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

ધોયણ :=૮  વલમ:- વાભાજિક વલજ્ઞાન, ાઠ – ૧ (બાયતભાાં યયુોવમન પ્રજાનુાં આગભન) 

      વી.આય.વી_______ળાાનુાં નાભ:_______ _ફાકનુાં નાભ:_____________________ 

પ્રશ્ન- ૧. નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.           ૧૦  

૧. અભેરયકાની ળોધ કોને કયી શતી? 

________________________________________________________________________________________ 
૨. કારીકટનો યાજા કોણ શતો? 

________________________________________________________________________________________ 
૩. બાયતભાાં વૌ પ્રથભ કઈ યયુોપમન પ્રજા આલી ? 

________________________________________________________________________________________ 
૪. પ્રાવીનુાં યદુ્ધ કઈ વારભાાં થયુાં શત ુાં ? 

________________________________________________________________________________________ 
૫. પ્રાવીનુાં યદુ્ધ કોની કોની લચ્ચે થયુાં શત ુાં? 

________________________________________________________________________________________ 
૬. રશન્દુસ્તાનની ધયતી ય ગ મકુનાય પ્રથભ કોણ શતા? 

________________________________________________________________________________________ 
૭. કઈ વારભાાં ોરુુ્ગીઝોએ લેાય કયલા ભાટે કારીકટભાાં કોઠી સ્થાી શતી? 

________________________________________________________________________________________ 
૮. બાયત આલલાનો જભાગુ ળોધલાભાાં વપતા ભેલનાય વૌ પ્રથભ કોણ શતા ? 

________________________________________________________________________________________ 
૯. કઈ વારભાાં બ્રિટીળ ‘ઈસ્ટ ઈન્ડીમા કાંની’ ની સ્થાના થઈ ? 

________________________________________________________________________________________ 
૧૦. ફે્રન્ચોએ ‘ફ્રેંચ ઈસ્ટ ઈન્ડીમા’નાભની કાંની કઈ વારભાાં સ્થાી શતી/ 

________________________________________________________________________________________ 
 

પ્રશ્ન:-૨ નીચેની ખારી જગ્મા યુો.           ૧૦  

૧. અભેરયકાના મૂ લતનીઓ ________________તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 

૨. લાસ્કો – દ – ગાભા _________________દેળનો યશલેાવી શતો. 

૩. ફક્સ્રની રડાઈ ______________વારભાાં થઈ શતી. 

૪.બાયત આલલાનો જભાગુ ળોધલાનુાં ફીડુાં ઝડનાય ઇટારીનો ________________શતો. 

૫. ફે્રન્ચોની કાંનીનો લડો ________________શતો. 

          

 

 



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

ધોયણ :=૮  વલમ:- વાભાજિક વલજ્ઞાન, ાઠ – ૨ (આની આવાવ શુાં?) 

      વી.આય.વી_________ળાાનુાં નાભ:_______________ફાકનુાં નાભ:_____________________ 
પ્રશ્ન- ૧. નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.           ૧૦  

૧. મદૃાલયણ એટરે શુાં ? 

________________________________________________________________________________________ 

૨. મદૃાલયણ થૃ્લી વાટીનો આળયે કેટરા ટકા બાગ યોકે છે? 

________________________________________________________________________________________ 

૩. ભેગ્ભા એટરે શુાં ? 

________________________________________________________________________________________ 

૪. જરાલયણ એટરે શુાં ? 

________________________________________________________________________________________ 

૫.થૃ્લી વાટી ય જરાલયણ આળયે કેટરા ટકા બાગ યોકે છે ? 

________________________________________________________________________________________ 

૬.થૃ્લી વાટી ય કુર કેટરા ભશાવાગયો છે? ક્યા ક્યા ? 

________________________________________________________________________________________ 

૭. લાતાલયણ એટરે શુાં ? 

________________________________________________________________________________________ 

૮. બેજ એટરે શુાં ? 

________________________________________________________________________________________ 

૯. લાતાલયણભાાં ઓક્ક્સ્વજનનુાં પ્રભાણ કેટલુાં ચ્ચે ? 

________________________________________________________________________________________ 

૧૦. જીલાલયણ એતરે૩ શુાં ? 

________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



પ્રશ્ન:-૨ નીચેની ખારી જગ્મા યુો.           ૦૫  

૧. થૃ્લી ય કુર __________________આલયણો આલેરા છે. 

૨. લાતાલયણભાાં મખુ્મ પ્રલાશી ઘટક ___________________છે. 

૩. ______________એટરે જરાલયણભાાં પલળા બાંડાય ધયાલતા બાગો. 

૪. ______________________લાય ુસમુુના ાયજાાંફરી રકયણોને ળોી રે છે. 

૫. વ્રકુ્ષો કાલાથી ____________________નુાં પ્રભાણ લધે છે. 

પ્રશ્ન-૩. નીચેની ખયા-ખોટા જણાલો.           ૦૫  

૧. થૃ્લીએ વૌય રયલાયનો એક વભ્મ છે. 

૨. થૃ્લી વાટી ય ભપૂભ પલસ્તાય કયતા ાણી પલસ્તાયનુાં પ્રભાણ ઓછાં છે. 

૩. ભીઠુાં ાણી એ જરાલયણની બેટ છે. 

૪. ઓક્ક્સ્વજન એ નાઈટ્રોજનનાાં જરદણાને ભાંદ કયે છે. 

૫. લાતાલયણભાાં નાઈટ્રોજનનુાં પ્રભાણ ૨૧ ટકા છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ધોયણ :=૮  વલમ:- વાભાજિક વલજ્ઞાન, ાઠ – ૩ (બાયતનુાં ફાંધાયણ) 

      વી.આય.વી______ળાાનુાં નાભ:__________ફાકનુાં નાભ:_____________________ 
પ્રશ્ન.૧ નીચે આેરા પલકલ્ોભાાંથી મોગ્મ પલકલ્ વાંદ કયીને રખો.       ૧૦  

૧. બાયતભાાં ફાંધાયણ વબાની યચનાની ળરૂઆત કઈ વારભાાં કયલાભાાં આલી ? 

(અ) ૮ ડીવેમ્ફય ૧૯૪૬  (ફ) ૯ ડીવેમ્ફય ૧૯૪૬ (ક) ૮ નલેમ્ફય ૧૯૪૭ (ડ) ૯ નલેમ્ફય ૧૯૪૭ 

૨. બાયતનુાં ફાંધાયણ કઈ વારથી અભરભાાં આવયુાં શત ુાં ? 

(અ) ૨૬ ભી જાન્યઆુયી ૧૯૫૦ (ફ) ૨૪ ભી જાન્યઆુયી ૧૯૫૦ (ક) ૨૭ ભી જાન્યઆુયી ૧૯૪૯ (ડ) ૨૫ ભી જાન્યઆુયી ૧૯૪૯ 

૩. ફાંધાયણવબાએ ફાંધાયણવબાના અધ્મક્ષ તયીકે કોને ચ ૂાંટલાભાાં આવમા શતા ? 

(અ) કનૈમારાર મનુળી (ફ) વયોજીની નામડુ (ક) ડો.યાજેન્ર પ્રવાદ (ડ) જલાશયરાર નશરુે  

૪. આણા દેળભાાં દય કેટરા લે વાભાન્મ ચુાંટણીઓ થામ છે ? 

(અ) ચાય      (ફ) ાાંચ         (ક) છ            (ડ) વાત  

૫. કેન્ર વયકાયના કુર કેટરા અંગો છે? 

(અ) ફે          (ફ) ચાય        (ક) ાાંચ       (ડ) ત્રણ  

પ્રશ્ન.૨. નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ રુ્ાંકભાાં રખો.          ૦૫  

૧. ફાંધાયણ એટરે શુાં ? 

________________________________________________________________________________________ 
૨. બાયતના ફાંધાયણના મખુ્મ ઘડલૈમાઓ કોણ  શતા ? 

________________________________________________________________________________________ 
૩. કેન્ર વયકાયના મખુ્મ ત્રણ અંગો ક્યા ક્યા છે? 

________________________________________________________________________________________ 
૪. પ્રજાવત્તાક એટરે શુાં ? 

________________________________________________________________________________________ 



૫. બાયતીમ ફાંધાયણનાાં ખયડા વભીતીના અધ્્ક્ષ કોણ શતા? 

________________________________________________________________________________________ 
 

પ્રશ્ન.૩. ભને ઓખો.             ૦૫  

૧. હુાં એક વાંઘ યાજ્મ છાં.__________________ 

૨. હુાં યાજ્મનો ફાંધાયણીમ લાો છાં.________________ 

૩. ભાયા લગય કોઈ દેળનુાં ળાવન ચારી ળકે નરશ. _____________________ 

૪. હુાં ગણતાંત્ર રદન છાં.____________________ 

૫. ફાંધાયણની ખયડા વભીતીના અધ્મક્ષ તયીકે ભાયી વાંદગી થઈ શતી.____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ધોયણ :=૮  વલમ:- વાભાજિક વલજ્ઞાન, ાઠ – ૪ (લેાયી ળાવકો કેલી યીતે ) 

      વી.આય.વી______ળાાનુાં નાભ:__________ફાકનુાં નાભ:_____________________ 

પ્રશ્ન.૧ નીચે આેરા પલકલ્ોભાાંથી મોગ્મ પલકલ્ વાંદ કયીને રખો.       ૧૦  

૧. કઈ મોજના ભીઠા ઝેય જેલી શતી? 

(A) ખારાળા મોજના                      (B)  વશામકાયી મોજના          (C) રીમખુી ળાવન મોજના      (D) નલાફી ળાવન મોજના  

૨. વશામકાયી મોજના ળરુ કયનાય કોણ શમો? 

(A) લેરેસ્રી                   (B) રોડુ શસેસ્ટિંગ્વ                  (C) રોડુ ડરેશાઉવી              (D) પલબ્રરમભ ફેનટીંક 

૩. વશામકાયી મોજના વૌપ્રથભ કોને સ્લીકાયી ? 

(A) ટીુાં સરુતાન       (B) શૈદયઅરીએ           (C) યણજીતપવિંશ           (D) પનઝાભ ે

૪. બાયતભાાં વૌપ્રથભ યેરભાગુ ક્યાયે નાંખામો ? 

(A) ઈ.વ ૧૮૪૮ભાાં           (B) ઈ.વ ૧૮૫૩ભાાં           (C) ઈ.વ ૧૮૫૧ભાાં              (D) ઈ.વ ૧૮૫૮ભાાં  

૫. બાયતભાાં ત્રણ ળશયેોભાાં યપુનલવીટીઓ ક્યાયે ળરુ થઈ ? 

(A) ઈ.વ ૧૮૫૭ભાાં            (B) ઈ.વ ૧૮૫૮ભાાં           (C) ઈ.વ ૧૮૫૯ભાાં      (D) ઈ.વ ૧૮૬૦ભાાં 

પ્રશ્ન-૨ નીચેની ખારી જગ્મા યુો.           ૦૬  

૧. રોડુ લેરેસ્રીએ બાયતભાાં _____________________દાખર કયી. 

૨. વશામકાયી મોજના દેળી યાજ્મો ભાટે ______________________જેલી શતી. 

૩. ____________________ાંજાફના ળક્ક્સ્તળાી ળાવક શતા. 

૪. રોડુ ______________________ખારાળાનીતીનો જનક શતો. 

૫. ઈ.વ _______________ભાાં બાયતભાાં પ્રથભ ત્રણ યપુનલપવિટીઓ સ્થાઈ. 

૬. રોડુ __________________નાાં વભમભાાં બાયતભાાં મુાંફઈથી થાણા સધુીની વલુપ્રથભ યેલ્લે રાઈન ળરુ થઈ. 

પ્રશ્ન-૩. નીચેના જોડકા જોડો.             ૦૪  

               અ                                    ફ  

૧. વશામકાયી મોજના                         ૧. ડરેશાઉવી  

૨. ખારવાનીપત                               ૨. ઈ.વ ૧૮૫૭ 

૩. ાંજાફના ભશાયાજા         ૩. ઈ.વ ૧૮૭૫  

૪. બાયતભાાં ત્રણ યપુનલપવિટીની સ્થાના      ૪. લેરેસ્રી  

                                               ૫.  યણજીતપવિંશ 

 



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

ધોયણ :=૮  વલમ:- વાભાજિક વલજ્ઞાન, ાઠ – ૫ (પ્રાકૃવતક આવિઓ) 

      વી.આય.વી_________ળાાનુાં નાભ:_______________ફાકનુાં નાભ:_____________________ 
 

પ્રશ્ન-૧. નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.           ૧૦  

૧. કુદયતી આપત્તઓના નાભ આો. 

________________________________________________________________________________________ 
૨. ભકૂાં એટરે શુાં. 

________________________________________________________________________________________ 
૩. ભકૂાં પનગુભન કેન્ર કોને કશ ેછે? 

________________________________________________________________________________________ 
૪. જલાામખુી લુતના કેટરા પ્રકાય છે ? ક્યા ક્યા / 

________________________________________________________________________________________ 
૫. યૂ એટરે શુાં ? 

પ્રશ્ન-૨. નીચેની ખયા-ખોટા જણાલો.     `      ૦૫  

૧. ભકૂાં કેન્ર થૃ્લીની વાટી ય શોમ છે. 

૨. ભકૂાંની અવય ભકૂાંના લેગ ય આધારયત છે. 

૩. ભેગ્ભાની નીચે યશરેા બાયે લાયઓુ ભેગ્ભાને નીચે ધકેરે છે. 

૪. જ્લાામખુીનાાં પલસ્તાયભાાં કોઈ કોઈ જગ્માએ શીયા ભી આલે છે. 

૫. અનાવસૃટટથી ફચલા ભાટે ફને એટરા લધ ુવ્રકુ્ષો લાલલા જોઈએ. 

પ્રશ્ન-૩ નીચેની ખારી જગ્મા યુો.           ૦૫  

૧. અપતરયક _______________ને કાયણે ભકૂાં થામ છે. 

૨. ભકૂાંના ઉદબલ કેન્રને __________________કશ ેછે. 

૩. ભકૂાંની નોંધ ______________________દ્વાયા રેલામ છે. 

૪. ત્સનુાભી અને લાલાઝોડુ _________________એ બાયે પલનાળ વજ ેછે. 

૫.નદીભાાં આલતા ઘવભવતા ાણીના પ્રલાશને _____________________કશ ેછે. 



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

ધોયણ :=૮  વલમ:- વાભાજિક વલજ્ઞાન, ાઠ – ૬ (અંગે્રિ ળાવનની બાયત ય અવય) 

      વી.આય.વી_________ળાાનુાં નાભ:_______________ફાકનુાં નાભ:_____________________ 
 

પ્રશ્ન-૧. નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.           ૧૦  

૧. બાયતની આપથિક વાંમધૃ્ધી કઈ વદી સધુી વાંગીન યશી શતી? 

________________________________________________________________________________________ 
૨. ફાંગાભાાં દારુણ દુકા કઈ વારભાાં ડયો શતો? 

________________________________________________________________________________________ 
૩. કોના વભમભાાં ભશસેરુ ઉઘયાલલાનુાં કાભ કરેક્સ્ટયોને વોલાભાાં આવયુાં? 

________________________________________________________________________________________ 
૪. વતી થલાના યીલાજ ય પ્રપતફાંધ મકુાતો કામદો ક્યાયે અભરભાાં આવમો? 

________________________________________________________________________________________ 
૫. બાયતભાાં અંગ્રેજી પળક્ષણ ધ્ધતીની ળરૂઆત કોને કયી? 

________________________________________________________________________________________ 
પ્રશ્ન-૨. નીચેની ખારી જગ્મા યુો.           ૦૬  

૧. બાયતની વાંમધૃ્ધી છેક અઢાયભી વદી સધુી સયુબ્રક્ષત યશી શતી. 

૨. ગલનુય કોનુલોરીવે ________________નાભની ભશસેરુ ધ્ધતી અભરભાાં મકૂી. 

૩. પ્રાચીન વભમભાાં દયેક ગાભ એક નાના __________________જેવુાં શત ુાં. 

૪. _________________વતી પ્રથા ય પ્રપતફાંધ મકુાતો કામદો અભરભાાં મકુ્યો. 

૫. બ્રિટીળ ળાવને કયેરા સધુાયા _________________ ભાટે શતા. 

૬. બ્રિટીળ ળાવનના સધુાયા _____________ભાટે ણ આળીલાુદ ફન્મા.  

પ્રશ્ન-૩ ફાંધફેવતા જોડકા જોડો.`            ૦૪  

          અ     ફ  

૧. કોનુલોરીવ          ૧. બાયતભાાં અંગ્રેજી પળક્ષણની ળરૂઆત  

૨. ભેકોરે   ૨. કરેકટયોની પનભણુાંક કયી  

૩.પલબ્રરમભ ફેનટીંક  ૩. કામભી જભાફાંધી અભરભાાં મકૂી  

૪. લોયન શસેસ્ટિંગ્વ  ૪. વતી પ્રથા ય પ્રપતફાંધ મકુ્યો.  

 ૫. વલોચ્ચ અદારતની સ્થાના કયી. 



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

ધોયણ :=૮  વલમ:- વાભાજિક વલજ્ઞાન, ાઠ – ૭ (આફોશાલાકીમ પેયપાય) 

      વી.આય.વી_________ળાાનુાં નાભ:_______________ફાકનુાં નાભ:_____________________ 
 

પ્રશ્ન-૧. નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.           ૧૦  

૧. લાતાલયણ એટરે શુાં? 

________________________________________________________________________________________ 
૨. લાતાલયણ ળાથી દુપત થામ છે? 

________________________________________________________________________________________ 
૩. આફોશલા એટરે શુાં? 

________________________________________________________________________________________ 
૪.બ્રફનયાંયાગત ઉજુાસ્ત્રોત ક્યા ક્યા છે? 

________________________________________________________________________________________ 
૫. ગ્રોફર લોભીંગ એટરે શુાં ? 

________________________________________________________________________________________ 
પ્રશ્ન-૨. નીચેની ખારી જગ્મા યુો.           ૦૫  

૧. થૃ્લીની ચાયેફાજુ લીંટામેરા શલાના આલયણને ____________________કશ ેછે. 

૨. ________________લાય ુલધલાથી થૃ્લીનુાં લાતાલયણ ઝડથી ગયભ થઈ જામ છે. 

૩. CFC નુાં ઉત્વર્જન _____________________ઉકયણથી લધ ુથામ છે. 

૪. છેલ્રા ૧૦૦ લુભાાં થૃ્લી ય ___________________વે તાભાનની વધૃ્ધ્ધ જણાઈ છે. 

૫. તાભાન લધતુાં અટકાલલા વાંપતનો ____________________ઉમોગ જરૂયી ફન્મો છે. 

પ્રશ્ન-૩. ખયા- ખોટા જણાલો.            ૦૫  

૧. ઉદ્યોગો,કાયખાના,ાલય સ્ટેળનો અને લાશનો દ્વાયા લાતાલયણ દુપત થામ છે. 

૨. કોઈણ પ્રદેળના તાભાન.બેજ અને લયવાદની રુ્ાંકા ગાાની વયેયાવ ક્સ્થપતને ‘આફોશલા’કશ ેછે. 

૩. ગ્રીનશાઉવ લાયઓુનુાં પ્રભાણ ઘટલાથી આફોશલા રયલતુનનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવમો છે. 

૪. નાઈટ્રવ ઓક્સ્વાઈડનુાં પ્રભાણ ૨૭૦ PPM લધીને ૪૭૦ PPM થયુાં છે. 

૫. ગ્રોફર લોભીંગનાાં કાયને ભધડુા નાભળે થઈ યહ્યા છે. 



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

ધોયણ :=૮  વલમ:- વાભાજિક વલજ્ઞાન, ાઠ – ૮ (રોકળાશી દેળભાાં વાંવદની ભવૂભકા) 
      વી.આય.વી_________ળાાનુાં નાભ:_______________ફાકનુાં નાભ:_____________________ 
 

પ્રશ્ન-૧ નીચે આેરા પલકલ્ોભાથી વાચો પલકલ્ વાંદ કયી રખો.        ૧૦  

૧. રોકળાશીનુાં અગત્મનુાં રક્ષણ કયુાં છે? 

(A) રશ્કયનુાં પ્રભતુ્લ        (B)  વમક્ક્સ્તલાદ         (C) પ્રજાનુાં વાલુબૌભત્લ           (D) વરાશકાય ભાંડ 

૨. બાયતે કઈ ળાવન ધ્ધપત અનાલી છે? 

(A) વામ્મલાદી         (B) રોકળાશી           (C) વાભાંતળાશી           (D) વયમખુત્માયળાશી 

૩.વાંવદનુાં ઉલુાં ગશૃ કયુાં છે? 

(A) પલધાનવબા      (B) પલધાનરયદ           (C) રોકવબા             (D) યાજ્મવબા  

૪. રોકવબાભાાં ળાવક ક્ષના લડા કોણ શોમ છે? 

(A) લડાપ્રધાન      (B)   ઉયાટટ્રપત       (C) યાટટ્રપ્રમખુ             (D) અધ્મક્ષ  

૫. યાજ્મવબાભાાં કેટરા વભ્મોની ચુાંટણી કયલાભાાં આલે છે/ 

(A) ૨૫૦           (B)    ૨૩૮             (C)  ૫૪૨           (D) ૨૬૨ 

૬. યાટ્પ્રમખુ યાજ્મવબાભાાં કેટરા વભ્મોની પનભણુાંક કયે છે. 

(A)  ૧૪          (B)  ૧૦                  (C) ૧૨              (D) ૨૫ 

૭. યાજ્મવબાભાથી દય ફે લે કેટરા વભ્મો પનવતૃ થામ છે? 

(A)  એક તપૃતમાાંવ           (B)  એક રીતીમાંવ         (C) એક ચતથુાાંવ            (D) એક દળાાંળ  

૮. શોદ્દાની રૂએ યાજ્મવબાભાાં વબાપત કોણ શોમ છે? 

(A) યાટટ્રપ્રમખુ             (B) અધ્મક્ષ           (C) લડાપ્રધાન            (D) ઉયાટટ્રપ્રમખુ  

૯. જ્માયે વાંવદનુાં વત્ર ચારતુાં શોમ ત્માયે ળરૂઆતનો વભમ કોના ભાટે નક્કી કયેરો શોમ છે? 

(A) પ્રાથુના ભાટે        (B) શાજય વાંખ્મા ભાટે           (C) સ્નેશપભરન ભાટે            (D) શ્નોતયી ભાટે  

૧૦.રોકવબાની ફેઠકોનુાં વાંચારન કોણ કયે છે? 

(A)  લડાપ્રધાન         (B) યાટટ્રપ્રમખુ          (C) અધ્મક્ષ            (D) વાંવદીમ ભાંત્રી  

 

 



પ્રશ્ન-૨. નીચેની ખારી જગ્મા યુો.           ૦૫  

૧. રોકળાશીભાાં રોકોજ ોતાના __________________છે. 

૨. રોકળાશી ભાટે અંગ્રેજીભાાં ______________ળબ્દ લયામ છે. 

૩. બાયતે ________________રોકળાશીની ળાવન ધ્ધતી સ્લીકાયી છે. 

૪. રોકવબા વાંવદનુાં ____________________ગશૃ ગણામ છે. 

૫. કેન્ર વયકાયભાાં કામદા ઘડલાનુાં કામુ ___________________કયે છે. 

પ્રશ્ન-૩. જોડકા જોડો.             ૦૫.  

        અ     ફ  

૧. રોકવબા          ૧. યાજ્મવબાના વબાપત  

૨. યાજ્મવબા        ૨.  લડાપ્રધાનની પનભણુાંક કયે છે.  

૩. ઉયાટટ્રપ્રમખુ  ૩.રોકવબાની ફેઠકનુાં વાંચારન કયે છે. 

૪. લડાપ્રધાન  ૪. રોકવબાભાાં ળાવક ક્ષના નેતા  

૫. યાટટ્રપ્રમખુ  ૫. વાંવદનુાં નીચલુાં ગશૃ  

 ૬. વાંવદનુાં ઉલુાં ગશૃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ધોયણ :=૮  વલમ:- વાભાજિક વલજ્ઞાન, ાઠ – ૯ (ઈ.વ ૧૮૫૭નો સ્લાતાંત્ર વાંગ્રાભ) 

      વી.આય.વી_________ળાાનુાં નાભ:_______________ફાકનુાં નાભ:_____________________ 
 

પ્રશ્ન-૧. નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.           ૧૦  

૧. ઈ.વ ૧૮૫૭ના સ્લાતાંત્ર વાંગ્રાભની ળરૂઆત ક્યાયે થલાની શતી? 

________________________________________________________________________________________ 
૨. ઈ.વ ૧૮૫૭ના સ્લાતાંત્ર વાંગ્રાભનુાં તાત્કાબ્રરક કાયણ કયુાં શત ુાં? 

________________________________________________________________________________________ 
૩. ઈ.વ ૧૮૫૭ના સ્લાતાંત્ર વાંગ્રાભનો પ્રથભ ળશીદ કોણ શતો ? 

________________________________________________________________________________________ 
૪. રદલ્રીના છેલ્રા ભોગર ફાદળાશ કોણ શતા ? 

________________________________________________________________________________________ 
૫. ઝાાંવીભાાં સ્લાતાંત્ર વાંગ્રાભનુાં નેત્તતૃ્લ કોને રીધુાં ? 

________________________________________________________________________________________ 
 

પ્રશ્ન-૨.નીચેની ખારી જગ્મા યુો.            ૦૫  

૧. બાયતના રશ્કયભાાં બાયતીમ વૈપનકો અને અંગ્રેજ વૈપનકોનુાં પ્રભાણ _________________નુાં શત ુાં. 

૨. ઈ.વ ૧૮૫૭ભાાં બાયતના રશ્કયભાાં _______________યાઈપર દાખર કયલાભાાં આલી. 

૩. વૌપ્રથભ ________________ની ૧૯ભી રટને  ચયફીલાી  કાયતવૂ લાયલાનો ઇનકાય કમો. 

૪. એન્પીલ્ડ યાઈપરના કાયતવૂ લાયલાનો પલયોધ વૌપ્રથભ ________________એ કમો. 

૫. ઈ.વ ૧૮૫૭ના સ્લાતાંત્રનો વાંગ્રાભનો પ્રથભ વશીદ ___________________શતો. 

પ્રશ્ન-૩. જોડકા જોડો.             ૦૫  

         અ                         ફ  

૧. સ્લાતાંત્ર વાંગ્રાભનો પ્રથભ ળશીદ     ૧. નાનાવાશફે  

૨. રદલ્રીના સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભના નેતા    ૨. કુલાયપવશ  

૩. કાનયુના સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભના નેતા   ૩. જગદીળપવિંશ 

૪. બ્રફશાયના સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભના નેતા    ૪. ભાંગરાાંડ ે 

           ૫. ફશાદુયળાશ ઝપય  


