
General Studies                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling    Page 1 of 34 

11th History Lesson 5 Questions in Tamil 

5] அரேபியர், துருக்கியரின் வருகை 

1) இந்தியாவில் இஸ்லாமிய அரசு நிறுவப்பட்ட காலம் எது?  
A) 1200 - 1550 
B) 1100 - 1250 
C) 1200 - 1300 
D) 1000 - 1400 
(குறிப்பு - 13 முதல் 16 ஆம் நூற்றாண்டு(1200 - 1550)  வகேயான ைாலத்தில் இஸ்லாமிய அேசு என்று 
அகைக்ைப்படும் டெல்லி சுல்தானிய அேசு நிறுவப்பட்ெது. இதன் விகைவாை இஸ்லாமிய 
நிறுவனங்ைளும் இஸ்லாமிய பண்பாடும் இந்தியாவில் ைால் டைாண்ென) 
2) கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 -  இந்தியாவுக்கும் அரேபியாவுக்கும் இடைரய வணிக த ாைர்புகள் ஏற்பை பூரகாள அடைவிைம் 
உ வியது. 
கூற்று 2 -  இஸ்லாம் ர ான்றுவ ற்கு முன்ரப கைல்வழி வணிகத்தில் அரேபியர் ஈடுபட்டிருந் னர். 
A) கூற்று 1 ைட்டும் சரி  
B) கூற்று 2 ைட்டும் சரி.  
C) இேண்டு கூற்றுைளும் சரி  
D) இேண்டு கூற்றுகளும்  வறு  
(குறிப்பு - இந்தியாவின் கிழக்கு மற்றும் மமற்கு கடற்கரை களுடன் கடல்வழி வணிகத் த ாடர்புகரை 
அமைபியர்கள் தகாண்டிருந் னர்) 
3) இந்தியாவின் மீதான முதல் அரரபிய படடயயடுப்பு எப்ரபாது நிகழ்ந்தது?  
A) 700 ஆம் ஆண்டு  
B) 712 ஆம் ஆண்டு  
C) 726 ஆம் ஆண்டு  
D) 750 ஆம் ஆண்டு  
(குறிப்பு - த ாது ஆண்டு 712இல் இந்தியாவின் மீ ான மு ல் அமைபிய  ரடதயடுப்பு நிகழ்ந் து. 
அர த் த ாடர்ந்து ைஜினி மற்றும் ரைாரி மன்னர்களின்  ரடதயடுப்பு, இந்தியாவில் இருந்து 
தகாள்ரையடித்துச் தென்ற தெல்வத்ர க் தகாண்டு மத்திய ஆசியாவில் அவர்கள் ஆட்சி 
வலுப் டுத்தும் ம ாக்கத்துடன் தெயல்பட்ெதும் நிகழ்ந் து) 
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4) மலபார் யபண்கடை திருமணம் தசய்து தகாண்டு அங்ரகரய குடியைர்ந்  அரேபியர் எவ்வாறு 
அடைக்கப்பட்ைனர்?  
A) பாய்கள்  
B) மாப்பிள்கை  
C) துலுக்கர்  
D) இஸ்லாமியர்  
(குறிப்பு - அமைபியர்கள் த ன்னிந்தியாவின் மமற்கு மற்றும் கிழக்கு கடற்கரை கல்யாண மல ார் 
மற்றும் மகாைமண்டல் கடற்கரைகளில் குடிமயறினர். மல ார் த ண்கரை திருமணம் டசய்து டைாண்டு 
அங்ரைரய குடியமர்ந்த அரேபியர் மாப்பிள்கை என்று அகைக்ைப்பட்ெனர்) 
5) குேசன் நாடு என்று அடைக்கப்பட்ட நாடு எது?  
A) ஈோக் 
B) கிைக்கு ஈோன் 
C) ஈோன் 
D) ஆப்கானிஸ் ான்  
(குறிப்பு - கஜினி முகமது மற்றும் முகமது மகாரி நிகழ்த்திய திடீர்  ாக்கு ல்கள் ஆக்கிைமிப் ாைர்கள் 
ஆக்கிைமிப்புக்கு உள்ைானவர்கள் என்ற உறரவ இந்தியாவிற்கும் அமைபியர்களுக்கும் 
ஏற் டுத்தின.குேசன் நாட்டு ஷா (கிைக்கு ஈோன்) பின்னர் டசங்கிஸ் ைான் ஆகிரயார் ஆப்ைானிஸ்தான் 
மீது  ரடதயடுத் னர்) 
6) யதாடக்கத்தில் இஸ்லாமிய ஆட்சியாைர்களின் தடலநகரமாக இருந்த இடம் எது?  
A) தில்லி 
B) அஜ்மீர் 
C) கான்பூர் 
D) டைதராபாத். 
(குறிப்பு - வட இந்தியாவில்  னது தெல்வாக்ரக விரிவு டுத்துவ ற்கு சுல் ான் இல்துமிஷுக்கு 
இருந் து. இது டில்லிகய தகலநைோைக் டைாண்டு இந்திய மாைாணங்ைகை இஸ்லாமிய 
ஆட்சியாைர்ைள் ஏறத்தாை நான்கு நூற்றாண்டுைள் ஆள்வதற்கு வழிவகுத்தது) 
7) கீழ்க்கண்டவர்களில் அதபர்லாய் துருக்கியர் என்பவர் யார்?  
A) இல்துமிஷ் 
B) இப்ோஹிம் ரலாடி 
C) அக்பர் 
D) பாபர் 
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(குறிப்பு - அரேபியர், துருக்கியர்,  ாைசீகர், மத்திய ஆசிரியரும் ைாணுவத்திலும் நிர்வாகத்திலும்  ங்கு 
தகாண்டிருந் னர். இல்துமிஷ் ஓர் அம ர்லாய் துருக்கியர் என் ம ாடு அவைது ைாணுவ அடிரமகள் 
 லரும் தில்லிக்கு அரழத்து வைப் ட்டு அடிரமகைாக விற்கப் ட்டனர்) 
8) தபாருத்துக  
I. அடிடை வம்சம்    - a) 1290 முதல் 1320 வடே  
II. கில்ஜி வம்சம்      - b) 1414 மு ல் 1451 வடே  
III. துக்ளக் வம்சம்    - c) 1206 முதல் 1290 வடே  
IV. டசயது வம்சம்   - d) 1320 மு ல் 1414 வடே  
A) I-c, II-a, III-d, IV-b 
B) I-d, II-b, III-c, IV-a 
C) I-c, II-d, III-a, IV-b 
D) I-b, II-d, III-c, IV-a 
(குறிப்பு - 1206 முதல் 1526 வகே தடல்லி சுல் ானியம் ஒமை மைர  மெர்ந்  ஆட்சியாைர்கைால் 
ஆைப் டவில்ரல. அதன் ஆட்சியாைர்ைள் ஐந்து டவவ்ரவறு அம்சங்ைகை ரசர்ந்தவர்ைள் ஆவர். 
அடிகம வம்சம், கில்ஜி வம்ெம், துக்ைக் வம்ெம், ரெயது வம்ெம் மற்றும் மலாடி வம்ெம் என் ன ஆகும்.) 
9) யடல்லி சுல்தானிய மரபுகடை சரியான வரிடசடயத் ர ர்ந்த டு. 
A) அடிடை, கில்ஜி, துக்ளக், ரலாடி, டசயது  
B) அடிடை, கில்ஜி, ரலாடி, துக்ளக், டசயது  
C) அடிகம, கில்ஜி, துக்ைக், கசயது, ரலாடி  
D) அடிடை, கில்ஜி, டசயது, துக்ளக், ரலாடி  
(குறிப்பு - தடல்லி சுல் ானியம் 5 வம்ெ மைபு ஆட்சியாைர்கைால் ஆைப் ட்டது. அகவயாவன அடிரம 
வம்ெம், கில்ஜி வம்ெம், துக்ைக் வம்ெம், ரெயது வம்ெம் மற்றும் மலாடி வம்ெம் ஆகும்) 
10) இல்துமிஷ் ஆட்சியின்ரபாது இந்தியாவின் மிஹிரிலிருந்து சிடைபிடிக்கப்பட்டவர் யார்?  
A) ஹிந்து ைான்  
B) அப்சல் கான்  
C) கபீர் கான்  
D) ரேர் கான்  
(குறிப்பு - இல்துமிஷ் தில்லிக்கு  னது ைாணுவ அடிரமகைான புக்காைா, ொமர்கண்ட்,  ாக் ாத் ஆகிய 
இெங்ைகை ரசர்ந்தவர்ைகை அகைத்து வந்தார். மத்திய இந்தியாவில் மிஹிரிலிருந்து 
சிகறபிடிக்ைப்பட்ெ இந்து ைான் ரபான்றவர்ைளும் அடிரமகளில் இருந் னர். இருந் ாலும் இல்துமிஷ் 
அவர்கள் அரனவருக்கும் துருக்கிய த யர்கரைமய சூட்டினார்) 
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11) நூல்கடளயும் அ ன் ஆசிரியர்கடளயும் தபாருத்துக  
I. அல்- தபருனி                   - a)  ாரிக்-இ-தபரோஸ்  
II. மின்ஹஜ் உஸ் சிோஜ்  - b)  ாரிக்-அல்-ஹிந்த்  
III. ஜியாவுதீன் பாேனி       - c) மிஃப் ா உல் ஃபு ா   
IV. அமிர் குஸ்ரூ                  - d) தபகத்-இ-நஸரி  
A) I-b, II-d, III-a, IV-c 
B) I-d, II-a, III-b, IV-c 
C) I-c, II-a, III-d, IV-b 
D) I-a, II-b, III-d, IV-c 
(குறிப்பு - அல்-டபருனி என்பவோல் எழுதப்பட்ெ தாரிக்-அல்-ஹிந்த் என் து அைபு தமாழியில் எழு ப் ட்ட 
இந்தியத்  த்துவ ஞானமும் ம மும் என்னும் நூலாகும். 
12) மின்ஹஜ் உஸ் சிோஜ் என்பவோல்  பகத்-இ-நசிரி என்னும் நூல் எந்  ஆண்டு எழு ப்பட்ைது?  
A) 1250 
B) 1260 
C) 1270 
D) 1280 
( குறிப்பு - மின்ஹஜ் உஸ் சிோஜ் என்பவோல் தபைத்-இ-நசிரி என்னும் நூல் 1260ஆம் ஆண்டு 
எழுதப்பட்ெது. இது அைபு தமாழியில் எழு ப் ட்ட உலக இஸ்லாமிய வைலாறு என் து ஆகும்) 
13) மிஃப் ா உல் ஃபு ா என்று அடைக்கப்பட்ட ஜலாலுதீன் கில்ஜியின் யவற்றிகள் என்னும் நூடல 
எழுதியவர் யார்?  
A) அமீர் குஸ்ரு 
B) அல்டபருனி 
C) மின்ஹஜ் உஸ் சிோஜ்  
D) ஃதபரிஷ்ைா  
(குறிப்பு - ஜலாலுதீன் கில்ஜியின் தவற்றிகள் என்று அரழக்கப் டும் மிஃப்தா உல் ஃபுதா என்ற நூரல 
எழுதியவர் அமிர்குஸ்ரு என் வைாவார். ைகைன் என்பவர் அலாவுதீன் கில்ஜியின் தவற்றிகள் என்று 
அரழக்கப் டும் உல் ஃபுதூ என்னும் நூகல பாேசீை டமாழியில் எழுதியுள்ைார்) 
14) இந்தியாவில் இஸ்லாமிய ஆட்சியின் வரலாறு என்னும் நூல் எது?  
A) துக்ளக் நாைா  
B)  ாரிக்-இ-ஃதபரோஜ் ோஹி  
C) ஃடபரிஷ்ொ  

http://www.winmeen.com/


General Studies                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling    Page 5 of 34 

D)  ாரிக்-இ-முபாேக் ோஹி  
(குறிப்பு - ஃடபரிஷ்ொ என்னும் நூல் இந்தியாவில் இஸ்லாமிய ஆட்சியின் வைலாறு இன்று 
அரடக்கப் ட்ட  ாைசீக தமாழியில் எழு ப் ட்ட நூல் ஆகும்) 
15) கீழ்க்காணும் நூல்களில் பாரசீக யமாழியில் எழுதப்பட்ட நூல்கள் எது?  
I. துக்ளக் நாைா 
II. தாரிக் அல் ஹிந்த்  
III. ஃதபரிஷ்ைா  
IV.  ாரிக் இ தபரோஸ்  
A) I, II, III ைட்டும்  
B) I, II ைட்டும்  
C) II, III, IV ைட்டும்  
D) இகவ அகனத்தும்  
(குறிப்பு - மமற்கண்ட அரனத்து நூல்களும்  ாைசீக தமாழியில் எழு ப் ட்ட நூல்கள் ஆகும். மமற்கண்ட 
அரனத்து உணவுகளும் தடல்லி சுல் ானியம் மற்றும் இஸ்லாமியம்  ட்டியல் ொன்றுகரை கூறுவன 
ஆகும்) 
16) சிந்து அரசர் தாகீடர எதிர்த்து தடரவழி மற்றும் கடல்வழி என இரு தனித்தனி படடப் பிரிவுகடை 
அனுப்பிய ஈராக்கின் அரபு ஆளுநர் யார்?  
A) மின்ஹஜ் உஸ் சிோஜ்  
B) ஹைஜ் பின் யூசூப்  
C) குலாம் யாஹ்யா பின் அஹ்ைத்  
D) இவர்கள் யாரும் அல்ல  
(குறிப்பு - ஈைாக்கின் அைபு ஆளு ர் ஹைஜ் பின் யூசுப் கடற்தகாள்ரையர் எதிைான  டவடிக்ரக என்ற 
காைணம் காட்டி சிந்து அைெர்  ாகீரை எதிர்த்து  ரைவழி மற்றும் கடல்வழி என இரு  னித் னி 
 ரடப்பிரிவுகரை அனுப்பினார். ஆனால் இரு  ரடப்பிரிவுகளும் ம ாற்றன) 
17) ஹஜஜ் பின் யூசுப் என்பவரால் கலிபாவின் அனுமதியுடன் அனுப்பப்பட்ட படடக்கு தடலடம 
தாங்கியவர் யார்?  
A) முைமது பின் ைாசிம் 
B) முகைது ரகாரி 
C) முகைது சல்ைான் 
D) முகைது கஜினி 
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(குறிப்பு - சிந்து அைெர் தாகீருக்கு எதிைாக ம ாற்ற பின்னர், ஹைஜ் பின் யூசுப் கலிபாவின் அனுமதியுடன் 
6000 வலுவான குதிரைப் ரட, ம ார்த்  ைவாடங்கரை சுமந்து வந்  ஒரு த ரிய ஒட்டக  ரட 
ஆகியரவ அடங்கிய ஒரு முழுரமயான ைாணுவத்ர  17 வயது நிைம்பிய  னது மருமகன் முகமது பின் 
காசிம்  ரலரமயில் அனுப்பினார்) 
18) முகைது பின் காசிம் டகப்பற்றிய இைம் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது?  
A) இஸ்லாமாபாத் 
B) டபசலாபாத் 
C) பிோமணாபாத் 
D) இது எதுவும் அல்ல 
(குறிப்பு - பிைாமணா ாத் என்னும் இடத்தில் ைாணுவம் உள்ளிட்ட நிர்வாகப்   விகளில் பிைாமணர்கமை 
இருந் னர். சிந்து அைெர்  ாகீரின் முன்மனார்கள் பல அேச வம்சத்தில் இருந்து இன் நைகே கைப்பற்றி 
ஆட்சி நெத்தி வந்தனர்) 
19) சிந்துவின் ர பல் துடைமுக நகரத்டத அழித்தவர் யார்?  
A)  முைமது பின் ைாசிம் 
B) முகைது ரகாரி 
C) முகைது கஜினி 
D) இவர்கள் யாரும் அல்ல 
(குறிப்பு - முகமது பின் காசிம் பிைாமணா ாத் நைகே எளிதில் ரகப் ற்றினார். சிந்து அேசர் தாகீகே 
விேட்டி டசன்ற முைமது பின் ைாசிம் மைாஹரீ என்னும் இடத்தில் அவரைக் தகான்றார்.) 
20) 963ஆம் ஆண்டு கிைக்கு ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்த கஜினி நகடர டகப்பற்றி ஒரு சுதந்திர அரடச 
நிறுவியவர் யார்? 
A) அல்ப்ட்டிஜின்  
B) சபுக்திஜின்  
C) முகைது பின் காசிம் 
D) முகைது கஜினி 
(குறிப்பு - மத்திய ஆசியாவில் சாமானித் ம ைைசு உரடந்து  ல சு ந்திை அைசுகள் ம ான்றின. இவ்வாறு 
963 கிழக்கு ஆப்கானிஸ் ானில் இருந்  ைஜினி  கரை ரகப் ற்றி ஒரு சு ந்திை அைரெ நிறுவியவர் 
அல்ப்திஜின் என்பவர் ஆவார்.) 
21) தனது சரகாதரன் இஸ்மாயில் என்பவடர ரதாற்கடித்து கஜினிமுகமது ஆட்சியில் அமர்ந்தரபாது அவரது 
வயது?  
A) 25 வயது  
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B) 26 வயது 
C) 27 வயது 
D) 28 வயது 
(குறிப்பு - சாபுக்திஜ்ஜின் இறந் ம ாது கஜினிமுகமது குேசன் என்னும் நைரில் இருந் ார். எனரவ 
இகைய மைன் இஸ்மாயில் என்பவர் வாரிொக அறிவிக்கப் ட்டார். பிறகு  னது ெமகா ைன் இஸ்மாயில் 
என் வரை ம ாற்கடித்து 27 வயது கஜினிமுகமது ஆட்சியில் அமர்ந் ார்) 
22) கஜினி முகமது ஆட்சிப் யபாறுப்டப ஏற்ைரபாது கலீபாவினால் அவருக்கு வைங்கப்பட்ட பட்டம் என்ன?  
A) யாமினி உத் தவுலா  
B) யாமின் அோஸ்  வுலா  
C) யாமின் ோஜ்ய  வுலா  
D) யாமின் பின்  வுலா  
(குறிப்பு -  னது ெமகா ைர் இஸ்மாயில் என் வரை ம ாற்கடித்து கஜினிமுகமது ஆட்சிப்த ாறுப்ர  
ஏற்றார். கஜினி முகமது   விமயற்பிகன அங்கீகரித்து கலீ ா ஒரு   விமயற்பு அங்கிரய அளித்தும் 
யாமினி உத் த ௌலா அ ாவது ம ைைசின் வலதுரக என்ற  ட்டத்ர  வைங்கியும் ைவுேவித்தார்) 
23) கஜினி முகைது எத் டன ஆண்டுகள் ஆட்சி தசய் ார்?  
A) 30 ஆண்டுகள் 
B) 32 ஆண்டுைள் 
C) 34 ஆண்டுகள் 
D) 36 ஆண்டுகள் 
(குறிப்பு - 32 ஆண்டுைள் ஆட்சி புரிந்த ைஜினிமுைமது 17 முகற இந்தியா மீது தாக்குதல்ைகை 
நெத்தினார். டசல்வக் ைைஞ்சியமாை இருந்த இந்து ரைாயில்ைளில் டைாள்கையடிப்பது இவேது 
முதன்கம ரநாக்ைமாை இருந்தது) 
24) முகமது கஜினியால்  ரதாற்கடிக்கப்பட்ட ஹாஜி அரசர் யார்?  
A) சிசுபாலர்  
B) அனந்தபாலர் 
C) தஜயபாலர்  
D) விஜயபாலர்  
(குறிப்பு - முகமது கஜினி ஹாஜி அைெர் அனந் பாலகே ம ாற்கடித் ார். பின்பு பஞ்சாப்கப ைெந்து 
ைங்கை சமடவளியில் டநடுந்டதாகலவு உள்ரை வந்தார்) 
25) முகமது கஜினி குஜராத் கடற்கடரயில் உள்ை ரகாயில் நகரமான ரசாம்நாத்தின் மீது படடயயடுத்த 
ஆண்டு எது?  
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A) 1020 ஆம் ஆண்டு  
B) 1025 ஆம் ஆண்டு  
C) 1030 ஆம் ஆண்டு  
D) 1035 ஆம் ஆண்டு  
(குறிப்பு - முகமது கஜினி கண்ணு ஜி தென்று அரடவ ற்கு முன்னர் மதுைாரவ சூரறயாடினார். 
பின்னர் குைோத் ைெற்ைகேயில் உள்ை ரைாயில் நைேமான ரசாமநாதர் ரைாவிலின் மீது 1025இல்  
பகெடயடுத்து டைாள்கை அடித்தார்.) 
26) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - அரரபியர்களும், ஈரானியர்களும் இந்தியாடவ ஹிந்த் என்று அடைத்தனர். 
கூற்று 2 - இஸ்லாமிய சமுதாயம் ரதான்றிய பிைகு ஹிந்து என்னும் யபயர் இஸ்லாமியர் அல்லாத 
இந்தியர்கடை குறிப்பதாயிற்று. 
A) கூற்று 1 ைட்டும் சரி  
B) கூற்று 2 ைட்டும் சரி  
C) இேண்டு கூற்றுைளும் சரி  
D) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு. 
(குறிப்பு - த ாடக்கத்தில் அமைபியர்களும் ஈைானியர்கள் இந்தியாரவ ஹிந்த் என்று அரழத் னர். 
இந்தியர்ைகை ஹிந்துக்ைள் என்றும் குறிப்பிட்ெனர். இருப்பினும் இந்தியாவில் இஸ்லாமிய சமுதாயம் 
ரதான்றிய பிறகு ஹிந்து என்னும் டபயர் இஸ்லாமியர் அல்லாத இந்தியர்ைகை குறிப்பதாயிற்று) 
27) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - துருக்கியர் படட என்பது நிரந்தரமான யதாழில் ரநர்த்தி யபற்ை படடயாகும். 
கூற்று 2 - இவர்கள் அடனவரும் விடலக்கு வாங்கப்பட்ட அடிடமகைாவர். 
கூற்று 3 - இந்தியாவில் இந்து அரசாட்சிகளிடமிருந்து யகாள்டையடிக்கப்பட்ட பணத்டத யகாண்டு 
இவர்களுக்கு ஊதியம் வைங்கப்பட்டது. 
A) கூற்று 1, 2 ைட்டும் சரி  
B) கூற்று 2, 3 ைட்டும் சரி  
C) கூற்று 1, 3 ைட்டும் சரி  
D) எல்லா கூற்றுைளும் சரி  
(குறிப்பு - துருக்கியர்  ரட என் து ஒரு நிைந் ைமான த ாழில் ம ர்த்தி த ற்ற  ரடயாகும். அது 
டதரிந்டதடுத்து தகுதி உயர்த்தப்பட்ெ வில்லாளிைள் பிரிகவ கமயமாைக் டைாண்டு ைட்ெப்பட்ெது. 
இவர்கள் அரனவரும் அடிரமகள் ஆவர். இவர்ைளுக்கு பயிற்சி அளித்து ஆயுதங்ைள் 
டைாடுக்ைப்பட்ென) 
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28) கஜினி முகமது அவர்கைால் 1029 ஆம் ஆண்டு சூடையாடப்பட்ட நகரம் எது?  
A) ரசாைநா ர் ரகாவில்  
B) ரேய் நைேம்  
C) பஞ்சாப் நகேம்  
D) ைதுோ நகேம்  
(குறிப்பு - 1029 ஆம் ஆண்டு ரேய் என்ற ஈோனிய நைேத்கத சூகேயாடியதில் ைஜினிமுைமதுவிற்கு 50000 
தினார்கள் மதிப்புள்ை ஆ ைணங்கள்,  ாணயங்கைாக 26000 தினார்ைள், 30, 000 தினார்ைள் மதிப்புரடய 
 ங்கம் மற்றும் தவள்ளிப்  ாத்திைங்கள் கிரடத்  ாக கூறப் டுகிறது) 
29) ரசாமநாதர் படடயயடுப்பு குறித்த தகவல்கள் பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து அேபு ைேபுவழி 
பதிவுகளில் காணப்படுகின்றன என்று எடுத்துக் கூறியவர் யார்?  
A) வைலாற்று அறிஞர் மைாமிலா  ாப் ர் 
B) வரலாற்று அறிஞர் வில்லியம் யைன்றி 
C) வரலாற்று அறிஞர் ஜார்ஜ் பூரல 
D) வரலாற்று அறிஞர் காபர்னிகஸ் 
(குறிப்பு - மொம ா ர்  ரடதயடுப்பு குறித்   கவல்கள் பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து அேபு 
மேபுவழி பதிவுைளில் ைாணப்படுகின்றன ஆனால் இதன் ெமகால ெமண ம ச் ொன்றுகள் இ ரன 
உறுதிப் டுத் வில்ரல என்று வேலாற்று அறிஞர் டோமிலா தாப்பர் என்பவர் கூறுகிறார்.) 
30) கஜினி முகமதுக்கு பின்னர் கஜினி வம்சத்தில் 42 ஆண்டுகளுக்கு ரமலாக ஆட்சி புரிந்தவர் யார்?  
A) சுல் ான் முகைது 
B) சுல்தான் இப்ோஹிம் 
C) சுல் ான் ைசூத் 
D) சுல் ான் அப்துல்லா 
(குறிப்பு - கஜினி முகமது இறந்  பிறகு கஜினி வம்ெத்தில் உறவினர்களிரடமய அைெ வாரிசுரிரம 
த ாடர் ாக முடிவற்ற மமா ல்கள் நிகழ்ந் ன. இருப்பினும் சுல்தான் இப்ோஹிம் என்பவர் 42 
ஆண்டுைளுக்கு ரமலாை ஆட்சி புரிந்தார்) 
31) யமாய்சுதீன் முகமது என்பவர் கஜினி வம்சத்தினடர ரதாற்கடித்து லாகூர் நகடர டகப்பற்றிய ஆண்டு 
எது?  
A) 1182 
B) 1184 
C) 1186 
D) 1188 
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(குறிப்பு - கஜினி வம்ெத்தின் பிற்கால ஆட்சியாைர்கள் லாகூர்  குதியில் மட்டுமம அதிகாைம் தெலுத்  
முடிந் து. 1186 ஆம் ஆண்டு ரைாரி அேசர் டமாய்சுதீன் அகமது என்கிற மகாரி முகமது  ஞ்ொப் மீது 
 ரடதயடுத்து லாகூரை ரகப் ற்றினார்) 
32) கஜினி வம்சத்தின் கடடசி அரசர் யார்?  
A) ஆலம் ோ  
B) குேவ் ஷா  
C) பகதூர் ோ  
D) நீேவ் ோ  
(குறிப்பு - கஜினி வம்ெத்தின் கரடசி அைெர் குைவ் ஷா என் வைாவார். இவர் 1192 ஆம் ஆண்டு ரகது 
தெய்யப் ட்டு தகால்லப் ட்டார். இவருென் ைஜினி அேசு முடிவுக்கு வந்தது) 
33) பஞ்சாப், சிந்து, ைரியானா மாகாணங்களில் காவலரண்கடை அடமத்தவர் யார்?  
A) முகைது கஜினி 
B) முைமது ரைாரி 
C) முகைது பின் காசிம் 
D) பிரித்திவிோஜ் தசௌஹான் 
(குறிப்பு - மகாரி முகமது  ாம் ரகப் ற்றிய நிலப் குதிகளில் மு லீடு தெய் ார். 1180களிலும், 1190ைளிலும் 
 வீன  ஞ்ொப், சிந்து மற்றும் அரியானா மாகாணங்களில் அவர் காவலைண்கரை அரமத் ார். இந்த 
பகெ கமயங்ைளில் பல கூலிப் பகெ வீேர்ைள் விகேவில் குடிரயறினர்) 
34) உச் என்று அடைக்கப்பட்ை இைம் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது?  
A) லாகூர் 
B) சிந்து 
C) ஹரியானா 
D) காபுல் 
(குறிப்பு - உச் என்பது லாகூகே குறிக்கும். டதாெக்ைத்தில் லாகூர், முல் ான் ஆகியன குறிப்பிடத் க்க 
அதிகாை ரமயங்கைாக கரு ப் ட்டன) 
35) முல்தான் நகடர முகமது ரகாரி டகப்பற்றிய ஆண்டு எது?  
A) 1170ஆம் ஆண்டு  
B) 1175ஆம் ஆண்டு  
C) 1180ஆம் ஆண்டு  
D) 1185ஆம் ஆண்டு  
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(குறிப்பு - 1175 ஆம் ஆண்டு முல்தான் நைகே முைமது ரைாரி அதன் இசுமாயிய வம்ெ 
ஆட்சியாைர்ைளிெமிருந்து கைப்பற்றினார். டதாெர்ந்து உச்(லாகூர்) ரைாட்கெயும்  தாக்குதல் இன்றி 
பணிந்தது.) 
36) 1179ஆம் ஆண்டு முகமது ரகாரி யாரிடம் ஒரு பயங்கர ரதால்விடய கண்டார்?  
A) ொளுக்கியர்கள் 
B) துருக்கியர்கள் 
C) இசுைாயியர்கள்  
D) தசௌகான்கள்  
(குறிப்பு - குஜைாத்தின் ொளுக்கியர் அபு மரலயில் மகாரி முகமதுவுக்கு ஒரு  யங்கை ம ால்விரய 
தகாடுத் னர்.(1179ஆம் ஆண்டு). இந்த ரதால்விக்கு பிறகு முைமது ரைாரி தமது பகெடயடுப்பின் 
ரபாக்கை மாற்றிக்டைாண்டு சிந்துவிலும், பஞ்சாபிலும் தமது நிகலகய உறுதிப்படுத்திக் டைாண்ொர்) 
37) அல்தபரூணி கீழ்க்கண்டவற்றில் எதில் சிைந்து விைங்கினார்?  
I. கணி ம்  
II.  த்துவம்  
III. வானியல்  
IV. ரஜாதிைம்  

A) I, II ைட்டும் சரி  
B) I, II, III மட்டும் சரி  
C) II, III ைட்டும் சரி  
D) எல்லாரை சரி  

(குறிப்பு - கணி வியலாைரும்,  த்துவ ஞானியும், வானியலாைரும், வைலாற்று ஆசிரியருமான 
அல்த ருனி கஜினிமுகமது உடன் இந்தியா வந் ார்.) 
38) கிரரக்க கணித ரமடதயான யூக்ளிட் என்பவரின் நூடல அல்யபருனி எந்த யமாழியில் யமாழி 
யபயர்த்தார்?  
A) அரேபிய தைாழியில் 
B) துருக்கிய தைாழியில் 
C) சமஸ்கிருத டமாழியில் 
D) இது எதுவும் அல்ல 
(குறிப்பு - அல்த ருனி கி ாப் உல் ஹிந்த் என்ற நூரல இயற்றுவ ற்கு முன்னர் அவர் ெமஸ்கிரு ம் 
கற்றுக் தகாண்டார். இந்து மத நூல்ைகையும் தத்துவ நூல்ைகையும் ைற்றார்.) 
39) அஜ்மீர் தசௌகான்களின் எந்த ரகாட்டடடய முகமது ரகாரி தாக்கினார்?  
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A) தபர்ஹிந்தா ரைாட்கெ  
B) ரகால்தகாண்ைா ரகாட்டை  
C) ஹல்திண்ைா ரகாட்டை  
D) அல்தபண்ைா ரகாட்டை  
(குறிப்பு - அஜ்மீர் டசௌைான்ைளின் ைாணுவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்  தபர்ஹிந்தா (பட்டிண்ொ) 
மகாட்ரடரய முகமது மகாரி  ாக்கினார்) 
40) முதல் தடரன் ரபார் எந்த ஆண்டு நிகழ்ந்தது?  
A) 1190 இல்  
B) 1191 இல்  
C) 1192 இல்  
D) 1193 இல்  
(குறிப்பு - அஜ்மீர் அைெர் பிரிதிவிைாஜ் ெவுகான்   ர்ஹிந் ா மகாட்ரடக்கு அணிவகுத்துச் தென்று 1191 
ஆம் ஆண்டு மு லாவது தகேன் ரபாகே நிகழ்த்தினார். இதில் பிரிதிவிோஜ் சவுைான் டவற்றி டபற்றார்) 
41) பிரிதிவிராஜ் சவுகான் முகமது ரகாரிடய குடைத்து மதிப்பிட்டார் ரைலும்  தனது அடமச்சரான 
________________ என்பவரின் ஆரலாசடனடய நிராகரித்தார். 
A) மொமமஸ்வை ைாவ்  
B) நாரகஸ்வர ராவ் 
C) சந்திரரசகர ராவ் 
D) சுந்தரரஸ்வர ராவ்  
(குறிப்பு - பிரிதிவிைாஜ் ெவுகான்  னது அரமச்ெைான மொமமஸ்வைர்ோவின் ஆமலாெரனரய 
நிைாகரித் ார். முைமது ரைாரி க்கு எதிோை ஒரு சிறு பகெ குழுகவ தகலகம ஏற்று டசன்றார். எனரவ 
இேண்ொம் தகேன் ரபாரில் ரதால்வி அகெந்தார்) 
42) இரண்டாம் தடரன் ரபார் எந்த ஆண்டு நிகழ்ந்தது?  
A) 1191 ஆம் ஆண்டு  
B) 1192 ஆம் ஆண்டு  
C) 1193 ஆம் ஆண்டு  
D) 1194 ஆம் ஆண்டு  
(குறிப்பு - இைண்டாம்  ரைன் ம ார் 1192 ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந் து. இதில் பிரிதிவிோஜ் சவுைான் ரதால்வி 
அகெந்தார். அவர் சிகற பிடிக்ைப்பட்ொர். எனினும் ரபாரில் டவற்றி டபற்ற முைமது ரைாரி மீண்டும் 
அஜ்மீரின் ஆட்சிகய பிரித்திவிோஜ் இெரம ஒப்பகெத்தார்) 
43) முகமது ரகாரியால் இந்திய பகுதிக்கான துடண ஆட்சியாைராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?  
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A) குத்புதீன் ஐபக் 
B) இல்துமிஷ் 
C) இப்ோஹிம் ரலாடி 
D) இவர்கள் யாரும் அல்ல 
(குறிப்பு - இைண்டாம்  ரைன் ம ாருக்குப் பின்னர், பிரிதிவிைாஜ் ெவுகான் ைாஜ துமைாக குற்றம் 
சுமத் ப் ட்டு தகால்லப் ட்டார். அவருக்குப் பின்னர் குத்புதீன் ஐ க் என் வரை இந்திய  குதிக்கான 
துரண ஆட்சியாைைாக முகமது மகாரி நியமித் ார்) 
44) கன்ரனாசி ரபாரில் முகமது ரகாரி யாடர வீழ்த்தினார்?  
A) டையச்சந்திேன் 
B) தஜயபாலர்  
C) விஜய பாலர் 
D) சம்யுக் ர்  
(குறிப்பு - கன்மனாசி அைெர் தஜயச்ெந்திைா முகமது மகாரியால் வீழ்த் ப் ட்டார். ைன்ரனாசி ரபாரில் 
டவற்றி டபற்ற பின்பு திரும்பும் வழியில் சிந்து நதிக்ைகேயில் தங்கியிருந்தரபாது அகெயாைம் 
டதரியாதவர்ைைால் முகமது மகாரி டைால்லப்பட்ொர்) 
45) பத்தாம் நூற்ைாண்டில் இருந்த ரஜபுத்திர அரசாட்சிகள் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது?  
I. கூர்ஜா பிேதிஹாேர் 
II. ோஷ்டிேகூைர் 
III. பேைர்  
A) I, II மட்டும் சரி  
B) I, III ைட்டும் சரி  
C) II, III ைட்டும் சரி  
D) எல்லாரை சரி  
(குறிப்பு -  த் ாம் நூற்றாண்டின் த ாடக்கத்தில் கூர்ைா பிேதிஹாைர், இைாஷ்டிைகூடர் ஆகிய வலுவான 
இைண்டு ைாஜபுத்திை அைொட்சிைள்  ங்கள் அதிகாைத்ர  இைந் ன) 
46) வட இந்தியாவின் முக்கியமான அேசவம்சங்கடள தபாருத்துக. 
I. ரைாைர்          - a) ராஜஸ்தான் 
II. யசௌைான் - b) மால்வா 
III. ரசாலங்கி   - c) குஜராத் 
IV. பேைர்          - d) தில்லி 
A) I-d, II-a, III-c, IV-b 
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B) I-d, II-a, III-b, IV-c 
C) I-c, II-a, III-d, IV-b 
D) I-a, II-b, III-d, IV-c 
(குறிப்பு - ரொமர் (டில்லி), டசௌைான் (ோைஸ்தான்), ரசாலங்கி (குஜைாத்), பேமர் (மால்வா), ைெவாலா 
(ைன்ரனாசி), சந்ரதலர் (புந்ரதல்ைந்த்) ஆகியன வெ இந்தியாவின் முக்கியமான அைெ வம்ெங்கள் ஆகும்) 
47) வம்சங்கடளயும் அதன் அரசர்கடையும் யபாருத்துக 
I. தசௌஹான் அேசர்  - a) யஜயச்சந்திரா 
II. பேைர் அேசர்             - b) பிரித்திவிராஜ் 
III. கைவாலா அேசர்     - c) யரசாவர்மன் 
IV. சந்ர லா அேசர்     - d) ரபாஜர் 
A) I-b, II-d, III-a, IV-c 
B) I-d, II-a, III-b, IV-c 
C) I-c, II-a, III-d, IV-b 
D) I-a, II-b, III-d, IV-c 
(குறிப்பு - ைாஜபுத்திைர்கள் ம ார்  ாைம் ரியம் தகாண்டவர்கள். துருக்கியர்களும் ைஜபுத்திைர்களும் ஒமை 
மாதிரியான ஆயு ங்கரைமய  யன் டுத்தினர், எனினும்  ரட ஒழுங்கிலும்  யிற்சியிலும் 
ைாஜபுத்திைர்கள் கவனமின்றி இருந் னர்) 
48) ராஜபுத்திரர்கள்கடள துருக்கியர்கள் எளிதாக யவன்ைதற்கான காரணங்களுள் சரியானது 
கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது? 
I. படை ஒழுங்கிலும், பயிற்சியிலும் ோஜபுத்திேர்கள் கவனமின்றி இருந்தனர். 
II. துருக்கியர்களின் குதிடேப்படை இந்திய குதிடேப் படைடய விை ரைம்பட்ை ாக இருந் து. 
III. ரநேத்திற்கு  க்கவாறு உத்திகள் வகுப்பதில் துருக்கியர்கள் ரமம்பட்டவர்கைாக இருந்தனர். 
A) I, II ைட்டும் சரி  
B) I, III ைட்டும் சரி  
C) II, III ைட்டும் சரி  
D) எல்லாரம சரி  
(குறிப்பு - ோஜபுத்திர படட யாடனகடை டமயப்படுத்தி இருந்தது. துருக்கியர்களின் குதிடரப்படட 
இந்தியர்களின் குதிடர படடடய விட ரமம்பட்டதாக இருந்தது. குதிடேகள் யாடனகடை விை 
ரவகைானடவ. இடவ அடனத்தும் துருக்கியர்கள் இந்தியர்கடள வீழ்த்  காரணமாக இருந்தன) 
49) அடிடை வம்சத்ட  சாோ வர்கள் யார்?  
A) இல்துமிஷ்  
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B) பால்பன்  
C) குத்புதீன் ஐபக்  
D) முைமது ரைாரி  
(குறிப்பு - முகமது மகாரியின் இறப்பிற்குப் பிறகு, அதிகாைத்திற்கு மூவர் ம ாட்டியிட்டனர். அதில் ஒருவர் 
குத்புதீன் ஐ க் ஆவார். அவர் டில்லியில் அரியரண ஏறினார். இந்த வம்சத்தின் முக்கியமான மூன்று 
ஆட்சியாைர்ைள் குத்புதீன் ஐபக், இல்துமிஷ் மற்றும்  ால் ன் ஆவர்) 
50) குத்புதீன் ஐபக் எத்தடன ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தார்?  
A) நான்கு ஆண்டுைள் 
B) ஐந்து ஆண்டுகள் 
C) ஆறு ஆண்டுகள் 
D) ஏழு ஆண்டுகள் 
(குறிப்பு - முகமது மகாரியால் இந்தியாவுக்கு நியமிக்கப் ட்ட ஆட்சியாைர் குத்புதீன் ஐ க் ஆவார். அவர் 
1206 முதல் 1210ஆம் ஆண்டுவகே சுமார்  ான்கு ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந் ார்) 
51) கஜூராரகா ரகாவில் எந்த வம்சத்தினரால் கட்டப்பட்டது?  
A) சவுகான் வம்சத்தினர் 
B) பேைர் வம்சத்தினர் 
C) சந்ரதலா வம்சத்தினர் 
D) ரைாைர் வம்சத்தினர்  
(குறிப்பு - உலகப் புகழ்த ற்ற கஜுைாமஹா மகாவில் வைாகம், கஜுைாமஹாவில் இருந்து ஆட்சி புரிந்  
புந்ம ல்கண்ட் சந்ரதலர்கைால் கட்டப் ட்டது) 
52) அடிடம வம்சத்டத எவ்வாறு கூறுவர்?  
A) மாம்லுக் வம்சம்  
B) கில்ஜி வம்சம்  
C) துக்ளக் வம்சம்  
D) எல்லாரை  வறு  
(குறிப்பு - அடிரம வம்ெத்ர  மாம்லுக் வம்ெம் என்றும் கூறுவர். மாம்லுக் என்பதற்கு உகெகம என்று 
டபாருைாகும். இது ஒரு அடிகம என்பதற்ைான அேபு தகுதி டபயருமாகும்) 
53) புகழ் யபற்ை நாலந்தா பல்கடலக்கைகத்டத அழித்தவர் என்று கரு ப்படுபவர் யார்?  
A) அலாவுதீன் கில்ஜி 
B) பக்தியார் கில்ஜி 
C) ஜலாலுதீன் கில்ஜி 
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D) இவர்கள் யாரும் அல்ல 
(குறிப்பு - புகழ் த ற்ற  ாலந் ா  ல்கரலக்கழகத்ர  அழித்தவர் பக்தியார் கில்ஜி என்று 
ைருதப்படுகிறது. சீனப் பயணி யுவான் சுவாங் தனது பயணக் குறிப்புைளில் நாைந்தா  ல்கரலக்கழகம் 
குறித்து விரிவாைக் குறிப்பிட்டுள்ைார்) 
54) வட இந்தியாவில் யமாய்சுதீன் ரகாரியின் அடிடமகைாக இருந்தவர்கள் யார்?  
A) குரித்  ண்டகன்  
B) ைாம்லுக் பண்ைகன்  
C) சம்ேத் பண்ைகன்  
D) எல்லாரை  வறு  
(குறிப்பு -  ண்டகன் என் து பண்ட என்  ன்  ன்ரமயாகும். இச்டசால்லுக்கு பகெ அடிகம என்று 
டபாருள். வெ இந்தியாவில் குரித் பண்ெைன், டமாய்சுதீன் ரைாரியின் அடிரமகைாவர். இந்த 
அடிகமைளுக்கு டசாந்த சமூை அகெயாைம் இல்கல. இதனால் அவர்ைைது எைமானர்ைள் 
அவர்ைளுக்கு புதிய டபயர்ைள் சூட்டினர்.) 
55) குத்புதீன் ஐபக்கிற்கு பின்னர் தில்லி ஆட்சிடய பிடித் வர் யார்?  
A) சம்சுதீன்  
B) ஆேம் ோ  
C) ஆலம் ோ  
D) தைாய்சுதீன்  
(குறிப்பு - குத்புதீன் ஐ க்கின் அடிகமயும் மருமைனுமான சம்சுதீன் இல்டுமிஷ், குத்புதீன் ஐ க்கின் மகன் 
ஆைம்  ஆட்சிக்கு வருவர   டுத்து  ாமன தில்லி ஆட்சி ைட்டிலில் அமர்ந்தார்) 
56) சுல்தான்கள் ஆட்சி காலத்தில் இரண்டு அடிப்படட நாணயங்களாக தசப்பு ைற்றும் தவள்ளி  ங்காடவ 
அறிமுகம் தசய் து யார்?  
A) குத்புதீன் ஐபக் 
B) ெம்சுதீன் இல்துமிஸ் 
C) ஆேம் ோ  
D) கவாரிஸ்மி ோ  
(குறிப்பு - குத்புதீன் ஐ க்கிற்கு பின்னர் தில்லி ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்ந் வர் ெம்சுதீன் இல்துமிஷ் 
என் வைாவார். இவர் 243 அடி உயேமுள்ை குதுப்மினார் என்ற ஒரு டவற்றித் தூகண ைட்டி முடித்தார். 
ரமலும் டசப்பு மற்றும் டவள்ளி தங்ைாகவ அறிமுைம் டசய்தார்) 
57) அடிடம வம்சத்தின் கடடசி ஆட்சியாைர் யார்?  
A) சுல் ானா ேஸியா 
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B) இேண்ொம் நசீர் அல்லுதின் முைமது 
C) சுல் ான் சம்சுதீன் முகைது 
C) சுல் ான் முகைது ஆேம் ோ  
(குறிப்பு - குத்புதீன் ஐ க், ெம்சுதீன் இல்துமிஸ் ஆகிமயாருக்கு பின்னர் அடிகம வம்சம் சுல் ானா 
ைஸியா, இல்துமிஷ் அவர்களின் மற்தறாரு மகன் ம ைன் என  லரும் ஆட்சிக்கு வந் னர். இறுதியில் 
இல்துமிஷ் அவர்களின் கரடசி மகன் சுல் ான் இைண்டாம்  சீர் அல்லுதீன் முகமது (1244-1266)ஆட்சி 
டசய்தார்) 
58) வடரமற்கில் சிவாலிக் ஆட்சி பகுதிகளின் தைபதியாக இருந்தவர் யார்?  
A) ேசூல் கான்  
B) பாபர் கான்  
C) அப்சல் கான்  
D) உலுக் ைான்  
(குறிப்பு - 1754 ஆம் ஆண்டு வெரமற்கில் சிவாலிக் ஆட்சிப் பகுதிைளில் தைபதியாை இருந்த உலுக் ைான் 
தடல்லிரய ரகப் ற்றினார். இவர் ெம்சுதீன் இல்துமிஸ் ஆட்சியின்ரபாது அடிகமயாைவும் 
இகைஞனாைவும் இருந்தவர்) 
59) நயிப்-இ முல்க் என்ை பட்டத்டதச் சூடிக் யகாண்டவர் யார்?  
A) சுல்தானா ரஸியா 
B) சம்சுதீன் இல்துமிஷ்  
C) உலுக் ைான்  
D) பால்பன்  
(குறிப்பு - ெம்சுதீன் இல்துமிஸ் ஆட்சியின் ம ாது அவரிடம் அடிகமயாைவும் இகைஞனாைவும் 
இருந்தவர் உலுக் ைான். அவர் சுல்தானுக்கு துகணயாை இருந்த ஆட்சி அதிைாே பிேதிநிதி என்று 
டபாருள்படும், நயிப்-இ முல்க் என்னும்  ட்டத்ர ச் சூடிக் தகாண்டார்) 
60) அடிடமவம்சத்தில் கியாசுதீன் பால்பன் யடல்லிடய டகப்பற்றிய ஆண்டு எது?  
A) 1264 ஆம் ஆண்டு  
B) 1266 ஆம் ஆண்டு  
C) 1268 ஆம் ஆண்டு  
D) 1270 ஆம் ஆண்டு  
(குறிப்பு - 1266 ஆம் ஆண்டு சுல்தான் கியாஸ்-அல்-தின்  ால் ன்  தில்லியின் ஆட்சிரயக் 
ரகப் ற்றினார்) 
61) சுல்தானா ரஸியா யகால்லப்பட்ட ஆண்டு எது?  
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A) 1240  
B) 1242 
C) 1244 
D) 1246 
(குறிப்பு - தில்லி அைெரவயில் ஒமை த ண் அைசி சுல் ானா ைஸியா ஆவார். இவர் 1240 ஆம் ஆண்டு 
தகால்லப் ட்டார்) 
62) ரசியா ரபகம் குதிடர லாயம் பணித்துடை தடலவராக யாடர நியமித்தார்?  
A) ஜலாலுதீன் முகமது 
B) ஜலாலுதீன் அகமது 
C) ஜலாலுதீன் யாகுத்  
D) ஜலாலுதீன் பீர்ோ  
(குறிப்பு - ைசியா ம கம் ஜலாலுதீன் யாகுத் என்ற ஓர் அபிசீனிய அடிரமரய குதிரை லாய ணித்துரற 
 ரலவைாக (அமீர் இ அகுர்) நியமித் ார். இது துருக்கிய பிைபுக்களுக்கு ஆத்திைத்ர  ஏற் டுத்தியது) 
63) பால்பன் அவர்கைால் டகப்பற்ைப்பட்ட நிலங்கள் படடயில் ரசர்ந்த ஆப்கானியர் களுக்கும் 
மற்ைவர்களுக்கும் குத் டக இல்லா  வைங்கப்பட்டு அடவ பயிரிைப்பட்ைன. அவ்வாறு வைங்கப்பட்ட 
நிலங்கள் எவ்வாறு அடைக்கப்பட்டன?  
A) ோஜ் ான்  
B) மஃப்ருஸி  
C) நிஸ்பா  
D) இடவ எதுவும் இல்டல  
(குறிப்பு -  ால் ன் அைசு டில்லிரய சுற்றியுள்ை  குதிகளிலும் ரதாவாப்பிலும்  ாக்கு ல்கரை 
 டத்தினர். இந்   ாக்கு ல்களின் ம ாது காடுகள் அழிக்கப் ட்டன.புதிய ொரலகள் அரமக்கப் ட்டன.) 
64) ரமவார் பகுதியில் யகாடலயிலும் யகாள்டைகளிலும் ஈடுபட்டிருந்த ஒரு இஸ்லாமிய சமூகம் எது?  
A) நிரயா  
B) மிரயா  
C) சிரயா  
D) எல்லாரை  வறு  
(குறிப்பு - வடமமற்கில் மமவாகே சுற்றிய அடர்ந்  காட்டுப்  குதிகளில் வாழ்ந்  மிரயா என்ற ஒரு 
இஸ்லாமிய ெமூகம் தகாரலகளிலும், தகாள்ரைகளிலும் ஈடு ட்டிருந் து. இகத ஒரு சவாலாை ஏற்ற 
பால்பன் தாரம முன்னின்று ரமவாகே ரசர்ந்தவர்ைள் மீது தாக்குதல் டதாடுத்தார்) 
65) வங்கத்தின் ஆளுநராக பால்பன் யாடர நியமித்தார்?  

http://www.winmeen.com/


General Studies                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling    Page 19 of 34 

A) டககுபாத்  
B) புக்ோ ைான்  
C) அப்சல் கான்  
D) அமின் கான்  
(குறிப்பு - வங்கத்தின் ஆளு ைாக  ால் னின் மகன் புக்ோ ைான் நியமிக்கப் ட்டார். பால்பன் இறந்த 
பிறகு புக்ோ ைான் ஒரு சுதந்திே அேசாை பிரிந்து ரபானாரே அன்றி தந்கதயின் அரியகணகய 
ரைாேவில்கல) 
66) சட்லஜ் நதிக்கு அப்பால் முன்ரனறி வே ைாட்ரைாம் என்ற வாக்குறுதிடய எந்த மங்ரகாலிய 
அரசரிடமிருந்து பால்பன் யபற்ைார்?  
A) யசங்கிஸ்கான் 
B) சிங்கிஸ்கான்  
C) ஹுலுக் ைான்  
D) அப்சல் கான்  
(குறிப்பு -  ால் ன் ஈைானின் மங்மகாலிய த ாறுப்பு ஆளு ரும் தெங்கிஸ்கானின் ம ைனுமான ஹுலுக் 
ைானுென்  ல்லுறரவப் ம ணுவ ற்கு முயற்சி தெய் ார். ெட்தலஜ்  திக்கு அப்பால்  முன்ரனறி வே 
மாட்ரொம் என்ற வாக்குறுதிகய மங்ரைாலியர்ைள் இெமிருந்து பால்பன் டபற்றார்) 
67) ஹுலுக் கான் ஒரு நல்யலண்ண குழுடவ தில்லிக்கு அனுப்பி டவத்த ஆண்டு எது?  
A) 1253 
B) 1256 
C) 1259 
D) 1262 
(குறிப்பு - 1259 ஆம் ஆண்டு ஹுலுக் ைான் தில்லிக்கு ஒரு  ல்தலண்ண குழுரவ அனுப்பி ரவத்தார். 
மங்ரைாலிய தாக்ைங்ைள் தாக்குதல்ைளில் இருந்து எல்ரலப்  குதிகரை காப்  ற்காக  னது 
விருப் த்திற்குரிய மகன் முகமது கானுக்கு முல் ானின்  ஆளு ர் த ாறுப்பு அளித்திருந் ார் பால்பன்) 
68) ஜலாலுதீன் கில்ஜி ஆட்சிக்கு வந்த ஆண்டு எது?  
A) 1280 
B) 1290 
C) 1295 
D) 1300 
(குறிப்பு -  ரடத்  ரலவைாகப்  ணியாற்றி வந்  மாலிக் ஜலாலுதீன் கில்ஜி ரகக்குபாத்தின் த யைால் 
அைொட்சி தெய் ார். விகேவிரலரய ைலாலுதீன் கில்ஜி முகறப்படி அேசோனார்) 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling    Page 20 of 34 

69) மங்ரகாலியர்கள் இந்தியாவிற்குள் நுடைவடத ஜலாலுதீன் கில்ஜி எந்த ஆண்டு யவற்றிகரமாக தடுத்து 
நிறுத்தினார்?  
A) 1290 
B) 1291 
C) 1292 
D) 1293 
(குறிப்பு - ஜலாலுதீன் கில்ஜி அைெைான பின்பு  ல ெண்ரடகளில் தவற்றி த ற்றார். மமலும்  மது முதிய 
வயதில் கூட மங்மகாலிய கூட்டங்கரை எதிர்த்து அணிவகுத்  அவர் இந்தியாவுக்குள் அவர்கள் 
நுரழவர  தவற்றிகைமாக  டுத்து நிறுத்தினார்) 
70) எந்த ஆண்டு அலாவுதீன் கில்ஜியின் ஆட்சியின்ரபாது மங்ரகாலியர்கள் தில்லிடய தாக்கினர்?  
A) 1292 
B) 1294 
C) 1296 
D)1298 
(குறிப்பு - மங்மகாலியப்  ரட எடுப்புகள் அலாவுதீன் கில்ஜிக்கு ஒரு த ரும் ெவாலாக அரமந் ன. 
அவேது இேண்ொவது ஆட்சி ஆண்டில் (1298) மங்ரைாலியர்ைள் தில்லிகய உக்கிேமாை தாக்கினர். 
அலாவுதீன் கில்ஜியின்  ரடயால் அவர்கரை எதிர்த்து நிற்க இயலவில்ரல) 
71) இந்தியாவின் மீதான மங்ரகாலியர்களின் கடடசி தாக்குதல் எந்த ஆண்டு நிகழ்ந்தது?  
A) 1307 
B) 1310 
C) 1312 
D) 1315 
(குறிப்பு - 1298, 1305 ரபான்ற ஆண்டுைளில் மங்மகாலியர்கள் இந்தியர்கள் மீது  ாக்கு ல்  டத்தினார். 
இருப்பினும் பல முகற மங்ரைாலியர் ஐ ரதாற்ைடித்த சுல்தானின் பகெ அதிை எண்ணிக்கையில் 
அவர்ைகை சிகற பிடித்து டைான்றது. இந்தியர்களின் மீ ான கரடசி மங்மகாலிய  ாக்கு ல் 1307 
மற்றும் 1308ஆம் ஆண்டுைளில் நிைழ்ந்தது) 
72) அலாவுதீன் கில்ஜி நடத்திய தாக்குதல்கடை யபாருத்துக. 
I. ர வகிரி  - a) 1303 
II. குஜோத்       - b) 1305 
III. சித்ர ார்    - c) 1299 
IV. ைால்வா     - d) 1296 
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A) I-d, II-c, III-a, IV-b 
B) I-d, II-a, III-b, IV-c 
C) I-c, II-a, III-d, IV-b 
D) I-a, II-b, III-d, IV-c 
(குறிப்பு - சுல் ானியம்  னது அைசியல் இலக்குகரை அரடவ ற்கு அ ன் வட இந்திய 
நிலப் ைப்புகளில் மவைாண் நிலங்கரை  யன் டுத்திக் தகாள்ை இயலவில்ரல. இது டைாள்கை 
டபாருள்ரதடி இகெவிொமல் அவர்ைள் நெத்திய சூகேயாெல்ைைால் டதளிவாகிறது) 
73) 1307ஆம் ஆண்டு அலாவுதீன் கில்ஜி தனது தைபதியான மாலிக் கபூர் என்பவரின் தடலடமயில் எந்த 
ரகாட்டடடய டகப்பற்றுவதற்காக படடடய அனுப்பினார்?  
A) ரைவார் ரகாட்டை  
B) ரதவகிரி ரைாட்கெ  
C) அஜ்மீர் ரகாட்டை  
D) டில்லி ரகாட்டை  
(குறிப்பு - தீ கற் த்தில் அலாவுதீன் கில்ஜியின் மு ல் இலக்கு மமற்கு  க்காணத்தில் இருந்  ம வகிரி 
ஆகும். 1307ஆம் ஆண்டு ம வகிரி மகாட்ரடரய ரகப் ற்றுவ ற்காக மாலிக்கபூர்  ரலரமயில் ஒரு 
த ரும் ரடரய அலாவுதீன் கில்ஜி அனுப்பினார்) 
74) ஜலாலுதீன் கில்ஜியின் தைபதியான மாலிக் கபூர் தடலடமயிலான படட 1309ஆம் ஆண்டு யாடர 
ரதாற்கடித்தது?  
A) பிை ா ருத்ைாம வா  
B) வீேவல்லாளன்  
C) விஜயர ரவா  
D) இவர்கள் யாரும் அல்ல  
(குறிப்பு - 1309 ஆம் ஆண்டு மாலிக்கபூர்  ரலரமயிலான  ரட த லுங்கானா  குதியில் இருந்  
வாைங்கல்லின் காகதீய அைெர் பிை ா ருத்ைாம வா என் வரை ம ாற்கடித் து) 
75) மாலிக்கபூர் தடலடமயிலான படட தமிழ்நாட்டில் எந்த இடங்கடை சூடையாடினர்?  
I. சி ம்பேம் 
II. திருவேங்கம் 
III. ைதுடே 
A) I, II ைட்டும் சரி  
B) II, III ைட்டும் சரி  
C) I, III ைட்டும் சரி  
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D) எல்லாரம சரி  
(குறிப்பு - மாலிக் கபூரின்  மிழ் ாட்டு  ாக்கு ல் கனத்  மரழ தவள்ைத் ால்  ரட ட்டது. எனினும் 
சி ம் ைம் திருவைங்கம் ஆகிய மகாயில்  கைங்கரையும்  ாண்டியர்  ரல கைம் மதுரையும் 
சூரறயாடினர்) 
76) நாற்பதின்ைர் குழுடவ உருவாக்கியவர் யார்?  
A) பால்பன்  
B) இல்துமிஷ்  
C) அலாவுதீன் கில்ஜி  
D) ஜலாலுதீன் கில்ஜி  
(குறிப்பு - இல்துமிஷ் நாற்பதின்மர் குழுகவ அரமத்து அவர்களில் இருந்து த ரிவு தெய்து 
ைாணுவத்திலும் குடிகம  நிர்வாைத்திலும் நியமித்தார். இல்துமிஷ் இறந்த பிறகு ருக்னுத்தீன் 
ஃடபரோகச அைெனாக மவண்டும் என்ற இல்துமிஷ்ஷின் விருப் த்ர  புறம்  ள்ளும் அைவுக்கு இந்  
 ாற் தின்மர் குழு வலுமிக்க ாயிற்று) 
77) நாற்பதின்ைர் குழுடவ ஒழித் வர் யார்?  
A) பால்பன்  
B) அலாவுதீன் கில்ஜி  
C) ஜலாலுதீன் கில்ஜி  
D) ைாலிக் கபூர்  
(குறிப்பு - சுல் ானியத்தின் நிரல ன்ரமக்கு த ரிய அ ாயத்ர  ஏற் டுத்துகின்றது எனக்கூறி 
 ாற் தின்மர் குழுரவ  ால் ன் ஒழித் ார். இதன் மூலம் துருக்கிய பிேபுக்ைள் ஆதிக்ைத்திற்கு 
முற்றுப்புள்ளி கவத்தார்) 
78) ைதுவும், ரபாடத மருந்துகளின் பயன்பாடும் யாருடடய ஆட்சியில் தடட யசய்யப்பட்டன?  
A) பால்பன்  
B) அலாவுதீன் கில்ஜி 
C) ஜலாலுதீன் கில்ஜி 
D) கியாசுதீன் துக்ளக் 
(குறிப்பு - அலாவுதீன் கில்ஜி ஊழல் வயப் ட்ட அைசு அலுவலர்கரை கடுரமயாக கண்டித் ார். மது, 
ம ார   ரும் மருந்துகளின்  யன் ாடு  ரட தெய்யப் ட்டன. சூதாட்ெமும் தகெ டசய்யப்பட்ெது. 
சூதாடிைள் நைேத்துக்கு டவளிரய விேட்ெப்பட்ெனர்) 
79) படட வீரர்களுக்கு யகாள்டையில் பங்கு தராமல் பணமாக ஊதியம் வைங்கிய முதல் சுல்தான் யார்?  
A) அலாவுதீன் கில்ஜி  
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B) ஜலாலுதீன் கில்ஜி  
C) கியாசுதீன் துக்ளக்  
D) முகைது பின் துக்ளக்  
(குறிப்பு - அலாவுதீன் கில்ஜி ஒரு த ரிய திறரம வாய்ந்   ரடரய  ைாமரிக்க மவண்டி இருந் து. 
 ரடவீைர்களுக்கு தகாள்ரையில்  ங்கு  ைாமல்  ணமாக ஊதியம் வழங்கிய மு ல் சுல் ான் 
அலாவுதீன் கில்ஜி ஆவார். பகெவீேர்ைளுக்கு குகறந்த ஊதியரம அளிக்ைப்பட்ெது) 
80) கியாசுதீன் துக்ைக் என்பவரின் இயற்யபயர் என்ன?  
A) ைாஸி மாலிக்  
B) அப்துல் ைாலிக்  
C) ைாலிக் கபூர்  
D) எல்லாரை  வறு  
(குறிப்பு - அலாவுதீன் கில்ஜிக்கு பின்னர் மாலிக்கபூர்  ாமம அைொங்க அதிகாைத்ர  எடுத்துக் 
தகாண்டார். எனினும் ஆட்சிக்கு வந்து 35  ாட்களில் அவர் தகாரல தெய்யப் ட்டார். பின்னர் 
மங்மகாலியர்க்கு எதிைாக  ல  ரடதயடுப்புகளில்  ங்மகற்ற திறரமொலியான காஸிமாலிக் என்னும் 
கியாசுதீன் துக்ைக் 1320ஆம் ஆண்டு ஆட்சியில் அமர்ந் ார்) 
81) துக்லக் வம்சத்தின் ஆட்சி எப்ரபாது வடர நீடித்தது?  
A) 1410 வடே  
B) 1412 வடே  
C) 1414 வகே  
D) 1416 வடே  
(குறிப்பு - 1320ஆம் ஆண்டு கியாசுதீன் துக்ைக் ஆட்சியில் அமர்ந் ார்.   வியில் இருந்  கில்ஜி 
ஆட்சியாைர் குஸ்மைாரவ தகான்ற ன் மூலம் கில்ஜி வம்ெத்தில் இருந்து எவரும் அைசுரிரம 
கூறுவர   டுத் ார்.1414வகேயிலும் நீடித்  துக்ைக் வம்ெத்தின் ஆட்சி த ாடங்கியது) 
82) முகமது பின் துக்ைக் என்பவரின் இயற்யபயர் என்ன?  
A) ைான் ைான்  
B) அப்சல் கான்  
C) ரேர் கான்  
D) டபேம் கான்  
(குறிப்பு - கியாசுதீன் துக்ைக் ஐந் ாவது ஆட்சி ஆண்டில் (1325இல்) இறந் ார். மூன்று நாள்ைள் ைழித்து 
ைான் ைான் என்ற இயற்டபயர் டைாண்ெ அவேது மைன் ஆட்சிக்ைட்டிலில் ஏறியரதாடு முைமது பின் 
துக்ைக் எனும் பட்ெத்கதச் சூட்டிக் டைாண்ொர்) 
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83) தடலநகடர தில்லியிலிருந்து த ௌல ாபாத்திற்கு ைாற்றியவர் யார்? 
A) கியாஸ் உத்தின் துக்ைக்  
B) முைமது பின் துக்ைக்  
C) அலாவுதீன் கில்ஜி 
D) ஜலாலுதீன் கில்ஜி 
(குறிப்பு - முகமது பின் துக்ைக், கற்றவர்,  ற் ண்பு நிரறந் வர், திறரம வாய்ந்  அைெர் என்ற 
ம ாதிலும் இைக்கமற்றவர், டைாடூேமானவர் மற்றும் நியாயமற்றவர் எனும் டபயர் டபற்றிருந்தார். 
டெல்லிக்கு அருரை மீேட் வகேயிலும் அணிவகுத்து வந்த மங்ரைாலிய பகெகய முைமது பின் துக்ைக் 
திறகமயாை பின்வாங்ைச் டசய்தார்) 
84) முகமது பின் துக்ைக் எந்த நகரத்திற்கு த ௌல ாபாத் என்று யபயர் சூட்டினார்?  
A) சித்ர ார்  
B) ரதவகிரி  
C) ேண் ம்ரபார்  
D) ைால்வா  
(குறிப்பு - மகாைாஷ்டிைத்தில் உள்ை ம வகிரிக்கு முகமது பின் துக்ைக் சூட்டிய மறுத யமை த ௌல ா ாத் 
ஆகும். தில்லியில் இருந்து டதௌலதாபாத்திற்கு தகலநைகே மாற்ற உத்தேவிட்ெவர் முைமது பின் 
துக்ைக் ஆவார்) 
85) அடடயாை நாணயங்கடை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?  
A) கியாஸ் உத்தின் துக்ைக்  
B) முைமது பின் துக்ைக்  
C) அலாவுதீன் கில்ஜி 
D) ஜலாலுதீன் கில்ஜி 
(குறிப்பு - முகமது பின் துக்ைக் மமற்தகாண்ட அடுத்  முக்கியமான  ரிமொ ரன அரடயாை 
 ாணயங்கரை அறிமுகப் டுத்தியது ஆகும். இந்   ாணய முரற ஏற்கனமவ சீனாவிலும்,  ஈைானிலும் 
 ரடமுரறயில் இருந் து.) 
86) ரவைாண்டமடய கவனித்துக்யகாள்ை திவான்-இ-அமிர்-ரகாஹி என்ை தனித் துடைடய 
உருவாக்கியவர் யார்?  
A) கியாஸ் உத்தின் துக்ைக்  
B) முைமது பின் துக்ைக்  
C) அலாவுதீன் கில்ஜி 
D) ஜலாலுதீன் கில்ஜி 
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(குறிப்பு - மவைாண்ரமரய விரிவாக்க முகமது பின் துக்ைக்கின் திட்டம் புதுரமயானது என்றாலும் 
அதுவும் துயைமாக ம ாற்றது. ைால்நகெைகையும் விகதைகையும் வாங்ை கிணறு டவட்ெ 
விவசாயிைளுக்கு ைென் தேப்பட்ெது என்றாலும் இது பயன் தேவில்கல.) 
87) முகமது பின் துக்ைக் எந்த ஆண்டு மடைந்தார்?  
A) 1350 இல்  
B) 1351 இல்  
C) 1352 இல்  
D) 1353 இல்  
(குறிப்பு - கிைர்ச்சியாைர்ைளுென் ெண்ரட விடுவதிமலமய முகமது  மது கரடசி  ாட்கரை கழித் ார். 
குைோத்தில் ஒரு கிைர்ச்சி தகலவகே விேட்டி டசல்வதில் ஈடுபட்டிருந்த ரபாது உெல் நலம் டைட்டு தனது 
26வது ஆட்சி ஆண்டின் முடிவில் முைமது பின் துக்ைக் இறந்தார்) 
88) ஃதபரோஸ் துக்ளக் பற்றிய கீழ்காணும் தசய்திகளில் எது  வறானது?  
A) இவர் கியாசுதீன் துக்ைக்கின் தம்பி ஆவார். 
B) இவர் ஒரு ஜாட் இைவரசிடய மணந்தார். 
C) சுல்தானியத்தின் நான்கு பிரிவுகளில் ஒன்றின் தபாறுப்பு இவரிைம் தகாடுக்கப்பட்ைது. 
D) இவர் முகமது பின் துக்ைக்கை வீழ்த்தி பின்னர் ஆட்சி த ாறுப்ம ற்றார் 
(குறிப்பு - . கியாசுதீன் துக்ைக் ஆட்சிக்கு வந்தரபாது இவகே 12, 000 குதிகே வீேர்ைகை டைாண்ெ சிறப்பு 
பகெக்குத் தைபதியாக்கினார். முைமது பின் துக்ைக் தனது வாரிகச அறிவிக்ைாமரலரய 
இறந்துவிட்ொர். எனரவ டபரோஸ் ஷா துக்ைக் ஆட்சியில் அமர்ந்தார்) 
89) ஃதபரோஸ் துக்ளக்கிைம் பணிபுரிந்த இஸ்லாமுக்கு மாறிய பிராமணர் யார்?  
A) ைான்-இ-ைஹன்  
B) கான் அப்துல்லா  
C) கான் ைஃகான்  
D) இவர்கள் யாரும் அல்ல  
(குறிப்பு - ஃடபரோஸ் துக்ைக்கிடம் ஓர் உயர் அதிகாரியாை இருந்  புகழ்த ற்ற கான்-இ-ைஹன் 
இஸ்லாமுக்கு மாறிய ஒரு பிைாமணர் ஆவார். ஆதியில் கண்ணு என்று அறியப் ட்ட அவர் 
வாைங்கல்லில் நிகழ்ந்  சுல் ானிய  ரடதயடுப்பு ஒன்றின்ரபாது சிகறபிடிக்ைப்பட்ெவர்) 
90) அடிடமகள் நலனுக்காக ஒரு அரசுத் துடைடய உருவாக்கியவர் யார்?  
A) கியாசுதீன் துக்ளக்  
B) ஃடபரோஸ் துக்ைக்  
C) அலாவுதீன் கில்ஜி  
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D) கான்-இ-ஜஹன்  
(குறிப்பு - ஃடபரோஸ் துக்ைக் அவருக்கு முன்னர் ஆட்சியில் இருந் வர் தெயல் டுத்திய  ல்மவறு 
சித்திைவர கரை ஒழித் ார். அடிரமகள் குறித்து இவருக்கு ஒரு தமய்யான அக்கரற இருந் து 
எனமவ அவர்கைது  லன்கரை கவனிப்  ற்காக  னிமய ஒரு அைசுத் துரறரய ஏற் டுத்தினார்.) 
91) ரபார்கள் ரவண்டாம் என்பது கீழ்க்கண்டவர்களில் யாருடடய யகாள்டகயாகும்?  
A) ஃடபரோஸ் துக்ைக்  
B) கியாசுதீன் துக்ளக்  
C) முகமது பின் துக்ைக் 
D) இவர்கள் யாரும் அல்ல 
(குறிப்பு - ஃடபரோஸ் துக்ைக், ம ார்கள் எதுவும் டதாடுக்கவில்ரல. இருப்பினும் கிைர்ச்சிரய முடிவுக்கு 
தகாண்டுவருவ ற்கான அவைது வங்கப்  ரடதயடுப்பு ஒரு விதிவிலக்காகும்) 
92) ஃதபரோஸ் துக்ளக் காலத்திய ஒரர யபரிய ராணுவ படடயயடுப்பு எது? 
A) சிந்து  ரடதயடுப்பு 
B) குஜராத் படடயயடுப்பு 
C) மால்வா படடயயடுப்பு 
D) ர வகிரி படடயயடுப்பு 
(குறிப்பு - ஃடபரோஸ் துக்ைக் ம ார்கள் எதுவும் டதாடுக்கவில்ரல. அவைது காலத்தில் இைண்டு 
மங்மகாலிய  ாக்கு ல்கரை நிகழ்ந் ன இைண்டுமம தவற்றிகைமாக முறியடிக்கப் ட்டன. அவைது 
காலத்திய ஒமை த ரிய ைாணுவப்  ரடடயடுப்பு 1362 இல் சிந்துவின் மீது த ாடுக்கப் ட்ெதாகும்) 
93) ஃதபரோஸ் துக்ளக் பற்றிய கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - இவர் டவதீக இஸ்லாடம ஆதரித்தார். 
கூற்று 2 - இஸ்லாமியர் அல்லாதவர் ஜிசியா எனும் வரிடய விதித்தார். 
கூற்று 3 - புதிய இந்து ரகாயில் கட்டுவடத இவர் தடட யசய் ார். 
A) கூற்று 1, 2 மட்டும் சரி  
B) கூற்று 2, 3 ைட்டும் சரி  
C) கூற்று 1, 3 ைட்டும் சரி  
D) எல்லா கூற்றுகளும் சரி  
(குறிப்பு -ஃடபரோஸ் துக்ைக் புதிய இந்து மகாயில் கட்டுவர   ரட தெய்யவில்ரல. இவைது  ண் ாட்டு 
ஆர்வம், ம ம், மருத்துவம், இரெ த ாடர் ான  ல ெமஸ்கிரு  நூல்ககை தமாழித யர்ப்  ற்கு 
வித்திட்டது) 
94) இந்தியாவில் முதன் முடையாக இஸ்லாமியர் அல்லாதவர்கள் மீது ஜிஸ்யா வரிடய விதித்தவர் யார்?  

http://www.winmeen.com/


General Studies                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling    Page 27 of 34 

A) குத்புதீன் ஐ க் 
B) பால்பன்  
C) அலாவுதீன் கில்ஜி 
D) ஃதபரோஸ் துக்ளக்  
(குறிப்பு - தஜசியா என் து இஸ்லாமிய அேசுைைால் அவர்ைள் நிலத்தில் வாழும் இஸ்லாமியர் அல்லாத 
குடிமக்ைளின் தகலக்கு இவ்வைவு என விதித்து வசூலிக்ைப்பட்ெ ஒரு வரியாகும். இந்தியாவில் 
முதன்முதலாை இஸ்லாமியர் அல்லா வர் மீது ஜிஸ்யா வரிரய விர த் வர் குத்புதீன் ஐ க் ஆவார்) 
95) கடடசி துக்ைக் அரசர் யார்?  
A) முகமது பாைன் ோ  
B)  சுருதின் முகமது ஷா 
C) முகமது ஷா 
D) ஆலம் ஷா 
(குறிப்பு - கரடசி துக்ைக் அைெர் நசுருதின் முைமது ஷா என்பவர் ஆவார். இவேது ைாலம் 1394 முதல் 1412 
வகேயாகும். இவேது ைாலத்தில்தான் மத்திய ஆசியாவிலிருந்து கதமூரின் பகெடயடுப்பு நிைழ்ந்தது) 
96) டதமூர் இந்தியாவின் எந்த நகரத்டத சூடையாடினார்?  
A) டில்லி 
B) பஞ்சாப் 
C) குஜோத் 
D) ர வகிரி 
(குறிப்பு - ர மூர்  ன்னிைண்டாம் நூற்றாண்ரடச் மெர்ந்  மாத ரும் மங்மகாலிய அைெர் 
தெங்கிஸ்கான் உடன் ைத்  உறவு இருப்  ாக கூறத் க்க துருக்கியர் ஆவார்.) 
97) பஞ்சாப் ரபார் அணிவகுப்புகளில் தன் நலன்கடை ரமற்பார்டவ பார்ப்பதற்கு டதமூர் யாடர 
நியமித்தார்?  
A) அப்சல் கான்  
B) கிஸிர் ைான்  
C) ைாப் கான்  
D) டசயது கான்  
(குறிப்பு -  ஞ்ொப் ரபார் அணி வகுப்புகளில்  ன்  லன்கரை மமற் ார்ரவ  ார்ப்  ற்கு கிெர்காரன 
 னது துரணயாக நியமித் ார் ர மூர். கிசர்ைான்  ாமன தென்று டில்லிரய ரகப் ற்றி தெய்வது 
வம்ெ ஆட்சிரய நிறுவினார்) 
98) டசயது வம்சத்தில் 1414 மு ல் 1451 வடே எத்தடன சுல்தான்கள் ஆட்சி யசய்தனர்?  
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A) நான்கு  
B) ஐந்து  
C) ஆறு 
D) ஏழு  
(குறிப்பு - கிஸ்ர்கான் நிறுவிய ரெயது வம்ெத்தில், 1451ஆம் ஆண்டு ைாலம் வகேயில்  ான்கு 
சுல் ான்கள் ஆண்டனர். முற் ட்ட கசயது சுல் ான்கள் ர மூரின் மகனுக்கு திகற தெலுத்தி ஆட்சி 
புரிந் னர்.) 
99) யடல்லி சுல்தானிய ஆட்சியின் ஒட்டுயமாத்த வரலாற்றில் ஆட்சி உரிடமடய தாமாகரவ துைந்த சுல்தான் 
யார்?  
A) சுல்தான் ஆலம் ஷா  
B) சுல் ான் பகதூர் ோ  
C) சுல் ான் பாைன் ோ  
D) இவர்கள் யாரும் அல்ல  
(குறிப்பு - தடல்லி சுல் ானிய ஆட்சியின் ஒட்டுதமாத்  வைலாற்றில் ஆட்சி உரிரமரய  ாமாகமவ 
துறந்து தில்லிக்கு தவளிமய ஒரு சிறிய  கருக்குச் தென்று முழுரமயாக 30 ஆண்டுகள் மன 
நிரறமவாடும் அரமதியாகவும் வாழ்ந்  ஒமை சுல்தான் கசயது வம்சத்தில் வந்த ஆலம் ஷா ஆவார்) 
100) ரலாடி வம்ச ஆட்சிடய நிறுவியவர் யார்?  
A) இப்ோஹிம் ரலாடி 
B) பஹ்லால் ரலாடி 
C) சிக்கந் ர் ரலாடி 
D) இவர்கள் யாரும் அல்ல. 
(குறிப்பு - மலாடி வம்ெம் ஆட்சிரய நிறுவியவர் பஹ்லால் ரலாடி ஆவார். 1451ஆம் ஆண்டு ரலாடி வம்சம் 
ரதான்றியது.) 
101) ரலாடி வம்ச ஆட்சியில் தடலநகடர தில்லியிலிருந்து ஆக்ோவிற்கு ைாற்றியவர் யார்?  
A) இப்ோஹிம் ரலாடி 
B) பஹ்லால் ரலாடி 
C) சிக்ைந்தர் ரலாடி 
D) இவர்கள் யாரும் அல்ல. 
(குறிப்பு - பஹ்லால் ரலாடியின் ஆட்சியின் ரபாது வங்கத்தில் ஆட்சி புரிந்த ஷார்க்கி அேசு 
கைப்பற்றப்பட்ெது. இவேது மைன் சிக்ைந்தர் ரலாடி 1504ஆம் ஆண்டு  ரல கரை தில்லியிலிருந்து 
ஆக்ோவிற்கு மாற்றினார்) 
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102) ரலாடி வம்சத்தின் கடடசி ஆட்சியாைர் யார்?  
A) இப்ோஹிம் ரலாடி 
B) பஹ்லால் ரலாடி 
C) சிக்கந் ர் ரலாடி 
D) இவர்கள் யாரும் அல்ல. 
(குறிப்பு - கரடசி மலாடி ஆட்சியாைைான இப்ைாஹிம் மலாடி, முகலாய வம்ச ஆட்சிகய நிறுவிய 
முதலாம் பானிபட் ரபாரில் பாபரிெம் ரதாற்றார்) 
103) சுல்தானிய ஆட்சி நிர்வாகம் குறித்து கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - சுல்தானிய அரசு முடையான ஓர் இஸ்லாமிய அரசாக கருதப்பட்டது. 
கூற்று 2 - பூமியில் கைவுளின் பிேதிநிதியாக  ாம் ஆட்சி தசய்வ ாக பால்பன் கூறினார். 
கூற்று 3 - மதத்தின் பரிந்துடரகள் குறித்து  ாம் கவடலப்படவில்டல என கூறிக்யகாண்டு அலாவுதீன் 
கில்ஜி முழு அதிகாரத்டத ரகாரினார். 
A) கூற்று 1, 2 ைட்டும் சரி  
B) கூற்று 2, 3 ைட்டும் சரி  
C) கூற்று 1, 3 ைட்டும் சரி  
D) எல்லாரம சரி  
(குறிப்பு - சுல் ான்கள் பலரும், கலி ாக்களின்  ரலரமரய அங்கு ஏற்  ாக கூறினாலும் அவர்கள் 
முழு அதிகாைமுள்ை ஆட்சியாைர்கைாக விைங்கினார். ோணுவ தகலவர் என்ற வகையில் ஆயுதம் 
தாங்கிய பகெைளின் தகலகமப்பதவி தைபதி எனும் அதிைாேம் அவர்ைளிெம் இருந்தது) 
104) சுல்தானிய ஆட்சியின்ரபாது வரி வசூலுக்கு எதிோன ஒரு விவசாய கிளர்ச்சி எங்கு ர ான்றியது?  
A) ரதாவாப்  
B) ர வகிரி  
C) ஆக்ோ  
D) அஜ்மீர்  
(குறிப்பு - தடல்லி அருமக ரதாவாபில் 1332ஆம் ஆண்டு சுல் ானிய வழி வசூலுக்கு எதிோை ஒரு 
விவொய கிைர்ச்சி ம ான்றியது.டதாெர்ந்து வந்த பஞ்சமும் தில்லி பகுதியிலும் ரதாவாப்  குதிகளிலும் 
உழவர்களுக்கு ைென் வைங்குவகத அடிப்பகெயாைக் டைாண்ெ ஒரு ரவைாண் வைர்ச்சித் திட்ெத்கத 
டைாண்டு வருமாறு முைமது பின் துக்ைக்கை நிர்ப் ந்தித் ன.) 
105) தங்க நாணயங்கள் சிலவற்றில் யபண் கடவுள் லட்சுமியின் உருவத்டத யபாறித்த இஸ்லாமிய அரசர் 
யார்?  
A) முகைது கஜினி 
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B) முகைது ரகாரி 
C) முைமது பின் துக்ைக் 
D) அலாவுதீன் கில்ஜி 
(குறிப்பு - இந்தியாரவ தவன்றெக்கிய முகமது மகாரி  மது  ங்க  ாணயங்கள் சிலவற்றில் த ண் 
கடவுள் லட்சுமியின் உருவத்ர  த ாறித்திருக்கிறார்) 
106) முகமது பின் துக்ைக் சமணத் துைவிகளுக்கு அடனத்து அரசு அலுவலர்களும் பாதுகாப்பு அளிக்க 
ரவண்டும் என்ை ஆடணடய எந்த ஆண்டு யவளியிட்டார்?  
A) 1320ஆம் ஆண்டு  
B) 1325ஆம் ஆண்டு  
C) 1330ஆம் ஆண்டு  
D) 1335ஆம் ஆண்டு  
(குறிப்பு - முகமது பின் துக்ைக் மஹாலி  ண்டிரகயில்  ங்ரைடுத்தம ாடு மயாகிகள் உடன்  ல்ல 
 ட்புடன் இருந்திருக்கிறார்.) 
107) யதன்னிந்திய பக்தி இயக்கத்டதயும், ஓரிடைக் யகாள்டகயும் வட இந்தியாவிற்குக் யகாண்டு 
தசன்றவர்களில் முக்கியைானவர்கள் கீழ்க்கண்ைவர்களுள் யார்?  
I. நாைர வர்  
II. ோைானுஜர்  
III. ோைானந் ர்  
A) I, II மட்டும் சரி  
B) I, III ைட்டும் சரி  
C) II, III ைட்டும் சரி 
D) எல்லாரை சரி  
(குறிப்பு -  ாமம வர் மகாைாஷ்டிைத்கத மெர்ந் வர் ஆவார். இவர் உருவ வழிபாட்கெயும் சாதிப் 
பாகுபாடுைகையும் எதிர்த்தார். ஓரிகற தகாள்ரகரய மிகத் தீவிைமாக பின் ற்றினார். இன்தனாருவர் 
ைாமானுஜரை பின் ற்றிய ைாமானந் ர் ஆவார்.) 
108) கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - வணிகக் குழுக்கள் சுல்தான்கள் காலத்தில் இருந்த ற்க்கு சான்று இல்டல. 
கூற்று 2 - பதின்மூன்ைாம் நூற்ைாண்டின் த ாைக்கத்திலிருந்ர  தசப்புக்காசுகரளாடு  ங்கம் ைற்றும் 
தவள்ளி காசுகடளயும் தில்லி சுல் ான்கள் தவளியிைத் த ாைங்கினர். 
கூற்று 3 - யடல்லி சுல்தானியர் காலத்தில் காகிதம் தயாரிக்கும் யதாழில்நுட்பம் இந்தியாவில் 
அறிமுகமானது. 
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A) கூற்று 1, 2 ைட்டும் சரி  
B) கூற்று 2, 3 ைட்டும் சரி  
C) கூற்று 1, 3 ைட்டும் சரி  
D) எல்லாரம சரி  
(குறிப்பு - சீனர்கள் கண்டுபிடித்  நூற்பு ெக்கைம்  தினான்காம் நூற்றாண்டில் ஈைான் வழிமய 
இந்தியாவுக்கு வந் து. இது நூற்ப்பவர்ைளின் உற்பத்தித்திறகன 6 மெங்கு அதிைரிக்ை உதவியது.) 
109) வங்கத்தில் பட்டுப்புழு வைர்ப்பு எந்த நூற்ைாண்டில் நிறுவப்பட்டது?  
A) பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு 
B) பதினான்காம் நூற்றாண்டு 
C) பதிகனந்தாம் நூற்றாண்டு 
D) பதினாறாம் நூற்றாண்டு 
(குறிப்பு - சீனர்கள் ைண்டுபிடித்த நூற்பு சக்ைே த ாழில்நுட் ம் ஈோன் வழிரய இந்தியாவுக்கு வந்தது. 
இதன் மூலம் நூல் உற்பத்தி டபருகியது ரபாலரவ டநசவு ரவகலகய விகேவுபடுத்த இது உதவியது. 
பதிகனந்தாம் நூற்றாண்டில் வங்ைத்தில் பட்டுப்புழு வைர்ப்பு நிறுவப்பட்ெது) 
110) யடல்லி சுல்தானிய காலத்தில் இருந்த ை ேசா என்பதற்கான சரியான யபாருள் எது?  
I. இதில் ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் குைந்ட களுக்கு படிக்கவும் எழு வும் கற்றுத்  ந் ார். 
II. உயர்கல்வியில் ரைலும் ஒழுங்குபடுத் ப்பட்ை வடிவம் ை ேசா என்பது ஆகும். 
III. பதிரனாோம் நூற்றாண்டில் ைத்திய ஆசியாவிலும் ஈோனிலும் இது பேவலாக நிறுவப்பட்ைது. 
IV. வைக்கைாக ை ேஸாவுக்கு ஒரு கட்ைைம் இருந் து.  னி ஆசிரியர்கள் கல்வி கற்பித் னர். 
A) I, II, III ைட்டும் சரி  
B) II, III, IV ைட்டும் சரி  
C) I, III, IV ைட்டும் சரி  
D) எல்லாரம சரி  
(குறிப்பு - ம ைஸா என்னுமிடத்தில் மாணவர்கள்  ங்கி இருக்கவும் நூலகத்திற்கும், த ாழுரகக்கும் 
என சில அரறகள் ஒதுக்கப் ட்டிருந் ன. த மைாஸ் துக்ைக் ஒரு த ரிய ம ைாொரவ கட்டினார்) 
111) சூஃபிகளிடைரய ரதான்றிய யசல்வாக்குமிக்க இரு பிரிவுகள் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது?  
I. சுஹ்ேவார்தி  
II. சிஸ்டி  
III. மிரயா  
A) I, II மட்டும் சரியானது  
B) II, III ைட்டும் சரியானது  
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C) I, III ைட்டும் சரியானது  
D) இடவ அடனத்தும் சரியானது  
(குறிப்பு - 13 மற்றும் 14 ஆம் நூற்றாண்டுைளின் சூபிைள் மத்தியில் டசல்வாக்குமிக்ை இரு பிரிவுைள் 
ரதான்றின. முல்தானி கமயமாைக் டைாண்ெ சுஹ்ேவார்தி, தில்லியிலும் பிற இடங்களிலும் 
மகாமலாச்சிய சிஸ்டி ஆகியன ஆகும்) 
112) மங்ரகாலியர்கள் பாக்தாத் நகடர எந்த ஆண்டு டகப்பற்றினர்?  
A) 1252 இல்  
B) 1254 இல்  
C) 1256 இல்  
D) 1258 இல்  
(குறிப்பு - முகமது  பியின் வாரிொக கரு ப் டும் கலீ ாக்கள் ஒட்டுதமாத்  இஸ்லாமிய உலகத்தின் 
குடிரம மற்றும் ம ம் த ாடர் ான விவகாைங்களில் மீது அதிகாைம் தெலுத்தி வந் னர். 1258ஆம் ஆண்டு 
 ாக் ாத்  கரை மங்மகாலியர்கள் ரகப் ற்றும் வரை கலி ா அந் கரை ஆட்சி தெய் ார்) 
113) கலீபா பதவி எந்த ஆண்டு முதல் ஒழிக்கப்பட்டது?  
A) 1910 மு ல்  
B) 1920 முதல்  
C) 1930 மு ல்  
D) 1940 மு ல்  
(குறிப்பு - ஆட்மடாமானிய ம ைைசு நீக்கப் ட்டு(1920) முஸ்  ா கமால் அத் ாதுர்க்கின் தகலகமயில் 
துருக்கிய குடியேசு உருவானரபாது இக்ைலீபா பதவி ஒழிக்ைப்பட்ெது) 
114) கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
I. இஸ்லாமிய ைேபில் வி டவகள் உைன்கட்டை ஏறும் வைக்கம் அறியப்பட்டிருக்கவில்டல. 
II. இஸ்லாமிய ைேபில் தபண்கள் படிக்கவும் எழு வும் கற்பட  இஸ்லாம்  டை தசய்யவில்டல. 
III. இஸ்லாமிய ைேபு பல ாே ைணத்திற்கு ஏற்பளித் து. 
IV. இஸ்லாமிய ைேபில்  ங்களின் தபற்ரறாரிைமிருந்து தசாத்துரிடை தபறவும், மணவிலக்கு யபைவும் 
உரிடம இருந்தது. 
A) I, II, III ைட்டும் சரி  
B) II, III, IV ைட்டும் சரி  
C) I, III, IV ைட்டும் சரி  
D) எல்லாரம சரி  
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(குறிப்பு -  ர் ா அணிந்து இருந்  ம ாதிலும் சில விஷயங்களில் இஸ்லாமிய த ண்களுக்கு 
த ரும் ாலான இந்து த ண்கரை காட்டிலும் ஒப்பீட்டைவில் ெமூகத்தில் உயர்ந்   குதியும் அதிக 
சு ந்திைமும் இருந் ன) 
115) சுல்தானிய காலத்தில் கட்டப்பட்ட முதல் கவிடக எது?  
A) அலாய் தர்வாஸா  
B) குவாத் உல் இஸ்லாம் ைசூதி  
C) அத்டஹ-தின்-க-ரஜாப்ோ  
D) இது எதுவும் இல்டல. 
(குறிப்பு - மமற்கு ஆசியாவில் இருந்து ரகவிரனஞர்ைள் வந்து மெர்ந் தும் வரைவுகளும் 
கவிகைகளும் துல்லியமும் முழுரமயும் அரடந் ன. படிப்படியாை உள்ளூர் கைவிகனஞர்ைளும் இதில் 
 யிற்சி த ற்றனர். மு ல் தமய்யான விரைவால் அலங்கரிக்கப் ட்டது  ால் னின் கல்லரற ஆகும்) 
116) ோக் ர்பன் எனும் இடச நூல் எந்த யமாழிடயச் சார்ந்ததாகும்?  
A) குஜராத்தி 
B) சமஸ்கிருதம் 
C) ஹிந்தி 
D) கன்னைம் 
(குறிப்பு - சுல் ானிய அைெர் ஃடபரோஸ் துக்ைக் இரெயில் காட்டிய ஆர்வம், ோக்தர்பன் என்ற இந்திய 
ெமஸ்கிரு  இரெ நூரல  ாைசீக தமாழிக்கு தமாழி த யர்த்  ன் மூலம் ஒத்திரெவுக்கு இட்டுச் 
தென்றது.) 
117) 'ஒன்பது வானங்கள் 'என்ற நூடல எழுதியவர் யார்?  
A) அமிர் குஸ்ரு  
B) மீர் அஃப்ரோஸ்  
C) ஜலாலுதீன் கில்ஜி  
D) நுஸ்ேத் காட்ைன்  
(குறிப்பு -  ாைசீக உரை ரடயிலும் கவிர யிலும் ஒரு முக்கியமான   ைாக விைங்கு வர் அமீர் குஸ்ரு 
ஆவார். அவர்  மது ' ஒன்பது வானங்ைள்' என்னும் நூலில்  ம்ரம ஓர் இந்தியன் என்று அரழத்துக் 
தகாள்வதில் அவர் த ருமி ம் தகாள்கிறார்) 
118) பாரசீக உடரநடடயின் ஆசானாக கருதப்படுபவர் யார்?  
A) நிசாமுதீன் அவுலியா  
B) அப்துல் ைாலிக் இசுலாமி  
C) ஜியாவுதீன் பேனி  
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D) சம்சுதீன் சிோஜ்  
(குறிப்பு -  ாைசீக உரை ரடயில் ஆொனாக கரு ப் டு வர் ஜியாவுதீன்  ைனி என் வைாவார்.ஃபுதூ உஸ் 
salathin என்ற  னது கவிர த் த ாகுப்பில் அப்துல் மாலிக் இஸ்லாமி கஜனவிய காலம் த ாடங்கி 
முகமது பின் துக்ைக் ஆட்சி வகேயிலுமான இஸ்லாமிய ஆட்சியின் வேலாற்கற பதிவு 
டசய்திருக்கிறார்) 
119) காஷ்மீர் அரசர்களின் வரலாற்று நூலான டஜனவிலாஸ்  என்னும் நூடல இயற்றியவர் யார்?  
A) பட்ெவதாோ  
B) பக்ருதீன் கவ்வாஸ்  
C) ஜியாவுதீன் பேனி  
D) அப்துல்மாலிக் இஸ்லாமி 
(குறிப்பு - காஷ்மீை அைெர்களின் வைலாறான கைனவிலாஸ் நூரல இயற்றுவ ற்கு  ட்டவ ாை, ஷா நாமா 
எனும் ஃபிர்டதௌசியின் நூகல ஒரு முன்மாதிரியாக எடுத்துக் தகாண்டுள்ைார்)  
120) கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  
கூற்று 1 - சமஸ்கிருத நூல்கடை யமாழியபயர்த்ததன் மூலம் பாரசீக இலக்கியம் வைம் அடடந்தது,  
கூற்று 2 - பாரசீக யசாற்களுக்கு நிகரான ஹிந் ாவி யசாற்கடைக் யகாண்ட அகராதிகள் யதாகுக்கப்பட்டன. 
கூற்று 3 - மகாபாரதமும், ராஜதரங்கிணியும் பாரசீக யமாழியில் யமாழியாக்கம் யசய்யப்பட்டன. 
A) கூற்று 1, 2 ைட்டும் சரி  
B) கூற்று 2, 3 ைட்டும் சரி  
C) கூற்று 1, 3 ைட்டும் சரி  
D) எல்லா கூற்றுைளும் சரி  
(குறிப்பு - ெமஸ்கிரு  இலக்கியத்தில் முன்மனற்றத்ர  தடல்லி சுல் ானிய ஆட்சி  டுக்கவில்ரல. 
உயர் அறிவுப்பூர்வ சிந் ரன தமாழியாக ெமஸ்கிரு ம் த ாடர்ந் து. ரபேேசின் பல்ரவறு பகுதிைளில் 
நிறுவப்பட்டிருந்த சமஸ்கிருத பள்ளிைளும் ைல்வி நிகலயங்ைளும் டதாெர்ந்து டசழித்தன.) 
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