
 

 

S.D.ARTS &B.R.COMMERCE  COLLEGE MANSA : 

 વિશ્વનો ઈવિહાસ (ઈ.સ.૧૮૭૦-થી ૧૯૨૦ સુધી ) 

             સેમ:૩ EC:1:202  

  

 (૧) રાષ્ટ્રસંઘની સ્થાપના કયા િર્ષમાં કરિામાં આિી હિી ? 

 (અ) ૧૦ જાન્યુઆરી , ૧૯૨૦ 

 (બ) ૧૦ જાન્યઆુરી , ૧૯૨૫  

 (ક) ૧૦ જાન્યુઆરી , ૧૯૩૦  

(૨) જમષનીનું એકીકરણ કયા િર્ે પૂણષ થયું હિું ? 

 (અ) ઈ.સ 1871  (બ) ઈ.સ 1860   (ક) ઈ.સ 1818  

૩.મેઝીની શરૂઆિમા ંકઈ સંસ્થાનો સભ્ય બન્યો હિો ? 

(અ)કાબોનારી (બ)િરુણ ઇટાલી (ક)લાલ ખમીસધારી  

૪.ઇટાલીનું એકીકરણ ક્યાર ેપૂણષ થયું ? 

(અ)૧૮૬૭ (બ)૧૮૭૭ (ક)૧૮૭૦  

૫.વિયેના સમંેલન જમષનીના કેટલા રાજ્યો બનાવ્યા હિા ? 

(અ)૩૯ (બ)૪૦ (ક)૩૭  

૬.િસેલન્સની સંધી કયા રાજ્ય સાથે કરિામાં આિી હિી ? 

(અ)હંગેરી (બ)જમષની (ક)વિયેના  

૭.પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધ દરવમયાન વિશ્વશાંવિ માટે ૧૪ મુદ્દાઓની જાહેરાિ કોણે કરી હિી ? 

(અ)વિવલયમ કેસર (બ)લોર્ષ  જ્યોજષ (ક)િુર્ર ો વિલ્સન  



 

 

૮.રાષ્ટ્રસંઘની આંિરરાષ્ટ્ર ીય મજુંર સંસ્થાની કારોબારીમાં કેટલા સભ્યો હિા ? 

(અ)૨૮ (બ)32 (ક)૬૭  

૯.રાષ્ટ્રસંઘના સવિિાલયનું મુખ્ય મથક ક્યા રાખિામાં આવ્યું હિું ? 

(અ)પેવરસ (બ)જીનીિા (ક)બવલષન  

૧૦.ક્ાંવિ પહેલા રસ્શીયાની પાલાષમેન્ટ ક્યાં નામથી ઓળખાિી હિી ? 

(અ)આમસભા (બ)દુમા (ક)પાલાષમેન્ટ  

૧૧.જાપાનમાં કઈ સાલમાં બેંક ઓફ જાપાનની સ્થાપના થઇ ? 

(અ)૧૮૭૦ (બ)૧૮૮૫ (ક)૧૮૯૭  

૧૨.િીનમાં સ્િિંત્રિા અને સમાનિાના વિિારો ફેલાિનાર પવત્રકાનું નામ શંુ હિું ? 

(અ)છેંગપાઓ (બ)િાઇના ટાઈમ્સ (ક)છીગં –ઈ-પાઓ  

૧૩.યુિાન ઇટાલીની સ્થાપના કોણે કરી ? 

(અ)કાિુર (બ)વબસ્માકષ  (ક)મેઝીની  

૧૪.જમષનીના િલણનું નામ શંુ છે ? 

(અ)માકષ  (બ)પાઉન્ર્ (ક)યેન  

૧૫.અમેવરકાના િલણનું નામ શું છે ? 

(અ)પાઉન્ર્ (બ)નાણું (ક)ર્ોલર  

૧૬.રવશયન ક્ાંવિનો સમયગાળો જણાિો ? 

(અ) ૧૯૧૪  (બ) ૧૯૧૭   (ક)૧૯૧૩  

૧૭. ફ્ાંસનું િલણનું  શું છે ? 

(અ)ફાંક (બ)રુબલ (ક)પેન  

૧૮.રવશયાનું િલણનું શું છે ? 



 

 

(અ)પાઉન્ર્ (બ)રુબલ (ક)પેન  

૧૯.જાપાનનું િલણનું શું છે ? 

(અ)પેન (બ)માકષ  (ક)ર્ોલર  

૨૦.ઇંગ્લેન્ર્નું િલાણનું નામ શંુ છે ? 

(અ)રુબલ (બ)પાઉન્ર્ (ક)પેન  

૨૧.જમષની દ્વારા રાષ્ટ્રસઘંનો ત્યાગ ..... સાલમાં કરિામાં આવ્યો હિો ? 

(અ)૧૬૫૭ (બ)1933 (ક)૧૭૮૬  

૨૨.વલંગ ઓફ નેશન્સની સ્થાપના ક્યાર ેકરિામાં આિી ? 

(અ)૧૯૭૦ (બ)૧૯૬૭ (ક)૧૯૨૦  

૨૩.િીનની ક્ાવંિ ક્યાં િર્ષમાં થઇ હિી ? 

(અ)૧૯૧૧  (બ)૧૮૭૪ (ક)૧૭૪૬  

૨૪.રવશયન ક્ાંવિ કઈ સાલમાં થઇ ? 

(અ)૧૯૭૭ (બ)૧૯૮૭ (ક)૧૯૧૭  

૨૫.પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધનો પ્રારંભ ક્યાર ેથયો હિો ? 

(અ)૧૯૮૭ (બ)૧૯૧૪ (ક)૧૨૨૩  

૨૬.લોહીયાળ રવિિારનો હત્યાકાંર્ ..........કઈ સાલમાં થયો હિો ? 

(અ)૨૨ જાન્યુઆરી ૧૦૯૩ (બ)૨૨ જાન્યુઆરી ૧૯૦૫ (ક)૨૨ જાન્યુઆરી ૧૯૦૪  

૨૭.પેવરસ શાંવિ પવરર્દ ક્યાર ેભરાય હિી ? 

(અ)ઈ.સ.૧૯૯૧ (બ)ઈ.સ.૧૯૧૯ (ક)ઈ.સ.૧૯૭૮  

૨૮.રવશયાની  ક્ાવંિને ........ નામેં ઓળખિામાં  છે ? 

(અ)મેગજી (બ)લોર્ષ  (ક)બોલ્શેવિક  



 

 

૨૯.રવશયાની ક્ાવંિ ઝારના મહેલનું નામ ........ ? 

(અ)વિન્ટર  (બ)રોસો (ક)ગે્રન્િીલ  

૩૦.રાષ્ટ્રસંઘનો મહત્િનો હેિુ ........ હિો ? 

(અ)વિશ્વશાંવિનો (બ)અવહંસાનો (ક)વહંસા  

૩૧.ઈ.સ. ૧૮૫૩માં અમેવરકાનો નૌકાવધપિી કોમોર્ોર પેરી ક્યાં દેશમાં આવ્યો ? 

(અ) ભારિ (બ)જાપાન (ક)િીન  

૩૨.જમષનીના રાજા ....... હિા ? 

(અ)વિલયમ (બ)કાલષ માર્કસષ (ક)રૂસો  

૩૩.૧૮૭૦ માં બીસ્મારકે ક્યાં દેશ સાથે યુદ્ધ કરી વિજય  મેળવ્યો હિો ? 

(અ)િીન (બ)ફ્ાંસ (ક)રવશયા  

૩૪.જમષનીનું એકીકરણ ક્યાર ેથયું ? 

(અ)૧૮૩૨ (બ)૧૮૭૨ (ક)1871  

૩૫.રવશયામાં આિેલ ......... અનાજનું ભંર્ાર કહેિાિું ? 

(અ)વિયેના (બ)યુંકે્ન (ક)યુરોપ  

૩૬.રવશયામાં આંિરવિગ્રહ કેટલા િર્ષ ૧૮૯૭ સુધી િાલ્યો હિો ? 

(અ)૨ (બ)૪ (ક)૩  

૩૭.રવશયામાં કઈ સાલમાં દુષ્કાળ પડ્યો હિો ? 

(અ)૧૯૩૦ (બ)૧૯૩૨ (ક)૧૯૨૦  

૩૮.૧૯૧૭ થી ૧૯૨૧ સુધીનો ........... દેશ માટે યુદ્ધ અને ખાનાખરાબીનો હિો ? 

(અ)ભારિ (બ)રવશયા (ક)અમેવરકા  

૩૯.૧૯મી સદીમાં રાષ્ટ્રિાદને લીધે .......... દેશોનો વિકાસ થયો ? 



 

 

(અ)જમષની –ઇટલી (બ)જમષની –ઇટાલી (ક)ભારિ –અમવેરકા \ 

૪૦.રવશયન ક્ાંવિના મળૂભૂિ કારણો કેટલા છે ? 

(અ)૨ (બ)૪ (ક)૬  

૪૧.નીિેનામાંથી રવશયાનું મૂળભૂિ કારણ નથી ? 

(અ)આપખુદ અને નીરકુશ  રાજાશાહી (બ)અન્યાયી સમાજવ્યિસ્થા (ક)આવથષક મંદી  

૪૨.”રવશયા -જાપાન વિગ્રહે ઝરણાં શાસનને વનબષળ જાહેર કયુું છે .પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ િનેો 

અંિ આવ્યો આ વ્યાખ્યા કોને આપી ? 

(અ)લેવનન (બ)િી.ર્ી.મહાજન (ક)પંવર્િ જ્િાહરલાલ નહેરુ  

૪૩.”આપની પૃથ્િી પર જમે રાત્રી પછી વદિસ અિૂક આિે છે િેમ જગિની મુર્ીિાદી 

ઘટના પછી સમાજિાદી ઘણા અમુક રીિે આિનારી છે આ વ્યાખ્યા કોને આપી ? 

(અ)િી.ર્ી.મહાજન (બ)લેનીન (ક)જિાહરલાલ નહેરુ  

૪૪.ક્યા દેશના રાજાઓ પોિાના અિિારન ેપ્રભુ સમજિા હિા ? 

(અ)ભારિ (બ)િીન (ક)રવશયા  

૪૫.રાષ્ટ્રસંઘમાં ....... મુદ્દાઓનો સમાિેશ કરિામાંઆવ્યા હિા ? 

(અ)૨૩ (બ)૧૪ (ક)૫૪  

૪૬.રાષ્ટ્રસંઘ સમક્ષ સૌપ્તાય્હમ  આંિરરાષ્ટ્ર ીય વિિાદ........ રજુ કયો હિો ? 

(અ)આલાના (બ)રવશયા (ક)ભારિ  

૪૭.આલાન્ર્ ટાપનુી  દેશની પ્રજા ........ છે ? 

(અ)નીગ્રો (બ)સ્િીર્ીશ  (ક)દે્રિીદ્દ  

૪૮.રાષ્ટ્રસંઘ દ્વારા સૌપ્રથમ કેટલા દેશોને કાયમી રાષ્ટ્ર ો  િરીકે રાખિામાં આવ્યા ? 

(અ)૪ (બ)૫ (ક)૬  



 

 

૪૯.૧૯૨૨મા ં રાષ્ટ્રસઘંના વબનકાયમી સભ્યોની સંખ્યા કેટલી હટી ? 

(અ)િાર (બ)છ (ક)બાર  

૫૦.૧૯૩૪માં રાષ્ટ્રસઘંના વબનકાયમી સંખ્યા િધીને કેટલી  થઇ ? 

(અ)અવગયાર (બ)િેર (ક)પંદર  

જિાબો :  ૧ .(અ) ૨.(અ) ૩.(બ) ૪.(ક) ૫.(અ) ૬.(બ) ૭.(  ) ૮.(બ) ૯.(બ) ૧૦.(બ) ૧૧.(બ) 

૧૨.(અ) ૧૩.(ક) ૧૪.(અ)૧૫. (ક) ૧૬.(બ) ૧૭. (અ)૧૮.(બ)૧૯.(અ) ૨૦.(બ)૨૧.(બ)૨૨.(ક) 

૨૩.(અ) ૨૪.(ક) ૨૫.(અ)૨૬.(અ) ૨૭.(બ) ૨૮.(ક) ૨૯.(અ) ૩૦.(અ) ૩૧.(અ) ૩૨.(અ) ૩૩.(ક) 

૩૪.(ક) ૩૫.(બ) ૩૬.(ક) ૩૭.(ક) ૩૮.(બ) ૩૯.(બ) ૪૦.(બ)૪૧.(ક)૪૨.(બ)૪૩.(બ) ૪૪.(ક) 

૪૫(બ) ૪૬.(અ) ૪૭.(અ) ૪૮.(બ) ૪૯.(બ) ૫૦.(અ)  

 

 


