
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

 

અભ્યાસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ  : ઈતતહાસ આધતુનક ભારત O 1857 - 1964 (EHI-01)  Numerical Code: 0049 

તારીખ  O 10/07/2016      નોંધણી નાંબર:______________ 
સમય  O 03:00 to 06.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.     કુલ ગણુ O 70 
 

પ્ર.1 પ્રથમ તવશ્વ યદુ્ધ માટેનાાં ભાગ ભજવનારા પરરબળો તવશે તવસ્તતૃ નોંધ લખો.    (12) 

અથવા 
 ઈ.સ.1857 ના સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામની તનષ્ફળતાનાાં કારણો જણાવો. 
 

પ્ર.2  ભારતીય ઇતતહાસમાાં અસહકારનાાં આંદોલનની અસરો જણાવો.      (12) 

અથવા 
 સતવનય કાનનૂભાંગ ની ચળવળ તવશે જણાવો.  

 

પ્ર.3 આઝાદરહિંદ ફોજની  ભારતીય સ્વાતાંત્ર્યતામાાં ભજવેલ કામગીરી અને તેની ભારત પર પડેલી અસરો 
વણણવો.            (12) 

અથવા 
 બબન-જોડાણવાદ એટલે શુાં? બબનજોડાણવાદી રાષ્રોએ ક્ાાં ક્ાાં તસદ્ધાાંતોનુાં પાલન કરવુાં પડે છે?   

 

પ્ર.4 દ્વિતીય તવશ્વયદુ્ધ શરૂ થવાના કારણો જણાવો.        (12) 

અથવા 
 રાષ્રીયચેતના ના ઉદયનાાં કારણો જણાવો. 
 

પ્ર.5 ટૂાંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)          (12) 

1. રાજકોટ સત્યાગ્રહ 
2. સાંસ્થાનવાદ નાાં સોપાનો 
3. બીજીગોળમેજી પરરષદ 
4. તસમલા પરરસદ 
5. જહાલ-મવાળ  

 

પ્ર.6 બહ ુવૈકલ્પપક પ્રશ્નોના જવાબ આપો.         (10) 

1. રહિંદ રાષ્રીય કોંગે્રસની સ્થાપનાાં કઈ સાલમાાં થઇ હતી. 
(A) 1865  (B) 1857  (C) 1885  (D) 1895 

2. મહાત્મા ગાાંધીએ કઈ ગોળમેજી પરરષદમાાં ભાગ લીધો હતો. 
(A) પહલેી ગોળમેજી (B) બીજી ગોળમેજી (C) ત્રીજી ગોળમેજી (D) ચોથી ગોળમેજી 

3. રહિંદ છોડો આંદોલન દરમ્યાન ‘ કરેંગે યા મરેંગે ’ શબ્દ ઉચ્ચારણ કરનાર રાષ્રીય નેતા કોણ હતા. 
(A) સરદાર  (B) નહરેૂ  (C) ગાાંધીજી  (D) સભુાષચાંદ્ર બોઝ 
 



4. કાયમી જમાબાંધી પદ્ધતત કોણે દાખલ કરી. 
(A) કોનણવોબલસ   (B) ડેલહાઉસી  (C) વેલેસ્લી  (D) મનરો 

5. નીચે દશાણવેલ નેતામાાંથી જહાલવાદી નેતા જણાવો. 
(A) લાલ લજપતરાય (B) દાદાભાઈ નવરોજી (C) ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે (D) સરેુન્દ્દ્રનાથ બેનજી 

6. ઈલ્બટણ બબલ નીચે દશાણવેલ ક્ાાં વાઇસરોયે રજૂ કયુું હત ુાં. 
(A) બલટન  (B) રરપન  (C)  કેતનિંગ  (D) મેકોલે 

7. ઇ.સ. 1962 નુાં યદુ્ધ ક્ાાં બે દેશો વચ્ચે થયુાં હત ુાં. 
(A) ભારત-પારકસ્તાન (B) ભારત-નેપાળ (C) ભારત-ચીન  (D) ભારત-બાાંગ્લાદેશ 

8. ગાાંધીજીનુાં ભારત આગમન કઈ સાલમાાં થયુાં હત ુાં. 
(A) 1914 (B) 1915 (C)  1916 (D) 1917 

9. “ તીન-કતથયા “ કોને કહવેામાાં આવે છે. 
(A) ઘઉંની ખેતીને (B) કપાસની ખેતી (C) તલની ખેતી  (D) ગળીની ખેતી 

10. ઇસ્ટઇન્ન્દ્ડયા કાંપની ની સ્થાપના ક્ારે કરવામાાં આવી. 
(A) 1600   (B) 1864  (C) 1657  (D) 1608 

       
 

 

     _______________________    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

અભ્યાસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.Com: 0002 

પાઠ્યક્રમ  O ઈતતહાસ ભારત Oપ્રાચીન સમયથી ઈ.સp ની 8મી સદી સધુી (EHI-02) Numerical Code: 0050 

તારીખ  O 11/07/2016      નોંધણી નાંબર:______________ 

સમય  O 03.00 to 06.00 
સચૂના  O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.     કુલ ગણુ O 70 
 

પ્ર.1 હડપ્પન સાંસ્કૃતતની મખુ્ય તવશેષતાઓ જણાવો.       (12) 

અથવા 
 આદ્યવૈદીક સમાજના મખુ્ય લક્ષણોની ચચાણ કરો.      
 

પ્ર.2 જૈન ધમણના ઉદ્દભવ અને તવકાસનુાં મલૂ્યાાંકન કરો.       (12) 

અથવા 
 મૌયણકાલીન સ્થાપત્ય કલાનુાં તવવેચન કરો.        
 

પ્ર.3 સમદુ્રગપુ્તની તસદ્વદ્ધઓ જણાવો         (12) 

અથવા 
 ગપુ્તયગુના વહીવટીતાંત્રની ચચાણ કરો. 
 

પ્ર.4 દબક્ષણ ભારતના લોહયગુની ચચાણ કરો.        (12) 

અથવા 
 દબક્ષણ ભારતમાાં સારહત્યના ક્ષેતે્ર થયેલી પ્રગતત જણાવો. 
 

પ્ર.5 ટૂાંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)         (12) 

1. મૌયણયગુીન વહીવટીતાંત્ર 

2. અશોકની ધાતમિકનીતત 

3. મહાજન પદો 
4. કુષાણો 
5. પ્રાચીન ભારતીય સ્થાપત્યકલા 

 

પ્ર.6  બહવૈુકલ્પપક પ્રશ્નો ના જવાબ લખો.         (10) 

1. મોહને્દ્જો-દડો __________ નદીના રકનારે આવેલુાં છે. 
(A) જેલમ  (B) રાવી  (C) સતલજ  (D) તસિંધ ુ

2. અશોકના તશલાલેખ __________ બલતપમાાં લખાયેલા છે. 
 (A) બ્રાહ્મી  (B) ખરોષ્ઠી  (C) દેવનાગરી   (D) અદ્યમાગ્ધી 
3. બૌદ્ધ ધમણની ચોથી પરરષદ __________ રાજાના સમયે ભરાઈ હતી.. 
(A) ચાંદ્રગપુ્ત મૌયણ (B) અશોક  (C) કતનષ્ક   (D) બબિંદુસાર 

4. __________ વેદ પ્રાથણના અને ગાયનનો છે. 
(A) અથવણવેદ  (B) ઋગ્વેદ   (C) સામવેદ  (D) યજુવેદ 



5. સાતવાહન વાંશનો શક્તતશાળી રાજવી __________હતો. 
(A) કતનષ્ક  (B) રૂદ્દદામન   (C) ગૌતમીપતુ્ર સાતકણી  (D) પખુ્યતમત્ર શુાંગ 

6. માળવાનો ઉચ્ચપ્રદેશ પ્રાચીન ભારતમાાં ________ નામે ઓળખાતો. 
(A) તવિંધ્યાચલ  (B) સાતપડુા  (C) સધ્યાહ્રી  (D) અવાંતત 

7. હષણવધણન __________વાંશનો હતો. 
(A) ગપુ્તવાંશ  (B) નાંદવાંશ   (C) મૌયણવ ાંશ  (D) પષુ્યભતૂતવાંશ 

8. પલ્લવોની રાજધાની ____________ હતી. 
(A) તવરદશા  (B) કાાંચી  (C) હક્સ્તનાપરુ  (D) નાતસક  
9. ધી નેચરલ રહસ્રી નામનુાં પસુ્તક ________ લખ્યુાં.. 
(A) :å[બો   (B) પ્લીની   (C) મેગેસ્થતનસ  (D) ફારહયાન 

10. સીયકુી પસુ્તકની રચના _________ કરી હતી. 
 (A) ફારહયાન  (B) હ્ુાં-એન-ત્સાંગ  (C) ઇતત્સિંગ   (D) દલાઈ-લામા 

 
 

_______________________ 



 

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

 

અભ્યાસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ  O ઈતતહાસ V ભારત 8મી થી 15મી સદી સધુી (EHI-03) Numerical Code: 0051 

તારીખ  O 12/07/2016      નોંધણી નાંબર:______________ 

સમય  O 11.00 to 02.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.     કુલ ગણુ O 70 

 

પ્ર.1 આઠમી થી તેરમી સદીની કૃતષતવષયક અથણવ્યવસ્થા સમજાવો.      (12) 

અથવા 
 માંરદર સ્થાપત્યની મખુ્ય શૈલીઓ જણાવો.     
પ્ર.2 દબક્ષણ ભારતીય રાજ્યતાંત્ર તવશેનાાં તવતવધ દ્રન્ષ્ટબબિંદુઓ તપાસો.      (12) 

અથવા 
 સલુતાન અલ્લાઉદ્દીન બખલજીના તવજયોની સમીક્ષા કરો.     
પ્ર.3 રદલ્હી સલ્તનતના કેન્દ્દ્રીય શાસનતાંત્ર તવશે વણણવો.        (12) 

અથવા 
 મહુમ્મદ તઘુલકની પ્રતીક ચલણ યોજના અંગે નોંધ લખો. 
પ્ર.4 કૃષ્ણ દેવરાયની તસદ્વદ્ધઓ જણાવો.         (12) 

અથવા 
 ભક્તત આંદોલનના ઉદયનાાં કારણો જણાવો. 
પ્ર.5 ટૂાંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)          (12) 

1. સોદાગરોનુાં સમાજક્ષેતે્ર પ્રદાન 

2. 8મી થી 13મી સદી દરમ્યાન ભારતીય રાજ્યતાંત્રના સ્વરૂપના સાંદભણમાાં સામાંતશાહી રાજ્યતાંત્ર 

3. ઈલ્તદુતમશ 

4. સલ્તનતકાળમાાં રાજાશાહીનુાં સ્વરૂપ 

5. અમીર ખશુરોનુાં સારહત્યક્ષેતે્ર પ્રદાન 

 

પ્ર.6 નીચેનાાં નવધાનો ખરાાં છે કે ખોટાાં એ જણાવો.        (10) 

1. ચીની અને અરબ સોદાગરો મારફતે ભારતીય ચીજવસ્તઓુ સમગ્ર તવશ્વમાાં પહોંચતી હતી. 
2. 8મી થી 13મી સદી દરમ્યાન ‘વણણના’ ખ્યાલોમાાં સધુારા થઇ રહ્યા હતા. 
3. રાજવાંશો વચ્ચેના લગ્નસાંબ ાંધોને સામાતજક-રાજકીય સ્વરૂપની પ્રવતૃત્તઓ સાથે કશી લેવા-દેવા નહતી. 
4. ઈ.સ. 1192માાં તરાઈનના પ્રતસદ્ધ યદુ્ધમાાં મહુમ્મદ ઘોરીએ પથૃ્વીરાજ ચૌહાણ પર તનણાણયક જીત મેળવી. 
5. તેરમી સદીમાાં તકુણ અમીરોને વેતન રોકડ નાણાાં સ્વરૂપે મળતુાં હત ુાં. 
6. રફરોઝ તઘુલકના સમયમાાં મોટી સાંખ્યામાાં ગલુામો કારીગરો હતાાં. 
7. પ્રતાપ રૂદ્ર પહલેો કાતતીય રાજ્યનો સ્થાપક હતો. 
8. મેરૂત ુાંગે આમતુત મલયદાની રચના કરી. 
9. સલ્તનતયગુમાાં સ્ત્રીઓનુાં સ્થાન ઊચુાં હત ુાં. 

10. નગરમ ્મહત્વનાાં વેપારી કેન્દ્દ્રો હતાાં. 
 



 

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

 

અભ્યાસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ  O ઈતતહાસ ભારત O 16 મીથી 18 મી સદીના મધ્ય સધુી (EHI-04)     Numerical Code: 0052 

તારીખ  O 13/07/2016      નોંધણી નાંબર:______________ 

સમય  O 11.00 to 02.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.     કુલ ગણુ O 70 

 

પ્ર.1 મઘુલકાલીન ભારતનો ઈતતહાસ જાણવાના સાધનો જણાવો.      (12) 

અથવા 
 શેરશાહના સધુારાની ચચાણ કરો. 
  

પ્ર.2 મઘુલોની રાજપતૂનીતત જણાવો.         (12) 

અથવા 
 મઘુલોના કેન્દ્દ્રીય શાસનતાંત્રની તવગતે ચચાણ કરો.      
 

પ્ર.3 ઔરાંગઝેબની ધાતમિક નીતત જણાવો.         (12) 

અથવા 
 મરાઠા સામ્રાજ્યના ઉદય માટેના પરરબળો વણણવો.  
 

પ્ર.4 મઘુલકાલીન તવદેશ વ્યાપાર જણાવો.        (12)  

અથવા 
 મઘુલ શાસન દરતમયાન સ્થાપત્યકલાનો તવકાસ  જણાવો. 
 

પ્ર.5 ટૂાંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)          (12) 

1. મનસબદારી પદ્ધતત 

2. ચોથ-સરદેશમખુી  
3. મરાઠાઓનુાં કેન્દ્દ્રીય વહીવટીતાંત્ર  
4. શહરેીકરણ, શહરેી વગણ અને શહરેી જીવન પદ્ધતત  

5. મઘુલ સામ્રાજ્યની પડતી  
 

પ્ર.6 બહવૈુકલ્પપક પ્રશ્નો ના જવાબ લખો.          (10) 

1. બાબરને ઇસ્લામના _________પાંથમાાં શ્રધ્ધા હતી. 
(A) સફૂી  (B) સનુ્ની  (C) તશયા  (D) મહદેવી  

2. ________યધુ્ધથી ભારતમાાં મઘુલ સત્તાની સ્થાપના થઈ. 
(A) પ્લાસી  (B) બતસર  (C) ખાનવા  (D) પાણીપત  

3. શેરશાહનુાં મળૂનામ ________. 
(A) દરરયાખાન   (B) આઝમખાન   (C) ફરીદખાન   (D) જલાલખાન  
 



4. ________યદુ્ધ પછી તવજયનગર સામ્રાજ્યનુાં પતન થય.ુ 
(A) કાલ્પી   (B) તાલીકોટા   (C) ગોલકાાંડા   (D) પાણીપત  

5. હમુાય ુશબ્દનો અથણ _________. 
(A) તવજેતા   (B) ભાગ્યશાળી   (C) કમણઠ    (D) તનરાશ  

6. તવજયનગરનો શે્રષ્ઠ શાસક ________હતો. 
(A) તશવાજી   (B) કૃષ્ણદેવરાય   (C) આરદલશાહ   (D) તસકાંદર શાહ  

7. તશવાજીના જીવનચરરત્રના લેખકનુાં નામ _________. 
(A) સભાસદ   (B) સાંભાજી   (C) રામચાંદ્રપાંત   (D) ભીમસેન  

8. મહારાષ્ર ધમણ શબ્દનો પ્રથમ ઉલ્લેખ _________ ગ્રાંથમાાં છે. 
(A) દાસબોધ   (B) ગરુૂચરરત્ર   (C) મરાઠા ઈતતહાસ  (D) આજ્ઞાપત્ર  

9. આઈન-ઈ-અકબરીના લેખક _________. 
(A) અલ્બેરૂની   (B) અબલુકમલ   (C) અકબર   (D) અબલુ ફૈઝી  

10. મબલક અંબર _________રાજ્યનો મખુ્યપ્રધાન હરો. 
(A) ગોલકાાંડા   (B) બબજાપરુ   (C) અહમદ નગર (D) મરાઠાવાડ  

 
 

 

 



 

 

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

અભ્યાસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ  O ઈતતહાસ ભારત O 18મી સદીના મધ્યભાગથી 19મી સદીના મધ્યભાગ સધુી (EHI-05)  

તારીખ  O 10/07/2016      Numerical Code: 0053   

સમય  O 11.00 to 02.00      નોંધણી નાંબર:______________ 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.     કુલ ગણુ O 70 

 

પ્ર.1 ૧૮મી સદીના ભારતમાાં પ્રાદેતશક રાજ્યતાંત્રનો ઉદભવ આલેખો.     (12) 

અથવા 
 યરુોપમાાં ૧૬મી સદીના વેપારી સાંગઠન અને તેની પદ્ધતતઓ જાણવો..  
પ્ર.2 યરુોપની સાાંસ્થાતનક સત્તાઓની સમીક્ષા કરો.       (12) 

અથવા 
 પ્રથમ અને રદ્રતીય કણાણટકતવગ્રહનુાં મલૂ્યાાંકન કરો.     
પ્ર.3 ઇસ્ટ ઇન્ન્દ્ડયા કાંપનીની નવી જમીન-મહસેલૂ વ્યવસ્થાનુાં મલૂ્યાાંકન કરો.    (12) 

 

અથવા 
 ખેતીના વ્યાપારીકરણની અસરો તપાસો. 
પ્ર.4 ભારતમાાં અંગે્રજી તશક્ષણનો પ્રસાર આલેખો.       (12) 

અથવા 
 સાંસ્થાનવાદી સામાતજકનીતતમાાં આવેલા પરરવતણનો જણાવો. 
પ્ર.5 ટૂાંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)         (12) 

1. મોગલ સામ્રાજ્યની પડતી ચચો. 
2. ઔદ્યોબગક ક્રાાંતત. 
3. ૧૮૫૭ના બળવા પહલેાના લોક આંદોલનોનુાં સ્વરૂપ. 
4. ૧૯મી સદીની સામાતજક સધુારણા ચળવળ ટૂાંકમાાં જણાવો. 

પ્ર.6 (અ) જોડકા જોડો .         (05) 

   અ     બ 
 (૧)   તમઝાણ ગાબલબ    (૧) સ્વામી તવવેકાનાંદ 

 (૨)  બાજીરાવ પહલેાનુાં અવસાન  (૨) ૧૮૫૫ 

 (3)  ધમણ સધુારણા    (3) મારટિન લ્યથુર 

 (૪)  સાાંથલ બાંડ    (૪) ૧૭૪૦ 

 (૫)    રામકૃષ્ણ તમશન    (૫) ઉદુણ  કતવ 

 (બ) ખરા છે કે ખોટા લખો         (05) 

1. અંગે્રજ ઇસ્ટ ઇન્ન્દ્ડયા કાંપનીએઈંગ્લેંડમાાં આતધપત્ય સ્થાપ્યુાં. 
2. ૧૩૫૦ માાં ઔદ્યોબગક ક્રાાંતત થઇ. 
3. ત્રીજો કણાણટક તવગ્રહ અંગે્રજો અને મોગલો વચ્ચે થયો હતો. 
4. ‘શતમિષ્ઠા’ નામનુાં નાટક ઋગ્વેદની વાતાણના આધારે લખાયુાં છે. 
5. ૧૮૫૭ના તવપ્લવમાાં બહાદૂરશાહ મખુ્ય સતુ્રધાર હતા. 

 



0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff h],f.– 2016 
 

vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.) 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O 5}j" vg[ vLUg v[Lxifdf\ ;zsfz vg[ zfhsfz6 (EHI-06) 

Tffzlb  O 11/07/2016 

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O (1) nz[s 5~Èggl ;fd[ u]6 nxf"j[, k[p 

   (2) nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p    s], u]6 O 70 

 

 

5~ÈgOV1 rlggf 5~frlg wdm" Ljx[ dfLctl vf5mp      (12) 

vyjf 

hf5fgg]\ 5~yd Ljíi]êdf\ 5~nfg h6fjmp 

5~ÈgOV2 rlggl ;fdfLhs L:yLt Ljx[ Lj:t't gm\w ,bmp     (12) 

vyjf 

rf\uVsf.Vx[sgf ;]wfzfvmg]\ d}<if\sg szmp    

5~ÈgOV3 .p;p 1949gl rlggl s~f\Ltgf sfz6m h6fjmp      (12) 

vyjf 

hf5fggf 5~frlg wd" vg[ ;\:s'Lt Ljx[ gm\w ,bmp 

5~ÈgOV4 rlgdf\ zfqåjfngf Pnigf sfz6m h6fjmp      (12) 

vyjf 

rlggl hfc[z 5zl1ff 5êLtgl rrf" szmp 

5~ÈgOV5 Lßtli Ljíi]ê 5kl hf5fggf 5~j[xgf sfz6mV5Lz6fdm h6fjmp   (12) 

vyjf 

alhf Ljíi]ê 5kl hf5fggl zfhsli vfLy"s L:yLt j6"jmp 

5~ÈgOV6 sm.56 a[ 8}\sgm\w ,bmp        (10) 

1. ams;z a/jm 

2. .p;p 1905 zLxifVhf5fg Lju~c 

3. hf5fggl vy"Jij:yf 

4. i]p vfg LxVsf. 

 

 

 

 


