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1.

டெல்லியை ஆண்ெ கயெசி சுல்தான் அரசன்?
இபராஹிம் லலாடி

2.

பாபரின் இைற்டபைர் என்ன?
சாஹிர் – உத் - தீன் முகமது பாபர்

3.

பாபர் பிறந்த இெம்?
பர்கானா

4.

பாபரின் தாய், தந்யத மரபு?

தாய் - மங்லகாலிை டசங்கிஷ்கான், தந்யத - துருக்கி யதமூர்
பாபர் அரிைணி ஏறிை வைது?

11
6.

பானிபட் லபார் நயெடபற்ற ஆண்டு?
கி.பி.1526

7.

பானிபட் லபாரில் பாபரின் டவற்றிக்கு முக்கிை காரணம்?
பீரங்கிப்பயெ

8.

கான்வா லபார் நயெடபற்றஆண்டு?
கி.பி.

9.

1527

சந்லதரி லபார் நயெடபற்ற ஆண்டு?
கி.பி.

10.
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5.

1528

பாபரின் சுைசரியதைின் டபைர்? எந்த டமாழிைில் எழுதப்பட்ெது?
துசுக் – இ - பாபரி, (பாபரின் நியனவுகள்), துருக்கிை டமாழி

11.

கலனாஜ் லபார் நயெடபற்ற ஆண்டு?
கி.பி.1540

ஹுமயூன் என்பதன் டபாருள் என்ன?
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12.

அதிர்ஷ்ெசாலி

13.

டெர்ொ வின் இைற்டபைர் என்ன? தந்யதடபைர் என்ன?
பரீத், ஹுயசன்

14.

டபாருத்துக:

திவான் - இ - விசாரத் = டவளியுறவுத்துயற & தூதரகம்
திவான் - இ - அரிஸ் = அரசு ஆயணகள், கடித லபாக்குவரத்து
திவான் - இ - ரசாலத் = வரவு & டசலவு கணக்கு
திவான் - இ - இன்ொ = ராணுவம்
திவான் - இ - விசாரத் =வரவு & டசலவு கணக்கு
திவான் - இ - அரிஸ் =

ராணுவம்
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திவான் - இ - ரசாலத் =

டவளியுறவுத்துயற & தூதரகம்

திவான் - இ - இன்ொ =அரசு ஆயணகள், கடித லபாக்குவரத்து
மாநில நிர்வாகம்: சரிைான வரியசயை லதர்ந்டதடுக்கவும்
அ. லபரரசு - சர்க்கார் - கிராமம் - பர்கானா
ஆ.லபரரசு - கிராமம் - பர்கானா -சர்க்கார்
இ.லபரரசு - கிராமம் - சர்க்கார் - பர்கானா
ஈ.லபரரசு - சர்க்கார் - பர்கானா - கிராமம் ஈ.லபரரசு - சர்க்கார் - பர்கானா - கிராமம்

16.

ராைத்துவாரி முயறயை அறிமுகம் டசய்தவர்?
டெர்ொ சூரி

17.

அக்பரின் முன்லனாடி ைார்?
டெர்ொ சூரி

18.

நவன
ீ
நாணை முயறைின் தந்யத ைார்?

19.

அக்பரின் பாதுகாவலர் ைார்?
யபரம்கான்

20.
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டெர்ொ சூரி
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15.

மஹாம் அனாகாவின் ஆட்சிகாலம் எவ்வாறு அயழக்கப்பட்ெது?
அந்தபுர அரசாங்கம்

21.

ஜிெிைா வரியை நிக்கிைவர் ைார்?
அக்பர்

22.

அக்பர் நாமா நூலின் ஆசிரிைர்?
அபுல் ஃபசல்

23.

அைினி அக்பரி என்ற நூலின் ஆசிரிைர்?
அபுல் ஃபசல்

24.

தீன் இலாஹி மதத்தின் நிறுவனர்?
அக்பர்

25.

அக்பரின் ஆசிரிைர் ைார்?
லெக் முபாரக்

26.

மான்சப்தாரி முயறயை அறிமுகம் டசய்தவர்?
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அக்பர்

27.

ஜஹாங்கீ ர் என்பதன் டபாருள் என்ன?
உலயக டவல்பவர்

28.

குஷ்ரூவிற்கு உதவிை சீக்கிை குரு?
குரு அர்ஜுன் லதவ்

29.

ஜஹாங்கீ ர் காலத்தில் இந்திைாவிற்கு வருயக புரிந்த ஆங்கிலலைர்?
வில்லிைம் ஹாக்கிஸ், தாமஸ் லரா

30.

ஜஹங்கீ ரின் சுைசரியத?
துசுக் - இ - ஜஹாங்கிரி
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31.
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நீதி சங்கிலி மணி யை அறிமுகம் டசய்தவர்?

32.

நூர்ஜஹானின் இைற்டபைர்?
டமஹ்ருன்நிொ

33.

நூர் மஹால் என்பதன் டபாருள்?
அரண்மயனைின் ஒளி

34.

நூர்ஜஹனின் காலம்?
கி.பி.1611 -

35.

1626

ொஜஹான் என்பதன் டபாருள்?
உலகின் அரசன்

36.

ைாருயெை ஆட்சிக்காலம் முஹலாைர்களின் டபாற்காலம் என வருணிக்கப்படுகிறது?
ொஜஹான்

"கட்டிெகயலைின் இளவரசன்", "டபாறிைாளரின் லபரரசன்" என வருணிக்கப்படுகிறவர்?
ொஜஹான்

38.
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ஜஹாங்கீ ர்

ொஜஹான் உருவாக்கிை தயலநகரம்?
ொஜஹானாபாத்

39.

ரங்க் மஹாயல கட்டிைவர்?
ொஜஹான்

40.

பளிங்கு கற்களின் கனவுலகம்?
தாஜ்மஹால்

41.

தாஜ்மஹாயல கட்டிை தயலயம சிற்பிைின் டபைர்?
உஷ்தாத் இொ

42.

ொஜஹானின் காலத்தில் இந்திைாவிற்கு வருயக புரிந்த பைணிகள்? அவர்களின் நாடு?
டபர்னிைர், டிராடவனிர் (பிரான்ஸ்), மானுக்கி (இத்தாலி)

43.

ஔரங்கசீப் தனக்கு தாலன அளித்துக்டகாண்ெ பட்ெம்?
ஆலம்கீ ர்

44.

5வது சீக்கிை குரு? 9வது சீக்கிை குரு? 10வது சீக்கிை குரு?
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5 - அர்ஜுன் குரு லதவ், 9 - லதஜ் பகதூர், 10 - குரு லகாவிந்த் சிங்.
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