
પ્રાથમિક શાળા દોલતપરુ  

તા. વાલલયા જી. ભરૂચ  

સાિાજિક મવજ્ઞાન િવાબવહી ધોરણ – ૭  

તા. ૨૯/૧૦/૨૦૧૮ સોિવાર 

૧. પ્રશ્ન -૧ આપેલા મવકલ્પિાાંથી યોગ્ય મવકલ્પ પસાંદ કરો. 

૧. પ્રયાગ 

૨. નાલાંદા 

૩. ચાંદ્ર 

૪. પરીક્રિણ 

૫. કેન્દ્દ્ર સરકાર 

૬. ચાંદબરદાઈએ 

૭. કેરલ 

૮. કેસરરયા 

૯. આંતરરાષ્ટ્રીય દીનાાંતર રેખા 

૧૦. છઠ્ઠો 

૧૧. િીનાક્ષી િાંરદર 

૧૨. દક્ષીણ ે

૧૩. ૭૫૧૭ રકિી 

૧૪. રઝીયા બેગિ 

૧૫. યોમ્કે 

૧૬. રાજ્યપાલ 

(B) ખાલીિગ્યા પરૂો.  

૧. રોિ ૨. ૧૭૬૦ રકિી પ્રમત મિનીટ   ૩. નિન   ૪. ધ્રવુ ૫. કુતબુ િીનાર 

(C) ૧. હર્ષવધષન   ૨. મવધાનસભા ૩. પથૃ્વી ૪. િોઢેરાન ુાં સયૂષ િાંરદર ૫. કુતબુદુીન એબક 

 

 



પ્રશ્ન -૨  

(A) ૧. ખરુાં  ૨. ખોટુાં   ૩. ખોટુાં ૪. ખોટુાં  ૫. ખોટુાં 

(B)િોડકા િોડો  

(૧- D)  (૨- C)  (૩- B)  (૪- A)   (૫- F) 

   

ઉત્તર ભારતના શાસકો  દક્ષીણ ભારતના શાસકો 
ચોહાણ, પરિાર, પ્રમતહાર, ગરુ્જર પાંડય, ચોલ, ચેર, રાષ્ટ્રકૂટ 

 

પ્રશ્ન-૩  

૧. તિાિ િરૂરરયાતો પરૂી પાડી. ૧૦૦ ગાિો દાનિાાં આપ્યા. 

૨.  

 

 

 

 

 

૩. અન્દ્યાય સાિે અવાિ ઉઠાવીશુાં. કાયદા દ્વારા ન્દ્યાય િેળવીશુાં. 

૪. આશરે- ૧૨:૫૫ કેિકે અિારુાં ગાિ ૭૩ અક્ષાાંશવતૃ્ત પર આવેલુાં છે 

૫. વાંશપરાંપરાગત 

૬. ૧. રાિધાનીનુાં સ્થળાાંતર ૨. તાબાના મસક્કા 

 

(B)  

૧. રણપ્રદેશ – રેતાળ િિીન ઓછો વરસાદ 

૨. ગ્રીનીચ રેખા - ૦ અક્ષાાંશવતૃ્ત 

૩. િોહર – રાિપતુ સૈમનકો યધુ્ધિાાં સહીદ થતા ત્યારે તેિની પત્ની પણ આગિાાં બળી જીવ આપી દેતી 
તેને 

૪. પરરભ્રિણ – પથૃ્વીનુાં પોતાની ધરી પર ભિરડાની જેિ ફરવુાં 

 

ઉત્તર ધ્રવુ 

દક્ષીણ ધ્રવુ 



પ્રશ્ન- ૪  

૧. રફરાંગીઓ  સાથેના સબાંધો અને નહરેો તથા રકલ્લોનુાં બાધકાિ 

૨. ગાંગા અને યમનુા ના કાાંપ વાળા િેદાનો ફળદ્રપુ હોવાથી. 

૩. ત્યારના રાજાઓ નબળા પડયા તેથી. 

૪. સયૂષના સીધા રકરણો કકષવતૃ્ત પર પડ ેછે. 

૫. વરસાદ ઓછો પડવાથી  

૬. પરરભ્રિણના કારણે 

(B)  

૧. રાિપતૂ યગુની શાસન વ્યવસ્થા  બે ભાગો ૧. ઉત્તરભારતના રાજ્યો ૨. દક્ષીણભારતના રાજ્યો 

૨. રણપ્રદેશ ૧. ઓછો વરસાદ ૨. રેતાળ િિીન ૩. નહીવત ખેતી ૪. કાાંટાળી વનસ્પમત ૫. હાડિારી ૬. 
ઓછી વસ્તી 

૩. રાજ્યપાલ ૧. રાજ્યના બાંધારણીય વડા ૨. રાષ્ટ્રપમત દ્વારા મનિણકુ ૩. વડાપ્રધાનની સલાહ ૪. કોઈપણ 
મનણષય એિના નાિે ૫. ગપુ્તતાના સોગાંધ  

  


