
    એકભ કવોટી(કુર ગણુ -૨૦) ભેલેર ગણુ:-____ 

ધોયણ :=૭  વલમ:- વાભાજિક વલજ્ઞાન, ાઠ – ૧ (ફે ભશાયાજ્મો) 
      વી.આય.વી______ળાાનુું નાભ:__________ફાકનુું નાભ:_____________________ 

પ્રશ્ન- ૧. નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.          ૧૦  

૧. યાજ્મશ્રીને ક્યા યાજાએ કેદ કયી શતી ? 

_____________________________________________________________________________________  

૨. શષલધષને યાજ્મભાાં શયાં શયાં ફાંધાવયયાં શત યાં ? 

______________________________________________________________________________________  

૩. શષલધષને કેટરા નાટકો યચ્મા શતા? ક્યા ક્યા? 

______________________________________________________________________________________  

૪. નારાંદા વલધ્માીઠના નીબાલ ભાટે તેણે કેટરા ગાભો આપ્મા શતા? 

______________________________________________________________________________________  

૫. નારાંદા વલદ્યાીઠનયાં બવમ અને વમદૃ્ધ પયસ્તકનયાં નાભ શયાં શત યાં ? 

______________________________________________________________________________________  

૬.શષલધષનને વત્તા ભતા કોને મયક્ત કયલાનયાં વલચાયયું ? 

______________________________________________________________________________________  

૭. શષલધષનનાાં વભમભાાં ભનોયાંજનભાાં શયાં પ્રચલરત શત યાં ? 

______________________________________________________________________________________  

૮. શષલધષનનાાં વભમભાાં કેટરા ફૌધ ભઠો શતા ? 

______________________________________________________________________________________  

૯. પયલ્કેળી શરેાએ કમો મજ્ઞ કમો શતો ? 

______________________________________________________________________________________  

૧૦. ચાલયક્ય લાંળભાાં પયલ્કેળી ફીજાએ કેટરા લષ યાજ્મ કયયું ? 

_____________________________________________________________________________________  



પ્રશ્ન - ૨. નીચેનાાં વલધાનોભાાં ખયા –ખોટાની વનળાની કયો .        ૦૫  

૧. દેલગયપ્ત ભાલાનો યાજા શતો. 

૨. શષલધષન પ્રબાકયલધષનના ભોટા બાઈ શતા. 

૩. શષલધષનની પ્રજાભાાં વલષધભષ વભબાલની બાલના શતી. 

૪. પયલ્કેળી ફીજાએ અશ્વભેધ મજ્ઞ કમો શતો. 

૫. પયલ્કેળી ફીજાએ યાજધાની લાતાીને તેણે ખયફ સયાંદય નગયી ફનાલી શતી.     
    

પ્રશ્ન-૩. નીચેના જોડકા જોડો.            ૦૫  

         વલબાગ અ    વલબાગ ફ  

૧.  કનકનો યાજા                ૧. નારાંદા વલદ્યાીઠ  

૨. લાતાીનો યાજા                   ૨. ભશાકવલ ફાણબટ્ટ  

૩. આચામષ ળીરબદ્ર                  ૩. પયલ્કેળી ફીજો  

૪. શષચરયતનાાં યચવમતા             ૪. શષલધષન  

૫. પયલ્કેળી શરેો                     ૫. અશ્વભેઘ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    એકભ કવોટી(કુર ગણુ -૨૦) ભેલેર ગણુ:-____ 

ધોયણ :=૭  વલમ:- વાભાજિક વલજ્ઞાન, ાઠ –  (પથૃ્લી પયે છે) 

      વી.આય.વી______ળાાનુું નાભ:__________ફાકનુું નાભ:_____________________ 
 

પ્રશ્ન – ૧. નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.           ૧૦  

૧. રયભ્રભણ એટરે શયાં  ? 

______________________________________________________________________________________  

૨. રયક્રભણ એટરે શયાં ? 

______________________________________________________________________________________  

૩. કક્ષા એટરે શયાં ? 

______________________________________________________________________________________  

૪. પથૃ્લી કોની આવાવ પયે છે ? 

______________________________________________________________________________________  

૫. સમૂષની પયતે એક પ્રદક્ષીણા પયૂી કયતા કેટરા રદલવ રાગે છે ? 

______________________________________________________________________________________  

૬. રયક્રભણનાાં કાયણે શયાં ફદરામ છે ? 

______________________________________________________________________________________  

૭. યીભ્રભણના કાયણે શયાં ફદરામ છે ? 

______________________________________________________________________________________  

૮. કકષવતૃ્ત ય ક્યાયે સયમષના રકયણો વીધા ડે છે ? 

______________________________________________________________________________________  

૯. ભકયવતૃ ય ક્યાયે સયમષના રકયણો વીધા ડે છે ? 

______________________________________________________________________________________  

૧૦. નોલેભાાં યાત્રીના કેટરા લાગ્મે સયમષ જોલા ભે છે ? 

______________________________________________________________________________________  

 

 

 



પ્રશ્ન – ૨ નીચેની ખારી જગ્મા પયયો .            ૦૫  

૧. પથૃ્લીના ________________ના કાયણે ઋતયઓ થામ છ. 

૨. પથૃ્લીના રયભ્રભણ ગવતને રીધે ________________થામ છે. 

૩. પથૃ્લીના રયક્રભણ ગવતને રીધે ___________________થામ છે. 

૪. ___________ડીવેમ્ફય ભકયવતૃ ય સયમષના રકયણો વીધા ડે છે. 

૫. ______________દેળના યાત્રીભાાં ૧૨ લાગ્મે ણ સયમષ જોલા ભે છે. 

પ્રશ્ન-૩. નીચેના જોડકા જોડો.            ૦૫  

         વલબાગ અ    વલબાગ ફ  

૧.  રયભ્રભણ                  ૧. ૨૨ રડવેમ્ફય  

૨.  રયક્રભણ                    ૨. નોલે   

૩. વૌથી ટૂાંકો રદલવ                  ૩. યાત-રદલવ   

૪. વૌથી રાાંફો રદલવ                ૪. ઋતયઓ  

૫. ભધ્મ યાત્રીનો સયમષ                ૫. ૨૧ ભી જયન   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



    એકભ કવોટી(કુર ગણુ -૨૦) ભેલેર ગણુ:-____ 

ધોયણ :=૭  વલમ:- વાભાજિક વલજ્ઞાન, ાઠ – ૩ (વયકાય) 

      વી.આય.વી______ળાાનુું નાભ:___________ફાકનુું નાભ:____________________ 

પ્રશ્ન – ૧. નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.           ૧૦  

૧. વયકાય શયાં છે ? 

______________________________________________________________________________________  

૨. વયકાય કેલા કમો કયે છે ? 

______________________________________________________________________________________  

૩. વયકાયનયાં કયયાં અંગ કામદા ઘડલાનયાં છે? 

______________________________________________________________________________________  

૪. વયકાયનયાં કયયાં અંગ કામદાનો અભર કયે છે ? 

______________________________________________________________________________________  

૫. ધાયા વભ્મનયાં ઉલયાં ગશૃ ક્યા નાભે ઓખામ છે ? 

______________________________________________________________________________________  

૬. ધાયા વભ્મનયાં નીચલયાં ગશૃ ક્યા નાભે ઓખામ છે ? 

______________________________________________________________________________________  

૭. આવથિક અને વાભાજજક વભસ્માઓનો ઉકેર કોણ કયે છે ? 

______________________________________________________________________________________  

૮. યાજ્મ સ્તયે કાભ કયતી વયકાયને કઈ વયકાય કશ ેછે? 

______________________________________________________________________________________  

૯. ધાયાવબા કેટરા ગશૃોની ફનેરી શોમ છે? 

______________________________________________________________________________________  

૧૦. કાયોફાયી એટરે શયાં  ? 

______________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 



પ્રશ્ન – ૨ નીચેની ખયા-ખોટા જણાલો.            ૦૫  

૧. વયકાય એક વાંચારક  ભાંડ છે. 

૨. વયકાયનયાં કાયોફાયી અંગ કામદા ઘડલાનયાં કાભ કયે છે.  

૩. વયકાય દયેક યાજ્મનયાં આલશ્મક અંગ છે. 

૪. ગયજયાતભાાં ભાત્ર વલધાનવબા છે. 

૫. વયકાય ફીજા દેળો વાથે વલલાદો યાખે છે. 

પ્રશ્ન-૩. નીચેના જોડકા જોડો.            ૦૫  

         વલબાગ અ             વલબાગ ફ  

૧. ગ્રાભ ાંચામત    ૧. પ્રાથવભક ળાાભાાં વળક્ષકોની વનભણયાંક કયલી .  

૨. તાલયકા ાંચામત    ૨. ગાભભાાં સ્રીટ રાઈટની વમલસ્થા.  

૩. જીલ્રા ાંચામત    ૩. ફે ળશયેો લચ્ચે યસ્તા ફનાલલા.  

૪. યાજ્મ વયકાય    ૪. ફે ગાભ લચ્ચેના યસ્તા ફનાલલા.  

૫. કેન્દ્દ્ર વયકાય     ૫. સ્થાવનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાને અનયદાન આવયાં.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



    એકભ કવોટી(કુર ગણુ -૨૦) ભેલેર ગણુ:-____ 

ધોયણ :=૭  વલમ:- વાભાજિક વલજ્ઞાન, ાઠ – ૪ (યાિપતૂયગુ) 

      વી.આય.વી_______ળાાનુું નાભ:_________ફાકનુું નાભ:_____________________ 
 

પ્રશ્ન.૧ નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.           ૧૦  

૧.ઉત્તય બયતભાાં ક્યાાં ક્યા ળાવકો શતા? 

________________________________________________________________________________________ 
૨. દલક્ષણ બાયતભાાં ક્યા ક્યા ળાવકો શતા ? 

________________________________________________________________________________________ 
૩. ભધ્મકા એટરે શયાં ? 

________________________________________________________________________________________ 
૪. પલૂષ ભધ્મકાભાાં ભધ્મયયગીન ળાવકોને કેટરા બાગભાાં લશચેલાભાાં આલે છે ? ક્યા ક્યા? 

________________________________________________________________________________________ 
૫. ભાલાના મયખ્મ યાજ્મ ક્યા શતા ? 

________________________________________________________________________________________ 
પ્રશ્ન-૨. નીચેની ખારી જગ્મા પયયો.           ૦૫  

૧. વાતભી વદીના અંતભાાં વમ્રાટ ____________ના વામ્રાજ્મથી યાજનૈવતક ળક્ક્તની એકતા તટૂી. 

૨. આઠભી ફાયભી વદીના વભમગાાને _______________કશ ેછે. 

૩. પ્રવતશાય યાજા __________ના ળાવન દયવભમાન યાષ્ટ્કટૂો વાથે તેની વતત રડાઈ થતી. 

૪. ઉજ્જેન અને ધાયાનગયી ____________મયખ્મ ળશયેો શતા. 

૫. દલક્ષણ બાયતના ચોર લાંળની યાજધાની ______________શતી. 

પ્રશ્ન-૩. નીચેના જોડકા જોડો.            ૦૫  

          વલબાગ અ           વલબાગ ફ  

૧. નયવીંશલભો    ૧. ચૌશાણ  

૨. પથૃ્લીયાજ    ૨. લ્રલ  

૩. કૈરાળનાથ    ૩. કલ્માણનો ચાલયક્યો  

૪. ભાલા    ૪. કાાંચી  

૫. દલક્ષણ બાયત   ૫. ઉજ્જેન  



    એકભ કવોટી(કુર ગણુ -૨૦) ભેલેર ગણુ:-____ 

ધોયણ :=૭  વલમ:- વાભાજિક વલજ્ઞાન, ાઠ – ૫ (સ્થ અને વભમ ) 

      વી.આય.વી______ળાાનુું નાભ:__________ફાકનુું નાભ:_____________________ 
પ્રશ્ન-૧ નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.           ૧૦  

૧. અક્ષવતૃ એટરે  શયાં ? 

________________________________________________________________________________________ 
૨. યેખાવતૃ એટરે શયાં ? 

________________________________________________________________________________________ 
૩. અક્ષાળ એટરે શયાં ? 

________________________________________________________________________________________ 
૪. યેખાાંળ એટરે શયાં ? 

________________________________________________________________________________________ 
૫. કેટરા યેખાાંળવતૃને આંતયયાષ્ટરીમ દીનાાંતય યેખા કશ ેછે ? 

________________________________________________________________________________________ 
પ્રશ્ન-૨ નીચેના ખયા-ખોટા જણાલો.           ૦૫  

૧. ધ્રયલનો તાયો દલક્ષણ રદળાભાાં શોમ છે. 

૨. પથૃ્લીનયાં વૌથી ભોટય ાં ઘરડમા સયમષ છે. 

૩. ૧૮૦ યેખાાંળવતૃને આંતયયાષ્ટરીમ દીનાાંતય યેખા કશ ેછે. 

૪. પથૃ્લી ૧૨ કરાકભાાં એક ધયી ભ્રભણ પરૂયાં કયે છે. 

૫. યેખાાંળવતૃો ૩૬૦ છે. 

પ્રશ્ન- ૩ જોડકા જોડો.    ૦૫ 

    વલબાગ અ       વલબાગ ફ  

૧. આડી રીટી   ૧. યેખાાંળ  

૨. ઉબી રીટી   ૨. આંતયયાષ્ટરીમ દીનાાંતય યેખા  

૩. ૧૮૦          ૩. અક્ષાળ  

૪. ૦   ૪. યવળમા  

૫. વિભ દેળ   ૫. વલલવતૃ  



    એકભ કવોટી(કુર ગણુ -૨૦) ભેલેર ગણુ:-____ 

ધોયણ :=૭  વલમ:- વાભાજિક વલજ્ઞાન, ાઠ – ૬ (ભધ્મયગુીન ળાવન વ્મલસ્થા અને સ્થાત્મ) 

      વી.આય.વી______ળાાનુું નાભ:__________ફાકનુું નાભ:_____________________ 

પ્રશ્ન-૧. નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો. ૧૦  

૧. વળશયારલધ કાવમ કોને યચ્યયાં શત યાં ? 

______________________________________________________________________________________  

૨. કવલ શ્રીશષ ક્યા નાભના ભશાકાવમભાાં કયી છે? 

______________________________________________________________________________________  

૩. શભેચાંદ્રાચામે કમો ગ્રાંથ રખ્મો શતો ? 

______________________________________________________________________________________  

૪. બલભવૂતએ ક્યા નાભનયાં નાટક રખેર છે ? 

______________________________________________________________________________________  

૫. કોણાકષભાાં ક્યા ભાંરદયનયાં ફાાંધકાભ થયયાં છે ? 

______________________________________________________________________________________  

૬. વલળાખા દત્તે કઈ કૃવત રખી શતી ? 

______________________________________________________________________________________  

૭.સમૂષભ ાંરદય ક્યા આલેલયાં છે ? 

______________________________________________________________________________________  

૮. ગયજયાતના યાજા કયભાયાની વાંદગી કોણે કયી ? 

______________________________________________________________________________________  

૯. રદલ્રીભાાં ગયરાભ લાંળનો પ્રથભ સયરતાન કોણ શતો ? 

______________________________________________________________________________________  

૧૦. ભદયયાઇનયાં કયયાં ભ ાંરદય દેળબયભાાં પ્રખ્માત છે ? 

____________________________________________________________________________________  



પ્રશ્ન-૨. જોડકા જોડો.            ૦૫  

૧. સમૂષભ ાંરદય   ૧. ઈરોયા  

૨. ભીનાક્ષી ભાંરદય    ૨. ભોઢેયા  

૩. કૈરાળ              ૩. ભદયયાઈ  

૪. શભેચાંદ્રાચામષ   ૪. રશતોપ્રદેળ  

૫. નાયામણ ાંરડત  ૫. વવદ્ધશભે ળબ્દાનયળાવન  

પ્રશ્ન-૩. નીચેની ખયા-ખોટા જણાલો.          ૦૫  

૧. શભેચાંદ્રાચામે વવદ્ધશભે ળબ્દાનયળાવન ગ્રાંથ યચ્મો શતો. 

૨. ભોઢેયાનયાં ભીનાક્ષી ભાંરદય દેળ બયભાાં જાણીત યાં છે. 

૩. કવલ ભાધે વળશયારલધ નાભે ભશાકાવમ રખ્યયાં. 

૪. ચાંદફયદાઈએ પ્રફોધલચિંતા ભણી કૃવત રખી છે. 

૫. રદલ્રીભાાં ગયરાભલાંળનો પ્રથભ ળાવક કયત્બયદીન ઐફક શતો. 

 

 

 

 
 
 
 
 



    એકભ કવોટી(કુર ગણુ -૨૦) ભેલેર ગણુ:-____ 

ધોયણ :=૭  વલમ:- વાભાજિક વલજ્ઞાન, ાઠ – ૭ (બાયત સ્થાન વીભા અને ભપૂષૃ્ઠ) 

      વી.આય.વી_____ળાાનુું નાભ:___________ફાકનુું નાભ:_____________________ 
પ્રશ્ન-૧. નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.        ૧૦  

૧. ટાપય એટરે શયાં ? 

________________________________________________________________________________________ 
૨. ભપૂષૃ્ટઠ એટરે શયાં ? 

________________________________________________________________________________________ 
૩. બાયતભાાં કયર કેટરા યાજ્મો આલેરા છે ? 

________________________________________________________________________________________ 
૪. બાયતનયાં ક્ષેત્રપ કેટલયાં છે ? 

________________________________________________________________________________________ 
૫. બાયતનો વૌથી ભોટો લષત કમો છે? 

________________________________________________________________________________________ 
૬. ઉચ્ચ C પ્રદેળ બાયતનો શયાં કશલેામ છે ? 

________________________________________________________________________________________ 
૭. વાાંકડા ભેદાનભાાં ક્યા ક્યા ફાંદયો જાણીતા છે ? 

________________________________________________________________________________________ 
૮. ભપૂષૃ્ટઠની દ્રષ્ષ્ટટએ બાયતને કેટરા બાગે લશચેી ળકામ છે ? 

________________________________________________________________________________________ 
૯. ભાઉન્દ્ટ એલયેસ્ટ વળખયની ઊંચાઈ કેટરી છે ? 

________________________________________________________________________________________ 
૧૦. વલસ્તાયની દ્રષ્ષ્ટટએ બાયતનયાં સ્થાન કેટલયાં છે ? 

________________________________________________________________________________________ 
પ્રશ્ન- ૨ ખયા-ખોટા જણાલો.        ૦૫  

૧. કચ્છનયાં યણ પયષ્ટક છે. 

૨. બાયતભાાંથી ભકયવતૃ વાય થામ છે. 

૩. રશભારમનયાં બાયતભાાં આલેલયાં વૌથી ઊંચયાં વળખય ભાઉન્દ્ટ એલયેસ્ટ છે ? 

૪. ભધ્મ અને દલક્ષણ બાયતના ઉચ્ચપ્રદેળને બાયતનો ખનીજ બાંડાય કશલેામ છે. 

૫. વલસ્તાયની દ્રષ્ષ્ટટએ બાયતનયાં સ્થાન વાતમયાં છે. 

 



પ્રશ્ન-૩નીચેની ખારી જગ્મા પયયો.        ૦૫  

૧. બાયતની પલેૂ __________દેળ આલેરો છે. 

૨. બાયતની વિભે _____________દેળ આલેરો છે. 

૩. બાયતની ઉત્તયે ___________દેળ આલેરો છે. 

૪. બાયતની દક્ષીણે _________________દેળ આલેરો છે. 

૫. બાયતની લામવમે ______________દેળ આલેરો છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    એકભ કવોટી(કુર ગણુ -૨૦) ભેલેર ગણુ:-____ 

ધોયણ :=૭  વલમ:- વાભાજિક વલજ્ઞાન, ાઠ – ૮ (ભધ્મયગુનુું દીલ્રીદળશન) 

      વી.આય.વી_________ળાાનુું નાભ:_________ફાકનુું નાભ:___________________ 
૧. નાવીરયદ્દીને કેટરા લષ ળાવન કયયું ? 

______________________________________________________________________________________  

૨. ગયરાભ લાંળની સ્થાના કોણે કયી ? 

______________________________________________________________________________________  

૩. કયત્બયદીન ઐફક છી ગાદીએ કોણ આવયયાં. 

______________________________________________________________________________________  

૪. અરાઉદ્દીન ખીરજીના દયફાયભાાં કમા કવલ શતા ? 

______________________________________________________________________________________  

૫. ખરજી લાંળ છી ક્યા લાંળનયાં ળાવન આવયયાં ? 

______________________________________________________________________________________  

૬. તયઘરક લાંળની સ્થાના કોણે કયી ? 

______________________________________________________________________________________  

૭. ક્યા યયદ્ધભાાં વલજમનગયનો નાળ થમો ? 

______________________________________________________________________________________  

૮. ખીરજી લાંળની સ્થાના કોણે કયી ? 

______________________________________________________________________________________  

૯. લગમાસયધીન છી ક્યા નાભનો સયરતાન ગાદીએ આવમો ? 

______________________________________________________________________________________  

૧૦. તયઘરક લાંળભાાં એ વભમભાાં ટારીને શયાં કશતેા ? 

______________________________________________________________________________________  

 



 

પ્રશ્ન-૨. નીચેની ખરી જગ્મા પયયો.        ૦૫  

૧. કયત યાંમ્ફભીનાયનયાં ફાાંધકાભ _______________નાભના ળાવકે પરૂયાં કયાલેલયાં. 

૨. વલજમનગયનયાં યાજ્મ _____________નદીને રકનાયે આલેલયાં છે. 

૩. ફશીભની યાજ્મભાાં ____________નાભનો ફાશોળ લજીય થઇ ગમો. 

૪. અભીય ખયળરૂ __________ના દયફાયભાાં સયપ્રવવધ કવલ શતો. 

૫. સયરતાન યઝીમા છી _______________ગાદીએ આવમા. 

પ્રશ્ન-૩. જોડકા જોડો.        ૦૫  

૧. બાયતનો પ્રથભ મયક્સ્રભ ળાવક             ૧. ઈત્લયાંબીળ  

૨. ગયરાભ લાંળનો ખયો સ્થાક                ૨. અભીય ખયળરૂ 

૩. નાવવરયદ્દીનનો લજીય                        ૩. કયત્બયદ્દીન ઐફક  

૪. અરાઉદ્દીન ખીરજીનો દયફાયી કવલ        ૪. ગ્માસયદ્દીન ફલ્ફન  

૫. ખીરાજીફ લાંળનો સ્થાક                  ૫. જરાલયદ્દીન ખીરજી  


