
Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 
Term End Examination July – 2018 

 

Course : FYBA Date : 13/07/2018 

Subject Code : HISM-01 Time : 11:00am to 02:00pm 

Subject Name : Main Paper - 01 History – પ્રાચીન 

ભારતનો ઈતતહાસ (પ્રાગ ઐતતહાતસક 
કાળથી ઈ.સ. પરેૂ્વની ચોથી સદી સધુી) 

Duration : 3 Hours 

  Max. Marks : 70 

 

પ્રશ્ન-1 ભારતના પ્રાદેશિક પ્રાકૃશતક લક્ષણો વણણવો.      (12) 
અથર્વા 

 નતૂન પાષાણયગુની સ્થિશત અને સથંકૃશતનુ ંમલૂ્ાકંન કરો. 
પ્રશ્ન-2 હડપ્્ન સથંકૃશતના મખુ્્ કેન્દ્રો શવિે લખો.      (12) 
      અથર્વા 
 હડપ્્ન સથંકૃશતનુ ંસમાજ જીવન વણણવો. 
પ્રશ્ન-૩ તામ્રપાષાણ સથંકૃશત  શવિે  સશવથતર લખો.       (12) 
      અથર્વા 
 આ્ોના આગમન અંગે તમારા મતંવ્્ો જણાવો 
પ્રશ્ન-4 કોઈપણ આઠ મહાજનપદ શવિે લખો.       (12) 
      અથર્વા 
 બૌદ્ધ ધમણનો ઉદ્દભવ જણાવી બદુ્ધના ઉપદેિો વણણવો. 
પ્રશ્ન-5 ટૂૂંકનોંધ લખો. (ગમેતે બે)        (12) 

1. મધ્્પાષાણ યગુ શવિે નોંધ લખો. 
2. શસિંધ ુસથંકૃશતની નગરરચના વણણવો. 
3. આદ્ય વૈદદક સમાજ 

4. ઉત્તરકાલલન વૈદદક રાજ્્ વ્્વથિા 
5. મહાવીર થવામીનો ઉપદેિ 

પ્રશ્ન-6 યોગ્ય તર્વકલ્પ પસૂંદ કરી ખાલી જગ્યા પરૂો      (10) 
1. કલલિંગ એ ________ રાજ્્મા ંઆવેલુ ંછે. 

A મહારાષ્ટ્ર B બગંાળ C લબહાર D ઓદરથસા 
2. ભીમબેટકાની ગફુાઓમા ં_________ જોવા મળે છે. 

A લચત્રો B ઠીકરા C ભતૂ D સાધઓુ 
3. હડપ્્ન સથંકૃશતના લોકો ________ ધાતિુી જાણકાર હતા. 

A તાબં ુ B થટીલ C લોખડં D એલયશુમશન્મ 
4. લોિલનુ ંઉત્ખનન _________ એ કયુું હત ુ.ં 

A સબુ્બારાવ B જ્હોન માિણલ C રખાલદાસ બનેરજી D એસ. આર. રાવ 



5. ઉત્ખનન એટલે  _______________ 
A અવાજ કરવો B ઉતાવળે અવાજ કરવો C પરુાવથત ુિોધવા ખોદકામ કરવુ ં D પનુ:જીશવત કરવુ ં

6. તામ્રપાષાણ સથંકૃશતના કાળમા ં_________ ખાતે એક ભવ્્ બધં બાધંવામા ંઆવ્્ો હતો. 
A મોહેંજોદડો B ઇનામગાવં C ઇન્દ્રપ્રિ D કલલિંગ 

7. ગા્ોનુ ંરક્ષણ કરે એ _______ તરીકે ઓળખાતા હતા. 
A ગોપશત B ગોપાલક C ભરવાડ D ગૌરક્ષક 

8. બદુ્ધએ સૌ પ્રિમ ઉપદેિ  ________ થિળે આપ્્ો હતો. 
A કાિી B નેપાળ C બૌદ્ધગ્ા D સારનાિ 

9. જનપદ અને મહાજનપદોના સમ્મા ં________ ચલણ તરીકે ઓળખાત ુ ંહત ુ.ં 
A ટંકા B દીનાર C કાષાણપણ D જીતલ 

10. મહાવીર થવામીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત િયુ ંપછીએ  _________ તરીકે ઓળખા્ા. 
A તીિણકર B થવામી C ્શત D શનિગ્રિં 

 
 
 
 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 
Term End Examination July – 2018 

 

Course : FYBA Date : 14/07/2018 

Subject Code : HISM-02 Time : 11:00am to 02:00pm 

Subject Name : Main Paper - 02 History - પ્રાચીન 

ભારતનો ઈતતહાસ (ઈ.સ.પરેૂ્વ 320 થી 
ઈ.સ. 8મી સદી સધુી) 

Duration : 3 Hours 

  Max. Marks : 70 

 

પ્રશ્ન-1 મૌર્ય સામ્રાજ્ર્ની વહીવટી વ્ર્વસ્થા અને બીજી સત્તા સાથે સબંધંો જણાવો.   (12) 
અથર્વા 

 મૌર્ય સામ્રાજ્ર્ન  ંવવઘટન વણયવો. 
પ્રશ્ન-2 મૌર્ય સામ્રાજ્ર્ના પતનથી માડંીને ઈ.સ. 300 સ ધીના ઉત્તર ભારત અને ઉત્તરપવિમ ભારતની  

રાજકીર્ સ્સ્થતી વણયવો.         (12) 
અથર્વા 

 ઈ.સ. પવેૂ 200 થી ઈ.સ. પવેૂ ૩00 સ ધીની કલા અને સ્થાપત્ર્નો વવકાસ આલેખો. 
પ્રશ્ન-૩ ઈ.સ. પવેૂ 200 થી ઈ.સ. પવેૂ ૩00 સ ધીના દક્ષિણ ભારતમા ંવ્ર્ાપાર અને શહરેી કેન્દ્રોનો  

વવકાસ આલેખો.          (12) 
અથર્વા 

 તવમલ ભાષા અને સાહહત્ર્નો વવકાસ આલેખો. 
પ્રશ્ન-4 ગ પ્ત સમર્ના શાસન કાળની અથય વ્ર્વસ્થા, સમાજ વ્ર્વસ્થા અને વહીવટીતતં્ર વવશે  

જણાવો.           (12) 
અથર્વા 

 ઉત્તર હહિંદમા ંઅન -ગ પ્ત રાજ્ર્ો વવશે જણાવો. 
પ્રશ્ન-5 ટૂૂંકનોંધ લખો. (ગમતે બે)         (12) 

1. અશોકની ધમ્મવનવત 

2. ચરંગ પ્ત બીજો 
3. છઠ્ઠીથી આઠમી સદી દરમ્ર્ાન ધમયનો વવકાસ આલેખો. 
4. ઈ.સ. પવેૂ 20૦થી ઈ.સ. 300 સ ધીમા ંધમય 

પ્રશ્ન-6 યોગ્ય તર્વકલ્પ પસૂંદ કરી.        (10) 
1. નર્નાર _______ સતંોને કહવેામા ંઆવે છે. 

A વૈષ્ણવ B શૈવ C બૌદ્ધ D જૈન 

2. _______ એ તવમલ ભાષાનો પરંપરાગત વ્ર્ાકરણ ગ્રથં છે. 
A તોલ્ક્કાવપર્મ ૂ B પટ્ટર્ટ્ટ C વતરૂક રાલ D પોરૂલદ્દીકારમ ્

3. અથયશાસ્ત્ર _______ની રચના હતી.? 



A ફા-હ્યાન B ઊપગ પ્ત C કૌહટલ્ક્ર્ D કાક્ષલદાસ 

4. મૌર્ય સામ્રાજ્ર્મા ંકંટકશોધક _________ હતી. 
A અદાલત B પોલીસચોકી C મહસેલૂતતં્ર D જાસસૂીતતં્ર 

5. હષયચહરત્રના રચાર્તા _______ છે. 
A બાણભટ્ટ B કાક્ષલદાસ C હહરષણે D કૌહટલ્ક્ર્ 

6. કૃષ્ણ રાજા કવનષ્કના સમર્મા ં ______ બૌદ્ધ ધમય પહરષદન  ંઆર્ોજન કરવામા ંઆવ્્  ંહત  ?ં 

A પહલેી B બીજી C ત્રીજી D ચોથી 
7. તવમલ ભાષાન  ંસાહહત્ર્ __________ નામે ઓળખાર્ છે? 

A સગંમ સાહહત્ર્ B બૌદ્ધકાક્ષલન સાહહત્ર્ C દૂરભાષી સાહહત્ર્ D વ્ર્ાકરણ સાહહત્ર્ 

8. સાતવાહન વશંની સ્થાપના કરનાર પહલેો રાજા ________ હતો. 
A ગૌતમીપ ત્ર સાતકણી B વસમ ક C કાન્દ્હા D સાતકણી પહલેો 

9. હહરષેણના ંપ્રર્ાગપ્રશસ્સ્ત લેખમા ં_________ રાજાના સગં્રામોની માહહતી મળે છે. 
A ચરં ગ પ્ત B અશોક C હષયવધયન D સમ રગ પ્ત 

10. હષયના દરબારમા ંઆવેલ હ્ -ંએન-સાગં _________ દેશનો રાજદૂત હતો. 
A ચીન B નેપાળ C અમેહરકા D પ્રવશર્ા 

 
 
 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



 

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 
Term End Examination July – 2018 

 

Course : FYBA Date : 15/07/2018 

Subject Code : HISS-01 Time : 11:00am to 02:00pm 

Subject Name : Subsidary Paper - 01 History – 

પ્રાચીન ભારતનો ઈતતહાસ (પ્રાગ 
ઐતતહાતસક કાળથી ઈ.સ. પરેૂ્વની ચોથી 
સદી સધુી) 

Duration : 3 Hours 

  Max. Marks : 70 

 

પ્રશ્ન-1 ભારતના ઇતતહાસના પ્રદેશો : ઉદ્દભવ અને લક્ષણો જણાવો.    (12) 
અથર્વા 

 ખેતીનો ઉદ્દભવ અને પશપુાલન તવશે તવસ્તતૃ જણાવો. 
પ્રશ્ન-2 હડપ્પીયન સસં્કૃતત         (12) 
     અથર્વા 
 હડપ્પીયન સભ્યતાનો ફેલાવો અને પડતી વણણવો. 
પ્રશ્ન-૩ તામ્રપાષણ અને પ્રારંભભક લોહયગુ-2 તવશે ચચાણ કરો.     (12) 
     અથર્વા 
 ઉત્તરકાલીન વૈદક તબક્કામા ંફેરફાર જણાવો.  

પ્રશ્ન-4 ઈ.સ. પવેૂ છઠ્ઠીથી ચોથી સદીની સમાજ અને અથણ વ્યવસ્થા જણાવો.   (12) 
     અથર્વા 
 મહાવીર સ્વામી અને જૈન ધમણનો ઉદ્દભવ અને તવકાસ આલેખો. 
પ્રશ્ન-5 ટૂૂંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)        (12) 

1. હડપ્પન સભ્યતાનો સમાજ વણણવો 
2. આદ્ય વૈદદક સમાજ અને ધમણ 
3. ગૌતમ બદુ્ધ 

4. સોળ મહાજન પદો 
પ્રશ્ન-6 ખાલી જાગ્ય પરૂો.          (10) 

1. ભચતિત ભખૂરા રંગના વાસણો માટે _______ તરીકે ઓળખાય છે. 
A OCP B PGW C MCW D PBW 

2. નતૂન પાષણ યગુના કાશ્મીરના બરુ્ાણહોમમા ંમાણસના દફનની સાથે ______ નો શબ જોવા 
મળ્યો હતો. 
A કૂતરા B ગાય C માછલી D રાની બકરા ં

3. ઋગ્વેદમા ંટોળી માટે _______ શબ્દ વપરાતો. 
A ટોળં B લોકો C જન D ધાડ 



4. મગધની રાજધાની ___________ હતી. 
A રાજગહૃ B વૈશાલી C માગધી D માલવા 

5. મહાવીર સ્વામીનુ ંબાળપણનુ ંનામ ________ હત ુ.ં 
A વધણમાન B શધુ્ધોધન C તસધ્ધાથણ D મહાવીર 

6. ‘વેદ’ શબ્દ  જે ‘તવદ્’ માથંી ઉદ્દભવ્યો છે જેનો અથણ _________ થાય છે. 
A પછૂવુ ં B જાણવુ ં C તવદ્યવાન D ગરુુ 

7. હડપ્પા _______ નદીના દકનારે આવેલુ ંછે. 
A તસિંધ ુ B રાવી C સરસ્વતી D તવપાશા 

8. પ્રાચીન તાતમલ  કતવતાનો સગં્રહ _______ ના નામે ઓળખાય છે. 
A સતુતનકાય B સગંમસાદહત્ય C નાગાનદંમ ્ D પદાતધકારમ ્

9. મહાવીર સ્વામી ________ મા ંતીથણકર હતા. 
A 23 B 11 C 24 D 21 

10. તસિંધખુીણ સસં્કૃતતનુ ં______ સ્થળ ગજુરાતના ખભંાતના અખાતના દકનારે આવેલુ ંછે. 
A લોથલ B ધોળાવીરા C રંગપરુ D સરુકોટડા 
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Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 
Term End Examination July – 2018 

 

Course : FYBA Date : 16/07/2018 

Subject Code : HISS-02 Time : 11:00am to 02:00pm 

Subject Name : Subsidary Paper - 02 History - 

પ્રાચીન ભારતનો ઈતતહાસ (ઈ.સ. પરેૂ્વ 
320 થી ઈ.સ. 8 મી સદી સધુી) 

Duration : 3 Hours 

  Max. Marks : 70 

 

પ્રશ્ન-1 અળોકની ધમ્ભનીતિની ચચચા કયો.       (12) 
અથર્વા 

 ભૌમા વચમ્રચજ્મન ું કેન્દ્રીમ લશીલટીિુંત્ર જણચલો. 
 

પ્રશ્ન-2 ભૌમોત્તય કચભચું જૈન ધભા તલળે ભચહશિી આો.      (12) 
      અથર્વા 
 વચિલચશન લુંળનચ ઈતિશચવની રૂયેખચ  જણચલો. 
 

પ્રશ્ન-૩ િતભર બચચ અને વચહશત્મનો તલકચવ આરેખો.       (12) 
      અથર્વા 
 વમ્રચટ વમ રગ પ્િનચ તલજમો લણાલો 
 

પ્રશ્ન-4 વમ્રચટ શાલધાનની તવદ્ધિઓ જણચલો.        (12) 
અથર્વા 

 દક્ષિણ બચયિભચું બક્તિ આંદોરનની ચચચા કયો. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂૂંકનોંધ ખો. (ગમે તે બે)        (12) 
1. ભૌમા વચમ્રચજ્મનચ િનનચ કચયણો 
2. ક ચણો 
3. િતભરશચભભચું વભચજ 

4. વમ્રચટ ચુંરગ પ્િ ફીજો 
 

પ્રશ્ન-6 (અ) યોગ્ય તર્વકલ્ સૂંદ કરી ખાી જગ્યા પરૂો.      (૦5) 
1. __________ ચુંરગ પ્િ ભૌમાનો ભુંત્રી શિો. (કૌહટલ્મ, યચધચ ગ પ્િ, ભેગેસ્થનીવ) 
2. પ ષ્મતભત્રએ _________ લુંળની સ્થચનચ કયી. (ગ પ્િ, ભૌમા, શ  ુંગ) 
3. ફૌિ ધભાભચું મતૂિિપજૂા ળરૂ કયનચય ________ વુંપ્રદચમ શિો. (શ્વિેચુંફય, ભશચમચન, શીનમચન) 



4. __________નચ વભમ દયતભમચન સ દળાન વયોલયન ું વભચયકચભ થય ું શત  ું. (ચુંરગ પ્િ ફીજો, 
સ્કુંદગ પ્િ, ક ભચયગ પ્િ શરેો) 

5. બ્રચહ્મણોને દચનભચું અચમેરચું અને લવચશિી ફનેરચ ગચભોને _________ કશિેચ. (બ્રહ્મદેમ, દેલદચન, 
ભુંગરભ) 
 

(બ) જોડકા જોડો          (05) 
  અ     બ 

1. ક્ષફિંદ વચય    ક જભીનનચ ભચ 

2. ક ળચણો    ખ શાચહયિ 

૩. ભચ અને લેરી   ગ ચીની મ વચપય 

4. ફચણબટ્ટ    ઘ યશૂ-ચી 
5. પચહશમચન   ચ  ચુંરગ પ્િનો પ ત્ર 

 
 
 
 
 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

 


