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Q1. The last decade of the 19th century and early years of the twentieth 

century transformed which country? 

 एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटचे दशक आणि णवसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या वषाांमध्य े

---------------  महासत्ता पररवर्ततत झाल.े 

1. England / इंग्लंड 

2. France / फ्रान्स  

3. United States / युनायटेड स्टेट्स 

4. Spain / स्पेन 

 
Q2. In the election of 1888 the Republican candidate ------ won the election.  

 1888 च्या णनवडिुकीत ररपणललकन उमेदवार ------------ णनवडिूक जिंकली.  

1. Chester Arthur / चेस्टर आर्थर 

2. Benjamin Harrison / बेंिंाणमन हरॅरसन 

3. Grover Cleveland / ग्रोव्हर क्लीव्हलँड 

4. Theodore Roosevelt / णर्ओडोर रूझवेल्ट 

 
Q3. Who of the following US President was not a supporter of the 

progressive movement in America?   

 अमेररकेतील प्रागणतक चळवळीचे खालीलपैकी कोि समर्थक नव्हते? 

1. Roosevelt / रूझवेल्ट 

2. Taft / टॅफ्ट  

3. Wilson / णवल्सन  

4. Gorge Washington / िंॉिंथ वोजशगटन 

 
Q4. Who were the 'muckrakers'?  

 'मॅकरेकसथ' ह ेकोि होते? 

1. Thieves / चोर  

2. Journalist  / पत्रकार  

3. Farmer / शेतकरी  

4. Merchant / व्यापारी  

 
Q5. In 1867 Secretary of state Seaward signed a treaty with ---------- to 

purchase Alaska for her for $7,20,000.  



१८६७ मध्य े सेके्रटरी ऑफ स्टेट  सीवडथ यांनी ----- बरोबर 7,20,000 डॉलर मध्ये 

अलास्का खरेदी करण्यासाठी एका  करारावर स्वाक्षरी केली.        

1. Japan/ िंपान  

2. China/ चीन  

3. Spain/ स्पेन  

4. Russia/ रणशया 

 
Q6. Henry Ford was the ------------- automobile manufacturer who created 

the Model T in 1908. 

हने्री फोडथ ह ेएक ------------- ऑटोमोबाईल णनमाथता होते,  जयांनी 1908 मध्ये मॉडले टी 

तयार केली. 

1. Russian/रणशयन 

2. American/ अमेररकन 

3. Japanese/िंपानी 

4. Chinese/ णचनी 

 
Q7. Who promised to help Poland in 1939 against the German Invasion? 

 िंमथन आक्रमिा णवरुद्ध पोलंडला १९३९ मध्ये मदत करण्याचे आश्वासन कोिी ददल े

होते? 

1. Franklin D. Roosevelt  / फ्रेंकलीन रुझवेल्ट 

2. Hitler  /  णहटलर     

3. Chamberlain /  चेम्बरलेन         

4. Cardell hal  /  कॉडले हल   

 
Q8. In which year Nobel Peace Award was given to Martin Luther King?   

  मार्टटन ल्युर्र ककग यांना शांततेचा नोबल पुरस्कार केव्हा णमळाला होता? 

1. 1960  / १९६० 

2. 1965 / १९६५ 

3. 1964 / १९६४ 

4. 1966 / १९६६ 

 
Q9. Which action by the United States best represents United States 

foreign policy in the 1930s?  

अमेररकेची कोिती कृती १९३० च्या अमेररकेच्या परराष्ट्र धोरिाचे योग्य प्रणतणनणधत्व 

होती  ?  



1. Passing of the Neutrality Acts / तटस्र्ता अणधणनयम पाररत करि े

2. Creating the Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) / आग्नेय 

आणशया करार संघटना तयार करि(ेसीटो) 

3. Deciding to create the United Nations / युनायटेड नेशन्स तयार करण्याचा 

णनिथय 

4. Joining the Allied powers / संघटीत शक्तींमध्ये सामील होि े

 
Q10. The National Aeronautics and Space Administration (NASA) was 

established in……. 

नॅशनल एरोनॉरटक्स अडँ स्पेस अॅडणमणनस्रेशन (नासा) ची स्र्ापना ………. मध्ये 

झाली होती.  

1. 1958 / १९५८          

2. 1965 / १९६५     

3. 1970  / १९७०      

4. 1962 / १९६०   

 


