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 Note- 1. All Questions are compulsory 

            2. All Questions carry equal marks    

                                     (मराठी माध्यम) 

प्रश्न १.एक विजेता म्हणून बाबरच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करा.        १६  

                       ककिं िा   

      अकबराच्या धार्मिक धोरणाचे टीकात्मक मूल्यमापन करा. 

प्रश्न २.मराठयािंच्या स्ितिंत्र युद्धाचा आढािा घ्या.                       १६                                        

                        ककिं िा 

      पाननपथच्या नतसऱ्या युद्धाची कारणे ि पररणाम सािंिा. 

प्रश्न-३. अ. शहजहाच्या िारसा युद्धाची कारणे सािंिा.                    १६  

       ब. औरिंिजेबाच्या दक्षिण धोरणाची कारणे र्िहा. 

                        ककिं िा 

१. औरिंिजेबाच्या दक्षिणेतीि अपयशाची कारणे स्पष्ट करा. 
२. मुघिकािीन गचत्रकिा. 

प्रश्न-४. अ. र्शिाजीिंची प्रशासन व्यिस्था थोडक्यात र्िहा.                १६  

       ब. र्शिाजी अफजिखान प्रकरण थोडक्यात र्िहा. 

                         ककिं िा  



       १.र्शिाजीिंच्या राज्यार्िषेकाची कारण ेसािंिा. 

       २.सिंिाजी मुिि सिंघषि स्पष्ट करा.  

प्रश्न- ५. योग्य पयािय ननिडून ररकाम्या जािा िरा .                    १६  

१. पाननपतचे पहहिे युद्ध ----- या िषी िढि ेिेिे.  

              ( १५२०, १५२४, १५२६) 

२. शेरशहाचे मुळ नाि ----- हे होते. 
(बहादरू, शेरखा, फरीद ) 

३. हदल्िीचा ‘पुराना ककल्िा’ ----- यािंनी बािंधिा.  

(कफरोजशहा तुघिक, बाबर, शेरशहा ) 
४. पाननपतची दसुरी िढाई अकबर आणण ----- यािंच्यात झािी. 

(राणाप्रताप, शेरशाह, हेमू) 
५. ताजमहाि ----- नदीच्या तीरािर आहे.   

(ििंिा, यमुना, झेिम) 

६. औरिंिजेबाचा मतृ्यू ----- येथे झािा. 
(हदल्िी, आग्रा, खुल्ताबाद ) 

७. हुमायुिंचा मकबरा ----- येथे आहे.   

(हदल्िी, आग्रा, िाहोर) 

८. आग्र्याचा िाि ककल्िा ----- यािंनी बािंधिा.  

(बाबर, राणासािंिा, अकबर) 

९. र्शिाजीचा जन्म ----- या ककल्ल्यािर झािा. 
(प्रतापिड, र्शिनेरी, चाकण) 

      १०.मराठा स्िराज्याची पहहिी राजधानी ----- हह होती. 

         (पुणे, राजिड, रायिड) 

      ११.र्शिाजी ि औरिंिजेब िेट ----- येथे झािी. 

         (हदल्िी, आग्रा, औरिंिाबाद) 



      १२.सिंिाजीच्या आईचे नाि ----- हे होते. 

         (सईबाई, सोयराबाई, सकिारबाई) 

      १३.सिंिाजीनिंतर मराठयािंचे छत्रपती ----- हे झािे. 

         (राजाराम, ताराबाई, शाहू) 

      १४.पाननपतची नतसरी िढाई मराठे ि ----- यािंच्यात झािी. 

         (शुजा उद्धोिा, सुरजमि जाट, अहमदशहा अब्दािी) 

      १५.व्यापारासाठी िारतात येणारे पहहिे युरोवपयन ----- हे होते. 

         (फ्रें च, पोतुििीज, इिंग्रज) 

      १६.अिंधारकोठडीची दघुिटना ----- या हठकाणी झािी. 

         (मद्रास, किकत्ता, चिंद्रनिर) 

   

        

     

   


