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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 MðkæÞkÞfkÞ oLkwt «&™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              
              

વલબાગ-ક વલલયણાત્ભક શે્રણીના પ્રશ્નોનો જલાફ 800 ળબ્દોભાાં આો.                          (8×1=8) 

(1) ભૌમય વામ્રાજ્મની લશીલટી વ્મલસ્થા વલળે વલસ્તતૃ ભાહશતી આો. 

અથલા 

(1)    ગપુ્તોનો ઉદમ તથા ગપુ્ત વમ્રાટો વલળે હયચમ નોંધ રખો. 

વલબાગ –ખ નીચે આેરા પ્રશ્નોના જલાફ 400 ળબ્દોભાાં રખો  (ગભે તે ફે)                    (4×2=8) 

(1) દક્ષિણ બાયતભાાં તવભરબાા અને વાહશત્મના વલકાવ વલળેની ભાહશતી આો. 

(2) ગપુ્ત વભમની લશીલટી વ્મલસ્થા વલળે ભાહશતી આો. 

(3) ઈ.વ.200 થી ઈ.વ.૩૦૦ સધુીના બાયતભાાં વત્તાધીળકો અને કુળાણો વલળે ભાહશવત 

આો . 

વલબાગ – ગ નીચે આેરાની 300 ળબ્દોભાાં નોંધ રખો (ગભે તે રણ)ણ)                         (3×3=9) 

(1) ભૌમય વામ્રાજમના ભશાન વમ્રાટ અળોક વલળે ટૂાંકનોંધ રખો. 

(2) છઠ્ઠીથી આઠભી વદી દયમ્માન દિીણ બાયતભાાં બક્તત અંદોરન. 

(3) ઈ.વ. ની છઠ્ઠી વદીના ભધ્મથી દખ્ખણ અને દક્ષિણ હશિંદના ચાલકુ્યો,લ્રલો અને 

ાાંડયોના ઉદમની નોંધ રખો.. 

(4) ભથયુા ળૈરી વલળે ટૂાંકભાાં ભાહશતી આો . 
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વલબાગ- ઘ નીચેના પ્રશ્નોના એક લાક્યભાાં જલાફ આો.     (૦.5x10=5) 

(1) પ્રાચીન તવભર દેળના યાજ્મની યચના ઉય પ્રકાળ પેંકત ુાં વાહશત્મ કમા નાભ થી 

ઓખામ છે? 

(2) કૌહટલ્મ કે જે ચાણક્ય નાભથી ઓખાતો શતો તેનુાં મૂ નાભ શુાં શત ુાં? 

(3) કક્ષરિંગ યદુ્ધથી કોનુાં હૃદમ હયલતયન થયુાં? 

(4) શયચહયરણ)ના યચવમતા કોણ છે? 

(5) જુનાગઢનો વળરારેખ કઈ બાાભાાં છે? 

(6) વાંગભ વાહશત્મભાાં તાવભર વ્માકયણનો વાંગ્રશ ગ્રાંથ કમો છે? 

(7) હ્ુાં -એન- વાાંગે કમો ગ્રાંથ રખ્મો? 

(8) ગ્રીક ળાવક ભીનેન્ડયે કમો ધભય અંગીકાય કમો? 

(9) ભૌમય વામ્રાજ્મભાાં ખજાનચી કમા નાભે ઓખાતા? 

(10)  શાથીગપુા રેખ કમા ળાવકે કોતયાવ્મો છે? 

(11)  કમા યાજાને બાયતના નેોક્ષરમન તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

 


