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1.મોનાલીસાના સર્જકન ું નીચેનામાુંથી કોણ હિા ? 

(અ)ટીટીયાન  (બ)તલયોનાર્જ -ડી- તિન્સી (ક)રાફેલ  

૨.ડીિાઈન કોમેડીના કરિા કોણ છે ?  

(અ)પેટર ાક (બ)બોકેશીયો (ક)ર્ાુંિે  

૩.િાસ્કો-ડી –ગામાું કઈ સાલમાું તહુંર્ આિિા નીકળ્યો ? 

(અ)ઈ.સ.૧૫૯૭ (બ)ઈ.સ.૧૪૯૭ (ક)ઈ.સ.૧૪૯૮  

૪.ઈું ગ્લેન્ડના રાજા ર્મે્સ બીર્ો સુંપ્રર્ાયના અન યાયી હિા ? 

(અ)કેથોતલક (બ)ઇસ્લામ (ક)પ્ય રીટન  

૫. સૌપ્રથમ લેતિિ બુંધારણ કયા રે્શે આપ્ય  ? 

(અ)ઇું ગ્લેન્ડ (બ)ચીન (ક)અમેરીકા  

૬.લાસ્ટ ર્ર્મેન્ટ સર્જક કોણ હિા ? 

(અ)ટીટીયાન (બ)રાફેલ (ક)માઈકલ એન્્લો  

૭.ઈલીયડ અને ઓડેસીનો લટેીનમાું અન િાર્ કરનાર કોણ હિો ? 

(અ)પેટર ાક (બ)બોકેસીયો (ક) ર્ાુંિે  

૮. તહુંર્ આિિાનો ર્ળમાગજ શોધનાર કોણ હિો ? 

(અ)મોરકો પોલો (બ)કોલુંબસ (ક)િાસ્કો-ડી-ગામા  

૯.ઇું ગ્લેન્ડમાું રાજા ર્મે્સ બીજાએ કેટલા િર્જ સ ધી શાસન કય ું હિ ું ? 

(અ)સાિ (બ)પાુંચ (ક)ત્રણ  



 

 

૧૦.ઈ.સ.૧૭૬૫માું ઈું ગ્લને્ડના િડાપ્રધાને કયો કાયર્ો પસાર કયો હિો ? 

(અ)ટાઉનશેન્ડના  (બ)સ્ટેમ્પ એક્ટ (ક)ચલણી નાણનો કાયર્ો  

૧૧.ડેકેમેરોન નામની કૃતિનો લેિક કોણ હિો ? 

(અ)મેતકયાિેલી (બ)ચોસર (ક)બોકેશીયો  

૧૨.કોન્ટેન્ટીપોલન ું પિન કઈ સાલમાું થય ું ? 

(અ)૧૪૯૨ (બ)૧૪૫૩ (ક)૧૪૬૫  

૧૩.લાસ્ટ સપરના તચત્રકારન ું નામ શ ું હિ ું  ? 

(અ)માઈકલ એન્્લો (બ)રાફેલ (ક)તલયોનાર્જ -ર્-તિન્સી 

૧૪.ધી તપ્રન્સ નામનો રાર્કીય બાબિનો સ્પશજિો ગ્રુંથ કોણે લખ્યો ? 

(અ)રૂસો (બ)મેકીયાિલેી (ક)ચોસર  

૧૫.સીકે્રટના રતચયિા કોણ હિા ? 

(અ)ટોમસ મ ર (બ)ચોસર (ક)પેટર ાક  

૧૬.પેરડેાઈઝ લોસ્ટ કૃતિની રચના કોને કરી ? 

(અ)શેકસતપયર (બ)તમલ્ટન (ક)સિેટીન્સ  

૧૭.ઈરસે્મસે પોપની સિની મજાક ઉડાિિ ું પ સ્િક લખ્ય ું હિ ું ? 

(અ)ય ટોતપયા (બ)પ્રભાિિાકર (ક)મ િાજયના યશોગાન  

૧૮.રોમમાું સેન્ટ પીટરન ું રે્િળ બુંધાિિા માટે કોણે પાપતિમોચન પતત્રકાઓ બહાર પડી 

હિી ? 

(અ) પોપ ગ્રેગરી (બ)પોપ તલયો ર્સમો (ક) માટીન લ્ય થર   

૧૯. ક્યા નાતિકે આતિકાના ર્ક્ષીણે આિેલ  કેપ ઓફ ગ ડ હોપની શોધ કરી હિી ? 

(અ) બાથોલોમ્ય ું ડાએઝ (બ)કોલુંબસ  (ક) મોકોપોલ  



 

 

૨૦.સ્પેનની કઈ રાણીએ કોલુંબસને  ભૌલોતગક શોધિોળો માટે મર્ર્ કરલેી ? 

(અ) ઇસબોલા (બ)તિક્ટોતરયા (ક)મેરી  

૨૧.મોકોપોલો ક્યા રે્શનો સાહતસક નાતિક હિો ? 

(અ)સ્પેન (બ)ઇટાલી (ક)િાુંસ  

૨૨.ઇું ગ્લેન્ડ રક્તતિહીન ક્રાુંતિ કઈ સાલમાું થઇ હિી . 

(અ)ઈ.સ.૧૭૭૬ (બ)ઈ.સ.૧૬૮૮ (ક)૧૬૭૭  

૨૩.પાપતિમોચન પતત્રકા કઈ ઘટના સાથે સુંકળાયેલા છે ? 

(અ)ઇું ગ્લેન્ડની ક્રાુંતિ (બ)ધમજસ ધારણા (ક)અમેતરકાની ક્રાુંતિ  

૨૪.ઈ.સ.૧૬૮૮ની ઇું ગ્લેન્ડની ક્રાુંતિન ું બીર્ ું  નામ શ ું હિ ું ? 

(અ)સામ્યિાડી ક્રાુંતિ (બ)રક્તતિહીન ક્રાુંતિ (ક) ઓધોતગક ક્રાુંતિ  

૨૫.મુંમ્થમનો બળિો કઈ ઘટના સાથે સુંકળાયલે છે ? 

(અ)નિ જાગૃતિ  (બ)ઇું ગ્લેન્ડ ની ક્રાુંતિ  (ક)ધમજસ ધારણા  

૨૬.સપ્તિાતર્જક ય દ્ધમાું તિર્યથી રાષ્ટ્ર  કોણ હિ ું ? 

(અ)ભારિ (બ)ઇું ગ્લેન્ડ (ક)િાુંસ  

૨૭.અમેતરકાની ક્રાુંતિ નેિા કોણ હિા ? 

(અ)િોલ્િેર (બ)જ્યોર્જ િોતશુંગ્ટન (ક)માટીન લ્ય થર  

૨૮.અમેતરકા િુંડની શોધ કને કરી ? 

(અ)કોલુંબસ (બ) અમરેીગો (ક)િાસ્કો-ડી-ગામા  

૨૯. સપ્તિાતર્જક ય દ્ધ કોની સાથે સુંકળાયલે છે ? 

(અ)ધમજ સ ધારણા (બ)અમેતરકન સ્િાત્રત્ર્ય ય દ્ધ (ક)ભોગોલીક શોધિોળો 

૩૦.ઈ.સ. ૧૬૮૮ ક્રાુંતિ િિિે ઇું ગ્લેન્ડમાું ક્યા રાજાન ું શાસન ચાલિ ું હિ ું ? 



 

 

(અ)ચાલ્ર્સ બીર્ો (બ)ર્મે્સ બીર્ો (c)તિતલયમ  

૩૧.રાણી મેરી અને તિલયમ ક્યા રે્શમાું રહેિા હિા ? 

(અ) િાુંસ (બ)હોલેન્ડ (ક)હોલેન્ડ  

૩૨.ચાલ્ર્સ બીજાના અનૌરસ પ ત્રન ું ના શ ું હિ ું ? 

(અ)તફતલપ (બ)મન્મથ (ક)સોલોમોન આવ્યો ? 

૩૩.ર્મે્સ બીર્ો  ઇું ગ્લેન્ડની ગાર્ીએ કઈ સાલમાું આવ્યો / 

(અ)૧૬૮૫ (બ)૧૭૬૫ (ક)૧૭૬૩  

૩૪”.પ્રતિતનતધત્િ નતહ િો કર નતહ”  આ સૂત્ર કોણે પ્રચતલિ કરલે ું ? 

(અ) િાુંસ (બ)ર્મજની (ક)અમેતરકા  

૩૫.નીચેનામાુંથી કય ું ઇું ગ્લેન્ડ રાષ્ટ્ર  નિજાગૃતિ કેન્ર બન્ય ું ? 

(અ)સ્પેન (બ)ઇટાતલ (ક)િાુંસ  

૩૬.નીચનેામાુંથી કય ું ઇું ગ્લેન્ડ રક્તતિહીન ક્રાુંતિ સાથે સુંકળાયેલ  નથી ? 

(અ)ટેસ્ટ એક્ટ (બ)કોન્ટેન્ટીનોપલન ું પિન (ક)હક્કનો િરડો  

૩૭.ઈ.સ. ૧૭૬૫માું કઈ સરકાર ેચલણી નાણાનો કાયર્ો પસાર કયો હિો ? 

(અ)મેકનીલ (બ)ગે્રનતિલ  (ક) રુઝિેલ્ટ  

૩૮.બ્રાન્ઝીલની શોધ કોણે કરી ? 

(અ)કોલુંબસ (બ)કેબટ (ક)કેબ્ર્લ  

૩૯.અમતરકન ક્રાુંતિના નેિા ? 

(અ)માટીન (બ)થોમસ પેઈન (ક)રૂસો  

૪૦. ઇું ગ્લેન્ડે સુંસ્થાિાસીઓની સ્િિત્રિા કઈ સુંતધથી માન્ય કરી ? 

(અ)નોિે (બ)પેતરસ (ક)િસેલ્સ  



 

 

૪૧.બાઈબલન ું ર્મજન ભાર્ામાું ભાર્ાુંિર કરનાર કોણ હિા ? 

(અ) બોકેશીયો (બ)માટીન લ્ય થર (ક)પેટર ાક  

૪૨.સ્ટેપ એકટ કઈ સાલમાું ઘડાયો ? 

(અ) ૧૭૭૪ (બ)૧૭૬૭ (ક)૧૭૬૫  

૪૩.હોલેન્ડના એન્ટિર્જ નામના િેપારી કેન્રથી ર્રરોર્ કેટલા ર્હાર્ોની અિરર્િર થિી 

હિી ? 

(અ)૩૩૦ થી ૩૫૦ (બ)૧૦૦ થી ૧૫૦ (ક)૨૦૦ થી ૨૫૦  

૪૪.ઈ.સ. ૧૭૬૫ .ઇું ગ્લેન્ડના િડાપ્રધાને કયો કાયર્ો પસાર કયો હિો ? 

(અ)નૌકાયનનો કાયર્ો (બ)ચલણી નાણાુંનો કાયર્ો (ક)કોય નતહ  

૪૫.મેગેલન .......... શોધિોળો કરી ? 

(અ)િાતિજક (બ)સામાતર્ક (ક)ભૌગોતલક  

૪૬.ગેલેતલયો એ .......... શોધ કરી ? 

(અ)રતેડયો  (બ)સ ક્ષ્મર્શજક  યુંત્ર  (ક) રૂ્રબીન  

૪૭.રાજા  હેનરી ધ નેતિગટર ..........? 

(અ)સ્ટેમ્પ એક્ટ (બ) નૌકાશાળા  

૪૮.૧૫મી અને ૧૬મી સર્ી ......... શોધિોળો થઇ ? 

(અ)ગોતલક (બ)નૌકાશાળા (ક)સ્ટેપ 

૪૯.ઈ.સ.૧૪૫૩ ... પિન થય ું હિ ું  

(અ) એતરકાના ક્રાુંતિ (બ)પ્રથમ ઉર્ારિાન ું જાહેરનામ ું (ક)સ ગર એક્ટ (ડ)કોન્સ્િેન   

૫૦. હર્રિ મોઝીઝ અને ડેતિડના બાિલા ........ ના મના તશલ્પીએ બનાવ્યા હિા . 

(અ)મેં ફ્લાિર (બ)માઈકલ એન્્લો (ક) હોલેન્ડ  



 

 

  

  

ર્િાબો 

:૧(બ)૨(ક)૩(અ)૪(અ)૫(ક)૬(ક)૭(બ)૮(ક)૯(ક)૧૦(બ)૧૧(ક)૧૨(બ)૧૩(ક)૧૪(બ)૧૫(ક)૧૬(

બ)૧૭(ક)૧૮(બ)૧૯(અ)૨૦(અ)૨૧(બ)૨૨(બ)૨૩(બ)૨૪(બ)૨૫(બ)૨૬(બ)૨૭(બ)૨૮(અ)૨૯(

બ)૩૦(બ)૩૧(ક)૩૨(બ)૩૩(અ)૩૪(ક)૩૫(બ)૩૬(બ)૩૭(બ)૩૮(બ)૩૯(બ)૪૦(બ)૪૧(બ)૪

૨(ક)૪૪(ક)૪૫(બ)૪૬(ક)૪૭(ક)૪૮(બ)૪૯(બ)૫૦(ક) 

 

 

 

 

 

 


