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પાઠ -૧ ભારતમાાં બ્રિબ્રિશ સતાનો ઉદય 
1 પ્રાચીન વભમથી બાયત અને મયો લચ્ચેના લેાયભાગગ નુું મખુ્મ કેન્દ્ર કયુું શત ુું. 
જલાફ  કોન્દ્્ટેન્ન્દ્ટનોર  

2 કે ઓપ ગડુ શોમ, ભશુળય ળોધ કોણે કયી, 
જલાફ ફામોરોમ્યદુામઝ ે

3 બાયત આલલાનો જભાગગ કોણે ળોધ્મો.  
જલાફ  લા્કો-દ-ગાભા  

4 બાયતભાું પ્રથભ ગલનગય જનયર તયીકે કોણ આવયુું. 
જલાફ  લોયન શસે્્તગ્વ  

5 બાયતના ઈશતશાવભાું ભૈસયુના લાઘ તયીકે કોણ ઓખામ છે. 
જલાફ  ટીુું સરુતાન  

6 કઈ મોજના ભીઠી ઝેય વભાન શતી. 
જલાફ  વશામકાયી મોજના  

7 અંગ્રેજોએ ત્રીજો ભૈસયુ શલગ્રશ કોની વાથે કમો. 
જલાફ  ટીુું સરુતાન  

8 ખારવાનીશત કોને ળરૂ કયી શતી.? 

જલાફ  ડેરશાઉવી  

9 વશામકાયી મોજના કોને ળરૂ કયી.? 

જલાફ  લેરે્રીએ  

10 બાયતભાું વૌપ્રથભ યશુનલશવિટોંઓ કમા ળશયેોભાું ળરૂ થઈ ? 

જલાફ  મફુઇ,ચેન્નઈ અને કોરકાતાભાું  

11 બાયતભાું મફુઇ ચેન્નઈ અને કોરકતભાું યશુનલશવિટીઓ કોની બરાભણથી ળરૂ થઈ ? 

જલાફ  ચાર્લવગ વડુની  
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12 લા્કો-દ-ગાભાએ બાયત આલલાના નલા જભાગગની ળોધ કમાયે કયી? 

જલાફ  ઇ.વ.1498 ભાું  
 
 

13 લા્કો-દ-ગાભાએ કાલરકટ આવમો ત્માયે કાલરકટભાું કમા યાજાનુું ળાવન શત ુું ? 

જલાફ  ઝાભોરયનનુું  

14 ઈ્ટ ઈન્ન્દ્ડમા કુંનીની ્થાના કમા દેળના લેાયીઓએ કયી? 

જલાફ  ઈંગ્રેન્દ્ડના       

15 અંગ્રેજોએ પ્રાવીના યધુ્ધ છી કોને ફુંગાનો નલાફ ફનાવમો? 

જલાફ  ભીયજાપય  

16 કોનગલોરીવ છી ગલનગય જનયર તયીકે કોની શનભણકૂ થઈ? 

જલાફ  વય જ્શોન ળેયની  

17 કમા અંગ્રેજ ગલનગય જનયરે તટ્થતાની નીશત અનાલી શતી. 

જફાફ  વય જ્શોન ળેયની  

18  બાયતભાું જાશયે ફાુંધકાભ ખાતાની ્થાના કોના વભમભાું થઈ. 

જલાફ  ડેરશાઉવી  

19 કોના પ્રમાવોથી બાયતભાું અંગ્રેજા બાા રાયા શળક્ષણ આલાનો પ્રાયુંબ થમો ? 

જલાફ   ભેકોરેના  

20 વય જ્શોન ળોય છી ગલનગય જનયર તયીકે કમા અંગ્રેજની શનભણકૂ થઈ? 

જલાફ  લેરે્રીની  

21 બાયતભાું વૌપ્રથભ જનયરના વભમભાું ફારગ્ન પ્રશતફુંધક ધાયો ઘડામો . 

જલાફ  ડેરશાઉવી  

22 કુંનીની કઈ નીશતથી બાયતનો ખેડૂત ામભાર અને દેલાદાય ફન્દ્મો? 

જલાફ  અન્દ્મામી ભશસેરૂનીશત  
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23 લિટીળ લશીલટ દયશભમાન કોના શલકાવથી બાયતીમ પ્રજાભાું શલચાય ્લાતુંત્ર્મની અને 
લાણી ્લાતુંત્ર્મની શલકવી? 

જલાફ  લતગભાન ત્રોના  
 

24 ડચ રોકોએ અંગ્રેજોનો વાથ ભેલીને ્ેનના કમાું નૌકાકાપરાનો નાળ કમો? 

જલાફ  જજિાર્લટય  

25  કોનગલોલરવે ટીુું સરુતાન વાથે કમો શલગ્રશ કમો ? 

જલાફ  ત્રીજો ભૈસયૂ શલગ્રશ  

26  એશળમાના કમાું દેળનુું નાના-નાના ટુકડાભાું શલબાજન કયી શલદેળી વતાઓએ ળોણ કયુું ? 

જલાફ  ચીન  

27  કોના પ્રમાવોથી બાયતભાું અંગ્રેજી બાા રાયા શળક્ષણ આલાનો પ્રાયુંબ થમો ? 

જલાફ  ભેકોરેના  

28  ઇ.વ 1453 ભાું તકુગ મસુ્્રભોએ શુું જીતી રીધ્યુું ? 

જલાફ  કોન્દ્્ટેન્દ્ટીનોર  

29  ઔધોલગક ક્ાુંશતનો ઉદ્ભલ કમાું દેળભાું થમો ? 

જલાફ  ઈટારી  

30  ઇ.વ.1773 ભાું લિરટળ ારાગભેન્દ્ટ કમો ધાયો વાય કમો ? 

જલાફ  શનમાભક ધાયો  

31  કમાું કાયણના રીધે ઈંગ્રેન્દ્ડનો ભશાવતા તયીકે ઉદ્ભલ થમો ? 

જલાફ  યકતશલશીન ક્ાુંશત  

32  બાયતના ઈશતશાવભાું કોને ભૈસયુના લાઘ તયીકે જાણીતો છે ? 

જલાફ  ટીુું સરુતાન  

33  જભગનીભાું યાજકીમ એકીકયનની પ્રરક્મા કોના નેતતૃ્લ નીચે થઈ ? 

જલાફ  મવુોલરન  
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34  કોનગલોલરવ છી કોણે બાયતનો ગલનગય જનયર ફન્દ્મો ? 

જલાફ  વય જ્શોન ળોય  
 

35  ળીખોને યાજજત ુંજાફ કોણે ખારવા કયુું ? 

જલાફ  ગલનગય જનય ડેરશાઉવીએ  

36  પ્રથભ શલશ્વયરુભાું શલશ્વના કેટરા દેળોએ બાગ રીધો ? 

જલાફ  32  

37  રેશનને પ્રજાને કયુું સતૂ્ર આપ્યુું ? 

જલાફ  ળાુંશત અને કર્લમાણ યાજ્મ  

38  પશવ્ટ ક્ષનુું પ્રશતક કયુું શત ુું ? 

જલાફ  શ અને કુશાડી  

39  જાાને અભેરયકાના કમાું ફુંદય ય હભુરો કમો ? 

જલાફ  ફો્ટન  

40  યશળમા ફોર્લળેશલક ક્ાુંશત કમાયે થઈ ? 

જલાફ  1917  

 

 પાઠ -2 પ્રથમ બ્રિશ્વયુદ્ધ અને રબ્રશયન ક્ાાંબ્રત  
 

1  નેધયરેંડઝ ફેલ્ર્લજમભ અને રકઝમ્ફગગ ય કમાું યાષ્ટ્રની વતા શતી ? 

જલાફ  ્ેનની  

2  ોટુગગર દેળ ્ેનના યાજા રપલફટ્વ ફીજાના શાથભાું આલી ગમો..કાયણ કે ... 

જલાફ  ોટુગગર ળાવક લફનલાયવમતુ્ય ુામ્મો શતો॰  

3  ફુંગા લફશાય અને ઓરય્વાની દ્ધિમખુી ળાવન િશત કમાું ગલનગય જનયરે નાબદૂ કયી ? 

જલાફ  લોયન શન્્ટગ્વ  
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4  છ દામકા સધુી લફનયયુોશમ દેળોભાું વુ્ં થાનનો ્થાલાનો ઇજાયો કમાું દેળ ાવે યહ્યો ? 

જલાફ  ્ેન ાવે  
 

5  કમાું વાભાશમકભાું શ્રીકષૃ્ટ્ણકુભાય શભત્રાએ ફુંગાના બાગરાનો શલયોધ વમકત કમો ? 

જલાફ  વુંજીલની  

6  ફ્રાન્દ્વ અને ઓન્્રમાની પ્રદેળભખૂનો શળકાય કમાું યાષ્ટ્રો ફન્દ્મા ? 

જલાફ  ઈટારી અને જભગની  

7  ળાના લેાયના ઈંગ્રેન્દ્ડ અને ચીન લચ્ચે યિુો થમાું શતા ? 

જલાફ  અપીણના  

8  કમાું લતગભાનત્રભાું સયેુન્દ્્નાથા ફેનયજીએ ફુંગાના બાગરાને એક ભોટી અને બમુંકય 
આશત ગણાલી ? 

જલાફ  ફુંગાી  

9  15ભી વદીના અંતભાું વૌપ્રથભ કઈ પ્રજાએ આપીકાના દલક્ષણ બાગભાું વુ્ં થાન ્થાી ? 

જલાફ  ફ્રેંચ  

10  કમાું ગલનગય જનયરે ભૈસયુની તાકાતને કચડી નાખી ? 

જલાફ  લેરે્રી  

11  ફુંગાના કેટરા બાગ ાડલાભાું આવમા ? 

જલાફ  2  

12  ફેલ્ર્લજમભના યાજા લરમોોર્લડે આરફ્રકાના કમાું પ્રદેળ ય ોતાની વતા ્થાી ? 

જલાફ  કોગો  

13  કમાું દેળે યાતા વમરુની આજુફાજુના આરફ્રકન પ્રદેળો કફજે કમો ? 

જલાફ  ઈટારી  

14  કમાું ્થે મોજામેરી યયુોશમન યાષ્ટ્રોની રયદે આરફ્રકાના જુદા જુદા શલ્તાયોને 
યયુોના દેળો લચ્ચે લશેંચી રીધા ? 

જલાફ  ફલરિન  
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15  કોને મસુ્્રભ કોભલાદના શતા કશ ેછે ? 

જલાફ  રોડગ ભીન્દ્ટો  

16  કમા સધુાયાએ મસુ્્રભોને કોભી ભતદાય ભુંડો આપ્મા ? 

જલાફ  ભોરે-ભીન્દ્ટો  

17  કમા દેળોભાું યાજકીમ એકીકયણ થયુું શત ુું ? 

જફાફ  જભગની અને ઈટારી  

18  આધશુનક શલશ્વની એક શદમરાલક અને અશલ્ભયણીમ ઘટના કઈ છે ? 

જલાફ  પ્રથભ શલશ્વયિુ  

19  પ્રથભ શલશ્વયિુની ળરૂઆત કમાયે થઈ ? 

જલાફ  1 ઓગ્ટ 1914  

20  પ્રથભ શલશ્વયિુનાું ફીજ કઈ વુંશધ લાલામાું શતાું ? 

જલાફ  ફ્રેંન્દ્કપડગ  

21  19ભી વદીભાું કમા દેળે એશળમા અને આરફ્રકાભાું શલળા વામ્રાજમ ્થાપ્યુું શત ુું ? 

જલાફ  ઈંગ્રેન્દ્ડ  

22  યયુોભાું ઉગ્ર યાષ્ટ્રલાદ અને વભાજલાદનો પ્રણેતા કોણ શતો ? 

જલાફ  જભગન વમ્રાટ કૈવય શલલરમભ ફીજો 

23  જભગન વમ્રાટ કૈવય શલલરમમભ ફીજો નીશતભાું ભાનતો શતો ? 

જલાફ  શલશ્વપ્રભતુ્લ  

24 કમા જભગન રેખકે યિુને શલત્ર કામગ ગણાવયુું શત ુું ? 

જલાફ  શનત્વે  

25  બલાની ભુંરદય નાભનુું  ુ્ તક કોણે રખ્યુું છે ? 

જલાફ  અયશલિંદ ઘો  
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26  ળસ્તતભાનને જ જીલલાનો શક છે. આ શવિાુંત ક્યા જભગન રેખકે પ્રચલરત કમો શતો ? 

જલાફ  રીટ્કે  
 

27  પ્રથભ શલશ્વયિુ તયપ દોયી જતાું રયફો ૈકી કયુું રયફ વૌથી લધાયે જલાફદાય શત ુું ? 

જલાફ  ઉગ્ર અને વુંકુલચત યાષ્ટ્રલાદ  

28  બ્રેક શને્દ્ડ નાભની ઉગ્રલાદી વુ્ં થા કમા દેળભાું ્થાઇ શતી ? 

જલાફ  વલફિમાભાું  

29  ઓન્્રમાના યાજકુભાય આકગડયકુ પરડનાુંન્દ્ડ અને તેની ત્નીનુું ખનૂ કૈ ઉગ્રલાદી વુ્ં થાના 
વભ્મે કયુું ? 

જલાફ  બ્રેક શને્દ્ડ  

30  પ્રથભ શલશ્વયિુભાુંથી યશળમા ળા ભાટે ખવી ગયુું ? 

જલાફ  ઇ.વ.1917 ભાું યશળમાભાું ક્ાુંશત થઈ, 

31  મ્માનભાયભાું કમા ક્ાુંશતકાયીને બાયતીમ વૈશનકને પે્રયણા આી ? 

જલાફ  વોશનરાર ાઠક  

32  જભગનીભાું રશન્દ્દી યાષ્ટ્રીમ ્લમું વેલક દ ની યચના કોણે કયી ? 

જલાફ  ચુંક યભન શર્લરાઈ 

33  અભેરયકા પ્રથભ શલશ્વયિુભાું ક્યાયે અને કોના ક્ષે જોડાયુું? 

જલાફ  એશપ્રર 1917 શભત્રયાષ્ટ્રોના ક્ષે  

33  પ્રથભ શલશ્વયિુ ભાટે કમા યાષ્ટ્રને જલાફદાય ગણાલાભાું આવયુું ? 

જલાફ  જભગનીને  

34  લવેર્લવની વુંશધ કમા દેળ ભાટે અન્દ્મામી શતી ? 

જલાફ  જભગની  

35  લવેર્લવની વુંશધ પ્રભાણે જભગનીને ફ્રાન્દ્વને ોતાનો કમો પ્રદેળ આપ્મો ? 

જલાફ  રૂશય પ્રાુંત  
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36  22 જાન્દ્યઆુયી 1905ના યશલલાયના રદલવે કોના નેતતુ્લ નીચે યશળમાભાું શલળા વયઘવ 
કાઢલાભાું આવયુું ? 

જલાફ  પાધય ગેોન નાભના ાદયીના  

37  22 જાન્દ્યઆુયી 1905ના રદલવને યશળમાના ઈશતશાવભાું ...  

જલાફ  રોરશમા યશલલાય તયીકે ઓખલાભાું આલે છે .  

38  કમા ગલનગય જનયરે ટીુું સરુતાનને શયાલીને ભયાલી નાખ્મો ? 

જલાફ  લેરે્રી  

39 બાયત અને ઈંગ્રેન્દ્ડ લચ્ચે ક્યાયે આગફોટ વેલા ળરૂ થઈ ? 

જલાફ  1857  

40 યશળમાભાું થમેરી ફોર્લળેશલક ક્ાુંશતનુું વુંચારન કોણે કયુું શત ુું ? 

જલાફ  ફોર્લળોશલકોએ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


