
KAMLA NEHRU MAHAVIDYALAYA, NAGPUR 

बी. ए. भाग 3 (Sem. VI) 

विषय:- इविहास 

पेपरचे नािः- आधुवनक जग १९२०-१९६० 

माध्यम – मराठी 

सराव पेपर 
Time :    }          {Marks : 80 

सूचना: 1) सिव प्रश्न आिश्यक आहिे. 

  2) सिव प्रश्नाना समान गुण आहिे. 

१. १९१७ च्या क्ाांिीनांिर रवियाची सत्ता कोणाच्या हािाि आली. 

अ) लेवनन ब) स्टॅवलन क) ट्रॉटस्की ड) यापैकी नाही 

२. रवियामध्य ेनि ेआर्थवक धोरण कोणी राबविले. 

अ) लेवनन ब) स्टॅवलन क) ट्रॉटस्की ड) यापैकी नाही 

३. रवियाची  पांचिार्षवक (१९३८) एकच िषव का चालली. 

अ) उद्दिष्ट्य ेपूणव झालीि ब) कामगाराांचा असहकार  

क) वदििीय महायुद्धाचा प्रारांभ ड) यापैकी नाही 

४. रवियाला महािक्ती बनविण्याचे शे्रय कोणाला जािे. 

अ) कालव मार्कसव ब) लेवनन क) स्टॅवलन ड) ट्रॉटस्की 

५. माझा सांघषव (Mein Kampt) कोणाचे आत्मचररत्र आह.े 

अ) वहटलर ब) मुसोवलनी क) चर्चवल ड) स्टॅवलन 

६. इ. स. १९३५ मध्ये सािवमिाद्वारे जमवनीि सामील झालेला प्रििे कोणिा. 

अ) ऑवस्ट्रया ब) ह्राइन प्रििे  क) सार ड) यापैकी नाही 

७. रोम-बर्लवन-टोद्दकयो अक्षि खालीलपैकी कोणि ेराष्ट्र नदहिे. 



अ) जमवनी ब) रविया क) इटली ड) जपान 

८. वहटलरचा कोणािरील आक्मणामुळे इ. स. १९३९ मध्ये वदििीय महायदु्ध सुरु झाल.े 

अ) ऑवस्ट्रया ब) झेकोस्लोिाद्दकया क) पोलांड ड) ह्राईन लँड 

९. मुसोवलनी कोणत्या ििेाचा हुकूमिहा होिा. 

अ) इटली ब) स्पेन क) ग्रीस ड) पोिुवगाल 

१०. काळे डगलेिाल े(Black Shirts) नािाचे सिस्त्र सैवनकाांचे िळ कोणत्या ििेाि स्थापन 

करण्याि आले. 

अ) जमवनी ब) इटली क) इांग्लांड ड) फ्रान्स 

११. १९३५ मध्ये मुसोवलनीने कोणत्या प्रििेािर आक्मण केले. 

अ) डॉडकेनीज ब) टयुवनस क) ऍबीवसवनया ड) यापैकी नाही 

१२. स्पेनमध्ये हुकूमिहा प्रस्थावपि होण्यास मुसोवलनीने िथेील कोणत्या नेत्यास मिि केली. 

अ) जनरल गोगाडव ब) वहटलर क) जनरल फँ्रको ड) यापैकी नाही 

१३) इ. स. १९४०-४२ मधील अफूचे युद्ध चीन ि कोणत्या राष्ट्राि झाल.े 

अ) जपान ब) रविया क) इांग्लांड ड) फ्रान्स 

१४. उगित्या सूयावचा ििे असे कोणत्या ििेाला म्हटले जािे. 

अ) माांचुररया ब) जपान क) इटली ड) रविया 

१५. चीनसमोर २१ मागण्या कोणत्या राष्ट्राने ठेिल्या होत्या. 

अ) अमेररका ब) जपान क) इांग्लांड ड) जमवनी 

१६. १९११ च्या क्ाांिीि चीनमधील कोणत्या राजिांिाची सत्ता समाप्त झाली. 



अ) होएन्झोलनव ब) झार क) माांचू ड) यापैकी नाही 

१७. पवहल्या महायुद्धानांिर कोणत्या राष्ट्राने अननुयाचे धोरण स्िीकारले होि.े 

अ) फ्रान्स ब) इांग्लांड क) अमेररका ड) जपान 

१८. वदििीय महायुद्धाची सुरुिाि कोणत्या िषी झाली. 

अ) १९३५ ब) १९३७ क) १९३८ ड) १९३९ 

१९. पवहल्या महायुद्धानांिर अवस्ित्िाि झालेल्या हुकूमिाही गटाि खालीलपैकी कोणिे राष्ट्र नदहिे. 

अ) जमवनी ब) इटली क) फ्रान्स ड) स्पेन 

२०. वदििीय महायुद्धामुळे खालीलपैकी कोणिे पररणाम घडून आल ेहोिे. 

अ) हुकूमिाहीचा अस्ि   ब) आद्दफ्रका-आवियाि स्िािांत्र्याची लाट 

क) अमेररका ि रविया महािक्ती बनले ड) िरील सिव 

२१. सांयुक्त राष्ट्रसांघाच्या स्थापनेचा अांविम वनणवय कोठे घेण्याि आला. 

अ) अटलाांरटक सनि – १९४१ ब) मास्को पररषि – १९४३ 

क) सॅनफ्रावन्सको – १९४५ ड) यापैकी नाही 

२२. सांयुक्त राष्ट्रसांघाच्या मुख्य कायावलयाची एक िाखा कोणत्या िहरी आह.े 

अ) न्यूयॉकव ब) लांडन क) वजनेिा ड) मॉस्को 

२३. सांयुक्त राष्ट्रसांघाचा सिावि जास्ि महत्िाचा विभाग कोणिा. 

अ) आमसभा ब) सुरक्षा सवमिी क) आांिरराष्ट्रीय न्यायालय ड) सवचिालय 

२४. सांयुक्त राष्ट्रसांघाच्या स्थापनकायावि सहभागी असलेल्या चीनच्या राष्ट्राध्यक्षाचे नाि काय होिे. 

अ) माओत्से िुांग ब) चाऊ-एन-लाय क) चाांगकई िेक ड) यापैकी नाही 



२५. मािवल योजना प्रविपािन करणारा मािवल कोणत्या राष्ट्राचा राज्यसवचि होिा. 

अ) रविया ब) अमेररका क) वस्िझलंड ड) जपान 

२६. वदििीय महायुद्धानांिर जमवनीचे द्दकिी भागाि विभाजन करण्याि आले. 

अ) िोन ब) िीन क) चार ड) पाच 

२७. इ. स. १९६० मध्ये हरेवगरीसाठी रवियन भूमीि विरलेले यू –२ विमान कोणत्या राष्ट्राने 

पाठविले होिे. 

अ) जपान ब) अमेररका क) इांग्लांड ड) फ्रान्स 

२८. अणुबॉम्बचे रहस्य सिवप्रथम कोणत्या राष्ट्राला कळले. 

अ) अमेररका ब) रविया क) चीन ड) जपान 

२९. नाटोचे (NATO) मुख्य कायावलय कोठे उघडण्याि आल.े 

अ) मॉस्को ब) िॉविग्टन क) पॅररस ड) न्यूयॉकव 

३०. िासाव कराराच्या मुख्य कचेरीची जागा साांगा. 

अ) मॉस्को ब) पेककां ग क) ब्रुसेल्स ड) िॉसाव 

३१. द्दफवलपाईन्स द्वीपसमूहािर प्रारांभी कोणत्या ििेाचे वनयांत्रण होिे. 

अ) अमेररका ब) इांग्लांड क) फ्रान्स ड) स्पेन 

३२. पलव हाबवर या हिाई बेटािरील नाविक िळ कोणत्या राष्ट्राच्या मालकीचा होिा. 

अ) अमेररका ब) फ्रान्स क) जपान ड) चीन 

३३. युरोपची आजारी व्यक्ती असे कोणत्या राष्ट्राच्या सांिभावि म्हटले जाि.े 

अ) इांग्लांड ब) िुकव स्थान क) जमवनी ड) फ्रान्स 



३४. मेईजी क्ाांिी कोणत्या ििेाि घडून आली. 

अ) कोरीया ब) जपान क) द्दफवलपाईन्स ड) यापैकी नाही 

३५. इस्राईल ह ेस्ििांत्र राष्ट्र कोणत्या िषी अवस्ित्िाि आल.े 

अ) १९४६ ब) १९४७ क) १९४८ ड) १९५० 

३६. इस्राईलच्या पवहल्या राष्ट्रपिीचे नाि साांगा. 

अ) डॉ. दहॉइसमन ब) बेन गुररयान क) मलोरा सॅम्युएल ड) यापैकी नाही 

३७. महायुधोत्तर समस्याांिर माि  करण्यासाठी अमेररकेचा अध्यक्ष फँ्रकवलन रुजिेल्टने कोणिी 

योजना राबविली. 

अ) न्यू कन्सेप्ट ब) न्यू होरायझन क) न्यू डील ड) न्यू िल्डव 

३८. वदििीय महायुद्धानांिर जगाि द्दकिी सत्तागट वनमावण झाले होिे. 

अ) िोन ब) िीन क) चार ड) यापैकी नाही 

३९. आमचा ििे आत्मसांिोषी आह ेत्याने कधीही साम्राज्यिािाचा अिलांब केला नाही' असे कोणी 

म्हटले होिे. 

अ) महात्मा गाांधी ब) पांवडि नेहरू  क) लोकमान्य रटळक ड) यापैकी 

नाही 

४०. सुिेझ कालिा भूमध्य समुद्र आवण कोणत्या समुद्राला जोडणारा आह.े 

अ) अटलाांरटक महासागर ब) हहांिी महासागर  

क) कावस्पयन समुद्र  ड) िाांबडा समुद्र 

 

 


