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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) ગિઝેહ નો પીરાગિડ  કોણૅ  બંધાવ્યો હતો? 

અ) ખુફુ.       બ) ઇખ્નાટોન.        ક) દયાસર.      ડ) તૂતન્ખેિેનને 

 2) ક્ણાકક  નંુ પ્રખ્યાત િંદદર ક્યો આવેલુ છે? 

 અ) ગિસર િા.         બ)  ગિબ્સ િા.       ક) િેસોપોટેગિયા       ડ) ગ્રીક 

 3) ગઝિુરાત  એટલૅ....... 

 અ) ઇશ્વર નો ટેકરો.         બ) િારેલ નો ટેકરો.          ક) િાટીનો ટેકરો.       ડ) અસુર નો ટેકરો 

  4) સુિેદરયન લોકો ઍ કયા વજનની શોધ કરી હતી? 

  અ) િીના.            બ) લીના.            ક)   દકલો.                     ડ)  ગ્રાિ 

  5) એગશયાનુ સૌ પ્રિિ પુસ્તકાલય હોવાનુ િનાય છે? 

  અ) સુિેરનંુ.          બ)   િેસોપોટેગિયાનુ.          ક) બેગબલોન નંુ.       ડ) ગ્રીક નંુ 

   6) બેગબલોન પ્રજા કેવી હતી? 

   અ) સિેટીક પ્રજા.              બ) એિટીક પ્રજા.               ક) િાઇગ્રેડ  પ્રજા.               ડ) એસ્રોલોઇડ પ્રજા 
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    7) િેસોપોટેગિયાનો પ્રદેશ હાલ િા કયા નાિે ઑળખાય છે? 

     અ) ઈરાન.         બ ) ઇરાક.                ક) ઇઝરાયેલ.        ડ)   પાદકસ્તાન 

    8) પારસીઓ  કૉના  અનુઆયી હતા? 

     અ) અષૉ  જરિુષ્ટ ના.         બ) બુદ્ધ ના.          ક) િહાવીર ના.         ડ)   ઇશ ુના 

    9) પ્રાચીન ઇરાની ગલગપ કેવા આકારની હતી? 

     અ) શંક ુગલગપ ફાચર.          બ) િૉળ આકારની.         ક) ચૉરસ ફાચર આકારની.        ડ) સીધી ગલગપ ફાચર 

    10) ચીન  ની િહાન દદવાલ કૉણે બંધાવી  હતી? 

      અ) સી.હવાન્િ ટી.           બ)  શી વાન.        ક) હાનવંશીયો.        ડ) તાઓ ઍ 

    11) બેગબલોન ના કયા સમ્રાટે  કાયદાઓનો સંગ્રહ કયો હતો? 

       અ) હમ્બુરાવી.        બ) સારિો.          ક) એલેકઝાંન્ડર.           ડ) દારાયસ 

    12) ઇગતહાસ લેખન ના ગપતા કોણ  િણાય છે.? 

       અ) હોિર.           બ)   એદરસ્ટોટલ.                   ક)  હેરો ડૉટસ.                   ડ) સોકે્રદટસ 

    13) ઇગલયડ  અને ઓદડસી નાિના બે િહાકવ્યોની રચના કોણે  કરી હતી? 

        અ)  હોિર.ે            બ) હેરો ડોટસે.              ક ) સોકે્રદટસ.           ડ) પ્લેટો 

    14) ગ્રીક લોકો પોતાની ભુગિ ને શુ કહેતા હતા? 

         અ)  હેલાસ.              બ) હેવાન.            ક) હડસ.               ડ) ડેગફફ  

     Q.2. ગિસરની સંસ્કૃગતની વગહવટી ,સિાગજક,અને સાંસ્કૃગતક િાગહતીની ચચાક કરો.                                       14. 
                                                       અિવા 

              ગિસરની સંસ્કૃગતની વગહવટી ,સિાગજક,અને સાંસ્કૃગતક િાગહતીની ચચાક કરો. 
     Q.3. બેગબલોન સંસ્કૃગતના લક્ષણો જણાવી તેનો ગવશ્વ સંસ્કૃગતિાં ફાળો દશકવો         .                                  14 

                                     અિવા 

              ઇરાની સભ્યતિા દરાયસે આપેલુ પ્રદાન વણકવો. 
      Q.4.ચીનની સંસ્કૃગતનંુ ગવશ્વ ઇગતહાસિા િહત્વ સિજાવો .                                                                       14 

                                     અિવા 

              પ્રાચીન ગ્રીક પ્રજાના વારસાની ગવસ્તૃત િાગહતી આપો. 
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         Q.5. ટુકં નોંધ લખો  ( કોઇ પણ બ ે)                                                                                                   14                                                      

                1  કયા કારણોિી રોિન સામ્રાજ્યનુ પતન િયુ ?ચચાક કરો. 
                2  સમ્રાટ ઓિસ્ટસ ગસઝરની ગસદ્ધઓ જણાવો. 
                3  હમ્બુરાવીના કાયદાઓની ગવિતે ચચાક કરો. 
                4  ઍસેદરયન સંસ્કૃગતિાં રાજદકય ગસધધાંતો જણાવો 

 

 

 

 


