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7th Social Science Lesson 9 Questions in Tamil 

9. விஜயநகர், பாமினி அரசுகள் 

1. __________நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் நிலவிய அரசியல் சூழல், தென்பகுதிகளில் பல புதிய 
அரசுகள் உெயமாவெற்கான சிறந்ெ வாய்ப்புகளை அளித்ெது. 
A) 13       B) 14      C) 15      D) 16 
(குறிப்பு: இந்தியாவின் தெற்கே விஜயநேரமும், குல்பர்ோ அல்லது பாமினி ஆகியவை மாதபரும் 
அரசுேளாே எழுச்சிதபற்றன.) 

2. _________ன் அடக்குமுளற நடவடிக்ளககள் புதிய சுெந்திர அரசுகள் தொன்றுவெற்கு இட்டுச்தென்றன. 
A) அலாவுதீன் கில்ஜி 

B) குத்புதீன் ஐபக் 

C) முேமது பின் துக்ளக் 

D) பால்பன் 

3. பதிதனட்டு முடியரெர்கைால் ஆைப்பட்ட பாமினி அரசு எத்ெளன ஆண்டுகள் நீடித்ெது? 

A) 120 ஆண்டுகள் 

B) 150 ஆண்டுகள் 

C) 180 ஆண்டுேள் 

D) 200 ஆண்டுகள் 

(குறிப்பு: பாமினி அரசு, மோராஷ்டிரா மாநிலம் முழுைதிலும் மற்றும் ேர்நாடேத்தின் சில 
பகுதிேளிலும் பரவி இருந்ெது.) 

4. பதினாறாம் நூற்றாண்டில் ெரிந்ெ பாமினி அரசு எத்ெளன சுல்ொனியங்கைாக பிரிந்ெது? 

A) 3      B) 4      C) 5      D) 6 

(குறிப்பு: பீஜப்பூர், அேமதுநேர், கோல்தோண்டா, பீடார், பிரார் ஆகியவை ஐந்து சுல்ொனியங்ேள் 
ஆகும்.) 

5. விஜயநகர அரசு வலுவான அரொக _________ ஆண்டுகள் தகாதலாச்சியது. 
A) 150     B) 180      C) 200     D) 250 
(குறிப்பு: விஜயநேரின் தெல்ைமும் ைளமும், அவ்ைரசுக்கு எதிராேத் ெக்ோண முஸ்லிம் அரசுேவள 
ஒருங்கிவணத்ெது.) 

6. ெளலக்தகாட்ளடப் தபார் நளடதபற்ற ஆண்டு ________. 

A) 1656    B) 1565     C) 1575     D) 1545 
(குறிப்பு: 1565 ல் நவடதபற்ற ெவலக்கோட்வடப் கபாரில் விஜயநேர் அரவெ நசுக்குைதில் ெக்ோண 
முஸ்லிம் அரசுேள் தைற்றிதபற்றன.) 
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7. ஹரிஹரர், புக்கர் ஆகிய இரு ெதகாெரர்கைால் __________ன் தென்பகுதியில் விஜயநகரம் 
நிறுவப்பட்டது. 
A) மகாராஷ்டிரா 

B) ேர்நாடோ 

C) ஆந்திரா 

D) மத்திய பிரதெெம் 

(குறிப்பு: விஜயநேரம் என்பது தைற்றியின் நேரம் என அறியப்படுகிறது.) 
8. ெரியான வரிளெளயத் தெர்ந்தெடு. 

A) ெங்கம் - துளுவ – ஆரவீடு - ொளுவ 

B) ெங்கம - ொளுவ – ஆரவீடு – துளுவ 

C) ெங்ேம - ொளுை – துளுை – ஆரவீடு 

D) ொளுவ – ெங்கம - துளுவ – ஆரவீடு 

(குறிப்பு: ெங்ேம (1336 - 1485), ொளுை (1485 - 1505), துளுை (1505 - 1570), ஆரவீடு (1570 – 1646)) 

9. விஜயநகர அரெர்கள், பாமினி சுல்ொன்கள், ஒடிொளவச் தெர்ந்ெ அரெர்களுக்கிளடதய தமாெல்கள் 
ஏற்படுவெற்கு காரணமாக அளமந்ெது__________. 

1. கிருஷ்ணா-துங்கபத்ரா நதிகளுக்கு இளடப்பட்ட தெழிப்பான பகுதி 

2. கங்ளக-யமுளன நதிகளுக்கு இளடப்பட்ட தெழிப்பான பகுதி 

3. கிருஷ்ணா - தகாொவரி நதிகளுக்கு இளடப்பட்ட கழிமுகப்பகுதி 

A) 1, 2       B) 2, 3      C) 1, 3     D) எதுவுமில்ளல 

10. விஜயநகர் அரசு உருவாகி __________ ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாமினி அரசு நிறுவப்பட்டது. 
A) 5      B) 7      C) 9    D) 10 
(குறிப்பு: ெங்ேம ைம்ெத்வெச் கெர்ந்ெ முெலிரண்டு ெகோெர்ேளான ஹரிஹரர் - புக்ேர் ஆகிகயாரின் 
தபருந் துணிச்ெகல விஜயநேர அரவெ அதிே ைலிவமமிக்ே பாமினி சுல்ொனியத்திடமிருந்து 
ோப்பாற்றியது.) 

11. __________ என்பவர் மதுளர சுல்ொனியத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி ளவத்ெதொடு அங்கு ஒரு நாயக்க 
அரளெ நிறுவுவதிலும் தவற்றி தபற்றார். 
A) ஹரிஹரர் 

B) முெலாம் புக்கர் 

C) குமார ேம்பணா 

D) கங்காதெவி 

(குறிப்பு: குமார ேம்பனா என்பைர் முெலாம் புக்ேருவடய மேன் ஆைர்.) 
12. மதுரா விஜயம் என்ற நூளல இயற்றியவர் யார்? 
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A) குமார கம்பணா 

B) ேங்ோகெவி 

C) ெொசிவராயர் 

D) திருமளலதெவராயர் 

(குறிப்பு: குமார ேம்பணாவின் மவனவி ேங்ோகெவியால் எழுப்தபற்ற மதுரா விஜயம் என்னும் 
நூலில் விஜயநேரப் கபரரொல் மதுவர வேப்பற்றப்பட்டவெத் தெளிைாே விளக்குகிறது.) 

13. தபல்காம், தகாவா ஆகிய பகுதிகளை ளகப்பற்றியது யாருளடய தபாற்றத்ெகுந்ெ ொெளனயாகும்? 
A) ஹரிஹரர் 

B) இரண்டாம் ஹரிஹரர் 

C) முெலாம் தெவராயர் 

D) இரண்டாம் தெவராயர் 

(குறிப்பு: புக்ேர் இயற்வே எய்தியகபாது பரந்ெ ஒரு நிலப்பரப்வபத் ெம் மேன் இரண்டாம் ஹரிஹரர் 
ஆள்ைெற்ோே விட்டுச் தென்றார்.) 

14. ஒடிொளவச் தெர்ந்ெ கஜபதி வம்ெ அரெர்களைத் தொற்கடித்ெவர் _________. 

A) ஹரிஹரர் 
B) இரண்டாம் ஹரிஹரர் 
C) முெலாம் கெைராயர் 
D) இரண்டாம் தெவராயர் 

(குறிப்பு: முெலாம் கெைராயர், இரண்டாம் ஹரிஹரரின் மேனாைார்.) 
15.  ெம்மிடம் பணி தெய்வெற்காகவும் ெம்முளடய பளடகளுக்கு நவீனப்தபார் முளறகளில் பயிற்சி 

அளிப்பெற்காகவும் இஸ்லாமிய வீரர்களை ெமது பளடயில் பணியமர்த்தும் முளறளய 
தொடங்கிளவத்ெவர் 

A) நரசிம்மர் 
B) இரண்டாம் ஹரிஹரர் 
C) முெலாம் தெவராயர் 
D) இரண்டாம் கெைராயர் 

(குறிப்பு: இரண்டாம் கெைராயர் ெங்ேம ைம்ெத்தின் ெவலசிறந்ெ அரெராைார்.) 
16. துக்ைக் அரெர்களிடம் பணி தெய்து வந்ெ ஹரிஹரர், புக்கர் ஆகிதயாளர, அப்பணிளய ளகவிட்டு 

நாட்ளட முஸ்லிமகளின் ஆதிக்கத்திலிருந்து மீட்குமாறு அறிவுறுத்தியவர் 

A) விஜயாதித்யன் 

B) விக்கிரமாதித்யன் 

C) வித்யாரண்யர் 
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D) விக்கிரம தொழன் 

(குறிப்பு: வித்யாரண்யர் என்பார் சிருங்கேரி வெை மடத்தின் ெவலைராே திேழ்ந்ெைர். இவ்ைாறு 
உருைாக்ேப்பட்ட புதிய அரசு இைர்ேளது ஆன்மீே குருைான வித்யாரண்யருக்கு மதிப்பளிக்கும் 
விெத்தில் வித்யாநேர் என குறிப்பிட்ட ஒரு ோலம் ைவர அவைக்ேப்பட்டது. பின்னர் இவ்ைரசு 
விஜயநேர் என அவைக்ேப்பட்டது.) 

17. ெங்கம வம்ெத்தின் களடசி அரெர் _________. 

A) இரண்டாம் விருபாக்சி ராயர் 
B) முெலாம் விருபாக்சி ராயர் 
C) முெலாம் தெவராயர் 
D) இரண்டாம் தெவராயர் 

(குறிப்பு: விஜயநேரப் கபரரசின் திறவம மிக்ே பவடத்ெளபதியான ொளுை நரசிம்மர் இரண்டாம் 
விருபாக்சி ராயவரக் தோவல தெய்துவிட்டு, ெம்வமகய கபரரெராே அறிவித்துக் தோண்டார்.) 

18. துளுவ வம்ெத்தின் ஆட்சிளய தொடங்கி ளவத்ெவர்__________. 

A) கிருஷ்ணதெவராயர் 

B) நரெநாயக்ேர் 

C) பிரொபருத்ரன் 

D) விருபாக்சிராயர் 

(குறிப்பு: ொளுை நரசிம்மரின் மரணத்துடன் அைரால் உருைாக்ேப்பட்ட ொளுை ைம்ெமும் முடிவுக்கு 
ைந்ெது. அைருக்குப் பிறகு திறவமமிகுந்ெ பவடத்ெளபதியான நரெ நாயக்ேர் அரியவண ஏறினார்.) 

19. துளுவ வம்ெ அரெரான கிருஷ்ணதெவராயர் எத்ெளன ஆண்டுகள் ஆட்சிபுரிந்ொர்? 

A) 5      B) 15     C) 20     D) 25 
(குறிப்பு: துளுை ைம்ெ அரெர்ேளுள் மிேவும் கபாற்றுெலுக்கு உரியைர் கிருஷ்ணகெைராயர்.) 

20. கூற்று 1: கிருஷ்ண தெவராயர் ஆட்சிப் தபாறுப்ளப ஏற்றவுடன் துங்கபத்திரா நதிப் பள்ைத்ொக்கு 
பகுதியில் சுெந்திரமாக தெயல்பட்டு வந்ெ ெளலவர்களை அடக்குவதெ அவரது முெற்கட்ட ெளலயாய 
பணியாக இருந்ெது. 

கூற்று 2: குல்பர்காளவக் ளகப்பற்றுவது கிருஷ்ணதெவராயரின் இரண்டாவது இலக்காக அளமந்ெது. 
A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 ெவறு 

B) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ெரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெவறு 
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(குறிப்பு: குல்பர்ோவை வேப்பற்ற முயன்ற ெமயத்தில் பாமினி சுல்ொன் முேமது ஷா, அைருவடய 
அவமச்ெரால் பெவி பறிக்ேப்பட்டு சிவறவைக்ேப்பட்டிருந்ொர்.கிருஷ்ணகெைராயர் அைவர 
விடுவித்து மீண்டும் அரியவணயில் அமர வைத்ொர்.) 

21. ெவறானக் கூற்ளறத் தெர்ந்தெடு. 

1. கிருஷ்ணதெவராயர், ஒடிொளவச் தெர்ந்ெ கஜபதி வம்ெ அரெர் பிரொபருத்திரதனாடு தபார் 
தமற்தகாண்டார். 
2. தபார்த்துக்கீசியப் பீரங்கிப்பளட வீரர்களின் உெவிதயாடு தகால்தகாண்டா சுல்ொளன 
கிருஷ்ணதெவராயர் எளிொகத் தொற்கடித்ொர். 
3. பீஜப்பூர் சுல்ொனிடமிருந்து தரய்ச்சூளரக் ளகப்பற்றினார். 
A) 1, 3 ெவறு 

B) 2 மட்டும் ெவறு 

C) 1 மட்டும் ெவறு 

D) எதுவுமில்வல 

(கூற்று: பிரொபருத்ரன் ெமது மேவளக் கிருஷ்ணகெைராயருக்குத் திருமணம் தெய்து தோடுத்து, 
கிருஷ்ணகெைராயர் வேப்பற்றிய இடங்ேவள திரும்ப தபற்றுக் தோண்டார்.) 

22. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கிருஷ்ணதெவராயர் கட்டியக் தகாவில்கள் எளவ? 

1. கிருஷ்ணொமி தகாவில் 

2. ஹொரா ராமொமி தகாவில் 

3. விட்டலாசுவாமி தகாவில் 

4. ளகலாெநாெர் தகாவில் 

A) 1, 2     B) 2, 3, 4       C) 1, 2, 3    D) 1, 3, 4 
(குறிப்பு: கிருஷ்ணகெைராயர் ெமது ெவலநேரான ஹம்பியில் கமற்ேண்ட கோயில்ேவள 
ேட்டினார்.) 

23. கூற்று 1: கிருஷ்ணதெவராயர் தபார்களின் மூலம் ொம் தபற்ற தெல்வங்களை மிகப்தபரும் 
தென்னிந்தியக் தகாவில்களுக்கு வழங்கி, அென்மூலம் தகாவில்களின் நுளழவாயில்களில் 
தகாபுரங்களை நிறுவினார். 
கூற்று 2: கிருஷ்ணதெவராயருக்கு புகளழ தெர்க்கும் வண்ணம் அக்தகாபுரங்கள் தெவதகாபுரம் என 
அளழக்கப்பட்டன. 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 ெைறு 
B) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ெரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெவறு 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 6 of 17 

(குறிப்பு: கிருஷ்ணகெைராயருக்கு புேவை கெர்க்கும் ைண்ணம் அக்கோபுரங்ேள் ராயகோபுரம் என 
அவைக்ேப்பட்டன.) 

24. கூற்று 1: கிருஷ்ணதெவராயர் அதரபியாவிலிருந்தும், ஈரானிலிருந்தும் தபரும் எண்ணிக்ளகயில் 
குதிளரகளை இறக்குமதி தெய்ொர். 
கூற்று 2: தபார்த்துக்கீசிய, அராபிய வணிகர்களுடன் கிருஷ்ணதெவராயர் சிறந்ெ நட்புறளவ 
தகாண்டிருந்ொர். 
A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 ெவறு 
B) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ெரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெவறு 

(குறிப்பு: கபார்த்துகீசிய, அகரபியர் ைணிேர்ேளின் நட்புறவினால் சுங்ேைரிேள் மூலம் நாட்டின் 
ைருமானம் அதிேரித்ெது.) 

25. அஷ்டதிக்கஜங்கள் என்றறியப்பட்ட எட்டு இலக்கிய தமளெகள் யாருளடய அளவளய அலங்கரித்ெனர்? 

A) கிருஷ்ணகெைராயர் 
B) நரெநாயக்கர் 
C) பிரொபருத்ரன் 
D) விருபாக்சிராயர் 

(குறிப்பு: கிருஷ்ணகெைராயர் ேவல, இலக்கியத்வெ ஆெரித்ொர்.) 
26. அஷ்டதிக்கஜங்களில் மகத்ொனவர் என்றறியப்படுபவர்___________. 

A) தெனாலிராமன் 

B) அல்லொனி தபத்ெண்ணா 

C) நந்தி திம்மண்ணா 

D) ராமகிருஷ்ணன் 

(குறிப்பு: அஷ்டதிக்ேஜங்ேளில் மற்தறாரு குறிப்பிடத்ெகுந்ெ ஆளுவம தெனாலி ராமகிருஷ்ணன் 

(தெனாலிராமன்) ஆைார்.) 
27. ெரியான வரிளெளயத் தெர்ந்தெடு. 

A) நரெநாயக்கர் - கிருஷ்ணதெவராயர் - ெொசிவராயர் - முெலாம் தவங்கடர் - அச்சுெராயர் 

B) கிருஷ்ணதெவராயர் - நரெநாயக்கர் -  அச்சுெராயர் - ெொசிவராயர் - முெலாம் தவங்கடர் 

C) நரெநாயக்ேர் - கிருஷ்ணகெைராயர் – அச்சுெராயர் - முெலாம் கைங்ேடர் – ெொசிைராயர் 

D) நரெநாயக்கர் - கிருஷ்ணதெவராயர் - முெலாம் தவங்கடர் – அச்சுெராயர் – ெொசிவராயர் 

(குறிப்பு: குவறந்ெ ையவெக் தோண்ட ெொசிைராயர் முடிசூட்டப்பட்ட கபாது பேர ஆளுநராேப் 
தபாறுப்கபற்றிருந்ெ ராமராயர் கபரரசின் திறவம மிக்ேத் ெளபதியாைார். ெொசிைராயருக்கு அரசு 
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பெவி ஏற்கும் ையதுைந்ெ பின்னரும்கூட அைவரப் தபயரளவிற்கு அரெராே வைத்துக் தோண்டு 
ராமராயகர உண்வமயான அரெராே ஆட்சி புரிந்ொர்.) 

28. ராக்ெெ ெங்கடி என்றறியப்பட்ட தபார் எது? 
A) ெந்தெரிப் தபார் 

B) தெைொ தபார் 

C) ெவலக்கோட்வடப் கபார் 

D) பக்ொர் தபார் 

(குறிப்பு: ெவலக்கோட்வடப் கபாரில் விஜயநேரம் கொற்ேடிக்ேப்பட்டது.) 

29. கிழக்கு கர்நாடகத்தில், ___________ நதியின் களரயில் உள்ை விஜயநகரம் இருந்ெ இடம் ெற்தபாது 
ஹம்பி என அளழக்கப்படுகிறது. 
A) கிருஷ்ணா 

B) தகாொவரி 

C) துங்ேபத்ரா 

D) யமுளன 

(குறிப்பு: ஹம்பி சீர்குவலந்து இடிபாடுேளாேக் ோணப்படுகிறது. யுதனஸ்கோ ஹம்பிவய 
பாரம்பரியச் சின்னமாே அறிவித்துள்ளது.) 

30. ஆரவீடு வம்ெத்தின் ஆட்சிளயத் தொடங்கியவர் _________. 

A) ராமராயர் 

B) ெொசிவராயர் 

C) நரெநாயக்கர் 

D) திருமவலகெைராயர் 

(குறிப்பு: ெவலக்கோட்வடப் கபாரில் ராமராயர் கபார்க்ேளத்தில் தோல்லப்பட்டார். அைருவடய 
ெகோெரர் திருமவல கெைராயர், அரெர் ெொசிைராயருடன் ெப்பித்து ெந்திரகிரிவய அவடந்ொர். 
அங்கு அைர் ஆரவீடு ைம்ெத்வெ தொடங்கினார்.) 

31. ஆரவீடு வம்ெத்ொர் _________ல் புதிய ெளலநகளர உருவாக்கிப் தபரரளெ சிலகாலம் நல்ல நிளலயில் 
ளவத்திருந்ெனர். 
A) ெந்திரகிரி 

B) தபனுதோண்டா 

C) தகால்தகாண்டா 

D) உெயகிரி 

32. விஜயநகர அரசு ________ ஆண்டு வீழ்ச்சியுற்றது. 
A) 1636      B) 1646     C) 1656     D) 1676 
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(குறிப்பு: கபரரசில் ஏற்பட்ட உட்பூெல்ேளாலும் பீஜப்பூர் கோல்தோண்டா சுல்ொன்ேளின் 
சூழ்ச்சிேளாலும் விஜயநேர அரசு இறுதியாே வீழ்ச்சியுற்றது.) 

33. கூற்று 1: விஜயநகர நிர்வாகத்தில் அரெ பெவி பரம்பளரயானொக இருந்ெது. 
கூற்று 2: அரெ பெவிதயற்றவர் வயதில் சிறியவராக இருந்ொல், நிர்வாகப் பணிகளைக் 
கவனிப்பெற்காகப் பகர ஆளுநளர நியமனம் தெய்யும் முளற நளடமுளறயில் இருந்ெது. 
A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 ெவறு 
B) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ெரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெவறு 

(குறிப்பு: சில ெமயங்ேளில் ஆட்சி தெய்து ைந்ெ அரெர்ேள், ெங்ேளுவடய ைாரிசுேளின் பெவிகயற்பு 
அவமதியாே நவடதபற கைண்டும் என்பெற்ோேப் பட்டத்து இளைரெர்ேவள நியமித்ெனர்.) 

34. விஜயநகர நிர்வாகம் குறித்ெ கூற்றுகளில் ெவறானளெ தெர்ந்தெடு. 

A) ஒவ்தவாரு மண்டலமும் மண்டதலஸ்வரா என்ற ஆளுநரின் கீழிருந்ெது. 
B) கிராமதம நிர்வாகத்தின் மிகச்சிறிய அலகாக இருந்ெது. 
C) ஒவ்தவாரு கிராமத்திலும் கிராமெளப என்ற அளமப்பிருந்ெது. 
D) விஜயநேரப் பவடேள் தைடிமருந்து ஆயுெங்ேவளப் பயன்படுத்ெவில்வல. 
(குறிப்பு: விஜயநேரப் பவடேள் தைடிமருந்து ஆயுெங்ேவளப் பயன்படுத்தின. தைடிமருந்து 
ஆயுெங்ேளும் குதிவரப்பவடயும் ஒருங்கிவணக்ேப்பட்டொல், இப்பவட இந்தியாவில் அதிேம் 
அச்சுறுத்ெக்கூடிய பவடயாே இருந்ெது.) 

35. விஜயநகரப் தபரரசில் கிராமம் தொடர்பான விடயங்களை _________ என்றளழக்கப்பட்ட கிராமத் 
ெளலவர் நிர்வகித்ொர். 
A) கிராமணி 

B) தகடா 

C) தேளடா 

D) கிராமி 

(குறிப்பு: விஜயநேர கபரரசின் இராணுைம் ோலாட்பவட, குதிவரப்பவட, யாவனப்பவட ஆகிய 
பிரிவுேவளக் தோண்டிருந்ெது.) 

36. விஜயநகர தபரரெர்கள் __________ என்னும் தபயரில் அதிக எண்ணிக்ளகயிலான ெங்க 
நாணயங்களை தவளியிட்டனர். 
A) டங்கா 

B) ருபியா 

C) ைராேன் 
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D) ருதப 

(குறிப்பு: 15, 16ஆம் நூற்றாண்டுேளில் கபரரசிற்கு ைருவே புரிந்ெ பல அயல்நாட்டுப்பயணிேள், 
ெங்ேள் பயணக்குறிப்புேளில் கபரரசின் தெல்ைம், கமன்வம குறித்துப் புேைாரம் சூட்டியுள்ளனர்.) 

37. விஜயநகரப் தபரரசில் தபார்த்துகீசியக் கட்டுமானக் களலஞர்களின் உெவியுடன் மிகப்தபரும் ஏரி 
கட்டப்பட்டொக__________ என்பவர் குறிப்பிட்டுள்ைார். 
A) அல்புகர்க் 

B) அல்பருனி 

C) யுவான்சுவாங் 

D) அப்துர்ரஸாக் 

(குறிப்பு: சிறந்ெ நீர்ப்பாென முவறேவளக் ேவடபிடிப்பென் மூலம் நாட்டின் தைவ்கைறு பகுதிேளில் 
கைளாண்வமவய ஊக்குவிப்பகெ விஜயநேர அரெர்ேளின் தோள்வேயாே இருந்ெது.) 

38. ெரியானக் கூற்ளறத் தெர்ந்தெடு. 
1. விஜயநகரப் தபரரசில் அரசுக்கு அடுத்ெபடியாக தவைாண்ளமளய முன்தனற்றம் அளடயச் தெய்யும் 
தபாருட்டு நிலச்சுவான்ொர்கள் தகாவில்களிலும், நீர்ப்பாெனத்திலும் முெலீடு தெய்ெனர். 
2. ஏரியிலிருந்து நகரின் பல பகுதிகளுக்கு ஏரி நீளரக் தகாண்டு தெல்வெற்கு ஏதுவாகக் கால்வாய்கள் 
கட்டப்பட்டன. 
3. நகரத்தில் பல்வளகப்பட்ட தவைாண் பண்டங்கள் தபருமைவில் இருப்பு ளவக்கப்பட்டிருந்ென. 
A) அவனத்தும் ெரி 

B) 1, 2 ெரி 

C) 2, 3 ெரி 

D) 1, 3 ெரி 

39. விஜயநகர அரெளமப்பின் ெரியான வரிளெளயத் தெர்ந்தெடு. 
A) தபரரசு – மண்டலங்கள் – ஸ்ெலங்கள் - நாடுகள் - கிராமங்கள் 

B) தபரரசு – ஸ்ெலங்கள் – மண்டலங்கள் - நாடுகள் – கிராமங்கள் 

C) கபரரசு – மண்டலங்ேள் - நாடுேள் – ஸ்ெலங்ேள் – கிராமங்ேள் 

D) தபரரசு - ஸ்ெலங்கள் - நாடுகள் – மண்டலங்கள் – கிராமங்கள் 

(குறிப்பு: மண்டலங்ேள் - மாநிலங்ேள், நாடுேள் (மாைட்டங்ேள்), ஸ்ெலங்ேள் (ைட்டங்ேள்)) 
40. விஜயநகரப் தபரரசில் ___________ என்றளழக்கப்படும் தொழில்ொர் அளமப்புகள் ளகவிளன, 

குடிளெத்தொழில்களை முளறப்படுத்தின. 
A) காரட்டுகள் 

B) கில்டுேள் 

C) நியாயெர்ஷா 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 10 of 17 

D) குதராம்கள் 

(குறிப்பு: விஜயநேரின் கைளாண் உற்பத்திக்கு அெனுவடய பலைவேயான குடிவெத் தொழில்ேள் 
உெவிபுரிந்ென.) 

41. விஜயநகரப் தபரரசில் ளகவிளனஞர்களுக்கும் வர்த்ெகர்களுக்கும் ெனித்ெனிதய கில்டுகள் 
இருந்ெொக ___________ குறிப்பிட்டுள்ைார். 
A) அல்புகர்க் 
B) அல்பருனி 
C) யுவான்சுவாங் 
D) அப்துர்ரஸாக் 

(குறிப்பு:  விஜயநேர கபரரசின் குடிவெத் தொழில்ேளில் மிேவும் முக்கியமானவை தநெவுத்தொழில், 
சுரங்ேத் தொழில், உகலாேத் தொழில் ஆகியனைாகும்.) 

42. கீழ்க்கண்ட எந்ெ நாடுகளுடன் விஜயநகரம் வாணிகம் தமற்தகாண்டது? 

1. பாரசீகம்     2. தென்னாப்பிரிக்கா     3. தபார்த்துகல் 

4. அதரபியா    5. சீனா      6. இலங்ளக 

A) அவனத்தும் 

B) 1, 3, 4, 5 
C) 1, 3, 4, 5, 6 
D) 1, 2, 4, 5 
(குறிப்பு: ைணிேம் சீனாவிலிருந்து ைந்ெ பட்டு, மலபார் பகுதிவயச் கெர்ந்ெ ைாெவனப் தபாருட்ேள், 
பர்மாவிலிருந்து தபறப்பட்ட விவலயுயர்ந்ெ ஆபரணக்ேற்ேள் ஆகியைற்வற வமயமாேக் தோண்டு 
இயங்கியது.) 

43. விஜயநகர அரெர்களின் ஆெரவினால் கீழ்க்கண்ட எந்ெ தமாழிகளில் நூல்கள் எழுெப்பட்டன? 

1. ெமஸ்கிருெம்     2. தெலுங்கு    3. மளலயாைம் 

4. கன்னடம்     5. ெமிழ் 

A) 1, 2, 4     B) 1, 2, 3, 5     C) 1, 2, 4, 5     D)1, 2, 5 
(குறிப்பு: விஜயநேர அரெர்ேளின் ஆெரவினால் ெமயம் மற்றும் ெமயம் ொரா நூல்ேள் ஆகிய 
இரண்டும் எழுெப்பட்டன.) 

44. கிருஷ்ணதெவராயர் அமுக்ெமால்யொ என்னும் காவியத்ளெ _________தமாழியில் இயற்றினார். 
A) கன்னடம் 

B) ெமிழ் 

C) ெமஸ்கிருெம் 

D) தெலுங்கு 

(குறிப்பு: அமுக்ேெமால்யொ தெலுங்கு இலக்கியத்தின் ெவலசிறந்ெ பவடப்பாேக் ேருெப்படுகிறது.) 
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45. கூற்று 1: அமுக்ெமால்யொ, தபரியாழ்வாரின் மகைான தகாளெ தெவிளயப் பற்றியொகும்.  
கூற்று 2: அமுக்ெமால்யொ என்பெற்கு ொன் அணிந்ெ பின்னர் தகாடுப்பவர் எனப் தபாருள் 

A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 ெவறு 
B) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ெரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெவறு 

(குறிப்பு: ேடவுள் ரங்ேநாெருக்கு அணிவிப்பெற்ோேத் தொடுக்ேப்பட்ட மாவலேவள அைருக்கு 
சூடுைெற்கு முன்பாே கோவெ கெவி சூடிக்தோள்ைார்.) 

46. கிருஷ்ணதெவராயர் ஜாம்பவதி கல்யாணம் என்னும் நாடக நூளல _________தமாழியில் எழுதினார். 
A) கன்னடம் 
B) ெமிழ் 
C) ெமஸ்கிருெம் 
D) தெலுங்கு 

47. பாண்டுரங்கமகாத்தியம் என்னும் நூளல இயற்றியவர் யார்? 

A) ஸ்ரீநாெர் 

B) தபத்ெண்ணா 

C) துக்கண்ணா 

D) தெனாலி ராமகிருஷ்ணா 

(குறிப்பு: ஸ்ரீநாெர், தபத்ெண்ணா, ஜக்ேம்மா, துக்ேண்ணா கபான்ற புலைர்ேள் ெமஸ்கிருெ, 
பிராகிருெ தமாழிேளில் எழுெப்பட்ட நூல்ேவளத் தெலுங்கு தமாழியில் தமாழியாக்ேம் தெய்ெனர்.) 

48. கூற்று 1: தபரும் எண்ணிக்ளகயிலான வடிவத்தில் தபரிய தூண்களும் அவற்றில் இடம்தபற்றுள்ை 
சிற்ப, தெதுக்கல் தவளலப்பாடுகளும் விஜயநகரப் பாணியின் ெனித்துவ அளடயாைங்கைாகத் 
திகழ்ந்ென. 
கூற்று 2: விஜயநகரப் பாணி தூண்களில் தெதுக்கப்பட்டுள்ை விலங்குகளில் யாளனகள் அதிகம் இடம் 
தபற்றுள்ைன. 
A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 ெைறு 
B) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ெரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெவறு 

(குறிப்பு: விஜயநேர அரெர்ேளின் கோவில் ேட்டுமான நடைடிக்வேேள் ஒரு புதிய பாணிவய 
உருைாக்கின. அது விஜயநேரப்பாணி என அவைக்ேப்பட்டது.) 
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49. எந்ெ ஆண்டு அலாவுதீன் ஹென் தெைலொபாத் நகளரக் ளகப்பற்றி, பாமன்ஷா என்ற தபயரில் 
ெம்ளமதய சுல்ொனாக அறிவித்துக்தகாண்டார்? 

A) 1437      B) 1374     C) 1347     D) 1357 
(குறிப்பு: அலாவுதீன் ஹென், ஹென் ேங்கு எனவும் அறியப்பட்டார். தடல்லி சுல்ொன் முேமது பின் 
துக்ளக்கிற்கு எதிராே இைர் கமற்தோண்ட ேலே நடைடிக்வேவய ஏவனய பவடத்ெளபதிேளும் 
ஆெரித்ெனர்.) 

50. அலாவுதீன் ஹென் பாமன் ஷா ெமது ெளலநகளர எங்கு மாற்றினார்? 

A) பீடார் 

B) தெைலொபாத் 

C) குல்பர்ோ 

D) தடல்லி 

(குறிப்பு: 1347 இல் ெம்வம சுல்ொனாே அறிவித்துக் தோண்ட பாமன்ஷா இரண்டு ஆண்டுேளில் 
ெவலநேவர குல்பர்ோவிற்கு மாற்றினார்.) 

51. ஹென் கங்கின் காலத்திற்கு பிறகு பாமினி அரசின் ெளலநகர் மீண்டும் பீடாருக்கு மாற்றப்பட்ட ஆண்டு 

A) 1419      B) 1429     C) 1439     D) 1459 
(குறிப்பு: ஹென் ேங்குவின் ோலத்திற்கு பின் ைந்கொர் குல்பர்ோவிலும் அெவனச் சுற்றியுள்ள 
பகுதிேளிலும் ஓர் அரவெ நிறுவுைதில் சிரமங்ேவள எதிர்தோண்டனர். எனகை ெவலநேவர 
பீடாருக்கு மாற்றினர்.) 

52. பாமினி வம்ெத்தில் தமாத்ெம் எத்ெளன அரெர்கள் இடம்தபற்றுள்ைனர்? 

A) 15      B) 16      C) 17     D) 18 
53. அலாவுதீன் ஹென் எத்ெளன ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்ொர்? 

A) 8      B) 9      C) 11      D) 13 
(குறிப்பு: ைாரங்ேள் அரசிடமிருந்தும், ராஜமுந்திரி, தோண்ட வீடு ஆகிய தரட்டி அரசுேளிடமிருந்தும் 
ஆண்டுகொறும் ேப்பம் ைசூலிக்ே அைர் கமற்தோண்ட முயற்சிேள் அடிக்ேடி கபார்ேள் ஏற்பட 
ைழிைகுத்ென.) 

54. அலாவுதீன் ஹென் பாமன்ஷா ெமது அரளெ எத்ெளன மாகாணங்கைாகப் பிரித்ொர்? 

A) 2     B) 3     C) 4       D) 5 
(குறிப்பு: இவ்ைாறு பிரிக்ேப்பட்ட மாோணங்ேள் ெராப் என அவைக்ேப்பட்டன.) 

55. கூற்று 1: பாமினி அரசில் ஒவ்தவாரு மாகாண ஆளுநரும் பளடகளுக்கு ெளலளம ஏற்றனர். 
கூற்று 2: மாகாணங்களை நிர்வாகம் தெய்வதும், வரிவசூல் தெய்வதும் ஆளுநருளடய தபாறுப்பாகும். 
A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2 ெவறு 
B) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ெரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 
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D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெவறு 

56. முெலாம் முகமது ஷா ____________ ஆண்டு வாரங்கல் அரதொடு தபாரிட்டார். 

A) 1365      B) 1367     C) 1368     D) 1369 
(குறிப்பு: இப்கபாரின் மூலம் கோல்தோண்டா கோட்வட, பச்வெ ேலந்ெ நீலைண்ணக் ேற்ேளால் 
தெய்யப்பட்ட சிம்மாெனம் உட்பட தபரும் தெல்ைத்வெ இைப்பீடாே முெலாம் முேமது ஷா தபற்றார். 
பின்னர் இச்சிம்மாெனகம பாமினி சுல்ொன்ேளின் அரியவண ஆயிற்று.) 

57. "பச்ளெ கலந்ெ நீலவண்ணக் கல்லானது விளலயுயர்ந்ெ அணிகலன்களில் பயன்படுத்ெப்படும் 
கல்லாகும். பாரசீக அரெர்களின் அணிகலன்கைால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சிம்மாெனங்களில் இத்ெளகய 
வண்ணக்கல்லால் ஆன அரியளணயும் ஒன்றாகுதமன " யாருளடய நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது? 

A) அல்பரூனி 

B) தெனாலிராமன் 

C) அப்துர்ரஸாக் 

D) பிர்தெளசி 

(குறிப்பு: பிர்தெளசி ென்னுவடய ஷா நாமா எனும் நூலில் இவெக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.) 
58. தகால்தகாண்டா தகாட்ளட குறித்ெ கூற்றுகளில் ெவறானளெ தெர்ந்தெடு. 

A) கோல்தோண்டா கோட்வடயானது வஹெராபாத்திலிருந்து 20 கி.மீ தொவலவில், ஒரு குன்றின் 
மீது 210 மீட்டர் உயரத்தில் அவமந்துள்ளது. 

B) ஒலி தொடர்பான கட்டடக்களல அம்ெங்களுக்கு இக்தகாட்ளட தபயர் தபற்றொகும். 
C) தகாட்ளடயின் மிக உயரமான இடம் பால ஹிொர் ஆகும். 
D) ெர்பார் மண்டபத்திலிருந்து குன்றின் கீதழ அளமந்துள்ை அரண்மளனக்குச் சுரங்கப்பாளெ 

இருப்பொகச் தொல்லப்படுகிறது. 
(குறிப்பு: கோல்தோண்டா கோட்வடயானது வஹெராபாத்திலிருந்து  11 கி.மீ தொவலவில், ஒரு 
குன்றின் மீது 120 மீட்டர் உயரத்தில் அவமந்துள்ளது.) 

59.  பாமினி அரசிற்கு வலுவான ஓர் அடித்ெைத்ளெ அளமத்துக் தகாடுத்ெவர் 

A) அலாவுதீன் ஹென் 

B) முெலாம் முேமது ஷா 

C) இரண்டாம் முகமது 

D) மூன்றாம் முகமது 

(குறிப்பு: முெலாம் முேமது ஷாவின் அரெ அவமப்பு முவறயானது, பாமினி அரசு ஐந்து 
சுல்ொனியங்ேளாேச் சிெறுண்ட பின்னரும் இம்முவற தொடர்ந்ெது.) 

60. முெலாம் முகமது ஷா __________ல் இரண்டு மசூதிகளைக் கட்டினார். 
A) பீடார் 
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B) தெைலொபாத் 
C) குல்பர்ோ 
D) தடல்லி 

(குறிப்பு: தபரும் எண்ணிக்வேயில் அகரபியரும் துருக்கியரும் குறிப்பாேப் பாரசீேர்ேளும் 
ெக்ோணத்திற்குக் குடிதபயரத் துைங்கினர். அைர்ேளில் பலர் சுல்ொன் முெலாம் முேமதுவின் 
அவைப்வப ஏற்று ைந்ெைராைார்ேள். தொடர்ந்து ைந்ெ ெவலமுவறேளின் ோலத்தில் அங்கே 
இஸ்லாமியக் ேலாச்ொரம் ைளர்ைதில் இைர்ேள் தபரும் தெல்ைாக்கு தெலுத்தினர்.) 

61. முெலாம் முகமது ஷாவால் கட்டப்பட்ட இரண்டு மசூதிகளில், முெல் மசூதி _________ ஆண்டு கட்டி 
முடிக்கப்பட்டது. 
A) 1352      B) 1362    C) 1367    D) 1369 
(குறிப்பு: முெல் மசூதியான மோமசூதி 216 அடி x 16 அடி என்ற அளவில் ேட்டப்பட்டொகும். இம்மசூதி 
கமல்விொனத்கொடு கூடிய முற்றத்வெக் தோண்டுள்ளது.) 

62. இரண்டாம் முகமது _________ ஆண்டு அரியளண ஏறினார். 
A) 1358      B) 1362     C) 1374     D) 1378 
(குறிப்பு: இரண்டாம் முேமது என்பைர், முெலாம் முேமதுவின் மாமனாரும் ெதி தெய்ெைருமான 
ொவூத் என்பாரின் ெகோெரனின் மேன் ஆைார்.) 

63. இரண்டாம் முகமதுவின் ஆட்சிக்கு பின் _________ ஆண்டு இளடதவளிக்குப் பின்னர், குறிப்பிட்டுச் 
தொல்லும்படியான அரெராக மூன்றாம் முகமது திகழ்ந்ொர். 
A) 65      B) 75      C) 85     D) 95 
(குறிப்பு: மூன்றாம் முேமது பத்தொன்பது ஆண்டுேள் ஆட்சி புரிந்ொர்.) 

64. மூன்றாம் முகமதுவின் காலக்கட்டத்தில் அரசின் பிரெம அளமச்ெராகவும் குறிப்பிடத்ெகுந்ெ 
ஆளுளமயாகவும் விைங்கியவர்__________. 

A) பிர்தெைசி 

B) அல்பருனி 

C) தெனாலிராமன் 

D) மேமது ேைான் 

(குறிப்பு: பிறப்பால் பாரசீேரான மேமது ேைான் இஸ்லாமிய கோட்பாடுேளிலும், பாரசீே தமாழியிலும், 
ேணிெத்திலும் தபரும்புலவம தபற்றைராயிருந்ொர். கமலும் அைர் ேவிஞரும், உவரநவட 
எழுத்ொளருமாைார்.) 

65. ெவறான இளணளயத் தெர்ந்தெடு. (பாமினி அரசின் எட்டு அளமச்ெர்கள்) 

A) வக்கீல் – உஸ் - ெல்ொனா அல்லது அரசின் பிரெம அல்லது முெலளமச்ெர்: அரெருக்கு 
அடுத்ெநிளலயில் துளணயதிகாரியாகச் தெயல்பட்டவர். 

B) தபஷ்வா: நாட்டின் பிரெம மந்திரிதயாடு இளணந்து தெயல்பட்டவர். 
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C) வசிரி –குல்: ஏளனய அளமச்ெர்களின் பணிகளை தமற்பார்ளவயிட்டவர் 

D) அமிர் -இ-ஜூம்லா: உெவி நிதியவமச்ெர் 

(குறிப்பு: அமிர் -இ-ஜூம்லா: நிதியவமச்ெர்) 

66. ெவறான இளணளயத் தெர்ந்தெடு. (பாமினி அரசின் எட்டு அளமச்ெர்கள்) 
A) நஷீர் : உெவி நிதியளமச்ெர் 

B) வஷிர் – இ – அொரப் : தவளியுறவுத்துளற அளமச்ெர் 

C) தகாத்ெவால் - காவல்துளறத் ெளலவர் மற்றும் நகர குற்றவியல் நடுவர் 

D) ெொர் – இ – ஜோன் : ெவலவம பவடத்ெளபதி 

(குறிப்பு: ெொர் – இ – ஜோன் : ெவலவம நீதிபதி, ெமயம் மற்றும் அறக்தோவடேளின் அவமச்ெர்.) 

67. மகமது கவான் குறித்ெ கூற்றுகளில் ெவறானளெ தெர்ந்தெடு. 

1. கவான் ெமது இராணுவ நடவடிக்ளககளுக்கும் நிர்வாகச் சீர்திருத்ெங்களுக்கும் தபயர் தபற்றவராவர். 
2. மாகாண ஆளுநர்களைக் கட்டுப்படுத்ெவும், நிர்வாகத்ளெக் கட்டுக்தகாப்புளடயொக மாற்றவும் 
பாமினி அரசில் ஏற்கனதவ இருந்ெ நான்கு மாகாணங்களை எட்டாக மாற்றினார். 
3. மாகாண ஆளுநர்களின் இராணுவ வலிளமளயக் கட்டுக்குள் ளவப்பெற்காக ஒவ்தவார் ஆளுநரும் 
ஒரு தகாட்ளடளய மட்டும் ெங்கள் வெம் ளவத்துக்தகாள்ை அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஏளனய 
தகாட்ளடகளைச் சுல்ொன் ெமது தநரடிக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ளவத்துக்தகாண்டார். 
 A) 1 மட்டும் ெவறு 

B) 2 மட்டும் ெவறு 

C) 1, 2 ெவறு 

D) எதுவுமில்வல 

(குறிப்பு: ேைானால் அறிமுேம் தெய்யப்பட்ட நிர்ைாேச் சீர்திருத்ெங்ேள் அரசின் திறவன 
கமம்படுத்தியது. ஆனால், பிராந்தியத் ெவலைர்ேளின் அதிோரங்ேவளக் குவறத்ெது.) 

68. மூன்றாம் முகமதுவின் இறப்பிற்கு பின்னர் ___________ என்பவர் சுல்ொனாக ஆட்சி புரிந்ொர். 
A) பிதராஸ் 

B) சிோபுதீன் முேமது 

C) அகமதுகான் 

D) அப்துல்லா 

(குறிப்பு: சிோபுதீன் முேமது அல்லது முேமது என்பைர் 1518 ல் அைர் இறக்கும்ைவர சுல்ொனாே 
ஆட்சி புரிந்ொர்.) 

69. சிகாபுதீன் முகமதுவிற்கு பின் பெவிதயற்ற __________ சுல்ொன்களும் திறளமக் குன்றியவர்கைாகப் 
தபயரைவிற்தக அரியளணயில் இருந்ெனர். 

A) 3      B) 4      C) 5      D) 6 
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(குறிப்பு: சிோபுதீன் முேமதுவின் நீண்டோல ஆட்சி, அரசு சிவெயப் கபாைெற்ோன தெயல்பாடுேள் 
தொடங்கியவெச் சுட்டிக்ோட்டின.) 

70. பாமினிய சுல்ொனியம் படிப்படியாக __________ சுெந்திரமான ெக்காண சுல்ொனியங்கைாகச் 
சிளெந்ெது. 
A) 3    B) 4      C) 5      D) 6 
(குறிப்பு: பீடார், பீஜப்பூர், அேமதுநேர், பீரார், கோல்தோண்டா ஆகியவை ஐந்து சுெந்திரமான 
சுல்ொனியங்ேள் ஆகும்.) 

71. கட்டடக்களலக்குப் பாமினி சுல்ொன்கள் ஆற்றிய பங்களிப்ளபக் எந்ெ இடத்தில் காணலாம்? 

A) பீடார் 
B) தெைலொபாத் 
C) குல்பர்ோ 
D) தடல்லி 

(குறிப்பு: குல்பர்ோவில் நடத்ெப்பட்ட அேழ்ைாய்வுேளில் அரண்மவனேள், அரெர் மக்ேவளச் 
ெந்திக்கும் மண்டபங்ேள், தூதுைர்ேள் ெங்கியிருந்ெ குடியிருப்புேள், ைவளவுேள், குவிமாடங்ேள், 
சுைர்ேள், அரண்ேள் ஆகியன தைளிக்தோணரப்பட்டன.) 

72. பாமினி அரளெ நிறுவிய அலாவுதீன் ஹென் ஷா,________ன் பளடத் ெைபதிகளில் ஒருவரான 
ஜாபர்கான் என்பவரின் முயற்சியால் முல்ொனில் கல்வி கற்றார். 
A) குத்புதின் ஐபக் 

B) முகமது பின் துக்ைக் 

C) அலாவுதீன் கில்ஜி 

D) பால்பன் 

(குறிப்பு: ஹென் ஷா அரெரான பின்னர் ெமது மேன்ேள் ேல்வி ேற்பெற்ோே ஒரு பள்ளிவய 
நிறுவுைதில் சிறப்பு ேைனம் தெலுத்தினார். அைருவடய மேன் முெலாம் முேமது ேல்வி ேற்பவெ 
ஆெரித்ெைராைார்.) 

73. சுல்ொன் பிதராஸ் பாமினி அரசின் எத்ெளனயாவது சுல்ொன் ஆவார்? 

A) 6      B) 7     C) 8      D) 9 
(குறிப்பு: சுல்ொன் பிகராஸ் தமாழியியல் அறிஞரும் ேவிஞரும் ஆைார்.) 

74. சுல்ொன் பிதராசிற்கு பின் வந்ெ அரெர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்ெ இடங்களில் கல்விக் கூடங்களை நிறுவினர்? 

1. குல்பர்கா      2. பீடார்    

3. தெைலொபாத்      4. காண்டகார் 

A) அவனத்தும் 

B) 1, 2, 4 
C) 1, 2, 3 
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D) 2, 3, 4 
(குறிப்பு: கமற்ேண்ட இடங்ேளில் நிறுைப்பட்ட பள்ளிேளில் உண்டு உவறவிட ைெதிேள் அரெரின் 
தெலவில் ஏற்படுத்ெப்பட்டன.) 

75. மகமது கவானின் மெரொ (கல்வி நிளலயம்) எங்கு அளமந்துள்ைது? 

A) பீடார் 
B) தெைலொபாத் 
C) குல்பர்கா 
D) தடல்லி 

(குறிப்பு: பீடார் மெரொ 3000 வேதயழுத்துப் பிரதிேவளக் தோண்ட தபரிய நூலேத்வெக் 
தோண்டிருந்ெது.) 

http://www.winmeen.com/

