
Sample Question Paper

Exam  :  ____________ (Rev. 16 / C7525)Sem  V

Class : ________________TYBA History 

Sr. No. Question

1  दसुऱ्या महायुद्धातील पराभूत राष्ट्र कोणते 
2  शीतयुद्ध कोणत्या दोन विचारसनीमध्ये घडून आले

3

दसुऱ्या महायुद्धानंतर जगात कायमची शांतता राहािी कोणती संघटना स्थापन 

करण्यात आली
4  दसुऱ्या महायुद्धातील ममत्र राष्ट्रांची नाि ेसांगा
5 जपानने  दसुर्या महायदु्धात अमेरिकेच्या कोणत्या बंदिावि बॉम्ब हल्ला केला 

6 शीत युद्धाच्या काळात रमशयान ेकोणता करार केला 

7

दसुऱ्या महायुद्धा नंतर जममनीची राजधानी बमलमन शहराच ेकोणत्या दोन भागामध्ये 

विभाजन करण्यात आले

8 शीतयुद्धाच्या काळात क्युबामध्ये कोणत्या नेत्याच्या नेततृ्िात क्ांतत झाली 
9 शीतयुद्ध काळात कोणत्या स्पधेत िाढ झाली
10 शीतयुद्धाच्या काळात  नाटो मसटो सेंटो हे लष्ट्करी करार कोणत्या देशान े केला 
11 शीत युद्धाच्या काळात रमशयान ेकोणता लष्ट्करी करार केला 

12

शीतयुद्धाच्या काळात जममनीची राजधानी कोणत्या शहराच ेदोन भागामध्ये विभाजन 

करण्यात आले
13 1917 मध्ये रमशयात झालेल्या क्ांतीच ेनाि काय आहे 

14 अमलप्त राष्ट्रांची बांडुगं पररषद कोणत्या देशात भरली होती 

15 अमलप्तता िादाची पहहली कल्पना कोणी मांडली 
16 जगात अमेररका हा देश महासत्ता म्हणून पुढे येण्याच ेकारण कोणते 
17 मास्को करार कोणत्या दोन देशमध्ये घडून आला                                                                        
18 जगात  जागततकीकरणाच्या प्रक्रक्येला कोणत्या सालापासून  सुरुिात झाली 
19 जागततकीकरणाचे  पररणाम पुढील पैकी कोणत्या क्षेत्रािर  हदसून आले 

20 जागततकीकरणा मुळे पुढील पैकी  कोणत्या समस्येत  िाढ झाली 
21 नागरी हक्काची चळिळ कोणत्या देशात सुरु झाली होती 
22  दक्षक्षण आक्रिकेत कोणत्या धोरणा विरुद्ध चळिळ सुरु झाली होती 
23 दक्षक्षण आक्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष पुढील पैकी कोण होत े

24 अमलप्तता िादाचा पुरस्कार जगात पहहल्यांदा कोणी केला 
25 अमलप्त राष्ट्राच्या कोणत्या पररषदेत पंडडत नेहरंनी आपले पंचशील मांडले 

26 1990 नंतर कोणता देश महासत्ता म्हणून पुढे आला 
27  मास्को करार कोणत्या दोन देशमध्ये घडून आला                                                                        

28

 दसुऱ्या महायुद्धानंतर जगात कायमची शांतता राहािी कोणती संघटना स्थापन 

करण्यात आली
29  दसुऱ्या महायुद्धातील ममत्र राष्ट्रांची नाि ेसांगा
30 दसुर्या महायदु्धात  अमेरिकेने जपानच्या कोणत्या शहिावि बॉम्ब हल्ले केले





Sample Question Paper

Subject:_HISTORY Paper VIII History of contemporary world 1945-2000CE____________________

Semester:__V______________

Option1 Option2 Option3

  रमशया  जममनी  इंग्लंड
 लोकशाही विरुद्ध साम्यिाद   लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाही हुकूमशाही  / साम्यिाद

राष्ट्रसंघ  संयुक्त राष्ट्रसंघ नाटो   

अमेररका इंग्लंड िान्स रमशया . जममनी, इटली, रमशया इंग्लंड िान्स जममनी
   फ्लॉररडा    पलम हाबमर  न्यूयाकम  
िासाम ररओ डकंकम  चा तह 

पूिम पश्चचम दक्षक्षण उत्तर उत्तर पश्चचम 

क्रिडले क्यास्रो केतनगं स््यालीन 

 शस्त्रास्त्र  व्यापारी आिकाश
  रमशया  अमेररका इंग्लंड
िासाम ररओ डकंकम  चा तह 

बमलमन पॅररस न्यूयाकम  
बोल्सेविक क्ांतत रमशयन क्ांतत औध्योगगक क्ांतत 

श्व्हएतनाम इंडोंनेमशया इश्जप्त 

पंडडत नेहर डा सुकानो डा . हो-गच-ममन्ह 

साम्यिादाचे  अपयश भांडिलशाहीच ेअपयश लोकशाहीच े अपयश 

अमेररका- रमशया रमशया- चीन इंग्लंड-िान्स 

इ स 1990 इ स 1995  इ स 1998 

मशक्षण ,उद्योग ,राजकारण शतेी ,मजुरी ,कामधदंा व्यिसाय ,व्यापार ,खेळ 

विषमतेत मजुरदारीत   बेरोजगारीत  

रमशया अमेररका इंग्लंड िांस 

मानमसक भेद िांमशक भेद िांमशक भेद सामाश्जक भेद 

अब्राहम मलकंन नेल्सन मंडलेा जॉजम बेथम 

अमेररका रमशया  भारत 

हदल्ली   कैरो     बांडुगं 

अमेररका रमशया इंग्लंड
अमेररका- रमशया रमशया- चीन इंग्लंड-िान्स 

राष्ट्रसंघ  संयुक्त राष्ट्रसंघ नाटो   

अमेररका इंग्लंड िान्स रमशया . जममनी, इटली, रमशया इंग्लंड िान्स जममनी
 हहरोमशमा आणण नागासाकी  हहरोमशमा आणण पलम हाबमर पलम हाबमर आणण नागासाकी





Subject:_HISTORY Paper VIII History of contemporary world 1945-2000CE____________________

Option4

िांस 

साम्यिाद वि.साम्यिाद  

 महासंघ
अमेररका ,इंग्लंड 

 तोरण्टों
नाटो 

दक्षक्षण पूिम

केनेडी 
िैचाररक
िांस 

नाटो 

रोम 

िें च क्ांतत 

भारत 

नासेर हुसेन 

हुकुमशाहीच ेअपयश 

चीन-अमेररका
इ स 2000 

शाळा ,कॉलेज ,क्लास  

कामगार समस्येत
 िांस 

जाती भेद 

अॅडम श्स्मथ 

चीन 

बेलगे्रड 

िान्स 

चीन-अमेररका

 महासंघ
अमेररका ,इंग्लंड 

हहरोमशमा , टोक्रकयो 




