். அைர் 1517இல் மைணமுற்றவதத் டதாெர்ந்து அைருவெய மகன் 
இப்ைாகிம் மலாடி அைசப் பதவிமயற்றார். இப்ைாகிம் மலாடி பாபைால் 1526இல் பானிபட் மபார்க்களத்தில் 
மதாற்கடிக்கப்பட்ொர். இவ்ைாறு மலாடி அைச ைம்சத்திற்கும் டெல்லி சுல்தானியத்திற்கும் முற்றுப்புள்ளி 
வைத்த பாபர் முகலாயப் மபைைவச நிறுவிைார். 
41) பின்வருவனவற்றுள் இந்யதா – சாைாசானிக்  வலவடிவத்தில்  ட்டப்பட்டவவ எது/எவவ? 
a) அகலய் தர்வாசா 
b) குவ்வத் உல் இஸ்லாம் ைசூதி 
c) யைாத்தி ைசூதி 
d) இவை அவைத்தும் 
விளக்கம்:  உயர்ைகுப்வபச் மசர்ந்த முஸ்லீம் பிைபுக்கள், அதிகாரிகள், வீைர்கள் ஆகிமயார் தங்கள் 
குடியிருப்புக் கட்ெெங்கவள முதலில் நகைங்களிலும் புறநகர்ப் பகுதிகளிலும் கட்டிக் டகாண்ெைர். 
அைற்வறச் சுற்றிப் மபைைசு பாணியிலாை அைகு மிக்க மசூதிகவள டெல்லி முஸ்லீம் ஆட்சியாளர்கள் 
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கட்டிைர். மசூதிகளும் மதைசாக்களும் (கல்வி நிவலயங்கள்) கட்ெெ ைடிைத்தில் மைறுபட்டிருந்தை. 
குைானிலுள்ள ைரிகவளச் டசதுக்கி மநர்த்தியாகவும் நளிைமாகவும் அலங்கரிக்கப்பட்ெ கதவுகளும், 
சுைர்களும் அக்கட்ெங்களுக்குத் தனித்தன்வமயாை மதாற்றத்வத ைைங்கிை. அக்கட்ெெங்களின் 
ைடிைங்கள் பாைசீகப் பாணியிலும் அலங்காை மைவலப்பாடுகள் இந்தியப் பாணியிலும் 
அவமந்திருந்தை. எைமை அப்பாணி இந்மதா – சாைாசானிக் கவலைடிைம் எை அவைக்கப்பட்ெது. 
குதுப்மிைார். அடலய் தர்ைாசா, குவ்ைத் உல் இஸ்லாம் மசூதி, மமாத்தி மசூதி, இல்துமிஷ், பால்பன் 
ஆகிமயாரின் கல்லவறகள், டதௌலதாபாத், பிமைாஷ் ஷா பாத் ஆகிய இெங்களிலுள்ள மகாட்வெகள் 
எை அவைத்தும் அப்பாணியில் அவமக்கப்பட்ெைைாகும். 
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