
J. M. Patel College Arts, Commerce And Science College Bhandara   

TEST EXAMINATION-SUMMER-2020   

Bachelor of Arts (B.A.) Part 3 Semester 6 Examination 

Modern World-(1920-1960) 

Time: Three Hours                                                               Maximum Marks: 80   

 Note- 1. All Questions are compulsory 

            2. All Questions carry equal marks    

                                     (मराठी माध्यम) 

प्रश्न १. हिटलरच्या परराष्ट्र धोरणाचे टीकात्मक वििेचन करा.       १६  

                       ककिं िा  

       मुसोललनीच्या परराष्ट्र धोरणाचे टीकात्मक वििेचन करा. 

प्रश्न २. मािंचुररया प्रश्नासिंबिंधी माहिती देिून चीन-जपान युद्धाची(१९३७-१९३९) 

       कारणे द्या.                                         १६  

                        ककिं िा 

       द्वितीय मिायुद्धाच्या कारणािंचे टीकात्मक मूल्यमापन करा. 

प्रश्न-३. अ. सिंयुक्त राष्ट्रसिंघाची उद्हदष्ट्टे स्पष्ट्ट करा.                 १६  

       ब. सिंयुक्त राष्ट्रसिंघाच्या आमसभेची रचना ि कायय स्पष्ट्ट करा. 

                        ककिं िा 

१. सिंयुक्त राष्ट्रसिंघाच्या उदयाबाबत माहिती ललिा. 
२. सिंयुक्त राष्ट्रसिंघाच्या सुरक्षा सलमतीची रचना ि कायय स्पष्ट्ट करा. 

प्रश्न-४. अ. शीतयुद्धाची सिंकल्पना स्पष्ट्ट करा.                   १६ 

       ब. ट्रुमन लसद्धािंत (१९४७)ह्या विषयािर माहिती ललिा. 

                         ककिं िा  

       १.क्युबा समस्या थोडक्यात समजािून सािंगा. 

       २.शीतयुद्धाचे पररणाम स्पष्ट्ट करा.  

प्रश्न- ५. योग्य पयायय ननिडून ररकाम्या जागा भरा .             १६  

१. रलशयात ----- याने निीन आर्थयक धोरण मािंडल े 

              ( लेननन, राटस्की,स्टाललन ) 



२. लेननननिंतर रलशयाच ेशासन ----- यािंनी सािंभाळले. 
(स्टाललन, रोटस्की,लमखाईल) 

३. नाझीपक्षाचा प्रचार करण्यासाठी हिटलरने ----- नािाची सिंघटना काढली.  

(युगेंड, गेस्टापो, माझा सिंघषय) 
४. मुसोललनी ----- या ितृ्तपत्राचे सिंपादन करीत िोता.   

(अििंती, युगेंड, फलसष्ट्ट) 

५. जपानन ेचीनपुढे -----मागण्या ठेिल्या. 
(३१, १९, २१ ) 

६. प्रथम मिायुद्धानिंतर -----या राष्ट्रािंनी अनुनयाच ेधोरण स्िीकारले.  

(इिंग्लिंड-फ्ािंस, इिंग्लिंड-अमेररका, अमेररका-फ्ािंस.) 

७. जमयनीच ेपोलिंडिर आक्रमण -----या नािान ेओळखले जात.े  

(विद्युतयुद्ध, ब्ललट्झक्रीग, लेंड लीझ) 

८. जपानन ेपलय िाबयरिर आक्रमण केल्याने ----- या देशान ेयुद्धात प्रिेश केला. 
(रलशया, इिंग्लिंड, अमेररका) 

९. द्वितीय मिायुद्धानिंतर अमेररका ि ----- यािंच्यात शीत युद्ध सुरु झाले. 
(रलशया, इिंग्लिंड, फ्ािंस ) 

      १०.कोररयाच ेविभाजन िोऊन दक्षक्षण कोररयािर ----- ननयिंत्रण िोते.  

(अमेररका, रलशया, इिंग्लिंड) 

      ११.या िषी इस्त्राईल िा देश स्ितिंत्र झाला. 

(१९४७,१९४८,१९४९)                                   

१२.इिंडोनेलशयाच्यास्िा तिंत्रलढ्यात ----- या नते्यान ेमित्िपूणय कामर्गरी                                                                                     
बजािली. 

           (डॉ.सुकानो, डॉ.विझमन, डॉ. मुरीयन) 

      १३.ज्य ूधलमययािंकररता ----- हि पवित्र भूमी िोती.  

         (लसरीया, कफलीस्तीन, ईब्जप्त) 

      १४.बाडुिंग सिंमेलनाच ेउद्घाटन ----- यािंनी केले. 

         (पिं. नेिरू, डॉ. सुकणो, डॉ. माशयल हटटो) 

      १५.----- या िषी सुएझ कालव्याच ेराष्ट्रीयकरण करण्याची घोषणा केली. 

        (१९५४, १९५५, १९५६) 

      १६.गटननरपेक्षता धोरणाच ेलशल्पकार ----- यािंना म्िटले जात.े 

         (पिं. नेिरू, माशयल हटटो, अलदलु गमाल नासेर) 

  



 

     

      


