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At the End of III CORE : MODEL QUESTION PAPER 

INDIAN HISTORY AND CULTURE ( FROM 1526 A.D. TO 1856 A.D.) 

Duration : 3 Hrs.                                                                                                        Max. Marks : 60 

SECTION - A 

Answer any FOUR questions choosing ONE from each unit.                               4 x 8 = 32 

 ఈ క్రింద ివానిలో ఏవ నైా నాలుగు ప్రశ్నలకు ఒకకొకొ యూనిట్ న ిండి ఒక ప్రశ్నకు సమాధానము 

వరా యము.                                                         Unit - I 

  1. Describe about the Shersha’s Administrative Reforms. 

       షేర్ాా  యొకొ ప్ర్ిపాలన సింసొరణలు గుర ించి వివరి్ింప్ుము. 

                                                                  (OR)   

Describe the Socio Economic and Cultural conditions of the Delhi Sultanate Period     

         ఢిలీ్ల స లాా నల కాలింనాట ిసాింఘిక,ఆరిి్క,సాింసొృతిక                                                                             

ప్ర్ిస్థితులన  వివర్ిింప్ుము. 

                                                         Unit – II 

   2.   Discuss the Rajput and Religious Policies of Akbar. 

అక్బర్ యొక్క రాజపుత్ర  మరియు మత్ విధానాలను చరిచింపుము. 

                                                                   (OR)       

  Write about the causes of downfall of the Mughal Empire.  

  మొఘల్ సామాా జ్య ప్తనమునకు గల కారణాలు వరా యము.    

                                                   Unit - III 

3.       Write a brief note on Administrative Reforms of Shivaji. 

       శివాజీ ప్రి్పాలన గురి్ించి ఒక వాయసిం వరా యము.          (OR)      

  

Analysis the causes of Third Battle of Panipat and its results. 

         మూడవ పానిపట్టు  యుదా్ధనికి గల కారణాలు మరియు పలితాలను విశే్లషించిండి. 



 

                                                     Unit – IV 

          4. Describe the Dalhousie Administrative Reforms. 

             డలహౌ స్థ యొకొ ప్ర్ిపాలనా సింసొరణలన  పేర్కొన ము.         

(OR)        

Discuss the Revenue System in the period of British India. 

బ్రరటిష్ వారి్ ప్ర్పిాలనా కాలిం నాట ిభూమి శిస ా  విధానాలన  చర్ిచించ ము. 
SECTION - B 

Answer any FOUR questions from the following.                                           4 x 5 = 20 M  

ఈ కిర ింది వానిలో ఏవైనా నాలుగు పర శ్నలకు సమాధానములు వార యము. 

         5. First Battle of Panipattu                     - మొదటి పానిపట్టు  యుదద ము. 

6. Bhairamkhan                                        - భైరింఖాన్. 

7.  Mansabdari System                            - మానాాబ్దద రి విద్ధనిం. 

8.  Subsidary Alliance                               - సైనయసహక్ర పదద తి. 

9.  Aurangzeb                                            - ఔరింగజేబ్. 

10. Sikhs                                                     - శికుకలు. 

11. Third Karnatic War                            - మూడవ క్రాాటక్ యుదద ము. 

12. Cottage Industries                             - కుటీరపరిశ్ర మలు.      

                                                              SECTION - C 

Answer ALL of the following questions.                                                        4 x 2 = 8 M  

ఈ కిర ింది పర శ్నలకు సమాధానములు వార యుము. 

13. Nurjahan - నూరజహాన్  

14. Diwan-i-khas - దివాన్ – ఇ- ఖాస్ 

15. Humayun                                  - హుమాయూన్  

16. Tajmahal - తాజ్మహల్  

 



 
 
 


