
SEAT NO:

SUCCESS KEY TEST SERIES
XNEW (Marathi)

(Unit Test-4 His & Poli (Semi Ch- 8,9 &5))

इ�तहास व रा�यशा�� -

DATE: 30-09-19

TIME: 1 Hour 30 Min

MARKS: 40

       

�.१ अ) �दले�या पया�यांपकै� यो�य पया�य �नवडून �लहा 2

१ जे द�त�रवज, परूाव�त ूइ�याद� �द�श�त केले जात नाह�त त े............... म�ये जतन केले जातात.
अ. व�तसुं�हालय         ब. �ंथालय         क.  अ�भलेखागार          ड. शासक�य काया�लय

२ .............. �ा�सचा सोळा�या शतकात होऊन गेले�या राजा प�हला �ाि�सस या�या पदर� होता.
अ. �लओनाद�. दा. �वसंी          ब. मायकेल अ�ँलो           क. रँफेल          ड. दांते

ब ) पढु�लपकै� ��येक गटातील चकु�ची जोडी ओळखा व द�ु�त क�न प�ुहा �लहा. 2

१ i. माक�पोलो - इटा�लयन �वासी - �याने चीनचा  यरुोपला प�रचय क�न �दला
ii. ब�जा�मन �यडु े- प�हला यरुोपीय शोधक
iii. गोपाल  नीलकंठ दांडकेर - माझा �वास
iv. इ�न बततूा - म�ययगुाचा इ�तहास

२ i. भारतीय �ाचीन ऐ�तहा�सक कोश - महादेवशा��ी जोशी
ii. �ाचीन  भारतीय �थळकोश - �स�दे�वरशा��ी �च�ाव
iii. �ां�तकारांचा च�र� कोश - एस. आर. दात.े
iv. �वातं�यस�ैनक च�र� कोश - एन. आर. पाठक.

�.२ अ) �दलेल� संक�पना�च� ेपणू� करा.(Any One) 2

१

२

ब ) ट�पा �लहा(Any One) 2

१ सं�ा कोश

२ सर�वती महाल �ंथालय

�.३ अ ) पढु�ल �वधाने सकारण �प�ट करा.(Any Two) 6

१ देशाम�ये सं�हालये आ�ण �ंथालये असल� पा�हजेत.

२ संवध�न आ�ण जतन यातील समा�व�ट कृती फ�त ��श��त �य�ती, जी पा� आहे तीच क� शकत.े

३ कोश �न�म�ती श�य �तत�या भाषांम�ये केल� पा�हजे.

  X- Semi English
१ तास ३० मी



ब ) पढु�ल ��नांची थोड�यात उ�तरे �लहा.(Any Two) 6

१ इ�तहासा�या भौ�तक साधनां�या जतन आ�ण संवध�ना म�ये समा�व�ट होणा� या �व�वध पाय� या कोण�या आहेत ?

२ �ंथालय �यव�थापन का मह��वाचे आहे ?

३ कोशावर ट�प �लहा.

�. ४ �दले�या उता� याचे वाचन क�न �यावर आधा�रत ��नांची उ�तरे �लहा. 4

  इसवी सन १९०४ साल� मुंबईतील काह� ��ति�ठत नाग�रकांनी एक� येऊन ���स ऑफ वे�स�या भारत भेट��या 
स�मानाथ� एक व�तसुं�हालय उभार�याचा �नण�य घेतला. इ. स. १९०५ �या नो�ह�बर म�ह�यात या सं�हालया�या 
इमारतीची पायाभरणी झाल�. आ�ण सं�हालयाचे नाव ‘���स ऑफ वे�स �य�ुझयम ऑफ वे�टन� इं�डया’ असे �नि�चत 
कर�यात आले. इ.स. १९९८ म�ये या सं�हालयाचे नाव बदलनू ‘छ�पती �शवाजी महाराज व�तसुं�हालय’ असे ठेव�यात 
आले.
          सं�हालयाची वा�त ूइंडो गो�थक शलै�त बांधलेल� आहे. �तला मुंबई शहरातील प�ह�या �तीची सां�कृ�तक वारसा 
इमारत असा दजा� दे�यात आला आहे सं�हालयात कला, परुात�व आ�ण �नसगा�चा इ�तहास अशा तीन वगा�त 
�वभागले�या समुारे प�नास हजार परुाव�त ूसं�ह�त केले�या आहेत.

i. ���स ऑफ वे�स �य�ुझयम ऑफ वे�टन� इं�डया का �थापन कर�यात आले ?
ii. छ�पती �शवाजी महाराज व�तसुं�हालयात काय सं�ह�त केले आहे ?
iii.�व�याथा�नी व�तसुं�हालयाला भेट दयावी असे त�ुहांला का वाटत े?

�. ५ पढु�ल ��नांची स�व�तऱ उ�तरे �लहा.(Any One) 4

१ अ�भलेखागाराचे �यव�थापनाम�ये कोणती मह��वाची कामे आहेत?

२ धा�म�क पय�टनाचे फायदे काय आहेत?

�. ६ �दले�या पया�यांपकै� यो�य पया�य �लहा.(PS) 2

१ .............. हे म�ूय समजा�या सव� �तरावर नेने आव�यक आहे.
अ. समता          ब. धम� �नरपे�ता          क. स�ता          ड. आर�ण

२ राजक�य ��नांची संघटनातग�त .............. घेणे आव�यक असत.े
अ. मतदान          ब. प�रषद          क. मापन          ड. �नवडणकूा

�. ७ पढु�ल �वधाने चकू क� बरोबर त ेसकारण �प�ट करा.(PS)(Any Two) 4

१ न�लवाद� चळवळीम�ये शतेकर� – आ�दवासी यां�या सम�यांचे मह��व वाढले.

२ बहुसं�य समाजाचे क�याण हे लोकशाह�चा उ� देश असतो.

३ राजक�य आ�ण �शासक�य �तरावर�ल ��टचारामळेु सरकारची काय��मता वाढत.े

�. ८ पढु�ल संक�पना �प�ट करा.(PS)(Any One) 2

१

२



�. ९ पढु�ल ��नांची थोड�यात उ�तरे �लहा.(PS)(Any Two) 4

१ राजकारणाचे गु�हेगार�करण झा�यामळेु कोणत ेप�रणाम होतात ?

२ भारतात लोकशाह��या यशासाठ� कोण�या बाबी आव�यक आहेत ?

३ राजक�य ���या आ�धका�धक पारदश�क हो�यासाठ� कोणत े�य�न केले जातात.


