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Bharatiya Vidya Bhavan’s Shri Ishvarlal L. P.
A�s-Science & J. Shah Commerce
College, Dakor Online Internal
Examination, October - 2020 B.A.HISTORY
(Semester – III ) Paper Code : UA03GHIS22
Paper Name : ભારતનો ઈિતહાસ-મુઘલ
સા�ાજય પેપર - ૪
Date :10/10/2020                                         Time : 12:00 to 12:30 pm                                                     
Total Marks: 30 
* Required

Full Name *

EMAIL ID

Mobile No. *

Roll No. *
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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.

અ�દુલ ફઝલ

માનિસહ

તાનસેન

ટોડર મલ

Class *

Semester *

આઈ ને અકબર ની રચના ______________ એ કરી હતી.
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8.

Mark only one oval.

બાબરનામાં

હુમાયુનામા

અકબરનામા

આઈને - અકબરી

9.

Mark only one oval.

ઓરગઝેબ

દારા-િશરહી

જહાંગીર

અ�દુલ ફઝલ

10.

Mark only one oval.

કનોજ યુ�

પાનીપત યુ�

સોમનું યુ�

�ોગનું યુ�

બાબરની આ�કથાનું નામ _____________ હતુ.

�ુઝુકે -એ - જહાગીરી રચના ____________ કરી હતી.

ભારતમાં _______________ યુ�ધ થી મુઘલ -અફઘાન સંઘષ� ની શ�આત થઈ.
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11.

Mark only one oval.

હમીદાબાનું

ઇલીયાસ બેગમ

માહમ બેગમ

કુતુબુક નીગાર

12.

Mark only one oval.

ચગીઝખાન

કુ�લાઈખાન

દિરયાખાન

તીમુરલંગ

13.

Mark only one oval.

૧૨

૧૪

૧૬

૨૦

બાબરની માતાનું નામ _______________ હતું?

બાબર માતૃપ�ે _______________ વંશજ નો હતો.

બાબર _____________ વષ� ઉમર ેઅફઘાન ની રાજગાદી એ બેઠો હતો.
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14.

Mark only one oval.

આ�કથા

વસીયતનામુ

કા�ય�ંથ

નવિલકા

15.

Mark only one oval.

આમીરખાન

દોલતખાન

દોલતખાન - આલમ

દિરયાખાન

16.

Mark only one oval.

િસંકદર લોદી

ઈ�ાહીમ લોદી

દિરયાખાન લોહાની

બહાદુરશાહ બીજો

બાબર ેલખેલી "તુઝુકે " બાબરી ______________ છે.

બાબર ને ભારતમાં આવવા ____________ એ આમં�ણ આ�યું હતું.

બાબર ના ભારતના આગમન પૂવ� ભારતનો િદ�હી નો સુ�તાન ____________ હતો.
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17.

Mark only one oval.

બાબર - રાણાસાગા

બાબર - શેરશાહ

બાબર - ઈ�ાહીમ લોદી

અકબર - હેમુ

18.

Mark only one oval.

ચૌસાનું યુ�

પાનીપત નું યુ�

કનોજ નું યુ�

કાનવા નું યુ�

19.

Mark only one oval.

ઈ�ાહીમ લોદી

પૃ�વીરાજ ચૌહાણ

રાણા સં�ામિસંહ

દિરયાખાન લોહાની

િદ�હી પાનીપત નું �થમ યુ� ______________ વ�ચે થયું હતુ.

બાબર ે_____________ યુ� દર�યાન દા� નો �યાગ કરવાની �િત�ા લીધી.

કાનવા યુધમાં બાબર ે___________ ને હરા�યો હતો.
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20.

Mark only one oval.

ગંગા -ગોગા

ગંગા - યમુના

ગોગા - યમુના

યમુના - િ��ા

21.

Mark only one oval.

િદ�હી

લખનોવ

કાબુલ

મંદેરી

22.

Mark only one oval.

જહાંગીર

શારજહાં

અકબર

હુમાયું

�ોગાનું યુ� ___________ બે નદીઓના સંગમ િકનાર ેલડાયું હતું.

બાબરનો મૃતદેહ ______________ �થળે દફનાવવામાં આ�યો હતો.

__________ મુઘલ સ�ાટે તેના ભાઈઓને પોતાના િપતા તરફથી મળેલું વારસા નું રાજય વેહંચી
આ�યું હતું.
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23.

Mark only one oval.

જોધાબાઈ

ગુલબદન બેગમ

માહમ બેગમ

રઝીયા બેગમ

24.

Mark only one oval.

અરકરી

મ�સુર

કામરાન

િહંદાલ

25.

Mark only one oval.

પ�ની

કમા�વતી

કણા�વતી

જોધાભાઈ

હુમાયુની માતાનું નામ _________________ હતું

હુમાય એ તેના ______________ ભાઈને કાબુલ અને કંદહાર ભેટ આ�યું હતું.

હુમાયુને મેવાડની ___________ રાણી એ ર�ા રાખડી મોકલી હતી.
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26.

Mark only one oval.

દોરાહનું યુ�

ચુનારનું યુ�

ચોમાનું યુ�

જોનપુરનું યુ�

27.

Mark only one oval.

બાબર - રાણા સાંગા

હુમાંયું - બહાદુરશાહ

હુમાય - શેરશાહ

બાબર- અફઘાન

28.

Mark only one oval.

�ોગાનું યુ�

ચોસાનું યુ�

�નોજનું યુ�

એકપણ નહી

થયેલું હુમાંયું અને મહમદ લોદી અને તેના સહાયક અફઘાનો વ�ચે યુ� __________ નામે ઓળખાય
છે.

ચોસાનું યુ� ____________ વ�ચે થયું હતું.

_____________ યુધના કારણે હુમાયુને બંગાળ - િબહાર ગુમાવવું પડયુ હતું.
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29.

Mark only one oval.

િસંધના અમીરો

રાણા�ાંગા

ઈરાનના શાહ તારમ�યે

બાજબહાદુર

30.

Mark only one oval.

બાબર

હુમાંયું

અકબર

જહાંગીર

31.

Mark only one oval.

જહાંગીર

શારજહાં

હુમાંયું

શેરશાહ

૧૫૪૦ પછી ભટકતી િ�થિતમાં હુમાયુને નીચેના _____________શાસકે રાજય� આ�યો હતો.

___________ મુઘલ બાદશાહ નું અવસાન પુ�તકાલયની સીડી ઉપરથી પડી જતા થયું હતું.

____________ િદ�હીના શાસક નું મૂળનામ ફરીદ હતું.
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32.

Mark only one oval.

દિરયાખાન લોહાની

ઇ�લામખા લોહાની

બહારખા લોહાની

રાણા સં�ામ િસંહ

33.

Mark only one oval.

બહાદુરશાહ

મોહ�મદશાહ

બહાદુરશાહ લોહાની

રાણા સં�ામ િસંહ

34.

Mark only one oval.

ઉમરકોટ

કાલાનોર

િસયાલકોટ

સરિહંદ

શેરશાહ ને _____________ એ "શેરખાં" િખતાબ આ�યો હતો .

શેરશાહ હુમાંયું સાથે સંઘષ�માં ઉતયા� પેહલા _____________ ની સેવામાં હતો.

અકબરનો જ�મ ______________ નગરમાં થયો હતો.
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35.

Mark only one oval.

િહરા

મોતી

ક�તુરી

પ�ા

36.

Mark only one oval.

િદ�હી

માનકોટ

લાહોર

કાલાનોર

This content is neither created nor endorsed by Google.

અકબરના જ�મ થી આનંિદત થતા હુમાયુએ તેના સૈિનકોને ___________ વ�તુ વેહચી હતી.

અકબરનો રાજિભષેક ૧૫૫૬ માં ________________ �થળે થયો હતો.
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