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1.કોરાંફવ કમા દે ળનો લતની શતો ?
(A) ઇંગ્રૅન્ડનો

(C) ઇટરીનો

(B) સ્ેઇનનો

(D) ોર્ુગરનો

ુ ભાાં અંગ્રેજોએ કોને શયાવ્મો ?
2.ફક્વયના યદ્ધ
(A) ળાશ આરભને

(C) ભીયજાપયને

(B) ભીયશવભીને

(D) ભીયકાવીભને

3.અંગે જોન ાંુ લશાણ હશન્દુસ્તાનનાાં કમા ફાંદયે શોંચય ાંુ ?
(A) કાં ડરા

(C) ભાભાુ ગોલા

(B) સયુ ત

(D) કાલરકટ

ુ ર ફાદળાશ ાવેથી લાવિક ખાંડણીના ફદરાભાાં કયલેયા આપ્મા વલના લેાય
4.અંગ્રેજોએ કમા મઘ
કયલાની યલાનગી ભેલી ?
(A) જશાાંગીય ાવેથી

(C) અકફય ાવેથી

(B) ળાશજશાાં ાવેથી

(D) ઔયાં ગઝેફ ાવેથી

ુ નાય પ્રથભ અંગ્રેજ કોણ શતો ?
5.હશન્દુસ્તાનની ધયતી ય ગ મક
(A) યોફટુ ક્રાઈલ

(C) ડેરશાઉવી

(B) શોહકન્વ

(D) રોડુ લેરેસ્રી

6.લાસ્કો-દ-ગાભાન ાંુ જશાજ બાયતના ફાંદયે ક્યાયે આવ્ય ાંુ ?
(A) 22/05/1494

(C) 22/04/1498

(B) 22/05/1498

(D) 23/05/1498

7.ભીય જાપયના મ ૃત્યુ છી ફાંગાનો નલાફ કોણ ફન્ય ાંુ ??
(A) ઝાભોહયન

(C) શોહકન્વ

(B) ભીય કાવીભ

(D) ક્રાઇલ

8.કોણે બાયત આલલાનો નલો જભાગુ ળોધ્મો ?
(A) કોરાંફવે

(C) નીર આભુસ્રૉંગે

(B) લાસ્કો-દ-ગાભાએ

(D) અભેહયગોએ

9.લાસ્કો-દ-ગાભાન ાંુ જશાજ બાયતના કમા ફાંદયે વૌ પ્રથભ આવ્ય ાંુ ?
(A) કાલરકટ

(C) સયુ ત

(B) ભાભાુ ગોલા

(D) કાં ડરા

10.ઈ.વ.1502ભાાં ોર્ુગીઝોએ વૌપ્રથભ કમા ફાંદયે કોઠી સ્થાી ?
(A) સયુ તભાાં

(C) કાલરકટભાાં

(B) ભૅં ગરોયભાાં

(D) ભાભાુ ગોલાભાાં

ુ ર ફાદળાશ ગાદી
11.ોર્ુ ગીઝોએ ફાંગાભાાં હુગરી નદીને કાાંઠે કોઠી સ્થાી ત્માયે હદલ્રીભાાં કમો મઘ
ય શતો ?
(A) ઔયાં ગઝેફ

(C) જશાાંગીય

(B) અકફય

(D) ળાશજશાાં

ુ ક્યાયે થય ાંુ ?
12.પ્રાવીન ાંુ યદ્ધ
(A) ઈ.વ.1765ભાાં

(C) ઈ.વ.1757ભાાં

(B) ઈ.વ.1764ભાાં

(D) ઈ.વ.1857ભાાં

13.લાસ્કો-દ-ગાભા કમા દે ળનો લતની શતો ?
(A) ઇટરીનો

(C) સ્ેઇનનો

(B) ોર્ુગરનો

(D) ફ્રાન્વનો

14.બાયત આલલા નીકે રો કોરાંફવ આકસ્સ્ભક યીતે કમાાં જઈ ચડયો ?
(A) અભેહયકા

(C) ન્ય ૂ ઝીરૅન્ડ

(B) આહફ્રકા

(D) ઑસ્રેલરમા

15.કાલરકટની કોઠીનો યક્ષક કોને ફનાલલાભાાં આવ્મો ?
(A) અબ ુ વરેભને

ુ ાફીને
(C) અબધ

ુ ાજીને
(B) અબક

ુ કુ ને
(D) અલ્બક

16.કાલરકટના કમા યાજાએ ોર્ુગીઝોને લેાય કયલાની છૂટ આી ?
(A) ળાશજશાાંએ

(C) ઝાભોહયને

(B) જશાાંગીયે

(D) અકફયે

17.ડચ રોકો કમા દે ળનાાં લતની શતા ?
(A) નોલેના

(C) શોરૅન્ડના

(B) ડેન્ભાકુ ના

(D) સ્સ્લડનના

18.ડચ રોકો કોની વાભે સ્ધાુ ભાાં ટકી ળક્યા નહશ ?
(A) ોર્ુગીઝો વાભે

(C) સ્ેઇવનળ વાભે

(B) ફ્રેન્ચો વાભે

(D) અંગ્રેજો વાભે

19.ોર્ુ ગીઝોએ કઈ વારભાાં ગોલા જીત્ય ાંુ ?
(A) ઈ.વ.1498ભાાં

(C) ઈ.વ.1506ભાાં

(B) ઈ.વ.1500ભાાં

(D) ઈ.વ.1510ભાાં

ુ ભાાં કોની શાય થઈ ?
20.પ્રાવીના યદ્ધ
(A) અંગ્રેજોની

(C) વવયાજ-ઉદ્ -દૌરાની

(B) ભીયજાપયની

ુ -ઉદ્ -દૌરાની
(D) સજા
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( 1) C

( 8) B
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(11) D
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( 5) B
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( 6) B
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( 7) D

(14) A

