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DRAVIDIAN UNIVERSITY 
 

Directorate of Distance Education (DDE) 
KUPPAM-517 426: A.P. 

Course: I year M.A. (History) 
Paper-I: History of India up to (1206 A.D.) 

Question Paper for Assignment  
_____________________________________________________________ 

 

Answer any THREE of the following FIVE Questions. 

ఈ క్రిం ి ప్రశ్నలలో మూడ ింటిక ్సమా ానములు వ్రర యుము.                                        3x10=30 

 
1. Discuss the features of Indus Valley Civilization? 

స ింధూ ాగరికతను వివరిించుము? 
2. Explain the spread of Buddhism? 

బౌద్దమత వ్రాప్ ిని ప్రిశీలించుము? 

3.  Discuss the achievements of Gouthamiputra Satakarni? 

 గౌతమీప్ుతర శరతకరిి సర ిించిన విజయాలు వివరిించుము? 

4. Discuss the achievements Samudra Gupta?  

సముద్రగుపి్ సర ిించిన విజయాలు వివరిించుము 

5. Write a note on Chola Administrative System? 

చోళుల ప్రిపరల ా ప్ద్దతిప్ ై ఒక వ్రాసము వ్రర యుము? 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                             Set-I 

DRAVIDIAN    UNIVERSITY 
 

Directorate of Distance Education (DDE) 
KUPPAM-517 426: A.P. 

Course: Iyear M.A.(History) 
Paper-II : History of Andhra up to 1336 A.D. 

Question Paper for Assignment  
_________________________________________________________________________ 

 

 

Answer any THREE of the following FIVE Questions. 

ఈ క్రిం ి ప్రశ్నలలో మూడ ింటిక ్సమా ానములు వ్రర యుము.                                        3x10=30 

1. How the literary sources are important for the reconstructions of the 
Andhra History? 

ఆంధ్ర శే చరిత్ర రచనకు లిఖిత్ పూరక ఆ ారాలు ఎంత్ వరకు ఉప గపడుచుననవి? 
2. Describe the Social and Economic Conditions of the Satavhanas? 

           ాత్ ాహనుల ాం ిక మరియు ఆరిిక పరిస్ధిత్ులను వరిణంచుము? 

3. Explain the role of Ikshvakus for the spread of Buddism in Andhradesa? 

ఇక్ష్వాకులు ఆంధ్ర శేంలో బౌది్మత్ ాాప్ధి కి చసే్ధన పాత్రను వివరించుము 

4. Write a note on Chalukya –Cholas rules?  

చాళుకా- చోళ రా లు పరిపాలకులు  గూరిి ఒక ాాసం ార యుము?  

5. What was the contribution of Kakatiya rules to the fields of Art and 
Architecture? 

కాక య పరిపాలకులు ాసుి  –శిలప కళలకు చసే్ధన స్ేవలు ఏమిటి? 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                              Set-I 

           DRAVIDIAN  UNIVERSITY 
 

      Directorate of Distance Education (DDE) 
KUPPAM-517 426: A.P. 

Course: I year M.A.(History) 
 Paper-III: History of South India (1336 to 1765 A.D) 

 Question Paper for Assignment  
_____________________________________________________________ 

 

Answer any THREE of the following FIVE Questions. 

ఈ క్రిం ి ప్రశ్నలలో మూడ ింటిక ్సమా ానములు వ్రర యుము.                                     3x10=30 

1. Estimate the career and achievements of Musuri Kopayanayaka? 

కౌపయ ాయకు  విత్ము, ఘనత్ను అంచ ా ేయుము? 

2. Explain the glory of Vijayanagara under Sri Krishnadevaraya ? 

శీ్రకష్ణ వేరాయల పాలనలో విజయనగర  భై ా న వివరించుము? 

3. Write a note on Nayamkara system? 

ాయంకరప్ ై ఒక ాాసం ార యుము? 

4. Write a note on Tanjavore  Nayakas and their contribution to South Indian 
Culture? 

త్ంజవూరు ాయక రా లను వివరించి, ద్క్ష్ణి ారత్ సంసకృ కి చసే్ధన స్వేలను ారర యుము? 

5. Describe the administrative system of Qutub Shahis? 

కుత్ుబ్ ాహిల కక పరిపాల ా పద్ద  వివరింపుము? 

 

 

 



 

                                                                                          Set-I 

   DRAVIDIAN  UNIVERSITY 
 

Directorate of Distance Education (DDE) 
KUPPAM-517 426: A.P. 

Course: I year M.A.(History) 
Paper-IV : History of Modern Europe(1789-1919) 

Question Paper for Assignment  
_________________________________________________________________________ 

 

 

Answer any THREE of the following FIVE Questions. 

ఈ క్రిం ి ప్రశ్నలలో మూడ ింటిక ్సమా ానములు వ్రర యుము.                                        3x10=30 

1. Explain the political conditions in Europe at the time of French Revolution 
in 1789? 

1789 ాటి ఫ రంచి విపలవ కాలం ాటి ఇరోపాలో  రాజకీయ కారణాలను వివరించండి? 

2. Examine the causes for the outbreak of Revolution in Europe in 1830 ? 

1830 వ సంవత్సరంలో ఇరోపాలో సంభవించిన విపలవము కక కారణాలను పరశి్రలించుము? 

3. Estimate the role of Bismark in the Unification of Germany? 

జరమ  ఏకీకరనలో బి ామర్కక పాత్రను అంచ ా ేయుము? 

4. Discuss the Causes and results of the Balkan Wars? 

బాలకన్ యు ాి లకు గల కారణాలను , ాటి ఫలితాలను చరిించండి? 

5. Examine the important contents in the Versailles? 

1919 ాటి వర్ససల్సస సం ిలో  ముఖ్ాం ాలను పరిశ్రలించండి? 
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                     DRAVIDIAN  UNIVERSITY 
 

Directorate of Distance Education (DDE) 
KUPPAM-517 426: A.P. 

Course: I year M.A. (History) 
Paper-V: Cultural Tourism in India 

Question Paper for Assignment  
_________________________________________________________________________ 

 

 

Answer any THREE of the following FIVE Questions. 

ఈ క్రిం ి ప్రశ్నలలో మూడ ింటిక ్సమా ానములు వ్రర యుము.                                        3x10=30 

1. Write a brief history of tourism in India? 

ారత్ ేశంలో  పరాాటక చరిత్ర ను ఒక కుల పిం ా  ార యుము? 

2. Explain the different types of wild life sanctuaries? 

వివిధ్ రకముల ైన వనాపరా ణ సంరక్షణా సిలమును వివరించుము? 

3. What are the important heritage Circuits of India? 

ారత్ ేశంలో ముఖా  నై ారసత్ా సిల్లు ఏవి? 

4. What are the main tourism Products of Andhra Pradesh? 

ఆంధ్రపర శే్ లో  ముఖా  నై పరాాటక ఉత్ప ి  క ం ార లు ఏవి జరి ిన వం మే్త్రం ఉధ్ామంను 
కుల పిం ా వరిణంచుము? 

5. Explain different types of dance styles Andhra Pradesh? 

ఆంధ్రపర శే్ లో  వివిధ్ రకాల ాటారీత్ులను వివరింపుము? 

 

 


