
 

 

 

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

આધુનિક નિશ્વિી મુખ્ય ક્રાંનિઓ  

                          સેમ:૩ EC:૨  :204  

૧.ફ્રાંસમરાં “હુાં  જ રરજ્ય છુાં  “ અિુું અનિમરિપૂિવક કહેિો હિો ? 

(અ)લુઈ ૧૪મો (બ)જમે્સ બીજો (ક)લુઈ ૧૬મો  

૨.િરરળયાંત્રથી જાલિી આગબોટ .........શોધી ? 

(અ)નટટફન્સિ  (બ)હાંફી ડેિી (ક)રોબટવ ફલ્ટિ  

૩.ફ્રાંસિી ક્રાંનિિર િત્િન ાંિક કોણ હિર ? 

(અ)મોન્િેટક (બ)હેંગલ (ક)કરલવ મરર્કસવ  

૪.પ્રનિનિનધત્િ િહી િો કર િનહ આિુાં સૂત્ર કોણે પ્ર નલિ કયુું ? 

(અ)ઇાં ગ્લેન્ડ (બ)ફ્રાંસ (ક)અમેનરકર  

૫.ઈ.સ. ૧૭૬૫મરાં કોિી સરકરર ે લણી િરણરાંિો કરયદો પસરર કયો ? 

(અ)લોરને્સ (બ)ગે્રિનિલ (ક)હેિરી  

૬.સરમરનજક કરરર િરમિર પુટિકિો લખેક કોણ હિો ? 

(અ)િોલ્િેર (બ)રૂસો (ક)મોન્િેટક  

૭.ઈ.સ.૧૯૧૭િી  ક્રાંનિ સમયે રનશયરમરાં ક્યર સમ્રરટિુાં શરસિ  રલિુાં હિુાં ? 

(અ)ઝરર એલેર્કઝરાંડરિ બીજો (બ) રલ્રસ્ બીજો (ક)ઝરર િીકોલસ  

૮.અમેનરકર ખાંડિી શોધ કોિે કરી ? 

(અ)િરટકો –ડી –ગરમર (બ)કોલાંબસ (ક)મોકોપોલ  



 

 

 

૯.ઝરર એલેકઝરાંડર બીજાએ કયો કરયદો કયો ? 

(અ)દરસોિી મુનિ (બ)ખેડૂિોિી મુનિ (ક)મજદુરોિી મનુિ  

૧૦.નટપિીગ જિેીિી શોધ કોણે કરી  ? 

(અ)જમે કે (બ)ન્યુટિ (ક)જમે્સ હગ્રીવ્સ  

૧૧.ઈ.સ. ૧૯૧૭િી ક્રાંનિ પહેલર રનશયિ પરલરવમેન્ટ ક્યર િરમે ઓળખરિી હિી ? 

(અ)દુમર (બ)એરટટેટ જિરલ (ક)પ્રનિનિનધ સિર  

૧૨.અમેનરકરમરાં સૌપ્રથમ રરષ્ટ્રપ્રમખુિી  િરીકેિી િરણી કોિી કરિરમરાં આિી. 

(અ)મેકેિરલી (બ)િુાંડ્ડો નિલ્સિ (ક)જ્યોજવ િોનશાંગ્ટિ 

૧૩.અમેનરકિ ટિરત્રત્ર્ય યુદ્ધ  કઈ સરલમરાં થયુાં હિુાં ? 

(અ)ઈ.સ.૧૭૮૯ (બ) ઈ.સ.૧૭૭૬ (ક)ઈ.સ.૧૭૭૩  

૧૪.ઈ.સ. ૧૬૨૦મરાં પોટેટટાંટ પાંથિર અિુયરયીઓ ક્યર જહરજમરાં બેસીિે આવ્યર હિર ? 

(અ)ટોિેડો (બ)મેં ફ્લરિર (ક)ટરઇટેિીક  

૧૫.ઈ.સ.૧૭૬૫મરાં કોિી સરકરર ે લણી િરણરિો કરયદો પ્રસરર કયો હિો ? 

(અ)પેનટરક હેિરી  (બ)ટરઉિશેંડ (ક)ગે્રિનિલ  

૧૬.સૌપ્રથમ લેનખિ બાંધરરણ નિશ્વિે કોણે આપયુાં  ? 

(અ)અમેરીકર (બ)િરરિ (ક)જમવિી  

૧૭.દરસ કેનપટલ િરમિો ગ્રાંથ કોણે લખ્યો ? 

(અ)લેનિિ (બ)હેંગલ (ક)કરલવ મરર્કસવ  

૧૮.િસેલ્સમરાં આયિર મહેલ કોણે બાંધરવ્યો ? 

(અ)લુઈ ૧૪મો (બ)લુઈ ૧૬મો (ક)લુઈ ૧૫મો  



 

 

 

૧૯.રનશયરમરાં લોહીયરળ રનિિરરિો બિરિ ....... િી આગેિરિી હેઠળ બિેલો ? 

(અ)લેલીિ (બ)ટટરલીિ (ક)ફરધર ગોપિ  

૨૦.ફ્રાંસિર િિર બાંધરરણો અમલ ...... સરલમરાં થયો હિો ? 

(અ)૧૭૮૯ (બ)૧૭૯૧ (ક)૧૮૭૪  

૨૧.બેટટરઈલિર નકલ્લરિુાં પિિ ક્યરર ેથયુાં હિુાં ? 

(અ)૧૯ જુલરઈ ૧૭૮૯ (બ)૧૭ જુલરઈ ૧૭૮૭ (ક)૧૯ જુલરઈ ૧૭૭૮  

૨૨.ટટેમ્પ એર્કટ ક્યરર ેઘડિરમરાં આવ્યુાં ? 

(અ)૧૮૭૬ (બ)૧૭૬૫ (ક)૧૭૬૪  

૨૩.બોલ્શનેિક ક્રાંનિ ........ સરલમરાં થઇ ? 

(અ)૧૯૧૭ (બ)૧૮૭૬ (ક)૧૯૭૬  

૨૪.સરમ્યિરનદ નિ રરધરરરિર પ્રણેિર ......... છે ? 

(અ)કરલવ મરર્કસવ (બ)ટટીફન્સ (ક)લુઈ ૧૪મો  

૨૫.USA િુાં પૂરાં  િરમ જણરિો ? 

(અ)UNITED STATES OF AMERIKA (બ)united kingdom  

૨૬.ઔધોનગક ક્રાંનિ એટલે .........  

(અ)ગૃહઉદ્યોગથી  રલિી ક્રાંનિ  

(બ)યાંત્રોથી  રલિીક્રાંનિ  

૨૭.રૂસો-જાપરિ નિગ્રહ ક્યરર ેથયો હિો ? 

(અ)૧૯૦૪-૯ (બ)૧૯૮૦-૦૯ (ક)૧૯૦૪-૦૫  

૨૮.અમેનરકર ટિરત્રત્ર્યસાંગ્રરમ કેટલર િર્વ  રલ્યો હિો ? 



 

 

 

(અ)૫ (બ)૭ (ક)૪  

૨૯.અમેરીકર ટિરત્રત્ર્યસાંગ્રરમ કયર દેશ સરમે થયો હિો ? 

(અ)િરરિ (બ) ીિ (ક)ઇાં ગ્લેન્ડ  

૩૦.ડૂમર એટલે શુાં ? 

(અ)અમેનરકરિી પરલરવમેન્ટ (બ)રનશયરિી પરલરવમેન્ટ (ક)િરરિિી પરલરવમેન્ટ  

૩૧.સુગર એર્કટ કઈ સરલમરાં ઘડિરમરાં આવ્યો ? 

(અ)૧૮૭૬ (બ)૧૭૧૪ (ક)૧૭૬૪  

૩૨.અમેનરકર પોિરિુાં િિુાં લેનખિ બાંધરરણ કઈ સરલમરાં ઘડયુાં ? 

(અ)૧૭૮૮ (બ)૧૭૮૩ (ક)૧૮૭૬  

૩૩.િૌકરયરિિો કરયદો કઈ સરલમરાં ઘડિરમરાં આવ્યો ? 

(અ)૧૬૫૧ (બ)૧૭૬૫ (ક)૧૬૫૩  

૩૪.કોમિિેલ ક્યરાં દેશિી ગિમેન્ટ હિી ? 

(અ)િરરિ (બ)ઇાં ગ્લેન્ડ (ક) ીિ  

૩૫.િૌગોનલક શોધખોળો કઈ સદીમરાં થઇ હિી ? 

(અ)૧૨ (બ)૧૫ (ક)૧૭  

૩૬.ઝરરિર મહેલિુાં િરમ ....... હિુાં ? 

(અ)નિન્ટર (બ)સકલ (ક)િેરોિ  

૩૭.૧૯૦૫ રૂસો-જાપરિ ક્રાંનિમરાં ક્યરાં દેશિી જીિ થઇ હિી ? 

(અ)રનશયર (બ)િરરિ (ક)ઇાં ગ્લેન્ડ  

૩૮.નિદ્યુિ યાંત્રિી શોધ  કોણે કરી હિી ? 



 

 

 

(અ)િોલ્ટર (બ)રૂસો (ક)ફેરરડે  

૩૯. રલે્િેિી પ્રથમ  શરૂઆિ ........  દેશ થઇ હિી ? 

(અ)ઇાં ગ્લેન્ડ (બ)િરરિ (ક)જાપરિ  

૪૦.જો રૂસો િર હોય િો ફ્રાંસિી ક્રાંનિ થઇ જ િ હોિ આ નિધરિ કોણ બોલે છે ? 

(અ)ફેરરડે (બ)િેપોલીયિ  (ક)કોલાંબસ  

૪૧.ખેડૂિ મુનિ મરટેિો કરયદો કયર દેશમરાં પસરર કરિરમરાં આવ્યો હિો ? 

(અ)િરરિ (બ)રનશયર (ક) ીિ  

૪૨.ખેડૂિ મુનિ મરટેિો કરયદો રનશયરિર ક્યર િેિરએ જાહેર કયો છે ? 

(અ)ઝરર િીકોલાંસ (બ)ફરધર ગોપિી (ક)એલેર્કઝરાંડર  

૪૩.ઝરર િીકોલસિો  િહીિટી સલરહકરર  ........છે ? 

(અ)રરટપુટીિ (બ)કોલાંબસ (ક)ફેરરડે  

૪૪.િેપોનલયિિર યુદ્ધો કોિી શરાંનિિે ખલલેરૂપ હિર ? 

(અ)ઇાં ગ્લેન્ડ (બ)િરરિ (ક)યુરોપ  

૪૫.રનશયરમરાં કોિર િતે્તૃત્િ હેઠળ પાં િર્ીય યોજિર અમલમરાં આિી ? 

(અ)ફેરરડે (બ)ટટેલીિ (ક) કરલવ મરર્કસવ  

૪૬.રનશયરમરાં પાં િર્ીય યોજિરિો અમલ કઈ  સરલમરાં કરિરમરાં આવ્યો ? 

(અ)1929 (બ)૧૮૯૭ (ક)૧૯૮૭  

૪૭.રનશયરમરાં સરમ્યિરનદ સરકરરિી ટથરપિર કઈ સરલમરાં કરિરમરાં આિી ? 

(અ)૧૯૮૭ (બ)૧૯૨૭ (ક)૧૯૫૬  

૪૮.રનશયરિુાં િિુાં બાંધરરણ કઈ સરલમરાં ઘડિરમરાં આવ્યુાં ? 



 

 

 

(અ)૧૮૩૪ (બ)૧૯૮૭ (ક)૧૯૨૮  

૪૯.મુડીિરદી દેશ ....... છે ? 

(અ)અમેનરકર  (બ)રનશયર (ક)ઇાં ગ્લેન્ડ  

૫૦.િસાંિ ક્રાંનિ ક્યરર ેથઇ ? 

(અ)મર વ ૧૯૨૭ (બ)મર વ ૧૯૧૭ (ક)મર વ ૧૯૭૮  

 

 

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

૧૨.(ક)૧૩.(બ) ૧૪(બ)૧૫.(ક)૧૬.(અ)૧૭(ક)૧૮(અ)૧૯(ક)૨૦(બ)૨૧(અ)૨૨.(બ)૨૩(અ)૨૪ 

(અ)૨૫(અ)૨૬(બ)૨૭(ક)૨૮(બ)૨૯(ક)૩૦(બ)૩૧(બ)૩૨(બ)૩૩(અ)૩૪(બ)૩૫(બ)૩૬(અ)૩

૭(અ)૩૮(ક)૩૯(અ)૪૦(બ)૪૧(બ)૪૨.(ક)૪૩(અ)૪૪.(ક)૪૫.(બ) 

૪૬(અ)૪૭(બ)૪૮(અ)૪૯(અ)૫૦(બ) 

 

 

‘ 


