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11th History Lesson 9 Questions in Tamil 

9] முகலாயப் பேரரசு 

1. முகலாயப் பேரரசு 1526 ஆண்டு ோனிப்ேட் போரில், ோேர் ___________ ஐ பதாற்கடித்த பின் நிறுவப்ேட்டது. 
A) ததௌலத்கான் பலாடி 
B) இப்ராகிம் ல ாடி 
C) முகமது பின் துக்ளக் 
D) காசிம் மாலிக் 
(குறிப்பு: இவ்வாறு த ாடங்கிய முக ாய சகாப் ம் 1526 மு ல் 1857 வரர நீடித் து.) 

2. ___________ ஆண்டு ஒளரங்கசீப்பின் மறைறவத் ததாடர்ந்து முகலாய பேரரசு வீழ்ச்சியறடந்தது. 
A) 1698        B) 1702      C) 1707       D) 1709 
(குறிப்பு: முக ாயப் லேரரசு வீழ்ச்சியரடந் ாலும் 1707 மு ல் 1857 வரர முக ாயர் அரசு 
தேயரளவுக்கு ஓர் அரசாக இயங்கி வந் து.) 

3.  சரியான இறையத் பதர்ந்ததடு. 
1. உஸ்தேக்குகள் – துருக்கிய இனக்குழு 
2. சோவி - ஈராறன ஆட்சி தசய்த அரச வம்சத்தினர், ஷியா முஸ்லீம் பிரிறவ ஆதரித்தவர்கள் 
3. உதுமானியத் துருக்கியர் - சன்னி முஸ்லீம் பிரிறவச் பசர்ந்தவர்கள் 
A) அரைத்தும் சரி 
B) 1, 2 சரி 
C) 2, 3 சரி 
D) 1, 3 சரி 
(குறிப்பு: மத்திய ஆசியாவில் லமற்கண்லடாரிரடலய நரடதேற்ற லம ாதிக்கத்திற்காை லோட்டி, 
சாமர்கண்ட் ேகுதியின் அரசராை ோேரர,  ைது வாழ்க்ரக வளத்துக்காை வாய்ப்புகரள லவறு 
இடங்களில் ல டிச் தசல் க் கட்டாயப்ேடுத்தியது.) 

4. கூற்று 1: வரலாற்று ரீதியாக மத்திய ஆசிய நாடுகள் ேட்டுப்ோறத வழியாக இந்தியாபவாடு தசய்து வந்த 
வர்த்தகம் ோேருக்கு இந்தியாறவ ேற்றிய தகவல்கறள வழங்கியது. 
கூற்று 2: ஒன்பைகால் நூற்ைாண்டுக்கு முன்னர் றதமூர் தசய்ததறத மீண்டும் தசய்ய பவண்டுதமனக் 
கனவு கண்டு தகாண்டிருந்த ோேர், தில்லி சுல்தானியம் அரசியல் ரீதியாகச் சிறதவுற்ைறதத் ததாடர்ந்து 
1526ல் தில்லிறயத் தறலநகராகக் தகாண்டு முகலாயப் பேரரறச நிறுவுவதில் தவற்றிதேற்ைார். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
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D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
5. ோேர் _____________ வயதில் தனது தந்றதயிடமிருந்து சமர்கண்றட மரபுரிறமச் தசாத்தாகப் தேற்ைார். 

A) 11        B) 12        C) 13        D) 14 
(குறிப்பு: சாமர்கண்ட் என்ேது  ற்லோது உஸ்தேக்கிஸ் ானிலுள்ள ஒரு நகரம் ஆகும்.) 

6. ோேர் _____________ ஆண்டுகளுக்கு இறடபய பேரா, சியால்பகாட் லாகூர் ஆகியவற்றின் மீது 
ேறடதயடுத்து இந்துஸ்தாறன றகப்ேற்றும் உறுதியான எண்ைத்றத தவளிக்காட்டினார். 
A) 1509 - 1520 
B) 1512 – 1528 
C) 1519 – 1524 
D) 1518 – 1520 
(குறிப்பு: காபூல், கஜினி ஆகியவற்ரற ரகப்ேற்றிய ோேர் சிந்து நதிரயக் கடந்து ஒரு சிறிய அரரச 
ஏற்ேடுத்திைார்.) 

7. கூற்று: ோேர் இந்தியாவின் மீது ேறடதயடுத்து வரபவண்டும் என்ை பவண்டுபகாபளாடு இப்ராகிம் 
பலாடியின் எதிரியான ததௌலத்கான் பலாடியும், பமவாரின் அரசனும் ரஜபுத்திர அரசுகளின் 
கூட்டறமப்பின் தறலவருமான ராைா சங்காவும் ோேரிடம் தூதுக் குழுக்கறள அனுப்பினர். 
காரைம்: பலாடி வம்சத்றத பசர்ந்த தில்லி சுல்தான் இப்ராகிம் பலாடி தன் நாட்றட விரிவுேடுத்த 
பமற்தகாண்ட முயற்சிகள் ஆப்கானியர், ரஜபுத்திரர் ஆகிபயாரிறடபய அதிருப்திறய 
ஏற்ேடுத்தியிருந்தன. 
A) கூற்று சரி மற்றும் காரைம் தவறு 
B) கூற்று தவறு மற்றும் காரைம் சரி 
C) கூற்று சரி மற்றும் காரணம் கூற்ரற விளக்குகிறது 
D) கூற்று சரி மற்றும் காரைம் கூற்றை விளக்கவில்றல 

8. கூற்று 1: ோேர் இந்தியாவின் மீது ேறடதயடுத்து வந்தபோது முதலில் தனக்கு உதவி தசய்வதாக 
உறுதிகூறி பின்னர் பின் வாங்கிய ததளலத்கான் பலாடியின் ேறடகறள தடல்லியில் தவன்ைார். 
கூற்று 2: பின்னர் ோேர் பலாடியால் ஆளப்ேட்ட ேஞ்சாப்றே பநாக்கித் திரும்பி, இப்ராகிம் பலாடியின் 
தேரும்ேறடறய ோனிப்ேட்டில் பதாற்கடித்தார். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1  வறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: ோேர் இந்தியாவின் மீது ேரடதயடுத்து வந் லோது மு லில்  ைக்கு உ வி தசய்வ ாக 
உறுதிகூறி பின்ைர் பின் வாங்கிய த ள த்கான் ல ாடியின் ேரடகரள  ாகூரில் தவன்றார்.) 
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9. பீரங்கிறயப் ேயன்ேடுத்தும் ராணுவப் ேறடப்பிரிவு _____________ ஆகும். 
A) territory 
B) artillery 
C) artifact 
D) firepower 
(குறிப்பு: பீரங்கி ஒருவருக்கும் லமற்ேட்ட நேர்களால் இயக்கப்ேடும். ோேருக்கு முன்ோக இந்தியாவில் 
லோர்களில் பீரங்கிகள் ேயன்ேடுத் ப்ேட்ட ற்காை ஆ ாரங்கள் இல்ர .) 

10. தவடிமருந்து முதன்முதலில் சீனர்களால் கண்டுபிடிக்கப்ேட்டு _____________ நூற்ைாண்டில் ஐபராப்ோறவ 
அறடந்தது. 
A) கி.பி 11 
B) கி.பி 12 
C) கி.பி 13 
D) கி.பி 14 
(குறிப்பு: ேதிைான்காம் நூற்றாண்டின் இரடப்ேகுதியிலிருந்து தவடிமருந்து துப்ோக்கிகளிலும் 
பீரங்கிகளிலும் ேயன்ேடுத் ப்ேட்டது.) 

11. 1527ஆம் ஆண்டு நறடதேற்ை கான்வா போர் ோேருக்கும் _______________க்கும் இறடபய நறடதேற்ைது. 
A) ராைா பிரதாப் சிங் 
B) ராணா சங்கா 
C) ராஜா ஹரிசிங் 
D) ஹுமாயூன் 
(குறிப்பு: சித்தூரின் ராணா சங்கா என்ேவர் லமவாரின் அரசனும் ராஜஸ் ான் மாளவம் ஆகிய 
ேகுதிகளில் தேரும் தசல்வாக்கு தேற்றுத் திகழ்ந் வர் ஆவார்.) 

12. கான்வா போரில் ரானா சங்காவுக்கு உதவியவர்கள் யார்? 
1. ஆப்கன் முஸ்லீம்கள்         2. முகமது பலாடி 
3. பமவாட்டின் அரசன் ஹசன்கான் பமவாட்டி     4. இப்ராகிம் பலாடி 
A) 1, 2, 3        B) 2, 3, 4      C) 1, 3, 4       D) 3, 4 
(குறிப்பு: முகமது ல ாடி என்ேவர் இப்ராகிம் ல ாடியின் சலகா ரர் ஆவார். இப்லோரில் ோேரின் 
தவற்றிரய த ாடர்ந்து குவாலியர், ல ால்பூர் ஆகிய லகாட்ரடகள் ரகப்ேற்றப்ேட்டை.) 

13. ோேருக்கும் பமதினிராய்க்கும் இறடபய சந்பதரி போர் ____________ ஆண்டு நறடதேற்ைது. 
A) 1527         B) 1528       C) 1529       D) 1530 
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(குறிப்பு: சந்ல ரி லோர் சிறப்பு வாய்ந்  மாளவப் ேகுதியின் மீது ோேரின் லம ாதிக்கத்ர  உறுதி 
தசய் து. இப்லோரின் தவற்றிரயத் த ாடர்ந்து ோேர் ஆப்கானியரின் வளர்ந்துவரும் கிளர்ச்சி 
நடவடிக்ரககளுக்கு எதிராகத் திரும்பிைார்.) 

14. ஆப்கானியர்களுக்கு எதிராக ோேர் பமற்தகாண்ட இறுதிப்போர் 
A) கான்வா போர் 
B) காக்ரா லோர் 
C) சந்பதரி போர் 
D) ோனிேட் போர் 
(குறிப்பு: கங்ரக நதியின் துரண நதியாை காக்ரா ஆற்றின் கரரயில் இறுதியாக நரடதேற்ற 
லோரில் ோேர் ஆப்கானியரரத் ல ாற்கடித் ார்.) 

15. கூற்று 1: காக்ரா போரின்போது போது சுல்தான் இப்ராகிம் பலாடியின் சபகாதரனான முகம்மது பலாடியும் 
அவரது மருமகனான சுல்தான் நஸ்ரத்ஷாவும் ோேருக்கு எதிராகச் சதி தசய்தனர். 
கூற்று 2: காக்ரா போரில் தவற்றி தேற்ை ோேர் ஆக்ராவிலிருந்து திரும்பி லாகூர் தசல்லும் வழியில் 
1529இல் காலமானார். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2  வறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: காக்ரா லோரில் தவற்றி தேற்ற ோேர் ஆக்ராவிலிருந்து திரும்பி  ாகூர் தசல்லும் வழியில் 
1530இல் கா மாைார்.) 

16. சரியான கூற்றைத் பதர்ந்ததடு. 
1. முகலாயப் பேரரறச நிறுவிய ோேர் ோரசீக அராபிய தமாழிகளில் புலறம தேற்ைவராவார். 
2. தனது வாழ்க்றகறயப் ேற்றிய ோேரின் நிறனவுக் குறிப்புகளான துசுக்-இ-ோபுரி (ோேர் நாமா) உலகச் 
தசவ்வியல் இலக்கியமாகக் கருதப்ேடுகிைது. 
3. ோேர் தனது மகன் ஹூமாயூனுக்கு இடர்ோடுகள் நிறைந்த ேணிறய விட்டுச் தசன்ைார். 
A) அரைத்தும் சரி 
B) 1, 2 சரி 
C) 2, 3 சரி 
D) 1, 3 சரி 
(குறிப்பு: இந்துஸ் ாைத்தின்  ர யாய லமன்ரம எதுதவனில் இது ஒரு மிகப் தேரிய நாடு. 
தேருமளவி ாை  ங்கத்ர யும் தவள்ளிரயயும் தகாண்டுள்ளது என்று ோேர் இந்தியாரவ ேற்றி 
குறிப்பிடுகிறார்.) 
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17. ஹீமாயூனின் சபகாதரரான கம்ரான் தோறுப்பு வகித்த ேகுதிகள்? 
1. பீகார்         2. காபூல் 
3. குஜராத்      4. காந்தகார் 
A) அறனத்தும்       B) 1, 2       C) 1, 3      D) 2, 4 
 (குறிப்பு: கம்ரான்  ன்னுரடய அதிகாரத்ர ப் ேஞ்சாப் வரர நீட்டித் ார். ஹூமாயூன் ேஞ்சாப் 
மீ ாை கம்ரானின் ஆட்சியதிகாரத்ர  ஓர் உள்நாட்டுப் லோரரத்  விப்ே ற்காக ஏற்றுக்தகாண்டார்.) 

18. ஹூமாயூன் ______________ ஆண்டு ததளரா என்னுமிடத்தில் ஆப்கானியறரத் பதாற்கடித்து ேலம் வாய்ந்த 
சுனார் பகாட்றடறய முற்றுறகயிட்டார். 
A) 1529        B) 1530       C) 1531       D) 1532 
(குறிப்பு: நான்கு மா ங்களுக்குப் பின்ைர் முக ாயருக்கு விசுவாசமாக இருப்லேன் எைப் தோய்யாக 
வாக்குறுதியளித்  தெர்ொவின் வார்த்ர கரள நம்பி ஹுமாயூன் சுைார் லகாட்ரட 
முற்றுரகரய ரகவிட்டார்.) 

19. தஷர்கான் (தஷர்ஷா) என்ேவரின் தறலறமயில் ஆப்கானியரின் அதிகாரம் வளர்ந்து வந்த ேகுதிகள் 
1. தடல்லி         2. ததளலதாோத் 
3. பீகார்            4. உத்திரப் பிரபதசம் 
A) அறனத்தும்       B) 1, 2      C) 2, 3       D) 3, 4 
(குறிப்பு: வளர்ந்து வரும் ஆப்கானியரின் அதிகாரத்திற்கு எதிராக ஹூமாயூன் நடவடிக்ரககள் 
லமற்தகாண்டு சுைார் லகாட்ரடரயக் ரகப்ேற்றிைார்.) 

20. தில்லியில் 'தீன்ேனா’ என்ை புதிய நகறர உருவாக்கியவர் 
A) ோேர் 
B) தஷர்ஷா 
C) ஹூமாயூன் 
D) கம்ரான் 
(குறிப்பு: ஹூமாயூன் தீன்ேைா நகரர உருவாக்கிய சமயத்தில் ேகதூர்ொ ராஜஸ் ாரைக் 
ரகப்ேற்றி இரணத்துக் தகாண்டல ாடு முக ாயர்களுக்கு எதிராைவர்களுக்கு அரடக்க ம் 
தகாடுத்து அவர்கரளத் தூண்டியும் விட்டார்.) 

21. ேகதூர்ஷாவின் பமல் போர் ததாடுத்து குஜராத்றதயும் மாளவத்றதயும் றகப்ேற்றி அவற்றை 
___________ன் தோறுப்பில் விட்டார். 
A) கம்ரான் 
B) அஸ்காரி 
C) ஹிண்டால் 
D) தஷர்ஷா 
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(குறிப்பு: குஜராத் மக்களின் க கங்கரள அடக்க இய ா  நிர யில் அஸ்காரி ஆக்ரா தசல்  
தீர்மானித் ார். அஸ்காரி ஆக்ராரவக் ரகப்ேற்றி  ை ாக்கிக் தகாள்வார் என்ற அச்சத்தில் 
மாண்டுவில்  ங்கியிருந்  ஹூமாயூன் குஜராத்ர யும் மாளவத்ர யும் ரகவிட்டு விட்டுப் 
சலகா ரரர பின் த ாடர்ந் ார். இருவரும் ராஜஸ் ானில் சந்தித்து சமா ாைமாயிைர்.) 

22. தஷர்காறன எதிர் தகாள்வதற்காக ஹூமாயூன் கவுர் அல்லது தகளடா என்ை இடத்றத அறடந்தபோது 
கலகத்தில் ஈடுேட்டவர் 
A) கம்ரான் 
B) அஸ்காரி 
C) ஹிண்டால் 
D) ேகதூர் ஷா 
(குறுப்பு: ஹூமாயூன் இக்க கத்ர  அடக்குவ ற்காக ஆக்ரா லநாக்குப் புறப்ேட்டார்.) 

23. தசளசா போர் ேற்றிய கூற்றுகளில் சரியானறதத் பதர்ந்ததடு. 
1. இப்போரில் 7000 முகலாயப் பிரபுக்களும் வீரர்களும் தகால்லப்ேட்டனர். 
2. தன்னுயிறரக் காத்துக் தகாள்ளத் தப்பிபயாடிய ஹூமாயூன் கங்றக நதிறய நீந்திக் கடந்தார். 
3. ஆக்ராறவ தசன்ைறடந்த ஹூமாயூன், சபகாதரர்கள் அஸ்காரி, ஹிண்டால் ஆகிபயாரின் உதவிபயாடு 
தஷர்காறன எதிர்தகாள்ள ேறடதயான்றைத் திரட்டினார். 
A) அரைத்தும் சரி 
B) 1, 2 சரி 
C) 2, 3 சரி 
D) 1, 3 சரி 
(குறிப்பு: தசளசா லோரில், தெர்கான்  ைது லம ாை, அரசியல், ராணுவத் திறரமகளால் தவற்றி 
தேற்றார். ஹூமாயூன் தேருந்ல ால்விரயச் சந்தித் ார்.) 

24. தசளசா போறரத் ததாடர்ந்து ஹூமாயூன் தஷர்ஷா இறடபயயான இறுதி பமாதல் _____________ல் 
நறடதேற்ைது. 
A) வங்காளம் 
B) ஆக்ரா 
C) கன்லைாசி 
D) தசளசா 
(குறிப்பு: கன்லைாசிப் லோரில் ஹூமாயூனின் ேரடகள் முற்றிலுமாகத் ல ாற்கடிக்கப்ேட்டை. அவர் 
நாடற்ற அரசராைார்.) 

25. கன்பனாசி போரில் பதால்வியறடந்த ஹூமாயூன் தனது அரியறைறய துைந்த பின்னர் மீண்டும் 
தில்லிறயக் றகப்ேற்றித் தன் அதிகாரத்றத மீட்ட ஆண்டு 
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A) 1545        B) 1548      C) 1553      D) 1555 
(குறிப்பு: இந்  இரடப்ேட்ட கா த்தில் சூர் வம்சத்ர ச் லசர்ந்  தெர்ொவால் தில்லி ஆளப்ேட்டது.) 

26. ஒரு ஜாகீர்தாரின் குடும்ேத்தில் பிைந்து ேரித் என்ைறழக்கப்ேட்டவர் 
A) அக்ேர் 
B) ோேர் 
C) தெர்கான் 
D) ஜஹாங்கீர் 
(குறிப்பு: ேரீத் ஒரு புலிரயக் (ஹிந்தியில் தெர்) தகான்ற ைால் தெர்கான் என்னும் தேயரரப் 
தேற்றார். அரியரண ஏறிய பின் தெர்ொ என்றரைக்கப்ேட்டார்.) 

27. தஷர்ஷா குறித்த கூற்றுகளில் தவைானறதத் பதர்ந்ததடு. 
A) தன் திைறமயினாலும் ஆற்ைலினாலும் இந்தியாவிலிருந்த ஆப்கானியரின் தறலவரானார். 
B) மாளவம் போரிடாமபலபய தஷர்ஷாவிடம் வீழ்ந்தது. 
C) பமவாரின் உதய்சிங் எதிர்ப்பேதும் ததரிவிக்காமல் தஷர்ஷாவிடம் சரைறடந்தார். 
D) கலிஞ்சாரரக் ரகப்ேற்ற லவண்டும் என்ற முயற்சியில் தெர்ொ தவற்றிதேற்றார். 
(குறிப்பு: கலிஞ்சாரரக் ரகப்ேற்ற லவண்டும் என்ற முயற்சியில் தெர்ொ ல ால்விகண்டார்.) 

28. தவடிகுண்டு விேத்தின் காரைமாக தஷர்ஷா உயிரிழந்த ஆண்டு 
A) 1544       B) 1545      C) 1549      D) 1553 
(குறிப்பு: தெர்ொவிற்க்கு பின் ே விலயற்ற அவருரடய இரண்டாவது மகன் இஸ் ாம்ொ 1553 
வரர ஆட்சி புரிந் ார்.) 

29. விவசாயி சீர்குறலந்தால் அரசன் சீர்குறலவான் என நம்பியவர் 
A) ோேர் 
B) அக்ேர் 
C) ஷாஜகான் 
D) தெர்ொ 
(குறிப்பு: ேரடகள் ஓரிடம் விட்டு லவறிடங்களுக்கு தசல்ரகயில் ேயிர்களுக்குச் லச ம் ஏற்ேடக் 
கூடாது என்ேதில் தெர்ொ  னிக்கவைம் தசலுத்திைார்.) 

30. ஹூமாயூறனப் பின்ததாடர்ந்த தஷர்ஷா அதற்கு முன்னர் ___________ என்ேவறர வங்காளத்தின் 
ஆளுநராக நியமித்திருந்தார். 
A) இஸ்லாம்ஷா 
B) ேகதூர்ஷா 
C) கிசிர்கான் 
D) ஹிண்டால் 
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(குறிப்பு: கிசிர்கான் வங்காளத்தின் முன்ைாள் ஆட்சியராை சுல் ான் மகமுதுவின் மகரள 
மணந் வர்.) 

31. தஷர்ஷாவின் சீர்திருத்தங்களில் தவைானறத பதர்ந்ததடு. 
A) நிலங்கள் முறையாக அளறவ தசய்யப்ேட்டு நிலங்களின் வளத்திற்கு ஏற்ைவாறு வரி நிர்ையம் 
தசய்யப்ேட்டது. 
B) சிந்து ேகுதியிலிருந்து வங்காளத்தில் பசானார்கான் வறரயிலான முக்கிய தேருவழிறயச் 
தசப்ேனிட்டபதாடு குஜராத் கடற்கறரத் துறைமுகங்கறள ஆக்ராபவாடும் பஜாத்பூபராடும் இறைக்கும் 
புதிய சாறலகறள அறமத்தார். 
C) தஷர்ஷாவுறடய நாைய முறையானது முகலாயர் காலம் முழுவதும் பின்ேற்ைப்ேட்டு ஆங்கிபலயர் 
காலத்து நாைய முறைக்கு அடித்தளமானது. 
D) தெர்ொ கா த்தில் ஜாகீர் ாரி முரறயும் ஜமீன் ாரி முரறயும் முற்றிலும் ஒழிக்கப்ேட்டை. 
(குறிப்பு: தெர்ொ கா த்தில் ஜாகீர் ாரி முரறயும் ஜமீன் ாரி முரறயும் சி  ேகுதிகளில் 
த ாடர்ந்து தசயல்ேடுவ ற்கு அனுமதிக்கப்ேட்டை.) 

32. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தஷர்ஷா காலத்தில் வசூலிக்கப்ேட்ட வரிகள் எறவ? 
1. நுறழவு வரி             2. வருமான வரி 
3. விற்ேறன வரி         4. ஏற்றுமதி வரி 
A) அறனத்தும்        B) 1, 2       C) 2, 3         D) 1, 3 
(குறிப்பு: தெர்ொ வணிகத்ர  ஊக்குவிப்ே ற்காக வணிக வரிகரள எளிரமப்ேடுத்திைார். 
 ங்கம், தவள்ளி, தசப்புக் காசுகளில் இடம்தேறும் உல ாகங்களின்  ர அளவு வரரயரற 
தசய்யப்ேட்டது வணிகத்திற்கு வசதி தகாடுத் து.) 

33. தஷர்ஷா காலத்தில் அறனத்து சாறலகளிலும் _____________ எனப்ேடும் சத்திரங்கள் அறமக்கப்ேட்டு 
வணிகர்கள் தங்கவும் உைவருந்தவும் வசதிகள் தசய்துதரப்ேட்டன. 
A) சன்னி 
B) ஜாகீர் 
C) சராய் 
D) இலாகி 
(குறிப்பு: தெர்ொவால் உருவாக்கப்ேட்ட ஒரு சி  சராய்கள் இன்றளவும் உள்ளை. இத் ரகய 
சராய்கள்  ங்களுக்கு அருலக நகரங்கள் உருவாவர யும் உறுதி தசய் ை.) 

34. தஷர்ஷா தன்னுறடய கல்லறை மாடத்றத _______________ என்னுமிடத்தில் கட்டினார். 
A) புராைகிலா 
B) சசாரம் 
C) தடல்லி 
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D) ஆக்ரா 
(குறிப்பு: தெர்ொ தில்லியில் லகாட்ரடச் சுவர்களுடன் கூடிய ஒரு புதிய நகரத்ர  நிர்மாணிக்கத் 
த ாடங்கிைார். பின்ைர் அது புராண கி ா எை அரைக்கப்ேட்டது.) 

35. தஷர்ஷா 1545 இல் காலமான பின்னர் அவருக்கு பின் வந்த வலிறம குன்றிய அரசர்கள் ____________ 
ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தனர். 
A) 8        B) 10       C) 15        D) 18 

36. கன்பனாசிப் போரில் பதாற்று தப்பிபயாடிய ஹூமாயூன் _____________ல் தஞ்சம் புகுந்தார். 
A) காபூல் 
B) காந்தகார் 
C) ோரசீகம் 
D) ஈரான் 
(குறிப்பு: ோரசீகப் ேரடகளுடன் ஆப்கானிஸ் ான் தசன்ற ஹூமாயூன் காந் காரரயும் காபூர யும் 
ரகப்ேற்றிைார்.) 

37. "வாழ்க்றக முழுவதும் தவறி விழுந்த ஹீமாயூன் வாழ்க்றகறய விட்பட தவறி விழுந்து இைந்தார்" 
என்ேது யாருறடய வார்த்றதகள் 
A) அமீர் குஸ்ரு 
B) அமீர் ஹாசன் 
C) குலாம் ரசூல் 
D) ஸ்லடன்லி ல ன்பூல் 
(குறிப்பு: ஹூமாயூன் தில்லி லகாட்ரடக்குள் இருந்  நூ கம் ஒன்றின் மாடிப்ேடிகளில் இடறி 
விழுந்து இறந் ார்.) 

38. ஜலாலுதீன் என்று அறியப்ேட்ட அக்ேர் பிைந்த ஆண்டு 
A) 1539       B) 1540     C) 1541       D) 1542 
(குறிப்பு: ரஜபு ைத்துப் ோர வைங்களில் ஹுமாயூன் அர ந்து திரிந் லோது அவருரடய 
மரைவி 1542 இல் ஓர் ஆண்மகரவப் தேற்தறடுத் ார். அவலர அக்ேர் என்றரைக்கப்ேட்டார்.) 

39. கூற்று 1: ேதிபனாைாவது வயதில் அக்ேருக்கு முடிசூட்டப்ேட்டது. 
கூற்று 2: அக்ேர், றேராம்கான் என்ை தறலசிைந்த ோதுகாவலறர தேற்றிருந்தார். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1  வறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
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(குறிப்பு: ேதிைான்காவது வயதில் அக்ேருக்கு முடிசூட்டப்ேட்டது. அக்ேர் அரியரண ஏறிய லோது 
இன்னும் வலிரமயாக இருந்  ஆப்கானியரும் ரஜபுத்திரரும் தேரும் சவா ாகத் திகழ்ந் ைர்.) 

40. அக்ேர் தஹமு இறடபய இரண்டாம் ோனிேட் போர் எப்போது நறடதேற்ைது? 
A) 1556 ஆகஸ்ட் 
B) 1556 அக்படாேர் 
C) 1556 நவம்ேர் 
D) 1556 டிசம்ேர் 
(குறிப்பு: இரண்டாம் ோனிேட் லோர் தெமுவுக்கு சா கமாக முடியவிருந்   ருவாயில் அவர் 
கண்ணில் அம்தோன்று ோய மயக்கமுற்று கீலை விழுந் ார்.  ர ரம இல் ா  ஆப்கானிய 
ேரடகரள முக ாயப் ேரடகள் தவற்றிதேற்றை.) 

41. சரியானக் கூற்றைத் பதர்ந்ததடு. 
1. தில்லியில் வீற்றிருந்த தஷர்ஷாவின் வழிவந்த ஆப்கானிய அரசன் அடில்ஷாவின் இந்து 
ேறடத்தளேதியான தஹமு, முகலாயருக்கு எதிராக ஆப்கானியர் ேறடகளுக்கு தான் 
தறலறமபயற்றுச் தசல்ல அனுமதிக்குமாறு அரசறனக் பகட்டுக்தகாண்டார். 
2. அரசர் தஹமுவிற்கு ஊக்கம் அளிக்கபவ, தஹமு முதலில் குவாலியறரக் றகப்ேற்றி அதன் முகலாய 
ஆளுநறர தவளிபயற்றினார். 
3. அடுத்து எவ்வித எதிர்ப்புமின்றி ஆக்ராறவக் றகப்ேற்றினார். 
A) அரைத்தும் சரி 
B) 1, 2 சரி 
C) 1 மட்டும் சரி 
D) 2, 3 சரி 

42. கூற்று 1: அக்ேரின் முதல் நான்காண்டு ஆட்சிக்காலத்தில் ேகர ஆளுநர் றேராம்கானின் கீழ், நாடு 
குவாலியர், அஜ்மீர் உட்ேட காபூலிலிருந்து ஜான்பூர் வறர விரிவறடந்தது. 
கூற்று 2: றேராம்கான் அறிவுக் கூர்றம மிக்க பமறதயாக கான்-இ-கானான் என்ை ேட்டத்துடன் அக்ேரின் 
அறவயில் ஒளிர்ந்தார். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2  வறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: ரேரம்கானின் மகன் அப்துர் ரகீம் அறிவுக் கூர்ரம மிக்க லமர யாக கான்-இ-காைான் 
என்ற ேட்டத்துடன் அக்ேரின் அரவயில் ஒளிர்ந் ார்.) 

43. அக்ேர் _____________ ஆண்டு மாளவத்றத ோஜ்ேகதூரிடமிருந்து றகப்ேற்றினார். 
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A) 1560        B) 1562       C) 1564        D) 1566 
(குறிப்பு: மாளவம் ரகப்ேற்றப்ேட்ட பிறகு ோஜ்ேகதூர் அக்ேரின் அரசரவயில் ஒரு மன்சப் ாராக 
ஆக்கப்ேட்டார்.) 

44. இந்தியாவின் றமயப் ேகுதியிலிருந்த பகாண்டுவானா _____________ ஆண்டு அக்ேரால் 
றகப்ேற்ைப்ேட்டது. 
A) 1560         B) 1563       C) 1564      D) 1566 
(குறிப்பு: லகாண்டுவாைா அ ன் ராணி துர்கால வி அவ்வம்ரமயாரின் மகன் வீர்நாராயணன் 
ஆகிலயாருடைாை மூர்க்கமாை லோருக்குப்பின் ரகப்ேற்றப்ேட்டது.) 

45. கூற்று 1: அக்ேர், பமவார் அரசரான ராைா உதய்சிங்கிடமிருந்து சித்தூறர ஆறுமாதகால முற்றுறகக்கு 
பின்னர் றகப்ேற்றினார். 
கூற்று 2: ராைா உதய்சிங்கின் தளேதிகளான தஜய்மால், ேட்டா ஆகிபயாரின் துணிச்சறலக் கண்டு 
தேரும் வியப்ேறடந்த அக்ேர் அவர்களின் நிறனவாகவும் அவர்கறளச் சிைப்பிக்கும் வறகயிலும் 
ஆக்ரா பகாட்றடயின் பிரதான வாசலில் அவர்களின் சிறலகறள நிறுவினார். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: சித்தூர் ரகப்ேற்றப்ேட்டர த் த ாடர்ந்து ரஜபுத்திர அரசுகளாை ராந் ம்பூர், கலிஞ்சார், 
பிக்கானீர், லஜாத்பூர், தஜய்சால்மார் ஆகியரவ அக்ேரிடம் சரணரடந் ை.) 

46. அக்ேர் ____________ ஆண்டு முசாேர்ஷாவிடமிருந்து குஜராத்றதக் றகப்ேற்றினார். 
A) 1568       B) 1570         C) 1572      D) 1573 
(குறிப்பு: மத்திய இந்திய ேகுதிகரளக் கீழ்ேடிய ரவத்  பின்ைர் அக்ேர்  ைது கவைத்ர  தசல்வச் 
தசழிப்புமிக்க, கடல்சார் வணிகத்திற்குப் புகழ்தேற்ற குஜராத் மீது தசலுத்திைார்.) 

47. பீகார், வங்காளம் ஆகிய ேகுதிகறள ஆண்டு வந்த தாவுத்கான் அக்ேரால் பதாற்கடிக்கப்ேட்டு அவ்விரு 
ேகுதிகளும் _____________ ஆண்டு முகலாய பேரரபசாடு இறைக்கப்ேட்டன. 
A) 1574       B) 1575        C) 1576      D) 1577 

48. கூற்று 1: ராஜா மான்சிங், ேகவன்தாஸ் ஆகிபயாரின் உதவியுடன் அக்ேர் காபூறலச் பசர்ந்த மிர்சா 
ஹக்கீறமத் பதாற்கடித்தார். 
கூற்று 2: 1586 ஆம் ஆண்டு காஷ்மீறரயும் 1590 ஆம் ஆண்டு சிந்துறவயும் அக்ேர் றகப்ேற்றியது 
வடபமற்கில் அவருறடய பேரரறச வலுப்ேடுத்தியது. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2  வறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
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C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: அக்ேர் 1591 ஆம் ஆண்டு சிந்துரவ ரகப்ேற்றிைார்.) 

49. அக்ேருறடய ேறடகள் _____________ ஆண்டு காண்படஷ் ேகுதிறயக் றகப்ேற்றின. 
A) 1591        B) 1592        C) 1593        D) 1594 

50. அக்ேரின் ேறடகள் சாந்த்பீபியிடமிருந்து தேராறர றகப்ேற்றிய ஆண்டு _____________. 
A) 1592          B) 1594       C) 1596       D) 1598 
(குறிப்பு: சாந்த்பீபி அம்ரமயார் அகமதுநகரின் நிஜாம்சாகி வம்சத்ர  லசர்ந்   ன் உடன்பிறப்பின் 
மகைாை முசாேர்ொவினுரடய ேகர ஆளுநராக அகமதுநகரரத்  ாக்கிய முக ாயப் ேரடகரள 
எதிர்த்து வீரத்ல ாடு லோராடிைார். 1600 இல் அகமதுநகர் அரசின் ஒரு சி  ேகுதிகள் முக ாயர் 
ேரடகளின் ரகவசமாைது.) 

51. 1604 இல் தசப்டம்ேர் மாதம் அக்ேர் பநாய்வாய்ப்ேட்டு ____________ நாள் இயற்றக எய்தினார். 
A) 1604 அக்படாேர் 21 
B) 1605 மார்ச் 18 
C) 1605 ஆகஸ்ட் 28 
D) 1605 அக்லடாேர் 27 
(குறிப்பு: அக்ேருக்குப் பின் அவருரடய மகன் சலீம் நூருதீன் ஜொங்கீர் என்ற ேட்டப் தேயருடன் 
அரியரண ஏறிைார்.) 

52. அக்ேர் குறித்த கூற்றுகளில் தவைானறதத் பதர்ந்ததடு. 
A) முஸ்லீம் அல்லாத மக்களின் மீது விதிக்கப்ேட்டிருந்த ஜிசியா வரிறயயும் (தறலவரி) இந்து புனித 
யாத்திறரகளின் மீது விதிக்கப்ேட்டிருந்த வரிறயயும் நீக்கினார். 
B) இந்து விதறவகள் பின்ேற்றிய உடன்கட்றட ஏறும் முறை ஒழிக்கப்ேட்டது. 
C) அக்ேருறட காலத்தில் போர்க்றகதிகறள அடிறமகளாக்கும் நறடமுறை றகவிடப்ேட்டது. 
D) லமவார், மார்வார் ஆகிய ரஜபுத்திர அரசுகள் முக ாய லேரரசின் நட்பு நாடுகளாக திகழ்ந் ை. 
(குறிப்பு: லமவார், மார்வார் ஆகியரவ முக ாயப் லேரரரச எதிர்த்து நின்ற ரஜபுத்திர அரசுகளாகும்.) 

53. ஆம்ேர் நாட்டு அரசர் ராஜா ோர்மல் (பீகாரிமால் என்று அறியப்ேட்டவரின்) மகளான ஹர்க்கா ோறய 
மைந்தவர் 
A) ராஜா ேகவன்தாஸ் 
B) ராஜா மான்சிங் 
C) அக்ேர் 
D) ஹூமாயூன் 
(குறிப்பு: ெர்க்காோய் பின்ைாளில் லஜா ா அக்ேர் என்று அரைக்கப்ேட்டார்.) 
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54. சரியான கூற்றைத் பதர்ந்ததடு. 
1. பிக்கானீர், தஜய்சால்மர் ஆகிய ரஜபுத்திர அரசுகளின் இளவரசிகறள அக்ேர் திருமைம் தசய்து 
தகாண்டார். 
2. ஹர்க்காோய் தேற்தைடுத்த இளவரசர் சலீம் பின்னர் ராஜா ேகவன்தாஸின் மகறளக் கரம்ேற்றினார். 
3. ராஜா ேகவான்தாஸின் மகனான ராஜா மான்சிங் அக்ேரின் நம்பிக்றகக்குரிய ேறடத்தளேதியானார். 
A) அரைத்தும் சரி 
B) 1, 2 சரி 
C) 2, 3 சரி 
D) 1, 3 சரி 
(குறிப்பு: அக்ேரின் அரவயில் வருவாய்த்துரற நிர்வாகத்தில் நிபுணத்துவம் உரடய ராஜா 
ல ாடர்மால் திவாைாக ே வி உயர்த் ப்ேட்டார்.) 

55. முகலாயப் ேறடகளுக்கும் ராைா பிரதாப் சிங்குக்குமிறடபய நறடதேற்ை பநரடி போர் 
A) கான்வா போர் 
B) தசௌசா போர் 
C) ொல்டிகாட் லோர் 
D) இரண்டாம் ோனிேட் போர் 
(குறிப்பு: ொல்டிகாட் லோர் 1576 ஆம் ஆண்டு நரடதேற்றது.) 

56. ராைா உதய்சிங்கின் மரைத்திற்கு பின்னர் அவருறடய மகன் ராைா பிரதாப்சிங் அக்ேரின் 
அதிகாரத்றத ஏற்காமல் __________இல் தனது மரைம் வறர ததாடர்ந்து போரிட்டார். 
A) 1578       B) 1586        C) 1592         D) 1597 
(குறிப்பு: மார்வாரில் (லஜாத்பூர்) மால்திலயா ராத்ல ாரின் மகைாை அரசர் சந்திரா தசன் 1581 இன் 
 ான் இறக்கும்வரர முக ாயரர எதிர்த் ார்.) 

57. ததாடக்கத்தில் _____________ அக்ேரின் தறலநகராக இருந்தது. 
A) குவாலியர் 
B) தடல்லி 
C) ஆக்ரா 
D) ேபதபூர்சிக்ரி 
(குறிப்பு: பின்ைாளில் ேல பூர்சிக்ரி என்னும் புதிய  ர நகரர அக்ேர் உருவாக்கிைார்.  ற்லோது 
ரகவிடப்ேட்ட நகரமாக இருந் ாலும் இன்றும் அது அைகாை மசூதிகலளாடு உன்ை மாை 
பு ந் ர்வாசா மற்றும் ஏரைய கட்டடங்கலளாடும் திகழ்கிறது.) 

58. சரியானக் கூற்றைத் பதர்ந்ததடு. 
1. தஷர்ஷா அறிமுகப்ேடுத்திய மன்சப்தாரி முறைறய அக்ேர் பமலும் விரிவுப்ேடுத்தினார். 
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2. பிரபுக்கள், குடிறமப் ேணிசார்ந்த இராணுவ நிர்வாகம் சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆகிய அறனவரும் 
ஒன்றுேடுத்தப்ேட்டு ஒபர ேணியின் கீழ் தகாண்டுவரப்ேட்டனர். ஒவ்தவாருவருக்கும் மன்சப்தார் என்ை 
ேட்டம் வழங்கப்ேட்டது. 
3. மன்சப்தார் தகுதி ஜாட், சவார் என இருவறகப்ேட்டது. 
A) அறனத்தும் சரி 
B) 1, 2 சரி 
C) 2, 3 சரி 
D) 1, 3 சரி 
(குறிப்பு: மன்சப் ாரி முரறரய அறிமுகம் தசய் வர் அக்ேர்.) 

59. கூற்று 1: மன்சப்தாரி முறையில் ஜாட் என்ேது ஒவ்தவாரு மன்சப்தாரும் தேறும் ராணுவ வீரர்களின் 
எண்ணிக்றகறய நிர்ையம் தசய்வதாகும். அவ்தவண்ணிக்றக 10 முதல் 10000 வீரர்கள் வறர 
ஆனதாகும். 
கூற்று 2: சவார் என்ேது மன்சப்தாரின் கீழிருக்கும் குதிறரகளின் எண்ணிக்றகறயக் குறிக்கும். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: வீரர்களின் எண்ணிக்ரக, குதிரரகளின் எண்ணிக்ரக ஆகியவற்ரற அதிகரிப்ேது 
அல் து குரறப்ே ன் மூ ம் ஒரு மன்சப் ாரின் உயர்வும்  ாழ்வும் நிர்ணயம் தசய்யப்ேட்டை.) 

60. தவைான கூற்றைத் பதர்ந்ததடு. 
A) அக்ேரின் ததாடக்கக் காலங்களில் பிரபுக்கள் முற்றிலுமாக மத்திய ஆசியாறவச் பசர்ந்தவர்களாகவும் 
ோரசீகத்றத சார்ந்தவர்களாகவும் மட்டுபம இருந்தனர். 
B) மன்சப்தாரி முறை அறிமுகமான பின்னர் ரஜபுத்திரரும் பஷக்சதா என்ைறழக்கப்ேட்ட இந்திய 
முஸ்லீம்களும் பிரபுக்கள் வரிறசயில் இடம் தேைலாயினர். 
C) மன்சப்தார்களின் ஊதியம் ேைமாக நிர்ையம் தசய்யப்ேட்டாலும் அதற்கு மாைாக அவர்களுக்கு 
நிலங்கள் (ஜாகீர்) ஒதுக்கப்ேட்டன. 
D) மன்சப் ார் முரற ேரம்ேரர உரிரமயாக காணப்ேட்டது. 
(குறிப்பு: மன்சப் ார் முரற ேரம்ேரர உரிரம சார்ந்  ல் . ஒரு மன்சப் ார் மரணமரடந்துவிட்டால் 
அவருக்கு வைங்கப்ேட்டிருந்  ஜாகீரர அரசு உடைடியாக ரகயகப்ேடுத்தும்.) 

61. அக்ேரின் மதக்தகாள்றக குறித்த கூற்றுகளில் தவைானறதத் பதர்ந்ததடு. 
A) அக்ேர், சூபி தத்துவங்கள் ஏற்ேடுத்திய தாக்கத்தின் காரைமாக ஓர் இைக்கமான போக்றக 
பமற்தகாண்டார். 
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B) அக்ோ அறனவருக்கும் அறமதி (சுல்க்-இ-குல்) என்னும் தத்துவத்றதப் ேரப்புறர தசய்தார். 
C) அக்ேர் இோதத்கானா எனும் வழிோட்டுக் கூடத்றத நிறுவினார். 
D) இோ த் காைாவில் நரடதேற்ற விவா ங்கள் ம ங்களிரடலய கசப்புணர்ரவ ஏற்ேடுத்திய ால் 
1578 இல் அக்ேர் அவ்விவா ங்கரள நிறுத்திைார். 
(குறிப்பு: அக்ேர் 1582 இல் இோ த் காைாவில் நடந்  விவா ங்கரள நிறுத்திைார்.) 

62. அக்ேர் இஸ்லாறமப் புைக்கணித்தார் என குற்ைம் சாட்டிய அக்ேர் காலத்து வரலாற்று அறிஞர் 
A) நூனிஸ் 
B) ே ானி 
C) ராஜா பதாடர்மால் 
D) ராஜா பீர்ோல் 
(குறிப்பு: ம ங்களுக்கு இரடயி ாை த ாடர்புகள் ேற்றி அக்ேர் லமற்தகாண்ட  த்துவ விவா ங்கள் 
மீது ே ானி தவறுப்பு தகாண்டு இவ்வாறு கூறிைார்.) 

63. கூற்று 1: அக்ேருறடய தத்துவத்றத விளக்குவதற்கு அக்ேரும் ேதானியும் ேயன்ேடுத்திய தசால் 
‘ததளகித்-இ-இலாகி’ (தீன் இலாகி) என்ேதாகும். 
கூற்று 2: ததளகித்-இ-இலாகி என்ை தசால்லின் பநரடிப் தோருள் ததய்வீக ஒரு கடவுள் பகாட்ோடாகும். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: ேல்வரகப்ேட்ட ம ங்களின் தேயர்களுக்கு பின்லை ஒலர ஒரு கடவுள் மட்டும் இருப்ே ாக 
அக்ேர் உணர்ந் ார். இதுலவ அவருரடய  த்துவமாக விளங்கியது.) 

64. கூற்று 1: சமஸ்கிருத, அராபிய, கிபரக்க மற்றும் ஏறனய தமாழி நூல்கறளப் ோரசீக தமாழியில் 
தமாழியாக்கம் தசய்வதற்காக ஒரு தேரிய தமாழியாக்கத் துறைறய அக்ேர் உருவாக்கினார். 
கூற்று 2: இராமாயாைம், மகாோரதம், அதர்வபவதம், விவிலியம், குரான் ஆகியறவ அறனத்தும் ோரசீக 
தமாழியில் தமாழியாக்கம் தசய்யப்ேட்டன. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: அக்ேரின் உண்ரமயாை லநாக்கம் ம ச்சார்ேற்ற லகாட்ோடுகரள, ேல்லவறு 
நம்பிக்ரககரளச் சார்ந் வர்களுக்குக் சரி சமமாை சகிப்புத் ன்ரமரயயும் சம மதிப்ரேயும் 
வைங்குவர  குறிக்லகாளாகக் தகாண்ட ஓர் அரரச உருவாக்குவ ாகும்.) 
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65. ஜஹாங்கீர் அரசரானறத எதிர்த்து அவரது மூத்தமகன் குஸ்ரு சீக்கிய குரு___________ன் ஆதரபவாடு 
கலக்கத்தில் இைங்கினார். 
A) குரு பகாபிந்த் சிங் 
B) குரு பதஜ் ேகதூர் 
C) குரு அர்ஜுன் ல வ் 
D) குரு ராம்தாஸ் 
(குறிப்பு: ஜொங்கீரால் க கம் ஒடுக்கப்ேட்டு இளவரசர் ரகது தசய்யப்ேட்டு விழிகள் 
அகற்றப்ேட்டை. க கத்ர த் தூண்டிய ாக குரு அர்ஜூன் ல வ் தகால் ப்ேட்டார்.) 

66. தக்காை அரசான அகமது நகர் மாலிக் ஆம்ேரின் தறலறமயின் கீழ் தன்றன சுதந்திர அரசாக 
அறிவித்த ஆண்டு 
A) 1603        B) 1606       C) 1608        D) 1609 
(குறிப்பு: அகமது நகரர இளவரசர் குர்ரம் ரகப்ேற்ற லமற்தகாண்ட ே  முயற்சிகள் கரடசியில் 
ல ால்வியில் முடிந் ை. 14 மா  கா  முற்றுரகக்குப் பின்ைர் காங்ரா லகாட்ரடரயக் 
ரகப்ேற்றுவதில் தவற்றி தேற்றார்.) 

67. கூற்று 1: வங்காளத்தில் தனக்தகதிராகக் கலகம் தசய்த ஆப்கானியரான உஸ்மான் கான் என்ேவறர 
ஜஹாங்கீர் ேணிய றவத்தார். 
கூற்று 2: ராைா உதய்சிங், ராைா பிரதாப் சிங் ஆகிபயார் காலத்தில் முகலாயருக்கு அடிேணிய மறுத்த 
பமவார் ராைா உதய்சிங்கின் பேரன் ராைா அமர்சிங்கிற்கு எதிராக ஜஹாங்கீர் தனது மகன் இளவரசர் 
குர்ரம் தறலறமயில் ேறடதயடுப்பு நடத்தி ஒழுங்குக்கு தகாண்டுவரப்ேட்டது. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: ஜொங்கீர், குர்ரம் (ொஜகான்) இரடலய ஏற்ேட்ட ஒப்ேந் த்தின் அடிப்ேரடயில் அமர்சிங் 
ஜொங்கீரின் லம திகாரத்ர  ஏற்றுக்தகாண்ட அரசராகத்  ைது ேகுதிகரள ஆண்டார்.)  

68. 1595 இல் ோரசீகர்களிடமிருந்து அக்ேரால் றகப்ேற்ைப்ேட்ட காந்தகாறர ______________இல் ோரசீக அரசர் 
ஷா அப்ோஸ் மீட்டிருந்தார். 
A) 1602         B) 1614       C) 1619      D) 1622 
(குறிப்பு: காந் காரர மீண்டும் ரகப்ேற்ற முயன்ற ஜொங்கீரால் குர்ரம் லமற்தகாண்ட 
கிளர்ச்சியின் காரணமாக அர  தசய்ய இய வில்ர .) 

69. தாமஸ் பரா இங்கிலாந்து அரசர் முதலாம் பஜம்ஸ் அனுப்பிய தூதுவராய் __________ நகரில் ஒரு வணிக 
குடிபயற்ைத்றத அறமத்து தகாள்வதற்கான அனுமதிறய ஜஹாங்கீரிடம் தேற்ைார். 
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A) பகாவா 
B) வங்காளம் 
C) ஆக்ரா 
D) சூரத் 
(குறிப்பு: ஜொங்கீரின் ஆட்சி வில்லியம் ொக்கின்ஸ் மற்றும் சர்  ாமஸ் லரா என்ற இரு 
ஆங்கில யரின் வருரகக்கு சாட்சியமா சாட்சியமாைது. இந்தியாவில் ஆங்கில ய வணிகக் 
குடிலயற்றம் ஒன்ரற நிறுவுவ ற்குப் லேரரசின் அனுமதிரய ொக்கின்சால் தேற இய வில்ர .) 

70. ஜாகீர்தாரி முறை குறித்த கூற்றுகளில் தவைானறதத் பதர்ந்ததடு. 
1. இது ஒரு நில உறடறம முறையாகும். 
2. தில்லி சுல்தானியர் காலத்தில் இம்முறை வளர்ச்சி தேற்ைது. 
3. இம்முறையின் கீழ் ஒரு குறிப்பிட்ட ேகுதியில் வரிவசூல் தசய்கின்ை அதிகாரமும் அப்ேகுதிறய 
நிர்வகிக்கிை அதிகாரமும் அரசாங்கத்றத பசர்ந்த ஒரு அதிகாரியிடம் ஒப்ேறடக்கப்ேடும். 
A) அரைத்தும் சரி 
B) 1, 2 சரி 
C) 1, 3 சரி 
D) 2, 3 சரி 

71. கூற்று 1: ோரசீக தமாழியில் ஜமீன்தார் என்ை வார்த்றதக்கு நிலத்தின் உறடறமயாளர் என்று தோருள். 
கூற்று 2: முகலாயர் காலத்தில் பிரபுக்கள் வர்க்கத்றத பசர்ந்பதாபர ஜமீன்தார்களாக இருந்தனர். அக்ேர் 
பிரபுக்களுக்கும் முந்றதய அரச குடும்ேங்களின் வழித்பதான்ைல்களுக்கும் நிலங்கறள வழங்கி 
அவற்றை ேரம்ேறரயாக அனுேவிக்கும் உரிறமறயயும் வழங்கினார். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: ஜமீன் ார்கள் குத் ரக ாரர்களிடமிருந்தும் விவசாயிகளிடமிருந்தும் வரி வசூல் தசய்து 
ஒரு குறிப்பிட்ட த ாரகரய அரசுக்குச் தசலுத்திைர்.) 

72. தவைானக் கூற்றைத் பதர்ந்ததடு. 
1. தக்காைத்தில் முஸ்லீம்களும் மராத்தியர்களும் தங்கள் அரசியல் மற்றும் பிராந்தியத் 
தனித்தன்றமகறளப் ோதுகாக்கும் முயற்சியில் ஒருங்கிறைந்து முகலாயரின் பமலாதிக்கத்றத 
எதிர்த்தனர். இதன் பின்பன மூறளயாக தசயல்ேட்டவர் மாலிக் ஆம்ேர். 
2. 1624 இல் பம 14 இல் மாலிக் ஆம்ேர் தன்னுறடய 78ஆம் வயதில் மரைமறடந்த போது அவரால் 
ேயிற்றுவிக்கப்ேட்ட மராத்தியர்கள் ஓர் அங்கீகரிக்கப்ேட்ட சக்தியாக மாறினர். 
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3. எத்திபயாப்ோவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு ஓர் அடிறமயாக தகாண்டுவரப்ேட்டவர் மாலிக் ஆம்ேர். 
A) 1 மட்டும் தவறு 
B) 2 மட்டும்  வறு 
C) 2, 3 தவறு 
D) 3 மட்டும் தவறு 
(குறிப்பு: மாலிக் ஆம்ேர் 1626 லம 14 இல் மரண மடைந்தார்.) 

73. கூற்று: ஜஹாங்கீரின் ோரசீக மறனவி தமகருன்னிசா அரியறையின் பின்பன உண்றமயான 
அதிகாரம் தகாண்டவராகத் திகழ்ந்தார். 
காரைம்: ஜஹாங்கீர் அரசு விஷயங்கறளக் காட்டிலும் கறல, ஓவியம், பதாட்டம், மலர்கள் ஆகியவற்றில் 
அதிக ஆர்வம் தகாண்டிருந்தார். 
A) கூற்று சரி மற்றும் காரைம் தவறு 
B) கூற்று தவறு மற்றும் காரைம் சரி 
C) கூற்று சரி மற்றும் காரணம் கூற்ரற விளக்குகிறது 
D) கூற்று சரி மற்றும் காரைம் கூற்றை விளக்கவில்றல 
(குறிப்பு: ஜொங்கீரால் நூர்ஜகான் எைப் தேயரிடப்ேட்டவர் தமகருன்னிசா.) 

74. கூற்று 1: ஜஹாங்கீர் இைந்தவுடன் நூர்ஜகான் தன் மருமகன் ஷாரியர் என்ேவருக்கு மணிமுடி சூட்ட 
முயன்ைார். 
கூற்று 2: நூர்ஜகானின் சபகாதரரும் குர்ரமின் மாமனாருமான ஆசப்கான் பமற்தகாண்ட முயற்சிகளால் 
குர்ரம் ஷாஜகான் என்ை தேயருடன் அடுத்த முகலாய அரசராக அரியறை ஏறினார். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: 1641இல் ொஜகானின் அரமச்சரும் மாமைாருமாை ஆசப்கான் மரணமரடந் ார்.)  

75. ேத்து ஆண்டுகள் நாட்றடயாண்ட நூர்ஜகான், ____________இல் ஜஹாங்கீரின் இைப்புக்குப் பின்னர் 
அதிகாரத்றதயும் தசல்வாக்றகயும் இழந்தார். 
A) 1623       B) 1625       C) 1627      D) 1631 
(குறிப்பு: நூர்ஜகான் ஓய்வு தேற்ற பின் பிரச்சரைகள் எர யும் ஏற்ேடுத் வில்ர .) 

76. ஆசப்கானின் சபகாதரியும் ஷாஜகானின் முன்னாள் எதிரியுமான நூர்ஜகான்_____________ வறர 
உயிபராடிருந்தார். 
A) 1641 நவம்ேர் 
B) 1643 அக்படாேர் 
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C) 1644 தசப்டம்ேர் 
D) 1645 டிசம்ேர் 

77. ஷாஜகான் ஆட்சியின் ததாடக்கத்தில் ததற்கு பிராந்தியங்களின் ஆளுநராக இருந்தவர் 
A) கான்ஜகான் 
B) இரண்டாம் மூர்தசா 
C) இராதத்கான் 
D) ஆசம்கான் 
(குறிப்பு: ொஜகானிடம் ேரகரமப் ோராட்டிய ஆப்கானிய பிர்ல ாடியின் ேட்டப்தேயர் கான்ஜகான் 
ஆகும்.) 

78. கான்ஜகான் ஷாஜகானுக்கு எதிராக கலகத்தில் ஈடுேட்டதால் அவறர ததாடர்ந்து _____________ என்ேவர் 
தக்காைத்தின் ஆளுநராக அமர்த்தப்ேட்டார். 
A) பிர்பலாடி 
B) இரண்டாம் மூர்தசா 
C) இரா த்கான் 
D) ஆகம்கான் 
(குறிப்பு: ஆசம்கான் எனும் ேட்டத்ர ப் தேற்ற இரா த்கான், இரண்டாம் மூர் சா மற்றும் 
கான்ஜகானுக்கு எதிராக ோல்காட் ேகுதிரயத்  ாக்கிைார்.) 

79. கான்ஜகான் ததௌலதாோத்திலிருந்து தப்பி மாளவம் தசன்ைதும் தக்காைத்தில் அறமதி நிலவியது. 
பின் ஷாஜகான் தக்காைத்றத விட்டு தசல்லும் முன்ோக அப்ேகுதிறய_____________ மாநிலங்களாகப் 
பிரித்தார். 
A) 2       B) 3       C) 4       D) 5 
(குறிப்பு: த ௌ  ாோத் உள்ளிட்ட அகமதுநகர், காண்லடஷ், தேரார், த லுங்காைா ஆகியரவ 
 க்காணத்தின் நான்கு மாநி ங்களாகும். அந்நான்கு மாநி ங்களுக்கும் ஆளுநராக ேதிதைட்லட 
வயது நிரம்பிய  ைது மகன் ஒளரங்கசீப்ரே நியமித் ார்.) 

80. தவைான இறைறயத் பதர்ந்ததடு. 
1. பகால்தகாண்டா – குதுப்ஷாகி 
2. பீஜப்பூர் – அடில்ஷாஹி 
3. தேரார் – இமத்ஷாஹி 
4. பீடார் – ேரித்ஷாஹி 
5. அகமதுநகர் – நிஜாம்ஷாஹி 
A) 2, 4 தவறு 
B) 1, 3 தவறு 
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C) 1, 3, 5 தவறு 
D) எதுவுமில்ர  
(குறிப்பு: லமற்கண்ட அரைத்து அரசுகளும் கூட்டாகத்  க்காணச் சுல் ானியம் 
என்றரைக்கப்ேடுகிறது.) 

81. ஷாஜகான் மகேத்கானின் உதவிபயாடு அகமதுநகரின் நிஜாம் ஷாஹி அரசர்கறளப் ேணியச் தசய்த 
ஆண்டு 
A) 1626       B) 1632       C) 1636        D) 1642 
(குறிப்பு: 1638இல் ொஜகான் ோரசீகப் லேரரசில் அரங்லகறிய அரசியல் சூழ்ச்சிகரளப் ேயன்ேடுத்தி, 
அக்ேரால் ரகப்ேற்றப்ேட்டு ஜொங்கீரால் இைக்கப்ேட்ட காந் காரரக் ரகப்ேற்றி 
இரணத்துக்தகாண்டார்.) 

82. அல்புகர்க் பீஜப்பூர் சுல்தானிடமிருந்து _____________ ஆண்டு பகாவாறவக் றகப்ேற்றி அறதக் கீழ்த்திறச 
போர்த்துகீசியப் பேரரசின் தறலநகராக்கினார். 
A) 1508        B) 1509      C) 1510        D) 1512 
(குறிப்பு:  லமற்குக் கடற்கரரயில் டாமன், சால்தசட், ேம்ோய் ஆகிய இடங்களிலும் லோர்த்துகீசியர் 
குடிலயற்றங்கள் உருவாக்கப்ேட்டை.) 

83. தோருத்துக. (டச்சுக்காரர்களின் வணிக நிறலயங்கள் அறமக்கப்ேட்ட ஆண்டு) 
1. மசூலிப்ேட்டினம்         i) 1605 
2. புலிக்காட்         ii) 1610 
3. சூரத்          iii) 1616 
4. பிமிலிேட்டினம்      iv) 1641 
A)  i     ii     iv    iii      v 
B)  ii     iv     iii     i     v 
C)  ii     i     iii    v     iv 
D)  ii     i    iii     iv    v 

84. தவைான இறைறயத் பதர்ந்ததடு (டச்சுக்காரர்களின் வணிக நிறலயங்கள் அறமக்கப்ேட்ட ஆண்டு) 
A) காறரக்கால் - 1645 
B) சின்சுரா – 1653 
C) தகாச்சி – 1663 
D) ோ லசார் – 1656 
(குறிப்பு: காசிம் ேஜார், ோராநகர், ோட்ைா, ோ லசார், நாகப்ேட்டிைம் அரைத்திலும் 1658 ஆம் 
ஆண்டு  டச்சுக்காரர்கள் வணிக ளங்கரள ஏற்ேடுத்திைர்.) 

85. படனியர்கள் தரங்கம்ோடியில் குடிபயற்ைத்றத நிறுவிய ஆண்டு 
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A) 1605          B) 1616       C) 1618        D) 1620 
(குறிப்பு: வங்காளத்தில் தசராம்பூர் லடனியர்களின்  ர ரமயிடமாக இருந் து.) 

86. தவைான இறைறயத் பதர்ந்ததடு. (பிதரஞ்சுக்காரர்களின் ததாடக்க காலக் குடிபயற்ைங்கள் - 
அறமக்கப்ேட்ட ஆண்டு) 
A) சூரத் - 1668 
B) மசூலிப்ேட்டினம் – 1669 
C) புதுச்பசரி – 1673 
D) சந் ன்நகர் (வங்காளம்) – 1680 
(குறிப்பு: சந் ன்நகர் - 1690) 

87. மலோரில் உள்ள மாஹி, பசாழ மண்டல கடற்கறரயில் உள்ள ஏனாம் ஆகியறவ பிதரஞ்சுக்காரர்களால் 
றகப்ேற்ைப்ேட்ட ஆண்டு 
A) 1715        B) 1721        C) 1725         D) 1728 
(குறிப்பு: பிதரஞ்சுக்காரர்கள் 1739 ஆம் ஆண்டு காரரக்கார க் ரகப்ேற்றிைர்.) 

88. ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்தேனி சூரத்தில் வணிக நிறுவனத்றத அறமத்த ஆண்டு 
A) 1610        B) 1611       C) 1612       D) 1613 
(குறிப்பு: பின்ைர் தசன்ரை (1639), ேம்ோய் (1668), கல்கத் ா (1690) ஆகியவற்ரறப் ஆங்கில யர்கள் 
தேற்றைர்.) 

89. பிரான்ஸ் அரசன் XIV ஆம் லூயியின் சமகாலத்து அரசனான ஷாஜகான் ___________ ஆண்டுகள் ஆட்சி 
புரிந்தார். 
A) 20         B) 22        C) 25        D) 30 
(குறிப்பு: ொஜகான் கா த்தில் அரசருக்காகப் புகழ்தேற்ற மயி ாசைம் தசய்யப்ேட்டது.) 

90. தோருத்துக. (ஷாஜகான் ஆட்சியில் இந்தியாவிற்கு வந்த ஐபராப்பியர்கள்) 
1. தேர்னியர்        i) இத்தாலிய எழுத்தாளர், ேயணி 
2. தாவர்னியர்     ii) இங்கிலாந்து வணிகர் 
3. மான்தடல்பசா    iii) தஜர்மன் ேயணி, துணிச்சல் வீரர் 
4. பீட்டர்முன்டி     iv) பிதரஞ்சு றவர வியாோரி, ேயணி 
5. மனுச்சி        v) பிதரஞ்சு மருத்துவர், ேயணி 
A)  i     ii     iii     iv     v 
B)  ii     iii    i     v     iv 
C)   v     iv     iii     ii    i 
D)  v    iii     ii     iv    i 

91. தாராஷூபகா குறித்த கூற்றுகளில் சரியானறதத் பதர்ந்ததடு. 
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1. தாராஷூபகா சன்னி இஸ்லாமியப் பிரிறவச் பசர்ந்தவராயினும் சூபி தத்துவங்களின் பமல் ஆர்வம் 
தகாண்டிருந்தார். 
2. தில்லி அரியறைக்கான வாரிசுரிறமப் போரில் ஒளரங்கசீப்பிடம் பதாற்றுப்ோன தாராஷூபகா 
தத்துவஞான இளவரசர் என அறியப்ேட்டார். 
3. தாராஷூபகா சமஸ்கிருத தமாழியிலறமந்த உேநிடதங்கறளப் ோரசீக தமாழியில் தமாழிதேயர்த்தார். 
4. ேல்பவறு ேண்ோடுகறள உறரயாடலுக்கு உட்ேடுத்திய தாராஷூபகா இந்து மதத்திற்கும் 
இஸ்லாத்துக்குமிறடபய தநருங்கிய ததாடர்புகள் இருப்ேறதக் கண்டறிந்தார். 
A) அரைத்தும் சரி 
B) 1, 2, 3 சரி 
C) 1, 2, 4 சரி 
D) 2, 3, 4 சரி 
(குறிப்பு: ொஜகானின் நான்கு மகன்களிரடலய நரடதேற்ற வாரிசுரிரமப் லோரில் மூன்றாவது 
மகன் ஒளரங்கசீப் தவற்றி தேற்றார்.) 

92. கூற்று 1: தாஜ்மஹால் இந்தியப் ோரசீக இஸ்லாமியக் கட்டடக் கறலகளின் கூட்டுக் கலறவயாகும். 
கூற்று 2: ோரசீக வம்சாவளிறயச் பசர்ந்த இந்தியராகிய உஸ்தத் அகமத் லஹாவ்ரி என்ேவர் தறலறம 
கட்டடக்கறல நிபுைராக இருந்தாலும் தாஜ்மகாலுக்கான வறரேடத்றத தயாரித்த தேருறம 
அக்காலக்கட்டத்றத பசர்ந்த கட்டடக்கறல நிபுைர்கறளச் சாரும். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: 1612 இல் திருமணமாைதில் த ாடங்கி 1631இல் குைந்ர ப் லேறின் லோது மரணமரடயும் 
வரர இரணபிரியாமல் உற்ற துரணயாய் இருந்   ைது மரைவி மும் ாஜுக்கு அழியாப் புகரை 
அளிப்ே ற்காக ொஜகான்  ாஜ்மொர க் கட்டிைார்.) 

93. தாஜ்மகால் குறித்த கூற்றுகளில் தவைானறதத் பதர்ந்ததடு. 
1. தாஜ்மகாலின் கட்டிட பவறலகள் 1632 இல் ததாடங்கின. 
2. இந்தியா, ோரசீகம், உதுமானியப் பேரரசு, ஐபராப்ோ ஆகியவற்றிலிருந்து இருேதாயிரத்திற்கும் 
பமற்ேட்ட ததாழிலாளர்கள் கல்லறை மாடப் ேணிறய 1638-39இல் முடிப்ேதற்காகப் 
ேணியமர்த்தப்ேட்டனர். 
3. அருகிலுள்ள ஏறனய கட்டடங்கள் 1643 இல் முடிவறடந்தன. 
4. அலங்கார பவறலகள் குறைந்தேட்சம் 1644 வறர ததாடர்ந்தது. 
A) 1 மட்டும் தவறு 
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B) 2, 3 தவறு 
C) 1, 4 தவறு 
D) 4 மட்டும்  வறு 
(குறிப்பு:  ாஜ்மகாலின் அ ங்கார லவர கள் குரறந் ேட்சம் 1647 வரர த ாடர்ந் து.) 

94. ஒளரங்கசீப்ோல் வீட்டு சிறையிலறடக்கப்ேட்ட ஷாஜகான் அரண்மறனக் றகதியாகபவ இருந்து 
எப்போது மரைமறடந்தார்? 
A) 1665 ஜனவரி 
B) 1665 தசப்டம்ேர் 
C) 1666 ஜைவரி 
D) 1666 தசப்டம்ேர் 
(குறிப்பு: ொஜகான்,  ாஜ்மகாலில் அவரது மரைவியின் அருலக நல் டக்கம் தசய்யப்ேட்டார்.) 

95. ஒளரங்கசீப் ஆலம்கீர் வாரிசுரிறமப் போரில் அரியறைக்காகத் தன்பனாடு போட்டியிட்ட தாராஷூபகா, 
ஷூஜா, முராத் ஆகிபயாறர தவற்றிக் தகாண்டு __________ ஆண்டு அரியறை ஏறினார். 
A) 1652        B) 1657       C) 1658       D) 1659 
(குறிப்பு: ஒளரங்கசீப் ஆ ம்கீர் என்ே ற்கு உ ரக தவல்ேவர் என்று தோருள்.) 

96. ஒளரங்கசீப் குறித்த கூற்றுகளில் தவைானறத பதர்ந்ததடு. 
A) ஒளரங்கசீப் தனது ஐம்ேது ஆண்டுகால ஆட்சியில் முதல் இருேத்றதந்து ஆண்டுகள் வட இந்திய 
அரசியலில் தேரும்ோலும் ஈடுேட்டிருந்தார். 
B) ஒளரங்கசீப் ஆட்சியின் ததாடக்கத்தில் தக்காைப் ேகுதி அவருறடய ஆளுநர்களின் றககளில் 
விடப்ேட்டிருந்தன. 
C) 1681இல் ஒளரங்கசீப்புறடய மகன்களில் ஒருவரான இளவரசர் அக்ேர் பமற்தகாண்ட கிளர்ச்சியின் 
காரைமாய் ஒளரங்கசீப் தக்காைம் தசன்று மீண்டும் தில்லிக்கு திரும்ேவில்றல. 
D) ஒளரங்கசீப் அகமதுநகரில் 1705இல் கா மாைார். 
(குறிப்பு: ஒளரங்கசீப் 1707 ஆம் ஆண்டு அகமதுநகரில் கா மாைார்.) 

97. ஒளரங்கசீப் ஆட்சியின் ததாடக்கத்தில் ___________ அவரின் தறலநகராக அறமந்தது. 
A) ஆக்ரா 
B) குவாலியர் 
C) அலகாோத் 
D) ொஜகாைாோத் 
(குறிப்பு: இருேது ஆண்டுகளுக்குப் பின்ைர்  ைது நீண்ட ேரடதயடுப்புகளின்லோது ஒளரங்கசீப் 
எங்தகல் ாம் முகாமிட்டாலரா அவ்விடங்களுக்குத்  ர நகர் மாறியது.) 

98. வட இந்தியாவில் ஒளரங்கசீப்பிற்கு எதிராக கலகம் தசய்தவர்கள் யார்? 
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1. ஜாட்         2. சத்னாமியர்         
3. சீக்கியர்        4. ஈரானியர் 
A) 1, 2, 3          B) 2, 3, 4          C) 1, 3, 4         D) 1, 2, 4 
(குறிப்பு: ஜொங்கீர், ொஜகான் கா த்தில லய த ாடர்ந்து க கம் தசய்யும் இயல்பிரைக் 
தகாண்ட ஜாட்டுகளின் 1669 ஆம் ஆண்டு க கம் ஒடுக்கப்ேட்டாலும் ஒளரங்கசீப் இறப்பிற்கு பின் 
மீண்டும் க கத்தில் ஈடுேட்டைர். சத்ைாமியர் கிளர்ச்சியாைது உள்ளூர் இந்து ஜமீன் ார்களின் 
உ விலயாடு ஒடுக்கப்ேட்டது. சீக்கியர் க கமாைது ஒன்ே ாவது குருவாை ல ஜ்ேகதூர் 
தகால் ப்ேட்டல ாடு கிளர்ச்சி முடிவுற்றது.) 

99. மார்வாரில் ஜஸ்வந்த் சிங்கின் மரைத்றதத் ததாடர்ந்து ஏற்ேட்ட வாரிசுரிறம சிக்கல் காரைமாக 
ஒளரங்கசீப் ______________ என்ேவறர தேயரளவிற்கு அரச ேதவியில் அமர்த்த முயற்சி பமற்தகாண்டார். 
A) ராணி ஹாடி 
B) இந்திர சிங் 
C) ராஜ் சிங் 
D தஜய் சிங் 
(குறிப்பு: ஒளரங்கசீப்பின் இம்முயற்சிரய ஜஸ்வந்த் சிங்கின் மரைவி ராணி ொடி தவறுத் ார். 
இது த ாடர்ோக, ரத்ல ார் ராஜபுத்திரரின் உ விலயாடு லமற்தகாள்ளப்ேட்ட முயற்சி ஒடுக்கப்ேட்டது.) 

100. மார்வார் அரசியலில் ஒளரங்கசீப் தறலயிட்டதால் தவறுப்பு தகாண்ட பமவார் ராைாவான ____________ 
என்ேவர் கலகத்தில் ஈடுேட்டார். 
A) ராணி ஹாடி 
B) இந்திர சிங் 
C) ராஜ் சிங் 
D தஜய் சிங் 
(குறிப்பு: ராஜ் சிங்கின் கிளர்ச்சிரய ஒளரங்கசீப்பின் மகன் இளவரசர் அக்ேர் ஆ ரித் ார். 
இருந் லோதிலும் முக ாயர் ேரடகளுக்கு ராணா இரணயாைவர் அல்  என்ே ால் தகாரில் ா 
லோர்முரறரயக் ரகயாண்டு 1680இல்  ான் மரணமரடயும்வரர ராணா லோராடிைார்.) 

101. பமவாரின் புதிய ராைாவாக ராைா தஜய்சிங் ேதவிபயற்ை ஆண்டு 
A) 1680 
B) 1681 
C) 1682 
D) 1683 
(குறிப்பு: ராணா தஜய் சிங் ஒளரங்கசீப்புடன் ஒரு அரமதி உடன்ேடிக்ரகயில் ரகதயழுத்திட்டார்.) 

102. ஒளரங்கசீப்பின் தக்காைக் தகாள்றகயின் பநாக்கம், 
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1. வளர்ந்து வந்த மராத்தியரின் தசல்வாக்றகக் கட்டுப்ேடுத்துவது. 
2. ஷியா பிரிறவச் பசர்ந்த தக்காைச் சுல்தானியங்களானக் பகால்தகாண்டா, பீஜப்பூர் ஆகியவற்றின் 
கிளர்ச்சிப் போக்கிற்கு அறைபோடுவது 
3. தக்காைத்றத புகலிடமாகக் தகாண்ட தனது மகன் இளவரசர் அக்ேரின் கிளர்ச்சிகறள ஒடுக்குவது 
4. ஷியா முஸ்லிம்களின் கலகங்கறள ஒடுக்குவது. 
A) அறனத்தும் 
B) 1, 2, 3 
C) 2, 3, 4 
D) 1, 2, 4 

103. பீஜப்பூரின் அடிச்சாஹி வம்சத்றதச் பசர்ந்த சுல்தான்  __________ என்ேவர் ஒளரங்கசீப்பின் ேல 
ேறடதயடுப்புகறள எதிர்த்து நின்ைார். 
A) அப்துல் ஹசன் 
B) முகமது அடில்ஷா 
C) சிக்கந் ர் அடில்ொ 
D) ஹசன் அடில்ஷா 
(குறிப்பு: ஒளரங்கசீப் 1685 இல்  ைது மகன் ஆசாம் ொரவயும் பின் ொ ஆ ரமயும் பீஜப்பூரர 
ரகப்ேற்ற அனுப்பி ரவத் ார். இதில் ே ன் கிட்டா  ால் ஒளரங்கசீப் லநரடியாகப் லோர்க்களத்தில் 
இறங்கி இறுதிவரர லோரிடும்ேடி  ைது ேரடகளுக்கு உற்சாகம் அளித் ார். இ ைால் பீஜப்பூர் 
சுல் ான் ல ால்வியரடந் ார்.) 

104. பகால்தகாண்டா சுல்தான் அப்துல் ஹசன் _____________ ஆண்டு ஒளரங்கசீப்ோல் பதாற்கடிக்கப்ேட்டு 
பகால்தகாண்டா பகாட்றட றகப்ேற்ைப்ேட்டது. 
A) 1682        B) 1684      C) 1686       D) 1687 

105. சிவாஜிறய றகது தசய்ய ஒளரங்கசீப்ோல் அனுப்பி றவக்கப்ேட்ட தளேதிகள் 
A) ராஜ் சிங், தசயிஷ்டகான் 
B) இந்திரசிங், தசயிஷ்டகான் 
C) ஹரிசிங், தசயிஷ்டகான் 
D) தஜய்சிங், தசயிஷ்டகான் 
(குறிப்பு: தஜய்சிங் சிவாஜிரயக் ரகது தசய்து தில்லிக்கு அரைத்துச் தசன்றார். ஆைால் 
அங்கிருந்து  ப்பிய சிவாஜி மீண்டும்  க்காணத்ர  அரடந் ார்.) 

106. தகாரில்லா போர் முறைறயப் பின்ேற்றி முகலாயர்கறள எதிர்த்து போர் தசய்த சிவாஜி மரைமறடந்த 
ஆண்டு 
A) 1678           B) 1679        C) 1680        D) 1681 
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(குறிப்பு: சிவாஜியின் மகன்களும் த ாடர்ந்து எதிர்த்து ஒளரங்கசீப்ரே 1707இல் அவர் 
மரணமரடயும் வரர தேரும் லசா ரைக்கு உள்ளாக்கிைர்.) 

107. கூற்று 1: ஒளரங்கசீப், அரியறைப் போட்டியில் தனக்கு எதிரான முக்கிய போட்டியாளரான தனது 
சபகாதரர் தாராஷூபகாவுக்கு சீக்கியர் உதவினர் என்ை காரைத்திற்காக அவர்களின் மீது தவறுப்புக் 
தகாண்டார். 
கூற்று 2: ஒளரங்கசீப்பின் உத்தரவின்ேடிபய குரு பதஜ்ேகதூர் தகால்லப்ேட்டார். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: ஒளரங்கசிப்பிற்கு கடுரமயாை எதிர்ப்தேன்ேது மராத்தியரிடமிருந்ல  வந் து.) 

108. பகால்கும்ோஸ் குறித்த கூற்றுகளில் தவைானறத பதர்ந்ததடு. 
1. 1480 முதல் 1686 வறர பீஜப்பூறர ஆட்சி தசய்த அடில்ஷாஹி மன்னர் காலத்தில் கட்டப்ேட்டதாகும். 
2. அடர் சாம்ேல் நிைக் கருங்கற்களால் கட்டப்ேட்ட இதிலுள்ள 4 மூறலகளும் எண்பகாை வடிவில் 
அறமந்துள்ளன. 
3. பகால்கும்ோஸ் உலகின் இரண்டாவது தேரிய குவிமாடக் கட்டடமாகும். 
4. உயரமான இக்கட்டடம் 135 அடி சராசரி அளவில் அறமக்கப்ேட்டுள்ளதுடன் 178 அடி உயர தளபமறட 
தகாண்டதாகவும் உள்ளது. 
A) 4 மட்டும் தவறு 
B) 1, 2 தவறு 
C) 3 மட்டும் தவறு 
D) எதுவுமில்ர  
(குறிப்பு: லகால்கும்ோஸில் முகமது அடில்ொ அவர் மரைவி அருஸ்பீபி, அவர் மகள், லேரன், 
லேரனின் பிரிய மரைவி ரம்ோ ஆகிலயாரின் ஐந்து கல் ரறகள் உள்ளை.) 

109. சிவாஜியின் மகன் சாம்ோஜி ______________ ஆண்டு ஒளரங்கசீப்ோல் றகது தசய்யப்ேட்டுக் 
தகால்லப்ேட்டார். 
A) 1687        B) 1688      C) 1689       D) 1690 
(குறிப்பு: க கத்தில் ஈடுேட்ட ஒளரங்கசீப்பின் மகன் அக்ேர்  க்காணத்தில் சாம்ோஜியின் உ விரய 
தேற்றார். ஒளரங்கசீப் லநரடியாகக் களத்தில் இறங்கலவ ோரசீகத்திற்கு  ப்பிச் தசன்றார். சாம்ோஜி 
தகால் ப்ேட்டார்.) 

110. ஒளரங்கசீப் குறித்த கூற்றுகளில் தவைானறத பதர்ந்ததடு. 
1. ஒளரங்கசீப் 'ஜிஸியா' வரிறய மீண்டும் விதித்தார். 
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2. ஒளரங்கசீப் ஆட்சிக் காலத்தில் புதிய பகாவில்கள் கட்டவும், ேறழய பகாவில்கள் ேழுது நீக்கவும் 
அனுமதிக்கவில்றல. 
3. வழக்கமாக விதிக்கப்ேடும் நிலவரிக்கு பமலாக வசூலிக்கப்ேட்ட 'அப்வாப்' என்னும் வரிவசூறல, அது 
ஷரியத் சட்டத்தால் ஏற்றுக் தகாள்ளப்ேடவில்றல என்ை காரைத்திற்காக நிறுத்தினார். 
4. ஒரங்கசீப்பின் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்து அதிகாரிகள் அதிகமான எண்ணிக்றகயில் அரசு 
நிர்வாகத்தில் ேணியாற்றினர். 
A) 3 மட்டும் தவறு 
B) 3, 4 தவறு 
C) 4 மட்டும் தவறு 
D) 2 மட்டும்  வறு 
(குறிப்பு: ஒளரங்கசீப் ஆட்சிக் கா த்தில் புதிய லகாவில்கள் கட்டப்ேடக் கூடாத ைவும், ேரைய 
லகாவில்கள் ேழுது நீக்கும் ேணிகள் அனுமதிக்கப்ேட்டை.) 

111. கூற்று 1: முகலாயர் ஆட்சியில் முக்காடம் என்ைறழக்கப்ேட்டக் கிராமத் தறலவர்கள் கிராமத்தின் நிர்வாக 
உறுப்ோன ேஞ்ச் (ேஞ்சாயத்து) என்ை அறமப்பிறன உருவாக்கினர். 
கூற்று 2: கிராம அளவில் வரிகறள வசூலிப்ேதும் அறவ ததாடர்ோன கைக்குகறளப் ேராமரிப்ேதும் 
இப்ேஞ்சாயத்தின் தோறுப்ோகும். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: ேயன்ோட்டிற்கு தகாண்டுவரப்ேடா  நி ங்கரளக் கிராமக் ரகவிரைஞர்கள், கரடநிர  
ஊழியர்கள், லசரவ தசய்லவார் ஆகிலயாருக்கு அவர்கள் தசய்யும் லசரவகளுக்குக் ரகமாறாக 
இப்ேஞ்சாயத்து வைங்கியது.) 

112. _____________ என்ேவர் தன்னுறடய நூலில் முகலாயர் ஆட்சியில் ஜமீன்தார்கள் ஆவதற்கான 
தகுதிகறளயுறடய சாதிகறளப் ேட்டியலிட்டுள்ளார். 
A) அபுல் றேசி 
B) அபுல் ோசல் 
C) ோணினி 
D) நூனிஸ் 
(குறிப்பு: அபுல் ோசல்  ன்னுரடய அய்னி அக்ேரி நூலில் இர ப் ேற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார். 
தேரும்ோலும் இந்து லமல் சாதிகரளச் லசர்ந்ல ாரும் ரஜபுத்திரர்களும் ஜமீன் ார்களாக இருந் ைர். 
சி  ேகுதிகளில் முஸ்லீம்களும் ஜமீன் ார்களாக இருந்துள்ளைர்.) 
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113. அக்ேருறடய ஆட்சிக் காலத்தில் ______________ விழுக்காடுக்கும் பமற்ேட்ட பிரபுக்கள் ரஜபுத்திரர்கள் என 
கைக்கிடப்ேட்டுள்ளது. 
A) 15        B) 20       C) 25        D) 30 
(குறிப்பு: ராஜா ல ாடர்மால், ராஜா மான்சிங், ராஜா பீர்ோல் ஆகிலயார் அக்ேர் கா த்தில் புகழ்தேற்ற 
பிரபுக்களாவர்.) 

114. கூற்று 1: ரஜபுத்திரர்கள் அரசு நிர்வாகத்திலிருந்த ேல்பவறு ேணியிடங்களுக்கு காயஸ்தர், கத்ரி 
சமூகத்றத பசர்ந்தவர்கறள நியமித்தனர். 
கூற்று 2: ஜஹாங்கீர், ஷாஜகான், ஒளரங்கசீப் ஆகிபயார் மராத்தியறரப் பிரபுக்களாக நியமித்தனர். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

115. புறகயிறலயும், மக்காச்பசாளமும் ______________ நூற்ைாண்டில் இந்தியாவில் அறிமுகமாயின. 
A) 15      B) 16        C) 17        D) 18 
(குறிப்பு: இ ற்குப் பின்ைலர மிளகாயும் லவர்க்கடர யும் அறிமுகமாயிை.) 

116. முகலாயர் காலத்தில் ரபி, காரிப் ஆகிய இரு பவளாண் ேருவங்களில் ேயிர்தசய்யப்ேட்டப் ேயிர் 
வறககறள____________நூல் ேட்டியலிடுகிைது. 
A) அக்ேர் நாமா 
B) அய்னி அக்ேரி 
C) ோதுஷா நாமா 
D) ரசகங்காதரா 
(குறிப்பு: அன்ைாசிப்ேைம் ேதிைாறாம் நூற்றாண்டில் அறிமுகமாைது. ஒட்டுமுரறயில் ே  மாம்ேை 
ரகங்கரள லோர்த்துகீசியர் வளர்த் ார்கள்.) 

117. முகலாயர் காலத்தில் ____________ேட்டு உற்ேத்தியில் பிரமிப்பூட்டும் வளர்ச்சிறயப் தேற்று உலக 
சந்றதக்கு அதிகமான ேட்டுத் துணிறய அனுப்பிறவக்கும் தறலறம ேட்டு உற்ேத்தி றமயமாயிற்று. 
A) குஜராத் 
B) ஆக்ரா 
C) அகமது நகர் 
D) வங்காளம் 

118. சரியானக் கூற்றைத் பதர்ந்ததடு. 
1. முகலாயர் காலத்தில் முஸ்லீம் மைப்தேண்கள் திருமைத்தின்போது ‘மகர்’ எனும் ேைப்ேரிறச 
தேறுவதற்கு உரிறம தேற்றிருந்தனர். 
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2. முகலாயர் ஆட்சியில் கிைற்று நீர்ப்ோசனபம முக்கியப் ோசன முறையாக இருந்தது. 
3. முகலாய ஆளும் வர்க்கத்தாருக்கு நிலவரிபய மிக முக்கியமான வருவாயாகும். 
A) அரைத்தும் சரி 
B) 1, 2 சரி 
C) 2, 3 சரி 
D) 1, 3 சரி 
(குறிப்பு: அரசு நிர்வாகம் நி த்தின் உற்ேத்தித் திறரை மதிப்பிட்டு, நி த்ர  அளரவ தசய்து 
தமாத்  அளரவ அடிப்ேரடயாகக் தகாண்டு வரிரய நிர்ணயம் தசய் து.) 

119. பதாடர்மாலால் அறிமுகம் தசய்யப்ேட்ட ஜப்தி முறைறய பிரகடனம் தசய்த முகலாய மன்னர் 
A) அக்ேர் 
B) ஜஹாங்கீர் 
C) ஷாஜகான் 
D) ஒளரங்கசீப் 
(குறிப்பு: ேல்லவறு ேகுதிகரள லசர்ந்  விவசாயிகள் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் தசலுத்  லவண்டிய 
வரிகள் த ாடர்ோை விவரங்கரளக் தகாண்ட அட்டவரணகள்  ஸ் ர் எை அரைக்கப்ேட்டை.) 

120. முகலாயர் காலத்தில் _____________ என்னும் ததாழிற்கூடங்களில் விறலயுயர்ந்த 
றகவிறனப்தோருட்கள் உற்ேத்தி தசய்யப்ேட்டன. 
A) ேர்கானா 
B) கர்காைா 
C) ேஞ்சாரா 
D) றசன் 
(குறிப்பு: அரசக் குடும்ேங்களுக்குத் ல ரவயாை தோருட்கரள அரண்மரை சார்ந்  
கர்காைாக்கள் உற்ேத்தி தசய் ை.) 

121. முகலாயர் கால வர்த்தகம் குறித்த கூற்றுகளில் சரியானறத பதர்ந்ததடு. 
1. அரிசி, சர்க்கறர, மஸ்லின் ேட்டு, உைவு தானியம் ஆகியவற்றை ஏற்றுமதி தசய்வதில் வங்காளம் 
முக்கிய றமயமாகத் திகழ்ந்தது. 
2. பசாழமண்டலக் கடற்கறர, தனது ேருத்தித் துணி உற்ேத்திக்காகப் புகழ்தேற்றிருந்தது. 
3. காஷ்மீர் சால்றவகளும் தறரவிரிப்புகளும் றகவிறனப் தோருட்களின் உற்ேத்திக்குப் தேயர் 
தேற்றிருந்த லாகூரிலிருந்து விநிபயாகமாகின. 
A) அரைத்தும் சரி 
B) 1, 2 சரி 
C) 2, 3 சரி 
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D) 1, 3 சரி 
122. முகலாயர் காலத்தில் தோருட்கள் இடம் விட்டு இடம் தசல்வதற்கு ___________ என்ைறழக்கப்ேட்ட கடன் 

ேத்திரங்கள் உதவின. 
A) சராய் 
B) ேஞ்சாரா 
C) றசன் 
D) உண்டி 
(குறிப்பு: முக ாயர் கா த்தில் ஒருங்கிரணக்கப்ேட்டிருந்  "சராய்கள்" (ஓய்வுவிடுதிகள்) 
வணிகர்களின் ேயணங்கரள ஊக்குவித் ை.) 

123. தவைான இறைறயத் பதர்ந்ததடு. (வணிக சமூகத்தினர்) 
A) வங்காளம் - லேராமுஸ்லிம்கள் 
B) ரஜபுதனம் – மார்வாரிகள் 
C) பசாழமண்டல கடற்கறர – தசட்டியார்கள் 
D) மலோர் - முஸ்லீம்கள்  
(குறிப்பு: லேராமுஸ்லிம்கள் – குஜராத்.) 

124. தவைானக் கூற்றைத் பதர்ந்ததடு. 
A) இராமர் வழிோட்டு மரறே தனது புகழ்தேற்ை ேக்திப் ோடல்கள் வழி முன்தமாழிந்த துளசிதாசர் 
(ராமசரிதமனஸ்) இராமறரக் கடவுளின் அவதாரமாகக் சித்தரித்தார். 
B) வல்லோச்சாரியார் அவருறடய மகன் வித்தால் நாத் ஆகிபயார் கிருஷ்ை வழிோட்றட ேரப்புறர 
தசய்தனர். 
C) சூர்தாஸ் சூர்-சராவளி என்னும் இலக்கியத்றத உள்ளூர் தமாழியில் எழுதினார். 
D) ஏகநா ர், துக்காராம் ஆகிலயார் வங்காளத்ர  லசர்ந்  ேக்தி இயக்கக் கவிஞர்களாவர். 
(குறிப்பு: ஏகநா ர், துக்காராம் ஆகிலயார் மகாராஷ்டிரத்ர ச் லசர்ந்  ேக்தி இயக்கக் கவிஞர்களாவர்.) 

125. வியாசரால் பிரேலப்ேடுத்தப்ேட்ட ‘தசருதா' இயக்கம் எப்ேகுதிறய பசர்ந்த ேக்தி இயக்கம்? 
A) தமிழ்நாடு 
B) கர்நாடகா 
C) ஆந்திரா 
D) வங்காளம் 
(குறிப்பு: ேக்தி இயக்கத்தின் மிக முக்கிய ஆளுரம கபீர் ஆவார். இவர் முழுரமயாை ஒரு கடவுள் 
லகாட்ோட்ரட முன்ரவ  ார்.) 

126. தவைான இறைறயத் பதர்ந்ததடு. 
A) கபீர் – தநசவாளர் 
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B) ரவிதாஸ் - பதால் ேதனிடும் ததாழிலாளி 
C) றசன் - சிறகயலங்காரத் ததாழில் 
D)  ாது – தநசவாளர் 
(குறிப்பு:  ாது - ேருத்திரயச் சுத் ம் தசய்ேவர்.) 

127. கூற்று 1: சீக்கியரின் புனித நூலான குரு கிரந்த சாகிப் இஸ்லாமிய மத குருவான பஷக் ேரித், ேக்தி 
இயக்கப் புலவர்களான நாமபதவர், கபீர், றசன், ரவிதாஸ் ஆகிபயாரின் போதறனகறள 
உள்ளடக்கமாய்க் தகாண்டுள்ளது. 
கூற்று 2: "கடவுள் ஒருவபர" என குரு நானக் நம்பினார். அக்கடவுள் உருவமற்ைவர், எங்கும் 
நிறைந்திருப்ேவர் என கூறினார். 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

128. படனியர்களின் ஆதரவின் கீழ் முதல் லூத்தரன் மத ேரப்ோளர்கள் _____________ ஆண்டு தரங்கம்ோடிக்கு 
வந்தனர். 
A) 1702    B) 1705      C) 1706        D) 1709 
(குறிப்பு: அவர்களில் ஒருவராை சீகன்ோல்கு விவிலியத்தின் புதிய ஏற்ோட்ரட 1714 இல்  மிழில் 
தமாழியாக்கம் தசய் ார்.) 

129. ஐபராப்ோவிலிருந்த ேல்கறலக் கழகங்களுக்கு நிகராக இந்தியாவில் கல்வி நிறுவனங்கள் இல்றல 
என கூறிய பிரான்ஸ் நாட்டு ேயணி 
A) ராேர்ட்-டி-பநாபிலி 
B) தேர்னியர் 
C) அல்புகர்க்கு 
D) அல்தமய்டா 
(குறிப்பு: இ ைால் அறிவியல் ோடங்கரளக் கற்பிப்ேது இய ா  நிர யில் இருந் து. 
இருந் லோதிலும் கணி ம், வானியல் ஆகியவற்றின் மீது கவைம் தசலுத் ப்ேட்டது.) 

130. ோஸ்கராச்சாரியாரின் புகழ்தேற்ை கணித நூலான லீலாவதிறய தமாழிப்தேயர்த்த அக்ேர் 
அறவக்களப் புலவர் 
A) ராஜா பதாடர்மால் 
B) அபுல் ோசல் 
C) தேய்சி 
D) தேர்னியர் 
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131. நீர் இறைப்ேதற்காகப் ேல பீப்ோய்கள் இறைக்கப்ேட்ட சக்கரமான ோரசீகச் சக்கரம் யாருறடய 
காலத்தில்இந்தியாவில் அறிமுகமானது? 
A) அக்ேர் 
B) ஹூமாயூன் 
C) ஷாஜகான் 
D) ோேர் 
(குறிப்பு: வரிரசயாக விரசச் சக்கரங்கள் தோருத் ப்ேட்ட சற்லற கடிைமாை நீர் இரறக்கும் 
இயந்திரம் ேல பூர் சிக்ரியில் நிறுவப்ேட்டது.) 

132. கப்ேலின் ஒட்டகம் என தசால்லப்ேடும் ததாழில்நுட்ேத்றத உலகத்திபலபய கண்டறிந்த முதல் மனிதர் 
A) அக்ேர் 
B) ஹூமாயூன் 
C) ஷாஜகான் 
D) ோேர் 
(குறிப்பு: இத்த ாழில் நுட்ேத்தின்ேடி ஒரு தேரிய ேடகின் மீல  கப்ேல் கட்டப்ேடும். அவ்வாறு 
கட்டப்ேடுவது அக்கப்ேல்கரள கடலுக்குள் தகாண்டு தசல்வர  எளி ாக்கியது.) 

133. "ததாழில்நுட்ேத்தில் இந்தியாவின் பின் தங்கிய நிறல தவளிப் ேறடயாகத் ததரிகிைது. இந்தியப் 
ேறடகளில் பமட்ச் லாக் எனப்ேடும் ேறழய ோணியிலானத் துப்ோக்கிக்கள் அதிகமான ேயன்ோட்டில் 
இருந்தபோது ஐபராப்ோவில் பிளின்ட்லாக் எனப்ேடும் நவீனத் துப்ோக்கிகள் ேயன்ோட்டிற்கு 
வந்துவிட்டன. தசலவு மிக்க தசம்பிலான பீரங்கிகறள இந்தியா ததாடர்ந்து ேயன்ேடுத்தி வந்தபோது 
ஐபராப்ோவில் முன்னதாகபவ அறவ ேயன்ோட்டிலிருந்து நீங்கிவிட்டன. இதற்கு காரைம் 17ஆம் 
நூற்ைாண்டில் கூட இந்தியாவால் வார்ப்பிரும்றே உற்ேத்தி தசய்ய இயலாமல் போனபதயாகும்’ என்று 
கூறியவர் 
A) இர்ோன் ெபீப் 
B) தேர்னியர் 
C) அல்புகர்க்கு 
D) அல்தமய்டா 

134. கூற்று 1: மைற்ோறைகளால் கட்டப்ேட்ட ஆக்ரா பகாட்றட ரஜபுத்திர ோணிகறள இறைத்து 
கட்டப்ேட்டதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாய் திகழ்கிைது. 
கூற்று 2: ஆக்ராவுக்கு அருபக சிக்கந்தராவிலுள்ள அக்ேரின் கல்லறை மாடம் சில தேௌத்த 
கட்டடக்கறலக் கூறுகறளயும் தகாண்டுள்ளது. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
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C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: அக்ேரின் கல் ரற மாடம் அக்ேர் கா த்தில் த ாடங்கப்ேட்டு ஜொங்கீரின் கா த்தில் 
நிரறவு தேற்றது.) 

135. முகலாயர் காலத்திய முதல் தவள்றள நிைப் ேளிங்கு கற்களால் கட்டப்ேட்ட கட்டடம் 
A) தாஜ்மகால் 
B) புராைகிலா 
C) சசாரம் 
D) இதிமத் உத் த ள ா கல் ரற 
(குறிப்பு: நூர்ஜொனின்  ந்ர யாை இதிமத் உத் த ள ாவின் கல் ரறரய கட்டியவர் 
ஜொங்கீர்.) 

136. யாருறடய காலத்தில் முகலாயக் கட்டடக்கறல அதன் சிகரத்றத எட்டியது? 
A) ஜஹாங்கீர் 
B) ொஜகான் 
C) அக்ேர் 
D) ஒளரங்கசீப் 
(குறிப்பு: திவானி ஆம், திவானி காஸ், லமாதி மொல், ஹுரமொல் லோன்ற பிரமிப்பூட்டும் 
கட்டடங்களால் சூைப்ேட்டுள்ள தசங்லகாட்ரட ொஜகான் கா த்து கட்டடக்கர த் திறன்கரளப் 
பிரதிேலிக்கின்றை.) 

137. தவடியுப்றே ேயன்ேடுத்தி நீறரக் குளிர்விக்கும் முறைறயப் ேரவலாக்கிய தேருறம ____________ ஐச் 
சாரும். 
A) அக்ேர் 
B) ஹூமாயூன் 
C) ஷாஜகான் 
D) ோேர் 

138. யாருறடய காலத்தில் லாகூரில் ோதுஷாகி மசூதி கட்டப்ேட்டது? 
A) ஜஹாங்கீர் 
B) ஷாஜகான் 
C) அக்ேர் 
D) ஒளரங்கசீப் 
(குறிப்பு: ஒளரங்காோத்தில் ரபியா உத் த ளராணியின் ேளிங்கி ாை கல் ரறயும் கட்டப்ேட்டது. 
இக்கல் ரற பீபிமக்ேரா (தேண்ணின் கல் ரற) என்றரைக்கப்ேடுகிறது.) 
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139. முகலாயர் கால ஓவியக்கறல குறித்த கூற்றுகளில் தவைானறத பதர்ந்ததடு. 
A) இந்தியா வந்த நுண் ஓவியக் கறலஞர்களான அப்துல் சமத், மீர் றசயத் அலி ஆகிபயாரிடமிருந்து 
இந்திய ஓவியர்கள் ஊக்கம் தேற்ைனர். 
B)  ஷ்வந்த், ேசவன் ஆகிலயார் ோேரின் அரவரய அ ங்கரித்  முக்கிய ஓவியர்களாவர். 
C) ஜஹாங்கீர் காலத்தில் உருவுப் ேடத்றத வறரதலும் விலங்குகறள வறரவதும் வளர்ச்சி தேற்ைன. 
D) முகலாய நுண்பைாவியங்கள் டச்சு நாட்டின் தறலச்சிைந்த ஓவியரான தரம்பிராண்ட் மீது 
தாக்கத்றத ஏற்ேடுத்தின. 
(குறிப்பு:  ஷ்வந்த், ேசவன் ஆகிலயார் அக்ேரின் அரவரய அ ங்கரித்  முக்கிய ஓவியர்களாவர்.) 

140. ேல தமல்லிறசப் ோடல்கறள இயற்றிய குவாலியறர பசர்ந்த தான்தசன் ஏறனய 35 இறசக் 
கறலஞர்கபளாடு _____________ ஆல் ஆதரிக்கப்ேட்டார். 
A) அக்ேர் 
B) ஹூமாயூன் 
C) ஷாஜகான் 
D) ஒளரங்கசீப் 
(குறிப்பு: இச்தசய்திரய அய்னி அக்ேரி நூல் குறிப்பிடுகிறது.) 

141. கூற்று 1: ஜஹாங்கீரும் ஷாஜகானும் இறசறய ஆதரித்தனர். ஒளரங்கசீப் இறசக்கு எதிரானவராகத் 
திகழ்ந்தார். 
கூற்று 2: ோேர் நாமா, ோதுஷா நாமா ஆகிய நூல்களில் இறசக்கருவிகபளாடு தேண்கள் நடனமாடும் 
ஓவியங்கள் இடம்தேற்றுள்ளன. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1  வறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: ஒளரங்கசீப் இரசக்கு எதிராைவர் அல் . அவருரடய கா த்தில் ான் இந்தியாவின் 
தசவ்வியல் இரச குறித்  ே  நூல்கள் எழு ப்ேட்டை.) 

142. முகலாயப் பேரரசிலும் தக்காை அரசுகளிலும் ____________தமாழி நிர்வாக தமாழியாக இருந்தது. 
A) சமஸ்கிருதம் 
B) ோரசீகம் 
C) உருது 
D) ததலுங்கு 
(குறிப்பு: ோரசீகம், சமஸ்கிரு ம் மற்றும் பிராந்திய தமாழிகள் முக ாயர் கா த்தில் நன்கு 
வளர்ச்சியரடந் ை.) 
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143. அக்ேர் நாமா என்னும் நூலில் அக்ேரின் வரலாற்றை ததாகுத்து வழங்கியவர் 
A) அக்ேர் 
B) முகமது காஸிம் 
C) அபுல் ோசல் 
D) முகமது வாரிஸ் 
(குறிப்பு: அபுல் ோசல் முக ாய நிர்வாகத்ர ப் ேற்றி அய்னி அக்ேரியில் விவரித்துள்ளார்.) 

144. ஒளரங்கசீப்பின் முதல் ேத்தாண்டு கால ஆட்சிறயப் ேற்றி விளக்கும் ஆலம்கீர் நாமா என்னும் நூறல 
இயற்றியவர் 
A) முகமது வரிஸ் 
B) முகமது காஸிம் 
C) அபுல் ோசல் 
D) முகமது காஸிம் 
(குறிப்பு: அப்துல் ெமீது  லகாரி, முகமது வரிஸ் ஆகிய இருவரும் இரணந்து எழுதிய ொஜகான் 
வாழ்க்ரக வர ாறாை ோதுொ நாமா அய்னி அக்ேரிரய முன்னு ாரணமாகக் தகாண்டு 
எழு ப்ேட்டது. ஆ ம்கீர் நாமாவும் இல  முரறரயப் பின்ேற்றி எழு ப்ேட்டது.) 

145. _____________ என்னும் நூல் ேல்பவறு மதங்களின் நம்பிக்றகககள், அம்மதங்கள் ததாடர்ோன நூல்கள் 
ஆகியன குறித்துப் ோரேட்சமற்ை விேரங்கறளக் தகாண்டுள்ளது. 
A) அக்ேர் நாமா 
B) ோதுஷா நாமா 
C)  பிஸ் ான் 
D) சர்-இ-அக்ேர் 
(குறிப்பு: ோேரின், சகாட்டி துருக்கிய தமாழியில் எழுதிய சுயசரிர ரய அப்துல் ரகீம் கானி-இ-
காைான் என்ேவர் ோரசீக தமாழியில் தமாழியாக்கம் தசய் ார்.) 

146. உேநிடதங்கறள ‘சர்-இ-அக்ேர்' (மாதேரும் ரகசியம்) என்னும் தேயரில் தமாழிதேயர்த்தவர் 
தமாழிப்தேயர்த்த அக்ேர் அறவக்களப் புலவர் 
A) ராஜா பதாடர்மால் 
B) அபுல் ோசல் 
C)  ாராஷூலகா 
D) தேர்னியர் 
(குறிப்பு: அபுல் தேய்சியின் மஸ்ைாவி, உத்பி, நசிரி ஆகியை இந்தியாவில் ோரசீகக் 
கவிர களுக்கு வளம் லசர்த் ை.) 

147. யாருறடய பமற்ோர்றவயில் மகாோரதம் ோரசீக தமாழியில் தமாழி தேயர்க்கப்ேட்டது? 
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A) முகமது வரிஸ் 
B) முகமது காஸிம் 
C) அபுல் தேய்சி 
D) முகமது காஸிம் 
(குறிப்பு: சமஸ்கிரு  நூல்கரள தமாழி தேயர்த்  ால் ோரசீக தமாழி வளம் தேற்றது.) 

148. கல்ஹனார் காஷ்மீரின் முழுறமயான வரலாறு குறித்து எழுதிய நூல் 
A) தஜிகனிலகந்தி 
B) ரசகங்காதரா 
C) ராஜவலிே கா 
D) மஸ்னாவி 
(குறிப்பு: இந்நூல் அக்ேர் ஆட்சிக் கா த்தில் பிரக்ஞேட்டரால் த ாகுக்கப்ேட்டது.) 

149. தஜிகனிலகந்தி என்னும் வானியல் ஆய்வு நூறலப் ேறடத்த நீலகண்டர் யாருறடய வானியலறிஞராக 
திகழ்ந்தார்? 
A) அக்ேர் 
B) ஹூமாயூன் 
C) ஷாஜகான் 
D) ஒளரங்கசீப் 
(குறிப்பு: ொஜகானின் அரவக்களப் பு வராை தஜகநா  ேண்டி ர்  ‘ரசகங்கா ரா’ எனும் 
சிறப்புக்குரிய நூர  எழுதிைார்.) 

150. கூற்று 1: அப்துர் ரகீம் கான்-இ-கானான் என்ேவர் வாழ்க்றக குறித்த மனித உைவுகள் ததாடர்ோன 
ோரசீகர்களின் சிந்தறனகள் இறழபயாடும் ேக்திப் ோடல்கறள இந்தியின் கிறள தமாழியான பிரிஜி 
என்னும் வடிவத்தில் எழுதினார். 
கூற்று 2: கிழக்கு உத்திரப்பிரபதசத்து மக்கள் பேசிய இந்தி தமாழியின் வட்டார தமாழியான அவதியில் 
துளசிதாசர் எழுதிய ோடல்கள் அவற்றின் ேக்திச் சிந்தறனகளுக்காகப் பிரேலமாயின. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 
B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 
(குறிப்பு: முக்தீஸ்வரர் மகாோர த்ர யும் இராமாயணத்ர யும் இ க்கிய வளம் தகாண்ட மராத்திய 
தமாழியில் எழுதிைார்.) 

151.  மாதேரும் றசவப் புலவரான குமரகுருேரர் ______________ நூற்ைாண்டின் பிற்ேகுதியில் காசி தசன்று 
வந்ததாகக் கூைப்ேடுகிைது. 
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A) 15         B) 16      C) 17        D) 18 
(குறிப்பு: குமரகுருேரர் மீைாட்சியம்ரம பிள்ரளத் மிழ், நீதிதநறி விளக்கம் ஆகிய முக்கிய 
இ க்கியங்கரள இயற்றிைார்.) 

152.  தவைானக் கூற்றைத் பதர்ந்ததடு. 
1. விஜயநகரப் பேரரசர் கிருஷ்ைபதவராயர் தனது அமுக்தமால்யதா மூலமாகவும், அவருறடய 
அறவக்களப்புலவரான அல்லசானி தேத்தண்ைா தனது 'மனுசரித்திரா’ எனும் நூலின் மூலமாகவும் 
ததலுங்கு இலக்கியத்தின் கலங்கறர விளக்கங்களாகத் திகழ்கின்ைனர். 
2. அஸ்ஸாமிய தமாழியில் ேக்திப் ோடறல முன்மாதிரியாகக் தகாண்டு சங்கர பதவர் ஒரு புதிய 
இலக்கியமரறே உருவாக்கினார். 
3. கிருஷ்ைருக்கும் ராறதக்குமான காதறலச் சித்தரிக்கும் கவிறதகறள தகாண்ட றசதன்ய 
வழிோட்டு முறை வங்காள இலக்கியத்றத பமம்ேடுத்தியது. 
A) அரைத்தும் சரி 
B) 1, 2 சரி 
C) 2, 3 சரி 
D) 1, 3 சரி 

153. கீபழ உள்ள ஆட்சியாளர்களுள் யார் அக்ேரின் சமகாலத்தவர் இல்றல? 
A) இங்கிலாந்தின் எலிசதேத் 
B) பஷக்ஸ்பியர் 
C) பிரான்ஸின் நான்காம் தஹன்றி 
D) இங்கி ாந்தின் விக்லடாரியா மகாராணி 
(குறிப்பு: ஐலராப்ோவில் நரடதேற்ற ஸ்ோனிய ஆட்சிக்கு எதிராக தந ர் ாந்தின் கிளர்ச்சி 
அக்ேரின் கா த்தில் த ாடங்கி ஏறத் ாை எண்ேது ஆண்டுகள் த ாடர்ந்து 1648 இல் முடிவரடந் து. 
சாோவி அரச வம்சத்தின் மாதேரும் வலிரமமிக்க அரசைாை மகா அப்ோஸும் அக்ேர் கா த்தில் 
ோரசீகத்ர  ஆண்டார்.) 

154. ஜஹாங்கீர் மற்றும் _____________ அறமத்த ஷாலிமர் பதாட்டங்கள், இந்திய பதாட்டக்கறலயில் 
குறிப்பிடத்தக்கறவயாகும். 
A) அக்ேர் 
B) ொஜகான் 
C) ஹுமாயூன் 
D) ஒளரங்கசீப் 
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