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11th History Lesson 7 Questions in Tamil 

7] பாமினி விஜயநகர அரசுகள் 

1. 14ஆம் நூற்றாண்டின் ததாடக்கத்தில் தில்லி சுல்தானியம் ததற்கக விரிவாக்கத்திற்குத் தயாரான க ாது 
தக்காண ததன்னிந்தியா எத்தனன அரசுகளாகப் பிரிக்கப் ட்டிருந்தன? 
A) 2        B) 3         C) 4         D) 5 
(குறிப்பு: நான்கு அரசுகள் 

 தேவகிரியின் யாேவர் (தேற்குத் ேக்காணம்/ேற்த ாதேய ேகாராஷ்டிரா) 
 ஹ ாய்சாலரின் துவாரசமுத்திரம் (கர்நாடகா) 
 வாரங்கல்  குதிதய சார்ந்ே காகத்தியர் 
 ேதுதரதய சார்ந்ே  ாண்டியர்) 

2. தக்காண ததன்னிந்திய அரசுகள் ____________ ஆண்டுகளில் நனடத ற்ற மாலிக்காபூரின் 
 னடதயடுப்புகளினால் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் கதாற்கடிக்கப் ட்டன. 
A) 1302, 1309 
B) 1304, 1312 
C) 1304, 1310 
D) 1306, 1314 
(குறிப்பு: ஹேன்னிந்திய அரசுகள் தசர்த்து தவக்கப் ட்டிருந்ே ேங்கள் ஹசல்வங்களின் 
ஹ ரும் குதிதயயும் தில்லி சுல்ோனியத்தின்  தடஹயடுப்பின் த ாது இழந்ேன.) 

3. தன் அரனை சிறப் ாக ஆட்சி புரிவதற்தகன தனைநகனர கதவகிரிக்கு மாற்றியவர் 
A)  ால் ன் 
B) முகமது பின் காசிம் 
C) அைாவுதீன் கில்ஜி 
D) முகம்ேது பின் துக்ளக் 
(குறிப்பு: ேதலநகர் ோற்றத்தின் த ாது தேவகிரி ஹேௌலோ ாத் என்று ஹ யர் ோற்றம் 
ஹசய்யப் ட்டது. ஆனால் இம்முயற்சி தோல்வியதடந்து ேக்கள் ஹ ருந்துயருக்கு ஆளாயினர். 
மீண்டும் ேன் ேதலநகதர தில்லிக்கு ோற்றியத ாது முகேது பின் துக்ளக்கின் ஹேன்  குதி 
ோகாண ஆளுநர்கள் ேங்கதள சுேந்திர அரசர்களாக அறிவித்ேனர்.) 

4. வடக்கு கர்நாடகாவில் ஜா ர்கான் தன்னனச் சுதந்திர அரைராக அறிவித்துக் தகாண்டு தன் தனைநகனர 
கதவகிரியிலிருந்து குல் ர்காவிற்கு மாற்றிய ஆண்டு 
A) 1342      B) 1343       C) 1344         D) 1345 
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(குறிப்பு: ஜா ர்கான்  ாேன் ஷா என்ற  ட்டத்தேச் சூடி  ாமினி அரசவம்சத்தேத் (1347-1527) 
தோற்றுவித்ோர்.) 

5. விஜயநகர அரசு ைங்கம வம்ை ைககாதரர்களான ஹரிஹரர், புக்கர் ஆகிகயாரால் ____________ 
நதிக்கனரயில் கதாற்றுவிக்கப் ட்டது. 
A) கிருஷ்ணா 
B) துங்க த்ரா 
C) கங்னக 
D) யமுனன 
(குறிப்பு: 1336 ஆம் ஆண்டு விஜயநகதரத் ேதலநகராகக் ஹகாண்டு (ேற்த ாதேய  ம்பி) 
விஜயநகர அரசு தோற்றுவிக்கப் ட்டது.) 

6.  ாமினி, விஜயநகர அரசுகள் ______________ ஆற்றினடப்  குதினயக் கட்டுப் டுத்த தங்களுக்குள் 
கடுனமயாக க ாரிட்டனர். 
A) ஹகனாவர் 
B) கதா-ஆப் 
C) ஹரய்ச்சூர் 
D) கன்கனாசி 
(குறிப்பு: தேலும் இராணுவத்திற்குத் தேதவப் டும் குதிதரகதள இறக்குேதி ஹசய்யவும், தேற்குக் 
கடற்கதரயிலுள்ள தகாவா,  தனாவர் துதறமுகங்கதளக் கட்டுப் டுத்ேவும் 
இதடஹவளியில்லாேல் கடுதேயாகப் த ாரிட்டனர்.) 

7. கிருஷ்ணகதவராயரின் கீழ் இருந்த நாயக்க முனற  ற்றிய தகவல்கனளத் தரும் இைக்கியம் 
A) மனுைரிதம் 
B) ைாளுவனவயுதயம் 
C) ராயவாசகமு 
D) மதுரா விஜயம் 
(குறிப்பு: ராயவாசகமு என் து ஹேலுங்கு ஹோழியில் எழுேப் ட்ட இலக்கியம் ஆகும்.) 

8. தவறான இனணனயத் கதர்ந்ததடு. (அயல்நாட்டுப்  யணிகள் - நாடு) 
A) இ ன்  தூதா - தமாராக்ககா 
B) அப்துர் ரைாக் –  ாரசீகம் 
C) நிகிடின் – ரஷ்யா 
D) தடாமிங்தகா  யஸ் – இத்ோலி 
(குறிப்பு: தடாமிங்தகா  யஸ் – த ார்த்துகல் நாடு, நூனிஸ் – இத்ோலி.) 

9. த ாருத்துக. (அயல்நாட்டுப்  யணிகள் - காைம்) 
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1. இ ன் துதா       i) 1520 – 35 
2. அப்துர் ரைாக்     ii) 1470 – 74 
3. நிகிடின்     iii) 1443 – 45 
4. நூனிஸ்     iv) 1333 – 45 
A)  i     ii     iii    iv 
B)  ii     i     iv     iii 
C)  iv     iii     ii     i 
D)  iii     i     ii     iv 

10. ைரியானக் கூற்னறத் கதர்ந்ததடு. 
1. விஜயநகர அரைர்கள் வராகன் என்று குறிப்பிடப் ட்ட தங்க நாணயங்கனள அதிக எண்ணிக்னகயில் 
தவளியிட்டனர். 
2. இது தமிழில் த ான் என்றும் கன்னடத்தில் தஹான்னு என்றும் குறிப்பிடப் ட்டது. 
3. நாணயத்தில் அரைனுனடய த யர் நகரி அல்ைது கன்னட எழுத்து வடிவத்தில் த ாறிக்கப் ட்டுள்ளது. 
A) அதனத்தும் சரி 
B) 1, 2 ைரி 
C) 2, 3 ைரி 
D) 1, 3 ைரி 
(குறிப்பு: வராகன் என்ற ேங்க நாணயங்கள் ஹவவ்தவறு இந்து ஹேய்வங்களின் உருவங்கதளயும் 
காதள, யாதன, கன்ட ஹ ருண்டா என்ற கற் தனப்  றதவ ஆகிய விலங்கு உருவங்கதளயும் 
ோங்கியுள்ளன.) 

11. சுமூகமான நிர்வாகத்திற்காக தில்லி சுல்தானியர் முனறனயப் பின் ற்றிய  ாமன்ஷா தன் ஆட்சிப் 
 குதினய எத்தனன பிரிவுகளாக பிரித்தார்? 
A) 2       B) 3        C) 4        D) 5 
(குறிப்பு: குல் ர்கா, ஹேளலோ ாத், பீடார், ஹ ரார் ஆகியதவ  ாேன்ஷா ஆட்சியின் நான்கு 
ோகாணங்களாகும்.) 

12. தவறான கூற்னறத் கதர்ந்ததடு. 
A)  ாமன்ஷா ஆட்சியின் நான்கு பிரிவுகள் தராப்ஸ் எனப் ட்டன. 
B)  ாமன்ஷா ஆட்சியின் பிரிக்கப் ட்ட நான்கு  குதிகளுக்கும் ஒவ்தவாரு ஆளுநர் நியமிக்கப் ட்டு, 
அவர்கள் அப் குதியின்  னடகனளயும் வழிநடத்தினர். 
C) மாகாண ஆளுநர்கள் மாகாண நிர்வாகம், வரிவசூல் க ான்றவற்றிற்கு முழுப்த ாறுப் ாவர். 
D)  ாேன்ஷா ேன் அரசியல் எதிரிகதள அடக்கி 21 ஆண்டுகள் சிறப் ாக ஆட்சி ஹசய்ோர். 
(குறிப்பு: அலாவுதீன்  சன்  ாேன்ஷாவின் ஆட்சிக் காலம் 1347 - 1358. (11 ஆண்டுகள்)) 
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13. சுதந்திரமான மதுனர சுல்தானியம் உருவான ஆண்டு 
A) 1234          B) 1332      C) 1333      D) 1344 

14. தான் த ற்ற தவற்றிகனள நினனவு கூரும் வனகயில் நாணயங்களில் இரண்டாம் அதைக்ைாண்டர் 
என்று த ாறித்து தகாண்டவர் 
A) முதைாம் முகமது 
B) ஜா ர்கான் 
C) முகமது கவான் 
D) ராஜா கிருஷ்ண கதவ் 
(குறிப்பு:  ாேன்ஷா வாரங்கல் ேற்றும் ஹரட்டி அரசுகளான ராஜமுந்திரி, ஹகாண்டவீடு 
ஆகியவற்றிடமிருந்து வருடம்தோறும் கப் ம் ஹ ற அவர் தேற்ஹகாண்ட முயற்சி  ல த ார்களுக்கு 
இட்டுச்ஹசன்றது.) 

15. முதைாம் முகமது ____________ ஆண்டு வாரங்கல் மீது  னடதயடுத்து அதனனக் னகப் ற்றினார். 
A) 1362       B) 1363      C) 1364      D) 1365 
(குறிப்பு: இப்த ாரின் முடிவில் வாரங்கல் த ார் நஷ்டஈட்தட வாரி வழங்கியது. தகால்ஹகாண்டா 
தகாட்தட முேலாம் முகேது வசோனது. அங்கிருந்ே கருவூலங்கள், ரத்தினக்கற்கள்,  ாமினி அரசின் 
வசோயின.) 

16. கூற்று 1: ஆகாய நீை வண்ணத்திலுள்ள ரத்தினக்கற்கள் ஓரளவு வினை மதிப்புள்ள கற்களாகும். 
கூற்று 2: நீை வண்ண மாணிக்கக் கற்களினால் இனைக்கப் ட்ட அரியனண  ாரசீக அரைர்களின் ஒரு 
சிம்மாைனமாக இருந்தது என மனுைரிதம் என்னும் நூல் குறிப்பிடுகின்றது. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ேவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: நீல வண்ண ோணிக்கக் கற்களினால் இதழக்கப் ட்ட அரியதண  ாரசீக அரசர்களின் 
ஒரு சிம்ோசனோக இருந்ேது என பிர்ஹேளசியின் ஷாநாோ என்னும் நூல் குறிப்பிடுகின்றது.) 

17. தவறான இனணனயத் கதர்ந்ததடு. (முதைாம் முகமதுவின் அனமச்ைர்கள் குழு) 
A) வகில்-உஸ்-சுல்தானா :  னடத்தனைவர், அரைருக்கு அடுத்தநினையில் உள்ளவர். 
B) வசீர்-குல்: மற்ற அனமச்ைர்களின்  ணிகனள கமற் ார்னவயிடு வர் 
C) அமீர்-இ-ஜும்லா: நிதித்துதற இதணயதேச்சர் 
D) வசீர்-இ-அஷ்ரப்: தவளியுறவு அனமச்ைர் 
(குறிப்பு: அமீர்-இ-ஜும்லா: நிதியதேச்சர், வசீர்-இ-அஷ்ரப்: ஹவளியுறவு அதேச்சர் அரசு 
விவகாரத்துதற அதேச்சர், அரசு விழாக்கதள முன்னின்று நடத்தும் ஹ ாறுப்புதடயவர்.) 
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18. த ாருத்துக. (முதைாம் முகமதுவின் அனமச்ைர்கள் குழு) 
1. நசீர்       i) தனைனம நீதி தி 
2. க ஷ்வா      ii) காவல்துனறத் தனைவர் 
3. தகாத்வால்      iii) அரைப்  னடகளின் த ாறுப் ாளர் 
4. ைதர்-இ-ஜஹான்     iv) நிதித்துனற இனணயனமச்ைர் 
A)  i    ii    iii     iv 
B)  ii     i    iv    iii 
C)  iv     iii    ii    i 
D)  ii    iii    i    iv 
(குறிப்பு: 

 ஹகாத்வால்- காவல்துதறத் ேதலவர், ேதலநகரின் நீதி தி 
 சேர்-இ-ஜ ான்: ேதலதே நீதி தி, சேய அறநிதலயத்துதற அதேச்சர்.) 

19. முதைாம் முகமது ___________இல் இரு மசூதிகனள எழுப்பினார். 
A) குல் ர்கா 
B) ததௌைதா ாத் 
C) பீடார் 
D) த ரார் 
(குறிப்பு: இதில் ஒரு ேசூதி 1367ல் முழுதேயாக கட்டி முடிக்கப் ட்டது.) 

20. கூற்று 1: முதைாம் முகமது வழிப் றி தகாள்னளயர்களுக்கு எதிராக கடுனமயான நடவடிக்னக எடுத்தார். 
கூற்று 2: நிறுவன மற்றும் புவியியல் ரீதியில் முகமது ஷா ஏற் டுத்திய ஒருங்கினணப்க  அவர் அரசுக்கு 
திடமான அடித்தளத்னத உருவாக்கியது. 
A) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

21.  ாமினி அரைாட்சியின் க ாது, ஒரிைா ஆட்சியாளர்கள் ____________ ஆண்டு வாரங்கல் மற்றும் அதன் 
கிைக்கிலிருந்த  குதிகனள னகப் ற்றினர்.  
A) 1365     B) 1375       C) 1413      D) 1425 

22. முதைாம் முகமதுவின் ஆட்சிக்கு பின்  ாமினி அரசின் தனைநகரம் குல் ர்காவிலிருந்து ___________ 
ஆண்டு பீடாருக்கு மாற்றப் ட்டது. 
A) 1426      B) 1427      C) 1428       D) 1429 
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(குறிப்பு: முேலாம் முகேது ஷாவிற்குப் பின் சில சுல்ோன்கள் ஆட்சி ஹசய்ேனர். அவர்கள் 
திறதேயற்றவர்களாக விளங்கினர்.) 

23. சிறந்த அரசியல் விகவகியான முகமது கவான் யாருனடய காைத்தில் அனமச்ைராக விளங்கினார்? 
A) ஜா ர்கான் 
B) முதைாம் முகமது 
C) இரண்டாம் முகமது 
D) மூன்றாம் முகேது 
(குறிப்பு: மூன்றாம் முகேதுவின் காலம் 1463 – 1482.) 

24. முகமது கவான் ____________ல் ஒரு த ரிய மதரைானவ நிறுவி அதில் ஒரு த ரிய நூைகத்னத அனமத்தார். 
A) குல் ர்கா 
B) ததௌைதா ாத் 
C) பீடார் 
D) த ரார் 
(குறிப்பு:  ாரசீகத்தில் பிறந்ே முகேது கவான் புகழ்ஹ ற்ற இஸ்லாமிய சேய வல்லுநராகவும்,  ாரசீக 
ஹோழியில், கணிேத்தில் புலதே ஹ ற்றவராகவும் விளங்கினார்.) 

25. தவறான கூற்னறத் கதர்ந்ததடு. (முகமது கவான்) 
A) முகமது கவான் பீடாரில் நிறுவிய நூைகத்தில் 3000 னகதயழுத்து நூல்கள் இருந்தன. 
B) தகாங்கணம், ஒரிைா, விஜயநகர மன்னர்களுக்கு எதிராக தவற்றிகரமாகப் க ானர நடத்தினார். 
C) ஆங்கிதலய தவதியியல் வல்லுநர்களின் வழிகாட்டுேலின் அடிப் தடயில் ஹவடிேருந்தே 
 யன் டுத்தினார். 
D)  ாமினி அரனை நிர்வகிக்க வைதியாக நாட்னட எட்டு மாகாணங்களாகப் பிரித்தார். 
(குறிப்பு:  ாரசீக தவதியியல் வல்லுநர்களின் வழிகாட்டுேலின் அடிப் தடயில் ஹவடிேருந்தே 
 யன் டுத்தினார்.) 

26. கூற்று 1: முகமது கவான் அறிமுகப் டுத்திய நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள் மூன்றாம் முகமது அரசின் 
நினைனய உயர்த்தின. ஆனால் மாகாணத் தனைவர்களுக்குத் தரப் ட்ட அதிகாரங்கள் 
குனறக்கப் ட்டன. 
கூற்று 2: மாகாணத் தனைவர்களில்  ைர் தக்காணத்னத கைர்ந்தவர்களாவர். தக்காணத்தில் 
அவர்களுக்கினடகய இருபிரிவுகள் உண்டாயின. 
A) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
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(குறிப்பு: ோகாணத் ேதலவர்களின் இருபிரிவுகள் 
 ேக்காண முஸ்லீம்கள் 
 ஹவளிநாட்டிலிருந்து வந்ே முஸ்லீம்கள்) 

27. ககால்தகாண்டா ககாட்னடனய கட்டிய காகத்திய வம்ை அரைர் 
A) ராஜா ரனகதவ் 
B) குலிகுதப்ஷா 
C) பிரதா ருத்ரன் 
D) ராஜா கிருஷ்ண தேவ் 
(குறிப்பு: ராஜா கிருஷ்ண தேவ் வாரங்கல்தலத் ேதலநகராகக் ஹகாண்ட காகத்திய அரசர் ஆவார்.) 

28. ககால்தகாண்டா ககாட்னட சுல்தான் குலி குதப்ஷாவிற்கு ஜாகீராகத் தரப் ட்ட ஆண்டு 
A) 1492 - 1493 
B) 1493 – 1494 
C) 1494 – 1495 
D) 1495 – 1496 
(குறிப்பு: குலிகுேப்ஷா தகால்ஹகாண்டா தகாட்தடதய கருங்கற்கள் ஹகாண்டு புனரதேத்ோர். 
அேன் பின் இக்தகாட்தடப்  குதி இருந்ே நகரம் முகம்ேது நகர் எனப் ட்டது.) 

29. குதுப்ஷாகி வம்ைத்தின் ஐந்தாவது சுல்தான் _____________ ஆவார். 
A) முகமது அலி 
B) முகம்ேது குலி குதுப்ஷா 
C) அகமது குலி குதுப்ஷா 
D) அைாவுதீன் குலி குதுப்ஷா 
(குறிப்பு: முகம்ேது குலி குதுப்ஷா காலத்தில் கம்பீரோன தகாட்தடயாக தகால்ஹகாண்டா தகாட்தட 
திகழ்ந்ேது.) 

30. ____________நூற்றாண்டில் ககால்தகாண்டா ஒரு சிறந்த னவரச் ைந்னதயாகத் திகழ்ந்தது. 
A) 15       B) 16        C) 17       D) 18 
(குறிப்பு: தகால்ஹகாண்டா தவரச் சந்தே, தகாஹினூர் தவரம் உட் ட மிகச்சிறந்ே தவரங்கதள 
உலகிற்கு வழங்கியது.) 

31. கூற்று 1: ககால்தகாண்டா ககாட்னட த ங்களூருவிலிருந்து 11 கிகைாமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள மனைமீது 
120 மீட்டர் உயரத்தில் அனமக்கப் ட்டுள்ளது. 
கூற்று 2: ககால்தகாண்டா ககாட்னட அதன் ஒலி அம்ை அடிப் னடயில் சிறந்த கட்டடக் கனையின் 
அம்ைமாகும். 
A) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு 
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B) கூற்று 1 ேவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: தகால்ஹகாண்டா தகாட்தட த ேரா ாத்திலிருந்து 11 கிதலாமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள 
ேதலமீது 120 மீட்டர் உயரத்தில் அதேக்கப் ட்டுள்ளது. தகால்ஹகாண்டா தகாட்தடயில் அரச 
அதவயும் உள்ளது.) 

32. ககால்தகாண்டா ககாட்னடயின் உயர்ந்த  குதி______________ என்றனைக்கப் டுகிறது. 
A)  கததர்வாைா 
B) தர் ார்வாைா 
C)  ாலா ஹிசார் 
D)  கததர்ஹிைா 
(குறிப்பு: தகால்ஹகாண்டா தகாட்தடயின் நுதழவாயில்  குதி  தேேர்வாசா (அ) ஹவற்றி 
நுதழவாயில் என்றதழக்கப் டுகிறது.) 

33. ககால்தகாண்டா ககாட்னடயில் ___________ன் கல்ைனற உள்ளது. 
A) ராஜா கிருஷ்ண கதவ் 
B) ஒளரங்கசீப் 
C) ஷாஜகான் 
D) குதுப்ஷாகி 
(குறிப்பு: தகால்ஹகாண்டா தகாட்தடயில் பீரங்கிகள்,  ாலங்கள், அரச அரண்ேதனகள், அதறகள், 
ேசூதிகள், ஹோழுவங்கள் உட் ட நான்கு சிறிய தகாட்தடகளும் இேனுள் அடங்கும்.) 

34. ஒளரங்கசீப் ககால்தகாண்டா ககாட்னடனய எட்டு மாதங்கள் முற்றுனகயிட்டு ____________ ஆண்டு அதன் 
ஆட்சியாளரிடமிருந்து னகப் ற்றினார். 
A) 1686        B) 1687      C) 1688     D) 1689 
(குறிப்பு: 1687 இல் ஆப்கானிய வாசல் காப் ாளரின் துதராகம் காரணோக ஒளரங்கசீப் 
தகால்ஹகாண்டா தகாட்தடதய தகப் ற்றினார்.) 

35. மூன்றாம் முகம்மது இறந்தபின்  ாமினி அரசிலிருந்து பிரிந்த சுதந்திர அரசுகள் எனவ? 
1. பீஜப்பூர்         2. அகமது நகர்        3. த ரார் 
4. ககால்தகாண்டா      5. பீடார் 
A) அதனத்தும்     B) 1, 2, 5     C) 1, 2, 3, 5        D) 2, 3, 4, 5 
(குறிப்பு: பிற்காலத்தில் பீஜப்பூர் வலிதேயான அரசானது. பீடார், ஹ ரார் த ான்றதவ அதில் 
இதணக்கப் ட்டன. அதே தநரத்தில் அகேதுநகர், தகால்ஹகாண்டா த ான்றதவ சுேந்திர 
அரசுகளாயின.) 
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36. மூன்றாம் முகம்மது இறந்த பின்  ாமினி வம்ைத்னத கைர்ந்த ____________ மன்னர்கள் ஆட்சி தைய்தனர். 
A) 3      B) 4       C) 5         D) 6 
(குறிப்பு: மூன்றாம் முகம்ேது இறந்ே பின்  ாமினி அரசு வீழ்ச்சியதடயத் ஹோடங்கியது.) 

37. விஜயநகர அரசுக்கும்,  ாமினி அரசிலிருந்து உருவான ஐந்து சுதந்திர அரசுகளுக்கும் இனடயிைான 
ராக்ைஷி தங்கடி க ார் நனடத ற்ற ஆண்டு 
A) 1525      B) 1545      C) 1565      D) 1656 
(குறிப்பு: ராக்கஷி ேங்கடி த ாரில் (ேதலக்தகாட்தடப் த ார்) விஜயநகர அரசு தோற்கடிக்கப் ட்டது. 
இப்த ாருக்கு பின் ேக்காண சுல்ோனியங்கள் முகலாய அரசுடன் இதணக்கப் ட்டன.) 

38. தஹாய்ைாள அரைரிடம் சிை காைம்  ணி தைய்த ஹரிஹரர், புக்கர் ஆகிகயார் தங்கனள சுதந்திர 
அரைர்களாக நினைநிறுத்திக் தகாண்டு __________ ஆண்டு புதிய அரசுக்கான அடித்தளத்னத 
அனமத்தனர். 
A) 1334      B) 1336       C) 1342       D) 1346 
(குறிப்பு: இந்நிகழ்வு ஹ ாய்சாள அரசர் மூன்றாம்  ல்லாலர் ேதுதர சுல்ோனால் ஹகால்லப் ட்ட 
பின்னர் நதடஹ ற்றிருக்க தவண்டும்.  ரி ரர் புக்கர் ஆகிதயார் சங்கேரின் புேல்வர்கள் ஆவர்.) 

39. கூற்று 1: விஜயநகர அரசின் ததாடக்கத்தில் துங்க த்தினர நதியின் வடக்குக் கனரயில் அனதகாண்டி 
அருகக தனைநகர் அனமந்திருந்தது. 
கூற்று 2: வினரவில் துங்க த்தினர ஆற்றின் ததன்கனரயில் அனமந்திருந்த தஹாய்ைாள நகரமான 
தஹாை ட்னா என்னும் இடத்திற்கு தனைநகர் மாற்றப் ட்டது. 
A) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: ேதலநகரோன ஹ ாச ட்னா விரிவு டுத்ேப் ட்ட பின்னர் ஹவற்றியின் நகரம் என்ற 
ஹ ாருளில் விஜயநகரம் என புதிய ஹ யர் சூட்டப் ட்டது.) 

40. விஜயநகர அரைர்கள், ைாளுக்கியரின் முத்தினரயான ___________ உருவத்னதத் தங்களது அரை 
முத்தினரயாகக் தகாண்டனர். 
A)  சு 
B) குதினர 
C) யானன 
D)  ன்றி (வராகம்) 
(குறிப்பு: வரலாற்றறிஞர்கள்  ரி ரர் ஹோடங்கிய அரச வம்சத்தே அவரின் ேந்தேயாரின் 
ஹ யரில் அல்லது மூோதேயாரின் ஹ யரில் சங்கே வம்சம் என அதழத்ேனர்.) 
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41. கல்தவட்டுச் ைான்றுகளின் டி வித்யாரண்யர் ____________ நூற்றாண்டின் இறுதி  குதியில் வாழ்ந்தவர் 
ஆவார். 
A) 13        B) 14       C) 15       D) 16 
(குறிப்பு: வித்யாரண்யர் விஜயநகரப் த ரரசு உருவான ஆறு து ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் 
வாழ்ந்ேவர் ஆவார்.) 

42. தவறான இனணனயத் கதர்ந்ததடு. 
A) ைங்கம வம்ைம்: (1336 – 1485) 
B) ைாளுவ வம்ைம்: (1485 - 1505) 
C) துளுவ வம்ைம்: (1505 - 1570) 
D) ஆரவீடு வம்சம்: (1570 - 1630) 
(குறிப்பு: ஆரவீடு வம்சம்: (1570 - 1650). விஜயநகர அரசு நான்கு அரச வம்சத்து அரசர்களால் முந்நூறு 
ஆண்டுகளுக்கு தேலாக ஆளப் ட்டது.) 

43.  திமூன்றாம் நூற்றாண்டின் த ரிய அரசுகளான தமிழ்நாட்டில்  ாண்டியர், கர்நாடகத்னதச் கைர்ந்த 
தஹாய்ைாளர், ஆந்திர காகத்தியர் ஆகிய மூன்று அரசுகளும்  தினான்காம் நூற்றாண்டின் முதல் 
முப் து ஆண்டுகளில் ___________  னடதயடுப்புகளால் அழிவுற்று த ரும் அரசியல் தவற்றிடத்னத 
ஏற் டுத்தியது. 
A) விஜயநகர அரசு 
B)  ாமினி அரசு 
C) கைாை அரசு 
D) தில்லி சுல்ோனியம் 
(குறிப்பு: குழப் மும் ஹகாந்ேளிப்பும் நிதறந்ே இச்சூழ்நிதல சங்கே வம்சத்தே தசர்ந்ே  ரி ரர் 
முேலான ஐந்து சதகாேரர்களுக்கு ேங்கள்  குதிகதள ஒருங்கிதணக்கவும் விரிவாக்கம் ஹசய்யவும் 
வாய்ப்பிதன வழங்கியது.) 

44. ைரியானக் கூற்னறத் கதர்ந்ததடு. 
1. விஜயநகர அரசு உருவான நாற் தாண்டுகளுக்கு உள்ளாககவ ஐந்து ைககாதரர்களும் தவவ்கவறு 
தினைகளில் கமற்தகாண்ட  னடதயடுப்புகளின் வினளவாக குறுநிை அரசு என்ற நினையிலிருந்து 
த ரிய அரைாக மாறியது. 
2. முதலில் கர்நாடகாவில் தஹாய்ைாள அரசின் இதயமாக இருந்த  குதிகள் விஜயநககராடு 
இனணக்கப் ட்டன. ததாடர்ந்து கர்நாடகாவின் கடற்கனரப்  குதிகள் னகப் ற்றப் ட்டன. 
3.  ை துனறமுகங்கனள தைன்றனடயும் வாய்ப்பினன இப் குதி தகாண்டிருந்ததால் இப் குதியின் 
பிரதானிகள் அல்ைது அல்ைது ஆளுநர்கள் இப் குதியின் நிர்வாகத்தில் அக்கனற தைலுத்தினர். 
A) அதனத்தும் சரி 
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B) 1, 2 ைரி 
C) 2, 3 ைரி 
D) 1, 3 ைரி 

45. விஜயநகர க ரரசில் ___________ ஆட்சியின் க ாது தமிைகத்தின் ததாண்னட மண்டைப்  குதியின் மீது 
கவனம் திரும்பியது. 
A) மானரயா நாயக்கர் 
B) முேலாம் புக்கர் 
C) இரண்டாம் புக்கர் 
D) மூன்றாம் புக்கர் 
(குறிப்பு: இச்சேயத்தில் ேமிழகத்தின் வட ோவட்டங்கதள உள்ளடக்கிய ஹோண்தட ேண்டலப் 
 குதிதய சம்புவராயர் ஆண்டு வந்ேனர்.) 

46. இளவரைர் கம் ண்ணாவின் (குமார கம் ண்ணா) நம்பிக்னகக்குரிய தள தி_____________. 
A) மாலிக் கபூர் 
B) மார்க்கண்கடயன் 
C) ோதரயா 
D) மாணிக்கராயர் 
(குறிப்பு: முேலாம் புக்கரின் ஹோண்தட ேண்டலப்  குதிதய தகப் ற்றும்  ணிதய கம் ண்ணா, 
ேள தி ோதரயாவின் உேவியுடன் ஹவற்றிகரோக முடித்ோர்.) 

47. குமார கம் ண்ணா  ___________ ஆண்டு மதுனர சுல்தானனக் தகான்று மதுனர சுல்தானிய ஆட்சினய 
முடிவுக்கு தகாண்டு வந்தார். 
A) 1340       B) 1348      C) 1360     D) 1370 
(குறிப்பு: ஆனால் ேதுதர உள்ளிட்ட  ாண்டிய நாடு அப்த ாது விஜயநகர அரதசாடு 
இதணயவில்தல. நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் 1500 வாக்கில்  ாண்டியநாடு விஜயநகர அரசின் 
ஒரு  குதியானது.) 

48. குமார கம் ண்ணாவின் மனனவி கங்காகதவி எழுதிய ‘மதுரா விஜயம்' எனும் நூல் 
____________தமாழியில் எழுதப் ட்டது. 
A) ததலுங்கு 
B) கன்னடம் 
C) சேஸ்கிருேம் 
D) தமிழ் 
(குறிப்பு: இந்நூல் குோர கம் ண்ணா ேதுதர சுல்ோதன ஹவற்றிக் ஹகாண்டதே  ற்றிக் 
குறிப்பிடுகிறது.) 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling    Page 12 of 22 

49. ____________ நதி விஜயநகர  ாமினி அரசுகனள பிரிக்கும் எல்னைக் ககாடாக அனமந்திருந்தது. 
A) கிருஷ்ணா 
B) ககாதாவரி 
C) மகாநதி 
D) த தி 
(குறிப்பு: விஜயநகர அரசர்கள் முஸ்லீம்கள் அல்லாே இந்து அரசுகளான வாராங்கல், ஹகாண்டவீடு, 
ஒரிசா ஆகியவற்றுடன் த ாரிட்டத ாது முஸ்லீம் அரசுகள் சிலசேயம் விஜயநகருக்கு ஆேரவாகவும் 
சில சேயம் எதிர்ேரப்புக்கு ஆேரவாகவும்  ங்தகற்றனர்.) 

50. ஆந்திராவின் கடற்கனரப் குதிகளில் அதிகாரத்திற்கான க ாட்டி ஒரிைானவ கைர்ந்த ______________ 
அரசுக்கும் விஜயநகருக்குமினடகய நனடத ற்றது. 
A) காகத்திய அரசு 
B) தஹாய்ைாள அரசு 
C) கைாளங்கிகள் அரசு 
D) கஜ தி அரசு 
(குறிப்பு: இரண்டாம் தேவராயர் (1422 - 46) ஆட்சிப் ஹ ாறுப்த  ஏற்கும் வதர இப்பிரச்சதனயில் 
விஜயநகரால் ஹ ரும் ஹவற்றி என எதேயும் ஹ ற இயலவில்தல.) 

51. கூற்று 1: இரண்டாம் கதவராயர் ஒரியர்கனள சிை க ார்களில் கதாற்கடித்தார். 
கூற்று 2: இப்க ார்களின் மூைம் ஒரியாவின்  ை  குதிகள் விஜயநகர அரசுடன் இனணக்கப் ட்டன. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ேவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: இரண்டாம் தேவராயர் தேற்ஹகாண்ட த ார்கள் அதனத்தும் கப் ம் வசூல் 
ஹசய்வேற்காகதவ நதடஹ ற்றன. இடங்கள் தகப் ற்றப் ட்டு இதணக்கப் டவில்தல.) 

52. ைங்கம வம்ை அரைர்களுள் மிகச்சிறந்த அரைர் ____________. 
A) முதைாம் புக்கர் 
B) இரண்டாம் புக்கர் 
C) முதைாம் கதவராயர் 
D) இரண்டாம் தேவராயர் 
(குறிப்பு: இரண்டாம் தேவராயர் ேனது குதிதரப்  தடயின் வலிதேதயப் ஹ ருக்குவேற்காகப் 
 யிற்சி ஹ ற்ற முஸ்லீம் குதிதரப் தட வீரர்கதள ேனது  தடகளில் தசர்த்துக் ஹகாண்டார்.) 

53. இரண்டாம் கதவராயரின் காைத்தில் விஜயநகருக்கு வருனக தந்த  ாரசீக நாட்டின் தூதுவர் 
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A) நூனிஸ் 
B) இ ன்  தூதா 
C) அப்துர் ரசாக் 
D) நிகிடின் 
(குறிப்பு: அப்துர் ரசாக், ஹகாச்சி சாமுத்திரி அரசதவக்கும் விஜயநகரத்திற்கும் வருதக ேந்ோர். 
அப்துர் ரசாக் ேனது குறிப்புகளில், இரண்டாம் தேவராயர் மிகப்ஹ ரும்  குதிதயக் 
கட்டுப் டுத்தினார் என்று குறிப்பிடுகின்றார்.) 

54. இைங்னக அரைனிடமிருந்து கப் ம் த ற்ற விஜயநகர அரைர் 
A) கிருஷ்ண கதவராயர் 
B) முதைாம் புக்கர் 
C) ஹரிஹரர் 
D) இரண்டாம் தேவராயர் 

55. இரண்டாம் கதவராயரின் இறப்புக்குப் பின்____________ ஆண்டுகளுக்கு இனடப் ட்ட காைப்  குதியில் 
கஜ தி  னடகள் விஜயநகரின் மீது  ைமுனற தாக்குதல்கனள கமற்தகாண்டன. 
A) 1446 – 1450 
B) 1450 – 1455 
C) 1455 – 1460 
D) 1460 – 1465 
(குறிப்பு: திருச்சிராப் ள்ளி வதர ஹவற்றிகரோகப்  தடஹயடுத்து வந்ே கஜ தி  தடகள் ஹ ரும் 
அழிவுகதள ஏற் டுத்தியதோடு தகாவில்களின் ஹசல்வத்தேயும் ஹகாள்தளயடித்ேன.) 

56. கஜ தியர்களிடமிருந்து விஜயநகனர காத்து, ஆந்திரக் கடற்கனர  குதிகனள மீட்ட தள தி ைாளுவ 
நரசிம்மர் __________ஆண்டு அரைாட்சினய னகப் ற்றினார். 
A) 1483     B) 1484     C) 1485     D) 1486 
(குறிப்பு: சாளுவ வம்ச அரசர்களின் எழுச்சி வதர ேஞ்சாவூர், திருச்சி  குதிகளில் 
திருேதலத்தேவர், தகாதனரித் தேவர் த ான்ற குறுநில ேன்னர்கள் ஒரு சில  த்ோண்டுகள் 
சுேந்திர அரசர்கதள த ால ஆட்சி நடத்தினர்.) 

57. ____________ என்ற மாத ரும் க ார்வீரர் ைாளுவ நரசிம்மரின் தள தியாக திகழ்ந்தார். 
A) வீரநரசிம்மர் 
B) நரச நாயக் 
C) நரசிம்மர் 
D) நரசிம்மராஜன் 
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(குறிப்பு: நரச நாயக் ஹேன் குதியில் கலகத்தில் ஈடு ட்ட உள்ளூர் ேதலவர்கதள அடக்க 
முயன்றார்.) 

58. ைாளுவ நரசிம்மர் ___________ ஆண்டு மரணமனடந்தார். 
A) 1486       B) 1488      C) 1490      D) 1491 
(குறிப்பு: சாளுவ நரசிம்ேர் இறப் ேற்கு முன் ாக ேனது இளம் வயது ேகன்கதள நரச நாயக்கரின் 
 ாதுகாப்பில் விட்டுச்ஹசன்றார். உண்தேயான ஆட்சி அதிகாரம் ேனது தககளுக்கு வரப்ஹ ற்ற நரச 
நாயக் ேனது ேரணம் வதரயிலும் நாட்தட  ாதுகாக்க  ல நடவடிக்தககதள தேற்ஹகாண்டார்.) 

59. நரை நாயக்கின் மூத்த மகனான வீரநரசிம்மர் துளுவ வம்ைத்தின் ஆட்சினயத் ததாடங்கி னவத்த ஆண்டு 
A) 1501      B) 1503      C) 1505     D) 1508 
(குறிப்பு: வீரநரசிம்ேதரத் ஹோடர்ந்து அவருதடய ேம்பி கிருஷ்ண தேவராயர் அரியதண ஏறினார்.) 

60. னமசூருக்கு அருகக இருந்த கைக மனப் ான்னம தகாண்ட உம்மத்தூர் குறுநிை மன்னனனத் 
கதாற்கடித்துப்  ணியச் தைய்தவர் 
A) கிருஷ்ண தேவராயர் 
B) முதைாம் புக்கர் 
C) ஹரிஹரர் 
D) இரண்டாம் கதவராயர் 
(குறிப்பு: இந்ே ஹவற்றிதயத் ஹோடர்ந்து கிருஷ்ண தேவராயர் இருமுதனகளில் த ாரிட 
தவண்டியிருந்ேது. ஒன்று  ரம் தர எதிரிகளான  ாமினி சுல்ோன்களுடன், ேற்ஹறான்று 
ஒரிசாவின் கஜ தி அரசர்களுடன்.) 

61. கிருஷ்ணகதவராயர் தனது தவற்றித் தூனண நிறுவிய இடம் 
A) பீடார் 
B) குல் ர்கா 
C) சிம்ோச்சலம் 
D) விஜயநகர் 
(குறிப்பு: கிருஷ்ணதேவராயருதடய கிழக்குத் திதச  தடஹயடுப்பின்த ாது கஜ தி அரசர்களின் 
வசமிருந்ே உேயகிரி தகாட்தடதயப் த ான்று  ல தகாட்தடகள் தகப் ற்றப் ட்டதேப்  ற்றி  ல 
கல்ஹவட்டுகள் ஹேளிவாக விளக்குகின்றன.) 

62. கூற்று:  ாமினி  னடகனள முறியடிப் தற்காகக் கிருஷ்ணகதவராயர் ஒன்றுக்கும் கமற் ட்ட 
 னடதயடுப்புகனள ஆண்டுகதாறும் கமற்தகாள்ள கநர்ந்தது. 
காரணம்: ஆண்டுக்கு ஒருமுனற என்ற கணக்கில்  ாமினிப்  னடகள் விஜயநகனர ஊடுருவின. 
A) கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் தவறு 
B) கூற்று தவறு மற்றும் காரணம் ைரி 
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C) கூற்று சரி ேற்றும் காரணம் கூற்தற விளக்குகிறது 
D) கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் கூற்னற விளக்கவில்னை 

63. கிருஷ்ணகதவராயரிடமிருந்து, க ார்ச்சுக்கீசியர்கள்  ___________ என்னும் இடத்தில் ககாட்னட 
கட்டிக்தகாள்ளும் உரினமனய த ற்றனர். 
A) ககாவா 
B) சிம்மாச்ைைம் 
C) ததளைதா ாத் 
D)  த்கல் 
(குறிப்பு: ஒரு சில  தடஹயடுப்புகளின்த ாது, ேல ார், ஹகாங்கணக் கடற்கதரப்  குதிகளில் 
ேங்களுதடய அதிகாரத்தே நிறுவுவேற்கு முயன்றுஹகாண்டிருந்ே த ார்த்துகீசியர் விஜயநகருக்கு 
இராணுவ உேவிகதளச் ஹசய்ேனர்.) 

64. கீழ்க்கண்ட எந்த இடங்களில் உள்ள னைவ னவணவக் ககாயில்களுக்கு கிருஷ்ண கதவராயர் 
தகானடயளித்தார்? 
1. ஸ்ரீனைைம்        2. திருப் தி          3. காளஹஸ்தி 
4. காஞ்சிபுரம்       5. திருவண்ணாமனை      6. சிதம் ரம் 
A) அதனத்தும்      B) 1, 2, 3, 4       C) 2, 3, 4, 5       D) 1, 2, 3, 6 
(குறிப்பு:  ல தகாவில்களில் கிருஷ்ணதேவராயர் எழுப்பிய தகாபுரங்கள் இன்று வதர உள்ளன.) 

65. கூற்று 1: விஜயநகருக்கு வருனக தந்த ைமகாைத்து தவளிநாட்டுப்  யணிகளான நூனிஸ்,  யஸ் 
க ான்கறார் அவருனடய ஆளுனம குறித்தும் விஜயநகரத்தின் உயர் நினை, தைல்வச்தைழிப்பு ஆகியன 
 ற்றியும்  ாராட்டுகனள விட்டுச் தைன்றுள்ளனர். 
கூற்று 2: கிருஷ்ணகதவராயருனடய அரைனவனய அல்ைைானி த த்தண்ணா க ான்ற தனைசிறந்த 
புைவர்கள் அைங்கரித்தனர். 
A) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

66. கூற்று 1: கிருஷ்ணகதவராயர் ஆமுக்தமால்யதா (ஆண்டாளின் கனத) எனும் நூனை இயற்றியுள்ளார். 
கூற்று 2: அச்சுதகதவராயர் நாயக் அல்ைது நாயங்காரா முனறனய முதன்முதலில் அறிமுகப் டுத்தினார். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ேவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
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(குறிப்பு: கிருஷ்ணதேவராயர் நாயக் அல்லது நாயங்காரா முதறதய ேறுசீரதேப்பு ஹசய்து அேற்கு 
சட்ட அங்கீகாரத்தேயும் ஹகாடுத்ோர்.) 

67. கிருஷ்ணகதவராயர் இறந்தக ாது அவருனடய மகன் குைந்னதயாக இருந்ததால் அவருனடய 
ைககாதரரான _____________ என் வர் ஆட்சிப் த ாறுப்க ற்றார். 
A) ராமராஜா 
B) அச்சுே தேவராயர் 
C) நரை நாயக்கர் 
D) தைல்ைப் ா 
(குறிப்பு: கிருஷ்ணதேவராயரின் ேருேகனான ராேராஜா அச்சிறு வயது இளவரசனுக்கு  ட்டம் 
சூட்டுவேன் வழியாக அரசியல் தேலாதிக்கம் ஹசலுத்ே விரும்பினார்.) 

68. விஜயநகர க ரரசின் வாரிசுரினம பிரச்ைனனயில் கிருஷ்ணகதவராயரின் ைககாதரரான 
அச்சுதராயருக்கு ___________ என் ாரின் ஆதரவு இருந்தது. 
A) வீரநரசிம்மர் 
B) நரை நாயக் 
C) ஹசல்லப் ா 
D) நரசிம்மராஜன் 
(குறிப்பு: ஹசல்லப் ா (சாளுவ நாயக் என்றும் அறியப் டு வர்) என் வர் அக்காலக் கட்டத்தில் 
ேமிழகத்தின் ஹ ரும் குதிதயத் ேன் கட்டுப் ாட்டில் தவத்திருந்ோர். காலப்த ாக்கில் இவதர 
கிளர்ச்சியில் ஈடு ட அச்சுேராயர் ஹ ரும் தடதயாடு ஹேன்னகம் வந்து இவதர அடக்கினார்.) 

69. அச்சுதகதவராயர் மரணமனடந்த ஆண்டு_____________. 
A) 1539       B) 1540       C) 1541       D) 1542 
(குறிப்பு:  அச்சுேதேவராயர் ேரணேதடந்ே பிறகு அவருதடய ஒன்றுவிட்ட சதகாேரர் அரச 
 ேவிதயற்று ஏறத்ோழ முப் து ஆண்டுகள் ஆண்டார் (1542-70). ஆனால் உண்தேயான அதிகாரம் 
ராேராஜாவின் தககளில் இருந்ேது.) 

70. ைரியானக் கூற்னறத் கதர்ந்ததடு. 
1. சிறந்த வீரரும் ராணுவ வல்லுநருமான ராமராஜர்  ாமினி சுல்தான்கனள ஒருவகராடு ஒருவர் கமாதச் 
தைய்யும் திறனம த ற்றிருந்தார். 
2. க ார்த்துகீசியகராடு ஒப் ந்தம் கமற்தகாண்டதன் மூைம் பீஜப்பூர் அரைருக்குக் குதினரகள் 
அனுப் ப் டுவனத நிறுத்தினார். 
3. சிைகாைம் கழித்து ககால்தகாண்டா, அகமதுநகர் சுல்தான்களுக்கு எதிராக பீஜப்பூகராடு னகககாத்தார். 
A) அதனத்தும் சரி      
B) 1, 2 ைரி     

http://www.winmeen.com/


General Studies                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling    Page 17 of 22 

C) 2, 3 ைரி 
D) 1, 3 ைரி 
(குறிப்பு: இத்ேதகய பிரித்ோளும் சூழ்ச்சியின் விதளவாக, ேக்காண சுல்ோன்கள் ேங்களது  ரஸ் ர 
 தகதய ேறந்து ஒன்று ட்டு, ஹ ாது எதிரிக்கு (விஜயநகர அரசு) எதிராக இறுதிப்த ார் புரிய 
தகதகாத்ேனர்.) 

71. தனைக்ககாட்னட க ாரில் விஜயநகரம் கதால்வியனடந்த பின் அரைர் ைதாசிவராயரும் அவருனடய 
வீரர்களும் __________க்கு தப்பிச் தைன்றனர். 
A) ைந்திரகிரி 
B) ஹ னுஹகாண்டா 
C) மங்களூர் 
D)  ரகூர் 

72. தவறானக் கூற்னறத் கதர்ந்ததடு. 
1. தனைக்ககாட்னட க ாருக்கு பின் ராமராஜாவின் ைககாதரர் 1570 இல் தன்னன அரைராக அறிவித்து 
நான்காவது அரைமர ான ஆரவீடு வம்ைத்தின் ஆட்சினயத் ததாடங்கி னவத்தார். 
2. ராமராஜாவின் ைககாதரனரத் ததாடர்ந்து அவருனடய மகன்களும் க ரன்களும் அளவில் சுருங்கிய 
அரனை இரு தனைமுனற காைத்திற்கு 1620 வனர ஆட்சி புரிந்தனர். 
3. கவறு சிை அரைர்கள் நிரந்தரத் தனைநகரமில்ைாமல் நாகடாடிகளாகத் திரிந்து 1670 வனர ஆட்சி 
புரிந்தனர். 
A) 1 மட்டும் தவறு 
B) 2 ேட்டும் ேவறு 
C) 3 மட்டும் தவறு 
D) எதுவுமில்னை 
(குறிப்பு: ராேராஜாவின் சதகாேரதரத் ஹோடர்ந்து அவருதடய ேகன்களும் த ரன்களும் அளவில் 
சுருங்கிய அரதச இரு ேதலமுதற காலத்திற்கு 1630 வதர ஆட்சி புரிந்ேனர்.) 

73. கூற்று 1: 1601 இல் விஜயநகர அரசின் விசுவாசிகள் த ரும்க டு என்னும் ஊனரச் கைர்ந்த யச்ைம நாயக்கர் 
தனைனமயிலும் எதிர்தரப்பினர் கவலூர் நாயக் (கவலூர்) தனைனமயிலும் உத்திரகமரூரில் 
கடுனமயான க ாரில் ஈடு ட்டனர். 
கூற்று 2: இப்க ாரில் சுதந்திர அரசுகளாக மாறிவிட்ட தஞ்ைாவூர், மதுனர, தைஞ்சி நாயக்க அரசுகள் 
கவலூர் நாயக்னக ஆதரித்தனர். 
A) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
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D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
74. த ாருத்துக. 

1. முதைனமச்ைர்       i) மகாபிரதானி 
2. தளவாய்           ii) தள தி 
3. வாைல்        iii) அரண்மனனப்  ாதுகாவைர் 
4. ராயைம்       iv) தையைர்/கணக்கர் 
5. அனடப் ம்     v) தனி உதவியாளர் 
6. காரிய கர்த்தா     vi) தையல் முகவர் 
A)   i    ii     iii    iv     v     vi 
B)  ii     i     iii     v     iv    vi 
C)  i     ii    iii     v     iv     vi 
D)  iv    ii     iii     vi     i   v 

75. தவறானக் கூற்னறத் கதர்ந்ததடு. (விஜயநகரப் க ரரசு) 
1. முதைாம் ஹரிஹரரும் அவனரத் ததாடர்ந்து ஆட்சி தைய்தவர்களும் தாங்கள் னகப் ற்றிய  குதிகனள 
ஒருங்கினணத்து அவற்றில் நிர்வாக அனமப்புகனள உருவாக்க முயன்றனர். 
2. ராஜ்யா என்னும் மண்டைங்களாக நாடு பிரிக்கப் ட்டு, ஒவ்தவாரு ராஜ்யாவுக்கும் ஒரு ராயைம் 
நியமிக்கப் ட்டார். 
3. தஹாய்ைாள, ராஜ்யா, அரகா,  ரகூர், மங்களூர், முளுவாய் ஆகியன முக்கியமான ராஜ்யாக்களாகும். 
A) 1 மட்டும் தவறு 
B) 2 ேட்டும் ேவறு 
C) 3 மட்டும் தவறு 
D) 1, 2 தவறு 
(குறிப்பு: ராஜ்யா என்னும் ேண்டலங்களாக நாடு பிரிக்கப் ட்டு, ஒவ்ஹவாரு ராஜ்யாவுக்கும் ஒரு 
பிரோனி (ஆளுநர்) நியமிக்கப் ட்டார்.) 

76. 1400இல் தமிைக  குதிகளில் விஜயநகனர கைர்ந்த ___________ராஜ்யாக்கள் இருந்தன. 
A) 2       B) 3        C) 4      D) 5 
(குறிப்பு: சந்திரகிரி,  தடவீடு, வலுேலும் ட்டு, திருச்சி, திருவாரூர் என் ன ஐந்து ராஜ்யாக்களாகும்.) 

77. கூற்று 1: விஜயநகர அரசில் பிரதானி என் வர் அரைனவ உறுப்பினராககவா அல்ைது ராணுவ 
அதிகாரியாககவா இருப் ார். 
கூற்று 2: பிரதானி அரை குடும் த்திற்கு உறவினராக இருப் ார். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ேவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 
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C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: பிரோனி அரச குடும் த்திற்கு உறவினர் அல்ல. நிர்வாகத்தில் அவருக்கு உேவி ஹசய்யக் 
கணக்கர்களும் ராணுவ அதிகாரிகளும்  ணியேர்த்ேப் ட்டனர்.) 

78. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ராஜ்யாவின் (விஜயநகர க ரரசு) நிர்வாகப் பிரிவு அல்ை? 
A) சீனம 
B) ஸ்தைம் 
C) கம் னா 
D) வாசல் 
(குறிப்பு: விஜயநகர த ரரசின் மிகச்சிறிய நிர்வாக அலகு கிராேோகும். துளுவ வம்சத்தேச் தசர்ந்ே 
கிருஷ்ணதேவராயரால் நாயக் முதற அறிமுகோனத ாது ராஜ்யாக்கள் ேங்களது நிர்வாக, வருவாய் 
முக்கியத்துவத்தே இழந்ேன.) 

79. நாயக்க என்னும் தைால் ததலுங்கு, கன்னடப்  குதிகளில் ___________ நூற்றாண்டிலிருந்கத இராணுவத் 
தனைவர், அல்ைது இராணுவ வீரர் என்ற த ாருளில்  யன் டுத்தப் ட்டு வந்தது. 
A) 11      B) 12       C) 13       D) 14 
(குறிப்பு:  திமூன்றாம் நூற்றாண்டில் காகத்திய அரசில் ஒரு நாயக்கின் இராணுவ தசதவக்கும் 
 திலாக ஒரு குறிப்பிட்ட  குதியின் வருவாதய வழங்கும் முதற நதடமுதறயில் இருந்ேது. இது 
தில்லி சுல்ோனியத்தில் பின் ற்றப் ட்ட இக்ோ முதறதயப் த ான்றோகும்.) 

80. கூற்று 1: விஜயநகர அரசில் இராணுவ கைனவக்கு  திைாக வருவாய் ஈட்டித்தரும் நிைப் குதிகனள 
வைங்கும் முனற 1500 அல்ைது அதற்குச் ைற்று முன்னதாககவ ததாடங்கிற்று. 
கூற்று 2: கல்தவட்டுகள் இம்முனறனயத் தமிழில் நாயக் கட்டணம் எனவும், நாயக்தானம் என 
மனையாைத்திலும், நாயன் கரமு என ததலுங்கிலும் குறிப்பிடுகின்றன. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 ேவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ைரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: கல்ஹவட்டுகள் இம்முதறதயத் ேமிழில் நாயக் கட்டணம் எனவும், நாயக்ோனம் என 
கன்னடத்திலும், நாயன் கரமு என ஹேலுங்கிலும் குறிப்பிடுகின்றன.) 

81. நாயக்க முனற யாருனடய ஆட்சியின் க ாது நிறுவன வடிவம் த ற்றது? 
1. ஹரிஹரர்        2. இரண்டாம் கதவராயர் 
3. கிருஷ்ணகதவராயர்      4. அச்சுதகதவராயர் 
A) 1, 2         B) 2, 3      C) 1, 4       D) 3, 4 
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(குறிப்பு: கல்ஹவட்டுச் சான்றுகளும் நூனிஸ்,  யஸ் த ான்ற ஹவளிநாட்டவரின்  யணக் 
குறிப்புகளும் இதே உறுதி ஹசய்கின்றன.) 

82. விஜயநகர அரசு ___________க்கும் கமற் ட்ட நாயக்குகளாக பிரிக்கப் ட்டிருந்ததாக நூனிஸ் 
குறிப்பிட்டுள்ளார். 
A) 200      B) 250      C) 300      D) 400 
(குறிப்பு: இந்நாயக்குகள் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்தகயில் குதிதர, காலாட் தட வீரர்கதளப் 
 ராேரித்து தேதவப் டும் தநரத்தில் அரசருக்கு இராணுவச் தசதவ ஹசய்ய வற்புறுத்ேப் ட்டார்கள் 
எனவும் நூனிஸ் குறிப்பிடுகின்றார்.) 

83. விஜயநகர க ரரசின் நாயக்க முனற  ற்றிய நூனிஸின் கூற்னற ___________ என்னும் நூல் 
உறுதி டுத்துகிறது. 
A) மதுரா விஜயம் 
B) ஆமுக்த மால்யதா 
C) ராயவாசகமு 
D) மனுைரித்ரா 
(குறிப்பு: ராயவாசகமு என் து ஹேலுங்கு ஹோழி நூலாகும். இந்நூல் கிருஷ்ணதேவராயரின் 
காலத்தில் நாயக்க முதற நதடமுதறயில் இருந்ேதேக் கூறுகிறது.) 

84. கூற்று 1: நாயக்குகள் ஒவ்தவாரு ஆண்டிலும் சிை குறிப்பிட்ட ஒன் து நாள் இராமநவமித் திருவிைா 
க ான்ற ைமயங்களில் அரைருக்குக் குறிப்பிட்ட வருவானய வைங்க கவண்டும். 
கூற்று 2: கிருஷ்ணகதவராயரிடம்  ணிபுரிந்த தைல்ைப் ா க ான்ற மிகச்சிறந்த நாயக்குகள் 
பிராமணர்கள் ஆவர். 
A) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: ஹ ரும் ாலான நாயக்குகள் கன்னட, ஹேலுங்கு த ார்த் ேள திகளாகவும் இருந்ேனர்.) 

85. ____________ நூற்றாண்டு த ரும் நாயக்க அரசுகளின் நூற்றாண்டாகும். 
A) 15        B) 16       C) 17       D) 18 
(குறிப்பு: நாயக்குகள் நாயக்ோனம் எனப் ட்ட ேங்களின்  குதிகளில் உற் த்திதயக் 
கட்டுப் டுத்தினர். த ட்தட எனும் வணிக தேயங்கதள நிறுவினர்.) 

86. கூற்று 1:  ாமினி அரைனவகளில் நனடத ற்ற கமாதல்களுக்குத் தக்காணப்  குதிகளில் துருக்கியர், 
ஆப்கானியர்,  ாரசீகர் ஆகிகயார் குடிகயறியகத காரணமாயிற்று. 
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கூற்று 2: விஜயநகரப்  குதிகனளப் த ாறுத்த அளவில் கன்னட, ததலுங்கு க ார் மரபுச் ைமூகங்களும் 
அவர்கனளச் கைர்ந்கதாரும் தமிைகப்  குதிகளிலும் ஏனனய  குதிகளிலும் குடிகயறினர். 
A) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

87. ட்டின் னமயப் குதிகளில் ஒரு கிளர்ச்சி நனடத ற்றது 
காரணம்: அரசு பிரதானி (ஆளுநர்) அவருனடய  னடவீரர்கள் மற்றும் நிைப்பிரபுக்கள் உட் ட 
நியாயத்திற்குப் புறம் ாக அதிக வரி கட்டும் டி மக்கனள வற்புறுத்தியதன் காரணமாக இக்கிளர்ச்சி 
ஏற் ட்டது. 
A) கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் தவறு 
B) கூற்று தவறு மற்றும் காரணம் ைரி 
C) கூற்று சரி ேற்றும் காரணம் கூற்தற விளக்குகிறது 
D) கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் கூற்னற விளக்கவில்னை 
(குறிப்பு: சங்கே வம்ச அரசர்களின் காலத்தில் விஜயநகரத்தின் ஆட்சி புதிய  குதிகளுக்குப் 
 ரவியத ாது வரிவசூல் அதிகாரிகள் கடுதேயாக நடந்து ஹகாண்டோல் உதழக்கும் ேக்கள் 
கிளர்ச்சி ஹசய்ேோகக் ஹேரிகிறது.) 

88. தவறான கூற்னறத் கதர்ந்ததடு. 
1.  தினாறாம் நூற்றாண்டில், நாயக்க நிர்வாக முனறயில் நாயக்குகள் தநைவு க ான்ற னகவினனத் 
ததாழில்கனள வளர்ப் தற்காக அவ்வப்க ாது வரிச்ைலுனக வைங்கினர். 
2. விஜயநகர அரசின் காைத்தில் கவளாண் ைாராத னகவினனத்ததாழில் உற் த்தி வியத்தகு 
வளர்ச்சினய அனடந்தது. 
3. கவளாண் அல்ைாத பிரிவுகனள ைார்ந்த  ட்டனட அல்ைது காஸய வர்க்கம் என்றனைக்கப் ட்டவர்கள் 
வரிகனளப்  ணமாககவ வைங்கினர். 
4. தமிைகத்தின் வட  குதி, ராயைசீனம, ஆந்திரக் கடற்கனரப் குதி ஆகியவற்றில் த ரும் 
எண்ணிக்னகயில் வணிக னமயங்களும் தநைவு னமயங்களும் உருவாயின. 
A) 1, 2 தவறு 
B) 3 மட்டும் தவறு 
C) 2, 4 தவறு 
D) எதுவுமில்தல 
(குறிப்பு:  தினாறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து ஜவுளி வணிகோனது இந்தியாவிற்கு வந்ே 
த ார்த்துகீசியர் ேற்றும் ஏதனய ஐதராப்பிய வணிகர்கதளப் ஹ ரிதும் ஈர்த்ே ஒன்றாகும்.) 
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89. எந்த இரு  குதிகளினடகய இனடப் டு நாடாகப் புதுக்ககாட்னட இருந்தது 
A) கைாை மற்றும் விஜயநகர அரசுகள் 
B) தசாழ ேற்றும்  ாண்டிய அரசுகள் 
C) கைர மற்றும்  ாண்டிய அரசுகள் 
D) கைாை மற்றும் கைர அரசுகள் 
(குறிப்பு: புதுக்தகாட்தட ஒரு சிறிய சிற்றரசாக ேதுதர ேற்றும் ேஞ்சாவூர் நாயக்க அரசுகளின் 
இதடயில் அதேந்திருந்ேது.) 

90. இராமநாதபுரம் சிற்றரசு மதுனர நாயக்க அரைர் முத்துகிருஷ்ணப்  நாயக்கரால் ____________நூற்றாண்டின் 
ததாடக்க ஆண்டுகளில் துவக்கினவக்கப் ட்டது. 
A) 15        B) 16       C) 17     D) 18 
(குறிப்பு: த ார்புரியும் ேரபிதனக் ஹகாண்டிருந்ே இப் குதி வாழ் ேக்கள்  ாண்டிய தசாழ விஜயநகர 
அரசர்களிடம்  தட வீரர்களாக  ணியாற்றினர்.) 

91. இராகமஸ்வரம் ககாயில் ___________ என் வரின்  ாதுகாப்பின் கீழிருந்தது. 
A) நாயக்கர்கள் 
B) அறங்காவைர்கள் 
C) உதடயான் தசது தி 
D)  ாண்டியர்கள் 
(குறிப்பு: உதடயான் தசது தி என் ேற்கு இராதேஸ்வரத்திற்கும் இலங்தகக்கும் இதடயிலான நீர் 
இதணப்பின் அல்லது  ாலத்தின் ேதலவர் என்று ஹ ாருள்.) 

92. ைரியானக் கூற்னறத் கதர்ந்ததடு. 
1. இராமநாதபுரம்  குதி வாழ் மக்கனளப் க ாைகவ புதுக்ககாட்னட  குதி வாழ் மக்களும் க ார்புரியும் 
மரன  ைார்ந்தவர்களாவர். 
2. இதன் காரணமாககவ ததாண்னடமான்களின் தனைனமயில் புதுக்ககாட்னட ஒரு சிற்றரசு என்னும் 
மதிப்ன  த ற்றது.  
3. இத்ததாண்னடமான்கள் கைது தி, மதுனர, தஞ்னை நாயக்க அரைர்களின் அரண்மனனகளில் முக்கிய 
 ணிகளில்  ணியாற்றினர். 
A) அதனத்தும் சரி 
B) 1, 2 ைரி 
C) 2, 3 ைரி 
D) 1, 4 ைரி 
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