ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યુનનવનસિટી
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યુઆરી – 2016
અભ્યાસક્રમ

O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)
O 1857 - 1964 (EHI-01)

ાઠ્યક્રમ

: ઈતતશાવ આધુતનક બાયત

તારીખ

O 17/01/2016

સમય

O 11.00 to 02.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

પ્ર.1

Numerical Code B.A.: 0001
Numerical Code B.com: 0002
Numerical Code: 0049
નોંધણી નાંબર:______________
કુ  ગુણ

યાષ્ટ્રીમ ચેતનાના ઉદબલના કાયણો જણાલો.

O 70
(12)

અથવા
ઈ.વ.1857 ના તલપ્રલના કાયણો ચચો.
પ્ર.2

19 ભી વદીના ઉત્તયાધધના રોક આંદોરનો તલળે ચચાધ કયો.

(12)

અથવા
ઈ.વ.1910 ની યતળમાની ક્રાાંતતના કાયણો જણાલો.
પ્ર.3

ભોન્ટે ગ્યુ – ચેમ્વપડધ ના સુધાયાની વભીક્ષા કયો.

(12)
અથવા

વતલનમ કાન ૂન
પ્ર.4

બાંગ તલળે નોંધ રખો.

ફીજા તલશ્વયુદ્ધના કાયણો જણાલો.

(12)
અથવા

બાયતની તલદે ળનીતતની વભીક્ષા કયો.
પ્ર.5

ટૂાંકનોંધ ખ. (ગમે તે બે)

(12)

1.

ફાંગાના બાગરા

2.

પ્રથભ તલશ્વયુદ્ધના રયણાભો

3.

સ્લાતાંત્ર્મની રડત અને ક્રાાંતતકાયી પ્રવ ૃતતઓ

4.

આઝાદરશિંદ પોજ

પ્ર.6
1.

સાચ નવકલ્ શધ.
ઈ.વ.1857 ના સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભ વાથે કોણ વાંકામેર છે .
(A) ફશાદુ યળાશ ઝપય

2.

4.

(C) વયદાય ટે ર

(D) રોડધ કઝધન

(B) ઈ.વ.1774

(C) ઈ.વ.1775

(D) ઈ.વ.1776

બ્રફયવા મુડા
ાં કોણ શતો.
(A) ઈ.વ.1857 ની ચલનો નેતા

(B) આરદલાવી ચલનો નેતા

(C) સ્લાતાંત્ર્મની ચલનો નેતા

(D) વભાજ સુધાયક

ફ્રાન્કો –તળિમન યુદ્ધ ક્યાયે થયુ.ાં
(A) ઈ.વ.1870

5.

(B) ભશાત્ભા ગાાંધી

બ્રિટીળ ારાધ ભેન્ટે યે ગ્યુરેટીંગ એક્ટ (તનમાભક ધાયો) કમા લે વાય કમો.
(A) ઈ.વ.1773

3.

(05)

(B) ઈ.વ.1872

(C) ઈ.વ.1874

(D) ઈ.વ.1876

(B) ઈ.વ.1918

(C) ઈ.વ.1919

(D) ઈ.વ.1920

પ્રથભ તલશ્વયુદ્ધ ક્યાયે થયુ.ાં
(A) ઈ.વ.1914

પ્ર.7

ખરા-ખટા ખ.

(05)

1.

ઈ.વ.1857ના સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભભાાં ફશાદુ યળાશ ઝપયનો તલનાળ થમો.

2.

વામ્મલાદી ઘોણાત્રના રેખક ચાર્લવધ કુ રયમય શતાાં.

3.

ફીજુ ાં તલશ્વયુદ્ધ ઈ.વ.1919 ભાાં ળરૂ થયુ.ાં

4.

યાભવે ભેકડોનર્લડે “કોભી ચુકાદો” જાશેય કમો.

5.

26 ઓક્ટોફય 1947 ના રદલવે બાયતે કાશ્ભીયને ોતાનો અંતગધત બાગ જાશેય કમો.
_______________________

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યુનનવનસિટી
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યુઆરી – 2016
અભ્યાસક્રમ

O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.Com: 0002
ઈતતશાવ બાયત Oપ્રાચીન વભમથી ઈ.વp ની 8ભી વદી સુધી (EHI-02) Numerical Code: 0050

ાઠ્યક્રમ

O

તારીખ

O 18/01/2016

સમય

O 11.00 to 02.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

પ્ર.1

Numerical Code B.A.: 0001

નોંધણી નાંબર:______________
કુ  ગુણ

શડપ્ન વાંસ્કૃતતના અગત્મના કેન્રોની ચચાધ કયો.

O 70
(12)

અથવા
અળોકની ધાતભિકનીતત જણાલો.
પ્ર.2

આદ્યલૈદીક વભાજના મુખ્મ રક્ષણો લણધલો.

(12)
અથવા

તાતભર – બાા અને વારશત્મનો તલકાવ જણાલો.
પ્ર.3

વમ્રાટ વમુર ગુપ્તની તવદ્ધદ્ધઓની ચચાધ કયો.

(12)
અથવા

ગુપ્તયુગ દયતભમાન તળક્ષણ, વારશત્મ-કરા સ્થાત્મના ક્ષેત્રે થમેરી પ્રગતત જણાલો.
પ્ર.4

દબ્રક્ષણ બાયતના યાજકીમ વાંગઠનોની ચચાધ કયો.

(12)
અથવા

શધલધધનની તવદ્ધદ્ધઓનુ ાં મ ૂર્લમાાંકન કયો.
પ્ર.5

ટૂાંકનોંધ ખ. (ગમે તે બે)

(12)

1. શડપ્ન વાંસ્કૃતતની ડતીના કાયણો
ુ ીન લશીલટીતાંત્ર
2. ભૌમધયગ
3. ફૌદ્ધધભધન ુ ાં પ્રદાન
4. તળર્લકરાની તલતલધ ળૈરીઓ
5. ગૌતભીુત્ર વાત્કરી
પ્ર.6
1.

ખાીજગ્યા પ ૂર.
ગાાંધાય યાજ્મની યાજધાની __________ શતી.
(A) તલરદળા

2.

(D) તક્ષતળરા

(B) કતનષ્ટ્ક

(C) રૂદ્ર્દાભા

(D) બ્રફિંદુવાય

(B) ફીજક

(C) નાગયી

(D) વાંગભ

(C) ુષ્ટ્મતભત્રે

(D) કનીષ્ટ્કે

શુગ
ાં લાંળની સ્થાના _________ કયી.
(A) ધનાનાંદ

5.

(C) કૌવામ્ફી

તતભર કતલતાઓનો વાંગ્રશ ___________ વારશત્મ તયીકે ઓખામ છે .
(A) બક્ક્ત

4.

(B) ાટરીુત્ર

શાથીગુપા રેખભાાં કબ્રરિંગના યાજલી ________ નો ઉર્લરેખ છે .
(A) ખાયલેર

3.

(10)

(B) બ્રફિંદુવાય

ફૌદ્ધ ધભધની ત્રીજી ધભધરયદ __________ ના અધ્મક્ષદે મોજાઈ શતી.
(A) લસુતભત્ર

(B) શ્ચનાથ

(C) અશ્વઘો

(D) ભોગરીુત્ર તતષ્ટ્મ

6.

વાાંચીનો સ્ત ૂ __________ વમ્રાટે ફાંધાવ્મો.
(A) રૂદ્ર્દાભન

7.

(D) કતનષ્ટ્ક

(B) નાયામણ વયોલય

(C) વશસ્ત્રબ્રરિંગ

(D) સુદળધન

(C) શરયેણ

(D) કાબ્રરદાવે

(C) ભેગેસ્થ તનવ

(D) બાયલી

પ્રમાગ પ્રળક્સ્તની યચના __________ કયી.
(A) વમુર ગુપ્ત

9.

(C) અળોક

ુ ભાાં ગુજયાતભાાં __________ વયોલય ફાંધાયુ શતુ.ાં
ભૌમધયગ
(A) બ્રફિંદુ વયોલય

8.

(B) બ્રફિંદુવાય

(B) ફાણ બટ્ટ

શધ ચરયત્રની યચના ___________ કયી.
(A) શરયેણ

(B) ફાણ બટ્ટ

10. ચીની મુવાપય પારશમાને ____________ ુસ્તકની યચના કયી.
(A) ઈન્ડીકા

(B) અથધળાસ્ત્ર

(C) વી.યુડી.

_______________________

(D) પો.કમો.કયુ.

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યુનનવનસિટી
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યુઆરી – 2016
અભ્યાસક્રમ

O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.A.: 0001

ાઠ્યક્રમ

O ઈતતશાવ V બાયત 8ભી થી 15ભી વદી સુધી (EHI-03)

Numerical Code B.com: 0002
Numerical Code: 0051

તારીખ

O 18/01/2016

નોંધણી નાંબર:______________

સમય

O 03.00 to 06.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

પ્ર.1

કુ  ગુણ

8ભી થી 13ભી વદી દયતભમાન તળક્ષણ અને તલદ્યા ક્ષેત્રે થમેરો તલકાવ જણાલો.

O 70
(12)

અથવા
8ભી થી 13ભી વદી દયતભમાન બાયતીમ યાજ્મતાંત્રનુ ાં સ્લરૂ લણધલો.
પ્ર.2

મુશમ્ભદ ઘોયીએ બાયત ય કયે રા આક્રભણો તલળે ચચાધ કયો.

(12)

અથવા
રદર્લશી વર્લતનત વભમનુ ાં કેન્રીમ ળાવનતાંત્ર
પ્ર.3

આરેખો.

સુરતાન અર્લરાઉદ્દીન બ્રખરજીની ફજાય તનમાંત્રણની નીતત વભજાલો.

(12)

અથવા
તલજમનગય વામ્રાજ્મની વાભાજજક વ્મલસ્થા આરેખો.
પ્ર.4

બક્ક્ત આંદોરનના ઉદમના રયફો વભજાલો.

(12)
અથવા

આઠભી થી તેયભી વદી સુધી માંત્રોદ્યોબ્રગક ક્ષેત્રે થમેરા સુધાયાઓ જણાલો.
પ્ર.5

ટૂાંકનોંધ ખ. (ગમે તે બે)

(12)

1. ચાંગીઝખાન
2. ગુરાભલાંળ
3. સુરતાન મુશમ્ભદ તુઘરકની પ્રતતક ચરણ મોજના
4. કૃષ્ટ્ણદે લયામ
5. અભીય ખુળયો
પ્ર.6
1.

બહુવૈકલ્લ્ક પ્રશ્ન ના ઉત્તર ખ.
િાહ્મણોને આલાભાાં આલતુ ાં જભીનનુ ાં અનુદાન એટરે _________
(A) ઐરશક દાન

2.

(C) િહ્મદે મ

(D) એકણ નશી

(B) ખાંફામત

(C) ખાંફત

(D) એકણ નશી

સુરતાન __________ એ ગુરાભોની તનકાવ ફાંધ કયી શતી.
(A) રપયોઝ તુઘરક

4.

(B) અિહ્મદે મ

ખાંબાતને અયફી વાધનોભાાં __________ તયીકે ઓખાલાયુ ાં છે .
(A) સ્તાંબતીથધ

3.

(10)

(B) કુ ત્બુદ્દીન ઐફક

(C) ફર્લફન

(D) એકણ નશી

ઇંગ્રેન્ડનો 13ભી વદીનો બ્રચિંતક _________ તલચાયવયણીને જ્ઞાનની એક દ્ધતત ગણતો શતો.
(A) કારધભાકધ વ

(B) ફ્રાક્ન્વવ ફેકન

(C) પેડરયક એન્જર્લવ

(D) એકણ નશી

5.

કતલ કર્લશણે ________ ના ઇતતશાવનુ ાં તનરૂણ કયતી યાજતયાં બ્રગણી નાભની કાવ્મકૃ તત યચી શતી.
(A) આવાભ

6.

(C) કૃષ્ટ્ણ દે લયામ

(D) એકણ નશી

(B) ાાંચ

(C) વાત

(D) એકણ નશી

(B) અંગ્રેજો

(C) ોર્ધ ુ ગારીઓ

(D) એકણ નશી

દબ્રક્ષણભાાં પ્રથભ આક્રભણ સુરતાન ___________ ના ળાવનકાભાાં થયુ.ાં
(A) અર્લરાઉદ્દીન બ્રખરજી

10.

(B) મુસ્તાકી

__________ એ ઈ.વ.1510ભાાં ગોલા ભેલી રીધુ ાં શતુ.ાં
(A) સુરતાનો

9.

(D) એકણ નશી

વર્લતનતકાભાાં બાયતભાાં ____________ યાજલાંળોએ ળાળન કયુ.ું
(A) ત્રણ

8.

(C) કાશ્ભીય

તભયાત-ઈ-તવકાંદયી નો રેખક ___________ શતો.
(A) તવકાંદય બ્રફન ભોશમ્ભદ

7.

(B) ફાંગા

(B) મુશમ્ભદ તુઘરક

(C) કુ ત્બુદ્દીન ઐફક

(D) એકણ નશી

કૌયાનકાતવક નાભે જાણીતી થમેરી બ્રચતત્રત શસ્તપ્રત કાશ્ભીયી કતલ ___________ રખેરી છે .
(A) કર્લશણે

(B) બ્રફર્લશણે

(C) કાબ્રરદાવે

(D) એકણ નશી

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યુનનવનસિટી
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યુઆરી – 2016
અભ્યાસક્રમ

O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

ાઠ્યક્રમ

O ઈતતશાવ બાયત O 16 ભીથી 18 ભી વદીના ભધ્મ સુધી (EHI-04)

તારીખ

O 19/01/2016

સમય

O 11.00 to 02.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

પ્ર.1

Numerical Code B.A.: 0001
Numerical Code B.com: 0002
Numerical Code: 0052
નોંધણી નાંબર:______________
કુ  ગુણ

ફાફયના આક્રભણ વભમે બાયતની યાજકીમ ક્સ્થતત જણાલો.

O 70
(12)

અથવા
ળેયળાશના લશીલટી, રશ્કયી, ભશેસ ૂરી સુધાયાની ચચાધ કયો.
પ્ર.2

અકફયની ધાતભિક નીતત જણાલો.

(12)
અથવા

મુઘરકારીન લશીલટીતાંત્રની વભીક્ષા કયો.
પ્ર.3

મુઘરકારીન જભીનભશેસ ૂરી દ્ધતત લણધલો.

(12)
અથવા

ભયાઠા વત્તાની સ્થાનાના કાયણો જણાલી તળલાજીની ભ ૂતભકા જણાલો.
પ્ર.4

ભયાઠાઓના ચોથ – વયદે ળમુખી કયનો રયચમ આો.

(12)

અથવા
મુઘર ળાવન દયતભમાન કરા સ્થાત્મના ક્ષેત્રે થમેર પ્રગતત જણાલો.
પ્ર.5

ટૂાંકનોંધ ખ. (ગમે તે બે)

પ્ર.6

(12)

1.

ભનવફદાયી દ્ધતત

2.

ઔયાં ગઝેફની દબ્રક્ષણનીતત

3.

મુઘરકારીન ચરણી નાણા દ્ધતત

4.

દબ્રક્ષણ બાયતની બાાઓનો તલકાવ

5.

મુઘરકારીન કાડ ઉદ્યોગ

ખાીજગ્યા પ ૂર.
1.

મુઘરોનુ ાં લતન __________ શતુ.ાં
(A)  ૂલધ એતળમા

2.

(C) તુયાન

(D) તશ્ચભ એતળમા

(B) ઉદમતવિંશ

(C) જળલાંતતવિંશ

(D) અભયતવિંશ

__________ ના જન્ભ વભમે કસ્તુયી લશેંચલાભાાં આલી શતી.
(A) અકફય

4.

(B) ભધ્મ એતળમા

ફાફયના આક્રભણ વભમે ભેલાડનો ળાવક __________
(A) વાંગ્રાભ તવિંશ

3.

(10)

(B) ફાફય

(C) હુભાયુ

(D) જશાાંગીય

(C) તભયજા

(D) શેમ ુ

ાણીતના ફીજા યુદ્ધભાાં __________ ની શાય થઈ.
(A) ફૈયાભખાન

(B) તળલાજી

5.

ઝરૂખા દળધનની પ્રથાનો ___________ ફાદળાશના વભમભાાં પ્રાયાં બ થમો.
(A) ફાફય

6.

(B) કાન ૂનગો

(C) તળકદાય

(D) દે ળમુખ

(B) રશ્કયી કય

(C) યક્ષણ ભાટે નો કય

(D) આલકનો ચોથો બાગ

ળાાંતતદાવ __________ ના ળાવન કાભાાં અભદાલાદના નગયળેઠ શતા.
(A) અકફય

9.

(D) અકફય

ચોથ એટરે _________
(A) લટાં ૂ ારુકય

8.

(C) ળેયળાશ

ભધ્મયુગભાાં જજર્લરાનો મુખ્મ અતધકાયી _________ શતો.
(A) અભર ગુઝાય

7.

(B) હભ
ુ ાયુ

(B) ળાશજશાાં

(C) જશાાંગીય

(D) ઔયાં ગઝેફ

ગુજયાત તલજમની માદભાાં અકફયે __________ ળશેય લવાવ્યુ.ાં
(A) અભદાલાદ

(B) અશભદનગય

(C) ઔયાં ગાફાદ

(D) પતેશુય તવક્રી

10. ડચ ઈસ્ટ ઈંડીમા કાંનીની સ્થાના __________ ભાાં થઈ શતી.
(A) સ્કોટરૅન્ડ

(B) નેધયરેન્ડ

(C) શોરેન્ડ

(D) ોરેન્ડ

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યુનનવનસિટી
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યુઆરી – 2016
અભ્યાસક્રમ

O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.com: 0002
ઈતતશાવ બાયત O 18ભી વદીના ભધ્મબાગથી 19ભી વદીના ભધ્મબાગ સુધી (EHI-05)

ાઠ્યક્રમ

O

તારીખ

O 16/01/2016

સમય

O 11.00 to 02.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

પ્ર.1

Numerical Code B.A.: 0001

Numerical Code: 0053
નોંધણી નાંબર:______________
કુ  ગુણ

ઈ.વ.1761ના ાણીતના ત્રીજા યુદ્ધના કાયણો જણાલો.

O 70
(12)

અથવા
અંગ્રેજો-ફ્રેંન્ચો લચ્ચે થમેર કણાધ ટક તલગ્રશો લણધલો.
પ્ર.2

વાભાજજક અને ધાતભિક સુધાયણા ક્ષેત્રે િાહ્મો વભાજનુ ાં પ્રદાન જણાલો.

(12)

અથવા
ઈ.વ. 1857ના તલપ્રલના કાયણોની ચચાધ કયો.
પ્ર.3

ગલનધય જનયર ડેરશાઉવીની ખારવા નીતત જણાલો.

(12)

અથવા
બાયતભાાં બ્રિટીળ ળાવન દયતભમાન તળક્ષણભાાં થમેર તલકાવ જણાલો.
પ્ર.4

બ્રિટીળકારીન રશિંદભાાં ડેરા દુ ષ્ટ્કાો ભાટે ના કાયણો લણધલો.

(12)

અથવા
મુઘર વામ્રાજ્મની ડતી ભાટે ના કાયણો જણાલો.
પ્ર.5

ટૂાંકનોંધ ખ. (ગમે તે બે)

(12)

1. કામભી જભાફાંધી
2. ટીુ સુરતાન
3. વાાંથાર તલરોશ
4. આધુતનક બાયતની બાાઓનો ઉદબલ અને તલકાવ
5. ફક્વયનુ ાં યુદ્ધ
પ્ર.6
1.

બહુવૈકલ્લ્ક પ્રશ્ન ખ.
બાયતભાાં વશામકાયી મોજના દાખર કયનાય ગલનધય જનયર __________.
(A) ક્રાઈલ

2.

(C) ફેન્ન્ટક

(D) શેન્સ્ટીંગ્વ

(B) ગોતલિંદતવિંશ

(C) અજુ ધનદે લ

(D) યણજીતતવિંશ

ગુજયાતી બાાની નલરકથા વયસ્લતીચાંરના રેખક __________.
(A) ય.લ. દે વાઈ

4.

(B) કોનધ લોબ્રરવ

ળીખોને રડામક દ તયીકે તૈમાય કયનાય ળીખ ગુરૂ ___________.
(A) યાભતવિંશ

3.

(10)

(B) ગો.ભા. તત્રાઠી

(C) કયળનદાવ મ ૂજી

(D) ક.ભા. મુન્ળી

(C) યાજાયાભ ભોશનયામ

(D) ઈશ્વયચાંર તલદ્યાવાગય

આમધ વભાજના સ્થાક _________.
(A) તલલેકાનાંદ

(B) દમાનાંદ વયસ્લતી

5.

ગોદાન નાભની રશિંદી યચનાના રેખક ___________.
(A) ભશાદે લી ળભાધ

6.

(C) 1739

(D) 1789

(B) લી.ડી. વાલયકય

(C) દાદાબાઈ નલયોઝી

(D) જદુ નાથ વયકાય

(B) ઓકરેન્ડ

(C) ડેરશાઉવી

(D) ફેન્ન્ટક

(C) તનઝાભ-ઉરશક

(D) અરીલદીખાને

શૈદયાફાદ યાજ્મની સ્થાના __________ કયી શતી.
(A) શૈદયઅરી

10.

(B) 1765

તલધલા ુનરધગ્ન તલધેમક કોણે ાવ કયાવ્મો?
(A) કેનીંગ

9.

(D) બાયતેન્દુ શરયશ્ચન્ર

1857નો પ્રથભ સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભના રેખક _________.
(A) સુયેન્રનાથ એન.

8.

(C) પ્રેભચાંદ

નાદીયળાશે બાયત ય __________ ભાાં આક્રભણ કયુ.ું
(A) 1757

7.

(B) જમળાંકય પ્રવાદ

(B) ટીુ સુરતાન

__________ ભયાઠા ેશ્વા વયદાય નાના વાશેફ તયીકે ઓખાતા શતા.
(A) ફારાજી તલશ્વનાથ

(B) ફાજીયાલ પ્રથભ

(C) ફારાજી ફાજીયાલ

(D) ફાજીયાલ-2

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યુનનવનસિટી
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યુઆરી – 2016
અભ્યાસક્રમ

O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.com: 0002
ઈતતશાવ  ૂલધ અને અક્ગ્ન એતળમાભાાં વયકાય અને યાજકાયણ (EHI-06) Numerical Code: 0054

ાઠ્યક્રમ

O

તારીખ

O 16/01/2016

સમય

O 03.00 to 06.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

પ્ર.1

Numerical Code B.A.: 0001

નોંધણી નાંબર:______________
કુ  ગુણ

પ્રાચીન અને ભધ્મકાર દયતભમાન ચીનની ધાતભિક ક્સ્થતત ચકાવો.

O 70
(12)

અથવા
દ્ધિતીમ અપીણ તલગ્રશનાાં કાયણો અને રયણાભો તલગતે વભજાલો.
પ્ર.2

જાાનના આતથિક તલકાવ ભાટે ભેઈજી વયકાયે રીધેરા ગરાાં ચચો.

(12)

અથવા
ચીનની જાશેય રયક્ષા દ્ધતતની ચચાધ કયો.
પ્ર.3

તાઈતિંગ ફલા તલળે તલગતે વભજાલો.

(12)
અથવા

ચીનની 1911 ની ક્રાાંતતનાાં કાયણો અને રયણાભો ચચો.
પ્ર.4

ફીજા તલશ્વયુદ્ધ ફાદ જાાનના આતથિક તલકાવ ય નોંધ રખો.

(12)

અથવા
ચીની વામ્મલાદી ક્ષ [C.P.C.] તલળે ચચાધ કયો.
પ્ર.5

ટૂાંકનોંધ ખ. (ગમે તે બે)

(12)

1. યુઆન- વી-કાઈ
2. પ્રથભ અપીણ તલગ્રશ
3. ભાઓ-ત્વે-તુગ
ાં
4. ખુર્લરા િાયની નીતત
5. ચીનની 1949 ની ક્રાાંતતનાાં કાયણો
પ્ર.6
1.

બહુવૈકલ્લ્ક પ્રશ્ન ના જવાબ ખ.
તભિંગ કાભાાં _________ મુખ્મ તલચાયધાયા યશી શતી.
(A) ફૌધ્ધ ધભધ

2.

(C) તાઓલાદ

(D) રશિંદુધભધ

(B) તત-એન-તવનની વાંધી (C) ેરયવ વાંધી

(D) કેન્ટન વાંધી

ગોળી ગ્રાભીણ મોધ્ધાઓ શતી, જેભને _________ ણ ભાનલાભાાં આલતા શતા.
(A) જનતા

4.

(B) કન્ુતવમવલાદ

પ્રથભ અપીણ તલગ્રશ ફાદ કઈ વાંધી થઈ શતી.
(A) નાનકીંગની વાંધી

3.

(10)

(B) વામુયાઈ

(C) ળોગ ૂન

(D) ભેઈજી

ફોક્વય ફલાખોયો વૌથી શેરા કમા પ્રાાંતભાાંથી આગ આવ્મા?
(A) હન
ૂ ાન

(B) નાનકીંગ

(C) ળાાંઘાઈ

(D) ળાર્ુાંગ

5.

એતળમાભાાં પ્રથભ રેબ્રખત ફાંધાયણ ધયાલતો દે ળ _________ શતો.
(A) ચીન

6.

9.

(B) સ ૂન-માત-વેન

(C) યુઆન-વીકાઈ

(D) ભાઓત્વે-તુગ
ાં

(B) ઈ.વ.1942

(C) ઈ.વ.1944

(D) ઈ.વ.1945

પ્રથભ તલશ્વયુધ્ધ ફાદ કઈ વાંધી થઈ.
(A) લવેર્લવની વાંધી

(B) જાાનની વાંધી

(C) ચીનની વાંધી

(D) કોઈ નશી

યુઆન- વીકાઈનુ ાં અલવાન ક્યાયે થયુ.ાં
(A) ઈ.વ.1916

10.

(D) જાાન

ફીજા તલશ્વયુધ્ધભાાં જાાને ઈ.વ. _________ ભાાં ળયણાગતત સ્લીકાયી.
(A) ઈ.વ.1941

8.

(C) થાઈરેન્ડ

ઈ.વ.1911ની ચીનની ક્રાાંતતના મુખ્મ પ્રણેતા કોણ શતા.
(A) દરાઈરાભા

7.

(B) કોરયમા

(B) ઈ.વ.1920

(C) ઈ.વ.1949

(D) ઈ.વ.1921

(C) ઈ.વ.1921

(D) ઈ.વ.1911

ચીની વામ્મલાદીક્ષની સ્થાના ક્યાયે થઈ.
(A) ઈ.વ.1920

(B) ઈ.વ.1931

