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B.A. Sem – 1   Year: 2020 

History Asssignment 

Paper : C.C. 101 ( પ્રાચીન બાયતનો ઈતતહાસ ) 

      

(1) બાયતીમ ઈતતહાસના ધ્મમન ભાટેના સ્ત્રોતો તલળે ભાતહતી અો.   

(2) હડપ્ા સંસ્ત્કૃતતન ં લર્ણન કયો. 

(3) ઋગ્લેદકારીન સભાજભાં સ્ત્રીઓન ં સ્ત્થાન જર્ાલો. 

(4) ભહાલીય સ્ત્લાભી : જીલન ને કામો – એક સ ધાયક તયીક ે

 

Paper : C.C.102 ( તલશ્લનો ઈતતહાસ ) 

      

(1) નલજાગૃતતના કાયર્ો ને સયોની ચચાણ કયો. 

(2) બૌગોતરક ળોધખોો ભાટેના રયફો જર્ાલો 
(3) ઈ.સ. 1688 ની ઈંગ્રેંડની યક્તતલહીન ક્ાંતત તલળે ચચાણ કયો. 
(4) ઈ.સ. 1789 ફ્રાન્સની ક્ાંતતના કાયર્ો જર્ાલો. 

 

 

 

 

 



B.A. Sem – 3    Year: 2020 

History Asssignment 

Paper : C.C. 303 ( બાયતનો ઈતતહાસ ) 

      

(1) તલતરમભ ફેતન્ટકના સાભતજક ને લહીલટી સ ધાયાઓ જર્ાલો. 

(2) રોડણ ડેરહાઉસીસ ધાયાઓ જર્ાલી  ખારસાનીતત સભજાલો. 

(3) 1857 ના તલપ્રલના રયફો  ને રયર્ાભો જાર્લો . 

(4) રોડણ તરટનના સ ધાયાઓ જર્ાલો 

 

Paper : C.C. 304 ( મ યોનો ઈતતહાસ ) 

      

(1) ઈ.સ. 1789 ફ્રાન્સની ક્ાંતતના કાયર્ો ને સયોની ચચાણ કયો. 

(2) ઈ.સ. 1815 ભાં ભેર તલમેના સંભેરન ને  ભેટયનીક તલળે જર્ાલો . 

    (3)  ઈટારીન ં એકીકયર્ તલળે ચચાણ કયો. 

    (4) જભણનીન ં એકીકયર્ ને  તફસ્ત્ભાકણનો પાો લર્ણલો. 

 

Paper : C.C. 305 ( બાયતનો ઈતતહાસ – ભ ઘર મ ગ  ) 

      

(1) ળેયળાહ સૂયીની પ્રાયંતબક કાયરકદી ને સ ધાયાઓન ં ભૂલમાંકન કયો. 

(2) કફયની તસતધ્ધઓ ને રદને – ઈરાહી ધભણ તલળે જર્ાલો. 
(3) ‘ળાહજહાંનો સભમ બાયતનો સ લર્ણમ ગ’ – સભજાલો. 
(4) ભ ઘર સામ્રાજ્મના તનના કાયર્ો જર્ાલો 



B.A. Sem – 5    Year: 2020 

History Asssignment 

Paper : C.C. 506 ( ઐતતહાતસક ધ્ધતતના ભૂ તત્ત્લો - 1 ) 

(1)   ઈતતહાસનો થણ અી તેન ં ભહત્લ સભજાલી  તેની  વ્માખ્માઓ જર્ાલો. 

(2)   ઈતતહાસના સહામક તલજ્ઞાનો જર્ાલો. 

(3)   ઈતતહાસના સ્ત્રોતો જર્ાલી પ્રાથતભક સ્ત્રોતો તલળે સભજાલો. 

(4)   ઈતતહાસભાં  નઃરેખનની ળી જરૂરયમાત છે ? સભજાલો.  

Paper : C.C. 507 ( બાયતનો ઈતતહાસ – રદલહી સલતનત ) 

(1) ક તફ દ્દીન ઐફકની લહીલટી કાયરકદી ને તસતધ્ધઓ જર્ાલો. 
(2) ભોહમ્ભદ ત ગરકની તયંગી મોજનાઓ સભજાલો. 
(3) ઈ.સ.1398 – 99 ભાં અભીય તૈભ યન ં અક્ભર્ ને બાયત ય તેની  

સયો જર્ાલો . 

(4) તલજમનગયની સ્ત્થાના ને સ લર્ણમ ગ -  કૃષ્ર્દેલયામન ં ભૂલમાંકન કયો . 

 

Paper : C.C. 508 ( ગ જયાતનો ઈતતહાસ  ) 

     (1) ગ જયાતનો ઈતતહાસ જાર્લાના  યાલસ્ત્ત કીમ ને સાતહત્મક સાધનો જર્ાલો. 

     (2)  રોથર – નગય અમોજન , સાભાતજક , અર્થથક ને ધાર્થભક તસ્ત્થતત સભજાલો. 

    (3) ભૈરક લંળન ં લહીલટી તંર તલળે ચચાણ કયો. 

     (4) લનયાજ ચાલડા ને ર્તહરલાડ ાટર્નો ઉદમ 

 

Paper : C.C. 509 ( ભેરયકાનો ઈતતહાસ  ) 

(1) બ્રાહભ લરકનની કાયરકદી ને તસતધ્ધઓન ં ભૂલમાંકન કયો. 



(2) સ્ત્ેતનળ – ભેરયકન મ ધ્ધના કાયર્ો જર્ાલો . 

(3) પ્રગતતળીર ચલ તલળે ચચાણ કયો. 

(4) તથમોડોય રૂઝલેલટ – તલદેળનીતત  તલળે જર્ાલો 

Paper : C.C. 510 ( પ્રજાસતાક બાયતન ં ફંધાયર્ -1 ) 

  

(1) ફંધાયર્ની ભ ખ્મ રાક્ષતર્કતાઓ જર્ાલો . 
(2) ભૂબૂત તધકાયો જર્ાલો. 

(3) યાષ્ટ્રતતન ં સ્ત્થાન જર્ાલી તેભના સતાઓ સભજાલો . 
(4) ભંરીભંડની યચના  ને કામો જર્ાલો. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.A. Sem – 1   Year: 2020 

History Asssignment 

  Paper : C.E. 101 ( પ્રાચીન બાયતનો ઈતતહાસ ) 

      

(1)       બાયતીમ ઈતતહાસના ધ્મમન ભાટનેા સ્ત્રોતો તલળ ેચચાણ કયો. 

(2)       હડપ્ીમ સંસ્ત્કૃતતન ં નગય અમોજનન ં  લર્ણન કયો. 

(3)       ઋગ્લેદકારીન સભાજભાં સ્ત્રીઓન ં સ્ત્થાન જર્ાલો 

(4)       ગૌતભ ફ ધ્ધ : જીલન ને કામો – એક સ ધાયક તયીકે ભૂલમાંકન કયો.  

 

Paper : C.E.102 ( તલશ્લનો ઈતતહાસ ) 

      

(1)       નલજાગૃતતના રયફો ન ેસયો જર્ાલો . 

(2)       બૌગોતરક ળોધખોો ભાટેના રયફો જર્ાલો. 

(3)       ઈંગ્રેંડની યક્તતલહીન ક્ાંતત તલળે ચચાણ કયો. 

(4)       ભેરયકન ક્ાંતતના કાયર્ો ને યીર્ાભો તલળે ભાતહતી અો. 

 

Paper : E.O 105 ( બાયતીમ સંસ્ત્કૃતત ને લાયસો ) 

          

(1) લસધ ખીર્  સંસ્ત્કૃતતન ં નગયઅમોજન સાભાતજક , અર્થથક ને ધાર્થભક 

તસ્ત્થતતન ં લર્ણન કયો. 

(2) લૈરદક સભમનો સાંસ્ત્કૃતતક લાયસા તલળે ભાતહતી અો 
(3) ગ પ્ત સભમની કરા ને સંસ્ત્કૃતત જર્ાલો . 

 

 



B.A. Sem – 3   Year: 2020 

History Asssignment 

 

Paper : C.E. 303 ( બાયતનો ઈતતહાસ ) 

      

(1)       રોડણ તલતરમભ ફેતન્ટકના સ ધાયાઓન  ંલર્ણન કયો 

(2)       રોડણ ડેરહાઉસીની ખારસા નીતતની સભીક્ષા કયો. 

(3)       ઈ.સ. 1857ના તલપ્રલના કાયર્ો ને સયો જર્ાલો. 

(4)      19 ભી સદી દયતભમાન લહદભા ંથમેર સાભતજક – ધાર્થભક સ ધાયર્ાનો    

ઈતતહાસ અરેખો. 

Paper : C.E. 304 ( મ યોનો ઈતતહાસ ) 

      

(1)       ઈ.સ. 1789 ની ફ્રાન્સની ક્ાંતતના કાયર્ો ન ેરયર્ાભો જર્ાલો  

(2)       તલમેના કોંગ્રેસ (1815) ન ં  ભહત્ત્લ સભજાલો. 

(3)       ઔદ્યોતગક ક્ાંતતના કાયર્ો ને રયર્ાભોનો ઈતતહાસ અરેખો. 

(4)       જભણનીના એકીકયર્ભાં તફસ્ત્ભાકણન ં પ્રદાન અરેખો. 

 

 


