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r«Þ rðãkÚkeo r{ºk, 

 çke.yu.yÇÞkMk¢{{kt «ðuþ {u¤ððk çkË÷ ykÃkLku y{khk ðíke ¾qçk ¾qçk yr¼LktËLk. ykÃk Ëqhðíkeo 

rþûký{kt yÇÞkMk fhe hÌkk Aku su{kt ykÃkLke WÃkh yæÞkÃkfLkwt fkuE ytfwþ LkÚke. yk ÃkæÄrík{kt ykÃkLku MðtÞ 

yLkwþkMkLk yÃkLkkððwt sYhe Au. ykÃkLku ykÃkLkk rð»kÞLke ¢uzex yLkwMkkh yk rð»kÞ{kt ËirLkf 2 f÷kf Mk{Þ 

Vk¤ððku ykð~Þf Au. 

 MðkæÞkÞfkÞoLkwt Vku{uox yu ykÃkLke Mkºkktík ÃkheûkkLkk Vku{uox «{kýu s hk¾ðk{kt ykðu÷ Au, suÚke y{khe 

ÃkheûkkLke íkiÞkhe yÚkuo ÞkuøÞ Mk{s {kxu MðkæÞkÞfkÞo ¾qçk WÃkÞkuøke Au. MðkæÞkÞfkÞkuo{kt ÃkqAðk{kt ykðu÷ «&™kuLkk 

sðkçk ykÃkLku {¤u÷e yÇÞkMk-Mkk{økúe{ktÚke MkeÄk s fkuÃke fhðkLkk LkÚke, ykÃk su ðkt[Lk fhku Aku, su Mk{òu Aku, íku 

ykÃkLke ÃkkuíkkLke ¼k»kk{kt ÷¾ðkLkwt hnuþu. 

 MðkæÞkÞfkÞoLkwt ÃkwLk:{qÕÞktfLk Úkíkwt LkÚke òu fkuE rð»kÞLkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ykuAk økwý nkuÞ íkk VheÚke ÷¾u÷wt 

MðkæÞkÞfkÞo ÂMðfkhðk{kt ykðþu Lknª. suÚke ykÃk «Úk{ ð¾íku s ÔÞðÂMÚkík sðkçkku ÷¾e s{k fhkðþku. suÚke 

Mkkhk{kt Mkkhk økwý {u¤ðe þfþku yLku W¥k{ Ãkrhýk{ «kÃík fhe þfþku. 

¾qçk ¾qçk þw¼fk{Lkkyku Mkn, 

MðkæÞkÞfkÞo rð¼køk  

yøkíÞLke Mkq[Lkkyku 

 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkððkLke AuÕ÷e íkkhe¾: 30/04/2018 Au, íkku yk Mk{Þ {ÞkoËk{kt ykÃku 

MðkæÞkÞfkÞo ÷¾e s{k fhkððwt sYhe Au. 

 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke hMkeË ÷uðe VhSÞkík Au. suÚke ¼rð»Þ{kt MðkæÞkÞfkÞoLku ÷økíke 

fkuE ÃkqAÃkhA fhðe nkuÞ íkuLkk Wfu÷{kt hMkeË hsq fhe þfkÞ. 

 ík{khk [uf ÚkE økÞu÷k MðkæÞkÞfkÞo ík{khe Mkºkktík Ãkheûkk Ãknu÷k s fuLÿ Ãkh hMkeË çkíkkðe Ãkhík ÷uðk suÚke 

ÃkheûkkLkk ðkt[Lk yÚkuo Ãký íkuLku WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ. 

 çke.yu./çke.fku{. yÇÞkMk¢{Lkk  MðkæÞkÞfkÞo{kt ÃkkMk Úkðk {kxu 11 økwý ÷kððk sYhe Au, òu íkuLkkÚke 

ykuAk økwý nkuÞ íkku íku MðkæÞkÞfkÞo{kt rðãkÚkeo LkÃkkMk {kLkðk{kt ykðþu, yLkuu íku MðkæÞkÞfkÞo Lkðk MkºkLkwt 

{u¤ðeLku VheÚke ÷¾ðkLkwt hnuþu.  

 MðkæÞkÞfkÞoLkk økwý ðøkh VkELk÷ {kfoþex {u¤ðe þfkþu Lknª.  

 ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke MkkÚku MðkæÞkÞfkÞoLkwt «&™Ãkºk VhSÞkík òuzðwt. 

 yk ÃkAeLkwt Ãkus rðãkÚkeoyu r«Lx fkZe íku{kt {ktøku÷ {krníke ¼he ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞoLkk «Úk{ Ãkus WÃkh 

÷økkððwt.  
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અભ્માસક્રભન ું નાભ   :  એપ.વામ.ફી.એ. 

ાઠ્યક્રભન ું નાભ   :  પ્રાચીન બાયતનો ઈતતહાસ    

 

 

LkkUÄýeLktçkh :        yÇÞkMkfuLÿLkwt Lkk{ :     

Lkk{ :         yÇÞkMkfuLÿ fkuz Lkt. :     

MkhLkk{wt :       

       

       

{kuçkkE÷ Lktçkh :       

E-{uE÷ :       

 

rðãkÚkeoLke Mkne :    

          íkkhe¾ :     
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ક ર ગ ણ-30                      ઉત્તીણણ થવાન ું ધોયણ: 11ગ ણ              
              

 

વળભાગ-ક વળળરણાત્મક શે્રણીના પ્રશ્નોનો જળાબ 800 બ્દોમાાં આો.                          (8×1=8) 

(1)    ષડપ્ન શાંસ્કૃવિના અગત્યના કેન્દ્રો અને િેની ભૌવિક ાક્ષણીક્િાઓ વળે ચચાા કરો. 

અથળા 

(1)   પ્રાચીન થ્થર યગુની અને મધ્ય ાવાણયગુની અળસ્થાની શમજૂિી આો. 

વળભાગ –ખ નીચે આેા પ્રશ્નોના જળાબ 400 બ્દોમાાં ખો  (ગમે િે બે)                 (4×2=8) 

(1)   ષડપ્ન શાંસ્કૃવિનો શમયગાલો જણાળો. 

(2)   ગૌિમ બદુ્ધના ઉદેો વળવે શવળસ્િારથી ચચાા કરો. 

(3)   ચચવિિ ભખૂરા ળાશણોની શાંસ્કૃવિ વળવે શમજૂિી આો. 

વળભાગ – ગ નીચે આેાની પ્રશ્નોની 300 બ્દોમાાં નોંધ ખો (ગમે િે િણ)                 (3×3=9) 

(1)   જૈન ધમાના ઉદભળ વળે ટૂાંકનોંધ ખો. 

(2)   આદ્યળૈદદક શમાજના ઈવિષાશ જાણળાના  શાધન િરીકે શાદષત્ત્યક અને રુાિત્ળીય સ્ત્રોિો        

વળવે માદષિી આો. 

(3)  શોલ મષાજન દોના નામ અને િેમની રાજધાની જણાળો. 

(4)  ષડપ્ન શભ્યિાના ોકોની ોાકની ૈી, ભાવા િથા ીી વળે શમજૂિી આો. 
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વળભાગ- ઘ નીચેની ખાી જગ્યા રૂો. 

(1)   જૈન રાંરા પ્રમાણે િેળીશમા િીથંકર ________ષિા. 

(2)   શૌથી જુનો ળેદ________છે. 

(3)   બઝુાષોમ નામે નિૂન ાવાણ શાંસ્કૃવિ______ખીણની છે. 

(4)   ઈવિષાશ __________ળગર મોટા પ્રમાણમાાં અધરૂો છે. 

(5)   ઈ.શ.1872માાં ષડપ્ા નામના ગામની મુાકાિ વળખ્યાિ રુાિત્ળવળદ્   ___________એ  

ીધી 

(6)   જનદ અને મષાજનદ શમયમાાં વ્યક્ક્િગિ કુટુાંબના ળડા અને જમીનના માચક 

________ કષળેાિા. 

(7)   જોળે શાંસ્કૃવિ_________ભૌગોચક પ્રદેમાાં ષિી. 

(8)   ષડપ્ન શભ્યિાનો બહુ જાણીિો કાનો નમનૂો એળી ધાતનુી નતૃ્ય કરિી નગ્ન આકૃવિ 

___________પ્રદેથી પ્રાપ્િ થઇ છે. 

(9)   ળેદ શમયમાાં ટોલી માટે ____________બ્દ ળરાિો. 

(10)   NBP શાંસ્કૃવિના મધ્ય િબક્કામાાંથી ચાાંદીના ________વશક્કાઓ મળ્યા છે. 

    (11)   મોષ ેજો દરોનો અથા _________ થાય છે. 

 

 


