
  Seat No:________ 

FACULTY OF ARTS & HUMANITIES 

MASTER OF ARTS 

SEMESTER – I 

WINTER EXAMINATION – 2021 (REGULAR / SUPPLEMENTARY) 

SUBJECT NAME :HISTORY OF MORDEN WORLD(1850 to 1930) 

SUBJECT CODE :  FAHM115303                                                         COURSE : M.A 

DATE: 10/03/2021 

TIME: 10:30 am – 01:30 pm                                                                   TOTAL MARKS: 70 

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) ઔદ્યોગિક  ક્રાંગિ  નો સમયિરળો કયો છે.?  

 અ)ઇ.સ. 1750 થી 1870.        બ) ઇ.સ. 1850 થી 1970.             

  ક) ઇ.સ.1700 થી 1750.            ડ)  ઇ.સ.  1890    થી 1910 

     2) એરોપ્લેન ની શોધ કોણે કરી હિી?  

અ) રૂડોલફે.      બ)   રરઈટ ફુલ્ટે.           ક) રરઈટ બ્રધસે.         ડ) જેમ્સ ગિન્શ 

     3) ડડઝલ એગન્જન ની શોધ કોણ ેકરી હિી?  

અ) રૂડોલ્ફ ડડઝલ.     બ) રોબટટ  ફ્લલ્ટ.   ક) રરઈટ બ્રધસટ.     ડ) િેલેગલયો  

     4) દુગનયની સૌ િથમ રેલ્વે કયર બે શહેર વચ્ચે શરુ  થઈ  હિી? 

અ) ગલવરપુલ અને મરાંચેસ્ટર.   બ) લાંડન અને પેડરસ     ક) ઇટલી અને રોમ.     ડ) ગલવરપુલ અને ઓગસ્િયર 

     5) િથમ ગવશ્વ યુદ્ધ  ક્યરરે લડરયુ  હિુાં?  

અ) 1970 થી 1980.      બ) 1914 થી 1918.        ક) 1939 થી 1945.       ડ)   1900 થી 1910 

      6) વસોઇ ની સાંગધ મર અમેડરકર નર કયર રરષ્ટ્ર િમુખે મહત્વની ભુગમકર ભજવી હિી?  

અ) વૃડૉ  ગવલ્સન.         બ)  જેફરસન.       ક)   થોમસંન       ડ) હરવડટ હુવર  
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        7) ઇ.સ. 1911 મર ચીનમરાં રરજ્ય ક્રાંગિ સમયે કયર વાંશ નો અાંિ  આવ્યો?  

    અ)  મચુાં વાંશ.      બ)  હરન વાંશ.       ક)    િરઓ  વાંશ.       ડ  ચીન વાંશ 

 8) ડૉ   સેન નુાં કઈ ગબમરરી થી મૃત્યુ થયુ  હિુાં?  

    અ) ડરયરગબડટસ.          બ. કેન્સર.           ક) પ્લેિ.        ડ)   ક્ષય  

  9) કરલટ મરક્સટ ઍ કયો ગ્રાંથ લખ્યો હિો?  

    અ) િરવેલ ઈન વલ્ડ       બ) દરસ કેગપટલ.     ક) યુદ્ધ અને શરાંગિ.      ડ) અન  ટૂ  ધ લરસ્ટ 

 10)  રોટી,જમીન અને શરાંગિ નુાં સુત્ર કોણે  આપ્યુ હિુાં?  

      અ) લેગનન.        બ) વૃડૉ ગવલ્સન.      ક) કરલટ મરક્સટ.      ડ)      જેફરસન 

 11) ટૉલ્સટોયે  કઈ નવલકથર લખી હિી? 

     અ) અન ટૂ ધ લરસ્ટ.       બ) યુદ્ધ એક ગવકલ્પ.         ક ) યુદ્ધ અને શરાંગિ.        ડ) દરસ કેગપટલ 

 12) હોંમ લોન એક્ટ ક્યરરે પસરર કરવરમર આવ્યો હિો?  

            અ) ઇ.સ.1988.       બ) ઇસ. 1932.        ક) ઇસ. 1934.       ડ)  1933 

 13) હુવર ેખેિી નર ગવકરસ મરટે કરયદો પસરર કરવરમર આવ્યો હિો?  

        અ) એગગ્રકલ્ચર મરકેટટાંિ  એક્ટ.        બ) એગગ્રકલ્ચર  એક્ટ.      

         ક) એગગ્રકલ્ચર  ફરઇનરન્સ  એક્ટ. ડ) એગગ્રકલ્ચર  ગબઝનેસ  એક્ટ 

 14) હરવડટ હુવર નો જન્મ ક્યરરે અને ક્યો થયો હિો?  

       અ) 1874 આયોવર.     બ) 1875 જાપરન.        ક) 1974 વૉશશાંગ્ટન.    ડ)  1974 કોલાંગબયર 

Q.2. જમટનીનર એકીકરણ મર ગબસ્મરકટ નો ફરળો વણટવો.                                                                       14 

                        અથવર 

               ઔધોગિક ક્રાંગિનર કરરણો જણરવી િેની રરજડકય અસરો વણટવો 

        Q.3. જાપરન નર ગવકરસ મર મૅઇજીયુિનુાં િદરન ચચો.                                                                           14 

                                                   અથવર 

                 િથમ ગવશ્વ યુદ્ધ નર કરરણો સગવસ્િરર જણરવો. 
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Q,4. રરષ્ટ્રસાંઘ ની ગનષ્ફળિર મરટેનર  કરરણોની ચચરટ કરો .                                                                     14 

                                            અથવર  

         ઇ.સ .1917 ની રગશયન ક્રાંગિનર કરરણો સગવસ્િરર લખો 

 Q.5.ટુાંક નોંધ લખો ( કોઇ પણ બ ે  )                                                                                                 14 

    1  વોશશાંગ્ટન પડરસદ નર હેિુઓ જાણવો. 
   2  ઇ.સ 1911 ની ચીનની ક્રાંગિમર સુગનયરિ સેન  નુાં િદરન લખો. 
    3 મહરમાંદી નર કરરણો જાણવો. 
   4  િથમ ગવશ્વ યુદ્ધનર પડરણરમો જણરવો. 
    


