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          ધોરણ – ૬ ના થમ સ ના તમામ એકમના ંહ લુ ી ોની યાદ  જવાબ સાથે  

      ધોરણ – ૭ ના થમ સ ના તમામ એકમના ંહ લુ ી ોની યાદ  જવાબ સાથે 

      ધોરણ – ૮ ના થમ સ ના તમામ એકમના ંહ લુ ી ોની યાદ  જવાબ સાથે 
  ( ુલ ો : ૬૬૨ ) 

“ વન એ નથી ક તમે ુ ંકર  શ ા. વન એ છે ક તમે ુ ંકર  શકશો.” 



 

 

 

 

 

  

 

 

     ધોરણ : ૬ થમ સ                               ધોરણ : ૮ થમ સ                                    

     (૧) ઇિતહાસ ણવાના ોત                                    (૧) ભારતમાં રુોિપયન ુ ંઆગમન                        

      (૨)ચાલો નકશો સમ એ                                         (૨) આપણી આસપાસ ુ?ં                                 

      (૩)નાગ રકતા                                                    (૩) ભારત ુ ંબધંારણ                                          

      (૪)માનવ વનની શ આત                                     (૪) વેપાર  શાસક કવી ર તે બ યા?                             

      (૫)આપ ુ ંઘર ૃ વી                                             (૫) ા ૃિતક આપિ ઓ                                       

      (૬) થાયી વનની શ આત                                      (૬) ે  શાસનની ભારત ઉપર અસર                           

      (૭) જુરાત: થાન,સીમા અને ૂ ૃ ઠ                             (૭) આબોહવાક ય ફરફાર                       

      (૮)િવિવધતામા ંએકતા                                            (૮) લોકશાહ  દશમાં સસંદની િૂમકા 

      (૯) ાચીન નગરો                                                 (૯) ૧૮૫૭નો વાતં ય સં ામ                                     
 

       ધોરણ : ૭ થમ સ                              િવશેષ લેખ  

        (૧) બે મહારા યો                                                (૧) ેરક િવચાર  

      (૨) ૃ વી ફર છે                                                  (૨) ય ત િવશેષ  

      (૩) સરકાર                                                       (૩) ુદંર િુવચારો  

      (૪) રાજ તૂ ગુ 

      (૫) થળ અને સમય 

      (૬) મ ય ગુીન શાસન યવ થા 

      (૭) ભારત : થાન.સીમા અને ૂ ૃ ઠ 

      (૮) મ ય ગુ ુ ં દ હ  દશન 

      (૯) રા યની શાસન યવ થા 
 
 
 
 



 
   
 

 

 

  
                             આપણે દરક ય ત મગજની ફ ટર ના મા લક છ એ.આ ફ ટર મા ં

રોજના ૫૦ હ ર િવચારો ઉ પ  થાય છે.આ ફ ટર ના બે નુીટ છે. મા ં બે અલગ અલગ 

પુરવાઈઝર છે. 
 
                        એક છે શુરાજ,  સકારા મક િવચારો ુ ં નુીટ સભંાળે છે.એ આપણને 

બતાવે છે ક તમે કવી ર તે સફળ થઇ શકો છો?તેમે લ ય કવી ર તે ા ત કર  શકો છો.તમાર  

મતા કટલી છે અને તમારામાં ણુો કટલાં છે. 

                    બીજો  છે ુ ઃખદાસ,  નકારા મક િવચારો ુ ં નુીટ સભંાળે છે.એ આપણને 

બતાવતો રહ છે ક તમે અસફળ કમ થશો,કોઈ પણ કામ તમારા માટ અઘ ું  કમ છે.નવો ધધંો 

કરવો ુ કલ કમ છે.વગેર  
 
                          આ બનેં આ ાકાર  છે,તમે વી આ ા આપશો એવી એ િૃ  

કરશે. ારક ય ન કર  જોજો ક આ  દવસ ખરાબ છે.એ જ ણે ુ ઃખદાસ ભાઈ કમાડં સભંાળશે 

અને નકારા મક િવચારો ઉ પ  કરવા ુ ંશ ુ કર  દશે.કહશે ક સાચે જ દવસ કટલો ખરાબ છે 

અને બી ુ  ંબા ુ  ખાલી એટ ુ ંબોલી ુઓ ક,આજનો દવસ બુ સરસ છે.અને એ જ ણે શુરાજ 

ભાઈ તમારો કમાડં સભંાળ  લેશે અને કહશે ક સાચે જ દવસ ખરાબ છે. 
 
                       કોઈ પણ થળે કોઈ પણ થિતમા ંકોઈની પણ સાથે આ બે િવચારો કામ 

કર છે.તમે ખુરાજ ક ુ ઃખદાસ ને કામે લગાડશો એ તમારા માટ કામ કરશે.અને ધીર ધીર એ 

તમારો વભાવ બની જશે.તમે ઈ છો છો ક તમારો આ મિવ ાસ ઢ રહ તો ુ ઃખદાસ ભાઈને 

નોટ સ આપીને રવાના કરો.એક જ પુરવાઈઝર ખુરાજ ભાઈને રાખવાના છે. થી રૂ ૂ ું  

ઉ પાદન સકારા મક ર તે થઇ શક. 
 
              “ શીખાયી અદા જસને ગમ મ ુ ુરાને ક , 

                            ઉસે કયા મીટાયેગી યે ગર દશે જમાને ક  “  
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                     વતમાન ૨૧ મી સદ ને ાન અને િવ ાનની સદ  તરક ઓળખવામા ંઆવે 

છે. યાર આ ાનની સદ મા ંઆપણી શાળાનો બાળક ટક  રહ તથા તેના સામા જક ાનમા ંવધારો 

થાય તે જ ર  છે.વતમાન સમય નવીન પ રવતન તરફ િવ   દશામા ંકદમ માડં  ર ુ ંછે તે 

દશામા ંઆપણા બાળકને લઇ જવો પડશે. 

                સામા જક િવ ાન એક એવો િવષય છે માંથી તે ુ યલ ી િશ ણ મેળવી શક 

છે.સારો નાગ રક બની શક છે.આપણી સં ૃિતનો વારસો સમ ને ગૌરવ અ ભુવે છે.પયાવરણ ુ ં

તન કર છે સાથે સાથે સામા જક િવ ાન િવષય ારા બાળકના ાનમા ંપણ વધારો થાય 

છે.બાળક િશ ણના હ ઓુ ા ત કર તે ઉપરાતં આ િવષય ારા તેના ાનમા ંપણ વધારો થાય 

તે મહ વ ુ ંછે. 

                 સામા જક િવ ાન િવષય બાળકના વન વવા ગે ુ ં ાન આપે છે.સાથે 

સાથે વન ઘડતર શીખવે છે.આ ઉપરાતં બાળક યાર ાથિમક શાળામાથંી ાથિમક િશ ણ 

ૂ ું  કર ને ય યાર તે સારા નાગ રકના ઉ મ ણુો લઈને ય તથા િશ ણના તમામ હ ઓુ 

િસ  કર અને આ ઉપરાતં પોતાના જનરલ નોલેજમા ંપણ વધારો કર તે મહ વ ુ ંછે. 

                   આજના પધા મક ગુમા ંસામ જક િવ ાન ુ ંનોલેજ બાળકને દરક તબ ે 

કામે લાગવા ુ ંછે.આ  સાર  સાર  સરકાર  નોકર ઓ તથા ઉ ચ અિધકાર  બનવા માટની 

પધાઓ તેજ બની છે.આવી પરાધોમા ંટક  રહવા માટ ાન જ ર  છે.  ાન સામા જક િવ ાન 

ારા મળ  રહ છે.આ  કટલાય વુાનો વગ- ૧ અને ૨ મા ંઆ િવષયમા ંઝળહળતી સફળતા 

મેળવી ઉ ચ અિધકાર  બની શ ા છે.તો આપણી શાળા ુ ંબાળક અ યારથી જ કમ તેની તૈયાર  

ન કર.એટલા માટ થઈને મારા ારા આ કુલેટ બનાવવાનો એક ન  યાસ છે. 

                   ણુવતાલ ી િશ ણ ા ત થાય તથા બાળકના ાના મક િશ ણમા ંવધારો 

થાય બાળક ાથિમક િશ ણ ૂ ું  કયા બાદ ય યાર તેની પાસે જનરલ નોલેજની એક કુલેટ 

તૈયાર થાય અને  તેને પધા મક પર ાઓમા ંપણ ઉપયોગી નીવડ તેવો યાસ રહલો છે. 
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     (૧) ઇિતહાસ ણવાના ોત                                     

      (૨)ચાલો નકશો સમ એ                                          

      (૩)નાગ રકતા                                                     

      (૪)માનવ વનની શ આત                                      

      (૫)આપ ુ ંઘર ૃ વી                                              

      (૬) થાયી વનની શ આત                                       

      (૭) જુરાત: થાન,સીમા અને ૂ ૃ ઠ                              

      (૮)િવિવધતામા ંએકતા                                             

      (૯) ાચીન નગરો                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 
    (૧) િમલેિનયમ ગેલેર  એટલે ુ?ં 

         યાર વીસમી સદ  ણૂ થઇ હતી યાર ડ સે બર ૨૦૦૦માં લગભગ તમામ વતમાન પ ોમાં વીસમી સદ માં બનેલા બનાવોની  

િવગતો ચ ા મક ર  ્આવી હતી ને ‘ િમલેિનયમ ગેલેર  ‘ કહ છે. 

   (૨) તાડપ ો અને ભોજપ ો ુ ંલખાણ કઈ લિપમાં લખવામાં આવ ુ?ં 

       પાં ુ  

   (૩) ભોજપ ો શેમાંથી બનાવવામાં આવતાં? 

        હમાલયમાં થતાં ુ  નામનાં ૃ ની છાલમાંથી  

   (૪) ભોજપ ોના ન નૂાઓ ાંથી મળ  આ યાં છે? 

       મં દરો,િવહારો ક સરકાર  સં હાલયો  

   (૫) ભોજપ ો માંથી કવાં કારની મા હતી મળ  આવે છે? 

        તે સમયની રા ય યવ થા,રા ઓ અને લોક વન િવષયક મા હતી  

   (૬) અભલેખો કોને કહવાય? 

       ધા  ુક પ થર ઉપર કોતર ુ ંલખાણ  

   (૭) અભલેખાગાર કોને કહવાય? 

        યાં અભલેખો સાચવવામાં આવે તેને અભલેખાગાર કહ છે  

   (૮) આપણા દશ સરકાર  અભલેખાગાર કયા આવે ુ ંછે?તે ુ ંનામ જણાવો. 

        દ હ  દ હ  રા ય અભલેખાગાર  

   (૯) તા પ  કોને કહવાય? 

       તાંબાના પતરા ઉપર કોતર ને લખવામાં આવ ુ ંલખાણ  

  (૧૦) રુાતા વક અવશેષોનો ચો સ સમય કઈ પ િતથી ણી શકાય છે? 

        કાબન ડ ટગ પ િત  

  (૧૧) ઇિતહાસ ણવાના અ ય ોતોના નામ જણાવો. 

         ચ ો,દ તાવેજો,ઘરણાં,રમકડા,િસ ા,િશલાલેખો,ભોજપ ો,તા પ ો,હિથયારો, ુનાં ખડંરો, ુનાં મં દરો, વાસ ડાયર   
 
 
 

  

    
  (૧)નકશો કોને કહવાય? 

     ૃ વીના કોઈ પણ ભાગના સપાટ કાગળ પરના આલેખનને નકશો કહવાય  

    (૨) નકશાના ગો કટલાં છે?કયા કયા? 

      ણ  (૧) દશા ચુન   (૨) માણમાપ  (૩) ઢ સં ાઓ  

    (૩) કોઈ પણ નકશામાં ઉપરની તરફ કઈ દશા દશાવેલી હોય છે? 

       ઉ ર  

     (૪) નકશામાં કઈ દશા પરથી અ ય તમામ દશા મળ  ય છે? 

        ઉ ર  

    (૫) ઢસં ા કોને કહવાય? 

       નકશાની પણ તીકા મક િવ યાપી સરળ અને સવ સામા ય ભાષા છે.આવી સં ાઓ ક તીકોના ઉપયોગની બાબતમાં       

        તરરા ય સમજ પણ છે ને નકશાની ઢ સં ાઓ કહ છે. 

    (૬) પો ટ ઓફ સ અને પોલીસ ટશનની ઢસં ા જણાવો. 

       પો ટ ઓફ સ : PO    પોલીસ ટશન :  PS 



    (૭) નકશામાં ક થાઈ રંગ કઈ ભૌગો લક બાબત દશાવે છે? 

         ચાઈ  

    (૮) નકશામાં લીલો  રંગ કઈ ભૌગો લક બાબત દશાવે છે? 

       જગંલ  

    (૯) નકશામાં પીળો  રંગ કઈ ભૌગો લક બાબત દશાવે છે? 

        મેદાન  

   (૧૦) નકશાનાં કારો જણાવો 

        રાજક ય,ભૌગો લક, ા િૃતક,િવતરણ દશાવતો નકશો 
 
 
 
  

 

       (૧) આપણા સપંકમાં આવનાર  થમ સામા જક સં થા કઈ છે? 

          ુ ુંબ  

       (૨) નાગ રક વની બાબતમાં આધાર તૂ દ તાવેજ કયો છે? 

          ુટંણી ઓળખપ   

       (૩) ભારતનાં નાગ રકને ાર મતદાન કરવાનો અિધકાર મળે છે? 

          ૧૮ વષ  

     (૪) મતદાન કરવા માટ નાગ રક પાસે ુ ંહો ુ ંજ ર  છે? 

       ુટંણી ઓળખપ  

    (૫) સામા ય ર તે નાગ રક કોને કહવાય? 

        સામા ય ર તે નાગ રક એને કહવાય ક  દશમાં વસતો હોય,  દશ તરફથી મળતા તમામ રાજક ય અને સામા જક હકો ભોગવતો      

         હોય  અને દશ યેની પોતાની ફરજો બ વતો હોય. 

     (૬) નાગ રકતા કોને કહવાય? 

       રા યમાં વસ ુ,ંરા યને વફાદાર રહ ુ,ંરા ય તરફથી મળતા હક ભોગવવા અને રા યની ફરજો અદા કરવી તેને નાગ રકતા કહ છે. 

     (૭) ભારત ુ ંનાગ રક વ મેળવવાની કટલી ર તો છે?કઈ કઈ? 

         બે   (૧) જ મથી  (૨) કાયદાની મદદથી  

      (૮) ભારત ુ ંનાગ રક વ મેળવવાની શરતો જણાવો. 

        ણ   (૧)  તે દશ ુ ંનાગ રક વ છોડ  દ ુ ંપડ  

               (૨) ભારતમાં પાંચ ક તેથી વ  ુવસવાટ કાય  હોવો જોઈએ  

               (૩) ભારતમાં કાયમી વસવાટનો ઈરાદો  
 
     (૯)  ભારતનો નાગ રક પોતા ુ ંનાગ રક વ ાર મુાવે છે? 

             જો કોઈ ભારતીય દશ ોહનો ગંભીર ણુો કર તેવા સંજોગોમાં ટ ય ત ભારતીય નાગ રક વ મુાવે છે. 
 

   આટ ુ ં ણો :  
              ુટંણી ઓળખ પ માં નીચેની િવગતો આપેલી જોય છે. 

                     મતદાર ું નામ  

                     િપતા ુ ંનામ  

                     િત અને જ મ તાર ખ  

                     સરના ુ ંઅને તાર ખ  
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       (૧) ારં ભક માનવ વનને કટલાં ગુમાં િવભા ત કર  શકાય?કયા કયા? 

           ણ  (૧)  આ દ પાષાણ ગુ  

                 (૨) મ ય પાષાણ ગુ  

                (૩) તુન પાષણ ગુ  

      (૨) આ દ પાષાણ ગુને કયા તબ ા તર ક ઓળખવામાં આવે છે? 

         અ  સં ાહક તબ ો  

     (૩) તુન પાષાણ ગુને કયા તબ ા તર ક ઓળખવામાં આવે છે? 

       અ  ઉપ વનાર તર કનો તબ ો  

    (૪) આ દ માનવ પોતાનાં ઓ રો શેમાંથી બનાવતો હતો? 

        પ થરો,લાકડાં,હાડકાં  

    (૫) આ દ માનવ ઓ રોની ઉપયોગ શેના માટ કરતો હતો? 

       વ ઓુને કાપવા અને ંદવા  

    (૬) આ દ માનવ આગનો ઉપયોગ શેના માટ કરતો હતો? 

        કાશ માટ,ખોરાક પકવવા માટ ક હસક નવરોને ુ ર ભગવવા માટ  

     (૭) માનવ વનની સૌથી ાંિતકાર  શોધ કઈ છે? 

         ચ ની શોધ  

    (૮) આ દ માનવ ફુામાં કમ રહતો હતો? 

        સારા પ થર મળે તથા સલામતીનો અ ભુવ થાય  

    (૯) આ દ માનવના વસવાટ હોવાના રુાવાઓ ાંથી મ યા છે? 

        મ ય દશમાં નમદા ખીણ દશમાં આવેલી ભીમ બેટકાની ફુાઓમાં  

   (૧૦) લ  ુપાષાણ ગુના ાણીઓનાં હાડકાં ાંથી મળ  આ યાં છે? 

         સાબરમતી દશ ુ ંલાંઘણજ અને આખજ તેમજ મહ  નદ ના દશના અમરા રુમાંથી  

    (૧૧) પ થર માંથી કવાં કવાં ઓ રો બનવવામાં આવતાં હતાં? 

        બાણ,ભાલા,તીર,તથા કાપવા અને ંદવાના ઓ રો  

    (૧૨) કઈ  સં ુિતમાં કાંસાની કળા િવકસી હતી ? 

        હડ પીય સં િૃત  
 
 
  

      
   (૧) ભારતનાં અવકાશયા ીઓના નામ લખો. 

        રાકશ શમા, નુીતા િવ લય સ, ક પના ચાવલા  

   (૨) અ ાંશ તૃો કોને કહવાય? 

         ૃ વીના ગોળા પર દોરલી કા પિનક આડ  રખાઓને અ ાંશ તૃ કહ છે. 

   (૩) રખાંશ તૃો કોને કહવાય? 

        ૃ વીના ગોળા પર દોરલી કા પિનક ઉભી  રખાઓને અ ાંશ તૃ કહ છે. 

   (૪) ક ટબધંો કોને કહવાય? 

          ૃ વીના તાપમાન અને કાશ,ગરમી અને ઠંડ ના આધાર પ ટ ર તે ુદા ુદા િવભાગોમાં વહચાઈ ય છે ને ક ટબંધો કહ છે. 



    
 (૫) ક ટબધંોને કટલાં િવભાગમાં વહચી શકાય?કયા કયા? 

         ણ   (૧) ઉ ણ ક ટબધં  (૨) સમશીતો ણ ક ટબધં  (૩) શીત ક ટબધં  
     
  (૬) કયા ક ટબંધ પર યુના સીધા કરણો પડ છે? 

         ઉ ણ ક ટબધં  

   (૭) કયા ક ટબધં પર યુના ાંસા કરણો પડ છે? 

         શીત ક ટબધં  

  (૮) ખડંો કોને કહવાય? 

        ૃ વી પર આવેલા જમીન ધરાવતાં ભાગોને ખડંો કહવાય. 

  (૯) મહાસાગરો કોને કહવાય? 

       ૃ વી પર આવેલા પાણી ધરાવતાં ભાગોને મહાસાગરો કહવાય. 

   (૧૦) ૃ વી પર કટલાં મહાસાગરો આવેલાં છે?કયા કયા? 

         ચાર  (૧) પેસે ફક મહાસાગર  (૨) એ લે ટ ક મહાસાગર (૩) હદ મહાસાગર (૪) આક ટક મહાસાગર  

   (૧૧) ૃ વી પર કટલાં ખડંો આવેલાં છે?કયા કયા? 

            સાત (૧) એિશયા (૨) રુોપ (૩) આ કા (૪) ઉ.અમે રકા (૫) દ.અમે રકા (૬) ઓ લયા (૭) એ ટાક ટકા  

    (૧૨) ૃ વી પર આવેલાં એકમા  ખડં કયો ક  હમા છા દત છે? 

           એ ટાક ટકા 

     (૧૩) કયા મુીખડં પર માનવ વસવાટ નથી? 

            એ ટાક ટકા 
 
 
   

      (૧) ગોમ ુએ કયા જવાની તૈયાર  કર  છે? 

            િશકાર  

       (૨) ગોમ ુના માનીતા ુતરા ુ ંનામ જણાવો. 

            ુ  ુ 

       (૩) ગોમ ુનો પ રવાર ાં રહવા ુ ંપસંદ કરતો? 

              ફુા  

        (૪) ગોમ ુનો પ રવાર શે ુ ંભોજન કરતો? 

                િશકાર કર ને મેળવેલ માંસ ઉપરાંત ફળ અને કંદ ળૂ  

        (૫) જોમાનો પ રવાર કયા પાલ ુ ં ાણીઓ પાળતો? 

                ગાય,બકર   

         (૬) જોમનો પ રવાર કવાં ઓ રો વાપરતો? 

              પ થરના દાતરડાં વા  

         (૭) પડાઓમાં ીઓ ુ ંતૈયાર કર  રહ  છે? 

              ખાડામાં માટ ુ ંલ પણ કર ને અનાજનો કોઠાર  

          (૮) આખા કબીલામાં શેની તૈયાર ઓ ચાલી રહ  છે? 

             નવા પાકની વધામણી  

         (૯) મેહરગઢમાં કયા કયા અવશેષો ા ત થયાં છે? 

             ઘ ,જવ,બકર ,ઘેટા,ગાય  

         (૧૦) મહાગઢમાં કયા કયા અવશેષો ા ત થયાં છે? 

             ચો ખા,ગાય  
   
       (૧૧) ુ હોમ રુાતન થળ એટલે હાલ ુ ંક ુ ં થળ? 



               ક મીર  

        (૧૨) ચીરાદ રુાતન થળ એટલે હાલ ુ ંક ુ ં થળ? 

              બહાર  
 
     (૧૩ ) ુ લર  રુાતન થળ એટલે હાલ ુ ંક ુ ં થળ? 

             દશ  

       (૧૪) કયા રુાતન થળેથી કબરો પણ મળ  આવી છે? 

             મેહરગઢ (હાલ ુ ંપા ક તાન) 
 
 
 
 

 
  (૧)  જુરાત રા ય ભારતમાં ાં આવે ુ ંછે? 

     ભારતનાં પિ મ ભાગમાં અરબ સાગરને કનાર  

 (૨) જુરાત રા ય કયા અ ાંશ તૃોની વ ચે આવે ુ ંછે? 

      ૨૦.૦૬ ઉ ર અ ાંશ તૃ થી ૨૪.૪૨ ઉ ર અ ાંશ તૃ  

 (૩) જુરાત રા ય ાં રખાંશ તૃોની વ ચે આવે ુ ંછે? 

      ૬૮.૧૦ વૂ રખાંશ તૃ થી ૭૪.૨૮ વૂ રખાંશ તૃ  

 (૪) જુરાતની કટલાં કારની સીમાઓ છે?કઈ કઈ? 

     બે  (૧) જમીન સીમા (૨) દ રયાઈ સીમા  

 (૫) જુરાત રા યની વૂ અને પિ મ ભાગની જમીન સીમા જણાવો. 

     વૂમાં મ ય દશ,પિ મમાં અરબ સાગર  

 (૬) જુરાત રા યના ઉ ર અને દ ણ ભાગમાં કઈ જમીન સીમા આવેલી છે? 

     ઉ ર રાજ થાન,દ ણે મહારા   

 (૭) જુરાત રા યની વાય યે કયો દશ આવેલો છે? 

      પા ક તાન  

 (૮) જુરાતની પિ મ ભાગમાં કઈ દ રયાઈ સીમા આવેલી છે? 

     અરબ સાગર  

 (૯) જુરાતની ુલ દ રયાઈ સીમા કટલાં કમી છે? 

      ૧૬૦૦ કમી  

 (૧૦) જુરતના દ રયા કાંઠ કયા અખાતો આવેલાં છે? 

       ક છનો અખાત અને ખભંાતનો અખાત  

 (૧૧) જુરાત ુ ં થાન ભારતમાં િવ તારની ટએ ક ુ ંછે? 

        સાત ુ ં 

 (૧૨) જુરાતની ઉ ર થી દ ણ લંબાઈ જણાવો. 

       ૫૯૦ કમી  

 (૧૩) જુરાતની વૂથી પિ મ પહોળાઈ જણાવો. 

       ૫૦૦ કમી  

 (૧૪) જુરાત રા યનો ભૌગો લક િવ તાર કટલાં કમી છે? 

         ૧,૯૬,૦૨૪ કમી  

 (૧૫) જુરાતનો િૂમ દશ કટલાં ભાગમાં વહચાયેલો છે? 

       પાંચ  

  (૧૬) જુરાતનાં િૂમ દશનાં પાંચ ભાગો જણાવો. 

      (૧) મેદાન દશ  (૨) ુંગરાળ દશ  (૩) ઉ ચ દશ  (૪) રણ દશ  (૫) દ રયા કનારો  
  



 
(૧૭) ૂ ૃ ઠ કોને કહ છે? 

       જમીન પર આવેલા ુદા ુદા િૂમ વ પોને ૂ ૃ ઠ કહવાય. 
 
 (૧૮) જુરાત ુ ંફળ પુ મેદાન દશ કયા ભાગમાં આવે ુ ંછે? 

       દ ણ જુરાત અને મ ય જુરાત ુ ંમેદાન  

(૧૯) જુરાતનાં ુંગરાળ દશનાં ણ ભાગ જણાવો. 

      તળ જુરાતનો,સૌરા નો અને ક છનો  

(૨૦) ઉ ચ દશ કોને કહ છે? 

      સ ુ ની સપાટ થી ચે આવેલા મેદાન વા સપાટ દશને ઉ ચ દશ કહ છે. 

(૨૧) જુરાતમાં કયા કયા ઉ ચ દશ આવેલાં છે? 

      ક છના મ ય ભાગમાં અને સૌરા ના મ ય ભાગમાં  

(૨૨) જુરાતમાં રણ દશ કયા આવેલો છે? 

       ક છ જ લામાં  

(૨૩) ક છના રણની િવશેષતા જણાવો. 

     આ રણ એ િવશાળ ખારોપાટ છે. 

(૨૪) ાચીન સમયના બદંરો જણાવો. 

     ખભંાત,ઘોઘા,ભ ુચ, રુત વગેર  
 
  

 

 
 
(૧) આપણી રા યતા કઈ કહવાય? 

    ભારતીય  

(૨) આપ ુ ંરા ગીત ક ુ ંછે? 

    જન ગણ મન... 

(૩) આપણી રા ય ુ ા કઈ છે? 

    ણ િસહોની આ િૃત  

(૪) ભારતીય સં િૃત ુ ં ળૂ લ ણ ક ુ ંછે? 

    િવભ તામાં પણ એકતા  

(૫) આપણા માટ ુ ં ુ ય ક ુ ંછે? 

    રા ય એકતા  

(૬) આપણા રા યની ુ ય ભાષા કઈ છે? 

    જુરાતી  

(૭) મહારા  રા યની ુ ય ભાષા કઈ છે? 

    મરાઠ   
 

આટ ુ ં ણો :  

                   આપણા રા ય ુ ંનામ : જુરાત  

                   આપ ુ ંપાટનગર     :  ગાંધીનગર  

                   આપણી મા ભૃાષા    : જુરાતી  

                   આપ ુ ં ૃ ય          : ગરબા  

                   આપણી રા યતા    : ભારતીય  
 
 



 
 
 
 
  

 
(૧) અવશેષો કોને કહ છે? 

    ઉ ખનન કરતાં મળ  આવેલા િસ ાઓ,હિથયારો,ઓ રો,વાસણો,ઘરણા,ંરમકડાં વગેરને અવશેષો કહ છે. 

(૨) િસધમાં ક ુ ં ાચીન નગર મળ  આ ુ ંછે? 

    લારખાના ુ ંહડ પા નગર  

(૩) પં બમાં ક ુ ં ાચીન નગર મળ  આ ું છે? 

    મોહ-જો-દડો  

(૪) રાજ થાનમાં ક ુ ં ાચીન નગર મળ  આ ુ ંછે? 

    કાલીબગંન નગર  

(૫) ક છ જ લામાં ક ું ાચીન નગર મળ  આ ુ ંછે? 

    ધોળાવીરા  

(૬) િસ  ુખીણની સં િૃત કટલાં વષ પહલાંની છે? 

     ઈ.સ. વૂ ૨૫૦૦ થી ૧૫૦૦ વષ પહલાની  

(૭) િસ  ુખીણની સં ુિતના અવશેષો કયા થળોએથી મળ  આ યાં છે? 

    રંગ રુ,રોઝડ ,લોથલ,ધોળાવીરા  

(૮) િસ  ુસં ૃિત ુ ંમહ વ ુ ંબદંર તર ક ક ુ ંનગર ણી ુ ંછે? 

    લોથલ  

(૯) લોથલ કયા આવે ુ ંછે? 

    અમદાવાદ લાના ધોળકા તા કુામાં  

(૧૦) દશલપર અને ધોળાવીરા કયા જ લામાં આવેલાં છે? 

     ક છ  

(૧૧) િસ  ુખીણની સં ુિતના નગરોમાં મકાન ચા કમ રાખવામાં આવતાં? 

    નદ ના રુથી બચવા માટ  

(૧૨) િસ  ુખીણના સં ુિતના નગર ુ ંિવિશ ટ લ ણ ક ુ ંછે? 

     ગૂભ ગટર યોજના  

(૧૩) િસ  ુખીણના સં ુિતના નગરની ગૂભ ગટર યોજના કયા નામે ઓળખાતી? 

     મોર   

(૧૪) િસ  ુખીણના સં ુિત ુ ં નગર ુ ંઆયોજન ક ુ ંહ ુ?ં  

     ુ યવ થત, સુંક લત અને ુદંર ુદંર ઈજનેર  કલા અને કૌશ ય ુ ત  

(૧૫) હડ પા સં ુિતના થળોએથી કયા અનાજના દાણા મળ  આ યાં છે? 

    ઘ , જવ, દાળ, સફદ ચણા અને તલ  

(૧૬) કયા થળોએથી ખેડલા ખેતરના અવશેષો મળ  આ યાં છે? 

     હ રયાણા અને રાજ થાન  

(૧૭) કયા થળોએથી િસચાઇ માટની નહરોના અવશેષો ા ત થયાં છે? 

      અફઘાિન તાન દશમાંથી 

(૧૮) િસ  ુખીણની સં ુિતના નગરોમાં કઈ રમત બુ જ િસ  હતી? 

      શતરંજ  

(૧૯) સૌથી લાંબા અભલેખમાં કટલાં ચ ો જોવા મળે છે? 

     ૨૬ ચ ો  
 
 



 

 

 
 

 

 

  

      
        

                                   

        (૧) બે મહારા યો                                                 

      (૨) ૃ વી ફર છે                                                   

      (૩) સરકાર                                                        

      (૪) રાજ તૂ ગુ 

      (૫) થળ અને સમય 

      (૬) મ ય ગુીન શાસન યવ થા 

      (૭) ભારત : થાન.સીમા અને ૂ ૃ ઠ 

      (૮) મ ય ગુ ુ ં દ હ  દશન 

      (૯) રા યની શાસન યવ થા 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

(૧) હષવધનના િપતા ુ ંનામ જણાવો. 

    ભાકરવધન  

(૨) હષવધનના મોટા ભાઈ ુ ંનામ જણાવો. 

   રા યવધન  

(૩) રા યવધન ુ ં ૃ  ુકોના દગાને કારણે થ ુ ંહ ુ?ં 

   ગૌડ રાજવી શશાકં  

(૪) હષવધનની બહન ુ ંનામ જણાવો. 

    રા ય ી  

(૫) હષવધનની બહનને કોને કદ કર  હતી? 

   માળવાના રા  દવ ુ ત  

(૬) હષવધને રા ય ીને ુ ત કરાવવા કોની મદદ લીધી હતી? 

   વનવાસી ીઓ અને બૌ  સા  ુ દવાકર  

(૭) બહન ુ ંક ુ ંરા ય હષવધને વહ તક લી ુ ંહ ુ?ં 

    કનોજ  

(૮) હષવધને મળવાના ંકયા રા ને હાર આપી? 

    રા  દવ ુ ત  

(૯) કામ પના રા ુ ંનામ જણાવો. 

    ભા કરવમન   

(૧૦) હષવધને પોતાની દનચયાને કટલા ંભાગમાં વહચી હતી? 

    ણ  

(૧૧) હષવધન દનચયાના થમ ભાગ શે ુ ંકાય કરતો? 

    વહ વટ  

(૧૨) હષવધન દનચયાના બી  ભાગમા ંશે ુ ંકાય કરતો? 

      ક યાણ  

(૧૩) હષવધન દનચયાના ી  ભાગમા ંશે ુ ંકાય કરતો? 

     ધાિમક કાય   

(૧૪) હષવધન પોતાનાં વહ વટમાં કઈ બાબતમા ં બુ જ િનયિમત હતા?ં 

    યાયી અને ફરજ પાલન  

(૧૫) હષવધને પોતાનાં રા યમાં કવા ંબાધંકામ કરા યાં હતા?ં 

     િવ ાંત હૃો, વાવ, તળાવ, ુવા, મઠો અને િવહારો  

(૧૬) હષવધન દર પાચં વષ કઈ જ યાએ ધમ પ રષદ ુ ંઆયોજન કરતો? 

    યાગ  

(૧૭) હષવધન ધમ પ રષદ વેળાએ કઈ ર તે દાન કરતો? 

    પોતાનો ભડંાર અને શર ર પરના આ ષૂણો ખાલી થઇ ય યા ં ધુી  

(૧૮) હષવધનના દરબારમાં શોભા વધારનાર સા હ યકાર કોણ હતા?ં 

     મહાકિવ બાણભ   

(૧૯) બાણભ ની યાત ૃિતઓના નામ જણાવો. 

    હષચ રત અને કાદંબર   



(૨૦) હષવધને કયા ણ નાટકો ર યા હતા?ં 

    નાગાનદં,ર નાવલી અને િ યદશ કા  

(૨૧) હષવધનના રા યમા ંકઈ િવ ાપીઠ હતી? 

    નાલદંા  

(૨૨) નાલદંા િવ ાપીઠના આચાય ુ ંનામ જણાવો. 

    આચાય શીલભ   

(૨૩) નાલદંા િવ ાપીઠમાં કયા રસાયણશા ી થઇ ગયા? 

    રસાયણશા ી નાગા ુન  

(૨૪) નાગા ુ ને શેનો ઔષધી તર ક ઉપયોગ ચૂ યો હતો? 

    લોહ,સોમલ અને પારો  

(૨૫) કનોજ રા યમાં મનોરંજન માટ કઈ રમતો ચ લત હતી? 

    શતરંજ અને સોગઠાબા   

(૨૬) કનોજના રા યમાં ગામડાઓમા ંમનોરંજન માટ કોણ આવ ુ?ં 

     નટ અને મદાર   

(૨૭) કનોજના રા યમાં ુ ય યવસાય કયો હતો? 

     ૃિષ અને પ પુાલન  

(૨૮) કનોજના રા યમાં ખે ૂતો કટ ુ ંજમીન મહ લુ ભરતા હતા?ં 

     ૧:૬ ઉપજનો છઠો ભાગ  

(૨૯) કનોજના રા યમાં યાપાર માટની હરફરનો સળંગ માગ જણાવો. 

    પાટલી ુ થી ૃ કુ છ બદંર  

(૩૦) કનોજના રા યમાં કઈ બાબતોની િનકાસ કરવામા ંઆવતી? 

    અલકંારો, િૂતઓ,હાથીદાંત અને ઇમારતી લાકડા ુ ંરાચરચી ુ ં 

(૩૧) કનોજના રા યમાં કયા કયા  ધમ પાળતી  વસવાટ કરતી હતી? 

    હ ુ , બૌ  અને ન  

(૩૨) હષવધનના સમયમા ંકયો ચીની સુાફર ભારત આવેલો? 

    ુ ંએન સાગં  

(૩૩) ુ ંએન સાગં બૌ  ધમનો અ યાસ ાં રહ ને કય  હતો? 

     ૫ વષ ધુી નાલદંા િવ ાપીઠમાં  

(૩૪) ુ ંએન સાગંના માટ નોજમા ંકટલાં બૌ  મઠો હતા?ં 

    ૧૦૦ બૌ  મઠો  

(૩૫) દ ણ ભારતમાં કયા વશં ુ ંશાસન હ ુ?ં 

    ચા ુ  (સોલકં ) 

(૩૬) દ ણ ભારતમાં ચા ુ  વશંની રાજધાની જણાવો. 

    વાતાપી  

(૩૭) વાતાપી નગરમાં કયા બળવાન રા એ અ મેઘ ય  કય  હતો? 

     લુકશી પહલો  

(૩૮) લુકશી પહલાના ં વજમાં શે ુ ં ચહન રહ ુ?ં 

     વરાહાવતાર  

(૩૯) લુકશી પહલાં પછ  કોણે ગાદ  સભંાળ ? 

      એમનો ુ  ક િતવમા  



(૪૦) વાતાપીમાં ન નેુદાર િવ મું દર કોણે બધંા ુ ંહ ુ?ં 

      મગંલેશ રા   

(૪૧) વાતાપી નગરમાં મગંલેશ રા  પછ  કોણે ગાદ  સંભાળ ? 

     સ યા ાય લુકશી બીજો  

(૪૨) ચા ુ  વશંમાં લુકશી બી એ કટલા ંવષ રા ય ક  ુહ ુ?ં 

     ૩૦ વષ  

(૪૩) રા  હષવધન અને લુકશી બીજો કઈ જ યાએ ુ મા ંભેગા થયાં? ુ ુ ંપ રણામ ુ ંઆ ુ?ં 

    નમદા પાસે લુકશી બીજો િવજયી  

(૪૪) લુકશી બીજો શેનો શોખીન હતો? 

    કળાનો  

(૪૫) લુકશી બી ના સમયમાં કયા ધમનો ભાવ વ યો હતો? 

     ન ધમની એક શાખા દગંબર  

(૪૬) લુકશી બી ુ ં ૃ  ુ ાર અને કોની સાથે ુ માં લડતા ંથ ુ ંહ ુ?ં 

     ઈ.સ.૬૪૨મા કાંચીવરમના પ લવ વશંના રા  સાથેના ુ મા ં 

(૪૭) ાચીન હદના ઇિતહાસમા ંછે લા હદ સ ાટ કોણ હતા?ં 

     હષવધન  
 
 

 

(૧) ૃ વીની કટલા ં કારની ગતી છે?કઈ કઈ? 

   બે  પ ર મણ અને પ ર મણ  

(૨) ૃ વી પોતાની કા પિનક ધર  પર કટલી ઝડપે ફર છે? 

   કલાકના ૧૬૭૦ કમી  

(૩) પ ર મણ  ગિત એટલે ુ?ં 

    ૃ વી પોતાની ધર  પર ફર છે તેને પ ર મણ ગિત કહ છે. 

(૪) ૃ વીને યુની પ ર મા કરતા ંકટલો સમય લાગે છે? 

    એક દ ણા રૂ  કરતા ં૩૬૫ દવસ  

(૫) ક ા કોને કહવાય? 

     અવકાશમા ં ૃ વીને િનરંતર ફરવા માટ એક ક પત માગ ન  થયેલ છે,આ માગને ક ા કહ છે. 

(૬) ૃ વીની ક ા કવા ંઆકારની છે? 

   લબંગોળાકાર ક ડાકાર  

(૭) ચં  કોની પ ર મા કર છે? 

   ૃ વીની  

(૮) ઋ ઓુ થવા ુ ંકારણ જણાવો. 

    પ ર મણ ઉપરાંત ૃ વી ુ ંધર  નમન  

(૯) ૃ વી પોતાની ધર  ઉપર અને ક ા સાથે કટલાનો ણૂો બનાવીને ફર છે? 

     ધર  પર ૨૩.૫ અને ક ા સાથે ૬૬.૫ નો ણૂો  

(૧૦) લાબંામા ંલાબંો દવસ કયો છે? 

     ૨૧ મી ુન  
 
 



 
(૧૧) ૂંકમા ં ૂંકો દવસ કયો છે? 

    ૨૨ ડ સે બર  

(૧૨) હોળ નો તહવાર કઈ ઋ મુા ંઆવે છે? 

     ઉનાળો  

(૧૩) દવાળ  અને નાતાલનો તહવાર કઈ ઋ મુા ંઆવે છે? 

      િશયાળો  

(૧૪) કયો દશ મ ય રા ીના યુ તર ક ણીતો છે? 

       રુોપનો નોવ દશ  

(૧૫) ઉ ર ગોળાધમાં ઉનાળો ાર અ ભુવાય છે? 

       ૨૧ મી માચ થી ૨૩ સ ટ બર  

 
 

 
 
 
(૧) આપણા દશમા ંસરકાર કટલા ં તરોએ કામ કર છે?કયા કયા? 

    ણ થાિનક ક ા ,રા ય ક ા અને રા ય ક ા  

(૨) સરકારનાં ુ ય કટલાં ગો છે?કયા કયા? 

    ણ   િવધાન સભા,કારોબાર  અને યાયતં   

(૩) િવધાનસભા ુ ંકાય જણાવો. 

    કાયદા ઘડવા ુ ંકાય  

(૪) કારોબાર  ક ુ ંકાય કર છે? 

    ઘડલા કાયદાનો અમલ કરવા ુ ં 

(૫) યાયતં  ક ુ ંકાય કર છે? 

    કાયદાનો ભગં કરનારની સામે કામ ચલાવી સ  કરવા ુ ં 

(૬) ભારતમાં સમવાયી સરકાર એટલે કવા ં કારની સરકાર? 

    રા  અને રા ય એમ બે ક ાની સરકાર  

(૭) ક  સરકાર કોને કહ છે? 

    રા  ક ાની સરકાર  સમ  ભારતનો વહ વટ કર છે. 

(૮) રા ય સરકાર કોને કહ છે? 

    રા ય ક ાએ વહ વટ કરતી સરકાર  

(૯) ધારાસભા કટલા ં હૃોની બનેલી હોય છે? 

    બે  િવધાન સભા અને િવધાન પ રષદ  

(૧૦) ધારાસભા ુ ંનીચ ુ ં હૃ ક ુ ંછે? 

    િવધાન સભા  

(૧૧) ધારાસભા ુ ંઉપ ું હૃ ક ુ ંછે? 

   િવધાન પ રષદ  

(૧૨) જુરાતની ધારાસભા ક ુ ં હૃ ધરાવે છે? 

   મા  નીચ ુ ંએટલે ક િવધાન સભા  
 
 



 
(૧૩) કારોબાર મા ંશેનો સમાવેશ થાય છે? 

    રા યના ુ ય મં ી અને મં ી મડંળ  

(૧૪) િવધાનસ ય થવા માટની મર કટલી હોવી જોઈએ? 

    ઓછામા ંઓછ  ૨૫ વષ  

(૧૫) રા યના થમ નાગ રક કોણ છે? 

    રા યપાલ  

(૧૬) રા યની કારોબાર ના બધંારણીય વડા કોણ છે? 

     રા યપાલ  

(૧૭) સમ  રા યનો વહ વટ કોના નામે ચાલે છે? 

     રા યપાલ   

(૧૮) રા પિતના િતિનિધ તર ક રા યમા ંકોણ કાય કર છે? 

      રા યપાલ  
 
 
 
 
 

 
(૧) સામતં કોને કહવાય? 

     રાજ તૂ ગુમા ં  તે દશની કરવ લુી ને સ પવામા ંઆવતી તેને સાંમત કહ છે.  

(૨) ઉ ર ભારતમાં કયા કયા શાસકોનો ઉદય થયો? 

    ુ ર, િતહાર,પાલ,ચા ુ ,પરમાર,ચૌહાણ  

(૩) દ ણ ભારતમાં કયા કયા શાસકોનો ઉદય થયો? 

     પ લવ,રા ટૂ,ક યાણીના ચા ુ ો,ચેર,પાડં  અને ચોલ  

(૪) વૂ મ ય કાળ કોને કહ છે? 

     આઠમી થી બારમી સદ ના સમયકાળને વૂ મ યકાળ કહ છે. 

(૫) વૂ મ યકાળના મ ય ગુીન શાસકોને કટલા ંિવભાગમા ંવહચવામાં આવે છે?કયા કયા? 

    બે (૧) ઉ ર ભારતના ંરા યો  (૨) દ ણ ભારતનાં રા યો  

(૬) હષ પછ  કનોજમા ંકોણ રા  થ ુ ંહ ુ?ં 

     યશોવમા  

(૭) િતહાર વશંના શ તશાળ  શાસક ુ ંનામ આપો. 

    િમ હરભોજ  

(૮) માળવામા ંકયા વશં ુ ંશાસન ચાલ ુ ંહ ુ?ં 

    પરમાર  

(૯) માળવાના ં ુ ય શહરોના નામ જણાવો. 

     ઉ ન અને ધારાનગર   

(૧૦) પરમાર વશંના શાસકના નામ જણાવો. 

     ુજં અને ભોજ  

(૧૧) બહાર અને બગંાળમા ંકયા વશંના શાસકો શાસન કરતા ંહતા?ં 

     પાલ અને સેન વશં  
 



 
(૧૨) રાજ થાનમાં કયા વશંન રાજ તૂ સરદારો શાસન કરતાં હતા?ં 

      ચૌહાણ  

(૧૩) બારમી સદ મા ંશાકંભર  રા યમા ંકોણ ગાદ એ આ ુ?ં 

      અજયરાજ શાકંભર   

(૧૪) શાકંભર એ કયા નગરની થાપના કર  હતી?  પાછળથી કયા નામે ઓળખા ુ?ં 

     અજયમે ુ પાછળથી અજમેર  

(૧૫) ચૌહાણ વશંના શાસકોએ કયા રા ય થા ુ?ં 

    તોમરની રાજધાની ઢ લક ( દ લી) 

(૧૬) ચૌહાણ વશંમા ંથયેલ તાપી રા ના નામ આપો. 

    ૃ વીરાજ  ીજો અથવા રાયિપથોરા  

(૧૭) ૃ વીરાજ રાસો નામ ુ ંમહાકા ય કોણે લ ુ ંહ ુ?ં 

    ચદંબરદાઈ  

(૧૮) ૃ વીરાજ રાસો મહાકા યમા ંકોની િવરકથા આલેખવામા ંઆવી છે? 

    ૃ વીરાજ ચૌહાણ  

(૧૯) મેવાડમાં કો ુ ંશાસન હ ુ?ં 

    ગો હલ ુ ો  

(૨૦) મેવાડના ગો હલો પાછળથી કયા નામે ઓળખાયા? 

    િસસોદ યા રાજ તૂ  

(૨૧) ગો હલ વશંના થાપક ુ ંનામ જણાવો. 

   બ પ રાવળ  

(૨૨) ચેદ  વશંના શાસકો કયા રા ય કરતા ંહતાં? 

     મ ય દશમા ંનમદા નદ ના દ ણે જબલ રુ આસપાસ  

(૨૩) અણ હલવાડ પાટણમા ંકયા વશંના શાસક ુ ંશાસન હ ુ?ં 

     ચાવડા વશં અને પછ  સોલકં  વશં ુ ંશાસન  

(૨૪)પ લવ વશંના શાસકોમા ંશ તશાળ  શાસક ુ ંનામ જણાવો. 

    નરિસહવમા  

(૨૫) કલાસનાથ મં દર ુ ંબાધંકામ કયા થ ુ ંહ ુ?ં 

     કાંચી  

(૨૬) ચોલ વશંની રાજધાની ુ ંનામ જણાવો. 

    તાજંોર  

(૨૭) ચોલ વશંમા ંરા ય વહ વટની ુદંર યવ થા કરનાર કોણ હ ુ?ં 

    રાજરાજ થમે  

(૨૮) રાજરાજ થમે રા યવહ વટમા ંશેનો આરંભ કય  હતો? 

    જમીન માપણી અને થાિનક વરા ય  

(૨૯) ક મીરમા ંકયા વશંના શાસકો શાસન કરતા ંહતાં? 

    ઉ પલ  

(૩૦) કામ પમા ંકયા વશંના શાસકો શાસન કરતાં હતા?ં 

      સાલા ભ, હ રવમા, વનમાલવમા  

(૩૧) િતહાર વશંમા ંકયા રા ઓ થઇ ગયા? 

    નાગભ  થમ, દવરાજ, િમ હરભોજ, મહ પાલ  



 
(૩૨) ગાધંારમા ંકયા વશંના શાસકો શાસન કરતા ંહતા?ં 

   શા હયા  

(૩૩) ુદંલ ખડંમા ંકો ુ ંશાસન હ ુ?ં 

    ચદંલો  

(૩૪) દ ણમા ંચા ુ  વશંની પડતી થતાં કયો વશં સ ા પર આ યો હતો? 

   રા ટૂ  

(૩૫)રા ટનો અથ ુ ંથાય છે? 

    રા  ક ાતંનો વડો અિધકાર   

(૩૬)રા ટમા ંથયેલ શ તશાળ  શાસક જણાવો. 

   ગોિવદ ીજો  

(૩૭) દ ણમા ંઅિત ાચીન રા ય કોને ગણવામા ંઆવે છે? 

    પાડં   

(૩૮) મેગ થેનીસ નામના િવદશ વાસીએ પાડં  વશં િવશે ુ ંલ ુ ંછે? 

     આ િત ુ ંશાસન ીઓ કરતી હતી. 

(૩૯) પાડં  રા ય કયા હ ુ?ં 

    તિમલના ુ  

(૪૦) ચેર ુ ંબી ુ  ંનામ જણાવો. 

    કરલ  

(૪૧) ચેર વશંનો થમ શ તશાળ  શાસક કોણ હતો? 

    અથન બીજો  

(૪૨) વાતાપીમાં કયા વશંના શાસકો હતા?ં 

    ચા ુ ો  

(૪૩) મા યખેટમા ંકયા વશંના શાસકો હતા?ં 

    રા ટૂો  

(૪૪) ારસ ુ મા ંકયા વશંના શાસકો હતાં? 

    હોયસલો  

(૪૫) દવગીર મા ં કયા વશંના શાસકો હતાં? 

     યાદવો  

(૪૬) તાજંોરમા ં કયા વશંના શાસકો હતાં? 

    ચોલ  

(૪૭) રાજ તૂોના ખાસ ણુો કયા કયા હતા?ં 

   મર ુ ંપણ ડર ુ ંન હ, શરણે આવે તે ુ ંર ણ કર ુ,ં સ ય બોલ ુ ંઅને સ ય માટ લડ  લે ુ ં 

(૪૮) ચોલ વશંના રા એ કોની ઉપર ચડાઈ કર  હતી? 

     સીલોન (લકંા) 

(૪૯) ચોલ વશં ુ ંશાસન કયા હ ુ?ં 

    દ ણમા  

(૫૦) ચોલ વશંના શાસકો પાસે ુ ંહ ુ?ં 

    શ તશાળ  નૌકાદળ  

 (૫૧) રા  ભોજને બી  કયા નામે ઓળખાતા? 

     િમ હરભોજ  



 
 
  
 
(૧) અ ાંશ તૃ કોને કહવાય ? 

  ૃ વીના ગોળા પર દોરલી કા પિનક આડ  રખાઓને અ ાશં તૃો કહ છે. 

(૨) રખાશં તૃ કોને કહવાય? 

   ૃ વીના ગોળા પર દોરલી કા પિનક ઉભી રખાઓને અ ાંશ તૃો કહ છે. 

(૩) વ ળુનો અ ાં  કોને કહવાય? 

      ૃ વી સપાટ  પરના કોઈ પણ થળને જો સીધી રખાથી ૃ વીના ક  સાથે જોડવામા ંઆવે તો તે રખાથી 

િવ વુ તૃીય કા પિનક સપાટ  સાથે ક  આગળ ટલા શનો ણૂો થાય તેટલો તે થળનો અ ાશં. 

(૪) અ તૃ કોને કહવાય? 

    ૃ વી ઉપર ઉ ર અથવા તો દ ણ ગોળાધમાં િવ વુ તૃથી સરખા કોણીય તર મળેલા થળોને જોડના ું  વૂ પિ મ 

સળંગ વ ળુને અ તૃ કહવાય. 

(૫) રખાશં કોને કહવાય? 

      ૃ વી સપાટ  પરના કોઈ પણ થળને જો સીધી રખાથી ૃ વીની ધર  સાથે કાટ ણેૂ જોડ  દઈએ તો તે રખાથી 

ળૂરખા તૃની કા પિનક સપાટ  સાથે ધર  આગળ ટલા શનો ણૂો બનાવે તેટલો તે થળનો રખાંશ. 

(૬) રખા તૃ કોને કહવાય? 

     ૃ વી ધર થી ળૂ રખા તૃની કા પિનક સપાટ  સાથે ૃ વી સપાટ એ સરખા કોણા મક તર આવેલા થળોને 

જોડનાર  ઉ ર દ ણ સળંગ રખાને રખા તૃ કહ છે. 

(૭) ઉ ર ગોળાધ અને દ ણ ગોળાધ કોને કહવાય? 

        ૦ િવ વુ તૃથી ઉપર તરફનો ભાગ તે ઉ ર ગોળાધ અને નીચેની તરફનો ભાગ તે દ ણ ગોળાધ કહવાય છે. 

(૮) વુનો તારો કઈ દશામા ંજોવા મળે છે? 

    ઉ ર  

(૯)GPS નો ઉપયોગ જણાવો. 

    કોઈ પણ થળનો સાચો અ ાશં અને રખાશં ણવા મળે છે. 

(૧૦) ીનીચ રખા કોને કહવાય? 

   લે ડમા ં ીનીચ પરથી પસાર થતાં ૦ રખાશં તૃને ીનીચ રખા કહ છે. 

(૧૧) વૂ અને પિ મ ગોળાધ કોને કહવાય? 

     ૦ રખાશં તૃથી ૃ વીના વૂ ભાગ ને વૂ ગોળાધ અને પિ મ ભાગને પિ મ ગોળાધ કહ છે. 

(૧૨) તરરા ય દ નાતંર રખા કોને કહ છે? 

      ૧૮૦ રખાશં તૃને તરરા ય દ નાતંર રખા કહ છે. 

(૧૩) તરરા ય દ નાતંર રખા ઓળંગતા ુ ંથાય? 

      તાર ખ અને વાર બદલાય છે. 

(૧૪) તરરા ય દ નાતંર રખા વાંક  કુ  કમ છે? 

      જો તેને સીધી દોરવામા ંઆવે તો એક જ દશના કટલાક ટા ઓુની જમીન ઉપરથી આ રખા પસાર થતા ંએક જ દવસે 

બે વાર અને બે તાર ખો ભેગી થઇ ય.તેથી સમયનો ગોટાળો થાય. 

(૧૫) ભારત દશ ુ ંરખાશંીય થાન જણાવો. 

    ૬૮ .ુર.થી ૯૭ .ુર. 

(૧૬) ૃ વી ુ ંસૌથી મોટ  ઘ ડયાળ કઈ છે? 

     યુ  



(૧૭) ૃ વી કટલાં સમયમાં એક ધર મણ ૂ ું  કર છે? 

    ૨૪ કલાકમા ં 

(૧૮) રખાશં તૃો કટલાછેં? 

     ૩૬૦  

(૧૯) એક કલાકમા ંકટલા ંરખાશં તૃો યુ સામેથી પસાર થાય છે? 

     ૧૫ રખાશં તૃો  

(૨૦) પાસપાસેના બે રખાશં વ ચે કટલા ંસમયનો તફાવત હોય છે? 

     ૪ િમનીટ  

(૨૧) થાિનક સમય કોને કહવાય? 

    મ યાહન માણે ન  કરલા  તે થળના સમયને થાિનક સમય કહ છે. 

(૨૨) એક જ રખાશં પર આવેલા ં થળોનો થાિનક સમય કવો હોય છે? 

     એક જ હોય છે. 

(૨૩) આખા દશ માટનો થાિનક સમય કઈ ર તે ન  કરવામા ંઆવે છે? 

     દશના મ ય ભાગમા ંઆવેલા કોઈ થળના થાિનક સમયને તે આખા દશ માટનો સમય ગણવામા ંઆવે છે. 

(૨૪) માણ સમય કોને કહવાય? 

      દશના કોઈ એક રખાંશ ઉપરથી આખા દશનો એક જ સમય ન  કરવામા ંઆવે છે.તેને માણ સમય કહ છે. 

(૨૫) આપણા દશનો માણ સમય કઈ ર તે ન  થાય છે? 

      અ હાબાદ પાસેથી પસાર થતા ં૮૨.૫ .ૂરખાશં પરથી  

(૨૬) બે અ ાશં તૃો વ ચે કટલાં કમી ુ ં તર હોય છે? 

      આશર ૧૧૧ કમી  

(૨૭) બે ર ાશં તૃો વ ચે કટલા ં કમી ુ ં તર હોય છે? 

      ફ ત િવ વુ તૃ ઉપર આશર ૧૧૧ કમી  

 
  

 

(૧) કઈ સદ  પછ  રાજ તૂ વશં ુ ંશાસન હ ુ?ં 

      સાતમી સદ  પછ   

(૨) રા ુ ંપદ કઈ ર તે ા ત થ ુ?ં 

    રાજ ુ ંપદ વશં પરંપરાગત ા ત થ ુ.ં 

(૩)રાજ તૂ કાળમા ં ામ ુ ંશાસન કઈ ર તે ચાલ ુ?ં 

     પચંાયતને આધીન  

(૪) રાજ તૂ કાળમાં ામના વડાને ુ ંકહતા? 

    ખુી અથવા સરપચં  

(૫) રાજ તૂ કાળમાં રા યની આવક ુ ં ુ ય સાધન જણાવો. 

    જમીન મહ લુ  

(૬) રાજ તૂ કાળમાં જમીન મહ લુ કઈ ર તે વ લુવામા ંઆવતો? 

    જમીનની ઉપજનો છ ો ભાગ  

(૭) રાજ તૂ કાળમાં સા હ ય કઈ ભાષાઓમા ંલખા ુ ંહ ુ?ં 

      સં ૃત, ા ૃત,તિમલ,ક ડ,તે ુ  ુ 
 



 
(૮) િશ પુાલવધ નામ ુ ંમહાકા ય કોણે લ ુ ંહ ુ?ં 

    મહાન કિવ માઘે  

(૯) નૈષધચ રત નામ ુ ંમહાકા ય કોણે લ ુ ંહ ુ?ં 

     કિવ ી હષ  

(૧૦) નૈષધચ રત નામના મહાકા યમાં કોની કથા આલેખવામાં આવી છે? 

     નળ અને દમયતંીની કથા  

(૧૧) ુમારપાળ ચ ર  કોને લ ુ ંછે?કોના િવશે લખા ુ ંછે? 

     હમચં ાચાયએ જુરાતના સોલકં  રા  ુમારપાળ િવશે  

(૧૨) હમચ ાચાયએ કયો યાકરણ થં લ યો હતો? 

     િસ હમશ દા ુશંાસન  

(૧૩) ઉ રરામચ રત નાટક કોને લ ુ ંહ ુ?ં 

     ભવ િૂત  

(૧૪) હતોપદશ નામના વાતાસં હની રચના કોણે કર  હતી? 

     નારાયણ નામના પં ડતે  

(૧૫) ુ ારા સ િૃતના ર ચયતા કોણ હતા?ં 

     િવશાખાદ   

(૧૬) રાજતરંગીણી ૃિતના રચયતા કોણ હતા?ં 

      કિવ કલહણ  

(૧૭) િવ માકદવ ચ ર   િૃતના રચયતા કોણ હતા?ં 

     કિવ બ હણ  

(૧૮) કથાસ રતસાગર ૃિતના ર ચયતા કોણ હતા?ં 

      કિવ સોમદવ  

(૧૯) ૃ વી રાજ રાસો િૃતના ર ચયતા કોણ હતા?ં 

      કિવ ચદંબરદાઈ  

(૨૦) બોધ ચતામણી ૃિતના ર ચયતા કોણ હતાં? 

      કિવ મે ુ ુગં  

(૨૧) ખ ુરાહો ુ ંમં દર ા ંઆવે ુ ંછે? 

     મ ય દશમા  

(૨૨) જગ ાથ રુ ુ ંમં દર ા ંઆવે ુ ંછે? 

      વુને ર  

(૨૩) ભારતમાં આવેલા ં યુમં દરના નામ જણાવો. 

     મોઢરા ુ ં યુ મં દર અને કોણાક ુ ં યુમં દર   

(૨૪) મોઢરાના યૂમં દરની િવશેષતા જણાવો. 

      યૂ ુ ંપહ ુ ં કરણ મં દરમા ંરહલી િતમા ઉપર પડ ુ ં 

(૨૫) કોણાકના યૂમં દર ુ ં વ પ ક ુ ંછે? 

       એક રથનો ઘાટ આપી તેને સાત ઘોડા ખચતા હોય એ ુ ં વ પ  

(૨૬) દ ણ ભારતમાં ા ધમની ફુાઓ છે? 

      ઈલોરમાં હ ુ ,બૌ  અને ન  

(૨૭) ુબંઈ ન ક કઈ ફુા આવેલી છે?તે ુ ંક ુ ંિશ પ િસ  છે? 

      એ લફ ટાની ફુાઓ ણ ખુવાળા િશવ ુ ંિશ પ  



 
(૨૮) મીના ી મં દર ા ંઆવે ું છે? 

      મ ુરાઈ  

(૨૯) દ ણ ભારતનાં મં દરોની િવશેષતા જણાવો. 

     ગો રુમ તર ક ઓળખાતા ચા ભ ય વેશ ાર માટ ખાસ ણીતા છે. 

(૩૦) મહમદં ગઝની ાનંો લુતાન હતો? 

     ગઝના ાતંનો  

(૩૧) મહમદં ગઝનીએ જુરાત ુ ં ક ુ ંમં દર ટૂ ુ ંહ ુ?ં 

     સોમનાથ  

(૩૨) મહમદં ગઝનીએ કોના સમયમાં સોમનાથ મં દર ટૂ ુ ંહ ુ?ં 

     ભીમદવ સોલકં   

(૩૩) શાહ ુ ન ઘોર નો કોની સામે પરાજય થયો હતો? 

     અણ હલવાડ પાટણની મહારાણી નાિયકાદવી સામે    

(૩૪) શાહ ુ ન ઘોર એ ાં રાજ તૂ શાસકને હરા યો? 

     ૃ વીરાજ ચૌહાણ  

(૩૫) ઘોર  પછ  દ હ ના ત તા પર કયો લુામ સરદાર આ યો? 

    ુ ુ ુ ન ઐબક  

(૩૬) લુામ વશંના થાપક તર ક કોણ ઓળખાય છે? 

     લુામ સરદાર ુ ુ ુ ન ઐબક 
 
 

 

(૧) ભારત ા ંઅ ાશં ધુી િવ તરલો છે? 

    ૮.૪ ઉ.અ ાંશ થી ૩૭.૬ ઉ.અ ાંશ ધુી  

(૨) ભારત ા ંરખાંશ ધુી િવ તરલો છે? 

   ૬૮.૭ .ૂરખાંશ થી ૯૭.૨૫ .ૂ રખાશં  

(૩) ભારતની વૂ અને પિ મ સીમાએ ુ ંઆવે  ુછે? 

    વૂ બાં લાદશ અને પિ મે અરબ સાગર  

(૪) ભારતની ઉ ર અને દ ણ સીમાએ ુ ંઆવે ુ ંછે? 

    ઉ ર ચીન દશ અને દ ણે ીલકંા દશ  

(૫) ભારતની વાય ય સીમાએ કયો દશ આવેલો છે? 

   પા ક તાન  

(૬) ભારતની ઉ રથી દ ણ લબંાઈ જણાવો. 

     ૩૨૧૪ કમી  

(૭) ભારતની વૂથી પિ મ પહોળાઈ જણાવો. 

    ૨૯૩૩ કમી  

(૮) ભારત ુ ં ે ફળ કટલાં કમી છે? 

    ૩૨૮૭૨૬૩ ચોરસ કમી  

(૯) િવ તારની ટએ ુ િનયામાં ભારત ુ ં થાન જણાવો. 

    સાત ુ ં 
 



(૧૦) ભારતમાં ુલ કટલા ંરા યો આવેલા ંછે? 

    ૨૯  

(૧૧) ભારતમાં ુલ કટલા ંક શાિસત દશો આવેલાં છે? 

    સાત  

(૧૨) ભારતની રાજધાની કઈ છે? 

     દ હ   

(૧૩) ૂ ૃ ઠ કોને કહવાય? 

     જમીનની સપાટ ને ૂ ૃ ઠ કહ છે. 

(૧૪) ભારતનાં ૂ ૃ ઠને કટલા ંભાગમા ંવહચવામાં આ ુ ંછે?કયા કયા? 

      પાચં  (૧) ઉ રનો પવતીય દશ  (૨) ઉ રનો મેદાન દશ   (૩) મ ય અને દ ણ ભારતનો ઉ ચ દશ               

(૪) દ રયા કનારાના સાકંડા મેદાનોનો દશ  (૫) ીપસ હૂ  

(૧૫) િવ ની સૌથી ચી પવતમાળા કઈ છે? 

     હમાલયની પવતમાળા  

(૧૬) ઉ રના પવતીય દશના ંકટલાં ભાગ છે?કયા કયા? 

      બે  (૧) હમાલયની પવતમાળા  (૨) હમાલયની વૂનો ુંગરાળ દશ  

(૧૭) ચીન તરફની પવતમાળા કયા નામે ઓળખાય છે? 

      મહા હમાલય  

(૧૮) ભારત તરફની પવતમાળા કયા નામે ઓળખાય છે? 

     શીવાલીકની ટકર ઓ  

(૧૯) ભારત ુ ંમાઉ ટ ગોડવીન ઓ ટ ન (K2) િશખર કટલા ં કમી ુ ંછે? 

     ૮૬૧૧ મીટર  

(૨૦) માઉ ટ ગોડવીન ઓ ટ ન (K2)િશખર કઈ પવતમાળા આવે ુ ંછે? 

    કારાકોરમની પવત માળા  

(૨૧) ુ િનયા ુ ંસૌથી ુ ંિશખર ક ુ ંછે? 

      માઉ ટ એવર ટ (૮૮૪૮ મીટર) 

(૨૨) ભારતનાં ભાગની પવતમાળામાં કયા ચા િશખરો આવેલાં છે? 

    કાચંનજઘંા,નદંાદવી,બ ીનાથ વગેર  

(૨૩) હમાલયની વૂમા ંકઈ ુંગરમાળાઓ આવેલી છે? 

     પતકોઈ અને શુાઇની ુંગરમાળા  

(૨૪) હમાલયના દ ણ ભાગમા ંકઈ ુંગરમાળાઓ આવેલી છે? 

      ગારો,ખાસી,જિતયા અને નાગાની ુંગરમાળા  

(૨૫) હમાલય માથંી નીકળતી નદ ઓના ંનામ લખો. 

    ગગંા,ય નુા,સત જુ, 

(૨૬) ભારતનો કયો દશ સૌથી સ ૃ  અને ગીચ છે? 

      ઉ રનો મેદાની દશ  

(૨૭) દ ણ ભારતનાં ઉ ચ દશને પક પ કમ કહ છે? 

       દ ણ ભારતનો આ મુીભાગ સાકંડો અને બનેં બા ુ  િવશાળ જળરાશી ધરાવે છે માટ તે પક પ કહવાય છે. 

(૨૮) ઉ ર ભારતના ંઉ ચ દશ કયા નામે ઓળખાય છે? 

     ઉ રનો ભાગ માળવાનો ઉ ચ દશ  
 
 



(૨૯) કયો ઉ ચ દશ ભારતનો ખનીજ ભડંાર કહવાય છે? 

     દ ણના ભાગમા ંઆવેલ દ ખણનો ઉ ચ દશ  

(૩૦) ભારતની કટલી બા ુએ દર યાક નારો આવેલો છે? 

      ણેય બા ુ  

(૩૧) ભારતનો  દ રયા કનારો કટલા ં કમી લાંબો છે? 

     આશર ૭૫૧૭ કમી  

(૩૨) ભારતનાં વૂ કનારાના મેદાનમાં કયા કયા શહરો આવેલા ંછે? 

     ચે ાઈ, પ ડ ચેર , મછલીપ નમ અને િવશાખાપ નમ  

(૩૩) ભારતનાં પિ મ કનારાના મેદાનમા ંકયા કયા શહરો આવેલા ંછે? 

     કંડલા, ુબંઈ, મગલોર, કાલીકટ અને થી ુવનતં રુમ  

(૩૪) ટા  ુકોને કહવાય? 

    ચાર બા ુ પાણીથી ઘેરાયેલા જમીન ભાગને ટા  ુકહ છે. 

(૩૫) ભારતનાં પિ મમા ં કયા કયા ટા ઓુ આવેલા ંછે? 

      લ ીપ અને મીનીકોયના ટા ઓુ  

(૩૬)લ ીપ ટા ઓુ ુ ંવહ વટ  મથક ક ુ ંછે? 

    કવર ી  

(૩૭) ભારતનાં વૂમાં કયા કયા ટા ઓુ આવેલાં છે? 

     દમાન અને િનકોબારના ટા ઓુ  

(૩૮) દમાન ટા ઓુ ુ ંવહ વટ  મથક ક ુ ંછે? 

    પોટ લેર  

(૩૯) રાજ થાનમા કઈ િસચાઇ યોજના રૂ  પાડવામા ંઆવી છે? 

      સત જુ નદ માંથી ઇ દરા ગાધંી નહર ારા  

(૪૦) ક છના રણ દશની િવશેષતા ુ ંછે? 

     િવશાળ ખારોપાટ  
 
 
 
 
(૧) દ લીની ગાદ  પર લુામ વશંની થાપના કોણે કર ? 

     ુ દુ ન ઐબક  

(૨) ુ બુિમનાર ુ ંબાધંકામ કોણે ૂ ું  કરા ુ ંહ ુ?ં 

    ઈ ુ મીશે  

(૩) લુામ વશંનો ખરો થાપક કોણ ગણાય છે? 

   ઈ ુ મીશ  

(૪) દ લીની ગાદ  પર આવનાર થમ મ હલા શાસક કોણ હતી? 

     રઝીયા બેગમ  

(૫) કોને રઝીયા બેગમની સ ા ૂચંતી હતી? 

      અમીર ઉમરાવોને  

(૬) અમીરોએ કોને દ લીની ગાદ  પર બેસાડ ો? 

     ઈ ુ મશના ુ  નાિસ નને  
 
 
 



(૭) નાસી ુદ ન પછ  દ લીની ગાદ  કોણે સભંાળ ? 

     ગીયા ુ ન બ બન  

(૮) ખીલ  ળૂ િત ાંની હતી? 

     અફઘાિન તાનના ખા જ નામના થળે રહતી  

(૯) ખલ  વશંની થાપના કોણે કર  હતી? 

    જલા ુ ન ખલ  

(૧૦) જલા ુ ન ખીલ  પછ  દ લીની સ ા કોની પાસે આવી? 

     અલાઉ ન ખલ   

(૧૧) અલાઉ ન ખીલ ના દરબારમા ં યાત કિવ કોણ હતા?ં 

      યાત કિવ અમીર શુ   

(૧૨) ખલ  વશં પછ  કયા વશં ુ ંશાસન આ ુ?ં 

       ઘુ કુ વશં  

(૧૩) ઘુ કુ વશંની થાપના કોણે કર  હતી? 

    યા ુ ન ઘુ કુ  

(૧૪) તાબંાના િસ ા ુ ંચલણ કયો ઘુ કુ શાસક લા યો હતો? 

     મહંમદ ઘુ કુ  

(૧૫) હબસી સુાફર ઇ નબ તુા કોના સમયમાં ભારત આ યો હતો? 

    મહંમદ ઘુ કુ 

(૧૬) દ લી સ તનત કાળમા ંક ુ ં હ દ  મહારા ય દ ણમા ં થપા ુ?ં 

      િવજયનગર  

(૧૭) િવજયનગર રા ય કયા અને ાર થપા ુ?ં 

     ઈ.સ.૧૩૩૬મા ુગંભ ા નદ ના દ ણ કનાર  

(૧૮) િવજયનગરના ભાવશાળ  શાસક ુ ંનામ જણાવો. 

    ૃ ણદવરાય  

(૧૯) કયા ુ મા ંિવજયનગરનો નાશ થયો? 

    તાલીકોટાના ુ માં  

(૨૦) બહમની સ તનતની થાપના કોણે કર ? 

     હસન નામે કાબેલ અમીર  

(૨૧) બહમની રા યમા ંકયો એક બાહોશ વ ર થઇ ગયો? 

     મહંમદ ગાવા  

(૨૨) બહમની રા યની પડતી થતા ંકયા ાતંો વતં  થયા?ં 

     બી રુ,અહમદનગર,ગોવલક ડા,વરાડ અને બીડર   

(૨૩) સૈયદ વશંની થાપના કોણે કર ? 

     ખી ખાન નામના લાહોરના હાકમે  

(૨૪) લોદ  વશંની થાપના કોણે કર  હતી? 

     બહલોલ નામના એક અફઘાન સરદાર  

(૨૫) પાણીપતની લડાઈ ાર અને કોની કોની વ ચે થઇ? 

       કા લુના બાદશાહ બાબર અને ઇ ાહમ લોદ  ઈ.સ.૧૫૨૬ મા ં 

(૨૬) ઘુલ સા ા યનો પાયો કોણે ના યો? 

    કા લુના બાદશાહ બાબર  
 



 
 
 
 
 
 
(૧) િવધાનસ ય કોને કહવાય? 

     િવધાનસભાના સ યને િવધાનસ ય ક ધારાસ ય કહ છે. 

(૨) એમ.એલ.એ. તર ક કોણ ઓળખાય છે? 

    િવધાનસ ય ક ધારાસ ય  

(૩) જુરાતમાં િવધાનસભાની ુલ કટલી બેઠકો છે? 

     ૧૮૨ બેઠકો  

(૪) જુરાત ુ ંિવધાનસભા ભવન કયા આવે ુ ંછે? 

     ગાંધીનગર  

(૫) જુરાતનાં િવધાનસભા ભવન ુ ંનામ જણાવો. 

    િવ લભાઈ પટલ િવધાનસભા હૃ  

(૬) શાસન કરતા ંપ ને ુ ંકહવાય? 

    શાસકપ   

(૭) શાસક પ  િસવાયના પ ને ુ ંકહવાય? 

     િવરોધ પ   

(૮) રા ય સરકાર ુ ંબી ુ  ં ગ ક ુ ંછે? 

     કારોબાર   

(૯) રા યની કારોબાર મા ંશેનો સમાવેશ થાય છે? 

     રા યપાલ, ુ યમં ી અને મં ીમડંળ  

(૧૦) રાજક ય કારોબાર  કોને કહ છે? 

     મં ીમડંળ  

(૧૧) વહ વટ  કારોબાર  કોને કહ છે? 

     વહ વટ  અિધકાર ઓને  

(૧૨) રા યપાલની િનમ ુકં કોણ કર છે? 

     દશના રા પિત વડા ધાનની સલાહ જુબ  

(૧૩) રા યપાલની િનમ ુકં કમ કરવામા ંઆવી છે? 

    રા ય સરકાર બધંારણના િનયમ અ સુાર શાસન કર  

(૧૪) રા યના બંધારણીય વડા કોણ છે? 

      રા યપાલ  

(૧૫) રા યનો બધો વહ વટ કોના નામે ચાલે છે? 

      રા યપાલ  

(૧૬) રા યપાલ કોને સરકાર રચવા આમં ણ આપે છે? 

     રા યની િવધાનસભામા ં ૂટંાયેલા બ ુમતી ધરાવતા ંપ ના નેતાને  

(૧૭) રા યપાલ કોને ુ તતાના ંસોગંધ લેવડાવે છે? 

      રા યના ુ યમં ી અને મં ીમડંળના સ યોને  

(૧૮) રા યમા ંનાણાક ય ખરડા માટ કોની વૂ મં ુર  જ ર  છે? 

     રા યપાલ  
 



 
(૧૯) િવધાન સભામાં ખરડા ુ ંકટલી વાર વાચંન થાય છે? 

      ણ  

(૨૦) વડ  અદાલતના ં યાયધીશની િનમ ુકં કોણ કર છે? 

     રા યપાલ  

(૨૧) રા યના ંમં ી મડંળના ંવડા કોણ છે? 

    ુ યમં ી  

(૨૨) ુ ય મં ી બી  કયા નામે ઓળખાય છે? 

    ુ ય ધાન અથવા સી.એમ. 

(૨૩) િવધાન સભામાં બ ટ કોણ ર ૂ કર છે? 

     રા યના નાણામં ી  

(૨૪) ભારતનાં ુલ રા યો કટલા ંછે? 

     ૨૯  

(૨૫) ભારતનાં ુલ ક  શાિસત દશો કટલા ંછે? 

     સાત  

(૨૬) આપણા દશની રાજધાની ુ ંનામ જણાવો. 

    દ હ   

(૨૭) રા યોના કાય ુ ંિવભાજન કટલી યાદ માં કરવામા ંઆ ુ ંછે? 

    ણ,સઘંયાદ ,રા ય યાદ  અને સ ુકંત યાદ   

(૨૮) સઘંયાદ મા કટલા ંિવષયોનો સમાવેશ થાય છે? 

     ૯૭ િવષયો  

(૨૯) રા યયાદ માં  કટલા ંિવષયોનો સમાવેશ થાય છે? 

    ૬૬ િવષયો  

(૩૦) સં ુ ત યાદ મા ં કટલા ંિવષયોનો સમાવેશ થાય છે? 

    ૪૭ િવષયો  

(૩૧) ર વે અને નાણા યવહારનો સમાવેશ કઈ યાદ માં કરવામાં આ યો છે? 

     સઘંયાદ   

(૩૨) થાિનક વરા યની સં થાઓનો સમાવેશ કઈ યાદ માં કરવામાં આ યો છે? 

    રા ય યાદ   

(૩૩) િશ ણનો સમાવેશ કઈ યાદ મા ંકરવામા ંઆ યો છે? 

    સ ુકંત યાદ   

(૩૪) િવધાન સભા ુ ંસચંાલન કોણ કર છે? 

    અ ય  ( પીકર) 
 

આટ  ુ ણો :  

       િવધાન સભાના સ યો ુ યમં ી અને તેમના મં ીઓને ો છેૂ છે. 
                 િવધાન સભાની બેઠક ચા  ુહોય  યાર તેમાં કોઈ પણ  ધારાસ ય ારા ોતર  થઇ શક છે. 

                 િવધાન સભામાં અ ય ની વૂ મં ુર થી ોની ર ૂઆત કર  શક છે. 

 

 



 

 

 

  

 

 

      (૧) ભારતમાં રુોિપયન ુ ંઆગમન   

      (૨) આપણી આસપાસ ુ?ં                                  

      (૩) ભારત ુ ંબધંારણ                                           

      (૪) વેપાર  શાસક કવી ર તે બ યા?                              

      (૫) ા ૃિતક આપિ ઓ                                        

      (૬) ે  શાસનની ભારત ઉપર અસર                            

      (૭) આબોહવાક ય ફરફાર                        

      (૮) લોકશાહ  દશમા ંસસંદની િૂમકા 

      (૯) ૧૮૫૭નો વાતં ય સં ામ                                      

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

  

(૧) રુોિપયન દશોમાં ભારતની કઈ ચીજવ ઓુની માંગ વધી હતી? 

     રશમ, તુરાઉ કાપડ,મલમલ,મર મસાલા,તેજના વગેર  

(૨) ભારત આવવાનો જળમાગ શોધાવ ુ ંબી ું ઝડપનાર સાહિસક કોણ હતો? 

    કોલબંસ  

(૩) કોલબંસ ાનંો રહવાસી હતો? 

   ઈટાલી  

(૪) કોલબંસ કયાર ભારત આવવા નીક યો? 

   ઈ.સ.૧૪૯૨  

(૫) કોલબંસ આક મક ર તે ા ંજઈ ચડ ો? 

    અમે રકા  

(૬) આ  અમે રકાના ળૂ વતનીઓને ા ંનામે ઓળખવામા ંઆવે છે? 

    રડ ઇ ડયન  

(૭) અમે રકાના કનારાના ટા ઓુને ા ંનામે ઓળખવામાં આવે છે? 

    વે ટ ઇ ડ ઝ  

(૮) ભારત આવવાનો જળમાગ શોધવામાં સફળતા કોને મળ ? 

   વા કોદ ગામા  

(૯) વા કોદ-ગામા ાનંો રહવાસી હતો? 

    પો ુગલ  

(૧૦) વા કોદ-ગામ ુ ંજહાજ કાલીકટ બદંર ાર પહો ુ?ં 

     ૨૨ મ ૧૪૯૮   

(૧૧) કાલીકટનો રા  કોણ હતો? 

     ઝામોર ન  

(૧૨) પો ુગીઝોએ કાલીકટમાં ાર કોઠ  થાપી? 

     ઈ.સ.૧૫૦૨  

(૧૩) કાલીકટમાં કોઠ ના સેનાપિત તર ક કોને ની યો હતો? 

    અ કુક  

(૧૪) અ કુક ગોવા ાર તી લી ુ?ં 

    ઈ.સ.૧૫૦૬  

(૧૫) પો ુગીઝો ાં ા ં દશો પોતાનાં િનયં ણમા ંલાવી શ ા? 

     મગલોર,કોચીન,લકંા,દ વ,ગોવા અને ુબંઈ  

(૧૬) સ રમી સદ ની શ આતમાં દ હ ની ગાદ  પર કોણ હ ુ?ં 

     ઘુલ બાદશાહ શાહજહાં  

(૧૭) પો ુગીઝોની સ ા ા ં દશો રુતી માયા દત રહ ? 

    દ વ,દમણ અને ગોવા  

(૧૮) પો ુગીઝો પછ  કઈ  વેપાર અથ ભારતમાં આવી? 

    ડચ લોકો  
 



 
(૧૯) ડચ લોકોએ સૌ થમ ા ંકોઠ ઓ થાપી? 

    ુલકટ અને મ ાસ  

(૨૦) ડચ લોકોએ આ ામા ં ાર કોઠ  થાપી? 

    ઈ.સ.૧૬૬૩  

(૨૧) ટ શ ઈ ટ ઇ ડયા કંપનીની થાપના ાર અને કોના સમયમા ંથઇ હતી? 

    ઈ.સ.૧૬૦૦મા રાણી ઈલીઝાબેથ  

(૨૨) ેજ ુ ંપહ ુ ંવહાણ ાર અને ા ંબદંર પહો ુ?ં 

    ઈ.સ.૧૬૦૮મા ં રુત બદંર  

(૨૩) હ ુ તાનની ધરતી પર પગ કુનાર થમ ેજ કોણ હતો? 

    હો ક સ  

(૨૪) રુતમાં વેપાર  કોઠ  થાપવાની પરવાનગી ા ં ેજ અિધકાર એ લીધી? 

    સર-ટોમસ-રો  

(૨૫) જહાંગીર પછ  દ હ ની સતા પર કોણ આ ુ?ં 

   શાહજહા ં 

(૨૬) શાહજહાએ ેજોને કયા દશમા ંવેપાર કરવાની ટ આપી? 

     બગંાળ  

(૨૭) ચોએ ભારતમા ંકઈ કંપની થાપી?કયાર? 

     ચ ઈ ટ ઇ ડયા ઈ.સ.૧૬૬૪  

(૨૮) ચોએ ભારતમા ંકઈ જ યાએ કોઠ  થાપી? 

   રુત અને ુ ુચેર   

(૨૯) ચોની કંપનીનો વડો કોણ હતો? 

     ુ લે  

(૩૦) ેજો સામેની લડાઈ બાદ ચોની પાસે કયા કયા વેપાર  મથકો ર ા? 

    ુ ુચેર ,માહ અને ચં નગર  

(૩૧) ેજોએ સૌ થમ વેપાર કરવાની શ આત ા ંકર  હતી? 

   ઈ.સ.૧૬૫૧ મા ં ુગલી નદ ના કાઠં  

(૩૨) બગંાળમા ંકયા નવાબે ેજોનો િવરોધ કય  હતો? 

     શુ દઅલીખાન  

(૩૩) લાસી ુ ં ુ  કોની કોની વચે થ ુ ં? ાર? 

    ઇસ.સ.૧૭૫૭,  બગંાળનો નવાબ િસરાજ-ઉ ્ -દૌલા અને ેજ સેના રોબટ લાઈવની આગેવાનીમાં  

(૩૪) ેજોએ કયા સેનાપિતને નવાબ બનાવવાની લાલચ આપી? 

    મીર ફર  

(૩૫) લાસીના ુ મા ંરોબટ લાઈવે કયા નવાબ ુ ંદગાથી નુ ક  ુહ ુ?ં 

    બગંાળનો નવાબ િસરાજ-ઉ ્ -દૌલા 

(૩૬) ેજ કંપનીની પહલી લડાઈ કઈ હતી? 

    લાસી ુ ં ુ   

(૩૭) ેજની કંપનીએ મીર ફરને ુર કર  તેની જ યાએ કોને નવાબ બના યો? 

    મીર કાસીમ  

(૩૮) બકસરની લડાઈ ાર થઇ?કોની કોની વ ચે થઇ? 

    ઈ.સ.૧૭૬૪, મીર કાસીમ અને ેજો  



 
(૩૯) મીર ફર ુ ં ૃ  ુ ાર થ ુ?ં 

    ઈ.સ.૧૭૬૫મા ં  

(૪૦) મીર ફરના ૃ  ુપછ  બંગાળનો નવાબ બની ગ ુ?ં 

    રોબટ લાઈવ  
 
 

 
 
(૧) ૃ વી પર કટલા ંઆવરણો આવેલાં છે?કયા કયા? 

   ચાર  (૧) દૃાવરણ  (૨) જલાવરણ  (૩)વાતાવરણ  (૪) વાવરણ  

(૨) દૃાવરણ કોને કહવાય? 

   આપણે ૃ વીના  ભાગ પર વસવાર કર એ છ એ તે ભાગને દૃાવરણ કહ છે. 

(૩) દુાવારણને ઘનાવરણ કમ કહવાય છે? 

    ૃ વીનો ઉપરનો પોપડો માટ  અને ખડકો વા ઘન પદાથ નો બનેલો છે તેથી તે ઘનાવરણ ક િશલાવરણ પણ કહ છે. 

(૪) ૃ વીની સપાટ  ઉપર દૃાવરણ કટલો ભાગ રોક છે? 

    ૨૯% 

(૫) દૃાવરણનો પોપડો કટલી ડાઈ ધરાવે છે? 

   ૬૪ થી ૧૦૦ કમી  

(૬) દૃાવરણનો પોપડો શેનો બનેલો છે? 

    માટ  અને ખડક વા યોનો  

(૭) મે મા કોને કહવાય? 

     ૃ વીના પેટાળમાં રહલા પીગળેલ રસને મે મા કહ છે. 

(૮) જલાવરણ કોને કહવાય? 

    ૃ વીની સપાટ નો નીચાણવાળો ભાગ પાણીથી ઘેરાયેલો છે ને જલાવરણ કહ છે. 

(૯) જલાવરણ ૃ વી સપાટ નો કટલાં ટકા ભાગ રોક છે? 

    ૭૧% 

(૧૦) મહાસાગર કોને કહવાય? 

    જલાવરણમા ંિવશાલ જળ ભડંાર ધરાવતા ંભાગો એટલે મહાસાગરો  

(૧૧) ૃ વીની સપાટ  ઉપર કટલા ંમહાસાગરો આવેલા ંછે?કયા કયા? 

    ચાર (૧) પેસે ફક (૨) એ લે ટ ક  (૩) હદ  (૪) આક ટક  

(૧૨) ૃ વીની સપાટ  પર કટલા ંભાગ ુ ંપાણી સ ુ ોમાં આવે ુ ંછે? 

    ૯૭% 

(૧૩) જલાવરણની મોટામા ંમોટ  ભેટ કઈ છે? 

    મી ું પાણી  

(૧૪) જલાવરણમા ંમી ું પાણી ાથંી મળ  આવે છે? 

    વરસાદ  

(૧૫) સ ુ ોમાથંી ુ ં ુ ંમળ  આવે છે? 

    ૂ યવાન રસાયણો,ખનીજો,મી ું ,માછલા  

(૧૬) મહાસાગરોમા ંિવ તુ શ કત કઈ ર તે મેળવી શકાય છે? 

    મહાસાગરોના મો , વાહો અને ભરતીમાં રહલી ચડં શ તને નાથીને િવ તુ શ ત મેળવી શકાય છે. 
 



 
(૧૭) વાતાવરણ કોને કહવાય? 

    ૃ વીની ચાર બા ુ  વ ટળાઈને આવેલા હવાના આવરણને વાતાવરણ કહ છે. 

(૧૮) ૃ વીની સપાટ થી વાતાવરણ કયા ુધંી િવ તર ુ ંછે? 

    આશર ૧૬૦૦ કમી  

(૧૯) વાતાવરણમાં ુ ં ુ ંભળે ુ ંહોય છે? 

     િવિવધ વા ઓુ,પાણીની વરાળ, ળૂના રજકણો, ારકણો અને ુ મજ ં ઓુ  

(૨૦) વાતાવરણમાં કયા કયા ત વોનો સમાવેશ થાય છે? 

     ઘન, વાહ  અને વા  ુ 

(૨૧) વાતાવરણમાં નાઈ ોજન વા ુ ુ ં માણ કટ ુ ંછે? 

     ૭૮% 

(૨૨) વાતાવરણમાં ઓ સજન વા ુ ુ ં માણ કટ ું છે? 

    ૨૧% 

(૨૩) વાતાવરણમાં અ ય વા ઓુ ુ ં માણ કટ ુ ંછે? 

    ૧% 

(૨૪) કયો વા  ુ ૃ વીને યુની ચડં ગરમીથી બચાવે છે? 

    ઓઝોન  

(૨૫) ઓઝોન વા  ુ કઈ જ યાએ વધાર માણમા ંજોવા મળે છે? 

    વહલી સવાર ુ લા મેદાનમા ંઅને સ ુ કનારાની હવામા ં 

(૨૬) ૃ વીની વ ૃ ટને કોણ વતં રાખે છે? 

    ઓ સજન અને નાઈ ોજન  

(૨૭) ઓ સીજનના જલદપણાને કયો વા  ુમંદ કર છે? 

    નાઈ ોજન  

(૨૮) વાતાવરણમાં ુ ય વાહ  ઘટક કયો છે? 

    પાણી  

(૨૯) ભેજ કોને કહવાય? 

     ગરમીથી બા પ બની પાણી વરાળ વ પે હવામાં ભળે છે તેને ભેજ કહ છે. 

(૩૦) ઘનીભવન કોને કહવાય છે? 

    ભેજ ઠરવાની યા એટલે ઘનીભવન  

(૩૧) ઘનીભવનના કારણે ભેજના કયા કયા વ પો બનેં છે? 

    વરસાદ,ઝાકળ, હમ,કરા વગેર  

(૩૨) યૂ દય ક યૂ ત વખતે એકાએક ધા ું  કમ થ ુ ંનથી? 

     વાતાવરણમાં રહલા િવિવધ રજકણો ારા  કાશના કરણો પરાવતન પામી ૃ વીની સપાટ  પર પાછા ફર છે અને 

આપણને યુ કાશ મળે છે.  

(૩૩) આપણે અવાજ કમ સાંભળ  શક એ છ એ? 

    વાતાવરણના મા યમને લીધે  

(૩૪) વાવરણ કોને કહવાય છે? 

    ૃ વીના દૃાવરણ,જલાવરણ અને વાતાવરણના  ભાગમા ં વ ૃ ટ યાપી છે તેને વાવરણ કહ છે. 

(૩૫) વાવરણને કટલા ંિવભાગમાં વહચવામા ંઆવે છે?કયા કયા? 

     બે  (૧) અ િવક  (૨) િવક  
 



 
(૩૬) અ િવક િવભાગમાં શેનો અ યાસ કરવામા ંઆવે છે? 

    દૃાવરણ,જલાવરણ અને વાતાવરણ  

(૩૭) િવક િવભાગમા ંશેનો અ યાસ કરવામા ંઆવે છે? 

     વન પિત, ાણીઓ અને ુ મ વા ઓુ  

(૩૮) કવાં કારની િૃ  કરવાથી દૃાવરણ જોખમાય છે? 

     ખનીજો મેળવવા વ  ુપડ ુ ંખોદકામ, િૂમગત અ  ુપર ણો,શાર કામ અને પાતાળ ુવા  
 
 
 
 
 
 
(૧) બધંારણ કોને કહવાય? 

      કોઈ પણ દશ ુ ંશાસન ચલાવવા માટ બનાવવામા ંઆવેલા િનયમોના યવ થત સં હને દશ ુ ંબધંારણ કહ છે. 

(૨) આપણા દશના ંબધંારણની શ આત ાંથી થાય છે? 

    આ ખુ  

(૩) ભારત ુ ંબધંારણ કવા ં કારના ંરા ય લ યોનો આધાર તંભ છે? 

    લોકતં ,સમાજવાદ,ધમિનરપે તા અને રા ય અખડં તતા  

(૪) બધંારણસભાએ  બધંારણ ઘડવા ુ ંકાય ારથી શ ુ ક ?ુ 

    ૯ ડ સે બર ૧૯૪૬  

(૫) બધંારણ સભામા ંકયા નેતાઓએ માગદશન આ ુ?ં 

   જવાહરલાલ નહ ુ,ડો.રા સાદ,સરદાર પટલ,મૌલાના અ લુ કલામ આઝાદ, યામ સાદ ખુજ ,સરદાર બલદવિસહ  

(૬) બધંારણસભામા ંકયા-કયા િવશેષ ો  સ યો હતા? 

    અ લાદ  ૃ ણ વામી અ યર,ડો.બી.આર. બેડકર,ક.એમ. નુશી  

(૭) બધંારણ સભામા ંકયા કયા મ હલા સ યો હતા? 

   સરો ની નાય ુ તથા િવજયાલ મી પં ડત  

(૮) બધંારણ સભાના અ ય  તર ક કોને ુટંવામા ંઆ યાં હતા? 

    ડો.રા સાદ  

(૯) બધંારણની ખરડા સિમિતના અ ય  કોણ હતા? 

    ડો.બી.આર. બેડકર  

(૧૦) આપ ુ ંબધંારણ તૈયાર થતા ંકટલો સમય લા યો હતો? 

     ૨ વષ ૧૧ માસ ૧૮ દવસ  

(૧૧) આપણા બધંારણને બધંારણ સભાએ ાર સંમિત આપી? 

    ૨૬ નવે બર ૧૯૪૯  

(૧૨) આપ ુ ંબધંારણ ાર અમલમા ંઆ ુ?ં 

    ૨૬ આુર  ૧૯૫૦  

(૧૩) ભારતનાં બધંારણમા ંકયા કયા દશના ંબધંારણની િવિશ ટતાઓ લેવામા ંઆવી છે?  

    ટન,આયલે ડ, ાંસ,અમે રકા  

(૧૪) િવ ુ ંસૌથી મો ુ  લે ખત બધંારણ કયા દશ ુ ંછે? 

    ભારત ુ ં 

(૧૫) ભારતે કવી શાસનપ િત અપનાવી છે? 

    લોકશાહ   



 
(૧૬)  આપણા દશમા ંદર કટલા વષ ુટંણીઓ યોજવામાં આવે છે? 

     પાચં  

(૧૭) આપણા દશમા ંકટલા વષના મતદારો મત આપે છે? 

    ૧૮ વષ  

(૧૮) બનસાં દાિયક એટલે ુ?ં 

    દશ ુ ંશાસન કોઈ સં દાયની ક ધમની મા યતાને આધાર ન ચાલે  

(૧૯) સ ાક એટલે ુ?ં 

    સતાક એટલે રા યના વડા,રા  ખુ વશં પરંપરાગત અ કુ ુ ુંબની ય ત ન હોય  

(૨૦) ક  સરકારના ુ ય કટલા ગો છે?કયા કયા? 

     ણ  ધારાસભા (સસંદ), કારોબાર ,  યાયતં   

(૨૧) સસંદ ક ુ ંકાય કર છે? 

    કાયદાઓ ઘડવા ુ ં 

(૨૨) મં ીમડંળ ક ુ ંકાય કર છે? 

    કાયદો અમલ કરવા ુ ં 

(૨૩) યાયતં  ક ુ ંકાય કર છે? 

     કાયદાઓ ુ ંઅથઘટન કરવા ુ ંઅને યાય આપવા ુ ં 

(૨૪) દશની સસંદ કયા કયા િવષયો પર કાયદા ઘડ છે? 

      ક ના િવષયો,રા યના િવષયો અને સ ુકંત િવષયો  

(૨૫) ડો.બાબાસાહબ બેડકર બધંારણનો આ મા કયા અિધકારને ક ો છે? 

    બધંારણીય ઈલાજોનો અિધકાર  

 

 
 
 
 
 
(૧) સહાયકાર  યોજના કયા ેજ ગવનર જનરલે બનાવી હતી? 

    વેલે લી  

(૨) વેલે લીની સહાયકાર  યોજનામાં ુ ંશરત હતી? 

    પોતાના રા યમાં ે  િતિનિધ વા ં  લ કર રાખવા ુ ંતેનો ખચ  તે દશી રા યે ઉપાડવાનો  

(૩) વેલે લીની સહાયકાર  યોજનામા ંકયા કયા રા યો ભોગ બ યા? 

    િનઝામ,મૈ રુ,અયો યા,ગાયકવાડ,મરાઠા  

(૪) વેલે લીની િવ તાર યોજનાનો થમ િશકાર કોણ બ ુ?ં 

     હદારાબાદ રા યનો િનઝામ  

(૫) મરાઠા રા યો ેજોની કઈ નીિતના ભોગ બ યા? 

    ભાગલા પાડો અને રાજ કરો   

(૬) ેજોએ કયા શીખ મહારા  સાથે િમ તા બાધંી? 

    પં બના મહારા  રણ તિસહ  

(૭) પં બમા ંકયો શ તશાળ  શાસક હતો? 

    મહારા  રણ તિસહ 
 
 



 
(૮) કયા ેજ ગવનર શીખોને ે  શાસન નીચે લાવી દ ધા? 

     હાડ જ ગવનર જનરલે ભેદભાવની નીિતથી  

(૯) ેજોની કઈ યોજના એક ષડયં  હ ુ?ં 

    વેલે લીની િવ તાર યોજના  

(૧૦) ડલહાઉસી કઈ યોજના લા યો? 

    ખાલસા નીિત  

(૧૧) કયા રા યો ખાલસા નીિતનો ભોગ બ યા? 

     સતારા,ઝાસંી,નાગ રુ વગેર  

(૧૨) ડલહાઉસીએ ભારતમા ંર વેની શ આત ાર અને કયા થળો વ ચે કરાવી? 

     ઈ.સ.૧૮૫૩મા ુબંઈ થી થાણા  

(૧૩) આ િુનક ટપાલપ િતની શ આત કોના સમયમાં થઇ? 

     ડલહાઉસી  

(૧૪) ડલહાઉસીએ કયા ધારા પસાર કયા હતા? 

    બાળ લ ન િતબધંક ધારો અને િવધવા નુઃ િવવાહ ધારો  

(૧૫) ે  િશ ણનો ફલાવો કોના સમયમા ંથયો હતો? 

     ડલહાઉસી  

(૧૬) ભારતમાં સૌ થમ ાર અને કઈ િુનવસ ટ ની શ આત થઇ હતી? 

     ઈ.સ.૧૮૫૭મ ુબંઈ,ચે ાઈ,કોલક ા  

(૧૭) નો ેજ શાસન સામેના અસતંોષના પ રણામે ુ ંથ ુ?ં 

     ઈ.સ.૧૮૫૭નો વાતં ય સં ામ  

 
 

 

 
(૧) ા ૃિતક કોપ કટલાં કારણોથી થાય છે ? કયા કયા ? 

   બે  ુ વીના ત રક ફરફારને કારણે  અને બા  ફરફારને કારણે  

(૨) ૃ વીના ત રક ફરફારોના કારણે કયા કોપો સ ય છે? 

   કંૂપ, વાળા ખુી અને નુામી  

(૩) ૃ વીના બા  ફરફારોના કારણે કયા કોપો સ ય છે? 

   રુ,અના ૃ ટ,વાવાઝો ું અને દાવાનળ  

(૪) કંૂપ કોને કહ છે? 

     ૃ વીના પેટાળમાં થતાં ઝડપી સુચંલન અને દબાણને કારણે સુપાટ ને અ કુ નબળો ભાગ એકાએક વેગથી ુ  ઉઠ 

છે.આ આક મક ુ ર ને કંૂપ કહ છે.  

(૫) કંૂપક  એટલે ુ?ં 

    કંૂપ યાના ઉદભવ થાનેથી કંૂપના મો  પેદા થાય છે ને કંૂપ ક  કહ છે.  

(૬) કંૂપ િનગમન ક  કોને કહ છે? 

    કંૂપ ક થી ૃ વીની સપાટ  ન કના થળ ક ક ને કંૂપ િનગમન ક  કહ છે. 

(૭) કંૂપની સૌથી વ  ુઅસર કયા િવ તારમા ંઅ ભુવાય છે? 

    સૂપાટ  પરના િનગમન ક ના િવ તારમાં  
 



 
(૮) કંૂપ ુ ંઉદગમ થાન અને વેગ શેના ારા ણી શકાય છે? 

    કંૂપ આલેખક  

(૯) કંૂપ થવાના ુ ય કારણો કટલા છે?કયા કયા? 

    ણ  વાળા ખુીજ ય કંૂપ , િવભગંજ ય કંૂપ અને સું લુનજ ય કંૂપ  

(૧૦) ૃ વી ુ ંક બ ુ  સુપાટ થી કટલા કમી ૂર છે? 

   ૬૩૭૮ કમી  

(૧૧) વાળા ખુી એટલે છે? 

     વાળા ખુી એટલે -ૂસપાટ ના નબળાં ખડક તરોમાં પડલી ફાટ ક િછ ુ ંનામ છે, મા ંથઈને પેટાળનો ધગ ધગતો 

લાલચોળ મે મા,િવિવધ કદ અને આકારના ખડક,રાખ,વરાળ અને અ ય વા ઓુ સુપાટ  ઉપર ધસી આવે છે. 

(૧૨) વાળા ખુી િવ ફોટ થવાના ુ ય કટલા કારણો છે?કયા કયા? 

     ચાર  (૧) ૃ વીના પેટાળ ુ ંતાપમાન   (૩) વા  ુઅને વરાળનો ઉદભવ   

          (૨) વાહ  મે માની ઉ પિત        (૪)મે માં ુ ં સુપાટ  તરફ ુ ંવહન  
 
(૧૩) વાળા ખુી કટલા કારના હોય છે? કયા કયા? 

    ણ  સ ય વાળા ખુી, ુ ુ ત વાળા ખુી  અને તૃ વાળા ખુી  

(૧૪) ભારતમાં કયા થળે વાળા ખુી આવેલો છે? 

    દમાન અને િનકોબારના ીપસ હુમા ં 

(૧૫) વાળા ખુી ફાટવાથી થતો ફાયદો જણાવો.  

    લાવા પથરાતા જમીન ફળ પુ બને પોટાશ ુ ત માટ મા ંમબલખ પાક  

(૧૬) વાળા ખુીને કારણે કઈ ખનીજો ા ત થાય છે? 

    પારો,એ ટ મની,સી ુ,ંજસત,ટગ ટન,કલાઈ   

(૧૭) લાપીલી કોને કહવાય? 

       વાળા ખુીમાંથી ફકાતા િવખં ડત ખડક પદાથ ના નાના પ થરો લાપીલી તર ક ઓળખાય છે. 

(૧૮) નુામી કોને કહવાય? 

    સ ુ ના ત ળયે આવેલા વાળા ખુી ફાટવાથી ક ત ળયે કંૂપ થવાથી સ ુ ની સપાટ  પર બુ શ તશાળ  િવનાશક 

મ  ઉ પ  થાય છે આ મો ને નુામી કહ છે. 

(૧૯) િવનાશક નુામી કયા દશમા ંઅને ાર આવી હતી? 

    ૧૧ માચ ૨૦૧૧મા ં પાનમા ં 

(૨૦) નુામીને લયકાર  મો  કમ કહ છે? 

    ભાર કુસાન કર છે તેથી  

(૨૧) રુ કોને કહવાય? 

     નદ માં એકાએક આવતાં ધસમસતા પાણીના વાહને રુ કહ છે. 

(૨૨) રુ આવવાના ુ ય બે કારણો જણાવો. 

    (૧) ચોમાસમા ંજો નદ ના ઉપરવાસમા ંધોધમાર વરસાદ પડ  

    (૨) કોઈ નદ  પરનો બંધ ટૂ  ય તો નદ  કનારાના નીચાળવાળા િવ તારમા ં રુ આવે  

(૨૩) ઉ ર ભારતમા ંકઈ નદ મા ંભાર રુ આ ુ ંહ ુ?ં 

    ગંગા અને ય નુા  

(૨૪) મોરબીમા ંકઈ નદ માં ભાર રુ આ ુ ંહ ુ?ં ાર? 

    મ   ઈ.સ.૧૯૭૯  
 
 



 
(૨૫) રુત કઈ નદ ના કનાર વસે ુ ંછે?તેમા ં ાર રુ આ ુ ંહ ુ?ં 

   તાપી  ઈ.સ.૨૦૦૬  

(૨૬) ુ કાળ કોને કહવાય? 

   વરસાદ ન આવવાથી ખોરાક પાણીની અછત સ ય અને જમીનમા ંપાણી કુાઈ જવાની યાને ુ કાળ કહ છે. 

(૨૭) ુ કાળ અટકાવવા ુ ંકર  શકાય? 

   વ  ુ ૃ ો વાવવા અને વાતાવરણને ુ િષત થ ુ ંઅટકાવવામા ંઆવે   

(૨૯) વાવાઝોડાના િવિવધ નામો જણાવો. 

    હર કન,ટોનડો,વટંોળ વગેર  

(૩૦) દાવાનળ કોને કહ છે? 

    જગંલોમા ં ૃ ોના પર પર ઘષણ અથવા આકાશમાંથી પડતી વીજળ  થક  ક બી  કોઈ કારણસર આગ લાગે છે ને 

દાવાનળ કહ છે. 

(૩૧) ૂ ખલન કયા બે કાર થાય છે? 

    ભાર વરસાદને કારણે અને કંૂપના કારણે  

(૩૨) ૂ ખલન કોને કહવાય? 

    કટલીવાર જમીન ક િૂમ દશનો ઉપરનો ભાગ નીચે તરફ ખસી ય છે તેને ૂ ખલન કહ છે. 

(૩૩) ૂ ખલનના કારણે કયો ર વે યવહાર ખોરવાઈ ય છે? 

     ક કણ ર વે યવહાર  

 
 

 

 
 
 
(૧) ેજોએ કયા દશોની દ વાની સ ા મેળવી? 

    બગંાળ, બહાર અને ઓ ર સા  

(૨) કાયમી જમાબધંી મહ લુ પ િત કયા અ ેજ ગવનર અમલમા ં કૂ ? 

    કોનવોલીસ નામના ગવનર જનરલે  

(૩) વોરન હ ટ સના સમયમાં કલેકટર કોને કહતા? 

    વોરન હ ટ સના સમયમાં મહ લુ ઉઘરાવવા ુ ંકામ ને સ પવામા ંઆ ુ ંહ ુ ંતેને કલેકટર કહ છે. 

(૪) ેજ સરકાર કયો ધમ પાળવા માટ મજ રુ કરતી? 

    તી ધમ  

(૫) હદમા ંબનતી કઈ કઈ વ ઓુની િવદશમા ંમાગં રહતી? 

    શણ,ઉન,રશમ અને તુરના કાપડ ,  

(૬) ઢાકાની કઈ વ નુી ુ િનયામા ંમોટ  માગં રહતી? 

    ઢાકાની લુાયમ બાર ક મલમલની  

(૭) ભારત કઈ કઈ વ ઓુની િનકાસ કરતો હતો? 

      રુોખાર,મી ું ,સાકર વગેર 
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(૮) ેજ નીિતના કારણે ભારતમા ંકયા કયા ુ ર ઉ ોગો નાશ પા યા? 

   કાપડ,ધા ઓુના,કાચના,કાગળના,વહાણો બધંાવાના વગેર  
 
(૯) સતી થવાનો ર વાજ અટકાવતો કાયદો કોને અને ાર અમલમાં ુ ો? 

    ૧૮૨૯મા િવ લયમ બે ટ ક  

(૧૦) કયા ેજ ધારાશા ીએ ે  કળવણીની શ આત ાર કર ? 

    ઈ.સ. ૧૮૩૪મા મેકોલેએ  

(૧૧) ે  કળવણીને મહા મા ગાંધી  કવી કળવણી કહતા? 

    લુામીની કળવણી  

(૧૨) ભારતમાં સૌ થમ રલવેની શ આત ાર અને કયા બે થળોની વ ચે થઇ? 

     ઈ.સ. ૧૮૫૩મા ં ુબંઈ અને થાણા  

(૧૩) ટપાલ અને તાર પ િત કયાર અપનાવવામા ંઆવી? 

   ઈ.સ.૧૮૫૪મા ં 
 
 
 
 
 
(૧) વાતાવરણ એટલે ુ?ં 

   ૃ વીની ચાર બા ુ વ ટળાઈને  આવેલા હવાના આવરણને વાતાવરણ કહ છે. 

(૨) વાતાવરણ કઈ ર તે ુ િષત થાય છે? 

   ઉ ોગો,કારખાના,પાવર ટશનો અને વાહનો ારા  

(૩) આબોહવાના ફરફાર કોને કહ છે? 

    વૈિ ક તાપમાન વધવાથી તાપમાનં,પવનની દશા અને ભેજ વગેરમા ં  ફરફાર થાય છે તેને આબોહવાના ફરફાર કહ 

છે. 

(૪) હવામાન એટલે ુ?ં 

    કોઈ દશના તાપમાન,ભેજ અને વરસાદની ૂંકાગાળાની સરરાશ થિત એટલે હવામાન  

(૫) આબોહવા એટલે ુ?ં 

    કોઈ પણ દશના ૩૫ થી વધાર વષ ના સરરાશ તાપમાન,ભેજ અને વરસાદની સરરાશ થિત એટલે આબોહવા 

(૬) ીનહાઉસ ઇફ ટ કોને કહવાય? 

      ઠંડ  આબોહવા વાળા દશમા ં ૃ ોને પયા ત મા ામા ંગરમી મળ  રહ તે માટ કાચ ક કાપડની છત રાખવામા ંઆવે 

છે. ને ીન હાઉસ ઇફ ટ કહ છે. 

(૭) લોબલ વોિમગ એટલે ુ?ં 

     લોબલ વોિમગ એટલે ૃ વીના વાતાવરણને ગરમ કરનાર  ીન હાઉસ ઇફ ટ. 

(૮) કયા વા ઓુને ીનહાઉસ વા ઓુ કહ છે? 

    કાબન ડાયો સાઈડ,િમથેન,નાઈ સ ઓ સાઈડ, લોરો લોરો કાબન અને હલોકાબન વગેર  

(૯) િવ નો દરક માનવી કટલો કાબન ડાયોકસાઈડ વા  ુછોડ છે? 

    ૪.૫ મે ક ટન  

(૧૦) થમલ પાવર મથક વાિષક કટલો વા  ુઉ સ ન કર છે? 

    વાિષક ૯ લાખ ટન  
Created by Rajesh prajapati   mo no 9427972016 www.SocialSciencematerail.blogspot.com 

 
 



 
 
(૧૧) મોટરકાર વાિષક કટલો વા  ુઉ સ ન કર છે? 

     વાિષક ૧૭ કરોડ ટન   

(૧૨) િવ  હવામાન સં થા કઈ છે?કયા આવેલી છે? 

     વ ડ મીટ યોરોલો કાલ ઓગનાઈઝેશન (WMO) ,કોલકતામા ં 
 
(૧૩) િમથેન વા  ુકયા કારણોથી ઉ સજ ત થાય છે? 

     પ ઓુના ઉ છવાસ અને ચયાપચયની યા,ડાંગરની ખેતી,સે ીય કચરો સડવાથી  

(૧૪) લોરો લોરો કાબન શેના કારણે વધે છે? 

     ફોમ, લા ટક, જ,એસી સ કટ સ ન,એરોસેલ ે વગેરના વપરાશથી  

(૧૫) લોબલ વોિમગથી વન પિત પર ુ ંઅસર થઇ છે? 

    વન પિતની ઉ પિત,તેમની ૃ નો સમય અને આ ુ યમા ંફરફારો  

(૧૬) લોબલ વોિમગથી કઈ િતઓ ુ ત થવાના આર છે? 

    પ ીઓની િત વી ક  ચકલી,ગીધ  

(૧૭) લોબલ વોિમગના કારણે કઈ આપિ ઓમા ંવધારો જોવા મળે છે? 

     ુ કાળ,વાવાઝો ું,અિત ૃ ટ અને રુ  

(૧૮) લોબલ વોિમગના કારણે કયા રોગો ુ ં માણ વધી ર ુ ંછે? 

     કોલેરા,ડ ુ,ંમેલે રયા,યલોફ વાર, વાઈન  ુવગેર  

(૧૯) લોબલ વોિમગની ખેતી પર ુ ંઅસર થઇ રહ  છે? 

   કઠોળ ુ ંઉ પાદન ઓ ં  

(૨૦) લોબલ વોિમગની મધ ડુા અને લો પર ુ ંઅસર થઇ રહ  છે? 

     મધ ડુા નામશેષ અને લો ુ  ુ મુાવી ર ા છે. 

(૨૧) લોબલ વોિમગથી બચવા ખેતીમાં ુ ં ધુારો કરવાની જ ર છે? 

    ખાતર અને જ ં નુાશક દવાઓનો િવવેક ણૂ ઉપયોગ  

(૨૨) પયાવરણને બચાવવા સૌ થમ બેઠક ાર એન કયા મળ  હતી? 

    ઈ.સ.૧૯૭૨મા વીડનના પાટનગર ટોકહોમ ખાતે  

(૨૩) ૃ વી સમેંલન કયા મ ુ ંહ ુ?ં 

   ાઝીલ દશના ર -ઓડ - નેરો ખાતે  

(૨૪) લોબલ વોિમગ સંદભ ૨૦૦૯મા ંકયા બેઠક મળ ? 

    ડ માકની રાજધાની કોપનહગન ખાતે  

(૨૫) િવ માં સરરાશ નાગ રક કટલો કાબન વા  ુછોડ છે? 

    ૪.૫ મે ક ટન  

(૨૬) ભારતનો નાગ રક વાિષક કટલો કાબન વા  ુછોડ છે? 

    ૧.૨ મે ક ટન 

(૨૭) અમે રકા વી નાગ રક વાિષક કટલો કાબન વા  ુછોડ છે?  

    ૨૦.૬ મે ક ટન 
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(૧) લોકશાહ મા ંઅગ ય ુ ંલ ણ ક ુ ંછે? 

   સ ા કોઈ એક જ ય તના હાથમા ંહોતી નથી,તેમા ંરા યના સવ લોકો ુ ંસાવભૌમ વ હોય છે. 

(૨) રા ય ુ ંઅિનવાય લ ણ ક ુ ંછે? 

   સાવભૌમ વ  

(૩) લોકશાહ  માટ ે  ભાષામાં કયો શ દ વપરાય છે? 

   ડમો સી  

(૪) લોકશાહ ુ ં ુ ય લ ય ક ુ ંછે? 

  વધારમાં વધાર લોકો ુ ં હત સાધ ુ ં 

(૫) લોકશાહ ુ ંસચંાલન કોણ કર છે? 

   લોકો પોતે  

(૬) ભારતે કવી લોકશાહ  વીકાર  છે? 

   સસંદ ય લોકશાહ   

(૭) ભારતની સસંદ શેની બનેલી છે? 

    રા પિત અને લોકસભા તથા રા યસભા  

(૮) સંસદ ુ ંઉપ ું હૃ ક ુ ંછે? 

    રા યસભા  

(૯) સંસદ ુ ંનીચ ુ ં હૃ ક ુ ંછે? 

    લોકસભા  

(૧૦) ભારતની લોકસભાના ુલ સ યો કટલા છે? 

    ૫૪૫  

(૧૧) જુરાતની લોકસભાના ુલ સ યો કટલા છે? 

   ૨૬ બેઠકો  

(૧૨) ભારતની રા યસભાના ુલ સ યો કટલા છે? 

   ૨૫૦   

(૧૩) જુરાતની રા યસભામા ં ુલ સ યો કટલા છે? 

   ૧૧ બેઠકો  

(૧૪) સસંદ કયા કાય  કર છે? 

    સરકાર પર િનયં ણ અને ઉ રદાયી  

    કાયદા બનાવવા,ફરફારો કરવા  

(૧૫) લોકસભાની ુટંણી દર કટલા વષ થાય છે? 

    દર પાચં વષ  

(૧૬) લોકસભાની ુટંણીના ઉમેદવારને ુ ંકહ છે? 

   સસંદસ ય (એમ.પી.) 

(૧૭) લોકસભામાં શાસકપ ના વડા કોણ હોય છે? 

   ભારતનાં વડા ધાન  



(૧૮) રા યસભામા ંકટલા સ યોની ુટંણી થાય છે? 

     ૨૩૮  

(૧૯) રા યસભામા ંકટલા સ યોને રા પિત િનમ ુકં કર છે? 

     ૧૨ સ યોની  

(૨૦) ક ુ ં હૃ કાયમી હૃ છે? 

     રા યસભા  

(૨૧) રા યસભામા ં ુટંણી કવી ર તે થાય છે? 

     દર બે વષ એના ી  ભાગના સ યો િન તૃ થાય છે અને તેટલા જ સ યોની ુટંણી કરવામાં આવે છે. 

(૨૨) કોઈ ખરડાને કાયદાના પમા ંલા  ુકરતાં પહલા કોની મં ૂર  લેવી પડ? 

    રા યસભાની મં ૂર   

(૨૩) સભાપિત કોને કહવાય? 

    રા યસભા ુ ંસચંાલન કરનારને સભાપિત (ચેરમેન) કહ છે. 

(૨૪) રા યસભાના સભાપિત કોણ હોય છે? 

    હો ાની એ ઉપરા પિત  

(૨૫) સસંદ ુ ંસ  ચા  ુહોય યાર સૌ પહલા ુ ંકરવામા ંઆવે છે? 

   ોતર  માટ સમય ન  કરવામા ંઆવે છે. 

(૨૬) સસંદ સ યની મહ વની જવાબદાર  કઈ છે? 

   સરકારને સવાલ છૂવા  

(૨૭) લોકસભા ુ ંસચંાલન કરનારને ુ ંકહ છે? 

    અ ય  ( પીકર) 

(૨૮) સસંદના બને હૃ પસાર કરલ ખરડો કાયદો ાર બને છે? 

    રા પિતની સહ  થાય યાર પછ   

(૨૯) સસંદની બેઠકો બોલાવવાની સ ા કોણ ધરાવે છે? 

    રા પિત  
 
 
 
 
(૧) ઈ.સ.૧૮૫૭ના સં ામ ુ ં ુ ય કારણ જણાવો. 

   ેજોની ુટનીિતના કારણે ભારતમા ંઉભો થયેલો અસતંોષ  

(૨) ઈ.સ.૧૮૫૭ના સં ામ ુ ંસામા જક કારણ જણાવો. 

   ધમ અને સં ુિતના નાશનો ભય  

(૩) ઈ.સ.૧૮૫૭ના સં ામ ુ ંઆિથક કારણ જણાવો. 

    ુ રઉ ોગો નો નાશ ને ખે ૂતો જમીન િવહોણા બ યા  

(૪) ઈ.સ.૧૮૫૭ના સં ામ ુ ંરાજક ય કારણ જણાવો. 

    િવ તારવાદની નીિત,અ યાયી િવ હો, ુટનીિતઓ અને અયો ય જોડાણવાદ  

(૫) ઈ.સ.૧૮૫૭ના સં ામ ુ ંલ કર   કારણ જણાવો. 

    સૈિનકો ુ ં માણ ૧:૬ અને માિસક પગાર ઓછો, હદ  િસપાહ ને હલકા અને ુ છ ગણાતા  

(૬) ઈ.સ.૧૮૫૭ના સં ામ ુ ંતા કા લક  કારણ જણાવો. 

   ભારતનાં લ કરમા ંએન ફ ડ રાયફલ દાખલ કરવી  

(૭) ઈ.સ.૧૮૫૭ના ંસં ામના સૈિનકો અને  માટ કયા તીકો હતા? 



   સૈિનકો માટ રોટ  અને  માટ કમળ  
 
 
 
(૮) ઈ.સ.૧૮૫૭ના આુર મા ંસૈ યમા ંકઈ રાઈફલ દાખલ કરવામાં આવી હતી? 

    એન ફ ડ રાયફલ  

(૯) એ ફ ડ રાઈફલનો િવરોધ કમ કરવામા ંઆ યો? 

   તેની બનાવટમાં ગાય અને ુ રની ચરબીનો ઉપયોગ થતો અને  કાર સુ દાતં વડ તોડવી પડતી  

(૧૦) મગંલ પાંડનો જ મ કયા અને કયા ુ ુંબમા ંથયો હતો? 

     ઉ ર દશના બીલીયા િવ તારના નગવા ગામમા ં ા ણ ુ ુંબમાં  

(૧૧) મગંલ પાંડને ાર ફાસંી આપવામા ંઆવી? 

    ૮ મી એિ લ ૧૮૫૭  

(૧૨) ઈ.સ.૧૮૫૭ના સં ામના પથમ શહ દ કોણ હતા? 

   મગંલ પાડં  

(૧૩) હદના સ ાટ તર ક કોને હર કરવામા ંઆ યા?ં 

    બહા ુરશાહ ઝફર  

(૧૪) દ હ મા ંસં ામ ુ ંને ૃ વ કોને લી ુ?ં 

    ૮૦ વષના ૃ  બહા ુરશાહ ઝફર  

(૧૫) કાન રુમા ં ાર સં ામ શ ુ થયો? 

    ૪ ુન ૧૮૫૭  

(૧૬) કાન રુમા ંસં ામની આગેવાનો કોણે લી ુ?ં 

    નાનાસાહબ  

(૧૭) કાન રુમા ં ેજોની શરણાગિત કમ વીકારવી પડ ? 

   ૨૨ દવસના ેજના ઘેરા બાદ અનાજ-પાણીનો રુવઠો ટૂ  જતા  

(૧૮) બહારમા ંસં ામના ુ ય ક ો કયા હતા? 

    પટણા,જગદ શ રુ  

(૧૯) બહારમા ંસં ામની આગેવાની કોણે લીધી હતી? 

    ૭૦ વષના ગીરદાર ુંવરિસહ  

(૨૦) ઝાસંીમા ંકોને સં ામની આગેવાની લીધી હતી? 

     વીરાગંના રાણી લ મીબાઈ  

(૨૧) ઝાસંીની મહારાણી લ મીબાઈ સં ામમા ંકમ જોડાયા હતા? 

    તેમના દ ક ુ નો ગાદ  ઉપરનો હક ેજોએ વીકાય  ન હતો. 

(૨૨) નાનાસાહબ પે ાએ સૈ યની આગેવાની કોને સ પી હતી? 

    બહા ુર અને શ તશાળ  તા યા ટોપે  

(૨૩) કયા સેનાનીએ બે વષ ધુી સશ  ાિંત કર ? 

    બહા ુર તા યા ટોપે  

(૨૪) ઉ ર ભારતમા ંકયા ેદશો વાતં ય સં ામમાં જોડાયા હતા? 

    બરલી,બનારસ,અલાહાબાદ,આ ા,આજમગઢ તથા ગોરખ રુ  

(૨૫) મ ય ભારતમા ંકયા ેદશો વાતં ય સં ામમાં જોડાયા હતા? 

    વા લયર,મદંસોર,ઇ દોર અને ધાર  

(૨૬) દ ણ ભારતમાં કયા ેદશો વાતં ય સં ામમા ંજોડાયા હતા? 



     સતારા,કો હા રુ,સાવતંવાડ ,નાર ડુ અને ધારવાડ  

(૨૭) જુરાતમાં સં ામનો આરંભ ાર અને કયા થયો હતો? 

     અમદાવાદની ૭ મી લ કર  ુકડ એ ુન ૧૮૫૭મા ં 
 
(૨૮) પચંમહાલમા ંકયા થળોએ સં ામના બનાવો બ યા હતા? 

     દાહોદ,ઝાલોદ અને ગોધરામા ં 

(૨૯) ખેડામાં કોની આગેવાનીમા ંસં ામ થયો હતો? 

    આનદંના ખુી ગરબડદાસ પટલ  

(૩૦) ઉ ર જુરાતમા ંકઈ જ યાએ સં ામ થયો હતો? 

     પાટણ,ખેરા ,ુભીલોડા, ડુટ  વગેર  

(૩૧) તા યા ટોપે કયા જ લામાં પદંર દવસ રોકાયા હતા? 

    પચંમહાલ  

(૩૨) બહા ુર શાહ અને તેની બેગમને કઈ લમાં રાખવામા ંઆ યા ંહતા? 

     બમાની રાજધાની રં નુની લમા ં 

(૩૩) ઈ.સ.૧૮૫૭નો વાતં ય સં ામ કમ િન ફળ ગયો?કોઈ પણ ચાર કારણો જણાવો. 

     સં ામમા ંસકંલનનો અભાવ  

     સં ામની શ આત િનિ ત તાર ખ કરતા ંવહલી  

     સમાજ ધુારકો ને િશ ત વગના ટકનો અભાવ  

     ભારતની ાદિશક િવિવધતા  

     લ કર,શ ો અને સેનાપિતનો અભાવ  

(૩૪) ઈ.સ.૧૮૫૭નો વાતં ય સં ામની કોઈ પણ ચાર અસરો જણાવો. 

      ટ શ તાજ ુ ંસી ુ ંશાસન  

      દશી રા યની ત રક બાબતમા ંદખલગીર  બધં  

      ભારત યેની નીિતમા ંફરફાર  

      હ ુ  સૈિનકોના પગાર,ભ થા અને સગવડો વધી  

      રા વાદની ભાવનાની ેરણ  
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