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Instructions: 

1.  Attempt all the questions. 

2.  Make suitable assumptions wherever necessary. 

3.  Draw diagrams wherever necessary. 

4.  Figure to the right side indicates marks.  

5.  Do not write anything in question paper 

 

Q.1     MCQ                                                                                                                              14 

 

1) 15 મા સૈકા થી શાનો ઇતિહાસ શરુ થાય છે 

અ સંસ્થાનવાદ      બ) રાજા મહારાજાનો.         ક)  રાજકકય          ડ) તવદ્વાનોનો 

2)આર્થિક પ્રશ્નો ઍ શામાં  અગત્યનો ભાગ ભજવે છે? 

અ) માનવ જીવન મા      બ) વ્યાપાર વાતિજય મા    ક) ભૌગોતિક પકરતસ્થતિ મા.        ડ) ઉધ્યોગ મા 

3) દસ્િવેજો ની ----------- નતકક કરવી િે િેના પૃથકરિન ં  પહેિ  પગથીય ં ગિાય છે. 

અ) સમય. બ) િારીખ    ક) સ્થાન.  ડ) ઐતિહતસકિા 

4) ભારિમા પ રાિત્વતવધ્યા ની શરુઆિ કોિૅ  કરી હિી? 

અ) બ્ર સફૂટ.             બ) માશિિ.               ક) તપ્રન્સેસ.             ડ) કેનીંગ 

5) ઇતિહાસ નક બે આંખો કઈ  છે? 

અ) ક્રમાંકતવધ્યા અને ભૂગોળ.            બ) સ તિતવધ્યા અને પાદ  નોધ.         ક) ભાષા તવધ્યા અને ભૂગોળ.   ડ) સમાજ શાસ્ર અને 

અથિશાસ્ર 

6) સાધન ના વસ્િ  ની દ્રતિ  ઍ કેટિ પ્રકાર પાડી શકાય છે.? 

અ) રિ.               બ)   બે.            ક)  એક.         ડ) િાર 
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7) -------------- એ  તિતખિ સાધન ઘિી શકાય. 

અ) તવકડયો.          બ) તિર.                ક) ફોટોગ્રાફ          ડ) ઓકડયો કિીપ 

8) ભારિ નો ઐતિહાતસક ય ગ કયારથી  ગિી  શકાય છે.? 

અ) પ્રાગ  ઐતિહાતસકથી          .   બ) વૈકદક ય ગ થી           . ક) મૌયિ ય ગ થી.          ડ) મ ગિ ય ગ થી 

9) મન ષ્યની ઉત્પતિને િગિા શાસ્રને શ  કહેવાય છે? 

અ) સમાજશાસ્ર.           બ) અથિશાસ્ર.              ક) માનવ શાસ્ર.        ડ) નૃ વંશ શાસ્ર 

10) પ સ્િકો અને દસ્િાવેજો ની યાદી િૈયાર કરિ  શાસ્ર એટિૅ કય  શાસ્ર? 

અ) સ તિ તવધ્યા.             બ) ક્રમાંક તવધ્યા.          ક) ભાષા શાસ્રતવધ્યા.           ડ) નૃ વંશ તવધ્યા 

11) ગ જરાિ ન ં કય  ગ્રંથાિય નોધપાર છે ? 

અ) ફોબસિ સભા.        બ) ઇતન્ડયા િાયબે્રરી.            ક) એતશયાકટક સોસાયટી.        ડ) ગ જરાિ િાઈબે્રરી 

12) કોના  મિે પાના ના અંિે પાદ નોંધ રજ  કરવા ની રીિ સૌથી સારી છે? 

અ) આર.ક ે ધારૈયા.        બ) બ્ર સ ફુટ.           ક) જેમ્સ તપ્રન્શ.           ડ)  બેિોક 

13) પાદ નોંધ શાની  ભ તમકા તનભાવે છે? 

અ) માગિદશિક ની.       બ) સિાહકારની.            ક) ઇતિહાસકાર ની.         ડ)  પે્રરિાસ્રોિ ની 

14) સાધન ના મ ળ પ્રમાિે  કેટિા પ્રકાર પાડી  શકાય  છે? 

અ) બે.          બ) િાર.               ક) રિ.        ડ) એક 

Q-2    ઈતિહાસ એટિે શ  ં? િેની વ્ખ્યાઓ ની તવસ્િૃિ િિાિ કરો.                                                                14 

                                       અથવા 

          ઈતિહાસ ના પ્રકારો ની તવસ્િૃિ સમાજ આપો. 

Q-3    ઈતિહાસ ના સહાયક શાસ્રો િરીકે ભૂગોળ,સીકકાશાસ્ર િથા પ રાિત્વશાસ્ર ન ં મૂલયાંકન કરો.                      14 

                                        અથવા 

          ઈતિહાસ ના સાધનોની િ િનાત્મક અભ્યાસન ં મહત્વ સમજાવો. 

Q-4     ઐતિહાતસક સાધન સામગ્રીની આધારભૂિિા િથા તવશ્વસનીયિાન ં મૂલયાંકન કરો.                         14 

                                         અથવા 

          ઐતિહાતસક દસ્િાવેજોન ં એકરીકરિ િથા વગીકરિન ં મહત્વ આિેખો. 
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Q-5     ટંૂક નોંધ િખો (  કોઈપિ બે )                                                                            14 

1 ) પાદ નોંધ ના ફાયદા સમજાવો. 

2) ઇતિહાસના પ નઃ િેખનની જરૂકરયાિ સમજાવો. 

3) તસદ્ધહસ્િ ઈતિહાસકારના િક્ષિો જિાવો 

4) “કૌકટલય ન ં અથિ શાસ્ર” ટંૂક માં સમજાવો. 

 

 


