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5.

Mark only one oval.

B.Sc.

B.Com.

B.A.

6.

Mark only one oval.

I

III

V

Give the answer of the following multiple choice questions. [attempt all] [30] નીચેના
બધાજ ��ોના જવાબ માટે સાચો િવક�પ પસંદ કરો.

7.

Mark only one oval.

ગજુરાત

રાજ�થાન

િસંધ

પ�ંબ

Class *

Semester *

ચચ�નામા �ંથમાં આરબોની �ારિભક આ�મણ િવશે ની �ણકારી માં ___________ િવશેનો ઉ�લેખ
જોવા મળે છે.
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8.

Mark only one oval.

બરની

સુ�તાન િફરોજશાહ

�યાબુદીન તુંગલઘ

અમીર-ખુશરો

9.

Mark only one oval.

શીહાબુદીન ઘોરી

કુતુ�બુદીન ઐબક

મહમદ ગઝની

ઈ�તુંિમગ

10.

Mark only one oval.

ખીલ�વંશ

સૈયદવંશ

લોહીવંશ

ગુલામવંશ

લેલા મજનું ના લેખક _________ છે.

ઈ.સ.૧૨૦૬ માં િદ�હી સ�તનતની �થાપના __________કરી હતી.

ઈ.સ. ૧૨૦૬ માં કુતુ�બુદીન ઐબકે િદ�હીમાં ___________ વંશની �થાપના કરી
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11.

Mark only one oval.

કુતુ�બુદીન ઐબક

અલાઉદીન ખીલ�

બ�બન

મહમદ તુગલઘ

12.

Mark only one oval.

ઇલુમીશ

કુતુ�બુદીન બિખ�યાર

બ�બન

આરામશાહ

13.

Mark only one oval.

બ�બમ

જલાઉિદન ખીલ�

કૈકાબાદ

અલાઉિદન ખીલ�

િદ�હીના ____________ સુ�તાનનું 'મૃ�યુ' પોલો જવેી ચોગાની રમત રમતા ઘોડા ઉપરથી પટકાઈ
જતા થયું.

કુતુ�બુદીન ઐબકના મૃ�યુ પછી િદ�હીની રાજગાદીએ _____________ બેઠંુ હતું

િદ�હીના સુલતાનો માં નીચેના માંથી _______________ �યિ� ૭૦ વષ�ની ઉમર ેસુ�તાન બ�યો
હતો.
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14.

Mark only one oval.

ઈ�તુંમીશ

અલાઉદીન ખીલ�

ક�કોબાદ

િફરોજશાહ તુગલઘ

15.

Mark only one oval.

રાણકદેવી

મીનળદેવી

પદમીની

િઝંદા

16.

Mark only one oval.

બ�બન

કૈકાબાદ

અલાઉદીન ખીલ�

મલેક કાફૂર

________________ સુ�તાને કાકા નું ખૂન કરી ને િદ�હી નું સુ�તાનપદ મેળ�યું હતુ?

સાિહ�ય ઉ�લેખ �માણે અલાઉદીન ખીલ� નીચેના માંથી ___________ રાજપુતાણી ના સોદંય� થી
આ�ષાયો હતો.

મિલક કાફૂર ના નામે �િસ� સેનાપિત ____________ સુલતાનના સમય માં થઈ ગયો.
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17.

Mark only one oval.

અલાઉદીન ખીલ�

ઈ�તુંમીશ

મહમદ બગલઘ

ગીયાબુદીન બ�બન

18.

Mark only one oval.

જલાઉદીન ખીલ�

ઈ�તુંમીશ

અલાઉદીન ખીલ�

કુતુ�બુદીન ઐબક

19.

Mark only one oval.

મહમદ તુગલઘ

િફરોજ તુગલઘ

�યાબુદીન તુગલઘ

નાસી�દીન તુગલઘ

________________સુ�તાન બ�ર િનયં�ણ માટે �ણીતો હતો.

ચંગેઝ ખા નામનો મોગલ સરદાર ________________ સમયમાં ભારત આ�યો હતો.

________________ સુ�તાન ગાઝી મિલક ના નામથી �ણીતો છે.
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20.

Mark only one oval.

�યાસુદીન તુગલઘ

િફરોજ તુગલઘ

મહમદ તુગલઘ

�ણ માંથી એક પણ નહી

21.

Mark only one oval.

ઈ�તુંમીશ

બ�બન

કુતુ�બુદીન

ગીયાસુદીન

22.

Mark only one oval.

અલાઉદીન ખીલ�

િફરોજ તુગલઘ

મહમદ તગલક

ઈ�ાહીમ લોદી

તુગલઘ વંશ નો �થાપક ______________ હતો.

િદ�હીના _______________ સુ�તાન નું અવસાન મંડપ તૂટી પડવાથી થયું.

િદ�હીના _____________ સુ�તાને િદ�હીથી દોલાતાબાદ પાટનગરની ફેરબદલી કરી.
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23.

Mark only one oval.

સુ�તાન

અમીરો

વઝીર

નાઝીમ

24.

Mark only one oval.

અમા�ય

પેશવા

વઝીર

દીવાને કઝા

25.

Mark only one oval.

િદવાને ઈશા

નાઝીર

નાઝીમ

વઝીર

િદ�હી સ�તનત ના વહીવટીતં� નું ____________ ના હાથમાં સવ��ચ સતા રહેતી ?

િદ�હી સ�તનત ના વહીવટીતં� માં મુ�ય મં�ી ____________ ના નામે ઓળખતો ?

િદ�હી સ�તનત માં મેહસુલખાતાનો અિધકારી ____________ નામે ઓળખતો ?
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26.

Mark only one oval.

િદવાને કોિહ

િદવાને કઝા

િદવાને ઈશા

�ણ માંથી એકપણ નહી

27.

Mark only one oval.

બરીદ - ઈ - મુમાંલીક

િદવાની-ઈ-ઈશા

િદવાની-ઈ-સાલત

સ�-ઉસ-સદુર

28.

Mark only one oval.

જિજયાવેરો

જમીન-મહેસુલ

જકાત

લુટ

િદ�હી સ�તનત નો લ�કરી ખાતા નો વડો______________ હતો.

િદ�હી સ�તનતના વહીવટીતં�માં દાન-ધમ� ખાતાનો વડો _____________ હતો.

િદ�હી સ�તનત માં રા� ની આવક નું મુ�ય સાધન __________ હતું
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29.

Mark only one oval.

પરગણું

�ામ

સુબા

િશ�

30.

Mark only one oval.

િશ�

પરગણું

નાઝીમ

�ામ

31.

Mark only one oval.

લ�� િવષયક

વેપાર િવષયક

યુ�ધ િવષયક

ધાિમ�ક

િદ�હી સ�તનત ના વહીવટી તં�માં �ાંતો ના િવભાગો ______________ નામે ઓળખાતા

િદ�હી સ�તનતના વહીવટી તં� નું નાનું એકમ ____________ હતું

િદ�હી સ�તનત માં જ�ાં વેરો _______________ �કાર નો કર હતો
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32.

Mark only one oval.

કલમધારી

શમશેરધારી

હા�

શાહીકુટંુબ વગ�

33.

Mark only one oval.

િવધારણય -સાયણામાય�

હસન - ગંગુ

હિરહર - બુ�ા

રામરાય-દેવરાય

34.

Mark only one oval.

બુકા

હિરહર �થમ

દેવરાય

વીર નરિસહ

િદ�હી સ�તનતકાળ માં _________________ વગ� ના મુિ�લમો કારકુન ,િશ�ણ કે ધાિમ�ક કાય�
કરતા

દિ�ણમાં િવજયનગર રા�ની �થાપના ______________ કરી હતી

સંગમવંશ નો �થમ શાશક ______________ હતો.
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35.

Mark only one oval.

રામરાય

વીર નરસીહં

કૃ�ણ દેવરાય

દેવરાય પેહલો

36.

Mark only one oval.

તી�મલ

અ�થયા

પેદન

ડીડીમ

This content is neither created nor endorsed by Google.

િવજયનગર રાજયના __________ શાસક ની ગણના ભારતના મહાન શાશકો માં થાય છે.

નીચેના માંથી ___________ �યિ�ને તેલગું સાિહ�યના િપતા કહે છે.
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