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History and Its Theory (HIS4101)
१. इततशाव मा ळब्दाचा अथथ तरशा.
२. हशयोडोटव माॊची इततशावाची व्माख्मा तरशा.
३. इततशाव म्शणजे ‘भानली वॊस्कृ तीचा उदम आणण ऱ्शाव माॊचा लृताॊत शोम’ शी
इततशावाची व्माख्मा कोणी केरी?
४. रॉडथ अॅक्टन माॊची इततशावाची व्माख्मा वाॊगा.
५. वलं इततशाव वभकारीन आवतो अवे भत ________________ तत्लव्मात्माने
भाॊडरे.
६. इततशाव शी __________चारणायी ळाखा आशे .
७. गतकाऱातीर घटनाॊचे लस्तलतेच्मा दृष्टीकोनातून ___________चे कथन केरे जाते.
८. No Documents No Hiatory अवे भत _______माॊनी व्मक्त केरे.
९. इततशावाच्मा व्माप्तीभध्मे तनणित स्लरूऩाचे फदर शोण्माव
______________ळतकाऩावून वुरुलात झारी.
१०. वाभान्म भाणवाच्मा वलं शारचारीचा भागोला इततशावाच्मा
______________भध्मे आवतो.
११. आधुतनक काऱात इततशाव रेखनात ________फदर झारा आशे .
१२. याजकीम इततशाव आणण _______-इततशाव शे एकभेकाॊना ऩूयक आशे त.

१३. ______इततशाव शी इततशावात आरीकडे वलकतवत शोत अवरेरी एक नली ळाखा
आशे .
१४. इग्रॊड भध्मे _____मा रेखकाने इग्रॊड चा वाभाणजक इततशाव शा ग्रॊथ तरहशरा.
१५. _________मा वलचायलाॊतालय ‘लेल्थ ऑन नेळन्व’ मा ग्रॊथाचा भोठा प्रबाल शोता.
१६. नलवाम्राज्मलाद शी वॊकल्ऩना कोणत्मा ळतकात उदमाव आरी ?
१७. __________मा इततशावाच्मा प्रकायात प्राभुख्माने वूक्ष्भरषी स्लरूऩाचा इततशाव
अभ्मावरा जातो.
१८. बूतकाऱाभध्मे आऩल्मा ऩूलज
थ ाॊनी केरेल्मा चुकाॊभऱ
ु े जो ऩरयणाभ बोगाला रागतो
त्मारा________म्शणतात ?
१९. _______लय याष्ट्राचा ऩामा आधायरेरा आवतो.
२०. योभन इततशावकाय ____________माॊनी जागततक वाम्राज्माची कल्ऩना भाॊडून
इततशाव रेखनाचे वालथबौभ स्लरूऩ भान्म केरे.
२१. इततशावाची णिस्ती वॊकल्ऩना शी _________अवरेरी हदवून मेते.
२२. ______भुऱे घटनाॊना वलळेऴ भशत्ल प्राप्त झारेरे आशे .
२३. ________मा ळास्त्रात व्मक्तीच्मा शस्ताषयालरून ततचा स्लबाल धभथ ओऱखरा जातो.
२४. तरणखत वाधनाॊनप्रभाणेच इततशावाचे आकरन शोण्मावाठी ___________वलद्या
प्रभान भानरी जाते.
२५. ग्रीक भधीर __________शे ळशय वाहशत्म तनतभथतीचे भाशे यघय म्शणून ओऱखरे
जाते.
२६. ग्रीकाॊना ____________करा अलगत शोती.

२७. योभन इततशाव रेखनारा ग्रीक इततशाव रेखनाच्मा फयोफयीने फवलण्माचा भान
_______मा इततशावकायाकडे जातो .
२८. ________मा रेखकाने ‘कॉभेंट्रीझ ओॊन गॅतरक लाय’ मा ग्रॊथातून रष्कयी भोहशभाॊचे
लणथन केरे आशे .
२९. णिस्ती इततशाव रेखनात ______मारा आततळम म्शत्लाचे स्थान आशे .
३०. _______मा ग्रॊथात चचथच्मा उद्याचा इततशाव तरहशरा गेरा अवून त्माभध्मे वलश्वाच्मा
तनतभथतीचा इततशाव तरहशरा गेरा आशे .
३१. वेंट ऑगस्टीनरा __________मा ग्रॊथाभुऱे वलंवाभान्म वभाजात आदयाचे स्थान
तभऱारे.
३२. प्रा.यॉवफन कॅतरॊगऊड माॊनी _______ मा ग्रॊथात णिस्ती इततशाव रेखनाचे स्लरूऩ ल
लैतळष्टे स्ऩष्ट केरी आशे त.
३३ स्लछॊ दतालादाभुऱे फुद्धीलादाऐलजी ________रा भशत्ल प्राप्त झारे.
३४. _______इततशाव रेखनात इततशाव ल वाहशत्माचा वुयेख वॊगभ झारेरा आढऱतो.
३५. वाभाणजक वलकावाची प्रहिमा वोऩी नवून ती अनेक घटकाॊनी प्रबावलत झारेरी
आवते शे _________ने तवद्धाॊताद्वाये दाखलण्माचा प्रमत्न केर.
३६. वॊयचनालादाचा उदम ________मेथे झारा.
३७. वलद्वानाॊनी ________रा अथथशीन बाऴेलय रूढ वलच्मायधाया अवे वॊफोधरे.
३८. वॊयचनालादाच्मा प्रबालाभुऱे इततशाव रेखन ऩयॊ ऩये त ________प्रलाशाचा उदम
झारा.
३९. ______शे वॊयचनालादाचे वलकतवत स्लरूऩ आशे .

४०. उत्तय आधुतनक लादाची व्माख्मा तरशा.
४१. कोणारा जागततकी कायणाचा आवलष्काय भानरा जातो?
४२. उत्तय आधुतनकतालादी रेखकाची दोन नाले तरशा.
४३.’The End Of History’ मा ग्रॊथाचा रेखक कोण शोता?
४४ वफल्टन इततशाव रेखन म्शणजे काम ?
४५. लॊतचताॊच्मा इततशावाच्मा अभ्मावाची गयज का आशे ?
४६. वफल्टन इततशाव रेखनात आन्तोतनओग्राभवी माॊचे मोगदान तरशा.
४७. इततशावाचे स्लरूऩ वाॊगा.
४८. वाभाणजक इततशाव म्शणजे काम?
४९. इब्नफतुता - टीऩ तरशा.
५०. ऑगस्तक्लाम्तचा ‘प्रत्मषलाद’ वाॊगा .
५१. इततशावाचा ‘बौततकलाद’ तवद्धाॊत वाॊगा.
५२. पनाथडब्रोडे र चे मोगदान तरशा.
५३. डे वलडा - टीऩ तरशा.
५४. रेवलस्ट्रोवची काभतगयी तरशा.
५५. वफल्टन प्रलाशाची लैचारयक बूतभका स्ऩष्ट कया.
५६. ‘कामद्याचा इततशाव’ शी वॊकल्ऩना स्ऩष्ट कया.
५७. ’मशुदी’ मा वलऴमालय टीऩ तरशा.
५८. ‘नानक ळास्त्राचे’ भशत्ल तरशा.

५९. इततशाव रेखनाभध्मे वाधनाॊचे भशत्ल तरशा.
६०. वफाल्टणथ रेखनालयीर आषेऩ वाॊगा.
६१. इततशावाची व्माप्ती स्ऩष्ट कया.
६२. इततशावावॊफॊधीच्मा वलवलध वॊकल्ऩनाॊचा आढाला घ्मा.
६३. इततशाव आणण वाभाणजकळास्त्रे मातीर ऩयस्ऩय वॊफॊध स्ऩष्ट कया.
६४. ग्रीक इततशाव रेखन ऩयॊ ऩये तीर वलवलध इततशावकायाॊची भाहशती वाॊगा.
६५. योभन इततशाव रेखनाचे लैतळष््मे स्ऩष्ट कया.
६६. णिस्ती/चचथ इततशास्कायाॊफाफत भाहशती तरशा.
६७. अयफ इततशाव रेखनाची लैतळष्टे तरशा.
६८. इततशाव रेखनातीर अॅनल्व प्रलाश स्ऩष्ट कया.
६९. ळास्त्रळुद्ध इततशाव वॊप्रदामातीर यॉ केचे मोगदान वलळेद कया.
७०. प्रत्मषलादी इततशाव रेखनाचा थोडक्मात आडला घ्मा.
७१. वॊयचनालादाचा इततशावालयीर प्रबाल तरशा.
७३. उत्तय आधुतनकता लादाचा आडला घ्मा.
७४. उत्तय—वॊयचनालादाचा इततशावालयीर प्रबाल तरशा.
७५. वफाल्टणथ रेखनालयीर आषेऩ स्ऩष्ट कया.
७६. वफाल्टणथ इततशाव ल त्माच्मा अभ्मावाची गयज मा फाफतीत भाहशती वाॊगा.
७७. वफाल्टणथ इततशाव रेखनाचे स्लरूऩ वलळद कया.
७८. इततशाव म्शणजे काम? इततशावाचे स्लरूऩ स्ऩष्ट कया.

७९. इततशावाच्मा वललध प्रकाय ववलस्तयऩणे स्ऩष्ट कया.
८०. इततशावाची कामे वाॊगा.
८१. ‘इततशाव आणण भानवळास्त्रे’ मातीर ऩयस्ऩय वॊफॊध वलळद कया.
८२. इततशाव रेखनाच्मा दृष्टीने वशाय्मकायी वाधनाॊचे अवणाये भशत्ल आणण आलश्मकता
प्रततऩादन कया.
८३. ग्रीक इततशाव रेखनाची भाहशती दे ऊन त्माची लैतळष्टे स्ऩष्ट कया.
८४. योभन इततशावरेखन ऩयॊ ऩये तीर वललध इततशावकायाॊची भाहशती तरशा.
८५. णिस्ती/चचथ इततशाव रेखनाची लैतळष्टे स्ऩष्ट कया.
८६. अयफ इततशाव कयाॊची भाहशती तरशा.
८७. फुवद्धलादी इततशाव रेखनाचा आढाला घ्मा.
८८. स्लच्छॊ दतालादी इततशाव रेखन प्रलाशाची ववलस्तय ऩाने भाहशती तरशा.
८९. इततशावाचा बौततकलादी तवद्धाॊत स्ऩष्ट कया.
९०. वॊयचनालाद म्शणजे काम ? वॊयचनालादाची तत्ले स्ऩष्ट कया.
९१. वॊयचनालादातीर वलवलध रेखकाॊचे मोगदान वलळद कया.
९२. उत्तयवॊयचनालादाचा ववलस्तयऩणे आढाला घ्मा.
९३. वफाल्टणथ इततशाव म्शणजे काम ? त्माचा अभ्माव वलऴम स्ऩष्ट कया.
९४. वफाल्टणथ प्रलाशाची लैचारयक बूतभका स्ऩष्ट कया.
९५. वफाल्टणथ इततशाव रेखन प्रलाशातीर वलवलध इततशावकायाॊचे मोगदान स्ऩष्ट कया.
९६. इततशावाच्मा वलवलध वॊकल्ऩना ववलस्तयऩणे स्ऩष्ट कया.

९७. इततशाव आणण वाभाणजक ळस्त्रे माॊचा आडाला घ्मा.
९८. ग्रीक ल योभन इततशाव रेखनातीर वाम्म स्ऩष्ट कया.
९९. फखय इततशाव रेखनाची लैतळष्टे स्ऩष्ट कया.
१००. कारथ भाक्वथ चा ऐततशातवक लाद वलळद कया.

