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

;Êf\t 5zl1ff h],f. - 2015 
 

vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

5f9is~d  O vfw]Lgs efzt O 1857 - 1964 (EHI-01)   Numerical Code: 0049 

Tffzlb  O 27/07/2015      gm\w6l g\az:______________ 
;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 70 
 

પ્ર.1 યાશરીમ ચેતનના ઉદમ ભાટેના કાયણની ચચાા કય.      (12) 

અથલા 
 ઈ.વ. 1914 ના પ્રથભ વલશ્વયધુ્ધ ભાટેના કાયણ જણાલ. 
પ્ર.2  19ભી વદીભાાં હશિંદભાાં થમેરા વાભાજજક સધુાયાઓનુાં મલૂમાાંકન કય.    (12) 

અથલા 
 ઈ.વ. 1942ની હશિંદછડ ચલનુાં ભશત્લ જણાલ.  

 

પ્ર.3 આઝાદહશિંદ પઝની યચના, તેના કામો અને તેની અવય લણાલ.    (12) 

અથલા 
 બાયતની વલદેળનીવતના ામાના વવધ્ધાાંતનુાં વલલેચન કય.     

 

પ્ર.4 ષલાતાંત્ર્મત્તય બાયતની કૃવ નીવતન વલષતતૃ ખ્માર આ.     (12) 

અથલા 
 બાયતીમ વામ્મલાદીક્ષની ષથાના અને પ્રાયાંભબક પ્રવવૃત્તઓની ચચાા કય. 
 

પ્ર.5 ટૂાંકનોંધ રખ. (કઈણ ફે)        (12) 

1. ખેડા વત્માગ્રશ  
2. ષલયાજક્ષ 

3. યવળમન ક્ાાંવતના હયણાભ 
4. હક્પ્વવભળન  
5. 1935ન બાયત વયકાયન કામદ 

પ્ર.6 બહવૈુકલ્પક પ્રશ્નો ના જવાબ ખો.       (10) 

1. હશિંદી યાશરીમ ભશાવબાનુાં પ્રથભ અવધલેળન ________ ભાાં ભળયુાં? 

(A) મુાંફઈ   (B) કરકત્તા   (C) ભદ્રાવ   (D) નાગયુ 

2. 1917ની યવળમાની ક્ાાંવત છી વત્તાના સતૂ્ર કણે વાંબાળમા? 

(A) ષટાભરન   (B) રેવનન   (C) રટષકી   (D) કારાભાકાવ 

3. વભાજ સધુાયક જ્મવતફા ફૂરેએ તાની પ્રવવૃત્તઓ __________ ભાાં ચરાલી. 
(A) ગજુયાત   (B) યાજષથાન     (C) ભશાયાશર   (D) ફાંગા  

4. ગદય ક્ષની પ્રાયાંભબક ષથાના અને પ્રવવૃત્તઓ _________ભાાં થલા ાભી. 
(A) હદલશી   (B) શહયમાણા   (C) ાંજાફ   (D) ઉત્તયઅભેહયકા 

5. વત્મ ળધક વભાજના ષથાક _________ શતા. 
(A) વલનફાબાલે   (B) વાવલત્રીફાઈ ફૂરે  (C) ગારશહયદેળમખુ  (D) જ્મવતફા ફૂરે 
 

6. મક્તતગત વત્માગ્રશના પ્રથભ વત્માગ્રશી ____________શતા. 
(A) ાંહડત નશરુે   (B) ગાાંધીજી   (C) વલનફાબાલે   (D) વયદાય ટેર 



7. બાયત દુદાળાના રેખક ___________શતા. 
(A) મુાંળી પે્રભચાંદ   (B) ળયદચાંદ્ર   (C) બાયતેન્દુ શહયચાંદ્ર  (D) દાદાબાઈ નલયજી  

8. ઐવતશાવવક દાાંડીકૂચન વાંફ ાંધ ________ ચલ વાથે છે. 
(A) ફાંગબાંગ   (B) હશિંદ છડ   (C) વવલનમ કાનનૂબાંગ  (D) અવશકાય  

9. 1857ના વલપ્રલને યાશરન પ્રથભ ષલાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભ કણે કહ્ય? 

(A) ગાાંધીજી   (B) ાંહડત નશરુે   (C) વાલયકય   (D) વયદાય ટેર 

10. હશિંદી યાશરીમ વબાની ષથાના વભમે ____________ લાઈવયમ શત. 
(A) હયન   (B) ભરટન   (C) ડપયીન   (D) રડાકઝાન 

 

 

 

 

     _______________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

;Êf\t 5zl1ff h],f. - 2015 
 

vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.Com: 0002 

5f9is~d  O efztO 5~frlg ;diyl .p ;p gl 8dl ;nl ;]wl (EHI-02) Numerical Code: 0050 

Tffzlb  O 29/07/2015      gm\w6l g\az:______________ 

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 70 
 

પ્ર.1 ભધ્મ ાાણયગુની અલષથા ય નોંધ રખ.      (12) 

OR 

 શડપ્ન વભ્મતાના નગય આમજનની ચચાા કય.      
પ્ર.2 ઉત્તરકાીન વૈદદક સમાજ વવશે વર્ણવો.       (12) 

OR 

 જૈન ધભાભાાં ભશાલીય ષલાભીનુાં પ્રદાન જણાલ.        
પ્ર.3 વમ્રાટ ચાંદ્રગપુ્ત ભોમાની વવદ્ધિઓ આરેખ       (12) 

OR 

 વાતલાશનલાંળના ઇવતશાવની રૂયેખા આ.   
પ્ર.4 ગપુ્ત ળાવક વમદુ્રગપુ્તની વવદ્ધિઓ જણાલ.       (12) 

OR 

 દભક્ષણ બાયતભાાં બક્તત આંદરનની થમેરી અવયની વવભક્ષા કય. 
 

પ્ર.5 8}\sgm\w ,bmp Sud[ t[ a[F         (12) 

1. પ્રાકૃવતક ભગૂ અને ઈવતશાવ 

2. કવનશક શરે 
3. વમ્રાટ શાલધાન 

4. લૈશણલ વાંપ્રદામ 

5. ઈ.વ. લેૂ છઠ્ઠા વૈકાના ળશયે 
 

પ્ર.6 A ] નીચેના વવધાનો ખરાાં છે કે ખોટા જર્ાવો.        (05) 

1. વાંગભ વાહશત્મ પ્રાચીન તાવભર દેળની યાજ્મની યચના ઉય પ્રકાળ ાડત ુાં નથી. 
2. રથર ફાંદયભાાંથી ભેરી ફાંદયની ગદી શડપ્નના દહયમાઈ લેાયન ઉલરેખ કયે છે. 
3. ચાય લેદભાાં અથલાલેદ વોથી પ્રાચીન છે. 
4. રખાંડના ઓજાયન ઉમગ લધલાથી ખેતેદાળના લધાયાભાાં વશામતા ભી. 
5. ભેગેષથનીવના શલેારભાાં ળશયેના લશીલટનુાં લણાન નથી. 

B ]  ખાી જગ્યા પરૂો.          (05) 

1. ગોતભ બિુનુાં મૂ નાભ ________________શત ુાં. 
2. ભારવલકાક્નન વભત્ર ની યચના _________________એ કયી. 
3. વમ્રાટ ચાંદ્રગપુ્ત ફીજાના વભમભાાં ચીની પ્રલાવી ______________એ મરુાકાત રીવધ શતી. 
4. શુવભત્ર____________લાંળન ળાવક શત. 
5. ફોિ ધભાભાાં મવૂતિ જૂા ળરૂ કયનાય __________________ વાંપ્રદામ શત. 

 
 

_______________________ 

 



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

;Êf\t 5zl1ff h],f. - 2015 
 

vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

5f9is~d  O .Ltcf; V efzt 8dl yl 15dl ;nl ;]wl (EHI-03) Numerical Code: 0051 

Tffzlb  O 27/06/2015      gm\w6l g\az:______________ 

;di  O 03.00 to 06.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 70 

 

પ્ર.1 હદલશી વલતનત દયવભમાન કરા-ષથાત્મના ક્ષેતે્ર થમેર વલકાવ જણાલ    (12) 

OR 

 અલરાઉદીન ભખરજીના રવકયી, આવથિક, ભશસેરુી સધુાયા લણાલ.  

     
પ્ર.2 દદપહી સપતનત સમયે થયે તકનીકી વવકાસ જર્ાવો.     (12) 

OR 

 હદલશી વલતનતકારીન લશીલટી તાંત્રની ચચાા કય.   

      
પ્ર.3 બક્તત આંદરનની બાયતીમ વભાજ ય ડેરી અવય લણાલ.    (12) 

OR 

 દભક્ષણ બાયતભાાં બાા-વાહશત્મના ક્ષેતે્ર થમેર વલકાવ જણાલ. 
 
પ્ર.4 હદલશી વલતનતના તન ભાટેના વલવલધ કાયણની ચચાા કય.     (12) 

OR 

 વલતનતકારીન આંતહયક તથા વલદેળ માાય જણાલ. 
 

પ્ર.5 8}\sgm\w ,bmp Sud[ t[ a[F         (12) 

1. ભશભાંદ તધુરકની કૃવનીવત 

2. વવજયનગર સામ્રાજ્યની ધાવમિક્નીવત 

3. અભીય ખળુય 
4. સપુી આંદરન 

5. દભક્ષણ બાયતના માાયી વાંઘ 
 

પ્ર.6 બહવૈુકલ્પક પ્રશ્નો ના જવાબ ખો.       (10) 

1. દભક્ષણ બાયતના માાયી વાંગઠન વલદેળી માાયીઓને __________નાભે ઓખાલતા. 
(A) ભણીનગયભ  (B) નાનાદેળી   (C) અપ્યલુર ે  (D) અંજુલન્નભ 

2. ભફન બ્રાહ્મણ ખેડૂત _______નાભથી ઓખાતા. 
(A) શે્રશઠી   (B) લેરાર   (C) ભણીનગયભ   (D) વાભાંત 

3. વાતભા વૈકાના પ્રાયાંબકાે બાયતભાાં આલેર ચીની મવુાપય _________. 
(A) ભાકોર  (B) વનકર કન્ટી  (C) હ્ુાં-એન-ત્વાંગ   (D) પાહશમાન  

4. ગરુ્જય પ્રવતશાયની યાજધાની _____________શતી. 
(A) કનજ  (B) ાટરીતુ્ર   (C) કલીરન   (D) ઉજ્જજૈન 

5. તકુાન-ઈ-ચેશરગાની ની વત્તા છીનલી રેનાય _____________. 
(A) ઈલતજુત્ભળ  (B) યઝીમા   (C) અલરાઉદીૌન   (D) ફલફન 

6. વવિંધ ુબૈયલી અને યસરુી તડી નાભના યાગ યજૂ કયનાય __________. 
(A) અભીય ખળુય  (B) ભશાંભદ તઘુરક (C) હુવૈન ળાયશી  (D) ઇબ્નેફતતુા 



7. વલતનત કાભાાં વોથી લધાયે આમાત ________ ની થતી. 
(A) કાડ   (B) ફાંદૂક   (C) ઘડા    (D) અપીણ  

8. કૃવ વલકાવ ભાટે સુાંદય નીવત અનાલનાય સરુતાન ____________. 
(A) ફલફન   (B) ભશાંભદ તગુરક (C) હપયઝ તગુરક (D) વવકાંદયળાશ  

9. તાયીખ-ઈ-હપયઝ ળાશીન રેખક _______________. 
(A) ઈયપાન શફીફ (B) અલફેરૂની   (C) ઝીમાઉદીન ફની (D) ગરુફદન ફેગભ 

10. _________યાજલી કાવભીયના અકફય તયીકે ઓખામ છે. 
(A) શૈદયળાશ  (B) વવકાંદય   (C) અરીળાશ   (D) ગઈન-ઉર-આફેદીન 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

;Êf\t 5zl1ff h],f. - 2015 
 

vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

5f9is~d  O efzt O 16 dlyl 18 dl ;nlgf dWi ;]wl (EHI-04)  Numerical Code: 0052 

Tffzlb  O 29/07/2015      gm\w6l g\az:______________ 

;di  O 03.00 to 06.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 70 

 

પ્ર.1 મઘુરના આક્ભણ શરેાની હશિંદ યાજકીમ ક્ષથવતની ચચાા કાય.    (12) 

     OR 

 જશાાંગીયના ળાવનકાભાાં થમેરા પ્રાદેવળક વલષતાયની ચચાા કય.      
પ્ર.2 ળેયળાશના વલવલધ સધુાયાઓ જણાલ.       (12) 

    OR 

 અશભદનગય, ગરકોંડા તથા ફીજાયુની ળાવન મલષથાની ભાહશતી આ.    

   
પ્ર.3 ળાશજશાાં ના વભમની વવધ્ધ્ધઓનુાં મલૂમાાંકન કય.      (12) 

    OR 

 અકફયની ધાવભિક નીવતનુાં આરેખન કય.   
પ્ર.4 બક્તત આંદરનના વલવલધ વાંતની ભાહશતી આ.      (12)  

    OR 

 મઘુરકારીન કરા-ષથાત્મન હયચમ કયાલ. 
 

પ્ર.5 ભયાઠાઓના ઉદ ìબલ ભાટેના કાયણ ચચો.       (12) 

    OR 

 એંનર-ફ્રેંચ વાંઘાન ઈવતશાવ યજૂ કય. 
 

પ્ર.6 A ] ખાી જગ્યા પરૂો.          (05) 

1. રદી લાંળન છેલર ળાવક __________ શત. 
2. જશાાંગીયની  ત્નીનુાં નાભ_________શત.ુ 
3. હદને-ઇરાશી ધભા ____________ષથાપ્મ. 
4. ____________ઝયખા પ્રથા ફાંધ કયાલી. 
5. તાજભશાર____________ભાાં આલેર છે. 

B ]  ખરા – ખોટાાં ખો.          (05) 

1. મઘુર વામ્રાજ્મન ષથાક ફાફય શત. 
2. ભનવફદાયી પ્રથા અકફયે ળરૂ કયી. 
3. અશટપ્રધાન ભાંડની યચના વળલાજીએ કયી. 
4. ઔયાંગઝેફ ભયાઠા ળાવક શત. 
5. ફાફયના આક્ભણ વભમે હદલરીભાાં કૃશણદેલયામનુાં ળાવન શત ુાં. 

 
 

_______________________ 

 

 



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

;Êf\t 5zl1ff h],f. - 2015 
 

vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 

5f9is~d  O efzt O 18dl ;nlgf dWiefuyl 19dl ;nlgf dWiefu ;]wl (EHI-05)  

Numerical Code: 0053 

Tffzlb  O 30/07/2015      gm\w6l g\az:______________ 

;di  O 11.00 to 02.00  

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 70 

 

પ્ર.1 મઘુર વામ્રાજ્મની ડતી અંગેનાાં કાયણની વલગતે ચચાા કય.     (12) 

OR 

 ઇંનરેન્ડ વલશ્વન પ્રથભ ઔદ્યભગક દેળ ફન્મ તે ભાટેના હયફની વલષતતૃ ચચાા કય. 
     
પ્ર.2 ત્રીજા કર્ાણટક વવગ્રહના કારર્ો જર્ાવી, તેના દરર્ામોની ચચાણ કરો.    (12) 

OR 

 બાયતભાાં યાજકીમ વત્તાના વલષતાય ભાટે ઈષટ ઇન્ન્ડમા કાંનીને પ્રત્વાશન આનાયાાં હયફ જણાલ.  

      
પ્ર.3 ઈ.વ. 1835 થી 1857 સધુીની વયકાયની ળૈક્ષભણક નીવત વલળે છણાલટ કય.   (12) 

OR 

લયન શને્ષટિંનઝના વભમ છી કમા કાયણને રીધે ભબ્રટીળ વયકાયની વભાજજક નીતીભાાં હયલતાન આયુાં? 
તેની વલગતે ચચાા કય. 

 
પ્ર.4 19ભી વદીની વાભાજજક સધુાયણા ચલનુાં ષલરૂ વભજાલ.     (12) 

OR 

 ઈ.વ. 1957ના ફલાના કાયણ વલે વલષતતૃ નોંધ રખ. 
 

પ્ર.5 8}\sgm\w ,bmp Sud[ t[ a[F         (12) 

1. મૈસરૂ વવગ્રહો 
2. ફાંગાભાાં કામભી જભાફાંધી 
3. બાયતભાાં યાંગભવૂભન વલકાવ 

4. વટ્ટન હશિંદ અંગેન ધાય.[1784] 
5. વાાંથાર ફાંડ 1855-56 

પ્ર.6 બહવૈુકલ્પક પ્રશ્નો ના જવાબ ખો.       (10) 

1. અંગે્રજ પ્રાયાંબભાાં ____________ને ફપય યાજ્મ ગણતા શતા. 
(A) અલધ  (B) રખનો   (C) ભૈસયુ   (D) ઝાાંવી 

2. ઔદ્યભગક ક્ાક્ન્તને હયણાભે ઈંનરેન્ડના ________ઉદ્યગ ભાાં પેયપાય થમ શત. 
(A) ખાણ   (B) શીયા   (C) કાડ  (D) રખાંડ 

3. અંગે્રજ ઇષટ ઇન્ન્ડમા કાંની _________વારભાાં ષથાઈ શતી. 
(A) 1540  (B) 1664  (C) 1644   (D) 1420  

4. ‘વશામકાયી જડાણ’ મજના બાયતભાાં દાખર કયનાય __________ગલનાય જનયર શત. 
(A) રડા  કનાલભરવ (B) રડા લેરેષરી   (C) રડા શને્ષટિંનઝ   (D) રડા કઝાન 

5. અંગે્રજ તાના ચીન વાથેના માાયના જરભાગાને સયુભક્ષત યાખલાભાાં __________ભાાં લવાશત ષથાલા 
 ભાાંગતા શતા. 
(A) જાલા  (B) સભુાત્રા   (C) થાઇરેન્ડ   (D) ચીન 



6. પ્રણાભરકાગત બાયતીમ વળક્ષણભાાં __________લગા વળક્ષણથી લાંભચત શત. 
(A) રુુ લગા  (B) આહદલાવી લગા (C) સ્ત્રી લગા  (D) નીચર લગા 

7. યશનેભુામી ભઝદમાવન વબા __________એ ષથાી શતી. 
(A) ગાાંધીજી   (B) દાદાબાઈ નલયજી (C) ઈશ્વયચાંદ્ર વલદ્યાવાગય  (D) દમાનાંદ વયષલતી  

8. _________ આંતયજ્ઞાતીમ રનનની હશભામત કયી શતી. 
(A) આમા વભાજ   (B) બ્રહ્મ વભાજ  (C) પ્રાથાના વભાજ (D) વથમવૉપીકર વવામટી  

9. __________ધાવભિક વહશશણતુાભાાં ભાનતા શતાાં. 
(A) ભશાંભદઅરી ઝીણા  (B) વલલેકાનાંદ   (C) ગખરે  (D) વૈમદ અશભદખાન 

10. ___________વાભાજજક સધુાયણાની પ્રવવૃતઓના યુષકતાા શત. 
(A) વતરક  (B) વલલેકાનાંદ   (C) ભશાદેલગવલિંદ યાનડે  (D) યભાફાઈ યાનડે 
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vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com: 0002 
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Tffzlb  O 30/07/2015      gm\w6l g\az:______________ 

;di  O 03.00 to 06.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 70 

 

પ્ર.1 યવળમા-જાાન વલગ્રશ તયપ દયી જતા વાંજગ લણાલ.      (12) 

OR 

 ચીનના પ્રથભ અહપણ વલગ્રશના કાયણ-હયણાભ જણાલ. 
     
પ્ર.2 જાાનના આવથિક વવકાસ માટે મેઈજી સરકારે ભરેા ગાાં જર્ાવો..     (12) 

OR 

 ચીનની જાશયે હયક્ષા િવતની ચચાા કય.  

      
પ્ર.3 હદ્રતીમ વલશ્વ યધુ્ધભાાં જાાનના પ્રલેળના કાયણ-હયણાભ જણાલ.     (12) 

OR 

ઈ.વ.૧૯૪૯ની ચીનની ક્ાાંવતભાાં ભાઓત્વે-તુાંગન પા જણાલ. 
 
પ્ર.4 ફીજા વલશ્વયધુ્ધ છી જાાનની યાજકીમ આવથિક ક્ષથવત લણાલ.     (12) 

OR 

 વામ્મલાદી ચીને ૧૯૪૯ છી કયેરા વાભાજજક આવથિક સધુાયાઓની ચચાા કય. 
 

પ્ર.5 8}\sgm\w ,bmp Sud[ t[ a[F          (12) 

1. જાાનભાાં રવકયલાદન ઉદમ 

2. ખલુરા દ્વાયની નીવત 

3. ય.ુઆન. વળ-કાઈ 

4. જાાનન અભખર એવળમાલાદ 
5. ફૉકવય ફલ 

 
પ્ર.6 બહવૈુકલ્પક પ્રશ્નો ના જવાબ ખો.         (10) 

1. અહપણ નાભના દાથાને ચીનભાાં દાખર કયનાય રક કણ શતા?  
(A) અંગે્રજ  (B) ડચ    (C) આયફ-તકુો   (D) ટુાગીઝ 

2. ફીજા અહપણ વલગ્રશની ળરૂઆતભાાં _________ ળશયે ય આક્ભણ  થયુાં? 

(A) ેહકિંગ  (B) કેન્ટન   (C) નાનહકિંગ   (D) ળાાંધાઈ 

3. તાઈવિંગ વલક્ષેદ ચીનના કમા બાગભાાં પેરામ શત. 
(A) દભક્ષણ-લૂા  (B) ભધ્મ-દભક્ષણ  (C) ઉતય-વિભ   (D) વિભ-દભક્ષણ  

4. ‘૧૬ભી વદીના ઉત્તયાધાભાાં કમા ાિત્મ લેાયીઓ અને ભવળનયીઓ જાાનભાાં આમાાં. 
(A) અંગે્રજ  (B) ફ્રેંચ   (C) ટુાગીઝ   (D) ષેનીળ 

5. ચીનભાાં ફોિ ધભાના વનમભ કમા નાભથી ઓખાતા? 

(A) ભચાાંગ-ભચિંગ  (B) વાનત્વાંગ   (C) હુ-એન-ત્વાાંગ   (D) ચાઉં-એન-રાઈ 

6. ૧૯૧૧ની ચીનની ક્ાાંવતના મખુ્મ પ્રણેતા કણ શતા. 
(A) દરાઈરાભા   (B) સનૂ-માન-વેન  (C) ય-ુવીન-ચી-શાઈ  (D) ભાઓત્વે-તુાંગ  



7. ચીનભાાં વામ્મલાદી ક્ાાંવત ___________લે થઇ. 
(A) ૧૯૧૧   (B) ૧૯૩૯  (C) ૧૯૪૯  (D) ૧૯૫૯  

8. જાાને પ્રથભ વલશ્વયધુ્ધ વભમે ચીન ાવે __________ભાાંગણીઓ મકૂી. 
(A) ૧૯    (B) ૨૧    (C) ૩૧   (D) ૪૧ 

9. એવળમાભાાં પ્રથભ રેભખત ફાંધાયણ આનાય દેળ ___________ શત. 
(A) ચીન   (B) કહયમા   (C) જાાન   (D) થાઇરેન્ડ 

10. વામયુાઈ એટરે _____________. 
(A) ઉચ્ચ કક્ષાના જાાની મધ્ધાઓ  (B) વોથી વનમ્ન કક્ષાના વેલક    

(C) ભધ્મભકક્ષાના જાાની મધ્ધાઓ  (D) ઉયનાભાાંથી એકણ નશીં 
 

 

 

 

 

 


